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 مجلة اإلعالم والعلوم االجتماعية لألبحاث التخصصية 

 تعريف بالمجلة: 

أشهر عن   ثالثة  التخصصية كل  لألبحاث  االجتماعية  والعلوم  اإلعالم  للتدريب تصدر مجلة  العلمي  المعهد 

إلنشاء هذه المجلة من أجل خدمة قضايا    SIATS( ، ويعتبر إنجازاً قيماً لمعهد  SIATSوالدراسات المتقدمة )

الدول و المجتمع البشري. تساهم المجلة بشكل كبير في البحث والتطوير من خالل نشر الباحثين المتميزين 

يجة للتعاون بين مجتمع متميز من كبار األكاديميين والباحثين من  وفقًا لمعايير النشر العلمي. المجلة هي نت

 العالم العربي واإلسالمي والغربي. 

 

 أهداف المجلة 

 لتشجيع البحث العلمي في الجامعات العربية واإلسالمية، وكذلك إتاحة الفرصة للباحثين لنشر الباحثين العلميين. •

 ومتواصلين في مجاالت اإلعالم والتواصل والعلوم االجتماعية.المساهمة في إنتاج باحثين متخصصين  •

 تشجيع األبحاث اإلبداعية والتنافس بين الباحثين مما سيسهم في تحسين مهارات الباحث والباحث  •

http://jmsssr.siats.co.uk/
http://jmsssr.siats.co.uk/
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PREPARING AND PRESENTING POLITICAL TV PROGRAMS AND THEIR 

REFLECTIONS ON THE AUDIENCE A FIELD STUDY 

 على اجلمهور املتلقي  السياسية وانعكاساهتاللربامج    اإلعداد والتقدمي التلفزيون 

 دراسة ميدانية 

 

الدكتور  إعداد  
 حتسني حممد انيس حسن شرادقة 

Tahsin Mohammad Anis Hasan Sharadgah 

 انئب عميد كلية الصحافة واإلعالم  

 األستاذ املساعد يف قسم اإلذاعة والتليفزيون 

 األردن جامعة الزرقاء/ 

 اإللكرتون الربيد 

tahseen.sharadga@gmail.com 
 

 ه 1441م / 2019

http://jmsssr.siats.co.uk/
mailto:tahseen.sharadga@gmail.com


The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) p: 1- 18-Vo: 4, No: 1, 2020 

 
 2 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract 
The study aimed to identify the mechanisms of preparation and presentation of political TV programs 
and their reflections on the audience. The analytical descriptive was used. The researcher also chose 
a deliberated sample of (28) faculty members in the universities of Middle East, Zarqa and Yarmouk. 
The study reached a set of results that can be summarized as follows: 
1- The arithmetic average of the responses of the sample members on the items of the 
mechanisms of preparation and presentation of the political TV programs was (3.73) which is located 
at the high level. 
2- There were no statistically significant differences between the responses of the study sample 
members in relation to the mechanisms for the preparation and presentation of the political programs 
and their implications for the receiving audience, due to the academic rank variable. 
3- There were no statistically significant differences between the responses of the study sample 
members in relation to the mechanisms for the preparation and presentation of the political programs 
and their implications for the receiving audience, due to the University variable. 
The study recommended accuracy and credibility by the preparation team, as well as the program 
provider, so that the recipients' attitudes towards these programs are positive, in addition to a set of 
recommendations summarized by the researcher at the end of his research.  
Keywords: Preparing and presenting TV, political programs 

 

 
 امللخص  

هدفت الدراسةةةةةةة التعرل إت الياا اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السةةةةةةياسةةةةةةية وانعكاسةةةةةةا ا عل  ا م ور املتلت   
( عضةةةةو هيدة تدريس  28اختار الباحث عياة قصةةةةدية من  واتبع الباحث يف الدراسةةةةة املا ا الواةةةةف  التحليل   كما  

 لت الدراسة إت جمموعة من الاتائا ميكن إمجاهلا ابآليت:يف جامعاا  الشرق األوسط  الزرقاء  الريموك(. وتوا
بلغ  املتوسةةةةةةةةةةةةةةط افسةةةةةةةةةةةةةةاا اسةةةةةةةةةةةةةةتااابا ميفراد العياة عن عباراا الياا اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما    -1

 ( وهو يتع يف املستوى الكبري.3.73السياسية  

A R T I C L E  I N F O  
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ا يتصةةةةةةةةةةةد دلياا اإلعداد والتتدف  ا توجد فروق دالة إحصةةةةةةةةةةةائية بني اسةةةةةةةةةةةتااابا ميفراد عياة الدراسةةةةةةةةةةةة  فيم -2
 التلفزيون للرباما السياسية وانعكاسا ا عل  ا م ور املتلت   تعزى ملتغري الرتبة األكادميية. 

ا توجد فروق دالة إحصةةةةةةةةةةةائية بني اسةةةةةةةةةةةتااابا ميفراد عياة الدراسةةةةةةةةةةةة  فيما يتصةةةةةةةةةةةد دلياا اإلعداد والتتدف   -3
 عل  ا م ور املتلت   تعزى ملتغري ا امعة.   التلفزيون للرباما السياسية وانعكاسا ا
من قبد فريق اإلعداد  وكذلك متدم الرباما ك  تكون اجتاهاا املتلتني اجيابية  وقد ميواةةةةت الدراسةةةةة الدقة واملصةةةةدقية

 حنو تلك الرباما  ابإلضافة إت جمموعة من التواياا إمجل ا الباحث يف هناية حبثه.
 .: اإلعداد والتتدف التلفزيون  الرباما السياسيةالكلمات املفتاحية

 
 املقدمة  

السةةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةةيةة ذاا ميليةة كبريل يف اليةاا الباةاء العةام للبةث التلفزيون  كمةا مين عمليةاا اإلعةداد والتتةدف  تُعةد  الرباما  
التلفزيون للرباما السةةةةياسةةةةية وانعكاسةةةةا ا عل  ا م ور املتلت   تلعب دوراا جوهر ا يف ما  هذا الرباما ومتابعت ا من 

صةةةةةةةلة بوسةةةةةةةائد اإلعالم واااذية لاعداد والتتدف التلفزيون إت مين ويف هذا املتام تشةةةةةةةري الدراسةةةةةةةاا املت  iقبد ا م ور
الرباما السةةةياسةةةية شةةةغلت مسةةةاحة كبريل يف خريمة البث اليوم   فف  التلفزيون األمريك  تصةةةد نسةةةبة هذا الرباما إت  

عدهلا إت ما %(  ويف األقمار العربية يصةةةةةةد م40%( من اجملموع العام لسةةةةةةاعاا البث  ويف ايماليا تصةةةةةةد إت  20 
 . ii%(  وه  يف مجيع األحوال متثد املواقع األوت من بني مينواع الرباما التلفزيونية األخرى22و  16بني  

وجتدر اإلشةةةةارل إت مين الرباما السةةةةياسةةةةية تعلب دوراا حمور ا من خالل حتتيق املشةةةةاركة ا ماهريية يف ميبداء األراء وتتدف  
الذي يشةرل عليه جانب اإلعداد والتتدف يف التلفزيون  سةواء ميكان املوضةوع متصةد املترتحاا  فيما يتصةد ابملوضةوع 

اب انب السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةة  ميو لري ذلك  ك حد ميشةةةةةةةةةةكال الرباما الك تسةةةةةةةةةةع  لتحتيق هدل معني يف حول تشةةةةةةةةةةكد اراء 
حتيق ميهدال  وانمالقاا من سةةةةةع  الرباما السةةةةةياسةةةةةية لت .iiiومعتتداا ووع  لدى املتلتني يف التضةةةةةية املمروحة للاتا 

معياة ما ا تامية الوع  السةةةةياسةةةة   وتشةةةةكيد اجتاهاا إجيابية ميو سةةةةلبية اجتاا قضةةةةية ما لدى املشةةةةاهدين  ف هنا بذلك 
 حتتق مرادها من خالل افوار والاتا  والواول لدااا حول التضية املمروحة للاتا .

وانمالقاا من هذا الرؤية يسةةةتميع متدم ومعد الرباما السةةةياسةةةية مين يمر  موضةةةوعاا سةةةياسةةةياا يدر  من خالله اجتاهاا  
ا م ور املتلت   وذلك من خالل اسةتضةافة الشةاصةياا السةاسةية واإلعالمية من  حنتل  ميحناء العاا بغر الا ر عن 

تلفة ضةةمن برانما حواري واحد وعرب البث الفضةةائ  عن املكان والزمان  ومين يوفق بني تلك الشةةاصةةياا من دول حن
طريق األقمار الصةةةةةةةةةةةةةةااعية  وجيري افوار مع م ةا يحدي ابلاتياة للحصةةةةةةةةةةةةةةول عل  مجيع املعلوماا يف افوار الدائر يف 

  ةا التضية املمروحة  وتفايد اآلراء بشكد مباشر ومن عدل مصادر  وهذا ياعكس ابلاتياة عل  املتلتني لتلك الرباما
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يحدي إت تامية اجتاها م حنو التضةةةةةا  املمروحة  ابإلضةةةةةافة إت تامية اجتاها م حنو اةةةةةيغ التفاعد اجملتمع  واانسةةةةةان 
 .  ivعل  حدا سواء

إن املسةةةةةتتري لمبيعة إعداد وتتدف الرباما التلفزيونية جيد سةةةةةحااا جوهر ا يدور حول سةةةةةر ااهتمام ابلرباما السةةةةةياسةةةةةية  
ماا الفضةةةائية والتاواا التلفزيونية  وكذلك مدى اهتمام ا م ور باوعية هذا الرباما  وهاا ميكن التول: املعدل يف اا

. وميكن vإن سةةةةةةةةةر هذا ااهتمام وانعكاسةةةةةةةةةاته يتال  يف تلبية هذا الرباما من حاجاا ترتبط ارتباطاا مباشةةةةةةةةةراا ابملتلت 
ابلاسةةةةةةةةةةةةةةبةة للمتلت  يف م دل معلومةاا ا م ور  ةدل حتتيق امجةال اانعكةاسةةةةةةةةةةةةةةاا وافةاجةاا الك تلبي ةا هةذا الرباما 

التوااةةد معه عرب اسةةتثمار وسةةائد ااتصةةال الك يعد التلفزيون من ميل ا إذ يسةةتميع مين يعمد ابعتبارا مضةةاعفاا ملصةةادر  
لسةياسةية  املعلوماا  وخلق اراء جديدل لدى ا م ور عن موضةوعاا وقضةا  ي تم  ا  ولر  وتدعيم التيم والتتاليد ا

مثد افرية واملسةةةةاوال واحرتام التانون واملشةةةةاركة يف الفعالياا السةةةةياسةةةةية عموماا  والسةةةةع  إت تكوين الرميي العام وا اذ 
التراراا اماء التضةةةا  امل مة  وحتتيق التعبدة اململوبة الك جتعد من املواطن قادراا عل  ميداء فعله اماء افوادل السةةةياسةةةية 

لألفكار الك تمرح ا الرباما السةةياسةةية يف التاواا التلفزيونية األخرى والك مياةةبن امكان املشةةاهد الكبريل  والتصةةدي 
 .viاإلطالع علي ا بس ولة من خالل البث الفضائ 

إت مين مضةةةةةةةمون ااتصةةةةةةةال ميو   ix(2009ومحاد    viii(2010وحسةةةةةةةني    vii(2016وتشةةةةةةةري دراسةةةةةةةة كد من حممد  
ل يف حتتيق هدل ااتصةال  وعليه يشةرتت توفري الكثري من املوااةفاا يف مضةمون الرباما الرسةالة يُعد  من العوامد املحرر 

السةةةياسةةةية التلفزيونية كالوضةةةو  واملالمسةةةة فاجاا ا م ور  ودرجة تلبية املضةةةمون لالحتياجاا وجتانسةةةه مع األفكار 
 .اطفية والعتلية الك حيرك ا لدي مواملعتتداا الثتافية وافضارية والدياية لألفراد  وكذلك نوع ااستمااا الع

وطبيعت م من العاااةةةةةةةةةةةةر الك تدخد ابعتبارها عوامد محررل يف حتتيق هدل   وبااء عل  الرؤية السةةةةةةةةةةةةابتة مد مين املتتلني
ااتصةةةةال إذ تدخد اهتماماا املتلتني  ا م ور( يف املضةةةةمون  وكذلك اراؤهم ومعتتدا م الشةةةةاصةةةةية  وكذلك درجة 

  ويلعب عاصةةةةةةر التعليم  املعلوماا الك حيمل ا الفرد عن املوضةةةةةةوع واجتاهاته حنو نفسةةةةةةه وحنو اجملتمع ويرري اجملتمع عليه
 .xوالتاشدة السياسية والرتبوية واألسرية دوراا م ماا يف درجة يرري املضامني املتدمة إت الرباما السياسية

 ن يرري الرباما السةةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةةيةة التلفزيونيةة يرتكز عل  عمليةاا واليةاا اإلعةداد والتتةدف للرباما  فةملةا تتةدم    ًا واسةةةةةةةةةةةةةةتاةادا
السةياسةية  ابإلضةافة إت معرفة طبيعة ا م ور املتلت   مع بيان مضةمون الرسةالة واللغة املسةتادمة في ا واختيار الشةكد 

للرسةةةةةةةائد التلفزيونية فاهنا تمر  وفتاا للكثري من   املااسةةةةةةةب إت الرباما  فف  الوقت الذي تتعدد املضةةةةةةةامني السةةةةةةةياسةةةةةةةية
 .xiاألشكال واملعا اا الفاية

وبااء عل  كد ما سةةةبق يابغ  مين تكون ميلياا اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السةةةياسةةةية وانعكاسةةةا ا عل  ا م ور 
ية والثتافية وااقتصةةةةةةةادية يف اجملتمعاا املتلت  ميكثر تاوعاا يف موضةةةةةةةوعاته سا يتااسةةةةةةةب والغا ا ااجتماعية والسةةةةةةةياسةةةةةةة

اإلنسةةةةةةانية  وخااةةةةةةة ما يدور األن يف املامتة العربية والعاان وهذا يع  مين البحث يف ميلياا اإلعداد والتتدف التلفزيون 
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ة من للرباما السةةياسةةية وانعكاسةةا ا عل  ا م ور املتلت  له مربراته يف يد ما يُمر  عل  السةةاحة اإلعالمية والصةةحافي
 سياساا تتصد بضرورل دراسة هذا ال اهرل ميدانياان حىت نتمكن من قيا  مدى يرريها عل  املتلت .

 مشكلة الدارسة وأسئلتها:  -أوالا 
بداية ابد من بيان مين يرري الربانما السةةياسةة  التلفزيون يرتبط بشةةاصةةية التائم اباتصةةال  إذ تزداد درجة الت رري كلما  

وأييت مييضةةةةةا دور   .م ور املتلت  به فضةةةةةالا عما ميتلكه من متوماا الشةةةةةاصةةةةةية التلفزيونية الااجحةمادا درجة رتة ا 
الوسةةيلة  التلفزيون( وما ميكن مين توفرا من عاااةةر ذاا يرري كبري من خالل سةة ولة واةةوهلا إت ا م ور وقلة كلفت ا   

دمة وسةةةةةةةةائد ااتصةةةةةةةةال يررياا يف حيال ا ماهري   وكذلك قلة ا  د اململوب من ا م ور  فتد مياةةةةةةةةبن التلفزيون يف مت
ومياةةةبن مييضةةةاا من عوامد توحيد األفكار واملشةةةاعر بني الاا   إذ يوحد عادا م وتتاليدهم وميمات سةةةلوك م وقمي م ألن  
اآلال ما م يشةاهدون املحرراا نفسة ا ف و يسةاعد عل  حتتيق وحدل الفكر وُيسة م يف اقرتاب األذواق ا مالية  وقد 

د علماء الافس وااجتماع والسةةياسةةة وااتصةةال التلفزيون محسةةسةةة انسةةانية متار  دور املحسةةسةةاا التعليمية يف حيال ع
 .xiiالفرد

وجتدر اإلشةةارل إت مين الوضةةع الراهن  والواقع ا ديد املتصةةد سا تتوم به التاواا الفضةةائية عرب براجم ا املتصةةلة اب انب 
ل  ووضةع عل  التاواا الفضةائية التلفزيونية التاوع يف براجم ا حىت تسةتميع ايصةال السةياسة  ميوجد حتد ا هامة وخمري 

وج ة ن رها للمتلتني يف يد التموراا والتغرياا الك يشة دها العاا يف حنتل  امليادين. وانمالقاا ةا سةبق ف ن املعدين 
لياا هذا الرباما كد فرتل  وحسةةةةةةةب الوضةةةةةةةع  واملتدمني للرباما السةةةةةةةياسةةةةةةةية عل  التاواا التلفزيونية ممالبني بتموير ا

الراهن حىت تكون هذا الرباما مواكبة لكد ما يسةةةةةةةةةةةتاد عل  السةةةةةةةةةةةاحة الدوليةن وهذا لن حيدل إا من خالل تموير  
الا م وطريتةةة عره هةةذا الرباما  ومن هاةةا كةةان لزامةةاا عل  البةةاحةةث إت الا ر يف ميليةةاا اإلعةةداد والتتةةدف التلفزيون 

سةةةةةةية وانعكاسةةةةةةا ا عل  ا م ور املتلت  من خالل دراسةةةةةةة ميدانية توضةةةةةةن ذلك  حملالا ومفسةةةةةةراا ومتدماا  للرباما السةةةةةةيا
 إجاابا عن سحال البحث الرئيس اآليت:

 ؟  ما آليات اإلعداد والتقدمي التلفزيون للربامج السياسية وانعكاساهتا على اجلمهور املتلقي
 األسئلة الفرعية اآلتية:ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس  

ما الياا اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السةةةةياسةةةةية وانعكاسةةةةا ا عل  ا م ور املتلت  من خالل التضةةةةا    -1
 املمروحة للحوار ؟ 

هد توجد هااك فروق ذاا دالة إحصةةةائية بني اسةةةتااابا ميفراد عياة الدراسةةةة  فيما يتصةةةد دلياا  اإلعداد  -2
ون للرباما السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةية وانعكاسةةةةةةةةةةةا ا عل  ا م ور املتلت   تعزى للمتغرياا التالية  الرتبة األكادميية  والتتدف التلفزي

ا امعة( ؟ هذا فره اناا يف ااحصاء نستادم فروه ويكون كاايت  توجد فروق ذاا دالة احصائية بني استاابة  
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فزيون للرباما السةةةةةياسةةةةةية وانعكاسةةةةةا ا عل  مج ور املتلت  افراد عياة الدراسةةةةةة فيما يتصةةةةةد ابلياا ااعداد والتتدف التل
  ان الفره جيب ان يكون مجلة مثبته وليس استف امية (

 أهداف الدراسة -اثنياا 
 ترتكز أهداف الدراسة انعكاساا ألسئلتها من خالل النقاط اآلتية 

  تامية الوع  السةةياسةة  للام ور  مسةةتوى اإلعداد والتتدف يف الرباما السةةياسةةية وانعكاسةةا ا عل التعرل إت -1
 املتلت .

 إلتاء الضوء عل  نوعية الرباما ويرريا ا عل  املتلت  من خالل متيا  الدراسة املعد. -2
فيما إذا كان هااك فروق ذاا دالة إحصةةةةةائية بني اسةةةةةتااابا ميفراد عياة الدراسةةةةةة  فيما الكشةةةةة ( التعرل   -3

يتصةةد دلياا  اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السةةياسةةية وانعكاسةةا ا عل  ا م ور املتلت   تعزى للمتغرياا التالية 
  الرتبة األكادميية  ا امعة( ؟

 يتصد سستوى اإلعداد والتتدف يف الرباما السياسية.تتدف مجلة من املترتحاا فيما  -4
 
 أمهية الدراسة  -اثلثاا  

تاملق ميلية الدراسةةةةة من ميلية اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السةةةةياسةةةةية وانعكاسةةةةا ا عل  ا م ور املتلت   وميكن 
 إمجال نتات األلية يف اآليت:

 ما تعرضةةةه الرباما السةةةياسةةةية من املواضةةةيع املمروحة للحوار بني تسةةةتمد الدراسةةةة ميليت ا من ميلية الواةةةول إت -1
 الشاصياا السياسية واإلعالمية. 

قد ُتسة م هذا الدراسةة يف بيان اآللياا الك يتوم  ا معد ومتدم الرباما السةياسةية من خالل ركائز ومكوانا   -2
 تلك الرباما.

ملية للتائمني عل  رسةةةةةةةم السةةةةةةةياسةةةةةةةاا السةةةةةةةاسةةةةةةةية ميكن هلذا الدراسةةةةةةةة مين تسةةةةةةةاعد يف توفري خلف ية ن رية وع -3
واإلعالميةن واسةةيما عادما حيددون ميهدال الرباما السةةياسةةية الك يتم عرضةة ا عل  التاواا الفضةةائية. يفضةةد اةةيالة 

 االية جبانبني يركز من خالهلما الباحث افكارا وه   
 حمددات الدراسة  -رابعاا 

 متثّلت حمدداا الدراسة يف:
 مت تمبيق الدراسة يف اللملكة األردنية اهلامشية.  املكانية:احلدود   -1
 .  2019مت تمبيق الدراسة يف العام   احلدود الزمانية: -2
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ميعضةةةةةاء هيدة التدريس يف جامعة الريموك  والزرقاء  والشةةةةةرق األوسةةةةةط اختصةةةةةا  اةةةةةحافة  احلدود البشرررررية: -3
 وإعالم.

اد والتتدف التلفزيون للرباما السياسية وانعكاسا ا اقتصرا الدراسة عل  معرفة الياا اإلعد   حدود املوضوع: -4
 عل  ا م ور املتلت   وذلك من خالل دراسة ميدانية  والك ستكون ضمن متيا  يوجه ألفراد عياة البحث.

 مصطلحات الدراسة -خامساا 
 اإلعداد  ❖

سةةا  الذي تبع عليه بتية العاااةةر يُعرل اإلعداد أبنه العمود الفتري ملادل البث من براما وتغمياا  واإلعداد هو األ
يف التلفزيون مثد  التتدف  التصةةوير  الديكور  اإلخرا   املونتا (  كما مين هذا العاااةةر حُتول ما كتب عل  الورق إت  

 .xiiiواقع مرئ   وتُعترب عملية خليط من املوهبة والعلم واملمارسة
 التقدمي ❖

إدارل افوار    ااتصةةةةةالية املرتبمة ابلعمد ميمام الكامريا التليفزيونية  وم اراايُعرل التتدف أبنه جمموعة امل اراا الرئيسةةةةةة  
وتوجيه افديث املباشر للمشاهدين  ابإلضافة إت امتالك اللغة اإلشاريةةةة  وتفعيد لغة ا سد  والتتات ميفكار الضيول 

إت ميزاا ميخرى ابد مين تكون لدى   واملشاهدين  وتلايص ا وطرح ا بتدر متزايد من الوضو  واملباشريةةةةةةةةةة  ابإلضافة
 .xiv املشاهدين/ فريق العمد( املتدم مثد اهليدة الشكلية  واجتاا البصر  وإدراك العااار الغائبة

 التلفزيون   ❖
التلفزيون هو ميهم وسةةةائد اإلعالم يف العصةةةر افاضةةةر وميكثرها يررياا  ويتميز امكانياا عل  مسةةةتوى الصةةةوا والصةةةورل 

وافركة واملحرراا أبنواع ا  ونوعية الشةةةةةةةةاشةةةةةةةةاا وميحاام ا وإمكانيا ا  والتتاياا التفاعلية  وتتاياا الوضةةةةةةةةو   واللون 
العايل  ويتميز التلفزيون ابانتشةةار العامل  ابلبث املباشةةر عرب األقمار الصةةااعية  حىت مياةةبحت التاال الفضةةائية الواحدل 

خالل سةةةةةتة ميقمار فضةةةةةائية فتط  كما يتميز التلفزيون أبنه متا  دوماا يف قادرل عل  الواةةةةةول إت مجيع قاراا العاا من 
 متااول مجيع املشةاهدين  وبشةكد مسةتمر ومتوااةد  وا حيتا  املشةاهد إت بذل ج د  وإما ميكاه ااسةرتخاء واملتابعة

xv. 
 الربانمج التلفزيون  ❖

ام الصورل والصوا بكامد تفاايل ا الفاية  لتحتيق هو فكرل ميو جمموعة ميفكار تصاغ يف قالب تلفزيون معني  ابستاد 
 .xviهدل معني

 الربامج السياسية
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واملتصةةةةود  ا يف هذا البحث ما تبثه التاواا الفضةةةةائية التلفزيونية من براما سةةةةياسةةةةية تتصةةةةد ابلواقع افايل وتتمرق إت  
تشةةةةةكيد الوع  السةةةةةياسةةةةة  وتاميته لدى  الشةةةةة ن السةةةةةياسةةةةة  يف مااطق العاا  ومدى انعكا  ويرري تلك الرباما عل   

  xviiاملتلت 
 انعكاسات الربامج السياسية ❖

تُعرل أبهنا مدى الوع  السةةةةياسةةةة  الذي يتشةةةةكد لدى املتلت   ويواةةةة  أبنه جمموعة األمات وااجتاهاا واآلراء الك 
والعامل  نتياة تملعا م تكون اخللفية السةةةةياسةةةةية لألفراد  من حيث اكتسةةةةا م املعارل السةةةةياسةةةةية عل  املسةةةةتوى اال   

املصةةةةةةةملحاا تكتب واتشةةةةةةةر   ااعداد والتتدف     .xviiiاجتاا تلك الرباما الك تعرضةةةةةةة ا التاواا الفضةةةةةةةائية التلفزيونية
  الرباما التلفزيونية  الرباما السياسية (

 الدارسات السابقة  -سابعاا 
إت معرفة كثافة وميمات مشةاهدل الشةباب السةعودي لرباما التاواا الفضةائية العربية    xix(2016هدفت دراسةة  حممد   

الك تشةةةةةةةةةةةمل ا عياة الدراسةةةةةةةةةةةة  ومعرفة وج اا ن ر الشةةةةةةةةةةةباب السةةةةةةةةةةةعودي يف التيم الك يتم تتدمي ا يف براما التاواا  
لتة ترتبط س اراا املسةةةةةةدولية اجملتمعية  الفضةةةةةةائية العربية  وكانت ميهم نتائا الدراسةةةةةةة مين حماكال امل اراا ميو اخلرباا املتع

سدى حماولة ااسةةةةةةةةتفادل حياتياا من امل اراا ميو اخلرباا املتعلتة س اراا املسةةةةةةةةدولية اجملتمعية الك تتدم  ذا الاوعية من 
الل براما الرباما ابلتاواا الفضةةائية. ومين هااك إدراك لعياة الدراسةةة للعديد من قيم املسةةدولية اإلجتماعية الك تتدم خ

 .التاواا الفضائية يتة  يف متدمت ا قيمة مسدولية الفرد يف املشاركة يف املااسباا اإلجتماعية
ية التاواا الفضةةةةةةةةةائية اخللياية يف اةةةةةةةةةيالة الوع  السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةة   ميلللتعرل إت    xx(2010وركزا دراسةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةني  
  حيث بيات الدراسةةةةةة مين البعد ااقتصةةةةةادي كان لائباا من ضةةةةةمن الرباما ااخبارية  حيث وااقتصةةةةةادي وااجتماع 

ال يف ركزا الدراسةةةةة عل  الرباما السةةةةياسةةةةية  من مثد ااهتمام ابلتضةةةةا  ا وهرية ونتد الوقائع ميواا أبول  كما هو اف
 فلسمني والعراق وميفغانستان.
التعرل إت دور الفضةةائياا الفلسةةمياية يف تشةةكيد الوع  السةةياسةة  لدى طلبة   xxi(2009كما بيات دراسةةة  محاد  

ا امعاا الفلسةةةمياية  من خالل بيان طبيعة العالقة بني نوع التاواا الفضةةةائية املااسةةةبة هلم  حيث تكونت عياة هذا  
الباا وطالبة  وقد اسةةةتادم الباحث املا ا الواةةةف   واسةةةتادم ااسةةةتبانة ك دال للدراسةةةة  وكان  ( ط 380الدراسةةةة من  

 من ميهم نتائا الدراسة التايل: 
 جاءا قاال التد  الفضائية ضمن الرتتيب األول  من حيث متابعة الاتاشاا السياسية لدى عياة البحث. ❖
 البحث  وتالها التضا  اإلقليمية  مث العاملية.جاءا التضا  السياسية ضمن اهتماماا عياة  ❖

 الصةةةةورل تشةةةةكيد يف اإلخبارية الفضةةةةائية التاواا لبيان  دور  xxii(2008ويف موضةةةةع اخر جاءا دراسةةةةة  راضةةةة   
اإلخبارية   التاواا ترمسه ما وفق عل  العراق لصةورل الرئيسةة والسةماا والسةياسةية  من خالل  حتديد األبعاد اإلعالمية

http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=2575:2014-07-26-21-57-30&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=2575:2014-07-26-21-57-30&Itemid=172&option=com_content
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مع بيان الصةةةةةورل الاممية الك تتدم ا التاواا ااخبارية  وقد تكونت عياة الدراسةةةةةة من طلبة جامعك الكوفة واألنبار  
%( من طلبة ا امعتني لدي م تصةور 78وقد اسةتادم الباحث املا ا الواةف   وتواةد إت نتياة مفادها: مين نسةبة  

 اما ااخبارية من اورل ممية تتصد ابألحدال السياسية يف العراق.حول ما حيدل يف العراق  وما تتدمه الرب 
 الفضةةائية التاواا يف السةةياسةةية افوارية للرباما التعره بني لمبيعة العالقة  xxiii(2008ويف اشةةارل بدراسةةة  الفردي  

جمموعة من الشةةةةةةباب ا امعاا  تكونت عياة الدراسةةةةةةة من  يف السةةةةةةعودي الشةةةةةةباب لدى السةةةةةةياسةةةةةة  والوع  العربية
( طالباا  وقد مت اسةةةةتادام املا ا الواةةةةف  التحليل   وجاءا  340السةةةةعودي يف ا امعاا السةةةةعودية  وبلغ عددهم  

 نتائا الدراسة عل  الشكد التايل:
 %( 37%(  مث تلت ا الصح  باسبة  67جاءا نسبة املشاهدل للتلفزيون باسبة   ✓
العربية  اةح  وجمالا سةعودية  قاواا   الفضةائية التاواا تايل:رتبت الوسةائد ضةمن األلية عل  الشةكد ال ✓

 التلفزيون السعودي.
لدور التاواا الفضةةةائية اإلخبارية العربية يف تامية الوع  السةةةياسةةة  لدى   xxiv(2008كما ميشةةةارا دراسةةةة  التمان   

ما السةةةةياسةةةةية  واألسةةةةاليب طالب ا امعة  وذلك من خالل دراسةةةةة تمبيتية راةةةةدا التوالب الفاية الك تتدم  ا الربا
الك قدمت  ا الرباما السةياسةية  والتعرل إت املسةاحة الزماية ألبعاد الوع  السةياسة  يف الرباما السةياسةية يف التاواا  

( طالباا وطالبة من جامعة با ا  واعتمدا الدراسةةةة عل  400الفضةةةائية اإلخبارية العربية  وتكونت عياة الدراسةةةة من  
 ف   وتوالت إت نتائا مفادها:ما ا املسن الوا

توجد عالقة إحصةةةةةةةةةةائية بني مشةةةةةةةةةةاهدل طالب ا امعة للتاواا الفضةةةةةةةةةةائية اإلخبارية العربية ومسةةةةةةةةةةتوى الوع   ➢
 السياس  لدي م. 

 –توجد فروق إحصةةةةةةةائية بني المالب يف مسةةةةةةةتوى الوع  السةةةةةةةياسةةةةةةة  ابختالل املتغرياا الدميوجرافية  الاوع   ➢
 املستوى ااجتماع  وااقتصادي( لصاحل الذكور.  –نوع الكلية    –املستوى الدراس  

 عالقة الدراسة احلالية ابلدراسات السابقة ❖
اتفتت كامد الدراسةةةاا السةةةابتة مع الدراسةةةة افالية عل  اسةةةتادام املا ا الواةةةف  التحليل   كما اتفتت الدراسةةةاا 
السةةابتة مع الدراسةةة افالية عل  اسةةتادام ااسةةتبانة. واتفتت الدراسةةة افالية مع الدراسةةاا السةةابتة من حيث العياة  

مع ابق  الدراسةةةةاا  وجتدر اإلشةةةةار إت مين الدراسةةةةة  ( واختلفت2009( ودراسةةةةة  محاد   2008كدراسةةةةة  راضةةةة   
 افالية استفادا من الدراساا السابتة يف اختيار نوع ما ا الدراسة  واإلستفادل يف بااء ميدال الدراسة وبااء ميبعادها.

 
 إجراءت الدراسة امليدانية 
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دال الك اسةةتادمت في ا  وما حتتق هلا متثلت إجراءا الدراسةةة امليدانية يف حتديد املا ا  وواةة  جمتمع الدراسةةة  واأل
 من دااا ادق ورباا  والمريتة الك مجعت من خالهلا املادل العلمية للدراسة. وفيما يل  توضين لذلك.

 منهج الدراسة -أوالا 
 اتبع الباحث يف هذا الدراسة املا ا الواف  التحليل 

 اجملتمع األصلي وعينة الدراسة  -اثنياا 
  يف خمول اتلية جامعاا الريموك والزرقاء والشةةةةةةرق األوسةةةةةةطالدراسةةةةةةة من ميعضةةةةةةاء هيدة التدريس يف   يتكون جمتمع      

( عضةو هيدة تدريس من ميسةتاذ وميسةتاذ مشةارك وميسةتاذ مسةاعد  بدون عدد 28اختار الباحث عياة قصةدية محلفة من  
 الدراسة.املتفرلني واااضرين واملوفدين  وا دول اآليت يبني تومع عياة 

 حسب متغري الرتبة األكادميية واجلامعة ( يوضح عدد أعضاء هيئة التدريس  1جدول )
 الرتبة األكادميية          

 اجملموع أستاذ مشارك أستاذ مساعد  أستاذ اجلامعة     

 11 3 3 5 الريموك 
 10 1 6 3 الشرق األوسط 

 7 -  6 1 الزرقاء 
 28 4 15 9 اجملموع

( سرتبة  9( مين ميعضةةةةةةةةةاء هيدة التدريس املمث لني يف العياة  تومعوا حسةةةةةةةةةب الرتبة األكادميية إت  1ا دول  يتضةةةةةةةةةن من 
 ( سرتبة ميستاذ مشارك  والشكد البيان اآليت يبني ذلك:4( سرتبة ميستاذ مساعد  و 6ميستاذ  و 

 
 

 
 

 ( توزع عينة الدراسة وفق متغريات الدراسة  1الشكل  )

 أداة الدراسة -اثلثاا 
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لتحتيق ميهدال الدراسةةةةةةةةةة ميعّد الباحث اسةةةةةةةةةتبانة تضةةةةةةةةةمات جمموعة من العباراا تتيس طبيعة الياا اإلعداد والتتدف  
 ( مفردل.18للرباما السياسية يف التلفزيون  وتكونت ااستبانة من  

 مت حساب ادق ااستبيان بمريتتني لا:صدق االستبانة،   -1 
  ادق ااكمني( الصدق الظاهري    -1-1

( حمكمني من املاتصةةةةةةةني يف كلياا 5مت عره ااسةةةةةةةتبانة يف اةةةةةةةور ا األولية عل  جمموعة من ااكمني بلغ عددهم  
 اإلعالم  وقد مت األخذ سالح اا ااكمني  ومت إجراء التعديالا من قبد الباحث.

 صدق االتساق الداخلي  -1-2
( من ميعضةةةاء هيدة  17محلفة من    عينة اسررتطالعيةوللت كد من اةةةدق ااتسةةةاق الداخل  لالسةةةتبانة  مت توميع ا عل  

التدريس  صةةةةةةةةةمت إعالم  ومت حسةةةةةةةةةاب معامالا اارتبات بني لعباراا ااسةةةةةةةةةتبانة. وا دول اآليت يوضةةةةةةةةةن إجراءاا 
 حساب ادق ااتساق الداخل .

 معامالت ارتباط بريسون لدرجات املقياس   (2اجلدول )
 قيمة الداللة معامل االرتباط  اجملال

الياا اإلعداد والتتدف للرباما السياسية يف  
 التلفزيون 

0.839** 0.000 

( مين معةامالا ارتبةات عبةاراا اليةاا اإلعةداد والتتةدف للرباما السةةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةةيةة يف التلفزيون  ه  2يتبني من ا ةدول  
(  وهذا يدل عل  مين متيا  الدراسةةةةةةةة  0.000معامالا ارتبات عالية  كما ميهنا دالة إحصةةةةةةةائيا عاد مسةةةةةةةتوى دالة  

 يتمتع بصدق ااتساق الداخل .
 ن ربا ا اتبع الباحث المرق اآلتية:للتحتق مثبات االستبانة،   -2
 Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2-1

 Cronbach's Alphaيُ  ر ا دول اآليت معامالا رباا ااستبانة ابستادام معادلة ميلفا كرونباخ  
 معامالت ألفا كرونباخ لثبات االستبانة   (3اجلدول )

 معامل ألفا كروابخ اجملاالت 
 0.963 العام )االستبانة كلها( الثبات  

 (  وهو معامد رباا عاٍل.0.936( مين معامالا ميلفا كرونباخ لثباا ااستبانة العام قد بلغ  3يتبني من ا دول  
 
 

 األساليب اإلحصائية    -رابعاا 
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اعتمةةةد البةةةاحةةةث يف حتليةةةد الاتةةةائا عمومةةةاا عل  افةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةب اآليل ابسةةةةةةةةةةةةةةتاةةةدام برانما الرممةةةة اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةةائيةةةة للعلوم  
(  وتتلامت األسةةاليب اإلحصةةائية الك اسةةُتادمت يف هذا البحث اسةةتاال   17( اإلاةةدار  SPSSااجتماعية 

 نتائاه يف األساليب اآلتية:
 املتوسماا افسابية وااحنرافاا املعيارية.-
 ( للفروق بني املتوسماا يف الفرضياا.One way ANOVAاختبار حتليد التباين األحادي  -
=    الك تكون في ةا: مربع إيتةا لتيةا  حام األرر. وحتسةةةةةةةةةةةةةةب قيمةة مربع إيتةا  وفق املعةادلةة اآلتيةة:  - 

 = درجة افرية. ويعتمد املعيار اآليت يف تفسري حام األرر: = مربع قيمة  ا(. و  مربع إيتا. و 
 معيرررار حجم األثرررر (  4اجلدول )

 (مربع إيتا )  تقديررر حجم األثرررر 
 ( 0.059>  ( ) ميرر اغري
 ( 0.138>  ( ) ≤(  0.059  ميرر متوسط
 () ≤(  0.138  ميرر كبري

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 ؟   ما آليات اإلعداد والتقدمي التلفزيون للربامج السياسية وانعكاساهتا على اجلمهور املتلقي

بطت املتوسةةةةماا افسةةةةابية وااحنرافاا املعيارية اسةةةةتااابا  ميفراد العياة( عن   كدّو عبارل لاجابة عن هذا السةةةةحال ُحسةةةةو
 الياا اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السياسية وفق الرتتيب التااميل  وا دول اآليت يوضن ذلك. من عباراا

 ( املتوسطات واالحنرافات املعيارية والرتب الستجاابت أفراد العينة 5اجلدول )
 حول آليات اإلعداد والتقدمي التلفزيون للربامج السياسية   

املتوسط   ة العبار  م
 احلسايب

االحنراف  
 درجة األثر  الرتبة املعياري 

 كبري 1 1.018 3.92 يتعني عل  معد ومتدم الربانما السياس  يف ميي حممة تلفزيونية التثبت من املعلوماا الواردل. 6

 كبري 2 0.785 3.91 والعاا.ُتس م الرباما السياسية يف تشكيد ااجتاهاا لدى املتلت  فيما حيصد ابملامتة العربية   2
 كبري 3 0.869 3.88 يُعترب إعداد وتافيذ الرباما من الويائ  امل مة يف اامة التلفزيوياة. 3
 كبري 4 0.760 3.86 تُعد الرباما السياسية واحدل من ميهم الرباما الك يتوم علي ا البااء العام للبث التلفزيون. 7
 كبري 5 0.650 3.85 تُليب الرباما السياسية حاجاا ترتبط بمريف عملية ااتصال  املرسد واملستتبد(.   8
 كبري 6 0.728 3.81 تااقش الرباما السياسية قضا  وموضوعاا تام  الوع  السياس  لدى املتلت   ا م ور(   1
 كبري 7 0.937 3.79 املعد ميو الكاتب.تعتمد الرباما اعتمادا كلياا عل  السيااريو الذي يتدمه   4

 كبري 8 1.903 3.76 يتوجب مين تكون املواد اإلعالمية املتصلة ابلرباما السياسية دقيتة واادقة.   5

 كبري 9 0.934 3.75 مضمون ااتصال ميو الرسالة من الرباما السياسية يعد من العوامد املحررل يف حتتيق هدل ااتصال. 9
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املتوسط   ة العبار  م
 احلسايب

االحنراف  
 درجة األثر  الرتبة املعياري 

10 
درجة يرري الربانما السةةياسةة  التلفزيون بشةةاصةةية التائم اباتصةةال  إذ تزداد درجة الت رري كلما  ترتبط  

 10 0.982 3.71 مادا درجة رتة ا م ور به.
 كبري

15 
ما  الربانما السةةياسةة  يتا  ستدار واةةوله إت عتد املشةةاهد واسةةتثارل رلبته يف التفاعد واملشةةاركة   

 11 1.832 3.69 .املذيع وفريق اإلعداد وقدر م عل  إيصال املعلوماا بكد هدوء وموضوعيةمن خالل شاصية  
 كبري

تتعدد املضةةامني السةةياسةةية للرسةةائد التلفزيونية األشةةكال واملعا اا الفاية املعدل من قبد فريق اإلعداد   12
 والتتدف.

 كبري 12 1.763 3.67

ميهم ركائز البث التلفزيون يف العاا  وتشغد مساحة كبريل من خريمة  تُعد الرباما السياسية واحدل من   13
 البث التلفزيون يومياا.

 كبري 13 1.962 3.65

ميحةةةةدل التلفزيون تةةحةةواا فةة  ترتيب ميولةةويةةاا العالقة بني الةةمةةتةةلةةتةة  والةةوسةةيةةلةةة اإلعالمية األكثر يررياا   17
 عل  ا م ور سا حيمله من تفاعد الصوا والصورل.  

 كبري 14 1.683 3.61

 كبري 15 0.625 3.58  ومعرفته بمبيعة ا م ور.يرري الرباما السياسية التلفزيونية ترتكز عل  شاصية التائم اباتصال   11

ميللب الرباما يغلب علي ا السةةةةمحية والفااجة وعدم الاضةةةةا  والتشةةةةايع عل  التحرير من خالل   16
 اهلاوم الشاص  والتارين  ما يفتدها التدرل عل  الت رري وعل  إرراء معلوماا املشاهد ومعارفه.

 كبري 16 0.821 3.57

كد برانما عن اآلخر حسةةةب املتدم واملضةةةمون  فما يتدمه فيصةةةد التاسةةةم  تل  عما   تل  نك ة   14
 .يتدمه مارسيد لامن ميو وائد اإلبراش   وما تتدمه مع الشاذيل ليس هو ما تتدمه بوا يعتوبيان

 كبري 17 0.735 3.53

الوع  السةةةياسةةة  وااجتاهاا  يعكس اإلعداد والتتدف التلفزيون ا يد للرباما السةةةياسةةةية إت تشةةةكيد   18
 ااجيابية والسلبية حنو التضا  املمروحة.

 كبري 18 0.905 3.51

 كبري  - 0.178 3.73 املتوسط املوزون 

( يتضةةةةةةن مين  املتوسةةةةةةط افسةةةةةةاا اسةةةةةةتااابا ميفراد العياة  ميعضةةةةةةاء هيدة التدريس( عن عباراا 5من مراجعة ا دول  
( وهو يتع يف  املسةةةةةةتوى الكبري(. ويعزو الباحث  3.73التلفزيون للرباما السةةةةةةياسةةةةةةية قد بلغ  الياا اإلعداد والتتدف  

هذا الاتياة إت مين عملياا اإلعداد والتتدف الفاية ا يدل للرباما السةةةياسةةةية ُتسةةة م يف تشةةةكيد الوع  السةةةياسةةة  حنو 
عد واحدل من ميهم الرباما الك يتوم علي ا البااء  التضةةةةا  املمروحة للحوار يف تلك الرباما  كما مين الرباما السةةةةياسةةةةية تُ 

العام للبث التلفزيون  حيث ترتبط درجة يرري الربانما السةةياسةة  التلفزيون بشةةاصةةية التائم اباتصةةال  إذ تزداد درجة 
ا م ور    الت رري كلما مادا درجة رتة ا م ور به  ويرتكز هذا الت رري عل  شةةةةاصةةةةية التائم اباتصةةةةال ومعرفته بمبيعة

كما يفسةةةر الباحث ارتفاع املتوسةةةط افسةةةاا لعباراا املتيا  إت مين ما  الربانما السةةةياسةةة  يتا  ستدار واةةةوله إت  
عتد املشةةةةةاهد واسةةةةةتثارل رلبته يف التفاعد واملشةةةةةاركة  من خالل شةةةةةاصةةةةةية املذيع وفريق اإلعداد وقدر م عل  إيصةةةةةال  

 املعلوماا بكد هدوء وموضوعية.
اإلشةةةةارل إت مين الرباما السةةةةياسةةةةية املعدل بمريتة فاية ميسةةةة مت وما مالت يف تامية الوع  السةةةةياسةةةة  لدى املتلت  وجتد  

العرا اجتاا التضةةةةةا  الك حتصةةةةةد يف املامتة والعاا  وا بد من توضةةةةةين مين قاال ا زيرل شةةةةةكلت جمموعة من ااجتاهاا  
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براجم ا عل  سةةةةةةةبيد املثال ا للحصةةةةةةةر  ااجتاا املعاكس  عني  وتامية الوع  السةةةةةةةياسةةةةةةة  لدى املتلت  العرا من خالل
 ا زيرل  ...اخل(.

السؤال الثان: هل توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت أفراد عينة الدراسة، فيما يتصل آبليات 
ى للمتغريات التالية )الرتبة اإلعداد والتقدمي التلفزيون للربامج السرررياسرررية وانعكاسررراهتا على اجلمهور املتلقي، تعز 

 األكادميية، اجلامعة( ؟  
توجد هااك فروق ذاا دالة إحصةةةةةائية بني اسةةةةةتااابا ميفراد عياة الدراسةةةةةة  فيما يتصةةةةةد  الفرضةةةةةية األوت: ا   ❖

 .دلياا اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السياسية وانعكاسا ا عل  ا م ور املتلت   ملتغري الرتبة األكادميية
(  كما  One Way Anovaجرى اختبار الفرضةةةةةةةية الصةةةةةةةفرية وذلك ابسةةةةةةةتادام اختبار حتليد التباين األحادي  

 (يتضن من ا دول اآليت: )توضع الفرضية يف املنهجية كي يتم اثباهتا ابلدراسة امليدانية
 

 ( نتائج حتليل التباين األحادي وفقاا ملتغري املرتبة االكادميية 6جدول )
املتوسط   العدد  املرتبة االكادميية

 القرار مستوى الداللة  قيمة ف االحنراف املعياري احلسايب

 13.103 123.90 9 ميستاذ
 12.576 112.35 15 ميستاذ مساعد  لري دالة 0.060 2.291

 14.548 109.74 4 ميستاذ مشارك 

(  وه  لري دالة إحصةةةةةةةةةائياا عاد 2.291( مين قيمة  ل( ااسةةةةةةةةةوبة بلغت  6تشةةةةةةةةةري الاتائا الواردل يف ا دول       
(  وهذا يحكد عدم وجود فروق 0.05( <  0.060(  حيث كانت قيمة مسةةةةةةةتوى الدالة  0.05مسةةةةةةةتوى دالة  

رتبة األكادميية الياا اإلعداد والتتدف يف ذاا دالة إحصةةةةةةةةةةائية بني اسةةةةةةةةةةتااابا ميعضةةةةةةةةةةاء هيدة التدريس وفتاا ملتغري امل
الرباما السياسية وانعكاسا ا عل  املتلت   وميكن مين يعزى ذلك إت الرؤية الفكرية افتة الك ياملق ما ا مجيع ميعضاء  
اد هيدة التدريس سةةةواء ميكانو ميسةةةاتذل ميوميسةةةاتذل مشةةةاركني ميو ميسةةةاتذل مسةةةاعدين يف سةةةعي م إت الت كيد عل  ميلية اإلع

والتتدف يف الرباما التفلزيونية وملا هلا ميرر عل  املتلت   ا م ور( وما تعكسةةه من اجتاهاا حنو التضةةيا املمروحة للحوار 
 والاتا  بني الشاصياا السياسية واإلعالمية.

ا توجد فروق ذاا دالة إحصةةةائية بني اسةةةتااابا ميفراد عياة الدراسةةةة  فيما يتصةةةد دلياالفرضةةةية الثانية: ا  ❖
تعزى ملتغري   .اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السةةةةةةةةياسةةةةةةةةية وانعكاسةةةةةةةةا ا عل  ا م ور املتلت   ملتغري الرتبة األكادميية

 .)ضمن املنهجية (ا امعة
(  كما  One Way Anovaجرى اختبار الفرضةةةةةةةية الصةةةةةةةفرية وذلك ابسةةةةةةةتادام اختبار حتليد التباين األحادي  

 اآليت:يتضن من ا دول 
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 ( نتائج حتليل التباين األحادي وفقاا ملتغري اجلامعة 7جدول )
 القرار مستوى الداللة  قيمة ف االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  اجلامعة 
 12.138 197.23 11 الريموك

 11.872 187.62 10 الشرق األوسط  لري دالة 0.070 2.770

 113.483 156.74 7 الزرقاء 

(  وه  لري دالة إحصةةةةةةةةةائياا عاد 2.770( مين قيمة  ل( ااسةةةةةةةةةوبة بلغت  7تشةةةةةةةةةري الاتائا الواردل يف ا دول       
(  وهذا يحكد عدم وجود فروق 0.05( <  0.070(   حيث كانت قيمة مسةةةةةتوى الدالة  0.05مسةةةةةتوى دالة  

 امعة  ومرد ذلك يعود إت مين مجيع ميعضةةةةةاء  ذاا دالة إحصةةةةةائية بني اسةةةةةتااابا ميعضةةةةةاء هيدة التدريس وفتاا ملتغري ا
وسةةةةةةائد اإلعالم وعملياا اإلعداد والتتدف  يعرفون واقع  هيدة التدريس يف جامعاا الشةةةةةةرق األوسةةةةةةط والريموك والزرقاء   

عل  الكثري من الرباما    ابإلضةةةافة إت إطالع مللرباما السةةةياسةةةية ولريها كوهنم در سةةةو  صةةةصةةةاا تتصةةةد  ذا ا انب 
ااخبارية السةياسةية ولريها من الرباما. وابلتايل من املامت  ميا يوجد فرق دال إحصةائياا بني وج ة ن ر كد ما ما حنو 
الرباما السةةةةةةةياسةةةةةةةية والياا التتدف واإلعداد هلا وانعكا  ذلك عل  تشةةةةةةةكيد وتامية الوع  السةةةةةةةياسةةةةةةة  لدى ا م ور 

 لك مين استاااب م عن باود ااستبانة كانت تصب يف اجتاا واحد.  وةا يدل عل  ذاملتلت 
 توصيات الدراسة

وبراجم ا وخااة السياسية ما ا سا  دم وبشكد  ضرورل إعادل الا ر يف ميسلوب عمد التاواا الفضائية العربية .1
 إجياا وعدم حتيز يف تامية الوع  السياس  الصحين.

الفضةةةةائية بتوعية الشةةةةباب العرا ستابعة الرباما املاصةةةةصةةةةة يف التاواا الفضةةةةائية وما  ضةةةةرورل اهتمام التاواا   .2
 يتصد ابلوع  السياس  ملا حيدل يف املامتة العربية والعاا.

ضةرورل إجراء مزيد من الدراسةاا والبحول اخلااةة املتصةلة ابلتاواا العربية ودراسةة توج ا ا حنو تامية الوع   .3
 .السياس  لدى املتلتني

 ااهتمام الزائد بعملياا اإلعداد والتتدف يف الرباما التلفزيونية املتصلة اب انب السياس . .4
يابغ  مين تكون ميلياا اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السةةةةةةياسةةةةةةية وانعكاسةةةةةةا ا عل  ا م ور املتلت  ميكثر   .5

 ثتافية وااقتصادية يف اجملتمعاا اإلنسانية.تاوعاا يف موضوعاته سا يتااسب والغا ا ااجتماعية والسياسية وال
لر  وتدعيم التيم والتتاليد السةةةةةياسةةةةةية مثد افرية واملسةةةةةاوال واحرتام التانون واملشةةةةةاركة يف الرباما السةةةةةياسةةةةةية   .6

 املعدل يف التلفزيون.
ل واملعا اا  بيان مضةمون الرسةالة واللغة املسةتادمة يف الرباما السةياسةية حبيث ُتمر  وفتاا للكثري من األشةكا .7

 الفاية.
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الةدقةة واملصةةةةةةةةةةةةةةةدقيةة من قبةد فريق اإلعةداد وكةذلةك متةدم الرباما ك  تكون اجتةاهةاا املتلتني اجيةابيةة حنو تلةك  .8
 الرباما. 
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ABSTRACT : Algeria has known since its independence to the present day the emergence of 

many media legislations regulating the work of the media. Its purpose was to find a consensus 

ground between professionals and the authority, which despite its approval of the principle of 

media pluralism in 1989, However, it still controls the process of information, while the media 

advocates greater freedom in the expression and access to the sources of the news, and behind this 

is to deliver the correct information to the readers who demand their right to inform the subject 

and impartially away from all the political interactions and narrow personal interests of those with 

influence in the various branches of the state up to its pyramid. 

 Since the written press in Algeria was the center of attention of all media laws, including the first 

organic law of the media for the year 2012, it is now required to submit a informations compatible 

with all constitutions and covenants that have a direct relationship to journalistic work ethics, 

which in recent years have become the subject of debate and exchange of media Among the various 

actors in the Algerian media scene, divided between a supporter of a commitment to the ethics of 

the written press, and demands for more rights, even if at the expense of professional ethics . 

Keywords: the written press, the Algerian editorial revolution, media legislation, journalistic 

ethics, and political pluralism . 

 

 ملخص: 

اإلعالم عرفت اجلزائر منذ استقالهلا إىل يومنا هذا ظهور العديد من التشريعات والقوانني اإلعالمية املنظمة لعمل وسائل  
بصفة عامة، كان الغرض من وراءها إجياد أرضية توافقية بني املهنيني، من إعالميني وأكادمييني والسلطة، اليت على الرغم 

م، إال أهنا ما تزال متسك بيد من حديد بكل دواليب التحكم يف سريورة 1989من إقرارها ملبدأ التعددية اإلعالمية سنة  
الميون حبرية أكرب يف التعبري، ويف الوصول إىل مصادر اخلرب، ومن وراء ذلك إيصال املعلومة املعلومة، يف حني ينادي اإلع
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الصحيحة للقراء، الذين يطالبون حبقهم يف إعالم موضوع ونزيه، بعيدا على كل التجاذابت السياسية، واملصاحل الشخصية 
 الضيقة لذوي النفوذ يف خمتلف أجهزة الدولة وصوال إىل هرمها.

أن الصحافة املكتوبة يف اجلزائر أخذت حقها من كل القوانني اإلعالمية، مبا فيها القانون العضوي األول لإلعالم   ومبا
مباشرة 2012لسنة   هلا عالقة  اليت  واملواثيق  الدساتري  مع كل  تتوافق  إعالمية  مادة  بتقدمي  اآلن  مطالبة  أضحت  م، 

األخرية حمل نقاش وتراشق إعالم بني خمتلف الفاعلني يف   أبخالقيات العمل الصحفي، اليت أصبحت خالل السنوات
الساحة اإلعالمية اجلزائرية املنقسمة بني مؤيد لاللتزام أبخالقيات الصحافة املكتوبة، وبني مطالب حبقوق أكثر حىت وان 

 كان ذلك على حساب أخالقيات املهنة.

زائرية، التشريعات االعالمية، أخالقيات الصحافة، التعددية الصحافة املكتوبة، الثورة التحريرية اجل الكلمات املفتاحية: 
 السياسية.  

 

 مـــــقـــــدمــــــــة: 

أصبحت وسائل اإلعالم على اختالف أنواعها تلعب دورا كبريا يف حياة األمم والشعوب حىت أضحت تنافس دور 
فع ابلسواد األعظم من النقاابت والتنظيمات العاملة األسرة واملدرسة يف التأثري على قرارات الفرد واجملتمع معا، هذا ما د

يف حقل اإلعالم مبطالبة احلكومات وأنظمة احلكم يف خمتلف البلدان ملراجعة الدور الذي تلعبه هذه الوسائل يف احلفاظ 
على مكوانت ومقومات وثوابت الدول، والشك أن أخالقيات املهنة الصحفية أصبحت مطلبا أساسيا لدى العديد 

التنظيمات واحلكومات وحىت الشعوب نظرا للدور الذي يلعبه اإلعالم، إال أن مطالبة اإلعالميني حبرية أكثر للتعبري   من
على أرائهم اجتاه خمتلف األزمات اليت تعيشها دوهلم ترك البعض منهم خيرج يف الكثري من األوقات عن إطار أخالقيات 

اد مع السعي إىل نشر أسرار هؤالء على صفحات اجلرائد أو عرب أمواج مهنته بنقله خلصوصيات احلياة الشخصية لألفر 
األثري وخمتلف الفضائيات، لذا كان لزاما على رجال اإلعالم أن يضعوا ألنفسهم وملهنتهم مواثيق وأخالقيات تضبط 
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عالمية الصحيحة تغطيتهم ملختلف القضااي واألحداث حىت ال خترج عن إطارها املهين وال تتجاوز حدود املمارسة اإل
 واحرتام ذوق القارئ. 

إن مواثيق أخالقيات مهنة الصحافة ليست ابلقانون املسلط والرادع، إمنا هي أنظمة أخالقية حتدد جمموعة األطر،   
الضوابط واملبادئ املعمول هبا يف كل بلدان العامل قصد ضبط عالقات أصحاب املهنة فيما بينهم، وعالقتهم جبمهورهم 

تلف القنوات التلفزيونية بنوعيها األرضية والفضائية، وهذه املواثيق  من قراء للجرائد، مستمعي اإلذاعات واملشاهدين ملخ
والدساتري تعد مبثابة الدليل األخالقي الذي يلتزم به العاملون يف قطاع الصحافة جتاه خمتلف فئات اجلمهور املستهدف 

لى تطوير وحتسني ظروف من قيل هذه الوسيلة اإلعالمية أو تلك. لقد وجدت هذه املواثيق يف األساس لتسهر وتعمل ع
عمل الصحفيني، يف حني ال تستهدف وضع قيود على املمارسة الصحفية، إمنا تذكري الصحفي حبتمية وضرورة حتمل 
مسؤوليته يف ما ينقله من أخبار إىل اجلمهور، وتذكريه أبن الرسائل الصحفية عبارة عن خدمة للصاحل العام، وليست 

 سلعة ملن يدفع أكثر. 

القيات املهنة الصحفية جتاوزت كل احلدود واألقطار لتصبح مسألة عاملية حترتم يف فحواها خصوصيات إن مسألة أخ
كل بلد إال أن التقيد هبذه األخالقيات مل يصل بعد إىل مستوى تطلعات األسرة اإلعالمية بعد أن أصبحنا نعيش كثريا 

الردا أدخل  الذي  الصحفي  للعمل  أساءت كثريا  اليت  التناقضات  تقريبا حىت وان كانت هذه من  البلدان  ءة يف مجيع 
األخرية ختتلف من دولة إىل أخرى،  بعدما أن أضحى الساسة يتدخلون مباهلم الفاسد وبنفوذهم داخل دواليب السلطة 
إلرغام الصحفي على ترك أخالقيات مهنته ومواثيق شرفها جانبا مكتفيا ابخلوض يف صحافة الفضيحة واملداهنة سعيا 

ظفر بصفقة لإلعالانت أو لتكرمي يف أحد الصالوانت قد يبعده ولو مؤقتا عن مهمته النبيلة املتمثلة يف نقل مهوم منه لل
واهتمامات القراء والساكنة. إن تراجع وسائل اإلعالم خاصة العمومية منها يف التقيد أبخالقيات املهنة الصحفية يتضح 

ومات دون حتليل أو متحيص ملا جاء فيها من أرقام ونسب وإحصائيات، جليا عند نقلها لبياانت خمتلف الوزارات واحلك
أمر يعتربه الكثري من أهل املهنة أنه خروج عن أخالقيات العمل الصحفي والتشويه لدور هذه الوسيلة أو تلك يف نقل 

على اإلاثرة مهما كان احلقائق عن اجلهات الرمسية وعن األفراد. إن رغبة الصحفي يف السعي إىل السبق اإلعالمي وحبثه  
نوعها أو مصدرها قد يفتح الباب أمام اإلعالميني لالنسالخ عن أخالقيات مهنتهم والضرب بكل املواثيق والدساتري 
اليت تسري قطاع الصحافة عرض احلائط، فالصحفي مطالب دوما بكشف املستور وفضح كل املمارسات والسلوكيات 
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حنو مرحلة أكثر احرتافية ومهنية أضحى أكثر من ضرورة، أصبح االلتزام أبخالقيات مهما كانت النتائج، ومبا أن االجتاه  
املهنة الصحفية الوتر احلساس يف جناح أي منظومة إعالمية يف العامل، وهو ما تركنا نركز يف هذا املقال على موضوع 

اليت عرفتها البالد منذ االستقالل إىل األخالقيات الصحفية يف اجلزائر من خالل خمتلف التشريعات والقوانني اإلعالمية  
 يومنا هذا. 

 أخالقيات مهنة الصحافة يف التشريعات اإلعالمية قبل التعددية :    -1
م، أوىل التشريعات يف اجلزائر  1956تعد أرضية مؤمتر الصومام   م:1956أرضية مؤمتر الصومام    1-1 

اط والدعاية، ابإلضافة إىل كوهنا جاءت لتنظيم اليت اهتمت ابإلعالم بعدما أن خصصت فصال كامال لوسائل النش
وإدارة املاليني من اجلزائريني يف ثورة عظمى، وكان من اقرتاحات تلك األرضية تعزيز الوعي السياسي للمجاهدين يف 

حق اجلبالو اجلزائريني يف القرى و املداشر و الرد بوضوح وبسرعة على كل االذاعات اليت بزعمها املستعمر الفرنسي يف 
 iالثورة التحريرية وقادهتا. 

ومل يذكر مصطلح "اإلعالم" يف هذه األرضية إال مرة واحدة فقط، يف حني مل تتطرق ذات األرضية لدور الصحافة بعد 
االستقالل كفاعل كبري يف النهوض مبختلف أوجه التنمية، وكركيزة أساسية إلحداث نقلة نوعية لقطاع اإلعالم مبختلف 

زائر، إال أهنا أسهمت يف إنشاء وأتسيس جريدة "اجملاهد" الناطق الرمسي جلبهة التحرير الوطين الذي أجهزته داخل اجل
ابلرغم من اإلمكانيات شبه املنعدمة، والوسائل احملدودة جدا اليت كانت   1956جوان    15ظهر عددها األول يف  

عالمية الشرسة للمستعمر ضد الثورة اجلزائرية،  متلكها جبهة التحرير. مت استغالل هذه اجلريدة للرد على اهلجمات اإل
مع العمل على التذكري مبختلف االجنازات واالنتصارات اليت كانت حتققها ثورة التحرير، األمر الذي مكنها من إيصال 

تنشر  والتغطيات الصحفية اليت كانت   صوهتا وسياستها اإلعالمية يف الداخل ويف اخلارج، مركزة من خالل كل املقاالت
عرب "اجملاهد" على فلسفة التحرر من قيود االستعمار، وهو ما ترك ابلسلطات الفرنسية آنذاك تفكر يف إجياد حلول 

-63مستعجلة لتشويه مسعة جريدة "اجملاهد" داخليا مث خارجيا، األمر الذي دفع ابملستعمر إىل تزييف أربعة أعداد )
رد جبهة التحرير الوطين كان قواي إعالميا فاضحا لسياسة ، إال إن  1958( من ذات اجلريدة سنة  65-66- 64

 املستعمر يف سعيها إلحداث قطيعة بني اجلزائريني وجريدة "اجملاهد". 
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وجتب اإلشارة يف هذا السياق إىل بعض الرتدد يف تسمية هذه اجلريدة بني ثالثة عناوين "املكافح"، "اجملاهد" و"اجلزائري"، 
لبعده الديين املعرب عن قطيعة سياسية، أخالقية وثقافية مع االحتالل الفرنسي وانسجامها مع قبل اختيار امسها النهائي  

الشعار اإليديولوجي "الثورة من الشعب  اعتمادها  الشعبية للثوار ب"اجملاهدين"، كما اختلف حول جدوى  التسمية 
 iiخلارجية ." وللشعب" الذي قد يضعف اإلمجاع الداخلي ويؤثر خاصة على دعم بعض األطراف ا

م أي اهتمام لإلعالم واحلرايت الفردية ابلرغم 1962مل يعط ميثاق طرابلس :1962ميثاق طرابلس     1-2 
من كونه جاء إلجياد األساليب املثلى إلدارة وتسيري البالد بعد االستقالل، ما ترك الصحافة خالل هذه املرحلة تدخل 

اختيار نظام احلزب الواحد أسلواب للحكم مباشرة، واقتصر احلديث يف هذا امليثاق خانة الركود واجلمود بعدما أن مت  
 :iiiعلى احملاور التالية 

 . األخذ مببدأ احلزب الواحد، حيث تقرر يف هذا امليثاق حتويل جبهة التحرير الوطين إىل حزب سياسي وحيد   - أ

 تبين االشرتاكية كنظام للجزائر املستقلة.  -ب

 تصاد وطين قوي ومستقل. ضرورة بناء اق  - ج

سبتمرب يف ظروف سياسية صعبة، وجاء ليكرس قانون كان قد   9صدر دستور  :  1963دستور     1-3 
املتعلق ابلعمل اإلعالمي، وذلك لتأكيد اإلبقاء على التشريع القدمي حلرية الصحافة املستمد من   1962صدر يف 

 الفردية وحرية الصحافة. الذي أقر احلرايت    1881القانون الفرنسي 

" اليت تنص على أن حرية الرأي واملعتقد والعبادة مضمونة وجيب احرتامها، 4وأهم ما جاء يف هذا الدستور نذكر املادة" 
" على ضمان حق العمل، الدفاع عن احلرية واحرتام كرامة الشخص، نبذ العنصرية وخاصة تلك 10كما أكدت املادة "

" 19ن، هي من األهداف األساسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ونصت املادة " القائمة على العرق والدي
على ضمان حرية الصحافة وحرية االجتماع وحرية الرأي والتعبري. وركز هذا القانون على الصحافة املكتوبة اليت وجدت 

 ivخلدمة أهداف النظام احلزيب القائم آنذاك. 
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هذا امليثاق أوىل القوانني املنظمة ملهام وزارة اإلعالم، حيث حددت اهليكل    صدرت يف:1964ميثاق    1-4 
مديرية اإلدارة العامة ومديرية التوثيق والدراسات والنشر ومديرية الصحافة   التنظيمي لوزارة االتصال أبربع مديرايت هي

 والعالقات العامة ومديرية التنظيم والعالقات العامة. 

الرئيس "أمحد بن بلة" إبلغاء هذه الوزارة وتعويضها مبديرية اإلعالم لدى رائسة اجلمهورية، م قام  1964لكن يف سنة  
 1م، أتسيس أول منظمة للصحفيني يف اجلزائر حتت اسم " احتاد الصحافيني اجلزائريني".1964كما مت يف جويلية  

بعيدا عن االهتمام   ظل موضوع أخالقيات املهنة الصحفية:  1968القانون األساسي للصحفيني     1-5 
، الذي تضمن حتديد حقوق 526-68م مبقتضى األمر رقم  1968سبتمرب   09إىل غاية صدور قانون الصحفي يف  

وواجبات الصحفي إىل جانب بعض مبادئ أخالقيات املهنة بشكل موجز، ملتبس وغامض وما جيب على الصحفي 
نة الصحفية وعن ضوابط ذات طابع نضايل، وظهر القانون أن يلتزم به وذلك يف مواد قليلة حتدثت عن أخالقيات امله
" من القانون املذكور" صحفيا كل 02تعترب املادة " و      2بعد أن كان موضوع أخالقيات املهنة بعيدا عن االهتمام. 

كتوبة مستخدم يف نشرية صحفية يومية أو دورية اتبعة للحزب أو احلكومة أو يف وكالة وطنية أو هيئة وطنية لألنباء امل
 أو الناطقة أو املصورة، والذي يتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة والنظامية وذات أجر." 

ويرخص هذا القانون للصحفي نشر مؤلفاته العلمية واألدبية والفنية وخيول له احلق يف ممارسة العمل النقايب والعطلة 
اسم "جلنة بطاقة   31ح البطاقة املهنية، وتطلق عليها املادة  والرتقية، وحيدد الفصل السادس من هذا القانون اجلهة اليت متن

اهلوية"، كما وصفت العقوابت يف الفصل اخلامس من هذا القانون ابلتأديب املهين وهي درجتني: األوىل هي اإلنذار 
 حية بعامني. والتوبيخ، والثانية هي التنزيل من الدرجة أو التوقيف عن العمل مع سحب البطاقة املهنية احملددة الصال

م، يتضمن إحداث جلنة ترتيب الصحفيني املهنيني، كما مت إصدار 1969/ 20/01تدعم هذا القانون بقرار مؤرخ يف  
هذا ونصت الفقرة األوىل من املادة   3م، يتضمن تعيني جلنة التحكيم والتأديب.1971/ 06/ 01قرار أخر مؤرخ يف  

 صحفي من أخالقيات مهنته مركزة على مايلي:" من هذا القانون على ما جيب أن يلتزم به ال5"
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 ميارس الصحفي وظيفته ضمن نشاط نضايل.  −

 أن ميتنع عن تقدمي األخبار الكاذبة أو إشاعتها.  −

 أن يلتزم ابلسر املهين ماعدا قضااي األسرار العسكرية اليت متس أبمن الدولة.  −

 4شخصية. أن ميتنع عن استعمال االمتيازات املرتبطة ابلوظيفة ألغراض  −

ما يالحظ على هذا القانون أنه تناول أخالقيات املهنة بشكل غامض كما انه تضمن واجبات على الصحفي االلتزام 
هبا، مما جيعله خاضعا للسلطة القائمة آنذاك،  هذا ويعترب كذلك لدى الفاعلني يف احلقل اإلعالمي واألكادميي موجزا 

أعطى للواجبات والطابع العقايب اهتماما كبريا، يف الوقت الذي غض فيه الطرف وانقصا يف الكثري من النقاط، بعدما أن  
على العديد من احلقوق الصحفية وكذا حرية املهنة، ابإلضافة إىل كونه ظل حبيس نظرية ثالثية األبعاد يتقامسها كل من 

م، 1965جوان   19عرفته اجلزائر بعد  احلزب، احلكومة والنقابة، علما وأن هذا القانون جاء بعد الفراغ القانوين الذي 
أين أسندت مهمة ملئ هذا الفراغ إىل جملس الثورة الذي أثقل كاهل الصحافيني ابألوامر والتعليمات، أما عن فصوله 
فقد اشتملت على تعريف الصحايف وواجباته وإجراءات التوظيف والراتب واملكافأة والرتقية والرتخيص وأخالقيات املهنة 

 لصحفية. والبطاقة ا

مبثابة تطبيق ملا ورد يف   1982جاء قانون  :  1982أخالقيات املهنة من خالل قانون اإلعالم     1-6 
م، الذي أكد على ضرورة حتديد دور الصحافة املكتوبة و دور اإلذاعة والتلفزيون بواسطة 1976امليثاق الوطين لسنة  

 القانون الذي يكرس حق املواطن يف اإلعالم. 

أول قانون شامل لإلعالم يف اتريخ اجلزائر بعد مرور عشرين   1982فيفري    6اإلعالم الصادر رمسيا بتاريخ  ويعترب قانون  
سنة على االستقالل، يف وقت كانت الضغوطات تالحق قطاع الصحافة بعدما أن جلأت أجهزة احلزب الواحد إىل خنق 

ري، وكانت خالل هذه الفرتة األجهزة اإلعالمية املمارسة الصحفية ومصادرة حرية الصحفيني، يف ظل فراغ قانوين كب
و قانون النشر الصادر 1967تسري بقوانني جمزئة كما هو احلال ابلنسبة لقانون املؤسسات الصحفية الصادر يف نوفمرب  

 .5" 1973يف  
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دان اإلعالمي، هذا ما فاجلزائر مل متتلك ميثاقا ألخالقيات املهنة الصحفية إال مؤخرا بعد أن ساد الفراغ القانوين يف املي 
جعل الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية اجلزائرية ولفرتة طويلة ظلت تعمل وفق القوانني الصادرة عن السلطة احلاكمة 

 .6هو سائد يف الدول الدميقراطية األخرى  على عكس ما

، على أن تسند مهمة مديري " من هذا القانون إىل أن احلق يف اإلعالم حق أساسي جلميع املواطنني02وتشري املادة " 
" منه، ابعتبار أن الصحفي احملرتف 06أجهزة اإلعالم إىل مناضلني يف حزب جبهة التحرير الوطين، كما تنص املادة " 

" هو "كل مستخدم يف صحيفة يومية أو دورية اتبعة للحزب أو الدولة أو هيئة وطنية لألنباء، ويكون 33وفق املادة " 
األنباء ومجعها وانتقائها وتنسيقها وعرضها، ويتخذ هذا النشاط مهنته الوحيدة واملنتظمة اليت متفرغا دوما للبحث عن  

" املراسل الذي ميارس نشاطه صحفيا كذلك، وتسلم لع وزارة اإلعالم بطاقته 34يتلقى مقابلها أجرا "، وتعترب املادة "
 .       7املهنية 

 مواد:  5نة مباشرة فهي قليلة جدا ميكن حصرها يف أما عن املواد اليت ختص أخالقيات وآداب امله

": يعمل الصحفي احملرتف بكل مسؤولية والتزام على حتقيق أهداف الثورة كما حتددها النصوص األساسية 35املادة"   -
. وهذا يعين أن الصحفي البد عليه أن يكون ملتزما  مببادئ حزب جبهة التحرير الوطين، 8حلزب جبهة التحرير الوطين 

وما جاء يف الئحة   526-68وابلتايل ربطه إبيديولوجيا مببادئ احلزب الواحد، ومنه فقد مت تكريس مطالب األمر  
 م. 1979املؤمتر الرابع حلزب جبهة التحرير الوطين 

"على انه" جيب على الصحفي احملرتف أن حيرتس من إدخال أخبار خاطئة أو غري اثبتة وينشرها أو 42تنص املادة "  -
مح بنشرها، واستعمال االمتيازات املرتبطة ابملهنة يف أغراض شخصية مع االحرتاس من تقدمي األعمال املمجدة أن يس

املادة واملمارسة  تناقض أخر بني هذه  بيعها أو جناحها لفائدة الصحفي". وهنا نقع يف  أو مادة يعود  ملزااي مؤسسة 
 أو الذي ينتقدها يعاقب.   اإلعالمية، على اعتبار أن الصحفي الذي ال ميجد السلطة 

 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) p: 19- 38-Vo: 4, No: 1, 2020 

 
 28 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

": حيب على الصحفي احملرتف زايدة على احرتام مبادئ األخالق املهنية واملسؤولية االجتماعية، أن جيعل 43املادة "  -
 عمله مندرجا يف إطار السمو ابملثل العليا لتحرير اإلنسان والسالم والتعاون ضمن روح العدالة واملساواة بني الشعوب. 

للصحفي احملرتف احلق واحلرية الكاملة يف الوصول إىل مصادر اخلرب يف إطار الصالحيات املخولة له   ":45املادة "  -
قانوان. وهنا جند غموضا أخر فاملادة منحت الصحفي احلق للوصول للمعلومات من جهة ومن جهة أخرى وسيلة ضغط 

 قانونية هي الصالحيات املخولة له. 

": سر املهنة حق وواجب معرتف به للصحافيني...، وهذا أمر جيد وضروري لرتقية املمارسة اإلعالمية 48املادة "  -
" اليت حتدد جماالت ليس للصحفي احلق يف االحتفاظ 49لوال أن هذا احلق مقيد من محاية السر املهين وذلك يف املادة " 

لسر االقتصادي واالسرتاتيجي و املساس ابألطفال واملراهقني وعندما ابلسر املهين أثناءها وهي جمال السر العسكري وا
 9يتعلق األمر أبسرار التحقيق القضائي. 

للصحفيني مثلما جاء  1982ضف إىل هذه املواد، نصوص أخرى تتحدث عن "حق النقد البناء" الذي خيوله قانون 
يم املصاحل العمومية وسريها جرمية من جرائم القذف، و يشكل النقد البناء الرامي إىل حتسني تنظ ": ال121يف املادة " 

يقدح يف شرف  يعد النقد اهلادف واملوضوعي الصادر عن احلرص على حتسني وترقية الفن الذي ال ": ال125املادة " 
 10ويف اعتبار الشخص صاحب العمل الفين من قبيل جرائم القذف. 

لكوهنا   كانت أتخذ ابليد اليسرى ما تعطيه للصحفي ابليد اليمن   الدولة  م هو أن1982ما نالحظه على قانون اإلعالم  
كانت تتظاهر أهنا متنح الصحفيني الكثري من احلقوق يف وقت كانت تقيد تلك احلقوق مبواد تفقدها معناها وحتد من 

م  صالحيتها، تقيده  فحواها  للصحفي، لكن يف  ممنوحا  ظاهراي حقا  الواحد حتمل  املادة  وقت كانت  ن كل هذا يف 
كما أن ذات القانون منح نفسه سلطة وضع اخلطوط احلمراء الواجب   اجلهات، ليجد نفسه عاجزا على التخلص منها،

على الصحفي عدم التفكري يف جتاوزها مثله يف ذلك املؤسسة اإلعالمية، ويف حالة حدوث عكس ذلك تكون السلطة 
 زائية اليت ترمي هبا يف وجه الصحفي إذ سجل عليه أي جتاوز،احلاكمة مضطرة إلخراج ترسانتها من األحكام العقابية اجل
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م، مبثابة املنعرج احلاسم ابلنسبة لإلعالم اجلزائري حيث شهدت 1982إال أنه وعلى الرغم من كل ما قيل تبقى سنة  
 مناقشات جادة وصرحية خبصوص قطاع اإلعالم من قبل احلزب الواحد آنذاك. 

هذا القانون تطرق وبطريقة سريعة ألخالقيات املهنة الصحفية، حيث مل حيدد املقاييس واملعايري اليت   ما ميكن القول أن 
تبين مبادئ أخالقيات املهنة، وجند أن معظم مواد هذا القانون تغلب عليها صفة القاعدة القانونية اآلمرة، وطابع الوجوب 

عدد املواد اليت نصت على الواجبات واملمنوعات والعقوابت   واملنع والعقاب يف أكثر من نصف هذا القانون، حيث بلغ 
مادة فقط نصت على حقوق الصحفي واملواطن   17مادة، يف املقابل جند    68يف حق الصحفي واملؤسسة اإلعالمية  

 يف اإلعالم، وقد كان هذا القانون حمل انتقاد أغلب رجال املهنة.

، إال 1962الكبري الذي شهده الفضاء اإلعالمي اجلزائري منذ سنة   على الرغم من أن  هذا القانون جاء بعد الفراغ 
ياسي الذي عاشت فيه املؤسسات اإلعالمية اجلزائرية، أي النظام االشرتاكي الذي أنه كان املرآة العاكسة للوضع الس

. كانت تطبقه البالد، فتم الرتكيز على واجبات الصحايف يف إطار الثورة االشرتاكية  
وزارة اإلعالم وحزب جبهة التحرير الوطين واملنظمات اجلماهريية   –هة أخرى على هيمنة وسيطرة الدولة  كما ركز من ج

مادة لإلجراءات العقابية ضد الصحافيني وهلذا مسي   43على وسائل اإلعالم، ونالحظ أن القانون خّصص    -التابعة له
كان يطبق عليها قانون العقوابت، وليس قانون اإلعالم   من قبلهم بقانون للعقوابت، هذا ابإلضافة إىل كون جرائم النشر

ابلرغم  من خصوصيتها واختالفها الكلي عن ابقي اجلرائم األخرى اليت تعيشها احملاكم بصفة خاصة واجملتمع بصفة 
 عامة. 

 أخالقيات املهنة يف تشريعات اإلعالم بعد التعددية:    -2

مل يكن   1989يرى بعض الباحثني" أنه قبل إقرار التعددية السياسية سنة    :1989دستور فيفري    2-1 
هناك حديث عن أخالقيات وآلداب املهنة الصحفية، ألن الصحفي يف ذلك العهد كان جمرد موظف يف خدمة برامج 

ر انعكاسا طبيعيا النظام السياسي وإيديولوجيته، حبيث يعترب مصادر ومفهوم أخالقيات وقواعد املهنة الصحفية يف اجلزائ
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للنظام السياسي القائم وتطوره، ويرى أن مصادر أخالقيات املهنة هي السلطة العمومية واملؤسسات اإلعالمية واملنظمات 
 11املهنية"  

م، ظهرت التعددية اإلعالمية، وهكذا تبلورت الصحافة احلزبية 1989وكنتيجة إلقرار التعددية احلزبية يف دستور فيفري  
م هو املنطلق األساسي 1989فدعمتا الصحافة العمومية اليت كانت موجودة لوحدها يف السوق، إن دستور    واملستقلة،

للتعددية اإلعالمي، إذ أنه فتح اجملال للحرايت الدميقراطية، كحرية الرأي وحرية أتسيس األحزاب السياسية وخمتلف 
م كان يضمن 1989راء واألفكار، ورغم أن دستور  اجلمعيات واملنظمات، فظهرت قنوات جديدة للتعبري عن خمتلف اآل 

م، حىت نالحظ جتسيد 1990حرية اختاذ املبادرات، إال انه كان ينبغي االنتظار إىل غاية السداسي الثاين من سنة  
م حيتاج إىل قوانني ونصوص تنظيمية تفسر األحكام العامة وحتدد 1989املمارسة التعددية لإلعالم، حيث كان دستور  

 12بط اليت يسري عليها اإلعالم. الضوا

اليت فتحت اجملال للتعددية السياسية واإلعالمية   1988بعد أحداث أكتوبر  :  1990قانون اإلعالم    2-2 
بعدما أن أقر التعددية ابلنسبة للصحافة املطبوعة وأبقى ،  1982خمالفا متاما لقانون    1990والفكرية، ظهر قانون  

ال  يد  البصري يف  السمعي  رقم    دولة،القطاع  املنشور  أمام  1990/ 19/3بتاريخ    4وجاء  األمر  الصحافيني    ليرتك 
العاملني يف املؤسسات اإلعالمية العمومية لالختيار بني البقاء يف القطاع العمومي أو إنشاء مؤسسات صحفية مستقلة 

ة وقد أعطيت على شكل شركات مسامهة، أو االلتحاق بصحف اجلمعيات ذات الطابع السياسي أو األحزاب السياسي
يف هذا اإلطار تسهيالت مالية خمتلفة، حيث منحت الدولة مقدما رواتب ثالث سنوات للصحافيني الذين قرروا ترك 

 1990القطاع العام وإصدار جرائد خاصة، وجتدر اإلشارة هنا أن اللجنة اليت سهرت على وضع قانون اإلعالم لسنة 
 عهد احلزب الواحد، و مل يشارك أي حزب يف وضع هذا القانون، كانت تتكون من نواب اجمللس الشعيب الوطين يف

ولعل أهم ما جاء يف هذا القانون هو إلغاء الرقابة اإلدارية على الصحف وإصدارها وتعددها وكذا على إنشاء جملس 
فيه: " أول   لإلعالم لتنظيم العمل اإلعالمي، كما تضمن أيضا مواد تتعلق أبخالقيات املهنة اإلعالمية وأهم ما جاء 

"  "ميارس حق اإلعالم حبرية يف إطار 03مادة ميكن أن نستشف منها مبدءا من مبادئ أخالقيات املهنة هي املادة " 
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حق  اإلعالم  يف  احلق  أن  أي  الوطين،  والدفاع  اخلارجية  السياسة  ومقتضيات  لألشخاص  اإلنسانية   الكرامة  احرتام 
                                       13مقدس." 

الصحفي احملرتف أبنه: "كل شخص يتفرغ للبحث عن األخبار ومجعها   07/ 90" من قانون اإلعالم  28وتعرف املادة "
وانتقائها واستغالهلا وتقدميها خالل نشاطه الصحايف الذي يتخذه مهنته املنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله."، كما حتدد 

                                                    14في، وهو اجمللس األعلى لإلعالم. " اجلهة املخولة بتسليم بطاقة الصح 30املادة " 

املادة "   يعمل يف 33وتشري  إذا كان  السياسية، حىت  أو  النقابية  االنتماءات  الصحفي احملرتف عن  " إىل حرية رأي 
ائري وألول مرة يف اتريخ الصحافة اجلزائرية  " فقد أقر فيها املشرع اجلز 34األجهزة اإلعالمية العمومية، أم عن املادة" 

شرط الوعي، إذ ميكن للصحفي أن يتوقف عن العمل إذا تغريت سياسة املؤسسة اإلعالمية مبا ال يتناسب معه، ومنه 
فان الصحفي حتصل على نوع من احلرية واحلقوق اليت كان حمروما منها يف ظل سلطة احلزب الواحد ليصبح يف عهد 

                                      15اختياراته وتوجهاته وقناعاته الفكرية."   التعددية سيد
"من نفس القانون تنص على حق الصحفيني احملرتفني يف الوصول إىل مصادر اخلرب، يف حني جاءت املادة 35املادة " 

للصحفي أن ينشر معلومات ببعض االستثناءات حيث تنص على " أن حق الوصول إىل مصادر اخلرب ال جييز    36"
من شاهنا أن متس أو هتدد األمن الوطين أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة أو تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطين أو 

 سرا اقتصاداي اسرتاتيجيا او متس حبقوق املواطن وحريته الدستورية أو أن متس بسمعة التحقيق القضائي. 

الصحفيني اخلاضعني ألحكام هذا القانون وواجب عليهم وال ميكن أن يتذرع ابلسر ": السر املهين هو حق  37املادة " 
املهين أمام اجلهات القضائية يف احلاالت املتعلقة بسر من أسرار الدفاع الوطين أو املتعلقة ابألطفال واملراهقني أو املساس 

 16. الواضح أبمن الدولة و اإلعالم الذي ميتد إىل التحقيق والبحث القضائيني

كما تلزم ذات املادة مدير النشرية ابلسر املهين يف حال متابعة كاتب املقال ابستثناء الكشف عن اسم كاتب املقال 
"على انه " يتعني على الصحفي احملرتف أن حيرتم 40يف حني نصت  املادة "   ،17غري املوقع أو املوقع ابسم مستعار 

ه ملهنته مع ضرورة احرتام احرتام حقوق املواطنني الدستورية والفردية و وبكل صرامة أخالق وآداب املهنة أثناء ممارست
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احلرص على تقدمي إعالم موضوعي و ضرورة تصحيح ما يتبني أنه خاطئ و التحلي ابلنزاهة واملوضوعية والصدق يف 
لوشاية واالمتناع عن التعليق على األحداث واالمتناع عن التحريض على العرقية والعنف واالمتناع عن القذف والشتم وا

استغالل السمعة املرتبطة ابملهنة ألغراض شخصية.كما حيق للصحفي أن يرفض أي تعليمة آتية من مصدر أخر غري 
 18مسئويل التحرير. 

م، فتح اجملال واسعا أمام اخلواص لالستثمار يف قطاع اإلعالم، ومنه احلفاظ على حق 1990إن قانون اإلعالم لسنة  
م موضوع بعيدا عن التخندق داخل هذا املعسكر أو ذاك، على أن تقدم الدولة كل الضماانت للصحفيني املواطن يف إعال

قصد متكينهم من الوصول إىل مصادر اخلرب بكل سالسة، ومن وراء ذلك احلفاظ على حق القارئ يف احلصول على 
 مادة إعالمية تلتزم ابملصداقية واحلياد.

م، مسح إبعادة بعث الروح من جديد يف اجمللس األعلى لألعالم الذي أريد 1990م هذا ونشري إىل كون قانون اإلعال
" من هذا التشريع اإلعالمي، يف حني كلف هذا اجمللس 19له أن يكون بديال لوزارة اإلعالم وهو ما نصت عليه املادة "

بعد عشرية سوداء ذهب ضحيتها   ابحملافظة على مكسب التعددية اإلعالمية والسياسية التعددية اليت عرفتها اجلزائر
م، ليضع جمموعة من القيم األخالقية 1990العشرات من الصحفيني والكتاب واملثقفني. هذا وجاء قانون اإلعالم لسنة  

   واملبادئ املهنية للسماح لقطاع اإلعالم ابلعمل يف إطار أخالقيات وآداب مهنة الصحافة. 

 ( :2003-2002-2001مشاريع قوانني اإلعالم )   2-3 

" كان هذا املشروع يف عهد وزير الثقافة "حمي الدين عميمورم:  2001مشروع قانون اإلعالم لسنة     - أ                
م، حتت اسم "قانون متعلق مبمارسة االتصال" حيث تضمن التأسيس للمجلس 2001جانفي    27، وقد نشر بتاريخ  

األعلى لالتصال الذي ميلك صالحيات املوافقة أو منع صدور النشرايت الدورية واعتماد املؤسسات السمعية البصرية 
ائي بشأهنا كما وضع شروط صعبة فيما خيص صدور و صالحيات تعليق صدور أية نشرية دورية من صدور احلكم القض 

 النشرايت. 
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كان هذا املشروع يف عهد الوزيرة "خليدة تومي"، ولقد مت م:  2002مشروع قانون اإلعالم لسنة     -ب  
م، وقد تضمن حرية إصدار النشرات الدورية، 2002أكتوبر  14نشره يف املواقع االلكرتونية لوزارة الثقافة واالتصال يوم  

ك بعد احلصول على موافقة الوزارة الوصية ابإلعالم بدال من وكيل اجلمهورية املختص إقليميا مثلما كان عليه احلال وذل
 .1990يف قانون اإلعالم لسنة 

كما تضمن هذا املشروع قرار العفو الشامل، وذلك مبناسبة إحياء ذكرى عيد االستقالل الوطين، حيث نص هذا النص 
العفو املقررة لفائدة الصحفيني تشمل توقيف هنائي لعقوابت السجن  و/أو الغرامة املالية اليت   على: "...إن إجراءات 

حكمت على الصحفيني بسبب اهانة موظف عمومي، إهانة مؤسسة أو هيئة نظامية، القذف والشتم..."، ابالضافة 
هم أعضاؤه وال كيفية تنصيبهم  إىل إقرار حرية االتصال السمعي بصري وإنشاء جملس السمعي بصري، دون ذكر من  

 وإنشاء اللجنة الوطنية لبطاقة الصحفي احملرتف. 

اجلديد الذي جاء به هذا القانون هو مادته األوىل اليت حتدد م:  2003مشروع قانون اإلعالم لسنة     -ج 
البصري"، هذا وقد خلت أحكام شروط وقواعد ممارسة اإلعالم يف إطار احرتام "مبدأ حرية الصحافة واالتصال السمعي  

م من احلكام العقابية )اجلزائية(، وحسب األستاذ إبراهيم إبراهيمي، فان هذا املشروع قد احتفظ ببعض 203مشروع  
م، هذا ما ترك بعض الصحفيني يعربون عن تذمرهم من املشروع الذي جاءت به 1990من مواد قانون اإلعالم سنة  
ة تومي" خاصة فيما تعلق ابستمرار وصاية الوزارة على قطاع اإلعالم و الغياب الواضح وزيرة الثقافة واالتصال "خليد

للوضعية املهنية واالجتماعية للصحفي و طريقة إصدار بطاقة الصحفي و إصدار قانون اإلشهار ومضمونه وإصدار 
 قانون سرب اآلراء.

م، نذكر 2003ابية اليت جاء هبا مشروع قانون اإلعالم  جزء من األسرة اإلعالمية أبدوا ارتياحهم فيما خيص النقاط االجي
منها إلغاء األحكام اجلزائية و ختصيص اباب كامال )الباب السابع( لدعم الدولة للصحافة ومحاية الصحفي من أخطار 

اع السمعي املهنة ومحاية حياته عندما يرسل إىل مناطق احلرب أو تلك اليت تنتشر هبا األمراض واألوبئة القاتلة وفتح قط
 19البصري على التعددية.
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صادق الربملان اجلزائري على تعديل قانون العقوابت مبوجب :  2001قانون العقوابت اجلزائري لسنة     2-4 
ن يف فرتة حكومة "أمحد أوحيي" ومت 2001جوان    26ه املوافق ل1424ربيع الثاين    4املؤرخ يف    01/09أمر رقم

صلى -بعض النقاط املتعلقة أبخالقيات املهنة الصحفية منها احرتام الرسول    وتضمن  1990اعتماده كبديل لقانون  
 20منع التمييز املذهيب أو اجلنس أو الديين و منع التحريض على الكراهية.  وبقية األنبياء والرسل و -هللا عليه وسلم 

واب  كما " مادة موزعة على عشرة أب133تضمن هذا القانون العضوي ":  2012قانون اإلعالم    2-5 
أكد وألول مرة على ضرورة فتح السمعي البصري الذي ظل حمتكرا ومغلقا لسنوات وأثري الكثري من اجلدل حول هذا 
القانون بني مؤيدين ملضمونه ابعتباره يشري إىل ضرورة فتح جمال السمعي البصري ومعارضني له على اعتبار أنه مل أييت 

 م. 1990يرق إىل مستوى قانون    مبا كان منتظرا منه، مقيدا للحرايت ومل 

وضعت املادة الثانية للقانون اخلطوط العريضة للعمل اإلعالمي واإلطار العام هلا، وحدود املمارسة اإلعالمية فأكدت 
اهلوية   على أن نشاط اإلعالم ميارس حبرية يف ظل احرتام الدستور وقوانني اجلمهورية، الدين اإلسالمي وبقية الدايانت،

لقيم الثقافية للمجتمع، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية، متطلبات النظام العام، املصاحل االقتصادية للبالد، الوطنية وا
اإلنسان  واألفكار، كرامة  لآلراء  التعددي  الطابع  القضائي،  التحقيق  سرية  وموضوعي،  إعالم كامل  املواطن يف  حق 

 21واحلرايت الفردية واجلماعية. 

" األهداف اليت ينشدها اإلعالم وهي االستجابة حلاجات املواطن يف اإلعالم والثقافة والرتبية والرتفيه  05وحتدد املادة " 
الوطنية  الثقافة  وترقية  احلوار  وثقافة  املواطنة  ترقية روح  و  الدميقراطية  وقيم  اجلمهوري  النظام  مبادئ  ترقية  و  واملعارف 

اللغوي والثقايف الذي مييز اجملتمع اجلزائري واملسامهة يف احلوار بني ثقافات العامل القائمة   وإشعاعها، يف ظل احرتام التنوع
 22على مبادئ الرقي والعدالة والسلم.

" من هذا القانون،"صحفيا حمرتفا كل شخص يتفرغ للبحث عن األخبار ومجعها وانتقائها ومعاجلتها 71وتعترب املادة " 
ب نشرية دورية أو وكالة أنباء أو مصلحة اتصال مسعية بصرية أو جهاز إعالم عرب االنرتنت، أو تقدمي اخلرب لدى أو حلسا
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" الصحفي من ممارسة مهنة أخرى إال 74ويتخذ من هذا النشاط مهنته املنتظمة ومصدرا رئيسا لدخله"، ومتنع املادة " 
 23توب حيدد حقوق الطرفني وواجباهتما." إىل عقد عمل مك76برتخيص من اهليئة املستخدمة اليت ختضع وفق املادة "

" املادة  يف  القانون  يعرتف  املهنة،  وأخالقيات  الصحفي  مبهمة  املتعلق  السادس  الباب  الوصول 83ويف  يف  ابحلق   "
للمعلومات وحق املواطن يف اإلعالم و ينص على " جيب على كل اهليئات واإلدارات واملؤسسات أن تزود الصحفي 

 اليت يطلبها مبا يكفل حق املواطن يف اإلعالم." ابألخبار واملعلومات  

املادة " اليت نصت عليها  الوصول إىل مصادر اخلرب يف احلاالت  أنه مينع على الصحفي احملرتف  " وهي كل 84غري 
مايتعلق بسر الدفاع الوطين و عندما ميس اخلرب أبمن الدولة أو السيادة الوطنية مساسا واضحا، وعندما يتعلق األمر 

ة البحث والتحقيق القضائي، وعندما يتعلق املر بسر اقتصادي اسرتاتيجي، وعندما يكون من شان اخلرب املساس بسري
" على السر املهين للصحفي وتنص "يعد السر املهين 85ابلسياسة اخلارجية املصاحل االقتصادية للبالد.كما تؤكد املادة "

 ."   حقا ابلنسبة للصحفي واملدير مسؤول كل وسيلة إعالم 

" منه انه: "جيب على الصحفي أن 92و ينص الفصل الثاين من القانون بعنوان: آداب وأخالقيات املهنة يف املادة " 
" على 93يسهر على االحرتام الكامل آلداب وأخالقيات املهنة خالل ممارسته للنشاط الصحفي"، كما تنص املادة "

 باشرة أو غري مباشرة." انه "مينع انتهاك احلياة للشخصيات العمومية بصفة م

ينص القانون على إنشاء جملس أعلى آلداب وأخالقيات املهنة ويسهر على احرتامها وتطبيقها يف املمارسة اإلعالمية  و
وحتدد احلقوق والواجبات املتعلقة ابلصحفي ويقر عقوابت على من خيالفها، ولعل إنشاء جملس خاص أبخالقيات املهنة 

 خالقيات املمارسة اإلعالمية وآداهبا. يعترب اهتماما واضحا أب 

" تقول: "يعرض كل خرق لقواعد آداب وأخالقيات مهنة الصحافة أصحابه إىل عقوابت أيمر هبا اجمللس 97أما املادة "
" على: "أن اجمللس العلى آلداب وأخالقيات مهنة 98األعلى آلداب وأخالقيات مهنة الصحفي"، كما تنص املادة "

 24دد طبيعة هذه العقوابت وكيفيات الطعن فيها."الصحافة هو من حي
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وكان وزير االتصال السابق "انصر مهل" قد أدىل قبل صدور هذا القانون على انه جاء ليحدد بوضوح قواعد وآداب 
االجتماعي  الصعيد  للصحفيني على  أفضل  أنه يضمن محاية  اجلزائر، كما أكد على  الصحافة يف  مهنة  وأخالقيات 
اإلعالم  وسائل  إىل  والتصحيح  الرد  ليوسع حق  جاء  للصحفيني، كما  ابلنسبة  احلبس  عقوبة  يلغي  أنه  واملهين، كما 
االلكرتونية، كما انه يكفل محاية خاصة للمواطن وضمان حقه يف اإلعالم مع أتطري شروط ممارسة مهنة الصحفي، كما 

 25أنه جاء مواكبا لكل التحوالت داخل وخارج الوطن. 

 

 امتة:اخل

خنلص يف األخري للقول أن امليزة البارزة يف كافة التشريعات اإلعالمية اجلزائرية سيما تلك املتعلقة ابلصحافة املكتوبة، هو 
حرصها على تضييق اخلناق على الصحفيني وتقييدهم بقائمة مطولة من الواجبات واألحكام، مع هامش ضئيل للحقوق، 

أو مصادرة عتادها وممتلكاهتا واردة يف أي وقت، ضف إىل ذلك معاانة كل العناوين لتبقى إمكانية غلق مقر أي صحيفة  
الصحفية تقريبا من قضية اإلشهار اليت تبقى مؤجلة إىل اتريخ غري مسمى، ومن صالحيات السلطة احلاكمة، يف وقت 

التعددية، وهو ما جتس أمام  فتح قطاع اإلعالم  اجلزائر خطت خطوات عمالقة يف سياسة  الواقع مع أن  د يف أرض 
الصحافة املكتوبة والتلفزيون يف انتظار أن أييت الدور على اإلذاعة، ذلك سعيا من النظام لضمان هامش أكرب من حق 
بتوفري حرية أوسع للصحفي الذي أضحى مطالبا بتحمل كل  االلتزام  املواطن يف إعالم موضوعي، صادق ونزيه مع 

ما ينقله من أخبار إىل اجلمهور متاشيا مع املستجدات الراهنة يف الساحة احمللية   مسؤوليته وتوخي األمانة الصحفية يف
 والدولية يف ظل احرتام كل القيم اإلخبارية. 

 قائمة الــمـــراجــــــــــــــع: 
 أوال : الـكتب بــاللغة الـعــربـية.
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ABSTRACT  

 

The aims of this literary review is investigate the relationship of emotion with culture, and culture 

to social media pages, and the relationship of social media pages with emotion, and this in order 

to show the role of intermediate emotion for links between culture, and social media pages. The 

results showed that culture influence emotion in the expressive part, and that emotion manifests in 

social media pages through interactions in messages, groups, publications, and comments. On the 

other hand, culture is affected by social media through communication that carries emotion. Social 

media pages are affected by culture through the strength of emotions that produce it, whether 

positively or negatively. These results refer that emotion is not universal in his expression due to 

culture, and social media, and make a problem in assessment. On the other hand, the results 

conclude that social media can be used as a therapy through emotion. 

Keywords: Emotion; Culture; Social Media. 

 
 

    امللخص
التواصل       مبواقع  الثقافة  وعالقة  ابلثقافة،  االنفعال  عالقة  يف  التقصي  إىل  األدبية  املراجعة  هذه  تسعى 

االجتماعي، وعالقة مواقع التواصل االجتماعي ابالنفعال، وهذا من أجل اظهار دور االنفعال الوسيط للنقل بني الثقافة 
لتواصل االجتماعي اليت تشكل جزء كبري من احلياة االفرتاضية ابعتبارها تشكل جزء كبري من احلياة الواقعية، ومواقع ا

لألشخاص. وعليه أظهرت النتائج أن االنفعال يف اجلزء التعبريي منه ويف متثله خيضع للجانب الثقايف، كما أن االنفعال 
نشورات والتعليقات. يتجلى يف مواقع التواصل االجتماعي من خالل التفاعالت املختلفة يف الرسائل أو اجملموعات أو امل

من جهة أخرى، أتثر الثقافة يف مواقع التواصل االجتماعي من خالل التواصل الذي حيمل االنفعال، وابملقابل أتثر 
مواقع التواصل االجتماعي على الثقافة من خالل قوة االنفعاالت اليت تفرزها، سواء ابإلجياب او السلب. هذه النتائج 

بري عن االنفعال بسبب الثقافة، وحىت يف مواقع التواصل االجتماعي، وهذا ما يطرح اشكالية حتيل إىل عدم عاملية التع
التواصل االجتماعي كتقنية عالجية من خالل  مواقع  استخدام  امكانية  النتائج إىل  القياس. من جهة أخرى ختلص 

  االنفعال. 
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 الثقافة، مواقع التواصل االجتماعي. ،  االنفعال  الكلمات املفتاحية: 
 

 وطرح االشكال    مقدمة.1
فال ميكن أن يتصور االنسان الليل بدون هنار، وال ميكن ان يدرك الليل يعيش االنسان يف جدلية الثنائية املتعاكسة،      

بدون وجود هنار، كما انه ال ميكن أن يعرف اخلري إذا مل يكن هناك شيء آخر امسه الشر، وال ميكن ان يدرك الضوء 
 الداكن إذا مل يكن هناك الضوء الفاتح، وال ميكن تصور الشعور بدون ال شعور. 

على أساس هذه اجلدلية الثنائية، ال ميكن تصور وجود احلقيقة مبعزل عن اخليال، او الواقع مبعزل عن االفرتاض، فاإلنسان 
 قد يعيش حياته يف الواقع، وقد يتخيلها ضمن أحالم اليقظة. 

قع التواصل االجتماعي، خاصة يف اجلزء املتعلق مبواان التطور يف جمال الرقميات واالعالميات خلق فضاء جديدا مفرتضا،  
املواقع  افرتاضية، مبنية على مؤسسات اجتماعية مفرتضة ومتخيلة وموازية للمجتمع احلقيقي. هذه  حيث متثل حياة 
أصبحت توفر امكانية التواصل والتفاعل االجتماعي عن بعد بدون حتمل عناء السفر، كما أهنا جعلت من العامل قرية 

واصل مع أشخاص آخرين من بيئات وثقافات وأعراق ودايانت أخرى، وبدون حىت صغرية، حبيث أصبح املستخدم يت
 أن يتعرف عليهم يف احلياة الواقعية.

والثقافات  احلضارات  منرب اللتقاء  متثل  االجتماعي  التواصل  مواقع  القول أبن  املمكن  من  األساس أصبح  على هذا 
طابع  التواصل يف جوهره حيمل  إن  املختلف.  األفكار واخلربات واالنفتاح على  تبادل  يتم  اجتماعيا، حيث  تفاعليا  ا 

 واالنفعاالت، حبيث أن أتثري االنفعاالت يلعب دورها مهما يف احلياة االجتماعية. 
إننا نفرتض ضمن هذا الطرح أن التفاعل بني احلقيقة أو الواقع، واليت نتصورها يف هذه املراجعة على أهنا الثقافة الفردية 

ني اخليال أو االفرتاض والذي نتصوره على أنه مواقع التواصل االجتماعي يتأثر بشكل كبري ابالنفعال، واالجتماعية، وب
الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي، ويف االجتاهني  حيث أن االنفعال يلعب دورا وسيطا للنقل والتبادل والتأثري بني 

 االجيايب والسليب. 
وحسب طبيعة املوضوع، فإنه يفرض علينا الرجوع إىل الدراسات السابقة   من أجل التحقق من حقيقة هذا االفرتاض، 

التواصل  مبواقع  الثقافة  عالقة  مث  ابلثقافة،  االنفعال  عالقة  تبيان  خالل  من  التصور،  هذا  وتفكيك  الصدد  هذا  يف 
األخري يسمح لنا ببناء االجتماعي، مث اظاهر جتليات االنفعال يف مواقع التواصل االجتماعية واحلياة الرقمية. هذا يف  

ما تصور يظهر الدور الوسيط لالنفعال بني الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي. وعليه ميكن طرح التساؤل العام التايل:  
 هو الدور الوسيط لالنفعال بني الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي؟ 
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 الثقافة واالنفعال: .2
حول مسلمة مفادها أن االنفعال عاملي من حيث العمليات اجلسدية أغلب الدراسات يف علم نفس االنفعال تتفق      

الثقافة تعمل على توفري  والتجليات الفيزيولوجية له، وابلتايل هو مشرتك بني االنسان واحليوان يف هذه امليزة، إال أن 
والتعبري عنها وفقت تلك   جمموعة من العالمات والتعبريات، والتصنيفات، وأتويل االنفعال، وتنظيم املعايري االجتماعية

إذا االنفعال ال حيدد بيولوجيا فقط، بل حىت من خالل أتثريات البيئة، حيث أن ،  1الثقافة السائدة يف تلك املنطقة
، من حيث 2االختالفات الثقافية تؤدي إىل اختالفات يف االنفعاالت، خاصة يف مستوى التفعيل واالاثرة االنفعالية 

 ظهور االنفعاالت السلبية واالجيابية، ومستوى تفعيلها. شدة 
االنفعاالت لديها وظيفة ثقافية حبيث تساعد على اجناز األهداف االجتماعية وحل املشكالت االجتماعية، وابلتايل 

ماعية هي عنصر يساعد على التكيف مع احلياة االجتماعية، واالختالل فيها قد يؤدي الختالل التكيف مع البيئة االجت
وهنا يظهر الالسواء أو املرض. حبيث أن التفاعالت االجتماعية تلعب دورا مهما يف متثل االنفعاالت وتصنيفاهتا اليت 

فاالختالف عن التعبري االنفعايل .  تنتجها الثقافة، أي أن التفاعل االجتماعي ينقل الثقافة مبا فيها طرق التعبري االنفعايل
حسب النظم واملعايري االجتماعية والقيم ،   3لفرد على أن يكون شخص جيد يف ثقافتةومتثله جد مهم، فهو يساعد ا
 .4االجتماعية اليت تفرزها الثقافة 

إىل الفرد من خالل التفاعل االجتماعي، والتفاعل االجتماعي يتم من خالل اللغة، فاللغة تلعب ابلتايل فإن الثقافة تنقل  
دور مهم يف االحساس ويف التعبري عن االنفعاالت، حبيث ان اختالف اللغات يصاحبه أحياان اختالف يف األلفاظ 

 .5والتعبريات االنفعالية 
العاطفة االجيابية وتصنيفها خيتلف حسب  الوجهية واالنفعالية، وادراك  التعابري  فادراك  حىت من حيث منط االدراك، 

 . 6الثقافات

 
1Cathia Papi. (2016). The influence of culture on the expression of emotions in online social networks. ESSACHESS. 

Journal of Communication Studies, 9(218), pp. 33-42. 
2 Nangyeon Lim. (2016). Cultural differences in emotion: differences in emotional arousal level between the east and 

the west. Integer Med RES, 5, pp. 105-109. 
3 Batja Mesquita, Michael Boiger& Jozefien De Leersnyder. (2017). Doing emotions : the role of culture in everyday 

emotions. European Review of Social Psychology, 28(1), pp. 95-133 
4 David Mutsumoto& Hyi Sung Hwang. (2011). Culture and emotion: The integration of biological and cultural 

contributions. Journal of Cross-Cultural Psychology, pp. 1-28. 

5 Cathia Papi. (2016). The influence of culture on the expression of emotions in online social networks. ESSACHESS. 

Journal of Communication Studies, 9(218), pp. 33-42. 
6 Jan B. Engelmann& Marianna Pojosyan. (2013). Emotion perception across cultures: The role of 

cognitive mechanisms. Frontiers in Psychology, 4(118), pp. 1-10. 
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اضافة إىل ذلك، فإن الثقافة تسمح ابلضبط والتعديل االنفعايل حسب اجملموعات االجتماعية اليت ينتمي إليها الفرد، 
 . 7الثقافية تفرض على الشخص التصرف واالنفعال وفق طريق معينة دون غريها حيث أن بعض اجملموعات االجتماعية  

ما ميكن أن خنلص له يف األخري أن االنفعاالت ليست عاملية، بل ختتلف حسب الثقافات والتعبريات االنفعالية، وهذا 
 .8من حيث الشدة والتفعيل 

ح لنا دور الثقافة وأتثرياهتا يف االنفعال، نسعى اآلن بعد هذا العرض املوجز الذي مل نسهب فيه ابحلديث، والذي أوض 
 إىل معرفة العالقة اليت جتمع بني الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي. 

 الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي:  .3
ذه االختالفات إن الثقافة عرب العامل حتمل التقاليد الفردية املختلفة، واملعتقدات، واملعايري وجتعل األفراد يف وحدة، ه    

تؤثر على طرق التواصل، وعلى السلوك، والقيم. كما اهنا تؤثر على طريقة األفراد يف التواصل خالل مواقع التواصل 
 . االجتماعي

إن مواقع التواصل االجتماعي جتمع بني األفراد من خمتلف الثقافات مع بعض يف "قرية صغرية" ، فاألشخاص املغرتبني 
واقع التواصل االجتماعي من اجل أن يصبحوا أكثر تكيفا مع الثقافة املضيفة )يف حالة اهلجرة( مييلون إىل استخدام م

 .9يف مرحلة التكيف، ومن اجل احملافظة على الروابط مع املنزل يف دوهلم 
 مواقع كما أن بعض الدراسات أظهرت بعض الروابط بني الثقافة ابعتبارها متثل كل ما هو مرتبط ابحلياة الواقعية، وبني 

 التواصل االجتماعي ابعتبارها متثل ما هو افرتاضي.
حول ادراك الدعم االجتماعي من طرف مستخدمي الفيس بوك يف   (Olson, Liu& Shultz)  10يف دراسة قام هبا   

ي اجملتمع األمريكي، سواء يف احلياة االجتماعية احلقيقية، أو االفرتاضية، حيث خلصت إىل أن ادراك الدعم االجتماع
املادية،  )املرتبط  ابملساعدات  الدعم االجتماعي  الثالثة من  عال مع  األصدقاء وجها لوجه، وهذا ابلنسبة لألنواع 

 واملعلومات، واالنفعالية(، وهذا حتقق حىت ابلنسبة ألصدقاء الفيس بوك حسب عدد الساعات املمضية فيه.

 
7 Brett Q. Ford& Tris B. Mauss. (2015). Culture and emotion regulation. Current Opinion in Psychology, 3, pp. 1-5. 

8 Rachael E. Jack, Oliver G. B. Garrod, Hui Yu, Roberto Caldara& Philippe G. Schyns. (2012). Facial expressions of 

emotion are not culturaly universal. PNAS, 109(19), pp. 7241-7244. 

9 Rebecca Sawyer& Guo-Ming Chen. (2012). The impact of social media on intercultural adaptation. Intercultural 

Communication Studies, 4(2), pp. 151-169. 

10 Deborah A. Olson, Jeanny Liu& Kenneth S. Shultz. (2012). The influence of facebook usage on perceptions of 

social support, personal efficacy, and life satisfaction. Journal of Organizational Psychology, 12(3/4), pp. 133-144. 
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لذين لديهم تواصل اجتماعي كثري، لديهم شخصيات تنبأ  كما أن املستخدمني املشهورين )الشعبيني( يف الفيس بوك ا
بصداقات كثرية يف العامل احلقيقي، أو تنبأ ابمليل إىل وضع عالقات سطحية. كما أن العدد احلقيقي لألصدقاء يف العامل 

ذي يشمل ، وهنا يتجلى جيدا النقل بني العامل احلقيقي وال11احلقيقي ينبأ هو اآلخر بعدد األصدقاء يف الفيس بوك 
 الثقافة و العامل االفرتاضي.

، فهي تؤثر على الدماغ البشري، وكنتيجة 12انتشار مواقع التواصل عرب العامل أظهر أتثريات خمتلفة على الثقافات الفردية
، 13على جودة حياته. كما ان التفاعالت عرب مواقع التواصل االجتماعي حتمل الكثري من التهديدات على األفراد واجملتمع

بوك مثال  الفيس  استخدام  الواضح جدا من خالل  اخلاصة 14خاصة من حيث خطر اخلصوصية  احلياة  ، حبيث أن 
 أصبحت تشارك مع الغرابء. 
التواصل االجتماعي تلعب دورا مهما يف التأثري على الثقافة، االقتصاد، والنظرة حنو العامل. ميكن أن نستنتج أن مواقع  

إهنا جتعل األشخاص يتبادلون األفكار، ويرتبطون أبمور معينة، وحشد القضااي ضد من يعتربوهنم أعداء هلم. هذه املواقع 
ال امام كل األصوات واألشخاص ابحلديث يف ما حمت حدود التواصل، وخلقت قنوات ال مركزية التواصل، وفتحت اجمل

يريدون ويف الوقت الذي يريدون. كما تساعد على التعلم، واالرتباط مع خمتلف اجملموعات العلمية املتخصصة، وتسهل 
 التواصل مع األصدقاء والعائلة، وهتدم العوائق الثقافية.

العزلة و  الثقة والراحة من مكان آلخر، ابملقابل، هلا أتثريات سلبية، حيث أهنا جتمع بني  الثقافة، فهي تسرق  آتكل 
وتعوض العالقات احلقيقية، والدعم االنفعايل واجلسدي الواقعي، كما أهنا تسلب التحكم الذايت والقدرة على التفكري 

االكتئاب   املستقل، وتقصي العالقات احلقيقية، حبيث ألغت الزايرات املنزلية واالكتفاء ابلتواصل الرقمي، وأتدي إىل 
 .15والقلق والتنمر والرهاب 

 
11 Daniele Quercia, Renaud Lambiotte, David Stillvell, Michal Kosinski& Jon Sroucroft. (2012). The personality of 

popular facebook users. Session: Social Network Analysis, February 11-15, 2012, Seattle, WA, USA, pp. 955-964. 

12 Rebecca Sawyer& Guo-Ming Chen. (2012). The impact of social media on intercultural adaptation. Intercultural 

Communication Studies, 4(2), pp. 151-169. 
13 Nantascha Zeitel- Bank& Ute Tat. (2014). Social media and its effects on individuals and social systems. 

International Conference, 25-27 June 2014. Portoroz, Slovenia. Management, Knowledge and Learning. 

14 Bernhard Debatin, Jennette P. Lovejoy, Ann-Kathrin Horn& Brittany N. Hughes. (2009). Facebook and online 

privacy: Attitudes, behaviors, and unintended consequences. Journal of Computer Mediated Communication, 15, 

pp. 83-108. 

15 Jacob Amedie. (2015). The impact of social media on society. Advanced Writing: Pop Culture Intersections, 2, 

pp. 1-20 
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منه الثقافة تؤثر على مواقف التواصل االجتماعي من خالل التواصل وطرقه، ويف نفس الوقت تتأثر هبذه املواقع من 
 خالل أتثرياهتا على الفرد وحياته االجتماعية، سواء ابإلجياب أو السلب. 

من التفاعالت، وابلتايل العديد من االنفعاالت. سنسعى يف العنوان هذا كون هذه املواقع جتعل األفراد خيتربون العديد  
 املوايل أن نبني خمتلف العالقات بني االنفعال ومواقع التواصل االجتماعي. 

 مواقع التواصل االجتماعي واالنفعال:  .4
االنفعال ضمن مواقع التواصل االجتماعي كان حمل اهتمام العديد من الباحثني حسب ما تظهره دراسة منهجية يف     

فرحة  )قلق، خوف،  منفصلة  وكانفعاالت  )سليب/اجيايب(،  االاثرة  االنفعال من حيث  دراسة  مت  الصدد، حيث  هذا 
عالية، وكتفعيل انفعايل )عال/منخفض(، واألحاسيس وغريهم(،  وكتفاعل بني االنفعاالت كبىن منفصلة واالاثرة االنف

 .16اجلماعية، وكانفعاالت معدية بني املستخدمني، ومن حيث حضور االنفعال من عدمه 
التعبري عن االنفعاالت يرتبط بدرجة االهتمام بعدد من اجملاالت )الرايضة، األفالم، السياسة،  ميل املستخدمني إىل 

17  لفن، الصحة والدين( عند مستخدمياألخبار، العلم، االقتصاد، ا
Twitter  ، حبيث أن االهتمام مبجال معني يرفع

من القدرة على التعبري االنفعايل حوله، وكذا يف كمية ونوعية االنفعاالت املفرزة. يتضح من جهة أخرى أن انفعاالت 
، ونرجع عدم 18بادلة حسب األفراداملستخدمني عرب مواقع التواصل االجتماعي أهنا متقارب فيما بينها، لكن ليست مت

 تبادليته إىل اختالف اخللفيات الثقافية والشخصية للمتفاعلني فيما بينهم.
إن األشخاص يشاركون ويتفاعلون بشكل خمتلف بني قنوات الفيس بوك، وبقصد أكرب وانفعاالت سلبية يف الرسائل   

اركة االنفعالية االجيابية يف كل قنوات وجمموعات الفيس بوك ابلنسبة جملتمع الدراسة، كما أهنم يشعرون ابلرضا بعد املش 
الكشف عن االنفعاالت الناجتة عن قراءة منشور ضمن الفيس بوك، حيث   (lin& Utz)  حاول .  19اليت يهتمون هبا 

 
16 Hissu Hyvarinen& Roman Beck. (2018). Emotions trunp facts: The role of emotions in on social media: A literature 
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Doi:10.1109/DSAA.2015.7344887. 

18 Saike He, Xiaolong Zheng, Daniel Zeng, Chuan Luo& Zhu Zhang. (2016). Exploring entrainment patterns of human 

emotion in social media. PLoS ONE, 11(3): e0150630, pp. 1-19. 

19 Natalya N. Bazarova, Yoon Hyung Choi, Victoria Schowanda Sosik, Dan Cosley& Janis Whitlock. (2015). Social 
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. هذا 20اتضح أن االنفعاالت االجيابية تنتشر أكثر من االنفعاالت السلبية أثناء تصفح الفيس بوك يف اجملتمع األمريكي 
رمبا بسبب سهولة العالقات ووضوحها يف اجملتمع األمريكي، حبيث أن التواصل بني مستخدمني عرب الرسائل يكون جد 
قليل مقارنة ابلوقت الذي ميضونه مع بعض ويتبادلون فيه االنفعاالت، عكس املنشورات فهي ذات طابع اجتماعي 

األف انشغال  وبسبب  معينة،  وجمموعات  أكثر  التواصل  وميوالت  مواقع  من  مما جيعل  الواقع،  يف  االلتقاء  يصعب  راد 
 االجتماعي املكان األمثل لتبادل االهتمامات واألفكار واالنفعاالت ذات الطابع االجتماعي.

التفاعالت االجتماعية الكثرية ترتبط ابلتأثري العايل لالنفعاالت بني مستخدمني اثنني، أي كلما كان هناك تفاعل أكرب 
 .21اك افراز انفعايل أكرب، وأتثري االنفعاالت السلبية أقوى بكثري من االجيابية حسب ما خلص إليه كان هن

يبادرون للتواصل بطريقة سريعة جدا داخل اجملموعات، كما أن الذكور  الذين  السلبية تكثر عند األفراد  االنفعاالت 
األفراد   أن  االانث. كما  من  أسرع  التواصل  يف  للمبادرة  نفس يباشرون  لديهم  الذين  ابآلخرين  االرتباط  يفضلون 

االهتمامات.  هذا عكس األفراد املنبسطون، الذين  يبادرون للتواصل اكثر بطئ، رمبا يرجع هذا إىل كون لديهم تواصل 
 .22أكرب خارج اجملموعة ضمن الفيس بوك 

ء يف الفيس بوك صغرية وكثيفة، رمبا العتبار إن األفراد يشاركون االنفعاالت االجيابية والسلبية عندما تكون شبكة األصدقا
عامل الثقة والسرية. السماع أبن صديق يف الفيس بوك مضطرب جيعل األصدقاء يرسلون ويعلقون أبكثر عاطفية ودعما 
يف التعليقات. ان استقبال اإلعجاابت الكثرية، والتعليقات بلغة اجيابية ينمي لدى صاحب املنشور االحساس ابلقيمة 

والنقص الذات ابهلزمية  يشعر  جتعله  السلبية  بينما  ابلدفء،  التواصل  23ية، كاإلحساس  مواقع  قدرة  إىل  يوحي  هذا   ،
 االجتماعي يف التأثري على شخصية األفراد احلقيقية. 

 
20 Ruoyun Lin& Sonja Utz. (2015). The emotional responses of browsing facebook: Happiness, envy, and the role 

of tie strength. Computers in Human Behavior, 52, pp. 29-38. 

1- 21 Xioahui Wang, Jia Jia, Jie Tang, Boya Wu, Lianhong Cai& Lexing Xie. (2007). Modeling emotion 

influence in image social networks. IEEE Transactions on Affective Computing, 6(1), pp. 1-13. 

22 Damica Vukadinovic Greetham, Robert Hurling, Gabrielle Osborne& Alex Linley. (2011). 7 th Conference on 

applications of social network analysis: Social networks and positive and negative affect. Procedia-social and 

behavioral sciences, 22, pp.4-13. 
23 Movia Burke& Mike Develin. (2016). Once more with feeling: Supportive responses to social sharing on 

facebook. CSCW16, February 27-march 02, 2016, San Fransisco, CA, USA. 

http://dx.doi.org/10.1145/2818048.2835199. 

http://dx.doi.org/10.1145/2818048.2835199
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واجملموعات،  املواقع،  مع  عاطفي  انفعايل  تعلق  إىل  تؤدي  أن  ميكن  االجتماعي  التواصل  مواقع  ضمن  التفاعالت 
 بسبب كثافة احلديث وسهولته. ،  24واألشخاص 

األمطار حىت البيئة الفيزايئية من شأهنا التأثري على احلالة االنفعالية لألشخاص، وقد تسبب عدوى انفعالية، فهطول  
يؤثر مباشرة على احملتوى االنفعايل للرسائل، حبيث تكون أكثر شاعرية ولطافة، كما أهنا تؤثر على حالة رسائل األصدقاء 

 . 25اآلخرين الذين يعيشون يف مدن ال تشهد هطول االمطار 
فعالية تتماشى واحلدث إن االنفعاالت معدية، فانتظار حدث معني أيثر على االنفعاالت الشخصية ويؤدي إىل ااثرة ان  

، فقد يعلق الفرد على 26املنتظر، كما أن قرار كتابة تعليق معني من عدمه يتأثر بشكل جوهري ابالنفعاالت الشخصية
 صورة أعجبته، او يعلق ابلسلب على منشور يغضبه. 

ات والتعليقات، العدوى االنفعالية تظهر خارج تفاعل الشخص مع األشخاص اآلخرين، يف حمتوى األخبار واملنشور 
فعندما تنقص التعابري االجيابية لآلخرين أثناء التفاعل معهم،  جتعل الشخص يتجه حنو منشورات أقل اجيابية وأكثر 

العكس يظهر  السلبية  االنفعالية  التعابري  تنقص  اليت .27سلبية، وعندما  االنفعالية  التعبريات  ان  إىل  النتائج حتيل  هذه 
 وك تؤثر على انفعاالتنا الشخصية. ينتجها اآلخرون يف الفيس ب

قد يرتبط االنفعال ابجملموعات اخلاصة وحمور اهتمامها، ففي دراسة على خطاب األمهات عرب الفيس بوك، تبني أن   
أغلب خطاابت وحوارات االمهات هو حول تطلعات االمومة، كما أن األم تعرب عن االنفعاالت السلبية اليت تظهر 

 ، حيث تعترب األمهات هذه اجملموعات فضاء للتفريغ االنفعايل. 28رنة ابالنفعاالت االجيابية عند جماهبة احملن مقا
يف دراسة مقارنة بني املستخدمني حقيقي اهلوية يف مواقع التواصل االجتماعي، ومزيفي اهلوية، تبني أن حقيقي اهلوية   

قية لديهم مثل املتعة، احلزن، الغضب، اخلوف، يكشفون عن تصنيفات انفعالية متعددة ترتكز على جتارب احلياة احلقي
 

24 Yulia Rahmadini& Rizal Edy Halim. (2018). The influence of social media towards emotions, braind relationship 

quality, and word of mouth (WOM) on concert’s attendees in Indonesia. MATEC Web of conferences, 150: 05058, 

pp. 1-9. 

25 Lorenzo Coviello, Yunkyu Sohn, Adam D. J. Kramer, Cameron Marlov, Massimo Franceschetti, Nicholas A. 

Christakis& James H. Fovler. (2014). Detecting emotional contagion in massive social networks. PLoS ONE, 9(3): 

e90315, pp. 1-6. 

 
26 Hissu Hyvarinen& Roman Beck. (2018). Emotions trunp facts: The role of emotions in on social media: A literature 

Review. Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Science, pp. 1797-1806. 

27 Adam D. J. Kramer, Jamie E. Guillory& Jeffrey T. Hancock. (2013). Experimental evidence of massive- scale 

emotional contagion through social networks. PNAS, 111(24), pp. 8788-8790. 

28 Theresa M. De Los Santos, Lauren M. Amaro& Nataria T. Joseph. (2019). Social comparison and emotion across 

social networking sites for mothers. Communication Reports, 32 (2), pp. 82-97. 
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هذا لكون اهلوية السرية ترتبط أبهداف معينة، ،  29بينما مزيفي اهلوية، ينشرون منشورات حمددة إلجناز أهداف حمددة 
 واليت تتطلب انفعاالت معينة. وحىت من حيث التعبري عنها من عدمه، فقد تكون مزيفة. 

لكن على العموم، أغلب املستخدمني الفاعلني يف منصات التواصل االجتماعي، وحوايل النصف منهم يظهر انفعاالت 
فمثال مستخدمي   .30 تنعكس على شدة استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي قوية، ومتنوعة اجيابية وسلبية، واليت

الفيس بوك يستخدمونه كثريا وبكثافة، واكثر كشف عن االنفعاالت )االجيابية والسلبية(، والعالقة بني كثافة استخدام 
ث أن الفيس بوك يعترب ، حبي31الفيس بوك والكشف عن االنفعاالت يتوسطها احلاجة الكبرية على التعبري العاطفي 

 وسيلة سهلة وفورية للتعبري عن االنفعاالت، ومرات تضمن السرية مع أشخاص غري معروفني.
وابلرغم من ذلك، فإن كثافة استخدام الفيس بوك يرتبط ابملوجب مع مستوايت االكتئاب، فكلما زادت مدة االستخدام   

، حبيث أن التفاعل 32يف الفيس بوك ترتبط اجيااب ابالكتئاباليومي ترتفع معه درجات االكتئاب. كما أن النشاطات  
فإن  املستخدم، وابملقابل  االكتئاب لدى  ينمي  قد  السلبني  التواصل مع بعض األشخاص  او  املنشورات،  مع بعض 
ا املستخدم املكتئب من خالل رسائله ومنشوراته قد يؤثر على املستخدمني اآلخرين، وهذا ما كنا قد أشران إليه سابق

 من خالل العدوى االنفعالية. 
لكن هذا ليس ابلنسبة لكل املستخدمني، فاألشخاص ذوي تقدير الذات املرتفع يستقبلون املعلومات االجيابية بسعادة 
مقارنة ابملعلومات السلبية من طرف األصدقاء احلميميني عرب مواقع التواصل االجتماعي، لكن التأثري منعكس إذا كانت 

، فعدم الثقة يف اآلخر غري القريب جيعل من تصديقه 33قدمة من طرف أصدقاء بعيدين جدا )غري محيميني(املعلومات امل
 صعبا جدا. 

 
29 Mudasir Ahmad Wani, Nancy Agarwal, Suraiya Jabin& Syed Zeeshan Hussain. (2019). Analyzing real and fake 

users in facebook network based on emotions. 11th International Conference on Communication Systems& 

Networks (COMSNETS), pp. 110-117. 

30 Gunilla Widen, Johanna Lidstrom, Malin Brannback, Isto Huvila& Anna-Greta Nystron. (2015). Mixed emotions 

in active social media use-fun and convenient or shameful and embarrassing?. In iConference 2015 Proceedings, pp. 

1-74. 

31 Han Lin, William Tow& Lin Qiu. (2014). Emotional Disclosure on social networking sites: The role of network 

structure and psychological needs. Computers in Human Behavior, 41, pp. 342-350. 

32 Grace Pauline A. Maglunog& Morison Felicidad R. Dy. (2019). Facebook usage and depression levels of selected 

Filipino college students. International Journal of Psychology and Educational Studies, 6(2), pp.35-50. 

33 Jiangmeng Liu, Cong Li, Nick Carcioppolo& Michael North. (2016). Do our facebook friends make us feel worse? 

A study of social comparison and emotion. Human Communication Research, pp. 1-22. 
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التفاعالت  أن  حيث  خمتلفة،  وطرق  أبشكال  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  يتجلى  االنفعال  أن  نستنتج  هنا  من 
 نفعال إىل مواقع التواصل االجتماعي. االجتماعية واليت تتم من خالل التواصل، والذي بدوره ينقل اال

هذا يعيدان إىل االفرتاض الرئيسي اليت تسعى هذه املراجعة النظرية للدراسات السابقة من االجابة عليه، والذي حييل إىل 
، ان االنفعال يتوسط العالقة بني الواقع واخليال، بني احلقيقة واالفرتاض، أي بني الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي

 وهذا ما سنسعى لرتكيبه انطالقا مما سبق.
 االنفعال وسيط بني الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي:  .5

التواصل يتضمن شروط ثقافية، فالثقافة تنتظم على شكل نظام من الرموز املتعارف عليها يف بيئة معينة، وعلى مجيع     
 . مستوايت التواصل، وابلتايل التواصل هو طريقة لنقل الثقافة

هناك أمهية ابلغة لدور االعالم الرقمي يف حتويل االنفعاالت عرب القنوات الرقمية، وابلتايل التأثري على الثقافات والتغري 
، 34من بعض أشكاهلا ومظاهرها، حيث أن البيئة الرقمية تؤثر على اجملال االنفعايل والثقايف من خالل املواءمة االنفعالية 

لة عنها جيب أن يتم من خالل عرضها بطريقة جتعل املتلقي يشعر ابنفعاالت اجيابية اجتاهها، فتقبل ثقافة ما لعناصر دخي
 فال ميكن أن يتقبل عنصر ما وهو يكرهه. 

موقع     النزاعات   Twitterيلعب  من  اخلفض  يف  أو  التصعيد  عملية  يف  سواء  االنفعاالت،  استثارة  يف  مهما  دورا 
ع السياسي أو الديين، او حىت االجتماعي جتعل املستخدمني يفرزون انفعاالت ، حبيث أن املنشورات ذات طاب35واحلروب

عالية الشدة قد تؤدي يف بعض األحيان إىل االنتفاضة أو احلروب، سواء على دوهلم او على دول أخرى، أو قد تؤدي 
 إىل العنف واحلروب الطائفية وغري ذلك. 

ا التواصل  مواقع  أطول يف  وقتا  املستخدم  احلال كلما قضى  عليه أتثريات سلبية يف حسن  الجتماعي، كلما ظهرت 
االنفعالية لديه، وتنقص من جودة احلياة لديه يف حياته العادية، وحتد من مدى توافقه مع البيئة االجتماعية والثقافية 

التواصل االجت الوقت املستغرق يف وسائل  العالقة بني  يتواجد هبا. حسن احلال االنفعالية تتوسط  ماعي وجودة اليت 
العالقات لدى املستخدمني، مما يعين أنه كلما زاد وقت االستخدام كلما اضطربت احلياة االنفعالية، ويتبعه أتثري سليب 

الواقعية العالقات  ان 36على  االكتئاب، كما  به إىل  يستنفذ عاطفيا ويقود  الشخص  املفرط جيعل من  فاالستخدام   ،
 

34 Katrin Doveling, Anu A. Harju& Denise Sommer. (2018). From mediatized emotion to digital affect cultures: New 

technologies and global flows of emotion. Social Media+ Society, pp. 1-11. 
35 Constance Duncombe. (2019). The politics of twitter: Emotions and the power of social media. International 

Political Sociology, 13, pp. 409-429. 

 
36 Spencer Palmer Christensen. (2018). Social Media use and its impact on relationships and emotions. All These and 

Dissertations, 6927. 
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كل متكرر، ومالحظة أساليب حياة راقية جتعل الشخص يقع يف املقارانت مالحظة أشكال معينة من التفاعالت بش
 غري املنطقية، مما قد جتعل منه يضطرب يف عالقاته الواقعية، أو ينتفض ضد الثقافة السائدة يف البيت أو اجملتمع. 

أظهرت النتائج أن   يف املقابل، يف دراسة ابلدمنارك مت مقارنة جمموعة ال تستخدم الفيس بوك مع جمموعة تستخدمه.
االبتعاد عن الفيس بوك )عدم استخدامه( لديه أتثريات اجيابية على حسن احلال: ينمي الرضا عن احلياة، وانفعاالهتم 

واملدمنني ابستمرار  املستخدمني  عكس  اجيابية،  أكثر  على 37تصبح  مبنية  الواضحة  غري  املقارانت  بسبب  وهذا   ،
 فرتاضي والعامل احلقيقي املعاش. االنفعاالت املفرزة بني العامل اال 

لكن جيب االشارة إىل أن الثقافة بدورها تؤثر على مواقع التواصل االجتماعي، حيث مت مالحظة أن حضور كلمات 
مقارنة ابلكلمات   %40عاطفية يف الرسائل عرب مواقع التواصل االجتماعي ينمي ويزيد من انتشارها بنسبة  -أخالقية

األخرى املتداولة، كما أن العدوى األخالقية تنتشر بني أعضاء اجملموعات، واللغة األخالقية االنفعالية تنمي من هذا 
من 38االنتشار جتعل  اجيابية،  انفعاالت  وحتمل  وحمرتمة  أخالقية  بطريقة  يتواصلون  الذين  املستخدمني  أن  حبيث   ،

  معه ميتصون تلك القيم واألخالق واالنفعاالت، والعكس ابلعكس صحيح. املستخدمني اآلخرين املتفاعلني  
إن عدم القدرة على التوافق مع الثقافة السائدة مبفهومه الواسع يعرب ويعلل ظهور االضطراابت االنفعالية املختلفة، وهذا 

ب والقلق يظهرون االنفعاالت السلبية بدوره يؤثر على العامل االفرتاضي، فاألفراد الذين لديهم مستوايت عالية من االكتئا
للتعبري عن االنفعاالت االجيابية يرتبط ابلسالب   (Emoji) على الفيس بوك حبدة. يف املقابل، استخدام الرموز االنفعالية  

مع مستوايت التوتر، فكلما كان الفرد متوترا ينقص تعبريه عن االنفعاالت االجيابية. عند املقارنة حسب جمموعات 
املرتبطة ابلكلمات، والرموز االنفعالية املستخدمة يف   السن، اليافعني يستخدمون بشدة كل من االنفعاالت  الشباب 

،  39منشوراهتم، كما ان العالقة بني التعبري االنفعايل وحسن احلال االنفعالية واضح عند جمموعة اليافعني عرب الفيس بوك 
 هذا ابعتبار سن الشباب سن التفاعل واألمزجة. 

 
https://scholarsarchive.byu.edu/etd/6927. 

37 Mortn Tromholt. (2016). The facebook experiment: Quitting facebook leads to higher levels of well-being. 

Cyberpsychology, Behavior, and social networking, 19(11), pp. 661-666. 
38 William J. Brady, Julian A. Wills, John T. Jost, Joshua A. Tucker& Jay J. Van Bavel. (2016). Emotion shape, the 

diffusion of moralized content in social networks. PNAS, pp. 1-6. 

39 Michele Settanni& Davide Marengo. (2015). Sharing feelings online: Studying emotional well-

being via automated text analysis of facebook posts. Front.Psychol, 6: 1045, pp. 1-7. 
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اك فروق جوهرية  يف الكشف عن االنفعاالت بني مواقع التواصل االجتماعي والعامل احلقيقي تعزو ملواقع التواصل هن
، حبيث أن األفراد يعربون عن انفعاالهتم يف مواقع التواصل االجتماعي أكثر من التعبري عنهم يف الواقع، 40االجتماعي 

قص اخلجل، أو ان املستخدمني اآلخرين الذين يتم التفاعل معهم ال بسبب رمبا غياب التواصل البصري املباشر مما ين
 يعرفونه يف العامل الواقعي.

الفيس أكثر نرجسية، وتقدير الذات وانبساطية مقارنة ابلذين ال يستخدمون لكن من حيث الشخصية، مستخدمي  
الفيس بوك. كما ان املستخدمني لديهم مستوايت مرتفعة من الدعم االجتماعي والرضا عن احلياة والسعادة مقارنة بغري 

احلياة والرضا عن  والسعادة  الذات  وتقدير  االنبساطية  اجملموعتني،  عند كال  والدعم   املستخدمني.  النفسي  والصمود 
 .41االجتماعي من جهة، واالكتئاب والقلق وأعراض التوتر من جهة أخرى مرتبطني سلبا 

منه ميكن القول أن االنفعال يلعب دورا جوهراي يف نقل الثقافة عرب التفاعالت االجتماعية والتواصل إىل مواقع التواصل  
بدورها  االجتماعي  التواصل  مواقع  وان  واالجتماعية   االجتماعي،  الفردية  الثقافة  على  تؤثر  معينة  انفعاالت  تفرز 

 للمستخدم، سواء ابلسالب أو املوجب. 
 استلزامات وخالصات:  .6

اننا بعد االطالع على خمتلف الدراسات السابقة وحتليلها، مت اخلروج ببعض النتائج وبعض االشكاليات اليت ظهرت    
 كربى لتكون قاعدة مستقبلية للبحوث يف هذا اجملال.   لنا، حناول عرضها بشكل موجز على شكل حماور

من خالل الدراسات السابقة اليت مت بناء املقال هبا، اتضح لنا أن قياس االنفعاالت عرب اشكالية القياس:   -6-1
 مواقع التواصل االجتماعي مت وفق ثالث حماور كربى: 

 سواء من خالل قياس ادراكات األفراد عرب املقاييس وسرب اآلراء.   •
من خالل الشخص كسياق: أي قياس االنفعال مباشرة يف تفاعل الشخص عرب مواقع التواصل االجتماعي  •

 من خالل الكلمات واجلمل والتعليقات، والرموز واملنشورات. 
 أو من خالل برامج حاسوبية تقيس الشدة االنفعالية.  •

 
40 Iryna Pentina& Lixuan Zhang. (2016). Effects of social support and personality on emotional disclosure on facebook 

and real life. Behaviour& Information Technology, pp. 1-9. 

41 Julia Brailovskaia& Jurgen Margraf. (2016). Comparing facebook users and facebook non-users: Relationship 

between personality traits and mental health variables- An exploratory study. PLos ONE, 11(12): e0166999, pp. 1-

17. 
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لف حسب اللغة والثقافة السائدة، سواء يف وبعض ان أظهران أن االنفعاالت ذات طابع ثقايف، فإن التعبري عنها خيت
احلياة االجتماعية الواقعية، أو االفرتاضية، وابلتايل فإن الدراسات حول االنفعاالت عموما يصعب عليها جدا أن تعمم 

 نتائجها، وهذا خصوصا يف العامل العريب، حبيث جيب القيام مبسح شامل من أجل تعميم النتائج.
ا يسمى ابلتعبري املزدوج عن االنفعاالت االجيابية والسلبية، حيث أنه ميكن أن يعرب عن انفعال اضافة إىل ذلك، هنالك م

اخلوف ابنفعال الفرحة مثال، ولنعطي مثاال،  قد يصادف ان يكون شخصا ما يف حالة انفعالية سلبية ترتبط حبياته 
توح برموز وكلمات ال  بوك  الفيس  الرسائل عرب  لكنه جييب يف  قياس الواقعية،  احلقيقية، وابلتايل  االنفعالية  ي حبالته 

االنفعال يف هذه احلالة قد حيتاج ألدوات معينة دون أخرى، كما ميكن اعتبار التعبري املزدوج عن االنفعاالت عرب مواقع 
 التواصل االجتماعي كإشكالية مهمة حباجة لإلجابة عليها.
تواصل االجتماعي مثل الفيس بوك، حيث أننا قد جند بعض قد نالحظ بعض بوادر النفاق االجتماعي عرب منصات ال

األفراد تستخدم عبارات انفعالية وهي ال تشعر هبا أصال، فمثال قد يعلق شخص ما على زميل معني أو يضع اعجااب 
 معني على منشور معني، لكنه يف حقيقة األمر ال يعرب عن حالته االنفعالية. 

ة ال ترتبط ابلفرد وحياته الشخصية، بقدر ما ترتبط بقضااي اجتماعية عامة، من جهة أخرى قد تظهر انفعاالت معين
فمثال شخص ال يهتم بكرة القدم على االطالق، عند رأيته ملنشور يتحدث عن فوز منخب وطين فقد تنتابه انفعاالت 

معينة وال ترتبط حبالته الفرحة مثال، وهنا هي انفعاالت ترتبط مبجموعات اجتماعية، او وطنية، أو دينية، أو عرقية  
 النفسية والشخصية. هذا ما يطرح اشكالية القياس أيضا. 

 مواقع التواصل االجتماعي والعالج النفسي:  -6-2
بعد ان اتضح لنا سابقا أن االنفعال الذي يرتبط ابلثقافة يؤثر على استخدام مواقع التواصل االجتماعي،    

ماعي تعيد التأثري على الثقافة السائدة، فإنه هبذا ميكننا أن نستخدم واالنفعاالت اليت تفرز يف مواقع التواصل االجت
مواقع التواصل االجتماعي من خالل الضبط والتحكم االنفعايل يف عالج سوء التوافق مع الثقافة )أي االضطراابت 

                   هذا احملور من األحباث.  االنفعالية والسلوكية( الناجتة. هذا الطرح يفتح اآلفاق مستقبال امام الباحثني يف التفكري يف 

  اخلالصة .7
يعلب االنفعال دورا مهما يف النقل بني الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي يف االجتاهني، سواء ابإلجياب او السلب.    

املراجعة النظرية للدراسات السابقة مدخل لعرض اهم الدراسات يف هذا اجملال من منطلق شكويل مجع بني تعترب هذه  
 لألحباث احمللية العربية يف هذا الصدد.   الواقع واالفرتاض، ومفرتضا ان االنفعال يلعب دور الوسيط بينها، وهي بوابة
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Abstract 

The Internet provides many features and services of knowledge and entertainment for its users, 

and for children, it provides several opportunities in the field of learning communication, games 

and entertainment, but it may have negative effects, as it is an open door to various events and 

personalities, so that conscious use is the best solution 

  Awareness is provided through new educational methods carried out by the school that hosts the 

child more than other institutions and this through media education 

This research paper will shed light on media education as an effective mechanism to protect 

children from information crimes and use cyberspace in a positive way 

Keywords: Media Education, Child, Informatics, Internet 

 
 ملخص  

ان االنرتنت وسيلة تقدم الكثري من املزااي واخلدمات املعرفية والرتفيهية ملستخدميها، وابلنسبة لألطفال فهي توفر فرصا عدة يف جمال  
التعلم، التواصل واأللعاب والتسلية، لكنها قد تكون ذات ااثر سلبية ذلك اهنا ابب مفتوح على خمتلف االحداث والشخصيات، ليبقى  

 االستخدام الواعي هو احلل األمثل 
ل الرتبية  ويتوفر الوعي من خالل أساليب تربوية جديدة تقوم هبا املدرسة اليت حتتضن الطفل أكثر من مؤسسات أخرى وهذا من خال 

 اإلعالمية 
لتفسري  وهذه الورقة البحثية ستلقي الضوء على الرتبية اإلعالمية كالية فعالة حلماية الطفل من جرائم املعلوماتية، حبيث سنتناول ابلتحليل وا

حىت يكون استخدامه    إمكانية مسامهة الرتبية من خالل املدرسة يف جتنيب الطفل الوقوع ضحية جلرمية معلوماتية ما يف ضوء جتارب دولية
 للفضاء االلكرتوين استخداما إجيابيا 

 الرتبية اإلعالمية، الطفل، املعلوماتية، االنرتنت الكلمات املفتاحية: 
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 مقدمة .1
 

إن التطور الكبري يف تكنولوجيا االعالم واالتصال جعل احلياة االجتماعية حياة وسيلة، ذلك أن كل فرد يستخدم     
الوسيلة االتصالية كل حسب حاجته، لدرجة أن أصبح حماطا ابلتكنولوجيا يف املنزل او الشارع او العمل وأينما تواجد، 

 مان حيث أنه ال مفر منها وتصل لدى البعض إىل حد اإلد
واألنرتنت هي أحد أهم أنواع هذه التكنولوجيا واليت تلقى اقباال كبريا اليوم من طرف خمتلف فئات اجملتمع الكبار منهم 
والصغار، هذه الفئة األخرية اليت تنبهر بكل ما هو جديد يف التكنولوجيا خصوصا جماالت اهتماماهتم واليت ترتكز أساسا 

 اهتا، مواقع التواصل االجتماعي ومواقع الكرتونية أخرى. حول األلعاب االلكرتونية وتطبيق
والتنشئة االجتماعية للطفل يف عصر حيكمه االعالم ووسائله اجلديدة أصبحت تستدعي القلق، ذلك أن وسائل اإلعالم 

خرى أصبحت تلعب الدور األكرب واحملوري يف هذه العملية خاصة امام الرتاجع لبعض مؤسسات التنشئة االجتماعية األ
مثل األسرة اليت ابتت عاجزة نوعا ما عن القيام ابملسؤوليات املنوطة هبا حبكم تغري الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت 

 أثرت على دورها يف تربية الطفل وتعليمه املبادئ الالزمة 
د اإلعالمية السلبية أو الضارة، وابلنسبة للعالقة بني الطفل والتكنولوجيا فان الرقابة األسرية غري كافية حلجب كل املوا

لتكون الوسيلة األكثر فعالية هي الرتبية اإلعالمية للطفل عرب املناهج املدرسية، وهذا من خالل تعليم الطفل لكيفية 
التعامل مع املضامني اليت يتلقاها عرب وسائل االتصال املختلفة ويف مقدمتها األنرتنت وهذا ليكون قادرا على التمييز بني 

جلرائم امل الوقوع كضحية  يتجنب  حىت  لألنرتنت  اجليد  االستخدام  مهارات  يكتسب  حبيث  والضارة  املفيدة  ضامني 
 املعلوماتية

وهلذا جاءت دراستنا اللقاء الضوء على الدور الذي ميكن ان تلعبه املدرسة يف الرتبية اإلعالمية للطفل، وجتسدت من 
 بية اإلعالمية املدرسية آلية فعالة حلماية الطفل من خماطر املعلوماتية؟ خالل التساؤل التايل: كيف ميكن أن تكون الرت 

 أمهية وأهداف الدراسة  .2
تكتسب الدراسة أمهية من خالل تناوهلا لشرحية مهمة وحساسة من اجملتمع واليت ابتت معرضة للعديد من املخاطر 

اآلابء واألمهات نتيجة االستخدام املتزايد   التكنولوجية وهي " شرحية األطفال"، حيث ظهرت عدة مشكالت اليوم لدى
وغري العقالين لألنرتنت، حبيث تسلط هذه الدراسة يف نفس الوقت  على جمموعة من الطرق واآلليات اليت ميكن أن 
تكون مفيدة يف مواجهة اآلاثر السلبية لألنرتنت على الطفل، حبيث ستدمج بني الرتبية واالعالم من خالل مفهوم الرتبية 

 ابلرتكيز على دور املعلم واملقرر الدراسي يف محاية الطفل من خماطر األنرتنت واملعلوماتية    عالميةاال



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) p: 57- 75-Vo: 4, No: 1, 2020 

 
 60 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

وعلى هذا تتأتى أمهية الدراسة من خالل التفكري يف كيف ميكن أن تساهم املدرسة يف الرتبية اإلعالمية للطفل وهذا 
 لابعتبارها من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية يف حميط الطف 

 وحتاول الدراسة حتقيق األهداف التالية: 
 اظهار الدور الذي ميكن ان تلعبه املدرسة يف الرتبية اإلعالمية للطفل لتجنب خماطر املعلوماتية -
 ابراز دور املقررات الدراسية يف الرتبية اإلعالمية -
 القاء الضوء على مفهوم الرتبية اإلعالمية  -

 اإلطار املفاهيمي للدراسة .3
 مفهوم الرتبية اإلعالمية  .1.3

لعام    يعرفها للشباب  الرتبية اإلعالمية  احملتوى اإلعالمي وأهدافه   2002مؤمتر  التعرف على مصادر  أبهنا: 
التحليل النقدي للمواد اإلعالمية وإنتاج هذه السياسية واالجتماعية والتجارية والثقافية والسياق الذي يرد فيه، وتشمل  

 املواد وتفسري الرسائل اإلعالمية 
وهي مصطلح يعين كيفية تنشئة الفرد بطريقة يستطيع من خالهلا التعامل والتعاطي مع وسائل اإلعالم، على 

 اختالفها مسموعة ومرئية ومطبوعة وشبكات التواصل االجتماعي 
ني الرتبية اإلعالمية كإحدى مفردات الرتبية األسرية من خالل تضمني مراحل وميكن أن يتم ذلك من خالل تضم

 التعليم املختلفة مقررا خاصا ابلرتبية اإلعالمية 
هي أيضا: اجلهود املخططة للمؤسسات الرتبوية والتعليمية الرمسية وغري الرمسية من خالل تنمية املهارات واملعارف 

  iلناقد للرسائل اخلاصة ابختيار الوسائل والتحليل ا
وعلى هذا ميكن ان نقول أهنا القدرة على القراءة النقدية للمضامني اإلعالمية عرب خمتلف الوسائل االتصالية 
وتقوميها وحتليلها انطالقا من اكتساب مهارات لذلك، من خالل مادة تربوية سواء كانت مقدمة من طرف املدرسة او 

 الوالدين او مجعية او غري دلك .... 
 ما مييز الرتبية اإلعالمية اهنا: و 
 ختتص يف التعامل مع كل وسائل االعالم  -
متكن االفراد من الوصول إىل فهم لوسائل االعالم االتصالية اليت تستخدم يف جمتمعهم والطريقة اليت تعمل هبا  -

 هذه الوسائل 
 تعلم افراد اجملتمع االيت:  -
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 وأهدافها السياسية واالجتماعية واالقتصادية... التعرف على مصادر النصوص اإلعالمية   •
 التحليل وتكوين اآلراء االنتقادية حول املواد اإلعالمية  •

وحاليا وبفضل التطور التكنولوجي يف وسائل االتصال فقد أصبحت األنرتنت الوسيلة األكثر استخداما لدى 
االلكرتونية أو تكوين صداقات او اإلكتشاف   الكثري ومنهم األطفال، وهذا الهنا تقدم عدة خدمات تتعلق ابأللعاب

 واملعرفة، هلذا فدراستنا ستتحدث عن الرتبية اإلعالمية ابلنسبة لألنرتنت وما صاحبها من وسائط معلوماتية
 مفهوم االعالم الرتبوي  .2.3

بثها القنوات تكون مسعية بصرية على غرار احملاضرات العلمية اليت ت هو مادة تربوية تبلغ بواسطة إعالمية غالبا ما
 iiالتلفزيونية العلمية 

يتمحور حول تضمني وسائل االعالم املختلفة مواد تربوية تعليمية من شأهنا أن   فاإلعالم الرتبويوعلى هذا  
تنمي االجتاهات السلوكية البناءة واملثل العليا يف اجملتمع، حبيث تكون الرتبية هي مادة إعالمية تبث للطفل على عكس 

ساسي من خالل إبراز كيفية التعامل مع اليت يكون فيها االعالم هو املتضمن يف الرتبية وحمورها األ  الرتبية اإلعالمية
 وسائله ومضامينه بطريقة نقدية وانتقائية  

 
 مفهوم املعلوماتية  .3.3

تعين علم املعاجلة، أو احلوسبة االلكرتونية   واليت  Informationمصطلح املعلوماتية مشتق من كلمة املعلومات
ت وشبكات االتصال وتطبيقاهتا يف خمتلف جماالت للمعلومات او خلق آيل هلا، وتشمل علوم احلاسوب وأنظمة املعلوما

  iiiالعمل اإلنساين، وهي نقطة تالقي تكنولوجيا املعلومات ابالتصاالت 

املعلوماتية هي استخدام املوارد احلديثة للمعلومات يف مجعها وحفظها واسرتجاعها من خالل   وعلى هذا نقول أن 
 أجهزة احلاسوب واهلواتف واألنرتنت

 مفهوم الطفل  .4.3
يعرف على أنه الشخص صغري السن منذ والدته حىت بلوغه، أي من سن الوالدة حىت النضج اجلنسي فالطفولة 

اإلنسانية اليت يعتمد فيها الطفل على والديه اعتمادا كليا فيما حيفظ حياته وفيها يتعلم  هي تلك الفرتة املبكرة من احلياة  
   ivللفرتة اليت تليها حىت النضج الفسيولوجي والعقلي 

 . مفهوم املؤسسة الرتبوية 5.3
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ات الالزمة للطفل، نقصد هبا املدرسة واليت تتأتى كمؤسسة اجتماعية تقوم بوظيفة الرتبية ونقل املعارف واملبادئ واملهار 
 واليت تساهم يف بناء وتنمية شخصيته فيما بعد

 وتقوم املدرسة بعدة مهام يف إطار التنشئة االجتماعية منها: 

 تعليم الطفل قيم جمتمعه وهذا يعد جزء لبناء شخصيته -
االجتماعية ومنها استخدامات تقدمي مناذج سلوكية للطفل للقيام مبختلف االدوار والتعامل مع خمتلف املواقف   -

 التكنولوجيا أين يندرج مفهوم الرتبية اإلعالمية املدرسية 

اعداد مناهج دراسية تتماشى مع املستجدات يف اجملتمع، ومع ما يواجهه من مشكالت، اليت متس بدورها  -
 الطفل كشرحية أكثر عرضة ألي شكل من أشكال املخاطر 

-  

 اإلطار النظري للدراسة    .4
d.  احلوامل اإلعالمية احلديثة وتشكل فضاء الطفولة 

يف فضاء الطفولة تساهم يف توسيع دائرة  أظهرت بعض الدراسات أن احلوامل اإلعالمية خاصة األكثر حضورا منها
 عنفالعنف من خالل بروز ظاهرة احلرمان واحلاجة اليت ال يستطيع الطفل تلبيتها إال ابللجوء اىل ال

 فئات:  3وتتمثل احلوامل االتصالية واإلعالمية اجلديدة يف  
األنرتنت: وهي شبكة عاملية تتيح ملستخدميها الكثري من خدماهتا مثل: الربيد االلكرتوين، اجلماعات احلوارية  .1

 كاملنتدايت وغرف الدردشة، حتميل وتقاسم الكثري من امللفات والشبكات االجتماعية 
الثالث سنة  اهلاتف احملمول: مت   .2 تقنية متطورة متكن من زايدة سرعة   2004إطالق اجليل  يتوفر على  وهو 

 التواصل وتتيح الوصول اىل خدمات الوسائط املتعددة 

: ميثل هذا احلامل مثرة للتزاوج بني املعلوماتية والقطاع املرئي، وقد استثمر يف توسيع دائرة توزيع األقرا ص الرقمية .3
 واملضامني اليت تتسم ابلوسائط املتعددةالعاب الفيديو واألفالم  

سنة،   15سنة اىل    11من املدوانت قامت إبنشائها الفئة العمرية من    %35تشري بعض االحصائيات يف فرنسا ان  
 مليار دوالر  43سنة سوقا رائجة للحوامل االتصالية مبختلف أنواعها مبا يقارب   25اىل   0وتعترب الفئة العمرية من 

تكنولوجيات االتصالية اجلديدة، فالكثري من الدارسني يتخوفون من خماطر االنعزال واالنطوائية املرتبطة ابملمارسة املكثفة لل
فاالنطواء الذي تدفع إليه هذه احلوامل مييل إىل خلق رؤية للعامل ال تتجاوز حدود العوامل االفرتاضية، إذ أن هناك فئة من 
املدمنني احلقيقيني لأللعاب الشبكية اجلماعية ميكن تشبيههم مبدمين املخدرات، فألعاب الفيديو تدفع إىل إعادة انتاج 

  vلوكيات اجتماعية مفارقة للممارسات االجتماعية السائدة س
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يقضي الطفل جزء معترب من وقته يف الفضاء االلكرتوين ما قد جيعل ذلك جزءا من عامله احلقيقي، فبدل أن يكسب 
اء كان ذلك معارف وسلوكات يف احلياة الواقعية من األسرة او األصدقاء وغريه، فانه يتلقاها من الوسائط االلكرتونية سو 

عرب األلعاب االلكرتونية أو التطبيقات أو مواقع التواصل االجتماعي، اذ ترسل عرب هذه الوسائط العديد من الرسائل 
 املعرفية والسلوكية اليت تساهم يف بناء جزء مهم من إدراك وشخصية الطفل 
طره، وهذا ما تعمل منظمات محاية الطفولة هلذا فاألطفال حباجة اىل استخدام األنرتنت مع معرفة كيفية التعامل مع خما

وأمهها اليونسيف على تقدميه، ابإلضافة اىل بعض مبادرات الدول نفسها مثل "مبادرة السالمة الرقمية للطفل يف دولة 
خدام االمارات العربية املتحدة لإلرتقاء جبودة احلياة الرقمية لألطفال وتوعيتهم بتحدايت العامل الرقمي وتشجيعهم على است

اآلابء  ليعرف  الرقمية  السالمة  تعليمية حول  مواد  تطوير  املبادرة  تتضمنه  ما  بني  إجيايب وآمن، ومن  االنرتنت بشكل 
 viواملعلمني آليات تعزيز السالمة الرقمية لألطفال يف املنزل واجملتمع املدرسي" 

 
 وسلبيات املعلوماتية على األطفال   خماطر .2.4

جيد انه على الرغم مما محلته معها من منافع محلت معها يف الوقت نفسه اضرار على  املتأمل يف هذه الثورة املعلوماتية
 شرحية األطفال أخطرها: 

 املضايقة واملالحقة: رغم ان هذه اجلرائم ليست وليدة اللحظة وامنا وجدت قبل ظهور شبكة االنرتنت،  (1
إال أن ظهور هذه األخرية وانتشارها الواسع ساهم يف زايدة معدل ارتكاهبا، وهي غالبا ما تتم من خالل اخلدمات اليت 

 احملادثة، وتشمل رسائل هتديد وختويف ومضايقة   تقدمها االنرتنت كخدمة الربيد االلكرتوين واملنتدايت وغرف

من  %42سنة تبني أن  16و  9طفل أمريكي ترتاوح أعمارهم بني   1500ويف استطالع قامت به منظمة أمريكية على 
ممن مشلهم اإلستطالع استقبلوا رساالت مؤذية عرب الربيد   %21الشرحية حمل الدراسة تعرضوا للمضايقة عرب اخلط، وأن  

 وين االلكرت 

التغرير واإلستدراج: أغلب الضحااي هم صغار السن من مستخدمي الشبكة حيث يوهم اجملرمون ضحاايهم  (2
برغبتهم يف تكوين عالقة صداقة على األنرتنت تتطور مع الوقت لتصل اىل لقاء مادي بني الطرفني، وكون 

 معظم الضحااي من صغار السن فإن كثري من احلوادث ال يتم اإلبالغ عنها 
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ألف شخص من مستخدمي الشبكة املعلوماتية يبحرون فيها سعيا   750ذكر تقرير صادر عن اليونيسيف أن حوايل  و 
 وراء التواصل مع األطفال والتغرير هبم

الربيد  (3 أو عرب  الدردشة  تتم من خالل غرف  الوضع سوءا وغالبا ما  األنرتنت زاد  اجلنسي: بظهور  التحرش 
 لب من األطفال القيام أبعمال جنسية ما أو استغالهلم جنسيا.االلكرتوين، إذ من املمكن أن يط

صناعة ونشر اإلابحية: ولعل هذا يعد أكثر اجلوانب السلبية لألنرتنت ابلنسبة لألطفال، ففي دراسة قامت هبا  (4
من األسر خيافون على أطفاهلم من   %95للحماية األمنية االلكرتونية ذكرت فيها أن    Bit Defenderشركة  
 ل إىل منتوجات إابحية على شبكة االنرتنت أثناء فرتة أتدية واجباهتم املدرسية. الوصو 

ماليني موقع الكرتوين إابحي خاص ابألطفال   4ذكر فيه أن أكثر من    2009ويف تقرير صادر عن اليونيسيف عام  
  viiصورة إابحية جديدة يتم بثها يوميا على الشبكة  20وأكثر من  

اخلط (5 على  العنيفة  األلعاب األلعاب  خالل  من  األنرتنت  على  اإلدمان  دوامة  يف  الوقوع  لألطفال  ميكن   :
الشبكاتية، وخالفا لأللعاب بواسطة وحدة التحكم فالالعب ال يتحكم يف الزمان ال اللعبة الشبكية ال هناية 

على توقيت هلا وال يتحكم فيها، بل يصبح اللعب ممتدا إىل ما ال هناية بسبب وجود العبني على اخلط موزعني  
 خمتلف، ويصبح الالعبون أشد عدواان وانفعاال بعد تعرضهم لعنف اللعبة ويصبح العامل يف رأيهم أشد رعبا. 

وتتيح هذه اللعب تدمري كائنات بشرية افرتاضية مبجرد النقر على الفأرة، ابإلضافة إىل حماكاة اهلجومات االنتحارية 
   viiiة االجتماعية وبذلك يصبح السلوك اخلطري مقبوال من الوجه

التحريض على الكراهية والتمييز العنصري: قد يتعرض األطفال للتحريض على الكراهية والعنصرية، كما أن  (6
التالعب الطائفي بعقوهلم كلها خماطر موجودة على شبكة األنرتنت، ومن مظاهر ذلك ما نراه من تنامي ظاهرة 

 لمة يف العامل اإلسالموفوبيا وتفاقم وضع األقليات العربية واملس

ميكن أن يفقد األطفال مفهوم االمتداد الزمين أو الرغبة يف النوم أو   االدمان على األنرتنت: اإلدمان السيرباين (7
   ixالشهية، وقضاء وقت أطول ال سيما عند غياب االهل 
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هلذا وأمام كل هذه املخاطر احمليطة ابلطفل يف استخدامه لألنرتنت والفضاء االلكرتوين، فانه ابت لزاما البحث عن 
، سواء على مستوى األهل أو املدرسة أو مؤسسات اجملتمع املدين أو املؤسسات حلول وخمارج عملية متعددة املستوايت

ذات املسؤولية األعلى يف الدولة، وهذا عرب مبادرات أو محالت توعوية وحىت عرب املقررات واملناهج الدراسية والرتبوية، 
االستخدام املكثف نها، خاصة وأن  اليت من شأهنا تعليم الطفل مهارات االستخدام للوسائط الرقمية والتلقي ملضامي

لألنرتنت يفصل الشخص عن عامله احلقيقي، كما أن اهلوية اجلديدة اليت يصنعها املستخدم للتواجد عرب األنرتنت تكون 
  بعيدة متاما عن اهلوية احلقيقية. 

 الرتبية اإلعالمية: نشأهتا، أمهيتها وأهدافها .3.4
بواسطة اجمللس   1973األمر تعرف ابالتصال الرتبوي، حيث مت حتديد معناها سنة  لقد كانت الرتبية اإلعالمية يف ابدئ  

أبهنا دراسة وتدريس وتعليم الطرائق احلديثة لالتصال والتعبري ابعتبارها جزء من نظام   IFTCالدويل للفيلم والتلفزيون 
يف ملتقى خرباء اليونسكو يف ابريس حمدد ومستقل يف نظرايت التدريس وممارساته املختلفة، ومت استكمال هذا التعريف  

وهذا من أجل تقومي    )واجلامعي  -اثنوي   -إكمايل   -إبتدائي(الذي انتهى إىل تبين مفهوم الرتبية اإلعالمية    1979
االعالم كممارسة وتقنيات ، ويقوم على وجود برامج متكاملة بدأ من مرحلة ما قبل املدرسة حىت مرحلة اجلامعة على 

نها هو تطوير املهارات اليت السلوك النقدي، وجاءت الرتبية اإلعالمية حلماية الطفل من التأثريات  أن يكون اهلدف م
السلبية لألشكال املختلفة لوسائل اإلعالم القدمية واحلديثة، حىت يتمكن من مالحقة التطورات السريعة واملتالحقة يف 

 xالفرتاضية  تكنولوجيا االتصال وبناء الشبكات االجتماعية واجملتمعات ا 

إن للرتبية اإلعالمية أمهية من خالل العناية ابلوعي اإلعالمي ذلك أننا نعيش يف بيئة مشبعة ابملواد اإلعالمية، فوسائل 
اإلعالم ال تقدم جمرد عرض بسيط للواقع اخلارجي بل هي تعرض تراكيب مصاغة بعناية تعرب عن طائفة من القرارات 

 واملصاحل املختلفة 

عالمي يساعد على تفكيك عملية تصنيع املواد اإلعالمية وفهم املنتجات اإلعالمية ومن مث كيفية استخدامها والوعي اإل   
xi  

تساعده على جتنب خماطر  وتكنولوجيا، وله معرفة رقمية  الطفل مثقفا معلوماتيا  الرتبية اإلعالمية يكون  ومن خالل 
 ة. االستخدام السليب للفضاء املعلومايت واهلواتف الذكي



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) p: 57- 75-Vo: 4, No: 1, 2020 

 
 66 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 وهتدف الرتبية اإلعالمية اىل مايلي:

تنمية قدرات األفراد وخاصة األطفال على التحلي بروح نقدية وبقراءة عقالنية عند االقبال على املواد اإلعالمية،  -
وهو ما يقتضي اكتساب معلومات ومعارف متكن من فك رموز الرسائل املتعددة والتمييز بني الصور احلقيقية 

 والصور التمثيلية اليت هي من صنع خيال املبدعني  اليت تنقل الواقع 

تثقيف الناشئة يف سبيل فهم األمور وتقديرها والتعايش مع اآلخرين، واستيعاب مقتضيات العصر احلديث  -
 واليات التفاعل مع العوملة وما تبثه وسائل االعالم من ثقافات وقيم 

 افها يف اهنا تضمن القدرة على: من جهته يبني امليثاق األورويب للرتبية اإلعالمية أهد  -

 استخدام التقنيات اإلعالمية بصورة فعالة لإلطالع على املضامني وختزينها  ▪

 إدراك غاايت املواد اإلعالمية ▪

التحليل النقدي للتقنيات واخلطاابت والرموز اليت تستعملها وسائل اإلعالم ومضامني الرسائل اليت  ▪
 تبثها 

بية اإلعالمية أكثر احلاحا بعد أن ساعدت شبكة االنرتنت على الغزو الثقايف وهتديد وقد جعلت الثورة التكنولوجية الرت 
كثري من الثقافات الوطنية، حيث أصبحت ضرورة واحتياج عصري إلكساب الطفل مهارات النقد والتقومي وبذلك 

 xiiتساهم يف تشكيل شخصية الطفل 

 يف الرتبية اإلعالمية )  التعليمية )املدرسةدور املؤسسة   .4.4
تقوم املدرسة بدور مهم تربية الطفل، فهي اليت حتدد معامل شخصية الطفل وتزوده ابملعايري والقيم اليت حتقق له التفاعل 

 بنجاح مع املواقف احلياتية املختلفة

تشفا مستقال وطرفا هتدف الرتبية اإلعالمية من خالل املدرسة إىل تكوين الطفل التلميذ ألن يصبح مشاهدا نشطا ومك
 فاعال يف تعاطيه مع االعالم، حيث يصبح الطفل قادرا على قراءة أي وثيقة متعددة الوسائط 
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 وقد زادت أمهية احلديث عن الرتبية اإلعالمية لألسباب التالية:

تطور مفهوم الرتبية الذي أصبح أوسع مدى وأكثر داللة فيما يتصل ابلسلوك وتقوميه حيث أصبحت الرتبية  -
 عملية شاملة ومستدامة 

انتشار وسائل االعالم على نطاق واسع وتنامي قدرهتا على جدب مستقبل الرسالة اإلعالمية وابلتايل قدرهتا  -
 على القيام بدور تربوي مواز تقوم به املؤسسة الرتبوية الرمسية 

ن النامية حتت غطاء حرية تسرب بعض القيم السلبية والعادات الدخيلة على ثقافة اجملتمعات وحتديدا يف البلدا -
 xiiiاالعالم 

وهلذا أصبحت هناك حاجة لتعميم مناهج االعالم يف املدارس، حبيث ال تصبح دراسة علم االتصال تقتصر على طلبة 
االعالم واالتصال وهذا انطالقا من أمهيته يف حياة الناس مجيعا، وهلذا فوجوده يف املدارس واالقسام العلمية أمر ضروري 

 xivتوضيح مفاهيمه وتوضيحه لطالب املدارس واملعلمني بغية  

من شأنه أن يعزز الوعي اإلعالمي للطفل -واليت تعترب االنرتنت أحدها -هلذا فوجود مادة تدريسية لإلعالم ووسائله
 وحيصنه من التأثريات السلبية اليت قد يتعرض هلا ذلك أن وعي الطفل بذلك حمدود 

 مادة ما كمادة الرتبية املدنية مثال، إذ من غري املمكن ان حتدد املدرسة للطفل أو قد يكون ذلك ابقرارها كفصل يف 
    xvماهو مقبول وغري مقبول فيما يتلقونه من مضامني عرب وسائط التكنولوجيا 

االنرتنت مبوجب اخضاع أطفال  التواصل االجتماعي والسالمة على  بتدريس شبكات  املادة  ان ختتص هذه  وميكن 
لدرا األنرتنتاملدارس  الفصول  سة  داخل  لطالهبم  اإلعالمية  الرتبية  تدريس  املعلمني على  تدريب  اىل  أيضا  ابإلضافة 

الدراسية، مبا يعرف ابلنهج النظامي ويتميز هذا النهج بسهولة دجمه يف الربامج احلالية إلعداد املعلمني، وكذلك يتميز  
 xviأبنه أيسر تصميماً ورصداً وتطويراً وحتديثاً 
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ة على األنرتنت يف املدرسة حتقق العديد من املزااي للطفل والتلميذ ومتكنه من التعايش مع التغري االجتماعي والثقايف فالرتبي
 والتكنولوجي الذي متليه التطورات السريعة يف األفكار والقيم 

ء املواقع االلكرتونية وقد يكون للرتبية اإلعالمية االلكرتونية دور كبري من خالل عدة اشكال مثل: التدريب على انشا
وتعلم كيفية نشر املضامني اهلادفة وجتنب أي مضمون مضر أو حماولة لالخرتاق، ما جيب اتباعه وجتنبه، أو تشارك 
التجارب املختلفة للطالب والتالميد حول استخدام وسائل التواصل املختلفة: جتربة التواصل عرب فيسبوك أو تويرت، عرب 

 خلالربيد االلكرتوين ...ا

وعلى هذا فاملدرسة أمام خيارين اثنني: األول أن يتعلم الطالب مهارات الرتبية اإلعالمية من خالل مادة خاصة ابلرتبية 
 اإلعالمية، الثاين: دمج مفاهيم الرتبية اإلعالمية ضمن املناهج التعليمية األخرى 

اإلعالمية  علمني على تدريس مادةوابإلضافة اىل ذلك هناك أيضا الورشات والدورات التدريبية لتدريب امل الرتبية 
 وفقا خلطط مدروسة، من شأنه أن جيعل عملية التعليم تشاركية وتعاونية بني املعلمني والطالب أوالتالميذ

 جتارب يف جمال الرتبية اإلعالمية .  5.4

 . جتارب دولية 1.5.4

جتارب الدول خمتلفة، فهناك عدد قليل من البلدان الرائدة يف فيما يتعلق إبدراج الرتبية اإلعالمية يف التعليم املدرسي فإن  
هذا اجملال أمثال: كندا وبريطانيا بلجيكا، اليت أقرت الرتبية اإلعالمية كمادة تدرس قائمة بذاهتا، أما البلدان حديثة العهد 

مثل النوادي، واليت ترمي اىل صقل ابلرتبية اإلعالمية فقد أدرجتها ضمن األنشطة املدرسية املوازية اليت ميارسها الطالب  
 xviiاملواهب يف اجملاالت الثقافية واالبداعية ويف جمال الصحافة واالعالم 

ويف إسبانيا عرضت" ماراي جوزيه" األستاذة بقسم الصحافة وعلوم االتصال اجلماهريي برامج التثقيف اإلعالمي يف 
انه يف عام   العام، وأشارت اىل  اخلاصة ابالتصال أصدرت احلكو   1990التعليم  املناهج  مة اإلسبانية تشريعا أدخل 

 . 200اجلماهريي ضمن الربامج التعليمية ودعم ذلك تشريع اثن صدر عام 
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 وتدرس الرتبية اإلعالمية من خالل التكوين يف اجملاالت االتية:

 املضمون الثقايف لوسائل االعالم -

 عملية إنتاج املواد اإلعالمية  -

وهلذا على املؤسسات التعليمية التوظيف األمثل إلمكاانت مؤسسات االعالم ووسائل االتصال يف خدمة العملية الرتبوية 
 التعليمية، كما أنه على املعلمني اكساب الطلبة أمناطا سلوكية تركز على تنمية التفكري الناقد 

ن األنرتنت الذي يتعرض له، ابإلضافة كذلك إىل والطفل من خالل الرتبية اإلعالمية قادر على معرفة طبيعة مضمو 
معرفة ما إذا كان إجيايب أو سليب حىت يقرر استخدامه والتفاعل معه، وهذا يتأتى من خالل معرفة كيفية إنتاج احملتوايت 

 الرقمية على الشبكة ومصادر املعلومات املختلفة 

ة تعلم مهارات التفكري النقدي عن اإلعالم بكافة أشكاله وتضم الوالايت املتحدة االمريكية منظمتني للرتبية اإلعالمي
للطالب واملدرسني وابقي أفراد اجملتمع، تعقد مؤمترات كل سنتني وتدعمان سلسلة من نشاطات الرتبية اإلعالمية ويضم 

 http://www.amlainfo.orgعضو، ويعد حتالف أمريكا للرتبية اإلعالمية        400كل منها حوايل  

وعلى سبيل املثال يف كاليفورنيا تدرج وزارة الرتبية يف الوالية حمتوى"  ألكرب اليت تضم عدة مؤسسات مستقلة.املؤسسة ا
حتليل االتصاالت الشفهية واإلعالمية" كجزء من فنون اللغة للصفوف من الثالث اىل اإلثين عشر، يف تكساس حتت 

  xviiiمن الصف الرابععنوان "العرض والتقدمي" ضمن معايري فنون اللغة اعتبارا  

هلذا ميكن أن تظهر وبنفس الطريقة الرتبية اإلعالمية على وسيلة األنرتنت وهذا من خالل مضامني تعليمية تتحدث عن 
 األنرتنت أو التدريب على التصفح واالحبار الصحيح واآلمن، ابإلضافة إىل مبادئ توجيهية لكيفية اإلستخدام األمثل 

ني يقوم عدد من املنظمات من نيومكسيكو ونيويورك بورشات سنوية مدهتا أسبوع، وتقدم أما ابلنسبة لتدريب املعلم
سنة، هذا ويقوم خمترب الرتبية   20ساعات تقام منذ    4اجملموعات األخرى مقررات تدريبية أقصر مثل ورشات مدهتا  

رولينا اجلنوبية بتدريب املعلمني من اإلعالمية يف جامعة اتمبل بتقدمي ورشات عمل للمعلمني، ومركز أنبريغ يف جامعة كا
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خالل معهد الرتبية اإلعالمية، وهناك يف مجيع أحناء الوالايت املتحدة جامعات ومعاهد تقدم مقررا أو مقررين يف الرتبية  
 xixاإلعالمية 

 . جتارب عربية 2.5.4

ال الرتبية اإلعالمية حيث تقوم بتدريس أما ابلنسبة للدول العربية فتعد اجلمهورية اللبنانية من بني الدول الرائدة يف جم
الطالب مخس حصص بعنوان الرتبية اإلعالمية ضمن مادة الرتبية ااملدنية والتنشئة االجتماعية يف الصف األول متوسط، 

 كما تقدم لطالب الصف الثالث اثنوي أربع حصص ضمن املادة نفسها بعنوان: االعالم والرأي العام 

الرتبية اإلعالمية والرقمية، بتنظيم من برانمج الدراسات اإلعالمية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، مت إطالق كلية    وأيضا   
برعاية مؤسسة اجملتمع املفتوح، وهي املبادرة الوحيدة من نوعها يف العامل العريب املتخصصة يف نشر ثقافة اإلعالم الرقمي 

  .على املستوى اجلامعي واألكادميي

ية الرتبية اإلعالمية والرقمية فإن الربامج املعنّية ابإلعالم الرقمي قليلة جداً، وحىت إن ُوجدت فإن املناهج وحبسب مديرة كل
والكتب اليت يتم استعماهلا فيها تعود إىل مصادر أمريكية وأوروبية، وقد جاءت فكرة الكّلية قد برزت لتكون مركزًا لتالقي 

اإلعالم، ومكاانً لتطوير مواد ومناهج عن اإلعالم الرقمي ابلّلغة العربية، أو على   اخلربات الّطالبية واألكادميية يف جمال
 .األقل، أتخذ بعني االعتبار الواقع اإلعالمي واالجتماعي العريب

شخصاً من أساتذة وطلبة جامعيني من مخس دول عربية: لبنان، وسوراي، واألردن، والعراق،   ٥٠وقد شارك حوايل  
 ملشاركون عّدة دورات تطبيقية وورش عمل وحماضرات وفلسطني. وسيحضر ا

إلقناع  وتطويرها  تداوهلا  سيتم  اليت  واملواد  املناهج  من  املشاركون  يستفيد  أن  هو  فاملطلوب  الكلية،  أهداف  عن  أما 
قمية يف العامل املؤسسات األكادميية اجلامعية اليت ينتمون إليها بتبين تدريس هذه املواد املتخّصصة ابلرتبية اإلعالمية والر 

 .العريب ورفع مستوى التوعية الرقمية يف البلدان العربية

وتنظم فعاليات الكلية بشكل دوري يف فرتة الصيف من كل عام، وسيتم توسيع نطاق البلدان املشاركة فيها لتشمل 
 xx  راتغالبية الدول العربية، كما سيجري استعمال الّلغة العربية قدر اإلمكان يف النقاشات واحملاض



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) p: 57- 75-Vo: 4, No: 1, 2020 

 
 71 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

ابإلضافة اىل ذلك نظم مكتب اليونسكو يف بريوت ورش عمل تدريبية حول مفهوم الرتبية اإلعالمية واملعلوماتية للرتبويني 
 xxiوأمناء املكتبات العاملني يف املدارس الثانوية الرمسية يف لبنان

 :وهتدف ورش العمل هذه إىل

تنمية مهارات   - التحلي بروح نقدية وبقراءة عقالنية عند مشاهدة تطوير قدرات املشاركني يف  الطالب على 
 .الربامج التلفزيونية أو اإلقبال على الربامج اإلعالمية األخرى

التواصل لدى  - املتاحة لتطوير مهارات  التعليم  تعريف األساتذة واالختصاصيني وأمناء املكتبات على أدوات 
واد إعالمية مكتوبة ومسموعة ومرئية أو متعددة الوسائط الطالب، وأتهيلهم ألن يصبحوا بدورهم منتجني مل

 .خاصة يف الوسط املدرسي، مبا أن ممارسة احلق يف التعبري ويف املشاركة هي جزء أساسي من التكوين اإلنساين

 :ومت تسليط الضوء على املواضيع الرئيسية املتصلة هبذا املفهوم، وابلرتكيز على

 يتها مفهوم الرتبية االعالمية وأمه •

 معرفة أتثري وسائل االعالم  •

 معرفة معايري التفكري الناقد •

 معايري حتليل األخبار والصور  •

 معايري حتليل االعالانت  •

املعلومات واملعرفة،  العادل إىل  الوصول  لتعزيز  أساسياً  الرتبية اإلعالمية شرطاً  الناس من خالل  تشّكل مسألة متكني 
ة، مستقلة وتعددية. مع االعتماد املتزايد على هذه املنصات اجلديدة ودورها وتشجيع ظهور نظم معلوماتية وإعالمية حر 

وسائل  وظائف  فهم  من  ومتكينه  العصري  املواطن  قدرات  تنمية  على  اليونسكو  تركز  واملعرفة،  للمعلومات  كمصادر 
ستخدم ومنتج للمحتوى اإلعالم واملصادر األخرى للمعلومات، تقييم احملتوى اخلاص هبا، واختاذ القرارات الرشيدة كم

املعريف واإلعالمي. وجيري الرتكيز بشكل خاص على تدريب املدرسني والرتبويني لتوعيتهم حول أمهية الرتبية اإلعالمية يف 
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املناسبة   الرتبوية  واألدوات  وتزويدهم ابألساليب  التدريس،  اإلعالمية يف  الرتبية  إدماج  من  متكينهم  التعليمية،  العملية 
              .xxiiوارد املعرفية املتصلة واملناهج وامل

 خامتة 

يف ختام هذه الورقة البحثية نستنتج أن الطفل قد يضمن االستخدام األمثل لوسائط املعلوماتية، حبيث أيخذ منها ما 
النقدية والتحليلية جتاه وسائط االعالم  اكتساب املعارف واملهارات  يتوفر من خالل  يفيده ويبتعد عما يضره، وهذا 

 ي لدى الطفل ابجيابياهتا وسلبياهتا وابلتايل يتجنب خماطرها واالتصال والتكنولوجيات احلديثة، حبيث يتشكل وع

واملدرسة ميكن أن يكون هلا دور يف هذا اجملال ألهنا املؤسسة الرتبوية اليت من شأهنا أن تنقل القيم واملهارات الالزمة 
قررات خاصة للطفل لكيفية استخدام األنرتنت، وذلك من خالل املقررات الدراسية، حيث ميكن أن تكون هناك م

ابلرتبية  خاصة  مقررات  أو  تعليمية  اإلعالمية كمادة  ابلرتبية  خاصة  مقررات  رئيسيني:  شكلني  يف  اإلعالمية  ابلرتبية 
اإلعالمية ضمن مواد أخرى، حيث أن إقرار مادة تعليمية لفهم مثال إجيابيات وسلبيات االنرتنت وخماطر املعلوماتية، 

الفضاء الرقمي وما هو خطر من شأنه أن يوعي الطفل أثناء استخدامه لألنرتنت    ابإلضافة اىل معرفة ما هو مفيد يف 
 ابلرسم أو الصور والفيديوهات 

فالرتبية على األنرتنت تكسب الطفل مهارات النقد والتقييم ملختلف املضامني االلكرتونية حبيث تصبح جزء من وعي 
 الطفل، متكنه من التعامل مع أي وسيط الكرتوين 

من خالل الرتبية اإلعالمية يكون قادرا على معرفة حقيقة التكنولوجيا أبنواعها من حيث خصائصها وعيوهبا والطفل  
وكيفية االستفادة منها وتدارك مساوئها، وهذا ما يؤهله الختيار املضامني اإلجيابية واملواقع االلكرتونية املفيدة مع معرفة 

يصبح قادرا على التعامل مع اي طارئ، مع نقد املضامني املختلفة   ما قد يتعرض له اثناء التصفح، ويف نفس الوقت 
 وحتديد ما هو حباجة اليه حقا وما هو يف غىن عنه. 
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Abstract: American propaganda adopted from its inception methods of psychological influence 

on the enemy and friend at the same time, and its methods differed in the exercise of psychological 

influence to create influence on peoples 

And when you follow the newsletter with all its arts, we find it not without propaganda influence, 

whether in the news, report or news analysis, but even its news investigations or statements, which 

are not without propaganda methods, and the Iranian nuclear program has represented the focus of 

the channel’s attention and provided him with space from the time of its news publication as one 

of the most important The files that must be resolved before the next American elections and the 

formation of a pressure card on Iran to sit at the dialogue table to conclude a new agreement. It is 

also a threat and a message to Arab countries not to think about using nuclear energy . 

The study starts from a major question: What are the most important American propaganda 

contents in Al-Hurra channel regarding the Iranian nuclear file? It aims to get acquainted with 

those American propaganda contents regarding the Iranian nuclear file, and to identify the 

propaganda contents covered by the American Al Hurra channel regarding the Iranian nuclear file . 

The research is descriptive research and adopted the survey method (content survey) in both 

descriptive and analytical aspects, and followed the method of quantitative content analysis in 

order to extract indicators that achieve the objectives of the research . 

As for the research sample, it was based on a comprehensive inventory method for the main news 

bulletins in the American Al Hurra channel for the period from (1/5/2018 - 10/31/2018) and it 

included (217) news, based on the two tools of observation and an analysis form, and one of the 

most important results reached The research: The American Al Hurra channel worked in its 

propaganda issues to inflame the Arab region and the world against Iran, which gives legitimacy 

to the United States to form an international coalition led by it to deter Iran and stop its bad 

activities according to their description, to push Iran to make concessions and enter new 

negotiations on its nuclear program, Al Hurra focused on its propaganda However, Iran's pursuit 

of developing its nuclear program leads to a threat to the security of Israel and the region, stressing 

that the American administration will not allow any Islamic regime to possess nuclear energy 

because by possessing nuclear energy it will become a force in the interests of developed countries 

and thus obstruct US interests in the region . 

Keywords: propaganda - propaganda content - American propaganda - international satellite 

channels - the Iranian nuclear file 
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اختلفت ديق يف آن واحد و بدايتها أساليب التأثري النفسي على العدو والص الدعاية األمريكية منذ  اعتمدت  :  خص  ل امل
 ممارسة التأثري النفسي خللق التأثري على الشعوب   أسالبيها يف 

وعند متابعة النشرة اإلخبارية بكل فنوهنا جندها ال ختلو من الـتأثري الدعائي سواء يف اخلرب أو التقرير أو التحليل اإلخباري 
حمط اهتمام   اليب دعائية وقد مثل الربانمج النووي اإليراينقاهتا اإلخبارية أو تصرحيات وهي ال ختلو من أس بل وحىت حتقي

ان حتسم قبل االنتخاابت  امللفات اليت جيب  القناة ووفرت له مساحة من وقت نشرهتا اإلخبارية ابعتباره احد أهم 
يد ورسالة  طاولة احلوار لعقد اتفاق جديد, كذلك يعد هتد األمريكية القادمة وتشكيل ورقة ضغط على إيران للجلوس إل 

 م الطاقة النووية. للدول العربية بعدم التفكري ابستخدا
دف هبإزاء امللف النووي اإليراين؟  قناة احلرة  تنطلق الدراسة من تساؤل رئيس هو: ما أهم املضامني الدعائية األمريكية يف  

الدعائية اليت تناولتها   املضامني   ن ع  الكشف مريكية إزاء امللف النووي اإليراين, و التعرف على تلك املضامني الدعائية األ
 قناة احلرة األمريكية إزاء امللف النووي اإليراين.

منهج املسح ) مسح املضمون(  بشقيه الوصفي والتحليلي واتبع طريقة حتليل   ويعد البحث من البحوث الوصفية واعتمد
 املؤشرات اليت حتقق أهداف البحث.   املضمون الكمي هبدف استخراج

مد على أسلوب احلصر الشامل لنشرات األخبار الرئيسة يف قناة احلرة األمريكية للمدة من بحث فقد اعتأما عينة ال
( خرب ، معتمدا على أدايت املالحظة واستمارة للتحليل،ومن 217( وتضمنت )   2018/ 10/ 31-  1/5/2018)

الدعائية على أتجيج املنطقة العربية   لبحث :عملت قناة احلرة األمريكية يف موضوعاهتاأهم النتائج اليت توصل إليها ا
ضد إيران مما يعطي شرعية للوالايت املتحدة من تشكيل حتالف دويل بقيادهتا لردع إيران وإيقاف أنشطتها السيئة  والعامل  

تنازالت والدخول مبفاوضات جديدة بشأن   قناة احلرة يف حسب وصفهم, لدفع إيران لتقدمي  النووي،ركزت  برانجمها 
إل هتديد امن إسرائيل واملنطقة مؤكدة على ان اإلدارة األمريكية لى ان سعي إيران لتطوير برانجمها النووي يؤدي  دعايتها ع

لن تسمح ألي نظام إسالمي ابمتالك الطاقة النووية الن ابمتالك الطاقة النووية ستصبح قوة مبصاف الدول املتقدمة 
 ابلتايل عرقلة املصاحل األمريكية يف املنطقة. و 

املفتاحية: الدعائي  –الدعاية   الكلمات  األمريكية  –املضمون  املوجهة  –الدعاية  الدولية  النووي –الفضائيات  امللف 
 اإليراين  
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 املقدمة : 

يشهد العامل اليوم توترات وأزمات دولية تراكمية وتبادل االهتامات بني دول العامل، واملنطقة العربية أصبحت يف بؤرة تلك 
بفعل مواردها وموقعها اجلغرايف، فضاًل عن ما تتعرض له من استهداف ديين وعقائدي، وقد انعكس املخاطر والتوترات،

نطقة القائمة على إاثرة النعرات الطائفية والعرقية؛ مثل ما حصل يف العراق ذلك بشكل واضح على طبيعة احلروب يف امل
هتام إل العرب واملسلمني ابلوقوف وراء تلك احلادثة، أيلول وتوجيه اال  11وسوراي واليمن والبحرين وليبيا، وبعد أحداث  

 وإلصاق هتمة التطرف واإلرهاب ابلدين اإلسالمي . 
مني الدعائية األمريكية يف قناة احلرة املوجهة ابللغة العربية واخلاصة ابلتعاطي مع امللف النووي ويتناول البحث املضا         
وأفكار  اإليراين قناعات  على  التأثري  العريب    هبدف  اجلمهور  ومعتقدات  واختصار وآراء  جهد  وأقل  تكلفة  أبقل 

ل تلك القدرات يف تقوية واستمرار اهليمنة الوقت،وتوظيف ما توصلت إليه من تقنيات البث وتوزيع املعلومات واستغال
 األمريكية على العامل العريب. 

يع الوسائل واألساليب لتحقيق أهداف اإلسرتاتيجية  وقد متيزت تلك املضامني بصبغتها الدعائية، إذ استخدمت القناة مج
احل السلم،الساليت وضعتها  أو  العربية يف حالة احلرب  املنطقة  إزاء  األمريكية  تفتقر كومة  يما يف ظل فضائيات عربية 

الدولي التلفزيونية  املوجهة، ويف ظل مجهور عريب يرى يف احملطات  الدولية  الفضائيات  التنافس مع  ة ألبسط مقومات 
األفراد   حياة  التأثري يف  يف  بقدرهتا  املضامني  تلك  متيزت  والصادقة،وقد  املوضوعية  للمعلومات  مهما  مصدراً  املوجهة 

ل الرأي العام مبا يدعم طموحات السياسة األمريكية، إذ يعد هذا البحث من البحوث العلمية املهمة واجلماعات وتشكي
حيوية أصبحت حديث الساعة وهو )امللف النووي اإليراين( وضم البحث يف جمال الدعاية،كونه يركز على نقطة مهمة و 
 الدراسة التحليلية ( –  والثالث–الثاين: مدخل نظري  –ثالث مباحث هي )األول :منهجية البحث  

 
 املبحث األول: منهجية البحث

االتصالية عميقة اجلذور أمهية هذا البحث أبمهية العمل الدعائي الذي يعد احد األنشطة    تكمن أمهية البحث :  -أوال
فالدعاية تدخل يف اختيار النظام السياسي ويف دعم حتركاته على الصعيد احمللي والدويل وصياغة يف اجملتمعات البشرية،  

بسط النفوذ، بعد حتول العامل من أساليب االحتدام سياساته اخلارجية وحتركاته السياسية والعسكرية واالقتصادية ووسيلة  
 ، وتقسم أمهية البحث إل: (1)الصراع الفكري والدعائي  القتايل إل  

العلمية .1 الدعاية األمريكية األمهية  يتناول املوضوع أبسلوب منفرد كونه يدرس  العلمية  للبحث كونه  : تكمن األمهية 
قناة انطقة ابلعربي إيران من  الرغم ماملوجهة إل  ن تعدد ة وهي تعد إضافة ذات أمهية يف اجلانب  األكادميي، فعلى 
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تن اولت الدعاية املوجهة إل املنطقة العربية ومل تركز على الدراسات يف جمال الدعاية، لكن كثري من تلك الدراسات 
يدة إل األدبيات يف جمال اجلوانب الدعائية اليت متر من خاللنا إل األخر، وتعترب هذه حماولة إلضافة معلومات جد 

 اإلعالم. 
حث مبا يكتشفه من مضامني دعائية تعمل وسائل اإلعالم على تسويقها للمتلقي مهية الب: تكمن أ األمهية االجتماعية .2

لتحقيق أهدافها وغاايهتا عن طريق الدعاية وتضليل املتلقي اليت حتاول ان توهم اجلمهور حبقيقة املعلومة، وحياول هذا 
 اجيايب وسليب مبا حتمله من رسائل اتصالية. دمي شيء ال اجملتمع الذي حتيط به وسائل اإلعالم وليميز ما هو  البحث تق 

:تعرف املشكلة البحثية أهنا عبارة عن " تساؤل أو عبارة عن نوع من العالقة بني متغريين أو   مشكلة البحث   -اثنيا
إل من   وحباجة، لذا فالسمة الرئيسة اليت متيز البحوث العلمية هي ان تكون ذات مشكلة حمددة وواضحة  (2)أكثر"  

، ، ويف ضوء ذلك مت حتديد تساؤل (3)دراسة والتحليل بكافة جوانبها والبحث عن معاجلات هلا  هلا ابلبحث واليتصدى  
يكية يف الفضائيات الدولية املوجهة الناطقة ابلعربية إزاء رئيسي ملشكلة البحث هو)ما هي أهم  املضامني الدعائية األمر 

 اآلتية : امللف النووي اإليراين؟( ويتفرع إل التساؤالت  
 ما أهم املوضوعات اليت تناولتها قناة احلرة األمريكية يف دعايتها إزاء امللف النووي اإليراين؟  .1
 ملوجهة  ؟ ما هي اإلجراءات األمريكية لردع إيران من خالل دعايتها ا .2
 ما غاايت الدعاية األمريكية بتناوهلا امللف النووي اإليراين؟  .3
 اء امللف النووي اإليراين؟ عليها قناة احلرة األمريكية إز   ما األساليب الدعائية اليت ركزت .4
والزمن الذي احتلته ما أنواع الفنون التحريرية  اليت اعتمدهتا قناة احلرة يف نشرهتا اإلخبارية إزاء امللف النووي اإليراين   .5

 ابلنشرة ؟ 
 اإلخبارية إزاء امللف النووي اإليراين؟  ما الشخصيات الفاعلة يف النشرة اإلخبارية لقناة احلرة األمريكية يف نشرهتا  .6
 ما مصادر نشرة أخبار قناة احلرة األمريكية إزاء امللف النووي اإليراين؟ .7

 
  أهداف البحث اباليت   تتلخصاثلثا: أهداف البحث:

,   التعرف على املوضوعات الدعائية اليت تناولتها قناة احلرة األمريكية يف دعايتها إزاء امللف النووي اإليراين .1
ء امللف وذلك عن طريق حتديد املوضوعات وبيان مدى تكرارها،وحتديد اجلوانب اليت ركزت عليها الدعاية األمريكية إزا

 النووي اإليراين.
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عن غاايت وأهداف الدعاية األمريكية إزاء امللف النووي اإليراين  عرب قناة موجهة ابللغة العربية إل الكشف   .2
 جمتمع عريب .  

ية اليت ركزت عليها قناة احلرة األمريكية إزاء امللف النووي وحماولة حتديدها وبيان ساليب الدعائالكشف عن األ .3
 استخداما يف توجيه رسائلها الدعائية . جماالت تطبيقها, والكشف عن أسلوهبا األكثر  

ا اإلخبارية إزاء امللف التعرف على أنواع فنون التحرير الصحفي وأنواع اإلخبار اليت اعتمدهتا قناة احلرة يف نشرهت .4
 النووي اإليراين. 

زاء امللف التعرف على الشخصيات الفاعلة يف النشرة اإلخبارية لقناة احلرة األمريكية يف نشرهتا اإلخبارية إ   .5
 النووي اإليراين. 

 الكشف عن مصادر األخبار يف النشرة إزاء امللف النووي اإليراين.   .6
 

بعد ان الوصفية واعتمد منهج املسح بشقيه الوصفي والتحليلي    حث من البحوثويعد هذا الب  منهج البحث :   -رابعا
"جهدا علميا ويعرف املنهج املسح انه  اف حبثه،  تبني للباحث ان منهج املسح أكثر املناهج العلمية مالئمة لتحقيق أهد 

حث من العدد احلدي منظما للحصول على بياانت ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة او جمموعة الظاهرات موضوع الب
،واعتمد طريقة حتليل املضمون للكشف عن املضامني   (4) من املفردات املكونة جملتمع البحث، ولفرتة كافية للدراسة "

يف قناة احلرة األمريكية إزاء امللف النووي اإليراين، اذ يعرف حتليل املضمون أبنه " تصنيف املادة املكتوبة او    الدعائية 
 .(5)ية حتت فئات معينة وفق معايري حمددة مبا يكشف خصائص هذه املادة من حيث الشكل واحملتوى"املسموعة او املرئ

 خامسا: حدود البحث : 
 تتمثل احلدود املكانية للبحث قناة احلرة الفضائية الدولية املوجهة الناطقة ابلعربية.اجملال املكاين:  

, ألنه ملف البد   2018/ 31/10ال    2018/ 1/5ث من  احلدود الزمانية: وتتمثل ابملدة الزمنية جملتمع البح .1
 جز قبل االنتخاابت األمريكية . ان ين

 ائية األمريكية إزاء امللف النووي اإليراين. احلدود املوضوعية: متثل بدراسة املضامني الدع  .2
نتائج الدراسة البحث جمموعة من املفردات لدراستها مثلت اجملتمع املتاح لتحقيق    استهدفجمتمع البحث :  -سادسا

داف البحث وتشخيص مؤشرات الدعاية األمريكية إزاء امللف وتعميمها على مفردات اجملتمع املستهدف، ولتحقيق أه 
ية )العاملية( واليت تبث يف الساعة النووي اإليراين مت اعتماد أسلوب احلصر الشامل )اجلزئي( لنشرة أخبار احلرة األمريك
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 عن اإلخبار اليت حث مجيع األخبار الواردة يف النشرة اليت ختص اجلانب اإليراين فضال العاشرة مساءا،ومشل جمتمع الب
 ختص اجلانب العريب وربطها إبيران . 

ملطلوبة لذا مت اعتماد يتم يف البحوث اعتماد الكثري من األدوات للحصول على البياانت اأدوات البحث :  -سابعا
 أداتني مهمتني يف البحث مها :

" مراقبة او مشاهدة لسلوك الظواهر واملشكالت واألحداث ومكوانهتا املادية والبيئية ومتابعة   يهاملالحظة:   .1
  سريها واجتاهاهتا وعالقتها أبسلوب علمي منظم وخمطط وهادف بقصد التفسري وحتديد العالقة بني املتغريات والتنبوء 

الظاهرة وتوجهها خلدمة أغراض اإلنسان وتلبية احتياجاته "   الدقيقة ميكن ،(6)بسلوك  العلمية  ومن خالل املالحظة 
 حتديد تساؤالت املشكلة والعينة املالئمة للدراسة  . 

توفر استمارة التحليل إطارا حمددا لتسجيل املعلومات اليت تفي مبتطلبات البحث، حيث استمارة التحليل:   .2
ع ديد اجملال املكاين وألزماين واالطال، وبعد وضع تساؤالت وأهداف البحث وحت(7)صممت مبا يتفق وإغراض التحليل  

وفئات فرعية تضمنت )ماذا قيل وكيف   على األدبيات يف جمال الدعاية، مت  بناء استمارة حتليل تكونت من فئات رئيسة
 .قيل(  
مت حتديد معايري لعرض الدراسات السابقة أمهها مراعاة التسلسل الزمين من األقرب إل   الدراسات السابقة :   -اثمنا

 .   األبعد واجلغرايف حملي وعريب
 
 
 

 أوال (الدراسات العراقية: 
الدراسة موضوع املضامني الدعائية اإلسرائيلية املوجهة   انقشت)*((  2015)  دراسة عالء الدين امحد عباس (1

املضمون   إل املنطقة العربية يف املواقع االلكرتونية ومتحورت مشكلة الدراسة يف : ما األفكار واألساليب املعروضة يف 
ي والكشف عن الدعائي ملوقع إسرائيل ابلعربية؟ وسعت من خالهلا للتعرف على األفكار املعروضة يف املضمون الدعائ

األساليب الدعائية االقناعية ، واعتمد البحث على منهج املسح واتبع طريقة حتليل املضمون جلميع املقاالت يف املوقع 
. وتوصلت الدراسة إل عدة نتائج منها: ظهور عدة أفكار يعرضها 31/12/2013لغاية    2011/ 1/1للمدة من  

اب ابجملتمع اإلسرائيلي والرتويج لإلعجاب ابلرتاث اإلسرائيلي وتشويه القائم ابالتصال الدعائي منها الدعوة واإلعج
 ا. صورة العرب وحلت مضامني تشويه صورة اإلسالم واملسلمني وإحداث فجوة بني الشعوب العربية وحكامه
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للشرق )*((  2014(دراسة والء حممد علي ) 2 املوجهة  األمريكي  الدعائي  ببحث اخلطاب   الدراسة  اهتمت هذه 
وسط ومتحورت مشكلة الدراسة يف عدة تساؤالت منها: ما أهم املنطلقات اليت اعتمدها اخلطاب الدعائي األمريكي األ

الدعائي وعلى أي شيء للتأثري فيه؟، وسعت   إزاء الشرق األوسط؟ وما مفهوم اخلطاب  يستند يف خماطبة اجلمهور 
ية اليت يستند إليها يف الوصول إل إدراك اجلمهور الدراسة إل التعرف على مفهوم اخلطاب الدعائي واألسس العلم

للتأثري فيه وكذلك حتديد املرتكزات اليت اعتمد عليها  اخلطاب الدعائي من قبل القائمني على السياسة األمريكية، 
حلرة  عتمد البحث منهج املسح واتبع أسلوب  حتليل املضمون لتحليل اخلطاابت املنطوقة للساسة األمريكان يف قناة اوا

الزمنية من   الفرتة  الساسة   31/5/2013للغاية    1/11/2012وحدد  الدراسة وكان جمتمع حبثه  خطاابت  عينة 
وضع   مريكي، وخلصت الدراسة إل نتائج عدة أمهها األمريكان الذين حيملون الصفة الرمسية يف احلكم السياسي األ

بشأن امللف النووي اإليراين كمحاولة جادة لسحب هذه التقنية اخلطاب الدعائي األمريكي مساعي الوالايت املتحدة  
 املخصصة ألغراض سلمية ختوفا من امتالك إيران القدرة النووية.

 
 
 
 

 اثنيا(الدراسات العربية 
هذه الدراسة مبوضوع أساليب الدعاية يف الصحف   اهتمت )*((  2016سخري املصدر )دراسة حيدر إبراهيم   (1

املصرية االلكرتونية جتاه حركة محاس ومتحورت مشكلة الدراسة حول تساؤالت عده منها ما ألساليب الدعائية جتاه 
لتشابه يف الصحيفتني حركة محاس يف صحيفيت األهرام واملصري اليوم االلكرتونيتني؟ و ما هي جوانب االختالف وا

ونيتني؟ وسعت عربها للتعرف على املوضوعات املتصلة حبركة محاس يف الصحيفتني االلكرتونيتني وبيان أهداف االلكرت 
الصحيفتني  بني  املقارنة  أسلوب  وإجراء  املضمون  منهج حتليل  البحث  واعتمد  جتاه حركة محاس،  وأساليبها  الدعاية 

نة الدراسة، وتوصلت الدراسة ال عدة نتائج هي عي  6/2014/ 30لغاية    7/2013/ 2االلكرتونيتني وكانت املدة  
منها جاء ابملرتبة األول أسلوب االستشهاد للدعاية يف الصحيفتني مث أسلوب نزع الشرعية وبعده أسلوب إلقاء اللوم 

دراسة يف مناسبة ومالئمة ويف املرتبة الرابعة أسلوب التحويل وأخريا أسلوب إطالق التسميات،كما اتفقت صحيفتا ال
 ساليب املستعملة لكل منهما يف حتقيق األهداف. األ

 الصدق والثبات :   –اتسعا  
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، وقد (8)يقصد ابلصدق " الدرجة اليت تقوم فيها أداة القياس فعليا بقياس ما أعدت من اجل قياسه "  أوال: الصدق:
لبيان مدى صالحيتها ستمارة حتليل الفئات  مت التوصل إل صدق فئات التحليل اليت استخرجت عن طريق عرض ا

يف جمال االتصال لتحكيم االستمارة وتقدمي مشورهتم ومالحظاهتم العلمية  ، علما ان جمموع   )*(( خرباء5للتحليل على )
%(وهو يظهر  96,99( وبتطبيق معادلة كاندل كان صدق االتفاق بني احملكمني هو)109الفئات املستخرجة هي )

اقية استمارة التحليل وقدرهتا على القياس وحتقيق أهداف البحث وتبني اتفاق  احملكمني ملدى مصد اتفاق عال بني 
 .)*( اخلرباء على استمارة التحليل

يقصد ابختبار ثبات أداة مجع البياانت واملعلومات هو التأكد من درجة االتساق العالية هلا مبا يتيح الثبات:  -اثنيا  
، تتسم إي دراسة حتليلية ابلثبات إذ أدى التحليل املتكرر للمضمون (9)  الدقة لقياس الثباتاحلصول على درجة عالية من  

إل التوصل إل النتائج نفسها، والبد ان يرتبط الثبات ابملوضوعية لتحقيق نتائج واقعية للتحليل، فتحليل املضمون يكون 
 .  (10)موضوعيا اذا كانت مقاييسه وإجراءاته تتسم ابلثبات

عملية )الثبات( يف حتليل املضمون إل التأكد من وجود درجة عالية من االتساق ابلنسبة ألساس تسعى  هذا اوعلى  
،االتساق بني الباحثني القائمني ابلتحليل: أي البد من توصل كل منهم إل نفس النتائج بتطبيق نفس (11)للبعدين  

%( وهي تدل 0،96كانت النتيجة )  للثبات  )*( لسيتفئات التحليل ووحداته على نفس املضمون، وبتطبيق معادلة هو 
 على ثبات التحليل بني الباحثني.

 
 
 
 

 الدعاية السياسية:   - املبحث الثاين  
هي حماولة للتأثري يف اجتاهات الناس وسلوكهم وآرائهم، ووسيلتها نشر معلومات وحقائق أو إنصاف احلقائق واألكاذيب   

وقد عرف   (12)شاعر والعواطف خللق حالة من التوتر الفكري والشحن العاطفي،للتأثري يف الرأي العام،والتالعب ابمل
ة املبذولة من قبل فرد أو مجاعة للتأثري يف االجتاهات واآلراء واملواقف السياسية الكلباين على أهنا " اجلهود املنظمة واملستمر 

وبصورة تتفق ورغبة القائم ابلدعاية وذلك عن   والفكرية لكل من اجلماهري والصفوة البارزة يف جمتمع ويف زمان معينني
للحجج املنطقية والفلسفية، وتستغل طريق اإلحياء وما يتصل به من تكتيكات نفسية أو عن طريق االستخدام العقلي  

، وهي قدمية قدم اجملتمعات لكنها مل تكن متطورة ومؤثرة كما (13)لذلك كافة الرموز املمكنة ووسائل االتصال املتاحة "
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مة من أدوات الدول احلديثة للرتويج لفكرة او رأي او هي أالن مع االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم، وتعترب أداة مه
، ويرى عدد (14)ما للـتأثري يف اآلخرين ومحلهم سلوك يتالءم مع ما تبتغيه الدولة او اجلهة اليت تقوم ابلدعاية  مذهب  

ار احلرب السياسية الوالايت املتحدة األمريكية أبن الدعاية تدخل يف إط  من الباحثني ورجال السياسة واملتخصصني يف
ربمج لإلعالم واالتصال والسياسة هبدف التأثري على عواطف اجملتمع واليت عرفها )ديفسون( على أهنا "االستخدام امل

 .(15)ومواقفه وتبديل سلوكه للوصول إل حتقيق األهداف الوطنية للوالايت املتحدة األمريكية "
مكن تميز التلفزيون بكونه إحدى الوسائل اإلعالمية املكملة للسياسة اخلارجية ومن امل:يالتلفزيون والدور الدبلوماسي

أن حيل حمل الدبلوماسية األجنبية، ابعتبار أن اإلعالم الدويل ليس فقط سالح دبلوماسي بل هو أيضاً سالح عسكري 
الدولية ختلق رأايً عاماً يستطيع أن يناقش وجيادل أصحاب الرأي الفردي   واقتصادي وثقايف مساعد، فوسائل اإلعالم 

واملعلومات، فالقصد من اإلعالم اخلارجي هو تكوين موجة من الرأي   الذي يدعي لنفسه حق االمتالك ملصادر األخبار
 عملية توفيق حركية العام احمللي واألجنيب أبن يساند ويدفع قوى معينة ويدفع ويفتت من قوى أخرى، مما يؤدي إل

لدويل إل التحليل ابلنسبة للدول مصدر الدعاية يف عملية املفاوضة والدبلوماسية واملساومة، ويشري مصطلح األعالم ا
الدول   للنماذج التصالية وأاثرها بني  والثقايف واالقتصادي  التلفزيون (16)السياسي  فأن شبكات  ، وكما هو معروف 

دول اجلنوب، كما وإهنا تقدم اجلنسيات تسعى دوما إل الربح، وال تراعي اعتبارات التنمية يف    الدولية والشركات املتعددة 
وال   تتفق  ال  االقتصاد مضامني  تدويل  ابألساس  وتستهدف  اجلنوب،  دول  واحتياجات  الثقافية  خصوصياهتا  حترتم 

ب أو يف دول  تثقيف اجلمهور سواء يف الغر ويؤدي التلفزيون دورا مهما يف  ( 17)واالستهالك وفقا لنماذج احلياة الغربية ،
ن أمهية التلفزيون ومجهوره الواسع اجلنوب، وهو مصدر معلومات مهم جدا، حسب ما أشارت إليه بعض الدراسات ع

 . (18)ومتابعته للقضااي السياسية ابإلضافة إل متابعة الصحف واإلذاعات واجملالت
 2018 السلطة وتسنم ترامب اإلدارة أعلن يف الثامن من أاير  جلمهوريني إل : بعد وصول ااثمنا: امللف النووي اإليراين  

ان النظام اإليراين مول منظومة اإلرهاب أهدر فيها ثروات شعبه وان االتفاق انسحاب بالده من االتفاق وقال ترمب "  
 . (19)مسح لطهران ابالستمرار يف ختصيب اليورانيوم وابلوصول حلافة امتالك سالح نووي

 :أهداف ودوافع إيران لتطوير برانجمها النووي
هات وأهداف على الرغم من تشكيك بعض الساسة تتحرك السياسة اإليرانية فيما خيص برانجمها النووي إل عدة اجتا

تالك األوربيني واإلسرائيليني الذين يعتقدون ان الدافع الرئيسي واحملرك للربانمج النووي اإليراين يتمثل يف سعي إيران الم
رغبة يف اإلفادة القنبلة النووية، لكن يقابله نفي شديد من قبل الساسة اإليرانيني يف ان برانجمهم هو لألغراض السلمية وال

، إذ ال يوجد قانون دويل مينع إيران من إنتاج الطاقة النووية عرب ما يسمى )دورة اإلنتاج (20)من التكنولوجيا احلديثة  
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كها إبنتاج الطاقة النووية الحتياجها هلا بسبب ارتفاع عدد السكان والنمو االقتصادي مما الكاملة( وتعلل إيران متس
وميكن حصر   ( 21)،  2025إلف عام    100ألف ميكاواط حاليا إل    40هالك الطاقة حمليا من  يؤدي إل ارتفاع است

 األهداف والدوافع اإليرانية مبا أييت: 
)ان القدرة العلمية هي أساس القدرة االقتصادية والسياسية وأي :  اإلسهام يف النهضة العلمية واالقتصادية .1

دولة ال متتلك الطاقة الكهرابئية وال تعتمد الطاقة النووية ستواجه مشكلة أساسية، لذا فالطاقة النووية احتياج حقيقي 
 . (22)وعلى املسؤولني اإليرانيني ان يستمروا يف التحرك ابجتاه التقنية املتقدمة(

 . (23): ان امتالك إيران الطاقة النووية يؤدي إل زايدة قوة الدولة وهيبتهاالدولية  ةاملكان .2
ان القادة اإليرانيني اإلسالميني يدركون ان إيران ال تواجه عدوا يهدد بقاءها املادي   محاية النظام اإلسالمي:  .3

 كية . فقط، بل يتعدى إل التهديد ببقائها كدولة إسالمية يف ظل التهديدات األمري
ان حماولة أية دولة نووية انشئة حديثا ان تصبح قوة عظمى على الصعيد العاملي هو امرأ صعب   لقوى العظمى: .4

 . (24)للغاية،ألهنا ال ميكن ان تؤدي دور الذي تلعبه الدول اخلمس العظمى 
 . (25)رجي عليها اخ تسعى إيران عرب برانجمها النووي إل بناء قوة ردع ألي عدوان   ردع التهديدات اخلارجية:  .5

 أهداف الربانمج النووي اإليراين من وجهة النظر األمريكية:
تتهم وكالة املخابرات املركزية األمريكية إيران بسعيها لتطوير إمكانياهتا التقنية إلنتاج أسلحة نووية، لكن ختتلف املعاجلات 

الن امللف  مع  التعاطي  نظر يف كيفية  وجهات  ثالث  فهنالك  القضية  احلل ي  وو لتلك  ترك  عدم  هو  األول  اإليراين، 
الدبلوماسي والثاين فرض عقوابت قاسية عن طريق جملس األمن الدويل الذي شبه تتحكم فيه أمريكا وأما اخليار الثالث 

، وقد عدت وكالة االستخبارات املركزية األمريكية (26)هو توجيه ضربة عسكرية للقضاء على املنشآت النووية اإليرانية  
حة دمار شامل وسعيها للتوصل إل قنبلة نووية، تقرير صنف إيران من بني أكثر الدول سعيا المتالك أسل   2000عام  

وان مثل هكذا تقارير مبنية على مصاحل أمريكية واليت نفسها اليت اهتمت العراق ابمتالكه أسلحة دمار شامل سعيا 
ذلك األمر الذي دفع ابلرئيس األمريكي إبقالة رئيس هيدا لتوجيه ضربة عسكرية للعراق واحتالله مما ثبت عكس  ومت

 . (27)االستخبارات جورج تينتجهاز  
( 184اجراءت البحث: وقد مت تسجيل النشرات اإلخبارية ملدة ستة أشهر، مبجموع )  -الدراسة التحليلية :  أوال -اثلثا

دقيقة (، كما مت التعاون مع هيئة   10672( دقيقة وبذلك يكون الزمن الكلي للنشرات هو )58ة )نشرة، زمن النشر 
فري بعض النشرات املفقودة  ) إذ تعد النشرات اإلخبارية مصدرا غنيا ابملعلومات كوهنا تزود اإلعالم واالتصاالت لتو 
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تعد النشرات اإلخبارية مصدرا مباشرا وصرحيا اجلمهور ابألخبار والتحليالت عن اإلحداث والقضااي بشكل آين، كما  
 (. ك صانع القرار السياسي ووجهة نظر القائم ابلعمل الدعائي  يعرب عن إدرا

مساءا( بتوقيت  10وبعد ان مت مجع النشرات اإلخبارية لقناة احلرة )نشرة العاملية( واليت تعرض يوميا الساعة ) .1
دف استخراج لف النووي اإليراين و تفريغها على الورق وحسب التاريخ هب بغداد مت متابعة وعزل  اإلخبار اليت ختص امل

خرب( ومت إعداد سجل لكل شهر ووضع البطاقات املفرغة 217تابعة )فئات التحليل، اذ بلغت جمموع األخبار ملدة امل
 به حبسب توارخيها. 

 تُبث عند الساعة العاشرة مساًء بتوقيت نشرة األخبار املسائية الرئيسة يف قناة )احلرة( وتسميتها )العاملية( واليت .2
عة السابعة صباحاً بتوقيت العاصمة األمريكية السابعة مساء ابلتوقيت العاملي )غرينيتش( ويقابلها السا  بغداد أي الساعة

( وتنتهي بـ Title( دقيقة تبدأ بـ )اتيتل58واشنطن وبتوقيت طهران الساعة احلادية عشر والنصف مساء، مدهتا )
ل  حمللي لبغداد، وتتخلل النشرة اثنان او ثالثة فواص مساءا( دقيقة مساء ابلتوقيت ا  10:58( اخلتام عند)Titleتل)اتي

(Breaks( مدة الفاصل الواحد )حيتوي كل فاصل على إعالن واحد فقط.   30 )اثنية 
متتاز ابرتفاع   .3 الذروة يف أوقات  األمريكية وقت  احلرة  لقناة  النشرة اإلخبارية  املتابعة بني تبث هذه  معدالت 

 يون بشكل عام. اجلمهور املتلقي، حيث التعرض للتلفز 
ابعتماد طريقة احلصر اجلزئي للبحث،( لتكون إطاراً زمنياً  10/2018/ 31ولغاية    2018/ 1/5من)من   املدة ومت اختيار  

ثلت ابنسحاب الرئيس األمريكي  للنشرات اإلخبارية املسائية الرئيسة لقناة )احلرة( للمدة احملصورة بني تلك املدة ألهنا مت
النو  االتفاق  من   ) ترمب  يوم  )  وكان  وإيران  الغربية  والدول  االمريكا  بني  املوقع  توقيع   8/5/2018وي  اتريخ  هو 

الن هذا احلدث سبقته رسائل دعاية ومواقف من كافة   2018/ 1/5االنسحاب هلذا مت اختيار اتريخ الدراسة من  
 ل دعائية يف قناة احلرة سبقت اتريخ االنسحاب. األطراف هلذا كانت هناك رسائ
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 تفسري وحتليل اجلداول :   -اثنيا
 تفسري وحتليل اجلداول 

( يبني مراتب الفئات الرئيسة ملضامني الدعاية األمريكية يف قناة احلرة األمريكية إزاء امللف النووي 1جدول )
 اإليراين

 املرتبة  النسبة املئوية  التكرار  الدعائية األمريكية الفئات الرئيسة للمضامني   ت
 االول 19.47 102 ان ريكية لردع إير اإلجراءات األم 1
 الثانية  13.55 71 نتائج العقوابت األمريكية على إيران  2
 الثالثة  11.07 58 التهديد اإليراين لألمن اإلقليمي  3
 الرابعة  8.97 47 التهديد اإليراين ألمريكا والعامل 4
 اخلامسة  8.78 46 استغالل املواقف العربية املناوئة إليران  5
امات أمريكية للحكومة اإليرانية هتا 6  السابعة  8.21 43 
 الثامنة  8,02 42 أمريكا صديقة الشعب اإليراين  7
 التاسعة  6.87 36 اهتام احلكومة اإليرانية ابنتهاك حقوق اإلنسان 8
اإلسرائيلي من الربانمج النووي اإليرايناملوقف   9  العاشرة  6.11 32 

االتفاق   حماوالت أوربية ايئسة إلنقاذ 10  احلادية عشر  4.96 26 
 الثانية عشر  4 21 املوقف الروسي والرتكي من الربانمج النووي اإليراين  11

  %100 524 اجملموع  

للمضامني الدعائية األمريكية , إذ احتلت فئة )اإلجراءات األمريكية لردع ( اخلاص ابلفئات الرئيسة  1يبني جدول )
( وجاءت فئة ) نتائج العقوابت األمريكية على إيران ( 102%( وبتكرار )19.46بة )إيران ( على املرتبة األول بنس

يد اإليراين لألمن اإلقليمي( بنسبة ( أما املرتبة الثالثة فكانت لفئة ) التهد 71%( بتكرار )13.55ابملرتبة الثانية بنسبة )
%( 8.97ا والعامل( املرتبة الرابعة بنسبة )( يف حني احتلت فئة فئة)التهديد اإليراين ألمريك58%( بتكرار )11.07)

( 46%( بتكرار )8.77إليران ( ابملرتبة اخلامسة بنسبة)( وجاءت فئة ) استغالل املواقف العربية املناوئة 47وبتكرار )
ة فئة ( ويف املرتبة السابع43%( بتكرار )8.21رتبة السادسة فئة ) اهتامات أمريكية للحكومة اإليرانية ( بنسبة)  ويف امل

 ( . 42%( وبتكرار )8)أمريكا صديقة الشعب اإليراين( بنسبة )
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 ( 2جدول )
 يبني مراتب الفئات الفرعية للفئة الرئيسة )اإلجراءات األمريكية لردع إيران( 

 املرتبة النسبة املئوية  التكرار  الفئات  ت 
 ولاأل  17.66 18 أتكيد عزم أمريكا على منع إيران من امتالك سالح نووي 1
 الثانية  14.71 15 التلويح بتشكيل حتالف دويل ضد إيران 2
بفرض عقوابت على شركات وجهات إيرانية التهديد   3  الثالثة  11.76 12 
 الرابعة  9.80 10 هتديد الشركات األوربية املستثمرة يف إيران ابملقاطعة 4
 الرابعة  9.80 10 الدعوة إل محاية املياه اإلقليمية من التهديدات اإليرانية  5
 اخلامسة  8.82 9 الدعوة تعويض النفط اإليراين يف السوق  6
 السادسة  6.86 7 اإلشادة ابملؤشرات االجيابية ابلتزام الشركات بتطبيق العقوابت  7
 السادسة  6.86 7 التنديد ابإلدارة األمريكية السابقة بتوقيعها االتفاق النووي  8
بت و املنظمات على الئحة اإلرهاالتأكيد على إدراج بعض الشخصيا  9  السابعة  5.88 6 

 الثامنة  3.92 4 التهديد ابملواجهة األمريكية للحد من السلوك اإليراين 10
 الثامنة  3.92 4 التلويح بفرض عقوابت قاسية على إيران  11

  99.98 102 اجملموع  

ابملرتبة األول فئة )منع إيران من امتالك سالح   ( اخلاص ابإلجراءات األمريكية لردع إيران، حيث جاءت2ينب اجلدول ) 
(" من الواضح إننا نرى ابعيينا توجهات إيران حنو 18%( وبتكرار )17.65البالستية( بنسبة مئوية ) نووي والصواريخ  

حلول   ها البالستية ووجودها يف سوراي كذلك اليمن وحنن حباجة إل إجيادنزعة عدائية من خالل برانجمها النووي وصوارخي
%(   14.71، وحصلت على املرتبة الثانية فئة )تشكيل حتالف دويل ضد إيران( وبنسبة مئوية )(1)هلذه األعمال "

بن15وبتكرار ) مع حلفاءها ابقرتاحها  دالية عمل  اجيا  األمريكية  املتحدة  الوالايت  " حتاول  اء حتالف دويل ضد (، 
فرض عقوابت على ، ويف املرتبة الثالثة جاءت فئة )(2)داعش "  هتديدات إيران على غرار التحالف القائم ضد تنظيم
(" أعلنت وزارة اخلزانة األمريكية فرض 12%( وبتكرار )10.76شركات وجهات إيرانية( لتحصل على نسبة مئوية )

قرار فأن ريان ماهران اإليرانية اخلاضعة للعقوابت األمريكية، ونتيجة هلذا ال عقوابت على وكيل مبيعات يف ماليزاي لط
للشركة   التابعة  والفوائد  املمتلكات  على كل  ستعرتض  تناوهلا (3)" واشنطن  من خالل  األمريكية  احلرة  قناة  عملت   ،

ية لطهران تندرج يف إطار ما لإلحداث على إظهار اجلانب اإليراين على انه مصدر هتديد مستمر وان املواجهة األمريك
 وي على هتديد املنطقة والعامل وان واشنطن عازمة على تشكيل حتالف دويليستحقه النظام اإليراين لسلوكه الذي ينط

 على غرار التحالف ضد داعش ليعطي شرعية ألمريكا مبا قد تقوم به مستقبال ضد إيران. 
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 ( 3جدول )
 ( نتائج العقوابت األمريكية على إيران الرئيسة )يبني مراتب الفئات الفرعية للفئة  

 الفئات  ت 
 

 املرتبة ية املئو   النسبة التكرار 

 األول 29.58 21 الرتويج الهنيار العملة احمللية اإليرانية إل أدىن مستوايت بعد العقوابت األمريكية واستغالله  1
 الثانية  28.17 20 العقوابت تطيح مبسئولني كبار يف احلكومة اإليرانية  2
 الثالثة  23.94 17 ضة بعد العقوابت التأكيد على عدم االستقرار االقتصادي وتعايل أألصوات املعار  3
 الرابعة  18.31 13 سلوك إيران السيئ يف املنطقة تراجع بسبب العقوابت 4
  %100 71 اجملموع  

( اخلاص بنتائج العقوابت األمريكية على إيران،حيث جاءت ابملرتبة األول فئة )الرتويج الهنيار العملة 3ينب اجلدول ) 
%(وبتكرار 29.58 مستوايت بعد العقوابت األمريكية واستغالله( حبصوهلا على نسبة مئوية )احمللية اإليرانية إل أدىن 

يار العملة اإليرانية أمام الدوالر األمريكي وعلى تدخالهتا املكلفة ماليا يف )تطور املظاهرات يف إيران بعد اهن"(  21)
%( 28.17بنسبة مئوية )   حلكومة اإليرانية(سئولني كبار يف االعقوابت تطيح مب، تلتها يف املرتبة الثانية فئة )(4)املنطقة "  
كومة روحاين ضربة جديدة للحكومة اليت ( " ميثل سحب جملس الشورى اإليراين الثقة عن وزيرين يف ح20وبتكرار )

،وحصلت فئة )التأكيد على عدم االستقرار االقتصادي وتعايل أألصوات املعارضة بعد (5)تواجه عقوابت أمريكية "  
مئوية ) بنسبة  الثالثة  املرتبة  على  وبتكرار )23.94العقوابت(  الذي ("  %17(  االقتصادي  السالح  ان  والواقع هو 

على التظاهرات ويسري يف الشوارع   املتحدة يف حرهبا على إيران  فالشعب اإليراين يواجه اخلطر املفروضتعتمده الوالايت  
،عملت قناة احلرة األمريكية يف دعايتها على الرتويج الهنيار العملة إليرانية  ( 6)مناداي بتوفري لقمة العيش وفرص العمل" 

اإليراين وضمان لعدم دعمه حلكومته  وينعكس ذلك أيضا على احلياة واستغالهلا هبدف التأثري ابلروح املعنوية للشعب 
 امة للشعب وزايدة معدالت البطالة والتذمر يف نفس الشعب، الع
 
 

 ( يبني مراتب الفئات الفرعية للفئة الرئيسة )هتديد إيران لألمن اإلقليمي(4جدول )
 الفئات  ت 

 
 املرتبة النسبة املئوية  التكرار 

 األول 29.31 17 طقة الرتويج للدعم اإليراين للجماعات املسلحة واهتامها ابنتهاج سياسة طائفية يف املن 1
 الثانية  25.87 15 استغالل التواجد اإليراين يف املنطقة وعده هتديدا لألمن اإلقليمي  2
 الثالثة  18.97 11 واحلروب التأكيد على التدخل اإليراين يف الشرق األوسط هو سبب رئيس لالزمات   3
ألمن اإلسرائيلي العمل على إاثرة موضوع الصواريخ اإليرانية واهتامها بتهديد ا 4  الرابعة  15.52 9 
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 اخلامسة  10.34 6 توجيه االهتام إل إيران بتعطيل املالحة اإلقليمية  5
  %100 58 اجملموع  

( اخلاص بتهديد إيران لألمن اإلقليمي، وأظهرت نتائج التحليل حصول فئة )الرتويج للدعم اإليراين 4ينب اجلدول )
%( 29.31ج سياسة طائفية يف املنطقة( على املرتبة األول بنسبة مئوية مقدراها ) للجماعات املسلحة واهتامها ابنتها 

إيران عن تغذية الصراعات الطائفية يف املنطقة ودعم اجلماعات   ("يف وقت ارتفعت املطالبة بضرورة كف17وبتكرار )
)استغالل التواجد اإليراين يف املنطقة وعده   تلتها يف املرتبة الثانية الفئة الفرعية   ( 7)املتشددة يف سوراي والعراق واليمن "  

ت استخباراتية أمريكية ان (" وذكرت معلوما 15%(بتكرار )25.87هتديدا لألمن اإلقليمي( بنسبة مئوية مقدارها )
ألف مقاتل إل سوراي وزعتهم على حنو   70وعلى دفعات حنو    2015قيادة احلرس الثوري اإليراين استقدمت منذ علم  

، فيما جاءت فئة )التأكيد ( 8)لحة تتبع هلا مباشرة من وحدات البسيج والوحدة اخلاصة بفيلق القدس " جمموعات مس
الشرق األوسط هو سبب رئيس لالزمات واحلروب(ابملرتبة الثالثة بعد ان حصلت على نسبة على التدخل إال يراين يف 

اإليراين يف دول الشرق األوسط سبب رئيسي   (،" أكد مسئولون أمريكيون ان التدخل 11%( وبتكرار ) 18.97مئوية ) 
املنطقة " اليت  (9) يف أزمات وحروب  الرمسية اإليرانية  التصرحيات  القناة  تناولت  اليت ،  صدرت من بعض الشخصيات 

أشارت إل النفوذ اإليراين يف أربع دول )العراق،لبنان، سوراي، اليمن( وكانت القناة توظف ذلك كلما سنحت هلا الفرصة 
يب اجملتمع الدويل واجلوار العريب على إيران، وحصر طهران يف موقع املؤجج للخالفات والطائفية يف املنطقة، إضافة لتأل

عدها   وبيان إل  النفط،  من  العامل  إمدادات  ثلثي  منه  متر  الذي  هرمز  مضيق  اإلقليمية خاصة  للمياه  هتديد  مصدر 
يثري حفيظة بعض دول اجلوار وعد طهران مصدر قلق وهتديد   استعدادها لضرب بعض الدول ابلصواريخ البالستية مما

 يف املنطقة. 
 

 الرئيسة الثانية عشر)لألساليب الدعائية االمريكية((يبني مراتب الفئات الفرعية للفئة  5جدول)
 املرتبة النسبة املئوية  التكرار  الفئات الفرعية للفئة الرئيسة الثانية عشر  ت 
 الولا 21.25 187 أسلوب التكرار  1
 الثانية  12.73 112 أسلوب التشويه والشيطنة  2
 الثالثة  9.20 81 أسلوب احلزم يف الرسائل االتصالية  3
 الرابعة  8.75 77 أسلوب استغالل الظروف االقتصادية  4
 اخلامسة  7.16 63 أسلوب عرض الرأي على انه حقيقة  5
 السادسة  6.59 58 أسلوب التخويف  6
 السابعة  6.02 53 عاطفية أسلوب االستمالة ال 7
 الثامنة  5.80 51 أسلوب توحيد اخلصم  8
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 التاسعة  4.55 40 أسلوب االعتماد على املصادر املوثوق هبا)سلطة الشاهد(  9
 العاشرة  4.20 37 أسلوب التحريض  10
 احدى عشر  4.09 36 أسلوب إطالق التسميات  11
 اثىن عشر  3.64 32 أسلوب التضليل  12
 ثالثة عشر  3.41 30 اع أسلوب اإلمج 13
 اربعة عشر  2.61 23 أسلوب التربير  14

  %100 880 اجملموع  

 21.25( أساليب الدعاية األمريكية، حيث حصل أسلوب )التكرار( على املرتبة األول بنسبة مئوية) 5ينب اجلدول ) 
مسئولون أمريكيون ان واشنطن    ( تكرار , فقد ذكرت قناة احلرة يف إحدى نشراهتا اإلخبارية " ذكر187%(وبتكرار )

ترا  النووي ,وان واشنطن  إيران للسالح  اليورانيوم , لن تسمح ابمتالك  قدراهتا على ختصيب  لزايدة  إيران  قب خطط 
وبذلك فأن طهران تدرك التصميم األمريكي على ذلك وان مثل هذه اخلطط مثال آخر على هدر إيران ألمواهلا وثرواهتا 

%( 12.73إليراين"  ، بينما حل يف املرتبة الثانية أسلوب )التشويه والشيطنة ( بنسبة مئوية )اليت هي من حق الشعب ا
( فقد ذكرت قناة احلرة يف إحدى نشراهتا اإلخبارية " يف حني ان عقوابت تصل إل اإلعدام تنتظر 112وبتكرار )

انية إخالال ابلشؤون االقتصادية "  ، بينما جاء املدانني واملشاركني يف التظاهرات اليت اعتربهتا السلطة القضائية اإلير 
االتصا الرسائل  طر  )احلزم يف  )أسلوب  مئوية  بنسبة  الثالثة  ابملرتبة  )9.20لية(  أسلوب 81%(بتكرار  حل  فيما   ،)

( حسب ما ورد يف إحدى 77%( وبتكرار )8.75)أسلوب استغالل الظروف االقتصادية( ابملرتبة الرابعة بنسبة مئوية )
اخلنشرات   ابملرتبة  حقيقة(  انه  على  الرأي  )عرض  أسلوب  وجاء   ،  " الفضائية  احلرة  قناة  مئوية أخبار  بنسبة  امسة 

(فقد ذكرت قناة احلرة يف إحدى نشراهتا اإلخبارية" مساع إيرانية قابلتها دعوات عدة منها 63%( وبتكرار )7.16)
برعاية اإلرهاب ومتويله "، أما ابملرتبة السادسة جاء أسلوب   دعوة نتيناهو دول العامل بوقف تعاملها مع إيران متهما إايها 

(،فقد ذكرت قناة احلرة يف إحدى نشراهتا اإلخبارية "  وجاء أسلوب 58%( وبتكرار )6.59)  )التخويف( بنسبة مئوية
دى نشراهتا فقد ذكرت قناة احلرة يف إح (53%( وبتكرار)  6.02بنسبة مئوية )  )االستمالة العاطفية( ابملرتبة السابعة

ية والغربية ملساعدة الشعب اإليراين " حيث كانت هنالك دعوات من دول عدة لضرورة تضافر اجلهود الدولاإلخبارية
( حسب 51%( وبتكرار )5.80وختليصه من هذا النظام "، وحل ابملرتبة الثامنة أسلوب )توحيد اخلصم( بنسبة مئوية )

ية " ويشدد املسئولون األمريكيون على ان العقوابت ال تستهدف الشعب ما ورد يف إحدى نشرات أخبار احلرة الفضائ
تهدف السلع اإلنسانية بل تستهدف النظام" ، فيما حصل على املرتبة التاسعة أسلوب )االعتماد على اإليراين وال تس
( ابملرتبة العاشرة (، فيما جاء أسلوب )التحريض40%( وبتكرار )4.55سلطة الشاهد( بنسبة مئوية )  -املصادر املوثقة
ار احلرة الفضائية" ما تطلبه طهران من (حسب ما ورد يف إحدى نشرات إخب37%( وبتكرار )4.20بنسبة مئوية )
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ضماانت أوربية يعد مغاالة وإهنا حتاول زرع الشقاق والنفاق بني أوراب وأمريكا " ، وكان أسلوب )إطالق التسميات( 
( ، وجاء ابملرتبة الثانية عشر أسلوب )التضليل 36%( وبتكرار )4.09بة مئوية )ابملرتبة احلادية عشر وحصوله على نس

( تكرار 30(، وحل ابملرتبة الثالثة عشر أسلوب )اإلمجاع( حلصوله على جمموع )32%( وبتكرار )3.64مئوية )بنسبة  
( 23%( وبتكرار ) 2.61%( وحصل أسلوب )التربير( على املرتبة الرابعة عشر بنسبة مئوية ) 3.41بنسبة مئوية )

مات ان املخاطر اليت كربت يف االونه األخرية حسب ما ورد يف إحدى نشرات أخبار احلرة الفضائية " وأشارت املعلو 
تكمن يف نقل إيران ألسلحة صاروخية إل سوراي تشمل صورايخ قصرية املدى ومتوسطة املدى مثل زلزال وفاتح وبناء 

قادة وزارة الدفاع األمريكية يتابعون التطورات عن كثب وهم يؤكدون دائما حق   قواعد صاروخية هلا حتت األرض وان
 ل الشرعي يف الدفاع عن نفسها وأراضيها " إسرائي

 الزمن الكلي للفنون التحريرية يف النشرة اإلخبارية( (يبني مراتب الفئات الفرعية للفئة الرئيسة الرابعة عشر)6جدول)
 املرتبة النسبة املئوية  الزمن ابلدقيقة سة الرابعة عشر الفئات الفرعية للفئة الرئي ت 
 االول 53.25 291 تقارير  1
 الثانية  22.51 123 مقابالت  2
 الثالثة  19.85 108.5 أخبار  3
 الرابعة  4.39 24 حتقيقات )احلرة تتحرى(  4
  %100 546.5 اجملموع  

ذ حصلت على املرتبة األول فئة )تقارير( حلصوهلا على جمموع إ  (ابلزمن الكلي للفنون اخلربية يف النشرة، 6ينب اجلدول ) 
( دقيقة، وجاءت ابملرتبة الثانية فئة )مقابالت( حلصوهلا على نسبة مئوية 291%( مبجموع )53.25بنسبة مئوية ) 

( 108.5%( مبجموع ) 19.85( دقيقة، تلتها فئة )أخبار( ابملرتبة الثالثة بنسبة مئوية )123%( مبجموع )22.51)
 ( دقيقة. 24%( مبجموع )   4.39دقيقة، بينما جاءت ابملرتبة الرابعة فئة )حتقيقات( بنسبة مئوية )

 )الشخصيات الفاعلة يف فنون النشرة اإلخبارية(  (يبني مراتب الفئات الفرعية للفئة الرئيسة السادسة عشر7جدول )
 املرتبة  ئوية املالنسبة   التكرار  الفئات الفرعية للفئة الرئيسة السادسة عشر  ت
 االول   26.16 45 *رؤساء   1
 الثانية  23.25 40 حمللون وخرباء  2
 الثالثة  19.77 34 وزير اخلارجية األمريكي 3
 الرابعة  12.21 21 وزير الدفاع األمريكي  4
 اخلامسة  8.14 14 دبلوماسيني  5
 السادسة  6.40 11 مستشار الرئيس األمريكي  6
 لسابعة ا 4.07 7 وزراء آخرون   7
  %100 172 اجملموع  



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) p: 77- 101-Vo: 4, No: 1, 2020 

 
 95 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

اخلاصة ابلشخصيات الفاعلة يف النشرة اإلخبارية لقناة احلرة األمريكية, إذ حصلت على ابلفئات    (  7ينب اجلدول )
( , وجاءت بعدها ابملرتبة الثانية فئة,  45%( وبتكرار جمموعه)  26.16املرتبة األول فئة ) الرؤساء ( بنسبة مئوية )

( , وجاءت ابملرتبة 34%( بتكرار)  19.77)  ة الثالثة فئة ) وزير اخلارجية األمريكي ( بنسبة مئويةفيما حلت ابملرتب
( , وحصلت على املرتبة اخلامسة 21%( بتكرار ) 12.21الرابعة فئة )وزير الدفاع األمريكي( حبصوهلا على نسبة مئوية ) 

ت فئة ) مستشار الرئيس األمريكي ( على نسبة (  , وحصل14%( بتكرار )8.14فئة ) دبلوماسيني ( بنسبة مئوية )
%(  4.07( , فيما حلت ابملرتبة األخرية فئة ) وزراء آخرون ( وحصوهلا على نسبة مئوية )11كرار ) %( بت6.40)

 ( . 7بتكرار )
 مصادر اإلخبار يف النشرة اإلخبارية ( السابعة عشر)(يبني مراتب الفئات الفرعية للفئة الرئيسة  8جدول )

 املرتبة  املئوية النسبة   التكرار  فئات فرعية        ات رئيسة فئ ت

 االول 52.99 115 مراسل  داخلي   1
 الثانية  22.59 49 مندوب 

 الثالثة  8.29 18 مواقع التواصل االجتماعي  خارجي  2
 الرابعة  6.45 14 مصادر جمهلة 

 اخلامسة  5.07 11 وكاالت اإلنباء  
 ادسة الس 4.61 10 وسائل إعالم 

  %100 217  اجملموع   

ابملصادر اإلخبارية لقناة احلرة األمريكية , اذ حصلت على املرتبة األول فئة ) مراسل(   اخلاصةابلفئات    (  8ينب اجلدول ) 
( على املرتبة األول , وحلت ابملرتبة الثانية فئة ) حمرر( بنسبة 115%( تكرار ) 52.99حبصوهلا على نسبة مئوية )

%( 8.29ل اجتماعي ( بنسبة مئوية )( , وجاءت ابملرتبة الثالثة فئة )مواقع تواص49%( بتكرار ) 22.59مئوية )
حسب   ( 14%( بتكرار )6.45, فيما حصلت على املرتبة الرابعة فئة )مصادر جمهلة( بنسبة مئوية )  ( 18بتكرار )  

ويرت ان الوفد األمريكي الذي زار الرايض " قال مسؤول أمريكي لر ما ورد يف إحدى نشرات أخبار قناة احلرة الفضائية
للنفط بعد العقوابت على إيران "األسبوع املاضي وانق إبقاء فائض  , وجاءت ابملرتبة   ( 10)ش مع السعوديني مسألة 

حسب ما ورد يف إحدى نشرات أخبار قناة (  11%( بتكرار )5.07اخلامسة فئة )وكاالت اإلنباء ( بنسبة مئوية )  
رهبم مياه ملوثة وذكرت الوكالة نقال شخص بعد ش  230ذكرت وكالة فارس اإليرانية  لألنباء عن تسمم    "احلرة الفضائية

, (11)ساعة وعادت ملوثة ومل تتم معاجلتها مما أدى ال وقوع حاال تسمم "   20مسئولني حمليني املياه انقطعت حوايل  
فقد ذكرت قناة احلرة الفضائية (  10%( بتكرار )4.61)فيما حلت ابملرتبة األخرية فئة )وسائل اإلعالم ( بنسبة مئوية 
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" ذكرت وسائل إعالم رمسية ان النواب اإليرانيني أمهلوا الرئيس اإليراين شهرا للمثول أمام نشراهتا اإلخبارية  يف إحدى 
 . (12)الربملان واإلجابة على أسئلة تتعلق بتعامل احلكومة مع املشاكل االقتصادية اليت تواجهها بالده "

 يل ميكن للباحث وضع االستنتاجات اآلتية: بعد عرض النتائج اليت متخضت عن التحل  :   استنتاجات البحث   
والعامل  .1 العربية   املنطقة  الدعائية على أتليب  األمريكية يف موضوعاهتا  احلرة  قناة  مينح   عملت  مبا  إيران،  على 

ادهتا لردع إيران وإيقاف أنشطتها اليت ال تتوافق مع أهواء  الوالايت املتحدة األمريكية الشرعية يف تشكيل حتالف دويل بقي
اإلدارة األمريكية وتصفها بـ )السيئة(, وابلتايل ميكن ملثل هذه املضامني التحريضية أن تدفع إيران إل تقدمي تنازالت 

 فاوضات جديدة بشأن برانجمها النووي. والدخول مب
ن لتطوير برانجمها النووي يؤدي إل هتديد امن إسرائيل و املنطقة،  ركزت قناة احلرة يف دعايتها على ان سعي إيرا .2

وأن اإلدارة األمريكية لن تسمح ألي نظام إسالمي ابمتالك الطاقة النووية، ذلك أهنا ترى يف ذلك تنافس لدولة انمية 
  األمريكية يف املنطقة . الدول املتقدمة، أو العمل على عرقلة املصاحل  للدول النووية، وغري مسموح لتلك الدول منافسة

عملت قناة احلرة األمريكية يف دعايتها على إيصال رسالة هتديد مبطنة ألي دولة عربية أو شرق أوسطية لديها  .3
سيكون العزلة الدولية الرغبة يف امتالك برانمج نووي، وأهنا تلوح هلم ابن مصري أي دولة تسعى المتالك القوة النووية  

 ما فعلت مع إيران. والعقوابت األمريكية ك 
التأثري يف نفسية اجلمهور وآرائه  .4 قناة احلرة األمريكية يف دعايتها على أساليب دعائية متعددة هبدف  ركزت 

هور أكرب، ورغباته, وكان من ابرز األساليب هو )التكرار(، ذلك أن التكرار مينح املضمون فرص متعددة للوصول إل مج
قناة احلرة يف التأثري على اجلمهور العريب, كما ركزت القناة على أسلوب التشويه   وابلتايل مينح فرص متجددة ملضامني 

إيران  مع  التعامل  عدم  بضرورة  املنطقة  دول  مجيع  إل  رسالة  وهي  إيران،  عن  مشوهة  يعطي صورة  الذي  والشيطنة 
ة إزاء العراق، وكان ألسلوب شر الذي سبق أن روجت له قناة احلرة األمريكي ومقاطعتها ابعتبارها مازالت ضمن حمور ال

 الشيطنة أن جعل من العراق منبوذ دوليا ويعطي احلكومات احلليفة ألمريكا شرعية االلتحاق ابلتحالف. 
االنتقائي للحدث، وبذلت كل جهد  .5 التفسري  التالعب ابألخبار وتلوينها عن طريق  احلرة إل  قناة  عمدت 
ختالق األخبار بل عمدت على طرحها على وفق صيغ وأساليب ضافة أتثريات دعائية للخرب، فهي مل تكتفي ابإل

 متعددة مبا خيدم منطقها الدعائي. 
شكلت مضامني الربانمج النووي مساحة متميزة يف وقت النشرات اإلخبارية لقناة احلرة، مبا يدل على اهتمام  .6

  إاثرة الرأي العام العريب ضد إيران، تلك القناة ابستخدام هذا امللف يف 
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الدعاية األمريكية على موضوع املخاطر اليت ترتتب على امتالك إيران للطاقة النووية، وتغافلت عن املكاسب   ركزت .7
االقتصادية اليت يؤمنها امتالك الطاقة النووية لالقتصاد اإليراين، بشكل يكشف بوضوح طبيعة االستهداف السياسي 

 ج النووي.  من الربانم 
الشخصيات الفاعلة يف اجملتمع العريب ويف إيران للحديث عن امللف النووي   حرصت القناة على استضافة عدد من  .8

اإليراين يف سياق عرض األخبار، أو عرب مداخالت هاتفية مدفوعة األجر، لالستفادة من ثقل تلك الشخصيات يف 
 ملعادي إليران. الشارع العريب لتسويق املنطق الدعائي األمريكي ا

ا قناة احلرة األمريكية يف بناء نشرة أخبارها اخلاصة ابمللف النووي اإليراين، وكانت يف تباينت املصادر اليت اعتمدهت .9
الكثري منها صدى لتغريدات صهاينة متطرفني على مواقع التواصل االجتماعي خللق مربرات الستهداف الربانمج النووي 

 وإجهاضه. 
 الكتب العربية –ال  مصادر البحث :أو 
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 دليل  النشر
 

 بسم  للا   الرمحن   الرحيم 
 

 رفع  شأهنا   من   اليت  الدولية  املعايري  أعلى )معتمد(  والدراسات  املتقدم   للتدريب  العلمي   املعهد جمالت  جمموعة  تعتمد 
 وكذلك   حبثه،  ملستوى  حقيقة  ترقية  هبا   الباحث  إلتزام  حال  يف  للبحث   وتضيف   العاملية،   مستوى  إل   األحباث  مستوى

 شكالا   أحباثنا   على   تضفي   التوجيهي؛  الدليل  هذا  يف   الواردة  املواصفات   مجلة   إن  ؛ العلمي  النشر جمال  يف   خربته   من   تعزز 
 مواكبة  حيقق مما  ومعارفه، العلمي  النشر  ضوابط تطور  مع  تتناسب  بصيغة  لقارئا  إل   وخيرجه  مضموهنا   من   يعزز   علمياا 
 املعريف.  النشر  ملستجدات  فاعلة

 Microsoft حتت برانمج   publisher@siats.co.uk على اإلمييل:   لقسم النشر ترسل نسختني من البحث  -

Word ( واحدة بصيغةWord  وأخرى بصيغة ، )(PDF .) 

( بني األسطر شريطة أال يقل عدد واحد ونصفيُكتب البحث بواسطة احلاسوب )الكمبيوتر( مبسافات )  - 2
 Traditional) العربية ,للغة  16، حجم اخلط  كلمة 5000عن  و اليزيد  3000 الكلمات عن

Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات , ويستىن من
 هذا العدد املالحق واإلستباانت.

، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني  - 3
 وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي. ، كما تذكر عناوين العربية واإلجنليزية ابللغتني

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل   - 4
الكلمات وحتته  البحث  ملخص  الرئيسية:  املقدمة،  ،(KEYWORDS وحتته ABSTRAC) املفتاحية، العناوين 

 البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع. 

، على أال تزيد كلمات امللخص ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  - 5
( كلمات 5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية (150) على

http://www.siats.co.uk/
http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


، مع مالحظة إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج   ة اإلجنليزيةابللغ وآخر ابللغة العربية
 والنتائج. 

 مسيك.   خبط  الصفحة  وسط   ُتكتب   ومطالب  مباحث   إل  البحث  يقسم  - 6
 ويشار   خاص،  عنوان  منها  لكل   ويكون  البحث،   يف  ورودها  حسب   ترقم  و  املت   داخل  واألشكال  اجلداول  تطبع  -7
 .البحث  أجزاء  كل   يف …)3,2  ,1( العربية  األرقام   وتستخدم ابلتسلسل،  منها كل  إل
 واللغة   الشريعة  أحباث  ذلك  من  ويستثىن  األجنبية  املراجع   من % 20 مانسبته  على  يشمل  أن   جيب  حبث  كل   -8

 .العربية
 وللمجلة  وجدت،   إن  حبثه  على   التعديالت   إلجراء أشهر 3 أقصاها  مدة  الباحث  يعطى  وث: البح   تعديل  مدة  -9 

 للتعديل.   احملددة  املدة  الباحث   جتاوز  حال هنائيا  رفضا  البحث  رفض يف ذلك  بعد  احلق
 دم ع   يف  ورغبته  البحث  سحب  طلبه  حال   يف  التقوي   إجراءات  على  املرتتبة  املالية   النفقات   بدفع   الباحث  يلتزم   - 10

 .النشر  إجراءات متابعة
 .األسباب  كانت   ومهما  األحوال  من   حال أبي  للنشر  قبوهلا  بعد  األحباث   سحب   اجمللة  جتيز ال   - 11
 :املراجع قائمة ))التوثيق  -12
يرى هذا النظام ضرورة تسجيل البياانت الكاملة للمصدر، أو للمرجع الذي ُأخذ االقتباس منه، وذلك عند ذكره ألول •

تشمل البياانت: اسم املؤلف، واسم الكتاب، واملرتجم )إن وجد(، معلومات عن النشر )العدد الكلي لألجزاء   مرة، حبيث 
 ورقم الطبعة ومكان النشر، واسم الناشر،، وسنة النشر(، ورقم اجلزء او اجمللد، ورقم الصفحة.

 طرق التوثيق، حسب نظام دليل شيكاغو   

 االقتباس ألول مرة 

 اسم املؤلف:امسه األول مث اسم أبيه مث اسم جده ويتبع ذلك فاصلة )،(   - 1

 اسم الكتاب حتته خط وال يتبعه فاصلة أو نقطة ).(  اسم الكتاب:  - 2

 ( ، ----معلومات عن النشر: توضع بني قوسني ووضع فاصلة بعد القوس األخري )   - 3

 )أ( العدد الكلي لألجزاء: يتبعه فاصلة منقوطة )؛( 



 رقم الطبعة : يتبعه فاصلة منقوطة )؛( )ب(  

 )ج( مكان النشر: يتبعه فاصلة ):( 

 )د(اسم الناشر: يتبعه فاصلة )،(

 )هـ( سنة النشر: مث نغلق القوس

 رقم اجلزء او اجمللد: يتبعه فاصلة )،(   - 4

 ) رقم الصفحة أو الصفحات :يتبعه نقطة ).  - 5

 . 277؛القاهرة: عامل الكتب،بدون اتريخ(، ص  3) ط    جغرافية املدن مجال محدان ،  

 . 114،112،ص ص1(،ج1966ج ؛بريوت : دار الطليعة ،    5)  بالدان فلسطني  مصطفي مراد الدابغ ،  

•  ، الدابغ  مراد  فلسطني  مصطفي  ،    5)  بالدان  الطليعة  دار   : ؛بريوت   .107- 100،ص ص1(،ج 1966ج 
 

 :االقتباس من اجملالت

 ، ) فاصلة ويتبعه :ابلكامل املقالة كاتب اسم -1 

 ” ،--------“.الثانية التنصيص عالمة قبل فاصلة تتبعه تنصيص عالميت بني موضوعاا   :املقالة عنوان  -2 

 .فاصلة وتتبعه خط حتتها :الدورية اجمللة اسم  -3 

 ، (---- ) األخري القوس بعد  فاصلة ووضع  قوسني بني توضع  :النشر عن معلومات  4-

 (:) فاصلة يتبعه إصدارها مكان ) أ(

 )، (فاصلة يتبعه :املصدرة اجلهة )ب(



 )، (فاصلة يتبعه :اجمللد  رقم )ج(

  )،   (فاصلة يتبعه :العدد )د( رقم

 )القوس أغلق :النشر سنة (و )،( فاصلة يتبعه :الشهر )هـ(

 (.) نقطة يتبعه: الصفحات أو الصفحة رقم  -5 

 ،(عشر التاسع  القاهرة،العدد جامعة )، اآلداب جملة “، االقتصادية وأحواله ظروفه غزة قطاع   ”، احلجاج أبو يوسف
   .47ص

 توثيق كتاب له مؤلفان أو أكثر:

  املؤلفني امسا يذكر مؤلفان، للكتاب كان  إذا•

 .املؤلفنين  طريقة بنفس الثالثة املؤلفني أمساء يُذكر مؤلفني، ثالثة للكتاب كان  إذا•

 :وهكذا كلمة )وآخرون(، وتضاف األول اسم  يُذكر أكثر، أو مؤلفني، أربعة للكتاب كان  إذا•

يف حالة املؤلفني  (And others)يتبع نفس النظام يف الكتاب اإلفرجني، يف حالة املؤلفني والثالثة، وتضاف كلمة  
 .األربعة أو أكثر

 توثيق كتاب ليس له مؤلف حمدد:

مؤسسة،• عن  صادراا  الكتاب  املؤلف.  إذا كان  اسم  مكان  املؤسسة  اسم  يوثق  فإنه  املؤلف،  اسم  ال  امسها   وحيمل 
 طرق التوثيق، حسب نظام دليل شيكاغو 

 توثيق كتاب املؤلف جمهول 

أما اذا أمكن التوصل إيل صاحب املقال   ]جمهول املؤلف    [اذا مل يكن اسم املؤلف مكتوابا ففي هذه احلالة يكتب  •
  ] -------- [ن بني قوسني مربعني  بطريقة أو أُبخرى فانه ميك

 



 توثيق كتاب ال يوجد له اتريخ •

  nodأو]التاريخ غري معروف   [ مربعني قوسني بني فيكتب اتريخ للمرجع  يكن مل  اذا•
 

 توثيق فصل يف كتاب له عدة مؤلفني: 

الفصل.إذا  • مؤلف  ابسم  املادة  توثيق  يتم  حمدد،  مؤلف  فصل  ولكل  مؤلفني،  عدة  للكتاب   كان 
 توثيق الكتاب املرتجم للعربية:

 يتم توثيقه على النحو التايل: •

 أوست مار، اسم املؤلف، اسم الكتاب، اسم املرتجم مع كتابة ترمجة قبل امسه، وابقي بياانت النشر، ورقم الصفحة.    
املناخ، زرق علم  وإبراهيم  متويل  حممد  ومطابعها(،  ترمجة  اآلداب  مكتبة   .57)القاهرة: 

 توثيق الرسائل اجلامعية: 

 :اآليت النحو على يوثقها فإنه جامعية، رسالة من علمية  مادة الباحث اقتبس إذا•

 ( ،  ) فاصلة يتبعه الباحث اسم•

 “------” تنصيص عالميت بني الرسالة عنوان •

 :يلي ما يوضع  قوسني بني•

 (  ، فاصلة ) يتبعها  لنيلها ُقدمت اليت العلمية الدرجة•

 ،( فاصلة ) يتبعها . منشورة  غري أم منشورة هي هل•

 ،( فاصلة ) يتبعها الدرجة على منها حصل اليت اجلامعة•

 ( ،  ) فاصلة يتبعها السنة•



 :ذلك ومثال نقطة، يتبعها القوسني خارج الصفحة•

 طرق  التوثيق، حسب نظام دليل شيكاغو 
 توثيق الرسائل اجلامعية: 

 جامعة ، منشورة غري ، دكتوراه رسالة ) “العمران  جغرافية يف دراسة – صنعاء مدينة ” البحري، محاد صاحل•
 .10ص (1982 ، اإلسكندرية

 توثيق املرجع للمرة الثانية 

 ,.Ibid السابق املرجع  عبارة الباحث يكتب ( فاصل بدون  ) مباشرة األول االقتباس بعد  االقتباس كان  اذا•

 ,. Idem الصفحة نفس السابق املرجع •

 . نفسه( املرجع  ) يكتب فاصل بدون  الثالثة للمرة املرجع  نفس من اقتبس اذا•

 أخطاء شائعة 

 األخطاء الشائعة كتابة ) نفس املرجع ( ، و ) نفس املصدر ( ، والصواب ) املرجع نفسه واملصدر نفسه (.من  •
 االقتباس من املرجع مرة اثنية 

 سبق مرجع  أو ( تعريف آل بدون  ) سابق )مرجع  : يكتب ، فاصل بينهما وكان  ، اثنية  مرة املرجع  من اقتبس اذا•
 op.cit  تعريف آل بدون  ) ذكره

•oper citato التينية كلمة 

 loc.cit الصفحة نفس ذكره سبق مرجع •

•Loco citato املكان نفس  ابلالتيين 

 



 التوثيق من االنرتنت

 . التاريخ مث املوضوع اسم مث املوقع اسم•

•2000,-4-5strip.91scale 1:150000.,1 http://www.lib.utexas.map.caza 
 توثيق القواميس ودوائر املعارف واملوسوعات: 

بياانت التوثيق للقواميس واملوسوعات ودائرة املعارف على اسم املؤلف، أو املؤلفني، واسم املوسوعة، وابقي حتتوي  •
 بياانت النشر، واجمللد، ورقم الصفحة، ومثال ذلك: 

واملستعربني )ط  • العرب  الرجال من  تراجم ألشهر  قاموس  األعالم؛  الدين:  العلم   3الزر كلي، خري  دار  بريوت،  ؛ 
 . 83، ص  5م( ج  1979 للماليني،

 إذا كانت املوسوعة عبارة عن أحباث 

إذا كانت املوسوعة عبارة عن أحباث، ولكل حبث كاتب حمدد، كما هو احلال يف املوسوعة الفلسطينية؛ قسم الدراسات •
 اخلاصة، فإنه يتم توثيق كل حبٍث على حدة، ومثال ذلك: 

 . 995، ص2م(، مج199؛بريوت:  1؛ط2)ق الفلسطينية  طربني، أمحد: فلسطني يف عهد االنتداب؛ املوسوعة•

 إذا كانت املوسوعة ال تشمل أمساء املشاركني يف إعدادها 

 إذا كانت املوسوعة ال تشمل أمساء املشاركني يف إعدادها، فإهنا توّثق ابسم اهليئة املشرفة على إعدادها، ومثال ذلك: •

 . 223، ص3م(، ج 1984، دمشق: 1، ط 1هيئة املوسوعة الفلسطينية، املوسوعة الفلسطينية) ق•
 توثيق الصحف واجملالت غري املختصة 

كان كاتب املقال حمدداا، يتم التوثيق على النحو اآليت: اسم صاحب املقالة: اسم الصحيفة، مكان صدورها، العدد، إذا  •
 اتريخ العدد، رقم الصفحة. 

 إذا مل يكن للمقالة كاتب حمدد، أو كان االقتباس من خرب وليس من مقالة: •

http://www.lib.utexas.map.caza/


 اسم الصحيفة، مكان صدورها، العدد، اتريخ العدد، رقم الصفحة. •

 يتبع التوثيق نفسه ابلنسبة للصحافة األجنبية.•

 معتمد إدارة  ال   البحث  ملكية  حقوق انتقال  على   الباحث   يوقع   للنشر البحث  قبول  عند  - 13
 مع يتناسب  مبا  لغويا   اجلملة  وبناء الكتابة،  ومنط  احلروف   نوع   حيث   من   تعديالت  أي  إبجراء  احلق  التحرير  هليئة   - 14

 .ينالد   املعتمد   اجمللة  منوذج
 .األسباب  إبداء  عدم   يف حبقها االحتفاظ  مع هنائي  قرار  الرفض   أو  ابلقبول  التحرير  هيئة  قرار   - 15
 إلكرتونياا  اجمللة  موقع من حبثه  فيه  نشر  الذي   والعدد   املنشور   حبثه   على احلصول   للباحث ميكن  - 16

 
 حيث   من   حبثك  مستوى   من  تعزز   وهي  ُمعتمدة،   دولية   لوائح  عن   مأخوذة   املواصفات   هذه   إن  الباحث   عزيزي  مالحظة:

 .هبا  االلتزام   حال   يف   جتنبه ميكن   إضافياا   أتخرياا   كلفكست هلا  خمالفة  أية  وإن  املضمون،   عن  أمهية  يقل   ال   الذي   الشكل
 

 واإلحالة:  النشر   آليات
 لتزويد يوماا  30 عن تزيد  ال   مبدة وتلتزم احملكمني، إل  إبحالتها تقوم الباحث، من  البحث نسخة اجمللة إدارة تسلم بعد 

 لألخذ أشهر(  3  )  يوما    90 عن  تزيد  ال   مدة   البحث   ميهل   بعدها   املالحظات،   يتضمن  حبثه   عن   بتقرير  الباحث 
 .   ابملالحظات 

 وزخم  الدور  أولوية  حسب   األكثر،  على  للنشر  قبوله  خطاب  إصدار  اتريخ  يعقب  عدد  اثن   أو  أول   بعد  البحث  ينشر
حالة   األحباث 

ُ
 .للنشر  امل
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