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 لباحةة :باالتعريف األكادميي 
 البيانات األساسية :

 فاطمة الزهراء صاحل أمحد حجازي . سم :اال 

  اعدأستاذ مس : إليهاالدرجة العلمية املتقدمة للرتقية. 

 : إذاعة وتليفزيون  التخصص العام . 

 : رأي عام التخصص الدقيق . 
 : جامعة سوهاج . ، كلية اآلداب ،قسم اإلعالم يف مدرس  العمل 

 املؤهالت الدراسية :
رتبة الشاااااار  دور  مع م االم( بتقدير جيد جًددرجة الليسااااااالع يف العلوم ايجتماعية إلقساااااام اإلع   (1

 قسم الصحافة. –ب كلية اآلدا – جامعة جنوب الوادي-م 1111يوليو

 ،كلية اآلداب  ،نوب الوادي جامعة جمن  بتقدير إلممتاز( –( داب إلقسم اإلعالمآلدرجة املاجسات  يف ا  (2

ر جنوب لتوعية التليفزيولية على مجهوتأث  إعاللات ا : "بعنوان( م 2002إلقسااااام الصاااااحافة يوليو 

 ."ظرية فجوة املعرفةختبار فروض لدراسة حتليلية و ميدالية ي –الصعيد 

 ،جامعة جنوب الوادي ن متقدير إل مرتبة الشر  األوىل( درجة الدكتوراه يف اآلداب إلقسم اإلعالم ( ب   (3

ة اإلخبارية العربية فى دور القنوات الفضااااا ي:"بعنوان م(2002إليوليو  -قساااام اإلعالم ،كلية اآلداب 

 "دراسة مسحية –ية السياس تشكيل اجتاهات الرأى العام املصري حنو القضايا

 التدرج الثظيفي:
 (.م1111إلقسم الصحافة  ،داب كلية اآل ،جامعة جنوب الوادي  :معيدة  (1

 .(م2002إلقسم الصحافة ،لية اآلداب ك ،جامعة جنوب الوادي  :مدرس مساعد  (2

 م(.2002إلقسم اإلعالم  ،داب كلية اآل ،جامعة جنوب الوادي  : مدرس  (3

 . (م2011،إلقسم اإلعالم  ،داب كلية اآل ،جامعة سوهاج  :مدرس  (2
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 يد :ــمته
، ورصد عناصر ه العلميختصص يف ايجتاهات البحثية م قويت له ليع من السهل علي الباحثأ ك  ي  

ا التخصااااااد وحدوده حلديثة واملعاصاااااارة الى التهى عندها ه جتاهات ايوا وتوصاااااايفها وحتليلها ، تطوره

لتيجة ملا يتطلبه ه ا  ان البحوث والدراسااااااات  مقارلة بإ ه ، إممليع لصااااااعوبة ه ا النم   وذل  املعرفية،

" اإلذاعة د تأث ات ليع ه ا فحساب بل ألن ختص و، افه ك النم  من إملام بكافة جوالب التخصاد وإكاكالياته  

عام احملي  بالظاهرة قياسااااه  عز  عن تأث ات ااا  ال  بة من الصااااعوصااااب   أ بشااااقيها املر ي واملساااامو "  

سهامات اآلخرين ودورهم يف إثراء إل لقديةرؤية عرض ضرورة  يوجب  مما؛ بشكل عام  صالية حمل الدراسة ايت

 ،وذل لعلمي يف كافة املدارس من ايلفتاح على الرتاث ا اكبً  اه ا ااا  من عدمه ، وهي مساااااألة تتطلب قدًر

 التسار  الكب  يف عصر اإلذاعة لتفس ؛ حقة   الدراسات املتال النتا   الى وصل  اليها تلنييف حماولة لتبي

ا  يف جم باجلديد يوموت خر كل  هوتوجيه الرأي العام وتوجيه  كيللتشااا تتنافع" املر ية واملساااموعة" والى 

لدراساااة حملاولة اساااتقصااااء تل  ا اا  العام ، كما تساااعيامما يؤهلها للمنافساااة والسااايطرة علي  ،تقنياتها

 ثة.للباحاألجندة املستقبلية  طي ختمما يساهم يف  ؛اتالقصور يف تل  األدبي

 وميكن عرض خمرجات هذه الدراسة علي النحثالتايل :
 لتاج العلمي.إلعرض حتليل ل :الا أو

:  تاج العلمي.لإلملخد جدولي لإلطار املنهجي ل ثانياا

:  ور :اإللتاج العلمي للباحثة  ويتضمن ه ا احمل ثالةاا

 وث.ليها البحإأهم النتا   الى توصل   (1

 راسة .ايجتاهات البحثية احلديثة املرتبطة بكل د (2

 .تعقيب علي تل  ايجتاهات البحثيةتقديم  (3

:  رؤية مقرتحة لألجندة املستقبلية للباحثة . رابعاا

  



 

- 4 - 

 

 : عرض حتليلي لإلنتاج العلمي للباحةة : الا أو
ل الزمين من األقدم ا للتساالساا ينها كما يلي وفقأجرت الباحثة سااتة ثوث علمية منشااورة كال  عناو  

 : إلي األحدث
 

 مكان النشر النشر تاريخ حالته نثعه البحث عنثان
 يع وممارساااااااااااااااااى العملعالقة عينة من هيئة التدر (1

فضاااااااا ية ية على القنوات الاإلعالمى بالربام  احلوار

 املصرية .

 م2012سبتمرب  رمنشو فردي
م ،  بحوث اإلعالاالة املصرية ل

 هرة.جامعة القا ،كلية اإلعالم 

 هنية تشااكيل الصااورة ال  دور الفضااا يات املصاارية يف  (2

 وب الصعيد.لرجل الشرطة لدى مجهور جن
 رمنشو فردى
 يسمربأكتوبر،د

 م2012

م ، بحوث اإلعالاالة املصرية  ل

كلية  جامعة القاهرة ،

 ربعون.واأل يلثالاإلعالم،العدد ا

صاااااااال على كاااااااابكات التوا تفاعلية راديو جنوم إ  إم (3

 وه "موذجًا.ايجتماعى برلام  "  القه
 م2013يوليو  رمنشو فردي

ب ، كلية اآلدااالة العلمية ل

 .24لعدد جامعة أسيوط ، ا

 ية القنوات الفضااااااااا تأث  الفواصاااااااال اإلعاللية يف (2

قصااااااااااى فحد أمب يقى لت التليفزيولية على اجلمهور

سااااااااتخدام ملعلومات من خال  االدور املتعاظم ملعاجلة ا

 اذج بنا ية ،م

 رمنشو كمشرت

 مارس –فرباير 

 م2012

 

 قات العامةجملة ثوث العال

صرية جلمعية املالشرق األوس  ، ا

 . للعالقات العامة

 30ية   ثورة الفضااا يات اإلخبار اخلطاب اإلعالمى يف (5

 2013يوليو
 م2012 رمنشو فردي

م ، بحوث اإلعالاالة املصرية ل

 ة.امعة القاهركلية اإلعالم ،ج

ل ااا  ا عات والصارا  لشإ العالقة بني اإلعالم والشا  (6

 العام .. دراسة كيفية.
 م2015 رمنشو فردي

بحوث االة املصرية ل

ة عالم ،جامعاإلعالم،كلية اإل

 القاهرة.
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 ملخص جدويل حملتثي البحث  السابق::  ثانياا 

 املعاجلة اذإحصائية األدواتنثع الدراسة واملنهج و اذإطار النظري عنثان البحث

التااااادريع  عالقاااااة عيناااااة من هيئاااااة (1

 المى بالربام وممارساااااااااااااااى العمل اإلع

ات الفضااااااااااااااااااا ية احلوارية على القنو

 املصرية .

 ولية لظرية املساااااااااااااااااائ

 ايجتماعية

 . دراسة وصفية 

 . منه  املس  بالعينة 

 .املنه  املقارن 

 . صحفية استبيان 

 .املقابلة املباكرة 

 تإ ات.عرفة مدى ايرتباط بني اململ 2حساب قيمة كا 

 ني املتإ ين.معامل التوافق ملعرفة قوة ايرتباط ب 

 ت .معامل ب سون لالرتباط بني املتإ ا 

 اختبار T  ساااااتمارة  ل  قياس الصااااادق يف ايملعرفة الفرق بني جمموعتني، وك

 لقبلي.وذل  من خال  قياس التطبيق البعدي وا

يل شاااااكت رية يفدور الفضاااااا يات املصااااا  (2

 ل الشااااارطة لدىالصاااااورة ال هنية لرج

 مجهور جنوب الصعيد.

 يكولوجيةالنظرية اإل 

 ع املدركلظرية الواق 

 . دراسة وصفية 

 منه  املس  اإلعالمي. 

 ايرتباطية . منه  دراسة العالقات 

 .استمارة ايستبيان 

ثم ترميز ملكتبية لصاااااااااحيفة ايساااااااااتبيان ، قام  الباحثة باملراجعة امليدالية وا

خدام األسااااااليب ت حتليل البيالات باساااااابات وإدخاهلا احلاساااااب اآلىل ،وماإلج

 :اإلحصا ية اآلتية

  أحادي ايجتاهحتليل تباين Anova. 

  اختبار"T" موعات .حلساب الفروق بني متوسطات اا 

 قة بني املتإ ات .معامل ارتباط سب مان يختبار العال 

 وى فأكثر ،أى عند مساااااااااااااات %95قة وقد م قبو  لتا   الفروض عند درجة ث

 .فأقل 0,05معنوية 

بكات إ  إم على كااااا تفاعلية راديو جنوم (3

قهوه رلام  "  الالتواصااااااال ايجتماعى ب

 "موذجًا.

  علياااااة لظرياااااة التفاااااا

 الرمزية .

 يفي.املدخل الوظ 

 . دراسة وصفية 

 التحليلي.منه  املس  الوصفي و 

 صحيفة حتليل املضمون 

 ولية.صحيفة استبيان اليكرت 

وه " ،وك ا إجراء ذاعيتني من برلام  "  القه  الباحثة بتحليل مضاااامون دورتني إقام

 ى الفيع بوك.دراسة حتليل بنا ى لصفحة الربلام  عل

ن أعضااااء ساااة على عينة عشاااوا ية بسااايطة مكما م إجراء الشاااق امليدالى من الدرا

إىل الة وإرس  تصاميم اساتبيان إلكرتولى  صافحة الربلام  على "الفيع بوك " حيث م 

 م .منه َللصفحة الشخصية لكعرب ا لسادة مستمعى الربلام ا
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 املعاجلة اذإحصائية نثع الدراسة واملنهج واألدوات اذإطار النظري عنثان البحث

لقنوات ا اللية يفتأث  الفواصااااااااال اإلع (2

هور لية على اجلمالفضااااااااا ية التليفزيو 

عاظم الدور املت فحد أمب يقى لتقصاااااى

دام ت من خال  اسااااااااااااتخاملعاجلة املعلوم

 ماذج بنا ية .

 وماتة املعللظرية معاجل 

 . دراسة وصفية 

 وصفي والتحليليمنه  املس  بشقية ال. 

 .استمارة استبيان 

جلز ية ام منحى املربعات الصاااااااإرى ايختبار فروض الدراسااااااة احلالية م اساااااااتخد 

Partial Least Squares (PLS)   باساااااااااااتخدام برلامSmart PLS1إل )

(Ringle, Wende, and Will 2005) قد م اسااااتخدام لتحليل البيالات. و

 ( لتحديد200إلعدد التمثيالت  Bootstrapping methodطريقة "البوتسرتاب" 

 Path، ومعامالت املساااااااار Weightsمساااااااتويات الديلة للتشااااااابعات، واألوزان  

Coefficients(Chin, 1998; Gil-Garcia, 2008). 

 ف العينة، وبرلام ، حلسااااب ثبات املقياس، ووصاااSPSSكما م اساااتخدام برلام  

 وية.حلساب التكرارات والنسب املئ، Excel"اإلكسيل" 

الفضااااااااااااااااااا يات  اخلطاب اإلعالمى يف (5

 .2013يوليو 30اإلخبارية   ثورة 
 ة .اخلربي لظرية األطر 

 . دراسة لقدية 

 منه  املس  اإلعالمي . 

   مي للخطاااب اإلعال ماادخاال التحلياال النقاادي

، ومسارات  طروحاتألليل ابأدوات حت مساتعينا  

 رجعية.علة ،واألطر املالربهنه ، والقوي الفا

 الربهنه  عالمي " األطروحات ومساااااااراتم ايسااااااتعاله بأدوات حتليل اخلطاب اإل

 ،والقوي الفاعلة ،واألطر املرجعية .

   وبلغ املتوساا   إحدى الباحثات ،شاااركة ثبات البيالات قام  الباحثة باختباره

 . هتحليل وثبات( وهو متوس  يد  على دقة ال ,15العام لدرجة الثبات إل

الصرا  م والشاا عات و العالقة بني اإلعال (6

 ة.. دراسة كيفيلشإل ااا  العام .

  عات .لظرية الشا 

 العام.لظرية ااا   

 ي.املنه  الوصفي الكيف 

 . ايستبيان 

 .املقابلة الشخصية 

جراءات املنهجية  ى تضااامنتها ايساااتبالة باتبا  اإلتم حتليل  تسااااؤيت الدراساااة  ال

 النحو اآلتى : املتبعة فى البحوث الوصفية الكيفية على

 واردة من قبل املبحوثني.القراءة الفاحصة لألفكار واإلجابات ال 

 البيالات  ية التى تضااامنتها أداة مجعتصااانيف تل  األفكار حساااب احملاور األسااااسااا

 Strauss ,Anselm & carbinسااااااااااة. دراوالتى أجاب  على تساااااااااااؤيت ال

,1990)) 

 رة موضو  الدراسة. عرض النتا   وتقديم رؤية  لعالج الظاه 
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 :  تثرل إليها من البحث  السابقة : مت الأهم النتائج التي ثالةاا

ـــا العمل اذإعالما "نتـائج حبـث : (0) عالقـة عينـة من هي ـة التـدريس وىـارس
 . "ئية املصريةبالربامج احلثارية علا القنثات الفضا
من تنشي  للحياة   م  بههدة برام  الرأي لظًرا للدور ال ي قاالعينة  شاا  كشاف  الدراساة اهتمام مجهور  1/1

ادميية من املعنيني بالشااأن عن أن النخبة اإلعالمية والنخبة األك فضااالجتماعية والسااياسااية والثقافية ،  اي

 العام .

 ةمدعوم ةحداث بل اصبح  التإطيعن األ ةتصر على التقارير اجلافتقمل تعد  ةبرام  الرأى التليفزيولي 1/2

نا  القرار وقادة الرأى اعلني فى احلدث إضاااافه إىل احملللني وصااامن الف ةومباكااار ةوكاااهادات فورية بصاااور حي

 لوضع احلدث فى إطاره والكشف عن أبعاده وتأويالته.

رغبة  املتمثلة يفر العينة يف الدوافع املنفعية وهومتثل  أهم دوافع مشااااااااااااااهدة برام  الرأى من قبل مج 3/ 1

ب عن صوت الشع احًي اربت تعبً كما اعتومناقشتها ،  العام  عرض كافة القضايا الى تشإل الرأىيف اجلمهور 

ة ااايت مما ظرا يعتمادها على اخلرباء يف كاف،وك ل  مقدرة تل  الربام  على صاااااااااااااياغة الرأى العام ل

قدرة على التعب  عن   تل  الربام  لدى املشااااااهد الوعي والمن املصاااااداقية لدى اجلمهور،خلق ايعطيها كثً 

 بعض  إليهساااااااتند اوك وطريقة التفك  وهو ما اجتاهاته بشاااااااكل غ  مباكااااااار من خال  تإ  أماط السااااااال 

 يناير .  25عند تفنيد قيام ثورة اجلمهور

وهو يناير،  25حداث ثورة برام  الرأي أثناء تناوهلا أل قية يفجة  املصااادامجهور العينة اخنفاض دررى ي 1/2

 فرتة الثورة وما بعدها . لتشويش الى سادت اإلعالم املصري يفحالة ا يف إطارما فسرته لتا   الدراسة 

خنفاض ان  تفسااا ه فى إطاركتليفزيون املصاااري وهو ما ميلالقنوات الرمسية ل اخنفاض كثافة مشااااهدة  1/5

اخلروج من  ولتسااااااطي  ا ترساااااابات الرداءة و التخلد من فشاااااال فى لدى اجلمهور ،حيثمصااااااداقيته درجة 

 لطة جديدة يعمل هلا .حاو  جاهدا البحث عن س  ومن ثُم ،التبعيه وساهم فى تكريع الوضع الراهندهاليز

ة غياب حالة ثقافطارلرأي،وهو ما ميكن تفس ه يف إم  اعدم موضوعية ضيو  برا الدراسة ت عينةأكد 1/6

 احلوار وفكرة فرض الرأى بالقوة على اجلمهور .

 .مى يف برام  الرأي ب  على درجة حرية األداء اإلعالمن مجهور العينة أن م  امللكية له تأث  ك %20أكد  1/4

 

ا  ي وتأثريهية التي تناولت الربامج احلثاريه يل الدراســات العربية واألجنبإوبنظرة عامة 
 :  اآلتي ينعرضها  الرأي العام 
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 عن دور الربام   (1إل(2015إلدراسةأمحد عثماندث  حو  الربام  احلوارية ومعاجلتها لقضاااااااايا ااتمع حت

لي عينة ميدالية من حيث اعتمدت الدراسااااااة ع ،دي الشااااااباب  لاحلوارية يف بث قيم العدالة ايجتماعية 

تعرضهم  ليإعاما، للتعر   30و15لشباب ،ممن هم بني مشاهدي الربام  احلوارية يف القنوات املصرية من ا

ساااااااعة لعملية بناء الواقع ة ايجتماعيةبايعتماد علي الصااااااايإة املولام  وإدراكهم ملفهوم العدالتل  الرب

أكارت النتا   إلي تإلب وملصارية احلكومية واخلاصاة ،  ايجتماعي وعينة من الربام  احلوارية بالقنوات ا

ظهرت وجود عالقة لشااااباب املصااااري للربام  احلوارية ،كما أ االدوافع الوظيفية علي الطقوسااااية لتعرض 

 ماعية .،وإدراكهم ملفهوم العدالة ايجت عكسية بني كثافة مشاهدة الشباب للربام  احلوارية

  عات وي الوعي السااااياسااااي لطالب اجلاملي مسااااتإلتعر  االى اسااااتهدف   (2إل(2015دراساااة وريا روساااتم إل

توصااال  وقليمية والدولية ،إلياساااية علي السااااحة احمللية وا داث ساااحأمن حوهلم  ،واهتمامهم  ا يدور 

 حلوارية السااياساااية الكردية ، االقنوات الفضااا ية والربام    تابعة الدراسااة إلي ارتفا  معد  ايهتمام  

مساااااتوي ارتفا  ولساااااياساااااية ، احلوارية اافة التعرض للربام  وجود عالقة بني كثعلي   نتا  كما دلل  ال

 . سي لدي املبحوثنيالوعي السيا

 كارت إلي تركيز الى أ،ايا ااتمعية حو  معاجلة الربام  احلوارية للقضا  (3إل(2015دراسة يامسني سعيد إل

أن يكون هناك ايا التنمية ااتمعية ،وأوصاا  بتل  الربام  علي القضااايا السااياسااية ، علي حساااب قضاا   

عام ملعرفة ايحتياجات دا م للرأي الن يكون هناك قياس أتنو  ختصاااااااااصاااااااااي ولوعي يف تل  الربام  ،و 

  داء تل  الربام  من وجهة لظر اجلمهور .ألاملعرفية للشار  وعمل تقييم مستمر 

 ن دور تل  ع(2إل(2012إلهي هريدي لضايا ااتمع ، حتدث  دراسة ق  ناقشة الربام  احلوارية  اهتمام عنو

ة الربام  احلوارية حتديد مالم  تإطي، حيث اسااااااااتهدف   ت املهمشااااااااةالربام  يف معاجلة قضااااااااية الفئا

لقضاااااايا املهمشاااااني    العكاس ه ه التإطية علي إدراك اجلمهور،و لتل  القضاااااية  التليفزيولية املصااااارية

ن خال  حتليل أربعة ودور وسا ل اإلعالم يف اإلدراك م باساتخدام لظريى دور وسا ل اإلعالم لكسب التأييد 

املهمشااني  هم حنوتمبحوث من املصااريني ملعرفة اجتاها 200لي ع برام  حوارية مصاارية ،وتطبيق ايسااتمارة 

ل  الربام  عدم وجود أي ارتباط بني متابعة ت تأييدهم ألوضاااااااعهم الساااااايئة ،اثبت  الدراسااااااة   ى،ومد

تأثر بالتناو  اإلعالمي ور وتأييده لتحساااني أوضاااا  املهمشاااني ي ياجلمهن إدراك أواملوقف من املهمشاااني ،و

 إلعالمية لتل  القضايا .ضعف املعاجلة اإلي ذل  لقضاياهم ،ويعود 

 مية األمريكية هدف  ت الته يب يف الربام  احلوارية اإلعالساااااااااااارتاتيجيا إوعن تأث  النو  ايجتماعي و

ة يف الربام  ماعي وطبيعة اللإة املستخدمإلي معرفة العالقة بني النو  ايجت (5إل Rabie)2014إلدراسة 

 ان اإللاث هن أكثر ته يًبطار صورة مطية تش  إلي أإسية يف ساية وغ  السايا  احلوارية األمريكية السايا 
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ال كور  مناإللاث هن أكثر ته يًبا ن أنتا   دحض الفكرة املتعلقة بدلل  الومن لظرا هم الرجاا  يف احلوار  

 يف إطار اللإة املستخدمة يف الربام  احلوارية .

  لفضااا ية  لربام  احلوارية يف القنوات الي دور اإللتعر   الى سااع   (6إل(2012عبد الصااادق حساان إل دراسااة

سية ،ودوافع التعرض ، بحرين باملعلومات  عن القضاايا السيا مداد اجلالية املصارية  ملكة ال إالعربية يف 

مفردة من املقيمني ( 200إلنم، بالتطبيق علي عينة مكولة ة الوجدالية والساااااااااااالوكيووالتأث ات املعرفية 

  احلوارية للحصااو  علي أن املشاااهد املصااري يعتمد علي الربام  عنكشااف  الدراسااة  و، "ين مملكة البحر"ب

ث ات الساالوكية الرتتيب األو  من احتل  التأولعربية أو الدولية .زمات املصاارية أو األأثناء ا يف املعلومات

كل الفعاليات الى خلارج يف جيابية للمصاااارين يف اإلاملشاااااركة ا  حيث التأث ات ومتثل  يف ارتفا  معد

 .الشأن الداخلي املصري  دخت

   امعات الساااااااااااااودالية  تدعيم القيم الرتبوية لدي طالب اجليف الربام  احلوارية التليفزيوليةوعن تأث

الثقافية  احلوارية  لي دور الربام إبهد  التعر  (4إل(2013إلحممد حساااااب اأ ، وأمحد  دمجاءت دراسااااااة 

يم األهدا  الرتبوية وذل  يف تدع "السااااودان "ها تليفزيون ة الى يبثوالدينية والسااااياسااااية والرياضااااي  

ة الدور ودان، أكدت الدراسااة  أهميطالب من جامعة البحر األمحر بالساا (300إلبتطبيق اسااتبالة علي عدد 

واكتساااااب املعلومات  لرياضااااية والدينية يف دعم قيم التسااااام  ، ا احلوارية  ال ي تقوم به كل من الربام 

 الرتبوية.  لسياسية يف التأث  من لاحية القيمت املختلفة  يف حني ظهر ضعف الربام  اواملهارا

  دراسةGrondin, David,2012سياسية قناعة بأهمية الربام  الاستهدف  ه ه الدراسة تعميق ال (2إل

كية ، ي السااااياسااااة األمري احلروب الثقافية وكيفية تأث ها علن تقوم به يفأاهلزلية والدور ال ي ميكن 

ر ن تؤخ  بعني ايعتباأجيب ،وسياسة ا يف الا مهًمدوًر تؤديلربام  ن ه ه اأدلل  لتا   ه ه الدراساة علي  و

 لقوة تأث ها .

  2012دراسة ,Zahidثقيف املشاهد وارية يف القنوات اخلاصة يف تلي دور الربام  احلإسع  للتعر   (1إل

من الوعي السياسي  لوعًا جدورية يف الفضاا يات اخلاصة ت م  احلوان الرباأ علي دلل  النتا  وا ، ساياسايً  

ا تؤدي دوًر كما ألهاااتمع ، حتقيق التإي  والوعي يف عاي يفف اأكثر من االة والصااااااااحيفة ،وتؤدي دورً 

 ناطق الريفية مقارلة باحلضر .يف تشكيل الرأي العام والتأث  يف امل افعاًل

  دي تأث ها يف اجتاهات جندة اجلمهور ومأ  الرأي يف وضاااااااااااااااااااع امن تقوم به برأوعن الدور ال ي ميكن

ندة واملشاااركة بالرب  بني وضااع األج (10إل2011khalili-EL,قام  دراسااة  "مصاار"املشاااركة املدلية يف 

، يف ه ا اإلطار ساااع  واطن واٍ  معداد إوعي اجتماعي ساااياساااي ، و  إجيادبراز األخبار وإاملدلية من خال  

 10والعاكرة مساء، و،  ي مسا ية مصرية وهي برام  "مصر اليومثالثة برام  رأ ىل حمتوالدراساة إلي حتلي 
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،دلل   امبحوًث (356إلمن النخبة املصاااااارية بلغ عددها  " ،كما م اجراء دراسااااااة ميدالية علي عينةدقيقة 

ل ي متثل يف و  والثالي ايف املسااااتويني األاجلمهور  جندة علي دور برام  الرأي يف وضااااع ألتا   الدراسااااة 

  هي ن تل  الربامأعلي النتا    لل دساس املشاركة املدلية  كما أالوعي ايجتماعي السياسي وال ي يشكل 

 ت الربملالية .املصدر الر يسي للنخبة وتصوراتهم بشأن ايلتخابا

  ة سااااااااااااااااية العربية واإلجنليزية قام  دراساااااااااااااااا دارة النزاعات يف الربام  احلوارية السااااااااااااااااياإوعن

2011,Hassanا هم األمريكيني املتحدثون العرب مقارلة بنظر الطريقة الى يقوم بها إليبالنظر  (11إل

 (120إلعينة من بتحليل  لدراساااة ا قام ليفزيولية السااياساااية ،  عرب برام  احلوارات الت احلديث، يف إدارة 

 Meet، وبرلام   ةجتاه املعاكع علي قناة اجلزيردقيقة من املناظرات السااااياسااااية لكل من برلام  " اي

the press   املاا ا  علي التليفزيون األمريكيNBC  دللاا    (2010إلوحى يوليو  (2001إليف الفرتة من،

يما بينهم بأسااالوب ام مقارلة باألمريكني إلي التواصااال فأن الضااايو  العرب ميليون بشاااكل ععلي  نتا   ال

هالة إلطريقة تتميز باب واإلحيا يةظية حلوار اللفيتميز بالعنف وكثرة املقاطعة وك ل  اسااااتخدام لإة ا

واألمريكي علي اساااااااااااتخدام  حرص احملاور العربي ظهرت النتا   كما أوالتهديد عند التعب  عن الرأي ، 

  اللفظية إلثارة الضيو  .دوات املقاطعة ،واألفعا  الكالمية ، واللإة غ أ

  2011دراسااااااااة,Jendele Hungbo لوق  ق ايقرتا  : القوة وااديلي صاااااااانإبعنوان ايحتكام  (12إل

 ناقشاتوالى دار خالهلا م ،"جنوب افريقيا"إلذاعية يف وساياساات التمثيل يف اثنني من الربام  احلوارية ا  

ن ه ه أنتا   علي الدلل  و ،ختلفة حو  العملية ايلتخابيةفية الشااااااااااعبية املمتعددة بني الطبقات الثقا

ملية ايلتخابية ، كما امتد ثناء العأ يفالشاااااااعك بشاااااااكل كب   يكان هلا دورا مهم يف زيادة الوع الربام 

  وعالقات القوي ت الوعي الشعك بقيمة عنصر الوقتأث ها إلي ما بعد ايلتخابات حيث رفع  من معدي

 . "فريقياجنوب ا"الى تهدد ااتمع املعاصر يف 

  دراسةAnna Johnson&el, 2011تابعتهم ا  املشاهدين عند مأفع تقييم لتا   ردودإلي هدف  (13إل

لربام  تتوقف علي مستوي ن الفا دة املرجوة من تل  األدراساة  أكدت ه ه اوللربام  الساياساية اهلزلية ،   

ما أرفيع الثقافة ،  مشاااهًدا ويعدُّقصااود من ه ه الربام  ملاملشاااهد ، فهناك املشاااهد ال ي يسااتوعب اهلز  ا

 خرية .ي ال ي يضح  دون فهم القصد من ه ه السعفهو املشاهد منخفض الو ، النو  الثالي

 عن  (21إل(2010إلليحسااان حممد عاطية حتدث  دراساااة  وحو  قضاااايا ااتمع املتعلقة باملواطنة والدميقر

عالقتها بإدراك املواطن و حلوارية بالقنوات الفضا يةمعاجلة قضايا املواطنة والدميقراطية يف الربام  ا

نة يستبيان الرأي علي عه الوصفي والتحليلي ، من خال  تطبيق ااملس  بشقي هلا ، استخدم  الدراسة منه 

ة ام  احلوارية خال  فرتساااااااانة ،وم حتليل عينة من الرب 12-14يف املرحلة العمرية مبحوٍث  (200إلقوامها 
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رية اهدة للربام  احلواي أن املراهقني كثيفي ومتوسطي املشخلصا  الدراسة يف لتا جها إل و براجمية حمددة

طية من املراهقني منخفضاااي كثر إدراكا ألبعاد املواطنة والدميقراأبقنوات التليفزيون املصاااري الفضاااا ية 

 املشاهدة للربام  احلوارية .

 ي الربام  احلوارية عمدت دراساااااااااة ومن الدراساااااااااات الى اعتمدت علي لظرية ايعتماد عل Hassan

2008 ,Atifi وطبق  "فرلسا " لي الربام  احلوارية السياسية يفعاعتماد اجلمهور  ىمعرفة مدإلي  (15إل،

ة بتحليل ، قام  الدراساااكبار السااان موزعة علي فئة الشاااباب و ( مبحوٍث300إلالدراساااة علي عينة قوامها 

بحوثني من الفئتني ، علي ه ه بين  الدراسة اعتماد املو، لفرلساية  ا ية الساياساية   عينة من الربام  احلوار

 . األحداث اجلارية للمعلومات السياسية يف امهًم ادًرمصبوصفها سياسية الربام  احلوارية ال

 : اآلتيةلبحةية نقدم املالحظات وبعد استعراض تلك االجتاهات ا
 ث ها يف تشاااكيل رأي العربية واألجنبية  وتعاظم تأدلل  لتا   الدراساااات الساااابقة علي أهمية برام  ال

 ام  .الرأي العام وفقا ألجندة منتجي تل  الرب

  ع اجلمهور.ية اإللكرتولية  املختلفة للتواصل مبرام  الرأي بالوسا ل التفاعل واستعان منف 

    وكثرة املقاطعة  الرأي العربية بالعنفبرام  يو  ضاااااادلل  لتا   الدراسااااااات السااااااابقة علي اتصااااااا

 رض الرأي.ند عهالة والتهديد عاإلقة تتميز ب،واستخدام لإة احلوار اللفظية وغ  اللفظية بطري

 رايف يف تل  الربام  و  بكافة عناصااااره ،حيث لدر التنو  اجلإالتن ساااامةافتقرت برام  الرأي املصاااارية ل

وضااوعي حيث غلب  علي  عظم ايهتمام ، كما افتقرت للتنو  املمالقاهرة علي  وذل  مع حصااو  " العاصاامة" 

لتأث ات ااتمعية األخري ا ةقيب قشتها بشكل منعز  عنام  املوضوعات السياسية الى م مناربمعظم ال

 .صادية وايجتماعية "تمثل التأث ات " ايق

 ام  تقيد لفسااااها داخل ن تل  الربأيث دلل  النتا   افتقرت معظم برام  الرأي العربية لتنو  الضاااايو  ح

  تل  الربام  ميزة تنو ، مما يفقدوها ومقدم الربام  ومسااااااحة ضااااايقة من الضااااايو  ال ين بألفهم منتج 

 .راءآلا

  لوجية الضااااااااايو  دون يويدأليات احلوار و فكار وألن حيث امأظهرت النتا   مطية برام  الرأي العربية

ءات أو املشاااهد املصااورة أو  ه الربام  مثل اسااتخدام الرموز واإلحياث  ه أت أدواتايلتباه لضاارورة دراسااة  

 وراته.املشاهد وبناء تص هيكنها توجالوسا   املتعددة وغ ها من وسا ل التأث  الى مي
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دور الفضـائيات املصـرية  ي تشـكيل الصثرة الذهنية لرجل الشرطة نتائج حبث:  (6)
 لدى مجهثر جنثب الصعيد
ُبْعد فسااا ه يف إطار نوات الفضاااا ية املصااارية ،وهو ما ميكن تثقتها فيما تبثه الق الدراساااة عينة أكدت  2/1

الصعيد لالعتماد على تل   ونلساياساية للبالد ،مما يدفع مواط  املساافة بني منطقة جنوب الصاعيد والعاصامة    ا

 حلصو  على املعلومات .يف االفضا يات 

تابعة الشخصية أو من خرين هي األعلى، مقارلة باملآلا جاءت متابعة أخبار الشرطة من خال  املناقشة مع 2/2

باكار مؤكَر بناء الصورة  لتعامل املالقضاية حيث يعد ا  خال  وساا ل اإلعالم وفى ه ا ديلة على خصاوصاية تل    

 ال هنية لرجل الشرطة .

لنفوذ الشرطة  ستإال  رجلواالعنف مع املتظاهرين ، متثل  أكثر الصور سلبية جلهاز الشرطة يف ممارسة2/3

 . واطننيملاضد  وظيفته يف األماكن العامة ،وحتيزه

مما يوجه  ز الشاارطة،مية الى تتناو  جهاعالا ل اإلأكدت الدراسااة اهتمام مجهور العينة  تابعة الرساا 2/2

زة اإلعالم ارة وأجهجسااار من التواصااال اإلجيابي بني الوز لضاارورة اهتمام املسااائولني يف جهاز الداخلية إلقامة 

 م.ملواطنني وتوضي  احلقا ق للرأي العالرد على استفسارات التوضي  ألشطة اجلهاز وا

 مات عن جهاز الشرطة .احلصو  على املعلو يفدر اجلمهور اجاءت األخبار والربام  احلوارية أهم مص2/5

التضحية من أجل الوطن :رجل الشرطة يتميز بالشهامة ورطة يفالش هازالصاور اإلجيابية جل  متثل  أهم2/6

د من خطر اإلرهاب محاية البال يفجهاز الشااااارطة  ساااااالمة جهاز الشااااارطة تعنى ساااااالمة ااتمع ،وأهمية و،

واسااااتإال  النفوذ وعدم قسااااوة يف التعامل مع املواطنني ،ال يفل  أهم الصااااور الساااالبية والبلطجة .يف حني متث

 لصعيد .املساواة بني املواطنني ،وحتيز الضباط ضد أهالي ا

 هاز الشرطة .لفضا يات يعرب عن واقع ما يفعله جأكد مجهور العينة ألهم يثقون يف أن ما يقدم يف ا2/4

أخبار عن ممارسات جهاز  مباكرة بني كثافة متابعة ما يبث من ة ارتباطيةلدراسة عدم وجود عالقأثبت  ا2/2

 اجلهاز . الشرطة وبني مكولات الصورة ال هنية لدى العينة عن
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ـــثرة الذهنية ميكن وتكثين  التليفزيثنوبنظرة عـامـة علي أهم االجتـاهات  ي  ال  الص
 عرض بعض الدراسات علي النحث التايل: 

  6دراسااااةJohnson,201 ولية فازالعالقة بني مشاااااهدة التل ليإهدف  ه ه الدراسااااة إىل التعر   (61إل

 (156إلمييل على فضاااه من خال  توزيع اساااتبيان عرب اإلالشااارو  بالتدخني أو قدرتهن على ريف الشاااابات 

وم  وييات املتحدة األمريكية ،حدى اجلامعات يف الإعاما يف  22 -12كااااااااااابة تراوح  أعمارهن  ما بني 

الكب ة على التنبؤ  ة، وأظهرت الدراسة قدرة  التلفازاد لظرية الإرس الثقايف كإطار لظري للدراسا اعتم

فر ضااإ  األقران اتو جز عن التنبؤ بقدرتهن على رفضااه يف حا أله عا،غ  بشاارو  الفتيات يف التدخني 

غبة الشاااااااااابات يف رتعرض الكب  للتلفاز يزيد من وضاااااااااإ  احلالة ايجتماعية، كما بين  النتا   أن ال

 ر الصحية للتدخني.املعرفة األساسية للشابات حو  األخطا هم يف توف أسالتدخني، كما أن التلفاز 

  يدالية علي هرة ايغرتاب الثقايف دراسة معن العالقة بني تليفزيون الواقع وظا (14إل2015دراسة حممد حمي

يف عند الشباب اجلامعي ،بعد ايغرتاب الثقا الي بروز مظاهر‘عينة من الشباب العراقي ،خلص  الدراسة 

 تعرضهم لربام  تليفزيون الواقع .

  دراساااااةStyron.(2014)-Britto  & Nogaبني مشااااااهدة التلفاز  معرفة العالقة اساااااتهدف ( 21إل

والتفاعل عرب  وقراءة الصااااحف وايسااااتما  للراديو إلأخبار، دراما اجلرمية، وبرام  الشاااارطة الواقعية(

ايجتاهات حنو ملتإ ات على العرق واجلنع والساااااااان ودعم عقوبة اإلعدام، وقد اكااااااااتمل  ااإللرتل ، و

صااااادي واملخاو  ية اجلماعية والعدام األمن ايقتالشاااارطة، وك ل  متإ ات اإلدراك احلسااااي مثل الفعال

يف ويية  نيمقيم نيمبحوث (201إلسااتبالة على عينة متاحة قوامها ا خال  توزيعاملتعلقة بالعدالة وذل  من 

وبة اإلعدام يف حني أن التلفاز لعق تأييًدا عاًما و يولدان. وأظهرت النتا   أن التلفاز والرادي"واكااااااااانطن"

 خليار البديل باإلفراج غ  املبكر.عقوبة اإلعدام اإلي وحده يدعم باإلضافة 

 ت علي الفضاااااا يا "العراق"عن اعتماد الصااااافوة العراقية يف(11إل(2013دراساااااة صااااافاء علي جبار الربيعي إل

املعرفية والوجدالية  زمات األمنية ،وك ل  رصد التأث اتالعراقية ومواقع التواصل ايجتماعي أثناء األ

جري  الدراساااة  أية ومواقع التواصااال ايجتماعي ،و للمبحوثني ، لتيجة يعتمادهم علي القنوات الفضاااا 

ة بروزا علي القنوات زمات العراقيأكثر األ أنى لعالدراسااااااة  دلل  لتا   مبحوٍث، (200علي عينة قوامها إل

سااااااباب متابعة أ مليات والتفج ات اإلرهابية ، أهمالتليفزيولية ومواقع التواصاااااال ايجتماعي هي : الع

إلها تتفق مع تإطية حية لألحداث فور وقوعها ، و املبحوثني للقنوات الفضااااااااااااا ية العراقية ،إلها تقدم 

 حداث .ألسم باملوضوعية يف تناو  القضايا وا،وتت اهتماماتهم ،وتقدم معلومات صادقة
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 مة يف منية ودور العالقات العاألالى اسااااااااتهدف  التعر  علي األزمات ا (20إل(2012دراسااااااااة كريم كيو  إل

دراساااااة امليدالية علي جري  الأزمة األمنية ،وفد ألمعاجلتها ،ودور الصاااااحافة املتخصاااااصاااااة يف معاجلة ا

 ن دورأإىل كاااااااارت النتا   وأ، العراقية هعامة بوزارة الداخليعالقات الالقا مني بايتصاااااااا  يف جما  ال

الوسااا ل املر ية يف  بنيلي ،جاء التليفزيون باملرتبة األو زماتالنشاااط ايتصااالي مهم جدا يف معاجلة األ 

 زمات األمنية .معاجلة األ

  دراساااااةCallanan,Valerie 2011 قع فى للجرا م التى تإلعالمى التى تناول  تأث  التناو  ا (21إل

ركزت الدراسة على ثالثة و "كاليفورليا األمريكية"يية ااتمع على  راء اجلمهور جتاه جهاز الشرطة فى و

خلصا  الدراسة  و اساتخدام الشارطة للقوة املفرطة"،   ىحماور "الثقة فى الشارطة ،وعدالة الشارطة، ومد  

سهم بشكل ملحوظ فى زيادة الثقة املتعلقة باجلرمية تبرام  الواقع  ،و إىل أن  عرض األخبار التليفزيولية

تناو  وسااااا ل  ر مؤثر فى الصااااورة حيث أسااااهم زيادةجبهاز الشاااارطة ،كما كان لعامل ايلتماء العرقى دو

الشااارطة فى حني مل يكن  يف من ذوى األصااال الالتينى اإلعالم ملوضاااوعات اجلرمية فى زيادة ثقة املبحوثني

 صل األفريقى .يكيني من ذوى األهلا تأث  على ثقة األمر

 لي إلرهاب ،وك ل  تسااالي  الضاااوء ع عن اإلعالم ودوره يف معاجلة ظاهرة ا(22إل(2011دراساااة عامر وهاب إل

إلعالم أن لإىل   الدراسااة دالية توصااليدراسااة مي العام ،وسااا ل اإلعالم ،وتأث ها يف ااتمع وتإي  الرأ

 .ن الناحيتني :اإلجيابية والسلبية ميف حياة ااتمع اإللسالي دوًرا كبً ا 

  دراسةVural,2010-Akarلية ألعما  الدرامية التلفزيوسع  ه ه الدراسة لتحديد لوعية ا (23إل

ت التلفزيولية ل خطاب األطفا  حو  رسا ل املسلسالاملفضلة لدى األطفا   يف املدارس الريفية، وحتلي

م حو  قدرة وسا ل لظر املعلمني واألطفا  وتصوراته توقيمها، كما هدف  ه ه الدراسة التعر  إىل وجها

كثر املسلسالت ستكشا  املضمون إلالرسا ل والقيم( ألاإلعالم على حمو األمية، وسع  ه ه الدراسة إىل ا

ة " يدن" يف "تركيا" امع يف مدرستني ريفيتني يف مقاطعالدرامية كهرة بالنسبة للمعلمني ولطالب الصف اخل

عاما  13-10م بني ( طالب متطوعني تراوح  أعماره6كتمل  عينة الدراسة على إل(،  وا2004لعام إل

ني واألطفا ، موذجي مقابلة خمتلفني للمعلم ( معلمني من كلتا املدرستني. وم استخدام3باإلضافة إىل إل

عية الى لفئة ايجتماون رسا ل وسا ل اإلعالم من خال  اوكان من أهم لتا   ه ه الدراسة: إن األطفا  يدرك

ويلة الإنية كال  رامية كقدوة، فالفتاة الشقراء الطينتمون إليها،  ويتم اختاذ كخصيات املسلسالت الد

 ل . كما أن ب الوسيم القوي يف الدراما قدوة كقدوة للفتيات يف ه ه الدراسة، وأخ  الصبيان الشا

لرسا ل املباكرة فق  وبشكل استقبا  ا دراما، وإما يتماألطفا  مل يستطيعوا حتديد الرسا ل اخلفية يف ال

قراطية واملواطنة ل " وادي ال  اب" فهم مبادئ الدميسلك. استطا  األطفا  ومن خال  بعض املسلسالت مث

ملناسب حملو األمية؛ يتم توظيف وسا ل اإلعالم بالشكل ا والعالقة بني املواطن واحلكومة اإللكرتولية، ومل

ن باحلديث عن سلبياته   التلفزيولية داخل الصف، وإما يكتفون عن الربامذل  ألن املعلمني ي يتحدثو

  والطرق الواجب اتباعها للتعامل مع ه ه السلبيات.
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  دراساااةanda &Pramanik, 2010Nملر ية ا لتعرض لوساااا ل اإلعالمفحد ما إذا كان اب اهتم   (22إل 

ناعة إلاإليدز( املصاااااابني  رض لقد امل حنوبية واملسااااااواة بني اجلنساااااني يؤديان إىل خلق تصاااااورات سااااال

مة  زيد من ساا  الوطين لألساارة يف اهلند مدع  وتشااخيد أسااباب ه ه الظاهرة، م اسااتخدام بيالات امل  

الرجا  والنساء  تصاورات سلبية لدى  ةنم جة مخسا املعلومات النوعية، وقد أجري  احندارات لوجساتية ل 

عة تصااااوراتهم فروق بني الرجا  والنساااااء حو  طبي دحو  املصااااابني  رض اإليدز، وبين  الدراسااااة وجو

تم تفضاااون أن لكشاااف عن إصاااابتهن باملرض، والرجا  يرالنسااااء يفضااالن عدم اف السااالبية جتاه املرض، 

لقيام بأعماهلم وخاصااة با وننون أن يسااتمر املصااابمعاجلة املصااابني باإليدز يف مناطق سااكناهم ويسااتهج

 ه التصورات السلبية جتاه بوعة والتلفاز األثر األكرب يف توليد هطالتدريع يف املدارس، وكان للصحف امل

ظيفة و املعرفة( على  السااالك للمتإ ات النوعية إل الواملصاااابني باإليدز يف اهلند، باإلضاااافة إىل التأث 

 تصورات اجلمهور حنو مصابي مرض اإليدز. 

  دراسااااااااااةonme 2009 Erhan Erdاجلمهور للجرمية وك ل  هقام  بقياس مدي إدراك ووعي (25إل 

( 525طبق  علي إلوساااااتوي اخلو  لدي اجلمهور دراساااااة وصااااافية يف م التليفزيونالتعر  علي مدي تأث  

ي عدم وجود عالقة دالة النتا   إل خلصااا والثقايف ، مبحوثا من اجلمهور الرتكي ، يف إطار لظرية الإرس

ما أكدت الدراسة عدم عنيف لدي املبحوثني ، كلسلوك الحصاا يا بني كثافة التعرض ألخبار التليفزيون وا إ

ن اجلرمية من حيث التليفزيون واخلو  م ر العنف يفحصااااااااااااااااا يا بني التعرض ألخباإوجود عالقة دالة 

 ،واملستوي التعليمي" " النو  ،والسن:املتإ ات الدميوغرافية 

  دراسااااةlin zhu 2009 بني  الصااااينى  الشااااعطية املتبادلة بنيىل الصااااور النمإاسااااتهدف  التعر  (26إل

عن الصاااني تشاااكل لتليفزيولية اخبار ألألمريكيني لنشااارات اأكاااارت النتا    إىل أن متابعة اوواألمريكى ،

فالم هوليود صااااااورة فرزت متابعة الطالب الصااااااينني ألأني بالنساااااابة ألمريكا ، فى حتهديًدا اقتصااااااادًيا 

 لألمريكيني بألهم عدواليون وماديون. 

  2008,دراسااااةMawby,Robertعلى معلومات عن  لشاااااط  عن كيفية حصااااو  اجلمهوراإلجنليزى(24إل

ملنه  املسااحى سااا ل اإلعالم اسااتخدم  الدراسااة ا  جهاز الشاارطة ،وكيفية تشااكيل اآلراء حوله عن طريق و 

أبرز  ىتماعى كأحدبرزت الدراسااااة تقدم وسااااا ل التواصاااال ايج  أو،واعتمدت على ايسااااتبيان واملقابلة.

صا  التقليدية التى اعتربت تلتها وسا ل ايتلشارطة واجلمهور  ا تصاا  بني رجا  ياالوساا ل فى تساهيل   

إلعالم تسااااهم فى متجيد  ل اتوصاااال  الدراسااااة إىل أن وساااااوأهم مصااااادر احلصااااو  على املعلومات، يحدإ

 .ةاجلنا ية والشرطة سلبي ةالوأن التإطية اإلعالمية ملوضوعات العد ،الشرطة

 



 

- 16 - 

 

اآلتية:لبحةية نقدم املالحظات اهات اوبعد استعراض تلك االجت  

   دور اإلعالمي الدراساااااات تعاظم ال أكدت  عالمباساااااتعراض دراساااااات الصاااااورة املتداولة عرب وساااااا ل اإل

 سات .للفضا يات يف بناء الصور ال هنية لألجهزة واملؤس

   الفئات املختلفةصورات ذهنية عن ت إجيادراما التليفزيولية يف الدور املهم للد الدراساات إلي أكاارت بعض 

لب غأور مطية مقولبة تكون يف صاا  إلجيادن تأث  الدراما ميتد إصااحاب املهن أو األقليات بل  أيف ااتمع 

 األحيان غ  دقيقة وغ  موضوعية .

  الوعي اإلعالمي وتبصاااا   ميقلتعثثية؛ دراسااااات إىل حتياج يي اعدلل  لتا   معظم دراسااااات الصااااورة

 كل  سي يصب  أم املر ية حى من قبل وسا ل اإلعال هاملصدرة ل ل مع الصور النمطيةاجلمهور بكيفية التعام

 .ما يتلقي من رسا ل دون مقدرة علي متحيصها

  زمة من التفنيد برب   ليات تكوين الصاااااااورة ثحتتاج دراساااااااات الصاااااااورة ملزيد من العمق يف التحليل و

،وقولبة ر األفرادالى تساهم يف تشكيل صوادية تصاخللفيات النفسية والسيسيولوجية والسياسية وايق

 سئو  عن بناء الصورة.اإلعالمي ليع وحده امل ملضمونااتمعات فا
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ـــائية التلفزيثنية علا  (4) نتائج حبث : تأثري الفثارـــل اذإعالنية  ي القنثات الفض
ـــي الــدور املتعــاظم ملعــاجلــة املعلثمــات من  الل إفحص اجلمهثر مبرييقي لتقص
 .ام منااج بنائيةاستخد
ن فرد آلخر حيث أكدت لسبة ولكن ختتلف لساب املشااهدة م   ليفزيوليالتمجيع أفراد العينة تتابع اإلعالن 3/1

، %33,33بلإ  لسبتهم  وال ين يشاهدوله بالتظامحياًلا، أمن أفراد العينة ألهم يشاهدون اإلعالن  66,32%

 . %22رو  ظحني بلإ  لسبة ال ين يشاهدون اإلعالن حسب ال يف

م  حيث بلإ  لسبتهم لية بعد ايلتهاء من إذاعة الربلاغالبية املبحوثني يفضالون مشاهدة الفواصل اإلعال 3/2

حوث مب أي، ومل يسااجل %22ية الربلام  بلإ  لساابتهم ، أما ال ين يفضاالون الفواصاال اإلعاللية قبل بدا 42%

 ة امل اعة.أثناء املاديف تفضيل للفواصل اإلعاللية 

 الىع متابعتهم للربام  تقط الىللفواصاااااااااال اإلعاللية  إطار رفض  مجهور العينة يفكن تفساااااااااا  ذل  ومي

فصااال عن املادة ، ولكنهم يفضااالون متابعتها بشاااكل من يشااااهدولها ، وه ا ي يعنى رفضاااهم متابعة اإلعاللات 

ر تظه الىعة وتل  اإلعاللات اعالقة بني املادة الرباجمية امل  يرى مجهور العينة عدم  وجود  الىالرباجمية 

 كفواصل إعاللية.

يث بلإ  لساااابتهم لربام  املزودة بالفواصاااال اإلعاللية حايل لساااابة كب ة من العينة مشاااااهدة عدم  تفضاااا3/3

من  %33,22إعاللية  لى مشاهدة الربام  املزودة بفواصلمن العينة، بينما بلإ  لسبة غ  املعرتضني ع 66,45%

 العينة.

الربلام ، وتستهل  الكث   يفل تشت  ايلتباه وتقطع ايلدماج إطار أن تل  الفواص يفن تفس ه وهو ما ميك

حني يرى  يف، ن أفكارمأخالقيات ااتمع فيما تبثه  من الوق ، وي حترتم وق  املشاااااااااااااااهد، وألها ي تراعى

عات خاصة ( سا3تد زمنها لا إلمي الىناء الربام  الطويلة املؤيدين للفواصل ألهم يعتربولها اسرتاحة خاصة أث

 ل فرصة ألداء بعض املهام املنزلية.تل  الفواص يف عينة السيدات الالتي ترين

 :ثلم ،ملنف  من قبل أكخاص حقيقني، اإلعالن ايف قبل مجهور العينة من اإلعالن تفضيًلا متثل  أكثر ألوا 3/2

، وجاء اإلعالن ، قى اإلعالن ذو الطابع املوساااي، ثم  املشااااه ، واألطباء، والدعاة، بنساااب مشااااهدة مرتفعة 

 .%66,6الرتتيب الثالث بنسبة  يفال ى يستعني باحليوالات والشخصيات اخليالية 

اإلعالن معلومات مفيدة ، ديم تق ر العينة على التوالي: أهم مساات اإلعالن اجلياد كما يراها مجهو   متثلا  3/5

 . ة شهورامل لشخصياتاواخلدمات املهمة للمستهل  ، وإعالن  عوإخبار الناس باملعلومات  اجلديدة عن السل
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وهو ما ميكن تفس ه  تة بني فقرات الربام ، واملسالسال ليأفراد العينة وجود الفواصال اإلعال  رفض غالبية3/6

 .يلصرا  عن املتابعة إىل التباه، بل وتدفع البعض أن تل  الفواصل تهدر الوق ، وتشت  اي إطار يف

و املسلسالت فى اآلتي: ل اإلعاللية التى تتخلل الربام  أ  أهم أسباب رفض مجهور العينة وجود الفواصمتثل3/4

 وألها، لى تأتي قبل الفاصل، تتسبب يف لسيان املعلومات ا ألحداثارار يف متابعة حترم املشاهدين من ايستم

 وقًتا كبً ا من زمن الربام  . تستهل 

ت املقدمة فى املادة لتباه اجلمهور للمعلوماالى تشااااااااااات  لفواصااااااااااال اإلعاللية عأظهرت النتا   تأث  ا3/2

تإراق فيما تقدمه من ن تل  الفواصاااااال تشاااااات  التباههم إما بايسااااااأ حيث أكدت العينة ،اإلعالمية املقدمة 

 قناة أخرى.إلي  والتحو  دة الربلام بصرفهم عن مشاه إمامعلومات و

فى إطار أن  هتفساااا ا ميكن وهو م ،ية على ت كر املعلوماتاإلعالل كشااااف  الدراسااااة عن تأث الفواصاااال 3/1

قة األوىل فى اإلدراك فهو الفواصاال اإلعاللية ألله ميثل احلل ايلتباه من أكثرالعمليات اإلدراكية تأثرًا بوجود

ر على ى منبااه يؤثف،، والتاا كر، وبااالتاااىل فااإن وجود أ الاا ى يقود العمليااات اإلدراكيااة األخرى: الفهم، واحل

 .العملياتتل  خمتلف 

وت كر املعلومات السااابقة ، ،تشاات  ايلتباه  علي التوالي ::أهم تأث ات الفواصاال اإلعاللية متثل  يف 3/10

 الت كر.ملية ع على التأث  ، وأخ ًا يتها ام  جدواسرتجا  املعلومات ، وتفقد الرب

اذإعالن التليفزيثني " ميكن عرض  يل أهم االجتاهات العاملية  ي  ال تأثريإوبنظرة عـامـة 
 : تيبعض الدراسات علي النحث اآل

  تأث   يف ااتمع األردلي بقياس مدى(22((2013مور إلروز غرايبة، وهالي الضااااااااااهتم  دراساااااااااة أجراها

تمع املستهد  يف لى سلوك الطالب الشرا ي، وكان ااالرسالة اإلعاللية يف مواقع الشبكات ايجتماعية ع

تكنولوجيا األردلية، جامعة ال موك، وجامعة العلوم والاسااة ثالث جامعات: اجلامعة األردلية، وه ه الدر

خلصاااوصاااية،  صاااا د مواقع الشااابكات ايجتماعية إلا النتا   عن وجود تأث  إجيابي لكٍل من خ خلصااا و

واقع ل  املت كات ايجتماعية وسااااهولة اسااااتخدام واألمن( وخصااااا د الرسااااالة اإلعاللية يف مواقع الشااااب

ن الثقة يف مواقع ما دلل  أك اك على سااااااااالوك الطالب الشااااااااارا ي، اإلدروواحلاجة إىل ايلتماء  هاوفوا د

ني خصاااا د ه الشااابكات يتوساااطان العالقة ما ب الشااابكات ايجتماعية والرضاااا عند اساااتخدام مواقع ه   

ماعية وسااهولة تاللية يف مواقع الشاابكات ايجالشاابكات إلاخلصااوصااية، واألمن( وخصااا د الرسااالة اإلع  

دراك( على ساااالوك ة إىل ايلتماء، واحلاجة إىل اإلاسااااتخدام وفوا د مواقع الشاااابكات ايجتماعية إلاحلاج

 الطالب الشرا ي.
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 ا ري أثر اإلعالن الى أجري  على ااتمع اجلز(21إل(2013وتناول  دراساااااااااااااااااااااااة "حممد الفات  محدي" إل

لشباب اجلزا ري مزود لي أن اوخلص  ه ه الدراسة إ .وسلوكياتهم ريالتليفزيولي على قيم الشباب اجلزا 

عدم تعرض أغلبية و ية،لتقا سا ل اإلعالم بصفة ابدفاعات لفسية واجتماعية وثقافية جتعله يستعمل و

فض أغلبية الشباب ر قهم وقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم،الالشباب إىل املواد اإلعاللية الى تتعارض مع أخ

 لسلوك املشاهدة. اة وضبًطمع أفراد عا لته، وه ا يعد محاي اًجة الى تشكل له حرمشاهدة املواد اإلعاللي

 ن اللات علي أطفا  الرياض معالى حاول  رصاااد مدي تأث  اإل (30إل(2012دراساااة عبد احلميد الكبيسااايإل

ن معظم وأولياء األمور ، املنه  الوصاافي التحليلي ،مع مقابلة أل اتبع  الدراسااةووجهة لظر أولياء األمور ،

تقبل  أكثرلهم كالوأ تإي  سااااااالوكيات األطفا  ،و أولياء األمور لديهم لظرة سااااااالبية جتاه اإلعاللات يف

 .لتضليل واخلدا  ساليب اأن اإلعاللات استخدم  أنواحي السلبية من اإلجيابية ،أكدت العينة لل

 دي عن تأث  احلالة املزاجية و  دراسااة جتريبية يف ااتمع السااع أجريعن فاعلية اإلعالن التليفزيولي  و

حلالة وهدف  إىل اختبار تأث  ا(31إل(2011 العقيل" إلعلى فاعلية اإلعالن التليفزيولي لاااااااااا"عبد اأ صاحل

أث  على رأي اجلمهور إلعالن على فاعلية اإلعالن يف التاملزاجية الى حتدثها املادة اإلعالمية السااااابقة ل

لن عنها. وأجري   على ت كر معلوماته، ولية كااااراء الساااالع املع ه، وجتاه اإلعالن، وتصااااور مدى قوة تأث

وعة عات: جمموعتني جتريبيتني وجممم تقساااااااااايمهم إىل ثالث جممو متطوًعا( 22عينة من املتطوعني إل

ات، وكاااااهدت  إلعالمية السااااعيدة ثم أربعة إعاللضااااابطة، كاااااهدت ااموعة التجريبية األوىل املادة ا 

لضاااااااااااااابطة لإلعاللات إعاللات يف حني م تعريض ااموعة ا ملادة احلزينة ثم أربعةااموعة الثالية ا

  الدراساااة إىل لتا   وخلصااا إحصاااا ًيًا،ر الفروق فق ، وم قياس اساااتجابة كل جمموعة لإلعالن واختبا

السابقة  املادة اإلعالميةعالمي، وخاصاة بني املادة اإلعاللية و التناقض بني احملتوى اإلأن مهمة من أبرزها 

 ستجابة العاطفية. ية املعلومات املستقاة ولوعية ايكان له تأث  سلك على لوعية التلقي والفهم ولوع

 وجهة لات التليفزيولية املباجتاهات الوالدين حنو اإلعال (32إل(2011واهتم  دراساااة "عب  حممود الدوي " إل

لباحثة إىل أن معد  كي لألساارة، وتوصاال  ا وايسااتهال ألطفا  وعالقتها بأماط ساالوكهم ايجتماعيإىل ا

 املتوس  حوالي يفزيون واإلعاللات التليفزيولية يفعدد السااعات الى يقضايها األطفا  يف مشاهدة التل  

سااالبية جتاه  األمهات لديهم اجتاهات اجيابية و، وأن معظم اآلباء و يومًيا سااااعات 2سااااعتني إىل أقل من 

نواحي السااااااااااالبية لإلعاللات أكثر من لل تقبًلاا ، وإن كالوا أكثر لألطف اإلعاللات التليفزيولية املوجهة

 النواحي اإلجيابية.

  دراسااااةChia  اعية لإرس التأث ات اإلعالمية وايجتم ى كيفية تفاعلعاسااااتهدف  التعر   (33إل(2010إل

لى تقدير القيم الشخصي ع لوسا ل اإلعالم وايتصا  التعرض املراهقني، ودراساة تأث  القيم املادية عند 
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ملادية للمراهقني، ملادية لألصااااادقاء واألهل على القيم ااملادية لآلباء واألصااااادقاء، وكيفية تأث  القيم ا

ملادية أثرت وأظهرت النتا   أن القيم ا ،" ساانإافورة"مراهقًا يف  (614إلداة ايسااتبيان علىأوذل  بتطبيق 

لى تكول  بتأث  أن وجهات لظر املراهقني ا لات، كماالتعرض لإلعال يفبشاااااااكل مباكااااااار وغ  مباكااااااار  

 م  وأصدقا هم. اتصاهلم الشخصي واملباكر مع أهله يفاإلعاللات يف وسا ل اإلعالم املختلفة  أثرت 

   لية اللية التليفزيولية على عمىل أثر الفواصااااال اإلعإبالتعر  (32إل(2001واهتم  دراسااااة "حنان كااااعبان إل

كية للجمهور؛ فوجود كان يؤثر على خمتلف العمليات اإلدرا لفاصاااااااااااااال التلقى، وأكدت النتا   أن وجود ا

 وت كر ما يوجد فى الربلام . املؤكر املهم يف فهم، واستيعاب،عدُّ الى تعملية ايلتباه  يفالفواصل أثر 

   وسااااع  دراسااااةCalvert, 2008ر   األطفا  والشااااباب من أكثإىل التعر  على األسااااباب التى جعل(35إل

فا ، وأكدت لتا   الدراسة أن ط ية جتاه األاملمارسات الدعا دفة من قبل املعلنيني، ومعرفةالفئات املسته

 لن.لإلعالن وت كره وفهمه لنية املع تأث  اإلعالن على الطفل يعتمد على التباه الطفل

 وأجرىLi & Meeds, 2007بإعاللات  عاجلة املعلومات املتعلقةدراسااااة عن العوامل املؤثرة على م (36إل

هلكني لإلعاللات يف ى معاجلة املعلومات من قبل املساااتاإللرتل . ثث  ه ه الدراساااة ثالثة عوامل أثرت عل

 Psychological، والتفاعل النفساااااااااااااااااااي Exposure Conditionاإللرتل : حالة التعرض 

Reactance وتكرار اإلعالن ،Advertising Frequencyن كرط التعرض . وقد وجدا الباحثان أ

لي، واخنفاض ذاكرة ري تصااورات عالية من اإلقحام اإلعال ًا داًي، وتولد مع كاارط التعرض القساا كان متإ

عالن أكثر من كاااارط اه اإلعالن، ومزيد من التجنب لإلالعالمة التجارية إلاملاركة(، واجتاه أكثر ساااالبية جت

لنفسااااي، وتكرار ا لباحثان تأث ات بني التفاعلالتعرض غ  ايضااااطراري. باإلضااااافة إىل ذل ، وجدا ا 

د ولااد  تفاااعاال و اإلعاللااات، وجتنااب اإلعاللااات. وقاااإلعالن على إدراك إقحااام اإلعاللااات، وايجتاااه حن

ساااااااالة اإلعاللية. فراد املنخفض عندما م تكرار الراملساااااااتهلكني إدراك عاٍ  لإلقحام أكثر من تفاعل األ

عندما ذاد تكرار  لسااااااااياق. األكثر من ذل ،اخل ه ا اوتبنى األفراد اجتاه هو األسااااااااوأ جتاه اإلعاللات د

سا ل اإلعاللية، بينما األعلى تفاعاًل عمد إىل جتنب الر اإلعاللات، فإن عدد كب  من املستخدمني لإللرتل 

 مل يظهر األفراد األقل تفاعاًل ه ه النزعة. 

  وأجرى كل منKempf, Laczniak, and Smith, 2006)43) جلة معا يف  دراسااااااة عن تأث  النو

كلني من املعلومات اسااااااة امليدالية أن ال كور عاجلوا كاااااااملعلومات، وجتربة املنت ، وقد أظهرت لتا   الدر

سااااء كن أكثر ن النسااااء. على وجه التحديد، النالتساااويقية إلالدعاية، وجتربة املنت ( بشاااكل خمتلف ع 

املعلومات املتوفرة بسهولة  خدامل، ما  الرجا  إىل استحسااساية لشمولية أو استفاضة املعلومات. يف املقاب  

 يف تشكيل األحكام عن العالمة التجارية.

  وأجري  دراسةJory, 2005توس  لسياسية التليفزيولية من خالعن املعاجلة املعرفية لإلعاللات ا(32إل  

 ية األولية إلرسا فزيون وسايلة الدعاية الساياس  يلتلتأث ات اخلربة على ال اكرة والتقييم. حيث أصاب  ا 
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ل. استخدم  ه ه  ه الرسا ل يتوس  بعدد من العوامالرساا ل للمركاحني الساياسيني. وقد تبني أن تأث  ه   

لى الناخبني  ه الرسااااااااا ل يكون هلا تأث  متنو  عالدراسااااااااة موذج املعاجلة املعرفية لتقييم كيف أن ه

تفوًقا للمعلومات أكثر من م د أظهر اخلرباء استدعاًءاحملتملني على أساس مستويات خربتهم السياسية. وق

ني للقضايا. وقد م ساا ل الصاورة؛ أكثر من ت كر املبتد   . حيث ت كر اخلرباء معظم املعلومات من رغ هم.

ت كر رسااااا ل  ما، م مجع الساااالك مع القضاااية، كان ت كر اإلعاللات اإلجيابية أكثر من السااالبية. وعند 

 ااخلربة أقل متييًز كثر من أي لو   خر من اجلمع. وظهرتالساالك أفضاال بكث  من قبل املبتد ني أ -القضااية

أكثر يف اإلعاللات  . وقد قيم  كاخصية املرك  بإجيابية عندما كان الرتكيز على التقييم بدًي من ال اكرة

 التليفزيولية السياسية. التلفزيولية السياسية اإلجيابية وقضية اإلعاللات

ـــتعراض االجتـاهات البحةية ـــاهدعن تأ وبعـد اس ـــل اذإعالنية علي املش نقدم  ثري الفثار
 -: تيةاملالحظات اآل

 رتكيز واملتابعة .لي املشاهد من حيث  استمرارعملية الالفواصل اإلعاللية ع سلبيةالدراسات  أكدت 

 ألخالقي  لكل من ن من حيث  تإي الساااالوك القيمي واركزت معظم الدراسااااات علي التأث  األخالقي لإلعال

 والشباب .فئى األطفا  

   محطات الفضا ية ملباكار علي الساياسة اإلعالمية لل  دلل  النتا   علي سايطرة كاركات اإلعالن وتأث ها ا

 وتأث ها علي املضمون .

 ا ية املر ية يطرة اإلعالن علي الوساااا ل الفضاااطرح  الدراساااات تسااااؤي عن مدي إمكالية التخلد من سااا

 برسالة اإلعالم.ضرَّ أة اإلعاللية مما دق مع املاتوافإعالمية توال ي تسبب يف إلتاج مضامني ،

  الساااالوكية يقحام نبية بالتأث ات النفسااااية والعقلية ومن خال  التحليل اهتمام الدراسااااات األج اتَّضاااا

 املشاهد ، يفثر ذل  ألبيان  ؛ات جتريبية وكبه جتريبية اإلعالن يف  وسا  املواد اإلعالمية  وذل  يف دراسا  

 واألخالقية . لسلوكية تأث ات اإلعالن القياس  وصفية درسة العربية بالدراسات اليف حني اكتف  امل

 

 

 

 

 

 

 

ـــل االجتماعي ( 3)  ـــبكات التثار نتـائج حبـث: تفـاعلية راديث  ثم إم إم علا ا
 منثاجاا  "ةبرنامج "ع القهث
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حماور أربعة  قا م علي يم حتليل رباعيقدعتمدت الباحثة يف عرضاااااااااااااااااااها للنتا   العامة علي تا 

مكن من خالهلا تقييم أالتى الفرص احملتملة( ، وورز التحديات،أبولقاط الضااعف،  وأساااساايةإلعوامل القوة،  

يتميز بسعة تطلعاته  لسبة استما  وتفاعلية من قبل مجهور كنموذج اساتطا  حتقيق  ةجتربة برلام  عالقهو

لخروج برؤية للفرص املتاحة  أمام لة لحماو األفكار واآلراء يف وساااااااارعة احلركة واجلنوح الدا م للتجديد يف

 جيادإ  متاحة أمامه للمشاااااااركة فى ت اهلا لة التى باتاادة من اإلمكالفإلل اإللكرتولي القا مني على الراديو

 تكاليف قليلة.وسا ل متنوعة من ايتصا  مع اآلخر بتقنيات عالية و

 الربنامج :  ي: نقاط القثة اخلارة باحملتثى املقدم  أوالا 
التقديم  يفتخدمة وك ل  عناوين الفقرات والكلمات املساااااااااااااااااااا  تقليدي" غ   ةعنوان الربلام  "عالقهو2/1

، املشااااريب علينا ،  لنها ردةايا قهوجيه  ، الرتابيزات " مساااتوحاه من القهوه املصااارية مثل افتتاح الربلام  ب 

هور املسااااااااتمعني أهم عوامل تطوير جلميعد تقديم احملتوى املبتكر ، و"تنويه عن لهاية الربلام   يفكااااااااطبنا 

 .على الساحة اإلعالمية  الراديو وبقا ه

 .يدعو إليها الىالقيم دوق طعم الوطن" معربعن هد  الربلام  ولاس قاعدة ت ةكعار الربلام   " عالقهو 2/2

نموذج ال ى يفضل لام  وهو التسم  بتنو  املضمون املقدم فى الرب لىاالربلام  على م  االة اإلذاعية  2/3

 الشباب متابعته .

 . ملدلياخدمة ااتمع  يفواملشاركة  وعيالتطلعمل إىل اتبنى الربلام  الدعوة  2/2

ياد وعدم بث معلومات حتض ملعاي  املهنية من حيث املوضوعية واحلالربلام  با يفبايتصاا    القا مالتزم  2/5

 لفاظ خارجة واحرتام خصوصية األفراد .أ على الكراهية أو ازدراء األديان ،وعدم استخدام

بها أركاايف توياتها  وساارعة الوصااو  إىل حم سااهولة التصااف  و متتاز بصاافحة الربلام  على الفيع بوك  2/6

 ة.،حيوى لشاط الربلام  خلمع سنوات سابق إلكرتولي

الصااااافحة على  معجكد الربلام  واملساااااتمعني حيث بلغ عد دمنأكثافة التفاعلية على الصااااافحة من قبل  2/4

بعة لصاااااااافحة ألف إعجاب  وه ه أعلى لساااااااابة متا 400الفيع بوك حتى  كتابة ه ه النتا   أكثر من مليون و

 .برلام  فى اإلذاعة املصرية 

 اهلواتف ال كية .جاءت أعلى لسب ايستما  للراديو عرب اإللرتل  و 2/2
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 يف تفساااا هربلام  وهو ما ميكن ور مع التفاعل من خالهلا اجلمهي الىالفيع بوك هو الوساااايلة األلشاااا   2/1

تتميز باحرتافية التعامل مع  الىولربلام  من املراهقني والشااباب تتابع ا الىإطار خصااا د الفئة العمرية 

 .ايجتماعيوسا ل التواصل 

لرعب الدرامية وذل  فقرة ا يفالربلام  خاصااااااااة   يفاملؤثرات الصااااااااوتية م توظيفها جبودة عالية  2/10   

 صا  يف الربلام  .املعرب للقا م بايت الدراميداء األظيف كل من املوسيقى التصويرية ،وتوب

 ثانياا : نقاط الضعف اخلارة بالربنامج :
وم  على سااااارد أحداث فى الربلام  أظهر التحليل ألها تق حتظى بأعلى كثافة اسااااتما   الىفقرة الرعب  2/11

أكثر من قصة بصورة  يفب بتشويه صور بعض الرموز مثل إظهار األ مخرافية تعتمد على العفاري  واجلن ،وتقو

 .  هعلى أبنا القاسيالقاتل 

ثل إذاعة الربلام  بع احملاف، باهتمام من قبل العينة محمطات الراديو التقليدية ذات الطا حتَ، مل  2/12

إطار تقليدية  يفن تفسااااااا ه كهلا وهو ما مي كرتوليإلجود بث الكريم ،وذل  على الرغم من و ن والقرالعام ،

 ضامني اإلذاعية .إثراء امل يفشاركة املستمعني الربام  فى تل  اإلذاعات ، وعدم ايهتمام بتفعيل م

م  وهو ما أمكن تفس ه اعات املتحققة من متابعة الربلابكاإلثارة والتسلية واهلروب من الواقع  ، أهم اإل2/13

 .مريةمللل وال هنية التى حتكم ه ه الفئة العا إطار رغبة العينة اخلروج من حالة يف

 ثالةاا : الفرص املتاحة أمام الراديث:
نافساااااااة ليع فق  يف فرصاااااااة غ  حمدودة للتميز وامل لراديولالتفاعلية عرب الوسااااااا   املتعددة تتي    2/12

 مل .لعاه كبكة اإللرتل  يف كافة أحناء ااحملافظة على مجهوره ،بل جل ب مجهور جديد تصل إلي

ب ة على ه ه اهلواتف فرصة ك  FM لاوتفعيل خدمة إذاعة ا،ر اهلواتف ال كية بني فئة الشبابالتشا 2/15

 خلاطئة بينهم .وتنشر الثقافة وتصح  املفاهيم ا للراديو إللتاج برام  خمصصة للشباب تناقش قضاياهم

إللرتل  إمكالية فر خدمة ااتومع   MP3،و I Padsبادزواألي" ITUNESتيولزي تتي  أجهزة " األ  2/16

  ما حيدث على لإات لشاارح القضااايا املصاارية  وتوضااي  إقامة إذاعات مصاارية دولية  ختاطب العامل بكافة ال

 . ةبصورة غ  موضوعي تم لقله من قبل اإلعالم اخلارجياألرض وال ى ي

 التصااااادي للعديد من يف ليقوم بدور فاعل ؛راديوتتي  تكنولوجيا ايتصاااااا  احلديثة فرصاااااة كب ة لل 2/14

 كل الصحية املتوطنة يفهمشاة و املشا الفئات املواملواطنة وايلتماء قضاايا الثأر ،و  :املشااكل ااتمعية ، مثل 

 ااتمع .
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ن الكساااال الفكري ن الربام  التقليدية الى تعرب عاسااااتخدام التفاعلية تسااااعد اإلذاعيني فى التحرر م  2/12

 باملتلقي والتفاعل معه. د من ايهتمامواإلبداعي ،وتدفعهم حنو مزي

اد املساااااتمعني على لواب للعاملني بالراديو حتديد أعدأتاح اساااااتخدام الراديو للخدمات التفاعلية عرب ا 2/11

ة الى تضاامن اسااتمرار لات للمحطة وتوف  املوارد املاليالشاابكة ،وإمكالية إثباتها مما يسااهم فى ج ب اإلعال

 ات جودة مرتفعة .  اإلذاعة وإلتاج برام  ذ

 رابعاا : التحديات التي تثاجه الراديث :
صل عن االواب والتو ضرورة استخدام اإلذاعيني ملواقع منافساة وسا ل اإلعالم احلديثة والتقليدية حتتم  2/20

رب وساااااا ل التواصااااال  ع ختلفة الى حيتاج إليها املساااااتمعونطريق اإللرتل  لتوصااااايل األخبار واخلدمات امل

 عي املختلفة.ايجتما

 .نا ية فى مصر ضعف خدمات اإللرتل  يف معظم القرى واألماكن ال 2/21

 نزلةن ألها تعد  وعدم اإلقبا  عليها على الرغم م تراجع ايهتمام الفين باإلذاعات احمللية يف مصااااار2/22

 .مشرو  ميلكه ويشارك يف لشاطه ااتمع كله 

هم يف ايسااتجابة للتإي  املهين لإلذاعيني احملليني  ا يساااعدو ضاارورة ايهتمام برفع املسااتوى التقين  2/23

و  ايجتماعي حيث يف األسااااس بعملية التنمية ،والتح واملسااااهمة فى إلتاج إذاعات حملية تنت  برام  تهتم

 الريفية واحمللية  لصحة والبيئة ، والزراعة ، والتنميةدا ما ما يهتم اإلعالم احمللى بقضايا التعليم ،وا

مما  ت املاديةاإلمكالتعالى معظم تل  اإلذاعات من ضعف ا ثمشكلة التمويل داخل اإلذاعات املصرية ،حي2/22

ا  تفعيل خدمات اإللرتل  فى ح يفو ما ميكن التإلب عليه يقلال من كفااءة األداء ويقلال من جودة اإللتااج ، وه    

 ويل .التإلب على مشكلة التم يفكل مكان  ا يسهم 

ة اإلعالمية  مع ولي يف مصاار  ا يضاامن حرية املمارساا وجود تشااريعات تنظم عمل اإلعالم اإللكرتضاارورة 2/25

 احلفاظ على قيم ااتمع وتقاليده .

 

ــتث ايل أهم االجتاهات العاملية  ي  ال اذإااعة اذإلكرتونية " علإوبنظرة عامة  املرئي  ىاملس
 : تيواملسمثع " ميكن عرض بعض الدراسات علي النحث اآل
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  دراسةJoshua M.Betley,2014)31) قع راديو الويب ملوا مهور األمريكياستخدام اجل استهدف  معرفة

لدراسة " ، خلص  امبحوًثا (320إلامها مواقع ، دراساة ميدالية علي عينة قو  1املوسايقية املسايحية وعددها   

 وقضاء وق  الفراغ.تا  ستموالتسلية وذل  بهد  اي ن أبرز دوافع استخدام راديو الويب هو الرتفيهأا

  دراسااةDina,Sarah,Helen Chimbu,2013ديو إلعالم اجلديد علي الراتأث  ا عرفة سااع  مل (20إل

و علي كااااااابكة من مساااااااتخدمي الرادي بحوًثام (250إلدالية علي ، دراساااااااة مي "جنوب أفريقيا"ي يف دالتقلي

إللرتل  ، ام الراديو التقليدي علي ادمن املبحوثني يفضاالون اسااتخ %66ن أإلي اإللرتل  ، خلصاا  الدراسااة  

مشااااااااارك وليع ة فجمهور راديو اإللرتل  يتفاعل كهناك تفاوت يف تفاعل املسااااااااتمعني مع اخلدمة املقدم

 اج اإلذاعي ولشر املعلومات.كمستمع فق  حيث يقوم املستمع باملشاركة يف اإللت

 2013دراساااة  ,Lacy et al)21) خبار در املساااتخدمة يف تإطية األاساااتهد  ه ه الدراساااة معرفة  املصاااا

 "ات املتحدة األمريكيةالويي"حمطة إذاعية يف ( 112إلل مضااامون مريكية من خال  حتليألاحلكومية احمللية ا

مدير حمطة، وأكااااارت  (55إلوزيع ايسااااتبيان على م اختيارها بأساااالوب العينة العشااااوا ية الطبقية وت 

ن تل  املصااادر املسااتخدمة يف  معدًدا وتنوًعا إلذاعية أقل ا النتا   إىل أن املصااادر املسااتخدمة يف القصااد  

ملستخدمة يف القصد بني املصادر اإلذاعية واملصادر ا القصاد الصحفية اليومية، يف حني ي يوجد فرق كب  

لية اكااتمل  على ني النتا   أن القصااد احلكومية احملالصااحفية األساابوعية من حيث العدد والتنو ، كما تب

ذاعات الى تبث عرب بإ ها من القصاااد األخرى خصاااوصاااا يف اإل   مقارلة عدًدا وأكثر تنوًعا مصاااادر أكثر

 اإللرتل  .

   إلذاعات  البحرينية  اجلامعاتحو  دوافع اساتخدام الشباب اجلامعي يف (22إل2013عبد الصاادق حسان  دراساة

  الدراساااة علي عينة طبقواساااتخدم الباحث أداة ايساااتبيان  ،اإلكاااباعات املرتتبة علي ه ا اإللرتل  ، و

رتباطية  دالة د عالقة اووجل لصاااااااااا  النتا  خو،من الشاااااااااباب اجلامعي  امبحوث (312إلمها عمدية قوا

والدوافع املتعلقة به ا  لرتل إل البحرين إلذاعات امعد  اسااااااتخدام الشااااااباب اجلامعي يف  بنيا احصااااااا ًي

 ايستخدام. 

  دراساااةWillems,Wendy,2013ركة شااااإللرتل  وخدماته يف زيادة م اساااع  للتعر  علي تأث  (23إل

علي عينة قوامها  ن خال  ه ه اخلدمات ،دراسااة ميدالية اجلمهور وتفاعله مع املضااامني املختلفة  املقدمة م

ن ( من اجلمهور يشاركو%44بيا" ، توصل  الدراسة أن إل( مبحوًثا من مستخدمي اإلعالم اجلديد يف " زام200إل

ة علي صفحات ه ه احملطات و اإللرتل  من خال  التعليقات املختلفحمطات رادييف الربام  املقدمة من خال  

ا هم وأفكارهم، مما أسااهم يف ركة اجلمهور يف الربام  للتعب  عن  رزادت من مشااا،وان برام  راديو اإللرتل  

 تطوير املضمون اخلاص بتل  الربام  .

   2012,دراساةAgirreazkuenaga)22)  إلذاعية الشااعبية  لويوي  امعرفة احملطة اسااتهدفLoyola 

لجوء إىل أكاااارطة د احلرب األهلية اإلساااابالية. وم الاحملطة األوىل الناطقة بلإة الباساااا  بع بوصاااافها

التاريخ اإلذاعي  افة إىل عدد من املقابالت ملعرفةمسااااااجلة ووثا ق مكتوبة ألهدا  مجع املعلومات باإلضاااااا 
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سهم  يف زيادة متس  ه ه األقلية أذاعية الناطقة بلإة الباس  للباس . ومن لتا   الدراسة أن احملطة اإل

،  إي ألها فشاال  م  لوعية منطلقة من واقع األقلية عاي ها وثقافتها اخلاصااة حلرصااها على تقديم برا 

سااهم يف إعطاء لإة الباساا   أ. ومن الواضاا  أن الراديو يف إطالق برام  إذاعية منافسااة للربام  اإلساابالية 

 إلعالم املطبوعة. مة أكثر مما استطاع  أن تفعله وسا ل اأهمية عا

  دراسااااااةJung ,Lin&Kim,2012املراهقني لإللرتل  على حتديد تأث  اسااااااتخدام اسااااااتهدف (52إل 

سعون لتحقيقها من لفاز وصحف، ودراسة األهدا  الى ياستخدامهم لوسا ل اإلعالم التقليدية من راديو وت

هول  "وهي  "ا سااي"عواصاام يف كاارق  (  5إلمن ًامراهًق(  1242إلعلى  اسااتبالة وم توزيع، اسااتخدام اإللرتل  

ن اساتخدام كبكة اإللرتل  جنبا  أ خلصا  النتا   إلي و، "طوكيو"و "تاييه"، و"سايو  "، و"وسانإافورة "، "كول 

 ..لرتل إلها باو وصحف خيتلف باختال  درجة ارتباطإىل جنب مع وسا ل اإلعالم األخرى من تلفاز ورادي

  وسااع  دراسااةJoshu M.Bentle,2012واقع راديو مريكي ملألاجلمهور ا لي اسااتخدامإإلي التعر  ( 62إل

نة راسااته ايسااتطالعية علي عي مواقع وقد قام الباحث بتطبيق د( 1إلالويب املوساايقية املساايحية وعددها  

العة مواقع راديو طن أهم اإلكاااااباعات املرتتبة علي مأعلى   دلل  الدراساااااة ،مفردة  (320إلعمدية قوامها 

 يبحث ىال اتفة عن املوضوعفكار وايجتاهات املختلألعلي او  ملسيحية متثل  يف " احلصالويب املوسيقية ا

 اجلمهور . اعنه

  دراساةSeo et al,2012الصني ""  يف اإللرتل  بعد زلزا  "سيشوانتأث التلفزيون و استهدف  قياس (42إل

ه ه  خلص  و،"الصني "ة يف يسب من أحد الكليات الر يالط (510إلعلى ، من خال  توزيع استبالة 2002عام "

ة على املشاااهدين، مات يتولد عنه  ثار ساالبية وإجيابيالدراسااة إىل أن التعرض لوسااا ل اإلعالم خال  األز 

كاسااااااااب املتصااااااااورة من له قادر على التنبؤ باملفأزمات فبالرغم من أن التلفاز يزيد من التوتر يف حا  األ

،  كما أن وسا ل اإلعالم دة الثقة ايجتماعية بعكع اإللرتل قات ايجتماعية  وي يسهم التلفاز يف زياالعال

م املسااااااعدة يف ود ميل إجيابي لدى األفراد لتقديبشاااااكل عام ومن ضااااامنها التلفاز واإللرتل  مرتب  بوج 

مرتب  ارتباطا جز يا  ارثفراد ملسااااعدة ضاااحايا الكواملناطق املتضاااررة، وه ا يشااا  إىل أن اساااتعداد األ 

 بالتإطية اإلعالمية هل ه الكوارث.  

   2012دراسااة ,Ann Williamsاك  لشااااط املشااااهدة علي إدروالى اسااتهدف  التعر  علي متإ   (22إل

إلعالم التقليدية ، وتل  مصااداقية األخبار املقدمة يف وسااا ل ا  ىاجلمهور ملصااداقية وسااا ل اإلعالم ، ومد 

جيابية بني لشاااااط املشاااااهدة  إة وجود عالقة ارتباطي ىل  النتا   علدلو،ع اإللكرتولية املقدمة يف املواق

أن األخبار املقدمة   م بايتصا  ، كما وجد املبحوثونوكل من مصاداقية الوسيلة اإلعالمية ومصداقية القا 

 م التقليدية . إلعالصداقية من األخبار املقدمة يف وسا ل اكرتولية أكثر مليف املواقع اإلخبارية اإل

  2011دراساااااااااااة ,Andrea Bakeذاعات اإللرتل  يف جامعتنيإلي خصاااااااااااا د مجهور إللتعر   (12إل 

( 156طالًبا أمريًكا وإل (53إلق علي عينة عشاوا ية بسايطة قوامها  بالتطبي اسارتاليا  يف تني ،وأخرييمريكأ

 يلرتل  بصاافة دا مة ،إلات اعإلذايسااتمعون من املبحوثني  %50 نأإىل  الدراسااة  وخلصاا ،طالبا أساارتالًيا 
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ث ايساااتما  لراديو  تبين التكنولوجيا احلديثة من حيتوجد فجوة بني الطالب األمريكيني وايسااارتاليني يف

ينما احملافظة ب إىل احملطات يستما ا الب ايسرتاليني مييلون إىلن الطأولكن الدراسة كشف  عن لرتل  إلا

 لية.املتحررة واألكثر راديكا اإلذاعات إىليستما  امريكيون أليفضل الطالب ا

 اب العراقى ىل اساااتخدام الشااااب إبالتعر   (50إل2010ن مصاااطفى  اهتم  دراساااة  ريبة ركورا  ذاته طار وفى اإل

إىل أن أهم  الدراساااة وصااال ت ،"كردساااتان العراق"إقليم  عرب اإللرتل  من خال   دراساااة مساااحية يف لراديو ل

التساالية واهلروب من الواقع اإللرتل   هى الشااعور بالسااعادة واديو رىل إاإلكااباعات املتحققة من ايسااتما  

 م . م ايستما  من أجل مناقشة قضاياهفى الرتتيب األو  ،تالها معرفة األحداث اجلارية ث

  ليات التواصااال مع اإللرتل  ملدى فاعلية   راديو عن رؤية القا م بايتصاااا  يف (15إل2010دراساااة ماجدة مراد

تواصل  يف face bookالااااااااااااااااااا ماعية وبصفة خاصة وضح  الدراسة أهمية الشبكات ايجتاجلمهور ،أ

لتواصااااال عرب مرحلتى اختيار إطار حتقيق ا يف ت اإللرتل  وذل ى إذاعاياجلمهور مع القا م بايتصاااااا  ف

 أثناء التقديم. يفالقا م بايتصا  ملوضو  الربلام  ،ثم 

 دراسااةMohd Ibrahim ,2009  تطوير  وره يفود "ماليزيا"توحة بحو  راديو إلرتل  اجلامعة املف(52إل

اساااة مضااايفًا إليها برام   اديو يقدم براجمه بناء على مناه  الدرفى اجلامعة  وقد بدأ الرعن ُبْعد التعليم 

 faceيجتماعية  رام  الراديو وصفحتها على الشبكة اأوضاح  الدراساة أن  تفاعلية ب  وأخرى ترفيهية .

Book ب .دت إىل تفعيل تقديم اخلدمة التعليمية للطالأ 

   عات   اإلذاعة اخلاصة واإلكباحو  اساتخدام الشاباب املصري لربام  (35إل(2001دراساة جنالء حممد حسانني إل

ا األساابو  الصااناعي ،كم علي مدي دورة إذاعية بأساالوب FMاملتحققة منها ، دراسااة حتليلية إلذاعة جنوم 

دلل  النتا   وكتوبر ، ألساااادس من من جامعى عني مشع وا امبحوًث (200 إلم اجراء دراساااة ميدالية علي

ساااااية ومعد  ايساااااتما  جلامعة وكل من الدوافع النفعية والطقوا بني لو  اوجود فروق دالة إحصاااااا ًي ىعل

 وكبة ايجتماعية . واإلكباعات كبه التوجيهية وايكباعات ايجتماعية

ملعرفة هدف  ،حو  أكااااااااااكا  الراديو الرقمي (25إل08BILL Rose, Joe Lenski ,20دراسااااااااااة .

حدا ،وأن واعلي مدار اليوم لرتل  راديو اإلل ثافة اسااتما  العينةكىل إخصااوصااية راديو اإللرتل  ،وتوصاال  

ًا من اء ال كور أكثر استماعيستمعون لراديو اإللرتل  ،ج 25 -25الفئة العمرية بني  من كل سبعة أكخاص يف

 .تطوًرا. الرقمية اإللرتل  أكثر األككا  وجاء راديو اإللاث،

 ، دراسااااااااة  رام  إذاعات راديو اإللرتل ب حو  دميقراطية احلوار يف (55إل2002دراسااااااااة أمحد أمحد عثمان

يجتماعية والفنية ذاعات راديو اإللرتل  باملوضوعات احتليلية وميدالية ،أكدت الدراساة  اهتمام برام  إ 

 دية والصحية والدينية .ايقتصاعلى حساب املوضوعات السياسية و

   ، فلسطينية تم تناوهلا يف اإلذاعات السع  إىل التعر  على القضايا التى ي (56إل 2002دراساة هنادى حساام

لى عينة من اجلمهور ه ه اإلذاعات ، دراسااة ميدالية ع التى تبث عرب اإللرتل  ،ومدى اسااتفادة اجلمهور من

تبث عرب اإللرتل  ، خلص   ة لعينة من اإلذاعات الفلسطينية الىيالفلسطينى ،كما م اجراء دراسة حتليل
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لرجو  إىل املوقع اليه الرجو  إىل الربام  من خال  االدراساااااااااااااااة إىل أله من أكثر مزايا تل  اإلذاعات إمك

ساااااتما  لراديو من أبرز الصاااااعوبات الى تواجه اي اإللكرتولي اخلاص باإلذاعة،كما أوضاااااح  النتا   أن

 هو تقطع البث أحيالا اإللرتل 

  قة مالية واإلكاااباعات املتحقحو  اساااتخدام الشاااباب لإلذاعات الع(45إل2002دراساااة محدان بن علي البادي

دو  الدورات ي مال مة املوضاااوعات املطروحة علي ج،ساااع  الدراساااة ملعرفة خصاااا د املساااتمعني ومد منها 

 نتا  ال أكدتراسة مسحية ،،دوب املشااركة  سال أذاعية وإلالرباجمية ،ومعرفة مدي مشااركتهم يف احملطات ا 

ز الراديو بالسااااااايارة  ، لي احملطات اإلذاعية العمالية عرب جهاإعلي ايساااااااتما   امتزايًد إقباين هناك أ

ى تلقي ذاعة . أهم املواد ال( إلي اإللرتل  ملتابعة اإل%2هي املفضلة عرب املوبايل، ويلجأ إل FMوموجات ا  

   واد الدرامية ، تليها الربام  الصحية .واد الثقافية ، واملقباي: األخبار واملإ

  ملصااري طات الراديو اإللكرتولي اسااع  للتعر  علي أخالقيات النقد يف حم (25إل2002ماهيناز رمزي ،دراسااة

تا   إلي جرأة بث عرب كااابكة اإللرتل  ، خلصااا  النمن خال  إجراء دراساااة حتليلية ملضااامون ثالث حمطات ت

،كما حلكم الفردي علي لقد األداء احلكومي ،وأسااااالوب ا اإللرتل  حيث ركزت معظم املضاااااامنيخطاب راديو 

 لتعامل مع مشاكل الفقراء.ركزت معظم الربام  علي ضعف األلظمة احلكومية يف ا

   دراسااةBill Rosy,Joe Lenski,2007الرديو الرقمي ومساتهالتعر  علي أكاااكا  ساااتهدفا (15إل   

اديو اإللرتل  هو األكثر مبحوث أمريكي ، خلص  النتا   أن ر (200 إلسة ميدالية علي التقنية ، من خال  درا

لاث يف التعامل مع رايو ال كور علي اإل اختلف ي ، كما اساااتخداما من قبل املبحوثني ، يليه الراديو الفضاااا 

 اإللرتل  .

  2006دراسة,Overby & Barth لى تؤثر العوامل ااإلذاعة، و  ليات الدعاية السياسية يف عن(60إل

لتعرض على و  أهمية ه ه اإلعاللات، وتأث  اعلى التعرض إلعاللات الراديو، وتصورات اجلمهور ح

 (6500إل مس  من خال  0020"الوييات املتحدة األمريكية"تصورات اجلمهور جتاه العملية الدميقراطية يف 

جود ، وكان من أهم لتا جها: و2002عام  ع الشيوخ لاخب يف أربعة وييات أمريكية خال  التخابات جمل

ت التلفزيولية هو مالت التلفزيولية، فالتعرض للحمالاختالفات بني تعرض اجلمهور للراديو بدًي من احل

عاللات التلفزيولية، ألهمية املدركة للراديو مقابل اإلاألكثر التشارا، لبثها يف كل مكان،وجود فروق يف ا

تديًنا مقارلة بالبيض ر رار التصوي  للشبان واملواطنني األكثثر كب  على قفكان لإلعاللات اإلذاعية أ

ني من أصل إفريقي ر مهم على قرارات التصوي  لألمريكيواألكثر تعليما، يف حني كان لإلذاعة والتلفاز أث

جتاه ة للجمهور لتلفزيولية يف إجياد اجتاهات سلبيوك ل  األقل تعليًما، وأسهم  احلمالت اإلعاللية ا

بي للجمهور جتاه لات اإلذاعية يف إجياد تصور إجياالعملية السياسية يف البالد، يف حني أسهم  اإلعال

 العملية الدميقراطية يف أمريكا.  

 -: اآلتيةوبعد استعراض تلك االجتاهات البحةية نقدم املالحظات 
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 ت ا  واكب الراديو التكنولوجيات احلديثة ،بدءا برتدداAM رورا براديو إلاملعدلة ومFM إىل  ( وصاااااااوي

 .(HD( إلي راديو القمر الصناعي إلDABإللبث السمعي الرقمي ا

 أي مكان وعرب مقدروهم اسااتقبا  رسااا ل الراديو يف حدث تإ  ملحوظ يف ساالوك املسااتمعني ال ين أصااب  يف 

ل مع امل يع لتفاعلدي املسااتقبل إمكالات عالية يف ا عالمية خمتلفة ، ليع ه ا فحسااب بل أصااب  إمنصااات 

 ديثة .عرب وسا ل ايتصا  املختلفة التقليدية منها واحل

  هتم بالتثقفيف والتساالية عي الراديو بالبحث عن الربام  الى تاهتمام مسااتمعلى  دلل  النتا   السااابقة

بظهور عدد ئ خصاااااصاااااة مما ينب اإلذاعات املت نيل حنو البحث عمجهور الراديو بدأ مي نأتليها األخبار ، و

 ديو.املستمعني واحلفاظ علي بقاء الرا  من اإلذاعات الى من كألها تلبية احتياجاتكب 

 يات حيث يزدهر لي ال ي يعين  ناقشاااة قضاااايا األقليف إطار تقنيات اإللرتل  ساااو  يزدهر الراديو احمل

يا  ملراجعة مخسة أم يسعي املزارعون احملليون علي مدي راديو اجلماعي يف جنوب افريقيا و النيبا  حيثلا

ن أريد أهل القرية م ، يدير ه ه احملطات متطوعون ،يمسا لهم املناخية الدقيقة والى تؤثر يف حماصيله

حوا  املنشااااأت العامة يف القرية أملواد الإ ا ية يف األسااااواق وك ا كثمن ايعرفوا ويساااامعوا ما يهم ج الهم 

 اخلدمات بتقديم  اوًلمرهحياء الراديو إون ار يكالصااااااااااااااحية والتعليمية وكافة اخلدمات ، ويف ه ا اإلط

 تجز ة.للمستمعني علي لطاقات حمدودة وجلماه  متخصصة وم

 دراسااااات املهتمة يف جما  دراسااااات الراديو لدرة ال لوح، من خال  اسااااتقراء ايجتاهات البحثية العربية

فرزت تقنية راديو أب ة الى كم من ثورة التكنولوجيا البالراديو التقليدي وحمطاته املختلفة ، فعلي الرغ

األسااار  واألساااهل واألرخد  ةالراديو التقليدي وال ي يعد الوسااايلا  إىل إهمه ا ي يدعولا  فإناإللرتل  ، 

حياء كااابكات إحث عن  ليات ضااارورة البإىل يف ه ه الدراساااة  ها ، ول ا للف  ايلتباهيلإتمع سااالوصاااو  امل

 قات الى تقف دون تطوير تل  الوسيلة.واإلذاعات املصرية والعربية ومعرفة املع

   فع املستوي الثقايف ل  ميكن اساتإال  ه ه الوسيلة يف ر من خال  كثافة اساتخدام فئة الشاباب لراديو اإللرت

ق  رفع املساااااتوي ملختلفة ،وهوما يتطلب يف لفع الووالتعليمي للشاااااباب وذل  بتقديم اخلدمات العلمية ا

ياجا كال من الراديو ياغة افكار وتقديم برام  تتناسااااب واحتكن من صاااااملهين للقا م بايتصااااا  حى يتم

 واملستمع .
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 6104يثنيث 41ةثرة الفضائيات اذإ بارية ل  ي نتائج حبث : اخلطاب اذإعالما( 5)
كَل من قناتى ا   حمل الدراسة يف يوليو 30ثورة علق بكشاف التحليل تساوى ساعات البث الرباجمى فيما يت 5/1

"ON TVال  ا  ساااااعة لكَل منهما  ،بينما ك 112البث  اجلزيرة مباكاااار مصاااار"، حيث بلغ  عدد ساااااعات  ، و

"BBC 6/ 30لتى امتدت من ساااااعات طوا  فرتة التحليل، ا 5عربى" األقل فيما يتعلق بالبث حيث وصاااال إىل 

تابعة إىل م ON TVَل من اجلزيرة مباكااار وا   إطار تفرغ ك ،وميكن تفسااا  ذل  يف 6/4/2013حتى 2013/

 ث والربام  احلية ،يف األساااتديو املفتوح ملتابعة األحداالشاااأن املصااارى على مدار اليوم ،وتنوع  املتابعة بني 

مام ا  ا يرجع إىل اتسااااا  دا رة اهتمخع ساااااعات طوا  فرتة التحليل، وهو م  BBCحني سااااجل  تإطية ا  

BBC   يع القضية الوحيدة التى لتى تهتم بها ولايا املهمة اولظرتها إىل الشاأن املصرى  على أله أحد القض

 تتابعها القناة على عكع القناتني األخريني .

عسااكرى  بلقالامن يوليو  بأله 30مصاار يوم ا   جاءت أطروحة اجلزيرة مباكاار مصاار ، واصاافة ما حدث يف 5/2

 لألسباب اآلتية :

 ما حدث من اجليش وت كااهد العامل بنزاهتها ،الر يع حممد مرسااى ر يع منتخب عن طريق التخابا

 يعد القالبًا على الشرعية .

 الدميوقراطى ية ،ديلة على تعطيل مساااار العملإيقا  العمل بالدساااتور، وتعطيل ااالع النياب 

 مصر . يف

 :باب اآلتيةلألسورة كعبية ثالية برؤية خاصة ،وهى أن ما حدث فى مصر ث ONTVالفردت قناة ا  5/3

  محلة  اه ى على توقيع استمارةيوليو وما سابق ذل  من إقبا  مج  30 اخلروج اجلماه ى الكب  يوم

مليون مصااااااارى  2ا أكثر من ، حيث أقبل على التوقيع عليه 2013أبريل عام  26مترد التى ظهرت فى 

 حسب تصري  أعضاء احلملة.

  ة الكهرباء ساااابب لقد الوقود وعدم التظام حركتالحق األزمات التى عالى منها الشااااعب املصاااارى ب

باب التى دفع  وارتفا  أسااااعار الساااالع و هى األساااا وتردى األحوا  األمنية والتشااااار أعما  البلطجة

 رار النظام .املصريني إىل اخلروج واإلعالن عن رفضهم يستم

  اجلماه . ليو جاء استجابة ملطالبيو 30قرار اجليش بعز  الر يع حممد مرسى يوم 

 ر يع مدلى، لي إة ،وك ا تساااليم ر اساااة اجلمهورية  لإعالن اجليش خارطة طريق تؤكد مدلية الدو

 لية .وهو ر يع احملكمة الدستورية ،وتشكيل حكومة مد
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 واإلثارة، حيث قام  "اخلطاب الدعا ى والتضخيم  ONTVغلب على قناتى" اجلزيرة مباكر مصر ،وا  5/2

ى تدعم رؤيتها وذل  اعتمادأ توبث األغالى الثورية ال كل قناة بنشر اخلطابات والصور والتقارير وصياغتها

 من يوليو . 30مصر عقب ا   يف ض ماحدثعر على الشعارات البالغية والوصفية يف

عرض كافة  لقناة على التوازن يفعربى"بأله م  لقدى تفسااا ى، حيث حرصااا  ا BBCمتيزخطاب ا " 5/5

م رؤية متوازلة تفسر ما ديتق يعرض رؤيته رغبة يف وجهات النظر ،وإعطاء مساحات متساوية لكل جالب لكي

 مصر . حيدث يف

 بإطاء كعبى .رى  يو بأله القالب عسكلوي 30" عربى على قرار اجليش يوم  "BBCأطلق خطاب ا  5/6

ني مجاعة اإلخوان عربى" على عدم وجود ثقة ب BBCاتفق خطاب كًل من "اجلزيرة مباكااار مصااار" ،وا  "4 /5

 قصااااء اإلخوان من املشاااهدأله سااايكون من اخلطأ حماولة إ BBC وبقية القوى الساااياساااية األخرى ، ورأت ا 

اعة هد السياسى وإعاللهم مج" ضرورة إقصاء اإلخوان من املش "ONTVحني تبنى  خطاب ا   الساياسى ،يف 

 إرهابية.

موعة من اآلليات ،مثل تشاااكيل خطابها إىل جم يف" ONTVعمدت كُل من "اجلزيرة مباكااار مصااار "،وا "  5/2

لتقاء من بني األخبار لومات أو  أحداث جوهرية من خال  ايبعينهاا ،وعادم احلادياث أو إخفاء مع     تاأكياد عباارة   

ناقشة مام اإلعالم الربيطالى  أن تقدم عرضاًا موضاوعًيا يكشاف اهت     BBCواحلوادث ،فى حني حاول  ا  

فاظ على ساالطته  احلأتى على رأسااها اتهامات للجيش بالسااعى إىل ي الشااأن املصاارى  جوالب ساالبية خمتلفة يف

 وامتيازاته.

يث كم املفردات لتى اساااتخدمتها قنوات الدراساااة من ح من خال  التحليل املعجمى للمفردات واملصاااطلحات ا5/1

عودة  –لقالب العساااااكرى كل من : "اي التى متثل  يف ولوعها واملصاااااطلحات، التى وردت فى اخلطاب اإلعالمى

اإلعالم  –حكومة ايلقالب  –الشاااعب يريد إساااقاط النظام  –ب ااحلرب على اإلره –عبيد البادة  –الشااارعية 

ة اختطا  الثور –إقصاء اإلخوان  –تأليه احلاكم  –الدولة العميقة  –البلطجية  –اجلزيرة احلق ة  –املضلل 

 " تبني اآلتى : -موجة ثورية ثالية –

 قنوات.لو  التى تبث منها تل  اارتباط اخلطاب اإلعالمى باملوقف السياسى  للد 

 يعنى اإلقصاء. عدم الوعى بفكرة قبو  اآلخر ،وأن ايختال  ي 
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تخدمة فى ذل  ملتاحة من أجل حتقيق أهدافها مساااسااتطاع  "اجلزيرة مباكاار"توظيف كافة اإلمكالات ا 5/10

 برمجاتية. موجية ،أكال  أيديولأكافة ألوا  اخلطابات ،سواء 

 لتنو  فى اختيار ضيو ،واجلزيرة مباكر مصر ،عدم اON TVأوضح  لتا   حتليل خطاب قناتى ا   5/11

ى إكااارة واضااحة إىل هم يدعمون ايجتاه ال ى تتبناه  ف الربام  وحملليها ، وعمدت كل قناة إىل اسااتضااافة من

افة "على التنويع فى استض "BBCى حني حرص  ا  حالة التحيز، التى وضاح  فى خطاب كلتا القناتني ، ف 

 وجهات النظر بشكل يتسم باملوضوعية . التيارات واجلنسيات لعرضاملتحدثني من كافة 

 سااااااااجل فى حني ، يعني والضاااااااايو " باملعاي  األخالقية من قبل املBBCالتزم  لإة اخلطاب فى ا "  5/12

"اجلزيرة مباكاار مصاار ،و  من قبل م يعي وضاايو   كَل من  قناتى  لفظيًا بالكلمات واإلحياءات جتاوًزاالتحليل 

 ". ON TVا  

ـــد أهم إوبنظرة عامة  ـــائية اذإ بارية ميكن رر ـــات التي تناولت القنثات الفض يل الدراس
  ي اآلتي :ا هاالجتاهات البحةية والتي نعرض

  دراسااااااااااااةRenaldo & Christian ,2015 ألطر اخلربية علي تقيع التأث ات العاطفية ل( 61إل

العاطفية لنوعية  ان باستقصاء حجم التأث اتلباحثمعاجلة املعلومات وتشاكيل الرأي العام ، حيث قام ا 

ن طالب ومات دراسااااااااااااة جتريبية علي جمموعة ماألطر: إطار الإضااااااااااااب وإطار احلزن على معاجلة املعل

وقراءة لصااوص  اموعة من القضااايا عرب مشاااهدة اجلامعات، حيث قام الباحثان بتقييم تعريض الطالب

التداب  املختلفة ، ملتعلقة بزيادة الساااالمة علي الطرق وا تقارير إخبارية ، عن برلام  الساااياساااة العامة

وتفضااايل إجراءات  اجلة املعلومات املتعلقة بالعقابووجد الباحثان أن إطار الإضاااب تسااابب يف إمكالية مع

عن مساااااااااعدة  حلزن إمكالية احلصااااااااو  على املعلومةعقابية مقارلة مع إطار احلزن، يف حني رفع إطار ا

 العالجية املفضلة .  الضحايا والتداب  

  دراسااااةDin,2014-Badr Elن لتليفزيون ومسااااتوي اخلو  معن ايرتباط بني مصااااداقية أخبار ا( 62إل

 املصاااااري بعد الساااااجاب جهاز  مينألية التليفزيولية للوضاااااع ار التإطاجلرمية، وذل  من خال  قياس أث

تباط بني مصاااااداقية أخبار ر، والتحقق من وجود ا 2011الشااااارطة املصاااااري من الشاااااار  يف أحداث يناير   

طا متوسااااًطا بني نتا   إىل أن اإللاث أظهرن ارتباالتليفزيون ومسااااتوي اخلو  من اجلرمية ، وأكااااارت ال 

 كور أي ارتباط بني من اجلرمية ، بينما مل يظهر ال مصاداقية أخبار التليفزيون من لاحية ومستوي اخلو  

علي الشااااااااباب  يات التليفزيولية هو أداه للساااااااايطرةطاألمرين ، وأكدت العينة أن عرض اجلرا م يف التإ

 وتوجيههم حنو ما يريده السياسي.
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  ر املصااري واملعاي  وجهة باللإة العربية لدى اجلمهووعن دراسااة مصااداقية القنوات الفضااا ية األجنبية امل

نوات، دلل   ه القؤثر علي تصااديق اجلمهور وثقته يف هاملكولة لتل  املصااداقية ، ورصااد املتإ ات الى ت 

األخبار  ظر املبحوثني  تتمثل يف عرضعلى أن معاي  املصااداقية من وجهة ل( 63إل2012دراسااة م ا  مصااطفي  

 والدقة يف لقل املعلومة. من دون تعتيم ، وايعتماد علي مصادر موثوق فيها ،

  يا رية للقضاااااألطر اإلخباعن تأث  السااااياسااااة اإلعالمية يف ا(62إل 2013ويف دراسااااة  ياساااار عبد اللطيف

اإلخبارية الى  ات السااااياسااااة اإلعالمية علي األطر العربية يف قناة اجلزيرة ، حيث اهتم  بقياس تأث 

اتفاق على أن  وأظهرت الدراسااااااااة امليدالية وجود  توظفها قناة اجلزيرة يف معاجلة القضااااااااايا البارزة،

ؤثر بشاااكل ملموس علي ار ومنتجيها تفي لصاانا  األخب ايلتماءات األيديولوجية واجلنسااية واملركز الوظي 

إطار الصاااارا   عربية املختلفة ، واسااااتخدم  القناةصااااياغتهم التحريرية لألخبار املتعلقة بالقضااااايا ال 

حملدد وظهر واضااااااحا أن اسااااااتخدام اإلطار ا  املصاااااا ي بشااااااكل عرضااااااي يف معاجلتها لألزمة العراقية ،  

Episodic Frame   رزة ، وطرح ملهمة املرتبطة بالقضااية البا اهو ال ي ينبسااق عن الوقا ع واألحداث

 الوثا ق واألحداث امللموسة .

 وذجًا وذل  عرب اإلجابة األزمات " ثورات الربيع العربي موعن حالة التفاعلية بني اإلعالم املر ي العربي و

قيقة أن يواكب ح ر ي مع تل  األحداث، وهل اسااتطا عن عدد من التساااؤيت حو  مدى تفاعلية اإلعالم امل

حلر ر ي يف منافسة اإلعالم اإلي فشل اإلعالم الرمسي امل( 65إل2013ما جرى، والته  دراساة حساني اإللصااري   

خطاب تربيري  أيديولوجيا النظام ، واعتمد على واملسااااااااااتقل ، وظل حى لهاية األحداث تابعا يعرب عن

ة وجديتها والتزامها الرسااالتباطية بني مصااداقية مزيٍف وأحكام جاهزة علي األحداث، وهناك عالقة ار

 قني .باألخالق اإلعالمية وبني درجة التأث  على املتل

 ألهمية أله من حيث األهمية تعطي ا( 66إل2013كااااور فين وعن اجتاه األخبار يف التليفزيون اجلديد يقو  عا

رات األخبار در لشحداث الرياضية الكربي ميكن أن تتصلألخبار الى هلا تأث  مباكار علي املشاهد، فاأل 

الم ، وأخبار ية ،وأخبار احلرب تساااابق أخبار الساااا، واألخبار الدولية تساااابق األخبار السااااياسااااية الوطن

الب ال اتية الى هلا األهمية للجو وضااوعات : تعطىالكوارث تساابق أخبار احلياه الساالمية ، ومن حيث امل 

ربي ،كما تعطي األهمية ن الساااااياقات الكيومية معزوي ععالقة بالناس ويربز فيها دور الفرد يف احلياة ال

العرض  لقناة ارتباطها جبمهورها من خال للجوالب العاطفية املؤثرة ،ويف ه ا اإلطار تضااااااااااااااااااااااااامن ا

املدهشاااااة   احلديثة املفرطة ، وايساااااتعراضاااااية   املتميزواألسااااالوب املختلف وذل  باساااااتخدام التقنيات 

فيه، ويف ه ا األطار  إلي عامل غ  العامل ال ي لعيش هدواملسالساالتية املمتعة والدرامية الى تنقل املشاا   

اعتباطية ، بل  ساا  جمرد عملية تقنية حتكمها عوامللسااتنت  أن معاجلة اخلرب يف التليفزيون اجلديد لي

 دة. هو سياق جديد للعمل التليفزيولي يف الظرو  اجلدي
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    اسااة إلخبارية خال  األزمات درا عن مصااداقية القنوات التليفزيولية(64إل 2013توصاال  دراسااة هبه كاااهني

ا مة قناتى العربية واجلزيرة ق يناير، إىل عدة لتا   منها : تصاااااااادر 25حالة للتإطية اإلعالمية لثورة 

رية من فى مقدمة القنوات اإلخبا BBCوجاءت قناة الاااااااا ،بارية العربية من حيث ايهتمام القنوات اإلخ

 .  ةحيث املصداقية ، تلتها العربية ،ثم اجلزير

   سياسى ا ية فى إحداث التإي  الفقد ثث  دور قناة اجلزيرة الفضا ( 62إل2012أما دراساة حممد عار  حممد

ن اجلزيرة أدت دوًرا ءت أهم النتا   على النحو اآلتى: أفى الوطن العربى ،"الثورة املصاااارية موذًجا" ،وجا

ا واسااتمرارها ولقلها من ا كبً ا فى جناحهأسااهم  إسااهاًممهًما فى الثورات العربية خاصااة الثورة املصاارية و

ملصاااااااااااااااارية حدود ناة اجلزيرة فى تإطيتها للثورة ابلد عربى إىل  خر ، ك ل  هناك اتفاق على جتاوز ق

ى مع املهنية شااااااركة فى الثورة، وهو ما يتنافالتإطية الصاااااحفية ؛لتصااااال إىل حدود صاااااناعة احلدث وامل

 واملوضوعية . 

   دراسة ة وساياسات اخلطاب"، هدف  ال بعنوان: "اجلزيرة وقطر خطابات الساياسا  ( 61إل2012دراساة أبو الرب

ة للجد  لألحداث يف ية ودولية لقطر عرب تإطيتها املث إلي  بياان دور قنااة اجلزيرة يف بنااء مكاالة إقليم    

من لة من النتا     الوصفي، وأكارت النتا   إلي مجمنطقة الشارق األوسا  ، واعتمدت الدراساة على املنه   

قطر  ا حيمله من القطرية ضمن املشرو  التحديثي ل أهمها: أن ساياسة قناة اجلزيرة تتوافق مع السياسة 

 بلوماسية الدولة .وماسية القناة تس  يف تكامل مع دأبعاد سياسية واقتصادية وأيديلوجية ، كما أن دبل

  دراسااةAL buquerau, 2012لفضااا ية ته قناة اجلزيرة ا ي أدهدف  إلي بيان الدور املركزي ال( 40إل

دور اإلعالم يف رار الفيع بوك وتويرت ويوتيوب ،ويف تإطيتها ،وك ل  دور الشاااااابكات ايجتماعية علي غ

من حتليل  (،  والطلق  الدراسااااة1141(، والثورة اإليرالية عام إل 1152الثورات السااااابقة يف مصاااار عامإل  

لتواصاااااال وبني ى أن هناك رابطا بني بعض أكااااااكا  اللظري للثورات و لياتها ، ودلل  لتا   الدراسااااااة  ع

 .احلركات ايجتماعية 

 ة عن ة للقنوات الفضاااا ية العربيحاول  رصاااد وحتليل الرساااا ل اإلعالمي( 41إل(2012دراساااة حممد حساااني إل

ب املثارة يف ه ه تها ، وك ل  الوعي بقضية اإلرهااإلرهاب  ختلف مضامون ه ه الرسا ل وأككاهلا ومسا 

 للقنوات الفضاااااااااااا ية عرفية يف مقدمة دوافع تعرض املبحوثنيودلل  النتا   على أن الدوافع امل القنوات ،

ية مل تتناو  قضايا أكدت أن القنوات الفضا ية العرب العربية متمثلة يف السرعة يف تناو  األحداث، كما

  تتبعها .ىرهاب ليعكع توجهات الدولة الاإلرهاب بشكل متكامل، وجاء تناو  تل  القنوات لإل

  دراسااااااااااااااةNisbet & Myers, 2011أثر القنوات العربية  حاول   تقديم تأط  لظري يبني( 42إل 

ال  دراسة مسحية عن طريق من خ "الوييات املتحدة"اه العابرة للحدود على تشاكيل الرأي العام العربي جت 
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، "تحدةرات العربية املاإلما"، و"( دو  عربية هي:" السااااااااااااااااعودية6منإل ( 19,036 إلإجراء املقابلة مع

 ( حو  العالقة بني التعرض2001 -2002ساااااااانوات إل 5، على مدار "نلبنا"، و"األردن"، و"مصاااااااار"، و"املإرب"و

ودالة بني التعرض  قد أظهرت النتا  : وجود عالقة قويةللقنوات العربية العابرة للقارات والرأي العام  و

مريكية،  ومن ميلكون شااااااااااعر املعادية للوييات املتحدة األللقنوات العربية العابرة للحدود وبني تطور امل

 حني أن التعرض ة يفضالون مشاهدة قناة اجلزيرة، يف مشااعر مناهضاة للوييات املتحدة األمريكية هم عاد  

ظهرت النتا   أن  حجم لوييات املتحدة األمريكية، كما أاملتزايد  هلا ارتب   باخنفاض املشاااعر املعادية ل

يات املتحدة يساااااهما يف تطوير مشااااااعر معادية للوي  تفضااااايالت املشااااااهدة لقناة العربية  مل  التعرض و

ذات اهلوية  اإلساااااالمية بشاااااكل أكرب من القنوات  األمريكية، و أساااااهم  القنوات ذات اهلوية الساااااياساااااية 

القنوات حدة. وأن يف زيادة العداء للوييات املت  الساااااااااياساااااااااية املختلطة والقا مة على القومية العربية  

 داة للوييات املتحدة األمريكية.  العربية األكثر مركزية وارتباطا بالدولة أقل معا

  ت الفضاااا ية الكردية يف صااادت الدور ال ي تقوم القنوار (43إل2011حبيب ما  اأ ،ورضاااوان خضااار دراساااة

عراقية دراسة ال ح الدين حو  أزمة تشكيل احلكومةتشكيل ايجتاههات السياسية لدي أسات ة جامعة صال

لدور الكب  ،دلل  لتا   الدراسااااااة علي ا   ا  بطريقة العينة العشااااااوا يةمبحوًث (132 إلميدالية علي عدد 

ر اإلحسااااس اه القضاااايا املطروحة ،وك ل  تصاااديللقنوات الفضاااا ية يف تشاااكيل اجتاهات املبحوثني جت

 اقي.  طيا  ااتمع العرأبايطمئنان للجمهور عقب تشكيل حكومة تضم كافة 

  عكسااها القنوات الفضااا يةاسااتهدف  قياس صااورة العرب كما ت( 42إل2011دراسااة م ا  مصااطفى عبد الفتاح 

جود عالقة قويه اجلمهور حنوها ، وأكدت الدراساااه و اإلخبارية األجنبية وعالقة تل  القنوات باجتاهات

لنسبة للموضوعات املتعلقة لبى باشكيل رأى عام عاملى سبني سلبيه األخبار التى تبث عن العامل العربى وت

 بالعرب واملسلمني.

   دراسااةFigdor,2010 وخلصاا   يف األخبار وايسااتقاللية، هدف  الدراسااة إلي تعريف املوضااوعية(  45إل

ن وجهة لظر لصاااا  من حيث إدراج القصاااد اخلربية م لتا   الدراساااة إىل أن اساااتخدام لإة حمايدة ، واإل 

لدقة ،والتوازن، لرتتيب حسااااااااب األولوية ،والواقعية ،واقا ق يف امجيع األطرا  ، وضاااااااامان عرض احل

 عدم املوضوعية . التصدي لإلحنياز أو أن تضمن كنوايمتنا  عن تشويه احلقا ق هي املعاي  الى مي

 ة يف أوقات األزمات األجنبية املوجهة باللإة العربي وعن اعتماد اجلمهور العربي على القنوات الفضااااااا ية

حيث اختربت مدى ( 46إل(2001زة" جاءت دراسااااة  لهى العبد علي أزمة العدوان اإلساااارا يلي علي "غبالتطبيق 

تعرض ،وخاصاااة يف وجهة باللإة العربية ،ومساااتويات الاعتماد اجلمهور العربي على القنوات األجنبية امل
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وات األجنبية نن الشاااااااباب العربي املعتمد على القأثناء وجود أزمات ، وأجري  الدراساااااااة على جمموعة م

اد املبحوثني على وجد عالقة دالة إحصاااااا ًيا بني اعتماملوجهة باللإة العربية ، بين  تل  الدراساااااة أله ت

 ية ودافعي الفهم والتوجيه .القنوات الفضا ية األجنبية املوجهة باللإة العرب

 العراق يف  ون ألخبارة : حتليل مضاااامعن أخبار العراق يف الفضااااا يات العربي(44إل( 2001دراسااااة املهداوي إل

واملساااتمرة من  الإزو  أموذجا لألخبار السااااخنة "العراق"قناتي اجلزيزة والعربية الفضاااا يتني بوصاااف  

 فضااااااا يتني باحث بتحليل مضاااااامون أخبار العراق يفاألمريكي للعراق ، ولتحقيق أهدا  الدراسااااااة قام ال

( لشاارة 42ن إلول  عينة األطروحة مصاادية وتكخاصاايتني،  وقد جرى اختيارهاتني الفضااا تني بصااورة ق  

رة عشااااوا ية من جممو  ( لشاااارة أخبار م اختيارها بصااااو34أخبار من كل من القناتني ، أي  ا جمموعه إل

قناتني تعاملتا ددة ، وأكاااااااااارت النتا    إىل أن الالنشااااااااارات اإلخبارية الى بثتها القناتان يف فرتة حم

لتوازن واملوضاااااااااوعية يف ا من الزمن ، كما افتقدت القناتان اباهتمام مع أخبار العراق ومنحتها قدرا كب 

 تناو  أخبار العراق . 

 ية ، ورها يف طرح القضااااايا العربعن الفضااااا يات اإلخبارية العربية ود( 42إل(2001دراسااااة ماجده خلف إل

 2002إل  ( وحى2006ن إلناتي اجلزيرة والعربية يف الفرتة مأموذجا، دراسة حتليلية على ق "دارفور "قضية

قناعات مجهور الدراسة بارية وبراجمها دور يف تشكيل  راء ون للقنوات الفضا ية اإلخأ(، خلص  الدراسة 

 جتمعات العربية .لصحي  وإبراز الواقع احلقيقي للموص  الدراسة بضرورة عرض القضايا يف سياقها اأ، 

  هنية فى أداء رية  وحدودها واملسؤلية املفقد سع  للتعر  إىل طبيعة احل(  41إل( 2002أما دراسة أكر  جال إل

" فى تإطيتها لألحداث  CNN,BBCيوز، وا  الشاااااااااااااااابكات اإلخبارية : "اجلزيرة الدولية ،واليورول

لإربية ،التى لقضااااايا العربية من جالب الشاااابكات ا العربية ، وأكااااارت النتا   إىل التإطية املشااااوهة ل 

حني كال  اجلزيرة األكثر تعبً ا  بشااااكل مطلق، فى "يات املتحدةالوي"اخت ت موقًفا مؤيًدا لكل ما تقوم به 

 د والتوازن.عن املوقف العربى واألكثر قرًبا من مفهومى احليا

   دراسااااةZhang,2006 تعلقة ين الربام  التلفزيولية املاسااااتهدف  الدراسااااة حتليل مضااااامني عناو  (20إل

تى كااهر يوليو، وأظهرت الا من كاهر فرباير ح ( عنو 251 رض ساارس يف التلفزيون الصايين وبلغ عددها إل  

اخلطاب اإلعالمي  دم  يف تشكيل اخلطاب العام، وتركيزالنتا   أن الربام  التلفزيولية يف "الصاني" استخ 

ب اخلسااااااااا ر تجنب خسااااااااارة الثقة يف النظام وجتنطمألة اجلمهور بقدرة احلكومة على احتواء املرض؛ ل

لصااااني" ، فإن اخلطاب لدميقراطية يف ااا  اإلعالمي يف "احات اايقتصااااادية، وعلى الرغم من اإلصااااال

 ما يتعلق  رض "سارس" .  اإلعالمي مل يستطع اخلروج عن توجيهات احلكومة في

 وبعد استعراض تلك االجتاهات البحةية نقدم املالحظات اآلتية:
 العامل العربي وتناوهلا . دانة األخبار املتعلقة ببلكان لعامل البعد األيديولوجي أكرب األثر يف صياغ 
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   امل العربي ليع من قبيل بية أن ايهتمام املتعاظم بقضاااايا العاألجن ايجتاهات البحثيهاتضااا  من خال

دم أيديلوجيات شاااكيل األحداث وإدارتها،   ا خيتقديم خدمة إخبارية للجمهور فحساااب، ولكن يف إطار ت

 حليادية يف التناو  .ا وسياسيات معينة، مما أفقد معظم تل  التإطيات

 ية الدا رة يف ات اإلخبارية يف الصاااراعات الساااياسااا  دلل  لتا   كث  من الدراساااات على تورط بعض القنو

لعربية واألجنبية ، ظهر ه ا يف تإطيات الفضاااا يات  ابعض البلدان واملواقع الى تناولتها يف تإطياتها

 علي حد سواء.

   قوة الناعمة" الى أطلق  ضاااا يات اإلخبارية علي ظهور مفهوم " الفدراساااة ال ايجتاهات البحثية يفدلل

 .ث السياسي على األرضل  توجه احلدلباحثون ألها كاعلي الفضا يات اإلخبارية الى قام  بأدوار يري ا

   سااواء أموا  دو  أو  -ة يف الفضااا يات اإلخباريةرصاادت الدراسااات تدفق رءوس األموا  السااياسااية بكثاف

 بناء أجندة معينة للجمهور .ل  -مجاعات 

 ر التنو  املوضوعي واإللسالي .دلل  النتا   علي افتقاد القنوات اإلخبارية لعنص 

 قالي مالًيا عن وات إخبارية عربية يضاامن هلا اسااتمن خال  ذل  الرصااد تتضاا  أهمية النظر يف تدكااني قن

 ي لزيه.اء دور إعالم واملالي يف أداأللظمة واجلماعات  ا يضمن هلا ايستقال  املهين
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نتائج حبث : العالقة بني اذإعالم والشائعات والصراع لشغل اجملال العام .. دراسة ( 2)
 كيفية:
ة ذل  بالتإي  يف وساااا ل اإلعالم املصااارية وعالق  تناول  ه ه الدراساااة  العالقة بني مو الشاااا عات  

قيقة يف التقنيات خ  وال ى كااااهد طفرة حالعقد األ السااااياسااااي وايجتماعي ال ى طرأ على ااا  العام يف

  عمل تل  بل إعداد اإلطار القالولي ال ى يضااااااااااابالتكنولوجية لوساااااااااااا ل اإلعالم الى م التعامل بها ق

داء اإلعالمي بها . ولقد ووضع ميثاق كر  يضب  األ -كرتوليخاصة القنوات الفضا ية واإلعالم اإلل -الوسا ل

جتما  ، وممارسااااني يف أكادمييني يف جمايت علم النفع واي ساااااؤيت علىقام  الدراسااااة بطرح عدد من الت

 جما  اإلعالم وقد خلص  الدراسة إىل :

لى أسهم  يف ظهور ه كث ا من التناقضات ايقتصادية اأن مو الرأمسالية يف ااا  العام املصري صاحب6/1

م مع الظرو  املتإ ة من او  تكييف ااا  العاأمسالي حيالعديد من املشكالت ايجتماعية ، فه ا النظام الر

ضاااات فقد ااا  عامة للمجتمع ، بظهور تل  املتناقأجل إخفاء التناقض بني مصااااحله اخلاصاااة واملصااااحل ال

للمجااا  العااام   ن هنااا ظهرت عمليااة اخرتاق تلاا  القوى العااام احلوار احلر العقاللي الاا ى يرتكز عليااه ، وم  

 .ضللة من كألها حتقيق أهدا  تل  القوىث معلومات وأخبار موحماولة السيطرة عليه بب

اا  العام ولشااار أخبار يف توجيه ا دوًرا خطً ا ؤدىأكد علماء ايجتما  أن وساااا ل ايتصاااا  احلديثة  ت 6/2

مما جعل  اتمع ،والتعليمي داخل الوعي الثقايف ومعلومات غ  دقيقة مسااااااتإلة يف ذل  اخنفاض مسااااااتوى ا 

 اإلعالم . فيما يبث يف وسا ل وق  للتدقيق ههموًما بتحسني وضعة املالي وليع لدياملواطن م

لني السااياساايني السااا د  أوضااح  الدراسااة أن الفاع عن العالقة بني الشااا عات وطبيعة النظام السااياسااي6/3

 ُتوجد عة ن ،والشاااااي  احلدث بل إلتاجه يف بعض األحياحيتكمون للمجا  العام ،حيث يتوىل اإلعالم هنا ترو

يف األساااس  هو ال ى الروتيين ة من احلدث السااياسااي هنا وضااعية التظار وتشااويق ،مما جيعلها أكثر مردودي 

 تعبُ  عن الرهالات السياسية احلقيقية.

قلة  مع تتمثل يف:لفرد إىل تداو  الشاااا عات يف ااتأظهر التحليل الكيفي أن أهم األساااباب الى تدفع ا6/2

ى التفك  الناقد ،كما أن مقدرته إلتاج أفراد هلم القدرة عل ضعف النظام التعليمي، وعدمالوعي الثقايف ، و

 .قشها مع لفسهد أخبار غ  موثوق فيها دون أن يناعدم ثقة الفرد يف لفسه جتعله أكثر مياًل إىل تردي

ف، وايسرتجا  فق    التعليم املصري القا م على احلأكد خرباء علم النفع وجود عالقة ارتباطية بني م6/5

دى األفراد وعدم   الشااا عات ضااعف القدرات النقدية لوبني مو الشااا عات يف ااا  العام حيث يسااتإل صاانا

ة يف لشر املعلومات سهم يف عدم حتري تل  الوسا ل الدقالوعى اإلعالمي بكيفية تقييم األخبار والصاور مما ي 

ن لاحية أداء القا م اا  العام  والسااايطرة عليه، ه ا ما ، أو التعمد يف لشااار معلومات غ  صاااحيحة لتوجيه 

م القا مة على لب اآلخر ظهرت خطورة منظومة التعليبايتصااااااا  يف وسااااااا ل اإلعالم التقليدية ، وعلى اجلا
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يوتيوب ،واملدولات عرب اإللرتل  مثل "الفيع بوك ، و احلف، يف اسااااااتخدام األفراد لوسااااااا ل اإلعالم احلديثة

ة إعالمية يبث منها ما خلطورة ،فقد أصب  كل منا ميتل  وسيليث أصب  املستقبُل مرسال وهنا تكمن ا،وتوت " ح

، فتحول  وساااااا ل لوجيته، مما زاد من التشاااااار الشاااااا عاتيرتاءى له أله احلقيقة أو ما يتفق مع فكره وأيديو

 اإلعالم إىل أداة ترهيب وختريب يف ااتمع .

و تدفق رأس املا  و ظاهرة الشااااا عات يف وسااااا ل اإلعالم ه من أهم أسااااباب مأكد القا م بايتصااااا  أن 6/6

لسااايطرة على القرار ا -خاصاااة الفضاااا يات  –لوساااا ل اخلاص يف جما  اإلعالم املر ي حيث حاو  مالك ه ه ا

هم وتوجهاتهم ال  لشار الشاا عات الى ختدم مصاحل  الساياساي وتهديد القيادات الرقابية والتنفي ية من خ  

ب املعلومات ،ووضع على تقييد عمل وسا ل اإلعالم ثج  عن أن النظم الساياساية السلطوية تعمل دا ما  ،فضاال 

مو ظاهرة الشااا عات  إىل  عنيتابالصااحيحة ، كما أرجع امل القيود أمام القا م بايتصااا  للتحقق من املعلومات

ني تل  القنوات مما ة التنافسااااية بيرتفا  حد ظًرالغياب املهنية واحليادية يف عمل الفضااااا يات اخلاصااااة  

 ترتب عليه عدم التدقيق فيما ي ا  ويبث .

وت  واليوتيوب " لتواصل ايجتماعي " الفيع بوك ،وتوسا ل ايتصا  عرب اإللرتل  خاصة وسا ل اتعدد 6/4

ة لى احلياديقيات املمارسااااااااة املهنية القا مة عوك ا التشااااااااار ظاهرة املواطن الصااااااااحفي ال ى يفتقد أخال 

 سااسااي إىل العمل يفرسااة اإلعالمية من العمل يف إطار مؤواملوضااوعية والتحقق من صاادق املصاادر مما أخرج املما 

تخدم ألغراض الدعاية واحلرب يس ع منها موضاوًعا إعالمًيا حيث  تلتق  املعلومة من الشاار  ويصان   إطار فردى

 النفسية واإلسقاط السياسي .

  ه ا ااا  عبارة يد عمل الفضااا يات  التليفزيولية فأصااب  تراخضااعف تطبيق الضااواب  املنظمة  ملن6/2

 عظمها مشبوه املصدر.عن لو  من التجارة الى تتدفق عليها أموا  طا لة م

طار  أن تل  لشاااااا عات  وهو ما ميكن تفسااااا ه يف إتعد مواقع التواصااااال ايجتماعي هي األكثر لشااااارًا ل 6/1

ن املراساااال  الناقل للحدث قدان املعلومة احملتكرة ، وظهر املواطف الوسااااا ل أسااااهم  يف كساااار حاجز التعتيم و

ا عرب وسا ل التواصل جليل الثالث أو الرابع ، وإرساهلبأدواته البسيطة  الى تقتصر على هاتف حممو  من ا

 ه إىل وسا ل اإلعالم التقليدية.ايجتماعي الى مثل  جماي عاما قادرًا على توصيل

ت واألخبار الصادقة أمام الشا عات إي من خال  لشر املعلوما أله ي ميكن التحكم يف ضب  أكد املمارساون  6/10

وتداوهلا، وأله ميكن   وضوعية واملصداقية يف لشر املعلوماتالرأي العام ، وضرورة التزام وسا ل اإلعالم  بامل

لة كأن التشريع يعاجل املش ساني  مارملبعض االدساتور  يف حني رأى   ص رادعة يفاحلد من الشاا عات من خال  لصاو  

 حدوثها.ي مينع بعد وقوعها و

حرتامهم ملواثيق ن حيث تأهيلهم أكادمييا  ا يضااااامن االتدقيق يف اختيار من يعمل يف ااا  اإلعالمي م6/11

 .الشر  اإلعالمي ومينع حدوث التجاوزات 
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ال علي اجمل ر الشـــائعاتونشـــ يل االجتاهات البحةية  ي  ال تأثريات اذإعالمإوبنظرة عامة 
 ، ميكن ررد اهم االجتاهات البحةية  ي هذا اجملال :العام

   لرتل  اإلجابة عن كيف يروج اإل عن اإللرتل  وتروي  الشاااا عات حاول (21إل2015دراساااة رحيمة عيساااالي

قات اإللرتل   عات ،وذل  من خال  رصااد بعض تطبيلإلكاااعة ،وما أكثر تطبيقات اإللرتل  تروجيا للشااا 

ا بني املستخدمني يقتصادية وكيفية تناقلها وتداوهلودورها يف لشر الشا عات ايجتماعية والسياسية وا

ن أو ن خال  اإللرتل ن الشااا عات لشااط  كث ا م ألدراسااة ،والتأث ات الواقعية احملتملة هلا دلل  لتا   ا

ها تقوم علي معلومات لأ –صة خا–  لشار الشاا عات  أكثر مواقع التواصال ايجتماعي هي األكثر لشااطا يف  

 .هتمامات الناس واجلماعات والإموض واجلاذبية واإلثارة يخمفية املصدر 

 واصااال فحة  الشاااا عات يف مواقع التمكاتصاااوًرا إسااارتاتيجًيا   (22إل(2012قدم  دراساااة را د حزام الكرلا إل

راساااااة التعر  على طبيعة د" توت  موذجًا" حيث اساااااتهدف  ال "باململكة العربية الساااااعودية"ايجتماعي 

سرتاتيجي ملكافحتها إثارها على ااتمع  ووضع تصور الشا عات اإللكرتولية وكيفية مكافحتها ، ومعرفة  

ة والصراحة يستطيع اسة أن ااتمع املتمتع بالشفافيعلى مواقع التواصل ايجتماعي ، وأكدت لتا   الدر

 تماعي لشرا للشا عات .  من أكثر وسا ل التواصل ايجن توتثبت  أأمواجهة الشا عات دون عناء  كما 

 ي ااتمع والى عن الشاااا عات وتأث ها عل(23إل(2013دراساااة طال  حممد الناكاااري وأما  عمر الساااايع إل

ن الشاااا عات أاساااة إلي موافقة العينة علي مفردة معظمهم من الساااعوديني ،توصااال  الدر (100 إلأجري  علي

ن الواتع اب ،وفيع ع اسااتخدام وسااا ل التواصاال ايجتماعي م  لكنها تزايدت مكال  موجودة يف ااتمع و

 بوك ،وتويرت ،وقنوات اليوتيوب .

   اهتم  دراساةHeng Chen,2012 سات سية  ، وكيف أن هناك مؤسبدور الشاا عة يف اللعبة السايا   (22إل

    النظم ، واستد  علىلمر ال ى يؤدى إىل الهيار تتروج  لبعض الشاا عات عن ضعف األلظمة احلاكمة األ 

قالقل واألزمات وقد ركزت وكيف أن الشاااا عات تزداد يف فرتة ال "ليبيا"و "مصااار"و"تولع "ا حدث يف   ذل 

إل  باحلديث عنها ، و الك ب ، والثالي : أن الناس الشالدراسة على جالبني ،األو  : ألها حتتمل الصدق أ

الثورة مما أكااعر  روب الر يع املصااري وأساارته يف أثناء هومن الشااا عات الى تناولتها الدراسااة كااا عة   

 املواطنني بضعف النظام والهيار الدولة  .

  عينة من فضا يات : دراسة مقارلة بنيساءة استعما  حق النشر يف الإحو  (25إل(2011إل سعود الإامديدراسة 

ي لشاااار األخبار  ن صااااور إساااااءة اسااااتعما  حق البث الفضااااان مأالفضااااا يات العربية ،خلصاااا  الدراسااااة 

كما تقوم بعض الربام   بسمعة العا الت ومستقبل األفراد ، دون تثب  مما حيدث أكرب الضررمن واإلكاعات 

 .لي بث الفتنة والوهن يف الصفو  إاحلوارية بطرح قضايا غ  مسؤولة تؤدي 
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   وفى اإلطار لفسااااااه أكدت دراسااااااة كل منDoerr& Fouz,2010تواصاااااال ع الالدور الكب  ملواق (62إل

 "ب الى وقع   يف بعض الدو  العربية وأعما  الشاااإايجتماعي يف التشاااار الشاااا عات والدي  الثورات يف

ها من خال   جمموعات تحيث قام  بنشاار كااا عة وتتبع  ، ولقد اسااتخدم  الدراسااة املنه  التجريك  "لندن

ة أكثر من غ ها من الشاااا عاك مواقع تسااارى فيها الدراساااة  بشاااكل لوغاريتمي  ، وأكدت الدراساااة أن هن  

 املواقع األخرى .

   ،رب ية يف  تروي  الشا عات عاألبعاد النفسية وايجتماع (42إل2001يف اإلطار لفساه تناو  اهلمد،وكالدان

ر األساسية للمعلومة اعتربت وسا ل اإلعالم من املصاد وساا ل اإلعالم وسبل عالجها من منظور إسالمي، حيث 

ث اجلارية ، وخلصاااااااااا  م عليها اجتاهات اجلماعة حيا  األحداد مواقفه ، وتقو، والى يبين عليها الفر

عات اهلادفة إىل واجهون حربا ، تتمثل يف بث الشااا  الدراسااة إىل أن العامل عامة والفلسااطينيني خاصااة ي   

 ختلفة .ل اإلعالم املسموعة بألواعها املالنيل من متاسكهم وتشتي  صفوفهم ، وذل  عرب وسا 

 ة :تياآلالبحةية نقدم املالحظات  راض تلك االجتاهاتوبعد استع
  فافية وحجب املعلومات .خصبة يف ظل العدام الشأرًضا جتد  ن الشا عاتأدلل  الدراسات السابقة علي 

 ايقتصادي والصحي دلي املستوي التعليمي والثقايف ويتزايد تناقل الشا عات عرب وسا ل اإلعالم يف ظل ت

 و .غ  املوثقة والى تن ر دا ما باخل مهيأ لتناقل املعلوماتفيصب  ااا  العام 

 الواقع لكثرة تداو   اااا  العاام العربي مماا هيأ ه ا    برزت النتاا   غيااب مفهوم الرتبياة اإلعالمياة يف    أ

 الشا عات.

 ت سرعة لشر وتداو  الشا عايف ودورها لتواصل ايجتماعي ة علي خطورة وسا ل اقدلل  الدراسات الساب 

 لشر مايريد يف ثوالي معدودة . عالمية متكنة منإرد منصة فصب  لكل أحيث 

 صبح  احلاجة ملحة أ يشهدها الواقع اإلعالمي ىليف إطار التطورات التقنية والتكنولوجية الكب ة ا

لها ومعرفة دو  العربية لتتبع الشا عات وحتليإلقامة مراصد ثثية  أكادميية غ  حكومية  يف ال

القية الى تهد  إىل اإلضرار غ  األخملمارسات اإلعالمية مكالية مكافحة ذل  النو  من اإلا وذل  مصدره

 بأمن وسالمة ااتمع.  

 املداخل النظرية الى  ار يف اساااتخداملوح، تكررصااادها  ايجتاهات البحثية الى م من خال  اساااتعراض

د علي وسا ل اإلعالم لى تتلخد يف مداخل ايعتماواه يتم ايستعاله بها يف تفس  الظواهر عينة الدراس

املداخل النظرية للعلوم ب ية األخري، دون ايسااتعالة،وايسااتخدامات وايكااباعات  وبعض املداخل اإلعالم 

 تفس  الدييت .وايجتماعية والنفسية الى تسهم يف تعميق الرؤية 
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       لا كر من تلا  املاداخال التليولوجياةTeleological theoryباحلكم علي  ذل  املدخل ال ي يقوم(22إل

ها البعض مدخل تا   الى حتدث عنه،ول ا يطلق عليالعمال من النااحياة األخالقياة وذلا  بالنظر إلي الن     

أللالية و  ال ، ايجتااه األ ،وهنااك اجتااهاان داخال ها ا املادخا         consequential theoryالنتاا    

Egoism   و اجتاه الفا دة يتخ  القرار ؛ ايجتاه الثالي ه ييركز علي النتيجة األفضاااااال لإللسااااااان ال

Utilitarianism كرب عدد ممكن من املهتمني.فضل ألويهد  للبحث عن العمل األ 

  لي ايحتياج لتفعيل ا ل اإلعالم املر ية واملسموعة عدلل  معظم ايجتاهات البحثية يف جما  تأث ات وسا

العالقة بني وسااا ل   أنة العربية منها وذل  يف إطار فرضااي اصااة كادميية خألالرؤية النقدية يف البحوث ا

 ،وأن املضموناد املتباد  عية هي عالقة متوازلة تقوم علي ايعتمالنظم ايجتما قيةاإلعالم يف ااتمع وب

يجتماعي لإلذاعة بنوعيها وذل  يف إطار البحث عن الدور ا راره،واسااتق ااتمع امل ا  حياف، علي توازن

هنية ومعاي  املهنة يتصاااااا  يف ه ه الوساااااا ل ودوافعهم املومناقشاااااة دور القا م با اثي،واحلد التقليدي

وجي لوساااااااا ل تبحث البعد ايجتماعي واأليدول ومسااااااائوليتهم ايجتماعية وغ ها من األطروحات الى

 اإلعالم ودورها يف عمليات التإي  ايجتماعي.

 ت البحةية املستقبلية للباحةة :رؤية مقرتحة للمسارا :اا رابع
اهات ثثية يف وث ساااابقة، وما اطلع  عليه من اجتبناءً على ما قام  به الباحثة من إجرا ات يف ث  

لساياساية واألوضا    اتمع املصاري متمثلة يف الظرو  ا جما  التخصاد ال ي يرب  بني أوضاا  الرأي العام يف ا  

إلذاعتني " املسااااموعة واملر ية"  ة املختلفة بشااااكل عام وأدوار كل  من :ايايجتماعية وتأث  العوامل الدميوغراف

،وتتحد ه ه الرؤية يف  ة ملسااارات العمل البحثي املسااتقبليةوالتأث  علي الرأي العام، فقد تبلورت رؤية مقرتح

 ايهتمام باملوضوعات اآلتية :

،وفكرة جتز ة املادة امل اعة   يفمن التنو حالة إجياد رق عن طوالبحث  التقليديراديو الدراساااااااااااة  (1

 طات املتخصصة .احمل يف طبيعة وأدواراجلمهور والبحث 

يت يف صااااااااااناعة قل التليفزيولي ،وتأث  تل  التحوقراءة لقدية للتحويت الى خترتق احل إجراء  (2

م هور ، والقا  املعنيني به ه التحويت " اجلماملضااااااااااامني ، ويف الوق  لفسااااااااااه التعر  علي الفاعلني

رتاتيجيات الى حتكم سااإلذل  يف حماولة لفهم ابايتصااا ، والفاعلني ايقتصاااديني والسااياسااني " و 

 يولي .ه ه األطرا  ومدي تأث  ذل  علي العمل التليفز
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ي من خال  تقاطع إة والفكرية للرسااالة اإلذاعية مل يعد مقبوي قياس التأث ات الساامعية والبصااري  (3

ايجتما  ، وايقتصاد  ية املختلفة مثل علم ايتصاا  ، وعلم لوم اإللساال تفسا ات ومناه  متعددة للع 

 والسياسة و األلثروبولوجيا.

 .  الدراسة لتفس ات املتعمقة للظاهرة موضوايهتمام بالبحوث الكيفية والى تتي  الوصو  ل (2

يعد  ىوال  -ليمي"و اإلق" التليفزيون اإلقليمي والرادي-مي اإلعالم اإلقلي إجراء دراساااااااات كيفية  عن (5

البحث عن املعلومات وه حنو التفتي  والتجز ة السااااااااااااابيل ملواجهة احتياجات اجلمهور ال ي بدأ يتج

اا  وهو "التليفزيون ن القادم أكثر ختصااااصااااا يف ه ا ا أعتقد وأش ، ياألكثر التصاااااقا بالواقع املع

 ليفزيون املواطن .يطلق علية توالراديو احمللي " وهو ما 

  رألفكالتوازن يف عرض املوضوعات والبات اأحد متطبوصفه تنو  اإلعالمي دراسة ال (6
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