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    املراسالت

داخل جمهورية مصر العربية 75 جنيًها مصرًيا
خارج جمهورية مصر العربية 40 دوالرًا أمريكًيا 

السعر للنسخة الواحدة

تنفيذ وإخراج:  محمد كامل - املدرس املساعد بقسم الصحافة والنشر بكلية اإلعالم جامعة األزهر

مديرا التحرير :
أ. د/ أحمد أحمد زارع

د/ عبد العظيم خضر



   تقوم املجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات 
الكتب والتقارير والترجمات وفًقا للقواعد اآلتية:

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني املتخصصني 

يف حتديد صالحية املادة للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة علمية 

محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال يزيد عن عشرة 

آالف كلمة ... ويف حالة الزيادة يتحمل الباحث فروق 

تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي والفرعي- عن 

20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة 

االجنليزية ال يزيد عن 250 كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث مطبوعة 

بالكمبيوتر .... ونسخة على  C D، على أن يكتب اسم 

الباحث وعنوان بحثه على غالف مستقل ويشار إلى 

املراجع والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف نهاية 

البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... وحتتفظ 

املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم احلصول على موافقة 

كتابية قبل إعادة نشر مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة العلمية

-  أ.د/ علي عجوة
-  أ.د/ محمود يوسف 

-  أ.د/ جنوى كامل 
-  أ.د/ محمد معوض 

-  أ.د/ جمال النجار
-  أ.د/ حسن على 

-  أ.د/ سامي الشريف 
-  أ.د/ عبد الصبور فاضل

-  أ.د/ فوزي عبد الغني 
-  أ.د/ شريف اللبان 

-  أ.د/ خالد صالح الدين
-  أ.د/ عرفة عامر 
-  أ.د/ حنان جنيد

-  أ.د/ إيناس أبو يوسف
-  أ.د/ سلوى العوادلي. 

-  أ.د/ عبد الرحيم درويش
-  أ.د/ رزق سعد 

-  أ.د/ محمود عبد العاطي 
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محتويات العدد

   ثقافة السالم يف نصوص مسرح الطفل العربي »دراسة حتليلية«                                                                                                                
-  د/ عمرو نحلة

   اجتاهــات النخبــة اإلعالميــة األكادمييــة نحــو تأثيــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي يف اســتخدامات اللغــة العربيــة        -  د/ محمــد هاشــم

   التفاعليــة بــني ُكتــاب املقــاالت الصحفيــة وقرائهــم »دراســة حتليليــة 
لعينــة مــن املقــاالت املنشــورة علــى املواقــع االليكترونيــة للصحافــة 
املصريــة«                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -  د/ عبداحلفيــظ درويــش

  العالقــة بــني ممارســة طــالب التدريــب امليدانــي لألنشــطة اإلعالميــة 
املدرســية واجتاهاتهــم نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــالم التربــوي »دراســة 
ميدانيــة«                              -  د/ وائــل مخيمــر

   تأثيــر التابلــت يف تنميــة املهــارات التعليميــة والتربويــة لطالب التعليم 
األساســى- دراســة تطبيقيــة علــى طــالب الصفــني الرابــع واخلامــس 
االبتدائيــني               - د/ شــيرين البحيــرى 

بــوك  الفيــس  يف  اجلامعيــة  اإللكترونيــة  العامــة  العالقــات  أنشــطة    
وعالقتهــا بثقــة الطــالب يف جامعاتهــم                   -  د/ محمــد طاحــون

الــــF.M يف إمــداد الشــباب اجلامعــي باملعلومــات حــول  إذاعــات      دور 
األمــن االجتماعــي            - د. ابتســام محمــود محمــد علــي

  بحوث ضمن متطلبات الدكتوراه: ـ

   خصائــص املتابعــة اإلخباريــة عبــر منصــات الهاتــف املحمــول لــدى كبــار 
الســن »دراســة ميدانية«                                               -  أ/ نهاد محمد
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التواصــل  مواقــع  عبــر  اجلامعــات  لصفحــات  الطــالب  اســتخدام     
املعــداوي كــرمي   أ/    - لديهــم      مبصداقيتهــا  وعالقتــه  االجتماعــي 

  ملخصات رسائل دكتوراه:

    األطــر الصحفيــة للتغطيــة اإلخباريــة للتيــارات السياســية املصريــة 
وعالقتهــا باجتاهــات اجلمهــور املصــري ، دراســة تطبيقيــة يف الفتــرة 
مــن يوليــو 2012م إلــى يونيــو 2015م                -  د/محمــد عبــد احلميــد

   تصميــم املواقــع اإلخباريــة العربيــة واألجنبيــة وعالقتــه بتفضيــالت 
-  د/مصطفــى علــوان مســتخدمي اإلنترنــت »دراســة تطبيقية«

   طـــر التغطية الصحفية ألحداث العنف السياسي يف مصـــر وعالقتها 
بتشــكيل اجتاهات اجلمهور املصري »دراســة تطبيقية«  

-  د/ سامح  عبدالغني



د. سامح عبدالغني

709 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع  48 /  ج 2

أطـر التغطية الصحفية ألحداث العنف السياسي يف مصـر وعالقتها بتشكيل 
اجتاهات اجلمهور املصري ) دراسة تطبيقية (

اسم الباحث: سامح محمــــد عبدالغني محمــــود.
الدرجة العلمية: الدكتوراه.

درجة المنح: مرتبة الشرف األولى.
جهة المنح: كلية اإلعام- جامعة األزهر.

التخصص: الصحافة والنشر.
سنة المنح: 2017م.

مقدمة:
شــِهدِت الســاحُة المصريــُة بعــَد انــدالِع ثــورِة الخامــِس والعشــريَن ظهــوِر قــوًى جديــدٍة تصــدَّرِت 
ــِة  المشــهَد السياســي، وســيطرة  بعــِض األحــزاِب والُقــوى السياســيِة علــى الســاحِة السياســيَِّة المصريَّ
مــع بقــاِء الُقــوى التقليديــِة التــي كانــت قبــَل ثــورِة 25 ينايــر، وقــد أدى ذلــك إلــى اضطــراِب المشــهِد 
؛ نظــًرا لتضــاُرِب المصالــِح بيــَن هــذه القُــوى واألحــزاِب وَســْعِي كلٍّ منهــا إلــى إســقاِط اآلخــِر  السياســيِّ
ــا أخــرى مــن أجــِل الوصــوِل  ــرعيَِّة أحياًن ــا، وبالطُّــرِق غيــِر الشَّ ــرعيَِّة أحياًن بالطُّــرِق الديمقراطيــِة والشَّ
ــراِع بيــن  ــا أَعــاَق عمليــَة التَّحــوِل الديمقراطــيِّ فــي مصــَر، وأدى إلــى احتــداِم الصِّ إلــى ُســدَِّة الحكــِم ممَّ

هــذه الُقــوى.
لــذا ســعت هــذه الدراســُة إلــى محاولــِة الكشــِف عــن أطــِر التغطيــِة الصحفيَّــِة ألحــداِث العنــِف 
السياســيِّ فــي مصــَر فــي الصحــِف المصريَّــِة وعاقِتهــا بتشــكيِل اتجاهــاِت الجمهــوِر، ومعرفــِة آليــاِت 
التأطيــِر المســتخدمِة وآليــاِت التحيُّــِز داخــَل هــذه التغطيــِة ومــدى التــوازِن بيــن صحــِف الدراســة 
مســاراِت  وتحليــِل  لهــا  المنســوبِة  واألدواِر  فيهــا  الفاعلــِة  والقــوى  األحــداِث  تطــوراِت  عــرِض  فــي 
 Framingالبرهنــِة المســتخدمِة فــي هــذه التغطيــِة، مــن خـــاِل اختبــاِر فــروِض نظريــِة تحليــِل اأُلُطــِر
Analysis Theory، والتي تسعى إلى تحليِل المحتوى الضمنيِّ لوسائِل اإلعاِم وذلك بالتطبيِق 
االعتمــاِد  الوفــد( واختبــاِر نظريَّــِة  الشــروق –  )األهــرام –  المصريَّــِة  ُحـــِف  الصُّ مــن  علــى عينــٍة 
علــى وســائِل اإلعــاِم Media Dependency للتعــرُِّف علــى مــدى اعتمــاِد الجمهــوِر علــى هــذه 
ُحــِف فــي اســتقاِء معلوماِتــِه عــن أحــداِث العنــِف السياســيِّ التــي شــِهَدْتها مصــُر، والتأثيــراِت  الصُّ

الناتجــِة عــن هــذا االعتمــاِد.
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مشكلُة الدراسِة :
تتبلــوُر المشــكلُة البحثيَّــُة فــي دراســِة طبيعــِة التغطيــِة الصحفيَّــِة ألحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي 
مصــَر؛ للكشــِف عــن حجــِم تغطيــِة هــذه األحــداِث واألســاليِب المســتخدمِة فيهــا، وُأُطــِر التغطيــِة 
وآليــاِت التأطيــِر التــي اعتمــدْت عليهــا ُصُحــُف الدراســِة، والكشــِف عــن مناطــِق التحيُّــِز داخــَل هــذه 
األطِر، و معرفِة مدى التوازِن في هذه التغطيِة وأهمِّ القوى الفاعلِة فيها، واألدواِر المنســوبِة إليها، 
ومســاراِت البرهنــِة والمصــادِر التــي اعتمــدْت عليهــا ُصُحــُف الدراســِة، ومــدى اعتمــاِد الجمهــوِر علــى 
ُصُحــِف الدراســِة فــي معرفــِة هــذه األحــداِث وتأثيــِر المضاميــِن المنشــورِة فــي تلــك الصحــِف علــى 

ُنــه مــن مكونــاٍت معرفيَّــٍة وُوجدانيَّــٍة وُســلوكيٍَّة. اتجاهاِتــِه نحــو تلــك األحــداِث بمــا تتضمَّ
أهداُف الدراسِة :

هدفت هذه الدراسُة إلى:
التعــرُِّف علــى أهــمِّ اأُلطــِر المســتخدمِة فــي التغطيــِة الصحفيــِة ألحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي . 1

مصــَر فــي ُصُحــِف الدراســِة. 
رصــِد وتحليــِل أســلوِب التغطيــِة الصحفيــِة ألحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي مصــَر فــي ُصُحــِف . 2

الدراســِة.  
الكشــِف عــن المصــادِر التــي اعتمــدْت عليهــا ُصُحــُف الدراســِة فــي تغطيِتهــا ألحــداِث العنــِف . 3

السياســيِّ فــي مصــَر بعــَد ثــورة 25 ينايــر.
الكشــِف عــن الَعاقــِة بيــن اأُلطــِر الصحفيــِة لتغطيــِة أحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي مصــَر . 4

نحَوهــا. المصــريِّ  الجمهــوِر  واتجاهــاِت 
تساؤالُت الدراسِة :

ما األطُر التي تبنَّْتها ُصُحُف الدراسِة في تغطيِتها ألحداِث العنِف السياسيِّ في مصَر؟. 1
مــا أســاليُب التغطيــِة الصحفيــِة التــي اعتمــدْت عليهــا ُصُحــُف الدراســِة فــي تغطيِتهــا ألحــداِث . 2

العنــِف السياســيِّ فــي مصــَر؟
ما أهمُّ األحداِث التي تناولْتها التغطيُة الصحفيُة ألحداِث العنِف السياسيِّ في مصَر؟. 3
ما القوى الفاعلُة في هذه األحداِث ؟ وما األدواُر المنسوبُة إليها؟. 4
؟. 5 ما األفكاُر المحوريُة التي ركزْت عليها ُصُحُف الدراسِة في تناوِل أحداِث العنِف السياسيِّ
ما عاقُة أطِر التغطيِة الصحفيِة ألحداِث العنِف السياسيِّ في مصَر باتجاهاِت الجمهوِر؟. 6
ُحِف المصريَِّة؟. 7 ما التأثيراُت الناتجُة عن متابعِة المبحوثين ألحداِث العنِف في الصُّ
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فروُض الدراسِة :
ِطبًقا ألهداِف البحِث وتساؤالِته تتمثُل فروُض الدراسِة فيما يأتي:-

ُحــِف . 1 الفــرُض األوُل: تختلــُف درجــُة الحــرِص علــى متابعــِة أحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي الصُّ
الِمصريَّــِة باختــاِف الخصائــِص الديموجرافيــة للمبحوثيــن.

العنــِف . 2 الصحفيــِة ألحــداِث  التغطيــِة  نحــو  المبحوثيــن  اتجاهــاُت  تختلــُف  الثانــي:  الفــرُض 
الديموجرافيــِة. خصاِئِصهــم  باختــاِف  مصــَر  فــي  السياســيِّ 

الفــرُض الثالــث: توجــُد عاقــٌة ارتباطيــٌة ذاُت داللــٍة إحصائيــٍة بيــَن كثافــِة التعــرِض للصحــِف . 3
المصريــِة ودرجــِة الحــرِص علــى متابعــِة أحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي مصــَر.

الفــرُض الرابــُع: توجــُد عاقــٌة ارتباطيــٌة ذاُت داللــٍة إحصائيــٍة بيــَن كثافــِة التعــرِض للصحــِف . 4
المصريــِة واالتجــاِه نحــَو تغطيِتهــا ألحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي مصــَر.

الفــرُض الخامــُس: توجــُد عاقــٌة ارتباطيــٌة ذاُت داللــٍة إحصائيــٍة بيــَن كثافــِة التعــرِض للصحــِف . 5
المصريــِة ودرجــِة االعتمــاِد عليهــا فــي متابعــِة أحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي مصــَر.

تنتمــى هــذه الدراســُة إلــى البحــوِث الوصفيَّــِة Descriptive Studies  التــي اســتهدفْت وصــَف 
وتحليــَل األطــِر الصحفيــِة المقدمــِة عــن أحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي مصــَر وَعاقِتهــا باتجاهــاِت 
الجمهــوِر المصــريِّ نحَوهــا، ورصــَد وتحليــَل خصائــَص المضمــوِن المقــدِم علــى الصحــِف محــلِّ 

الدراســِة للحصــوِل علــى المعلومــاِت والبيانــاِت الدقيقــِة عــن هــذه األحــداِث.
اعتمــدِت الدراســُة علــى منهــِج المســِح اإلعامــيِّ بِشــَقْيِه الوصفــيِّ والتحليلــيِّ فــي مســِح وتوصيــِف 
وتحليــِل كافَّــِة األطــِر الصحفيــِة ألحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي مصــَر وعاقِتهــا باتجاهــاِت الشــباِب 
المصــريِّ نحوهــا فــي الصحــِف موضــوِع الدراســِة وذلــك عــن طريــِق المســِح بالعينــِة ومســِح الجمهــوِر، 
وقــاَم الباحــُث بالمقاَرنــِة بيــن األطــِر التــي قدَّمْتهــا صحــُف الدراســِة فــي تغطيِتهــا ألحــداِث العنــِف 

السياســيِّ فــي مصــَر وبيــن اتجاهــاِت الجمهــوِر المصــريِّ نحوهــا.
أدواُت جمِع البياناِت :

اعتمدْت هذه الدراسْة على عدَِّة  أدواٍت لجمِع البياناِت، وهى : 
1- أداُة  تحليِل المضموِن :

2- أداُة االستقصاِء :
3- المقاباُت المتعمِّقُة غيُر الُمقنَّنِة :

مجتمُع الدراسِة :
 َتمثّـَـَل مجتمــُع الدراســِة فــي الصحــِف المصريــِة القوميــِة والحزبيــِة والخاصــِة علــى اختــاِف 
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توجهاِتهــا وأيديولوجياِتهــا وسياســاِتها التحريريــِة وأنمــاِط ملكيِتهــا، والجمهــوِر المصــريِّ الــذي يعتمــُد 
علــى الصحــِف فــي معرفــِة هــذه األحــداِث.

عينُة الدراسِة :
وقــد تمثلــْت عينــُة الدراســِة التحليليــِة فــي الصحــِف المصريــِة بــكلِّ توجهاِتهــا القوميــِة والحزبيــِة 
والخاصــِة، ولذلــك تــمَّ اختيــاُر عينــِة الدراســِة »جريــدِة األهــراِم« و »جريــدِة الشــروِق«  و »جريــدِة 

الوفــِد«.
وقــد تــمَّ تطبيــُق عينــُة الدراســِة الميدانيــِة علــى )400( مفــردٍة مــن الجمهــوِر المصــريِّ مــن 
ــمًة بالتســاوي علــى المحافظــاِت الثــاِث بواقــِع 133 مفــردًة لمحافظــِة القاهــرة، 134  الجنســين ُمقسَّ
مفردًة لمحافظِة أســيوط، 133 مفردًة لمحافظِة اإلســكندرية.  وكان عدُد االســتماراِت الباطلِة )غيِر 
الصحيحــِة( 17 اســتمارًة، وأصبــح عــدُد االســتماراِت الصالحــِة للتطبيــِق، والتــي قــام الباحــُث بإجــراِء 

الدراســِة عليهــا 383 اســتمارًة.
عينُة األحداِث :

نظــًرا للتنــاوِل المكثــِف الــذي حِظَيــْت بــه أحــداُث العنــِف السياســيِّ فــي مصــَر فــي الصحــِف 
المصريــِة عينــِة الدراســِة، فضــًا عــن امتــداِد هــذه األحــداِث لفتــرٍة زمنيــٍة طويلــٍة مــع تنــوِع أشــكاِل 
قــٍة قــام الباحــُث  العنــِف السياســيِّ التــي مارســْته بعــُض القــوي السياســيِة، ومــن أجــِل إجــراِء دراســٍة متعمِّ
بعمــِل دراســٍة اســتطاعيٍة للتعــرِف علــي أحــداِث العنــِف السياســيِّ األكثــِر ظهــوًرا فــي الصحــِف والتــي 
كان مــن بيِنهــا) أحــداُث العنــِف السياســيِّ فــي رابعــَة العدويَّــة، أحــداُث العنــِف فــي الجامعــاِت، أحــداُث 
ــِة، االعتــداُء علــي أقســاِم  ، أحــداُث رمســيَس، أحــداُث المنصَّ النهضــِة، أحــداُث الحــرِس الُجمهــوريِّ
الشــرطِة ومديريــاِت األمــِن، أحــداُث قليــوَب، االعتــداُء علــي المنشــآت العامــِة والخاصــِة، االغتيــاالُت، 

قطــُع الطــرِق( 
الحدوُد الزمنيُة للدراسِة: 

تســعى الدراســُة إلــى الكشــِف عــن أطــِر التغطيــِة الصحفيــِة ألحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي مصــَر 
وعاقِتهــا بتشــكيِل اتجاهــاِت الجمهــوِر فــي الفتــرِة مــن يوليــو 2013 حتــى ديســمبر 2015.

أســـــــاليُب التحـــليِل:
 Content Analysis1- تحليِل المضموِن

 Discourse Analysis 2- تحليِل الخطاِب
النَّتائُج  العامَُّة للدراسِة

« فــي مقدمــِة األطــِر التــي اعتمــدْت عليهــا صحــُف الدراســِة فــي -  جــاء« اإلطــاُر الخــاصُّ
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تغطيِتهــا ألحــداِث العنــِف السياســيِّ بنســبة 82.1%، ثــم جــاء فــي المرتبــِة الثانيــِة »اإلطــاُر 
العــاُم« بنســبة 16.7%، تــاه »اإلطــاُر المــزدوُج« )االثنــان مًعــا( فــي المرتبــِة األخيــرِة . 

« فــي -  تصــدرْت »جريــدُة الشــروِق« صحــَف الدراســِة فــي اعتماِدهــا علــى »اإلطــاِر الخــاصِّ
تنــاوِل أحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي رابعــَة العدويَّــِة والنهضــِة وفــي الجامعــاِت المصريَّــِة، فــــــــ 

»جريــدُة الوفــِد«، ثــمَّ » جريــدُة األهــرام«.
جــاءْت جريــدُة »األهــراِم« فــي مقدمــِة الصحــِف التــي اعتمــدْت علــى »اإلطــاِر العــاِم » ثــم - 

»جريــدُة الوفــِد« فــي المرتبــة الثانيــة ، وجــاءْت »جريــدُة الشــروِق« فــي المرتبــِة األخيــرة.
« فــي مقدمــِة األطــِر التــي اعتمــدْت عليهــا صحــُف الدراســِة -  جــاء »اإلطــاُر األمنــيُّ والقانونــيُّ

، تــاه »إطــاُر القتــِل والتخريــِب والتدميــِر«، وأعقبــه  فــي تغطيــِة أحــداِث العنــِف السياســيِّ
«، ثــمَّ »إطــاُر  »إطــاُر المصالحــِة وطــرِح الحلــوِل«، فـــــــ »إطــاُر الوســاطِة والتدخــِل الخارجــيِّ

التحريــِض علــى العنــِف«، وأخيــًرا »إطــاُر الحشــِد والتأييــِد«.
« فــي مقدمــِة االتجاهــاِت التــي ركَّــزْت عليهــا صحــُف الدراســِة فــي -  جــاء »االتجــاُه الســلبيُّ

 » تغطيــِة أحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي رابعــَة بنســبة 63.6%، تــاُه »االتجــاُه اإليجابــيُّ
بنســبة23.9 % » ، ثــمَّ حــلَّ »االتجــاُه المحايــُد » فــي المرتبــِة األخيــرِة .

جــاء »األســلوُب المتحيِّــُز« فــي مقدمــِة األســاليِب التــي اعتمــدْت عليهــا صحــُف الدراســِة فــي - 
تغطيــِة األحــداِث بنســبة39.1%، ثــمَّ »األســلوُب غيــُر الواضــِح »بنســبة 31.5%، وأخيــًرا 

»األســلوُب الموضوعــيُّ » بنســبة %29.4.
جــاءت جريــدُة » الوفــِد« فــي مقدمــِة صحــِف الدراســِة مــن حيــُث اعتماِدهــا علــى »األســلوِب - 

المتحيِّــِز« فــي تنــاوِل أحــداِث العنــِف تلتهــا »جريــدُة األهــراِم« فــي المرتبــِة الثانيــِة ، ثــمَّ 
»جريــدُة الشــروِق« فــي المرتبــِة األخيــرة.

فيمــا يتعلــُق بَنــوِع التغطيــِة التــي اعتمــدْت عليهــا صحــُف الدراســِة فــي تنــاوِل أحــداِث العنــِف - 
، جــاءِت »التغطيــُة النَّقديَّــُة« فــي مقدمــِة األســاليِب التــي اعتمــدْت عليهــا صحــُف  السياســيِّ
الدراســِة فــي تناوِلهــا لألحــداِث، تلتهــا« التغطيــُة الخبريَّــُة«، ثــمَّ »التغطيــُة التفســيريَُّة«، فـــــــ 

ــُة«.  ــُة«، وأخيــًرا »التغطيــُة الهجوميَّ »التغطيــُة التقريريَّ
جــاءِت »الســلطُة التنفيذيَّــُة ومؤسســاُت الدولــِة« فــي مقدمــِة القــوى الفاعلــِة التــي اعتمــدْت - 

بينمــا   ،%24.9 بنســبة  السياســيِّ  العنــِف  أحــداِث  تغطيــِة  فــي  الدراســِة  صحــُف  عليهــا 
بنســبة  الثانيــِة  المرتبــِة  فــي  اإلخــواِن »  لجماعــِة  المؤيــدون  »المتظاهــرون والمعتصمــون 

الثالثــة .  المرتبــِة  فــي  السياســيَِّة والدينيَّــِة«  التيــاراِت  16.8%،ثــمَّ  »قيــاداُت 
زالــِة -  بالنســبِة للــَدوِر المنســوِب للقــوى الفاعلــِة، جــاءْت فئــُة »مســئوٍل عــن وقــِف العنــِف واإ
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، تلتهــا فئــُة  آثــاِره« فــي مقدمــِة األدواِر المنســوبِة للقــوى الفاعلــِة فــي أحــداِث العنــِف السياســيِّ
»ُممــاِرٍس للعنــِف« فــي المرتبــِة الثانيــِة، ثــمَّ فئــةُ »محــرٍض علــى العنــِف« فــي المرتبــِة الثالثــة.

ــِة« فــي مقدمــِة المســاراِت التــي وظَّفْتهــا صحــُف الدراســِة -  جــاءِت »المســاراُت غيــُر المنطقيَّ
، بينمــا جــاءْت »مســاراُت البرهنــِة المنطقيَّــِة« فــي المرتبــِة  فــي تنــاوِل أحــداِث العنــِف السياســيِّ

الثانيــِة، ثــمَّ »مســاراُت البرهنــِة المنطقيَّــِة والعاطفيَّــِة مًعــا« فــي المرتبــِة األخيــرة. 
جــاءت فئــُة » عــرِض وجهــِة نظــٍر واحــدٍة« » فــي مقدمــِة المســاراِت غيــِر المنطقيــِة التــي - 

، بينمــا جــاءت فئــُة  اعتمــدْت عليهــا صحــُف الدراســِة فــي تنــاوِل أحــداِث العنــِف السياســيِّ
»المبالغــِة والتهويــِل« فــي المرتبــِة الثانيــِة ، ففئــُة »التركيــِز علــى النواحــي العاطفيــِة« فــي 

المرتبــِة الثالثــِة، ثــمَّ فئــُة مســاِر »تجهيــِل المعلومــاِت« فــي المرتبــة الرابعــة.
احتلــت فئــُة »تعامــِل مؤسســاِت الدولــِة مــع أحــداِث العنــِف« مقدمــَة األفــكاِر المحوريــِة التــي - 

اعتمــدْت عليهــا صحــُف الدراســِة فــي تنــاوِل أحــداِث العنــِف السياســيِّ بنســبة16.7%، ثــم 
»ُممارســُة اإلخــواِن للعنــِف« بنســبة 15.4%، وأعقبتهــا فئــُة »موقــِف القــوى المختلفــِة مــن 
األحــداِث« فــي المرتبــِة الثالثــِة بنســبة 11.1%، وتلْتهــا فئــُة »تعقــِب أعضــاِء جماعــِة اإلخــواِن 
ومؤيديِهــم ومحاكمِتهــم« فــي المرتبــِة الرابعــِة بنســبة 10.1% ، بينمــا جــاءت فئــُة »مبــادراِت 

الحلــوِل ومحاولــِة وقــِف العنــِف« فــي المرتبــِة الخامســِة بنســبة %9.
جــاء »الخبــُر الصحفــيُّ » فــي مقدمــِة األشــكاِل الصحفيــِة التــي اعتمــدْت عليهــا صحــُف - 

« فــي  الدراســِة فــي تنــاوِل أحــداِث العنــِف السياســيِّ بنســبة55.1%، ثــمَّ »المقــاُل الصحفــيُّ
المرتبــِة الثانيــِة بنســبة 27.5%،    فـــــ« التقريــُر الصحفــيَّ » فــي المرتبــِة الثالثــِة، بينمــا جــاء 

« فــي المرتبــِة الرابعــِة. »التحقيــُق الصحفــيُّ
- فيما يتعلُق بأسباِب قراءِة المبحوثين لألحداِث السِّياسيَِّة:

-  جــاءْت أهــمُّ األســباِب التــي تدفــُع عينــَة الدراســِة مــن المبحوثيــن لقــراءِة الصحــِف المصريَّــِة 
»للوقــوِف علــى أهــمِّ القضايــا السياســيَِّة المطروحــِة« فــي المرتبــِة األولــى، ثــم »التعــرِف علــى 
أحــداِث العنــِف السياســيِّ الدائــرِة فــي مصــَر« فــي المرتبــِة الثانيــِة، وأعقبْتهــا »زيــادُة ثقافتــي 

السياســيَِّة«، وتلتهــا فئــُة »تكويــِن رأيٍّ حــوَل األحــداِث السياســيَِّة« فــي المرتبــِة الرابعــِة .
السياســيَِّة«،  لألحــداِث  المبحوثيــن  ترتيــِب  مقدمــِة  فــي  والنهضــِة«  رابعــَة  »أحــداُث  جــاءْت    -
وأعقبْتهــا »أحــداُث العنــِف فــي الجامعــاِت«، وتلْتهــا »أحــداُث النهضــِة«، ثــمَّ »حــرُق أقســاِم 
الشــرطِة واالعتــداُء علــى مديريــاِت األمــِن«، فـــــــ »االعتــداُء علــى الكنائــِس وُدوِر العبــادِة«، 

العامــِة والخاصــِة. المنشــآِت  وأخيــًرا »أحــداُث المقطَّــِم«، »االعتــداُء علــى 
- تصــدرْت »جماعــُة اإلخــواِن المســلمين« ترتيــَب المبحوثيــن )عينــِة الدراســِة(، حيــث جــاءْت فــي 
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المرتبــِة األولــى كقــوٍة فاعلــٍة فــي أحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي ِمصــَر.
-  كشــفْت نتائــُج الدراســِة الميدانيــِة مجــيَء الســلفيين والجماعــاِت الجهاديَّــِة فــي مرتبــٍة متقدمــٍة، 
بينمــا »طــاُب الجامعــاِت« فــي المرتبــِة الرابعــِة، ثــمَّ المواطنــون المعارضــون لإلخــواِن فــي 

المرتبــِة الخامســِة .
-  فيمــا يتعلــُق بأســباِب العنــِف السياســيِّ فــي ِمصــَر كمــا يراهــا الجمهــوُر عيِّنــُة الدراســِة، جــاءْت 
فئــُة »التنــازِع علــى السُّــلطِة بيــن القــوى السياســيَِّة المختلفــِة« فــي المرتبــِة األولــى، وأعقبْتهــا فئــُة 
»رفــِض جماعــِة اإلخــواِن المســلميَن خارطــِة الطريــِق والمصالحــِة السياســيَِّة«، ثــمَّ فئــُة »خلــِط 
«، وتلْتهــا فئــُة »االقتصــاِر  الديــِن بالسياســِة مــن ِقَبــِل بعــِض جماعــاِت تيــاِر اإلســاِم السياســيِّ
علــى الجانــِب األمنــيِّ فقــط فــي التعامــِل مــع هــذه األحــداِث«، ففئــُة »وجــوِد قــوًى خارجيــٍة َتدَعــُم 
الجماعــاِت التــي تمــارُس العنــَف«، وأخيــًرا فئــُة »عــدِم وجــوِد أحــزاٍب سياســيٍَّة فاعلــٍة ُيعبِّــُر فيهــا 

المواطنــون عــن آراِئهــم الشــخصيَِّة«. 
ــُز علــى مواقــَف أطــراٍف بعيِنهــا » فــي مقدِّمــِة االتجاهــاِت التــي تراهــا عيِّنــُة  -  جــاءْت فئــٌة »ُتركِّ
الدراســِة، ثــمَّ فئــٌة »ُتشــوُِّه صــورَة بعــِض القــوى المشــاِركِة فــي األحــداِث«، تلْتهــا فئــٌة »تهتــمَّ 
بأحــداٍث بعيِنهــا وُتهِمــُل األحــداَث األخــرى«، ثــمَّ جــاءْت فئــٌة » تخلــُط فــي تغطيِتهــا لألحــداِث 

بيــن العنــِف واالحتجــاِج الســلميِّ المشــروِع« .
 فيمــا يتعلــق بفــروض الدراســة : ثبتــْت جزئًيــا صحــُة الفــرِض القائــِل »تختلــُف درجــُة 	

ُحــِف الِمصريَّــِة باختــاِف  الحــرِص علــى متابعــِة أحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي الصُّ
الخصائــِص الديموجرافيــِة للمبحوثيــن«.

حفيَّــِة -  ثبتــْت جزئًيــا صحــُة الفــرِض القائــِل »تختلــُف اتجاهــاُت المبحوثيــن نحــَو المعالجــِة الصَّ
ألحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي ِمصــَر باختــاِف خصاِئِصِهــم الديموجرافيــِة«.

لــم تثبــْت صحــُة الفــرِض القائــِل بوجــوِد عاقــٍة ارتباطيَّــٍة ذاِت داللــٍة إحصائيَّــٍة بيــن كثافــِة - 
ُحــِف الِمصريَّــةِ واالتجــاهِ نحــو معالجِتهــا ألحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي ِمصــَر. التعــرُِّض للصُّ

)َتْوِصَياُت الدِّراسِة(
ــُق فــي . 1 إجــراُء دراســاٍت لتحليــِل الخطــاِب الصحفــيِّ ألحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي ِمصــَر، والتعمُّ

دراســِة القوى الفاعلِة في هذه األحداِث من خاِل دراســاٍت مســتقلٍة َترُصُد أدواَرها واألوصاَف 
ُحــُف فــي تنــاوِل هــذه األحــداِث. المرتبطــَة بهــا والكلمــاِت المحوريَّــَة التــي اســتخدمْتها الصُّ

ُحــِف . 2 االهتمــاُم بدراســِة القائــِم باالتصــاِل الــذي يقــوُم بتغطيــِة أحــداِث العنــِف السياســيِّ فــي الصُّ
، ومعاييــِر الكفــاءِة والخبــرِة فــي تغطيــِة هــذه األحــداِث، والسِّــماِت  المصريَّــِة ، وأداِئــِه الِمَهنــيِّ
، والمهنــيِّ ، وَعاقــِة هــذه  ، والسياســيِّ ، والدينــيِّ الشــخصيَِّة للقائــِم باالتصــاِل، وتكويِنــه الثقافــيِّ
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المكونــاِت بتنــاوِل هــذه األحــداِث.
الصحــِف . 3 التــزاِم  ومــدى  األحــداِث،  لهــذه  حفيَّــِة  الصَّ التغطيــِة  أخاقيــاِت  بدراســِة  االهتمــاُم 

. الصحفــيِّ  لــألداِء  الحاكمــِة  المهنيَّــِة  والمعاييــِر  بالضوابــِط 
االعتمــاُد علــى المدخــِل التكاملــيِّ الــذي يعتمــُد علــى الكثيــِر مــن النَّظريــاِت فــي تنــاوِل هــذه . 4

الظاهــرِة والتــي ُتســِهُم فــي التحليــِل متعــدِد األبعــاِد لهــذه الظاهــرِة وتأثيراتهــا، وَعاقِتهــا بالــرأيِّ 
وُمدركاِتــه  الُجمهــوِر،  معــارِف  بتشــكيِل  وَعاقِتــه  اإلخبــاريِّ  المضمــوِن  بيــن  بــِط  للرَّ العــاِم، 

واتجاهاِتــه نحــَو هــذه األحــداِث. 
العنــِف . 5 الصحفــيِّ ألحــداِث  بالمضمــوِن  الصحفيَّــِة  الصــورِة  َعاقــِة  حــوَل  دراســاٍت  إجــراُء   

لألحــداِث(. المصــورِة  الصحفيــِة  )التغطيِة  السياســيِّ
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