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 ممخص:
ييدف ىذا البحث إلى تحميل و رصد التغطية المصورة لئلرىاب وأحداثو بالصحف    

رتيا الصحف تحميل مجموعة الصور الرقمية الثابتة التى نش خبلل اإللكترونية المصرية من
، ستخدمتيا تمك الصحف فى نشر الصور، و التعرف عمى األطر التي ا بحثخبلل فترة ال

 وأسموب عرضيا و معالجتيا لتمك الصور.
 إلى مجموعة من النتائج أهمها: البحث وتوصل

 فجاءت اليوم  وجود تفاوت بين الصحف عينة البحث فى االىتمام بنشر الصور ،
، تمتيا صحيفة أخبار اليوم بنسبة  ٪8..6لى بنسبة السابع فى المرتبة األو 

 .٪6...، ثم في المرتبة األخيرة صحيفة الوفد بنسبة  2٪..4
 فى الصحف عينة البحث ، وجاءت فى  بالنسبة لممتن تنوعت مواقع الصور

، تمتيا الصور أعمى  ٪24.4المرتبة األولى الصور المنشورة أسفل المتن بنسبة 
ثم فى المرتبة األخيرة الصور فى منتصف المتن بنسبة  ، ٪24.2المتن بنسبة 

.2.4٪. 
  تعددت أنواع الصور المنشورة فى الصحف عينة البحث ، فجاءت الصور

اإلخبارية فى المرتبة األولى ، تمتيا صور الموضوعات ، ثم الصور ذات الطابع 
اإلنسانى ، ثم الصور الشخصية ، ثم بنسبة ضئيمة فى المرتبة األخيرة 

 نفوجراف.اال
 التى ظيرت فى الصحف اإللكترونية عينة البحث و  لمصورةاألطر ا تتنوع

أو  ىالصورة الواحدة عمى أكثر من إطار ، ونجد أن اإلطار األمن تضمنت
القانونى جاء فى المرتبة األولى ، ثم جاء فى المرتبة الثانية اإلطار التقنى أو 

، ثم فى المرتبة الرابعة جاء إطار  المادى ، ثم فى المرتبة الثالثة إطار الدعم
الخسائر ، ثم جاء فى المرتبة الخامسة إطار االىتمامات اإلنسانية ، ثم جاء فى 

و األخيرة إطار  جاء فى المرتبة السابعة راً المرتبة السادسة إطار المؤامرة ، و أخي
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 السياق التاريخى ، وجاء تفوق الجانب األمنى و التقنى بسبب أشكال األحداث
اإلرىابية حيث تمثمت فى ىجوم عمى الكمائن و سيارات الشرطة بإطبلق النيران ، 
وتفجيرات بعض العبوات الناسفة و إحباط أخرى ، ومقتل كثير من التكفيريين و 
تدمير أوكارىم فى سيناء خبلل مواجية الدولة لئلرىاب بسيناء ، مما يفسر تواجد 

ش و المعدات فى أماكن وقوع تمك عدد من المسئولين و رجال الشرطة و الجي
 األحداث.

Abstract: 

    The study aims to analyze and monitor the photo coverage 

of terrorism and its events in the Egyptian electronic newspapers by 

analyzing the set of digital fixed photos published by newspapers 

during the research period, and to identify the visual frames that 

these newspapers used with photos. The study also analyzes the 

presentation and treatment of these photos. 

The study reached a set of results, the most 

important of which are: 

 There is a disparity between the newspapers with regard 

to the interest in publishing photos, so, the Seventh Day 

newspaper was ranked first with 85.6%, followed by 

Akhbar Al-Youm newspaper with 21.4%, then Al-wafd 

newspaper in the last place a newspaper with 19.8%. 

 With regard to photos locations accompanying the text, 

the locations varied with respect to the text in the 

newspapers. Photos placed below the text were ranked 

first with 43.3%, followed by pictures on the top of the 

text by 42.4%, then the photos in the middle of the text 

were ranked by 14.2%. 
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 There are many types of photos in newspapers sample; 

news photos came first, followed by photos of topics, 

then humanized photos then personal photos, finally, 

infograph photos come in a small percentage.  

 The frames included in the photos varied in the electronic 

newspapers sample, and that a single photo may included 

more than one frame. We found that the security/legal 

frame was ranked first, followed by the technical frame, 

then the support frame in the third rank, followed by the 

loss frame in the fourth rank, then the frame of human 

interest, then came in the sixth rank the conspiracy frame, 

and finally the historical context frame in the seventh 

rank.  
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 مقدمة
إال و نجد   الزال اإلرىاب أحد أىم القضايا عمى الساحة العالمية ، فبل يكاد يمر وقت   

حدث أو عممية إرىابية فى منطقة ما أو ظيور جماعة أو حركة إرىابية جديدة ، و من ثم 
األمم  نظمةأصبح اإلرىاب يشغل حيًزا كبيًرا من النقاشات و المباحثات الدولية سواء فى م

دة أو مجمس األمن أو بين الدول و بعضيا أو غيرىم ، حيث تسعى جميع الدول و المتح
المنظمات و الييئات الدولية واإلقميمية لمتصدى لئلرىاب بشتى الوسائل و تقديم حمول و 

 أفكار لمواجية ىذا الخطر.
تعانى مصر كغيرىا من الدول من اإلرىاب و عممياتو و أحداثو ، حيث شيدت مصر    

د من األحداث اإلرىابية فى مختمف الحقبات الزمنية وعمى رأسيا االغتياالت التى العدي
نالت من رؤسائيا فى أكثر من مناسبة و أودت بحياتيم ، ولكن ظيرت األحداث اإلرىابية 

م و تبلىا عزل  ..41من يناير  .4بصورة أكثر وضوًحا و تكراًرا عن السابق بعد ثورة 
 م. 41.4فى يوليو الرئيس السابق محمد مرسى 

أصبحت األحداث اإلرىابية أكثر دموية و استيدفت فى تمك الفترة كثير من رجال    
الشرطة و الجيش و المدنيين ودور العبادة من كنائس و مساجد ، و بعض المؤسسات 
الحكومية كمباني الداخمية ومراكز الشرطة و الكمائن ونقاط المرور، وغيرىا من األماكن 

 األخرى.
يؤثر اإلرىاب عمى كافة مناحى الحياة بالسمب و الدمار و الخراب و يمثل عائق أمام    

سبل التنمية و االزدىار و ييدد األمن و األمان و االستقرار، و لذلك نال اىتمام كبيرمن 
كافة المؤسسات والمنظمات لمتابعة و رصد أحداثو و أسبابو و نتائجو فى محاولة منيم 

تو و معالجة نتائجو المدمرة ، فبل يقتصر التصدى لئلرىاب ومواجيتو لمتصدى لو و مواجي
عمى الجانب األمني لمدولة من رجال الشرطة والجيش فقط ولكنو أمر يقع عمى عاتق 
جميع مؤسسات الدولة كافة لكل منيا دور منوط بيا عمييا القيام بو لكى تنجح المواجية و 

 يتم القضاء عمى اإلرىاب.
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عتباره أحد تمك المؤسسات ، وىو أكبر راصد لمواقع الفعمى فى المجتمع عميو اإلعبلم با   
ا المتمثل فى الرصد و التحميل لتمك األحداث اإلرىابية حين وقوعيا و القيام بدوره أيضً 

تقديم تغطية كاممة لئلجراءات والسبل التي تتخذىا الدولة فى مواجيتيا لئلرىاب و توعية 
زيادة التبلحم بين  عمى األحداث و تأثيراتيا المدمرة و العمل أفراد الشعب بخطورة تمك
 طبقات الشعب المختمفة.

ومع ظيور االنترنت و ما أفرزه من وسائل إعبلمية جديدة تميزت عن غيرىا من    
الوسائل التقميدية ، وفي مقدمتيا الصحافة اإللكترونية التى سعت لتغطية تمك األحداث 

ات و الخدمات ، و اعتمدت تمك الصحف في تغطيتيا عمى اإلرىابية بأحدث التقني
الوسائط المتعددة و بصورة خاصة الصورة الصحفية لما ليا من أىمية و دور كبير تزايد 

 فى ظل تمك التطورات التكنولوجية .
فتعد الصورة الصحفية من أىم العناصر اإلخراجية و الجرافيكية فى الصحف    

كانيات و تؤدى أدوار يعجز النص المكتوب عن تقديمو فبل اإللكترونية ، فيى تحمل إم
تحتاج إلى معرفة لغة ما بل مفيومة من قبل الجميع ، مما يجعميا سريعة االنتشار والتأثير 
عمى الرأى العام ، كما ليا أدوار في عممية اإلدراك والتذكر لدى األفراد ، و لذلك 

ى مختمف الصحف اإللكترونية و تنافست استخدمت بكثرة فى تغطية األحداث اإلرىابية ف
  الصحف فيما بينيا لمحصول عمى صور مميزة.

 الدراسات السابقة:
 المحور األول:الدراسات التي تناولت الصور الصحفية

( عن دور الصورة عمى موقع التواصل 9119دراسة الشيماء صفه أبو الخير ) (1
 حميمية و ميدانية.الفيس بوك فى فهم و تذكر األحداث السياسية: دراسة ت

يس بوك في توثيق فىدفت الدراسة إلى التعرف عمى قدرة الصورة المنشورة عمى    
االحداث وتذكر وفيم المستخدمين لمحدث السياسى ،و الكشف عن قدرة الصورة فّي الفيس 
بوك عمى منافسة الصورة المنشورة في وسائل اإلعبلم التقميدية وعن قدرتيا في التوثيق 
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وبيان أثرىا   محدث باختبلف أبعاده ، وتوضيح الجوانب التقنية في الصورة الرقميةالجيد ل
عمى فيم المستخدم لمحدث، وما تعكسو من دالالت ، ورصد آليات تصميم الصورة عمى 
الموقع والتي تمكنيا من التأثير عمى تذكر المستخدم لؤلحداث السياسية. واستخدمت 

قيو التحميمى و الميدانى باستخدام استمارتى تحميل الدراسة منيج المسح اإلعبلمى بش
المضمون واالستبيان ، وتمثمت عينة الدراسة التحميمية في صفحات اليوم السابع واألىرام 
واساحبى عمى الفيس بوك ، بينما الميدانية تمت عمى عينة من الشباب بالجامعات الثبلثة 

 القاىره والمنصورة وبنى سويف.
 ة إلى عدة نتائج من أىميا:وتوصمت الدراس   

كثافة حجم التغطية المصورة لصفحات الدراسة الثبلث لؤلحداث فى الفتره الزمنية  ..
 . 41.4سبتمبر .، وحتى 41.4يونيو .من 

” وتفاوت صفحات الدراسة فى استخدام أساليب المعالجة الفنية لمصورة الرقمية  .4
 ”ايا االلتقاطكتقنية الفوتومونتاج، و القطع واالختزال وتنويع زو 

كالمون والعناوين واإلطار والمساحة والعمق والشكل ” األساليب اإلخراجية لمصورة  .4
، لعبت دوِر كبيٍر فى عممية استدعاء المعمومات بالذاكرة حيث ”والمممس والمؤثرات

أثبتت الدراسة أن فيم وتذكر المبحوثين لمصور يتوقف عمى نوع الصورة وأسموب 
 إخراجيا وحجميا.

محل الدراسة  مت القوى الفاعمة لمصورة السياسية التى تواجدت بالصورتمث .2
فساىمت فى إمداد المبحوثين   اإلخوان والمؤسسات العسكرية والرئيس  فى

 بالمعمومات التى تخص الشرعية السياسية والصراعات بين األحزاب المختمفة .
 95ث ثورة ( عن التغطية المصورة ألحدا9118دراسة أميرة عز الدين سيد ) (9

يناير في الصحف المصرية: دراسة تحميمية مقارنة لصحف األهرام والمصري 
 اليوم والوفد ومواقعها اإللكترونية.
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ىدفت الدراسة إلى رصد وتحميل التغطية الصحفية المصورة ألحداث ثورة يناير، لتحديد    
يا في أذىان وتفسير اأُلطر واألفكار الرئيسية التي سعت الصحف المصرية إلى ترسيخ

القراء بشأن ىذه األحداث، ورصد األُطر المصورة التي وظفتيا عينة الدراسة ودالالتيا التي 
سعت إلى ترسيخيا، وتطبيق نموذج تحميل اأُلطر المصورة الذي ييتم بالعناصر المرئية 
والسياق المفظي لمصور، لتحديد مدى مبلئمتو لدراسة اأُلطر المصورة لمثورات 

ت السياسية. وتمثمت عينة الدراسة في األىرام والوفد والمصري اليوم واستخدمت واالحتجاجا
 أدوات تحميل المضمون، التحميل الداللي )السيميولوجي(، نموذج تحميل اأُلطر المصورة.

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا:   
ناصر يناير في صحف الدراسة قد وظفت الع .4أن التغطية المصورة ألحداث  ..

التكوينية لمصورة الصحفية لنقل دالالت ومعاٍن محددة لمقراء، وقد وظفتيا كل 
صحيفة بما يتناسب مع أىدافيا وتوجياتيا وسياساتيا التحريرية، بما يخدم رؤيتيا 

 ألحداث الثورة.
يناير في صحف الدراسة قد أبرزت العديد  .4أن التغطية المصورة ألحداث ثورة   .4

المييمنة، كما أن صحف الدراسة تباينت في توظيفيا لؤُلطر  من اأُلطر المصورة
المصورة والتي اتفقت مع توجيات ورؤية الصحيفة ونمط ممكيتيا وسياستيا في 

 تناول األحداث، وىو ما يتفق مع فروض نظرية اأُلطر اإلخبارية.
اتساق اأُلطر المصورة مع االتجاه العام لكل صحيفة نحو األحداث، فقد كانت   .4

ف الدراسة خاصة الوفد والمصري اليوم تميل نحو تأييد أحداث الثورة صح
والمتظاىرين المعارضين، وكذلك صحيفة األىرام مع مبلحظة أن اتجاىيا في 
أحداث الثورة األولى كان معارض، إال أن االتجاه تغير بعد تنحي الرئيس مبارك 

 .حيث تبنت الصحيفة االتجاه المؤيد ألحداث الثورة التالية
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( عن داللة تأطير الصورة فى التناول اإلعالمى لثورة 9117دراسة حمزة السيد ) (3
يونيو : دراسة تحميمية مقارنة لمواقع الصحف االلكترونية المصرية و  31

 الغربية.
يونيو فى مواقع الصحف  41تأطير الصورة ألحداث ثورة   ىدفت الدراسة إلى رصد   

يونيو التى  41األطر المصورة لمتغطية أحداث ثورة  االلكترونية ، باإلضافة إلى تحميل
وظفتيا مواقع الدراسة ، و التعرف عمى كيفية استخدام تمك المواقع لمعناصر التكوينية 
لمصور الخاصة بالتحميل الداللى ، و توضيح اتجاىات مواقع صحف الدراسة و مدى 

و استخدمت الدراسة  اختبلفيا بمواقف الدول المنتمية إلييا تمك الصحف.  اتفاقيا
منيج المسح االجتماعى ، كما استخدمت أداة تحميل المضمون بشقيو الكيفى والكمى . 
و تمثمت عينة الدراسة فى موقع اليوم السابع و موقع النيويورك تايمز ، وموقع 

 الجارديان .
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:        

ورة فى التغطية المصورة ألحداث برز خمس مجموعات من األطر المص ..
وىي: أطر التغيير السياسي واالجتماعي، أطر دعم الوضع القائم، األطر   الثورة،

المختمطة، األطر اإلنسانية، األطر التشخيصية، كما أظيرت النتائج إختبلف 
 يونيو. 41مواقع الدراسة فى توظيف األطر المصورة ألحداث ثورة 

صحة النظرية والفرضيات المنيجية التي انطمقت منيا  أثبتت نتائج ىذه الدراسة  .4
 41نظرية تحميل األطر اإلخبارية ، والتي عكست مواقع الدراسة في تغطيتيا لثورة 

األيديولوجية التي نشأت من خبلليا اإلطارات ، وقد تم تحقيق  -يونيو في كل بمد 
في موقع "اليوم  ذلك في سيطرة إطار التغيير السياسي واالجتماعي دعمًا لمثورة

الدعم وحماية مكانة اإلخوان في "الجارديان"   السابع" )المصري( ، و سيطرة إطار
نيويورك “)البريطانية( ، في حين سيطر إطار متعاطف مع النظام الحالي في 

)أمريكي( ، وىذا يتماشى مع التوجو اإليديولوجي لمنظام السياسي في كل ” تايمز
 ريكية وبريطانيا.من الواليات المتحدة األم
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( عن دالالت التغطية المصورة ألنشطة التنظيمات 9117دراسة رحاب الداخمى ) (4
اإلرهابية فی المواقع اإللکترونية لمصحف العربية دراسة تحميمية سيميولوجية 

 عمى موقع صحيفتی األهرام المصری والشرق األوسط السعودية.
المصورة ألنشطة التنظيمات  ىدفت الدراسة إلى الکشف عن دالالت التغطية   

اإلرىابية بالمواقع اإللکترونية لمصحف العربية ، و التعرف عمى أوجو التباين بين تمك 
، و التحميل السميولوجى ، و استخدمت   المواقع . و استخدمت الدراسة منيج المسح

أداة تحميل المضمون . و تمثمت عينة الدراسة فى موقع صحيفتی األىرام المصرية 
 الشرق األوسط السعودية.و 

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:   
وجد اتفاق بين بين موقعی محل الدراسة فی إعطاء األىمية لموضوعات الصورة   ..

 الصحفية المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرىابية.
  .المرتبة األولىاحتمت موضوعات "جيود مکافحة اإلرىاب"   .4
داللة إحصائية بين موقعی محل الدراسة ومصادر  وجد أن ىناك فروًقا ذات .4

الصور المصاحبة ألنشطة التنظيمات اإلرىابية، حيث تصدرت الصور "غير 
محددة المصدر" فی المرتبة األولى فی موقع األىرام، بينما تصدرت صور"وکاالت 

  األنباء" فی المرتبة األولى فی موقع الشرق األوسط،
ضح أن موقع األىرام رکز عمى المقاربة األمنية فی ومن التحميل السيميولوجی ات .2

مواجية اإلرىاب عمى بقية المقاربات، بينما كان تركيز موقع الشرق األوسط عمى 
الجيود التی تبذليا القوى الدولية واإلقميمية الرسمية لمتصدی لتمك األحداث 

 اإلرىابية.
 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت األحداث اإلرهابية

( عن دور الصحف اإللکترونية فی تشکيل 9191دراسة أحمد منصور هيبة ) (1
 معارف طالب الجامعات المصرية نحو اإلرهاب :دراسة ميدانية.



  ILAعضى اٌجّعيخ اٌذوٌيخ ٌٍّعشفخ        اٌجّعيخ اٌّصشيخ ٌٍمشاءح واٌّعشفخ   

 

  

133 

 

 

 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أساليب و أشکال اإلرىاب المقدمة فى الصحف    
ة فی تغطيتيا اإللکترونية ورصد أنسب األساليب التی اعتمدت عمييا الصحف اإللکتروني

لئلرىاب . اعتمدت الدراسة عمى منيج المسح، عن طريق المسح بالعينة، واستخدمت أداة 
 االستقصاء كأداة لمتحميل ، و تمثمت عينة الدراسة فى طبلب جامعتی القاىرة واألزىر.

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا:     
افع الدينية لدى عينة الدراسة أن التعصب لجماعة أو مذىب أتى فی مقدمة الدو  ..

التی تقدميا الصحف اإللکترونية تبله دوافع أخرى مرتبطة بالجانب الدينى ومنيا 
خمط الدين بالسياسة و عدم الفيم السميم و الصحيح لمدين و الدعوة إلى الحکم 

 بالشريعة اإلسبلمية.
سياسية أن الصراع عمى السمطة و قمب نظام الحکم أتى فی مقدمة الدوافع ال .4

 المؤدية لئلرىاب لدى عينة الدراسة.
أن عدم الترابط بين أساليب الضبط االجتماعى لدى األسرة أتى في مقدمة الدوافع  .4

البيئية المحيطة بالفرد ، و أن عدم الرعاية الکاممة لؤلبناء وعدم االلتزام األخبلقي 
والتى أدت إلى و القيمی من قبل األبناء لآلباء كان من أىم أسباب عدم الترابط 

 اإلرىاب .
( عن الخطاب الصحفي لقضايا اإلرهاب في 9119دراسة إبراهيم عمى محمد ) (9

 المنطقة العربية: دراسة تحميمية عمى عينة من الصحف العربية واألجنبية.
ىدفت الدراسة إلى تحميل ورصد الخطاب الصحفي العربي واألجنبي نحو قضايا    

لمكشف عن سماتو، والوقوف عمى أبرز األطروحات ، اإلرىاب في المنطقة العربية، 
والتعرف عمى األطر اإلعبلمية التي تقدم من خبلليا ىذه الصحف مشكمة اإلرىاب في 

أدوارىا ومسارات البرىنة التي   المنطقة العربية؛ و التعرف عمى القوى الفاعمة وصفاتيا
لييا ذلك الخطاب، ورصد تضمنيا الخطاب ، والتعرف عمى األدلة والحجج التي استند إ

واستخدمت الدراسة تحميل خطاب   أوجو الشبو بو واالختبلف بين خطاب صحف الدراسة،
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السعودية، لبنان، الجزائر، أمريكا،  -لتحميل المواد المقالية لمصحافة العربية واألجنبية لدول
روق، النيويورك وتمثمت عينة الدراسة في الجرائد التالية:" الرياض، الديار، الش -بريطانيا

 تايمز، الجارديان"
 : وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا   

احتمت جريدة الرياض السعودية المرتبة األولى في تناوليا قضايا اإلرىاب في  ..
المنطقة العربية، تمتيا جريدة الديار المبنانية ، ثم جريدة الشروق الجزائرية ، ثم 

ة ، بينما احتمت جريدة الجارديان البريطانية المرتبة جريدة النيويورك تايمز األمريكي
 األخيرة.

بالتوجيات السياسية العامة لمدول الصادر بيا صحف   تأثر ُكتَّاب المواد المقالية .4
 الدراسة.

تناولت األطروحات فى خطاب صحف الدراسة عن قضايا اإلرىاب في المنطقة  .4
لعشوائي عمى رأس األطروحات العربية، فقد كانت كاآلتى: جاءت أطروحة القتل ا

أطروحة تقسيم الدول العربية، ثم   التي تناوليا خطاب صحف الدراسة، تمييا
أطروحة اإلرىاب تحت غطاء الدين ، ثم أطروحة إنشاء دولة الخبلفة اإلسبلمية 

 في العراق والشام داعش، ثم أطروحة الخطف ، ثم أطروحة اغتصاب النساء .
في إلى العمميات اإلرىابية التي استيدفت تفجير دور أشار منتجو الخطاب الصح  .2

جريدة الرياض السعودية في المرتبة األولى في تناوليا لتمك   العبادة ، فجاءت
التفجيرات، كما اىتم منتجو خطاب جريدة النيويورك تايمز األمريكية بالتركيز عمى 

مصر بصفة التفجيرات التي حدثت لمكنائس في الوطن العربي بصفة عامة وفي 
 خاصة.

( عن أطر معالجة الصحف العراقية 9118دراسة إبراهيم صابر الرفاعي ) (3
ألعمال التنظيمات اإلرهابية وتأثيرها عمى تشكيل اتجاهات الجمهور نحو حركات 

 اإلسالم السياسى: دراسة تحميمية وميدانية.
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اقية سواء ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى األطر التي اعتمدت عمييا الصحف العر    
الرئيسية ، الفرعية في معالجة أعمال التنظيمات اإلرىابية في العراق، باإلضافة إلى تحميل 
اتجاىات األفراد بعينة الدراسة نحو حركات اإلسبلم السياسي في العراق. استخدمت 
الدراسة منيج المسح ، و اعتمدت عمى استمارة تحميل المضمون في الدراسة التحميمية ، 

ة االستقصاء في الدراسة الميدانية . و تمثمت عينة الدراسة التحميمية في صحف واستمار 
( مفردة في 211الصباح والزمان والتآخي والمدى ، أما الدراسة الميدانية بمغ قوام عينتيا )

 محافظات بغداد واربيل وكرببلء وصبلح الدين.
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا:   

عسكري واألمني صحف الدراسة كإطار مسيطر في التغطية تصدر اإلطار ال ..
الصحيفة ألعمال التنظيمات اإلرىابية في العراق، فضبًل عن تنوع األطر الفرعية 

برز الصور الصحفية التي تم تقديمو بيا عبر نشر األخبار أالمتعمقة بو، وجاء 
 المتعمقة بممارسة العنف والقتل والتدمير والتخريب.

فراد عينة الدراسة عمى أه السمبي بشكل واضح عمى معظم إجابات سيطرت االتجا .4
عبارات مقياس االتجاه نحو حركات اإلسبلم السياسي، إذ رفضوا معظم العبارات 

نيم وافقوا عمى معظم العبارات أاإليجابية المتعمقة بحركات اإلسبلم السياسي، كما 
 السمبية المرتبطة بتمك الحركات ايضا.

باطية ذات فروق معنوية وداللة إحصائية بين األفراد بعينة الدراسة توجد عبلقة إرت .4
حول أطر معالجة أعمال التنظيمات اإلرىابية في الصحف العراقية واتجاىاتيم 
نحو حركات اإلسبلم السياسي، طبقا لـ: معدل قراءة )كثيف، ومتوسط، ومنخفض( 

تويات التعميمية )جامعي، الصحف العراقية، والمتغيرات الديموغرافية التالية: المس
متوسط، يقرا ويكتب(، واإلنتماء السياسي )اإلنتماء ألحزاب سياسية، اإلنتماء 

 لتيارات وحركات سياسية، غير منتمي(.
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عدم وجود عبلقة إرتباطية ذات فروق معنوية وداللة إحصائية بين األفراد بعينة  .2
الصحف العراقية الدراسة حول أطر معالجة أعمال التنظيمات اإلرىابية في 

واتجاىاتيم نحو حركات اإلسبلم السياسي، وفقًا لممتغيرات الديموغرافية التالية: 
النوع )ذكور، إناث(، والديانة )مسمم، ومسيحي(، والمستوى االقتصادي االجتماعي 

 )مرتفع، متوسط، منخفض(.
( عن مصداقية معالجة مواقع الصحف 9117دراسة مريم عادل بسطا ) (4

 ة لألحداث اإلرهابية فى مصر لدى الجمهور المصرى.االلكتروني
ىدفت الدراسة إلى تحميل خصائص شكل ومضمون المعالجة اإلخبارية لؤلحداث    

، والكشف عن مدى التزاميا بالعناصر   اإلرىابية فى مصر بمواقع الصحف اإللكترونية
قع الصحف المكونة لممصداقية،و رصد مدى المصداقية التي حظيت بيا معالجة موا

اإللكترونية المصرية القومية والخاصة لمعالجة األحداث اإلرىابية في مصر لدى عينة من 
الجميور المصري، وتحديد مدى اعتماد تمك العينة من الجميور المصري عمى وسائل 
اإلعبلم وخاصة مواقع الصحف اإللكترونية في متابعة تمك األحداث ودوافع ىذا االعتماد 

اعتمدت الدراسة منيج المسح اإلعبلمي ، والمنيج المقارن و تم استخدامو وتأثيراتو. و 
لممقارنة بين سمات التغطية اإلخبارية بموقعي صحف الدراسة تبعا لممكيتيا ، واستخدمت 
أداة تحميل المضمون و أداة االستقصاء ، وتمثمت عينة الدراسة فى المواقع االلكترونية 

 وم(المصري الي -لصحيفتي )األىرام
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا:   

احتمت المصادر األمنية والعسكرية الترتيب األول فى قائمة مصادر المعمومات  ..
 التي اعتمدت عمييا موقعي الدراسة في تغطيتيما لؤلحداث اإلرىابية في مصر.

مة تصدر إطار الصراع في تقديم األحداث اإلرىابية في مصر بموقعي الدراسة قائ .4
 األطر.
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كانت أبرز الخصائص التكنولوجية التي تؤثر بدرجة كبيرة عمى مصداقية أخبار  .4
األحداث اإلرىابية بمواقع الدراسة : )تدعيم الخبر بتسجيبلت صوتية أو لقطات 
فيديو مصورة (، و)المضامين اإلعبلمية التي يمتقطيا أفراد الجميور كشيود عيان 

 عمى الحادث(.
ي الرافض لؤلحداث اإلرىابية لدى المبحوثين من عينة الدراسة برز االتجاه السمب .2

 كظاىرة تيدد استقرار وأمن الوطن وتستيدف أرواح األبرياء.
تفوق اإلنترنت كمصدر رئيسي لممعمومات فيما يتعمق باألحداث اإلرىابية في  ..

 مصر لدى المبحوثين من عينة الدراسة.
المبحوثين من عينة الدراسة في  تمثمت أىم العناصر التي ُتزيد من درجة ثقة .8

أخبار األحداث اإلرىابية بمواقع الصحف في: )التحديث الفوري لممعمومات 
والتفاصيل حول الحادث اإلرىابي(، و)نشر تفاصيل دقيقة عن الحادث من وسائل 
إعبلم ووكاالت أنباء عالمية أخرى(، و)عرض وجيات النظر المختمفة المرتبطة 

 بالحادث اإلرىابي(.
 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

  استفادت الباحثة من الدراسات السابقة فى التعرف عمى المداخل النظرية الحديثة
 المستخدمة فى دراسة الصور، واستخدام أحد تمك المداخل فى البحث.

  التعرف عمى كيفية تناول اإلعبلم لؤلحداث اإلرىابية بالطرق المتنوعة والكيفية
 تيا تمك الدراسات فى تحميل ىذا التناول.التى استخدم

  التعرف عمى المفاىيم اإلجرائية الخاصة بالبحث ورصد أكثر من مفيوم لمتغيرات
 البحث مما سيل التعامل معو.

  ساعدت فى تقسيم الدراسة إلى مجموعة من الفصول من خبلل تكوين خمفية
 معرفية عن موضوع البحث سواء اإلرىاب أو الصور الصحفية.
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 لتحديد األكثر دقة لمشكمة البحث من خبلل رصد أوجو النقص فى تمك الدراسات ا
 و تناوليا فى البحث.

 .ساعدت فى تحديد فئات ووحدات أداة جمع البيانات التى استخدمت فى البحث 
 اإلطار النظرى لمبحث:

، الخبرية مدخل األطر المصورة اعتمد البحث في إطاره النظري عمى نظرية األطر    
ذلك انطبلًقا من أن األطر التى قدمت فى الصور المنشورة فى الصحف اإللكترونية عينة و 

 .البحث تكشف موقف تمك الصحف من األحداث اإلرىابية
 نظرية األطر الخبرية:

وتعد ىذه النظرية أحد النظريات في عمم االتصال التى تسمح بقياس المحتوى الضمني    
تفسير لدور وسائل اإلعبلم فى تشكيل األفكار و االتجاىات لمرسائل اإلعبلمية ، كما تقدم 

 تجاه القضايا و األحداث البارزة.
مفيوم اإلطار: ال يوجد تعريف واحد محدد لؤلطر الخبرية  أو التأطير ، لكن قدم عدد    

 من العمماء بعض التعريفات منيا:
الناس أكثر إدراًكا  تعريف جوفمان بأنو: بناء محدد لمتوقعات التى تستخدم لتجعل   

لممواقف االجتماعية فى وقت ما ، و يعرفو جامسون بأنو: فكرة مركزية منظمة أو خط 
قصصى مقصود يقدم معنى لمجموعة من األحداث التى قد تكون متداخمة وغير مقصودة 

 وغير مترابطة ، أى ىو باختصار مدخل لقضية مختمف عمييا.
 فروض النظرية:   

 فرضيين رئسيين ىما:تقوم النظرية عمى 
أن األحداث ال تنطوى عمى فى حد ذاتيا عمى مغزى معين إنما تكتسب مغزاىا  ..

من وضعيا فى إطار يحددىا وينظميا ، ويضفى عمييا قدر من االتساق من 
غفال الجوانب األخرى.  خبلل التركيز عمى بعض جوانب الموضوع وا 
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وع يؤدى إلى اختبلف فى اختبلف وسائل اإلعبلم فى بناء األطر الخبرية لموض .4
طبيعة إدراك الجميور لو فيما يتعمق بالمكونات المعرفية و الوجدانية والسموكية 

 تجاه ىذا الموضوع.
 العناصر التى يتعامل معيا اإلطار:   

 القائم باالتصال. ..
 النص. .4
 المتمقى. .4
 الثقافة. .2
 أنواع األطر:   

دودة التعميم و الفريدة من اإلطار القضية المحددة: يتم تطبيقو عمى األحداث مح ..
 نوعيا.

اإلطار العام: يتم تطبيقو عمى مجموعة واسعة من القضايا عمى مر الزمان وعبر  .4
 سياقات مختمفة.
 مدخل األطر المصورة:

يستخدم ىذا المصطمح لمداللة عمى استخدام نظرية األطر الخبرية ليس عمى النص    
الوسائط المتعددة كالصور والرسوم ومقاطع المكتوب إنما عمى المرئى المتمثل فى عناصر 

الفيديو ، ويوجد فرق بين استخدام األطر المصورة كمدخل نظرى مستقل وبين استخدامو 
 كعنصر إبراز فى التأطير الخبر الخاص بالنصوص.

تعريف األطر المصورة: ال يوجد تعريف صريح موحد لؤلطر المصورة ، و لكن بعض    
 العمماء و الباحثين منيا:االجتيادات من قبل بعض 

يمكن فى البداية أخذ تعريف إنتمان وتطبيقو عمى الصورة ، فعرفو بأنو: يشير إلى    
اختيار بعض جوانب الواقع المدركة وجعميا أكثر بروًزا لمجميور وذلك باستخدام المثيرات 

بأنو: عناصر الصورة فى النشرات اإلخبارية ، بما فى  Silcockالمصورة ، بينما عرفو 
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ذلك المقطات المستخدمة فى عناوين االفتتاحية من البث ومجموعة األخبار حول األحداث 
الرئيسية. وعرفو حسنى نصر بأنو: الطريقة أو الخطة التى اتبعيا مصورو ومحررو 

مومات و اآلراء ووجيات النظر المجبلت اإلخبارية فى اختيار الصور المنشورة لتقديم المع
 الخاصة بالحرب عمى لبنان.

 سمات تأطير الصورة:   
 .خاصية التطابق أو التماثل لمصورة 
 .مؤشرات الصورة 
 .عدم وجود جممة افتراضية واضحة فى الصورة 
 آليات التأطير المصورة:   

 .االنتقائية و االستبعاد 
 .اإلبراز 
 .التطابق و التماثل 
 ية لمصورة.العناصر التكوين 
 مستويات التأطير:   

 الصورة كأنظمة مباشرة لممعنى. ..
 الصورة كأنظمة سميائية. .4
 الصورة كأنظمة كامنة لممعنى. .4
 الصورة كأنظمة لؤليديولوجيات. .2

 أوجه االستفادة من نظرية األطر الخبرية و مدخل األطر المصورة بالبحث:
لصور الصحفية التى نشرتيا اعتمد البحث عمى نظرية األطر الخيرية فى تحميل ا   

الصحف اإللكترونية عينة البحث من خبلل تطبيق مدخل األطر المصورة بيدف رصد 
وتحميل األطر المصورة التى استخدمتيا الصحف اإللكترونية عينة البحث فى تغطيتيا 

 المصورة لؤلحداث اإلرىابية.
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المعنى المباشر و اعتمد البحث عمى المستوى األول لمتأطير و الذى يركز عمى    
الظاىر فى الصورة وعمى األشخاص و األماكن واألحداث التى تظير فى الصورة ، و 
رصد العناصر التكوينية فى الصورة وتحميميا ، باإلضافة إلى وأسموب عرضيا من موقعيا 

 وحجميا و الشكل اإلخراجى ليا.
 التعريفات اإلجرائية:

 :البيانات وتفاصيل  عمى ية الحصولالتغطية يقصد بيا عمم التغطية المصورة
المعمومات الخاصة بحدث معين مع اإلحاطة بأسباب وقوع ىذا الحدث، بمعنى 
أنيا تجيب عن األسئمة الستة، من وماذا ومتى وأين وكيف وقع؟، وغيرىا من 

 المعمومات والحقائق التي تجعل من الحدث صالًحا لمنشر.
  يرتكبيا فرد أو جماعة أو حركة إرىابية  ىى تمك األحداث التى :يةاإلرهاباألحداث

ما من أجل تحقيق أىداف خاصة بيم ، من خبلل إثارة الرعب والخوف والفزع بين 
األفراد اآلمنيين ، وتتعدد أشكال تمك األحداث ما بين تفجيرات و اغتياالت وخطف 
 وابتزاز ، وتيدد تمك األحداث أمن و استرار الوطن ، وتؤثر عمى تقدمو وازدىار

  وتنميتو. 
  مواقع إلكترونية تقوم بنشر المواد اإلعبلمية ىي  الصحف اإللكترونية:مواقع

المختمفة و المتنوعة ، قد يكون الموقع تابع لصحيفة ليا أصل ورقى أو مستقل 
بذاتو ، وتعتمد وتوظف تمك المواقع اإلمكانات التكنولوجية الحديثة التى وفرىا 

  .ومنيا الصور االنترنت كالوسائط المتعددة ،
  :الدراسة اإلستطالعية

تم إجراء دراسة إستطبلعية عمى مجتمع الصحف اإللكترونية التى تصدر بمصر ،    
وذلك لتحديد عينة الدراسة و حددت مجموعة من المعايير التى سيتم االختيار عمى 

ومى و أساسيا و منيا: أن تكون تمك الصحف تختمف فى نمطيا و ممكيتيا فتكون منيا الق
الحزبى و الخاص ، كما تكون ميتمة بتغطية األحداث اإلرىابية ، وأيضًا تيتم بنشر 
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م ، 41.2الصور الصحفية حتى يتم التمكن من تحميميا، و تم ذلك خبلل شير ديسمبر 
حيث تم عمل بحث عمى محرك البحث جوجل لرصد الصحف ، فالبنسبة لمصحف القومية 

جميورية وأخبار اليوم( وتم اختيار األىرام لتواجد صور صحف كبرى )األىرام و ال 4يوجد 
بعدد أكبر بيا و لكن عند البدء فى التطبيق توقف أرشيف األىرام اإللكترونى و أيضًا 
موقع صحيفة الجميورية تحت الصيانة فتم اختيار )صحيفة أخبار اليوم اإللكترونية( ، أما 

فة الوفد ببوابتيا اإللكترونية( ، و فيما بالنسبة لمصحف الحزبية فمم يعد ىناك إال )صحي
يتعمق بالصحف الخاصة نجد العديد من الصحف اإللكترونية ، فتم الدخول عمى موقع 

"Alexa"  لتحديد الصحيفة اإللكترونية خبلل فترة الدراسة ووجدت أول صحيفة إلكترونية
امسة فى ترتيب طبًقا لمموقع ىى صحيفة )اليوم السابع( ، حيث كان يحتل المرتبة الخ

 المواقع بمصر، و تبًعا لما سبق تم تحديد العينة كاآلتى:
صحيفة أخبار اليوم اإللكترونية ، صحيفة الوفد اإللكترونية ، وصحيفة اليوم السابع       

 اإللكترونية.
 مشكمة الدراسة:

عبلم حظى اإلرىاب و أحداثو المتنوعة باىتمام كبير و تغطية واسعة من قبل وسائل اإل   
التقميدية والجديدة بصفة عامة والصحافة اإللكترونية عمى وجو الخصوص ، حيث يعد 

م ، و ىذا ما  ..41من يناير  .4القضية األبرز فى اآلونة األخيرة بمصر منذ ثورة 
أظيرتو نتائج البعض من الدراسات السابقة حول القضايا المطروحة عمى الساحة ، وذلك 

 رىاب تمس كافة القطاعات الحيوية فى الدولة.ألن تداعيات و آثار اإل
أفردت الصحف اإللكترونية مساحات كبيرة عمى مواقعيا و تنوعت فى عرض األحداث    

اإلرىابية ومتابعة تطوراتيا و آثارىا ورصد أسبابيا و نتائجيا ، و سعت تمك الصحف 
و المتحركة و مقاطع لبلستفادة من ما وفره االنترنت ليا فتوسعت فى نشر الصور الثابتة 

 الفيديو وغيرىا من الوسائط المتعددة والخدمات المتنوعة.
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لمصحف اإللكترونية فى فتح المجال أمام الدراسات و البحوث   ساعد ما اتاحو االنترنت   
 اإلعبلمية لبلىتمام بيذه الوسيمة الجديدة و دراستيا في تغطيتيا لؤلحداث والقضايا.

ت التي تناولت األحداث اإلرىابية بالرصد و التحميل اقتصرت عمى ونجد أن تمك الدراسا   
عمى المحتوى المكتوب و لم تتطرق لممحتوى البصري بشكل كبير و مفصل ، و بناًء عمى 
ذلك سعى البحث إلى رصد و تحميل جزء من ىذا المحتوى البصري أال و ىو الصور 

 ا فى تغطيتيا لئلرىاب و أحداثو.الصحفية التى نشرتيا الصحف اإللكترونية عمى مواقعي
وبذلك تحددت مشكمة البحث في التساؤل التالي : ما تحميل التغطية المصورة لؤلحداث    

 اإلرىابية فى الصحف اإللكترونية المصرية؟
 أهداف الدراسة:

يسعى ىذا البحث إلى تحقيق ىدف رئيسى عام يتمثل فى رصد تحميل و رصد التغطية    
وأحداثو بالصحف اإللكترونية المصرية من تحميل مجموعة الصور  المصورة لئلرىاب

، و ينبثق من ىذا اليدف مجموعة بحثالرقمية الثابتة التى نشرتيا الصحف خبلل فترة ال
 من األىداف الفرعية ، فييدف البحث إلى التعرف عمى :

بنشر الصور فى تغطيتيا لؤلحداث مدى اىتمام الصحف اإللكترونية محل البحث  ..
 .اإلرىابية

التي استخدمتيا صحف عينة البحث في نشر صور األحداث  لمصورةاألطر ا .4
 اإلرىابية.

أسموب عرض الصور التى نشرتيا صحف عينة البحث فى تغطيتيا لؤلحداث  .4
 اإلرىابية.
 تساؤالت البحث:

 ما عدد الصور المنشورة فى الصحف اإللكترونية عينة البحث فى الخبر الواحد ؟ ..
 صور المنشورة فى الصحف اإللكترونية عينة البحث ؟ما مساحة ال .4
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التي استخدمتيا صحف عينة البحث في نشر صور األحداث  مصورةما األطر ال .4
 اإلرىابية ؟

ما أنواع الصور التى استخدامتيا الصحف اإللكترونية فى تغطيتيا لؤلحداث  .2
 اإلرىابية ؟

 نوع البحث:
يمية حيث أنو يسعى لرصد و تحميل الصور يعد ىذا البحث من البحوث الوصفية التحم   

 الصحفية التى نشرتيا الصحف اإللكترونية فى تغطيتيا لؤلحداث اإلرىابية.
 منهج البحث:

وجمع البيانات  استخدم البحث منيج المسح اإلعبلمى ، حيث تم استخدامو فى رصد   
الصحفية الصور البلزمة لموضوع البحث ، وىو مسح مضمون الصحف اإللكترونية من 

فى تغطيتيا المصورة لؤلحداث اإلرىابية ورصد أسموب  التى نشرتيا الصحف اإللكترونية
البيانات التى قاعدة لتوفير  عرض تمك الصور و كيفية معالجتيا لتمك األحداث ، وذلك

 .لموضوع البحث سيتم تحميميا
 أداة جمع البيانات:

أداة تحميل مناسبة ليذا البحث بيدف اعتمد البحث عمى أداة تحميل الشكل ، حيث تعد    
 تحميل الصور الصحفية التى نشرتيا الصحف اإللكترونية فى تغطيتيا لؤلحداث اإلرىابية.

 تمثمت محاور االستمارة فى اآلتى:   
 .الشكل الفنى 
 .أسموب العرض 
 .األطر المصورة 
 .موضوع الصورة 
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 :اختبار الصدق
دق الظاىرى لبلستمارة وذلك من خبلل عرض تم تطبيق اختبار الصدق لمتأكد من الص   

االستمارة عمى  مجموعة من المحكمين من أساتذة اإلعبلم  و المتخصصين فى المجال 
بالجامعات ، و بعد إطبلعيم عمى االستمارة أوصوا بعدة تعديبلت و تم األخذ و القيام بيا 

 ديبلت.، وتعديل االستمارة وتصميميا فى شكميا النيائى طبًقا لتمك التع
 الجوانب اإلجرائية:

 مجتمع البحث:
 تمثل مجتمع البحث فى الصحف اإللكترونية عمى شبكة اإلنترنت .   

 عينة البحث:
 صحف من الصحف اإللكترونية وىى: 4تمثمت عينة البحث فى    

                           صحيفة أخبار اليوم اإللكترونية. ..
https://akhbarelyom.com 

الموقع اسم "بوابة أخبار اليوم اإللكترونية" ، تابع لممؤسسة الصحفية دار أخبار يحمل    
م ، يرأس التحرير محمد 4111اليوم التى اقتحمت عالم الصحافة اإللكترونية عام 

 البينساوى ، و رئيس مجمس اإلدارة ياسر رزق.
                                         صحيفة الوفد اإللكترونية. .4

https://alwafd.news 
يحمل الموقع اسم "بوابة الوفد اإللكترونية" ، يصدر عن حزب الوفد ، يرأس تحريره    

وجدى زين الدين ويعاونو مدير عام التحرير مجدى حممى ومديرو التحرير نيفين ياسين و 
 سامى أبو العز وعبد القادر اسماعيل.

                           .اإللكترونية صحيفة اليوم السابع .3
https://www.youm7.com 



  ILAعضى اٌجّعيخ اٌذوٌيخ ٌٍّعشفخ        اٌجّعيخ اٌّصشيخ ٌٍمشاءح واٌّعشفخ   

 

  

133 

 

 

 

م ، يقدم 4116يحمل الموقع نفس اسم الجريدة الورقية التابع ليا ، أنشأ الموقع فى عام    
محتوى مجانى لمقراء ، ويمثل ممكية خاصة لمشركة المصرية لمصحافة والنشر واإلعبلن 

رية لمصحيفة ، يرأس الممموكة لمجموعة إعبلم المصريين ، يخضع لنفس اإلدارة التحري
تحريره خالد صبلح ويعاونو رؤساء تحرير تنفيذيون كريم عبد السبلم ، ودندراوى اليوارى ، 

 وعبد الفتاح عبد المنعم.
 الفترة الزمنية لمبحث:

م ، حيث تم 41.6م حتى يونيو 41.2تمثمت الفترة الزمنية لمبحث منذ يونيو عام    
رت فى الصحف اإللكترونية خبلل تمك الفترة رصد و تحميل الصور الصحفية التى نش

 باستخدام األسبوع الصناعى.
م حتى 4/8/41.2أسابيع صناعية بداية من  .تم تقسيم تمك الفترة إلى حوالى    
م عن طريق أخذ يوم واحد من كل أسبوع فعمى ، كما ىو موضح فى 41/8/41.6

 الجدول التالى:

 اليوم
األسبوع 

(1) 
 األسبوع

(9) 
 األسبوع

(3) 
 األسبوع

(4) 
 األسبوع

(5) 
 األسبوع

(6) 
 األسبوع

(7) 
 األسبوع

(8) 
 األسبوع

(9) 
 41/8 ./4. 42/4 4/4 4./8. 1./46 ./. 44/2 4/8 السبت
  ./41 2/. 4/.. 4./42 ../. ./2. 41/2 8/.. األحد
  ./46 2/. 4/.. ./. ../4. ./.4 2/6 8/.. االثنين
  8/. 2/2. 42/4 ./. ../.4 1./4 6/.. 42/8 الثالثاء
  4/8. 2/.4 2/4 ./2. ../.4 1./.. 44/6 2/. األربعاء
  8/.4 ./4 4/.. ./.4 4./2 1./.. 6/.4 4/2. الخميس
  8/.4 ./.. 44/4 4/4 4./.. 1./42 ./6 2/.4 الجمعة
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 األسموب اإلحصائى المستخدم:
( ، وذلك عن Spssية )تم معالجة البيانات وتحميميا باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائ   

طريق الجداول التكرارية البسيطة و المركبة من أجل تفريغ البيانات باإلضافة إلى حساب 
 النسب المئوية.
 نتائج البحث:

 .محور " الشكل الفنى " عدد الصور فى الخبر الواحد 
عدد التكرارات و النسب المئوية  إجمالي يوضح (1) جدولال

كما  أو أكثر فى الموضوع الواحدعدد تواجد صورة  لعدد الصور
 بحثال عينة ةاإللكتروني الصحف جاءت في

 

 عدد الصور

 الوفد اليوم السابع أخبار اليوم

 ٪ ن ٪ ن ٪ ن
 ٪9.19 21 ٪9.7 .2 ٪8.5 46 صورة واحدة

 ٪11.8 26 ٪48.5 ..4 ٪19.8 2. أكثر من صورة
 ٪19.8 66 ٪58.6 481 ٪91.4 .. اإلجمالى

يبٔبد اٌّزىاجذح فً اٌجذوي اٌسبثك ِذي اهزّبَ اٌصحف اإلٌىزشؤيخ عيٕخ يزضح ِٓ اٌج    

اٌجحش ثبٌزغطيخ اٌّصىسح ٌألحذاس اإلسهبثيخ ِٓ خالي أعذاد اٌصىس ، و ٔالحع أْ 

صحيفخ اٌيىَ اٌسبثع رفىلذ عًٍ ثبلً صحف عيٕخ اٌجحش فجبءد وأوضش اٌصحف ٔشًشا 

( ، ثيّٕب احزٍذ صحيفخ أخجبس اٌيىَ ٪33صىسح ثٕسخ ) 333ٌٍصىس حيش ثٍغ عذد اٌصىس 

( ، و جبءد فً اٌّشوز ٪ 3314صىسح ثٕسجخ ) 33اٌّشوز اٌضبًٔ حيش ثٍغ عذد اٌصىس 

صىسح ثٕسجخ  33األخيش وألً اٌصحف ٔشًشا ٌٍصىس صحيفخ اٌىفذ حيش ثٍغ عذد اٌصىس 

(3313 ٪1 ) 

ْ أغٍت األخجبس وّب ٔالحع فيّب يزعٍك ثعذد اٌصىس فً اٌخجش أو اٌّىضىع اٌىاحذ أ   

احزىد عًٍ أوضش ِٓ صىسح و رفىلذ فً عذدهب عًٍ األخجبس اٌزً احزىد عًٍ صىسح 

 واحذح فمظ ، فٕجذ وّب هى ِىضح ثبٌجذوي اٌسبثك وبآلرً:

جشيذح اٌيىَ اٌسبثع رفىلذ أيًضب فً عذد اٌصىس فً وال اٌحبٌزيٓ سىاء صىسح واحذح    

ً أوضش ِٓ صىسح ثبٌخجش اٌىاحذ ثٕسجخ ثٍغذ ( أو ف٪ 313ثبٌخجش و اٌزً ثٍغذ ٔسجزهب )

( ، أِب ثبٌٕسجخ ٌٍصحفزيٓ اآلخشريٓ ٔجذ أْ صحيفخ اٌىفذ رفىلذ فً اٌصىسح 4313٪)

( ِمبسٔخ ثصحيفخ أخجبس اٌيىَ اٌزً ثٍغذ ٪3133اٌىاحذ فً اٌخجش حيش ثٍغذ ٔسجزهب )
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لذ جشيذح أخجبس ( ، أِب ِٓ حيش رىاجذ أوضش ِٓ صىسح فً اٌخجش اٌىاحذ رفى٪313ٔسجزهب )

 (1٪3313( ثيّٕب جبءد أخيشح صحيفخ اٌىفذ ثٕسجخ ثٍغذ )٪3313اٌيىَ ثٕسجخ ثٍغذ )
  " المنشورة من حيث المضمون.الصور  نوعمحور " الشكل الفنى 

عدد التكرارات و النسب المئوية لنوع الصور التى نشرتها  يوضح (9) جدولال 
 من حيث المضمون. بحثصحف عينة ال

 

 المجموع الوفد اليوم السابع  أخبار اليوم نوع الصورة
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 ٪48.5 ..4 ٪9.9 .2 ٪31.6 21. ٪7.6 42 إخبارية
 ٪99.3 .. ٪3.3 .. ٪11.5 .. ٪7.4 44 الموضوعات

 ٪17.3 22 ٪3.1 2. ٪11.1 .2 ٪4.16 6. ذات طابع إنساني
 ٪11.7 4. ٪3.8 2. ٪5.8 48 ٪9.13 . شخصية
 ٪1.4 4 ٪1.9 . 1 1 ٪1.9 . انفوجراف

مركبة  وىو أكتر من حجم العينة األساسي وذلك الحتواء الخبر عمي صور .22بمغ حجم التكرارات 
 224وتم حساب النسب المئوية حسب حجم العينة األساسية ن= تجمع بين نوعين مختمفين

خذِزهب يزضح ِٓ اٌجيبٔبد اٌّزىاجذح فً اٌجذوي اٌسبثك رعذد أٔىاع اٌصىس اٌزً اسز   

صحف عيٕخ اٌجحش فً رغطيزهب اٌّصىسح ٌألحذاس اإلسهبثيخ ، فٕجذ أْ اٌصىس اإلخجبسيخ 

( ، رٍزهب فً اٌّشرجخ اٌضبٔيخ ٪4313صىسح ثٕسجخ ) 333جبءد فً اٌّشرجخ األوًٌ ثعذد 

( ، صُ جبءد اٌصىس راد ٪ 3311صىسح ثٕسجخ ) 33صىس اٌّىضىعبد حيش ثٍغ عذدهب 

( ، صُ ٪3311صىسح ثٕسجخ ) 33شرجخ اٌضبٌضخ حيش ثٍغ عذدهب اٌطبثع اإلٔسبٔي فً اٌّ

( ، صُ جبءد فً ٪3313صىسح ثٕسجخ ) 33اٌصىس اٌشخصيخ فً اٌّشرجخ اٌشاثعخ ثعذد 

 (1٪314اٌّشرجخ اٌخبِسخ و األخيشح االٔفىجشاف ثعذد صىسريٓ ثٕسجخ )

اإلسهبثيخ األحذاس  ِىضىع اٌزغطيخ و هى رصذس اٌصىس اإلخجبسيخ يشجع إًٌ طجيعخ   

حيش هذفذ أغٍت اٌصىس ٌجيبْ ٔزيجخ ولىع اٌحذس اإلسهبثً وّب يٍزَ اٌزغطيخ اٌحبٌيخ فىس 

لىع اٌحذس ، رٍزهب صىس اٌّىضىعبد اٌزً أظهشد جهىد اٌذوٌخ فً اٌزصذي ٌإلسهبة و

 ع اٌحذس1لو ثعض صىس األسشيف فً حبٌخ رعزس ٔشش صىسح ِٓ ِى

 ورة.محور "أسموب العرض" مساحة الصور المنش 
عدد التكرارات و النسب المئوية لمساحة  يوضح (3) جدولال

 بحثال عينة اإللكترونية الصحف الصور كما جاءت في
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 مساحت الصور

 الوفد اليوم السابع أخبار اليوم
 ٪ ن ٪ ن ٪ ن

 ٪19.6 62 ٪41.1 26. ٪19.8 66 كبيرة
 ٪1.9 . ٪18.5 64 ٪1.6 4 متوسطة
 1 1 1 1 ٪1.9 2 صغيرة

 ٪19.8 66 ٪58.6 481 ٪91.4 .. مالياالج
يزضح ِٓ اٌجيبٔبد اٌّزىاجذح فً اٌجذوي اٌسبثك ِذي اهزّبَ اٌصحف اإلٌىزشؤيخ عيٕخ    

ِسبحخ اٌصىس ، و ٔالحع أْ  اٌجحش ثبٌزغطيخ اٌّصىسح ٌألحذاس اإلسهبثيخ ِٓ خالي

ب عذد اٌصىس اٌصىس اٌىجيشح احزٍذ اٌّشرجخ األوًٌ حيش ثٍغ عذد اٌصىس اٌىجيشح ، راله

اٌّزىسطخ ، و فً اٌّشرجخ األخيشح ٔجذ اٌصىس اٌصغيشح ، و هزا يذي عًٍ ِذي اسزفبدح رٍه 

اٌصحف ِٓ اٌىسيظ اإلٌىزشؤً ، اٌزي لذَ حً جزسي ٌّشىٍخ اٌّسبحخ فً اٌصحف 

 اٌىسليخ ، فمبِذ اٌصحف اإلٌىزشؤيخ ثبٌزىسع فً ٔشش اٌصىس اٌىجيشح 1

صىسح ثٕسجخ  333فً عذد اٌصىس اٌىجيشح حيش ثٍغ عذدهُ  رفىلذ صحيفخ اٌيىَ اٌسبثع   

( ، صُ ٪3313صىسح ثٕسجخ ) 33( ، رٍزهب صحيفخ أخجبس اٌيىَ حيش ثٍغ عذدهُ 4313٪)

( ، أِب فيّب يزعٍك ثعذد ٪3313صىسح ثٕسجخ ) 33صحيفخ اٌىفذ حيش ثٍغ عذد اٌصىس 

صىسح ثٕسجخ  33 اٌصىس اٌّزىسطخ ٔجذ أيًضب رفىق اٌيىَ اٌسبثع حيش ثٍغ عذدهُ

( ، صُ صحيفخ ٪313صىس ثٕسجخ ) 1( ، رٍزهب أخجبس اٌيىَ حيش ثٍغ عذد اٌصىس 3313٪)

( ، أِب ثبٌٕسجخ ٌٍصىس ٪313اٌىفذ حيش ثٍغ عذد اٌصىس صىسح واحذح فمظ ثٕسجخ )

اٌصغيشح ٔجذ عذَ وجىدهب فً وال ِٓ صحيفزً اٌيىَ اٌسبثع و اٌىفذ و الزصبس رىاجذهب 

(1 و هزٖ اٌجيبٔبد و إٌست ٪313صىس ثٕسجخ ) 4اٌيىَ حيش ثٍغ عذدهُ فً صحيفخ أخجبس 

رىضح اهزّبَ صحيفخ اٌيىَ اٌسبثع عٓ غيشهب ِٓ صحف عيٕخ اٌجحش ثٕشش اٌصىس 

اٌصحفيخ عًٍ ِسبحبد وجيشح و ِزىسطخ ٌزحمك أوجش اسزفبدح ُِ ِّيزاد إٌشش 

 اإلٌىزشو1ًٔ

 رة.مصورة التى تضمنتها الصورالمنشو محور األطر ال  
التي استخدمتها عدد التكرارات و النسب المئوية لألطر  يوضح (4) جدولال

  صحف عينة البحث في نشر صور األحداث اإلرهابية
 

 األطر المصورة
 المجموع الوفد اليوم السابع أخبار اليوم

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك
 ٪94.3 16. ٪5.1 44 ٪15.3 86 ٪3.8 2. االهتمامات اإلنسانية

 ٪95.5 4.. ٪5.1 44 ٪13.7 .8 ٪6.5 .4 الخسائر
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 ٪74.9 .44 ٪17.3 22 ٪38.3 21. ٪18.5 64 و القانونىاألمني 
 ٪55.5 428 ٪11.3 28 ٪31.9 42. ٪14.9 84 التقني 
 ٪39.15 24. ٪3.6 8. ٪17.6 26 ٪11.8 26 الدعم

 ٪91.7 4. 1 1 ٪13.5 81 ٪7.9 44 المؤامرة
 ٪1.8 6 ٪1.9 . ٪1.5 2 1 1 السياق التاريخى
عمي أكثر  الصورة الواحدةالحتواء  وىو أكتر من حجم العينة األساسي وذلك 146.بمغ حجم التكرارات 

 .224ةحسب حجم العينة األساسية ن= وتم حساب النسب المئوي إطارمن 
يزضح ِٓ اٌجيبٔبد اٌّزىاجذح فً اٌجذوي اٌسبثك رٕىع األطش اٌزً ظهشد فً اٌصحف    

اٌجحش و احزىاء اٌصىسح اٌىاحذح عًٍ أوضش ِٓ إطبس ، ؤجذ أْ اإلطبس  اإلٌىزشؤيخ عيٕخ

ِشح ثٕسجخ  133جبء فً اٌّشرجخ األوًٌ حيش ثٍغ عذد ظهىس فً اٌصىس  ي واٌمبٔىًٔاألِٕ

ِشح  343( ، صُ جبء فً اٌّشرجخ اٌضبٔيخ اإلطبس اٌزمًٕ حيش ثٍغ عذد ظهىسٖ ٪ 3413)

ِشح ثٕسجخ  343ضخ إطبس اٌذعُ حيش ظهش ( ، صُ فً اٌّشرجخ اٌضبٌ٪3313ثٕسجخ )

ِشح ثٕسجخ  331( ، صُ فً اٌّشرجخ اٌشاثعخ جبء إطبس اٌخسبئش حيش ظهش 13133٪)

ِشح  333( ، صُ جبء فً اٌّشرجخ اٌخبِسخ إطبس االهزّبِبد اإلٔسبٔيخ حيش ظهش 3313٪)

ثٕسجخ  ِشح 33( ، صُ جبء فً اٌّشرجخ اٌسبدسخ إطبس اٌّؤاِشح حيش ظهش ٪3411ثٕسجخ )

ا جبء فً اٌّشرجخ اٌسبثعخ و األخيشح إطبس اٌسيبق اٌزبسيخً حيش ظهش ( ، و أخيشً 3313٪)

 (1٪313ِشاد ثٕسجخ ) 3

سيطشح اٌجبٔت األًِٕ عًٍ اٌصىس ، فمذ وضش رىاجذ اٌّسئىٌيٓ و  ٓرعجش رٍه اٌجيبٔبد ع   

، رالٖ اٌجبٔت سجبي اٌششطخ و اٌجيش فً ِىلع اٌحذس ثعذ حذوس رٍه األعّبي اإلسهبثيخ 

اٌزمًٕ ِٓ خالي وجىد اٌّعذاد و األسٍحخ سىاء اٌّعذاد اٌّذٔيخ أو اٌعسىشيخ اٌزً رٍفذ 

 اإلسهبثيٓ اٌزيٓ رُ اٌمجض عٍيه1ُ  ٔزيجخ األعّبي اإلسهبثيخ أو ِعذاد و أسٍحخ

 مناقشة النتائج فى ضوء الدراسات السابقة:
بلف بينيا و بين نتائج الدراسات السابقة تنوعت النتائج السابقة ما بين االتفاق و االخت   

 ، وجاءت كالتالى:
  تمثل فى نتائج عدد الصور  .و أسموب العرض الشكل الفنى لمحورىبالنسبة (

 ومساحتها(
  دور الصورة عمى موقع اتفقت نتائج البحث مع دراسة الباحثة الشيماء صفو

افة التغطية فى كث ،التواصل الفيس بوك فى فيم و تذكر األحداث السياسية
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عينة البحث بالتغطية المصورة ، كما يوجد اتفاق فى المصورة و اىتمام الصحف 
استخدام اليوم السابع بإصدارتيا المختمفة كعينة لمبحث ، و لكن ظير اختبلف 

تيتم دراستيا باألحداث السياسية بصفة تمثل فى اختبلف موضوع البحث حيث 
 عامة.

 .بالنسبة لمحور األطر الخبرية 
  اتفقت نتائج البحث مع دراسة الباحث إبراىيم الرفاعى فى تصدر اإلطار األمنى

 .أيًضا واحتبللو المرتبة األولى بين األطر التى تضمنتيا الصحف عينة البحث
  اختمفت نتائج البحث مع دراسة  الباحثة مريم بسطا حيث سيطر وتصدر عندىا

 إطار الصراع. 
 النتائج العامة لمبحث:

بة االىتمام بالتغطية المصورة لؤلحداث الئلرىابية ، وتم استدالل ذلك ارتفاع نس .1
من عدد الصور المنشورة فى الصحف اإللكترونية عينة البحث ، وتضمن الخبر 
الواحد عمى أكثر من صورة ، باإلضافة إلى كثرة استخدام تمك الصحف لمصور 

نسبة بسيطة ، و لكن كبيرة الحجم بصورة كبيرة ولم تستخدم الصور الصغيرة إال ب
 ىناك تفاوت بين الصحف فى ىذا االىتمام.

جاءت بعض الصور التى نشرتيا الصحف اإللكترونية عينة البحث مكررة فيما  .9
بينيا ، حيث نجد الصورة منشورة بصحيفة اليوم السابع نفسيا بالوفد و أخبار 

 اليوم.
اإلرىابية  تعددت أنواع الصور المستخدمة فى التغطية المصورة لؤلحداث .3

بالصحف اإللكترونية عينة البحث ، و جاء ىذا التنوع سواء من حيث المضمون ، 
أو الشكل الفنى ، أو االمتداد ، وأدى ىذا التنوع و التعدد الختبلف أسموب 
ثراء التغطية المصورة المقدمة من قبل صحف  العرض الخاص بتمك الصور وا 

 عينة البحث.
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ى تواجدت فى الصور الصحفية المنشورة بالصحف تنوعت األشكال اإلرىابية الت .4
اإللكترونية عينة البحث ما بين تفجيرات و إطبلق نيران وتيريب أسمحة و إقامة 

 ممرات وأنفاق فى سيناء لتيريب المعدات البلزمة لمعمميات.
أظيرت األطر المصورة المستخدمة فى التغطية المصورة لؤلحداث اإلرىابية  .5

عينة البحث اىتمام الدولة باألحداث اإلرىابية حيث تصدر بالصحف اإللكترونية 
 اإلطار األمنى وداللتو تتمثل فى تواجد المسئولين و رجال الشرطة و الجيش.

 :توصيات البحث
ضرورة أن تيتم الصحف القومية و الحزبية بالتغطية المصورة عمى صفحاتيا  .1

لكترونى و تعمل عمى بصورة أكبر من ذلك ، و تحقق استفادة أكبر من الوسيط اإل
تطوير مواقعيا اإللكترونية بشكل أكبر ، حيث تحتاج تمك المواقع لمزيد من 

 التحديث و التطوير.
أن تحاول كل صحيفة الحصول عمى صور أكثر تفرًدا و تميًزا من ذلك و تقميل  .9

الصور األرشيفية و المكررة بين المواقع اإلخبارية بصورة عامة ، وفى حالة تعذر 
 عمييا االستفادة من االنفوجرافيك وصحافة البيانات وتوظيفيم.ذلك 

ضرورة العمل عمى إنشاء استراتيجية موحدة لئلعبلم من أجل التعامل مع  .3
األحداث اإلرىابية ومواجيتيا و التوعية بخطورتيا و طرق التصدى ليا ومن ثم 

دراك وليس اع  تباًطا.تكوين رأى عام قوى مناىض لئلرىاب بناًء عمى معرفة وا 
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