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:مستخلص
هاما وإجيابيًا
ً دورا
ً  حيث تعد وسيلة من وسائل للضبط االجتماعي اليت تؤدي،ال شك أن املواقع اإلخبارية وسيلة قوية وخطرية
نظرا لصالتها الوثيقة بكل شرائح اجملتمع مع اختالف
ً يف تغطية القضااي الثقافية انطالقًا من َكون الثقافة إحدى قالع تنمية اجملتمع
.اجتاهاته
 اليت ركزت معظمها على القائم،ومن هذا املنطلق جاءت أمهية الدراسة استكماالً جلزء مل يتم تناوله يف واقع الدراسات السابقة
 األمر، و وقوف املواقع اإلخبارية "حمل الدراسة "على تقييم موضوعي لدورها وطبيعة تعاطيها للشأن الثقايف.ابالتصال أواجلمهور
 وذلك من خالل حتليل مضمون للمادة التحريرية اخلاصة.الذي يسهم يف تقومي سياستها التحريرية وممارستها الصحفية بشكل عام
 ذلك يف إطار النظرية النقدية،مبواد التنمية الثقافية ابملواقع اإلخبارية حمل الدراسة وإجراء املقابالت مع القائمني ابالتصال بتلم املواقع
.وحارس البوابة اإلعالمية
Extract:
There is no doubt that the news sites are a powerful and dangerous means, which
is a means of social control, which plays an important and positive role in covering
cultural issues from the fact that culture is one of the castles of community
development due to its close relationship with all segments of society with different
directions.
In this sense, the importance of the study is a continuation of a part that has not
been addressed in the reality of previous studies, most of which focused on the
communicator or the public. And the positioning of news sites "subject of study" to
an objective assessment of its role and nature of cultural abuse, which contributes to
the evaluation of its editorial policy and journalistic practice in general. Through a
content analysis of the editorial material of the cultural development materials in the
news sites under study and interviewing the site's communicators, within the
framework of the critical theory and gatekeeper.

مقدمة:
هاما وإجيابيًا يف
دورا ً
ال شك أن املواقع اإلخبارية وسيلة قوية وخطرية ،حيث تعد وسيلة من وسائل للضبط االجتماعي اليت تؤدي ً

نظرا لصالتها الوثيقة بكل شرائح اجملتمع مع اختالف
تغطية القضااي الثقافية انطالقًا من َكون الثقافة إحدى قالع تنمية اجملتمع ً
اجتاهاته .هبدف توجيه القارئ وحتذيره وزايدة وعيه والتعرف علي مدي أتثريها يف تغطية القضية.
ومن هنا فأجهزة اإلعالم هي اليت يوكل هلا مساعدة الثقافات علي التالحق وتزويدها ابهلواء النقي الذي يقيها من شر
االختناق ،وهي يف الوقت مطالبة بوقاية هذه الثقافات من العواصف اهلرجاء والتيارات اهلدامه ،إذ ختفي علينا اليوم تلك التحدايت
أيضا.
اخلطرية واملخاطر اجلسيمة اليت حتيط ابلثقافة ،ال يف الدول النامية فحسب بل يف الدول املتقدمة ً
فالعالقة بني وسائل اإلعالم والثقافة عالقة تبادلية ،فاإلعالم مبختلف وسائله هو الوعاء األكثر سعة حلمل الرسالة الثقافية
ونشرها يف اجملتمع وهو األداة املفسرة هلا ووسيلة حفظها ،ويف الوقت نفسه تنظر الثقافة لوساءل اإلعالم بوصفها أحد املنافذ األساسية
الذي يطل من خالله املثقفون على أبناء الوطن لنشئتهم ثقافيًا ،كما أن الثقافة تستخدم ىف اتصاهلا ابجلمهور وسائل اإلعالم املختلفة

.

وأصبح مفهوم التنمية اليوم أكثر عمقا ومشولية ،تتداخل فيه عوامل كثرية و متعددة وخمتلفة ،ويقاس مبدى قدرة أية اسرتاتيجية على
النهوض والتقدم بكافة املناحي االجتماعية  .فلقد أضحى حمور العملية التنموية وهدفه ا املركزي يف مفهومها املعاصر ،اإلنسان
واجلماعات البشرية ،وتبعا لذلك ظهرت مفاهيم جديدة مثل مفهوم " التنمية املستدامة " ومفهوم " التنمية املندجمة" و"التنمية البشرية "
والتنمية اجملالية " اليت تربط العملية التنموية ابجملال واحمليط وكذا مفهوم " التنمية الثقافية" اليت تؤكد على الدور احملوري للثقافة يف حتقيق
تنمية متكاملة وشاملة لإلنسان وللمجموعات البشرية.
كما كثرت الدراسات اليت ركزت علي إبراز :كيف يؤثر االتصال علي الثقافة والعكس ،وهو ماحدا ببعض الباجثني وعلي
رأسهم  Hallإيل القول أبن "الثقافة هي االتصال واالتصال هو الثقافة" ويف هذا الصدد تستطيع وسائل اإلعالم املختلفة أن تكون
انعكاسا حقيقيًا جلميع األمناط والرؤي الثقافية مبا حيقق "الثقافة املتوازنة" ،وهي الثقافة اليت توازن بني جوانبها املختلفة ،وتعرب عن مجيع
طبقات وفئات اجملتمع ،وتستوعب مجيع األفكار ،وحتافظ علي السمات األساسية لتاريخ اجملتمع ونراثه .

ومن هنا تتجسد إشكالية الدراسة يف تغطية قضااي وموضوعات وفاعليات (أنشطة) التنمية الثقافية ،و ذلك ابلتعرض
للمعاجلة الصحفية جتاه القضااي واملوضوعات والفعاليات التنمية الثقافية حىت يتم التعرف على نسب القضااي ومدى تطورها ،لذلك
فقد مت اختيار عينة املواقع اإلخبارية املصرية ملعرفة أوجه التغطية ودور املواقع جتاه تلك القضااي يف إطار حراسة البوابة اإلعالمية
للصحفيني جتاة هذه القضااي وإطار النظرية النقدية الثقافية .خاصة إذا كانت مرحلة ما بعد  25يناير  2011قد شهدت حتوالت
تتصد هلا أي من
وتغريات أدت إىل تغري يف مضمون بعض القضااي ،أو بروز قضااي تنمية ثقافية جديدة مل تكن قائمة من قبل ومل َ
الدراسات.

أوالا -أهداف الدراسة :تسعى الدراسة إىل حتقيق هدف رئيسي يتمثل يف:
طبيعة تغطية قضااي التنمية الثقافية ورصد لفنون التحرير الصحفي هلا ،وحتليل مسات املضمون الصحفي لتلك القضااي .
كما تسعى الدراسة إىل حتقيق أهداف فرعية تتمثل يف:
-1الكشف عن العوامل املؤثرة على تغطية مواقع عينة الدراسة لقضااي التنمية الثقافية اخلاضعة للتحليل ورصدها وحتليلها وتفسريها.
 -2حماولة الكشف عن األمهية اليت أوالهتا مواقع عينة الدراسة لقضااي التنمية لثقافية اخلاضعة للتحليل.
 -3التعرف على مدى حتكم القائمني ابملواقع عينة الدراسة يف عرض املواد اإلخبارية يف قناة االتصال ،حيث إن حلارس البوابة سلطة
يف اختاذ القرار ،فيما سيمر خالل بوابته ،وكيف سيمر حىت يصل إىل الوسيلة ومنها إىل املتلقي ،ذلك من حيث حجم التغطية
ومؤشراهتا وأشكاهلا ومضامينها.
 -4التعرف على مصادر املعلومات اليت يتم االستناد إليها يف عرض القضااي وموضوعات التنمية الثقافية ومعاجلتها مبواقع الدراسة.
اثنياا - :أمهية الدراسة:

أ -األمهية املعرفية للدراسة:

أتيت هذه الدراسة استكماالً جلزء مل يتم تناوله يف واقع الدراسات السابقة ،اليت ركزت معظمها على القائم ابالتصال أواجلمهور،
إسهاما
بينما كانت الدراسات اليت حتدثت عن مضمون املادة التحريرية الثقافية قليلة ،لذلك أتمل الباحثة أبن تكون هذه الدراسة
ً
جدي ًدا يف رسم صورة علمية لواقع الصحافة الثقافية يف املواقع اإلخبارية املصرية "حمل الدراسة".
ب -األمهية التطبيقية للدراسة:
تكمن يف وقوف املواقع اإلخبارية "حمل الدراسة "على تقييم موضوعي لدورها وطبيعة تعاطيها للشأن الثقايف ،األمر الذي يسهم
يف تقومي سياستها التحريرية وممارستها الصحفية بشكل عام .كما أهنا تتمثل يف توفري قاعدة بياانت حول نوعيه القضااي والقيم اخلاصة
ابلثقافة اليت تنشرها املواقع اإللكرتونية اإلخبارية داخل اجملتمع املصري
اثلثاا  -الدراسات السابقة:
ابلرجوع إىل الدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع الدراسة ،لوحظ وجود حمورين رئيسني يف تناول هذا املوضوع ،احملور األول يتناول
الدراسات املرتبطة ابملواقع اإلخبارية ،أما احملور الثاين فمرتبط ابلدراسات اليت تناولت قضااي التنمية الثقافية يف وسائل اإلعالم ،ومن

أمثلة احملور األول دراسة ( i)Henrik Bødker ,2017هتدف هذه الدراسة إىل فهم كيفية تطور األخبار على اإلنرتنت عرب
الزمن من خالل حتليل صفحات الويب من  1996إىل ،2015واعتمدت الدراسة يف حتليل هذه الصفحات على فكرة الزمانية على
أهنا تف اعل معقد بني العناصر النصية اليت تركز يف املقام األول على املستوى النحوي ،حيث الزمانية تظهر العالقات بني العناصر
كبريا يف احملتوى املرئي واهليكلي لصفحات
النصية على مستوايت خمتلفة ومتداخلة من صفحه ويب ،ومن أهم النتائج أن هناك ً
تطورا ً

الويب وأصبح ضمنيًا أكثر ،يف حني أن هيكل املواقع املبكرة كانت مرئية ولكن أقل يف األمر الضمين وربط هذا إىل تطور الفرتة الزمانية
يزيد من السرعة والرتاكم والتفاعل يف الصفحات ،وأن استخدام الصحافة لصفحات الويب أصبح أكثر دهاء مع تطور الزمن إىل
جدا حيكمها املنطق الصحفي التقليدي .فمن املثري
جانب دمج املستخدمني اجتماعيًا ،حيث كانت املواقع قدميًا شكلها هامشي ً
لالهتمام أن املواقع أصبحت إىل حد ما تشبه املطبوعة وميكن اإلشارة أيضا إىل أن الدور احملوري الذي تلعبه وسائل اإلعالم
االجتماعية ومنصات التواصل االجتماعي من تطوير حمتوى املواقع اإلخبارية على صفحات اإلنرتنت من خالل إاتحة قدرة على
حتديث وتصحيح وتنظيم احملتوي يف فرتات زمنيه أقصر من صفحات الويب املاضية .دراسة (Pablo , Maria 2017

 ،ii )Celeste, Mariaوجاءت هذه الدراسة تدرس التوتر بني اإلمكانيات اليت تتيحها االبتكارات يف اإلنتاج اإلخباري وقوة
تطبيع اإلجراءات املعمول هبا من خالل دراستها دراسة كمية ونوعية خلمس مدوانت يف مخسة مواقع إخباريه رائدة يف الوالايت املتحدة
على مدى فرته السنوات اخلمس ( ،2012-2008ويشري حتليل احملتوى إىل انتشار املدوانت خالل  2008إىل  2011اخنفض
فجأة خالل  ،2012واملدوانت است خدمت يف الغالب كوسيلة لنشر األخبار العاجلة .وتستند املناقشة إىل هذه النتائج للتفكري يف
كثريا ما انقسمت البحوث املتعلقة ابالبتكار يف املؤسسات
اآلاثر النظرية واملنهجية للدراسة حلساابت االبتكار يف الصحافة واألخبار و ً
اإلخبارية بني التحليالت ،وهذا يؤكد أصالة اإلمكانيات التكنولوجية والتنظيمية اجلديدة ،كشفت نتائج املقابالت مع احملررين ،أوالً
تطبيع التكنولوجيات على اإلنرتنت ،تليها إعادة ختيل دور الصحفيني كشركاء مع اجلمهور ،وإعادة أتكيد أكيدة على أمهية الوظائف
الصحفية التقليدية على الرغم من زايدة مدخالت املستخدم .دراسة (.Catarina Sismeiro .13 January 2017

 (Ammara Mahmoodiiiهذه الدراسة ستكشف دور املشاركة على اإلنرتنت ،والتأثري االجتماعي واملنزيل يف شرح
االستهالك االجتماعي للشبكة اإلخبارية على اإلنرتنت من خالل مستخدمي الفيسبوك املشرتكني يف املواقع اإلخبارية قام الباحثون
ابستخدام منوذج جديد .ابستخدام هنج الفضاء الكامن ،وحساب الثبات ،التغاير ،واالرتباط غري القابل للمالحظة .وتبني النتائج أن
التدابري املتعلقة بنشاط الفرد يف الفيسبوك ترتبط ارتباطا إجيابيًا مع هذه األعمال الفردية يف مواقع األخبار .ابإلضافة إىل ذلك ،مع العلم
أن نشاط املستخدم الفيسبوك مع األصدقاء يف حمتوى املواقع اإلخبارية يوفر رؤية يف سلوك املستخدم احملوري ،والزوار مع األصدقاء
الذين يزورون مواقع األخبار اخلارجية هم أكثر عرضه لزايرة مواقع األخبار.
أيضا على عمل الصديق ولكن هذا التأثري خيتلف مع وضع
ابإلضافة إىل ذلك ،فإن استهالك األخبار (وليس فقط الزايرات) يعتمد ً
أيضا على أن أمناط التصفح السابقة للزوار ،فهي تنبؤات هامه للمحتوى املستقبلي
التصفح األساسي للفرد .وتسلط الدراسة الضوء ً
أخريا
كثريا من التنبؤات تتجاوز أتثري هذه املقاييس السلوكية التقليدية .و ً
لالستهالك اإلخباري ،وأن شبكة املعلومات االجتماعية حتسن ً
جند أن املديرين ميكن أن يستخدموا البياانت املتاحة بسهوله لكل من التنبؤ واالستهداف .ويف الوقت احلايل ،تواجه صناعه نشر
األخبار أمهيه حتدايت مثل صعوبة التقاضي عن احملتوى واخنفاض إيرادات اإلعالانت .ويف الوقت نفسه كان هناك زايدة كبرية يف أمهيه
األخبار على اإلنرتنت داخل وسائل اإلعالم االجتماعية ،بنسبة  %63من نشاط مستخدمي فيسبوك يقوموا ابلتعامل مع األخبار
على الشبكات االجتماعية ،وأكدت نتائج الدراسة أيضا أن مواقع األخبار حتفيز املستخدمني على التعامل مع حمتواها داخل
الشبكات االجتماعية وتشجع املستخدمني على االنضمام إىل العالمة التجارية.
ودراسة (هند حممد عبداملنعم بشندي  ،iv)2012،حول "تعليقات مستخدمي املواقع اإللكرتونية اخلربية إزاء الشؤون العامة يف

عاما يفتح ساحات
مصر" ،أن اإلنرتنت أاتح مساحات متزايدة وغري مسبوقة اترخييًا ملمارسة حرية الرأي والتعبري ،حيث أصبح جماالً ً

متنوعة ميكن ملختلف األفراد واجلماعات من خالله عرض خمتلف األحداث والقضااي ومناقشتها ،كما منح فرص لألفراد وخمتلف القوى
السياسية ألن يصل صوهتم إىل أبعد مما تتيحه هلم أي وسيلة إعالمية أخرى.
بينما أثبتت دراسة (فاطمة فايز قطب ،v) 2011 ،حول املواقع اإللكرتونية ،أن املواقع اإلخبارية عملت على تقدمي درجة عالية
من التفاعلية مع مجهورها من خالل عدة وسائل منها؛ إنشاء منتدايت النقاش حول األخبار على صفحتها ،كما وفرت بعض املواقع
اإلخبارية أحد أشكال التفاعلية ،اليت متثلت يف تعليقات القراء على املواد الصحفية .كما اهتمت عدة دراسات أجريت خالل عام
( )2010ابلوالايت املتحدة األمريكية وآسيا ،منها ،ودراسة  ،Tazeng Rueylingviابإلضافة لدراسة

vii

Mary

 Manjikhanاهتمت هذه الدراسة بدور الرسائل اإلخبارية ملواقع الصحف على شبكة اإلنرتنت يف إجياد جمتمع افرتاضي لدى
القراء واملشاركني يف هذه املواقع من خالل حتليل ما تنشره الصحف األمريكية مبواقعها على شبكة اإلنرتنت ،لتشكل جزءًا من أفكار
القراء وتصوراهتم جملتمعاهتم الفعلية .بينما اهتمت دراسة) 2010) 1 Eun- Ju Lee

viii

ابلكشف عن أتثري اإلعالم على إدراك

طالب اجلامعات بكوراي اجلنوبية لألخبار ،وتكوين آرائهم الشخصية حول ما ينشر مبواقع اإلنرتنت من خالل حتليل التعليقات الفردية
أيضا حتليل ردود األفعال للقراء حول ما ينشر من أخبار على صفحات
للقراء واملناقشات اجلماعية على مواقع احملادثة ) ،(Chatو ً

اإلنرتنت ،كما اهتمت (مساح عبدالرزاق الشهاوي ،ix)2009،برصد وتوصيف األدوات التفاعلية يف املواقع املوجهة للشباب على
شبكة اإلنرتنت ،كما هتدف إىل التعرف على استخدامات الشباب هلذه األدوات التفاعلية.
واتضح من نتائج الدراسة أن من أولوايت تفضيل مستوى الشباب الستخدام مواقع عن آخر يف الرتتيب األول سرعة التحميل،
يليها وجود حبث داخل املوقع وتنوع أشكال احملتوى (نص  -صوت  -صورة) يف الرتتيب الثاين ،وجاءت إمكانية التعليق على
املوضوعات يف الرتتيب الثالث .وانتهى (وائل إمساعيل x )2005 ،يف نتائج دراسته إىل اعتقاد ( )54.3%من املبحوثني املصريني أبن
املواقع اإلخبارية أكثر مصداقية من الصحف املطبوعة ،وذلك ابختبار معايري املصداقية التالية :املوضوعية ،الدقة ،الفورية ،جودة
احملتوى .كما سعت دراسة (صفا حممود عثمان)2007 ،

xi

إىل التعرف على حجم التغطية اإلخبارية لألحداث السياسية اجلارية

وأساليب معاجلتها واجتاهات النخبة املصرية حنوها وتقييمهم ألداء الفضائيات العربية موضع الدراسة ،واعتمدت الدراسة على منهج
املسح من خالل حتليل مضمون جمموعة من النشرات والربا مج بقناة النيل اإلخبارية والعربية ،ومسح آراء  292مفردة من النخبة
املصرية أبسلوب العينة املتاحة .وتوصلت إىل :جاءت القنوات الفضائية العربية يف مقدمة القنوات اليت حتظى ابملصداقية لدى النخبة
املصرية ،ومتثلت أهم القنوات يف اجلزيرة والعربية وأبو ظيب والنيل لألخبار ،أشارت عينة النخبة إىل أن أهم األحداث السياسية اليت
ركزت عليها القنوات اإلخبارية هي الوضع يف فلسطني بنسبة  ،%30,1يليها أحداث العراق بنسبة  ،%28,1مث امللف النووي اإليراين
بنسبة .%16,5
كما متيزت األحباث والدراسات اليت تناولت قضااي التنمية الثقافية يف وسائل اإلعالم املختلفة ابالختالف والتنوع ،فقد جاءت

دراسة ( xii)Ewa Glapka 2017تناقش الدراسة املسامهة للتحليل (االنتقادي) للخطاابت يف الدراسات الثقافية ،وتقدمي
املقاربة النصية لالستقبال اإلعالمي كوسيلة للتحقيق يف الشواغل شبه اإلحيائية والسوسيولوجية اليت ترتكز عليها الدراسات الثقافية

الستكشاف اآلاثر االجتماعية والثقافية الستهالك وسائل اإلعالم للدراسات الثقافية من خالل فهم اجلوانب اجملسدة للهوية (احلسية،
العاطفية ،املعرفية ،واإليديولوجية) ،ومعرفة مدى ارتباطات األفراد بوسائل اإلعالم ،وأظهرت النتائج أن استكشاف وسائل اإلعالم
لالستقبال الثقايف تكشف مدى عمق ممارسات االستقبال اإلعالمي اليت تعمل يف تعايش األفراد من خمتلف دول العامل ،أن استقبال
األفراد يف اخلطاب لوسائل اإلعالم ليس فقط كمراجعني وإمنا يف مستوى أعمق للممارسات االجتماعية-الثقافية ،ومن النتائج اليت
توصلت إليها وجود مؤشرات على التغايرية وال مي كن تطبيق واقع اإلطار العاملي يف التفكري والتمثيل ،بدالً من هذا يتطلب التفكري
واإلجراءات املستندة إىل السياق ليتم توليد املعلومات اإلخبارية الثقافية ،وحتليالهتا وحتديد اخلطوط اليت ميكن التعامل مع تعقيداهتا على

طول ،ووجود فروق دقيقة للهوية الثقافية نتيجة االستهالك الثقايف .دراسة (Guschwan, Matthew Christopher,

) xiii 2013اليت هدفت إىل دراسة اهلوية واملشاركة يف اجملتمعات املتنوعة ثقافيًا ،حيث جيمع املؤرخون وعلماء السياسة وعلماء
االجتماع وعلماء النفس االجتماعي على دراسة العالقة بني اهلوية واملشاركة يف جمتمعات متنوعة .وعلى وجود فجوة بني الدراسات
النظرية والتطبيقات العملية واليت ميكن رؤيتها بوضوح من خالل النظر يف نص ممتاز مثل العمل مع العائالت املهاجرة .بينما هتدف

دراسة ) xiv (Agostinelli, Virginia, 2013إىل حتليل التغريات التارخيية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت ذهبت
إيطاليا خالل وبعد احلرب العاملية الثانية إليها ،وتوضح العملية حتول املشهد األديب حتوالً جذرًاي يف احلركة الثقافية اجلماعية واليت
دورا رئيسيًا يف تطوير هذا النوع من األدب اجلديد الذي يشتمل على
تستهدف األجيال الشابة من القراء .حيث إن التلفزيون يؤدى ً
أيضا ابسم عهد برلسكوين ،وأصبح االتصال بني التلفزيون والسياسة
لغتها ،خالل فرتة اجلمهورية الثانية ( ،)2012-1992املعروف ً

ضي ًقا .ومن الدراسات اليت ركزت على دراسة اللغة والثقافة يف وسائل اإلعالم دراسة(Gaballo,Viviana, 2012) ،
 xvاليت هدفت إىل الرتكيز على العالقة بني ظاهرة "ثقافة" و"التحليل اجلزئي" هليكل نص معني  -كمجالت اهلواة  -لتوفري األدلة
التجريبية من هذا النوع ،وكيف أرجع إىل الظروف االجتماعية اليت تعكس شكالً ثقافيًا جهات العامل ،كما حتقق الدراسة
 ،diachronicأبعاد إنرتميداي من نوع معني -punkzines-ابإلضافة إىل تقدمي أدلة على أشكال املتوقع من اللغة اليت سوف
يتم استخدامها يف الرسائل النصية احلالية.
ودراسة (أشرف جالل حسن)2004،

xvi

اليت تناولت اهلوية العربية كما تعكسها أغاين الفيديو كليب وانعكاساهتا على قيم

الشباب .للبحث عن أفضل السبل والوسائل لتفعيل دور األغنية العربية املصورة يف التعبري عن مالمح اهلوية العربية من خالل التعرف
على ما تقدمه حاليًا هذه األغاين من أفكار وقيم ومضامني ،مع حماولة التقليل من اآلاثر السلبية هلذه األغاين على قيم واجتاهات
الشباب ،وقد دلت نتائج الدراسة على  :أن استخدام األغنية يف عمليات التسويق وخاصة اإللكرتوين سواء فيما يتعلق بطلب هذه
األغاين ن فسها من خالل الرسائل واالتصاالت التليفونية ،أو بطلبها على اإلنرتنت ،حيث وصل معدل التجارة اإللكرتونية يف عام
 2003إىل تريليون دوالر ،واحتلت األغاين واملوسيقى منها  %14األمر الذي يؤدي لتنافس شركات اإلنتاج يف وضع أغانيها على
املواقع املختلفة لإلنرتنت .كما هدفت دراسة (خريت معوض حممد عياد)2004 ،

xvii

إىل التعرف على مالمح اهلوية العربية

متغريا يف معاجلة الصحافة العربية للغزو األجنلو أمريكي للعراق يف ضوء متغريات أخرى مثل اهلوية الوطنية واهلوية اإلسالمية.
بوصفها ً

ومت االعتماد على حتليل املضمون كميًا وكيفيًا للتعرف على مسات مضمون الصحافة العربية فيما يتعلق بقضية اهلوة العربية ،واخلروج
مبؤشرات عن مدى ارتباط تلك السمات ابالعتبارات السياسية واإلقليمية والدولية ،وذلك يف الفرتة من  2003-3-10إىل -4-20

 ،2003وتناولت الدراسة سبع صحف عربية ،هي :األهرام املصرية ،وتشرين السورية ،والدستور األردنية ،والراية القطرية والبيان
اإلماراتية والوطن السعودية والوطن العمانية .ودلت نتائج الدراسة على:
-1

أن الصحف العربية جتاهلت بدرجة كبرية قضية اهلوية بشكل عام يف تناوهلا للحرب على العراق ،حيث جتاوزت نسبة هذا

التجاهل  %42وهذا يعين أن  124مقاالً من أصل  94من افتتاحيات الصحف العربية موضع التحليل مل حتاول ربط تلك احلرب
بقضية اهلوية.
-2

أن الصحف ركزت على اهلوية العربية كهوية أوىل بنسبة  ،%38مقارنة ابهلوية الوطنية  %19واهلوية اإلسالمية اليت مل تظهر

مطل ًقا كهوية أوىل ،وإمنا كهوية اثنية وبنسبة  %5فقط.
ومن ال دراسات اليت اهتمت بدور الصحافة املصرية يف تشكيل اجتاهات الشباب اجلامعي حنو العوملة والتنمية الثقافية دراسة
(سامي السعيد النجار xviii )2004اليت هدفت إىل :رصد وحتليل وتفسري الدور الذي متارسه الصحافة املصرية يف تشكيل اجتاهات
الشباب اجلامعي حنو قضية العوملة واهلوي ة الثقافية يف إطار نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم .وينتمي هذا البحث إىل جمال البحوث
معتمدا على منهج املسح بشقية الوضعي لإلجابة عن تساؤالت البحث ،والتحليلي الختبار الفروض لعينة قوامها 369
الوصفية،
ً

مفردة من طالب اجلامعات املصرية املقيدين للعام اجلامعي  2004 -2003ينتمون إىل ثالث جامعات هي :جامعة القاهرة ،جامعة

املنصورة ،جامعة املنيا؛ وذلك بواقع  125مفردة لكل جامعة ،واستخدام الباحث االستبيان كأداة من أدوات البحث .وتوصلت
الدراسة إىل:
-1

أن تصور املبحوثني للعوملة على أهنا مرادف موضوعي ألمركة العامل عن طريق هيمنة القيم والثقافة األمريكية يف مقدمات

تصورات املبحوثني من الشباب اجلامعي لفكرة العوملة ،األمر الذي يدل على وعي املبحوثني ومعرفتهم أببعاد السياسة األمريكية جتاه
منطقة الشرق األوسط بعد أحداث  11سبتمرب.
-2

تفاوت املبحوثني يف مدى اهتمامهم وحرصهم على متابعة قضية العوملة واهلوية الثقافية.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املبحوثني من الشباب اجلامعي يف درجة اجتاهاهتم حنو قضية العوملة واهلوية الثقافية وف ًقا

للمتغريات الدميوجرافية (النوع -حمل اإلقامة -املستوى االقتصادي واالجتماعي) .واختلف (يونس مصطفى يونس xix )2001 ،يف

د راسته "التصوير املصري املعاصر بني اهلوية والعوملة واإلفادة منه يف تدريس التصوير بكليات الرتبية النوعية" .اليت هدفت إىل التعرف
على ماهية العوملة يف الفن التشكيلي ،والتعرف على كيفية االستفادة من اجتاه العوملة يف الفن التشكيلي بصفة عامة ويف التصوير بصفة
خاصة يف جمال الرتبية النوعية .واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التجرييب ،ومت تطبيق البحث على عينة عشوائية
من الفرقة الرابعة بقسم الرتبية الفنية .ودلت نتائج الدراسة على :أن االجتاهات واألساليب الغربية مازالت متغلغلة يف التصوير املصري
املعاصر ،ومل تتضح حىت اآلن هوية واضحة للتصوير املصري املعاصر ،واحملاوالت اليت حتقق فيها اهلوية هي حماوالت فردية ،وال متثل

أيضا على أن العوملة والتعددية الثقافية ال متثل خطورة على الفنان املتمسك برتاثه وحضارته ،بل متثل هلذا
عاما .ودلت النتائج ً
ً
اجتاها ً
وتنوعا.
الفنان ثراءً ً
نستنتج من العرض السابق للرتاث املعريف املتعلق ابلثقافة واملواقع اإلخبارية اإللكرتونية ،أن هناك العديد من القضااي اليت
تناوهلا الرتاث هلذا املوضوع ،واتضح العديد من اإلجيابيات يف اهتمام هذه الدراسات ابلبحث يف مواقع الصحف على شبكة اإلنرتنت،
ودورها يف إجياد جمتمع افرتاضي لدى القراء واملشاركني يف هذه املواقع من خالل تعليقات القراء واحملاداثت بني القراء على شبكة
اإلنرتنت ،لكن يُالحظ أن معظم الدراسات العربية مل هتتم بدراسة هذا اجلانب من تطور استخدام شبكة اإلنرتنت .كما تبني من هذه
الدراسات أهنا اهتمت بدراسة استخدام التكنولوجيا يف حياتنا املعاصرة دون االهتمام بدراسة اآلاثر االجتماعية الستخدام اجلمهور
هلذه التكنولوجيا ،ومل تبحث يف أتثري هذه التكنولوجيا على قضااي حمددة كقضية الثقافة لتوضيح األثر املباشر هلذه التكنولوجيا على
العديد من القضااي القائمة يف اجملتمع يف الوقت احلايل ،ومل تتطرق معظم هذه الدراسات األجنبية والعربية لدراسة معاجلة املواقع
اإلخبارية اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت لقضااي الثقافة وكيفية معاجلتها هلذه القضااي وانعكاس هذه املعاجلة على التنميةالثقافية،
وهي النقاط اليت تركز عليها الدراسة الراهنة.
ابعا :مفاهيم الدراسة وتعريفاهتا اإلجرائية:
را
 .1مفهوم التغطية الصحفية :ويُعرف معجم اإلعالم التغطية الصحفية أبهنا" :عملية احلصول على البياانت والتفاصيل اخلاصة
حبدث معني ،واملعلومات املتعلقة به ،واإلحاطة أبسباب وقوع هذا احلدث ،ومىت وأين وكيف وقع؟ وأمساء املشرتكني فيه ..وغري ذلك
من املعلومات واحلقائق اليت جتعل احلدث مال ًكا لكل املقومات والعناصر اليت جتعله صاحلًا للنشر.xx
وميكن تعريف التغطية الصحفية إجرائياا أبهنا :يقصد ابلتغطية يف هذه الدراسة الطريقة اليت تعرض من خالهلا املواقع اإلخبارية
"حمل الدلراسة" القضااي وموضوعات التنمية الثقافية "اخلاضعة للتحليل" ،ومدى حتكم القائمني على تلك املواقع يف عرض تلك
القضااي واملوضوعات ،ألن من خالله يتم التعرف على بيئة عمل وسائل اإلعالم الثقافية.
ب -مفهوم املواقع اإلخبارية اإللكرتونية :يقصد ابملواقع اإلخبارية تلك املواقع اليت حتمل النصوص اإلخبارية والصور والعناوين
علما أبن
ومواقع البياانت حول العديد من األخبار والقضااي واألحداث ،واحملفوظات والوصالت الداخلية واخلارجية ،والرسوم البيانيةً ،
هذا املوقع يؤثر على املتصفحني له كما يؤثر الصحفي يف وسائل اإلعالم على مجهور القراء.xxi

تعريف املواقع اإلخبارية إجرائياا :املواقع اإلخبارية -حمل الدراسة-هي مكان (صفحات) على الشبكة العاملية (اإلنرتنت) ،وحتتوي
على ملفات وواثئق متعددة أتخذ املستخدم لصفحات ومواقع أخرى على شبكة اإلنرتنت كما حتمل النصوص اإلخبارية والصور
والعناوين.
د -مفهوم قضية التنمية الثقافية :يقصد ابلقضية :أهنا حكم عام بوجود عالقة بني جمموعة من الوقائع (حممد على وآخرون،
 ،) 356-355 :1985كما أهنا موضوع يدور حوله جدال ،وجترى مناقشته بني طرفني أو أكثر للوصول إىل جمموعة من اآلراء حول
االتفاق على رأي بشأنه.xxii

يقصد ابلتنمية الثقافية :تعين التنمية الثقافية ،التنمية التغيري التقدمي الذي تزيد الثقافة مبقتضاها كما وكيفا وتتوسع آفاقا وإبعادا
وتتطـور

xxiii

وتزدهر وميكن تعريفها على أهنا تلك املنهجية اليت تستوعب كل منتجات اجملتمع لتحوله يف النهاية التـي أنشـطة فكرية

واجتماعية يتم ممارستها يف اجملتمع ويتفاعل منها األفراد أبساليب متفاوتة حبيث تكون يف النهاية عنصر أساسي

xxiv

تعريف التنمية الثقافية إجرائياا :ترتبط الثقافة بسلوك اإلنسان ،وهذا السلوك أييت من روافد متعددة أمهها االتصال واإلعالم ،كما

أن املواقع اإلخبارية بشكل عام واملوقع حمل الدراسة بشكل خاص تعد أحد أشكال اإلعالم اجلديد ،وهي واحدة من تلك الروافد اليت
تربط الثقافة بسلوك اإلنسان ملا هبا من أقسام ثقافية متخصصة هتتم بنشر كل ما يتعلق بسلوك اإلنسان ،فتعين هبا الباحثة تنمية ودعم
احلركة الثقافية يف مصر وتشجيع اإلبداع الفكري والثقايف وتوفري املناخ املالئم له،وتفعيل دور املؤسسات واألجهزة الثقافية ،يف نشر
الثقافة العامة وتنشيط اجلهود الثقافية يف اجملتمع املصري وتطور السياسات الثقافية للدولة ،وتوفري مصادر الثقافة العامة للمواطنني
وتوصيل اخلدمات الثقافية هلم وتيسري انتفاعهم ابإلبداع الثقايف يف خمتلف اجملاالت الثقافية املختلفة يف اجملتمع املصري مثل" اجملاالت
الفنية املختلفة ،حركة التأليف والنشر ،البحث العلمي ،حركة الرتمجة ،قطاع اآلاثر ،واإلشكاليات واملعوقات اليت كانت تواجه تنمية
وتطوير اجلوانب السابقة..
خامسا :اإلطار النظري واملعريف للدراسة:
ا
موجها مع االستفادة من
إطارا نظرًاي ً
تنطلق الدراسة الراهنة من مدخل تكاملي من خالل االعتماد على النظرية النقدية اليت تُع ُد ً

مفاهيم النظرية النقدية اليت ترتبط ابلدراسة احلالية ،ألهنا متثل مفهوم اهليمنة وصناعة الثقافة ،إضافة إىل استخدام نظرية حارس البوابة

إطارا نظرًاي للدراسة.
اإلعالمية  Gatekeeperبوصفه ً
 -1النظرية النقدية:
إن النظ رية النقدية هي اختصار للنظرية النقدية االجتماعية أو (النظرية النقدية للمجتمع) ،اليت استخدمت كعنوان إلسهامات
أعضاء مدرسة فرانكفورت الفكرية ،ووصفها أبهنا ذات توجهات راديكالية حنو التغري االجتماعي ،وترجع اجلذور الفكرية للنظرية
نوعا من التوجه النظري الذي يرجع مضمونه األصلي إىل كانط Kant
النقدية إىل املاركسية التقليدية ،حيث تُ ُ
عد النظرية النقدية ً
جمازا ً

عد الرؤية النقدية ملاركس من خالل دراساته املتعمقة الرأمسالية بوصفها شكالً من أشكال
 ،وهيجل  ،Hegelوماركس  .Marxتُ ُ
استغالل الصفوة أو الطبقة احلاكمة ألفراد اجملتمع إلنتاج سلع ختدم مصاحلها ،هي األساس املعريف ألعضاء مدرسة فرانكفورت .حيث
مكن املنهج املاركسي اجلديل رواد النظرية النقدية من فهم العالقات بني االقتصاد والدولة والثقافة واجملتمع للتعرف على كيفية أتثري
هذه التطورات على اجملاالت األخرى وعلى الفكر والسلوك .xxvوهذا ما مييز النظرية النقدية من غريها من االجتاهات والنظرايت
األخرى ،حيث إهنا ال تكتفي أبن تنقد سلبيات النظام القائم فقط ،بل إهنا تقدم البديل املناسب له.
كل من املاركسية -اللينينية والدميقراطية االجتماعية الألرثوذكسية ،ودعمها للماركسية اليت ارتبطت أبعمال
تطور النقد يف سياق ً

كارل ماركس  Karl Marxخاصة يف نقده لالقتصاد السياسي .ودعم جتربة ماركس إلجياد نوع جديد من التحليالت النقدية اليت

تعمل على حتقيق الوحدة بني النظرية واملمارسة ،أكثر من أهنا جمرد نوع جديد من العلوم احلتمية .ولذلك؛ فإن النقد طب ًقا لتصور
م اركس يعين تناول األيديولوجيا يف اجملتمع وحرية األفراد وحتقيق العدل واملساواة حتت وطأة الرأمسالية ،ونقدها بواسطة مقارنتها ابلواقع
مبكرا للنظرية النقدية ،واتفاقه مع املاركسية على
االجتماعي هلا يف كل جمتمع .ابإلضافة إىل آراء رايت ميلز النقدية اليت ُعدت ً
ظهورا ً
ربط املمارسة ابلنظرية.

كما قدم املاركسيون الغربيون ،أمثال ،Benjamin ،Sartre ، Gramsci ،Lukacs :أدورنو ،Adorno
بعضا .منهم من
 ،Althusser ،Marcuseموق ًفا خمتل ًفا عن غريهم من املاركسيني ومل يكن هؤالء املفكرون متفقني مع بعضهم ً

عضوا يف اجلماعات الشيوعية فيما مل يكن بعض آخر ،ومنهم من كتب يف فينا ،موسكو ،فرنسا ،أملانيا الوالايت املتحدة
كان ً
األمريكية أو يف أحد حصون الفاشية يف إيطاليا مثل جرامشي) xxviعلى الرغم من تباين الظروف االجتماعية والسياسية للماركسيني

مجيعا من أصحاب االجتاه النقدي العقلي ،كذلك على الرغم من تعدد االجتاهات والتيارات النقدية واختالفها إال
الغربيني فإهنم كانوا ً
أن مدرسة فرانكفورت ) ( Frankfurt Schoolوروادها ومنظريها كانت وال تزال من أبرز من تبىن آراء وتوجهات النظرية
النقدية وطوروا يف أفكارها ورؤيتها األيديولوجية ،حىت أصبح اتريخ النظرية النقدية يرتبط ويتحدد بتاريخ مدرسة فرانكفورت .يُعد
أدورنو  Adornoأول من قام – من أعضاء مدرسة فرانكفورت -إبعداد دراسات عن صناعة الثقافة يف ظل التغريات املهمة اليت
حلقت ابجملتمع اجلماهريي املعاصر ،وأشار أدورنو إىل "صناعة الثقافة" أبهنا امتداد أو اتساع للرأمسالية كمرحلة خاصة يف تطورها ،وهي
مميزا يف تلبية كافة مطالب أعضاء اجملتمع http:
انجحا و ً
منتجا ً
تعد املنتج الثقايف سلعة انجحة لتصبح السلعة الثقافية املطروحة ً
.www.marxists.org
كذالك فقد أكد مفكرو مدرسة فرانكفورت أن إدراك طبيعة "صناعة الثقافة" جيب أن يتم يف إطار التطويع األيديولوجي هلا عرب
الثقافة الشعبية يف اإلطار االجتماعي والسياسي اجلديد الذي تؤلفه الرأمسالية االحتكارية .اتضح ذلك ابستخدام هوركهامير للثقافة
مفهوما أيديولوجيًا ،تستخدم فيه صناعة الثقافة بوصفها أداة سياسية للهيمنة وتزييف وعي األفراد مبا يتوافق
اجلماهريية بوصفها
ً
وتتعدد املصطلحات املعربة عن اهليمنة الثقافية ،مثل :اإلمربايلية الثقافية ،واإلمربايلية اإلعالمية ،واإلمربايلية
ومصاحلها اخلاصة.
ُ
اهليكلية ،والتزامن الثقايف ،واالستعمار اإللكرتوين ،وإمربايلية االتصال ،واإلمربايلية األيديولوجية ،والتبعية واهليمنة الثقافية .xxviiوطب ًقا
لذلك فإن اإلمربايلية الثقافية هي العمليات اليت يتم فيها إدماج اجملتمع يف النظام العاملي احلديث من خالل تشكيل املؤسسات
االجتماعية ،وترويج القيم واملعايري الغربية ،واستخدام أجهزة اإلعالم كأداة لالخرتاق الثقايف ،xxviiiويرى  Mohammadiأهنا
عملية مكملة لالستقالل االقتصادي والعسكري من خالل خضوع األنظمة اإلعالمية والرتبوية يف العديد من دول العامل الثالث للقيم
واملعايري الغربية لتصبح مطابقة لألنظمة الغربية يف أمناطها وممارساهتا.xxix

 -2نظرية حارس البوابة :theory Gatekeeping
يرجع الفضل إىل العامل النمساوي األصل ،األمريكي اجلنسية (كريت ليوين)  Kurt Lewinيف تطوير ما أصبح يُعرف بنظرية
حارس البوابة اإلعالمية ،وتُعد دراسات ليوين من الدراسات املنهجية الرائدة يف جمال القائم ابالتصال؛ حيث يرى أنه على طول الرحلة
اليت تقطعها املادة اإلعالمية حىت تصل إىل اجلمهور املستهدف توجد نقاط "بواابت" يتم فيها اختاذ قرارات مبا يدخل وما خيرج من
مضمون.
فردا ما يتمتع ابحلق يف أن يقرر ما
ومن احلقائق األساسية اليت أشار إليها (كريت لوين) أن هناك يف كل حلقة ضمن السلسلةً ،
إذا كانت الرسالة اليت تلقاها سينقلها أو لن ينقلها ،وما إذا كانت تلك الرسالة ستصل إىل احللقة التالية ،ابلشكل نفسه الذي جاءت
به ،أم سيدخل عليها بعض التعديالت ،ومفهوم حراسة البوابة؛ يعين السيطرة على مكان إسرتاتيجي يف سلسلة االتصال ،حبيث تصبح
حلارس البوابة سلطة اختاذ القرار فيما سيمر من خالل بوابته ،وكيف سيمر ،حىت يصل يف النهاية إىل الوسيلة اإلعالمية ومنها إىل
اجلمهور.xxx
ولفهم وظيفة البوابة البد من فهم املؤثرات أو العوامل اليت تتحكم يف القرارات اليت يصدرها حارس البوابة ،وميكن تقسيمها إىل أربعة
عوامل أساسية ،هي:
 .1معايري اجملتمع وقيمه وتقاليده.
 .2معايري ذاتية ،وتشمل :عوامل التنشئة االجتماعية ،والتعليم ،واالجتاهات ،وامليول ،واالنتماءات ،واجلماعات املرجعية.
 .3معايري مهنية ،وتشمل :سياسة الوسيلة اإلعالمية ،ومصادر األخبار املتاحة ،وعالقات العمل وضغوطه.
 .4معايري اجلمهور.xxxi
وملا كانت الدراسة الراهنة حتاول الكشف عن اجتاهات التغطية ومدى متيزها ابحلياد والتوازن ،وذلك من خالل الكشف عن
الضغوط املختلفة اليت يتعرض هلا الصحفيون خالل تلك التغطية ،وكيف أثرت على حيادهم وتوازهنم يف تغطية األزمة السياسية
املصرية.
القضااي اليت تشكل اإلطار النظري :ومن العرض السابق؛ فإن الدراسة الراهنة تنطلق من القضااي النظرية اليت سوف تفيد يف حتليل
املادة امليدانية وتفسريها ،وميكن تلخيص ذلك يف التايل:
-1

أن النظام اإلعالمي وقضاايه جزء من النظام والسياق االجتماعي العام للمجتمع يتأثر به وال ينفصل عنه ،وتعد هذه القضية

من أهم ركائز النظرية النقدية.
-2

وسائل اإلعالم أدوات ووسائل للهيمنة قد تستغلها القوى السياسية احلاكمة يف نشر أهدافها حتقي ًقا ملصاحلها.

-3

أصبحت وسائل اإلعالم من القوى الرئيسة يف دعم النظام االجتماعي داخل اجملتمعات املعاصرة.

-4

املواقع اإللكرتونية اإلخبارية جمل عام يتيح للجمهور مساحة من احلرية والتفاعلية واملشاركة يف قضااي اجملتمع.

سادسا  -منهجية الدراسة:
ا

نوع ومنهج الدراسة:
تصنف الدراسة الراهنة ضمن البحوث الوصفية ،وهي تلك البحوث اليت تستهدف وصف ظواهر أو وقائع معينة من خالل
البياانت واملعلومات ،وال تقف عند حدود الوصف والتشخيص ،بل تتجاوز ذلك إىل وصف العالقات االرتباطية هبدف اكتشاف

احلقائق وتعميمها .ومت استخدام منهج املسح يف احلصول على بياانت ومعلومات عن كيفية معاجلة املواقع اإلخبارية "حمل الدراسة"
للقضااي الثقافية خالل فرتة الدراسة ،واجتاهات هذه املواقع حنو القضااي الثقافية مع حماولة شرحها وتفسريها يف إطار حدود وأهداف
الدراسة وتساؤالهتا.
 -جمتمع الدراسة:

أ :جمتمع الدراسة التحليلية:
عينة املواقع اإلخبارية :مت االعتماد على الدراسة االستطالعية لتحديد عينة املواقع اإلخبارية إلجراء الدراسة التحليلية عليها،
فوقع االختيار على ثالثة مواقع روعي فيها أن تكون متباينة من حيث منط ملكيتها ،وتوجهاهتا التحريرية ،السياسية والفكرية .ومت
اختيار بوابة األهرام ممثلة للمواقع اإلخبارية القومية ،وموقع اليوم السابع املمثل للمواقع اإلخبارية املستقلة ،وبوابة الوفد املمثلة للمواقع
اإلخبارية احلزبية.
بوابة األهرام( ):gate.ahram.org.eg/تُعد بوابة األهرام من أكثر املواقع اإلخبارية القومية شهرة من بني املواقع
حضورا بني الفئات املختلفة.
اإلخبارية القومية األخرى ،واألكثر
ً
وحضورا بني الفئات املختلفة؛ فقد
 ومت اختيار موقع اليوم السابع ،حيث يُعد املوقع اإللكرتوين لليوم السابع من أكثر املواقع شهرةً
ختطى عدد زوار ومتابعي الصفحة الرمسية ملوقع "اليوم السابع" ،على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" حاجز الـ 4ماليني

معجب ،وجتاوزت مشاهدات مقاطع الفيديو اخلاصة مبوقع "فيديو  "7قناة "اليوم السابع" املصورة ،التابع ملؤسسة "اليوم السابع"
الصحفية حاجز ال ـ 152مليون مشاهدة ،لتعزز صدارهتا لقنوات الفيديو األكثر مشاهدة على موقع مشاركة الفيديو الشهري
ممثال للمواقع احلزبية واملعارضة ،حيث يعد من
"يوتيوب" (إسالم مجال & خالد مقلد .)2 :2014 ،مت اختيار موقع الوفد ً
أشهر املواقع اإلخبارية احلزبية من حيث إقبال مجهور القراء عليها ،وذلك وف ًقا إلحصاء أليكسا .ويع ّد من أقوي املواقع اإلخبارية
تعبريا عن املعارضة املصرية ،وترى أن املعارضة واجب وطين جليل تتعاظم خطورته وتشتد حاجة األوطان إليه.
ً
 عينة األعداد املختارة  :اختارت الباحثة العينة أبسلوب احلصر الشامل لكل املواد الصحفية اليت تناولت قضااي اهلوية الثقافية يفاملوقع حمل التحليل خالل الفرتة الزمنية من  1يناير  2016حىت  30يونيه  2016ابلقسم الثقايف ،ألن هذه الفرتة تعد من أكثر
املراحل اليت برزت فيها أمهية الثقافة ،ألن مصر بعد ثورة  25يناير  2011كانت يف مرحلة توتر على مجيع األصعدة خاصة
الصعيد الثقايف ،كحريق اجملمع العلمي يف صباح يوم  16ديسمرب  2011واقتحام املتحف املصري يوم  28يناير  2011والذي

يعد أسوأ السيناريوهات غري املتوقعة ،وحريق ماسبريو يوم  19مايو  2012ووقوع حادث إرهايب مؤمل ،استهدف الكنيسة
البطرسية املالصقة ملبىن الكاتدرائية املرقسية مبنطقة العباسية ،ابلقاهرة يف صباح يوم  11ديسمرب 2016
ب -جمتمع الدراسة امليدانية:
لكل من املواقع – عينة
مت حتديد جمتمع الدراسة امليدانية بطريقة عمدية ،ومتثل يف الصحفيني املتخصصني يف األقسام الثقافية ً

الدراسة – فبلغ عددهم (  )20صحفيًا وجاء على النحو التإىل ابلنسبة لبوابة األهرام حيث بلغ عددهم ( )7صحفي ،أما موقع
اليوم السابع ( ) 9صحفيني أما بوابة الوفد فبلغ عددهم ( )4صحفيني.
عددا،
عددا .جاءت على النحو التايل :بوابة األهرام (ً )524
 حجم العينة :بلغ إمجإىل عينة الدراسة اليت مت حتليليها (ً )3892عددا.
عددا ،بوابة الوفد (ً )238
موقع اليوم السابع (ً )3130

-

أدوات مجع البياانت:

 -1حتليل املضمون : Content Analysis
اعتمدت الباحثة على حتليل املضمون ،الذي يعد من أنسب األدوات واألساليب البحثية املستخدمة يف حتليل املواد
اإلعالمية ،فهو أسلوب لدراسة االتصال وحتليله بشكل منظم وموضوعي وكمي بغرض قياس متغريات معينة ،xxxiiوقد مت
االعتماد على استمارة حتليل املضمون ،وذلك هبدف دراسة املواد اإلعالمية وحتليلها مبوقع الدراسة واليت تناولت القضااي التنمية
الثقافية وموضوعاهتا ،حيث كان موضع االهتمام الشكل واملضمون.
 -2املقابلة املتعمقة:
بدال من األسئلة وختتلف وف ًقا للمنصب واخلربة ،وطبيعة املهام،
حيث يتم فيها حتديد عدد من احملاور احملددة للمناقشة ً
وأسلوب العمل بشكل يتسق مع الطابع الكيفي للدراسة ،وتعاملت الباحثة يف هذا النوع من املقابالت مع املرؤوسني ،فلم يكن
لدى أغلبيتهم أي حتوطات أو خماوف ،وذلك على اختالف خرباهتم وطبيعة املهام اليت يقومون هبا.

 الصدق ومدى االتساق:وقد قامت الباحث إبجراء الثبات مع ابحث زميل من كلية اإلعالم جامعة القاهرة  ،1حيث قامت الباحثة بتزويده ابلتعريفات
اإلجرائية اخلاصة بفئات التحليل ،وقد أجرى الثبات على عينة خمتارة من األعداد الثقافية اخلاضعة للتحليل الىت تضمنتها عينة الدراسة،

 1قامت الباحثة بإجراء الثبات مع الزميل:
 -أ.محمود زكي باحث إعالم بجامعة القاهرة.

ممثال لعينة الدراسة ،حيث مت اختيار األعداد من املوقع اإلخباري حمل الدراسة .ولقياس
وقد مت اختيار هذه األعداد بشكل يكون ً
مدي الصدق قامت الباحثة بعرض استمارة حتليل املضمون على جمموعة من احملكمني ( )2املتخصصني يف مناهج البحث.
واعتمدت الباحثة ىف إجراء الثبات على معادلة هولسيت التالية:
الثبات = ( 2ت)
ن + 1ن2
معا.
حيث 2ت هو عدد الفئات الىت اتفق عليها الباحثان ً

أما الرمز ن + 1ن 2فيعين جممل الفئات الىت قام برتميزها الباحثان

وابلنظر إىل أن عدد فئات االتفاق بني الباحثني  28فئة ،وجممل الفئات  30فئة ،تكون معادلة الثبات على النحو التايل:
)13( 2
14 + 14
=
26
28
=

92.57

إذن تكون نسبة الثبات =  %93تقريبًا,

وهى نسبة عالية تدل على وضوح املقياس بني احملللني وصالحيته للتطبيق.
نتائج الدراسة:

أوال :فئات املضمون :نوعية قضااي التنمية الثقافية اليت تناولتها موقع الدراسة :ويندرج حتت هذه الفئة عدد من القضااي،
ا
واملوضوعات الفرعية وهي كالتايل :تنوعت املوضوعات املتعلقة بقضية التنمية الثقافية ما بني " كتب وأعمال أدبية ،فنون شعبية
وفلكلور ،فنون تشكيلية ،أمسيات شعرية ،معارض ،تبادل ثقايف ،انشاد ديين ،مسابقات ،تكرمي أدابء ،وندوات وحماضرات" وستعرض
الباحثة فيما يلي مدى اهتمام مواقع الدراسة هبذه املوضوعات خالل الفرتة التحليلية للدراسة.
 -2المحكمون وفقًا للترتيب األبجدي:
 -1األستاذه الدكتورة  /إعتماد معبد:
 -2األستاذ الدكتور  /حسن الخولي :

أستاذ اإلعالم وثقافة الطفل بمعهد الطفولة جامعة عين شمس.
أستاذ علم االجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس.

 -3األستاذ الدكتور  /عبد الرحيم درويش:

أستاذ اإلعالم بجامعة دمياط .

 -4األستاذ الدكتور  /محمد معوض إبراهيم :

أستاذ اإلعالم وثقافة الطفل بمعهد الطفولة جامعة عين شمس.

 -5األستاذ الدكتور  /محمود علم الدين :

أستاذ الصحافة واإلعالم ،كلية اإلعالم جامعة القاهرة.

 -6األستاذ الدكتور /يوسف نوفل:

أستاذ األدب العربي الحديث بكلية البنات جامعة عين شمس.

جدول رقم ()1
يوضح قضااي وموضوعات التنمية الثقافية
املوقع
قضية التنمية الثقافية الثقافية

بوابة األهرام

موقع اليوم السابع

بوابة الوفد

اإلمجاىل

كتب وأعمال أدبية

77

%5

14

%1.3

380

%8.5

471

%6.7

الفنون الشعبية والفلكلور

55

%3.6

24

%2.3

370

%8.3

449

%6.4

عروض فنية

72

%4.7

23

%2.2

350

%7.8

445

%6.3

الفنون التشكيلية

75

%4.9

38

%3.6

305

%6.8

418

%5.9

أمسيات شعرية

46

%3

23

%2.2

300

%6.7

369

%5.2

معارض فنية

30

%2

22

%2.1

280

%6.3

332

%4.7

التبادل الثقايف

53

%3.4

18

%1.7

245

%5.5

316

%4.5

انشاد ديين

27

%1.8

21

%2

270

%6.1

318

%4.5

مسابقات أدبية

40

%2.6

13

%1.2

280

%6.3

333

%4.7

تكرمي األدابء

15

%1

16

%1.5

210

%4.7

241

%3.4

ندوات وحماضرت

34

%2.2

26

%2.4

140

%3.1

200

%2.8

524

%100

238

%100

3130

%100

3892

%100

ن

3

ويتضح من نتائج اجلدول السابق أن موضوع الكتب واألعمال األدبية احتل املرتبة األوىل من بني املوضوعات األخرى لقضية
التنمية الثقافية اليت تناولتها مواقع الدراسة خالل فرتة التحليل ،وذلك بنسبة  ،%6.7وقد وظفت مواقع الدراسة املوضوعات األخرى
لقضية التنمية الثقافية بنسبة قليلة إىل حد ما يف فرتة الدراسة التحليلية ،مثل :موضوع الفنون الشعبية والفلكلور يف املرتبة الثانية بنسبة
ويوضحها فى الجدول الرمز (ن)
•  -تم احتساب النسب المقابلة لتكررات هذا الجدول إلى إجمالي عدد المواد الصحفية محل التحليل في كل موقع،
ِّ

 ،%6.4واحتل موضوع "عروض فنية" املرتبة الثالثة بنسبة  ،%6.3وجاء موضوع "الفنون التشكيلية "يف املرتبة الرابعة بنسبة ،%5.9
وجاء موضوع "أمسيات شعرية" يف املرتبة اخلامسة بنسبة %5.2واحتل موضوع " املعارض" املرتبة السادسة بنسبة  %4.7وجاء
موضوع "التبادل الثقايف " يف املرتبة السابعة بنسبة  %4.5بينما جاء موضوع "انشاد ديين" يف املرتبة الثامنة بنسبة  ، % 4.7كما احتل
موضوع " املسابقات األدبية" املرتبة التاسعة بنسبة  %4.5كما جاء موضوع " تكرمي األدابء " يف املرتبة العاشرة بنسبة  ، %6.7وجاء
موضوع "ندوات وحماضرات " يف املرتبة احلادية عشرة األخرية من بني املوضوعات األخرى لقضية التنمية الثقافية اليت تناولتها مواقع
الدراسة خالل الفرتة التحليلية بنسبة .%2.8
ويتضح األمر الذي سبق أن مواقع الدراسة خاصة اليوم السابع وبوابة األهرام قد اهتمت مبوضوع الكتب واألعمال األدبية
وأعطتها األولوية من بني املوضوعات األخرى اليت ختص قضية التنمية الثقافية ،األمر الذي يدل على أن مواقع الدراسة قد اهتمت
ابلرتكيز على إبراز أخبار إصدارات الكتب واألعمال األدبية إىل جانب املوضوعات املتعلقة ابجلوانب اخلاصة ابألدابء ،وأهم وأحدث
أ عماهلم األدبية على الساحة األدبية ،وكذلك آرائهم حول األحداث السياسية والفنية واالقتصادية اليت مير هبا اجملتمع ،حيث إن األدب
مرآه لكل زمان ومكان ومرجع أصدق وأغىن ملعرفة أحوال الناس وشؤوهنم يف مرحلة زمنية ما؛ وعليه فإن األدب قادر على تغيري رؤية
اإلنسان للحيا ة ،سواء من خالل ما حققه األدابء من إجنازات قيمة أسهمت يف االرتقاء بثقافة ومفاهيم اجملتمع ،أو عرب سريهم الذاتية
يف األدب الواقعي ،واليت تلقي الضوء على جتارهبم املميزة اليت تضيف إىل جتربة اإلنسان وثقافته .ويف مقابل هذا قَل اهتمام املواقع
ابملوضوعات الفرعية األخرى اخلاصة بقضية التنمية الثقافية إىل حد ما ،ومن املمكن أن يرجع ذلك إىل التحوالت غري املسبوقه اليت
شهدها اجملتمع املصري ،اليت شهدت بداية مرحلة جديدة من اتريخ مصر السياسي وهي ثورة 25يناير .2011
كما كشفت املقابالت الصحفية أن املواقع الثالث أهتمت ابلقضااي الثقافية بشكل كبري خاصة قضية التنمية الثقافية اليت تشمل
عدة موضوعات أبرزها األعمال األدبية والكتب ،وهو ما اتفقت عليه نتائج الدراسة التحليلية مع إجاابت الصحفيني خاصة إجاابت
بوابة األهرام اليت أكدت على أمهية موضوع "األعمال األدبية" فالبوابة تقوم ابختيار كتاب وتقوم بعرضه ملساعدة القارئ وتشجيعه على
اتكيدا على نتائج الدراسة التحليلية آراء الصحفيني ببوابة الوفد على امهية
أيضا
ً
شراء الكتب هبدف التوعية والتثقيف ،كما جاء ً

موضوع "الفنون التشكيلية" الذي احتل نسبة عالية ببوابة الوفد عن غريها من موضوعات وقضااي التنمية الثقافية األخرى – عينة

الدراسة – ذلك حيث إن الفن التشكيلي تذوق عام جيب علينا االهتمام به سواء كان حنتًا أو رمسًا فمن خالله ميكن أن يرسل الفنان
التشكيلي رسائل للجمهور سواء ان كانت :سياسية ،ثقافية ،فنية؛ وغري ذلك من خالل لوحة الفنان التشكيلي.

اثنياا :فئات حتليل الشكل (كيف قيل):
وهتتم هذه الفئة ابلنواحي الشكلية اليت قدمت من خالهلا املادة اإلعالمية – حمل الدراسة – وهي على جانب كبري من األمهية
يف دراسات حتليل املضمون وتتضمن هذه الفئة الرئيسية عدة فئات فرعية ميكن تناوهلا على النحو التايل:

-1حمور فئات الشكل اخلاصة بفئة اجتاه املواقع اإلخبارية حنو قضااي التنمية الثقافية "حمل الدراسة":
يقصد ابجتاه املواقع حنو القضااي هو التعرف على طريقة عرض املوقع للمادة املنشورة فيه ،ويقصد ابحملايد هو عرض املوضوع
بدون إبداء رأي أو حتفيز إلاثرة الرأي العام ،أو عرضه من خالل الرأي والرأي اآلخر ،ويقصد ابملعارض هو أن يقدم املادة الصحفية
ويعارض ما هبا بشكل مباشر ،ويذكر ذاتيته من خالل العرض ،أما املؤيد فهو عرض وجهة النظر يف املادة الصحفية ويؤيد ،بشكل
مباشر للتعبري عن وجهه النظر ،فقد جاء االجتاه احملايد الرتتيب األول بنسبة  ،%42.8ويرجع ذلك إىل كثرة املوقع لعرض اخلرب ،ويف
اخلرب ال يوجد أي نوع من التوجه ،بل سرد لألحداث مثل أخبار جتديد اخلطاب الديين ومواجهة الفكر املتطرف وغريها ،كأحداث
حبس حممد انجي واعتصام املثقفني قاموا بتمهيد الطريق للثورة بعد دخوهلم يف اعتصام مفتوح بوزارة الثقافة لرفضهم لوجود وزير
أتييدا لقضية قبول اآلخر ،يليها فئة مؤيد بنسبة  %32.9وأتيت فئة معارض يف املرتبة األخرية بنسبة
اإلخوان عالء عبدالعزيز ،وذلك ً
.%24.3
 -2حمور فئات الشكل اخلاصة بفئة أشكال العرض الصحفي:
كشفت نتائج الدراسة التحليلية أن من أكثر القوالب التحريرية املستخدمة يف عرض ومعاجلة القضااي الثقافية مبوقع الدراسة هو
اخلرب بنسبة  %52.4من فنون الكتابة الصحفية ،ذلك العتماد املوقع –عينة الدراسة– على عرض اجلديد من األحداث بشكل
فوري ،فاخلرب هو الذي يعطي لك ،ومن خالل اإلمكانيات اليت أاتحتها املواقع اإللكرتونية ،يليها التحقيق بنسبة  ،%18.6وجاءت
يف املرتبة األخرية املقال بنسبة .%13.8
 -3حمور فئات الشكل اخلاصة آبليات اجلذب:
ويقصد هبا اإلمكاانت اليت تضعها املواقع اإلخبارية كعامل جذب للقراء مع املادة الصحفية وتنقسم إىل:
أ -عناصر اإلبراز :يقصد بعناصر اإلبراز هو كيفية معاجلة املواقع اإلخبارية لكل من العنوان والنص ،ويتضمن معاجلة العنوان (عرض
العنوان فقط -عرض العنوان الرئيسي إىل جانب عنوان فرعي – عرض عنوان ومقدمة) .ابإلضافة إىل طرق العرض من (لون يف
العنوان -أو اإلحاطة أبرضية) والتعامل مع النص من خالل (عرض النص فقط  -عرض النص مع وضع أرضية – إعطاء لون لبعض
الكلمات).
-

نوع العنوان :كشفت نتائج الدراسة التحليلية أن فئة عنوان رئيسي جاءت يف املرتبة األوىل من بني عناصر اإلبراز األخرى

اخلاصة ابلعنوان بنسبة  ،%61.8وغالبًا ما جند ذلك يف عنصر اخلرب ذلك كما سبق أن ذكران أن املوقع يعتمد على استخدام عنصر
اخلرب كشكل أساسي من أشكال التحرير الصحفي ،كما جاء عرض العنوان الرئيسي ومقدمة يف املرتبة الثانية بنسبة  ،%20.5بينما مت

االعتماد على عنوان رئيسي وعنوان فرعي بنسبة .%17.6

-

معاجلة العنوان :كشفت نتائج الدراسة أن موقع اليوم السابع العنوان يف الصفحة الرئيسية ملون ابللون األمحر ،وعند اإلشارة

إليه يوضع حتت خط بنفس اللون ،وعندما يفتح يكون العنوان بنفس اللون األمحر.
-

معاجلة النص :كما كشفت نتائج التحليلية عدم اعتماد موقع اليوم السابع على أي وسيلة إبراز يف معاجلة النص وعرضه،

ملوان فقط يف عرض ومعاجلة القضااي واملوضوعات الثقافية مبوقع الدراسة.
بينما اعتمدت على أن العنوان يكون ً
ب -الصورة املصاحبة:
أيضا موقع
يهدف التعرف على الصورة املتواجدة مع املادة الصحفية وهي تنقسم ما بني الصورة الثابتة أو ال يوجد صورة و ً

الصورة ،فتنقسم إىل صور تكون أعلى املنت وأسفل املنت وداخل املنت ،وأخرى تذكر جتمع بني أكثر من شكل .كشفت الدراسة
التحليلية أن الصورة الثابتة جاء الرتتيب األول بنسبة  ،%90.5ذلك يرجع إىل أن معظم موضوعات وقضااي اهلوية الثقافية يف موقع
اليوم السابع كانت مصاحبة للصورة كوسيلة من وسائل إبراز املوضوع ،مما يدل على مدى حرص املوقع حمل الدراسة على استخدام
عناصر جلذب القراء ،بينما املوضوعات وقضااي اهلوية الثقافية اليت مل تصاحبها الصورة جاءت بنسبة أقل وهي  %9.5ويرجع ذلك إىل
طبيعة املوضوع نفسه.
موقع الصورة :كشفت نتائج الدراسة التحليلية أن فئة أعلى املنت يف املرتبة األوىل من بني الفئات األخرى يف عرض ومعاجلة القضاايواملوضوعات الثقافية ملوقع اليوم السابع ،بينما جاءت فئة أسفل املنت يف املرتبة الثانية تليها ،أما فئة أخرى تذكر جاءت يف املرتبة الرابعة
واملقصود أبخرى أهنا جتمع أبكثر من شكل ملوقع الصورة ويوجد ذلك بكثرة يف األخبار والتحقيقات ،خاصة األخبار اخلاصة
مبوضوعات وقضااي اخلطاب الديين ،وتشريعات مكافحة اإلرهاب والكراهية وموضوعات الرتاث الثقايف كالبقااي األثرية من اكتشاف
مقابر أو العثور على حفرايت فيتم تدعيم املوضوع ابلصور.
ج -توظيف فيديو:
يهد ف توظيف الفيديو إىل التعرف على إاتحة املواقع اإلخبارية مواد مسعية وبصرية جبانب املادة الصحفية املنشورة ،أظهرت
نتائج الدراسة التحليلية أن موقع اليوم السابع اعتمد على وجود الفيديو وهو من عناصر األبرز اهلامة إلظهار املوضوع وعرضه
ومعاجلته ،ويرجع ذلك لوجود قناة اليوم السابع املصورة ،وهي أول موقع متخصص يف صحافة الفيديو ابلشرق األوسط هتتم بتقدمي
املقاطع احلصرية من قلب احلدث وأغلبها يتحدث عن أحداث مصر والعامل ،وتركز على املوضوعات ذات األحداث اهلامة فقط ،فهي
تدعم املوضوعات ابلصور والفيديوهات ،بينما كانت النسبة األكرب لعدم وجود الفيديو بنسبة  ،%53.6ويرجع ذلك إىل طبيعة املوضع
نفسه ،خاصة أن موضوع الدراسة حتليل قضااي اهلوية الثقافية ،ولكن قناة اليوم السابع تشم ل مجيع القضااي واملوضوعات اخلاصة
ابملوقع وليست مقتصرة على قضااي اهلوية الثقافية فقط.

توظيف املواد السمعية:

-

يهدف إىل التعرف على حمتوى املادة السمعية والبصرية (الفيديو) املرافق مع النص الصحفي ،كشفت نتائج الدراسة التحليلية
أن اعتماد املوقع على أحداث واقعية من مكان احلدث نفسه جاء يف املرتبة األويل من
مناقشة وتفسري النتائج:
رصدا ملعاجلة وتغطية املواقع اإلخبارية لقضااي التنمية الثقا فية ،وذلك ابلتطبيق على ثالثة مواقع إخبارية
تناولت الدراسة الراهنة ً
مصرية.
التنمية الثقافية تعترب أكثر من ضرورة للبناء االجتماعي فمن خالهلا تتغري املسـارات االجتماعيـة حنـو األفضل ،وميكن من خالهلا
إدارة العمليات الفكرية للمجتمع بطريقة فضلى كما أهنا تسمح للمجتمع بتطوير آليات لتحقيق الوعي الكايف وجللب اجملتمع للتفاعل
مع الثقافة مبفهومها االجتماعي ومنتجاهتا مما يضمن له حتقيق متطلباته الفكريـة احلقيقية مبفهومها.
و بفعل العوملة أصبحت احلاجة ملحة إىل ختطيط حمكم إلرادة عمليات الثقافة يف اجملتمع مبـا يتوافـق مـع متطلبات احمللية و
يتكيف مع الثقافة العاملية ،و مع التغريات املستمرة و املتسارعة اليت شهدهتا الكثري من اجملتمعات ابإلضافة إىل ضغط الظروف
االقتصادية الذي سيدوم لعدة سنوات قادمة جيب أن حتظى التنمية الثقافية ابهتمـام اكبـر ملواجهة األزمات االقتصادية
حرص املواقع اإلخبارية -حمل الدراسة -على تدعيم املواد املنشورة ببعض وسائل التفاعلية من الصوت والفيديو ،فقد توصلت
الدراسة إىل جل وء املواقع اإلخبارية الستخدام الفيديوهات لتغطية األحداث واألنشطة والفعاليات الثقافية يف فرتة الدراسة التحليلية ،وقد
ساعد هذا يف انتشار هذا النوع من اإلعالم وتوافر أدوات وتقنيات مثل الكامريا الفيديو والكامريا الرقمية وأجهزة اهلاتف النقالة وهو ما
يطلق علية "صحافة الفيديو" ،وذلك جبانب التقارير واألخبار اليت تعرضها ،وخباصة موقع اليوم السابع ،ابإلضافة إىل وجود ابب
للفيديوهات خاص هبا ،حيث إن الفيديو املتواجد على املوضوعات ذات األحداث اهلامة فقط فهي تدعم املوضوعات ابلصور
والفيديو وهو ما أكدته دراسة (فاطمة فايز )2011،على أن املواقع اإلخبارية وفرت كثري من األشكال التفاعلية ،ومنها تعليقات
القراء على املواد الصحفية .أما عن آليات التفاعلية اخلاصة ابملوضوع املنشور فقد جاء أغلبها (طبع – حفظ – إرسال – إرسال
لصديق – إضافة املوضوع ) (shareعلى  Linkedenوصالت face book- tweeter- email- favorites-
 Y.mail- aol mail- Hotmail- live journal- blogger- stumble uponإىل جانب يوجد العديد من
وسائل التفاعلية ابملوقع مثل استطالعات الرأي إىل جانب وجود إمييل للموقع بشكل عام وإمييالت احملررين املوجودين ابملوقع إذا ما
رغب أحد القراء إرسال رسالة مباشرة ،لكن تلك اخلدمة ليست متواجدة يف كل املواقع واتفق ذلك مع دراسة (ثناء إبراهيم ،)2009

أيضا خدمة البحث عن
فموقع اليوم السابع :يتميز ابألرشيف املوجود لألعداد السابقة ،واليت يصل إىل ثالث سنوات كما يسمح ً
بياانت داخل املوقع ويف األعداد السابقة.

 اتفقت نتائج الدراسة مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة يف أن املواقع اإلخبارية اإللكرتونية أصبحت من أهم الوسائلعاما يتميز ابلتفاعلية بني اجلمهور وهذه املواقع ،وميكننا
اإلخبارية يف اجملتمعات احلديثة على اختالف أنواعها اليت أصبحت تتيح جماالً ً

القول أن الفرد ال تتكون آراؤه عن القضااي واملوضوعات واألحداث املختلفة اليت مل تصل أنباؤها إىل علمه ،وعلى ذلك فإن وسائل
اإلعالم املتعددة هلا دور مهم يف تشكيل وعي أفراد اجملتمع وحثهم على املشاركة والتفاعلية اليت تنتج يف النهاية املواطن النشط واملشارك
يف قضااي اجملتمع كما اتفقت نتائج الدراسة مع رؤية النظرية النقدية أبن دراسة النظام اإلعالمي ووسائله ال تتم مبعزل عن اجملتمع
الذي تنشأ فيه ،وقد اهتمت الدراسة ابلربط بني اإلعالم الثقايف واجملتمع مستفيدة من أفكار املدرسة النقدية اليت تدرس النظام
اإلعالمي وقضاايه ،وختضع مجيع أطرافه للدراسة والتحليل يف إطار تفاعلها مع املتغريات االقتصادية والسياسية والثقافية وترفض الرؤية
اجلزئية املنعزلة ،حيث تتميز ابلنظرة الكلية الشمولية لكافة عناصر ونظم اجملتمع داخل السياق االجتماعي األمشل هلا ،حيث نتائج
الدراسة لتؤكد أن هناك ارتباطًا بني ما تعاجله املواقع اإلخبارية – عينة الدراسة -وبني ما يشهده اجملتمع املصري من عدة سياسات
هاما يف إجياد حالة من احلراك السياسي بني املهتمني ابلشأن العام.
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