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 الباسط عبد عيد سكراف ىدى
 اإلعالـ قسـ اآلداب في ماجستير  باحثة

 (وتميفزيوف ردايو) اإلذاعة شعبة
 اإلذاعية المواد إنتاج  تخصص

 جامعو المنصورة
 : تمييد
 أفراد مف استخداماً  المصادر أكثر مف اآلف وحتى األخبار شراتن عبر والسيما اإلخباري اإلعالـ يعد       

 األساسي الرابط يعد   أنه إذ الجارية، واألحداث العامة الشؤوف بشاف المعمومات معظـ عمى لمحصوؿ الجمهور
 نشرات تسهـ إذ مختمفة، موضوعات بشأف العالـ ذلؾ عف لمجمهور الذاتية والتصورات الخارجي العالـ بيف

 مف بكثير أكثر معمومات نقؿ عبر العالـ، في يحدث لما معدلة صورة تكويف في اإلخباري واإلعالـ راألخبا
 عمى اإلخبارية التغطية في أسموبها يركز حيث لدينا التي الذهنية الصور تشكيؿ في تستخدمها التي تمؾ

 حيث اولوية، لها التي األمور عف اإلشارات مف جممة لنا ويقدـ نعيشه الذي العالـ مف معينة بجوانب اهتمامنا
 اإلعالـ في األجندة ترتيب دور) لمجمهور العاـ االهتماـ محور في اإلعالـ به يؤثر الذي األسموب هذا يطمؽ

 أف نالحظ حيث العامة، الجارية واألحداث القضايا مف عريضة سمسمة في إثباته يتـ تأثير وهو ،(اإلخباري
 مف بعضا يعرض فانه معينة عامة شخصية يتناوؿ أو معينة سياسية قضية يناقش حيف اإلخباري اإلعالـ
 بعضها إلى عرضاً  والتمميح بعضها، إلى واإلشارة السمات بعض عمى التركيز يتـ أنه إذ الموضوع، جوانب
هماؿ  اإلعالمية األجندة وفؽ عمى واألحداث واألمور القضايا ترتيب يتـ وبذلؾ الجوانب، مف الكثير وا 
 .عامةال واألجندة
 مشترؾ هدؼ هناؾ يكوف عندما والسيما والترفيه التسمية مثؿ أخرى أهداؼ تحقيؽ في األخبار وتسهـ     
 بصورة واألحداث األخبار تقديـ طريؽ عف ذلؾ ويكوف والمجتمع، والجمهور باالتصاؿ القائـ مف كؿ بيف

 فهي المعمومات لنشر وسيمة وأسرع أفضؿ( األخبار) تعد كما والتشويؽ، الدراما عنصريف عمى تحتوي
 األسرع وهي مواقعها، مف الجارية والقضايا األحداث نقؿ عف الناتجة والمصداقية الواقعية حيث مف األفضؿ

 .وقوعها لحظة الحديثة المعمومات لمجمهور تنقؿ فهي والفورية باآلنية تتسـ الخطوات ألف
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 الدراسات السابقة : 
عنواف: "كيؼ يؤثر استخداـ وسػالؿ اإلعػالـ واتعتمػاد عمييػا فػي ، بHugh & Stempl(0202)(1)دراسة 

لوجػود وتوصػمت  ”How Media Use and Reliance Affect Know Level“ مسػتوى المعرفػة" 
ارتبػػاط إيجػػابي قػػوي بػػيف التعمػػيـ والمعرفػػة بالشػػئوف العامػػة. وجػػود ارتبػػاط داؿ إحصػػائي ا بػػيف االسػػتخداـ المركػػز 

بالشئوف العامة بيف المعتمديف عمى الصحؼ وليس بيف المعتمديف عمػى التميفزيػوف. وجػود لمتميفزيوف والمعرفة 
 ارتباط إيجابي بيف االستخداـ المركز لمصحؼ أو التميفزيوف مف ناحية، وبيف المعرفة بالشئوف العامة .

بعنػػػػػواف: "اسػػػػػتخداـ وسػػػػػالؿ اإلعػػػػػالـ  Seltzer (0202)(0)& سػػػػػمتزر  Stromanدراسػػػػػة سػػػػػتروماف 
النتػائ  إلػى أف وتوصػمت  ”Use and Knowledge Of AIDS“ماىيريػة والمعرفػة بمػرإل اإليػدز" الج

المبحوثػػػوف الػػػذيف يشػػػاهدوف التميفزيػػػوف أقػػػؿ معرفػػػة بمػػػرض اإليػػػدز، بينمػػػا المبحوثػػػوف الػػػذيف يعتمػػػدوف عمػػػى 
فزيػػػوف الصػػحؼ كمصػػدر رئػػيس لكخبػػار كػػػانوا أكثػػر معرفػػة بمػػرض اإليػػػدز. المبحوثػػوف الػػذيف يشػػاهدوف التمي

يفضػػػموف طػػػرد المػػػوظفيف المصػػػابيف بمػػػرض اإليػػػدز مػػػف وظيفػػػتهـ بشػػػكؿ أكبػػػر مػػػف المبحػػػوثيف الػػػذيف يقػػػرأوف 
الصػػحؼ فقػػط. المبحوثػػوف الػػذيف يقػػرأوف ويشػػاهدوف التميفزيػػوف كانػػت قػػراراتهـ تجػػاس المصػػابيف بػػالمرض قاسػػية 

 مثؿ الحجر الصحي عمى هؤالء المصابيف.
بعنػػػواف: "اسػػتخداـ الشػػػباب لمتميفزيػػوف ووسػػػالؿ اإلعػػالـ الجديػػػدة  (3)(0219صػػفا محمػػػد إبػػراىيـ)دراسػػة 

إلػى أنػػه مػازاؿ التميفزيػػوف يحتػؿ مكانػػة مهمػة لمشػػباب وتوصػػمت واإلشػباعات المتحققػػة منيػػا "دراسػة مقارنػػة"  
بصػػفة يوميػػة، وأنهػػـ لػػـ يمغػػوس مػػف حيػػاتهـ، بػػؿ قػػؿل اعتمػػادهـ عميػػه. الشػػباب فػػي مرحمػػة العمػػؿ أعمػػى مشػػاهدة 

زيوف بالمقارنة بالشباب في مرحمة الدراسة، وجاءت اإلشباعات المتحققة مف مشاهدة التميفزيوف متوسطة، لمتميف
ويػػػػرى الشػػػػباب أف التميفزيػػػػوف الحكػػػػومي ال توجػػػػد لديػػػػه حريػػػػة فػػػػي التعبيػػػػر عػػػػف قضػػػػايا الشػػػػباب فػػػػي مصػػػػر، 

اإلعالـ الجديدة مما يػدؿ عدـ وجود أي مف العينة ال يستخدـ وسائؿ والتميفزيوف الخاص لديه حرية منقوصة. 
عمى أهميتها ومكانتها المرتفعة بيف الشػباب، حيػث جػاءت معػدالت اسػتخداـ الشػباب لوسػائؿ اإلعػالـ الجديػدة 

، ومواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي كانػػت أكثػػر وسػػائؿ اإلعػػالـ الجديػػدة ٪7..8مرتفعػػة، حيػػث كانػػت يومي ػػا بنسػػبة 
إلعػػالـ الجديػػدة متوسػػطة رفػػـ كثافػػة اسػػتخدامهـ لهػػا، دوافػػع التػػي يفضػػمها الشػػباب، ثقػػة الشػػباب فػػي وسػػائؿ ا
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، إشػػباعات اإلعػػالـ الجديػػد تتسػػـ بمسػػتوى ٪5..3الشػػباب السػػتخداـ وسػػائؿ اإلعػػالـ الجديػػدة مرتفعػػة بنسػػبة 
و أف هنػػاؾ وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة متوسػػطة القػػوة بػػيف معػػدؿ اسػػتخداـ الشػػباب لوسػػائؿ  ٪.5..3مرتفػػع بنسػػبة 

 اإلشباعات المتحققة منها.اإلعالـ الجديدة و 
بعنواف: "حوؿ المشاركة السياسية لمشباب في القػرف  Jessica Stram (0218)(4)دراسة جيسكا ستراـ 
 About the political participation of young people in the“ الحػادي والعشػريف" 

twenty – First century”  شػاركة السياسػية والرفبػة فػي إلى أف الشباب ذوي الميوؿ القوية لمموتوصمت
التصػػويت فالًبػػا مػػا يضػػعوف أمػػور االنتخابػػات/ المرشػػحيف فػػي قائمػػة أولويػػاتهـ فػػي مقابػػؿ هػػؤالء ذوي الميػػوؿ 
الضػػعيفة، وأف هػػذس الفئػػة فالًبػػا مػػا تتبػػع وسػػائؿ اإلعػػالـ فػػي تركيزهػػا عمػػى قضػػية بعينهػػا مثممػػا هػػو الحػػاؿ فػػي 

الشباب عمى قضية األمف القومي األمريكي. وأشارت نتائ  الدراسػة حرب العراؽ التي لوحظ فيها تركيز هؤالء 
٪ مػػف المبحػوثيف يشػػاهدوف برنػػام  أو أكثػر مػػف بػػرام  األحػداث الجاريػػة الشػػهيرة، وأف الفئػػة 53أيًضػا إلػػى أف 

٪ أف مثؿ هػذس النوعيػة 33.2ذات الميوؿ القوية لممشاركة السياسية كانت األكثر اهتماًما بالمشاركة، وأضاؼ 
 مف البرام  هي التي حف زت لديهـ الرفبة في المشاركة السياسية والتصويت.

بعنػػواف: "دور وسػػالؿ اإلعػػالـ فػػي تشػػكيؿ المفػػاىيـ  Gollust, Sarah Elizabeth(0217)(5)دراسػػة 
 The role of media in the formation of general“العامة واألفضميات حوؿ مرإل السكري"  

concepts and spectacular about diabetes” أف الرسػػائؿ اإلعالميػػة حػػوؿ  وتوصػػمت إلػػى
أسػباب مػرض السػكري تثيػر موضػوعات أخالقي ػا وسياسػي ا.  وقػػد بحػث فػي المسػتقبؿ تقيػيـ مػدى أنبػاء الرسػػائؿ 

 اإلعالمية في التفاعؿ مع االستعداد السياسي لتشكيؿ الرأي العاـ حوؿ موضوعات السياسة الصحية.
بعنػػواف: "تػػ ثير اطػػر المعالجػػة اإلعالميػػة عمػػى المعػػارؼ السياسػػية لػػدى  Thompson (0216)(6)دراسػػة 

يوجػد وتوصػمت إلػى انػو:  ”How  Politically Slanted Media Affect the Public“ الجميػور" 
اإلخبارية عمى شبكة  CNNاختالفات ذات داللة إحصائية في درجة المصداقية التي يتمتع بها، حيث تفوقت 

FOX خبارية. ارتبطت درجة المصداقية باألطر الخبرية التي تستخدمها كؿ شبكة مف هاتيف الشبكتيف.اإل 
،: "العالقػػة بػػيف اعتمػػاد الجميػػور المصػػري عمػػى القنػػوات الفضػػالية (7)(0215دراسػػة سػػيى فػػوزي احمػػد )

ة القوالػػب جػػاء الحػػديث المباشػػر فػػي مقدمػػاإلسػػالمية ومسػػتوى المعرفػػة الدينيػػة لػػدييـ"  وتوصػػمت إلػػى اف 
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٪، ثػـ أكثػر مػف قالػب 3..3٪، يميػه قالػب الحػوار  32.8البرمجية المستخدمة في عينة الدراسة، وذلؾ بنسبة 
٪، وانخفضػت 3.5.٪. وجاء فالبية مقدمي البرام  الدينية عينة الدراسػة مػف الػذكور وذلػؾ بنسػبة ..3بنسبة 

٪ فقط، ثـ جاءت بعد ذلؾ الحمقػات التػي 2.8 بشدة نسبة ظهور اإلناث كمقدمات لمبرام ، والتي بمغت نسبتها
٪ فقػط. واعتمػدت البػرام  محػؿ الدراسػة عمػى ضػيوؼ مػف جػنس الػذكور بنسػبة 8.اعتمدت عمى االثنيف مًعا 

٪ لمضػػيوؼ. وتتركػػز مشػػاركة الجمهػػور فػػي عينػػة البػػرام  مػػف خػػالؿ أربػػع وسػػائؿ 65.2٪، فػػي مقابػػؿ 72.3
مراسػمة برنػام  عبػر البريػد  –االتصػاؿ التميفػوني بػالبرام   –يػة أساسية هي ) تواجػد الجمهػور مػع مشػاركة فعم

 اإللكتروني(.
بعنواف "اعتماد الجميور المصري عمى وسالؿ اإلعالـ   التقميدية والحديثة ( 8)(0214دراسة احمد رضواف )

عربيػػة أف القنػػوات اإلخباريػػة كػػالجزيرة وال وتوصػػمت إلػػىـ"  0211ينػػاير  05كمصػػدر لممعمومػػات اثنػػا  ثػػورة 
جاءت في مقدمة الوسػائؿ التػي تعػرض لهػا أفػراد العينػة أثنػاء الثػورة، تمتهػا الصػحؼ الخاصػة كالمصػري اليػـو 
واليوـ السابع، ثـ القنوات اإلخبارية الناطقة بالعربية مثؿ بي بي سي العربيػة والحػرة، تمتهػا المواقػع اإللكترونيػة 

األخيػػػرة. كمػػػا أكػػػدت الدراسػػػة أف العديػػػد مػػػف التػػػأثيرات  اإلخباريػػػة، ثػػػـ الصػػػحؼ القوميػػػة المصػػػرية فػػػي المرتبػػػة
 المعرفية والوجدانية والسموكية، قد تحققت نتيجة اعتماد الجمهور عمى وسائؿ اإلعالـ أثناء الثورة.

بعنػػواف: "دور وسػػالؿ اإلعػػالـ الفمسػػطينية فػػي تشػػكيؿ اتجاىػػات ( 9)(0213دراسػػة سػػالح رشػػاد الدواوسػػة )
طغػى المضػموف السياسػػي عمػى المضػػاميف اخميػػة والخارجيػػة"  وتوصػمت إلػػى انػػو الجميػور نحػػو القضػايا الد

٪(، 33٪(، والمضػموف االجتمػاعي )33.3األخرى في إطار تناوؿ كػؿ مػف قنػاتي فمسػطيف واألقصػى بمغػت )
٪(.  وجاء البعػد المحمػي فيمػا يتعمػؽ بنطػاؽ التغطيػة الجغرافيػة لمقضػايا الداخميػة 2.3والمضموف االقتصادي )

٪(. 3..6٪(، والبعػػػػد العربػػػػي )62.8٪(، وجػػػػاء البعػػػػد الػػػػدولي بنسػػػػبة )..83ارجيػػػػة المطروحػػػػة بنسػػػػبة )والخ
 ٪( مف إجمالي الضيوؼ. 38.5واهتمت قناتا فمسطيف واألقصى باستضافة شخصيات حزبية بالدرجة األولى )

الفضػػالية بعنػػواف: "دور البػػرامح الحواريػػة فػػي القنػػوات  (12)(0210دراسػػة رييػػاـ سػػامي حسػػيف يوسػػؼ)
يوجػد الحكومية الخاصة في ترتيب اولويات القضايا المجتمعية لدى الجميور المصػري"  وتوصػمت إلػى انػو 

ارتباط إيجابي بػيف القضػايا السياسػية لػدى الجمهػور المصػري وأجنػدة القضػايا المجتمعيػة فػي البػرام  الحواريػة 
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 –عينػػة الدراسػػة –ع نسػػبة مشػػاهدة المبحػػوثيف بػػالقنوات المصػػرية الحكوميػػة. كمػػا أظهػػرت نتػػائ  الدراسػػة ارتفػػا
 لمبرام  الحوارية وأنهـ يعتمدوف عميها في الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ القضايا المختمفة 

 
 التعميؽ عمى الدراسات السابقة :

الدراسات التي تناولت نشرات االخبار في الحظت الباحثة تنوع كبير ووفرس في : مف حيث مشكمة الدراسة -
ولكف مع الفارؽ أف الدراسات األجنبية ركزت عمى النواحي التقنية والفنية لفضائية اإلخبارية القنوات ا

واالشكاؿ اإلخبارية والقيـ التي والتكنولوجيا المستخدمة بينما ركزت الدراسات العربية عمى المضموف المقدـ ،
امؿ المؤثرة عمى عوامؿ انتاج تمؾ تعكسها . بينما تناولت افمب الدراسات المحتوى نفسه ولـ تتطرؽ الى العو 

 النشرات.
لوحظ  استخداـ كبير لمنه  المسح الوصفي والتحميمي بينما اعتمدت بعض  :مف حيث المنيح المستخدـ -

الدراسات فقط عمى منه  المسح المقارف لممقارنة بيف مضموف قناتيف او مضموف اإلخبار او مقارنه بيف 
اضر ، ولوحظ ايضًا استخداـ لممنه  الشبه تجريبي ببعض الدراسات تقنيات عرض االخبار في الماضي والح

 الخاصة بقياس االدراؾ . 
لوحظ زيادس كبيرس في استخداـ اداة تحميؿ المضموف واف كانت بعض الدراسات مف حيث ادوات الدراسة : -

ديف كقياس تأثير األجنبية قد ركزت بشكؿ متوسط عمى الدم  بيف الدراسة التحميمية والميدانية عمى المشاه
مشاهدس شريط االخبار ، بينما جاءت افمب الدراسات باستطالعات رأى حوؿ ادراؾ الرسائؿ اإلعالمية 
والمضموف المقدـ ، كما لوحظ أيضًا استخداـ كبير لتحميؿ المضموف الكمي والكيفي وتحميؿ محتوى االخبار 

دراسات التي اعتمدت عمى استطالعات الرأي والشريط اإلخباري وتـ استخداـ استمارة االستبياف ببعض ال
 وكذلؾ تـ اجراء بعض التجارب القبمية  والبعدية فيما يخص الدراسات التجريبية.

افمب الدراسات تنتمى لنوعية الدراسات الوصفية التي تهتـ بوصؼ ابعاد المشكمة مف حيث نوع الدراسة : -
 ورصد الظواهر المختمفة . 
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 الدراسات السابقة  اوجو اتستفادة مف استعراإل
، واألبعاد الخاصة بموضوع االستفادة مف التراث األدبي في تحديد وصيافة مشكمة الدراسة تحديدًا دقيقًا   -6

 الدراسة ، والبناء المنهجي في الدراسة مثؿ تساؤالت الدراسة ومنه  الدراسة وعينة الدراسة .
   المالئـ الستخدامه في الدراسة الراهنة.االستفادة مف استعراض مناه  الدراسة بالوقوؼ عمى المنه -3
مع طرح األسئمة بشكؿ متسمسؿ وصيافتها بشكؿ تحديد أداة جمع البيانات المناسبة لتحقيؽ أهداؼ الدراسة   -5

 يحقؽ الهدؼ منها الستمارة االستبياف .
جوانب  قامت الباحثة باالعتماد عمى بعض االستمارات الخاصة بعد مسح هذا التراث األدبي في تصميـ -3

 االستمارة ومحاورها . 
التعرؼ عمى قياس متغيرات الدراسة وفقًا لقياسها فى الدراسات السابقة بما يتالءـ مع طبيعة أهداؼ الدراسة ،  -3

 والمرحمة العمرية المستهدفة . 
أفاد االطالع عمى الدراسة السابقة التعرؼ عمى طرؽ المعالجة اإلحصائية لقياس العالقة بيف المتغيرات  -2

 ومعرفة األساليب اإلحصائية المستخدمة . 
 

   :مشكمة الدراسة
ازدادت أهمية ودور النشرات اإلخبارية في المجتمع بعد هيمنة التمفزيوف عمى باقي وسائؿ اإلعالـ 
الجماهيرية، والسيما بعد ظهور القنوات الفضائية وانتشار األطباؽ الالقطة بيف أوساط الجمهور عمى نطاؽ 

الدور الكبير الذي قدمته التكنولوجيا الحديثة في نقؿ ما يجري مف أخبار وأحداث لحظة واسع فضاًل عف 
وقوعها عبر األقمار االصطناعية، االمر الذي أسهـ بشكؿ كبير في تغيير واضح في مفهوـ وقيـ األخبار، 

 فقد صار البث المباشر )الحي( لما يتـ تصويرس مف أحداث هو األخبار ذاتها. 
يعتمد عمى التمفزيوف لتحقيؽ أهداؼ عدة كاألخبار والتثقيؼ والتعميـ والترفيه كما يمثؿ إف الجمهور 

مصدر مهـ مف مصادر المعمومات والسيما عف طريؽ نشراته اإلخبارية، فكمما زاد اعتماد الجمهور عمى 
ـل النشرات في الحصوؿ عمى احتياجاته مف المعمومات، يزداد الدور الذي يؤديه في حياتهـ اليو  مية ومف ث

يزداد تأثيرس فيهـ والسيما التأثيرات المعرفية. وفي إطار التزايد الكبير في عدد القنوات الفضائية عمى جميع 
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المستويات )عربيًا، دوليًا(، وفي ضوء التنافس المحمـو بيف تمؾ القنوات في تقديـ خدمات إخبارية وبرام  
لسبؽ اإلخباري عبر تالحؽ األحداث والقضايا واألزمات إخبارية والسيما نشرات األخبار ألجؿ تحقيؽ ا

ومتابعتها مف جمهور المشاهديف، التي تبثها القنوات الفضائية عامة يوميا وكذلؾ زيادة ساعات بث تمؾ 
الخدمات والبرام  وعمى مدار الساعة أسهـ بشكؿ واسع في زيادة اهتماـ أفراد الجمهور بتمؾ النشرات بهدؼ 

ث، بعد اف " اصبح التعرض لكخبار إحدى العادات االتصالية لمجمهور، التي يمارسونها فهـ معنى األحدا
يوميا في كثير مف األحياف أو حسب األحداث والظروؼ والصراعات واألزمات التي يمر بها العالـ مف 

وامؿ العومف ىنا تكمف مشكمة الدراسة الراىنة في الكشؼ عف حولهـ بهدؼ فهـ البيئة التي تحيط بهـ. 
 المؤثرة عمى انتاج األخبار في قناة النيؿ اتخبارية 

 اىمية الدراسة:
إف أهمية هذا البحث تأتي مف محاولة البحث لرصد العوامؿ المؤثرة عمى انتاج األخبار في قناة النيؿ  

ح تعرض االخبارية وتأثير تمؾ العوامؿ عمى النشرات اإلخبارية المقدمة مف قناة النيؿ لكخبار، بعد أف أصب
الجمهور لنشرات األخبار مف العادات االتصالية والطقوس اليومية التي يمارسها األفراد بهدؼ تحقيؽ الفهـ 
ـل تكويف قاعدة بيانات مهمة وفاعمة  لما يجري حولهـ بشأف العديد مف األحداث والقضايا التي تغطيها ومف ث

ية فإف النتائ  التي توصؿ إليها البحث ستكوف نقطة والسيما لمباحث المصري. أما األهمية األكاديمية والبحث
انطالؽ لمباحثيف بهذا الشأف والسيما في البحوث المتصمة والالحقة في العوامؿ المؤثرة عمى انتاج األخبار في 

 قناة النيؿ االخبارية، كوف المكتبة اإلعالمية تفتقر لمثؿ تمؾ البحوث.  

 اىداؼ الدراسة:
 ى التطور الذي لحؽ بالجوانب الفنية التحريرية المتعمقة باألخبار التمفزيونية.إلقاء مزيد مف الضوء عم -6
 التعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة عمى انتاج االخبار في قناة النيؿ لكخبار.  -3
التركيز عمى العوامؿ المؤثرة في اختيار ومعالجة األخبار التمفزيونية كالمعايير المهنية العامة التي تفيد العمؿ  -5

 مي والسياسات الخاصة بكؿ قناة عمى حدة. اإلعال
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التعرؼ عمى األجندة الفكرية لوسائؿ اإلعالـ بجانب تأثير السياسة العامة لمدولة عمى القنوات التمفزيونية  -3
 والذي يختمؼ مف دولة ألخرى. 

 استعراض نماذج الرقابة التي تضبط المشهد اإلعالمي العاـ.  -3
 تساؤتت الدراسة:

 لحؽ بالجوانب الفنية التحريرية المتعمقة باألخبار التمفزيونية؟ما التطور الذي  -6
 ما القالب التقميدي لصيافة األخبار؟  -3
 هؿ القالب التقميدي لصيافة األخبار معموؿ به حتى اآلف؟  -5
 ما المعايير المهنية التي تتحكـ في صيافة األخبار؟  -3
 ما الشروط الواجب مراعاتها عند صيافة األخبار؟  -3
 أو التقنية المستخدمة في بناء نشرات األخبار؟  ما اآللية -2
 هؿ هناؾ وجود لقيود سياسية عمى صيافة األخبار؟  -8
 ما العوامؿ المؤثرة عمى انتاج االخبار في قناة النيؿ لكخبار؟ -7
مي ما العوامؿ المؤثرة في اختيار ومعالجة األخبار التمفزيونية كالمعايير المهنية العامة التي تفيد العمؿ اإلعال -.

 والسياسات الخاصة بكؿ قناة عمى حدة؟ 
ما األجندة الفكرية لوسائؿ اإلعالـ بجانب تأثير السياسة العامة لمدولة عمى القنوات التمفزيونية والذي يختمؼ  -.6

 مف دولة ألخرى؟ 
 ما نماذج الرقابة التي تضبط المشهد اإلعالمي العاـ؟  -66
 عمى صيافة األخبار في قناة النيؿ لكخبار؟هؿ يوجد تأثير لمقيود المهنية والضغوط السياسية  -63

 

 فروإل الدراسة: 
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف المتغيرات الديمغرافية )النوع، العمر، المستوى التعميمي، المهنة  -

 أو الوظيفة، مستوى الدخؿ( لمجمهور المتابع لمنشرات اإلخبارية كمصدر لممعمومات. 
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 احصائية بيف العوامؿ المؤثرة عمى انتاج االخبار وبيف معالجة االخبار التمفزيونية.توجد فروؽ ذات داللة  -
 توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف العوامؿ المؤثرة عمى انتاج االخبار وبيف المعايير المهنية لمقناة. -
 توجد عالقة ارتباطية بيف المعايير المهنية التي تحكـ االخبار وبيف شروط صيافتها. -

استخدـ البحث منه  المسح التحميمي الذي "يعد المسح الذي ال يقؼ عند حد الوصؼ فقط ح الدراسة: مني
نما يصؿ أو يقوـ الى إصدار أحكاـ وتقديـ الحموؿ عبر ما يصؿ إليه مف مؤشرات ونتائ ".  وا 

ائؽ يعد مف البحوث الوصفية لوصؼ خصائص ظاهرة معينة أو موقؼ معيف أو حدث ما أو حقنوع البحث: 
 راهنة أو متصمة عمى مجموعة مف أفراد جمهور معيف وتحميمها وتفسيرها وتقويمها.

 ( مفردة مف الجمهور المتابع لمنشرات اإلخبارية..3تمثمت في عينة حصصية قوامها)عينة الدراسة: 
 

 ( يوضح السمات الشخصية لعينة الدراسة1جدوؿ رقـ)
 % ؾ السمات الشخصية

 النوع
 8 42 163 ذكر

 3 59 037 ثىان

 الحالة التعميمية
 

 83.3 ..3 جامعي
 38.3 .66 فوؽ جامعي

 السف

 3 10 49  35الى  05مف 
35– 45 197 49 3 

 45-55 120 05 5 
 2 13 50 ف كػػػػػثر 55

الحالة 
 اتجتماعية

 3 8 33 اعزب
 3 42 161 متزوج
 2 32 102 ارمؿ
 5 01 86 مطمؽ

 68.7 71 4222 –0222المستوى 
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 % ؾ السمات الشخصية
 3 52 021 6222 –4222 اتقتصادي 

 3 04 97  ف كػػػػػثر 6222
 422اإلجمالي=

تدؿ كممة الصدؽ عمى أف األداة قادرة بالفعؿ عمى قياس ما وضعت لقياسه مف اختبارات الصدؽ والثبات: 
ينة ووضع الفئات كاختيار الع التحميؿمتغيرات وهذا القياس ال يتـ بدوف مجموعة مف اإلجراءات المتبعة في 

وتحديدها بصورة دقيقة ومحكمة إلى جانب درجة الثبات في التحميؿ، والمقصود هنا بالصدؽ الصدؽ الظاهر. 
ويعمؿ عمى تحقيؽ هذا النوع مف الصدؽ مف خالؿ عرض استمارة االستبياف عمى عدد مف المحكميف 

االستمارات إلجراء الدراسة وتحقيؽ المتخصصيف في اإلعالـ ومناه  البحث وذلؾ لمحكـ عمى مدى صالحية 
فروضها، وسيتـ إجراء بعض التعديالت عمى االستمارات وفئاتها وفقًا لمالحظات السادة المحكميف، حتى 
تصبح االستمارات صالحة لمتطبيؽ، وقادرة عمى تحقيؽ أهداؼ الدراسة. وفيما يتعمؽ بإجراء الثبات عمى 

عادة االختبار، حيث قامت الباحثة بعد جمع بيانات الدراسة بإجراء الدراسة قامت الباحثة باستخداـ أسموب إ
 % مف إجمالي مفردات الدراسة، ثـ تقـو بإعادة االختبار عميهـ مرس أخرى لقياس الثبات.3دراسة أولية عمى 

 نتالح البحث:
 (0جدوؿ رقـ )

 يوضح توزيع افراد العينة وفؽ خصالص برامح قناة النيؿ اتخبارية

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 2 04 96 تحاوؿ إرضا  جميع األذواؽ ومختمؼ المستويات

 8 08 115 تصاغ المادة اتعالمية بعبارات بسيطة يدرؾ معانييا المثقؼ وغير مثقؼ

 8 02 83 تعتمد عمى الكوادر اتعالمية والت ثيرات الصوتية بالدرجة األولى

 5 06 126 كالبرامح السياسية والتاريخية توفر لجماىيرىا برامح متنوعة وىامة

 %122 422 اإلجمالي
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ففي الترتيب  خصالص برامح قناة النيؿ اتخبارية ،وفؽ  لتوزيع افراد العينة تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
% وفي الترتيب 37.7بنسبة  تصاغ المادة االعالمية بعبارات بسيطة يدرؾ معانيها المثقؼ وفير مثقؼ االوؿ
% وفي الترتيب الثالث 32.3بنسبة  توفر لجماهيرها برام  متنوعة وهامة كالبرام  السياسية والتاريخية نيالثا

تعتمد عمى الكوادر  % وفي الترتيب الرابع..33بنسبة  تحاوؿ إرضاء جميع األذواؽ ومختمؼ المستويات
التمفزيوف هو حدث اليوـ في خبر  حيث اف % 7..3بنسبة  اتعالمية والت ثيرات الصوتية بالدرجة األولى

كممات موجزة مرفقة بالصورة والموف والحركة ويبث بهدؼ إشباع حاجة الجماهير في معرفة ما يحدث حولهـ، 
فالتمفزيوف وهو مدرسة الشعب والمعمـ العظيـ، وأف الخبر التمفزيوني يعكس بقدراته صورة المجتمع الحقيقية، 

وف منذ اختراعه، وهذا أمر طبيعي، وقد حظي الخبر التمفزيوني كقوة فالخبر أهـ وأقدـ مادة قدمها التمفزي
 اجتماعية باالهتماـ واالحتراـ وخاصة في الخمسينيات .

 

 ( 3جدوؿ رقـ )
 دور برامح قناة النيؿ اتخبارية في اتستقطاب السياسي بيف المشاىديفيوضح رؤية افراد العينة ل

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 3 01 85 بشدةموافؽ 

 2 31 104 موافؽ

 8 00 91 محايد

 5 14 58 معارإل

 2 11 44 معارإل بشدة

 %122 422 اإلجمالي

يوضح رؤية أفراد العينة لدور برام  قناة النيؿ االخبارية في االستقطاب  توضح بيانات الجدوؿ السابؽ
بنسبة محايد  الترتيب الثاني % وفي..56بنسبة موافؽ  ففي الترتيب االوؿ ،السياسي بيف المشاهديف 

% وفي  63.3بنسبة معارإل  % وفي الترتيب الرابع36.5بنسبة موافؽ بشدة % وفي الترتيب الثالث 33.7
صمة بيف فكر السياسة وفعمها في أي بمد مف ناحية  حيث اف% ..66بنسبة  معارض بشدة الترتيب الخامس
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فاإلعالـ عنصر مف عناصر التأثير العاـ في مجتمعه وبيف اإلعالـ الصادر عف هذا البمد مف ناحية أخرى 
 يصعب عزله عف بقية العناصر.

 (4جدوؿ رقـ )
برامح قناة النيؿ اتخبارية في تغيير توجيات المشاىديف تجػاه التيار السياسي الذي ينتموف يوضح رؤية افراد العينة لدور 

 او يميموف إليو

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 8 9 39 بشدةموافؽ 

 5 02 80 موافؽ

 8 35 143 محايد

 5 16 66 معارإل

 5 17 72 معارإل بشدة

 %122 422 اإلجمالي

لرؤية أفراد العينة لدور برام  قناة النيؿ االخبارية في تغيير توجهات المشاهديف  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
% وفي الترتيب 53.7بنسبة محايد  لترتيب االوؿففي ا ،تجػاس التيار السياسي الذي ينتموف أو يميموف إليه 

معارإل  % وفي الترتيب الرابع68.3بنسبة معارض بشدة % وفي الترتيب الثالث 3..3بنسبة موافؽ  الثاني
صيافة األخبار خاصة في  حيث اف %.7..بنسبة  موافؽ بشدة % وفي الترتيب الخامس 62.3بنسبة 

ؿ لمعايير الدولة والشفافية فيها محدودة فالدولة تعامؿ وسائؿ التمفزيونات الحكومية تخضع بطبيعة الحا
اإلعالـ خاصة الراديو والتمفزيوف عمى أنهما السالح الذي تستخدمه لمدفاع عف نفسها في وقت السمـ ضد 

 الهجمات اإلعالمية الخارجية.
 (5جدوؿ رقـ )

 برامح قناة النيؿ اتخباريةىداؼ يوضح رؤية افراد العينة أل 

 % التكرار يراتالمتغ

 5 08 114 تعريؼ الجميور واطالعو عمى مختمؼ اتحداث السياسية والعامة

 2 03 90  تشكيؿ وصياغة الراي العاـ المحمي والعالمي
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 % التكرار يراتالمتغ

 2 05 122 تعريؼ الجميور ب ف ما يقدـ إليو مف ثقافة ىو حؽ طبيعي مف حقوقو

 5 03 94 اتستفادة مف المعارؼ وتوظيفيا في الحياة اليومية

 %122 422 اإلجمالي

 ففي الترتيب االوؿ ،لرؤية أفراد العينة ألهداؼ برام  قناة النيؿ االخبارية  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
تعريؼ  % وفي الترتيب الثاني37.3بنسبة  تعريؼ الجمهور واطالعه عمى مختمؼ االحداث السياسية والعامة

االستفادة  % وفي الترتيب الثالث..33بنسبة  ؽ طبيعي مف حقوقهالجمهور بأف ما يقدـ إليه مف ثقافة هو ح
تشكيؿ وصيافة الرأي العاـ  % وفي الترتيب الرابع35.3بنسبة  مف المعارؼ وتوظيفها في الحياة اليومية

تنوير الرأي العاـ أهداؼ برام  قناة النيؿ االخبارية تتمثؿ في   حيث اف%. ..35بنسبة  المحمي والعالمي
ء واألحداث الداخمية والخارجية، إبالغ الجماهير باألحداث الهامة والمثيرة لالهتماـ مما يمكنها مف باألنبا

تكويف آرائها الخاصة والعامة حوؿ تمؾ األحداث ،تساهـ األخبار التمفزيونية في إثراء ثقافة المجتمع وجعمها 
التفاهـ اإلنساني بيف الشعوب، ألف  أكثر تنوعًا الى جانب رفع تطمعات األفراد وتوسيع أفاقهـ، وتعزيز

  التمفزيوف يعتبر لغة عالمية ذات رسالة إنسانية.
 (6جدوؿ رقـ )

 برز التطورات التي شيدتيا برامح قناة النيؿ اتخباريةيوضح رؤية افراد العينة أل

 % التكرار المتغيرات

 5 16 66 ميةشيدت تحديث تكنولوجي شامؿ في تجييزات واساليب استقا  المواد اإلعال

 8 38 155 تطوير في السياسات التحريرية والمضاميف واساليب التحرير

 8 19 79 استحدثت وسالؿ وخدمات جديدة لنشر محتواىا

 5 12 40 التسابؽ في ابتداع األساليب الحديثة التي تجذب اىتماـ المشاىديف

 5 14 58 زيادة نسبة المشاىديف وتفاعؿ المشاىديف معيا

 %122 422 ياإلجمال
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 ،لرؤية أفراد العينة ألبرز التطورات التي شهدتها برام  قناة النيؿ االخبارية  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
% وفي الترتيب 57.7بنسبة  تطوير في السياسات التحريرية والمضاميف وأساليب التحرير ففي الترتيب االوؿ

شهدت تحديث  % وفي الترتيب الثالث7..6بنسبة  استحدثت وسائؿ وخدمات جديدة لنشر محتواها الثاني
زيادة  % وفي الترتيب الرابع62.3بنسبة  تكنولوجي شامؿ في تجهيزات وأساليب استقاء المواد اإلعالمية

التسابؽ في ابتداع األساليب  % وفي الترتيب الخامس 63.3بنسبة  نسبة المشاهديف وتفاعؿ المشاهديف معها
%.  حيث إف قطاع التمفزيوف بات سوقا مفتوحا يبحث 3..6المشاهديف بنسبة  الحديثة التي تجذب اهتماـ

عف التحرر مف ضغوطات الحكومات التي ال تريد أف يمفت مف أيديها التحكـ في األخبار والمنت  التمفزيوني 
وقد تـ توظيؼ هذس التقنيات في عدة مستويات كعممية إعداد البرام  والبث كما تضاعؼ عدد القنوات 

إلخبارية التمفزيونية وأصبح التنافس عمى أشدس بيف مختمؼ هذس القنوات التمفزيونية لشد وجذب أكبر عدد مف ا
 المشاهديف.

 (7جدوؿ رقـ )
 قوالب برامح قناة النيؿ اتخبارية عمى المتابعة يوضح رؤية افراد العينة لمدى تشجيع

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 5 39 79 موافؽ بشدة

 5 46 93 موافؽ

 5 38 77 محايد

 2 35 72 معارإل

 5 42 81 معارإل بشدة

 %122 422 اإلجمالي

 لرؤية أفراد العينة لمدى تشجيع قوالب برام  قناة النيؿ االخبارية عمى المتابعة تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
% وفي 3..3بنسبة شدة معارإل ب % وفي الترتيب الثاني32.3بنسبة موافؽ  حيث تصدر الترتيب االوؿ ،

 % وفي الترتيب الخامس 57.3بنسبة محايد  % وفي الترتيب الرابع3..5بنسبة وافؽ بشدة الترتيب الثالث 
البرام  االخبارية تعد مف أهـ البرام  التي تقدـ عبر شاشة التمفاز والتي  حيث اف %...53بنسبة  معارض
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طالع المشاهديف عمى كؿ تتـ متابعتها مف قبؿ كافة شرائح المجتمع لما تقو  ـ به مف وظيفة نقؿ األحداث وا 
 ما يدور حولهـ مف أحداث وكؿ ما هو جديد لهـ.

 (8جدوؿ رقـ )
 يوضح رؤية افراد العينة ألىـ مكونات نجاح برامح قناة النيؿ اتخبارية

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 3 8 33 المنتح

 8 12 43 المرسؿ

 8 15 63 الفكرة

 3 02 81 رسالةال

 2 12 42 الضيؼ

 3 12 41 المتمقي

 8 04 99 كؿ ما سبؽ 

 %122 422 اإلجمالي

ففي الترتيب  ، لرؤية أفراد العينة ألهـ مكونات نجاح برام  قناة النيؿ االخبارية تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
الفكرة وفي الترتيب الثالث  %5..3بنسبة الرسالة  % وفي الترتيب الثاني33.7بنسبة كؿ ما سبؽ   االوؿ
% 5..6بنسبة  المتمقي% وفي الترتيب الخامس  7..6بنسبة المرسؿ  % وفي الترتيب الرابع63.7بنسبة 

المادة  حيث اف%. 7.5% وفي الترتيب األخير المنت  بنسبة ...6وفي الترتيب السادس الضيؼ بنسبة 
ائؿ اإلعالـ وفي المجمؿ أنواع القنوات المتعددة أو اإلخبارية المبنة األساسية لبناء النشرة في مختمؼ وس

المختمفة سواء كانت متخصصة أو عامة وكذا خاصة أو عمومية، وتتخذ هذس القصص اإلخبارية أشكااًل 
تصؿ مف خاللها إلى الجمهور المتمقي إذ تقدـ سمسمة مف الوقائع بطريقة مكثفة ومختصرة مف خالؿ عمميات 

عداد صورة ممونة لمحياة اليومية والجزء المهـ في األخبار التمفزيونية هي المادة المصورة  التصوير والتركيب وا 
التي تغطي الحياة لمشاشة بقابميتها لمرؤية حيث تأتي هذس األخبار بصيغ وأنماط مختمفة في قوالب تصقؿ فيها 
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ها التطور التكنولوجي مختمؼ المواضيع لتكوف أساسا لوجود النشرة األخبار واحدة مف الموضوعات التي شمم
 فأصبحت الفورية سمتها واالختصار إيقاعها وفيما يمي رؤية في فف صيافة الخبر تحريرًا وتركيبًا.

 
 ( 9جدوؿ رقـ )

 يوضح رؤية افراد العينة لتصنيؼ برامح قناة النيؿ اتخبارية

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 8 17 71 الوظيفة او اليدؼ

 5 01 86  فالمحتوى والمضمو

 3 15 61 الجميور

 2 13 50 دورية البث

 5 10 52 وقت البث

 2 02 82 الشكؿ او القالب الفني

 %122 422 اإلجمالي

 ففي الترتيب االوؿ ،لرؤية أفراد العينة لتصنيؼ برام  قناة النيؿ االخبارية  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
% وفي الترتيب ...3بنسبة  الشكؿ أو القالب الفني الثاني % وفي الترتيب36.3بنسبة  المحتوى والمضموف

% وفي الترتيب  63.5بنسبة الجميور  % وفي الترتيب الرابع68.7بنسبة  الوظيفة أو الهدؼ الثالث
التقنيات  حيث اف% . 63.3وقت البث بنسبة  % وفي الترتيب السادس..65بنسبة دورية البث الخامس 

التي تسعى القنوات التمفزيونية لتبنيها لما لها مف فائدة مرجوة يشهدها وقتنا الراهف  التمفزيونية مف أهـ األهداؼ
وعميه فإف التقنيات الحديثة تنعكس عمى أعماؿ االنتاج في زيادة عدد والذي يتسـ في الثورة التقنية الهائمة 

 المشاهديف لمقناة.
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 (12جدوؿ رقـ )
 برامح قناة النيؿ اتخباريةيوضح رؤية افراد العينة لعوامؿ نجاح انتاج 

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 3 06 125 مدى حاجة الجميور لموضوع الرسالة

 2 50 028 صياغة الرسالة بشكؿ يحتوي عمى مثيرات تجنب انتباه المشاىد

 8 01 87 اختيار المكاف المناسب تستقباؿ الرسالة

 %122 422 اإلجمالي

ففي الترتيب  ، لسابؽ لرؤية أفراد العينة لعوامؿ نجاح انتاج برام  قناة النيؿ االخباريةتشير بيانات الجدوؿ ا
% وفي الترتيب الثاني ..33بنسبة  صيافة الرسالة بشكؿ يحتوي عمى مثيرات تجنب انتباس المشاهد االوؿ

بنسبة  الوظيفة أو الهدؼ % وفي الترتيب الثالث32.5بنسبة  مدى حاجة الجمهور لموضوع الرسالة
وسائؿ اإلعالـ الحديثة تتميز بامتالكها أدوات التفاعؿ بيف المرسؿ والمستقبؿ والقدرة عمى  حيث اف%. 36.7

النقؿ الحي والسريع لممعمومات واستخدامها لموسائط المتعددة كالصوت والصور الثابتة والمتحركة ،وتبادؿ 
وسائؿ االتصاؿ الشخصي والجماهيرية والكونية الرسائؿ بيف أطراؼ العممية االتصالية والجمع بيف خصائص 

 والزمانية في آف واحد.
 (11جدوؿ رقـ )

 يوضح رؤية افراد العينة لمعوامؿ المؤثرة عمى انتاج برامح قناة النيؿ اتخبارية

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 3 53 013 العامؿ التقني التكنولوجي

 8 00 91 العامؿ السياسي

 2 04 96 قتصاديالعامؿ ات

 %122 422 اإلجمالي

ففي  ، تشير بيانات الجدوؿ السابؽ لرؤية أفراد العينة لمعوامؿ المؤثرة عمى انتاج برام  قناة النيؿ االخبارية
بنسبة  العامؿ االقتصادي % وفي الترتيب الثاني35.5بنسبة العامؿ التقني التكنولوجي  الترتيب االوؿ
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التغيرات السريعة في مجاؿ اإلعالـ  حيث اف%. 33.7بنسبة  العامؿ السياسي ث% وفي الترتيب الثال..33
جعمت اإلعالـ التمفزيوني يسعى إلى التنافس مع هذس المعطيات وذلؾ باستخداـ التقنيات التمفزيونية الحديثة 

 بشتى أنواعها وذلؾ مف أجؿ تحسيف أداءها وزيادة متابعتها مف قبؿ الجمهور.
 

 (10جدوؿ رقـ )
 مظاىر تحوؿ انتاج برامح قناة النيؿ اتخبارية مف الشكؿ النمطي التقميدي الى اتسموب الحديث ضح رؤية افراد العينة ليو 

 % التكرار المتغيرات

 5 32 100 تطوير األنماط وقوالب البرامح باستخداـ الوسالط الجديدة والمتنوعة

 3 01 85 ر وطبيعتو وعاداتوتغير وتطور نمط السياسة التحريرية تبعا لتغير الجميو 

 2 06 124 اتستفادة مف إمكانات الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت وتقنيات وسالؿ اإلعالـ الحديثة

 3 00 89 تقدـ الصحافة المعاصرة  في توفير األخبار والمعمومات

 %122 422 اإلجمالي

رام  قناة النيؿ االخبارية مف الشكؿ لرؤية أفراد العينة لمظاهر تحوؿ انتاج ب تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
تطوير األنماط وقوالب البرام  باستخداـ الوسائط  ففي الترتيب االوؿ ،النمطي التقميدي الى االسموب الحديث 

االستفادة مف إمكانات الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت  % وفي الترتيب الثاني3..5بنسبة   الجديدة والمتنوعة
تقدـ الصحافة المعاصرة  في توفير  % وفي الترتيب الثالث..32بنسبة  حديثةوتقنيات وسائؿ اإلعالـ ال

تغير وتطور نمط السياسة التحريرية تبعا لتغير  % وفي الترتيب الرابع33.5بنسبة  األخبار والمعمومات
 القنوات التمفزيونية تعد احد مظاهر التطور الحديث حيث اف% .  36.5بنسبة  الجميور وطبيعتو وعاداتو

التي باتت تتنافس في شتى مجاالت الحياة اليومية وفي شتى أنحاء العالـ حيث جاءت هذس القنوات مف عمؽ 
التطور التكنولوجي الكبير ، وساعد النمو المتزايد في التكنولوجيا الرقمية وانتشارها عمى السعي قدما في 

 ة وخاصة الرقمية منها.توجيه الجهود وبذلها نحو المزيد مف التطور في مختمؼ مناحي الحيا
 ( 13جدوؿ رقـ )

 (422يوضح رؤية افراد العينة لمعوامؿ المؤثرة في تحرير المحتوي اتعالمي لبرامح قناة النيؿ اتخبارية)ف=
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 % التكرار المتغيرات

 2 99 396 عوامؿ مينية تتعمؽ بالمؤسسة اتعالمية والبنية الداخمية لمعمؿ التحريري

 2 75 322 ذاتو ومياراتو المينية والت ىيؿ وحضوره التكنولوجيعوامؿ تتعمؽ بالمحرر 

 8 74 099 العوامؿ التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ومنافسة وسالؿ اإلعالـ الحديثة

 3 75 321 معايير اختيار الموضوعات التي يتـ نشرىا

 5 60 052 عوامؿ تتعمؽ بمصادر المعمومات واألدوات الحديثة

لرؤية أفراد العينة لمعوامؿ المؤثرة في تحرير المحتوي االعالمي لبرام  قناة  جدوؿ السابؽتشير بيانات ال
 عوامؿ مهنية تتعمؽ بالمؤسسة االعالمية والبنية الداخمية لمعمؿ التحريري ففي الترتيب االوؿ ،النيؿ االخبارية 

% وفي الترتيب 83.5بنسبة  رهامعايير اختيار الموضوعات التي يتـ نش % وفي الترتيب الثاني....بنسبة 
% وفي ..83بنسبة  عوامؿ تتعمؽ بالمحرر ذاته ومهاراته المهنية والتأهيؿ وحضورس التكنولوجي الثالث

% وفي  83.7بنسبة  العوامؿ التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ومنافسة وسائؿ اإلعالـ الحديثة الترتيب الرابع
االهتماـ بكؿ  حيث اف%. 23.3بنسبة  معمومات واألدوات الحديثةعوامؿ تتعمؽ بمصادر ال الترتيب الخامس

ما هو جديد مف تقنيات تمفزيونية حديثة يزيد مف تميز القنوات الفضائية وكسب أكبر قدر ممكف مف 
المشاهديف كما أف تضمف واستخداـ البرام  التمفزيونية بشكؿ عاـ والبرام  االخبارية بشكؿ خاص بالمؤثرات 

لتقنيات يساهـ بإيجابية عمى عمؿ القنوات الفضائية ويساهـ في تخفيؼ أعباء عديدة مف أهمها والبرام  وا
 العبء المادي والبشري.

 (14جدوؿ رقـ )
 (422انتاج برامح قناة النيؿ اتخبارية)ف= يوضح رؤية افراد العينة لسمات التقنيات الحديثة في 

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 5 32 100 التفاعمية

 3 51 025 اتجماىيرية

 2 94 376 اتتزامنية

 8 52 023 قابمية التحويؿ
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 3 95 381 الشيوع واتنتشار

 3 67 069 التدوير

لرؤية أفراد العينة لسمات التقنيات الحديثة في انتاج برام  قناة النيؿ االخبارية  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
% وفي ..3.بنسبة الالتزامنية  % وفي الترتيب الثاني3.5.بنسبة  الشيوع واالنتشار ففي الترتيب االوؿ ،

% وفي الترتيب  36.5بنسبة  الالجماهيرية % وفي الترتيب الرابع28.5بنسبة  التدوير الترتيب الثالث
فزيوف التم حيث اف%. 3..5% وفي الترتيب األخير التفاعمية بنسبة 7..3بنسبة   قابمية التحويؿ الخامس

نتاجًا طبيعيًا وأبنًا شرعيًا لمجهودات اإلنساف وأحالمه وتطمعاته في سبيؿ الوصوؿ إلى اآلخر والتواصؿ 
التمفزيوف بعد ذلؾ في التطور سريعًا وانتشر في المنازؿ  المستمر معه متجاوزًا بذلؾ حاجز الزماف والمكاف.

ف حوؿ العالـ وذلؾ خالؿ سنوات قميمة ولعؿ وارتفعت أعداد مف يمتمكونه بشكؿ ممحوظ ويقدروف بالماليي
السبب يرجع لكوف التمفزيوف قد اكتسب سماته األساسية بوصفه أحد أكثر الوسائط اإلعالمية سرعة وحيوية 
في نقؿ األحداث وأكثرها فاعمية مف حيث التأثير الفكري ساعدس في ذلؾ طبيعة المواد المقدمة كاألخبار 

 وير البرام  في مواقعها الطبيعيةوالنقؿ الحي عمى الهواء وتص
 ( 15جدوؿ رقـ )

 (422انتاج برامح قناة النيؿ اتخبارية)ف= يوضح رؤية افراد العينة لوظالؼ تكنولوجيا

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 8 66 067 توثيؽ اإلنتاج الفكري في مجاؿ اتتصاؿ واتعالـ

 3 90 369 تتميز بالضخامةتقديـ المعمومات المتعددة والمتنوعة التي 

 5 74 098 الزيادة في السرعة إعداد الرسالؿ اإلعالمية

 5 44 178 تجاوز قيود العزلة التي فرضيا اتتصاؿ الرقمي

 %122 422 اإلجمالي

ففي  ،لرؤية أفراد العينة لوظائؼ تكنولوجيا انتاج برام  قناة النيؿ االخبارية  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
 % وفي الترتيب الثاني3.5.بنسبة  تقديـ المعمومات المتعددة والمتنوعة التي تتميز بالضخامة يب االوؿالترت

توثيؽ اإلنتاج الفكري في  % وفي الترتيب الثالث83.3بنسبة  الزيادة في السرعة إعداد الرسائؿ اإلعالمية
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 العزلة التي فرضها االتصاؿ الرقميتجاوز قيود  % وفي الترتيب الرابع22.7بنسبة  مجاؿ االتصاؿ واالعالـ
استخداـ التقنيات التمفزيونية الحديثة في تغطية النشرات اإلخبارية مهمة أساسية  حيث اف%.  33.3بنسبة 

في صناعة الخبر التمفزيوني ، األمر الذي منحها أهمية بالغة تمثمت في عممية انتقاء األحداث التمفزيونية 
 ؾ لمفت انتباس وأنظار المشاهديف والمهتميف بهذا المجاؿ.والمفاضمة بينها وبثها ، وذل

 (16جدوؿ رقـ )
 يوضح رؤية افراد العينة ألىداؼ التقنيات الحديثة في انتاج برامح قناة النيؿ اتخبارية

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 5 07 112 خمؽ التنوع يزيؿ الممؿ

 8 19 79 تغيير الجميور بشكؿ يتناسب مع الفكرة

 3 00 89 إزالة المواد اتعالمية غير المرغوب فييا

 5 32 100 تحقيؽ اتثارة والجذب

 %122 422 اإلجمالي

إلى رؤية أفراد العينة ألهداؼ التقنيات الحديثة في انتاج برام  قناة النيؿ  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
خمؽ التنوع يزيؿ  % وفي الترتيب الثاني3..5سبة بن تحقيؽ االثارة والجذب ففي الترتيب االوؿ ، االخبارية

% وفي 33.5بنسبة  إزالة المواد االعالمية فير المرفوب فيها % وفي الترتيب الثالث38.3بنسبة  الممؿ
واقع تطور التقنيات  حيث اف%.  7..6بنسبة  تغيير الجمهور بشكؿ يتناسب مع الفكرة الترتيب الرابع

ا بشكؿ كبير عمى المشاهد والذي يعد العنصر االساسي في تمقي واستجابة نحو التمفزيونية الحديثة وتركيزه
كؿ ما يبث مف خالؿ شاشة التمفاز ظهر لدينا اهتماـ الفضائيات التمفزيونية بهذس التقنيات وصرؼ جؿ 
اؿ اهتمامها بها لدورها في زيادة أعداد المشاهديف في أقؿ كمفة وجهد مف خالؿ اعتمادها عمى وسائؿ االتص
 الرقمية وبرام  الحاسوب المتطورة والتي باتت تقدـ مؤثرات شتى ساهمت في جذب متابعة المشاهديف لها.
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 (17جدوؿ رقـ )
 يوضح رؤية افراد العينة لت ثير التقنيات الحديثة عمى انتاج برامح قناة النيؿ اتخبارية

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 2 52 022 نعـ

 5 31 106 إلى حد ما

 5 18 74 ال

 %122 422 اإلجمالي

لرؤية أفراد العينة لتأثير التقنيات الحديثة عمى انتاج برام  قناة النيؿ االخبارية  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
 % وفي الترتيب الثالث56.3بنسبة  إلى حد ما % وفي الترتيب الثاني...3بنسبة نعـ  ففي الترتيب االوؿ ،
التقنيات الحديثة تسهـ في تحقيؽ أهداؼ أخرى مثؿ التسمية والترفيه والسيما  حيث اف%. 67.3بنسبة  ال

عندما يكوف هناؾ هدؼ مشترؾ بيف كؿ مف القائـ باالتصاؿ والجمهور والمجتمع، ويكوف ذلؾ عف طريؽ 
 تقديـ األخبار واألحداث بصورة تحتوي عمى عنصريف الدراما والتشويؽ.

 (18جدوؿ رقـ )
 فراد العينة لت ثير التقنيات الحديثة في انتاج برامح قناة النيؿ اتخبارية عمى الجوانب المعرفية يوضح رؤية ا

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 3 41 165 كبير

 3 42 161 محدود

 5 18 74 ليس لو ت ثير

 %122 422 اإلجمالي

يات الحديثة في انتاج برام  قناة النيؿ االخبارية رؤية أفراد العينة لتأثير التقن تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
% 5..3بنسبة  محدود % وفي الترتيب الثاني36.5بنسبة كبير  ففي الترتيب االوؿ ،عمى الجوانب المعرفية 

ثورة التقنيات التكنولوجية الحديثة لإلعالـ والتي  حيث اف%. 67.3بنسبة  ليس له تأثير وفي الترتيب الثالث
كة التقنية باتجاس تصاعدي ، ومع األلفية الثالثة أصبح التمفزيوف أحد الوسائؿ اإلعالمية األولي تتميز في الحر 
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والجماهيرية التي تربعت عمى عرش اإلعالـ ولهذا األمر فقد بدأ العامموف في مجاؿ التمفزيوف رقميًا ، 
ليتماشى مع الحاجات  وتوظيؼ البرام  والتقنيات الحديثة لموصوؿ إلى أقصى درجة ممكنة مف التفاعؿ

 البشرية في وقتنا الراهف الذي يتسـ بالتسارع التكنولوجي الكبير
 

 (19جدوؿ رقـ )
 (422يوضح رؤية افراد العينة لمصداقية برامح قناة النيؿ اتخبارية)ف=

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 3 50 029 الثقة في الوسيمة اتعالمية ومصادرىا

 5 91 366 لة كالوثالؽ والنصوصاتستناد إلى اد

 3 47 189 الموضوعية وعدـ التحيز مف األىوا 

 5 54 018 عدـ اتستخفاؼ بعقوؿ الجميور

 8 55 003 فصؿ الراي عف المعمومات والوقالع

 %122 422 اإلجمالي

 في الترتيب االوؿف ، لرؤية أفراد العينة لمصداقية برام  قناة النيؿ االخبارية تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
فصؿ الرأي عف المعمومات  % وفي الترتيب الثاني6.3.بنسبة  االستناد إلى أدلة كالوثائؽ والنصوص

% وفي الترتيب 33.3بنسبة  عدـ االستخفاؼ بعقوؿ الجمهور % وفي الترتيب الثالث33.7بنسبة  والوقائع
الموضوعية وعدـ التحيز ي الترتيب الخامس % وف 33.5بنسبة  الثقة في الوسيمة االعالمية ومصادرها الرابع

اإلعالـ يشغؿ مساحة في حياة اإلنساف المعاصر الذي يعتمد عميه في  حيث اف%. 38.5مف األهواء بنسبة 
 الحصوؿ عمى المعمومات وتوفير الراحة الذهنية والمتعة الفنية في بعض األحياف .

 (02جدوؿ رقـ )
 يات الحديثة عمى اختيار  نوعية برامح قناة النيؿ اتخباريةيوضح رؤية افراد العينة لت ثير التقن 

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 8 02 83 نعـ
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 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 8 53 015 إلى حد ما

 5 05 120 ت

 %122 422 اإلجمالي

نيؿ التقنيات الحديثة عمى اختيار  نوعية برامح قناة ال لت ثيرلرؤية افراد العينة  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
% وفػػػي 33.3بنسػػػبة ال  % وفػػػي الترتيػػػب الثػػػاني35.7بنسػػػبة إلػػػى حػػػد مػػػا  ففػػػي الترتيػػػب االوؿ ، اتخباريػػػة

وسػائؿ اإلعػػالـ واالتصػاؿ الحديثػة ثمػرة لممعرفػة العمميػة ونتػػاج  حيػث اف%. 7..3بنسػبة  نعػـ الترتيػب الثالػث
مختمػؼ أعػراقهـ ومػف هنػا فػإف مػا يشػهدس لمثورة التقنية الهائمة التي يشهدها العالـ حيػث أثػرت عمػى الجمػاهير ب

العالـ ككؿ مف ثورة معموماتية وتكنولوجيا أقمار االتصاالت والحواسػيب اإلعالميػة، باإلضػافة إلػى تطػوير فػي 
 استخداـ تقنيات االتصاؿ الحديثة جعمت العالـ قرية كونية صغيرة.

 (01جدوؿ رقـ )
لنيؿ اتخبارية ذات المونتاج التقني الحديث في الحصوؿ عمى المعمومات يوضح رؤية افراد العينة ألسباب قدرة برامح قناة ا

 حوؿ األحداث الجارية

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 2 08 110 الثقة بمضاميف ىذه القنوات

 8 47 191 احتوا ىا عمى مضاميف متنوعة وواقعية

 3 04 97 تقـو بعرإل األطراؼ المختمفة لألحداث بطريقة عالية الجودة

 %122 422 اإلجمالي

لرؤية أفراد العينة ألسباب قدرة برام  قناة النيؿ االخبارية ذات المونتاج التقني  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
احتواءها عمى مضاميف  ففي الترتيب األوؿ ،الحديث في الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ األحداث الجارية 

% وفي الترتيب ..37بنسبة الثقة بمضاميف هذس القنوات  ترتيب الثاني% وفي ال38.7بنسبة  متنوعة وواقعية
التكنولوجيا  حيث اف%. 33.5بنسبة  تقوـ بعرض األطراؼ المختمفة لكحداث بطريقة عالية الجودة الثالث

وتطورها الهائؿ أحدث تحوالت كبيرة ومذهمة في الممارسات اإلعالمية التمفزيونية مف خالؿ التغيرات التي 
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أت عمى كيفية انتاج المعمومة اإلخبارية وترويجها حالؿ نشرات األخبار عبر تحرير وتركيب المعمومة طر 
 السمعية والبصرية وبثها وايضا إعداد وبث البرام  التمفزيونية المختمفة المرتبطة بعالـ األخبار .

 

 (00جدوؿ رقـ )
 (422خبارية ذات المونتاج التقني الحديث )ف=يوضح رؤية افراد العينة ألسباب متابعة برامح قناة النيؿ ات

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 5 70 092 خمؽ ثوره مف التطمعات لدى الجميور    

 3 76 325 التعرؼ عمى ثقافات متعددة             

 8 86 347 مواكبة مستحدثات العصر       

 3 49 197 ت الجديدةتشجيع وتعزيز التعاوف واتبتكار الخاصة بالمنتجا

 %122 422 اإلجمالي

لرؤية أفراد العينة ألسباب متابعة برام  قناة النيؿ االخبارية ذات المونتاج  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
التعرؼ  % وفي الترتيب الثاني72.7بنسبة مواكبة مستحدثات العصر  ففي الترتيب االوؿ ،التقني الحديث 

بنسبة خمؽ ثورس مف التطمعات لدى الجمهور   % وفي الترتيب الثالث82.5ة بنسبعمى ثقافات متعددة   
 % 5..3بنسبة  تشجيع وتعزيز التعاوف واالبتكار الخاصة بالمنتجات الجديدة % وفي الترتيب الرابع83.3

نقؿ  التقنيات الحديثة لإلعالـ والتمفزيوف في عدد مف المميزات المهمة والتي مف أبرزها القدرة عمى حيث اف
المعمومات مف منظومة إلى أخرى عبر أنظمة اتصاالت والقدرة عمى استخداـ مجموعة مف االجهزة الخاصة 
إليصاؿ المعمومات بعدة لغات، وصواًل إلى التكاممية والتأثير في الجماهير المتمقية لهذس المعمومات مف خالؿ 

 شاشة التمفزيوف.
 (03جدوؿ رقـ )

 ر انواع تقنية اتنتاج ت ثيرا عمى برامح قناة النيؿ اتخباريةيوضح رؤية افراد العينة ألكث

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 2 05 122 آتت التصوير

 5 04 98 آتت المونتاج
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 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 5 17 72 آتت التحكـ

 5 02 80 آتت اتضا ة

 5 10 52 الديكور

 %122 422 اإلجمالي

العينة ألكثر أنواع تقنية االنتاج تأثيرا عمى برام  قناة النيؿ  لرؤية أفراد تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
بنسبة  آالت المونتاج % وفي الترتيب الثاني..33بنسبة  آالت التصوير ففي الترتيب االوؿ ، االخبارية
 68.3بنسبة  آالت التحكـ % وفي الترتيب الرابع3..3بنسبة  آالت االضاءة % وفي الترتيب الثالث33.3

إف أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في مجاؿ حيث اف .63.33ترتيب األخير الديكور بنسبة % وفي ال
التمفزيوف والهادفة إلى جذب المتابعيف وزيادة أعدادهـ تتمثؿ بما تستخدمه إدارة القنوات الفضائية مف 

كؿ ما هو جديد  برمجيات ومعدات خاصة، بهدؼ إخراج العمؿ اإلعالمي بأعمى مستويات الجودة وذلؾ لنقؿ
مف خالؿ هذس التقنيات . كما أف أهـ هذس التقنيات تتجمى في المؤثرات البصرية والمؤثرات السمعية حيث تعد 
أجهزة نقاء الصورة وأجهزة تسجيؿ وعرض الفيديو وأجهزة المونتاج باإلضافة إلى أجهزة مزج الصورة 

   في نقؿ الصور بأحسف حاؿ لممشاهد والمؤثرات الرقمية والرسومات والتصميـ أجهزة همة تساهـ
 (04جدوؿ رقـ )

 (422يوضح رؤية افراد العينة لمعوامؿ األكثر جاذبية في برامح قناة النيؿ اتخبارية ذات المونتاج التقني الحديث)ف=

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 3 75 321 التنوع

 5 41 166 المرونة

 3 96 385 التفاعمية مع الجميور

 2 74 096 سيولة العرإل

 5 78 314 التحديث المستمر
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لرؤية أفراد العينة لمعوامؿ األكثر جاذبية في برام  قناة النيؿ االخبارية ذات  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
 % وفي الترتيب الثاني2.5.بنسبة  التفاعمية مع الجمهور ففي الترتيب االوؿ ،المونتاج التقني الحديث 

% وفي الترتيب الرابع سهولة 83.5بنسبة التنوع  % وفي الترتيب الثالث87.3بنسبة  ستمرالتحديث الم
دخوؿ التقنيات الحديثة  حيث اف %.36.3% وفي الترتيب الخامس المرونة بنسبة  ..83بنسبة  العرض 

مشاهدة  إلى التمفزيوف أدى إلى خمؽ جو تفاعمي بيف المشاهديف وأجهزة التمفاز الخاصة بهـ، حيث اقتصرت
التمفاز سابقا عمى مدى العقود السابقة عمى التحديؽ في صندوؽ مضوع مف إحدى  زوايا منزلهـ، مما دعا 
القائميف عمى القنوات التمفزيونية والباحثيف في هذا المجاؿ إلى بذؿ الجهد االـز في تطوير التقنيات التي 

 كانت متبعة لتصبح عمى ما هو عميه اليوـ.
 (05جدوؿ رقـ )

 (422وضح رؤية افراد العينة لمميزات التقنيات الحديثة إلنتاج برامح قناة النيؿ اتخبارية)ف=ي

 % التكرار المتغيرات

 3 50 029 التقنيات الحديثة اتحساس باتستمرارية تستطيع

 8 99 399 تخمؽ التقنيات الحديثة المعاني واألحاسيس

 8 97 391 ماف والمكافالتقنيات الحديثة تعطي الشعور باإليياـ بالز 

 5 91 366 التقنيات الحديثة ليا القدرة عمى توجيو الجميور مف افكار وقناعات او تغييرىا

التقنيات الحديثة تولد افكار جديدة مف ترتيب لقطات غير مرتبطة ببعضيا بشكؿ 
 معيف

384 96 2 

 ،لحديثة إلنتاج برام  قناة النيؿ االخبارية لرؤية أفراد العينة لمميزات التقنيات ا تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
التقنيات  % وفي الترتيب الثاني7...بنسبة  تخمؽ التقنيات الحديثة المعاني واألحاسيس ففي الترتيب االوؿ

التقنيات الحديثة تولد  % وفي الترتيب الثالث8.7.بنسبة  الحديثة تعطي الشعور باإليهاـ بالزماف والمكاف
التقنيات  % وفي الترتيب الرابع..2.بنسبة  تيب لقطات فير مرتبطة ببعضها بشكؿ معيفأفكار جديدة مف تر 

 % وفي الترتيب الخامس 6.3.بنسبة  الحديثة لها القدرة عمى توجيه الجمهور مف أفكار وقناعات أو تغييرها
تمفزيونية الحديثة حيث أف دخوؿ التقنيات ال %.33.5بنسبة  التقنيات الحديثة االحساس باالستمرارية تستطيع
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والمتمثمة في كؿ مف البرام  والمعدات الخاصة في الصوت والصورة والنصوص وجودة البرام  والتي باتت 
أدوات ال بد مف اقتنائها مف أجؿ تحسيف مخرجات اإلعالـ العربي عامال جديدا ومهما في تطور عمؿ 

خاص السيما بالتزامف مع دخوؿ القرف الحادي الفضائيات التمفزيونية بشكؿ عامؿ والبرام  اإلخبارية بشكؿ 
 والعشريف بتقنيات تمفزيونية حديثة تتعمؽ بالبث والمؤثرات السمعية والبصرية.

 (06جدوؿ رقـ )
يوضح رؤية افراد العينة ألىمية استخداـ المونتاج في إنتاج برامح قناة النيؿ اتخبارية في التالعب األيديولوجي لممشاىد  

 ياسية واقتصادية وثقافيةمف اجؿ غايات س

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 2 35 142 اوافؽ

 2 51 024 اوافؽ إلى حد ما

 2 14 56 ت اوافؽ

 %122 422 اإلجمالي

لرؤية أفراد العينة ألهمية استخداـ المونتاج في إنتاج برام  قناة النيؿ االخبارية  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
أوافؽ إلى  ففي الترتيب االوؿ ،يديولوجي لممشاهد مف أجؿ فايات سياسية واقتصادية وثقافية في التالعب األ

بنسبة  ال أوافؽ % وفي الترتيب الثالث..53بنسبة  أوافؽ % وفي الترتيب الثاني..36بنسبة حد ما 
تاج ن‘%. حيث أف تقنيات المونتاج تنشأ مف خالؿ اساليب التركيب التي أصبحت مف أساسيات ..63

الصور خاصة مع استعماؿ وسائؿ تكنولوجية الحديثة تسمح بالجمع بيف لقطات متنوعة قريبة ومتوسطة 
وعامة أو صور ممونه مع أخرى أبيض واسود واف أهـ ما يحققه المونتاج الرقمي هو اإليحاء الذي يتمكف مف 

 التحكـ في الزمف بتكثيفه أو تمديدس.خالله تغيير المعاني بتغيير الخمفية العامة لمموضوع االساسي كما يتيح 
 ( 07جدوؿ رقـ )

 يوضح رؤية افراد العينة لمدى نجاح التقنيات الحديثة بإنتاج برامح قناة النيؿ اتخبارية في إدراؾ الجميور لألحداث الجارية

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 8 48 195 دالما

 8 05 123 احيانا



"حالة دراسة"اإلخبارية النيؿ قناة عمى األخبار إنتاج عمى لمؤثرةا العوامؿ  

 
 67                                0202  ديسمبر -  يونيو    الثامنالمجلة العلمية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال           العدد 

 
 

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 5 05 120 نادرا

 %122 422 ياإلجمال

لرؤية أفراد العينة لمدى نجاح التقنيات الحديثة بإنتاج برام  قناة النيؿ االخبارية  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
 أحيانا % وفي الترتيب الثاني37.7بنسبة دائما  ففي الترتيب االوؿ ،في إدراؾ الجمهور لكحداث الجارية 

التقنيات الحديثة في إنتاج برام  قناة النيؿ  حيث اف %33.3ة بنسبنادرا  % وفي الترتيب الثالث33.7بنسبة 
االخبارية ساهمت في إدراؾ الجمهور لكحداث الجارية حيث ساهمت في معرفة المزيد مف أحواؿ العالـ الذي 
يعيش فيه مما يقوي الشعور باالنتماء إليه واالحساس بأنه مواطف عالمي وليس مجرد فرد يعيش في مجتمع 

 ود المساحة والتأثير.محمي محد
 ( 08جدوؿ رقـ )

يوضح رؤية افراد العينة لمساىمة التقنيات الحديثة المؤثرة عمى إنتاج برامح قناة النيؿ اتخبارية في فيـ الجميور لألحداث 
 الجارية

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 5 42 160 بدرجة كبيرة

 8 39 159 بدرجة متوسطة

 8 19 79 بدرجة ضعيفة

 %122 422 اإلجمالي

تشير بيانات الجدوؿ السابؽ لرؤية افراد العينة لمساىمة التقنيات الحديثة المؤثرة عمى إنتاج برامح قناة 
% وفي 37.7بنسبة بدرجة كبيرة  ففي الترتيب االوؿ ،النيؿ اتخبارية في فيـ الجميور لألحداث الجارية 

%. حيث أف 7..6بنسبة بدرجة ضعيفة  وفي الترتيب الثالث% 7..5بنسبة بدرجة متوسطة  الترتيب الثاني
بعض أشكاؿ اإلعالـ سوؼ تنجـ عف تكامؿ واندماج الوسائؿ المختمفة، لمحصوؿ عمى المعمومات مف 
المصادر المتعددة المتباعدة والمتباينة فكؿ وسائؿ اإلعالـ سخرت لالستفادة مف المعمومات واألخبار والتسابؽ 

 لها االستغالؿ الجيد.لمتحكـ بها واستغال
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 (09جدوؿ رقـ )
 يوضح رؤية افراد العينة ألكثر اتدوات اتعالمية المستخدمة في إنتاج برامح قناة النيؿ اتخبارية   

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 8 14 59 رسوـ الكاريكاتير

 2 18 70 الصور

 5 17 72 فيديو

 8 15 63 المونتاج

 5 12 40 البث المباشر

 2 14 56 اليندسة الصوتية

 5 9 38 اتعالنات

 %122 422 اإلجمالي

لرؤية أفراد العينة ألكثر االدوات االعالمية المستخدمة في إنتاج برام  قناة  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
% وفي 68.3بنسبة فيديو  % وفي الترتيب الثاني..67بنسبة  الصور  ففي الترتيب االوؿ ،النيؿ االخبارية  
% وفي الترتيب  63.7بنسبة المونتاج  % وفي الترتيب الرابع63.7بنسبة  رسوـ الكاريكاتير الترتيب الثالث

% وفي الترتيب 3..6البث المباشر بنسبة  % وفي الترتيب السادس..63بنسبة  الهندسة الصوتية الخامس
اعدت مع عمـ السيميولوجيا في تحديد % . حيث أف التكنولوجيا وتطبيقاتها س3..األخير االعالنات بنسبة 

وسائؿ متطورة في إنتاج المعمومات اإلخبارية عبر الصور التمفزيونية فإف قراءة وانتاج الصورة قائمة عمى 
مجموعة مف الرموز والدالالت التي تعتبر لغة مرئية متطورة مف خالؿ استخداـ آليات لمقراءة متنوعة وناتجة 

 ؿ بيف الرموز لتشكؿ محور الرؤية مخترقة مخترقة بذلؾ حدود الصورة التقديرية.عف مشاهدة العيف التي تنتق
 (32جدوؿ رقـ )

 يوضح رؤية افراد العينة لمدى استمرارية إنتاج برامح قناة النيؿ اتخبارية، وتقديميا بصورتيا النمطية التقميدية 

 النسبة الملوية التكرار المتغيرات

 5 10 52 موافؽ بشدة
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 8 15 63 موافؽ

 8 05 123 محايد

 5 03 94 معارإل

 5 00 92 معارإل بشدة

 %122 422 اإلجمالي

لرؤية أفراد العينة لمدى استمرارية إنتاج برام  قناة النيؿ االخبارية، وتقديمها  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ
بنسبة معارض  الثاني% وفي الترتيب 33.7بنسبة  محايدففي الترتيب االوؿ  ،بصورتها النمطية التقميدية 

% وفي  63.7بنسبة موافؽ  % وفي الترتيب الرابع33.3بنسبة  معارض بشدة % وفي الترتيب الثالث35.3
تقنيات التمفزيوف الحديثة قد أدت بالفعؿ إلى تغيرات  حيث اف%. 63.3بنسبة  موافؽ بشدة  الترتيب الخامس

عداد ممموسة ليس في جانب الشكؿ البرامجي فحسب ، بؿ ولدت م عها أساليب فنية جديدة في كيفية كتابة وا 
 البرام  التمفزيونية وباألخص إعداد األخبار التمفزيونية .

 ( 31جدوؿ رقـ )
 يوضح مقترحات افراد العينة لتفعيؿ دور إنتاج برامح قناة النيؿ اتخبارية

 % التكرار المتغيرات

 5 05 120 ورالتوظيؼ الجيد لمتقنيات الحديثة التي تناسب ذوؽ الجمي

 2 04 96  استخداـ الموسيقى والمؤثرات البصرية والنص

 5 10 52 استخداـ التقنيات الحديثة لممؤثرات البصرية في اتستديوىات

 2 38 150  اتىتماـ بعنصر الجرافيكس والمونتاج

 %122 422 اإلجمالي

ففي  ، اج برام  قناة النيؿ االخباريةمقترحات أفراد العينة لتفعيؿ دور إنت توضح بيانات الجدوؿ السابؽ
التوظيؼ الجيد  .% وفي الترتيب الثاني.57بنسبة  االهتماـ بعنصر الجرافيكس والمونتاج الترتيب االوؿ

استخداـ الموسيقى والمؤثرات  % وفي الترتيب الثالث33.3بنسبة  لمتقنيات الحديثة التي تناسب ذوؽ الجمهور
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استخداـ التقنيات الحديثة لممؤثرات البصرية في االستديو  ي الترتيب الرابع% وف..33بنسبة  البصرية والنص
إف دخوؿ التقنيات التمفزيونية الحديثة والمتمثمة في كؿ مف البرام  يتبيف مما سبؽ % 63.3بنسبة هات 

ف والمعدات الخاصة في الصوت والصورة والنصوص وجودة البرام  والتي باتت أدوات ال بد مف اقتنائها م
أجؿ تحسيف مخرجات اإلعالـ العربي عامال جديدا ومهما في تطور عمؿ الفضائيات التمفزيونية بشكؿ عامؿ 
والبرام  اإلخبارية بشكؿ خاص السيما بالتزامف مع دخوؿ القرف الحادي والعشريف بتقنيات تمفزيونية حديثة 

 تتعمؽ بالبث والمؤثرات السمعية والبصرية.
 فروإل الدراسة:

قة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف المتغيرات الديمغرافية )النوع، العمر، الحالة االجتماعية، توجد عال -
 المستوى االجتماعي واالقتصادي( لمجمهور المتابع لمنشرات اإلخبارية كمصدر لممعمومات. 

 (30جدوؿ رقـ )
الحالة اتجتماعية، المستوى اتجتماعي  لدتلة الفروؽ بيف المتغيرات الديمغرافية )النوع، العمر، 0يوضح اختبار كا

 واتقتصادي( لمجميور المتابع لمنشرات اإلخبارية كمصدر لممعمومات 
 الدتلة معامؿ اترتباط المتغيرات

 النوع

الجميور المتابع لمنشرات 
 اتخبارية كمصدر لممعمومات

 22 2دالة   688 2**
 22 2دالة   528 2** العمر

 22 2دالة   612 2** المؤىؿ العممي
 22 2دالة   425 2** الحالة اتجتماعية

 22 2دالة   811 2** المستوى اتجتماعي واتقتصادي

تشير نتائ  المعامالت اإلحصائية بالجدوؿ السابؽ إلى وجود عالقة ارتباط ذات دالة إحصائية بيف المتغيرات 
وى االجتماعي واالقتصادي( لمجمهور المتابع لمنشرات الديمغرافية )النوع، العمر، الحالة االجتماعية، المست

،  .26..،  3.7..، 277..اإلخبارية كمصدر لممعمومات. ، حيث أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف = 
وعمى ىذا يمكف القوؿ  بثبوت . .....وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوي داللة  766..، 3.3..

ة ذات دتلة إحصالية بيف المتغيرات الديمغرافية )النوع، العمر، صحة الفرإل األوؿ  بوجود عالقة ارتباطي
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الحالة اتجتماعية، المستوى اتجتماعي واتقتصادي( لمجميور المتابع لمنشرات اإلخبارية كمصدر 
 لممعمومات 

 ية.توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف العوامؿ المؤثرة عمى انتاج االخبار وبيف معالجة االخبار التمفزيون -
 (33جدوؿ )

 يوضح قيمة )ت( لدتلة الفروؽ بيف العوامؿ المؤثرة عمى انتاج اتخبار وبيف معالجة اتخبار التمفزيونية  

قيمة )ت(  معالجة اتخبار التمفزيونية العوامؿ المؤثرة عمى اتنتاج 
 مستوى المعنوية المحسوبة

 ع ـ ع ـ
 دالة 21 2 331 42

3 18 2 008 4 05 2 346 

ير بيانات الجدوؿ  إلى وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف العوامػؿ المػؤثرة عمػى انتػاج االخبػار تش
وهػػػي دالػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى معنويػػػة  556..3وبػػػيف معالجػػػة االخبػػػار التمفزيونيػػػة. حيػػػث أف قيمػػػة ت= 

بػيف العوامػؿ وعمى ىذا يمكف القوؿ  بثبوت صحة الفرإل الثاني بوجود  فروؽ ذات دتلة احصالية  6...
 المؤثرة عمى انتاج اتخبار وبيف معالجة اتخبار التمفزيونية 

 توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف العوامؿ المؤثرة عمى انتاج االخبار وبيف المعايير المهنية لمقناة. -
 ( 34جدوؿ )

 المينية لمقناة  يوضح قيمة )ت( لدتلة الفروؽ بيف العوامؿ المؤثرة عمى انتاج اتخبار وبيف المعايير

قيمة )ت(  المعايير المينية العوامؿ المؤثرة عمى اتنتاج 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 ع ـ ع ـ
39 046 

2 21 
 071 2 36 0 008 2 18 3 دالة

تشير بيانات الجدوؿ  إلى وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف العوامػؿ المػؤثرة عمػى انتػاج االخبػار 
  6...وهػػي دالػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى معنويػػة  332..5نيػػة لمقنػػاة حيػػث أف قيمػػة ت= وبػػيف المعػػايير المه

وعمى ىذا يمكف القوؿ  بثبوت صحة الفرإل الثالث بوجود  فروؽ ذات دتلة احصالية بيف العوامؿ المؤثرة 
 عمى انتاج اتخبار وبيف المعايير المينية لمقناة 
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التي تحكـ االخبار وبيف الشروط الواجب مراعاتها عند صيافة توجد عالقة ارتباطية بيف المعايير المهنية  -
 األخبار.

 ( 35جدوؿ رقـ )
 بيف المعايير المينية التي تحكـ اتخبار وبيف الشروط الواجب مراعاتيا عند صياغة األخبار  اترتباطية العالقة يوضح

 الدتلة معامؿ اترتباط المتغيرات
المعايير المينية التي 

 رتحكـ اتخبا
الشروط الواجب مراعاتيا عند 

 دالة 549 2** صياغة األخبار 
 2 222 

تشير نتائ  المعامالت اإلحصائية بالجدوؿ السابؽ إلى وجود عالقة ارتباط دالة إحصائية بيف المعايير 
المهنية التي تحكـ االخبار وبيف الشروط الواجب مراعاتها عند صيافة األخبار ، حيث أف قيمة معامؿ 

 . .....وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوي داللة  .33..ط بيرسوف = ارتبا
وعمى ىذا يمكف القوؿ  بثبوت صحة الفرإل الرابع  بوجود عالقة ارتباطية ذات دتلة إحصالية بيف 

 .المعايير المينية التي تحكـ اتخبار وبيف الشروط الواجب مراعاتيا عند صياغة األخبار
 

 مناقشة النتالح:
راسة الحالية اضافة عممية في مجاؿ التخصص حيث قامت بإلقاء مزيد مف الضوء عمػى التطػور الػذي تعد الد

لحؽ بالجوانب الفنية التحريرية المتعمقة باألخبار التمفزيونية. والتعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة عمى انتاج االخبار 
معالجػػػة األخبػػػار التمفزيونيػػػة كالمعػػػايير فػػػي قنػػػاة النيػػػؿ لكخبػػػار. والتركيػػػز عمػػػى العوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي اختيػػػار و 

المهنيػػة العامػػة التػػي تفيػػد العمػػؿ اإلعالمػػي والسياسػػات الخاصػػة بكػػؿ قنػػاة عمػػى حػػدة. والتعػػرؼ عمػػى األجنػػدة 
الفكريػة لوسػائؿ اإلعػالـ بجانػػب تػأثير السياسػة العامػة لمدولػػة عمػى القنػوات التمفزيونيػة والػػذي يختمػؼ مػف دولػػة 

 لرقابة التي تضبط المشهد اإلعالمي العاـ.ألخرى. واستعراض نماذج ا
 وقامت الدراسة باإلجابة عمى التساؤالت والفروض وتوضيح عالقتهما ببعضهما وذلؾ كما يمي:

  أف أهـ البرام  التي تبثها قناة النيؿ االخبارية، هػي األخبػار والبػرام  السياسػية واألحػداث المباشػرة ثػـ األخبػار
فع لمشػػاهدتها هػػي لمتابعػػة األحػػداث المحميػػة والعربيػػة والعالميػػة وألنهػػا أضػػافت الرياضػػية وأف االسػػباب والػػدوا
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معرفػػة بػػبعض القضػػايا السياسػػية وألف البػػرام  تسػػهؿ عمميػػة تبػػادؿ المعمومػػات بمختمػػؼ أنواعهػػا و التنػػوع فػػي 
العتقػاد بػأف مضمونها ومجاالتها المختمفة ولزيادة الرصيد المعرفي في المعمومػات العامػة واألحػداث الجاريػة وا

 قناة النيؿ االخبارية لها دور في تزويد المبحوثيف بالمعمومات نحو مجريات القضايا الداخمية والخارجية.
  أف نوع القضايا التي تناقشها قناة النيؿ االخبارية، تتصدرها القضايا السياسية ثـ العالقات الخارجية ثػـ قضػايا

والقضػػايا االقتصػػادية والفقػػر وكثافػػة متابعػػة بػػرام  قنػػاة النيػػؿ  االرهػػاب وأمػػف الػػوطف وقضػػايا الشػػباب والبطالػػة
سػاعات واوقػات متابعػة بػرام  قنػاة النيػؿ االخباريػة ، فػي الصػباح ومتابعػة أفػراد  5االخبارية ، مف سػاعة إلػى 

 العينػػة  لهػػا تكػػوف مػػع العائمػػة واألقػػارب وتسػػاعد القنػػاة عمػػى زيػػادة وعػػي العينػػة باألحػػداث الجاريػػة بشػػكؿ فعػػاؿ
 وتقـو القناة بدور إعالمي و تثقيفي  وتوعوي واجتماعي .

  تقوـ برام  قناة النيؿ االخبارية ، بصيافة المادة االعالمية بعبارات بسيطة يدرؾ معانيها المثقؼ وفير مثقؼ
وتػوفر لجماهيرهػػا بػػرام  متنوعػة وهامػػة كػػالبرام  السياسػية والتاريخيػػة وتحػػاوؿ إرضػاء جميػػع األذواؽ ومختمػػؼ 

سػػتويات و تعتمػػػد عمػػػى الكػػوادر االعالميػػػة والتػػػأثيرات الصػػوتية بالدرجػػػة األولػػػى ولهػػا دور فػػػي االسػػػتقطاب الم
السياسػػي بػػيف المشػػاهديف وتمعػػب دوًرا فػػي تغييػػر توجهػػات المشػػاهديف تجػػػاس التيػػار السياسػػي الػػذي ينتمػػوف أو 

والعامػة وتعريػؼ الجمهػور بػأف  يميموف إليه وتقـو بتعريؼ الجمهور واطالعػه عمػى مختمػؼ االحػداث السياسػية
ما يقدـ إليه مف ثقافة هو حؽ طبيعي مف حقوقه واالستفادة مف المعارؼ وتوظيفها في الحياة اليومية وتشكيؿ 

 .وصيافة الرأي العاـ المحمي والعالمي
 مضػاميف أبرز التطورات التي شهدتها برام  قناة النيؿ االخبارية تتمثػؿ فػي تطػوير فػي السياسػات التحريريػة وال

وأسػػاليب التحريػػر و اسػػتحدثت وسػػائؿ وخػػدمات جديػػدة لنشػػر محتواهػػا و شػػهدت تحػػديث تكنولػػوجي شػػامؿ فػػي 
تجهيػػزات وأسػػاليب اسػػتقاء المػػواد اإلعالميػػة وزيػػادة نسػػبة المشػػاهديف وتفاعػػؿ المشػػاهديف معهػػا والتسػػابؽ فػػي 

ب بػرام  قنػاة النيػؿ االخباريػة عمػى ابتداع األساليب الحديثػة التػي تجػذب اهتمػاـ المشػاهديف. حيػث تشػجع قوالػ
 المتابعة.

  أف أبرز شروط نجاح انتاج برام  قناة النيؿ االخبارية ، تتمثؿ في صيافة الرسالة بشكؿ يحتوي عمى مثيػرات
تجنػػب انتبػػاس المشػػاهد و مػػدى حاجػػة الجمهػػور لموضػػوع الرسػػالة والوظيفػػة أو الهػػدؼ . والعوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى 

 يؿ االخبارية تتمثؿ في العامؿ التقني التكنولوجي والعامؿ االقتصادي والعامؿ السياسي .انتاج برام  قناة الن
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  أف عالمػػات ومظػػاهر التحػػوؿ مػػف الشػػكؿ النمطػػي التقميػػدي الػػى االسػػموب الحػػديث فػػي انتػػاج بػػرام  قنػػاة النيػػؿ
تنوعػػة  واالسػػتفادة مػػف االخباريػػة ، تتمثػػؿ فػػي تطػػوير األنمػػاط وقوالػػب البػػرام  باسػػتخداـ الوسػػائط الجديػػدة والم

إمكانػػات الكمبيػػوتر وشػػبكة اإلنترنػػت وتقنيػػات وسػػائؿ اإلعػػالـ الحديثػػة وتقػػدـ الصػػحافة المعاصػػرة  فػػي تػػوفير 
 .األخبار والمعمومات تغير وتطور نمط السياسة التحريرية تبعا لتغير الجمهور وطبيعته وعاداته 

 قنػاة النيػؿ االخباريػة تتمثػؿ فػي عوامػؿ مهنيػة تتعمػؽ أف العوامؿ المػؤثرة فػي تحريػر المحتػوي االعالمػي لبػرام  
بالمؤسسػػة االعالميػػة والبنيػػة الداخميػػة لمعمػػؿ التحريػػري ومعػػايير اختيػػار الموضػػوعات التػػي يػػتـ نشػػرها وعوامػػؿ 
تتعمػػؽ بػػالمحرر ذاتػػه ومهاراتػػه المهنيػػة والتأهيػػؿ وحضػػورس التكنولػػوجي والعوامػػؿ التقنيػػة والتكنولوجيػػا الحديثػػة، 

 ة وسائؿ اإلعالـ الحديثة وعوامؿ تتعمؽ بمصادر المعمومات واألدوات الحديثة .ومنافس
  تتمثػػػؿ خصػػػائص وسػػػمات تكنولوجيػػػا التقنيػػػات الحديثػػػة فػػػي انتػػػاج بػػػرام  قنػػػاة النيػػػؿ االخباريػػػة  ، فػػػي الشػػػيوع

تكنولوجيا فػي انتػاج وتتمثؿ وظائؼ ال واالنتشار والالتزامنية والتدوير والجماهيرية وقابمية التحويؿ  والتفاعمية .
البػػرام  فػػي تقػػديـ المعمومػػات المتعػػددة والمتنوعػػة التػػي تتميػػز بالضػػخامة والزيػػادة فػػي السػػرعة إعػػداد الرسػػائؿ 
اإلعالميػػة وتوثيػػؽ اإلنتػػاج الفكػػري فػػي مجػػاؿ االتصػػاؿ واالعػػالـ وتجػػاوز قيػػود العزلػػة التػػي فرضػػها االتصػػاؿ 

ام  قناة النيؿ االخبارية إلى تحقيؽ االثارة والجذب وخمؽ التنوع الرقمي . وتهدؼ التقنيات الحديثة في انتاج بر 
 يزيؿ الممؿ و إزالة المواد االعالمية فير المرفوب فيها وتغيير الجمهور بشكؿ يتناسب مع الفكرة.

  أف لمتقنيػػػات الحديثػػػة تػػػأثير عمػػػى انتػػػاج بػػػرام  قنػػػاة النيػػػؿ االخباريػػػة عمػػػى الجوانػػػب المعرفيػػػة ويرتفػػػع مقيػػػاس
ة بػػرام  قنػػاة النيػػؿ االخباريػػة باالسػػتناد إلػػى أدلػػة كالوثػػائؽ والنصػػوص وبفصػػؿ الػػرأي عػػف المعمومػػات مصػػداقي

والوقػػائع وبعػػػدـ االسػػػتخفاؼ بعقػػوؿ الجمهػػػور وبالثقػػػة فػػي الوسػػػيمة االعالميػػػة ومصػػادرها وبالموضػػػوعية وعػػػدـ 
ام  قناة النيػؿ االخباريػة حيػث أف التحيز مف األهواء . كما أف لمتقنيات الحديثة تأثيرها عمى اختيار  نوعية بر 

برام  القناة ذات المونتاج التقنػي الحػديث لػديها القػدرة عمػى الحصػوؿ عمػى المعمومػات حػوؿ األحػداث الجاريػة 
الحتوائها عمى مضاميف متنوعة وواقعيػة ولمثقػة بمضػاميف هػذس القنػوات وألنهػا تقػـو بعػرض األطػراؼ المختمفػة 

 لكحداث بطريقة عالية الجودة .
  أف كثرة متابعة برام  قناة النيؿ االخباريػة ذات المونتػاج التقنػي الحػديث أدى  إلػي مواكبػة مسػتحدثات العصػر

والتعػػرؼ عمػػى ثقافػػات متعػػددة وخمػػؽ ثػػورس مػػف التطمعػػات لػػدى الجمهػػور  وتشػػجيع وتعزيػػز التعػػاوف واالبتكػػار 
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عمػػى بػػرام  قنػػاة النيػػؿ االخباريػػة هػػي آالت  الخاصػة بالمنتجػػات الجديػػدة . وأف أكثػػر أنػػواع تقنيػػة االنتػػاج تػأثيرا
وأف أهػػـ مميػػزات التقنيػػات الحديثػػة إلنتػػاج  .التصػػوير وآالت المونتػػاج وآالت االضػػاءة وآالت الػػتحكـ والػػديكور

بػػػرام  قنػػػاة النيػػػؿ االخباريػػػة أنهػػػا تخمػػػؽ التقنيػػػات الحديثػػػة المعػػػاني واألحاسػػػيس وأف التقنيػػػات الحديثػػػة تعطػػػي 
زمػػػاف والمكػػاف وأف التقنيػػػات الحديثػػػة تولػػػد أفكػػار جديػػػدة مػػػف ترتيػػب لقطػػػات فيػػػر مرتبطػػػة الشػػعور باإليهػػػاـ بال

ببعضها بشكؿ معيف وأف التقنيات الحديثة لها القدرة عمى توجيه الجمهور مف أفكار وقناعات أو تغييرها وأنها 
 تستطيع التقنيات الحديثة االحساس باالستمرارية .

  باريػة، ال تػزاؿ تدقػدـ بصػورتها النمطيػة التقميديػة  ومقترحػات أفػراد العينػة لتفعيػؿ أف إنتاج برام  قناة النيؿ االخ
دور إنتػػػاج بػػػرام  قنػػػاة النيػػػؿ االخباريػػػة ، باالهتمػػػاـ بعنصػػػر الجػػػرافيكس والمونتػػػاج والتوظيػػػؼ الجيػػػد لمتقنيػػػات 

ـ التقنيػات الحديثػة الحديثة التي تناسب ذوؽ الجمهور واستخداـ الموسيقى والمؤثرات البصرية والػنص واسػتخدا
 لممؤثرات البصرية في االستديوهات 
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