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 ٌناٌر 52دور األطر الخبرٌة فً تشكٌل أطر تعلٌمات المراء ألحداث ثورة 

 

 مرٌم عادل ولٌم
)*(

 

 الملخص
 

تهدف الدراسة إلى التعرف على عاللة األطر اإلخبارٌة المستخدمة فى المولع 
ٌناٌر وأحداث الفترة االنتمالٌة  52اإللكترونً لصحٌفة األهرام فً تمدٌم أحداث ثورة 

تعلٌمات المراء نحو الحدث، وتحلٌل مضمون تعلٌمات المراء على تلن األحداث باتجاهات 
بهدف رصد أوجه الشبه واالختالف بٌن األطر اإلعالمٌة وأطر تعلٌمات المراء. واعتمدت 
الدراسة على منهج المسح لتحلٌل أطر  أخبار الثورة والفترة االنتمالٌة الممدمة على مولع 

تحلٌل مضمون تعلٌمات الجمهور علٌها، والمنهج الممارن  صحٌفة األهرام، فضالً عن
للممارنة ما بٌن تحلٌل األطر فى مولع الصحٌفة محل الدراسة  وبٌن الموضوعات الُمثارة 
فً تعلٌمات الجمهور واتجاهاتها نحو أحداث لضٌة الدراسة. واستخدمت الدراسة أداة تحلٌل 

مون تعلٌمات لراء مولع صحٌفة األهرام المضمون لتحلٌل أطر األخبار وكذلن تحلٌل مض
 .لتحمٌك أهداف البحث
 : الصحف اإللكترونٌة، تعلٌمات المراءالكلمات المفتاحٌة

 :أهم النتائج
ظهر إطار الفساد السٌاسً بشكل كبٌر فً تغطٌة مولع صحٌفة األهرام ألحداث ثورة ٌناٌر  .0

ارتبط  بشكل خاص بتمدٌم أحداث % و01والفترة االنتمالٌة حٌث احتل المرتبة األولى بنسبة 
 .محاكمات رموز النظام السابك وأحداث العنف والشغب

% وارتبط بشكل واضح فً تمدٌم أحداث 06جاء إطار إسناد المسئولٌة فً المرتبة الثانٌة بنسبة  .5
 .% لكال منهما00العنف والشغب، كما برز إطارا الرفض والتهدٌد بنسبة 

لجة مولع صحٌفة األهرام ألخبار ثورة ٌناٌر وأحداث الفترة غلب االتجاه اإلٌجابً على معا .4
 .% من جملة األخبار محل التحلٌل20االنتمالٌة بشكل عام بنسبة 

ركز لراء مولع األهرام من خالل مضمون تعلٌماتهم على أحداث الثورة المصرٌة محل التحلٌل  .3
ً 52بشكل بارز على موضوع المظاهرات واالحتجاجات بنسبة  حٌث اتجهت إلى إسناد  % تمرٌبا

 .المسئولٌة ورفض التظاهر
% تمرٌباً، حٌث دار 56ثم جاء موضوع محاكمات النظام السابك فً المرتبة الثانٌة بنسبة  .2

 .النماش حول فكرة الفساد السٌاسً والشماتة فً المتهمٌن
لتحلٌل احتلت التعلٌمات التً نالشت أفكار متعددة ومختلفة عن موضوعات أحداث الثورة محل ا .6

 .%9فً المرتبة الثالثة بنسبة 
ساد االتجاه السلبً معظم تعلٌمات المراء المصاحبة لعٌنة األخبار محل الدراسة بشكل عام حٌث  .5

% تمرٌباً، وهٌمن هذا االتجاه بشكل واضح على تعلٌمات 30ظهر فً المرتبة األولى بنسبة 
 .بكأحداث العنف والشغب ثم أحداث محاكمات رموز النظام السا
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The Role of News Frames in Forming the Frames of Readers’ 

Comments regarding the 25th of January Revolution Events 
 

Mariam Adel William 
 

Abstract 
The purpose of this study is to analyze the framing used by Al-

Ahram  newspaper's website to present 25 January revolution events  
and the transition period to identify the relation between these news  
frames on one hand and the general direction of the comments of 
website users about those events on the other hand. The study employs 
a descriptive survey and an analytical survey to analyze the frames 
used by the websites and the users’ comments. In addition, a 
comparative technique is used to assist with the comparison between 
the analysis of the framing in the websites on one hand, and the users’ 
comments on these issues on the other hand. The tools adopted by the 
study are the framing analysis tool and the users’ comments analysis 
tool. 
Keywords: online Journalism, readers comments 
Main results drawn from the study: 
1- The political corruption frame was the first  most common frame in Al-

Ahram newspaper website coverage of 25 January revolution events 
and that accounted to 18%, it occurred more often in the events related 
to the previous regime trial and the acts of violence and riot. 

2- The responsibility frame was the second most common frame and that 
accounted to 16%, it was evident in the events of violence, then 
appeared the refusal frame and the threatening frame that accounted to 
11% each. 

3- In general, Al-Ahram newspaper website has used the positive direction 
to present 25 January revolution events and that accounted to 51%. 

4- According to their comments on 25 January revolution events, Al-
Ahram newspaper website readers have concentrated on demonstration 
and protests with 75% and they tend to lay responsibility and refuse 
demonstration. 

5- Previous regime trials  was the second most common topic appeared via 
readers comments and that accounted to almost 26%. Discussions were 
about political corruption and crowing accused . 

6- Around 9 % of users’ comments on Al-Ahram website  had no specific 
vision and were not related to the articles. 

7- Around 41% of users’ comments were in the negative direction 
especially in the events of violence and riot, then in the events of 
previous regime trial. 
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 تمهٌد:
لدمت شبكة اإلنترنت للصحافة الكثٌر من الخدمات، وفتحت أمامها آفالا متعددة 
نحو االنتشار والوصول إلى أكبر لدر ممكن من المراء دون اعتبار للحدود الجغرافٌة 

متمٌزة هى  والسٌاسٌة، واستطاعت هذه التمنٌة الحدٌثة أن تنتج للعالم وسٌلة إعالمٌة
 الصحافة اإللكترونٌة.

حٌث أصبحت الصحٌفة اإللكترونٌة تعكس نبض الرأى العام وأهم اتجاهاته، حٌث 
تعد من أكثر الوسائل لدرة على لٌاس رجع صدى الجمهور وبشكل فورى لم ٌكن متاح من 

ٌة لبل وذلن من خالل آلٌة التعلٌك على األخبار التى تسمح لمستخدمى الصحٌفة اإللكترون
التعلٌك على المادة المنشورة على مولع الصحٌفة والتعبٌر عن آرائهم بشكل فورى فى 
أسرع ولت وألل جهد. ومن هنا ٌتحدد موضوع الدراسة فى التعرف على دور أطر األخبار 
التً تناولها مولع صحٌفة األهرام فى تشكٌل األطر المعرفٌة للمراء والتً تظهر من خالل 

 .5100ٌناٌر  52األخبار بالتطبٌك على أحداث ثورة  تعلٌماتهم على تلن

 أهمٌة الدراسة :
 أوال:  أهمٌة علمٌة :

اإلضافة المعرفٌة : إثراء المجال المعرفً حول األطر الخاصة بالموالع اإللكترونٌة  -0
للصحف المصرٌة المومٌة فً ظل ندرة الدراسات العربٌة المتعلمة بالربط بٌن أطر 

لموالع الصحف اإللكترونٌة وبٌن األطر الخاصة بتعلٌمات المراء المعالجة اإلعالمٌة 
 على تلن الموالع.

للة الدراسات العربٌة التى أُجرٌت على تعلٌمات المراء فى موالع الصحف  -5
منها على دراسة برٌد المراء فى الصحف  -عدد للٌل –اإللكترونٌة، والتصار

 المطبوعة. 
لجمع بٌن إستمارة تحلٌل أطر ومضمون اإلضافة المنهجٌة : و ذلن من خالل ا -4

تعلٌمات الجمهور على موالع الصحف اإللكترونٌة المصرٌة و التى لدمتها الدراسات 
 العربٌة بشكل للٌل جداً.

 ثانٌا : أهمٌة عملٌة :
تحلٌل العاللة بٌن األطر اإلخبارٌة للصحٌفة وبٌن أطر الجمهور كما تظهر من 

ا ٌساهم فً تعزٌز دور الصحف اإللكترونٌة كوسٌلة خالل تعلٌماتهم على األخبار، بم
 للتعرف على اتجاهات الرأي العام السائدة نحو المضاٌا واألحداث المختلفة.

 أهداف الدراسة :
التعرف على أوجه االختالف واالتفاق بٌن أطر معالجة مولع صحٌفة األهرام  -0

 على تلن األحداث. ٌناٌر وبٌن أطر تعلٌمات المراء 52اإللكترونٌة ألحداث ثورة 
التعرف على دور األطر الخبرٌة المستخدمة بمولع صحٌفة األهرام لتمدٌم أحداث  -5

 ٌناٌر فً تشكٌل اتجاهات المراء نحو تلن األحداث. 52ثورة 

 المشكلة البحثٌة :صٌاغة 
تسعى الدراسة إلى التعرف على عاللة األطر اإلخبارٌة المستخدمة فى المولع 

ٌناٌر وأحداث الفترة االنتمالٌة  52األهرام فً تمدٌم أحداث ثورة  اإللكترونً لصحٌفة
باتجاهات تعلٌمات المراء نحو الحدث على مستوى تبنى المراء ألطر الصحٌفة أو رفضها أو 
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تعدٌلها وتطوٌرها، وتحلٌل مضمون تعلٌمات المراء على تلن األحداث بهدف التعرف على 
 عالمٌة وأطر تعلٌمات المراء.أوجه الشبه واالختالف بٌن األطر اإل

 احد المضاٌا ال تساؤالت الدراسة :
ما األطر الخبرٌة المستخدمة بالمولع اإللكترونً لصحٌفة األهرام محل الدراسة فى  -0

 ٌناٌر وأحداث الفترة االنتمالٌة ؟ 52معالجة أخبار ثورة 
 52أحداث ثورة ما اتجاه معالجة المولع اإللكترونً لصحٌفة األهرام محل الدراسة نحو  -5

 ٌناٌر والفترة االنتمالٌة ؟
ما موضوع المضمون الذي تطرحه تعلٌمات المراء على أخبار الثورة المصرٌة والفترة  -4

 االنتمالٌة  بالمولع اإللكترونً لصحٌفة األهرام ؟
ٌناٌر  52ما طبٌعة االتجاهات السائدة فى مضامٌن تعلٌمات المراء تجاه أحداث ثورة  -3

 االنتمالٌة ؟وأحداث الفترة 

 الخطوات المنهجٌة للدراسة  : 

 نوع الدراسة : -1
التى تستخدم  Descriptive studiesتنتمً الدراسة إلى الدراسات الوصفٌة 

ألغراض الوصف المجرد والممارن لألفراد والجماعات ووصف االتجاهات والدوافع 
ف النظم والحاجات واستخدامات وسائل اإلعالم والتفضٌل واالهتمام، وكذلن وص

والمإسسات اإلعالمٌة والولائع واألحداث، ثم وصف وتفسٌر العاللات المتبادلة بٌن هذه 
، ص 5113العناصر، وبعضها فى إطار عاللات فرضٌة ٌمكن اختبارها )عبد الحمٌد، 

 52(. حٌث تعنً الدراسة بتوصٌف عٌنة من مضامٌن األخبار المتعلمة بؤحداث ثورة 04
صحٌفة األهرام اإللكترونً، باإلضافة إلى توصٌف عٌنة من تعلٌمات  ٌناٌر والممدمة بمولع

المراء المنشورة على مولع صحٌفة األهرام، وذلن بهدف التعرف على تؤثٌر األطر 
اإلخبارٌة التى ٌتبناها مولع الصحٌفة على أطر جمهور المراء، ومدى االختالف أو االتفاق 

 بٌنهما.

 مناهج الدراسة المستخدمة :  -2

 ج المسح :منه -
: باعتباره جهداً علمٌاً منظماً ٌساعد فى الحصول  Surveyمنهج المسح اإلعالمى 

على المعلومات والبٌانات الخاصة بالظاهرة موضع الدراسة، وٌعتبر من أنسب المناهج 
العلمٌة التً تنتمً إلى الدراسات الوصفٌة بصفة عامة. وفى إطار المنهج المسحً سٌتم 

ن عٌنة من أخبار الثورة المصرٌة وأحداث الفترة االنتمالٌة بالمولع مسح كالً من مضمو
اإللكترونً لصحٌفة األهرام ، وكذلن المسح الكمً لعٌنة من تعلٌمات المراء على أخبار 

 الدراسة.

 المنهج الممارن : -
تم استخدامه فى الدراسة  للممارنة بٌن تحلٌل  األطر الخبرٌة المطروحة بمولع 

محل الدراسة ألحداث ثورة ٌناٌر و بٌن إتجاهات تعلٌمات المستخدمٌن لها  صحٌفة األهرام
 على تلن األحداث.
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 أدوات الدراسة  :  -3

 أسلوب تحلٌل المضمون : -
اعتمدت الباحثة على استخدام أداة تحلٌل المضمون التً تمثل مجموعة من 

والعاللات الخطوات المنهجٌة التى تسعى إلى اكتشاف المعانى الكامنة فى المحتوى 
االرتباطٌة بهذه المعانى من خالل البحث الكمى الموضوعى والمنظم للسمات الظاهرة فى 

(. ولامت الباحثة بتصمٌم استمارة تحلٌل 095، ص 5119هذا المحتوى )عبد الفتاح وهٌبة، 
األطر الخبرٌة ألحداث الثورة المصرٌة والفترة االنتمالٌة لرصد وتحلٌل األطر اإلخبارٌة 

تخدمة بالمولع اإللكترونً لصحٌفة األهرام، وكذلن تحلٌل مضمون تعلٌمات المراء المس
 للتعرف على مضمون تعلٌمات المراء، واتجاهات المعلمٌن نحو أحداث الثورة المصرٌة.

 إجراءات الصدق و الثبات : 

 Credibilityأوال:  الصدق 
رتها على أن تمٌس ٌمصد بإختٌار صدق أداة جمٌع المعلومات و البٌانات مدى لد

ما تسعى الدراسة إلى لٌاسه فعالً، بحٌث تتطابك المعلومات التى ٌتم جمعها بواسطتها مع 
الحمائك الموضوعٌة ، أى إختبار الصدق ٌسعى لتؤكٌد صحة أداة البحث أو الممٌاس 
المستخدم فى الدراسة و صالحٌته سواء فى جمع البٌانات أو لٌاس المتغٌرات بدرجة عالٌة 

الكفاءة و الدلة. ولمد اعتمدت الباحثة على نوعٌن من إختبارات الصدق، وهما صدق  من
 األداة و صدق المحكمٌن .

 صدق األداة : -1
بالنسبة إلستمارة تحلٌل األطر و تعلٌمات الجمهور :لامت الباحثة بإجراء تحلٌل 

ً من اجمالى عٌنة األخبار والتعلٌمات، و 01مضمون لبلى بنسبة  بناء على هذه % تمرٌبا
النتائج تم تعدٌل استمارة التحلٌل بما ٌالئم طبٌعة المواد التى ٌتم تحلٌلها ولد شمل التعدٌل: 
إضافة بعض الفئات الرئٌسٌة والفرعٌة، وتعدٌل تسمٌة بعض الفئات، واإلستغناء عن بعض 

 الفئات األخرى.

لتعلٌمات على تم عرض استمارة تحلٌل األطر  و تحلٌل مضمون ا :صدق المحكمٌن-2

 (*)عدد من المحكمٌن من أساتذة اإلعالم وخاصة الصحافة  واإلحصاء.

                                      
 حسب الترتيب األبجدي : المحكمون  *

 د. أمل السيد االستاذ المساعد بقسم الصحافة بكمية اإلعالم جامعة القاىرة . .0
 د حسام اليامى  المدرس بقسم اإلعالم بجامعة مصر الدولية. .5
 أ.د خالد صالح االستاذ بقسم اإلذاعة بكمية اإلعالم جامعة القاىرة. .4
 د بقسم عموم االتصال و اإلعالم بكمية االداب جامعة عين شمس.د . دينا أبوزيد االستاذ المساع .3
 د.دينا الخطاط المدرس بقسم عموم االتصال واإلعالم بكمية اآلداب جامعة عين شمس. .2
 د دينا يحى االستاذ المساعد بقسم عموم االتصال و االعالم بكمية االداب جامعة عين شمس. .6
 االتصال و اإلعالم بكمية االداب جامعة عين شمس. د.سموى سميمان المدرس بقسم عموم .5
 د. سيى عبدالرحمن المدرس بقسم عموم االتصال و اإلعالم بكمية االداب جامعة عين شمس. .1
 أ.د شريف درويش المبان االستاذ بقسم الصحافة كمية اإلعالم جامعة القاىرة. .9
 عالم جامعة القاىرة.د.فاطمة الزىراء محمد المدرس بقسم الصحافة كمية اإل .01
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وذلن للتؤكد أن هذه المماٌٌس واألدوات صالحة لتحمٌك األهداف التى أعدت من 
أجلها، وأنها ستنمل بدلة وموضوعٌة صورة الوالع البحثى أمام الباحث، بحٌث ٌمكن 

 (305، ص 5111و التعمٌم  )عبد الحمٌد، اإلعتماد على هذه الصورة فى التفسٌر 

 :ثانٌا : الثبات 
% من األخبار  01بتحلٌل مضمون  لامت الباحثة بالتعاون مع باحثة أخرى

باستخدام استمارة تحلٌل المضمون بعد مرور اسبوعٌن من التحلٌل األول، وبلغ عدد العٌنة 
ى إختبار هولستى لمٌاس معامل تعلٌما، وبالتعوٌض ف 459أخبار بتعلٌماتها والتً بلغت  01

ثبات استمارة تحلٌل األطر والتعلٌمات كانت لٌمة معامل الثبات استمارة تحلٌل األطر 
 %  وهً نسبة ممبولة.96والتعلٌمات 

 عٌنة الدراسة التحلٌلٌة : -4

 أوال : عٌنة المادة الصحفٌة :
 نظراً ألن الدراسة التحلٌلٌة تستهدف توصٌف وتحلٌل مضمون تعلٌمات 

المراء المنشورة على مولع صحٌفة األهرام موضع الدراسة، فمد تم تحدٌد لضٌة 
ٌناٌر المصرٌة وأحداث الفترة االنتمالٌة التى تبدأ منذ إعالن تنحً الرئٌس  52ثورة 

السابك دمحم حسنً مبارن وتولً المجلس العسكري إدارة البالد وحتى انتخابات 
بعد الثورة( بحٌث تكون المضٌة الرئٌسٌة  مجلس الشعب )أول برلمان ٌتم انتخابه

للدراسة باعتبارها المضٌة الجدلٌة التى حظٌت أخبارها بؤعلى نسبة من تعلٌمات 
المراء خالل فترة التحلٌل، وبالتالى تتحدد المادة الصحفٌة محل الرصد فى األخبار 

ٌار عٌنة التى لدمها مولع صحٌفة األهرام بشؤن المضٌة الرئٌسٌة للدراسة، وتم اخت
عمدٌة من األخبار التى تناولت أحداث الثورة والفترة االنتمالٌة، على أن ٌحظى 
الخبر على أكبر عدد من تعلٌمات المراء، ولد ساعد لٌام مولع الصحٌفة محل البحث 
بتحدٌد الموضوعات األكثر لراءة واألكثر تعلٌماً كل ٌوم فى عملٌة اخٌار عٌنة المادة 

 خبراً. 011والتحلٌل والتى بلغ لوامها الصحفٌة محل الرصد 

 

                                                                                       
 د. محرز حسين غالى المدرس بقسم صحافة بكمية اإلعالم جامعة القاىرة  .00
 د. محمد الباز المدرس بقسم الصحافة بكمية اإلعالم جامعة القاىرة. .05
 د.محمد حسام الدين إسماعيل االستاذ المساعد بقسم الصحافة كمية اإلعالم جامعة القاىرة. .04
 د عمم الدين االستاذ بقسم الصحافة كمية اإلعالم جامعة القاىرة.أ.د محمو  .03
 د. مى حمزة المدرس بقسم عموم االتصال و اإلعالم بكمية االداب جامعة عين شمس. .02
 أ.د نجوى عبد السالم االستاذ بقسم عموم االتصال واالعالم بكمية اآلداب جامعة عين شمس. .06
 م الصحافة كمية اإلعالم جامعة القاىرة.د.ىاني محمد عمي المدرس بقس .05
 أ.د ىشام عطية االستاذ بقسم الصحافة كمية اإلعالم جامعة القاىرة. .01
  اإلعالم في الماجستير بدرجة المسجمة أحمد سيد ايمان.أ. 
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 ثانٌاً : عٌنة تعلٌمات المراء :
وأما عن تعلٌمات المستخدمٌن على المادة الصحفٌة التى تم تحلٌلٌها فمد  

% من إجمالً  التعلٌمات الواردة على  52اعتمدت الباحثة على أسلوب سحب عٌنة 

بتة بال تحٌز تم إختٌار هذه كل خبر من األخبار محل التحلٌل، و لتحدٌد عٌنة ثا
التعلٌمات بؤسلوب العٌنة العشوائٌة المنتظمة  من خالل  ترلٌم التعلٌمات ثم اختٌار 
التعلٌمات ذات األرلام المزدوجة فمط، لٌصل إجمالً عدد التعلٌمات التً تم تحلٌلها 

 تعلٌماً. 54533

 ثالثاً : العٌنة الزمنٌة :
خبار الثورة المصرٌة والفترة االنتمالٌة بمولع تمتد الدراسة التحلٌلٌة لعٌنة أ 

وتنتهً فً فبراٌر  5100شهراً ، تبدأ من ٌناٌر  04صحٌفة األهرام على مدار 
5105. 

 :المدخل النظرى للدراسة 
 نظرٌة األطر اإلخبارٌة: 

تعد نظرٌة األطر الخبرٌة واحدة من الروافد الحدٌثة فى دراسات االتصال  
اس المحتوى الضمنى للرسائل اإلعالمٌة التى تعكسها وسائل حٌث تسمح للباحث بمٌ

ً لدور وسائل اإلعالم فى تشكٌل األفكار  اإلعالم، وتمدم هذه النظرٌة تفسٌراً منتظما
واالتجاهات حٌال المضاٌا البارزة وعاللة ذلن باستجابات الجمهور المعرفٌة 

ن وسائل اإلعالم تمارس ، حٌث تفترض هذه النظرٌة أ(٠٧)والوجدانٌة لتلن المضاٌا 

تؤثٌراً ذا داللة، فى تشكٌل معارف الرأى العام واتجاهاته نحو المضاٌا المختلفة خالل 
 (.5110فترة زمنٌة معٌنة )حسٌن، 

وتعرف "عملٌة األطر اإلخبارٌة" بؤنها العملٌة التى ٌتم بممتضاها تمدٌم  
ل مجموعة الكلمات المضاٌا واألحداث المختلفة، وإعطاإها معانى محددة من خال

والرموز والصور المرئٌة التى تركز علٌها التغطٌة اإلعالمٌة وتدعمها وتكررها، 
مما ٌإدى إلى تمدٌم تفسٌر واحد لابل للفهم واإلدران والتذكر أكثر من غٌره، وٌموم 
المائمون باالتصال من خالل التركٌز على أطر معٌنة فى تمدٌمهم للمعالجة اإلخبارٌة 

ألسباب والمبررات المختلفة للمضاٌا، وكذلن التنبإ بتؤثٌراتها المستمبلٌة بتمدٌم ا
 (.5111)هاشم، 

األطر اإلخبارٌة باالختٌار والتركٌز على  Entmanولد عرف إنتمان  
ً لهذا  بعض العناصر المتعلمة بالموضوع وتجنب بعض العناصر األخرى، وطبما

تكسب الحدث معناه وٌحدد موضوع التعرٌف ، فاإلطار هو الفكرة الرئٌسٌة التى 
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الخالف وجوهر المضٌة، وأن التشكٌل هو اختٌار بعض الجوانب من الحمٌمة لجعلها 
         أكثر بروزاً، وإعطاء تفسٌر سببى، وتمٌٌم أخاللى، وطرٌمة معالجة لهذه الحمٌمة

 ( Colorado, 2004, p. 234&Omega .) 
اإلخبارٌة إلى النظرٌة النمدٌة فى وترجع األصول التارٌخٌة لنظرٌة األطر  

االلتصاد السٌاسى الماركسى، وأشارت النظرٌة إلى الدور الذى تلعبه المٌادات 
الثمافٌة فى وسائل اإلعالم فى تشكٌل اآلراء، واهتمت النظرٌة أٌضاً باختبار العاللة 

ة بٌن وسائل اإلعالم اإلخبارٌة والتغٌر السٌاسً فى المجتمع، ولذلن تدرس عملٌ
التؤطٌر ضمن سٌاق إنتاج وسائل اإلعالم وتفسٌرها للمعانى، وتشٌر النظرٌة إلى 
أهمٌة وسائل اإلعالم فى فرض الرسالة السٌاسٌة للحكومة على الجمهور )نجم، 

 (.096، ص 5115

 الفرض الرئٌسً لنظرٌة األطر الخبرٌة
تنطلك نظرٌة األطر الخبرٌة من فرض أساسى مفاده أن معلومات  

ور واتجاهاته نحو األحداث والمضاٌا المختلفة تتشكل فى ضوء تؤثره بما تمدمه الجمه
وسائل اإلعالم من أطر خبرٌة لهذه األحداث، وٌمتد تؤثٌر تلن األطر الخبرٌة إلى 
لرارات األفراد، حٌث تظل هذه األطر حٌة فى الذاكرة، ٌستدعٌها عند اتخاذ لرارات 

لشات حول هذه المضاٌا أو األحداث )هاشم، أو موالف معٌنة أو اشتراكهم فى منا
 (.00، ص 5111

( أن الفرض الرئٌسً 0953) Goffmanوٌرى عالم االجتماع جوفمان  
للنظرٌة ٌتمثل فى أن وضع األحداث فى إطار معٌن ٌكسبها معنى، وذلن من خالل 

ال تنظٌم المعلومات المرتبطة بها بطرٌمة معٌنة تضفى علٌها لدراً من االتساق وإهم
الجوانب األخرى المتعلمة بهذه األحداث مما ٌإثر بدوره على األفكار التى ٌكونها 
الجمهور عنها وبالتالى ٌإثر على كٌفٌة إدران الجمهور لألحداث وتمٌٌمهم لها 

 ,Angels, 2002وسلوكهم نحوها فاألطر هى منبهات للتفكٌر ٌستخدمها األفراد )

p.75.) 

بارٌة أن األحداث ال تنطوى فى حد ذاتها لذا تفترض نظرٌة األطر اإلخ 
 Frameعلى مغزى معٌن، وإنما تكتسب مغزاها من خالل وضعها فى إطار 

ٌحددها وٌنظمها، وٌضفى علٌها لدراً من االتساق من خالل التركٌز على بعض 
جوانب الموضوع، وإغفال جوانب أخرى، واإلطار اإلعالمى لمضٌة ما ٌعنى انتماء 

ب الحدث أو المضٌة، وجعلها أكثر بروزاً فى النص اإلعالمى، متعمد لبعض جوان
واستخدام أسلوب محدد فى توصٌف المشكلة، وتحدٌد أسبابها، وتمٌٌم أبعادها، وطرح 

 (.431، ص 5114حلول ممترحة بشؤنها )مكاوي والسٌد، 
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 خصائص األطر اإلخبارٌة 
ة، بالحدٌث عن األطر اإلخبارٌ Stephen Reseاهتم ستٌفن رٌس  

(092، ص 5115)نجم،  -حٌث أشار إلى أنها تتسم بمجموعة من الخصائص أهمها:
 

  تنظٌم المعلومات، حٌث ٌنمل اإلطار جزءاً من الولائع، وبعضا من تفاصٌل
ومعلومات المضٌة وٌربطها بالحدث اآلنى مما ٌعطى المعنى لهذا الحدث 

تصبح المضٌة  طبما للهدف الذى ٌرغب المائم باالتصال تحمٌمه، وبعد ذلن
 ذات مغزى لدى الجمهور.

  ًٌعد اإلطار اإلعالمى فكرة ٌتم التروٌج لها فى تناول المضٌة باعتباره منطلما
 فكرٌاً ٌتم توظٌفه لشرح وتفسٌر الحدث.

  تعمل األطر من خالل أدوات رمزٌة ومجردة، إذ ٌتم التعبٌر عن اإلطار
تحمل إٌماءات معٌنة،  وترجمته من خالل مجموعة من األلفاظ الرمزٌة التى

 وتضفى داللة على النص اإلعالمى.

  ،األطر اإلخبارٌة هى بناءات معرفٌة للمضٌة التى ٌتم إبرازها من خاللها
حٌث ٌتناول اإلطار اإلعالمى أحد األبعاد أو أكثر وٌتجاهل األبعاد األخرى، 

 وٌبدو ذلن فى صٌاغة الموضوع وتفسٌره.

 الجمهور تأثٌر األطر اإلعالمٌة على أطر
ً لنموذج وضع Scheufele (0999وضع شوٌفل   ( نموذجاً لإلطار مشابها

األجندة درس من خالله أربعة عملٌات تشمل بناء اإلطار، ووضع اإلطار، وتؤثٌرات 
 اإلطار على مستوى الفرد، والصلة بٌن أطر األفراد واألطر اإلعالمٌة. 

ول من خالل إعطاء فتؤثٌر اإلطار على الرأى العام ٌؤخذ مسارٌن األ 
األفراد لٌمة لكل ما ٌنشر فى وسائل اإلعالم وبالتالى ٌجب االهتمام به وتبنٌه، أما 
المسار الثانى فٌركز على العناصر التى ٌهتم بها الصحفٌون داخل الموضوع ذاته، 

ً لـجامسون -إنما ٌعكس  النواحى الثمافٌة وإطار المٌم المشتركة بٌن  -Gamsonوفما
والرأى العام باعتبارهم أعضاء فى مجتمع واحد ومن ثم ٌزودون المراء الصحفٌٌن 

بؤفكار ٌستخدمونها عند التفكٌر فى مختلف الموضوعات العامة، والسٌاسٌة بصورة 
خاصة، فاألطر تتؤثر باألٌدٌولوجٌة واالتجاهات السٌاسٌة والتوجه السٌاسً للوسٌلة 

الفاعلٌن السٌاسٌٌن، السلطات،  اإلعالمٌة ذاتها وكذلن المصادر الخارجٌة مثل
 .(Scheufele, 1999, pp 103-119)جماعات المصالح، النخب وغٌرها من المصاد 

وتعد الصحافة ضمن الوسائل المهمة فى تشكٌل الرأى العام من خالل  
تناولها المضاٌا التى ٌهتم بها الجمهور، ولذلن تعتبر نظرٌة تحلٌل األطر اإلخبارٌة 

 ً لدراسة التناول الصحفى لهذه المضاٌا على اختالف طبٌعة مضمونها مدخالً مناسبا
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 (. 093، ص 5114)ٌحًٌ، 
 News Framingولهذا تستند هذه الدراسة إلى  نظرٌة األطر اإلخبارٌة  

Theory  للتعرف على  مدى التوافك أو االختالف بٌن األطر اإلخبارٌة البارزة على
الجمهور كما تبرزها تعلٌمات المراء على المولع اإللكترونً لصحٌفة وبٌن أطر 

 .5100ٌناٌر  52بالتطبٌك على أحداث ثورة  األخبار

 أهم نتائج الدراسة :
 نتائج تحلٌل أطر األخبار : -أ

 أوال: اإلطار الخبري للحدث:
( تفوق إطار إسناد المسئولٌة فً تمدٌم أحداث 0ٌتضح من الجدول رلم ) 

%، ٌلٌه إطار الصراع 44حلٌل وذلن بنسبة العنف والشغب التً شهدتها فترة الت
% لكل منهما، ثم تؤتً أطر الرفض والتجاوزات والشئون 55واإلطار األمنً بنسبة 

وبالتالً ٌظهر تأكٌد مولع صحٌفة % تمرٌباً. 01السٌاسٌة فً المرتبة الثالثة بنسبة 
حلٌل األهرام على رفض حالة الفوضى التً شهدها المجتمع المصري خالل فترة الت

وذلن من خالل تركٌز الخبر على إسناد مسئولٌة الفوضى والشغب للمتظاهرٌن، 
فضالً عن التركٌز على الجوانب السلبٌة المتمثلة فً الصراع بٌن لوات األمن 

 والمتظاهرٌن والغٌاب األمنً. 
أما فٌما ٌتعلك باألحداث الطائفٌة فمد اعتمد مولع صحٌفة األهرام على  

%، ثم تاله 44ائفٌة الذي ٌتفك مع طبٌعة تلن األحداث وذلن بنسبة إطار الفتنة الط
% تمرٌباً، وتشٌر هذه 55األمنً( وذلن بنسبة  -االنسانً –أطر )محاوالت التهدئة 

النتٌجة إلى اتجاه المولع بشكل كبٌر للتؤكٌد على وجود محاوالت إلثارة الفتنة بٌن 
نة الطائفٌة، إلى جانب اهتمامه بإبراز المسلمٌن والمسٌحٌن فً تعامله مع أحداث الفت

محاوالت التهدئة إلخماد الفتنة والتعاطف مع ضحاٌا تلن األحداث سواء من جانب 
وربما ٌرجع ذلن إلى طبٌعة األهرام كصحٌفة لومٌة  تمٌل المسلمٌن أو المسٌحٌن، 

 عادة إلى التوازن والمحاولة على تهدئة األمور وكبت حالة االحتمان التً تسود
 أفراد المجتمع.

بالنسبة ألحداث الثورة حتى تنحً الرئٌس السابك مبارن فمد غلبت أطر  
إسناد المسئولٌة والتؤٌٌد والسرد الحمائمً فً تغطٌة المولع لتلن األحداث وذلن بنسبة 

 -التجاوزات -% لكل منهم، ثم جاء فً المرتبة الثانٌة االهتمام بؤطر )المطالب51

األمنً ممثال فى الفوضى والتخرٌب من جانب  -نسانًاإل -التدخل الخارجً
وترجع هذه النتٌجة التً تبدو منطمٌة للغاٌة إلى %، 02المتظاهرٌن( وذلن بنسبة 

نمط ملكٌة صحٌفة األهرام المومً الذي ٌتسم بالتأٌٌد والتبعٌة لسٌاسات الدولة 
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وى الثورٌة والتً دفعتها لبل تنحً الرئٌس السابك مبارن إلى رفض محاوالت الم
إلسماط النظام وإسناد المسئولٌة لجماعة اإلخوان المسلمٌن فً خلك حالة من 
الفوضى وعدم االستمرار، مع تأٌٌدها الذي برز فً معظم األخبار الستمرار بماء 
الرئٌس السابك مبارن فً السلطة بل والتعاطف معه كمحاولة الستمالة عواطف 

 المراء تجاه رموز النظام السابك.
م تؤتً أحداث المحاكمات لرموز النظام السابك التً برز فٌها إطار الفساد ث

% تمرٌباً، ثم ٌؤتً إطار إسناد 04%، ٌلٌه اإلطار الحمائمً بنسبة 32السٌاسً بنسبة 
وتأتً هذه النتٌجة كرد % تمرٌباً. 01المسئولٌة للمتهمٌن فً المرتبة الثالثة بنسبة 

ائم السوداء التً شهدتها الفترة االنتمالٌة بعد فعل طبٌعً لظاهرة التخوٌن والمو
تنحً الرئٌس السابك مبارن، فرغم االتجاه المتوازن التً اتسمت به صحٌفة 
األهرام إال أنها تعمدت التركٌز على إبراز الفساد السٌاسً لرموز النظام السابك فً 

دها للثورة تمدٌمها ألخبار المحاكمات الخاصة بتلن الرموز كمحاولة إلظهار تأٌٌ
خشٌة اتهامات التخوٌن واالنضمام للموائم السوداء التً طالت كل من ٌحاول 

 معارضة الثوار أو االنحٌاز لرموز النظام السابك.
ولد ظهر مولف مولع صحٌفة األهرام المعارض للتظاهر فً تناوله  

الرئٌس  ألحداث المظاهرات واالحتجاجات التً اتسمت بها الفترة االنتمالٌة بعد تنحً
السابك مبارن حٌث جاء توظٌف المولع إلطار الرفض فً المرتبة األولى بنسبة 

%، وٌؤتً توظٌف أطر )المطالب واالنتصار والتؤٌٌد للجلس العسكري( فً 44
وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة من والع نمط % لكل منهم. 04المرتبة الثانٌة بنسبة 

ى مولع الصحٌفة دعم المائمٌن على ملكٌة صحٌفة األهرام المومً الذي ٌفرض عل
إدارة شئون البالد، ونظراً لكون معظم أحداث المظاهرات واالحتجاجات خالل فترة 
التحلٌل كانت تدور حول رفض المتظاهرٌن لسٌاسات المجلس العسكري الذي تولى 
إدارة شئون البالد بعد تنحً الرئٌس السابك مبارن األمر الذي دفع مولع صحٌفة 

 لرفض تلن المظاهرات والتركٌز على إبراز تأٌٌدها للمجلس العسكري. األهرام
وفٌما ٌتعلك بؤحداث االنتخابات واالستفتاءات التً تمثلت فً الدراسة  

الحالٌة فً االستفتاء على الدستور واالنتخابات البرلمانٌة، فٌتضح من الجدول السابك 
فتاءات واالنتخابات التً شهدتها المولف المحاٌد لمولع صحٌفة األهرام لنتائج االست

الفترة االنتمالٌة محل الدراسة وذلن من خالل توظٌف اإلطار الحمائمً فً المعالجة 
% تمرٌباً، ثم جاء تؤٌٌد المولع لنتائج 65اإلعالمٌة لتلن األحداث بنسبة كبٌرة بلغت 

ٌر من خالل االستفتاء واالنتخابات البرلمانٌة باعتبارها تمثل أحد إنجازات ثورة ٌنا
 %.44استخدام إطار االنتصار بنسبة 
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وعن األحداث التً تناولت ولائع التدخل األمرٌكً فً الشؤن المصري  
الداخلً فً لضٌة تموٌل منظمات المجتمع المدنً، فمد ظهر تركٌز المولع على 
تمدٌم تلن األحداث من خالل إبراز رد الفعل األمرٌكً تجاه المولف المصري من 

نظمات العاملة بمصر ، حٌث جاء فً المرتبة األولى إطار رد الفعل بنسبة تلن الم
%، ثم ٌظهر فً المرتبة الثانٌة استنكار مولع صحٌفة األهرام لتهدٌدات الجانب 61

 %.51األمرٌكً بمطع المعونة عن مصر من خالل توظٌف إطار الرفض بنسبة 
 (1جدول )

 األطار الخبري للحدث 

 
 
 
 
 
 
 

 اطار خبري للحدث

 الموضوعات أهم

 االجمالى
 احداث طائفٌة عنف وشغب

احداث الثورة حتى 
 التنحً

 اخبار المحاكمات
مظاهرات 

 واحتجاجات
انتخابات 

 واستفتاءات
التدخل 

 الخارجً 

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن

 6 6 1.1 1 1.1 1 1.1 1 4.5 0 01.1 0 55.5 5 5.3 5 اطار انسانً

 06 06 51.1 0 1.1 1 6.5 0 9.5 4 51.1 5 1.1 1 44.4 9 ا اسناد المسئولٌة

 5 5 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 00.0 0 55 6 اطار الصراع

 01 01 1.1 1 1.1 1 6.5 0 1.1 1 01.1 0 55.5 5 55 6 اطار امنً

 0 0 1.1 1 1.1 1 6.5 0 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 اطار التشكٌن

 6 6 1.1 1 44.4 0 04 5 6.2 5 1.1 1 1.1 1 4.5 0 البطولة/االنتصار

 5 5 1.1 1 1.1 1 04 5 1.1 1 51.1 5 1.1 1 00 4 اطار التؤٌٌد

 00 00 51 0 1.1 1 44 2 4.5 0 1.1 1 1.1 1 03 3 اطار الرفض

 4 4 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 01.1 0 1.1 1 5.3 5 التآمر

 5 5 1.1 1 1.1 1 1.1 1 6.2 5 01.1 0 55.5 5 5.3 5 محاوالت التهدئة

اطارالتدخل 
 الخارجً

0 4.5 1 1.1 0 01.1 0 4.5 1 1.1 1 1.1 1 1.1 4 4 

 3 3 1.1 1 1.1 1 6.5 0 1.1 1 1.1 1 44.4 4 1.1 1 اطار الفتنة الطائفٌة

 01 01 1.1 1 66.5 5 1.1 1 05 3 51.1 5 1.1 1 5.3 5 اطار حمائمً

 4 4 1.1 1 1.1 1 04 5 1.1 1 01.1 0 1.1 1 1.1 1 اطار المطالب 

 1 1 61.1 4 1.1 1 6.5 0 9.5 4 1.1 1 1.1 1 4.5 0 إطار رد الفعل

 2 2 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 01.1 0 1.1 1 03.1 3 اطار التجاوزات

اطار الفساد 
 السٌاسً

3 03.1 1 1.1 1 1.1 03 32 1 1.1 1 1.1 1 1.1 01 01 

 00 00 51.1 0 1.1 1 04 5 05 3 01.1 0 00.0 0 5.3 5 إطار التهدٌد

 011 011 011 2 011 4 011 02 011 40 011 01 011 9 011 55 جملة المواد المحللة
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 ثانٌاً: اتجاه مولع صحٌفة األهرام نحو الحدث:
 (2جدول رلم )

 اتجاه مولع صحٌفة األهرام اإللكترونٌة نحو الحدث
  

التجاه اإلٌجابً لد غلب على معالجة مولع ( أن ا5ٌتضح من الجدول رلم ) 
% من 20صحٌفة األهرام ألخبار الثورة وأحداث الفترة االنتمالٌة بشكل عام بنسبة 

% من إجمالً 55جملة األخبار محل التحلٌل، أما االتجاه المحاٌد فمد برز بنسبة 

ه أحداث عٌنة األخبار محل الدراسة، بٌنما اتخذ المولع اتجاه سلبً واضح فً تمدٌم
%، ثم لألحداث الطائفٌة بنسبة 55العنف والشغب التً شهدتها فترة التحلٌل بنسبة 

 % تمرٌباً.54

 وعلى مستوى أهم موضوعات فترة التحلٌل:
ٌتضح من تكرارات عدد األخبار بالجدول السابك، أنه لد غلب االتجاه  

رة من إجمالً م 05االٌجابً للمولع نحو تمدٌم أحداث العنف والشغب الذي تكرر 
وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة إلى سٌاق تلن األحداث أحداث الشغب محل التحلٌل، 

ذاتها، فعلى الرغم من كونها تعتبر أحداث سلبٌة إال أن سٌاق تلن األحداث كان 

 الحدث

جملة المواد  اتجاه الصحٌفة االلكترونٌة تجاه الحدث
 غٌر واضح سلبً محاٌد اٌجابً المحللة

 % ن % ن % ن % ن % ن

احداث 
عنف 
 وشغب

05 54.2 9 44.4 6 27.3 1 1.1 55 55.1 

احداث 
 طائفٌة

4 2.9 0 3.7 2 55.5 1 1.1 9 9.1 

احداث 
الثورة حتى 

 التنحً
3 5.1 3 03.1 5 9.0 1 1.1 01 01.1 

اخبار 
 المحاكمات

51 49.5 1 59.6 4 04.6 1 1.1 40 40.1 

مظاهرات 
 واحتجاجات

9 05.6 2 00.0 0 3.5 1 1.1 02 02.1 

انتخابات 
 واستفتاءات

0 5.1 5 1.4 1 1.1 1 1.1 4 4.1 

التدخل 
 الخارجً 

5 4.9 1 1.1 4 04.6 1 1.1 2 2.1 

 011.1 011 1.1 1 55.1 55 55.1 55 20.1 20 اإلجمالً 
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ٌسعى لتحمٌك نتائج إٌجابٌة مثل الكشف عن فساد أو التندٌد بمولف سلبً سواء 
جنبٌة، ومن أمثلة ذلن نذكر خبر التحام المتظاهرٌن من المسئولٌن أو أحد الدول األ

لممار أمن الدولة وحرلها فرغم أن موضوع الخبر ٌدور حول ممارسات تخرٌبٌة 
إال أن نتائج هذا العمل التخرٌبً والذي تمثل فً الكشف عن مستندات تدٌن 
وتكشف عن فساد رموز النظام السابك والذي انتهى باتخاذ الدولة لرار بإلغاء 
جهاز أمن الدولة، لد دفع مولع الصحٌفة لتبنٌها اتجاه إٌجابً فً تمدٌم الحدث، 
ونفس األمر ٌنطبك على معظم أحداث العنف والشغب التً غلب علٌها االتجاه 

 اإلٌجابً.
وفٌما ٌتعلك باألحداث الطائفٌة فمد اتخذ المولع االتجاه السلبً بشكل رئٌسً   

%من اجمالً أخبار 54االتجاه السلبً بنسبة  فً تمدٌمه لتلن األحداث حٌث غلب
وتشٌر هذه النتٌجة إلى المولف المعارض لمولع صحٌفة األهرام األحداث الطائفٌة، 

تجاه محاوالت إشعال الفتنة الطائفٌة التً شهدتها فترة التحلٌل وهً نتٌجة منطمٌة 
اظ على األمن بالنسبة لصحٌفة لومٌة مثل األهرام حٌث تهتم فً الممام األول بالحف

المومً للدولة وعدم المساس به، األمر الذي أكده أٌضاً االتجاه االٌجابً للمولع فً 
تمدٌمه لألخبار التً تناولت محاوالت التهدئة التً تموم بها الدولة أو بعض 
الشخصٌات الدٌنٌة الحتواء المولف وإخماد نٌران الفتنة الطائفٌة والذي ظهر فً 

 .رار ثالث مرات من جملة األحداث الطائفٌة محل التحلٌلالمرتبة الثانٌة بتك
أما بالنسبة ألحداث فترة الثورة حتى تنحً الرئٌس السابك مبارن فمد ساد  

االتجاه المحاٌد واإلٌجابً على مولف مولع صحٌفة األهرام فً تمدٌمها لتلن 
مؤٌد وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة إلى اتجاه مولع صحٌفة األهرام الاألحداث ، 

للرئٌس السابك مبارن ولبماءه فً السلطة فً بداٌة أٌام الثورة، ومع تصاعد 
األحداث التً بدأت تُنذر بمرب سموط النظام بدأت المعالجة اإلعالمٌة للمولع تتخذ 
اتجاه محاٌد سواء تجاه ثوار التحرٌر المعتصمٌن بالمٌدان وكذلن تجاه الرئٌس 

ضبابٌة المولف وعدم وجود رؤٌة واضحة لما السابك مبارن ورموز نظامه نظراً ل
 ستئول إلٌه األحداث.

ولد ظهر تؤٌٌد مولع صحٌفة األهرام ألخبار محاكمات رموز النظام السابك  
بشكل كبٌر حٌث جاء االتجاه اإلٌجابً فً المرتبة األولى ، وتمثل هذا التؤٌٌد فً 

مولف المضاء المصري  اإلشادة بالمرارات واألحكام الصادرة ضد المتهمٌن وتؤٌٌد
 فً الكشف عن الفساد السٌاسً لرموز النظام السابك. 

وحول اتجاه مولع صحٌفة األهرام بشؤن أحداث المظاهرات واالحتجاجات،  
ٌتضح من الجدول السابك أن المولع لد اتخذ اتجاه إٌجابً فً تمدٌمه لتلن األحداث 
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لة أخبار المظاهرات محل وحٌث تكرر ظهور هذا االتجاه فً تسعة أخبار من جم
وهو ما ٌؤكد على دعم وتأٌٌد مولع صحٌفة األهرام خبراً.  02التحلٌل والتً بلغت 

لمطالب المتظاهرٌن خالل فترة أحداث الثورة ولبل تنحً الرئٌس السابك مبارن 
 عن السلطة.

ولد غلب االتجاه المحاٌد على تغطٌة مولع صحٌفة األهرام لنتائج االستفتاء  
لدستور واالنتخابات البرلمانٌة، ثم برز االتجاه السلبً للمولع فً عرضه على ا

لألخبار المتعلمة بالتدخل األمرٌكً فً الشؤن المصري وخاصة فٌما ٌتعلك بمضٌة 
وهو ما ٌشٌر إلى مولف مولع الصحٌفة الرافض تموٌل منظمات المجتمع المدنً، 

 .لتهدٌدات واشنطن بمطع المعونة األمرٌكٌة عن مصر

 نتائج تحلٌل تعلٌمات المراء: -أ
 :أوالً: موضوع التعلٌك

 (3جدول رلم )
 أبرز موضوعات تعلٌمات المراء

 

( أن معظم لراء مولع صحٌفة األهرام لد ركزوا 4ٌتضح من الجدول رلم ) 

ورة ٌناٌر على موضوع المظاهرات من خالل مضمون تعلٌماتهم على أحداث ث
% تمرٌباً، ٌلٌه موضوع محاكمات رموز النظام السابك الذي 52واالحتجاجات بنسبة 

% تمرٌباً، بٌنما جاءت التعلٌمات التً تطرح 56جاء فً المرتبة الثانٌة بنسبة 

موضوعات متنوعة ومختلفة عن أهم موضوعات األخبار محل التحلٌل فً المرتبة 
 %.9سبة الثالثة بن

 

موضوع 
 التعلٌك

 الحدث

 اإلجمالً
 احداث طائفٌة عنف وشغب

احداث الثورة 
 حتى التنحً

 اخبار المحاكمات
مظاهرات 

 واحتجاجات
انتخابات 

 واستفتاءات
التدخل 

 الخارجً

تظاهر 
 واحتجاج

545 92 031 78 535 93 313 39 441 16 5 50 16 51 5135 52 

احداث 
 طائفٌة

41 3 014 23 1 1.1 1 1.1 31 05 1 1 1 1 010 5 

محاكمة 
النظام 
 السابك

50 4 1 1.1 2 0.9 651 69 1 1 0 4 1 1 512 56 

انتخابات 
 4 56  1 93 40 3 02 0.1 01 4.1 01 1.2 0 0 9 واستفتاءات

رفض التدخل 
 0 40 51 40 1 1 0 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1 1 رجًالخا

أخرى 
 تذكر

31 6 00 2.1 54 1.5 010 01 45 9 0 4 1 0 550 1 

جملة المواد 
 5533 001 44 494 959 564 091 556 المحللة
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 أفكار موضوع االنتخابات واالستفتاءاتال )ب( 4جدول رلم  
 

 

 التظاهر واالحتجاج

 الحدث

 اإلجمالً
 احداث طائفٌة عنف وشغب

احداث الثورة حتى 

 التنحً
 اخبار المحاكمات

مظاهرات 

 واحتجاجات

انتخابات 

 واستفتاءات
 التدخل الخارجً

 06.6 449 5.4 5 1.1 1 44.3 004 0.5 1 09.1 39 54.1 43 01.1 044 رفض التظاهر

 3.9 010 1.1 1 1.1 1 1.1 55 1.6 4 01.2 56 6.1 01 3.5 42 تؤٌٌد التظاهر

 53.3 399 05.3 02 1.1 1 04.4 32 53.1 006 3.2 00 49.5 21 43.2 523 اسناد المسئولٌة

 5.4 31 1.1 1 1.1 1 1.4 0 1.1 1 1.1 5 1.1 1 6.0 32 تندٌد بالممارسات الممعٌة

 1.4 069 05.3 02 1.0 1 5.0 5 4.9 09 01.0 52 3.5 5 04.1 96 وجود مإامرة

 5.1 033 1.1 1 1.1 1 6.5 50 1.5 0 9.4 54 1.1 04 00.5 16 تخرٌب واعمال عنف

 6.6 046 1.1 1 1.1 1 51.3 69 1.1 1 9.4 54 6.1 01 3.6 43 تردٌد مطالب المتظاهرٌن

%5.3 21 3.5 3 03.4 0 3.0 03 1.6 4 1.1 5 3.0 6 5.5 51 نمد الحكومة  

 00.5 559 2.1 2 35.9 4 2.4 01 55.0 015 01.6 36 3.0 6 6.1 33 نمد  نظام مبارن

 0.1 46 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.6 4 0.5 4 5.1 4 4.5 55 نمد لوات االمن والشرطة

 02.5 400 1.1 1 51.6 5 55.5 95 2.5 52 02.3 41 54.6 42 06.0 009 نمد المتظاهرٌن والمحتجٌن

 2.4 011 5.4 5 1.1 1 2.4 01 5.4 00 1.3 0 4.3 2 9.6 50 نمد ممارسات المجلس العسكري

 3.2 94 05.1 00 03.4 0 3.3 02 1.6 4 5.1 2 1.1 1 5.9 21 نمد للموى المعارضة

 2.5 015 1.1 1 1.1 1 1.6 5 5.4 00 1.0 51 4.3 2 9.3 69 تعاطف

 6.6 046 55.9 53 1.1 1 1.4 0 1.4 31 1.1 1 9.2 03 5.5 25 المطالبة بالتصعٌد

 2.6 002 0.5 0 1.1 1 9.2 45 3.0 51 1.2 50 01.1 06 4.3 52 ة لالنتاج واالستمراردعو

 1.9 09 1.1 1 1.1 1 0.2 2 1.1 1 5.1 2 1.1 1 0.5 9 الصراع

 9.6 095 3.5 3 03.4 0 2.6 09 06.9 15 5.3 6 01.0 02 9.2 51 المطالبة بالمحاسبة

 3.9 010 1.1 1 1.1 1 5.0 53 1.6 4 05.6 40 3.0 6 2.1 45 تؤٌٌد المتظاهرٌن

 0.5 52 1.1 1 1.1 1 1.4 0 1.1 3 5.1 2 1.1 1 5.1 02 تؤٌٌد لوات الشرطة 

 1.9 014 1.1 1 1.1 1 0.1 6 51.2 99 55.9 69 1.5 0 0.0 1 تؤٌٌد  النظام السابك

 6.5 041 01.6 06 03.4 0 1.9 41 0.5 6 1.1 5 3.0 6 01.3 55 تؤٌٌد المإسسة العسكرٌة

 0.3 51 00.6 01 1.1 1 4.1 01 1.1 3 1.1 1 1.5 0 1.3 4 ٌٌد الحكومةتؤ

 5.6 23 1.1 1 1.1 1 1.9 4 0.1 2 0.6 3 0.3 5 2.3 31 الفشل السٌاسً واإلداري

 54135 16 5 441 313 535 031 545 جملة المواد المحللة

انتخابات 
 استفتاءاتو

 الحدث

احداث  االجمالى
عنف 
 وشغب

 احداث طائفٌة
احداث الثورة 

 حتى التنحً
اخبار 

 المحاكمات
مظاهرات 

 واحتجاجات
انتخابات 

 واستفتاءات

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن % ن

نمد لجماعة االخوان 
 المسلمٌن

9 
01

1 
0 

01

1 
01 011 01 011 02 

01

1 
2 06.01 21 62.11 

 54.51 01 21.01 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تٌجةاالشادة بالن

االعتراض على 
 النتٌجة

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 42.21 00 03.21 

رصد التجاوزات 
 واالنتهاكات

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4.51 0 0.41 

 56 40 02 01 01 0 9 جملة المواد المحللة
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 )د( 3جدول رلم رلم 
 أفكار موضوع محاكمات نظام مبارن

 
 أفكار موضوع الفتنة الطائفٌة )د( 4جدول رلم رلم 

   

 

 محاكمات نظام مبارن
احداث عنف 

 وشغب
احداث الثورة 

 حتى التنحً
 اخبار المحاكمات

انتخابات 
  واستفتاءات

 % ن % ن % ن % ن % ن

 52.01 055 1.11 1 53.51 063 11.11 3 35.91 9 الفساد السٌاسً

 52.11 056 1.11 1 52.11 052 1.11 1 3.11 0 الشماتة فى المتهمٌن

 التشكٌن فً نزاهة
 المضاء

3 09.11 0 51.11 53 4.21 0 011.11 41 3.41 

االعتراض على سٌر 
 االجراءات

0 3.11 1 1.11 003 06.11 1 1.11 002 06.41 

 55.11 060 1.11 1 54.41 021 1.11 1 03.41 4 اشادة بالمرارات

 01.51 045 1.11 1 09.41 040 1.11 1 3.11 0 التعاطف مع المتهمٌن

 1.51 21 1.11 1 1.01 22 1.11 1 03.41 4 الخدٌعة والتالعب

 4.01 55 1.11 1 4.51 55 1.11 1 1.11 1 أخرى تذكر

 150 0 134 2 55 جملة المواد المحللة

 الفتنة الطائفٌة

 الحدث

 االجمالى

 احداث طائفٌة عنف وشغب 
مظاهرات 

 واحتجاجات

 % ن % ن % ن % ن

 45.11 21 35.91 54 40.01 45 01.11 4 ئفٌةتؤٌٌد وجود فتنة طا

 5.51 3 5.01 0 5.91 4 %1.11 1 حادث عابر

 43.41 65 06.51 1 41.01 40 56.51 54 التعصب الدٌنً

شعارات الوحدة 
 الوطنٌة

3 04.41 43 44.11 09 49.61 25 40.21 

 3.31 1 6.41 4 3.91 2 1.11 1 نمد المسئول عن الحدث

 4.91 5 1.11 1 6.11 5 1.11 1 أخرى تذكر

 096 23 005 41 جملة المواد المحللة
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وعلى مستوى النتائج التفصٌلٌة الخاصة بكل موضوع رئٌسً من  
 )أ( و)ب( و)ج( و)د( أن: 4موضوعات األخبار فٌتضح من الجداول رلم 

 وع % من تعلٌمات المراء على أحداث العنف والشغب موض59تناول

المظاهرات واالحتجاجات، ونالشت تلن التعلٌمات فً المرتبة األولى فكرة إسناد 
% تمرٌباً، ثم فكرة رفض التظاهر بنسبة 59المسئولٌة عن تلن األحداث بنسبة 

 %. 81%، وجاء نمد المعلمٌن للمتظاهرٌن فً المرتبة الثالثة بنسبة 81

  ًى األحداث الطائفٌة موضوع % تمرٌباً من تعلٌمات المراء عل81دار الجدل ف

المظاهرات واالحتجاجات، حٌث نالشت تلن التعلٌمات فً الممام األول فكرة 

% حٌث عمد المراء على إلماء مسئولٌة إشعال الفتنة 91إسناد المسئولٌة بنسبة 

الطائفٌة على عاتك المتظاهرٌن والمحتجٌن األلباط، كما أسندت بعض التعلٌمات 
موز النظام السابك بتدبٌر الحادث والتحرٌض على التظاهر األخرى المسئولٌة لر

لخلك حالة من الفوضى فً المجتمع. ثم جاءت التعلٌمات التً اتسم مضمونها 
%، حٌث ظهر تردٌد تعلٌمات 95بالطابع الطائفً فً المرتبة الثانٌة بنسبة 

ً من تعلٌم 55المراء لشعارات الوحدة الوطنٌة بٌن المسلمٌن والمسٌحٌن بوالع  ا

 818إجمالً التعلٌمات على أحداث الفتنة الطائفٌة محل التحلٌل والتً بلغت 

تعلٌماً، كما جاء تؤكٌد المراء على وجود فتنة طائفٌة بالفعل شابت تلن األحداث 

 تعلٌماً.  53فً المرتبة الثالثة بوالع 

  نالش المراء موضوع المظاهرات واالحتجاجات بشكل بارز فً تعلٌماتهم على

% تمرٌباً، 55أحداث فترة  الثورة وحتى تنحً الرئٌس السابك مبارن بنسبة 

ً مصاحباً ألحداث فترة  315تعلٌماً من والع  15ومن المثٌر أن هنان  تعلٌما

الثورة لد طرح فكرة تؤٌٌد النظام السابك ودعم بماء مبارن فً السلطة، كما 

 55رفض التظاهر بوالع  جاءت فً المرتبة الثانٌة التعلٌمات التً طرحت فكرة

تعلٌماً، تلٌها التعلٌمات التً اتجهت نحو نمد المتظاهرٌن المعتصمٌن بمٌدان 

 تعلٌماً. 51التحرٌر بوالع 

  من إجمالً  تعلٌمات المراء على أخبار محاكمات رموز النظام 15نالش %

السابك موضوع المحاكمات بشكل رئٌسً حٌث اتسمت أغلب هذه التعلٌمات 

ً من إجمالً  889فً المتهمٌن بوالع  بالشماته تعلٌماً، ٌلٌه التعلٌمات  585تعلٌما

تعلٌماً، بٌنما لم  815التً طرحت فكرة الفساد السٌاسً لرموز النظام بوالع 

ٌظهر المراء تعاطفهم مع المتهمٌن بشكل كبٌر حٌث لم ٌتجاوز عدد تلن 
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جاجات فً المرتبة تعلٌماً. ثم جاء موضوع المظاهرات واالحت 881التعلٌمات 

 %.55الثانٌة ضمن موضوعات تعلٌمات المراء على أخبار المحاكمات بنسبة 

  من إجمالً تعلٌمات المراء على أخبار المظاهرات واالحتجاجات 11تناول %

موضوع التظاهر واالحتجاج من خالل إبراز رفضهم للتظاهر وتوجٌه النمد 
تعلٌماً  15تعلٌماً و 53تعلٌماً و 885للمتظاهرٌن أو تردٌد مطالب المظاهرة بوالع 

% فمط من إجمالً التعلٌمات على تلن األخبار لد 83على التوالً، فً حٌن أن 

تعلٌماً حٌث دارت تلن التعلٌمات حول تؤكٌد  51اتسمت بالطابع الطائفً بوالع 

ً وصاحبت تلن التعلٌمات بشكل  35وجود حالة من الفتنة الطائفٌة بوالع  تعلٌما

خبار التً تناولت احتجاجات األلباط ضد أحداث حرق وهدم الكنائس خاص األ
التً شهدتها فترة التحلٌل وكذلن احتجاجات الصوفٌٌن على هدم السلفٌٌن 

 لألضرحة.

  من إجمالً تعلٌمات المراء على أخبار االنتخابات 55اتجه ً % تمرٌبا

الشة نتائج واجراءات تعلٌماً إلى من 55تعلٌماً من إجمالً  58واالستفتاءات بوالع 

 81االنتخابات واالستفتاءات، حٌث ظهر تؤٌٌد وإشادة المراء بالنتٌجة بوالع 

 تعلٌماً رفض صاحبة للنتائج المعلنة. 88تعلٌماً، فً حٌن نمل مضمون 

 81 ًمن تعلٌمات المراء على أخبار التدخل الخارجً لد تناولت بشكل رئٌس %

التعلٌمات على إعالن رفض % من 31موضوع االحتجاج، بٌنما حرص 

أصحابها للتدخل األمرٌكً فً الشؤن المصري، وطالبت معظم التعلٌمات بوالع 
 تعلٌماً بالتصعٌد ولطع العاللات مع أمرٌكا. 35

 ثانٌاً: اتجاه تعلٌمات المراء  نحو الحدث:
 (4جدول رلم )

 اتجاهات تعلٌمات المراء نحو الحدث

اتجاه التعميق 
 نحو الحدث

 الحدث

عنف  الجمالىا
 وشغب

احداث 
 طائفية

احداث الثورة 
 حتى التنحي

اخبار 
 المحاكمات

مظاىرات 
 واحتجاجات

انتخابات 
 واستفتاءات

 التدخل الخارجي 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 30 0006 45 30 46 05 39 090 40.2 411 45 91 62 054 33 434 سمبي

 43 940 59 45 60 51 45 056 34 352 33.2 005 04 52 53 016 إيجابي

 51 233 41 44 4 0 02 60 09 011 05 33 51 49 54 051 متوازن

 2.2 020 3.2 2 1 1 4.1 02 2.1 25 0.2 3 5 4 1.6 65 غير واضح

 1.0 4 1 1 1 1 1.1 1 1.0 0 1.1 1 1 1 1.41 5 ال عالقة لو بالحدث

 5533 001 44 494 959 564 091 556 جممة المواد المحممة
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( إلى تحلٌل االتجاهات التً تبناها المعلمٌن تجاه 3ٌهدف الجدول رلم ) 

الحدث وظهرت من خالل تعلٌماتهم المصاحبة للحدث، حٌث ٌشٌر مضمون تعلٌك 
 المارئ بشكل كبٌر إلى لرار المعلك تجاه الخبر سواء بالمبول أو الرفض.

مراء المصاحبة لعٌنة وٌتضح أن االتجاه السلبً لد ساد  معظم تعلٌمات ال 
% تمرٌباً، 30األخبار محل الدراسة بشكل عام حٌث ظهر فً المرتبة األولى بنسبة 

ً من جملة 43ٌلٌه االتجاه اإلٌجابً الذي برز فً المرتبة الثانٌة بنسبة  % تمرٌبا
 % تمرٌباً.51التعلٌمات المحللة، ثم ٌؤتً االتجاه المتوازن فً المرتبة الثالثة بنسبة 

ى مستوى أهم موضوعات األخبار التً سادت خالل فترة التحلٌل وعل 
 نستعرضها على النحو التالً:

ٌتضح أن معظم المراء لد تبنوا االتجاه السلبً المعارض ألحداث العنف  
% من إجمالً التعلٌمات المصاحبة لتلن األحداث والتً بلغ 33والشغب وذلن بنسبة 

المراء لتلن األحداث فً المرتبة الثانٌة بنسبة تعلٌماً، ثم ٌؤتً تؤٌٌد  556عددها 
%، وتشٌر هذه النتٌجة إلى االختالف بٌن اتجاهات أفراد الجمهور من المعلمٌن 53

وبٌن اتجاهات المعالجة اإلعالمٌة لمولع صحٌفة األهرام تجاه أحداث العنف والشغب 
 التً شهدتها فترة تحلٌل الدراسة. 

ٌة فمد ظهر رفض المراء من خالل تعلٌماتهم وفٌما ٌتعلك باألحداث الطائف 
% تمرٌباً من إجمالً التعلٌمات المصاحبة 62لتلن األحداث بشكل بارز وذلن بنسبة 

تعلٌماً، ثم ٌؤتً فً المرتبة الثانٌة التعلٌمات  091لتلن األحداث والتً بلغ عددها 
ه معالجة مولع % تمرٌباً، وتعكس هذه النتٌجة التوافك بٌن اتجا50المحاٌدة بنسبة 

صحٌفة األهرام اإلٌجابً واتجاهات المراء نحو األحداث الطائفٌة، األمر الذي ٌشٌر 
إلى أن محرر الخبر لد نجح من خالل توظٌفه إلطار الفتنة الطائفٌة الدٌنً فً توجٌه 

 ادران المراء للحدث بشكل معٌن وممصود.
السابك مبارن أما على مستوى أحداث فترة الثورة وحتى تنحً الرئٌس  

% تمرٌباً من المراء لد اتخذوا اتجاه إٌجابً نحو بماء 32ٌوضح الجدول السابك أن 

الرئٌس مبارن فً السلطة، ثم جاء االتجاه السلبً المعارض للمظاهرت فً المرتبة 
% من إجمالً تعلٌمات المراء على أخبار أحداث فترة الثورة وحتى 45الثانٌة بنسبة 

ً االتفاق بٌن جمهور المعلمٌن ومولع صحٌفة  التنحً، وتعكس هذه النتٌجة أٌضا
األهرام فً تبنٌهم االتجاه اإلٌجابً نحو احداث فترة الثورة حتى تنحً الرئٌس 

 السابك مبارن.
وبالنسبة ألخبار محاكمات رموز النظام السابك، فمد برز االتجاه اإلٌجابً  

% من إجمالً التعلٌمات 34فً تعلٌمات المراء على تلن األخبار وذلن بنسبة 
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المصاحبة لتلن األخبار، ثم برزت التعلٌمات التً اتخذت اتجاه سلبً فً المرتبة 
% تمرٌباً، وهو ما ٌتفك مع اتجاه المولع اإلٌجابً تجاه تلن األخبار 45الثانٌة بنسبة 

 أٌضاً.
وحول اتجاهات تعلٌمات المراء نحو أحداث المظاهرات واالحتجاجات، فؤن  

تمرٌباً من المراء لد أبدوا رفضهم لتلن األحداث من خالل تعلٌماتهم المصاحبة % 39

لتلن األحداث، ثم جاءت فً المرتبة الثانٌة تعلٌمات المراء المإٌدة للتظاهر 
% من إجمالً التعلٌمات على تلن األحداث. وتشٌر هذه النتٌجة 45واالحتجاج بنسبة 

اتجاهات مولع صحٌفة األهرام فً تمدٌمه  إلى تعارض اتجاهات المراء المعلمٌن مع
ألخبار المظاهرات واالحتجاجات، حٌث ساد االتجاه االٌجابً معالجة مولع صحٌفة 

 األهرام ألحداث المظاهرات واالحتجاجات.
وعلى مستوى أخبار االنتخابات واالستفتاءات فمد برز تؤٌٌد المراء لنتائج  

التجاه اإلٌجابً فً المرتبة األولى بنسبة تلن االنتخابات واالستفتاءات حٌث جاء ا
ً من إجمالً التعلٌمات المصاحبة لتلن األخبار، ثم ظهر اعتراض 60 % تمرٌبا

%.  وهو ما ٌعكس 46جمهور المعلمٌن على تلن النتائج فً المرتبة الثانٌة بنسبة 

ً االتفاق بٌن اتجاهات المراء واتجاهات معالجة مولع صحٌفة األهرام ألحدا ث أٌضا
 االنتخابات واالستفتاءات. 

كما ظهر رفض المراء لألحداث المتعلمة بالتدخل األمرٌكً فً الشؤن  
% من إجمالً 45المصري حٌث برز االتجاه السلبً فى المرتبة األولى بنسبة 

تعلٌمات المراء المصاحبة لتلن األخبار، وٌبٌن ذلن اتفاق المراء ومولع صحٌفة 
ت واشنطن بمطع المعونة عن مصر وتدخلها فً الشؤن األهرام فً رفضهم لتهدٌدا

 المصري الداخلً.
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 تفسٌر النتائج :
ظهر إطار الفساد السٌاسً بشكل كبٌر فً تغطٌة مولع صحٌفة األهرام ألحداث  .1

% وبرز 81ثورة ٌناٌر والفترة االنتمالٌة حٌث احتل المرتبة األولى بنسبة 

ات رموز النظام السابك وأحداث العنف بشكل خاص فً تمدٌم أحداث محاكم

% وبرز 81والشغب، وجاء إطار إسناد المسئولٌة فً المرتبة الثانٌة بنسبة 

بشكل واضح فً تمدٌم أحداث العنف والشغب واخبار التدخل الخارجً فً 
 % لكال منهما.88الشؤن المصري، ٌلٌه إطاري الرفض والتهدٌد بنسبة 

لجة مولع صحٌفة األهرام ألخبار ثورة ٌناٌر غلب االتجاه اإلٌجابً على معا .2
% من جملة األخبار محل 98وأحداث الفترة االنتمالٌة بشكل عام بنسبة 

 التحلٌل.
% من إجمالً عٌنة األخبار محل 38أما االتجاه المحاٌد فمد برز بنسبة  .3

الدراسة، بٌنما اتخذ المولع اتجاه سلبً واضح فً تمدٌمه أحداث العنف والشغب 

% 35%، ثم لألحداث الطائفٌة بنسبة 38شهدتها فترة التحلٌل بنسبة التً 

 تمرٌباً.
معظم لراء مولع صحٌفة األهرام لد ركزوا من خالل مضمون تعلٌماتهم على  .4

% 89أحداث ثورة ٌناٌر على موضوع المظاهرات واالحتجاجات بنسبة 

مرتبة تمرٌباً، ٌلٌه موضوع محاكمات رموز النظام السابك الذي جاء فً ال
% تمرٌباً، بٌنما جاءت التعلٌمات التً تطرح موضوعات 31الثانٌة بنسبة 

متنوعة ومختلفة عن أهم موضوعات األخبار محل التحلٌل فً المرتبة الثالثة 

 %.5بنسبة 

سٌطرت فكرة إسناد المسئولٌة بشكل بارز على تعلٌمات المراء على أخبار  .5
بً بٌن أطر معالجة مولع صحٌفة العنف والشغب ، وهو ما ٌوضح االتفاق النس

األهرام ألحداث العنف والشغب وأطر إدران المراء لتلن األحداث حٌث جاء 
إسناد المسئولٌة فً المرتبة األولى  لكال منهما، وبالتالً ٌمكن المول أن توظٌف 
إطار إسناد المسئولٌة لد نجح فً تحمٌك التؤثٌر المطلوب فً تشكٌل إدران 

 حداث.الجمهور لتلن األ
غلب على تعلٌمات المراء على أحداث فترة الثورة وحتى تنحى الرئٌس السابك  .6

مبارن التؤٌٌد والدعم للرئٌس السابك، وتتفك هذه النتٌجة بشكل واضح مع 
توظٌف المولع إلطار التؤٌٌد فً معالجته لتلن األحداث، األمر الذي ٌكشف عن 

ارن نحو التحٌز فً انتماء اتجاه مولع صحٌفة األهرام لبل تنحً الرئٌس مب
 تعلٌمات المراء التً تتفك مع المولع.
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 (5102 يونية –ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 
 

 

512 

اتفك إطار الفساد السٌاسً الذي لدمه مولع صحٌفة األهرام ألحداث  .7
محاكمات رموز النظام السابك مع أطر إدران المراء لتلن األخبار والتً غلب 

 علٌها منالشة موضوع الفساد السٌاسً بشكل مماثل.

لمراء ألخبار التدخل األمرٌكً فً الشؤن المصري تعارضت أطر إدران ا .1
الداخلً والتً دارت فً معظمها حول موضوع االحتجاج والمطالبة بالتصعٌد، 
مع إطار رد الفعل األمرٌكً المستخدم فً معالجة مولع صحٌفة األهرام لتلن 

 األخبار.
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