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اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.
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 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على
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وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 
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محتويات العدد

   االجتاهات احلديثة يف بحوث تطبيق الضوابط األخالقية يف الصحافة 
الرقمية »رؤية حتليلية نقدية«                            أ.د.  أسامة عبد الرحيم علي 

 إدارة أزمــة اإلســاءة للنبــي محمــد )صلــى اهلل عليــه وســلم( يف الصفحــات 
الرســمية »دراســة حتليليــة لصفحتــي األزهــر الشــريف، وفرنســا 24«

أ.م.د. محمد حسني حسني محروص

  التفاعليـــة عبـــر صفحـــات املؤسســـات اخليريـــة علـــى فيـــس بـــوك وتعزيـــز 
املســـتخدمني لـــدى  االجتماعيـــة  املســـئولية 

 أ.م.د. فاطمة الزهراء صالح أحمد حجازي

  اعتمــاد الطــالب املغتربــني يف مصــر علــى املواقــع اإللكترونيــة اإلخباريــة 
وعالقتــه بتشــكيل الوعــي الصحــي لديهــم نحــو أزمــة كورونــا )كوفيــد 19( 
دراســة ميدانيــة                                          د. محمــد صبحــي محمــد فــودة 

  فاعليــة اإلجــراءات االحترازيــة املتخــذة ملواجهــة األزمات العاملية يف تقليص 
مخــاوف الشــراء عبــر اإلنترنــت - دراســة ميدانيــة بالتطبيــق علــى عينــة مــن 
الشــباب املصــري                                                         د. نرمــني عــالء الديــن علــي

   دوافع التعرض للمحتوى الدرامي يف خدمات املشاهدة حسب الطلب 
)VOD( واإلشباعات املتحققة: دراسة ميدانية

د. أماني رضا عبد املقصود مصطفى

  دور الفيس بوك يف تغيير النسق القيمي للشباب املصري )دراسة مسحية(
د. منى سمير محمد محمد
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     االســتخدام القيمــي لوســائل التواصــل االجتماعــي بالتطبيــق علــى عينــة 
مــن املراهقــني )يف إطــار نظريــة احلتميــة القيميــة( 

د. دينا محمد محمود عساف

   أثــر التعــرض للصحافــة اإللكترونيــة علــى إدراك الوالديــن ملخاطــر جرائــم 
االعتــداء علــى األطفــال »دراســة يف تأثيــر الشــخص الثالــث«

رانيا أمين محمد محمود سلطان

قنــاة  علــى  بالتطبيــق  العربيــة:  السياســية  لألزمــات  اإلخباريــة  املعاجلــة    
الثامنــة« »بانورامــا  نشــرات  مــن  لعينــة  حتليلــة  »دراســة  اإلخباريــة   النيــل 
بسمة سالم عيساوي إسماعيل مشرف



ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
ُ َعَملَُكْم َورَُسوُلُ َوالُْمْؤِمُنوَن وََسُتَدُّوَن  »وقُِل اْعَملُوا فََسَيَى اللَّ

َهاَدةِ َفُينَّبُِئُكْم بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن« إَِل َعلِِم الَْغيِْب َوالشَّ

االفتتاحية
بقلم: األستاذ الدكتور

رضا عبدالواجد أمني
رئيس التحرير



البحــث العلمــي هــو أحــد األضــاع الرئيســية التــي تقــوم بهــا اجلامعــات واملؤسســات 

ــي  ــل البحــث العلم ــع، ويحت ــة املجتم ــم وخدم ــم والتعل ــى التعلي ــة إل ــة، باإلضاف األكادميي

حيــزا كبيــرا يف التصنيفــات املتعــددة للجامعــات، إذ تشــير البحــوث املتميــزة إلــى قــدرة 

اجلامعــة علــى تقــدمي األفــكار اجلديــدة املبدعــة التــي تســهم يف تنميــة وتطويــر املجتمــع.

ــوم اإلعــام  ــا عل ــة، ومنه ــوم االجتماعي وتواجــه البحــوث والدراســات يف مجــال العل

واالتصــال العديــد مــن التحديــات، وتعتريهــا العديــد مــن الصعوبــات، حيــث أنهــا تتعامــل 

ــد مامــح الظاهــرة أو  ــرة تســهم يف حتدي ــر بعوامــل كثي ــة، وتتأث ــرات ديناميكي مــع متغي

الظواهــر املدروســة،  لــذا البــد - مــن حــني آلخــر- مــن عمــل مراجعــات علميــة رصينــة 

لهــذه الدراســات ومــدى حتقيقهــا لنــواجت البحــث املنشــودة، مــع ضــرورة االطــاع علــى 

التجــارب األخــرى اإلقليميــة والعامليــة يف هــذ الســياق ، واألخــذ منهــا مبــا يتوافــق مــع 

طبيعــة الدراســات التــي يتــم إجنازهــا، أمــا يف التطويــر ، ورغبــة يف التحديــث.

ونحــن يف مجلــة البحــوث اإلعاميــة، وانطاقــا مــن املكانــة التــي وصلــت إليهــا املجلــة 

ــى للجامعــات مبصــر  ــى تقييــم وفقــا لتصنيــف املجلــس األعل ــى أعل ، حيــث حصلــت عل

ملرتــني متتاليتــني ، كمــا أن املجلــة مصنفــة يف قاعــدة كاريفيــت األمريكيــة الشــهيرة،  

نحــاول طــرح عــدد مــن التســاؤالت علــى أفــراد املجتمــع البحثــي يف تخصــص اإلعــام 

بفروعــه املختلفــة، يف محاولــة للوصــول إلــى صيغــة أفضــل ملخرجــات البحــوث اإلعاميــة 



، مــن قبيــل :  هــل مــن املهــم أن يتــم تبنــي معاييــر النشــر الدوليــة يف دورياتنــا العلميــة ؟ 

ومــا مــدى اســتعداد الباحثــني لتقبــل مثــل هــذه االشــتراطات ؟ وهــل تتعــارض بعــض تلــك 

االشــتراطات مــع لوائــح وأعــراف اللجــان العلميــة للترقيــات األكادمييــة؟ 

وبالتــوازي مــع طــرح هــذه التســاؤالت مت اتخــاذ القــرار بالتوجــه نحــو تطويــر البحــوث 

اإلعاميــة ، وإن شــاء اهلل ســتقوم إدارة املجلــة بعقــد سلســلة نــدوات وورش عمــل حــول 

ــك بالتنســيق  ــني وللبحــث العلمــي، وذل ــرة القادمــة خدمــة للباحث هــذا املوضــوع يف الفت

والتعــاون مــع كل األطــراف ذوي العاقــة، إلمياننــا أن كل شــيء يقــف مكانــه دون تطــور 

البــد أن يتجــاوزه الزمــن يومــا ، ونســأل اهلل - ســبحانه – التوفيــق والســداد.

ويســعدنا أن نقــدم للباحثــني والقــر اء عــددا جديــدا مــن مجلــة البحــوث اإلعاميــة 

يحتــوي علــى العديــد مــن البحــوث والدراســات املهمــة التــي نأمــل أن يســتفيد منهــا 

الباحثــون يف النســخة الورقيــة ، والباحثــون املوجــودون جغرافيــا يف أي مــكان يف العالــم 

مــن خــال إطاعهــم علــى كامــل الورقــات البحثيــة املتاحــة  علــى املوقــع اإللكترونــي 

ــت. ــة يف شــبكة اإلنترن للمجل

واهلل من وراء القصد

وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني

أد/ رضا عبد الواجد أمني

                                                                                                     رئيس التحرير





املعاجلة اإلخبارية لألزمات السياسية العربية: بالتطبيق على قناة النيل اإلخبارية 

»دراسة حتليلة لعينة من نشرات »بانوراما الثامنة«

بسمة سالم عيساوي إسماعيل مشرف- باحثة ماجستير بقسم اإلعالم- 

 basmasalem1993@gmail.comكلية اآلداب جامعة حلوان

News treatment of Arab political crises by application 

to Nile News Channel “Analytical study of a sample of 

The Eighth Panorama”

بحث مستل  من رسالة ماجستير:

إشراف:
أ . د/ مرعي مدكور - أستاذ الصحافة وعميد كلية االعالم وفنون االتصال                                     

جامعة ٦ اكتوبر سابقا

د/ مي ابو السعود - مدرس بقسم االعالم كلية االداب جامعة حلوان
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اســتهدفت الدراســة الكشــف عــن طريقــة معاجلــة قنــاة النيــل لألخبــار ألخبــار هــذه األزمــات، ومت توظيــف نظريــة 
األطــر اإلخباريــة يف هــذه الدراســة، بتحديــد عــدد مــن الفئــات الرئيســة يف اســتمارة حتليــل املضمــون اســتقتها 
ــاة محــل الدراســة  ــة للقن ــادة اإلعالمي ــب امل ــة، وبذلــك مت تبوي ــي حددتهــا هــذه النظري ــارات الت الدراســة مــن االعتب
ــم  ــى تصمي ــل املضمــون، واعتمــدت عل ــات. واســتخدمت هــذه الدراســة أداة حتلي ــذه الفئ ــا له ــار( وفًق ــل لألخب )الني
اســتمارة حتليــل املحتــوى، وقامــت هــذه الدراســة بتحليــل عينــة مــن نشــرات »بانورامــا الثامنــة« لقنــاة النيــل لألخبــار 

ــدة مــن 1 يوليــو 2020 إلــى 31 يوليــو 2020. ــرة املمت متثلــت يف 31 نشــرة خــالل الفت

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

ــى أنهــا  ــار باألزمــات السياســية العربيــة ضئيــل إلــى حــد مــا، ويعــزى ذلــك إل ــاة النيــل لألخب - حجــم اهتمــام قن
ــا أكبــر للشــأن الداخلــي املصــري يف نشــراتها »بانورامــا الثامنــة مســاًء« باعتبارهــا قنــاة حكوميــة  تخصــص حيــًزا زمنّيً

رســمية للدولــة يف املقــام األول.

- معظــم أخبــار األزمــات السياســية العربيــة كانــت تطــرح يف وســط نشــرات »بانورامــا الثامنــة مســاًء« لقنــاة النيــل 
لألخبــار، وهــو النــوع الصحفــي األكثــر اســتخداًما يف القنــاة أثنــاء معاجلتهــا لألخبــار املتعلقــة باألزمــات السياســية 

العربيــة.

الكلمات املفتتاحية: املعاجلة اإلخبارية، قناة النيل لألخبار، األزمات السياسية العربية.

The study aimed to uncover the way the Nile News Channel handled the 
news of these crises. The news frame theory was employed in this study. This 
study used a content analysis tool, and it depended on a design for the Nile 
News Channel “8 PM Panorama” content analysis form. This study analyzed 
a sample of bulletins. It was represented by 31 bulletins from July 1, 2020 to 
July 31, 2020.

The study concluded to a number of results
- The Nile News Channel’s interest in Arab political crises is rather small, and 

this is due to it As a government channel, “8 PM Panorama” devotes more 
time to Egyptian internal affairs in its official bulletins for the state in the 
first place.

-For the Nile Channel “8 PM Panorama” - Most of the Arab political crises 
news were presented in the middle of news bulletins, and this is the jour-
nalistic type most used by the channel during its treatment of news related 
to the Arab political crises.
Key words: News Processing, Nile News, Arab Political crises.
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ا بالعديــــد مــــن األزمــــات والصــــراعات لــــم تشــــهدها علــــى  متــــر املنطقــــة العربيــــة حاليــــً
ــار  ــارًزا يف األخب ا ب ــً ــل مكان ــل هــذه األزمــات حتت ــزمن؛ ممــا جع ــة مــن ال ــود طويل مــدى عق
املحليــــة والعامليــــة وتكــــون محــــط اهتمــــام يف املعاجلــــات اإلخباريــــة التليفزيونيــــة، وقــــد 

مجـــــال دراســـــات تـــــأثيرات وســـــائل اإلعـــــالم واالتصـــــال السياســـــي يف الفتـــــرة شـــــهد 
ــرة  ــالم املعاصـــ ــائل اإلعـــ ــني وســـ ــة بـــ ــة الوثيقـــ ــول العالقـــ ــًعا حـــ ــدًال واســـ ــرة جـــ األخيـــ
ــى أن  ــبعض إلـ ــذهب الـ ــث يـ ــدولي، حيـ ــي والـ ــابع االقليمـ ــات ذات الطـ ــراعات واألزمـ والصـ

ــأداة يف ال ــا كــ ــتم توظيفهــ ــة يــ ــرات تابعــ ــل كمتغيــ ــالم تعمــ ــائل اإلعــ ــع وســ ــراع وتخضــ صــ
لتـــــأثيرات مجموعـــــة كبيـــــرة مـــــن املتغيـــــرات ســـــواء كانـــــت سياســـــية أو اقتصـــــادية أو 
تنظيميــــة.. يف حــــني يــــرى الــــبعض اآلخــــر أن وســــائل اإلعــــالم وبخاصــــة املرئيــــة منهــــا 
ــى  ــد علـ ــى التأكيـ ــوا إلـ ــم ذهبـ ــل إنهـ ــة، بـ ــراعات املختلفـ ــاعًال يف إدارة الصـ ــارس دورًا فـ متـ

ئل اإلعـــالم هـــي التـــي تشـــكل الصـــور الذهنيـــة عـــن مقولـــة "والتـــر ليبمـــان" علـــى أن وســـا
  . )1( العالم اخلارجي لدى اجلماهير

دورًا  تــؤدي وبــالنظر إلــى األحــداث واألزمــات العربيــة الراهنــة، جنــد أن الدولــة املصــرية 
فاعًال يف اإلسهام يف إنهاء األزمات يف املنطقة العربية وإعـادة االسـتقرار، ملـا لهـا مـن قـوة 
ومكانــة، ومــا يضــيفه لهــا موقعهــا اجلغــرايف ودورهــا التــاريخي، حيــث تســتند السياســة 
املصــرية جتــاه األزمــات يف املنطقــة العربيــة إلــى عــدة مرتكــزات تــتلخص يف احلفــاظ علــى 

املصري وما متثله تلك امللفـات مـن تهديـد ألمـن واسـتقرار مصـر، باإلضـافة األمن القومي  
هـذا الـدور احليـوي الـذي تقـوم بـه مصـر إلى االلتزام التاريخي ملصر جتاه الدول العربية،  

علــى الســاحة السياســية العربيــة، يثيــر أهميــة دراســة معاجلــة اإلعــالم املصــري لألزمــات 
ــدائرة يف املنط ــة ال ــة يف السياســية العربي ــل أداة فاعل ــار أن اإلعــالم ميث ــة، باعتب قــة العربي
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ا، وميثـل مـرآة للموقـف املصـري مـن األزمـات السياسـية  العملية السياسية داخلًيا وخارجيـً
  العربية القائمة.

ومـــن منطلـــق أن سياســـة القنـــوات اإلخباريـــة يف تناولهـــا لألزمـــات السياســـية العربيـــة 
النيــــل وقــــع اختيــــار الباحثــــة علــــى قنــــاة  جــــزء ال يتجــــزأ مــــن سياســــة الدولــــة الباثــــة،

ــار ــفاف  لألخبــ ــه استشــ ــن خاللــ ــن مــ ــذي ميكــ ــمي الــ ــومي الرســ ــر احلكــ ــا املنبــ باعتبارهــ
ــد  ــالل حتديـ ــن خـ ــك مـ ــة، وذلـ ــية العربيـ ــات السياسـ ــن األزمـ ــة مـ ــر اخلارجيـ ــة مصـ سياسـ
ورصــــد وحتليــــل طبيعــــة وأســــلوب معاجلــــة قنــــاة النيــــل لألخبــــار لألزمــــات السياســــية 

اإلخباريـــــة، يف محاولـــــة إلبـــــراز كيفيـــــة وشـــــكل املعاجلـــــة التـــــي العربيـــــة يف نشـــــراتها 
  حازت عليها األزمات السياسية العربية يف هذه القناة.

 مشكلة الدراسة:
ــات  ــا لألزمـــ ــالم يف معاجلتهـــ ــائل اإلعـــ ــة يف أن وســـ ــة احلاليـــ ــكلة الدراســـ ــور مشـــ تتبلـــ

ــ ــة الدولـ ــن سياسـ ــًدا عـ ــردة بعيـ ــة منفـ ــير بسياسـ ــد ال تسـ ــه التحديـ ــى وجـ ــية علـ ة السياسـ
الباثـــة، فـــاملواقف والتوجهـــات السياســـية للـــدول نحـــو األزمـــات والصـــراعات املختلفـــة 
ــة يف  ــات اإلخباريــ ــاه املعاجلــ ــكل واجتــ ــى شــ ــؤثر األول علــ ــة هــــي املــ ــة العربيــ يف املنطقــ
ــراع تســــتخدمه  ــائيات اإلخباريــــة أداة للصــ ــائية؛ حيــــث أصــــبحت الفضــ القنــــوات الفضــ

ــد ــن حتديـ ــات، وميكـ ــت األزمـ ــة يف وقـ ــدول الباثـ ــاؤل  الـ ــو أدق يف التسـ ــى نحـ ــكلة علـ املشـ
التــــالي: كيــــف عاجلــــت قنــــاة النيــــل لألخبــــار األزمــــات السياســــية العربيــــة مــــن خــــالل 

  نشراتها؟  

 أهمية الدراسة:  
ــات  ــا: األزمــ ــرين اثنــــني، أولهمــ ــى متغيــ ــا علــ ــة يف تركيزهــ ــذه الدراســ ــة هــ ــى أهميــ تتجلــ

ة علـــــى السياســـــية العربيـــــة ومـــــا خلفتـــــه مـــــن تـــــأثيرات سياســـــية وجغرافيـــــة خطيـــــر
ا بــــالواقع املعــــاش،  ا وثيقــــً ا ارتباطــــً ــة؛ ممــــا يجعــــل موضــــوع الدراســــة مرتبطــــً املنطقــ
ا ألكبـــر دولـــة  ا إعالميـــً إضـــافة إلـــى قنـــاة النيـــل لألخبـــار ونشـــراتها، والتـــي متثـــل منوذجـــً
ــا دور فاعــــل وقــــوي يف األزمــــات  ــة ولهــ ــاريخي يف املنطقــ عربيــــة ذات ثقــــل سياســــي وتــ

عـــدة دراســـات عربيـــة وأجنبيـــة لكونهـــا قنـــاة حكوميـــة السياســـية العربيـــة، وقـــد تناولتهـــا 
ــار  ــاة النيـــل لألخبـ ــا: أنـــه ميكـــن لقنـ رســـمية متثـــل السياســـة اخلارجيـــة املصـــرية، ثانيهمـ
اإلفـــادة مـــن نتـــائج الدراســـة احلاليـــة يف زيـــادة كفاءتهـــا لتقـــدمي خدمـــة إخباريـــة أفضـــل 

  وقت األزمات.
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  أهداف الدراسة:  
تهــــدف البحـــــوث العلميـــــة بشـــــكل عـــــام إلـــــى توســـــيع املعرفـــــة االجتماعيـــــة بجوانبهـــــا 
ــة علميــــة  ــاذا؟) بطريقــ ــى، أيــــن، وملــ ــى أســــئلة مثــــل:(كيف، متــ ــة علــ ــة، واإلجابــ املختلفــ

ــة  ــوع الدراسـ ــق مبوضـ ــق يتعلـ ــكل دقيـ ــوبة بشـ ــة ومحسـ ــبق )2(مدروسـ ــا سـ ــى مـ ــاء علـ ، وبنـ
  :مت حتديد هدف الدراسة احلالية يف هدف رئيس يتمثل يف

محاولــــة الكشــــف عــــن طريقــــة معاجلــــة قنــــاة النيــــل لألخبــــار ألخبــــار األزمــــات  -1
  السياسية العربية من خالل نشرة "بانوراما الثامنة".

  حيث يتفرع هذا الهدف إلى جملة من األهداف الفرعية التي تتمثل يف:

معرفـــــة حجـــــم االهتمـــــام املمنـــــوح لألزمـــــات السياســـــية العربيـــــة يف قنـــــاة النيـــــل  -2
  ر من خالل نشرات "بانوراما الثامنة".  لألخبا

ــاة  -3 ــة يف قنــ ــية العربيــ ــات السياســ ــة باألزمــ ــار املتعلقــ ــدمي األخبــ ــاليب تقــ ــل أســ حتليــ
  النيل لألخبار من خالل نشرات "بانوراما الثامنة".

ــار يف تقــــدمي  -4 ــل لألخبــ ــاة النيــ ــا قنــ ــي اعتمــــدت عليهــ ــات التــ ــادر معلومــ رصــــد مصــ
  أخبار األزمات السياسية العربية.

ــن  -5 ــة مـ ــية العربيـ ــات السياسـ ــاه األزمـ ــار جتـ ــل لألخبـ ــاة النيـ ــف قنـ ــى موقـ ــرف علـ التعـ
  خالل نشرات "بانوراما الثامنة".  

رصــــد وحتليــــل األطــــر اإلخباريــــة التــــي تتبناهــــا قنــــاة النيــــل لألخبــــار مــــن خــــالل  -6
  نشرات "بانوراما الثامنة" عند تناولها ألخبار األزمات السياسية العربية.

  ابقة:  الدراسات الس
  مت تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين من األحدث إلى األقدم: 

ــالتطبيق  ــائية بــــ ــوات الفضــــ ــة يف القنــــ ــات اإلخباريــــ ــت املعاجلــــ ــات تناولــــ ــور األول : دراســــ املحــــ
  على نظرية األطر اإلخبارية.

ــة   - ــة املوجهــــــ ــائية الدوليــــــ ــوات الفضــــــ ــة يف القنــــــ ــايا العراقيــــــ ــة للقضــــــ ــة اإلخباريــــــ املعاجلــــــ
ــة  ــالم اإليرانيــــ ــاة العــــ ــية يف قنــــ ــار الرئيســــ ــرة األخبــــ ــة لنشــــ ــة حتليليــــ ــة: دراســــ ــة العربيــــ باللغــــ

 28/2/2019ولغايـــــــــــــــة  1/12/2018املوجهـــــــــــــــة باللغـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة للمـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن 

)2020( )3(: 

الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى حجـــم املعاجلـــة اإلخباريـــة للقضـــايا العراقيـــة يف  تهـــدف
ألخبــــار واملــــدى الزمنــــي املخصــــص للشــــأن قنــــاة العــــالم اإلخباريــــة، مــــن حيــــث عــــدد ا
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العراقــــي مــــن إجمــــالي أخبــــار النشــــرة، والكشــــف عــــن عناصــــر اإلبــــراز التــــي ركــــزت 
ــوع  ــد نـــ ــن رصـــ ــًال عـــ ــة، فضـــ ــايا العراقيـــ ــا للقضـــ ــة يف معاجلتهـــ ــاة الدراســـ ــا قنـــ عليهـــ

  .املعاجلات اإلخبارية التي وظفتها قناة العالم بتناول القضايا العراقية

  وأبرز ما توصلت إليه الدراسة: 

أخبـــار العـــراق حيـــًزا كبيـــًرا مـــن التغطيـــة واملعاجلـــات أولـــت قنـــاة العـــالم اإليرانيـــة  -
اإلخباريـــة مـــن بـــني عـــدد التكـــرارات واملســـاحة الزمنيـــة وموقـــع الصـــدارة، ويرجـــع ذلـــك 
لكــــون العــــراق مــــن أولويــــات اهتمــــام إيــــران؛ وذلــــك لعــــدة اعتبــــارات منهــــا القــــرب 

ــة اجلغـــرايف  ــالح اإليرانيـ ــة، واملصـ ــران مـــن جهـ ــبة إليـ ــة بالنسـ ــراق الـــذي يشـــكل أهميـ للعـ
ــر منــاطق الصــراع يف املنطقــة  ــراق مــن أكث ــن جهــة أخــرى، فضــًال عــن كــون الع ــاك م هن
ــة  ــة التحريريــ ــدة السياســ ــات أجنــ ــن أولويــ ــة مــ ــار العراقيــ ــت األخبــ ــذلك باتــ ــة، لــ العربيــ

  لقناة العالم.

ــائج إلــــى أن  - ــارت النتــ ــا أشــ ــار الشــــكمــ ــبة أخبــ ــاني بنســ أن الــــدولي نالــــت املركــــز الثــ
ــز 31,6( ــى املركــ ــازت علــ ــد حــ ــة" فقــ ــار املحليــ ــأن اإليراني"األخبــ ــار الشــ ــا أخبــ %)، أمــ

%)، أمــــا أخبــــار العــــراق فقــــد تبــــوأت املركــــز الرابــــع بحصــــولها 12,8الثالــــث بنســــبة (
  %).12,6على نسبة (

ينــــــــاير: دراســــــــة حتليلـــــــــة  25معاجلــــــــة القنــــــــوات الفضــــــــائية العربيــــــــة ألحـــــــــداث ثــــــــورة  -
  :)4() 2019لنشرات األخبار (

ــرف  ــداث، والتعـ ــول األحـ ــة حـ ــة املطروحـ ــر الرئيسـ ــرف األطـ ــى التعـ ــة إلـ ــدفت الدراسـ هـ
ــرات  ــمون يف نشـ ــكل أو املضـ ــق بالشـ ــا يتعلـ ــواء فيمـ ــتخدمة سـ ــذب املسـ ــائل اجلـ ــى وسـ علـ

ــوا ــث يف قنــ ــي تبــ ــار التــ ــاراألخبــ ــل لألخبــ ــة (النيــ ــة -ت الدراســ ــي  -العربيــ ــي ســ ــي بــ بــ
ــرات  ــة النشــ ــلوب معاجلــ ــل أســ ــد وحتليــ ــى رصــ ــة إلــ ــا تســــعى الدراســ ــة)، كمــ اإلخباريــ

  اإلخبارية ألحداث وتطورات الثورة.

  وأبرز ما توصلت إليه الدراسة:

والعربيــــة والنيــــل لألخبــــار علــــى اســــتخدام عناصــــر اإلبــــراز  BBCحرصــــت قنــــوات  -
ينــــاير وعلــــى رأســــها  25والتشــــويق املســــتخدمة يف تقــــدمي مضــــمون أحــــداث ثــــورة 

ــور  ــم صـ ــر، ثـ ــاحبة للخبـ ــة مصـ ــورة حيـ ــادة مصـ ــه مـ ــة، وتليـ ــى الشاشـ ــة علـ ــاوين مكتوبـ عنـ
ــم رســـوم بيانيـــة وإحصـــائية،  ــور ثابتـــة "خـــرائط ورســـوم"، ثـ ــية ثابتـــة، وتليـــه صـ شخصـ

  يه الصحف، وأخيًرا صفحات اإلنترنت.وتل
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تصـــدرت األخبـــار األمنيـــة نشـــرات القنـــوات محـــل الدراســـة، ويرجـــع ذلـــك إلـــى تـــردي  -
ينــــاير، وجــــاءت املوضــــوعات السياســــية يف  25األوضــــاع األمنيــــة أثنــــاء فتــــرة ثــــورة 

ــاءت  ــث، وجـــ ــب الثالـــ ــادية يف الترتيـــ ــوعات االقتصـــ ــاءت املوضـــ ــاني، وجـــ ــب الثـــ الترتيـــ
  كرية يف الترتيب الرابع.املوضوعات العس

ــي  - ــور العراقـــــــ ــراق واجتاهـــــــــات اجلمهـــــــ ــازحني يف العـــــــ ــية النـــــــ ــة لقضـــــــ ــة اإلخباريـــــــ املعاجلـــــــ
  :)5( )2018نحوها (

ــراق  ــازحني يف العـ ــية النـ ــة لقضـ ــة اإلخباريـ ــى املعاجلـ ــرف علـ ــى التعـ ــة إلـ ــدفت الدراسـ هـ
 واجتاهـــات اجلمهـــور نحوهـــا، وذلـــك مـــن خـــالل األطـــر اإلخباريـــة التـــي اعتمـــدت عليهـــا

  القنوات الفضائية العراقية (العراقية والشرقية) يف املعاجلة اإلخبارية.

  وأبرز ما توصلت إليه الدراسة:

مـــــن أولويـــــات النشـــــرة اإلخباريـــــة يف عرضـــــها لقضـــــايا النـــــازحني رصـــــد وحتليـــــل  -
ــة التـــــي اعتمـــــدت عليهـــــا القناتـــــان هـــــي النـــــازحون  الوقـــــائع، وكانـــــت القـــــوى الفاعلـــ

  العراقيون.

ــ - ــدت كلتـ ــتخدمة يف اعتمـ ــر املسـ ــأكثر األطـ ــية كـ ــباب القضـ ــرض أسـ ــى عـ ــاتني علـ ا القنـ
ــي  ــار إعالمـــ ــأكثر إطـــ ــي كـــ ــار السياســـ ــب اإلطـــ ــى جانـــ ــازحني، إلـــ ــايا النـــ عـــــرض قضـــ

  مستخدم.

ــا  - ــة يف كلتــ ــتماالت العقالنيــ ــة لالســ ــت الغلبــ ــتخدمة فكانــ ــتماالت املســ ــن االســ ــا عــ أمــ
  القناتني.

معاجلـــــــــة قنـــــــــاتي احلـــــــــرة وروســـــــــيا اليـــــــــوم القضـــــــــايا السياســـــــــية العربيـــــــــة يف نشـــــــــراتها  -
  :)6() 2017اإلخبارية: دراسة حتليلية مقارنة (

هــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى كيفيــــة معاجلــــة الفضــــائيات األجنبيــــة الناطقــــة 
ــراتهما  ــة يف نشــ ــية العربيــ ــايا السياســ ــوم) للقضــ ــيا اليــ ــرة وروســ ــة (احلــ ــة العربيــ باللغــ

ــائيتان اإل ــتخدمتها الفضـ ــي اسـ ــة التـ ــر اإلعالميـ ــى األطـ ــرف علـ ــالل التعـ ــن خـ ــة، مـ خباريـ
ــة يف  ــية العربيــ ــايا السياســ ــد القضــ ــية العربيــــة، وحتديــ ــايا السياســ ــها للقضــ يف عرضــ

  الفضائيتني، ومعرفة موضوعات القضايا السياسية.

 وأبرز ما توصلت إليه الدراسة:
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م ســـتة أنـــواع مـــن األطـــر اإلعالميـــة جلـــوء قنـــاتي احلـــرة وروســـيا اليـــوم إلـــى اســـتخدا -
خـــالل معاجلتهـــا للقضـــايا السياســـية العربيـــة، جـــاء يف مقـــدمتها إطـــار الصـــراع بنســـبة 

  % يف قناة احلرة.52.2% يف قناة روسيا اليوم، وبنسبة 72.62

احتلــــت القضــــية الســــورية املرتبــــة األولــــى بــــني القضــــايا العربيــــة األكثــــر تنــــاوًال يف  -
% ثــــــم القضــــــية 16.4الهــــــا القضــــــية العراقيــــــة بنســــــبة %، ت35.5احلــــــرة بنســــــبة 
ــبة  ــرية بنســ ا يف 9.5املصــ ــً ــورية أيضــ ــية الســ ــاءت القضــ ــوم جــ ــيا اليــ ــاة روســ %، ويف قنــ

% ثــــم اليمنيــــة 19.1% تلتهــــا القضــــية العراقيــــة بنســــبة 33.5املرتبــــة األولــــى بنســــبة 
  %.16.6بنسبة  

- U. s. Television Reporting of the Arab Spring: A study of 
ABC,  CBS, and NBC (2016) (7): 

ــبكات  ــاول الشـــ ــة تنـــ ــى كيفيـــ ــرف علـــ ــى التعـــ ــة إلـــ ــدفت الدراســـ  ABC,CBS,NBCهـــ
ــرة  ــة الفتـ ــت الدراسـ ــث غطـ ــي، حيـ ــوطن العربـ ــعبية يف الـ ــات الشـ ــراعات واالحتجاجـ للصـ

ــاريخ  ــني تــ ــة وبــ ــدول العربيــ ــة يف الــ ــداث االنتفاضــ ــة أحــ ــاريخ بدايــ ــني تــ ــة بــ  29الزمنيــ
ما مت إزاحـــة رؤســـاء كـــل مـــن تـــونس ومصـــر وليبيـــا والـــيمن، ولقـــد ، عنـــد2012فبرايـــر 

ــمون  ــل مضــ ــة بتحليــ ــت الباحثــ ــة، وقامــ ــر اإلعالميــ ــة األطــ ــة نظريــ ــتخدمت الدراســ اســ
ــرة  316 ــالل فتـ ــة خـ ــاكل املهيمنـ ــاول املشـ ــثالث، تتنـ ــة الـ ــبكات التليفزيونيـ ــًرا يف الشـ خبـ

ــائل اإل ــتخدمة، ووســـــ ــارات املســـــ ــتخدمة، واإلطـــــ ــادر املســـــ ــة، واملصـــــ ــالم الدراســـــ عـــــ
 االجتماعية.

  وأبرز ما توصلت إليه الدراسة:

ــة  - ــة الدراســ ــثالث عينــ ــة الــ ــبكات التليفزيونيــ ــب الشــ ــن جانــ ــر مــ ــام كبيــ ــود اهتمــ وجــ
  بأحداث العنف االجتماعي يف الدول التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي.

ــي  - ــباب، والتــ ــر األســ ــي أطــ ــتخدمة هــ ــر املســ ــرز األطــ ــن أبــ ــائج أن مــ ــحت النتــ وأوضــ
 توضيح أعمال العنف كانت بسبب وحشية األنظمة احلاكمة.برزت يف 
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  املحور الثاني: دراسات تناولت معاجلة وسائل اإلعالم لألزمات السياسية:
: دراســــــــة 2017معاجلــــــــة املواقــــــــع اإلخباريــــــــة العربيــــــــة واألجنبيــــــــة لألزمــــــــة اخلليجيــــــــة  -

  :)8() 2019حتليلية مقارنة (

التعـــــرف علـــــى طبيعـــــة معاجلـــــة املواقـــــع اإلخباريـــــة العربيـــــة هـــــدفت الدارســـــة إلـــــى 
ــة  ــة اخلليجيــــ ــة لألزمــــ ــي 2017واألجنبيــــ ــة التــــ ــر اإلخباريــــ ــى األطــــ ــرف علــــ ، والتعــــ

ــة،  ــرة، العربيـــــ ــة (اجلزيـــــ ــع اإلخباريـــــ ــتخدمتها املواقـــــ ــأطير BBC ،CNNاســـــ ) يف تـــــ
موضــــوعات األزمــــة اخلليجيــــة، والتعــــرف علــــى االجتاهــــات التــــي طغــــت علــــى تغطيــــة 

  إلخبارية محل الدراسة لألزمة اخلليجية.املواقع ا

  وأبرز ما توصلت إليه الدراسة:

ــة يف  - ــامني األزمـــ ــأطير مضـــ ــتخداًما يف تـــ ــر اســـ ــار األكثـــ ــائج أن اإلطـــ ــرت النتـــ أظهـــ
%، تـــاله 62.3املواقـــع اإلخباريـــة محـــل الدراســـة هـــو إطـــار الصـــراع والـــذي جـــاء بنســـبة 

يــــد والترهيــــب، وجــــاءت بعــــدها إطــــار التخويــــف يف املرتبــــة الثانيــــة الــــذي ميثــــل التهد
بـــــاقي اإلطـــــارات كإطـــــار الفائـــــدة واملصـــــلحة واالهتمامـــــات اإلنســـــانية واالقتصـــــادية 
ــديني  ــار الــ ــانوني واإلطــ ــار القــ ــظ اإلطــ ــم يحــ ــة، ولــ ــة متقاربــ ــب متفاوتــ ــتلط بنســ واملخــ

  وإطار املسئولية االجتماعية بأي أهمية يف التغطية.

ــة الــــذي ط - ــاه املعاجلــ ــائج أن اجتــ ــوات وأوضــــحت النتــ ــع القنــ ــة مواقــ ــى تغطيــ غــــى علــ
ــة عينـــة الدراســـة هـــو االجتـــاه املحايـــد والـــذي جـــاء يف املرتبـــة األولـــى، تـــاله  اإلخباريـ

  االجتاه املعارض حيث لم يتم التأكيد على االجتاه املؤيد واملختلط.

ــة  - املعاجلــــــــــــة اإلعالميــــــــــــة لتطــــــــــــورات األزمــــــــــــة الســــــــــــورية يف وســــــــــــائل اإلعــــــــــــالم العربيــــــــــ
  :)9() 2017واألمريكية (

ــائل اإلعــــالم  ــات الصــــحفية بوســ ــة املعاجلــ ــة إلــــى الكشــــف عــــن طبيعــ هــــدفت الدراســ
ــا  ــة توجهاتهـ ــة الســـورية؛ للوقـــوف علـــى حقيقـ ــة بشـــأن تطـــورات األزمـ العربيـــة واألمريكيـ

ــة ــالح  األيديولوچيـــ ــة مصـــ ــي خلدمـــ ــل املتلقـــ ــة يف عقـــ ــات معينـــ ــكيل قناعـــ ــدف تشـــ بهـــ
  وأهداف النظام السياسي الذي تعمل من خالله.

  وأبرز ما توصلت إليه الدراسة:

ــن  - ــة" و" األمـ ــة العربيـ ــة" و"القوميـ ــدة الوطنيـ ــة" و"الوحـ ــؤامرة اخلارجيـ ــر "املـ ــاءت أطـ جـ
  السورية.القومي" كأبرز األطر يف خطاب صحيفة تشرين  
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ــارت - ــزت  أشـ ــث ركـ ــار، حيـ ــاه األخبـ ــى اجتـ ــر علـ ــد أثـ ــة قـ ــط امللكيـ ــى أن منـ ــة إلـ الدراسـ
صـــــحف األهـــــرام واحليـــــاة اللندنيـــــة وواشـــــنطن بوســـــت علـــــى األخبـــــار ذات االجتـــــاه 
ــد  ــار األسـ ــرئيس بشـ ــة الـ ــار حكومـ ــار إنكـ ــورية يف إطـ ــة السـ ــاجلتهم لألزمـ ــلبي يف معـ السـ

  لالنتفاضة السورية.

ــــ  - ة يف القنـــــــــــوات الفضـــــــــــائية اإلخباريـــــــــــة أطـــــــــــر معاجلـــــــــــة األزمـــــــــــات السياســـــــــــية العربيـــــــ
  :)10() 2016الناطقة بالعربية واجتاهات اجلمهور نحوها (

هــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى أهــــم األطــــر املســــتخدمة يف التنــــاول اإلعالمــــي 
لألزمـــات السياســـية العربيـــة، والتعـــرف علـــى القـــوى الفاعلـــة يف النشـــرات اإلخباريـــة 

ــيا  ــة (روســــ ــل الدراســــ ــوات محــــ ــوميف القنــــ ــا  -اليــــ ــة)،  BBC -24فرنســــ البريطانيــــ
ــائية  ــوات الفضـ ــا القنـ ــدت عليهـ ــي اعتمـ ــة التـ ــاليب اإلقناعيـ ــى األسـ ــرف علـ ــذلك التعـ وكـ

  يف معاجلتها لألزمات.

  وأبرز ما توصلت إليه الدراسة:

ــى   - ــة وإلـــ ــية العربيـــ ــات السياســـ ــار األزمـــ ــب أخبـــ ــة يف ترتيـــ ــوات الدراســـ ــوازن قنـــ تـــ
   مقدمة أو وسط نشراتها.اهتمامها بإبرازها، فمعظمها جاءت يف

ــن خاللهـــا  - ــدمت مـ ــأبرز اإلطـــارات التـــي قـ ــراع كـ ــار الصـ ــروز إطـ ــائج بـ ــحت النتـ أوضـ
األزمــــــات السياســــــية بالنشــــــرات اإلخباريــــــة محــــــل الدراســــــة، ومــــــن بعــــــدها إطــــــار 

  املسئولية ثم جاء إطار االهتمامات اإلنسانية يف املرتبة الثالثة.

-connecting in crisis: Old and New media and the Arab 
Spring (2013)(11): 

ــع   ــورات الربيــ ــة لثــ ــة التليفزيونيــ ــة التغطيــ ــة إلــــى التعــــرف علــــى طبيعــ هــــدفت الدراســ
ــوات  ــع قنــ ــة أربــ ــارت الباحثــ ــة، واختــ ــة الدوليــ ــائية اإلخباريــ ــوات الفضــ ــي يف القنــ العربــ

ــة ــرة اإلجنليزيــ ــي: (اجلزيــ ــوم -هــ ــيا اليــ ــة CNN -روســ ــا  BBC -الدوليــ ــة)، كمــ الدوليــ
ا ومـــدى تبنـــي وســـائل تهـــدف ا لدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى كيفيـــة تغطيـــة األزمـــات عامليـــً

 اإلعالم اجلديدة يف تلك التغطيات اإلعالمية.

  وأبرز ما توصلت إليه الدراسة:

الدوليــــة أكثــــر املواقــــع اســــتخداًما خلدمــــة فيــــديوهات البــــث  CNNجــــاءت قنــــاة  -
ورات الربيـــع العربـــي، ونشـــرتها املباشـــر، وكانـــت أمـــًرا حـــديًثا يف التغطيـــة اإلعالميـــة لثـــ

  على حسابها املوجود على تويتر.
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كمـــا أظهـــرت الدراســـة أن أكثـــر القنـــوات اإلخباريـــة الدوليـــة اعتمـــاًدا علـــى املواقـــع  -
  الدولية.  BBCاالجتماعية يف تغطية ثورات الربيع العربي كانت قناة  

- Visual Framing on Arab satellite TV: comparing the 
content and structure of Al Jazeera, Al Jazeera English, Al 
Arabia, Al hurrah, and BBC Arabic newscasts (2012) (12): 
هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى كيفيـــة تـــأطير موضـــوع الصـــورة التليفزيونيـــة يف 

ــة مل ــع العربـــــي"، وقـــــد أجـــــرى التغطيـــــة اإلعالميـــ ــة "الربيـــ ــورات العربيـــ وضـــــوعات الثـــ
ا ملحتــــوى األخبــــار والبــــرامج اإلخباريــــة،  الباحــــث دراســــة مقارنــــة شــــملت حتلــــيًال كميــــً

 ملعرفة ما إذا كانت توجد اختالفات بينها يف موضوع التغطية اإلخبارية.

  وأبرز ما توصلت إليه الدراسة:

ــ - ــور الصـــراع بـــني القنـ ــورة وجـــود اخـــتالف يف صـ وات محـــل الدراســـة، حيـــث كانـــت صـ
ا لتصــــوير العنــــف الصــــريح مــــن القنــــوات  الصــــراع يف اجلزيــــرة والعربيــــة أكثــــر تعرضــــً

  الغربية املوجهة (بي بي سي العربية، وقناة احلرة).

احتــــل إطــــار النــــزاع املرتبــــة األولــــى يف قنــــوات الدراســــة، تالهــــا إطــــار االهتمامــــات  -
  دية يف معاجلة القضايا محل الدراسة.اإلنسانية، وإطار النتائج االقتصا

  التعليق على الدراسات السابقة:
. ركــــزت معظــــم الدراســــات الســــابقة علــــى معاجلــــة أزمــــة بعينهــــا، وقامــــت بتناولهــــا 1

بــالتطبيق علــى أكثــر مــن قنــاة أو موقــع إخبــاري، ولكــن لــم تتطــرق الدراســات الســابقة 
ــة العرب ــية يف املنطقـ ــة األزمـــات السياسـ ــة كافـ ــى معاجلـ ــف إلـ ــاس كيـ ــتها؛ لقيـ ــة ودراسـ يـ

  ميكن أن تختلف املعاجلة اإلخبارية لنفس القناة من أزمة إلى أخرى.  

. توصـــــلت معظـــــم الدراســـــات الســـــابقة إلـــــى أن منـــــط امللكيـــــة يـــــؤثر علـــــى اجتـــــاه 2
  معاجلة األخبار، وعلى نوع األطر املستخدمة يف تناول األخبار.

اإلعالميـــــة أو اإلخباريـــــة أو اجتاهـــــات . ركـــــزت معظـــــم الدراســـــات علـــــى املعاجلـــــة 3
ت الدراســــات التــــي  وســــائل اإلعــــالم وتأثيرهــــا علــــى النخبــــة واجلمهــــور، بينمــــا قلــــَّ
ــث التحليــــل  ــن حيــ ــر مــ ــحفي للتعمــــق أكثــ ــاب الصــ ــلوب حتليــــل اخلطــ ــتخدمت أســ اســ
ــاهر  ــوى الظـ ــار علـــى املحتـ ــدًيا االقتصـ ــد مجـ ــم يعـ ــاب، حيـــث لـ ــمات اخلطـ ــير لسـ والتفسـ

ــا  ــالم، بينمـ ــائل اإلعـ ــى لوسـ ــة يحظـ ــالة اإلعالميـ ــمني للرسـ ــوى الضـ ــاس املحتـ ــبح قيـ أصـ
  بأهمية كبيرة يف الفترة الراهنة.
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  مدى إفادة الباحثة من الدراسات السابقة:  
ــداف 1 ــياغة أهـ ــا وصـ ــة وتعميقهـ ــكلة البحثيـ ــياغة املشـ ــورة وصـ ــن بلـ ــة مـ ــت الباحثـ . مكنـ

ــد مجت ــة، وحتديــ ــم للدراســ ــري املالئــ ــار النظــ ــد اإلطــ ــة، وحتديــ ــاؤالت الدراســ ــع وتســ مــ
وعينــــة الدراســــة التحليليــــة واإلطــــار الزمنــــي للدراســــة، واملنــــاهج واألدوات املناســــبة 

  جلمع البيانات وأساليب التحليل.

ــعها يف 2 ــابقة ووضـ ــات السـ ــور يف بعـــض الدراسـ ــل والقصـ ــع اخللـ ــى مواضـ ــرف علـ . التعـ
  احلسبان لتاليف تكرارها يف الدراسة.

آخـــــر مـــــا توصـــــلت إليـــــه . تـــــاليف تكـــــرار مضـــــمون الدراســـــة، مـــــن خـــــالل معرفـــــة 3
  الدراسات والبحوث السابقة.

  نظرية األطر اإلخبارية:
ــا  ــاده: أن األحـــداث ال تنطـــوي يف حـــد ذاتهـ تقـــوم هـــذه النظريـــة علـــى أســـاس علمـــي مفـ

ــار  ــعها يف إطــ ــالل وضــ ــن خــ ــا مــ ــب مغزاهــ ــا تكتســ ــني، وإمنــ ــزى معــ ــى مغــ  Frameعلــ
كيـــز علـــى بعـــض يحـــددها وينظمهـــا ويضـــفي عليهـــا قـــدرًا مـــن االتســـاق، مـــن خـــالل التر

جوانـــــب املوضـــــوع وإغفـــــال جوانـــــب أخـــــرى. فاإلطـــــار اإلعالمـــــي هـــــو "تلـــــك الفكـــــرة 
، حيـــث تقـــوم علـــى )13(املحوريـــة التـــي تنـــتظم حولهـــا األحـــداث اخلاصـــة بقضـــية معينـــة"

ــياغته  ــد صـ ــال عنـ ــائم باالتصـ ــا القـ ــد عليهـ ــي يعتمـ ــيرية التـ ــاني التفسـ ــن املعـ ــة مـ منظومـ
ــة اإل ــاخلبر أو القصــ ــة بــ ــالة املتعلقــ ــالة للرســ ــا الرســ ــي تتناولهــ ــاهرة التــ ــة أو الظــ خباريــ

. فقـــــد يكـــــون احلـــــدث أو اخلبـــــر ال يحمـــــل دالالت )14( اإلعالميـــــة ليفهمهـــــا اجلمهـــــور
ــن  ــي مـ ــار إعالمـ ــعه يف إطـ ــالم تضـ ــائل اإلعـ ــن وسـ ــس، ولكـ ــي أو العكـ ــد املتلقـ ــرى عنـ كبـ
ــرى  ــب أخـ ــال جوانـ ــني وإهمـ ــب معـ ــى جانـ ــز علـ ــور والتركيـ ــياغة والصـ ــة والصـ ــث اللغـ حيـ

ــبح ــذه  حتــــى يصــ ــتخدامها يف هــ ــا يــــدعم اســ ــو مــ ــي، وهــ ــدى املتلقــ ا لــ ــً ا أو مهمشــ ــً هامــ
الدراســة التــي حتــاول معرفــة األطــر اإلخباريــة التــي تعتمــد عليهــا قنــاة النيــل لألخبــار 
ــة،  ــية العربيــ ــات السياســ ــة باألزمــ ــار املتعلقــ ــر األخبــ ــة ونشــ ــائل اإلعالميــ ــث الرســ يف بــ

ــاالت التـــي ت ــكال االتصـ ــكًال مـــن أشـ ــد التـــأطير شـ ــود اآلخـــرين لقبـــول معنـــى حيـــث يعـ قـ
ــًرا مــــن  ــا قــــدرًا كبيــ ــون معقــــدة، وتتطلــــب معاجلتهــ ــا تكــ ا مــ ــً ــايا غالبــ ــو قضــ واحــــد نحــ
املعلومــــات مــــن مجموعــــة متنوعــــة مــــن وجهــــات النظــــر، وتــــوفير األطــــر يختــــزل هــــذه 
ــاًء علـــــى مـــــا يرغـــــب القـــــائم باالتصـــــال بإيصـــــاله  املعلومـــــات يف جوانـــــب محـــــددة بنـــ

ى تلـــك امليـــزات التـــي تعتبـــر مـــن جانـــب فـــرد أو للمتلقـــي، مـــن خـــالل التركيـــز فقـــط علـــ
  :)15(مؤسسة معينة 
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  :)16(تعمل نظرية األطر اإلخبارية وفق مستويني أساسيني و

: حتديــــد مرجعيــــة تســــاعد يف عمليــــة متثيــــل املعلومــــات واســــترجاعها املســــتوى األول -
  من الذاكرة.  

وتفســــير ذلــــك هــــو أن القــــائم باالتصــــال يف املســــتوى األول مــــن النظريــــة يســــتدعي 
عـــدًدا مـــن املرجعيـــات أو املحـــددات األيديولوجيـــة مـــن ذاكرتـــه عنـــد صـــياغته للمـــادة 

ــر  ــياغة اخلبـ ا لصـ ــً ــون أساسـ ــرها لتكـ ــة ويستحضـ ــى اإلعالميـ ــة، حتـ ــة اإلخباريـ أو القصـ
ــراد  ــق مـ ــور وفـ ــبة للجمهـ ــال مناسـ ــائم باالتصـ ــا القـ ــي يراهـ ــة التـ ــالة بالطريقـ ــل الرسـ تصـ

  أيديولوجيته.

ــام يف الــــنص املســــتوى الثـــــاني - ــي متثــــل محــــور االهتمــ ــف الســــمات التــ : يتعلــــق بوصــ
اإلعالمـــي، ومـــن خـــالل التكـــرار والتـــدعيم يـــتم إبـــراز صـــياغة معينـــة للقصـــة اإلخباريـــة 

ــمن ــذي  تتضـ ــور الـ ــن اجلمهـ ــم مـ ــإلدراك والفهـ ــة لـ ــر قابليـ ــبح أكثـ ــددة تصـ ــيرات محـ تفسـ
  يتعرض باستمرار للوسيلة اإلعالمية.

ــر أو  ــة للخبـ ــمات الرئيسـ ــى السـ ــز علـ ــال يركـ ــائم باالتصـ ــاني أن القـ ــتوى الثـ ــير املسـ وتفسـ
ــراد  ــة املـ ــادة اإلعالميـ ــه يف نـــص املـ ــاهر أيديدلوجيتـ ــي تصـــف مظـ ــة التـ ــة اإلخباريـ القصـ

  ستوى الثاني هو شكل تقدمي نص الرسالة اإلعالمية.صياغتها. فامل

ــل  ــن قبـ ــد مـ ــام متزايـ ــى اهتمـ ــرة علـ ــنوات األخيـ ــر يف السـ ــة األطـ ــتحوذت نظريـ ــد اسـ وقـ
ــة  ــات اخلاصـــ ــي، والدراســـ ــال السياســـ ــام، واالتصـــ ــرأي العـــ ــات الـــ ــاحثني يف دراســـ البـــ
باملضـــمون اإلخبـــاري يف وســـائل اإلعـــالم، ويرجـــع ذلـــك لكونهـــا تشـــتمل علـــى إضـــافة 

  :)17(ة للتراكم العلمي لبحوث االتصال وفق مستويني أساسيني، هما نظري

ــتوى األول - ــريح يف املســ ــر الصــ ــوى غيــ ــاس املحتــ ــكالية قيــ ــل إلشــ ــة احلــ ــل النظريــ : متثــ
وســـائل اإلعـــالم، وذلـــك مـــن خـــالل مراعـــاة الســـياق املحـــيط باملضـــمون، إلـــى جانـــب 

ــاولهم  ــال يف تنــ ــائمون باالتصــ ــا القــ ــتند إليهــ ــي يســ ــة التــ ــايا املرجعيــ ــداث والقضــ لألحــ
 املختلفة.

ا حـــــول كيفيـــــة تشـــــكيل اجتاهـــــات املســـــتوى الثـــــاني - ــً ــارًا نظريـــ : تقـــــدم النظريـــــة إطـــ
ــة  ــاك أهميـ ــرى أن هنـ ــا نـ ــبق، فإننـ ــا سـ ــى مـ ــتناًدا علـ ــا، واسـ ــية بعينهـ ــو قضـ ــور نحـ اجلمهـ
مـــن تطبيـــق نظريـــة األطـــر علـــى موضـــوع الدراســـة احلاليـــة، هـــذه األهميـــة تـــتلخص يف 

  األسباب التالية:

  دراسة التحيز األيديولوجي والتعرف على التحيزات املوجودة وحتديدها. -1
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ــل  -2 ــاة النيـــ ــة يف قنـــ ــة اإلخباريـــ ــريح للتغطيـــ ــر الصـــ ــمني غيـــ ــوى الضـــ ــاس املحتـــ قيـــ
لألخبــــار مــــن خــــالل نشــــرات "بانورامــــا الثامنــــة"، وإلقــــاء الضــــوء علــــى طــــرق تنظــــيم 

  احلقائق واملحذوف منها.

ــر واأل -3 ــني وضــــع األطــ ــرز العالقــــة بــ ــيطرة ومحتــــوى الوســــيلة؛ تبــ يديولوجيــــة املســ
ــن  ــار مـ ــل لألخبـ ــاة النيـ ــات قنـ ــكيل منتجـ ــى تشـ ــة علـ ــأثير األيديولوجيـ ــيح تـ ــك بتوضـ وذلـ
ــديولوجي  ــن خاللهـــا نقـــل الفكـــر األيـ ــتم مـ ــر التـــي يـ ــة األطـ ــتراتيجيات عمليـ خـــالل اسـ

  بواسطة االتصال.

ــة  ــة رئيسـ ــة عالقـ ــر اخلبريـ ــة واألطـ ــني األيديولوجيـ ــة بـ ــر العالقـ ــذلك تعتبـ ــية، ولـ وأساسـ
حيـــث حتمــــل األطـــر يف جوهرهــــا وجهــــة نظـــر أيديولوجيــــة تتحــــًدد مـــن خــــالل املــــادة 
اخلــــام التــــي يــــتم انتقاؤهــــا، وتلــــك التــــي يــــتم اســــتبعادها عنــــد صــــياغة األحــــداث 
ــديولوجيات  ــور األيـ ــر اجلمهـ ــف يفسـ ــد كيـ ــر حتديـ ــات األطـ ــاول دراسـ ــا حتـ ــة، كمـ اخلبريـ

  ملرئية واللغوية.املتضمنة داخل القصة اخلبرية من خالل الرموز ا

  كيفية تطبيق النظرية يف موضوع الدراسة احلالية:  
ــمون  ــنظم املضـــ ــي تـــ ــرة التـــ ــي الفكـــ ــر هـــ ــابًقا أن األطـــ ــناه ســـ ــا عرضـــ ــتخلص ممـــ نســـ
اإلخبــــاري املقــــدم عبــــر قنــــاة النيــــل لألخبــــار مــــن خــــالل نشــــرات "بانورامــــا الثامنــــة"، 
حيـــث إنهـــا تقـــدم الســـياق وماهيـــة األزمـــات مـــن خـــالل أســـاليب كاالنتقـــاء أو االســـتثناء 

ا املنطلـــــق ميكننـــــا تطبيـــــق أو التأكيـــــد واإلبـــــراز لعناصـــــر اخلبـــــر املقـــــدم، ومـــــن هـــــذ
  النظرية للوصول إلى ما تبتغيه الرسالة، وذلك لعدد من االعتبارات: 

يهـــدف البحـــث إلـــى حتليـــل املحتـــوى الضـــمني (غيـــر الصـــريح) الـــذي تقدمـــه قنـــاة  -
النيـــل لألخبـــار مـــن خـــالل نشـــرات "بانورامـــا الثامنـــة"، وهـــو مـــا نســـتطيع تطبيقـــه عبـــر 

ــاول اســـتخدام نظريـــة األطـــر، فمـــن خالل ــة التـــي مت تنـ ــا ميكننـــا إجـــراء حتليـــل للطريقـ هـ
وتقــــدمي املوضــــوعات واألزمــــات السياســــية مــــن خاللهــــا والزوايــــا التــــي مت التركيــــز 

  عليها.

تســـــاعدنا النظريـــــة يف حتليـــــل ومعرفـــــة األطـــــر التـــــي تســـــتعمل ملعاجلـــــة األزمـــــات  -
  السياسية العربية يف نشرات "بانوراما الثامنة" التي تستهدفها الدراسة.

  تساؤالت الدراسة:
ــار  -1 ــل لألخبـ ــاة النيـ ــة يف قنـ ــية العربيـ ــات السياسـ ــوح لألزمـ ــام املمنـ ــم االهتمـ ــا حجـ مـ

  من خالل نشرات   "بانوراما الثامنة"؟
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مــــا املصــــادر التــــي اعتمــــدت عليهــــا قنــــاة النيــــل لألخبــــار مــــن خــــالل نشــــرات  -2
  "بانوراما الثامنة" يف تغطيتها ألحداث األزمات السياسية العربية؟

  ما موقف قناة النيل لألخبار جتاه األزمات السياسية العربية؟ -3

مــــا أبــــرز القــــوى الفاعلــــة التــــي ركــــزت عليهــــا قنــــاة النيــــل لألخبــــار يف محتواهــــا  -4
  اإلخباري من خالل نشرات "بانوراما الثامنة"؟

مـــــا األطـــــر اإلخباريـــــة املســـــتخدمة يف معاجلـــــة موضـــــوعات األزمـــــات السياســـــية  -5
  ة النيل لألخبار من خالل نشرات "بانوراما الثامنة"؟العربية يف قنا

  نوع الدراسة:
هــذا البحــث مـــن البحــوث الوصــفية التــي تســـتهدف جمــع البيانــات حــول موضـــوع  يعــد

ــاة  معـــني، والتـــي تتمثـــل يف كيفيـــة التنـــاول اإلخبـــاري لألزمـــات السياســـية العربيـــة يف قنـ
النيـــل لألخبـــار مـــن خـــالل نشـــرات "بانورامـــا الثامنـــة"، وذلـــك يف محاولـــة لتفســـير هـــذه 

ا، حيـــث إن البحـــوث ال وصـــفية ال تقـــوم فقـــط بوصـــف مجـــرد البيانـــات تفســـيًرا دقيقـــً
ــى  ــول إلـــ ــن الوصـــ ــى ميكـــ ــا حتـــ فها وحتلِّلهـــ ــنِّ ا تصـــ ــً ــا أيضـــ ــات، وإمنـــ ــائق والبيانـــ للحقـــ

  تعميمات بشأن املوقف أو الظاهرة محل الدراسة.
  منهج الدراسة:  

ــنهج  ــرتبط مـ ــه ويـ ــنظم خطواتـ ــث، ويـ ــار البحـ ــدد مسـ ا يحـ ــً ا علميـ ــً ــة منهجـ ــل دراسـ إن لكـ
ــ ــة أو الزاويـ ــة الدراسـ ــث بطبيعـ ــاد يف البحـ ــد مت االعتمـ ــكلة، وقـ ــا املشـ ــالج منهـ ــي تعـ ة التـ

ــة ــذه الدراسـ ــوعها –هـ ا ملوضـ ــً ــاملنهج  -وتبعـ ــرف "بـ ــذي يعـ ــة والـ ــح بالعينـ ــنهج املسـ ــى مـ علـ
ــة  ــددة ومتنوعــ ــائل متعــ ــدانًيا بوســ ــات ميــ ــع البيانــ ــى جمــ ــث إلــ ــه الباحــ ــأ فيــ ــذي يلجــ الــ

  .)18(بغرض الوصف أو التحليل أو الكشف"

ــة  ــم التغطيـ ــة حجـ ــة" ملعرفـ ــا الثامنـ ــار "بانورامـ ــرات أخبـ ــل نشـ ــو حتليـ ــدفنا هـ ــا أن هـ ومبـ
ــف  ــإن توظيـ ــار، فـ ــل لألخبـ ــاة النيـ ــة يف قنـ ــية العربيـ ــات السياسـ ــا األزمـ ــت بهـ ــي حظيـ التـ
ــع البيانـــــات ووصـــــف  ــة لـــــم يتوقـــــف عنـــــد حـــــد جمـــ مـــــنهج املســـــح يف هـــــذه الدراســـ

دة يف مفــــردات العينــــة موضــــوعات الدراســــة؛ بــــل مت حتليــــل وتفســــير املعلومــــات الــــوار
  وتناولها بالشرح للخلفيات واألسباب الكامنة وراء الظاهرة. 

اعتمــــد البحــــث علــــى مــــنهج املســــح بالعينــــة، فيمــــا يتعلــــق بالنشــــرات اإلخباريــــة يف 
القنـــــوات الفضـــــائية محـــــل الدراســـــة، وذلـــــك جلمـــــع بيانـــــات الدراســـــة التحليليـــــة 

وعي واملـــــنظم والكمـــــي باســــتخدام أســـــلوب حتليـــــل املحتـــــوى بهــــدف الوصـــــف املوضـــــ
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ــاؤالت  ــاغة يف تسـ ــة املصـ ــات البحثيـ ــة لالحتياجـ ــال؛ تلبيـ ــادة االتصـ ــاهر ملـ ــوى الظـ للمحتـ
ــك  ــتها، وذلـــ ــة يف دراســـ ــددتها الباحثـــ ــي حـــ ــة التـــ ــنيفات البحثيـــ ا للتصـــ ــً ــث طبقـــ البحـــ
لصـــــعوبة إجـــــراء مســـــح شـــــامل علـــــى مجتمـــــع الدراســـــة بأكملـــــه؛ حيـــــث إن مجتمـــــع 

بـــع يف كثيـــر الدراســـة ممتـــد وغيـــر منتـــه، كمـــا أن أســـلو ب العينـــة هـــو أســـلوب علمـــي متَّ
مـــن البحـــوث خاصـــة يف حالـــة ِكبـــر حجـــم مجتمـــع الدراســـة، وهـــو األكثـــر اســـتخداًما يف 
فهـــم وحتليـــل الرســـائل التليفزيونيـــة بهـــدف الوصـــف الكيفـــي والكمـــي املـــنظم للمحتـــوى 

  الظاهر ملادة االتصال.

  مجتمع الدراسة:  
ــتنا يف ج ــاص بدراسـ ــع البحـــث اخلـ ــل مجتمـ ــة" يتمثـ ــا الثامنـ ــار "بانورامـ ــرات أخبـ ــع نشـ ميـ

ــار الزمنــــي للبحــــث  ــار خــــالل فتــــرة الدراســــة أي اإلطــ ــاة النيــــل لألخبــ ــا قنــ التــــي تبثهــ
  .2020يوليو  31إلى  2020يوليو   1والذي ميتد يف دراستنا من 

  عينة الدراسة:  

لـــيس هنـــاك اتفـــاق علـــى حتديـــد احلجـــم األمثـــل للعينـــة يف دراســـات حتليـــل املضـــمون، 
هنـــاك مـــن يـــرى أن حجمهـــا متوقـــف علـــى نســـبة التقـــارب املوجـــود بـــني العينـــة وإن كـــان 

" للعينــــات والتــــي يــــرى فيهــــا أن ســـــتمبلواملجتمــــع األصــــلي، إال أن دراســــة الباحــــث "
ــى  ــة علـ ــم العينـ ــادة حجـ ــبحت  12زيـ ــائج، فأصـ ا يف النتـ ــً ا ملموسـ ــً ــدم تفاوتـ ــدة ال يقـ وحـ

ا استرشــــد بهــــا البــــاحثون لدراســــة عينــــ ات صــــغيرة يف أبحــــاث هــــذه الدراســــة منوذجــــً
ــمون ــل املضـ ــتمبل" )19( حتليـ ــث "سـ ــود للباحـ ــي تعـ ــابقة والتـ ــة السـ ــن الدراسـ ا مـ ــً ، وانطالقـ

  .ومن خالل التحليل املبدئي لعينات الدراسة

ــرات األخبــــار  ــن نشــ ــة مــ ــن خــــالل عينــ ــة مــ ــلوب العينــ ــح بأســ ــة املســ وباختيــــار طريقــ
ــى ــا علــ ــع اختيارنــ ــة، وقــ ا نشــــرة "بانورامــــا الثامنــــة مســــاًء"،  الرئيســ والتــــي تشــــكل منوذجــــً

ـــ  ر بــــ ــدَّ ــاة ملــــــدة شــــــهر وتقــــ ــا  31للنشــــــرات الرئيســــــة الشــــــاملة يف هــــــذه القنــــ ــا أنهــــ نشــــــرة، كمــــ
 .تستجيب ملتطلبات الدراسة خالل الفترة الزمنية املحددة يف البحث

  وقد مت اختيار العينة القصدية يف دراستنا هذه لألسباب التالية:

نشـــــرات الفتـــــرة املســـــائية مـــــن أكثـــــر  أثبتـــــت نتـــــائج التـــــراث العلمـــــي الســـــابق أن -1
ــة لــــدى اجلمهــــور العربــــي  ــبة مشــــاهدة جماهيريــــة مرتفعــ النشــــرات التــــي تتمتــــع بنســ

)20(.  
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متثــــل هــــذه النشــــرة احلصــــاد اليــــومي اإلخبــــاري؛ فهــــي نشــــرة تفصــــيلية متنوعــــة  -2
ــر  ــتم بتقــــدمي آخــ ــذلك تهــ ــوم، وكــ ــدار اليــ ــى مــ ــدثت علــ ــي حــ ــار التــ ــل األخبــ تتضــــمن كــ

  واألحداث.التطورات  

ــو  -3 ــا وهـ ــًحا فيهـ ــًزا واضـ ــد حيـ ــة جتـ ــة العربيـ ــية يف املنطقـ ــات السياسـ ــار األزمـ أن أخبـ
  جوهر املوضوع.

  أسلوب جمع البيانات:
ــل  ــمون، لتحليـــ ــل مضـــ ــحيفة حتليـــ ــر صـــ ــة عبـــ ــة بالدراســـ ــات اخلاصـــ ــع البيانـــ مت جمـــ
ــة  ــل الكيفــــي للمضــــمون لتحديــــد األطــــر اإلخباريــ ــًال عــــن التحليــ ا، فضــ ــً املوضــــوع كميــ

دمة يف تنـــــــاول األزمـــــــات السياســـــــية العربيـــــــة والشخصـــــــيات الفاعلـــــــة يف املســـــــتخ
  األزمات. 

  حتديد وحدات حتليل املحتوى: 
  مت حتديد عدد من وحدات التحليل متثلت يف:

  الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية: ومتثلت يف اخلبر. -

ة باألزمـــات وحـــدة الـــزمن: ومتثلـــت يف الثانيـــة والدقيقـــة لقيـــاس مـــدة األخبـــار املتعلقـــ -
  السياسية العربية يف قناة النيل لألخبار حلساب املدة اإلجمالية.

  وحدة املوضوع: ومتثلت يف األزمات. -

  اختبارا الصدق والثبات:  
ومعنـــــاه إلـــــى أي درجــــة يقـــــيس مقيـــــاس أداة جمــــع البيانـــــات مـــــا الصـــــدق الظـــــاهري: 

ــرض  ــد مت عـ ــاهري، وقـ ــكل ظـ ــه بشـ ــن أجلـ ــث مـ ًمم البحـ ــُ ــة صـ ــى مجموعـ ــتمارة علـ االسـ
مــــن االختصاصــــيني والبــــاحثني والــــذين أســــهموا بــــالتقييم والتعــــديل علــــى االســــتمارة 

  .)21( حتى أصبحت بصورتها احلالية

  الثبات:  
% مــن العينــة، والثبــات مــع 10قامــت الباحثــة بــإجراء اختبــار الثبــات عبــر الــزمن علــى 

بــــاحثني آخـــــرين، وبتطبيـــــق معادلـــــة هولســـــتي لقيــــاس الثبـــــات بينـــــت النتـــــائج ثبـــــات 
  .)22(االستمارة وقابليتها للتطبيق 

  مصطلحات الدراسة:  
ار أخبــــار : هــــي الطريقــــة التــــي تناولــــت بهــــا قنــــاة النيــــل لألخبــــاملعاجلـــــة اإلخباريـــــة

  األزمات السياسية العربية يف نشراتها اإلخبارية.
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ــة، األزمــــات السياســــية العربيــــة:  ــة بالــــدول العربيــ ــار السياســــية املتعلقــ األحــــداث واألخبــ
والتـــي تعرضـــت لهـــا قنـــاة النيـــل لألخبـــار بالتنـــاول واملعاجلـــة، وقـــد تكـــون هـــذه األزمـــات 

، أو بــــني دولــــة عربيــــة وأخــــرى داخــــل دولــــة بعينهــــا، أو بــــني دولتــــني عــــربيتني أو أكثــــر
أجنبيــــة. وينــــدرج حتــــت مســــمى األزمــــات السياســــية: احلــــروب، الصــــراعات املســــلحة 
ــية،  ــات الدبلوماســـ ــاهرات، األزمـــ ــات واملظـــ ــزاب، االحتجاجـــ ــات األحـــ ــة، نزاعـــ الداخليـــ

  األزمات احلدودية.

 6بدأت البث يف  القاهرة من  تبث مصريةهي قناة فضائية إخبارية  :قناة النيل لألخبار
وتهتم القناة باألخبار السياسية والرياضية واالقتصادية باإلضافة للبرامج ، 1998 أكتوبر 

  اإلخبارية واحلوارية ذات الطابع القومي.

ــا الثامنـــ  ــرة بانورامـ ــاًء: نشـ ــام ة مسـ ــار يف متـ ــل لألخبـ ــاة النيـ ــى قنـ ــث علـ ــائية تبـ ــرة مسـ نشـ
ــداث  ــل األحــ ــاول كــ ــلة تتنــ ــاملة مفصــ ــرة شــ ــي نشــ ا، وهــ ــً ــاًء يوميــ ــة مســ ــاعة الثامنــ الســ

  واألخبار التي وقعت خالل اليوم (متثل احلصاد اليومي اإلخباري).

  نتائج الدراسة:  
ــة العينـــة التـــي مت رصـــدها مـــن نشـــرة  ــائج دراسـ ــاة نســـتعرض نتـ ــا الثامنـــة يف قنـ بانورامـ

ــن  ــدة مـ ــرة املمتـ ــهر، يف الفتـ ــدة شـ ــار ملـ ــل لألخبـ ــو  1النيـ ــى  2020يوليـ ــو  31وحتـ يوليـ
ا 2020 ــً ــدي اهتمامـــ ــؤثرة تبـــ ــوى مـــ ــل قـــ ــة متثـــ ــة لدولـــ ــاة تابعـــ ــذه القنـــ ــث إن هـــ ، حيـــ

ــافة لــــدورها يف إنهــــاء هــــذه  ــا، إضــ باألزمــــات السياســــية العربيــــة وعنصــــر فاعــــل فيهــ
ــا  ــاة ممثلـــة لإلعـــالم العربـــي احلكـــومي الرســـمي، حيـــث األزمـــات، وقـــد مت اعتمادهـ كقنـ

ــل يف  ــد متواصــ ــهر واحــ ــد لشــ ــد الرصــ ــد امتــ ــدة، وقــ ــاعة واحــ ــرة ســ ــدة النشــ ــت مــ كانــ
ــة،  ــة املختلفـــ ــة الراهنـــ ــية العربيـــ ــات السياســـ ــال األزمـــ ــتها حيـــ ــع سياســـ ــة لتتبـــ محاولـــ
وســــنعرض مــــا وصــــل إليــــه البحــــث مــــن نتــــائج إحصــــائية ونســــتعرض نتــــائج التحليــــل 

 يات والنتائج.الكمي، والتوص
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  )1جدول رقم (

  املدة الزمنية املخصصة لألزمات السياسية العربية يف نشرة بانوراما الثامنة يف قناة النيل لألخبار 

  املدة الزمنية والنسبة املئوية         

  فئة األخبار
  النسبة %   املدة الزمنية بالدقائق

  13.3  185.36  أخبار األزمات السياسية العربية 

  86.7  1209.64  باقي األخبار 

  %100  1395  املجموع 

) إلـــى: أن بـــاقي األخبـــار يف نشـــرات بانورامـــا الثامنـــة مســـاًء 1تشـــير بيانـــات اجلـــدول (
رت نســــبتها بـــــ  دِّ يف قنــــاة النيــــل لألخبــــار حــــازت علــــى نســــبة تغطيــــة أكبــــر، حيــــث قــــُ

ــار املتعلقـــــة باألزمـــــات السياســـــية العربيـــــة حـــــازت علـــــى 86.7 %، يف حـــــني أن األخبـــ
  % من األجندة اإلخبارية للقناة.13.3نسبة 

ــأن  ــة بالشــ ــة املتعلقــ ــار املحليــ ــم األخبــ ــون أن معظــ ــة لكــ ــة منطقيــ ــذه النتيجــ ــر هــ وتعتبــ
املصــــري الــــداخلي وردت ضــــمن عنــــاوين النشــــرات اإلخباريــــة، كمــــا أن عرضــــها كــــان 
يف بــــدايتها، وبالتـــــالي تعطـــــي لهـــــا مـــــدة زمنيـــــة كبيـــــرة يف املعاجلـــــة مقارنـــــة بأخبـــــار 

ــة ــية العربيـــ ــات السياســـ ــة  -األزمـــ ــت األزمـــ ــأن إال إذا كانـــ ــق بالشـــ ــال وثيـــ ــى اتصـــ علـــ
التـــي تـــرد ضـــمن العنـــاوين أو التـــي  -املصـــري مثـــل أزمـــة ســـد النهضـــة واألزمـــة الليبيـــة

  .3و 2ال حتتل بداية النشرة، وهذا ما تؤكده نتائج اجلدولني رقم  

ا أن أخبــــار قنــــاة النيــــل لألخبــــار متنوعــــة؛ فهــــي ال تركــــز  وتؤكــــد نتــــائج اجلــــدول أيضــــً
وإمنـــا طبيعـــة احلـــدث هـــي التـــي تفـــرض حتديـــد  علـــى جانـــب أو موضـــوع واحـــد فقـــط،

  الزاوية املناسبة ملعاجلته، وتخصص له الفترة الزمنية املناسبة يف عرضه.

ا واضــــًحا جتــــاه أزمـــة ســــد النهضــــة علــــى وجــــه التحديــــد،  كمـــا أولــــت القنــــاة اهتمامــــً
ــع  ــة مــ ــد النهضــ ــات ســ ــوع موقــــف اجلانــــب املصــــري مــــن مفاوضــ ــول موضــ خاصــــة حــ

ــود ــوبي والســـ ــب اإلثيـــ ــع اجلانـــ رٍض جلميـــ ــُ ــاق مـــ ــول التفـــ ــر بالوصـــ ك مصـــ ــُّ اني، ومتســـ
ــوم  ــة يف يـــ ــرتها املبثـــ ــوبي يف نشـــ ــب اإلثيـــ ــت اجلانـــ ــل تعنـــ ــراف، مقابـــ ــو  27األطـــ يوليـــ

ــاقي 2020 ــة ببــ ــرة مقارنــ ــة كبيــ ــدة زمنيــ ــداث مــ ــذه األحــ ــاة لهــ ، حيــــث خصصــــت القنــ
 األيام األخرى أثناء معاجلتها لها نظًرا ألهميتها.
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  )2جدول رقم (

  ت السياسية العربية يف عناوين نشرات بانوراما الثامنة يف قناة النيل لألخبار مدى بروز األزما 

  النسبة %   التكرار  بروز األزمات يف العناوين 

  36  36  ذكر

  64  64  لم يذكر

  %100  100  املجموع  

ــدول ( ــير بيانــــات اجلــ ــية 2تشــ ــات السياســ ــة باألزمــ ــب األخبــــار املتعلقــ ــى: أن أغلــ ) إلــ
ــا يف  ــتم ذكرهــ ــار يــ ــل لألخبــ ــاة النيــ ــة لقنــ ــا الثامنــ ــرات بانورامــ ــواردة يف نشــ ــة الــ العربيــ

ــبة  ــك بنسـ ــاوين وذلـ ــبة 36العنـ ــا بنسـ ــتم ذكرهـ ــه ال يـ ــني أنـ ــة 64%، يف حـ ــي نتيجـ %، وهـ
ــا ــار هــــي قنــ ــاة النيــــل لألخبــ ة رســــمية حكوميــــة ممثلــــة للدولــــة منطقيــــة؛ حيــــث إن قنــ

ــل  ــام األول، مثـ ــري يف املقـ ــداخلي املصـ ــأن الـ ــا الشـ ــع يف اعتبارهـ ــالي تضـ ــرية، وبالتـ املصـ
افتتــــاح الــــرئيس ملشــــروعات تنمويــــة، أو اجتماعــــات مجلــــس الــــورزاء... إلــــخ، فوســــائل 
ــا أهميــــة ليــــتم عرضــــها يف  اإلعــــالم تركــــز علــــى عــــدد محــــدد مــــن األخبــــار التــــي لهــ

  العناوين.

 )3جدول رقم (

  موقع أخبار األزمات السياسية يف نشرة بانوراما يف قناة النيل لألخبار 

  النسبة %   التكرار  موقع أخبار األزمات يف النشرة  

  35.7  46  بداية النشرة  

  56.6  73  وسطها 

  7.7  10  نهايتها 

  %100  129  املجموع  

ــم ( ــدول رقـ ــات اجلـ ــني بيانـ ــية 3تبـ ــات السياسـ ــة باألزمـ ــار املتعلقـ ــب األخبـ ــى: أن أغلـ ) إلـ
ــار، تــــرد يف وســــط نشــــرات  ــة لقنــــاة النيــــل لألخبــ ــة ضــــمن األجنــــدة اإلخباريــ العربيــ

%، يف حـــني أن األخبـــار التـــي تـــرد يف بدايـــة هـــذه 56.6بانورامـــا الثامنـــة وذلـــك بنســـبة 
رت نســـــبتها بــــــ  دِّ جـــــاءت األخبـــــار التـــــي تـــــرد يف نهايـــــة  %، بينمـــــا35.7النشـــــرات قـــــُ

  %.7.7النشرات بأقل نسبة قدرت بـ  
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ــاة  ــا: أن قنــ ــباب أهمهــ ــدة أســ ــرات لعــ ــط النشــ ــواردة يف وســ ــار الــ ــاع األخبــ ــر ارتفــ يفســ
ا، إال إذا  ــً ــرة دائمـ ــة النشـ ــأن الـــداخلي املصـــري يف بدايـ ــار الشـ ــع أخبـ ــار تضـ النيـــل لألخبـ

، كمــــا أن وجــــود أخبــــار كــــان هنــــاك حــــدث كبيــــر يســــتدعي وجــــوده يف بدايــــة النشــــرة
ا مـــــن التشـــــويق لـــــدى املشـــــاهد ملتابعـــــة  األزمـــــات يف منتصـــــف النشـــــرة يضـــــفي نوعـــــً

  النشرة؛ خاصة إذا كان اخلبر ورد يف العناوين يف بداية النشرة.

  )4جدول رقم (

  األشكال اإلخبارية املستخدمة يف تناول األزمات السياسية العربية بنشرة بانوراما 

  النسبة %   التكرار   شكل تقدمي اخلبر

  48.75  98  حديث مباشر 

  9.45  19  تقارير مراسلني  

  6.5  13  تقرير معد داخل االستديو 

  24.9  50  مادة فيلمية حية

  10.4  21  اتصال هاتفي 

  0  0  القمر الصناعي اتصال عبر 

  0  0  اتصال عبر الويب

  0  0  مقابالت 

  %100  201  املجموع 

ــتخدمة يف     ــة املسـ ــكال اإلخباريـ ــى األشـ ــابق إلـ ــدول السـ ــيلية للجـ ــائج التفصـ ــير النتـ تشـ
ــار،  ــاة النيـــل لألخبـ ــا الثامنـــة يف قنـ تنـــاول األزمـــات السياســـية العربيـــة يف نشـــرة بانورامـ

مـــن إجمـــالي عـــدد  48.75حيـــث جـــاء يف الترتيـــب األول احلـــديث املباشـــر بنســـبة  %
ــ ــات السياسـ ــاول األزمـ ــي تتنـ ــار التـ ــاء يف األخبـ ــة، وجـ ــل الدراسـ ــرة محـ ــة بالنشـ ية العربيـ

ــبة  ــادة فيمليـــة حيـــة بنسـ ــاني مـ ــار التـــي 24.87الترتيـــب الثـ % مـــن إجمـــالي عـــدد األخبـ
تتنـــاول األزمـــات السياســـية بالنشـــرة محـــل الدراســـة، وجـــاء يف الترتيـــب الثالـــث اتصـــال 

% مـــن إجمـــالي عـــدد األخبـــار التـــي تتنـــاول األزمـــات السياســـية 10.4هـــاتفي بنســـبة 
%، 9.45لنشـــرة محـــل الدراســـة، وجـــاء يف الترتيـــب الرابـــع تقريـــر مراســـلني بنســـبة با

ا بالنســـبة 6.5وجـــاء يف الترتيـــب اخلـــامس تقريـــر معـــد داخـــل االســـتديو بنســـبة  ــَّ % ، أمـ
ــلوب  ــر الويــــب وأســ ــال عبــ ــلوب االتصــ ــناعي وأســ ــر الصــ ــر القمــ ــال عبــ ــلوب االتصــ ألســ
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ا يف عـــرض ــً ــار املتعلقـــة باألزمـــات  املقـــابالت، فقـــد كـــان اســـتخدامهم منعـــدم متامـ األخبـ
السياســــية العربيــــة، وبالتــــالي كانــــت النســــبة منعدمــــة. ويفســــر ذلــــك ضــــعف الناحيــــة 
ــة  ــا عالقـ ــي لهـ ــيات التـ ــض الشخصـ ــيف بعـ ــا تستضـ ــي جتعلهـ ــاة التـ ــة يف القنـ التكنولوجيـ
باحلــــدث علــــى الهــــواء مباشــــرة، ويفســــر ارتفــــاع اعتمــــاد القنــــاة علــــى املــــواد الفيلميــــة 

ة تقـــارير املراســـلني أن القنـــاة تســـتعني مبـــواد فيلميـــة حيـــة مت احليـــة علـــى حســـاب نســـب
بثهــــا بالفعــــل يف وســــائل إعــــالم أخــــرى أو وكــــاالت أنبــــاء لضــــعف شــــبكة املراســــلني يف 
ــا ذلــــك احلصــــول علــــى املعلومــــات  قنــــاة النيــــل لألخبــــار خــــارج مصــــر، فــــال يتــــيح لهــ

  والتفاصيل بشأن مختلف القضايا من موقع حدوثها مباشرة.

  )5جدول رقم (

  عناصر اإلبراز املصاحبة ألخبار األزمات السياسية العربية يف نشرة بانوراما 

  النسبة %   التكرار   العناصر 

  78.21  79  صورة حية 

  18.81  19  صورة ثابتة

  0  0  إحصائيات وإنفوجرافيك 

  0  0  رسوم وخرائط

  1  1  صفحات الويب 

  1.98  2  ال يوجد عناصر إبراز

  %100  101  املجموع  

ــار     ــاحبة ألخبـ ــراز املصـ ــر اإلبـ ــى عناصـ ــابق إلـ ــدول السـ ــيلية للجـ ــائج التفصـ ــير النتـ تشـ
األزمـــات السياســـية العربيـــة يف نشـــرة بانورامـــا بقنـــاة النيـــل لألخبـــار، حيـــث جـــاء يف 

ــبة  ــة بنسـ ــور حيـ ــب األول صـ ــاول 78.21الترتيـ ــي تتنـ ــار التـ ــدد األخبـ ــالي عـ ــن إجمـ % مـ
ــب ــم يف الترتيـ ــة، ثـ ــية العربيـ ــات السياسـ ــبة  األزمـ ــة بنسـ ــور ثابتـ ــاني صـ %، يف 18.81الثـ

ـــ  رت بــ دِّ ــُ ــي قــ ــب والتــ ــفحات الويــ ــور صــ ــى صــ ــًرا علــ ــد كثيــ ــا ال تعتمــ %، وال 1حــــني أنهــ
  %.1.98تستخدم نادرًا القناة عناصر اإلبراز حيث برز هذا بنسبة قدرت بـ  

ويعــــد ارتفــــاع نســــبة اســــتخدام الصــــور احليــــة يف القنــــاة بــــالرغم مــــن ضــــعف شــــبكة 
ــليها ــابًقا -مراسـ ــك سـ ــر ذلـ ــا مت ذكـ ــة مت  -كمـ ــات حيـ ــتعني بلقطـ ــا تسـ ــًرا مـ ــاة كثيـ أن القنـ

ــوعات  ــاة مبوضـ ــام القنـ ــى اهتمـ ــل علـ ــك دليـ ــرى، وذلـ ــالم أخـ ــائل إعـ ــل يف وسـ ــا بالفعـ بثهـ
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موقفهـــا مـــن كونهـــا ال تســـتعني األزمـــات السياســـية العربيـــة، وإن كـــان ذلـــك يضـــعف مـــن 
  مبصادرها يف سبيل حتقيق السبق الصحفي.

  )6جدول رقم (

  مصادر األخبار املتعلقة باألزمات السياسية العربية بالنشرة محل الدراسة 

  النسبة %   التكرار  املصادر

  3.84  4  مراسل

  2.88  3  مصادر ذاتية خاصة بالقناة 

  4.80  5  وسائل اإلعالم (قنوات/ صحف) 

  0.96  1  وكاالت األنباء 

  42.30  44  مسئولون

  0  0  مواقع إنترنت 

  0.96  1  منظمات

  17.30  18  مؤمتر صحفي 

  0  0  شهود عيان

  26.92  28  لم يذكر

  %100  104  املجموع 

تشــــير النتــــائج التفصــــيلية للجــــدول الســــابق إلــــى مصــــادر األخبــــار املتعلقــــة باألزمــــات 
بانورامـــا يف قنــــاة النيـــل لألخبـــار، حيـــث جـــاء يف الترتيــــب السياســـية العربيـــة بنشـــرة 

ــبة  ــئولني بنسـ ــريحات مسـ ــاول 42.30األول تصـ ــي تتنـ ــار التـ ــدد األخبـ ــالي عـ ــن إجمـ % مـ
%، 26.92األزمــــات السياســــية العربيــــة، وجــــاء يف الترتيــــب الثــــاني لــــم يــــذكر بنســــبة 

ــبة  ــحفي بنســـ ــؤمتر صـــ ــث مـــ ــب الثالـــ ــاء يف الترتيـــ ــب 17.30وجـــ ــاء يف الترتيـــ %، وجـــ
ــبة ا ــالم بنســ ــائل اإلعــ ــع وســ ــبة 4.8لرابــ ــل بنســ ــامس مراســ ــب اخلــ ــاء يف الترتيــ %، وجــ

%، 2.88%، وجــــاء يف الترتيــــب الســــادس مصــــادر ذاتيــــة خاصــــة بالقنــــاة بنســــبة 3.84
ــة  ــًرا لقلــ ــاة نظــ ــئولني أن القنــ ــريحات املســ ــى تصــ ــاد علــ ــبة االعتمــ ــاع نســ ــر ارتفــ ويفســ

ــار  ــل األخبـ ــل أن تنقـ ــليها تفضـ ــبكة مراسـ ــة وشـ ــادرها اخلاصـ ــدعم مصـ ــدرها لـ ــن مصـ مـ
 مصداقيتها.
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  )7جدول رقم (

  فئة املوضوعات املتعلقة باألزمات السياسية العربية بنشرة بانوراما 

  النسبة %   التكرار   املوضوعات 

  60.4  61  سياسي

  16.83  17 عسكري

  12.87  13  أمني

  4.95  5  اقتصادي 

  0  0  رياضي

  0.99  1  اجتماعي

  0  0  ديني

  0  0  صحي 

  3.96  4  اهتمامات انسانية 

  %100  101  املجموع  

ــات     ــة باألزمــ ــار املتعلقــ ــوع األخبــ ــابق إلــــى نــ ــيلية للجــــدول الســ ــائج التفصــ ــير النتــ تشــ
السياســـية العربيـــة بنشـــرة بانورامـــا يف قنــــاة النيـــل لألخبـــار، حيـــث جـــاء يف الترتيــــب 

ت % مـــــن إجمـــــالي عـــــدد األخبـــــار التـــــي تتنـــــاول األزمـــــا60.4األول سياســـــي بنســـــبة 
السياســــية العربيــــة. ومــــن أمثلــــة تلــــك األخبــــار "بحــــث الــــرئيس السيســــي مــــع نظيــــره 
ــد  ــتجدات ملــــف ســ ــة ومســ ــة الليبيــ ــورات األزمــ ا تطــ ــً ــب هاتفيــ ــد ترامــ ــي دونالــ األمريكــ

ــبة  ــكري بنسـ ــاني عسـ ــب الثـ ــاء يف الترتيـ ــم جـ ــة"، ثـ ــدد 16.83النهضـ ــالي عـ ــن إجمـ % مـ
ــن أ ــة. ومــ ــات السياســــية العربيــ ــاول األزمــ ــي تتنــ ــن اجلــــيش األخبــــار التــ مثلتهــــا "متكــ

ــي  ــث أمنـ ــب الثالـ ــاء يف الترتيـ ــوثي"، وجـ ــيا احلـ ــع مليلشـ ــوم واسـ ــاط هجـ ــن إحبـ ــي مـ اليمنـ
% مـــن إجمـــالي عـــدد األخبـــار التـــي تتنـــاول األزمـــات السياســـية العربيـــة 12.87بنســـبة 

ــة يف  ــفارة األمريكيـــ ــر الســـ ــا "تفجيـــ ــن أمثلتهـــ ــل. ومـــ ــاة النيـــ ــا يف قنـــ ــرة بانورامـــ يف نشـــ
ــات م ــل جماعــ ــن قبــ ــراق مــ ــبة العــ ــادي بنســ ــع اقتصــ ــب الرابــ ــاء يف الترتيــ ــة"، وجــ جهولــ

% مــــن إجمــــالي عــــدد األخبــــار التــــي تتنــــاول األزمــــات السياســــية العربيــــة يف 4.95
نشــــرة بانورامــــا يف قنــــاة النيــــل. ومــــن أمثلتهــــا "أكــــد رئــــيس الــــوزراء اللبنــــاني حســــان 
ــاء  ــية واألعبـــ ــاء املعيشـــ ــن األعبـــ ــف مـــ ــى تخفـــ ــزخم حتـــ ــل بـــ ــة تعمـــ ــاب أن احلكومـــ ديـــ
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ــ ــات االقتصـــ ــامس اهتمامـــ ــب اخلـــ ــاء يف الترتيـــ ــانيني"، وجـــ ــواطنني اللبنـــ ــى املـــ ادية علـــ
ــبة  ــانية بنسـ ــية 3.96إنسـ ــات السياسـ ــاول األزمـ ــي تتنـ ــار التـ ــدد األخبـ ــالي عـ ــن إجمـ % مـ

العربيـــة يف نشـــرة بانورامـــا يف قنـــاة النيـــل. ومـــن أمثلتهـــا "روســـيا تســـعى إلـــى تقـــدمي 
ا بالنســــبة  6مســــاعدات إنســــانية للســــكان يف شــــمال غــــرب ســــوريا ملــــدة  ــَّ شــــهور"، أمــ

ـــ  ــبتها بـ رت نسـ دِّ ــُ ــة قـ ــار االجتماعيـ ــبة 0.99لألخبـ ــًدا، وبالنسـ ــعيفة جـ ــبة ضـ ــي نسـ % وهـ
ــت  ــة فكانــ ــاحة اإلخباريــ ــى الســ ــرز علــ ــم تبــ ــة لــ ــحية والدينيــ ــية والصــ ــار الرياضــ لألخبــ

  نسبتها معدومة متاًما.

العنـــــاوين وكشـــــفت النتـــــائج عـــــن هيمنـــــة املوضـــــوعات السياســـــية بوجـــــه عـــــام علـــــى 
ــي  ــية هـ ــوعات السياسـ ــن أن املوضـ ا مـ ــً ــل انطالقـ ــاة النيـ ــا يف قنـ ــرة بانورامـ ــة لنشـ الرئيسـ
التــــي تصــــنع غــــرف األخبــــار، حيــــث يعتبــــر اخلبــــر السياســــي يف هــــذا العصــــر صــــانع 
العنــــاوين الرئيســــة يف النشــــرات اإلخباريــــة التليفزيونيــــة، ويعــــد يف كثيــــر مــــن األحيــــان 

  و الفكري للدولة وتعبيًرا عنه.املجاالت انعكاًسا للخط السياسي أ

  )8جدول رقم (

  أهم األزمات السياسية العربية الواردة باألخبار يف نشرة بانوراما قناة النيل

  النسبة %   التكرار  األزمات

  13.72  14  أزمة سد النهضة 

  12.74  13  األزمة اليمنية 

  33.33  34  األزمة الليبية 

  9.80  10  األزمة السورية 

  6.86  7  األزمة اللبنانية 

  5.88  6  األزمة العراقية 

  3.92  4  األزمة التونسية  

  2.94  3  أزمة شرق املتوسط

  9.80  10  األزمة الفلسطينية (مخطط الضم اإلسرائيلي)

  0.98  1  األزمة السودانية 

  %100  102  املجموع  
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ــة      ــية العربيـ ــات السياسـ ــم األزمـ ــى أهـ ــابق إلـ ــدول السـ ــيلية للجـ ــائج التفصـ ــير النتـ تشـ
ــار، حيـــث جـــاء يف الترتيـــب  ــرة بانورامـــا يف قنـــاة النيـــل لألخبـ ــواردة باألخبـــار يف نشـ الـ

ــبة  ــة بنســـ ــة الليبيـــ ــاول 33.33األول األزمـــ ــار التـــــي تتنـــ ــالي عـــــدد األخبـــ % مـــــن إجمـــ
ة النيـــل لألخبـــار. ومـــن أمثلـــة تلـــك األخبـــار األزمـــات السياســـية بنشـــرة بانورامـــا يف قنـــا

ــواء  ــي اللـ ــوطني الليبـ ــيش الـ ــم اجلـ ــدث باسـ ــب املتحـ ــة "طالـ ــة الليبيـ ــت باألزمـ ــي اهتمـ التـ
أحمــــد املســــماري بضــــرورة مراجعــــة حســــابات مصــــرف ليبيــــا املركــــزي ملعرفــــة كيفيــــة 

وجــــاء يف الترتيــــب الثــــاني  مواجهــــة إنفــــاق عوائــــد الــــنفط خــــالل الســــنوات املاضــــية"،
% مـــن إجمـــالي عـــدد األخبـــار التـــي تتنـــاول األزمـــات 13.72د النهضـــة بنســـبة أزمـــة ســـ

السياســــية بنشــــرة بانورامــــا يف قنــــاة النيــــل لألخبــــار. ومــــن أمثلــــة تلــــك األخبــــار التــــي 
اهتمـــت بأزمـــة ســـد النهضـــة "أعلـــن املتحـــدث باســـم رئاســـة اجلمهوريـــة أنـــه مت االتفـــاق 

ــارك ف ــونفرانس شــ ــديو كــ ــغرة بالفيــ ــة مصــ ــة إفريقيــ ــي عقــــب قمــ ــرئيس السيســ ــا الــ يهــ
ــل  ــة تعمـ ــودانية إثيوبيـ ــرية سـ ــة مصـ ــكيل جلنـ ــى تشـ ــا علـ ــوادن وإثيوبيـ ــيس وزراء السـ ورئـ
ــب  ــاء يف الترتيـ ــد"، وجـ ــغيل السـ ــلء وتشـ ــد مـ ــوص قواعـ ــائي بخصـ ــاق نهـ ــورة اتفـ ــى بلـ علـ

ــبة  ــة بنســ ــة اليمنيــ ــث األزمــ ــاول 12.74الثالــ ــي تتنــ ــار التــ ــدد األخبــ ــالي عــ ــن إجمــ % مــ
ا يف قنـــاة النيـــل لألخبـــار. ومـــن أمثلـــة تلـــك األخبـــار األزمـــات السياســـية بنشـــرة بانورامـــ

ــم  ــالف دعـ ــه لتحـ ــن دعمـ ــاليمن يعلـ ــالي بـ ــس االنتقـ ــة "املجلـ ــة اليمنيـ ــت باألزمـ ــي اهتمـ التـ
الشــــرعية يف تنفيــــذ اتفــــاق الريــــاض"، وجــــاء يف الترتيــــب الرابــــع بالتســــاوي األزمــــة 

ــ رت بـ دِّ ــُ ــبة قـ ــرائيلي) بنسـ ــم اإلسـ ــط الضـ ــطينية (مخطـ ــة الفلسـ ــورية واألزمـ % 9.8ـ السـ
ــاة  ــا يف قنـ ــرة بانورامـ ــية بنشـ ــات السياسـ ــاول األزمـ ــي تتنـ ــار التـ ــدد األخبـ ــالي عـ ــن إجمـ مـ

 44النيـــل لألخبـــار. ومـــن أمثلـــة تلـــك األخبـــار التـــي اهتمـــت باألزمـــة الســـورية "قتـــل 
عنصـــًرا مـــن قـــوات اجلـــيش الســـوري يف اشـــتباك مـــع جماعـــة تنظـــيم داعـــش وســـط 

ا للقــــوا ت الســــورية"، ومــــن أمثلــــة األخبــــار ســــوريا وتــــدخلت الطــــائرات الروســــية دعمــــً
التــــي اهتمــــت بأزمــــة فلســــطني (مخطــــط الضــــم اإلســــرائيلي) "حركــــة فــــتح وحمــــاس 
ــم  ــى ضـ ــرائيل علـ ــرت إسـ ــة إذا أصـ ــد يف حالـ ــل واحـ ــب رجـ ــى قلـ ــا علـ ــى أنهمـ ــان علـ يتفقـ
أراٍض فلســــــطينية جديــــــدة"، وجــــــاء يف املركــــــز اخلــــــامس األزمــــــة اللبنانيــــــة بنســــــبة 

ــار ا6.86 ــدد األخبـ ــالي عـ ــن إجمـ ــا % مـ ــرة بانورامـ ــية بنشـ ــات السياسـ ــاول األزمـ ــي تتنـ لتـ
ــدة  ــان عـ ــهد لبنـ ــت "تشـ ــي اهتمـ ــار التـ ــة تلـــك األخبـ ــن أمثلـ ــار. ومـ ــل لألخبـ ــاة النيـ يف قنـ
ــان بشــــكل متعمــــد  ــار لبنــ ــية بإفقــ ــادات السياســ احتجاجــــات ومظــــاهرات متهمــــني القيــ
 ووجـــود فســـاد يف النظـــام القـــائم"، وجـــاء يف الترتيـــب الســـادس األزمـــة العراقيـــة بنســـبة
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ــا 5.88 ــرة بانورامـ ــية بنشـ ــات السياسـ ــاول األزمـ ــي تتنـ ــار التـ ــدد األخبـ ــالي عـ ــن إجمـ % مـ
يف قنــــاة النيــــل لألخبــــار. ومــــن أمثلــــة تلــــك األخبــــار التــــي اهتمــــت باألزمــــة العراقيــــة 
ــا  ــة ودعوتهــ ــل األزمــ ــي حلــ ــار السياســ ــة املســ ــى أهميــ ــة علــ ــلطات العراقيــ ــت الســ "أعلنــ

ــة  ــاء العمليـ ــوتر وإنهـ ــتويات التـ ــض مسـ ــرة بخفـ ــاء يف ألنقـ ــبالد"، وجـ ــمال الـ ــكرية شـ العسـ
% مــــن إجمــــالي عــــدد األخبــــار التــــي 3.92الترتيــــب الســــابع األزمــــة التونســــية بنســــبة 

ــك  ــة تلـ ــن أمثلـ ــار. ومـ ــل لألخبـ ــاة النيـ ــا يف قنـ ــرة بانورامـ ــية بنشـ ــات السياسـ ــاول األزمـ تتنـ
األخبــــار التــــي اهتمــــت باألزمــــة التونســــية "مــــع تصــــاعد األزمــــة السياســــية يف تــــونس 

ــيس ــدخل قــ ــدمي  يتــ ــة لتقــ ــزاب الرئيســ ــني األحــ ــي بــ ــتباك السياســ ــاء االشــ ــعيد إلنهــ ســ
ــرق املتوســــط  ــة شــ ــامن أزمــ ــاء يف الترتيــــب الثــ ــوزراء"، وجــ ــة الــ ــتقل لرئاســ مرشــــح مســ

% مـــن إجمـــالي عـــدد األخبـــار التـــي تتنـــاول األزمـــات السياســـية بنشـــرة 2.94بنســـبة 
مـــت بأزمـــة شـــرق بانورامـــا يف قنـــاة النيـــل لألخبـــار. ومـــن أمثلـــة تلـــك األخبـــار التـــي اهت

املتوســـط "دعـــا ســـفير الواليـــات املتحـــدة يف أثينـــا تركيـــا إلـــى وقـــف خططهـــا للبحـــث 
عــــن الغــــاز والــــنفط يف منطقــــة شــــرق املتوســــط"، وجــــاء يف الترتيــــب التاســــع واألخيــــر 

  %.0.98األزمة السودانية بنسبة ضئيلة قدرت بـ  

  )9جدول رقم (

  لعربية يف نشرة بانوراما االستماالت املستخدمة يف عرض األزمات السياسية ا

  النسبة%   التكرار   االستماالت 

  43.75  42  عقالنية 

  31.25  30  عاطفية 

  25  24  مزيج من االثنني 

  %100  96  املجموع  

ــتماالت     ــى االســـ ــابق إلـــ ــدول الســـ ــيلية للجـــ ــائج التفصـــ ــير النتـــ ــتخدمة يف  تشـــ املســـ
عـــــرض األزمـــــات السياســـــية العربيـــــة الـــــواردة يف نشـــــرة بانورامـــــا يف قنـــــاة النيـــــل 

% مــــن 43.75لألخبــــار، حيــــث جــــاء يف الترتيــــب األول االســــتماالت العقالنيــــة بنســــبة 
إجمـــالي عـــدد األخبـــار التـــي تتنـــاول األزمـــات السياســـية بنشـــرة بانورامـــا يف قنـــاة النيـــل 

ــاء يف الترتيـــــب ا ــار، وجـــ ــاني االســـــتماالت العاطفيـــــة بنســـــبة لألخبـــ % مـــــن 31.25لثـــ
إجمـــالي عـــدد األخبـــار التـــي تتنـــاول األزمـــات السياســـية بنشـــرة بانورامـــا يف قنـــاة النيـــل 
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ــة والعاطفيــــة  ــني االســــتماالت العقالنيــ ــث مــــزيج بــ ــاء يف الترتيــــب الثالــ ــار، وجــ لألخبــ
  %.25بنسبة  

  )10جدول رقم (

  الواردة يف نشرة بانوراما اجتاه األزمات السياسية العربية 

  النسبة %   التكرار  االجتاه 

  17.12  19  سلبي

  39.64  44  إيجابي 

  43.24  48  محايد

  % 100  111  املجموع 

تشـــــير بيانـــــات اجلـــــدول أعـــــاله أن أغلـــــب أحـــــداث األزمـــــات السياســـــية العربيـــــة     
ــا ــواردة ضـــمن نشـــرات بانورامـ ــا  الـ ــاه معاجلتهـ ــان اجتـ ــار كـ ــاة النيـــل لألخبـ الثامنـــة يف قنـ

ــبة  ــك بنسـ ــًدا وذلـ ــد 43.24محايـ ــة فقـ ــة إيجابيـ ــت معاجلـ ــي عوجلـ ــداث التـ ــا األحـ %، أمـ
ـــ  ــبتها بــ رت نســ دِّ ــُ ــم 39.64قــ ــا لــ ــة %، بينمــ ــة بطريقــ ــداث املعاجلــ ــبة األحــ ــاوز نســ تتجــ

  % وهي أضعف نسبة.17.12سلبية بنسبة  

ويفســـر ارتفـــاع نســـبة معاجلـــة أحـــداث األزمـــات السياســـية العربيـــة باجتـــاه محايـــد؛     
نظـــــًرا العتمـــــاد القنـــــاة يف احلصـــــول علـــــى املعلومـــــات واألخبـــــار مـــــن تصـــــريحات 

ــم ( ــدول رقـ ــه جـ نـ ــا بيَّ ــئولني كمـ ــالي فهـــي6املسـ ــل  )، وبالتـ ــل تنقـ ــر بـ ــات نظـ ــل وجهـ ال تنقـ
ــى  ــدل عل ــايير العمــل الصــحفي، وي ــاد مــن أحــد مع ــد احلي ــث يع ــه، حي ــه أو فعل ــا مت قول م
ــابي،  ــلبي وال اإليجــ ــر، ال التركيــــز علــــى اجلانــــب الســ ــاز ملوقــــف دون اآلخــ عــــدم االنحيــ
وبالتــــالي حتقيــــق خدمــــة إخباريــــة متكاملــــة خاليــــة مــــن التكــــريس ملصــــالح أو تضــــليل 

ا فيمــــا يتعلــــق باالجتــــاه اإليجــــابي الــــذي كــــان ظهــــوره يف الترتيــــب حقــــائق معينــــة، أمــــ
الثـــــاني فـــــيمكن القـــــول أن القنـــــاة تؤيـــــد بعـــــض األحـــــداث املتعلقـــــة بـــــبعض األزمـــــات 
ــدخل  ــد للتـ ــع حـ ــات لوضـ ــالقرارات واالتفاقيـ ــق بـ ــي تتعلـ ــة التـ ــة، وخاصـ ــية العربيـ السياسـ

ــا ا موقفهـــا اإليجـ ــً ــا واللجـــوء للحـــل السياســـي، وأيضـ بي مـــن املعارضـــة اخلـــارجي يف ليبيـ
ــا  ــا دفعهـ ــذا مـ ــة، وهـ ــة املحتلـ ــفة الغربيـ ــرائيلي ألراض الضـ ــم اإلسـ ــط الضـ ــة ملخطـ الدوليـ

 ملعاجلة مثل هذه األحداث ومثيلتها معاجلة إيجابية.
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  الشخصيات املحورية باألزمات السياسية العربية الواردة يف نشرة بانوراما يف قناة النيل لألخبار

  النسبة %   التكرار  الشخصيات  

  25  30  رئيس دولة 

  15.8  19  رئيس وزراء 

  33.3  40  وزراء

  0.83  1  شخصية حكومية

  7.5  9  شخصية عسكرية

  3.3  4  شخصية برملانية 

  3.3  4  شخصية حزبية 

  1.7  2  شخصية عامة 

  9.2  11  شخصيات دولية  

  %100  120  املجموع 

تشــــير النتــــائج التفصــــيلية للجــــدول الســــابق إلــــى الشخصــــيات املحوريــــة باألزمــــات     
ــواردة باألخبـــار يف نشـــرة بانورامـــا، جـــاء يف الترتيـــب األول وزراء  ــية العربيـــة الـ السياسـ

ــا 33.3 ــرة بانورامـ ــية بنشـ ــات السياسـ ــاول األزمـ ــي تتنـ ــار التـ ــدد األخبـ ــالي عـ ــن إجمـ %مـ
% مــــن 25رتيــــب الثــــاني رئــــيس الدولــــة بنســــبة يف قنــــاة النيــــل لألخبــــار، وجــــاء يف الت

إجمـــالي عـــدد األخبـــار التـــي تتنـــاول األزمـــات السياســـية بنشـــرة بانورامـــا يف قنـــاة النيـــل 
% مــــن إجمــــالي عــــدد 15.8لألخبــــار، وجــــاء يف الترتيــــب الثالــــث رئــــيس وزراء بنســــبة 

، األخبــــار التــــي تتنــــاول األزمــــات السياســــية بنشــــرة بانورامــــا يف قنــــاة النيــــل لألخبــــار
ــار  9.2وجـــاء يف الترتيـــب الرابـــع شخصـــيات دوليـــة بنســـبة  ــالي عـــدد األخبـ % مـــن إجمـ

التـــــي تتنـــــاول األزمـــــات السياســـــية بنشـــــرة بانورامـــــا يف قنـــــاة النيـــــل لألخبـــــار، ومـــــن 
إجمـــالي عـــدد األخبـــار التـــي تتنـــاول األزمـــات السياســـية بنشـــرة بانورامـــا يف قنـــاة النيـــل 

ــية  ــامس شخصـــ ــاء يف الترتيـــــب اخلـــ ــار جـــ ــبة لألخبـــ ــكرية بنســـ ــاء يف 7.5عســـ %، وجـــ
%، 3.3الترتيـــــب الســـــادس بالتســـــاوي شخصـــــية برملانيـــــة وشخصـــــية حزبيـــــة بنســـــبة 

ــبة  ــة بنسـ ــية عامـ ــب الســـابع شخصـ ــاء يف الترتيـ ــدد األخبـــار 1.7وجـ ــالي عـ ــن إجمـ % مـ
التــــي تتنــــاول األزمــــات السياســــية بنشــــرة بانورامــــا يف قنــــاة النيــــل لألخبــــار، وجــــاء يف 

  %.0.83ئيلة جًدا شخصية حكومية بنسبة  الترتيب الثامن وبنسبة ض
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األطر اخلبرية املستخدمة يف تناول األزمات السياسية العربية الواردة يف نشرة بانوراما الثامنة يف قناة 

  النيل لألخبار

  النسبة %   التكرار   األطر  

  20.37  22  الصراع 

  15.74  17  املفاوضات واحلل 

  11.11  12  التسوية السلمية 

  10.18  11  الدعم والتأييد

  7.4  8  اهتمامات إنسانية 

  9.25  10  التعاون

  4.6  5  التآمر

  3.7  4  النتائج االقتصادية 

  2.8  3  املسئولية 

  2.8  3  األمل

  2.8  3  التهديد

  9.25  10  أخرى تذكر

  %100  108  املجموع 

تشــــير النتــــائج التفصــــيلية للجــــدول الســــابق إلــــى األطــــر اإلخباريــــة املســــتخدمة يف     
ــب األول  ــاء يف الترتيــ ــث جــ ــا، حيــ ــرة بانورامــ ــة بنشــ ــية العربيــ ــات السياســ ــاول األزمــ تنــ

% مــــن إجمــــالي عــــدد األخبــــار التــــي تتنــــاول األزمــــات 20.73إطــــار الصــــراع بنســــبة 
ار، وجــــاء يف الترتيــــب الثــــاني إطــــار السياســــية بنشــــرة بانورامــــا يف قنــــاة النيــــل لألخبــــ

% مـــن إجمـــالي عـــدد األخبـــار التـــي تتنـــاول األزمـــات 15.74املفاوضـــات واحلـــل بنســـبة 
السياســـية بنشـــرة بانورامـــا يف قنـــاة النيـــل لألخبـــار، وجـــاء يف الترتيـــب الثالـــث إطـــار 

ــلمية  ــوية الســـ ــات 11.11التســـ ــاول األزمـــ ــي تتنـــ ــار التـــ ــدد األخبـــ ــالي عـــ ــن إجمـــ % مـــ
ــر ــية بنشـ ــدعم السياسـ ــع الـ ــب الرابـ ــاء يف الترتيـ ــار، وجـ ــل لألخبـ ــاة النيـ ــا يف قنـ ة بانورامـ

% مـــــن إجمـــــالي عـــــدد األخبـــــار التـــــي تتنـــــاول األزمـــــات السياســـــية 10.18والتأييـــــد 
ــبة  ــاون بنسـ ــامس التعـ ــب اخلـ ــاء يف الترتيـ ــار، وجـ ــل لألخبـ ــاة النيـ ــا يف قنـ ــرة بانورامـ بنشـ

ــات الس9.25 ــاول األزمـ ــي تتنـ ــار التـ ــدد األخبـ ــالي عـ ــن إجمـ ــا % مـ ــرة بانورامـ ــية بنشـ ياسـ
يف قنـــــاة النيـــــل لألخبـــــار، وجـــــاء يف الترتيـــــب الســـــادس اهتمامـــــات إنســـــانية بنســـــبة 
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% مـــن إجمـــالي عـــدد األخبـــار التـــي تتنـــاول األزمـــات السياســـية بنشـــرة بانورامـــا 7.4
% مــــن 4.6يف قنــــاة النيــــل لألخبــــار، وجــــاء يف الترتيــــب الســــابع إطــــار التــــأمر بنســــبة 

تتنـــاول األزمـــات السياســـية بنشـــرة بانورامـــا يف قنـــاة النيـــل  إجمـــالي عـــدد األخبـــار التـــي
% مــــن إجمــــالي 3.7لألخبــــار، وجــــاء يف الترتيــــب الثــــامن النتــــائج االقتصــــادية بنســــبة 

عـــــدد األخبـــــار التـــــي تتنـــــاول األزمـــــات السياســـــية بنشـــــرة بانورامـــــا يف قنـــــاة النيـــــل 
ــئولية واألمـــــ ــاء يف الترتيـــــب التاســـــع بالتســـــاوي بـــــني املســـ ــار، وجـــ ل والتهديـــــد لألخبـــ

  %.9.25%، وجاءت أخرى تذكر بنسبة  2.8

ــًرا       ــل؛ نظــ ــا النيــ ــرة بانورامــ ــار نشــ ــى أخبــ ــراع علــ ــار الصــ ــة إطــ ــائج غلبــ ــني النتــ وتبــ
ــعيد  ــى الصـ ــدث علـ ــي حتـ ــات التـ ــراعات واألزمـ ــداث والصـ ــة األحـ ــاة بتغطيـ ــام القنـ الهتمـ
 العربـــي والـــدولي، حيـــث شـــكلت أخبـــار الصـــراع مـــادة إخباريـــة رئيســـة قامـــت عليهـــا
ــار النزاعـــات  ــا إلـــى إبـــراز أخبـ ــاة الدراســـة، وســـعت مـــن خاللهـ النشـــرة اإلخباريـــة يف قنـ
ــا  ــل مــ ــة، مثــ ــة والعامليــ ــاحة العربيــ ــى الســ ــة علــ ــرائم الدوليــ ــة واجلــ ــداث اإلرهابيــ واالحــ

  تشهده فلسطني ولبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا من قتل وعنف.

قــــدمت مــــن خاللهــــا األزمــــات ولقــــد بــــرز إطــــار الصــــراع كــــأبرز اإلطــــارات التــــي      
ــود  ــث وجــ ــار، حيــ ــل لألخبــ ــاة النيــ ــة يف قنــ ــا الثامنــ ــرة بانورامــ ــة بنشــ ــية العربيــ السياســ
العديــــد مــــن املشــــاحنات علــــى الســــاحة السياســــية بــــني القــــوى واألحــــزاب السياســــية 
مثلمـــا يحـــدث يف تـــونس والعـــراق؛  لـــذا جلـــأت النشـــرة إلـــى نقـــل تلـــك الصـــراعات التـــي 

ــار وعـــدم االســـتقرار تعبـــر عـــن نـــبض الشـــارع الع ــاء الـــربط بـــني هـــذا اإلطـ ربـــي، ثـــم جـ
األمنـــــي والنتـــــائج االقتصـــــادية، حيـــــث تـــــربط املعاجلـــــات التليفزيونيـــــة بـــــني مـــــا هـــــو 
ــي حتكـــم تلـــك  ــريعاتها والقـــوانني التـ ــي مـــن أفعـــال وبـــني تشـ ــود يف الشـــارع العربـ موجـ
ــذي ــر الــ ــة؛ األمــ ــاد املختلفــ ــات الفســ ــايا وملفــ ــرائم وقضــ ــرت جــ ــث انتشــ ــال، حيــ  األفعــ

  يفرض على النشرة محل الدراسة لتقدميها يف صورة قانونية واقتصادية وأمنية.

ــات      ــار املفاوضـ ــدمت إطـ ــل قـ ــاة النيـ ــة لقنـ ــة اإلخباريـ ــى أن املعاجلـ ــافة إلـ ــذا باإلضـ هـ
واحلـــل مـــن خـــالل إبـــراز بعـــض األخبـــار التـــي تتنـــاول اتفاقيـــات واجتماعـــات مـــن أجـــل 

ســـــد النهضـــــة، ومفاوضـــــات  التفـــــاوض للوصـــــول إلـــــى حـــــل، مثـــــل مفاوضـــــات أزمـــــة
ــة  ــلمية يف املرتبـ ــوية السـ ــار التسـ ــاء إطـ ــة، وجـ ــة الليبيـ ــل األزمـ ــل حـ ــن أجـ ــات مـ واجتماعـ
ــاق  ــار اتفـ ــذا اإلطـ ــمنة لهـ ــار املتضـ ــت األخبـ ــا تناولـ ــة، كمـ ــاة الدراسـ ــبة لقنـ ــة بالنسـ الثالثـ
القـــادة حـــول العـــالم العربـــي والـــدولي علـــى أن حـــل األزمـــة الســـورية أو الليبيـــة أو أزمـــة 

  ة لن يكون إال بتسوية سياسية سلمية بني أطراف النزاع.سد النهض
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  النتائج العامة للدراسة  

ــار  ــل لألخبــ ــاة النيــ ــة قنــ ــة معاجلــ ــى كيفيــ ــرف علــ ــى التعــ ــة إلــ ــة احلاليــ ــدفت الدراســ هــ
للوقـــــائع املتعلقـــــة باألزمـــــات السياســـــية العربيـــــة، وبعـــــد حتليـــــل محتـــــوى لعينـــــة مـــــن 

 سة إلى النتائج التالية:نشرات "بانوراما الثامنة مساًء" توصلت الدرا
ــد  -1 ــى حـ ــئيل إلـ ــة ضـ ــية العربيـ ــات السياسـ ــار باألزمـ ــل لألخبـ ــاة النيـ ــام قنـ ــم اهتمـ حجـ

ــري يف  ــداخلي املصـ ــأن الـ ــر للشـ ا أكبـ ــًّ ــًزا زمنيـ ــص حيـ ــا تخصـ ــى أنهـ ــك إلـ ــزى ذلـ ــا، ويعـ مـ
ــام  ــة يف املقـ ــمية للدولـ ــة رسـ ــاة حكوميـ ــا قنـ ــاًء"؛ باعتبارهـ ــة مسـ ــا الثامنـ ــراتها "بانورامـ نشـ

  األول.
ــرات م -2 ــط نشـــ ــرح يف وســـ ــت تطـــ ــة كانـــ ــية العربيـــ ــات السياســـ ــار األزمـــ ــم أخبـــ عظـــ

ــر  ــحفي األكثـــ ــوع الصـــ ــو النـــ ــار؛ وهـــ ــل لألخبـــ ــاة النيـــ ــاًء" لقنـــ ــة مســـ ــا الثامنـــ "بانورامـــ
  استخداًما يف القناة أثناء معاجلتها لألخبار املتعلقة باألزمات السياسية العربية.

ــار يف -3 ــل لألخبـ ــاة النيـ ــا قنـ ــي عاجلتهـ ــار التـ ــم األخبـ ــة معظـ ــا الثامنـ ــرات "بانورامـ  نشـ
ــية، حيـــث بـــرزت  ــار سياسـ ــة هـــي أخبـ ــية العربيـ ــات السياسـ ــواردة حـــول األزمـ ــاًء" والـ مسـ
ــة، ووقـــــــف التـــــــدخل  االتفاقيـــــــات واملفاوضـــــــات، التفجيـــــــرات والعمليـــــــات اإلرهابيـــــ
اخلـــــارجي كقضـــــايا سياســـــية أســـــهمت فيهـــــا القـــــوى السياســـــية العربيـــــة والدوليـــــة، 

  ء كفاعل يف األحداث.وبرزت شخصية الوزراء والرؤسا
ــايا  -4 ــداث والقضـــ ــار لألحـــ ــل لألخبـــ ــاة النيـــ ــة قنـــ ــد يف معاجلـــ ــاه املحايـــ ــرز االجتـــ بـــ

  املرتبطة باألزمات السياسية العربية.
بـــرز إطـــار الصــــراع كـــأكثر األطــــر التـــي اعتمــــدت عليهـــا قنــــاة النيـــل لألخبــــار يف  -5

  السياسية العربية.نشرات "بانوراما الثامنة مساًء" يف تناول األزمات 
مــــن خــــالل النتــــائج الفرعيــــة الســــابقة الــــذكر، نســــتنتج أن املعاجلــــة اإلخباريــــة لقنــــاة 
ــة  ــا الثامنــ ــرة "بانورامــ ــالل نشــ ــن خــ ــة ومــ ــية العربيــ ــات السياســ ــار لألزمــ ــل لألخبــ النيــ
ــي تكرســها  ــة الت ــة املســاحة الزمني ــا، نظــًرا لقل ــى حــد م ــورة وناقصــة إل ــت مبت مســاًء" كان

ــاول األ ــاة لتنــ ــديها القنــ ــوفر لــ ــم يتــ ــل لــ ــاة النيــ ــا أن قنــ ــة، كمــ ــية العربيــ ــات السياســ زمــ
ــم  ــم تقـ ــة، ولـ ــية العربيـ ــات السياسـ ــة باألزمـ ــة املتعلقـ ــداث الهامـ ــع األحـ ــلني يف مواقـ مراسـ
ــى يف  ــة، حتـ ــة احلاليـ ــرة الدراسـ ــوال فتـ ــالق طـ ــى اإلطـ ــل علـ ــع مراسـ ــوار مـ ــإجراء أي حـ بـ

ــاد ــرة اعتمـ ــى كثـ ــافة إلـ ــا، باإلضـ ــل ليبيـ ــا مثـ ــة منهـ ــدول القريبـ ــتخدام  الـ ــى اسـ ــاة علـ القنـ
مــواد حيــة نقــًال عــن وســائل إعــالم أخــرى، وذلــك لضــعف اإلمكانــات املاديــة والبشــرية  

  لقناة النيل لألخبار.
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  التوصيات:
تـــــرى الباحثـــــة ضـــــرورة تخصـــــيص قنـــــاة النيـــــل لألخبـــــار مســـــاحة زمنيـــــة أكبـــــر  -1

ــمان عــــدم جلــــوء املتلقــــي  ــأن العربــــي ككــــل؛ لضــ لألزمــــات السياســــية العربيــــة والشــ
ملصــــري للقنــــوات اإلخباريــــة املتخصصــــة األخــــرى، والتــــي تــــزوده مبعــــارف ومعلومــــات ا

  وأخبار تتناسب مع مصالح وأهداف الدول الباثة لهذه القنوات.
ــدورهم  -2 ــوا بـــ ــار؛ ليقومـــ ــل لألخبـــ ــاة النيـــ ــاملني يف قنـــ ــاءة العـــ ــع كفـــ ــام برفـــ االهتمـــ

ــادر األخ ــاءة مصـ ــن كفـ ــذلك مـ ــززوا بـ ــد، ويعـ ــة اجلديـ ــن مواكبـ ــوا مـ ــة، وليتمكنـ ــار املحليـ بـ
 حيث إن نتائج الدراسة أظهرت ضعف القناة من الناحية التكنولوجية والبشرية.
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