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ملخــص البحث:
لقد أضحى الرأي العام ظاهرة ال يمكن ألي نظام سياسي أن يتغاضى عنها مهما كان

شكل هذا النظام وطبيعته ،لذا ليس من الغرابة بشيء أن تكون عملية االستحواذ على الرأي العام
هدفاً لكل سياسة سواء كانت في السلطة أم خارجها غير أن طريقة التعامل السلطوي مع الرأي

العام تختلف باختالف طبيعتها وأهدافها وأشكال مؤسساتها

وتكمن أهمية هذا البحث في أنه يدرس علمياً وعملياً قضية من قضايا اإلعالم المهمة

وهي تشكيل اتجاهات الرأي العام في ضوء ما تطرحه القنوات الفضائية وهل هي كافية لتشكيل
اتجاهات الرأي العام تجاه قضية معينة أوال.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور القنوات الفضائية المصرية في تشكيل وتوجيه

الرأي العام نحو العديد من القضايا السياسية المطروحة على الساحة المصرية ،ومن ثم جاء

اهتمام الباحث لهذا النوع من القنوات الفضائية المصرية والتعرف على التأثيرات الناجمة لهذا

النوع من القنوات الفضائية المصرية على المبحوثين عينة الدراسة.

مشكلة الدراسة:

كان تناول الدراسات العلمية للعالقة بين وسائل االعالم والرأي العام في مصر منصبا

على المتغيرات الظاهرة في تشكيل ظاهره الرأي العام بين فئات محدده من الجماهير المصرية.
بمعنى أنها ركزت على اآلراء المعلنة لبيانات هذه الدراسات.

لكننا في هذا الموضوع ،نستهدف تحليل االتجاهات فهي تعتبر المتغيرات الكامنة والتي

تشكل اتجاهات الجماهير المصرية نحو القضايا السياسية في مجتمعهم .وبالتالي ،يأخذ هذا

الموضوع زاوية جديدة داخل إطار جماهيري أوسع ،حتى تكون العينة المستهدفة هنا أكثر دقه
وثباتا .ويمكن أن نصيغ التساؤل الذي تقوم علية مشكلة البحث فيما يلي:
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هل تستطيع القنوات الفضائية أن تؤثر في اتجاهات الجماهير المصرية التي تشاهدها

نحو القضايا السياسية في مصر من خالل ما تقدمه إليهم من حوارات ومناقشات يقوم عليها
دورها في مواجهه هذه القضايا؟

ومن هنا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل العام التالي- :

ما هو الدور الذي تقوم به القنوات الفضائية المصرية في تشكيل اتجاهات الرأي العام
نحو تلك القضايا السياسية.

الدراسات السابقة:

وقد قسم الباحث الدراسات السابقة إلى محورين رئيسيين هما- :

 المحور األول- :الدراسات المتعلقة بالقنوات الفضائية المصرية.

 المحور الثاني- :الدراسات المتعلقة بتشكيل اتجاهات الرأي العام.

أولا) الدراسات المتعلقة بالقنوات الفضائية.

-3دراسة أيمن فيصل محمود (1032م)- :

بعنوان" :دور النشرات اإلخبارية بقناة الجزيرة في ترتيب أولويات النخبة تجاه القضايا السياسية".
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى القضايا السياسية الواردة في النشرات اإلخبارية عينة

الدراسة على قناة الجزيرة وترتيب أولويات النخبة عينة الدراسة بأبرز القضايا السياسية الواردة في

النشرات ،إضافة إلى معرفة فيما إذا كانت هناك عالقة ارتباطية بين ترتيب أبرز القضايا

السياسية الرئيسية من حيث كل من التكرار والزمن ،وبين ترتيب أولويات هذه القضايا لدى النخبة
عينة الدراسة.

تعتبر هذه الدراسة من البحوث الوصفية واعتمد الباحث فيها على المنهج المسحي تبعاً لنظرية
ترتيب األولويات ،حيث بلغت عينة الدراسة التحليلية  03نشرة إخبارية وعينة الدراسة الميدانية

بلغت  501مفردة من النخبة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،من بينها:
 -5احتلت القضايا السياسية المتعلقة بسوريا المرتبة األولي من حيث كل من التكرار والزمن
من بين القضايا السياسية الرئيسية التي تناولتها النشرات اإلخبارية عينة الدراسة وذلك

بنسبة  .%2..2وجاءت القضايا المتعلقة بالعراق في المرتبة الثانية بنسبة %52.2
تلتها القضايا المتعلقة باليمن ثم القضايا المتعلقة بمصر.
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 -2جاءت القضايا السياسية المتعلقة بسوريا في المرتبة األولى لدى النخبة عينة الدراسة

كأهم قضية لديهم ،وجاءت في المرتبة الثانية القضايا المتعلقة بالعراق ،تلتها في المرتبة
الثالثة القضايا المتعلقة بفلسطين.

-1دراسة أسيل وليد أبو سليم (1032م)- :

بعنوان" :اعتماد المرأة األردنية على القنوات الفضائية العربية كمصدر للمعلومات حول

حقوقها".
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى اعتماد المرأة األردنية على القنوات الفضائية

العربية كمصدر للمعلومات حول حقوقها ،كما سعت الى الكشف عن أهم الحقوق التي تسعى

المرأة الى معرفتها أثر اعتمادها على القنوات الفضائية العربية وما هي آثار اعتماد المرأة

على القنوات الفضائية كمصدر للمعلومات حول حقوقها.

الدراسة تعد من نوعية البحوث الوصفية واعتمدت فيها الباحثة على منهج المسح بالعينة

العمدية لعدد  033مفردة من النساء األردنيات.

وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج ،من بينها:

 -5يعتمد  %1..0من النساء األردنيات على القنوات الفضائية كمصدر للمعلومات حول
حقوقهن بشكل متوسط.

 -2أهم دوافع اعتماد المرأة األردنية على القنوات الفضائية العربية كمصدر للمعلومات حول

حقوقها هي" :المساحة التي تطرحها القنوات الفضائية أكبر فيما يخص موضوع حقوق

المرأة".

 -0تفوقت اآلثار المعرفية على بقية اآلثار ،تلتها في المرتبة الثانية اآلثار السلوكية ،ثم
اآلثار الوجدانية في المرتبة األخيرة.

-1دراسة ياسمين محمد عبد المنعم (1032م)- :

بعنوان" :عالقة الصفوة المصرية بالبرامج الحوارية التليفزيونيـة":
تهدف هذه الدراسة في التعرف على استخدامات الصفوة المصرية للبرامج الحوارية في

القنوات التليفزيونية واإلشباعات التي تتحقق لديهم نتيجة هذا االستخدام والتأثيرات الناجمة عن

هذا االستخدام ،قد كانت هذه الدراسة وصفية ،قامت الباحثة باالعتماد على منهج المسح
اإلعالمي لعينة من جمهور الصفوة في مصر ،واعتمدت على أداتي هما استمارة تحليل

المضمون واستمارة االستبيان لجمع البيانات.

أجرت الباحثة عينة عمدية على مجموعة من الصفوة المصرية قوامها ( )25.مفردة ،وتم

عاما فأكثر.
تحديد العينة في المرحلة العمرية من ً 03
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،ومن بينها:
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 -بلغ (معدل المشاهدة) من قبل عينة الدراسة للبرامج الحوارية ( ،)%.5،.وكان نمط المشاهدة

(أحيانا) في المقدمة بنسبة (.)%01،9
ً
 يعتبر أهم أسباب مشاهدة البرامج الحوارية من وجهة نظر عينة الدراسة المتابعة لهذه البرامج،هو (نقل األحداث على الهواء مباشرًة) وذلك بنسبة (.)%29،1

-4دراسة زينب الحسيني رجب بالل ريحان (1034م)- :

بعنوان " :االساليب اإلقناعية في البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية المصرية في معالجة أحداث
المرحلة االنتقالية ":
تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على دور األساليب اإلقناعية في البرامج الحوارية بالقنوات

الفضائية المصرية في معالجة أحداث المرحلة االنتقالية وذلك من خالل :التعرف على األساليب
اإلقناعية المستخدمة في البرامج الحوارية عينة الدراسة خالل المرحلة االنتقالية الثانية ،وكذلك
التعرف على أهم القضايا والمشكالت التي تم عرضها في البرامج الحوارية عينة الدراسة خالل

المرحلة االنتقالية الثانية.

المنهج وعينة البحث- :استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وبلغت العينة ( 133مفردة) وتم
استخدام صحيفة تحليل المضمون ،وسيحفة االستقصاء كأداة من أدوات جمع البيانات.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،ومن بينها:

 التوصل الى األساليب اإلقناعية التي تم استخدامها بالبرامج الحوارية بالقنوات الفضائيةالمصرية خالل أحداث المرحلة االنتقالية.

 -التوصل إلى األساليب التي استخدمت لتقديم ومعالجة القضايا المطروحة في البرامج الحواريـة

عينة الدراسة خالل أحداث المرحلة االنتقالية الثانية.

-2دراسة السيد محمد أبو شعشع حسن (1031م)

بعنوان " :دور برامج المشاركة الجماهيرية بالفضائيات في دعم حرية التعبير"
تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على دور برامج المشاركة الجماهيرية بالفضائيات في

دعم حرية التعبير ،كما تسعى إلى التعرف على نوعية الموضوعات التي تناقش في هذه البرامج
ومدى تدخل مقدمو هذه البرامج في تغيير أو تقييد أراء المشاركين فيها من الجمهور وتعد

الدراسة من الدراسات الوصفية واعتمدت على منهج المسح لمضمون خاص لعينة من برامج

المشاركة الجماهيرية ،والتي تقدم على القنوات الفضائية العربية والموجهة.
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وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

 -أن برامج المشاركة الجماهيرية تقدم على قنوات غير حكومية ،حيث تحتوي هذه البرامج على

قدرة كبيرة في إتاحة الفرصة للرأي والتعبير للمواطنين وهو األمر الذي لم تعتاضه األنظمة
الحكومية.

 -أن أبعاد المسئولية االجتماعية التي ينبغي مراجعتها من جانب اإلعالميين قد تم االلتزام بها

إلى حد كبير ،حيث تم احترام حق األفراد في الخصوصية وكذلك تم التأكيد على قيم الصدق

(الصدق الذاتي – صدق القول – صدق الفعل) ،إال أنه في أحيان كثيرة كان القائم باالتصال
يفتقد للموضوعية ،وكذلك كان يستخدم لغة غير محايدة في إدارة النقاش من خالل توجيه أسئلة

إيحائية للضيوف والجمهور المشارك في النقاش.
-6دراسة هبه حسين عبد الوهاب (1030م)

بعنوان " :مستويات مصداقية القنوات اإلخبارية العربية واألجنبية كما تراها الصفوة " دراسة مقارنة

(.

سعت هـذه الد ارسـة إلـى الوصـول لهـدف رئيسـي وهـو معرفـة مسـتويات المصـداقية للقنـوات

اإلخبارية الفضائية العربية واألجنبية كما تراها عينة من الصفوة.

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية وهي من البحوث الكمية ،اعتمدت الباحثـة فـي د ارسـتها
على منهج المسح بالعينة ،وقـد أجـرت الباحثـة د ارسـة ميدانيـه علـى عينـه قوامهـا  511مفـرده مـن

الصفوة المصرية.

وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها:
 -جاءت القنوات اإلخبارية الفضائية العربية على رأس القنوات التي يفضل الصفوة مشاهدتها

لمعرفة األخبار واألحداث الجارية ،تلتها القنوات اإلخبارية الفضائية األجنبية والموجهة.

 يعتمد أكثر من نصف أفراد العينة على القنوات اإلخبارية الفضائية العربية النتقاء األخبارواألحداث الجارية.

ثاني ا :الدراسات المتعلقة بتشكيل اتجاهات الرأي العام:
-3دراسة يوسف محمد يوسف (1036م)- :

بعنوان" :اعتماد اإلعالميين الفلسطينيين على القنوات الفضائية الفلسطينية كمصدر
للمعلومات إزاء قضايا الوحدة الوطنية".
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى اعتماد اإلعالميين الفلسطينيين على القنوات

الفضائية الفلسطينية كمصدر للمعلومات إزاء قضايا الوحدة الوطنية.
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استخدم الباحث المنهج الوصفي والمسحي والتي اعتمد فيها على المقابلة والدراسة الميدانية

لعدد  013مفردة من اإلعالميين الفلسطينيين.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،من بينها:

 -5تعود أهم أسباب اعتماد اإلعالميين في الضفة الغربية على القنوات الفضائية الفلسطينية

كمصدر للمعلومات إزاء قضايا الوحدة الوطنية ،إلى قيام الفضائيات بتحليل األحداث

الجارية وتقديمها للجمهور لحظة وقوعها.

 -2مساحة الحرية لدى القنوات الفضائية الفلسطينية محدودة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية،

ما ينعكس سلباً على األداء اإلعالمي ،وهو ما يدفع اإلعالميين لمتابعة فضائيات غير
فلسطينية لتلبية احتياجاتهم المعرفية حول قضايا الوحدة الوطنية.

 -0أظهرت الدراسة أن  %11..من اإلعالميين الفلسطينيين في الضفة الغربية يشاهدون
القنوات الفضائية الفلسطينية أقل من ساعتين يومياً ،بينما يشاهدها  %20.5أكثر من

أربع ساعات.

-1دراسة يحيي محمد محسن (1036م)- :

بعنوان" :دور الفضائيات العراقية في تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي نحو القضايا

السياسية".
هدفت الدراسة إلى قياس دور الفضائيات العراقية في تشكيل اتجاهات الشباب

الجامعي العراقي نحو القضايا السياسية المعاصرة من وجهة نظرهم ،من خالل بيان درجة
اعتمادهم على الفضائيات العراقية ،وتحديد القضايا ،والدوافع ،واإلشباعات المتحققة من تلك

المشاهدة ،وبيان الفروق الدالة إحصائياً على عدد من المتغيرات.

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً أداة االستبيان لعينة بلغت 252

مفردة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،من بينها:

 -5دوافع متابعة عينة الدراسة للفضائيات العراقية التي جاءت بمستوى مرتفع هي أنها تعالج
القضايا اليومية وتنقل النزاعات والخالفات السياسية وسرعة تغطية األحداث.

 -2أثبتت الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لدور الفضائيات العراقية في تشكيل
اتجاهات الشباب الجامعي نحو القضايا السياسية تعزى للعوامل الديموغرافية (الجنس،

العمر ،نوع الدراسة ،المرحلة الدراسية).

-1دراسة هشام أحمد عبد العاطي فايـد (1032م)- :

بعنوان" :دور خطاب الصفوة السياسية عبر القنوات الفضائية وشبكة اإلنترنت في تشكيل

اتجاهات الجمهور المصري نحو قضايا السياسة العامة":
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تهدف هذه الدراسة في التعرف على خصائص وسمات الصفوة السياسية عبر القنوات

الفضائية وشبكة اإلنترنت ،باإلضافة لتفسير الدور الذي يلعبه هذا الخطاب السياسي في تشكيل

اتجاهات الجمهور المصري نحو قضايا السياسة العامة في ،وتعد هذه الدراسة من الدراسات

التجريبية حيث تعتمد على المنهج التجريبي.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،ومن بينها:
 الوعي السياسي يؤثر بشكل ضعيف على شدة العالقة بين قوة االتجاه قبل التعرض-

وتقييم االطروحات السياسية بعد التعرض.

لم يؤثر الوعي السياسي على شدة العالقة بين القلق والتعلم حول القضية السياسية

المطروحة.

-4دراسة هبة صالح الدين قطب عبد المطلب (1034م)- :

بعنوان " :دور البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية المصرية في اتجاهات الشباب الجامعي نحو
بعض قضايا اإلصالح السياسي في مصر عقب ثورة  21يناير :دراسة تحليلية ميدانية":
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على دور البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية المصرية

في اتجاهات الشباب الجامعي نحو بعض قضايا اإلصالح السياسي عقب ثورة 21
يناير2355م ،وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية وفى إطارها استخدمت الباحثة المنهج

الوصفي باستخدام اسلوب المسح ،والمنهج المقارن ،واستخدم في ذلك استمارة تحليل مضمون
للبرامج الحوارية عينة الدراسة ،واستمارة استبيان لجمع البيانات .واستخدمت الباحثة في ذلك

عينة عشوائية قوامها من  033طالب وطالبة من الشباب الجامعي المصري من بين طالب

جامعتي المنوفية ومصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،ومن بينها:

 وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس االتجاه نحوقضايا اإلصالح السياسي تبعاً الختالف مستويات تعرض المبحوثين للبرامج الحوارية.

 -ومستويات المشاهدة المختلفة للبرامج الحوارية.

 وجود ارتباط موجب دال إحصائية بين كثافة مشاهدة المبحوثين للبرامج الحوارية بالقنواتالفضائية ومستويات االتجاه نحو قضايا اإلصالح السياسي في مصر.

-2دراسة مايا أحمد البيضا (1031م).

بعنوان " :التغطية التليفزيونية للقضايا اللبنانية السياسية وعالقتها باتجاهات الرأي العام اللبناني
نحوها ".
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قامت الباحثة برصد وتحليل أساليب التغطية الخبرية في نشرات األخبار والبرامج

اإلخبارية التي تقدمها القنوات الفضائية اللبنانية (المنار ،المستقبل ،اإلخبارية وتليفزيون لبنان)،
ودور هذه المادة الخبرية في تشكيل اتجاهات الرأي العام اللبناني نحو القضايا السياسية اللبنانية.
أجرت الباحثة دراسة ميدانية على عينة قوامها  033مفردة بنظام العينة العمدية من أفراد

المجتمع اللبناني ممن يشاهدون القنوات الفضائية اللبنانية ،وقد اعتمدت في دراستها على المنهج
المقارن إلخضاع الظاهرة محل البحث لعملية المقارنة ،وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها:

 تختلف معدالت مشاهدة المبحوثين باختالف أنواع البرامج بالقنوات الفضائية اللبنانية فقداتضح أن النشرات اإلخبارية وبرامج التحليالت اإلخبارية جاءت في الترتيب األول والثاني فيما

حلت برامج النقاش الحر في الترتيب الثالث لدى المبحوثين ،ثم البرامج والنشرات االقتصادية

التي جاءت في الترتيب الرابع ثم البرامج ذات الطابع الترفيهي في المركز الخامس.

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة في النقاط التالية ومنها:

-5تأتي أهمية هذه الدراسة من الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به القنوات الفضائية المصرية
كأحد المصادر األساسية التي يستقي منها الفرد معلوماته والتي تساعده في تنمية ثقافته

السياسية والوعي المعرفي وإدراك الفرد لكل ما يتعلق بما يدور حوله من أحداث.

-2أهمية دراسة القنوات الفضائية المصرية التي تعد بمثابة المنفذ على المجتمع والبيئة المحيطة.

-0معرفة اهم القضايا السياسية على الساحة المصرية والتي يتم تناولها من قبل القنوات الفضائية
وتشل بال الرأي العام.

-0تحقيق فهم أكبر للمتغيرات الكامنة في تشكيل الرأي العام في مصر والتي تتمثل في
االتجاهات الكامنة لجماهير المصريين .مما يضيف جديدا الى الدراسات الحالية ونتائجها.

-1المتغيرات الديموغرافية العديدة التي تتناولها الدراسة وكذلك المتغيرات االقتصادية واالجتماعية
ستسهم بشكل كبير في معرفة الفئات األكثر تأث اًر بتلك القنوات ومن ثم تشكيل آرائهم بنسبه أكبر.

أهداف الدراسة:
إن الهدف الرئيسي للدراسة هو تحليل قدرة القنوات الفضائية المصرية في التأثير على

اتجاهات الجمهور تجاه القضايا السياسية ،ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي مجموعه من األهداف
الفرعية التي تحاول الدراسة التوصل إليها:
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-5التعرف على مدى اعتماد المواطن المصري على هذه القنوات في الحصول على المعلومات
التي تهمه والمرتبطة بالقضايا السياسية.

-2التعرف على الموضوعات والقضايا التي تعالجها القنوات الفضائية المصرية وذلك للتعرف
على أبرز المفاهيم وحاالت المشاركة السياسية التي تعالجها تلك القنوات.
-0التعرف على مدى قدرة المواطن المصري في تشكيل اتجاهاته من خالل متابعه القنوات
الفضائية.
-0التعرف على الكيفية التي تشكل اتجاهات المشاهدين وجماعاتهم تجاه ما يعرض في هذه
القنوات من قضايا سياسية تحمل آراء معينة لمن يناقشها.
-1التعرف على الدور الذي تقوم به القنوات الفضائية المصرية في تشكيل اتجاهات الرأي العام
نحو القضايا السياسية المطروحة على الساحة.

-2دراسة تأثير العوامل الديموغرافية للمجتمع المصري والمتمثلة في (السن – النوع – المستوى
التعليمي – المستوى االجتماعي واالقتصادي) على قدرتهم في تكوين اتجاه معين تجاه

إحدى القضايا التي تتناولها تلك القنوات الفضائية.

تساؤلت الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بوضع مجموعة التساؤلت التية:
إلى جانب التساؤل الرئيسي السابق وهو:
ما هو دور القنوات الفضائية المصرية في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو القضايا السياسية؟
قام الباحث بوضع مجموعه من التساؤلت الفرعية هي:
-3ما هو مستوى تعرض الجمهور المصري (عينة الدراسة) للقنوات الفضائية المصرية بشكل
عام واإلخبارية بشكل خاص؟
-2ما مستوى المعرفة السياسية لدى الجمهور المصري (عينة الدراسة) وما اتجاهاته نحو
المشاركة السياسية؟

-0ماهي درجة اعتماد الجمهور المصري (عينة الدراسة) على القنوات الفضائية في الحصول
على معلوماتهم السياسية نحو القضايا الحالية؟
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-0ماهي القنوات الفضائية األكثر مشاهدة من جانب الجمهور المصري (عينة الدراسة)؟
-1مدى تناول القضايا األساسية بصوره موضوعيه في القنوات الفضائية موضوع الدراسة لدى
المبحوثين؟

-2ما السمات الديموغرافية للجمهور عينة الدراسة والذي يتابع القنوات الفضائية المصرية محل
الدراسة؟

-.ما مدى مساهمة القنوات الفضائية المصرية في تشكيل الرأي العام للجمهور المصري (عينة
الدراسة) وتكوين آراءه وأفعاله؟

-.ما هو مدى قدره القنوات الفضائية على توجيه الرأي العام نحو قضايا معينة وعدم النظر
لقضايا اخرى وتهميشها وتأثير ذلك على إدراك المبحوثين؟

فروض الدراسة:
تسعى هذه الدراسة الختبار عدد من الفروض من أجل تحقيق أهدافها وهي:
الفرض الول:
 توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين معدل تعرض المبحوثين (عينة الدراسة) للقنواتالفضائية ودرجة اعتمادهم عليها في الحصول على المعلومات السياسية.

الفرض الثاني:

 -توجد فروق دالة إحصائيا بين المبحوثين عينة الدراسة بحسب المتغيرات الديموجرافيا (النوع،

العمر ،المؤهل التعليمي ،مستوي الدخل الشهري لألسرة) في درجة اعتمادهم على القنوات
الفضائية في الحصول على المعلومات السياسية.

الفرض الثالث:

 توجد عالقة ارتباطه طردية بين معدل تعرض المبحوثين (عينة الدراسة) للقنوات الفضائيةوطبيعة االتجاه نحو القضايا موضوع الدراسة.

وينبثق عن هذا الفرض الرئيسي عدة فروض فرعية على النحو التالي:
 -1توجد عالقة ارتباطه طردية بين معدل تعرض المبحوثين (عينة الدراسة) للقنوات
الفضائية وطبيعة االتجاه نحو قضية االنتخابات البرلمانية

 -2توجد عالقة ارتباطه طردية بين معدل تعرض المبحوثين (عينة الدراسة) للقنوات
الفضائية وطبيعة االتجاه نحو قضية سد النهضة
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 -3توجد عالقة ارتباطه طردية بين معدل تعرض المبحوثين (عينة الدراسة) للقنوات
الفضائية وطبيعة االتجاه نحو قضية قناة السويس الجديدة

 -4توجد عالقة ارتباطه طردية بين معدل تعرض المبحوثين (عينة الدراسة) للقنوات
الفضائية وطبيعة االتجاه نحو قضية محاربة اإلرهاب

 -5توجد عالقة ارتباطه طردية بين معدل تعرض المبحوثين (عينة الدراسة) للقنوات
الفضائية وطبيعة االتجاه نحو قضية تصحيح الخطاب الديني

الفرض الرابع:
توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين درجة اعتماد المبحوثين عينة الدراسة على القنوات
الفضائية في الحصول على المعلومات السياسية وطبيعة االتجاه نحو القضايا موضوع الدراسة.
وينبثق عن هذا الفرض الرئيسي عدة فروض فرعية على النحو التالي:

 -1توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين درجة اعتماد المبحوثين عينة الدراسة على القنوات
الفضائية في الحصول على المعلومات السياسية وطبيعة االتجاه نحو قضية االنتخابات

البرلمانية

 -2توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين درجة اعتماد المبحوثين عينة الدراسة على القنوات
الفضائية في الحصول على المعلومات السياسية وطبيعة االتجاه نحو قضية سد النهضة

 -3توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين درجة اعتماد المبحوثين عينة الدراسة على القنوات
الفضائية في الحصول على المعلومات السياسية وطبيعة االتجاه نحو قضية قناة

السويس الجديدة

 -4توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين درجة اعتماد المبحوثين عينة الدراسة على القنوات
الفضائية في الحصول على المعلومات السياسية وطبيعة االتجاه نحو قضية محاربة

اإلرهاب

توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين درجة اعتماد المبحوثين عينة الدراسة على القنوات
الفضائية في الحصول على المعلومات السياسية وطبيعة االتجاه نحو قضية تصحيح

الخطاب الديني.

اإلجراءات المنهجية للدراسـة- :
نوع ومنهج الدراســة :نوع الدراسـة :أعتمد الباحث على الــدراسة الـوصفية.

منهج الدراسـة :استخدم الباحث فيها منهج المسح بالعينـة (قياس التجاهات).

مجتمع الدراسة:
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مجتمع الدراسة الميدانية:
ويتمثل مجتمع الدراسة من الجمهور المصري في سن ما بين  23 :5.عاماً فأكثر ،وهو

متوسط األعمار التي من الممكن لها مشاهدة تلك القنوات الفضائية والمتمثلة في محافظات (الدقهلية
– القاهرة – المنيا).

مجتمع الدراسة التحليلية:
يتمثل في القنوات الفضائية المصرية سواء كانت حكومية أو خاصة مما يتابعها

الجمهور ومما تتضمنه من برامج إخبارية وحوارية ،والتي تمثلت في قنوات (CBC –On E
 –Extraالنيل لألخبار – الفضائية المصرية).

عينة الدراسة:

-5عينة الدراسة التحليلية:
قام الباحث باختيار عدد من القنوات الفضائية المصرية االكثر مشاهدة من جانب

الجماهير وقد تمثلت في:

 -قنوات خاصة (قناة  ،On Eقناة  ،)CBCوقنوات حكومية (القناة الفضائية المصرية ،قناة

النيل لألخبار)

 البرامج الحوارية واإلخبارية التي جاءت في تلك القنوات الفضائية عينة الدراسة والتي تمثلتفي برامج (كل يوم لقناة –On Eلقناة  –CBCمن القاهرة لقناة النيل لألخبار – مباشر من
مصر لقناة الفضائية المصرية).
وقد تم إجراء الدراسة التحليلية على عدد من القضايا الهامة التي تشغل بال الرأي العام في

الوقت الحالي والمتمثلة في (قضية سد النهضة – قضية االنتخابات البرلمانية – قضية تجديد

الخطاب الديني – قضية مشروع تطوير قناة السويس الجديدة – قضية محاربة اإلرهاب).
-2عينة الدراسة الميدانية:

حيــث تتمثــل عينــة الد ارســة فــي عينــة عش ـوائية طبقيــة بســيطة ،حيــث تتكــون العينــة مــن 013

مفردة وذلك باستخادم أسـلوب التوزيـع المتسـاوي مـن عمـوم الشـعب المصـري ،ممثلـون الـذكور واإلنـاث
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مم ــن يش ــاهدون القنـ ـوات الفض ــائية المصـ ـرية وموزعـ ــون عل ــى محافظ ــات مص ــر المختلف ــة (القـــاهرة،

الدقهلية ،المنيا).

أدوات وأسلوب جمع البيانات:
استمارة تحليل المضمون:
اعتمدت الدراسة على أداة تحليل المضمون لبرامج  0قنوات من القنوات الفضائية
المصرية األكثر مشاهدة من جانب.
استمارة الستبيان:
استخدمها الباحث في إجراء الدراسة الميدانية لجمع المعلومات من العينة موضع

الدراسة.

اإلطار النظري للدراسة:

أولا :نظـرية العتماد على وسائل اإلعالم (- :)Mass Media Dependency Theory
وهذه النظرية ُيقصد بها االعتماد على وسائل اإلعالم درجة أهمية وسيلة معينه ألفراد كمصدر
عن األحداث والقضايا المثارة ،وال يرتبط االعتماد علي وسيلة باستخدامها ،فقد يقضي الفرد فترة طويلة

في استخدام وسيله معينة بينما يعتمد علي أخري كمصدر لمعلوماته ،فاالستخدام يعني معدل المتابعة،
أما االعتماد فيعنى درجة أهمية هذه الوسيلة في تلقى الفرد لها كمصدر لمعلوماته واختياره وتفضيله
لها ومدى تأثره بها.

وهذه النظرية تؤكد علي تزايد احتماالت االعتماد على وسائل اإلعالم في فترات التغير االجتماعي
والصراع وعدم االستقرار في المجتمع .حيث يتضمن عدم االستقرار نوعاَ من التحدي للمؤسسات

القائمة في المجتمع وعندما تصبح هذه التحديات فعالة وقائمة تزداد كثافة اعتماد األفراد على مصادر
المعلومات خالل تلك الفترات المختلفة لذا تعد مالئمة لموضوع الدراسة  ،وتقوم هذه النظرية على

أساس تفسير لماذا يكون لوسائل اإلعالم الجماهيري أحياناً تأثيرات قوية ومباشرة  ،وأحياناً أخرى لها
تأثيرات ضعيفة وغير مباشرة .

وتتمثل افتراضات هذه النظرية فيما يلى -:
 -5يفترض من وسائل اإلعالم أن تحقق قد اًر كبي اًر من التأثيرات السلوكية والعاطفية والمعرفية ،
واحتمال تزيد هذه التأثيرات عندما تمد نظم وسائل اإلعالم األفراد بخدماتها وتوصل لهم معلومات

رئيسية وفريدة .

 -2أن احتمال زيادة هذه التأثيرات أصبح أم اًر وارداً خاصة عندما توجد هناك درجة عالية من عدم
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االستقرار في المجتمع والذى يؤدى إلى الصراع والتغيير.

 -0أن تغيير حالة الجمهور المعرفية والعاطفية والسلوكية تستطع من خالل دورها بأن تغير كالً من
وسائل اإلعالم والمجتمع  ،وهذا ما قد تعنيه العالقة الثالثية بين وسائل اإلعالم والجمهور والمجتمع.

وتبرز مدى نجاح وفعالية نظرية االعتماد في قدرة وسائل اإلعالم على تحقيق قدر أكبر من التأثير
المعرفي والسلوكي والعاطفي وذلك عندما تقوم وسائل اإلعالم بوظيفة نقل المعلومات بشكل متميز
ومكثف وفعال.

ثاني ا :نظرية الفجوة المعرفية KNOWLEDGE GAP:
تعتمد هذه الدراسة في إطارها وفروضها النظرية على نظرية فجوة المعرفة ( Knowledge
 )Gapحيث تالئم هذه النظرية موضوع الدراسة حيث تبحث دور القنوات الفضائية المصرية في
تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو القضايا السياسية
فرض فجوة المعرفة:
مع تزايد انتشار المعلومات التي تقدمها وسائل االعالم في المجتمع ،فإن الفئات األعلى

في المستوى االجتماعي واالقتصادي قادرة على أن تكتسب هذه المعلومات بمعدل أسرع من

الفئات ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي المنخفض مما يؤدى إلى اتساع فجوة المعرفة بين

الطبقات المختلفة بدال من تضييقها.
ويمكن قياس فروض فجوة المعرفة بأسلوبين هما:
-5خالل فترة زمنية محددة :حيث يتضح االرتباط األكبر بين التعليم واكتساب المعرفة عن
الموضوعات التي تعكسها وسائل اإلعالم ،ويمكن في هذه الحالة أن تبرز فجوة المعرفة بسبب
متغير أو أكثر من متغيرات الخبرات السابقة .ومهارات االتصال ،والتفاعل االجتماعي ،والتعرض

االنتقائي حيث تزيد الفجوة مع زيادة تدفق المعلومات من وسائل االتصال.
-2خالل فترة زمنية طويلة نسبياً :حيث يمكن أن يحدث اكتساب المعرفة عن موضوع تنشره
وسائل االعالم ،ويكون الربط بين المستوى التعليمي واكتساب المعرفة أقل منه في الحالة
السابقة.

وألغراض اختبار فروض الفجوة المعرفية يرى تتنور وزمالؤه أنه يمكن إتمام ذلك منهجيا

من خالل الطريقتين التاليين- :

15

بمرور الوقت نجد أن اكتساب المعلومات األكثر شيوعا سوف يحدث بمعدل سريع بين

األعلى تعليما عن االقل تعليما.

في وقت معين سوف يكون هناك ارتباط عال بين اكتساب المعلومات والتعليم بالنسبة
للموضوعات االكثر شيوعا في وسائل االعالم عن الموضوعات االقل شيوعا وانتشارا.

نتائج الدراسة:
أولا نتائج الدراسة الميدانية:
-3هل تشاهد القنوات الفضائية المصرية؟
جدول رقم ()1

مدى مشاهدة القنوات الفضائية
ك

%

مدي مشاهدة القنوات الفضائية المصرية
أحيا ًنا

952

5.75

دائ ًما

142

..71

نادرا
ً

49

27.

454

144

اإلجمالي

ِّ
توضح بيانات الجدول السابق أن أغلب عينة الدراسة بنسبة  %1..2يشاهدون القنوات

دائما قرابة ثلث العينة بنسبة  ،%00.5على حين لم
الفضائية المصرية
ً
أحيانا ،بينما يشاهدها ً
نادر عن  .%9.0وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة
تزد نسبة من ال يشاهدونها إال ًا
عبد العزيز قبالن ،وذلك في مدى مشاهدة المجتمع المصري للقنوات الفضائية وتفوقه واحتالله

مرك از متقدماً على باقي الوسائل اإلعالمية واالتصالية في مشاهدتهم له ،وجاءت نسبة %03.2
من -عينة الدراسة(-أحيان ا) ممن يشاهدون القنوات الفضائية التليفزيونية منهم  %12.2من

الذكور و %00..من اإلناث.

وبذلك يتضح ارتفاع نسبة مشاهدة القنوات الفضائية بصفة دائمة لدى عينة الدراسة مما

يدل على تفضيلهم لتلك القنوات كمصدر رئيسي للمعلومات لديهم.
-1ما هو معدل مشاهدتك لتلك القنوات الفضائية المصرية؟
16

جدول رقم ( )9معدل مشاهدة القنوات الفضائية
ك

%

معدل مشاهدة القنوات الفضائية المصرية
من ساعة . :ساعات

..2

.57.

من  .ساعات 5 :ساعات

11

11

 5ساعات فأكثر

.4

57.

454

144

اإلجمالي

ِّ
توضح بيانات الجدول السابق أن ثالثة أرباع عينة الدراسة بنسبة  %.1.0يشاهدون

القنوات الفضائية المصرية من ساعة إلى  3ساعات ،بينما يشاهدها  %5.من عينة الدراسة من

 3ساعات إلى  5ساعات ،على حين لم تزد نسبة من يشاهدونها  5ساعات فأكثر عن .%2..
وهذا يفسر أيضا بيانات الجد ول السابق من حيث درجه التعرض للقنوات الفضائية حيث يؤكد

ارتفاع نسبه التعرض لتلك القنوات حيث يشاهد المبحوثين عينة الدراسة القنوات الفضائية لمده
تقترب من ثالث ساعات وهو ليس بالوقت القليل ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة

ياسمين سعيد عبد المنعم ،حيث بلغ معدل مشاهدة عينة الدراسة من الصفوة لدى الجمهور

يوميا (أقل من ساعة) في المقدمة بنسبة (.)%0.72
المصري للقنوات الفضائية ً

-1ما هي أهم القنوات الفضائية التي تحرص على متابعتها بشكل عام؟ حدد من فضلك مدى
مشاهدتك للقنوات التالية( :ن=)420

جدول رقم ( ).أهم القنوات التي تحرص على متابعتها بشكل عام
دائ ًما

معدل المشاهدة
القناة

أحيا ًنا

نادرا
ً

ك

%

ك

%

ك

%

الوزن
الترتيب
النسبي

On E

155

.57.

115

417.

22

99

.175

1

CBC
النهار
دريم
المحور
الفضائية المصرية
صدى البلد
النيل لألخبار

22
1.9
2.
51
59
45
55

99
927.
9175
117.
1.71
1479
147.

1.5
911
111
11.
141
151
191

.271
4174
4171
4175
.972
..7.
9174

1.5
144
155
919
944
9.5
955

.172
9979
.57.
4.71
5.7.
5974
5572

51
52
5175
547.
5.75
5975
5975

9
.
4
5
5
.
1

ِّ
ُّ
تصدر القنوات الفضائية المصرية الخاصة ألولويات
توضح بيانات الجدول السابق

المشاهدة لدي أغلب عينة الدراسة ،حيث جاءت قناة  On Eفي صدارة القنوات الفضائية التي
يحرص أغلب المحوتين على متابعتها بشكل عام بوزن نسبي قدره  ،%71.6تليها قناة CBC
بوزن نسبى قدره  ،%61ثم قناة النهار بوزن نسبي قدره  .%66ولعل أهم ما يفسر ذلك هو
17

اعتماد تلك القنوات على العديد من األساليب المختلفة مثل استضافة ضيوف على أعلى مستوى
وتعدد فقرات البرامج والقيام باستطالعات لمعرفه رأى الجمهور وكذلك االعتماد على مصادر

موثوق منها وعرض رسوم وخرائط بيانية على الشاشة مما يدعم تصدرها لقائمة ترتيب القنوات
الفضائية األكثر اعتمادا من قبل الجمهور عينه البحث.

وتختلف هذه النتيجة مـع مـا توصـلت إليـه د ارسـة أشـرف جـالل حسـن ،حيـث كانـت قنـاتي

دريــم والمحــور ف ــي مقدمــة القن ـوات الفض ــائية الخاصــة ومــدى الت ــأثير التــي كانــت تنف ــرد بــه ع ــن

القنـوات األخــرى ،ويرجــع ذلــك إلــى مــا أصــبحنا نتمتــع بــه حاليـاً مــن طفـره هائلــة فــي زيــادة إطــالق
االقمــار الصــناعية وزيــادة عــدد القن ـوات الفضــائية التــي تظهــر يومي ـاً بشــكل ملحــو وســرعان مــا
تحاول أن تثبت نفسها بمدى صدقها وتأثيرها على الجمهور لذا فتغلب عليها عدم الثبات والتغيـر

من حين آلخـر .ويفسر الباحث االختالف الذي يحـدث بـين كـل فتـرة واألخـرى عـن صـدارة نوعيـة

معينة من القنوات على األخرى يرجع ذلك إلى ما تشمله هـذه القنـوات الجديـدة التـي تظهـر مـؤخ اًر
علــى الســاحة اإلعالميــة مــن ميزانيــة كبيـرة تفــوق ســابقيها مــن هــذه القنـوات ومــا تمتلكــه مــن أدوات

تكنولوجية حديثة متطورة تكون أكثر كفاءه منها أيضاً ومما تقدمه من جديد لدى الجمهـور ومـدى
القرب منهم هو الذي يحقق صدارة القناة عن األخرى.

-4فيما يلي مجموعة من العبارات حول أسباب مشاهدتك القنوات الفضائية المصرية؟ من فضلك حدد
درجة موافقتك على كل عبارة من العبارات اآلتية( :ن=)420

جدول رقم ( )4أسباب مشاهدة القنوات الفضائية

معدل المشاهدة
العبارة
وجود مراسلين يقدمون تغطية فورية
لألحداث من موقعها
ألني تعودت على مشاهدتها
تتميز بالسرعة والدقة في نقل األخبار
تقدم برامج مميزة وذات أهمية
بالنسبة لي
تكسبني القدرة على الحوار مع
اآلخرين حول القضايا السياسية
تساعدني في تكوين رأى حول القضايا
السياسية المصرية
أشعر بمصداقيتها في عرض األحداث
ومناقشة القضايا
مثيرة ومشوقة على قدر عا ِل من
الجاذبية
تقدم تحليالت عميقة وتعليقات فورية
تعمل على إيجاد الحلول لما يواجه
الوطن من مشاكل

موافق تما ًما

موافق لحد ما

غير موافق

ك

%

ك

%

ك

%

الوزن
النسبي

الترتيب

1.4

9271

944

4474

115

9571

51

1

149
195

.175
91

1.5
12.

.172
4.71

1..
19.

9275
9179

5.7.
5575

9
.

115

9571

919

4.71

199

9.71

5579

4

195

9.71

114

44

145

.979

5579

5

199

9.71

1.5

.172

15.

.4

5474

5

19

1179

999

427.

145

.974

5172

.

11

1275

944

457.

151

.571

5175

1

11

1275

12.

4972

152

..75

547.

2

11

11

12.

4.71

1.9

.179

5272

14

18

موافق تما ًما

موافق لحد ما

غير موافق

العبارة

ك

%

ك

%

ك

%

الوزن
النسبي

الترتيب

تحافظ على المهنية في الداء وتهتم
بكل القضايا

15

1172

115

417.

1.2

.271

527.

11

معدل المشاهدة

ِّ
توضــح بيانــات الجــدول الســابق أن أهــم أســباب مشــاهدة القن ـوات الفضــائية المص ـرية وجــود م ارســلين
يقدمون تغطية فورية لألحداث من موقعها بـوزن نسـبي قـدره  ،%2.ثـم يليهـا فـي المركـز الثـاني التعـود

علــى مشــاهدة تلــك القن ـوات الفضــائية بــوزن نســبي قــدره  ،%2..0ثــم الســرعة والدقــة فــي نقــل األخبــار
بوزن نسبي قدره  ،%22.2ثـم تقـدم بـرامج مميـزة وذات أهميـة بـوزن نسـبى قـدره  .%22.2ثـم جـاء فـي

مؤخرة األسباب التي من أجلها يشاهد المبحوثين عينها الدراسة تلك القنوات الفضائية :أنها تعمـل علـى
إيجــاد حلــول لمــا يواجــه الــوطن مــن مشــاكل ،وأنهــا تحــافى علــى المهنيــة فــي األداء وتهــتم بكــل القضــايا
بوزن نسبى على الترتيب التالي  91.9ثم .19..
 –2ماهي أهم البرامج الحوارية التي تفضل مشاهدتها في تلك القنوات الفضائية؟ ((ن=)420

جدول رقم ( )5أهم البرامج الحوارية التي تفضل مشاهدتها

معدل المشاهدة
البرنامج
برنامج كل يوم
هنا
برنامج
العاصمة
برنامج ممكن
برنامج القاهرة
160
برنامج مباشر
من مصر
برنامج مصر
اليوم
من
برنامج
القاهرة
برنامج الطبعة
األولى
برنامج نبض
القاهرة
برنامج صباح
أون
برنامج دائرة
الضوء

أحيا ًنا

دائ ًما
ك

%

ك

%

..75 152 9575 115
11

11

144

.9

نادرا
ً
ك

%

ال أشاهد
ك

%

الوزن
النسبي

الترتيب

54

997. 149 1479

5575

1

19

.171 14. 1179

5271

9

5.71

.
4

11

9.7. 19. 1275

51

1.1 1571

54

957. 114 1479

2.

.271 1.2 947.

5.75

55

957. 114 147.

15

4472 114 1271

5.74

5

51

957. 114 1571

..

4974 121 1.71

5.7.

5

52

9.71 14. 1.71

1.

447. 941 1174

517.

.

5.

1171

29

9474

.9

15

5171 9..

4171

1

41

147.

2.

9175

.9

15

5171 9..

4.71

2

44

271

.2

1.75

1.

5.7. 944 127.

4572

14

91

579

55

5572 955 9974 141 1474

4975

11

19

.1

ِّ
توضح بيانات الجدول السابق أن أهم البرامج الحوارية التي يفضل المبحوثين مشاهدتها

في تلك القنوات الفضائية هي برنامج كل يوم على قناة  On Eبوزن نسبي قدره ،%22.1
وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ياسمين عبد المنعم ،والتي جاءت نتائج دراستها

بأن برنامج (هنا العاصمة) على قناة  CBCالخاصة كاألعلى مشاهدة من قبل عينة الدراسة.
-6هل حدث وأن غيرت رأيك السياسي نحو إحدى هذه القضايا عقب مشاهدتك ألحد البرامج؟

جدول رقم ( )5مدى تغيير الرأي السياسي نحو القضية
مدى تغيير الرأي السياسي

أحيا ًنا
لم يحدث أبدًا
دائ ًما

اإلجمالي

ك
.14
144
.5
454

%
5172
9.71
1
144

ِّ
أحيانا يغيرون
توضح بيانات الجدول السابق أن ِّ %2..9من المبحوثين عينة الدراسة ذكروا أنهم
ً
رأيهم السياسي نحو إحدى القضايا المطروحة للدراسة عقـب مشـاهدة أحـد البـرامج المفضـلة لـديهم،
بينما ذكـر  %20.5أن ذلـك لـم يحـدث أب ًـدا وأن غيـروا رأيهـم فـي هـذه القضـايا ،علـى حـين لـم تـزد
دائما عن .%.
نسبة َمن ذكروا أن هذا التغيير يحدث ً

 –2ماهي هذه القضية التي قمت بتغيير رأيك بها عقب مشاهدتك ألحد البرامج؟ (ن=)146

جدول رقم ( ).القضية التي قمت بتغيير رأيك فيها
ك

%

القضية
مشروع تطوير وتنمية قناة السويس

195

.571

االنتخابات البرلمانية

14

947.

محاربة اإلرهاب بكافة أنواعه

14

9.71

تصحيح الخطاب الديني

.1

9975

سد النهضة

.5

917.

ِّ
توضـ ــح بيانـ ــات الجـــدول السـ ــابق أن الموضـــوع الـــذي كـ ــان للب ـ ـرامج الحواري ــة السياس ــية بـــالقنوات

الفضائية الدور األكبـر فـي تغييـر أراء المبحـوثين بشـأنه كـان مشـروع تطـوير وتنميـة قنـاة السـويس
عند ِّ %02.5من المبحوثين عينة الدراسة ،يليه موضوع االنتخابات البرلمانية عند  ،%20.0ثم

محاربــة اإلرهــاب بكافــة أنواعــه عنــد ِّ %20.5مــن المبحــوثين ،ثــم تصــحيح الخطــاب الــديني بنســبة
ِّ %22.1م ــن المبح ــوثين ،ث ــم جـ ـاء ف ــي الترتي ــب األخي ــر م ــن حي ــث الموض ــوعات الت ــي س ــاعدت
القنوات الفضائية على تغيير رأى الجمهور عينـة الد ارسـة عقـب مشـاهده أحـد البـرامج هـو موضـوع

سد النهضة بنسبة .%25..

20

-8ماهي أنسب الطرق التي يمكن أن تؤثر على اتجاهك نحو القضية السياسية التي تعرض في
القنوات الفضائية؟

جدول رقم ( )1أنسب الطرق للتأثير على الرأي العام
ك

%

أنسب الطرق للتأثير على االتجاه السياسي
استخدام األدلة والبراهين العلمية

955

5271

عرض وجهات النظر المختلفة

124

4979

النقل عن مصادر موثوق فيها وشخصيات في مواقع المسئولية

1.4

.17.

استخدام اإلحصائيات واألرقام

144

.9

استخدام الرسوم والخرائط والصور

.5

157.

استمالة مشاعر الجمهور نحو قضية أو موضوع أو رأى أو شخصية

44
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ِّ
توضح بيانات الجدول السابق أن استخدام األدلة والبراهين العلمية يعد أنسب الطرق
التي يمكن أن تؤثر على االتجاه نحو القضية السياسية التي تعرض في القنوات الفضائية عند
 %19.5من المبحوثين عينة الدراسة ،يليه عرض وجهات النظر المختلفة بنسبة  ،%02.2ثم

النقل عن مصادر موثوق فيها وشخصيات في مواقع المسئولية بنسبة  ،%0...ثم استخدام

أخير
اإلحصائيات واألرقام بنسبة  ،%02ثم استخدام الرسوم والخرائط والصور بنسبة  ،%52..و ًا
استمالة مشاعر الجمهور نحو قضية أو موضوع أو رأى أو شخصية بنسبة .%9..
-9في رأيك ماهي مقترحاتك لتطوير القنوات الفضائية لتكون أكثر تأثي ار في الرأي العام؟

جدول رقم ( )2مقترحات لتطوير القنوات الفضائية

ك

%

مقترحات لتطوير القنوات الفضائية
عرض الحقائق والوقائع كما هي على أرض الواقع

954

5575

النقل الحي للوقائع واألحداث من مكان الحدث

155

.572

عرض وجهات النظر المختلفة للموضوعات المقترحة

194

9.75

استضافة خبراء أو متخصصين ممن لهم عرقة بشأن القضية المطروحة

199

9.71

اآلنية والفورية في معالجة األحداث

2.

947.

ِّ
توضح بيانات الجدول السابق مقترحات المبحوثين لتطوير القنوات الفضائية لتكون أكثر

تأثي اًر في الرأي العام ،حيث جاء على رأس هذه المقترحات عرض الحقائق والوقائع كما هي على

أرض الواقع بنسبة  ،%11.2يليه النقل الحي للوقائع واألحداث من مكان الحدث بنسبة
 ،%02.9ثم عرض وجهات النظر المختلفة للموضوعات المقترحة بنسبة  ،%2..2ثم استضافة

أخير اآلنية
خبراء أو متخصصين ممن لهم عرقة بشأن القضية المطروحة بنسبة  ،%2..5و ًا
والفورية في معالجة األحداث بنسبة .%23..
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النتائج العامة للدراسة- :
-5أغلب عينة الدراسة يشاهدون القنوات الفضائية أحياناً بنسبة  ،%1..2بينما يشاهدها دائماً
ما يقرب من ثلث العينة بنسبة  ،%00.5ولم تزد نسبة من يشاهدونها ناد اًر عن  .%9.0وبذلك
يتضح ارتفاع نسبة مشاهدة القنوات الفضائية بصفة دائمة لدى عينة الدراسة مما يدل على
تفضيلهم لتلك القنوات كمصدر رئيسي للمعلومات لديهم.

-2البرامج السياسية تأتى على رأس البرامج األكثر تفضيالً لدى المبحوثين عينة الدراسة بنسبة
 ،%0..9يليها وبفارق بسيط البرامج الترفيهية بنسبة  ،%02.2ثم البرامج الرياضية بنسبة
 ،%00.2فالبرامج االجتماعية بنسبة  ،%21.0ويعد تفضيل المبحوثين عينة الدراسة للبرامج

السياسية يرجع لطبيعة المرحلة التي تعيشها مصر اآلن ووجود تلك القضايا الهامة التي تشغل
بال الرأي العام.

-0تتصدر القنوات الفضائية المصرية الخاصة أولويات المشاهدة لدى أغلب عينة البحث ،حيث

جاءت قناة  On Eفي صدارة القنوات الفضائية التي يحرص أغلب المبحوثين على متابعتها
بشكل عام بنسبة  ،%.0.5تليها في المرتبة الثانية وبفارق بسيط قناة  CBCبنسبة .%.5.2

-0قناة  CBCهي القناة األكثر تفضيالً في متابعة األحداث السياسية لدى غالبية عينة الدراسة
بنسبة  ،%12.9يليها بفارق كبير نسبياً قناة النيل لألخبار بنسبة  ،%59.5وجاءت القناة
الفضائية المصرية في مؤخرة القنوات من ناحية تفضيلها في متابعة األحداث السياسية بنسبة

.%52

-1برنامج كل يوم على قناة  On Eجاء في مقدمة البرامج التي يفضل المبحوثين مشاهدتها وذلك

بنسبة  ،%22.1يليه برنامج هنا العاصمة على قناة  CBCبنسبة  ،%1..5على حين جاء

برنامج دائه الضوء على قناة النهار في الترتيب األخير كأحد البرامج التي يفضل المبحوثين عينة

الدراسة مشاهدتها بنسبة .%02.1

 % 2..9-2من المبحوثين عينة الدراسة ذكروا أنهم أحياناً يغيرون رأيهم السياسي نحو إحدى

القضايا المطروحة للدراسة عقب مشاهدتهم ألحد البرامج المفضلة لديهم ،في حين ذكر  %20.5أن

ذلك لم يحدث أبدًا وأن غيروا رأيهم في هذه القضايا ،على حين لم تزد نسبة من ذكروا أن هذا

التغيير يحدث دائمًا عن .% .

إحصائيا بين معدل تعرض المبحوثين (عينة الدراسة)
-.وجود عالقة ارتباطية طردية دالة
ً
للقنوات الفضائية من جانب ودرجة االعتماد على قناة  On Eكمصدر رئيسي للمعلومات ِّمن
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إحصائيا عند مستوي
جانب أخر ،حيث بلغت قيمة معامل بيرسون  3.590وهي قيمة دالة
ً
معنوية  ،3.35ما يعني أنها عالقة شديدة المعنوية.
-.عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة اعتماد المبحوثين عينة الدراسة على قناة  On Eفي
الحصول على المعلومات السياسية بحسب المتغيرات الديموغرافية (وهي متغيرات :النوع،

العمر ،المؤهل التعليمي ،مستوي الدخل الشهري لألسرة) ،حيث كانت قيمة مستوي المعنوية مع
جميع المتغيرات الديموغرافية أكبر من  ،3.31ما يعنى أن درجة االعتماد على قناة  On Eلم
يتدخل أي ِّمن المتغيرات الديموغرافية في تقرير االختالفات فيها.

-6موضوع محاربة اإلرهاب جاء على رأس الموضوعات التي اهتمت البرامج محل التحليل
بتناولها بنسبة  ،%..44يليه موضوع مشروع تنمية وتطوير قناة السويس بنسبة  ،%4344ثم

موضوع تصحيح الخطاب الديني بنسبة  ،%4147ثم موضوع االنتخابات البرلمانية بنسبة

أخير جاء موضوع سد النهضة بنسبة .%.43
 ،%1647و ًا
استخداما في البرامج محل التحليل كانت صور حية بنسبة ،23.5
-53أكثر عناصر الجذب
ً
يليها التقارير الخارجية بنسبة  ،%00.5ثم المواد الوثائقية بنسبة  ،%5..0ولم تزد نسبة
الفقرات التي لم تستخدم أي ِّمن عناصر الجذب عن .%50

استخداما في البرامج محل التحليل كان أسلوب االكتفاء بالمعلومات
-55أكثر أساليب اإلقناع
ً
فقط بنسبة  ،%.2.5يليه عرض وجهات نظر متعددة بنسبة  ،%5..5ثم عرض وجهة نظر
أخير عرض وجهتي نظر بنسبة .%5.0
واحدة بنسبة  ،%0.0و ًا

توصيات الدراسة:

-5ضرورة التعرف على خصائص الجمهور المستهدف من القنوات الفضائية ودوافعه ،ويشمل
ذلك معرفة النوع والسن والمستوى االجتماعي واالقتصادي ،مما يساعد على وصول
الرسالة اإلعالمية بصورة صحيحة.

-2ضرورة استخدام أكثر من أسلوب في تقديم البرامج وبصورة متوازنة تتفق مع طبيعة المادة
المقدمة ،أيضاً يجب التركيز على طرق اإليضاح المتعددة لمحاولة شرح وتبسيط المعلومة
المقدمة بطريقة مثلى.

-0التركيز على وجود العناصر األكثر جذباً لالنتباه في طريقه عرض البرامج.

-0ضرورة توظيف التطور التكنولوجي الحديث بما يحقق إنتاج البرنامج بالطريقة المثلى
وبأسلوب مبتكر يحقق التشويق واإلثارة والجذب والتميز والتفرد.

-1ضرورة تطوير أفكار البرامج المقدمة بالقنوات الفضائية في المجال السياسي خاصة وبما
يتالءم مع المتغيرات المحلية والعالمية.
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الكلمات المفتاحية:
 -الـدور.

 القنوات الفضائيات المصـرية. -القضايا السيـاسيـة.

– الرأي العام.
– تشكيل االتجاهات.

مراجع الدراسة:

أولا :المراجع باللغة العربية:
الرسائل العلمية:
 )5أسيل وليد أبو سليم ،اعتماد المرأة األردنية على القنوات الفضائية العربية كمصدر للمعلومات

حول حقوقها :دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير غير منشورة( ،كلية اإلعالم ،جامعة اليرموك،

235.م).

 )2أيمن فيصل محمود ،دور النشرات اإلخبارية بقناة الجزيرة في ترتيب أولويات النخبة تجاه
القضايا السياسية :دراسة تحليلية ميدانية ،رسالة ماجستير غير منشورة( ،كلية اإلعالم،

جامعة اليرموك235. ،م).
 )0زينب الحسيني رجب بالل ريحان " ،االساليب اإلقناعية في البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية
المصرية في معالجة أحداث المرحلة االنتقالية “ ،رسالة ماجستير غير منشورة( ،جامعة
المنصورة ،كلية التربية النوعية ،قسم اإلعالم التربوي2350 ،م).

 )0السيد محمد أبو شعشع حسن " ،دور برامج المشاركة الجماهيرية بالفضائيات في دعم حرية
التعبير " ،رسالة ماجستير غير منشورة( ،جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم ،قسم اإلذاعة
والتليفزيون2352 ،م).

 )1هبة صالح الدين قطب عبد المطلب" ،دور البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية المصرية في

اتجاهات الشباب الجامعي نحو بعض قضايا اإلصالح السياسي في مصر عقب ثورة 21

يناير :دراسة تحليلية ميدانية “ ،رسالة ماجستير غير منشورة( ،جامعة المنصورة ،كلية
التربية النوعية ،قسم اإلعالم التربوي2350 ،م).

 )2هشام أحمد عبد العاطي فايد" ،دور خطاب الصفوة السياسية عبر القنوات الفضائية وشبكة

اإلنترنت في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو قضايا السياسة العامة" ،رسالة دكتوراه

غير منشورة( ،جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم ،قسم اإلذاعة والتليفزيون2351 ،م).

 ).ياسمين محمد عبد المنعم " ،عالقة الصفوة المصرية بالبرامج الحوارية التليفزيونيـة “ ،رسالة
دكتوراه غير منشورة( ،جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم ،قسم اإلذاعة والتليفزيون2351 ،م).
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 ).يحيي محمد محسن ،دور الفضائيات العراقية في تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي نحو
القضايا السياسية :دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير غير منشورة( ،كلية اإلعالم ،جامعة

الشرق األوسط2352 ،م).

 )9يوسف محمد يوسف ،اعتماد اإلعالميين الفلسطينيين على القنوات الفضائية الفلسطينية

كمصدر للمعلومات إزاء قضايا الوحدة الوطنية :دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير غير

الكتب:

منشورة( ،كلية اإلعالم ،جامعة الشرق األوسط2352 ،م).

 )5حسن عماد مكاوي وليلي حسين السيد :التصال ونظرياته المعاصرة( ،القاهرة – الدار
المصرية اللبنانية .الطبعة الثانية 2335.م).

 )2حميدة سميسم :نظرية الرأي العام ،الدار الثقافية للنشر ،ط 2331 ،5م.

 )0خالد محمد ميالد :الفضائيات العربية واألجنبية ،الواقع – األهداف – التحديات( ،القاهرة،
دار النهضة العربية2339 ،م).

 )0عاطف عدلي العبد :الرأي العام وطرق قياسه (القاهرة ،دار الفكر العربي2333 ،م).

 )1عاطف عدلي العبد :القنوات المتخصصة ،أنواعها ،جمهورها ،بحوثها وأخالقياتها،
(القاهرة :دار الفكر العربي2332 ،م).

 )2عاطف عدلي العبد :مدخل إلى التصال والرأي العام ،األسس النظرية واإلسهامات
العربية( ،القاهرة ،دار الفكر العربي599. ،م).

 ).عبد هللا محمد زلطه :الرأي العام واإلعالم( ،القاهرة ،دار الفكر العربي2332 ،م).

 ).عدلي العبد :الراي العام وطرق قياسه األسس النظرية والجوانب المنهجية ،النماذج
التطبيقية والتدريبات العملية ،ط( 3القاهرة :دار الفكر العربي2332 ،م).

 )9عدلي رضا ،عاطف العبد :إدارة المؤسسات اإلعالمية ،ط( ،2القاهرة ،دار الفكر العربي،
2333م).

)30

الفين توفلر :تحول السلطة ،ترجمه لبنى الريدى (القاهرة ،الهيئة المصرية العامة

للكتاب ،الجزء الثاني5992 ،م).

البحوث المنشورة في الدوريات والمجالت العلمية:
 )5إيناس محمد أبو يوسف :الوعي السياسي واالنتخابي لدى طالب الجامعات ،دراسة ميدانية على
طالب جامعة القاهرة (مجلة الرأي العام ،جامعة القاهرة ،كلية االعالم ،يناير 2335م).

 )2عادل عبد الغفار :الشباب المصري والتلفزيون محددات السلوك االتصالية وعاداته (جامعة
القاهرة ،كلية اإلعالم بحث منشور بالمجلة المصرية لبحوث الرأي العام ،المجلد الثالث،
العدد الثالث يوليه 2332م).
25

 دور القنوات الفضائية في زيادة المشاركة الجماهيرية (مجلة البحوث:) عادل فهمي البيومي0
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.)م2335، م2332 والتلفزيون

) كلمة السيد صفوت الشريف وزير اإلعالم المصري في الحلقة النقاشية حول تحديات القنوات0
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