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 مقدمة:
االتصةاالت  إن لثورة التكنولوجيا وانتشارها السريع في العالم في هذا القرن والمتمثمة  فةي تطةور وسةا           

لةت تلةو  العةالم إلةت  رية   و شبك  اإلنترنت و القنةوات الضاةا ي  تةرثيرا فةي التواصة  بةين شةعوب  و   العةالم وال
الضاةةا يل   اإل ةة م   لصةةنا ي ل لقةة  تنامةةت  ةةوة ا كونيةة  صةة يرة تربطبةةا شةةبك  اتصةةاالت والةة ة  بةةر ا  مةةار 

استقطاب الشبابل من خ   ما تبثة  مةن بةرامل  ممية  واجتما ية   وزا ت المنافس  بين القنوات الضاا ي   مت 
مرالمةةة   وأيةةة يولوجيات متعةةة  ة موجبةةة  إلةةةت المجتمعةةةات بجميةةةع شةةةرا ل  وخاصةةة  الشةةةباب بمختمةةة   وترفيبيةةة  
  العمري . 
وسةموكبم االجتمةا يل  و   تلولت القنوات الضاا ي  إلت أ اة لمترثير  مت الشباب ُمشِكم  لشخصةياتبم         

نمةا  مةت جميةع  لةيس  مةت   فق  أصبلت القنوات الضاا ي  ذو أهمي  بال ة  ا ثةر الصةعي  اإل  مةي فلسةبل وال
ميةةع شةةرا م المجتمةةع وأطيافةة   ون اسةةتثنا ل وا منيةة ل تسةةتب   ج ا نسةةاا االجتما يةة  واال تصةةا ي  والسياسةةي  

بةةرخرف فةةي التةرثير والت ييةةر خاصةة   مةةت الشةةباب سةمبا أو إيجابةةال و ةة  تلولةةت ا طبةةاا  فبةي تعمةة  بطريقةة  أو 
واإل ةة م إلةةت    الضاةةا ي  إلةةت ظةةاهرة اجتما يةة   امةة  ممةةا  فةةع بالع يةة  مةةن البةةالثين فةةي مجةةا   مةةم االجتمةةاع  

تضكيةر وسةةمول الشةبابل و راسةة   رهةا االجتما يةة  والثقافية ل وتتبةةع هةذ  ا ثةةار فةي أنمةةاط  راسةتبا كظةاهرة لبةةا أثا
الضاةا ي  فةي التةرثير  مةت  ةيم الشةباب وسةموكيات  و  طبيع  الترثير االجتمةا ي والتةوجيبي الةذل تمعبة  القنةوات 

  وتوافقبم ا سرل االجتما ي. مظبرهم الخارجي ومستواهم ال راسي 
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اإلنسةةاني  لمةةا  ن القنةةوات الضاةةا ي  هةةي الوسةةيم  ا  ةةوف وا  ةةم فةةي التةةرثير  مةةت المجتمعةةات ونظةةرا         
والبةةةرامل التةةةي تلةةةاكي ليةةةاة  الوا عيةةة  وشةةةب  الوا عيةةة       تممكةة  مةةةن اإلثةةةارة الصةةةوتي  والصةةةور النقيةةة  وبةةةث ا فةةة م

تسةعت إلةت الت ييةرل فةرن لبةا  ور  الشةباب التةي المجتمعات بكاف  طبقات  وشرا ل  خاص  ا جيا  الج ي ة من 
المتق مة ل لكنبةا فةي الة و  التةي تشةب  تلةوالت اجتما ية   الة و  مةؤثرا فةي الليةاة االجتما ية  واال تصةا ي  فةي 

ها مة   في هذا الت ييرل لق  وج ت ال و  العربي  نضسبا وسط ثةورة إ  مية   ترثيرها أساسيا كال و  العربي  يكون 
والتةر مم مةع هةذا الوا ةع بكة  مةا  فق  لاولت التضا    الضاا ي الل يثل  انتشار تكنولوجيا اإل  م زا  من أثرها 

التةي تلظةت بعناية  المجتمةع. ومةع ذلةل فةان اإل بةا   تستطيع من أ وات إال أنبا    تتصا م مع القةيم والثوابةت 
يةةت مةةن متابعتبةةال فعةة   السةةا ات التةةي وسةةريعا لتةةت أنةة   ةة  أن يخمةةو ب  مةةت مشةةاه ة القنةةوات الضاةةا ي  كبيةةرا 

أيام  متابع  القنوات الضاا ي  طوي  ج ال فا   ن طو  م ة البث يوميال واستمرار  جميع  يقايبا الشاب في 
لممشةاه ة فاة   ةن االسةتع ا   ا سبوع  ون  طم ل أو إجازة مع لال  نضسةي  جية ة لممتمقةيل مةع رمبة  ممتعة  

الم رسةة ل ومبمةةا كانةةت لالةة  الطالةةب مةةن االرتيةةاح  ال يتةةوفر فةةي طالةةب وبي ةة  لتقبةة  مةةا يعةةرض ويبةةثل وهةةذا 
تص  إلت لال  مشاه ة فيممةا مثيةرال أو لمقة  مةن لمقةات المصةار  ل أو   ستاذ ل أو ما ة من الموا ل فرنبا ال 

التقنية  مةع  خ ام كرة الق م فرسموب  رض البرامل والتمثيميات بمة  الةذروة فةي اإلخةراجل واسةت مباراة من مباريات 
  ترثيرها.  التشويال واإلمرا  ولسن العرض مما يجع  الطالب أسيرا لبا بسبب  وة 

لمقطةاع الخةاص   نوات القنوات الضاا ي  المجاني  في العالم العربيل سوا  كانت ممموك   و   تزاي            
 ةةول لمبةةث اللةةي والمباشةةر لجميةةع  مطةةا  أو الجبةةات اللكوميةة ل وتطمةةب ذلةةل تعةة   ا  مةةار الضاةةا ي  لتةةوفير 

 الم ن والقرف المستب ف 
 مشكمة الدراسة: 

تسةةةةةةعت ال راسةةةةةة  إلةةةةةةت تةةةةةةوفير بيانةةةةةةات ومعمومةةةةةةات  ةةةةةةن تشةةةةةةكي  اهتمامةةةةةةات الجمبةةةةةةور طبقةةةةةةا  جنةةةةةة ة         
القنةةةةةوات الضاةةةةةا ي  العربيةةةةة  وملتواهةةةةةا البرامجةةةةةي الةةةةةذل يتةةةةةرثر بطةةةةةرا التمويةةةةة  وأسةةةةةاليب اإل ةةةةة ن واةةةةة وط 

وممكيةةةة  القنةةةةاة وطبيعةةةة  التوجبةةةةات اإل  ميةةةة  لمقةةةةا مين باالتصةةةةا  ببةةةةا وربمةةةةا لجةةةةو  الةةةةبعض مةةةةنبم  المعمنةةةةين
لضبركةةةةة  ا خبةةةةةار أو  ةةةةة م التلقةةةةةا الكةةةةةافي مةةةةةن مصةةةةة ا ي  ملتواهةةةةةا ومصةةةةةا رها ويقةةةةةع أليانةةةةةا تلةةةةةت اةةةةة وط 
السةةةةةةبا اإل  مةةةةةةي واالتجةةةةةةا  العةةةةةةام لمةةةةةةا تنشةةةةةةر  وسةةةةةةا   التواصةةةةةة  االجتمةةةةةةا ي مةةةةةةن شةةةةةةا عات أو توجبةةةةةةات 
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موطةةةةة  تخةةةةة م أجنةةةةة ات خارجيةةةةة  و اخميةةةةة  معينةةةةة  فيصةةةةةبم الملتةةةةةوف البرامجةةةةةي لمضاةةةةةا يات العربيةةةةة  موجبةةةةةا م 
مسيسةةةةةةا  ون أن يتمتةةةةةةع باللةةةةةة  المطمةةةةةةوب مةةةةةةن المصةةةةةة ا ي  والليا يةةةةةة  التةةةةةةي تةةةةةةنص  ميبةةةةةةا مواثيةةةةةةا الشةةةةةةر  
رام اإل  مةةةةةةي والقةةةةةةوانين وال سةةةةةةاتير العربيةةةةةة  وتلةةةةةةافظ  مةةةةةةت السةةةةةةمع  اال  ميةةةةةة  لمضاةةةةةةا يات العربيةةةةةة  والتةةةةةة

المشةةةةةاه  لبةةةةةا وانجذابةةةةة  نلوهةةةةةا بمةةةةةا يترتةةةةةب  ميةةةةة  اهتمامةةةةة  بملتواهةةةةةا البرامجةةةةةي وتشةةةةةكي  اتجاهةةةةةات الةةةةةرأل 
 العام طبقا نلو بعض القاايا وانصراف   ن البعض ا خر.

و ةةةةةة  أثةةةةةةارت الضاةةةةةةا يات العربيةةةةةة  جةةةةةة الا واسةةةةةةعاا فةةةةةةي مصةةةةةةر بةةةةةةين رافةةةةةةض   ا بةةةةةةا وبةةةةةةين مؤيةةةةةة  لبةةةةةةا        
عربةةةةةي لةةةةةو  ماةةةةةمونبا البرامجةةةةةي ولةةةةةذا تتلةةةةة   مشةةةةةكم  ال راسةةةةة  فةةةةةي رصةةةةة  واختمةةةةة  المشةةةةةاه  المصةةةةةرل وال

ومعرفةةةةةةةة  وتلميةةةةةةةة  وتضسةةةةةةةةير العوامةةةةةةةة  المةةةةةةةةؤثرة  مةةةةةةةةت مصةةةةةةةة ا ي  الملتةةةةةةةةوف البرامجةةةةةةةةي لمضاةةةةةةةةا يات العربيةةةةةةةة  
 وتشكي  اهتمامات الجمبور.

 أىمية الدراسة:
با اإل  ميةةةةة  تكمةةةةةن فةةةةةي كونبةةةةةا بةةةةةاكورة ال راسةةةةةات التةةةةةي تلمةةةةة  الضاةةةةةا يات العربيةةةةة ل وتةةةةة رس مصةةةةة ا يت-1

واهتمامةةةةةةات الجمبةةةةةةةور بماةةةةةةةامينبال ليةةةةةةث تعتبةةةةةةةر العوامةةةةةةة  المةةةةةةةؤثرة  مةةةةةةت مصةةةةةةة ا ي  الملتةةةةةةةوف البرامجةةةةةةةي 
لمضاةةةةا يات العربيةةةة  وتشةةةةكي  اهتمامةةةةات الجمبةةةةور ظةةةةاهرة إ  ميةةةة  فريةةةة ة مةةةةن نو بةةةةا تلمةةةة  بعةةةة اا  سياسةةةةياا 

 بال رج  ا ولت وال  مياا بال رج  الثاني .
توليةةةةة  ال راسةةةةة  لممةةةةةا ة البرامجيةةةةة   ون ميرهةةةةةا مةةةةةن المةةةةةوا  التميضزيونيةةةةة  التةةةةةي إن االهتمةةةةةام الوااةةةةةم الةةةةةذل -2

تبةةةث  مةةةت الشاشةةة  يواةةةةم مةةة ف أهميةةة   راسةةة  هةةةةذا الماةةةمون والةةةذل يضتقةةةر فةةةةي كثيةةةر مةةةن ا ليةةةان لم  ةةةة  
 والمواو ي  والمص ا ي  وب  تليزات ا  مي  إلت ل  ما.

قاةةةةةةةةةايا المصةةةةةةةةةري  وخاصةةةةةةةةة  السياسةةةةةةةةةي  تسةةةةةةةةةميط الاةةةةةةةةةو   مةةةةةةةةةت كيضيةةةةةةةةة  تقةةةةةةةةة يم الضاةةةةةةةةةا يات العربيةةةةةةةةة  ال-3
واالجتما يةةةةةة  منبةةةةةةا و  راسةةةةةة  أسةةةةةةاليببا معالجتبةةةةةةا اإل  ميةةةةةة  لمماةةةةةةمون البرامجةةةةةةي و راسةةةةةة  مةةةةةةا تبثةةةةةة  مةةةةةةن 

 ما ة إ  مي  وتل ي  أساليب  ممبا والتكنيكات المستخ م  فيبا.
 أىداؼ الدراسة: 

 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ منيا:
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 راسةةةةةةة  وتلميةةةةةةة  الملتةةةةةةةوف البرامجةةةةةةةي المقةةةةةةة م بالضاةةةةةةةا يات العربيةةةةةةة   وذلةةةةةةةل بالنسةةةةةةةب  لمقاةةةةةةةايا السياسةةةةةةةي    -1
 واالجتما ي  واال تصا ي  المصري  في البرامل اللواري .

التلميةةةةةة  الكيضةةةةةةي ل طةةةةةةر الر يسةةةةةةي  وا طةةةةةةر الضر يةةةةةة  المسةةةةةةتخ م   نةةةةةة  معالجةةةةةة  القاةةةةةةايا المصةةةةةةري  فةةةةةةةي   -2
 لعربي  .البرامل اللواري  بالضاا يات ا

التعةةةةةةةةر   مةةةةةةةةت مةةةةةةةة ف ثقةةةةةةةة   الجمبةةةةةةةةور المصةةةةةةةةرل فةةةةةةةةي الملتةةةةةةةةوف اإل  مةةةةةةةةي البرامجةةةةةةةةي الةةةةةةةةذل   متةةةةةةةة    -3
 الضاا يات العربي .

الكشةةةة   ةةةةن اتجاهةةةةات الجمبةةةةور العربةةةةي نلةةةةو العوامةةةة  المةةةةؤثرة  مةةةةت مصةةةة ا ي  الملتةةةةوف البرامجةةةةي الةةةةذل  -4
 تبث  الضاا يات العربي .

العربيةةةةةةة  الهتمامةةةةةةةات الجمبةةةةةةةور وترتيةةةةةةةب أولويةةةةةةةات رصةةةةةةة  مةةةةةةة ف تشةةةةةةةكي  الملتةةةةةةةوف البرامجةةةةةةةي بالضاةةةةةةةا يات  -5
 وأجن ت  اإل  مي .

 الدراسات السابقة:
( حػػوؿ معالجػػة القنػػوات التميفزيونيػػة الحكوميػػة والخاصػػة ل زمػػات 0202دراسػػة سػػحر يسػػري أحمػػد رجػػب)

سةةعت ال راسةة  لمتعةةر   مةةت كيضيةة  معالجةة  القنةةوات التميضزيونيةة  اللكوميةة  والخاصةة  . (1)السياسػػية  ػػي مصػػر
ل زمات السياسي  في مصر من خ   إجرا   راس  تلميمي   مت  ين  من البرامل المذا ة   مةت كة  مةن  نةاة 

  فةي . ومن أهم نتا ل ال راسة   وجةو  تاةارب فةي المعمومةات وفةي أسةموب المعالجةON TVالني  ل خبار و 
القنوات  ين  ال راس  وبرز ذلل من خ    يام ك  برنامل بالبجوم أو ال فاع  ن اللكوم  المصري  والمجمس 
ا  مةةت لمقةةوات المسةةمل  مةةن جانةةب و البجةةوم والةة فاع  ةةن المتظةةاهرين والمعتصةةمين فةةي ميةة ان التلريةةر مةةن 

يةةث أكةة  برنةةامل قمةةن القةةاهرة   وجةةو  جانةةب أخةةر. إسةةتخ مت القنةةوات إطةةار المةةؤامرة إللقةةا  اإلتبامةةات مةةن ل
مؤامرة  اخمي  وخارجي   مت مصر نتيج  كثرة التظاهرات والبجوم  مت الشرط  ووزارة ال اخمي  في لين أبةرز 
برنةةامل قبمةة نا بالمصةةرل  إطةةار المةةؤامرة مةةن خةة   وجةةو  مةةؤامرة  مةةت المتظةةاهرين والمعتصةةمين فةةي ميةة ان 

لمصةةةةرل. باإلاةةةةاف  إلةةةةت وجةةةةو  مةةةةؤامرة مةةةةن جانةةةةب الشةةةةرط  اةةةة  التلريةةةةر ليضقةةةة و تعةةةةاط  و  ةةةةم الشةةةةعب ا
المتظةةاهرين مةةن خةة   إسةةتخ امبا العنةة  المضةةرط اةة هم.  بةةرز التراشةةا بةةين القنةةوات  ينةة  ال راسةة  المصةةا ر 
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براز ا را  التي تتوافا مع نمط ممكيتبم مما يزي  من تشويش المشاه    ويبرز ويؤك   مت  المجبول  لتمرير وال
 ومات خ   هذ  الضترة المتال .تاارب المعم

(حوؿ العالقة بيف التعرض لمقنوات الفضػائية اإلخباريػة العربيػة ومسػتويات 0219دراسة أبو بكر الوصيؼ)
هة فت ال راسة  لمعرفة  مة ف تةرثير الع  ة  بةين التعةرض لمقنةوات .و(0)المعر ة السياسية لدى الجميػور الميبػي
سياسي  لة ف الجمبةور الميبةي مةع  راسة  المت يةرات والعوامة  التةي يمكةن الضاا ي  العربي  ومستويات المعرف  ال

 أن تؤثر  مت هذ  الع   .
 61وطبقت ال راس  منبل المسم وتم تلمي   ين  من نشرات ا خبار في  ناتي الجزيرة والعربي  بمعة   

يةةا ال راسةة  المي انيةة  لمقةة  برنامجيةة  مةةن القنةةاتين  وتةةم تطب 55نشةةرة مةةن كةة   نةةاة باإلاةةاف  لتلميةة  ماةةمون 
مضةةر ة بملافظةة  طةةةرابمس العاصةةم  . وكةةةان مةةن أهةةةم  455 مةةت  ينةة   شةةةوا ي  مةةن الجمبةةةور الميبةةي  وامبةةةا 

النتةةا ل التةةي توصةةمت اليبةةا ال راسةة  هةةي أن ا خبةةار السياسةةي  ذات المصةة ر الخةةاص بالقنةةاة جةةا ت بالترتيةةب 
% لكةةة  مةةةن  6 62ليةةةث بم ةةةت نسةةةبتبا العامةةة   ا و  بةةةين مصةةةا ر ا خبةةةار السياسةةةي  بالنشةةةرات اإلخباريةةة 

%   وفةي المرتبة  الثالثة  ا خبةار السياسةي  15القناتين   ويمي ذلل في المرتب  الثانية  مصة ر شخصةي بنسةب  
وجةةو  فةةروا ذات  اللةة  إلصةةا ي  بةةين وأشػػارت نتػػائد الدراسػػة إلػػى :  %.2 6ميةةر ملةة  ة المصةة ر بنسةةب  

نةةةاث فةةةي مةةة ف اللةةةر  ص  مةةةت متابعةةة  القاةةةايا السياسةةةي   مومةةةا لصةةةالم الةةةذكور. جةةةا ت المبلةةةوثين ذكةةةور وال
الضاةةةا يات اإلخباريةةة  العربيةةة  فةةةي الترتيةةةب ا و   هةةةم الوسةةةا   اإل  ميةةة  التةةةي تعتمةةة   ميبةةةا  ينةةة  ال راسةةة  
لملصو   مت المعمومات  وأتام وجو       ارتباطي   ال  إلصا ي  بين مستويات تعرض الجمبور الميبةي 

اإلخباري  العربي    ومستويات المعرفة  السياسةي  مةن ليةث المت يةرات ال يمومرافية  لسةب مت يةرات لمضاا يات 
 النوع والمستوف التعميمي والمستوف اال تصا ل واإلجتما ت.

( حوؿ تأثير السياسة اإلعالمية  ي األطر اإلخبارية لمقضايا العربيػة  ػي 0218دراسة ياسر عبد المطيؼ )
ليةةث اسةةتعان البالةةث فةةي هةةذ  ال راسةة  بمةةنبل المسةةم بشةةقي  الوصةةضي والتلميمةةي مةةن خةة     (3)قنػػاة الجزيػػرة(

يةةوم تنةةاو  فيبةةا بالتلميةة   55إجةةرا   راسةة  مسةةلي   مةةت الماةةامين اإلخباريةة  بقنةةاة الجزيةةرة لضتةةرة زمنيةة  مةة تبا 
 75ينة  متالة   وامبةا القاي  الضمسطيني  والقاي  العرا ي  والمبناني . فا   ن تطبيا  راسة  مسةلي   مةت  

وتوصػمت مبلوثا من صناع ا خبار بقناة الجزيرة لو  ا ليات التي يتم توظيضبا في معالجة  القاةايا العربية  
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يستن  صناع اإلخبار الت السياس  اإل  مي  لمقناة في  ممي  بنةا  ا طةر الدراسة إلى عدة نتائد مف أىميا: 
رتباطيةة   الة  إلصةةا يا بةين أطةةر الصةراع  التةةي يعتقة  صةةناع اإلخبةةار الخبرية  لمقاةةايا العربية . وجةةو     ة  إ

أنبا ا طر ا مث  لتضسير القاايا العربية  الث ثة  ملة  ال راسة   وأطةر الصةراع الضعمية  التةي ظبةرت بالت طية  
 همية   اإلخباري  لمقاايا ذاتبا بقناة الجزيرة. وجةو     ة  إرتباطية   الة  إلصةا ي  بةين إ رال صةناع ا خبةار

السياسةة  التلريريةة  كملةة   ل هتمةةام بالقاةةايا العربيةة  وبنةةا  ا طةةر التضسةةيري  لبةةا واتجاهةةاتبم نلةةو اال تبةةارات 
اال تمةا   مةت مصةا ر إخبارية   -الاة وط الخارجية  -ق التليز اإلخبةارل :االلترافي  إلنتاج اإلخبار العربي  

 لي  السمول المبني لمقناة  .االلتزام ب  -االلتزام بالمعايير المبني  -بعينبا
( حوؿ التناوؿ اإلخباري لمقضايا اإل ريقية  ي القنوات الفضائية العربية 0217دراسة ناصر محمد  رغمي ) 

تسةعت هةذ  ال راسة  التركية   مةت  ور القنةوات الضاةا ي   .(4)دراسػة مقارنػة بػيف قنػاتي النيػؿ ل خبػار والجزيػرة
خيةة  والثقافيةة  وال ينيةة  لصةةالم الشةةعوب العربيةة  واإلفريقيةة  مةةن خةة   المعالجةة  العربيةة  فةةي توطيةة  الةةروابط التاري

اإل  مي  الصا    والمواو ي . وا تم ت ال راس   مت منبل تلمي  الماةمون لمنشةرات اإلخبارية  ليةث  ةام 
ا و مةا البالث برص  ا خبةار فةي  نةاتي النية  ل خبةار والجزيةرة وتنةاو  مةن خ لبمةا لجةم ا خبةار ومصةا ره

 إذا كان الت او  سمبيا أم إيجابيا وترتيب ا خبار والشخصيات الملوري .
( حػػوؿ المعالجػػة اإلخباريػػة لمقضػػايا السياسػػية العربيػػة  ػػي القنػػوات 0216دراسػػة داليػػا عثمػػاف إبػػراىيـ ) 

  بةةالقنوات ق تبةة   هةةذ  ال راسة  الةةت تلميةة  المعالجةة  اإلخباريةة  المق مةة. (5)الفضػػائية الموجيػػة بالملػػة العربيػػة
العربي     راس  مقارن  وذلل بالنسب  لمقاايا السياسي  العربي   24اللرة ا مريكي  ل والعالم اإليراني  ل وفرنسا 
ثبةةت ارتضةةاع نسةةب  ا خبةةار التةةي تقةة مبا وكػػاف مػػف أىػػـ نتائجيػػا: فةةي نشةةرات ا خبةةار والبةةرامل اإلخباريةة  ل 
%. 31.5% ثةةم يميبةةا مةةذيع ورسةةا   مراسةةمين33.5أو تسةةجيمي  بنسةةب  جميعبةةا مةةن خةة   مةةذيع ومةةا ة فيمميةة 

%  وفةةةةي 53.4ق24% وجةةةةا ت فرنسةةةةا61ارتضعةةةةت نسةةةةب  ف ةةةة ق الخبةةةةر السةةةةمبي  ليةةةةث كانةةةةت فةةةةي  نةةةةاة العةةةةالم
% بمةةا يتضةةا مةةع لقيقةة  جةةذببا لممشةةاه ين. أمةةا  ةةن  رجةة  التةةوازن فةةي  ةةرض ا خبةةار فقةة  كانةةت 55.6اللةةرة

% بينمةا انخضاةت النسةب  45.5%  وفةي اللةرة47.4ق24بةات نظةر  فةي فرنسةانسب  ف  ق ال يشةتم   مةي وج
واللةرة االلتةزام بةرهم  وا ة  تلريةر ا خبةار  24% في  ناة العالم. وهو مةا يعنةي ملاولة   نةاتي فرنسةا34.2إلي
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وهةةي أن تكةةون ملايةة ة  وال تشةةتم   مةةي وجبةةات نظةةر  بينمةةا  مةةي العكةةس اهتمةةت  نةةاة العةةالم بوجو هةةا  اخةة  
 خبار بما يار بقيم  الليا ي  في تلريرها وتق يمبا.ا 

( حػوؿ  دور قنػاة الجزيػرة الفضػائية  ػي أحػداث التلييػر السياسػي  ػي 0215دراسة محمد عارؼ محمػد ) 
سةعت هةذ  ال راسة  الةت رصة  وتل ية  الة ور الةذل  امةت بة   نةاة  (6)الوطف العربػي )الثػورة المصػرية نموذجػا(

يناير من خ   ت طيتبا وتناولبا لمل ث والتعر   مت طبيع  وشك  وآلي  وكيضية   25الجزيرة أثنا  وبع  ثورة 
التةةرثير الةةذل أل ثتةة  ت طيةة  القنةةاة لمثةةورة المصةةري   مةةت الثةةورة  ا تمةة  البالةةث فةةي هةةذ  ال راسةة   مةةت المةةنبل 

 طيتبةا وتناولبةا الوصضي التلميمي لوص  وتلمي   ور  نةاة الجزيةرة الضاةا ي  فةي الثةورة المصةري  مةن خة   ت
لبةةا ل وطبيعةة  هةةذا الةة ور وشةةكم  وكيضيتةة  وآليةةات تةةرثير   مةةت الثةةورة المصةةري . ا تمةة ت ال راسةة  أياةةا كوسةةيم  

  شةخص  تةم اختيارهةا بطريقة   ينة  كةرة 155لمبلث  مةت أ اة  االسةتمارة االستقصةا ي  ع بعينة  مكونة  مةن  ق
وراا هامةةةاا وملوريةةةاا فةةةي الثةةةورات العربيةةة  وخاصةةة  الثةةةورة لعبةةةت  نةةةاة الجزيةةةرة  وكػػػاف مػػػف أىػػػـ نتػػػائد: الةةثمل .  

المصري  ل وأسبمت إسباما  الياا في نجالبا واستمرارها وتنقمبا من بم   ربي  خر. هنال اتضا ةا  امةا تقريبةا 
 مت تجاوز  ناة الجزيرة في ت طيتبا لمثورة المصري  ل و  الت طي  الصلضي  لتص  الت ل و  صنا   الل ث 

رك  في الثةورة ل وهةو مةا يتنةافت مةع المبنية  المواةو ي  التةي يجةب أن تتمتةع ببةا وسةا   اإل ة م . إن والمشا
الت طيةة  التةةي لةةازت  ميبةةا الثةةورة المصةةري  مةةن  بةة   نةةاة الجزيةةرة كانةةت ت طيةة  منلةةازة لصةة  الثةةورة والثةةوار ل 

ي  ومبنية   نةاة الجزيةرة فةي ت طيتبةا وبالتركي  بما أنبا منلازة لمثورة فبةي اة  النظةام السةابا . شةابت مواةو 
لمثورة المصري  الكثيةر مةن الشةوا ب كونبةا انلةازت لجبة  تريية  الثةورة وهةو مةا ااةر بالصةورة العامة  لبةا كقنةاة 

 ملترف  ومبني  ل وجع  مو ضبا المسان  لمثورة في مل  شل .
سةعت  .cnn (7)اتي الجزيػرة والػػ( حوؿ المعالجة اإلخبارية ل زمة العراقية  ػي قنػ0214دراسة أميرة  تحي)

ال راسةة  بشةةك  أساسةةي إلةةت توصةةي  وتلميةة  وتضسةةير المعالجةة  اإلخباريةة  ل زمةة  العرا يةة  فةةي  نةةاتي الجزيةةرة 
ا مريكيةة   و امةةت البالثةة  بةةاجرا   راسةة  تلميميةة  مقارنةة  لمنشةةرات اإلخباريةة  التةةي تبثبةةا  نةةاة  cnnالقطريةة  وا  

وتوصةمت ال راسة  إلةت  جةا  اإلطةار  2515مةارس-لم ة ث ث  أشبر  مت التوالي ينةاير cnnالجزيرة و ناة ا  
جةا  إطةار مرجعية  القةوف  .%54 85السمبي في  ناة الجزيةرة بنسةب  أكبةر مةن اإلطةار اإليجةابي  ليةث بم ةت 

   فاإلطار ال يني.السياسي  العرا ي  في  ناة الجزيرة في المق م    يمي  اإلطار السياسي   ثم اإلطار القانوني 
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ينػػاير كمػػا يدركػػو  05( حػػوؿ دأداا القنػػوات التميفزيونيػػة خػػالؿ ثػػورة 0213دراسػػة ماىينػػاز رمػػزي محسػػف )
اهتمةت هةذ  ال راسة  بتلمية  مة ركات شةباب الثةورة وتقويماتة  لتنةاو  القنةوات التميضزيونية  . (8)الشباب المصػريد
م ف تعرض الشباب لمتميضزيون بب   متابع  ألة اث   ينايرل وذلل من خ   التعر   مت 25 ل اث  ثورة 

الثورةل القنوات التميضزيونية  التةي يتةابع مةن خ لبةا الشةباب ألة اث الثةورة وأفاةمي  هةذ  القنةوات ومسةتوف كضةا ة 
أسةةةةاليب الممارسةةةة  التميضزيونيةةةة  فةةةةي تناولبةةةةا  لةةةة اث الثةةةةورةل ومو ةةةةع القنةةةةوات التميضزيونيةةةة  المصةةةةري  قلكوميةةةة  

ن ليث تقويم أ ا با بشرن أل اث الثورة مقارن  بالقنوات ا خرف العربية  وال ولية ل ثةم التعةر   مةت  وخاص   م
الع  ةةة  بةةةين تقةةةويم تنةةةاو  القنةةةوات التميضزيونيةةة   لةةة اث الثةةةورة والخصةةةا ص ال يمومرافيةةة   لممبلةةةوثين. أجريةةةت 

إلةت  25ن تتةراوح أ مةارهم مةا بةين مضةر ة جمةيعبم مةن الشةباب المصةريين الةذي 512ال راس   مت  ين   وامبا 
سن  من الجنسين. وتمثمت أ اة جمع بيانات ال راس  في صليض  االستبيان بالمقاب ت الضر ي  المباشرة مع  35

كشضت النتةا ل  ةن أن التميضزيةون يةرتي فةي الترتيةب ا و  مةن ليةث كونة  وكاف مف أىـ نتائجيا: المبلوثين. 
% ل وأن هنال      موجب  بين استخ ام التميضزيون واستخ ام 94.3بانتظام قالوسيم  التي يستخ مبا الشباب 

اإلنترنةةت. ارتضةةاع نسةةب  مشةةاه ة القنةةوات التميضزيونيةة  كةة   مةةت لةة ةل ميةةر أنةة  تبةةين انخضةةاض تقةةويم  القنةةوات 
% مةةةن 42نقطةةة  أل مةةةا يعةةةا    799التميضزيونيةةة   مةةةت مؤشةةةر ا فاةةةمي ل فقةةة  جةةةا ت القيمةةة  ا  صةةةت بوا ةةةع 

% ل 27.3مجم  نقاط المؤشر ولصةمت  ميبةا  نةاة الجزيةرةل  يميبةا وبضةروا انخضةاض مملوظة   نةاة العربية  ق
% ل و نةةاة مصةةر اإلخباريةة  2.8 ل والقنةةاة ا ولةةت ق6.7%  ل ثةةم  نةةوات الليةةاة ق15.3العربيةة ق BBCثةةم  نةةاة 

% . ولةةم 1% ل وأخيةةراا القنةةاة الضاةةا ي  المصةةري  ق1.8% ل و نةةوات  ريةةم ق2.2% ل و نةةوات الملةةور ق2.2ق
تقة يم ألة اث ثةورة  يكن لقنوات التميضزيون اإل ميمي  المصري  أل وجو   مت مؤشر التقويم مةن ليةث  ورهةا فةي

يناير. و ن  المقارن  بين القنوات التميضزيوني  المختمض  من ليث تقويم المبلوثين لتناو  ك  منبةا  لة اث  25
ينةةةاير تبةةةين أن التقةةةويم اإليجةةةابي لمقنةةةوات المصةةةري  الخاصةةة  يةةةز ا  بضةةةروا جوهريةةة   ةةةن  25وتةةة ا يات ثةةةورة 

 القنوات المصري  اللكومي .
( حػػػػوؿ دتلطيػػػػة الجزيػػػػرة لمثػػػػورات العربيػػػػة مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر الشػػػػباب 0210لح )دراسػػػػة إبػػػػراىيـ صػػػػا

اسةةتب فت ال راسةة  معرفة  تقيةةيم الشةةارع اليمنةةي لقنةةاة الجزيةةرة فةي ت طيتبةةا لمثةةورات العربيةة  بشةةك   ةةام (9)اليمنػػيد
ذلةةل  وكةةذلل معرفةة  وتل يةة  معةةايير  نةةاة الجزيةةرة فةةي ت طيتبةةا ل لةة اث و   ةة  .والثةةورة اليمنيةة  بشةةك  خةةاص
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باتجاهةةات المةةالكين لمقنةةاة والممةةولين لبةةال ا تمةة ت ال راسةة   مةةت مةةنبل المسةةم بةةر اة االسةةتبيانل وشةةممت  ينةة  
وكػاف مػف لاةرموت .  -أب - ة ن -تعةز -مضر ة من الشباب اليمني من ملافظات قصةنعا  455ال راس  

ا يعتمة   مةت  وامة  مختمضة  مثة   إن تقيةيم  نةاة الجزيةرة فةي ليا يتبةا وفةي ت طيتبةا ومصة ا يتبأىـ نتائجيػا: 
م ف توافا آرا    -وخمضيت  الضكري  والسياسي   -آرا  المستجوب الشخصي   -مضبوم الليا ي  ل ف المستجوب 

مع السياس  العام  لمقنةاةل وبالتةالي فةان  اةي  المصة ا ي   اةي  نسةبي ل وال يسةتطيع ألة  أن يجةزم بمصة ا ي  
 ناة الجزيرة.  اي  الليا ي ل هي  مةت لسةب المواةوع المطةروح لمت طية ل مطمق   ل وسيم  إ  مي  ومنبا 

نمةةا كانةةت هنةةال  اةةي  مبةةا ئل فةة وافع  فمةةث ل فةةي لالةة  الثةةورات العربيةة  لةةيس هنةةال  اةةي  آرا  واتجاهةةاتل وال
نمةةةا  وافةةةع را يكاليةةة ل ومطالبةةة  بةةةالت يير الكامةةة  بسةةةبب فسةةةا   الثةةةورات العربيةةة  ليسةةةت مطمبيةةة  وال إصةةة لي ل وال

المنظوم  جميعبال لبذا ال يوج  هنال مقياس لمليا ية   نة ما يتواجة  ظةالم ومظمةومل فعنة ها ال توجة  ليا ية ل 
 ن الليا ية  هنةا تكةةون مشةارك  فةةي الظمةم نضسة ل ورسةةال  اإل ة م اللةةر هةي تلقيةا المبةةا ئ السةامي  والسةةعي 

 نلو تطبيقبا  مت أرض الوا ع.
القنػوات اإلخباريػة العربيػة  ػي تشػكيؿ صػورة مصػر لػدى الجميػور ( حوؿ دور 0210دراسة )ىبو شاىيف 

 262واستخ مت البالث  في ال راس  المنبل المسلي من خة    راسة  مي انية   مةت  ينة   وامبةا : (12)العربي
ليبيةةةةا    و امةةةةت اياةةةةا بةةةةاجرا   راسةةةة  تلميميةةةة  لمنشةةةةرتين -فمسةةةةطين–مضةةةةر ة مةةةةن الجمبةةةةور العربيقاإلمةةةةارات 

سةمات اإليجابية  الر يسيتين  بر  ناتي الجزيرة والعربي   مت م ف شةبرين. وتوصةمت ال راسة  إلةت  تصة رت ال
%  مةن إجمةالي  ة   المبلةوثين   بينمةا تمثمةت 1 61م مم صورة اإلنسان المصةرل وفقةا لممبلةوثين بنسةب  ق

% . تصةة رت السةةمات اإليجابيةة  م مةةم صةةورة مصةةر وفقةةا لممبلةةوثين بنسةةب  1 22السةةمات السةةمبي  بنسةةب  ق
سةنا  المسة ولي   %  من إجمالي     المبلوثين . تضو ت  ناة الجزيرة من ليث9 72ق تبنةي أطةر الصةراع   وال

 والنتا ل اإل تصا ي    وا خ  ي  كرطر لمقاايا المتعمق  بمصر بصورة تضوا تبني  ناة العربية  لتمةل ا طةر   
 بينما تضو ت العربي  في استخ ام إطار اإلهتمامات اإلنساني .

Ana ,seon-kyoung & gower – karla k. (2011) "How do The News Media Frame Crises?: A 
content analysis of Crisis News Coverage(11) 
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  وذلةل لمتعةر  2556تسعت ال راس  إلت تلمي  مامون ا طر الخبري  التي  ة مت ببةا ا زمةات خة    ةام 
اإلهتمةةةةام - مةةةت اإلطةةةار الخبةةةةرل الةةةذل تعتمةةةة   ميةةة  وسةةةةا   اإل ةةة م مةةةن بةةةةين ا طةةةر الخمسةةةة   ق المسةةة ولي 

 صةة   247اإلطةةار ا خ  ةةي   مةةن خةة   تلميةة  ماةةمون  ينةة   -اإلطةةار اإل تصةةا ل -الصةةراع -انياإلنسةة
إخباري . من  أهم نتا جبا  وسا   اإل  م تمي  إلت اإل تما   مت إطار المس ولي  فةي ت طيتبةا ل زمةات فةي 

اإل تصةةا ي  ل زمةةات . جةةا  المرتبةة  ا ولةةت   وكةةان فةةي المرتبةة  الثانيةة  اإلطةةار اإل تصةةا ل لت طيةة  الترشةةيرات 
إطةةار الصةةراع فةةي المرتبةة  الثالثةة  مةةن ليةةث إسةةتخ ام وسةةا   اإل ةة م لةة  فةةي ت طيةة  ا زمةةات المختمضةة . وتتضةةا 
النتةةا ل مةةع اإلتجاهةةات ال ربيةة  فةةي اسةةتخ ام ا طةةر والقةةيم اإلخباريةة  التةةي يةةتم معالجةة  القصةةص اإلخباريةة  مةةن 

 خ لبا .
 محتوى البرامجي بالفضائيات العربية:ثانيا: األدبيات المرتبطة بال

حوؿ العوامؿ المؤثرة عمي ترتيب أولويات قضايا القػائـ باتتصػاؿ  ػي 0202محمود مصطفي محمود الجمؿ
هةة فت إلةةي التعةةر   مةةي طبيعةة  ومبةةام  مةة    (10)البػػرامد الحواريػػة وعالقتيػػا باىتمامػػات الجميػػور  نحوىػػا

التول شو   والا وط التي يعرض لبا والتي تؤثر  مي اتخةاذ   ةرارات القا م باالتصا  في البرامل اللواري  ق 
بتق يم أفكار وال  ا   اةايا ومواةو ات معينة  واسةتبعا   اةايا أخةرل ومة ل تةرثير هةذ  الاة وط  مةي كيضية  
المعالج  لبذ  المواو ات وتبتم ال راس   مي الجانب ا خةر باهتمامةات الجمبةور  نلةو هةذ  البةرامل و وافةع 

لجامةة   ةةن الةةبعض ا خةةر منبةةا والمقارنةة  بةةين ترتيةةب أولويةةات الشةةباب الجةةامعي لمقاةةايا متاب عتةة  لبعاةةبا وال
المجتمعي  وترتيب أولويةات القةا م باالتصةا  لةنضس القاةايا المجتمعية  مةن خة   اال تمةا   مةي نظرية  واةع 

مل اللواري  في أربع  نوات فاا ي  ا جن ة. و   أجريت ال راس  المي اني  ا ولي  مي  ين  من العاممين بالبرا
فةةر ا ل وأجريةةت ال راسةة  الثانيةة  الخاصةة  بالشةةباب الجةةامعي  مةةي أربةةع جامعةةات  95مةةن خةة    ينةة   وامبةةا 

 فر ا. 455مصري  من خ    ين  مكون  من 
سةب  % مةن  ينة  الشةباب الجةامعي تتةابع البةرامل اللوارية  اليومية  بشةك  منةتظم و ن 25نسب   أىـ النتائد : 

 35% تتابعبا بشك  مير منتظم جامع  القاهرة ا كثر في متابع  ط ببةا لمبةرامل اللوارية  اليومية  بنسةب  85
%. أهةةةم  وافةةةع متابعةةة  13% وجامعةةة  المنصةةةورة ا  ةةة  فةةةي متابعةةة  ط ببةةةا لمبةةةرامل اللواريةةة  اليوميةةة  بنسةةةب  

يتبةا لملكومة  ممةا يجعمبةا تتنةاو  كة  القاةايا الشباب الجامعي لمبرامل اللواري  الخاص  استق ليتبا و ة م تبع
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المجتمعي  ل وتوفر مسال  كبيرة من اللري  والتعبير  ن الرأل ل أكثر القاةايا التةي تناولتبةا البةرامل اللوارية  
ويشعر الشباب الجامعي أنبةا مبمة   اةي  مصةر تلةارب اإلرهةاب و  اةي  أزمة  الو ةو  والطا ة ل أكثةر طةرا 

اللواريةة  مةةن  بةة  الشةةباب الجةةامعي  ةةن طريةةا صةةضل  البرنةةامل  مةةي موا ةةع التواصةة   المشةةارك  فةةي البةةرامل
وتويتر  . أكثر القاايا التي ركز  مي  القا م باالتصةا  فةي برامجة   اةايا اللةرب  –االجتما ي ق فيس بول 

  مي اإلرهاب و اي  تع ي  ال ستور و اي  أزم  الو و  والطا  .
أطػر المعالجػة اإلعالميػة لمصػراعات العربيػة الداخميػة كمػا تعكسػيا  حػوؿ 0219دراسة حسني سيد صادؽ 

تجاىات النخبة نحوىا ه فت (13)المواقع اإللكترونية لمفضائيات العربية واألجنبية الموجية لممنطقة العربية وا 
رية  العربية  ال راس  إلت التعر   مت طبيع  المعالج  التت تق مبا الموا ةع االلكترونية  لمقنةوات الضاةا ي  اإلخبا

وا جنبيةة  الموجبةة  بالم ةة  العربيةة  لقاةةايا الصةةرا ات العربيةة  ال اخميةة  واتجاهةةات النخبةة  نلةةو هةةذ  المعالجةة ل 
بةةةالتطبيا  مةةةت ألةةة اث الثةةةورة السةةةوري . تمّثمةةةت  ينةةة  ال راسةةة  التلميميةةة  فةةةي أربعةةة  موا ةةةع الكترونيةةة  لمقنةةةوات 

ربي  هت  مو ع الجزيرة نتل مو ع  ناة الني  ل خبارل مو ع  ناة اإلخباري  العربي  وا جنبي  الموجب  بالم   الع
نخبة  إ  مية   155العالم اإلخباري  اإليراني ل مو ع  ناة اللةرة ا مريكية ل وتمثمةت  ينة  ال راسة  المي انية  فةي 

ظضتبةةا وأكا يميةة  وسياسةةي . وأظبةةرت ال راسةة  التلميميةة  بةةروز إطةةار اللةة  فةةي مق مةة  ا طةةر اإل  ميةة  التةةي و 
طةةةةار  موا ةةةةع ال راسةةةة  فةةةةي معالجتبةةةةا  لةةةة اث الثةةةةورة السةةةةوري ل تةةةة   إطةةةةار المسةةةة ولي ل ثةةةةم إطةةةةار الصةةةةراعل وال
االهتمامةةات االنسةةاني ل ثةةم إطةةار البيمنةة ل تةة   اإلطةةار اللقةةو يل وأخيةةراا اإلطةةار ا يةة يولوجي. وكشةةضت  راسةة  

 ميةة  وا كا يمية  تجةةا  موا ةةع ال راسةة  فيمةةا النخةب  ةةن ارتضةةاع االتجاهةةات السةمبي  لةة ف النخةةب السياسةةي  واإل 
يتعما بافتقار تمل الموا ع لممص ا ي ل وكذلل ارتضاع نسب  آرا  النخب  لو  سطلي  تنةاو  الموا ةع اإللكترونية  
بةةراز وجبةةات نظةةر  مةةت   لةة اث الثةةورة السةةوري ل وكةةذلل تليةةز تمةةل الموا ةةع وميةةاب المواةةو ي  فةةي التنةةاو  وال

 لساب ا خرف.
حػػوؿ العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى القػػائـ باإلتصػػاؿ  ػػي البػػرامد الحواريػػة 0218دراسػػة محمػػود مصػػطفى محمػػود 

تبةة   ال راسةة  اللاليةة  إلةةي التعةةر   مةةي طبيعةة  ومبةةام .(14)وعالقتيػػا باىتمامػػات الجميػػور  المصػػري نحوىػػا
ت ب راسةةة  اهتمامةةةات  مةة  القةةةا م باالتصةةةا  فةةةي البةةةرامل اللواريةةة  ق التةةةول شةةو   و مةةةت الجانةةةب ا خةةةر اهتمةةة

لجامةة   ةةن الةةبعض ا خةةر منبةةا والمقارنةة  بةةين ترتيةةب  الجمبةةور  نلةةو هةةذ  البةةرامل و وافةةع متابعتةة  لبعاةةبا وال
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أولويات الشباب الجةامعي لمقاةايا المجتمعية  وترتيةب أولويةات القةا م باالتصةا  لةنضس القاةايا المجتمعية  مةن 
ت ال راسةة  المي انيةة  ا ولةةي  مةةي  ينةة  مةةن العةةةاممين خةة   اال تمةةا   مةةي نظريةة  واةةع ا جنةة ة .و ةة  أجريةة

والمخةرج   فةي أربةع  نةوات فاةا ي  هةي  –ومق م البرامل  –والملررين  –بالبرامل اللواري  من ق مع  البرامل 
فةر ا ل  95 نةاة الضةرا ين   مةن خة    ينة   وامبةا  –مصةر  Mbc نةاة  – نةاة الليةاة  –ق الضاا ي  المصري  

فر ا . أهم النتةا ل   نسةب   455  الثاني  الخاص  بالشباب الجامعي من خ    ين  مكون  من وأجريت ال راس
% تتابعبةا بشةك  85% من  ين  الشباب الجامعي تتةابع البةرامل اللوارية  اليومية  بشةك  منةتظم و نسةب   25

% وجامعةةة   35نسةةةب  جامعةةة  القةةةاهرة ا كثةةةر فةةةي متابعةةة  ط ببةةةا لمبةةةرامل اللواريةةة  اليوميةةة  ب -ميةةةر منةةةتظمل 
أهةةةم  وافةةةع متابعةةة  الشةةةباب  -%  13المنصةةةورة ا  ةةة  فةةةي متابعةةة  ط ببةةةا لمبةةةرامل اللواريةةة  اليوميةةة  بنسةةةب  

الجةةةةامعي لمبةةةةرامل اللواريةةةة  الخاصةةةة  اسةةةةتق ليتبا و ةةةة م تبعيتبةةةةا لملكومةةةة  ممةةةةا يجعمبةةةةا تتنةةةةاو  كةةةة  القاةةةةايا 
أكثةةةر القاةةةايا التةةةي تناولتبةةةا البةةةرامل  -ن الةةةرأل المجتمعيةةة  ل و تةةةوفر مسةةةال  كبيةةةرة مةةةن اللريةةة  والتعبيةةةر  ةةة

 -اللواريةة  ويشةةعر الشةةباب الجةةامعي أنبةةا مبمةة   اةةي  مصةةر تلةةارب اإلرهةةاب و  اةةي  أزمةة  الو ةةو  والطا ةة  
أكثةر طةرا المشةةارك  فةي البةرامل اللواريةة  مةن  بةة  الشةباب الجةامعي  ةةن طريةا صةضل  البرنةةامل  مةي موا ةةع 

أكثةةر القاةةايا التةةي ركةةز  ميةة  القةةا م باالتصةةا  فةةي برامجةة   -وتةةويتر    – التواصةة  االجتمةةا ي ق فةةيس بةةول
  اايا اللرب  مي اإلرهاب و  اي  تع ي  ال ستور و  اي  أزم  الو و  والطا  .

حػوؿ دور القنػوات الوثائقيػة  ػى تزويػد الجميػور بالمعػارؼ واتجاىػاتيـ 0217محمد عبد العزيز سػيد طػو 
تل ية   ور القنةوات الوثا قية  فةت تزوية  الجمبةور ” قيةا هة   ر يسةي يتمثة  فةت سعت ال راسة  لتل. (15)نحوىا

الخصةةةةا ص  -بالمعةةةةار  واتجاهةةةةاتبم نلوهةةةةا فةةةةت ظةةةة  مجمو ةةةة  مةةةةن المت يةةةةرات الوسةةةةيط  قمعةةةة   التعةةةةرض 
م ف ثق  المبلوثين فت القنةوات الوثا قية   ل ويتضةرع  ةن هةذا البة    ة ة أهة ا  فر ية  تتمثة   –ال يمومرافي  

 تةي    أشةارت نتةا ل ال راسة  االسةتط  ي  إلةت تصة ر  نةاة الجزيةرة الوثا قية  المرتبة  ا ولةت فيمةا يتعمةا فت ا
% تمتبةةةا  نةةةاة ناشةةةيونا  جيومرافيةةةل أبةةةوظبت ل فةةةت لةةةين اشةةةتركتا  نةةةاتت المجةةة   57بتعةةةرض الجمبةةةور بنسةةةب  

% متابعة  53  سةن  بنسةب  45-31فت المرتب  الثالث  . تص رت الض ة  العمرية  مةن ق Discoveryالوثا قي  &
-18% فيمةا تصةة رت الض ة  العمريةة  ق17  سةةن  بنسةب 55-41لمجزيةرة الوثا قية  ثةةم تمتبةا الض ة  العمريةة  مةن ق

% مةةن لممةة  المةةؤه ت الجامعيةة  ل فةةت ليةةت 63  سةةن  متابعةة   نةةاة ناشةةيونا  جيومرافيةةل أبةةوظبت بنسةةب  35
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  مةن لممة  المةؤه ت الجامعية  والضةوا الجامعية  مةن   سةن55-41  سةن  & ق45-31تساوت الض   العمري  ق
أ اةا  هي ةة  التة ريس ذوف التخصصةةات العممية  التطبيقيةة  .  ارتضةاع معةة   التعةرض لمقنةةوات الوثا قية  بشةةك  
منتظم لإلناث  ن الذكور مع م لظة  كةونبم مةن طالبةات الجامعةات أو لممة  المةؤه ت الجامعية  وذلةل فةت 

% لمةذكور . تباينةت اتجاهةات الجمبةور نلةو معالجة  36% لإلناث مقاب  64بنسب    35-18الض   العمري  ق
% أنبا معالج  متميزة مواو ي  خاص  ناشةيونا  جيومرافيةل 76القنوات الوثا قي  لممواو ات المبم  فيرف 

% أنبةا معالجة  ميةر 24أبوظبت وكان معظمبم من ط ب الجامع  ولمم  المؤه ت الجامعي  فت لين يةرف 
ستوفاة لكاف  ا بعا  واالتجاهات وكان معظمبم مةن طة ب ال راسةات العميةا ولممة  المةؤه ت الضةوا جامعية  م

 من أ اا  هي   الت ريس ومعاونيبم.
حوؿ معالجة القنوات الفضائية لقضية التكامؿ القػومي واتجاىػات الخبػراا نحوىػا: 0216مروة محمد سعيد 

صة  مةة ف تركيةز القنةوات الضاةةا ي  العربية  ملة  ال راسةة   مةت  اةةي  سةعت ال راسة  إلةةت ر  (16)العػراؽ نموذجػػا
التكام  القومي بالعراا ومعرف  الكيضي  التت تتناو  ببا هذ  القنوات  اي  التكام  القومي فت العةراا  وا تمة  

-تبةةين اهتمةةةام القنةةةوات الضاةةةا ي  ملةةة  ال راسةةة  قالجزيةةةرة -نتػػػائد الدراسػػػة: البالةةث  مةةةت المةةةنبل المسةةةلي. 
ن تزايةةة  هةةةذا االهتمةةةام بنشةةةرات  نةةةاة -العربيةةة  العرا يةةة   مةةةن خةةة   نشةةةراتبا بقاةةةي  التكامةةة  القةةةومي بةةةالعراال وال

أظبةةر التلميةة  اإللصةةا ي  ةة م وجةةو  فةةروا ذات  اللةة  إلصةةا ي  بةةين  -العرا يةة  ثةةم الجزيةةرة وأخيةةرا العربيةة . 
أظبةةر التلميةة  اإللصةةا ي  -ي ببةةا. القنةةوات الةةث ث فةةيم يخةةص طةةو  الخبةةر المقةة م  ةةن  اةةي  التكامةة  القةةوم

وجو  فروا ذات  الل  إلصا ي  بين النشرات اإلخباري  بالقنوات الث ث فيمةا يخةص الت طية  المكةررة المق مة  
  ن  اي  التكام  القومي بالعراا وذلل لصالم  ناة العربي .

ات الجميػور المصػري حوؿ دور البرامد السياسية  ي تشكيؿ اتجاى0215دراسة رحاب محمد سراج الديف 
ه فت ال راس  الةت معرفة  طبيعة  الة ور الةذف يمكةن أن تقةوم بة  البةرامل السياسةي  (17)نحو المشاركة السياسية

 مةةت  فةةت الضاةةا يات العربيةة  نلةةو تشةةكي  إتجاهةةات الجمةةاهير نلةةو المشةةارك  السياسةةي  فةةت مجتمعاتنةةا.التعر 
الع  ة  بةةين معة   الثقةة  فيمةا تق مةة  البةرامل السياسةةي  مةن معمومةةات ووجبةات نظةةر اإلتجاهةات نلةةو المشةةارك  

ممبةة  الماةةمون السياسةةت  ةةن  -1السياسةةي   وا تمةة  البالةةث  مةةت المةةنبل المسةةلت. وتوصةةمت ال راسةة  الةةت  
لةةةم يتجةةةاوز  -2نةةةوات العامةةة . بةةةا ت الماةةةامين ا خةةةرف سةةةوا  فةةةت القنةةةوات اإلخباريةةة  المتخصصةةة  أو فةةةت الق
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%ل وهةةو يعنةةت اةةع  الةة ور الةةذف تسةةاهم فيةة  الضاةةا يات 16.7اإلهتمةةام بقاةةايا المشةةارك  السياسةةي  نسةةب  
سةيطرة إستاةاف  الاةيو  ميةر الرسةميين لمعالجة  القاةايا ملة   -3الم روس  فت   م المشارك  السياسي . 

 %.77.55ال راس  وذلل بنسب  
حػوؿ العالقػة بػيف اإلعتمػاد عمػى القنػوات الفضػائية اإلخباريػة العربيػة ومسػتوى  0214الياـ يونس أحمػد 

تجاىاتػػو نحوىػػا لاولةةت هةذ  ال راسةة  التعةر   مةةت  (18)المعر ػة بالقضػػايا الداخميػػة لػػدى الجميػػور المصػري وا 
ل ف الجمبةور  الع    بين اإل تما   مت القنوات الضاا ي  اإلخباري  العربي  مستوف المعرف  بالقاايا ال اخمي 

المصرل وكذلل اتجا  المواطنين نلو آ ا  اللكوم  في معالج  بعةض ا زمةات والقاةايا المثةارة فةي المجتمةع 
المصةةةرل. وال تمةةة ت هةةةذ  ال راسةةة   مةةةت إسةةةتمارة تلميةةة  ماةةةمون البةةةرامل اإلخباريةةة  وأخةةةرف لتلميةةة  ماةةةمون 

طبقةةت  مةةت  ينةة   شةةوا ي  ممةةن –قصةةا  النشةةرات اإلخباريةة . واجريةةت  راسةة  مي انيةة  باسةةتخ ام صةةليض  إست
مضةةر ة . وتوصةمت ال راسة  الةةت  ارتضةاع نسةب  البةرامل اللواريةة  فةي كة  مةةن  458يشةاه ون الضاةا يات  وامبةا 

%  مةةت التةةوالي. تميةة   نةةاة الجزيةةرة المعالجةة  9 44%   9 62 نةةاة الجزيةةرة و نةةاة النيةة  ل خبةةار ليةةث بم ةةت 
نةةاة النيةة  ل خبةةار تلةةرص  مةةت نقةة  وجبةة  نظةةر ال ولةة  الباثةة  وتقةةة م القاةةايا المصةةري  بشةةك  سةةمبي بينمةةا  

معالجات من وجب  نظر اللكوم  المصةري . تعتمة   نةاتي النية  ل خبةار والجزيةرة اإلخبارية   مةت اإلسةتماالت 
 المنطقي  أكثر من العاطضي  في معالجة  القاةايا مواةع ال راسة . التمةت  نةاة الجزيةرة اإلخبارية  المركةز ا و 

%. 29% وجةةا ت  نةاة النيةة  لإلخبةةار فةي المركةةز الثةةاني بنسةةب  53فةي اإل تمةةا   ميبةةا و ةت ا زمةةات بنسةةب  
% يميبةةا 5 62ومةةن أسةةباب هةةذا التضاةةي  وجةةو  مراسةةمين يقةة مون ت طيةة  فوريةة  ل لةة اث مةةن موا عبةةا بنسةةب  

% مةةن إجمةةالي 75 اإلنضةةرا  بعةةرض معمومةةات ولقةةا ا وأخبةةار التعةةرض فةةي المصةةا ر ا خةةرف. يةةرف لةةوالت
مشاه ل  ناة الجزيرة أنبا تعةالل هةذ  القاةايا بشةك  سةمبي فةي لةين يةرف أنبةا تعالجبةا بشةك  إيجةابي ولةوالي 

% يرون أنبا تعالجبا بشك  ملاي . هنال      بةين اإل تمةا   مةت  نةاة الجزيةرة اإلخبارية  وتكةوين إتجةا  13
   طر ي  بين المستوف اإلجتما ي واإل تصةا ل ومعة   سمبي نلو القاايا اإل تصا ي  والسياسي  . هنال   

 التعرض لمقنوات الضاا ي  اإلخباري  وكذلل مستوف المعرف .
حوؿ العالقات المتبادلة بػيف أطػر وسػائؿ اإلعػالـ وقػادة الػرأي وانعكاسػاتيا  0213دعاا محمد عبد الوىاب

بيعة  الع  ةات بةين أطةر وسةا   اإل ة م استب فت ال راس  التعةر   مةت ط. (19)عمى تشكيؿ اتجاىات الشباب
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وأطر  ا ة الرأل وأطر الشباب فيما يتعما بالقاايا وا ل اث السياسي  ال اخمي  المثارة فت المجتمع المصرل. 
خمصةت ال راسة  إلةت أن نمةط الممكية  والتوجة  ا ية يولوجي لوسةا    -أهم النتا ل التت توصمت إليبا ال راس   

يةةةنعكس  مةةةت بةةةروز ا طةةةر اإل  ميةةة  ونةةةوع ا طةةةر المسةةةتخ م  فةةةت معالجةةة  القاةةةايا  اإل ةةة م ملةةة  ال راسةةة 
وا ل اث المثارة ل كما ينعكس  مت أسموب  رض الوسا   اإل  مي  لمقاايا وا ل اث. وتتضا هةذ  النتيجة  

واةةلت أ -مةةع نتةةا ل الع يةة  مةةن ال راسةةات العربيةة  وا جنبيةة  التةةت طبقةةت نظريةة  تلميةة  ا طةةر اإل  ميةة . 
النتةا ل بةةروز إطةةارل الصةراع والمسةة ولي  السياسةةي  فةةت تضسةير الشةةباب لمقاةةايا وا لة اث ملةة  ال راسةة  ل كمةةا 
يتاةةةم أن ا طةةةر التةةةت تتناولبةةةا وسةةةا   اإل ةةة م فةةةت معالجتبةةةا لمقاةةةايا وا لةةة اث المثةةةارة تةةةؤثر فةةةت معالجةةة  

يؤكةة  أهميةة  الةة ور الةةذل تقةةوم بةة  وسةةا    الشةةباب الجةةامعي لةةنضس القاةةايا وا لةة اث وتضسةةير  لبةةال ا مةةر الةةذل
وأظبرت النتا ل أن  ثبت جز يةا صةل   -اإل  م فت تشكي  اتجاهات الشباب نلو القاايا وا ل اث البارزة. 

الضةةرض القا ةة  بوجةةو     ةة  إرتباطيةة  ايجابيةة  بةةين أطةةر الشةةباب الجةةامعي وأطةةر وسةةا   اإل ةة م فيمةةا يتعمةةا 
 س .بالقاايا وا ل اث مل  ال را

كمةةا ثبةةت جز يةةا صةةل  الضةةرض القا ةة  بوجةةو     ةة  إرتباطيةة  ايجابيةة  بةةين أطةةر الشةةباب الجةةامعي وأطةةر  ةةا ة 
 الرأل فيما يتعما بالقاايا وا ل اث مل  ال راس .

حػوؿ اتجاىػات طػالب جامعػة الممػؾ سػعود نحػو البػرامد الحواريػة المباشػرة  ػى 0210عمى بف ظػا ر الشػيرانى
سةعت ال راسة  إلةت لمعرفة  خصةا ص وسةمات طة ب جامعة  الممةل المشةاه ين  (02)ربيةدالقنوات الفضائية الع

لمبةةرامل اللواريةة  المباشةةرة  والتعةةر   مةةت مةة ف جماهيريةة  هةةذ  البةةرامل التةةت تقةة مبا القنةةوات الضاةةا ي  العربيةة  
مةةن متابعةة  هةةذ   لةة ف هةةؤال  الطمبةة  وفبةةم تمةةل العوامةة  المرتبطةة  بمشةةاه تبا  ومعرفةة  االشةةبا ات المتلققةة  لبةةم

البرامل. ا تم  البالث المنبل المسلي لم راسات الوصةضي  بشةك   ةام وخاصة  التةت تسةتب   جمبةور وسةا   
 اإل  م.

حػػوؿ دور التميفزيػػوف والصػػحؼ  ػػى تشػػكيؿ معمومػػات واتجاىػػات  0211خالػػد صػػالح الػػديف حسػػف عمػػى -7
  ةة  بةةين لجةةم الت طيةة  الخبريةة  لمقاةةايا هةة   البلةةث إلةةت  راسةة  الع  (01)الجميػػور نحػػو القضػػايا الخارجيػػة

الخارجي  فت ك  من التميضزيون والصل  ق  ومي  / خارجية    فاة   ةن اطةر التنةاو  الخبةرل لبةذ  القاةايا 
بوسا   اإل  م مل  ال راس  من نالي ل وال رال الجمبور لبروز القاايا الخارجي  مل  ال راس ل وتقييم  لبةا. 
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ن  لك  من وسا   اإل  مل والرأل العامل وطبقت ال راس   مت ث ث  اايا خارجي  استخ م منبل المسم بالعي
بارزة هي   القاي  الضمسطيني  ل و اي  الجنوب المبناني والقاي  الشيشان . وتوصمت ال راس  إلت أن وسا   

ارجيةة ل وذلةةل وفقةةا اإل ةة م تمةةارس تةةرثيرا ذا  اللةة  فةةت تشةةكي  معةةار  الةةرأل العةةام واتجاهاتةة  نلةةو القاةةايا الخ
لمامةةة  بتضاصةةيمبال فاةةة   ةةةن  لمسةةتويات ثةةة ث هةةي  إ رال الةةةرأل العةةةام  هميةة  القاةةةايا الخارجيةة  المثةةةارةل وال
تقييمة  لبةةا ل ويعنةت ذلةةل بةة ور  صةل  المقةةوالت النظرية  والضةةروض العمميةة  التةت تطرلبةةا نظرية  تلميةة  ا طةةر 

 الخبري ل بالتطبيا  مت المجتمع المصرل.
 ثالث: الدراسات العممية المرتبطة بالمعالجة اإلخبارية ل حداث:المحور ال

( حػػوؿ إتجاىػػات النخبػػة نحػػو معالجػػة الفضػػائيات اإلخباريػػة 0202دراسػػة شػػريياف حمػػد ا  محمػػد  ) -1
بمةورت مشةكم  ال ارسة  فةي التعةر   مةت اتجةا  النخبة  (00)لقضايا اإلصػالح السياسػي  ػي المجتمعػات العربيػة

السياسةةي  فةةي الضاةةا يات اإلخباريةة  لقاةةايا اإلصةة ح السياسةةي فةةي المجتمعةةات العربيةة ل مةةن نلةةو المعالجةة  
ناليةةة  التعةةةر   مةةةت اتجةةةا  النخبةةة  نلةةةو تمةةةل المعالجةةة  اإل  ميةةة لومن ناليةةة  أخةةةرف التعةةةر   مةةةت المعالجةةة  

جةا ت أممةب  -اإلخباري  نضسبا في الضاا يات اإلخبارية . وتوصةمت ال ارسة  التلميمية  الةت  ة ة نتةا ل هةي   
جةةةا ت أممبيةةة   -لمقةةةات البةةةرامل فةةةي فتةةةرة المسةةةا  وهةةةو التو يةةةت الةةةذل يعتبةةةر و ةةةت الةةةذروة لمشةةةاه ة البةةةرامل 

اسةةتلوذ  الةةب اللةةوار  مةةت  -اللمقةةات لبةةرامل ال راسةة  لمقةةات مسةةجم  وكانةةت لمقةةات البةةث المباشةةر اةة يم .
البةرامل السياسةي  وهةو المنتة ف التضةا مي القوالب الضني  المستخ م  في ال راسة  لوظبةر شةك  ج ية  مةن أشةكا  

وهو القالب الذل ترا  البالث  مةن انجةم القوالةب لمةا بة  مةن ليوية  وتضا مية  بةين الجمبةور والاةيو  والمقة مل 
كانةةت أممةةب لمقةةات  -وتوصةةت البالثةة  بتضعيةة  هةةذا النةةوع مةةن القوالةةب بشةةك  أواةةم فةةي القنةةوات اإلخباريةة . 

س   اخ  ا ستو يو وهو ماترا  البالث  أل ت فكرة الشةعور لة ف المشةاه  باللالية  البرامل السياسي  مواع ال را
فربمةةا تكةةون تمةةل اللمقةةات تةةم تسةةجيمبا فةةي و ةةت مةةا و نةة ما تةةم  راةةبا كانةةت القاةةي  المثةةارة فةةي اللمقةة   ةة  

 افتق ت أهميتبا وط ت  اي  اخرف.
ريػة لمقضػية السػورية  ػي القنػوات ( حػوؿ معالجػة النشػرات اإلخبا0219دراسة محمػد محمػود حمػداف) -0

. تناولت هذ  ال راس  تلمية  ملتةوف  ينة  مةن النشةرات االخبارية  التةي  ة متبا  ينة  مةن (03)الفضائية العراقية
القنةةوات الضاةةا ي  العرا يةة   وهةةي ثةة ث  نةةوات قالعرا يةة   الشةةر ي   اللريةة    ولمتعةةر   مةةت كيضيةة  معالجةة  تمةةل 
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  اسةتخ م البالةث مةنبل المسةم لمماةمون االخبةارل السةورل بقنةوات ال راسة  و ة  القنوات لمقاي  السةوري . و ة
  نشةةرة اخباريةة  لكةة   نةةاة  وا تمةة ت هةةذ  47  نشةةرة اخباريةة  بمعةة   ق141اشةةتممت العينةة  التلميميةة  لم راسةة  ق

تعةة  ت  -ال راسةة   مةةت اسةةتمارة استقصةةا . و ةة  انتبةةت ال راسةة  التلميميةة  الةةت  ةة   مةةن النتةةا ل مةةن اهمبةةا   
االطةةر المسةةتخ م  مةةن  بةة  القنةةوات الةةث ث  ينةة  ال راسةة  و ةة  كةةان االطةةار ال الةةب هةةو االطةةار السياسةةي يميةة  
وبضةةارا نسةةبي كبيةةر االطةةار العسةةكرل فاالطةةار االنسةةاني. وكانةةت  نةةاة العرا يةة  االكثةةر اسةةتخ اماا لةة  مةةن جممةة  

تنو ةت القةيم اإلخبارية   -خيةراا  نةاة الشةر ي . اخبارها التي تخةص الشةرن السةورل وجةا ت بعة ها  نةاة اللرية  وأ
التي تامنتبا اخبار سوريا بالقنوات الضاا ي  العرا ي  وكان الصراع أكثر القيم اإلخباري  ظبةوراا بتمةل القنةوات 
وكانت المسؤولي  ا ة   يمة  اخبارية  تاةمنتبا تمةل النشةرات. فقيمة  الصةراع ظبةرت بشةك  أكبةر بقنةاة العرا ية   

ها  ناة اللري   واخيراا  نةاة الشةر ي . و يمة  ا همية  جةا ت فةي الترتيةب الثةاني وكانةت اكثةر ظبةوراا وجا ت بع 
بقناة اللري  ثم العرا ي  واخيراا  ناة الشر ي  . وجا ت في الترتيب الثالةث  يمة  االهتمامةات االنسةاني  وتصة رت  

 . ناة الشر ي  ثم  ناة اللري  بنسب  تتقارب مع  ناة العرا ي 
( حوؿ معالجة القنوات الفضػائية الموجيػة لقضػايا حقػوؽ اإلنسػاف 0218دراسة محمد صالح يوسؼ) -3

هةة فت ال راسةة  الةةت المقارنةة  بةةين طبيعةة  معالجةة  القنةةاتين لقاةةايا لقةةوا اإلنسةةان فةةي . (04) ػػي الػػوطف العربػػي
ا كثةر اسةتخ اما فةي ت طية   اةايا الوطن العربي  ب  وبع  الثورات العربي   والتعر   مي ا شكا  البرامجي  

وا تمة ت هةذ  ال راسة   مةي مةنبل المسةم فيمةا يتعمةا بالماةامين المق مة   لقوا اإلنسان فةي الةوطن العربةي.
قنشةةةرات لبةةةرامل  باإلاةةةاف  الةةةي اسةةةتخ ام المةةةنبل المقةةةارن لرصةةة  اوجةةة  االتسةةةاا  24فةةةي  نةةةاتي اللةةةرة وفرنسةةةا

.اواةةلت نتةةا ل ال راسةة  التلميميةة  ان 1ا االنسةةان نتةةا ل ال راسةة   والتبةةاين فةةي معالجةة  القنةةاتين لقاةةايا لقةةو 
سوريا تص رت  ا م  ال و  العربي  التي تم تناو   اايا لقوا اإلنسان فيبا في معالجات  ناتي اللرة وفرنسا 

% ثةةم الةةيمن وفمسةةطين 17.5%تمتبةةا مصةةر بنسةةب  31.3فةةي نشةةراتبما خةة   فتةةرة ال راسةة  وذلةةل بنسةةب   24
.كمةةا اواةةلت النتةةا ل ال راسةة  التلميميةة  ان نشةةطا  لقةةوا اإلنسةةان هةةم اكثةةر 2 -.8.5سةةاوي  بم ةةت بنسةةب  مت

خةة   فتةةرة  24الشخصةةيات العربيةة  الملوريةة  تنةةاوال فةةي الماةةمون اإلخبةةارل المقةة م فةةي نشةةرات اللةةرة وفرنسةةا 
ؤسةا  الة و  العربية  % ثةم ر 28.5% يمةيبم الةوزرا  والمسة ولون اللكوميةون بنسةب  41.5ال راس  بنسب  بم ةت 

.واواةةلت النتةةا ل ان اللةةا فةةي الليةةاة كةةان اكثةةر اللقةةوا الم نيةة  ورو ا فةةي الماةةمون االخبةةارل %3. 26
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% ثةةم اللةةا فةةي 38.2% يميةة  اللةةا فةةي السةة م  الب نيةة  49.2بنسةةب   24المقةة م فةةي نشةةرات اللةةرة وفرنسةةا 
 %.35.5اللري  

لجػػة الصػػحؼ والقنػػوات الفضػػائية العربيػػة ل حػػداث ( حػػوؿ معا0217ممػػدوح عبػػد ا  محمػػد ) دراسػػة -4
. وتب   الت (05)يناير وعالقتيا بالمشاركة السياسية لدى الشباب المصري05السياسية  ي مصر بعد ثورة 

ينةةةةاير 25إختبةةةةار الع  ةةةة  بةةةةين معالجةةةة  الصةةةةل  والقنةةةةوات العربيةةةة  ل لةةةة اث الساسةةةةي  فةةةةي مصةةةةر بعةةةة  ثةةةةورة 
المصةرل. واتاةةم مةةن نتةةا ل ال راسةة  ممبة  المشةةب  السياسةةي المصةةرل  مةةت  والمشةارك  السياسةةي  لةة ل الشةةباب

ميةةةر   ليةةةث ذهبةةةت النشةةةرات اإلخباريةةة  بةةةالقنوات الضاةةةا ي  العربيةةة  والصةةةل  العربيةةة  الةةةت معالجةةة  ا لةةة اث 
السياسةةي  المصةةري  وت طيتبةةا   و مةةت الوجةة  ا خةةر أصةةبلت ا خبةةار السياسةةي  هةةي متةةنضس الجمبةةور الوليةة  

 الج ي   مت السال  المصري لمطالع  
(حػوؿ المعالجػػة اتخباريػة لقضػػايا الػدوؿ الناميػػة  ػى الفضػػائيات 0216نيمػة مظفػػر أبػو رشػػيد ) دراسػة-5

. أجرت البالث   راس  تلميمي  من خ   منبل المسمل وا تم ت البالث  في ال راس  التلميمي   مي (06)العربية
لمق  برامجي  وفقرة سياسي  من  نوات الضاا ي  المصري ل وأبو  229نشرة إخباري  و 184 ين   م ي   وامبا 

 1/2/2553لتةةت  1/1/2553ظبةةتل والضاةةا ي  الرسةةمي  المبنانيةة ل والضاةةا ي  الميبيةة  وذلةةل خةة   الضتةةرة مةةن 
.  يوجةة  تضةةاوت بةةين الضاةةا يات العربيةة  ملةة  ال راسةة  فةةت  رجةة  االهتمةةام برخبةةار الةة و  1أهةم نتةةا ل ال راسةة   

يةة ل ووفقةةةا لعةة   التكةةةرارات تصةة رت  الضاةةةا ي  الميبيةةة  وجةةا ت الضاةةةا ي  المبنانيةة  فةةةت المرتبةة  ا خيةةةرة بعةةة  النام
.  ط ةةت أخبةةار البروتوكةةوالت  مةةت مةةا  ةة اها مةةن 2الضاةةا ي  المصةةري ل وفاةةا ي  أبةةو ظبةةت  مةةت التةةوالت. 

ط ةت  ميبةا الطةابع الرسةمت النةاتل أخبارل وهذ  النتيج  طبيعي  فت اجوا  الضاا يات اللكومي  العربية  التةت ي
.تختم  ا طر الخبري  المستخ م  فت ت طي  القاةايا البةارزة الخااةع  لمتلمية  بةين 3 ن الممكي  اللكومي . 

الخةة مات الخبريةة  فةةت الضاةةا يات العربيةة  فةةت لالةة  ا تما هةةا  مةةت مصةةا ر إخباريةة  مختمضةة  فةةت الضاةةا يات 
 ي لالكوري لالعاجي لالضنزويمي  .االربع   مت القاايا البارزة قالعرا 

الدوليػة وقنػاة  TV5( المعالجة اتخبارية لمقضية الفمسطينية  ػى قنػاة 0215ىبة يحيى عطية)دراسة  -6
. أجرت البالث   راسة  تلميمية  وأخةرل مي انية  مةن خة   مةنبل المسةمل وا تمة ت البالثة  (07)الجزيرة القطرية

ال وليةةة  والجزيةةةرة  TV5فةةةي ال راسةةة  التلميميةةة   مةةةي  ينةةة   م يةةة  مةةةن النشةةةرات والبةةةرامل االخباريةةة  فةةةت  نةةةاتت 
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راسة  المي انية  ل كما ا تم ت البالث  فةي ال 2513إلت آخر مايو  2513القطري  خ   الضترة من أو  مارس 
.  توصةمت ال راسة  إلةت 1مبلةوث مةن الصةضوة المصةري . أهةم نتةا ل ال راسة    255 مي  ينة   م ية   وامبةا 

تةةولت اهتمامةةا أكبةةر با خبةةار القصةةيرة وذلةةل  مةةت لسةةاب ا خبةةار الطويمةة  ومتوسةةط  الطةةو     TV5أن  نةةاة 
ل و  مةةت العكةةس مةةن ذلةةل تبةةتم  نةةاة الجزيةةرة ممةةا يعنةةت االهتمةةام بتقةة يم  ةة   كبيةةر مةةن ا خبةةار  اخةة  النشةةرة

.  توصةةةمت النتةةةا ل إلةةةت ارتضةةةاع نسةةةب  جمبةةةور الصةةةضوة المصةةةري  ممةةةن يتةةةابعون 2القطريةةة  با خبةةةار الطويمةةة . 
ال وليةة  التةةت ال زالةةت تضتقةةر لعوامةة  الجةةذب  TV5النشةةرات فةةت  نةةاة الجزيةةرة القطريةة  وبصةةورة أكبةةر مةةن  نةةاة 

.  توصةمت ال راسة  إلةت ا تمةا  الصةةضوة المصةري   مةت  نةاة الجزيةةرة 3بارية  ببةةا. والتشةويا لمتابعة  المةوا  االخ
 ال ولي . TV5القطري  كمص ر لممعمومات  ن القاي  الضمسطيني  بصورة أكبر من اال تما   مت  ناة 

حوؿ معالجػة القنػوات اإلخباريػة العربيػة المتخصصػة ل حػداث السياسػية الجاريػة 0214صفا محمود عثماف -7
 سعت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى :  (08)اتجاىات النخبة المصرية نحوىاو 
استخ ام النخب  المصري  لمقنوات اإلخباري  العربي  المتخصص  مل  ال راس  وم ف ا تما هم  ميبا كمصا ر  -

لممعمومةةةات  ةةةن ا لةةة اث السياسةةةي  الجاريةةة  . لجةةةم الت طيةةة  اإلخباريةةة  ل لةةة اث السياسةةةي  الجاريةةة  وأسةةةاليب 
مةة ف االتضةةاا أو االخةةت   فةةي أطةةر معالجتبةةا بةةالقنوات اإلخباريةة  العربيةة  المتخصصةة  ملةة  ال راسةة  ومعرفةة  

التناو  اإلخبةارل ل لة اث السياسةي  الجارية  لة ف القنةوات اإلخبارية  المتخصصة  وجمبةور النخبة  المصةري  . 
وخمصت ال راس  إلت الع ية  مةن النتةا ل مةن أهمبةا  كةان إطةار الصةراع المباشةر مةن أبةرز ا طةر المسةتخ م  

ا خبةةار الةةوار ة فةةي النشةةرات  ينةة  ال راسةة  واتاةةم وجةةو  فةةروا  % مةةن جممةة 7 13فةةي تنةةاو  اللةة ث بنسةةب  
ذات  اللةة  إلصةةا ي  بةةين  نةةاة النيةة  ل خبةةار و نةةاة العربيةة  كقنةةاة خاصةة  لصةةالم ا ولةةت فةةي اسةةتخ ام إطةةار 
الصراع في  رض الل ث. إرتضاع نسب  ا خبار التي تق م وجب  نظر وال ة في ا خبار  ينة  ال راسة  بنسةب  

%. 8 32% ويميبةةا فةةي المرتبةة  الثانيةة  ا خبةةار التةةي التلمةة  وجبةة  نظةةر وااةةل  بنسةةب  بم ةةت 8 37بم ةةت 
جةةا ت القنةةوات الضاةةا ي  العربيةة  فةةي مق مةة  القنةةوات التميضزيونيةة  التةةي تلظةةت بالمصةة ا ي  لةة ف أفةةرا  النخبةة  

% 45الثةاني بنسةب   % بينمةا جةا  التميضزيةون المصةرل فةي الترتيةب8 68المصري   ين  ال راسة  بنسةب  بم ةت 
مةةةن إجمةةةالي إجابةةةات المبلةةةوثين. جةةةا ت  نةةةاة الجزيةةةرة فةةةي مق مةةة  القنةةةوات الضاةةةا ي  اإلخباريةةة  العربيةةة  التةةةي 

%. توجةة  2 35% ويميبةةا فةي الترتيةةب الثةةاني  نةةاة العربيةة  بنسةةب  2 44يشةاه ها أفةةرا  النخبةة  المصةةري  بنسةةب  
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و نةةاة العربيةة  لصةةالم الثانيةة  مةةن ليةةث المعالجةة  المتميةةزة فةةروا ذات  اللةة  إلصةةا ي  بةةين  نةةاة النيةة  ل خبةةار 
 ل ل اث السياسي  الجاري .

لم يثبت      بين  رج  الثق  في ت طي  ا ل اث الجاري  المق م  في القنوات اإلخبارية  العربية  وبةين مت يةر  -
 النوع.

 أىـ جوانب اإلستفادة مف مراجعة األدبيات المرتبطة بالدراسة:
 اإلطار النظرل الم  م لم راس  وكيضي  تطبيق   مت مواوع ال راس . إختيار -1
أهةةم تسةةاؤالت ال راسةة  ومت يةةرات ال راسةة   البنةةا  المنبجةةي لمبلةةث سةةوا  فةةي صةةيام  المشةةكم  البلثيةة  أو تل يةة  -0

 واختبار الع  ات ومقارن  النتا ل.
 صيام  أ وات ال راس  إلستمارة اإلستبيان. -3

تاةي  ال راسة  اللالية  تلمةي  لمعوامة  المةؤثرة  مةت مصة ا ي  الملتةوف البرامجةي يػة: ماتضيفو الدراسة الحال
لمضاا يات العربي  وتشكي  اهتمامات الجمبور والتي لم يتم تناولبا بشك  مستضيض ومركةز بةرل  راسة  سةابق  

 مةت الملتةوف  رمم أهميتبا وتتمث  أهم هةذ  العوامة  فةي تةرثير موا ةع التواصة  االجتمةا ي وصةلاف  المةواطن
البرامجةةي المقةة م باإلاةةاف  لتةةرثير سياسةةات التمويةة  وتوجبةةات الممةةولينل والتةة خ  المباشةةر وميةةر المباشةةر مةةن 
مالةةةل القنةةةاة فةةةي السياسةةةات التلريريةةة  وا جنةةة ة العامةةة  لةةةنمط الممكيةةة  لمقنةةةوات التميضزيونيةةة  باإلاةةةاف  لطبيعةةة  

ف ليا يةةة  القنةةةوات االخباريةةة  وماةةةامينبا التلميميةةة  وشخصةةةي  القةةةا م باالتصةةةا  وخاصةةة  مقةةة مي البةةةرامل ومةةة 
ل ل اث في ظ  ت خ  سافر لبعض ال و  واللكومات فيما يلجب وما يق م  مت شاشاتبا في شةك  الت طية  
االخباريةة  ل لةة اث والقاةةايا والتصةةريلات وفبركةة  بعةةض ا خبةةار والتاةةمي  اإل  مةةي واالشةةا ات ولةةروب 

 ر مع االستراتيجي  وا من القومي لم و  العربي . الجي  الرابع والتماس المباش
 نظرية ترتيب األولوياتاإلطار النظري لمدراسة: 

وجو       بين القاايا التي توليبا وسا   اإل  م مزي اا من االهتمام وبةين  نظرية ترتيب األولوياتتضترض 
تزاي  اهتمام الجماهير بتمل القاايا. فترتيب ا ولويات يعني بنق  البروز واالهتمام وتلريل القاايا من أجن ة 

 وسا   اال  م إلت أجن ة الجمبور. 
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ملرل ا و  في واةع ا ولويةات الملمية  وأنبةا تمعةب  وراا كبيةراا ذكر نورتن النل ان منت يات الكتروني  تع ُّ ال
 في تل ي  ما يتل ث  ن  ا فرا  وما يضكرون في . 

نظري  ترتيب ا ولويات هي  ممي  خما و ي واهتمام جماهيرل من القاةايا ات تراضات األساسية لمنظرية : 
 معظم ا بلاث في نظري  ترتيب ا ولويات   البارزة  بر وسا   اإل  م. وهنال افترااان يشك ن أساس

   الصلاف  واإل  م ال تعكس الوا عل ب  تصضيبا وتشكمبا. 1ق
يكون تركيز اإل  م  مت      مي  من القاايا والمواو ات العام  والتي تةؤ ل بةالجمبور إلةت ا تبةار   2ق

ب ا كثةةر أهميةة  فةةي مضبةةوم ترتيةةب تمةةل القاةةايا  مةةت أنبةةا أكثةةر أهميةة  مةةن  اةةايا أخةةرف. والةة ة مةةن الجوانةة
ا ولويةةات لمتواصةة  الجمةةا ي هةةو اإلطةةار الزمنةةي لظةةاهرة مةةا. أاةة   مةةت ذلةةل أن كةة  وسةةيم  إ ةة م لةة يبا 

  .ج و  ترتيب أولويات خاص ببا
يل ث ترتيب ا وليات  بةر  ممية  إ راكية  تة  ت بعإمكانية  الوصةو ع  التأثيرات اإلدراكية لترتيب األولويات: 

كةةرار وبةةروز القاةةي  التةةي ت طيبةةا وسةةا   ا خبةةار اإل  ميةة ل تصةةبم أكثةةر  ابميةة  لموصةةو  فةةي ذاكةةرة أل أن ت
الجمةةاهير. فةةي ألةة  ال راسةةات التةةي سةة   فيبةةا النةةاس  ةةن أهةةم المصةةا ب التةةي تواجببةةا الةةب   كانةةت ا جوبةة  

خبةار اإل  مية  بكثةةرة. ال لمخبةر ا كثةر وصةةوالا لمةذاكرةل والةذل  ةةا ة هةي القاةي  التةةي تركةز  ميبةا وسةةا   ا 
ب  يكون نتيج  تةرثير تةراكم  ة    ,يكون ترثير ترتيب ا ولويات نتيج  استقبا  رسال  أو      مي  من الرسا  

وتبةتم   .كبير ج ا من الرسا  ل ك  رسال  لبةا ملتةوف مختمة  ولكةن كمبةا تتعامة  مةع نضةس القاةي  ا ساسةي 
مةة  وترتيةةب ا ولويةةات  مةةت وجةة  الخصةةوص لةة يبا تةةرثير  ةةول بتوجيةة  وسةةا   اإل ةة م فةةي ت طيةة  المسةةا   العا

أفكار ا فرا  في ماذا يضكر ا فرا  ا خرونل وبالتالي فان تمل ا فرا  تمي  إلةت تخصةيص المزية  مةن ا همية  
  .إلت القاايا التي تم ت طيتبا  مت نطاا أوسع  بر وسا   اإل  م

 تساؤتت الدراسة
   المبلوثين  مت الملتوف البرامجي لمضاا يات العربي  في اللصو   مت ا خبار والمعمومات كي  يتم ا تما

 الخاص  بالقاايا السياسي  ؟
 كي  يتم ا تما  المبلوثين  مت  الملتوف البرامجي لمضاا يات العربي  لتشكي  اهتمامات الجمبور ؟ 
 ما نو ي  البرامل التي يضا  المبلوثين متابعتبا ؟ 
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 ما كثاف  مشاه ة المبلوثين البرامل اللواري  ؟ 
 ما     البرامل السياسي  التي يشاه ها المبلوثين أسبو يا ؟ 
 ما ا سباب التي  فعت المبلوثين لمشاه ة الملتوف البرامجي لمضاا يات العربي  ؟ 
 ي  اهتمامات الجمبةور ما مو   المبلوثين االيجابي تجا  معالج  الملتوف البرامجي لمضاا يات العربي  وتشك

 ل ل اث؟ 
 ما مو   المبلوثين السمبي تجا  معالج  الملتوف البرامجي لمضاا يات العربي  ل ل اث ؟ 
 ما م ف ثق  المبلوثين في مص ا ي  الملتوف البرامجي لمضاا يات العربي  وتشكي  اهتمامات الجمبور؟ 
 ات العربي  وتشكي  اهتمامات الجمبور؟ما رأل المبلوثين في مص ا ي  الملتوف البرامجي لمضاا ي 
  مةةةةا تةةةةرثير مصةةةة ا ي  الملتةةةةوف البرامجةةةةي لمضاةةةةا يات العربيةةةة   مةةةةت ترتيةةةةب أولويةةةةات القاةةةةايا السياسةةةةي  لةةةة ف

 المبلوثين؟
   ما ترثير مص ا ي  الملتةوف البرامجةي لمضاةا يات العربية   مةت  االتجاهةات السياسةي  لممبلةوثين نلةو القاةايا

 المختمض ؟
 ت المبلوثين  ن السياسات التي اتبعتبا الضاا يات العربي  في معالج  القاايا السياسي  ؟ما م ف را 
 ما أسباب   م راا المبلوثين  ن السياسات التي اتبعتبا الضاا يات العربي  في معالج  القاايا السياسي  ؟ 

اسةي  لبةا ومسةتوف المعرفة  تة خ  هةذ  ال راسة  فةي إطةار البلةوث الوصةضي  ل وفقةاا ل هة ا  ا س نوع الدراسة:
العممي  المتال  ل ع فبي تسعت إلت وص  الظةواهر ل والتعةر   مةت  ناصةرها ومكوناتبةا ل  ةن طريةا جمةع 
المعمومات والبيانات ل وتلميمبا وتضسيرها ل بمةا يتةيم تقة يم صةورة   يقة  ومواةو ي   ةن الظةاهرة  ية  البلةثل 

ا ي  الملتةةةوف البرامجةةةي لمضاةةةا يات العربيةةة  وتشةةةكي  مةةةن خةةة   وصةةة  وتلميةةة  العوامةةة  المةةةؤثرة  مةةةت مصةةة 
 اهتمامات الجمبور.
تسةةةةةةتخ م ال راسةةةةةة  اللاليةةةةةة  مةةةةةةنبل المسةةةةةةم ويعتبةةةةةةر مةةةةةةنبل المسةةةةةةم مسةةةةةةا  ا و ةةةةةة  تةةةةةةم   مػػػػػػنيد الدراسػػػػػػة:

اسةةةةةتخ ام مةةةةةنبل المسةةةةةم بشةةةةةق  الوصةةةةةضي فةةةةةي ال راسةةةةة . ليةةةةةث ينةةةةة رج هةةةةةذا البلةةةةةث اةةةةةمن البلةةةةةوث الكميةةةةة   
ليةةةةةةث يةةةةةةتم اسةةةةةةتخ ام ا ر ةةةةةةام وتقةةةةةة يم النتةةةةةةا ل فةةةةةةي شةةةةةةك  جةةةةةة او  مما يةةةةةةنعكس هةةةةةةذا التلميةةةةةة  الكمةةةةةةي  مةةةةةةت 

 ات لمبلث.اإللساس بالمواو ي  والثب
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تطبةةةةةةا ال راسةةةةةة   مةةةةةةت  ينةةةةةة  لصصةةةةةةي  ممثمةةةةةة  لمجمبةةةةةةور العربةةةةةةي مةةةةةةن عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة الميدانيػػػػػػة: 
مضةةةةةر ة مةةةةةن الةةةةة و  العربيةةةةة   455المتةةةةةابعين لمملتةةةةةوف البرامجةةةةةي لمضاةةةةةا يات العربيةةةةة   ينةةةةة  ال راسةةةةة   وامبةةةةةا 

 اليمن  . -لبنان  –الم رب  –االمارات  –قمصر 
المي انيةةةةة  فةةةةةي هةةةةةذ  ال راسةةةةة   مةةةةةت صةةةةةليض  االستقصةةةةةا  التةةةةةي  تعتمةةةةة  ال راسةةةةة : أدوات جمػػػػػع البيانػػػػػات 

تسةةةةةةتب   ا فةةةةةةرا  المبلةةةةةةوثين بطريقةةةةةة  منبجيةةةةةة  ومقننةةةةةة  لتلقيةةةةةةا لقةةةةةةا ا أو آرا  أو أفكةةةةةةار معينةةةةةة  وسةةةةةةيتم 
تصةةةةةةميم اسةةةةةةتمارة استقصةةةةةةا  وتطبيقبةةةةةةا  مةةةةةةت  ينةةةةةة  ال راسةةةةةة  مةةةةةةن الجمبةةةةةةور العربةةةةةةي مةةةةةةن خةةةةةة   المقابمةةةةةة  

 االلكتروني . الشخصي  مع المبلوثين أو االستمارات
 

 نتائد الدراسة الميدانية:
 (1جدوؿ رقـ )

يوضح مدى اعتماد المبحوثيف عمى المحتوى البرامجي لمفضائيات العربية  ي الحصوؿ عمى األخبار والمعمومات الخاصة 
 بالقضايا السياسية 

 النسبة المئوية : التكرار المتلير
 25.5 155  ا ماا 
 35.5 145 ألياناا 
 45.5 165 نا را

 :122 422 المجموع
% من أفرا  العين   مي  ج اا ما يعتم ون  مت القنوات الضاا ي  45  إلي أن 1تشير بيانات الج و  ر م ق

% ألياناا يعتم ون 35العربي  في اللصو   مت ا خبار والمعمومات الخاص  بالقاايا السياسي  ل بينما 
 . %  ا ماا يعتم ون  ميبا25 ميبا ل في لين أن 

 
 (0جدوؿ رقـ )

 يوضح مدى اعتماد المبحوثيف عمى  المحتوى البرامجي لمفضائيات العربية لتشكيؿ اىتمامات الجميور
 النسبة المئوية : التكرار المتلير
 15.5 65  ا ماا 
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 النسبة المئوية : التكرار المتلير
 65.5 265 ألياناا 
 12.5 48 نا راا 

 8.5 32 ال أ تم   ميبا
 :122 422 المجموع

% من أفرا  العين  ال يعتم ون  مت العوام  المؤثرة  مت مص ا ي  65  أن 2قتشير بيانات الج و  ر م 
%  ا ماا يعتم ون  ميبا ل في 15الملتوف البرامجي لمضاا يات العربي  لتشكي  اهتمامات الجمبور ل بينما 

 % نا راا ما يعتم ون  ميبا .8% ألياناا يعتم ون  ميبا ل وأخيراا نسب  12لين أن 
 

 (4)جدوؿ رقـ 
 يوضح نوعية البرامد التي يفضؿ المبحوثيف متابعتيا 

 النسبة المئوية : التكرار المتلير
 06.9 127 النشرات اإلخبارية
 42.2 162 البرامد الحوارية
 33.1 133 البث المباشر
 :122 422 المجموع

البرامل التي % كرل  45  إلي أن البرامل اللواري  التمت المركز ا و  بنسب  4تشير بيانات الج و  ر م ق
% ل والت  المركز الثالث 33.1ل والت  المركز الثاني البث المباشر بنسب  يضا  المبلوثين متابعتبا 

 % .26.9وا خير النشرات اإلخباري  بنسب  
 
 

   (5جدوؿ رقـ )
 يوضح مدي مشاىدة المبحوثيف البرامد الحوارية 

 النسبة المئوية : التكرار المتلير
 18.9 76 دائماً 
 81.1 304 أحياناً 
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 :122 422 المجموع

% من أفرا  العين  ألياناا يشاه ون البرامل اللواري  ل بينما 81.1  إلي أن 5تشير بيانات الج و  ر م ق
  %  ا ماا يشاه ونبا .18.9

 (6جدوؿ رقـ )
 يوضح عدد البرامد السياسية التي يشاىدىا المبحوثيف أسبوعيا

 النسبة المئوية : التكرار المتلير
 62.2 042 برنامد
 14.9 59 برنامجيف
 8.2 30 ثالثة برامد
 17.1 49 أكثر مف ذلؾ
 :122 422 المجموع

يشاه ون برنامل سياسي وال  أسبو ياا ل بينما % من أفرا  العين  65  إلي أن 6تشير بيانات الج و  ر م ق
% 8% يشاه ون برنامجين ل وأخيراا نسب  14.9% يشاه ون أكثر من ث ث  برامل ل في لين أن 17.1

 يشاه ون ث ث  برامل .
 (14جدوؿ رقـ )

 يوضح األسباب التي د عت المبحوثيف لمشاىدة المحتوى البرامجي لمفضائيات العربية 

 العبارات
عدد  ت أحياناً  نعـ

 الترتيب النقاط
 : ؾ : ؾ : ؾ

 11 093 52.9 89 32.9 54 18.3 30 تتفؽ مع اتجاىاتي السياسية 
 5 319 40.9 75 30.2 56 05.1 44 تتمتع بالفورية  ي نقؿ األحداث    
 0 309 42.2 72 30.2 56 08.2 49 الجرأة  ي تناوؿ القضايا السياسية 

 7 310 46.3 81 09.1 51 04.6 43 المختمفةتعرض وجيات النظر 
تسػػػػػاعدني  ػػػػػي تكػػػػػويف رأي حػػػػػوؿ القضػػػػػايا 

 السياسية المصرية  
31 17.7 63 36.2 81 46.3 322 12 

تنػػػػػػػاقش قضػػػػػػػايا يسػػػػػػػكت عنيػػػػػػػا اإلعػػػػػػػالـ 
 3 305 41.1 70 30.2 56 06.9 47 المحمي

لممقارنػػة بػػيف مػػا تعرضػػو القنػػاة ومػػا تعرضػػو 
 1 333 38.3 67 33.1 58 08.6 52 القنوات األخرى
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 العبارات
عدد  ت أحياناً  نعـ

 الترتيب النقاط
 : ؾ : ؾ : ؾ

ارتفػػػاع درجػػػة مصػػػداقيتيا وموضػػػوعاتيا  ػػػي 
 8 328 40.9 75 38.3 67 18.9 33 تناوؿ اتحداث والقضايا المصرية  .

تنفػػػػرد بعػػػػرض معمومػػػػات وحقػػػػائؽ واخبػػػػار ت 
 4 301 41.1 70 34.3 62 04.6 43 تعرض  ي المصادر اتخرى .

التعػػػػػػود عمػػػػػػى مشػػػػػػاىدة األخبػػػػػػار والبػػػػػػرامد 
 6 314 46.3 81 08.2 49 05.7 45 عموما.

 9 325 46.9 80 30.2 56 01.1 37 مؿا وقت الفراغ لمتخمص مف الممؿ 
ع لممقارن  بين ما تعرا  القناة وما تعرا  القنوات ا خرف   إلي أن  بارة ع14تشير بيانات الج و  ر م ق

المبلوثين لمشاه ة الملتوف البرامجي كرل  ا سباب التي  فعت  333التمت المركز ا و  بع   نقاط 
ل  329ع بع   نقاط الجرأة في تناو  القاايا السياسي  لمضاا يات العربي  ل والت  المركز الثاني  بارة ع

ل والت  المركز  325ع بع   نقاط تنا ش  اايا يسكت  نبا اإل  م الملمي والت  المركز الثالث  بارة ع
ل  321مومات ولقا ا واخبار ال تعرض في المصا ر االخرفع بع   نقاط تنضر  بعرض مع الرابع  بارة ع

ليث تعتبر مص ا ي  الملتوف  . 293ع بع   نقاط والت  المركز ا خير  بارة ع تتضا مع اتجاهاتي السياسي 
وذجا البرامجي لمضاا يات العربي  مص را هاما لممعمومات المتال  أمام المواطنين  ويعتبر اكتساب المعرف  نم

إجرا يا ليث يقوم الصلضيون والمراسمون بجمع المعمومات ونقمبا  بر وسيم  معين  ويستقب  ا فرا  
المعمومات ويعالجونبا وتكون النتيج  أن كثيرا مما يعرف  ا فرا   ن الش ون العام  يعتم   مت المعمومات 

 التي يق مبا لبم اإل  م.
 (15جدوؿ رقـ )

 يجابي تجاه معالجة المحتوى البرامجي لمفضائيات العربية وتشكيؿ اىتمامات الجميور ل حداث يوضح موقؼ المبحوثيف ات

 العبارات
عدد  معارض محايد موا ؽ

 النقاط
 الترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ
 1 304 40.9 75 09.1 51 08.2 49 جريئة  ي تناوؿ مختمؼ القضايا

تتميػػػػز بالفوريػػػػة والسػػػػبؽ مقارنػػػػة بالوسػػػػائؿ 
 اتخرى

40 04.2 63 36.2 72 42.2 300 0 
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 العبارات
عدد  معارض محايد موا ؽ

 النقاط
 الترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ
مراسػػػػموىا عمػػػػى درجػػػػة عاليػػػػة مػػػػف المينيػػػػة 

 واألداا
42 00.9 65 37.1 72 42.2 302 3 

 8 312 41.1 70 42.6 71 18.3 30 تعرض مختمؼ وجيات النظر
 5 315 38.9 68 40.3 74 18.9 33 تقدـ صورة واقعية عف مصر

تسػػػػاعدني  ػػػػي تحديػػػػد مػػػػوقفي مػػػػف القضػػػػايا 
 المثارة السياسية

42 00.9 56 30.2 79 45.1 311 7 

 9 096 46.9 80 37.1 65 16.2 08 محايدة وموضوعية
 8 312 44.2 77 34.9 61 01.1 37 السيولة والوضوح  ي عرض األخبار
 6 313 42.2 72 41.1 70 18.9 33 تتيح  رصة أكبر لمشاركة الجميور

تطػػػػػػػرح القضػػػػػػػايا التػػػػػػػي تمػػػػػػػس الجميػػػػػػػور 
 مباشرة 

35 02.2 73 41.7 67 38.3 318 4 

ع التمت المركز ا و  بع   جري   في تناو  مختم  القاايا   إلي أن  بارة ع15تشير بيانات الج و  ر م ق
كرل  موا   المبلوثين اإليجابي  تجا  معالج  الملتوف البرامجي لمضاا يات العربي  ل ل اث ل  324نقاط 

ل والت  المركز  322ع بع   نقاط تتميز بالضوري  والسبا مقارن  بالوسا   االخرف والت  المركز الثاني  بارة ع
 ل والت  المركز الرابع  بارة ع 325ع بع   نقاط مراسموها  مت  رج   الي  من المبني  وا  ا  الثالث  بارة ع

ملاي ة  رة عل والت  المركز ا خير  با 318ع بع   نقاط تطرح القاايا التي تمس الجمبور مباشرة
ليث أن هنال طريق  أخرف مير مباشرة لمص ا ي  الملتوف البرامجي  . 296ع بع   نقاط ومواو ي 

لمضاا يات العربي  لمترثير  مت االتجاهات العام  وهي تشكي  تصورات الناس  ما يعتق   ا خرون   وهذا 
ن لملياة السياسي  يعتق  ب  ا خرون   يعني أن اإل  م اإلخبارل يق م معالج  إخباري  لصورة في جانب معي

وتقوم هذ  التصورات ب ورها في ت يير اإلتجاهات وا را  السياسي  ل ف ا فرا   ويمكن أن نج   لي  يؤي  هذا 
الك م في البلوث المتعمق  بالرأل العام التي تبين أن إتجاهات المواطنين نلو اإل تصا  ترتكز  مت رؤيتبم 

مت المستوف الجما ي   وبالطبع فان مايل   هذ  التصورات بشك  كبير هو مص ا ي    ا  اإل تصا   
 الملتوف البرامجي لمضاا يات العربي 
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 (16جدوؿ رقـ )
 يوضح موقؼ المبحوثيف السمبي تجاه معالجة المحتوى البرامجي لمفضائيات العربية ل حداث  

 العبارات
     معارض ملاي  موافا

 النقاط
 الترتيب

 : ل : ل : ل
تبةةةةةةةةةةةال  ب رجةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةي معالجتبةةةةةةةةةةةا لمشةةةةةةةةةةة ون 

 المصري 
72 41.1 55 28.6 53 35.3 369 3 

تلةةةةةةةرص  مةةةةةةةت  ةةةةةةةرض القاةةةةةةةايا السةةةةةةةمبي   ةةةةةةةن 
 مصر

72 41.1 53 35.3 55 28.6 372 1 

 2 375 35.3 53 28.5 49 41.7 73 افتعا  االهتمام برل اث معين  
 4 363 35.3 53 32.5 56 37.7 66 تثير الجمبور ا  اللكوم 
 6 347 35.9 54 45.5 75 29.1 51 مير مبني  في نق  ا ل اث
 5 365 35.3 53 33.7 59 36.5 63 تتليز الت وجبات نظر معين 

تضتقةةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةةت المواةةةةةةةةةةةو ي  و تتبنةةةةةةةةةةةت سياسةةةةةةةةةةة  
 هجومي  في ت طي   بعض ا ل اث

53 35.3 59 33.7 63 36.5 345 8 

اكاذيةةةةةب اةةةةة  تضتقةةةةة  المصةةةةة ا ي  والمبنيةةةةة  وتةةةةةروج 
 مصر

54 35.9 49 28.5 72 41.1 332 9 

 7 346 36.6 64 29.1 51 34.3 65 تعكس سياس  ال ول  صالب   القناة
أ اؤهةةةةةةةةا اإلخبةةةةةةةةارل متوااةةةةةةةةع وال تتعمةةةةةةةةا بشةةةةةةةةك  

 كا  لو  القاايا
49 28.5 49 28.5 77 44.5 322 15 

تلرص  مت  رض القاايا السمبي   ن مصرع التمت    إلي أن  بارة ع16تشير بيانات الج و  ر م ق
تجا  معالج  الملتوف البرامجي لمضاا يات كرل  موا   المبلوثين السمبي   372المركز ا و  بع   نقاط 

ع افتعا  االهتمام برل اث معين  العربي  وتشكي  اهتمامات الجمبور ل ل اث ل والت  المركز الثاني  بارة ع
ع بع   نقاط تبال  ب رج  ما في معالجتبا لمش ون المصري  الت  المركز الثالث  بارة عل و  375بع   نقاط 

ل والت  المركز ا خير  363ع بع   نقاط تثير الجمبور ا  اللكوم  ل والت  المركز الرابع  بارة ع 369
 . 322ع بع   نقاط أ اؤها اإلخبارل متوااع وال تتعما بشك  كا  لو  القاايا  بارة ع

 



 وتشكيل العربيت للفضائياث البرامجي المحتىي مصداقيت علً المؤثرة العىامل

 الجمهىر اهتماماث

 
   09                            0202 ديسمبر   -  يوليو     الثامنالعدد      المجلة العلمية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال        

 

 (18دوؿ رقـ )ج
 يوضح مدى ثقة المبحوثيف  ي مصداقية المحتوى البرامجي لمفضائيات العربية وتشكيؿ اىتمامات الجميور

 النسبة المئوية : التكرار المتلير
 17.1 69 أثؽ بدرجة كبيرة
 36.2 144 أثؽ إلى حد ما

 46.9 187 ت أثؽ
 :122 422 المجموع

% من أفرا  العين  ال يثقون في مص ا ي  الملتوف البرامجي 46.9أن   إلي 18تشير بيانات الج و  ر م ق
% يثقون في معالجتبا اإلخباري  إلت ل  ما ل في 36لمضاا يات العربي  وتشكي  اهتمامات الجمبور ل بينما 

ليث أن  نتيج  لمص ا ي  الملتوف البرامجي  % يثقون في معالجتبا اإلخباري  ب رج  كبيرة .17.1لين أن 
لمضاا يات العربي  يترثر ا فرا  الذين ل يبم إهتمام متوااع بالسياس  كثيرا با خبار من ليث   رتبا  مت 
إل اث ت يير في اإلتجاهات  و ا ة ما تنشر      بين المعالج  اإلخباري  وأولويات الرأل في  لال  ت فا 

 كما هو اللا  في البرامل اللواري  السياسي  . –وال  المعمومات من جانب 
 (19جدوؿ رقـ )

 يوضح رأي المبحوثيف  ي مصداقية المحتوى البرامجي لمفضائيات العربية وتشكيؿ اىتمامات الجميور
 النسبة المئوية : التكرار المتلير

 16.2 64 معالجة متميزة
 32.3 101 معالجة متوسطة
 53.7 015 معالجة ضعيفة
 :122 422 المجموع

% من أفرا  العين  يرون أن الضاا يات العربي  تق م مص ا ي  53.7  إلي أن 19تشير بيانات الج و  ر م ق
% يرون أنبا 16% يرون أنبا تق م معالج  متوسط  ل في لين أن 35.3اعيض  ل ل اث السياسي  ل بينما 

 تق م معالج  متميزة .
 (02جدوؿ رقـ )

 يوضح تأثير مصداقية المحتوى البرامجي لمفضائيات العربية عمى ترتيب أولويات القضايا السياسية لدى المبحوثيف
 النسبة المئوية : التكرار المتلير
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 13.1 53 تؤثر بشدة
 53.7 014 تؤثر

 05.1 121 تؤثر إلى حد ما
 8.2 30 ت تؤثر
 :122 422 المجموع

مص ا ي  الملتوف % من أفرا  العين  يرون   م ترثير 53.7  إلي أن 25تشير بيانات الج و  ر م ق
% يرون 25.1البرامجي لمضاا يات العربي   مت ترتيب أولويات القاايا السياسي  ل ف المبلوثينل بينما 

إلت ترثير مص ا ي   ليث أن  بالنظر % يرون ترثير ذلل بش ة .13.1ترثير ذلل إلت ل  ما ل في لين أن 
الملتوف البرامجي لمضاا يات العربي  في تشكي  الرأل العام لو  الشخصيات العام  فان أكثر السيناريوهات 
شيو ا هو أن الب   ا ساسي ل جن ة اإل  مي  هو مص ا ي  الملتوف البرامجي لمضاا يات العربي   ن 

ؤ ل إلت معرف  الجماهير ببذ  الشخصيات مما يؤثر طريا اإلبراز أو إ طا  أهمي  لمشخص في ا خبار ي
 مت تكون آرا بم في هذ  الشخصيات العام . وأياا تؤ ل مص ا ي  الملتوف البرامجي لمضاا يات العربي  
من خ    ممي  تكرار الرسال  اإلخباري  البسيط  يمكن أن يل ث ترثيرا  مت اتجاهات الجمبور وتلوالت في 

 آرا بم .
 (01جدوؿ رقـ )

يوضح مدى تأثير مصداقية المحتوى البرامجي لمفضائيات العربية عمى  اتتجاىات السياسية لممبحوثيف نحو القضايا  
 المختمفة

 النسبة المئوية : التكرار المتلير
 34.9 139 نعـ

 52.9 024 إلى حد ما
 14.3 57 ت

 :122 422 المجموع

% من أفرا  العين    م ترثير مص ا ي  الملتوف البرامجي 55.9  إلي أن 21تشير بيانات الج و  ر م ق
% يرون ترثير 34.9لمضاا يات العربي   مت  االتجاهات السياسي  لممبلوثين نلو القاايا  المختمض  ل بينما 

ليث يترثر ا فرا  بمص ا ي  الملتوف  % يرون ترثير ذلل تماماا .14.3ذلل إلت ل  ما ل في لين أن 
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لمضاا يات العربي  بالق ر الذل يستقبمون ب  المعمومات ق وهذا يل    مستوف و يبم السياسي   البرامجي 
وال رج  التي يقبمون ببا هذ  المعمومات ليث يتم مقارنتبا با را  واالنطبا ات السابق    والق ر الذل 

اين  في الملتوف اإلخبارل يختبرونبا ببا. ويرتكز بشك  خاص  مت اللاج  الت تبرير الرؤف السياسي  المتب
من أج  الكش   ن الت ييرات القوي  في االتجاهات  ويضترض هذا التلمي  ان البالثين يرتكبون أخطا  
جسيم   ن ما يصي ون آثارا تاع  بعابا بعاا  فا ثار    تصبم  ظيم   ن ما تضمم في إل ا  جبو  

 الطر  ا خر.
 (00جدوؿ رقـ )

 عف السياسات التي اتبعتيا الفضائيات العربية  ي معالجة القضايا السياسية  يوضح مدى رضى المبحوثيف
 النسبة المئوية : التكرار المتلير
 14.2 56 راض جداً 
 4.2 16 راض

 09.2 116 راض إلى حد ما
 53.2 010 غير راض
 :122 422 المجموع

السياسات التي اتبعتبا % من أفرا  العين  مير رااين  ن 53  إلي أن 22تشير بيانات الج و  ر م ق
% 14% رااين إلت ل  ما ل في لين أن 29ل بينما  الضاا يات العربي  في معالج  القاايا السياسي 

ليث تع  مص ا ي  الملتوف البرامجي لمضاا يات العربي  وكيضي  إ  ا  الخبر من أهم الروابط  رااين ج اا .
ستنا ا إلت مضبوم ترتيب التي تربط بين  اإل  م اإلخبارل والترثير  مت اإلتجاهات العام  لمجمبور   وال

ا جن ة   تعتبر المعالج  و اإل  ا  من أكثر أسباب ت يير ترتيب أهمي  القاايا  مت السال  العام    ليث 
 با  مت الرؤسا  تصبم القاايا واإلهتمامات التي يمقت  ميبا الاو  في ا خبار معايير يلكم في او 

 والسياسيين ا خرل.
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 (03جدوؿ رقـ )
يوضح أسباب عدـ رضا المبحوثيف عف السياسات التي اتبعتيا الفضائيات العربية  ي معالجة القضايا السياسية )متعدد 

 اتستجابات(
 النسبة المئوية : (422التكرار )ف= المتلير

 83.2 330 تفتقد المصداقية
 39.6 159 موجية سياسيا

 45.3 181 تدخؿ خارجي  ي شئوف مصر الداخمية
% كرل  83ع التمت المركز ا و  بنسب  تضتق  المص ا ي    إلي أن  بارة ع23تشير بيانات الج و  ر م ق

 ل والت  المركز الثاني  بارة عأسباب السياسات التي اتبعتبا الضاا يات العربي  في معالج  القاايا السياسي  
موجب   % ل والت  المركز الثالث وا خير  بارة ع45.3ع بنسب  ت خ  خارجي في ش ون مصر ال اخمي 

أن أل  الترثيرات المعرفي  الر يسي  لمص ا ي  الملتوف البرامجي لمضاا يات ليث  % .39.6ع بنسب  سياسيا
اإل  م اإلخبارل  مت  العربي  هو جذب الرأل العام الت مواو ات وسمات معين  في ا خبار  ويعتبر

السال  ال ولي   وة مؤثرة في تشكي  التصورات  ن ال و  ا جنبي  ل ف الرأل العام  إذ يعتم  الم ف الذل 
يبتم ب  المواطنون ب ول  أجنبي  معين  أساسا  مت الت طي  اإلخباري  والمعالج  اإلخباري   و ن  إجرا  مقارن  

اللكومي والرأل العام يتام أن الت طي  الزا  ة ل و  معين  ترتبط بين ملتوف ا خبار في التميضزيون 
 بمستويات  ميا من اإلهتمام بتمل ال و .

 الخاتمة والنتائد:
سياسةيا  خمصت ال راس  إلت تضبةم القةا ة لمتةرثير الةذل تقةوم بة  القنةوات الضاةا ي  كوسةيم  مبمة  إل ارة الشةعوب 
أصةةبلت  واجتما يةا إن وسةةا   االتصةا  الجمةةاهيرل لبةةا تةرثير  مةةت الةنش  وبةةا خص القنةةوات الضاةا ي ل فقةة  

نمةةا    لةةيس  مةةت الصةةعي    ذات أهميةة  بال ةة  ا ثةةر أنمةةاط الليةةاةل فبةةي تعمةة   مةةت جميةةع اإل  مةةي فلسةةب وال
اسةت  لبا فسةو  تكةون ذو تةرثير فا ة   بطريق  أو بةرخرف فةي التةرثير  مةت لياتنةا سةمبا أو إيجابةا. فمةو ألسةن 

الةذل  الجية  فرنبةا سةتكون معةو  هة م ل بنةا . ل إن الة ور  في تشكي  سمول النش  و إذا لم تست   االست    
والمجتمعةةات المعاصةةرة بسةةبب  الليةةاة االجتما يةة  والثقافيةة  م يةةر لسةةمول ا فةةرا   تقةةوم بةة  القنةةوات الضاةةا ي  فةةي

ش ون اللياةل باإلااف  إلت ما تقوم ب  من تزوي   ترثيرها الكبير في تشكي  مضاهيم الناس وتصوراتبم  ن كاف  
   المجاالت . ا فرا  بالخبرات المتنو   في كثير من 
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 مي:وتمثمت أىـ نتائد البحث  يما ي
أن معظم أفرا  العين  يعتم ون  مت القنوات الضاا ي  العربي  في اللصو   مةت ا خبةار والمعمومةات  .1

 الخاص  بالقاايا السياسي  أليانا
أن مالبيةةة  أفةةةرا  العينةةة  ال يعتمةةة ون  مةةةت الملتةةةوف البرامجةةةي لمضاةةةا يات العربيةةة  لتشةةةكي  اهتمامةةةات  .2

 الجمبور لتشكي  اهتماماتبم
يميبةةا البةةث المباشةةر ثةةم البةةرامل التةةي يضاةة  المبلةةوثين متابعتبةةا أن البةةرامل اللواريةة  تصةة رت نو يةة   .3

 النشرات اإلخباري  .
  مالبي  أفرا  العين  يشاه ون البرامل اللواري  أليانا . أن .4
 معظم أفرا  العين  يشاه ون برنامل سياسي وال  أسبو ياا ل أن  .5
لممقارنةة   المبلةةوثين لمشةةاه ة الملتةةوف البرامجةةي لمضاةةا يات العربيةة  فةةي عتتمثةة  ا سةةباب التةةي  فعةةت  .6

تنةا ش  ع و عالجرأة في تناو  القاايا السياسةي  ع و عبين ما تعرا  القناة وما تعرا  القنوات ا خرف
تنضةةةر  بعةةةرض معمومةةةات ولقةةةا ا واخبةةةار ال تعةةةرض فةةةي  ع و ع اةةةايا يسةةةكت  نبةةةا اإل ةةة م الملمةةةي

 ع.و ع تتضا مع اتجاهاتي السياسي  المصا ر االخرفع
يتمثةةةة  مو ةةةة  المبلةةةةوثين االيجةةةةابي تجةةةةا  معالجةةةة  الملتةةةةوف البرامجةةةةي لمضاةةةةا يات العربيةةةة  وتشةةةةكي   .7

تتميةةةز بالضوريةةة  والسةةةبا  ع و عجري ةةة  فةةةي تنةةةاو  مختمةةة  القاةةةايا اهتمامةةةات الجمبةةةور ل لةةة اث فةةةي ع
تطرح القاايا التي  ع ل وعن المبني  وا  ا مراسموها  مت  رج   الي  م ع و عمقارن  بالوسا   االخرف
 ع .ملاي ة ومواو ي  ع وعتمس الجمبور مباشرة

 يتمثةة  مو ةة  المبلةةوثين السةةمبي تجةةا  معالجةة  الملتةةوف البرامجةةي لمضاةةا يات العربيةة  ل لةة اث فةةي ع .8
تبةال  ب رجة   ع وعافتعةا  االهتمةام برلة اث معينة  ع تلرص  مت  رض القاايا السةمبي   ةن مصةر و

أ اؤهةا اإلخبةارل متوااةع  ع و عتثيةر الجمبةور اة  اللكومة  ع ل و عما في معالجتبا لمش ون المصةري 
 ع وال تتعما بشك  كا  لو  القاايا

انخضةةاض مسةةتوف ثقةة  المبلةةوثين فةةي مصةة ا ي  الملتةةوف البرامجةةي لمضاةةا يات العربيةة  وتةة ني تشةةكي   .9
 اهتمامات الجمبور
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   يرون أن الضاا يات العربي  تق م مص ا ي  اعيض  ل ل اث السياسي .معظم أفرا  العينأن  .15
مص ا ي  الملتوف البرامجي لمضاةا يات العربية  معظم أفرا  العين  يرون   م وجو  ترثير لأن  .11

  مت ترتيب أولويات القاايا السياسي  ل ف المبلوثين. 
لبرامجةي لمضاةا يات العربية   مةت  مالبي  أفرا  العين  يرون   م ترثير مصة ا ي  الملتةوف اأن  .12

 االتجاهات السياسي  لبم نلو القاايا  المختمض  
السياسات التي اتبعتبا الضاا يات العربي  في معالج  مالبي  أفرا  العين  مير رااين  ن أن  .13

  القاايا السياسي 
 ن السياسات التي اتبعتبا الضاا يات العربي  في معالج   تتمث  أسباب   م راا المبلوثين .14

 ع وأنبةا عتة خ  خةارجي فةي شة ون مصةر ال اخمية  ع وأنة  عتضتق  المص ا ي  ع القاايا السياسي  في أنبا
 ع.موجب  سياسيا

 توصيات البحث 
 تمثمت أبرز التوصيات التي توصمت إليبا البالث  في النقاط التالي   

لرسةةةمي بلاجةةة  إلةةةت اسةةةتعا ة الثقةةة  شةةةب  المضقةةةو ة بينةةة  وبةةةين الجمبةةةور ل فبةةةو يعةةةيش ملنةةة  أن اإل ةةة م ا  -1
لقيقي  ال يكضت معبا مجر  تطبيا القوا   المبني  ل ب  ال ب  من لممة  تصةليم وال ةا ة بنةا  صةورت  الذهنية  

. 
الخبريةةة  أن تواةةةم ت طيتبةةةا  تةةة  و البالثةةة  الضاةةةا يات العربيةةة   نةةة  اسةةةتخ امبا لشةةةبو  العيةةةان لةةة  م -2

 وم ف مص ا يتبم أو ليا يتبم لممشاه ين والجمبور ماهي  هؤال  الشبو  وصمتبم بالل ث
ويق سبا في ظ   ت  و البالث  الجمبور إلت أن يتمقت تمقياا نق ياال بليث ال يستسمم لمضاا يات العربي  -4

 لم ور النق ل لمجمبور . تزاي  ترثير وسا   اإل  م  مت المواطنين وسموكبمل ليث تشت  اللاج 
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