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رؤية القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية لتأثري البث املبارش عىل تطور الوظيفة اإلخبارية 

 للقنوات )دراسة كيفية(

 بن حممد بن صالح احلديثي زياد

  جامعة امللك سعود -األستاذ املساعد بقسم اإلعالم، كلية اآلداب 

 (هـ8/4/8448هـ، وقبل للنرش يف 81/1/8441)قدم للنرش يف 

 

يعترب البث املبارش للربامج أكثر تأثريًا عىل اجلمهور خاصة ملا يقال فيها من أفكار وآراء قد ال يكون  :البحث ملخص

معدا هلا مسبقا وما حيدث فيها من مواقف طارئة وأفكار متنوعة، لذلك اعترب الباحث قناة العربية يف هذه الدراسة 

 ية. ممثلة للقنوات اإلخبارية يف الوطن العريب ملا هلا من أمه

وهدفت الدراسة إىل ربط التوجهات التي تقف وراء قلة البث املبارش للربامج اخلاصة بقناة العربية، والتعرف عىل 

أسباب قلة الربامج التي تبث عىل اهلواء، والتعرف عىل رؤية القائمني باالتصال لتأثري بث الربامج اإلخبارية عىل 

 معدالت مشاهدة هذه الربامج. 

راسة من الدراسات الوصفية التحليلية، وقد استخدمت هذه الدراسة أسلوب املقابلة املقننة كأحد وُتعد هذه الد

 أساليب البحث الكيفي. 

وأسفرت النتائج عىل أنه ال توجد أية مؤسسة إعالمية تتمتع بدرجة حرية كاملة فيام تقدمه من برامج، سواء أكانت 

هامش احلرية يف التعبري والطرح يف املؤسسة اإلعالمية كلام كانت أقرب مسجلة أم يتم بثها بشكل مبارش، فكلام ارتفع 

للمصداقية واحليادية. كام تؤكد نتائج الدراسة أن بث الربامج عىل اهلواء جيعلها تصنف باعتبارها أكثر جرأة يف طرح 

القناة متثيل كافة التيارات القضايا املختلفة مما يزيد من متابعيها. وأشارت الدراسة إىل أنه من الرضوري أن تراعي 

 .الفكرية والسياسية، ليساعد ذلك عىل ترسيخ مصداقية القناة

 .القائم باالتصال، القنوات الفضائية، البث املبارش، الوظيفة االخبارية: املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: Programs’ live broadcasting has a greater impact on viewers because the different ideas, various views, 

and unplanned situations are immediate and spontaneous. Based on the significant role played by Al-Arabia 

Channel, the researcher took it as a typical example of news channels in the Arab world. The study aims to 

examine the attitudes behind the small number of live broadcasting programs on Al-Arabia, the small number of 

live programs, and the views held by those in charge with regard to the impact of news programs on ratings. 

This analytical descriptive study uses standardized contrastive method as one of qualitative methodologies. The 
results show that no media institutions have full freedom in its programs whether they are recoded or live. The 

higher margin of freedom of expression and speech is the more credible and objective this media institution is.  

The results also show that live broadcasting makes programs classified as more daring in dealing with different 
issues. This will lead to an increase in the number of viewers. The study shows that the channel should take into 

account the representation of all intellectual and political trends because this will enhance its credibility. 

Keywords: caller, satellite channels, live broadcast, news function. 
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 العام للدراسة: اإلطار

 مقدمة:

يف القيام  قامت وسائل اإلعالم املتنوعة بدور مهم

للمجتمع  الثقافية تعزيز الذاتية بوظيفتها التثقيفية هبدف

العريب والعاملي؛ مما ساعد عىل رسعة وترية التغريات العاملية 

وسائل  تقنيات يف اهلائل خصوًصا يف ظل التطور املعارصة،

لعل من أهم هذه الوسائل طرق اإلعالم واالتصال. و

االتصال البث املبارش والذي يشمل كثري من الربامج املتنوعة 

كالثقافية والرتفيهية واإلخبارية والتعليمية... وغريها. يف هذا 

( أنَّ األجهزة اإللكرتونية 2182السياق يؤّكد )العبداهلل 

واألقامر الصناعية استطاعت يف السنوات األخرية أن جتعل 

مهور أكثر اهتاممًا وإقباالً عىل الربامج الفضائية وبشكل اجل

 غري مسبوق. 

ويعدُّ التلفزيون من أهم الوسائل يف جذب االنتباه وإثارة 

االهتامم، حيث تشري الدراسات املتعددة أنه يستحوذ عىل 

اهتامم كامل من اجلامهري أكثر من الوسائل األخرى العتامده 

ا نستطيع أن نصف التلفزيون عىل حاستي السمع والبرص؛ لذ

، ((Briggs,2010بأنَّه من أهم االخرتاعات يف العرص احلديث

، أنَّه عىل الرغم من ظهور وسائل (  Miller,2010ويضيف )

اتصال عديدة ومتقدمة نتيجة للتطور التقني يف جمال 

االتصاالت كاإلنرتنت فإنَّ التلفزيون ما زال يمثل عنرصًا 

ور، بل إنَّ وسائل االتصال األخرى تعتمد مهاًم يف حياة اجلمه

عىل ما ينتجه التلفزيون كي يبث يف الوسائل األخرى. 

وتكمن قوة هذا التأثري بعد التطور امللحوظ يف البث املبارش 

وظهور األقامر الصناعية، والتي أدَّت إىل تقدم التلفزيون يف 

انب تلبية احتياجات املشاهدين ورغباهتم ال سيام املتعلق باجل

اإلخباري؛ ملا يتمتع به من فورية يف البث أدَّت لزيادة واقعيته، 

ونالحظ وجود تقارٍب بني القنوات الفضائية والتكنولوجيا 

التي متثل األداة األساسية يف تطوير الوظيفة اإلخبارية، إضافة 

إىل املتلقي الذي أصبح يفرض نفسه كمتغري بارز بني التقنية 

الفضائية، وبخاصة اإلخبارية منها من والتطوير يف القنوات 

حيث إنتاج الربامج اإلخبارية واحلوارية التي تبث عىل اهلواء 

أو املسجلة، مما أدَّى إىل العديد من التغيريات اجلوهرية التي 

طرأت عىل الطرق التقليدية يف تقديم املعلومة اإلخبارية، 

وهبذا  وكيفية تلقي املُشاهد لتلك املعلومة بشكلها اجلديد،

التطور اهلائل يف الوظيفة اإلخبارية استطاعت أن تؤثر عىل 

طرق إنتاج الربامج اإلخبارية واحلوارية جوهر البحث وعىل 

كيفية عرضها عرب تلك القنوات الفضائية، وهل يوجد فروق 

لة لدى املُشاهد ومدى  بني الربامج املبارشة والربامج املسجَّ

 تفاعله مع تلك الربامج.

القائم باالتصال عنرصًا فعاالً يف العملية االتصالية،  وُيعدُّ 

حيث ال تقل أمهيته عن العنارص األخرى يف العملية 

االتصالية، وأن نجاح االتصال يتوقف عىل توافر بعض 

الرشوط يف القائم باالتصال، أمهها: مهاراته االتصالية 

واجتاهاته، ومستوى معرفته، والنظام االقتصادي والثقايف 

ي يعمل يف إطاره، ويف هذا السياق أصبح املشاهد يبحث الذ

عن األخبار والتحليالت الصادقة واملناسبة له، بحيث تشبع 

وتضيف لديه معلومات حيتاجها. من هنا كانت الدراسة 

احلالية ملعرفة رؤية القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية 

السيام أنَّ وأثر البث املبارش عىل تطور الوظيفة االخبارية، 

الوقت احلايل ملِئ باألحداث التي جتري عىل الساحة العربية، 

التي تتطلب من وسائل اإلعالم رسعة مواكبتها وتغطيتها يف 

ضوء منافستها مع وسائل اإلعالم اجلديد، بام يتمتع به من 

 رسعة هائلة يف تغطية األحداث أثناء وقوعها.

 

 مشكلة البحث:

تستخدمها القنوات الفضائية من أبرز األساليب التي 

ألمهيته  كوسيلة جلذب مجهور املشاهدين البث املبارش؛ ونظًرا

اجلمهور يف تفضيله  أثر عىل من حيدثه أن يمكن للربامج وما

ملشاهدة بعض القنوات الفضائية ال سيام اإلخبارية منها، 

 وذلك يف ظل تطور الوظيفة اإلخبارية للقنوات الفضائية،

 اإلعالمي النمط هلذا التطرق من البد أنه ثالباح فقد وجد

البث  حول بعض احلقائق إلظهار ويسعي بالبحث العلمي،

للربامج والتي تعززها بعض الدراسات اخلاصة  املبارش

باجلمهور والتي تبني تفضيل اجلمهور ملشاهدة برامج البث 

املبارش لبعض القنوات الفضائية كعامل جذب ألكرب نسبة 

ا وأن َّبرامج البث املبارش تكون أكثر تأثريًا مشاهدة، خصوًص 

عىل اجلمهور، ال سيام ملا يقال فيها من أفكار وآراء قد ال 

يكون معد هلا مسبقًا، وما حيدث فيها من مواقف طارئة 

 وأفكار متنوعة. 

    ً                                       ونظرا  ألن قناة العربية أصبحت إحدى أهم وسائل 

ً  اإلعالم يف العامل العريب ومصدرا  إخباريا        ً           متميزا  جلذب مجهور                          ً        

اجلمهور وذلك يف  املشاهدين للبث املبارش ومدى تأثريه عىل

 ظل تطور الوظيفة اإلخبارية، حيث أظهر بعض احلقائق

                        ً            للربامج حيث أهنا أكثر تأثريا  عىل اجلمهور  البث املبارش حول

خاصة ملا يقال فيها من أفكار وآراء قد ال يكون معد هلا مسبقا 
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مواقف طارئة وأفكار متنوعة، ولذلك  وما حيدث فيها من

اعترب الباحث قناة العربية ممثلة للقنوات اإلخبارية يف الوطن 

 .العريب ملا هلا من مميزات

موضوًعا خاًصا برؤية  الباحث اختار ذلك أجل ومن

القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية لتأثري البث املبارش 

للقنوات، وسبب قلة الربامج عىل تطور الوظيفة اإلخبارية 

اإلخبارية املبثوثة يف القنوات الفضائية السيام القنوات ذات 

 الطابع اإلخباري.

 
 أمهية البحث:

 يرى الباحث أنَّ جوانب األمهية يف هذا البحث تتمّثل يف:

إمكانية إثراء املكتبات العربية والعاملية بموضوعها  .8

لعلمية ويستفيد منه بالتحديد اجلهات البحثية ا

 املعنية بمجال اإلعالم واالتصال.

سامت مهمة يف شخصية القائمني باالتصال، معرفة  .2

ويف الوقت نفسه التعرف عىل تعاطي قناة العربية مع 

 الربامج املبارشة.

أهنا تأيت يف الوقت الذي تنادي فيه احلكومات  .9

واهليئات واملؤمترات والندوات العلمية بأمهية تطوير 

خصوًصا الربامج املتعلقة بالبث  وسائل اإلعالم،

املبارش؛ جلذب املشاهد العريب بوجه عام والسعودي 

 بوجه خاص.

 
 أهداف البحث: 

 هيدف البحث احلايل إىل : 

رأي القائمني باالتصال عىل عملية تسجيل الربامج  .8

 وأثرها عىل حرية التعبري.

التعرف عىل أسباب قلة الربامج التي تبث عىل  .2

 اهلواء.

 البث املبارش عىل تطوير الوظيفة ا إلخبارية.أثر  .9

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 

تتبني أمهية الدراسة النظرية يف األمهية العلمية: 

 االعتبارات اآلتية:

  َّقد تثري هذه الدراسة املكتبات اإلعالمية، ومن ثم

تسهم يف سدِّ النقص يف جماالت اإلعالم، حيث تعدُّ 

إضافة علمية للدراسات املحدودة التي تناولت 

رؤية القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية، 

وذلك لقلة الدراسات التي تناولت بالتحليل عىل 

 هذا املوضوع.

 دة اإلخبارية التي تقدمها القنوات أمهية دراسة املا

الفضائية بوجه عام، وأمهيتها يف حتقيق بعض 

أهداف القنوات الفضائية اإلخبارية بوجه خاص 

 من خالل النرشات اإلخبارية والربامج املبارشة.

  تعدُّ هذه الدراسة تطبيقًا لنتائج الدراسات البحثية

احلديثة يف جمال البث املبارش ورؤية القائمني 

للقنوات،  اإلخباريةاالتصال عىل تطور الوظيفة ب

مه من نرشات  وخصوًصا قناة العربية وما ُتقدِّ

إخبارية وبرامج مبارشة، واعتامدها عىل التكنولوجيا 

املتطورة يف مجع وعرض األخبار، وأمهية املعاجلة 

مي برامج اهلواء  اإلخبارية وكيفية تناول ُمقدِّ

بشكل مبارش للربامج  للقضايا املختلفة، وأثَّر بثها

 اإلخبارية عىل مشاهدة اجلمهور لتلك القنوات.

  م الدراسة تقيياًم موضوعيًا لألداء اإلخباري ُتقدِّ

وتفسريًا للمعاجلة اإلخبارية لقناة العربية، وتتمثل 

أمهية ذلك يف اختاذها لنوع القناة، حيث تم الرتكيز 

عىل نوعية معينة من القنوات اإلخبارية كمحاولة 

 للكشف عن توجهات تلك القنوات.

 

: تتضح أمهية الدراسة العملية يف األمهية التطبيقية

 االعتبارات اآلتية:

  وللدراسة أمهية تطبيقية فمن خالل املقابالت

املركزة بشكل معمق للقائمني باالتصال يف قناة 

العربية عىل عملية تسجيل الربامج وأثرها عىل حرية 

فة مدى موضوعية أو التعبري، والوقوف عىل معر

حتيز قناة العربية وموقعها من األحداث اجلارية، 

وأسباب قلة الربامج التي تبث عىل اهلواء، وأثر 

 .البث املبارش عىل تطوير الوظيفة ا إلخبارية

  تأيت هذه الدراسة يف ظل تطورات سياسية

عىل درجة كبرية من األمهية  -واجتامعية واقتصادية

 يف الدول العربية.

 كن االستفادة من نتائج هذه الدراسة يف تقديم يم

رؤية علمية لتطوير الوظيفة اإلخبارية للقنوات 

 الفضائية العربية.

 
 اإلطار النظري للدراسة:
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 النظرية التي تستند إليها الدراسة:

 :Gatekeepersأوالً: نظرية حارس البوابة اإلعالمية 

تقوم النظرية عىل أساس  وجود جمموعة من حراس 

البوابة يقفون يف مجيع مراحل السلسلة التي جيري بمقتضاها 

نقل املعلومات عرب الوسيلة اإلعالمية، ويتمتع أولئك 

احلراس باحلق يف أن يفتحوا البوابة أو يغلقوهنا أمام أي رسالة 

لرسالة تأيت إليهم، كام أنَّ من حقهم إجراء تعديالت عىل ا

التي ستمر، ومن ثمَّ يبحث هؤالء عن مصاحلهم يف بثِّ 

األخبار التي تناسب أجندة القناة، وجيب أن تتوافر فيها عدة 

خصائص مثل: املصداقية وزيادة الثقة بني مصدر االتصال 

واجلمهور، إضافة إىل توفر اخلربة واجلاذبية وقوة املصدر 

أن تتوافر فيه  الذي تم احلصول منه عىل املعلومة، وجيب

معايري عديدة، مثل: معايري املجتمع وعاداته وتقاليده، ومن 

ا تعتمد  ناحية أخرى فَّسَّ ديفيد مانينغ وايت هذه النظرية بأهنَّ

عىل القيم والركائز الثقافية للشخص نفسه الذي بيده بث 

اخلرب، فطريقة التفكري ختتلف من شخص إىل آخر،  هناك 

حارس البوابة منها معايري املجتمع عوامل خمتلفة تؤثر عىل 

وقيمه وتقاليده، وكذلك املعايري الذاتية للقائم باالتصال 

واملعايري املهنية للقائم باالتصال، وأخرًيا معيار اجلمهور 

 (.Shoemaker & Vos, 2009بتوقع ردود أفعاله  )

ويعود الفضل يف تطوير هذه النظرية إىل العامل النمساوي 

 عامل وكان اجلنسية، أمريكي وهو ،”لوين كرت“األصل 

م العديد من الدراسات التي تعدُّ من أعمق قدَّ  وقد نفس،

الدراسات املنهجية يف جمال نظرية حارس البوابة، ومنها 

انطلقت دراسات عديدة يف هذا الشأن، وُتبنيِّ هذه النظرية عىل 

ر املادة اإلعالمية التي ُتنرش للجمهو أنَّ  ،”لوين“حسب قول 

مترُّ عرب عدة نقاط أو بوابات، حيث يتم اختاذ العديد من 

القرارات عنها وما يتعلق بكيفية صياغتها، وقد كانت هناك 

وغريهم، أشارت إىل أنَّ  "كارتر  "و  "بريد  "دراسات لـ 

الرسالة اإلعالمية مترُّ بمراحل عديدة وهي تنتقل من املصدر 

احل السلسلة املكونة من حتى تصل إىل امللتقى، وتشبه هذه املر

عدة حلقات، فاالتصال هو جمرد سلسلة متصلة احللقات 

 وأبسط أنواع السالسل هي سلسلة االتصال املواجهي بني

فردين، أصبح للفرد سلطة أكرب يف صياغتها وإدخال العديد 

من املتغريات عليها، توضح هذه النظرية أنَّ األشخاص الذين 

ة وكيفية خروجها إىل اجلمهور، يتحكمون يف املواد اإلعالمي

يتمتعون بالنفوذ الكبري يف جمال انتقال املعلومات، كام أهنم 

يملكون سلطة التقرير الذي يامرسونه من خالل عملهم، 

 لسلوك لذلك تعدُّ نظرية حارس البوابة بمثابة دراسة منتظمة

فراد، تبني هذه النظرية أيضًا أنَّ الرسائل اإلعالمية األ هؤالء

قل من مصدرها األسايس إىل اجلمهور بعد مرورها بمراحل تنت

عديدة، وهذه املرحلة تشبه حلقات عديدة مترُّ هبا الرسالة 

اإلعالمية، وقام هبذه الدراسات جمموعة من الباحثني 

، Carter "كارتر"، وBreed"بريد"األمريكيني أمثال: 

 "وات"و  Judd "جاد"و Gieber "جيرب"، وStark "ستارك"و

White  ،(.2115وغريه )مكاوي 

 
 وظائف حارس البوابة:

حتديد املعلومات عن طريق حترير هذه املعلومات قبل  .8

 .بثها

 .زيادة كمية املعلومات عن طريق توسيع بيئتنا اإلعالمية .2

 إعادة ترتيب أو إعادة تفسري املعلومات. .9

وتؤثر يف هذه النظرية جمموعة من العوامل التي يمكن أن 

 نتائج البحث احلايل واملتمثلة فيام ييل: تتطبق عىل

  العوامل التي تؤثر عىل حارس البوابة: 

توجد أربعة عوامل تؤثر عىل عمل حراس البوابة 

 اإلعالمية وهي كاآليت:

 معايري املجتمع وقيمه وتقاليده:  .8

أي نظام ينطوي عىل قيم ومبادئ يسعى إلقرارها، 

ويعمل عىل تقبل املواطنني هلا يرتبط ذلك بالتنشئة االجتامعية 

ه  Waren Breed "وارين بريد"أو التطبع، ويرى الباحث  أنَّ

م القائم باالتصال تغطية كاملة  يف بعض األحوال قد ال ُيقدِّ

لألحداث التي تقع من حوله. وليس هذا اإلغفال نتيجة 

لتقصري أو أنَّه عمل سلبي؛ ولكن القائم باالتصال يغفل 

أحياًنا تقديم بعض األحداث إحساًسا منه باملسؤولية 

ة أو االجتامعية، وللحفاظ عىل بعض الفضائل الفردي

املجتمعية. فقد تضحي وسائل اإلعالم أحياًنا بالسبق 

الصحفي، أو تتسامح بعض اليشء يف واجبها الذي يفرض 

عليها تقديم كل األخبار التي هتم اجلامهري، وذلك رغبة منها 

يف تدعيم قيم املجتمع وتقاليده، كذلك تعمل وسائل اإلعالم 

تمع، مثل: عىل محاية األنامط الثقافية السائدة يف املج

الرأساملية، والوالء للوطن، واحرتام رجال الدين، والقضاة، 

واملجتمعات املحلية، وتوفري كبار السن والقادة، واألمهات، 

ورجال القوات املسلحة، وغالًبا ما تتجنب وسائل اإلعالم 

انتقاد األفراد الذين يقومون بتلك األدوار للتدعيم البناء 

 الثقايف للمجتمع.
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  الذاتية للقائم باالتصال:املعايري  .2

تؤدِّي اخلصائص واملسلامت الشخصية للقائم باالتصال 

دورًا يف ممارسة دور حارس البوابة اإلعالمية، مثل: النوع، 

العمر، والدخل، والطبقة االجتامعية، والتعليم، واالنتامءات 

 الفكرية أو العقائدية، واإلحساس بالذات.

 تصال:املعايري املهنية للقائم باال  .9

يتعرض القائم باالتصال للعديد من الضغوط املهنية التي 

تؤثر يف عمله، تؤدِّي إىل توافقه مع سياسة املؤسسة اإلعالمية 

التي ينتمي إليها، وتضمن املعايري سياسة الوسيلة اإلعالمية، 

 األخبار املتاحة وعالقات العمل وضغوطه.

 معايري اجلمهور: .4

: أثيل دي موال بول، الحظ عدد من الباحثني أمثال

وشوملان أنَّ اجلمهور يؤثر عىل القائم باالتصال مثلامَّ يؤثر 

القائم باالتصال عىل اجلمهور. ويؤثر تصور القائم باالتصال 

عىل نوعية األخبار التي يقدمها، وقد أظهرت الدراسات 

رضورة أن تريض وسائل اإلعالم مجاهريها اخلالصة، وأنَّ 

حاجة شديدة إىل حتديد مجهوره بدقة، وأن القائم باالتصال يف 

تصوره لذلك يؤثر عىل قرارته تأثرًيا ال يمكن أن نقلل من 

 .(2114، زغيب)شأنه 

 

ثانيًا: تأثري التطور التكنولوجي وأثرها عىل تطور الوظيفة 

 اإلخبارية لوسائل اإلعالم:

يشهد العامل يف السنوات األخرية اهتاممًا بالغًا يف استخدام 

نولوجيا يف تطوير الربامج اإلخبارية، وخصوًصا التي التك

تبث عىل اهلواء مبارشة، حيث إنَّ اجلمهور اآلن يفرض نفسه 

كمتغري بارز بني التقنية واإلبداع يف توصيل املعلومة من 

خالل تلك الربامج، مما أدَّى إىل العديد من التغيريات 

نت اجلوهرية التي طرأت عىل الطرق التقليدية التي كا

ُتستخدم من قبل، مما أدَّى إىل تأثر طرق إنتاج املعلومة 

 (.2185بو سعدة، )اإلعالمية بذلك التطور التكنولوجي 

إنَّ التطور التكنولوجي الذي شهدته الربامج اإلخبارية 

يف الفرتة األخرية هي نقلة نوعية يف تغيري عالقة اجلمهور 

ومدى تأثره بالقنوات الفضائية، وبخاصة يف عملية التلقي 

بالربامج التي ُتذاع عىل اهلواء مبارشة، وهبذا أصبحت 

التكنولوجيا املتطورة التي ُتستخدم حاليًا يف تلك الربامج 

نظامًا تقنيًا وماديًا واجتامعيًا وثقافيًا يضم قواعد واستعامالت 

 وعالقات.

إنَّ الثورة التكنولوجية التي يعيشها العامل املعارص عميقة 

(، يتضاءل 2115املعلومات واالتصال )مكاوي، يف ميدان 

أمامها كل ما حتقق من عدة قرون سابقة، ولعل أبرزها 

االندماج الذي حدث بني ظاهريت تفجر املعلومات وثورة 

، مما كان هلا أثرها   (2185االتصال اخلامسة )بو سعدة، 

الكبري عىل شكل االتصال وحمتواه وأساليب إنتاجه 

كة يف عملية اإلنتاج، وقد تأثرت صناعة واملتغريات املشرت

األخبار كأحد أشكال االتصال بالتطور التكنولوجي بصورة 

ملحوظة، والذي انعكس عىل كم ونوع املضمون وطبيعة 

اخلدمة اإلخبارية وآلية إنتاج الربامج اإلخبارية ومظهرها 

(، وينظر إىل احلاسبات عىل أهنا 2181خطاب، )النهائي 

الذي أحدث دخوهلا جمال العمل  تكنولوجيا العرص

اإلخباري اإلعالمي عدة حتوالت، ارتبط بعضها بالوسيلة 

اإلخبارية ذاهتا والعمليات املتعلقة بإنتاجها عىل املستويني 

التحريري واإلخراجي، وتكاد تكون التطورات التي حتدث 

يف جمال تكنولوجيا إنتاج املواد اخلربية، بأبعاده ومراحله 

ؤدِّي إىل انقالبات يف عامل صناعة الربامج املختلفة، وت

اإلخبارية واحلوارية، فقد مثَّلت التطورات التي دخلت 

صناعة تلك الربامج والتي يتمثل جوهرها يف إدخال 

التكنولوجيا املتطورة يف كل مراحل العمل اإلخباري، إىل 

جانب االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت عن بعد 

 .)السلكية والالسلكية(

يعدُّ البث التلفزيوين املبارش أداة إلرسال مادة تلفزيونية 

من حمطة أرضية إىل األقامر الصناعية عرب موجات 

ميكروويف عالية الرتدد، والتي بدورها تبث املادة مرة أخرى 

( Dishللمشاهد ويستقبلها من خالل الطبق اهلوائي )

(، ومن ثمَّ تظهر Reciverباستخدام جهاز االستقبال )

الصورة عىل شاشة التلفزيون. وقد بدأت هذه التقنية يف 

منتصف السبعينات من القرن العرشين عىل يد وكالة الفضاء 

األمريكية )ناسا( وتبعها كلٌّ من كندا واليابان وأملانيا 

(. ويف هذا السياق يؤكد البكري  أنَّ البث 2114)حجاب،

 األقامر ةبواسط مبارشة الفضاء املبارش للتلفزيون يكون عرب

االصطناعية، ويصل إىل الشاشات التلفزيونية يف املنازل 

مبارشة من دون أي تدخل من قبل املسؤولني، من خالل 

 (.  2119األطباق اهلوائية املوجودة يف املنزل)البكري، 

كل ما تبثه "ويف الدراسة احلالية نقصد بالبث املبارش بأنَّه 

من موقع احلدث أو  القنوات الفضائية عرب شاشاهتا مبارشة
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من االستوديوهات املعدة؛ لذلك يف وقت التصوير نفسه، 

 ."ويشاهده اجلمهور من خالل هذه الشاشات

 

أبرز إجيابيات برامج البث املبارش يف القنوات الفضائية 

 اإلخبارية:

 واملعزولة. النائية املناطق إىل املعلومات إيصال رسعة .8

 مضموهنا حيث من للمشاهد املقدمة املادة يف التنوع .2

 املختلفة. وجماالهتا

 وأحدثها، األخبار أهم عىل باحلصول للمشاهد السامح .9

 وقوعها. فور العامل يف أحداث من جيري وما

 

 ثانيًا: السلبيات:

 والوطنية املحلية الثقافات حمل األجنبية الثقافات إحالل .8

 تأثريها. قوة بسبب هيمنتها وإبراز

 ةأيدولوجي مع تتناسب ومضامني ألهداف الرتويج .2

 الفضائية. القنوات تلك أصحاب وميول

 بام احلقائق، وقلب والصور املعلومات بعض تشويه .9

 عليها. املسيطرة األنظمة لوجيةويدأو يتناسب

 

 قناة العربية: 

بدأت البث  MBCتعدُّ قناة العربية جزًءا من جمموعة  

من مدينة ديب لإلعالم. تتسم القناة  2119شهر يف مارس 

بالطابع اإلخباري، وهذا ينعكس عىل نرشاهتا اليومية 

وبراجمها األسبوعية، وُأنشئت قناة العربية؛ لتصبح منافسًا 

لقناة اجلزيرة لتكون أكثر اعتداالً وحيادية منها، وقد بدأت 

ث نرشات رئيسة، مدة بتقديم موجز لألنباء كل ساعة وثال

كل منها ساعة يومًيا، إضافة إىل برامج احلوارات اليومية 

والتعليقات اإلخبارية عىل األحداث. أطلقت قناة العربية 

مليون دوالر شارك يف التأسيس مركز  911باستثامر قدره 

وجمموعة احلريري يف لبنان  MBCتلفزيون الرشق األوسط 

كة العربية السعودية وغريها من املستثمرين من اململ

والكويت ودول اخلليج، كان سبب إنشائها منافسة قناة 

 .  (Feuilherade, 2003)اجلزيرة اإلخبارية 

من ناحية أخرى بدأت القنوات اإلخبارية العربية 

بالظهور بعد وجود احلاجة الرضورية هلا،  حيث كان اإلعالم 

رساهلا األجنبي هو املتحكم األسايس يف صياغة األخبار وإ

للعامل العريب. نتيجة لذلك ظهرت الرغبة اجلاحمة من الدول 

العربية ملنافسة هذه املحطات األجنبية بإجياد إعالم عريب 

مستقل ينقل للمواطن العريب اخلرب بحيادية، ويطلعه عىل كل 

ما هيمه هو وخيدم قضيته. كان السبق يف ذلك لقناة اجلزيرة 

إخبارية عربية، ومن ثمَّ  كأول قناة 8336والتي بدأت عام 

انطلقت بقية القنوات األخرى كان أبرزها قناة العربية عام 

 (.2111حمل دراستنا يف هذا البحث )شاهني،  2119

وتتمثل خريطة الربامج اخلاصة لقناة العربية يف عرض 

جمموعة من الربامج الدورية واملتمثلة يف: صباح العربية، 

ى، مع تركي الدخيل، مرايا، ، يف املرمCOMبانوراما، تفاعل

، هناية األسبوع، صناعة املوت، DNAعىل خطى العرب، 

مهمة خاصة، أفالم وثائقية، الذاكرة السياسية، مقابلة خاصة، 

منارات، الشاشة الكبرية، مالمح يف الفن، حمطات، مستقبل 

الطافة، الشارع الدبلومايس، السلطة الرابعة، كل يوم كتاب 

 الوجه اجلميل، السياحة عرب العربية، من العربية، فلسطني

(، 2183قامات القصيد يف رحلته األخرية، )برامج العربية،

ومن املالحظ من خالل خريطة الربامج اخلاصة بقناة العربية 

قلة الربامج املبثوثة عىل اهلواء مبارشة رغم وجود اإلمكانات 

 التقنية واملالية مثلها مثل القنوات الفضائية اإلخبارية

األخرى،  ومن هنا جاءت أسئلة البحث لتتعرف عن سبب 

حمدودية البث املبارش للربامج يف قناة إخبارية، يظهر فيها غالًبا 

سياسيون ومثقفون هلم آراء خمتلفة نحو القضايا العربية 

 (.2183والعاملية)برامج العربية،

 

: يتناول الباحث هنا عدد من الدراسات الدراسات السابقة

مت بموضوع القنوات الفضائية ،والبث املبارش هلذه التي اهت

 القنوات وهي كاآليت:

 

أوالً: الدراسات التي تناولت الوظيفة اإلخبارية يف القنوات 

 الفضائية:

حاولت دراسة رجاء الغمراوي، التعرف عىل طبيعة 

هة،  وأساليب معاجلة القنوات الفضائية اإلخبارية املوجَّ

م واجتاه املعاجلة اإلخبارية وكذلك التعرف عىل شكل وحج

للقضايا السياسية ومدى تأثر اجلمهور هبذه الفضائيات، 

ر القضايا السياسية  وكانت من أهم نتائج هذه الدراسة تصدَّ

بني القضايا اإلعالمية والقانونية والعسكرية والثقافية 

 .(2185الغمراوي، ) واالجتامعية واالقتصادية واألمنية

(، إىل رصد وحتليل أطر 2184سعت دراسة فاضل )

املعاجلة اإلخبارية ألحداث مرص وتونس يف القنوات 

الفضائية العراقية من حيث حتديد طبيعة وسامت معاجلة 
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فضائيات الدراسة وأطر التغطية اخلربية بشكل مبارش، 

وموقف القائمني باالتصال منها ورؤيتهم اخلاصة هلا يف ظل 

لصت الدراسة إىل أنَّ تشابه األوضاع السياسية بينها، وخ

القناتني حمل الدراسة كانت نرشاهتام اإلخبارية هي التي 

اهتمت بتغطية وتأطري كل من األحداث الداخلية يف تونس 

ومرص، ومدى تفاعل اجلمهور هبا، وكذلك من خالل 

 الرشيط اإلخباري هلام.

(، املعاجلة اإلخبارية 2184وتناولت دراسة عطية )

هة باللغة العربية لألزمات املرصية يف  القنوات املوجَّ

واجتاهات اجلمهور إزاءها، من خالل حتديد أهم املوضوعات 

التي تناولتها الربامج التي تبث بشكل مبارشة عن األزمات 

يف القنوات عينة الدراسة، وكذلك أهم األخبار التي ُبثت عرب 

النرشات اإلخبارية والتعرف عىل عالقة اجلمهور هبذه 

مدى تقييمه وتأثره لطريقة تناوهلم لتلك القنوات، و

األزمات، وقد تم حتليل عينة من النرشات اإلخبارية كأحد 

املواد اإلخبارية التي تبث بشكل مبارش، وكانت من أهم 

نتائج الدراسة أنَّ االستامالت العقلية جاءت يف مقدمة 

االستامالت اإلقناعية املستخدمة، كام جاءت األطر السياسية 

ا األطر الرسمي ة يف مقدمة األطر املرجعية لألزمات، أمَّ

يف مقدمة األطر،  "التغيري السيايس"اإلخبارية فقد جاء أطر 

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني 

املبحوثني من حيث اآلثار الناجتة عن اعتامدهم عىل القنوات 

هة باللغة العربية يف احلصول عىل معلومات حول  املوجَّ

 األزمات املرصية.

(، إىل حتليل املعاجلة 2182وهدفت دراسة إبراهيم )

مة ببعض القنوات اإلخبارية  للقضايا "اإلخبارية املقدَّ

السياسية العربية، ودراسة الربامج اإلخبارية والنرشات 

اإلخبارية التي تبث بشكل مبارش، وتناولت الباحثة التحليل 

عية املستخدمة عند معاجلة الكيفي لألطر الرئيسة واألطر الفر

القضايا السياسية العربية يف النرشات والربامج حمل الدراسة، 

وكان اإلطار السيايس أكثر األطر اخلربية استخدامًا يف تقديم 

اخلرب، وأوضحت ارتفاع نسبة القضايا العربية التي ُعوجِلت 

من خالل النرشات الثالث التي تبث بشكل مبارش، كام 

احلصول عىل أكرب قدر من التوازن من  جالنتائأوضحت 

خالل عرض أكثر من وجهة نظر؛ إلخفاء املزيد من 

املوضوعية للمعاجلة اإلخبارية ومدى تأثر اجلمهور هبذا 

 املراوغة، وذلك من خالل القنوات الثالث حمل الدراسة.

( دراسة حتليلية من أجل 2182وأجرت القايض )

زمة العراقية ملدة ثالثة التعرف عىل املعاجلة اإلخبارية لأل

، 2181حتى مارس  2181أشهر عىل التوايل، بداية من يناير 

وذلك من خالل مقارنة للنرشات اإلخبارية التي تبثها قنايت 

لت تلك الدراسة إىل أنَّ احلرب CNNاجلزيرة والـ  ، وتوصَّ

رت مقدمة القضايا السياسية التي هتتم هبا  عىل العراق تصدَّ

 قناة اجلزيرة.

، حماولة التعرف إىل (2115)استهدفت دراسة عطية 

تأثري عوملة البث املبارش عىل بعض القيم االجتامعية، القيم 

لت الدراسة إىل: أنَّ برامج البث املبارش مل  السياسية، وتوصَّ

تؤثر عىل العالقة مع الناس بوجه عام واجلريان بوجه خاص، 

زيارات بني وإن ُوِجد بعض التأثري فقد اتضح يف نقص ال

اجلريان، وأنَّ برامج القنوات الفضائية ليس هلا تأثري عيل 

العالقات األرسية، كام ال يوجد هلا تأثري عيل الشباب 

واألطفال، حيث يري املبحوثون أنَّ من أهم التأثريات 

للقنوات يف األطفال غرس قيم وأفكار وسلوكيات غريبة يف 

 نفوسهم. 

( إىل وجود مرشحات (Silcock 2001  دراسةوتوصلت 

اجتامعية وثقافية تؤثر عىل وضع أطر القصص اإلخبارية، 

وإىل وجود بعض االهتاممات الثقافية التي متارس دورًا عىل 

اختيارات املحررين وصياغتهم لألخبار، وذلك من وجهة 

نظر منتجي األخبار التلفزيونية الناطقة باللغة اإلنجليزية يف 

 . (DW TV)التلفزيون األملاين 

ا دراسة العنيزي ) ( فتوصلت إىل رضورة 2111أمَّ

االعتبار للحكومة كعامل مسيطر يف عملية حراسة البوابة يف 

البيئات االتصالية التي تسيطر عليها احلكومة يف دول العامل 

النامي، حيث يتزايد االهتامم بالعوامل اخلارجية املتمثلة يف 

سسية الداخلية، السيطرة احلكومية مقارنة بالعوامل املؤ

وذلك من خالل اختبار حراسة البوابة يف الوسيلة االتصالية 

اإلذاعية والتلفزيونية التي تدار بواسطة احلكومة يف الكويت 

رئيس حتريٍر بجرائد األخبار  92وبواسطة عينة تتألف من 

 اإلذاعية والتلفزيونية.

ا دراسة  الربامج أنَّ  فتوصلت إىل (م8339)الضبيبان  وأمَّ

قناة  وتأيت اإلخبارية، الربامج اجلمهور هي لدى املفضلة

األوسط  الرشق تلفزيون مركز (mbc)العربية ضمن جمموعة 

الذي حيرص  اجلمهور لدى املفضلة للقنوات املركز األول

مشاهدة تلك  دوافع اإلخبار، وأنَّ من أهم عىل متابعة

 القنوات من أفضل عرض تقنيات عىل القنوات احلصول
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 األوضاع، حقيقة معلومات لفهم عىل احلصول ثم املحلية،

القنوات  يف املعروضة اإلخبارية املادة كفاية عدم وأخرًيا

 املحلية. 

 Weaver, Drewوأشارت دراسة ويفر، درو، ويلهويت 

& Wihoit (1986)  إىل تشابه الصحفيني يف الوسائل

 التلفزيونية واملطبوعة، من حيث حجم الطاقم التحريري

واالنتامء احلزيب ومفاهيم األدوار الصحفية مقارنة 

بالصحفيني العاملني يف الوسيلة اإلذاعية املسموعة، كام 

الفروق بني الصحفيني يف  حاولت الدراسة التعرف عىل

الوسائل االتصالية اإلذاعية والتلفزيونية واملطبوعة ووكاالت 

 األنباء يف الواليات املتحدة.

 

 التي تتعلق بالقائم باالتصال يف الفضائيات:ثانيًا: الدراسات 

لت دراسة بغدادي ) ( إىل بروز ضغوط 2119توصَّ

الوقت ورسعة األداء ودقته يف مقدمة الضغوط التي يعاين 

منها القائمون، باالتصال يف القناتني يليها ضغوط نقص 

الكوادر البرشية واملركزية الشديدة يف سلطة اختاذ القرار 

سة احلكومية، وعدم وجود أي قدر من والتبعية للسيا

صالحية صنع القرار وعدم كفاية األجور، مقارنة باملهام 

الوظيفية والتنافس مع القنوات األخرى، وذلك من خالل 

املتغريات املؤثرة عىل تغطية القضايا العربية يف قناتني 

 فضائيتني إخباريتني، مها: قناة اجلزيرة وقناة النيل لألخبار.

( إىل ارتفاع 2115لت دراسة عبدالوهاب )كام توصَّ 

نسبة الرضا عن العمل لدى القائمني باالتصال يف القنوات 

اخلاصة مقارنة باحلكومية، إضافة إىل عدم وجود فروق ذات 

داللة إحصائية بني القائمني باالتصال يف القنوات احلكومية 

ضغوط العمل ودرجة الرضا واخلاصة، فيام يتعلق بكل من 

 .ملعن الع

( الوصول إىل بعض النتائج 2112حاولت دراسة عقل )

من أمهها: تباعد توجهات القناة السياسية عن اهتاممات 

القائمني باالتصال، وبام يشري إىل حمدودية دورهم يف التأثري 

عىل مضمون النرشة. وجاءت مالحظة ترصفات الرؤساء 

نحو القضايا املختلفة يف مقدمة أساليب تعرف القائمني 

باالتصال بسياسة القناة، وذلك من خالل دراسة خصائص 

 اخلدمة اإلخبارية املقدمة بقناة النيل اإلخبارية املتخصصة. 

لت دراسة  أنَّ الصحفيني الكوريني  Kim (2001)توصَّ

أكثر ارتباطًا بانتقاء قصص إخبارية دولية، ُتظهر االهتاممات 

الوطنية لكوريا وعالقتها بالدول األخرى، وأنَّ الصحفيني 

التلفزيونيني يف كال البلدين يشرتكون من حيث استخدام 

قيمة ارتباط اخلرب بالوطن، كمعيار النتقاء األخبار الدولية، 

ل دراسة اجتاهات القائمني باالتصال من وذلك من خال

الصحفيني التلفزيونيني األمريكيني والكوريني نحو األخبار 

 الدولية.

 

 إيراد يمكن لنا السابقة، الدراسات لبعض العرض وبعد

 ييل: فيام الدراسات تلك مالمح أبرز

  تناولت بعض الدراسات يف مواضع حمدودة منها، جمال

املتخصصة وكان الرتكيز عىل من جماالت عمل القنوات 

ا الدراسة التي يقوم هبا  م، أمَّ الربامج أو املضمون املقدَّ

الباحث فهي ُتعنى بدراسة رؤية القائمني باالتصال يف 

القنوات الفضائية؛ لتأثري البث املبارش عىل تطور 

 الوظيفة اإلخبارية للقنوات.

  أغلب الدراسات كانت تبحث يف طبيعة وسائل

جلامهري وآثارها ومن بينها التلفزيون، وكانت االتصال با

العينات املستخدمة فيام سبق عرضة من دراسات من فئة 

الشباب والطالب، بينام البحث احلايل عينته من العاملني 

يف جمال اإلعالم نفسه، حيث خُيتار عينة من العاملني يف 

قناة العربية، ومما جيدر اإلشارة إليه أنَّ الدراسات 

مل تركز عيل معرفة العالقة بني البث املبارش  السابقة

للربامج وبني إقبال اجلمهور عيل مشاهدة القنوات 

 الفضائية.

 

 وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات يف:

 .حتديد صياغة املشكلة البحثية 

  التحديد الدقيق ألمهية الدراسة ووضع تساؤالت

 الدراسة وأهدافها.

 هة بمجتمع البحث هلذه التعّرف إىل جمتمعات بحث شبي

الدراسة، وكذلك ساعدت الدراسات السابقة الباحث 

يف تكوين أسئلة البحث التي تسعى الدراسة اإلجابة 

 عليها.

 التعليق عىل الدراسات السابقة وحدود االستفادة منها:

  اهتمت الدراسات السابقة بدرجة كبرية بتحليل

تلك مضمون القنوات اإلخبارية، مما ُيظهر أمهية 

القنوات وتأثرياهتا املحتملة عىل اجلمهور، واهتمت 

الدراسات وبصورة قليلة إجراء التحليالت الكيفية 

 للمضمون سواء بالدراسات العربية أو األجنبية.
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  اعتمدت أغلب الدراسات اخلاصة باملعاجلة اإلخبارية

عىل منهج املسح بشقيه التحلييل وامليداين، وذلك هبدف 

واجتاهات اجلمهور نحو األحداث  التعرف عىل آراء

واملوضوعات التي تناولتها وسائل اإلعالم، يف حني 

اعتمدت الدراسة الراهنة عىل املنهج الوصفي وذلك 

للتعرف عىل رؤية القائمني باالتصال يف القنوات 

الفضائية؛ لتأثري البث املبارش عىل تطور الوظيفة 

 اإلخبارية للقنوات: قناة العربية أنموذجًا.

  بوجه عام استفاد الباحث من تلك الدراسات يف صياغة

وحتديد املشكلة البحثية وأمهيتها، وحتديد وصياغة 

أهداف الدراسة، وحتديد أنسب املناهج واألداة البحثية 

 املناسبة وكيفية بنائها.

 

 اإلطار املنهجي واإلجرائي للدراسة:

 املنهج املستخدم:

 أحد أساليب وتعتمد هذه الدراسة يف تطبيقها عىل

حيث البحوث الكيفية، وهو أسلوب املقابلة املقننة املتعمقة، 

أقوى ذكر أنَّ البحث الكيفي واملتمثل باملقابالت يعدُّ من 

وأهم أدوات البحث تأثريًا السيام عندما نحتاج لتفسري 

حركات اجلسم وتعبريات الوجه من خالل طرح األسئلة، 

ي بعض اإلجابات بمناق شتها للوصول للنتيجة وكذلك حتدِّ

نت عينة (2188)اخلياط، احلقيقة  . من جهة أخرى تكوَّ

الدراسة من جمموعة من العاملني بقناة العربية يف املركز 

فرًدا من العاملني بقناه العربية  84الرئيس يف ديب بلغ قوامها 

ون برامج، فنيون(.   )خمرجون، معدِّ

أعدَّ الباحث أسئلة للمقابلة الشخصية تتضمن عدًدا من 

املحاور والبنود، ُعرضت عىل ثالثة أكاديميني يف قسم 

اإلعالم للتأكد من أسلوب األسئلة، ومن شموهلا عىل 

املحاور املتعلقة بالدراسة، كانت مجيعها تعتمد عىل األسئلة 

(، والتي تساعد عىل open-ended questions)املفتوحة 

حلصول عىل معلومات أكثر دقة. وقد ُأجريت املقابلة بطريقة ا

(، والتي تساعد عىل طرح مزيٍد semi-structured)شبه مقننة 

(. وقد 2113قندجييل و السامرائي، )من األسئلة لإليضاح 

قام الباحث بتسجيل هذه املقابالت وحتويلها إىل مفاهيم 

جمموعات وعدد التكرار لكل مفهوم، ومن ثمَّ وضعها يف 

متناسبة حتت مظلة أسئلة الدراسة، وبعد ذلك قام الباحث 

قندجييل و )بتحليل هذه البيانات وتفسريها تفسريا كيفًيا  

  (.2113السامرائي، 

 

 البحث: تساؤالت

  :اآلتية الفرعية التساؤالت تثري مشكلة البحث

ما رؤية القائمني باالتصال التي تقف وراء قلة البث  .8

 مج اخلاصة بقناة العربية؟املبارش للربا

ما األسباب التي تقف وراء قلة البث املبارش للربامج  .2

 من وجهة نظر القائمني باالتصال؟ اخلاصة بقناة العربية

الربامج اخلاصة بقناة العربية  تسجيل عملية تؤثر هل .9

عىل حرية التعبري عن الرأي بالقناة وذلك من وجهة نظر 

 القائمني باالتصال بقناة العربية؟ 

تطور  ما أثر البث املبارش لربامج قناة العربية عىل .4

 الوظيفة اإلخبارية من وجهة نظر القائمني باالتصال؟ 

 

 حدود البحث:

يقوم البحث عىل عدة حدود، هذه احلدود تساعد القارئ 

عىل استيعاب النتائج أكثر والتعاطي معها بصورة أكاديمية 

 متقدمة. وتتمثل هذه احلدود يف اآليت: 

: والتي اقترصت عىل رؤية املوضوعية   ً       أوال  احلدود 

القائمني باالتصال التي تقف وراء قلة البث املبارش للربامج 

العربية، واألسباب التي تقف وراء قلة البث اخلاصة بقناة 

املبارش للربامج اخلاصة بقناة العربية من وجهة نظر القائمني 

باالتصال، ومدى تأثري عملية تسجيل الربامج اخلاصة بقناة 

العربية عىل حرية التعبري عن الرأي بالقناة، أثر البث املبارش 

رية من وجهة لربامج قناة العربية عىل تطور الوظيفة اإلخبا

 نظر القائمني باالتصال.

: اقترصت عىل استطالع آراء ثانيًا احلدود املكانية 

العاملني يف قناة العربية يف أثر البث املبارش للربامج، عىل 

متابعة اجلمهور للقناة من وجهة نظرهم ومدى تأثري ذلك عىل 

 أجندهتا.

 

 

 

 املنهج املستخدم يف البحث: 

الوصفي يف هذه الدراسة، التي  استخدم الباحث املنهج

يقصد هبا جمموعة من اإلجراءات الدراسية التي تتكامل 

لوصف ظاهرة أو موضوع اعتامدًا عىل احلقائق والبيانات 

وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها حتلياًل كافًيا ودقيًقا؛ 
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الستخالص داللتها والوصول إىل نتائج أو تعميامت عن 

 (.2188دراسة )اخلياط، الظاهرة أو املوضوع قيد ال

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

من خالل هذا القسم سوف نستعرض املفاهيم التي 

ُاسُتخِرجت من املقابالت مع العاملني يف قناة العربية. وقبل 

البدء يف استعراض هذه املفاهيم حصلنا يف املقابالت عىل 

 بعض املعلومات املتعلقة بربامج العربية.

برناجمًا بعضها توقف وبعضها  85العربية بــ بدأت قناة 

الزال مستمًرا باالسم نفسه، هذا الرقم من الربامج يزيد 

وينقص يف كل دورة براجمية؛ ولكن يف العموم مل تقل برامج 

، ووصلت اآلن إىل 82القناة خالل أي دورة براجمية عن 

ث عىل ( برناجمًا، وأفاد املتَقابل معهم أنَّ الربامج والتي تب26)

، يف املرمى، COMاهلواء هي صباح العربية، بانوراما، تفاعل

ا الربامج املسجلة فكانت كاآليت مع تركي الدخيل،  مرايا، أمَّ

عىل خطى العرب، هناية األسبوع، صناعة املوت، مهمة 

خاصة، أفالم وثائقية، الذاكرة السياسية، مقابلة خاصة، 

يف الفن، حمطات، منارات، الشاشة الكبرية، روافد، مالمح 

مستقبل الطاقة، الشارع الدبلومايس، السلطة الرابعة، كل يوم 

كتاب من العربية، فلسطني الوجه اجلميل، السياحة عرب 

العربية، قامات القصيد يف رحلته األخرية، فنالحظ أنَّ مخسة 

 برامج تبث بشكل مبارش. 

 

 التساؤل األول:

اء قلة البث املبارش ما رؤية القائمني باالتصال التي تقف ور

 للربامج اخلاصة بقناة العربية؟

لإلجابة عىل هذا التساؤل قام الباحث باستخراج مفاهيم 

تتضمن التساؤل األول، وحساب التكرارات لإلجابات التي 

مها عينة الدراسة من العاملني بالقناة وترتيبها كام يتبني يف  قدَّ

 ( اآليت:8اجلدول )

 

التي تقف وراء قلة البث املبارش   باالتصالما رؤية القائمني 8جدول 

 لربامج قناة العربية

 التكرار املفاهيم

وجود نوعية من الربامج يصعب بثها عىل اهلواء 

مبارشة، ملا تتطلبه من تصوير يف أكثر من مكان 

ومجع معلومات يف أوقات خمتلفة ومجعها من خالل 

عملية املونتاج، أو يف الربامج االستقصائية 

82 

 التكرار املفاهيم

)التحقيق( جيب أن يكون تسجياًل للخروج بامدة 

 جيدة ومفيدة وتلقى اهتامم املشاهد.

نراعي يف إنتاج الربامج أن يكون ذو طابع إخباري 

 يتناسب مع طبيعة القناة.
4 

 " استديوهات"إمكانية القناة يف أماكن التصوير 

قليلة، مما حيدُّ من وجود برامج عىل اهلواء. وكذلك 

طبيعة القناة إخبارية فمن املمكن أن يأيت خرب 

عاجل يضطرنا إىل إيقاف بث أي برنامج واالنتقال 

إىل هذا اخلرب العاجل، ففي هذه احلالة يصعب أن 

تلغي برنامج مع ضيف عىل اهلواء؛ ولكنه سهل إذا 

 آخر. كان مسجل بحيث يعرض يف وقت

4 

عدم الثقة بالربامج  اجلو العام لدى املشاهد،

 املسجلة لوجود عقدة الشك يف الذهن العريب.
2 

من القائمني  ويتبني من اجلدول السابق أنَّ أغلب املُتَقابل معهم      

دوا أنَّ هناك برامج يصعب بثها عىل اهلواء  باالتصال بقناة العربية أكَّ

ث طبيعة املادة املقدمة والتحضري هلا، والتي مبارشة؛ لصعوبة ذلك من حي

حيتاج بعضها للتصوير من أكثر من مكان، ومن ثمَّ جتمع من خالل 

دوا أيًضا عىل أنَّ الربامج االستقصائية )التحقيق(، جيب أن  املونتاج، وأكَّ

ن تسجياًل للخروج بامدة جيدة ومفيدة، وتلقى اهتامم املشاهد.  تكوَّ

التربير من عدم بثِّ بعض الربامج عىل اهلواء يف حمله،  وبالتأكيد يعدُّ هذا

والذي خيضع عادة لنوعية الربامج والتي تتطلب بعضها التحقيق 

والبحث عن معلومات قد تتطلب وقتا طوياًل؛ ولكن هناك بعض الربامج 

التي تبث مسجلة وال يوجد هلا إي مربر يدعم تسجيلها، والذي يف 

عته عىل اهلواء مبارشة؛ ملشاهدة كل يش دون الغالب يرغب اجلمهور بمتاب

 تدخل رقيب يف سامع احلوار يف الربنامج. 

عىل املركز األول يف متابعة   MBCحصلت قنوات 

املشاهدين خالل األعوام اخلمسة املاضية من خالل جمموعة 

القنوات التي تبثها، هذا الكم من املشاهدين جيعل القناة يف 

طلب منها أن تتوسع يف مقرها وأن وضع مربح ماليًا، مما يت

ُتنشئ استديوهات خاصة بالربامج املبثوثة عىل اهلواء، وهذا 

ده دراسة العزعزي ) لت إىل أعىل 2185ما تؤكِّ ( التي توصَّ

من قبل طلبة جامعة  اإلخباريةنسبة لصالح مشاهدة القنوات 

(، 2112)أم القرى كانت لقناة العربية، ودراسة حممد الفقيه

لعربية عىل املركز الثاين ضمن القنوات الفضائية التي حصول ا

د  يعتمدون عليها يف اكتساب  املعرفة بالشؤون العامة،  ويؤكِّ

هذا النقاش شعور بعض املُتَقابل معهم بعدم قدرة القناة 

سبب قلة "ماليًا؛ لتحمل تكلفة البث املبارش عندما قالوا 

، هذا املفهوم "البث الربامج عىل اهلواء الكلفة العالية لعملية

يتعارض مع فكرة أنَّ اإلعالم أصبح صناعة متكاملة يف 
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عرصنا احلارض مثلها مثل الصناعات األخرى، فوسائل 

االتصال لدهيا القدرة عىل التأثري عىل حركة املجتمع بام متتلكه 

نها ألن تكون سلطة هلا  من إمكانات تقنية ونفوذ واسع مكَّ

والثقايف واالجتامعي، هذا  دورها السيايس واالقتصادي

الدور لكي ينجح فال بدَّ له أن يرتكز عىل قاعدة اقتصادية 

قوية؛ ألنَّ هذه الوسائل بحاجة إىل نفقات كبرية تتمثل يف 

الكادر البرشي واملعدات وأنظمة االستقبال واإلرسال 

 وغريها. 

أنَّ القائم باالتصال قد  "وارين بريد"ويرى الباحث 

عن تقديم بعض األحداث إحساسًا باملسؤولية يغفل أحيانًا 

االجتامعية، وحفاًظا عىل بعض الفضائل الفردية أو 

املجتمعية. ويتفق ذلك مع استجابات أغلب املُتَقابل معهم 

دوا عىل رضورة احرتام  من العاملني يف القناة، حيث أكَّ

عادات وتقاليد املجتمع ومراعات حاجات املشاهد، 

ليجي بوجه عام، و املشاهد  العريب وخصوًصا املشاهد اخل

 بوجه خاص، و الذي تتعامل معه قناة العربية.

د عدد ليس بالقليل من استجابات املتقابل معهم  وقد أكَّ

أنَّ املذيع هو الذي يدير احلوار، ومن ثمَّ يطرح ما يناسب 

القناة من قضايا لذلك ال أعتقد أنَّ هناك خوف من بث قناة 

 ء؛ ألنَّه بالنهاية القناة هي املتحكمة باحلوار.الربامج عىل اهلوا

وأنَّ الضغوط التي يتعرض هلا القائم باالتصال كثرية وقد 

تكون خارجية، منها عىل سبيل املثال: ضغوط اجتامعية أو 

اقتصادية أو سياسية. وقد تأيت هذه الضغوط من املنافسة 

د عليه القوية من حمطات إخبارية عربية أو أجنبية. وهذا ما أكَّ 

دوا عىل أنَّ سبب قلة  عدد كبري من املتقابل معهم، حيث أكَّ

الربامج عىل اهلواء هو وجود حماذير متنع ذلك، فهي بالنهاية 

سياسة حمطة تتحكم يف اخلريطة اخلاصة بربامج القناة، حيث 

ال توجد حمطة تلفزيونية تبث بدون التأثر بام حييط هبا من 

 ضغوط.

 

 التساؤل الثاين:

األسباب التي تقف وراء قلة البث املبارش للربامج اخلاصة  ما

 من وجهة نظر القائمني باالتصال؟ بقناة العربية

 

أسباب قلة البث املبارش لربامج قناة العربية من وجهة نظر  2جدول 

 القائمني باالتصال

 التكرار املفاهيم

 9عدم مناسبة بعض مواعيد الربامج للضيوف أو 

 التكرار املفاهيم

اعتذاره يف آخر حلظة، أدَّى أحياًنا اخلوف من 

 لتسجيل الربنامج.

 2 وجود حماذير متنع ذلك وخُتيف سياسة املحطة.

 2 الكلفة العالية لعملية البث.

معهم أنَّ  من القائمني باالتصال بقناة العربية ذكر بعض املتَقابل

سبب تسجيل بعض الربامج عدم مناسبة بعض املواعيد مع بعض "

، والذي يف "ضيوف الربنامج أو أحيانا اخلوف من اعتذاره يف آخر حلظة

رأيي يعدُّ مربًرا غري مقبول ألي برنامج من هذا النوع، السيام وأنَّ وسائل 

ق اإلعالم يف الوقت احلديث تعمل يف سوق مشرتك وفق مفهوم تدف

، ومن ثمَّ تلزمها باملنافسة يف هذا Flow of Informationاملعلومات 

السوق، مما يتطلب جهًدا كبرًيا. فاهلدف األسايس يف عملية إنتاج الربامج 

االستحواذ عىل اجلهور من خالل مادة مؤثرة تعرضها وفق منهجية علمية 

 .مدعومة بكوادر برشية وتقنيات متطورة تساعد عىل هذه املنافسة

من ناحية أخرى عزا بعض املتَقابل معهم أنَّ سبب قلة 

الربامج عىل اهلواء وجود حماذير يف القناة متنع ذلك، فهي 

بالنهاية سياسة حمطة والتي حترص عىل أن ال يظهر يف الشاشة 

إال ما يوافق سياسة القناة. وهذا يفَّسِّ بشكل واضح كثرة 

كن أن جيعل القائم الربامج املسجلة يف القناة والتي من املم

باالتصال يرغب بعدم اخلروج عن النص واملحاور املعدة 

 ألي برنامج.  

إضافة لذلك يرجع السبب وراء تسجيل الربامج، أنَّ 

كثريًا من الضيوف يتجاوزون السياسة التحريرية للقناة 

واملعايري الثقافية واالجتامعية السائدة التي يطرحها املجتمع، 

ر تضارب مع سياسة القناة وتتصادم فيطرحون وجهات نظ

مع معايري املجتمع وقيمة وتقاليده، وهنا يصعب السيطرة 

عليهم يف البث املبارش بخالف الربامج املسجلة، فلكل قناة هلا 

سياسة إعالمية خاصة وهلا القيود التي تلتزم هبا يف النرش، 

ية إضافة إىل التزامها باملعايري السياسية واالجتامعية والثقاف

أنَّ هناك تطور ملحوظ يف النرشات وأيًضا املهنية. ونالحظ 

تبعًا لتطور الوظيفة اإلخبارية، فنالحظ أنَّ قناة  اإلخبارية

العربية تبث يف اليوم موجز أنباء كل ساعة وهي ُتشكل نرشة 

األخبار التقليدية، حيث تطورت تلك النرشة لتكون عبارة 

ني بموضوع اخلرب عن ساعة خالهلا يتم استضافة املهتم

ووجود املراسلني هلم يف كل مكان؛ لنقل اخلرب وضيوف 

النرشة التي تتم استضافتهم عن طريق اهلاتف والتي يمكن أن 

يطرحوا وجهة نظرهم بدون تدخل إال يف أضيق احلدود، 

ونالحظ هنا مع التقنيات احلديثة أنَّه يوجد فارق زمني بني 

  البث املبارش وما يتلقاه املشاهد.
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من ناحية أخرى يشري املبحوثون من أفراد عينة الدراسة 

أنَّ الكلفة العالية للبث املبارش ُتعدُّ واحدة من أهم املعوقات 

التي تقلل من فرص إذاعة الربامج عىل اهلواء مبارشة، حيث 

تستلزم عملية البث املبارش جتهيزات مادية وفنية، وترتيبات 

وهو األمر الذي يدفعهم  معينة تتطلب نفقات مالية مرتفعة،

 إىل تزايد االعتامد عىل الربامج املسجلة.

 

 التساؤل الثالث:

هل تؤثر عملية تسجيل الربامج بقناة العربية عىل حرية 

وذلك من وجهة نظر القائمني باالتصال بقناة العربية  التعبري 

 ؟

هذا التساؤل والذي يعدُّ من أهم أسئلة البحث والتي 

وذلك من يعكس فيها مدى تأثر القناة بنظرية حارس البوابة، 

والتي يف الغالب  وجهة نظر القائمني باالتصال بقناة العربية

يتأثر هبا كثري من القنوات ذات الطابع السيايس؛ لكن بمدى 

ة أو غرفة متفاوت يكثر ويقل حسب قوة حتكم مالك القنا

التحرير يف األخبار والتحليالت املبثوثة. وقد ُنوِقش هذا 

املحور مع العاملني يف القناة ومن ثم خرجت بعض املفاهيم 

( وتم حساب التكرارات 9املتعددة، التي ُوضعت يف جدول )

هلذه املفاهيم من قبل املتقابل معهم وترتيبها من حيث 

 األولوية فكانت كاآليت:

تأثري عملية تسجيل الربامج عىل حرية التعبري عن الرأي بقناة ( 9جدول )

 العربية من وجهة نظر القائمني باالتصال بقناة العربية

 التكرار العبارات

 6 ال يوجد حمطة تلفزيونية تبث خارج أجندهتا.

عندما نسجل برنامج ال نعمل يف حسابنا أننا سوف 

نبثها كام نحذف ما ال يتوافق معنا . بالعكس فنحن 

 هي.

5 

ال أعتقد أنَّ نسبة الربامج املسجلة وعىل اهلواء 

 مبارش تؤثر عىل حرية التعبري يف القناة.
4 

احلرية اإلعالمية نسبية يف دول العامل الثالث؛ لذا 

 جيب مراعاهتا.
4 

أنا مع حرية اإلعالم؛ ولكن ليس كل ما ُيعلم 

 يقال، هناك مسؤولية اجتامعية جيب مراعاهتا.
4 

املهم يف الربامج مضموهنا وطريقة طرحها، ومثال 

عىل ذلك اليوتيوب الذي جيذب املشاهدين وهو 

 مسجل.

4 

 التكرار العبارات

املذيع هو الذي يدير احلوار، ومن ثمَّ يطرح ما 

يناسب القناة من قضايا لذلك ال أعتقد أنَّ هناك 

خوف من بث الربامج عىل اهلواء؛ ألنه يف النهاية 

 باحلوار.القناة هي املتحكمة 

4 

املذيع جيب أن يكون لديه ثقافة كي ال خياف من 

أي نقد يف برناجمه، ومن ثمَّ نحن ال نخاف من 

 الربامج التي عىل اهلواء.

9 

الدليل عىل أننا ال نخاف من البث املبارش 

استضافتنا يف نرشات األخبار ضيوًفا يشاركون عىل 

 اهلواء مبارشة بحرية تامة.

2 

ملبثوثة عىل اهلواء يدل عىل جرأت كثرة الربامج ا

 القناة يف طرح القضايا.
8 

الضيف يفضل الربامج التي عىل اهلواء؛ ألنه يعرف 

 أنَّ حديثه ال يمنتج أو يقطع.
8 

     
( تأكيد أغلب املتقابل معهم عىل أنَّه ال يوجد 9يتبني من اجلدول ) 

حمطة تلفزيونية تبث خارج أجندهتا، ومن ثمَّ حترص عىل أن يكون سياق 

احلديث احلواري يف الربامج ضمن اإلطار املسموح فيه بالطرح. وحول 

هذه النقطة يبني الباحث أن ال يوجد جهة إعالمية لدهيا حرية كاملة يف 

بث كل يشء؛ لكن هناك حرية نسبية تتفاوت من قناة لقناة أخرى، فكلام 

ارتفع هامش احلرية يف التعبري والطرح يف املؤسسة اإلعالمية كلام كانت 

أقرب للمصداقية واحليادية. فمثاًل عند متابعة القضية الفلسطينية يف قناة 

جندة ُتسريِّ ، فالنتيجة هي أCNNمثل فوكس نجد الطرح خمتلًفا متاًما يف 

حمتوى الربامج ونرشات األخبار بام يتوافق مع أجندة القناة، والتي كام 

ذكرت تتفاوت يف مقياس الصدق بحسب توجه مالك هذه القنوات. 

دوا  أنَّ املذيع هو "ويعزز هذا الطرح ما ذكره بعض املتَقابل معهم عندما أكَّ

من قضايا لذلك ال الذي يدير احلوار، ومن ثمَّ يطرح ما يناسب القناة 

أعتقد أنَّ هناك خوف من بث الربامج عىل اهلواء؛ ألنه بالنهاية القناة هي 

، وهل تعني العبارة السابقة أنَّ القناة ختتار ضيوفها "املتحكمة باحلوار

بعناية، مما جيعلها تطمئن للحوار ؟  يراها بعض املُتَقابل معهم أنَّ املذيع 

ع إجراء احلوار مع أي شخص كان، هذه الذي يملك ثقافة كافية يستطي

القدرة الثقافية والعلمية جتعل املذيع ال خياف من أي نقٍد أو خروٍج عن 

النص يف برناجمه، ومن ثمَّ القناة ال ختاف من الربامج التي تبث عىل اهلواء؛ 

ا عىل يقني أنَّ مذيعها يستطيع أن يدير احلوار بشكل متوافق مع  ألهنَّ

ع أن يرد عىل أي هجوم أو نقد من الضيوف. ذكر أيضا أجندهتا، ويستطي

بعض املُتَقابل معهم أنه ال يوجد أي دوافع لدى القناة لعدم بث الربامج 

عىل اهلواء مبارشة، ويستدلون باالستضافات يف نرشات األخبار، حيث 

يشارك عىل اهلواء مبارشة يف النرشات اإلخبارية كثري من الضيوف 

ز أغلب املُتَقابل معهم مفهوم عدم اخلوف ويتكلمون بحرية تام ة. وعزَّ

ببث ما يقوله الضيوف، ولو كان مسجاًل، فهم يؤكدون أنَّ الربامج عندما 

تسجل ال يوجد أي خطة لتقطيع الكالم أو بث ما يريده املنتج فقط،  بل 

بالعكس فالكالم يبث كام هو دون زيادة أو نقصان؛ ولكن جيب مراعاة 
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د أنه مع حرية آداب عامة يف احل ديث والطرح، فبعض املتقابل معهم أكَّ

اإلعالم ولكن ليس كل ما ُيعلم يقال، فهناك مسؤولية اجتامعية جيب 

مراعاهتا. وهذا يؤكد نسبية احلرية يف اإلعالم، فاملعايري لدى كل قناة 

ختتلف فهناك من يرى أنَّ الضيف جتاوز احلد يف موضوع معني وجيب 

قناة أخرى تفتح للضيف احلديث دون حدود؛ ألنَّه من إيقافه، بينام يف 

منظورها يعدُّ مل يتجاوز احلدود واألعراف االجتامعية واإلعالمية. وهذا 

يقودنا إىل مشكلة أن يفتح الباب ألحد الضيوف باحلديث بام يشاء دون 

مراقبة، يف حني ال يتاح للجهة املقابلة املشاركة وطرح آرائها، وأفضل 

ك حرب العراق عندما كانت القنوات األمريكية تبث ما مثال يف ذل

يتوافق مع سياسة اجليش األمريكي دون إعطاء فرصة للطرف اآلخر 

للمشاركة وإبداء الرأي، واألمثلة يف ذلك كثرية سواء عاملية أو إقليمية أو 

 حملية.

من جانب آخر يرى بعض املتَقابل معهم أنَّ حرية 

عاهتا. يف نظري أنَّ هذه النسبية اإلعالم نسبية؛ لذا جيب مرا

بدأت بالتاليش مع وجود اإلعالم اجلديد، فهامش احلرية 

اإلعالمية وسقفها عاٍل جًدا، مل يكن يوًما ما يظن أحد أن 

تصل املواقع االجتامعية للهامش الكبري من احلرية يف الطرح 

والنقد. وهذا يقودنا إىل تساؤل مهم هل اإلعالم اجلديد 

تعبري للمشاهدين؟ بالتأكيد أعطى املشاهدين أعطى حرية 

مساحة كبرية للحديث والتعبري بدون وجود عنرص البث 

املبارش وعىل اهلواء، وقد ذكره بعض املتقابل معهم، حيث 

إهنم ال يرون أنَّ هناك عالقة مؤثرة بني تسجيل الربامج وعدم 

بثها عىل اهلواء من جانب وحرية التعبري من جانب آخر، إذ 

دوا أن أهم عنرص يف الربامج هو املضمون وطريقة الطرح أكَّ 

، حيث إنَّه وسيلة جذب "اليوتيوب"ورضبوا مثال لذلك 

للمشاهدين ويف الوقت نفسه مسجلة. يف اعتقادي أنَّ امتالك 

املشاهدين ألدوات اإلعالم وقدرهتم عىل البث الشخيص 

بدون أخذ موافقة من أحد، أعطى سقًفا جيًدا من قبول 

جلمهور هلذه الربامج غري املبثوثة عىل اهلواء. فاملشاهد اليوم ا

يعدُّ عنرًصا ذكًيا وفعااًل يف عملية االتصال، فأصبح املرسل 

يبحث عن ما جيذب به هذا املشاهد الذكي الذي وجد ضالته 

وحريته يف اإلعالم اجلديد؛ لذا جيب عىل مالك القنوات أن 

مع هذه الرشحية الكبرية  يكونوا أكثر وعًيا بطريقة التخاطب

وأن نكون عقالنيني يف طرحنا للقضايا السياسية واالجتامعية 

واالقتصادية. بال شك أنَّ الشاشة التزال هلا األثر الكبري يف 

ا كانت طريقة  اجلمهور أو بمعنى آخر الصورة املتحركة أيًّ

من خالل شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر أو -مشاهدهتا 

ا كانت طريقة بثها  وأيًضا -اجلوال  كيبل أو صناعية أقامر–أيًّ

 فكلها أدوات جذابة للمشاهد.  _إنرتنت أو برج جوال

أخرًيا أعتقد أنَّ تسجيل الربامج وعدم بثها عىل اهلواء ال 

يؤثر عىل حرية التعبري؛ ولكن قد يقود مقدم الربنامج املحاور 

عند استضافته الضيوف بطريقة ال تتيح فرصة للمثقفني 

واملشاركني لطرح آرائهم أو إعطائهم املساحة الكافية لطرح 

ها بعض املثقفني أهنا تضعف مصداقية  أفكارهم، وقد يعدُّ

القناة لدى اجلمهور، والذي بطبيعته يفضل الربامج املبثوثة 

عىل اهلواء؛ لتوقعه بأن ينال معلومات هتمه بدون رقيب 

لضيوف أن عليها. من ناحية أخرى ويف الوقت نفسه يفضل ا

تكون براجمهم عىل اهلواء كي يضمنوا عدم تدخل الرقيب فيام 

يطرحونه من آراء. ويرى الباحث أنَّ بث الربامج عىل اهلواء 

جيعلها تصنف أكثر جرأة يف طرح القضايا العاملية واإلسالمية 

والعربية، مما يزيد من متابعينها ويلبي رغبة املشاهدين بمتابعة 

 مج.هذا النوع من الربا

 

 التساؤل الرابع:

ما أثر البث املبارش لربامج قناة العربية عىل تطور الوظيفة 

 اإلخبارية من وجهة نظر القائمني باالتصال؟

يتمتع البث املبارش للربامج بإجيابيات متعددة، وقد قام 

الباحث بطرح أسئلة تدور حول اآلثار املرتتبة عىل بث 

تكرارات لإلجابات الربامج عىل اهلواء مبارش، وحساب ال

متها عينة الدراسة من العاملني بالقناة وتفريغها  التي قدَّ

 وترتبها، كام يتبني يف اجلدول اآليت:

البث املبارش لربامج قناة العربية عىل تطور الوظيفة ( تأثري 4جدول )

 اإلخبارية من وجهة نظر القائمني باالتصال

 التكرار العبارات

بعض الربامج مسجلة؛ ألهنا هناك عوامل متنع من بث 

 جيب أن تواكب األحداث اليومية.
81 

أتفق معك أنَّ هناك برامج جيب أن تكون عىل اهلواء 

 مبارشة وال يوجد سبب لتسجيلها.
6 

اجلمهور يتفاعل أكثر مع الربامج املبارشة؛ ألنَّه يتوقع 

 حدوث مفاجآت أثناء بث الربنامج مما جيعله مثري.
6 

اك عوائق تقنية لبث الربنامج عىل اهلواء إذا مل تكن هن

 فهو اخليار األمثل للقناة بسبب رسعة اإلنتاج.
4 

دوا أنَّ هناك عوامل 4يتبني من اجلدول ) ( أنَّ أغلب املُتَقابل معهم أكَّ

متنع من بث بعض الربامج ُمسجلة؛ ألهنا جيب أن تواكب األحداث 

يكون تسجياًل لتتابع  اليومية، فهذا النوع من الربامج ال يتحمل أن

األحداث واملواقف. ويف رأيي الباحث جيب أن تكون مجيع الربامج 

احلوارية سواء كانت سياسية أو اجتامعية أو اقتصادية عىل اهلواء مبارشة 

وال ترتبط بأحداث يومية ساخنة. وهذا ما أشار له بعض عينة الدراسة 

دوا أنَّ اجلمهور يتفاعل أكثر مع الرب امج املبارشة، وذلك لتوقعه عندما أكَّ
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بحدوث مفاجآت أثناء بث الربامج، مما يساعد عىل بروز عنرص اإلثارة 

 والتي تعدُّ هي اجلزء املهم يف صناعة أي مادة تلفزيونية.

من ناحية أخرى أقرَّ بعض املتقابل معهم أنَّ هناك برامج 

جيب أن تكون عىل اهلواء مبارشة وال يوجد سبب لتسجيلها، 

وأنَّ اجلهد والوقت يقل يف إنتاج الربامج التي تبث عىل اهلواء 

مقارنة بالربامج املسجلة، حيث إنَّ الربامج املسجلة تدخل يف 

 دورة إنتاجية طويلة تستغرق أياًما وأحياًنا أسابيع.

يف اخلتام تركزت ُجلَّ استجابات العاملني يف قناة العربية 

م وجود أي اعرتاض عىل )الذين متت معهم املقابلة(، يف عد

بث أغلب الربامج عىل اهلواء مبارشة؛ ولكن العائق األسايس 

لذلك هو عدم توافر اإلمكانات وارتفاع التكلفة املادية 

اخلاصة بذلك، وأيًضا يرون أنَّ حرية التعبري ال تتأثر بتسجيل 

الربامج، ويتفق نسبة ال بأس هبا بأنَّ البث املبارش للربامج 

هور أكثر، وأنَّ هناك أحداًثا يومية تستلزم وجود جاذًبا للجم

بث مبارش للربامج. من وجهة نظر الباحث وعىل الرغم من 

وجود أولويات وتوجهات حمددة حتكم عمل القناة شأهنا يف 

ذلك شأن أغلب القنوات العاملة يف املجال نفسه إال أنَّ القناة 

ل الربامج حتتاج لُتعدل سياستها يف بث الربامج، وذلك بتحوي

احلوارية من برامج مسجلة إىل برامج عىل اهلواء مبارشة، 

وبذلك ترتفع نسبة املشاهدة واملشاركة يف هذه الربامج، هذه 

ارش للربامج يزيد من متابعينها ويرفع باجلرأة يف البث امل

سقف احلرية لدهيا. من جانب آخر جيب أن تراعي القناة مجيع 

اء وتسمح هلم باملشاركة بآرائهم التيارات الفكرية بدون استثن

وأفكارهم بحرية تامة وعىل اهلواء مبارشة، مما يساعد أيًضا 

 عىل ترسيخ هذه املصداقية. 

 

 توصيات الدراسة

العمل عىل وضع خطة الربامج اخلاصة بقناة العربية -

 وفًقا الحتياجات اجلمهور.

التوسع يف القيام بالدراسات املسحية املتخصصة -

هة  للجمهور للتعرف عىل نوعية الربامج التي حيتاجوهنا. املوجَّ

العمل عىل التوسع يف الربامج التي تبث بصورة -

ا أكثر  مبارشة؛ ألهنا أكثر جاذبية للجمهور، إضافة إىل أهنَّ

 مصداقية.

التوسع يف الدراسات اخلاصة بالقنوات اإلخبارية -

ىل واملقارنة بينها للوصول إىل أفضل وسيلة لنقل احلدث إ

 اجلمهور بالصورة املفضلة إليه.

قيام الباحثني بدراسة جمتمعية عىل قناة العربية للتعرف -

م من خالل  عىل آراء اجلمهور وتفضيالته للربامج التي ُتقدَّ

القناة؛ ليكون هناك تكاماًل بني الدراسة احلالية املطبقة عىل 

 العاملني يف قناة العربية وعىل اجلمهور من خالل الدراسات

 التي سوف يتقدم هبا الباحثون.

 

 املراجع:

 

 أواًل: املراجع العربية:

إبراهيم، داليا عثامن. املعاجلة اإلخبارية للقضايا السياسية 

العربية يف القنوات الفضائية املوجهة باللغة العربية، 

)رسالة ماجستري(، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، 

2182. 

. من 2189، 81نوفمرب ، ُبحث يف 2183برامج العربية. 

http://www.alarabiya.net/programs.html 
البكري، إياد.  تقنيات االتصال بني زمنني، دار الرشوق، 

2119. 

حجاب، حممد. املعجم اإلعالمي، دار الفجر للنرش 

 .2114والتوزيع، 

تكنولوجيا االتصال احلديثة ودورها يف خطاب، أمل حممد، 

تطوير األداء الصحفي، الطبعة األوىل، القاهرة: دار العامل 

 .2181العريب، 

دار الراية للنرش:  اخلياط، ماجد. أساليب البحث العلمي،

 .2188األردن،  -عامن

شاهني، هبة أمني. استخدامات اجلمهور املرصي للقنوات 

، كلية (توراه غري منشورةالفضائية العربية. )رسالة دك

 .2118اإلعالم، جامعة القاهرة، 

بو سعدة، عمر إبراهيم، تأثري التطور التكنولوجي عىل إنتاج 

 امللك جامعة –وتلقي املعلومة االقتصادية التلفزيونية 

 .2185 خالد

، نظريات يف تشكيل اجتاهات الرأي ذو الفقار شيامء، زغيب

الدار املرصية اللبنانية،  القاهرة : العام، الطبعة األوىل

2114. 

 القنوات يف اإلخبارية موسى. املادة بن الضبيبان، أمحد

املادة  من لعينة تقويمية حتليلية دراسة -العربية الفضائية

 دكتوراه رسالة  (هلا اجلمهور واستخدامات اإلخبارية

اإلسالمية  سعود بن حممد اإلمام جامعة منشوره(، غري

 .8339واإلعالم،  الدعوة كلية بالرياض،

http://www.alarabiya.net/programs.html
http://www.alarabiya.net/programs.html
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عبدالوهاب، مصطفى، النرشة اإلخبارية يف القنوات 

الفضائية العربية احلكومية واخلاصة، دراسة مقارنة، 

)رسالة ماجستري غري منشورة( القاهرة: جامعة القاهرة، 

 .2119كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة والتلفزين، 

الثورات " العبداهلل، مي. دور اإلعالم الفضائي العريب يف

 .2182، اجلامعة اللبنانية، بريوت، "العربية

عطية، بسنت حممد. املعاجلة اإلخبارية لألزمات االقتصادية 

هة باللغة العربية واجتاهات  املرصية يف القنوات املوجَّ

اجلمهور حياهلا، )رسالة دكتوراه(، جامعة القاهرة، كلية 

 .2184اإلعالم، 

ة البث املبارش وعالقته عطية، سحر هاشم عز الدين. عومل

 ميدانية دراسة –بالبناء القيمي يف املجتمع املرصي 

(، كلية منشورة غري ماجستري رسالة) – سوهاج بمحافظة

 .2115اآلداب بسوهاج، جامعة سوهاج، 

عقل، نشوة سليامن حممد، تقييم نرشات األخبار يف قناة النيل 

رة(، اإلخبارية املتخصصة، )رسالة ماجستري غري منشو

القاهرة: جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة 

 .2112والتلفزيون، 

املعاجلة اإلخبارية للقضايا "الغمراوي، رجاء عبد الرزاق. 

السياسية املرصية يف القنوات املوجهة باللغة العربية بعد 

، املجلة املرصية لبحوث اإلعالم، كلية "يونيه 91

 -دد اخلمسون، ينايراإلعالم، جامعة القاهرة، الع

 .2185مارس، 

فاضل، عيل مولود: أطر املعاجلة اإلخبارية ألحداث تونس 

ومرص يف الفضائيات العراقية، )رسالة ماجستري(، جامعة 

 .2184املنصورة، كلية اآلداب، 

القايض، أمرية فتحي إبراهيم. املعاجلة اإلخبارية لألزمة 

الة ماجستري(، ، )رسCNNالعراقية يف قنايت اجلزيرة والـ 

 .2182جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، 

قنديلجي، السامرائي. البحث العلمي الكمي والنوعي، دار 

اليازوري العلمية للنرش والتوزيع: عامن، األردن. 

2113. 

مكاوي، حسن، السيد، ليىل. االتصال نظرياته املعارصة، 

 .2115 ،5 الطبعة –القاهرة 

املتغريات املؤثرة عىل تغطية  هالة حممد إسامعيل بغدادي،

القضايا العربية يف القنوات الفضائية العربية اإلخبارية، 

)دراسة دكتوراه غري منشورة(، القاهرة: جامعة القاهرة، 

 .2115كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة والتلفزيون، 

 

 ثانًيا: املراجع األجنبية:

B. William Silcock, Global Gatekeepers: Mapping 
the News Culture of English Language 
Television News Producers Inside Deutsche 
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