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محتويات العدد

   تأثيــر اتصــاالت التعلــم التنظيمــي علــى مســتوى متكــني العاملــني وعالقــة 
ذلــك بالتميــز التنظيمــي: دراســة ميدانيــة علــى عينة مــن املنظمات العاملة 
يف مصــر                                                          أ.م.د. رمي أحمــد عــادل طــه محمــد        

»فيســبوك«  إلعالنــات  الســعودي  املســتهلك  جتنــب  يف  املؤثــرة  العوامــل    
وعالقتهــا بالســمات الشــخصية             د. حســام حامــد إبراهيــم عبــد اجلليــل

   مالمــح البطــل اليابانــي يف عصــر االنفتــاح »ميجــي« كمــا تعكســها األفــالم 
اليابانيــة )دراســة حتليلــة(             د. ربــاب حســني محمــود عبــد اهلل العجمــاوي

   التعـــرض ملواقـــع التواصـــل االجتماعـــي وعالقتـــه باالغتـــراب السياســـي 
وانعكاســـه علـــى املشـــاركة السياســـية لـــدى الشـــباب املصـــري

د. هبة اهلل صالح السيد صالح

    أطــر تقــدمي مواقــع الصحــف املصريــة لقضايــا تطويــر التعليــم مــا قبــل 
اجلامعــي يف الفتــرة مــن 1 يونيــو2018 إلــى 1 يوليــو2019- دراســة حتليليــة 
مقارنــة                                                                               د.  رمي جنيــب زناتــي

     واقع ومستقبل التأهيل األكادميي للمحرر املتكامل يف برامج اإلعالم 
يف مصر                                                    د. سارة طلعت، د. نفيسة السعيد

   إدراك الفتــاة اجلامعيــة ملفهــوم املســئولية االجتماعيــة املقــدم يف برامــج 
املــرأة بالقنــوات الفضائيــة وعالقتــه مبشــاركتها السياســية

 د. منال عبده محمد منصور
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التحريــر  أســاليب  تطــور  نحــو  املصريــني  الصحفيــني  اجتاهــات      
)دراســة ميدانيــة(  املصريــة   اإللكترونيــة  اإلخباريــة  باملواقــع  الصحفــي 
د . وفاء جمال درويش عبد الغفار

    اســتخدام األشــكال اإلذاعية والتليفزيونية يف مواقع التواصل 
حتليليــة   »دراســة  أدائهــا  مبســتوى  وعالقتــه  االجتماعــي 
جميــل عــادل جميــل موســى زيــن وميدانيــة«       

     دور البرامج احلوارية يف تشكيل ادراك الشباب خلطط التنمية
        القومية                                       محمد رفاعي شوقي ابراهيم عمار







The Use of Radio and Television Forms in Social Media 

Websites and Its Relation to Its Level of Performance

“An Analytical and Field Study “

استخدام األشكال اإلذاعية والتليفزيونية

 يف مواقع التواصل االجتماعي وعالقته مبستوى أدائها
»دراسة حتليلية وميدانية«

جميل عادل جميل موسى زين

باحث إعالم



استخدام األشكال اإلذاعية والتليفزيونية يف مواقع التواصل االجتماعي وعالقته مبستوى أدائها

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 4928

تهــدف هــذه الدراســة الــى  معرفــة مــدى اســتخدام األشــكال اإلذاعيــة والتليفزيونيــة يف مواقع التواصــل االجتماعي 
ــة  ــى الشــبكات االجتماعي ــك األشــكال عل ــه ملضمــون تل ــور ودوافع ــا، وحجــم تعــرض اجلمه ــه مبســتوى أدائه وعالقت
وبخاصــة الفيســبوك ومــدى تأثيرهــا علــى مســتوى أداء تلــك املواقــع، تنتمــي الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة 
التــي اعتمــد فيهــا الباحــث علــى نظريــة ثــراء الوســيلة، وقــام بإجــراء دراســة حتليليــة لثــالث صفحــات علــى موقــع 
الفيســبوك هــي: )صفحــة اليــوم الســابع- MBC مصــر– جنــوم أف إم( باســتخدام األســبوع الصناعــي وذلــك خــالل 
الفتــرة مــن 1 إبريــل حتــى 19 مايــو 2020، وقــام بإجــراء دراســة ميدانيــة علــى عينــة عشــوائية قوامهــا )476( مــن 

اجلمهــور املصــري العــام املســتخدم ملوقــع الفيــس بــوك.

وجاءت أهم النتائج:

كانــت أكثــر مــدة زمنيــة مت اســتخدامها يف املنشــورات املتعلقــة باألشــكال اإلذاعيــة والتلفزيونيــة هــي أقــل مــن 
ــى 15 دقيقــة، و تنوعــت صفحــات الدراســة يف منشــوراتها ذات  ــي املــدة مــن 5 إل ــز الثان ــق، وجــاء يف املرك 5 دقائ
الصلــة باألشــكال اإلذاعيــة والتلفزيونيــة يف اســتخدامها ألســاليب املعاجلــة املختلفــة، حيــث احتــل أســلوب مناقشــة 
اآلراء املركــز األول، ويف املرتبــة الثانيــة جــاء أســلوب عــرض احلقائــق، وأظهــرت النتائــج أن %95.3 مــن املبحوثــن 
ــم، بينمــا %3.9 منهــم يتعرضــون ملواقــع  ــر شــبكة اإلنترنــت بشــكل دائ يتعرضــون ملواقــع التواصــل االجتماعــي عب

ــك املواقــع. ــادرًا مــا يتعرضــون لتل ــي %0.9 ن ــا وحوال التواصــل االجتماعــي أحياًن

الكلمات املفتاحية: األشكال اإلذاعية والتليفزيونية- مواقع التواصل االجتماعي- الفيس بوك- مستوى األداء.

This study aims to know the extent of the use of radio and television forms in 
social networking sites and its relationship to their level of performance, the extent 
of audience exposure and motives for the content of these forms on social networks, 
especially Facebook, and their impact on the level of performance of those sites, the 
study belongs to descriptive studies in which the researcher relied on the theory of 
wealth The method, and conducted an analytical study for three pages on Facebook, 
namely: [The Seventh Day Page - MBC Egypt - Nogoum FM] using the Industrial 
Week, during the period from April 1 to May 19, 2020, and conducted a field study on 
a random sample of (476) Of the general Egyptian public user of Facebook.

The most important results were:
The most time period used in publications related to radio and television forms 

was less than 5 minutes, and came in second place, duration from 5 to 15 minutes. 
Opinions came first, and the method of presenting facts came in second place, and 
the results showed that 95.3% of the respondents are exposed to social networking 
sites via the Internet permanently, while 3.9% of them are exposed to social media 
sometimes, and about 0.9% are rarely exposed to these sites.

key words: Radio and Television Forms- Social Media Websites- face book - Level 
of Performance

ملخص الدراسة
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يعد العصر احلالي هو عصر ثورة االتصاالت التي تنمو بشكل متسارع بفضل التقنيات  
شكلت شبكة اإلنترنت إحدى أهم وسائل التواصل التي أضحت تسيطر  احلديثة واملتطورة، وقد  

على العالم مبا تقدمه من خبر مباشر يواكب اللحظة، ويسمح مبعايشة احلدث حال وقوعه دون  
ابة تتحكم يف صناعته، كما هو احلال يف اإلعالم التقليدي، ولعل مواقع التواصل  تدخل أي رق 

ما يستقطب املستخدمني لكم احلرية الهائلة التي ينتج    االجتماعي خصوًصا "فيسبوك" من أهم 
  . من خاللها األفراد محتواهم اخلاص بهم 

وبخاصة   االجتماعي  التواصل  مواقع  على  اإلعالمية  الصفحات  تنوع  بوك  ومع  الفيس 
املضامني املتنوعة يف سهولة عززت  (محور الدراسة) والتي باتت تستقطب اجلماهير وتقدم لهم  

الفرد يف القيام بأدوار جديدة، ومكَّنت من لم يكونوا جزًءا من عملية اإلنتاج اإلعالمي من  قدرة 
بآرائهم، فهذه  إ ال   املشاركة  السلبي  لى اجلمهور  تطبيقات جعلت اجلمهور يتحول من اجلمهور 

  .مع املحتوى املقدم   النشط عبر املشاركة باآلراء والتفاعل 
التواصل   مواقع  عن  وتعد  والكشف  املعلومات  مصادر  من  مصدًرا  حالًيا  االجتماعي 

القضايا واملشكالت، والتعبير عن اآلراء ووجهات النظر، وقد أسهم االنتشار الواسع لشبكات  
على   التأثير  إلى  االجتماعي  إلى  التواصل  الوسائل  بتلك  حدا  التقليدي؛ مما  اإلعالم  وسائل 

ا  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  مع  استخدام  التواصل  يف  واستخدامها  لبرامجها  لدعاية 
اجلمهور؛ فظهرت الصفحات اإلعالمية التي استخدمت أشكاًال من وسائل اإلعالم التقليدي،  

  . بحت مؤثرة وأسهمت يف جذب الكثير من اجلماهير لتلك الصفحات وأص 
لذا تسعى هذه الدراسة لرصد وحتليل مدى استخدم الصفحات اإلعالمية على موقع  

أدائها، من خالل رصد دوافع  الف  والتليفزيونية وعالقته مبستوى  اإلذاعية  يسبوك لألشكال 
  اجلمهور وحجم تعرضه ملضمون تلك الصفحات ومدى تأثره بها. 
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  الدراسات السابقة: 
العلم  املسح  خالل  ق من  الدراسة،  ملوضوع  من  ي  إليه  توصلت  ما  بتقسيم  الباحث  ام 

  النحو التالي: دراسات إلى محورين، وذلك على  
 دراسات تناولت مضمون مواقع التواصل االجتماعي وطبيعة  املحور األول :

  االستخدام.
 دراسات تناولت األشكال اإلذاعية والتليفزيونية املستخدمة بوسائل  املحور الثاني :

 . املختلفة وتأثيراتهااإلعالم 
ماعي وطبيعة  أوًال: املحور األول: دراسات تناولت مضمون مواقع التواصل االجت

  االستخدام:
1-) شاهني  أسامة  لشبكات 2020رباب  املصري  الشباب  تعرض  "أثر  وموضوعها:   ،(

 :)1(التواصل االجتماعي على اجتاهاتهم نحو القضايا القومية دراسة تطبيقية"
الدراسة   وحتليهدفت  رصد  على  إلى  االجتماعي  التواصل  شبكات  تتركه  الذي  األثر  ل 

املصري نحو القضايا القومية، من خالل رصد وحتليل محتوى شبكات اجتاهات الشباب  
التواصل االجتماعي (الفيس بوك منوذًجا) بشأن قضايا الدراسة، والتعرف على أشكال 

التي  وطبيعة تقدمي املعلومات عن قضايا الدراسة، ومعرف التواصل االجتماعي  ة شبكات 
منهج املسح بشقيه التحليلي وامليداني تفضلها عينة الدراسة، وقد اعتمدت الباحثة على  

عام  مجال  خلق  على  الشبكات  تلك  قدرة  مدى  لرصد  العام؛  املجال  نظرية  باستخدام 
  إلكتروني حول القضايا القومية محل الدراسة.

  ومتثلت أهم النتائج يف: 
منية جاءت يف املرتبة األولى من حيث نوعية املضمون املقدم يف صحف  وعات األأن املوض

اسة، وأن أغلب األخبار التي نشرت على صحف الدراسة جاءت إخبارية يف الترتيب  الدر
االجتاه  هيمنة  الدراسة  وأوضحت  الثاني،  الترتيب  احلقائق يف  عن  الكشف  يليها  األول، 

الصح املعارض جاء يف اإليجابي يف اجتاهات معاجلة  أن االجتاه  كما  الدراسة،  ف عينة 
التع يف  اجلمهور  اجتاهات  ثم  صدارة  املحايد  االجتاه  يليه  القومية  القضايا  على  ليقات 

االجتماعي  التواصل  لشبكات  املبحوثني  تعرض  معدل  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  املؤيد، 
ث دائمة،  غير  بصورة  ثم  األولى،  املرتبة  يف  دائمة  بصورة  املرتبة  جاء  يف  نادرة  بصورة  م 

املب يستغرقها  التي  الزمنية  املدة  بلغت  كما  التواصل الثالثة،  شبكات  متابعة  يف  حوثون 
ثم من ساعة لساعتني ثم أقل من ساعة، وأن    االجتماعي يومًيا (أكثر من ثالث ساعات) 

لومات، أسباب استخدام املبحوثني لشبكات التواصل االجتماعي جاء ملعرفة األخبار واملع
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  ثم للتسلية والترفيه، ثم لسهولة استخدامها يف أي وقت دون التقيد مبوعد.
) بعنوان "دور املواقع اإلخبارية والتواصل االجتماعي يف  2019دراسة وليد النحاس ( -2

  : )2(تشكيل اجتاهات الرأي العام املصري نحو القضايا العامة" 
بارية وشبكات التواصل االجتماعي يف هدفت الدراسة إلى رصد وقياس دور املواقع اإلخ

ايا العامة املهمة التي تفرض نفسها بقوة  اهات الرأي العام املصري نحو القضتشكيل اجت
على الساحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية املصرية، وقد استمدت هذه الدراسة 

وشبكات   إخبارية  مواقع  من  تضمه  مبا  اإلنترنت،  شبكة  أهمية  من  اجتماعية أهميتها 
ا على التفاعل مع ومنتديات، والتي استطاعت أن توفر إعالًما بديًال سريع االنتشار قادرً 

العام، كمجال   الباحث نظريتي االعتماد على وسائل اإلعالم، واملجال  اجلماهير، واختار 
استمارة   على  الباحث  فيها  اعتمد  التي  الوصفية  الدراسات  من  وتعد  للدراسة،  نظري 

قوامها  االستبانة   متاحة  البيانات عبر عينة عمدية  مبحوث من مستخدمي   400جلمع 
 بارية ومواقع التواصل االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت بشكل منتظم. املواقع اإلخ

  يف:  النتائجومتثلت أهم 

النتائج 81,4أن   وأوضحت  "دائًما"،  اإلنترنت  الدراسة يستخدمون  املبحوثني عينة  % من 
استخدام   دوافع  دافع تعدد  جاء  فقد  لإلنترنت،  الدراسة  عينة  املصري  العام  الرأي 

%،  78,8م اإلنترنت بنسبة مرتفعة بلغت  "التواصل مع اآلخرين" يف مقدمة دوافع استخدا
املبحوثني عينة الدراسة يستخدمون املواقع اإلخبارية على    وأشارت النتائج إلى أن جميع

د املبحوثون التفوق امللحوظ ملوقع فيس %، وأك100شبكة اإلنترنت بنسبة إجمالية بلغت  
يرتادها جمه  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع  من  بغيره  مقارنة  وذلك بوك  اإلنترنت،  ور 

مواقع التواصل االجتماعي بعدد من    % ، وأظهرت نتائج الدراسة متتع48.6بنسبة بلغت  
نظر مختلفة  املميزات التي جتذب إليها جمهور املستخدمني، جاءت ميزة "عرض وجهات  

  %.59,5حول القضايا العامة" يف املرتبة األولى بنسبة 
3-  ) مجدي  اهللا  منة  الصفحات 2018دراسة  على  املصري  الشباب  "اعتماد  بعنوان   (

  :)3(االجتماعي كمصدر للمعلومات حول األحداث اجلارية"  اإلخبارية يف مواقع التواصل 
تؤديه   الذي  الدور  على  التعرف  إلى  الدراسة  إمداد  هدفت  يف  اإلخبارية  الصفحات 

باملعلومات   يف الشباب  وتأثيراتها  التفاعل  مستويات  على  والتعرف  السياسية،  وخاصة 
الد واعتمدت  املختلفة،  القضايا  نحو  وآرائهم  الشباب  املسح،  اجتاهات  منهج  على  راسة 

االجتماعي   400باستخدام عينة عمديه عددها   التواصل  مواقع  مفردة من مستخدمي 
  . عام 35 - 18شباب املصري من عمر من ال
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  ومتثلت أهم النتائج يف: 
نسبته   ما  خالل  83.5أن  من  املقدمة  واملوضوعات  األخبار  يتابعون  الشباب  من   %

أن  الدراسة  نتائج  وأكدت  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  اإلخبارية  الصفحات 
و لتطوير  ستؤدي  االجتماعي  التواصل  مواقع  علي  اإلخبارية  اإلعالم الصفحات  سائل 

بلغت   بنسبة  ا42.2التقليدي  املواقع  وجاءت  املصادر  %،  مقدمة  اإللكترونية يف  إلخبارية 
بلغت   بنسبة  وذلك  متابعتها  على  الشباب  يحرص  أن  85التي  إلى  الدراسة  وتوصلت   %

كمصدر  50.3 االجتماعي  التواصل  مواقع  على  يعتمد  الدراسة  عينة  الشباب  من   %
  للمعلومات واألخبار.

تليفزيونية املستخدمة بوسائل ا: املحور الثاني: دراسات تناولت األشكال اإلذاعية وال نيً ثا
  :اإلعالم املختلفة وتأثيراتها

1 - ) علوان  شكري  مصطفى  مواقع    ) 2020دراسة  مضامني  يف  واآلخر  األنا  "صورة  بعنوان 
منوذجً  بوك"  "الفيس  العربية  باللغة  املقدمة  اإلسرائيلية  االجتماعي  دراسة  التواصل  ا: 

 :)4( " حتليلية 
استجالء  وقد   إلى  البحث  املنشورات  هدف  كافة  واآلخر من خالل حتليل  األنا  معالم صورة 

اإلسرائيلية،   اخلارجية  وزارة  عن  الصادرة  بالعربية"  تتكلم  "إسرائيل  صفحة  يف  مة  املقدَّ
ائيلي، يف  والصفحة الرسمية لـ "أفیخاي أدرعي" املتحدث العربي الرسمي باسم اجليش اإلسر 

 ) من  إلى  2019أكتوبر    1الفترة  التي  2019  ديسمبر   31م  املوضوعات  عن  والكشف  م)، 
املنطقية   واألساليب  بها،  ظهرت  التي  والتوصيفات  السمات  ومعرفة  وأهدافها،  تناولتها، 
على   الباحث  اعتمد  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  املنشورات،  تلك  يف  املستخدمة  واالستماالت 

ون، معتمًدا على املنشور  المي واألسلوب املقارن، مستعيًنا بأداة حتليل املضم منهج املسح اإلع 
 )Post .كوحدة حتليل للمضامني املنشورة على الصفحات عينة الدراسة (  

  النتائج يف:  أهمومتثلت 

مضامني   تنوع  على  أدرعي)  و(أفیخاي  بالعربية)،  تتكلم  (إسرائيل  صفحتي  حرص 
والتماثل   مة  املقدَّ لألاملنشورات  اإليجابية  اجلوانب  على  التركيز  يف  بينهما  نا  الواضح 

) صفة  14(اإلسرائيلية، اليهودية)، التي اشتملت على مجموعة من السمات بلغ عددها (
مت تقسيمها ما بین هوية     -خالل فترة الدراسة  –) هوية لآلخر35إيجابية، ومت حتديد (

إليجاب أو السلب وفًقا ملدى التوافق (عربية، وإقليمية، ودولية)، وتشكلت صورة اآلخر با
مع   التنافر  العاطفية  أو  االستماالت  من  العديد  الصفحتان  واستخدمت  إسرائيل، 

اإلبراز   عناصر  من  العديد  موظفة  واآلخر،  األنا  صورة  بناء  يف  املنطقية  واالستدالالت 
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م وأظهرت النتائج التفاعل املتزايد من قبل مستخدمي تلك الص فحات مع  للمحتوى املقدَّ
مة من خاللها.   املضامني املقدَّ

خير -2 (دراسة  خدمي  بناء    )2019ة  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  مصادر  "دور  بعنوان 
 . )5(أجندات النشرات اإلخبارية يف القنوات اإلخبارية العربية" جامعة أحمد بن بلة وهران"

ي أصبح  الذي  الكبير  واالهتمام  للتفاعل  النظر  إلى  الدراسة  اجلمهور  هدفت  عطيه 
االجتماعي للقضايا املطروحة من خالله، حيث أصبحت تلك  املستخدم لشبكات التواصل  

آللية   إلتاحتها  وذلك  واألخبار  للمعلومات  كمصدر  الشبكات  هذه  على  تعتمد  القنوات  
التفاعلية والسرعة وكثرة طرق اجلذب، وأثبتت الدراسة أن لتلك الشبكات دورًا يف بناء  

تهتم بإدراج جميع القضايا التي حتمل  علوماتية واإلخبارية، وأن تلك الشبكات  األجندات امل
الفيديو   على  ذلك  يف  وتعتمد  إحصائية،  وبيانات  ألرقام  مستخدمة  والصراع  النقاش 
الدراسة  تناقشها  التي  التليفزيونية  األشكال  ضمن  من  بالتأكيد  وهذا  إيضاح؛  كأسلوب 

 احلالية.
  يف:   النتائجأهم    ومتثلت

قضية، وأغلبها    14قضايا إلى    7اوح بني  القضايا التي تطرحها تلك الشبكات يترد  عد
الدراسة  وتوصلت  دقائق،  إلى ست  دقيقتني  بني  ما  مدة عرضها  تتراوح  إخبارية  قضايا 
جاءت  حيث  واألخبار  املعلومات  إليضاح  وذلك  بكثرة  الفيديو  ملقاطع  املتابعني  الهتمام 

والنص62بنسبة   الصور  تليها  السياسية%،  القضايا  أن  الدراسة  وبينت  األكثر    وص،  هي 
نسبة   أعلى  سجلت  حيث  وتداوًال؛  املوضوعات  %  25انتشارًا  تليها  األخرى  املوضوعات  من 

  %. 12% ثم الثقافية والفنية بنسبة  22االجتماعية بنسبة  
3-) البنا  أحمد  دعاء  الدراما  2018دراسة  أثر  نحو  العربي  اجلمهور  "اجتاهات  بعنوان   (

  : )6(العربية"األجنبية املدبلجة يف الهوية 
سعت هذه الدراسة إلى حتديد اجتاهات اجلمهور العربي مبختلف جنسياته وفئاته نحو    

استمارة   خالل  من  ذلك  قياس  ومت  العربية،  الهوية  يف  املدبلجة  األجنبية  الدراما  أثر 
للدراما   التعرض  بكثافة  اخلاصة  الفئات  من  العديد  تضمنت  املدبلجة  استبانة  األجنبية 

جنس  بهذه  مبختلف  العربي  اجلمهور  هوية  تأثر  مدى  بقياس  خاصة  أخرى  وفئات  ياتها، 
الدراما، وفئات تتعلق باجتاهات اجلمهور العربي نحو الدراما األجنبية املدبلجة وأثرها يف 

 ) منوذج  على  باالعتماد  وذلك  العربية،  لهذه FATCDالهوية  املقترح  النموذج  وهو   (
  مبحوٍث. 300عشوائية طبقية قوامها ة، واعتمدت الدراسة على عينة الدراس
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  يف:   النتائجومتثلت أهم  

بلغـت  ارتفاع كثافة تعرض اجلمهور العربي عينة الدراسة للدراما األجنبية املدبلجـة، حیـث
%، وجـاءت متابعـة عينـة الدراسـة لهـذه الـدراما مـن 81نسبة التعرض بشكل دائم وأحياًنا  

% مـن عينـة الدراسـة الـدراما 81%، وتابعـت نسـبة  59بوعًيا ويومًيا بنسبة  مرات أس  2-4
قــل مــن ســت ســاعات، وكانــت الــدراما التركيــة والهنديــة األجنبيــة املدبلجــة مــن ســاعتني أل

بــل عينــة الدراســة، وكانــت مواقــع اإلنترنــت أكثــر وســائل اإلعــالم التــي األكثــر متابعــة مــن ق
ــدراما األجنب ــة الدراســة ال ــة املدبلجــة مــن خاللهــا بنســبة تابعــت عين ــوات 65ي ــم القن %، ث

اســة يف مضــمون هــذه الــدراما %، واســتغرقت عینــة الدر48الفضــائية التلیفزيونیــة بنســبة 
أهم دوافع متابعـة أفـراد العينـة لهـذه الـدراما %، ومن  84استغراًقا متوسًطا وكثیًفا بنسبة  

بداعيــة للممثلــني والتعــرف %، والقــدرات اإل87.3التعــرف علــى الثقافــات األخــرى بنســبة 
عینـة  % لكل منهما علـى حـدة، ورأي اجلمهـور العربـي85.7على األماكن السیاحیة بنسبة  

یــر يف الهويــة العربيــة  الدراســة أن الــدراما األجنبيــة املدبلجــة تــؤثر إلــى حــد مــا وبشــكل كب
  %.75بنسبة  

 الدراسات السابقة:  علىالتعليق 

الدراسا  -1 خالل  من  الباحث  ماستطاع  على  واضح  بشكل  التعرف  السابقة  جال ت 
بعض   اإلفادة يف حتديد  عن  فضًال  أهدافها،  وبلورة  البحثية،  املشكلة  وصياغة  الدراسة 

  التها. فئات التحليل ووحداته، وصياغة فروض الدراسة وتساؤ
اعتمدت الدراسات السابقة بشكل عام على أسلوب املسح بالعينة، حيث تنوعت ما بني  -2

دت على حتليل املضمون فقط، ودراسات اعتمدت على االستقصاء، يف حني  دراسات اعتم
  انبني التحليلي وامليداني.جمعت بعض الدراسات بني اجل

اإلذاعية والتليفزيونية املقدمة على  لم تهتم الدراسات السابقة بالتعرف على األشكال  -3
  مواقع التواصل االجتماعي وعالقة اجلمهور بها. 

الدر-4 هذه  لألتتميز  باختيارها  مواقع اسة  يف  املعروضة  والتليفزيونية  اإلذاعية  شكال 
  التواصل االجتماعي وعالقة استخدامها مبستوى أداء تلك املواقع. 

(ث -5 نظرية  اختيار  يف  الدراسة  هذه  اإلذاعية تتميز  األشكال  إن  حيث  الوسيلة)،  راء 
اإل حتت  تنطبق  كلها  االجتماعي  التواصل  ومواقع  ويرتبط  والتليفزيونية  اجلديد  عالم 

  بعضها ببعض كالدائرة.
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 مشكلة الدراسة:
تزايدت أهمية مواقع التواصل االجتماعي يف اآلونة األخيرة باعتبارها وسيلة اتصال  

هي بخصائصها متثل الدمج بني وسائل اإلعالم القدمية  إعالمية، ومصدرًا للمعلومات، ف
ة إعالم متعددة الوجوه واألشكال، واجلديدة، وأصبحت مواقع التواصل االجتماعي وسيل 

ال اإلعالم  وسائل  تأثرت  حتى  الشرائح  عليها مبختلف  اإلقبال  باستخدام وازداد  تقليدية 
حيث إن االنفتاح التكنولوجي  عي،  الشكل اإلذاعي والتليفزيوني يف مواقع التواصل االجتما

إلى ظهور وسائل إعالم جديدة، تختلف ب أدى  العالم  الذي شهده  كبير عن  الواسع  شكل 
وتأثر  وسائل اإلعالم التقليدية، إال أنها أسهمت بصورة أو بأخرى يف تغيير مفهوم اإلعالم  

  اجلمهور باستخدامها.
األشكال اإلذاعية والتليفزيونية    يف: معرفة استخدام الدراسة مشكلة ومن هنا تتبلور

وعال االستخدام  أساليب  وحتليل  وكيفية  االجتماعي،  التواصل  مواقع  استخدام يف  قة 
وأسباب املواقع،  تلك  أداء  مبستوى   اإلعالمية، لألشكال اجلمهور استخدام األشكال 

والتعرف على األنسب له ومدى تأثيرها، وأولويات أوجه الثراء اإلعالمي ملواقع التواصل 
االجتماعي لدى مستخدميها، وأكثر السمات املميزة لألشكال اإلذاعية والتليفزيونية علي  

ا لتواصل االجتماعي أهمية لدى املستخدمني، ومدى اعتماد اجلمهور عليها، وقد  مواقع 
املواقع  مت عمل دراسة استط أكثر  التواصل االجتماعي؛ وذلك الختيار  العية على مواقع 

استخداًما لدى اجلمهور، وأيًضا أكثر الصفحات متابعة؛ وذلك للتحقق من مدى استخدام 
  يف مواقع التواصل االجتماعي وعالقته مبستوى أدائها. األشكال اإلذاعية والتليفزيونية

  أهمية الدراسة:
اال  التواصل  مواقع  عاملنا حتظى  يف  كبيرة  بأهمية  بوك  الفيس  وبخاصة  جتماعي 

أكثر    2019العربي، حيث تشير اإلحصاءات أن عدد املشتركني يف املوقع بلغ خالل العام  
وتتصدر مصر   240من   استخداًما   مليون مستخدم نشط شهرًيا،  األكثر  العربية  الدول 

بواقع   املوقع  ميثل    38لهذا  مبا  مستخدم  ا37مليون  عدد  من  هنا ،  )7(لسكان  %  ومن 
  :  تتجلى أهمية الدراسة يف

التواصل   -1 موقع  على  اإلعالمية  الصفحات  استخدام  مدى  وحتليل  رصد 
هذه   االجتماعي فيسبوك لألشكال اإلذاعية والتليفزيونية وعالقته مبستوى أداء

  الصفحات. 
االجتماعي، ومدى  رصد أنواع األشكال اإلذاعية والتليفزيونية يف مواقع التواصل   -2

والثقافات   والتقاليد  القيم  مع  توافقها  ومدى  التي حتملها  األشكال  تلك  مالئمة 
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  املجتمعية. 
حتاول الدراسة توضيح الفروق بني أنواع األشكال اإلعالمية املختلفة التي تنشر   -3

التواصل االجتماعي، وإيجاد الفروق يف االستخدام ومدى تأثير ذلك  على مواقع  
  ك املواقع وعلى اجلمهور املستخدم.على أداء تل

ندرة الدراسات اإلعالمية التي تعرضت لدراسة اإلشكال اإلذاعية والتليفزيونية   -4
يف مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها مبستوى أداء تلك املواقع على حد علم  

 الباحث.
واخلروج   -5 التواصل،  مواقع  مجال  يف  الوسيلة  ثراء  نظرية  فروض  بنتائج  اختبار 

 عملية عن طريق تطبيق املنهج العلمي أثناء اختبار هذه النظرية. 
  أهداف الدراسة:

يف    يتمثل  أساسي،  هدف  حتقيق  إلى  الدراسة  تسعى  البحثية،  املشكلة  من  انطالًقا 
على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك   الكشف عن مدى استخدام الصفحات اإلعالمية

  ية وعالقته مبستوى أدائها، وذلك من خالل: لألشكال اإلذاعية والتليفزيون
التواصل   -1 مواقع  تعرضها  التي  والتليفزيونية  اإلذاعية  األشكال  أنواع  على  التعرف 

  االجتماعي.
تلفزيونية على  التعرف على املوضوعات والقضايا التي تعرضها األشكال اإلذاعية وال  -2

  الفيسبوك.
  كال التي تعرض على الصفحات. رصد أساليب اإلقناع املستخدمة يف األش -3
التعرف على مستوى تفاعل اجلمهور مع األشكال اإلذاعية والتليفزيونية التي تعرضها    -4

  الصفحات وأنواع هذه التفاعالت.
اإلع  -5 الصفحات  تستخدمها  التي  املعاجلة  أساليب  على  عرض  التعرف  عند  المية 

  .األشكال اإلذاعية والتليفزيونية
  تساؤالت الدراسة: 

التعرف على: مدى استخدام األشكال   الدراسة اإلجابة على تساؤل رئيس مؤداه  حتاول هذه 
أدائها ورأي اجلمهور   التواصل االجتماعي وعالقته مبستوى  والتليفزيونية يف مواقع  اإلذاعية 

  املستخدم؟ 
 حليلية: تساؤالت الدراسة الت 

يف   -1 املستخدمة  والتليفزيونية  اإلذاعية  األشكال  االجتماعي  ما  التواصل  مواقع 
  محل الدراسة؟
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 ما وسائل اإليضاح املستخدمة يف األشكال اإلذاعية والتليفزيونية املعروضة؟  -2
 ما أنواع اللقطات املستخدمة يف األشكال التليفزيونية؟  -3
والتليفزيوني -4 اإلذاعي  الشكل  مضمون  طبيعة  التواصل   ما  مواقع  يف  املستخدم 

 الدراسة؟ االجتماعي محل 
اليب املعاجلة املستخدمة يف األشكال اإلذاعية والتليفزيونية املطروحة على  ما أس -5

  مواقع التواصل االجتماعي محل الدراسة؟
  امليدانية:  الدراسةتساؤالت 

  ما معدل متابعة املبحوثني ملواقع التواصل االجتماعي؟  -1
 ي التي يتابعها اجلمهور املستخدم؟لتواصل االجتماعما أكثر مواقع ا -2
مدى   -3 محل  ما  االجتماعي  التواصل  مواقع  صفحات  على  املبحوثني  اعتماد 

 الدراسة؟
 ما دوافع تعرض املبحوثني لصفحات مواقع التواصل االجتماعي محل الدراسة؟ -4
 ما أكثر األشكال اإلذاعية والتليفزيونية التي يفضل املبحوثون متابعتها؟  -5
 اجلمهور متابعتها؟ما مضمون األشكال اإلذاعية والتليفزيونية التي يفضل  -6

 فروض الدراسة:
يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني أهم السمات الدميوغرافية للمبحوثني  -1

  وبني االعتماد على األشكال اإلذاعية والتلفزيونية يف احلصول على املعلومات.  
ارتباطية  -2 عالقة  بني  يوجد  إحصائية  داللة  اإلذاعية ذات  األشكال  استخدام 

 ت اإلعالمية يف مواقع التواصل االجتماعي.والتلفزيونية وبني مستوى األداء للصفحا
الصلة  -3 ذات  املنشورات  استخدام  يف  الدراسة  صفحات  بني  حقيقية  فروق  يوجد 

 باألشكال اإلذاعية والتلفزيونية
  اإلطار املنهجي للدراسة 

  :سةالدرانوع   
الوصفية والتي تهدف إلى وصف خصائص موقف   الدراسات إلى الدراسة هذه تنتمي      
أو حدث معني أو ظاهرة معينة أو مجموعة من األفراد؛ وذلك بهدف جمع معلومات ما  

ا سليًما، وذلك لتحليلها وتفسيرها  دقيقة تصف هذه الظاهرة محل الدراسة وصًفا علمّيً
التنبؤ مبا سيكون   استخدام  التعرف إلى الدراسة هذه تسعى حيث  عليه،ومحاولة  على 

 من  يف مواقع التواصل االجتماعي وعالقته مبستوى أدائهااألشكال اإلذاعية والتليفزيونية  
  واجلمهور.  مسح املضمون خالل
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  : الدراسةمنهج  
 وذلك من وامليداني، التحليلي بشقيه املسح منهج على الدراسة هذه يعتمد الباحث يف      

مواقع   عينة مسح خالل حتتويها  التي  والتليفزيونية  اإلذاعية  األشكال  التواصل  لبعض 
من   عينة ومسح تأثيرها على مستوى أداء تلك املواقع، وتفسير ثم حتليل ومن االجتماعي،

اجلمهور املستخدم ملوقع الفيس بوك بهدف التعرف على تأثير هذه األشكال عليهم وعلى  
  ة لتلك األشكال.أداء الصفحات املستخدم

  مجتمع الدراسة: 
يعني        العام  املجتمع  أو  البحث  الباحث يف دراستها،    مجتمع  التي يرغب  الوحدات  جميع 

فقد يكون مجموعة من البشر، وقد يكون املجتمع يف حتليل املحتوى هو جمـــيع األعداد الــتي  
خالل  اختيارها  يـتم  الـتي  الصحـف  مجموعة  أو  الصحيفة،  من  أو    صدرت  الدراسة،  فترة 

  . ) 8( تي عرضت خالل فترة التحليل  جميع البرامج اإلذاعية أو التلفزيونية، أو األفالم ال 

  عينة الدراسة:
 الدراسة التحليلية:  مجتمع  

يتمثل مجتمـع البحـث يف الصـفحات اإلعالميـة علـى موقـع التواصـل االجتمـاعي فيسـبوك 
دمي املضـامني املختلفـة، ومت حتديـد هـذه وتستخدم األشـكال اإلذاعيـة والتليفزيونيـة يف تقـ

الدراسة االسـتطالعية التـي قـام بهـا الباحـث، ومت حتديـد هـذه الصفحات بناء على نتائج  
 الصفحات وهي:

 . مصر (قناة تليفزيونية) MBCصفحة قناة    -أ
 .صفحة راديو جنوم أف إم (محطة إذاعية)   -ب
 . صفحة صحيفة اليوم السابع (جريدة صحفية)  -ت

 لتحليلية:للدراسة االزمنية  العينة 
مايو   19إبريل حتى    1حتددت الفترة الزمنية للبحث بنحو شهر ونصف خالل املدة من   

منشورًا من    1279وذلك باستخدام أسلوب األسبوع الصناعي، ومت انتقاء نحو    2020
  املنشورات التي اعتمدت على أحد األشكال اإلذاعية والتليفزيونية خالل تلك الفترة.

  نية: اسة امليدا مجتمع الدر  
) مفردة من اجلمهور املصري العام  ٤76عتمد الباحث على سحب عينة عشوائية قوامها ( ا     

، حيث  2020يونيو    19مايو حتى    23املستخدم ملوقع الفيس بوك وذلك خالل الفترة من  
% من مفردات  52.7مبحوًثا، مبا ميثل حوالي    251بلغ عدد الذكور يف عينة الدراسة حوالي  

 % من مفردات العينة. 47.3مبا ميثل حوالي    225إلناث حوالي  نة، بينما بلغ عدد ا العي 
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  أدوات جمع البيانات:
اعتمد الباحث على أكثر من أداة جلمع البيانات واملعلومات املتعلقة بالدراسة، وتتمثل     
  يف:
التحليلية  - 1 الدراسة  على  : أعد الباحث استمارة حتليل محتوى للمضمون املنشور  أداة 

الص بوك وحتديًدا  الفيس  االجتماعي  التواصل  يعرف  موقع  الدراسة، حيث  محل  فحات 
للرسالة وصًفا   الظاهر  الوصف  إلى  يهدف  للبحث  أسلوب  بأنه  املضمون  برلسون حتليل 

ا  ا ومنهجّيً ا وكمّيً   .) 9(موضوعّيً
مهور، من : أعد الباحث استمارة االستقصاء للمسح امليداني للجأداة الدراسة امليدانية-2

  خالل مجموعة أسئلة تغطي أبعاد الدراسة.
  اإلطار النظري للدراسة 

  ): Media Richness -نظرية: (ثراء الوسيلةترتكز هذه الدراسة على 
معايير االختيار بني    Media Richness Theoryتصف نظرية ثراء وسائل اإلعالم  

املعلو  ثرائها  لدرجة  وفًقا  التكنولوجية  اإلعالمية  االتصال  الوسائل  فعالية  أن  وتوضح  ماتي، 
وتركز   الوسيلة،  به  تستخدم  الذي  القدر  على  التفاعلية  يعتمد  األشكال  على  أكبر  بشكل 

للنظرية فإن    لالتصال يف اجتاهني بني القائم باالتصال واجلمهور املستقبل للرسالة، وطبًقا 
ا  قل  فكلما  ثراء،   أكثر  تكون  صدى  رجع  توفر  التي  اإلعالمية  كان  الوسائل  كلما  لغموض 

الغموض وإيجاد مساحة  االتصال الفعال أكثر حدوًثا، فثراء املعلومات يقوم بتخفيض درجة  
  من املعاني املشتركة باستخدام وسيلة اتصالية معينة. 

ائل اإلعالم مت اعتباره رجع الصدى أو ردود فعل  أساس النظرية الذي بُني على ثراء وس
؛ ألنه يبرهن على قدرتها على تطوير األشكال اإلذاعية املستقبل، وهو أساس ثراء الوسيلة

كما أنه يتيح جلمهور مواقع التواصل االجتماعي التفاعل بشكل والتليفزيونية بشكل فعال،  
ك التواصل  أدوات  تطوير  خالل  من  الوسيلة  ثراء  فعل  يحقق  أن  ،  ) 9(رد  الباحثون  وذكر 

ضع النظرية مما أتاح لهم وضع معايير  التطور يف وسائل االتصال، لم يكن موجوًدا أثناء و
لتأكد والغموض؛ مبا يالئم مواقع التواصل االجتماعي إضافية تتخطى مهمة إزالة عدم ا

الصور   كنقل  تفاعلية  خدمات  إلتاحتها  وذلك  دسمة،  واألصوات،  كوسائل  والفيديوهات 
  : ) 10(هي ويؤكد ذلك ضرورة حتديد سمات الثراء بها، وقد مت وضع أربعة معايير إضافية

  :Externally recordableالتسجيل اخلارجي   -1
 املعلومـات أرشـفة إمكانيـةوهو توفير إمكانيـة تسـجيل عمليـة االتصـال ومبعنـى آخـر 

  والرسائل. 
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  :Multiple addressabilityاملتعدد   التوجه-2
    .مستخدم بشكل مستمر من ألكثر مبعنى قدرة الوسيلة على نقل الرسائل واألحداث

  :Concurrencyمن  التزا  -3
  واحد. وقت يف مستخدم من أكثر مع مبعنى التفاعل والتواجد

  :Computer processable memoryمعاجلة  حاسوبية ذاكرة  -4
  .املحفوظة املعلومات يف البحث إتاحةو اإللكتروني االتصال إدارة وترتيبوتعني  

تتحقق   أن  بها  يفترض  التي  الوسيلة  ثراء  أبعاد  على  التعرف  التواصل    ويعد  مواقع  يف 
التي حتتويها ومردود ذلك على وسائل اإلعالم  االجتماعي واألشكال اإلذاعية والتليفزيوني  ة 

أضافتها   التي  اجلديدة  واألبعاد  النظرية،  قدمتها  التي  الرئيسة  الثراء  أبعاد  وفق  التقليدية، 
سي الدراسات   للقياس،  مناسبة  أداة  وجعلها  النظرية  تطوير  سبيل  يف  توظيف  الحًقا  ظهر 

اإلذاعية   األشكال  على  املطبقة  الدراسة  يف  التواصل  النظرية  مواقع  على  والتليفزيونية 
االجتماعي؛ لرصد أبعاد ثراء مستوى أدائها وانعكاسه علي اجلمهور املستخدم، كما ستوظف  

يسه  مقياس  لبناء  األبعاد  والتليفزيونية على  هذه  اإلذاعية  األشكال  ثراء  درجة  م يف حتديد 
ال مو  خصائص  وفق  الثراء  لتقييم  باإلضافة  االجتماعي،  التواصل  واملحتوى  اقع  وسيلة 

  املعلوماتي. 

  نتائج الدراسة 
  أوًال: نتائج الدراسة التحليلية

   :مدى صلة املنشورات باألشكال اإلذاعية والتلفزيونية  
 مدى صلة املنشور ات باألشكال اإلذاعية والتلفزيونية ) 1جدول (

  الصفحة 

  مدى الصلة

 اإلجمالي   FMجنوم   مصر  MBC  اليوم السابع 

  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

 52.2 1279 30.3  69 95.3 406 44.8  804  منشورات ذات صلة 

 47.8 1170 69.7 159 4.7 20 55.2  991 منشورات ليست لها صلة  

 100 2449 100 228 100 426 100  1795 اإلجمالي 

 يتضح من اجلدول السابق أن:

 2449ث خالل فترة الدراسة بلغ حوالي  ات الصفحات الثالإجمالي عدد منشور -1
حوالي   منها  باألشكال  1279منشورًا،  صلة  له  والتلفزيونية  منشورًا  اإلذاعية 

  %.52.2بنسبة بلغت حوالي 
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كانت أكثر الصفحات اعتماًدا على املنشورات التي لها صلة باألشكال اإلذاعية  -2
إ  MBCوالتلفزيونية هي صفحة   بلغ  منشورمصر، حيث  ات خالل  جمالي عدد 

حوالي   بلغ  الدراسة  حوالي    426فترة  منها  صلة    406منشورًا،  له  منشورات 
  %.95.3إلذاعية والتلفزيونية بنسبة بلغت حوالي باألشكال ا

   :املدة الزمنية 

  ) املدة الزمنية لألشكال اإلذاعية والتليفزيونية2جدول (

  الصفحة 

 املدة الزمنية 

 اإلجمالي   FMجنوم   مصر  MBC  اليوم السابع 

  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

 42.4 543 44 30 45 183  41 330  دقائق 5أقل من 

 34.4 440 36 25 33 134 35 281 دقيقة  15إلى  5من 

 14.3 183 14 10 15 61 14 113 دقيقة  30إلى  15من 

 7.1 91 4 3 6 24 8 64 دقيقة  50إلى  30من 

 1.7 22 2 1 1 4 2 16 دقيقة  50أكثر من 

 100 1279 100 69 100 406 100  804 اإلجمالي 

   يتبني من اجلدول السابق أن: 

املنشورات   يف  استخدامها  مت  زمنية  مدة  أكثر  كانت  الصفحات  إلجمالي  بالنسبة 
منشورًا مبا ميثل    543دقائق بعدد    5املتعلقة باألشكال اإلذاعية والتلفزيونية هي أقل من  

املنشور42.4حوالي   إجمالي  من  والتلفزيونية،  %  اإلذاعية  األشكال  استخدمت  التي  ات 
ا  الثاني  املركز  من  وجاء يف  بعدد    15إلى    5ملدة  حوالي   440دقيقة  منشورًا مبا ميثل 

34.4 ) من  املدد  وحلت  اإلجمالي،  من  من    30إلى    %15  واملدة   50إلى    30دقيقة، 
من   أكثر  واملدة  واخل  50دقيقة،  والرابع  الثالث  املركز  يف  بلغت  دقيقة)  بنسب  امس 

  % لكل منهم على الترتيب. %1.7، %7.1، 14.3
اجتاه صفحات الدراسة لألشكال اإلذاعية والتليفزيونية األقل يف    ويتضح من ذلك أن

عدد الدقائق، خاصة وأن طول الفيديو أو الشكل اإلذاعي قد يبعث على امللل؛ مما يقلل 
  كل اإلذاعي أو التليفزيوني. من عدد املشاهدات وتفاعل اجلمهور املتلقي مع الش
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 .نوعية الشكل املستخدم  
 األشكال املستخدمة) نوعية 3جدول (

  الصفحة 

 نوعية الشكل 

 اإلجمالي   FMجنوم   مصر  MBC  اليوم السابع 

  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

 38.2 489 73.9 51 1.5 6 4.7 38  إذاعي 

 61.8 790 26.1 18 98.5 400 95.3 766 تلفزيوني 

 100 1279 100 69 100 406 100  804 اإلجمالي 

   يتبني من اجلدول السابق أن: 

  بالنسبة للصفحات الثالث: بلغ عدد املنشورات التي لها صلة باألشكال اإلذاعية

ا بنسبة   790منشورًا، منها حوالي    1279والتلفزيونية حوالي   منشورًا تلفزيونّيً

بنسبة بلغت    489  %، بينما كان عدد األشكال اإلذاعية حوالي61.8بلغت حوالي  

  %.38.2حوالي 

   صفحة أن  النتائج  األشكال   MBCوأظهرت  على  اعتماًدا  األكثر  كانت  مصر 

%،  98.5منشور بنسبة بلغت حوالي    400التلفزيونية بعدد منشورات بلغ حوالي  

منشورات خالل    6% فقط بعدد  1.5فيما بلغت نسبة إسهام األشكال اإلذاعية  

ا واعتمدت على  الدراسة،  السابع  فترة  اليوم  التلفزيوني يف صفحة   766لشكل 

بنسبة   ما نس95.3بلغت حوالي  منشورًا  اإلذاعية  بته  ــــ%، فيما شكلت األشكال 

على األشكال اإلذاعية   FM% فقط، ويف املقابل كان اعتماد صفحة جنوم    4.7

بحوالي   التلفزيونية  األشكال  من  أكبر  بنسبة    51بشكل  فيما 73.9منشورًا   ،%

ن نسبته  بلغت  ما  الصفحة  هذه  على  التليفزيونية  األشكال  ظهور  % 26.1سبه 

 منشورًا.  18بحوالي 
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 أسلوب املعاجلة 
 ) أساليب املعاجلة4جدول (

  الصفحة 

  لوب املعاجلة أس

 أسلوب املعاجلة 

 اإلجمالي   FMجنوم   مصر  MBC  اليوم السابع 

  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

 22.1 283 24 17 18 73 24 193  عرض حقائق 

 24.5 314 22 15 22 89 26 209 مناقشة آراء 

 17.4 223 19 13 14 57 19 153 ذكر أسباب القضية 

 21.4 274 22 15 28 114 18 145 طرح معاجلات 

 14.6 187 13 9 18 73 13 105 تبني آراء معينة

 100 1279 100 69 100 406 100  804 اإلجمالي 

  : اجلدول السابق   يتبني من        

والتلفزيونية  الصلة باألشكال اإلذاعية  الدراسة يف منشوراتها ذات  تنوعت صفحات 
، حيث احتل أسلوب "مناقشة اآلراء" املركز األول املختلفة يف استخدامها ألساليب املعاجلة  

%   24.5بنسبة مساهمة بلغت حوالي    314يف إجمالي صفحات الدراسة الثالث بعدد  
ااملنشورات،  من إجمالي   القضايا مما  وهذا  اآلراء يف احللقات حول  بتنوع  ألسلوب يسمح 

املهمة األساسية   املطروحة للنقاش، وهي  القضايا  زيادة معلومات اجلمهور حول  يسهم يف 
  .لوسائل اإلعالم

منشورًا،   314% بنحو  22.1ويف املرتبة الثانية جاء أسلوب "عرض احلقائق" بنسبة  
معاجل "طرح  أسلوب  بنسبة  ثم  أسباب   274بعدد  %  21.4ات"  "ذكر  وأسلوب  منشورًا، 

بنحو   بنسبة    223القضية"  بنسبة 17.4منشورًا  معينة"  آراء  "تبني  أسلوب  وأخيًرا   ،%
  منشورًا. 187% بعدد 14.6
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 اجتاه املحتوى  
                     ) اجتاه املحتوى5جدول (

  الصفحة 

  حتوىاجتاه امل 

 

 اإلجمالي   FMجنوم   مصر  MBC  السابع اليوم 

  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

 6.4 82 3 2 4 16 8 64  إيجابي

 3.3 42 2 1 2 8 4 32 سلبي 

 90.3 1155 95 66 94 382 88 708 محايد 

 100 1279 100 69 100 406 100  804 اإلجمالي 

    يتبني من اجلدول السابق أن: 

البر قدمتها  التي  الصورة  فترة  امج  تنوعت  خالل  ترامب  دونالد  األمريكي  للرئيس 
بنسبة   األولى  املرتبة  املحايدة يف  الصورة  وإن جاءت  بتكرار  42.6الدراسة،  مرة،    %52 

اجلهات األربع، واحتلت    برنامج وجاء ذلك نتيجة ارتفاع نسبة الصورة املحايدة التي قدمها  
ا، وجاءت الصورة اإليجابية يف  رارً تك  46% يف  37.7الصورة السلبية املرتبة الثانية بنسبة  

  تكرارًا.  24% يف 19.7الترتيب األخير بنسبة 

 اللغة املستخدمة  
  ) لغة عرض األشكال اإلذاعية والتليفزيونية6جدول (

  الصفحة 

  اللغة املستخدمة 

 

 اإلجمالي   FMجنوم  مصر MBC  اليوم السابع 

  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

 28  359 30  21 26 106 29 233  عربية فصحى 

 27  345 26  18 25 102  28 225  لغة شبابية "فرانكو" 

 26  335 24  17 27 110  26 209  أجنبية مترجمة

 17  224 20  14 22 89  15 121  عربية عامية 

 100  1279 100  69 100  406  100  804  اإلجمالي 

    يتبني من اجلدول السابق أن: 

زيونية بصفحات الدراسة هي  أكثر اللغات املستخدمة يف منشورات األشكال اإلذاعية والتلف 
% من إجمالي املنشورات بصفحات  28منشوًرا بنسبة بلغت    359اللغة العربية العامية بنحو  

بلغ   منشورات  بعدد  "فرانكو"  الشبابية  اللغة  الثاني جاءت  املركز  منشوًرا    345الدراسة، ويف 
إجمالي  %  27بنسبة  والتلفزي   املنشورات من  اإلذاعية  باألشكال  الصلة  بصفحات  ذات  ونية 
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منشوًرا وبنسبة بلغت حوالي    335الفصحى بعدد    الدراسة، وجاء يف املركز الثالث اللغة العربية 
بعدد  26 واألخير  الرابع  املركز  املترجمة يف  األجنبية  اللغة  ثم  بلغت    %224،  بنسبة  منشوًرا 

  %. 17حوالي  

 ة احلدثمناسب  
  يف الشكل) مناسبة احلدث املثار 7جدول (                   

  الصفحة 

  مناسبة احلدث

 

 اإلجمالي   FMجنوم  مصر MBC  اليوم السابع 

  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

 11 147 13 9 11 46 11 92  مستقبلي 

 15 195 19 13 15 59 15 123 قدمي 

 73 937 68 47 74 301 73 589 جديد 

 100 1279 100 69 100 406 100 804 اإلجمالي 

   يتبني من اجلدول السابق أن: 

صفحات الدراسة يف منشوراتها ذات الصلة باألشكال اإلذاعية والتلفزيونية على  مت  اهت 
بعدد   األول  الترتيب  احتلت  والتي  اجلديدة،  حوالي    937األحداث  بلغت  من  73بنسبة   %

ثم   املنشورات،  منشوًرا، وأخيًرا األحداث    195% بعدد  15بنسبة  القدمية    األحداث إجمالي 
  منشوًرا.   147% بعدد  11املستقبلية بنسبة بلغت  

  :طبيعة املضمون  
 ) طبيعة املضمون باألشكال اإلذاعية والتلفزيونية 8جدول رقم (

  الصفحة 

  طبيعة املضمون 

 

 اإلجمالي   FMجنوم  مصر MBC  اليوم السابع 

  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

 13 162 16 11 17 67 10 84  سياسي

 9 116 9 6 14 56 7 54 اقتصادي

 2 21 3 2 2 8 1  11 عسكري 

 12 153 12 8 11 43 13 102 رياضي 

 30 389 20 14 23 94 35 281 اجتماعي 

 11 137 16 11 12 47 10 79 صحة وطب 

 24 301 25 17 22 91 24 193 ثقافة وفن

 100 1279 100 69 100 406 100  804 اإلجمالي 
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   يتبني من اجلدول السابق أن: 
يف   االجتماعي  باملضمون  الدراسة  صفحات  باألشكال    املنشورات اهتمت  الصلة  ذات 

% من  30منشوًرا بنسبة بلغت    389ية، والتي جاءت يف الترتيب األول بعدد  اإلذاعية والتلفزيون 
منشور، وحلَّ املضمون    301% بعدد  24إجمالي املنشورات، ثم املضمون الثقايف والفني بنسبة  

%، والصحة  12منشوًرا، ثم الرياضي بنسبة   162% بنحو 13تبة الثالثة بنسبة  السياسي يف املر 
% فقط  2%، وأخيًرا املضمون العسكري بنسبة  9%، ثم املضمون االقتصادي بنسبة 11والطب  

  منشوًرا من إجمالي منشورات صفحات الدراسة الثالث.   21بنحو  
م تتفق  النتيجة  باجلووهذه  تهتم  والتي  الصفحات  هذه  طبيعة  االجتماعية  ع  انب 

من  الكثير  جتذب  املوضوعات  هذه  وأن  خاصة  املتلقي،  أو  العادي  للمواطن  واإلنسانية 
 املتابعني على اختالف ثقافاتهم ومستوياتهم التعليمية.    

   مدى التفاعل مع املنشورات  
 ) مدى التفاعل على املنشورات 9جدول رقم (

  الصفحات 

  دى التفاعل م

 

 اإلجمالي   FMم جنو  مصر  MBC  اليوم السابع 

  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

 90.2 1154 69.6 48 92.6 376 90.8 730  نعم يوجد تفاعل 

 9.8 125 30.4 21 7.4 30 9.2  74 ال يوجد تفاعل 

 100 1279 100 69 100 406 100  804 اإلجمالي 

   السابق أن:   اجلدول يتبني من  
عدد   إجمالي  الدراسة  أن  فترة  خالل  الثالث  الصفحات  حوالي  منشورات    1279بلغ 

حوالي   منها  حظي  بنسبة    1154منشوًرا  اجلمهور  يحظ  90.2بتفاعل  لم  بينما   ،%125  
  %. 9.8منشوًرا بتفاعل من اجلمهور بنسبة  

  نوع التفاعل مع املنشورات باألعداد 
  ) نوع التفاعل مع املنشورات10جدول رقم (

  الصفحات 

 التفاعلنوع 
 اإلجمالي   FMجنوم   مصر  MBC  اليوم السابع 

 661530 21440 192782 447308  إعجاب 

 101931 3826 45037 53068  تعليق 

 38581 1076 12344 25161  مشاركة

   يتبني من اجلدول السابق أن: 
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والتلفزيونية بصفحات  اإلذاعية  األشكال  مع منشورات  التفاعل  أنواع  من  أكبر عدد 
بعدد   اإلعجاب  ويف  661530الدراسة هي  الدراسة،  الثانية  إلجمالي صفحات  املرتبة   

بنحو   التعليق  بنحو    101931جاء  املشاركات  وأخيًرا  الدراسة،  لصفحات  تعليًقا 
ب  38581 السابع  اليوم  حظيت  وقد  سواء مشاركة،  التفاعل  أنواع  من  عدد  أكبر 
  املشاركة).  -التعليق -(اإلعجاب

  

  ثانًيا: نتائج الدراسة امليدانية: 

 ر شبكة اإلنترنتالتعرض ملواقع التواصل االجتماعي عب  

  ) تعرض املبحوثني ملواقع التواصل االجتماعي 11جدول (  

 املئويةالنسبة  التكرارات  التعرض ملواقع التوصل االجتماعي

 %95.3 454 دائًما 

 %3.9 18 أحياًنا 

 %0.9  4 نادرًا

 %100 476  اإلجمالي

 يتبني من اجلدول السابق أن:

حوالي   يتعرضو95.3أن  املبحوثني  من  شبكة  %  عبر  االجتماعي  التواصل  ملواقع  ن 
بينما   دائم،  بشكل  االجتماعي  3.9اإلنترنت  التواصل  ملواقع  يتعرضون  منهم  أحياًنا، % 

  % نادرًا ما يتعرضون لتلك املواقع.0.9وحوالي 
  إليه دراسة كلٍّ من:  توصلت وتتفق هذه النتيجة مع ما 

لشبكات التواصل   ض املبحوثونأن معدل تعر  نتائجها والتي أثبتت    رباب أسامة شاهني
االجتماعي جاء بصورة دائمة يف املرتبة األولى، ثم بصورة غير دائمة، ثم بصورة نادرة يف  

  املرتبة الثالثة. 
سليمان   فتحي  نهاد  العينة   )11(ودراسة  من  األكبر  النسبة  أن  نتائجها  أثبتت  والتي 

بنسبة   غالًبا  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف83.3يتابعون  أحياًنا األ  املرتبة   %  ثم  ولى، 
  %.14.8بنسبة 
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 الفترة الزمنية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي  
  ) الفترة الزمنية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي 12جدول رقم (

 النسبة املئوية التكرارات  الفترة الزمنية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي

 %79 376 سنوات 6أكثر من 

 %16 76 سنوات 6سنوات إلى أقل من  3 من

 % 5  24 سنوات 3أقل من 

 %100 476  اإلجمالي

 يتبني من اجلدول السابق أن: 

الدراسة يستخدمون مواقع  79أن   أكثر من    التواصل % من عينة   6االجتماعي منذ 
  سنوات،    

  نة  % فقط من عي5سنوات، يف حني أن    6إلى    3% يستخدمون تلك املواقع من  16بينما   
  سنوات. 3 من الدراسة يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي منذ أقل  

والتي أثبتت   )12(وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة أمل عبد اهللا العبدولي
التواصل االجتماعي منذ أكثر من    شبكات نتائجها أن غالبية مبحوثي الدراسة يستخدمون  

منهم يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي %  19%، بينما  67.2خمس سنوات بنسبة  
منذ سنة إلى خمس سنوات، يف حني أن نسبة قليلة منهم يستخدمون تلك الشبكات منذ 

  %.13.8هم  أقل من سنة وكانت نسبت

 أكثر مواقع التواصل االجتماعي التي يتم متابعتها  
 ) أكثر مواقع التواصل االجتماعي التي يتم متابعتها13جدول رقم (

 النسبة املئوية التكرارات  قعاملو

 % Facebook " 457 97.9الفيس بوك " 

 % Twitter " 390 83.5تويتر "

 % YouTube" 352 75.4يوتيوب "

 % Instagram" 328 70.2انستجرام "

 % WhatsApp " 447 95.7واتس أب "

 Blogs  "" 43 9.2% املدونات "

 476جملة من سئلوا = 

 أن: يتبني من اجلدول السابق



               4949 

" بوك  الفيس  االجتماعي  التواصل  موقع  مواقع Facebookأن  صدارة  يف  جاء   "
عينة   لها  تتعرض  التي  االجتماعي  بلغت  التواصل  بنسبة  بنحو  97.9الدراسة   %457 

مفردة بنسبة    447" يف املرتبة الثانية بنحو  WhatsAppمفردة، وجاء موقع واتس أب "
" 95.7بلغت   تويتر  وحل   ،%Twitter امل يف  بنسبة  "  الثالثة  وجاء  83.5رتبة   ،%

"  Instagram%، ثم انستجرام " 75.4" يف الترتيب الرابع بنسبة بلغت  YouTubeاليوتيوب" 
  % فقط. 9.2%، وأخيًرا جاءت املدونات يف الترتيب األخير بنسبة  70.2بنسبة  

والتي )  13(  وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إلية دراسة إميان فتحي، جلني إسماعيل
واصل االجتماعي التي يعتمد عليها  أثبتت نتائجها أن الفيسبوك جاء يف صدارة مواقع الت 

، وتويتر ثالًثا مبتوسط  2.68، ثم اليوتيوب ثانًيا مبتوسط  3.45عينة الدراسة مبتوسط  
  على الترتيب.  2.31و 2.64، ثم انستجرام وسناب شات مبتوسط 2.65

در إليه  توصلت  ما  مع  النتائج  هذه  الشالقي  وتختلف  ليلى  بن  تركي  والتي   )14(اسة 
نتائجه احتل  أثبتت  آب  الواتس  أن  األكثر    املركز ا  االجتماعي  التواصل  مواقع  بني  األول 

%، ثم  85.2%، واليوتيوب بنسبة92.6%، ثم سناب شات بنسبة  94.7استخداًما بنسبة  
  % فقط. 9.5%، فيما جاءت نسبة الفيسبوك ضئيلة جًدا بلغت 75.7االنستجرام بنسبة 

 لى موقع الفيس بوك أهم الصفحات التي يفضل اجلمهور متابعتها ع  
 ) أهم الصفحات التي تفضل متابعتها على موقع الفيس بوك14جدول رقم (

 النسبة املئوية  التكرارات  املوقع

 %  92.7 433 جنوم ومشاهير 

 %  89.7  419 وسائل إعالم وإعالميني

 %  73.4  343 مسئولني حكوميني ورسميني 

 %  67.2  314 الصفحات الرسمية للجهات احلكومية
 %  91.6  428 صفحات سياسيني ونشطاء 

 476جملة من سئلوا = 

  يتبني من اجلدول السابق أن:

أن أهم الصفحات التي يتابعها عينة الدراسة على مواقع الفيس بوك؛ كانت صفحات  
%، ويف  91.6بنسبة    ء والنشطا %، ثم صفحات السياسيني  92.7النجوم واملشاهير بنسبة  

جاءت   الثالثة  بنسبة  املرتبة  وإعالميني  اإلعالم  وسائل  صفحات  89.7صفحات  ثم   ،%
بنسبة   والرسميني  احلكوميني  للجهات  73.4املسئولني  الرسمية  الصفحات  وأخيًرا   ،%

  %.67.2احلكومية بنسبة 
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أثبتت نتائجها    والتي   بن ليلى الشالقي   تركي   وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
ها املبحوثون عينة الدراسة كانت أخبار املشاهير والنجوم بنسبة  أن أكثر الصفحات التي يتابع 

27 .%  

  تناول املوضوعات التي تهم اجلمهور  
  ) تناول املوضوعات التي تهم اجلمهور15جدول رقم (

 النسبة املئوية  التكرارات   تناول املوضوعات التي تهم اجلمهور

 % 74 352 دائًما 

 % 22 105 أحياًنا 

 % 4  19 نادرًا

 %100 476  اإلجمالي

 يتبني من اجلدول السابق أن:

% من املبحوثني عينة الدراسة يرون أن صفحات موقع الفيس بوك اإلعالمية  74أن  
يرى   بينما  دائم،  بشكل  تهمهم  التي  املوضوعات  ما    منهم %  22تتناول جميع  أحياًنا  أنها 

أنها نادرًا ما تتناول جميع % يرون  4ت التي تهم اجلمهور، وحوالي  تتناول جميع املوضوعا
  املوضوعات التي تهم اجلمهور. 

ويتضح من ذلك مدى اهتمام صفحات الفيس بوك باملوضوعات التــي تهــم اجلمهــور، 
وهذا يعود لتنوع تلك الصــفحات وتخصصــها يف املجــالت املختلفــة التــي تهــم قطاعــات كبيــرة 

  من اجلماهير.
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  لفيس بوكالتعرض للصفحات اإلعالمية على موقع ادوافع  
  ) دوافع التعرض للصفحات اإلعالمية على موقع الفيس بوك16جدول رقم (

  التكرار والنسبة
  دوافع التعرض 

 اإلجمالي  ال أثق أثق إلى حد ما  أثق

 % ك  % ك  % ك  % ك 

 100 476 2 10 2 10 96  457 أجد فيها وسيلة للتعبير عن الرأي

 100 476 2 10 4 19 94 447 الفورية لألحداث اجلاريةة املتابع

 100 476 1 5 6 29 93 443 تثري املوضوع Linksط وجود رواب

 100 476 4 19 6 29 90 428 تقدمي معلومات جديدة

األخبار مقارنة بالوسائل سرعة نشر 

 األخرى 
381 80 62 13 33 7 476 100 

وجود أرشيف ميكن الرجوع إليه  

 يه  والبحث ف
386  81 52 11 38 8 476 100 

 100 476 23 109 16 76 61 290 متضية الوقتالتسلية و

 يتبني من اجلدول السابق أن:

أن دوافع تعرض املبحوثني للصفحات اإلعالمية على موقع الفيس بوك كثيرة، وجاء 
الرأي  هذه كون  يف صدارتها   للتعبير عن  العبارة على    الصفحات وسيلة  حيث حازت تلك 

  % لكل منهما.2ال أثق) بنسبة  –% من العينة فيما تساوت فئتي (أثق الى حد ما96ثقة 
الشهـــري شعشوع  حنــان  دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  والتي   )15(  وتتفق 

أكثر   أن  نتائجها  املبحوثات  األسباب أثبتت  دفعت  هو   التي  وتويتر  الفيسبوك  الستخدام 
آرائه عن  التعبير  يف  الفيسبوك  الرغبة  ملستخدمات  ظهرت  حيث  و39ن،  لـ %24   %

وكذلك   موافقات)  بشدة،  على  ١٣(موافقات  احلرص  ثانًيا  وحلَّ  تويتر،  ملستخدمات   %
  متابعة اإلعالنات.

تي أثبتت  وال  )16(وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة أحمد جاسم مطرود  
التواصل االجتماعي جاء للتواصل مع   نتائجها أن أسباب اعتماد عينة الدراسة على مواقع

%)، ويف املرتبة الثانية جاءت عبارة للهروب من  4.58األصدقاء يف املرتبـة بنسبة بلغت (
بلغت   بنسبة  والبـالغ  املواقع  بهذه  االرتباط  شديدي  يجعلهم  ما  هو  االجتماعي  الواقع 

  %.14.4، ثم لقضاء وقت الفراغ وبنـسبة  %)2.27(
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 املبحوثني مع املحتوى املقدم  طبيعة تعرض وتفاعل  
 ) طبيعة تعرض وتفاعل املبحوثني مع املحتوى املقدم17جدول رقم (

  النسبة والتكرار 

  طبيعة التفاعل 

 اإلجمالي  نادرًا أحياًنا  دائًما 

 % ك  % ك  % ك  % ك 

أتابع املصادر املختلفة لوسائل اإلعالم التقليدية ملعرفة 

 املعلومات واألخبار
457 96 14 3 5 1 476 100 

أكتفي مبحتوى وسائل اإلعالم التقليدية كمصدر  

 للمعلومات
290 61 95 20 90 91 476 100 

 100 476 4 19 5 24 91 433 أثق مبحتوى صفحات التواصل االجتماعي

أشارك بالتعليق على املحتوى لصفحات التواصل  

 االجتماعي رغم متابعتي له 
433 91 24 5 19 4 476 100 

ات التواصل االجتماعي بقدر أكبر من  تتمتع صفح

 احلرية يف مناقشة القضايا املختلفة 
438 92 29 6 10 2 476 100 

أتفاعل مع محتوى مواقع التواصل االجتماعي للتعبير  

 نظريعن وجهة 
433 91 24 5 19 4 476 100 

أهتم بنقل رأيي وانطباعاتي الشخصية على صفحتي 

 الشخصية  
424 89 38 8 14 3 476 100 

 يتبني من اجلدول السابق:

التقليدية   اإلعالم  لوسائل  املختلفة  للمصادر  يتعرضون  الدراسة  عينة  املبحوثني  أن 
% من عينة الدراسة 92ويرى  ،  %96بنسبة بلغت  بصفة دائمة ملعرفة املعلومات واألخبار  

القضايا   مناقشة  يف  احلرية  من  أكبر  بقدر  تتمتع  االجتماعي  التواصل  صفحات  أن 
% منهم  89% يثقون بهذا املحتوى ويشاركون بالتعليق عليه، ومن َثم فإن91ختلفة، وأن  امل

ي من أشكال يهتمون بنقل رأيهم وانطباعاتهم الشخصية على صفحاتهم الشخصية على أ
االجتماعي،   التواصل  فإن  مواقع  لذلك  يكتفون   61ونتيجة  املبحوثني  من   %  

  للمعلومات. كمصدر ة دائًما مبحتوى وسائل اإلعالم التقليدي 
دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  نوير    وتتفق  علي  أثبتت    ) 17(ريهام  والتي 

خالل مواقع التواصل االجتماعي،   % من عينة الدراسة تتابع األخبار من99.3أن    نتائجها
% من عينة الدراسة بوجود حرية مطلقة يف استخدام شبكات مواقع التواصل 56كما يرى  
يف األخبار على مواقع التواصل   متوسطة % من املبحوثني تثق بدرجة  51، وأن  ياالجتماع

  % بدرجة كبيرة.47االجتماعي، بينما تثق نسبة  
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  يتم متابعتها على موقع الفيس بوكأكثر األشكال اإلعالمية التي  
 ) أكثر األشكال اإلعالمية التي يتم متابعتها على موقع الفيس بوك 18جدول رقم (

  النسبةالتكرار و
  

  األشكال 

متابع إلى حد   متابع 
 اإلجمالي  غير متابع  ما

 % ك  % ك  % ك  % ك 

 100 476 4 19 5 24 91 433 األخبار

 100 476 15 71 8 38 77 367 األحاديث املباشرة 

 100 476 10 48 9 43 81 386 التحقيقات

 100 476 6 29 9 43 85 405 احلوار واملقابالت

 100 476 1 5 11 52 88 419 املسابقات واأللعاب 

 100 476 1 5 3 14 96 457 الدراما

 100 476 5 24 10 48 85 405 التحليلي

 100 476 43 205 14 67 43 205 الفيتشر

 100 476 4 19 6 23 90 428 التقارير

 يتبني من اجلدول السابق أن:

من   كل  هي  متابعتها  يتم  ما  دائًما  التي  اإلعالمية  األشكال  أكثر  والتي أن  الدراما، 
املرتبة الثانية %، وحلت األخبار يف  3% ثم متابع إلى حد ما بنسبة  96  متابعتها بلغت نسبة  

  %.5% ثم متابع إلى حد ما بنسبة 91والتي بلغت درجة متابعتها 
دراسة   إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  جاد  وتختلف  أحمد  أثبتت    ) 18(سالي  والتي 

اإلخب املوضوعات  أن  املوضوعات نتائجها  أكثر  بني  من  األولى  املرتبة  يف  جاءت  ارية 
بنسبة   الدراسة  عينة  لدى  بنسبة 85تفضيًال  التعليمية  املوضوعات  ثم   ،%78 ،%

  %.55%، والسياسية بنسبة 68بنسبة  والفنية %، 77واملوضوعات الترفيهية بنسبة 
ا املرتبة  يف  التقارير  بنسبة  وحلت  ب90لثالثة  واأللعاب  واملسابقات  %، 88نسبة  %، 

بنسبة   والتحليلي  واملقابالت،  بنسبة  85واحلوار  التحقيقات  وكذلك  منهم،  لكل   %81 ،%
  %.  43%، والفيتشر بنسبة 77واألحاديث املباشرة بنسبة 
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  مضمون األشكال اإلعالمية األكثر مشاهدة  
  كثر مشاهدة) مضمون األشكال اإلعالمية األ19جدول رقم (

  املقياس والتكرار والنسبة

  

  شكال األ

 متابع 
متابع إلى حد  

 ما
 اإلجمالي  غير متابع 

 % ك  % ك  % ك  % ك 

 100 476 1  5 9 43 90 428 أخبار

 100 476 55  262 14 67 31 148 اخالت هاتفية مد

 100 476 2 10 4 19 94 447 حوادث 

 100 476 2  10 4 19 94 447 كوميديا 

 100 476 2  10  3 14 95 452 دراما

 100 476 2  10  6 29 92 438 رياضة 

 100 476 28 133  53 252 19 90 ثقافة 

 100 476 19  90  61 290 20 95 ديني

 100 476 13  62  16 76 71 338 فني

 100 476 69  328  10 48 21 100 مناظرات 

 100 476 6  29  11 52 83 395 مسابقات وألعاب 

 100 476 10  48  14 67 76 362 املرأة والطفل 

 100 476 1  5  11 52 88 419 الطبخ 

 100 476 2  10  6 29 92 438 مقاطع حية واقعية 

 100 476 1  5 2 10 97 462 مقطع من برنامج تليفزيوني

 بني من اجلدول السابق أن:يت

موقع   على  اإلعالمية  الصفحات  على  كبير  بشكل  متابعتها  يتم  التي  املضامني  أكثر  أن 
%،  95%، ثم الدراما بنسبة 97بنسبة    الفيس بوك هي مشاهدة مقاطع من البرنامج التلفزيوني 

الرياضة واملقاطع    %، وحلَّْت فئتا 94ويف املرتبة الثالثة تساوت فئتا احلوادث والكوميديا بنسبة  
%، واملسابقات واأللعاب  88%، والطبخ بنسبة  90%، ثم األخبار بنسبة  92احلية الواقعية بنسبة  

%، ثم املداخالت الهاتفية بنسبة  71نسبة  %، والفني ب 76%، واملرأة والطفل بنسبة  83بنسبة  
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بنسبة  31 واملناظرات  بنسبة  %21،  الديني  األخي 20%، وكل من  الترتيب  فئة  %، ويف  ر حلَّت 
  %. 19الثقافة بنسبة  

 أكثر املنشورات جذًبا يف صفحات الفيس بوك  
 ) أكثر املنشورات جذًبا يف صفحات الفيس بوك20جدول رقم (

 النسبة املئوية  التكرارات   صفحات الفيس بوك أكثر املنشورات جذبًا يف 

 %94 447 األشكال التليفزيونية

 %88 419 األشكال اإلذاعية 

 %97 462 كالهما مًعا

  %88 419 النصوص الكتابية 

  %91  433  الكوميكس 

 %100 476   اإلجمالي
 467جملة من سئلوا = 

  يتبني من اجلدول السابق أن:

املنشور أشكال  التنوع يف  الفيس أن  موقع  اإلعالمية يف  الصفحات  على  املقدمة  ات 
التي  اجلمهور بوك يجذب   لتنوع املضامني  % 97تقدمها هذه األشكال، حيث يرى  ؛ نظًرا 

وهذا   لهم،  جذبًا  األكثر  كانت  مًعا  واإلذاعية  التليفزيونية  األشكال  أن  الدراسة  عينة  من 
أثبتت أن ا التحليلية والتي  الدراسة  نتائج  الثانية كأكثر  يتوافق مع  املرتبة  لفيديو جاء يف 

  األشكال املقدمة على صفحات الدراسة.
النتائج    هذه  إبراهيم  وتختلف  إسحاق  ُمنية  دراسة  إليه  توصلت  ما  والتي   )19(مع 

ثم   الدراسة،  لعينة  جذبًا  األكثر  كان  صور  بعدة  املصحوب  املحتوى  أن  نتائجها  أثبتت 
شخصية،   بصور  امل   ثم املصحوب  بصور  املحتوى  املصحوب  املحتوى  ثم  بفيديو،  صحوب 

  وإحصائيات. موضوعية، ويف الترتيب األخير جاء املحتوى املصحوب بأرقام
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   :الفروض:   نتائجثالثا  

  الفرض األول: 
اإلذاعية   . 1 األشكال  استخدام  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  يوجد 

يف اإلعالمية  للصفحات  األداء  مستوى  وبني  التواصل   والتلفزيونية  مواقع 
  االجتماعي. 

  )21جدول رقم (
استخدام األشكال اإلذاعية والتلفزيونية وبني مستوى  قيمة واجتاه ومعنوية العالقة االرتباطية بني 

    األداء للصفحات اإلعالمية يف مواقع التواصل االجتماعي

قيمة معامل    املتغيرات
  االرتباط

اجتاه وطبيعة  
  العالقة 

مستوى معنوية  
  الرتباط معامل ا

املجموع اجلبري إلجمالي عدد املشاركات، واإلعجابات 

  للتعبير عن مستوى األداء 

املجموع اجلبري لعدد املنشورات التي لها صلة باألشكال   0.00  طردية موجبة   0.89

اإلذاعية والتلفزيونية التي استخدمتها صحف الدراسة 

  مجتمعة

ذات   ارتباطية  عالقة  وجود  الدراسة  األشكال  افترضت  استخدام  بني  طردي  اجتاه 
التواصل  مواقع  يف  اإلعالمية  للصفحات  األداء  مستوى  وبني  والتلفزيونية،  اإلذاعية 
االجتماعي، حيث متثل مستوى األداء يف متغير تركيبي جتميعي معبر عن مستوى األداء 

ات يف  إلجمالي عدد املشاركات، واإلعجاب   اجلبري   لكل صفحة على حدة ومتثل يف املجموع
التي لها صلة   املنشورات  املتغير اآلخر يف املجموع اجلبري لعدد  بينما متثل  كل صفحة، 

  باألشكال اإلذاعية والتلفزيونية التي استخدمتها صحف الدراسة مجتمعة.
  السابق: اجلدول وتبني من 

ارتباطية قوية طردية بني كل من  والتلفزيونية وبني   وجود عالقة  األشكال اإلذاعية 
وى األداء للصفحات اإلعالمية يف مواقع التواصل االجتماعي عند املستوى االحتمالي  مست

%، حيث بلغت قيمة  99)، أي بدرجة ثقة يف النتيجة املتحصل عليها بلغت حوالي  0.01(
حوالي   االرتباط  إلى  0.89معامل  تشير  وهي  بني  أنه ،  موجبة  عالقة  املتغيرين،    يوجد 

األشكال   عدد  بزيادة  إنه  لصفحات  حيث  األداء  مستويات  تتحسن  والتلفزيونية  اإلذاعية 
  الدراسة.

صحة   تثبت  بني    الفرض وبذلك  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  بوجود  القائل 
يف   اإلعالمية  للصفحات  األداء  مستوى  وبني  والتلفزيونية  اإلذاعية  األشكال  استخدام 

  اصل االجتماعي.مواقع التو
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  الفرض الثاني:
عالقة  . 1 الدميوغرافية   يوجد  السمات  أهم  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية 

احلصول   يف  والتلفزيونية  اإلذاعية  األشكال  على  االعتماد  وبني  للمبحوثني 
  على املعلومات.

 )22جدول رقم (
قيمة واجتاه ومعنوية العالقة االرتباطية بني استخدام األشكال اإلذاعية والتلفزيونية كمصدر 

  هم السمات الدميوغرافية للمعلومات وبني أ

اجتاه وطبيعة    قيمة معامل االرتباط  املتغيرات
  العالقة 

مستوى معنوية معامل  
  االرتباط

االعتماد على  
األشكال اإلذاعية  
والتلفزيونية يف  
احلصول على  

  املعلومات

التعليم املتوسط 
والعالي وفوق 

  العالي
  0.00  طردية موجبة   0.91

الفئات العمرية  
املتوسطة 

  املرتفعةو
  0.00  طردية موجبة   0.87

مستوى الدخل  
  0.04  طردية موجبة   0.61  املتوسط واملرتفع

مكان اإلقامة  
  0.03  طردية موجبة   0.66  باحلضر 

  0.00  طردية موجبة   0.88  السفر للخارج 

السمات   أهم  بني  طردي  اجتاه  ذات  ارتباطية  عالقة  وجود  الدراسة  افترضت 
 ) يف:  متمثلة  وبني  الدميوغرافية  للخارج)  والسفر  اإلقامة  ومكان  والدخل  والعمر  التعليم 

  والتلفزيونية كمصدر للمعلومات. اإلذاعية االعتماد على األشكال 
من   السابق:وتبني  السمات    اجلدول  أهم  بني  طردية  قوية  ارتباطية  عالقة  وجود 

 ) يف:  متمثلة  لل   التعليم الدميوغرافية  والسفر  اإلقامة  ومكان  والدخل  وبني  والعمر  خارج) 
  االعتماد على األشكال اإلذاعية والتلفزيونية كمصدر للمعلومات.

داللة إحصائية بني أهم بوجود عالقة ارتباطية ذات    القائل وبذلك تثبت صحة الفرض   
يف   والتلفزيونية  اإلذاعية  األشكال  على  االعتماد  وبني  للمبحوثني  الدميوغرافية  السمات 

  احلصول على املعلومات. 
إليه  وتتفق   النتيجة مع ما توصلت  إيناس منصور كامل شريف  هذه  والتي    )20(دراسة 

عينة الدراسة على مواقع أثبتت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة اعتماد  
باختالف  املستجد  كورونا  فيروس  عن  املعلومات  مصادر  كأحد  االجتماعي  التواصل 

  .فئات السن) -نوع الدراسة -اإلقامة -اجلامعة  -املتغيرات الدميغرافية (اجلنس
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  النتائج العامة للدراسة: 
أدمن   - على  الدراسة)  (عينة  الثالث  الصفحات  يف   adminاعتماد  تقدمي الصفحة 

نحو   عددها  بلغ  والتي  والتليفزيونية  اإلذاعية  باألشكال  املرتبطة   1187املنشورات 
 92ضاء الصفحات نحو  من أدمن الصفحة، فيما بلغ عدد املنشورات من أع  امنشورً 

  منشورًا فقط. 
اإلذاعية   - باألشكال  صلة  لها  التي  املنشورات  على  اعتماًدا  الصفحات  أكثر  كانت 

 . FMمصر، ثم صفحتي اليوم السابع وجنوم  MBCحة  والتلفزيونية هي صف 
كــان أكثــر التقنيــات التــي مت االعتمــاد عليهــا هــي الصــور الثابتــة، ثــم الفيــديوهات يف  -

ــاني، ــاءت تقنيتـــي املوشـــن جرافيـــك  املركـــز الثـ ــا جـ ــة اإلنفـــو جرافيـــك، بينمـ ثـــم تقنيـ
 واإلحصاءات يف املركزين الرابع واخلامس.

مت   - زمنية  مدة  أكثر  اإلذاعية  كانت  باألشكال  املتعلقة  املنشورات  يف  استخدامها 
  دقيقة،   15إلى    5دقائق، وجاء يف املركز الثاني املدة من    5والتلفزيونية هي أقل من  

ذلك أن اجتاه صفحات الدراسة لألشكال اإلذاعية والتليفزيونية األقل يف   ويتضح من
 زمنية. عدد الدقائق حتى ال تبعث على امللل بسبب طول املدة ال

اعتمدت صحف الدراسة على البث املسجل يف األشكال اإلذاعية والتلفزيونية بشكل  -
 كبير، ثم البث املباشر يف املرتبة الثانية. 

املنشور - عدد  حوالي  بلغ  والتلفزيونية  اإلذاعية  باألشكال  صلة  لها  التي   1279ات 
منهم حوالي   الدراسة،  عينة  الصفحات  تلفزي  790منشورًا يف  ومنشورًا   489وني، 

 منشورًا إذاعي. 
عرض  - يف  املستخدمة  الفنية  للقوالب  الصفحات  استخدام  يف  نسبي  تنوع  وجود 

الن  والتليفزيونية، فقد أظهرت  اإلذاعية  اعتمدت األشكال  الثالث  الصفحات  أن  تائج 
على أكثر من قالب يف الترتيب األول، ثم األخبار، واحلوارات واملقابالت، ثم احلديث  

يف والندوات،  املباشر،  املناقشات  من  كل  على  نسبًيا  أقل  االعتماد  كان  حني   
 واملسابقات واأللعاب والدراما.

ملنشورات ذات الصلة باألشكال  اعتماد الصفحات الثالث على املوسيقى الهادئة يف ا -
اإلذاعية والتلفزيونية بشكل أكبر من األنواع األخرى، حيث مت استخدام هذا النوع من  

بنح  يف    961و  املوسيقى  املختلطة  املوسيقى  ثم  وأخيًرا   270منشورًا،  منشورًا، 
 منشورًا.  47املوسيقى الصاخبة بعدد 

الثالث يف املنشورات ذات الصلة    هناك تنوع يف اللقطات التي استخدمتها الصفحات -
باألشكال اإلذاعية والتلفزيونية، وكانت اللقطات املتوسطة هي األكثر استخداًما بعدد 
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بعدد    495بلغت  منشورات   الثانية  املرتبة  يف  العامة  اللقطات  ثم   361منشور، 
 منشور واللقطات القريبة ويف املرتبة األخيرة جاءت اللقطات الطويلة. 

إلنتاج اخلاصة هي األكثر شيوًعا وانتشارًا يف صفحات الدراسة، تلتها فئة  كانت فئة ا -
الناطقة   األجنبية  ثم  احلكومية،  املرتبة  اإلنتاج  ويف  العربية،  اإلنتاج  فئة  ثم  بالعربية، 

 األخير فئة اإلنتاج األجنبية. 
على  - اعتمدت  التي  والتلفزيونية  اإلذاعية  باألشكال  الصلة  ذات  املنشورات  عدد    بلغ 

حوالي   املحتوى  تقدمي  يف  بعدد   537الذكور  أنثى  املحتوى  مقدم  فئة  ثم  منشورًا، 
 منشور.  301حتوى االثنني مًعا بعدد منشورًا، وأخيًرا فئة مقدم امل 441

اإلنترنت  95.3 - شبكة  عبر  االجتماعي  التواصل  ملواقع  يتعرضون  املبحوثني  من   %
بينما   دائم،  الت3.9بشكل  ملواقع  يتعرضون  أحياًنا وحوالي % منهم  واصل االجتماعي 

 % نادرًا ما يتعرضون لتلك املواقع. 0.9
الت79أن - مواقع  يستخدمون  الدراسة  عينة  من  من  %  أكثر  منذ  االجتماعي  واصل 

% 5سنوات، يف حني أن    6إلى    3% يستخدمون تلك املواقع من  16بينما    سنوات6
اال التواصل  مواقع  يستخدمون  الدراسة  عينة  من  من  فقط  أقل  منذ   3جتماعي 

 سنوات. 
يومي  - االجتماعي بشكل  التواصل  مواقع  الدراسة يستخدمون  املبحوثني عينة    غالبية 

بينما  73بلغت حوالي    بنسبة  من  %16،  املواقع  يستخدمون هذه  منهم   6إلى    %3 
% 2أيام، يف حني أن    3% يستخدمونها من يوم إلى أقل من  9أيام أسبوعًيا، وحوالي  

 ستخدمون مواقع التواصل االجتماعي حسب الظروف.  منهم فقط ي
االجتماع39يستخدم   - التواصل  مواقع  الدراسة  عينة  يف  املبحوثني  من    ي   % 

% منهم يستخدمون تلك املواقع من  29ساعات يومًيا، وحوالي    6إلى أقل من    3من   
ا  ساعات يومًيا م   3ساعات يومًيا، فيما يستخدمها من ساعة إلى أقل من    10إلى    6

ويستخدمها  22نسبته   منهم،  أقل من ساعة، و%6  ساعات   10% يستخدمونها  %4 
 فأكثر يومًيا. 

-  " الفيس بوك  التي تتعرض Facebookجاء  التواصل االجتماعي  " يف صدارة مواقع 
بلغت   بنسبة  الدراسة  عينة  "97.9لها  أب  واتس  ثم   ،%WhatsApp  املرتبة يف   "

بلغت   بنسبة  اليوتيوب  Twitterر " %، وحلَّ تويت 95.7الثانية  الثالثة، وجاء  " يف املرتبة 
 "YouTube  بلغت بنسبة  الرابع  الترتيب  يف  انس 75.4"  ثم   ،% " "  Instagramتجرام 

  % فقط. 9.2%، وأخيًرا جاءت املدونات يف الترتيب األخير بنسبة  70.2بنسبة  
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ت  أن أهم الصفحات التي يتابعها عينة الدراسة على مواقع الفيس بوك؛ كانت صفحا  -
%،  91.6%، ثم صفحات السياسيني والنشطاء بنسبة  92.7النجوم واملشاهير بنسبة  

املرتبة   بنسبة  ويف  وإعالميني  اإلعالم  وسائل  صفحات  جاءت  ثم  89.7الثالثة   ،%
بنسبة   والرسميني  احلكوميني  املسئولني  الصفحات 73.4صفحات  وأخيًرا   ،%

 %.67.2الرسمية للجهات احلكومية بنسبة 
املستخدمني  %  95يعتقد   - احتياجات  تتناول  بوك  الفيس  صفحات  أن  املبحوثني  من 

مفردة   57مفردة، ونحو  395% بصفة "دائمة" بتكرار  83وتوزعت كالتالي: ما نسبته  
% فقط من عينة الدراسة بأن تلك الصفحات على 5% "أحياًنا"، فيما عبر  12بنسبة  

احتياجاته تتناول  ال  بوك  فيس  االجتماعي  التواصل  املوضوعات  موقع  حول  م 
  املتداولة.

بوك74 - الفيس  موقع  صفحات  أن  يرون  الدراسة  عينة  املبحوثني  من  اإلعالمية   % 
% منهم أنها أحياًنا ما 22تتناول جميع املوضوعات التي تهمهم بشكل دائم، بينما يرى 

التي تهم اجلمهور، وحوالي   املوضوعات  تتناول 4تتناول جميع  ما  نادرًا  أنها  % يرون 
 . املوضوعات التي تهم اجلمهور جميع

 توصيات الدراسة: 
  سة ميكن اقتراح ما يلي: بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدرا 

والتلفزيونية   -1 اإلذاعية  األشكال  تستخدم  التي  املنشورات  زيادة  على  العمل  اهمية 
  لرفع مستوى األداء بالصفحات اإلعالمية، وأن تتسم باملرونة والقدرة على مواكبة

االجتاهات احلديثة، وأن يقترن استخدامها بالتدريب املستمر للقائمني على إدارة  
  ات.هذه الصفح

استخدام  -2 يف  التنوع  حيث  من  أدائها  تطوير  على  اإلعالمية  الصفحات  تعمل  أن 
محتوى   مثل:  تقدمها،  التي  والتلفزيونية  اإلذاعية  األشكال  يف  املضمون  فئات 

املعاجل وأسلوب  املثارة  للموضوعات  األشكال  اجلغرايف  وإطار  املحتوى  واجتاه  ة 
  ن وأساليب اإلقناع. ومحور االرتكاز ومناسبة احلدث وطبيعة املضمو

العمل على احلفاظ على درجات ثقة عالية للجمهور من خالل استخدام أشكال  -3
مناسب   إعالمي  ومحتوى  مناسبة  جودة  وذي  عالية  بكفاءة  وتلفزيونية  إذاعية 

ئمة األشكال اإلذاعية والتلفزيونية لكل فئات املجتمع وارتفاع  للجمهور، نظًرا ملال
  وثني. مستويات تأثيرها على املبح 

األشكال   -4 استخدام  عند  اجلمهور  تواجه  التي  املعوقات  على  التغلب  ضرورة 
جهود   من  واإلفادة  املتابعة،  على  اجلمهور  بقدرات  املتعلقة  والتلفزيونية  اإلذاعية 
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سياسات يف  الرقمي  يف    التحول  باإلنترنت  املرتبطة  اخلدمات  وتسهيل  الدولة، 
غر حجم الوسيلة املستخدمة والتكلفة  املعوقات املتعلقة بسوء خدمة اإلنترنت وص

  املالية ملشاهدة املقاطع.  
العمل على حتسني كفاءة عرض األشكال اإلذاعية والتلفزيونية من خالل حتسني   -5

األشكال   واستخدام  املستخدمة،  املقاطع  تشتيت  جودة  وعدم  للحدث،  املناسبة 
  االنتباه. 

الصفحات   -6 يف  العاملني  تدريب  على  األشكال  العمل  استخدام  على  اإلعالمية 
إفادة منها   يتحقق أقصى  أكثر حرفية ومهارة، بحيث  التلفزيونية بشكل  اإلذاعية 
التدريب   خالل  من  وذلك  والتلفزيونية؛  اإلعالمية  للصفحات  األداء  حتسني  يف 

يف   الصفحات  املستمر  هذه  على  القائمني  وقيام  احلديثة،  التكنولوجيا  مجاالت 
  مالية للتدريب ورفع كفاءة العاملني. بتوفير ميزانيات

على   -7 بها  العاملني  بتدريب  والتلفزيونية  االعالمية  الصفحات  عن  املسئولني  قيام 
بشكل   والتلفزيونية  اإلذاعية  األشكال  أداء  لقياس  احلديثة  واملنهجيات  الطرق 

  تمر وتقييم دورها يف رفع مستوى األداء بشكل مستمر.مس

  املراجع واملصادر 

)، "أثر تعرض الشباب المصري لشبكات التواصل االجتماعي على اتجاھاتھم نحو القضایا  2020رباب أسامة شاھین، (  - 1
  م). القومیة دراسة تطبیقیة، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، (جامعة المنصورة، كلیة اآلداب، قسم اإلعال 

النحاس، (  - 2 المواقع اإلخباریة والتواصل 2019ولید محمد حسن  العام    )، "دور  الرأي  االجتماعي في تشكیل اتجاھات 
اإلذاعة   قسم  اإلعالم،  كلیة  القاھرة،  (جامعة  منشورة،  غیر  ماجستیر،  رسالة  العامة"،  القضایا  نحو  المصري 

 والتلیفزیون).  
شباب المصري على الصفحات اإلخباریة في مواقع التواصل االجتماعي  )، "اعتماد ال 2018منة هللا مجدي محمد، (  - 3

قسم    كمصدر  اإلعالم،  كلیة  القاھرة،  (جامعة  منشورة،  غیر  ماجستیر،  رسالة  الجاریة"،  األحداث  حول  للمعلومات 
 اإلذاعة والتلیفزیون). 

ماعي اإلسرائیلیة المقدمة  )، "صورة األنا واآلخر في مضامین مواقع التواصل االجت 2020مصطفى شكري علوان، (  - 4
  55كلیة اإلعالم، العدد   - تحلیلیة، مجلة البحوث اإلعالمیة، جامعة األزھر   باللغة العربیة "الفیس بوک" نموذًجا: دراسة 

 . 2،ج 
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