
 
 

 لتغريدات اإلعالميةمعالجة المواقع 
 عمى تويتر دونالد ترامب الرئيس األمريكي

 «مقارنة دراسة تحميمية»
 
 
 

 عمر ممدوح محمد نور الدين محمودالباحث/ 
 وم االتصال واإلعالمقسم عمباحث 

 جامعة عين شمس -كمية اآلداب
 
 
 
 
 
 
 

 
www.mercj.journals.ekb.eg 

http://www.mercj.journals.ekb.eg/
http://www.mercj.journals.ekb.eg/


 0202 نوفمبر( الثانيوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                          مجمة بحوث الشرق األوسط

-644- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 عمر ممدوح محمد نور الدين محمود  عمى تويتر دونالد ترامب الرئيس األمريكي لتغريدات اإلعالميةمعالجة المواقع  

-645- 

 ممخص:ال

المعالجة الصحفية لتغريدات دونالد ترامب  مضمون تحميل البحثاستيدف 
عمى تويتر، في إطار المقارنة بين مواقع إلكترونية عربية ودولية )بوابة األىرام 

حول ثبلث قضايا رئيسة  بحثوتمحور الع قناة الحرة األمريكية(. اإللكترونية، موق
 الشئون الداخمية.و رق األوسط، والعبلقات الخارجية، قضايا الش :ىي

خُمصت النتيجة إلى عدم وجود عبلقة بين كل من بوابة األىرام اإللكترونية، 
وموقع قناة الحرة األمريكية ووجود اتجاٍه ليم في معالجة تغريدات ترامب حول القضايا 

 في تغريداتو. المذكورة

اسُتخدم إطار المسئولية في المرتبة األولى تبله إطار الصراع، ثم إطار 
النتائج االقتصادية، ثم إطار التعاون، ثم األطر األخبلقية، وأخيًرا إطار االىتمامات 

 اإلنسانية.

إطار االىتمامات اإلنسانية ىو اإلطار الوحيد الذي ُوجدت بينو وبين  كان
تركيز تمك المعالجة ، مما يدل عمى اإلخبارية عبلقة ارتباطيةأطراف المعالجة 

 اإلخبارية عمى الجانب اإلنساني في تغريدات الرئيس األمريكي.
 

 

 

 

 

 

اتجاىات المواقع اإللكترونية نحو تغريدات  –تويتر -تغريدات دونالد ترامب  الكممات المفتاحية:
 .األطر اإلخبارية –ترامب 
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Abstract: 

This research aimed to analyze the content of the press of 

Donald Trump's tweets on twitter. The content analysis conducted a 

comparison between the news coverage of two websites: Al Ahram 

online gate and Al Hurrah American channel website. The research 

focused on 3 main topics within Trump's tweets: Middle East issues, 

US international relations, and the American internal affairs during the 

analysis period. The results showed that there was no correlation 

between the both sites and a presence of specific direction through 

their news coverage to Donald Trump's tweets. 

The responsibility frame was used in the first place, followed 

by the conflict frame in the second place, then the economic 

consequences frame in the third place, after that the cooperation frame 

in the fourth place ,the morality frame in the fifth place, and finally 

the Human Interest ,Personalization frame in the last place.  

However, the Human Interest, Personalization frame was the 

only frame that had a correlation with the News coverage parties, 

which refers to the focus of the news coverage on the human interest 

within the American president's tweets. 
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 : المقدمة

لمتواصل  اإلنترنتتعتبر وسائل التواصل االجتماعي إحدى تطبيقات 
واالتصال بالغير، وتتيح لممستخدمين بإنشاء صفحات شخصية تكون معروضة 

حة الرئيس األمريكي دونالد ترامب عمى لمعامة. ومن أبرز تمك الصفحات، صف
ن استخدام الرئيس األمريتويتر. لمرحمة  اا حقيقي  كي لتويتر بكثافة جعمت منو مؤسسً وا 

جديدة من االستخدام السياسي لوسائل التواصل االجتماعي، بعد أن حول حسابو 
 ،ويحتفل بإنجازاتو ،لو الرسمي عمى تويتر إلى منصة لرئاستو يطمق من خبلليا قراراتٍ 

  ا.ا وخارجي  ويياجم خصومو داخمي  

ن موقع تويتر أنو منذ تأسيس ترامب حسابو في مارس عوضح اإلحصاءات ت
يناير، أي قبل توليو المنصب الرئاسي رسمي ا، شارك بأكثر  99، وحتى يوم 9009
مميون متابع، وحظي  90، وتابعو أكثر من Reply ورد Tweet ألف تغريدة 43من 

ألف إعجاب لتغريداتو، في حين وصل معدل  79متوسط إعجابات بمغت أكثر من 
  (9.)ة تغريدةألف إعاد 97إعادة التغريد لو من قبل جميوره إلى 

وفي ىذا الشأن ، صارت الصفحة الرسمية لمرئيس األمريكي دونالد ترامب 
. وقد داتو حول مختمف القضايا السياسيةنافذًة لئلعبلميين لمتابعة تغري تويترعمى تمك 

ت الصحف تتناوليا أواًل بأول بما واسع الناطق حتى صار  باتت تغريداتو تثير جدالً 
 اإللكترونية ليا.فييا المواقع 

 :البحثمشكمة  -أواًل 

تغريدات ل تقييم المعالجة الصحفية حولترتكز  البحثومما سبق، فإن مشكمة 
مقارنة بين المواقع اإللكترونية  تحميمية ، في إطار دراسةعمى تويتر دونالد ترامب
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و، تغريداتمعرفة اتجاىات تمك المواقع نحو القضايا البارزة من خبلل و ، العربية والدولية
 باإلضافة إلى التعرف عمى اتجاىات المواقع نحو مضمون تغريدات.

 :البحثأهمية  -ثانًيا

 إلى أىمية عممية، وأىمية عممية وتطبيقية. البحثتنقسم أىمية 

 :األهمية العممية

بتغريدات  ؛ إذ يعنيإضافة في مجال تخصص عمم االتصال السياسي يعتبر
 (.عمى موقع التواصل االجتماعي )تويتر الرئيس األمريكي دونالد ترامب

 :األهمية العممية والتطبيقية

 إضافة عممية يمكن لممواقع اإللكترونية أن تستفيد من نتائجيا.يعتبر البحث 
 :البحثأهداف  -ثالثًا

 . تحميل تناول المواقع اإللكترونية لتغريدات الرئيس األمريكي دونالد ترامب عمى تويتر -9

اتجاىات المواقع اإللكترونية محل الدراسة في معالجتيا لتغريدات التعرف عمى  -9
 الرئيس األمريكي دونالد ترامب عمى تويتر.

 :الدراسات السابقة -رابًعا

 :ور اآلتيسوف يتم تناول عرض الدراسات السابقة من خبلل المح

 الدراسات اإلعالمية التي اهتمت باستخدامات السياسيين لتويتر.

1- Eun-JuLee, Hye-YonLee, Sukyoung Choi (2020): "Is the 

message the medium? How politicians' Twitter blunders affect 

perceived authenticity of Twitter communication"
(2)
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استيدفت ىذه الدراسة رصد أخطاء السياسيين التي يرتكبونيا عبر تغريداتيم 
معتقدات األفراد حول طبيعة التواصل من  أن تؤثر عمىن عمى تويتر، وكيف يمك

ُطبقت  .ا تجاه تغريدات السياسيينخبلل تويتر عن طريق رصد ردود أفعاليم أيضً 
ليب ا، قاموا بتقييم أسامبحوثً  350المرحمة األولى كانت عمى  :الدراسة عمى مرحمتين

 636عمى فكانت  ،ن عبر تويتر. أما المرحمة الثانيةالتواصل التي يتبعيا السياسيو 
 ا، وكانت عبارة عن امتداد لممرحمة األولى.مبحوثً 

 أهم نتائج الدراسة:

ن عمى تويتر والتي عة األخطاء التي يرتكبيا السياسيو أشارت النتائج إلى أن طبي
تمفت انتباه المتابعين من الجميور تؤدي إلى استخدام تويتر كمنصة لمتواصل الحقيقي 

ن تزيد من فعالية ارضين، فتغريدات السياسيو مؤيدين أو معبين المتابعين سواء كانوا 
 حمبلت وسائل التواصل االجتماعي من خبلل خمق شكر ومظير لمتواصل الحقيقي.

2- Ikka Koiranen, Aki Koivula, Teo Keipi, Arttu Saarinen (2019): 

"Shared contexts, shared background, shared values – Homophily 

in Finnish parliament members’ social networks on Twitter"
(3)

 

استيدفت الدراسة التركيز عمى الدوائر االجتماعية لمسياسيين في فنمندا عبر 
قات مواقع التواصل االجتماعي، وبالتحديد العوامل التي تؤثر عمى شبكات العبل

وذلك من خبلل % منيم يستخدمون موقع تويتر، 80ن إلمبرلمانيين عمى تويتر، حيث 
 تحميل تغريداتيم وتعميقات الجميور عمييا.

 أهم نتائج الدراسة:

توجد عبلقة ارتباطية بين البرلمانيين والمتابعين ليم عمى تويتر من حيث 
التأييد القائم عمى التوجيات السياسية المشتركة، وتقارب الخمفيات الثقافية بينيم، 
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لم يحظ البرلمانيون عمى نفس التأييد من كما  وكذلك القيم والرؤى، وذلك بشكٍل عام.
قبل المتابعين ليم عمى تويتر، عمى الرغم من أنو لوحظ أن الشبكات االجتماعية ليم 

 مشتركة، أى أن المتابعين ألي برلماني ىم نفس المتابعين لغيره من البرلمانيين.

3- Puva Grover, Arpan Kumar Kar, Yogesh K.Dwiredi, Marin 

Janssen (2019): "Polarization and acculturation in US Election 

2016 outcomes – Can twitter analytics predict changes in voting 

preferences"(4) 

استيدفت ىذه الدراسة تحميل خطاب مستخدمي موقع تويتر إبان االنتخابات 
ن طريق تويتر من لقياس مدى تعرضيم لبلستقطاب السياسي ع 9096الرئاسية عام 

أجل التأثير عمى قراراتيم االنتخابية والتأثير عمى سموكيم وتوجيييم نحو موقف 
انتخابي معين. وتفترض الدراسة حدوث االستقطاب السياسي وفقا لبلختبلفات في 

 الحمبلت االنتخابية اإللكترونية.

 أهم نتائج الدراسة:

بشكل كبير، من قبل  ثُبتت صحة فرضية حدوث استقطاب سياسي عبر تويتر
كما ثُبت أن الناخبين يتأثرون بالحمبلت االنتخابية  الحمبلت اإللكترونية االنتخابية.

، وفقا لبلختبلف بين الحمبلت، مما يؤكد قوة التأثير الذي يحدثو موقع عبر تويتر
 .تويتر لدى الجميور

4- S.Weaver, Hywel Williams, Lulia Cioroianu, Mattew Williams, 

Travis Coan, Susan Banducci (2018): "Dynamic Social Media 

Afilliations among UK politicians".(5) 

استيدف البحث عمل دراسة لسموك السياسيين عبر تفاعميم عمى موقع تويتر 
لمعرفة مدى اعتمادىم عمى الموقع كوسيمة إعبلمية عمى اعتبار أن حدوث عممية 
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خبلل الموقع في ازدياد. وركز البحث عمى دراسة دوائر االتصال السياسي من 
العبلقات االجتماعية اإللكترونية ألعضاء البرلمان، وألعضاء البرلمان األوروبي من 

 .9096و  9095ا خبلل عامي شيرً  97المممكة المتحدة. واستغرقت الدراسة حوالي 
 أهم نتائج الدراسة:

ت االجتماعية لمبرلمانيين عبر بناء دوائر العبلقاوجود تطور مستمر في 
بنية الشبكة االجتماعية المتطورة تظير حاالت انتماء متكررة  تويتر مع مرورالوقت.

كما  بين السياسيين لموقع تويتر، وذلك بناء عمى تحميل مضمون نصوص التغريدات.
أظيرت النتائج أن مضمون التغريدات يكون بناء عمى األحداث السياسية الكبرى، 

 احي األيديولوجية لمبرلمانيين والتوتر داخل األحزاب إبان االنتخابات البرلمانية.والنو 

بناء عمى تحميل مضمون التغريدات، فإن ذلك التوترالذي يحدث لمبرلمانيين و 
 .بغض النظر عن انتماءاتيم الحزبية أيديولوجيتيموتعبر عنو تغريداتيم يعبر عن 

5- Peter L.Francia (2018): " Free Media and Twitter in the 2016 

Presidential Election: The Unconventional Campaign of Donald 

Trump"(6) 

، والتي 9096تتناول تمك األطروحة نتيجة االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام 
شيدت فوز دونالد ترامب ليصبح الرئيس الخامس واألربعين لمواليات المتحدة األمريكية، 

جاوًزا بذلك كل التوقعات. وقد أشار المراقبون السياسيون أن أحد أسباب نجاح ترامب مت
 في االنتخابات يرجع لتركيزه عمى استخدام تويتر كوسيمة مجانية واستفادتو منيا.

 أهم نتائج الدراسة:

كشفت نتائج استطبلعات الرأي أن ترامب سيطر بالفعل عمى سوق وسائل 
دعاءات سببية حول ما إذا كان الم ُيمكن لمدراسة تقديم و  اإلعبلم غير المدفوعة.

استخدام ترامب لوسائل اإلعبلم المجانية الحرة مثل تويتر كانت األساس وراء فوزه أم 
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ن كانت استطبلعات الرأي أظيرت أنو سيطر عمى سوق وسائل اإلعبلم  ال، حتى وا 
ة البلزمة في استخدام أشارت النتائج إلى أن بعض الشروط األساسيوقد  المجانية.

، بل وكانت مفيدة في تقديم المزيد 9096موقع تويتر كانت متوفرة إبان انتخابات عام 
 من التحميل والتنبوء بالنتائج المستقبمية.

6- Jayeon Lee, Weiai Xu (2018): "The more attacks, the more 

retweets: Trump's and Clinton's agenda setting on Twitter"
(7)

 

استيدفت ىذه الدراسة المساىمة في تطبيق نظرية وضع األجندة وتنفيذ 
أدبيات الحمبلت السياسية عن طريق فخص تغريدات المرشحين، وتأثيرىا عمى ردود 

. استغرقت الفترة 9096أفعال الناخبين في ِخضم االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام 
حميل لمضمون تغريدات كل من دونالد شيور، تم خبلليم عمل ت 4الزمنية لمدراسة 

 تغريدة. 9575ترامب وىيبلري كمينتون، ووصل عدد التغريدات إلى 
  أهم نتائج الدراسة:

% من إجمالي التغريدات كانت عبارة عن شن ىجوًما ضد المرشح 50
، أي Favoriteكان ليذا اليجوم فعالية كبيرة، إذ تم الضغط عمى عبلمة وقد  اآلخر.

كما  .Retweetingاختيار التغريدات كأفضل تغريدات باإلضافة إلى إعادة نشرىم 
عكست تغريداتيم أولويات الموضوعات التي تناولوىا عمى المواقع اإللكترونية 

 لحمبلتيم االنتخابية.

في تغريداتو عمى موضوع "االنحياز أظيرت النتائج أن ترامب قد ركز 
 .امو لحممة كمينتون االنتخابية بالكذب والخداع والتضميلاإلعبلمي"باإلضافة إلى اتي

 بينما تغريدات ترامب عدد تغريدات كمينتون كانت ِضعف عدد تغريدات ترامب.

ُصنفت األفضل من قبل المتابعين وُأعيد نشرىا أكثر مما حدث مع تغريدات كمينتون، 
 وذلك  ثبلث مرات تغريدات كمينتون.
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 السابقة:التعميق عمى الدراسات 
التي تناولت األجنبية السابقة الباحث إلى مجموعة من الدراسات  توصل

فى الدراسات ، وقد وجد الباحث استخدامات السياسيين لمواقع التواصل االجتماعي
وفي ضوء تمك  بتمك الدراسة الحالية،جوانب ترتبط  عدةبيا  انالسابقة التى استع

 الدراسات الحظ الباحث اآلتي:
 كان ىدف الدراسة. اأي  أداة تحميل المضمون استخدمت معظم الدراسات السابقة  -9
 وفيما يتعمق بمواقع التواصل االجتماعي، فقد اىتمت الدراسات السابقة بدراسة -9

 ،االنتخاباتموضوعات عدة مثل  بخصوص تمك المواقعاستخدام السياسيين ل
استخدام قد استعان الباحث عمى وجو الخصوص بالدراسات التي بينت و 

 تويتر. لمواقع التواصل االجتماعي، خصوًصااألحزاب السياسية  والسياسيين 
وسائل اإلعبلم إلى وضع الموضوعات السياسية في أطر إعبلمية عمدت  -4

 في معالجتيا ليا.معينة 
ن األحداث والتغيرات السياسية تفرض نفسيا عمى تناول وسائل اإلعبلم ليا إ -3

 أخبارىا. وتناولومعالجتيا 

 :البحثتطبيق نظرية األطر اإلخبارية في  -خامًسا
 رية:اخبتعريف األطر اإل

رية ىي إحدى نظريات التأثير في مجال االتصال السياسي . اخبنظرية األطر اإل
؛ فوسائل اإلعبلم تقوم المواضيع عن طريق وسائل اإلعبلموىي أسموب عام في معالجة 
براز  غفال جوانب أخرى، واستخدام أسموب معينة فيو؛  جوانبباختيار موضوع ما وا  وا 

 ،وطرح حمول مقترحة بشأنيامحدد في توصيف المشكمة وتحديد أسبابيا وتقييم أبعادىا 
 .(8)القضية أو الموضوع بروز عمى تؤثر إعبلمية وذلك من خبلل اختيار أطر
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 رية:إلخباالفرض األساسي لنظرية تحميل األطر ا

تفترض ىذه النظرية أن األحداث ال تنطوي في حد ذاتيا عمى مغزى معين، 
نما تكتسب مغزاىا من خبلل وضعيا في إطار  يحددىا وينظميا وُيضفي  Frameوا 

غفال جوانب ا عمييا قدرً  من االتساق من خبلل التركيز عمى بعض جوانب الموضوع وا 
أخرى. فاإلطار الخبري ىو تمك الفكرة المحورية التي تنتظم حوليا األحداث الخاصة 

 . (9)بقضية معينة

 :البحثتوظيف نظرية تحميل األطر اإلخبارية في 

 ،التحميمية ةنظرية تحميل األطر اإلخبارية عمى مستوى الدراس يوظف البحث
رصد أبرز أنواع األطر وتحميميا وتصنيفاتيا التي قدمتيا معالجة يقوم الباحث ب حيث

واستخراج تمك األطر  لتغريدات الرئيس األمريكي دونالد ترامب عمى تويتر المواقع
خضاعيا لمتحميل الكمي.  وا 

 :البحثتساؤالت  -سادًسا

في معالجتيا لتغريدات الرئيس  المواقع اإللكترونية ركزت عميياما األطر التي  
 ؟األمريكي دونالد ترامب

لمضمون  البحثالمواقع اإللكترونية محل  كل موقع من ما اتجاه معالجة 
 ؟تغريدات الرئيس األمريكي دونالد ترامب

 :البحثفروض  -سابًعا

إحصائية بين أطراف المعالجة اإلخبارية لممواقع اختبلفات معنوية ذات داللة توجد 
 العربية والدولية لتغريدات الرئيس األمريكي دونالد ترامب بناء عمى المتغيرات التالية:
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 انتماء المواقع وفقا لبلتجاىات. -9

 طبيعة القضايا التي تعالجيا. -9

 .األطر اإلخبارية المستخدمة في المعالجة -4

 :لمبحثاإلجراءات المنهجية  - ثامًنا

 :البحثنوع  -6
حيث ترتبط  بمشكمة جديدة لم  الوصفية،إلى نوع الدراسات  بحثنتمى الي

 .ُيسبق دراستيا وال تتوافر بيانات ومعمومات كافية عنيا

 :البحثمنهج  -0

 اقع اإللكترونية.قارنة بين المو مالمنيج المقارن في ال عمى يعتمد البحث

 :البحثمجتمع  -1

 تغريدات الرئيس االمريكي ترامب عمى تويترفي  البحثيتمثل مجتمع 
 بالمواقع اإللكترونية العربية والدولية .

 :البحثعينة  -2

مواقع ال مجموعة من مضمونللمدة شير  مبلحظة الباحث الشخصيةوبناء عمى 
، بناء عمى سيولة التعامل معيا مواقع إلكترونية معينة فإن الباحث قد اختارإلكترونية، 

لتحميل مضمون معالجتيا لقضايا كان ترامب قد  أكثر من غيرىا، وذلكواإلبحار فييا 
وكانت الواليات المتحدة  ،دولًيا ويتر. وقد القت تمك القضايا جداًل تناوليا في تغريداتو عمى ت

 وفيما يمي نوضح عينة المواقع:طرًفا فييا،  
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 :مالحظة الباحثعينة المواقع حسب 

 اإللكترونية. بوابة األىرام -1
 قناة الحرة األمريكية. موقع -2

 ألنو (90)تصنيًفا حسب تصنيف موقع أليكسا األعمى عينة المواقعواستبعد الباحث 
بالتالي و ، الوصول لتناوليم لتغريدات ترامب صعوبة في الباحث وجدبالرجوع لؤلرشيف 

 استبعدىا الباحث من عينة الدراسة، وكانت تمك المواقع كاآلتي:

 قع النيويورك تايمزمو  -1

 موقع الواشنطن بوست -2

 USatodayموقع  -3

لمتأكيد عمى أسباب  –أي الخاص بموقع أليكسا  –ىذا اإلجراء  الباحث  وذكر
 .اعتماد الباحث عمى العينة المذكورة سابًقا

 :البحثأداة جمع بيانات  -3

 .أداة تحميل المضمون الكمي عمى المقارنة التحميمية أطروحتو فى يعتمد الباحث

 التحميل:قياس صدق وثبات  -4

بالنسبة لقياس صدق التحميل وصحتو، قام الباحث بعرض استمارة تحميل 
المضمون عمى مجموعة من األساتذة المحكمين المتخصصين في مجالي اإلعبلم 

في الجامعات المصرية والعربية، وذلك  )*(واإلحصاء وعمم النفس وعمم اإلعبلم االجتماع
بيدف التعرف عمى مدى صبلحية استمارة التحميل لمتطبيق بإجراء بعض التعديبلت التي 

 اقترحيا المحكمون، وقد تم التعديل بناًء عمى المبلحظات والمقترحات التي أبدوىا.
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االختبار أما بالنسبة لقياس ثبات التحميل، فقد قام الباحث باتباع أسموب إعادة 
Re-testوذلك )**(، حيث تم إعادة تحميل عينة من المضمون بواسطة باحث آخر ،

% من حجم العينة األصمي تقريًبا، ثم تم 90لمتعرف عمى اتساق المواد الصحفية بواقع 
حساب معامل الثبات ىولستي؛ لقياس درجة االتساق في التحميل حيث معامل الثبات 

 (. 9ن-9(/)ن9ىولستي )ت

= عدد الحاالت التي  9= عدد الحاالت التي يتفق عمييا الباحثان، ن 9تحيث 
 = عدد الحاالت التوصل إلييا الباحث الثاني. 9توصل إلييا الباحث األول، ن

وقد أشارت معامبلت االرتباط إلى االتفاق في تحميل فئات المضمون، حيث بمغ 
 ل بدرجة عالية.%، وتدل ىذه النسبة عمى ثبات التحمي0,85معامل الثبات 

 المعالجة اإلحصائية لمبيانات: -5

التحميمية، سيقوم الباحث بترميز  األطروحةبعد االنتياء من جمع بيانات 
دخاليا إلي الحاسب اآللي، البيا ائج ثم معالجتيا وتحميميا واستخراج النتنات وا 

 " SPSS   الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعيةاإلحصائية باستخدام برنامج "

Statistical Package for the Social Science. 

 :البحثاإلطار الزمني لمتطبيق عمى عينة  -6

من  موقع التي قام بيا كل الصحفية معالجةلم شامل يومي تحميل عمل تم
 ستةلمدة  ، موقع قناة الحرة األمريكية(اسة )بوابة األىرام اإللكترونيةالمواقع عينة الدر 

يونيو  90من  والتي بدأت تالية عمى تحكيم االستمارة من السادة الُمحكمين، شيور
 .9099 ديسمبر 90حتى  9099
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 : االستخدامات السياسية لتويتر

 استخدام تويتر في الدعاية السياسية: .6

 أداة مجرد يعد الماضية، ولم القميمة السنوات خبلل كثيًرا تويتر موقع تطور
 السياسيين مشاىير منيا يطل أصبح نافذة بل األصدقاء، بين شخصي تواصل
 من يتسابق إعبلمية منصة كماأصبح جميورىم، وغيرىم مع والرياضيين والكتاب

 تسويقية تحقق منصة وأصبح السبق، تسجيل في المدونين مع خبلليا الصحفيون
 لمنظر البلفتة األمور ومن .سميم بشكل يستخدميا كيف يعرف لمن الفائدة الكثير من

 موقع صار ولذلك لمستخدميو؛ إمكانيات جديدة إضافة عمى دائًما دأب تويتر أن
المنوطة بيم  بمسؤولياتيم لمقيام لمجميع الفرصة يتيح ”تويتر“االجتماعي  التواصل

 .(99)داخل المجتمع

وخبلل األعوام األخيرة كان استخدام كل من النخب السياسية، والصحفيون، 
لبلتجاىات السياسية، ومعرفة حجم تأثير الحمبلت الدائرة  واألفراد لموقع تويتر كمؤشر

عمى حالة الحوار بين رواد الموقع، واكتشاف إذا كان ليذا الحوار تأثيًرا عمى النتائج 
ويزُعم الباحثون أن تويتر ُيمكن أن ُيستخدم كأداة لبلتصال السياسي،  االنتخابية.

 Puva Groverوىذا ما أكدتو دراسة سابقة وىي  .(99)خاصًة إبان االنتخابات
استقطاب سياسي لمناخبين عن طريق تويتر إبان االنتخابات  وجودمن  (94)وآخرين

 .9096الرئاسية عام 

فإن تأثير المنافسة عمى تويتر كان أقوى من تأثير المجموعات األخرى مثل 
فإنو يتم استخدام تويتر كوسيمة  ،(93)الفاعمين السياسيين والعوام. وحسب دراسة سابقة

ُمثمى في االتصال السياسي؛ فإن أكبر استخدام لتويتر في االنتخابات السياسية كان 
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لنشر المقترحات السياسية من ِقبل األحزاب السياسية من خبلل التغريدات المستخدمة 
حدى ن إإال إ في الدعاية السياسية، والتي اتسمت بالصعوبة في فيميا وحل شفرتيا.

بشكل  لتواصل االجتماعي بشكل عام وتويتربينت أنو لم يكن لمواقع ا (95)الدراسات
في الدعاية االنتخابية، ومن ثم في نتائج االنتخابات. وبينت نفس خاص تأثير قوي 

ن استخداميم لتويتر إال إ الدراسة أن رجال السياسة يستخدمون تويتر بشكل نشط،
 .(96)السياسي يتفاوت من شخص آلخر في االتصال

من  (97)، ما أظيرتو إحدى الدراساتالبحث الحاليوما يدعم أسباب إجراء 
االىتمام الدولي التي تحظى بو االنتخابات األمريكية، وىذا ما حدث مع الرئيس 

إلى التعرف عمى تأثير استخدام  نفس الدراسة السابقةالسابق باراك أوباما، وقد سعت 
سائل التواصل االجتماعي وتكنولوجيا االتصال عمى حممة أوباما االنتخابية لو 

المواطنين وعممية المشاركة السياسية في الديمقراطية والتحول من عممية ضم 
ضحت و المواطنين إلى الحممة إلى عممية التعريف بالحممة لمكثير من المواطنين. وأ

المبليين كنتيجة الدراسة أن أوباما كرئيس أمريكي حظى بالكثير من الدعم والتأييد من 
ن حادث تنصيب أوباما كما إ استخدامو لوسائل التواصل االجتماعي، وخاصة تويتر،

كرئيس لمجميورية قد تم تصويره بشكل إنساني كبير عمى مواقع التواصل االجتماعي 
، اإلنترنتلكسب مزيد من التأييد لمرئيس الجديد وذلك عمى موقع البيت األبيض عمى 

ئيس تتم عبر طرحيا دراسة أن حمول المشكبلت التي كان يطرحيا الر كما تؤكد نتائج ال
حيث يبدأ المشاركون من األفراد العاديين وضع رؤيتيم  ،لكترونيةعمى الساحة اإل

 لحمول لتمك القضايا وغالًبا ما يؤخد بالصحيح منيا.

 (98)ومما يبين حجم تأثير موقع تويتر عند الجميور، فإن إحدى الدراسات
الحزب الفائز في االنتخابات ىو أكثر حزب أثر في الرأي العام من خبلل  بينت أن
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استخدامو لتويتر. فبالتالي، فإن تمك الدراسة تتفق مع الدراسة التي بينت حجم تأثير 
أوباما لتويتر، وتأكيًدا لدوافع الدراسة الحالية حول تحميل استخدام ترامب لموقع تويتر 

موقع تويتر اإلمكانية لمحمبلت السياسية والمرشحين  كما يوفر في اتصالو السياسي.
لجعل المستخدمين يتابعونيم باستمرار من خبلل رسائل قصيرة في تغريداتيم تضع 

يوفر لممواطن مناًخا لممشاركة  -أي تويتر –المرشح في إطار إنساني لكونو 
 .(99)الديمقراطية

  استخدام تويتر في العالقات الدولية:  .0

االتصال السياسي غير مقتصر عمى الدعاية السياسية لبلنتخابات ن كما إ
فحسب، بل إنيا تصل إلى مستوى العبلقات الدولية كذلك، وىذا ما تقوم عميو الدراسة 

مدى قوة تأثير مواقع التواصل االجتماعي عمى  (90)الحالية أيًضا؛ إذ أظيرت دراسة سابقة
في الحراك السياسي، نحو الموضوعات المحمية، العبلقات الدولية؛ إذ تعتبر وسيمة ُتسيم 

واإلقميمية، والعالمية. كما تمثل قوة سياسية ناعمة تستخدم كإحدى أذرع السمطة السياسية 
عمى التأثير اإليجابي لمواقع التواصل االجتماعي عمى عممية الحاكمة.  فقد ركزت دراسة 

ية، والتشجيع عمى حرية الرأي العبلقات الدولية، وذلك من خبلل نشر مباديء الميبرال
. وأوضحت الدراسة أن تمك المواقع تعتبر بمثابة لتعبير والحوار عمى مستوى العالموا

دبموماسية رقمية. وقد أوصت إلى ضرورة إجراء دراسات عممية حوليا لصالح الحكومات؛ 
 . (99)كون تمك المواقع تعتبر من أدوات صنع القرار السياسي

 سياسة األمريكية:توظيف تويتر في ال

 90بدأ ترامب سيل تغريداتو الرئاسية بعد أقل من ساعة من تنصيبو رئيسا في 
، ومنذ ذلك الحين تركزت تغريداتو عمى اليجوم البلذع لخصومو 9097يناير من عام 
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من الحزب الديمقراطي ولمعارضيو من الحزب الجميوري وغير ذلك مما يتعمق بالسياسة 
 9389، نشر ترامب أكثر من 9097الشئون الداخمية. فخبلل عام الدولية وبعض ممفات 

تغريدة عمى تويتر غيرت من طريقة تغطية الصحفيين ألخبار البيت األبيض، كما غيرت 
من طريقة تعامل األمريكان مع رئيسيم الجديد بعد أن أصبحوا قادرين عمى التعرف بشكل 

بلل تغريداتو الذي سجل فييا تقريًبا من خ السياسية فوري ومباشر عمى أفكاره وتوجياتو
 .(99)كل كبيرة وصغيرة خبلل عامو األول من اعتبلء كرسي البيت األبيض

 :نتائج الدراسة التحميمية

كما عالجتيا المواقع  ،تغريدات الرئيس األمريكي دونالد ترامب عمى تويتر إطار
عمى مستوى الفنون الصحفية المستخدمة في معالجة تغريدات ترامب العربية والدولية 
 المواقع إجمااًل.

 (6جدول رقم )
 إجماال الصحفية المستخدمة في معالجة تغريدات ترامب الفنون

 
الفنون 
 الصحفية

  المواقع الدولية المواقع العربية
 قناة الحرة األمريكية بوابة األهرام اإللكترونية اإلجمالي

 % ك % ك % ك
 23.0 46 1616 62 3614 25 خبر

 20.7 36 2515 06 2215 15 تقرير
 4.44 7 716 2 313 3 قصة
 3.6 5 6612 3 010 0 تحميل

 622 613 62212 22 62212 76 إجمالي

 :إلى عدة نتائج ، من أهمها بيانات الجدول السابقتشير 

بمغ عدد المواد الصحفية بالمواقع عينة الدراسة والتي عالجت تغريدات ترامب  -9
 .مادة خبرية 945عمى تويتر 
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الصحفي ىو أكثر الفنون الصحفية المستخدمة في معالجتيا لكل القضايا،  الخبر -9
الصحفي بنسبة  التقرير%، يميو 35,9عمى مستوى مواقع عينة الدراسة بنسبة 

%، وأخيًرا التحميل الخبري بنسبة 6,66%، ثم القصة الخبرية بنسبة 39,9
5,9.% 

اعتمدت بوابة األىرام عمى الخبر الصحفي في المقام األول في معالجتيا  -4
 .%59,6لتغريدات ترامب بنسبة 

ا في المرتبة األولى أيضً عمى التقرير الصحفي األمريكية اعتمد موقع قناة الحرة  -3
 %.37,7بنسبة 

 المواقع في معالجتها لتغريدات دونالد ترامب االمصادر التي اعتمدت عميه
 (0جدول رقم )  

 مدى االستعانة بكل نوع من المصادر الصحفية كمصدر لممعمومات في معالجة تغريدات ترامب
 

 المحرر
  المواقع الدولية المواقع العربية

 األمريكيةقناة الحرة  بوابة األهرام اإللكترونية اإلجمالي
 % ك % ك % ك

 0 1 - - 111 1 نعم
 76 610 622 22 7415 66 ال

 622 613 622 22 622 76 إجمالي
 

 وكاالت األنباء
 اإلجمالي قناة الحرة األمريكية بوابة األهرام اإللكترونية

 % ك % ك % ك
 56.3 624 32 00 7011 62 نعم
 06.3 07 32 00 515 5 ال

 622 613 622 22 622 76 إجمالي
 

 وسائل اإلعالم
 اإلجمالي قناة الحرة األمريكية بوابة األهرام اإللكترونية

 % ك % ك % ك
 3.0 5 6612 3 011 0 نعم
 72.0 606 6614 17 7516 67 ال

 622 613 622 22 622 76 إجمالي



 عمر ممدوح محمد نور الدين محمود  عمى تويتر دونالد ترامب الرئيس األمريكي لتغريدات اإلعالميةمعالجة المواقع  

-663- 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى عدة نتائج، من أهمها:

 اإللكترونية: بالنسبة لبوابة األهرام

اعتمدت بوابة األىرام اإللكترونية عمى ثبلث وكاالت لؤلنباء بشكل أساسي 
األلمانية( في كل المواد الصحفية باستثناء موضوع مقتل  –رويترز  –ىم )أ.ف.ب 

ن، اعتمدت في مرة والذي عالجتو بوابة األىرام مرتي الرجل الثاني في تنظيم داعش
أحمد ، وفي المرة الثانية عمى المحرر الصحفي (94)عمى وكالة األنباء رويترز

. بينما اعتمدت عمى المحرر الصحفي أحمد نصار في معالجة التغريدة (93)عادل
مما يبين أن اعتماد البوابة عمى العنصر البشري أقل  .(95)الخاصة بالعبلقة مع مصر

 من اعتمادىا عمى الوكاالت التي تستعين بيا في تغطية أخبار تغريدات ترامب.

 بالنسبة لموقع قناة الحرة األمريكية:

معظم المواد المنشورة عمى الموقع لم تعتمد عمى مصادر صحفية ولم تذكر 
األنباء فقط فيما يتعمق بالصور المصحوبة أي مصدر، وكانت االستعانة بوكاالت 

 (.AP –رويترز  –لممواد الصحفية مثل )أ.ف.ب 

 :بالنسبة لكل موقع نوع الصور المستخدمة
 كعناصر إبراز بالنسبة لكل موقعنوع الصور المستخدمة  (1جدول رقم )

 
 نوع الصور

 اإلجمالي المواقع الدولية المواقع العربية
 قناة الحرة األمريكية اإللكترونيةبوابة األهرام 

 % ك % ك % ك
 57.1 625 3013 06 7314 64 شخصية

 65 01 2513 67 212 2 موضوعية
تجمع بين 
الشخصية 
 والموضوعية

6 6.6 2 7.6 3 1.5 

 622 613 622 22 622 76 إجمالي
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 تشير بيانات الجدول السابق إلى عدة نتائج، من أهمها:
% والصور 95,6بنسبة  الشخصيةاستخدمت بوابة األىرام اإللكترونية الصور  -9

 ا.%، في حين لم تستخدم النوعين معً 3,3الموضوعية بنسبة 
فقد استخدم الصور الشخصية  ،أما بالنسبة لموقع قناة الحرة األمريكية -9
 %.37,5%، والموضوعية بنسبة 59,5

أن استخدام الصور الشخصية كانت األكثر  ةيتضح من النتائج السابق
ا من حيث النوع، في مقابل الصور الموضوعية أو الجمع بين الصور استخدامً 

ألن المواقع تركز عمى األشخاص التي تتناوليم المادة ؛ الشخصية والموضوعية
 الصحفية، وغالبية الصور الشخصية كانت من نصيب الرئيس األمريكي نفسو.

 لتحقيق سالسة اإلبحار بين كل موقع وبين تويتر مدى وجود وصالت
 (2جدول رقم )

 مدى وجود وصالت بين كل موقع وبين تويتر لتحقيق سالسة اإلبحار

بوابة األهرام  
 اإللكترونية

 اإلجمالي قناة الحرة األمريكية

 % ك % ك % ك
 02.2 11 53 11 - - نعم
 53.4 620 03 66 622 76 ال

 622 613 622 22 622 76 إجمالي

 تشير بيانات الجدول السابق إلى عدة نتائج، من أهمها:

 %.75استخدم موقع قناة الحرة األمريكية الوصبلت بنسبة  -9

وتؤكد تمك النتيجة عمى إبداء أكبر اىتمام بتغريدات ترامب مما يجعل  - أ
الموع ييتم بتوصيل القاريء بالتغريدة االصمية عمى موقع تويتر، ويتفوق 
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ذلك عمى باقي المواقع في االىتمام بوجود الوصبلت كعنصر  الموقع في
 إضافي في المعالجة الصحفية كعامل جذب لمقاريء.

في حين لم تستخدميا بوابة األىرام اإللكترونية عمى اإلطبلق، فالموقع لم ييتم  -0
بتوصيل القاريء لمتغريدة األصمية واكتفى في المعالجة الصحفية بنشر 

 االىتمام بتفاصيل شكمية أخرى خاصة بالتقنيات الحديثة.المعمومة فقط دون 
 استخدام كل موقع لألطر اإلخبارية في المعالجة الصحفية لتغريدات ترامب

 (3جدول رقم )

 كل موقع لألطر اإلخبارية في المعالجة الصحفية توظيف
 
 

 نوع األطر

 
مدى 
وجود 
 األطر

  المواقع الدولية المواقع العربية
 قناة الحرة األمريكية بوابة األهرام اإللكترونية اإلجمالي

 % ك % ك % ك

 
 إطار الصراع

 47.8 59 43,9 95 49,6 46 نعم
 69.9 83 65,9 99 60,3 55 ال

 900 945 900 33 900 99 إجمالي
 

األطر 
 األخالقية

 98.5 95 90,5 9 97,6 96 نعم

 89.5 990 79,5 45 89,3 75 ال
 900 945 900 33 900 99 إجمالي

إطار 
االهتمامات 

 اإلنسانية

 8.9 99 90,5 9 4,4 4 نعم
 99.9 994 79,5 45 96,7 88 ال

 900 945 900 33 900 99 إجمالي
إطار النتائج 

 االقتصادية
 46.4 39 99,5 94 49,6 46 نعم
 64.7 86 70,5 49 60,3 55 ال

 900 945 900 33 900 99 إجمالي
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 (3رقم )تابع جدول 
 توظيف كل موقع لألطر اإلخبارية في المعالجة الصحفية

 
إطار 

 المسئولية

 36.7 64 50 99 35,9 39 نعم
 54.4 79 50 99 53,9 50 ال

 900 945 900 33 900 99 إجمالي
 

 إطار التعاون
 90.8 98 99,3 5 95,4 94 نعم
 79.9 907 88,6 49 73,7 68 ال

 900 945 900 33 900 99 إجمالي

 ، من أهمها:تشير بيانات الجدول السابق إلى عدة نتائج

يعود استخدام األطر اإلخبارية إلى مضمون المعالجة الصحفية التي تمت 
الرئيسة  القضايالتغريدات ترامب بناء عمى األحداث السياسية التي تمت عمى مستوى 

ويعرض الباحث، )الشرق األوسط، والعبلقت الخارجية، والشئون الداخمية(،  ةالثبلث
 فيما يمي، بيانات الجدول السابق، ثم يناقش تفاصيميا:

 بالنسبة لبوابة األهرام اإللكترونية:

استخدمت بوابة األىرام اإللكترونية إطار المسئولية في المرتبة األولى بنسبة 
التي استخدمتيا البوابة.  يمييا في المرتبة الثانية %، من بين بقية األطر 35,9

طار النتائج االقتصادية كبلىما بنسبة  %، واستخدمت 49,6استخدام إطار الصراع وا 
%، 97,6%، بينما استخدمت األطر األخبلقية بنسبة 95,4إطار التعاون بنسبة 

 %.4,4وأخيرا إطار االىتمامات اإلنسانية بنسبة 

عمى تركيز بوابة األىرام اإللكترونية عمى قضية أوكرانيا وتدل تمك النتيجة  
التي جاء االىتمام بيا في المرتبة األولى والتي استخدمت إطار المسئولية في المرتبة 

حيث احتوت أغمب أنواع القضايا عمى  ،، ويميو إطار الصراعاألولى في األغمب
أو بعض النظراء من صراعات بين ترامب وبين الديمقراطيين أو وسائل اإلعبلم 
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رؤساء الدول األخرى مثل الرئيس الصيني والمرشد األعمى اإليراني عمى سبيل 
المثال. وكان الصراع حول سياسة ترامب، وكان ترمب يبرر سياساتو بناء عمى دوافع 

طار  ا لمصالح أمريكا االقتصاديةتحقيقً  اقتصادية )إطار النتائج االقتصادية(. وا 
ا لطبيعتيا، وتدل تمك النتيجة نظرً ؛ التعاون ارتبط بالعبلقات الخارجية في األغمب 

عمى اىتمام بوابة األىرام بالعبلقات الخارجية لمواليات المتحدة، وخاصة وأن بوابة 
حدة األمريكية األىرام ىي الموقع الوحيد الذي تناول العبلقة بين مصر والواليات المت

رغم أن تغريدة ترامب احتوت عمى صورة لترامب مع الرئيس المصري عبد الفتاح 
 ، ومع ذلك لم يتناوليا أي موقع آخر.اوكان اتجاه ترامب نحوىا إيجابي   ،السيسي

 بالنسبة لموقع قناة الحرة األمريكية:

بقية  % من بين50جاء استخدام إطار المسئولية في المرتبة األولى بنسبة 
األطر المستخدمة داخل الموقع في معالجة تغريدات ترامب. تبله إطار الصراع بنسبة 

%، وتساوى كل من إطار 99,5%، ثم إطار النتائج االقتصادية بنسبة 43,9
% لكل منيم، في حين جاء 90,5االىتمامات اإلنسانية مع األطر األخبلقية بنسبة 

فكان في  ،أما عن إطار المسئولية %.99,3ة إطار التعاون في المرتبة األخيرة بنسب
لمناصب أو إقالتيم، وبالنسبة إلطار الصراع فكان يتعمق  األغمب حول تولي أشخاص

 بيجوم ترامب عمى وسائل اإلعبلم.

 : اختبار فروض البحث

معنوية ذات داللة إحصائية بين أطراف المعالجة اإلخبارية لممواقع  اختبلفاتوجود 
 العربية والدولية لتغريدات الرئيس األمريكي دونالد ترامب بناء عمى المتغيرات التالية:

 انتماء المواقع بناء عمى االتجاىات. -9
 طبيعة القضايا التي تعالجيا. -9
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 األطر اإلخبارية في المعالجة. -4
توجد اختالفات معنوية ذات داللة إحصائية بين أطراف المعالجة اإلخبارية وانتماء  -أواًل 

 بناء عمى االتجاهات طرفكل 
 (4الجدول رقم )

 بين أطراف المعالجة اإلخبارية االختالف
 بناء عمى االتجاهات كل طرفوانتماء  

 
 

 المواقع

 
اتجاه 
 الموقع

قضايا 
الشرق 
 األوسط

العالقات 
 الخارجية

الشئون 
 الداخمية

  اإلجمالي
 
 0كا

 
 

درجة 
 الحرية

 
 

مستوى 
 % ك % ك % ك % ك المعنوية

 
بوابة 

األهرام 
 اإللكترونية

  9,9 9 9,9 9 4,9 9 - - إيجابي
 

4,948 

 
 
3 

 
 

0,599 
 

 99 90 95,3 8 4,9 9 99,5 9 سمبي
 86,8 79 89,7 34 94,5 99 87,5 7 محايد
 900 99 900 59 900 49 900 8 إجمالي

موقع قناة 
الحرة 

 األمريكية

  9,4 9 4 9 - - - - إيجابي
4,898 

 
3 

 
 6,8 4 4 9 90 9 - - سمبي 0,349

 90,9 30 94,9 49 80 8 900 9 محايد
 900 33 900 44 900 90 900 9 إجمالي

 بالنسبة لبوابة األهرام اإللكترونية:

بين بوابة األىرام اإللكترونية وبين وجود  إحصائي اال توجد عبلقة ارتباطية دالة  -9
وذلك  ؛اتجاٍه ليا في معالجة تغريدات الرئيس األمريكي دونالد ترامب عمى تويتر

عند مستوى  إحصائي ا، وىذه القيمة غير دالة 4,948=9ألن قيمة كـا
 .0,599معنوية=
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 يمي:ما وتدل تمك النتيجة عمى 

التزام البوابة بالمينية في المعالجة اإلخبارية مما أفرز عدم وجود عبلقة   - أ
 بين الموقع وبين المعالجة وأن الموقع لم يوجو المعالجة نحو أي توجو. 

التزام الموقع بسياسة الدولة المصرية التي ينتمي إلييا، وسياسة الدولة  - ب
فيي ليست سمبية  سياسة معتدلة نحو إدارة الرئيس األمريكي ترامب،

 وليست إيجابية.

نحو التغريدات الخاصة بقضايا الشرق األوسط،  التجاه معالجة البوابةبالنسبة  -9
، واالتجاه السمبي %87,5جاء االتجاه المحايد في المرتبة األولى بنسبة 

 %، ولم يكن ىناك أي اتجاه إيجابي عمى اإلطبلق.99,5بنسبة 
جاء ، و التغريدات الخاصة بالعبلقات الخارجيةأما بالنسبة التجاه معالجتيا نح  -4

%، وتساوى االتجاه 94,5االتجاه المحايد كذلك في المرتبة األولى بنسبة 
اإليجابي والسمبي لمبوابة في معالجتيا لموضوعات العبلقات الخارجية بنسبة 

4,9 .% 
جاء ، أما بالنسبة التجاه معالجتيا نحو التغريدات الخاصة بالشئون الداخمية -3

%، واالتجاه السمبي في 89,7االتجاه المحايد كذلك في المرتبة األولى بنسبة
%، واالتجاه اإليجابي في المرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة 95,3المرتبة الثانية بنسبة

9,9.% 

أنو إن كان اتجاه البوابة األول ىو االتجاه المحايد  توضح النتائج ،الصددوفي ىذا 
نحو كل القضايا، بما في ذلك قضايا الشرق األوسط، فالباحث يرى أن ذلك يرجع لسياسة 
البوابة التحريرية وشخصيتيا، أو ربما لسياسة الدولة المصرية المتوازنة نحو كل القضايا 

فإن النتائج تشير إلى وجود اتجاه سمبي  ،عمى الساحة السياسية، ولكن عمى الرغم من ذلك
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، رتبة الثانية نحو التغريدات الخاصة بالشرق األوسط، ولم يكن ىناك اتجاه إيجابيفي الم
ا في حد ذاتو عمى وجود رفض لسياسات ترامب نحو قضايا الشرق وىذا ُيعد مؤشًرا إيجابي  

ن كان االنجاه تتواجد بياىذا ىو المعبر عن انتماء البوابة لممنطقة التي ، و  األوسط ، حتى وا 
المحايد جاء في المركز األول، والسمبي في المركز الثاني، فيذا يدل عمى التزام البوابة 

ا ألن المواد الخبرية كانت األساس في المعالجة نظرً  ؛بقواعد المينية في التناول الصحفي
 رية.اخبوليست مواد الرأي وفقا لنظرية األطر اإل

 ع قناة الحرة األمريكية:بالنسبة لموق

بين موقع قناة الحرة األمريكية وبين  إحصائي اال توجد عبلقة ارتباطية دالة  -9
، 4,8985=9وذلك ألن قيمة كـا ؛لو في معالجة تغريدات ترامبتكوين اتجاٍه 

 .0,349عند مستوى معنوية= إحصائي اوىذه القيمة غير دالة 
%، وغاب 900االتجاه محايد بنسبة بالنسبة لقضايا الشرق األوسط، كان  -9

االتجاه السمبي واإليجابي. أما بالنسبة لمعبلقات الخارجية، فكان اتجاه 
%، ولم 90فكان بنسبة  ،%، أما االتجاه السمبي80المعالجة المحايد بنسبة 

فكان االتجاه المحايد  ،يكن ىناك أي اتجاه إيجابي. بالنسبة لمشئون الداخمية
% لكل 4وى االتجاه السمبي مع االتجاه اإليجابي بنسبة %، وتسا94,9بنسبة 
 منيما.

الجدير بالذكر، تعرض موقع قناة الحرة األمريكية لفترة توقف بدأت في الُثُمث  -4
، عمى نتيجة المعالجة إنعكاس، مما كان لو 9099األخير من شير سبتمبر 

 ومن ثم الخروج بنتيجة واضحة حول انتماء الموقع.
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 :ما يمي النتائج السابقة خالصة

كل من بوابة األىرام اإللكترونية، وموقع قناة الحرة انتماء ال توجد عبلقة بين 
القضايا  مجمل طبيعةحول في معالجة تغريدات ترامب  ااألمريكية ووجود اتجاٍه ليم

، ومن ثم ال توجد اختبلفات بين كبل الموقعين فيما يتعمق في تغريداتوالتي تناوليا 
 بوجود اتجاه ليما في معالجة تغريدات الرئيس األمريكي.

ا صحة المتغير األول جزئي   ثبوت (4رقم ) جدولالتؤكد النتائج الخاصة ب
القائل بوجود اختالفات بين أطراف المعالجة اإلخبارية وانتماء كل طرف بناء 

 عمى االتجاهات.
توجد اختالفات معنوية ذات داللة إحصائية بين أطراف المعالجة اإلخبارية  -ثانًيا

 وبين طبيعة القضايا

 (5جدول رقم )
 طبيعة القضايا بناء عمى أطراف المعالجة اإلخباريةبين  االختالفات

 
طبيعة 
 القضايا

  المواقع الدولية المواقع العربية
 قناة الحرة األمريكيةموقع  بوابة األهرام اإللكترونية اإلجمالي

 % ك % ك % ك
قضايا 

الشرق 
 األوسط

8 8,8 9 9,4 9 6.6 

العالقات 
 الخارجية

49 43,9 90 99,7 39 40.3 

شئون 
 داخمية

59 57,9 44 75 85 64 

 900 945 900 33 900 99 إجمالي

ا  0,954مستوى معنوية =       6درجة الحرية =          7,799=  9كـ
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 إحصائي اتشير بيانات الجدول السابق إلى أنو ال توجد عبلقة ارتباطية دالة 
= 9طبيعة القضايا التي تركز عمييا ألن قيمة كـابين و  أطراف المعالجة اإلخباريةبين 

وتدل تمك . 0,954عند مستوى معنوية =  إحصائي ا، وىذه القيمة غير دالة 7,799
 اآلتي: النتيجة عمى

 طبيعة القضايا.عدم وجود اختبلفات بين أطراف المعالجة اإلخبارية وبين   - أ

حيث أن طبيعة القضايا لم ( من 6مع نتيجة الجدول رقم ) تتماشى تمك النتيجة- ب
قناة الحرة ، تؤثر عمى اتجاه المواقع اإللكترونية )بوابة األىرام اإللكترونية

  األمريكية(.
ثبوت صحة المتغير الثاني القائل بوجود ( عدم 5تؤكد نتائج الجدول رقم )

 اختالفات بين أطراف المعالجة اإلخبارية وبين طبيعة القضايا.
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بناء  أطراف المعالجة اإلخباريةبين  ةإحصائي اختالفات معنوية ذت داللةتوجد : ثالثًا
 .معالجة تغريدات دونالد ترامبالمستخدمة في  اإلخبارية طراأل عمى

 (6جدول رقم )
 اإلخبارية األطربناء عمى  أطراف المعالجة اإلخباريةبين  االختالفات

 المستخدمة في معالجة تغريدات ترامب 

 تشير نتائج الجدول السابق إلى عدة نتائح من أىميا:
  

 
 

 نوع األطر

 
مدى 
وجود 
 األطر

  اإلجمالي المواقع الدولية الواقع العربية
 

 0كا

 
 

درجة 
 الحرية

 
 

مستوى 
 المعنوية

بوابة األهرام 
 اإللكترونية

 قناة الحرة األمريكية

 % ك % ك % ك
إإطار 

 الصراع
 21057 1 11622 15.6 36 1216 63 1714 14 نعم

 
 

 40.0 62 4317 07 4212 33 ال
 622 613 622 22 622 76 إجمالي

األطر 
 األخالقية

 1 01236 66.3 03 0213 7 6514 64 نعم
 
 

21261 
 66.3 662 5713 13 6012 53 ال

 622 613 622 22 622 76 إجمالي
إطار 

االهتمامات 
 اإلنسانية

 21226 1 661544 6.7 60 0213 7 111 1 نعم
 76.6 601 5713 13 7415 66 ال

 622 613 622 22 622 76 إجمالي
 

إطار النتائج 
 االقتصادية

 21025 1 21614 14.1 27 0713 61 1714 14 نعم
 41.5 64 5213 16 4212 33 ال

 622 613 622 22 622 76 إجمالي
إطار 

 المسئولية
 21666 1 21571 24.5 41 32 00 2316 26 نعم

 31.1 50 32 00 3217 32 ال
 622 613 622 22 622 76 إجمالي

إطار 
 التعاون

 21262 1 41531 02.5 06 6612 3 0311 01 نعم
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 بالنسبة إلطار الصراع:

بناء  أطراف المعالجة اإلخباريةبين  إحصائي اال توجد عبلقة ارتباطية دالة 
، وىذه القيمة غير دالة 4,830=9وذلك ألن قيمة كـا ؛استخدام إطار الصراع عمى

 .0,979عند مستوى معنوية= إحصائي ا

أطراف المعالجة وتدل تمك النتيجة عمى عدم وجود اختبلفات معنوية بين 
وذلك ألن مضمون تغريدات  ؛بشكل مجمل اإلخبارية بناء عمى األطر المستخدمة

ن إطار الصراع جاء في المرتبة اتيا فرضت ذلك عمى المواقع، حيث إترامب وحيثي
وذلك ألن أغمب الموضوعات التي تضمنتيا  ؛الثانية، كما أوضحت نتائج الدراسة
تبادل بين ترامب من جية وبين خصومو المعالجة احتوت عمى اليجوم الم

راء من رؤساء الدول األخرى مثل الرئيس الديمقراطيين ووسائل اإلعبلم وبعض النظ
فضبل عن  الصيني والمرشد األعمى اإليراني، عمى سبيل المثال، من جية أخرى.

 الصراع بين األتراك واألكراد في سوريا.

 بالنسبة لألطر األخالقية:

 بناء عمىعينة الدراسة  بين المواقع إحصائي اال توجد عبلقة ارتباطية دالة 
، وىذه القيمة غير دالة 9,358=9وذلك ألن قيمة كـا ؛استخدام األطر األخبلقية

 .0,384عند مستوى معنوية= إحصائي ا

وتدل تمك النتيجة عمى عدم وجود اختبلفات معنوية بين أطراف المعالجة 
من أبرز جوانب قضية  ، فكانت األطر األخبلقيةء عمى األطر األخبلقيةاإلخبارية بنا

إطار المسئولية، وليذا لم توجد اختبلفات بين أطراف المعالجة اإلخبارية  بعدأوكرانيا 
 بناء عمى األطر األخبلقية.
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 بالنسبة إلطار االهتمامات اإلنسانية:

بين المواقع عينة  إحصائي ا، توجد عبلقة ارتباطية دالة األطرعمى عكس بقية 
وذلك ألن قيمة  ؛استخدام إطار االىتمامات اإلنسانية بناء عمىالدراسة 

 +++ --.0,008عند مستوى معنوية= إحصائي ا، وىذه القيمة دالة 99,766=9كـا

 طار النتائج االقتصادية:إلبالنسبة 

 بناء عمىبين المواقع عينة الدراسة  إحصائي اال توجد عبلقة ارتباطية دالة 
، وىذه القيمة غير دالة 3,947=9وذلك ألن قيمة كـا ؛إطار النتائج االقتصادية

 .0,937عند مستوى معنوية= إحصائي ا

وتدل تمك النتيجة عمى عدم وجود اختبلفات بين أطراف المعالجة اإلخبارية 
برز األطر التي تم استخداميا في بناء عمى إطار النتائج االقتصادية، فكان من بين أ

ا لما فرضو مضمون المواقع بناء عمى تركيز ترامب عمى النواحي المعالجة وفقً 
 االقتصادية في تغريداتو.

 بالنسبة إلطار المسئولية:

بين المواقع عينة الدراسة وبين استخدام  إحصائي اال توجد عبلقة ارتباطية دالة 
عند  إحصائي ا، وىذه القيمة غير دالة 3,794=9وذلك ألن قيمة كـا ؛إطار المسئولية
 .0,988مستوى معنوية=

وتدل تمك النتيجة عمى عدم وجود اختبلفات بين أطراف المعالجة اإلخبارية 
بناء عمى استخدام إطار المسئولية وذلك بسبب مجيئو في المرتبة األولى من حيث 

 االستخدام عمى مستوى كل المواقع.
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 بالنسبة إلطار التعاون:

بين المواقع عينة الدراسة وبين استخدام إطار  إحصائي اال توجد عبلقة ارتباطية دالة 
عند مستوى  إحصائي ا، وىذه القيمة غير دالة 6,754=9التعاون، وذلك ألن قيمة كـا

 .0,080معنوية=

 وتشير نتائج العالقات السابقة إلى ما يمي:

األطر عدم وجود عبلقة بين جميع المواقع وبين استخدام  نتائج البحث أظيرت
، وبالتالي لم ُتسجل أي اختبلفات معنوية بين المواقع بناء عمى في الدراسةاإلخبارية 

حيث أظيرت النتائج وجود عبلقة  ،األطر اإلخبارية باستثناء إطار االىتمامات اإلنسانية
 بين المواقع. وجو االتفاق وىذا ىووبين استخدام إطار االىتمامات اإلنسانية،  بين المواقع

ن ما فرضتو ل يرجعاألطر وبين المواقع عينة الدراسة،  باقيعدم وجود عبلقة بين  وا 
  عمى أجندة المعالجة الصحفية لمتغريدات وما يتعمق بيا من تفاصيل. تغريدات ترامب

حول وجود اختالفات بين  ـاجزئي   الثالثالمتغير  صحة ومما سبق يتضح ثبوت
 .أطراف المعالجة اإلخبارية فيما يتعمق باألطر اإلخبارية المستخدمة
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 في ضوء التساؤالت والفروض:البحث  مناقشة أهم النتائج

الصحفي ىو أكثر الفنون الصحفية المستخدمة في معالجتيا لكل القضايا،  الخبر -9
، وأخيًرا الصحفي، ثم القصة الخبرية التقريرستوى مواقع عينة الدراسة، يميو عمى م

 التحميل الخبري.

الحرة األمريكية في معالجة موقع قناة ( أكثر اىتماًما من بوابة األىرام اإللكترونية -9
 تغريدات الرئيس األمريكي دونالد ترامب عمى تويتر.

األىرام اإللكترونية، وموقع قناة الحرة األمريكية ال توجد عبلقة بين كل من بوابة  -4
 .ترامب دونالد في معالجة تغريدات اووجود اتجاٍه ليم

أظيرت النتائج وجود عبلقة بين المواقع وبين استخدام إطار االىتمامات  -3
 اإلنسانية فقط دون باقي األطر.
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