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تأطير قضايا المرأة المصرية فى برامج تميفزيوف الدولة
مف منظور المسئولية االجتماعية
إلياـ يونس



مقدمة:
يعد االىتماـ بالمرأة والقضايا المتصمة بيا أحد أىـ مداخؿ تحقيؽ التنمية المجتمعية الشاممة ،ولما
كانت تنمية المرأة وتمكينيا ومشاركتيا فى التنمية الشاممة لمجتمعيا يعد مف أىـ معايير تقدـ األمـ؛ حيث

يمثؿ وضع المرأة فى المجتمع مؤش اًر داالً عمى ظاىر وعمؽ ىذا المجتمع ،وعمى الرغـ مف وجود المواثيؽ
والمعاىدات الدولية التي تنص عمى تفعيؿ دور المرأة ومشاركتيا فى الحياة االجتماعية واالقتصادية

والسياسية ،فإف تواجدىا عمى الساحة ومشاركتيا وفعالية ىذا التواجد مازاؿ دوف المستوى المطموب،

كثير ما تعكس بصماتيا عمى دساتير وتشريعات محمية ،قد تكوف معبرة عف
السيما أف ىذه المواثيؽ ًا
تطورات مكتسبة أكثر منيا تعبي اًر عف تطور ذاتي داخؿ األفراد فى المجتمعات.
وقضايا المرأة ،شأنيا شأف أى قضية مجتمعية أخرى ،ال يمكف عزليا عف حركة الثقافة السائدة

وقيميا المستقرة ،وما تمر بو المنطقة مف تيارات جديدة تتدافع وتتصارع مع تمؾ القيـ السائدة(.)1

وتعد قضايا المرأة مف أىـ القضايا التي تتـ مناقشتيا فى وسائؿ اإلعالـ فى السنوات األخيرة ،وجاء

ايدا ،لدرجة
ىذا االىتماـ متماشًيا مع االتجاه السياسي العاـ الذى أصبح يولي المرأة وقضاياىا اىتماماً متز ً
أف أطمؽ عمى ىذا العاـ عاـ المرأة المصرية ،وتنبع أىمية قضايا المرأة وخصوصيتيا مف أنيا تتشابؾ مع

كؿ القضايا المجتمعية األخرى ،مثؿ قضايا االستقالؿ السياسي أو التحرر الثقافي ،أو الذاتية الثقافية(.)2

ومع تزايد االىتماـ العالمي بقضايا المرأة برز الحديث عف الدور الذى تقوـ بو وسائؿ اإلعالـ فى
التصدى ليذه القضايا واإلسياـ الفاعؿ وطرح الحموؿ ليا؛ لذلؾ فإف لمبرامج التميفزيونية دو اًر كبي اًر فى
تغيير نظرة المجتمعات العربية لصورة المرأة النمطية التي يعرضيا التميفزيوف ،وكذلؾ معالجة الكثير مف

المشكالت التي واجيت المرأة فى سوؽ العمؿ(.)3

إ ف نتائج العديد مف الدراسات والبحوث تشير إلى أف وسائؿ اإلعالـ المختمفة لـ تقـ بالدور

المطموب والمتوقع منيا ،وال يرجع ذلؾ فقط إلى القائميف عمى ىذه الوسائؿ ،ولكف يرجع أيضاً إلى الصورة

السائدة عف المرأة فى المجتمع ،والتي شكمتيا اعتبارات ثقافية ،وموروثات تقميدية يصعب تغييرىا ،كما أنو

يستغرؽ وقتاً لتغييره ،ويحتاج ىذا التغيير إلى خطة مدروسة لتغيير اتجاىات المجتمع بكافة فئاتو

وطوائفو(.)4



إلياـ ي ونس ،مدرس بقسـ اإلنتاج اإلعالمى بالمعيد الدولى العالى لإلعالـ ،والقائـ بأعماؿ رئيس قسـ اإلنتاج اإلعالمى ،أكاديمية الشروؽ.
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وبالتالى فإف الدور المتوقع أف تقوـ بو وسائؿ اإلعالـ مف أجؿ دمج المرأة فى التنمية يتمثؿ فى

إسياميا فى الجيود المبذولة لمتغمب عمى األفكار السائدة عف المرأة ككائف سمبي وثانوي ال أىمية
اجتماعية لو ،واعطاء صورة صحيحة عف دورىا اإليجابي واسياميا فى تقدـ المجتمع.
وقد تعالت األصوات التى تؤكد تراجع دور تميفزيوف الدولة

أماـ الفضائيات الخاصة فى

اإلسيامات الحقيقية لمتنمية ومعالجة مشكالت المجتمع المصرى بكؿ فئاتو؛ ولذلؾ دعت الضرورة البحثية
إلى بحث أطر معالجة تميفزيوف الدولة لمقضايا المتنوعة التى تقدـ لممرأة المصرية مف منظور المسئولية

االجتماعية ،ومدى تقديـ ىذه المعالجة لقضايا تسيـ فى دعـ المشاركة السياسية والثقافية لممرأة ،ومدى

المرة لألماـ ،وتؤكد فعالياتيا عمى جميع األصعدة السياسية واالجتماعية
أ
تقديـ نماذج تدفع دور

واالقتصادية والثقافية.
مشكمة الدراسة:

تتحدد مشكمة الدراسة في:
التعرؼ عمى أطر معالجة قضايا المرأة ومدى التزاـ برامج المرأة المصرية فى التميفزيوف الحكومى

بالمسئوولية االجتماعية فى معالجة ىذه القضايا المتنوعة (السياسية ،والتعميمية ،واالقتصادية ،والدينية
والصحية ،والثقافية).
أىمية الدراسة:
 -1تحديد أجندة اإلعالـ المصرى الحكومى فى تناوؿ قضايا المرأة ومدى اىتماـ البرامج بالقضايا
السياسية والثقافية الموجية لممرأة.

 -2دراسة أطر تناوؿ قضايا المرأة المصرية فى التميفزيوف المصري.
 -3دراسة مدى التزاـ برامج المرأة بالمسئولية االجتماعية لإلعالـ فى تناوؿ القضايا ،خاصة مع تعالى
األصوات التى تنادى بضرورة ضبط األداء اإلعالمى.
أىداؼ الدراسة:
 -1التعرؼ عمى أطر تناوؿ قضايا المرأة مف منظور أبعاد المسئولية االجتماعية لممعالجة اإلعالمية
لمقضايا الموجية لممرأة المصرية فى القطاعات المختمفة.

 -2تقييـ أساليب المعالجة اإلعالمية مف منظور المسئولية االجتماعية لقضايا المرأة المصرية المقدمة
فى القنوات الفضائية المصرية.

 -3تحديد نسبة معالجة القضايا السياسية فى برامج المرأة المصرية ومعرفة ىؿ يؤثر اإلعالـ فى دعـ
المرأة سياسياً أـ ال.
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 -4تقديـ رؤية متكاممة لما ينبغي أف تكوف عميو أجندة القضايا الموجية لممرأة المصرية.
تساؤالت الدراسة:
 -1ما القالب الفني لمفقرة وسماتو؟
 -2ما طبيعة الضيوؼ فى الفقرات؟
 -3ما طبيعة مشاركة الجميور فى البرنامج؟
 -4ما المدة الزمنية لمقضايا التى تمت معالجتيا؟
 -5ما مدى االلتزاـ بمعايير المسئولية االجتماعية فى معالجة الموضوعات المتنوعة؟
 -6ما موضوعات القضايا التي تناوليا البرنامج؟
 -7ما نوعية األطر المستخدمة فى معالجة ىذه القضايا المتنوعة مف حيث المضموف؟
 -8ما نوعية األطر مف حيث االتجاه (عاـ ومحدد)؟
 -9ما نوعية أطر المخرجات (مكاسب أـ خسائر)؟
 -11ما المداخؿ اإلقناعية التى استخدمت فى عرض القضايا؟
 -11ما العالقة بيف نوعية القضايا ونوعية األطر المختمفة المستخدمة؟
 -12ما العالقة بيف المداخؿ اإلقناعية واألطر األخرى المستخدمة؟
اإلطار المنيجي:
 -7نوع الدراسة:
تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التي تستيدؼ وصؼ الظاىرة وتحميميا ،وىي دراسة كمية

وكيفية ،تيتـ برصد المعاني والدالالت والرموز المغوية فى الرسالة اإلعالمية وداللتيا؛ الستنباط العالقة
بيف الرمز والمعني.
 -2مجتمع الدراسة التحميمية :يتحدد مجتمع الدراسة التحميمية فى البرامج الموجية لممرأة المصرية
والمذاعة فى القنوات الفضائية التابعة لتميفزيوف الدولة.
 -3عينة الدراسة :تمثمت عينة الدراسة التحميمية فى اختيار القناة الفضائية الثانية وبرنامج زينة

نموذجاً لمبرامج التى تيـ المرأة المصرية ،والتي جاءت فى المرتبة األولى فى استطالع رأى قامت بو

الباحثة.
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إجراءات الدراسة االستطالعية:
قامت الباحثة بسؤاؿ  31مفردة مف سيدات المجتمع المصرى عف أكثر القنوات الفضائية الحكومية

تفضيال،
التي يتابعنيا (وتـ ىذا السؤاؿ عف طريؽ مواقع التواصؿ االجتماعي) ،وكذلؾ أكثر برامج المرأة
ً
وقد حظيت القناة الفضائية المصرية الثانية بإجمالى أصوات بمغ  21صوتًا مف إجمالى  31صوتًا ،ثـ
قناة النيؿ لألسرة والطفؿ بإجمالى 14صوتًا ،ثـ قناة نايؿ اليؼ بإجمالى أصوات  ،8وبسؤاؿ المبحوثات
عف أفضؿ برامج المرأة فى القناة التى قمف باختيارىا ذكرت نسبة  %68منيف برنامج زينة و % 27لـ

تفضؿ برامج المرأة فى التميفزيوف المصرى و %5لـ تتذكر اسـ برنامج محدد.
وك ػ ػػاف س ػ ػػبب التفض ػ ػػيؿ يتمث ػ ػػؿ ف ػ ػػى ارتب ػ ػػاط المض ػ ػػموف ب ػ ػػالمجتمع المص ػ ػػرى والعرب ػ ػػى ،وارتب ػ ػػاطيف
بالشخص ػػيات مق ػػدمات البرن ػػامج ،وتػ ػوافر محت ػػوى برن ػػامج ةزين ػػة ة الخ ػػاص ب ػػالمرأة المصػ ػرية عم ػػى موق ػػع

اليوتيوب.

وتـ تسجيؿ عينة الدراسة خالؿ شير مارس  ،2116وتػـ اختيػاره ألنػو الشػير الػذى يضػـ يػوـ المػرأة
العالمي ( 8مارس) ويوـ المرأة المصػرية ( 16مػارس) وعيػد األـ (21مػارس ) وتتركػز فيػو مجموعػة مػف
األحداث الخاصة بالمرأة.

مدة الحمقة :ساعة ونصؼ.
دورة البرنامج :يومي.
وقد تـ تحميؿ  31حمقة بمدة زمنية حوالى  45ساعة.
توصيؼ عينة الدراسة:
جدوؿ رقـ ( :)7توصيؼ عينة الدراسة
اسـ

البرنامج
زينة

اسـ القناة
الفضائية الثانية

اإلذاعة

الفقرات

المدة الزمنية
لمبرنامج

متوسط المدة

دورية

عدد

يومي

 6فقرات

 91ؽ

 12.5ؽ

الزمنية لمفقرة

إجمالى عدد الساعات التي تـ تحميميا =  31حمقة ×  91ؽ =  2711ؽ =  45ساعة
 -7وحدات القياس والعد:
وحدة الفقرة :وىى عبارة عف الفكرة الرئيسة التى يػدور حوليػا الحػوار فػى البرنػامج ،وقػد تكػوف وحػدة
ػوعا واح ًػدا وقػد تكػوف الفقػرة متعػددة الموضػوعات ،ولكػف
الفقرة ىى وحػدة الموضػوع ،إذا تناولػت الفقػرة موض ً
لػػوحظ مػػف خػػالؿ تحميػػؿ المضػػموف لبرنػػامج زينػػة أف كػػؿ فق ػرة اشػػتممت عمػػى موضػػوع واحػػد ،واشػػتممت كػػؿ
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حمقػػة عمػػى مػػف  7-6فق ػرات؛ ولػػذلؾ اسػػتخدمت وحػػدة الفق ػرة (وحػػدة القضػػية) كوحػػدة رئيسػػة لعػػد وتبويػػب

البيانات.

أداة التحميؿ :استمارة بحثية تـ تقييميا مف أساتذة اإلعالـ(.)5
الصدؽ والثبات:
أوالً :الصدؽ:
إف المقصود بالصدؽ فى تحميؿ المضػموف مػدى قػدرة االسػتمارة ػ ػ اسػتمارة التحميػؿ ػ ػ ػ عمػى قيػاس مػا

وضعت لقياسو ،ويرتبط الصدؽ فى دراسات تحميؿ المضموف باإلجراءات المتبعة فى التحميؿ؛

()6

ولذلؾ تـ

التأكد مف أنو ال يوجد تداخؿ فى الفئػات ،وأف العينػة تػـ اختيارىػا بأسػموب عممػى ػ ػ ػ بنػاء عمػى نتػائج د ارسػة

استطالعية ػ ػ وتـ التأكد مف الصدؽ الظاىرى لالستمارة مف خالؿ عرضيا عمى السادة المحكميف.
ثانياً :الثبات:
تتسػػـ أيػػة د ارسػػة تحميميػػة بالثبػػات إذا أدى التحميػػؿ المتكػػرر إلػػى التوصػػؿ إلػػى النتػػائج ذاتيػػا ،وي ػرتبط
الثبات بالموضوعية ،فتحميؿ المضموف يكوف موضوعياً إذا كانت مقاييسو واجراءاتو تتسػـ بالثبػات ،ويشػير

الثبػات بػيف المرمػزيف  intercoder reliabilityإلػى مسػتوى االتفػاؽ بػيف المرمػزيف الػذيف يقومػوف بتحميػؿ
المضموف نفسو باستخداـ األدوات والفئات نفسيا(.)7

بعد تطبيؽ معادلة ىولستى لقياس الثبات تبيف أف معامؿ الثبات= %81
الدراسات السابقة:
انقسمت الدراسات السابقة إلى ثالثة محاور:
أوالً :الدراسات التي تناولت قضايا المرأة (المصرية – العربية).
ثانياً :الدراسات التي اعتمدت عمى مدخؿ المسئولية االجتماعية لإلعالـ.
ثالثًا :الدراسات التى اعتمدت عمى مدخؿ األطر.
أوًال :الدراسات التى تناولت قضايا المرأة:
 -1دراسة نيرميف عمى السيد إبػراىيـ ( :)8()2176المعالجػة اإلعالميػة لحقػوؽ المػرأة المصػرية وعالقتيػا
باتجاىات الجماىير نحوىا ،وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتػائج ،مػف أىميػا :أف األطػر العامػة
السػػمبية مثمػػت غالبيػػة األطػػر المسػػتخدمة فػػى المعالجػػة اإلعالميػػة بنسػػبة  ،%62.8بينمػػا مثمػػت األطػػر
اإليجابيػػة نسػػبة ضػػئيمة بالمقارنػػة بػػاألطر السػػمبية وىػػى  ،%37.2وىػػذا يعكػػس الواقػػع السػػمبى لممػػ أرة

المصرية.
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 -2ياسميف عمى الميدى ( :)9()2175دور البرامج التميفزيونية فى معالجة قضايا عمؿ المرأة ،وتوصمت
الد ارسػػة إلػػى النتػػائج ااتيػػة :فيمػػا يخػػص نوعيػػة القضػػايا التػػى تعػػرض داخػػؿ الب ػرامج ال يػػتـ التطػػرؽ

لممشػػكالت السػػمبية التػػى قػػد تواجػػو الم ػرأة فػػى العمػػؿ ،وأثبتػػت رؤيػػة الخب ػراء أف الب ػرامج التميفزيونيػػة ال
تناقش القضايا الفعمية والحقيقية داخؿ المجتمعات ،ولكنيا تختػزؿ كافػة قضػايا المػرأة فػى بػرامج الطػب

والديكور والمكياج.

 -3رىاـ عز الديف ( :)71()2172العالقة بيف التعرض لبػرامج المػرأة فػى الفضػائيات العربيػة ونظػرة المػرأة
لذاتيا ونظػرة المجتمػع ليػا ،وتوصػمت الد ارسػة إلػى أف ىنػاؾ عالقػة ارتباطيػة بػيف كثافػة مشػاىدة بػرامج
المرأة فى القنوات الفضائية العربية ونظرة المرأة لذاتيا والمجتمع ليا فى موضوعات أىمية تعميـ المػرأة

وتثقيفيػػا وعنايػػة المػرأة بصػػحتيا ومشػػاركة المػرأة فػػى الحيػػاة السياسػػية وتنػػاوؿ الحيػػاة االجتماعيػػة لممػرأة
ومظير المرأة ،بينما لـ تتحقؽ صحة ىذا الفرض فى موضوع عمؿ المرأة والموضوعات الدينية.
 -4شػػػيريف عػػػو

ميػػػؿ ( :)77()2177اعتم ػػاد الجمي ػػور العرب ػػى عم ػػى البػ ػرامج الحواري ػػة ف ػػى القنػ ػوات

الفضػػائية العربيػػة فػػى تشػػكيؿ معارفػػو نحػػو قضػػايا المػرأة ،وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى نتػػائج ،مػػف أىميػػا أف

القض ػػايا االجتماعي ػػة ج ػػاءت ف ػػى مقدم ػػة القض ػػايا الت ػػى يتناولي ػػا برن ػػامج ةك ػػالـ نػ ػواعـة ،ث ػػـ القض ػػايا
اإلعالميػػة والفنيػػة ،وتتفػػؽ فػػى النسػػب نفسػػيا القضػػايا القانونيػػة والثقافيػػة والتعميميػػة والصػػحية والدينيػػة،

يمييا االقتصادية ثـ الرياضية.

 -5أسػػماء سػػمير إب ػراىيـ ( :)12()2119الموضػػوعات والقضػػايا التػػي تعالجيػػا ب ػرامج الم ػرأة فػػى القن ػوات
الفضائية العربية ،وتوصمت الدراسة لعدة نتائج مف أىميا ،أف معظػـ البػرامج المقدمػة فػى تمػؾ القنػوات

تيػػتـ بالموض ػػوعات الخاصػػة ب ػػديكورات المنػػازؿ ،واكسسػ ػوارات الم ػرأة ،والمكي ػػاج ،وصػػحة المػػرأة واألـ

الحامؿ.

 -6حنػػػاف محمػػػد الحمػػػد إبػػػراىيـ ( :)73()2116قض ػػايا الم ػرأة المس ػػممة عم ػػى شػػبكة المعموم ػػات الدولي ػػة،
وتوص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى العدي ػػد م ػػف النت ػػائج ،م ػػف أبرزى ػػا أف نس ػػبة القض ػػايا السياس ػػية انخفض ػػت لتبم ػػغ

 ،%8,6ولػػوحظ كػػذلؾ ضػػعؼ االىتمػػاـ بالسياسػػة بوجػػو عػػاـ ،س ػواء مػػف جيػػة الكتػػاب المشػػاركيف فػػى

المواقع ،أو مف جية الجميور المشارؾ.

المحور الثانى :الدراسات التي تناولت المسئولية االجتماعية في القنوات الفضائية:
 -1دراسػػػػة إسػػػػماعيؿ عمػػػػواف عبيػػػػد ( :)74()2175المعالجػ ػػة اإلخباريػ ػػة لألزمػ ػػات األمنيػ ػػة المحميػػػة فػ ػػي
الفضػػائيات التميفزيونيػػة العراقيػػة واتجاىػػات النخبػػة اإلعالميػػة إزاءىػػا ،وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف ىنػػاؾ

تبايناً كبي اًر باستخداـ وسائؿ اإلسناد واإلبراز لكؿ أزمة مف األزمتيف في الفضائيات الثالث تبعػاً لممكيػة

كؿ منيا وسياستيا التحريرية وخطابيػا اإلعالمػي ،مؤكػداً أنيػا جميعػاً لػـ تمتػزـ بالمسػؤولية االجتماعيػة،
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وتوصؿ كذلؾ مف خالؿ اسػتطالعاتو اراء المشػاىديف إلػى أف الفضػائيات موضػع الد ارسػات لػـ تمتػزـ

بمعايير نظرية المسؤولية عند تقديميا أخبار األزمات األمنية.

 -2ىبة شاىيف ( :)75()2174المسؤولية االجتماعية واألمنية لوسائؿ اإلعالـ في تناوؿ قضػايا اإلرىػاب،
وتوصػمت الد ارسػػة إلػى :تصػػدر القنػوات الفضػػائية المصػرية الخاصػػة قائمػة وسػػائؿ اإلعػالـ التػػى يعتمػػد
عمييا المبحوثوف في متابعة األحداث اإلرىابية ،كما تميػزت بوصػفيا وسػائؿ اإلعػالـ األكثػر مصػداقية

مف وجية نظر الجميور المصري.

 -3سػػػػػارة عبػػػػػدالمطيؼ عبػػػػػدالحميـ ( :)76()2177المسػ ػػؤولية االجتماعيػ ػػة لقن ػ ػوات التميفزيػ ػػوف المص ػ ػرية
الحكوميػػة والخاصػػة كمػػا ت ارىػػا النخبػػة ،ومػػف أىػػـ نتػػائج الد ارسػػة ،أنػػو قػػد ظيػػر اىتمػػاـ مكثػػؼ بأبعػػاد
المسئولية األخالقية لمبرامج عينة الدراسة ،وأكدت نسبة عالية مف النخبة ( )%66أف القنوات الخاصػة

اما بمباديء المسئولية االجتماعية لإلعالـ.
ىي األكثر التز ً

 -4أميرة سمير ( :)77()2118التأثيرات السياسية لمقنػوات الفضػائية المصػرية والعربيػة الخاصػة فػي إطػار
المسػػئولية االجتماعيػػة ،ومػػف أىػػـ نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة ،وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػط
درجات المعرفة السياسية بيف المجموعة المعتمدة عمى القنػوات المصػرية والعربيػة الخاصػة والمجموعػة

المعتمػػدة عمػػى القنػوات المصػرية الحكوميػػة ،وذلػػؾ لصػػالح المجموعػػة المعتمػػدة عمػػى القنػوات الفضػػائية

المصرية والعربية الخاصة.

ثانيا :الدراسات ال اصة باألطر اإلعالمية:
ً
 -7دراسػة  :)78( )2176( Van Atteveldt, Womuterاألطػر المترابطػة :وسػيمة أساسػية لقيػاس
التأطير اإلعالمي ،وتيدؼ إلى إيجاد طريقة لمتعرؼ عمى األطر اإلعالمية المتشابكة والمستخدمة فى
التغطيػػة اإلخباريػػة اليولنديػػة عػػف اليج ػرة واإلسػػالـ واإلرىػػاب فػػى الخمػػس سػػنوات التاليػػة ألحػػداث 11
سبتمبر ،وكذلؾ أحداث مقتؿ ثيوفاف جػوخ  Theo van Goghعمػى يػد أحػد األصػولييف اإلسػالمييف،
وك ػ ػ ػػذلؾ تف ػ ػ ػػرؽ ى ػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػيف مفي ػ ػ ػػوـ بن ػ ػ ػػاء األجن ػ ػ ػػدة  agenda buildingووض ػ ػ ػػع األجن ػ ػ ػػدة

تابعػا ،بينمػا
 agenda settingوكػذلؾ بنػاء اإلطػار  frame buildingحيػث يكػوف اإلعػالـ متغي ًا
ػر ً
وضػػع اإلطػػار  frame settingحيػػث يكػػوف الجميػػور ىػػو المتغيػػر التػػابع واإلعػػالـ ػ ػ ػ ىػػو المتغيػػر
المستقؿ الذى يرتب األولويات ويضع األطر.

ػدداة لإلطػػار اإلعالمػػي ،وىػػو تأكيػػد لبػػروز معػػالـ مختمفػػة مػػف
وقػػد وضػػعت ىػػذه الد ارسػػة تعريفًػػا ةمحػ ً
موض ػػوع مػ ػػا ،وى ػػو الفك ػ ػرة الرئيسػػػة التنظيمي ػػة لمموضػػػوع ،وي ػػتـ بنػ ػػاء اإلطػ ػػار باس ػػتخداـ ص ػػور وشػ ػػعارات
واقتباسات؛ ولذلؾ فإف صياغة األطر تتجاوز المطالػب المحػدودة لوضػع األجنػدة ،وىػي أكثػر تعقيػداً منيػا؛

ألف األجنػ ػدة الخاص ػػة بوس ػػائؿ اإلع ػػالـ تض ػػع القض ػػية ف ػػى أولوي ػػات الجمي ػػور ،بينم ػػا األط ػػر توض ػػح ى ػػذه
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القضػػية وتأثيرىػػا وادراؾ الجميػػور ليػػا كم ػػا حػػدث بعػػد أحػػداث  11سػػبتمبر ،وكي ػػؼ ربػػط العػػالـ كمػػو ب ػػيف
اإلس ػػالـ واإلرى ػػاب وب ػػيف اإلرى ػػاب والمي ػػاجريف المس ػػمميف ،وأوض ػػحت أط ػػر المعالج ػػة أف المف ػػاىيـ الثالث ػػة

(اإلرىاب – اإلسالـ – اإلعالـ) شبكة واحدة بينتيا أطر المعالجة اإلعالمية فى فترة الدراسة.
)2116( Rossmann, Constongze and Scheufele, Brtrom -2

(:)79

أطػر التػد يف:

كيؼ تناوؿ اإلعالـ األلماني قضية التد يف ،دراسة مقارنة لمتغطية اإلعالمية قبؿ وبعد تقرير تيرى،

وتوصمت الد ارسػة إلػى زيػادة وجػود األطػر اإلعالميػة المتعمقػة بالمخػاطر والتػي تغطػي العواقػب السػمبية

لمتدخيف ،وتراجع األطر اإلعالمية المتعمقة بعدـ وجود مخاطر ،وكاف التنػاوب بػيف اإلطػاريف واض ًػحا،
وأف ىنػػاؾ اختالفًػػا واضػ ًػحا فػػى نوعيػػة األطػػر اإلعالميػػة بػػيف كػػال الصػػحيفتيف اليػػوميتيف محػػؿ الد ارسػػة،
ػبيا منخفضػػة؛ لػػذا فإننػػا
سػواء قبػػؿ أو بعػػد تقريػػر تيػػري ،وأف مجمػػؿ المقػػاالت التػػي تناولػػت المخػػاطر نسػ ً
نفترض بالمخالفة لالتيامات القانونية الحالية والدعاوى المرفوعة ضد صناعة التبغ.

 -3غػادة محيػػي الػػديف محمػد ( :)21()2176أطػػر معالجػة انتياكػات حقػػوؽ المػرأة فػػى الموقػع اإللكترونيػػة
وتأثيرىػػا عمػػى اتجاىػػات الجميػػور ،وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج مػػف أىميػػا أف الموقػػع

ػتخداما إلطػػار (بقػػاء األوضػػاع كمػػا ىػػي) ،كمػػا كػػاف
اإللكترونػػي لجريػػدة األى ػراـ كػػاف أكثػػر المواقػػع اسػ ً
ػتخداما (إلطػػار التغييػػر) ،بينمػػا موقػػع المصػػري اليػػوـ كػػاف أكثػػر المواقػػع اسػػتخداماً إلطػػار
األكثػػر اسػ
ً

الصراع.

Tacking Puzzles of Identity Based :)27()2175( Marie-Eve-Desrosiers -4
 ،Conflict: The Promise of Framing Theory.وتوصمت ىذه الد ارسػة إلػى أف نظريػة األطػر

تركز عمى عمميات االتصاؿ ،وتفسر العوامؿ التي تػدفع وسػائؿ اإلعػالـ وراء التعبئػة ،Mobilization

وأكدت كػذلؾ شػعبية نظريػة األطػر فػى العمػوـ االجتماعيػة ،وتػأثيرات اإلعػالـ فػى فيػـ وادراؾ الجميػور
لقضايا معينة ،وأف الجميور يرتبط باألطر الخاصة بالقضايا والموضوعات بدرجات مختمفة ،واقترحت

الدراسة مصطمح ةتعدد المعانية؛ لذلؾ فإف دراسة األطػر تفػرض عمػى البػاحثيف إجػراء التحميػؿ الالحػؽ

لمحػ ػػدث ) (POST-HOCوكيػ ػػؼ أف تػ ػػأطير المحتػ ػػوى اإلعالمػ ػػي يػ ػػؤدي إلػ ػػى زيػ ػػادة تعػ ػػدد المعػ ػػانى
المرتبطػػة بالقضػػية ،وأف فئػػات الجميػػور المتنوعػػة يسػػتجيبوف لمكونػػات مختمفػػة مػػف األطػػر ،وأف نظريػػة

األطر لدييا الكثير لتقدمو فى دراسة النزاعات العرقية المرتبطة باليوية؛ فالقوة األساسية لوضع األطػر

مقارنة بأى نيػج خخػر ميػيمف لػيس فقػط فػى رؤياىػا التفسػيرية الجديػدة بػؿ أيضػاً فػى طبيعتيػا التكامميػة
وقػػدرتيا عم ػػى تق ػػديـ رؤي ػػة متعمق ػػة ف ػػى عممي ػػات وديناميكيػػة العن ػػؼ عم ػػى أس ػػاس اليوي ػػة ،والت ػػي ين ػػدر

وجودىا فى أشكاؿ النيج األخرى.

 :)22()2119( Jelle Sano, Boston College -5اإلطػار اإلعالمػي ،اإلطػار األ القػي :دراسػة
حالػػػة عػػػف نقابػػػة المعممػػػيف الكاثوليػػػؾ فػػػى نيوجيرسػػػى ،وتي ػػدؼ إل ػػى د ارسػػة ومقارن ػػة أط ػػر التغطي ػػة
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اإلعالميػػة لمنقابػػات العماليػػة فػػى الواليػػات المتحػػدة منػػذ عقػػد الثمانينػػات ،وقػػد أظيػػرت النتػػائج الخاصػػة

بتحميؿ المضموف رًأيا واض ًحا عف مقدرة النقابات عمى أف تقدـ رسالتيا بنشاط لمعامة مف خالؿ وسائؿ
اإلعػالـ ،وقػػد اتضػح كػػذلؾ أف الصػحؼ المحميػػة صػػورت النقابػة بصػػورة إيجابيػة؛ بسػػبب االستشػػيادات
التػػي تضػػمنتيا المقػػاالت الخاصػػة بقػػادة نقابػػة المعممػػيف الكاثوليػػؾ ،وأف مػػا يقػػرب مػػف نصػػؼ المقػػاالت

 %49.6تسػػتخدـ كممػػات إيجابيػػة فػػى وصػػؼ النقابػػة ،بينمػػا تحػػدث  %14.4فقػػط بشػػكؿ إيجػػابي عػػف
األسقفية ،وكذلؾ كاف ىناؾ عػدد كبيػر مػف المقػاالت تحػوى كممػات سػمبية بنسػبة  ،%19.2وىػذا يػؤثر

بشكؿ مباشر فى تكويف الصورة العامة لمنقابة واألسقفية.

 -6منػػػاور بيػػػاف الراجحػػػي ( :)23()2119أطػػر التغطيػػة اإلخباريػػة لالسػػتجوابات البرلمانيػػة فػػى الصػػحؼ
الكويتيػػة ،وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف ىنػػاؾ تباين ػاً كبي ػ اًر بػػيف صػػحؼ الد ارسػػة فػػى حجػػـ االىتمػػاـ بتمػػؾ
االس ػػتجوابات ،وفيم ػػا يتعم ػػؽ ب ػػاألطر اتض ػػح أف ص ػػحؼ الد ارس ػػة رك ػػزت عم ػػى إبػ ػراز األط ػػر القانوني ػػة
والسياسية واالقتصادية فى ضوء طرح األدلة القانونية عمى المخالفات المرتكبة ،كما أوضػحت الد ارسػة

غمبػػة االتجػػاه التفسػػيري عمػػى ىػػذه التغطيػػات ،وىػػو مػػا يشػػير إلػػى زيػػادة اىتمػػاـ الصػػحؼ عينػػة الد ارسػػة
بدور الشرح والتفسير كأحد الوظائؼ الميمة واألساسية لمصحافة فى المجتمع.

 -7جمػػاؿ عبػػد العظػػيـ ( :)24()2119أطػػر إنتػػاج الخطػػاب الخبػػرى فػػى المواقػػع اإللكترونيػػة فػػى األزمػػات
الدوليػة ،وقػػد توصػمت الد ارسػػة إلػػى عػدة نتػػائج مػف أىميػػا ،أف أطػػر إنتػاج الخطػػاب الخبػرى فػػى مػػوقعي

إذاعػػة  BBCوقنػػاة العػػالـ اإلخباريػػة اختمفػػت طبق ػاً الخػػتالؼ نمػػط الممكيػػة واالنتمػػاء ،فعمػػى الػػرغـ مػػف
التقارب فى توظيؼ أنواع األطر الخبرية بصفة عامة ،وىي األطر األخالقية والقانونية وأطػر الصػراع
السياسػػي واالعتبػػارات االقتصػػادية ،إال أف كػػؿ موقػػع قػػد وظػػؼ ىػػذه األطػػر بمػػا يتفػػؽ وتوجياتػػو مػػف
األزمة ،وانعكست القيـ والسياقات االجتماعية لممجتمعيف البريطاني واإليراني عمى تعامؿ الموقعيف مع

األزمة.
 :)25()2118( Gotlieb, Melissa and Othera -8منػػاظرة األطػػر :أطػػر المثاليػػة فػػى مواجيػػة
األطػػر البرجمانيػػة وعالقتيمػػا بتكػػويف المعمومػػات ،وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج مػػف

أىميػا ،أف المشػتركيف الػذيف شػػاىدوا القصػة الخبريػة التػػي تػـ تأطيرىػا فػى إطػػار المكاسػب أقػؿ اىتمامػاً
بالتفاصيؿ الخاصة بالقضايا (موضوع القصة الخبرية) ،وىذا يتفؽ مع الفرض القائؿ إف إطار الخسارة
يسػػتنبط رغبػػة أكبػػر مػػف الجمي ػػور فػػى البحػػث عػػف المعمومػػة ،خاص ػػة فػػى موضػػوع الرعايػػة الص ػػحية

العالمية ،وأف ىناؾ اختالفًا بيف إدراؾ الجميػور الػذي شػاىد القصػة الخبريػة المصػاغة بإطػار المكسػب
عف المصاغة بإطار الخسارة ،وكذلؾ المصاغة بإطار الحقائؽ المصاحبة.
 :)25( )2114( Rebrer, Brgan and Berger, Braa -9كيػػؼ صػػاغ د نػػادي سػػي ار رسػػائؿ
لمجميػور"د ،وتوصػمت الد ارسػة إلػى أف  %79فقػط مػػف المقػاالت اإلخباريػة التػي أصػدرىا ةنػادى سػػيراة
تأطير قضايا المرأة المصرية فى برامج تميفزيوف الدولة مف منظور المسئولية االجتماعية

745

)Arab Media & Society (Issue 24, Winter /Spring 2017

تناولت أزمة الزحؼ العمراني و %17.7منيا تناولت أزمة مصانع الطاقة التي تعمػؿ بػالفحـ و%8.9
تناولػت الحفػر فػى المحميػات الطبيعيػة ،ولػـ تشػػر المعالجػات السػابقة إلػى إطػار رئػيس محػدد أو فرعػػي

واحػػد ،ولكػػف كانػػت المعالجػػات متنوعػػة األطػػر دوف التركيػػز عمػػى إطػػار أكثػػر مػػف غي ػره ،خاصػػة أف

جميعيا كانت تقدـ عبر قنوات متعددة مختمفة التوجيات.

 -11الد صالح الديف حسػف ( :)26()2117دور التميفزيػوف والصػحؼ فػى تشػكيؿ معمومػات اواتجاىػات
الجميور نحو القضايا ال ارجية ،وتوصػمت الد ارسػة إلػى مجموعػة مػف النتػائج ،مػف أىميػا أف وسػائؿ

اإلعالـ اختمفت فى تناوليا الخبرى لألحداث طبقاً لتوجياتيا (الرسمية والحزبية) ،كما وظفػت كػؿ مػف
وسائؿ اإلعالـ الرسمية والصحؼ الحزبية العديد مف االسػتراتيجية والتكتيكػات لتػدعيـ اإلطػار الخبػرى
الخػػاص بيػػا ،وخاصػػة توظيػػؼ المصػػادر الخبريػػة واسػػتخداـ الجمػػؿ والعبػػارات ذات الداللػػة ،وتوظيػػؼ

المادة المصورة التي تدعـ اإلطار الخبري الرئيس.
أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة:
مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة والتراث العممى يتضح ما يأتي:
 الدور الفعاؿ الذى تؤديػو وسػائؿ االتصػاؿ فػى تنػاوؿ القضػايا المختمفػة ،وخمػؽ الجػدؿ حوليػا وبنػاءتصورات ألطراؼ تمؾ القضايا وتصنيفيا.
 ق ػػدمت الد ارس ػػات العدي ػػد م ػػف األدل ػػة عم ػػى ص ػػحة نظري ػػة األط ػػر اإلعالمي ػػة ،وق ػػدرتيا عم ػػى قي ػػاسالمحت ػػوى غي ػػر المباش ػػر لمرس ػػالة اإلعالمي ػػة ،فض ػ ًػال ع ػػف تفس ػػيرىا لكيفي ػػة تش ػػكيؿ خراء واتجاى ػػات
الجميور نحو قضية بعينيا.

 القمػػة النسػػبية لمبحػػوث والد ارسػػات العربيػػة التػػي تناولػػت تحميػػؿ اإلطػػار اإلعالمػػي لمب ػرامج الموجيػػةلممرأة العربية.
 اتس ػػمت الغالبي ػػة العظم ػػي م ػػف د ارس ػػات األط ػػر اإلعالمي ػػة بد ارس ػػة األخب ػػار واألزم ػػات السياس ػػية،وابتعدت عف دراسة القضايا العامػة التػي تمػس قطاعػات متنوعػة ،بينمػا تناولػت الد ارسػات األجنبيػة

تحميؿ األطر اإلعالمية لمعديد مف أنواع القضايا البيئية والصحية واالجتماعية.

 أىمية الدراسات المقارنة فى دراسة األطر اإلعالمية كمتغير تابع تختمػؼ أبعػاده وسػماتو بػاختالؼنوعية القضايا التى تعالجيا برامج المرأة المصرية ،وىذا ما أضافتو ىذه الدراسة.
المدا ؿ النظرية والتفسيرية لمدراسة:
ػفيا وتفسػيرًيا ليػا ،كمػا اعتمػدت عمػى
اعتمدت الد ارسػة عمػى نظريػة المسػئولية االجتماعيػة م ً
ػدخال فمس ً
مدخال نظرًيا يشرح كيفية تأطير قضايا المرأة فى قنػوات التميفزيػوف الحكػومى ،وقػد
نظرية األطر اإلعالمية
ً
لجأت الباحثة إلى االعتماد عمى مدخميف عممييف ،أحدىما نظرى وااخر تفسيرى وفمسفى؛ رغبة منيا فػى
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توضػػيح الفك ػرة التػػى طرحيػػا J,

Ramaprasad

A.R,

 Majid,والػػذى وضػػح الفػػرؽ بػػيف األطػػر

واأليديولوجيػػة؛ حيػػث يكمننػػا القػػوؿ أف نضػػع عالقػػة بػػيف األطػػر فػػى الػػنص (وسػػائؿ اإلعػػالـ( واألطػػر فػػى

تفكي ػػر الجمي ػػور ،حي ػػث تق ػػوـ وس ػػائؿ اإلع ػػالـ بتش ػػكيؿ تقاريرى ػػا لتس ػػتحوذ عم ػػى ردود أفع ػػاؿ مفض ػػمة ل ػػدى

الجميور ،ونعنى ىنا األيديولوجية.

لقد عرؼ  Hallمفيوـ األيديولوجية بوصفيا األطر العقمية ،والمفػاىيـ ،والنمػاذج ،وتصػورات التفكيػر
وأنظمػػة إعػػادة التقػػديـ التػػى تنشػػرىا طبقػػات ومجموعػػات اجتماعيػػة مختمفػػة؛ بيػػدؼ وضػػع إحسػػاس لتحديػػد

ورسػـ واسػتخراج واضػح لمطريقػة التػى يعمػؿ بيػا المجتمػػع ،وتمػد كػؿ مػف األطػر واأليػديولوجيات النػاس فػػى
مجتمػػع مػػا بإطػػار عمػػؿ يػػتـ مػػف خاللػػو تفسػػير األحػػداث ،وتحديػػد المشػػكالت ،وتشػػخيص األسػػباب ،وكػػذلؾ

اجتماعيػػا ،فػػى ظػػؿ الػػدور المسػػيطر الػػذى
البحػػث عػػف حمػػوؿ ،وبػػذلؾ تصػػبح األطػػر منتجػػات يػػتـ تكوينيػػا
ً
تؤديو األيديولوجية المسيطرة فى تشكيؿ الثقافة العامة لممجتمع(.)27
وكذلؾ النتائج التى توصػؿ ليػا بحػث  Iyengerعػف تػأثير األطػر المحػددة واألطػر العامػة لمقضػايا

ػر مشػػابية لتمػػؾ التػػي تطرحيػػا
فػػى إفػراز المسػػئولية الشخصػػية واالجتماعيػػة؛ حيػػث إف الجميػػور يسػػتخدـ أطػ ًا
وسػػائؿ اإلعػػالـ فػػى تقػػديـ القضػػايا واألحػػداث( ،)28وأيضػاً تحػػذير  Tankeredمػػف المبالغػػة فػػى تػػأثير أطػػر

المعالجػػة اإلعالميػػة عمػػى أطػػر الجميػػور فػػى تفسػػير وفيػػـ القضػػايا ،وقػػد أرجػػع ذلػػؾ إلػػى افتقػػاد التغطيػػة
اإلعالمية أىـ معايير الموضوعية فى األداء اإلعالمي(.)29

ولمتعرؼ عمى مدى التزاـ ىذه البرامج بالمسئولية تجػاه الجميػور فػى تكػويف أيديولوجيتػو نحػو قضػايا

المػػرأة ،وك ػػذلؾ التع ػػرؼ عم ػػى أط ػػر ى ػػذه القض ػػايا ،وم ػػدى الػ ػربط ب ػػيف مس ػػئولية اإلع ػػالـ ف ػػى تش ػػكيؿ وع ػػى
الجميور والطريقة التى يطرح بيا ىذه القضايا ،اعتمدت الدراسة عمى المدخميف العممييف السابؽ ذكرىما-:
أوًال :اإلطار التفسيرى والفمسفى:
تعتمد الدراسة فى إطارىا التفسيرى عمى نظرية المسئولية االجتماعيػة ،ويرجػع ظيورىػا إلػى ،1947

حينما بدأت لجنة ىاتشيف ػ ػ ػ نسبة إلى رئيسيا روبرت ىاتشيف رئيس جامعة شيكاجو ػ ػ والتػي قامػت بد ارسػة
دور الصػػحافة فػػى الواليػػات المتح ػػدة األمريكيػػة ،وحاولػػت المجنػػة إيج ػػاد مصػػالحة بػػيف اسػػتقالؿ الص ػػحافة
والتزاميا نحو المجتمع(.)31

أبعاد نظرية المسئولية االجتماعية:
تنقسـ ىذه األبعاد إلى:
البعد األوؿ :يتعمؽ بالوظائؼ الممكنة التي ينبغػي أف يؤدييػا اإلعػالـ ،مثػؿ خدمػة النظػاـ السياسػي،
واعالـ الرأي العاـ واعالـ ممارسة حكػـ الشػعب ،وحمايػة حقػوؽ األفػراد فػى المجتمػع وحقػوؽ الدولػة لخدمػة

المجتمع باحتراـ النظاـ العاـ واحتراـ حرية اإلعالـ(.)31
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البعػػػد الثػػػاني :معرفػػة المبػػاديء التػػي ترشػػد وسػػائؿ اإلعػػالـ إلػػى تحقيػػؽ الوظػػائؼ السػػابقة بطريقػػة
إيجابيػػة أو مسػػئولة ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ التزاميػػا بالمعػػايير المينيػػة فػػى األداء اإلعالمػػي ،والتػػي تػػتمخص فػػى

الصدؽ والموضوعية والتوازف والدقة والحيادية(.)32

البعػػد الثالػػث :معرفػػة أنػواع السػػموؾ التػػي يجػػب مراعاتيػػا مػػف جانػػب اإلعالميػػيف؛ لتحقيػػؽ المبػػاديء

اإلرشادية أو منظومة القيـ المينية التي تحكـ سموكيات اإلعالمييف فى أداء وظائفيـ (.)33

البعد الرابع :ويتمثؿ ىذا البعد فى أىمية إحساس الجميور بالمسئولية عف نفسو تجػاه مػا يشػاىده أو
يسػػمعو أو يق ػرأه عم ػى اعتبػػار أف المسػػئولية االجتماعيػػة ال تيػػدؼ فقػػط إلػػى المحافظػػة عمػػى قػػيـ المجتمػػع

وخصوص ػػيتو ،وانم ػػا تش ػػمؿ مس ػػئولية الجمي ػػور ف ػػى أف يفك ػػر بش ػػكؿ ناق ػػد ف ػػى المض ػػاميف اإلعالمي ػػة الت ػػي

يسػػتقبميا ،وأف ال يقبميػػا كقاعػػدة مسػػممة ،فعميػػو إدراؾ وتحميػػؿ الرسػػالة اإلعالميػػة نقػػدياً ،ود ارسػػة مػػا تطرح ػو
وسػػائؿ اإلعػػالـ مػػف قضػػايا وأفكػػار ومػػدى توافقيػػا مػػع أفكػػاره ومعتقداتػػو ومصػػالحو( ،)34وىػػو مػػا تيػػدؼ إليػػو

الد ارس ػػة الحالي ػػة؛ حي ػػث إف الوض ػػع اإلعالم ػػي المص ػػرى أص ػػبح يتمت ػػع بمن ػػاخ ذي طبيع ػػة تنافس ػػية؛ حي ػػث
تعػػددت وسػػائؿ اإلعػػالـ مػػا بػػيف تقميديػػة وحديثػػة ،وأصػػبح الجنػػوح إلػػى ال ػربح االقتصػػادي وىيمنػػة جماعػػات
الضػػغط واالىتمػػاـ بالوظيفػػة الترفيييػػة وسػػوء اسػػتخداميا مػػف معوقػػات تطبيػػؽ مفػػاىيـ المسػػئولية االجتماعيػػة

عمى مختمؼ المضاميف اإلعالمية ،سواء البرامجية أو الدرامية (وىي موضوع دراستنا ىذه).
ثانياً :النظرية العممية دنظرية األطرد:
تبمورت نظرية األطر اإلخبارية عمى يد عالـ االجتماع كوفماف  Coffman1974الذى طور مفيوـ
البناء االجتماعي والتفاعؿ الرمزي ،مف خالؿ مناقشتو قدرة األفراد عمى تكويف مخزوف مف الخبػرات يحػرؾ
مدركاتيـ ،ويحثيـ عمى حسف استخداـ خبراتيـ الشخصية ،وذلؾ عػف طريػؽ أطػر إعالميػة مناسػبة تضػفى

عمػػى المضػػموف معنػػى ومغػػزى ،ويتضػػمف ىػػذا النمػػوذج عمميػػات أساسػػية تتمثػػؿ فػػي بنػػاء اإلطػػار ،ووضػػع
اإلطار والمستوى الفردي لتأثيرات اإلطار(.)35
أوالً :عممية بناء اإلطار:
تتأثر عممية بناء اإلطار اإلعالمي بمجموعة مف المتغيرات التي تؤثر في اختيار األطر اإلعالمية،

وتتمثؿ ىذه المتغيرات فى خصائص القائـ باالتصاؿ وخمفياتو ،والجماعات المرجعية ،والضغوط التنظيميػة
مع النخبة ،وجماعات الضغط.
ويتـ اختيار األطر كمخرجات مباشرة لتمؾ المتغيرات ،ونتيجة لذلؾ يتأثر القائموف باالتصاؿ باألطر

السابقة؛ مما يؤدي إلى بروز قضايا معينة ،كما يتأثر أيضاً األفراد بأطر وسائؿ اإلعػالـ( ،)36وبػذلؾ يركػز

بنػػاء اإلطػػار عمػػى الكيفيػػة التػػي يختػػار مػػف خالليػػا المحػػرروف أطػ اًر محػػددة ،ويعػػرؼ البػػاحثوف بنػػاء اإلطػػار
ػدال مػف تػأثيرات اإلعػالـ ،ةويعػد مصػطمح
بأنو ةااليات المجيريػة التػي تتعامػؿ مػع ىيكمػة أو بنػاء الرسػالة ب ً
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بناء األطر المػأخوذ مػف أبحػاث بنػاء األجنػدة مػف أفضػؿ المصػطمحات التػي شػممت العمميػات المػؤثرة عمػى

خمػػؽ وتغييػػر األطػػر التػػي يسػػتخدميا القػػائموف باالتصػػاؿ( ،)37وقػػد أشػػار بعػػض البػػاحثيف مػػف خػػالؿ ىػػذا
المصػػطمح إلػػى عمميػػات انتقػػاء األخبػػار والمصػػادر األساسػػية التػػي تػػؤثر فػػى المضػػموف اإلعالمػػي ،وتتمثػػؿ

ىذه المصادر المؤثرة فى صناعة وبناء األطر في:

 -1التأثيرات الخاصة بالقائميف باالتصػاؿ ،حيػث يػتـ وضػع األطػر الخاصػة بالقضػايا وفقػاً لعػدة متغيػرات،
أىميا األيديولوجية والمواقؼ الشخصية واالعتبارات المينية.

 -2انتقػػاء األطػػر وفق ػاً لعوامػػؿ ،منيػػا نػػوع الوسػػط اإلعالمػػي ،الػػذى يعمػػؿ فيػػو القػػائـ باالتصػػاؿ أو االتجػػاه
السياسي ليذا الوسط ،أو ما أطمؽ عميو جانس  Gansالروتيف المؤسسي.

 -3المصػػادر الخارجيػػة ،حيػػث يوضػػح ىػػذا النمػػوذج تغطيػػة األحػػداث اإلخباريػػة عػػف طريػػؽ األطػػر التػػي
تقترحيا جماعات المصالح والسياسيوف؛ حيث يدرجيا الصحفيوف فى تغطيتيـ لمقضايا واألحداث(.)38

ثانيػػػػاً :وضػػػػع اإلطػػػػار :يشػ ػػير وضػ ػػع اإلطػ ػػار إلػ ػػى التفاعػ ػػؿ بػ ػػيف أطػ ػػر وسػ ػػائؿ اإلعػ ػػالـ والميػ ػػوؿ

واالستعدادات والمعرفة السابقة لألفراد ،ومف الممكف أف تؤثر األطر اإلخباريػة فػى عمميػة توضػيح وتفسػير
وتقي ػػيـ القض ػػايا واألح ػػداث ،وم ػػف خ ػػالؿ ى ػػذه العممي ػػة يمك ػػف في ػػـ نت ػػائج الت ػػأطير عم ػػى المس ػػتوى الف ػػردي

والمجتمعي(.)39

ثالثػػػاً :تػػػأثيرات األطػػػر عمػػػى المسػػػتوى الفػػػردي :تػػؤثر األطػػر فػػى السػػموكيات والمواقػػؼ الالحقػػة –

التابعػػة ،وقػػد تػػـ بحػػث تػػأثيرات األطػػر عمػػى المسػػتوى الفػػردي وتػػـ التوصػػؿ إلػػى وجػػود عالقػػة مباش ػرة بػػيف
األطػػر اإلعالميػػة والمخرجػػات عمػػى المسػػتوى الفػػردي ،فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ بحػػث  Iyengerةتػػأثير األطػػر
المحددة واألطر العامة لمقضايا عمى إفػراز المسػئولية الشخصػية واالجتماعيػةة؛ حيػث إف الجميػور يسػتخدـ

أطر مشابية لتمؾ التي تطرحيا وسائؿ اإلعالـ فى تقديـ القضايا واألحداث.
ًا
أنواع األطر:
أوالً :حسب نوع اإلطار:

طرح أينجر  )1993( Iyengar & Simonتصنيفاً لألطر يتضمف نمطيف رئيسيف:
األطػر العامػة  :Thematic Frameىػي التػي تضػع القضػايا داخػؿ السػياؽ العػاـ لمحػدث ،وتعمػؿ
عمى وجود عدد مف القضايا والموضوعات المختمفة ،وتقدـ القضايا بقدر قميؿ مف التفصيؿ.
تحميال تفسيرًيا ،وتتسـ بالعمؽ ،وتشرح القضايا بأسموب
األطر المحددة  :Episodic Frameوتقدـ
ً
نظري أوسع مف خالؿ وضعيا فى سياؽ مناسب(.)41
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واإلطػػار المحػػدد يركػػز عمػػى أحػػداث معينػػة أو قضػػايا محػػددة أو أف ػراد بعيػػنيـ ،بحيػػث يمكػػف د ارسػػة

األسباب لمتوصؿ إلى الحموؿ ،وغالباً ما يستخدـ القػائموف باالتصػاؿ األطػر المحػددة فػى معالجػة القضػايا؛

لكونيػا أكثػػر قػػوة وقػػدرة عمػػى جػػذب انتبػػاه المتمقػػى ،حيػث تخصػػص قضػػايا محػػددة وتتناوليػػا بقػػدر كبيػػر مػػف
التفصيؿ ،فيسيـ اإلطار المحدد فى فيـ أبعاد المشكمة إليجاد الحموؿ ليا ،فى حيف يصعب قياس ذلؾ فى

اإلطار العاـ(.)41

ثانياً :طبقاً التجاه اإلطار:
يعد كاىنيماف وتفرسكاى مف أوائؿ الباحثيف الذيف أشاروا إلى فعالية أطر معالجة القضايا فى التأثير

فى تفضيالت المبحوثيف بشأف البدائؿ المطروحػة كحمػوؿ ليػذه القضػايا ،وقػد اختبػر الباحثػاف دلػيالً تجريبيػاً
مبك اًر عمى فعالية األطر فى التأثير فى تفضيالت المبحوثيف ،وتتمثؿ في:

 -1اإلطار اإليجابي (إطار المكاسب) :وىو صياغة البدائؿ المطروحة بوصفيا حموالً لممشاكؿ المثارة.
 -2اإلطار السمبي (إطار الخسائر) :ويتـ التعبير عف القضايا مف خالؿ عرض الخسائر والسمبيات وابراز
الخسائر المتوقعة(.)42

ثالثاً :تصنيؼ األطر حسب المضموف:
 -1إطػػار المسػػئولية :ويعنػػي التركيػػز فػػى صػػياغة األخبػػار عمػػى نسػػب المسػػئولية لجيػػة مػػا أو مؤسسػػة أو
جماع ػػة أو ش ػػخص مح ػػدد لك ػػؿ قض ػػية أو مش ػػكمة بعيني ػػا ،ويفس ػػر ى ػػذا اإلط ػػار العالق ػػة ب ػػيف األفػ ػراد
والمؤسسػػات اإلعالميػػة ،وتػرتبط ىػػذه األطػػر الخبريػػة بنػػوعيف مػػف المسػػئولية (فػػى إطػػار تشػػكيؿ معػػارؼ

الجميور واتجاىاتو) ،وذلؾ عمى النحو ااتى(:)43
األوؿ :يتعمؽ بالسبب المسئوؿ عف المشكمة

Causal Responsibility

الثانى :يتعمؽ بمسئولية التناوؿ والمعالجة Treatment Responsibility
 -2إطار الصراع :وىو اإلطػار الػذى يركػز عمػى الصػراع بػيف األفػراد أو الجماعػات أو المؤسسػات؛ بيػدؼ
جػػذب اىتمػػاـ الجميػػور ،حيػػث يعكػػس إطػػار الصػراع حالػػة الجػدؿ والخػػالؼ بػػيف أطػراؼ القضػػية وعػػدـ
التوافػػؽ بػػيف األف ػراد والمنظمػػات( ،)44وىنػػاؾ مجموعػػة مػػف األطػػر اجتيػػد البػػاحثوف فػػى وضػػعيا ضػػمف

األنواع األساسية فى تطبيؽ األطر طبقًا لممضموف (الصراع  ،والمسئولية) ،ومف ىذه األطر:

 -1اإلطػػػار األ القػػػي :وى ػػو اإلط ػػار ال ػػذى يض ػػع الح ػػدث أو المش ػػكمة ف ػػى س ػػياؽ األخ ػػالؽ والع ػػادات
االجتماعي ػػة والمعتق ػػدات الديني ػػة ،حي ػػث تص ػػاغ المعموم ػػات ف ػػى س ػػياؽ أخالق ػػي أو دين ػػي وع ػػرض
السموكيات الواجب اتباعيا وفقًا لمباديء األخالؽ.
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 -2إطار االىتمامات اإلنسانية :ويركز ىذا اإلطار عمى الجانب العػاطفي إلضػفاء طػابع د ارمػي عمػى
الخبػ ػػر إلب ػ ػراز الحػ ػػدث أو القضػ ػػية أو المشػ ػػكمة؛ بيػ ػػدؼ جػ ػػذب انتبػػػاه الجميػ ػػور واالسػ ػػتحواذ عمػ ػػى

اىتماميـ وبشكؿ خاص فى أوقات األزمات؛ حيث تحفز األطر الجوانب العاطفية لدى األفراد(.)45

 -3إطار العواقب االقتصادية :ويركز ىذا اإلطار عمى القضية مف خالؿ التأثيرات االقتصػادية؛ حيػث
ػاديا ،ويركػػز األفػراد
يعنػػى بوضػػع األحػػداث والقضػايا فػػى إطػػار مفيػػوـ العواقػػب التػػي سػػتحدث اقتصػ ً
والجماعات والمنظمات عمى عرض ىذا اإلطار(.)46
فرو

نظرية األطر:

 -1أف األحػداث ال تنطػػوى فػى حػػد ذاتيػػا عمػى مغػػزى معػيف ،وانمػػا تكتسػػب مغ ازىػا مػػف خػالؿ وضػػعيا فػػى
إطار محدد يحددىا وينظميا ويضفى عمييا قػد اًر مػف االتسػاؽ ،مػف خػالؿ التركيػز عمػى بعػض جوانػب

الموضوع واغفاؿ جوانب أخرى.

وتفترض نظرية األطر أف اإلعالـ يفعؿ أكثر مف مجرد (اإلبراز) بواسطة ما يسػتبعد ومػا يوضػع أو

يػتـ تضػمينو فػى القصػػة ،فػاإلعالـ يػؤطر القضػػية والقصػة ويحػدد معناىػا؛ وبالتػػالي يشػكؿ تفسػير الجميػػور

ليذه القضية( ،)47وبذلؾ يتمثؿ التأثير األساسى لألطر فى تحديد طريقة التفسير الضمنى لمقضايا المقدمة.
 -2مػ ػػف الممكػ ػػف أف تختمػ ػػؼ وجيػ ػػات النظػ ػػر حػ ػػوؿ القضػ ػػية المعروضػ ػػة بػ ػػاختالؼ ترتيبيػ ػػا وبنائيػ ػػا وفقًػ ػػا
العتبارات وقيـ متعددة ،وبالتالي فإف طريقة تقديـ القضية فى تقارير األخبار يكوف ليا تأثير فى كيفية

فيميا بواسطة الجميور؛ فاستدالالت الناس وادراكيـ لألحداث يعتمد عمى المعمومػات والسػمات البػارزة

فى البيئة(.)48
آلية عمؿ األطر:

عمى الرغـ مف أف العديد مف الباحثيف يدرسوف العوامؿ الخارجية الداخمية المػؤثرة فػى إنتػاج واختيػار
األخبػار  ،E.g: Gams 1979, Shoemaker & Reese 1996 Tuchman 1978فإنػو لػـ يجمػع

أى دليػػؿ بشػػكؿ منيجػػي يحػػدد كيػػؼ يمكػػف لعػػدة عوام ػػؿ أف تػػؤثر فػػى خليػػة عمػػؿ اإلطػػار واعتمػػاداً عم ػػى
استنتاجات العمماء السابقيف ،فيناؾ عمى األقؿ خمسػة عوامػؿ مػف المحتمػؿ أف تكػوف مػؤثرة فػى خليػة عمػؿ

اإلطػ ػػار ،وىػ ػػي :المعػ ػػايير والقػ ػػيـ االجتماعيػ ػػة  -والضػ ػػغوط والقيػ ػػود التنظيميػ ػػة – والػ ػػروتيف اإلعالمػ ػػي –
والتوجيات السياسية واأليديولوجية لإلعالمييف.

وطبقاً ليذه العوامؿ تؤكد نظرية األطر قدرة العديد مف الكيانػات اإلعالميػة واألفػراد والمنظمػات عمػى

تصػػوير واقػػع األشػػخاص ااخ ػريف ،والقػػاء الضػػوء عمػػى تفسػػير محػػدد لقضػػاياىـ ،مقابػػؿ التقميػػؿ مػػف أىميػػة

التفسير األقؿ تفضيالً(.)49
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أىـ مزايا نظرية األطر:
 -1يرى كؿ مف  Davis, Baranأف نقاط القوة الخاصة بنظريػة األطػر تشػتمؿ عمػى تركيزىػا عمػى دور
الجميور (األفراد) فى عممية االتصاؿ الجماىيري ،وكذلؾ مرونتيا؛ حيث تترؾ األحداث ذات نيايػات

مفتوحة(.)51

وسياسيا لألحداث.
اجتماعيا
 -2إف نظرية األطر تخمؽ سياقًا
ً
ً

عيوب نظرية األطر:

 -1نظرية األطر كما ذكر بعػض العممػاء ) (Davis, Baranال تسػتطيع تقػديـ تفسػيرات سػببية لتػأثيرات
األطر فى الجميور ،وذلؾ يرجع إلى اعتمادىا عمى التفسيرات الكيفية.
 -2تفت ػػرض ك ػػذلؾ أف األفػ ػراد يت ػػأثروف تمامػ ػاً ب ػػاألطر المس ػػتخدمة ف ػػى اإلع ػػالـ دوف م ارع ػػاة لمخص ػػائص
الفردية والمعمومات الخاصة ليؤالء األفراد.

 -3حػػذر  Tankeredمػػف المبالغػػة فػػى تػػأثير أطػػر المعالجػػة اإلعالميػػة عمػػى أطػػر الجميػػور فػػى تفسػػير
وفيػػـ القضػػايا ،وقػػد أرجػػع ذلػػؾ إلػػى اقتصػػاد التغطيػػة اإلعالميػػة ألىػػـ معػػايير الموضػػوعية فػػى األداء

اإلعالمي(.)51

تطبيؽ نظرية األطر عمى موضوع الدراسة:
 -1كمػا تبػػيف مػػف عػرض نظريػػة األطػػر ،فػإف وضػػع القضػػية داخػؿ إطػػار يػػؤدى إلػى وجػػود معػػايير مختمفػػة
يسػػتخدميا أفػراد الجميػػور عنػػدما يفكػػروف ويشػػكموف خراءىػػـ نحػػو تمػػؾ القضػػية؛ ومػػف ثػػـ جػػاءت ضػػرورة

توظيػػؼ ىػػذه النظريػػة فػػى د ارسػػة القضػػايا الخاصػػة بػػالمرأة ،والتػػى يطرحيػػا برنػػامج زينػػة فػػى الفضػػائية
المصػ ػرية الثاني ػػة؛ لتحدي ػػد م ػػدى ق ػػدرة البرن ػػامج عم ػػى ترس ػػي ص ػػورة المػ ػرأة كشػ ػريكة لمرج ػػؿ ف ػػى تنمي ػػة

المجتمع.
 -2كما أف دراسة األطر الخاصة بالقضايا تساعد فى التعرؼ عمى دور اإلعالـ فى ترسي صورة إيجابية
عف المرأة المصرية ،كما يوضح مفيوـ اإلطار القائـ عمى االنتقاء والبروز فى معالجة قضايا المرأة.
نتائج الدراسة:
أوًال :فئات الشكؿ:
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جدوؿ ( :)2القالب الفني لمفقرة
نوع القالب

ؾ

%

حوار

66

55.1

حديث مباشر

31

25.1

بر

24

21.1

اإلجمالي

721

711.1
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اعتمد برنامج (زينػة) عمػى الحػوار مػع الضػيوؼ كقالػب أساسػي فػى معالجػة مختمػؼ أنػواع القضػايا؛

حيػػث بمغػػت نسػػبة االعتمػػاد عمػػى الح ػوار  ،%55وىػػذا يرجػػع إلػػى اعتمػػاد البرنػػامج عمػػى استضػػافة خب ػراء
متخصصػيف وشخصػيات نسػائية متنوعػػة مػف المجتمػع المصػرى لد ارسػػة وتحميػؿ القضػايا المختمفػة موضػػوع

الفقرات.

جدوؿ ( :)3عناصر اإلبراز المست دمة
عناصر اإلبراز

ؾ

%

ال يوجد

72

61.1

صور ثابتة

27

22.5

مادة فيممية

72

71.1

تقارير

9

7.5

اإلجمالى

721

711

لـ يعتمد البرنامج عمى عناصر اإلبراز المختمفة بنسػبة  ،%61خاصػة أف ىػذا البرنػامج يعتمػد عمػى

الح ػوار مػػع الشخصػػيات والخب ػراء بشػػكؿ أىػػـ مػػف ع ػرض م ػواد فيمميػػة أو صػػور ورسػػوـ توضػػيحية ،وىػػذا
البرنامج يذاع عمى اليواء ،وبذلؾ تكوف الحوارات حية ومباشرة ،ويعتمد كػذلؾ عمػى التفاعػؿ والمشػاركة مػع
جميػػور البرنػػامج مػػف مختمػػؼ الػػدوؿ العربيػػة أكثػػر مػػف االعتمػػاد عمػػى عناصػػر اإلب ػراز التػػي تسػػتخدـ فػػى

البػ ػرامج المس ػػجؿ األخ ػػرى ،وك ػػذلؾ المغ ػػة الت ػػي تس ػػتخدميا مق ػػدمات البرن ػػامج لغ ػػة عربي ػػة مختمط ػػة يفيمي ػػا
الجميور المصرى مشاىد البرنامج.
جدوؿ ( :)4اإلطار المكاني لمقضية
اإلطار المكانى لمقضية

ؾ

%

محمى

777

92.5

عربي

6

5.1

دولى

3

2.5

اإلجمالي

721

711.1

غمبت القضايا المحمية عمى البرنامج بنسبة %92.5؛ حيث تبيف مف خالؿ تحميؿ الحمقات أف كؿ

القضايا المختمفة التي يتناوليا البرنامج مرتبطػة بػالمجتمع المصػري وتخػص المػرأة المصػرية ،ويعػد اإلطػار

المكػانى لمعالجػػة القضػايا المطروحػػة فػى البرنػػامج جػزءاً أساسػػياً مػف أىػػداؼ البرنػامج؛ حيػػث إف البرنػػامج
ييػػدؼ إلػػى تنميػػة الم ػرأة المص ػرية (اجتماعي ػاً – قانوني ػاً – اقتصػػادياً – صػػحياً – ثقافي ػاً)؛ ولػػذلؾ ارتبطػػت

القضايا بشكؿ مباشر بالمجتمع المحمي ،وكاف إطار المعالجة محمياً بنسبة .%92.5

تأطير قضايا المرأة المصرية فى برامج تميفزيوف الدولة مف منظور المسئولية االجتماعية
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جدوؿ ( :)5مدى وجود ضيوؼ فى البرنامج
مدى وجود ضيؼ فى البرنامج

ؾ

%

يوجد

91

75.1

ال يوجد

31

25.1

اإلجمالي

721

711.1

ا عتمد برنامج زينة عمى وجود ضيوؼ وخبراء فى كؿ أنواع القضايا التي تمت مناقشتيا ،وذلؾ

بنسبة .%75

جدوؿ ( :)6نوع ضيؼ البرنامج
نوع ضيؼ البرنامج

ؾ

%

أنثى

61

66.7

ذكر

31

33.3

اإلجمالي

91

711.1

وارتفعت نسبة الضيوؼ السيدات أكثر مف الرجاؿ ،وذلؾ بنسبة  ،%66.7ويالحظ مف خالؿ

التحميؿ الكيفي لمبرنامج أف التزاـ البرنامج بالحفاظ عمى حرية المرأة فى الظيور بالييئة التى تناسبيا يعد

ترسيخا لمعتقدات المجتمع أكثر مف تأثيرىا فييـ فيما يخص القيـ المتعمقة بطريقة الممبس والثقافة الخاصة
ً
بالمرأة.

كمػػا لػػوحظ الت ػزاـ مقػػدمات البرنػػامج بكثيػػر مػػف القػػيـ اإليجابيػػة الميمػػة ،باإلضػػافة إلػػى قيمػػة احت ػراـ
ض ػػيفات البرن ػػامج ،وك ػػذلؾ قيم ػػة العف ػػة واالحتش ػػاـ ،وط ػػرح قيم ػػة العم ػػؿ والمس ػػاواة ب ػػيف المػ ػرأة والرج ػػؿ ف ػػى
مجػػاالت األعمػػاؿ المتعػػددة ،وىػػذه نتيجػػة تتفػػؽ مػػع حنػػاف محمػػد عبدالحمػػد 2116

()52

التػػى توصػػمت إلػػى

ارتفاع القيـ اإليجابية الميمة الواردة فى المواقع اإللكترونية التى تتناوؿ صورة المرأة المسممة.
جدوؿ ( :)7مدى وجود نموذج لممرأة المصرية
مدى وجود نموذج لممرأة المصرية

ؾ

%

يوجد

21

33.5

ال يوجد

41

66.5

اإلجمالي

61

711.1

نموذجا لممرأة المصػرية بنسػبة  ،%33.5وتنوعػت تخصصػات النمػاذج المقدمػة لممػرأة
وقدـ البرنامج
ً
المصرية طبقاً لمتحميؿ الكيفي كما يأتي:
 خبيػرة فػػى األمػػـ المتحػػدة  -ناشػػطة سياسػػية  -نائبػػة بالبرلمػػاف تتحػػدث عػػف ضػػرورة تعػػديؿ التش ػريعاتالتػػى تخػػص المػرأة  -خبيػرة تجميػػؿ  -خبيػرة طيػػى -خبيػرة فػػى الػػديكورات المنزليػػة  -خبيػرة اقتصػػادية
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ع ػػف الف ػػرص االس ػػتثمارية لرف ػػع مش ػػاركة المػ ػرأة ف ػػى س ػػوؽ العم ػػؿ -الفنان ػػة كريم ػػة مخت ػػار نم ػػوذج ل ػػألـ

المصرية.

 -وتتفؽ ىػذه النتيجػة مػع النتػائج التػى توصػمت ليػا سػماح المحمػدى  ،)53(2115والتػى توصػمت د ارسػتيا

إلػػى أف الب ػرامج تعػػرض صػػورة الم ػرأة العربيػػة بشػػكؿ سػػمبى ،وتركػػز عمػػى موضػػوعات ىامشػػية ،مثػػؿ

الطيى والماكياج والديكور.

جدوؿ ( :)8مينة الضيوؼ المشاركة فى البرنامج
مينة الضيوؼ المشاركة فى البرنامج

ؾ

%

شيؼ

27

23.3

براء تجميؿ وأزياء

27

23.3

طبيب

75

76.7

رجؿ ديف

72

73.3

صحافة

72

73.3

قانوني

3

3.3

نواب برلماف

3

3.3

تسويؽ و تنسيؽ

3

3.3

اإلجمالي

91

711.1

وتنوعت تخصصػات الضػيوؼ سػواء نمػاذج المػرأة أو الجميػور أو الخبػراء الػذكور ،كمػا فػى الجػدوؿ
السػػابؽ ،وازداد عػػدد الشػػيفات وخب ػراء التجميػػؿ؛ نظ ػ اًر لوجػػود فق ػرة ثابتػػة فػػى البرنػػامج عػػف الطيػػى تسػػمى

(مطػػب زينػػة) ،وكػػذلؾ فق ػرة ثابتػػة عػػف التجميػػؿ ،يمييػػا عػػدد األطبػػاء ورجػػاؿ الػػديف؛ لوجػػود فق ػرة ثابتػػة فػػى
البرنػامج عػػف الرعايػة الصػػحية لممػرأة مػف ناحيػػة التجميػػؿ والتغذيػة وصػػحة األـ الحامػػؿ وفػى فتػرة الرضػػاعة

وكذلؾ فقرة دينية (ليست يومية) تسمى (بيوت خمنة مطمئنة).

ومػػف ػػالؿ التحميػػؿ الكيفػػي :اتضػػح وجػػود نسػػبة كبيػرة مػػف الفقػرات الػواردة فػػى البرنػػامج تركػػز عمػػى

الجوانػػب التقميديػػة فػػى حيػػاة المػرأة المصػرية ،وقمػػة عػػدد الفقػرات التػػى تتنػػاوؿ األبعػػاد السياسػػية والثقافيػػة فػػى
المرة فى التميفزيوف الحكومى فى عػرض نمػاذج متميػزة
حياة المرأة المصرية؛ مما يركز عمى قصور برامج أ

ػرة المص ػرية ،وعػػدـ قػػدرتيا عمػػى اإلسػػياـ فػػى النيػػوض بػػالمأرة ،مػػف خػػالؿ إلقػػاء الضػػوء عمػػى النمػػاذج
لممػ أ
المتميزة فى المجتمع المصرى.
جدوؿ ( :)9مدى مشاركة الجميور
مشاركة الجميور مف ال ارج

ؾ

%

ال يوجد

66

55.1

يوجد

48

45.1

اإلجمالي

721

711.1
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بمغػػت نسػػبة مشػػاركة الجميػػور مػػف خػػارج االسػػتوديو  %45مػػف إجمػػالى الفقػرات الخاصػػة بالبرنػػامج،

وتنوعػػت وسػػائؿ المشػػاركة بػػيف االتصػػاؿ التميفػػوني والتواصػػؿ عبػػر صػػفحة البرنػػامج ،ويػػذكر أف مػػذيعات
البرنػػامج يخصصػػف جػػزًءا مػػف مقدمػػة كػػؿ الحمقػػات لإلعػػالف عػػف وسػػائؿ التواصػػؿ مػػع البرنػػامج ،مػػف خػػالؿ
صفحة البرنامج عمػى الفػيس بػوؾ وفقػرات البرنػامج عمػى اليوتيػوب ،وىػذا يعػد مػف إيجابيػات البرنػامج الػذى

يفتح قنوات التواصؿ مع جميور المشاىديف؛ حرصاً مف إدارة البرنامج عمػى تػوافر عنصػر )(Feedback

أو رجػػع الصػػدى ،وىػػو أىػػـ عناصػػر العمميػػة االتصػػالية ،ويعػػد أحػػد أسػػباب نجػػاح البرنػػامج ،كمػػا ذك ػػرت
السيدات أفراد الدراسة االستطالعية التي أجرتيا الباحثة الختيار القناة موضع الدراسة.

ثانيا :فئات المضموف:
ً
تنقسػػـ فئػػات المضػػموف إلػػى فئػػة معالجػػة القضػػايا مػػف منظػػور المسػػئولية االجتماعيػػة وفئػػة تػػأطير

القضايا.

أوًال :معالجة القضايا مف منظور المسئولية االجتماعية:
جدوؿ ( :)71القضايا المعالجة فى برنامج (زينة)
القضية

ؾ

%

قضايا اجتماعية

54

41.9

قضايا صحية

36

27.3

قضايا قانونية

24

18.2

قضايا دينية

9

6.8

قضايا سياسية

6

4.5

قضايا التعميـ

3

2.3

اإلجمالي

732

711.1

ممحوظة :ارتفع إجمالى القضػايا المعالجػة فػى ىػذا الجػدوؿ عػف إجمػالى الفقػرات؛ ألف
مثال.
ىناؾ قضايا كانت تصنؼ دينية اجتماعية ً

يالح ػػظ م ػػف بيان ػػات الجػػػدوؿ الس ػػابؽ ارتف ػػاع نس ػػبة معالج ػػة القض ػػايا االجتماعي ػػة الخاص ػػة بػ ػػالمرأة
المصرية فى برنامج (زينة)؛ حيث بمغت  %41.9والقضايا الصحية والقانونية بنسػبة%27.3و،%18.2
ولوحظ كذلؾ انخفاض نسبة القضايا السياسية والتعميمية؛ مما يؤكد النتيجة السػابقة الخاصػة بتركيػز بػرامج

المرأة فى التميفزيوف الحكومى عمى الدور التقميػدى لممػرأة المصػرية ،واإلقػالؿ مػف معالجػة القضػايا التثقيفيػة

المرتبطػػة بالسياس ػػة والتعم ػػيـ ،واىم ػػاؿ الموض ػػوعات الت ػػى تس ػػيـ ف ػػى تنمي ػػة المػ ػرأة وحف ػػز ق ػػدراتيا لممش ػػاركة

اإليجابيػػة فػػى قضػػايا مجتمعيػػا؛ ممػػا يرس ػ الصػػورة السػػمبية لمم ػرأة المص ػرية التػػى تحصػػر دور الم ػرأة فػػى
ػرة فػى
األدوار النمطية ،وتبعدىا عف محاور التنمية السياسية والتعميمية؛ مما يدؿ عمى عدـ قدرة بػرامج الم أ
سياسيا.
التميفزيوف الحكومى عمى تفعيؿ دور المرأة وتمكينيا
ً
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وتتف ػػؽ ك ػػذلؾ ى ػػذه النتيجػػػة م ػػع م ػػا توص ػػمت إليػػػو أس ػػماء إبػ ػراىيـ 2119 ،

()54

م ػػف أف المضػ ػػموف

االجتمػػاعي المتمثػػؿ فػػى (ديكػػورات المنػػزؿ واإلكسس ػوارات) يميػػو المضػػموف الصػػحي المتمثػػؿ فػػى (صػػحة
الم ػرأة ،والرعاي ػػة بػػاألـ الحام ػػؿ) ى ػػي أىػػـ الموض ػػوعات الت ػػي تناقشػػيا بػػرامج المػػرأة العربيػػة المذاع ػػة عم ػػى
الفضػػائيات ،وعنػػد مقارنػػة نوعيػػة القضػػايا التػػى يعالجيػػا برنػػامج (زينػػة) الموجػػو لمم ػرأة المص ػرية بالقضػػايا
الخاصة بالمرأة العربية والمطروحة عمى اإلنترنت والتػى رصػدتيا حنػاف عبدالحمػد 2116

()55

فػى د ارسػتيا،

والتى درست القضايا المطروحة فى مواقع (ليا أوف اليف -ركف األخوات  -واحة المرأة  -طريػؽ الجنػة -

الشبكة النسائية العالمية مسممات  -مجمة منبر الداعيات  -منتدى أنا مسػممة) ،وتوصػمت إلػى تركيػز ىػذه

المواقع عمى القضػايا الثقافيػة أكثػر مػف القضػايا األخػرى ،وىػذه النتيجػة تختمػؼ مػع نتيجػة الد ارسػة الحاليػة،

لممرة العربية.
واتفقت كذلؾ مع ىذه الدراسة فى انخفاض نسبة القضايا السياسية الموجية أ
جدوؿ ( :)77قضايا اجتماعية
القضايا االجتماعية

ؾ

%

وصفات طبخ

27

38.9

نصائح يومية لممرأة

72

22.2

مشكالت زوجية

6

77.7

ميثاؽ شرؼ إعالمي لحماية حقوؽ المرأة

6

77.7

3

5.6

نماذج نسائية ومواىب

3

5.6

األـ ودورىا فى الحياة

3

5.6

اإلجمالي

54

711.1

عرو

أزياء

تنوعت القضايا االجتماعية التي ناقشيا برنامج (زينة) ،ومف خالؿ التحميؿ الكيفى تبيف لمباحثة أف

الفقرات الثابتة لمبرنامج ،مثؿ مطب زينة ،والفقرة الخاصة بالنصائح المقدمة لممرأة ،احتمت النسبة األكبر
مف القضايا والموضوعات االجتماعية التى عالجيا البرنامج ،وقدـ البرنامج فقرة تشمؿ نصائح يومية
لممرأة المصرية فى مختمؼ القضايا االجتماعية التي عالجيا ،واشتممت ىذه النصائح عمى موضوعات

زوجية ومنزلية واقتصادية.

يمييا عرض المشكالت الزوجية المعروفة عف المجتمعات العربية ،وكذلؾ خبراء فى التنمية البشرية

والتعامؿ مع الطفؿ بأحدث األساليب التكنولوجية ،ولوحظ مف خالؿ تحميؿ المضموف الكمى والكيفى
تجاىؿ البرنامج لممشكالت التى أقرت الدراسات العممية أنيا تواجو المرأة المصرية ،مثؿ (المسئولية

المزدوجة  -العنؼ ضد المرأة  -االعتداء الجنسى  -التحرش الجنسى  )...كما ذكرت إيماف عبد الحكيـ
زايد فى دراستيا( ،)56وىذه النتيجة تتفؽ مع ما توصمت إليو أسماء مجدى فى دراستيا عف معالجة
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الفضائيات العربية لقضايا المرأة السعودية ،والتى توصمت إلى أف معظـ البرامج التى قامت بتحميميا

تتناوؿ الجوانب االجتماعية لممرأة.

التحميؿ الكيفي ألبعاد المسئولية االجتماعية فى معالجة القضايا االجتماعية:
وق ػػد ل ػػوحظ م ػػف خ ػػالؿ التحمي ػػؿ الكيف ػػى ع ػػدـ ق ػػدرة البرن ػػامج عم ػػى تحقي ػػؽ التػ ػوازف ب ػػيف حري ػػة الف ػػرد

ومصالح المجتمع فى المعالجة ،خاصة فيما يتعمػؽ بنوعيػة الموضػوعات المطروحػة؛ حيػث يعتمػد البرنػامج

ػرة المصػرية والعربيػػة ،التػػى يقتصػػر
عمػػى أجنػػدة القضػػايا التقميديػػة التػػى ترسػ الصػػورة النمطيػػة والسػػمبية لممػ أ
دورىػػا عمػػى تقػػديـ وصػػفات جديػػدة مػػف المػػأكوالت والػػديكورات المنزليػػة ،وىػػذا يعػػد تيمي ًش ػا لمػػدور الحيػػوى
والقػػوى ال ػػذى تقػػوـ ب ػػو الم ػرأة المصػ ػرية فػػى تنمي ػػة المجتمػػع ،خاص ػػة دورىػػا السياس ػػى كنائبػػة ف ػػى البرلم ػػاف
المصرى وكمحافظة وكوزيرة.

وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع إسػػماعيؿ عم ػواف عبيػػد 2115

()57

الػػذى توصػػؿ إلػػى أف وسػػائؿ اإلعػػالـ لػػف

تمتػػزـ بالمسػػئولية االجتماعيػػة عنػػد تقػػديميا أخبػػار األزمػػات األمنيػػة ،وتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع ىبػػة شػػاىيف
2114

()58

التى توصمت إلى ارتفاع نسبة االعتماد عمى القنوات الفضائية المصرية الخاصة؛ ألنيا األكثر

()59

التي درست مدى التزاـ البرامج الموجيػة لممػرأة والطفػؿ بأبعػاد المسػئولية االجتماعيػة ،وتوصػمت

مصػػػداقية ومسػػػئولية ،وىػ ػػذا مػػػف جيػ ػػة نظػ ػػر الجميػ ػػور المصػ ػػرى ،وتختمػ ػػؼ ك ػػذلؾ مػ ػػع س ػػارة عبػ ػػدالمطيؼ
2111

إلػػى أف قنػوات التميفزيػػوف المصػػرى الحكػػومي أكثػػر الت ازمػاً بأبعػػاد المسػػئولية األخالقيػػة ،وبمقارنػػة نتػػائج ىػػذه
الد ارسػػة بنتػػائج د ارسػػة جػػاى برجػػر 2118

()61

التػػى أكػػدت أىميػػة المسػػاندة اإلعالميػػة لمتنميػػة فػػى جميػػع

المجاالت ،وخاصة الديمقراطية ،نجد أف برنامج (زينة) الموجو لممرأة المصرية لػـ يطػرح موضػوعات تسػيـ
ػافال عػف دور اإلعػالـ كشػريؾ أساسػى ومحػورى
فى تنمية المػرأة المصػرية أو تثقيفيػا بالقػدر المطمػوب ،متغ ً

فى تنمية المجتمعات.

جدوؿ ( :)72القضايا الصحية
القضايا الصحية

ؾ

%

التجميؿ

78

51.1

سرطاف الثدى

9

25.1

الصحة اإل نجابية وتنظيـ األسرة

3

8.3

منتجات بير السمـ وتأثيرىا

3

8.3

التأميف الصحي الجديد

3

8.3

اإلجمالي

36

711.1

احتمت قضايا التجميؿ المركز األوؿ فى القضايا الصحية التي ناقشيا برنػامج (زينػة) بنسػبة ،%51
يمييا موضوع صحة المرأة وتغذيتيا ،خاصة فى فترة الحمػؿ والرضػاعة بنسػبة  ،%25ثػـ عيػادات األسػناف

وأىميتيا مف الناحية التجميمية.

758

تأطير قضايا المرأة المصرية فى برامج تميفزيوف الدولة مف منظور المسئولية االجتماعية

)Arab Media & Society (Issue 24, Winter /Spring 2017

وم ػػف خ ػػالؿ التحمي ػػؿ الكيف ػػي ألبع ػػاد المس ػػئولية االجتماعي ػػة ف ػػى معالج ػػة القض ػػايا الص ػػحية ،اتض ػػح

لمباحثػة أف معظػػـ الموضػػوعات الصػػحية كانػػت تعتمػػد عمػػى استضػػافة دكتػػور متخصػػص فػػى مجػػاؿ معػػيف،
واعطػػاء نصػػائح لمم ػرأة المص ػرية ،س ػواء كانػػت نصػػائح تجميميػػة أو نصػػائح لػػألـ الحامػػؿ أو تنظػػيـ األس ػرة

أيض ػا االلت ػزاـ بػػبعض
وتػػأثير منتجػػات بيػػر السػػمـ عمػػى الصػػحة العامػػة لػػألـ واألس ػرة بشػػكؿ عػػاـ ،واتضػػح ً
معػػايير المسػػئولية االجتماعيػػة ،مثػػؿ االلت ػزاـ بمواثيػػؽ األخػػالؽ أثنػػاء معالجػػة القضػػايا الصػػحية ،والتزاميػػا
بمعيار الدفاع عف مصالح المجتمع.

وىػػذه النتيجػػة تختمػػؼ مػػع مبػػارؾ بػػف واصػػؿ الحػػازمى  ،)61(2114حيػػث ذكػػرت عينتػػو أف التميفزيػػوف

حظػػى بأقػػؿ نسػػبة فػػى م ارعػػاة األخالقيػػات والمسػػئولية االجتماعيػػة ،وأف برامجػػو تسػػعى إلػػى اسػػتغالؿ الم ػرأة

والطفؿ.

جدوؿ ( :)73قضايا سياسية
القضايا

ؾ

%

الدور السياسى لممرأة فى السنوات األ يرة

6

711

اإلجمالي

6

711.1

احتمت القضايا السياسية نسبة ضئيمة ج ًػدا مػف القضػايا التػى يعالجيػا برنػامج (زينػة)؛ حيػث طػرح 6
موضوعات سياسية فقط مف إجمالى القضايا التى تمت معالجتيا ،واقتصر البرنامج عمى الحديث عف دور
المرأة فى الخمس سنوات الماضية ،وبمدة زمنية بمغت %4.8مف إجمالى المدة الزمنية لمبرنامج ،وىى مػدة

ػرة المص ػرية فػػى ىػػذه الفت ػرة الميمػػة ،والتػػى
ػبيا بالنسػػبة لمػػدور الحيػػوى الػػذى قامػػت بػػو المػ أ
زمنيػػة ضػػئيمة نسػ ً
شيدت تحوالت سياسية وديمقراطية متنوعة كاف ينبغى أف تخصص فقرات ممتدة عف ىذا الممؼ السياسػى
الميػػـ والحيػػوى واألساسػػى فػػى تنميػػة وتمكػػيف وتثقيػػؼ الم ػرأة المص ػرية ،ويؤخػػذ عمػػى البرنػػامج إخاللػػو بحػػؽ
الم ػرأة المص ػرية فػػى المعرفػػة بالقضػػايا السياسػػية المطروحػػة عمػػى السػػاحة المص ػرية والدوليػػة ،وينبغػػى عمػػى

القائميف عمى إدارة ىذه البرامج االىتماـ بالبعد السياسى ،وااللتزاـ بحػؽ المػرأة فػى المعرفػة ،خاصػة أف ىػذا

ػر مػػف الم ػرأة المص ػرية ،وى ػو الم ػرأة التػػى ال تعمػػؿ ،وىػػذا يتضػػح مػػف توقيػػت
قطاع ػا كبيػ ًا
البرنػػامج يسػػتيدؼ
ً
إذاعة البرنامج (وقت العمؿ).
جدوؿ ( :)74قضايا قانونية
القضايا

ؾ

%

قضايا النفقة ورؤية الطفؿ

9

37.5

قضايا العنؼ ضد المرأة

6

25.1

المرة
ميثاؽ شرؼ إعالمي لحماية حقوؽ أ

6

25.1

منح السيدة السعودية الدفاع عف نفسيا بمينة المحاماة

3

72.5

اإلجمالي

24
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احتمت القضايا القانونية رتبػة متػأخرة مػف إجمػالى القضػايا التػى عالجيػا البرنػامج؛ حيػث احتمػت مػدة

زمنية بمغت  ،%4.2واقتصرت القضايا القانونية عمى القضػايا الخاصػة باألسػرة ،مثػؿ النفقػة ورؤيػة الطفػؿ
ػالال
والعنػػؼ ضػػد الم ػرأة ،ولػػـ يتطػػرؽ البرنػػامج إلػػى تثقيػػؼ الم ػرأة بحقوقيػػا القانونيػػة المتنوعػػة ،وىػػذا يعػػد إخػ ً

ػرة فػػى المعرفػػة ،وكػػذلؾ إخػػالؿ بالمسػػئولية االجتماعيػػة لمبرنػػامج نحػػو حقػػوؽ الم ػرأة فػػى التوعيػػة
بحػػؽ المػ أ
القانونية والتثقيؼ الواجب نحوىا ،ويؤكد كذلؾ أف البرنامج لـ يتطرؽ إلى أى أبعاد لتنمية المرأة؛ ممػا يعػد

قصور فى وظائؼ اإلعالـ نحو المرأة.
ًا
ويالحظ عند مقارنػة ىػذه النتػائج بالد ارسػات األخػرى التػي درسػت معالجػة قضػايا حقػوؽ اإلنسػاف فػى
اإلعالـ السػعودي ،مثػؿ د ارسػة خالػد عبػد ان النػامي

()62

الػذى توصػؿ إلػى تصػدر قضػية التمكػيف السياسػي

لمم ػرأة السػػعودية قائمػػة الحقػػوؽ السياسػػية فػػى المممكػػة العربيػػة السػػعودية ،وذلػػؾ بنسػػبة  ،%53.2فنجػػد أف
ػمبيا فػػى معالجػػة برنػػامج (زينػػة) لقضػػايا الم ػرأة المص ػرية؛ حيػػث أغفػػؿ ىػػذا البرنػػامج البعػػد
جانب ػا سػ ً
ىنػػاؾ ً
السياسي فى ىذه المعالجات ،واقتصرت القضايا القانونية عمى مناقشة ةقوانيف األسرة وقػوانيف الخصوصػية
واحتراـ حقوؽ الغيرة.

جدوؿ ( :)75قضايا التعميـ
القضايا

ؾ

%

محو األمية لمسيدات

6

711

اإلجمالي

6

711

لممرة فى صعيد مصر
اقتصر البرنامج فى معالجة القضايا التعميمية عمى تناوؿ قضية محو األمية أ
وخاصة فى محافظة قنا ،ولـ يتناوؿ ممؼ التعميـ مف قريب أو بعيد ،ولـ يتعرض لمشاكؿ التعميـ المتعددة،

إخالال بالمسئولية االجتماعية.
جدا لمتنمية ،كما يعد
ً
وىذا يعد عدـ اىتماـ بيذا الممؼ األساسى والضرورى ً
وبالتحميؿ الكيفى لمفقرات تبيف عدـ تحقيؽ أى نوع مف التوازف بيف مصمحة المرأة ومصمحة المجتمع.
جدوؿ ( :)76قضايا دينية
قضايا دينية

ؾ

%

فتاوى وأحكاـ

6

66.7

حقوؽ المرأة فى الديف

3

33.3

اإلجمالي

9

711

أحيان ػا أخػػرى
تكػػررت الفق ػرة الدينيػػة فػػى بعػػض حمقػػات البرنػػامج وسػػميت
أحيان ػا (الطريػػؽ إلػػى ان) ،و ً
ً
(فػػى بيػػوت خمنػػة مطمئنػػة) واشػػتممت الفق ػرات عمػػى فتػػاوى لمنسػػاء مػػف خػػالؿ أسػػئمة المتصػػالت بالبرنػػامج،
أحيانػا عػف بػػر الوالػديف وأىميػة األخػػالؽ فػى اإلسػػالـ وبعػض مػف سػػير الصػحابة ،ولػـ تتطػػرؽ الفقػرة إلػػى
و ً
المرة فى اإلسػالـ ،أو دعػـ دور المػرأة فػى المجتمػع مػف خػالؿ عػرض النمػاذج النسػائية فػى
مناقشة قضايا أ

اإلسالـ.
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وبالتحميػػؿ الكيفػػى لمفق ػرات الدينيػػة تبػػيف أف الت ػزاـ البرنػػامج بالمسػػئولية االجتماعيػػة فػػى معالجػػة ىػػذه
ػرة فػػى اإلسػػالـ ،والػػدعوة لنبػػذ العنػػؼ ضػػد الم ػرأة ،واالستشػػياد
ظ ػا فػػى عػػرض حقػػوؽ المػ أ
الفقػرات كػػاف ممحو ً
القرف تدعو إلى تكريـ المرأة.
بآيات مف خ

ثانيا :دراسة تأطير قضايا المرأة فى برامج التميفزيوف الحكومى:
ً
جدوؿ ( :)77نوع األطر المست دمة مف حيث المضموف
نوع اإلطار مف حيث المضموف

ؾ

%

إطار المسؤولية

72

61.1

إطار الصراع

48

41.1

اإلجمالي

721

711.1

اتفقت الباحثة مع تصنيؼ  Wayen Wanta &Yu Wei Hu 1993الذى ذكره خالد صالح

الديف  2111فى دراستو ،والذى صنؼ األطر طبقاً لممضموف وفقاً لدرجة الصراع ،وتشمؿ:
 -1أطر عمى درجة عالية مف الصراع.
قدر أقؿ مف الصراع.
 -2أطر تحوى ًا

محدودا مف الصراع ،وىى المرتبطة باالىتمامات اإلنسانية واألخالقية والمسئولية؛
قدر
 -3أطر تحوى ًا
ً
لذلؾ تـ قياس إطار المسئولية كإطار رئيس مرتبط بالقضية واطار الص ارع كنوعيف رئيسيف مف
تصنيفات األطر طبقاً لمضموف اإلطار.

أما عف األطر المستخدمة فى المعالجة اإلعالمية لقضايا المرأة ،فقد مثمت أطر المسئولية العامة
غالبية األطر بنسبة  ،%61بينما مثمت أطر الصراع نسبة ،% 41وينقسـ إطار المسئولية إلى مسئولية

سببية ومسئولية عالجية ،فالمسئولية السببية تركز عمى القضية ،بينما المسئولية العالجية تطرح حموًال

لمقضايا المطروحة.

المرة ،اعتمد البرنامج عمى:
وعف أدوات بناء إطار المسئولية فى معالجة قضايا أ
 -1بناء السياقات contextualizationمف خالؿ العديد مف الكممات المحورية ،مثؿ (تحرص الدولة –
تسعى الدولة – توفر الدولة السمع األساسية لألسرة  -يتابع البرنامج ممؼ صحة المرأة – نضيؼ

الجماؿ إلى منزلؾ  -نبحث عف جمالؾ  -لؾ سيدتى .)... -

 -2شخصنة المواقؼ  Personalizationوالحديث بمساف الشاكية سواء فى القضايا الدينية أو القانونية.
 -3تجزئة المواقؼ واألحداث  ،Fragmentationوذلؾ مف خالؿ تجزئة القضية الرئيسة إلى ممفات
صغيرة يسيؿ معالجتيا ،وىذا يؤكد ارتفاع نسبة استخداـ اإلطار المحدد أكثر مف اإلطار العاـ.
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وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو غادة محيى الديف  ،2116مف ارتفاع نسبة استخداـ إطار

المسئولية وبقاء األوضاع كما ىى فى موقع جريدة األىراـ أكثر مف موقع جريدة المصرى اليوـ ،فى حيف
ارتفع استخداـ إطار الصراع فى موقع المصرى اليوـ عف األىراـ.
كما تـ أيضاً تقسيـ أطر القضايا وفقاً لمسمات البارزة ليذه القضايا ،وفى ىذا السياؽ طرح

 Mecombsوزمالؤه مفيوـ السمات البارزة فى التغطية اإلعالمية لمقضايا عمى اعتبار أف ىذه السمات

تؤثر بدورىا فى إدراؾ الرأى العاـ لتمؾ القضايا المختمفة التى تبرزىا وسائؿ اإلعالـ فى فترة زمنية معينة،

وتتضمف ىذه السمات كالً مف :السمات الموضوعية والتى يجب أف تحوى معمومات أساسية عف القضايا،

ثـ السمات العاطفية والتى تيتـ بكيفية عرض القضايا وأطرافيا فى إطار إيجابى أو سمبى(.)63

وبالنسبة لألطر المستخدمة طبقاً لمسمات البارزة فى برنامج (زينة) ،وكما اتضح مف خالؿ التحميؿ

الكيفى لمقضايا ،تبيف أف البرنامج يحرص عمى عرض المرأة كأنثى جميمة تتمخص اىتماماتيا فى الطيى
والديكور واألزياء والتجميؿ لمبشرة والشعر وكيفية االستعداد لمزواج ،متجاىالً الجانب ااخر فى حياة المرأة

التى تشغؿ ااف كافة المناصب القيادية.

وىذا يعكس الواقع السمبى لمعالجة قضايا المرأة المصرية فى التميفزيوف الحكومى ،وأف اإلعالـ
المصرى التابع لمدولة متمثالً فى برامج المرأة بالقناة الفضائية الثانية ،يعد مف العوامؿ التى تسيـ فى
تراجع الدور السياسى لممرأة المصرية.

جدوؿ ( :)78أنماط األطر المست دمة
نمط اإلطار

ؾ

%

سياسي

6

4.4

ديني

3

2.2

اجتماعي

72

53.3

قانونى

27

75.6

صحى

31

22.2

تعميمي

3

2.2

اإلجمالي

735

711.1

ارتفعت نسبة االعتماد عمى اإلطار االجتماعى لكؿ القضايا ،حيث بمغت نسبتيا  ،%53.3يمييا

بفارؽ كبير اإلطار الصحى لمقضايا الذى اتضح مف خالؿ التحميؿ الكيفى أنو مرتبط بالقضايا الصحية،
بينما ارتبط اإلطار االجتماعى ببعض القضايا الدينية والقانونية ،خاصة تمؾ التى تتناوؿ المشكالت

الزوجية وقوانيف النفقة وقانوف رؤية الطفؿ ،وانخفضت نسبة وجود اإلطار السياسى فى معالجة القضايا،
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ماعدا القضايا السياسية ،والتى كانت نسبتيا ضعيفة بطبيعتيا ،ولـ تتجاوز  %4.4مف إجمالى القضايا

التى يعالجيا البرنامج.

جدوؿ ( :)79التصنيؼ العاـ لإلطار
نوع اإلطار

ؾ

%

عاـ

78

75

محدد

72

85

اإلجمالي

721

711

تمي ػػز البرن ػػامج بتػ ػوافر األط ػػر المح ػػددة ف ػػى ك ػػؿ نوعي ػػة م ػػف أنػ ػواع القض ػػايا المتنوع ػػة الت ػػى يعالجي ػػا

البرنامج بنسبة %85؛ حيث يتحدد اإلطار ًأيا كاف نوعو (اجتماعى -صحى  -سياسى – دينى )...-
بينمػػا وجػػدت األطػػر العامػػة بنسػػبة  ،%15ولػػوحظ مػػف خػػالؿ التحميػػؿ الكيفػػى أف األطػػر العامػػة وضػػحت
بشػػكؿ أكبػػر فػػى القضػػايا التػػى شػػممت أكثػػر مػػف نمػػط (اجتمػػاعى دينػػى -اجتمػػاعى اقتصػػادى  -اجتمػػاعى

قػانونى  )...وتختمػؼ ىػذه النتيجػة مػع مػا توصػؿ إليػو Rebrer, Bryan and Berger, Braa 2004
والذى أكد أف المعالجات التى درسػيا لػـ تمتػزـ بإطػار محػدد أو فرعػى ،ولكػف التزمػت أكثػر بػاألطر العامػة،
خاصة أنيا كانت تقدـ عبػر قنػوات متعػددة التوجيػات ،ولكنيػا اتفقػت مػع دينػا يحيػى  2113التػى توصػمت

إلى التزاـ جريدتي األىػراـ والوفػد بػاألطر المحػددة أكثػر مػف األطػر العامػة ،والمعػروؼ أف اإلطػار المحػدد
يركػػز عمػػى أحػػداث معينػػة أو قضػػايا محػػددة أو أف ػراد بعيػػنيـ ،بحيػػث يمكػػف د ارسػػة األسػػباب لمتوصػػؿ إلػػى

وغالبا ما يستخدـ القائموف باالتصاؿ األطر المحددة فػى معالجػة القضػايا؛ لكونيػا أكثػر قػوة وقػدرة
الحموؿ،
ً
عمػى جػػذب انتبػػاه المتمقػػى ،حيػػث تخصػص قضػػايا محػددة وتتناوليػػا بقػػدر كبيػػر مػػف التفصػػيؿ؛ ألف اإلطػػار

المحدد يسيـ فى فيـ أبعاد المشكمة؛ إليجاد الحموؿ ليا ،فى حيف يصعب قياس ذلؾ فى اإلطار العاـ(.)64
جدوؿ ( :)21نوع اإلطار مف حيث الم رجات
إطار الم رجات

ؾ

%

مكاسب

715

87.5

سائر

75

72.5

اإلجمالي

721

711

لتوضػػيح كيػػؼ تعمػػؿ أطػػر المخرجػػات فػػى تشػػكيؿ وعػػى الجميػػور نحػػو قضػػايا الم ػرأة ،نجػػد أف ىػػذه
األطر تركز عمى بعض قطع المعمومات حوؿ موضوع القضية ،مف خالؿ تنشيط ىذه القطع وابرازىا؛ مما

يجعميا أكثر مالحظة وتذك اًر لدى المشاىديف ،ويؤدى تزايد البػروز إلػى تعزيػز احتمػاؿ إدراؾ الػنص بػإبراز

المعمومات بعدة أسػاليب ،منيػا التكػرار والػربط بالنمػاذج الثقافيػة الموجػودة؛ ليػذا فػإف البػرامج والمفػاىيـ ذات

الصمة ،مثؿ الصور النمطية ،تتضمف مجموعة مف األفكػار المخزونػة التػى تمػرر المعمومػات لػدى األفػراد؛
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ألف البروز ىو الناتج النيائى لتفاعؿ النصوص مع المتمقى( ،)65وقد تميز البرنامج بوجود إطار المكاسب

بنسػػبة بمغػػت  %87.5أكبػػر م ػف إطػػار الخسػػائر التػػى بمغػػت  ،%12.5وتمثمػػت المكاسػػب التػػى يطرحيػػا
البرنامج فى شكؿ الجيود التى تبذليا الدولة لتنمية المرأة (توفير السمع االستيالكية – طرؽ عمؿ ديكػورات

متنوعػػة  -طػػرؽ عمػػؿ أكػػالت ووصػػفات محببػػة لألطفػػاؿ  -طػػرؽ وضػػع الماكيػػاج  -كيفيػػة التغمػػب عمػػى

بالمرة ،مثؿ ىشاشػة العظػاـ  -مبػادرة حػرؾ السػكوف لمواجيػة سػرطاف الثػدى  )....-وذلػؾ
أ
أمراض خاصة
سعياً لتكويف صورة إيجابية لجيود الدولة فى رعاية وتنمية المرأة.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو د ارسػة  ،Gotlieb, Melissa 2008والػذى أكػد أف القضػايا
الت ػى تػػؤطر بإطػػار المكاسػػب بنسػػبة كبي ػرة يترتػػب عمييػػا قمػػة اىتمػػاـ الجميػػور بيػػا نتيجػػة عػػدـ الثقػػة فػػى
الوسيمة.

جدوؿ ( :)27اإلطار الزمنى لمقضايا (حالية القضية)
اإلطار الزمنى

ؾ

%

حالية

721

62.5

مستقبمية

72

37.5

اإلجمالي

792

711

غمب إطػار حاليػة القضػية عمػى األطػر الزمنيػة لمبرنػامج؛ حيػث اتسػمت نسػبة  %62.5مػف القضػايا
التى تمت معالجتيا بالحالية (قضايا معاصػرة) ،ولػـ تتطػرؽ إلػى المسػتقبؿ إال بنسػبة  %37.5مػف إجمػالى
القضايا فى مختمؼ األنماط التى عالجيا البرنامج.

جدوؿ ( :)22المدا ؿ اإلقناعية المست دمة فى تناوؿ القضايا
المدا ؿ المست دمة

ؾ

%

مد ؿ الدعـ

54

27.2

مد ؿ التنمية

9

3.5

التشجيع والتحفيز

24

9.4

مد ؿ الرعاية

45

77.6

مد ؿ المقاومة

72

4.7

التوعية والتثقيؼ

87

37.8

اىتمامات تقميدية

31

77.8

اإلجمالي

255

711

تع ػد المػػداخؿ اإلقناعيػػة ىػػى االيػػات أو األسػػاليب التػػى اسػػتخدميا البرنػػامج لعػػرض أطػػر القضػػية،

وتكػػوف ىػػذه المػػداخؿ دائمػاً متفقػػة مػػع سياسػػة وممكيػػة الوسػػيمة اإلعالميػػة ،وكػػذلؾ متناسػػبة مػػع نػػوع القضػػايا

المطروحػػة ،وقػػد استخمصػػت الباحثػػة ى ػػذا التعريػػؼ مػػف خػػالؿ التحمي ػػؿ الكيفػػى لممعالجػػة وتفريػػغ الكمم ػػات
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المحورية التى اعتمد عمييا البرنامج أثناء المعالجػة؛ حيػث وجػدت الباحثػة أنيػا االيػات األساسػية المرتبطػة
بإنتاج اإلطار.

ػثال ارتفعػػت نسػػبة مػػدخؿ
وقػػد اعتمػػد البرنػػامج عمػػى مػػداخؿ إقناعيػػة متعػػددة فػػى معالجػػة القضػػايا ،فمػ ً

التوعيػػة والتثقيػػؼ؛ حيػػث بمغػػت  %31.8فػػى المجػػاالت التػػى اتضػػح فييػػا التوعيػػة ،مثػػؿ الممفػػات الصػػحية
واالجتماعيػػة ،ومػػف خػػالؿ التحميػػؿ الكيفػػى اتضػػح أف التوعيػػة والتثقيػػؼ ظيػػرت بنسػػبة كبي ػرة فػػى (االىتمػػاـ
بالصػػحة العامػػة وصػػحة الشػػعر وعػػالج اليشاشػػة – كيفيػػة االسػػتعداد لمػػزواج  -فوائػػد النباتػػات فػػى المنػػزؿ

والػديكورات  -حقػوؽ المػرأة فػى الػػديف  -مخػاطر التػػدخيف عمػى صػحة المػرأة )... ،بينمػا لػػوحظ نػدرة وجػػود
التثقيؼ السياسى والفنى والوعى الثقافى.
يمييا مدخؿ الدعـ الذى بمغ %21.2؛ حيث ركزت بعض فقػرات البرنػامج عمػى دعػـ المػرأة ،خاصػة

فى الحمقات الخاصة باالحتفاؿ بيوـ المرأة العػالمى  9مػارس ،ويػوـ المػرأة المصػرية  16مػارس ،وعيػد األـ
ػرة ،والحػػديث عػػف أميػػات السػػينما المصػرية( ،وخاصػػة
 21مػػارس ،وتمثػػؿ ىػػذا الػػدعـ فػػى تقػػديـ نمػػاذج لممػ أ

الفنانة كريمة مختار) ،وكذلؾ حمقة خاصة عف األـ فى اإلسالـ.
العالقات المزدوجة ال اصة بتأطير القضايا:
القضية

جدوؿ ( :)23العالقة بيف نوع القضايا اواطار الم رجات (مكاسب و سائر)
دينى

سياسى

قانونى

اجتماعى

تعميمى

صحى

إطار الم رجات

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

مكاسب

6

711

9

711

34

63

21

83.3

31

83.3

6

711

سائر

-

-

-

-

21

37

4

76.7

6

76.7

-

-

اإلجمالي

6

711

9

711

54

755

24

711

36

711

6

711

اعتمد البرنامج عمى طرح إيجابيات الدولة فى معالجة قضايا المرأة المتنوعة ،عاكساً المكاسب التػى

حققتيا الدولة فى عالج قضايا المرأة فى مختمػؼ نوعيػات القضػايا التػى تػـ طرحيػا فػى البرنػامج ،متجػاىالً

المشػػكالت التػػى تعػػانى منيػػا الم ػرأة فػػى قطاعػػات متعػػددة ،مثؿ(العش ػوائيات – الريػػؼ – الصػػعيد  -والم ػرأة

المعيمة )... ،وقد اتضح ذلؾ مف خالؿ التحميؿ الكيفى ،وكذلؾ مف خالؿ النسب فى الجدوؿ أعاله ،والتى
توضح أف إطار المكاسب فى القضايا الصحية ( %83.3ركزت معظـ القضػايا الصػحية عمػى المػرأة فػى

سػػف الػػزواج والحمػػؿ واإلنجػػاب ،متجػػاىالً فئػػات عمريػػة ميمػػة جػػداً فػػى حيػػاة األنثػػى ،وىػػى فت ػرة المراىقػػة
والشيخوخة) وكذلؾ القضايا القانونية (التى ركزت أيضاً عمى فئة عمرية محددة فى حياة المرأة ،وىى فترة

الػػزواج والطػػالؽ فػػى مقتبػػؿ العمػػر ،ومػػا ينػػتج عنػػو مػػف مشػػكالت تػػؤثر ف ػى اسػػتقرار األس ػرة؛ حيػػث دارت
القضػػايا القانونيػػة حػػوؿ قػػانوف رؤيػػة  -إل ػزاـ الػػزوج بػػرد قائمػػة المنق ػوالت ،وغيرىػػا مػػف مشػػكالت مرتبطػػة
بالزواج.)...
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وبالنسبة لمقضايا السياسية ،تطرح المعالجة أف المكاسب التى حققتيػا المػرأة فػى ىػذا المجػاؿ مرتفعػة

جداً بنسبة  ،%111ولـ تتناوؿ فقرة واحدة مف الفقرات السياسية التى عالجيػا البرنػامج مػدى قصػور الدولػة

فػػى تمكػػيف الم ػرأة المص ػرية سياسػػياً ،أو تفعيػػؿ دور الم ػرأة فػػى األح ػزاب السياسػػية ،وحصػػر دور الم ػرأة فػػى

األعمػاؿ الخيريػػة واألنشػػطة التطوعيػػة داخػػؿ األحػزاب ،وىػػذه المعالجػػة تعػػد مخالفػػةً لمواقػػع السياسػػى لممػرأة،
ومخالفة لمعايير المسئولية االجتماعية التى تفرض عمى القائميف باالتصاؿ ضرورة عػرض الحقػائؽ كاممػة

وبدقة وحيادية ووضوح.
وىذه النتيجة توضح أف برنػامج (زينػة) المػذاع عمػى الفضػائية المصػرية الثانيػة لػـ يقػـ بػدوره كوسػيمة
إعالمية تيدؼ إلى تحقيؽ تنمية لممرأة المصرية ،بؿ يسيـ فى دعـ الصورة النمطية ليا وحصر دورىػا فػى

األدوار التقميدية لممرأة.

جدوؿ ( :)24العالقة بيف نوع اإلطار مف حيث المضموف ونوع القضايا التى تمت معالجتيا
القضية

سياسى

نوع اإلطار مف حيث المضموف
المسؤولية

ؾ

%

دينى
ؾ

اإلجمالي

ؾ

%

قانونى
ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

111 6 111 36 58.3 14 81.5 44 111 9 66.7 4
- 33.3 2

الصراع

%

اجتماعى

صحى

تعميمى

6

111

-

41.7 11 18.5 11

54 111 9

111

24

111

-

-

-

-

111 6 111 36

يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ ارتفاع نسبة إطار المسئولية بشقيو (المسػئولية السػببية والمسػئولية

العالجي ػػة) ف ػػى مختم ػػؼ أنػ ػواع القض ػػايا الت ػػى طرحي ػػا البرن ػػامج؛ حي ػػث بمغ ػػت نس ػػبتو ف ػػى القض ػػايا الص ػػحية
 ،%111وك ػػذلؾ القض ػػايا الديني ػػة والتعميمي ػػة ،وى ػػذا يؤك ػػد أف تميفزي ػػوف الدول ػػة الحك ػػومى يق ػػؼ ف ػػى ص ػػؼ

الحكومة ،ويبتعد عف الوظيفة الرئيسة لإلعالـ ،وىى خدمة الجميور وطرح قضاياه بموضوعية ،فػى سػبيؿ

الوصػػوؿ إلػػى حػػؿ ،وخاصػػة فػػى القطػػاع الصػػحى الػػذى يعػػانى مػػف كػػـ كبيػػر مػػف المشػػكالت التػػى تواجينػػا
يومي ػاً وتعػػانى منيػػا الم ػرأة المص ػرية ،ونجػػد أف ىػػذا البرنػػامج عمػػى مػػدار حمقػػات شػػير كامػػؿ يط ػرح قضػػايا

صحية ذات بعد إيجابى ،ويبرز السمات اإليجابية لموقؼ الدولة مف ىذا الممؼ الحيوى جداً لكؿ قطاعػات

الجميػػور؛ وليػػذا تػػرى الباحثػػة أف برنػػامج (زينػػة) يػػؤطر قضػػايا المػرأة طبقػاً لمػػا تػراه سياسػػة المحطػػة التابعػػة
لمدولػػة ،ولػػـ يمتػػزـ بمعػػايير المسػػئولية االجتماعيػػة فػػى معالجػػة قضػػايا الم ػرأة المص ػرية؛ حيػػث يبػػرز جوانػػب
تماما عف عرض الوجو ااخر مف القضايا فى مختمؼ
إيجابية عمى طوؿ الحمقات التى تـ تحميميا ،ويبتعد ً
الممفات.
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جدوؿ ( :)25العالقة بيف نوعية القضايا المعالجة والمدا ؿ اإلقناعية المست دمة
المدا ؿ

القضية

دينى

سياسى

قانونى

اجتماعى

تعميمى

صحى

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

مد ؿ الدعـ

2

33.3

4

44.4

9

16.7

9

37.5

6

16.7

2

33.3

مد ؿ التنمية

-

-

-

-

2

3.7

2

8.2

2

5.6

2

33.3

التشجيع والتحفيز

2

33.3

-

-

3

5.6

5

21.8

2

5.6

2

33.3

مد ؿ الرعاية

-

-

-

-

5

9.3

2

8.3

11

27.8

-

-

مد ؿ المقاومة

-

-

-

-

3

5.6

-

-

2

5.6

-

-

التوعية والتثقيؼ

2

33.3

5

55.6

12

22.7

6

25

14

38.9

-

-

اىتمامات تقميدية

-

-

-

-

21

37

-

-

-

-

-

-

اإلجمالي

6

111

9

111

54

111

24

111

36

111

6

111

تعػػددت المػػداخؿ التػػى اعتمػػد عمييػػا البرنػػامج ،وكػػاف أبرزىػػا مػػدخؿ التوعيػػة والتثقيػػؼ ،الػػذى ارتفعػػت
نسػبتو فػى القضػػايا الدينيػة ،حيػػث بمػغ  ،%55.6يمييػػا القضػايا الصػػحية بنسػبة  ،%38.9ثػػـ مػدخؿ الػػدعـ

الذى ارتفعت نسبتو فى القضايا الدينية بنسبة  ،%44.4يمييػا القضػايا القانونيػة بنسػبة  ،%37.5وتقاربػت
نسبة االعتماد عمى مداخؿ التنمية والرعاية والمقاومة واالىتمامات التقميدية فى مختمؼ القضايا.
ال الصة ونتائج الدراسة:
أوالً :نتائج تحميؿ فئات الشكؿ:
بمػػغ عػػدد الحمقػػات التػػى تػػـ تحميميػػا  31حمقػػة بواقػػع  45سػػاعة ،وتمػت معالجػػة  121قضػػية متنوعػػة

(اجتماعيػػة ،وصػػحية ،ودينيػػة ،وقانونيػػة ،وتعميميػػة ،وسياسػػية) واعتمػػد أسػػموب المعالجػػة عمػػى قالػػب الحػوار
أكثػػر مػػف الحػػديث المباشػػر أو التقريػػر؛ حيػػث بمغػت نسػػبة االعتمػػاد عمػػى الحػوار  ،%55كمػػا بمغػت نسػػبة

الفق ػرات التػػى ال تعتمػػد عمػػى عناصػػر اإلب ػراز  ،%61بينمػػا اعتمػػدت  %22.5عمػػى صػػور ثابتػػة لتوضػػيح
المضموف ،واعتمدت  %11فقط مف الفقرات عمى المادة الفيميمية أو التقارير المصورة.
وغمبػػت النزعػػة المحميػػة عمػػى مضػػموف القضػػايا؛ حيػػث إف البرنػػامج موجػػو لمم ػرأة المص ػرية والعربيػػة؛

ل ػػذلؾ ج ػػاءت القض ػػايا محمي ػػة بنس ػػبة  %92.5يميي ػػا النزع ػػة العربي ػػة بنس ػػبة  ،%5ول ػػوحظ تحمي ػػؿ الكػ ػوادر
اإلعالمية النسائية مسئولية معالجة قضايا المرأة فى البرنامج ،وقصر االشتغاؿ فػى اإلعػالـ النسػائى عمػى

المرأة دوف الرجؿ فى معظـ األحياف.

وتنوعت وظائؼ وتخصصػات الضػيوؼ (الػذكور واإلنػاث) ،بينمػا ارتفعػت نسػبة استضػافة الشػيفات،

ثػػـ الطبيػػب وخبػراء التجميػػؿ؛ وذلػػؾ الحتػواء البرنػػامج عمػػى فقػرة ثابتػػة لمطيػػى وصػػحة المػرأة ،وبمغػػت نسػػبة

المشػػاركة الخارجيػػة لمجميػػور مػػف خ ػارج البرنػػامج  ،%45وتفوقػػت وسػػيمة المشػػاركة باالتصػػاؿ التميفزيػػونى
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عم ػػى ب ػػاقى وسػػػائؿ التواص ػػؿ مػػػع البرنػ ػػامج ،وارتفع ػػت نسػػػبة معالج ػػة القض ػػايا االجتماعيػػػة ،حيػ ػػث بمغػػػت

 ،%41.9يمييػ ػػا القضػ ػػايا الصػ ػػحية بنسػ ػػبة  %27.3ثػ ػػـ القانونيػ ػػة ،وقػ ػػد لػ ػػوحظ التركيػ ػػز عمػ ػػى اىتمامػ ػػات
ومشكالت الشرائح العميا مػف نسػاء العواصػـ والمػدف وعمػى مشػكالت المػرأة فػى مرحمػة الخصػوبة واإلنجػاب

دوف االىتماـ بالمراحؿ العمرية األخرى.

وقد ركزت القضايا االجتماعية التى تمت معالجتيا عمى القضايا التقميدية التى تعكس الػدور السػمبى
لممرأة فى المجتمػع ،والمتمثمػة فػى وصػفات الطيػى والػديكور وتجميػؿ المنػزؿ والمشػكالت الزوجيػة ،وأغفمػت
القضايا الخاصة بتثقيؼ المرأة والنيوض بيا وتوعيتيا النفسية والتربويػة ،وبالنسػبة لمقضػايا الصػحية ركػزت
الفقرات التى تـ تحميميا عمى موضوعات التجميػؿ وسػرطاف الثػدى والصػحة اإلنجابيػة والرعايػة بصػحة األـ

الحامؿ وتنظيـ األسرة.

وجػػاءت القضػػايا السياسػػية بنسػػبة ضػػئيمة بمغػػت  ،%4وكانػػت معالجتيػػا ىامشػػية وسػػطحية ،وابتعػػدت
تمامػا عػػف مناقشػػة القضػػايا السياسػػية الميمػػة المطروحػػة عمػػى السػػاحة ،ولػػـ تخصػػص ليػػا فقػرات ثابتػػة فػػى
ً
البرنػػامج ،وال مسػػاحة زمنيػػة تناسػػب ىػػذا النػػوع الميػػـ جػ ًػدا مػػف الموضػػوعات التػػى مػػف شػػأنيا إحػػداث تنميػػة
سياسػ ػية لممػ ػرأة المصػ ػرية ،وبالنس ػػبة لمقض ػػايا القانوني ػػة الت ػػى ناقش ػػيا البرن ػػامج ،فق ػػد أخ ػػذت البع ػػد األس ػػرى
واالجتمػاعى فػػى المعالجػػة؛ حيػػث اقتصػػرت عمػػى قضػػايا النفقػة ورؤيػػة الطفػػؿ والعنػػؼ ضػػد المػرأة ،متجاىمػػة
التوعية القانونية لممرأة بمختمؼ القضايا المتنوعة ،وكذلؾ التثقيؼ القانونى لممرأة فى مختمؼ الجوانب.

وبالنسػػبة لقضػػايا التعمػػيـ ،فقػػد اقتصػػرت المعالجػػة عمػػى تنػػاوؿ قضػػية محػػو األميػػة لمنسػػاء فػػى صػػعيد

مصر مف خالؿ مبادرة قامػت بيػا إحػدى الجمعيػات ،ولػـ تتنػاوؿ ممػؼ التعمػيـ فػى مصػر ،ولػـ تتطػرؽ ألى
ػرة
إخالال بالمسئولية االجتماعية لمبرنامج نحو الم أ
مف مشكالتو ،وىذه المعالجة السطحية لممؼ التعميـ تعد
ً

المصرية ،وبالنسبة لمقضايا الدينية ،فقد اقتصرت عمػى القضػايا المرتبطػة باألسػرة والفتػاوى الخاصػة بػالمرأة
وحقوؽ المرأة فى اإلسالـ ،متجاىمة عرض نماذج لممرأة فى اإلسالـ أو معالجة قضايا دينية أكثر عمقًا.

ثانياً :نتائج التحميؿ الكيفى لممسئولية االجتماعية لمبرنامج فى معالجة القضايا المتنوعة:
بالنسبة لمموضوعات االجتماعية :لوحظ مف خػالؿ التحميػؿ الكيفػى عػدـ قػدرة البرنػامج عمػى تحقيػؽ
الت ػ ػوازف بػ ػػيف حريػ ػػة الفػ ػػرد ومصػ ػػالح المجتمػ ػػع فػ ػػى المعالجػ ػػة ،خاصػ ػػة فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بنوعيػ ػػة الموضػ ػػوعات

ػرة
المطروحة؛ حيث يعتمػد البرنػامج عمػى أجنػدة القضػايا التقميديػة التػى ترسػ الصػورة النمطيػة والسػمبية لمم أ
المصرية والعربية.
وبالنسبة لمموضوعات الصحية :اتضػح االلتػزاـ بػبعض معػايير المسػئولية االجتماعيػة ،مثػؿ االلتػزاـ
بمواثيػػؽ األخػػالؽ أثنػػاء معالجػػة القضػػايا الصػػحية ،والتزاميػػا بمعيػػار الػػدفاع عػػف مصػػالح المجتمػػع ،وىػػذه
النتيجة جاءت مرتبطة باألنثى فى فترة الخصوبة ،أى فترة الػزواج والحمػؿ واإلنجػاب ،ولػـ يتطػرؽ البرنػامج
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إلػػى المشػػكالت الصػػحية والنفسػػية التػػى تعػػانى منيػػا الفتػػاة فػػى فتػرة المراىقػػة أو المشػػكالت الصػػحية لكبػػار

السف.

وبالنسػػبة لمموضػػوعات السياسػػية :يؤخػػذ عمػػى البرنػػامج إخاللػػو بحػػؽ الم ػرأة المص ػرية فػػى المعرفػػة

بالقضػػايا السياسػػية المطروحػػة عمػػى السػػاحة المصػرية والدوليػػة ،وبالنسػػبة لمموضػػوعات القانونيػػة فيتضػػح
إخػػالؿ البرنػػامج بالمسػػئولية االجتماعيػػة نحػػو حقػػوؽ المػرأة فػػى التوعيػػة القانونيػػة والتثقيػػؼ الواجػػب نحوىػػا،

ػور فػػى وظػػائؼ اإلعػػالـ
ويتضػػح كػػذلؾ أف البرنػػامج لػػـ يسػػع إلػػى أى أبعػػاد لتنميػػة الم ػرأة ،وىػػذا يعػػد قصػ ًا
الحكومى نحو المرأة.
ػالال بالمسػػئولية
وبالنسػػبة لمموضػػوعات التعميميػػة :فمػػـ ييػػتـ البرنػػامج بممػػؼ التعمػػيـ ،ويعػػد كػػذلؾ إخػ ً

االجتماعيػ ػػة ،وعػ ػػدـ تحقيػ ػػؽ أى نػ ػػوع مػ ػػف الت ػ ػوازف بػ ػػيف مصػ ػػمحة الم ػ ػرأة ومصػ ػػمحة المجتمػ ػػع ،وبالنسػػػػػبة
لمموضػػوعات الدينيػػة :فقػػد تبػػيف أف الت ػزاـ البرنػػامج بالمسػػئولية االجتماعيػػة فػػى معالجػػة ىػػذه الفق ػرات كػػاف

ػرف
المرة فى اإلسالـ ،والدعوة لنبذ العنؼ ضد المرأة ،واالستشياد بآيات مػف الق خ
ظا فى عرض حقوؽ أ
ممحو ً
تدعو إلى تكريـ المرأة.

ثالثاً :نتائج دراسة تأطير قضايا المرأة فى البرنامج:
كشػػفت الد ارسػػة تػػأثير ممكيػػة الوسػػيمة اإلعالميػػة فػػى األطػػر التػػى يتبناىػػا الب ػرامج فػػى عػػرض قضػػايا
ػر متنوعػػة تتفػػؽ مػػع نمػػط ممكيتيػػا وسياسػػتيا واتجاىاتيػػا نحػػو دعػػـ دور الدولػػة فػػى
المػرأة؛ حيػػث وظفػػت أطػ ًا
معالجة قضايا المرأة ،كما يأتى:

 -1مثمت أطر المسئولية العامة غالبية األطر بنسبة  ،%61بينما مثمت أطر الصراع نسبة .%41
 -2ارتفعػػت نسػػبة االعتمػػاد عمػػى اإلطػػار االجتمػػاعى لكػػؿ القضػػايا؛ حيػػث بمغػػت نسػػبتيا  ،%53.3يمييػػا
بفػػارؽ كبيػػر اإلطػػار الصػػحى لمقضػػايا ،الػػذى اتضػػح مػػف خػػالؿ التحميػػؿ الكيفػػى أنػػو م ػرتبط بالقضػػايا

الصحية ،بينما ارتػبط اإلطػار االجتمػاعى بػبعض القضػايا الدينيػة والقانونيػة ،خاصػة تمػؾ التػى تتنػاوؿ
المشػػكالت الزوجيػػة وقػوانيف النفقػػة وقػػانوف رؤيػػة الطفػػؿ ،وانخفضػػت نسػػبة وجػػود اإلطػػار السياسػػى فػػى

معالجة القضايا ما عدا القضايا السياسية ،والتى كانت نسبتيا ضعيفة بطبيعتيا ،ولـ تتجاوز %4.4

مف إجمالى القضايا التى يعالجيا البرنامج.

 -3تميز البرنامج بتوافر األطر المحددة فى كؿ نوعية مف أنواع القضايا المتنوعػة التػى يعالجيػا البرنػامج
بنسػػبة %85؛ حيػػث يتحػػدد اإلطػػار حسػػب نوعػػو ًأي ػا كػػاف نوعػػو (اجتمػػاعى – صػػحى  -سياسػػى –
دينػػى  )... -بينمػػا وجػػدت األطػػر العامػػة بنسػػبة  ،%15ولػػوحظ مػػف خػػالؿ التحميػػؿ الكيفػػى أف األطػػر
العامػػة وضػػحت بشػػكؿ أكبػػر فػػى القضػػايا التػػى شػػممت أكثػػر مػػف نمػػط (اجتمػػاعى دينػػى -اجتمػػاعى

اقتصادى  -اجتماعى قانونى .)...
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 -4تميػػز البرنػػامج بوجػػود إطػػار المكاسػػب بنسػػبة بمغػػت  %87.5أكبػػر م ػف إطػػار الخسػػائر التػػى بمغػػت
 ،%12.5وتمثمت المكاسب التػى يطرحيػا البرنػامج فػى شػكؿ الجيػود التػى تبػذليا الدولػة لتنميػة المػرأة

(تػػوفير السػػمع االسػػتيالكية – طػػرؽ عمػػؿ ديكػػورات متنوعػػة  -طػػرؽ عمػػؿ أكػػالت ووصػػفات محببػػة

بالمرة ،مثؿ ىشاشػة العظػاـ -
أ
لألطفاؿ  -طرؽ وضع الماكياج  -كيفية التغمب عمى أمراض خاصة
مبػػادرة حػػرؾ السػػكوف لمواجيػػة سػػرطاف الثػػدى )... -وذلػػؾ سػػعياً لتكػػويف صػػورة إيجابيػػة لجيػػود الدولػػة

فى رعاية وتنمية المرأة.

 -5غمػػب إطػػار حاليػػة القضػػية عمػػى األطػػر الزمنيػػة لمبرنػػامج؛ حيػػث اتسػػمت نسػػبة  %62.5مػػف القضػػايا
التػػى تم ػت معالجتيػػا بالحاليػػة (قضػػايا معاص ػرة) ،ولػػـ تتطػػرؽ إلػػى المسػػتقبؿ إال نسػػبة  %37.5مػػف
إجمالى القضايا فى مختمؼ األنماط التى عالجيا البرنامج.

ػثال ارتفعػت نسػبة مػدخؿ التوعيػة
 -6اعتمد البرنامج عمى مػداخؿ إقناعيػة متعػددة فػى معالجػة القضػايا ،فم ً
والتثقي ػػؼ؛ حي ػػث بمغ ػػت  %31.8ف ػػى المج ػػاالت الت ػػى اتض ػػح فيي ػػا التوعي ػػة ،مث ػػؿ الممف ػػات الص ػػحية

واالجتماعية ،ومف خالؿ التحميؿ الكيفى اتضح أف التوعية والتثقيؼ ظيرت بنسبة كبيرة فى (االىتماـ
بالصحة العامة  -وصحة الشعر -وعالج اليشاشة – وكيفية االستعداد لمزواج  -وفوائد النباتػات فػى

المنزؿ والديكورات  -وحقوؽ المرأة فى الديف  -ومخاطر التدخيف عمى صحة المػرأة )....بينمػا لػوحظ
ندرة وجود التثقيؼ السياسى والفنى والوعى الثقافى.

 -7وبالنسبة لألطر المستخدمة طبقاً لمسمات البارزة فػى برنػامج (زينػة) ،وكمػا اتضػح مػف خػالؿ التحميػؿ
الكيفى لمقضػايا ،تبػيف أف البرنػامج يحػرص عمػى عػرض المػرأة كػأنثى جميمػة تػتمخص اىتماماتيػا فػى
الطيػػى والػػديكور واألزيػػاء والتجميػػؿ لمبشػرة والشػػعر وكيفيػػة االسػػتعداد لمػػزواج ،متجػػاىالً الجانػػب ااخػػر

فػى حيػػاة المػرأة التػػى تشػػغؿ ااف كافػػة المناصػػب القياديػة؛ وىػػذا يعكػػس الواقػػع السػػمبى لمعالجػػة قضػػايا
المرأة المصرية فى التميفزيوف الحكومى.

 -8اعتمد البرنامج عمى طرح إيجابيات الدولة فػى معالجػة قضػايا المػرأة المتنوعػة ،عاكسػاً المكاسػب التػى
حققتيػػا الدولػػة فػػى عػػالج قضػػايا المػرأة ذات البعػػد االجتمػػاعى ،متجػػاىالً المشػػكالت التػػى تعػػانى منيػػا
المرأة فى قطاعات متعددة مثؿ (العشوائيات – الريؼ  -الصعيد  -والمرأة المعيمة .)...

 -9ارتفعػػت نسػػبة إطػػار المسػػئولية بشػػقيو (المسػػئولية السػػببية ،والمسػػئولية العالجيػػة) فػػى مختمػػؼ أن ػواع
القضػػايا التػػى طرحيػػا البرنػػامج؛ حيػػث بمغػػت نسػػبتو فػػى القضػػايا الصػػحية  ،%111وكػػذلؾ القضػػايا
الدينيػػة والتعميميػػة ،وىػػذا يؤكػػد أف تميفزيػػوف الدولػػة الحكػػومى يقػػؼ فػػى صػػؼ الحكومػػة ،ويبتعػػد عػػف
الوظيفػػة الرئيسػػة لإلعػػالـ ،وىػػى خدمػػة الجميػػور وطػػرح قضػػاياه بموضػػوعية فػػى سػػبيؿ الوصػػوؿ إلػػى

حؿ.
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 -11تعػػددت المػػداخؿ التػػى اعتمػػد عمييػػا البرنػػامج ،وكػػاف أبرزىػػا مػػدخؿ التوعيػػة والتثقيػػؼ الػػذى ارتفعػػت
نسػػبتو فػػى القضػػايا الدينيػػة حيػػث بمػػغ  ،%55.6يمييػػا القضػػايا الصػػحية بنسػػبة  ،%38.9ثػػـ مػػدخؿ

الػػدعـ الػػذى ارتفػػع فػػى القضػػايا الدينيػػة بنسػػبة  ،%44.4يمييػػا القضػػايا القانونيػػة بنسػػبة ،%37.5
وتقاربػػت نسػػبة االعتمػػاد عمػػى مػػداخؿ التنميػػة والرعايػػة والمقاومػػة واالىتمامػػات التقميديػػة فػػى مختمػػؼ

القضايا.

توصيات الدراسة:
بالنظر إلى الدور الوظيفى الذى يقوـ بو اإلعالـ المصرى الحكومى فى خدمة قضايا المرأة العربية،

اتضح مف نتائج الدراسة أف ىذا االىتماـ ليس عمى القدر الكافى أو المالئـ ،خاصػة فػى نمطيػة المعالجػة

ػرة المصػػرية ومش ػػكالتيا،
وتقميدي ػػة التن ػػاوؿ لقض ػػايا المػ ػرأة المصػ ػرية ،دوف الخ ػػوض ف ػػى ج ػػوىر قض ػػايا الم ػ أ
واىمػػاؿ الموضػػوعات السياسػػية والثقافيػػة التػػى تسػػيـ فػػى تحقيػػؽ تنميػػة ومشػػاركة سياسػػية لمم ػرأة ،ومػػف ىػػذا

المنطمػؽ يعػد تميفزيػػوف الدولػة أحػد العوامػػؿ التػى تػؤثر سػػمباً فػى المشػاركة السياسػػية لممػرأة المصػرية؛ ولػػذلؾ
جاءت توصيات الدراسة كما يأتى:

 -1ضػػرورة إعػػادة ترتيػػب أجنػػدة قضػػايا الم ػرأة المص ػرية فػػى اإلعػػالـ المصػػرى الحكػػومى ،بحيػػث يكػػوف
التركيػػز عمػػى األبعػػاد السياسػػية والثقافيػػة لممػرأة المصػرية والعربيػػة؛ لمػػا ليػػا مػػف تػػأثير كبيػػر فػػى تفعيػػؿ
مفيوـ التمكيف السياسى لممرأة ونشر ثقافة المشاركة السياسية.

 -2ضرورة تحرر اإلعػالـ الحكػومى مػف القيػود المجتمعيػة والقيميػة التػى يفرضػيا الواقػع االجتمػاعى عمػى
واقػػع الم ػرأة المص ػرية ،وأىميػػة النظػػر إلييػػا كم ػواطف مسػػئوؿ عػػف التنميػػة السياسػػية والثقافيػػة الحاليػػة

والمستدامة مثؿ الرجؿ.

 -3ضػػرورة التػػدخؿ بالتش ػريع أو بػػإقرار ميثػػاؽ شػػرؼ لمقن ػوات الفضػػائية الحكوميػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػالمحتوى
اإلعالمى المقدـ لممرأة ،ينص عمى أىمية تػوافر األبعػاد السياسػية والتعميميػة والثقافيػة فيمػا يقػدـ لممػرأة

المصرية والعربية.

 -4ضػػرورة إعطػػاء األولويػػة لمقضػػايا التعميميػػة فػػى التنميػػة عمػ ًػال بوثيقػػة األمػػـ المتحػػدة ةالتعمػػيـ مػػف أجػػؿ
التنميةة.

 -5التركيز عمى الجوانب الثقافية والفنية التى مف شأنيا إحداث تنميػة بشػرية ،وبػذلؾ نحقػؽ البعػد البشػرى
األساسى مف متطمبات التنمية لقطاع كبير مف الجميور المصرى ،وىو المرأة المصرية.
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المراجػػػػػػػع:

( )1زينػػب أحنػػيش  :2116ةسػػمات تقػػديـ األدوار السياسػػية واالجتماعيػػة لمم ػرأة الميبيػػة فػػى خطػػاب الصػػحافة الميبيػػةة ،رسػػالة
ماجستير غير منشورة ،كمية اإلعالـ ،جامعة القاىرة.

( )2عواطؼ عبد الرحمف ،ليمي عبد المجيد ،نجوى كامؿ  :1998ةالمرأة المصرية واإلعالـ فى الريؼ والحضػرة( ،القػاىرة:
العربى لمنشر والتوزيع).
( )3ياسػػميف عمػػى الميػػدي  :2115ة دور الب ػرامج التميفزيونيػػة فػػى معالجػػة قضػػايا عمػػؿ الم ػرأةة ،ماجسػػتير إعػػالـ ،القػػاىرة،
ص .3

( )4ناى ػػد رم ػػزى  :2111ةالمس ػػئولية االجتماعي ػػة لوس ػػائؿ االتص ػػاؿ م ػػف خ ػػالؿ مني ػػاج عم ػػؿ بك ػػيف واس ػػتراتيجيات نيروب ػػي
التطمعيةة ،فى المنتدى الفكرى األوؿ :المرأة واإلعالـ (القاىرة :المجمس القومي لممرأة ،مايو )2111 ،ص.29
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