
  
  

  
         

 
 ا���م آ���           


 وا��������ن ا�ذا�� ��
 

�وظ�ف �وا�� ا���ر�ت �� ا�	را�� ا�	�ر�
 	����وات 

  ا������
 ا���ر�

  دراسة تحليلية ميدانية على المحتوى والقائم باإلتصال  

�م�  ر���
 ��د�
 �"$�ول �"� در 
 ا��� ���ر �� ا�

  إ�داد

�	د ا�'�ل �� دة �$�ود أ$�د  

  

  إ)راف

��دل �-�� ا�	�و��/ ا,���ذ ا�د*�ور   

�� ا���ھرة –��� ا���م  - ن�
م ا�ذا�� وا�	��زو�
	�ذ ا����  

  
  
  
  

٢٠١٥  



  ةمصري: الجنسية    ماجدة محمود أحمد عبد العال : االسم
  القاهرة                      ٢/١/١٩٦٤:  تاريخ وجهة الميالد 

  ماجستير في اإلعالم :  الدرجة
  اإلذاعة والتليفزيون:  التخصص

  .جامعة القاهرة  –كلية اإلعالم -االستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيونـ ،عادل فهمى البيومى/ د.أ:  المشرف

دراسة :توظيف مواقع اإلنترنت فى البرامج اإلخبارية بالقنوات الفضائية المصرية : عنوان الرسالة
  على المحتوى والقائم باإلتصالتحليلية ميدانية 
 :ملخص الرسالة 

تسعي هذة الدراسة للتعرف على دور مواقع اإلنترنت وكيفية توظيفه فى البرامج اإلخبارية بالقنوات الفضائية 

المصــرية الحكوميــة والخاصــة، ومــدى نجــاح هــذه البــرامج اإلخباريــة  مــن اإلســتفادة مــن مواقــع اإلنترنــت فــي 

وكيفيــة إســتفادة القــائمين باإلتصــال بــالبرامج اإلخباريــة مــن مواقــع اإلنترنــت شــكًال ومضــموًنا، تقــديم خــدماتها، 

وما مدي إعتماد هذه البرامج اإلخبارية على مواقع اإلنترنت في تقديم خدماتها اإلخبارية على تذكر الجمهور 

  .للمضمون اإلخباري

البوابة، ونظرية ثراء الثـراء اإلعالمـى ، وكـذلك وٕاعتمدت هذه الدراسة فى إطارها النظري على نظرية حارس 

  بشقيه التحليلي والميداني Surveyإعتمدت هذه  الدراسة على منهج المسح 

ــها يبلـغ عشـوائيه متاحـة  عينة خاللمن   محـرري ومعـدى (مـن القـائمون باإلتصـال وهـم  مفـردة )١٥٠( قوامـ

البــرامج تحليل و ،فــى القنــوات الفضــائية المصــرية الحكوميــة والخاصــة) ومقــدمى ومخــرجين البــرامج اإلخباريــة

والقنـاتين ) القنـاة األولـي(شكل ومضمون المادة اإلخبارية المقدمة عبر القنـاة الحكوميـة التليفزيونية من حيث 

وتوصــلت الدراســة إلــى ،.للقنـوات الثالثــة) ٢٠١٣أكتــوبر (لمــدة شـهر) BBCوقنـاة  CBCوقنــاة ( الخاصـتين 

  :عدة نتائج أهمها


�	� ������ل: أوالً ��� �  :���	� ا��را�� ا���

 الحكومية المصرية الفضائيات في تصالإلبا القائمين من العظمى الغالبية إتباع إلى شارت النتائجأ -  -

 فقط واحد تصالإلبا قائم أشار بينما،  خباريةإلا قصصهم نتقاءإ في عامة لمعايير%) ٩٦,٢( والخاصة



 تصالإلبا القائمين مهنية إرتفاع إلى عام بوجه النتيجة هذه أشارتكما  ، المعايير لهذه إتباعة عدم إلى

 .الدراسة عينة القنوات فى

الغالبيــة العظمــى مــن القــائمين باإلتصــال فــى الفضــائيات المصــرية الحكوميــة  ةويتضــح مــن النتــائج  مجــارا -

والخاصــة  معــا لتكنولوجيــا اإلتصــال الحديثــة والمتطــوره وٕان كــان ذلــك إلــى حــد مــا ولــيس بدرجــة عامــه ، فهــم 

د أحيانا ما يواجهون صعوبات فى إستخدام هذه التكنولوجيا ، وقد ال يرجع ذلك إلى عقبات خاصة بهم كموار 

بشرية ، وٕانما قد يرجع ذلك إلى عقبات مادية تتعلق بالتجهيزات الخاصـة بـاألجهزه الالزمـة لتـوفير وٕاسـتخدام 

  .النت

وأشارت النتائج ألوجه االستفادة من مواقـع اإلنترنـت فـي العمـل فقـد تبـين تنوعهـا بـين ثمـان أوجـه جـاء فـي  -

أي مــواد ســابقة ،ثــم أنهــا متطــورة دائمــا ،ثــم مقــدمتها تزيــد مــن حيــاديتي وموضــوعيتي ،يليهــا الحصــول علــى 

سرعة نقل الحدث أي الفورية بنسبة ،ثم الحصول على الموادالمصورة بسهولة ،وفى ذلك تأكيد لكل ما سبقت 

  .اإلشارة إليه فيما يتعلق بالفورية كمعيار مهني وسبب إلستخدام مواقع االنترنت

  :نتائج الدراسة التحليلية: ثانياً 

تحليل المضمون للبرامج التليفزيونية ظهر نقاط تشابة وأخرى نقاط إختالف بين الثالث برامج من خالل  - 
من أكثر البرامج الثالثة   BBCعلى قناة ) نقطة حوار( نجد أن برنامج ،ف.التى تبع قنوات فضائية مختلفة 

كما نالحظ إعتماد  -،.تمييزًا فى جميع العناصر وخاصة من حيث  اإلعتماد على مواقع التواصل اإلجتماعى
قناة البى بى سى على اإلنترنت وخاصة مواقع التواصل اإلجتماعى فى برنامجها أكثر من البرامج األخرى 

  .ستخدمها قليالً وخاصة برنامج بهدوء على قناة النهار الذى ي
تشير نتائج الدراسة التحليلية إلى وضوح توظيف الموقع اإلخبارى ضمن حلقات البرامج اإلخبارية عينة  - 

الدراسة ، إذ ظهر ذلك فى النسب األكبر من حلقات البرامج موضوع التحليل وتعكس هذه النتيجة مدى 
وكذلك إتساع إطار خبرتهم المهنيه فى  حرفية وتمكن القائمين على هذه البرامج من معدين ومخرجين ،

،ويتبين من الجدول السابق إرتفاع نسبة عدم التوظيف للموقع اإلخبارى فى حلقات .إختيار المواقع الشمولية
برنامج بهدووء مقارنة بحلقات برنامجى صباح الخير يامصر، ونقطة حوار ، ويمكن نقيس هذه النتيجة فى 

عتماد هذا البرنامج على اإلستضافة للشخصيات البارزه أكثر من إعتماده إطار ما سبق اإلشارة إليه من إ
 .على توظيف التكنولوجيا
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  شكر وتقدير
الحمــد هللا الــذي ، والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين، الحمــد هللا رب العــالمين

  .أعانني بفضله وكرمه على إنجاز هذه الدراسة

/ ومــن ثــم فــإنني أتقــدم بأســمى آيــات الشــكر والتقــدير إلــى األســتاذ الفاضــل والمعلــم الجليــل األســتاذ الــدكتور

والــذي  لــم يــدخر وســعا فــي ، لتفضــله باإلشــراف علــى هــذه الرســالة ، األســتاذ بقســم اإلذاعــة والتلفزيــون عــادل فهمــي

فقــد كــان نعــم ، ثــة طــوال فتــرة إعــداد الرســالةوكــان صــاحب الفضــل الكبيــر فــي إرشــاد الباح، الــدعم العلمــي والمعنــوي

وجعلـه ، فجـزاه  اهللا  عنـا خيـر الجـزاء وحفظـه وبـارك فيـه. بسماحة ودماثة خلقه وطبعه ووافر كرمـه، المعلم والمرشد

  .سندًا وذخرًا للعلم وللعلماء

ســتاذ بقســم األخالــد صــالح الــدين / كمــا تتقــدم الباحثــة بإســمى آيــات الشــكر والتقــدير إلــى األســتاذ الــدكتور

  .لتفضله بقبول مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها، اإلذاعة والتلفزيون في كلية اإلعالم

األسـتاذ بقسـم اإلعـالم بكليـة حنان إسـماعيل  / كما تتقدم الباحثة بإسمى آيات الشكر والتقدير إلى األستاذة الدكتورة

  .ذه الرسالة والحكم عليهالتفضلها بقبول مناقشة ه، جامعة القاهرة  - ية النوعيةبالتر 

كما تتقدم الباحثة بالشكر والتقدير إلى كل من عاونهـا فـي إتمـام هـذه الرسـالة مـن أسـاتذة فـي كليـة اإلعـالم 

وٕالـــى جميــع األصـــدقاء ،وجميــع العـــاملين فــي مكتبـــة كليــة اإلعـــالم ،والعــاملين باإلذاعـــة والتليفزيــون ، ومــن خارجهـــا

  .ن مساعدات قيمةوالزمالء الباحثين على ما قدموه م

كمـا تتقـدم الباحثـة بالشـكر الجزيـل إلــى كـل يـد كريمـة سـاعدت فــي مـلء إسـتمارات اإلسـتبيان وفـي التحليــل 

  .اإلحصائي للبيانات وفي الترجمة واإلمداد بالمعلومات

   ،واوالدي ، زوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الجزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر وأتوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 فــي الباحثــة لمســاعدة اإلداريــة مســتوياتهم جميــع فــي والتليفزيــون اإلذاعــة إتحــاد فــي والعــاملين المســئولين وٕالــى

  .اإلستبيان إستمارات مأل في أو واإلحصاءات بالبيانات اإمداده

  

  ةالباحث
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èÏ��½a@÷Š�™ì��Çìpb@ @  

 ر� ا�
	�� ا�����ع  

 �����......................................................................................... ١ 

@Þëþa@Ý–ÐÛaZïvèä½a@‰b�⁄a@ ٢٥-٣  

٤  .............................................................................. ���� ا	�را��  

  ٤ ............................................................................... أھ��� ا	�را��

  ٥  .............................................................................. أھ�ف ا	�را�� 

  ١٧-٥ ..........................................................................: ا	�را��ت ا	�����

������  ٦ ..ا	�را��ت ا	(�)� ��	�'!ات ا�%$�ر#� وا	$�ا�& ا�%$�ر#� و�!ا � ا

  ١٤  .......................................................��ى ا/��.�دة �+ ا	�را��ت ا	�����

���: ا����ي ا�ط�ر ��  ١٨-١٥ ................."��!� '�رس ا�%�ا$� و"��!� ا� �اء ا

١٥  ........................................................................�4�#� �3رس 	$!ا�� -   

4�7�89�#� ا	6�اء  -�  ١٧  ................................................................ا

  ١٩  ................................................................=��ؤ/ت و;�وض ا	�را�� 

  ٢١  :..............................................................................ا	�را���.�ھ�< 

  ٢١  ............................................................. ا��0اءات ا���.-,� �+*را(�

  ٢١ ..................................................................................�!ع ا	�را�� 

  ٢٢  .................................................................................�'A& ا	�را�� 

:..................................................�-1�2 و�,�� ا�*را(� ا��,*ا",� -      ٢٢  

��� ا	�را�� -        B�.................................................................  ٢٢  

.................................................................�9'� ا	�را�� -          ٢٢  

  ٢٢  .......................................................................أداة �C� ا	$����ت -    

: .................................................�-1�2 و�,�� ا�*را(� ا��2+,+,� -      ٢٣  

��� ا	�را�� -         B�..............................................................  ٢٣  

.............................................................�9'� ا	�را�� -           ٢٣  

  ٢٣  ......................................................................أداة �C� ا	$����ت -      

�اءات ا	�Fق وا	6$�ت -      C٢٤-٢٣ ............................................................إ  
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    - �����.......................................................................  ٢٧  

�#H ا	$�ا�& ا�%$�ر#� -    I=..........................................................  ٣٠  

   -��K�L.	ا ���!#M.���..................................ا	!ظ�.� ا�%$�ر#� 	��'!ات ا	  ٣٠  

.............................أھ��� ا	$�ا�& ا�%$�ر#� ;7 ا	�اد#! وا	���.M#!ن -     ٣٣  

...........................................................أ�!اع ا	$�ا�& ا�%$�ر#� -      ٣٦  
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�ي -  F�	ن ا!#M.���Tة و=S!ر ا	$�ا�& ا�%$�ر#� ;R ا	�.....................   ٤٣  

-  R; ر�$%�..................................................ا	���.M#!ن=S!ر ا  ٤٥  

  ٥٠ ..............حوارات مع كبار اإلعالمين فى اإلذاعة والتليفزيون حول التطورات -

  ا�	
ــ7 ا� ــ��5

 ا���ا1 ا��=�2و",� و>�ظ,	.� :� ا�%�ا�9 ا�8%�ر!�

٧٧-٥٤  

-  �����........................................................................  ٥٥  

��� و=S!رھ� - ���  ٥٦  ...................................................  =�'�� ا

- ����  ٥٩  ...................................................................�.A!م ا/�

 - ��K�L.	'!ات ا�	ر#� ���$%���� ;R ا	$�ا�& ا���  ٦٣ ..............إ��(�ام =�'�� ا

�و�7  - ��	��#.W : ا	�! � اI=– W9٦٧  ...................................أ�!ا  

  -����Xو��� =�او/ً و���	�6� ا	�!ا � اX٧٠  .......................................أ  
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  ا��ا$1ا�	


�ل<��$ �A�B+� �,"9 ا�*را(� ا��,*اA�2"  

١٠٦-٧٨  

  ٧٩  :.....................................................ا	'��K& ا	���I: أو/ً  -   

   -  ����Z :را����	 ���I	ا &K��  ٨٠  :...................................................ا	'

   - �6	�Z :را���	وض ا�٩٨  :.............................................���K& إ%�$�ر ;  

D��E7 ا�
  ا�	

  "9A�2 ا�*را(� ا��2+,+,� �+%�ا�9

١٣٦-١٠٧  

١١١  ..........................���K& ا	�را�� ا	�]����� 	��L!ن ا	$�ا�& �9'� ا	�را�� -  

��K& ا	8I �ت ا	(�)�  -������[�  ١٣١  ....................................��	�را�� ا	

- �A=��(!=را�� و�	١٣٧  .........................................................%�=�� ا  

  ١٥٢- ١٣٧  .......................................................................ا���ا10 -

٣٥- ١  ��'F ا�*را(�                             

  .........................ا����رة ا��$��ن %�)� ��	���F=/�� >Kل ��	�'!ات ا	]�!��� وا	(�)� - 
٢  

  ..............ا����رة =]��[ ��L!ن %�)� ��	$�ا�& ا	���.M#!��� ��	�'!ات ا	]�!��� وا	(�)�- 
١٠  

  ٢٠  .................ا	(�)� �� X$�ر ا�R; +���89 ا�ذا�9 وا	���.M#!نا	]!ارت -           
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  :مقدمة

الظاهرة اإلعالمية األبرز في عالمنا اليوم، كونها تستقطب اإلنترنت تعد مواقع         

عتبارهم األكثر تأثيرًا في أي مجتمع بما يمثلونه بيرة من فئات المجتمع المختلفة بإشريحة ك

   .من طاقة وقابلية للتغيير والتطوير

عن األخبار والمعلومات والراغبين وقد تمكن اإلنترنت من إثبات وجود قوي للباحثين 

بالحصول على أخبار فورية وهو ما دفع أغلب وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة والمسموعة 

إلى إنشاء مواقع إلكترونية تواكب هذه الرغبة وتماشي إمكانات اإلنترنت في القدرة على 

هناك فروق على مدار  التحديث واإلضافة على األخبار الصادرة على مدار الساعة بما يجعل

اليوم بين ماتبثه القنوات الفضائية أو الصحف وبين ماينشر على المواقع اإللكترونية بما 

  )١(.يملكه من إمكانات غير محددة 

 بدأت ، األمريكية المتحدة كالواليات المتقدمة المجتمعات في الحديثة التقنيات تطور ومع      

 نجح ما وهو اإلخبارية، المادة على والسريع الفوري الحصول في تزداد اإلعالمي المتلقي رغبه

 قامت بتطوير والتي المتخصصة، اإلخبارية المحطات عليه وتنافست تحقيقه في اإلنترنت

 عدد المحطات زيادة إلى أيضا أدى ما وهو والمضمون، الشكل حيث من اإلخبارية خدماتها

 وبالتحديد إستطاعت العشرين القرن من األخير الربع ففي .المتخصصة األمريكية اإلخبارية

CNN  الديمقراطي والجمهوري  للحزبين القومي للمؤتمر المنفردة بتغطيتها العالم في إبهار 

األول  المركز CNN المتخصصة اإلخبارية المحطة حتلتإ ١٩٩٠ عام وبحلول ١٩٨٤ عام

.لقىتالم ثقة فيو  دوالر مليار بلغت  أرباحاً  تحقيق ١٩٩٥عام فيأيضا  وٕاستطاعت
(٢)

   

                                                 


	 ا��������رس ��
 ا����ب، ) ١(�	������ وا���ز�� ،:���ن(، ا���	��	ت ا������ و��� ��) ٢٠١١دار أ��

  ١٠١،ص 

(2) Bibb, Porter, It Ain't as Easy as It Looks: Ted Turner's Amazing Story, (New 

York: Crown, 1993). 
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 أحد يمثل اإلخباري المجال إلى الشخصية والحاسبات اإلنترنت تكنولوجيا دخول فإن ولذلك     

 من عديد في المتخصصة اإلخبارية والقنوات الخدمات تطور مراحل في المهمة التحول نقاط

 مجموع من% ٦٠ وحدها بها يوجد والتي األمريكية المتحدة الواليات مقدمتها وفى العالم، دول

 % ١٤ ثم % ٢٦  بنسبه تحظى والتي األوربية القارة تليها العالم في الموجودة اإلنترنت شبكات

  .)١(هاكل العربية الدول ومنها الدول لبقية

 ة الحكومية والخاصةيالفضائ القنوات على اإلنترنت تأثير دراسة أهمية جاءت هنا من

 الوسيلتين بين والفرق ومضمونا شكال اإلخبارية الخدمات وتطوير اإلنترنت بين العالقةومعرفة

 القنوات الفضائية الحكومية والخاصة  في باالتصال القائم دور وكذلك لألخبار معالجتهما في

  .منها واالستفادة اإلنترنت توظيف في

 

                                                 

 : المصرية طالب الجامعات لدى السياسي الوعي بدرجة وعالقته )اإلنترنت( التفاعلي االتصال تكنولوجيا" جنيد، حنان)١(
 جامعـة عشـر، الثـامن العـدد ،اإلعـالم لبحـوث المصـرية المجلـة ،" المصـرية الخاصة الجامعات طالب على ميدانية دراسة

  ٢٢٤-٢١١،ص ص) ٢٠٠٣ اإلعالم، كلية (القاهرة،
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  الفصل األول

  اإلطار المنهجي للدراسة
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  :شكلة الدراسةم

فـــي تغطيـــة القنـــوات الفضـــائية خباريـــة مـــن أهـــم األدوات التـــي تعـــول عليهـــا إلا بـــرامجتعـــد ال       
مصدرا رئيسا للجمهور المتلقي يطلع من خاللها على تفاصـيل  دكما تع ، أحداث العالم وتطوراتها

  .نحاء العالم المختلفةأفي  ووطانها أأسواء في ما يجري 

توظيفه كيفية و مواقع اإلنترنت  دور على التعرف محاولة فيلذلك تتحدد مشكلة الدراسة        
برامج ال هذه حانج مدىو  اإلخبارية بالقنوات الفضائية المصرية الحكومية والخاصة، برامجفى ال

تصال إستفادة القائمين باإلوكيفية  تقديم خدماتها، في نتمواقع اإلنتر  من تفادةاإلس في اإلخبارية 
 اإلخبارية برامجال هذه عتمادإ مدي وما ومضموًنا،شكًال مواقع اإلنترنت من اإلخبارية  لبرامجبا

  .بالقنوات الفضائية المصرية الحكومية والخاصة اإلخبارية خدماتها تقديم في مواقع اإلنترنت على

  : الدراسة أهمية

  :يلي مما الدراسة هذه هميةأ تنبع

اإلخبارية برامج توظيفها فى الو مواقع اإلنترنت دور  رة الدراسات العربية التى تناولتند -١
  .فى القنوات الفضائية المصرية الخاصة والحكومية

 حياتنا، في المعلومات بدور معرفتنا تنمى أنها من نطالًقاإ الدراسة هذه أهمية تأتى -٢
 فيمواقع اإلنترنت وخاصة المواقع اإلخبارية  عبر ماتالمعلو  تداول دور وكذلك

 .اإلخبارية فى القنوات الفضائية  لبرامجا

فى تطوير شكل ومضمون مواقع اإلنترنت ستفادة القنوات اإلخبارية من إتقديم صور  -٣
وخاصة مايتعلق بالمواد ، المادة اإلخبارية فى القنوات الفضائية الحكومية والخاصة

 .تشكل جذبًا كبيرًا للجمهوراإلخبارية التى 

تصال فى مجال إلأهمية دراسة تأثير بعض اإلمكانيات الحديثة التى توفرها تكنولوجيا ا -٤
متنامية تصال إإلضافة إلى طبيعة هذه الوسائل وميزاتها الفريدة كوسيلة اب، األخبار 

 .ومستمرة التطور
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  :أهداف الدراسة

  : يلى ما الدراسة هذه تستهدف

 لإلعالم متطور كشكل المقدمة اإلخبارية القنوات عبر المقدمة الخبرية المادة تأثير ىمد معرفة -١

 فيمن وجهة نظر القائمين باالتصال  المشاهدين من كبيراً  عدداً  يستقطب والذي المتخصص

  .فى القنوات الفضائية المصرية الحكومية والخاصة اإلخبارية لبرامجا
فى  اإلخبارية لبرامجا في مواقع اإلنترنتو  تصالباإل القائم ينب المتبادل التأثير على التعرف -٢

  .الحكومية والخاصة القنوات الفضائية المصرية
  .تصالالقائمين باإل من الدراسة عينة لدى متابعةمواقع اإلنترنت واع أن أكثر على الوقوف -٣
 لتداول فّعالة يلةوس مواقع اإلنترنت عتبارإ وٕامكانية المعلومات، تداول أهمية عن الكشف -٤

 تداول عملية على اتأثيرً المواقع  تلك أكثر على الوقوفو  ،اإلخبارية برامجبالنسبة لل المعلومات
 .تصالبالنسبة للقائمين باإل تداولها مظاهر وتحديد المعلومات

 .افيه ثقتهم ومدى، مواقع اإلنترنت نشرهت لما الدراسة عينة رؤية على تعرفال -٥

 برامجوالمواقع اإلنترنت  بين العالقة طبيعةل )تصاللقائمين باإلا( الدراسة ينةع رؤية تحديد -٦
  .مواقع اإلنترنت وآليات تقنيات مناإلخبارية  برامجال ستفادةإ أوجهو  ،اإلخبارية

 :الدراسات السابقة

مواقــع توظيـف  نظـرًا لنــدرة الدراسـات والبحــوث السـابقة التــي تتصـل بموضــوع الدراسـة وهــو
خبارية فـى القنـوات الفضـائية، وحرصـًا علـى تنـاول جميـع محـاور المشـكلة إلفى البرامج ااإلنترنت 

وهــى  بموضــوع الدراســة البحثيــة والتعمــق فيهــا، قامــت الباحثــة بعمــل حصــر للدراســات ذات صــلة
  :كالتالى

  -:اإلنترنتومواقع  خباريةإلبالقنوات اإلخبارية والبرامج ا الدراسات الخاصة

بطـة بموضـوع الدراسـة تإلـى أهـم النتـائج المر السـابقة الدراسـات ص يلخـبت ا���ء ھ	ا ���م
ودورهــا اإلنترنــت خباريــة ومواقــع القنــوات اإلخباريــة والبــرامج اإلتفــاق البــاحثين حــول أهميــة إومــدي 

  :فى التأثير على مستخدميها وذلك حيث


