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 فزيوف الدولةيتأطير قضايا المرأة  المصرية فى برامج تم
 جتماعيةمف منظور المسئولية اال
 إلياـ يونس

 :مقدمة

يعد االىتماـ بالمرأة والقضايا المتصمة بيا أحد أىـ مداخؿ تحقيؽ التنمية المجتمعية الشاممة، ولما 
 ؛ حيثمف أىـ معايير تقدـ األمـ عدمعيا يكانت تنمية المرأة وتمكينيا ومشاركتيا فى التنمية الشاممة لمجت

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

احة ومشاركتيا وفعالية ىذا التواجد مازاؿ دوف المستوى المطموب، والسياسية، فإف تواجدىا عمى الس
ا ما تعكس بصماتيا عمى دساتير وتشريعات محمية، قد تكوف معبرة عف السيما أف ىذه المواثيؽ كثيرً 

 تطورات مكتسبة أكثر منيا تعبيرًا عف تطور ذاتي داخؿ األفراد فى المجتمعات.

مجتمعية أخرى، ال يمكف عزليا عف حركة الثقافة السائدة وقضايا المرأة، شأنيا شأف أى قضية 
 . (1)وقيميا المستقرة، وما تمر بو المنطقة مف تيارات جديدة تتدافع وتتصارع مع تمؾ القيـ السائدة

تـ مناقشتيا فى وسائؿ اإلعالـ فى السنوات األخيرة، وجاء تقضايا المرأة مف أىـ القضايا التي  عدوت
لدرجة  ،اىتمامًا متزايدً اا مع االتجاه السياسي العاـ الذى أصبح يولي المرأة وقضاياىا يً ىذا االىتماـ متماش

وتنبع أىمية قضايا المرأة وخصوصيتيا مف أنيا تتشابؾ مع ، لمرأة المصريةاأف أطمؽ عمى ىذا العاـ عاـ 
 .(2)أو الذاتية الثقافية مثؿ قضايا االستقالؿ السياسي أو التحرر الثقافي، ،كؿ القضايا المجتمعية األخرى

ومع تزايد االىتماـ العالمي بقضايا المرأة برز الحديث عف الدور الذى تقوـ بو وسائؿ اإلعالـ فى 
فى  لذلؾ فإف لمبرامج التميفزيونية دورًا كبيراً  ؛التصدى ليذه القضايا واإلسياـ الفاعؿ وطرح الحموؿ ليا

وكذلؾ معالجة الكثير مف  ،النمطية التي يعرضيا التميفزيوفتغيير نظرة المجتمعات العربية لصورة المرأة 
 . (3)المشكالت التي واجيت المرأة فى سوؽ العمؿ

ف نتائج العديد مف الدراسات والبحوث تشير إلى أف وسائؿ اإلعالـ المختمفة لـ تقـ بالدور إ
إلى الصورة  لكف يرجع أيضاً المطموب والمتوقع منيا، وال يرجع ذلؾ فقط إلى القائميف عمى ىذه الوسائؿ، و 

عتبارات ثقافية، وموروثات تقميدية يصعب تغييرىا، كما أنو االسائدة عف المرأة فى المجتمع، والتي شكمتيا 
تجاىات المجتمع بكافة فئاتو ايستغرؽ وقتًا لتغييره، ويحتاج ىذا التغيير إلى خطة مدروسة لتغيير 

 .(4)وطوائفو

                                                           

 ونس، مدرس بقسـ اإلنتاج اإلعالمى بالمعيد الدولى العالى لإلعالـ، والقائـ بأعماؿ رئيس قسـ اإلنتاج اإلعالمى، أكاديمية الشروؽ.إلياـ ي 
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ف تقوـ بو وسائؿ اإلعالـ مف أجؿ دمج المرأة فى التنمية يتمثؿ فى وبالتالى فإف الدور المتوقع أ
إسياميا فى الجيود المبذولة لمتغمب عمى األفكار السائدة عف المرأة ككائف سمبي وثانوي ال أىمية 

عطاء صورة صحيحة عف دورىا اإليجابي و ا  ميا فى تقدـ المجتمع. اسيا  جتماعية لو، وا 

فزيوف الدولة  أماـ الفضائيات الخاصة فى يتراجع دور تم صوات التى تؤكدوقد تعالت األ
ولذلؾ دعت الضرورة البحثية  ؛اإلسيامات الحقيقية لمتنمية ومعالجة مشكالت المجتمع المصرى بكؿ فئاتو

المتنوعة التى تقدـ لممرأة المصرية مف منظور المسئولية  فزيوف الدولة لمقضايايبحث  أطر معالجة تمإلى 
ومدى  ،ومدى تقديـ ىذه المعالجة  لقضايا تسيـ فى دعـ المشاركة السياسية والثقافية  لممرأة  ،جتماعيةاال

جتماعية وتؤكد فعالياتيا عمى جميع األصعدة السياسية واال ،ة لألماـأتقديـ نماذج تدفع دور المر 
 قتصادية والثقافية.واال

 مشكمة الدراسة:

 تتحدد مشكمة الدراسة في:

فزيوف الحكومى  يلتزاـ برامج المرأة المصرية فى التماالجة قضايا المرأة ومدى التعرؼ عمى أطر مع
الدينية و االقتصادية، و التعميمية، و جتماعية فى معالجة ىذه القضايا  المتنوعة )السياسية، بالمسئوولية اال

     .الثقافية(و الصحية، و 
 :أىمية الدراسة

ىتماـ البرامج بالقضايا االمرأة ومدى  ؿ قضاياتحديد أجندة اإلعالـ المصرى الحكومى فى تناو  -1
 السياسية والثقافية الموجية لممرأة.

 فزيوف المصري.يدراسة أطر تناوؿ  قضايا المرأة المصرية فى التم -2

خاصة مع تعالى  ،جتماعية لإلعالـ فى تناوؿ القضايالتزاـ برامج المرأة بالمسئولية االادراسة مدى  -3
  .ة ضبط األداء اإلعالمىاألصوات  التى تنادى بضرور 

 أىداؼ الدراسة:

التعرؼ عمى أطر تناوؿ قضايا المرأة مف منظور أبعاد المسئولية االجتماعية لممعالجة اإلعالمية  -1
 الموجية لممرأة المصرية فى القطاعات المختمفة. لمقضايا

المصرية المقدمة  جتماعية لقضايا المرأةتقييـ أساليب المعالجة اإلعالمية مف منظور المسئولية اال -2
 فى القنوات الفضائية المصرية.

القضايا السياسية فى برامج المرأة المصرية ومعرفة ىؿ يؤثر اإلعالـ فى دعـ  تحديد نسبة معالجة -3
 أـ ال. المرأة سياسياً 
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 تقديـ رؤية متكاممة لما ينبغي أف تكوف عميو أجندة القضايا الموجية لممرأة المصرية. -4
 تساؤالت الدراسة:

 ؟وسماتو القالب الفني لمفقرة ما -1

 ما طبيعة الضيوؼ فى الفقرات؟ -2

 ما طبيعة مشاركة الجميور فى البرنامج؟ -3

 معالجتيا؟ تما المدة الزمنية لمقضايا التى تم -4

 ؟المتنوعة جتماعية فى معالجة الموضوعاتلتزاـ بمعايير المسئولية االما مدى اال -5

 ما موضوعات القضايا التي تناوليا البرنامج؟ -6

 ؟ا نوعية األطر المستخدمة فى معالجة ىذه القضايا المتنوعة مف حيث المضموفم -7

 ؟تجاه )عاـ ومحدد(نوعية األطر مف حيث اال ما -8

 ؟ـ خسائر(أنوعية أطر المخرجات )مكاسب  ما -9

 ؟ستخدمت فى عرض القضايااما المداخؿ اإلقناعية التى  -11

 ؟لمستخدمةما العالقة بيف نوعية القضايا ونوعية األطر المختمفة ا -11

 ؟ما العالقة بيف المداخؿ اإلقناعية واألطر األخرى المستخدمة -12
 اإلطار المنيجي:

 نوع الدراسة: -7

وىي دراسة كمية  ،مف الدراسات الوصفية التي تستيدؼ وصؼ الظاىرة وتحميمياتعد ىذه الدراسة 
ستنباط العالقة ال؛ ة وداللتياتيتـ برصد المعاني والدالالت والرموز المغوية فى الرسالة اإلعالمي ،وكيفية

 بيف الرمز والمعني.
يتحدد مجتمع الدراسة التحميمية فى البرامج الموجية لممرأة المصرية مجتمع الدراسة التحميمية:  -2

 فزيوف الدولة. يالتابعة لتم والمذاعة فى القنوات الفضائية
اة الفضائية الثانية وبرنامج زينة ختيار القناتمثمت عينة الدراسة التحميمية فى عينة الدراسة:  -3

ستطالع رأى قامت بو اوالتي جاءت فى المرتبة األولى فى ، نموذجًا لمبرامج التى تيـ المرأة المصرية
 الباحثة.
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  إجراءات الدراسة االستطالعية:

مفردة مف سيدات المجتمع المصرى عف أكثر القنوات الفضائية الحكومية  31قامت الباحثة بسؤاؿ 
 ،وكذلؾ أكثر برامج المرأة تفضياًل  ،يا )وتـ ىذا السؤاؿ عف طريؽ مواقع التواصؿ االجتماعي(نيتابع التي

ثـ  ا،صوتً  31مف إجمالى  اصوتً  21إجمالى أصوات بمغ بوقد حظيت القناة الفضائية المصرية الثانية 
وبسؤاؿ المبحوثات  ،8ت ثـ قناة نايؿ اليؼ بإجمالى أصوا ا،صوتً 14بإجمالى  سرة والطفؿقناة النيؿ لأل

% لـ  27% منيف برنامج زينة و68نسبة  تختيارىا  ذكر اعف أفضؿ برامج المرأة فى القناة التى قمف ب
 .سـ برنامج محددالـ تتذكر  %5فزيوف المصرى ويتفضؿ برامج المرأة فى التم

 فرتبػػػػػاطيوارتبػػػػػاط المضػػػػػموف بػػػػػالمجتمع المصػػػػػرى والعربػػػػػى، ا وكػػػػػاف سػػػػػبب التفضػػػػػيؿ يتمثػػػػػؿ فػػػػػى
برنػػػػامج ةزينػػػػة ة الخػػػػاص بػػػػالمرأة المصػػػػرية عمػػػػى موقػػػػع  ىتػػػػوافر محتػػػػو و بالشخصػػػػيات مقػػػػدمات البرنػػػػامج، 

   .اليوتيوب

ـ يػـو المػرأة ضػختيػاره ألنػو الشػير الػذى ياوتػـ  ،2116وتـ تسجيؿ عينة الدراسة خالؿ شير مارس 
تتركػز فيػو مجموعػة مػف و  مػارس (21وعيػد األـ  ) مػارس( 16مارس( ويـو المرأة المصػرية ) 8العالمي  )

 األحداث الخاصة بالمرأة.

 .مدة الحمقة: ساعة ونصؼ

 .دورة البرنامج: يومي

 ساعة.  45حمقة بمدة زمنية حوالى  31وقد تـ تحميؿ 

 توصيؼ عينة الدراسة:
 توصيؼ عينة الدراسة: (7جدوؿ رقـ )

اسـ 
دورية  اسـ القناة البرنامج

 اإلذاعة
عدد 
 الفقرات

 الزمنية المدة
 رنامجلمب

متوسط المدة 
 الزمنية لمفقرة

 ؽ 12.5 ؽ 91 فقرات 6 يومي الفضائية الثانية زينة

 ساعة 45ؽ =  2711ؽ =   91× حمقة  31إجمالى عدد الساعات التي تـ تحميميا = 
 وحدات القياس والعد:  -7

تكػوف وحػدة  وقػد وىى عبارة عف الفكرة الرئيسة التى يػدور حوليػا الحػوار فػى البرنػامج،وحدة الفقرة: 
الفقرة ىى وحػدة الموضػوع، إذا تناولػت الفقػرة موضػوًعا واحػًدا وقػد تكػوف الفقػرة متعػددة الموضػوعات، ولكػف 
لػػوحظ مػػف خػػالؿ تحميػػؿ المضػػموف لبرنػػامج زينػػة أف كػػؿ فقػػرة اشػػتممت عمػػى موضػػوع واحػػد، واشػػتممت كػػؿ 
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حػػػدة رئيسػػػة لعػػػد وتبويػػػب فقػػػرات؛ ولػػػذلؾ اسػػػتخدمت وحػػػدة الفقػػػرة )وحػػػدة القضػػػية( كو  7-6حمقػػػة عمػػػى مػػػف 
 البيانات.

 . (5)استمارة بحثية تـ تقييميا مف أساتذة اإلعالـأداة التحميؿ: 

 الصدؽ والثبات: 

 أواًل: الصدؽ:

إف المقصود بالصدؽ فى تحميؿ المضػموف مػدى قػدرة االسػتمارة ػػػػ اسػتمارة التحميػؿ ػػػػػ عمػى قيػاس مػا 
ولذلؾ تـ  (6)المضموف باإلجراءات المتبعة فى التحميؿ؛وضعت لقياسو، ويرتبط الصدؽ فى دراسات تحميؿ 

التأكد مف أنو ال يوجد تداخؿ فى الفئػات، وأف العينػة تػـ اختيارىػا بأسػموب عممػى ػػػػػ بنػاء عمػى نتػائج دراسػة 
 استطالعية ػػػػ وتـ التأكد مف الصدؽ الظاىرى لالستمارة مف خالؿ عرضيا عمى السادة المحكميف.

 ثانيًا: الثبات:

تسػػـ أيػػة دراسػػة تحميميػػة بالثبػػات إذا أدى التحميػػؿ المتكػػرر إلػػى التوصػػؿ إلػػى النتػػائج ذاتيػػا، ويػػرتبط ت
جراءاتو تتسػـ بالثبػات، ويشػير  الثبات بالموضوعية، فتحميؿ المضموف يكوف موضوعيًا إذا كانت مقاييسو وا 

زيف الػذيف يقومػوف بتحميػؿ إلػى مسػتوى االتفػاؽ بػيف المرمػ intercoder reliabilityالثبػات بػيف المرمػزيف 
 .(7)المضموف نفسو باستخداـ األدوات والفئات نفسيا

 %81بعد تطبيؽ معادلة ىولستى  لقياس الثبات تبيف أف معامؿ الثبات= 
 الدراسات السابقة: 

 انقسمت الدراسات السابقة إلى ثالثة محاور:
 . العربية( –: الدراسات التي تناولت قضايا المرأة )المصرية أوالً 

 : الدراسات التي اعتمدت عمى مدخؿ المسئولية االجتماعية لإلعالـ.ثانياً 

 الدراسات التى اعتمدت عمى مدخؿ األطر.ثالثًا: 

 أواًل: الدراسات التى تناولت قضايا المرأة:

المعالجػة اإلعالميػة لحقػوؽ المػرأة المصػرية وعالقتيػا  :(8)(2176دراسة نيرميف عمى السيد إبػراىيـ ) -1
ت الجماىير نحوىا، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتػائج، مػف أىميػا: أف األطػر العامػة باتجاىا

%، بينمػػا مثمػػت األطػػر 62.8السػػمبية مثمػػت غالبيػػة األطػػر المسػػتخدمة فػػى المعالجػػة اإلعالميػػة بنسػػبة 
ة %، وىػػػذا يعكػػػس الواقػػػع السػػػمبى لممػػػرأ37.2اإليجابيػػػة نسػػػبة ضػػػئيمة بالمقارنػػػة بػػػاألطر السػػػمبية وىػػػى 

 المصرية.
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دور البرامج التميفزيونية فى معالجة قضايا عمؿ المرأة، وتوصمت  :(9)(2175ياسميف عمى الميدى ) -2
الدراسػػػة إلػػػى النتػػػائج ااتيػػػة: فيمػػػا يخػػػص نوعيػػػة القضػػػايا التػػػى تعػػػرض داخػػػؿ البػػػرامج ال يػػػتـ التطػػػرؽ 

أف البػػرامج التميفزيونيػػة ال لممشػػكالت السػػمبية التػػى قػػد تواجػػو المػػرأة فػػى العمػػؿ، وأثبتػػت رؤيػػة الخبػػراء 
تناقش القضايا الفعمية والحقيقية داخؿ المجتمعات، ولكنيا تختػزؿ كافػة قضػايا المػرأة فػى بػرامج الطػب  

 والديكور والمكياج. 
العالقة بيف التعرض لبػرامج المػرأة فػى الفضػائيات العربيػة ونظػرة المػرأة  :(71)(2172رىاـ عز الديف ) -3

ا، وتوصػمت الدراسػة إلػى أف ىنػاؾ عالقػة ارتباطيػة بػيف كثافػة مشػاىدة بػرامج لذاتيا ونظػرة المجتمػع ليػ
المرأة فى القنوات الفضائية العربية ونظرة المرأة لذاتيا والمجتمع ليا فى موضوعات أىمية تعميـ المػرأة 

ممػػرأة وتثقيفيػػا وعنايػػة المػػرأة بصػػحتيا ومشػػاركة المػػرأة فػػى الحيػػاة السياسػػية وتنػػاوؿ الحيػػاة االجتماعيػػة ل
 ومظير المرأة، بينما لـ تتحقؽ صحة ىذا الفرض فى موضوع عمؿ المرأة والموضوعات الدينية.

: اعتمػػػاد الجميػػػور العربػػػى عمػػػى البػػػرامج الحواريػػػة فػػػى القنػػػوات (77)(2177شػػػيريف عػػػو   ميػػػؿ ) -4
ف الفضػػائية العربيػػة فػػى تشػػكيؿ معارفػػو نحػػو قضػػايا المػػرأة، وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى نتػػائج، مػػف أىميػػا أ

القضػػػػايا االجتماعيػػػػة جػػػػاءت فػػػػى مقدمػػػػة القضػػػػايا التػػػػى يتناوليػػػػا برنػػػػامج ةكػػػػالـ نػػػػواعـة، ثػػػػـ القضػػػػايا 
اإلعالميػػة والفنيػػة، وتتفػػؽ فػػى النسػػب نفسػػيا القضػػايا القانونيػػة والثقافيػػة والتعميميػػة والصػػحية والدينيػػة، 

 يمييا االقتصادية ثـ الرياضية.     

ضػػوعات والقضػػايا التػػي تعالجيػػا بػػرامج المػػرأة فػػى القنػػوات : المو (12)(2119أسػػماء سػػمير إبػػراىيـ  ) -5
الفضائية العربية، وتوصمت الدراسة لعدة نتائج مف أىميا، أف معظػـ البػرامج المقدمػة فػى تمػؾ القنػوات 
تيػػػتـ بالموضػػػوعات الخاصػػػة بػػػديكورات المنػػػازؿ، واكسسػػػوارات المػػػرأة، والمكيػػػاج، وصػػػحة المػػػرأة واألـ 

 الحامؿ.

قضػػػايا المػػػرأة المسػػػممة عمػػػى شػػػبكة المعمومػػػات الدوليػػػة،  :(73)(2116إبػػػراىيـ ) حنػػػاف محمػػػد الحمػػػد -6
وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى العديػػػد مػػػف النتػػػائج، مػػػف أبرزىػػػا أف نسػػػبة القضػػػايا السياسػػػية انخفضػػػت لتبمػػػغ 

%، ولػػوحظ كػػذلؾ ضػػعؼ االىتمػػاـ بالسياسػػة بوجػػو عػػاـ، سػػواء مػػف جيػػة الكتػػاب المشػػاركيف فػػى 8,6
 لجميور المشارؾ.المواقع، أو مف جية ا

 المحور الثانى: الدراسات التي تناولت المسئولية االجتماعية في القنوات الفضائية:

المعالجػػػػة اإلخباريػػػػة لألزمػػػػات األمنيػػػػة المحميػػػػة فػػػػي  :(74)(2175دراسػػػػة إسػػػػماعيؿ عمػػػػواف عبيػػػػد ) -1
إلػػى أف ىنػػاؾ  الفضػػائيات التميفزيونيػػة العراقيػػة واتجاىػػات النخبػػة اإلعالميػػة إزاءىػػا، وتوصػػمت الدراسػػة

تباينًا كبيرًا باستخداـ وسائؿ اإلسناد واإلبراز لكؿ أزمة مف األزمتيف في الفضائيات الثالث تبعػًا لممكيػة 
كؿ منيا وسياستيا التحريرية وخطابيػا اإلعالمػي، مؤكػدًا أنيػا جميعػًا لػـ تمتػـز بالمسػؤولية االجتماعيػة، 
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إلػى أف الفضػائيات موضػع الدراسػات لػـ تمتػـز  وتوصؿ  كذلؾ مف خالؿ اسػتطالعاتو اراء المشػاىديف
 بمعايير نظرية المسؤولية عند تقديميا أخبار األزمات األمنية.

المسؤولية االجتماعية واألمنية لوسائؿ اإلعالـ في تناوؿ قضػايا اإلرىػاب، : (75)(2174ىبة شاىيف ) -2
ئؿ اإلعػالـ التػػى يعتمػػد تصػػدر القنػوات الفضػػائية المصػرية الخاصػػة قائمػة وسػػا وتوصػمت الدراسػػة إلػى:

عمييا المبحوثوف في متابعة األحداث اإلرىابية، كما تميػزت بوصػفيا وسػائؿ اإلعػالـ األكثػر مصػداقية 
 مف وجية نظر الجميور المصري. 

المسػػػػػؤولية االجتماعيػػػػػة لقنػػػػػوات التميفزيػػػػػوف المصػػػػػرية  :(76)(2177سػػػػػارة عبػػػػػدالمطيؼ عبػػػػػدالحميـ ) -3
بػػة،  ومػػف أىػػـ نتػػائج الدراسػػة، أنػػو قػػد ظيػػر اىتمػػاـ مكثػػؼ بأبعػػاد الحكوميػػة والخاصػػة كمػػا تراىػػا النخ

%( أف القنوات الخاصػة 66المسئولية األخالقية لمبرامج عينة الدراسة، وأكدت نسبة عالية مف النخبة )
 ىي األكثر التزاًما بمباديء المسئولية االجتماعية لإلعالـ.

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

، وذلػػؾ لصػػالح المجموعػػة المعتمػػدة عمػػى القنػػوات الفضػػائية المعتمػػدة عمػػى القنػػوات المصػػرية الحكوميػػة
 المصرية والعربية الخاصة. 

 ال اصة باألطر اإلعالمية: ثانًيا: الدراسات

: األطػر المترابطػة: وسػيمة أساسػية لقيػاس Van Atteveldt, Womuter(2176) (78) دراسػة  -7
عالمية المتشابكة والمستخدمة فى تيدؼ إلى إيجاد طريقة لمتعرؼ عمى األطر اإلالتأطير اإلعالمي، و

 11التغطيػػة اإلخباريػػة اليولنديػػة عػػف اليجػػرة واإلسػػالـ واإلرىػػاب فػػى الخمػػس سػػنوات التاليػػة ألحػػداث 
عمػى يػد أحػد األصػولييف اإلسػالمييف،  Theo van Goghسبتمبر، وكذلؾ أحداث مقتؿ ثيوفاف جػوخ 

 ووضػػػػػػػع األجنػػػػػػػدة  agenda building وكػػػػػػػذلؾ تفػػػػػػػرؽ ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة بػػػػػػػيف مفيػػػػػػػـو بنػػػػػػػاء األجنػػػػػػػدة
agenda setting وكػذلؾ بنػاء اإلطػارframe building   حيػث يكػوف اإلعػالـ متغيػًرا تابًعػا، بينمػا

حيػػث يكػػوف الجميػػور ىػػو المتغيػػر التػػابع واإلعػػالـ ػػػػػػ ىػػو المتغيػػر  frame setting وضػػع اإلطػػار
 المستقؿ الذى يرتب األولويات ويضع األطر.

تعريفًػػا ةمحػػدًداة لإلطػػار اإلعالمػػي، وىػػو تأكيػػد لبػػروز معػػالـ مختمفػػة مػػف  وقػػد وضػػعت ىػػذه الدراسػػة
موضػػػػوع مػػػػا، وىػػػػو الفكػػػػرة الرئيسػػػػة التنظيميػػػػة لمموضػػػػوع، ويػػػػتـ بنػػػػاء اإلطػػػػار باسػػػػتخداـ صػػػػور وشػػػػعارات 
واقتباسات؛ ولذلؾ فإف صياغة األطر تتجاوز المطالػب المحػدودة لوضػع األجنػدة، وىػي أكثػر تعقيػدًا منيػا؛ 

دة الخاصػػػة بوسػػػائؿ اإلعػػػالـ تضػػػع القضػػػية فػػػى أولويػػػات الجميػػػور، بينمػػػا األطػػػر توضػػػح ىػػػذه ألف األجنػػػ
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دراؾ الجميػػػور ليػػػا كمػػػا حػػػدث بعػػػد أحػػػداث  سػػػبتمبر، وكيػػػؼ ربػػػط العػػػالـ كمػػػو بػػػيف  11القضػػػية وتأثيرىػػػا وا 
اإلسػػػالـ واإلرىػػػاب وبػػػيف اإلرىػػػاب والميػػػاجريف المسػػػمميف، وأوضػػػحت أطػػػر المعالجػػػة أف المفػػػاىيـ الثالثػػػة 

 اإلعالـ( شبكة واحدة بينتيا أطر المعالجة اإلعالمية فى فترة الدراسة.  –اإلسالـ  –)اإلرىاب 
2- Rossmann, Constongze and Scheufele, Brtrom (2116) (79:)  :أطػر التػد يف

كيؼ تناوؿ اإلعالـ األلماني قضية التد يف، دراسة مقارنة لمتغطية اإلعالمية قبؿ وبعد تقرير تيرى، 
الدراسػة إلػى زيػادة وجػود األطػر اإلعالميػة المتعمقػة بالمخػاطر والتػي تغطػي العواقػب السػمبية  وتوصمت

لمتدخيف، وتراجع األطر اإلعالمية المتعمقة بعدـ وجود مخاطر، وكاف التنػاوب بػيف اإلطػاريف واضػًحا، 
حػػؿ الدراسػػة، وأف ىنػػاؾ اختالفًػػا واضػػًحا فػػى نوعيػػة األطػػر اإلعالميػػة بػػيف كػػال الصػػحيفتيف اليػػوميتيف م

سػػواء قبػػؿ أو بعػػد تقريػػر تيػػري، وأف مجمػػؿ المقػػاالت التػػي تناولػػت المخػػاطر نسػػبًيا منخفضػػة؛ لػػذا فإننػػا 
 نفترض بالمخالفة لالتيامات  القانونية الحالية والدعاوى المرفوعة ضد صناعة التبغ.

اإللكترونيػػة أطػػر معالجػة انتياكػات حقػػوؽ المػرأة فػػى الموقػع : (21)(2176غػادة محيػػي الػػديف محمػد ) -3
وتأثيرىػػا عمػػى اتجاىػػات الجميػػور، وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج مػػف أىميػػا أف الموقػػع 
اإللكترونػػي لجريػػدة األىػػراـ كػػاف أكثػػر المواقػػع اسػػتخداًما إلطػػار )بقػػاء األوضػػاع كمػػا ىػػي(، كمػػا كػػاف 

لمواقػػػع اسػػػتخدامًا إلطػػػار األكثػػػر اسػػػتخداًما )إلطػػػار التغييػػػر(، بينمػػػا موقػػػع المصػػػري اليػػػوـ كػػػاف أكثػػػر ا
 الصراع.

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

، Mobilizationتركز عمى عمميات االتصاؿ، وتفسر العوامؿ التي تػدفع وسػائؿ اإلعػالـ وراء التعبئػة 
دراؾ الجميػور  وأكدت كػذلؾ شػعبية نظريػة األطػر فػى العمػوـ االجتماعيػة، وتػأثيرات اإلعػالـ فػى فيػـ وا 
لقضايا معينة، وأف الجميور يرتبط باألطر الخاصة بالقضايا والموضوعات بدرجات مختمفة، واقترحت 

يف إجػراء التحميػؿ الالحػؽ الدراسة مصطمح ةتعدد المعانية؛ لذلؾ فإف دراسة األطػر تفػرض عمػى البػاحث
وكيػػػػؼ أف تػػػػأطير المحتػػػػوى اإلعالمػػػػي يػػػػؤدي إلػػػػى زيػػػػادة تعػػػػدد المعػػػػانى  (POST-HOC)لمحػػػػدث 

المرتبطػػة بالقضػػية، وأف فئػػات الجميػػور المتنوعػػة يسػػتجيبوف لمكونػػات مختمفػػة مػػف األطػػر، وأف نظريػػة 
؛ فالقوة األساسية لوضع األطػر األطر لدييا الكثير لتقدمو فى دراسة النزاعات العرقية المرتبطة باليوية

مقارنة بأى نيػج خخػر ميػيمف لػيس فقػط فػى رؤياىػا التفسػيرية الجديػدة بػؿ أيضػًا فػى طبيعتيػا التكامميػة 
وقػػػدرتيا عمػػػى تقػػػديـ رؤيػػػة متعمقػػػة فػػػى عمميػػػات وديناميكيػػػة العنػػػؼ عمػػػى أسػػػاس اليويػػػة، والتػػػي ينػػػدر 

 وجودىا فى أشكاؿ النيج األخرى.
5-  Jelle Sano, Boston College(2119)(22) : اإلطػار اإلعالمػي، اإلطػار األ القػي: دراسػة

وتيػػػدؼ إلػػػى دراسػػػة ومقارنػػػة أطػػػر التغطيػػػة حالػػػة عػػػف نقابػػػة المعممػػػيف الكاثوليػػػؾ فػػػى نيوجيرسػػػى، 
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اإلعالميػػة لمنقابػػات العماليػػة فػػى الواليػػات المتحػػدة منػػذ عقػػد الثمانينػػات، وقػػد أظيػػرت النتػػائج الخاصػػة 
ًحا عف مقدرة النقابات عمى أف تقدـ رسالتيا بنشاط لمعامة مف خالؿ وسائؿ بتحميؿ المضموف رأًيا واض

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 

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

 بشكؿ مباشر فى تكويف الصورة العامة لمنقابة واألسقفية.

لالسػػػتجوابات البرلمانيػػػة فػػػى الصػػػحؼ  أطػػػر التغطيػػػة اإلخباريػػػة: (23)(2119منػػػاور بيػػػاف الراجحػػػي ) -6
الكويتيػػة، وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى أف ىنػػاؾ تباينػػًا كبيػػرًا بػػيف صػػحؼ الدراسػػة فػػى حجػػـ االىتمػػاـ بتمػػؾ 
االسػػػتجوابات، وفيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػاألطر اتضػػػح أف صػػػحؼ الدراسػػػة ركػػػزت عمػػػى إبػػػراز األطػػػر القانونيػػػة 

مى المخالفات المرتكبة، كما أوضػحت الدراسػة والسياسية واالقتصادية فى ضوء طرح األدلة القانونية ع
غمبػػة االتجػػاه التفسػػيري عمػػى ىػػذه التغطيػػات، وىػػو مػػا يشػػير إلػػى زيػػادة اىتمػػاـ الصػػحؼ عينػػة الدراسػػة 

 بدور الشرح والتفسير كأحد الوظائؼ الميمة واألساسية لمصحافة فى المجتمع. 

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

وقنػػاة العػػالـ اإلخباريػػة اختمفػػت طبقػػًا الخػػتالؼ نمػػط الممكيػػة واالنتمػػاء، فعمػػى الػػرغـ مػػف  BBCإذاعػػة 
ىي األطر األخالقية والقانونية وأطػر الصػراع التقارب فى توظيؼ أنواع األطر الخبرية بصفة عامة، و 

السياسػػػي واالعتبػػػارات االقتصػػػادية، إال أف كػػػؿ موقػػػع قػػػد وظػػػؼ ىػػػذه األطػػػر بمػػػا يتفػػػؽ وتوجياتػػػو مػػػف 
األزمة، وانعكست القيـ والسياقات االجتماعية لممجتمعيف البريطاني واإليراني عمى تعامؿ الموقعيف مع 

 األزمة. 
8-  Gotlieb, Melissa and Othera(2118)(25) : منػػاظرة األطػػر: أطػػر المثاليػػة فػػى مواجيػػة

وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج مػػف األطػػر البرجمانيػػة وعالقتيمػػا بتكػػويف المعمومػػات، 
أىميػا، أف المشػتركيف الػذيف شػػاىدوا القصػة الخبريػة التػػي تػـ تأطيرىػا فػى إطػػار المكاسػب أقػؿ اىتمامػػًا 

موضوع القصة الخبرية(، وىذا يتفؽ مع الفرض القائؿ إف إطار الخسارة بالتفاصيؿ الخاصة بالقضايا )
يسػػػتنبط رغبػػػة أكبػػػر مػػػف الجميػػػور فػػػى البحػػػث عػػػف المعمومػػػة، خاصػػػة فػػػى موضػػػوع الرعايػػػة الصػػػحية 
العالمية، وأف ىناؾ اختالًفا بيف إدراؾ الجميػور الػذي شػاىد القصػة الخبريػة المصػاغة بإطػار المكسػب 

 رة، وكذلؾ المصاغة بإطار الحقائؽ المصاحبة.  عف المصاغة بإطار الخسا
9- Rebrer, Brgan and Berger, Braa (2114) (25):  كيػػؼ صػػاغ د نػػادي سػػيرا رسػػائؿ

% فقػط مػػف المقػاالت اإلخباريػة التػي أصػدرىا ةنػادى سػػيراة 79وتوصػمت الدراسػة إلػى أف لمجميػور"د، 
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% 8.9الطاقة التي تعمػؿ بػالفحـ و % منيا تناولت أزمة مصانع17.7تناولت أزمة الزحؼ العمراني و
تناولػت الحفػر فػى المحميػات الطبيعيػة، ولػـ تشػػر المعالجػات السػابقة إلػى إطػار رئػيس محػدد أو فرعػػي 
واحػػػد، ولكػػػف كانػػػت المعالجػػػات متنوعػػػة األطػػػر دوف التركيػػػز عمػػػى إطػػػار أكثػػػر مػػػف غيػػػره، خاصػػػة أف 

 جميعيا كانت تقدـ عبر قنوات متعددة مختمفة التوجيات.  
تجاىػات (26)(2117لد صالح الديف حسػف ) ا -11 : دور التميفزيػوف والصػحؼ فػى تشػكيؿ معمومػات واا

وتوصػمت الدراسػة إلػى مجموعػة مػف النتػائج، مػف أىميػا أف وسػائؿ ، الجميور نحو القضايا ال ارجية
اإلعالـ اختمفت فى تناوليا الخبرى لألحداث طبقًا لتوجياتيا )الرسمية والحزبية(، كما وظفػت كػؿ مػف 

سائؿ اإلعالـ الرسمية والصحؼ الحزبية العديد مف االسػتراتيجية والتكتيكػات لتػدعيـ اإلطػار الخبػرى و 
الخػػاص بيػػا، وخاصػػة توظيػػؼ المصػػادر الخبريػػة واسػػتخداـ الجمػػؿ والعبػػارات ذات الداللػػة، وتوظيػػؼ 

 المادة المصورة التي تدعـ اإلطار الخبري الرئيس. 
 ة:أوجو االستفادة مف الدراسات السابق

 مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة والتراث العممى يتضح ما يأتي:   
الدور الفعاؿ الذى تؤديػو وسػائؿ االتصػاؿ فػى تنػاوؿ القضػايا المختمفػة، وخمػؽ الجػدؿ حوليػا وبنػاء  -

 تصورات ألطراؼ تمؾ القضايا وتصنيفيا.
، وقػػػدرتيا عمػػػى قيػػػاس قػػػدمت الدراسػػػات العديػػػد مػػػف األدلػػػة عمػػػى صػػػحة نظريػػػة األطػػػر اإلعالميػػػة -

المحتػػػوى غيػػػػر المباشػػػػر لمرسػػػالة اإلعالميػػػػة، فضػػػػاًل عػػػػف تفسػػػيرىا لكيفيػػػػة تشػػػػكيؿ خراء واتجاىػػػػات 
 الجميور نحو قضية بعينيا.

القمػػة النسػػبية لمبحػػوث والدراسػػات العربيػػة التػػي تناولػػت تحميػػؿ اإلطػػار اإلعالمػػي لمبػػرامج الموجيػػة  -
 لممرأة العربية.

دراسػػػػات األطػػػػر اإلعالميػػػػة بدراسػػػػة األخبػػػػار واألزمػػػػات السياسػػػػية،  اتسػػػػمت الغالبيػػػػة العظمػػػػي مػػػػف -
وابتعدت عف دراسة القضايا العامػة التػي تمػس قطاعػات متنوعػة، بينمػا تناولػت الدراسػات األجنبيػة 

 تحميؿ األطر اإلعالمية لمعديد مف أنواع القضايا البيئية والصحية واالجتماعية. 
طر اإلعالمية كمتغير تابع تختمػؼ أبعػاده وسػماتو بػاختالؼ أىمية الدراسات المقارنة فى دراسة األ -

 نوعية القضايا التى تعالجيا برامج المرأة المصرية، وىذا ما أضافتو ىذه الدراسة.
 المدا ؿ النظرية والتفسيرية لمدراسة:

ى اعتمدت الدراسػة عمػى نظريػة المسػئولية االجتماعيػة مػدخاًل فمسػفًيا وتفسػيرًيا ليػا، كمػا اعتمػدت عمػ
نظرية األطر اإلعالمية مدخاًل نظرًيا يشرح كيفية تأطير قضايا المرأة فى قنػوات التميفزيػوف الحكػومى، وقػد 
لجأت الباحثة إلى االعتماد عمى  مدخميف عممييف، أحدىما نظرى وااخر تفسيرى وفمسفى؛ رغبة منيا فػى 
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فػػػرؽ بػػػيف األطػػػر والػػػذى وضػػػح ال ,Majid, A.R, Ramaprasad Jتوضػػػيح الفكػػػرة التػػػى طرحيػػػا 
واألطػػر فػػى  )واأليديولوجيػػة؛ حيػػث يكمننػػا القػػوؿ أف نضػػع عالقػػة بػػيف األطػػر فػػى الػػنص )وسػػائؿ اإلعػػالـ

تفكيػػػر الجميػػػور، حيػػػث تقػػػـو وسػػػائؿ اإلعػػػالـ بتشػػػكيؿ تقاريرىػػػا لتسػػػتحوذ عمػػػى ردود أفعػػػاؿ مفضػػػمة لػػػدى 
 الجميور، ونعنى ىنا األيديولوجية. 

بوصفيا األطر العقمية، والمفػاىيـ، والنمػاذج، وتصػورات التفكيػر مفيوـ األيديولوجية  Hallلقد عرؼ 
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 

يػػتـ مػػف خاللػػو تفسػػير األحػػداث، وتحديػػد المشػػكالت، وتشػػخيص األسػػباب، وكػػذلؾ مجتمػػع مػػا بإطػػار عمػػؿ 
البحػػث عػػف حمػػوؿ، وبػػذلؾ تصػػبح األطػػر منتجػػات يػػتـ تكوينيػػا اجتماعًيػػا، فػػى ظػػؿ الػػدور المسػػيطر الػػذى 

 . (27)تؤديو األيديولوجية المسيطرة فى تشكيؿ الثقافة العامة لممجتمع

عػف تػأثير األطػر المحػددة واألطػر العامػة لمقضػايا   Iyengerوكذلؾ النتائج التى توصػؿ ليػا بحػث 
فػػى إفػػراز المسػػئولية الشخصػػية واالجتماعيػػة؛ حيػػث إف الجميػػور يسػػتخدـ أطػػًرا مشػػابية لتمػػؾ التػػي تطرحيػػا 

مػػف المبالغػػة فػػى تػػأثير أطػػر  Tankered، وأيضػػًا تحػػذير (28)وسػػائؿ اإلعػػالـ فػػى تقػػديـ القضػػايا واألحػػداث
طػػػر الجميػػػور فػػػى تفسػػػير وفيػػػـ القضػػػايا، وقػػػد أرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى افتقػػػاد التغطيػػػة المعالجػػػة اإلعالميػػػة عمػػػى أ

 .(29)اإلعالمية أىـ معايير الموضوعية فى األداء اإلعالمي

ولمتعرؼ عمى مدى التزاـ ىذه البرامج بالمسئولية تجػاه الجميػور فػى تكػويف أيديولوجيتػو نحػو قضػايا 
الػػػربط بػػػيف مسػػػئولية اإلعػػػالـ فػػػى تشػػػكيؿ وعػػػى  المػػػرأة، وكػػػذلؾ التعػػػرؼ عمػػػى أطػػػر ىػػػذه القضػػػايا، ومػػػدى

 -الجميور والطريقة التى يطرح بيا ىذه القضايا، اعتمدت الدراسة عمى المدخميف العممييف السابؽ ذكرىما:
 أواًل: اإلطار التفسيرى والفمسفى: 

، 1947تعتمد الدراسة فى إطارىا التفسيرى عمى نظرية المسئولية االجتماعيػة، ويرجػع ظيورىػا إلػى 
حينما بدأت لجنة ىاتشيف ػػػػػ نسبة إلى رئيسيا روبرت ىاتشيف رئيس جامعة شيكاجو ػػػػ والتػي قامػت بدراسػة 
دور الصػػػحافة فػػػى الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة، وحاولػػػت المجنػػػة إيجػػػاد مصػػػالحة بػػػيف اسػػػتقالؿ الصػػػحافة 

 . (31)والتزاميا نحو المجتمع

 : أبعاد نظرية المسئولية االجتماعية

 قسـ ىذه األبعاد إلى:تن
: يتعمؽ بالوظائؼ الممكنة التي ينبغػي أف يؤدييػا اإلعػالـ، مثػؿ خدمػة النظػاـ السياسػي، البعد األوؿ

عالـ ممارسة حكػـ الشػعب، وحمايػة حقػوؽ األفػراد فػى المجتمػع وحقػوؽ الدولػة لخدمػة  عالـ الرأي العاـ وا  وا 
 .(31)المجتمع باحتراـ النظاـ العاـ واحتراـ حرية اإلعالـ
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: معرفػػػة المبػػػاديء التػػػي ترشػػػد وسػػػائؿ اإلعػػػالـ إلػػػى تحقيػػػؽ الوظػػػائؼ السػػػابقة بطريقػػػة البعػػػد الثػػػاني
إيجابيػػة أو مسػػئولة، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ التزاميػػا بالمعػػايير المينيػػة فػػى األداء اإلعالمػػي، والتػػي تػػتمخص فػػى 

 . (32)الصدؽ والموضوعية والتوازف والدقة والحيادية

ع السػػموؾ التػػي يجػػب مراعاتيػػا مػػف جانػػب اإلعالميػػيف؛ لتحقيػػؽ المبػػاديء : معرفػػة أنػػواالبعػػد الثالػػث
 . (33)اإلرشادية أو منظومة القيـ المينية التي تحكـ سموكيات اإلعالمييف فى أداء وظائفيـ 

: ويتمثؿ ىذا البعد فى أىمية إحساس الجميور بالمسئولية عف نفسو تجػاه مػا يشػاىده أو البعد الرابع
ى اعتبػػػار أف المسػػئولية االجتماعيػػػة ال تيػػدؼ فقػػػط إلػػى المحافظػػػة عمػػى قػػػيـ المجتمػػػع يسػػمعو أو يقػػػرأه عمػػ

نمػػػا تشػػػمؿ مسػػػئولية الجميػػػور فػػػى أف يفكػػػر بشػػػكؿ ناقػػػد فػػػى المضػػػاميف اإلعالميػػػة التػػػي  وخصوصػػػيتو، وا 
و يسػػتقبميا، وأف ال يقبميػػا كقاعػػدة مسػػممة، فعميػػو إدراؾ وتحميػػؿ الرسػػالة اإلعالميػػة نقػػديًا، ودراسػػة مػػا تطرحػػ

، وىػػو مػػا تيػػدؼ إليػػو (34)وسػػائؿ اإلعػػالـ مػػف قضػػايا وأفكػػار ومػػدى توافقيػػا مػػع أفكػػاره ومعتقداتػػو ومصػػالحو
الدراسػػػة الحاليػػػة؛ حيػػػث إف الوضػػػع اإلعالمػػػي المصػػػرى أصػػػبح يتمتػػػع بمنػػػاخ ذي طبيعػػػة تنافسػػػية؛ حيػػػث 

ىيمنػػة جماعػػات تعػػددت وسػػائؿ اإلعػػالـ مػػا بػػيف تقميديػػة وحديثػػة، وأصػػبح الجنػػوح إلػػى الػػربح االقتصػػادي و 
الضػػغط واالىتمػػاـ بالوظيفػػة الترفيييػػة وسػػوء اسػػتخداميا مػػف معوقػػات تطبيػػؽ مفػػاىيـ المسػػئولية االجتماعيػػة 

 عمى مختمؼ المضاميف اإلعالمية، سواء البرامجية أو الدرامية )وىي موضوع دراستنا ىذه(.  
 ثانيًا: النظرية العممية دنظرية األطرد:

الذى طور مفيـو  1974Coffman ية عمى يد عالـ االجتماع كوفمافتبمورت نظرية األطر اإلخبار 
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 

ومغػػزى، ويتضػػمف ىػػذا النمػػوذج عمميػػات أساسػػية تتمثػػؿ فػػي بنػػاء اإلطػػار، ووضػػع  عمػػى المضػػموف معنػػى
 . (35)اإلطار والمستوى الفردي لتأثيرات اإلطار

 أواًل: عممية بناء اإلطار:

تتأثر عممية بناء اإلطار اإلعالمي بمجموعة مف المتغيرات التي تؤثر في اختيار األطر اإلعالمية، 
ئص القائـ باالتصاؿ وخمفياتو، والجماعات المرجعية، والضغوط التنظيميػة وتتمثؿ ىذه المتغيرات فى خصا
 مع النخبة، وجماعات الضغط. 

ويتـ اختيار األطر كمخرجات مباشرة لتمؾ المتغيرات، ونتيجة لذلؾ يتأثر القائموف باالتصاؿ باألطر 
، وبػذلؾ يركػز (36)سائؿ اإلعػالـالسابقة؛ مما يؤدي إلى بروز قضايا معينة، كما يتأثر أيضًا األفراد بأطر و 

بنػػاء اإلطػػار عمػػى الكيفيػػة التػػي يختػػار مػػف خالليػػا المحػػرروف أطػػرًا محػػددة، ويعػػرؼ البػػاحثوف بنػػاء اإلطػػار 
بأنو ةااليات المجيريػة التػي تتعامػؿ مػع ىيكمػة أو بنػاء الرسػالة بػداًل مػف تػأثيرات اإلعػالـ، ةويعػد مصػطمح 
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جنػدة مػف أفضػؿ المصػطمحات التػي شػممت العمميػات المػؤثرة عمػى بناء األطر المػأخوذ مػف أبحػاث بنػاء األ
، وقػػػد أشػػػار بعػػػض البػػػاحثيف مػػػف خػػػالؿ ىػػػذا (37)خمػػػؽ وتغييػػػر األطػػػر التػػػي يسػػػتخدميا القػػػائموف باالتصػػػاؿ

المصػػطمح إلػػى عمميػػات انتقػػاء األخبػػار والمصػػادر األساسػػية التػػي تػػؤثر فػػى المضػػموف اإلعالمػػي، وتتمثػػؿ 
 ناعة وبناء األطر في:ىذه المصادر المؤثرة  فى ص

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

تجػػاه انتقػػاء األطػػر وفقػػًا لعوامػػؿ، منيػػا نػػوع الوسػػط اإلعالمػػي، الػػذى يعمػػؿ فيػػو القػػائـ باالتصػػاؿ أو اال -2
 الروتيف المؤسسي. Gansالسياسي ليذا الوسط، أو ما أطمؽ عميو جانس 

المصػػادر الخارجيػػػة، حيػػػث يوضػػػح ىػػػذا النمػػػوذج تغطيػػػة األحػػػداث اإلخباريػػػة عػػػف طريػػػؽ األطػػػر التػػػي  -3
 .(38)تقترحيا جماعات المصالح والسياسيوف؛ حيث يدرجيا الصحفيوف فى تغطيتيـ لمقضايا واألحداث

يشػػػػير وضػػػػع اإلطػػػػار إلػػػػى التفاعػػػػؿ بػػػػيف أطػػػػر وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ والميػػػػوؿ : ثانيػػػػًا: وضػػػػع اإلطػػػػار
السابقة لألفراد، ومف الممكف أف تؤثر األطر اإلخباريػة فػى عمميػة توضػيح وتفسػير  والمعرفةواالستعدادات 

وتقيػػػػيـ القضػػػػايا واألحػػػػداث، ومػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذه العمميػػػػة يمكػػػػف فيػػػػـ نتػػػػائج التػػػػأطير عمػػػػى المسػػػػتوى الفػػػػردي 
 . (39)والمجتمعي

 –تػػػؤثر األطػػػر فػػػى السػػػموكيات والمواقػػػؼ الالحقػػػة  ثالثػػػًا: تػػػأثيرات األطػػػر عمػػػى المسػػػتوى الفػػػردي:
التابعػػة، وقػػد تػػـ بحػػث تػػأثيرات األطػػر عمػػى المسػػتوى الفػػردي وتػػـ التوصػػؿ إلػػى وجػػود عالقػػة مباشػػرة بػػيف 

ثير األطػػر ةتػػأ Iyengerاألطػػر اإلعالميػػة والمخرجػػات عمػػى المسػػتوى الفػػردي، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ بحػػث 
المحددة واألطر العامة لمقضايا عمى إفػراز المسػئولية الشخصػية واالجتماعيػةة؛ حيػث إف الجميػور يسػتخدـ 

 أطًرا مشابية لتمؾ التي تطرحيا وسائؿ اإلعالـ فى تقديـ القضايا واألحداث. 
 أنواع األطر: 

 أواًل: حسب نوع اإلطار: 

 ألطر يتضمف نمطيف رئيسيف:( تصنيفًا ل1993) Iyengar & Simonطرح أينجر 
ىػي التػي تضػع القضػايا داخػؿ السػياؽ العػاـ لمحػدث، وتعمػؿ  :Thematic Frameاألطػر العامػة 

 عمى وجود عدد مف القضايا والموضوعات المختمفة، وتقدـ القضايا بقدر قميؿ مف التفصيؿ.
شرح القضايا بأسموب وتقدـ تحمياًل تفسيرًيا، وتتسـ بالعمؽ، وت :Episodic Frameاألطر المحددة 

 . (41)نظري أوسع مف خالؿ وضعيا فى سياؽ مناسب
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واإلطػػار المحػػدد يركػػز عمػػى أحػػداث معينػػة أو قضػػايا محػػددة أو أفػػراد بعيػػنيـ، بحيػػث يمكػػف دراسػػة 
األسباب لمتوصؿ إلى الحموؿ، وغالبًا ما يستخدـ القػائموف باالتصػاؿ األطػر المحػددة فػى معالجػة القضػايا؛ 

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

 .(41)اإلطار العاـ

 طبقًا التجاه اإلطار:  :ثانياً 

الذيف أشاروا إلى فعالية أطر معالجة القضايا فى التأثير يعد كاىنيماف وتفرسكاى مف أوائؿ الباحثيف 
فى تفضيالت المبحوثيف بشأف البدائؿ المطروحػة كحمػوؿ ليػذه القضػايا، وقػد اختبػر الباحثػاف دلػياًل تجريبيػًا 

 مبكرًا عمى فعالية األطر فى التأثير فى تفضيالت المبحوثيف، وتتمثؿ في: 

 صياغة البدائؿ المطروحة بوصفيا حمواًل لممشاكؿ المثارة. اإلطار اإليجابي )إطار المكاسب(: وىو -1

اإلطار السمبي )إطار الخسائر(: ويتـ التعبير عف القضايا مف خالؿ عرض الخسائر والسمبيات وابراز  -2
 .(42)الخسائر المتوقعة

 :ثالثًا: تصنيؼ األطر حسب المضموف

لمسػػئولية لجيػػة مػػا أو مؤسسػػة أو ويعنػػي التركيػػز فػػى صػػياغة األخبػػار عمػػى نسػػب اإطػػار المسػػئولية:  -1
جماعػػػػة أو شػػػػخص محػػػػدد لكػػػػؿ قضػػػػية أو مشػػػػكمة بعينيػػػػا، ويفسػػػػر ىػػػػذا اإلطػػػػار العالقػػػػة بػػػػيف األفػػػػراد 
والمؤسسػػات اإلعالميػػة، وتػػرتبط ىػػذه األطػػر الخبريػػة بنػػوعيف مػػف المسػػئولية )فػػى إطػػار تشػػكيؿ معػػارؼ 

 :(43)الجميور واتجاىاتو(، وذلؾ عمى النحو ااتى

   Causal Responsibility السبب المسئوؿ عف المشكمة األوؿ: يتعمؽ ب

     Treatment Responsibilityالثانى: يتعمؽ بمسئولية التناوؿ والمعالجة 

وىو اإلطػار الػذى يركػز عمػى الصػراع بػيف األفػراد أو الجماعػات أو المؤسسػات؛ بيػدؼ  إطار الصراع: -2
دؿ والخػػالؼ بػػيف أطػػراؼ القضػػية وعػػدـ جػػذب اىتمػػاـ الجميػػور، حيػػث يعكػػس إطػػار الصػػراع حالػػة الجػػ

، وىنػػاؾ مجموعػػة مػػف األطػػر اجتيػػد البػػاحثوف فػػى وضػػعيا ضػػمف (44)التوافػػؽ بػػيف األفػػراد والمنظمػػات
 األنواع األساسية فى تطبيؽ األطر طبًقا لممضموف )الصراع ، والمسئولية(، ومف ىذه األطر: 

فػػػى سػػػياؽ األخػػػالؽ والعػػػادات  : وىػػػو اإلطػػػار الػػػذى يضػػػع الحػػػدث أو المشػػػكمة اإلطػػػار األ القػػػي -1
االجتماعيػػػة والمعتقػػػدات الدينيػػػة، حيػػػث تصػػػاغ المعمومػػػات فػػػى سػػػياؽ أخالقػػػي أو دينػػػي وعػػػرض 

 السموكيات الواجب اتباعيا وفًقا لمباديء األخالؽ.
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: ويركز ىذا اإلطار عمى الجانب العػاطفي إلضػفاء طػابع درامػي عمػى إطار االىتمامات اإلنسانية -2
أو القضػػػػية أو المشػػػػكمة؛ بيػػػػدؼ جػػػػذب انتبػػػػاه الجميػػػػور واالسػػػػتحواذ عمػػػػى الخبػػػػر إلبػػػػراز الحػػػػدث 

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

: ويركز ىذا اإلطار عمى القضية مف خالؿ التأثيرات االقتصػادية؛ حيػث إطار العواقب االقتصادية -3
ايا فػػى إطػػار مفيػػوـ العواقػػب التػػي سػػتحدث اقتصػػادًيا، ويركػػز األفػػراد يعنػػى بوضػػع األحػػداث والقضػػ

 . (46)والجماعات والمنظمات عمى عرض ىذا اإلطار
 :فرو  نظرية األطر

نمػػا تكتسػػب مغزاىػا مػػف خػالؿ وضػػعيا فػػى  -1 أف األحػداث ال تنطػػوى فػى حػػد ذاتيػػا عمػى مغػػزى معػيف، وا 
تسػاؽ، مػف خػالؿ التركيػز عمػى بعػض جوانػب إطار محدد يحددىا وينظميا ويضفى عمييا قػدرًا مػف اال

غفاؿ جوانب أخرى.   الموضوع وا 

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 

 وبذلؾ يتمثؿ التأثير األساسى لألطر فى تحديد طريقة التفسير الضمنى لمقضايا المقدمة.، (47)ليذه القضية

مػػػػف الممكػػػػف أف تختمػػػػؼ وجيػػػػات النظػػػػر حػػػػوؿ القضػػػػية المعروضػػػػة بػػػػاختالؼ ترتيبيػػػػا وبنائيػػػػا وفقًػػػػا  -2
يفية العتبارات وقيـ متعددة، وبالتالي فإف طريقة تقديـ القضية فى تقارير األخبار يكوف ليا تأثير فى ك

دراكيـ لألحداث يعتمد عمى المعمومػات والسػمات البػارزة  فيميا بواسطة الجميور؛ فاستدالالت الناس وا 
 .(48)فى البيئة

 آلية عمؿ األطر:

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

أى دليػػػؿ بشػػػكؿ منيجػػػي يحػػػدد كيػػػؼ يمكػػػف لعػػػدة عوامػػػؿ أف تػػػؤثر فػػػى خليػػػة عمػػػؿ اإلطػػػار واعتمػػػادًا عمػػػى 
استنتاجات العمماء السابقيف، فيناؾ عمى األقؿ خمسػة عوامػؿ مػف المحتمػؿ أف تكػوف مػؤثرة فػى خليػة عمػؿ 

 –والػػػػروتيف اإلعالمػػػػػي  –والضػػػػػغوط والقيػػػػود التنظيميػػػػػة  - اإلطػػػػار، وىػػػػػي: المعػػػػايير والقػػػػػيـ االجتماعيػػػػة
 والتوجيات السياسية واأليديولوجية لإلعالمييف. 

وطبقًا ليذه العوامؿ تؤكد نظرية األطر قدرة العديد مف الكيانػات اإلعالميػة واألفػراد والمنظمػات عمػى 
لقػػاء الضػػوء عمػػى تفسػػير محػػدد لقضػػاياىـ، م قابػػؿ التقميػػؿ مػػف أىميػػة تصػػوير واقػػع األشػػخاص ااخػػريف، وا 

 .(49)التفسير األقؿ تفضيالً 
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 أىـ مزايا نظرية األطر:
أف نقاط القوة الخاصة بنظريػة األطػر تشػتمؿ عمػى تركيزىػا عمػى دور   Davis, Baranيرى كؿ مف  -1

الجميور )األفراد( فى عممية االتصاؿ الجماىيري، وكذلؾ مرونتيا؛ حيث تترؾ األحداث ذات نيايػات 
 .(51)مفتوحة

 ف نظرية األطر تخمؽ سياًقا اجتماعًيا وسياسًيا لألحداث.إ -2
 عيوب نظرية األطر:

ال تسػتطيع تقػديـ تفسػيرات سػببية لتػأثيرات   (Davis, Baran)نظرية األطر كما ذكر بعػض العممػاء  -1
 األطر فى الجميور، وذلؾ يرجع إلى اعتمادىا عمى التفسيرات الكيفية.

مػػػًا بػػػاألطر المسػػػتخدمة فػػػى اإلعػػػالـ دوف مراعػػػاة لمخصػػػائص تفتػػػرض كػػػذلؾ أف األفػػػراد يتػػػأثروف تما -2
 الفردية والمعمومات الخاصة ليؤالء األفراد. 

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

 . (51)اإلعالمي
 نظرية األطر عمى موضوع الدراسة: تطبيؽ

كمػا تبػػيف مػػف عػرض نظريػػة األطػػر، فػإف وضػػع القضػػية داخػؿ إطػػار يػػؤدى إلػى وجػػود معػػايير مختمفػػة  -1
يسػػتخدميا أفػػراد الجميػػور عنػػدما يفكػػروف ويشػػكموف خراءىػػـ نحػػو تمػػؾ القضػػية؛ ومػػف ثػػـ جػػاءت ضػػرورة 

ضػػايا الخاصػػة بػػالمرأة، والتػػى يطرحيػػا برنػػامج زينػػة فػػى الفضػػائية توظيػػؼ ىػػذه النظريػػة فػػى دراسػػة الق
المصػػػرية الثانيػػػة؛ لتحديػػػد مػػػدى قػػػدرة البرنػػػامج عمػػػى ترسػػػي  صػػػورة المػػػرأة كشػػػريكة لمرجػػػؿ فػػػى تنميػػػة 

 المجتمع. 
كما أف دراسة األطر الخاصة بالقضايا تساعد فى التعرؼ عمى دور اإلعالـ فى ترسي  صورة إيجابية  -2

 صرية، كما يوضح مفيـو اإلطار القائـ عمى االنتقاء والبروز فى معالجة قضايا المرأة. عف المرأة الم
 :نتائج الدراسة

   فئات الشكؿ: :أواًل 
 القالب الفني لمفقرة: (2جدوؿ )

 % ؾ نوع القالب
 55.1 66 حوار

 25.1 31 حديث مباشر
 21.1 24  بر

 711.1 721 اإلجمالي
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 ؛حػوار مػع الضػيوؼ كقالػب أساسػي فػى معالجػة مختمػؼ أنػواع القضػاياعمػى ال (زينػة)عتمد برنامج ا
ستضػػافة خبػػراء اعتمػػاد البرنػػامج عمػػى اوىػػذا يرجػػع إلػػى ، %55حيػػث بمغػػت نسػػبة االعتمػػاد عمػػى الحػػوار 

متخصصػيف وشخصػيات نسػائية متنوعػػة مػف المجتمػع المصػرى لدراسػػة وتحميػؿ القضػايا المختمفػة موضػػوع 
    .الفقرات

 ر اإلبراز المست دمةعناص: (3جدوؿ )
 % ؾ عناصر اإلبراز

 61.1 72 يوجد ال
 22.5 27 صور ثابتة

 71.1 72 فيممية مادة
 7.5 9 تقارير
 711 721 اإلجمالى

خاصػة أف ىػذا البرنػامج يعتمػد عمػى ، %61لـ يعتمد البرنامج عمى عناصر اإلبراز المختمفة بنسػبة 
وىػػػذا  ،رض مػػػواد فيمميػػػة أو صػػػور ورسػػػـو توضػػػيحيةالحػػػوار مػػػع الشخصػػػيات والخبػػػراء بشػػػكؿ أىػػػـ مػػػف عػػػ

ويعتمد كػذلؾ عمػى التفاعػؿ والمشػاركة مػع  ،وبذلؾ تكوف الحوارات حية ومباشرة ،البرنامج يذاع عمى اليواء
جميػػور البرنػػامج مػػف مختمػػؼ الػػدوؿ العربيػػة أكثػػر مػػف االعتمػػاد عمػػى عناصػػر اإلبػػراز التػػي تسػػتخدـ فػػى 

سػػػتخدميا مقػػػدمات البرنػػػامج لغػػػة عربيػػػة مختمطػػػة يفيميػػػا تلمغػػػة التػػػي وكػػػذلؾ ا، البػػػرامج المسػػػجؿ األخػػػرى
 .الجميور المصرى مشاىد البرنامج

 اإلطار المكاني لمقضية: (4)جدوؿ 
 % ؾ المكانى  لمقضية اإلطار

 92.5 777 محمى
 5.1 6 عربي
 2.5 3 دولى

 711.1 721 اإلجمالي

حيث تبيف مف خالؿ  تحميؿ الحمقات أف كؿ  ؛%92.5غمبت القضايا المحمية عمى البرنامج بنسبة 
ويعػد اإلطػار ، القضايا المختمفة التي يتناوليا البرنامج مرتبطػة بػالمجتمع المصػري وتخػص المػرأة المصػرية

ف البرنػػامج إحيػػث  ؛المكػانى  لمعالجػػة القضػايا المطروحػػة فػى البرنػػامج  جػزءًا أساسػػيًا مػف أىػػداؼ البرنػامج
رتبطػػػت اولػػػذلؾ  ؛ثقافيػػػًا( –صػػػحيًا  –قتصػػػاديًا ا –قانونيػػػًا  –جتماعيػػػًا ا) ريةييػػػدؼ إلػػػى تنميػػػة المػػػرأة المصػػػ

 %. 92.5وكاف إطار المعالجة محميًا بنسبة  ،القضايا بشكؿ مباشر بالمجتمع المحمي
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 مدى وجود ضيوؼ فى البرنامج: (5جدوؿ )
 % ؾ مدى وجود ضيؼ فى البرنامج

 75.1 91 يوجد
 25.1 31 ال يوجد
 711.1 721 اإلجمالي

وذلؾ  ،مناقشتيا تعتمد برنامج زينة عمى وجود ضيوؼ وخبراء فى كؿ أنواع القضايا التي تما
 %.75بنسبة 

 نوع ضيؼ البرنامج: (6جدوؿ )
 % ؾ نوع ضيؼ البرنامج

 66.7 61 أنثى
 33.3 31 ذكر

 711.1 91 اإلجمالي

ويالحظ مف خالؿ  ،%66.7وذلؾ بنسبة  ،رتفعت نسبة الضيوؼ السيدات أكثر مف الرجاؿاو 
لتزاـ البرنامج بالحفاظ عمى حرية المرأة فى الظيور بالييئة التى تناسبيا يعد االتحميؿ الكيفي لمبرنامج  أف 

ييـ فيما يخص القيـ المتعمقة بطريقة الممبس والثقافة الخاصة فتأثيرىا  مف لمعتقدات المجتمع أكثر اترسيخً 
 بالمرأة. 

حتػػراـ اإلػػى قيمػػة باإلضػػافة  ،لبرنػػامج بكثيػػر مػػف القػػيـ اإليجابيػػة الميمػػةلتػػزاـ مقػػدمات ااكمػػا لػػوحظ 
وطػػػرح قيمػػػة العمػػػؿ والمسػػػاواة بػػػيف المػػػرأة والرجػػػؿ فػػػى  ،حتشػػػاـوكػػػذلؾ قيمػػػة العفػػػة واال ،البرنػػػامج ضػػػيفات

التػػى توصػػمت إلػػى  (52)2116وىػػذه نتيجػػة تتفػػؽ مػػع حنػػاف محمػػد عبدالحمػػد  ،مجػػاالت األعمػػاؿ المتعػػددة
  .اإليجابية الميمة الواردة فى المواقع اإللكترونية التى تتناوؿ صورة المرأة المسممةرتفاع القيـ ا

 مدى وجود نموذج لممرأة المصرية: (7جدوؿ )

 % ؾ مدى وجود نموذج لممرأة المصرية
 33.5 21 يوجد
 66.5 41 ال يوجد

 711.1 61 جمالياإل

وتنوعػت تخصصػات النمػاذج المقدمػة لممػرأة  ،%33.5لممرأة المصػرية بنسػبة  اوقدـ البرنامج نموذجً 
 ي:أتالمصرية طبقًا لمتحميؿ الكيفي كما ي

نائبػػة بالبرلمػػاف تتحػػدث عػػف ضػػرورة تعػػديؿ التشػػريعات  -ناشػػطة سياسػػية  - مػػـ المتحػػدةخبيػػرة فػػى األ -
قتصػػادية اخبيػػرة  - خبيػػرة فػػى الػػديكورات المنزليػػة -خبيػػرة طيػػى - خبيػػرة تجميػػؿ -التػػى تخػػص المػػرأة 
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ـ مػػػة مختػػػار نمػػػوذج لػػػأليالفنانػػػة كر  -لفػػػرص االسػػػتثمارية لرفػػػع مشػػػاركة المػػػرأة فػػػى سػػػوؽ العمػػػؿعػػػف ا
 المصرية.

والتػى توصػمت دراسػتيا ، (53)2115وتتفؽ ىػذه النتيجػة مػع النتػائج التػى توصػمت ليػا سػماح المحمػدى  -
 مثػػػؿ ،وتركػػػز عمػػػى موضػػػوعات ىامشػػػية ،إلػػػى أف البػػػرامج تعػػػرض صػػػورة المػػػرأة العربيػػػة بشػػػكؿ سػػػمبى

 الطيى والماكياج والديكور. 
 مينة الضيوؼ المشاركة فى البرنامج: (8جدوؿ )

 % ؾ مينة الضيوؼ المشاركة فى البرنامج
 23.3 27 شيؼ

 23.3 27 زياءأ براء تجميؿ و 
 76.7 75 طبيب
 73.3 72 رجؿ ديف
 73.3 72 صحافة
 3.3 3 قانوني

 3.3 3 نواب برلماف
 3.3 3 تسويؽ و تنسيؽ

 711.1 91 لياإلجما
كمػا فػى الجػدوؿ  ،تخصصػات الضػيوؼ سػواء نمػاذج المػرأة أو الجميػور أو الخبػراء الػذكور وتنوعت

نظػػرًا لوجػػود فقػػرة ثابتػػة فػػى البرنػػامج عػػف الطيػػى  تسػػمى  ؛زداد عػػدد  الشػػيفات وخبػػراء التجميػػؿاو  ،السػػابؽ
لوجػػود فقػػرة ثابتػػة فػػى  ؛الػػديفيمييػػا عػػدد األطبػػاء ورجػػاؿ ، وكػػذلؾ فقػػرة ثابتػػة عػػف التجميػػؿ، )مطػػب  زينػػة(

البرنػامج عػػف الرعايػة الصػػحية لممػػرأة مػف ناحيػػة التجميػػؿ والتغذيػة وصػػحة األـ الحامػػؿ وفػى فتػػرة الرضػػاعة 
 منة مطمئنة(. خ)ليست يومية( تسمى )بيوت  وكذلؾ فقرة دينية

كػػز عمػػى تضػػح وجػػود نسػػبة كبيػػرة مػػف الفقػػرات الػػواردة فػػى البرنػػامج تر ا :ومػػف  ػػالؿ التحميػػؿ الكيفػػي
وقمػػة عػػدد الفقػػرات التػػى تتنػػاوؿ األبعػػاد السياسػػية والثقافيػػة فػػى ، الجوانػػب التقميديػػة فػػى حيػػاة المػػرأة المصػػرية

فزيوف الحكومى فى عػرض نمػاذج متميػزة ية فى التمأمما يركز عمى قصور برامج المر  ؛حياة المرأة المصرية
مػػف خػػالؿ إلقػػاء الضػػوء عمػػى النمػػاذج ، ةأر عمػػى اإلسػػياـ فػػى النيػػوض بػػالم اوعػػدـ قػػدرتي، ة المصػػريةألممػػر 

 المتميزة فى المجتمع المصرى.                                     
 مدى مشاركة الجميور: (9جدوؿ )

 % ؾ مشاركة الجميور مف ال ارج
 55.1 66 ال يوجد
 45.1 48 يوجد

 711.1 721 اإلجمالي
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 ،% مػػف إجمػػالى الفقػػرات الخاصػػة بالبرنػػامج45ديو و بمغػػت نسػػبة مشػػاركة الجميػػور مػػف خػػارج االسػػت
ويػػػذكر أف مػػػذيعات  ،والتواصػػػؿ عبػػػر صػػػفحة البرنػػػامج يوتنوعػػػت وسػػػائؿ المشػػػاركة بػػػيف االتصػػػاؿ التميفػػػون

مػػف خػػالؿ  ،إلعػػالف عػػف وسػػائؿ التواصػػؿ مػػع البرنػػامجلمػػف مقدمػػة كػػؿ الحمقػػات  االبرنػػامج يخصصػػف جػػزءً 
وىػذا يعػد مػف إيجابيػات البرنػامج الػذى  ،اليوتيػوبمػى ج عالفػيس بػوؾ وفقػرات البرنػاممػى صفحة البرنامج ع

 (Feedback)مف إدارة البرنامج عمػى تػوافر عنصػر  حرصاً  ؛يفتح قنوات التواصؿ مع جميور المشاىديف
كمػػػا ذكػػػرت  ،ويعػػػد أحػػػد أسػػػباب نجػػػاح البرنػػػامج، وىػػػو أىػػػـ عناصػػػر العمميػػػة االتصػػػالية ،أو رجػػػع الصػػػدى

 .عية التي أجرتيا الباحثة الختيار القناة موضع الدراسةالسيدات أفراد الدراسة االستطال

 فئات المضموف: ا:ثانيً 

جتماعيػػػة وفئػػػة تػػػأطير تنقسػػػـ فئػػػات المضػػػموف إلػػػى فئػػػة معالجػػػة القضػػػايا مػػػف منظػػػور المسػػػئولية اال
 القضايا.

 جتماعية:معالجة القضايا مف منظور المسئولية اال :أواًل 
 (زينة)ج القضايا المعالجة فى برنام: (71جدوؿ )

 % ؾ القضية
 41.9 54 جتماعيةاقضايا 

 27.3 36 قضايا صحية
 18.2 24 قضايا قانونية
 6.8 9 قضايا دينية
 4.5 6 قضايا سياسية
 2.3 3 قضايا التعميـ
 711.1 732 اإلجمالي

ألف  ؛رتفع إجمالى القضػايا المعالجػة فػى ىػذا الجػدوؿ عػف إجمػالى الفقػراتا :ممحوظة
 .جتماعية مثاًل انت تصنؼ دينية ىناؾ قضايا كا

جتماعيػػػػة الخاصػػػػة بػػػػالمرأة رتفػػػػاع نسػػػػبة معالجػػػػة القضػػػػايا االا السػػػػابؽ يالحػػػػظ مػػػػف بيانػػػػات الجػػػػدوؿ
، %18.2%و27.3الصحية والقانونية  بنسػبة % والقضايا41.9حيث بمغت  (؛زينة)المصرية فى برنامج 

يؤكد النتيجة السػابقة الخاصػة بتركيػز بػرامج مما  ؛نخفاض نسبة القضايا السياسية والتعميميةاولوحظ كذلؾ 
واإلقػالؿ مػف معالجػة القضػايا التثقيفيػة  ،فزيوف الحكومى عمى الدور التقميػدى لممػرأة المصػريةيالمرأة فى التم

ىمػػػاؿ الموضػػػوعات التػػػى تسػػػيـ فػػػى تنميػػػة المػػػرأة وحفػػػز قػػػدراتيا لممشػػػاركة  ،المرتبطػػػة بالسياسػػػة والتعمػػػيـ وا 
ممػػا يرسػػ  الصػػورة السػػمبية لممػػرأة المصػػرية التػػى تحصػػر دور المػػرأة فػػى  ؛تمعيػػااإليجابيػػة فػػى قضػػايا مج

ة فػى أمما يدؿ عمى عدـ قدرة بػرامج المػر  ؛وتبعدىا عف محاور التنمية السياسية والتعميمية ،دوار النمطيةاأل
 ا.فزيوف الحكومى عمى تفعيؿ دور المرأة وتمكينيا سياسيً يالتم
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أف المضػػػػموف مػػػػف  (54)2119بػػػػراىيـ ، إسػػػػماء أتوصػػػػمت إليػػػػو  وتتفػػػػؽ كػػػػذلؾ ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع مػػػػا
االجتمػػػاعي المتمثػػػؿ فػػػى )ديكػػػورات المنػػػزؿ واإلكسسػػػوارات( يميػػػو المضػػػموف الصػػػحي المتمثػػػؿ فػػػى )صػػػحة 

الرعايػػػة بػػػاألـ الحامػػػؿ( ىػػػي أىػػػـ الموضػػػوعات التػػػي تناقشػػػيا بػػػرامج المػػػرأة العربيػػػة المذاعػػػة عمػػػى و المػػػرأة، 
الموجػػػو لممػػػرأة المصػػػرية بالقضػػػايا  (زينػػػة)يػػػة القضػػػايا التػػػى يعالجيػػػا برنػػػامج وعنػػػد مقارنػػػة نوع ،الفضػػػائيات

 ،فػى دراسػتيا (55)2116الخاصة بالمرأة العربية والمطروحة عمى اإلنترنت والتػى رصػدتيا حنػاف عبدالحمػد 
 - طريػؽ الجنػة - واحة المرأة - ركف األخوات -أوف اليف والتى درست القضايا المطروحة فى مواقع )ليا

وتوصػمت إلػى تركيػز ىػذه ، منتدى أنا مسػممة( - مجمة منبر الداعيات - الشبكة النسائية العالمية مسممات
، وىػذه النتيجػة تختمػؼ مػع نتيجػة الدراسػة الحاليػة ،المواقع عمى القضػايا الثقافيػة أكثػر مػف القضػايا األخػرى

 ة العربية.أموجية لممر نخفاض نسبة القضايا السياسية  الاتفقت كذلؾ مع ىذه الدراسة فى او 
 جتماعيةاقضايا : (77)جدوؿ 

 % ؾ جتماعيةالقضايا اال
 38.9 27 وصفات طبخ

 22.2 72 نصائح يومية لممرأة
 77.7 6 مشكالت زوجية

 77.7 6 عالمي لحماية حقوؽ المرأةإميثاؽ شرؼ 
 5.6 3 عرو  أزياء

 5.6 3 نماذج نسائية  ومواىب
 5.6 3 ـ ودورىا فى الحياةاأل

 711.1 54 اإلجمالي
ومف خالؿ التحميؿ الكيفى تبيف لمباحثة أف  (،زينة)تنوعت القضايا االجتماعية التي ناقشيا برنامج 

كبر حتمت النسبة األا ،والفقرة الخاصة بالنصائح المقدمة لممرأة ،مثؿ مطب  زينة ،الفقرات الثابتة لمبرنامج
وقدـ البرنامج فقرة  تشمؿ نصائح يومية  ،جيا البرنامججتماعية التى عالمف القضايا والموضوعات اال

شتممت ىذه النصائح عمى موضوعات او  ،لممرأة المصرية فى مختمؼ القضايا االجتماعية التي عالجيا
 .قتصاديةازوجية ومنزلية و 

وكذلؾ خبراء فى التنمية البشرية ، يمييا عرض المشكالت الزوجية المعروفة عف المجتمعات العربية
ولوحظ مف خالؿ تحميؿ المضموف الكمى والكيفى ، تعامؿ مع الطفؿ بأحدث األساليب التكنولوجيةوال

)المسئولية  مثؿ ،تجاىؿ البرنامج لممشكالت التى أقرت الدراسات العممية أنيا تواجو المرأة المصرية
اف عبد الحكيـ كما ذكرت إيم ...( التحرش الجنسى - عتداء الجنسىاال - العنؼ ضد المرأة - المزدوجة

وىذه النتيجة تتفؽ مع ما توصمت إليو أسماء مجدى فى دراستيا عف معالجة ، (56)زايد فى دراستيا
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والتى توصمت إلى أف معظـ البرامج التى قامت بتحميميا  ،الفضائيات العربية لقضايا المرأة السعودية
  .جتماعية لممرأةتتناوؿ الجوانب اال

 جتماعية: جتماعية فى معالجة القضايا االولية االالتحميؿ الكيفي ألبعاد المسئ
لػػػوحظ مػػػف  خػػػالؿ التحميػػػؿ الكيفػػػى عػػػدـ قػػػدرة البرنػػػامج عمػػػى تحقيػػػؽ التػػػوازف بػػػيف حريػػػة الفػػػرد  وقػػػد

حيػث يعتمػد البرنػامج  ؛خاصة فيما يتعمػؽ بنوعيػة الموضػوعات المطروحػة ،ومصالح المجتمع فى المعالجة
التػػى يقتصػػر  ،ة المصػػرية والعربيػػةأسػػ  الصػػورة النمطيػػة والسػػمبية لممػػر عمػػى أجنػػدة القضػػايا التقميديػػة التػػى تر 

لمػػدور الحيػػػوى   اوىػػػذا يعػػد تيميًشػػ ،دورىػػا عمػػى تقػػديـ وصػػفات جديػػػدة مػػف المػػأكوالت والػػديكورات المنزليػػة
خاصػػػة دورىػػػا السياسػػػى كنائبػػػة فػػػى البرلمػػػاف  ،والقػػػوى الػػػذى تقػػػوـ بػػػو المػػػرأة المصػػػرية فػػػى تنميػػػة المجتمػػػع

 محافظة وكوزيرة. المصرى وك
الػػذى توصػػؿ إلػػى أف وسػػائؿ اإلعػػالـ لػػف  (57)2115وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع إسػػماعيؿ عمػػواف عبيػػد 

وتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع ىبػػة شػػاىيف  ،تمتػػـز بالمسػػئولية االجتماعيػػة عنػػد تقػػديميا أخبػػار األزمػػات األمنيػػة
ألنيا األكثر  ؛ية المصرية الخاصةرتفاع نسبة االعتماد عمى القنوات الفضائاالتى توصمت إلى  (58)2114

وتختمػػػػؼ كػػػػذلؾ مػػػػع سػػػػارة عبػػػػدالمطيؼ  ،وىػػػػذا مػػػػف جيػػػػة نظػػػػر الجميػػػػور المصػػػػرى ،مصػػػػداقية ومسػػػػئولية
وتوصػمت  ،التي درست مدى التزاـ البرامج الموجيػة لممػرأة والطفػؿ بأبعػاد المسػئولية االجتماعيػة (59)2111

وبمقارنػػة نتػػائج ىػػذه ، مػػًا بأبعػػاد المسػػئولية األخالقيػػةفزيػػوف المصػػرى الحكػػومي أكثػػر التزايإلػػى أف قنػػوات التم
التػػػى أكػػػدت أىميػػػة المسػػػاندة اإلعالميػػػة لمتنميػػػة فػػػى جميػػػع  (61)2118الدراسػػػة بنتػػػائج  دراسػػػة جػػػاى برجػػػر 

الموجو لممرأة المصرية لػـ يطػرح موضػوعات تسػيـ  (زينة)نجد أف برنامج  ،وخاصة الديمقراطية ،المجاالت
دور اإلعػالـ كشػريؾ أساسػى ومحػورى عػف  متغػافاًل  ،ة أو تثقيفيػا بالقػدر المطمػوبفى تنمية المػرأة المصػري
  .فى تنمية المجتمعات

 القضايا الصحية: (72جدوؿ )
 % ؾ القضايا الصحية

 51.1 78 التجميؿ
 25.1 9 سرطاف الثدى

 8.3 3 سرةنجابية  وتنظيـ األالصحة اإل 
 8.3 3 ثيرىاأمنتجات بير السمـ وت

 8.3 3 لصحي الجديدميف اأالت
 711.1 36 اإلجمالي

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

 وأىميتيا مف الناحية التجميمية.
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تضػػػح ، االصػػػحية جتماعيػػػة فػػػى معالجػػػة القضػػػاياالتحميػػػؿ الكيفػػػي ألبعػػػاد المسػػػئولية االومػػػف خػػػالؿ 
 ،ستضػػافة دكتػػور متخصػػص فػػى مجػػاؿ معػػيفالمباحثػة أف معظػػـ الموضػػوعات الصػػحية كانػػت تعتمػػد عمػػى 

عطػػاء نصػػائح لممػػرأة المصػػرية سػػواء كانػػت نصػػائح تجميميػػة أو نصػػائح لػػألـ الحامػػؿ أو تنظػػيـ األسػػرة  ،وا 
لتػػزاـ بػػبعض اال اتضػػح أيًضػػاو  ،جػػات بيػػر السػػمـ عمػػى الصػػحة العامػػة لػػألـ واألسػػرة بشػػكؿ عػػاـوتػػأثير منت

والتزاميػػا  ،االلتػػزاـ بمواثيػػؽ األخػػالؽ أثنػػاء معالجػػة القضػػايا  الصػػحية مثػػؿ ،جتماعيػػةمعػػايير المسػػئولية اال
 بمعيار الدفاع عف مصالح المجتمع.

فزيػػوف يحيػػث ذكػػرت عينتػػو أف التم، (61)2114وىػػذه النتيجػػة تختمػػؼ مػػع مبػػارؾ بػػف واصػػؿ الحػػازمى 
سػػتغالؿ المػػرأة اوأف برامجػػو تسػػعى إلػػى  ،جتماعيػػةحظػػى بأقػػؿ نسػػبة فػػى مراعػػاة األخالقيػػات والمسػػئولية اال

 والطفؿ.
 قضايا سياسية: (73)جدوؿ 
 % ؾ القضايا

 711 6  يرةالدور السياسى لممرأة فى السنوات األ
 711.1 6 اإلجمالي

 6حيػث طػرح  (؛زينػة)ا مػف القضػايا التػى يعالجيػا برنػامج ياسية نسبة ضئيمة جػدً حتمت القضايا السا
قتصر البرنامج عمى الحديث عف دور او  ،معالجتيا تموضوعات سياسية فقط مف إجمالى القضايا التى تم

وىى مػدة  ،إجمالى المدة الزمنية لمبرنامج % مف4.8وبمدة زمنية بمغت، المرأة فى الخمس سنوات الماضية
والتػػى  ،يمػػةمة المصػػرية فػػى ىػػذه الفتػػرة الأا بالنسػػبة لمػػدور الحيػػوى الػػذى قامػػت بػػو المػػر منيػػة ضػػئيمة نسػػبيً ز 

شيدت تحوالت سياسية وديمقراطية متنوعة كاف ينبغى أف تخصص فقرات ممتدة عف ىذا الممؼ السياسػى 
لبرنػػامج إخاللػػو بحػػؽ ويؤخػػذ عمػػى ا ،ساسػػى فػػى تنميػػة وتمكػػيف وتثقيػػؼ المػػرأة المصػػريةالميػػـ والحيػػوى واأل

وينبغػػى عمػػى  ،المػػرأة المصػػرية فػػى المعرفػػة بالقضػػايا السياسػػية المطروحػػة عمػػى السػػاحة المصػػرية والدوليػػة
خاصػة أف ىػذا  ،لتزاـ بحػؽ المػرأة فػى المعرفػةواال ،ىتماـ بالبعد السياسىاال القائميف عمى إدارة ىذه البرامج

وىػػذا يتضػػح مػػف توقيػػت  ،تعمػػؿ المػػرأة التػػى ال ووىػػ ،مصػػريةمػػف المػػرأة ال اكبيػػرً  االبرنػػامج  يسػػتيدؼ قطاًعػػ
  .إذاعة البرنامج  )وقت العمؿ(

 قضايا قانونية: (74)جدوؿ 
 % ؾ القضايا

 37.5 9 قضايا النفقة ورؤية الطفؿ
 25.1 6 قضايا العنؼ ضد المرأة

 25.1 6 ةأعالمي لحماية حقوؽ المر إميثاؽ شرؼ 
 72.5 3 نفسيا بمينة المحاماةمنح السيدة السعودية الدفاع عف 
 711.1 24 اإلجمالي
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حتمػت مػدة احيػث  ؛حتمت القضايا القانونية رتبػة متػأخرة مػف إجمػالى القضػايا التػى عالجيػا البرنػامجا
مثػؿ النفقػة ورؤيػة الطفػؿ  ،قتصرت القضايا القانونية عمى القضػايا الخاصػة باألسػرةاو  ،%4.2زمنية بمغت 

 وىػػذا يعػػد إخػػالاًل  ،لػػى تثقيػػؼ المػػرأة بحقوقيػػا القانونيػػة المتنوعػػةإطػػرؽ البرنػػامج ولػػـ يت ،والعنػػؼ ضػػد المػػرأة
جتماعيػػػة لمبرنػػػامج نحػػػو حقػػػوؽ المػػػرأة فػػػى التوعيػػػة وكػػػذلؾ إخػػػالؿ بالمسػػػئولية اال ،ة فػػػى المعرفػػػةأبحػػػؽ المػػػر 

يعػد  ؛ ممػامرأةإلى أى أبعاد لتنمية ال تطرؽويؤكد  كذلؾ أف البرنامج لـ ي ،القانونية والتثقيؼ الواجب نحوىا
  فى وظائؼ اإلعالـ نحو المرأة. اقصورً 

عند مقارنػة ىػذه النتػائج بالدراسػات األخػرى التػي درسػت معالجػة قضػايا حقػوؽ اإلنسػاف فػى  ويالحظ
الػذى توصػؿ إلػى تصػدر قضػية التمكػيف السياسػي  (62)مثػؿ دراسػة خالػد عبػد ان النػامي ،اإلعالـ السػعودي

نجػػد أف ف ،%53.2وذلػػؾ بنسػػبة  ،السياسػػية فػػى المممكػػة العربيػػة السػػعودية لممػػرأة السػػعودية قائمػػة الحقػػوؽ
حيػػػث أغفػػػؿ ىػػػذا البرنػػػامج البعػػػد  ؛لقضػػػايا المػػػرأة المصػػػرية (زينػػػة)فػػػى معالجػػػة برنػػػامج  اسػػػمبيً  اىنػػػاؾ جانًبػػػ

واقتصرت القضايا القانونية عمى مناقشة ةقوانيف األسرة وقػوانيف الخصوصػية  ،السياسي فى ىذه المعالجات
 .ةرحتراـ حقوؽ الغياو 

 قضايا التعميـ: (75)جدوؿ 
 % ؾ القضايا

 711 6 مية لمسيداتمحو األ
 711 6 اإلجمالي

ة فى صعيد مصر أمية لممر لجة القضايا التعميمية عمى تناوؿ قضية محو األاقتصر البرنامج فى معا
 ،ض لمشاكؿ التعميـ المتعددةولـ يتعر  ،ولـ يتناوؿ ممؼ التعميـ مف قريب أو بعيد ،وخاصة فى محافظة قنا

 .جتماعيةبالمسئولية اال يعد إخالاًل كما  ،ا لمتنميةىتماـ بيذا الممؼ األساسى والضرورى جدً اوىذا يعد عدـ 
 لمفقرات تبيف عدـ تحقيؽ أى نوع مف التوازف بيف مصمحة المرأة ومصمحة المجتمع.               وبالتحميؿ الكيفى

 قضايا دينية: (76)جدوؿ 

 % ؾ قضايا دينية
 66.7 6 فتاوى  وأحكاـ

 33.3 3 حقوؽ المرأة فى الديف
 711 9 اإلجمالي

أخػػرى  اوأحياًنػػ ،)الطريػػؽ إلػػى ان( اتكػػررت الفقػػرة الدينيػػة فػػى بعػػض حمقػػات البرنػػامج وسػػميت أحياًنػػ
 ،رنػػامجشػػتممت الفقػػرات عمػػى فتػػاوى لمنسػػاء مػػف خػػالؿ أسػػئمة المتصػػالت بالباو  منػػة مطمئنػػة(خ)فػػى بيػػوت 

ولػـ تتطػػرؽ الفقػرة إلػػى  ،عػف بػػر الوالػديف  وأىميػة األخػػالؽ فػى اإلسػػالـ وبعػض مػف سػػير الصػحابة اوأحياًنػ
أو دعػـ دور المػرأة فػى المجتمػع مػف خػالؿ عػرض النمػاذج النسػائية فػى  ،ة فى اإلسػالـأمناقشة قضايا المر 

 .اإلسالـ
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جتماعيػػة فػػى معالجػػة ىػػذه مج بالمسػػئولية االلتػػزاـ البرنػػاالمفقػػرات الدينيػػة تبػػيف أف  وبالتحميػػؿ الكيفػػى
ستشػػياد واال ،والػػدعوة لنبػػذ العنػػؼ ضػػد المػػرأة ،ة فػػى اإلسػػالـأفػػى عػػرض حقػػوؽ المػػر  االفقػػرات كػػاف ممحوًظػػ

 تدعو إلى تكريـ المرأة.  فخيات مف القر آب

 فزيوف الحكومى:يدراسة تأطير قضايا المرأة فى برامج التم :اثانيً 
 مست دمة مف حيث المضموفطر النوع األ: (77جدوؿ )

 % ؾ نوع اإلطار مف حيث المضموف
 61.1 72 طار المسؤوليةإ
 41.1 48 طار الصراعإ

 711.1 721 اإلجمالي

الذى ذكره خالد صالح  Wayen Wanta &Yu Wei Hu 1993تفقت الباحثة مع تصنيؼ ا
 وتشمؿ: ،لصراعوالذى  صنؼ األطر طبقًا لممضموف وفقًا لدرجة ا، فى دراستو 2111الديف 

                        .طر عمى درجة عالية مف الصراعأ -1

 .أقؿ مف الصراع اأطر تحوى قدرً  -2

؛ وىى المرتبطة باالىتمامات اإلنسانية واألخالقية  والمسئولية، مف الصراع امحدودً  اأطر تحوى قدرً  -3
طار الصراإلذلؾ تـ  قياس  ع  كنوعيف رئيسيف مف طار المسئولية  كإطار رئيس مرتبط بالقضية وا 

 تصنيفات األطر طبقًا لمضموف اإلطار.

فقد مثمت أطر المسئولية  العامة   ،المرأة أما عف األطر المستخدمة فى المعالجة اإلعالمية لقضايا
وينقسـ إطار المسئولية إلى مسئولية  ،% 41بينما مثمت أطر الصراع نسبة، %61غالبية األطر بنسبة 
 بينما المسئولية العالجية تطرح حموالً  ،فالمسئولية السببية تركز عمى القضية ،يةسببية ومسئولية عالج
 لمقضايا المطروحة.    

 عتمد البرنامج عمى:ا ،ةأوعف أدوات بناء إطار المسئولية فى معالجة قضايا المر 

 –ة مثؿ )تحرص الدول  ،المحورية مف خالؿ العديد مف الكممات contextualizationبناء السياقات -1
نضيؼ  –يتابع البرنامج ممؼ صحة المرأة  - توفر الدولة السمع األساسية لألسرة –تسعى الدولة 

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

 .والحديث بمساف الشاكية سواء فى القضايا الدينية أو القانونية Personalizationشخصنة المواقؼ  -2

وذلؾ مف خالؿ تجزئة القضية الرئيسة إلى ممفات  ،Fragmentationتجزئة المواقؼ واألحداث  -3
  .ستخداـ اإلطار المحدد أكثر مف اإلطار العاـارتفاع نسبة اوىذا يؤكد  ،صغيرة يسيؿ معالجتيا
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ستخداـ إطار ارتفاع نسبة امف  ،2116ى الديف يوتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو غادة مح
فى حيف  ،كما ىى فى موقع جريدة األىراـ أكثر مف موقع جريدة المصرى اليوـالمسئولية وبقاء األوضاع 

 .ستخداـ إطار الصراع فى موقع المصرى اليـو عف األىراـارتفع ا
 وفى ىذا السياؽ طرح ،ليذه القضايا وفقًا لمسمات البارزةكما تـ أيضًا تقسيـ أطر القضايا 

Mecombs عتبار أف ىذه السمات اغطية اإلعالمية لمقضايا عمى ه مفيـو السمات البارزة فى التؤ وزمال
 ،تؤثر بدورىا فى إدراؾ الرأى العاـ لتمؾ القضايا المختمفة التى تبرزىا وسائؿ اإلعالـ فى فترة زمنية معينة
 ،وتتضمف ىذه السمات كاًل مف: السمات الموضوعية والتى يجب أف تحوى معمومات أساسية عف القضايا

 .(63)ة والتى تيتـ بكيفية عرض القضايا وأطرافيا فى إطار إيجابى أو سمبىثـ السمات العاطفي

تضح مف خالؿ التحميؿ اوكما (، زينة)وبالنسبة لألطر المستخدمة طبقًا  لمسمات البارزة فى برنامج 
ىتماماتيا فى الطيى اتبيف أف البرنامج  يحرص عمى عرض المرأة كأنثى جميمة تتمخص  ،الكيفى لمقضايا

خر فى حياة المرأة   متجاىاًل الجانب اا ،ستعداد لمزواجكور واألزياء والتجميؿ لمبشرة والشعر وكيفية االوالدي
 ف كافة المناصب القيادية.التى تشغؿ اا

وأف اإلعالـ  ،فزيوف الحكومىيوىذا يعكس الواقع السمبى لمعالجة قضايا المرأة المصرية فى التم
يعد مف العوامؿ التى تسيـ فى  ،ى برامج المرأة بالقناة الفضائية الثانيةالمصرى التابع لمدولة متمثاًل ف

 تراجع الدور السياسى لممرأة المصرية. 
 طر المست دمةأنماط األ: (78) جدوؿ

 % ؾ نمط اإلطار
 4.4 6 سياسي
 2.2 3 ديني

 53.3 72 اجتماعي
 75.6 27 قانونى
 22.2 31 صحى
 2.2 3 تعميمي
 711.1 735 اإلجمالي

يمييا ، %53.3حيث بمغت نسبتيا  ،جتماعى لكؿ القضاياعتماد عمى اإلطار االرتفعت نسبة االا
 ،تضح مف خالؿ التحميؿ الكيفى أنو مرتبط بالقضايا الصحيةابفارؽ كبير اإلطار الصحى لمقضايا الذى 

تتناوؿ المشكالت خاصة تمؾ التى  ،جتماعى ببعض القضايا الدينية والقانونيةرتبط اإلطار االابينما 
 ،القضايا نخفضت نسبة وجود اإلطار السياسى فى معالجةاو  ،الزوجية وقوانيف النفقة وقانوف رؤية الطفؿ
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% مف إجمالى القضايا 4.4ولـ تتجاوز  ،والتى كانت نسبتيا  ضعيفة بطبيعتيا ،ماعدا القضايا السياسية
 التى يعالجيا البرنامج.  

 طارالتصنيؼ العاـ لإل: (79جدوؿ )
 % ؾ نوع اإلطار

 75 78 عاـ
 85 72 محدد

 711 721 اإلجمالي

تميػػػز البرنػػػامج بتػػػوافر األطػػػر المحػػػددة فػػػى كػػػؿ نوعيػػػة مػػػف أنػػػواع القضػػػايا المتنوعػػػة التػػػى يعالجيػػػا 
 ...(-دينى  –سياسى  - صحى -جتماعىاا  كاف نوعو )حيث يتحدد اإلطار  أيً  ؛%85البرنامج بنسبة  

ولػػوحظ مػػف خػػالؿ التحميػػؿ الكيفػػى أف األطػػر العامػػة وضػػحت ، %15امػػة بنسػػبة بينمػػا وجػػدت األطػػر الع
جتمػػاعى ا - قتصػػادىاجتمػػاعى ا- جتمػػاعى دينػػىابشػػكؿ أكبػػر فػػى القضػػايا التػػى شػػممت أكثػػر مػػف نمػػط )

 Rebrer, Bryan and Berger, Braa 2004 ليػوإالنتيجػة مػع مػا توصػؿ  وتختمػؼ ىػذه قػانونى ...(
 ،لتزمػت أكثػر بػاألطر العامػةاولكػف  ،لتى درسػيا لػـ تمتػـز بإطػار محػدد أو فرعػىوالذى أكد أف المعالجات ا

التػى توصػمت  2113تفقػت مػع دينػا يحيػى اولكنيػا  ،خاصة أنيا كانت تقدـ عبػر قنػوات متعػددة التوجيػات
 والمعػروؼ أف اإلطػار المحػدد  ،األىػراـ والوفػد بػاألطر المحػددة أكثػر مػف األطػر العامػة يلتزاـ جريدتاإلى 

بحيػػث يمكػػف دراسػػة األسػػباب لمتوصػػؿ إلػػى  ،يركػػز عمػػى أحػػداث معينػػة أو قضػػايا محػػددة أو أفػػراد بعيػػنيـ
لكونيػا أكثػر قػوة وقػدرة  ؛ا ما يستخدـ القائموف باالتصاؿ األطر المحددة فػى معالجػة القضػاياوغالبً  ،الحموؿ

اإلطػػار ألف  ؛التفصػػيؿقضػػايا محػددة وتتناوليػػا بقػػدر كبيػػر مػػف  صحيػػث تخصػػ ،نتبػػاه المتمقػػىاعمػى جػػذب 
 .(64)فى حيف يصعب قياس ذلؾ فى اإلطار العاـ ،إليجاد الحموؿ ليا ؛فى فيـ أبعاد المشكمةيسيـ  المحدد

 نوع اإلطار مف حيث الم رجات: (21جدوؿ )

 % ؾ إطار الم رجات
 87.5 715 مكاسب
 72.5 75  سائر
 711 721 اإلجمالي

نجػػد أف ىػػذه  ،الجميػػور نحػػو قضػػايا المػػرأة ؿ وعػػىطػػر المخرجػػات فػػى تشػػكيألتوضػػيح كيػػؼ تعمػػؿ 
برازىا ،األطر تركز عمى بعض قطع المعمومات حوؿ موضوع القضية مما  ؛مف خالؿ تنشيط ىذه القطع وا 

حتمػاؿ  إدراؾ الػنص بػإبراز اويؤدى تزايد البػروز إلػى تعزيػز  ،يجعميا أكثر مالحظة وتذكرًا لدى المشاىديف
ليػذا فػإف البػرامج والمفػاىيـ ذات ؛ التكػرار والػربط بالنمػاذج الثقافيػة الموجػودة منيػا ،المعمومات بعدة أسػاليب

 ؛تتضمف مجموعة مف األفكػار المخزونػة التػى تمػرر المعمومػات لػدى األفػراد ،مثؿ الصور النمطية ،الصمة
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لمكاسب  وقد تميز البرنامج  بوجود إطار ا، (65)ى لتفاعؿ النصوص مع المتمقىئف البروز ىو الناتج النياأل
وتمثمػػت المكاسػػب التػػى يطرحيػػا   ،%12.5ف إطػػار الخسػػائر التػػى بمغػػت أكبػػر مػػ% 87.5بنسػػبة بمغػػت 

طرؽ عمؿ ديكػورات  –ستيالكية البرنامج فى شكؿ الجيود التى تبذليا الدولة لتنمية المرأة )توفير السمع اال
يفيػػة التغمػػب عمػػى ك - كيػػاجاطػػرؽ وضػػع الم - طػػرؽ عمػػؿ أكػػالت ووصػػفات محببػػة لألطفػػاؿ - متنوعػػة

( وذلػؾ ....- مبػادرة حػرؾ السػكوف لمواجيػة سػرطاف الثػدى - مثؿ ىشاشػة العظػاـ ،ةأأمراض خاصة بالمر 
 سعيًا لتكويف صورة إيجابية لجيود الدولة فى رعاية وتنمية المرأة.

لقضػايا اوالػذى أكػد أف ، Gotlieb, Melissa 2008 ليو دراسػةإوتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت 
ىتمػػػاـ الجميػػػور بيػػػا نتيجػػػة عػػػدـ الثقػػػة فػػػى اى تػػػؤطر بإطػػػار المكاسػػػب بنسػػػبة كبيػػػرة يترتػػػب عمييػػػا قمػػػة التػػػ

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

 % ؾ اإلطار الزمنى
 62.5 721 حالية

 37.5 72 مستقبمية
 711 792 اإلجمالي

% مػف القضػايا 62.5تسػمت نسػبة احيػث  ؛مبرنػامجغمب إطػار حاليػة القضػية عمػى األطػر الزمنيػة ل
% مػف إجمػالى 37.5نسػبة إال بلػى المسػتقبؿ إولػـ تتطػرؽ  ،معالجتيا بالحالية )قضايا معاصػرة( تالتى تم

 .القضايا  فى مختمؼ األنماط التى عالجيا البرنامج
 المست دمة فى تناوؿ القضايا المدا ؿ اإلقناعية: (22جدوؿ )

 % ؾ المدا ؿ المست دمة
 27.2 54 مد ؿ الدعـ
 3.5 9 مد ؿ التنمية

 9.4 24 التشجيع والتحفيز
 77.6 45 مد ؿ الرعاية
 4.7 72 مد ؿ المقاومة
 37.8 87 التوعية والتثقيؼ

 77.8 31 تقميدية اىتمامات
 711 255 اإلجمالي

 ،أطػػر القضػػية البرنػػامج  لعػػرض سػػتخدمياااألسػػاليب التػػى  أو ليػػاتالمػػداخؿ اإلقناعيػػة ىػػى اا دتعػػ
وكػػذلؾ متناسػػبة مػػع نػػوع القضػػايا  ،وتكػػوف ىػػذه المػػداخؿ دائمػػًا متفقػػة مػػع سياسػػة وممكيػػة الوسػػيمة اإلعالميػػة

ستخمصػػػت الباحثػػػة ىػػػذا التعريػػػؼ مػػػف خػػػالؿ التحميػػػؿ الكيفػػػى لممعالجػػػة وتفريػػػغ الكممػػػات اوقػػػد  ،المطروحػػػة
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ليػات األساسػية المرتبطػة الباحثػة أنيػا اا حيػث وجػدت ؛عتمد عمييا البرنامج أثناء المعالجػةاالمحورية التى 
 بإنتاج اإلطار. 

رتفعػػت نسػػبة مػػدخؿ ا فمػػثاًل  ،عتمػػد البرنػػامج عمػػى مػػداخؿ إقناعيػػة متعػػددة فػػى معالجػػة القضػػايااوقػػد 
مثػػؿ الممفػػات الصػػحية  ،تضػػح فييػػا التوعيػػةافػػى المجػػاالت التػػى  %31.8حيػػث بمغػػت  ؛التوعيػػة والتثقيػػؼ

ىتمػػاـ )اال تضػػح أف التوعيػػة والتثقيػػؼ ظيػػرت بنسػػبة كبيػػرة فػػىاحميػػؿ الكيفػػى ومػػف خػػالؿ الت، جتماعيػػةواال
فوائػػد النباتػػات فػػى المنػػزؿ  - سػػتعداد لمػػزواجكيفيػػة اال –بالصػػحة العامػػة وصػػحة الشػػعر وعػػالج اليشاشػػة 

بينمػا لػػوحظ نػدرة وجػػود  ...(، مخػاطر التػػدخيف عمػى صػحة المػػرأة - حقػوؽ المػػرأة فػى الػػديف - والػديكورات
 ؼ السياسى والفنى والوعى الثقافى.التثقي

خاصػة  ،حيث ركزت بعض فقػرات البرنػامج عمػى دعػـ المػرأة ؛%21.2يمييا مدخؿ الدعـ الذى بمغ 
وعيػد األـ  ،مػارس 16ويػـو المػرأة المصػرية  ،مػارس 9حتفاؿ بيوـ المرأة العػالمى فى الحمقات الخاصة باال

)وخاصػػة ، والحػػديث عػػف أميػػات السػػينما المصػػرية، ةأوتمثػػؿ ىػػذا الػػدعـ فػػى تقػػديـ نمػػاذج لممػػر  ،مػػارس 21
 وكذلؾ حمقة خاصة عف األـ فى اإلسالـ. ،الفنانة كريمة مختار(

 المزدوجة ال اصة بتأطير القضايا:العالقات 

طار الم رجات: (23)جدوؿ   )مكاسب و سائر( العالقة بيف نوع القضايا واا
 تعميمى صحى قانونى جتماعىا دينى سياسى القضية

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ الم رجات إطار
 711 6 83.3 31 83.3 21 63 34 711 9 711 6 مكاسب
 - - 76.7 6 76.7 4 37 21 - - - -  سائر
 711 6 711 36 711 24 755 54 711 9 711 6 اإلجمالي

التػى  عاكسًا المكاسب ،عتمد البرنامج عمى طرح إيجابيات الدولة فى معالجة قضايا المرأة المتنوعةا
متجػاىاًل ، حققتيا الدولة فى عالج قضايا المرأة فى مختمػؼ نوعيػات القضػايا التػى تػـ طرحيػا فػى البرنػامج

والمػػرأة  - الصػػعيد – الريػػؼ – مثؿ)العشػػوائيات ،المشػػكالت التػػى تعػػانى منيػػا المػػرأة فػػى قطاعػػات متعػػددة
والتى  ،ؿ النسب فى الجدوؿ أعالهوكذلؾ مف خال ،تضح ذلؾ مف خالؿ التحميؿ الكيفىاوقد  ..(، .المعيمة
%  )ركزت معظـ القضػايا الصػحية عمػى المػرأة فػى 83.3ف إطار المكاسب فى القضايا الصحية أتوضح 

وىػػػى فتػػػرة المراىقػػػة  ،متجػػػاىاًل فئػػػات عمريػػػة ميمػػػة جػػػدًا فػػػى حيػػػاة األنثػػػى ،سػػػف الػػػزواج والحمػػػؿ واإلنجػػػاب
وىى فترة  ،يضًا عمى فئة عمرية محددة فى حياة المرأةوالشيخوخة( وكذلؾ القضايا القانونية  )التى ركزت أ

حيػػث دارت  ؛ى اسػػتقرار األسػػرةفػػومػػا ينػػتج  عنػػو مػػف مشػػكالت تػػؤثر  ،الػػزواج والطػػالؽ فػػى مقتبػػؿ العمػػر
ىػػػا مػػػف مشػػػكالت  مرتبطػػػة وغير  ،إلػػػزاـ الػػػزوج بػػػرد قائمػػػة المنقػػوالت - القضػػايا القانونيػػػة حػػػوؿ قػػػانوف رؤيػػة

 .(.بالزواج..
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تطرح المعالجة أف المكاسب التى حققتيػا المػرأة فػى ىػذا المجػاؿ مرتفعػة  ،ضايا السياسيةوبالنسبة لمق
ولـ تتناوؿ فقرة واحدة مف الفقرات السياسية التى عالجيػا البرنػامج مػدى قصػور الدولػة  ،%111جدًا بنسبة 

ور المػػرأة فػػى وحصػػر د ،أو تفعيػػؿ دور المػػرأة فػػى األحػػزاب السياسػػية ،فػػى تمكػػيف المػػرأة المصػػرية سياسػػياً 
 ،وىػػذه المعالجػػة تعػػد مخالفػػةً  لمواقػػع السياسػػى لممػػرأة ،األعمػاؿ الخيريػػة واألنشػػطة التطوعيػػة داخػػؿ األحػػزاب

تصاؿ ضرورة عػرض الحقػائؽ كاممػة جتماعية التى تفرض عمى القائميف باالومخالفة لمعايير المسئولية اال
 وبدقة وحيادية ووضوح.

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

  .األدوار التقميدية لممرأة
 تيامعالج تالعالقة بيف نوع اإلطار مف حيث المضموف ونوع القضايا التى تم: (24)جدوؿ 

 تعميمى صحى قانونى اجتماعى دينى سياسى القضية
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ نوع اإلطار مف حيث المضموف

 111 6 111 36 58.3 14 81.5 44 111 9 66.7 4 المسؤولية
 - - - - 41.7 11 18.5 11 - - 33.3 2 الصراع
 111 6 111 36 111 24 111 54 111 9 111 6 اإلجمالي

رتفاع نسبة إطار المسئولية بشقيو )المسػئولية السػببية والمسػئولية انات الجدوؿ السابؽ يتضح مف بيا
حيػػػث بمغػػػت نسػػػبتو فػػػى القضػػػايا الصػػػحية  ؛فػػػى مختمػػػؼ أنػػػواع القضػػػايا التػػػى طرحيػػػا البرنػػػامج العالجيػػػة(

فزيػػػوف الدولػػػة الحكػػػومى يقػػػؼ فػػػى صػػػؼ يوىػػػذا يؤكػػػد أف تم ،وكػػػذلؾ القضػػػايا الدينيػػػة والتعميميػػػة ،111%
فػى سػبيؿ  ،وىى خدمة الجميور وطرح قضاياه بموضوعية ،عد عف الوظيفة الرئيسة لإلعالـتويب ،لحكومةا

وخاصػػة فػػى القطػػاع الصػػحى الػػذى يعػػانى مػػف كػػـ كبيػػر مػػف المشػػكالت التػػى تواجينػػا  ،الوصػػوؿ إلػػى حػػؿ
رح قضػػايا نجػػد أف ىػػذا البرنػػامج عمػػى مػػدار حمقػػات شػػير كامػػؿ يطػػو  ،يوميػػًا وتعػػانى منيػػا المػػرأة المصػػرية

ويبرز السمات اإليجابية لموقؼ الدولة مف ىذا الممؼ الحيوى جدًا لكؿ قطاعػات  ،بعد إيجابى اتصحية ذ
يػػؤطر قضػػايا المػػرأة طبقػػًا لمػػا تػػراه سياسػػة المحطػػة التابعػػة  (زينػػة)وليػػذا تػػرى الباحثػػة أف برنػػامج  ؛الجميػػور
حيػػث يبػػرز جوانػػب  ؛قضػػايا المػػرأة المصػػرية جتماعيػػة فػػى معالجػػةولػػـ يمتػػـز بمعػػايير المسػػئولية اال ،لمدولػػة

خر مف القضايا فى مختمؼ ا عف عرض الوجو ااعد تمامً تويب ،إيجابية عمى طوؿ الحمقات التى تـ تحميميا
 ت.الممفا
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 العالقة بيف نوعية القضايا المعالجة والمدا ؿ اإلقناعية المست دمة: (25)جدوؿ 
 القضية

 المدا ؿ
 تعميمى صحى ىقانون جتماعىا دينى سياسى

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 33.3 2 16.7 6 37.5 9 16.7 9 44.4 4 33.3 2 مد ؿ الدعـ
 33.3 2 5.6 2 8.2 2 3.7 2 - - - - مد ؿ التنمية

 33.3 2 5.6 2 21.8 5 5.6 3 - - 33.3 2 التشجيع والتحفيز
 - - 27.8 11 8.3 2 9.3 5 - - - - مد ؿ الرعاية
 - - 5.6 2 - - 5.6 3 - - - - مد ؿ المقاومة

 - - 38.9 14 25 6 22.7 12 55.6 5 33.3 2 التوعية والتثقيؼ 
 - - - - - - 37 21 - - - - اىتمامات تقميدية 

 111 6 111 36 111 24 111 54 111 9 111 6 اإلجمالي

رتفعػػت االػػذى  ،وكػػاف أبرزىػػا مػػدخؿ التوعيػػة والتثقيػػؼ ،عتمػػد عمييػػا البرنػػامجاتعػػددت المػػداخؿ التػػى 
ثػػـ مػدخؿ الػػدعـ  ،%38.9يمييػػا القضػايا الصػػحية بنسػبة  ،%55.6حيػػث بمػغ  ،نسػبتو فػى القضػػايا الدينيػة

وتقاربػت  ،%37.5يمييػا القضػايا القانونيػة بنسػبة  ،%44.4بنسبة  نسبتو فى القضايا الدينية ترتفعاالذى 
 مات التقميدية فى مختمؼ القضايا.ىتماعتماد عمى مداخؿ التنمية والرعاية والمقاومة واالنسبة اال

 :ال الصة ونتائج الدراسة

 نتائج تحميؿ فئات الشكؿ: :أوالً 

قضػػية متنوعػػة  121معالجػػة  توتمػػ ،سػػاعة 45حمقػػة بواقػػع  31بمػػغ عػػدد الحمقػػات التػػى تػػـ تحميميػػا 
الحػػوار عتمػػد أسػػموب المعالجػػة عمػػى قالػػب اسياسػػية( و و  تعميميػػة،و  قانونيػػة،و  دينيػػة،و صػػحية، و جتماعيػػة، ا)

نسػػبة  تبمغػػ كمػػا  ،%55عتمػػاد عمػػى الحػػوار نسػػبة اال تحيػػث بمغػػ ؛أكثػػر مػػف الحػػديث المباشػػر أو التقريػػر
% عمػػى صػػور ثابتػػة لتوضػػيح 22.5عتمػػدت ابينمػػا  ،%61تعتمػػد عمػػى عناصػػر اإلبػػراز  الفقػػرات التػػى ال

 ة. % فقط مف الفقرات عمى المادة الفيميمية أو التقارير المصور 11 عتمدتاو  ،المضموف

 ؛ف البرنػػامج موجػػو لممػػرأة المصػػرية والعربيػػةإحيػػث  ؛وغمبػػت النزعػػة المحميػػة عمػػى مضػػموف القضػػايا
ولػػػوحظ تحميػػػؿ الكػػػوادر  ،%5% يمييػػػا النزعػػػة العربيػػػة بنسػػػبة 92.5لػػػذلؾ جػػػاءت القضػػػايا محميػػػة بنسػػػبة 

ى عمػى ئعػالـ النسػاشتغاؿ فػى اإلوقصر اال ،اإلعالمية النسائية مسئولية معالجة قضايا المرأة فى البرنامج
 المرأة دوف الرجؿ فى معظـ األحياف.

 ،ستضػافة الشػيفاتارتفعػت نسػبة ابينمػا  ،نػاث(تنوعت وظائؼ وتخصصػات الضػيوؼ )الػذكور واإلو 
وبمغػػت نسػػبة ، لمطيػػى وصػػحة المػػرأة حتػػواء البرنػػامج عمػػى فقػػرة ثابتػػةوذلػػؾ ال؛ ثػػـ الطبيػػب وخبػػراء التجميػػؿ

االتصػػاؿ التميفزيػػونى ب وتفوقػػت وسػػيمة المشػػاركة ،%45ارج البرنػػامج المشػػاركة الخارجيػػة لمجميػػور مػػف خػػ
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حيػػػػث بمغػػػػت  ،رتفعػػػػت نسػػػػبة معالجػػػػة القضػػػػايا االجتماعيػػػػةاو ، عمػػػػى بػػػػاقى وسػػػػائؿ التواصػػػػؿ مػػػػع البرنػػػػامج
ىتمامػػػػات اوقػػػػد لػػػػوحظ التركيػػػػز عمػػػػى  ،% ثػػػػـ القانونيػػػػة27.3يمييػػػػا القضػػػػايا الصػػػػحية بنسػػػػبة  ،41.9%

وعمػى مشػكالت المػرأة فػى مرحمػة الخصػوبة واإلنجػاب  نسػاء العواصػـ والمػدفومشكالت الشرائح العميا مػف 
 ىتماـ بالمراحؿ العمرية األخرى.دوف اال

معالجتيا عمى القضايا التقميدية التى تعكس الػدور السػمبى  تجتماعية التى تموقد ركزت القضايا اال
وأغفمػت  ،منػزؿ والمشػكالت الزوجيػةوالمتمثمػة فػى وصػفات الطيػى والػديكور وتجميػؿ ال ،لممرأة فى المجتمػع

وبالنسػبة لمقضػايا الصػحية ركػزت  ،القضايا الخاصة بتثقيؼ المرأة والنيوض بيا وتوعيتيا النفسية والتربويػة
الفقرات التى تـ تحميميا عمى موضوعات التجميػؿ وسػرطاف الثػدى والصػحة اإلنجابيػة والرعايػة بصػحة األـ 

 الحامؿ وتنظيـ األسرة.

بتعػػدت او ، وكانػػت معالجتيػػا ىامشػػية وسػػطحية ،%4بمغػػت ا السياسػػية بنسػػبة ضػػئيمة وجػػاءت القضػػاي
ولػػـ تخصػػص ليػػا فقػػرات ثابتػػة فػػى  ،يمػػة المطروحػػة عمػػى السػػاحةما عػػف مناقشػػة القضػػايا السياسػػية التماًمػػ

ا مػػف الموضػػوعات التػػى مػػف شػػأنيا إحػػداث تنميػػة يػػـ جػػدً موال مسػػاحة زمنيػػة تناسػػب ىػػذا النػػوع ال ،البرنػػامج
أخػػػػذت البعػػػػد األسػػػػرى فقػػػػد  ،التػػػػى ناقشػػػػيا البرنػػػػامج وبالنسػػػػبة لمقضػػػػايا القانونيػػػػة ،ية لممػػػػرأة المصػػػػريةسياسػػػػ
متجاىمػػة  ،قتصػػرت عمػػى قضػػايا النفقػة ورؤيػػة الطفػػؿ والعنػػؼ ضػػد المػػرأةاحيػػث  ؛جتمػاعى فػػى المعالجػػةواال

 رأة فى مختمؼ الجوانب. وكذلؾ التثقيؼ القانونى لممة، التوعية القانونية لممرأة بمختمؼ القضايا المتنوع

قتصػػرت المعالجػػة عمػػى تنػػاوؿ قضػػية محػػو األميػػة لمنسػػاء فػػى صػػعيد ، فقػػد اوبالنسػػبة لقضػػايا التعمػػيـ
ولػـ تتطػرؽ ألى  ،ولػـ تتنػاوؿ ممػؼ التعمػيـ فػى مصػر ،مصر مف خالؿ مبادرة قامػت بيػا إحػدى الجمعيػات

ة أجتماعية لمبرنامج نحو المػر بالمسئولية اال وىذه المعالجة السطحية لممؼ التعميـ تعد إخالاًل  ،مف مشكالتو
القضػايا المرتبطػة باألسػرة والفتػاوى الخاصػة بػالمرأة عمػى قتصرت ، فقد اوبالنسبة لمقضايا الدينية، المصرية

 ا.متجاىمة عرض نماذج لممرأة فى اإلسالـ أو معالجة قضايا دينية أكثر عمقً  ،وحقوؽ المرأة فى اإلسالـ

 امج فى معالجة القضايا المتنوعة:جتماعية لمبرنؿ الكيفى لممسئولية االنتائج التحمي :ثانياً 

خػالؿ التحميػؿ الكيفػى عػدـ قػدرة البرنػامج عمػى تحقيػؽ  لوحظ مف جتماعية:بالنسبة لمموضوعات اال
خاصػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بنوعيػػػػة الموضػػػػوعات  ،التػػػػوازف بػػػػيف حريػػػػة الفػػػػرد ومصػػػػالح المجتمػػػػع فػػػػى المعالجػػػػة

ة أالبرنػامج عمػى أجنػدة القضػايا التقميديػة التػى ترسػ  الصػورة النمطيػة والسػمبية لممػر  حيث يعتمػد ؛المطروحة
 .المصرية والعربية

االلتػزاـ  مثػؿ ،جتماعيػةلتػزاـ بػبعض معػايير المسػئولية االتضػح االا :وبالنسبة لمموضوعات الصحية
وىػػػذه  ،مصػػالح المجتمػػػع والتزاميػػػا بمعيػػار الػػػدفاع عػػػف ،بمواثيػػؽ األخػػػالؽ أثنػػاء معالجػػػة القضػػػايا الصػػحية
ولػـ يتطػرؽ البرنػامج  ،رة الػزواج والحمػؿ واإلنجػابتأى ف ،النتيجة جاءت مرتبطة باألنثى فى فترة الخصوبة



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

 769 جتماعيةمف منظور المسئولية اال فزيوف الدولةيتأطير قضايا المرأة  المصرية فى برامج تم

إلػػى المشػػكالت  الصػػحية والنفسػػية التػػى تعػػانى منيػػا الفتػػاة فػػى فتػػرة المراىقػػة أو المشػػكالت الصػػحية لكبػػار 
 السف.

البرنػػامج إخاللػػو بحػػؽ المػػرأة المصػػرية فػػى المعرفػػة يؤخػػذ عمػػى  :بالنسػػبة لمموضػػوعات السياسػػيةو 
 يتضػػحفبالنسػػبة لمموضػػوعات القانونيػػة و، المصػػرية والدوليػػة بالقضػػايا السياسػػية المطروحػػة عمػػى السػػاحة

 ،جتماعيػػة  نحػػو حقػػوؽ المػػرأة فػػى التوعيػػة القانونيػػة والتثقيػػؼ الواجػػب نحوىػػاإخػػالؿ البرنػػامج بالمسػػئولية اال
فػػى وظػػائؼ اإلعػػالـ  اوىػػذا يعػػد قصػػورً  ،بعػػاد لتنميػػة المػػرأةأمج لػػـ يسػػع إلػػى أى ويتضػػح  كػػذلؾ أف البرنػػا

 .الحكومى نحو المرأة

بالمسػػئولية  ويعػػد كػػذلؾ إخػػالاًل ، مػػـ ييػػتـ البرنػػامج بممػػؼ التعمػػيـف بالنسػػبة لمموضػػوعات التعميميػػة:و 
وبالنسػػػػػبة ، وعػػػػػدـ تحقيػػػػػؽ أى نػػػػػوع مػػػػػف التػػػػػوازف بػػػػػيف مصػػػػػمحة المػػػػػرأة ومصػػػػػمحة المجتمػػػػػع، جتماعيػػػػػةاال

جتماعيػػة فػػى معالجػػة ىػػذه الفقػػرات كػػاف لتػػزاـ البرنػػامج بالمسػػئولية االاتبػػيف أف فقػػد  :لمموضػػوعات الدينيػػة
ف خيات مػف القػر آستشياد بواال ،والدعوة لنبذ العنؼ ضد المرأة، ة فى اإلسالـأا فى عرض حقوؽ المر ممحوظً 

 تدعو إلى تكريـ المرأة.
 لمرأة فى البرنامج:نتائج دراسة تأطير قضايا ا :ثالثاً 

تبناىػػا البػػرامج فػػى عػػرض قضػػايا يكشػػفت الدراسػػة تػػأثير ممكيػػة الوسػػيمة اإلعالميػػة فػػى األطػػر التػػى 
تجاىاتيػػا نحػػو دعػػـ دور الدولػػة فػػى امتنوعػػة تتفػػؽ مػػع نمػػط ممكيتيػػا وسياسػػتيا و  احيػػث وظفػػت أطػػرً  ؛المػػرأة

 ى:أتكما ي ،معالجة قضايا المرأة

 .%41بينما مثمت أطر الصراع نسبة ، %61لبية األطر بنسبة مثمت أطر المسئولية العامة غا -1

يمييػػا ، %53.3حيػػث بمغػػت نسػػبتيا  ؛جتمػػاعى لكػػؿ القضػػاياعتمػػاد عمػػى اإلطػػار االرتفعػػت نسػػبة االا -2
تضػػح مػػف خػػالؿ التحميػػؿ الكيفػػى أنػػو مػػرتبط بالقضػػايا االػػذى  ،بفػػارؽ كبيػػر اإلطػػار الصػػحى لمقضػػايا

خاصػة تمػؾ التػى تتنػاوؿ  ،اعى بػبعض القضػايا الدينيػة والقانونيػةجتمػرتػبط اإلطػار االابينما  ،الصحية
نخفضػػت نسػػبة وجػػود اإلطػػار السياسػػى فػػى او  ،المشػػكالت الزوجيػػة وقػػوانيف النفقػػة وقػػانوف رؤيػػة الطفػػؿ

% 4.4ولـ تتجاوز  ،والتى كانت نسبتيا  ضعيفة بطبيعتيا ،معالجة القضايا ما عدا القضايا السياسية
 .تى يعالجيا البرنامجمف إجمالى القضايا ال

تميز البرنامج بتوافر األطر المحددة فى كؿ نوعية مف أنواع القضايا المتنوعػة التػى يعالجيػا البرنػامج  -3
 –سياسػػى  - صػػحى – جتمػػاعىاا كػػاف نوعػػو )حيػػث يتحػػدد اإلطػػار حسػػب نوعػػو أًيػػ؛ %85بنسػػبة  
تحميػػؿ الكيفػػى أف األطػػر ولػػوحظ مػػف خػػالؿ ال، %15بينمػػا وجػػدت األطػػر العامػػة بنسػػبة  ...( -دينػػى 

جتمػػػاعى ا -جتمػػػاعى دينػػػىاالعامػػػة وضػػػحت بشػػػكؿ أكبػػػر فػػػى القضػػػايا التػػػى شػػػممت أكثػػػر مػػػف نمػػػط )
  .جتماعى قانونى ...(ا - قتصادىا
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ف إطػػػار الخسػػػائر التػػػى بمغػػػت أكبػػػر مػػػ% 87.5تميػػػز البرنػػػامج بوجػػػود إطػػػار المكاسػػػب بنسػػػبة بمغػػػت  -4
فػى شػكؿ الجيػود التػى تبػذليا الدولػة لتنميػة المػرأة وتمثمت المكاسب التػى يطرحيػا البرنػامج  ،12.5%

طػػػرؽ عمػػػؿ أكػػػالت ووصػػػفات محببػػػة  - طػػػرؽ عمػػػؿ ديكػػػورات متنوعػػػة –سػػػتيالكية )تػػػوفير السػػػمع اال
 - مثؿ ىشاشػة العظػاـ ،ةأكيفية التغمب عمى أمراض خاصة بالمر  - كياجاطرؽ وضع الم - لألطفاؿ

سػػعيًا لتكػػويف صػػورة إيجابيػػة لجيػػود الدولػػة  ذلػػؾو ( ... -مبػػادرة حػػرؾ السػػكوف لمواجيػػة سػػرطاف الثػػدى
 فى رعاية وتنمية المرأة.

% مػػف القضػػايا 62.5تسػػمت نسػػبة احيػػث  ؛غمػػب إطػػار حاليػػة القضػػية عمػػى األطػػر الزمنيػػة لمبرنػػامج -5
% مػػػف 37.5ال نسػػػبة إلػػػى المسػػػتقبؿ إولػػػـ تتطػػػرؽ  ،معالجتيػػػا بالحاليػػػة )قضػػػايا معاصػػػرة( تالتػػػى تمػػػ

 .ؼ األنماط التى عالجيا البرنامجإجمالى القضايا  فى مختم

رتفعػت نسػبة مػدخؿ التوعيػة ا فمػثاًل ، عتمد البرنامج عمى مػداخؿ إقناعيػة متعػددة فػى معالجػة القضػاياا -6
مثػػػؿ الممفػػػات الصػػػحية  ،تضػػػح فييػػػا التوعيػػػةافػػػى المجػػػاالت التػػػى  %31.8حيػػػث بمغػػػت  ؛والتثقيػػػؼ

ىتماـ )اال والتثقيؼ ظيرت بنسبة كبيرة فىتضح أف التوعية اومف خالؿ التحميؿ الكيفى ، جتماعيةواال
فوائد النباتػات فػى و  - ستعداد لمزواجكيفية االو  –وعالج اليشاشة  -وصحة الشعر -بالصحة العامة 
بينمػا لػوحظ  مخاطر التدخيف عمى صحة المػرأة....(و  - حقوؽ المرأة فى الديفو  - المنزؿ والديكورات

 ى الثقافى.ندرة وجود التثقيؼ السياسى والفنى والوع

تضػح مػف خػالؿ التحميػؿ اوكمػا (، زينػة)وبالنسبة لألطر المستخدمة طبقًا  لمسمات البارزة فػى برنػامج  -7
ىتماماتيػا فػى اتبػيف أف البرنػامج  يحػرص عمػى عػرض المػرأة كػأنثى جميمػة تػتمخص  ،الكيفى لمقضػايا

خػػر متجػػاىاًل الجانػػب اا، اجسػػتعداد لمػػزو الطيػػى والػػديكور واألزيػػاء والتجميػػؿ لمبشػػرة والشػػعر وكيفيػػة اال
 وىػػذا يعكػػس الواقػػع السػػمبى لمعالجػػة قضػػايا؛ ف كافػػة المناصػػب القياديػةفػى حيػػاة المػػرأة التػػى تشػػغؿ اا

 فزيوف الحكومى.يالتم المرأة المصرية فى

عاكسػًا المكاسػب التػى  ،عتمد البرنامج عمى طرح إيجابيات الدولة فػى معالجػة قضػايا المػرأة المتنوعػةا -8
متجػػاىاًل المشػػكالت التػػى تعػػانى منيػػا ، جتمػػاعىدولػػة فػػى عػػالج قضػػايا المػػرأة ذات البعػػد االحققتيػػا ال

 ....( والمرأة المعيمة -الصعيد  - الريؼ – المرأة فى قطاعات متعددة مثؿ )العشوائيات

فػػػى مختمػػػؼ أنػػػواع  والمسػػػئولية العالجيػػػة( ،رتفعػػػت نسػػػبة إطػػػار المسػػػئولية بشػػػقيو )المسػػػئولية السػػػببيةا -9
وكػػػذلؾ القضػػػايا  ،%111حيػػػث بمغػػػت نسػػػبتو فػػػى القضػػػايا الصػػػحية  ؛يا التػػػى طرحيػػػا البرنػػػامجالقضػػػا

عػػػد عػػػف تويب ،فزيػػػوف الدولػػػة الحكػػػومى يقػػػؼ فػػػى صػػػؼ الحكومػػػةيوىػػػذا يؤكػػػد أف تم ،الدينيػػػة والتعميميػػػة
وىػػى خدمػػة الجميػػور وطػػرح قضػػاياه بموضػػوعية فػػى سػػبيؿ الوصػػوؿ إلػػى  ،الوظيفػػة الرئيسػػة لإلعػػالـ

 .حؿ
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رتفعػػت اوكػػاف أبرزىػػا مػػدخؿ التوعيػػة والتثقيػػؼ الػػذى  ،عتمػػد عمييػػا البرنػػامجالمػػداخؿ التػػى تعػػددت ا -11
ثػػـ مػػدخؿ  ،%38.9يمييػػا القضػػايا الصػػحية بنسػػبة  ،%55.6نسػػبتو فػػى القضػػايا الدينيػػة حيػػث بمػػغ 

 ،%37.5يمييػػػا القضػػػايا القانونيػػػة بنسػػػبة  ،%44.4فػػػى القضػػػايا الدينيػػػة بنسػػػبة  رتفػػػعاالػػػدعـ الػػػذى 
ىتمامػػات التقميديػػة فػػى مختمػػؼ عتمػػاد عمػػى مػػداخؿ التنميػػة والرعايػػة والمقاومػػة واالنسػػبة االوتقاربػػت 
 القضايا.

 توصيات الدراسة:

  ،بالنظر إلى الدور الوظيفى الذى يقوـ بو اإلعالـ المصرى الحكومى فى خدمة قضايا المرأة العربية
خاصػة فػى نمطيػة  المعالجػة  ،ى أو المالئـىتماـ ليس عمى القدر الكافتضح مف نتائج الدراسة أف ىذا االا

 ،ة المصػػػرية ومشػػػكالتياأدوف الخػػػوض فػػػى جػػػوىر قضػػػايا المػػػر  ،وتقميديػػػة التنػػػاوؿ لقضػػػايا المػػػرأة المصػػػرية
ىمػػاؿ الموضػػوعات السياسػػية والثقافيػػة التػػى تسػػيـ فػػى تحقيػػؽ تنميػػة ومشػػاركة سياسػػية لممػػرأة ومػػف ىػػذا  ،وا 

ولػػذلؾ ؛ ى المشػاركة السياسػػية لممػرأة المصػريةفػامػػؿ التػى تػؤثر سػػمبًا حػد العو أفزيػػوف الدولػة يالمنطمػؽ يعػد تم
 ى:أتجاءت توصيات الدراسة كما ي

بحيػػػث يكػػػوف  ،ضػػػرورة إعػػػادة ترتيػػػب أجنػػػدة قضػػػايا المػػػرأة المصػػػرية فػػػى اإلعػػػالـ المصػػػرى الحكػػػومى -1
كبيػػر فػػى تفعيػػؿ لمػػا ليػػا مػػف تػػأثير  ؛التركيػػز عمػػى األبعػػاد السياسػػية والثقافيػػة لممػػرأة المصػػرية والعربيػػة
 مفيـو التمكيف السياسى لممرأة ونشر ثقافة المشاركة السياسية.

جتمػاعى عمػى مػف القيػود المجتمعيػة والقيميػة التػى يفرضػيا الواقػع اال ضرورة تحرر اإلعػالـ الحكػومى -2
وأىميػػػة النظػػػر إلييػػػا كمػػػواطف مسػػػئوؿ عػػػف التنميػػػة السياسػػػية والثقافيػػػة الحاليػػػة  ،واقػػػع المػػػرأة المصػػػرية

 مستدامة مثؿ الرجؿ. وال

ضػػرورة التػػػدخؿ بالتشػػػريع أو بػػإقرار ميثػػػاؽ شػػػرؼ لمقنػػوات الفضػػػائية الحكوميػػػة فيمػػا يتعمػػػؽ بػػػالمحتوى  -3
نص عمى أىمية تػوافر األبعػاد السياسػية والتعميميػة والثقافيػة فيمػا يقػدـ لممػرأة  ي ،اإلعالمى المقدـ لممرأة

 .المصرية والعربية

 بوثيقػػة األمػػـ المتحػػدة ةالتعمػػيـ مػػف أجػػؿ لتعميميػػة فػػى التنميػػة عمػػاًل ضػػرورة إعطػػاء األولويػػة لمقضػػايا ا -4
 .التنميةة

وبػذلؾ نحقػؽ البعػد البشػرى ، نيا إحداث تنميػة بشػريةأوالفنية التى مف ش التركيز عمى الجوانب الثقافية -5
  .وىو المرأة المصرية ،األساسى مف متطمبات التنمية لقطاع كبير مف الجميور المصرى
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 ع:ػػػػػػػالمراج
ماعيػػة لممػػرأة الميبيػػة فػػى خطػػاب الصػػحافة الميبيػػةة، رسػػالة : ةسػػمات تقػػديـ األدوار السياسػػية واالجت2116( زينػػب أحنػػيش 1)

 ماجستير غير منشورة، كمية اإلعالـ، جامعة القاىرة. 
: ة، )القػاىرة: ةالمرأة المصرية واإلعالـ فى الريؼ والحضػر1998( عواطؼ عبد الرحمف، ليمي عبد المجيد، نجوى كامؿ 2)

 العربى لمنشر والتوزيع(. 
عػػالـ، القػػاىرة، إفزيونيػػة فػػى معالجػػة قضػػايا عمػػؿ المػػرأةة، ماجسػػتير ي: ة دور البػػرامج التم2115ي ياسػػميف عمػػى الميػػد (3)

 .3ص
المسػػػئولية االجتماعيػػػة لوسػػػائؿ االتصػػػاؿ مػػػف خػػػالؿ منيػػػاج عمػػػؿ بكػػػيف واسػػػتراتيجيات نيروبػػػي ة: 2111ناىػػػد رمػػػزى  (4)

 .29( ص2111مجمس القومي لممرأة، مايو، فى المنتدى الفكرى األوؿ: المرأة واإلعالـ )القاىرة: ال ة،التطمعية
 أكاديمية الشروؽػػػػ أستاذ اإلعالـ وعميدة المعيد الدولى العالى لإلعالـ ، ( أ.د ىويدا مصطفى5)
 .فزيوف كمية اإلعالـ جامعة القاىرةيأستاذ بقسـ اإلذاعة والتم، أ.د خالد صالح الديف حسف 

الػػدار المصػػرية  ،ةسػػتخدامات اإلحصػػائية فػػى الدراسػػات اإلعالميػػةث واالمنػػاىج البحػػ: ة2119 شػػيماء ذو الفقػػار زغيػػب( (6
 164ص المبنانية،

 شيماء ذو الفقار، نفس المرجع السابؽ.( (7
رسػػػالة  ،ةتجاىػػػات الجمػػػاىير نحوىػػػااالمػػػرأة المصػػػرية وعالقتيػػػا ب المعالجػػػة اإلعالميػػػة لحقػػػوؽة :2116نيػػػرميف إبػػػراىيـ ( (8

 جامعة القاىرة. ،ـكمية اإلعال ،دكتوراه غير منشورة
 .، مرجع سابؽ2115ياسميف عمى الميدى، ( (9

العالقة بيف التعرض لبرامج المرأة فى الفضائيات العربية ونظرة المرأة لػذاتيا ونظػرة المجتمػع ة، 2112 رىاـ عز الديف( (11
  .جامعة القاىرة رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اإلعالـ، ،ةليا

عتماد الجميور العربى عمى البرامج الحوارية فى القنػوات الفضػائية العربيػة فػى تشػكيؿ :ةا2111 شيريف عوض خميؿ،( (11
 جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة، ،رسػػالة دكتػػوراه غيػػر منشػػورة، معيػػد البحػػوث والدراسػػات العربيػػة ة،معارفػػو نحػػو قضػػايا المػػرأة

، القاىرة   .المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
  مرجع سابؽ. ،2119 براىيـ،أسماء سمير إ( (12

بحػػػث مقػػػدـ فػػػى مػػػؤتمر  ،ةقضػػػايا المػػػرأة المسػػػممة عمػػػى شػػػبكة المعمومػػػات الدوليػػػة: ة2116 حنػػػاف محمػػػد عبػػػد الحمػػػد، (13)
 2116 -6 -14نوفمبر  ،جامعة عيف شمس ،دابكمية اا، المعمومات الدولية

ميػػة فػػي الفضػػائيات التميفزيونيػػة العراقيػػة واتجاىػػات المعالجات اإلخباريػػة لألزمػػات األمنيػػة المح،ةسػػماعيؿ عمػػواف عبيػػد( إ(14
 26 منشػػورة فػػي جريػػدة الػػزوار بتػػاري  ،(2115 ر،جامعػػة ذي قػػا: رسػػالة دكتػػوراة )العػػراؽة، النخبػػة اإلعالميػػة إزاءىػػا

 htttp://alzawraapaper.comمتاح عبر موقع ، 6131العدد:  2115 أغسطس
واألمنيػة لوسػائؿ اإلعػالـ فػي تنػاوؿ قضػايا اإلرىػاب دراسػة تطبيقيػة عمػى  المسػؤولية االجتماعيػة:ة2114ىبػة شػاىيف،  (15)

  ر متاح عبر:و شمنبحث  ة،الجميور والصفوة اإلعالمية واألمنيية
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/60020 

لتميفزيوف المصرية الحكومية والخاصة كما تراىا المسئولية االجتماعية لقنوات ا:ة 2111سارة عبد المطيؼ عبد الحميـ  (16)
 جامعة القاىرة(.، )القاىرة: كمية اإلعالـ، رسالة ماجستير غير منشورةة، النخبة دراسة تحميمية وميدانية
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 ة،التأثيرات السياسية لمقنوات الفضائية المصرية والعربية الخاصة في إطار المسػئولية االجتماعيػة:ة2118أميرة سمير ( (17
 ،حث مقدـ لممؤتمر العممي السنوي الرابع عشػر لكميػة اإلعػالـ: اإلعػالـ بػيف الحريػة والمسػئولية)القاىرة: كميػة اإلعػالـب

 1ج جامعة القاىرة(
(18) Van Atteveldt, Womuter, Ruigrok, Nel. And Kleninnijenhuis, Op.cit. 

(19) Rossmann, Constanze and BerTerm Scheufele. “Smoking- Frames: How German Dailies 

Framed the Smoking Issue Before and After the Terry-Report.”  In Proceedings of the 

annual meeting of International Communication Association, New Orleans, May 27, 

2004.  

لمرأة فى الموقع اإللكترونية وتأثيرىػا عمػى اتجاىػات نتياكات حقوؽ ااأطر معالجة  ة:2116ي الديف محمد، ي( غادة مح21)
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اإلعالـ، جامعة القاىرة. ةالجميور

(21)Desrosiers, Marie-Eve. "Tackling Puzzles of Identity Based Conflict: The Promise of 

Framing Theory." Civil Wars 17, no. 2 (2015):120-140.   

(22) Sano, Joelle. "Media Framing, Moral Framing: A Study of the Catholic Teachers Union 

of New Jersey." In Proceedings of the annual meeting of the American Sociological 

Association, San Francico, August 2009.  

المجمػػػػة  ،ةاإلخباريػػػػة لالسػػػػتجوابات البرلمانيػػػػة فػػػػى الصػػػػحؼ الكويتيػػػػةأطػػػػر التغطيػػػػة ة: 2119منػػػػاور بيػػػػاف الراجحػػػػي،  (23)
 . 2119المصرية لبحوث الرأى العاـ، المجمد التاسع، العدد الرابع، يوليو، ديسمبر 

أطػػر إنتػػاج الخطػػاب الخبػػرى فػػى المواقػػع اإللكترونيػػة فػػى األزمػػات الدوليػػة، دراسػػة حالػػة ة: 2119جمػػاؿ عبػػد العظػػيـ،  (24)
، فػى المجمػة المصػرية لبحػوث اإلعػالـ، ةحتجػاز البحػارة البريطػانييفاسػى والعػالـ بػالتطبيؽ عمػى أزمػة لموقعي بى بػى 

 . 2119، يوليو، أكتوبر 34العدد 
(25) Reber, Bryan and Braa Berger. "An Analysis of Activist Frames: How the Sierra Club 

Frames Public Messages." In Proceedings of the annual meeting of the International 

Communication Association, New Orleans, May 7, 2004.  

فزيوف والصحؼ فى تشكيؿ معمومػات واتجاىػات الجميػور نحػو القضػايا يدور التمة: 2111خالد صالح الديف حسف ،  (26)
  ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية اإلعالـ، جامعة القاىرة.ةالخارجية

(27( Akhavan-Majid, Roya and Jyotika Ramaprasad. “Framing Beijing: Dominant Ideological 

Influences on the American Press Coverage of the Fourth UN Conference on Women 

and the NGO Forum." Gazette 62, no. 1 (2000): 45-59. 

(28( De Vreese, Claes. "News Framing: Theory and Typology.” Information Design Journal 

13, no. 1 (2005): 51-62.  

(29) Severin, Werner and Tankard Jr., James. Communication Theories: Origins, Methods, 

and Uses in the Mass Media.  Boston: Addison Wesley Longman, 2000.  

(30) Marley, Spencer. 2015: "Social Responsibility and Public Radio Using Community 

Reporters to Make News More Responsible." BA Senior Project, California Polytechnic 

State University, San Luis Obispo, 2015.   

ة: نمػػوذج مقتػػػرح لتنميػػة المسػػػئولية حمػػد جمػػػاؿ حسػػف:ة التربيػػػة اإلعالميػػة نحػػػو مضػػاميف مواقػػػع الشػػبكات االجتماعيػػػأ (31)
، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، كميػة التربيػة النوعيػة، قسػـ اإلعػالـ التربػوى، جامعػة ةاالجتماعية لػدى طػالب الجامعػة

 .86، ص 2115المنيا، 
(32)  Melisande Middleton, 2001: Op. Cit.   

( طالؿ صدقى محمود ذكى:ة تػأثير الضػغوط اإلعالنيػة عمػى األداء اإلعالمػي فػى البػرامج الحواريػة بػالقنوات الفضػائية 33)
 .28رة، ص، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اإلعالـ، جامعة القاىةالمصرية الحكومية والخاصة
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 .87، ص 2115( أحمد جماؿ حسف: مرجع سابؽ، 34)
(35)  Majid, A.R. Ramaprosed J, Op. Cit. 

ريػػة لالنتفاضػػة الفمسػػطينية وتأثيراتيػػا المعرفيػػة والوجدانيػػة عمػػى قػػراءة باألطػػر الخة: 2112محمػػد سػػعد أحمػػد إبػػراىيـ،  (36)
تحػت عنػواف ةاإلعػالـ وصػورة  ،إلعػالـ، جامعػة القػاىرة، دراسة مقدمػة لممػؤتمر العممػي السػنوي الثػامف لكيػة اةالصحؼ

 .75-1، ص ص 2112العرب والمسمميفة مايو 
، رسالة ماجستير غير ةالتغطية اإلخبارية لمقضايا األفريقية المعاصرة فى قناتي النيؿ والجزيرةة: 2115والء الجوىرى،  (37)

  .68منشورة، كمية اإلعالـ، جامعة القاىرة، ص 
 جع السابؽ.نفس المر  ((38

(39) Claes H. Devreese 2005: Op cit, P. 51-53. 

(40)  Pfau, Micheal, Michel Haigh, Mitchell Gettle, Michael Donnelly, Gregory Scott, Dana 

Warr, Elaine Wittenberg.  "Embedding Journalists in Military Combat Units: Impact on 

Newspaper Story Frames and Tone.” Journalism of Mass Communication Quarterly 81, 

no. 1 (2004): 74-88. 

(41) Kimberly, Gross. "Framing Persuasive Appeals Episodic and Thematic Framing 

Emotional Response and Policy Opinion." Political Psychology 29, no.2 (2008): 169-

192.  

  .  82             مرجع سابؽ، ص           ح الديف،       خالد صال  (42)
 .84ص  ،نفس المرجع السابؽ خالد صالح الديف، (43)
 .85ص  نفس المرجع سابؽ، خالد صالح الديف، (44)
 مناور بياف الراجحى، مرجع سابؽ. (45)

(46) An, Seon-Kyoung And Karla K Gower. "How Do the News Media Frame Crises? A 

Content Analysis of Crisis News Coverage.”  Public Relations Review 45, no. 2 (2009): 

107-112. 

(47( Scheufele, Dietram. "Framing as a Theory of Media Effects." Journal of Communication 

49, no. 1 (1999): 103-122.  

(48( Dietram A. scheufele, 2006, ibid. 

(50) Papacharissi, Zizi and De Fatima Oliveira, Maria. “News Frames Terrorism: A 

Comparative Analysis of Frames Employed in Terrorism Coverage in U.S. and U.K. 

Newspapers.” The International Journal of Press/Politics 13, no.1 (2008): 52-74.  

(50) Stanley J. Baron and K..Davis. Mass Communication Theory: Foundation, Ferment and 

Future. California: Wadsworth Publishing, 2002.  

(51) Werner J severin & James Tankard 1992. Op cit, P. 215. 

 .2116مرجع سابؽ،  حناف عبد الحمد،( (52
 .2115سماح المحمدى، مرجع سابؽ، ( (53

 .2119أسماء ابراىيـ، مرجع سابؽ ،  (54)
 .2116 مرجع سابؽ، حناف عبد الحمد،( (55

 ،ةجتماعية لمجميور المصرىدور القنوات الفضائية المصرية فى معالجة القضايا اال:ة 2116إيماف عبد الحكيـ زايد، ( 58(
 جامعة القاىرة  ،كمية اإلعالـ رسالة دكتوراه غير منشورة،

 . 2115إسماعيؿ عمواف عبدالمطيؼ، مرجع سابؽ،  (57)
 . 2114شاىيف، مرجع سابؽ،  ىبة (58)
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 . 2111سارة عبد المطيؼ، مرجع سابؽ،  (59)
(60) Berger, Guy and Jude Mathrine, 2008: "Problematizing Media Development as a 

Bandwagon Gets Rolling." In Proceedings of the annual meeting of the Association for 

Education in Journalism and Mass Communication, Chicago, 2008.  
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