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 أعضـاء لجنة المناقشـة السـادة:                                                                  
ةــــــفـــالص ةـــــامعـــالج  ة ـــيـــممــة العــــالرتب  بــــقــالم  م ـــــاالس   

 لـــزهـــــر بــــيــالعـــق ـر)أ(ـــمحــاضـً.دً بســـكـــرة اً ـــــــيــــــســــــــــرئ

 رشـــيـــــد زوزو ـر)أ(ـمحــاضـً.د بســـكـــرة مشــــرفـــا ًومــقــــــرراً 
 أحــــمــــــد فــريــــجــــة ـر)أ(ــاضــمحـً.د بســـكـــرة عـــضـــــواًمنـــاقـــــشــــــا
 مـــــالـــك شــعــبــــان ـر)أ(ــمحــاضـً.د بســـكـــرة عــــــضــــواًمنــــاقــــشــــا
 

2012/2013نـــة الجامعــيـــة: ــالس  
 

 

 

  2012/2013السنة الجامعية:

  ةاريــــبـــاإلخ مجابر الو ــــور نحـــــمهـــات الجـــاهــاتج
 رةـــــــــزيـــــــاة الجــــــنـــــقلـــ

 
 دراسة ميدانية أ جريت عىل عينة من مجهور والية ورقةل

 

 ، ختصص : عمل اجامتع االإثصال شهادة املاجس تري يف عمل االإجامتعممكةل لنيل  ةمذكر 

 رة :ـــــــذكــوان املـــــنــ ع 



 

 

 :ـــل األولصـــــــالف
 

 ة الدراســــــــةــــيــــىع ومنهجـــــمــىضأوال:                    

 اؤالتهــــــاـيـــــــــــة الدراســـــــــــة و تســالـكـإش  (1

 ةــــــوع الدراســـــار موضـــــــــــتيـاب اخــبــأس  (2

 ةـــلـــــدراســـــــــــوأهـــــــداف اة ـــــــيــــــمـــــــــأه  (3

 ـةـــالــدراســـــــــم ــــــــيـــــــــاهـــــــــفمـ  (4

 ةــــــري لمدراســـــــــالنظ المدخــــل  (5

 ةـــــــــــــــــابقـــــــات الســــــــدراســال  (6

 ـــةــفـــــــــــــروض الدراســــــــــــــــــــــ  (7

 ـدراســـــــــــــــــــــــــــةمنــــهـــج الـــــــــ  (8

 ــــــــــــــةــــأدوات الـــــــــدراســـــــــــــــــ  (9

 اســـتـــــمـــــارة االســـتـــــبـــيــــــان -

 مــقــــــيـــــــــاس االتجــــــاهـــــــات -

 

 

 
 



 

 :انـــــــيــــثــصـــل الـــالف

 ريــا بوسائل االتصال الجماهيــتهــور وعالقــات الجمهــاتجاهثانيا: 

 تـــمهـــيــــد
  اتـــــــــــــاهــــاالتج (1

 مـــفـــــهـــــــوم االتجــــــــــاهـــــات 

 اتــمــكـــونــــات االتجـــــــــــاهــــ 

 تصـــنــيـــــف االتجـــــــاهـــــــات 

 االتجــاهــــــــات والرأي العـــــام 
 هـــــات و الــــقـــــــيـــــماالتجــــا 

 االتــجـــــــــاه والــــســـمـــــــــــــــوك 

 العـــــوامـــل المـــؤثـــرة فـــي تكـــويـــن االتجـــاهــــات والـــرأي العـــــــام (2

 ور وســــائــــــل اإلعـــــــــالمــــمــفـــهــــوم جــــمـــه (3

 ورــــهمرية لمجـــصائص الظاهالخ -                
 ورــــالخصائص الضمنية )الديمغرافية( لمجمه -

 دور اإلعـــــالم فــي تشـكــيــل اتجــاهـــات الجــمــهــور و الــرأي العـــام( 4

 المــقـــاربــات النــظــريــة لــتــأثـيـــر وســائـــل اإلتصـــال الجــمـــاهــــيـــري (5

 ــــولـــمــــــة اإلعـــــــــالمـــــيـــــــــةالــعــ( 6
 أبــعـــــــــــــاد الـــعــــــــولـــــمــــــــــة اإلعـــــــالمــــــــيـــــــــة -

 العـــولــمــة اإلعـــالمـــيــة والـــتـــدفـــق اإلخـــبـــــــاري -
 

 



 

  :الفصـــــل الثــــالـــث

 اريــبــائي اإلخــضــزيىن الفــري والتلفــيــماهـال الجــاالتص: ثالثا             

 دــــيـــــتمه
 المــــــــــال واإلعــــــصـــوم االتــــــهـــــــفـــــم (1

 نــــشـــأة وتطــــور الـــتـــمـــفـــزيــــون الفـــــضــــائــــــي (2
 ونــــــــزيـــــــــفـــمـــتــال وظـــــائــف (3
 ار فــــي التـــمـــفــــزيـــونـــــــــبـــخـاأل (4

 الــصـــحـــــفــــي رـــــبــــــــالخ ةـــــــيـــــــمـــــــأه 
 ةــــــــــــــــــاريــــــــــبــــــــــــم اإلخـــــــــــــيـــــــــقــــال 
 األخبار اخـتـيــاررة في ــل المؤثـــوامــالع 
 اإلخــــــــبــــــاريــــــــــةة ـــــــــجـــالــــــــــــعــــمــال 
 ةــــبـــــــــــاريـــــــــــــــاإلخـــــــ اذجــــــــــمــــــــنالــ 
 ـارــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــادر األخــــــمـــ 

 الـــتـــمــفـــزيـــونـــيــــة اإلخــــبـــــــاريـــــــةج ــــمار ــــبــال( 5
 ــبــــــاريـــــةــاإلخـرة ــــــشــنال -
 ـواريـــــةــالــبــــــرامـــج الــحـــــ -
 يــــــةـــالــبـــرامــــج الوثـــائــقـــ -

 يـــــائــــــضـــــفــث الــــبـــا الـــيـــــوجــولـــنــــكــت( 6 
 يةـــــاعـــــنــــار الصـــــــــــــمــــــور األقــــــــــطــــأة وتـــــــــــشــــن -  
 يـــــربــــــعــــي الــــائــــضـــفـــــث الـــبــلا ورــــــطــــتواقــــــــع و  -  
 رـــزائــي الجــة فــيــالمــــــات اإلعــدراســـي والـــونـــزيـــــفــمــتــث الـبــور الـــــــطــع وتــــواق -  
 

 



 

 :الــفــصــــــل الـــرابـــــع

 قـــــنـــاة الجــــــزيــــــرة اإلخــــــبــــــــاريــــــــــةرابـعــا: 
 تمـــهــــيــــــــد

 ـورهاـــــــرة وتطـــــزيـــــاة الجـــنــــأة قــــــشـــن (1

 رةـــــــزيـــــــاة الجــــــنــــــداف قــــــــأه (2

 ةــــيـــمـــيـــظــنــــة والتـــــة اإلداريـــــــــمـــكـــــيـــــاله (3

 رةـــــزيــــــــاة الجـــــنـــــــي قــــالن فـــــــــاإلع( 4

 رةـــــــــــزيــــــــــجــــة الــــــكــــــبـــــش ( 5

 ةـــــــــــــواريـــــــحــج الــــــرامــــــــالب( 6

 ةـــــــيــــقـــائــــوثـــج الــــرامـــــــبـــال( 7

 رةـــزيــاة الجــنــي قــار فـــبــــاألخ (8

 رةـــــزيــاة الجــــنـــار في قــــبــرات األخــــنش 
 ةـــــاريــــة اإلخـــــبــــــــيــــــغــــطــكـــــال التـــــأش 
 رةــزيــاة الجــنـار في قـــــبـــــر األخـــــريـــــتح 

 رةـــــزيــــــاة الجــــــنــــــول قــــات حــــــم الدراســــأه (9

 اــهــاتـــهـــوجـــاة وتــــنـــع القـــــي واقـــراءة فـــــق (01
 
 
 
 



 

 :ـســـــامــــالخـ ــلــــصــالف

 نتـــــــائــــج الدراســــــــةات و ـــانــــيـل البــيـــمــتح امســا:ــخ

 دراســــــــــــةـــل الـــجــــــــــام (1

 كـــانـــــيــــــال المــــالمج 

 ــريــشـــــــــــال البــــالمجـــ 

 يـــــــال الزمــــنــــــــالمجـــ 

 ـاـــــــ( العـــيــــنـــة وطـــريقـــــة إخــتيــــاره2

 تحـــمــيـــل البــيـــانــــات وتفــــســيـــــرهــــا( 3

 رض األولـــــــــفـــج الـــائــــــتــــــات ونـــــانـــيــل بـــــيــمـــــتح -

 انـــيــــــثـــرض الـــــــــج الفـــــائـــــــــــات ونتـــانـــل بيـــــيــمـــتح -

 ـثــــــالـــثــرض الـــــــفـج الـــــائـــات ونتــــانــــل بيــــــيــمـــتح  -

 الــنــتــــائــــج العـــــامـــــة لمــــدراســـــــة( 4

 مــــــــــــــــــةـــــاتـــالخـ -

 ــــــقــالحــــــــــــــالم 

 راجــــــــــــــــــعـــــــالم  

 
 



 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َكاٍة فِ "     ِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمشأ َرأ َباُح ِفي ـالمَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواْلأ َباٌح الأِمصأ يَيا ِمصأ

ِقيٍَّة وَََل  ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجةُ  َكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمنأ َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزيأُتوَنٍة ََل َشرأ َكَأنََّيا َكوأ

ُو َناٌر نُ  َسسأ ِبيٍَّة َيَكاُد َزيأُتَيا ُيِضيُء َوَلوأ َلمأ َتمأ وِرِه َمنأ ــوٍر َييأِدي المَُّو ِلنُ ــَعَمى نُ  ورٌ ـــَغرأ

ثَ ــَيشَ  َمأ ِرُب المَُّو اْلأ ٍء عَ ــــشَ  لِّ ـــاَل ِلمنَّاِس َوالمَُّو ِبكُ ـــاُء َوَيضأ  )صدق اهلل العظيم(   " مٌ ـــيِـــ مــيأ

 

  (35ـــور اآليــــــة:)الــن   ســورة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كممة

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــم فـــــي إهجاش هــــــــره         ـــكـــس وإلامخىــــــــان إلـى كــل من ســــاهـــ أجقـــدم بجـــصيل الشــــ

على  د: زشــــيــــــــد شوشو ــــــــــــالدزاســـــت وأخص بالركس ألاسخــــــــــاذ املشــــــسف السي

ليـــــت ــــ...،ومن وزائه كيه والىصححسديـــده للعمل من خــــــــالل الخقىيم والخىجـــــــــــــ

سالطىيت  اذ السيــــــد:ـــــــت وعلى زأسها ألاسخــــــاهيـــــت وإلاوســــالعلـــــــىم إلاجخماعي

السحمان وأعضاء  ىق عبدــــــبلقاسم زئيس الجامعت وزئيس الكليت ألاسخاذ: بسق

هــــىداث ـــــــى إدازة الكـــــــــليت على املجـــــــأوس ت جدزيس ما بعـــد الخدزج، وحتى الـــــــهـــــــيئ

 وإدازيــــــــاث للطـــــــالب بداغـىجـــيـــــل الىسائل وإلامكــــــاهــاملبرولت فــــــي جىفــــير ك
ً
 ـــــــــا

ً
ا

 سفـــــاء من مىظــــفــــــــــي ومىظفـــــــاث مديسيــــــت الثقـــــافت لىاليت وزقــــلت علىوإلـــــى الش

ع ـــــــاملساعداث فـــــــــي إهجاش الجاهب امليداوي على الخصىص والدعم والدشجي

..،إلــى كل .وكل من شازك في إلاجابت على اسخمازة الاسخبيانملىاصلت الدزاست 

 ....سقــط سهــــىا عن الركس  ومن...،هـــــؤالء

 هدعــــــى هللا أن يجـــــاشيهــــــم عـــني خــــيـــــس الجــــصاء.               



 

 

 

 

 

 إهــــداء
 

 اهللها ــظـــفــة حــــــــــي الكرميـــى والـــدتـــــإل...
 و اهللـــــــــــرمي رمحــــــــدي الكــــــــى والــــــــــإل     

 
 ة ــــوس األبيـــفـــاب النـــصحأ ةـــــــئـــوه الربيـــــة والوجـــــــيئـــئ املضــــى الآللـــــ...إل

    اةــيــاحل ذهـــي ىــع فـــي كل موقــني فـــلصــاء واملخـــصدقل واألـــمن األى        
 

 اضـــلـــذة األفــــاتــــا، األســــرفــــــــين حـــلمــى كل من عـــــ....إل
 ةــــــالـــــذه الرســــــراء ىـــــي إثـــاىم فــــمن س و        

 ع.ــــــواضـــــتـــل املـــمــذا العـــــدي ىــــــــأى
 
 

 الحاج سعد زواوي 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـرس األشــكـــال والجـــداولـــــفــهــ 

رقــم
ال

 

 ص الجـــداول ال وــــــــــــــاوين األشكــــعـــن

 014 جدول يوضح توزيع ىيئات البث العربية 10

 021 جدول يوضح توزيع مفردات مجتمع البحث حسب النوع ونسب المستوى التعميمي 10

من السكان   الناشطين رادمجتمع البحث حسب الحالة الزواجية ،ونسب اْلفجدول يوضح توزيع مفردات  10

 فاكثر ونسب توزيع مناطق اإلقامة 01البالغين

022 

 011 مدرج بياني يوضح توزيع الفئات العمرية 14

 010 دائرة توضح توزيع نسب النوع حسب مفردات الدراسة 11

 010 توزيع المستويات التعميمية بين مفردات العينة رسم دائري توضحي يبين 11

 010 جدول يوضح الحالة الزواجية عند مفردات الدراسة  10

 010 جدول يوضح حالة النشاط حسب مفردات العينة 11

 204 جدول يوضح دوافع المشاىدة حسب  المستوى التعميمي  12

 206 جدول يوضح دوافع المشاىدة حسب الفئات العمرية  01

 207 جدول يوضح القنوات المفضمة لممشاىدة حسب المستوى التعميمي  00

 201 يوضح البرامج المفضمة لممشاىدة  حسب المستوى التعميمي  00

 212 المفضمة لممشاىدة حسب النوع البرامججدول يوضح   00

 210 جدول يوضح تفضيل الفضائيات اإلخبارية حسب المستوى التعميمي  04

 213 جدول يوضح عدد أيام مشاىدة قناة الجزيرة اإلخبارية حسب النوع والوظيفة  01

 214 جدول يوضح عدد أيام مشاىدة قناة الجزيرة اإلخبارية حسب الحالة الزواجية  01



 

 015 يوضح فترات مشاىدة قناة الجزيرة حسب النوع جدول   00

 016 حالة النشاط أو الوظيفة يوضح فترات مشاىدة قناة الجزيرة حسبجدول   01

 017 جدول  يوضح توزيع مشاىدة قناة الجزيرة حسب الفئات العمرية  02

 001 جدول  يوضح توزيع مشاىدة قناة الجزيرة حسب النوع والحالة الزواجية 01

 002 النشاط النوع وحالة جدول يوضح توزيع برامج قناة الجزيرة التي تحرص المفردات عمى مشاىدتيا حسب 00

 020 العمرية   الفئات تحرص المفردات عمى مشاىدتيا حسب جدول يوضح توزيع برامج قناة الجزيرة التي 00

 024 جدول يوضح مشاىدة نشرات اْلخبار في قناة الجزيرة حسب النوع والوظيفة  00

 001 جدول يوضح مشاىدة نشرات اْلخبار في قناة الجزيرة حسب المستوى التعميمي  04

 000 جدول يوضح مشاىدة نشرات اْلخبار في قناة الجزيرة حسب الفئات العمرية  01

 000 جدول يوضح توزيع اْلسباب الذاتية لإلقبال حسب المستوى 01

 000 جدول يوضح توزيع اْلسباب الذاتية لإلقبال حسب النوع واإلقامة 00

 004 جدول يوضح توزيع اْلسباب المتعمقة بأساليب العمل عمى المتابعة حسب المستوى 01

 001 جدول يوضح توزيع اْلسباب المتعمقة بتأثيرات القناة عمى المتابعة  حسب المستوى 02

 031 جدول يوضح توزيع اْلسباب المتعمقة بتأثيرات القناة عمى المتابعة  حسب الفئات العمرية 01

 038 جدول يوضح توزيع اْلسباب المتعمقة بتأثيرات القناة عمى المتابعة  حسب النوع 00

 239 جدول يوضح إعتبار الجزيرة مصدرا رئيسيا لألخبار حسب المستوى 00

 202 جدول يوضح مصادر اْلخبار حسب النوع 00

 241 جدول يوضح مصادر اْلخبار حسب المستوى 04

 040 جدول يوضح حاَلت تفضيل مشاىدة قناة الجزيرة  حسب النوع 01

 040 ثقة المفردات في اْلخبار التي تبثيا الجزيرة حسب المستوى يبينجدول  01



 

 040 جدول يوضح  تقييم المفردات لقناة الجزيرة حسب الفئات العمرية  00

 044 المفردات لقناة الجزيرة حسب النوع والمستوى جدول يوضح  تقييم 01

 041 جدول يوضح رأي المفردات في مقدمي البرامج في قناة الجزيرة حسب النوع والمستوى 02

 041 جدول يوضح رأي المفردات في ديكور استوديوىات  قناة الجزيرة حسب النوع والمستوى  41

 040 الجزيرة حسب النوع والمستوى  جدول يوضح إعجاب المفردات بجنيريك 40

 041 والمستوى برامج في قناة الجزيرة حسب النوعجدول يوضح رأي المفردات في المواصفات الضرورية لمقدمي ال 40

 042 جدول يوضح الموضوعات التي تعرضيا قناة الجزيرة وييتم بيا حسب المستوى 40

 010 النوع والمستوى جدول يوضح نوعية آثار قناة الجزيرة حسب 44

 010 جدول يوضح تأثيرات قناة الجزيرة حسب النوع واإلقامة 41

 011 جدول يوضح تأثيرات قناة الجزيرة حسب الوظيفة والحالة الزواجية  41

 011 جدول يوضح تأثيرات قناة الجزيرة حسب المستوى 40

 010 جدول يوضح تأثيرات قناة الجزيرة حسب الفئات العمرية 41

 011 جدول يوضح اإلنعكاسات من متابعة  قناة الجزيرة حسب النوع واإلقامة 42

 011 جدول يوضح اإلنعكاسات من متابعة  قناة الجزيرة حسب الوظيفة والحالة الزواجية 11

 010 جدول يوضح اإلنعكاسات من متابعة  قناة الجزيرة حسب المستوى 10

 010 من متابعة  قناة الجزيرة حسب الفئات العمرية جدول يوضح اإلنعكاسات 10

 010 جدول يبين إتجاىات المفردات نحو العبارات المرتبطة بالقيم حسب النوع )أ( 10

 011 جدول يبين إتجاىات المفردات نحو العبارات المرتبطة بالقيم حسب النوع )ب( 14

 201 المفردات نحو العبارات المرتبطة بالسموكيات حسب النوع )أ( جدول يبين إتجاىات 11

 204 جدول يبين إتجاىات المفردات نحو العبارات المرتبطة بالسموكيات م حسب النوع )ب( 11



 

 ويــــــــــاتــــــتـــــحـــهـــــــــرس المـــــف
 اإلهــــــــــــداء

 شــــــكـــــــر وتقــــديــر
 فهـــــرس الجــــداول

 العــنــاويـن                                                                       الصفحة
، دمقدمة  .................................................................... أ، ب، ج  
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 : ــةقـــــدمــــم
تيا البشرية من ـالتطورات التي عرفــياة اإلجتماعية ورمز ر الحــوىــيمثل اإلتصال ج         

مة نوعية في نشر وتعميم ـالمنمنمات والرسومات الصخرية مرورا بالطباعة التي مثمت نق
اليومية، والتي يعد المعرفة، وصوال إلى تكنولوجيا اإلتصاالت الحديثة التي طبعت حياتنا 

الصناعية أحد أىم سماتيا، وفي ىذا السياق تعالج الدراسة ي عبر األقمار زيونــاإلتصال التمف
من الحقيقة الماثمة أمامنا إجتماعيا والتي أكدتيا العديد  انطالقا، زيون الفضائيــموضوع التمف

عبر الصور والمعاني  معاشال من الدراسات العممية بأن الفرد اليوم أضحى يتعامل مع الواقع
التي تكرسيا وسائل اإلعالم، تحول معو البحث عن الكيفيات وما مدى حجم ىذا التأثير 

 المتمقي(./المصدر، بدال من فكرتي تأثير أحد طرفي العممية اإلتصالية)وىامش المشاركة فيو
بطة بالتمفزيون خاصية مرتمة اإلخبارية واإلعالمية كميزة و وفي ىذا الصدد تبرز الخد       

، وفي ظل ا، بفضل الدعاية لمحروب وترويج لما بعد نتائجيرهمنذ نشأتو وعبر مراحل تطو 
القنوات الفضائية المتخصصة  عرف المشيد اإلعالمي ظيور وتنامي ...عصر المعمومات

في العقد والحروب التي عرفتيا المنطقة العربية األخبار كنتيجة لألزمات السياسية في 
لتمفزيونات كما ناة الجزيرة اإلخبارية من رحم حرب اـ، فنشأت قمن القرن الماضياألخير 

، والتي مثمت عالمة فارقة في المشيد اإلعالمي العربي وكسرت حاجز يطمق عمييا البعض
 د العربي.ــالمشاى ماتماى تات وجذبــوىــالطاب

وجو الجماىير ية تــالضوء عمى خمفا عمى ىذا تحاول إشكالية الدراسة تسميط ــفــطــوع       
 العوامل التي تقف وراءه، ولموصول إلى تفكيك التساؤل الرئيسي إسترشدتنحو برامج القناة و 

الدراسة بمنيج المسح الوصفي الذي يتيح إمكانية أفضل لجمع البيانات وتحميميا وفي ضوئو 
وبة المعانية ــير اإلحتمالية لصعـغ ينةـالعاختيار و  ياس اإلتجاىاتـتم بناء إستمارة اإلستبيان ومق

 مة. ـاإلحتمالية ألن الدراسة تستيدف المجتمع الواسع لوالية ورق
عالج إشكالية تندرج ضمن دراسات التمقي  وشممت الدراسة فصال عن موضوع ومنيج الدراسة

ج أو الجميور في محاولة لإلجابة عن السؤال التالي: لماذا يتجو الجميور نحو متابعة برام



 ب
 

التمفزيون اإلخباري؟ وعمى أي أساس تستقطب برنامج أو قناة مثل الجزيرة اإلخبارية دون 
إلى جممة  ويمكننا الوصول لإلجابة عمى ىذا التساؤل قمنا بتفكيك، وحتى غيرىا المشاىدين؟

من المتغيرات المؤثرة والمتداخل في مضمونو من خالل أنماط وعادات المشاىدة لمعرفة 
حجميا وكثافتيا، ثم األسباب الذاتية والموضوعية التي تساىم في ىذا التوجو وصوال إلى 

المترتبة عن حالة المتابعة، وذلك في إطار الجدلية بين وسائل  واالنعكاساتالتأثيرات 
مضامين وقيم والجميور المتمقي بما يتميز من تركيبة نفسية وذىنية بما تحممو من  اإلعالم
 وثقافية. اجتماعيةمو من قيم وما يتمث  

وتأسيسا عميو ضم البحث ثالث فصول نظرية، تناول األول خمفية معرفية عن اإلتجاىات 
ىات العامة أو الرأي عممية تشك ل اإلتجا ل المؤثرة في العالقة بينيما، أووالجميور والعوام

المقاربات النظرية ، ولتوضيح ىذه العالقة تم عرض من خالل وسائل اإلعالم العام
بين طرفي العممية اإلتصالية الوسيمة كقائم  اإلعالمية واإلجتماعية التي تفسر طبيعة تأثير

يدان كرية في موالجميور كمستقبل، والتي حكمتيا عدة سياقات تاريخية وتطورات ف باالتصال
، محورىا ىو النظرة لوسائل اإلعالم المحصورة بين التأثير المطمق عمى العموم اإلجتماعية
، أو التأثير اإلنتقائي والمحدود عمى عنصر معدوم في العممية اإلتصاليةالمشاىد بإعتباره 

المتبادل والتفاعمي التأثير  ، أوو عمى أنو عنصر مقاوم في العمميةالمشاىد الذي ينظر إلي
الرؤى النقدية  العممية، أودوار لممشاىد عمى كطرف فاعل يقوم بمختمف أالذي ينظر 

                 واأليديولوجية التي تنظر لوسائل اإلعالم في إطار رؤية النظام السياسي واإلجتماعي السائد.
 كما عالج مفيوم العولمة اإلعالمية التي تعتبر وسائل اإلعالم والتمفزيون الفضائي عمى وجو  

   .الخصوص أحد تجمياتيا ومظاىرىا وعامل الترويج لمفاىيميا
وتطرق الفصل النظري الثاني لمخمفية المعرفية عن التمفزيون والتطورات التي شيدىا       

مع التركيز عمى الخدمة اإلخبارية ، وتم معالجة مفاىيم الخبر الصحفي والعوامل المؤثرة فيو 
والقيم اإلخبارية التي توجو مصداقية ومينية األداء اإلعالمي، والتعريف بأىم البرامج 



 ج
 

اإلخبارية تأتي عمى رأسيا النشرة اإلخبارية التي تعتبر مساحة زمنية ىامة والعمود الفقري في 
 عداد الشبكة البرامجية لمتمفزيون عامة.إ

وفي ختام الفصل تم عرض لمحة عن األقمار الصناعية وتطورىا بإعتبارىا مثمت نقمة نوعية 
نتشار التمفزيون ، السيما الخدمة اإلعالمية واإلخبا رية بما يوفره في تطور البث المباشر وا 

خبارية، وحس ن مضمون المادة من نقل حي وتبادل إخباري ساىم في تغيير شكل النشرة اإل
اإلخبارية المقدمة في ظل ضراوة المنافسة التجارية بين الوسائل اإلعالمية، والتي خم فتيا ىذه 

 التقنية.
كما تم معالجة واقع البث الفضائي العربي، كإسقاط لمدى االستفادة من تكنولوجيات         

ور المشيد اإلعالمي العربي، بدء من اإلتصاالت الحديثة، انجر عنو تحسنا ممموسا في تط
القرن الماضي، ثم واقع وموقع البث التمفزيوني والدراسات اإلعالمية في الجزائر، تسعينيات 

الذي ميزتو الرتابة والخطاب اإليديولوجي اإلشتراكي والقومي الذي إنتيجو النظام السياسي 
 اسي والفكري العالمي.كانعكاس لواقع المشيد السي االستقاللالجزائري في بداية 

ومع منتصف الثمانينيات وبداية التحوالت السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية لممجتمع والدولة 
الجزائرية، ظيرت محاوالت لترقية قطاع اإلعالم عموما والتمفزيون خصوصا عمى مستوى 
التشريعات القانونية والييكمة اإلدارية التي سمحت بتحسين الشبكة البرامجية ومضمون المادة 

الدولة إال  في  احتكاراإلعالمية ولو عمى نطاق ضيق، ولم يتحرر البث التمفزيوني من 
، والذي سمح بإنشاء قنوات تمفزيونية 2012السنوات األخيرة بصدور قانون اإلعالم سنة 

ذا استثنينا المذكرات واألطروحات الجامعية –لدراسات اإلعالمية خاصة، أم ا ا والتي  -وا 
أو مراكز بحوث مختصة تعنى  اىتمامتمثل فييا دراسات الجميور الندر اليسير ، ال يوجد 

 بالدراسات اإلعالمية إن عمى المستوى الرسمي أو الخاص.
اإلخبارية وأىدافيا وخطيا  وخصص الفصل النظري الثالث لمتعريف بقناة الجزيرة        

براز ميزاتيا والمآخذ عمييا، باإلضافة إلى عرض موجز لبعض الدراسات التي  التحريري، وا 
ذا كان من ميزة لقناة الجزيرة فإنيا تحرير اإلعالم العربي  تناولت القناة في إشكالياتيا، وا 



 د
 

ة بين المؤسسات اإلخباري من الخطاب الرسمي والقوالب الجاىزة ، وأذكى روح المنافس
 اإلعالمية، وطرح التساؤالت عند المشاىد.

وتناول الفصل الخامس واألخير تحميل بيانات الدراسة الميدانية ونتائجيا في ضوء         
المعالجات النظرية ونتائج الدراسات المشابية التي كشفت عن إزدياد الوعي بأىمية الخدمة 

ظى بمكانتو الل العينة(، وأن التمفزيون اليزال يحاإلخبارية عند المشاىد الجزائري )من خ
الرائدة كمصدر الستقاء المعمومات واألخبار عند مختمف الشرائح والفئات اإلجتماعية ، تمثل 

                       فيو الجزيرة اإلخبارية عالمة بارزة من حيث المصداقية والمينية.  
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 الدراســــــــة ومنهجية مــىضـىعأوال: 
  :ياتساؤالت إشكـالية الدراسة و 1-1

دالالت عديدة وتقاطعات  خاصة الجماىيري عػامػة واالتصاؿ االتصاؿيحمؿ مفيوـ 
وال بالفمسفة ووص التخصصات بدءممتقى لكثير مف  باعتباره االجتماعيةكثيرة في حقؿ العمـو 

 االتصاؿالخاصية مف الطبيعة اإلنسانية المبنية عمى آليػة ىذه  ، مستمداً االجتماعإلى عمـ 
فاإلنساف يسعى إليجاد شروط التقارب والتعاوف المالئمة مع اآلخػر، ولعؿ السعي  أساسَا،

 اتصاؿمة ووسائط ظت وتفرض عميو دائمػَا البحث عف أنضىي التي فر  الحاجة ذهلتحقيؽ ى
 اد المجتمع.مع بقي أفر  اجتماعيةتسيؿ إقامة عالقات 

 االجتماعيةاإلنساني بما صاحبيا مف تحوالت  د أصبغت كؿ مرحمة مف مراحؿ الفكرفق
والطباعة ثـ الصورة في بدء بالمغة مرورا بالكتابة  اتصاليةسيمة  أو ، خاصيةوحضارية ثقافية

، في لتجمد المحظة المرئية وتحفظياالقرف التاسع عشر حيث ظيرت آلة التصوير الفوتوغرا
لتحرر الصورة مف جمودىا وتمنحيا الحركة ثـ التمفزيوف لينقؿ حركة الصورة  سينمافال

وتكنولوجيا األقمار الصناعية  االنترنتوصواًل إلى شبكة  (1)،متخطيا حاجزي الزماف والمكاف
، وجمعت كافة المكتوبة والمسموعة والمرئية االتصاؿالتي لخصت كافة وسائؿ وأشكاؿ 

 .اتيةمعموم –تواصمية  –إعالمية  -:االتصاليةاألنواع 
 والنشر ،روالنمو كالبث الفضائي المباش وعمى جانب أخر أتاحت ليػا كافة إمكانيات التوسع

الحديثة قوة تأثيرية  االتصاؿويعتقد "كولي": أف ثمة أربعة عوامؿ أعطت الوسائؿ  والتوزيع.
 ي:عرفتيا المجتمعات السابقة ىػ اتصاؿتفوؽ إمكانيات أية وسائؿ 

 .قدرتيا عمى التعبير ونشر األفكار وتعميـ األحاسيس عمى نطاؽ واسع -
 عمى حاجز الزمف انتصارىا -
 (2) المجتمعتوافرىا لجميع طبقات  -،عمى حاجز المكاف انتصارىا -

                                                 
 .108ص  2009 -الجزائر – 02العدد  ،الحكمة، ،مؤسسة كنوز الحكمة ، مجمة الثقافي في عصر العولمة االتصالإشكالية قراش محمد،  -(1)

 521 ، ص2005لبناف  -، ترجمة فايز الصياغ، المنظمة العربية لمترجمة ،بيروت االجتماعم عمأنتوني جيدنز، -(2)
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وبات  –الجماىيري  االتصاؿ سائؿكأحد أىـ و  –وىذا ما يجعؿ التمفزيوف الفضائي         
الوسيمة  باعتباره وتعديمو،ىائمة التأثير في الجماىير وتكويف الرأي العاـ القرف الحالي قوة  في

 األخرى، االجتماعيفطغى عمى مكونات التنشئة والوعي  منيـ،األكثر وصواًل لعدد كبير 
فيؿ صار  ،...مح سموؾ الناس وحياتيـ اليوميةالمشارؾ الرئيسي في تحديد مالأصبح و 

في  (سيبيو سنيغؿ)السوسيولوجي اإليطالي  كما عبر؟ يالجميور عجينة لينة في يد الصحف
القائمة عمى ُمرِسؿ  االتصاليةأـ أنو جزء فاعؿ في معادلة العممية  ،(المجرمةالحشود )كتاب 

  وُمستقِبؿ؟
أف المجتمع بصدد دخوؿ عصر الجميور :(غبلاير تارد)اعتبر ىذا الطرح مىفي رده ع       

 االجتماعية الظواىر القائمة عمى تشيئ(إميؿ دوركايـلػ)ولوجيةمناقضًا بذلؾ المقاربات السوسي
 وفي ىذا االجتماعية الطبيعة الذاتية لمتفاعالت-االعتبار بعيف-حيث يرى ضرورة أف تؤخذ

السمعية ىي  أوالممسية ، البعيدة القريبة أو االتصاؿكائنات  إف :"رميم براىاـ"السياؽ كتب 
بعض ضمف فضاء الحياة اليومية ... يشكؿ الفرد وحدتو كائنات تتفاعؿ وتؤثر في بعضيا ال

ألنيا اسروف( رديو و جوف بو ر بيتفعؿ شيًء" كما يقوؿ) بي ال االتصاؿ"فوسائؿ  (1)األساسية
  ،جردنا ىذا اإلتجاه مف مغاالتو لمعقؿ ، لومف ثقافػة الجماىير تممكو ما إاّل باسترجاعتقـو  ال

 وفػرضػيتعراد ػافي ، فاألفػي اإلعالمي والثقػعة التمقطبي باالعتبارنجده يمح عمى األخذ 
، ودور الوسيمة يةػفػميوالت عاط ع وحاجات وػرديف ليـ دوافػاص منفػالـ كأشخػلوسائؿ اإلع
 امييراد نق اجتماعيةيـ ػق ؿ أو بأخرػكس بشكػمف الحدث الذي يع ريب الجميورػاإلعالمية تق

، أشير في ىذا الصدد إلى انصراؼ الحدث أو ذاؾ اأو بمعنى أنيا تممؾ سمطة إبراز ىذ إليو
 االىتماـبو لصالح  اىتماميا"لبناما" وعدـ  إلعالـ عف اجتياح الجيش األمريكيوسائؿ ا

 يمة الحدث، كما تممؾ أيضا القدرة عمى التقميؿ مف قبأحداث رومانيا التي تزامنت معيا

                                                 
، 2005، 1ط  -لبناف  – ت/نصر الديف لعياضي والصادؽ رابح، المنظمة العربية لمترجمة، بيروت ، االتصالتاريخ نظريات ، أرماف ماتالر/ ميشاؿ مارتالر -(1)

  36،37صص 
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، (1)وترتيب عناصرىااإلخباريةالعكس مف خالؿ انتقاء األحداث  عاديًا أو وجعمو شيئاَ 
والمحصمة أف القنوات التمفزيونية الفضائية بمضامينيا المتعددة والمتنوعة أصبحت تشكؿ 

 وعيو وتحديد مسار جزء مف نسيج المجتمع وتكوينو اإلعالمي والثقافي فضال عف تشكيؿ
 في كؿ مكاف مف عالمنا.  والمجتمعات سموؾ األفراد

ىيري يتعامؿ مع الواقع عبر ت العممية أف الفرد في المجتمع الجمالقد أكدت الدراسا       
 والمعاني التي تعمؿ وسائؿ اإلعالـ عمى ترسيخيا وبعد فترة زمنية ممتدة وعممية الصور
 تنعكس عمى قيـ وتوجو سموؾ الفرد وتصبح مفتاح لمقارباتو. معقدة،
 الصحفي ة بيف اإلبداعالجدلية القائم االتصاؿ سيولوجياسو إف الثابت في تاريخ   

الثورة المعموماتية  جعمتلقد  (2)المجتمع.ذلؾ في حركية  التكنولوجية، وتأثيروتطبيقاتو 
عالـ واقعي بكؿ  ،مختمفيف ومتشابكيف في ذات الوقت اإلنساف يعيش في عالميف لالتصاؿ

ؤثراتو ، غير أف معقيدت، وعالـ افتراضي تحكمو قواعد ونظـ في غاية الخصائصو التقميدية
 ـػيػزًا لمقػد عنصرا مميػتعو  ،تمعات...ػراد والمجػوؾ األفػر في سمػالكبي يرػواضحة مف خالؿ التغ

 واالجتماعية والسياسيةية ػافػاصر في مجاالتو الثقػالـ المعػيشو العػير الذي يعػالناتجة عف التغ
 (3)واالقتصادية

كثيفًا وسريعًا  انتشاراـ لـ يشيد لعاسات اإلعالمية إلى أف الافقد أشارت العديد مف الدر   
األحداث  إمكانية لمتابعةالفضائي وخاصة التمفزيوني لما يتيحو مف  االتصاؿحققو  مثؿ ما

 (4)وسيمة أخرى. توفرىا وىي ميزات الرية بما تحممو مف إثارة وجرأة...في أوقات حدوثيا والح
 الجماىير ع إلى الفرد، ذلؾ أفوبيذا نقؿ التمفزيوف الفضائي مسؤولية التحكـ مف المجتم

 ، مف خالؿ مظيريف:رثأمستقبؿ نحو مزيد مف التشتت والتتتجو في ال االتصاؿووسائؿ 
 األوؿ يتحكـ فيو المستقبؿ والثاني المرسؿ عف طريؽ توجيو الرسائؿ التي تخاطب ميوؿ

                                                 
 128،129 صص  1991-الجزائر  -المؤسسة الجزائرية لمطباعة ، ، مساءلة اإلعالم، ي نصر الديفضعيال -(1)

 07ص ،1،2007، ط–الجزائر  –الخمدونية  دار ، اإلعالم والمجتمعوسائؿ بمقا سـ بف رواف،  -(2)

   299، ص2002/2003مية، جامعة قسنطينة دولة في عمـ إجتماع التندكتوراه ، مذكرة البرابول وأثره عمى المشاىدين الجزائريينأحمػد بحوش،  -(3)

 2ص  2003-2002، جامعة الجزائر سنة واالتصاؿدكتوراه الدولة في عمـو اإلعالـ  مذكرة، ائي المباشر عمى الشبابضأثر البث الف، نصير بوعمي -(4)
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المكاف  الصدد تقـو وسائؿ اإلعالـ بتكويف صورة ذىنية خاصة عفوفي ىذا (1)وحاجات الفرد
، :" قرية عالمية "(ماؾ لوىاف)اوز الحدود الجغرافية عمى حد قوؿ، وتتجألنيا تقرب المسافات

، فطبيعية رسواًء أكاف محؿ جذب أو محؿ نفو  أي يصبح المكاف المتباعد مألوفًا ومعيارياً 
يترتب ما م ،أو مكانًا رمزياً  ،مف الحقيقةالمكاف الذي تقدمو وسائؿ اإلعالـ يمثؿ مستوى ثانيًا 

جزئية  غامضة، أو ناقصة، أومشوىة، أو مخادعة، أو متحيزة، أو عميو تكويف صور نمطية 
 ذاتو.أي تمثؿ الواقع وليس الواقع  المكاف،عف 
 .والتسويقية والترفييية خباريةاإل المتعددة،وسائؿ اإلعالـ بحكـ وظائفيا  أفوالحاصؿ        

رتبطة باألحداث السياسية مثاًل تعكس أمكنة التوتر فالصورة الم المكاف،تقدـ نماذج عدة عف 
ففي فمسطيف  .الفقر.و  ذىنية عف الدمار والقتؿ والتيجيرفتكّوف صورة  والحرب،والنزاع 

 ي ىذهف أف ىناؾ واقعًا مكانيًا آخر التصور، رغـليبيا وسوريا ينعكس ىذا والعراؽ والشيشاف و 
اعتبار أنو مف  عمى ويكوف أمرًا مفيوما ..دة والزواجف والعباوالعمرا المناطؽ كالتجارة والتعميـ

ظؿ البعد العالمي  في الصورة النمطيةوتزداد ىذه  .(1)واإلثارةالسمبية  خصائص الخبر
 المابعديات المرنة التي لإلعالـ أو ما يعرؼ بالعولمة اإلعالمية التي يعرفيا البعض بعصر

 الحداثة،بعد  اإليديولوجيا، وماعصر ما بعد حيث إننا دخمنا  الجامدة،حمت محؿ الماقبميات 
والتي فرضت نوعا مختمفػًا مف العالقة بيف األنا واآلخر فسرىا عالـ ، بعد التاريخ وما

 صموئيؿ)تباعنا أو أعداؤنا..، وعبر عنيا: بأف الغير ىـ إما أ(ريموف كاربانتييو) االجتماع
ممؾ مقومات التفوؽ واإلسالـ الرافض بنظرية صراع الحضارات القادـ بيف الغرب ي (ىينجتوف

 ومفادىا أف الحضارة الغربية (لفوكايا)النظرية الثانية نيػاية التاريخ والطامح في دور أفضؿ. و 
 األخرى.ىي الوحيدة الموجودة اآلف بعد انتصارىا عمى الحضارات 

 ؿ ىذا الوضع حذرت العديد مف الكتابات العربية مف خطورة الغزو الغربي،ظفي و   
خاصة واف الوضع الراىف لدوؿ العالـ الثالث والعالـ العربي قابؿ لالختراؽ.. ألف اإلعالـ 

 مجاؿ األخبار يقؼ عند النفوذ الإف ىذا  الغربي،العربي في وضعية غير متكافئة مع مثيمو 
                                                 

 28-27ص ص،2008بيروت جواف،352،العددمجمة المستقبؿ العربي،منطقة العربيةعولمة المكان الرمزي وتفكك العالقة القيمية والتاريخية مع األرض في العبد الرحمف عزي،-(1)
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 اىدة أجريت في الجزائر في العقودكما برز في دراسات الجميور وأنماط المش -فحسب
فقد أضحت الثقافة األمريكية ىي المسيطرة عمى  الثقافية،يمتد إلى التبعية  بؿ ،- األخيرة
 األمر الذي ييدد الثقافات والقيـ المحمية. العالـ،لغة  والمغػة اإلنجميزية األذواؽ،
إف مراجعة التغطية اإلعالمية لوكاالت األنباء العالمية لقضايا المنطقة العربية ألكثر   

وتشير ، ىذه الوسائؿكشفت عف عدـ موضوعية القائميف عمى مف أربعة عقود ماضية 
واألخبار في  اإلحصائيات إلى أف الواليات المتحدة األمريكية تممؾ نصؼ حجـ المعمومات

 ، إنيا المفارقة التي تدعونا لمسخرية فيما يتعمؽ بحرية اإلعالـ!؟.(1)العالـ
النظاـ  : أف عمى اليوية الثقافية إلى العولمةإلو بمقزيز" في دراستو حوؿ تأثير لقد خمص "عبد

، التي تزخ زخػًا مالييف ي عشرات اإلمبراطوريات اإلعالميةالسمعي البصري المتمثؿ اليـو ف
إلنتاج القيـ  األقوى كؿ مكاف، يعد ىذا النظاـ المصدر فيستقبميا المالييف في الصور يوميا

 (2).والذوؽالوعي والوجداف  وصناعتيا وتشكيؿوالرموز 
ىنا تبرز أىمية التمفزيوف الفضائي في نقؿ األخبار وتغطيتيا جعؿ منو مف و    
، خاصة في ظؿ العزوؼ والتطوراتاألساسي إف لـ يكف الوحيد لمعرفة األحداث  المصدر

أو بسبب  شخصي،إما عف خيار في مجتمعاتنا العربية اإلعالـ التقميدية كالقراءة  عف أنماط
العربي بقيت خاضعة  لتركيبة السيكولوجية والسوسيوثقافية لإلنسافباإلضافة إلى أف ا ،األمية

ال -والدردشة  ،، وتناقؿ الحديث، والشعرالروايةالشفوي الذي يقـو عمى  االتصاؿلعصر 
تعززت المشافية عند اإلنساف العربي  لقدمما يجده في اإلعالـ اإللكتروني،  –القراءة المركزة 

، مما ثة قروف بعد اختراعيا في أوروبالمنطقة العربية ثالبسبب تأخر دخوؿ المطبعة إلى ا
عند األوروبييف  فتعزز .يف أوروبا والوطف العربيأوجد فجوة ثقافية وعممية واجتماعية ب

عندنا، يضاؼ إلى ذلؾ  العاطفي الشفاىيالمنطؽ العقمي التحميمي البارد، مقابؿ المنطؽ 
 اليومية القمؽ في حياتو جعؿ اإلنساف العربي ضعؼ اإلقباؿ عمى القراءة حتى بيف المتعمميف

                                                 

 .15ص، 2007، 1دار الفكر العربي، القاىرة، ط ،صناعة األخبار التمفزيونية في عصر البث الفضائينيي عاطؼ العبد،  -(1) 

 .35-34صص  2007، 1ط، ردفدار الفارس لمنشر، عماف األ، الثقافة العربية والعولمةمحمد حسف البرغوثي ،  -(2) 
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اء موازية لمثقافة الشفوية فتنشئ لو أجو  ،يتماىى مع برامج التمفاز، التي ييرب إلييا مف واقعو
، ليذا مواقؼ سمبية وألنو نشأ في ثقافة سمطوية فيو يجيد اإلصغاء ويبدي ،نشأ عمييا التي

األمر الذي يعطيو شعور بالرضا بالرغـ  ،أجموتجده ينادي باإلصالح والتغيير وال يعمؿ مف 
أنو لـ يقـ بواجبو تجاه مجتمعو ولـ يحرؾ ساكنا مكتفيا باإللقاء المـو عمى غيره فكؿ ىذه 

وخاصة التمفاز، ما  اإللكترونياف العربي يجد في وسائؿ االتصاؿ جعمت اإلنس العوامؿ
 اعتبار التمفاز تحديدا يعود "كموىاف"ماى ىذا ما دعو يخيا يخاطب الذىنية التي نشأ عمييا تار 

 (1).بنا إلى أجواء القبيمة أو الشفيية الثانوية
 وبشكؿ عػاـ فإف البث الفضائي التمفزيوني مرتبط بعديد العوامؿ المتداخمة والمتشابكة        

 ، والقناة التمفزيونية بما تشممو مف تخصصاإللكترونية...أبرزىا الخصائص التكنولوجيا و 
معرفي وثقافي وخبرات  يمثمو مف رصيد بما والجميور معالجة..، ى وأسموبومحتو 

واىتمامات... أي بالسياؽ الزمني والظروؼ المحيطة التي عرض فييا البرنامج أو الخبر مف 
 القناة وعند الجميور عمى حد سواء.

تصادي وقد أشار تقرير برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي والصندوؽ العربي لإلنماء االق  
اإلخبارية  أحدثتيا بعض القنوات العربية الجذرية التيالتغيرات  ىإل،2003 لسنةواالجتماعي 

مثؿ السبؽ اإلخباري لقناة  برامج،مف حيث المضموف واألسموب في بعض ما تقدمو مف 
إلى أف الخطاب  كما خمص وأفغانستاف،الجزيرة اإلخبارية في تغطية حربي الخميج الثالثة 

 في العالـ العربي يتميز بسمتيف ىما:اإلعالمي 
 .اإلعالـ ألغراض الدعاية السياسيةتدخؿ الحكومات في وسائؿ  -       
 .فييية عمى حساب الخدمات األخرىوشيوع المادة التر  -       

ؽ أغمب الدارسات عمى أف التغطية اإلخبارية في جميع وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ ػػوتتف
عمى  مف خالؿ التركيز ،وضوعي لمحدث بؿ أنيا تنقؿ موقؼم ال تقتصر عمى مجرد وصؼ

غفاؿ  د في ػالتشديالخػبر، أو وانتقاء جوانب مف الواقعة التي يغطييا  أخرى،جوانب معينة وا 
                                                 

 .97ص ، 2010، بيروت لبناف، جواف 376العدد  ،مجمة المستقبؿ ،الثورة الرقمية تضع اإلعالم العربي عمى مفترق الطرق ،عصاـ سميماف الموسى -(1) 
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نتأو  ريرػؽ عميو تحػػا ما يطمذوى ى،وحذؼ أخػػر ينة ػإبراز نقاط مع  بر عنوػ، عرباػاج األخػا 
عالمية تؤثر أكثر ة الوسيمة اإلػػبمعنى أف طبيع (1)"،الرسالة"إف الوسيمة ىي  بعبارة:"ماكموىف" 

ؿ األخبار ػالتمفزيوف يختمؼ عف الكتاب ألنو يقـو بنقف تنقمو،المضموف الذي  مف المحتوى أو
سػر ػػوىذا ما يف . رونيةػوالمعمومات عف العالـ بالصورة الفورية لمالييف الناس بالوسائؿ اإللكت

اإلخبارية خاصةً وتنامي اإلقباؿ  الجزيرة عامة، وقناةاإلخبارية الفضائية  القنوات بروز
الكرونولوجيا لبحوث ودراسات  القراءة التمفزيوني فمفالجماىيري عمى ىذا التخصص 

 :(2) الجميور في العالـ العربي أتضح اآلتي
 عمى األحداث والمعمومات لالطالعاإلقباؿ عمى مشاىدة القنوات اإلخبارية  تزايد  -1
   القنوات العربية في الحصوؿ عمى األخبار مقارنة باألجنبية بسبب المغة  يؿتفض  -2
 أجريت المشاىدة في عديد الدراسات التي ر قناة الجزيرة اإلخبارية أعمى نسبتصدّ   -3

 .وىذا ما أثبتتو بعض الدراسات المماثمة التي أجريت في الجزائر في المنطقة العربية،
 واجتماعيةعرؼ تحوالت سياسية  االنتقالية،عمى غرار الدوؿ والمجتمع الجزائري           

عمى نمط حياتو وقيمو وتوجياتو، والمقابؿ قصور مؤسسة التمفزة  انعكست واقتصادية 
ثورة المعموماتية التي يشيدىا الومع  التحوالت،الوطنية األرضية والفضائية عف مواكبة ىذه 

ومستقطب طبيعي لمجميور  ية العربية كبديؿأدى إلى ظيور الفضائيات التمفزيون العالـ،
 وفي ىذا السياؽ تندرج إشكالية موضوع .وابط القيمية والثقافية المشتركةالجزائري بالنظر لمر 

 الدراسة التي تحاوؿ أف تجيب عف التساؤؿ الرئيسي التالي:
  ؟اإلخبارية  الفضائية قناة الجزيرة نحو الجميور اتجاىاتىي  ما -

 التالية:ؤالت الفرعية مف خالؿ التسا
 عند جميور الدراسة؟ اإلخبارية قناة الجزيرة ىي أنماط وعادات مشاىدة ما -1

                                                 
 .509، ص  المرجع السابقأنتوني جيدنز،  -(1)

إذاعات الدوؿ العربية تونس  اتحاد( 83رقـ ) بحوث ودراسات ، سمسمةاإلرىاب تجاىاتو نحووادور الفضائيات في تشكيل معارف الجميور ىويدا مصطفى،  (2)

 30إلى  22مف ص)ممخص(  2008
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 الجزيرة؟إقباؿ الجميور عمى متابعة برامج قناة  دوافع وما  -2
  والثقافية لدى جميور  االجتماعيةالقناة عمى القيـ  انعكاسات تأثير يى ما -3

 ترتبط بيذا التأثير؟ تيالديمغرافية الما ىي المحددات و  الدراسة؟
   :أسباب اختيار موضوع الدراسة-1-2

 واإلقباؿ العربي،إف الحضور المفت لقناة الجزيرة عمى مسرح المشيد اإلعالمي           
 المتزايد لممشاىد العربي و الجزائري خصوصَا عمى متابعة برامجيا، رغـ قصر عمر القناة

 العربي،لنظاـ السياسي  البطريركيةالبنية  أبرزىػا:العقبات لعؿ ؿ العديد مف ظفي  و عموما
 القبمية والعرقية ..( البطالة، األمية،مرتفعة مف  )نسبوىشاشة المجتمعات المدنية العربية 

فوسط ىذا الفضاء المزدحـ تجد قناة  (1)–في حد ذاتو -الفضائي التمفزيوني تطور البث
حيث بمغت القنوات التي تيتـ ، تمفة عنياالجزيرة نفسيا تتنافس مع تخصصات تمفزيونية مخ

 %13.8 السينما والدراما بػ ، و%23.4قناة وتمثؿ أعمى بسبة بػ  115باألغاني والمنوعات 
كشؼ ، و 2009 وؿ العربية لسنػػةىذا حسب تقرير إتحاد إذاعات الد% 11.4 ياضيةالر و 

 609عددىا مف ات القطاع الخاص حيث مرتكاثر غير مسبوؽ لقنو  2011التقرير السنوي
في بعث القنوات  االستثماراتبما يفسر جدوى  ،2011في نياية 960لىإ 2010 في سنة

، وارتباطيا بعوامؿ داخمية وخارجية كاف لتفاعميا تأثير بالغ في إعادة تشكيؿ إعالـ التمفزيونية
لرقابية التكنولوجية الحديثة، وبداية تداعي النظـ ا والتطبيقات االكتشافاتتعددي مستفيد مف 
 أيضا بأىمية التمفزيوف وارتباطيامواٍز ومتحرر،  اجتماعيوانبعاث إعالـ وسط عولمة مينية 

 االقتصاديةو  االجتماعيةومساىمتو في تغيير الروابط  ،وتأثيره في حياة المواطف العربي
  .لديو، وتغيير عادات المشاىدة لممجتمع العربي

 تحرص في -بما فييا اإلخبارية -المتخصصة تقرير أف معظـ القنواتكما كشؼ ال       
والمقاء  ، حيث يجد البث المباشر والخبر العاجؿامجية عمى المواد الحية والمشوقةشبكتيا البر 

 قناة 65الحصري والتحقيؽ والروبرتاج مكانة في ىذه القنوات، وتمثؿ القنوات اإلخبارية 
                                                 

 8-6ص  2011مارس  628العدد  ،-الكويت –مجمة العربي  ،اإلعــالم األصــفــــر، سميماف إبراىيـ العسكري-(1) 
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  (1).(42)فرنس  ،بسي سكي نيوز، بي بيف العربية والتي تعيد بثيا بالمغة العربية كػ: ما

 ضؿ تغير بيئة التمفزيوف إذ أدى في ،مع ىاتو األخيرةفي تنافس قناة الجزيرة نفسيا  تجد أيف
 البث الفضائي إلى انحالؿ تدريجي لمسيادة الوطنية عمى اإلعالـ وقدرة األفراد عمى المفاضمة

ر ومف جية أخرى الجدؿ الذي تثيره حوؿ إلى سمعنة األخبا ىمما أد، بيف البرامج التمفزيونية 
كشفتو الدراسات األكاديمية  ومع ماتوجياتيا و منطمقاتيا لدى األوساط الفكرية والسياسية.. 

العربية مف كثافة المشاىدة واإلقباؿ عمى برامج قناة الجزيرة، ضؼ  ومختمؼ الدوؿالجزائر في 
باستثناء  اإلخبارية،ت قناة الجزيرة إلى ذلؾ عدـ وجود دراسات أكاديمية في الجزائر تناول

-نموذجاالجزيرة  قناة –ية األخبار في الفضائيات العربيةبن بعنواف:دراسات نادرة مثؿ دراسة 
عف واقع كؿ ىذه أسباب تستفز البحث ، حضورىا الالفت لدى الرأي العاـ رغـ ،2006 سنة
 .المطروحة واإلشكالية مميةع الجزائري وفؽ المنيجية العوتأثيراتيا في الشار  القناة ىذه

 وأىداف الدراسة:أىمية   1-3
 التي صارت تمثميااف سيختمفاف حوؿ الدور واألىمية ال أعتقد أف اثن ـة:ـــيـــمــــاألىأ(      
كدتيا أ بؿ حقيقة ،يومية إف لـ نقؿ جزء أصياًل فيياالجماىيري في حياتنا ال االتصاؿوسائؿ 

، ولعؿ ىذا ما دعي سةوقد أشرت إلى بعضيا في إشكالية الدرا ،العممية اتالعديد مف الدراس
 بيف ( إلى أبعد مف ىذا حيث أعتبر مكانة نشرات األخبار التمفزيونية1994)سيمفرستوف 

  الروتينية المألوفة بالنظر إلى تواترىا اليومي مما يجعؿ الناسالعادات والطقوس واألنظمة 
  وأف ىذا الشعور باالستقرار والثقة ،اة يوما بعد يوـصي باستمرار الحييعززوف إحساسيـ الشخ

مشروع  ي جيدنز()أنتونجانبًا ىامًا مف جوانب ما أسماه نظاـ العالـ مف حولنا يعد استقرارفي 
نوع مف الطمأنينة أماـ التعبير الجدلي عف مشاعر القمؽ  الذي يمنحنا ،" األمف الوجودي"

ث التمفزيوني الب أوالوظيفة اإلخبارية  تبرز أىميةمف ىنا  (2)واألمف التي تنتاب المشاىد
وعجزىا  اإلعالمية الجزائرية ىمية إذا عممنا ضعؼ المنظومةاألوتزداد الفضائي اإلخباري، 

                                                 
 134-133صص  ،2012تونس ، 03العدد  ،2111حول البث الفضائي العربي سنة التقرير السنوي  إذاعات الدوؿ العربية، مجمة -(1)

 227ص ،2008 ،1ط -مصر –، ترجمة ىدى فؤاد ،مجموعة النيؿ العربية القاىرة ثقــافـــة األخبـارآالف،  ستيوارت -(2)



  الدراسػة جيةموضوع ومني                                                  انـفــصـم األول      

14 

 

ميداف اإلعالـ عامة والبث الفضائي التمفزيوني  الحاصمة في ة التطورات العالمية عف مواكب
عبر يداولوف البرامج فيما بينيـ  - واحدةىـ اقرب إلى قناة  -خاصة حيث تبث خمس قنوات
في التمفزيوف  اعات المخصصة لمبرامج اإلخباريةرغـ زيادة السثالث أو أربع أقمار صناعية  

فإف  2003-2002 عامي%28.74 إلىارتفعت و  ،2000% سنة 20زائري حيث بمغت الج
أي كالسيكية اليرمية يا التلت تحتفظ ببنيافي التمفزيوف الجزائري ماز  بنية نشرات األخبار

لبرلماني وىكذا فيما يخص فالنشاط اسة الجميورية ثـ الوزارة األولى المتعمقة برئا األخبار
 اعتمادىاسسة اإلعالمية لمسمطة السياسية و األخبار الوطنية وىي طبيعة تفرضيا تبعية المؤ 

وتمثؿ  اء الجزائروفي ظؿ القنوات الفضائية التي تمأل فض،  (1)الدولية عمى وكاالت األنباء
لقطاع  باإلضافة إلى عدـ بمورة رؤية قانونية وتنظيمية ،خارجي لمعمارة الجزائريةالديكور ال

 ،2012صدور قانوف اإلعالـ الجديد  المختصيف والعامميف بالقطاع، رغـ اإلعالـ ترضى
ة الحكومي ، حيث تبقى الييئاتفي المجاؿ السمعي البصري لالستثمارالذي يفسح المجاؿ 

منو، وعمى مستوى حرية  (62)تتحكـ في عممية البث اإلذاعي والتمفزي كما نصت المادة 
  (2).ثناءات الفضفاضة وغير المحددةالصحفي بجممة مف االست (84)المينة قيدت المادة

ودوليًا فقد أضحت مصدرًا لألخبار  الجزيرة محمياً  اإلعالمي لقناةضؼ إلى ذلؾ الثقؿ  
المتزايد بدراسات الجميور وتوجياتو لوضع أفضؿ السياسات  واالىتماـ ،ةلقنوات غربية ودولي

 اً وجميور والبرامج التي تمبي حاجاتو وتطمعاتو بسب المنافسة بيف الفضائيات عمى استقطابو، 
وعيًا بتنوع المصادر اإلعالمية والمضاميف الثقافية والفنية، مف ىذه السياقات تتجمى  ازداد

 وتأثيراتو عمى الجميور الجزائري إلقباؿ عمى برامج التمفزيوف اإلخباريأىمية دراسة موضوع ا
 الجزيرة.مف خالؿ حالة قناة 

 تيدؼ الدراسة إلى معرفة درجة إقباؿ الجميور الجزائري عمى برامج قناة :األىـدافب(    
            يوالتأثيرات المترتبة عف ذلؾ األمر الذالوصفية الجزيرة مف خالؿ المعاينة الميدانية و 

                                                 
 115،116 ص ص 2006الجزائر –، دار الكتاب الحديث درارية اإلعــالم التمفزيونيمحمد شطاح ، -(1)

 مساء 18:15،الساعة  09/2012تاريخ الزيارة  ،2112قانون اإلعالم  ، zwww.joradp.dموقع الجريدة الرسمية الجزائرية -(2)

http://www.joradp.dz/
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 يتطمب:
 الكشؼ عف عادات وأنماط المشاىدة مف حيث الحجـ، الكثافة، والظروؼ الرتباطيا بشكؿ -

  مباشر بمدى اإلقباؿ ومؤشر عف التأثير أو التأثر
 ألنني أعتقد أنو كثيرا ما القناة،الوقوؼ عند األسباب الفعمية وراء اإلقباؿ عمى برامج  -

 .الحقيقيوال تعكس التصور  تكوف الصورة البارزة مضممة
 محاولة استخالص االنعكاسات التي يتركيا التعرض لبرامج القناة عمى منظومة القيـ -

 االنيزامية،وكسر حاجز  كالوعي، والحرية، واالرتباط بالجغرافيا،االجتماعية والثقافية 
 .واستشراؼ المستقبؿ

 .ور األبرز في التأثيرات الناجمةدتمعب ال واالجتماعية التياكتشاؼ المحددات الذاتية  -
إثراء المكتبة الجامعية بالدراسات األكاديمية في موضوع االتصاؿ  والمساىمة في -

  .عمى الخصوص الجماىيري ودراسات الجميور
االجتماعية، تعتبر المفاىيـ مف العناصر األساسية لبناء النظرية  الدراسـة:فاىيــم م 1-4

فيي  (1)اـ ومجرد لظاىرة أو أكثر، والعالقات الموجودة بينيا"بأنيا: "تصور ذىني ع وتعرؼ
شبييا )بمومر(، وقد ميز )ترنر( بيف  االجتماعي كمابمثابة السكة لمقاطرة بالنسبة لمبحث 

 ثالث أنواع مف المفاىيـ ىػي:
 (االجتماعي )التفاعؿعامة لمظاىرة الخاضعة لمبحث مثؿ إلى صفات مجردة تشير مفاىيـ-1
  معيف مثؿ اجتماعيايعكس محيطًا  معموـ،مكاف  زمف معيف أومحددة في  مفاىيـ-2

 )تقسيـ العمؿ في المجتمع الصناعي(
 اضعة لمبحثالخ االجتماعيةإجرائية يتـ مف خالليا تحديد مكونات أجزاء الظاىرة  مفاىيـ-3

 (2).المجردةالمصاغة مف المفاىيـ العامة و  والمستخرجة مف واقعيا
،التي تندرج تحت  االجتماعيةيح المعطيات وذلؾ بيدؼ توض لغاء التناقضات المفيػػـو  وا 

                                                 
  .158ص 2006،  2ط   -الجزائر–، ترجمة بوزيد صحراوي و آخروف،  دار القصبة منيجية البحث العممي في العموم االجتماعيةموريس أنجرس،  -(1)

 27،28ص  ،ص2002، 1ط -ليبيا-بنغازي، دار الكتب الوطنية،  النظرية االجتماعية، ياس خضير البياتي -(2)
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المؤشرات التي يمكف مالحظتيا وتيـ البحث  اإلمبريقية، وتحديدالظاىػػػرية في المعطيات 
مف خالؿ تحديد المفاىيـ إعطاء تعريؼ مؤقت يسمح بتبديد الغموض  ويتـ، الميداني

العمميات الموالية خاصة في تدقيؽ وتقييـ نتائج والشكوؾ وضبط موضوع البحث مما يسيؿ 
 لمدراسة. المفاىيـ اإلجرائيةالدراسة الميدانية، واعتمادًا عمى ىذا سأحاوؿ تحديد 

 المفاىيم اإلجرائية لمدراسة: -
-1856)(لسيغموند فرويد)مفيومو مف مدرسة التحميؿ النفسي يستمد االتجاه :اهــالتجا-1

 ا الذي يتولد عف تفاعؿ مع البيئة،ف الشخصية يعتمد عمى األنالذي يعتبر أف تكوي (1939
 (1)وخبراتو وعميو فإف االتجاه يتأثر بالبيئة التي يعيش فييا الفرد ومنيا يكتسب معارفو

 المفكر ويعتبر ،لثاني لمقرف التاسع عشراالىتماـ باالتجاىات مف النصؼ ا وبدأ         
 1862" سنة بادئ األولىالم"االتجاه في كتابو أوؿ مف استعمؿ مصطمح  (سبنسر-ىربرت)

 " إف وصمنا إلى أحكاـ صحيحة في مسائؿ مثيرة لكثير مف الجدؿ يعتمد إلى حد كبيرقائاًل :
 عمى اتجاىنا الذىني، ونحف نصغي إلى ىذا الجدؿ أو نشارؾ فيو.."، وشاع استعمالو في

ىاتو في الحمالت ومعرفة اتجاعمـ االجتماع السياسي في دراسات استطالع الرأي العاـ، 
 تالتمثيالبوصفو يعبر عف التصورات أو  االجتماعوتزداد أىميتو في عمـ  ،االنتخابية خاصة

 -ما حد إلى-نستطيع معرفة االتجاىاتوبفضؿ  والثقافية،السيكولوجية لمتأثيرات المجتمعية 
 ،جمالية ؿ عمى حممو قيـوحمايتيا دلي فالشخص الذي ييتـ بالطبيعة الفرد، التي يحمميا القيـ

االجتماعي  المواقؼ نتيجة ضغط الموقؼ في بعض اتجاىاتيـيظيروف  األفراد الغير أّف 
 ما عبرت عميو نظرية "لولب الصمت". وىو

ذا ارتبط بجماعة أو معػيف،ويعػرؼ بأنو: حػالة نفػسية قػائمة وراء رأي يتعمػؽ بموضوع   وا 
 اتجاىات الجميور، وصار يمكف أف نطمؽ عميو مجموعة نسميو االتجاىات الجماعية أو

 اإليجابي تقد، وليذا يشمؿ نوعا مف التعبيرمع أو تعبير محدد عف قيمة أو (2)الرأي العاـ

                                                 
 17 ص ، 3004-2003ماجستير جامعة منتوري قسنطينة،  مذكرة، اتجاىات جميور الطمبة والموظفين واإلداريين نحو برامج التمفزيونمحمد بودربالة،  -  (1)

 26ص  2010 ،-األردف – ، دار أسامة عمافاإلعالم والرأي العام العربي و العالمي سناء جبور، -(2)
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 وعصبية،حالة ذىنية  أنو:الذي يقوؿ  ()ألبورتالتعاريؼ تعريؼ ومف أشير والسمبي،
 وىي تحضره لالستجابة الفرد،عمى  ايديناميكفيزيولوجية تكونت بالتجربة والتي تمارس تأثيرًا، 

 ذا صبغة انفعالية أيضًا: أنوويعرؼ  ،ة مع عدد مف الموضوعات والوضعياتبكيفية خاص
الجماعة  يظير في سموؾ الفرد أومكتسب  واستعدادإلى ميؿ  يشير قدنسبي، واضحة ودواـ 

 عندما تكوف بصدد تقييـ شيء أو موضوع بطريقة متسقة.
 كيايالتأىب النفسي والعصبي تولد تأثيرًا دينامستعداد أو حالة مف اال أنو:ويعرؼ أيضًا ب       

عمى استجابة الفرد تساعده عمى اتخاذ القرارات المناسبة، سواًء أكاف بالرفض أـ باإليجاب 
ويتأثر بالخبرات التي مّر بيا الفرد مف ناحية  ومشكالت،فيما يتعرض لو مف مواقؼ 

 والمزاجية مف ناحية أخرى.
 االجتماعيةتتشكؿ مف معايشة الفرد لممواقؼ الخارجية في سياؽ بيئتو  فاالتجاىات  

إلى أف التوجػيو ينطػوي عػمى توجػييات دافػعػية تالكوت بارسونز"عمى نحو ما ذىػب " والثقافية،
ما يتركو الموقؼ (، الجانب االنفعالي)عؿ في الموقؼيدركو الفا ما)اإلدراكي الجػانبفي: تتمثػؿ 

( واالختياريبذلو الفاعؿ مف جيد في المفاضمة  ما)التقويميالجانب ، (الفرد عند فعاليةان أىمية مف
والثقافية  االجتماعية تتفاعؿ ىذه التوجييات مع التوجييات القيمية التي تشير إلى المعايير

   (1) والتقديري واألخالقي، اإلدراكي،والتي تتمثؿ في الجانب 
في نفسو  في مواقؼ مختمفة تثير االتجاهكرار اتصاؿ الفرد بموضوع وتتكوف االتجاىات مف ت

 ىوبيذا تعتبر االتجاىات أساليب يتعمميا الفرد كي تساعده عم مؤلمة، خبرات سارة أو
 التعريؼ اإلجرائي التالي: استخالصوعميو يمكننا ، التكيؼ مع بيئتو والتوافؽ معيا

سية التي تتبمور مف خالؿ تجارب ومدارؾ ىي مجموعة مف االستعدادات النف االتجاىات:
 وتتميز بالثبات والمواقؼ،وثقافية سابقة توجو تقييماتنا لألشياء والمواضيع  اجتماعيةوسياقات 
 .النسبي

                                                 
  2009،اإلسكندرية مصر 1المكتبة المصرية ط، فادية عمر الجوالني /ترجمة، والتكيف السموكي في المجتمع المحمي االتجاىاتتغير ، مي شتاعالسيد -(1)

 13،14صص 
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 :الجميـــــــور-2
ف كممة الجميرة وىو عدد كممة مأخوذة م ياأنجاء في لساف العرب)البف منظور(: :ةً ــــــلغــ

 أي مكثرة القـو أي أشرافيـ، وعدد متجمير روجماىي الناس أي جميـ،ويقاؿ جميور  الناس،
)شوف ماؾ اإلعالمي كما ورد في تقرير لجنةيشير مصطمح الجميور في المنظور  اصطالحا:

وأنو يعني جماعة ما تديف بوجودىا  األفراد،برايد(: أنو أكثر مف مجرد حاصؿ جمع عدد مف 
بيد أف الجماعة  بعينيا،وتقاليد محددة وظروؼ حياة لتقاسـ أفرادىا تجارب معينة وذكريات 

المالحظة فإنيا تكشؼ عف كثير مف االختالفات التي  ليست متماثمة فعندما توضع تحت
المعتقد الديني و االنتماء السياسي و  تقـو عمى أساس الفروؽ الطبقية والمصمحة االقتصادية،

 ى المصطمح بشيء مف الدقة ففي معجـما الدراسات الغربية فقد أشارت إلأواأليديولوجي، 
critique de lacommunication).D)  تحت اسـ المشاىديفمصطمح جميور  ردو "L’audience" 

 جميوراستخدـ عمى عرض معيف ) قصد حضور رابطة محددةجميور محدد تجمعو  وىو
 وعرفو ،..السينمااإلذاعة، التمفزيوف  الصحافة، :وسائؿ اإلعالـ امتد الحقا إلىالمسرح(، و 

 (1)"ىـ عدد المشاىديف المستقبميف لبرنامج معيف في وتوقيت محدد" بأنو:كورليف موريت( )

ىـ عدد المشاىديف المستقبميف " اإلجرائي التالي: ما سبؽ سنتناوؿ التعريؼ وبناء عمى
 وتجارب وقيـ مشتركة" تقاليد لبرنامج معيف في توقيت محدد يتقاسموف

 معنى االتجاىات الجماعية أو الجميور معنى الرأي العاـ بؽيطا الجميور:اتجاىات -3
 .بمفيوـ الرأي العاـ دراسةلذلؾ سنستعمؿ العبارة في ال

 بأنو عبارة عف اتجاىات األفراد إزاء مشكمة معينة وذلؾ في حالة يعرؼ :امــعــالرأي ـــال
 (2).ماأو ميوؿ الناس إزاء قضية  واحدة،انتمائيـ إلى مجموعة اجتماعية 

حينما  بأنو اتجاىات وأفكار مجموعة مف الناس حوؿ موضوع ما :(دوب ليونارد) ويعرفو
 األعضاء ىو مجموعة اتجاىات الناس أو االجتماعية،يكونوف أعضاء في نفس الجماعة 

                                                 
 15-14صص  المرجع السابق،،  محمد شطاح -(1)

 113ص 2010ابريؿ  ،04العدد  الجزائر، –، مجمة فكر ومجتمع، طاكسيج كـو لمدراسات والنشر األعالم والرأي العام أي عالقة ؟ ،قالتي عبد الكريـ -(2)
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 لمسائؿ التي تقابميـ. كما يعرفومسألة مف ا االجتماعية، نحوفي نفس المجموعة 
 ما،صادر عف مجموعة كبيرة مف الناس عما يرونو في مسألة  بأنو تعبير :(فمويد أو لبورت)

 لحالة معينة أو  إما مف تمقائػي أنفسيـ أو بناًء عمى دعػوة توجو إلييـ تعبيػرًا مؤيدًا أو معارضا
 واالستمرار كافيةشخص معيف أو اقتراح ذي أىمية جماىيرية بحيث تكوف نسبتيـ مف الكثرة 

  ويتضح مف التعاريؼ الواردة الرأي،تجاه الموضوع محؿ  مباشرةبطريقة لمتأثير عمى أفعاليـ 
الجميور وعمى ضوء ىذا يمكننا تبني التعريؼ  اتجاىاتتطابؽ معنى الرأي العاـ ومعنى 

"وجيات النظر  : وىػػو:االجتماعيةفي معجـ مصطمحات العمـو  اإلجرائي التالي الذي ورد
 (1)"قػؼ أو مشكمػة مف المشكالتمعػيف إزاء مو  والشعػور السائد بيف جميػور معػيف في وقػت

وأمر قّيـ أي مستقيـ  قامتو،وقيمة اإلنساف  قاـ، مف-المعجـ حسب-تشتؽ  لغةً  يـــم:ـــقــال
 واستوى. وانتشرفعؿ قاـ عمى بمغ  والوقوؼ، ويدؿبمعنى أف القيمة ىي اعتداؿ وانتصاب 
اصطالحا  تتنوع معاني القيمةو  .(2)(valeur)الفرنسيلفظ القيمة في عصرنا الحالي بالمعنى 

ف كانت في مختمؼ أبعادىا مستمدة–دلوالتيا بتنوع مياديف المعرفةوتتشعب م مف معناىا  وا 
 (*)" ةٌ مَ ي  قَ  بٌ تُ ا كُ ييَ ، ففي بعدىا الديني كما وردت في قولو تعالى " فِ -المغوي بشكؿ أو بأخر

فائض  السعر أو أوتصادييف إلى الثمف عند االق وتشير ،وتعني اآلية كتب ذات شأف ومنفعة
جانبيا النفسي  وترتبط بالمنفعة الذاتية في ،والحاجة إليو ألىمية الشيء استناداً الربح 

يبة وغيرىا مف المنافع الشخصية الثراء المادي والسمعة الطكالصحة الجسدية والمذة والذكاء و 
المجتمع، الثقافة في  عناصر حدأتبر االجتماعي تعي بعدىا األنثروبولوجي و ليذا فإف القيمة ف

، وتمثؿ المبادئ واألحكاـ وتعبر عف المرغوب فيو اجتماعيا ،وتشكؿ جزءًا ميمًا فييا
 :فاألنثروبولوجيي عرفيافي مف خالؿ تجربة اإلنساف، اجتماعيةواالختيارات التي تحمؿ معاني 

الجماعات القرارات  األفراد أو ، فردي أو جماعي يتخذ، ضمني أو صريحبأنيا معيار عاـ

                                                 
 11 -8، ص المرجع السابقسناء جبور،  -(1)

  35ص  1966لبناف  –بيروت  -، ، دار صادر 9، المجمد  تاج العروسمرتضي الزبيدي ،  -(2)

  (03اآلية: ) ،سورة البينة –)*( 
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ثؿ مقاييس وفقا لو، لمحكـ عمى السموؾ االجتماعي رفضًا وقبواًل، وىذا يعني أّف القيـ تم
حسب  المجتمع الجمالية تفرضيا الحضارة التي ينتمي إلييا أفراد اجتماعية أو ُخمقية أو

بيا  يعترؼ وؾإننا نعني بالقيـ طريقة في السم .(1)، وأىدافو في الحياةواحتياجاتوتقاليده، 
أو مف ، وتجعؿ ىذه الطريقة مف التصرفات عمى أنيا مثاؿ يحتذي الجماعة، وأالشخص 

أي تتحدد في مرتبة  ، أمرًا مرغوبًا فيو، أو شأنًا مقدرًا خير تقدير،األفراد الذيف تنسب إلييـ
 بمعنى أنيا تستوحي مف أنساؽ مثمىاألحداث  مثالية وليس في األشياء المحسوسة أو

، الذي يحمؿ السموؾ في طياتو بصماتيا وعمى ىذا ؽ األخالقي أو الجمالي أو الفكريّنسكال
 ،ات أو األشياء التي تتجسد فييااألساس ليست القيمة مع كؿ ذلؾ أقؿ واقعية مف التصرف

 موضوعية األشياء" يعنيو )دوركايـ( عندما كتب قائاًل:" إف لمقيـ موضوعية ك وىذا ما
تميزًا بيف القيـ وأحكاـ القيـ وأحكاـ الواقع، يـ )دوركايـ( قِ سبؽ يُ  مى ماع استناداو         

ييا أىمية أو نطمح في الشخص بعض الخصائص والصفات التي نعط رفاألولى أف ُيظيِ 
، لقيـاألفراد في ضوء بعض ا أو حمؿ عمى السموؾفيو ما يُ  أّما حكـ القيمة التحمي بيا،
عالقات معينة أي تدؿ عمى ما ىو عميو الواقع و  أو ائععف وق الواقع فتعبربينما أحكاـ 

األحداث تتالت  : عندما نقوؿ أفّ -يبسط الفرؽ بيف ىذه المفاىيـ  –التالي  كيفياتو والمثاؿ
ذا قمنا إفّ  حداث األ عمى ىذا الشكؿ بفعؿ مجموعة مف العناصر فأننا نعني حكـ الواقع، وا 

معرفيًا ووجدانيًا وسموكيًا عند  استعدادامة أيضًا: وتعني القي ،كانت سارة فنعني حكـ القيمة
، ويتـ تعمميا بالمعتقد الدينيالفرد والجماعات اتجاه األشياء والموضوعات واألشخاص يرتبط 

أف أحكاـ القيمة  )دوركايـ( ويؤكد (2)المختمفة االجتماعيةعف طريؽ مؤسسات التنشئة 
السموؾ النزيو يحمؿ  وأف ،جمالية تضمف قيـتيوفف الموسيقي يإف إبداع بي" موضوعية بقولو:

إف ىذه القيـ جميعيا ليست تعبيرًا عف  ،اقتصادية وأف حجر الماس لو قيمة قيـ أخالقية،
 اإلعجاب الشخصي ولكنيا تمثؿ صفات وحقائؽ ظاىرة، إنيا تعبر عف التفضيؿ اليرمي 

                                                 
 47، ص2007-2006الثقافي، جامعة الجزائر  االجتماع، أطروحة دكتوراه غير منشورة  في عمـ في المجتمع الجزائري االجتماعيةدور التمفزيون في تغيير القيم ثريا التجاني،  -(1)

  89-88صص  1983المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت،،العام اعاالجتممدخل إلى عمم ، غي روشيو -(2)
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كما يرتبط  (1)"موضوعيةلذي يصبغ عمييا قيمتيا الىو ا الذي يجسده المجتمع والواقع وىذا
إلى أف ثقػافػة المجتمع تتألؼ مف جوانب مضمرة  بمفيـو المعايير، وىنا أشيرمفيوـ القيـ 

ممموسة عيانيو ري لمثقافػة، وجوانب مثؿ المعتقدات واآلراء والقيػػـ التي تشكؿ المضموف الجوى
ناصر الجوىرية لجميع تجػسد ىذا المضموف، إف الع التقنػيػة التي أو مثؿ األشياء والرموز

، والعكس ىو ميـ ومحّبذ ومرغوب في المجتمع ما منظومة األفكار التي تحددىي الثقافات 
توجيو معنى محدد، وتمنح مؤشرات إرشادية ل القيـ ىي التي تضفي وىذه األفكار المجردة أو
 .االجتماعي تفاعؿ األفراد مع العالـ

تي ة مركزية لدى الفرد في المواقؼ اإلحتماعية والمعياري اتجاىاتوليذا تعتبر القيـ        
 قواعد في ىذا الخصوص المعايير وتمثؿ (2)المفظي تتضح مف خالؿ سموكو العممي أو

وعة مجم "القيـ أنيا: اعتباريمكف  سبؽ واستخالصا لما ،تجسيد القيـ في ثقافة ما السموؾ أو
سموكيات األفراد  ي تضبط وتقّوـ وتحّددلعقائدي التوا االجتماعياألحكاـ ذات البعد الثقافي و 

 ."وتوجييـ إزاء المواقؼ والقضايا التي يتعرضوف ليا االجتماعيةداخؿ الجماعات 
 ، وتضيؼ إلىر الذي  يطرأ عمى مستقبؿ الرسالةيعرؼ بأنو: بعض التغيي ر:ـــــيـــتــأثـال -5

  ، ولوجاىو أو سموكو السابؽيعدؿ مف ات ، أو، قد تجعمو يكّوف اتجاىا جديداً معموماتو جديد
 وتعرؼ التأثيرات أو التأثير بأنو ما (3)مستويات عدة تبدأ مف االىتماـ إلى التغيير العمني

واآلراء والمعمومات والمعتقدات مف جراء،  اتيالسموكف أف يحدث مف تغيير في المواقؼ و يمك
 (4)الزمف بصفة تدريجية عبرف يكوف أنيا أو ويمكف أ ،ؿ الرسالة اإلعالمية إلى المتمقيانتقا

مى الحالة وتعني التأثيرات التغيير الذي يمكف أف يحدثو التعرض لمرسائؿ اإلعالمية ع
 االعتقاد، وقد ساد عمييا كمياأو ، ..االجتماعيةالمعرفية أو الثقافية أو  الذىنية أو النفسية أو

 خطي أي اتجاهفي العقود األولى لظيور وسائؿ اإلعالـ أف ىذا التغيير يحدث في 
                                                 

 641ص 2003، 1ط -ليبيا -حمد قنوص ، دار الكتب الوطنية ،  بنغازي، ت/ صبحي م مقدمة في تاريخ عمم اإلجتماع ىاري المربارنز،-(1)

   95، ص 2008، 1، ط -مصر –اهرة انقمركز انكتاب نهنشر،  ،القيم في تشكيل السلىك اإلنسانيمحمد الجزار،  –( 2)

 20 ص جامعة الجزائر واالتصاؿغير منشورة في اإلعالـ  دولة ، اطروحة دكتوراه أثر وسائل اإلعالم عمى القيم والسموكيات لدي الشبابالسعيد بومعيزة ،-(3)
  16ص ،المرجع السابق ،نصير بوعمي-(4)



  الدراسػة جيةموضوع ومني                                                  انـفــصـم األول      

22 

 

الجية  وىو عادة باالتصاؿالذي يرغب فيو القائـ  االتجاهتنتقؿ إلى المتمقي في الرسالة  أف
 تأربعينيا الميدانية في" مديالزارسف"غير أف دراسات  ،..اإليديولوجية المالية أو اسية أوالسي

مما  ،تيـوسموكيا القرف الماضي شككت في قدرة وسائؿ اإلعالـ عمى تغيير مواقؼ الناس
 وتحدث ،المفيوـ ىذا استعماؿوالتطبيقية حوؿ  اإلبستمولوجيةطرح العديد مف الصعوبات 

 )الزرسفيمد( عف التأثير" بإعتباره عممية ذات مستوييف يتعمقاف باستقباؿ الرسالة، وتقتضي
 العممية بالتحديد تغيير توقعات المستيمؾ، وفي حالة الدعاية السياسية أيف يسعى المرشحوف 

 وستبدؿ في الدراسات اإلعالمية بمفيوـ، (1)إلى إظيار صور مالئمة لشخصياتيـ وبرامجيـ"
التي تحاوؿ تكييؼ اإلعالـ األثر الذي يقترب مف مفيـو التفاعمية بيف الجميور ووسائؿ 

وتأسيسا عمى ما سبؽ يمكننا إجرائيا القوؿ: "أّف الػتأثير ىو انطباع  (2).واحتياجاترسائميا مع 
جراء تعرضنا  أو معتقداتنا حوؿ موضوع ما، أرآئنا نا نعدؿ أو نغّير مف اتجاىاتنا أويجعم

 لممادة اإلعالمية واإلىتماـ بمضامينيا" 
 الكيربائي وسيمة نقؿ الصورة والصوت في وقت واحد بطريؽ الدفع يعرؼ بأنو :التمفزيون-6

 وجاء (3)ويعني الرؤية (VISION)الثانيويعني عف بعد و  (TELE)األوؿ يتكوف مف مقطعيف
مد عمى الصورة تعت االتصاؿ: وسيمة مف وسائؿ في معجـ المصطمحات اإلعالمية أنوتعريفو 

، المسموعة وخواص الرسائؿ المرئية ، جمعت بيف خواص اإلذاعةوالصوت في آف واحد
تحويؿ  ويعمؿ التمفزيوف عمى أساس بعيد،ويعنى معناه المفظي نقؿ الصور والمرئيات مف 

 ويصبح تنتشر في الجو بواسطتيا إلى موجات أثيرية أشعة، لتتحوؿور واألشكاؿ إلى الص
األثيرية  تحوؿ الموجات باإلمكاف التقاطيا بواسطة أجيزة خاصة مف أجيزة االستقباؿ التي

 .وتأثيراً  انتشارااالتصاؿ  ، يعتبر مف أكثر وسائؿ(4)إلى أشعة مف جديد ثـ إلى صورة
 الصناعية التي تدور حوؿ ات تبث عبر شبكة مف األقمارىي قنو  :التمفزيون الفضائي-7

                                                 
  121، ص 1986، 1، ث/ سهيم حداد ، ديوان انمطبوعاث انجامعيت ، انجزائر طإلجتماع المعجم النقدي لعلم ار. بودون و ف. بوريهو،  -(1)

  41،42صص جامعة الجزائر  االتصاؿ، أطروحة دكتوراه دولة غير منشورة في عمـو اإلعالـ و المنطمقات النظرية والمنيجية لدراسة التمقيعمي قساسية ،  -(2)

 114ص  2004مصر  –، القاىرة دار الفجر ،المعجم اإلعالميمحمد منير حجاب،  -(3)

 12، ص مرجع سابؽ ،اإلعالم التمفزيوني محمد شطاح، -(4)
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كؿ التقاط  اتجاهلتحديد  ،عمى البوصمة االتجاهمحددة عمومًا بالزاوية و  األرض في مسارات
 .مجموعة مف القنوات التي يتـ بثيا

ذا كاف معنى المشاىدة بالنسبة لبعض فنوف  :المشــاىــدة-8  يـ السنيمائكالفيم االستعراضوا 
 ، إذ يقصد بو الجميور الذي يجتمع في مكاف ووقت محدديفوالمسرح، يبدو أكثر وضوحاً 

 ...، ألفالوضوح بالنسبة لبرامج التمفزيوف، فإنو يفقد بعض االستعراضيةلمتفرج عمى المادة 
سط فرديًا وحميميًا رغـ أنو ينساؽ في الغالب مع رغبات الو  اختياريافعؿ المشاىدة يبدو 

اصة إذا تعمؽ األمر بالبرامج التي تعرض في وقت خاص وميـ كنشرات خ –العائمي
"، في حيف يختمفوف في اجتماعيىي فعؿ ذا يتفؽ المختصوف بأف المشاىدة "ل -األخبار
محددة ويزيد مف  إذ يراه البعض ممارسة واعية ألننا نشاىد التمفزيوف لتمبية حاجة ،وصفو

ادة لمحديث والحوار ما يبثو التمفزيوف يشكؿ غالبًا م، ألف االجتماعيدرجة تفاعمنا مع الوسط 
بداء الرأي المجتمع بمشاركتيـ  بيف أفراد االرتباطو  االنتماء أشكاؿ ويمثؿ شكاًل مف ...،وا 
 المشاىدة. 
 المؤقت االنفصاؿكما يراىا البعض ضربًا مف البحث عف المتعة والترفيو الذي يتيح    

 آخروف بأنيا فعؿ مجاورة ألننا نشاىد التمفزيوف ألف غيرنا في حيف يراىا اليومي،عف الواقع 
 يؤنس وألنو اليومية،أي سموؾ مرتبط بالعادات والتعود لدرجة أنو تغمغؿ في حياتنا  يشاىده،

 لقضاء حاجاتنا وحدتنا بدليؿ أننا نشّغؿ التمفزيوف بمجرد دخولنا البيت أو الغرفة وننصرؼ
 (1)السمعالبسيطة ونتابع ما يبثو عف طريؽ 

لمشاىدة دوف الدخوؿ في التفاصيؿ والجزئيات تمكننا مف اراءة لتوصيفات ػػإف الق
" أّف المشاىدة :بينيا، وىوالقاسـ المشترؾ  باعتباره -المتداوؿ-اإلجرائيبالتعريؼ  الخروج

ىي فعؿ مجموع األفراد الذيف شاىدوا أو يشاىدوف برنامجا تمفزيونيا محّددًا في وقت محّدد 
 فردّي أو جماعي لغرض ما". بشكؿ

                                                 
ص ص ، 2008 ، تونس03العدد،، مجمة اذاعات الدوؿ العربيةإشكالية بحوث المشاىدة وأساليب قياسيا في التمفزيونات العربية، نصر الديف لعياضي -(1)

79،80 
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 ة:النظري لمدراس المدخل -1-5
ينبغي تحديد  الدراسة،انطالقا مف تحديد المفاىيـ والمصطمحات المتضمنة في موضوع 

 باعتبار أف النظرية تعمؿ عمى ،المفاىيـ المضمرة لدراسة التي تتعمؽ بالبعد النظري ليا
، وبالتالي تمنح المدروس أو موضوع الدراسةالواقع توحيد وتوضيح ما يتـ التأكيد عميو حوؿ 

 دائـيحتمؿ أف تظؿ محؿ اختبار  االنسجاـ لمميداف المعرفي بفضؿ ما تمنحو مف تفسيرات
 "مجموعة مف المفاىيـ والتعريفات عف فيي بذلؾ تعبر ،ئع واألحداثعمى محؾ الوقا

 "بمظاىرىا ا والتنبؤعرضي قترح رؤية منظمة لمظاىرة بيدؼت واالفتراضات ليا عالقة يبعضيا
 محددة، دراسة بكثير مف ذلؾ أف أي نظرية ذات قيمة عممية يجب أف تعالج مسائؿ أكثر (1)

ذا كانت ىذه العالقة  ،نا عمى فيـ نتائج دراستنا لمواقعونستخدـ النظرية كي تساعد      وا 
 –نا ليذا العمـ رغـ عدـ استيعاب –وضوحًا في العمـو الطبيعة مف خالؿ نتائجيا العممية  أكثر
، حتى عند المنشغميف لطبيعتيا الخاصة االجتماعيةاألمر أكثر غموضًا بالنسبة لمنظرية  فإف

، باعتبار أنيا تتناوؿ موضوعات معرفة في حياتنا ث تبدو وكأف ليس ليا نتائج عمميةبيا حي
 (2)ؾغير أننا في حقيقة األمر نفكر نظريًا ولسنا عمى وعي بذل، اليومية االجتماعية
ناعية أف عمـ االجتماع ظير نتاج األزمات االجتماعية التي أفرزتيا الثورة الص حيث

كالسيكية  بالمقاربات االتجاىات النظرية الىانز( وليذا ارتبطت ) فراير في أوروبا كما عبر
ذا المبحث العممي في بادئ حتى أف)أوجيست كونت( أطمؽ عمى ىالعممية  الوضعية أو

معتبرا أف المجتمع يمتثؿ في قوانيف ثابتة ال تتغير وتنطبؽ عميو  االجتماعية""الفيزياء  األمر
فيزياء والكيمياء باالعتماد ال، كما ىو الحاؿ في األساليب التي تنتيجيا المنيجيات العممية

أف نتنبأ  يـ العالقات السببية بيف األحداث، ونستطيع بعد فالحسية والتجربةالمالحظة عمى 
)دوركايـ( الذي يعتبر أّف اليـ وفي ىذا السياؽ ذىب ،و األحداث في المستقبؿستؤوؿ عمي بما

مف تطبيؽ مناىج عمـ االجتماع  بدال االجتماعيةالرئيسي لعمـ االجتماع ىو دراسة الحقائؽ 

                                                 
 54، ص سابقالالمرجع  :موريس أنجرس -(1)

 22ص  1999، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت ، ترجمة محمد حسيف عمـوالنظرية االجتماعية، أياف كريب -(2)
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منتقدا  أفراده،عمى دراسة األفراد، ذلؾ أف المجتمع ىو أكبر مف كونو تجمعًا ألفعاؿ 
األولى  لموىمة والتي تبدو االنتحار ظاىرةليذا اىتـ بدراسة  السموؾ.ر التحميالت النفسية لتفسي

تمارس  االجتماعيةإف الحقائؽ  فييا،لو أثر  االجتماعيالعالـ أف ّ  غير محض،فعؿ شخصي 
امتثاال  يمتثموف فيـ السمطة،األفراد غير أنيـ ال يدركوف غالبا ىذه  إرغاميو عمىسمطة 

موضحا ىذه  (1)التفكير والسموؾ الغالبة في مجتمعيـ وف أنماطيتبعألنيـ  ليا،طوعيًا حرًا 
، كما نحي ماركس نفس المنحى، ة التضامف اآللي والتضامف العضويالفكرة في شرحو لفكر 

، بحيث ف المقاربات السوسيولوجية الكميةفرغـ رفضو لتحميالت الوضعية إال أنو يصنؼ ضم
جتمع اإلنساني ككؿ تاريخي متغير. مف األساسي" دراسة الم االجتماعحدد موضوع عمـ 

التي تأتي في مقدمتيا عالقات  الحياة،الداخمية لجوانب  االجتماعيةخالؿ بحث العالقات 
والمادية  الجدلية،الفكر الماركسي مف مكونيف أساسييف ىما: المادية  اإلنتاج، ويتألؼ
اإلطار السوسيولوجػي  والثانػي ي،االجتماعالوعػي الفمسفػي العػاـ أو األوؿ اإلطار التاريخية يمثؿ 
واإلعالـ إال في سياؽ  االتصاؿوليذا لـ تتناوؿ ظاىرة  (2)"االجتماعيأو الوجود الموضوعػي 

، ومف جية أخرى لـ تتطور وسائؿ اإلعالـ الجماىيري وتصؿ إلى االجتماعية البناءات
 .الذي ىي عميو اآلف مستوى التأثير

ذا كانت المقاربات الو          النظرية حوؿ الطريقة التي وضعية  والماركسية، تطرح نماذج ا 
 -الميكروفإف التحميالت  ،يعمؿ بيا المجتمع برمتو أو ما يعرؼ بدراسة الوحدات الكبرى

لذي عمى تحميؿ األسموب ا ترتكز االجتماعيبنظرية الفعؿ ما يعرؼ  أو سوسيولوجيا
( الذي يرى ر)ماكس فيبيا مع كتابات، والتي بدأت إرىاصاتيتصرؼ بو األفراد في تفاعميـ

تفسير عمّي  التوصؿ إلى يحاوؿ تفسير وفيـ السموؾ أو الفعؿ بقصد االجتماعبأف عمـ 
 النسقي الذي الفردي عمى الوجود وفي ذلؾ تأكيد عمى أسبقية الوجود االجتماعيةلظواىر 

 إمكانية ول ف الفاعؿ لو طبيعة إرادية تتيحبحيث أ االجتماعينتاجًا لمتفاعؿ  يعتبر

                                                 
 .66 ػػػػػػػ 63، ص  المرجع السابقانتوني جيدنز،  -(1)

  69،70صص ،1998واآلداب، الكويت  ، المجمس الوطني لمثقافةاالجتماعنظرية في عمم  اتجاىاتعبد الباسط عبد المعطي، -(2)
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ليا  اجتماعيةظاىرة  االتصاؿ، وليذا ينطمؽ التحميؿ السوسيولوجي مف اعتبار (1)راالختيا
ظاىرة تمقائية تنبع  االتصاؿإف  - ، والتي يمكف إيجازىا في النقاط التالية:خصائص تميزىا

يتميز ، و لجماعي والفردي أي بمنظومة القيـرتبط بقواعد السموؾ اي، و االجتماعيمف التفاعؿ 
أنماط الثقافة يرتبط باإليديولوجيا السائدة في المجتمع و كما  ،ولو أىداؼ وغاياتبالديناميكية 

  (2)االجتماعيعف التماسؾ  عبريو  ،الوطنية والحضارية

أف عمـ اجتماع قصير (:ية المعاصرةجالنظرية السوسيولو )في مؤلفو  "كريع كاليوف"ويشرح 
و لمفاعميف ألوؿ ىو التركيز عمى تفاعالت الوجو لوجالمدى يشمؿ ثالث مكونات أساسية ا

ركيز عمى ، والثاني ىو التكالطبقات المجردة االجتماعيةالوحدات عمى  مف التركيز أكثر
 ،التي يمصقيا األفراد بأفعاليـني المعا ، ولذلؾ يحاوؿ تفسيرمف الوظائؼ المعنى أكثر

 (3)المجتمع والمؤسساتمثؿ  المجردة اىيـالمف عاشة أكثر مفوالثالث أنو يركز عمى الخبرة الم

تشترؾ معًا في فرضيات  فإنيا ،السوسيولوجية االختالؼ بيف الميتميف بيذه المنظورات ورغـ
والمنظورات الدور الفينومينولوجي أو  عمى الحضور يؤكد )تيرنر(ما جعؿ وىذا عاـ تمثؿ إطار

في تعمؿ في مظمة مشتركة تقـو والوظي المرتبطة بو كاإلثنوميثودولوجي والتفاعمي الرمزي
  عمى عدد مف الفرضيات أىميا:

 االجتماعية،عف طريؽ التفاعؿ البناءات  األفراد، ويشكموفإّف الوقائع توجد خارج  -
 الالحقة.التي بدورىا تشكؿ تفاعالتيـ 

 ىي التي يمكف أف تبطؿ االجتماعيةإّف الممارسة المنيجية مف أجؿ فيـ العمميات  -
 نظرية الفعؿتسترشد الدراسة في تناوليا لمموضوع عمى ، وليذا (4)والعقائديالفيـ الفمسفي 

األولى مف حيث التركيز عمى البعد  ،والتوجو النقدي الوظيفية والتفاعمية الرمزية بامتداداتو

                                                 
 .116،  ص2002، 1، دار الكتب الوطنية، بنغازي ليبيا، طالنظرية اإلجتماعيةياس خضير البياتي،  -(1)

         .14،ص  2007، المرجع السابقبمقاسـ بف رواف ،  -(2)

 )3 .25ص  2008 1وي عماف األردف ط، دار مجدال النظرية المعاصرة في عمم االجتماعمحمد عبد الكريـ الحوراني ،  -(

 143،144ص ص  1ط  2009 -مصر -، المكتبة المصرية اإلسكندرية الظاىرية والنماذج النظريةالسيد عمي شتى،  -(4)
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، والثانية عمى البعد االجتماعيالقيمي والثقافي في تحميؿ وظائؼ األنساؽ داخؿ البناء 
والثالث مف حيث إىتماميا باألبعاد  ،فاعميف اجتماعييف باعتبارىـلألفراد  والتفاعمي االتصالي

 ةاإلتصالي العممية جوىر  الفعؿ يمثؿحيث  الثقافية واإليديولوجية لظاىرة اإلتصاؿ الجماىيري،
النظرية واكبت تطور وسائؿ  االتجاىات، ومف ناحية أخرى أف ىذه ذاتو االتصاؿإف لـ يكف 

 .االجتماعيةتيا وتأثيرااالتصاؿ الجماىيري 
 بنت الوظيفية توجياتيا الفكرية العامة عمى الحاجات السياسية :يفيــترب الوظــالمق - أ

 االجتماعيةلممجتمع المعاصر، وفي ظروؼ الكساد والمشكالت  االقتصاديةو  واالجتماعية
فرضية  لذلؾ فيي تستند عمى الثانية،عاشتيا أوربا بعد الحرب العالمية  واالقتصادية التي

 لو خصائصو اجتماعي مستقمة، كنسؽكحقيقة  "أف المجتمع يوجد ويستمري: ىعامة 
 التالية:مف الفرضيات الجزئية  انطالقاالمتكاممة مع األنساؽ األخرى" 

 .االجتماعيتعمؿ عمى التوازف  االعتماد، والتينسؽ مف األجزاء المتبادلة  المجتمع -1
 خارجية مثؿ ى(، وأخر )التوترات البنائيةمثؿ المجتمع يتطور بفعؿ عوامؿ داخمية  إف -2

  المعقد.)الثقافة والشخصية(، ومف النمط البسيط إلى 
 .عمى وظائؼ وحاجات محددة ومتبادلة االجتماعيالمجتمع والبناء  يقـو -3
 (1) بيئتولممجتمع إمكانية تراكمية متالئمة مع  إف -4

مع تركيبًا عضويًا يمكف فيمو بشكؿ فوفقًا لتحميالت البناء الوظيفي فإّنو يفترض أّف لممجت
ىو جزء الجماىيرية  االتصاالتفنظاـ وسائؿ  ألجزائو،المتبادؿ  االعتمادأفضؿ مف حيث 
لممجتمعات الحديثة التي بمغت مف التعقيد إلى حد أّف إدارة األنشطة  ضروري مكّوف
 الشخصية االتصاالتمف غير الممكف تنظيميا عمى أساس  اإلنتاج، أصبحاألساسية مثؿ 

 (2).وحدىا

                                                 
 146 ،145، ص السابؽالمرجع ، الظاىرية والنماذج النظريةالسيد عمي شتى، -(1)

 434، ص2002، مصر 4الثقافية ،ط  لالستثماراتبد الرؤوؼ، الدار الدولية ،ت/ كماؿ ع االتصالنظريات وسائل ممفيف ديفمير،  -(2)
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و وعمماء النفس االجتماعي عمى أن االجتماعيتفؽ عمماء  الرمزي: المقترب التفاعمي -ب(
 األفراد فيزداد التفاعؿ بيف ،حدة الرموزاالتصاؿ لـ يكف ممكف االتفاؽ عمى معاٍف مو  لوال

 يتـ الربط بيف بازدياد خبراتيـ اإلتصالية المرتبطة بإدراؾ الرموز ومعانييا ، وفي ىذا اإلطار
 .اإلنساني االتصاؿالعمميات العقمية وعمميات 

في شرح عممية  المنطمؽ تيتـ التفاعمية الرمزية بطبيعة المغة والرموز ومف ىذا        
إطار المعاني المشتركة كمما تشابيت  اتسعوبالتالي كمما  ،االجتماعي في إطارىا االتصاؿ

 المختمفة في إشارة إلى التوافؽ القيمي والثقافي، عياالجتمااالستجابات في عممية التفاعؿ 
الفرد توقع استجابات اآلخريف نحو األشياء أو األفراد أو الموقؼ في إطار  حيث يستطيع

 الوحدة.الثقافة 
 وتعود أصوؿ ىذا االتجاه النظري في الكتابات القديمة التي اىتمت باكتساب لممحددات

مصطمح التفاعالت  استخدـأوؿ مف  (بمومرىربرت )عتبروي األشياء،لمعاني  المشتركة
 والتي تقـو عمى ثالث أسس ومبادئ : ،الرمزية
 تحمميا.األشياء بالمعاني التي  اتجاهسموؾ األفراد  ارتباط -1
 .مع اآلخريف االجتماعيإّف المعاني تنبثؽ عف التفاعؿ  -2
 رد في التعامؿ يرورة تأويمية يوظفيا الفسؾ أو تعديؿ المعاني يتـ في سياؽ إدرا إفّ  -3

َـّ فإنو ينظر إلى المعنى كمنتوج  (1)مع األشياء والمواقؼ التي يالقييا يتأسس  اجتماعيومف َث
 ( المرتكزات المعرفية األساسية لمتفاعمية يضع )بمومرو  ،الؿ نشاط األفراد وىـ يتفاعموفمف خ

 وىذه  ،و بالنسبة ليـعمى أساس ما تعنيتتمثؿ في أف األفراد يتصرفوف حياؿ األشياء و الرمزية 
  (2).ويتـ تعديميا وتداوليا عبر عممية تأويمية االجتماعيالمعاني ىي نتاج التفاعؿ 

 وتأكيدًا ليذا المنظور يري )جورج ىيربت ميد( أف النفس البشرية " الذات" ال تنشأ مف خالؿ
دراكو لحكميـ ومال  حظاتيـ حوؿالخبرة الفردية الخالصة بؿ مف خالؿ التفاعؿ مع اآلخريف وا 

                                                 
 32-30، ص  مرجع سابقبمقػاسـ رواف ،  -(1)

 28، ص  المرجع السابقمحمد عبد الكريـ الحوراني ،   -(2)
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 وتفكيره، ويذىب إلى أف المجتمع ما ىو إال حصيمة العالقة التفاعمية بيف العقؿ وسموكيات
 .(1)والنفس والمجتمع

 االجتماعيإّف طرح التفاعمية الرمزية مف تصورات وتوجيات يدعو إلى دراسة الفعؿ 
ضفي عميو أىمية مما ي ،أفراد المجتمع في حياتيـ اليوميةمف خالؿ المعاني التي يؤسسيا 

خاصة في دراسة واقع مجتمعنا بحكـ طبيعة الثقافة الشفوية التي كثيرًا ما تندثر وما يبقى 
، االجتماعيفي السموؾ  االجتماعيةعالقًا في رواسب الذاكرة ال يشكؿ أساسا لفيـ الظاىرة 

 ،جتماعيةاال الرمزي لموصوؿ إلى الحقيقة في المنظور االتصاؿومف ىنا تبرز مكانة المغة و 
ف عمى المعنى الذي تحممو ، ولكفالمسانيو البنية المغوية كما يذىب  ىالتركيز عمحيث ال يتـ 

اجتماعي وما يحممو مف معنى يشكؿ أساس النظاـ أو الالنظاـ  االتصاؿوأف  ،األلفاظ
 . االجتماعييعني التحكـ في النظاـ  االتصاؿفي  فالتحكـ
 ويمخصالرمزي،  التفاعمي االتجاه إلعالـ أفكارطمؽ تناولت أدبيات االمن ومف ىذا  
 في عالقتيا بوسائؿ اإلعالـ في اآلتي: ()جورج ميدأفكار (سولوموف)ميشيؿ 

ىو مجاؿ اكتساب وتعمـ الرموز الثقافية التي تصبح فيما بعد وسيمة ىذا  التفاعؿ -1
 التفاعؿ.

 ى توقع سموؾالمعاني المشتركة بيف أفراد الثقافة الواحدة ىي التي تساعدىـ عم -2
 .اآلخريف

 المحيطة.مف خالؿ التفاعؿ مع البيئة  االجتماعيةيتـ التعرؼ عمى الذات  -3
 االجتماعي.يتأثر سموؾ الفرد مع اآلخريف بمدى المشاركة والتماثؿ  -4

الحياة في  إلى اعتبار اإلنسانية،ويذىب )كولي( في تحميمو لخصائص الطبيعة  
وبما أّنيا تنبثؽ مف  االجتماعية،ور المثؿ واألىداؼ الجماعة األولية تفسح المجاؿ أماـ ظي

 القانوف... ىي حتراـالية كاإلخالص والحقيقة والحرية و فالمثؿ األو  متشابية.خالؿ خبرات 
 األلية األساسية والذي يجب اف يحدث بسرعة وكفاية، االتصاؿُيعتبر  ومتبادلة،ُمثؿ مكتسبة 
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 التنظيـ األخالقي، وعمى االنسجاـعميو التوافؽ و  أجؿ أف يحقؽ مبدأ التبادؿ الذي يعتمد مف
  (1)المتعمقة بتبادؿ اآلراء االتصاؿالعقالني لألعراؼ والتقاليد أف يدعـ وسائؿ 

ومف جية أخرى أصبحت وسائؿ اإلعالـ الوسيمة األىـ في تقديـ المعاني والتفسيرات   
ور ومعمومات خاصة ػبار وصػأخ دمو مفػعمى ما تق االجتماعية لألفراد الذيف يبنوف الحقائؽ

تطور تكنولوجيا االتصاؿ التقميدية في ظؿ  االجتماعيةات ػػة الروابط والعالقػمع ىشاش
تساىـ في تحديدىا ورسميا وسائؿ  ـواتجاىاتيالجماىير الذاتية  تسموكيا ..، وأفّ باألساس

 .عالـاإل
الذي تقـو بو الصحافة في إلى الدور : "الرأي العاـ" يبماف( في كتاب)ولترلوقد أشار   

 تسموكيافي ومف ثمة التأثير  ،ائفة بعيدة عف الواقع واألحداثالتأثير عمى الرأي برسـ صور ز 
 ":صياغة األخبار" كتاب في )وقد عرفت)جي تتشماف ىذه الوقائع واألحداث. اتجاهالجميػور 
غرفة األخبار بأعماؿ  اىتماميا، مف خالؿ لمحقيقة االجتماعيىي البناء  باربأف األخ

 توصمت إلى أفّ  سنوات، حيث (10)المندوبيف والمراسميف في مدة عشرومقابالتيا مع 
 .(2)األخبار تدعـ الشرعية لموضع القائـ

 تعػزى المنطمقػات الفكرية لمنظرية النقديػة لتأثيػرات الحرب العالمية: ( المقتـرب النـقـديج
تبمػورت ف، االقتصادية واإليديولوجية طػرتوسي وتعزيػز ، وىيمنػة النظاـ الرأسماليالثانية

 ميةالييجبالفمسفة  االىتماـوأعادت  ،النقدي الطموح الفكرينظرية عػّبرت عف  استراتيجيات
 بر أربع محطات رئيسية متميزة ىي:ع فرانكفورتخالؿ أعماؿ مدرسة  مف
االقتصاد ؿ نقدبطابع ماركسي ثوري مف خال واتسمتحتى ثالثينات القرف الماضي  :األولى-

مع )ىوركايمر( و)أدورنو(  الثانيةو  ،()ىنريش جروسماف كما تبدت في أعماؿالسياسي 
 ،الماركسي يا، ونقد قراءات الفكروتميزت بنقػد الوضعػية والتأثير اإليديولوجي لمعمـ والتكنولوج

  ت جديدة يتـالحياة اليومية بوصفيا حمقا بقضايا الثقافة ومحاور االىتماـ مف خالؿ والثالثة

                                                 
 1022،1023 ص ، صالمرجع السابقىارى إلمربارنز، -(1)
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 مع زيادة الثانية،فػتحػدد بنياية الحػرب العالمية  الرابعةأما  ،في ثناياىا السيطرة عمى اإلنساف
خاصة في المجتمعات  والثقافية،ـ السياسية التسمػط والييػمنة ونقػػد النظػ بقػضايا االىتماـ

 العاممة، وسطػوةبقػات الرأسمالية نتيجة التغيرات التي طرأت عمييا وما ترتب مف تيميش لمط
سبعينيات  وبدءًا مف نياية ،عمى االنسجاـ المرغـ مع مسمماتياوقػسراألفػراد  االتصاؿوسائػؿ 

إعادة  جسػدىا )يورغف ىابرماس( قػدـ مف خالليا خامسةالقػرف الماضي تبدت مرحمة 
لغاء مركزية الفيـ الذاتي لمعا كسبيؿ  -الغربي لدى المشروع الثقافي-لـ استكشاؼ لمعقالنية وا 

، الطبقية واالستثمارات، حررىا مف أسر اإلعالـ الموجوإلكساب الديمقراطية مضمونًا حياتيا ي
سياؽ اإلنتاج  النظرية النقدية بتحميؿ منتجات الثقافة الجماىيرية في واىتمت(1)..راطيةوالبيروق

تجيض  ،الجماىيريةجديدة في شكؿ الثقافة ألف التكنولوجيا قد أتاحت بروز ظاىرة ،الصناعي
بالفرد كمركز  لالىتماـالثقافية يعزى بالظواىر  االىتماـ ومّرد ىذا ،النزعة النقدية وتخرسيا

 االغترابمف  االجتماعية، فميـ بمغت البنى ؿ إيجاد توافؽ بيف البنية والفعؿألج،والعمؿر لمفك
إلى أّف معرفة (لوكاشحيث يذىب) ،ابعًا مف الفعؿ اإلنسانينيظؿ  أساسيا إاّل أف االستقالؿو 

و ذاؾ وأّف صمة الوصؿ بيف المجتمع يجب أف تأخذ المعرفة العامة وليس معرفة ىذا الجزء أ
االجتماعي وبيف معرفتنا ىي الممارسة. كما عالج فكرة التشييؤ التي تشكؿ نقدًا  التطور
 (2)وتشترى.لمنظاـ الرأسمالي حيث تجعؿ األشخاص أشياء تباع  أخالقياً 

 )ىوركايمر( و)أدورنو( في منتصؼ أربعينيات القرف الماضي مصطمح استخدـوقد         
 خالؿ دراسة نقدية لإلنتاج الصناعي لممواد الثقافية بيدؼ تحويميا إلى الثقافية مفالصناعة 

 .." لقد تـالتقنيةفاألفالـ والبرامج اإلذاعية والمجالت تحيؿ عمى نفس العقالنية  سمعة،
يستطيع أحد الفكاؾ"، وذلؾ أّف  سبقًا، ليجد كؿ فرد ما يناسبو بحيث الاإلعداد لكؿ شيء م

مف أف يكوف أثر  النقدية، ويحرموتحويؿ الفعؿ الثقافي إلى قيمة تبادلية يقضي عمى قيمتو 
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 العمومي،وفي تفس السياؽ طرح )ىابرماس( فكرة المجاؿ العاـ أو الفضاء  (1)لتجربة أصيمة
وبناء اإلطار التاريخي الذي شيد تراجع ىذا الفضاء بعد أف  استعادةعمى  وذلؾ بالتركيز
، ألّف الفضاء " في بريطانيا مع نياية القرف السابع عشرتشكؿ "الرأي العاـ شيد توىجو مع

العمومي ىو فضاء لمتوسط بيف الدولة والمجتمع ، يسمح بالمناقشات العامة المؤسسة عمى 
 ،دؿ القائـ عمى الحجة بيف األفرادخصوبة التباالجماعي بفضائؿ العقؿ وقوتو و  االعتراؼ

معمومات التي فمبدأ اإلعالف يقوـ عمى أساس إتاحة الفرصة لمراي العاـ لالطالع عمى ال
وتسربيا إلى فضاء اإلنتاج الثقافي  ،، لكف تطور قوانيف السوؽتخص المصمحة العامة

 رؤية إقطاعيةه )ىابرماس( "رأي" سماتصنيع ال جعالىا تستبدؿ ىذا المبدأ بنموذج تجاري "
 ، ويكمففيو ىاليد الطول االتصاؿوتكنولوجيا  جديدة لممجتمع" الشؾ أّف لوسائؿ اإلعالـ

 المختمفة ضمف فضاء االتصاؿالمخرج مف ىذا المأزؽ كما يرى في إعادة االعتبار ألشكاؿ 
  (2) عمومي يشمؿ كؿ أفراد المجتمع.

 أف ثمة قطاعًا مفتوحًا لمتفاعؿ واآلراء والتداوؿ الفكريويشير مفيـو المجاؿ العاـ إلى       
حيث  العامة،والمناظرات السياسية ما بيف األفراد والنقاش مع غيرىـ فيما يتصؿ بالمسائؿ 

 اقتصاديةالنظاـ الرأسمالي وما صاحبو مف تناقضات  طرح ىذا المفيوـ كنتيجة لنمو
الحريات  السياسي وتحقيؽلمتغيير لعاـ كوسيمة فالبرجوازية التي استخدمت المجاؿ ا واجتماعية،

جوىر  مما يجعؿ الحوار الحر والعقالني الذي يمثؿ المتغيرة،تحاوؿ تكييفو مع الظروؼ 
 الدولة لو. اختراؽومف ىنا يظير  السمطة،المجاؿ العاـ يفقد ىذه الصفة لصالح 

  ي ليست تفرقة بيفوتعد التفرقة بيف العاـ والخاص إحدى سمات النظرية الميبرالية وى 
 بؿ تمييزًا لمقواعد التي تحكـ قيـ المنفعة والمنافسة ف،ياالجتماعيمجاليف مف الفاعميف 

تجسدت  متباينة،يجد صوره في خمفيات تاريخية والحقيقة أّف المجاؿ العاـ  القوة،وعالقات 
الصور ه ومف ىذ فقط،وليس في المجتمعات األوروبية  االجتماعيةفي العديد مف السياقات 
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والمقاىي التي  العقاد،وصالونات  لمتنافس،سوؽ عكاظ الذي كاف يجتمع فيو الشعراء العرب 
 كاف يتبرى فييا األفراد فكريًا ويتحاورف حوؿ المسائؿ العامة ...

 ( إلى أّف المجاؿ العاـ ىو ساحة مف الحياة)كيمب وتأسيسًا عمى ما سبؽ يذىب  
  لحؿ عايير تعمؿ كميكانيزماتمى موافقة عامة عمى قيـ و لوصوؿ إلالعامة التي يمكف فييا ا

( فيعتبره فضاء لمحوار ومكاف لمتأثير )بميندا ديفيز أما والسياسية، االجتماعيةالمشكالت 
مف  بعدأإلى  ار(جوف بودريويذىب) (1)اآلخر وآرائو ومعارفو احتراـوالنفوذ السياسي يقـو عمى 

 بماضينا اإللكترونية قد دمرت العالقة التي تربطنا تصاؿاالأّف وسائؿ  ىو ،التأثير والنفوذ
ىو  أبمغ التأثير االجتماعيةما يؤثر في حياتنا  والفوضى، وأفّ وخمقت عالمًا مف الخواء 

تعتبر أف المعاني والدالالت تشتؽ مف  البنيوية التياإلشارات والصور قياسًا ألفكار المدرسة 
فإف المعاني ي تييمف فيو وسائؿ اإلعالـ الجماىيري وفي الوقت الذ الكممات،الروابط بيف 

، التمفزيوف في ُتستمد مف تدفؽ الصور عمى نحو ما نشاىده -)بودريار( حسب-والدالالت
عمينا عف األحداث والكوارث والمشكالت أكثر بكثير مف وغدونا نتأثر بالمشاىد التي تعرض 

سياؽ بػ " انحالؿ الحياة وذوبانيا في في ىذا ال عنيا المضموف الحقيقي ليذه الوقائع، عبر
  (2)إطار شاشات التمفاز"

  الدراسات السابقـة: -1-6
  (3) (2117دراسة ىالة إسماعيل بغدادي ) :الدراسـة األولى

 المتغيرات المؤثرة عمى التغطية اإلخبارية لمقضايا العربية في إشكالية:تناولت      
 (، تيدؼلألخبار وقناة النيؿقارنة بيف قناة الجزيرة الفضائيات اإلخبارية العربية )دراسة م

 اإلخبارية،وجميور الصفوة مف متتبعي القنوات  باالتصاؿلمتعرؼ عمى خصائص القائـ 
 بيف المتغيرات المؤثرة عمى أداء تمؾ القنوات. واكتشاؼ العالقة

                                                 
 141-140صص  ،المرجع السابق،  خالد كاظـ أبودوح -(1)
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يف النخبة ي بموزعة بالتساو مفردة  300الدراسة عمى عينة مف أجريت :ةـــالدراس ينةــع
المتمثمة في إعالمييف  المصرية والنخبة-وأكاديمييف إعالمييف في متمثمةال-القطرية

  .وسياسييف وأكاديمييف
 ىي:القنوات اإلخبارية التي تحرص عمى متابعتيا العينة  أىـ-1 نتائج الدراسة:

 ،CNN31.7%، %11.3الحرة  ،%44رلألخبا النيؿ %،75.3 العربية %،96الجزيرة -  
38.3% BBC.            

 ثـ العربية ،% 79أفضمية القنوات متابعة في حالة وجود أحداث ىامػة ىي: الجزيرة  أف- 2
% لقناة الجزيرة وأنو في 94.4وأفضمية الموضوعات ىي الشؤوف العربية بنسبة ، 63.3%
 يرة،الجز عمى قناة  االعتمادمف مفردات البحث  %76.3ؿعمى قناة واحدة فضّ  االعتمادحالة 

 .% عمى قناة النيؿ لألخبار23.7و
 بنسبة حظيتقناة الجزيرة عف باقي القنوات و  وبخصوص درجة المصداقية تصدرت -3

% عند مستوى جيدة، أف أىـ أسباب ذلؾ في رأى 43.10عند مستوى ممتازة،  50.69%
الوافية العينة ىي : سرعة وفورية نقؿ األحداث عبر المراسميف، تقديـ الحقائؽ والمعمومات 

طرح مختمؼ اآلراء، كما  ،االستقالليةبقدر مف  ىتحظتقديـ تحميالت معمقة،  ،ألحداثعف ا
اإلخبارية لمجزيرة مرتبة حسب التكرارات التالية: أوضحت النتائج أف أىـ مميزات التغطية 

% وتعود إيجابية التغطية 1ية سمب ،%16.4%، متحيزة 16.4محايدة  %،66.1إيجابية 
ة مع القادة تفرد المصادر، إجراء لقاءات تفاعمي د والتوجيو،النق اآلراء، ةتعددي :إلى

 ،وعدـ توضيح الحقائؽارة األضداد أما أىـ أسباب السمبية يعود إلث ،والشخصيات المعروفة
، استضافة رموز مرفوضة في حقيقية، تحريؼ الحقائؽ وتحيد عف الدقة باستقالليةال تتمتع 

 مجتمعاتيا.
 لتأثيرات القناة فقد أوضحت النتائج تفوؽ التأثيرات المعرفية عمى الوجدانية وبالنسبة-4

 والسموكية عمى جميور الدراسة موزعة كاآلتي:
 %66معمومات جديدة  باكتسابتنمي المعرفة بأبعاد القضايا العربية  -
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 %75.7األحداث الجارية  اتجاهتسيـ في تغيير الرأي العاـ  -
 %54.9ظر جديدة تجاه القضايا العربية تساعد في تبني وجية ن -
 %41تثير الشعور باإلحباط والقمؽ لتدىور األوضاع العربية  -
 %37.5تثير شعور بالتعاطؼ مع الشعوب العربية  -
 %35.1دوؿ وحكومات غربية  واستياء تجاهتثير مشاعر غضب  -

اإلخبارية  حاولت تحديد المتغيرات المؤثرة في التغطية إف الدراسةوخالصة القوؿ 
إلى  المناخ العاـ الذي تعمؿ في القنوات اإلخبارية والتحديات التي تواجييا ودعت واستكشاؼ

المادي  االستقالؿوتحقيؽ  الحكومية،مف التبعية تحرير اإلعالـ والسياسات اإلعالمية 
رفع ىامش الحرية لإلعالمييف ومنحيـ المزيد مف ضمانات العمؿ  اإلعالمية،لممؤسسة 

طالؽ ممكات اإلبداع.والحم  الدراسة:والمالحظ في ىذه  اية وا 
 بالوظيفة اإلخبارية لدى الجميور والذي يؤشر لسمتيف: االىتماـ زيادة-1

    .والشؤوف العامة لممجتمع واالىتماـ بالقضاياالوعي  تنامي-أ 
 ؼالبارز الذي يمعبو اإلعالـ الجماىيري في تشكيؿ مدركات ومعار  الدور-ب

 .فرادوتوجيات األ
 والقابمية التي تحضي بيا قناة الجزيرة اإلخبارية لدى الجميور  اإلقباؿ-2
 .المنافسة بيف القنوات اإلخبارية تزايد-3

الفضائيات العربية ودورىا في نشر  حول" 2115دراسة: المنصف ونـاس  :الدراسة الثانيـة
 (1)اسة تحميمية(  " الجزيرة " و" العربية" )در متابعة في تجربتي –المدنية قيم ال

 ؟،استطاع اإلعالـ العربي أف يواكب العصر بكؿ متغيراتو المتعددة إشكالية: ىؿتناولت 
 السياسية الجماعي، وبناء الثقافةيساىـ في إعادة تشكيؿ الوعي  ؟،وينتج خطابًا مقنعاً 

  في المجتمع المدني؟ االختالؼالمشتركة؟ وتكريس روح 

                                                 
،  03مجمة إذاعات الدوؿ العربية ،العدد متابعة في تجربتي " الجزيرة " و" العربية" –الفضائيات العربية ودورىا في نشر القيم المدنية المنصؼ ونػاس، -(1)

 2005تونس 



  الدراسػة جيةموضوع ومني                                                  انـفــصـم األول      

36 

 

 عمى عينة مف برامج قناة 2005ني لشيري جويمية وأوت أجريت الدراسة في المجاؿ الزم

 الجزيرة والعربية تمثمت في:
 العراقي،المشيد  الجزيرة،منبر  مفتوح،حوار  حدود،بال  المعاكس،االتجاه  الجزيرة:برامج  1

   .ما وراء الخبر، قضية المنتصؼ
 ،اتإضاءقضية وحوار،  الرابعة،السمطة  بانوراما، بالعربي، نظاـ،نقطة  العربية: برامج-2

 الطبعة األخيرة. الضوء،تحت 
ي تفكيؾ فقناة الجزيرة أدت دورا ممحوظَا  أىميا، أفتـ اختيار العينة العتبارات عديدة  

وخمؽ  االختالفيتنوع فرص الحوار التعددي و  العربي،الرتابة المسيطرة عمى اإلعالـ الرسمي 
 العربي المكونة لمواقع يةوالثقافالسياسية والفكرية  تقاليد التفاعؿ اإليجابي بيف مختمؼ التيارات

 وليف ومثقفيفؤ رية إلى حد المغاالة باستضافة مسحرص القناة عمى تكريس روح الح
  األىداؼ  ساىمت العربية في تحقيؽ كما-منازعقصية جدلية وأخالقية بال  وىي -إسرائيمييف،

مكانيات فنية ىائمة  مقتدرة،يات بشرية وتوفرىا عمى إمكان والنتائج،نفسيا مع فارؽ األداء  وا 
بعض عناصر فثمة  ،ةكف الوحيدتإف لـ  الجزيرة،ناة سػاعدتيا عمى إف تكوف منافسًا قويًا لق

الجغرافيا السياسية  عمى عاممي اعتمادايمكف تفسيرىا  القناتيف،المنافسة الواضحة بيف 
 أىـ -الباحثحسب –لمقناتيف  ةالبرامجيوتمثؿ العينة  العربي،الرسمي  وتجاذبات الواقع

 .البرامج السياسية والفكرية ذات الطبيعة الحوارية المباشرة
  :نتائج واستنتاجات الدراسة

 "الجزيرة"وجود نقاط ومبادئ مشتركة بيف القناتيف كتكريس مبدأ المينية العالية، مع تميز -
وخمؽ تقاليد  يديولوجي والثقافيبااللتزاـ أكثر بمبدأ حرية اإلختالؼ وحؽ التبايف السياسي واأل

 .صراع األفكار
سماع أصواتيـتتيح "الجزيرة" اإلمكانيات التفاعمية  -  .والتعبير عف أفكارىـ لممشاىديف، وا 
وغير  مي المواقؼ الرسميةالتركيز عمى حسف اختيار المدعويف والحرص عمى محاورة ممث -

 .الرسمية
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قة والمصداقية والجرأة دوف مبالغة إلقناع المشاىد " فتحرص عمى الشفافية والدأما "العربية -
 .ببرامجيا

 " الممحوظة فإف اإلقباؿ عمى متابعة قناة الجزيرة يبدو ميما مقارنَة بكؿرغـ مينية "العربيةو 
 عمى:الفضائيات األخرى ويرجع ذلؾ لسياسة اإلعالمية لقناة الجزيرة القائمة 

 بالخبراء والمحمميف مثمما ىو الشأف في برامج باالستعانةعمى استنطاؽ األحداث  القدرة-1
  .قضية المنتصؼ حدود،بال  الجزيرة،منبر  مفتوح،حوار  رأي،أكثر مف  المعاكس،االتجاه 

شخصية سياسية وعممية وثقافية ودينية  70تقاليد الحوار فقد استضافت القناة  تشجيع-2
 :خالؿ شيري الدراسة

 .د الشبكة البرمجيةد مف خالؿ تجديمع المشاى التواصؿ-3
 اإلعالمية لقناة العربية عمى:   وبالمقابؿ ترتكز السياسة 
  .المصداقية في سمـ أولوياتيا مف أجؿ منافسة الجزيرة واستمالت الرأي العاـ تضع -1
 .إثبات المينية وتغطية األحداث محاولة -2
 سواؽ وتجارةرصات واألوالتغطية الدائمة ألنشطة البو  االقتصاديةعمى البرامج  التركيز -3

 .منطقة الخميج العربي خاصة فيالعقار 
 القناتيف في فترة الدراسة حيث تتمخص أبرز القضايا اىتمامات رغـ تماثؿكما أشار إلى أنو 

  :المعالجة في
 .األوضاع الداخمية في لبناف المترتبة عف حادثة اغتياؿ رئيس الحكومة تعقيدات-أ

وكتابة المجتمع العراقي السياسية مف االحتالؿ  آراء ومواقؼ مكونات تبايف-ب
  .الدستور
 .إسرائيؿ مف قطاع غػػزة انسحاب-ج
 بناء الوحدة الوطنية في السوداف وتطورات العالقة بيف الحكومة والحركة إعادة-د 
 .الشعبية
 خبيرًا وسياسيا 45فقد كانت إحاطة قناة الجزيرة دقيقة ومتزنة بدليؿ أنيا استضافت   



  الدراسػة جيةموضوع ومني                                                  انـفــصـم األول      

38 

 

عال  األمريكية،مختص مف لبناف والرقـ ذاتو مف الواليات المتحدة  40و السوداف،ميَا مف وا 
-اإلعالميبرامج قناة العربية الحظ الباحث أف خطابيا  مف العراؽ وبناء عمى متابعة 30و

مة بالمنطقة الجغرافية في الحسباف بعض المحاذير ذات الص يأخذ -ضمناَ أو  صراحة
في المواجيات لتورط  العربية" حذرة وال تسعى" غمب الحوارات فيلذلؾ بدت أف أ المحيطة،

الحوارية في  جأىمية البرام وليذا كانت ،الفكرية المولدة الختالؼ الرأي وتبايف المواقؼ
% في قناة العربية، كما أف أساليب 35% في قناة الجزيرة، 65حيث تقارب القناتيف متفاوتة 
 إلى أخر منيا:تختمؼ مف مقدـ  فالحوار بالقناتي

 .المواجية واالبتعاد عفاليادئ والمتدرج الذي يقـو عمى الحجة  األسموب -أ   
الذي يعتمد عمى إذكاء المواجية الفكرية والسياسية بيف  االستفزازياألسموب  –ب  

 .( في العربية)بالعربيوبرنامج الجزيرة،في  المعاكس( االتجاه)برنامجاألطراؼ المشاركة مثؿ 
البرامج الحورية في "الجزيرة" عمى الشخصيات ذات الداللة الفكرية والسياسية ترتكز و 

، كانية لمتعبير في اإلعالـ المحميواالقتصادية، وفتح المجاؿ لمشخصيات التي ال تجد إم
 ا.جديد أفكارىا وبرامجيا ومضامينيوت

توب ؿ النقاش فييا حوؿ نص مكض" عمى الموضوعية حيث يفالعربية" البرامج وتركز
 احترازاتالموضوع)العراقي و  عاتتفر والتحكـ في  الحوار حديد مسارمصػور مما يسمح بتأو 

في حصص  ـ تحميمياوىي المواضيع التي ت (العربيةعضمةاإلرىاب في المنطقة)مالسنة عميو(
وعمى مستوى الحياد ، في القناتيف2005وأوت ري جويميةخالؿ شي 26و24و23و20

 عامة واإلعالـتواجو اإلعالـ  المشكالت التي ألمر نسبي ومف أبزرارغـ أف ىذا واالستقاللية
والسياسية عمى التمثيمية الفكرية  أكثر حرصاً  "كانت "الجزيرة فقدالخصوص العربي عمى وجو 

 .(،)كتابة الدستورنية في السوداف(الوط )الوحدةااللتزاـ بالموضوعية عند التعامؿ مع ممفاتو 
 بقيـ المجتمع المدني أكدت الدراسة عمى الجيد الذي تقـو بو وبالنسبة لعالقة اإلعالـ -
 ونشر ثقافة المجتمع االختالؼ،العربية" لممساىمة في تكريس مبدأ أقؿ " " وبدرجة الجزيرة"

 العربية" تجديدافإنو ال يمكف إال اعتبار قناتي "الجزيرة" و"ورغـ النقائص والسمبيات  المدني،
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 الرسمية.ضامينو ودرجة متقدمة في التحرر مف الضغوط واضحا في اإلعالـ العربي وم

 لممعطيات الكمية وقراءات كيفيةالمالحظ عمى ىذه الدراسة أنيا حاولت إعطاء دالالت 

عف  االبتعادكما حاوؿ الباحث  القناتيف،واإلحصائية مف خالؿ اإلشارة لخمفيات برامج 
 التحميمية.التناوؿ السجالي المنحاز لصالح المقاربات 

 عمى الشباب( ضائي المباشرالبث الف أثربعنوان)نصير بوعمي دراسة  :الثالثة دراسةال
  (1)2113-2112 –، ميدانية دراسة تحميمية –

 تناولت الدراسة إشكالية معرفة عادات المشاىدة وأنماط التأثيرات المحتممة في حجـ       
 ، والتغير الذي سيطرأ فيناسبةالمشاىدة ومتوسط اإلقباؿ وأفضمية القنوات واألوقات الم

 المواقؼ و االتجاىات مف خالؿ اإلجابة عف التساؤالت التالية:
 الفضائيات السمبية( التي أفرزتيا عينة مف األفالـ المقدمة في–ما ىي أنواع القيـ)اإليجابية -

  الفرنسية؟
 المفضمة ـاأليا)الكثافة لمفضائيات مف حيث اىدة الشباب الجزائري ما ىي عػادات مش -

 (؟/ متوسط حجـ المشاىدة اليومي /ظروؼ المشاىدة /القنوات المفضمة
      ذلؾ؟ما ىي نوعية البرامج والمحتويات التي تشد المشاىد إلييا والعوامؿ المؤدية إلى  -
 أحدثتيا ىذه الفضائيات عمى درجة التعرض لموسائؿ اإلعالمية انعكاسات التيما ىي  -

 لمعرفة مصادر الثقافة واإلعالـ والتسمية الذىاب لسينما(؟–اع الراديوسم –)القراءةاألخرى 
  .لدى شريحة الشباب

 الثقافية؟القيمية وىوية المتمقي  عمى األنساؽما ىي مجاالت التأثير  -
  التأثيرات؟ليا عالقة بيذه  واالجتماعية التيما ىي المتغيرات الذاتية  -

 حيث-المضموفوالمزاوجة بيف أداة تحميؿ  لوصفي،امعتمدًا في ذلؾ عمى المنيج المسحي 
 واستمارة الدراسة-سمبيةقيمة إيجابية ومثميا  15صمـ استمارة تحميؿ القيـ، حصر فييا 

 : ىيقنوات  03وأختار الباحث ثالث عينات اثناف لدراسة التحميمية األوؿ تضمنت  الميدانية
                                                 

 2003-2002جامعة الجزائر  االتصاؿغير منشورة في عمـو اإلعالـ و  ولةدكتوراه د،  أثر البث التمفزيوني الفضائي المباشر عمى الشبابنصير بوعمي، -(1)
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TF1  ، M6، F2  
 والثالثة لدراسة الميدانية شممت أشير، 06لمذكورة لمدة فيممػًا مف القنوات ا 36 والثانية:
مف  خمس محاور وأـ البواقي وغطت واليتي قسنطينةمفردة موزعة بالتساوي عمى  500

االنعكاسات عمى  التأثير،مجاالت  البرامج،نوعية  المشاىدة،عادات وأنماط  -ىي:البحث 
 .يةواالجتماعاإلعالـ األخرى، المتغيرات الذاتية  وسائؿ

  الدراسة:أىم ما خمصت إليو 
 القيـ تحميؿ األفالـ اتضح تركيز الموضوعات عمى القيـ السمبية أكثر مف بخصوص .1

 % مف إجمالي كؿ القيـ في عينة الدراسة.68.8اإليجابية حيث بمغت نسبة القيـ السمبية 
 ر الواضحتأثيأف أغمبية أفراد العينة يتأثروف نسبيًا بالثقافة الغربية دوف أف يكوف ال. 2

% يفضموف القنوات الفضائية العربية   53.3 باعتبار أفاألصمية  عمى ميميـ نحو ثقافتيـ
 .لعادات والقيـ والثقافة المشتركةبسبب ا
 ،كما ال توجد فروؽ دالة % 80.4شاىدة خالؿ األسبوع بنسبة تزايد كثافة وحجـ الم. 3

 .بيف كثافة المشاىد والجنسيف
  قناة لبعض القنوات العربية حيث تتصدر وع مف استقطاب المشاىدةأظيرت الدراسة ن.4

 ، وتستأثر البرامج، ثـ قناة المنارMBC ثـ قناة ،اقرأ، ثـ قناة الجزيرة اإلخبارية المرتبة
 والمسمسالت ثـ األفالـالعينة  ى مف المتابعة لدى جميوراإلعالمية واإلخبارية بالنسبة األعم

 االجتماعية سواء في الفضائياتامج الثقافية والعممية و االىتماـ بالبر  ويقؿثـ البرامج الدينية 
 .العربية أو األجنبية

 السمبية، االجتماعية والسموكية بيف حجـ وكثافة المشاىدة واآلثاروجود عالقة طردية . 5
المالحظ  فكمما زادت عدد ساعات المشاىدة زادت اآلثار السموكية السمبية والعكس صحيح

بإعتبار  ة الدراسة التحميمية معالجة البرامج األجنبية ولـ تعالج البرامج العربيةعمى عين
إدراج  ومف جية أخرى والترفيو،المتعمقة باألفالـ والمسمسالت  بسيطة خاصةالفواصؿ بينيا 

 اإلعالمية مشاىدة البرامج البرامج العربية في استمارة الدراسة الميدانية وكشفت عف تنامي
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 اـ الجميور بالجوانب اإلعالميةوحضور بعض القنوات العربية مما يدؿ عمى اىتم واإلخبارية
 .القضايا المحمية و اإلقميمية وتجاوز مرحمة االنبيار إلى مرحمة التقويـ والتقييـو 
 (المقدمة في التمفزيون الوطني ة)النشـرة اإلخباريبعنوانمحمد شطـاح  دراسة:سةالرابعةدراال
   (1)2114-2113 –ميدانية دراسة تحميمية ،  –

ما مدى اىتماـ النشرة اإلخبارية الرئيسية بمقومات  إشكالية:الدراسة إلى  تطرقت       
 )المحتوى(؟ واتجاىات ومواقؼ الجميور منيا؟  ةنية اإلعالميباألخبار مف حيث ال

 باالنفتاحرا انطالقا مف خمفيات التغير الذي شيده اإلعالـ الجزائري في العقديف الخيريف متأث
 انتشار البث وعمى الصعيد الدوؿ الماضي،و البمد في تسعينيات القرف عرف الديمقراطي الذي

   فيما يتعمؽ وما أفرزه مف آثار اإلخباري،الَفضائي وظيور قنوات متخصصة في المجاؿ 
    النشرات أف التمفزيوف الجزائري وعمى اعتبار باتجاىات الجميور نحو نشرة األخبار في

 النشرة وتستحوذ الدراسات،ىي أىـ البرامج في التمفزيوف كما أكدتو العديد مف  اإلخبارية
  .األساسية عمى ذروة المشاىدة خالؿ أياـ األسبوع

عمد الباحث إلى حصر عينة لنشرات األخبار في التمفزيوف الجزائري  التحميمية:أ الدراسة 
 ولية التي تؤثر عادة في بنية النشرة ليذا اختاراستبعد فييا المناسبات الوطنية والدينية والد

وحددت  ،26/09/2003إلى  20/09/2003 شير سبتمبر في الفترة الممتدة مف أسبوع مف
 الدراسة نشرة الثامنة لألسباب التالية: 

 عمى القنوات الثالث في نفس ضعرَ تُ  -الجزائري،تمثؿ النشرة الرئيسية في التمفزيوف  -
    .التوقيت

 أثر باىتماـ القائميف عمى األخبار فكؿ االجتماعات اليومية واألسبوعية ترتكز عمى ماتست -
خدـ وحدتي لمقياس ىما فئة تحميمية، وأست 11وحدد الباحث  الثامنة،يجب أف تتضمنو نشرة 

 -الدراسة:الخبر( وأبرز ما أسفرت عميو  ، ووحدة الموضوع )وىوالدقيقة()وىي  وحدة الزمف

                                                 
   2003/2004في عمـو اإلعالـ و اإلتصاؿ جامعة الجزائر غير منشورة ، أطروحة دكتوراه دولة النشرة اإلخبارية المقدمة في التمفزيون الجزائريمحمد شطاح، -(1)
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 قة ال يؤشر لزيادة الحاجةدقي 42.87ة لوقت أطوؿ حيث بمغ المتوسط استغراؽ النشر 
 .وزيادة المنافسة خاصة إذا عممنا أنو اتجاه عاـ في كثير مف المحطات التمفزيونية لألخبار،

مما يدؿ %51.72األخبار والموضوعات السياسية وبالتالي األخبار الرسمية بنسبة  طغياف -
  .شرةلمن ةعمى البنية البروتوكولي

  % لألخبار الدولية14.60% مقابؿ 85.47ىيمنة األخبار الوطنية حيث بمغت نسبتيا  -
 .عمومية وعامة طبيعي لقناة وىو أمر

والغرب  % 69.07الوسط عف باقي مناطؽ الوطف بنسبةىيمنة التغطية اإلخبارية لمنطقة  -
  .% مما يدؿ عمى مركزية النشرة2.63والشرؽ % 3.94والجنوب 

)التعميؽ، الحديث،  الصحفية األخرىباقي القوالب  عمى%  84.83نة الخبر بنسبة ىيم -
 التحقيؽ(

 والتوفيؽ بيف %،81.47التطابؽ بيف الصورة والنص بنسبة  في تحقيؽنجاح النشرة  -
  )نص + صورة + صوت( التركيبة التمفزيونيةعناصر 

طبقية  المعاينة بطريقة عشوائيةاستخدـ الباحث منيج المسح وأسموب  الميدانية: الدراسة-ب
 موزعة مفردة 400تمثؿ مجتمع مدينة عنابة والجزائر شممت  والنشاط(،أساس النوع  )عمى
مفردة 100 ،مفردة مف اإلدارييف 100 الطمبة،مفردة مف  100األساتذة،مفردة مف 100عمى:

 مارةإناث، وتضمنت است 191ذكور، 209 بمغ التوزيع حسب النوعو ، مف الميف الحرة
 االستبياف أربع محاور: 

متعمقة بشكؿ نشرة الثامنة الرئيسية  أسئمة-3 ،متعمقة بالمشاىدة أسئمة-2العامة،  البيانات-1
 .متعمقة بالتقديـ أسئمة-4 ومحتواىا،

 الدراسة:أبرز ما توصمت إليو 
 وأتضح أف آراء العينة %،91.75مالئمة توقيت البث عند أغمب مفردات العينة بنسبة  -

خصوص وب %،40والطويمة بنسبة %،50.5حوؿ مدة النشرة تتراوح بيف المتوسطة بنسبة 
 دالة حيث نجد الجنس والوظيفة الحظ الباحث عدـ وجود فروؽ االختالفات المتعمقة بمتغير
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 .الوظيفة حسب وعند الجنسيف أ االىتماماتالموضوعات السياسة تتصدر 
 نشرة أكدت النتائج أف الرغبة في الحصوؿ عمىما يخص اإلشباع المحقؽ مف متابعة اليف -

والرغبة في الترفيو  %،17% ثـ الرغبة في التثقيؼ بػػ 54.60األخبار بالدرجة األولى بنسبة 
 %2.80بػػ 
 لتنوع وتعدد% وذلؾ 88.75واألخبار المقدمة بمغت نسبة  االكتفاء بالمعموماتعدـ  -

  حيث أكدت مفردات الفضائية األخرى،وات القن عمى ومات واألخبار واإلقباؿممصادر المع
والمعمومات بنسبة  األوؿ لألخبار التمفزيونية الفضائية ىي المصدر العينة بأف القنوات

40.84%. 
 كما كشفت الدراسة أف مفردات العينة يقبموف عمى مشاىد األخبار في تمفزيونات أخرى، -

 تمييا قناة العربية %،25.58بنسبة المجاؿ قناة الجزيرة المرتبة األولى  ىذا واحتمت في
 .%10.82بنسبة  TF1و %19.12نسبة بػ
  .وفيـ لمغة النشرة المقدـ،وجاذبية  التقديـ،لطريقة  الدراسة قبوؿبينت  كما -
 التالي:فيما يتعمؽ بالمصداقية فقد تراوحت بيف المتوسطة والضعيفة عمى الترتيب  -

 بدوف مصداقية، واف نسبة مرتفعة تناقش% يروف أخبار النشرة 10و %29.50و% 48.25
 حوؿ:وبخصوص االقتراحات فتركزت  %،69.25مواد النشرة مع األصدقاء قدرت بػ 

 البروتوكولي،االبتعاد عف الترتيب و  الجنيريؾ،تغييرالديكور و  بالخارج،توسيع شبكة المراسميف 
  .واستخداـ التكنولوجيات الحديثة

ومعيزة حول" أثر وسائل اإلعالم عمى القيم والسموكيات الدراسة الخامسة:دراسة السعيد ب
  (1)(2116-2115)-دراسة إستطالعية بمنطقة البميدة–لدى الشباب 

 ؟،ما ىو أثر وسائؿ اإلعالـ عمى القيـ وسموكيات لدى الشباب إشكالية:تناولت الدراسة 
 يا:ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ تفكيكو إلى جممة مف األسئمة الفرعية أىم

 عمى أنماط وعادات المشاىدة؟ االستعماؿما أثر  -
                                                 

2005/2006جامعة الجزائر  واالتصاؿفي عمـو اإلعالـ  غير منشورة ، دكتوراه دولة يم والسموكيات لدى الشبابأثر وسائل اإلعالم عمى القالسعيد بومعيزة ،-(1)
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 األكثر لمتمفزيوف مقارنة بوسائؿ اإلعالـ األخرى؟ االستعماؿلماذا  -
 بالقيـ؟الشباب ئؿ اإلعالـ ال تساعد عمى ارتباط ىؿ وسا -
 والسموكيات؟التي تعمؿ عمى التأثير عمى القيـ  االجتماعيةما ىي المتغيرات  -

 العينة الميدانية الباحثوأختار  والتحميمي، الوصفي عمى المنيج المسحي ةالدراس واعتمدت
 ، غيرمفردة موزعة حسب الجنس بالتساوي 500اختيارغير االحتمالية الحصصية، حيث تـ 

 ، وشممت العينة مختمؼوىذا فارؽ غير مؤثر ،مفردة 215لنياية بمغ عدد اإلناث أنو في ا
 70، أوالد يعيش دةمفر  160: مدينة البميدة موزعة كما يميية لوالية البميدة الناطؽ الحضر 

بني   ،مفردة 30مفردة، الشفة  50مفردة، موزاية  30 ة، الصومعمفردة 70، بوفاريؾ مفردة
 .مفردة 40مراد 

 مع ذوي المستويات الدنيا المقننة، وتمتاعتمد البحث عمى أداة المقابمة  الدراسة:أدوات 
وتـ  االستبياف،استمارة  األسئمة وأداةصعوبة في فيـ  ايجدو  فيمكف أالذيف ()االبتدائي
 24شممت أربع محاور يتضمف كؿ محور ذلؾ، بناء عمىو عمى محكميف وتعديميا  عرضيا
 أسئمة عف البيانات08والسموكيات، وآخر بقياس  القيـ،وسؤاؿ واحد يتعمؽ بقياس  سؤاؿ،

 -والمنيج والفرضياتضـ اإلشكالية منيجي  إطار -عمى:وقسـ الباحث الدراسة الشخصية، 
  اإلعالـ،التأثير في بحوث وسائؿ  إشكالية -ىما:ضـ فصميف  نظري إطار

طار ميدانيدراسة القيـ والسموكيات عند  إشكالية -  ضـ ثالث فصوؿ ىي:  الشباب، وا 
مة الخات ، ثـئج القيـ تحميؿ نتائج السموكياتتحميؿ نتا -والتعرض، نتائج االستعماؿ تحميؿ -

   .التي تضمنت إستخالصات ومالحظات الباحث
 :اسة المتعمقة بالتمفزيوف خاصة ىيوأبرز نتائج ىذه الدر 

 ثـ والرياضة،إف أغمبية مفردات العينة يميموف لمتابعة برامج األفالـ والمسمسالت  -
 .مج الدينية واإلخبارية والعمميةبرامج الواقع مثؿ البرا

  يوثقافية ليست ليا عالقة ترابطيةالسوسغرافية و الديمالمتغيرات  الدراسة،كشفت  -
  باختيار المشاىديف.
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 وأف استعماؿ وسائؿ اإلعالـ بالنسبة لمجنسيف ساعد مفردات العينة باإلرتباط أكثر -
 طوف أكثر بقيـ الطموح،الفرضية التي تقوؿ العكس، حيث جعمتيـ يرتببالقيـ مما يتنافى مع 

 كما لوحظ أف اإلناث األكثر اعتقادا بذلؾ مف والعدؿ، اطية،والديمقر  العمـ،والتقوى، وتقدير 
 اليومية، وتفاعالتيف محدودة.باعتبار أنيف أقؿ اندماجًا في الحياة  الذكور،
 وأف ذو المستويات التعميمية األقؿ كانوا أكثر اعتقادا في قدرة وسائؿ اإلعالـ عمى -

المستويات يعتقدوف ذلؾ بالنسبة لمبعد وجميع  واالجتماعية والدينية،تعزيز األبعاد النفسية 
 .السياسي

 وأف وسائؿ اإلعالـ ال تقـو بتغيير قيـ الشباب بقدر ما تقـو بدور مكمؿ لمؤسسات -
 التنشئة األخرى.

 أقؿ موافقة عمى أف وسائؿ اإلعالـ تساعدىـ عمى 29إلى  25إف الفئة العمرية مف -
يؤدوف دورا في  االجتماعي، وصاروا ما يفسر نمو األنا االجتماعيتجاوز سموكيات البعد 

 االجتماعية.ظروؼ البيئة ل اومدركين االجتماعيةالحياة 
 وتبقى بعيدة عف واقعيـ المبحوثيف،في  لبيئة الرمزية لمتمفزيوف ال تؤثرواف ا -

لى حد كبير عمى التمفزيوف الجزائري،ينطبؽ إلى حد ما عمى التمفزيوف  وىذا الجتماعي،ا  وا 
  الحقيقية. االجتماعيةيتأثروف أكثر ببيئتيـ  األجنبي، وأنيـ

 يمكننا استخالص بعض المالحظات عمى ىذه الدراسة فيما يتعمؽ باإلجراءات        
لـ  المناطؽ،عدد المفردات عمى  سبب توزيعالمنيجية بالنسبة لمعينة لـ يوضح الباحث 
 كما كشفتـ االثنيف معًا أـ شرح لالستبياف أ يتضح إف كانت المقاءات التي أجراىا مقابالت

 ي المجتمع بقيميا المستمدة مف مؤسسات التنشئة التقميدية فنتائج الدراسة ارتباط فئة ميمة 
 التفاعمية والمدرسة، واف نجاح وسائؿ اإلعالـ خاصة التمفزيوف يتوقؼ عمى درجة كاألسرة،

وما تتيحو  لوسائطوتعدد ا االتصاؿخاصة في ظؿ التطور اليائؿ لتكنولوجيا  المشاىدة،مع 
  الصورة.مف إمكانية إنتاج 
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 ،، تربط بيف الظاىرة موضوع الدراسةمبدئية حقيقةباعتبار الفرض  فروض الدراسة: 1-7
 ف الدراسة تعتقد األفكار التالية:والعوامؿ المرتبطة أو المسببة ليا فإ

قباؿ الجميور عمى البرامج اإلخبارية عامة، و تغّير  -1  قناة الجزيرة خاصة.أنماط المشاىد وا 
  تعود أسباب اإلقباؿ لمصداقية قناة الجزيرة اإلخبارية عند الجميور. -2
 تؤثر متابعة الجزيرة اإلخبارية عمى السموؾ والقيـ المجتمعية المرتبطة بمجاؿ األخبار في  -3

  .يختمؼ استقطاب وتأثير القناة وفؽ المحددات الديمغرافيةو  الجميور
  ســـــة :منيـــج الدرا 1-8

" أي logosإلى أصؿ يوناني تحت اسـ"  "méthodologie" يرجع أصؿ المصطمح  
" تعني المنظـ أو المحدد الذي يحتوي عمى مجموعة القواعد العممية méthode الطريقة و

الموصمة إلى ىدؼ البحث ، ويعرؼ بأنو الطرؽ التي توجو الباحث في بحثو ، وبالتالي فإف 
قياسيا وتحميميا مف أجؿ الوقوؼ المعمومات ثـ تصنيفيا وترتيبيا و جمع  وظيفة المنيجية ىي

الخطوات الفكرية المنظمة والعقالنية  :وتعني المنيجية (1)عمى ثوابت الظاىرة المدروسة.
في وعمى مستوى عاـ ومجرد فإف المنيج يعبر عف موقؼ فمس (2)اليادفة إلى بموغ ىدؼ ما.

لذا يمكننا أف نقبؿ بفكرة أّف لكؿ باحث منيج أثناء تناولو  ،حوؿ تصورنا العالـ المحيط بنا
لبحث ما، وعمى مستوى أكثر إجرائية فإف كممة منيج يمكف إرجاعيا إلى طريقة تصور 

وألف البحث في الظاىرة اإلعالمية نشأ وترعرع في أحضاف البحث  (3)،وتنظيـ البحث
ع وفروعو وتعقد الظاىرة االجتماعية بالنظر لتنوع وتشعب مواضيع عمـ االجتما االجتماعي ،

 الدراسةوتغييرىا المستمر، تتنوع تبعا مناىج الظاىرة اإلعالمية وأساليب البحث فييا وألف 
 تبحث في التعرؼ عمى وضع الظاىرة )اقباؿ وانعكاسات قناة الجزيرة اإلخبارية ( في مجتمع

                                                 
  104،105، ص ص2004، دار الكتاب الحديث، الجزائر  منيجية البحث العممي في العموم االجتماعيةواتي ، ر رشيد ز  -(1)

(2)-Larousse de poche dictionnaire nome communes noms papes précis de Larousse paris 1996 p 419 : Gromaire 

 98ص  المرجع السابقموريس انجرس ، -(3)
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الوصفي ىو األنسب يج المسح لدراسات الجميور والرأي العاـ، فإف من انتمائياإي  البحث،
المنيج الذي يقـو عمى جمع البيانات عف ( أنو: "يث يعرفو الباحث)ذوقافحفي ىذه الدراسة، 

 ضعيا الحالي وجوانب قوتيا وضعفيا "الظاىرة المدروسة قصد التعرؼ عمى و 
ت ظروؼ طبيعية دوف تحدراسة الظاىرة في وضعيا الطبيعي ويعرفو )زياف عمر( بأنو :"

ستقصائي عف الظاىرة المدروسة ليذا ال توجد فروؽ ا غرضيو في ف ،الباحث" تدخؿ
. ويشيع استعماؿ ىذا (1)واضحة بيف منيجي المسح والوصؼ كما يشير الباحث )رابح تركي(

األكاديمي لتناسبو معيا  المسح في البحوث اإلعالمية واالجتماعية عمى المستوىالمنيج أي 
 .رىمستويات أخكبر تناسب اىج األخرى إمكانيات أالمن تطبيقو حيث تتطمب إلمكانيةو 

 أدوات الدراسة : 1-9
تعتمد الدراسة عمى استمارة االستبانة، كأداة رئيسية لجمع  :استمارة االستبيان 1-9-1

وأكثر فاعمية بالنظر لمجتمع البحث الواسع  البيانات، باعتبارىا تنسجـ مع طبيعة البحث،
الفردية والجماعية حيث أكد )ىيمس( " أّف االستبانة غالبًا ما  والمتنوع مف حيث الفروقات
 ، وىي تقنية مباشرة لمتقصي العممي تستعمؿ إزاء األفراد تسمح(2)تستخدـ في قياس اآلثار"

باستجوابيـ بطريقة موجية والقياـ بسحب كمي بيدؼ إيجاد عالقة رياضية والقياـ بمقاربات 
ي دراسة مختمؼ ما في ميداف البحوث االجتماعية وفستخداو أكثر األدوات ا ، وىي أىـرقمية

اتجاه سياسات يع المتعمقة بقياس ردود األفعاؿ وباألخص في المواض ،الظواىر والمجاالت
، وىو ما يوافؽ (2)التحفيز لألغراض التجاريةأو اتجاه مترشحيف لالنتخابات أو  ،حكومية

، ، أو األسئمة المغمقةاالستبياف المقنف وقد تـ استخداـإشكالية ىذه الدراسة وفرضياتيا 
باعتبارىا األنسب في جمع المعمومات الكمية ذات العالقة بقياس درجات االىتماـ بموضوع 

بالموضوع  سؤاؿ متعمؽ  32مةأسئمة عا 06عمىيور، وشممت استمارة االستبياف لدى الجم

                                                 
 286ص، 2003، ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر،مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم واإلتصالأحمد مرسمي ، -(1)

 170ص  ، نفسوالمرجع ، أحمد مرسمي -(2)

 22، ص  ونفس المرجع، أحمد مرسمي  -(3)
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بسبب عدـ  سؤاؿ 26أسئمة وتأكيد  06عرضيا عمى األستاذيف المحكميف تـ إلغاء وبعد 
  .ع عمى ثالث محاوروز وتت، لتضمنيا في أسئمة أخرى ضرورتيا

األوؿ أنماط وعادات المشاىدة لإلجابة عمى كثافة المشاىدة وطبيعتيا، يتناوؿ المحور 
  سؤاؿ، أما المحور الثاني 10باعتبارىا مؤشر عمى اإلقباؿ والتأثير عمى حد سواء، وتتضمف 

 سؤاؿ. 13المشاىدة المتعمقة بالجميور والقناة ويتضمف فيتعمؽ بدوافع وحاجات 
والمحور الثالث يبحث في انعكاسات المتابعة عمى القيـ االجتماعية والثقافية، والسمبيات 

 تناولت ىذا المحور اسئمة فقط، عمما أف أداة قياس االتجاىات 03المنجرة عف ذلؾ وشممت 
 المشاىدة في القنوات التمفزيونية يصعب حصر بحوث قياس :االتجاىاتمقياس  1-9-2

 أحيػانػًا أو ..، وندرتػياقمة البحوث في عديد الدوؿ العربية ألسػباب متداخمػة ومعقدة، منيا
الـ وتحديدا لضرورات سياسية أكثر مف حاجات عممية أو ثقافية خاصة وأف وسائؿ اإلع

لى حد قري -اإلذاعة والتمفزيوف   ، ليذا كاف اىتماميارسميةفي معظميا تابعة لسمطة ال -بوا 
بالخطاب الرسمي أكثر مف اىتماميا برأي الجميػور. لقد صرح مدير البرمجة في المؤسسة 

 رأي المشاىديف ألنو يعرؼ ماذا الوطنية لمتمفزة الجزائرية أف مؤسستو ال تحتاج إلى استطالع
 مفزيوف مؤطر بجممةف التأليريد الجميور مشاىدتو، ويدرؾ مسبقػًا أنو يستحيؿ عميو تمبيتو 

 ويقـو أسموب المسح عمى (1)ميػامو ووظائفػوالممارسات والتشريعات التي تحدد  مف
ي، الوظيفة، ، المستوى التعميموالسف ،حديد فئات الجميور عؿ أساس النوعاالستجوابات لت

 اعة / ...، وظيرت ىذه األبحاث الميدانية مع وسائؿ اإلعالـ اإللكترونية )اإلذوالقيـ المواقؼ،
 ثالثينيات وخمسينيات القرففي ، بريطانيا ؿ مف الواليات المتحدة األمريكيةالتمفزيوف( في ك

 .1968ف التجاري في التمفزيوف سنة الماضي ثـ تمتيا فرنسا بعد إدخاؿ اإلعال
 يعود إلى جممة مف العوامؿ ، وقدزائر انطالقة جديةالج أبحاث الجميور فيولـ تعرؼ       
اسية واإلعالمية، وغياب ، حداثة التعددية السيداـ المعطيات اإلحصائية الدقيقةعانمنيا، 

 ، غياب مؤسسات وتقاليد الدراسات االجتماعية إذا استثنينا محاوالت معيد التنافس التجاري
                                                 

 85ص مرجع سابؽ،  ،إشكـاليات بحوث المشـاىدة وأساليب قياسـيا في التمفزيونات العربيةنصر الديف لعياضي،  -(1)
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 أفنينيات القرف الماضي، غير عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بجامعة الجزائر منذ منتصؼ ثما
 ليا،  اإلعالـ التي يتعرض الجميور الجزائريئؿ تصاد السوؽ وتعدد وساإقباؿ الجزائر عمى اق

 (1)يشكؿ مؤشر جدير باالعتبار عند الحديث عف مستقبؿ ابحاث الجميور.
قياس اتجاىات الجميور والرأي العاـ بطرؽ كمية واخرى كيفية، ويعبر عف  ويتـ       

ي الكيفية المسوح العامة وتحميؿ الكمية منيا بأسموب االستفتاء أو االستبياف ويدخؿ ف
الذي يستعمؿ في العديد مف  (2)ومف أساليب المسح مقياس االتجاىات المتدرج ،المضموف

فػروع المعرفة مثؿ عمـ النفس وعمـ االجتماع لدراسة اتجاىات التسويؽ التجاري وسموؾ 
 ،ىات الناخبيففي التعرؼ عمى اتجا المستيمؾ واالتصاؿ السياسي لدراسة الرأي العاـ خاصة

 ويعد ذا أىمية في دراسات التمقي مف اجؿ تكييؼ المادة اإلعالمية مع اىتمامات الجميور.
خمسينيات  ( الذي بدأ استعمالو في charies osgood)مف القياسات األكثر شيوعًا مقياسو 

 القرف الماضي ويستخدـ لداللة معاني المفاىيـ المجردة عف طريؽ استعماؿ عبارات ثنائية
 القطبية مثؿ : مالئـ/غير مالئـ، ديمقراطي/مستبد. 

 (likert، في حيف أّف مقياس)االتجاىاتفيستعمؿ لدراسة تغيير guttmen) أما مقياس )
 األكثر شيوعًا واستعمااًل في العموـ االجتماعية، خاصة لمعرفة أنماط االتجاه، حيث يسمح

اإلجابات عمى شكؿ  تصنؼ يء. وفيوبإمكانية التأكد مف أّف كؿ المفردات تقيس نفس الش
 ارة درجةلكؿ سؤاؿ مف الموافقة إلى عدـ الموافقة، حيث تأخذ كؿ عب 05إلى 01درجات مف

( 03افؽ إلى حد ما،)( تقابؿ أو 02درجة)، فإّف ( تقابؿ أوافؽ بشدة01فمثاًل إذا كانت الدرجة )
 ناء المقياس نقوـ، ولب( تقابؿ أعارض بشدة05)( تقابؿ غير موافؽ،04تقابؿ محايد،)

 باإلجراءات التالية : 
 نجمع عدد المفردات ذات الصمة باالتجاه المراد قياسو  -01
 مالءمةيتـ تجريب استمارة االستبياف عمى مجموعة تجريبية لمتأكد مف مصداقية و  -02

                                                 
 92،93،ص ص 2005،دار ىومو لمنشر الجزائر11، مجمة الوسيط في الدراسات الجامعية جمقاربات السموك اإلتصالي لمجميور ،عمي قسايسية-(1)

  115، ص مرجع السابقتي عبد الكريـ ، قال -(2)
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 وبالنظر لعدـ إمكانية (1) ، ويتوقؼ عددىا عمى إمكانيات الباحثالمقياس مع مفردات العينة
عمى لجنة تحكيـ المكونة مف طبيؽ المجموعة التجريبية تـ عرض استمارة قياس االتجاىات ت
التي وردت  اإلشكالية المطروحةومف خالؿ ، ستاذيف متخصصيف في ميداف عمـ االجتماع أ

 ،األنسب في ىذه الدراسة(likert)مقياسوالتي تـ االطالع عييا يعتبر  الدراسات السابقة، في
ويبيف النموذج أدناه كيفية ، وبالتالي تعبير أوضح لمرأي ، ات متعددة لممفردةحيث يمنح خيار 

 حساب اإلتجاىات:
     1                2                3                4               5  

 
شدة  ، تمثؿ كؿ درجة 05إلى 01الدرجات مفعمى سمـ  توزع اإلجابات كؿ عبارة حيث

 موافؽ غير 05تقابؿ أوافؽ بشدة تكوف الدرجة 01ضا، فإذا كانت الدرجةاإلجابة قبوال ورف
موزعة عمى  وتوزع التكرارات عمى ما يناسبيا مف درجة فمثال إذا كانت عدد التكرارات ،بشدة

المتبقية  الدرجات ، وىكذا مع01×10تكرارات، نقـو بضرب 10يقابميا 01النحو التالي: درجة
 فنحصؿ عمى متوسط لضرب ونقسميا عمى مجموع التكراراتثـ نقوـ بجمع حاصؿ عمميات ا

     نحو العبارة المحددة في إستمارة المقياس.  إتجاه مفردات العينة

                                                 
 422، 423، ص ص  مرجع السابقعبد الرحماف عزي ، السعيد بومعيزة ، -(1)
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 د:ــــيـــميـــت
ّبيفّالتغييرّّفّّأ  وسائؿّّوثقافيةّوتطوروماّيرتبطّبذلؾّمفّتركيبةّنفسيةّّاالجتماعيالتالـز

ّّاالتصاؿ ّّأخرى،مفّجية ّمفّالتعقيد ّجميورّوسائؿّاإلعالـ ّبمكاف،ىيّالتيّجعمتّدراسة
الفردي،ّفيّالدخؿّعاليةّالجودةّوتحسيفّممموسّّتكنولوجياّابتكاراتحيثّصاحبّىذهّالعالقةّ

ّ ّتقمصّّاليومية،وفيّشروطّالحياة ّبمقابؿ ّالفردية ّوالقيـّواتساعّنطاؽّالحرية ّالجماعة ىيمنة
األمرّالذيّفسحّالمجاؿّلميبراليةّعمىّالطريقةّاألمريكيةّفيّجميعّمظاىرىاّالسياسيةّالتقميدية،ّ

ّالفمسفيّواالقتصادية ّالوعاء ّلكيّتصبح ّذ، ّالعولمة ّثقافة ّفيو ّوتزدىر اتّالصبغةّالذيّتنمو
خاصةّفيّظؿّحالةّالركودّوالجمودّالثقافيّالذيّيميزّمجتمعاتناّالمحميةّبعدّفشؿّّ(1)،األمريكية

والتنوعّالفكريّوالمعرفيّّاالجتماعيالدولةّالقوميةّعمىّالمستوىّالسياسيّفيّإستعابّالتغييرّ
ّالحديثة.الذيّساىمتّفيوّبأدنىّشؾّوسائؿّاإلعالـّوالميدياّ

ّأفّّ         ّبقصةّّكما ّشبيية ّمسالة ّأكثرّمفّجميورّيطرحّعمينا ّووجود ّوسائؿّاإلعالـ تعدد
ّ ّكحقيقة ّالجميور ّألف ّوالدجاجة ّلعددّاجتماعيةالبيضة ّبسيط ّجمع ّعف ّعبارة مفّّليس

ّ ّنوعيّيختمؼّعفّاألشخاصاألشخاصّالذيّيشكمونو ّشيء ّفيو ّيتصرؼّ، ّالفرد ّذلؾّأف ،
ّلمتصرؼّالذيّ ّمغايرًا ّتصرفا ّالمجموعة ّداخؿ ّيكوف ّعندما ّالمجموعةّينتيجو ّفيشاطر وحده،

ّوشعورىا ّالفضائيّّ(2)إحساسيا ّكالتمفزيوف ّالحديثة ّاألعالـ ّوسائؿ ّأتاحت ّآخر ّصعيد وعمى
ّطرحّّأعادتعمىّاألقؿّّوأ،ّاتجاىاتوّألفرادّالجميورّوّواالستقالليةواألنترنتّمزيدّمفّالتشتتّ

ّاإلعالـ ّوسائؿ ّجميور ّيمكفإشكالية ّالصدد ّىذا ّوفي ّبعػػدةّ، ّمر ّقد ّالمفيـو ّىذا ّأّف ّالقوؿ
ّريةّوالسياسيةّوالثقافيةّعامًة.ػػوالفكّاالجتماعيةوالتّػػالتحّوّ،االتصاؿػراتّتبعاّلتطورّوسائؿّتغي
ّ

                                                 
 .62،ّصّمرجع سابقعميّقساسيةّ،ّ-(1)

 .106مرجعّسابؽ،ّصّّ،مساءلة اإلعالمنصرّالديفّالعياضيّ،ّ-(2)
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كفرعّّاالتصاؿوسيولوجياّوسائؿّػسىيّالتيّكانتّوراءّإدخاؿّّاالرتباطاتولعؿّمثؿّىذهّّّّّّّّ
جةّالتحوالتّالتيّشيدىاّالعالـّمنذّخمسينياتّالقرفّنتيّالعامة،روعّالسوسيولوجياّػػخاصّمفّف

الماضيّفيّجميعّمناحيّالحياةّإلىّدرجةّأّفّىذهّالوسائؿّنفسياّوسرعةّتطورىاّتبدوّنتيجةّ
السوسيولوجيّلمدراساتّاإلعالميةّّإفّالمقػتػربّفيو،أكثرّمماّىيّسببّّاالجتماعيليذاّالتغييرّ

ّػيع ّالعني ّبدراسة ّبيػالقػأساسا ّوسػة ّاإلعػػائف ّالجماىيػػؿ ّػػالـ ّوالمجتمع وخاصةّّالحديث،ري
ومفّخالؿّىذاّالفصؿّنناقشّبينيما،ّودراساتّالتمقيّوطبيعةّالتفاعؿّّباالتصاؿالمتعمقةّبالقائـّ

ّّّالعالقةّونحاوؿّإزالةّبعضّالغموضّعمىّالمفاىيـّالمرتبطةّبيا.ّّىذه
  :اإلتجـــــاه -2-1
 :االتجاىاتمفيـوم  2-1-1

ّكافّّّّّّّ ّاألوليفّفيّّاالتجاهإذا ّاالىتماـمرتبطّبالتفكيرّوالعقؿ،ّفإفّأفالطوفّوأرسطوّكانا
وكؿّعػنصػرّمرتبػطّّالرغػبات،ّاألحػاسيس،ّاألفكػار،ّ:ىيّاإلنسػانيرّػيػفيّالتفكػرّبثالثةّمظاى

ّ ّمف ّتشػريحية ّّالجسػػـ،بمنطػقػة ّفاألفكػػار ّبالجسـبالدماغ، ّباألعضّ،واألحاسيس ّ.ءاوالرغبات
ّ.منفصؿّبشكؿمؿّػتعػنيةّتسػ"ّاإلدراؾّوالعاطفةّواإلرادةّكنشاطاتّذىّطووصؼّ"كان

ّواالستجابة،كمتغيرّوسيطّبيفّالمنبوّّاالجتماعيوحاوؿّفيّالبدايةّتفسيرهّروادّعمـّالنفسّ
ردّالذيّيحمؿّػرفةّفالفػظةّوالمتطػالمحافّاالتجاىاتروؽّبيفّػثـّفيّمرحمةّالحقةّركزواّعمىّالف

ّّاتجاهإيجابيةّداتّػقتػمع ّإيجابيةّّفكرة،شخصّأوّموضوعّأو والعكسّّاتجاىياتكوفّسموكياتو
ّ"الجشتالتية"المدرسةّّواستعمؿّرواد،االستجابةمعتبريفّعامؿّالتعمـّميـّفيّفيـّأساسّّصحيح،

لدراسةّأنساؽّالسموؾّوتعقيداتو،ّحيثّأكدواّعمىّالعممياتّاإلدراكيةّفيّفيـّّاالتجاهمصطمحّ
ّّىات.االتجا

ّّّّّّّّّّ ّدراسة ّالّاىتماماّاالتجاهولقيت ّالواليات ّفي ّالنموّكبيرًا ّنتيجة ّاألمريكية متحدة
ّوالتجاريّمفّجية،ّوالحرياتّالسياسيةّمفّجيةّأخرى،ّوماّيتطمبوّمفّّاالقتصاديالرأسماليّ
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عمىّّىذهّالدراساتّبالفمسفةّاألمريكيةّالقائمةّارتباطجذبّلمجميورّوتوجيو،ّوعمىّمستوىّآخرّ
لبذلياّمفّأجؿّّاستعدادعمىّاألفرادّوآرائيـّ،ّوالطاقةّالتيّىـّّاتجاىاتالتنافسّالحرّأيفّتمثؿّ

ّالقضيةّأوّتمؾّى ّاللمتقييـّمفّأجؿّّعناصرّىامةذه ّاليائؿّتحضيرّالمستقبؿ، ّالكـ مفّورغـ
فّكانتُّتجمعّفالّيوجدّتحديدّمقبوؿّلدىّالجميع،ّالتراكماتّالدراسيةّوالمعرفية كؿّّأفعمىّ،ّوا 

مستعدًاّّاالتجاهّيتضمفّالوضعيةّالتيّيكوفّفيياّالفردىيّأّفّ،ّالتعاريؼّتؤكدّعمىّنقطةّواحدة
ّ.(1)كماّيتضمفّعناصرّالمعتقداتّواآلراءّ،بطريقةّمعينةّإلىّمنبوّمعيفّلالستجابة

ّاجتماعية،ّأي ّوتنشئة ّممارسة ّطريؽ ّعف ّتتشكؿ ّاالتجاىات ّالرأيّّأف ّىذا ّعمى ّواستدالاًل
فّاتجاىوّمتمركزًاّحوؿّالذاتّوتقييـّماّ:ّأفّالطفؿّفيّسفّمبكرةّيكوّّ(ّإلىو)بياجّ)ماكيفر(يريش

ّبوّمف آلخريفّكأشخاصّاوالّيتصورّ،واأللـّالذيفّيحصؿّعمييماالمتعةّمفّأفعاؿّانطالقاّّيقـو
ئذّواألشياءّوعندّاألشخاص،ّوأثناءّعمميةّالنموّالذىنيّيتعمـّكيؼّيميزّبيفّوالّيربطّنفسوّبيـ

ّالعالقاتّ ّعمىّإقامة ّّ،االجتماعيةيصبحّقادرًا ّينزعّإلىّإضفاءّىالة ربّالناسّعمىّأقولكنو
ّّ.اتجاىاتوتظيرّوىكذاّ،ّ..،.وأبوهّاألشجعّومدرستوّاألحسففأموّىيّاألروعّإليو،ّ
فّصورًاّنمطيةّحيثّيمكفّأفّنكوّّّوالتعمـ،سموؾّمكتسبّمفّعمميةّالتنشئةّّاالتجاهإذّأّفّّّّّّّ
ّجزئيا،أوّجماعاتّعرقيةّأوّطائفيةّأوّسياسيةّدوفّالتواصؿّمعياّكميًاّأوّّاجتماعيةتّعفّفئا
فيّأىميةّالتفاعؿّواالتصاؿ،ّبؿّإفّينّإفّىذاّاالعتقادّالّعنيـ،لممعموماتّالتيّتصمناّّاستنادا

وّالتنشئةّاالجتماعيةّفيّحدّذاتياّتقوـّعمىّمبدأّالتفاعؿّمعّالمحيطّالذيّيحقؽّالنموّالعرفيّ
ّّّّ(2)التكييؼّواالندماجّداخؿّالجماعةّاإلجتماعية.

تتضمفّفيّالواقعّتعدياًلّّاجتماعيةّفّكؿّعالقةّإفّبالشخصية،ّاالتجاهوفيّسياؽّعالقةّّّ
فالصداقةّيمكفّأفّيقابمياّصداقةّأوّّالعالقة،مفّجانبّالذيفّيدخموفّفيّىذهّّاالتجاىاتفيّ
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ّ ّأو ّعداوة ّاكتراثعدـ ّالجماعات ّصعيد ّوعمى ّّاالجتماعية، ّنحو ّيميموف ّاألفراد تطويرّنجد
ّّمتشابية،ّاتجاىات ّوالمحمية ّوالطبقية ّوالعرقية ّالقبمية ّالجماعات ّتقوـ ّفيّوالوطنية،حيث ...

ّعفّطريؽّالمؤسساتّيالتحكـّوتوجيوّسموك والمسجدّوالمدرسةّّاالجتماعيةّكاألسرةاتّأفرادىا
ألفّّبمكاف،مفّالصعوبةّّاالتجاىاتتحديدّأفّالحقيقةّالفعميةّتجعؿّغيرّ.ّ(1)ووسائؿّاإلعالـ

ّليس ّّاالتجاه ّثابتة ّممكة ّمتغيرّلألشخاصّواألشياء ّبؿّتقييـ ّالفرد ّيحاوؿّوأنفسنا،عند ّوليذا
ّثناءّعمميةّقياسّاالتجاىاتّمفّخالؿّتحديداإلبستمولوجيةّأالباحثوفّتجاوزّىذهّالصعوباتّ

ّّعنو.أوّالتعبيرّّاالتجاهالصفاتّالمرادّقياسياّفيّ
 : االتجاىاتمكونات  2-1-2

ّبنّّّّّّّ ّفي ّتتدخؿ ّالمكونات،ّاالتجاهية ّمف ّ مجموعة ّيمكف ّمختمؼّّاستخالصياالتي مف
ّ ّذكرىا، ّالسابؽ ّالتعاريؼ ّالذاتي ّبيف ّانطالقاتتوزع ّّوالمكتسب، ّّاعتقادمف النفسّعمماء

ّّاالجتماعي ّمكتسباًّّاالتجاهبأف ّبؿ ّّليسّمورثًا ّمحيطو ّمع ّالفرد ّتفاعؿ ّاالجتماعيناتجّعف
وعبّر ،ّاالجتماعيةعناصرّبيئتوّّنحوّاتجاىاتاللياّيبدأّفيّتكويفّمراحؿّومفّخبشكؿّتدريجيٍّ

ّ ّّإدراؾبعد ّإيجاز ّويمكف ّالخارجية ّالمثيرات ّفي ّالمكونات ّثالىذه ّمحددات ّث ىي:ّاساسية
ّ والسموكي.ّوالوجداني،ّاإلدراكي،المحددّ

 :ويشمؿّاإلدراؾّكؿّّالقضية،أوّفّالموضوعّعّويعنيّالمعموماتّالمتاحةّالمحدد اإلدراكي
"ّأّفّعمميةّاإلدراؾّكالبر"ّّاعتبروقدّّوحكـ،أساليبّالمعرفةّمفّتفكيرّوتذكرّوتخيؿّوتساؤؿّ

ّّّالتالي:تتـّوفؽّمراحؿّعمىّالنحوّ
ّإلىّالرسالةّأوّالمادةّإلعالمية.ّمرحمةّالتعرضّ -1
ّّ.الةالرسّاتجاهوالتركيزّالذيّيبذلوّالفردّّاالنتباهمرحمةّّ -2
ّفيياّالفردّبتفكيؾّداللةّالرسالةّ -3 ّّ.مرحمةّالفيـّوتمثؿّالفترةّالتيّيقـو
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 ّ.،ّوتكوفّبعدّتبنيّالرسالةّأوّقبوليامرحمةّالحفظّأوّالتخزيفّفيّالذاكرةّ -4

 مرحمةّتغييرّفيّالسموؾّوفؽّالرأيّالجديد،ّوترتبطّديناميكيةّاإلدراؾّفيّتشكيؿ -5

ّّ.بسمـّالحاجةّاالتجاىات
 ويمثؿّردّالفعؿّاتجاهّتمؾّالمعموماتّالتيّتـّإدراكيا،ّطفي أوالوجداني:المحدد العا 

ّأوّشحنةّوطاقةّانفعاليةّتحددّاستجابةّالفردّبالتقبؿّ(1)ّويعرؼّالوجدافّبأنوّشعورّمرتبطّبفكرة
ّالرفضّلمموضوعّالذيّيواجيو.ّّوأ
  لقياـّبفعؿّنتيجةّاويعنيّدرجةّّالسابقيف،وىوّنتيجةّلمعنصريفّّاإلرادي:المحدد السموكي أو

ّ ّونشعر ّنعرفو ّبالسمّبو،ما ّيقـو ّومعمفالفرد ّومعرفتو ّإدراكو ّعف ّتعبيرا ّوعاطفتوّوؾ وماتو
ّنحوّموضوعّمعيفّوتعمؿّىذهّالمكوناتّبصفةّمتتاليةّوبشكؿّمتسؽ.ّوانفعاالتو

  االتجاىات:تصنيف  2-1-3
ّّّّّّّّ ّألساسّالتصنيؼّّاالتجاىاتتصنؼّوتقسـ ّأنواعّتبعًا ّتأثيرّموضوعّإلىّعدة ودرجة

ّثـّدرجةّتأثيرّذلؾّعندّمتمقيّالرسالةّمفّحيثّّالعقائدي،مثؿّالقضاياّذاتّالبعدّالرسالةّوقوتوّ
ويمكفّحصرّأىـّالتصنيفاتّحسبّالمختصيفّإلىّاألنواعّّالنفسية،معارفوّواىتماماتوّوتركيبتوّ

ّّالتالية:
 :القضيةّكبيرّيكوفّاالتجاهأيّكمماّكافّاىتماـّالفردّبّاالتجاىات القوية والضعيفة 

نحوىاّقويًاّوالعكسّبالعكس،ّويبرزّىذاّالتصنيؼّفيّميدافّالعمؿ،ّفعندماّيالحظّالمسؤوؿّأيّ
ذاّكاف ّباالندفاعّضدىـّبماّيعنيّاتجاهّقوي،ّوا  ّتياوفّمفّطرؼّالعماؿّفيّأداءّمياميـ،ّويقـو

ّضعيؼ.ّاتجاهغيرّمباليّمعّالعماؿّنقوؿّ
 ؿالموضوع،ّفميبكونياّتجذبّالفردّنحوّفالموجبةّتتميزّّلبة:الموجبة والسا االتجاىات 

ّالطالبّإلىّاالىتماـّبدراستوّيعتبرّدلياًلّعمىّاتجاىوّالموجبّنحوّالدراسة،ّأماّالسالبةّفيي

                                                 
 413،414،ّصّصّمرجع سابق،ّالسعيدّبومعيزةّ،ّعبدّالرحمافّعزيّ-(1)
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ّالموضوعّّاتجاهرّالفردّّونف
 السريّأّماإحراج،الذيّيظيرهّالفردّدوفّّالعمنيّىوّاالتجاهّوالسرية:العالنية  االتجاىات 

التيّتوافؽّقضاياّالتوجوّالعاـّأوّالقواعدّّاالتجاىاتّيظيرهّنظرًاّلحإحراجّالذيّيسببوّمثؿّفال
ّالوجداني.العامةّأوّذاتّالبعدّالنفسيّأوّ

 ىيّالتيّيشترؾّفيياّعددّكبيرّمفّالجماعيةّاالتجاىات الجماعية والفردية: االتجاىات 

ّ.(1)يةّفييّالتيّتيـّاألفرادّبصفةّمستقمةاألفرادّمثؿّقضاياّالرأيّالعاـّوالسياسة،ّأماّالفرد

 ّّّّّ  العام:والرأي  االتجاىات 2-1-4
يعنيّحيثّّبينيما،واآلراءّفإفّذلؾّالّينفيّالتمايزّّاالتجاىاتالوثيؽّبيفّّاالرتباطرغـّّّّّّّّ
ّالتأويالتّوالتوقعاتّّالرأي ّاآلخريفّوتوقعّاألحداثّحوؿّّاالعتقادويشمؿّّتوالتقييماأنو نوايا

ّعواقبّالسموكياتّّلمستقبمية،ا ّلمفعؿ.وتقييـ ّأحكّالبديمة ّعف ّتعبيرًا ّورغباتّواتجاىاتّفيو اـ
ّلممجتمع ّالرأيعامة ّالمنظورّفمنبع ّومفّىذا ّالروحّّ، ّمفّّاالجتماعيةالعاـ ّوالمستمدة السائدة

ّ.ألىداؼّوالعاداتّواألفكارّالعامةالتقاليدّوا
ّإل ّتعاريفيـ ّىّويذىبّالباحثوفّالعربّفيّمعظـ ّالرأيّالعاـ ّالمنحىّباعتبار ّنظرىذا ّوجية

ّيجدّتجاوبًاّمعّالعقميةّالعربيةّالرتباطوّبنواحيأغمبيةّالجماعةّتجاهّقضيةّمعينة ّّ،ّوىذاّالمفيـو
ّأفعاؿ.ّاالجتماعيةالبيئةّ ّمفّمؤثراتّوردود ّفييا ّبما ويشيرّالرأيّالعاـّفيّّ(2)والثقافيةّالسائدة

)جولدّنسوف(ّ"ّبأنوّاإلتجاهّالعاـّلمجميورّنحوّقضيةّماّيراهفّ،إلىّنفسّالمعنىمنظورهّالنفسيّ
ّ(3).تيـّالمجتمع

مماّسبؽّفإّفّالرأيّالعاـّليسّتعبيراّعفّمؤثراتّوردودّأفعاؿّبقدرّماّىوّّواستخالصاّّّّّّّ
،ّعاطفيّلمجماىيرّاندفاعفئاتّمنوّفيّمسألةّبذاتياّدوفّأفّيكوفّثمرةّيتخذهّالمجتمعّأّوّاتجاه
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احّلكؿّفردّيمكفّأفّيتضحّويتبمورّالرأيّالعاـّإالّفيّظؿّمناخّديمقراطيّحيثّيتّالكماّأنوّ
ّّ.االستبداديةفيّاألنظمةّّباالزدواجية،ّوبالمقابؿّيكوفّكامنًاّومتسمًاّحريةّالكممةّوالتعبير

ورغـّعدـّوجودّمنطقةّفاصمةّبيفّالرأيّالعاـّواالتجاىاتّفإفّىذهّاألخيرةّتشيرّإلىّّّّّّّّّّ
ّيمكفّ،ّكماّأّفّالرأيالجماعاتّأوّالرموزواألشخاصّأّوستجاباتّأوّلتفاديّبعضّالمواضيعّأاال

ّلفضياًّّالتعبير ّلكفّعنوّدائما فّكافّالتغييرّفيّالّيحتاجّإلىّذلؾّاالتجاه، ّوا  العاـّّاالتجاه،
فّالفرؽّبيأحدّالباحثيفّبعضّمظاىرّ،ّوفيّىذاّالسياؽّأبرزّلتغييرّالرأيكفّأفّيكوفّنتيجةًّّيم

،ّحيثّيكوفّالرأيّعرضيًاّومعزوال،ّوىّالتكويفّوالثباتّوشكؿّالتعبيروالرأيّعمىّمستّاالتجاه
كالكالـّوالحركاتّّالمتعددة،ّويتضمفّإمكانيةّالتعبيّرنسبيًاّعندّالفردمرتبطّبشيءّقاّراالتجاهّبينما

العالقةّعميـّسبؽّيمكفّإيجازّوتعمىّماّّوبناءًّّ(1).واإليماءاتّفيوّيقعّفيّمستوىّعقالنيّأكثر
كسّعنوّدائماّألفّاألفرادّتكوفّآراؤىـّعّبأّفّاألوؿّيشمؿّالثانيّوالّيعبرّواالتجاهبيفّالرأيّ
ّّ.عامةّاتجاىاتعفّإشارةّإلىّأفّالرأيّالعاـّيعبرّّأحيانَا،ّوىذاالحقيقيةّّاتجاىاتيـ

عينة،ّداؼّملمسموؾّنحوّأىّفيّتوجيييماّواالتجاىاتتشترؾّالقيـّّ:القيم و االتجاىات2-1-5ّ
تضامفّموضوعّالتعاوفّوالالضعيؼّنحّوّاالتجاه،ّحيثّأّفّعمىّقاعدةّقيميةّاالتجاىاتوتتشكؿّ

ّلمفردية ّداعية ّقيـ ّعف ّيكوف ّغير ّأفّ، ّمثؿ: ّالمفيوميف ّبيف ّفروقات ّوجود ّينفي ّال ّىذا أف
ّّوفرديةّلدرجةّّاالتجاىات ّكبير، ّالجماعاتّوالمجتمعاتّإلىّحد ّالقيـّيشترؾّفييا ّبينما فّما ا 

ّاالتجاه،ّبينماّاالجتماعيةكافّمفّحيثّاألسبقيةّتكتسبّالقيـّمنذّالصغرّعفّطريؽّالتنشئةّ
ّ:عمىّالنحوّالتاليّواالتجاىاتـّ"ّبيفّالقي،ّويميزّ"ىولنديتكوفّفيّمراحؿّالحقة

ّالتيّبينياّعالقةّقوية.ّاالتجاىاتأفّالقيـّتشكؿّ -ّأ
 أكثرّقابميةّلمتغييرّمفّالقيـ.ّاالتجاىاتأفّ -ّب

 متعارضةّاتجاىاتتكوفّقيـّمعينةّتقابمياّّفقد‘لعالقةّبينيماّليستّطرديةّإفّا -ّج

                                                 
 416ّ،417،ّصّصّمرجع السابقعبدّالرحمافّعزيّ،ّالسعيدّبومعيزةّ،ّّ-(1)
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ّعوامؿّ ّعنصرافّىامافّمفّعناصرّالتركيبةّّأخرى،بالنظرّلتدخؿّعدة ّأنيما ّالثانية والحقيقة
وفيّإطارّىذاّالمعنىّفإفّالعالقةّبيفّاإلتجاهّّ(1)اآلخر.النفسيةّوالعقميةّلألفرادّيؤثرّكالىماّفيّ

ّ(2)إاّلّإذاّتغيرتّالقيـّالمرتبطةّبياتتغيرّعالقةّالخاصّبالعاـ،ّفاإلتجاىاتّالّوالقيـّىيّ
ّتعبيرّعفّاستجابةّلموقؼ،ّأّومنبوّالسموؾّعفّردّالفعؿّاتجاهيعبرّ :االتجاه والسموك 2-1-6

ّ،ّمفّأجؿّتحقيؽّإشباعّمفرهّالمألوفةّىوّواقعةّتعكسّالفعؿ،ّولذلؾّفإفّالسموؾّفيّصّومحدد
أردناّّ،ّفإذااإلشباعغيرّمباشرّيمثؿّاالتجاهّالقوةّالدافعةّنحوّىذاّنحوّمباشرّأّوّنوعّمعيفّعمى
فيوّسموؾّّاالتجاهأماّ،ّتحقؽّبالفعؿّاتجاهفّالسموؾّىوّ،ّنقوؿّأبالسموؾّاالتجاهأفّنعقدّعالقةّ

ّ،نحوّالقضاياّوالمواضيعّواالشخاصّتوجياتّماّاسموكياتنحيثّتعكسّّ(3)،مازاؿّفيّحيزالتكويف
عفّتوجياتناّعفّطريؽّالسموؾّالواضحّأحياناّعمىّالمستوىّاإلجرائيّأوالعمميّالّنعبّرأنناّرغـّ

ّنيةّواألخالقيةّالتيّعبرالقيـّالديبخاصةّفيّالقضاياّالمرتبطةّّاالجتماعينتيجةّضغطّالموقؼّ
ّاضيعّالمرتبطة،ّكذلؾّفيّالمّوالذيّيمارسوّالمجتمعّعفّاألفرادّالضبطأوّّبالقسرعنيا)دوركايـ(

ّ.االستبداديةخاصةّفيّاألنظمةّّ،ّوالقضاياّالحساسةّبالنسبةّلنظاـّالسياسيوالعواطؼبالمشاعّر
تعرضّليا،ّالفعميةّإزاءّالمواقؼّالتيّنّاتحسفّمفّسموكياتناإليجابيةّّاالتجاىاتفإفّّعاـّوبوجو

ّيا.ّالتيّنحممّواآلراءّوالتوجياتأوضحّلألفكارّّاُبعدّالسموؾّتمنحوبالمقابؿّالممارسةّأوّ
ّ العام:والرأي  االتجاىاتالمؤثرة في تكوين  العوامل 2-2ّّّ
ّتتداخؿّّّّ ّالشؾّأفّدراسةّومعرفةّاتجاىاتّالجميورّوالرأيّالعاـّىيّعمميةّمركبةّومعقدة

ّوثق ّبالمجتمع ّمرتبطة ّعوامؿ ّعدة ّفييا ّأو ّجيةافتو ّاالجتماعيّمف ّالنفسيةّالنظاـ ّوالتركيبة ،
مفّ،ّلذلؾّيختمؼّالتأثيرّفيّتكويفّالرأيّالعاـّوقياسّإتجاىاتوّيةثانوالمعرفيةّلمفردّمفّجيةّ

موقفوّأوّّيفصحّعفّإتجاىوباإلضافةّإلىّأفّالرأيّالعاـّالّ،مجتمعّإلىّآخرّومفّفردّإلىّآخر
                                                 

 418،ّصّّالمرجع السابقدّالرحمافّعزيّ،ّالسعيدّبومعيزةّ،ّعبّ-(1)

 31ّ،ّص1977ّّ-مصرّ–،ّالييئةّالعامةّلمكتابّ،ّالقاىرةّقاموس عمم اإلجتماعمحمدّعاطؼّغيث،ّّ-(2)

 201صّ،1997،ّدارّالمعرفةّالجامعيةّ،ّاإلسكندريةّ،ّمصرّّاإلتصال الجماىيري والمجتمع الحديثساميةّمحمدّجابر،ّّّ-(3)
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،ّفيناؾّفرؽّكبيرّبيفّالرأيّالظاىرّالذيّمفّالقضاياّبشكؿّواضحّوجمي،ّبؿّقدّيكوفّمخادعاًّ
ّأنفسيـ،،ّفاألفرادّيقولوفّماّليسّفيّعنوّبالسموؾلحقيقيّالذيّيعيرّيّاوالرأرّعنوّبالكالـّيعب

ّيتفؽّمعّآرائيـّّيفعموف،ويقولوفّماالّ ّيسمكوفّبطريقةّمختمفةّعما واتجاىاتيـّألسبابّوأحيانا
ّفيّتكويفّعدة، ّالمؤثرة ّالعوامؿ ّأفّنمخصّأىـ ّيمكننا الرأيّالعاـّاالتجاىاتّّوّوعمىّالعمـو

ّكاآلتي:
ّأيتمّوالتقاليــد والقيم المتوارثـة: العـادات2-2-1 ّالكرنفورميا ّالمجتمع ّطبيعة )األعراؼّثؿ

ّفيّة(،ّإذاّكانتّمفّالنوعّالجامدّأوّالقيـّواألفكارّوالخبراتّالسابقوالتقاليدّّو المرفّتمعبّدورًا
القضاياّالمعروضةّّاتجاهفعاؿّاألوردودحيثّتتناسبّالمواقؼّتكويفّأوعرقمةّإنضاجّالرأيّالعاـ،

ّمعّقربّأوّبعاـّالرأيّاأم ّطرديًا ّالقضيةّمفّالقيـّوالعاداتّوالتقاليدلعاـّتناسبًا السائدةّفيّّد
ّاحتراـ(1)المجتمع ّعندىا ّذاتّالتاريخّالعريؽّالتيّيزيد ّالشعوبّواألمـ ّعند ّخاصة العاداتّّ،
ّّّّّّّإلعالـّعامة.ّالتيّتعرضياّوسائؿّاالجوانبّالقيميةّبالتيّترتبطّالجديدةّيد،والّتقبؿّاألفكاّروالتقال

ّتمفّزّّّّّّّ ّقناة ّأو ّكافّشخصا ّباالتصاؿّسواء ّينبغيّعمىّالقائـ ّأفّيراعيّالقيـّوليذا يونية
ّ ّّوالثقافية ّتمرير ّفي ّاالجتماعية ّالرسالة ّالمحيط ّبدراسة ّيقوـ ّأف ّوعميو ّالنظاـّواإلعالمية،

ّ.رأيّالعاـلّرسالتوّؿّعمميةّتوجبواإلجتماعيّقب
ّالقيـّوالعاداتّالمتوارثةّالّتعتبرّمفّاآلراءّالعامةّإالّّإلىّّالذكرجدرّيكماّّّّّّّّ ّأفّلياّأفِّ

رأيّحوؿّالمسائؿّالمطروحةّ،ّحيثّأفّالفردّيستميـّمنياّلتكويفّالعمىّالرأيّالعاـّتأثيرّكبير
ّيتفؽّمعّمصالحياّ،لمنقاش ّتوجييًا ّالرأيّالعاـ ّلتوجيو ّالقيـ ّىذه ّتستغؿّوسائؿّاإلعالـ ّوليذا

ّكانتّالقيـبّوّ-معاتّقميمةّالحظّمفّالتعميـّوالثقافةّكمجتمعاتناوخاصةّفيّالمجت ّاألخصّإذا
ّّ.أحدّمكوناتّاليويةّالثقافيةّباعتبارىاّذاتياّمحؿّنقاشّفيّالمجتمعّ،

ّامؿّالحضاريةوالتحكـّعفّطريؽّدراسةّالعّوأفّيتقفّفنوفّالسيطرةّّستطاعّاالستعمارفقدّا

                                                 
 .26صّ،السابق المرجع سناءّمحمدّالجبور،ّ-(1)
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ّوالمقوماتّالثقافية ،ّ ّاألمـ ّيفرقوا ّالواحدشيعاَّوأف ّالمجتمع ّأفراد ّبيف ّويفتنوا ّإثارةّّ، عفّطريؽ
ّ.والطائفيةالنعراتّالعرقيةّ

 ـن: ــــــديـــــال 2-2-2
اؿّالرأيّػوبالرغـّانوّالّيدخؿّفيّمج-بؿّالجدؿّػتبرّالديفّمفّالمسمماتّالتيّالّتقػيعّّ
ّالمجتمعاتّاإلسالمية،ّكماّىوّالحاؿّفيّاليمو،ّػالمجتمعاتّاألكثرّتمسكًاّبتعخاصةّفيّ-العاـّ

،ّياّوذاّتأثيرّمعنويّوروحيّوثقافيعمىّمختمؼّشؤونحدّمظاىرّالحياةّالعامةّوالمسيطرّوّأػفي
ّ.دنيويةولوّقداسةّعمىّاإلرادةّاإلنسانيةّال

ّ ّتعالى:" ّلقولو ّمصداقا ّالمعنىّالذيّيرتبطّبالحقائؽّاإليمانية ّالثابتّأو ّالمَِّوّحيثّيمثؿ ِفْطَرَة
َّأْكَثَرّالنَّاِسّالَّيْعَمُموفَّّالَِّتيَّفَطرَّ َّوَلِكفَّ ـُ وأماّ"ّ*النَّاَسَّعَمْيَياّالَّتْبِديَؿِّلَخْمِؽّالمَِّوَّذِلَؾّالدِّيُفّاْلَقيِّ

ّّّّ(1).التيّيتـّبناءّالتصورّحولياّإجتماعياّأوّإعالمياالمتغيرّفنظرتناّإلىّتمؾّالحقائؽّ
ّحياة ّعمى ّاإلسالمي ّالديف ّتأثير ّمحيةالعربّاعيةاإلجتمّويوصؼ ّحؿ ّبأنو ّالقرابةّ، ؿ

وبالنظرّإلىّ،ّالثقافيأحدّمقوماتّالنظاـّّفيوّ،كأساسّلميويةّالجماعية،ّوالوالءّمحؿّالعرؼ
ليابّحماسيـىذهّالسمطة،ّفغالباّماّتستخدموّوسائؿّاإلعالـّاستخداماّسيئًاّلتعبئةّالبسطا ّءّوا 

ّاإلسالـّالسياسي.بّفيّوسائؿّاإلعالـّالحاؿّفيماّيطمؽّعميوّاليوـكماّىّوّلخدمةّغرضّمعيف،
ّ:ّبافّالديفّيعدّعنصراّأساسياّفي(ّفيّكتابوّالقيـمحمدّعبدّالقادرّحاتـوىذاّماّأشارّإليوّ)

ّ ّالرأي ّوالدعػايةتكويف ّاإلعالـ ّخالؿ ّمف ّغػيرّالعاـ ّعمى ّحتي ّواسعًا ّنفػوذًا ّيفػرض ّألنو
،ّويثيرّالحوافزّوالدوافعّ،يخمؽّاإلقتناعّرآنيةّأوّحديثّشريؼػبآيةّقّفاالستشياد،ّالمتمسكيفّبو

وىذاّماّالحظناهّأثناءّالثوراتّالشعبيةّفيّبعضّالبمدافّالعربية،ّّ،(2)ويحرؾّالمشاعرّوالعواطؼ
ووظفتياّلتسويؽّالقنواتّالتمفزيونيةّاإلخباريةّكالجزيرةّالرموزّوالمناسباتّالدينيةّّاستعممتحيثّ

                                                 
ّ(30اآليةّ)ّالرومسورة القرآفّالكريـ،ّّ-)*(ّ

15ّّ،ّص2010ّدارّالورسـّلمنشر،ّالقبةّ،ّالجزائرّّ،حوارات أكاديمية حول نظرية الحتمية القيمية في اإلعالمعبدّالرحمافّعزيّ/ّنصيرّبوعميّ،ّّ–(1ّ)

 38-37،ّصّص1999ّّ-مصرّ-،ّدارّالفكرّالعربي،ّالقاىرةلعام وطرق قياسوالرأي اعاطؼّعدلىّالعبدّعبيد،ّّ-(2)
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ّتسميا ّاستعماؿ ّمثؿ ّالحركات، ّىذه ّحدثشرعية ّتوافؽ ّجمعة ّكؿ ّمتعددة ّبالنظرّمعيف،ّت
ّعندّالمسمميف. ّّلقداسةّىذاّاليـو

تمثؿّمؤسساتّالتنشئةّكاألسرةّوالمدرسةّمفّالعوامؿّ االجتماعية:مؤسسات التنشئة  2-2-3
المساعدةّأوّالمكممةّلمعنصريفّالسابقيفّفيّتشكيؿّالرأيّالعاـّوتوجييوّأوّبتعبيرّأدؽّتحديدّ

ّوؿّأوّرفضّقضاياّأوّمواقؼّأوّأراءّمعينة.اإلطارّالعاـّلقب
عمىّّحيثّيتـّداخؿّاألسرةّأوّالمدرسةّتمقيفّالفردّالمعتقداتّوّاآلراءّواالتجاىاتّالتيّتعمؿّ

ّت ّلو ّوىذا ّاالجتماعي، ّبالمحيط ّالفرد ّوعالقة ّالواحدة، ّاألسرة ّأفراد ّبيف ّالعالقات ّأثيرتحديد
ّّ.مباشرّعمىّتكويفّشخصيتو

ّيعمؿّّّّّّّّ ّيمكفّالفردّمفّالتحررّّكما ّالثقافيةّعمىّتوسيعّأفاؽّالتفكيرّمما ّوالقيـ التعميـ
ّوّاالتجاىاتّالتيّيكتسبياّنظرّجديدةوجيةّّوتكويف ّأوّتصحيحّالقيـ ّإلىّتدعيـ ّباإلضافة ،

ّعف ّمثؿّبثّروحطريؽّاألسرةّالفرد ّلمدولة ّالعاـ ّوالتوجو ّالسياسية ّيتعمؽّبالقيـ ّما ّخاصة ،ّ
ّّيةّوّالتمييزّوغيرىا...ّالطبقّالعنصريةّأو
بماّ،ّاالقتصاديّواالجتماعيلطبيعيةّلنجاحّالتغييرّالسياسيّّوالتعميـّمفّالمداخؿّاليذاّيعتبرّ

ّ ّمف ّالمعرفة ّّانفتاحتتيحو ّعمى ّفيّضؿ ّالخارجي ّّانتشارالعالـ اإللكترونيّّاالتصاؿوسائؿ
ّ ّاألنترنتّفػعّاالجتماعيوالتواصؿ ّالخمويطريؽ ّوالياتؼ ّي، ّكما ّسبؿّ...، ّتييئة ّعمى عمؿ

زالةّالمعوقاتّالثقافيةّ،ّوتقبؿّالتغييرّوالرغبةّفيو. ّالتفكيرّالعقالنيّوالموضوعيّوا 
ّّّالنظام السياسي السائد: 2-2-4

ّتمعبّاألوضاعّوالنظـّالسياسيةّالقائمةّدوراّمشجعاّاوّمحبطاّلتشكيؿّالرأيّالعاـّولذلؾّّّّّّ
وّّدّحريةّالفكرتسّوّأيفّفالنسبةّلمنظـّالديمقراطيةّيختمؼّالرأيّالعاـّمفّنظاـّسياسيّألخر،

بداءّالرأيّالمخالؼّبشكؿّعمنيّاالعتقاد مماّيؤديّّ،ريةّالممارسةّالسياسيةّبشكؿّفعمي،ّوحوا 
ّتزدىرّوتتطورّّواالتصاؿ،ّوىذاّماّجعؿّوسائؿّاإلعالـّىّحراؾّإيجابيّفيّالمجتمعّالمدنيإل
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ّوالدراسا ّوالدعاية ّاإلنتاج ّمستوى ّواعمى ّاإلعالميةت ّلتطورلبحوث ّأساسي ّرافد ّباعتبارىا ،ّ
ّفيّالواقعّالحالي.ّالنظاـّاإلحتماعيّوالسياسي

ّلكفّفيّأطرّقانونيةّوتكافّّّّّ ّلمتأثيرّفيّالرأيّالعاـ ّتسعىّالحكوماتّالديموقراطية ؤّوليذا
ّ ّالجماىير ّلدى ّالسياسي ّالوعي ّتنمية ّخالؿ ّمف ّوالجماىير ّالسمطة ّالعمميةّبيف ّفي شراكو وا 

ّفيّظؿّّةّبشكؿيالسياس ّاليزاتّواألحداثّوالدعايةّالمضادة أوّأخرىّمفّأجؿّتحصينوّأماـ
ّّواإلعالـّ.ّاالتصاؿوسائؿّّانتشار
ّكماّيكثرّاالىتماـّباستطالعاتّالرأيّالعاـّفيّىذهّالدوؿّوتتعددّمراكزّقياسّالرايّالعاـّّّّّّ

ّرسـّالسياساتّالمناسبة.الرأيّالعاـّّوّاتجاىاتبماّيمكفّالحكوماتّمفّالتعرؼّعمىّ
 ئيةّإدراكًاّألىميتياّفيّالتعبئةاالستخداـّالفعاؿّلوسائؿّاإلعالـّخاصةّالقنواتّالفضا -

ّفيّ ّالعاطفية ّاإلثارة ّعف ّحدما ّإلى ّمبتعد ّوميني ّبأسموبّرصيف ّالتجارية ّوالدعاية السياسية
ّبذلؾّتستغؿّالحكوماتّووالحرية،ّاألنظمةّمفّمساحةّلمرأيّوالقضاياّالسياسيةّوالفكريةّلماّتمنح
ّّالجميورّلخدمةّالمصالحّالعامةّ.

فيّاألنظمةّغيرّالديمقراطيةّفإفّالوضعّيختمؼّحيثّتعمؿّالحكوماتّعمىّتكميـّأماّّّ
،ّبياّااللتزاـاألفواهّعفّطريؽّالحدّمفّالحرياتّوالحقوؽّالعاـّبإصدارّقوانيفّوقراراتّأوّبعدـّ

ّالّتمثؿّالجماىياتّالسمطةوّالرأيّالعاـّحسبّتوجيوالعمؿّعمىّتوجي ّالسمطةّغالبا رّ،ّوىنا
ّ ّأو ّنزييا ّالعمياتمثيال ّبمصالحو ،ّ ّفئاتّومجموعاتّمصالحقدر ّتمثؿ ّطريؽّّ،ما ّعف وذلؾ

ّلألخالؽاألساليبّالمنافيةّّاستخداـ،ّوّإلعالـّوىيئاتّالممارسةّالسياسيةالسيطرةّعفّوسائؿّا
ّالحالةّىيّخمؽّرأيّعاـّيمةّفيّىذه،ّوالحصوالتيويؿ،ّفضالّعفّحجبّالحقائؽّوالتضميؿ

ّالنظاـّالبوليسيّواألمنيّّالخوؼّمفّبسبباًلّبسببّالتالعبّوخداعّالجماىيرّأّومفتعمصطنعّأّو
ّّالذيّيميزّىذهّاألنظمة،ّمماّنتجّعنوّوجودّعدـّثقةّبيفّالجماىيرّواألنظمةّالحاكمةّولذلؾ

ّ
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ّ(1).يمجأّالرأيّالعاـّأحياناّلتعبيرّعفّنفسوّبوسائؿّالعنؼ
ّأيّالعاـّسواءّبالسمبّأووالنتيجةّافّاألوضاعّالسياسيةّداخؿّالدولةّتؤثرّفيّتكويفّالّرّّّّّّّ
ّاإليجاب ّالفضائيّالمترغـّأفّ، ّالجغرافيةّوالسياسيةاإلعالـ ّ،ّواالنتشارّالمتسارعجاوزّلمحدود

ّاالجتماعي ّالتواصؿ ّومواقع ّّوّلألنترنت ّالتأثير ّىذا ّمف ّحّدت ّبازداد ّوعيا ّحقوقيـاألفراد
ّبالحقائؽ.ّواضطالعا

 الثورات واألحداث البارزة: 2-2-5
ّ،يرّعمىّتوجيوّوتكويفّالرأيّالعاـتؤثرّتجاربّواألزماتّالتيّتخوضياّالمجتمعاتّفيّالتأثّّّّ

ّالقريب ّتمؾ ّفيّاألذىافخاصة ّعالقة ّتبقى ّالتي ّأو ّالمجتمعاتّاألخرىّ،ة ّحتى ّمنيا ّوتستفيد
ّح ّمف ّالمتماثمة ّتمؾ ّالظخاصة ّالتشابويث ّوعوامؿ ّوالقيـ ّالخطيرةّروؼ ّاألحداث ّأف ّكما ،

ـّأقوىّدائماّتجاربّاألم،ّذلؾّأفّلرأيّالعاـّمفّالنقيضّإلىّالنقيضواألزماتّالحادةّتحوؿّا
ّالدعاية، ّأساليب ّّمف ّألنيا ّمباشر ّبشكؿ ّتؤثر ّالتي ّالرئيسية ّالحقائؽ فيّّوممحوظتمثؿ

والعشريةّالسوداءّّ،لشعوبّالعالـّالثالثّالستعمارا،ّمثؿّالحركاتّالتحرريةّفيّفترةّ(2)مستقبميا
ّانتفاضاتولعؿّأبرزّمثاؿّعمىّىذاّّفيّتسعينياتّالقرفّالماضي،الدمويةّالتيّعاشتياّالجزائّرأّو

ّوم ّفيّتونسّوّمصرّواليمفّوليبيا ّأنظمةّحكميا ّيجريّفيّكؿّمفّوثوراتّالجماىيرّضد ا
ّماّفاديمييواألك،ّالتيّأطمؽّعميياّاإلعالـ2011ّذلؾّبدايةّمفّالسنةّالماضيةّوّسورياّوالعراؽ،

ّالكرامةّّالعربي"،"بالربيعّّيعرؼ فيّتونسّتبعاّأيفّتداعتّبعضّالبمدافّالعربيةّألحداثّثورة
ّ ّوالخمفيات، ّاإلوضاع ّوتشابو ّتماثؿ ّنتيجة ّالمّؤاّبرزوىنا ّوالتعبئةلدور ّلمدعاية اإلعالميةّثر
ّّ"...دــــــريــــب يـــــعــــالش"ّ:تحتّشعارّرافقةّالجماىيرخاصةّالقنواتّالفضائيةّاإلخباريةّفيّدعـّوم

 

                                                 
 44،45ّ،صّصّمرجع السابقعاطؼّعدلىّالعبدّعبيدّ،ّ-(1)

 51،ّصّنفسورجع المعاطؼّعدلىّّالعبدّعبيد،ّ-(2)
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ّ:ّمفيوم جميور وسائل اإلعالم -2-3
ّقدّبدأّبجديةّعمميةّكافّاالىتماـّبدراسةّالجميورّكطرؼّأصيؿّفيّالعمميةّاالتصاليةّّّّّّّّ

ّوماّنتجّعنوثالثينياتّالقرفّالماضي،ّإثرّتطورّوسائؿّاإلعالـّفيّالمجتمعاتّالجماىيريةّمنذّ

ّ ّّانشغاؿمف ّّباعتقادمصحوب ّالتأثير ّقوة ّفي ّراسخ ّىذه ّتمارسو ّالذي ّعمى جميورّالوسائؿ
ّالجيا ّفييا ّترغب ّالتي ّالوجية ّوتوجيييـ ّوجماعات ّكأفراد ّالسياساتالمتمقيف ّفي ّالمؤثرة ّت

ّالدراساتّبصفةّخاصةّبعدّالحربّالعالميةّالثانية،اإلعالمية ّوكافّاليدؼّمفّ،ّوتكثفتّىذه
ّوالتحكـّفيّآلياتّتأثيرّالرسائؿّاإلعالميةّعمىّسموكياتّاكتشاؼمؾّالدراساتّىوّمحاولةّت

ّأوّالمتمقيفّبغّر ّالمنظورّتعديمياّأوّتوجييياضّتغييرىا كانتّاألىداؼّالتجاريةّ...،ّومفّىذا
ّبعضويةّالجماعةّوالمفيـوّاالىتماـ،ّإاّلّأفّثالمحرؾّاألساسيّليذهّاألبحاّ-لتاوالّز–والدعائية

ّالقرفّ ّالسادسّمف ّالعقد ّالخامسّوبداية ّالعقد ّمستيؿ ّيتجمىّمع ّبدأ ّلمجميور السوسيولوجي
ّ.(1)الماضي
ّّوّ ّجميوريرتكز ّّمفيوـ ّمف ّجممة ّعمى ّاإلعالـ ّبالتطورّاالعتباراتوسائؿ ّعالقة ّليا

ّال ّتشيده ّالذي ّالسريع ّاإلعالـ ّمجاؿ ّفي ّالحديثة ّخاصةّّواالتصاؿمجتمعات الجماىيري
ّالتيّأدتّإلىّالتفكيرّفيّإعادةّصياغةّالعديدّمفّّاالتصاؿّمكثؼّلتكنولوجياتالّاالستعماؿ

نماّالمفاىيـّالسائدة. ّوليذاّفإّفّالمفيوـّالراىفّلجميورّوسائؿّاإلعالـّلـّيتكوفّطفرةّواحدةّوا 
ّتعديالت دخاؿ ّوا  ّجديدة ّجوىرية ّعناصر ّإضافة ّفي ّواحدة ّساىمتّكؿ ّتاريخية ّبمراحؿ ّمر

ّالجميورّشكميةّعمىّخصائصّأ ّفيخرى،ّويمكفّتمخيصّأىـّالمساىماتّفيّتشكيؿّمفيـو
ّّ:النقاطّالتالية

والمطبوعاتّّنشرياتالقراءّبفضؿّالجميوّرأيفّظيرّ،الطباعةّفيّالقرفّالخامسّعشرظيوّرّ-01
ّثقافيًاّمشتركاًّوالصحؼّالحقاًّ ريفّممفّىـّلمكثيّ،ّوأصبحتّبعضّالكتبّالشييرةّفيماّبعدّزادًا

                                                 
 21،22،ّصّصمرجعّسابؽّ،المنطمقات النظرية والمنيجية لدراسة التمقيّعميّقساسية،-(1)
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اتسعّنطاقياّفيّّوالتيّ،ّوكافّتوافرىاّحافزًاّعمىّمعرفةّالقراءةّوالكتابةيّمعيففيّمستوىّتعميم
ّ(1)بعضّالبمدافّإلىّقطاعاتّعريضةّمفّسكافّالحضرّعمىّاألقؿ

ّأوليّلماّيعرؼّحال (ّوتكويفّرأيpublicّ)ّ"ياّبػػّ"الجميورّالعاـوالذيّساعدّعمىّتكويفّمفيـو
ّعاـّحوؿّالقضاياّالمشتركة.

لثورةّالصناعيةّالتيّساىمتّفيّتنميةّالصحافةّوتسويقياّ،ّخاصةّّاالجتماعيةاتّاإلفراّزّ-02
الصحافةّالشعبيةّأوّالجماىيريةّالتيّبدأتّتتكوفّحوؿّالمدفّالصناعيةّالكبرىّمفّالمياجريفّ

ّ.األرياؼّالذيفّانتقمواّمف
محددّّغيرّحيثّأصبحّالجميورّ–اإلذاعةّوالتمفزيوف–ظيورّوسائؿّاإلعالـّاإللكترونيةّّ-03

ّمفّفرادّالجميورّمفّجيةّوبينيـّوبيفّالمرسؿّوالقائـّباالتصاؿفيّالمكافّوساىـّفيّتباعدّأ
ّ.فّدوفّتعرضيـّلمرسائؿّاإلعالمية،ّولـّتعدّاألميةّوالحواجزّالطبيعيةّتحوالجيةّثانية

ّمى،ّالذيّانعكسّعيّاإلعالـّوالديمقراطيةّالسياسيةتبنيّمبادئّحريةّالصحافةّوالحؽّفّ-04
ّ،ّحتىّصاروالمشاركةّفيوّمياـّووظائؼّوسائؿّاإلعالـّالمتعمقةّبالرقابةّالسياسيةّواالجتماعية

ّالذيّإنعكسّعمىّوعيّالمجتمعّككؿّبأىميةّاإلعالـاألمّرّ،طمؽّعمىّاإلعالـّبالسمطةّالرابعةي
ّؿ،ّباإلذاعةّومشاىديّالتمفزيوفّفحسبّلمصحؼّومستمعيّ،ّولـّيعدّالجميورّمجردّقراءورهود

ّالقيادةّالسياسيةيّتوليّمناسبّيتضمفّأيضاّناخبيفّيمتمكوفّسمطةّتقريرّمصيرّالطامحيفّف
اإلنتاجيةّّومستيمكيّالسمعّوالخدماتّالذيّيحددّمصيرّ،المصيرمىّاألقؿّالمشاركةّفيّىذاعأّو

ّ.والوكاالتّالتجارية
ّتأّ-05 ّظير ّالسابقة ّالمرحمة ّفي ّجاء ّلما ّالمبوتكممة ّالبثّالتمفزيوني ّاألقمارثير ّعبر ّاشر

ّّالصناعية، ّفي ّالمتسارع ّ"األنترنت"الّاستعماؿوالتوسع ّلحإعالـ ّالدولية ّتسمىّشبكة ّوالتي ،ّّ
ّالجميورّبشكؿالحديثةّثورةّتكنولوجياّاالتصاالت" فّكافّلـّتتجمىّتأثيراتياّعمىّمفيـو ّ"ّوا 

                                                 
 35،ّص1981ّالشركةّالوطنيةّلمنشر،الجزائرّ،أصوات متعددة وعالم واحدّ،وأخروفّشوفّماكبرايدّ-(1)
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ّلكتروني"ّالجميورّاإلweb andience"الواباتّجديدةّكجميوّروظيرتّمصطمحمكتمؿّواضحّأّو
"E. andienceّدّالسياسيةّوالجغرافيةّوالثقافية"ّوالتيّأعطتّلمجميورّأبعادّجديدةّتتجاوزّالحدّو،

المتمقيّلمرسائؿّفيوّالجميورّالذيّيتواجدّفيّكؿّمكافّفيّنفسّالزمفّبالصوتّوالصورةّوىوّ
ّّّّ(1)فاعمي.أوّالمرسؿ،ّأوّماّيعرؼّباإلعالـّالتّباالتصاؿاإلعالميةّوفيّنفسّالوقتّالقائـّ

ّجّّّّّّّ ّميورّوسائؿّاإلعالـّىوّمجموعّاألفرادّغيرّالمحدديفّوليـيتضحّمماّسبؽّأّفّمفيـو
ّومتغيرة ّاإلعالميةأيّليسّمعنىّستاتّ،إىتماماتّمشتركة ّبتغيرّالوسيمة ّيتغير ّبقدرّما ّيكيًا،

ّ.ّعرفتياّاإلنسانيةتّالكبرىّالتيّعامةّ،ّوبالتحوالّاالجتماعيةوبدرجةّتأثيرىاّفيّمناحيّالحياةّ
ّاألفراد، ّمف ّالكثرة ّإلى ّيشير ّالذي ّالعاـ ّالمغوي ّالمعنى ّعف ّيخرج ّلـ ف ّإلىّفيوّوا  ّيسوقنا

ّ ّوالسياسية ّواالجتماعية ّالثقافية ّالتراكمات ّبمورتيا ّالجماىير ّمف ّعدة ّواالقتصادية،تصنيفات
ّ:ّتاليةيجازّأىمياّفيّالتصنيفاتّالوالتيّيمكفّإّوأنواعيا،وتطورّوسائؿّاإلعالـّ

"ّاتصاؿعرض"ّوحدةّّالستقباؿوىوّمجموعةّالسكافّالمستعديفّّ:الجميور المفترض 2-3-1
لذاّما،ّالرسائؿّاإلعالميةّلوسيمةّّاستقباؿأيّيممكوفّالوسائؿّالماديةّوالتقنيةّالتيّتمكنيـّمفّ

 المفترض.تمفزيونيّأوّإذاعيّيشكموفّالجميورّّاستقباؿفإفّالذيفّيممكوفّجيازّ
المشاىديفّميّمثؿّاإلعالرضّفعالّالعّوىومجموعّاألفرادّالذيفّاستقبمواميورالفعمي:الج2-3-2

ّّإلكتروني.صحيفةّأوّزوارّموقعّبيفّعمىّبرنامجّتمفزيونيّمعيفّأوّحصةّإذاعيةّأوّالمواظ
أيّيستجيبّلمرسائؿّاإلعالميةّسواءّباإليجابّّيتفاعؿ،الجميورّىوّّالنشط:الجميور  2-3-3

ّغيرّأفّّ(2)،عمىّاألقؿّضمافّحيادهّودهّأوّألخيرّالذيّيحاوؿّالمرسؿّكسبىذاّاّبالسمب،أوّ
ّجميورّوسائؿّاالتصاؿ ّأقؿّوضوحًاّعمىّاعتبارّاًّ،ّيقدـّصوّرالجماىيريّالتعبيرّالكميّلمفيـو

ّلةّواستجابّلياّعف،ّفيناؾّجميورّفيـّالرساؾّاألفرادّيخضعّلمفروقاتّالفرديةأفّتوجيوّسمّو
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دراؾ،ّ آخرّتحتّضغطّالموقؼّّ،ّوجزءلياّتحتّتأثيرّمحدودّفيّالزمفّتجابوجزءّاسوعيّوا 
ّأفاالجتماعي ّإلى ّباإلضافة ّالمفيـوّ، ّىيئةّىذا ّمجرد ّالجميور ّفيومتمقيفّيعتبر ّوبالتالي ،ّ

ّ،ريالجماىياالتصاؿّالوظيفةّاالجتماعيةّلوسائؿّ،ّويتجاىؿّالمطموبةّألفرادهّعفّاالستجابةعاجّز
ّبمبادئّالحرياتا آخرّنجدّأفّّوعمىّمستوىّوالمسؤوليةّاالجتماعية.العامةّوالفرديةّّلتيّتمتـز

ّيمتبسّمعّمفاىيـّمشابيةّفيّالسوسيولوجياّمثؿ:ّ ّىذاّالمفيـو
ّ(،ّوالتيّتسمحّالمقارنةّمعياّبتوضيحّبعضّالسماتpublic)(،ّوالجميورالعاـmass)الجماىير

ّ.زاتّالخاصةّبجميورّوسائؿّاإلعالـوالمي
فيّأدبياتّالدراساتّاإلعالميةّوالثقافةّالشعبيةّ:ّيشيرمصطمحّالجماىيّريرــاىوالجمالجميــور  -أ

إلىّالجميورّالعريضّالذيّتستيدفوّغالباّوسائؿّاإلعالـّ،ّكماّيحمؿّدالالتّمعقدةّومتناقضةّ
العموميةّ،ّّاالستعماالت،ّحيثّيحمؿّمعافّسمبيةّناجمةّمفّوالثقافيةّاالجتماعيةتبعاّلمسياقاتّ

ىّاألمييفّوالمتمرديفّعمىّقواعدّوقيـّالمجتمعّ،ّفيعنيّمجموعّاألفرادّالذيفّينتقدوفّفيّإشارةّإل
ّ.،ّايّعامةّالناسّوالرعاعّمنيـيةقيـّالثقافةّالسائدة،ّوليـّمستوياتّدنياّمفّالذكاءّوالعقالن

ّأفرادبالتقاليدّاالشتراكيةّفيّإشارةّإلىّّ–إلىّوقتّغيرّبعيدّّ–أّماّالجانبّاإليجابيّيرتبطّّّّّّ
،ّويعنيّقوةّالتضامفّبيفّأفرادّالطبقةّمفّأجؿّتحقيؽّأىداؼّسياسيةّالطبقةّالعاممةّوالكادحة

كماّساىمتّوسائؿّاإلعالـّفيّالتحررّالنسبيّلمجميورّمفّالمتطمباتّالمتصمةّّ،(1)واقتصادية
ّيمةقّالّتربطيـ،ّجميورّعريضّمفّاألفرادّالمنفصميفوظيرّّ،بااللتزاماتّاالجتماعيةّالعامة

ّ...،يّالعقالنيةّوتقسيـّالعمؿوتنامأوّىدؼّأساسيّيوحدّبينيـّنتيجةّضعؼّالروابطّالتقميديةّ
ّمجتمعاتّتتكوفّمفّأفرادّمرتبطيفّببعضّارتباطاّضعيفًاّإلىّدرجةّأضحىّمعنىّكممةّخمؽ

ّّّ(2)"الجماىير"ّمعنىّأقربّإلىّحدّماّمفّكممةّ"ّتجّمع".
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ّلجماىيريّاستعارتّىذاّالمصطمحّمفّمنبعوّالشعبيّلمداللةويبدوّأّفّدراساتّاالتصاؿّاّّّّّّّ
ّ ّوالحجـ ّأّوعمىّالعدد ّالذيفّيتعرضوفّلواحدة ّوسائؿّإعالواسع ّحيثّتعّرؼّبعضّالميةعدة ،

ّبالمجموعةّالتيّتختفيّفيياّسمةّالفردّ،ّوىوّالمعنىّالذيّيعطيوّعمماءّالمعاجـّ" الجماىير"
ّّ.ائؿّاإلعالـالسوسيولوجياّعندماّيتحدثوفّعفّجميورّوس

  العام :الجميور والجميور  -ب
عدوفّفيّالمكافّوأحياناّفيّالزمف،ّوأعضاؤهّمتبايوّاألكبرّحجمًاّفّ"أماّالجميورّالعاـّّّّّّّّ

أوّرأيّّاىتماـمشتركةّفيّالحياةّالعامةّىدفوّتكويفّ،ّيتشكؿّحوؿّقضيةّولكنوّذوّديمومةّأكبر
ّويتكوفّفيّالغالبّمفّ،وؿّإلىّتغييرّسياسيالقضاياّلموصّعاـّحوؿّقضيةّأوّمجموعةّمف

ّوفيّالسياؽّذاتوّعّرؼّ)ديوي(ّالجميورّالعاـّ،(الجزءّالمستنيرّمفّالسكاف"ّكماّيعرفوّ)بمومر
ينبغيّمفّخالؿّوجودّمشاكؿّمشتركةّّاجتماعية"ّتجمعّسياسيّلعددّاألفرادّيشكموفّوحدةّبأنو:

ّليا"، ّمشتركة ّحموؿ ّّإيجاد ّمفيـو ّتطور ّارتبط ّبتطوروقد ّاجتماعية ّكظاىرة ّالعاـ ّالجميور
ّأفّغيرّّ،لديمقراطيةّالميبراليةّالحديثةحتىّأصبحّخاصيةّمفّخصائصّاّ،فةالبرجوازيةّوالصحا
موقعّّالعاـّضمفّالجميورّالكميّلتدعيـئؿّاإلعالـّتعمؿّعمىّدمجّالجميوّر)ميمز(ّيرىّأّفّوسا

تكويفّّىعماإلعالـّرةّإلىّتأثيرّوسائؿّفيّإشا،ّ(1)القائـّباالتصاؿّكصانعّوممثؿّلمرأيّالعاـ
حدودّّ،ّفيّظؿّتضاعؼّوتغييرّأنظمةّالتوزيعّوالرقابةّإلىّدرجةّصعوبةّوجودالجميورّالعاـ

ّوالمتمقي.ّباالتصاؿفاصمةّبيفّالقائـّ
والمالحظّأفّىذهّالمفاىيـّتتضمفّالعديدّمفّالخصائصّالتيّتنطبؽّعمىّجميورّوسائؿّ

يتوقؼّعمىّاإلمكانياتّّاالختالؼويبقىّّ،أوّجماعةّسوسيولوجيةّحصيمةّعدديةاإلعالـّسواءّك
وتزدادّظاىرةّالجميورّّ،سيةّوالسياؽّاإلجتماعيّلكؿّمجتمعاإلعالميةّوالظروؼّالثقافيةّوالسيا

حيثّتتداخؿّوسائؿّاإلعالـّّ،حديثةالّاالتصاؿالواسعّلمبتكراتّتكنولوجياّّاالستعماؿتعقيدًاّمعّ
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خؿّ)أنترنت(ّالتيّتجاوزتّالحدودّالزمكانيةّمماّيددةّىيّالشبكةّالدوليةّيّوسيمةّواحالتقميديةّف
ّجميوّر ،ّوعطفاّعمىّماّسبؽّيمكفّإيجازّاإلعالـّالكالسيكيةوسائؿّبعضّالتغيراتّعمىّمفيـو

ّأىـّالخصائصّالشكميةّوالضمنيةّفيماّيمي:
 الخصائص الظاىرية لمجيور:  2-3-4
ّمفّأشكاؿّالتجمعاتّاألخرى.ّأكبرّالجماىيرّحجماًّأّوحيثّيتخذّشكؿّالجميوّر:الحجم الواسع-أ

ّّيتواجدّ:دـــاعــالتب-ب ّأفراد ّمع ّخاصة ّمتباعدة ّوأماكف ّأوضاع ّالمكثؼفي ّاالستعماؿ
ّالحديثةّكالبثّالفضائيّواألنترنتّوالذيّيعطيّبعداّكونياّلمجميور.ّاالتصاؿلتكنولوجياتّ

ّاىتماماتيا،ومصالحياّّوّاحتياجاتيااتياّّوفيّميّزحيثّتتمايزّأفرادّالجميورّّ:عدم التجانسّ-ج
ّ.االتصاليوبالتاليّفيّالسموؾّ

،ّوعندّالبعضّبذواتيـّومجيوليفّعفّبعضيـّمعروفيفّاألفرادّغيرّأفّحيثّ:ارفــدم التعــع-د
ّّ.باالتصاؿالقائـّ

ّكيؿالقدرةّعمىّتشّوانظرًاّلتباعدّوعدـّتعارؼّأفرادّالجميورّيفقد:ّغياب التنظيم االجتماعي-ىػّ
ّ.بيذهّالصفاتّاجتماعيةتنظيماتّ

ّ.فيّالزمافّوالمكافّاالستقرارحيثّيمتازّأفرادّالجميورّبعدـّّر:ـــيــيــغـــالتّ-و
 ( لمجميور:الخصائص الضمنية )الديمغرافية 2-3-5

ّالجميورّّّّّّّّّ ّواتساعّحجـ ّفيّإطارّالبعدّومعّتنوعّوسائؿّاإلعالـ ّواىتماماتو ّاحتياجاتو
ّوالت ّتحديدالدعائي ّعمى ّتعتمد ّدراسات ّأضحت ّواالتصاؿ، ّاإلعالـ ّلوسائؿ ّالتسويقي ّجاري

ّعم ّفرعية ّفئات ّإلى ّوتجزئتو ّتركيبتو ّووصؼ ّمثؿ)السفحجمو ّديمغرافية ّسمات ّأساس ،ّى
ّاالتصالي،ّفيّالسموؾسوسيولوجيةّتؤثرّسيكولوجيةّّوصّرالتيّتتفاعؿّمعّعنا(والوظيفةوالجنس،ّ

ّا:ّّتصنؼّىذهّالسماتّإلىّنوعيفّىمّو
ّوىيّسماتّغيرّقابمةّلمتغييرّمثؿ:ّالسف،ّالجنسّّأو أساسية:ية ــأول -أ
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ّوىيّسماتّقابمةّلمتغييرّمثؿ:ّالوظيفة،ّالمستوىّالتعميمي،ّمكافّاإلقامةّ ثانوية:مكتسبة أو -ب
ّلطبيعةّالبحثوتستخدـّالدراساتّاإلعالميةّىذهّالسماتّأوّالبّ ،ّحيثّنجدّياناتّالعامةّتبعًا

ّلدورىاّفيوالمستوىّالعمميّوالمينةّوالدخؿّوالجنسفئةّالعمرّّاستعماالتّأغمبّالسما ّ،ّنظرا
ّالخاصةّواالجتماعية،ّوبالتاليّالسموؾ ّتشكيؿّخبراتّالفردّوتوجياتوّوموقعوّفيّسياؽّالحياة

ّيميّ:ّّلتوضيحّالفئاتّاألربعّاألىـّفيّماّالدراسةّتطرؽست،ّوليذاّاالتصالي
،ّىّالعوامؿّالفيزيولوجيةّوالنفسيةعمّاعتماداقسيـّالجميورّإلىّإناثّ:ّويتـّتالجنس النوع أو أ(

ّ.االىتماماتكؿّنوعّلمرسالةّاإلعالميةّوتبايفّّاستجابةنظراّلثبوتّتبايفّفيّ
حسبّّالعشريةّمىّوسائؿّاإلعالـّالفئاتّالعمريةاستخدمتّالبحوثّالمبكرةّع:ّالسنأو العـــمــر ب(

ّ(،49-40(،ّ)39-30)(،29-21)رسفيمد(ّفئات)الزاطبيعةّوأىداؼّالدراسةّحيثّاستخدـ
لقراءّالصحافةّ،ّويعتبرّتوزيعّالفئاتّالعمريةّّاالنتخابيبالسموؾّّالىتماموّ(60(،ّ)+50-59)

،ّحيثّيستخدـّعمماءّإحصاءّعامةّّاالجتماعيةفيّالبحوثّّاستعماالالعشريةّوالخماسيةّأكثرّ
ّالسكانيّف ّالفئاتّلبيافّاليـر ّيّدراالسكافّىذه ّالتركيبّالعمريّلسيولة ّّوتصنيفسة ّياتبويبيا

تأثيرّأفالـّالعنؼّالتمفزيونيّعمىّّاستكشاؼالبريطانيةّفيّدراسةّّ(BBC)مؤسسةّّتواستخداما
(،14ّ-10)(،9-5عيةّمف)الفئاتّالعمريةّالرباّاألطفاؿّوالمراىقيفّفيّسبعينياتّالقرفّالماضي

ّ.ذاّفئاتّعمريةّليستّبالطويمةّتمعوىذاّأمرّطبيعيّفيّدراسةّتستيدؼّمجّ(،15-19)
ّ،ّلنضجّوتأثيراتّالخبراتّالتعميميةالشائعّفيّاألبحاثّاألمريكيةّفروقاتّاويراعيّالتقسيـّّّّّّّ

ّ(1):ّالفئاتّالعمريةّعمىّالنحوّالتاليحيثّتوزعّ

ّالشيخوخةّالكيولةّمتوسطّالعمرّالشبابّالفتوةّالصبىّالطفولةّالجنس
75ّ+75ّ-60ّ61-40ّ41-17ّ18-11ّ12-3ّ3-ّذكور
75ّ+75ّ-60ّ61-40ّ41-16ّ17-10ّ11-2ّ2-ّإناث

                                                 
 .60ّ،61،ّصّص2003ّ،ّدارّىوموّلمنشرّالجزائر2الجزءّّمجمةّالوسيط،،ّالمفيوم العددي لمجميورعميّقسايسية،ّّ-(1)
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تحديدىاّكماّتجدرّاإلشارةّفيّىذاّالصددّأّفّتوزيعّفئاتّالعمرّيخضعّلعدةّمتغيراتّفيّّّّّّّ
ّ ّالثقافية، ّالبيئة ّإلىّأخرىّحيثّيختمؼّنضجّوتطمعاتّكؿّفئةأىميا ّمفّثقافة كماّّ،عمرية

المطروحةّلمدراسةّوالتيّتحددّعمىّإثرىاّالسماتّالمستعممةّفيّّيرتبطّالتوزيعّبطبيعةّاإلشكالية
ّالدراسةّأيضا.

 المستوى التعميمي:  ج(

ّمستوىّاتمكّّّّّّّّّ ّتحديد ّمف ّالسمة ّىذه ّدراسة ّعمف ّيتحصؿ يياّلمعارؼّوالخبراتّالتيّقد
إدماجّوالتيّتوجوّسموؾّالفردّنحوّالرسائؿّاإلعالميةّويعتبرّّ،الفردّمفّخالؿّأسموبّالتعميـ

ّ ّضرورة ّالتعميـ ّوضعيفي ّاألمييف ّفئة ّالدراسة ّفي بالنسبةّّيةواإلعالمّاالجتماعيةموضوعية
ّتّرّلممجتمعات ّالتي ّاألفراد، ّمف ّالنسبة ّىذه ّفييا ّاإلعالـّتفع ّبوسائؿ ّاألمر ّتعمؽ ّإذا خاصة
يقػرأّأوّّأمػػي،ّالّيقػرأّوالّيكتب،)وتتوزعّفئاتّىذهّالسمةّعمىّالنحوّالتالي:والمرئية،ّّالمسموعة

المرحمةّالجامعػية،ّمرحمةّماّّالمرحمةّالثانويػػة،ّالمرحمػةّالمتػوسػطة،ّ،المرحمةّاالبتدائيةّيكػتب،
ّالتػدرج ّتدمجّفئةّمعّأخرىّحسبّ(بعػد ّوقد ّالميدانيةّ، ّالدراسة شكاليتوّوعينة ّالبحثّوا  ّطبيعة

ّا ّالرأي ّدراسة ّاإلثباتاتّفي ّأسئمة ّطرح ّعممية ّفي ّالتوزيع ّىذا ّعفّويفيد ّويعبر ّوغيرىا لعاـ
ّدالالتّسموكيةّفيّالتعامؿّمعّالرسالةّاإلعالمية.

 أو الدخل:  االقتصاديةد( الحالة 
ّشةّوبالتاليّاالىتماماتّوّالحاجات،فيّالدخؿّبيفّاألفرادّمستوىّالمعيّاالختالؼيحددّّ

تّالمتاحّلمقراءةّةّوتعكسّالوقتحددّالقدرةّعمىّاقتناءّالوسيمةّاإلعالميّاالتصاؿفبالنسبةّلوسائؿّ
مستوياتّالدخؿّيمجأّالباحثوفّعادةّإلىّأحدّالخياريف.ّّلمتفرقةّبيفّ،المشاىدةأوّّاالستماعأوّ
ّمثؿ:ّاالقتصاديةضعّمستوياتّثالثيةّأوّخماسيةّتعبرّعفّالحالةّّو

ّمنخفضة.ّ-دوفّالمتوسطّ-متوسطّ-فوؽّالمتوسطّ–عاليةّمنخفضةّأوّّ-متوسطةّ–عاليةّ
ّآالؼّدج،10ّالةّعمىّالحالةّاالقتصاديةّمثؿّمعدالتّالدخؿّمثؿّ)أقؿّمفوصؼّالمؤشراتّالد
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ّّمكافّاإلقامةّوأّ،(مستأجر...أوّنوعّالسكف)شقة،ّفيال،ّألؼّوىكذا...(20آالؼّإلى10مف
ّحّ)حي ّمدينة(ّيشعبي، ّريؼ، ّمثؿّراقي، ّحديثة ّتكنولوجية ّأجيزة ّممكية ّونوعيةأو ّ)التمفزة

ّوتختمؼّىذهّالمؤشراتّمفّمجتمعّإلىّ(فيّشبكةّاألنترنتّؾ،ّخطّالياتؼ،ّاالشتراالكمبيوتر
ّ(1)لمظروؼّاالجتماعيةّوّاالقتصاديةّلممجتمع.ّآخرّتبعا

 : عالم في تشكيل اتجاىات الجميور والرأي العامدور اإل -2-4
 تطورّوتأثيرّوسائؿّاإلعالـّالجماىيريّباألحداثّالسياسيةّانطالقاّمفّالحربيفّارتبطّّّّّّّّ
 ،والحمفاءّفيّإطارّالدعايةّوالدعايةّالمضادةّوالحربّالنفسيةّبيفّدوؿّالمحور2ّو1تيفّالعالمي

ّب ّعرؼّبالحربّالباردة ّما ّودراساتّاستطالعاتّالرأيّيفّالمعسكرّاالشتراكيّوالرأسماليثـ ،
ّوساىمتّ ّاألمريكية ّالمتحدة ّالواليات ّفي ّاالنتخابية ّالحمالت ّأثناء ّالناخبيف ّتوجيات لمعرفة

ّ ّاالجتماعيالبحوث ّالتأثير ّىذا ّعف ّالمعطيات ّبجمع ّوتة ّإلىـ ّرغـّّالتوصؿ ّالصحافة أف
ّتأثيرّعمىّوالسيكولوجية،ّاالجتماعيةالضغوطّالمفروضةّعميياّوالحدودّ االستعداداتّّفإفّليا

ّالمرسؿّوالمستقبؿ()العمميةّاالتصاليةمفّعدـّوضوحّاألدوارّبيفّعناصّررغـّوبالّ،(2)والتصرفات
فاألفرادّالّيستمموفّالرسائؿّبمعزؿّعفّالمحيطّكماّإنيـّينتموفّّ،ياّأكثرّتعقيداالذيّيجعماألمّر
...ّكؿّىذهّالعوامؿّتجعؿّ،إليّالظروؼّالتيّتتـّفيياّالرسالةّ،ّباإلضافةماىيرّمتجانسةإليّج

متعددةّاألطراؼّوتحتاجّإليّتحميؿّدقيؽّلموقوؼّعندّجوانبّىذاّالتأثيرّّاالتصاليةمفّالعمميةّ
 ئؿّاإلعالـّوخاصةّالتمفزيوفّوالميدافّالسياسي.بيفّوسا
حتراـّّّّّّّّ الحياةّفوسائؿّاإلعالـّممزمةّبضوابطّأخالقية،ّكتحريّالدقةّفيّنقؿّاألخبار،ّوا 

الخاصةّوسريةّالمصادر،ّمقابؿّأفّتمقىّنفسّالتعامؿّمفّتقديرّجديّلدورىاّكشريؾّفيّالفعؿّ
ّالتمثيمّ،(3)الديمقراطي ّالشرعية ّانتقمت ّالطابحيث ّمف ّالسياسية ّإلىّية ّالمؤسساتي ّالقانوني ع

                                                 
 62،63المرجعّالسابؽّ،ّصّصّّ،المفيوم العددي لمجميور عميّقسايسية،ّ-(1)

 ّ.05،ص2005ّدارّىومةّلنشرّالجزائرّ،11،ّمجمةّالوسيطّفيّالدراساتّالجامعية،ّالجزءثير، من األثر المؤكد إلى األثر المحتملإشكالية التأعزيزّلعباف،ّّ-(2)

 17،ّص2011ّتونس04ّّّ،ّمجمةّإتحادّإذاعاتّالدوؿّالعربيةّ،ّالعددّوسائل اإلعالم والمجتمع المدني في الفضاء العمومي عبدّالمطيؼّبفّصفيةّ،ّ–(3ّ)
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ّممّالطابع ّأكثرالوظيفي، ّأعطىّاستقاللية ّّوّا ّّولمجميور عوضتّبوظائؼّوسائؿّالرأيّالعاـ
تقعّحيثّاإلعالـّالجماىيريّوّأضحتّتحتؿّوضعيةّحساسةّكماّيرىّذلؾّ)دومينيؾّوولتف(ّ

ّوالفعؿّالسياسيّّوبيفّالمنطؽّالتمثيم حفاظّعمىّالتوازفّبيفّثالثّيجبّالعميوّيّلمرأيّالعاـ
ّاإلعالـابعاد ّلتقديـّّ،التمثيؿّ-االتصاؿّ–: ّدائـ ّعمىّاستعدد بمعنىّأفّتكوفّوسائؿّاإلعالـ

ىذهّاألبعادّتمنحّ.ّّوالقدرةّعمىّالتعبيرّعنورّأّوتعبيالمعمومةّالالزمةّلمجميورّتاركةّلوّالمجاؿّلم
مموضوعّباعتبارهّاألساسّلتكويفّلّاألفرادّدراؾعمىّإالتأثيرّّياتـّمفّخاللأكبرّالسمطةّّعالـاإل

مشكمةّمعينةّأوّّحيثّيعتبرّاإلدراؾّعمميةّعقميةّيتحقؽّبواسطتياّفيـّ،اتجاىاتّالرأيّالعاـ
ّحوليا ّمحدد ّتصور ّيّو، ّالذي ّخالؿ ّمف ّتموضوعيّخصائصتـ ّة ّالمعروضةتعمؽ ّ،بالقضية

ّتذاتيّوأخرى ّمفّتّوة ّيمثمو ّوما ّذاتو ّمعرفيحاجاتّواتجاىاتّوتراؿّّوانفعاّوترّتعمؽّبالفرد ّكـ
ّّوّو ّاجتماعي ّّوانتماء ّّوّ،طبقيديني ّتساىـ ّالبناءّوبيذا ّفيّخمؽ ّأساسية ّبصفة ّاإلعالـ سائؿ
ّا ّلألوضاعّالسياسية ّأّوّواالجتماعيةلفكريّالمالئـ ّالسائدة ّأفّتسودوالثقافية ّليا فيّ،ّوالتيّيراد

ّية.تعطيوّالشرعالسياسيّّوّالتيّتساندّالنظاـّاالتجاىاتترسيخّ
أفّتتيحّّولتحقيؽّالفاعميةّالالزمةّلتشكيؿّالوعيّالعاـّبالقضاياّالمعروضةّلمجيورّينبغيّّّّّّ

الفرصةّلحريةّالتعبيرّوالمناقشةّالحرةّلمقضاياّوالموضوعاتّالتيّتيـّالجماىيرّوعدـّالحدّمفّ
ّذيفّتوجوّإلييـ،ّثـّمراعاةّالظروؼّاالجتماعيةّوّالثقافيةّلألفرادّالمانتشارىاتدفؽّالمعموماتّّو

ّ.يةاإلعالمّالرسائؿ
 يصؿّإليوّالفردّأوّالجماعاتّانطالقاّمفّاختياراتيـّماّكماّأفّاالعتقادّأّفّالرأيّالعاـّىوّّّّّ
بالقضاياّالسياسيةّّاالىتماـذلؾّأّفّّ،ّيؤكدهّالعمىّاألقؿّبديميفّأوّأكثر،ّيخالؼّالواقعّأوّبيفّ

،ّإنماّىوّتحصيؿّلمجموعةّمفّروضةّفيّوسائؿّاإلعالـقافيةّالمعوالثّواالجتماعيةّواالقتصادية
ّ.ّّّيايةّإلىّصفةّاألغمبيةّوالعموميةاآلراءّواألفكارّالسابقةّحوؿّقضيةّما،ّليصؿّفيّالن
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ّالّّوّّ ّاإلعالمية ّالمادة ّإلى ّالوصوؿ ّمسألة ّأف ّنيجيريا ّفي ّاجريت ّأوضحتّدراسة قد
نم،ّّوطّفقطّبمدىّتوزيعّوّإرساؿّالمادةيرتب متمقيفّالثقافيةّلدىّالأيضاّباألنماطّالمغويةّّواّيرتبطّا 

ّبصورةّالّيمكفّلمناسّاستيعابيا.ّّجدوىّمفّنشرّمعموماتبالتاليّال،ّّوليذهّالمعموماتّواألخبار
،ّحيثّمفّالصعبّعمىّيةّفيّالوقتّالحاضرّبالرأيّالعاـتيتـّجميعّاألنظمةّالسياسّوّّّّّّّ

ّ،ّالتيّتتزايدّبصورةجاىؿّدورّوأىميةّالرأيّالعاـولةّماّأفّتتأيةّحكومةّأوّسمطةّسياسيةّفيّد
ّّ.وّتأثيرىاّفيوّاالتصاؿمستمرةّمعّتزايدّوّتطورّوسائؿّ

تطيعّأفّتخدعّحقيقةّأنؾّتس"(ّأحدّأبرزّالرؤساءّاألمريكييفّبقولوّعبرّعفّذلؾّ)أبراىاـّلينكوف
ؾّالّتستطيعّ،ّوّلكناسّكؿّالوقت،ّكماّأنؾّتستطيعّأفّتخدعّبعضّالنكؿّالناسّبعضّالوقت

ةّنظاـّالحكـّحيثّتنظرّتختمؼّالنظرةّلمجميورّحسبّطبيعّو "أفّتخدعّكؿّالناسّكؿّالوقت
ّّوالدكتاّفيّاألنظمةالحكوماتّ ّأبوية ّنظرة ّالجماىير ّإلى ّتتورية ّلنظاـال ّمصدرا الحكـ،ّّعتبره

ّوسائؿّـستخدوتالتأثيرّفيوّبالدعايةّوالخطابّالشعبويّّلذلؾّتسعىّدائماّإلىّالسيطرةّعميو،ّو
ّ(1)التعميماتّوّوالصحفيّموظؼّيقوـّبتنفيذّاألوامرّ.اإلعالـّكأبواؽّتعبويةّلمجماىير

ّأدىّإلىّّّّّّّ ّمما ّاإلعالمية ّالمعنىّالحقيقيّلموظيفة ّالّتفيـ ّاألنظمة ّفيّىذه ّإفّالسمطة
ّعدـّوجودّقنواتّتربطّبيفّالجماىيرّوحكوماتياّفنتجّعفّذلؾّىوةّبيفّوّ،ضعؼّتمؾّاألجيزة

ّادّالمجتمعّوقيادتيـّوعدـّثقةّبيفّالجانبيف،ّحيثّتشكؾّالطبقاتّالشعبيةّفيّكؿّماّيصدرأفّر
أتيّمفّالجماىيرّبإعتبارهّمفّالسمطة،ّوخوؼّىذهّاألخيرةّمفّكؿّمبادرةّأوّرأيّأوّمشروعّي

أفّاألرضيةّالصمبةّالتيّتقؼّدائماّّاالجتماعويذكرناّعمماءّّ(2)واالستقرارلزعزعةّالنظاـّّمحاولة
الرأيّوتتطورّتتمثؿّفيّالديمقراطيةّوحريةّالتعبير،ّفبدونيماّيصعبّّاستطالععميياّعممياتّ

،ّخاصةّإذاّجرىّفيّمجتمعاتّتممؾّتقاليدّاعاماّرأيوبالتاليّّلالستطالعمستقبالّّأفّنتصور

                                                 
ّلمدراساتّ،ّاإلعالم والرأي العام أي عالقة؟،ّقالتيّعبدّالكريـ-(1)  116،117،ّصّصالجزائرّ–2010أفريؿ04ّّّالعددّ،مجمةّفكرّومجتمعّ،ّمؤسسةّطاكسيجّ.كـو

 88،ّص2ّ،1986،ّالييئةّالعامةّلمكتابّ،القاىرةّ،ّطالرأي العام مقوماتو وأثره في النظم السياسية المعاصرةسعيدّسراج،ّّ-(2)
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ّ،ّإماّخوفاّمفّسيؼّالحجاجّأوّطمعاّفيّماؿّالمعزّّوحّبالمعموماتّوالتعبيرّعفّالرأيعدـّالب
،ّويذىبّ)بيارّبورديو(ّإلىّتعميـّىذهّالصعوبةّفيّمقاؿّبعنوافّ"ّالرأيّالعاـّجرىّالمسافكماّ

ّورصيداّ ّألفّذلؾّيتطمبّكفاءة ّينتجّرأيًا ّليسّفيّمتناوؿّأيّشخصّأف ّألنو ّموجود" غير
ّ.(1)ومصادراّمفّطرؼّوسائؿّاإلعالـ،متاحّلعامةّالناسالّغيرّمعرفياّحوؿّالموضوعّالمطروح

ّنّ        ّمفّمصادرّّاألنظمةّاألكثرّديمقراطيةّجدلذا ّأكثرّبالرأيّالعاـّوتعتبرهّمصدرا تيتـ
ّبإنشاءّمراكزّسبرّاآلراء ّالسمطةّإلىّدرجةّأنوّقدّيؤديّإلىّسقوطّالنظاـّوتغييرهّ،ّوليذاّتقـو

ّ(2)وتستشيرّالمؤسساتّالمختصةّفيّقياسّالرأيّالعاـّواتجاىاتو
ّالعّرّّّّّّّّ ّتسيطرّّربيّعمىّغراوألفّالنظاـ ّاالستبداديةالدوؿّالنامية ّالنظـ ّغيرأوّّعمييا

الرئيسيةّّتشكيؿّرأيّعاـّواضحّإزاءّالقضاياأدىّإلىّعدـّبمورةّأّوّوالذي،ّديمقراطيةّعمىّاألقؿ
ّّو ّاإلقميمية ّالتجاذبات ّالسياسيةبسبب ّواإليديولوجيات ّالترابطالعرقية ّعوامؿ ّتوافر ّرغـ بيفّّ،

ّّّالنقاطّالتالية:ّأىـّالمعوقاتّفيّّحصرويمكفّّ،افةّوالجغرافيانطقةّكالمغةّوالثقشعوبّىذهّالم
1/ ّ ّوتتحكـّاالجتماعيةالفوارؽ ّتممؾ ّقمة ّّبيف ّالتعبير ّووسائؿ ّالثروة ّموارد السياسيّفي

ّّبمدانيا.مفّثرواتّّاالستفادةّوكثرةّمحرومةّكمياّوجزئيًاّمفّالمشاركةّوّواإلعالمي،
ّلّو/ 2 ّالسياسية ّاألنظمة ّمعظـ ّوالسيطرةإحتكار ّالبصرية ّالسمعية ّمنيا ّخاصة ّاألعالـ  سائؿ

 ّالمستقمةّمنيا.ّواحتواءعميياّ
ّطابع3ّ ّوالتيّيغمبّعمييا ّاإلعالـ ّأجيزة ّالتيّتروجيا ّالمضاميفّاإلعالمية ّطبيعة التخمؼّ/

ّالقطريةّالمحدودة ّالرأيّاآلخرّ،والنظرة فضاًلّعفّذلؾّتغميبّاألسموبّّ،تنميطوّأوّومصادرة
ّعفّأساليبّالعقالنيةّ.ّعاطفيّوالخطابّالشعبويّمبتعدةًّالدعائيّوال

ّويسوؽّأحدّالباحثيفّمثالّعفّىذاّبقولوّ:"ّمنذّقياـّإتحادّالمغربّالعربيّلـّيخطرّلمديرّّّّّّ

                                                 
 91ّمرجعّسابؽ،ّصّ ،إشكالية بحوث المشاىدة وأساليب قياسيا في التمفزيونات العربيةنصرّالديفّلعياضي،ّّ–ّ(1)

 118،ّصّّمرجع سابققالتيّعبدّالكريـّ،ّّ-(2)
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الحدثّمدروسًاّحوؿّىذاّواحدّمفّالمشرفيفّعمىّأجيزةّالتمفزةّالوطنيةّأفّينظـّبرنامجًاّإعالمياًّ
ىامشيةّالّيزيدّفيّالغالبّعفّترديدّّاىتماماتاإلعالـّالمكتوبّإاّلّولـّتعرهّوسائؿّّ،التاريخي

ّالمقوالتّالرسميةّشرحاّوتفسيرًاّوتبريرًا."
،ّرغـّطاعاتّواسعةّمفّالجماىيرّالعربيةقيفّكؿّىذاّأدىّإلىّاستئثارّاإلعالـّاألجنبيّبّّّّّّ
معموماتّاىيرّىّالجم...،ّحيثّأصبحّلدعمىّغرارّقناةّالجزيرة،ّوالعربيةّاالستثناءاتبعضّ

ّ ّالغربية ّالدوؿ ّّ،)أوروباعف ّوغيرىماأمريكا(، ّواليورو ّاألوروبية، ّالسوؽ أضعاؼّّ،كقضايا
ّ(1).،ّوالجامعةّالعربيةالمغاربيّومجمسّالتعاوفّالخميجيّمعموماتيـّعفّقضاياّاإلتحاد

ّأحداثوتعّّّّّّ ّاإل2001ّسبتمبر11تبر ّفي ّالسياسية ّاألحداث ّتأثير ّفي ّفارقة عالـّعالمة
،ّومفّتيّوقعتّفيياّاألحداثالدولةّالّباعتبارىا،ّأمريكاّترسانةّإعالميةّكبيرةّالمتالؾبالنظرّ

ّرضتّتحدياتّكبيرةّعميوّتتمثؿّفيّالقدرةففّ،الطرؼّالمستيدؼّالواقعّالعربيّباعتبارهّوّ،جية
ّ:مفّثالثّمتغيراتّىيّانطالقاعمىّمواجيتياّوالتعامؿّمعياّ

ّالييمنة/ّانتياءّعصرّالعولمة1ّ ّبمفاىيمياّعفّاالنفتاحّواحتراـّحقوؽّاإلنساف،ّليسودّمفيـو
ّاألمريكيةّعمىّالمجتمعّالدوليّ.

ّاإلعالمية./ّحدودّالحرياتّالمتاحةّلحإعالـّالعربيّوتأثيرىاّعمىّالممارسة2ّ
ّ(2)تشويوّصورةّالعربيّوالمسمـّفيّإطارّماّيسمىّالحربّعمىّاإلرىاب،ّوصداـّالحضاراتّ/3

وحيويةّجراءّالتطورّالرىيبّالذيّعاشوّّانتعاشوعمىّىذاّعرؼّاإلعالـّالعربيّّاستناداّوّّّّّّ
،11/09/2001ّالفضاءّالسمعيّالبصريّودخوؿّالقطاعّالخاصّعمىّالخطّكنتيجةّألحداثّ

أفّألوؿّمرةّفيّتاريخّاإلعالـّّاستطاعت،ّوالحربّعمىّأفغانستاف،ّحيثّةالخميجّالثانيّبوحّر
ّوسيمةّإعالـّع ّالذيّمارستوّالوالياتّاالحتكارّباختراؽربيةّممثمةّفيّقناةّالجزيرةّالفضائيةّتقـو

                                                 
 123ّ،ّصّّمرجع سابققالتيّعبدّالكريـّ،ّ (1)

(2)-ّ،ّ ّالرحيـ ّفيّالبحرّاألبيضّر والسالمالتحديات التي تواجو وسائل اإلعالم كعوامل لمحوانجوىّكامؿّعبد ّوالبصرية ّالسمعية ّحوؿّوسائؿّاإلعالـ ّدولية ّندوة ،

 27صّّالجزائر،ّ،2002أفريؿّّالمتوسطّ،ّدارّىومةّ،
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ّبصورّ،ّتستعيفالتمفزيونيةّنفسياوتجدّالقنواتّّ،ريكيةّفيّمجاؿّالصورّالتمفزيونيةالمتحدةّاألم
ّطالبتّبممارسةّالرقابةّ،ّوليذاغيرّأمريكيةّفيّحربّتخوضيا،ّوأعنيّىناّ"حربّأفغانستاف"

عمىّ،ّنظراّلتجاربياّالسابقةّالتيّبرىنتّبأّفّمفّيسيطّرةّالجزيرةّالتيّتبثياّقنواتياقناعمىّصورّ
ّ.ّمىّالصورةّيسيطرّعمىّالحربوعّاإلعالـ

ّّّّّ ّالساحة ّفي ّبرزت ّاإللقد ّالعربية ّالقنوات ّمف ّنماذج ّعالمية ّالممكية ّالخاصة،ذات
ّماّاستطاعت ّتحقؽ ّأف ّسنيف ّبضع ّوقنواّفي ّخاصة ّصحؼّعربية تّعموميةّعجزتّعنو

ّقراءة ّأماـ ّعائقا ّتقؼ ّالتي ّاألمية ّنسب ّوارتفاع ّمضمونيا، ّعمى ّالحكومية ّالرقابة ّبسبب
ّالعربية.وتدنيّالقدرةّالشرائيةّلممواطنيفّفيّعديدّالدوؿّّ،الصحؼ
ّىذهّّ ّّواستطاعت ّالخاصة ّالتمفزيونية ّالشاشةّّجزءّاستعادةالقنوات ّجميور ّمف واسع

ّاآلخر،وىذاّبفضؿّإبرازىاّلثقافةّاآلخر،ّوالرأيّّاألجنبية،واتّالقنّطبتياقاستأفّّالصغيرة،ّبعد
ظبي،ّوأبّوّومالمسةّالطابوىاتّاالجتماعيةّوالسياسيةّمفّخالؿّالبرامجّالحواريةّلقنواتّالجزيرة،

ّوغيرىـ.ّ،MBCوالمستقبؿ،ّو
دفعّّىذهّالحريةّالنسبيةّالتيّتمتعتّبياّبعضّوسائؿّاإلعالـّالعربيّواتساعّشعبيتياّّّّّّّّّ

ّ ّإخبارية ّقنوات ّبث ّإعادة ّإلى ّاألجنبية ّالتمفزيونية ّالقنوات ّمف ّالخصوص–بالعديد ّّّّّّّ-عمى
ّالعربية.لممنطقةّّموجية
أفّىذاّالتطورّالنوعيّفيّوسائؿّاإلعالـّالجماىيريّفيّالوطفّالعربيّالّيمكفّأفُّيسقطّّّّّّ

ّ:بعضّجوانبّالقصورّالتيّتؤثرّسمباّفيّالمشيدّاإلعالميّأىميا
والميويّعمىّّاالستعراضيالطابعّّاإلعالمية،ّوىيمنةالتجاريّفيّنشاطّالمؤسساتّّالبعد-01

ّّالنشاطّالثقافيّواإلعالميّلرفعّالمردودّالماليّوجذبّالجميور.
ّولسببّذاتوّانجرفتّالقنواتّالتمفزيونيةّوراءّالمنافسةّوالسبؽّالصحفيّوالدعايةّواإلشيارّ-02

ّوالتجاري.ريةّبعضّالقيـّالمينيةّلحسابّالعائدّالماليّالذيّيفقدّالبرامجّاإلخبا
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ّّالمنافسةّ-03 ّاآلنية ّتقديسّقيـ ّإلى ّتأدي ّلـ ّالتي ّاألخبار ّمجاؿ ّتجاوزتّّفحسب،في بؿ
األحداثّعفّطريؽّاستضافةّالخبراءّوالمحمميف،ّّاستباؽالحاضرّومالحقةّالمستقبؿّمفّخالؿّ

ّ ّالمذيعيفّفيّالبالطوىاتّبعد ّيقدـ ّما ّتوقعاتيـّّنتياءاوكثيرا ّعف المراسميفّمفّبثّتقاريرىـ
ّالمتمقي.حوؿّاألحداثّمماّيشوشّعمىّمعموماتّ

تطورّوتناميّعددّمستعمميّشبكةّاألنترنتّفيّالعالـّالعربيّ،ّرغـّتباينياّمفّبمدّألخرّّ-04
حدوديتيا،ّمماّجعؿّأغمبّالوسائؿّاإلعالميةّتفتحّمواقعّإلكترونيةّعمىّالشبكةّ،ّوتناميّموّ
ّ...titre ;yuotuobe ;faysbokّكػ:ّّاالجتماعيخدماتّالتواصؿّّستعماؿا

بالنظرّلصعوباتّالسياسيةّّالعربي،التنسيؽّوالتبادؿّاإلخباريّبيفّوسائؿّاإلعالـّّضعؼ-05
كاتحادّّالعربية،رغـّبعضّالجيودّالثنائيةّوالجماعيةّفيّإطارّالمنظماتّوالييئاتّّوالقانونية،

ّّالعربية.إذاعاتّالدوؿّ
ّإفّعمىّمستوىّ-06 ّوالتعبوية، ّالتجديدية ّممثالّفيّالصحافة ّإرثّالماضيّاإلعالمي ّثقؿ

ّاالجتماعيةّالموضوعّحيثّتييمفّالمواضيعّالسياسيةّفيّالمادةّاإلخباريةّعمىّحسابّالمواضيع
الشكؿّحيثّعمىّمستوىّأوّّأفرادّالمجتمعّفيّأماكفّتواجدىا،ّواألحداثّاليوميةّالتيّيعيشيا

شعبية،ّنجدّّلحوارّوالجدؿّعمىّالقالبّالتعبيريّاإلعالميّفموّأخذناّقناةّالجزيرةّواألكثريغمبّا
ّعمىّالحوارّفييّتتشابوّإلىّدرجةّجؿّبرامجياّ الصحفيةّالتيّوتندرّالتحقيقاتّّالتماثؿ،تقـو

عمىّالرأي،ّفإّفّّتشجعّالتحريّواالستقصاءّوتعميؽّالفيـّلدىّالمتمقي،ّفإذاّكافّالحوارّيشجع
لنفسّيقوؿّعمماءّاّلريبورتاجّوالتحقيؽّيسمطّالضوءّعمىّزواياّمختمفةّلمموضوع،ّوالناسّكماا

ّّ(1).والعاطفةيتعمموفّبالعقؿّ
  المقاربات النظرية لتأثير وسائل اإلتصال الجماىيري: -2-5

 نطالقاّمفّخاصيتياّالتقميديةاتستمدّوسائؿّاإلعالـّخاصيةّالتأثيرّفيّالجماىيرّ        

                                                 
 25،ّص2003،ّتونس03العددّّمجمةّاتحادّإذاعاتّالدوؿّالعربية،ّ،تجميات الثابت والمتحول في الوضع اإلعالمي العربينصرالديفّلعياضي،ّ-(1)
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إلىّجماعةّأوّأفرادّأوّّاالتجاهعمىّأفّالمرسؿّيتصؿّبالمستقبؿّبواسطةّوسيمةّأحاديةّ ئمةالقا
ّنفسّ ّفي ّّالوقت،جميور ّىذا ّستأثرالمنمف ّفيّّطمؽ ّاألقؿ ّاإلطارّبعضيـ،عمى ّىذا ّوفي

وبناءّّيـ،تالباحثوفّأفّوسائؿّاالتصاؿّالجماىيريّتؤثرّفيّآرائيـّواتجاىاتيـّوّسموكياّافترض
 (1)رواّنماذجّلتفسيرّاآلثارّوالتأثيرات.ذلؾّطّوّعمى

ّشكؿّالحديثّعفّوسائؿّّّّّّّّ فّكافّّالمعرفية،الجماىيريّمحورّالنقاشاتّّاالتصاؿلقد وا 
ّّألف-تؤثر،ّالّيريّتؤثرّأوّالجماىّاالتصاؿىذاّالنقاشّوالجدؿّليسّحوؿّماّإذاّكانتّوسائؿّ

ّيّتحدثو.ّوتستمدّنظريةدرجةّالتأثيرّالذولكفّعفّّ–الجميعّيدرؾّآثارىاّفيّحياةّالفردّاليوميةّ
ّخمفيتياّالتاريخيةّمفّالمقارباتّالسوسيولوجيةّوالنفسيةّعمىّاعتبارّأفّالكثيرّّاالتصاؿاإلعالـّّو

ّأل ّوخاصة ّأوروبا ّغادروا ّقد ّاالجتماعية ّالمعرفة ّحقؿ ّفي ّالمفكريف ّالحربّبسببّ–مانيامف
ّوالثانية ّاألولى ّالمتحدّنحوّ–العالمية ّوضعّوالواليات ّأيف ّاألمريكية ّليذهّة ّاألولى ّالمبنات ا

ّ ّوالتجاربّالدراسات ّالنظرية ّالتأمالت ّخالصة ّاإلعالمي ّلمبحث ّاألولى ّالتحريات فوظفت
والنفسيةّوالسياسيػةّوغيرىا...،ّومفّخالؿّّاالجتماعيةالمنيجيةّالتيّتوصمتّإليياّفروعّالمعرفةّ

ّفتراتّأوّمراحؿّوىي:ّزّثالثّيالقراءةّلتاريخّبحوثّالتأثيرّيمكنناّتمي
القرفّالماضيّوالتيّتناولتّالعالقةّبيفّّتوالتيّتمتدّإلىّأواخرّثالثينياّالمرحمة األولى: -ّ

ّوالجميورّالمتمقيّعمىّ ّوليستّتوجياتّشكؿّانطباعاتّوآراءّونظراتّذاتيةوسائؿّاإلعالـ ،
ّـّفيّىذهّالمرحمة،ّوكافّينظرّلوسائؿّاإلعالعمىّتحميؿّوقائعّعمميةّوموضوعيةّنظريةّمبنية

ّمصدرّ ّالذيفّلقوىّخفيةّتعمؿّعمىّتغييرّعاداتّعمىّأنيا ّإلرادة ّوقولبةّالسموؾّوفقًا الحياة
ّ ّسمطة ّنشاطاتيايممكوف ّوتوجيو ّالوسائؿ ّىذه ّالحروبّعمى ّاالعتقاد ّىذا ّفي ّساىـ ّوقد ،

أثيرّوسائؿّوكافّتناوؿّموضوعّتّ،(2)التيّصاحبتّتمؾّالفترةّّاالقتصاديةواألزماتّالسياسيةّوّ

                                                 
 87،ّص2004ّت/ّميمودّسفاريّوآخروف،ّمختبرّعمـّإجتماعّاإلتصاؿّلمبحثّوالترجمةّقسنطينةّّ،البحث في االتصال، عناصر منيجيةامي،ب.ّفالي،ّأ.الّرّ-(1)

 31-30،ّصّصسابؽ،ّمرجعّالمنطمقات النظرية والمنيجية لدراسة التمقيعميّقساسية،ّ-(2)
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ّ ّالنظرية ّفيّخضـ ّعامةّاالجتماعيةاإلعالـ ّمنذّوالنفسية ّتميزتّالدراساتّاإلعالمية ّوليذا ،
ّ ّالنفسي ّبالتوجو ّالظاىرةّاالجتماعيبدايتيا ّبيف ّالقائمة ّالعالقة ّفيـ ّعمىّمحاولة ّيقـو ّالذي ،

وتمخضتّعفّّّاألخرى،ّاالجتماعيةوالمتغيراتّّ–وىيّوسائؿّاإلعالـّفيّىذهّالحالةّّ–المعنيةّ
ّّالرسائؿّ،ّأفالجماىيريّالقائمةّعمىّفرضيةّاالتصاؿىذهّالمرحمةّأبحاثّاألثرّالسحريّلوسائؿّ

ّتم ّوسائؿّاالتصاؿّيتـ ّمماثمةالتيّتقدميا ّمفّطرؼّالجميورّبصفة ّيؤديّإلىّقييا ّوىوّما .
ّّوالفورية.االستجابةّالمباشرةّ

 إلىّستيناتّالقرفّالماضي،ّوجاءتّكردّفعؿّعفوتمتدّمفّأواخرّالثالثيناتّّرة الثانية:ـتــالف -
اؿّعمىّنظريةّالقذيفةّالسحريةّأوّالتأثيرّالمباشر،ّوأكدتّعمىّالتأثيرّالمحدودّلوسائؿّاالتص

ّ ّوجودالجماىير ّمف ّّانطالقا ّأخرى ّعمىّّاجتماعيةعوامؿ ّجميعيا ّتؤثر ّوثقافية واقتصادية
ّاسيّوقياساتّالرأيمجاؿّالتأثيرّالسيّ،ّوتركزتّالدراساتّخاصةّفيسموكياتّوتوجياتّاألفراد

ّتيارّالمرشحيفّلالنتخابات.العاـّأثناءّإخ
ّ الفترة الثالثة:- ّإلى ّالستينيات ّمف ّتطور ّبدراسة ّواىتمت ّىذا ّآثارهّيومنا ّودراسة التمفزيوف

ّاألثرّوالتأثيرّالمحتمؿّلمجميورّةإشكاليّؿّالمعارؼّوالقيـ،ّكماّأعادتّطرح،التيّتشمّالبعيدة،
ّال ّلمظاىرةفي ّوالمنيجية ّالنظرية ّاألطروحات ّبتعدد ّالفترة ّوتميزت ّالقراءة ،(1)وسيمة، ّأف ّكما
ّلتطورّدراساتّالجميورّترتبطّالتاري ّفيّآنياوتتداخؿّمعّخية ّعوامؿّوسياقاتّمحيطة ،ّعدة

ماتّوّوتاريخّتطورّوسائؿّاالتصاؿّواإلعالـّفيّحدّذاتيا،ّوأبرزّىذهّالسياقاتّمصالحّالحكّو
ّ ّاحتياجات ّالضاغطالصناعات ّالجماعات ّونشاط ّمّوة ّاىتمامات ّالدعاية ّالسياسيةروجي

ّ ّدور ّوتنامي ّالعاـوالتجارية، ّوالتطوراتّالمنيجيالرأي ،ّ ّلدراساتّاالجتماعية ّوالمعرفية ّّّالتية
ّ(2).اإلعالـّمفّالدائرةّاإليديولوجيةتمنحياّنوعًاّمفّالطابعّالعمميّيخرجّدراساتّ

                                                 
 8ّّّّ–6ّ،ّصالمرجع السابق،ّعزيزّلعبافّ-(1)

 34،ّصّّالمرجعّالسابؽّالمنطمقاتّالنظريةّوالمنيجيةّلدراسةّالتمقي،ّقساسيةّ،ّعميّ-(2)
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الوقوؼّعمىّنظريةّإعالميةّّاالتصاؿادّالباحثيفّوالمنشغميفّبدراساتّوبالمقابؿّالّيكّّّّّّّّ
ّ ّواحدة ّأو ّعمميا ّواتأثيرىامتفؽّعمىّكيفية ّالمعرفية ّلروافد ّبالنظر ّمنياّ، ّالتيّتستقي لنظرية

ّمفاىيميا ّبيفّالنفسيّّو، ّأخرىّّاالجتماعيوالموزعة ّومفّجية أفّوالثقافيّوالسياسيّوالمغوي،
وضعتّفيوّإطارًاّنظريًاّثّومشاىداتّوصمتّمرحمةّمفّالتطوّرةّأبحاالنظريةّذاتياّىيّمحصم

ّ ّلما ّتفسيرهوعمميًا ّالنظريةّ(1)تحاوؿ ّمجاؿ ّفي ّالعممي ّالبحث ّأدبيات ّجعؿ ّما ّىذا ّولعؿ ،
ذجياّونماّاتجاىاتيافاتّويختمؼّتصنيؼّاالتجاىاتّوالمؤلبالعديدّمفّالروئّّوّعالميةّتتسـاإل

ّإلى ّباحث ّفّرآخرّمف ّعمى ّالقائـ ّاالتصاليةّ، ّالعممية ّطرفي ّبيف ّومداه ّوالتأثر ّالتأثير ضية
ّ.ّّوالجميورّالوسيمةّاإلعالمية

بينتّالدراساتّاألولىّلوسائؿّاإلعالـّبافّلياّتأثيراتّذاتّ المباشر:ــر رية التأثيــنظ 2-5-1
ّاالفتراضّمفّ ّىذا وقعّجديدّومباشرّعمىّالجميورّمشبيةّذلؾّبالحقفّفيّالعروؽ.ّمستمدة

الثورةّالصناعيةّفيّأوروباّوماّصاحبوّمفّتفتيتّلبنيةّالعالقاتّاالجتماعيةّمماّأدىّإلىّّنتائج
وليذاّكافّّ،إضعاؼّحصانةّاألفرادّفيّاإلحساسّبالوالءّواالنتماءّداخؿّالجماعاتّاالجتماعية

ّ ّوسائؿ ّخالؿ ّبالخبراتّمف ّوتزويدىـ ّاستمالتيـ ّالسيؿ ّّاإلعالـ.مف ّفقدّأما ّالثاني المصدر
ّّاستمد ّالقرف ّالتيّظيرتّبداية ّالنفسية ّالسموكية ّالمدرسة ّالتيمف الفعؿّّترىّأفّالعشروف،

ّ ّلمثيرات ّشرطية ّمنعكسات ّوفؽ ّيصاغ ّقابمةّّخارجية،اإلنساني ّمستقرة ّسموؾ ّنماذج تشكؿ
بمقارباتّعمـّالنفسّالتحميميّّارتبطت،ّكماّ"استجابةمؤثر/ّ"ّ(بافموؼ)تجاربّ لمتمييزّمفّخالؿ

ّتأثيرالقائمةّعمىّّاؾأنذ ّأفعاؿّاألفرادّقوة ّنفسّالغرائزّفيّتحديد ،ّوالتيّتفيدّأفّالناسّورثوا
ّّوالصفاتّاأل ّالالزمة ّبالدوافع ّالتيّتزودىـ ّلذلؾّسادّلممؤثراتّالمقترحةّلالستجابةلية ّوتبعًا ،

ّرـّوحمؿّالجماىيرّعمىّتغييأفّوسائؿّاإلعالـّقادرةّعمىّتشكيؿّوتكويفّالرأيّالعاّاالعتقاد
ّزيةّأثناءّالحربّالعالميةالدعايةّالناّذيّأحدثتوالألثّراّبعد،وتوجييياّحسبّرغبةّناقؿّالخبر،رأييا

                                                 
 129،130ّ،ّصّصّّمرجع سابقسناءّمحمدّجبورّ،ّّ-(1)
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ّعةّرغـّ،ّفيّتحريؾّمشاعرّالوالءّوالخوؼّوالبغضّلمعدوّلكيّتبقىّالروحّالمعنويةّمرتفاألولى
ّاعيةمتّالمجتمعاتّالصن،ّبعدماّتنالحإسياـّبشكؿّفعاؿّلصالحّاألمة،ّويركزواّطاقتيـّالحرماف

،ّمماّعززّمفّدورّوسائؿّاإلعالـّاالجتماعية،ّوتفككتّالروابطّوضعفتّالعالقاتّفيّاوروبا
قويّّوترىّىذهّالنظريةّأفّوسائؿّاإلعالـّتؤثرّبشكؿّ،(1)المتاحةّكأدواتّرئيسيةّإلقناعّاألفراد

ليو)كارتز(ّّعمىّالجميور، قةّالمطمىّمفّأّفّوسائؿّاإلعالـّذاتّالقّوّ)الزارسفيمد(ووىذاّماّأشارا 
ّمفّناحية ّبإطالؽّرسائميا ّالجماىيرّالمنتشرةّمفّالجانبّاألخرّدوفّأفتقـو ّفتتمقاىا يكوفّّ،

ّح ّولائؿّبينيا ّفيّالدـ ّتسريّمسرىّالحقنة ّاإلعالمية ّتحتّفالرسالة ّاإلبرة ذلؾّسميتّنظرية
ثّاليوـّيلحدواّ،السياسيةخاصةّفيّجوانبّالدعايةّّرغـّأفّىذاّاإلتجاهّلـّيفقدّبريقوّّ(2)،الجمد

ّالدوائّر ّفي ّاألكاديمية ّعودة ّّاتجاىاتعف ّاإلعالـ ّالقويّلوسائؿ ّبباقيالتأثير ّييتـ ّلـ ّأنو ّإال
ّ ّالعممية ّّاالتصاليةمراحؿ ّالرسالة ّمضموف ّّمتجاىالّومستقبميا،فأىمؿ ّاالجتماعيةالسياقات

جتمعّومازالتّالجماىيريّفيّالمّاالتصاؿلـّتستقرّوتنتشرّظاىرةّوسائؿّّآنذاؾ،ّحيثوالثقافيةّ
الحديثةّفيّوقتيا،ّكماّتميزتّّاالتصاؿبتكنولوجيةّوسائؿّّاالنبيارالجماىيرّلـّتتجاوزّمرحمةّ
والفكريةّوالنفسيةّّاالجتماعيةعمىّاألوضاعّالتيّتؤثّرّتواالضطراباالمرحمةّباألزماتّوالحروبّ

ّّلحإفراد ّالقمؽ ّّاالجتماعي،ويزداد ّتوجّالمما ّعف ّوحقيقية ّفعمية ّصورة ّاألفرادّيعطي يات
ّّّّّ.والجماعات

ّّّاالنتقائي:نظريات التأثير  2-5-2
ّوكنتيجةّالتجاىاتّالتأثيرّالمباشر،ّظيرتّعديدّالدراساتّالمتعمقةّبتأثيرّالمحتوىّعمىّّّّّّّ

ّّالجميور، ّالتيّتدفعيـ ّّلالىتماـوالعوامؿ ّأربعينياتّّالرسالة،بمحتوىّّانتقائيةبطريقة وبحموؿ
ّوالقنواتّالتيّيتمقىالقرفّالماضيّاتضحتّ ّدراسةّصفاتّالمذيع،ّومحتوىّالرسائؿ، ّضرورة

ّالشييرة:ىذهّالعوامؿّفيّمقولتوّّ)ىارولدّالزويؿ(جمع1948ّماتّومعّحموؿّمفّخاللياّالمعمّو
                                                 

 235،236،ّصّصّمرجع سابقممفيفّديفمير،ّ -(1)
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ّمف؟،ّماذاّقاؿ؟،ّفيّاإلجابةّعفّاألسئمةّالتالية:ّعمميةّاإلعالـ"تتمثؿّالطريقةّالمالئمةّلتصويّر
واالستجابة،ّالعالقةّبيفّالمنبوّّطرحّإشكاليةّاالعتقادىذاّوأعادّّتأثير؟يّبأّ؟،لمفّقناة؟،ّةبأي

الفردّفيّىذهّّالتذكر،ّإذّينتقيالتعرضّأوّعمىّمستوىّاإلدراؾّأوّّبفعؿّاإلدراؾّاالنتقائيّسواء
اإلعالـّباإلضافةّإلىّتدخؿّعوامؿّوسيطةّبيفّوسائؿّّالمستوياتّماّيتالءـّمعّماّيرغبّفيو،

السائدةّّاالفتراضات...،ّوقامتّىذهّالنظريةّعمىّوقادةّالرأيّ،سيرورةّالجماعةّثؿموالجميورّ
،ّخاصةّفيماّيتعمؽّبماّيعرؼّبالجماعاتّذاتّاألنماطّاالجتماععمـّفيّميدافّفيّتمؾّالمرحمةّ

ويعيشوفّّ،االجتماعيةتياّتمامارادّتتمايزّاى،ّومفادىاّأفّفيّالمجتمعّمجموعاتّأفاالستيالكية
جماعاتّالفرعيةّذاتّالسموؾّموفّأسموباّمميزاّفيّالحياةّمماّيشكؿّنوعاّمفّالفيّفئاتّيتقاس

ّأّو ّتتمايزّعفّالنمطّالعاـ الذيّأفرزتوّالثورةّّاالجتماعيالرئيسيّنتاجّالتنوعّوالتبايفّالخاص،
،ّحيثّلعبّدوراّىاماّفيّعيةّوماّصاحبياّمفّتطورّتكنولوجي،ّوأنماطّالحياةّالمدنيةالصنا

ّس ّأنماط ّألتشكيؿ ّالميموكية ّالجماعات ّمثؿ ّفئة ّكؿ ّوالنقابيةفراد ّنية، ّوالفنانيفّوالت، جار
عمىّثالثةّأصعدةّّعمىّالصمودّتكوف)كالبر(ّأفّقدرةّالجميورّّوالمبدعيفّوغيرىـ،ّوليذاّيرى

ّّّّّّ(1)،االنتقائيالتذكرّّ،االنتقائيّ،ّاإلدراؾاالنتقائيىيّالتمقيّ
أّفّالتغيرّاالجتماعيّيحدثّمعّثنائيةّاالتصاؿّالجماىيريّبعدّمفّفيماّراـ(ّػػ)شوأكدهّّّّّّّّّ
عميوّنظريةّالعالقاتّاالجتماعيةّكنتيجةّلدراسةّتأثيرّوسائؿّاإلعالـّّوىذاّماّطمؽّ،والشخصي

ّلممادةّّاختياربكيفيةّّاالىتماـّالرئاسيةّاألمريكيةّمفّخالؿّعمىّحممةّاالنتخابات أفرادّفئةّما
فيّ،ّوكيؼّلعبّمحتواىاّدورّفيّالتأثيرّعمىّنواياىـّاالنتخاباتاإلعالميةّالمرتبطةّبموضوعّ

ّالتصويتع ّممية ّالفئات ّتأثير ّاف ّالنتائج ّكشفت ّحيث ّّاالجتماعية، ّالنوايا ّاالنتخابيةعمى
ّ،ومكافّاإلقامةّ،حزبيالّاالنتماءّوّ،السفحيثّكافّ،ّاإلعالميّظيرتّفيّحاالتّكثيرةّوالسموؾ
الفئويةّّتءااالنتمالقدّحددتّىذهّّ،لتعميـّمفّالمتغيراتّاألساسيةا،ّّواالقتصاديةوالحالةّّ،والنوع
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ّاالنتخابيةتعرضّاألفرادّلمادةّالحممةّّواتجاهواثرّىذاّليسّفيّدرجةّّاالىتماـمظاىّرّاالجتماعية
نماّفيّنوعّاآلثارّالتيّفحسب ،ّأدىّإلىّصياغةّمنظورّقدّيتركياّعمييـّمثؿّىذاّالمحتوى،ّوا 

ّّ(1)الجماىيري.جديدّلعمميةّاإلعالـّ
ماذاّتفعؿّوسائؿّّاالنتقائيّفيّحقيقتياّإعادةّصياغةّلمسؤاؿ:ّنظريةّالتأثيرّالمحدودّأوّإفّّ

ّالتأثير ّنظرية ّغرار ّوعمى ّوتأثيره ّحدوثو ّكيفية ّوتفسير ّلشرح ّومحاولة ّبالجماىير؟ ّاإلعالـ
ّتصاليةاالوجعمتّالطرؼّالثانيّفيّالعمميةّاديّفيّتصوراتياّأحّباتجاهّاىتمتّالتيّالمباشر
ّمفّجانبّآخرّأماطتّالمثاـّعفّجانبّىاـّفي،ّمتغيراّتابعاّلموسيمةّاإلعالميةالجميورّوىوّ

ّ.التيّيعيشّفيياّالفردّاالجتماعيةالروابطّوالقيـّوالسياقاتّّتأثيريتمثؿّفيّالعمميةّ
 نظرية التأثير المتواضع أو بعيد المدى:  2-5-3

ّويعودّالفضؿّإلىّدراساتّالتمقي،ّأوّجميورشكمتّىذهّالنقطةّبدايةّالدراساتّحوؿّالّّ
ّالذيّقدculture du pauvreّّريكاردّىوقارت(ّفيّكتابوّ")إسياماتّ ّـّفيوّوصفاّلممارسات"

ّفيّاألوساطّالعماليةّقراء ّالشعبية ّتشيرّاألولىّأفّاألفرادّالصحافة ّوتوصمتّإلىّفرضيتيف:
يّأّفّممارساتيـّلوسائؿّاإلعالـّغيرّأّ..،ةّمفّمحيطيـّالثقافيإلىّالمصادرّالمقتبسّيمجؤوف

ّوعّمفّالفصؿّبيف،ّأماّالثانيةّفتؤكدّعمىّوجودّناصةمعزولةّعفّحياتيـّاليوميةّوقيميـّالخ
ّ،ّيترؾّإمكانيةّلممتمقيّلمتفسيرّوالتأويؿ.استقبالياإرساؿّالرسالةّّو
لراىفّحوؿّاتّجميورّوسائؿّاإلعالـّوفؽّمقاربةّالتمقيّتتمحورّفيّالوقتّايإفّتحميؿّسموك

ّىي:ّتثالثةّاتجاىا
ّّّالنصوصّاإلعالمية ّتفسير ّبقدرة ّيتمتعوف ّاإلعالـ ّلوسائؿ ّالمستعمميف ّاألفراد أف

ّ)نصوص/صور/أصوات(ّ
 ّوركزتّالثانيةّعمىّالممارساتّالمنزليةّفيّاستعماؿّوسائؿّاإلعالـّمفّخالؿّأثر
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 الحياةّاليوميةّ

ّلوسائؿّاإلعالـّّاالجتماعيةّاالستعماالترّشموليةّوتحاوؿّحصّأماّالثالثةّفييّأكثر
ّّ.المنزليّخارجّاإلطار

ّالسبعينّّّّّّ ّفترة ّظيرتّفي ّياتّكتعبير ّتفسير ّعمى ّالمحدود ّالتأثير ّنظرية ّعجز ّّّّّّّأثرعف
ّواآلراء،ّوتجدرالجماىيريةّعمىّالمدىّالبعيدّوتركيزىاّعمىّمتغيراتّالمواقؼّّاالتصاؿوسائؿّ

ّوالتمقيّتّتمتّفيّمعظمياّحوؿّالتمفزيوفّومكانتوّفيّالفضاءّالمنزلي،اإلشارةّأفّىذهّالدراسا
ّبوصفوّتجربةّجماعيةّتساعدّعمىّالمرورّمفّالفضاءّالفرديّإلىّالفضاءّالعمومي،ّوحظيت

ّّّّّّ(1)المسمسالتّالتمفزيونيةّباىتماـّالباحثيف.
  واإلشباعات : االستخداماتأنموذج 

ّاالتجاه ّمتكاممةّفيّكتابّ"بصوّرّكافّأوؿّظيورّليذا الجماىيري"ّّاستخداـّوسائؿّاالتصاؿة
ّسنةّولػػ)ألييوكاتز، ّوسائؿّّ،1974بمممر( ّبيا ّتقـو ّالوظائؼّالتي ّبيف ّالمقارنة ّعقد ّخالؿ مف

الذيّحاوؿّالكشؼّعفّالوظائؼّ)أورنيايـ(ومفّأبرزّروادهّالفرد،عندّّاالستخداـاإلعالـّودوافعّ
ّ ّالمسمسالت ّتؤدييا ّالتي ّّمريكيةاألالنفسية ّربات ّدرسّتأثيرّّ،البيوتلدى ّالذي و)بيرلسوف(

ّ ّيفتقدوفإضرابّالصحافة ّالتيّتجعؿّالقراء ّمفّالدوافع ّّلمتأكيد ويبنيّىذاّّاليومية،صحيفتيـ
ّالتالية:ّاالفتراضاتعمىّجممةّمفّّاالتجاه
ّّاستخداـ ّتحقيؽ ّعمى ّبقدرتو ّعموما ّيرتبط ّاإلعالـ ّويغفؿّلّاألىداؼوسائؿ مجميور
ّالعفوية.ّاماتاالستخد
 البرنامج،ّوليسالوسيمةّاإلعالميةّأوّّارتباطّاالستخداـّبإشباعّالحاجاتّفيّاختيار 

 السموؾ،ّبمعنىّإلغاءّالتأثير.ّواتجاىاتّاالتصاؿالعالقةّالخطيةّبيفّ

ّّالجميور.ومصادرّأخرىّلتحقيؽّرضاّّاالتصاؿوجودّعالفةّتنافسيةّبيفّوسائؿ 
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ّّمحددة،بطرؽّّاحتياجاتيـتحديدّأوّتشخيصّدوافعيـّأوّّبقدرةّاألفرادّعمىّاالفتراض
ّّ(1)والتعميمية.يغفؿّذاتيةّأحكاميـّالتقديريةّوالفروقاتّالفرديةّفيّالمستوياتّالمعرفيةّ

 دراساتّاإلثنوغرافيةّفيّسبعينياتأفكارهّمفّالسوسيولوجياّالوظيفيةّوالّاالتجاهيستمدّىذاّ -

ّالتالي:ّالمباشرّالتيّتطرحّالسؤاؿدةّعفّنظرياتّالتأثيّرةّجديدةّبعيالقرفّالماضيّليطرحّإشكالي
ّأ" ّيفعؿّالناسّبوسائؿّاإلعالـ؟" جدًاّّتّىذهّالمقاربةّإلىّأّفّسمطةّالمرسميفّمحدودةفضماذا

حيثّأّفّوسائؿّاإلعالـّحسبّىذاّّودقتيا،وأّفّفكرةّوجودّمرسؿّأقوىّمفّاآلخرّتفقدّأىميتياّ
ّبدورّلوحةّاإلعالناتّّا؟،ّإنيفيماّيجبّأفّنفكرّالّتقوؿّلناّكيؼّنفكر؟ّبؿّاالتجاه التيّتقـو

تأثيرّأوّبمعنىّآخرّإفّّ،قاشّفيّالمجتمعنسجؿّفوقياّالمشاكؿّالتيّيجبّأفّتكوفّموضوعّن
ّبسببّانتقائية ّوالالمتمقيفّوسائؿّاإلعالـّمحدود ّأوّآنياًّ، ّمسارّ،ّألفّيمكفّأفّيكوفّمباشرًا

ّوقتًا، ّيتطمب ّاستخّ(2)التأثير ّموجووأف ّاألفراد ّطرؼ ّمف ّاإلعالـ ّوسائؿ أىداؼّّلتحقيؽّداـ
ّ،ّّّّّّاحتياجاتيـبرامجّمعينةّإلشباعّوسائؿّإعالميةّأّوّباختياراألساسّيقوموفّيحددونياّوعمىّىذاّ

أفّالمعنىّوالتأثيراتّّمفّفيّالثمانينياتّمفيوموّاعاتبواإلشّاالستخداماتلقدّعمؽّتيارّّّّّّّ
مشاركةّدوارّالتيّيضطمعّبياّالجميور،ّوأفّفؾّالرموزّيرتبطّبتولدّمفّتفاعؿّالنصوصّواأل

ّ ّاالتصاؿالجميور ّعممية ّالّ،في ّشكؿ ّالصدد ّىذا ّالتمفزيونيوفي ّ"dallas"داالسّمسمسؿ
مجموعةّّليباس(ّو)كاتز(ّمف)ّتاماّرموضوعاّيسمحّبالتحريّعفّىذهّالفرضياتّعمىّيدّكؿّمف

الذيّّالمسمسؿردةّداخؿّالمجموعاتّالمختمفةّليذاّنفبحوثّميدانيةّلتحميؿّالقراءاتّالثقافيةّالم
،ّحيثّأكدّعمىّتثميفّنشاطّمتمقيّالبرامجّالتمفزيونيةّوالتأكيدّعمىّتبثوّكؿّالقنواتّفيّالعالـ

ّ ّالنظرية ّبيف ّالوظيفيةالتوافؽ ّوالسوسيولوجيا ّإيجابيةالنقدية ّصفة ّالنظرية ّفأضفت ّعمىّ،
مفّّسمبيًاّوأنوّينتقيّبوعيّماّيرغبّفيّالتعرضّلوّالجميور،ّعكسّماّكافّيعتقدّبأنوّمتمقيا
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المنظورّّالوسائؿّوالمضاميفّالتيّتمبيّحاجاتوّالنفسيةّواالجتماعية،ّوليذاّيرىّ)كاتز(ّأفّىذا
ّىي:خمسةّفروضّقائـّعمىّ
 ّويستخدموّحسبّحاجاتو.ّالجماىيري،ّاالتصاؿالجميورّمشارؾّفعاؿّفيّعممية 

 ّاالجتماعية.الفروؽّالفرديةّوالتفاعالتّوالحاجاتّّاالستخداماتتتحكـّفي 

 .الجميورّىوّمفّيختارّالوسيمةّوالمضموفّالمذافّيشبعافّحاجاتو 

 ّوالمضموف.يحددّالجميورّحاجاتوّقبؿّالتعرضّلموسيمة 

 ّالجميور،ّوليسّمفّاستخداـعمىّالمعاييرّالثقافيةّالسائدةّمفّخالؿّّاالستدالؿيمكف 

ّخالؿّالرسائؿّاإلعالميةّفقط.
النشاطّعندّالجميورّىوّالدافعّاألساسيّلمتعرض،ّحيثّأفّاليدؼّمفّ)بمممر(ّأفّويرىّّّّّّّ

ّتؤثرّالعوامؿّالشخصيةّوالذاتيةّفيّتحديدّاإلدراؾّالحسيّتبعًاّلمفروؽفيّحيفّّ،ااإلدراؾّانتقائي
ّ(1).)دينسّماكويؿ(الذوؽّالسائدّفيّكؿّالثقافاتّحسبوالثقافية،ّوأفّاالختيارّيعبرّعفّّالفردية

يورّبالوسيمةّعمىّعالقةّالجمفيّالتأثيّرّجماعيةوالالنموذجّأىميةّالفروؽّالفرديةّىذاّّأبرزّوقد
ّعمىّاإلعالفّوانبثقتّعنوّوبرامجياّاإلعالمية ّخاصا ّتأثيرا ّالفروؽّالفردية ّحيثّأثرتّفكرة ،

ّيلموضوعّاإلقناعّأنوّأداةّتعديؿّالبناءّالنفسّواالجتماعيةمجموعةّمفّالدراساتّالسيكولوجيةّ
ّالداخميّلمفرد،ّحيثّتؤديّالعمميةّالديناميكيةّبيفّالتكويفّالنفسيّوالسموؾّالعمنيّالظاىرّإلى

ّاألقناعأفع ّبعممية ّالقائـ ّيريدىا ّالموقؼّالشرائيّاؿ ّالمواقؼّتعزيز ّأبرز ّومف نوعّمفّّاتجاه،
ّ ّبواسطة ّكماإثاّرالدواء ّالكبيرة ّومضاعفاتو ّعواقبو ّالناسّمف ّنفوس ّفي ّالخوؼ ّمعّة ّحدث
ّ.وغيرىاّالطيورّأمراضّأنفمونزا

ّاقائمالقةّبيفّالجميورّووسائؿّاإلعالـ،ّلقدّأدتّىذهّالفكرةّإلىّبدايةّمنظورّجديدّلمعّّ
،ّبؿّعنصراّنشطاّوفاعالّفيّعمميةّاالتصاليةعمىّأفّالجميورّليسّعنصراّسمبياّفيّالعمميةّ
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واإلشباعّعمىّكيفيةّّاالستخداـكزّنموذجّ،ّكماّيرتسائؿّاإلعالـالرسائؿّوالمضاميفّمفّّرّانتقاء
ّ.ّالجميورّواحتياجاتوسائؿّاإلعالـّلدوافعّّاستجابة

  األولويات:أنموذج ترتيب 
ّويعبرّعفّمقدرةّوسائؿّاإلعالـّفيّالتأثيرّعمىّوعيّالجميورّبقضاياّمختمفةّأوّلفتّّّّّّّ

ائؿّاالتصاؿّالجماىيريّتغطيتياّانتباىوّنحوىاّبحكـّافّاألخبارّوالمعموماتّكثيرةّوالّيمكفّلوس
ّبنفسّالكفاءة،ّباإلضافةّإلىّأفّالجميورّالّيمكنوّاستيعابّكؿّماّتنقموّوسائؿّاإلعالـّوليذا

ّّىناؾّّالنموذج،ّأفجدوؿّلألحداثّوالمواضيع،ّوالفكرةّاألساسيةّليذاّّتمجأّإلىّوضعّاألجندةّأو
ّوسائؿّاإلعال ّبيا ّالتيّتقدـ ّبيفّالطريقة ّالموضوعاتّإثناءّالحمالتّـعالقةّوثيقة ّاإلخبارية

ّمتتبعيّّاالنتخابية، ّيراىا ّالموضوعاتّكما ّىذه ّترتيبّأىمية أيّأفّوسائؿّّ(1)،األخباروبيف
ّتكتسيّفيّأذىافّاإلعالـّتعمؿّعمىّتنميطّالمشاىدةّمفّخالؿّالتركيزّعمىّمضاميفّمعينةّال

ّاألكثرّأىمية،ّوتأخذّاألولويةّفيّسمـالمشاىديفّأىميةّكبيرة،ّفتصبحّفيّاعتقادّالجميورّبأنياّ
ّاىتماماتو،ّمعّالتأكيدّعميياّوتكرارىاّطوؿّالوقت،ّأيّأفّترتيبّأوّتحديدّاألجندةّيعنيّتأثير

ّيفكر؟وماذاّّمف؟،ّعمى:الجميورّّانتباهوسائؿّاإلعالـّفيّمجاؿّتكويفّالرأيّالعاـّيتـّبتركيزّ
ّ"ّأخبارّوسائؿّاإلعالـبأّف:ّ(publuc opinion)ليياّ)ليبماف(ّفيّأحدّفصوؿّكتابووقدّأشارّإ

ّىيّالمصدرّالرئيسيّفيّأذىانناّحوؿّالشؤوفّالخارجيةّلمعالـ،ّوالتيّليستّفيّمتناولناّوبعيدة
ّالعالـ،"ّبمعنىّأفّعناصرّالسماتّالبارزةّفيّصورّوسائؿّاإلعالـّحوؿّعفّأنظارناّوعقولنا

تصبحّّأولوياتّوسائؿّاإلعالـّلجميور،ّأواالصورّالموجودةّفيّأذىافّيتـّنقمياّإلىّعناصرّ
ّالخصوصّأفّوسائؿّاإلعالـّأسيمتّفيّتغييرّّوتجدرّاإلشارةّ(2)الجميور.أولوياتّ فيّىذا

ّالفيـّلمواقعّوالحقيقة،ّألفّمعظـّالصورّالتيّنممكياّعفّالواقعّتصمناّعبرّالوسائطّاإلعالـ،
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ّّّ،ّالحضورّالمباشرّأثناءّوقوعّالحدثنعياّفتبنيّلناّالواقعّوبيذاّتقصيّالتجربةّالفعميةّالتيّيص

ّرسخّّّّّّّّ ّالتمقيّاالعتقادلقد ّوتجربة ّالفعمية ّفرؽّبيفّالتجربة ّالنقؿّوّبوجود ّومدىّوفاء ،
ّّالتزامو ّالحدثبأصالة ّنعتقد ّاإلعال، ّوسائؿ ّيعرؼأف ّما ّلتنتج ّالواقعيف ّصيرت الواقعّ"ّـ

ّّبالصورةّأوّاالفتتاف،ّألفّمسكوتّعنونةّالاإلعالمي"،ّوتوىمناّبأفّماّتقدموّىوّالواقعّفيّخا
ّاستحداثو. ّاإلعالـ ّالذيّتسعىّوسائؿ ّالواقع ّظؿ ّفي ّنما ّبّ(1)الخوؼّمنيا ذلؾّسمطةّوجسد

ّونمطّتفكيرنا ّالذيّانتبوّلوّ)ليبماف(ّقبؿّأكثرّمفّقرفّمفّالزمفّ،اإلعالـّحتيّعمىّعقولنا
ّمىّخمفيةّدراستيماّحوؿّاالنتخاباتعّ(ودونالدّشوّ،اربتوّالنظريةّالباحثافّ)ماكسويؿوصاغّمق

عمىّّالّيّطمعوفّوفيّضوءّدراستيماّخمصاّإلىّأّفّأفرادّالجميورّ،1968لرئاسيةّاألمريكيةّسنة
مقوفّ،ّبؿّيتعمموفّكيؼّيعخرىّعفّطريؽّوسائؿّاإلعالـّفحسبالشؤوفّالعامةّوالمواضيعّاأل

ّأوّموضوعّما ّعمىّقضية ّالذيّتصنعأىمية ّمفّخالؿّالتوكيد ّمفّ، خالؿّوّوسائؿّاإلعالـ
ّأىمية ّالظاىر ّفي ّحيثّتحدد ّاالنتخابية، ّالحممة ّأثناء ّالمترشحوف ّيقولو ّلما القضاياّّعكسيا

أجؿّتغييرّ،ّوالحقيقةّأنياّالّتممؾّالقوةّمفّمىّإحداثّتغييرّمعرفيّفيّاألفرادوبالتاليّالقدرةّع
"ّلتصبحّفيوّالناسعمىّ"ّماّيفكرّياّتستطيعّأفّتؤثرّماّيفكرّالناس"ّأيّتغييرّاآلراء،ّلكن"ّفي

الرأيّبصفةّأّوّاالتجاه،ّوليسّتغييرّالطرحّيعالجّأساساّمسألةّالتّعمـإفّىذاّّ(2).ميمةّفيّنظرىـ
ّفرضياتّّ،مباشرة ّفيّإطار ّالماضيّظيرتّأبحاثّجديدة ّثمانينياتّالقرف ّمف تحديدّوبداية

؟،ّالتقميديةّالخمسة:ّمفألسئمةّابدالّمفّّوكيؼ؟ّ؟فوأيّ،:ّمتى؟لبحثّفيّأسئمةاألجندةّتركزّا
ّأف ّإذ ّتأثير؟ ّبأي ّلمف؟ ّوسيمة؟، ّبأية ّفيّىذاّماذا؟، ّيفيد ّوسائؿّّالتحميؿ ّتأثير المستوىّأف

طريؽّإبرازّبعضّالسماتّاإلعالـّالّيتـّمفّخالؿّالتركيزّعمىّموضوعّماّوحسبّولكفّعفّ
ةّأوّسمبيةّآراءّأفرادّمفّإيجابيّوالتركيزّعميياّأيضاّوالتيّعالجتياّإحدىّالدراساتّحوؿّمدى
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تّاألنباءّوبرقياتّوكاالّ،التمفزيوفألجنبيةّمفّخالؿّأخباّرالجميورّاألمريكيّبخصوصّالبمدافّا
يوقظّّ–والتيّتمثؿّعمميةّنفسية-حيثّأفّالتركيزّعمىّمظاىرّالتعرض،ّوبعضّالجرائدّاليومية

ّحصمّو ّالتي ّالمعمومات ّذكريات ّالمشاىديف ّفي ّىذه ّحوؿ ّسابقا ّعمييا ّينمحّّ،المسائؿا كما
،ّفعمىّسبيؿّالمثاؿّإفّموقؼّاالتصاليةمجميورّيستعمموّلتأويؿّالرسائؿّلالتركيزّسياؽّقبميّ

العربيّاإلخباريّمفّخالؿّتغطيةّأوضاعّّالمسمميفّالمرجعيّمفّالييودّتوقظوّوسائؿّاإلعالـ
ّ.فيّاألراضيّالمحتمةّفالفمسطينيي
ّأكبرّمفّدورّالجرائدّفيكماّتوصؿّنتائجّالدراسةّإلىّأفّأّّّّّّّ ّخبارّالتمفزيوفّتمعبّدورا

ّواالتجاىات ّالعاـ ّالرأي ّيشكمونياّتكويف ّترابطيةالتي ّعالقة ّلو ّلألخبار ّأكثر ّاالنتباه ّوأف ،ّ
ّلقدّحاوؿّىذاّالمقتربّإعادةّاالعتبارّلنظريةّالتأثيرّالقويّلوسائؿّاإلعالـّ(1)باآلراءّاإليجابية.

رّالوسيمةّفيّتحديدّأوّترتيبّاألولويات،ّوالجميورّبماّيحمموّلكفّمفّخالؿّالمزاوجةّبيفّدّو
ّمراحؿ، ّالقويّعبر ّالتأثير ّعف ّتعبر ّفإنيا ّالتشبيو ّوأفّصح ّنفسي، ّوبعد ّمعرفية ّخمفية ّمف
ّوتحيمناّإلىّأطروحاتّجديدةّلقضيةّتشكيؿّالرأيّالعاـ.ّولكفّقبؿّالتطرؽّليذاّالطرحّنستعرض

ّأحدّمتغيراتّىذهّالدراسة.ّباعتبارهبعدّالثقافيّوىوّالّالمدى،بعادّالتأثيرّبعيدّأ
 :أنموذج المؤشرات الثقافية 
ّ،ّبالموازاةاألمريكيّإثرّتصاعدّأعماؿّالعنؼّشكمتّنظريةّالثقافةّانشغاؿّداخؿّالمجتمعّّّّّّّ

،ّإيفّشكمتّأفالـّومسمسالتّالعنؼّالحيزّاألكبرّالعنؼّالتيّكافّيقدمياّالتمفزيوفمعّصورّ
كونغرسّاألمريكيّبالّمماّدعىّامجّالتمفزيونيةّفيّفترةّالستينياتّوالسبعينيات،مفّمضموفّالبّر
ّ ّالظاىرة،إلىّتشكيؿّلجنة ّلدراسة ّ)جربندر(ّفقامتّمجموعةّرسمية ّمفّالباحثيفّعمىّرأسيـ

ّالبرامج ّوأشكاؿّالعنؼّالّ،بتحميؿّمحتوىّىذه ّعفّعدد ّباألرقاـ ّفيّشكؿّتقارير تيّوتقديميا
ّالتمفزيوف ّ)جربندر(ّّ،يعرضيا ّالعنؼ،فكّوف ّمف ّىائؿ ّالتمفزيوفّيعرضّكمًا ّأف فكانتّالنتيجة
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ستراتيجيةّلدراسةّتأثيرّالعنؼّ أخرىّعمىّّتوسموكيابناءّعمىّىذهّالمالحظاتّىيكاًلّنظريًاّوا 
،ّحيثّيعتبرّالتمفزيوفّىناّوسيمةّتثقيؼّالتيّبإمكانياّالتأثيرّعمىّمدىّبعيدّفيّمعتقداتّالناس

ّيزرعيا،ّطرؽّإدراؾّاألفّر ّيفعؿّالفالحّفيّأرضيوّعندما ّكما أفّّافتراضمفّّانطالقاادّتماما
ّعمىّمشاىدةّ بالخطرّوالخوؼّفيّ،ّيكتسبّشعوراّصورّالعنؼّفيّالتمفزيوفالفردّالذيّيداـو

،ّإّفّالخوؼّوالقمع،ّمماّيؤديّبوّإلىّالعنؼّوالعدوانيةّوالتيّتؤديّبدورىاّإلىّحياتوّالحقيقية
ّّ(1)يّالوقتّالذيّيوىـّبأنوّيعالجيافّاالجتماعيةتمفزيوفّيحطـّبنيةّالرقابةّنموذجّالعنؼّفيّال

ّفأدخؿّبذلؾّالمجتمعّفيّدائرةّمغمقةّمفّالعنؼّوالعنؼّالمضادّوخمؽّقمؽّاجتماعيّوّقوض
ّّ.ّبوّأخرىّمرتبطةّبشكؿّأوّبأخرّاجتماعيةوعاداتّّتسموكياالعالقاتّوغّيرّمفّ

  الصمت:نظرية لولب  

ّاّإلعادةّاالعتبارّلفكرةّالتأثيرّالقوىّلوسائؿّاإلعالـّطرحتّالباحثةّ)إليزابيتّنويمو(،امتدادّّّّّ
ّحيثّدعتّإلىّاعتبارّالتمفزيوفّمفّأىـّوسائؿّاالتصاؿّالجماىيريّفيّفكرةّلولبّالصمت

ّيّالعاـ،ّوىيّعمميةّديناميكيةّتتداخؿّفيياأوبالتاليّفيّتشكيؿّالّرّالمتمقيتأثيرّعمىّالجميورّ
ّمحوريا.نفسيةّواجتماعيةّوثقافيةّوسياسيةّتمعبّفيياّوسائؿّاإلعالـّدوراّّؿعوام

حيفّتتبنىّآراءّّاإلعالـّجوىرّىذهّالنظريةّقائـّعمىّاإلساسّالذيّيؤكدّعمىّأّفّوسائؿّّّّّّّ
ّلمموقؼ ّاألكبرّمفّالجميورّسوؼّينحو ّفإفّالقسـ ّمفّالزمف، ّخالؿّفترة ّواتجاىاتّمعينة،

األفكارّمعّوبالتاليّيتشكؿّالرأيّبماّينسجـّإلعالـّلماّلياّمفّقوةّتأثير،ّوسائؿّاّالذيّتدعمو
ّ)الصمت(،فإنيـّيتخذوفّموقؼّ،األفرادّالمعارضوفّلمقضيةّالسيماّالتمفزيوف،ّأماتيّتدعميا،ّال

ّاألكثرّّالضطيادّتجنباًّ ّّالمؤيدة،المجموعة ّمفّالعزلة ّيحجبوفّأراءىـّاالجتماعية،خوفا ّليذا
ّتعرضوّوسائؿّاإلعالـ،ّويكونوفّأقؿّرغبةّفيّالحديثّمعّاآلخريف،ّعمىّعكسّالمخالفةّلما

ّاالجتماعي.يميموفّلمفصاحّعنياّلمحصوؿّعمىّالقبوؿّّموافقة،ّحيثالذيفّلدييـّآراءّ

                                                 
 13،14،ّصّصّّمرجع سابقعزيزّلعبافّ،ّّ-(1)
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وعميوّيظؿّالرأيّالذيّتتبناهّوسائؿّاإلعالـّيقوىّوينتشرّوالعكسّصحيحّبالنسبةّلرأيّّ
ّلنحصؿّفيّالنيايةّعمىّأثرّلولبيّيزدادّّالصمت،إلىّّمجئوففيالمخالفيفّويسببّضغطًاّعمييـّ

ّاإلعالـ، ّوسائؿ ّتتبناه ّالذي ّالسائد ّالجانب ّتجاه ّّميال ّالنظر ّالحقيقيبغض ّالموقؼ ّعف
ّالمسارّنتيجةّ.(1)لمجميور ّالباحثةّأفّوسائؿّاالتصاؿّالجماىيريّىيّالمتسببّفيّىذا ّلتأكد

ّ:تتمخصّفيةّبطبيعةّالوسيمةّوالتيّالعوامؿّالمرتبط
 ّأفّالرسالةّمتكررةّوعمىّفترةّممتدةّمفّالزمف 

 والتأثيرّالشامؿّعميوّجميورّّاستيداؼ 

 ّوتكييفياّمعّالرسالةّبدقة،تحديدّأىداؼّالعممية 

كؿّىذهّالعوامؿّتؤديّكماّترىّ)إليزابيتّنيوماف(ّإلىّتقميؿّفرصةّالفردّالمتمقيّأفّيكّوفّلنفسوّ
ّ ّمستقالّحوؿّالقضايا ّفيّالتأثيرّعمىّتكويفّّرة،المثارأيًا ّفيّفرصةّوسائؿّاإلعالـ ّيزيد مما

ّباإلضافةّإلىّبعضّعوامؿّالمساعدةّعمىّىذهّالنظرةّأوّاإلتجاهّّ،الرأيّالعاـّواتجاىاتأفكارّ
ّبياّيحرصّحيث ّوالمشاركة ّنظرىـ ّوجيات ّإبداء ّعمى ّلرأيّاألفراد ّيميموف ّيجعموىـ ّمما ،

ّ:ّيّأفّّاألغمبيةّالتيّتتحّليـّىذهّالفرصةّوى
 ّإبداءّالرأيّيمنحّالفردّاإلحساسّباإلنتماءّإلىّرأيّاألغمبية 

 ّيميؿّالفردّإلىّالتخاطبّمعّمفّيتفقوفّمعوّباآلراءّأكثرّمفّالذيفّيختمفوفّمعو 

 يميؿّاألفرادّإلىّإبداءّآرائيـّعندماّيشعروفّأنيـّأكثرّعددًا،ّويمثموفّاألغمبية 

 وتقديرّالمرءّلذاتوّيدفعوّإلىّإبداءّرأي 

األقؿّحظًاّّأوّاالستبداديةاألنظمةّّاألغمبية،ّوفيالضغطّلصالحّرأيّّازدادويزدادّالصمتّكمماّ
ّ(2).فيزدادّالصمتّلوجودّأجيزةّالدولةّالقمعيةّفيّالديموقراطية

                                                 
 122،ّصّّسابقالرجع المسناءّمحمدّالجبور،ّّ-(1)

 124،ّّنفسو رجعالمسناءّمحمدّالجبور،ّّ-(2)
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ّّّ ّتفسير ّالمواقؼإف ّأغمب ّفي ّوالموافقة ّبالقبوؿ ّمتواصمة ّلولبية ّعممية ّبعد ّالصمت
بعضّّاستثنيناإذاّميّإليياّتفيّالثقافةّالشرقيةّوالعربيةّالتيّننعمىّاألقؿّّدقيؽغيرّّاالجتماعية

الحاالتّذاتّالبعدّالوجدانيّأوّالحرجّ،ّوقدّأشارتّالباحثةّإليياّبأفّالصمتّفيّالدوؿّالناميةّ
جةّقمعّأجيزةّالدولةّّوالتيّلـّتترسـّفيياّاألنظمةّالديموقراطيةّيعبرّفيّأغمبوّعفّالرفضّنتي

ّ ّتعبر ّوسوالذي ّعنو ّوىي ّالصامتة" ّ"األغمبية ّبعبارة ّنفسيا ّاإلعالـ ّترفضّائؿ راءّاآلعادة
،ّغيرّأفّىذاّغيرّالرسميةّالتيّتمثؿّالمعارضةّالمطروحةّسوءّالرسميةّالتيّتمثؿّالسمطةّأو

ّالصمتّلمتعمقةّبأفّوسائؿّاإلعالـّتحاصرالنظريةّخاصةّايقمؿّمفّاألفكارّالتيّجاءتّبياّال
ّ.األفكارّالتيّالّيعبرّعنياّتموتّألفّوتحولوّإلىّعمميةّتأييد،

 النظرية النقديـة: 2-5-4
ّتمثؿّأعماؿّ)ستيوارتّىاؿ(ّحوؿّالدورّاإليديولوجيّلوسائؿّاإلعالـ،ّلحظةّمفصميةّفيّ

ّوسائؿ ّحوؿ ّالنقدي ّالبحث ّمف ّمختمؼ ّشكؿ ّواستحداث ّالوظيفي، ّالتحميؿ ّدحضّمسممات
ّالتوزيع،اإلنتاج،ّالتدوير،ّإلىّأربعّمحطاتّىي:اإلعالـ،ّحيثّقسـّسيرورةّاالتصاؿّالتمفزيونيّ

ّاالستيالؾ،ّإعادةّاإلنتاج،ّتتميزّعفّبعضياّالبعضّفيّعممياّوشروطّتشكمياّوبقائيا،ّلكنيا
ّالمؤسسات.مرتبطةّبناًءّعمىّعالقاتّالسمطةّبيفّ

يرّذلؾّأّفّخططّاإلنتاجّلحظةّالتشفّالوقت،أماّالجميورّفيوّالمتمقيّوالمصدرّفيّنفسّّّّّّّ
ويمثؿّالجميورّمصدرّّتحكميا،والقواعدّالمينيةّالتيّتبنىّعمىّتصوراتّالمؤسسةّالتمفزيونيةّ

ّثالثّأصناؼّىاؿ(ّفيّىذاّالخصوصّالرسالة،ّباعتبارهّمعنيّبعمميةّفؾّالتشفير،ّويحددّ)س.
ّلمجميّو ّوالمعارضرّىي: ّوالتفاوضي،المييمف، لبةّوالطبيعيةّاألوؿّيمثؿّوجياتّالنظرّالغاّ،

ّوالحتميةوال ّشرعية ّالنظاـ ّالغالبّعمى ّالعاـ ّالذوؽ ّأي ّأماالجتماعي، ّبقراءةّ، ّفيقـو ّالثاني ا
ّبن ّإطالرسالة ّعمى ّّاراء ّمختمفة ّورؤية ّالّومناقضةّأومرجعي ّالمصمحة ّكتفسير ّبأنياّ، طنية

ّحيثّيتبنىّجزءّمف،ّالصنفيفّ،ّوالثالثّىوّالتفاوضيّويمثؿّمزيجّمفمصمحةّالطبقةّالحاكمة
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ّ.واقعوّالموضوعيّومصالحوّالفئويةّ،ّويستمدّجزءّآخرّمفييمنةالقيـّالم
وفيّىذاّالسياؽّكانتّدراسةّ)شارلوتّبرانسدوف(ّو)ديفيدّمورلى(ّالتيّركزتّعمىّتحميؿّ

ّاىتمتثـّالكبرى،ّّاالجتماعيةقةّبالمسائؿّالبرامجّاإلخباريةّعامةّوالبرامجّالسياسيةّذاتّالعال
ّ ّالمتعمقة ّالمسائؿ ّبكؿ ّّتصاؿباالالحقا ّلمجميور ّالموجية ّاإلنتاجّالعاـالسياسي ّأشكاؿ ّثـ ،

بيدؼّّكوميديا،ّمنوعات،ّدراما،ّرياضية،التمفزيونيّذاتّالصبغةّالجماىيريةّلمختمؼّالبرامجّ
ومساىماتياّفيّتشكيؿّالذوؽّّالحياتية،التعرؼّعمىّآلياتّىذهّالبرامجّفيّمعالجةّالتناقضاتّ

ّالدراسةّ.وتعودّالخمفيةّالتاريخية(1)العاـ ّلمتقميدّالنقديّإلىّمدرسةّفرانكفورتّالتيّأشارتّإلييا
ّاالقتصادحيثّحاولتّإيجادّبعدّأخرّلمماركسيةّمفّخالؿّعالقةّّلمبحث،النظريّّالمدخؿفيّ

مفّتحميؿّّاانطالقعميوّّاصطمحائؿّاإلعالـّوالتحميؿّالثقافيّأوالتصنيعّالثقافيّكماالسياسيّلوس
االجتماعية،ّفييّلمعالقاتّشاممةّأيّمفّخالؿّخارطةّّالنصوص،جّخاّرالثقافيةّمفّتّالدراسا

ّلممجتمع.ّتركزّعمىّإنتاجّالثقافةّلتشرحّداللتياّالشعبيةّومكانتياّفيّالتجربةّالكمية
 ي: ـــــقـــمــتــرب الــــتـــمق (1

ياّويبحثّفيّالكيفيةّالتيّيضفيّبّالثقافية،يستمدّمقتربّالتمقيّمعانيوّمفّالدراساتّّّّّّّّ
ّالثمانينيات،ّوأصبحالذيّظيرّمعّبدايةّّاإلعالمية،الجميورّمعانيوّعمىّالنصوصّوالرسائؿّ

سواءّّالـاألعّماّمفّدراسةّحوؿّتأثيرّوسائؿّالمعاصرة،ّألفقسماّضرورياّفيّبحوثّاإلعالـّ
ّتستطيعّأفّتتجاىؿّذلؾّالتوثيؽّالدقيؽّ كانتّتعنىّباإلشيارّأوّالبرامجّالتمفزيونيةّالمتنوعة،

)ديفيدّمورلي(ّومفّأبرزّالمساىماتّأعماؿّمثمماّتقدموّدراساتّالتمقيّالتأويؿّواالستجابةلعمميةّ
ّالتالية:تتمخصّفيّاألفكارّّالتي

ّّةّمفّأجؿّالبحثّفيّالتفاعالتّبيفمفّحيثّالمنيجيةّتطبيؽّالبحوثّاإلثنوغرافي
 أفرادّالعائمةّأماـّشاشةّالتمفزيوف

                                                 
 .122،123صّصّّّ،المرجع السابقّ،أرمافّماتالر/ّميشاؿّمارتالرّ-(1)
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ّّّفيّبانعكاساتوّاالىتماـورةّنطاؽّالعائمةّوضّرّمفّتتـّفيّسياؽّأوسعّةأفّالمشاىد
مادياتّّ..،واإلثنيةّواإليديولوجيةّوالسمطةحيثّتحددّقضاياّالطبقةّعامة،ّإطارالمجتمعّوالثقافةّ
 .عالـّالحياةّاليومية

ّّفّتكنولوجياتّاإلتصاؿّمفّبيفّعددينبغيّالنظرّلمتمفزيوفّعمىّانوّوسيمةّواحدةّم
 والياتؼ،ّوغيرىماوفضاءّإلىّجانبّالحاسوبّويشغؿّوقتاّّالوسائؿ،مفّ

ّّدّحيثّأصبحتّالوحدةّالقاعديةّليسالتركيزّعمىّحركيةّالسياؽّالجماعيّلممشاى
ّتحمموّمفّعقيدةّوتاريخّوثقافة،ّالتيّتؤثرّفيّقابميةّوعدـّقابميةّاألفراد ّبما ّاألسرة ّالفردّإنما

ّا ّأفراد ّبيف ّالفروقات ّالحركية ّوتعني ّاإلعالمية ّالتكنولوجياتلممادة ّباستعماؿ ّوعالقتيا ّلعائمة
ّ(1)المختمفة.
لقدّتـّاالنتقاؿّفيّىذهّالدراساتّمفّالنموذجّالذيّيفسرّفعؿّوسائؿّاالتصاؿّانطالقاّّّّّّّّّ

ّ،ّوفيمفّنموذجّأحاديّإلىّنموذجّتفاعمي،ّأوّالتمقيّالمصدرّإلىّنموذجّيكشؼّأىميةّمف
ّالسياؽ ّّتبدوّىذا ّالرمزيةالتفاعميمنظوّرتأثيرات ّسّوّ،ة ّخاصة ّاألدبوالبنيوية ّكماّ،سيولوجيا

ّاإلنسافّباألأضفىّ ّتمثؿّفيّعالقة ّجديدا ّالتكنولوجيّبعد ّليستّمحايدةّالتطور ّباعتبارىا لة
ّّتالسموكيابعضّّتفرزّألنيا ّمعيا ّلمتكيؼ ّالفرد ّتدفع ّالتي ّترىّالجديدة ّالمجاؿ ّىذا وفي

ّ ّاالجتماعية)جوسيافّجوت( ّمتشابكيفوأّبأفّبعديّالديناميكية ّالتكنولوجيا ّوأفّممارساتّثر ،
ّ.االجتماعيةوساطةّمزدوجةّمفّالتقنيةّالمستعممةّوالمعانيّحوؿّّاالتصاؿّتتمحور

ّىي:ّانشغاالتعمىّأربعةّّسوسيوتقنيةّتجيبمقاربةّّفميشي(ّويطرحّبيذاّالخصوصّ)باتريس
 المستعمميف.ّتحميؿّكيفيةّتداخؿّعوالـّالميندسيفّوالصناعييفّو -

 وكيفيةّسريانياّوالتفاعالتّلالستعماؿالمسبقةّّىداؼباألإيّّاالتصاليبالفعؿّّـاالىتما -

 الناجمةّعنيا.

                                                 
 354،355،ّصّصّمرجع سابقعبدّالرحمافّعزي،ّالسعيدّبومعيزة،ّّ-(1)
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 ذاتّالصمةّبالفعؿّالتقنيّالقدرةّعمىّفيـّالظواىرّالمتوقعةّ -

 ّاالستعماؿتطورّمراحؿّ -

ّإطار ّضمف ّيندرج ّتقني ّنشاط ّأي ّأف ّسوسيوثقافي،ّذلؾ ّيأتيّمرجعي ّاإلطار ّىذا ّوضمف
ّّّّّّّوالحاسوب...،ّّّّّّّّّوالياتؼ،ّوالفيديو،ّكالتمفزيوف،ولوجياتّالمنزليةّالتعامؿّمعّالتكن

ّالتمقيّيّالسريعّفيّالسنواتّاألخيرةّّرالتقنّومعّالتطورّّّّّّّ افقتوّتغيراتّأخرىّأعطتّمفيـو
وأصبحّيطمؽّعميوّ"عالـّماّبعدّالجميور"،ّّفيّالزمافّوالمكافّلمجميورّبعداّالماديّوالمحدود

المطمؽّلمتمقيّفحسب،ّولكنياّقضتّعمىّالقيودّالتيّّاالختيارالرقميةّلـّتمنحّحريةّذلؾّأفّ
الرقميّيمنحّّاالتصاؿويتوقعّالخبراءّأفّنظاـّّجميورىا،تفرضياّوسائؿّاإلعالـّالتقميديةّعمىّ

ّمف ّوغيرىا ّوالتصغير ّوالتكبير ّالرؤية ّوزاوية ّوالبعد ّالقرب ّمثؿ ّالحدث ّعف ّدقيقة ّتفصيالت
ّ(1)المرسؿ.عفّّواستقالليتولدالةّعمىّسيادةّالمتمقيّالعممياتّا

ّتقنيةّاالستعماؿّتبقىّأفّإفّالحديثّعفّتحوالتّفيّفيـّالجميورّسابؽّعفّأوانوّذلؾّّّّّّّ
ّالمعنىّّذات ّلفيـ ّوالخبرّوأفّّاالتصاليتأثيرّمحدود ّالمرسؿّفيّأصؿّالصورة ّيتحكـ طالما

ّتقيـّحدودّفاصمةّبيفّّشبكةّاألنترنتّالتيّالّتثنينااسالجاريّيتعمؽّبطريقةّعرضيا،ّإذاّّالتغيير
ّ،ّناىيؾّعفّثقؿّالمحدداتّاالجتماعيةّواالقتصاديةّوالسياسيةّوالثقافيةّالذيقبؿالُمرسؿّوالمست

ّعمىّمستوييفّاألوؿّاإلنت ّفيّالتقنية ّالتجييزّتمؾّالخصائصيتحكـ ّوالثانيّاجّحيثّيحمؿ ،
ّكداؼّوالغاياتاالستعماؿّمفّحيثّاألى ّلتفكيؾّرموزّاالتصاؿ،، ّأفّالتمقيّليستّعممية ّما
ّ.الالتّوالمعانيبقدرّماىيّبحثّفيّالد

 مفّ-لالتصاؿّمفّخالؿّالتساؤؿّالسياسيّاالقتصاديبدأّّالسياسي: االقتصادمقترب  (2

ّيعبرّعنوّالدراساتّالثقافيةّانتيتحيثّ  اإلعالـ عفّالخمؿّفيّتدفؽ-بصناعةّالثقافةّّأوّما
ّبي ّالثقافة نتاج ّلمتنميةوا  ّالفاصؿ ّالخط ّجيتي ّعمى ّالواقعة ّالدوؿ ّف ّالسياسات، ّفاصطدمت
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،ّلقدّأنشأّنحوّالتدويؿّيسيرّالحكوميةّالراميةّإلحداثّديمقراطيةّالثقافةّبالمنطؽّالتجاريّالذي
ّوّ،االجتماعية،ّمفّخالؿّتطورّالقوىّحيثّيدريّأوّالّيدريّشروطّفنائوّالنظاـّالرأسماليّمف

ّتناقضاتوّاحتداـ ّح، ّشعاراتو ّمع ّيتطابؽ ّال ّالرأسمالية ّتاريخ ّأف ّالتطورّيث ّنحو الجذابة
،ّإفّوحدةّلتخمؼّفيّالعديدّمفّمناطؽّالعالـبؿّعمىّالعكسّإنناّنشاىدّتطورّاّ،والديمقراطية

،ّأّفّىذهّرتكوفّفيوّالدوؿّواألمـّمجردّعناصتحميؿّالرأسماليةّالمعاصرّىيّنظاـّالعالـّالذيّ
"ّـعالّ-اقتصادويحددّمفيوـّ"ّالمؤرخ)إيمانويؿّفالرشتايف(حّالذيّصاغوّالفرضيةّتمتقيّمعّالطّر

ّثالثة ّمستويات ّعمى ّالواقع ّالعالـفضاّ:في ّ"مركز ّقطب ّوجود ّجغرافي، ّتتوسطّ"ء ّمناطؽ ،
ّالعالقةّبينياأوّىوامشّتابعةّوخاضعةّلحاجياتوّالمركز عمىّالتبادؿّغيرّالمتكافئّفيّّ،ّتقـو

ّّجزءًاّأساسياًّّالتيّتشكؿّاالتصاؿّاتّتجاريةّبماّفيياّشبكاتفضاءّكونيّواسعّعفّطريؽّشبك
ّوأنماطّإنتاجو.ّتراتبيتوفيّصياغةّمركزيةّالعالـّوّ

ّّاالنقساـالتيّأفرزتياّالحربّالباردةّطبعتّّ-سابقاًّّ-إفّالقطبيةّّّّّّّّّّ ّاالجتماعيةفيّالعمـو
لمبحثّّيّالعاـّإلىّمجاؿّجديدلبحوثّالرأ)الزارسفيمد(ّفيّالجمعيةّاألمريكيةّّفدعيّلالتصاؿ

ّّاالجتماعيةّالييئاتّالفاعمةّفيّالساحةالعالقاتّمعّالمجموعاتّّوّوتعزيزّ"الدوليّاالتصاؿ"ّىو
ّالتنميةّوالتحديثّتباستراتيجياالمرتبطةّّاالتصاؿكماّأفّمقارباتّمشكالتّ،ّالضفةّالمقابمةّفي

ّ ّخمفية ّدوف ّتفيـ ّأف ّيمكف ّالثالثّال ّالعالـ يديولوجيتيفالّاالنقساـفي ّوا  ّمعسكريف ّبيف ّثنائي
ّوالذيّالحديثة،واإلعالـّّاالتصاؿالصناعيّوالعسكريّلتكنولوجياتّوالتطويّرالمذيفّنشطاّالبحثّ

ّّ(1)فرضّمتطمبّاألمفّالوطنيّعمىّدوؿّالعالـّالثالث.
التيّّالسياسيّيقيـّالحجةّلالقتصادوعمىّىذاّاألساسّيشير)كيراف(ّأفّالتقميدّالراديكاليّّّّّّّّ

السياسةّّوأفّالنقاشّالعاـّفيّ،االقتصاديـّمشكمةّبقوةّتنظيمياّالسياسيّّوأفّوسائؿّاإلعالتفيدّ
،ّمفّوتأثيراتوّماديةّمفّخارجّمجاؿّالخطابّالعاـوالثقافةّفيّىذهّالوسائؿّتتحكـّفيوّالقوىّال
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عمىّّقتصاداالىذاّالمنطمؽّييتـّصاحباّىذهّالنظريةّ)جريمافّميردوش،ّبيترّجورديف(ّبعامؿّ
ّاإلعالـّحساب ّوسائؿ ّتحميؿ ّالمحتوىّفي ّعمى ّويركزاف ّعمميا، ّوكيفية ّممكيتيا ّبنية ّ،تحميؿ

الجماىيريّّاالتصاؿّوالسياسيّيمثؿّفيوّاالقتصاديحيثّتعتبرّوسائؿّاإلعالـّجزءّمفّالنظاـّ
حوؿّّموماتيا،ّألفّمعظـّاإلفرادّتتمقىّمعاالقتصاديوّّاالجتماعيِلَشْرَعَنةّالنظاـّالطبقيّسيمةّّو

ّ.ؿّاإلعالـمفّوسائّاالجتماعيّالبناء
ّ،االجتماعيوأفّالرقابةّعمىّىذاّالتدفؽّيتركزّبأيديّالجماعاتّالموجودةّفيّقمةّالبناءّّّّّّّ

ذاعيةمفّخالؿّالشركاتّالكبرىّ ّّّوبالتاليّتركيزّودارّنشر،ّ،،ّوجريدةتجمعّبيفّقناةّتمفزيونيةّوا 
ّ،عنوّتقميصّمصادرّاإلعالـّماّينجر،ّمربحتبحثّعفّالّلمسمطةّداخؿّعالـّوسائؿّاإلعالـ

نتاجّالمعرفةّتحتّضغوطاتّعوامؿّوتقييدّتعدديةّالرأي ّّ.والسوؽّاالقتصاد،ّوا 
،ّوالّاالستيالؾتدفعّثمفّىذهّالمعادلةّغيرّالمتكافئةّدوؿّالعالـّالثالثّالتيّتمثؿّفضاءّّّّّّّ
ّمكانيفّبفضؿّسمطةّاإلعالـّالتيّطغتّعمىوالجماىيرّالعريضةّفيّالّ،إمكانيةّالموجيةّتممؾ
ّ.ّّّّّّّباستمراراليوميةّلحإفرادّوّالتكنولوجيةّالمتجددةّّالحياة

  مقترب التبعية الثقافية:( 3
ّإلىّرؤيةّجديدةّلمفضاءّالعالميّحوؿّ–كماّذكرتّالماركسيةّّ–أفضتّعالقاتّاإلنتاجّ       

 )ىوركايمر(ّمعّأعماؿّفرنكفورتومفّبعدىاّمدرسةّّ،االتصاؿالعالقاتّالدوليةّفيّمجاؿّالثقافةّّو
ّثارتّالعديدّمفّالبحوثّالتيّتوضحصناعةّالثقافة"ّفأوّ"ماّاصطمحّعميو)أدورنو(ّفيّدراسةّ

ّيف)ىربرتّشيممر(ّبتحميؿّالتداخؿّبّاىتـ،ّفقدّتكافئّلمختمؼّالمنتوجاتّالثقافيةالتبادؿّغيرّالم
ّاإلمبرياليةّالثقافيةّبأنيا:ّاالتصاؿةّ،ّوصناعالعسكريةّ–المركباتّالصناعيةّ ّ،ّوعرؼّمفيـو

ّالمّتوراالسيّرمجمؿّ" ّالعالميّالمعاصرالتيّتدخؿّبموجبيا ّوالطريقةّجتمعّإلىّالنظاـ التيّ،
ّّ،والرشوةّ،والقوةّ،،ّوالضغطباالفتتافّاالجتماعيةلتغييرّمؤسساتياّّ،دفعتّبياّالشريحةّالحاكمة

ّييمفّأوّترقيتو".ّوانتيتّاألبحاثّبالتنديدّالواسعّبالخصخصةلتالئـّقيـّوبنىّمركزّالنظاـّالم
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ّّوفيّالفترةّذاتياّيشيرّ"توماسّغوباؾ"ّّاألمريكية،المتزايدةّلمفضاءّالعموميّفيّالوالياتّالمتحدةّ
ّ،ّالذيّحمؿّمفthe intentionnel film industryّالصناعةّالدوليةّلمفيمـّبعنواف:فيّكتابّ

وفيّّ،1945ّفيّاألسواؽّاألوروبيةّمنذّينماتوغرافيةّاألمريكيةّالكبرىخاللوّنفوذّالشركاتّالس
ّبدراسةّايويف(ّدراساتّالنقديةّاألمريكيةّالباحث)ستيوارتالّرمساّسبعينياتّالقرفّالماضيّأثرى

ّةّبشكؿّمفّالتصورّلمديمقراطيةّالمرتبطّاالستيالؾأسسّايديولوجياّّتناولتاإلعالفّّحوؿّتطور
ّ،ّكانتّفيّطميعةّمفّقادّىذهةّاإلعالميةّفيّأمريكاّالالتينيةالمحّاإلمبرياليوألنوّكانتّأبرزّم

ّالباحثّحيثّأكدّ،وديّلنقؿّالمثؿّالعمياّلمتنميةالدراساتّالتيّأحدثتّالقطيعةّمعّالنمطّالعم
ّاالتصاؿعالقةّبيفّّأيّضرورةّوجودّالشعبي،ّاالتصاؿّاستراتيجياتباولوفرير(ّعمىّالبرازيمي)
ّّ(1).شعبيوالتنظيـّال

تمتّفيّمنظمةّاليونسكوّمناقشةّّاالنحياز،وبدعـّمفّحركةّعدـّّدؼ،مفّأجؿّىذاّاليّوّّّّّّّ
ّالذيّتمخضّعنّاالتجاهذيّّاالتصاؿ ّعفّمؤسسةّةّرسميةّصادرةػػأوؿّوثيقّصدورّوالواحد

ّّ(2)تعترؼّوتطرحّبوضوحّمسألةّالخمؿّفيّتدفؽّاألخبارّوالموادّالثقافيةّالمجتمعّالدولي،ّتمثؿ
ّالخمؿّأشار)جافّبودريار(ّالحديثّوفيّمعرض ّبعدّالحداثةّ–عفّىذا ّكأحدّأبرزّمنظريّما

عالـّالواقعّأفّالتمفازّينقؿّلناّماّيسميوّ"إلىّ:ّ–ّاالتصاؿبقضيةّوسائؿّاإلعالـّوّّاىتمواالذيفّ
،ّواستعيضّبماّنشاىدهّعمىّشاشاتّالتمفزيوفّمفّصورّ"ّفالواقعّالحقيقيّلـّيعدّموجودّمفرط

ّوأحاديثّوتعميقات ّعاـ، ّالثانية ّحربّالخميج ّ"مقا1991فكتبّقبؿ ّبعنواف ّلفّحربؿ ّالخميج
ّأخرّبنفسّليكتبّمقاؿّ،المعارؾّانتياءعادّفورّّالحربّالدمويةّبالفعؿ،ّاندالعوبعدّّتحدث"
ّاإلعالـّاإلتصاؿّوّوسائؿعمىّالنحوّالذيّصورتياّبّوكافّيعنيّأنياّكانتّحرباّتدورّفالعنوا

ّخميطّمفّأنماطّالسموؾّ،ّويمخصّنظرتوّإلىّأفّتغمغؿّوسائؿّاإلعالـّالجماىيريّخمؽالحديثة
ّجديدّالذيّيكتسبّمعانيوّودالالتوتألؼّالواقعّال،ّالصورّاإلعالميةّمفّجيةّأخرىّوّالبشري،
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ّالتيّنشاىدىاّنجدّأمثمةّذلؾّفيّسمسمةّالدعايةّالتجاريةّالمستمرةّ(1)مفّصورّالواقعّالخارجي
ّ،ّكماّليسّبوسعّمرشحّفيّفّلقطاتّأذيعتّوليسّالمنتوجّذاتوزّوالتيّتمنحّمعانيياّمفيّالتمفا

ّاإلنتخاباتّأفّيحافظّعمىّديمومةّصورتوّفيّأذىافّالمشاىديفّالناخبيفّ،ّإاّلّبمواصمةّظيوره
 .ةّالتمفزيوناتّبشكؿّمتواترّومكثؼعمىّشاش

ّّّّّّّّ ّإالّافّ،تبطةّخاصةّبوظائؼّاإلعالـالمّرّالعديدّمفّالقضاياّيثيرّاالتجاهرغـّأفّىذا
ّّمفّديةّمفّخالؿّماّتقدموّمفّكـّىائؿاإلعالـّنفسياّىيّالتيّمنحتناّىذهّالرؤيةّالنقّوسائؿ

ّتعبيرّوعمىّحدّ،مفّمعنىّوأنناّلسناّمسموبيّاإلرادةّوالشخصيةّبماّتحمموّالكممةّ،معمومات
ّوالتعقيبّ،ايدوفّسردىاّوتفسيرىويعّعالـ،أفّاالفرادّيناقشوفّماّتعرضوّوسائؿّاإل(جوفّتومسوف)

ّّعمييا ّالمعرفيّواّ ّ،أحياناًّوالسخريةّمنيا ّومخزوننا ّقادريفّعمىّتنميةّمياراتنا ّيجعمنا ّعادةمما
ّّ،ّوتوسيعّتجربتناّالحياتية.تشكيمو
ّكماّأّفّوسائؿّاالتصاؿّنفسيا،ّوأفّكانتّتستطيعّتزيؼّوتحريؼّالواقعّفإنياّالّتستطيعّّّّّّّ

ّ ّأسّإلغائوبالتأكيد ّإمكانيات ّأتاحت ّوالتواصؿفقد ّلالتصاؿ ّكثافة ّوأكثر ّرع ّيمنحنا، ّما ّوىذا
ّأفضؿّلمتأكدّمفّمصداقيتيا،ّخاصةّمعّتنوعياّوتكاثرىاّمماّيخمؽّحالةّمفّالمنافسةإمكانياتّ

ّّّّّّّّّ.الدائمةّبينياّالستمالةّالجميورّتنعكسّعمىّمينيةّاألداءّونوعيةّاألخبار
 ة:ـــــاإلعالميولمة ـــالع 2-6

فّشاعّ فيّالسنواتّاألخيرةّ،ّوبالذاتّبعدّسقوطّاإلتحادّّاستعمالوإفّمصطمحّالعولمةّوا 
ّعناصرىاّّانتشارارىاصاتياّتمتدّإلىّعقودّماضيةّمنذّ،ّفإفّجذورىاّالتاريخيةّّوالسوفياتيّسابقاًّ

ّّوالخدماتّأوّ،ّازدىارّالعالقاتّالتبادليةّبيفّاألمـّسواءّالمتعمقةّبالسمعاألساسيةّالمتمثمةّفي
ّعشرّانتشاراألفكارّوالمعموماتّالتيّعرفياّالعالـّمنذّالكشوفاتّالجغرافيةّأواخرّالقرفّالخامس

تتجانسّوتتقارب،ّّواالجتماعيةوالقيـّالثقافيةّّفع،،ّوالتجارةّالبينيةّبيفّالدوؿّترتوالعالقاتّتتنامي
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ّ ّعند)روبرتسوف( ّالبدء ّنقطة ّالموتمثؿ ّالقومية ّالدولة ّتنظيـّفيّظيور ّمف ّصاحبيا ّوما وحدة
أفّمجتمعّمعيناّّبااللتزاـفيّالحقيقةّالشعورّالوظيفةّواإلدارةّالحضاريةّىماّرّحيثّتعتبوحداثةّ

نظاماّعميوّأفّيضيؼّفيّمعالـّالتقدـّاإلنسانيّتراكماتّجديدة،ّفالريبّأفّتضحىّالعولمةّ
االقتصادي،ّّوذّالسياسيّفيّمداه،ّحيثّيجدّالنفوالمعموماتيةّتتكامؿّفيوّلغةّالسياسةّواالقتصاد

ّتعريؼّالعولمة ّمف ّتجعؿ ّالمتداخمة، ّبأبعادىا ّالظاىرة ّاالتصالية ّالثورة ّمزدوجّّوتؤطر خطابا
وتوسيعّدائرتوّّالجابري(ّتعنيّتعميـّالشيء)محمدّعابدمفاىيـّواألفكارّواإليديولوجيات،ّفيراىابال

ّ ّواصطالحاليشمؿ ّالمغوي، ّمعناىا ّفي ّكمو ّنظاّالعالـ ّأّوىي ّـ ّذّونسؽ ّأبعاد دائرةّتتجاوز
اتّمفّأفكارّومعمومّإنياّنظاـّعالميّيشمؿّالمادياتّمفّأمواؿّوتجارةّواتصاالتّياالقتصاد

يديولوجيا،ّوىيّليستّآليةّمفّآلياتّالتطورّالتمقائيّلمنظاـ الرأسمالي،ّبؿّىيّأيضاّّوسياسةّوا 
ّ،إرادةّالييمنةّعمىّالعالـّمىمباشرةّععيف،ّوىيّإيديولوجياّتعبرّبصورةّتعميـّنمطّحضاريّم

ّفيّ(1)وأمركتو ّوالسياسي ّاالقتصادي ّالبعد ّعمى ّالتأكيد ّمف ّاتجيتّّوبالرغـ ّفمقد ّالعولمة فيـ
تحوؿّوانتقاؿّمفّّعمىّالبعدّالثقافي،ّحيثّينظرّلمعولمةّعمىّأنياركيزّالعديدّمفّالتعريفاتّلمت

توحيدّلمقيـّحوؿّالمرأةّواألسرةّّخالؿقوميةّإلىّثقافةّعالميةّأوّكونية...،ّمفّثقافةّوطنيةّأّو
لىّكؿّماوالحاجاتّوأنماطّاالستيالؾّفيّالذوؽّوالمأكؿّوالممبسّوالتفكيّر ،ّ(2)يعبرّعنوّالسموؾوا 

بعثّنموذجّثقافيّجديدّدوفّطمسّألنوّالّيمكفّىيّتفكيؾّلمخصوصياتّالثقافيةّأوّبتعبيرأخّر
عفّحقيقتياّىيّحالةّمفّالييمنةّتعبّرفيّّتشويوّالنموذجّالسائد،ّومفّىذاّالمنطمؽ،ّفالعولمةأّو

رأيّومصالحّالطرؼّاألقوىّوتخالؼّالنظرةّالتيّتذىبّإلىّأنياّتحوؿّإيجابيّوطبيعيّنحوّ
ّالعالميالتفاع ّتفاعؿؿ ّنتيجة ّتأتي ّحيثّلـ ّالثقافاتّاإلنسانيةّ، ّبيف ّيؤكدهّطبيعي ّما ّوىذا ،

ددةّلمتكيؼّلمنعّثقافتياّمفّالزواؿ،ّمتعفيّدعوتوّلمدوؿّأفّتتعمـّكيفيةّتطويرّطرؽّ)فريدماف("
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64ّ،ّصّّمرجع سابق (ّمحمدّحسفّالبرغوثيّ،2)



 هيري اتجاهات انجمهىر وعالقتها بىسائم االتصال انجما                                          انفـصم انثاوي

102 

 

،ّسوؼّتنقرضّالعولمةّوسرعتياّاليـوّبفعؿّالجذبّوالدفعّلرأسّالماؿّالعالمي،ّففيّضوءّقوة
ّالكا ّبالقوة ّمثؿّأنواعفيةتمؾّالثقافاتّالتيّالّتتمتع ّمثميا الكائناتّاألخرىّالتيّالّتستطيعّّ،

ّولغة،ّواإلختالؼّّبابيةرغـّضّ(1)التكيؼّمعّالمتغيراتّالتيّتحدثّفيّبيئتيا ّإصالحا المفيـو
مفّتجمياتوّّواقعّممارسّوظاىرّعمىّأفّالعولمةّاتفاؽوماىيتو،ّإالّأفّىناؾّّانعكاساتوحوؿّ

ّّوابعاده، ّبعضّالمواقؼّواآلراء ّالسياؽّتتجو فّكافّّإلىّأفّّوفيّىذا ّوا  ّتاريخيا ّحدثا العولمة
إاّلّأنوّيبقىّقابالّلحإختراؽّإنطالقاّمفّّىائالّفيّأبعادهّودالالتوّعمىّصعيدّالمنطقةّالعربية

ّّاعتباريف ّبأحدىما ّيتعمؽ ّأوّالجانبّالمنيجيّواإلبستمولوجيّىو ّإجتماعية ّبنية ّتوجد ّال أنو
إقتصاديةّأوّسياسيةّمغمقةّبالمطمؽّوغيرّقابمةّلحإختراؽّمفّثمةّالّيصحّالنظرّلمعولمةّعمىّ

ّ ّوثانييما ّمحكما، ّعالميا ّنظاما ّعدأنيا ّحالة ّوجود ّحتى ّاإلستقرار ّالعولمةّـ ّبمداف داخؿ
ّ(2)مفّالتناقضاتّاإلقتصاديةّوالسوسيوثقافيةثيّرالتيّتعانيّكالمتحدةّاألمريكية()الوالياتّ-الجديدة

وبالتاليّفإفّىذهّالفروقاتّالّتتجمىّإاّلّمفّخالؿّأبعادّأوّتجمياتّالعولمةّالتيّيمثؿّالجانبّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّؼّالجوانبّاألخرى.ّّاإلعالميّأحدّإبرزّمظاىرىاّوالرافدّلمختم

  اإلعالميـــة:أبعــاد العولمـــة  2-6-1
ّطرحتّأبعادّالعولمةّاإلعالميةّمفاىيـّجديدةّعفّالمفاىيـّالتقميديةّلحإعالـّالقائمةّعمىّّّّّّ

ّهاتجامجردّنقؿّوتوصيؿّرسائؿّنمطيةّإلىّجماىيرّغيرّمتجانسةّيصعبّالتعرؼّعمىّأفعالياّ
ّوقوضتّالمقارباتّالنظريةّالتقميديةّبفضؿّماّشيدهّالعالـّمعيا،رسائؿّأوّإجراءّحوارّىذهّال

القيـّّوتجاوزّاالتصاؿّحدودّولوجياتّوأساليبّالعرضّوالتقديـ،مفّتطورّمتسارعّفيّمجاؿّتكن
ّوالمبادئ.

                                                 
 65،ّصّّالسابقالمرجع  (ّمحمدّحسفّالبرغوثيّ،1)

 127ّّ،ّص2ّ،2005ّطّّ،ّدارّالكتابّالجديد،ّبيروتّلبناف،العولمة والتحوالت المجتمعية في الوطن العربيعبدّالباسطّعبدّالمعطيّوآخروف،ّّ-(2)



 هيري اتجاهات انجمهىر وعالقتها بىسائم االتصال انجما                                          انفـصم انثاوي

103 

 

ّّّ ّتدفع ّالتحوالت ّىذه ّّباتجاهإّف ّتعريؼّاإلعالـ ّالجماىيريإعادة ّىذاّّ،واالتصاؿ وفي
ّأحمدّمصطفى)ددّيطرحّالص ّالعولمةّعمىّ(السيد ّإعالـ ّمفيـو ّتكنولوجيةّذاتّأنو:، ّسمطة "ّ

ّشبكات ّترسميا ّمرئية ّغير ّفضائية ّحدود ّوتطرح ّالوطنية ّبالحدود ّتمتـز ّال ّمنظوماتّمعقدة
ّعالـّالمؤسساتّوالشبكاتّتعمؿّتحتّإمرةّاتصاليةّمعموماتيةّلتقيـّعالـّبدوفّدولةّأوّأمة،ّىو

ّّ."وشركاتّمتعددةّالجنسياتّمنظماتّخاصة
والمالحظّأفّىذهّالفكرةّتغاليّفيّدورّوتأثيرّالعولمةّفيّالمنظومةّاإلعالميةّدوفّردّّّّّّّ
ّلمضامينياّأوّالمستيمؾّفعؿ تنظرّلمعولمةّعمىّأنياّّاتجاىاتّتوجدحيثّّ،الثقافاتّالمتمقية

ّ ّوالمعرفي ّالعممي ّلمتقدـ ّميمة ضافة ّوا  ّطبيعي ّفّ،يواالجتماعتحوؿ ّجيدنز)يرى أّفّّ(أنتوني
ّ،ّوىيّتكثيؼّلمعالقاتّاالجتماعيةمفّنطاؽّالمجتمعّإلىّنطاؽّالعالـتوسيعّلمحداثةّالعولمةّ

تقعّعمىّمسافةّمستوىّالعالـّبطرؽّتجعؿّاألحداثّالمحميةّتتشكؿّبفعؿّاألحداثّالتيّّعمى
ّاوالعكسّصحيحّبعيدة ّالممكفّفصؿ ّجعمتّمف ّالحديثة ّالتكنولوجيا ّوأف ّاليويةّلمكا، فّعف

ّ،االنتماءّإلىّمكافّمحددفيةّوالسياسيةّوالتقميؿّمفّمشاعرّاالنتسابّأوّالثقاوالقفزّفوؽّالحدودّ
ّ(أفّالعولمةّاإلعالميةّىيّتركيزّوسائؿّاإلعالـّفيىربرتّشيممرالنقديّعند)ّويذىبّاالتجاه

ّك ّاإلعالـ ّوسائؿ ّتستخدـ ّالرأسمالية ّالتكتالت ّمف ّعدد ّعالمي،ّعّلالستيالؾحافز ّنطاؽ مى
عمىّالتوسعّالعالميّلثقافةّّاإلعالميةّتدعوّمضموفّالمادةيّّوأفّأسموبّاإلعالفّالغربويؤكدّ

ّوىوياتّالمحميةّ،االستيالؾ ّعفّطريؽّطمسّالقيـ ّاإلّ)تشومسكي(ويرى، عالميةّأفّالعولمة
اإلعالـّفيّممكيةّوسائؿّّوالتركيز،ّاإلعالفّعفّالسمعّاألجنبيةىيّتمؾّالزيادةّالضحمةّفيّ

ّالتنوعّفيّالمعموماتّمقابؿّالزيادةّفيّالتوجوّالمعمفّوتشكيؿّالجميورّانخفاضالدوليةّوبالتاليّ
وتجزئةّوتشتتّأفرادهّحتىّأصبحّغيرّّ،قائـّعمىّإدمافّالحاجاتّالمصطنعةوفؽّنمطّخاصّ

ّّ(1)قادرّعمىّتيديدّالنظاـّالقائـ.
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ّلعولمةّاإلعالميةّىيّصورةّأوتجٍؿّلحإستغالؿأفّاّالتعاريؼّالقاسـّالمشترؾّبيفّىذهإفّّّّّّّّ
ّاالقتصاديّمتمثالّفيّتكتالتّالقوىّالكبرىّلالستئثارّبثرواتّالعالـ،ّوىيمنةّالسياسيةّتفرضيا

ّاالتصاؿتكنولوجياّلتقنيّاحتكاّرالوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّعمىّاإلرادةّالوطنيةّلمدوؿّوالشعوب،ّ
الثقافيّفيّاإلنتاجّّوتنميطوليستّخدمة،ّإلىّسمعةّالمعموماتّالتيّتحولتّ،ّّوعمىّالخصوص

ّالتالية:ّنموذجّواحدّتروجوّالشركاتّاإلنتاجّالكبرى.ّويمكفّإيجازّأىـّأبعادىاّفيّالنقاط
ندماجّكافةّوساّ-01 ّاإلتصاالتّمعّتطورّالحاسباتئؿّاإلعالـّالجماىيريّوتكنولوجياتكامؿّوا 

مظمةّواحدةّبيدؼّّاإلنترنت،ّحيثّتعمؿّفيّوشبكاتّالياتؼ،ّوالبثّالفضائي،ّوأخرىاّشبكة
ّ ّالجماىير ّالتطبيقاتتوجيو ّىذه ّكؿ ّالتمفزيونية ّالتخصصات ّوتستغؿ ّتستفيد ّكيؼ ّونالحظ

ّتفاعميّمعّالمشاىديف.ّاتصاؿلموصوؿّإلىّ
ّإمكانيةّأرحبّلمتأثيرّعمىّالجميورّحيثّأضحىّاالتصاليةكماّأفرزتّىذهّالتكنولوجيةّّّّّّّّ

ّجماعةّأوّفئةّتبعاّالىتماماتياّواحتياجاتيا،ّومضامينياّإلىّفردّبعينوّأوّسائموبإمكانياّتوجيوّّر
ّاستقباؿساعةّتتجاوزّبياّمحدوديةّالوقتّفي24ّّومكنتياّمفّالعمؿّالدائـّوالمستمرّعمىّمدار

ّّ(1)فيّالوقتّالذيّيناسبّالمرسؿّوالمستقبؿ.ّواالتصاؿالرسائؿّ
خباريةّوعددّالقنواتّبسببّتقنيةّالبثّالمباشر،ّاألمرّفعمىّمستوىّاألخبارّتوسعتّالتغطيةّاإل

ّاإلخباريةّكنتيجةّلممنافسة.عمىّتحسيفّاألداءّالمينيّلموظيفةّّانعكسالذيّ
ّ،ّحيثواقتصاداتووالمعموماتّّباالتصاؿذاتّالصمةّّواالستثماراتزيادةّأىميةّاألنشطةّّ-02

ّ ّصناعة ّمعامالت ّيعادؿّاالتصاؿزادت ّبما ّالتسعينات ّويقدرّّ%10في ّالعالمية ّالتجارة مف
ّتحوالتّ،ّفأدىّإلىّتطورالتقنيّفيّمجاؿّالمعموماتية.ّمماّساىـّفيّال(2)دوالرّبحواليّألفيّمميار

ّالصورةّ،ّوخمفتياّثقافةّالصحيفةفمـّتعدّثقافةّالكتابّأوّىامةّفيّكيفيةّالتكويفّاإلجتماعيّ
ّ
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ّ.(1)والحاسوبّوبنوؾّالمعمومات
ّالدولةّالحديّ-03 ّثةّعمىّثالثّركائزّأساسيةّىي:القوةّالعسكرية،واإلقتصادية،ّواإلعالميةتقـو

راجعّأوّتغييرّوتمثؿّىذهّاألخيرةّالصورةّالطاغيةّوالقاسـّالمشركةّليذهّالركائزّإنعكسّعمىّت
ّودورّ ّالجغّرالدولةمفيوـ ّالحدود ّأىمية ّمف ّاإلعالمية ّحيثّحّدتّالعولمة ّوتتفؽّاليوـافية، ،ّ

ّالوظيفي ّأّوالتحميالت ّة ّحوؿ ّجديدة ّرؤية ّطرحت ّاإلتصاؿ ّثورة ّأف ّعمى ّالدولةّالنقدية ّعالقة
ّعمىّمزيدّمفّالحريةّاإلعالمية،ّومزيدّمفّالتحدياتّعمىّمستوىّرقابة ّباإلعالـّيجبّأفّتقـو

ّاإلنتاجّاإلعالميّومضامينوّعمىّمستوىّمحميّودولي.
ّالعولمة اإلعالمية والتدفق اإلخباري 2-6-3

ّّّّّّّّّ ّإطار ّالنفوذفي ّمف ّمتباينة ّمستويات ّذات ّكتؿ ّبيف ّإعالميا ّمتكافئة ّغير ّعالقات
السياسيّوالتطورّاإلقتصاديّوالتكنولوجي،ّيخمصّ"جوفّماريؿ"ّبأّفّالتدفؽّاإلخباريّىوّعامؿّ

ّوأطروحاتّ،اّيعرؼّبالنظاـّاإلعالميّالجديدمنشأّحيثّّ،يةتابعّلمتحوالتّاإلجتماعيةّوالتاريخ
ّبنا ّّاالفتراضاتإلىّّتعود ّالجماىيرية ّّالتيالثقافيةّحوؿّوسائؿّاإلعالـ ّزويؿ(،)الّاستنبطيا

ّضمفّمحورّالثقافية.ّويصيغّعناصرّىذاّالنظاـّا)ماريؿ(ّمنظوراّأقربّإلىّاألنثروبولوجيدـويق
حرّواسعةّواحدّولفظةّظةّتدفؽّتشيرّإلىّعمميةّفيّإتجاهّ"ماذاّيريدّالعالـّالثالث"ّحيثّأفّلف

فالقائـّباالتصاؿّّو"األخبار"ّتحويّمدلوالتّعدة،ّّ(2)رّواضحةّحتىّضمفّالثقافةّالواحدةوغي
ّيتعامؿّمع ّاإلعالمية ّوالباحثّفيّالنظرية ّاألخبار، ّفيّنشرة ّيرد ّما عمىّأنوّّالخبرّيعتبرىا

ّبفاعميةّومنيـّمّوّرسالةّيتـّإرساليا تّتماثالتّليسّوّفّيعتبرّالخبرّحقائؽّفيّذاتيااستقباليا
ّبالتاليّحسبّ"ماريؿرم ّو ّوفؽّزية ّالوطنية ّاإلخبارية ّالمادة ّمع ّالمسمماتّالتعامؿ ّمف ّإنو "

ّاألطرّ ّتتدخؿ ّحيث ّالتكنولوجي ّالتطور ّدرجة ّإلى ّباإلضافة ّالعامة ّخصائصيا ّو تقاليدىا
األنباءّالثقافيةّفيّتأويؿّماّيسمىّبالتعبيرّالحرّلألخبارّفتنظرّدوؿّالعالـّالثالثّإلىّوكاالتّ
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غيرّّيةّبأنياّتحتكرّتغطيةّوّتوزيعّاألخبارّعالمياّوّالنظرةّالغربيةّتعتبرّأفّىذهّالدوؿالغرب
التدفؽّّتعرقؿّعممياعمىّمراسميّىذهّالوكاالتّّورقابةّعمىّصحافتياّّوديمقراطيةّوتفرضّقيودّّو

العامؿّفيياّّالحرّلألخبارّفوكاالتّاألنباءّعمىّحدّقوؿّ"ماريؿ"ّىيّمؤسساتّإعالميةّيحتؿ
المؤسساتّّتروجّلبضاعتياّوفؽّطمبّالمستيمؾّعفّطواعيةّفكيؼّتقوـاريّجانباّأساسياّّوالتج

ثـّتصؼّأصحابياّباالحتكار؟ّوّتجاوزاّّالتعامؿّمعّىذهّالوكاالت،بّفيّالعالـّالنامياإلعالميةّ
مفّدوؿّّعمىّاإلعالـّفيّعددليذاّالتناقضّأوّاإلشكاؿّيذكرّ"ماريؿ"ّأفّاتصاالتوّمعّالقائميفّ
خبارّحسبّىذهّالمتوازفّلألّالعالـّالناميّجعمتوّيقتنعّبأفّالمقصودّبالتدفؽّالحرّىوّالتدفؽ

ّ:ّالدوؿّأي
 ّ.اتجاىيف،ّأخذّوّردّبصفةّمتكافئةّأفّيكوفّالتدفؽّذوّ -1

 .(1)أفّتكوفّحجـّاألخبارّالتيّتتناوؿّالمنطقةّكافياّعمىّاألقؿ -2

ّماّذىبّ"ماريؿ"ّبؿّيقتضيكلةّكوحدةّفكريةّالّيقتضيّالنظرّلممسأإفّالتدفؽّالحرّّّّّ
يةّناتجةّعفّالمرحمةّتجنبّىيمنةّمطمقةّمفّطرؼّثقافةّعمىّأخرىّانطالقاّمفّسياقاتّتاريخ

ّبالتوزياإلستعمارية ّمرتبطة ّغيّر، ّّوع ّاإلعالمية ّلممواد ّاإلخبالعادؿ ّالتبادؿ ّبيفّمعوقات اري
ّوالتنافسّّو ّالكتمتالثقافتيف، ّبيف ّالمتناقضة ّوسائؿّالمصالح ّو ّالسمطة ّبيف ّالعالقة ّأف ّكما يف

ّالناميّليستّعمىّشاكم ّالعالـ ّفيّدوؿ ّأواإلعالـ ّواحدة ّ"ّة ّالتيّقاـّنمطّواحد ففيّالدراسة
حوؿّالصحافةّالعربيةّأفّىناؾّعدةّأنماطّمفّحيثّعالقةّالوسيمةّبالسمطةّّ)ويمياـّروؼ(بيا
ومفّّفيّدوؿّتحتكرّكمياّوسائؿّاإلعالـّ(ّحيثّتوجدّالتجنيدية)التجنيدية،الموالية،المتنوعة:منيا

ّ.ةّمباشرةّمثؿ)ّالجزائرّوّسوريا(ثـّفالعالق
ّ(.ائؿّاإلعالـّمثؿّ)ّتونسّوّالكويتوالمواليةّتسودّدوؿّتحتكرّجزئياّوس

ّوالمتنوعةّفيّدوؿّالّتحتكرّوسائؿّاإلعالـّإذّالعالقةّالّتتقيدّبعامؿّالسمطةّأوّتتقيدّبصفة
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ّ.غيرّمباشرةّمثؿّ)ّلبناف(
وعموماّفإفّالتعبيرّالغالبّعمىّالصحافةّفيّىذهّالدوؿّىوّالتعبيرّعفّسياساتّاألنظمةّّّّّّ
ّأفّالّيّالتي ّفكافّبديييا ّعمىّالعوامؿّالمؤثرةّسواءّسمطةّسياسيةّأوتنتميّإلييا ّخرجّدورىا

نماتمويميةّلذلؾّفإفّعنصرّالكميةّفيّتبادؿّاألخبارّيبدوّفرعا،ّفالعبرةّليستّبمقدارّماّيقا ّؿّوا 
ّ:ّلتدفؽّاإلخباريومفّأىـّميزاتّاّ(1)بالمحتوىّالفكريّالذيّيحمموّالخبر

ّعمىّوسائؿّاإلعالـ1 ّمصالحّالدوؿّالمسيطرة ّالتحيزّاإلخباريّلصالحّاألخبارّالتيّتخدـ /ّ
ّووكاالتّاألنباء،ّوالتحيزّلثقافةّوالنظاـّاالجتماعيّالغربيّالذيّيحمؿّفيّطياتوّرسائؿّدعائية

ّ.وىيمنة
/ّالسمبية:ّوتتمثؿّفيّنشرّاألخبارّالسيئةّعفّالعالـّالناميّذاتّطبيعةّاإلثارةّرغبةّمفّىذه2ّ

ّالجميور ّلدى ّسمعة ّيعطييا ّمما ّإيجابي ّبشكؿ ّلظيور ّالعامة ّالعالقات ّممارسة ّفي ّالدوؿ
ّالمحمية ّالسياسيةّوالثقافيةّوالحضارية ّ(2)المحميّوالعكسّصحيحّبالنسبةّلألنظمة ّعفّ، وبعيدا

النامية،ّىيّّلجدؿّالعقيـّأحيانا،ّفإفّالسبيؿّأماـّىذهّمعادلةّغيرّالمتكافئة،ّبالنسبةّلمدوؿىذاّا
صالحّمنظومتياّاإلعالمية ،ّفقدّكشؼّواقعّالحاؿّقصورّإتاحةّمزيدّمفّالشفافيةّاإلعالمية،ّوا 

ّفوارؽ ّلوجود ّالحاصمة ّالتحوالتّالعالمية ّمواكبة ّالمجمؿّعف ّفي ّالعربية ّاإلعالمية ّالمؤسسة
ألسبابّموضوعيةّّوبينياّوبيفّالجيةّأوّالجياتّالتيّتتحكـّفيّالتكنولوجيةّاإلعالـّواإلتصاؿّ

،ّالبوفّفيّمستوىّساسّفيّثقؿّالمرحمةّاإلستعماريةتتمثؿّفيّاألّأحياناّتعودّلحقبّماضية،
ّالمنطقةّالعربي ّة،ّالبحثّالعمميّوالتكنولوجي،ّاألعباءّاإلقتصاديةّاإلجتماعيةّالتيّتعانيّمنيا

ّ ّمازاؿ ّاإلعالميّعمىّيسيطرضؼّإلىّذلؾّأنو اإلخباريّالخطابّالرسميّالمتميزّّالمشيد
المشاىدّقاصراّوغيرّمؤىؿّلمقياـّبدورّفاعؿّفيّالمجتمعّّترىّبالرتابةّوالرؤيةّالتوجيييةّالتي
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يةّإلىّالتفاعميةّوالحريةّالفكّرحيفّيتجوّاإلعالـّفيّظؿّالعولمةّيّدوفّىذهّالرعايةّالرسمية،ّف
ّّّ،ّوالذيّتحاوؿّبعضّالفضائياتّالعربيةّالخاصةّتكريسو.ّّاآلراءوتعددّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
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 د:ـــيــتمه
اإلتصاؿ  كسائؿ كانتشاريمثؿ التمفزيكف أحد أىـ مظاىر التحكالت البارزة في تطكر         

، حيث تعرؼ تكنكلكجيا اإلتصاؿ تقدما مذىال يصؿ إلى درجة الجماىيرم شكال كمضمكنا
تحسيف أك  ببسبلعريضة مف اإلستفادة مف مزاياىا ظيكر تقنيات جديدة ال تتمكف الجماىير ا

تعززت كظائؼ التمفزيكف كتنكعت أدكاره كمكازة مع ىذا ، ديد في فترة كجيزةكير جتط
، ما بيف التعميمية التثقيفية كاإلخبارية ، كصكال إلى ما يعرؼ اليـك بتمفزيكف الكاقع اإلجتماعية

 تجسيدا لكظيفة مستحدثة.
فزيكف سكاء كتقنية كفي ىذا اإلطار تعالج مفاىيـ الفصؿ التغيرات التي طرأت عمى التم      

التمفزيكف مف نقؿ الصكر المتحركة باألبيض  انتقؿفعمى مستكل التقنية  أك ككظيفةجياز ك 
كاألسكد ، إلى تقنية التمفزيكنات الذكية عالية الدقة التي تكفر عدة خصائص صكتية كضكئية 

ية الػ ناىيؾ عف قدرتيا عمى االتصاؿ باإلنترنت عبر كصمة الشبكة، أك خاص كتخزينية...
مكانية تحميؿ البرامج، كالتطبيقات المختمفة ، كمف شكمو المكعب كالثقيؿ ، إلى  )كام فام(، كا 

يبمغ  الذم الذكية إصداراتيا التمفزيكنيةأخر ، سامسكنجحيث طرحت شركة  األرفع سمكا
 (9000إم أس)كيعد ىذا الجياز، كالذم يحمؿ اسـ بكصة مع احتفاظو بنحافة فائقة،75قياسو
  ،(1)ميمتراتيم 7.9ـ، كتبمغ سماكتو تمفاز في العال أكبر

، الى اإلعالـ كعمى مستكل الكظيفة تحكؿ التمفزيكف مف الدكر اإلعالمي كالتربكم كالتكجيو 
كأبرز خصائص التمفزيكف منذ عمى الخدمة اإلخبارية  انعكسمر الذم األ، التفاعمي كالجكارم

ؿ اإلتصاؿ كالبث الفضائي يائؿ لكسائال كجيكلتقدـ التكنال، كما رافؽ ىذا التطكر نشأتو
الخدمات اإلخبارية ات اإلتصاؿ التي ساىمت بشكؿ بارز في تطكر الذم يعد إحدل سمالمباشر 

عطائيا  التدفؽ اإلخبارم ير ما يطمؽ عميو، كمف ىنا ظجاذبية كالمنافسةالقدرة أكبر عمى  كا 
 استعماؿاإلعالمية كتنامي  الحر في إطار التنافس شماؿ جنكب، خاصة في ظؿ العكلمة

 الشبكة العنكبكتية بيف دكؿ الجنكب، كفي ظؿ ىذه المفاىيـ يحاكؿ الفصؿ مناقشة العالئؽ
                                                 

   19:20، الساعة 02/2011تاريخ الزيارة   wikipedia.org  .www: المكقع اإللكتركني –( 1)
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    تربطيا كاألبعاد كالتأثيرات اإلجتماعية مف كرائيا.  التي
 واإلعالم: االتصالمفهوم  3-1

مستقبؿ، رسؿ إلى المعمكمة أك الرسالة مف م انتقاؿفي جكىره ال يشير إلى  االتصاؿإف 
فمك أخذنا مثاال  اإلنساني بعد أعمؽ، االتصاؿكثقافية كليذا يتخذ  اجتماعيةكالت لإلى مد بؿ

ىذه العممية التي  بإيماءات، فإفعميو  آخر، كيردبسيطا عف ذلؾ فعندما يقـك شخص بتحية 
 ىي:ال تأخذ أكثر مف ثكاني تتضمف أنشطة عديدة 

 .ذىنية(عممية د التحية )كال الطرفيف يتذكراف مقصك  أفٌ   (1
 .(عممية نفسيةالرد ) كيقدر كيفيةالمستمع سكؼ يدرؾ السمكؾ  أفٌ  (2
 .(عممية ثقافية)كحضارم ليماأف كمييما يستخدـ لغة تمثؿ رصيد ثقافي ك  (3
 .(عممية إجتماعية)اجتماعيتفاعؿ  عف يعبر لتحيةتبادؿ ا كأف (4
المجتمعات في النكاحي لما نمت العديد مف  االتصاؿ إف الكاقع يؤكد أنو لكال 

، كتطكر المدينة كالدكلة كالسياسية كالحضارية، خاصة مع تطكر االجتماعيةك  االقتصادية
 .مف جية ثانية االتصاؿأساليب 

  االتصال: تعريف -3-1-1
( كتعني عاـ communes( إلى األصؿ الالتيني )communication)"اتصاؿتعكد كممة " 

األفكار كالتركيج كىي المشاركة في تبادؿ الحقائؽ ك محددة  االتصاؿأك مشترؾ أم أف كظيفة 
رمكز  باستخداـ، رالمعمكمات كاألفكا انتقاؿعف طريؽ  فراد،ألقضايا كااللمسمع كلمخدمات ك 

 ؼ، كمف ىذا المنطمؽ عرٌ / مستقبؿ(االتصالية ) ميرسؿذات معنى مكحد لدل طرفي العممية 
 اني كتبادليا بأسمكب يفيمو أطراؼ االتصاؿ" نقؿ المع)مايكؿ كيستركف( االتصاؿ بأنو:

بالبحث عف اآلخر  االتصاؿ ارتباطيعكس ىذا التعريؼ  (1)كيتصرفكف كفقو بشكؿ سميـ"
 ظير مع الثقافة  كاالجتماعي كالذمبالسياؽ الثقافي  االرتباطكيحمؿ في شؽ آخر  كأىميتو،
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َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر  "تعالى:اإلسالمية حيف يشير إلى التعاكف كالتعارؼ في قكلو 

فغاية التنكع  (*)" ٌم َخِبيرٌ َوُأنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ المََّه َعِمي
  ؼ.كالتعار تعاكف كالتآزر الذم أكجده اهلل يكمف في ال

كالبث بداية مف  ية أضحى يشير إلى اإلرساؿكمع التطكر التقن عشر،كمنذ القرف السادس 
  .كاالنترنتاإللكتركني عف طريؽ التمفاز  االتصاؿالصحؼ كالكتب كصكال إلى  نشر

المعاصر  االجتماعبتطكر البحث خاصة في ميداف عمـ  االتصاؿمفيـك  ارتبطكما       
كىك التكجو الذم تفرعت منو  االتصاؿنساؽ الثقافية في فيـ أنساؽ نتيجة التفطف ألىمية األ

في منتصؼ ستينيات القرف  لالتصاؿنظرية أىميا التكجو األنثركبكلكجي  اىتماماتعدة 
)ىيربرت ميد( حكؿ الفرد كالمجتمع )ككلي( ك)جكفماف( كمفاىيـمستفيدا مف مساىمةالماضي 

لمثؿ :" إٌف افي المجتمع اإلنساني بقكلو تصاؿلالفتحدث ىذا األخير عف الشكؿ المتكامؿ 
يطكر النسؽ  ، كالذمؿ الذم يقٌرب األشخاص بشكؿ حميميالمثاألعمى لممجتمع اإلنساني ىك 

، أفكار مجردةتبادؿ ب نقـكال  االتصاؿفمف أجؿ تطكير  ،بشكؿ متكامؿ لالتصاؿالضركرم 
كىذا تعبيرا  (1)"ليا داللة برمكز مف أجؿ اإلتصاؿ كف يجب أف نضع أنفسنا مكاف اآلخر،ل

التفاعمي المجسد في عممية  متقدما عف االتجاه الكظيفي لالتصاؿ، كما يعرؼ اليـك االتصاؿ
 .الجماىيرم االتصاؿ ك اإلعالـكسائط  مختمؼ اإلشيار كاإلعالف في

فكؿ فعؿ أك سمكؾ أك شيء يمكف أف  كاسعا،مفيكمان  االتصاؿكمف ىنا أصبح مفيـك       
، كالذم أكده اتصالي، كتعتبر الجكانب الثقافية نسقا محركا لكؿ سمكؾ اتصاليةسالة يحمؿ ر 
االتصاؿ  بامتدادفي األنثركبكلكجيا يجب أف يككف مرتبطا  االتصاؿ"أٌف امتداد بالقكؿ:)كينكف(

 كفؽ قيمتو حيث يتـ تنظيـ السمكؾ كالقياـ بو كالتردد عميو كتأكيمو بشكؿ انتقائي الثقافات،في 
 (2)."تصالية، كمف ثقافة ألخرلاال

                                                 
  13، اآلية سورة الحجراتالقرآف الكريـ،  -)*(

 40-38، ص2009/ أفريؿ02العدد  ،كـك لمنشر كالتكزيع طاكسيج . ،مجتمعمجمة فكرك  ،أنثروبولوجيا اإلتصال ،رضكاف بكجمعة -(1)

44، ص نفسهالمرجع رضكاف بكجمعة، -(2)
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مف خالؿ المعاني كالرمكز  اتجاىيفيشير إلى تدفؽ المعمكمات في  االتصاؿإف مفيكـ       
 الباحثيف يركف أٌف محكر اإلتصاؿ ىك اإلنساف الكاعي بحركتو تجاه  جعؿكىك ما  المشتركة،
ذم يككف مصدره جماىيرم الال تصاؿاالاألخريف أم  كاتجاه، ذاتيال تصاؿاالذاتو أم 
      (1).اإلعالمية المؤسسة

 تعريف اإلعالم:  -3-1-2
ظيار حقيقتو أم نقعالـ في المغة اإلخبار كاإلنباءيعني اإل  ؿ ، كاإلعالـ بالشيء كا 

  كيعني إصطالحا: مجمكعة الكسائؿ اليادفة إلى ،لمجميكر بكؿ أمانة ككضكح ةمك عممال
 ؼ بمكضكعية بغية اإلخبار كالتكجيو كتشكيؿ الرأم تحقيؽ اإلتصاؿ، كنقؿ المعمكمات كالمعار 

 خبار كالمعمكماتإلعالـ ييدؼ إلى تزكيد الناس باأل، بمعنى أف ا(2)إزاء القضايا المطركحة
 عف إتجاىاتيـ كميكالتيـعد عمى تككيف رأم عاـ حقيقي يعبر السميمة كالثابتة، كالتي تسا

 تعبيران مكضكعيان.
 ةه م  ـ أي كي نٍ ف مً كي يى لٍ " كى مكاضع كقكلو تعالى: القرآف الكريـ في عدة كقد كٌرس ىذا المعنى      

 (*)3"كفحي مً فٍ مي الٍ  ـي ىي  ؾى ئً لى كٍ أي ر كى كى نٍ المي  فً عى  فى كٍ يى نٍ يى كؼ كى ري عٍ المى بً  كفى ري مي أٍ يى كى  رً يٍ خى ى الٍ لى إً  كفى عي دٍ يى 
 ـٍ يى ي  كً زى يي كى  ةى مى كٍ الحً كى  ابى تى ـ الكً يي مي م  عى يي كى  ؾى اتً ـ آيى ييً مى ك عى مي تٍ ـ يى يي نٍ مً  كالن سي رى  ـٍ ييً ث فً عى بٍ ا كى نى ب  كقكلو تعالى:" رى 

 وه لى إً  كى ا ىي مى ن  كا أى مي مى عٍ يى لٍ كى  وً كا بً ري ذً نٍ يي لٍ كى  اسً من  لً  غه الى ا بى ذى " ىى :كقكلو تعالى (**)يـ"كً حى الٍ  يزي زً عى الٍ  تى نٍ أى  ؾى ن  إً 
  )***("بى لٍ ك اأٍلى كلي أي  رى ك  ذ  يى لً كى  ده احً كى 
المتمثمة في اإلبالغ كالدعكة اإلعالـ  أىميةفيد كتكجز اآليات الكريمات كظائؼ ك ت       

األخالقية  ةألىمية كالمسؤكليعمى ا كتأكيدألفراد نحك الحقائؽ بأمانة كصدؽ،كالتعميـ كتكجيو ا
      .كاألدبية لمقائـ باإلعالـ أك مصدر الرسالة

 ممية تبادؿ المعمكمات بيف األفرادإف معنى اإلعالـ حسب ما كرد سابقا حصر في نطاؽ ع

                                                 
22ص  هرجع سابق  أحمذ به مرضهً ، –( 1)

 
  22، ص 2212 ،1ط -األردن –، دار اضامت نهىشر ، عمان اإلعالم التلفزيىًي ضهٍم عبذ انىبً ،  –( 2)

 124 ت، اٌَسىرة آل عوراى )*( انقرآن انكرٌم : -(3)

  129اٌَت  سىرة البقرة)**( انقرآن انكرٌم :       

  52اٌَت  سىرة إبراهين)***( انقرآن انكرٌم :      
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كتشعبت  أداة اإلعالـ التي تمكف مف عممية التبادؿ ميـ تباعدت المسافاتمستبعدا الكسيمة أك 
الجماىيرم بكسائؿ اإلتصاؿ  المدارس الفكرية الكسيمةتحدد ، ك أطراؼ العممية اإلتصالية

 يمتبس مع عمى ىذا النحكف مفيـك اإلعالـ أكسيمة إعالـ، غير  باعتبارىاكمؤسسات النشر 
ىيـ إماـ( ، كاإلشيار، كفي ىذا الصدد قدـ الباحث )إبرامفاىيـ أخرل كاإلتصاؿ، كالدعاية

، حيث ربط اإلعالـ بعممية النقؿ المكضكعي لممعمكمات مف تعريؼ يزيؿ ىذا الغمكض
مكانية تتيح لو إ مرسؿ إلى مستقبؿ أم في إتجاه كاحد، قصد التأثير الكاعي عمى الفرد، حتي

التي  العممية تككيف رأم عاـ عمى أساس الحقائؽ المقدمة، كيبرز الخصائص الفنية ليذه
كحث المستيمؾ  ،عف النقؿ اإلغرائي كالتركيجي لمسمع خاصةن ذم يعبر اإلعالف التختمؼ عف 

بأسمكب مبالغ فيو عمى اإلقباؿ عمييا مف خالؿ تكظيؼ العكامؿ النفسية كاإلجتماعية 
، أما الدعاية فتيستخدـ غالبا في المكاضيع السياسية حيث يككف النقؿ دعائي ةكمجافي لمحقيق

ك كميان كيعتمد عمى الغمكض فمصادر الدعاية تككف عادة مجيكلة عف أمزًيفان لمحقائؽ جزئيا 
ستغالؿ األحداث الغامضة أك التي يصعب التأكد مف طريؽ اسمكب التيديد كالتخكيؼ  كا 

، كألف التمفزيكنات اإلخبارية تيتـ ، كالككارث الطبيعيةسية الساخنةقيتيا كاألحداث السيامصدا
حيانا، فال يمكف أبيذه الجكانب اإلعالمية بشكؿ عاـ فإنيا تستخدـ الدعاية كبشكؿ مفرط 

فس لإلفراد التنقؿ أك التأكد مف صكر المعارؾ إثناء الحركب حتى كأف كانكا يقيمكف في ن
انتشار فيك  كما أٌف مدلكؿ النشر يختمؼ أيضا عف اإلعالـالمكاف الذم تجرم فيو األحداث، 

( الذم يشير إلى جعؿ (publicationلألخبار أك ذيكعيا كيقابمو في المغة الفرنسية مصطمح 
  (1)الخبر عاما بيف الناس أك عمكميا أم في حدكد التكزيع الكاسع لممعمكمات.

في ىذا  أجد ة،كالحساسية البالغ تضفي عمى اإلعالـ األىميةالتي  إف ىذه العمكمية ىي
)نيكيكرؾ  كمؤسس جريدة لكرجر( )آرثرسالتراألمريكيةالخصكص تعبير أحد الكجكه اإلعالمية 

يكجز ىذا الدكر كاألىمية في قكلو: "إف رأم أم إنساف في أم قضية ال يمكف أفضؿ  تيمس(
 كشأنو، تركوثـ ا أم إنساف معمكمات صحيحة أعطنكع المعمكمات التي تقدـ إليو،  مف

                                                 
  17،18، ص ص هرجع سابق ،أحمذ به مرضهً –( 1)
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، كلكف فرصة الصكاب سكؼ تظؿ في يده إلى في رأيو لبعض الكقت معرضا لمخطأسيظؿ 
ناقصة أك محشكة لمعمكمات الصحيحة عف أم إنساف أكقدميا إليو مشكىة أك األبد..، أحجب ا

        (1)"، كنزلت بو إلى ما دكف مستكل اإلنساففقد دمرت كؿ جياز تفكيره بالدعاية كالزيؼ.. إذف
يكضح ىذا القكؿ مكانة األعالـ في حياتنا التي تحكلت مع ضعؼ كشائج العالقات 

، كقد أفادت بعض الدراسات إلى اإلجتماعية إلى المنافس األبرز لمؤسسات التنشئة التقميدية 
ف كاف  كجكد عالقة بيف ضعؼ التحصيؿ كمستكل الذكاء كسائؿ اإلعالـ كالتمفزيكف، كا 

، فقد استغؿ في البداية ككسيمة دعاية كتركيج ، ثـ تحكؿ لى أخرلإتأثيرىا يختمؼ مف مرحمة 
  إلى كظائؼ الترفيو كالتعميـ، ثـ إلى كظيفة أكثر تفاعمية مع الجميكر.

 :الفضائيالتمفزيون  نشأة وتطور -3-2
، بفضؿ أبحاث العالـ 1931الكاليات المتحدة األمريكية عاـ بدأ أكؿ بث تمفزيكني في       

، مكعد إجراء اإلختبارات لبث 1927كز(، الذم قدـ اإلثباتات الميكانيكية عاـ)تشارؿ جن
إرساؿ بث تمفزيكني ميكانيكي أما في أكركبا فقد صمـ)جكف بيرد(.طريؽ الشاشةالصكرة عف 

 البريطانية أكؿ إذاعة تمفزيكنية.، قدمت ىيئة اإلذاعة 20/09/1939كفي ، 1926سنة 
 405عـز بدأ بالمكنيف األبيض كاألسكاد مف خالؿ شاشة ذك  ، فقدالتقني تطكرال كعمى مستكل

مما  كضكحا، خطا إلكتركنيا بصكرة أكثر 625بعـز التمفزيكف الممكفخطا إلكتركنيا، ثـ ظير 
، كما أحدثت فيما بعد التكنكلكجيا الرقمية أنذاؾحقؽ نجاحا كبيرا لمبيعاتو رغـ كمفة إقتنائو 

مف حيث تطكير البرامج عف طريؽ الكاميرات يكف تغيرات كاضحة عمى كؿ مجاالت التمفز 
  (2)الرقمية كأنظمة البث الرقمي كتسييؿ اإلستخداـ

، حيث بداية مف خمسينيات القرف الماضي كقد عرفت الدكؿ العربية إنتشار التمفزيكف        
، كعرفت الجزائر كالعراؽ البث سنة 1945عرفت المممكة المغربية البث التمفزيكني سنة 

، ثـ تكالي البث تدريجيا كمع منتصؼ السبعينيات كانت أغمب الدكؿ العربية تمتمؾ 1956

                                                 
     21، ص 1984، 5ط -لبناف –، شركة المطبكعات لمنشر، بيركت بين الصحافة والسياسةمحمد حسنيف ىيكؿ،  -(1)

   27، ص2007ت: عبد الحكيـ أحمد الخزامي، دار الفجر لمنشر، مصر  ،المرجع الشامل في التمفزيون، جيرمى أكرليبار، جكناثاف بجنيؿ –( 2)
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الدعاية ية، كتأثير ، كقد ساىـ في ىذا الظيكر تطكر الراديك مف ج(1)أجيزة البث التمفزيكني
، ككاف يبشر بمزيد مف يران ، فأضحى التمفزيكف يمثؿ بديالن كظيفيا أكثر تأثأثناء الحركب
إلى رمز التمفزيكف في أمريكا كأكركبا بسرعة  تحٌكؿ، ك يمة لتنشيط المبيعاتالفاعمية ككس

، حيث لجأت العديد مف األسر محدكدة الدخؿ إلى أسمكب الدفع بالتقسيط المكانة اإلجتماعية
كبرز ككسيمة إتصاؿ أكثر جماىيرية  (2).النتشارهإلقتناء جياز التمفاز خالؿ السنكات األكلى 

بؿ أجيزة إستقبالو فحسب، مدل إنتشار  ، كلـ يقتصر نمكه اليائؿ عمىفي ظرؼ كجيز كممفت
رسالو ، فقد ضاعؼ ذلؾ مف كمية المعمكمات كالمرئيات تجاكز ذلؾ إلى نكعية إنتاجو كا 

 عمى نطاؽ كاسع، لخص بفضميا مختمؼ الخدمات مكانيات التسمية المتاحة لمجميكركا  
 قد أصبح لديو خدمات العالـ كاف خمس 1950اإلتصالية أكثر مف أم كسيمة أخرل، فبحمكؿ

إرتفع  1970، كمع نياية 1960تمفزيكنية منظمة، كتضاعؼ ىذا الرقـ أبع مرات مع سنة 
، كىذا دليؿ عمى ما مميكف جياز في أرجاء العالـ 400أجيزة إستقباؿ التمفزيكف إلى نحكعدد 

رغـ  إنتشار المعمكمات، أحدثو ىذا اإلختراع مف تأثير يصعب قياسو في حياة المالييف كعمى
       (3)أٌف كتيرة النمك في الدكؿ النامية كالعربية لـ يكف بالحجـ الذم عرفتو الدكؿ المتقدمة

باإلضافة إلى الدكر الذم لعبتو الثكرة العممية كالصناعية كالتكنكلكجية التي شيدىا        
ية أخرل لمتاريخ كالحياة تمتاز العالـ خالؿ القرف العشركف، كالتي دفعتنا إلى اإلقتناع برؤ 

بالشؾ كالحذر كصارت تتحكـ في تصكراتنا كانعكست عمى سمككياتنا، فأدت إلى تحكؿ 
    أحدثت خمالن في بنيتيا الفكرية كمفاىيمياك جذرم لممجتمعات عمى مستكيات كجكدىا المختمفة 

دخاؿ إٌف ىذه الثكرة مبنية عمى المعمكمات كالسيبرنتيؾ كاألنظمكقناعاتيا،  ة الرقمية كا 
 .ة في جميع مياديف الحياة اليكميةالتكنكلكجية الحديث

 أماـ ىذا الكاقع المتميز بسرعة التحكؿ كالتغيير المؤسس عمى اإلتصاؿ المباشر مع      

                                                 
  25،26، ص ص المرجع السابقسميـ عبد النبي،  –( 1)

  169-167، ص مرجع سابق كأخركف ، ؿ .مفميف –( 2)

  143، ص مرجع سابقكف، شكف ماكيرايد كآخر  –( 3)
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يجد التمفزيكف لنفسو  (1)كاالفتراضيالعالـ كالمتابعة اآلنية لمتحكالت كاألحداث كتداخؿ الكاقعي 
المذىؿ لكسائؿ ىتمامات الجميكر، كعمى مستكل أخر أدل اإلنتشار ة مف إمساحة ىام

 تمد ككاالت األنباء التي خاصة إلى تنامي أىمية اإلتصاؿ الجماىيرم عامة كالتمفزيكف
 الصحؼ كالمذيعيف باألخبار، كالتي تكاد تككف المصدر الرئيسي كأحيانا الكحيد لممعمكمات،

)حسب 1975-1960كنصؼ ما بيفعرؼ العقد  حيث السيما فيما يتعمؽ باألنباء الدكلية،
في نمك ككاالت األنباء، كصمت إلى إمتالؾ أكثر  ( زياد ضخمة1977إحصائيات اليكنيسكك

      (2).دكلة لككالة 100مف 
، تغير مفيـك التمفزيكف إلى درجة اإلختالؼ عف تمفزيكف كمع مطمع األلفية الحالية         

كراء  انسياقومف اضعاى إلكراىات التكنكلكجيا أكثر لذم ظؿ خاألربعينيات كالخمسينيات ا
نكلكجي الذم يعيشو التمفزيكف إستثمر التطكر التك، بينما الكضع الحالي المتخيؿ اإلجتماعي

 الثقافي كالجمالي. كاستفاد مف أشكاؿ التعبير
المرحمة الكالسيكية ، تاريخ التمفزيكف إلى مرحمتيفيكك(ا  أنبرتك )اإليطالي المفكرلقد قسـ          

مرحمة  مٌيز األبكم كالتعميمي الذم االتصاؿكالمرحمة الجديدة التي أحدثت قطيعة مع نمط 
كاحدة ، لناسمف ا طائفتيفالتمفزيكف الكالسيكي المستندة عمى فكرة بسيطة تفترض كجكد 

 معرفة.يذه التممؾ المعرفة كتمثؿ نخبة التمفزيكف، كالثانية جميكر المشاىديف المتمقيف ل
، كتحؿ محميا عالقة الجكار كالتقارب االتصاؿكجاء التمفزيكف الجديد ليقضي عمى تراتبية 

ى الناطؽ الرسمي لمؤسسة التمفزيكف، إلالثقؿ مف المذيع الذم تقمص دكر  زفانتقؿ مرك
جالسان في بيتو ، أك تباألستكديكىاتصاؿ سكاءن كاف حاضرا الذم أصبح فاعال في االالجميكر 

ساكنة  ككتمة التمفزيكف المعاصرالتصكر لمجميكرغٌير  كعمى جانب أخراشة التمفزيكف، ـ شأما
 بجميكرىا كجامدة نتيجة حركية الكاقع العيني فازدادت الكشائج التي تربط القنكات التمفزيكنية

 نتيجة جممة معقدة مف العكامؿ نذكر منيا: -رغـ تزايد اإلتصاؿ التفاعمي ىشاشة
 عدد القنكات التمفزيكنية المتخصصة في مختمؼ مناحي النشاطتجزؤ الجميكر بعد ت -

                                                 
  5،6، ص ص  هرجع سابقأحمذ بخىظ ،  –( 1)

   144،، ص هرجع سابقشىن ماكٍراٌذ وآخرون،  – -(2)
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 ، كالبث عبرمباشرة، كالقنكات األرضيةاإلنساني كتعدد نمط بثيا عبر األقمار الصناعية ال
        أك المشاىدة المدفكعة كفؽ الطمب.   (، كالبث المشفرcableالكيبؿ)
 نية كسمكؾ شخصي، بعد أفترتب عف ىذا الكضع تزايد فردانية المشاىدة التمفزيك  -

   (1)تسمؿ إلى مخادع النكـ.

 منذ نشأتو -عمى المستكل التقني –كالحقيقة أف التمفزيكف لـ يعرؼ تغيرات جذرية        
كتغيرات في شكمو، إال في العشرية األخيرة  ،خداـ األلكاف في منتصؼ الستينياتبإستثناء إست

، (TV.HD)لتمفزيكف عالي الدقة كالكضكح مف القرف الماضي أدت إلى ظيكر ما يعرؼ با

تغيرات تدفع إلى إستطالة شكؿ الشاشة ككضكح الصكرة كنقاء الصكت كمشاركة أكبر  كىي
 .(2)لمجميكر في عديد مراحؿ إعداد الرسائؿ اإلعالمية

المسألة تبني ، كلـ تعد كف فصمو عف كاقع التمفزيكف اليـكيم جزء ال كاضحت ىذه التكنكلكجيا
ىك  ؟لي الدقةا، بؿ متى؟ كبأم كتيرة يمكف إدخاؿ خدمات التمفزيكف عرفضوظاـ أك ا النىذ
  ما ىك التمفزيكف عمى الدقة ؟ -:يطرح عمينا السؤاؿ اآلليما 

 نظاـ تمفزيكني يعطي جكدة أعمى لمصكرة في شاشاتىك  :HDالتمفزيون عالي الدقة
عدد  حيث تحتكم الصكر عمى ،SD.TVعريضة، كبديؿ لألنظمة التمفزيكنية القياسية الحالية 

، ككؿ خط يحتكم عمى عدد أكبر مف النقاط الضكئية مف خطكط المسح األفقيةأكبر 
 ( كبالتالي تعرض تفاصيؿ أكثر مف مرتيف إلى جمس مرات مقارنة بالصكرة pixels)بكسالت

 زة لػالسابقة، كيالحظ ىذا التحسف بصفة أدؽ عمى الشاشات ذات القياسات الكبيرة المتجاك 
بكصة، كتتميز الصكر عالية الدقة بقياسات أعرض كتفاصيؿ أكفر مما يجعميا تتناسب  32

نظاـ الصكت المحيطي ميزة  يكفريضفي مشاىدة أمتع، ك  أكثر مع خاصية العيف كىك ما
، كتمكف قمة مف الصكت الرقمي بجكدة عاليةساؿ عدة قنكات مستر ، حيث يمكف إإضافية

 يكني عالي الدقة مف عرض أصكات مستقمة عمى سماعات منتشرةأجيزة اإلستقباؿ التمفز 
                                                 

عداد الخارطة البرامجية في القنوات التمفزيونية العربية، نصر الديف لعياضي -(1) ، تكنس (59، إتحاد إذاعات الدكؿ العربية، بحكث كدراسات )فن البرمجة وا 

 14 -13ص ص  ،2007

  21، صهرجع سابقمحمذ شطاح ،  -(2)
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، مما ست أصكات ييمٌكف مف عرض (5.1اىد فمثال: نظاـ اإلحاطة الصكتي)حكؿ المش
  يضيؼ أكثر كاقعية لممشيد، كيكحي لممشاىد أنو في قمب الحدث.

 لكف ببث، ك 1984( أكؿ مف أطمؽ ىذه الخدمة سنة NHKكيعتبر التمفزيكف الياباني العاـ )
  .2000تناظرم، كشرعت في البث الرقمي سنة 

 كأماـ أنتشار التمفزيكف عالي الدقة في العالـ الغربي، كالكعي بأىمية القضايا التقنية         
 دخاؿ ىذه خدمة لممنطقة العربية بادرت الجمعية العامة إلتحادكإلكاإلقتصادية كالبرامجية 

 إلى إنشاء المجمكعة العربية لمتمفزيكف عالي الدقة 2007إذاعات الدكؿ العربية في نياية
التي تيدؼ إلى إعداد خطة إستراتيجية إلدخاؿ خدمات التمفزيكف عالي الدقة في المنطقة 

 34يئات كالمشاىد، كتضـ الييئة العربية مع مراعاة إمكانية التنفيذ كالظركؼ المادية لمي
    (1)تنتمي لمدكؿ العربية. 28مؤسسة إعالمية منيا 

 خصائص التمفزيون:  3-2-1
 التي ةيستمد التمفزيكف خصائصو كميزاتو مف تركيبتو التقنية، كمف كظائفو اإلجتماعية العديد

 ، كمف ىذه الخصائص:ييدؼ إلييا
 كالسيطرة عمى إىتماـالجمع بيف خاصيتي السمع كالنظر التي تمكنو مف التأثير  -

 متعمـ.ل فكسيمتيأىـ  ، كىما، كبالتالي تفكيرىـكتركيز المشاىديف
 لو إمكانية أفضؿ عمى إختصار الكقت بيف الحدث كالعرض. -
 سيكلة الحصكؿ عميو كسيكلة إستعمالو لدل مختمؼ الشرائح اإلجتماعية   -
 كسيمة مناسبة لعرض األفكار كالخدمات كالسمع كالتركيج ليا عند القائـ باإلتصاؿ -

 كالجميكر.
إف التمفزيكف أكثر الكسائؿ يزات في العبارة التالية: "مكيمخص )عبد العزيز النيارم( ىذه ال

 اإلعالمية، تأثيران، كانتشاران، كتكثيقان...، كىك أسرع مف األنكاع الصحفية األخرل، كأقرب مف
 (2)الكاقع، كأكثر فكرية"

                                                 
 82، 79،ص ص 2212، تىوص  2، مجهت إتحاد إراعاث انذول انعربٍت ، انعذد  التلفزيىى عالي الذقتإٌىاش انجبانً قذورة ،   -(1)

 27، ص  هرجع سابقضهٍم عبذ انىبً ،  –(2)
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  التمفزيـــون: وظــائف -3-3
 اليكمية، ذم يمثمو في الحياةالالدكر  نتيجةفي المجتمع  المتنكعة كظائفوبالتمفزيكف يتميز        
 كاالقتصادم السياسي عمى المستكل الشاممة في عمميات التنشئة رئيسيان  دكران  يمعب حيث

 ثكرة كتكسعت ىذه األبعاد كتشعبت مع الكجية المرغكبة، األفراد كتكجيو كاالجتماعي
 ة ثانيةالتكنكلكجية الحديثة، مما منحو مكانة جماىيرية، كمف جي تكاالتصاال معمكمات
 فخصصت مختمؼ الحككمات أقساما كدكائر ككزارات إعالـ تتكلى تكجيو أفراد رسميان  اىتماما

تعتبر ،حيث -رغـ ما يثار حكليا فيما يتعمؽ بحرية الصحافة –تحقيؽ أىدافيا المجتمع نحك
عمى  كمؤسسات دكلية كحقكقية أف إنشاء كتحديد مؤسسة رسمية كالكزارات لإلشراؼ ىيئات
 .ضد الحقكؽ كالحريات الفردية كالجماعية لإلنساف اإلعالـ

 ، فيكبيا كعمى مستكل أخر يستمد التمفزيكف كظائفو مف تمؾ الخصائص التي يحظى
 أكؿ كأكثر كسائؿ اإلعالـ التصاقا بالتركيبة البشرية باعتباره ينقؿ كيقدـ األخبار كالمعمكمات

  أف اإلنساف يحصؿ عمى " فادتأ أف الدراساتحيث ، عف طريؽ خاصيتي الصكت كالصكرة 
 إلى باإلضافة (1)"السمع طريؽ عف%08عف طريؽ النظركنسبة%90بنسبة معمكماتو

، انعكاسات العكامؿ المباشرة لنشأة التمفزيكف كتطكره كالمتعمقة بالدعاية السياسية كاإليديكلكجية
 إلعالـ في تحديدكليذا تختمؼ ركئ المفكريف كخبراء ا ،لتركيج كاإلشيار لمسمع كالخدماتكا

كاإلعالـ،  التقني السريع في ميداف االتصاؿالمشارب الفكرية كالتطكر  كظائؼ معينة الختالؼ
كالمنظريف  أىـ ركئ الباحثيف كيمكف حصر أىداؼ ككظائؼ التمفزيكف تبعا لو، كالذم تتأثر

 :دراسات اإلعالـ عمى النحك التاليفي 
 ىي:كظائؼ أساسية  ثالث االتصاؿحيث يرل )الزكيؿ( أف لكسائؿ 

 الجماعية.ككشؼ ما ييدد القيـ  االجتماعية،اإلشراؼ كمراقبة البيئة  - أ
 المحكـك بماكبيف الحاكـ ك  كطبقاتو،العمؿ عمى الربط بيف مختمؼ فئات المجتمع  - ب

 يالءـ المصالح المشتركة
                                                 

                                       311، ص2007، مصر ، المكتبة الجامعيةفي النظرية العامة لممعرفة اإلعالميةمحمد نصر مينا،  -(1)
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 بيف األجياؿ. الثقافي نقؿ التراث - ج
 لسياسية كالثقافية التربكية لكسائؿ اإلتصاؿالمالحظ أف تحديد )الزكيؿ( يركز عمى الكظيفة ا

لى نفس المنحى يعطي )شراـ( أبعاد ككظائؼ لالتصاؿ الجماىيرم كالتي تتركزكاإلعالـ،   كا 
 عمى الخصكص في:

 كحماية المجتمع مف األخطار التي تكاجيو. استكشاؼكتتمثؿ في  :كظيفة المراقبة . أ
 ساعد في إتخاذ القرارات المتعمقةتتتحو مف معمكمات  خالؿ ما السياسية: مفالكظيفة  . ب

 بإصدار التشريعات.
 بالمعمكمات كالميارات كالمعتقداتمف خالؿ تزكيد األفراد  كالتنشئة:كظيفة التعميـ  . ج

  يرل )ماككيؿ ( أٌف الكظائؼ تتمثؿ في:في حيف  االجتماعية.
 اتجاىات ديدكتحالكظيفة اإلعالمية: تعني نشر المعمكمات الخاصة بالكقائع كاألحداث أ( 

 القكل الفاعمة في المجتمع كالعالقات بينيا، كيساعد في عممية التحديث.
 .االجتماعيكالقضاء عمى التكتر  كاالسترخاءكتتمثؿ في تقديـ التسمية  :الكظيفة الترفيييةب( 
 كالتنشئة، االجتماعيعف طريؽ تدعيـ الضبط  االجتماعي:كظيفة التماسؾ كالتكاصؿ ج( 

  بير عف الثقافة السائدة كدعـ القيـ الشائعة.كتشجيع التع
 كظيفة التعبئة: كتتمثؿ في المساىمة في الحمالت االجتماعية، خاصة أثناء األزماتق( 

 كالسياسية كالحركب.  االقتصادية
 .فة اإلخبار كالتزكيد بالمعمكماتكظي -1 كيضيؼ إلييا )مكلر(:
 سمع كالخدمات.كظيفة التسكيؽ كتركيج ال -2                

 :بأنياكيحدد )رككتش( ك)دكفمر( الكظائؼ 
 .االجتماعيإعادة بناء الكاقع  . أ
 .سيخ نسؽ المعتقدات لدل األفرادتر  . ب
 .لدل الجميكر االتجاىاتتككيف ج. 
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  (1)ترتيب األكلكيات لدل الجميكر.د. 
  السياسي ىذه التحديدات كظائؼ كسائؿ اإلعالـ في ثالث أبعاد رئيسية متمثمة في الدكرتكجز 

 كما يرتبط بو، الدكر االقتصادم كالتجارم، الدكر االجتماعي كالثقافي، كتأسيسان عمى ما سبؽ
 ، كىي:الكظائؼيمكف تحديد أىـ 

كتتمثؿ في نقؿ األخبار سكاء كانت محمية أك إقميمية أك دكلية،  :الوظيفة اإلخبارية 3-3-1
، حيث تقـك كسائؿ اإلعالـ الجماىيرم راد مف متابعة ما يجرم في العالـكذلؾ لتمكيف األف

، كيكاد طكراتيا كانعكاساتيا عمى المجتمعبنقؿ األخبار كاألحداث كالقضايا اليامة كمتابعة ت
يككف المضمكف اإلخبارم اليكـ  يشكؿ النسبة الرئيسية السائدة في كسائؿ اإلعالـ. كيتفكؽ 

احت إمكانية معالجة األحداث عف ، التي أتاالتصاؿالتمفزيكف ككسيمة إخبارية في ظؿ ثكرة 
أىمية الكظيفة أدل إلى زيادة كظيكر القنكات الفضائية مما  التكنكلكجي،بعد نتيجة التطكر 

، خاصة في أكقات األزمات كاألحداث الطارئة، حيث أثبتت العديد مف الدراسات اإلخبارية
يف عند المتمقي كحسب لمضاما التمفزيكنية في كقت الحرب كاألزمة تعد مف أفضؿاألحبار  أفٌ 

المراقبة كالطمأنينة، التكجيو  ىي:األخبار )ليفي(ىناؾ خمسة مجاالت مختمفة لمشاىدة محددات
 ، التكجيو العاطفي، كالتسمية.االستياء، خمؽ المعرفي
 كما أكدت دراسة أجريت في الكاليات األمريكية أٌف التمفزيكف جاء في المرتبة األكلى         

التمفزيكف  أحتؿكفي دراسة ثانية فضيالن مف كسائؿ اإلعالـ األخرل،أكثر تكمصدر  %60بنسبة
 األمريكية،السمطة الرابعة في ترتيب المؤسسات التي تحكـ الكاليات المتحدةالمرتبة الرابعة أك 

مى عكترجع أىمية الكظيفة اإلخبارية  بعد البيت األبيض ثـي رجاؿ األعماؿ ثـي مجمس الشيكخ.
اإلنساف  أفإلى  استنادادـ األحداث في مشاىد مكتممة مف صكت كصكرة، أف التمفزيكف يق

ذا كالبصر،العادم يحصؿ عمى المعمكمات كالمعرفة عف طريؽ حاستي السمع   أضفنا إلى  كا 
 كشبكة الصناعية،ذلؾ إمكانية كصكلو إلى مميارات المشاىديف في نفس المحظة عبر األقمار 

 
                                                 

 68-66، ص2008، جدار لمكتاب العالمي، األردف سيكولوجية االتصال الجماهيري سعاد جبر سعيد، -(1)
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 (1)التمفزيكفخبار األنترنت ألدركنا قيمة كأىمية أ

ضفاء الشرعية عمى  في -الدكربالنظر ليذا  –كتعمؿ األخبار التأثير عمى الرأم العاـ كا 
ذلؾ أشار إلى  فقد القرار،فمقد أصبحت ىذه الكسيمة محط أنظار صانعي  العكس،السمطة أك 

ى أف نشرات األخبار، عم معدكدة في" إنو يفضؿ أف يظير لمدة ثكافو بقكلو:ركبرت كيندم( )
حاث كالدراسات أف تأثير ىذا السياؽ تشير عديد األبفي ك  (2)تكتب عنو كافة صحؼ المساء"

  التمفزيكف في الجميكر يفكؽ بثالثة أضعاؼ تأثير اإلذاعة كبدرجة أكثر الصحافة المكتكبة 
كينفرد التمفزيكف في نقؿ األخبار بخاصية فريدة ىي تككيف المكقؼ العاطفي الذم يتجمى في 

تستطيع الكسائؿ  أك الخكؼ أك الكراىية أك الحزف كىي عكاطؼ الالمشاىد إلى الغضب  دفع
 (3)األخرل إحداثيا بنفس الدرجة.

، كما عمى المشاىد إال الربط ، فالصكرة عمى الشاشةما يبسط التمفزيكف عممية اإلتصاؿك
إلى  ة إلى الصكرة ثـ، فبدال مف أف ينتقؿ ذىنو مف الكممة المكتكبا كبيف الكممة المنطكقةبيني

  (4)المعنى، فإنو ينتقؿ مباشرة مف الصكرة إلى المعنى.
كفي شأف ىذه المقارنة أكدت دراسة) مارليف جيمي(: أٌف نشرة أخبار الثامنة في قناة          

(1TF يتابعيا مف )مميكف مشاىد يكميا، فأية صحيفة بإمكانيا سحب ىذا العدد  10إلى  08
       مف النسخ...؟ 

 كسببا رئيسيا عامة كعمكما فإٌف كظيفة اإلعالـ كاإلخبار تعد جكىر كسائؿ االتصاؿ  

حتى تحكلت إلى  اليكمي،بالحياة اليكمية لألفراد كمادة النقاش كالجدؿ  رتباطيااللنشأتيا، 
جكانب  كطغيانو عمى مختمؼ االتصاؿنظرا لتنامي دكر  الحاضر،سمطة أكلى أحيانا في كقتنا 

 الكؿ يدرؾ دكر بعض كسائؿ اإلعالـ كالقنكات اإلخبارية كعمى رأسيا قناة الجزيرة ، ك الحياة
 الحكـ سبيؿ تغيير أنظمة في كالدكر التحريضي الذم قامت بو ي،في ما يعرؼ بالربيع العرب

                                                 
 25،26ص ص ، المرجع السابق، نيى عاطؼ العبد-(1)

 63، ص 1996الكتاب الحديث، مصر ، داروالتمفزيونيالخبر اإلذاعي بركات عبد العزيز،  /محمد معكض -(2)

  88، ص 1985 –السعكدية  -، جدة ؽ، دار الشرك الخبر اإلذاعي فنونه وخصائصه، كـر شمبي -(3)

   29، ص 1993 -مصر –، القاىرة شكرم العدكم المكتبة األكاديمية ، ت/ محمكدالتغطية اإلخبارية لمتمفزيونكاركليف ديانالكيس،  –( 4)
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 .2012، ك2011بيف سنتي  في بعض الدكؿ العربية ما

  :تكوين المواقف وظيفة التوجيه و  3-3-2
 اتجاىاتو مف خالؿ اىتماميا العاـ، كتحديدكـ التمفزيكف بتككيف الرأم حيث يق        
 خاصة في القضايا الفكرية،الفكر كالرأم إلثراء الحياة  كاالستعانة بأصحابكالنقاش  بالحكار
أيف يسيـ اإلعالـ في عممية تحديث كتحٌضر المجتمع مف  المجتمع،في حياة  المحكرية
 (1) التنميةكانيف الجديدة التي مف شأنيا دفع عممية المعرفة كالخطط كالق نشر خالؿ

 وظيفة الشرح والتفسير:  3-3-3
 كتعتبر ىذه الكظيفة حديثة جاء ظيكرىا بعد تعقد الحياة االجتماعية كزيادة اىتمامات  
مما يتطمب مف  العادم،حيث أصبح معظـ ما يجرم غير مفيـك لإلنساف  اليكمية،الفرد 

 .سير حكؿ القضايا ذات الشأف العاـشركحات كتفاكسائؿ اإلعالـ تقديـ 
 الوظيفة التربوية والتعميمية : 3-3-4

، لدكر المؤسسات التقميدية كاستكماال -خاصةالتمفزيكف  –حيث تقدـ كسائؿ اإلعالـ  
،  المجتمع،بتدعيـ البعد الفكرم كالكجداني كالقيمي ألفراد  كيزداد ىذا الدكر يكمان بعد يـك

كات الضركرية لتربية شاممة كدائمة خاصة لدل األحداث كالشباب مما أدل كأضحى مف األد
 إلى ظيكر قنكات متخصصة في ىذا المجاؿ.

 الوظيفة التثقيفية:  3-3-5
 يـ التي تحافظ عمىلمكظيفة التعميمية تقكـ كسائؿ اإلعالـ بتدعيـ األفكار كالق إمتدادان       

 عمى مبادئ كعادات األمة كتقاليد الحضارة ، حيث تقـك بتطبيع األفرادثقافة المجتمع
 النفسية في تشكيؿ االتجاىاتلعمـك اإلنسانية أٌف لمتثقيؼ أثر كأثبتت الدراسات في ا كطقكسيا،

لـ  ماالعاـ مف المستحيؿ فيـ الرأم " كيرل أنو )أكديجار(كيدلؿ عمى ذلؾ المفكرمرأم العاـ ل
حيف  اإلعالـ كليذا يركز تشكؿ شخصية األمة"، األدبية التيالقكل المادية ك يؤخذ في االعتبار 

 .المجتمع كاحتياجاتبما يتفؽ يقدـ مادة ثقافية عمى إعادة بناء القيـ كالعادات 
                                                 

 69ص المرجع السابق،سعاد جبر سعيد،  -(1)
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  :يةوظيفة الترفيهال 3-3-6
جتماعية، اال الـاآلك يقدـ التمفزيكف برامج ترفييية لمتنفيس عف المشاىد مف المتاعب        
 مما يزيد الكاقعية،ؿ المجتمع غارقان في األكىاـ كبعيدان عف دائرة كقد تجع الفراغ،أكقات  كمؿء

 (1) كاالجتماعيةمف السمبية كتمؾ األكضاع تكفر كسيمة لمسيطرة عمى الحياة السياسية 
، كاجتماعيةيقمؿ مف أىمية ىذه الكظيفة لما تحققو مف إشباعات سيككلكجية  إٌف ىذا ال      

زالة لمتكتر  نبغي أف يككف تكازف بيف كظائؼ التمفزيكف فال يغمب الترفيو كلكف ي كالضغط،كا 
 إلتحاد2011حيث أبرز التقرير السنكم العربي،نرل في اإلعالـ عمى باقي الكظائؼ كما 

 كقنكات األغاني كالتسمية،إذاعات الدكؿ العربية أٌف القنكات الربحية التي تيتـ باإلعالنات 
 (2) التكاليقناة عمى  131، ك157ت المتخصصة بػػ كالمنكعات، تتصدر قائمة ترتيب القنكا

   وظيفة اإلعالن والدعاية : 3-3-7
 ىـ مصادر الدخؿ كالتمكيؿتعتبر مف أبرز كظائؼ اإلعالـ كالتمفزيكف ألنيا تمثؿ أ       

 بارزان في، حيث تقـك باإلعالف عف السمع كالخدمات كالتركيج ليا كبذلؾ تمعب دكرا لمكسيمة
تمفزيكنية كال الحياة االقتصادية خاصة مع زيادة عدد المحطات كالقنكات اإلذاعية كتنشيطتعزيز 

لتذكر  اليامة فمف األسس ،مما يؤثر في درجة مشاىدة اإلعالف ،كتنكع المكاد المعركضة
 كاىتماماتيا، حيث يقدـ اإلعالف الخاص بحاجات النساء اإلعالميةرتباطو بالمادةاإلعالنات ا

ترات ، كاإلعالف عف التجييزات كالكسائؿ الرياضية في فالبرامج المكجية لياكأثناء كبعد قبؿ 
عمى كليذا تحرص المؤسسات كالشركات الكبرل  (3)...إذاعة كبث البرامج الرياضية، كىكذا

الكي القنكات أك مع م اتفاقياترعاية بعض البرامج التي تمقى ركاجا جماىيرية في إطار 
 .مالكي حقكؽ البث

 مد مفيكمو مف معناهاإلعالف ىك أسمكب مف أساليب عمـ االتصاؿ الجماىيرم يستك         

                                                 
 34، 33 ص ، صالسابق المرجعفاطمة حسيف، -(1)

 130، ص 2012،  تكنس 03العدد  ،إتحاد إذاعات الدكؿ العربية ، مجمةالتقرير السنوي حول البث الفضائي العربي، إتحاد إذاعات الدكؿ العربية-(2)

    162ص  2010 ،مرجع سابق، حسيف شفيؽ-(3)
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شاعتو،الشيء إظيار "المغكم كىك الجماىيرم  االتصاؿالطباعة ككسائؿ شيد تطكراكبيران بتطكر  كا 
 االنتقادات المكجية  كرغـ كاألمريكية،في الصحؼ البريطانية امف عشر منذ القرنيف السابع كالث

 كظائؼ أف لو عدة ككنو يزيد مف تكاليؼ الحياة كيركج لمقيـ االستيالكية إالٌ لدكر اإلعالف 
 :أبرزىا
 كيقدـ البدائؿ كصيانتيا،الصحيح لمسمع كالخدمات  االستعماؿالترشيدم في كيفية الدكر  -

 كالمستيمؾ.فضال عف أنو عممية اتصالية بيف المعمف  كالخدمة،لممستيمؾ كمزايا المنتكج 
 (1)اإلخباراإلعالف يختمؼ عف اإلعالـ ككف األكؿ ىدفو الربح كالثاني  اإلشارة أف كتجدر

 أٌما الدعاية كما كردت في المكسكعة السياسية ىي نشر األفكار ككجيات النظر         
   عالف تستخدـ أحدث كسائؿكالدعاية كاإل يتبناىا اآلخركف،أف  كالمكاقؼ المرغكب في

براز األمحيث تعمؿ عمى تبسيط  ،اإلعالـ خفاء عيكبيا كأخطائياكر كا  يتيح  بما ال ،مزاياىا كا 
الدعاية  االجتماعيةكعٌرفت المكسكعة الدكلية لمعمـك ، عمى النقد كالحكـ المكضكعيالقدرة 
الرمكز كاإليماءات  باستخداـتمؾ الجيكد المقصكدة لتكجيو أك تطكيع أفعاؿ الجميكر انيا: "

)نكرماف جكف باكؿ(إلى  كفي نفس السياؽ ذىب الباحثكاإلعالـ كالصكر كالمكسيقى كغيرىا" 
 يات النظر التي تؤثر عمى األفكاراآلراء ككج نشر" لؾ بالقكؿ أف الدعاية ىي:مؽ مف ذأع

 أك السمكؾ أك كالىما"  
كال تنتيي إاٌل بتسكيات أك اتفاقيات أم بالكالـ  كالـ،كقديمان قالت العرب الحرب بدايتيا 

 قاؿ قائد ألماني " إننا نستيمؾ الكثير مف القنابؿ لندمر بيا مدفعان  سمـ،كالكبيف الحرب  أيضا،
اضطراب األصابع التي  كسيمة تسببفي يد جندم، أليس األرخص مف ذلؾ أف نجد  كاحدان 

 (2) الجندم؟ذلؾ المدفع في يدم تضغط عمى زناد 

 مميـ الذكقد كشفت حركب كأزمات القرف العشريف كبداية القرف الحالي عف الدكر ال

 ال يمكف أساسيكأثبتت الدراسات أف الدعاية عامؿ  بإمكاف كسائؿ اإلعالـ أف تمعبو،

                                                 
 165، ص 2007دار ىكمة لمنشر، الجزائر  ،11الجزءمجمة الكسيط ،، وكالة األنباءجماؿ العيفة ، -(1)

 .185 -183، ص 2007، الجزائر ، دار ىكمو لمنشرالحرب والرأي العام والدعايةرشيد حمميؿ،  -(2)
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 أف، كاكضحت حرب الخميج الثالثة اء الحرب بؿ كحتى في أكقات السمـاإلستغناء عنو أثن

 ـالتقدـ اليائؿ الذم عرفتو كسائؿ اإلعالـ قد ساىـ بقدر كبير في تحطيـ معنكيات الرأم العا

خضاعو، ككشفت مدل قيمة المعمكماتالمست  ، حيث بذلت الدكؿ القكية يدؼ لمسيطرة عميو كا 
 ريةحأف أضحت بعد ، خاصة إنتاجيا كتكزيعيا كمراقبة تدفقياكؿ ما بكسعيا لمتحكـ في 

   (1).بار تمثؿ مسألة ذات سيادة كسيطرةتداكؿ المعمكمات كاألخ
ما كاف ، حيث كؿ مناحي الحياةاألزمات بؿ يشمؿ عمى الحركب ك  يقتصر ال كاألمر

الجزائر  ةمباراك  كالجمرة الخبيثة، كارتفاع درجة حرارة األرض، ،الطيكرأنفمكنزا  ألمراض
كاليالة في العالـ لكال  أف تحدث كؿ ىذا الرعب...الـ،تصفيات كأس الع في إطاركمصر 
تجارية  التي قامت بتركيجيا كسائؿ اإلعالـ كفي كثير مف األحياف ألسباب الدعاية

إف اإلعالف كالدعاية المادة التي تغذم كسائؿ اإلعالـ  اعتباركيمكف  كسياسية، كاقتصادية
أحد رجاؿ األعماؿ كظيفة الدعاية  كجزعند المشاىد كقد أ الحضكر المستكل المالي أك عمى
 90مميكف دكالر فأجاب :"أنفؽ 100عف كيفية إدارة أمكاؿ مشركع بػعندما سئؿ  عالفكاإل

 "الدعاية كاإلعالف  منيا عمى مميكف
أكثر األنكاع الصحفية استخداما كشيكعا، يعتبر الخبر مف  :في التمفزيون ارخـــبـــاأل -3-4
رة المقدكبير مف اآلنية كالتفاعمية ك  بقدر ـاألساسي فيو كىك يتس العنصر ىيت أف المعمكماك 

الركاية  الفعمي بؿ القصة أكث ليس الحاد ،بأنوكيعرؼ أيضا " ،الكقائع خالؿ مفعمى التأثير 
 (2)التي تبمغ مسامعنا عف كقكعو"

 ممتـز النكع الصحفي الرئيسي الذم يقكـ بنقؿ معمكمات بشكؿ بأنوكيعرفو )فرنس فابر("   
حكؿ كقائع معينة بأسمكب مكثؼ كبأسرع طريقة ممكنة، كينبغي أف يككف كاقعيان كممتزمان 

 .(3)كمقنعان 

                                                 
 .187، ص السابقالمرجع رشيد حمميؿ،  -(1)

 19-18 ص ص 1991، الجزائرالمؤسسة الجزائرية لمطباعة ،بة الخبر الصحفيمبادئ أساسية في كتانصر الديف العياضي، -(2)

 08، صمرجع سابق ،محمد شطاح -(3)
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نما س كصفا("بأنو ليلي )جكفكيعرفو كىكذا نالحظ أف  ،(1)"اجتماعيااستعادة مقبكلة ىك لمكاقع كا 
زمنية كجيزة ىك عممية مركبة مسامعنا كالصكرة التي تراىا أنظارنا في مدة  الخبر الذم يبمغ

مينية، كالمراسؿ بما يحممو مف  تتداخؿ فييا التكنكلكجية الحديثة مف الصكرة كزاكية إلتقاطيا،
 لتحريرية لمقناة.كالسياسة ا كالتكجو

 االتصاؿالصحفي تبعا الزدياد أىمية كسائؿ ىمية الخبر أ تزداد :الصحفيالخبر  أهمية3-4-1
، أك لعؿ االتصاؿكالتطكر التكنكلكجي لكسائؿ  االجتماعيةالجماىيرم نتيجة تعقيدات الحياة 

 أبرز أسباب ىذه األىمية ىي:
فال ، كاإلخبارية األخرلصحفية ال كاألساسي لألساليبالمككف األكلي  الخبر اعتبار (1

 .يمكف إعداد تقرير صحفي أك مقاؿ أك تعميؽ بدكنو
 كالعزلةالفردانية  لصالحاالجتماعية، تفتت العالقات لازدياد الحاجة لإلعالـ بالنظر  (2
كاختصار  المعمكمة مكانة الخبر الصحفي كعامؿ لمتكاصؿ االجتماعية كتكفيرالذم عزز األمر 

 الكقت.
 .ضمف الحقكؽ األساسية لممكاطف يدخؿسياسية،ر الصحفي كمادة ذات قيمة بؿ الختحاكٌ ( 3
الجميكر عمى  اىتماـالتكنكلكجي الذم زاد مف تدفؽ كمية األخبار كمف مساحة التطكر  (4

   .االجتماعيةكافة نكاحي الحياة 
أك  األكؿ شائعية الخبر ،ء زاد مف أىمية الخبر عمى صعيديفالتنافس بيف ككاالت األنبا( 5

  بر مف أجؿ تشكيؿ( ك الثاني السيطرة عمى مصادر الخخضكعو لمبدأ السكؽ )عرض كطمب
 (2).التحكـ في الكعي العاـ لمجماىير العريضة في العالـك 

 ثنائية عالقة كما يستمد الخبر أىميتو مف مكانة كسائؿ اإلعالـ اإلخبارية في إطار        
القدر الذم تمنحو مف حرية  بتعبير أدؽكالمجتمع، أك  ائية كسائؿ اإلعالـثنالسمطة كالسيطرة ك 

لى أم مدل يمكف أأك  ،الرأم ، حيث ال يمكف تحميؿ دكر ف نصؼ مجتمعاتنا بأنيا ديمقراطيةا 

                                                 
   22،ص مرجع سابق نيى عاطؼ العبد ، -(1)

   20، صمرجع سابؽ، مبادئ أساسية في كتابة الخبر الصحفي ،نصر الديف العياضي -(2)
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 كاالجتماعية  كاالقتصاديةبمعزؿ عف األطر السياسية ،اصةخاإلعالـ اإلخبارية  سائؿك كتأثير 
فاعمية كسائؿ اإلعالـ اإلخبارية " لقكؿ أٌف:با )كيميامز(عنيا عبرالتي تعمؿ فييا، كالتي 

عادة  ككفاءتيا ىي التي يرجع إلييا الفضؿ بشكؿ أك بأخر في تشكيؿ المجتمعات الحديثة كا 
اإلخبارية عمى  ، كليذا ترتكز أىمية كسائؿ اإلعالـكيميا في عقؿ كؿ فرد بصكرة يكميةتش

 :أبعاد ىي ثالث
ليذا تقكـ  النيابية،أداة لتعزيز الديمقراطية  بارىاباعتاألخبار تعمؿ  إف البعد السياسي:(1
 التمفزيكنية النشرةإلى أف تطكر  باإلضافة منيااإلخبارية  اإلعالـ كخاصة دكلة بتنظيـ كسائؿال
كيعكد بنا التحميؿ ىنا إلى فكرة الفضاء  .العامؿ السياسي رىينةكانت  -بدايتياخاصة في  –

بتييئة فضاء عمكمي تتالقى  رجكازية الحديثة، مشركطبركز المجتمعات الب العمكمي فقد كاف
لى ضركرةفيو المصالح العامة كالخاصة،  تطكر النقاش بيف السمطة كالمصالح الخاصة  كا 

في مقابؿ البرلماف، كليذا كانت كسائؿ اإلعالـ كليدة حاجة المجتمع الحديث إلى تكسيع 
 كسائؿ السياسي يقؼ كراء نشأة كنشر النقاش عمى مستكل أكثر جماىيرية، كلذا فالمنطؽ 

 اإلعالـ، كيؤطر كجكدىا في كؿ المجتمعات، بإعتبارىا جزء مف الفضاء العمكمي كتساىـ
     (1)تطكير النقاش العاـفي 
 البارز اإلىتماـ يمقىلـ يعد الفضاء العمكمي أم الطابع القانكني كالمؤسساتي لمدكلة         

 اإلعالـ الجماىيرم كالتي أصبحت العارض مف طرؼ األفراد لصالح كظائؼ كسائؿ
األساسي لمقضايا السياسية ليذا فإف الرأم العاـ يحكـ عمى القضايا السياسية مف خالؿ ما 

 ياكضعية حساسة كما كصفيا "دكمينيؾ ككلتف" ألن تياقدمو كسائؿ اإلعالـ يجعؿ مف كضعيت
عمى التكازف يجب عمييا الحفاظ  تقع بيف المنطؽ التمثيمي لرأم العاـ كالفعؿ السياسي كعميو

لمرأم العاـ االتصاؿ أم تقديـ معمكمات كاألخبار  –التمثيؿ –اإلعالـ :بيف ثالث أبعاد ىي
 كسائؿ منح، كىذا ما سيةعنو كتمثيمو في التفاعؿ بينيا كبيف السمطة السياكالقدرة عمى التعبير 

 .اإلعالـ السمطة الرابعة

                                                 
 17،ص 2211(، تىوص 74، مجهت إتحاد إراعاث انذول انعربٍت ، بحىث ودراضاث ) ئيت والوسوىعتإقتصادياث وسائل اإلعالم الور( عاشىر فىً، 1)
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 ة أك الدكر مرتبط بالعالقة بيذه المككنات كيمكف إيجازىاكبناء عميو فإف تحديد ىذه العالق
 اآلتي:في 
 ارتباط النظـ السياسية خاصة أثناء األزمات بالرأم العاـ حيث تسعى إلى تشكيؿ رأم  -(1

 ئؿ اإلعالـ كخاصةمساند أك مؤيد أك مدافع عف شرعية النظاـ مف خالؿ مساعدة كسا عاـ
( في عممية تنفيذ كمتابعات السياسات كالبرامج التنمية اليامة فالتمفزيك  –الثقيمة منيا )الراديك 

كالكبرل في حياة الدكلة كلمحصكؿ عمى تأييد الرأم العاـ كتعاكنو كترسيخ قكاعد النظاـ كبمكرة 
 .فمسفة المجتمع كتدعيميا

 تمكف الثقافية كالسياسية لممجتمع، حيثتساىـ في إدراؾ األفراد لمقضايا االجتماعية -( 2
 لفرد مف فيـ المشكمة المطركحة خاصة مع كجكد فركؽ فردية تؤثر في ىذا الفيـ مف فردا

 ، كتأثر كسائؿ اإلعالـ بما تشنو مففي إدراكو كتبنيو كجية نظر معينةآلخر، ليسترشد بيا 
التي ترسميا ىذه الكسائؿ، كبيذا تساىـ عممية اإلدراكية لألفراد كبالصكر حمالت إعالمية في ال

لألكضاع كفي خمؽ البناء الفكرم المالئـ  جزء ىاـ ككبير مف حياتنا اليكمية في تشكيؿ
كاالتجاىات  األفكار أف تسكد، كفي التي يراد ليا أك ة السائدةاالجتماعية كالثقافياسية ك السي
مما يسمح بخمؽ رأم  في اتخاذ القرارات الالزمةتساند النظاـ السياسي كتعطيو الشرعية  التي

 ء دفاعي يحدد الحركة كاتجاىاتيا.العاـ أك بنا
 يالذم يبقي مقيد بتصكر معيف فك منظاـ لالسياسية  الصكر تشكيؿ الرأم العاـ أك -(3

الفرد تتـ مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ، فيي تفكير  كىذه التصكرات التي ينصب عمييا العقكؿ،
ه في عممية تمده بجانب كبير مف المعمكمات أك ما يسمي باالتصاؿ السياسي كما تساعد

المعمكمات كالمككنات القيمية كىما أىـ ما يتضمنو التصكر السياسي كالتي تحممو  بيف التقكيـ
  (1)اإلعالمية.الكسائؿ  رسائؿ

 

                                                 
 111،112ص ص قالتي عبد الكريـ ، مرجع سابؽ،-(1)
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بقدر كبير عمى المبتكرات التكنكلكجية  اتالتمفزيكن األخبار فيتطكر  ارتبط :نـيـد التقــالبع( 2
 عيد الكقت كالجكدة نشرة تكسب الكثير عمى ص، حيث جعؿ الفيديك الالت التصكيربدء مف آ

 ،في تقديـ األخبار كتراتبيتيا، كسماعة األذف عف بعد ةاء، كما أثر جياز القر ككمية األخبار
البث المباشر تطكران ىاما ككاضحا في نشرة األخبار، حيث دفع بقيمة اآلنية أك  كيعتبر

 ، فقبؿ البثر فيما ينتظره المشاىد منياغيٌ تك  ،أقصى درجة في إعادة ىيكمة دكرىا الحالية إلى
 حيث ،غدت تظير ما يجرم د البث المباشركبع ،ما جرل تعيدكانت النشرة  لمباشرا

أك كثيقة  مف ككنيا حجة تنتقما، ك تغيير مكقع الصكرة التمفزيكنية ساىمت ىذه التقنية في
 ت، كأنتجالحدث نفسو الحدث أك حية إلظيار ، إلى مادةامصداقيتيك  إثبات لكاقعية األخبار

كبيذا ساىمت  و،يظر انيجرم أماـ الحدث كىك  إلحساس لدل المشاىد بالمشاركة فيا
المبتكرات المتتالية في جعؿ النشرة التمفزيكنية أكثر قربان مف الجميكر ككسب معيا الجميكر 

 مستكل الفكر كالفيـ عمى حد تعبير كثيرنا عمىكغـ أنو حيصر  العاطفة،كثيرا عمى صعيد 
  (1)الباحث "دانياؿ بكتيك"

نقمتو مف حالة لقد منح التطكر التقني إمكانيات جديدة لمخبر الصحفي  د اإلقتصادي:ــ( البع3
أصبحت الصكرة الحية بفضؿ البث المباشر لمحدث ك الجمكد إلى الحيكية كالحركة لمصكرة 

عمى متابعة  دليؿ إثبات لمصداقية الخبر بعد أف كانت شاىد عميو، األمر الذم انعكس
، كزيادة المنافسة التجارية بيف القنكات مشاىد مف حيث اإلقباؿ كالمصداقيةاألخبار لدل ال

 .كالمؤسسات اإلعالمية
كبدأت عممية تصنيع اإلعالـ تتخمى منذ خمسينيات القرف الماضي مف خالؿ الدراسات 

حيث تقدـ كسائؿ اإلعالـ  *()الثقافية النقدية التي سبؽ اإلشارة إلييا في الفصؿ الثاني لمدراسة
اع سريع ككثؼ يفرضو إقتصاد الجماىيرم المعمكمات سكاء في األخبار أك اإلعالنات في إيق

أسمكب ، بانتياج سياقيا التاريخي في أغمب األحياف، األمر الذم يعزؿ المعمكمة عف السكؽ

                                                 
 41،42صص ، 2009، تكنس04العدد، مجمة إذاعات الدكؿ العربية ،  النشرة التمفزيونية رهانات التغيير، نصر الديف لعياضي -(1)

 101 ،100صفحة أنظر ال -)*(
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، فقد ية األيديكلكجيات ، كالتركيج لفكرة العكلمة كنياكاآلنية كصناعة الترفيو كالتسميةالكمضة 
المذيف ربطا بيف نياية  رزيف أمثاؿ)ريمكف آركف( ك)دانيياؿ بيؿ(تحدث عف ىذا مفكريف با
فكر كبال  ، كىك مجتمع بالد الصناعة كمجتمع اإلعالـ الراىفمجتمع اإليديكلكجيا كما بع

خالؿ ، مف المعمب المقدـ مف كسائؿ اإلعالـ ، نتيجة التضميؿ اإلعالمي كالكعيمكقؼ
تكريس تعريؼ محدد لمحرية يناسب النزعة الفردية لمنظاـ الرأسمالي كيحقؽ الممكية الخاصة 

برامجو إلى خمؽ نكع مف  كمف ناحية أخرل حارسا لرفاىية الفرد، كيسعى مف خالؿ صراحة
، كالحقيقة أف اإلعالـ خمؽ تقبال لصكرة الكاقع المماثمة، كبالتالي يالمقدمة الثقة في المعمكمة

، فيصكر عمى أنيا الكاقع الفعمي التجارم يصنع الصكرة التي يريد الناس مشاىدتيا كتقبميا
مثالن الفقر في العالـ مف خالؿ صكر المساعدات التي تقدميا البمداف الغنية لممناطؽ التي 

 .(1)ضركرة مكاجية الفقر كمحاربتوتعاني مف الجكع ، كلف نسمع كممة عف 

ارية خضعت لمكثير مف العمميات اإلندماج كالتفكؾ نتيجة العكلمة إٌف كسائؿ اإلعالـ اإلخب
اإلقتصادية المتزايدة، كرصد البعض إتجاىا كاضحا نحك تركيز الممكية بطريقة منحت بعض 

إلى إخراج دل يؤ  ، مماعالية احتكاريةقدرة كبار المستثمريف في إقتصاد كسائؿ اإلعالـ 
مف ساحة التنافس، كأف المالكيف  -ما غير تجاريةالتي تمثؿ قي -كسائؿ اإلعالـ الصغيرة 

أك السيطرة عمى أم نكع مف األخبار التي قد تؤثر سمبا في مصالحيـ  استبعادسيتمكنكف مف 
. منو نفكذىـ كقكتيـ ااستمدك ي الذم السياس -النظاـ اإلجتماعي تساءؿالتجارية أك تمؾ التي 

المحرركف  ، كال:" ليس المراسمكفكتب ( كاضحا عندماليترماف)كقد كاف الصحفي األمريكي
نما مالكك كسائؿ اإلعالـ الخاصة " كتجنب أم نكع مف التغطية  مف يقرر نكعية األخبار كا 

إلى أنيا مؤسسة ربحية تحتاج إلى المحافظة عمى فييا بالنظر  التي قد تزعج المعمنيف
الصحؼ ، فالتمفزيكنات ك جاذبيتيا اإلعالمية كقدرتيا التنافسية كيدفيف يعزز إحداىما اآلخر

 ف الذيف يحاكلكف شراء إىتماـ المتمقي أك بتعبير آخر أف كسائؿتبيع الحيز كالكقت لممعمني
 

                                                 
   71،72، ص ص 2010، تكنس 02إذاعات الدكؿ العربية، العدد اتحاد، مجمة إشكالية اإلعالم المعاصر في الوطن العربيإبراىيـ أحمد،  -(1)
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  (1)اإلعالـ تبيع المتمقي لممعمنيف عمى حد قكؿ)كينتر(
فاألخبار تؤطر كتقدـ كأية سمعة معركضة لمبيع كمف ىنا تمتقي اإلعتبارات التقنية المتعمقة 

ز كالتكنكلكجيا مع اإلعتبارات التجارية في مزاكجة تمنح األفضمية لنمط إخبارم بالكقت كالحي
:" إف األخبار مانيايـ()كما عبر، فيي كالشخصنة كالتفكؾ كالسرد الدرامييقـك عمى السطحية 

اإلعتبار ياغة تتـ بميارة كفاعمية تأخذ في ليست ظاىرة تمقائية بؿ ىي عممية تشكيؿ كص
المراسميف كالمؤسسات اإلخبارية، حيث يتـ تجاىؿ األحداث الدكلية  كاىتمامات احتياجات
 (2)بسبب إرتفاع كمفة إنتاجيا تمتقي مع إىتمامات الجميكر أكال أك تمثؿ عنصرالجذب  التي ال

كظائؼ إجتماعية تحدد بلقد تحكؿ التمفزيكف نتيجة ىذه العكامؿ تدريجيا مف مؤسسة تقـك 
 (3)سسة إقتصادية يحكميا منطؽ الربح، كتخضع آلليات السكؽالدكلة آليات إستعماليا إلى مؤ 

حيث كشفت تقارير البث الفضائي في المنطقة العربية عف سيطرة قمة مف القنكات عمى حجـ 
 %80مف نسبة المشاىدة، كتجني %64قناة عمى 15المشاىدة كعائدات اإلعالف، كتستحكذ 

                   (4)ني في المنطقة العربية.مميكف دكالر عائدات اإلعالف التمفزيك  900مف أصؿ 
  ارية:ـــيم اإلخبـــالق 3-4-2
 تحتؿ األخبار درجة عالية مف األىمية عمى الخريطة البرامجية في معظـ القنكات         

تمثمو لممشاىد مف ارتباط بالمشاىدة نتيجة تكاترىا  ىما: ماالتمفزيكنية بناءن عمى جانبيف 
 المجتمع مف أزمات كأخطار يكلد لدل المشاىد كتقديـ ما يحدث في اليكمي كالمستمر

يخمؽ نكع مف الثقة بينو  سيحدث،عمى التنبؤ بما  كاالعتياد كبالقدرةمريحان باأللفة إحساسان 
اإلجبارية عمى مدار  كمف جانب ثاني تكزيع النشرات التمفزيكف،كبيف العالـ مف خالؿ شاشة 
باحثيف أٌف الجدكؿ الزمني أك برمجة نشرات األخبار يحاكؿ أف اليـك حيث يرل العديد مف ال

في أكقات أساسية في  كليذا تذاع األخبار ،النشاط اليكمي كالمنزلي المختمفةيراعي أنماط 
                                                 

 112 -111ص ص 11/2011 -لبناف –يركتب، 393، مجمة المستقبؿ العربي، العدد معالجة نقدية لصناعة الخبر السياسي في وسائل اإلعالم الجماهريةحارث القرعاكم،   -(1)

  113، ص السابقالمرجع حارث القرعاكم،  -( 2)

 16، ص  2009، تكنس (68)، إتحاد إذاعات الدكؿ العربية، الدراسة رقـ األنترنت واإلذاعة والتمفزيون، الحماميالصادؽ  –( 3)

   89، ص 2010، تكنس 02، العدد كؿ العربةمجمة إتحاد إذاعات الد ،نظرة عمى اإلعالم العربيخميس الشايب،  –( 4)
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 تفترة الظييرة مع كق ي، كفع في فترة الصباح مع كقت اإلفطارحيث تذا نظاـ البرمجة
،...كليذا تعتبر نشرة األخبار كفي فترة السيرةت العشاء، ، كفي فترة المساء مع كقالغذاء

و عممية تنظيـ يمعبالنسبة لكاضع مكاعيد البرامج بمثابة العمكد الفقرم ليذه المكاعيد تسيؿ 
لى برامجو خاصة تالجميكر  اىتماـ، كجمب جدكؿ البرامج  (1).المكاعيد اإلخباريةمؾ التي تسبؽ ا 

 ء العنايةشرة في خارطة البرامج كالتي تدعك إلى إآلكبالنظر ليذه األىمية تبرز قيمة الن      
 ، يطمؽ عميياحكـ فييا جممة مف القكاعد كاألسسكمعمكمات تت يعرض مف أخبار بما

 كىي مجمكعة المعايير التي تحكـ عممية انتقاء كجمع األخبار "القيـ اإلخبارية": المختصكف
 أك الجزئيات التي يتككف منيا ،رعة الخصائص التي يتميز بيا الخبأك ىي مجمك  كتحريرىا،

 كبالتالي  .أك القيـ يعني نقص مصداقية الخبرىذه الخصائص  اكتماؿعدـ  لذا فإف نقص أك
فإف القيـ اإلخبارية تعبر عف مجمكعة المعايير المادية كالذىنية التي يتـ عمى أساسيا تحكيؿ 

 يف الحدث كالجميكر التيالحدث إلى خبر صحفي أم الصفات التركيبة المرتبطة بالتفاعؿ ب
 (2)كالفيـ يجعمو مكضكع لإلطالع كالمعرفةتكشؼ عف جكىرالحدث كاستخدامو االجتماعي بما

فاألخبار ىي تمؾ األحداث المرشحة مف خالؿ  ،نى آخر ليست كؿ األحداث ىي أخباربمعأك 
   صفاتيا إف تككف ليا قيمة لدل الجميكر أك إمكانية حدكث تفاعؿ مع الجميكر.

ذا ال بكظيفة اإلعالـ في المجتمع ك لي عمى ىذا فإف معايير الخبر مرتبطة استناداك   
يمكننا الكقكؼ عند خصائص متفقة عمييا عند المختصيف في مجاؿ اإلعالـ كما تختمؼ مف 

كاألسس التي بنيت عمييا المؤسسة  مف القيـ انطالقاحيث أىميتيا مف منطقة إلى أخرل 
 لقيـ اإلخبارية كدرجة تأثيرىا تختمؼ في الدكؿ المتقدمة عف الدكؿاإلعالمية في المجتمع، فا

ك المعرفية كاستخالصا مف  االجتماعيةالنامية ك العربية تبعا لمميزات الحضارية كالثقافية ك 
  كميزاتيا:تعريؼ القيـ اإلخبارية يمكننا إيجاز أىـ خصائصيا 

                                                 
 228،229، ص ص المرجع السابقإستيكرات اآلف،  -(1)

 27، صسابؽ مرجع ،مبادئ أساسية في كتابة الخبر الصحفي نصر الديف العياضي،-(2)
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 زمنيان  كز الخبر حدان ، فإذا تجاعياقت كقك كتعني تقديـ الكقائع في ك  :قيمة الحالية أواآلنية-1
دة التمؼ يجب أف تستخدـ في ، لذا يؤكد رجاؿ اإلعالـ عمى أٌف الخبر سمعة شديأصبح ميتان 

، البث الفضائي بسبب المنافسة الشديدة بيف القنكات التمفزيكنيةكزادت أىميتو مع ظيكر ، كقتيا
غدان بدال  الجميكر رفياع أقؿ قيمة لك)أندركجايد(:"ىي معمكمات تصبح فاألخبار كما عرفيا

المكضكعات السياسية في األنظمة كتتجمى قيمة الحالية أكثر في األخبار ذات  "،مف اليـك
 بفترة الحصكؿ عمييا بؿ أيضان  ،فحسب ال تقاس بسرعة بقؿ األحداث ، كاآلنية(1)الديمقراطية

 ألخبار التي تعتقد الكسيمةكالفترة الفاصمة بيف مكعد إخبارم كآخر، لذا يعاد بث بعض ا
             (2)اإلعالمية أنيا ميمة بالنظر إلى أٌنيا ال تفقد آنيتيا عند الجميكر

بالنسبة لمرأم العاـ ،كأىمية النتائج المترتبة عنو، كتعني أىمية الخبر  قيمة األهمية : -2
 أىميتيا ىي : كلينيار( معادلة تتعمؽ باألخبار بناءن عمى  كفي ىذا الصدد كضع )بيير

أىمية القضية + قدر الخطأ الناتج عف القصكر  لكاقع في العالـ الحقيقي + مقداراألخبار= ا
 رفية في صياغة الخبر المغكم + مدل الحً 

لقميؿ حدكثيا كاالنادر  تقع ألكؿ مرة أكي تحداث الاألأك  الجديد، الخبر كيعتبر ـدة:الج قـيمة-3
 (3)المتكاترة باستمرار كؿ مف باقي األخباركمدعاةن لمفض أكثر جذبان لمجميكر

 الكسيمة الحدث المشكؿ لمخبر قد كقع فعالن كليس مف افتعاؿ أم أف يككف قيمـة الواقعية:-4
بفعؿ التدافع لتحقيؽ  ث، كالذم يحدلؾ يمس بسمعة الكسيمة كمصداقيتيا، ألٌف ذاإلعالمية

يتحرل مف صحة كقكع الحدث،  في المما يجعؿ الصح ،اإلنفراد بتكزيعوالسبؽ الصحفي ك 
 اإلعتماد عمى أكثر مف مصدر مف بيف األدكات التي تمكف الكسيمة اإلعالمية مف كيعتبر

 التأكد مف صحة الحدث.

                                                 
 .75، صمرجع سابق  نيى عاطؼ العبد، -(1)

 28ص ، سابقالرجع المنصر الديف العياضي ،  -(2)

 .76، صمرجع سابقالعبد،  نيى عاطؼ -(3)
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 التي المكاقع كأفكمما ازداد قرب اإلنساف مف األشخاص أك المكضكعات  قيـمة القرب: -5
لجكء  كىذا ما يفسر ،ني بما جرلـ بو لشعكره بأنو معجرل فييا الحدث كمما زاد اإلىتما

قميميةخالتمفزيكنات إلى تقديـ حصص إ  يقاس بالمكقع، كما أٌف القرب ال بارية محمية كا 
 ، بؿ يقاس أيضا بالكشائج العاطفية كالكجدانية تجعؿ األخبار التي تمسالجغرافي فقط

ميـ تباعدت المسافات سية ذات أىمية عند أفراد الجميكر السياأك  نتماءات العرقية أكالطائفيةاإل
  .(1)بينيـ
  حيث ،كالخركج عف المعتاد تمنح ىذه القيمة كثيران مف االستثناء قيمـة الغرابة أو الطرافة:-6

 لممعمكمات عف الحدث. ان اؤالن كترقب، كالمشاىد أكثر تستجعؿ الخبر أكثر إثارة كجذب
 ارض بيف طرفيف أكإٌف الحدث الذم يتضمف قضايا ذات خالؼ أك تع قـيمة الصراع: -7

، كقد قبؿ الجميكر مف اىتماما، يككف أكثر اقتصاديةأك سياسية أك  اجتماعيةعدة أطراؼ 
زادت ىذه القيمة في الكقت الحالي نتيجة زيادة الخالفات كالصراعات كالحركب مف جية ، 

" كلندم ككثرتيا. كفي ىذا الصدد يقكؿ المثؿ الي االتصاليةكمف جية أخرل تعدد الكسائط 
 ، كاألخبار السيئة تجرم" كما اصبحت ظاىرة اإلرىاب تتصدرإٌف األخبار الجيدة تمشي

، خاصة تمؾ التي تركز عمى صبح المكضكع األكثر تداكالن فييا، كأكسائؿ اإلعالـ اىتمامات
 اإلثارة كالغرابة كالعنؼ كالجريمة كمادة تساعد المؤسسة اإلعالمية عمى زيادة مبيعاتيا كجني

 رباح.األ
 حدثإف األخبار التي ليا تطكرات متجددة بشكؿ يكمي في إطار ال قيمة االستمرارية: -8

 رخلتطمع لمعرفة أفي ا الجميكريرغب حيث  القضية صالحة لمدة أطكؿ، أك األصمي
  التطكرات.

عطاء كؿ صحفيكتعني فصؿ الحقيقة عف الرام الشخصي لم :قيمـة الموضوعية -9 ، كا 
 ، كبذلؾ يستطيع أفػراد الجميكرا متكافػئة إلبداء كجيات نظػػرىاػرصالحدث فأبعاد ك أطراؼ 

 .تحيزأك دكف ضبابية تككيف آرائيـ الخاصة في القضية 
                                                 

 29، ص المرجع السابقنصر الديف لعياضي،  -( 1)
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كمة ككاضحة عند ػػحيث أٌف األخبار التي تدكر حكؿ أحداث مفي وح:ـــقيمة الوض -10
  مف غيرىا. ، تككف أكثر قابمية لمنشركليا أىداؼ محددة ،ؼ بدايتياكمعرك كر ػػالجمي
 إف تغطية كنقؿ األخبار التي تدكر حكؿ دكؿ المتقدمة كالمؤثرة في :قـيمة الصـفــوة -11

 السياسة الدكلية يمقى أكثر إىتماـ مف قػبؿ الجميكر، كما أف تغػطية أخبار الشخصيات
 (1)كمشاىير يرغب الجميكر في اإلطالع عمييا. العامة كقػادة الرأم مف سياسييػػف كفػنانيػػف

 تمقاه عند الجميكر مفتعتبر سمعة رائجة لكسائؿ اإلعالـ لما  :قــيمة الجنـس والجريمة -12
حكؿ نشر ىذه األخبار، د النقاش لدل األكساط اإلعالمية ، كلكف رغـ ىذا يزداإثارة كشغؼ

، مما ساىـ في بمستكل المادة اإلعالمية االرتقاءالتي تنتجيا كالحاجة إلى بالنظر لإلثارة 
عمى القيـ اإلخبارية األكثر جدية  االعتمادجيو كسائؿ اإلعالـ المعاصرة نحك المزيد مف تك 

ىذا ال يقمؿ مف أىميتيا، بإعتبارىا أحداث كمعمكمات تيـ شرائح كبيرة مف  إال أف ،(2)كرزانة
 األنترنت كمكاقع التكاصؿ الحديث كالشبكة كسائط اإلعالـلمنافسة باإلضافة الناس، 

 .، خاصة عمى مستكل ىذه القيمةستقطب جميكر التمفزيكفت ئتلذم ما فتا االجتماعي
 تعتبر مف أىـ القيـ اإلخبارية كالمرافؽ المشترؾ لمختمؼ القيـ :واإلثارة قيمة السمبية -13

  السمبية خاصة االعتيادية غير الرتيبة أكـ إلى بث األخبار ، حيث تجنح كسائؿ اإلعالاألخرل
 عمى ما أكثر مف طرؼ الجميكر كليذا تمجأ الكسيمة إلى التركيزتمقى ركاجا كاىتما التي

عبر ، ا عف السمبيات كاألخطاء كالعثراتبحثالحدث خاصة في القضايا السياسية  تداعيات
عندما يعض بالمقكلة الشيير"  رئيس تحرير صحيفة )نيكيكرؾ صف( (تشارلز أندرسكفعنو )

 .(3)الرجؿ كمبان"عض ي ىك أفالخبر ف كمبا رجال فإف ىذا ال يعد خبرا صحفيا ، كلك
اإلشارة إلى أنو ال يكجد اتفاؽ عمى قيـ بعينيا، كما يمكننا إضافة قيمة أخرل، كتخضع كتجدر 

كثانييا  أىمية قيمة إخبارية عمى أخرل لعدة متغيرات أكليا طبيعة الحدث كمكضكعو،

                                                 
 85؛84ص ص ،السابق المرجعنيى عاطؼ العبد،  -(1)

 32، ص السابقالمرجع ، نصر الديف العياضي -(2)

  25، ص المرجع السابقستيكارت آالف،  -(3)
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(، كثالثيا مرئية مكعة،مس )مقركءة،تكجيات السياسة العامة لمكسيمة اإلعالمية كطبيعتيا 
  .الثقافة السائدة في المجتمع

ىناؾ عدة عكامؿ تؤثر في اختيار األخبار  األخبار: اختيارالعوامل المؤثرة في  3-4-3
  كمعالجتيا أىميا:

اإلذاعة، كما رر أف يميز بيف ما يصمح لمنشر أك فعمى المح :رالحس اإلخباري لممحر  (01
  مف أىمية الخبر، كمشركعيتو الثقافية...ال يصمح اعتمادا عمى حسو اإلخبارم 

 الكسيمة اإلعالمية طبيعة جميكرىا كرغباتو كاحتياجاتو، أف تعرؼ البد:رالجمهو طبيعة (02
 .كنكعية األخبار التي يسعى لمعرفتيا حتى تمبي احتياجات كافة فئات الجميكر

ىماؿأخبار معين إٌف كقت بث النشرة كمدتيا ىي التي تسمح باختيار النشرة:وقت  (03  ة كا 
 أخبار أخرل رغـ أىميتيا.

الصالحة لمنشر لفمسفة الكسيمة  األخبار اختياريخضع  سياسة وتوجه الوسيمة: (04
 .كتكجياتيا الفكرية كالسياسية

 ،المحرريف عمى أنفسيـ رقابة ذاتيةحيث يفرض  ضغوط الناشرين أو مالكي القناة: (05
 ة كاتجاىاتيـ.فتتـ معالجة األخبار بما يتالءـ مع آراء مالكي الكسيم

 .فالمحرر يختار األخبار التي ال تضر بمصالح المعمنيف تأثير المعمنين: (06
أم أٌف القنكات التمفزيكنية تسعى لتحقيؽ تناسب المادة  الخميط أو المزيج اإلخباري: (07

جادة،  أخبار إقميمية، )محمية،األخبارأم تنكع كتكازف  اإلخبارية مع كافة فئات الجميكر،
 ...(  خفيفة
سبؽ اإلخبارم عمى تحاكؿ كؿ كسيمة إعالمية تحقيؽ ال :لمنافسة بين وسائل اإلعالما (08

، كىذا قد يؤثر عمى مدل صدؽ كمكضكعية المعالجة اإلخبارية نتيجة الكسائؿ األخرل
 . عنصر السرعة

تتجو المعالجة اإلخبارية إلى مزيد مف العالمية في ظؿ مناخ  :يةإلخبار االمعالجة  3-4-4
ة كسائؿ اإلعالـ، كسقكط حكجز المنع كالرقابة نتيجة تنامي قدرات اإلعالـ يتسـ بعكلم
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اإللكتركني كالبث التمفزيكني، كتزايدت تأثيرات ىذا اإلعالـ الجديد المرتبط بكسائؿ اإلعالـ 
، فاألخبار كأبرز محتكيات كسائؿ اإلعالـ إستفادت مف التطكرات الراىنة مما أدل العالمية

األداء عمى المستكل المحمي كالدكلي تمثؿ في تكسع نطاؽ التغطية إلى زيادة فاعمية 
  اإلخبارية جغرافيان.

 كيظؿ تقديـ المعمكمات لممشاىديف ىك الياجس كاليدؼ الرئيسي لمتغطية اإلخبارية،         
المشاىد يحتاج لفيـ األحداث بما يستمزمو ذلؾ مف عمؽ التغطية، كبساطة في العرض، 

 ناكؿ مف زكاياه المختمفة، مع الحرص أف يحقؽ العرض اإلخبارم أكبركمكضكعية في الت
 .(1)قدر مف الجاذبية كالتشكيؽ لضماف استمرارية التكاصؿ مع المشاىديف

سياسة العامة لمقناة كقيكد معالجة األخبار مف كسيمة إعالمية ألخرل حسب ال تختمؼ        
مكانيات ألخبارباإلضافة إلى طبيعة ا التمكيؿ كالممكية، مصادر كتبعا لكؿ ىذه  القناة، كا 

 المؤثرات تتنكع المعالجات.
ينتيي  كالتي تستخدـ تغطية تميؿ إلى التيكيؿ المعالجة كالسطحية التي المثيرة:المعالجة -أ(

اىتماميا بالمكضكع بانتياء الحدث كىي معالجة شبيية بما يطمؽ عميو في الصحؼ إسـ 
 لتحقيؽ و إلى تضميؿ كتشكيو كعي الجميكر،مف خالل كتعمؿ القناة الصفراء.الصحافة 

 تسكيقية كسياسة، دكف مراعاة الحدكد المينية كاألخالقية. أىداؼ
الكقكؼ عمى مختمؼ جكانب المكضكع  كالتي تحاكؿ مف خالليا :المتوازنة المعالجة -ب(

لؾ األسمكب ، كتستعمؿ لبمكغ ذكالسياقات الظرفية كاآلفاؽ، كتتميز بعمؽ كشمكلية المتابعة
 ، كتيدؼمنيج نقدم لألحداث القائـ عمى تقديـ المعمكمات مع إشراؾ الجميكر كاستخداـ

عطاء صكرة أكثر كضكح عنياالتغطية إلى زيادة كعي المشاىد بال ، كتستخدـ عمى قضية كا 
كالحقيقة أف ىذا النكع غير ممكف مف الناحية  ،(2)الخصكص في القضايا المحكرية لمجميكر

مؾ ىامشا ، غير أنو تحاكؿ القناة االقتراب منو خاصة إذا كانت تمتعنيو الكممةبما العممية 

                                                 
مطاء   17:22، عهى انطاعت 14/22/2212،تارٌخ انسٌارة : ستقبليت للوعالجت اإلخباريت لألخبار العربيترؤيت ه ضىزان انقهٍىً،،www.RTi53.comانمىقع اإلنكترووً: -( 1)

  

  85؛84صص ، السابق المرجع نيى عاطؼ العبد، -(2)
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(، كتطابقت ركئ تخضع ألجندات جيات الضغط)الماؿ/السياسة ، كالمف االستقاللية كالحرية
 .القناة مع المرجعية القيمية لمجميكر المستيدؼ

التي تحكـ الخمفيات التاريخية تعتمد عمى إطار مرجعي انطالقا مف  :المعالجة المرجعية-ج(
، أف حرية لدراسات التي اىتمت بيذا المكضكع، حيث أشارت اعالقة المجتمع بالقضية

 ؿ الغربية لكسائؿ كمصادراإلعالـ في دكؿ العالـ الثالث تمر بأزمة تتمثؿ في احتكار الدك 
 مالية مفناحية أخرل سيطرة الرأس ، كتسيطر عمى تدفؽ األخبار في العالـ كمفاإلعالـ
 كعدـ القدرة عمى، ، مما أدل إلى انعداـ العدالة في ظؿ ىذه المعادلةلشركات العالميةخالؿ ا

إدارة مناقشة حرة بيف مختمؼ االتجاىات السياسية كالفكرية كالدينية كالعرقية كبيف الثقافات 
 لديمقراطيةعمى مستكل العالـ. كما أكضحت الدراسات أف ىذا الكاقع يقمؿ مف كفاءة العممية ا

 كقدرة الجماىير عمى االختيار الحر. المجتمع،في 
 بالنظر أف التمفزيكنات العربية، معظميا ممكية :العربية مميزات المعالجة اإلخبارية -د(

حككمية أك ممكلة مف جيات رسمية فيي صكرة مطابقة إلى حد كبير ألنظمة الحكـ العربية 
 .ةأك عمى المستكل العالقات العربيداخميا 

 كعميو يمكف تقسيـ القنكات العربية إلى: متحررة / محافظة، مف حيث كيفية معالجة الممفات
اإلنتشار إلى: عربية مفرطة فييا، كعربية  ، كمف حيثرية المحمية كاإلقميمية كالدكليةاإلخبا

 بالمفيـك الكاسع.عالمية 
يدانا أثبتت ، كملجة اإلخباريةنقطة تحكؿ في المعاكتعد حرب الخميج الثانية ثـ الثالثة        

، فبرزت محطات تمفزيكنية كمصدر لمخبر كلـ تعد تعتمد عمى المصادر فيو القدرة كالكفاءة
أك سحابة األجنبية فقط، رغـ أٌف بعض الميتميف يعتبركف ما حصؿ مجرد إيياـ بيذا التحكؿ 

 مجرد  رىا عمىصيؼ، حيث يقكؿ اإلعالمي )أحمد سعيد(:"إٌف القنكات العربية إقتصر دك 
  التبمد السياسي النقؿ، كأنيا لعبت دكرا سمبيا كنجحت في الكصكؿ بالمشاىد العربي إلى حالة
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 (1)ككقفت عند حد اإلنفعاؿ دكف الفعؿ اإليجابي.
إف التجربة اإلعالمية لمتخصص اإلخبارم العربي عمى مدل عقيديف مف الزمف تقريبا، تحمؿ 

 كتتجمى أبرزىا في النقاط التالية:مزيج مف اإلخفاقات كالنجاحات 
 اإليجابيات : 

 اإلحتكار العالمي لعممية جمع األخبار، كتعدييا إلى نجاح القنكات العربية في كسر -1
، بفضؿ اإلستفادة مف التقنية الحديثة في النقؿ كتغطية األحداث مباشرة ، اإلنتاج كالتكزيع

 ية كالسرعة. عف طريؽ شبكة المراسميف، كربح معركة قيمة اآلن
، العرب فتحقيؽ قدر كبير مف المصداقية كالدقة بفضؿ الكفاءة المينية لمصحفيي -2

 كاإلمكانيات التقنية الحديثة لغرؼ األخبار، كاستخداـ جرافيكس، كاإلضاءة،...، مما أدل إلى
 تطكر القطاع اإلخبارم عمى مستكل الكـ اليائؿ مف األخبار المصكرة.

 ة اإلخبارية كالمعمكماتية بشكؿ أسيؿ ككقت أسرع تنكع مصادر الماد -3
تفعيؿ المادة المساندة لمصكر مثؿ الخرائط كالرسـك البيانية كالتكضيحية بفضؿ التسجيؿ  -4

رة الكاردة كالمكنتاج الرقمي الذم سمح بالمشاركة الفكرية لممحرر في إختيار المادة المصك 
 األخبار. تاأستكديكى، كتطكر تصميـ عبر األقمار الصناعية

  (2)المشاركة المباشرة لممحمميف في نشرات األخبار -5
 إٌف ىذه النقاط المضيئة في التغطية كالمعالجة ال يمكف أف تحجب بعض جكانب القصكر

 كالنقص، كالمتجمية عمى الخصكص في:
العمكمية الجامعة منيا التمفزيكنية العربية، حيث تتميز  اإلخبارية بنية النشرة -    
لمتخصصة في األخبار، بتراتب أخبارىا كفؽ التسمسؿ التقميدم الذم يطمؽ عميو الترتيب كا

ف كاف في ىذا الخصكص ال  يمكف  )البركتكككلي( أم صدارة عرض النشاط الرسمي، كا 
اإلخبارية، معارضة ىذا الترتيب بالمطمؽ، فإذا كاف ىك األىـ يككف مكضعو في صدارة النشرة

                                                 
اد إراعاث انذول انعربٍت ،ضهطهت ، إتح الوعالجت  الخبريت التلفزيىًيت العربيت بيي الوتطلباث الوهٌيت والتىجهاث  السياسيتانمىصف انعٍاري وآخرون ،  –( 1)

    23، ص 2226، تىوص 58دراضاث رقم 

(
2

 25،26انمىصف انعٍاري وآخرون ، مرجع ضابق ص ص  –( 
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ذا كاف نشاط عادم فال   فائدة مف إدراجو في ىذا المكضع، فقد أثبتت الدراسة حكؿكا 
"التكجيات القنكات اإلخبارية العربية" عمى سبيؿ المثاؿ فإٌف النشاط الحككمي أك الرسمي في 

 ، كىك أمر غير مقبكؿ عمى عظـ األحكاؿ رأس النشرة الرئيسيةقناة النيؿ لألخبار، كاف في م
 ة لممشاىد غير المحمي، كرصدت الدراسة في إحدلاألقؿ في ظؿ البث الفضائي بالنسب

نشرات القنكات الحككمية العربية، تغطية خبرية لنشاط رئاسي تمثؿ في إعتزاـ حضكر 
 فالتقييـ !إحتفاؿ إحدل المناسبات الكطنية، أم بنيتو في الحضكر كقبؿ أسبكع مف حدكثو؟

 حضكره.المكضكعي كالمتزف ينبغي إآلء اعتبارا أكثر ألىمية الخبر ك 
لىكفي المقابؿ تسعى القنكات الخاصة جامعة كانت أك متخصصة في مجاؿ األخبار  -  ا 

و كطبيعة الجميكر ترتيب األخبار كفؽ محدد األىمية الذم يخضع آلنية الحدث كضخامت
 ، المتعمقة أساسان بأخبار الحياة اليكميةالممفات األخرلحساب األخبار أك  ، عمىالمستيدؼ

 فيذه األخبار ميمشة كشبو غائبة في النشرات التمفزيكنية العربية، كىك مالممشاىد كمشاغمو، 
، كقد يصؿ L’information de proximitéيخؿ بمبدأ أساسي يستند عميو إعالـ القرب 

 سرد األخبار المتعمقة بالنشاط الرسمي إلى درجة اإلطناب في القناة الفضائية الجزائرية التي
، كىذا ما لزمنيةمف المدة اإلجمالية لممساحة ا %70مف خصصت في إحدل نشراتيا أكثر

 يؤدم إلى تقميص األخبار الدكلية التي عادة ما يتـ تجميعيا فيما يطمؽ عميو تسمية شريط
 .ر السريعةاألخبار المختصرات أك األخبا

 كما يالحظ فيلذم ال يرل إىتمامان بانشغاالتو ، كما ينعكس عمى تكجو المشاىد ا -
ت العربية اإلىتماـ األقصى لألخبار ذات الطابع السياسي، ميممة لألخبار عمـك القنكا

مكف التبادالت اإلخبارية ، األمر الذم انعكس عمى مضثقافية كاإلجتماعية كطنيا كدكلياال
مف حجـ التبادؿ،  %64خبران سياسيان بما يمثؿ  2621تبادؿ  2004، فقد تـ خالؿ العربية
 خبران ثقافيان . 190إقتصاديان، كخبران إجتماعيان  586مقابؿ 
 10، فتارة تستغرؽتحديد كقت لطكؿ النشرة اإلخباريةكالتزاؿ القنكات تشتكي مف عدـ  -

 دقائؽ في غياب النشاط الرسمي، كتارة تزيد عف الساعة في حالة كثافة المادة اإلخبارية
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               (1)الرسمية كالكطنية
عمى مستكل الخدمة اإلعالمية كف مالحظة التطكر لما سبؽ ذكره يمكاستخالصا        

ا مع بعض الفركقات مف دكلة إلى أخرل، خاصة عمى مستكل القنكات يالعربية في عمكم
المتخصصة التي إستفادت مف عممية التركيز كالتخصص في مجاؿ محدد مما يسمح ليا 

التفاعؿ كالتأثير عميو بإإلىتماـ أكثر بحاجات الجميكر كتمبيتيا إلى حدما ، كمف جية ثانية 
أكثر، كما سمح إنشاء القنكات الخاصة إتاحت مساحة حرية أعمى كمينية أفضؿ. دكف أف 

، كالمنافسة التي تفرضيا القنكات الحديثة كالمكارد الماليةننسى الدكر المؤثر لمتكنكلكجية 
مكاف لرتابة المماثمة، كاإلنفتاح عمى شبكة األنترنت كالتكجو نحك العكلمة التي ال تترؾ 
 كالغمكض كؿ ىذه العكامؿ تتداخؿ  في تحسيف المعالجة اإلخبارية أك رداءتيا.

 طرائؽ أك ثكف إلى طرح أربعة نماذج لألخبارخمص الباح :يةاألخبار  نماذجال3-4-5
 كؿ منيا يشير إلى القكل المؤثرة في صناعة الخبر، كعند الجميكر.  إعدادىا،

ر كمرآة لمكاقع، بؿ عميو أف يؤدم ىذه الميمة كيبرز يعتبر الخب المـرآة:أنمــوذج  ( أ
كأف  الصكرة،أنصػار ىذا النمكذج أٌف المراسػمػيف ينقػمػكف ما يشاىػدكف كيالحظػػكف عف طريؽ 

كىذا النمػكذج تتمػز بو كسائؿ  غيرىـ،القػائميف باألخػبار ما ىـ إاٌل قنػاة معمكماتية ينتجيا 
 التي تقـك عمى فكرة أف الصحفي يصؼ الحػدث باإلنجميزية،الناطقة  اإلعػالـ السكسكنية أك
 (2)فيػو.كال يفسره اك يشارؾ 

أٌف الخبر ىك  كالحياد، رغـبالمكضكعية  االلتزاـالمالحظ عمى ىذا النمكذج مغالتو في      
إلى  االلتزاـكاف بإمكانو  كذلؾ، فإذا يباستمرار، كالصحفكحدث إنساني متحرؾ كمتغير  كائف

يصعب في األحداث  الثانكية كاليامشية فإف األمربقراءة الخبر بالنسبة لألحداث حد ما 
 الحكـ،كضغكط أنظمة  اإلعالمية،يامة ناىيؾ عف تكجيات القناة كالسياسة الالرئيسية ك 
  إجرائية. كلكجية أكثر منيامستبإكالحقيقة اف المكضكعية كالحياد ىي مسألة  كالممكليف،

                                                 
 27،28ص ص  هرجع سابقانمىصف انعٍاري وآخرون ،  –( 1)

 37ص ،2010 ،1، ط-األردف –دار أسامة عماف  ،اإلعالم الفضائي، فاطمة حسيف عكاد -(2)
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 مف إلى الصحافة عمى أنيا حرفػة يحػاكؿ االتجاهينظر أصحاب ىذا  الحرفــي:أنمـوذج ب (
اءن ، كيقـك بتكليفيا إرضرلمجميك ر حسب أىميتيا كجاذبيتيا األخبا اختيارخالليا الصحفي 

   كيفيةحارس البكابة بما يتطمبو مف حًرفية كتمٌرس في  كيمثؿ الصحفي ،رالجميك لرغبة 
نظر لمخبر عمى أنو بضاعة خاضعة لممنافسة ، حيث ياىتمامومخاطبة الجميكر كجذب 

  ، كعمى ىذا األساس يعمؿ عمى تحكيؿ األحداث إلى أخباراجتماعيةفضػالن عف ككنو خدمة 
 بمعنى أف الخبر يخضع لعنصريف ىما ليا بناؤىا كصياغتيا كجميكرىا الذم يتميؼ لتمقييا،

 الجميكر بما تحممو مف تكجو  المتطمبات المينية بما تحممو مف حرفية كأخالقيات، كمتطمبات
 كرغبة كحاجات، كما إف الصحفي في ظؿ ىذا النمكذج يقع في الدعاية كالتكجيو أكثر مف

  نقؿ األخبار.
 المكاضيع كاألخبار عمى أساس تقاليد كتعاليـ اختياركيقـك عمى  المؤسساتي: أنموذجج(

 ككمفتيا،ة إلنتاج األخبار باإلضافة لضغكط الناتجة عف العميات الفني كأىدافيا،المؤسسة 
 تعمؿ المؤسسة عمى إتباع أسمكب كتقميد في إعداد األخبار كتكزيعيا مف أجؿ تحقيؽ حيث

  التميز كالتأثير.
ينظر إلى األخبار عمى أنيا تخضع إلى الميكؿ األيديكلكجية لمقائـ  :أنمـوذج السيـاسيد( 

 ييصكر حيث ،لمؤسسة اإلخباريةا كضغكط البيئة السياسية التي تعمؿ في ظميا باألخبار
تشكيؿ  كيككف أىـ أىداؼ الخبر ،أما خصكمو فيـ سيئكف عمى أنيـ أخيار، ـأنصار النظا

 (1)كتعمؿ القناة عمى تنفيذ سياسة النظاـ القائـ كالتركيج ليا الرأم العاـ كتكجييو،
  لنسبة لألكؿإف الخبر في النمكذجيف األخيريف أكثر كضكحا كيكجييما البعد التجارم با   

 ، كتأكد ىذه النماذج تعقد العممية اإلخبارية كتجاذباتيا كتشابؾكالسياسي بالنسبة لمثاني
جميعيا تشترؾ في صياغة الخبر مع طغياف إحداىا.  ، كأفٌ العكامؿ المؤثرة في إعدادىا

 كتصنؼ األخبار إلى عدة أنكاع، فمف حيث المحتكل كالمضمكف تقسـ إلى:
 كىي األخبار األساسية مثؿ األنشطة الحككمية كاألحداث العالمية البارزة  :أخبار جادة -

                                                 
   38،39 ص ص ،السابقالمرجع يف عكاد ، فاطمة حس-(1)
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كىي القصص اإلجتماعية كالطرائؼ كالنشاطات الثقافية كالفنية ، كالتي غالبا  أخبار خفيفة:-
 ما تككف اخبار ختامية في نشرات األخبار.

 عادة دكف مادة فممية  كىي الكقائع القريبة الحدكث أك طارئة ، كالتي تذاع :أخبار عاجمة-
 الكقائع المثيرة كالجرائـ كالككارث الطبيعية  تشمؿ كالتي أخبار األحداث:-

 ، خارجية أك دكليةتمي( األخبار مف حيث مكضكعيا إلى: سياسية، إقتصاديةكيقسـ )ىار 
 (1)، الرياضية، كىك التصنيؼ الكالسيكي كالشائع في األخبارالمناسبات كالمراسيـ

 تعتمد القناة اإلخبارية عمى عدة مصادر لألخبار التي تذيعيا مف :ر األخبارمصـاد 3-4-6

عطاء فرص أكثر صداقية مف جية، كالحصكؿ عمى أكبرأجؿ تحرم الم  عدد منيا، كا 
 ، كلعؿ أبرز ىذه المصادر ىي:كع التصنيفات تبعا لتنكع المصادر، كتتنعمييالمحصكؿ 

الكسيمة اإلعالمية باألحداث كالكقائع مف كىك الشخص الذم يزكد  :المخبر الصحفي -1
، كتختمؼ الشركط التي تطمبيا الكسيمة في عف طريؽ التصكير كالكتابة مكاف الحدث

 المخبر، غير أف أىـ ميزة ىي درايتو كتعرفو عمى العادات كالتقاليد كالقيـ اإلجتماعية كالثقافية
 بالمنطقة التي يقـك فييا بالعمؿ 

 كىك الذم يمثؿ الكسيمة في أحد العكاصـ كالدكؿ ، كالذم يتميز كذلؾ المراسؿ الدائـ : -2
بمعرفتو لمدكلة التي يقيـ بيا ، حيث يمثؿ القناة كيجعؿ ليا ثقؿ إعالمي بالمنطقة، كيتيح 

كيسمح بانتشار إمكانيات أفضؿ لمحصكؿ عمى السبؽ اإلعالمي الذم يدر أرباح عمى القناة، 
 كقكة لمقناة

كىي كسيمة إعالـ غير م، التقميدية في العمؿ اإلخبار صادر تعتبر مف الم ء:ككاالت األنبا -3
، ظيرت العالميةمة لمسيطرة عمى األخبار ، كتمثؿ كسيقدـ خدماتيا لمقنكات التمفزيكنيةمباشرة ت
 ، ، ككثافة األحداثالتطكر اليائؿ في كسائؿ اإلعالـ ، كنتيجة(2)الدكؿ الكبرلسيطرة لتدعـ 

رتفاع تكاليؼ  المتزايد عمى كميا عكامؿ ساىمت في اإلعتماد ، كقمة اإلمكانيات المراسميف كا 

                                                 
  94،95، ص ص مرجع سابق، نيى عاطؼ العبد –( 1)

  45ص  ،المرجع نفسه، نيى عاطؼ العبد -(2)
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 :كىي بمثابة تجار جممة لألخبار، كمف أىـ ىذه الككاالت (1)خدمات ككاالت األنباء
، تتميز بفكرية النقؿ كمصداقية 1851أنشئت عاـ( Reuters)ككالة األنباء البريطانية -

ا مع عدة ككاالت أنباء في اليند، عالـ نتيجة شراكتيدكلية، كانتشار كاسع في أرجاء ال
إثني عشرة مميار دكالر كذلؾ كفقا  (12) تبمغ عائداتيا السنكية حكالي ،، كنيكزلنداكأستراليا

 دكلة 100ألؼ عامؿ متكزعيف عمي نحك  55كما يبمغ عدد العامميف  2011إلحصاء عاـ
 (2)حكؿ العالـ

 إنشاؤىا بعدكأعيد  Hafas)تحت مسمى)1835شاطيا عاـككالة األنباء الفرنسية كبدأت ن -
 الفرنسية، كما كتيتـ بنقؿ أخبار فرنسا كالدكؿ اإلفريقية الناطقة بالمغة1944تحرير فرنسا عاـ

 .عمى األخبار الثقافية بشكؿ خاص ترٌكز
( صحؼ أمريكية 06)كتجمع لست ،1948تأسست عاـ  :ريكيةككالة األسكشيتد برس األم-

 .نفقات الحصكؿ عمى األخبارلتقميؿ مف 
، األخبار طريفة، صكر الشخصيات، لقطات  مف أىـ الخدمات المقدمة مف ىذه الككاالت

بشكؿ  فممية أصمية، األخبار المكتكبة العاجمة كالميمة، األخبار المتكقعة التي تضعيا يكميا
 (3).ـ األخبار التي ستذاع خالؿ اليكـجدكؿ عف أى

يعد المكاطف أحد مصادر الخبر بحكـ قربو مف األحداث  :يافشاىد ع المكاطنكف أك -4
كمعايشتيا أحيانا، كرغـ تحفظات المختصيف عمى ىذا المصدر لعدة أسباب كعدـ فيـ كيفية 

اإلىتماـ مف  ، فقد إزدادلمصدر بالدقة اإلعالمية المطمكبةمينيا كعدـ تحديد ىكية ا استخدامو
كتطكر كسائؿ  ر كتنامي مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي،في ظؿ إنتشا مختمؼ القنكات اإلخبارية

خدمات عديدة في النقؿ الفممي لإلحداث عف طريؽ اليكاتؼ المحمكلة الذكية التي تقدـ 
، مف أجؿ إشراؾ الجميكر في صناعة الخبر كمكجية ضغط منافسة التصكير كالتسجيؿ

المصدر في أماكف ىذا ، كتبرز أىمية صؿ اإلجتماعي في إستقطاب المشاىدمكاقع التكا
                                                 

 39ص  سابقالرجع الووصر انذٌه نعٍاضً ،  -(1)

 مساءن   18:25، الساعة : 2011اريخ الزيارة : فيفرم ، ت http://ar.wikipedia.orgالمكقع اإللكتركني:  –( 2)

 47،48ص ص  ،مرجع سابق، نيي عاطؼ العبد -( 3)

http://ar.wikipedia.org/
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كمف بيف سمبيات المصادر خاصة المتكقعة، كاألحداث المفاجئة كغير كاألزمات، التكتر 
          في تكجيو األخبار كالتأثير عمى مصداقيتيا.  بشكؿ غير مباشر الخارجية التحكـ

ى أساسػيا إف البرمجػة التمفزيكنيػة ىػي السياسػة التي عم :اإلخبارية التمفزيونية مجاالبر -3-5
تنظػـ مػكاد البث كفػؽ معػايير اقتصادية كاجتمػاعيػة كسيػاسية لذا يمكف القكؿ أف البرمجػة 

 كاألسبكع، اليػكـ،ليست أسػمكبان فػي تنظيـ المكاد التمفزيكنية كتكزيعػيا عمى خانات زمنيػة عبر 
لقنػاة اعف تصػكر  إنيا إطػار يحمػؿ مضاميف متعددة، كدالالت مختمػفػة تكشؼ فقط. كالشيػر،

المبني  فيي" تقنية تخطيط أك ترتيب لعدة برامج تمفزيكنية ضمف الكؿ (1)التمفزيكنية كدكرىػا.
  )2(كالمنسجـ يطمؽ عميو تسمية " قناة تمفزيكنية ".

فالبرمجة التمفزيكنية تحاكؿ تقديـ اإلجابة العممية عف السؤاؿ النظرم التالي: ماىي        
 ط جميكران محددان ببرنامج معيف أك عدة برامج تمفزيكنية؟ حيث تترجـ البرمجة        العالقة التي ترب

 تصٌكرات المؤسسة التمفزيكنية كتمثالتيا لمكظائؼ األساسية التي يجب أف يقـك بيا التمفزيكف
 كالجميكر الذم تريد الكصكؿ إليو، كلذا تعتبر شبكة البرمجة التمفزيكنية ىي كسيمة لتعكيد

 ر، بمراعاة المعايير التي تتدخؿ في دفع المشاىد إلتخاذ قرار المشاىدة ، كتتمثؿ فيالجميك 
ستنادا عمى ما سبؽ ك  (3)المذيع المفضؿ،...كنكع البرنامج، كمقدـ البرامج أك ساعة البث،  ا 

يتضح أف البرمجة ليست عممية فنية أك مينية في العمؿ اإلعالمي فحسب، كتتعدىا إلى 
 المرتبطة بالجميكر كممارساتو اإلجتماعية كخمفيتو الثقافية ةالمشاىد مختمؼ جكانب عممية

 كترجمة لمسياسة الفكرية التي تقؼ كراء المؤسسة التمفزيكنية. 
لقد أصبح منتجك التمفزيكف كمبرمجك مكاده يكلكف أىمية كبرل لمنظريات الحديثة        

   مي مثؿ)أليسيكفيرك(ك)دافيد مكرلي(الخاصة بالتمقي،التي أكدىا عديد عمماء اإلجتماع اإلعال
 كالذيف ربطكا التعرض لبرامج التمفزيكف بسياؽ التمقي، كتأكيميا في ضكء خمفية ثقافية

                                                 
عداد الخارطة البرامجية في القنوات التمفزيونية العربيةنصر الديف لعيػاضػي،  -(1)   11ص  ،مرجع سابؽ ،فن البرمجة وا 

 (2)  Le champion Remy et Benoit Danar ;.Télévision de pénurie ; télévision d’abondance des origines à Internet ;Notes 

et études documentaires ;paris :2000 ;p 56 

 12ص  المرجع السابق،، ( وصر انذٌه نعٍاض3ً)
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 كمف ىذا المنطمؽ جاء تقسيـ فترات البث الزمنية التمفزيكنية اإلجتماعية)ما قبؿ مكتسبة،
استخداـ عدة أساليب لإلستحكاذ  كقت الذركة، ما بعد الذركة(، كلذا تجتيد البرمجة في الذركة،

 عمى أكبر عدد مف المشاىديف كىذا ما يتجمى مف خالؿ تعكيدىـ عمى مكاعيد ثابتة كمكاد 
 إخبارية محددة، اعتمادان عمى الدراسات االجتماعية التي تسعى إلى تشخيصدرامية أك 
    (1)كاألنماط الثقافية التي تميز الجميكر. كاالستيالكية االجتماعيةالعادات 
لبرمجة ىك كليد ا تمفزيكف باألفراد في المجتمع عبركيمكف القكؿ أف تىمًتيف عالقة ال       

 إٌف التمفزيكف يتحدث عف ذاتو كعف العالـ بشكؿ متزامف مف خالؿنسؽ ثقافي كرمزم، 
  )2(برامجو المختمفة، إنو الكسيط بيف ىذا العالـ كاألفراد

 باعتمادىاة التمفزيكنية تتشابو في جؿ القنكات التمفزيكنية كمف ناحية أخرل إف البرمج       
ف خالؿ اقتصاد السكؽ الذم يدفعيا لمتنافس كالنمطية معمى نفس القكاعد كاألسس كتأثير 

التمفزيكنية الرائجة كبرامج المسمسالت الدينية كحصص الترفيو إعادة نفس أساليب التعبير 
 ا لتساؤؿ عف جدكل البرمجة كالمبرمجيف الذيفكالضحؾ في شير رمضاف...، كىذا ما يقكدن

جابةن عمى ىذا السؤاؿ يمكننا اإلشارة إلى أف أغمبإزدادت أىميتيـ كطمب عمييـ؟ الميتميف  كا 
مع إبقائيـ  يتفؽ عمى أف البرمجة تيدؼ إلى الكصكؿ إلى أكبر عدد مف الجميكر كاستمالتو

كتعييف  المكاد حيث أف إنتقاء القناة، أطكؿ مدة ممكنة أماـ الشاشة الصغيرة كمتابعة برامج
 مكاعيد بثيا يجسد فمسفتيا كأىدافيا.

 كقد رافقت البرمجة تطكر التمفزيكف عمكما كنتيجة ألدكات قياس الجميكر، ففي بريطانيا     
كنفس األمر في الياباف  بقياسات المشاىدة لتطكير برامجيا، 1924( سنةBBCإستعانت قناة)

، كأخذت 1935الكاليات المتحدة األمريكية سنة  ت ىذه األدكات فيكاستيخًدم، 1928سنة
بمكجبو تتعامؿ  بدخكؿ اإلعالف في تمكيؿ القنكات التمفزيكنية كأصبحتالبرمجة مكقعيا البارز 

                                                 
 15ص  ،السابقالمرجع وصر انذٌه نعٍاضً ،  (1)

(2) – michel souchon ;L’avenir de la télévision publique ;revue ;communication et langages ;France n° 100 ;1990 ;p 27. 



 االتصال انجماهٍري وانتهفسٌىن انفضائً اإلخباري                                           انفصم انثـانج

148 

 

أساسي في تطكير  تحكؿ معيا الميبرًمج إلى عنصر (1)مع المشاىدة كسكؽ كالجميكر كزبائف.
تمالة الجميكر ، بحكـ خبرتو في إسـ سياسات كىكية لمقناةشريؾ في رسكتحكؿ إلى التمفزيكف،

التمفزيكني إنتاجان كتسكيقان، إنطالقان مف جممة مف المتغيرات أك األسس التي كأساليب اإلستثمار 
 تحكـ ميامو.

 القنكات التمفزيكنية كعمى استراتيجياتيحتؿ الجميكر مكانة أساسية في قمب  :ورــالجمه -أ(
 اصة ، فال يمكف إعداد خارطة برامج تمفزيكنية دكف التفكير في جميكرىاالصعيد التجارم خ

 ( الذم يقـك L’audimètre) جياز قياس المشاىدة استخداـالفعمي أك المحتمؿ، مف خالؿ 
 كاإلنتقاؿ مف مشاىد برنامج إلى -ىدة بطريقة أكثر شمكلية كتفصيال،بتسجيؿ فعؿ المشا

 ذه المعطيات تساعد المبرمجيف في تحديد نقاط القكةألف معرفة ى -آخر، كتشخيص المشاىد
معمكمات كالمعطيات التي تعينيـ في ، كتزكيدىـ بكمية مف الكالقصكر في خارطة البرامج

إف التحميؿ النكعي لجميكر برنامج تمفزيكني ال يقؼ عند محتكاه  (2)إختيار البرامج المطمكبة.
سـ مذيعو بؿ يرتبط بعدة متغيرات منيا يكـ   كساعة البث، كما تقترحو القنكات المنافسة فيكا 

 اليـك كالكقت ذاتو،...
كيعزل بعض المختصيف صعكبة البرمجة في القنكات التمفزيكنية العربية،ٌ إلى أنيا         
، كأف عدـ مشاركة الجميكر في دكف مشاركة الجميكر في إعداد شبكة البرامج تعد كتنفذ

لـ تكلي  -اميـ كاف مكقعي -با، ألف الطبقة السياسيةنتيجة كليست سبالبعض األخر نظر 
إىتماما بالتمفزيكف كدكره اإلجتماعي كالثقافي، كعممت عمى إستخدامو عند الحاجة خاصة 

، في التمفزيكنات العمكمية خصكصا، كمف االستثنائيةكالظركؼ  االنتخابيةأثناء الحمالت 
ـ التي تمكنو مف المشاركة الفعالة في جانب أخر فإف المجتمع المدني لـ يصؿ درجة التنظي

عممية البرمجة عمى غرار الدكؿ المتطكرة ، كتاريخيا سعت التمفزيكنات العربية في مياـ بناء 

                                                 
 17،18 ص ص المرجع السابق،، وصر انذٌه نعٍاضً (1)

 19ص  المرجع السابق،( نصر الديف لعياضي ، 2)
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، كالجكانب التي تأمؿ ما تقدمو الفضائيات العربيةكعندما ن .(1)الدكلة كليس بناء المجتمع
" التي لـ الرسالة ىي الكسيمةلكىاف(: "شييرة لػػ )مارشاؿ ماؾ تركز عمييا نستحضر المقكلة ال

الجميكر المشارؾ إاٌل في أذىاف القائميف يعد ليا سند في الكاقع، بعد إنتشار التمفزيكف كظيكر 
عمى ىذه الفضائيات، حيث يعتقد أف التركيز عمى التكنكلكجيا، كالعناصر المرئية كالصكرة 

 ضاء رغبة المشاىد، رغـ أف ذلؾ العالية الكضكح، كالديككر االفتراضي قد يككف كفيؿ بإر 
 .(2)يستمر إاٌل إلى حيف انتيى لحظة االنبيار

 تحكلت المنافسة بفعؿ البث الفضائي مف داخؿ الدكلة الكاحدة إلى مختمؼ :المنافسة -ب(
 المؤسسات التمفزيكنية عبر العالـ أصبحت المكجو كالمتحكـ في اإلمكانيات المالية لمقنكات،

 البرنامج التدخؿ اآلني في بنية البرامج التي تعرضيا القناة التمفزيكنية بما تقتضي مف معد
، كميالد مصطمح "البث الحصرم"  فقادت ىذه المنافسة إلى تمديد مدة البث عمى مدار اليـك

، ثائقية، كالبرامج السياسية الحيةالذم يترجـ شراء حقكؽ بث المكاد الدرامية، كاألفالـ الك 
القناة الفرنسية  -عمى سبيؿ المثاؿ-ريات كرة القدـ، فدفعت المنافسة كالنقؿ المباشر لمبا

السادسة إلى تغير تكجياتيا البرامجية، فبدأت تيتـ أكثر بالجريدة المصكرة ، كنقؿ مباريات 
 .    2006في كأس العالـ  ةمبارا 31مميار أكرك لنقؿ  27كرة القدـ ، فأنفقت 

 الف مقتصرا عمى الكمضات اإلشيارية، بؿ أخذ أشكاؿلـ يعد اإلع اإلشهار:اإلعالن أو  -(ج
( البرامج مقابؿ التمتع sponsoringأكثر إستحكاذان عمى القناة ، مف خالؿ تمكيؿ المعمنيف)
 ( عمى بعض البرامج parrainage) بمساحة زمنية أثناء عرضو لتمرير إعالناتيـ، كاإلشراؼ

 ا بالبرنامج التمفزيكني، كأضحى مألكفا أفالذم أصبح بمكجبو ماركة المؤسسة المشرفة مقترن
 (3)نسمع في التمفزيكف عبارة :" قدـ أك يقدـ البرنامج برعاية ....،"

                                                 
  22، ص  مرجع سابقىكيدا مصطفى ،  –( 1)

  111، ص 2011أفريؿ  -لبناف –بيركت  ، 386العربي ، العدد ، مجمة  المستقبؿ فضاءات  الشباب في الفضائيات العربية محمد شطاح ،  –( 2)

 24ص  المرجع السابق،وصر انذٌه نعٍاضً ،  -(3)
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بعد ظيكر القناة  1955كتعد بريطانيا أكؿ مف سمح ببث الرسائؿ اإلعالنية سنة        
 محددة في ، كتبث اإلعالنات لمدة 1959، كألمانيا سنة 1957ثـ إيطاليا في  (ITV)الخاصة 

دقائؽ سنة  10اليـك فقد كانت فرنسا تسمح ببث دقيقتيف فقط في اليكـ ثـ إرتفعت إلى
 ، كتتضح تجميات عالقة اإلعالف بالبرمجة في النقاط التالية :1970

 زيادة عدد المعمنيف الذم أدم إلى إرتفاع الطمب كالضغط عمى المساحة الزمنية خاصة -1
 لكمضة اإلشيارية متكقفا عمى كقت بثيا التي أصبحت تباععمى فترة الذركة فأصبح سعر ا

أثناء  في المزاد العمني، فاإلعالف لمدة دقيقة كاحدة في كبريات الشبكات التمفزيكنية األمريكية
ثانية مف اإلعالف في التمفزيكف  30مالييف دكالر، كبمغت قيمة 05نقؿ مباريات)سكبربكؿ( بمغ

ألؼ أكرك، أم ما يعادؿ الحد  250، 2006ـ لكرة القدـ الفرنسي خالؿ مباريات كأس العال
سنة، األمر الذم إنعكس عمى إنتاج البرامج التمفزيكنية  15األدنى ألجر عامؿ فرنسي لمدة 

 كتحديد مكاعيدىا.
أدخؿ اإلعالف البرامج التمفزيكنية في دائرة مغمقة تتمثؿ في ضركرة اإلنتشار كالجماىيرية  -2

صة مف اإلعالنات، كلتحقيؽ اإلنتشار يجب تكفر إمكانيات مالية        حتى تحصؿ عمى أكبر ح
 التي تكاد تقتصر عمى عائدات اإلعالف.

 في ظؿ جدلية التأثير كالتأثر بيف اإلعالف كالبرمجة تأكد دكر قاعدة العمؿ التي فرضيا -3
 إلى الجنكح، مما أدل كىي البحث عمى الجميكر بأم طريقةالسكؽ عمى القنكات التمفزيكنية 

ستبعاد البرامج التي تحاكؿ اإلرتقاء بالجميكر أك دفعو  نحك تسطيح البرامج كتبمدىا أحيانا، كا 
 بالقكؿ: -كأف كاف أكثر مغاالة كتطرفا – (TF1)قناة كير عبر عف ىذه الفكرة مدير عاـ لمتف

 مشركبيا يع"أف مينة القناة األكلى مف التمفزيكف الفرنسي ىي مساعدة شركة)كككاككال(عمى ب
...، كحتى يستطيع المشاىد إدراؾ الخطاب اإلعالني المتمفز، يجب أف يككف مخو  مستعدا، 
كبرامجنا تييؤه لذلؾ...، خالؿ الفترة الفاصمة بيف لقطتي اإلعالنيف، فما نبيعو لشركة 

 )كككاككال( ىك كقت مخ المشاىد المستعد"
ضافة أخرل أك تأخيرتدخؿ المعمنيف في بث البرامج مف خالؿ حذؼ بع -4  ض التفاصيؿ كا 
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بث بعض المكاد التمفزيكنية، كقد يصؿ حجـ التدخؿ إلى تكقيؼ بعض البرامج إلخفاقيا في 
تحقيؽ العائد اإلعالني لمممكؿ، حتـ ىذا الكضع عمى المبرمجيف تبني أساليب التسكيؽ في 

 إعداد الشبكة البرامجية.  
مفزيكنية كمفة مالية عمى اساسيا تتصرؼ القناة ، خارطة برامج ت لكؿ د( الموارد المالية:

كتختمؼ ميزانية القنكات مف دكلة ألخر كمف قناة ألخرل تبعا إلمكانياتيا المالية كالبشرية 
 كسياستيا اإلعالمية، حيث تنعكس ىذه اإلستثمارات عمى مجاؿ اإلنتاج كالبرمجة فعمى سبيؿ 

 مميار 2مميارأكركك 3مميارأكرك، كالبريطاني 4.5كميالذكر تبمغ ميزانية التمفزيكف األلماني العم
 اإلنتاج المشترؾ.بفي فرنسا. كتكاجو القنكات الفقيرة نقص المكارد المالية 

 تستمد التشريعات أىميتيا مف مبدأم تنظيـ العمؿ اإلعالمي القوانين والتشريعات: –ه(
 خالؿ البرامج المعركضة ، كتحديد عالقاتو، كالمحافظة عمى القيـ كاألعراؼ اإلجتماعية مف

 كالتي تعتبر أحيانا عائقا أماـ مبرمجي التمفزيكف، إذ تحرص القكانيف الكطنية كالدكلية عمى
تقيد المكاد اإلعالنية كضبطيا عمى كجو الخصكص، عف طريؽ تحديد حجمو الزمني في 

ث في   الساعة الكاحدة، كضبط المكاد التي تشكؿ محتكل المقطة اإلعالنية، كمرات الب
البرنامج، كمنعو في بعض المكاد المرتبطة بالقيـ الثقافية كالتربكية حفاظا عمى كحدة المادة 

  .(1)ككحدة الفيـ
 تيدؼ التشريعات القانكنية لتعزيز مياـ التمفزيكف في مجاؿ الخدمة العمكمية، كحماية               

لزاـ التمفزيكنات بأخالقيات كأدبي  ات الذكؽ العاـ كمنع المكاد التي تتضمفاليكية الثقافية، كا 
المبرمجيف األخذ بعيف اإلعتبار مما يجبر ضبط عرضيا، مشاىد العنؼ كالرعب كاإلباحة...،أك 

 الحدكد القانكنية كالتي تختمؼ مف دكلة كأخرل. 
 باإلضافة إلى عناصر كأسس مالزمة لمتمفزيكف عمكما كالبرمجة عمى كجو التحديد        

العامة لمقناة، حيث تتعامؿ القنكات غير اإلخبارية مع المكاد اإلخبارية حسب  مثؿ السياسة
تخصصيا فالقنكات الغنائية كالترفيو تيتـ باألخبار المتعمقة بمجاؿ الغناء كالمكسيقى كتندر 

                                                 
30-25ص  المرجع السابق،وصر انذٌه نعٍاضً ،  (1)
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فييا الجرائد المصكرة كالمطكلة، كبالتالي تأثر اليكية عمى البرامج كمضامينيا، كالعكس 
 بدكرىا تحدد ىكية القناة مف خالؿ الصكرة التي تغرسيا ديناميكية البرمجةصحيح، فالبرمجة 

 كالمشاىدة، رغـ تأثير العكلمة عمى مستكل تجانس البرامج كنمطيتيا.
 كما ترتبط البرمجة بنمط الحياة المتميز بإيقاعو السريع كتقمص ساعات الفراغ       

، كؿ ىذا يؤثر عمى المدة التي سرمفراد، كتغير أساليب العيش األكتشعب إىتمامات األ
يخصصيا الفرد لممشاىدة، فالبرمجة تدرؾ أنو ال تستطيع كضع شبكة البرامج دكف قراءة 
 المعطيات اإلجتماعية المرتبطة بمشاىدة التمفزيكف ككاف ىذا سببا لتطكر أجيزة كأدكات قياس

 الترفييية كالفنية كالدراميةالمشاىدة. كتتنكع المادة المقدمة في التمفزيكف بيف اإلخبارية ك 
 كالكثائقية كبرامج األطفاؿ،...كما يعنينا في ىذا الخصكص البرامج اإلخبارية التي تحتؿ

الجماىير كمؤسسات السمطة عمى حد سكاء بالنظر لحساسية المادة التي  مكقعا ىاما عند
سة كنظاـ الحكـ، كمف في قضايا السياالعاـ، كالدكر التمثيمي لمجميكر  تقدميا كالمتعمقة بالشأف

أىـ البرامج في التمفزيكف اإلخبارم، نشرات األخبار، كالبرامج الحكارية باإلضافة إلى األفالـ 
ى عدة الكثائقية كىي برامج تسجيمية تعتمد عمى جمع المادة التكثيقية كاألرشيفية كتعرض عم

كعة صحفية مشفالتمثيمي لمشخصيات كاألحداث أك تقارير أشكاؿ مثؿ السرد القصصي أك 
 صانعي األحداث كاألكاديميف الميتميف كالدارسيف لممكضكع.بمقاءات مع بعض المشاركيف أك 

بارية إف لـ نقؿ تعتبر النشرة اإلخبارية أساس برامج القنكات اإلخ :يةاإلخبار نشرة ال 3-5-1
 ، كىي العمكد الفقرم لمبرامج حتي في القنكات العامة كالجامعة.ىي القناة نفسيا

خضاعيا لتراتبية معينة كتىمثُّؿ لألحداث تعريف نشرة األخبار:( أ ىي طريقة انتقاء لألحداث كا 
لمحدث أك  كشكؿ مف تكزيع الكممة عمى القكل االجتماعية الصانعة كاألفعاؿ،كالمؤسسات 
 لكنيا تعيد فيي كسيط بيف الجميكر كما يجرم مف أحداث منو،المتضررة  لو، أكالمعارضة 

 (1).سياسياث مف ترتيبات ثقافية كتمٌثؿ تشكيؿ األحد

                                                 
 41ص  2009، تكنس 04العدد ،مجمة اتحاد إذاعات الدكؿ العربية، النشرة التمفزيونية "رهانات التغيير"نصر الديف لعياضي،  -(1)
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بأنيا إصطالح إذاعي يطمؽ عمى فترة زمنية تخصصيا رفيامعجـ المصطمحات اإلعالمية"كع
كالتمفزيكنية لتقدـ فييا أىـ ما حدث مف أخبار كتشمؿ التعميقات كالمكاجيز  يةالمحطات اإلذاع

عالـ كاإلتصاؿ:"ىي برنامج كحسب مكسكعة اإل( 1)كالتحميالت السياسية كرسائؿ المراسميف
تمفزيكني يعالج األحداث العامة يقدـ مف قبؿ صحفي يؤدم إلى نشكء عالقة كطيدة بيف 

، كىك تقميد عركض األفالـى عركضيا في السينما قبؿ تقديـ كبدأت أكلالجميكر كالكسيمة" 
 -كاليزاؿ -، كقد ساىـ الراديكالعرض السينمائي كما ىك الحاؿ في مصراليزاؿ يقدـ في دكر 

أدل ،مما التمفزيكف إستحكذ عمى الكظيفة اإلخباريةشار في اإلىتماـ بالنشرة اإلخبارية، كبعد إنت
 ، حتى أصبح نجاح المحطات التمفزيكنيةالمصكرة نشرات األخبار التمفزيكنية أك كرإلى ظي

       (2)متكقؼ عمى مدل نجاح نشرة األخبار التي تقدميا
، بؿ ىي إنتاج خاص بالقناة تعبر مف ر ليست مادة جاىزة بأكمميااألخباكالحقيقة أف نشرة 

خالليا عمى فمسفتيا كمنطمقاتيا العقائدية، كتتميز بتجددىا كتنكعيا المستمر، مما يضع القناة 
بالنظر ألىمية النشرة ، كلية شرسة، كعكلمة إعالمية شاممةأماـ تحدو كبير في ظؿ منافسة د
عف ثقافة ة اإلعالمية كلمجميكر، فيي تعبير ىرية لمكسيماإلخبارية كمادة اساسية كجك 

، عمى أٌف تت دراسة عف بعض القنكات العربيةالمجتمعات كقيميا بشكؿ أك بأخر، فقد أثب
ى ألٌف، أك مف : لماذا؟ إلد التفسيرم الذم ينتقؿ مف السؤاؿالنشرة تعتمد عمى أسمكب السر 

الجرائد ينتقؿ مف اآلثار إلى السبب، حيث تقـك األسمكب العاطفي الذم أك السبب إلى النتيجة، 
حفييف ىما: المصكرة في التمفزيكنات ، كتتجاىؿ األنكاع الخبر، كالتقريرالعربية عمى نكعيف صي

نسجاما معاألخرل األكثر  المذيف يتميزاف بطابعيما  ، البكرترم،الركبكرتاجاإلعالـ المرئي مثؿ: ا 
 اإلنساني كبطاقتيما التعبيرية.

 المقابمة مما يعطي إحساس بأنيا أقرب إلى اإلذاعةأك  المادة الحكارب عمى تقديـ كما يغم
 المصكرة مف التمفزيكف، كتتميز الصكر في النشرة العربية بثالث أنكاع ىي:

                                                 
  603، ص 1987، 1، ط -مصر –، دار الشركؽ ، القاىرة  معجم المصطمحات اإلعالميةشمبي كـر ،  -(1)

  357، ص1987 -مصر –، الييئة العامة المصرية لمكتاب، القاىرة فن التحرير اإلعالميعبد العزيز شرؼ،  -(2)
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، فتحكؿ صكر فكرية كدالئؿ عمى الكقائعكىي صكر مقترنة بالحدث، أم  الشاهدة:الصور -1
 المشاىد إلى شاىد عياف.

 ال تعكس الخبرىذه الصكر ، ألف كأحيانا مغالطغامض،  كاستعماليا ف:األرشيصور -2
 كتنزعو مف سياقو الزمني.

جة بيف التعميؽ كالصكر تعبير أدبي حيث يتـ المزاك كىي صكر ذات  الرمزية:الصور -3
  (1)يمنحيا بعدا رمزيان.الكاقعية مما 

 ، فإنيا تقكـ عمى عدة أشكاؿكألف النشرة اإلخبارية تشمؿ التعميقات كالتحقيقات كاألحاديث
 صحفية أىميا:

o  األحداث أك  كتصكير الكقائع تسجيؿك أكىك نقؿ الحدث دكف تفاصيؿ  :البسيطالخبر
 سرد المعمكمات دكف خمفية مف البيانات بشكؿ مكجز كقصير ألحداث آنية.

o :كىك خبر تتعدد فيو األحداث كزكايا عرضيا أك الخبر المركب أو التقرير المكتبي 
 ، كيتضمف ة أك الحدث نفسواء خبرية تجمعيا كحدة معنكية سكاء كانت زمنية أك مكانيأجز 
 أك مقدمة الخبر التي تجعؿ المشاىد يتشكؽ كيتطمع إلى معرفة التفاصيؿ.:رأس الخبر 
 كيتضمف تفاصيؿ الخبر مف األىـ إلى الميـ فإلى األقؿ أىمية.جسم الخبر : 
 بالمكضكع، تتعمؽيتضمف معمكمة أك إضافة  كىك الجزء األخير مف الخبر:قدم الخبر  

  جسـ الخبر. كيمثؿ فرصة لمتدارؾ أك تصكيب خطأ أك تصحيح معمكمة كردت في
o :كىك لقاء بيف الصحفي كشخصية أك عدة شخصيات يعتمد اإلستجواب التمفزيوني 

ية، لياتؼ أك عبر األقمار الصناععمى السؤاؿ كالجكاب يقدـ مباشرة أك تسجيالن، عف طريؽ ا
لقاء الضكء عمى جكانب الغمكض في الحدث عمى لساف  ييعتمد إلثراء معالجة النشرة كا 

 الفاعميف فييا أك شيكد العياف أك المحمميف كالميتميف.
o  كىك التصكير الحيكيطمؽ عميو "الريبكرتاج" كىي تسمية فرنسية :الميدانيالتقرير ، 

 لقدرتو عمى الكصؼ كنقؿ الحدث بالصكرلمحدث، كيعتبر أىـ األشكاؿ الصحفية التمفزيكنية، 

                                                 
   154، 153،ص ص2226، تىوص 23، مجهت إتحاد إراعاث انذول انعربٍت ، انعذد ائيت العربيتالٌشرة اإلخباريت في القٌىاث الفضعبذ انىهاب بىخىىفت ،  –( 1)
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بالنص كشيادات مف ليـ عالقة بالمكضكع، مما يجعؿ المشاىد يعايش الحدث كييمكف  مرفقان 
مف إيصاؿ الفكرة في مدة زمنية قصيرة يختزؿ مف خالليا المراسؿ القصة اإلخبارية بشكؿ 

لمخبر ىك المسؤكؿ األكؿ مرٌكز كبذلؾ فيك مختمؼ عف التقرير المكتبي بإعتبار المراسؿ أك ا
، كليذا يجب عمى المراسؿ صكرة كمدل تطابقيا مع منطكؽ النصعف المعمكمات كالمادة الم

تتاح لممراسؿ  تحديد ماذا يريد أف ينقؿ كيعد نص التعميؽ بما يناسب ذلؾ، كألف الفرصة ال
ر، كيعمؿ يتـ تركيبيا مع التعميؽ في غرؼ األخبا أحيانا مف مشاىدة كؿ الصكر الممتقطة

 مف مكقع  التقرير الميداني عمى إعطاء البعد اإلنساني لمحدث مف خالؿ مخاطبة المشاىديف
 ، كنجاح النشرة اإلخبارية بكثرةط بيف نجاح القناة كعدد مراسميياالحدث، كليذا ىناؾ مف يرب

         تقاريرىا كمرسالتيا الميدانية.  
o :عمؽ في الحدث كأسبابو، فيك يجيبب التالشكؿ الذم يتطم كىك التحقيق التمفزيوني 

 ،لماذا؟ كليذا يغيب ىذا الشكؿ في نشرات األخبار:كىكباألساس عمى أصعب سؤاؿ صحفي 
كيحضر في مجاالت أخرل مثؿ البرامج كالمجالت اإلخبارية، ألنيا يجمع بيف عدة أساليب 

ث باالستناد إلى صحفية كاإلستجكاب كالريبكرتاج، فيك يبحث في الجكانب الخفية مف الحد
 .(1)المصادر التكثيقية، كلذلؾ يتطمب إنجاز التحقيؽ مدةن أطكؿ مقارنة باألشكاؿ األخرل

في نشرات األخبار،عرفت جممة مف التطكيرات تجمى كتتحدد ىذه األشكاؿ الصحفيةكقبؿ أف ت
    تالية:   عمى مستكل التشريع كاألسمكب كشكؿ تقديميا كالتقنية المستعممة نكجزىا في الممحة ال

 نشرة ، كأكؿ1932ظيرت أكؿ تجربة إلذاعة برنامج تمفزيكني سنة  :النشرة تطورو  نشأةب( 
 بالحر  تكقفت أثناء (،BBCمف طرؼ إذاعة الييئة البريطانية ) 21/03/1938في إخبارية
 في التمفزيكنية كعادت لمخدمة البث،أجيزة  يقصؼ العدك قياـ احتماؿ مف خكفا
 .1954تعرؼ النشرة المالمح الحالية حتى عاـ  كلـ ،07/06/1946

 كتظير عمى صكرة مرئي،ه مذيع غير ؤ يعد مكجزا مسائيا لألخبار يقر حيث كاف قسـ األخبار 

                                                 
(، 71، الدراسة رقـ )، إتحاد إذاعات الدكؿ العربية األعمال الميدانية في األخبار التمفزيونية العربية وأشكال التفاعمية الجديدةالمنصؼ العيارم كأخركف،  -(1)

   16 -14، ص 2010تكنس 
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 ( بشدة عمى تطبيؽBBC)كحرصت التمفزيكف،كشرائط لألنباء تعد في  لساعة،الشاشة صكرة 
أعضاء  الجميكر، كمع ذلؾ عبر هتيجاعمييا، عمميا كاجبا مينيا  باعتبار بالحياد، التزاميا

 كتمعب ،القناة منتدل لمناقشة القضايا القكمية األحزاب السياسية عف مخاكفيـ مف أف تصبح
 ، كظؿ10/02/1944يكما بدء مف  14دكرا مماثال لمبرلماف، كقد أدل ىذا إلى تنفيذ قرار

 مجمس  كـ أكقضايا ذات الصمة بمجمس العمكالقاضي بعدـ تغطية ال ،1957معمكؿ بو حتى
 كأثرت ،يكما قبؿ أف تتـ مناقشتيا كبعد دخكؿ بريطانيا الحرب في ككريا 14المكردات لمدة 
التجارم منافسة القطاع  مف كتخكؼ ،الرأم العاـ اىتماـالمصكرة ليذه الحرب التغطية بالتقارير 

 ناضؿ ،ثمف بداية الب كالتي أصبحت كشيكة (Itv)المستقمة ممثؿ في شبكة التمفزيكف
عمى اليكاء مباشرة قبؿ أف تبدأ عمى حؽ إذاعة نشرة أخبار يكمية  لمحصكؿ (BBC)مسؤكلك

ف صدكر المرسـك الممكي بالمكافقة، تـ إذاعة أكؿ العمؿ، كقبؿ أسبكعيف مالمحطة التجارية 
 ، لكف05/07/1955 أنباء تعده المحطة في، كأكؿ شريط بنفسيا (BBC)تعدىا نشرة أخبار
 كتب عنيا)جيرالد بارم(مف داخؿ المحطة كخارجيا ف االنتقاداتالعديد مف تمقت  ىذه النشرة

نسجميا  أف :" إف الحقيقة المؤسفة التي يجبيقكؿ (Observerاألكبزرفر)صحفي في جريدة
 تقدـ مقتطفات إخبارية ةركتينيىي مجرد نشرة  ،...نو الكجكد لنشرة أخبار تمفزيكنيةىي أ
ال كىذا  افية ثابتة كتب تحتيا تعميؽ...،كرة فكتكغر ، مككنة مف صكت المذيع كصصغيرة
 ."حكاؿ أف يعتبر أخباران تمفزيكنيةبأم حاال مف األ فيمك

 نشرة أخباريط األنباء" كاستخدـ بدالن منو "األخبار كشر تـ إلغاء عنكاف " 1955كفي سنة 
سرا مذيع ال تظير صكرتو بإسمكب مكضعي رصيف كىادئ تظؿ ىكيتو  " يقرأىاالتمفزيكف

طبقا لمدستكر. ثـ في نياية السنة بدأ إظيار كجكه المذيعيف مع عدـ الكشؼ عف أسمائيـ 
خكفان مف أف تأخذ النشرة طابعا شخصيا كلكي تعطي المشاىد شعكرا بالمكضكعية كعدـ 

كبالمقابؿ قامت حككمة حزب المحافظيف برئاسة )كينستكف تشرشؿ( بتقديـ قانكف ، التحيز
 منو 03 ستقمة لمتمفزيكف الذم تنص المادةالقاضي بإنشاء ىيئات م 1954 التمفزيكف سنة

 عمى التعميمات التالية:
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 اف أٌف ما تذيعو الييئة مف برامجمف كاجب الييئة أف تطمئف بنفسيا قدر اإلمك 
 يتفؽ مع المتطمبات 

 العامة.إلى الذكؽ العاـ كاآلداب  يسيءتتضمف البرامج شيئا  أال 
 ضكعاتيا كتقديميا بدرجة عالية مفالصحيح في عرض مك  أف تحافظ البرامج عمى 
 الكفاءة.
  المكضكعات مف جانب مقدمي البرامج فيما يخصحيز تأف تقدـ بدقة كاممة كبدكف 

 المثيرة لمخالؼ. 
 التفكؽ مف -1955خدمة إخبارية مستقمة سنة  كأكؿ- كجيزةفي فترة  (ITVكقد تمكنت قناة )

 د أكبر مف المشاىديف بفضؿ تقديـ قصص إخبارية( كتنجح في جذب عدBBC)عمى قناة 
أسماء  كاستقطاب ذلؾ،السبؽ الصحفي في  عمى كالحرص حية بأسمكب درامي مؤثر،

كبفضؿ المنافسة  (1)ر.صحافة كمنحيـ ىامش كبير في تحريراألخبامعركفة في ال كشخصيات
 كتحسنت الصكرةكبر قدر مف الحياد بأ احتفاظيا( مع BBC)قناةتحسف أداء  بيف القناتيف

 يكما كزكاؿ شكؿ14بقانكف إيقاؼ العمؿ خاصة بعد كتنكعت المكضكعات اإلخباريةالمرئية 
 .حرية السياسية بكؿ أصبح باإلمكاف إذاعة األخبار الحككمية، السيطرة

( CBSأما في الكاليات األمريكية فقدمت أكؿ نشرة بميزات نشرة اليـك عمى شبكة )       
 (، ثـOldsmobileال تتجاكز نصؼ ساعة برعاية شركة )أكلدزمكبيؿ لمدة  1948في أكت 

 ية جزءان أساسيان إعالنات الشركات الراع كاعتبرت، 1949( بدءا مف فيفرم NBCتمتيا قناة )
 نماذج سابقة ييعتمد عمييا لتقديـ، كلـ تكف ىناؾ كأصبحت تقرأ بسرعة في ىذه النشرات،

 ساليب لتقديميا في السنكات األكلى، كقد حدد شريطاألخبار، مما أدل لتجربة عدة طرؽ كأ

 الذم تميز بػػػ:ك  األنباء الذم يقدـ في السنيما الشكؿ الذم تككف عميو نشرة األخبار
  بارز.تقديـ سمسمة متتابعة مف القصص غير المترابطة كتكضع عناكينيا بشكؿ 
  أىمية.قراءة أىـ األخبار ثـ األقؿ 

                                                 
 88-78صص  ،  مرجع سابق ستكارت آالف ، -(1)
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  أساسيا في النشرة تعد األخبار المصكرة عنصرا 
  المراسميف عبر المدف مف السمات البارزة انتقاؿكأصبح 

 كمع منتصؼ خمسينيات القرف الماضي ترسخ الدكر األدائي الياـ لممذيع األساسي
 في اإلخباريةكزادت فترات المشاىدة إلى ثالث ساعات كأخذ يتكحد أسمكب النشرة  لمنشرة،

كبأسمكب التشكيؽ  متزايد،تيتـ بالصكرة بشكؿ  حيث أصبحت اإلخبارية،مختمؼ الشبكات 
 بأخبار المشاىير كالشخصيات العامة. االىتماـكاإلبيار في تقديـ األحداث، 

 التي تحاكؿ لالتصاالتكأصحاب الشركات كسنداف المجنة الفيدرالية  المعمنيفكبيف مطرقة 
 نكع مف الرقابة الذاتيةأدت بالشبكات التمفزيكنية إلى كجكد  كالشفافية،تفعيؿ مبدأ الصدؽ 

 رغـ ىذا الضغط فقد لقيت نشرات لمصحافة،بما أضٌر بالخدمة العمكمية  برامجيا،عمى 
 الشيكخ مجمس  استماعلبعض البرامج مثؿ نقؿ جمسات  استحساففي ىذه الفترة  األخبار
 اإلذاعة كمع بداية الستينيات حٌؿ التمفزيكف محؿ،1952-1951الجريمة المنظمةعاميحكؿ 

   (1)األمريكية.لإلخبار في الكاليات المتحدة  كأصبح المصدر الرئيسي كالصحؼ،
كالتجارم الذم بقي  لسياسيبالبعد ا ارتباطيا المالحظ حكؿ مراحؿ نشأة األخبار       
التمفزيكف، جياز  اقتناءكؿ فئات المجتمع أنو لـ يكف بمقدكر  كما ا الحالي،حتى كقتن لو مالزما
كبارزة،  دقيقة بتأثيره غير ؿ المفاىيـ المرتبطةيجع مما اؾنذأ االجتماعيفاه مف الر  باعتباره
 األداء في تحسيف الحي،كالبث  مف خالؿ الصكرةا ىام ثة تمعب دكراالحدي التكنكلكجياكبدأت 

 .عالمياإل
"كيقصد بالبرامج الحكارية مساحة زمنية تيطرح كتحمؿ خالليا  البرامج الحوارية: 3-5-2

 (2)كتعميؽ الكعي" اكؿ تيـ المشاىد عف طريؽ تفاعؿ اآلراء، سعيا لتكضيح الرؤلقضايا كمش
 ، التينشأتياإٌف ظاىرة البرامج الحكارية ليست حديثة في التمفزيكنات العربية منذ        
بفتح الفضاء اإلذاعي كالتمفزيكني أماـ الشخصيات العامة مف مبدعيف كمختصيف  اتصفت

                                                 
 99-90ص ،سابقالرجع الم، ستكارت آالف -(1)

  69، ص 1999، تىوص 43، إتحاد إراعاث انذول انعربٍت ، دراضت رقم البراهج الثقافيت والتربىيت والىثائقيت  وهسألت الهىيتعبذ انقادر به انشٍخ ،  –( 2)
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أف تزايد الكعي بأىميتيا كالتنافس مف أجؿ تكظيفيا كشكؿ مف  في مجاالت المعرفة، إالٌ 
 األقمار الصناعية. كاكب فتح فضاء البث المباشر عبر  أشكاؿ العمؿ اإلعالمي،

 كأصبحت البرامج الحكارية تحتؿ مكانة مميزة ضمف شبكات البرمجة التمفزيكنية،       
الذم أصبح التمفزيكف يمعبو في تشكيؿ التطكر الكمي لمبرامج الحكارية الدكر  ىذا كيعكس

كالمكانة التي يحظى بيا كفضاء عمكمي، كيعكس أيضا التحكالت السياسية  الرأم العاـ،
 كالديناميكية الجديدة كالحضكر الفاعؿ لممشاىد العربي ضمف منبر الرأم، كالتعددية الحزبية

 مى مستكل مكاضيع الحكاركسمح بتغيير بنية البرامج الحكارية التقميدية، فع(1)لممجتمع.
إشكاليات لتتخذ طابعا جدليا كتطرح  كنية األىداؼ اإلعالمية المسبقة،تجاكزت القنكات التمفزي

كما تجاكزت الرسمية لتطرح قضايا تشغؿ باؿ المشاىد العربي كتعبر  اإلختالؼ كالنقاش،تثير 
يط فقد تجاكز المنشط شمكلية كعالمية، كعمى مستكل التنشككذلؾ الطرح األكثر  واىتماماتعف 

كـ كمدير لمنقاش أكثر. كتتخذ ىذه البرامج بالنسبة  االتجاهعف  دكر المدافع الرسمي إلى حى
 الجماىيرم عدة أشكاؿ منيا: لمحضكر
 سبر أراء الجميكر حكؿ مكضكع معيف، كعرض مختمؼ المكاقؼ إزائو، مف أجؿ -

 ميمة.المساىمة في بمكرة رأم عاـ كطني أك عربي حكؿ المسائؿ ال
عنو  برامج تعبر عف شرائح الجميكر بصفة نيابية عف طريؽ ممثؿ لتنظيـ مدني يعبر -

                  (2)كيتكمـ باسمو كيدافع عف إتجاىاتو
الشائع في األقطار العربية إستعماؿ لفظتي: أفالـ تسجيمية،  :الوثائقيةالبرامج 3-5-3

 .باإلنجميزية Documentay،بالفرنسية Documentaireكأفالـ كثائقية، مقابؿ 
"أنو ذلؾ  أردنا تعريؼ الفيمـ الكثائقي مف منطمؽ التصكرات العممية البسيطة، نقكؿ كلك

 إعالف، كتكتفيربية في أخر السيرة دكف تقديـ أك البرنامج الذم تبثو عادة القنكات الع
  ف ذكر عنكانو أكجدكؿ البرامج التمفزيكنية إلى عبارة" برنامج ثقافي/ كثائقي، دك  الصحؼ في

 
                                                 

  23، ص2226، تىوص 22، مجهت إتحاد إراعاث انذول انعربٍت ، انعذد  الوجتوع الوذًيالتلفزيىى وحضىر محمذ حمذان ،  –( 1)

 25، ص  السابقالورجع محمذ حمذان ،  - ( 2)
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  .، مما يعطينا إنطباع عمى مكقع الفيمـ الكثائقي في الشبكة البرامجية لمقنكات العربية(1)محتكاه
ة محؿ إىتماـ جؿ التخصصات التمفزيكني ثائقي بتنكع مكاضيعو كليذا فيككما يتميز الفيمـ الك 

 بالمكاضيع ية الرتباطواستعماال لو في منظكمتيا البرامجبما فييا اإلخبارية كىي األكثر 
 السياسية كالتاريخية أكثر.

كقد أثارت الكثائقيات نقاشا طكيال بيف السينمائييف كاإلعالمييف حكؿ تعريؼ شامؿ        
كفف كصناعة  لكافة مدلكالت ىذا المصطمح، حيث إرتبطت نشأتيا بتاريخ تطكر السينما

 ، كليذا يراىا السينمائيكف:" أنيافاكتسبت مالمحيا كعناصرىا مف تناقضات تجارب السينما
 كؿ األفالـ الركائية ميما كانت درجة كاقعيتيا، بإعتبارىا كثيقة تشيد عمى كاقع عصرىا.

بيف الركائي كالكثائقي في كيكجز السينمائي الفرنسي)جاف لكؾ غكدار( ىذه العالقة       
، كالعكس صحيح،... كمف قيةأف كؿ األفالـ الركائية المتميزة تسعى أف تككف كثائ"قكلو: 

اآلخر،... فيما ليسا مختمفيف، إنما ىما متصالف يجد نفسو في النياية قد إختار يختار بينيما 
، كالمعاجـ جمع المراجع العربية الحديثةاد تي كعمى نقيض تكخفي كدقيؽ"،  عبر مسار

نيا تعتمد كمية ، ألئقي نكع مف األفالـ غير الركائيةالمختصة في اإلعالـ عمى أف الفيمـ الكثا
أك إعادة تككيف كتعديؿ ىذا الكاقع بشكؿ  ،اقعية سكاءن نقال مباشرا كما جرتعمى المادة الك 

، غير إنو ليس بالضركرة أف يككف قريب مف الحقيقي، كتيدؼ أساسا إلى اإلعالـ كالتعميـ
عبر عف كما  الفيمـ الكثائقي نقالن أمينان كمكضكعيان لمكاقع، فيي قبؿ كؿ شيء قراءة لمكاقع،

 "الفيمـ الكثائقي كجية نظر مكثقة" مستفيدا مف األساليببقكلو:  السينمائي)جاف فيقك(ذلؾ 
  (2)، النقؿ المباشر، البرامج الحكارية.بكرتاجير الصحفية األخرل كػػ: ال

عمى التصاميـ كالديككر إال في بعض اإلستثناءات،  اعتمادىاكتتميز الكثائقيات بعدـ        
في بنائو عمى األرشيؼ ، كيغمب عميو التصكير الخارجي إال في حاالت محددة كما  معتمدا

 الشأف في حصة " الجريمة السياسية" التي تعدىا كتذيعيا قناة الجزيرة اإلخبارية.  ىك

                                                 
  ،  12، ص 2224، تىوص 3، مجهت إتحاد إراعاث انذول انعربٍت ، انعذد هسألت بيي قىسيي في الٌهىض بالىثائق العربيتفرج شىشان،  -(1)

 13-11ص ، الورجع السابق فرج شىشان، -(2)
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، قي عمى السيناريك كالنص كالتعميؽكتبني مقاييس األسكاؽ الخارجية مكاصفات الفيمـ الكثائ
ؼ اإلنتاج العربي، حيث ال يكفي أف تمتقط صكرة كاضحة إذا كانت كالتي تمثؿ نقطة ضع

 غكدار(، كيرفع )كريس ماركر( منزلة نص الفيمـف لكؾ مقاصدؾ غامضة كما يقكؿ)جا
 قائـ بذاتو.الكثائقي إلى جنس أدبي 

الخطاب بسبب إعداد برامج  ازدكاجيةكمف بيف مكاضع الخمؿ في الكثائقيات العربية        
، فالنص كاحد كالمشيد كاحد ميما تعددت القراءات كالتأكيالت، (1)خرل خارجيةمحمية كأ

كمسألة الجميكر المستيدؼ مغالطة إعالمية كبرل في ىذا الخصكص، ضؼ إلى ذلؾ 
أساليب الدعاية السياسية كالدينية كالمبالغة في مستكل التعميؽ بمخاطبة الغرائز كالمعب عمى 

 ...، كؿ ىذه المالحظات تشكييات لـ يتخمص منيا الخطاباإلختالفات العرقية كالمذىبية
                                                                                                      الكثائقي العربي.    

مجمكعة النظـ  عفكاإلعالـ  االتصاؿتكنكلكجيا  رتعبٌ  :الفضائي تكنولوجياالبث -3-6
 حياتو،كاألساليب الفنية التي يستخدميا اإلنساف في مختمؼ نكاحي  التطبيقية،اعد كالقك 

لمتكنكلكجيا بينما يشير المفيـك الحديث اإلنسانية،معرفةالك  كبالتالي فيي مركب قكامو المعدات
مراحؿ النمك  التي تتـ مف خالؿ كاالجتماعي االقتصادم إلى اإلبداع كالخمؽ لعممية التطكر

    (2)المختمفة
  :نشأة وتطور األقمار الصناعية 3-6-1
 ميؿ خارج 22.300ى أنو محطة صغيرة تكضع عمى بعد ميعرؼ القمر الصناعي ع       

 األرض كىكالذم يعتبر أقرب نقطة تزامف دكراف القمر مع  االستكاءالكرة األرضية عمى خط 
 إرساؿ مكجاتوكيقـك عمى  الصغر، متناىيةعمى شكؿ جسـ متحرؾ يعمؿ عمى مكجات 

 ةمثبتعف طريؽ ىكائيات  يغطييا،الدقيقة التي تحمؿ رسائؿ إلى مناطؽ المشتركيف التي 
  (3) األرضعمى سطح القمر العمكم كالمكجو لسطح 

                                                 
  16-14ص ، السابقالورجع فرج شىشان،  -(1)

 62، ص398، العدد 2012 -لبناف ، مجمة المستقبؿ العربي، واإلعالم الحديثة االتصالالشباب الجزائري لوسائط  استخدام ،محمد الفاتح حمدم -(2)

 20، ص1970 -مصر –، دار الفكر ، القاىرة  سفن الفضاءزكريا البردعي،  -(3)
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نظرا لخدماتو  اإلنساف،التي تكصؿ إلييا  االكتشافاتمف أىـ كتعتبر األقمار الصناعية       
ذاعية في كقت كاحد. تمفزيكنيةكات بث عدة قن إتاحةفضال عف  المتعددة، كجاء ىذا ثمرة  كا 

ب العالمية األكلى جيكد العمماء األلماف ، حيث تجحكا في تطكير سالح الصكاريخ بعد الحر 
)آرثركالرؾ( ، ككاف ىذا اإلنجاز باككرة نظرية (1)بدقة اتجاىاتو، كالسيطرة عمى بزيادة سرعتيا

، دعى مف خالليا كاالرتفاعة بيف الزمف كالمسافة ، كالتي تكضح العالق1945التي نشرىا سنة
 االتصاؿ إلى كضع ثالثة أقمار صناعية محممة بالمعدات كاألجيزة الالزمة ميمتيا تأميف

) كلياـ  لعالـا  مف قبؿ الترانستكر"" باختراعكتكجت ىذه األفكار ، (2)بيف أرجاء الكرة األرضية
  األجراـ الفضائية الختراع االرتكازبة قاعدة ىذه المجيكدات بمثا ، فكانت1954شككمي( سنة

)سابقا( أكؿ قمر  السكفياتي االتحادحيف أطمؽ  04/10/1957 كبدأ عصر الفضاء في
إشارات راديك إلى كيبث ساعة  24دكرة عمى مدار 16يدكر حكؿ األرض صناعي في العالـ 
حمؿ  الذم لثاني(ا )سيكتنيؾـث )سيكتنيؾ األكؿ(سمىميقا ىيرتز  31.05األرض عمى تردد

، في إطار األمريكي الذم أعتبر تيديدا لألمف القكميػ (3)أكؿ كائف حي كىي الكمبة )اليكا(
، كأشعؿ المنافسة بيف البمديف في دائرة السبؽ اردة بيف المعسكر الشرقي كالغربيالحرب الب

استخدمت الذم  (Jupiter H)( ثـExplores1)، فأطمقت أمريكا القمريفالعممي كالتكنكلكجي
كنقؿ المكالمات الياتفية عبر  السمكية لمسافات بعيدة االتصاالتفيو األقمار الصناعية 

مكانية النقؿ الالسمكيالقارات   .كالبث اإلذاعي كالتمفزم كا 
 عمى مدار فعاؿ، كيدكرككانت الكاليات المتحدة األمريكية السباقة في إطالؽ أكؿ قمر       

 مت دخ ، كفي إطار المنافسة(Eorly-bird)يٌ سم ،1965سنة ثابت كضع لالستخداـ التجارم
 كما، (Esro، كجنكب إفريقيا، فأنتجت أكركبا القمر الصناعي )أكركبا، كاليند الصيف، ك

 

                                                 
 112ص 2003مصر –، إيتراؾ لمنشر الثقافة العربية و الفضائيات ،يأميف سعيد عبد الغن-(1)

  3ص  2002 1ط/، مكتبة اإلشعاع ، اإلسكندرية، مصر تكنولوجيا الفضاء وأقمار االتصاالتمحمد شمك،  -(2)

 99، ص1999، 1،مجدالكم لمنشر، عماف، األردف،ط قضايا إعالمية أحمد عبد المالؾ ،-(3)
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 (1) (Abra sâtالدكؿ العربية الشبكة الفضائية العربية )عربسات  أنشأت
  :لبث الفضائي العربيا ورتطواقع و  3-6-2

 الفضائي في مجاؿ االتصاؿالفضاء كاستغالؿ خدمات  اتصاؿتقنيات  سعيا لمكاكبة      
فانتشرت  ،1964ة في منظمة)األنتمسات( سنة بعض الحككمات العربي اشتركت، اإلعالـ

 ،مف خدماتيا لالستفادةالمحطات األرضية المترابطة بأقمار المنظمة في معظـ الدكؿ العربية 
 لكطف العربي إلى إعالف نتائج تكصيات مؤتمرالفضائي في ا باالتصاؿ االىتماـكيعكد 
 إذ أدركت اىمية أف  ،1967في بنزرت التكنسية بعد نكسة عالـ العرب الذم عقد كزراء اإل

 نحك نظاـ عربي لإلعالـ ككسيمة لتحقيؽ إستراتيجية شاممة اتممؾ نظاما فضائيان خاصا بي
  برامجيا في بث االتصاؿأقمار  استخداـ، كبدأت بعض الدكؿ العربية إعداد مشركع كاالتصاؿ

)عرب سات(  اتصاؿ، حيث تكجت المساعي بإطالؽ أكؿ قمر عقد الثمانيناتالتمفزيكنية منذ 
  مكف مف ربط ، كتـ إعادة اإلطالؽ في التسعينيات بمالـ تكمؿ العممية بالنجاحك  1985في 
   لالتصاالت ةالمؤسسة العربي تشأكأن (2)،كطف العربي مف المحيط إلى الخميجال أجزاء

 :الفضائية لتقديـ الخدمات التالية
 .االجتماعات المتمفزة عف بعد عبر الياتؼ المرئي 
  اإللكتركني.البريد 
  الحاسبات.نقؿ قاعدة بيانات 
 ( التمكس، التمغراؼ،خدمات الرسائؿ اإللكتركنية )المخططات عف طريؽ الفكسيؿ  

 رع إتحاد إذاعات الدكؿ العربية سنةكمف أجؿ مكاجية البث الفضائي لمدكؿ الغربية ، ش
عمى القمر )عرب سات( لمخدمة التمفزيكنية  استئجارىايتـ مف أكؿ قناة  االستفادةفي  1990

 اإلقميمية لكي تساىـ في نقؿ األخبار كالبرامج التبادلية مف خالؿ مركز التبادؿ اإلخبارم 
ة بثيا المنتظـ مف خالؿ العربي في الجزائر، كفي العاـ نفسو بدأت الفضائية المصري

                                                 
  26ص ،مرجع سابق ،نصير بكعمي -(1)

  115-113ص 2006، الكتاب الجامعي الحديث، اإلسكندرية ، مصر،البث الفضائي العربي عبد المالؾ الدناني، -(2)
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المشاىد في بيتو عف طريؽ كأكؿ خدمة عربية تتخطى القيطرية لمخاطبة  االتصاؿأقمار 
 بثت 1991إعالمية خػاصة عاـكأكؿ خدمة  MBC، كقناة الشرؽ األكسط)عرب سات(القمر

ثـ أطمقت مصر أكؿ قمر صناعي عربي مصرم الذم دخؿ الخدمة في  برامجيا مف لندف.
تمفزيكنية مع إمكانية قناة  16، كيضـ شارات المرئية الرقمية المضغكطةخداـ اإلبإست، 1997

لصناعية، اي إطالؽ األخياؿ الحديثة لألقمار فكتكالت اإلنجازات العربية  قناة،46الكصكؿ إلى
كعمره ، لمبث المباشر جميع قنكاتوالمخصصة أ(-3)عربساتإطالؽ،1999حيث تـ في
 .(1) قناة 20اتو ، كعدد قنك سنة( 15)االفتراضي

 26ىيئة منيا  608بث أك تعيد بث قنكات فضائية حكليكيبمغ عدد الييئات العربية التي ت
 كما يبينو الجدكؿ أدناه: 2011إتحاد إذاعات الدكؿ العربية لسنةىيئة حككمية حسب تقرير 

 يوضح توزيع هيئات البث العربية : 11 :*جدول رقم
 مجمكع الييئات

608 
 26 يالقطاع العمكم
 582 القطاع الخاص

 960قنكات حككمية ك 109قناة تمفزيكنية منيا  1069حيث تبث ىذه الييئات كتعيد بث 
 خاصة متعددة المغات كمتنكعة التخصص

( زيادة عدد الييئات 2009/2010/2011كالمالحظ خالؿ السنكات الثالث األخيرة )     
ككصمت إلى  2009قناة سنة  696انت قناة حيث ك 373ىيئة كعدد القنكات إلى  210إلى 

، كما كشؼ قناة التزاؿ في مرحمة البث التجريبي  30دكف حساب  2011قناة سنة1096
 04، رغـ بعث 2010مقارنة بسنة قناة  15التقرير عف تقمص قنكات القطاع الحككمي بػ

خاص زيادة قناة حككمية ليبية ، بالمقابؿ شيد القطاع ال 19 اختفاءقنكات جديدة كذلؾ بسبب 
 قناة ، كيفسر الميتميف ىذه الزيادة بالعكامؿ التالية: 351بمغت  لالنتباهمثيرة 
  في مجاؿ إنتاج كبث االستثمارإقباؿ المستثمريف الخكاص كرأس الماؿ العربي عمى 

 لما يحققو مف عائدات كأرباحالصكرة 
                                                 

  119-117.، ص السابقالمرجع ، عبد المالؾ الدناني-(1)
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 تثمرما يحققو البث الفضائي مف فرص منافسة كتعددية إعالمية تطمئف المس 
  تكفر بنية تحتية تساعد عمى النيكض باإلنتاج السمعي البصرم ممثمة في المدف

 اإلعالمية في مصر كاإلمارات العربية  كاألردف..
 (1)( قمرا إصطناعيا أبرزىا عربسات، نايمسات، نكرسات، ..17تعمؿ الييئات العربية )كتس

في نياية الثمانينيات مف تطكر با إف كاقع البث الفضائي العربي الحالي يشبو ما شيدتو أكرك 
التمفزيكني األكركبي لمطمع القرف الحادم كقفكا عنده ليرسمكا مالمح المشيد ت، مذىؿ

أىمية التمفزيكف  في جكىرية ليذا البث الفضائي تستكجب التأمؿالمسائؿ الكأف ، كالعشركف
ىذا الجياز كمساىمتو  المكاطف العربي كدكر التكنكلكجيات الحديثة في تطكر كتأثيره في حياة

الركابط اإلجتماعية كاإلقتصادية لممجتمع العربي كتغيير عادات المشاىدة لديو، في تغيير 
          (2)إجتماعية تحميؿ ما تعيشو المنطقة العربية مف متغيرات سياسية كاقتصاديو ك إنطالقا مف

 زائر: واقع وتطور البث التمفزيوني والدراسات اإلعالمية في الج 3-6-3
 كاف التمفزيكف في البداية تحت سيطرة اإلذاعة كالتمفزيكف الفرنسي :(تطـــورالبث التمفزيوني1
(RTFلخدمة األغراض )  االستعمارية كنشر ثقافة الييمنة كتكريسيا، كنتيجة لذلؾ أسست

 الجزائرم، أجيزة إعالـ مضادة لنشر كشرح كفاح الشعب -في ذلؾ الكقت –القيادة الثكرية 
          (3).1956الجزائر" التي تأسست في أكاخر صكتطريؽ إذاعة " عف

بعد ذات ؿ دكر كسائؿ اإلعالـ في كظيفتيف األكلى إعالمية تثقيفية كترفييية تمثٌ يك          
، كالثانية دعائية كتضميمية ذات بعد إيديكلكجي، حيث تأسست مصالح بث الخدمات تماعيإج

  ، يمنح الدكلة حؽ إحتكار الخدمات1945صدر مرسـك سنة ، ك 1944اإلذاعية بفرنسا سنة 
  إلى مؤسسة عمكمية ذات طابع 1959(، كتحكلت في RTF)اإلذاعية كالتمفزيكنية ممثمة في

  في اإلعالمي كالثقافي كبعد اإلستقالؿ تـ إسترجاع السيادة عمى المجاؿ (4)صناعي كتجارم

                                                 
    128-126، ص 2012، تكنس 03، مجمة إتحاد إذاعات الدكؿ العربية، العدد 2111السنوي لعام البث الفضائي العربي التقرير ، الدكؿ العربيةإتحاد إذاعات  -(1)

   134، ص نفسهالمرجع إتحاد إذاعات الدكؿ العربية،  -( 2)

   26ـ ص 1984، ث/ محمذ قذوظ ، دٌىان انمطبىعاث انجامعٍت ، انجسائر ،  تاريخ اإلراعت والتلفزيىىزهٍر إحذادن ،  -( 3)

 83ص  ،مرجع ضابق، اإلعالم التلفزيىًي محمذ شطاح ، -  (4)
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 ة الكطنية، ككاصؿ اإلطارات كالتقنيكفباسترجاع مؤسسة التمفزيكف كاإلذاع 28/10/1962
تأسست اإلذاعة  1963القالئؿ بث البرامج كنشرة األخبار تحت الراية الكطنية، كفي سنة 

النطاؽ في ميداف اإلتصاؿ،  عسإلنطالؽ مشركع كا كالتمفزيكف الجزائرم، ككانت تمؾ إشارة
ة لمبث بكاسطة قناة ي( تطكير الشبكة الكطن1977-1974كتـ في المخطط الرباعي الثاني )

يصاؿ برامج التمفزة إلى ةكمـ بيدؼ تغطية المناطؽ الشمالية كامم 4000ىرتزية طكليا ، كا 
اإلذاعة كالتمفزة مف إستغالؿ القمر الصناعي ، تمكنت مؤسسة1977كمع حمكؿ الجميكر،كؿ 

الكطف ككانت الجزائر مف بيف الدكؿ األكلى في لتغطية المناطؽ الجنكبية لمكطف،  )دمسات(
 .1979إنتقمت بصفة نيائية إلى بث برامجيا باأللكاف سنة  العربي التي

العمكمية أنشئت المؤسسة  10/07/1986المؤرخ في 147/86كبمكجب المرسـك       
تحت كصاية كزارة اإلتصاؿ  -(،EPICلمتمفزيكف ككحدة مستقمة ذات طابع صناعي تجارم)

 ميمتيا إعالـ المشاىد كالمساىمة في تككينو الثقافي البث التمفزيكني،تمارس إحتكار  -كالثقافة
 (1)كالترفيو عنو.كالمعرفي 

 كعرفت ىذه المرحمة اإلىتماـ الفعمي بقضايا اإلعالـ ككسائمو كتحديد دكره اإلستراتيجي      
شباع حاجات عداد الككادر اإلعالمية ، كا    المرتبط بخدمة أىداؼ التنمية كاإلىتماـ بالتككيف كا 

 كر في إعالـ مكضكعي كجٌيد تحت مظمة الرؤية السياسية طبعان، كالمالحظ في ىذهالجمي
 كسائؿ اإلعالـ عمى مستكل السمطة، كنمك المجتمع كتأثير المرحمة زيادة الكعي بدكر

         .الجزائرم عمى المستكل اإلجتماعي كالثقافي كالمعرفي
 متحكالت السياسية كما تبعيا مف تعديؿكمع بداية تسعينيات القرف الماضي، كنتيجة ل       
 الذم فتح المجاؿ أماـ مزيد مف الحريات الفردية كالجماعية فصدر قانكف ،1989رلمدستك 
السمعي  الصحؼ كالمجالت دكف تحرير القطاعالذم سمح بحرية إصدار 1990ـ سنة اإلعال

التعاكف كالعالقات  يةالبصرم مف سيطرة السمطة السياسية، كبالمقابؿ أتاح إعادة ىيكمة مدير 
ك المنظمات  ، مما سمح لمتمفزة الجزائرية باإلنضماـ إلى العديد مف1991سنةالعامة 

                                                 
    6-4، ص2222، جىٌهٍت 139، مجهت انشاشت ، انعذد سٌت تلفزيىى 04ضهٍهت تاتً،  -( 1)
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 االتحادات المينية كالدكلية، كأككمت ميمة اإلشيار لممديرية التجارية لتككيف ثقافة إشيارية
في بالنظر ، غير أٌف ىذه الميمة لـ تمقى النجاح الكاأرباب المؤسسات العامة كالخاصة للد

 لطبيعة النظاـ اإلقتصادم عمكما،غيرالمتحرر مف إحتكارالدكلة كنقص اإلطارات المتخصصة
                                                                       (1)في ميداف اإلشيار.

 عد إلغاءكبعد فشؿ القانكف السابؽ في مكاكبة التغيرات الحاصمة في القطاع، خاصة ب       
 ،الذم يكاد26/10/1993المؤرخ في93/13المجمس األعمى لإلعالـ بمقتضى المرسـك

شركع التمييدم مناقشة الم1998تـ في لممياـ المككمة إليو،، بالنظر إلغاء لقانكف اإلعالـ يككف
، كأدت كقانكف كتـ تأجيؿ البت فيو لـ يصدرك مف مختمؼ فئات القطاع،  ،لقانكف إعالـ جديد

 اإلنسداد عمى حالة داية اإلنفراجالبالد مع نياية التسعينيات كبت السياسية التي عرفتياالتغيرا
 ليتماشى ،2002تقديـ مشركع عضكم آخر في نكفمبر السياسي كتحسف الكضع األمني، إلى

العمؿ لحريات في ممارسة ، كمنح مزيد مف احات التي مست ىيئات كمياـ الدكلةمع اإلصال
 ،طاع السمعي البصرم مف حيث طبيعتوؿ ألكؿ مرة بشكؿ مستفيض القاإلعالمي، فقد تناك 

  ، كاإلستثمار فيو.ككسائمو، كطرؽ ممارستو
غير أنو تعطؿ إصدار قانكف إعالـ جديد بسبب السجاالت المينية كالتجاذبات السياسية 

 .2012كاألكضاع االقتصادية كاالجتماعية إال مع سنة
مف القكانيف التي جمدت  :"بأف قانكف اإلعالـ الحككمةكجاء في تصريح أحد أعضاء        

 كانعكاساالييكمة كعمى مستكل  (2)"االقتصاديةك  بسبب األكلكيات اإلجتماعيةمراجعتيا 
نشاء أربع لممنظكمة التشريعية كالقانكنية تـ إعادة ىيكمة القطاع   مؤسسات مستقمة ىي:كا 

 (،ENTVالمؤسسة الكطنية لمتمفزة ) - 
 (،ENTRاعة)الكطنية لإلذ المؤسسة - 
 (،ENTDالمؤسسة الكطنية لمبث اإلذاعي كالتمفزم ) - 

                                                 
 98 ،  ص سابقالرجع الومحمذ شطاح ،   -(1)

 121، ص  ًفسهرجع الو محمذ شطاح ،  -(2)
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 (.ENPAالسمعي البصرم ) المؤسسة الكطنية لإلنتاج - 

 طبيعة المؤسسة الكطنية 1986المؤرخ في جكيمية 147-86كقد حدد المرسكـ رقـ        
 بالشخصيةافي تتمتع كثق اجتماعيكىدؼ  اقتصادم"بأنيا مؤسسة عمكمية ذات طابع لمتمفزة 

 ، كتحتكر البث البرامج عمىارس الخدمة العمكمية التمفزيكنيةالمالية تم كاالستقالليةالمعنكية 
كمداخيؿ إلى:اإلعالـ كالتربية كالترفيو، تمكؿ مف قبؿ الحككمة  كتيدؼ مستكل التراب الكطني
 ( مديريات ىي:06المؤسسة، كتضـ ست)

  الخدمات التقنية كالتجييز،  -البرمجة،  -، برامجإنتاج ال -مديرية األخبار،  -
 العالقات الخارجية، إضافة إلى مركز األرشيؼ كالمحطات الجيكية. -اإلدارة العامة، -

 21/04/1991المؤرخ في  101-91، بمكجب المرسـك رقـ 1990كأحدث قانكف اإلعالـ 
 عي تجارم، احتراـبعض التغيرات عمى أىداؼ المؤسسة التمفزة كتحكليا إلى طابع صنا

 كالشفافية في المعالجة المكاضيع، كاألفكار ضمف مبدأ المساكاة اآلراءالحريات كتعددية 
  (1)، كقكاعد بث اإلعالف أك اإلشياركتحديد حصص البث لمبرامج الكطنية

مية القائمة عمى الدكر لـ تممس جكىر العممية اإلعالعديالت تغير أف ىذه ال         
اف دائما التمفزيكف محؿ عدـ رضا مف قبؿ مختمؼ الفئات اإلجتماعية بما فييـ كك  االجتماعي
عف مكاكبة التحكالت عده ب، كتارة بالسياسيكالعامميف بالقطاع تارة بسبب الضغط الميتميف 

كعدـ إلتزامو بالقيـ  كمرة أخرل بسبب تحرره، ي كدكلي إعالمياالجارية عمى مستكل إقميم
 لممجتمع.كالثقافية االجتماعية 

 إستطاع التمفزيكف الجزائرم كلك نسبيا اف يحقؽ بعض النجاحات التحدياتكأماـ كؿ ىذه 
 عمى مستكل تحسيف شبكتو البرامجية ، فقد إستطاعت دائرة األخبار رغـ حساسية الظرؼ أف

، كىي شبيية فترة التسعينيات كحصة "كجو لكجو"في  كتحرران  اتزانان تقدـ برامج إخبارية أكثر 
 اإلتجاه المعاكس" في قناة الجزيرة اإلخبارية، كالتي تعرض رأييف متباينيفحدما بحصة "ى إل

 حكؿ القضايا السياسية التي مرت بيا الجزائر ذلؾ الكقت.

                                                 
 127، ص السابقرجع الومحمذ شطاح ،   -(1)
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 كمع صدكر قانكف اإلعالـ الجديد الذم حرر القطاع السمعي البصرم مف إحتكار الدكلة
يا قناتيف إخباريتيف ىي النيار لألخبار، ، برزت قنكات جزائرية خاصة منباالستثماركسمح 

ف كانت لـ ،كلقيت إستحساف الجميكر الجزائرم كنكميديا نيكز، أثرت الفضاء اإلعالمي  كا 
   تصؿ إلى مرحمة التقييـ كالحكـ عمى شبكتيا البرامجية كمضمكف خطابيا اإلعالمي.  

  ( واقع الدراسات اإلعالمية في الجزائر:2
 ، كالتي أدخمتاالستعماريةلدراسات اإلعالمية في الجزائر إلى الحقبة تعكد نشأة ا        
 تطكر، كلـ تكف نتيجة لمكممة لعمميات اإلحتالؿ كالسيطرةاإلعالـ كأسمحة إيديكلكجية كسائؿ 

 حيث كرثت الجزائر بعد استقالليا، ىذا الكاقع كثيرا كلـ يتغير كسائؿ اإلعالـ، المجتمع أك
 ـ يتغير بؿ استمرالكسائؿ ل تمؾ استعماؿ، إاٌل أٌف االستعماريةبة اإلعالـ مف الحق كسائؿ

 عمى أنيا أدكات دعائية تعمؿ عمى نشر كتكريس خطاب السمطة إلى غاية نياية ثمانينيات
 الماضي. القرف

الصحافة المكتكبة احتكار كمع بداية التسعينيات كتخمي السمطات العمكمية جزئيان عف        
، أدخؿ بعض التغيير      السياسي كاإلقتصادم االنفتاحاصة كجزئية نتيجة مبادرات خلصالح 
طبيعة الممكية كالرقابة اإلجتماعية كالقانكنية عمى السياسة اإلعالمية ، كاف ليذا التغيير عمى 

 أثره عمى طبيعة الدراسات اإلعالمية التي انطمقت في السبعينيات في جامعات أجنبية مف
 ييف.قبؿ جزائرييف كفرنس

مستػػكل قػػسـ عػػمػػكـ  مىػػزائر عػػة الجػػكبدأت الدراسات اإلعالمية األكاديمية في جامع        
مي في الحقؿ كضعية البحث العماإلشارة في ىذا الخصكص أٌف اإلعالـ كاإلتصاؿ، كتجدر 

 ربي ال تختمؼ عما ىك حاصؿ في فضائيا الحضارم كالثقافي الع اإلعالمي في الجزائر
 ة، إذ يؤكد معظـ الميتميف مف باحثيف أف اإلنتاج المعرفي العربي في مجاؿ البحكثعام

 يكاد يككف في درجة الصفر. كاالتصاليةكالدراسات اإلعالمية 
، كترجمات مف د الزىيد مف الدراسات مذكرات كأطركحات جامعيةيتضمف ىذا العدك         

  باستثناء ترجمة أية دراسة خاصة بالجميكر المغات األجنبية، كال يكجد ما بيف ىذه العناكيف
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 .عالـ كاإلتصاؿ في تطكر المجتمعاترغـ الكعي المتزايد بأىمية كسائؿ اإل (1)كاحدة
إٌف ىذا الكضع الذم يميز اإلنتاج العممي ال يبيف فقط الغياب الكمي لممساىمة العربية        

نما يؤ   كد حقيقة بائسة تتجمى في ذلؾ الفقرفي جيكد التأسيس لنظرية اإلتصاؿ كاإلعالـ ، كا 
  (2)في المؤلفات كاألبحاث.

 ىذا الغياب يعكس طبيعة عالقة السمطة بالمكاطنيف كالنظر لمجميكر عمى أنو ال يممؾ      
 ، كماي أنظمة سياسية في عمكميا شمكليةسكل سمطة محدكدة في تقرير مصير الحكاـ ف

قتناء السمع كالخدماتأنيـ مستيمكيف مف منظكر تسكيقي ال يممكك   ف قدرة كاسعة في إختيار كا 
 الفعمية كالرغبات الحقيقية لالحتياجاتاىتماما  عمكما ال تعير احتكاريةالمعركضة في أسكاؽ 

لممستيمكيف، إذ أٌف ىذه اإلعتبارات المتغيرة لجميكر كسائؿ اإلعالـ تزيد مف صعكبة تفسير 
 زيادة التبعية لمبمداف الغربية في ىذاالخصكص آليات دراسات الجميكر،األمر الذم ساىـ في 

في جامعات المغرب العربي رغـ أٌف عقد الثمانينيات شيد إنطالقة في الدراسات اإلعالمية 
  )تكنس، الجزائر، المغرب( بالمغتيف العربية كالفرنسية.

 تسعينياتالمؤسسات الخاصة بداية الكتحريراإلعالمي المكتكب أماـ  كبإقرارالتعددية الحزبية،
 في الجزائر، كنتيجة المنافسة كالمبادرة انتعشت دراسات الجميكر كجذب اىتمامات الباحثيف

اإلىتماـ في ظرؼ  ىذا الجامعييف بصفة ممحكظة عمى المستكل األكاديمي، كانتقؿ معدؿ
   (3)،%20أكثرمفإلى %01مف أقؿ مف -أم العقد األكؿ مف القرف الحالي-( سنة األخيرة15)

، تصادـ فييا اإليجابيات كالسمبياتلقد أبرز الكاقع اإلعالمي معطيات متناقضة ت         
بالفعؿ اإلعالمي كأداة  التقييمات كالنتائج ، حيث يزداد التعتيـ كالتضميؿ كاإلستئثار كتتناقض

في غير المرجعية الفرنسية بديالن، فرغـ إزدياد حجـ طيعة في متناكؿ جماعة صغيرة ال ترل 
زدياد العناكيف الصحفية بالمغتيف العربية كالفرنسيةالمقركئ اد اإلعالـ العمكمي إزد ك، ية، كا 

أجبر  س الكقت أحيانا،ية كالشفقة في نفإلى درجة تثير السخر  انكماشان  البصرم لسمعيا
                                                 

 149،152، ص ص  مرجع ضابق، الوٌطلقاث الٌظريت والوٌهجيت لذراست التلقي، ٌطٍتى قطاعه - (1)

   92ص ،1993 -انمغرب –، انشركت انمغربٍت نهىشر ، انرباط اإلتصال في الىطي العربي، محمذ جالل  - (2)

  151، ص المرجع السابق، سيةعمي قساي-(3)
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تضاعؼ نشاط سكؽ األطباؽ ، فب كرىا إلى محطات القنكات األخرلعمى اليرك  الجزائرييف
 صداقية كالراحة النفسية، كيمكف تمخيص ىذا الكاقع في النقاط التالية:ثا عف المبح الالقطة

 حالة الالمباالة كعدـ اإلكتراث لما يجرم في عمؽ ىذا المشيد بسبب جيؿ أك تجاىؿ  -(11
 دكر ك كظائؼ الفعؿ اإلعالمي في إعادة صياغة المجتمع، يكشؼ عجز السمطات العمكمية

دارة حكارفي التأط  التي يزجر بيا القطاع كالميتميف بو رغـ الخبراتمجتمعي، ير كاإلقناع  كا 
 كالتفكيرعبير الصراع القانكني كالعالئقي بيف قضايا المحتكل المرتبطة بحرية الت-(12

 كالمعركؼ في الغرب عماؿ، يع المرتبطة بالتجارة كالماؿ كاأل، كقضايا النشر كالتكز كاإلبداع 
 ر مما ىك عميو في العالـ الثالث،بيامش حرية أكثأٌف الصحافة تككف حرة اتجاه الحككمة 

 ي الجزائر أننا نخمط بيف القضايا. كالمشكمة فلضغطجماعات ا اتجاهكلكنيا ليست حرة 
 التجارية كالمعرفية، مما أدل إلى تحكؿ الصحافة عمكما إلى أيادم غير المختصة كاألثرياء

 ، في ظؿ إنعداـكاإلقتصادمسياسي ، تبحث عف الربح السريع مستغمة الظرؼ الالجدد
  منظكمة قانكنية لحماية المستيمؾ.

إتباع أساليب قديمة تيدؼ إلى حجب األخبار كعرقمة كصكليا كتكجيو الرأم العاـ -(13
 التغميط كالتجييؿ التي لـ تعد مجدية في زمف العكلمة كالفضاء المفتكح ، كتعدد كسائط عبر

  كثر نجاعة قائمة عمى عمؽ التحميؿ كبعيدة، مما يستكجب البحث عف أساليب أاإلتصاؿ
تباع سياسة تدفؽ المعمكمات كتحرير المصادر كالحكار  عف منطؽ التخكيف كالتجريـ، كا 

 كأساس لمتعامؿ مع اآلخريف.
اإلعالـ الجزائرم عف مسايرة األحداث كالتطكرات كالمتغيرات الدكلية، حيث  قصكر -(14

كزاد مف الكىـ المي، عمى المستكل العلجزائر ستعمر مصدر المعمكمات عف امازاؿ الم
 بو. كاالسترشادذلؾ تيافت المسؤكليف الجزائرييف عميو  بمصداقية

غياب دراسات الجميكر كميكالتو كعادات تعرضو لممكاد اإلعالمية،رغـ تأكيد الدراسات -(15
 ذم صارالقديمة كالحديثة عمى أىميتيا في كضع رؤية إعالمية متكاممة، ذلؾ الجميكر ال
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  (1).كثقافية كاقتصاديةجماىير كفقا لعدة متغيرات عمرية كجنسية كفئكية كمحمية 
أف كاقع التمفزيكف الفضائي العربي عرؼ تطكر منذ نياية القرف كفي األخير يمكننا القكؿ 

ف إختمؼ حجمو مف دكلة إلى أخرل، خاصة عمى مستكل اإلستفادة مف  الماضي، كا 
سائؿ اإلتصاؿ حيث شيد الفضاء العربي تزايد عدد الفضائيات كتنكع التكنكلكجيا الحديثة لك 

تخصصاتيا كدخكؿ بعضيا في نظاـ التمفزيكف عالي الدقة كالبث ثالثي األبعاد، كعمى 
بعض الجكانب المضيئة إف ، تكجد المعركضة كرغـ جكانب القصكرمستكل مضاميف المادة 

زداد اإلىتماـ الرسمي كالخاص  رامج ،لـ تكف عمى مستكل القنكات فعمى مستكل بعض الب كا 
باإلستثمارات في ىذا المجاؿ الحيكم بالتكازم مع شغؼ ككعي الجميكر لمقيمة اإلعالمية 

عمى غرار قناة الجزيرة اإلخبارية التي تمثؿ تجربة رائدة في ىذا كاالتصالية لمعصر الحالي، 
                                      التخصص اإلعالمي كالذم سنبينو مف خالؿ الفصؿ المكالي.

                                                 
 275-273ص  2227، 2طار هىمه نهىشر ، انجسائر/ ، دالخطاب اإلعالهي العربي أحمذ حمذي ،  -(1)



 قناة الجزيرة اإلخبارية                                                                            الفصؿ الرابع

                                                        

173 
 

 :يـــــــــدــتمه
كانت لقد اثبتت الوقائع التاريخية أف الحروب المعاصرة حروب إعالمية ، فمثؿ ما         

 األولى الحرب العالمية بعدآلف ، قد تطورت إلى ماىي عميو االدراسات اإلعالمية الحديثة
  :صصوف أمثاؿور باحثيف متخػػوظي ة بالدعاية النازية ،ػ، مف خالؿ الدراسات المتعمقالثانية

 ويؿ( و )كالندشانوف( و)برنادبرلسوف(.ز ال)ىارولد
، بالنظر -أف يسمييا بالحرب التمفزيونية  التي يحمو لمبعض –كانت حرب الخميج الثانية 

لكؿ المعمومات المتعمقة بالحرب وسجمت تفوؽ  (CNN)أفالقناة األمريكية سي.أف. إلحتكار
اإلعالمية ةحة عمى الساحوتركت بصماتيا واض،يورلمقنوات اإلخبارية لدى الجم ماأعطى زخ

، التي الجزيرة فضاء اإلعالمي العربي وظيور قناة، تأسس ضمف نتائجيا إنفتاح الالعربية
أف تمثؿ عالمة فارقة في اإلعالـ العربي المتخصص في األخبار، ساىمت في  تاستطاع

 يػا.، شعبيا ومينوسياسي عمى الساحة العربية اجتماعيإحداث حراؾ 
، التجربة اإلعالمية المثيرة لمجدؿالالحقة نسمط الضوء عمى ىذه  ومف خالؿ العناصر

 واآلراء، وواقع القناة وأبرز محطاتيا واستعراض بنية القناة اإلدارية، ومضاميف برامجيا
    اإلعالمية والجماىيرية حوليا.

 :هاتطـور نـشـأة قناة الجزيرة و  -4-1
إلى ما بعػد تولى حمػد بف خميفة آؿ ثاني الحكـ في دولة قػطػر تعود قصة إنشائيا        
عػمؿ عمى رفع الرقػابة عف الصحؼ وأصدر قرار يقضي بإلغاء وزارة  والذي ،1995 عاـ

اإلعالـ إلى رئيس  يا إلى ىيئات مستقمة، فتحوؿ وزيروالثقافة وتحويؿ بعض إدارت اإلعالـ
 . إدارة قناة الجزيرة مجمس

فكرة إنشاء قناة فضائية إخبارية مف إدراؾ القائميف عمى دولة قػطػر دور وجاءت        
وأىمية وسائؿ اإلتصاؿ الجماىػيري في ظؿ المتغيػرات اإلقػميمية والدولية، فػقػطر المدعومة 

الغرب والتي تقيـ عالقات شبو دبموماسية مع إسرائيؿ، سعت إلى إيجاد موازنة مع مف 
عاآلخر المناوئ ليذه  الطرؼ المي يتجاوز حجـ الدولة السياسات، والقياـ بدور سياسي وا 
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والديموغرافي، بدياًل عف اإلعالـ السعودي الذي ظؿ مسيطرًا عمى اإلعالـ العربي  الجغرافي
 والسيما في الدوؿ الغربية لسنوات عدة.

ط أطمؽ فكرة القناة أمير دولة قطر، الذي كمؼ أحد اإلعالمييف العرب بإعداد خرائ       
أف تنشئ محطة تمفزيونية ( BBC)، وعندما أرادت ىيئة(1)إلنشاء محطة تمفزيونية فضائية

إخبارية ناطقة بالمغة العربية بالشراكة مع شركة الموارد السعودية "اوربيت"، وبعد مدة قصيرة 
مف البث، ولخالفات مع الشريؾ السعودي توقؼ البث وتـ فسخ العقد، مقابؿ تعويض مالي 

 ح ىيئة اإلذاعة البريطانية.كبير لصال
بة قطر في لعب لتحقيؽ رغ -،سانحة لشراء ىذه القناة الجاىزة فوجدت دولة قطر الفرصة

 خاصةكأوؿ قناة فضائية ، (2)عالية بكفاءات خاصة وأنيا مؤطرة -زإقميمي متمي دور
 وثاني أكبر وسيمة إعالمية عربية في النصؼ ،والبرامج السياسيةومتخصصة في األخبار 
 شعوب المنطقة التي نشأت فيياعف  " لتعبيرإسـ "الجزيرة اختارتالثاني مف القرف العشريف، 

باألحرى  لمخط العربي أو االنحيازشعارىا  ظيروي   ية وعف الحكومة القطر  استقالليتياعف و 
 عموما لرماؿ التي تميز المنطقة العربيةالذىبي إلى ا ويشير الموفبالقضايا العربية،  االىتماـ

 الروسية، في تمثيؿ لمعادلة سيبيرياصحراء في العالـ بعد صحراء  ثاني أكبر حيث تمثؿ
الفضائي  االتصاؿة إلى تكنولوجيا ويشير جينيريؾ القناىميتو أمف حيث قيمتو و ىب ذ  الالقناة ب

 وطابعيا الدولي  ارة إلى عمؽ الطرح،األرضية مف أعمى إلى عمؽ البحر في إش بنزوؿ الكرة
 .مس أقوى عالمة تجارية عالميةاالجزيرة عمى لقب خ شعار وقد حصؿ

 وحصمت القناة عمى موقع متقدـ في العديد مف الدراسات واستطالعات الرأي التي       
 اشنطف فطبقا لنتائج إستطالع لمرأي نشرتو صحيفة " و  ،أجريت مف قبؿ جيات غربية وعربية

 ية ي ستقبؿ إرساليا في الشرؽ األوسط، جاءتقناة تمفزيونية عالم 120بوست األمريكية "شِمؿ
                                                      

 10-00ص  2002 -مصر –، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية قناة الجزيرة وصراع الفضائيات ( رحيم مراد ،1)

 282ص   2002  2دار هومه ، الجزائر ط ، الخطاب اإلعالمي العربي أفاق وتحديات ( أحمد حمدي ،2)
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ثر مشاىدًة حيث حصمت عمى أكثر قناة الجزيرة في المرتبة األولى كمصدر لممعمومات واألك
مف  في دراسة أجريت عمى عينة عشوائيةمف نسبة المشاىدة ، كما جاءت األولى   %51مف

إلى  (spot de communications)كندا، وخمصت دراسة أجرتيا مؤسسة الجاليات العربية في
أف  الجزيرة تشغؿ موقعا رائدا في تنمية وتطوير البث الفضائي العربي ، وتعتبر المسؤوؿ 

 (1)تطرأ عمى اإلعالـ المرئي العربي األوؿ عف التغيرات الجذرية التي
مف دولة قطر لمدة  01/11/1996وبدأت قناة الجزيرة اإلخبارية الفضائية بثيا بتاريخ       
 (arabsat2a) والقمر (eutelsatw2)، عمى القمر الصناعي ساعات مف البث يوميا 06

ساعة في منتصؼ  17ًا، وبمغتساعات يومي 09زادت ساعات البث إلى 1997وفي عاـ
 كما زادت تدريجيا ،ساعة متواصمة 24، وصؿ بث القناة عمى مدار1999العاـ وفي فيفري

 ، وأمريكا الشماليةأوربا ، وشماؿ إفريقيا، وألوسطا مساحة تغطيتيا لمعالـ فمف مناطؽ الشرؽ
 األقمار عبر 2000شرؽ أسيا في منتصؼ سنة أستراليا وجنوب ، ثـنظاـ الكيبؿ عبر

   الصناعية التالية :
  « eutel srt » « hotbird tv » « nile sat101 » « echstara3 » « echstar tv     

بدأ  ،االنترنت أنشأت موقع الجزيرة نت مع توسع شبكة، و قمرا 19ذيع القناة  برامجيا عمى وت
، وتشترؾ قناة الجزيرة اإلخبارية  في وكاالت األنباء العالمية 2000العمؿ بو فعميا في أوت 

. وابتداء مف (1)يع الصور في مختمؼ أنحاء العالـومعظـ وكاالت األنباء الوطنية ووكاالت ب
الجزيرة  إلى جانب القناة اإلخبارية الرئيسيةتحولت القناة إلى شبكة تضـ  23/03/2006

ثر أحداث ما يعرؼ مباشر، والوثائقية و الرياضية و الدولية الناطقة باإلنجميزية، وفيما بعد إ
 ، واشر مخصصة لنقؿ األحداث المصريةمصر مب قناة ، تـ إضافة الجزيرةبالربيع العربي

( باإلضافة إلى البث HD)ف عالي الدقةجيا بنظاـ التمفزيو برامتبث القناة  2013إبتداء مف
 التماثمي.

                                                      
 150نيى عاطؼ العبد مرجع سابؽ ، ص  -(1)
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 ناة الجزيرة: ـداف قــأه 4-2
 تعد قناة الجزيرة قفزة نوعية في اإلعالـ العربي المتخصص في ميداف األخبار، تجاوزت

، حرمو مف اإلطالع عمى الحقيقة ي، و ، الذي يتجاىؿ الجميورمي المقيدثغرات اإلعالـ الحكو 
خبارية شاممة ، ولذلؾ تحرص عمى تقديـ تغطية إلعربية والدولية جري عمى الساحة اوما ي

إضافًة –يا المنتشرة في أغمب دوؿ العالـعبر شبكة مراسمي-اإلجتماعية لألحداث السياسية و 
اإلتجاه إلشراؾ و  (1) الرأي والرأي اآلخر" ة المباشرة سعيا لترجمة شعارىا "إلى برامجيا الحواري
بداء رأيو حوؿ  إلسماع صوتو (سابقا)التفاعمية كمنبر الجزيرة  برامجيا ؽالمشاىد عف طري وا 
عادة اإلعتبار لمجميور المغيب ،قضاياه العربية  :في السابؽ. ومف بيف أىـ أىدافيا وا 

القنوات األجنبية منافس الحتكار تقديـ خدمة إخبارية لممشاىد العربي بمغتو العربية كبديؿ و  -أ
 .لمخدمة

لقضايا اإلقميمية والدولية التي تيـ الجميور لتكوف جسرًا بيف الشعوب الوعي العاـ بانشر  -ب
 والثقافات بما يعزز الحؽ في اإلعالـ والمعرفة.

 رفع شعار"الرأي والرأي األخر" رغبة في تقديـ مادة إخبارية أكثر مصداقية وأكثر تنافسية  -ج
، تميزىا الجرأة لوطف العربيلبرامج الحوارية في اإضافة أبعاد جديدة لصناعة األخبار وا -د

  (2)والموضوعية والتحرر مف قيود الحكومات 
 الهيكــمـة اإلداريـــة والتنظيمية :  -4-3

قناة الجزيرة طبقا لقانوف اإلنشاء ىي محطة مستقمة ذات شخصية معنوية مركزىا الرئيسي 
سو الشيخ حمد أفراد يرأ 07في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر، ليا مجمس إدارة مؤلؼ مف

بف ثامر آؿ ثاني رئيس الييئة العامة لإلذاعة و التمفزيوف ، يعقد اجتماعاتو مرة  في الشير 
نائبو في حالة عمى األقؿ ، يمارس المتابعة واإلشراؼ عمى جميع أقػساـ القناة مدير عػاـ أو 

                                                      
 14-13، ص المرجع السابق( رحيـ مراد، 1)

 140، 139، ص مرجع سابق( ىالة إسماعيؿ بغدادي، 2)
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لى قدمت موظؼ وكمرحمة أو  500يصؿ عدد العامميف في أقساـ الػقناة ، الغياب أو التعذر
مميوف دوالر لتمويؿ القناة عمى مدى خمس سنوات حتى  500حكومة قطر قرضا ماليا بقيمة

وبيع برامجيا ونتيجة  واالشتراكاتتصبح قادرة عمى تمويؿ نفسيا مف خالؿ اإلعالنات 
كات جمب المعمنيف والمستثمريف وشر  استطاعتالجماىيرية التي حققتيا في ظرؼ وجيز 

قرار إعادة تشكيؿ مجمس إدارة القناة وتحويميا إلى شركة مس اإلدارة مج صدارأالرعاية، ف
روع الخصخصة مف طرؼ شركة بعد اإلنتياء مف إعداد مش 2005مساىمة خاصة سنة 

 وعمى مستوى الييكمة اإلدارية تضـ األقساـ التالية : ،أمريكية
 : قسم إدارة األخبار 4-3-1

 مباشرة بالمدير العاـ ويضـ: ألخبار، مرتبط أو مدير ا األخباريشرؼ عميو رئيس تحرير 
رتبط يقسـ مشرفي النشرات ومنفذييا ومساعديف ومحرري األخبار ومصححيف لغوييف و  -أ/ 

 بالقسـ: 
ومراسمييا في جميع  وحدة واجبات المراسميف: ويشرؼ عمى جميع مكاتب قناة الجزيرة -   

، وتنسيؽ أعمميـ مع توجييات المحطة الية وضعيـ الفني واإلداري والمومتابع ،أنحاء العالـ
لمقناة مكاتب ومراسموف في معظـ العواصـ العربية والغربية يصؿ عددىا و ورئيس التحرير، 

 .مراساًل( 48)
 قسم التبادل التجاري  4-3-2

يف والفنييف يقـو بتنظيـ الحجوزات عبر األقمار الصناعية ، يعمؿ فيو مجموعة مف الميندس
 عمى مدار الساعة مف جميع المكاتب والمراسميف ويرتبط بو: ،باشرلتأميف البث الم

حيث يتـ تحويؿ تقارير المراسميف أو المواد اإلخبارية والمصورة إلى تمؾ  :قسم المونتاج -أ/
 الغرؼ لتييئتيا لمبث ضمف نشرات األخبار أو البرامج األخرى.

 :قسم المونتاج اإللكتروني 4-3-3
عادة تركيب الصور يعمؿ  غرفة مونتاج مجيزة11يضـ بأحدث الحواسيب التي تقـو بتقطيع وا 
 موظفًا، تحت إشراؼ محرريف وفني ي المونتاج، أما عمى مستوى مكاتب القناة في 35بو 
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 وأحيانًا يتـ إعادة ،سؿ المادة اإلخبارية مباشرة لمبثمختمؼ الدوؿ فيتـ المونتاج بيا وتر 
 (1).لنشرة اإلخبارية ضرورة حذؼ مقاطع أو تعديمياالمونتاج في المحطة إذا ارتاء مسؤوؿ ا

 : الخدمة البرامجية 4-3-4
قدمت قناة الجزيرة، وألوؿ مرة مضمونًا إخباريا يعالج األحداث بجرأة، مما جعميا تجمب 

، مستفيدة اصة في غياب المنافسة في البداية، خالعربية المتعطشة لمثؿ ىذا الطرحالجماىير 
ومف جية ثانية دفعت إلى خمؽ المنافسة بيف القنوات ولفت اإلنتباه إلى مف مرحمة اإلنبيار، 

ض العوامؿ المساعدة عمى عحساس، باإلضافة إلى بىذا التخصص التمفزيوني الميـ وال
 صح التعبير وىي :    جودة ىذه الخدمة إف

  لفنييف مف مختمؼ البمداف العربية.جمب خيرة اإلعالمييف وا -أ
  .ات إعالمية أثناء الحرب عمى أفغانستاف والعراؽتحقيقيا إنفراد -ب

وتعد نشرات األخبار العمود الفقري أو المحتوي الرئيسي لشبكة البرامجية لمقناة ، حيث تقدـ 
نشرة كؿ ساعة ، معتمدة عمى مصادر متنوعة ىي: الوكاالت اإلخبارية والتحقيقات الميدانية 

 . البالطوىاتمقابالت المختصيف في  وتقارير المراسميف و
قصة عمى أسموب وضع الممخصات لكؿ حدث أو اإلعتماد ويالحظ في بناء النشرات 

 كانت في السابؽ تضع األخبار والتقارير في جسـ النشرة. ، وقد إخبارية
كس، وأكثر مف رأي ، عديدة ومثيرة، كبرنامج اإلتجاه المعاكما تقدـ برامج حوارية مباشرة

، تحت د عمى العصرػػػرامج المسجمة مثؿ شاىوالب ،.لخبر.وما وراء ا المتوقؼ حاليا،
 (2)المجير...

 رة:ـــزيــاة الجـنــي قــالن فـــاإلع -4-4
 يعتبر اإلعالف في قناة الجزيرة اإلخبارية مف أىـ مصادر تمويميا، خاصة بعد دخوليا ميداف

                                                      
 17-15، ص المرجع السابقرحيـ مراد،  (1)

 154، ص مرجع السابقيى عاطؼ العبد، ن (2)
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 الخصخصة، ويستخدـ اإلعالف فييا بأسموبيف ىما:
ية لبث الومضات اإلشيارية وغالبا ما تكوف قبؿ نشرات األخبار تخصيص مساحات زمن -أ(

 .ة أو قبؿ وخالؿ البرامج الحواريةالرئيسي
 أسموب الرعاية أي بث أحد برامجيا برعاية أحد المعمنيف  -ب(

دقيقة بث ، تقسـ المدة لػ  60دقيقة كحد أقصى لكؿ  12وتصؿ فترة عرض اإلعالنات إلى 
في صورة  %15، وتمنح القناة عمولة تصؿ إلى دقائؽ 03حدة قرات ال تتجاوز الواف 04

تخفيض عف اسعارىا في بث اإلعالنات، وتتراوح أسعار بث اإلعالنات بحسب أوقات 
 دوالر، ولمقناة  5820- 970-875-175ثانية( ما بيف  60-10العرض المخصصة مف )

، ليذا الرفض رفضو دوف إعطاء أسبابأو  الحؽ في وضع شروط لبث اإلعالف، قبولو
 (1)وتعتبر نفسيا غير مسؤولة عف أي خطأ في محتوى اإلعالنات التي تبثيا.

تحقيؽ االكتفاء  يدؼبوانطمقت الجزيرة في السنوات األولى مف دوف إعالنات ثـ بدأت تبثيا. 
عمنيف مف خالؿ االعالنات، ولكنيا فشمت بسبب إحجاـ الم 2001الذاتي بحموؿ عاـ

 30 بقيمة سنوًيا ادعماألمير عمى االستمرار في تقديـ فوافؽ  ،د معياالسعودييف عف التعاق
مف المصادر رئيسية األخرى و وفقا )الرنو دي بورشجراؼ(.  ،2004عاـ  حتىمميوف دوالر 

 قد بمغ حجـو  لمدخؿ رسوـ االشتراؾ الكابؿ، صفقات البث مع شركات أخرى، وبيع المقطات
  .(1)المحطة٪ مف عائدات 40 ،2000عاـ  اإلعالنات

 رة:ــــزيــة الجــكــبــش -4-5
يسية. تشغؿ قناة الجزيرة عدد مف القنوات المتخصصة باإلضافة إلى قناتيا اإلخبارية الرئ

 شبكة قنوات الجزيرة التمفزيونية ما يمي: تشمم، 2007اعتبارا مف عاـ 
 .، فضائية متخصصة في عرض البرامج الوثائقيةالجزيرة الوثائقية
 .، فضائية متخصصة في عرض البرامج والمباريات الرياضيةالجزيرة الرياضية

                                                      
 30 ، صالمرجع السابقرحيـ مزيد  –(  1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
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 ألحداث الحية كالمؤتمرات الصحفية، فضائية مختصة بنقؿ األخبار واالجزيرة مباشر
 .والندوات

بالنظر  الخاصة بمصر ائية مختصة بنقؿ األخبار واألحداث الحية، فضمصر الجزيرة مباشر
الذي تمثمو  اإلستراتيجيلألوضاع والحراؾ المتسارع لممشيد السياسي واإلجتماعي والثقؿ 

 مصر في الشرؽ األوسط .
 .، فضائية تقدـ برامج ثقافية وترفييية وحوارية تيـ الطفؿ العربيالجزيرة لألطفال

 .، فضائية إخبارية ناطقة باإلنكميزيةقناة الجزيرة اإلنكميزية
 .بالمغة الصربية وكرواتية، فضائية إخبارية ناطقة قناة الجزيرة البمقان

 (1)اإلعالمية قناة الجزيرة، موقع إعالمي شبابي ، أحد أقساـ الجزيرة توك
مؤسسة تابعة لشبكة الجزيرة  ىي ر:ــويــدريب والتطــالمي لمتــزيرة اإلعــالجز ــمرك-4-5-1

 لعممية في مياديف العمؿ اإلعالمي مف أىـ أىدافو: إلى إعداد البحوث والدراسات ا تيدؼ
 تأصيؿ العمؿ اإلعالمي عمى أسس عممية ومنيجية  -أ

 تعميؽ الوعي باإلعالـ ورسالتو ودوره في المجاالت المختمفة. -ب
 تدريب الكوادر اإلعالمية بكؿ مستوياتيا وتطوير مياراتيا. -ج
لمستوييف النظري والتطبيقي وقد تـ تزويد مواكبة التطورات اإلعالمية المختمفة عمى ا -د

، ا التدريب اإلعالمي في مناخ مينيالمركز بأحدث األجيزة والتقنيات الرئيسية التي يحتاجي
 وتتمثؿ أنشطتو في تنظيـ الدورات والندوات وورش العمؿ والمحاضرات والمؤتمرات وسبر

 (2).والمسابقات العممية اآلراء
 :ةـــريواــج الحـــرامــالب -4-6

تشمؿ الشبكة البرامجية لقناة الجزيرة برامج حوارية عديدة يغمب عمييا الجانب السياسي في 
مف أىـ السمات التي مي زت القناة منذ الجميور، وتعتبر مشاركة محاولة لتغطية واقع 

                                                      
 12.21، انساعت 02/2011تارٌخ انزٌارة   wikipedia.org  .www مىقع وٌكٍبٍدٌا: –( 1)

 30، 22، ص مرجع السابقنهى عاطف انعبد،  -(2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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ؿ ما تقدمو مف وجيات نظر إنطالقتيا، وكانت عوامؿ الجذب المشاىد العربي مف خال
 : مف تفاعمية لمجميور وىذه البرامج ىي بعضيا حويتت، وما مختمفة

  اكس:ــاه المعـاإلتج(1
برنامج حواري أسبوعي ، ويتطرؽ لمواضيع حساسة في السياسة واالقتصاد وقضايا         

اجتماعية وأحيانا دينية. وتقـو فمسفتو عمى سبر أغوار اآلراء المتناقضة، ويطرح استفتاء 
 ارة في وسائؿ اإلعالـ في وقػػتيايناقػػش قضايا تكوف مث، يفيحمؿ وجيتي نظر متناقضت

مما لقي  ،تعارضيف، غير مألوؼ لدى المشاىدتعتمد عمى أسموب جدلي ومثير بيف موفقيف م
ألنو  ،رواجا ومتابعة جماىيرية كثيفة في سنوات عرضو األولى وحقؽ أعمى نسب المشاىدة

، كما يتيح إمكانية التفاعؿ مع بالعصبية والتنابزة التي تتميز يحاكي النقاشات الشعبية العام
 قع اإللكتروني لمقناة في شكؿ سبرالجميور بطرح السؤاؿ الرئيسي لمحمقة عف طريؽ المو 

بيا في إعداد وتقديـ  يحظىويرجع مقدـ البرنامج نجاحو إلى مساحة الحرية التي أراء، 
 تبنو مف قبؿ المثقفيف والمشاىديف  البرنامج، وأف أسموب الحوار الساخف مف المفروض أف يتـ

 العرب عموما، ألف فمسفة البرنامج ىي التحدث بعقؿ مفتوح وديمقراطية في إبداء الرأي في
   (1)القضايا الميمة مف دوف تردد أو مجاممة.

 شخصيات رسمية عادة لموقوؼ برنامج حواري ىادئ يستضيؼ غالبا وىو وم:ــيـاء الـــقــل( 2
 .دات أو تأكيد أخبار حوؿ قضايا سياسية عربية ودوليةعمى بعض المستج

  دود:ــــــــال حــب( 3
 السياسييف ليعبر عف رأيو برنامج حواري أسبوعي، يجري حوارا مع أحد المسؤوليف أو       

ييتـ بقضايا .الخاص في القضايا المثارة بصراحة ودوف حدود ويؤيده بالبراىيف والوثائؽ
قتصمتنوعة  جتماعية يسمطسياسية وا  ذات أىمية عمى المستوى الضوء عمى قضية  ادية وا 
 العالمي.  العربي أو

                                                      
20،  المرجع السابقمفٍد انزٌدي ،  –(  1(  
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وكاف في بداية بثو يخصص مساحة زمنية في الحمقة لمشاركة المشاىديف في النقاش، ثـ تـ 
البرامجية عامة تقميص البرامج   ة التفاعمية. حيث يالحظ في شبكة القناةالتخمي عف ىذه الفتر 

 .     (منبر الجزيرة)زمنية التفاعمية ، كما ىو الشأف بخصوص توقيؼ برنامج والمساحات ال
  ر:ـــــــبـــما وراء الخ( 4

، تقوـ فكرتو عمى معالجة مفصمة لحدث يشغؿ ةمباشر  يبث برنامج حواري يومي       
ر ، ويعمد إلى طرح أسئمة متعددة تتعمؽ بالخبفي الحياة السياسية العربية الساحة في وقتو

في خمفيات األحداث  يقدـ قراءةالمسؤوليف  عدد مف الخبراء أو وؿ يجيب عميياالمتنا
قػبؿ نشرة الحصاد  يسػتضيػؼ أكػثر مف شخصػية ومحاورتيـ ويبث يوميًا في وقػت الػذروة
 الرئيسية مسػاًء لتكريس خطو التحريري القائـ عمى الرأي والرأي اآلخر.

لثورات برنامج شبيو بالسابؽ إستحدث لتعبير عف تداعيات اوىو  ورة:ـــــثــديث الـــح( 5
 فو المشيد المصري في فيفريأو ما يعرؼ بالربيع العربي أثناء الحراؾ الذي عر  الشعبية
عوب التي ، وسوريا ومف قبميـ تونس يمثؿ البرنامج دعما لمش، واليمفومف بعده ليبيا ،2011

 لثالثة األخيرة مف األسبوع. ، يبث في األياـ  اانتفضت عمى أنظمة حكميا
 خاصة منيا التي تتناوؿبرنامج حواري ييتـ بالقضايا السياسية العربية  :قــــمــــفي الع( 6

 . ، يستضيؼ أكثر مف شخصيةىتماماتوشؤوف دوؿ الخميج العربي وا  
 األمريكية في األحداث اإلقميمية يعرض بالتحميؿ ويرصد وجيات النظر :نـــطـنــمن واش( 7

 .تيـ المنطقة العربية واإلسالمية، ويناقش أحداث أمريكية داخمية خاصة التي ،والدولية
الغالب  عرض عمى شكؿ مقابمة مع شخصيات فيييتـ بالقضايا السياسية ياص:ــاء خــقــل( 8

  .رسمية حوؿ أحداث تعني ضيؼ المقاء بيدؼ إعطاء األخبار مصداقية لدى المشاىد
 يوميةالعة اإلسالمية التي تيـ التعامالت بمسائؿ الشري ييتـ برنامج :اةيـوالح ةــريعــالش( 9

ت القضايا السياسية ، يتناوؿ تداخالاإلسالمي وقضايا الجدؿ في الفكر لممسمميف في العالـ،
اإلسالمي، ويعرض بشكؿ تفاعمي مع الجميور  واإلقتصادية المستجدة مع الفكرواإلجتماعية 
 لتواصؿ اإلجتماعيالياتؼ ومواقع اعف طريؽ 
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حوار  أكثر مف رأي، سري لمغاية،البرامج الميمة المتوقفة أىميا: اإلشارة لبعض جدركما ت
 .منبر الجزيرة والذي يعتبر مف أبرز البرامج التفاعمية مع الجميور ،مفتوح

  ةـــــيــــقــائـج الوثـــرامــــالب 4-7
 ةتوثيقيفي األصؿ لكنو ذو طابع و أىداؼ  حواري وىو برنامج ر:ــصـمى العـد عــــاهــش أ(

السياسية في فترة ماضية عف طريؽ إستفزاز شكؿ تحقيؽ مع ضيؼ فاعؿ في الحياة عمى 
ذاكرة الضيؼ والعودة إلى المحظات الميمة في التاريخ العربي المعاصر لكشؼ ما بقي في 

، أو كاف ليا صيات ساىمت في صنع تاريخ بمدانياشخ، يستضيؼ طي الكتماف في الماضي
ويستخدـ البرنامج أسموب مميز في العرض  ،(1)تأثير ممموس عمى تاريخ األمة العربية

يختمؼ عف السياقات التقميدية في مقابمة الشخصيات التاريخية والسياسية المعتمدة عمى 
 إلى المساءلة وتفنيد األقواؿ والروايات وتحويؿ المقاء رد واإلسترساؿ في رواية الذكرياتالس

 إلى طابع جدلي وحواري، مع الحفاظ عمى مضمونو التوثيقي.
 ة: ــــيــاســيـــة الســــريمـــب( الج
االغتياالت السياسية التي عرفتيا المنطقة العربية ، وخاصة يتناوؿ البرنامج أشير         

يقدـ واقع سياسي  ،تمؾ التي بقيت غامضة، ومف خالؿ البحث والتحري وربط األحداث
راء ػ أتمثيمية الوقائع، السرد الروائي،يعتمد البرنامج عمى عدة أساليب منيا و تماعي، واج

، ومف أبرز االغتياالت التي أذاعتيا القناة، اغتياؿ حسف المختصيف والقريبيف مف الحدث
  .ويبث أسبوعيا التحرير الفمسطينية في تونس،... عضو منتظمةبنا، اغتياؿ أبو جياد ال

  ا: ـــنــم وتاريخــهــفــيــأرشج( 
برنامج يوثؽ لمتاريخ السياسي المعاصر خاصة الفترة اإلستعمارية لممنطقة العربية ويفتح 
ممفات ضمت غير مفيومة أو واضحة لدى المتابع والمتخصص في الميداف السياسي 

األحداث الفارقة في تاريخ المنطقة ، ويعتمد البرنامج عمى  عمى والتاريخي، ويسمط الضوء
                                                      

www 17:15عمى الساعة:  2012تاريخ زيارة: فيفري   . aljazeera.net    موقػع قػناة الجػزيرة:( 1) 
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المادة األرشيفية لمدوؿ المستعمرة والغرب عموما، باإلضافة إلى الباحثيف والمختصيف ورجاؿ 
، ويساعد السياسة الذيف عاصروا الفترة ، يقدـ البرنامج مادة غنية مف المعمومات التاريخية 

عمى فيـ خمفيات الصراع في المنطقة العربية في الوقت الحالي، ويذاع أسبوعا ويتناوؿ 
  قضايا بشكؿ سمسمة ، ويعتمد أسموب السرد الروائي ، والصور األرشيفية.الت و ممفاال

 البرامج ع قناة الجزيرة بعضيكما أف ىذه البرامج تذاع مرة في اإلسبوع وتعاد مرتيف، كما تذ
 المسجمة األخرى أىميا:

حة في : الذي يسمط الضوء عمى نماذج مف الشخصيات العربية الناججــرـــد في المهــموعـ 
الدوؿ الغربية في مختمؼ مناحي الحياة بيدؼ إعطاء قدوة لمشباب العربي، ويذاع في حمقة 

 أو حمقات.
وىو برنامج متنوع يشمؿ الجوانب السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية  تحــت المجـهـــــر:

 والثقافية يسمط الضوء عمى موضوع يشغؿ الرأي العاـ أو ييتـ بو.
وىو برنامج اجتماعي في جوىره يكشؼ عف بعض المبادرات الشخصية  ادرة:ـــبــام المـــزم

التي تيدؼ إلى التنمية االجتماعية، مف أجؿ محاربة اإلنيزامية واالتكالية التي  ةوالجماعي
دـ في شكؿ تقارير وتعميقات يعاني منيا األفراد في أغمب مجتمعاتنا العربية لعدة أسباب، يق

 صانعي المبادرات.، واستجوابات مع صحفية
إجتماعي ييتـ بأوضاع الناس المعيشية في  -وىو برنامج إقتصادي اس:ـــنــاد والـــصــتــاإلق

جبارية  ظؿ األوضاع والمستجدات اإلقتصادية الدولية والمحمية، يذاع عمى شكؿ تقاريرا 
ستجوابات المواطنيف.  ومقابالت مع المختصيف وا 

 :رةــزيــجاة الــنــار في قــبــاألخ -4-8
 :رةــزيــاة الجـنــار في قـبــرات األخــنش  4-8-1

تعتبر قناة الجزيرة مف القنوات اإلخبارية المتخصصة ، فيي تولي أىمية وأولوية لمنشرة عمى 
لنشرات و كما تجدر اإلشارة أف عدد ا باستمرارالبرامج األخرى ليذا تسعى لتطويرىا وتكثيفيا 

ف فترة ألخرى تبعا لتغيير الشبكة البرامجية لمقناة وسياستيا م مواجيز اإلخبارية يتغير
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 ية الرئيسية مف موعديف إلى أربعةعدد المواعيد اإلخبار  انتقؿحيث  عائية،التنافسية والد
 05مواجيز، وزيادة النشرات الطويمة مف 07موجزا إلى16واجيز اإلخبارية مفمقابؿ تقمص الم

 (1).دقيقة 35ساعات و  07قرابة  ، ويصؿ الزمف المخصص لألخبار10إلى 
عمى موقع القناة أىـ األقساـ حيث تتدفؽ األخبار عمى مدار الساعة  ويمثؿ قسـ األخبار

ورات واألحداث ألؼ كممة يوميا تغطي أىـ التط70خبر بواقع  80ويصؿ عددىا أكثر مف 
 :ف أىـ الخدمات اإلخبارية المقدمةوم العربية والعالمية،

وىو شريط متحرؾ مثبت عمى الصفحة الرئيسية لإلطالع عمى  اري:ـــبــخريط اإلـــأ( الش
عناويف أىـ األخبار ونفس الخدمة تقدـ في القناة التمفزيونية عمى غرار أغمب القنوات حتى 
في تخصصات أخرى، كما تقدـ الخدمة األخبارالجانبية التي ال تمقى حظ في المواعيد 

 اإلخبارية 
حيث يتـ عرض بعض التفاصيؿ أو ممخصات األحداث الجارية  ار:ــبــات األخــصــممخ -ب(

 .عمى الموقع
األخبار كاممة  باستقباؿوتسمح لممشترؾ  رك:ــة المشتــحـفــمى صــعار ــبــة األخــدمــخ -ج(

مكانية تخزينيا و إستغالليا في مواقع أخرى ، مع بقى حقوؽ البث لموقع القناة.  وا 
وتقدـ أخبار نصية دوف صور أو تعميقات سمعية بصرية ،  ام:ـــث العبال ارـــبــدمة أخـخ -د(

 ستخداميا وبال قيود أو شروط في عرضيا أو إ
أخبار القناة عف طريؽ التي تسمح لممشتركيف بالحصوؿ عمى  :لــايــرة موبــزيــدمة الجــو( خ

 ـ أخباربالتعاقد مع خدمات اإلتصاالت وتقد mmsصور فيديو أو sms رسائؿ نصية
 .  (2) العربية و اإلنجميزية ، وأخر التطورات السياسية و اإلقتصادية والرياضية وغيرىا بالمغتيف

 وتبث الجزيرة اإلخبارية ثالثة أنواع لنشراتيا اإلخبارية: 
                                                      

 33 -31، صمرجع سابق ،رحيـ مزيد   -(1)

 161، ص  مرجع السابقنيى عاطؼ العبد ،   -( 2)
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مواعيد المدة الزمنية لمنشرة مف ساعتيف إلى  أربعأ( النشرات الرئيسية اإلخبارية الموسعة في 
 الجزيرة ىذا الصباح  -النسبة لمحصاد، وىػػي:ثالث ساعات ب

 الجزيرة منتصؼ اليـو  -                                        
 الجزيرة ىذا المساء -                                        

 حصاد اليـو  -                                        
قتصايةا النشرات الموسعة نشرات ريويتخمؿ ىذ ويحدد عنوانيا الرئيسي  ،اضية، وجوية وا 

 األحداث الجارية الذي يعتبر محور النشرة و يرافقو صور ومراسالت حية وميدانية.      
مواعيد موزعة عمى مدار الساعة بما فييا  10لنشرات اإلخبارية الطويمة وعددىاا -ب(

 .ذي يعنى بشؤوف المنطقة المغاربيةالحصاد المغاربي ال
، تتضمف عرضا موجزا بيدؼ متابعة مستجدات (07)النشرات اإلخبارية الموجزة وعددىا -ج(

 األحداث.  
 ، واألخبار العاجمةمفزة التي تفرضيا أىمية األحداثباإلضافة إلى األخبار العاجمة المت

  المطبوعة التي تكتفي القناة فيو ببث نص الخبر مطبوعا عمى الشاشة مع إضافة عبارة
رامج وسرعة الحدث وأىميتو ( بموف بارز وخط عريض، وذلؾ بسبب ضغط البعاجؿ )خبر
 (1)واحد. في آف  

  :ةــاريــبـة اإلخـيــطــال التغـكـأش 4-8-2
 :رية في قناة الجزيرة وىي كما يميتبرز عدة اشكاؿ لمتغطية اإلخبا 
لمعدد المراسميف المنتشريف وىي أىـ أشكاؿ التغطيات ويعود ذلؾ  :نـــيــمــراســالم رــــاريـــقــت

ة األخبار والحجوزات عمى عواصـ العالـ ، التي تتميز بإيقاع سريع نظرًا لحجـ وكثاف عبر
 .الصناعية األقمار

  .المراسميف ندما يتعذر إعداد تقارير عف طريؽع تتـو  :ارــبــة األخــرفــدة في غــعـارير المــالتق
                                                      

 17:15عمى الساعة:  2012تاريخ زيارة: فيفري . aljazeera.net . www موقػع قػناة الجػزيرة:  - (1)
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 خبر بمعمومة واحدة ميمة توافقيا صورة ىي عبارة عف دة:ـــواحـال ةــومــمــعـمـال ذات ارــبـــاألخ
 شخصية أو صورة لموقع ثابت.

 يا وتعدد المعمومات المتوفرة حوؿوتتميز بأىميت ور(:ــدون صــ)ب ةــاديــيـتــار اإلعــبــاألخ
 الحدث أو موضوع ما تعذر الحصوؿ فيو عمى صور المرافقة.

 المعمومة ،از بتوفر أركاف الخبر التمفزيونيتمت :رو ــمومات والصـــددة المعـــعـار متــبـاألخ
 .والصور الحديثة الميمة

موقع  شاىد عياف فيموفد مف القناة أو  ترسؿ عف طريؽىي أخبار  اة:ــنــالق ديـــوفــرمــاريــتق
 عدـ ألسموب أثناء األزمات والحروب أو، وتمجأ القناة إلى ىذا االحدث وليس مراسؿ ثابت

ىذه منح اعتماد العمؿ مف طرؼ حكومات  عدـ سحب أولوجود مراسؿ في موقع الحدث 
 الدوؿ.

 حيث تقـو القناة باستضافة عدد مف السياسييف وف:ــيــدة ضـــاعــارية بمسـبـات إخــيـطـتغ
وصناع القرار والباحثيف واألكاديمييف في مختمؼ الشؤوف ومحاورتيـ وطرح آرائيـ في العديد 

 اإلتصاؿ الياتفي  -ضايا بأشكاؿ مختمفة ىي :أ(مف الق
 المشاركة عف طريؽ الصورة والصوت -ب(     
 المشاركة بالحضور المباشر. -ج(     

ؼ وسائؿ اإلعالـ وخاصة وتمجأ الجزيرة إلى ىذا األسموب الذي أصبح ميزة في مختم
 مى قادة الرأي، مع التركيز عتفاعمية ومصداقية وموضوعية، لما تحققو مف اإلخبارية

 والشخصيات المعروفة لدى الجميور.
  رة :ـــزيــاة الجـنــار في قــبــر األخـــريــتح 4-8-3

عداد النشرات اإلخبارية ف ، وي تعامؿ ي القناة عمى قالب اليـر المقموبيعتمد تحرير األخبار وا 
حيث يقرر  ،ةراسميف، إلى رئيس تحرير النشر مع الخبر بدًء مف لحظة وقوعو بواسطة الم

بجمع ومتابعة المعمومات عف  عميو تعطى األوامرو  طبيعة وآليات التغطية اإلخبارية،
 ،طة جيازي الحاسوب وجياز المونتير، وبواساألحداث عف طريؽ وكاالت األنباء تطورات
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لالئحة المقترحة لألخبار ، ويثبت عنوانو في االمحرر تقريرا إخباريا عف الحدث وبعد ذلؾ يعد
، وتتسـ عمى الحاسوب قبؿ بدء البث ، ويقـو المذيع أو مقدـ النشرة بإستعراضوبمةالمق

 األخبار في الجزيرة بإيقاعيا السريع نظرا لقواعد التحرير التالية :
 عف التكرار واالبتعادالجمؿ القصيرة،  واستعماؿاإلمكاف في عدد الكممات  قدر االختصار-أ(

 صولة بشكؿ أو بآخر.حذؼ حروؼ العطؼ واألسماء المو  -ب(
 التركيز عمى المعمومات األساسية لمخبر، وحذؼ الزائدة منيا. –ج( 
 عدـ إستخداـ الكممات المحمية واإلقممية  -د(

، إال أنيا تبث بعض األخبار غير ورغـ أف القناة ترفع شعار الدقة والموضوعية والحياد
قامت ببث خبر غير دقيؽ عف  ، حيثالدقيقة، وتتيـ بعدـ الحياد في تناوؿ بعض القضايا

الرئيسي الفمسطيني الراحؿ )ياسر عرفات( عف مؤتمر القمة اإلسالمي بالدوحة عاـ  ةمغادر 
تضح عدـ صدقية الخبر، كما تناولت بشكؿ غير موضوعي ألخبار تخص الشأف  2000 وا 

وف بطريقة مضادة لمعراؽ ،... ويعترؼ معا 1990العراقي كتغطية الذكرى العاشرة ألحداث 
لممدير العاـ القناة بوجود أخطاء ويعتبرىا طبيعية وغير مقصودة، األمر الذي يشير إلى أف 

ما تتحكـ فيو متغيرات  قناة الجزيرة ال تعتمد عمى خط تحريري واحد في تغطياتيا ، بقدر
  .(1) سياسية تحددىا عالقة الحكومة القطرية بالدوؿ األخرى

بية التي عرفتيا المنطقة العربية نقؿ القناة لبعض األخبار وقد بدى واضحا أثناء الثورات الشع
غير الدقيقة بسبب ضغط  وتتالي األحداث خاصة في البمداف التي عرفت صراعات مسمحة 

في تقارير  القناة لصور مف العراؽ استعماؿوسائؿ إعالـ أخرى  تمثؿ ليبيا وسوريا، فقد ذكر 
   عف األزمة السورية .

 رة:ـــزيـــاة الجــنــول قـــات حـــم الدراســـأه 9 -4
 لقد تناولت العديد مف الدراسات والبحوث والكتب قناة الجزيرة اإلخبارية بشكؿ مباشر أو غير

                                                      
 02 - 00 ، ص مرجع سابق،  رحيـ مزيد -( 1)
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 مباشر ضمف الدراسات اإلعالمية حوؿ التمفزيوف، وشممت مستويات محمية إقميمية أو دولية
 ج المقدمة في القناة.مما يعطي إنطباع حوؿ التأثير والجدؿ الذي تثيره البرام

 أطروحة دكتوراه، 75، رصد ما يقارب 2011-1996في ىذا اإلطار تـ في الفترة ما بيف و 
 كتاب ومؤلؼ. 48مذكرة ماجستير،  51و

 وبالنسبة لمجزائر تمت بعض الدراسات والمؤلفات حوؿ قناة الجزيرة ضمف الدراسات         
 األخبار  في إشكالية الدراسة، مثؿ دراسة حوؿ بنيةاإلعالمية عمى غرارالدراسات المشار إلييا 

في قناة الجزيرة عف جامعة الجزائر، وكتاب الخطاب اإلعالمي لػ حمدي محمد وفيما يمي 
 إشارة لبعضيا:

 األطروحات والمذكرات
 

 الجهة/البمد الباحث الموضوع العدد
إلى  ة الجزيرة الفضائية مف اإلقميميةقنا 01

 الدولية 
 جامعة ساسكس بريطانياأطروحة كتوراه  يدي أحمد الذا

2003 
األمريكية ىيوستف الواليات المتحدة-تكساس ناـ دوو كيـ صناعة األخبار في قناة الجزيرة 02

2006 
 2009ديجوف فرنسا  -برغوني عاطؼ خياط التطور السياسيالتمفزيوف كمؤشر عمى  03
  2009جنوب كاليفورنيا أمريكاجامعة  شوف باورز الجغرافيا السياسية لألخبار 04
كأداة  اإلنجميزية الجزيرة الجنوب يرد: 05

 إستراتيجية لمتدفؽ العكسي لإلخبار 
 تينا أوستاد
 فيغنسكو

 2010جامعة أوسمو النرويج 

 الديمقراطية وحوالت الجزيرة في الت دور 06
 فضاء عربي عاـ تأسيس

عز الديف 
 عبد المولي

 2011جامعة إكستر بريطانيا 

الفضائية اإلعالمي لقناة الجزيرةالخطاب  07
 وصناعة الرأي العاـ 

السالـ عبد
 رزاؽ

 جامعة القاىرة مصر

 لندف  بريطانيا-جامعة كينجستوف  محمد عمي الجزيرة والثورات العربية   08
اإلعالمية لمقضايا  المعالجة اتجاىات 09

 اإلفريقية في قناة الجزيرة 
 –ر الجامعة اإلفريقية مذكرة ماجستي ياسر الحسيف

 2003السوداف 
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فستاكريستيناأو  ثورة الجزيرة اإلعالمية  10
 د إيكمندا

 2004جامعة أوسمو النرويج 

 2006جامعة سانتا كاتارينا الفدرالية البرازيؿ  سانشيزجيوفانا الجزيرة: رأي أخر 11
تأثير قناة الجزيرة في العالـ العربي ورد  12

  فعؿ الحكومات العربية
 أنطوني
 معموؼ

 2008 -أمريكا –فيالنوفا 

 2008 -أمريكا –ىاواي إلياسيفيؾ  طاىرة فردوس إعداـ صداـ: الحدث مف ثالث زوايا 13
 أثر قناة الجزيرة عمى توجيات مشاىدييا 14

 العرب
 2009 -ألمانيا –برليف الحرة  عشتار 

 2010ختار عنابة،الجزائر جامعة باجي م حسينة بوشيخ برامج الرأي في قناة الجزيرة 15
قناة الجزيرة كأداة سياسية ضمف  16

 التناقضات القطرية
 2011 -مصر –الجامعة األمريكية القاىرة  مونييرو نزار

السياؽ  النيوض ومواءمة ظاىرة الجزيرة: 17
 العالمي 

  -البرازيؿ  –ساوباولو  غبريا اللياف

 
 الكتب والمؤلفات:

 هة/البمدالج المؤلف الموضوع العدد
 2002 -سوريا -النداء دار محمد جربوعة قناة الجزيرة المطموب رقـ واحد 01
كسر المحرمات في الفضاء  قناة الجزيرة: 02

 اإلعالمي العربي 
 2003 -لبناف –دار الطميعة  مفيد الزيدي

 Edicition la d’cowertes ألفة لممـو الجزيرة: مرأة متمردة وغامضة لمعالـ العربي  03
 2004 -فرنسا

 2005إيطاليا sellerio Edicition أليسا ندرو تشيرفي الجزيرة وثورة اإلعالـ العربي 04

 الجزيرة العب إقميمي عمى المسرح 05
 اإلعالمي العالمي

 2006 -ألمانيا – Peter lamg عبده المخالفي

 2006بني أزناسف لمنشر محمد ولد أشفع الجزيرة وأسرارىا 06
 

07 
 

 ة وأخواتياالجزير 
 

 محمد كريشاف
 

 -الجنة العربية لحقوؽ اإلنساف
 2006 -سوريا
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الجزيرة: الشبكة الفضائية العربية وصناعة  08
 األخبار العالمية  

 2006 -ألمانيا –Vdm verlog سونيا ليندنبرغ

  Mc farind & compang محمد زياني افة الجزيرةػػػػػػثق 09
 2007 -أمريكا

: كيؼ يعيد اإلعالـ العالمي تأثير الجزيرة 10
 الجديد تشكيؿ السياسة الدولية  

-أمريكا -Potomac books فيميب سيب
2008 

إستطالع أراء أساتذة العموـ السياسية  11
 واإلعالـ حوؿ مدى مينية قناة الجزيرة

-قطر–مركز الجزيرة لمدراسات  سامي الخزندار
2008 

 2008 -لمانياأ – VDM ميا بشرى الرأي والرأي اآلخر 12

 2010 -إيطاليا – E.ilidridienil أوغستو فاليرياني ناة الجزيرةػػػػتأثير ق 13

 Petes long first printing E. 2010 صمويؿ عزراف الجزيرة وتغطية حروب الواليات المتحدة 14

 P u f  2011 كمير غبلاير طالوف الجزيرة وحرية التعبير في مممكة البتروؿ  15

 :التاليةت بعض ىذه الدراسات اإلشكاليات وتناول
تطرقت إشكالية  :2003اإلقميمية إلى العالمية بريطانيادراسة قناة الجزيرة من  -01

: النشأة بثالث محطات ىي اناة الجزيرة مرور تدفؽ األخبار، وتبحث في تطور قلالموضوع 
، ويرى 11/09/2001، والفترة التي أعقبت أحداث 2000، اإلنتقاضة الفمسطينية 1996

الباحث أف  القناة قد وضعت النسؽ السياسي في العالـ العربي عمى المحؾ مف خالؿ تطرقيا 
 لعديد المحرمات السياسية واإلجتماعية .

، واألسموب الغربي في أدائيا، محمال مسألة دراسة تشجيع القناة لحرية الكممةوتستعرض ال
  امقارنتي ، ورة لالنتفاضة الفمسطينية الثانيةيمف خالؿ تحميؿ محتوى تغطية الجز الموضوعية 
 (، ويناقش البحث ردود الفعؿ العربية، لما يعتبره إنجاز غير مسبوؽBBCبتغطية قناة)

    ، مما ييدد الييمنة الغربية عمى سوؽ األخبار العالمية. لوسيمة إعالمية مف العالـ الثالث
تناولت الدراسة مدى توسع القناة  :2006دراسة صناعة األخبار في قناة الجزيرة  -02

 ، مف خالؿ مريكي في حربي أفغانستاف والعراؽكمصدر إخباري بعد تفوقيا عمى اإلعالـ األ
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لى أي مدى إستطاعت ىذه الصحؼ إبراز األصوات غير  الصحؼ األمريكية والبريطانية، وا 
 .لجزيرةالرسمية أثناء تغطية القضايا واألحداث التي تنقميا ا

أف  الخالفات بيف صحافة المؤيدة لمحرب والمعارضة بما فييا  نتائج الدراسة إلى وأشارت
 ويورؾ الجزيرة كانت أكثر وضوحا مف الخالفات بيف صحافة البمديف، حيث قدمت صحيفة" ني

ية نظر قناة الجزيرة ، وبالمقابؿ تايمز" وبشكؿ متكرر أخبارًا وتحميالت دافعت فييا عف وج
 ردياف" سياسات الواليات المتحدة األمريكية بشأف الممؼ العراقي.ىاجمت صحيفة " الغا

بحثت إشكالية الدراسة  دراسة الخطاب اإلعالمي لقناة الجزيرة وصناعة الرأي العام: -03
، تغطية  ، برامج حوارية)نشرات-مظيره عمى مستوى المنتوج بنية الخطاب اإلعالمي وت

ا الباحث أربع مراحؿ مفصمية مرت بيا القناة ىي: ، مي ز فيي1996منذ نشأتيا في  -مباشرة(
و مرحمة الصدمة وخمخمة الجاىز، مرحمة المواجية وتعديؿ األجندات، مرحمة العقالنية  والتوج 

نحو العالمية ، مرحمة تبني إعالـ المواطنة والثورات، حيث خمصت الدراسة مف خالؿ تحميؿ 
ع أف يجد نوع مف التوازف أو التعايش بيف ما ، أنو إستطالبنيات المغوية والثقافية لمخطابا

شتراكي و ليبرالي داخؿ الخطاب الواحد، وىي الميزة            -حسب الباحث–ىو إسالمي وقومي وا 
التي جعمت قناة الجزيرة بوتقة لصير كؿ الخطابات السياسية في الشارع العربي، وحققت 

 مقولة " الجزيرة رأي مف ال رأي لو".
شكالية الرأي العاـ فعالج الباحث مف خالليا مساىمة القناة في صناعة أو وعمى مستوى إ
، ولـ يستقر عمى رأي ، وخمصت الدراسة راي العاـ الذي كاف في حالة كموفإعادة صناعة ال

إلى نجاح القناة في إعادة صياغة الراي العاـ وفؽ منظور جدلي ييدؼ إلى تغيير القوالب 
ضايا المصيرية ليذا المجتمع إلى مداىا األقصى ، وقد تـ تقسيـ الجاىزة مف خالؿ الدفع بالق

  والخميجي.عينة الدراسة بيف الرأي العاـ الشرؽ أوسطي ، 
 : 2003دراسة إتجاهات المعالجة اإلعالمية لمقضايا اإلفريقية في قناة الجزيرة  -04

 مية القارة وعمؽمع أى انسجامياىدفت الدراسة إلى معرفة نوع المعالجة اإلعالمية ومدى 
 .استقالليتيا، ومدى الروابط العربية اإلفريقية
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غطية القناة عف القارة عند وخمصت الدراسة إلى أف ىناؾ تأييدا مف جانب مفردات العينة لت
تقدـ األحداث بحياد  ة ال، ويروف أف  القنابدى األفارقة تحفظًا مف المعالجة، بينما أالعرب

ردات رأيًا إيجابيًا إتجاه تغطية القناة لمقضايا اإلستراتيجية ، في حيف أبدت المفوموضوعية
 وذات الصمة التاريخية بالعالـ العربي.

  :2006رـــــالجزيرة رأي آخ -05
تناولت الدراسة عممية إنتاج األخبار في قناة الجزيرة ودورىا اإلجتماعي والسياسي،         

 ة عمى النمط الغربي فحسب س لكونيا قناة إخباريبإعتبارىا القناة األولى في الشرؽ األوسط لي
الجنس والمرأة ، والتشدد ولكف ألنيا تناقش قضايا مثار جدؿ في العالـ اإلسالمي ، كقضايا 

، ويعود المشيد اإلعالمي العربي والعالميواستطاعت إلى حد كبير مف تغيير مالمح الديني 
التي تغطي أكثر ساع نطاؽ شبكة مكاتبيا ذلؾ إلى نوعية المحتوى الذي تقدمو مف جية ، وات

 .العالـمراساًل حوؿ  100بمدًا ، وأكثر مف  40مف 
الدراسة تمثؿ محاولة لسد النقص في الدراسات بالمغة البرتغالية عف شبكة الجزيرة في أمريكا 

 ناة والرأي العاـ في ىذه القارة.الالتينية، وتناوؿ البحث العالقة بيف الق
 : 2008الجزيرة في العالم العربي ورد فعل الحكومات العربية تأثير قناة  -06

تثوير المجاؿ اإلعالمي وتبحث الدراسة في حدود الدور الذي لعبتو قناة الجزيرة في         
تحكـ في إنتاج العربي ومدى جدية التحدي الذي تمثمو لمحكومات العربية مف حيث ال

، وكذا ردود فعؿ الحكومات ف قبؿ الجميور الواسعصوؿ إلييا م، وحرية الو المعمومة وتوزيعيا
، وأبرز ما وصمت إليو الدراسة ىو عجز الحكومات تغطية الجزيرة لقضاياىا العربية إزاء

العربية مف مقاومة النفوذ المتنامي لقناة الجزيرة نظرًا لقدرتيا عمى التطور والتوسع المستمر، 
، ما في مجاؿ التحكـ في المعموماتربية، السيأوتوقراطية األنظمة العانحسار مما ساىـ في 

 .ياسية جوىرية في المنطقة العربيةما قد يؤدي إلى تغيرات س
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 :2010 برامج الرأي في قناة الجزيرة -07
، وتتمحور لتمفزيونية في تشكيؿ الرأي العاـتعالج الدراسة أىمية برامج الراي ا        

مف البرامج الحوارية لقناة الجزيرة لثقافة الرأي اإلشكالية حوؿ معرفة مدى تكريس نماذج 
، ومدى نجاحيا في تقديـ نموذج ؿ القضايا والنقاشات التي تثيرىاوالرأي اآلخر، مف خال

مختمؼ لحرية الرأي في اإلعالـ المرئي العربي والقيـ واإلتجاىات التي تطغى عمييا ودورىا 
 وارية ىي:في تشكيميا، مف خالؿ تحميؿ عينة مف البرامج الح

 .جزيرة، أكثر مف رأي، حوار مفتوح()اإلتجاه المعاكس، منبر ال
 مف تشكيؿ الرأي العاـ العربيوخمصت الدراسة إلى أف قناة الجزيرة تسيـ بشكؿ فعاؿ في 

                 (1)خالؿ ما تتيحو البرامج مف مشاركة وتفاعمية لممشاىد.
 :اــــاتهـــهـوجـاة وتــنـــقـال عــفي واقراءة ـــق 4-10

 يظير أف شعبية الجزيرة ت َفس ر كتعبير عف شعور باإلمتعاض العربي مف تغطية        
إلسالمية، وترديد لمخطاب أجيزة اإلعالـ العربية ألحداث المنطقة وحقائؽ القضايا العربية وا

عربية ، ونشرات األخبار المطولة، جعؿ المشاىد العربي يتجو نحو الفضائيات الالحكومي
-2001أثناء الحممة االنتخابية-ومنيا الجزيرة، فقد صرح مسؤوؿ يمني سامي في الحكومة

:أنو اندىش إثناء زيارتو ألحدى األرياؼ اليمنية مف استعماؿ الفالحيف لمصطمحات مف قبيؿ 
أجابوا بأف ذلؾ يرجع لمتابعة  وعندما سأليـ عف مصدر معموماتيـ، الخصخصة والعولمة،

مصداقيتيا مف تحررىا مف الرقابة  التي تستمد ئيات العربية وخاصة قناة الجزيرة،برامج الفضا
 .ختمؼ التيارات السياسية والفكريةالحكومية، والتعامؿ مع م

وفي ىذا السياؽ يعتقد عمى نطاؽ واسع عمى الصعيد الدولي أف سكاف الوطف العربي  
دى إلى تحيز تجاه أـ، وىذا ما نظمتيـ ووسائؿ اإلعاليتمقوف معمومات محدودة مف قبؿ أ

وجيات نظر الحكومات، و بالمقابؿ النظر لمجزيرة باعتبارىا مصدًرا موثوًقا لممعمومات أكثر 
                                                      

تارٌخ انزٌارة : افرٌم  www.studies.aljazeera.net، مركز انجزٌرة نهدراساث ، 2011-1221عز اندٌن عبد انمىنى ، دنٍم انبحىث األكادٌمٍت حىل انجزٌرة  -(1)

 12:11، انساعت 2011

http://www.studies.aljazeera.net/
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إلخبارية مشاىدة ربما كانت ىي أكثر القنوات ا ونتيجة لذلؾ ،مف القنوات الحكومية واألجنبية
ت الحصرية لمجزيرة يجري بصورة متزايدة إعادة بث المقابال ، حيثفي الشرؽ األوسط

 ولقطات األخرى في الواليات المتحدة وبريطانيا، وغيرىا مف وسائؿ اإلعالـ الغربية مثؿ 
أعمنت ىيئة اإلذاعة البريطانية أنيا وقعت اتفاقا   2003وفي(، بي بي سي)و (سي إف إف)

 (1)مع قناة الجزيرة لتبادؿ المعمومات والتسييالت، بما فييا لقطات لنشرات إخبارية
وقد نظمت الجزيرة مؤتمرًا عمى األنترانت لتقويـ أدائيا في السنوات األربع األولى مف       

، حيث أبدى بعض في سياستيا الحرة االستمرارقناة القرف الحالي، أكد فييا المسؤولوف عف ال
عمى ىامش الحرية فييا، وطالب  مف أف الضغوط سوؼ تؤثر المشاركيف عف مخاوفيـ

معايير إختيار الضيوؼ بما  تغييردرجة حرارة البرامج، واقترح البعض األخر آخروف بخفض 
          حيث يعاب عمى القناة في ىذا الخصوص  ،(2)فؤ مستويات وجيات النظر المختمفةيحقؽ تكا

في  تميميا المستمر إلى النقد لفئات أو حكومات عمى حساب أخرى فعمى سبيؿ المثاؿ كرس
 نظمة الخميجية مثؿ السعودية وعدـ التطرؽ لمشؤوف الداخمية القطرية، بداياتيا نقد بعض األ

 رغـ وجود حساسية تاريخية بيف الدولتيف مما أثر الخالؼ بينيما عمى اعتبارا أف القناة تتخذ
 مف دولة قطر مقرا ليا.

برامجيا  بأف -في ىذه الصدد -وتوجو لمجزيرة إنتقادات مف بعض المراقبيف واإلعالمييف
ؿ إلى مستوى الخطابية والغوغائية واإلدانة المفضوحة ليذا النظاـ أو ذاؾ وتبرئة آخر بما تنز 

المع المفيـو الذي تقـو عميو ، وال الخطاب الذي تبشر بو ألنو يحتاج يجعميا غير منسجمة 
ىي عمى المستوى الميني تعكس ة عف التبعية لمقيادة القطرية ، و إلى إستقاللية مينية وسياسي

أجيزة اإلعالـ العربي، حيث ال تمثؿ مكاتبيا تغطية أصمية والتزاؿ تعتمد بشكؿ كبير ضعؼ 
  (3)عمى المصادر األجنبية 

                                                      
  12.21، انساعت 02/2011تارٌخ انزٌارة   wikipedia.org  .www: انمىسىعت انحرة مىقع وٌكٍبٍدٌا ترونً :انمىقع اإلنك  -(1)

   112، 111، ص  ص المرجع السابق ،مفٍد انزٌدي   - (2)

  12.21عت ، انسا02/2011تارٌخ انزٌارة   wikipedia.org  .www.: انمىسىعت انحرة  مىقع وٌكٍبٍدٌاانمىقع اإلنكترونً :  -( 3)
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كما يؤاخذ عمى القناة عدـ وضوح المعايير التي تستخدميا في إجراء تغطياتيا        
اإلخبارية حيث تركز أياـ عمى موضوع ما وسرعاف ما تتراجع عنو، في إشارة لتدخؿ 

وصؿ في  قناة الجزيرة باإلثارة مف أجؿ زيادة جميورىا. واتيـ منتقدو، (1)الحكومة القطرية
 ،1999ضد بثيا: فعمى سبيؿ المثاؿ، في جانفي   بعض األحياف إلى اتخاذ إجراءات قاسية

قطعت ف ،التجاه المعاكس"ر "االجزائرية خالؿ البرنامج المباشكانت الجزيرة تنتقد الحكومة 
لجزائرية إمدادات الكيرباء عف أجزاء كبيرة عمى األقؿ مف العاصمة )ويقاؿ عف الحكومة ا

 .(، لمنع مشاىدة البرنامجالجزائرأجزاء كبيرة مف 
عرضت قناة الجزيرة وجيات نظر مثيرة لمجدؿ بشأف العديد مف الحكومات في دوؿ الخميج و 

 عالقة سوريا مع لبناف،و ...،،العربي بما فييا المممكة العربية السعودية، الكويت، البحريف
 .والقضاء المصري

لـ يتمكف كثير مف المواطنيف العرب مف مشاىدة قنوات تمفزيوف غير القنوات الرسمية حيث 
في بمدانيـ والتي تبث بالدرجة األولى أخبار النظاـ الحاكـ باإلضافة إلى خضوعيا لرقابة 

لتمفزيوف كانت غير معروفة في كثير الدولة. وقدمت الجزيرة مستوى حرية مف التعبير في ا
 مف ىذه البمداف.

لـ تكف قناة الجزيرة معروفة بشكؿ عاـ في العالـ الغربي، ولكف وعمى المستوى الدولي       
، 2001حتى أواخر عاـ لـ تحقؽ الجزيرة اعتراًفا عالمًيا ، و اآلراء عنيا كانت عادة إيجابية

 (2)ةبثت فيديو بياف تنظيـ القاعد يفح
إسرائيؿ ولقيت إحتجاجات مف عدة قناة الجزيرة بأنيا وواجية أمريكية وأداة تطبيع مع وتتيـ 

دوؿ عربية ، بسبب تقديميا برامج ساخنة في القضايا السياسية واإلجتماعية التي لـ يجرؤ 
نفتاحيا عمى شخصيات معارضة وتيارات وأحزاب  اإلعالـ العربي الرسمي عمى طرحيا، وا 

ة القطرية وأكثر مف دولة أدى إلى إحداث أزمات دبموماسية بيف الحكومسياسية عربية ، مما 
                                                      

13، ص  مرجع سابقرحٍم مزٌد ،   -(  1(  

www 18.25، الساعة 02/2011تاريخ الزيارة     . wikipedia.org   ) : 2 ويكيبيديا الموسوعة الحرة:الموقع اإللكتروني( 
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مف قبؿ الحكومة األمريكية وقدمت إحتجاجات رسمية ومف جية ثانية وجيت إنتقادات عربية،
لحكومة قطر تضمنت التحريض ضد المصالح األمريكية في المنطقة، ويعود ذلؾ في 

كية ، حيث قامت قناة الجزيرة بدور الفت في اإلعالمي األمري االحتكارالحقيقة بسبب خرؽ 
ف التغطية الغربية وقناة تغطية حرب أفغانستاف وحرب الخميج الثالثة التي أظيرت تعارض بي

زعماء حركة طالباف مف األسباب التي  ، وكاف عرض أشرطة بف الدف والمقابالت معالجزيرة
ؾ كانت القناة المصدر الوحيد لإلعالـ ، وبذلشعبية قناة الجزيرة عربيا ودوليا ارتفاعأدت إلى 

 الغربي عف مجريات الحرب وخطابات القاعدة وطالباف.
، 2001التي شيدىا العالـ مف األزمات الدولية واإلقميمية  استفادتالشؾ أف الجزيرة      

وزاد في مكانتيا واإلقباؿ عمييا تغطيتيا الحية لألحداث وبشكؿ أكثر مينية وحياد، وفي 
سالـ األمريكي لتحميؿ وسائؿ اإلعالـ العربية ، وضع توصيات لصانع القرار دراسة معيد ال

حالة الغضب العربي مف و األمريكي مف أجؿ خدمة مصالحيا ومواجية مناىضة أمريكا 
التدخؿ في شؤوف المنطقة وحماية إسرائيؿ ، ىي تأييد الطبقة الوسطى وزيادة فيـ الرأي العاـ 

         (1)بأجيزة اإلعالـ العربية.األمريكييف  فوليالمسؤ  اتصاؿالعربي ، عف طريؽ 
ورغـ اإلنتقادات والمأخذ عمى القناة إال أنيا قدمت رؤية جديدة لممشيد اإلعالمي تقوـ        

واحدة  لغة مف عمى الطرح الجريء واألخذ بأسباب القوة التكنولوجية، وكسرت مبدأ المغة ال
د تعبير الصحفي الجزائري) مراد شبيف( ، لغة قائمة ، لغة الخشب عمى حاألعمى إلى األسفؿ

كما تذىب ، فيي مثمت مساحة لممجاؿ العاـ القرار مى التفاعمية بيف الجماىير وصانعع
       .المقاربات النقدية

 
 
 

                                                      
96-94مفيد الزيدي ، مرجع سابؽ ، ص –(  1(  
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  مجـــال الدراسة: 5-1
تبعد عف  لمجزائر : تقع والية ورقمة في منطقة الواحات في الجنوب الشرقيالمجال المكاني 5-1-1

وبسكرة وغرداية والجمفة  مف الواليات ىي والية الوادي ةتتوسط مجموع كمـ 800عاصمة الببلد بحوالي
يميزي و أدرار ودولتا ليبيا وتونس   .وا 

تمت الدراسة في بعض بمديات والية ورقمة ىي: ورقمة ، عيف البيضاء ،  ري:ـــالمجال البش 5-1-2
ألؼ نسمة، 19039ألؼ نسمة، 133.024ا عمى التوالي:سيدي خويمد، والتي يبمغ تعداد سكاني

العاـ عمى النحو التالي بمدية  المجموع إلى سنة15ألؼ نسمة، ويتوزع مجموع السكاف أكثر مف 8803
 موزعة حسب الجنس، 5236، بمدية سيدي خويمد:12218ة عيف البيضاء:، بمدي87978ورقمة:

 والوظيفي واإلقامة كما بينو الجدوليف أدنػػاه :  ،والحالة اإلجتماعية، والمستوى التعميمي
 يوضح توزيع مفردات مجتمع البحث حسب النوع ونسب المستوى التعميمي  (20:)جدول رقم

 وع وـــنــال   
 المستوى       
 بمدياتال

   نــــــوعــال
 إنــــــاث ذكـــــور فوق سنوات فما 06نسب المستوى التعميمي بالنسبة لمسكان من   

 تعميـ بدوف يقرأويكتب إبتدائي متوسط ثانوي جامعي % المجموع % المجموع

 12.30 00.10 26.30 31.70 18.90 08.60 49.08 65289 50.91 67735 ورقـــمة

 16.30 00.20 26.30 31.70 16.20 05.40 48.88 9308 51.12 9734 عين البيضاء

 15.30 00.30 30.30 25.40 19.00 07.60 49.04 4317 50.95 4486 سيدي خويمد
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راد الناشطين من ــونسب األف ،مجتمع البحث حسب الحالة الزواجيةردات ــيوضح توزيع مف (03:)جدول رقم 
 كثر ونسب توزيع مناطق اإلقامةأف 15ين ـالسكان البالغ

 (1) ، من تصميم الباحث01،02:الجدولين رقم و ،2009يوان الوطني لإلحصاء جويمية لدالمصدر: ا                

 3122تمت الدراسة في الفترة الممتدة مف شير ماي إلى نياية شير جواف  المجال الزمني: 5-1-3
 منيا. 241استمارة واسترجاع  251حيث تـ وتوزيع االستمارات البالغ عددىا 

  ارىا:ـــختية اــة وطريقـينـالع 5-2 
وتعني في البحث العممي  ما تـ اختياره مف الشيء،الشيء أو  تدؿ كممة العينة عمى اختيار       

وتعرؼ كذلؾ  البحث تمثيبل عمميا سميماً  الجزء الذي يختاره الباحث وفؽ طرؽ محددة ليمثؿ مجتمع
، يتحكـ في ذلؾ مختمفة،يتـ اختيارىا بطرؽ  عناصر مجتمع البحثبأنيا مجموعة فرعية مف "

الخصائص الخارجية  وبعض وىدفيا، ومجتمع البحث ومشكمة الدراسةخصائص كموضوع الدراسة، 
 كاإلمكانيات والموارد المادية والمالية والبشرية. 

، وىي مجموعة مف العمميات التي تيدؼ إلى بناء عينة تمثيمية لعممية المعاينةكما تمثؿ نتيجة        
وطبيعة مجتمع البحث الميداني  ـ ىذه المحددات مشكمة الدراسة وتساؤالتيا،أى (2)لمجتمع البحث

 وىي عينة مقصودة)الحصصية("االحتماليةوتأسيسا عمى ما ورد تـ اختيار العينة غير  وخصائصو،

                                                 
   2009، الديواف الوطني لئلحصاء جويمية  نشرية المديرية التقنية المكمفة بالسكان والشغل، 30/527اإلحصاء العاـ لمسكاف والية ورقمة رقـ  -(1)

 301، ص رجع السابق المموريس أنجمرس ،  -(2)

 الحالة الزواجية     
 و ،النشاط     

 اإلقامة         
 اتــــالبمدي

 ةػػػيػػػػة الزواجػػػػالػػػػالح
وف
شط

النا
طيف 
ناش

ير 
غ

 

من
سي

 رئي
طؽ

ا
وية 

 ثان
طؽ

منا
 

 ؿػػػػػأرام وفػػػػقػػمطم وفػػػػػازبػػػع وفػػػػػزوجػػػمت

 % ت % ت % ت % ت

 55.70 44.30 02.83 2490 01.11 977 46.50 40914 49.48      43539 ةــــمـــورق

85
.0
0

 
  

12
.1
0

 58.30 41.70 03.06 374 01.52 186 48.95 5981 46.34 5662 اءــين البيضـع 

 51.20 48.80 01.73 91 01.03 54 40.56 2124 56.62 2965 دـــدي خويمــيـس
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67اىزنشاس:  

56:اىزنشاس  

 

17اىزنشاس:  

07اىزنشاس:  
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45.57 

04.76 

الستطبلعية وقياسات وتستخدـ في الدراسات ا، لبلعتقاد أنيا تمثؿ المجتمع األصمي تمثيبل صحيحا
عينة  ، يقـو باختياررفة رأي شرائح المجتمع في حدث مايث إذا أرد الباحث مع، حـالرأي العا

العينة غير االحتمالية ألنيا تمثؿ المجتمع األصمي لوالية وليذه األسباب تـ إختيار  ،(1)"حصصية منو
واالنشغاالت ويخضعوف لنفس الوضعية  ؤىالر لجزائري عموما مف حيث التصورات و ورقمة والمجتمع ا

والتركيبة والتوجيات السوسيوثقافية  اقتناء أجيزة استقباؿ البث الفضائي التمفزيوني، مية مف حيثاإلعبل
قياس اتجاىات الجميور العريض . كما تناسب إشكالية الدراسة التي تبحث في النفسية والمزاج العاـ

النوع /المستوى )رافيةالديمغاإلعبلـ اإلخباري وتأثيراتو، وحاولت أف تكوف ممثمة لمختمؼ المحددات نحو 
  التعميمي/الفئات العمرية /الحالة االجتماعية والعائمية /اإلقامة(.

العامة عمى  تتوزع مفردات العينة حسب المحددات العامة أو السمات: سمات عينة الدراسة 5-2-1
   النحو التالي:

 يوضح توزيع الفئات العمرية: 04مدرج رقم  -
 
 
 
 
 
 
 
 %83.66حيث يمثؿ الشباب بنسبة الشباب  بله أّف المفردات يغمب عمييا فئةأع يبيف الجدوؿ       

 عمى التوالي %38.09و ،%45.57بنسبة 39سنة إلى  20عمى الفئتيف األولى والثانية مف موزعة

                                                 
 18، ص  رجع السابقالم ،رشيد زرواتػػي  -(1)
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 % 04.76( إاّل 59-50)، وال تمثؿ الفئة األخيرة مف%11.56%( بنسبة 49-40والفئة الثالثة مف )
 وال توجد فروؽ عمرية كبيرة بيف المفردات. انس المفردات العينةمما يشير إلى تج

 النوع حسب مفردات الدراسة:نسب يوضح توزيع  05دائرة توضيحية رقم  -
44.21 

44.21  
 

21 
 
 

أنو ال توجد فروؽ كبيرة في تمثيؿ مفردات العينة حسب سمة النوع،  التوزيعيتبيف مف خبلؿ        
أنماط المشاىدة، بما يسمح بقياس التأثير عمى  % 44.21ويمثؿ اإلناث  %55.78يمثؿ الذكور حيث

في االىتمامات بالنظر  واختبلفات التوجو بيف الجنسيف، ألنو كثير ما تكشؼ الدراسات عف تبايف
 تبايف األدوار االجتماعية، خاصة في ظؿ تقارب الفئات العمرية.

 ويات التعميمية بين مفردات العينة:وضحي يبين توزيع المستترسم دائري  06رقم  الشكل
 84التكرارات  :جامعي -1
 40التكرارات   ثانوي : -2
 23: التكرارات سيأسا -3
 
 
 
 

 
 

 44. 

55,1
29,25

15,64
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مف عينة وىي أكبر فئة  %55.10النحو التالي: جامعيلتعميمي عمى تتوزع نسب المستوى ا      
 %84.35حيث يمثبلف معا %29.25بػػالفئة التي تمييا، وىي الثانوي  الدراسة وتمثؿ ما يقارب ضعؼ

ىذه سمة بارزة في المجتمع بما يشير إلى ارتفاع المستوى التعميمي لدى مفردات العينة، وأف كانت 
بالنسبة لمستوى المتوسط،  %12.24الجزائري في السنوات األخيرة، فحيف تمثؿ الفئات األخرى

 فئتيف األخيرتيف، ارتأينا دمجيما% بالنسبة لمستوى االبتدائي، وبالنظر لضعؼ تمثيؿ ال03.40و
 .(03رقـ )يبينو الشكؿ  اكم %15.64بنسبة (المستوى األساسيوجمعيما في فئة واحدة تحت مسمى)

 الحالة الزواجية عند مفردات الدراسة:  يبين  07جدول رقم 
   
    
 
 
 
 
، فحيف %38.09والمتزوجيف %61.90ردات العينة حالة العزوبية بنسبةتمثؿ السمة الغالبة عمى مف   

وتـ إضافتيما  ،لكؿ منيما % 0.68معبرة بػ الحالتيف المتبقيتيف)أرمؿ، مطمؽ(ال يمثموف إاّل نسب غير
 ىيالفئات العمرية الغالبة  ألفينة الع لدى مفرداتسبة العزوبة ارتفاع ن يبلحظلمفئة األولى، و 

لظروؼ ا لتغيير المجتمع الجزائري عموما بالنظرفي  سف الزواج تأخر، باإلضافة إلى الشباب
الحالتيف عمى  ىذا التوزيع في التعرؼ عمى فروؽ تأثيرات ويساعد، جتماعية واالقتصادية والثقافيةاال

   تساؤالت الدراسة.
بمدية ورقمة  ، حيث تصنؼلبمديات التي أجريت فييا الدراسةما تتوزع حاالت اإلقامة مسبقا حسب اك

 ،-مقارنة بباقي البمديات  العاليةنظرا لمكثافة السكانية  -استمارة  90وتـ فييا توزيع  ،منطقة حضرية
اء وسيدي خويمد وبمدية عيف البيض مف مفردات الدراسة، %59.86استمارة أي بتمثيؿ  88عادت واست

 التكرارات             
 الحالة الزوجية

 التكرار      النسبة  

 56 38.09 متـــزوج

 91 61.90 ـزبأعــ

 147 100 المجمـــوع
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 %40.13أي بتمثيؿاستمارة  59استعادةو استمارة  60وتـ فييما توزيع ،منطقة شبو حضرية أو ريفية
انعكاساتو  عمى التوجو نحو البرامج اإلخبارية و وقد تـ اعتماد مكاف اإلقامة لمتعرؼلمفردات، مف ا

  .عمى الجانب االجتماعي والثقافي خاصة
 :شاط حسب مفردات العينةيوضح حالة الن 08جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموظفيف  السابقة حيث تتساوى تقريبا نسبة الة النشاط متوازنا قياسا بالتغيراتجاء توزيع نسب ح    
األولى إلى الفئة الناشطة فعبل  عمى التوالي حيث تشير %42.17و %35.37والبطاليف موزعة عمى 

العامؿ واألعماؿ الحرة تعتبر  فباعتبارىا تشغؿ عمؿ ثابت وحيز زمني محدد لمنشاط، رغـ أف الفئتي
، وبإضافة الفئتيف وال بدخؿ ثابت ،ومستمرة اشطة غير أنيا ليست مضبوطة بفترة عمؿ محددةفئة ن

 .% 42.17وغير العامميف  %57.81تصبح فئة العامميف أو الناشطيف تمثؿ 
 تحميل البيانات وتفسيرىا:  5-3

ثيا، أما يعني تحميؿ البيانات تصنيؼ وتقسيـ مكونات الظاىرة والمؤشرات التي تؤدي لحدو        
 .  (1)التفسير فيو تعميؿ أو تبرير كيفية وجود ىذه العناصر عمى ىذا النحو أو ذاؾ

 ويتفؽ أغمب المنشغميف بالمنيج عمى أف ىناؾ ثبلث عمميات رئيسية تتضمنيا عممية التحميؿ ىي:
                                                 

 51، ص i.s.b.n   ،2010، ٍإسسخ   اإلحصبء و القيبصغشٝت ٍذَذ سٞذ أدَذ ،  -(1)

 التكرارات            التكرار النسبة
 حالة النشاط          

 
57.81 

 موظف 52 35.37

شاط
 الن
الة
ح

 

 عامــــل 27 18.36

 حـــــرة 06 04.08

 غير ناشط بطــــــال 62 42.17
 المجـــــــــــمـــــــــــــوع 147 100
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 حتيا، وفيالمراجعة والتنظيـ، التجميع، الجدولة، يتـ في العممية األولى جمع البيانات والتأكد مف ص
 يضع  يطمؽ عمييا "فئات"، وفي الثالثة الثانية تبويب وتفريغ وتقسيـ البيانات إلى مجموعات متجانسة

الباحث اليدؼ مف ىذا التصنيؼ، بما يسمح مف مناقشة نتائج الدراسة وتوضح دالالتيا لمفيـ العاـ 
  ليا. كمية و التحميؿ الكيفيأو المرحمة التي يتـ فييا الربط بيف المعطيات ال(1)لمسموؾ اإلنساني

 الفرض األول في ضوء المعطيات والدراسات السابقة : ونتائج تحميل بيانات 5-3-1

بالفرض األوؿ المتعمؽ بعادات وأنماط لعنصر تحميؿ البيانات ذات الصمة يتناوؿ ىذا ا           
مغرافية المناسبة لكؿ متغير بما المشاىدة لدى مفردات العينة، وتـ فييا ربط المتغيرات بالمحددات الدي

وتشمؿ األسئمة  25إلى  09، ويتضمف الجداوؿ مفيمنح النتائج الجزئية أكثر تعبيرا عف النتائج العامة
 .مختمؼ البرامج اإلخباريةة الجزيرة وكثافة وحجـ متابعتيا عند المتعمقة بعادات مشاىدة قنا

 :توى التعميمييوضح دوافع المشاىدة حسب  المس (09:)الجدول رقم 
 اىَسز٘ٙ              

 

 اىذٗافغ

 ٍجَ٘ع )د( أسبسٜ صبّ٘ٛ جبٍؼٜ

 % د % د % د د د

 08.84 13 / / 07.50 03 11.90 10 المظير اإلجتماعي
 36.73 54 22.22 06 37.50 15 39.28 33 عدـ اإلعجاب بالتمفزيوف المحمي

 69.38 102 66.66 15 72.50 29 69.04 58 المعرفة والتفتح عمى العالـ

 69.38 102 61.11 14 67.50 27 72.61 61 اإلطبلع عمى األخبار واألحداث اليومية

 35.37 52 16.66 04 40.00 16 38.09 32 الترفيو والتسمية

 
الفضائية  زيوناتفدوافع متابعة برامج التم إلى أف ع التكرارات تشيرية لنتائج توز إّف القراءة العام      
مرة 102ف أكثر اإلجابات تكرارا بػعمى األحداث حيث يمثبل واالطبلعجييزاتيا ىي المعرفة ت واقتناء
، انطباعويعطي  ،يتيح ىذه اإلمكانية، وأّف التمفزيوف المحمي يفقد مشاىديو ألنو ال %69.38 بنسبة

                                                 
 62، ص السبثق المزجعغشٝت ٍذَذ سٞذ أدَذ ،  --(1)
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لبرامج وا ص نقؿ األحداث واألخبار اليومية عمى عدـ مواكبة التطورات اإلعبلمية الحاصمة فيما يخ
مف  %36.73مرة بتمثيؿ54اإلجابات في المرتبة الثانية بػ تكرار ءاحيث ج، تفتحا ومعرفةاألكثر 
 .المفردات

مف  % 35.37مرة وبتمثيؿ  52والمبلحظ تراجع وظيفة الترفيو والتسمية لدى مفردات العينة بػ 
 اوىذ ،ىذه الخدمة تقطبياتسباب التي غالبا ما اإلجابات خاصة وأف أغمب مفردات العينة مف فئة الش

 التيالدراسة و  ت فيدالتي ور  ما عبرت عنو الخمفيات التنظيريةك، الح الخدمة اإلخبارية والتثقيفيةلص
 ، ثـ أكدتو الدراسات السابقة حيث خمصتزيونات الفضائيةفرت إلى تنامي ىذه الخدمة في التمأشا

 القنوات اإلخبارية العربية أو التي تيتـ قطاباستعمى الشباب" إلى  البث الفضائي المباشر دراسة "أثر
 عمى نسب المشاىدة.أباألخبار 
مرة مف  13المرتبة األخيرة بتكرار واالقتناءكسبب لممشاىدة  االجتماعيالمظير  احتؿفي حيف        

تمظير  ، بما يشير إلى تغمغؿ التمفزيوف في الحياة اليومية ولـ يعد مجرد% 08.84اإلجابات وتمثيؿ 
 ، بقدر ما يمثمو مف خدمات وتأثير.اجتماعيةأو عادة  جتماعيا

وعمى مستوى القراءة الجزئية لتوزيع اإلجابات حسب المستوى التعميمي، لـ تشر إلى قراءات        
  مرة ونسبة 61بػواألحداث اليومية أعمى تكرار  سبب االطبلع عمى األخبار تصدر مختمفة باستثناء

اىتماما بانشغاالت  جابي عند ىذه الفئة ويجعميا أكثروىذا مؤشر إي ،فمف فئة الجامعيي 72.61%
عند  %61.11و %67.50سبب نفسو المرتبة الثانية بتمثيؿالمجتمع وشعورا بالمسؤولية، واحتؿ ال

 فئتي الثانوييف والمستوى األساسي عمى الترتيب.
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 :يوضح دوافع المشاىدة حسب الفئات العمرية  (10)الجدول رقم: 
 ئاتـــالف  

 عــــالدواف    
 المجموع 50-59 40-49 30-39 20-29
 % ت % ت % ت % ت % ت

 08.84 13 / / 11.76 02 08.92 05 08.95 06 المظير اإلجتماعي
 36.73 54 42.85 03 58.82 10 32.14 18 34.32 23 المحمي عدـ اإلعجاب بالتمفزيوف

 69.38 102 57.14 04 76.47 13 66.07 37 71.64 48 المعرفة والتفتح عمى العالـ
 69.38 102 57.14 04 100 17 66.07 37 65.67 44 اإلطبلع عمى األخبارواألحداث اليومية

 35.37 52 14.28 01 11.76 02 32.14 18 46.26 31 يو والتسمية ػػالترف

عمى  باالطبلعة المتعمؽ سبب المشاىد ارتفاعتوزيع اإلجابات حسب الفئات العمرية إلى  يشير           
 ، وأف كانت مرتفعة في عموميا،رإلى الفئات العمرية األكب اتجينااألحداث واألخبار اليومية كمما 

(، 49-40عند فئة) %100و(،39-30ند فئة)ع%67.85و(،29-20عند فئة)%64.17حيث تمثؿ
، العينة يا في مفرداتسبة لتكرارات( وأف كانت ىذه األخيرة غير معبرة بالن59-50)عند فئة%57.14و

أعمى  –سبب قريب مف الخدمة اإلخبارية  وىو –سبب المعرفة والتفتح عمى العالـ  احتبلؿوالمبلحظ 
مف  % 46.26دافع الترفيو والتسمية الذي يمثؿ(، عمى حساب 29-20)عند فئة %71.64نسبة بػ 
بلفت وال .،mp3.4، وأجيزة ةؿ اليواتؼ الذكيمثأخرى تتيحو  اتصاؿقد تكوف وسائط ، الذي ىذه الفئة

، المحمي لدى نفس الفئة بخصوص دافع عدـ اإلعجاب بالتمفزيوف %34.32التمثيؿ المعبر بػ ىو
، مما يمنح رأييا وضوحا أفضؿ مف الفئات المباشرالبث الفضائي  انتشار ولدت في عصر باعتبارىا

 أف الرأي ىوالوافد، ويساند ىذا األخرى ويدؿ عمى أف التمفزيوف المحمي لـ يتمكف مف منافسة البث 
(، تبدي 59-50فئة ) مف %42.85( و49-40) مف فئة %58.82( و39-30مف فئة) 32.14%

 عدـ إعجابيا بالبرامج المقدمة في التمفزيوف المحمي كسبب لممشاىدة.
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 يوضح القنوات المفضمة لممشاىدة حسب المستوى التعميمي: (11:)الجدول رقم
  المستوى          

 القنوات 
 المجموع أساسي ثانوي   جامعي 

 % ت % ت % ت % ت
 42.17 63 39.13 09 42.50 17 44.04 37 القنوات العربية

 55.10 80 56.52 13 57.50 23 52.38 44 كبلىما
 02.72 04 04.34 01 / / 03.57 03 القنوات األجنبية

 100 147 100 23 100 40 100 84 المجموع

حيث لدى مفردات العينة العربية القنوات التمفزيونية  استقطابؿ بيانات الجدوؿ المبلحظ مف خبل
 أي %97.27يفضمونيا مع األجنبية، وتمثؿ النسبتيف %52.38متابعة برامجيا و%42.17يفضؿ

، وىذا تأكيدا نسبة لممستويات التعميمية األخرى، واألمر نفسو بالعند الجامعييف، كؿ المفردات تقريباً 
لبث الفضائي عمى الشباب في حوؿ أثر ا" سابقة، حيث أشارت الدراسةد في عدة دراسات لما ور 
 منيـ يفضموف %53.30 ربية نسبي عمى مفردات العينة وأفعمى أف تأثير الثقافة الغ "2003

 ، كما يشير التوزيع إلى زيادة اإلقباؿ عمىلعادات والقيـ الثقافية المشتركةالفضائيات العربية بسبب ا
 نسب المتابعة عمى النحو التالي:األكثر تعممًا وتتوزع  عند الفئات فضائيات العربيةال
  39.13، التعميـ األساسي  %42.50، الثانويوف  %44.04الجامعيوف%. 
عند مختمؼ % 55.46ألجنبية والذي يمثؿ متوسط نسبتيانسب المتابعيف لمبرامج العربية وا ارتفاعوأّف 

أف الخدمات  ة في القنوات األجنبية بالنظرود لمتابعة أفبلـ العنؼ واإلثار المستويات التعميمية، يع
التمفزيونية األخرى تمقى متابعة في القنوات العربية والمتمثمة في األخبار، برامج الرياضة المسمسبلت، 

 أف أغمب مفردات العينة شباب وتستيوييـ أفبلـ اإلثارة والعنؼ. اعتبارعمى الخصوص، عمى 
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 المفضمة لممشاىدة حسب المستوى التعميمي : البرامجيوضح  (21)ول رقم الجد
 المستوى

يب البرامج
لترت

ا
 

 المجموع أساسي ثانوي جامعي
 % ت % ت % ت % ت

 
 اإلخباريػػة

1 20 23.80 13 32.50 08 34.78 41 27.89 
2 12 14.28 08 20.00 11 47.82 31 21.08 
3 05 05.95 10 25.00 08 34.78 23 15.64 

 
 الرياضيػػة

1 19 22.61 09 22.50 04 17.39 32 21.76 
2 04 04.76 09 22.50 08 34.78 21 14.28 
3 07 08.33 10 25.00 09 39.13 26 17.68 

 
 الدينيػػػػة

1 17 20.23 05 12.50 06 26.08 28 19.04 
2 09 10.71 05 12.50 11 47.82 25 17.00 
3 04 04.76 13 32.50 09 39.13 26 17.68 

 
 األفبلـ والمسمسبلت

1 13 15.47 11 27.50 05 21.73 29 19.72 
2 22 26.19 10 25.00 09 39.13 41 27.89 
3 20 23.80 09 22.50 05 21.73 36 24.48 

 
 األغاني والموسيقى

1 04 04.76 04 10.00 01 04.34 09 06.12 
2 08 09.52 12 30.00 05 21.73 25 17.00 
3 06 07.14 09 22.50 07 30.43 22 14.96 

 

ٝنشف ر٘صٝغ اىزنشاساد ػيٚ اىفئبد أُ اىجبٍؼِٞٞ أمضش إزَبٍب ثبىجشاٍج اإلخجبسٝخ ٗاىشٝبضٞخ         

، البرامج الرياضية %23.80ٗاىذْٝٞخ، دٞش رنشس اخزبسٕب أٗال ثبىْست اىزبىٞخ: اىجشاٍج اإلخجبسٝخ
إلى ارتفاع الوعي بأىمية ىذه البرامج خاصة  بما يشير ،%20.23، البرامج الدينية 22.61%

كة الفعالة في اإلخبارية والدينية وىذا عامؿ إيجابي في سبيؿ تحسيف معارفيا وتطمعاتيا، والمشار 
، ألنو كثير ما تتيـ ىذه الفئة بالبلمباالة، ودورىا السمبي في الحياة العامة، ويؤكد التنمية اإلجتماعية
 كترتيب أوؿ، وتطابؽ  %04.76ع استقطاب برامج الترفيو واألغاني التي ال تمثؿ إال ىذا التحميؿ تراج

 عمى البرامج الدينية حيث اختارىما أوال االىتماـ عند فئة الثانوييف مع تفضيؿ األفبلـ والمسمسبلت
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 التوالي.  %12.50و % 27.50
ثـ  %26.08ثـ الدينية بػ %34.78المستوى األساسي فيفضؿ البرامج اإلخبارية بػذو  أما       

، ورغـ االختبلفات حوؿ تفضيؿ %17.37عمى حساب الرياضية بػ  %21.73األفبلـ والمسمسبلت بػ 
بعض البرامج عمى حساب أخرى، إال أنيا تتفؽ في تفضيؿ البرامج اإلخبارية، وتقمص االىتماـ ببرامج 

نقالة، وىذا يؤكد تنامي لية كاليواتؼ الاألغاني والمنوعات، ممكف بسبب توافرىا عمى عدة وسائط اتصا
أوساط الشباب والفئات المتعممة مف أفراد المجتمع، مما لقنوات اإلخبارية وىذه الجدمة في ادور 

 سينعكس باإليجاب عمى تحسيف مستوى ىذه الفئات والمجتمع عموما.  
 المفضمة لممشاىدة حسب النوع: البرامجيوضح  (31:)الجدول رقم

 المستوى   
يب البرامج
لترت

ا
 

 المجموع إناث ذكور
 % ت % ت % ت

 
 اإلخباريػػة

1 26 32.91 15 22.05 41 27.89 
2 19 24.05 12 17.64 31 21.08 
3 17 21.51 06 08.82 23 15.64 

 
 الرياضيػػة

1 29 36.70 03 04.41 32 21.76 
2 19 24.05 02 02.94 21 14.28 
3 18 22.78 08 11.76 26 17.68 

 
 الدينيػػػػة

1 15 18.98 13 19.11 28 19.04 
2 19 24.05 06 08.82 25 17.00 
3 13 16.45 13 19.11 26 17.68 

 
 األفبلـ والمسمسبلت

1 07 08.86 22 32.35 29 19.72 
2 25 31.64 16 23.52 41 27.89 
3 21 26.58 15 22.05 36 24.48 

 
 األغاني والموسيقى

1 01 01.26 08 11.76 09 06.12 
2 13 16.45 12 17.64 25 17.00 
3 11 13.92 11 16.17 22 14.96 
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مرة  29يبيف التوزيع حسب النوع أف ترتيب البرامج الرياضية يحتؿ المرتبة األولى عند الذكور بػ        
أعمى ورغـ تحقيؽ البرامج الرياضية  ،%32.91مرة ونسبة 26ثـ البرامج اإلخبارية بػ %36.70ونسبة

اضية عند ، ألف متابعة البرامج الرياإلخباريةعمى البرامج  إقباؿ فئة الذكورنسبة تفضيؿ المبلحظ 
والمسمسبلت التي  إعتيادي، وذلؾ عمى حساب تقمص اإلىتماـ باألفبلـ الذكور خاصة الشباب أمر

ة ثانية والثالثالمرتبة ال ، رغـ أف تفضيميا فيفقط في الترتيب األوؿ %08.86 يمثؿ تفضيميا نسبة
 .عمى التوالي %26.58و %31.64مازاؿ ليا تمثيؿ معبر بػ 

 يفضميا أوالً و  ،%01.26يفضميا إالّ  برامج األغاني والموسيقى، حيث الباؿ عمى وتراجع اإلق
                                                . %16.45وثالثًا  %24.05 وثانياً  18.98%

 أوالً  اختيارىما، واألفبلـ والمسمسبلت حيث تـ بالبرامج الدينية اىتماماث أكثر نااإل أفّ  ويبيف الجدوؿ
مرة  15، ثـ البرامج اإلخبارية بػ عمى التوالي %32.35وبتمثيؿمرة  22و% 19.11بتمثيؿ مرة و 13
مج ىذه الفئة بالبرا اىتماـعمى مستوى التكرارات. مما يدؿ عمى زيادة  اختياروثاني أكبر   %22.05و

مفردات بنسبة  08أواًل  اختارتيا، حيث باألغاني والمنوعات االىتماـاقص اإلخبارية عمى حساب تن
، وىذا يشير إلى نوع %04.41األخير بػ  بالبرامج الرياضية في الترتيب اـاالىتم، ويأتي 11.76%

حوؿ "أثر  اسة، فقد أكدت الدر ص البرامج اإلخباريةبيف الجنسيف فيما يخ االىتماـمف التقارب في 
، إلخبارية ممثمة في قناة الجزيرةمشاىدة البرامج ا نحو استقطاب،عمى "2003البث الفضائي المباشر

(MBC )لمبرامج الدينية .  ، والمنار ممثمةممثمة لؤلفبلـ والمسمسبلت 
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 يوضح تفضيل الفضائيات اإلخبارية حسب المستوى التعميمي (41:)الجدول رقم
  
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أغمب مفردات ، حيث يرتبيا أواًل ينةطاب قناة الجزيرة لمفردات الع، إستقيبيف الجدوؿ أعبله       
التعميـ  مف ذوي %78.26د الثانوييف، وعن %57.50عند الجامعييف، و %47.61تمثؿو العينة 

الجامعييف،  %19.04عند ية التي تحتؿ المرتبة األولىعف قناة العرب األساسي، وبفارؽ كبير
موزعة حسب الترتيب  24سثـ فرنمف ذوي التعميـ األساسي، %04.43و مف الثانوييف، %15.00و

 المستوى       
      

 اىفضبئٞبد

يب
ترت

 

 المجموع أساسي ثانوي  جامعي 
 % ت % ت % ت % ت

 
 الجزيرة

1 40 47.61 23 57.50 18 78.26 81 55.10 
2 11 13.09 06 15.00 02 08.69 19 12.92 
3 07 08.33 04 10.00 02 08.69 13 08.84 

 
 العربية

1 16 19.04 06 15.00 01 04.34 23 15.64 
2 46 54.76 15 37.50 15 65.21 76 51.70 
3 16 19.04 08 20.00 05 21.73 29 19.72 

 
 24فرنس 

1 07 08.33 02 05.00 01 04.34 10 06.80 
2 17 20.23 10 25.00 06 26.08 33 22.44 
3 31 36.90 11 27.50 04 17.39 46 27.05 

 
 بي بي سي

BBC 

1 / / 04 10.00 / / 04 02.72 
2 03 03.57 03 07.50 / / 06 04.08 
3 14 16.66 10 25.00 02 08.69 26 17.68 

 
 روسيا اليـو

1 01 01.19 01 02.50 / / 02 01.36 
2 01 01.19 02 05.00 / / 03 02.04 
3 / / / / 02 08.69 02 01.36 
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 ، وروسيا اليـو بػ%10.00بػ (ي بي سيب)، ثـ % 04.34، %05.00 ،% 08.33 أعبله بتمثيؿ
 .% 02.50و %  01.19
مف إجمالي المفردات بمتوسط تمثيؿ  %60والمبلحظ أف قناة الجزيرة يفضميا أكثر مف          
كتفضيؿ ثالث بمتوسط  (24فرنس)ناة وق ،%52.49تأتي العربية كتفضيؿ ثاني بمتوسط  ،% 61.11
ى تحسف ت اإلخبارية العربية في إشارة إلمفردات العينة نحو القنوا طاباستق، وتؤكد القراءة 27.26%

يمثميا أماـ قنوات عالمية تعيد بثيا  تي أصبحتوالمصداقية، والتنافسية ال ينيةأدائيا عمى مستوى الم
ج التي جاءت في الدراسات وىذ تأكيد لمختمؼ النتائ (،وبي بي سي)،(24فرنس)العربية مثؿ بالمغة 
لممعمومات واألكثر مشاىدة قناة الجزيرة المرتبة األولى كمصدر  احتمت، وضمف ىذا السياؽ السابقة

، وعمى ىذه الدراسةقناة تمفزيونية عالمية في منطقة الشرؽ األوسط كما ورد في طيات  120مف ضمف
بث الفضائي المباشر عمى الشباب ة الترتيب األوؿ في دراسة " أثر القناة الجزير  احتمتمستوى محمي 

 قناة فضائية عربية. 20مف مجموع "
القناة مف وضعية اإلعبلـ العربي في  استفادةينبغي اإلشارة في ىذا الصدد  أخرى ناحيةومف        

المنافسة إال بعد ما  ، ولـ تمقىتـ بالخدمة اإلخبارية بشكؿ متخصص، حيث كانت أوؿ قناة تياتوبداي
، ضؼ إلى ذلؾ صعوبة سيخيا عند المشاىد والتأثير عميو، أي بعد تر إنشائيا يربو عف عقد مف زمف

، في ظؿ تشابو أو تماثؿ األحداث التي تغطييا اقية األخبار عند المشاىد العاديالتمييز بيف مصد
، مع فروقات في أغمب األحيافعمى مصادر واحدة مختمؼ القنوات ووسائؿ اإلعبلـ بسبب إعتمادىا 

دور الفضائيات العربية "، كما كشفتو الدراسة حوؿ حجـ اإلمكانيات المادية والبشريةتعود أساسا إلى 
ي القضايا التي عالجتيا  القنات حيث تشابيت "في نشر قيـ المدنية مف خبلؿ تجربتي الجزيرة والعربية 

 .)العربية( و)الجزيرة(
ه البيانات لتأكد فكرة نظرية لولب الصمت التي ترى توسع دائرة التأييد كمما كما جاءت ىذ         
 الصمت في القضايا والظواىر التي التزاـ، حيث تميؿ األقمية الرافضة إلى دائرة الصمت انكمشت

 أحيانا. يتطبؽ عمى قناة الجزيرة قد تمقي تأييدا واسع عند أفراد المجتمع ، وىو األمر الذي
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 يوضح عدد أيام مشاىدة قناة الجزيرة اإلخبارية حسب النوع والوظيفة (51) :جدول رقم
 النوع والنشاط 

 
 عدد األيام

 المجمــــــوع إناث ذكور
 غير عامل عامل غير عامل عامل 

 % ت % ت % ت % ت % ت
 34.01 50 46.34 19 33.33 09 42.85 09 22.41 13 يوميا
 07.48 11 04.87 02 / 00 09.52 02 12.06 07 أياـ 06
 08.16 12 04.87 02 03.70 01 14.28 03 10.34 06 أياـ 05
 08.84 13 / 00 03.70 01 09.52 02 17.24 10 أياـ 04
 13.60 20 07.31 03 14.81 04 19.04 04 15.51 09 أياـ 03

 10.20 15 12.19 05 11.11 03 04.76 01 10.34 06 يوماف
 17.68 26 24.39 10 33.33 09 / 00 12.06 07 يوـ واحد
 100 147 100 41 100 27 100 21 100 58 المجموع

 

زيرة بانتظاـ يوميا بتمثيؿ ، أف أغمب المفردات تتابع برامج قناة الجيشير توزيع البيانات        
، مما يؤكد نتائج ( أياـ في األسبوع06بع البرامج)تتا %07.48وأقؿ نسبة مف المفردات بػ  34.01%

يوما تتابع برامج القناة ما بيف  % 41.48، وأف ما يمثؿ لجزيرةوؿ السابقة المتعمؽ بتفضيؿ قناة االجدا
 .واحدا وثبلث أياـ

 ، أف اكثر فئة تتابع برامج القناة فئة غير العامميف عنداءة حسب الوظيفة والنوعوتوضح القر         
وقت  ا يشير إلى تأثير العمؿ عمىعند اإلناث مم%46.34عند الذكور، و %42.85الجنسيف بتمثيؿ

 بنسبة يتابعوف البرامج يومياً  -أيضا–ى النسب عند العامميف مف الجنسيفالمشاىدة، رغـ أف أعم
 أكثر متابعةأف اإلناث  في ىذا التوزيع ىووالبلفت  لدى اإلناث % 33.33وعند الذكور،  22.41%

 ، وىوالذكور ف مفرداتم %65.26مف مفردات اإلناث، مقابؿ  %79.67مف الذكور حيث يمثمف
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 الترفييية بالبرامج االىتماـالحظنا تناقص  حيث بنتائج جداوؿ سابقة،تغيير ممحوظ إذا ما ُقِرف 
 الحياة في أىمية ىذه البرامجبالوعي  تشارانإلى يؤشر ، بما ية واإلخباريةوالغنائية لصالح البرامج الدين

 ير الذي أصبحت تمثمو.اليومية عند فئة الشباب والمنافسة والتأث
 يوضح توزيع عدد أيام مشاىدة الجزيرة اإلخبارية عمى الحالة الزواجية  (61:)الجدول رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لزواجية إلى تأثير الزواج عمى متابعة برامج قناة الجزيرة بشكؿ يعكس التوزيع حسب الحالة ا       
أف األمر شبيو  رغـ %25.00مكثؼ حيث يمثؿ المشاىدة ليـو واحد عند ىذه الفئة أعمى تمثيبل بػ 

، غير أف %13.18، حيث تمثؿ المشاىدة الضعيفة النسبة الثانية مف ىذه الفئة بػ عند فئة العازبيف
منيا يجعبلنيا  %42.85مفردات ىذه الفئة، وارتفاع التمثيؿ المشاىدة الكثيفة بػ تمثيميا الضعيؼ بيف 

 مقبوالتمثيبل  أياـ 04و 03أقؿ تعبيرا عف توجو الفئة، في حيف احتمت المشاىدة المعتدلة ما بيف 
 وثبلث يوماف ما بيفاألقؿ مف المعتدلة والمشاىدة  %30.35حيث يمثؿ مجموعيا عند المتزوجيف

 . %20.87ى فئة العازبيف بنسبة أياـ لد

 الحالة الزواجية     
 عدد األياـ

 المجموع أعزب  متزوج
 % ت % ت % ت

 34.01 50 42.85 39 19.64 11 اـــيومــي
 07.48 11 07.69 07 07.14 04 أيــام 06
 08.16 12 09.89 09 05.35 03 أيــام 05
 08.84 13 05.49 05 14.28 08 أيــام 04
 13.60 20 12.08 11 16.07 09 أيــام 03

 10.20 15 08.79 08 12.50 07 يومــان
 17.68 26 13.18 12 25.00 14 اواحد ايوم

 100 147 100 91 100 56 المجمـوع
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نسبي عمى كثافة المشاىدة ، حيث  تأثيروبناء عمى توزيع التكرارات يمكف القوؿ أف لمحالة الزواجية 
، بما يدؿ عمى تأثير برامج قناة الجزيرة واإلقباؿ عمى الفئتيف إلى كثافة مقبولة عندتشير في مجمميا 

الدراسة " حوؿ أثر البث الفضائي المباشر عمى الشباب" مشاىدتيا وتؤكد نتائج الدراسات السابقة ك
    .التي كشفت عف إقباؿ مفردات العينة المختارة عمى البرامج اإلخبارية خاصة قناة الجزيرة

 يوضح فترات مشاىدة قناة الجزيرة حسب النوع  (17:)جدول رقم 

 

روؼ أو في أوقات مختمفة بػ يبيف التوزيع أف أغمب المفردات تتابع برامج قناة الجزيرة حسب الظ        
ألنيا تمثؿ أوقات الذروة لممشاىدة، كما أف أىـ موعد  %34.01في فترات السيرة بػ ثـ 40.13%

( وتأتي فترة الظييرة في المرتبة  إخباري لمقناة يكوف في ىذه الفترة وىو النشرة المطولة )حصاد اليـو
 ، مما يشير إلى تأثير وقت العمؿ عمى المشاىدة باعتبار%12.92الثالثة مف حيث كثافة المشاىدة بػ 

 ة الراحة. الفترتيف ضمف فتر 
 %20.58مقابؿ  %45.56أعمى بػ  فترة السيرة كما يبيف التوزيع أف نسب متابعة الذكور في        

  لدى اإلناث بسبب %13.23لدى الذكور و %12.65بالنسبة لفترة الظييرة بػ  العكسعند اإلناث و 
 .ة الدراسةغير الناشطيف مف بيف اإلناث أعمى مف الذكور في عينإرتفاع نسب 

 نػػػػػوعػػػال
 دةػػػرات المشاىػػتػػف

 المجػػػػموع اإلناث الذكور
 % تكرارات % تكرارات % تكرارات

 04.08 06 04.41 03 03.79 03 رة الصباحػػػتػػفي ف
 12.92 19 13.23 09 12.65 10 (15.00-13.00رة )ػػيػػرة الظيػػػتػػفي ف
 08.84 13 10.29 07 07.59 06 (19.00 -15.00اء )ػػرة المسػػتػػػفي ف
 34.01 50 20.58 14 45.56 36 فما فوؽ( -20.00رة )ػػػػرة السيػػػتػػفي ف

 40.13 59 51.47 35 30.37 24 روؼػػػػػػػظػػػب الػػػػسػػػػح
 100 147 100 68 100 79 وعػػػػػمػػػػػػجػػػالم
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 في الفترة المسائية، %08.84ف أضعؼ فترات المشاىدة بػػفي حيف تمثؿ الفترتيف المتبقيتي        
في فترة الصباح وىذا أمر طبيعي بإعتبار الفترة الصباحية غير مناسبة لممشاىدة وال  %04.08و

 متابعةلبا فترة ، وفترة المساء تمثؿ غارامج الميمة لمقنوات التمفزيونيةتمثبلف وقت ميـ في إذاعة الب
 ، باإلضافة إلى أنو وقت عمؿ.برامج الدراما والمسمسبلت، أو الرياضة

بيف الجنسيف بخصوص األوقات المفضمة لمتابعة برامج قناة الجزيرة  اختبلفاتالمبلحظ عدـ وجود 
ف ما بي االستثناءوأف  ،لعينة في أىـ المواعيد اإلخباريةبكثافة مشاىدة لدى مفردات ا تحظىوأنيا 

بما  %51.47عند اإلناث بػ  أو حسب الظروؼ حيث اعمى كثافة المشتتوالجنسيف بالنسبة لممشاىدة 
 يؤكد نتائج عديد الدراسات السابقة بأف اإلناث أكثر متابعة و إىتماما ببرامج التمفزيوف عامة.

  يوضح فترات مشاىدة قناة الجزيرة حسب حالة النشاط   (18) :جدول رقم 

 يرة حيث تمثؿ فترة السيرة األكثرتأثير العمؿ عمى فترات مشاىدة برامج قناة الجز يعكس التوزيع         
مف فئة الموظفيف،  %51.92يفاتيـ وتتوزع عمى النحوالتالي:كثافة عند الناشطيف بمختمؼ تصن

 رتفاع كثافةويعزز ىذا إ مف فئة األعماؿ الحرة، %66.66ف فئة العماؿ والمتعاقديف، م 37.03%
حيث تمثؿ فييا فترة ، المشاىدة عند الفئة غير الناشطة في الفترات التي ال توافؽ مواقيت العمؿ 

 ة النشاطػػػالػػػح                
 
 دةػػػػرات المشاىػػػتػػػف

دـ حالة ع حالة النشاط
 النشاط

 
 أعماؿ حرة عامؿ ومتعاقد موظؼ المجموع 

 % ت % ت % ت % ت % ت
 04.08 06 08.06 05 / / 03.70 01 / / في فترة الصباح

 12.92 19 11.29 07 33.33 02 22.22 06 07.69 04 (15.00-13.00في فترة الظييرة )
 08.84 13 14.51 09 / / 11.11 03 01.92 01 (19.00 -15.00في فترة المساء )
 34.01 50 14.51 09 66.66 04 37.03 10 51.92 27 فما فوؽ( -20.00في فترة السيرة )

 40.13 59 51.61 32 / / 25.92 07 38.46 20 حسب الظروؼ
 100 147 100 62 100 06 100 27 100 52 المجموع
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 والسيرة، في الفترة المسائية %14.51ونسبة %08.06أعمى نسب بػ  -ضعؼ تمثيميارغـ  -الصباح
  ويؤكد تحميبلت الجدوؿ السابؽ. % 51.61مختمؼ الفترات أعمى تمثيؿ بػ  وتمثؿ

 يوضح حالة مشاىدة قناة الجزيرة حسب الفئات العمرية  (19:)جدول رقم

يبيف توزيع البيانات إرتفاع المتابعة المنتظمة لبرامج قناة الجزيرة عند الفئات األقؿ سنا حيث       
-30مف الفئة ) %37.50(، و29-20مف الفئة ) %34.32ـ مف مجموع الفئات العمرية تمثؿ نسبي

ى ضعؼ تمثيميما في العينة ، ويعود ذلؾ أساسا إلاألكبر سنا صحيح بالنسبة لمفئتيفوالعكس  (39
، وعمى وجو العمـو والمتزوجيف مف جية أخرى ، وكثر التزاماتيما ألنو تكثر فييا فئة العامميفمف جية

والتزاؿ  مما يدؿ عمى إستقطابيا لمجميور ،ات تتابع برامج القناة بشكؿ دائـفإف نسبة معبرة مف المفرد
لنتائج  اً و تأكيد ،قنوات اإلخبارية في العقد األخيرظؿ تعدد ال ة عندىـ، خاصة فيتحظى بمصداقي

الدراسات السابقة التي ذىبت إلى أنو مف أسباب متابعة القناة المصداقية التي تحظى بيا كما جاء في 
 دور"اإلخبارية، والدراسة حوؿ  مؿ المؤثرة في التغطية والمعالجةدراسة ىالة بغدادي عف العوا

    "نحو اإلرىاب عربية في تشكيؿ معارؼ الجميور...الفضائيات ال
 
 
 
 
 

 العمرية الفئات    
 المشاىدة 

 المجموع 50-59 49 -40 30-39 20-29
 % ت % ت % ت % ت % ت

 34.01 50 28.57 02 23.52 04 37.50 21 34.32 23 دائمػػػا
 65.98 97 71.42 05 76.47 13 62.50 35 65.67 44 أحيانا
 100 147 100 07 100 17 100 56 100 67 المجموع
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 يةـزيرة حسب النوع والحالة الزواجــدة الجـيوضح توزبع مشاى (20) :دول رقمـج
 النوع والحالة          

 الزواجية          
 المشاىدة

 المجموع اثػػػػػإن ورػػػػذك
 زبػػػػػػأع زوجػػػػػمت زبػػػػػأع زوجػػػػمت

 % ت % ت % ت % ت % ت

 34.01 50 33.33 13 17.24 05 46.93 23 30.00 09 دائمػػػا
 65.98 97 66.66 26 82.75 24 53.06 26 70.00 21 أحػيانػػا

 100 147 100 39 100 29 100 49 100 30 المجموع
 

أو حسب الظروؼ الممكنة  انايبيف التوزيع أف أغمبية المفردات تتابع برامج قناة الجزيرة أحي      
كبير مف المفردات مف فئة الطمبة، واإلناث  وىو أمر مفسر عمى إعتبار أف نسبة %65.98 بنسبة

معاىدىا بالنسبة  اتجاه التزامات، حيث أف كؿ ىذه الفئات ليا مثيؿ معبر لفئة العماؿ والموظفيفوت
ر ، كما يعكس التمثيؿ المعبلموظفيفظائفيا بالنسبة لمعماؿ وا، وو بالنسبة لئلناثوبيوتيا  لمطمبة

، وأنيا التزاؿ تحظى ماـ مفردات العينة ببرامج القناة، إىت%34.01لممتابعيف القناة بشكؿ يومي بػ
ستقطاب ألسباب سبؽ ، رغـ تراجع ىذا اإلشاىد الجزائري، كما أكدتو الدراسات السابقةبمتابعة لدى الم

 .اإلشارة إلييا
، حيث ترتفع المشاىد سب الحالة الزواجية، تأثيرىا عمى نمط المشاىدوضح التوزيع حوي         

لدى  %82.75، ولدى الذكور منيـ %70.00بطة عند المتزوجيف أكثر بػالمتقطعة وغير المنض
، وتزيد المشاىدة الدائمة عند اإلناث ريبا لدى فئة العازبيف مف الذكوروتماثؿ نمط المشاىدة تق، اإلناث
  .%30.00لدى الذكورو  %33.33بػ  منيـ
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 النشاط:فردات مشاىدتيا حسب النوع و حالةيوضح توزيع برامج قناة الجزيرة التي يحرص الم (21:)الجدول رقم

 النوع وحالة النشاط         
 

 برامج القناة

  إناث ذكور
 43غير عامؿ/ 25عامؿ/  19غير عامؿ/ 60عامؿ/  المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت
 النشرة

 اإلخبارية
 57.82 85 62.79 27 60.00 15 68.42 13 50.00 30 النشرات عامة
 42.17 62 37.20 16 40.00 10 31.57 06 50.00 30 النشرة الرئيسية

 
 
 

 البرامج
 الحوارية

 31.29 46 37.20 16 24.00 06 31.57 06 30.00 18 حديث الثورة 
 26.53 39 25.58 11 24.00 06 31.57 05 28.33 17 ما وراء الخبر
 24.48 36 32.55 14 12.00 03 15.78 03 26.66 16 اإلتجاه المعاكس

 33.33 49 30.23 13 60.00 15 31.57 05 26.66 16 في العمؽ
 12.24 18 11.62 05 08.00 02 10.52 02 15.00 09 ببل حدود
 14.96 22 09.30 04 20.00 05 15.57 03 16.66 10 مف واشنطف

 41.49 61 30.23 13 84.00 21 21.05 04 38.33 23 والحياة الشريعة
 البرامج  

 الوثائقية
 68.02 100 60.46 26 92.00 23 68.42 13 63.33 38 أرشيفيـ وتاريخنا
 40.81 60 39.53 17 28.00 07 47.36 09 45.00 27 شاىد عمى العصر
 17.00 25 04.65 02 12.00 03 42.10 08 20.00 12 الجريمة السياسية

  أ( نشرات األخبـار:
يبيف توزيع البيانات أف ما يمثؿ أكثر مف نصؼ عينة الدراسة تتابع برامج قناة الجزيرة بنسبة         
، حيث ترتفع نسبة متابعة النشرة الرئيسية تأثير حالة النشاط عمى المتابعة ، ويكشؼ التوزيع57.82%

مف غير العامميف  %31.57العامميف الذكور مقابؿ مف %50.00بنسبة لدى الجنسيف في حالة العمؿ
منيـ، والعكس صحيح في حالة عدـ العمؿ  %37.20مف اإلناث العامميف مقابؿ  %40.00، ومنيـ

أو النشاط بخصوص متابعة النشرات عامة، وذلؾ ألف مواعيد النشرات الرئيسية تراعي ظروؼ أغمب 
لقناة اإلخبارية، وأف مواعيد بث النشرات الرئيسية مج امثؿ موعد مركزي بالنسبة لبرناالفئات، ألنيا ت
عمى  (منتصؼ اليوـ)، حيث تذيع أىـ موعديف وىما: أخبار سب المشاىد الجزائريلقناة الجزيرة تنا

مساء بالتوقيت المحمي،  21:00عمى الساعة  (حصاد اليـو)، وزواال بالتوقيت المحمي 13:00الساعة
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، ورغـ تأثير خبارية والرئيسية لقناة الجزيرةدات تتابع المواعيد اإلنستنتج أف نسبة ىامة مف المفر 
، حيث تتشكؿ مف فئات عمالية كبيرة، وفئات طبلبية الظروؼ الخاصة لفئات العينة كما سبؽ اإلشارة

وما يقارب نصؼ المفردات مف اإلناث المواتي عادة ال يممف لمتابعة النشرة اإلخبارية تحديدا، وىو ما 
شرات األخبار في ، خاصة وأنيا توافؽ وقت بث نباإلخبار التي تذيعيا القناةاالىتماـ  يشير إلى

القنوات الوطنية، وىو ما يطابؽ نتائج الدراسة السابقة حوؿ "نشرة األخبار في التمفزيوف الجزائري" 
   حيث خمصت إلى عدـ وجود فروؽ دالة بيف الجنسيف في متابعة النشرة. 

ليبيا التي اىتـ بيا المشاىد ية مع األحداث الجارية في تونس و تزامف الدراسة الميدانوالبد أف أشير إلى 
تي تربط األسر وشعوب ىذه الجزائري كثيرا بالنظر لتداعيتيا عمى الجزائر والعبلقات االجتماعية ال

       .، والتي ساىمت في كثافة المشاىدةالبمداف
 ب( البـــرامــــج الحـــواريـــــة:

تبيف القراءة العامة لنتائج التوزيع تنوع البرامج الحوارية التي يتابعيا مفردات العينة إذا ما       
بينما  ،%41.49، وىو برنامج ديني والذي حظي بأعمى نسبة متابعة بػبرنامج الشريعة والحياةاستثنينا 

 المعاكس( بمتابعة مقبولة ، حديث الثورة، ما وراء الخبر، اإلتجاهالعمؽفي حظيت البرامج اإلخبارية )
 ومتابعة ضعيفة لمبرامج  عمى التوالي %24.48و %26.53و % 31.29و %33.33بنسب 

 عمى التوالي  %14.96و %12.24ببل حدود، مف واشنطف( بنسب )
مع  بيف الجنسيف مف حيث كثافة المتابعة -تقريبا -ويشير توزيع البيانات حسب النوع إلى تماثؿ      

اإلناث في متابعة برنامج )حديث  %32.35الذكور، و %30.37عند اإلناث فمثؿ ارتفاع طفيؼ
حيف فمف اإلناث برنامج )االتجاه المعاكس(، في  %25.00مف الذكور، و %24.05يتابع الثورة( و 
مف  %16.45مف اإلناث برنامج )ما وراء الخبر( ويتابع  %25.00مف الذكور و %27.84يتابع 

 ، ويمثؿ برنامج )في العمؽ( حالة استثناء ناث برنامج ) مف واشنطف( مف اإل %13.23الذكور و
 ، في حيف ال يمثؿ الذكور إالّ يتابعف البرنامج مف اإلناث %41.17ي ىذه القاعدة حيث أف نسبة ف

 أي ما يفوؽ نصؼ اإلناث بقميؿ.  % 26.58
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اىدة عند العامميف مف بينما يعكس التوزيع حسب حالة النشاط تبايف حيث ترتفع نسب المش       
الذكور مقارنة بغير العامميف منيـ، كما أف ىذه النسب مقبولة لبعض البرامج وضعيفة لمبعض األخر 

لبرنامج )ما وراء الخبر( والمذاف  %28.33بالنسبة لبرنامج )حديث الثورة( و %30.00وتتراوح ما بيف
بطرح روئ متعددة حوؿ القضايا المطروحة ، يحظياف بالمتابعة األعمى مف البرامج اإلخبارية ويتميزاف 

بما يشير إلى أف أحد أسباب متابعة برامج القناة ىو المعالجة المستفيضة لؤلحداث الجارية كما يؤشر 
إلى أف المتابعة دائمة وليست عابرة ، أما لدى اإلناث فإف األمر مختمؼ حيث ترتفع نسب المتابعة 

 عند غير %37.20نسبة متابعة برنامج )حديث الثورة( تبمغ  :عند غير العامميف فعمى سبيؿ المثاؿ
العامبلت، وقد يكوف ىذا بسبب األعباء االجتماعية لممرأة داخؿ البيت، عند  %24.00العامبلت و

باإلضافة إلى تأثير نسب التمثيؿ في العينة بخصوص االختبلؼ بيف الجنسيف حيث يزيد عدد 
 مف اإلناث في مفردات العينة.العامميف مف الذكور و غير العامميف 

وانخفاض نسب المتابعة  والنتيجة التي يمكف الوصوؿ إلييا تأثير حالة النشاط عمى ارتفاع       
ة الجزيرة تحظى ، وأف البرامج الحوارية في قناعدـ وجود فروؽ واضحة بيف الجنسيفو بشكؿ عاـ، 

رية ليست مواد جذب لممشاىدة قياسا باألخبار إذا أخذنا في الحسباف أف البرامج اإلخبابمتابعة مقبولة 
ومف جية أخرى أف أغمب مفردات العينة مف الشباب، الذيف ال تستيوييـ البرامج التي ال تعتمد  مثبل،

نا تراجع شعبية البرنامج المشيور كما سجمعمى الصور المتحركة مثؿ البرامج اإلخبارية الحوارية، 
 ينة.)اإلتجاه المعاكس( لدى مفردات الع

 ج( البرامج الوثائقية: 
أىـ مبلحظة تسجؿ مف خبلؿ معطيات التوزيع، أف برنامج ) أرشيفيـ وتاريخنا( تحظي بنسبة        

لدى اإلناث  %92.00حيث تصؿ إلى نسبة  %68.02ة بػ عالية مف المتابعة لدى مفردات العين
 ، إلى درجةالمشاىد العربي عامة متابعة عند العامبلت، خاصة وأف البرامج الوثائقية أقؿ البرامج

 تعريفو أنو البرنامج الذي يبث في آخر السيرة أي البرنامج الذي يغطي أوقات الفراغ لدى قسـ البرمجة
 الذكور كما كشفت البيانات أف نسب المتابعة لدىونات، ودوف تقديـ أو إعبلف مسبؽ، في التمفزي
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، وتشتت نسبي لدى %60و %40مميف تتراوح ما بيفوغير العا في مجمميا سواء بيف العامميفمرتفعة 
 الجريمة السياسية( األقؿ مشاىدة لدى مفردات العينة. )،وأف برنامج%20و %90ناث تتراوح ما بيفاإل

 يوضح توزيع برامج قناة الجزيرة التي يحرص المفردات مشاىدتيا حسب الفئات العمرية  (22)الجدول رقم
 الفئة العمرية          

 القناة برامج

 المجموع 50-59 49 -40 30-39 20-29

 % ت % ت % ت % ت % ت

 النشرة
 اإلخبارية

 57.82 85 57.14 04 41.17 07 46.42 26 71.64 48 النشرات عامة
 42.17 62 42.85 03 58.82 10 53.57 30 28.35 19 النشرة الرئيسية

 
 

 البرامج
 الحوارية

 31.29 46 42.85 03 58.82 10 32.14 18 22.38 15 حديث الثورة
 26.53 39 71.42 05 47.05 08 23.21 13 19.40 13 ما وراء الخبر
 24.48 36 57.14 04 64.70 11 16.07 09 17.91 12 اإلتجاه المعاكس

 33.33 49 57.14 04 82.35 14 19.64 11 29.85 20 في العمؽ
 12.24 18 42.85 03 35.29 06 08.92 05 05.97 04 ببل حدود
 14.96 22 28.57 02 41.17 07 17.85 10 04.41 03 مف واشنطف

 41.49 61 85.71 06 64.70 11 35.71 20 35.82 24 الشريعة والحياة
 البرامج 
 الوثائقية

 68.02 100 85.71 06 88.23 15 66.07 37 62.68 42 أرشيفيـ وتاريخنا
 40.81 60 71.42 05 58.82 10 37.50 21 35.82 24 شاىد عمى العصر
 17.00 25 28.57 02 47.05 08 16.07 09 08.95 06 الجريمة السياسية

 ـار:ـــبــرة األخـــــشـأ( ن
يبيف التوزيع حسب الفئات العمرية أف األقؿ سنا تتابع النشرات اإلخبارية عامة أكثر، بنسبة         
وترتفع نسب متابعة النشرات الرئيسية ، في ىذه الفئة ويعود ذلؾ إلرتفاع عدد غير العامميف 71.64%

في  %53.57مع الفئات العامميف التي تزيد في ىذه الفئات العمرية حيث تمثؿ -لتناسب وقت بثيا -
 ( وىي فئة 59-50)(،ومع إستثناء بالنسبة لفئة49-40)في الفئة مف %58.82و(،39-30الفئة مف)

 تالفئات العمرية عمى كثافة متابعة النشراغير معبرة في مفردات العينة، وتكشؼ المعطيات تأثير 
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النشرات عامة  ، غير أف الفرؽ ليس كبير حيث يمثؿ متوسط متابعةرئيسية كانت أو مواجيز إخبارية
 %45.89بينما متوسط متابعة النشرة الرئيسية  %54.09لدى كؿ الفئات العمرية 

 ب( البــــرامج الحـــواريـــــة:
حيث يمثؿ اختبلفات في ترتيب متابعة البرامج الحوارية عند الفئات العمرية تبيف المعطيات           

 %22.38و %29.85( سنة بػ 29-20)حديث الثورة( األعمى نسبة لدى فئة )برنامج)في العمؽ( ثـ
( 39-30)مثيبل لدى الفئة العمريةاألعمى توراء الخبر(ي)حديث الثورة(و)ماويمثؿ برنامج ،عمى التوالي

( 49-40)تجاه المعاكس(عند الفئة العمرية)اإلو()في العمؽ، ويمثؿ برنامجي%23.21و %32.14بػ
( فقد جاءت التكرارات 59-50عمى التوالي، أما لدى فئة ) % 64.70و %82.35األعمى تمثيبل بػ 

مشتتة بيف مختمؼ البرامج ناىيؾ عف تمثيميا الضعيؼ مف مجمؿ مفردات العينة وليذا فإف نسب 
 بة وغير معبرة.تمثيميا متقار 

وعميو يبلحظ ارتفاع نسب متابعة برامج )في العمؽ( و)حديث الثورة( و)ما وراء الخبر( مقارنة ببقية 
البرامج، كما يتبيف إىتماـ مفردات العينة باألحداث الجارية بالمنطقة العربية وأنيا تعتمد عمى قناة 

ي )حديث الثورة( و)ما وراء الخبر( ييتماف الجزيرة في إستيقاء المعمومات واألخبار، وذلؾ ألف برنامج
أكثر بمتابعة تطورات األحداث الجارية عمى ما يعرؼ ببمداف "الربيع العربي" أو "خريؼ الحكاـ العرب" 

زت فترة إجراء الدراسة الميدانية، باإلضافة ألنيما يذاعاف يوميا كما يسمييا البعض األخر والتي مي
       راء الخبر( يوميا، و)حديث الثورة( ثبلث أياـ في األسبوع. تقريبا، حيث يذاع برنامج )ما و 

 ج( البرامج الوثائقية:
يكشؼ توزيع البيانات أف الفئات العمرية األكبر أكثر متابعة لمبرامج الوثائقية وىو أمر منطقي        

ة لمفئات الشابة، باعتبار أنيا تقدـ مادة تاريخية واعتمادىا عمى أسموب السرد القصصي الممؿ بالنسب
رغـ تطور أساليب إذاعة ىذه البرامج ،حيث تعمد القنوات عمى إذاعة ىذه البرامج عمى شكؿ أفبلـ 

كما ىو الشأف  وتمثيميات تقربيا لمواقع وتمنحيا طابع تشويقي مف أجؿ جذب الجميور لمشاىدتيا
     : مى النحو التاليوجاءت البيانات ع لبرنامج الجريمة السياسية التي تبثو قناة الجزيرة،
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 %88.23و %66.07و %62.68برنامج أرشيفيـ وتاريخنا األعمى متابعة لدى مختمؼ الفئات بػ 
( ىي 49-40)دوؿ، كما يبلحظ أف الفئة العمرية حسب ترتيب الفئات العمرية في الج %85.71و

مبلحظات اإليجابية أف األكثر متابعة لمختمؼ البرامج حيث تتوزع تكراراتيا بشكؿ معبر أكثر، ومف ال
، وما تعكسو عمى الجانب المعرفي لؤلفراد فيما الفئات الشابة تيتـ بالبرامج الوثائقية التي تذيعيا القناة

      فيـ وتفسير األزمات واألحداث الجارية.بيتعمؽ 
  :يوضح مشاىدة نشرات األخبار في قناة الجزيرة حسب النوع والحالة الوظيفية (32)الجدول رقم :

 النوع وحالة النشاط       
 

 مدة المشاىدة

 المجموع إناث ذكور
 غير عامؿ عامؿ غير عامؿ عامؿ 

 % ت  ت % ت  ت % ت
 22.44 33 13.95 06 12.00 03 31.57 06 30.00 18 دائػمػا

 
 

 أحيانا

 22.44 33 27.90 12 32.00 08 10.52 02 18.33 11 التوقيت غير مناسب
 25.17 37 30.23 13 28.00 07 26.31 05 20.00 12 أخر تزامف مع برنامج
 17.00 25 06.97 03 08.00 02 21.05 04 26.66 16 أخرى في قناة لمشاىدة األخبار

 01.36 02 / / / / 05.26 01 01.66 01 أخرى
 

 نادرا
 04.08 06 06.97 03 08.00 02 / / 01.66 01 التوقيت غير مناسب
 03.40 05 04.65 02 12.00 03 / /   تزامف مع برنامج أخر

 04.08 06 09.30 04 / / 05.26 01 01.66 01 في قناة أخرى رلمشاىدة األخبا
 100 147 100 43 100 25 100 19 100 60 المجموع

 
في قناة الجزيرة تحظى  بشكؿ دائـ مف خبلؿ توزيع البيانات يتضح أف متابعة نشرات األخبار          

ذا %22.44إف لـ نقؿ مقبولة، وذلؾ ألنيا تمثؿ ثاني أعمى نسبة في الجدوؿ بػ  بنسبة متوسطة ، وا 
أضفنا ليا نسبة مماثمة تتابع األخبار في القناة أحيانا بسبب ضغوط الوقت، يصبح أغمب المفردات 
تفضؿ متابعة أخبار قناة الجزيرة، خاصة وأف مف يفضموف قنوات إخبارية أخرى ال يمثموف إاّل 

، وليذا %03.85األسباب ىو اختمفتوأف متوسط مف يشاىدوف أخبار القناة إاّل نادرا ميـ  17.00%
 باعتباريمكف القوؿ أف قناة الجزيرة ىي أحد أىـ مصادر المعمومات واألخبار عند مفردات العينة، 
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ة ي ىذا الصدد كشفت دراسعندىـ، وف ية لمقنوات اإلخبارية، وليا حضورالنشرة مف المواد األساس
 نسبة التعرض لمقنوات  ارتفاعالجميور المصري لمقنوات الدولية إلى  استخداـحوؿ  2000سنةأجريت 

 ويكشؼ التوزيع حسب النوع (1)ةالمفضم اإلخبارية القنوات مقدمة في الجزيرة الفضائية وجاءت قناة
فئة العامميف وغير  والنشاط، أف الذكور أكثر مداومة عمى متابعة نشرة األخبار في قناة الجزيرة وعند

مع برنامج أخر ، وأف أكثر أسباب عدـ المتابعة عند اإلناث ىو تزامنيا %30.37العامميف بػ 
، مما يدؿ عمى أنيـ أكثر %25.31منيف، ولدى الذكور متابعة األخبار في قناة أخرى بػ  %29.41بػ

 اىتماما باألخبار، وأكثرىـ تنويعا لمصادر الحصوؿ عمى المعمومات.
ت األخبار، مقارنة بغير العامميف سواء بشكؿ كما أف العامميف مف الذكور أكثر متابعة لنشرا      

، ويعود ذلؾ لتناسب مواعيد النشرات وخاصة الرئيسية مع وضعيات العمؿ، والعكس دائـ أو متقطع
خبارية االجتماعي، نقص االىتماـ بالبرامج اإلناث وذلؾ ألعباء ازدواجية الدور صحيح بالنسبة لئل

نسبة لئلناث ولـ لدى ىذه الفئة بشكؿ عاـ، وعميو يمكف القوؿ أف العمؿ أثر عمى متابعة األخبار بال
يبيف الجدوؿ أف اإلناث يشكمف أعمى نسب مف يشاىدف النشرات اإلخبارية إاّل يؤثر عمى الذكور، و 

 %06.97وغير العامبلت  %10.00نادرا، حيث يمثؿ متوسط العامبلت 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  23، ص  مرجع سابقمصطفى ،  ىوايد –( 1)
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 يوضح مشاىدة نشرات األخبار في قناة الجزيرة حسب المستوى (42)لجدول رقم :ا
 اىَسز٘ٙ                          

 اىَشبٕذح 

 اىَجَ٘ع أسبسٜ صبّ٘ٛ   جبٍؼٜ 

 % د % د % د % د

 22.44 33 21.73 05 17.50 07 25.00 21 دائَب
 

 

 أدٞبّب

 22.44 33 26.08 06 22.50 09 21.42 18 مناسب يرػػغالتوقيت 
 25.17 37 30.43 07 25.00 10 23.80 20 تزامف مع برنامج

 17.00 25 08.69 02 20.00 08 17.85 15 لمشاىدة األخبار في قناة أخرى
 01.36 02 / / / / 02.38 02 رىػػأخ

 

 ّبدسا
 04.08 06 / / 07.50 03 03.57 03 ير مناسبػػالتوقيت غ

 03.40 05 08.69 02 02.50 01 02.38 02 تزامف مع برنامج
 04.08 06 04.34 01 05.00 02 03.57 03 لمشاىدة األخبار في قناة أخرى

 100 147 100 23 100 40 100 84 اىَجَ٘ع
 ابعة لنشرات األخبار بنسبةيوضح توزيع البيانات حسب المستوى فئة الجامعييف ىي األكثر مت           
إف  %17.50، وثالثا المستوى الثانوي بػ %21.73ساسي ثانيا بػالمستوى األ يأتي ذويو  25.00%

ىذا التوزيع مؤشر إيجابي لفئة الجامعييف حيث تسمح متابعة األخبار بإرتباط ىذه الفئة بقضاياىا 
المحمية واإلقميمية واإلطبلع عمى التغيرات السياسية واإلقتصادية لمعالـ مف حولنا وتساعدىـ عمى 

شعورا بالمسؤولية بالنظر لدورىـ الفعاؿ في  السياسية لممجتمع، وتجعميـ أكثر دماج في الحياةاإلن
ويساند ىذا التحميؿ إرتفاع نسبيـ لدى مف يتابعوف نشرة األخبار ، حداث التغيير اإلجتماعي بوجو عاـإ

 ، كما أف أغمب المفردات تثؽ في المعمومات واألخبار التي%21.02في قناة الجزيرة أحيانا بمتوسط 
منيـ فقط يفضموف متابعة األخبار في قناة أخرى،  %27.27 نسبة تذيعيا قناة الجزيرة حيث أف

 .األخبار أحيانا ألسباب أخرىيتابعوف  %69.09و
كما يبيف الجدوؿ أف الثانوييف األقؿ متابعة لنشرات األخبار في القناة حيث أنيا أكثر فئة تتابع 

 تتابع وىو األعمى في الفئات التعميمية، وىـ أكثر الفئات %05.00بمتوسط نسبيا  األخبار إاّل نادر
 ، ويمثؿ السبب مشاىدة األخبار في قناة أخرى%22.50اإلخبارية أحيانا بمتوسط نسبة  النشرة

 لمف أجابوا نادرا. %05.00و"أحيانا"  بالنسبة لمف أجابوا %20.00الفئات مف بيفاألعمى 
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حسب الظروؼ  أحيانا أو ى نسب ممف يتابعوف األخباروف أعمأما ذوي المستوى األساسي فيمثم
 وحسب الظروؼ لنشرة األخبار ة،ا متقارب بيف المتابعة المستمر وعموما فإنيا تمثيمي%21.73بمتوسط
المستوى التعميمي عمى متابعة النشرة اإلخبارية حيث ترتفع عند  ىذه المعطيات تأثيرتكشؼ 

 دؿ عند المستوى األساسي.تعتامعييف و تنخفض عند الثانوييف و الج
 يوضح مشاىدة نشرات األخبار في قناة الجزيرة حسب الفئات العمرية: (52:)الجدول رقم

  

ات إرتفاع كثافة ومداومة مشاىدة النشرة اإلخبارية لقناة الجزيرة يبلحظ مف خبلؿ توزيع البيان        
ف كانت الفروقات بسيطة بيف ال ، ويعود البوف بالنسبة فئاتكمما إتجينا لمفئات العمرية األكبر سنا، وا 

 %17.91: الفئات عمى النحو التاليلمفئة األخيرة لتمثيميا الضعيؼ في العينة، حيث يتوزع تمثيؿ 
 % 42.85(، و49-40لفئة ) % 29.41(، و39-30لفئة ) % 23.21، و(29-20ئة )بالنسبة لف

المتعمقة  ةوؿ السابقامنطقي وال ينافي ما جاء مف تحميبلت حوؿ الجد (، وىذا أمر59-50لفئة)
، وتؤكد نتائج متوسط المتابعة المتقطعة أو حسب الظروؼ ذلؾ، حيث اإلىتماـ المتزايد لمفئات الشابةب

 ولدى الفئة ،%20.82(39-30)ولدى الفئة العمرية ،%31.83(29-20العمرية) فئةلدى التمثؿ 

 اىفئخ اىؼَشٝخ        

 َشبٕذح اى

 اىَجَ٘ع 50-59 49 -40 30-39 20-29

 % د % د % د % د % د

 22.44 33 42.85 03 29.41 05 23.21 13 17.91 12 دائما
 
 

 أحيانا

 22.44 33 14.28 01 23.52 04 23.21 13 22.38 15 مناسب يت غيرالتوق

 25.17 37 / / 11.76 02 21.42 12 56.71 23 تزامف مع برنامج

 17.00 25 28.57 02 11.76 02 17.85 10 16.41 11 أخرىقناة فيلمشاىدة األخبار 
 01.63 02 / / / / 01.78 01 01.49 01 أخرى

 
 نادرا

 04.08 06 14.28 01 05.88 01 03.57 02 02.98 02 بمناس التوقيت غير

 03.40 05 / / 05.88 01 03.57 02 02.98 02 تزامف مع برنامج
 04.08 06 / / 11.76 02 05.35 03 01.49 01 أخرىلمشاىدة األخبارفي قناة

 100 147 100 07 100 17 100 56 100 67 المجموع
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نسب المشاىدة المتقطعة كمما  إرتفاع أي ،%14.28 (59-50) ولدى الفئة ،15.68% (40-49)
إتجينا لمفئات األقؿ سنا، خاصة وأف السبب المؤثر المتعمؽ بمشاىدة األخبار في قناة أخرى يمثؿ 

 . ختمؼ الفئات العمرية الشابةفي م أضعؼ األسباب
كما يبلحظ أف الفئات العمرية التي تمثؿ أعمى نسب المتابعة المنظمة والمستمرة ، ترتفع فييا        

لؤلولى ولكؿ األسباب  %04.16( بمتوسط 49-40(، و)39-30نسب المتابعة القميمة وىما الفئتيف )
فئتيف أكثر تقييما لمضاميف األخبار بحكـ سنيما ، وقد يعود ذلؾ ألف ىذيف اللمفئة الثانية %07.84و

وبوجو عاـ فإف التوزيع حسب الفئات العمرية لـ يكشؼ إاّل ، فيتيا المعرفية لؤلحداث والقضاياوخم
 في متابعة النشرة اإلخبارية لقناة الجزيرة . سنا فروقات بسيطة لصالح الفئات األكبر 

  = المعطيات والدراسات السابقة  األول في ضوء  الفرضنتائج تحميل بيانات 
دة إستقطاب مختمؼ المحددات الديمغرافية زياعمى  شؼ تحميؿ مختمؼ البيانات وتوزيعويك       

 -القنوات والخدمات اإلعبلمية اإلخبارية حيث أف أغمب مفردات العينة  المشاىد الجزائري نحو
لممعرفة واإلطبلع عمى )تمفزيوف يقبموف عمى متابعة برامج ال -دوافع وأسباب المشاىدة بخصوص

الجامعييف تمثؿ أعمى النسب  فئة مف المفردات وأف %69.38والتي مثمت  (األحداث واألخبار اليومية
 %100( إلى 49-40، وتصؿ األسباب نفسيا حسب الفئات العمرية)%72.61في ىذا الخصوص بػ
 خدمة الترفيو التي تراجعت نسب متابعتيا.وىذا عمى حساب 

كما كشؼ التوزيع تراجع نسب متابعة برامج التمفزيوف المحمي التي تنخفض عند مختمؼ        
 الفئات العمرية، مما يشير لضعؼ الخدمة اإلعبلمية المقدمة مف القنوات الجزائرية عمى ىذا المستوى. 

مفزيوف يفضموف برامج الت %97.27وبالنسبة لعادات مشاىدة القنوات العربية فقد بينت التحميبلت أف
العربي، أو مع القنوات األجنبية عند مختمؼ المستويات التعميمية في المجمؿ، مما يؤكد نتائج الدراسة 

" وخمصت إلى إستقطاب القنوات 2003البث الفضائي عمى الشباب التي أجريت السابقة حوؿ "أثر
 العربية.
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يمية يفضموف البرامج مفإف أغمب المفردات بمختمؼ المستويات التعوأنماط المشاىدة وبخصوص 
بفارؽ بسيط عف الرياضية والدينية، وقد إحتمت البرامج اإلخبارية المرتبة الثانية لدى الذكور اإلخبارية و 

ويكشؼ التحميؿ تزايد اإلىتماـ بالبرامج اإلخبارية بإعتبار اإلىتماـ بالبرامج البرامج الرياضية، 
منيـ فئات الشباب، وأحتمت عند اإلناث  %80الرياضية أمر منطقي لدى مفردات عينة أكثر مف 

 المرتبة الثالثة بعد البرامج الدينية والمسمسبلت.
وحوؿ المفاضمة بيف القنوات اإلخبارية فكشفت البيانات أف قناة الجزيرة تحتؿ المرتبة األولى       

غة العربية وبفارؽ لدى كؿ الفئات حسب المستوى التعميمي مف بيف أىـ القنوات اإلخبارية الناطقة بالم
ردات العينة، ثـ قناة مف مف %55.10واضح مف حيث التمثيؿ النسبي، حيث يفضؿ قػناة الجزيرة 

 %52.49لقناة الجزيرة ، و %60ويبمغ متوسط التفضيؿ %06.80بػ 24ثـ فرنس %15.64العربية بػ
  .(42)لقناة فرنس  %27.26لقناة العربية و 

يتابعوف برامج القناة بشكؿ  %34.01بيف التحميؿ أفّ  ،الجزيرة كثافة مشاىدة قناةوبخصوص       
وتتأثر ىذه  %41.48دائـ ومواظب، ومتوسط مف يشاىدوف برامج القناة مف يـو إلى ثبلث أياـ 

المتابعة بحالة النشاط التي ترتفع عند غير العامميف مف الجنسيف، ويظير ذلؾ بوضوح بمقارنة 
طميف ألف نسب العا %65.26وعند الذكور %79.67عند اإلناث بػ المتابعة حسب النوع حيث ترتفع 

، كما تتأثر المواظبة عمى متابعة برامج قناة الجزيرة بالحالة الزواجية حيث في العينة ترتفع بيف اإلناث
، وأف % 42.85مف المتزوجيف بينما العازبيف فيمثموف  %19.64تابع برامج القناة بشكؿ دائـ إالال ي

فما فوؽ( أكثر األوقات مبلءمة لمفردات العينة لمشاىدة برامج القناة، ورغـ  -20:00)وقت السيرة 
أف ىذا الوقت ال يعني شيء في ظاىره لمموضوع ، ولكنو يصبح ذا داللة عندما نعمـ أف أىـ موعد 

( يذاع في ىذه األوقات، وأف عدة قنوات عربية أخرى تذيع أخبار  ىا إخباري لقناة الجزيرة )حصاد اليـو
في ىذه األوقات أيضا، وعمى مستوى النوع مّثؿ الذكور أعمى نسب المتابعة الدائمة بػ  ةالرئيسي
، وقد ساىـ في %51.47، وكؿ الفترات أو حسب الظروؼ أعمى تمثيؿ لدى اإلناث بػ 45.56%

ىذه المعطيات حالة النشاط التي أثرت عمى المتابعة في الفترات األخرى، ألف أغمب العامميف 
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، %51.78فضموف وقت السيرة أو ذروة المتابعة بمغة البرمجة لمشاىدة برامج قناة الجزيرة بمتوسط ي
المتعمؽ بالمتابعة حسب الفئات العمرية، إرتفاعيا لدى الفئات األقؿ  18وتؤكد نتائج تحميؿ الجدوؿ رقـ

والتي عادة ال تيتـ  سنا، مما يكشؼ عف تغمغؿ القناة في أوساط مختمؼ الشرائح والفئات اإلجتماعية،
( نسبة 39-30، ولدى الفئة مف )%34.32( نسبة 29-20)مثمت عند الفئة مفبالبرامج اإلخبارية، و 

، كما أثرت الحالة الزواجية عمى عادة المشاىدة حيث مّثؿ متوسط المشاىدة المتقطعة أو 37.50%
متابعة النشرة الرئيسية ، وكشؼ التحميؿ إرتفاع %76.37الظروؼ عند المتزوجيف مف الجنسيفحسب 

، والعكس صحيح بالنسبة لمتابعة النشرة عامة عند غير العامميف %54.09عند العامميف بمتوسط 
 .%45.89بمتوسط 
وعمى مستوى كثافة المشاىدة سجمنا نسب متوسطة، وأف الذكور العامميف األكثر متابعة لمنشرة ،       

وحسب الفئات العمرية إرتفاعيا كمما إتجينا لمفئات ، %25وحسب المستوى التعميمي الجامعييف بػ 
 األكبر سنا، وأف أغمب المفردات تثؽ في المعمومات التي تبثيا قناة الجزيرة.  

( المتعمؽ بنسب المتابعة، 20أىـ برامج القنوات اإلخبارية فقد كشؼ الجدوؿ رقـ) وبخصوص      
(، وحظيت أغمب مف المفردات تتابع النشرة الرئيسية لمق %57.82أف  ، منتصؼ اليـو ناة )حصاد اليـو

البرامج الحوارية بنسب متوسطة ومقبولة حسب التحميؿ اإلحصائي الكمي وتجاوزت ثمث المفردات 
، وىذه البرامج ىي ) في العمؽ، حديث %33و %24أحيانا، وكانت نسب تمثيميا محصورة ما بيف 

 الثورة ، ما وراء الخبر، اإلتجاه المعاكس(
أما مف حيث التحميؿ الكيفي فتعتبر ىذه األرقاـ مرتفعة إذا أخذنا في الحسباف أف ىذه البرامج       

غير مشوقة وتقدـ مادة ثقيمة عمى النفس وتحتاج إلى خمفية معرفية تاريخية باإلحداث واألوضاع 
ب مفردات السياسية التي يتـ النقاش فييا، مما يجعؿ متابعتيا مممة وتتطمب تركيز، خاصة وأف أغم

عيفة كبرنامج )ببل حدود، ومف ، في حيف حظيت بعض البرامج بمتابعة ضالسفالعينة صغيرة 
، كما أثرت حالة النشاط عمى نسبة المتابعة، %13.60طف( حيث ال يتعدى متوسط متابعتيما واشن

، خاصة شابةتفاع المتابعة بيف الفئات الولـ تكف فروؽ واضحة بيف المتابعة عند الجنسيف ، وسجمنا إر 
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، مما يؤكد تنامي اإلىتماـ ضاع الجارية كبرنامج حديث الثورةتمؾ التي تعنى بشرح وتفسير األو 
بالبرامج اإلخبارية عمى غرار ما توصمت لو العديد مف الدراسات التي سبؽ اإلشارة إلييا. وتراوحت 

إختبلؼ في متابعة وخمصت النتائج إلى ، %64و %22نسب المتابعة حسب الفئات العمرية ما بيف 
، %60و 40البرامج الوثائقية بيف الجنسيف، حيث ترتفع بيف الذكور وتتراوح نسب تمثيميا ما بيف

 ، والفئات العمرية األكبر أكثر متابعة. %90و 20وتتشتت لدى اإلناث ما بيف
 50بيف  يمكف إستخبلص أف الفرض األوؿ تحقؽ بنسب عالية مف حيث عادات المشاىدة ما ووعمي
وبالنسبة لكثافة وحجـ %50، تمثؿ منيا قناة الجزيرة أكثر مف بخصوص البرامج اإلخبارية %70و

وأف أكثر المحددات الديمغرافية تأثيرًا عمى نمط  %50و30بيف المشاىدة بنسب مقبولة محصورة ما
وى التعميمي، المشاىدة وكثافتيا ىو الحالة النشاط وبدرجة أقؿ الحالة الزواجية والفئات العمرية والمست

 اإلجابات. وأقميا تأثيرا ىو محدد النوع الذي كشؼ عف تقارب بيف الجنسيف في أغمب
 في ضوء المعطيات والدرسات السابقة الفرض الثاني ونتائج تحميل بيانات 5-3-2

يرة يتضمف ىذا العنصر تحميؿ بيانات الفرض المتعمؽ بأسباب وعوامؿ جذب مشاىدة قناة الجز        
  43إلى  26، وشمؿ عمى الجداوؿ مف رية لدى مفردات العينةاإلخبا

 المستوى يوضح توزيع األسباب الذاتية لإلقبال عمى متابعة قناة الجزيرة حسب (62)الجدول رقم
 المستوى                      

 األسباب الذاتية
 المجموع أساسي ثانوي جامعي

 % ت % ت % ت % ت
 70.74 104 73.91 17 70.00 28 70.23 59 ثقافات األخرىالرغبة في اإلنفتاح عمى ال

 36.73 54 17.39 11 15.00 13 22.61 30 اليروب مف واقع التمفزيوف المحمي

 12.92 19 08.69 05 12.50 08 03.57 06 ألنيا تعبر عف تطمعاتؾ وأمالؾ

 63.94 94 26.08 18 42.50 25 40.47 51 تنمية الرصيد المعرفي والثقافي

 24.48 36 04.34 03 10.00 10 21.42 23 نيا قريبة مف رأيؾ في األحداثأل

 39.45 58 17.39 11 27.50 19 13.09 28 عدـ وجود قنوات إخبارية تمبي رغبتؾ

 40.13 59 26.08 13 10.00 17 26.19 29 جودة اإلخراج وجمالية الصورة
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 واالطبلعالثقافة األخرى، وتنمية المعرفة عمى  االنفتاحيبيف التوزيع بشكؿ عاـ أف الرغبة في       
 ،عمى التوالي% 38.7و%65.30ة الجزيرة بتمثيؿأعمى النسب كأسباب ذاتية لمشاىدة برامج قناتمثؿ 

و عمى جممة مف المبلحظات ىي الثقة في برامج قناة الجزيرة كناقؿ لؤلحداث والمعمومات  وىذا مؤشر
اإلخباري  يقدـ الجديد لممشاىد عمى المستوى التمفزيوف الخاصة ـ المحمية بأف وسائؿ اإلعبل انطباع

 بما %19.72( يمثؿ نسبة )اليروب مف واقع التمفزيوف المحميأف سبب  إلى االعتقادويرجع ىذا 
، ويؤكد بعض الرؤى التي وردت في والثقافي لممجتمع واالجتماعيإلى رفض الواقع السياسي  يشير

 االشتراكيوثقؿ اإلرث اإلعبلمي السياسي الذي ميز مراحؿ النظاـ  الجانب النظري المشيرة إلى رتابة
، صالخصو  وجو ، والذي مازاؿ يعيؽ تطور العمؿ الصحفي عموما والتمفزيوف عمىفي فترات سابقة

 المتميز بالطرح والمعالجة األحادية الجانب لؤلحداث.
المقدمة  ب باإلخراج والصورةتتعمؽ باإلعجا %21.76سباب الذاتية فتوزعت عمى أّف:أما باقي األ 

القناة مف  استفادة ، وىذا يبيفدـ وجود قنوات تمبي رغبة المشاىدترى ع %17.68في القناة، ثـ نسبة
ي متخصص في األخبار ، فبل يوجد تمفزيوف عربقناة العربية استثنينا، فإذا ضعؼ المنافسة العربية

غطي نقص التغطية باألفبلـ الوثائقية ، خاصة ، وأغمب القنوات بيف قوسيف اإلخبارية تبمعنى الكممة
عف آماؿ وتطمعات  و)التعبير ،%15.64)قرب القناة مف راي المفردات( بػػ ىووأف أقؿ النسب تمثيبًل 

، حيث يمثؿ يع حسب المستوى أي فروقات ممحوظةوال يكشؼ التوز ، % 06.80المفردات( بػػ 
 عند مختمؼ المستويات . السبباف األوالف في القراءة العامة أعمى النسب
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 يىضح تىسيع األسجبة الذاتيخ لإلقجبل علً متبثعخ قنبح الجشيزح حست النىع واإلقبمخ (27)الجدول رقم 

 اىَسز٘ٙ

 

 األسجبة اىزارٞخ     

ٍجَ٘ع رنشاس  ئّبس رم٘س

 30سٝفٞخ/ 38دضشٝخ/ 29سٝفٞخ/ 50دضشٝخ/ اإلجبثبد

 % د % د % د % د % د

 70.74 104 74.19 23 73.68 28 67.87 19 56.81 34 أخرى اإلنفتاح عمى ثقافات الرغبة في

 36.73 54 38.70 12 26.31 10 46.42 13 21.59 19 اليروب مف واقع التمفزيوف المحمي

 12.92 19 12.90 04 10.52 04 17.85 05 06.81 06 عف تطمعاتؾ وأمالؾ برػػألنيا تع

 63.94 94 64.51 20 78.94 30 60.71 17 30.68 27 افيػػتنمية الرصيد المعرفي والثق

 24.48 36 16.12 05 28.94 11 28.57 08 13.63 12 ألنيا قريبة مف رأيؾ في األحداث

 39.45 58 51.61 16 18.42 07 57.14 16 21.59 19 عدـ وجود قنوات إخبارية تمبي رغبتؾ

 40.13 59 48.38 15 36.84 14 42.85 12 20.45 18 جودة اإلخراج وجمالية الصورة

مع اختبلفات بسيطة في عمـو التوزيع، حيث يحتؿ سبب  24يمثؿ التوزيع امتدادا لمجدوؿ رقـ       
يوف وعدـ اإلقتناع ببرامج التمفز  %39.45لمفردات النسبة الثالثة بػ عدـ وجود قنوات أخرى تمبي رغبة ا

، حيث تحتؿ الرغبة في اإلنفتاح عمى لسابقةالنتائج ا، بما يؤكد %36.73المحمي النسبة الرابعة
في المناطؽ الحضرية عند  %56.81عمى، موزعة %70.74 ثقافات األخرى المرتبة األولى بػال

 عند اإلناث، %74.19لمناطؽ الريفية عند الذكورفي ا %67.81عند اإلناث و %73.68، والذكور
 ة الجزيرة بيف المناطؽ الريفية والحضرية.األسباب الذاتية لمتابعة برامج قنا بما يشير إلى تماثؿ

ة حسب موزع %63.94افي في المرتبة الثانية بػ ويأتي سبب مثيؿ ىو تنمية الرصيد المعرفي والثق
فتمثؿ لدى اإلناث، أما في المناطؽ الريفية  %78.94لدى الذكور و %30.27المناطؽ الحضرية إلى

مثيبل مف الذكور أف اإلناث أعمى ت المبلحظ، لدى اإلناث %64.20و%60.71لدى الذكور
، الذي قد يعود إلى إىتماـ ىذه الفئة ببرامج التمفزيوف أكثر مف الذكور بسبب بخصوص ىذا السبب

، وقد أكدت الدراسة السابقة حوؿ " المتغيرات المؤثرة في التغطية واجدىـ لفترات أطوؿ داخؿ المنازؿت
وعمى ة أكثر مف التأثيرات الوجدانية والسموكية عمى الجميور، اإلخبارية..." أف التأثيرات المعرفية لمقنا
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، طؽ الحضرية والريفية عمى التواليمف الذكور حسب المنا %28.57و %13.63 جانب أخر يرى
لدى اإلناث  %16.12و %28.94، ويمثؿ نفس السبب جزيرة قريبة مف رأييـ في األحداثأف قناة ال

ة الجزيرة تكتسب ثقة المفردات في البرامج مف التغطية الشاممة حسب المناطؽ ، وىذا يدؿ عمى أف قنا
 .لؤلحداث
 ىالجزيرة عمى المتابعة حسب المستو ل قناة يوضح توزيع األسباب المتعمقة بأساليب عم (82:)الجدول رقم

يبيف التوزيع حسب المستوى التعميمي أف أكثر األسباب المتعمقة بأساليب عمؿ القناة تجذب        
( عند المراسميف الفوري عبر أو المباشرونقؿ امج ىما)نقؿ األخبار بالصور( و)المفردات لمتابعة البر 

لدى الجامعيف، والسبب الثاني  %48.80ألوؿ أعمى تمثيؿ بػػ مختمؼ المستويات، حيث يمثؿ السبب ا
 %30.43ذوي التعميـ األساسي بػ لدى الثانوييف، وتساوي السببيف لدى  %55.00 يبًل بػاألعمى تمث

بما يشير ألىمية قيمة األنية وتأثير الصورة كدليؿ عمى مصداقية األخبار، ويأتي أسموب )التحميؿ 
، مما يدؿ عمى نجاعة األساليب التي عند مختمؼ الفئاتي المرتبة الثالثة المستفيض عف األحداث( ف

إعتمدت عمييا القناة خاصة في العقد األوؿ النطبلقيا، حيث عممت القناة عمى معالجة القضايا 
 ،في الفترة نفسيا إلى درجة تشابياالتي تميز فترة ما بشكؿ متواصؿ في مختمؼ البرامج  واألحداث

 المستوى                              
 تأثيرات أساليب الجزيرة

 المجموع أساسي ثانوي جامعي
 % ت % ت % ت % ت

 43.53 64 30.43 07 40.00 16 48.80 41 ار بالصورػػبػػؿ األخػػػنق
 46.25 68 30.43 07 55.00 22 46.42 39 بر المراسميفػػورية عػػؿ األحداث بفػػػنق

 32.65 48 26.08 06 22.50 09 39.28 33 تقديـ تحميبلت معمقة عف األحداث
 14.96 22 21.73 05 17.50 07 11.90 10 االعتماد عمى مصادر موثوقة

 13.60 20 13.04 03 10.00 04 15.47 13 استضافة شخصيات تثؽ بتحميبلتيا
 19.04 28 26.08 06 20.00 08 16.66 14 دميف ذوو كفاءةػػوجود مق

 18.36 27 21.73 05 20.00 08 16.66 14 ؿ األحداث بمصداقية ومينيةػػنق
 14.96 22 08.69 02 12.50 05 17.85 15 الحكومي عف اإلعبلـ تحضي باالستقبللية
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قناعويستشعر أىمية القضية جعؿ المشاىدت   ، وتتيح لمقناة إمكانية أكبر لمتأثير وتوجو المشاىد وا 
 .بطرحيا ووجية نظرىا في الموضوع

وقد أكدت الدراسة السابقة:" حوؿ المتغيرات المؤثرة في التغطية اإلخبارية..." أف تصدر قناة        
لؤلحداث، والتحميبلت عف الفوري والمباشر الجزيرة المرتبة األولى في درجة المصداقية بسبب النقؿ 

الطرح المختمؼ لآلراء، غير أف ىذاف السببيف األخيريف ال يحظياف و  وىامش االستقبللية ،األحداث
، لدى مختمؼ المفردات %14.96عند المفردات بحضور كبير حيث يمثؿ ىامش االستقبللية إاّل 

لدى المستوى  %08.69لدى الجامعييف و %17.85رغـ إنو يرتفع كمما إتجينا لممستويات األعمى بػ 
ويقؿ  %14.96ر الخبر بنفس النسبة العامة بػػ الثقة في مصاد ، ويحظى التمثيؿ بخصوصاألساسي

 كمما إتجينا لممستويات األعمى.
توزيع التكرارات ويحظى السبباف المتبقيف بالمينية وكفاءة مقدمي البرامج بتميؿ متوسط نسبيا بالنظر ل

تراجع الحضور القوي إلى  عمى التوالي. يؤشر ىذا التوزيع %19.04و %18.36لمفردات بػبيف ا
       معتدؿ ومتوسط .  تأثيرلمقناة عند الجميور إلى 

 يوضح توزيع األسباب المتعمقة بتأثيرات معالجة قناة الجزيرة لألحداث حسب المستوى (29:)الجدول رقم

 
تعمقة بتأثيرات القناة، حيث يتضح التمثيؿ المعبر ألغمبيا يشير التوزيع إلى تنوع األسباب الم      

والتغطية المتنوعة والشاممة لمقضايا بػ  %42.85عف ترجيح الجرأة في طرح المواضيع بػنسبة 

 المستوى               

 لجزيرةرات اــتأثي

 المجموع 23أساسي /  40ثانوي /  84جامعي/ 

 % ت % ت % ت % ت

 42.85 63 34.78 08 40.00 16 46.42 39 الجرأة والحرية في مناقشة المواضيع

 40.13 59 34.78 08 42.50 17 40.47 34 التغطية اإلخبارية الشاممة

 30.61 45 30.43 07 25.00 10 33.33 28 مؼ اآلراءػػػتػػػرح مخػػػط

 29.93 44 30.43 07 20.00 08 34.52 29 ربيةػػػايا العػػضػػاإلىتماـ الق

 15.64 23 13.04 03 17.50 07 15.47 13 رب العربيػػاإلىتماـ بقضايا المغ

 21.08 31 26.08 06 25.00 10 17.85 15 اإلطبلع ومعرفة الحقائؽ والمعمومات
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والمبلحظ أف القناة ال تيتـ بمعالجة قضايا المغرب العربي بالحجـ الكافي، حيث يمثؿ  ،40.13%
السبب لعدـ حصوليا عمى اإلعتماد لمعمؿ في الجزائر، ألف ، وقد يعود %15.64أضعؼ نسبة بػ 

 القناة تعالج باستمرار الوضع في تونس، وليبيا و إلى حدما موريتانيا والمغرب.  
 %46.42بػ يف يالجامعتمثيؿ لمسبب األوؿ عند  نبلحظ أعمى وعمى صعيد المستويات التعميمية     

ويأتي  %42.50، ويمثؿ السبب الثاني األعمى بػ %34.78واألمر نفسو عند المستوى األساسي بػ
طرح مختمؼ اآلراء ووجيات النظر في متوسط التمثيؿ لدي مختمؼ الفئات بما يقارب ثمث المفردات 

وىي نسبة معبرة في ظؿ تشتت التكرارات، مما يؤكد مختمؼ اآلراء التي تري في  %30.61ونسبة
احة بمثيبلتيا والمختمؼ، خاصة إذا ما قرنت ىذه المس قناة الجزيرة تمنح حرية أكبر لمرأي المعارض

كما يكشؼ التوزيع عمى فروقات طفيفة مف حيث تبايف المستويات ، أيف يتابع الجامعييف العربية، 
 بسبب جرأة طرح ومعالجة. -أكثر مف غيرىـ-برامج القناة 
 :جزيرة لألحداث حسب الفئات العمريةيوضح توزيع األسباب المتعمقة بتأثيرات معالجة قناة ال (30)الجدول رقم

 المستوى               
 تأثيرات الجزيرة

 المجموع 50-59 40-49 30-39 20-29
 % ت % ت % ت % ت % ت

 42.85 63 28.57 02 64.70 11 46.42 26 35.82 24 الجرأة والحرية في مناقشة المواضيع

 40.13 59 71.42 05 88.23 15 33.92 19 29.85 20 بارية الشاممةػػة اإلخػػيػػطػػالتغ

 30.61 45 57.14 04 82.35 14 17.85 10 25.37 17 ؼ اآلراءػػػمػػتػػرح مخػػػػط

 29.93 44 57.14 04 64.70 11 23.21 13 23.88 16 ربيةػػػػضايا العػػاإلىتماـ الق

 15.64 23 14.28 01 23.52 04 14.28 08 14.92 10 اإلىتماـ بقضايا المغرب العربي

 21.08 31 42.85 03 47.05 08 19.64 11 13.43 09 اإلطبلع ومعرفةالحقائؽ والمعمومات

(، تعبر أف أسباب متابعة برامج قناة 29-20يبيف الجدوؿ أف أغمب مفردات الفئة  العمرية )           
 %29.85و %35.82الشاممة( بنسبة، والتغطية اإلخبارية ة ىي )الجرأة في مناقشة القضاياالجزير 

( مع تمثيؿ أعمى نسبيا بػ 39-30)ئة عمى الترتيب، واألمر نفسو عند الفئة العمريةمف مفردات الف
، ما جاء في الجانب النظري الدراسةلسبب الثاني، وىذا يؤكد  %33.92، وسبب األوؿمل 46.42%

يع والمناقشة يء المواضحيث كشفت مختمؼ الدراسات العربية والغربية أف القناة تتميز بطرحيا الجر 
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التغطية )( حيث تمثؿ أسباب49-40)توزيع إلى حدما في الفئة العمرية، في حيف يختمؼ الالحرة ليا
عمى %82.35و % 88.23األعمى تمثيؿ بنسبة  (اآلراءاممة لؤلحداث، وطرح مختمؼ اإلخبارية الش

أعمى تمثبل فييا  ( حيث تمثؿ األسباب المذكورة50.59)، واألمر نفسو عند الفئة العمريةالتوالي
تجدىا في الجرأة  فئات الشباب تميؿ أكثر لمحماسة واإلثارة التيأف  وأعتقد أف ىذا التوزيع يعود إلى

التغطية الشاممة وطرح  اختارت، وتميؿ الفئات األكبر سنا لميدوء والعقبلنية وليذا والطرح المختمؼ
رغـ أف تمثيؿ ىذه  ،وتفيما ألبعادىارامج اإلخبارية مختمؼ وجيات النظر، وىي أكثر متابعة لمب

 تمثيؿب سبابوحظيت باقي اال، الفئات في العينة ضعيؼ نسبيا وال يعكس توزيع نسبيا تعبيرا قويا
عند الفئتيف العمريتيف األولى %23.21و %23.88)اإلىتماـ بالقضايا العربية( بػػلػبالنسبة فمتوسط 

وىذا أمر طبيعي ألف  %57.14و %64.70بػ واليتيفالم مرتفع عند الفئتيف التوالي، والثانية عمى
  .مف شبكتيا البرامجية % 90القناة أنشئت لئلىتماـ أساسا بالقضايا العربية والتي تمثؿ 

غرب العربي والجزائر عمى الخصوص وتتفؽ مختمؼ الفئات العمرية عمى نقص اإلىتماـ بقضايا الم
لؾ لعدـ الثقة في ، وقد يعود ذكؿ الفئات تقريبا أقؿ النسب عند حيث يمثؿ ىذا السبب في المتابعة

طبلع ومعرفة ، خاصة وأف السبب األخير المتعمؽ بػ )االالمقدمة مف طرؼ القناة حوؿ المنطقة أخبار
 %13.43حيث يمثؿ في الفئة األولى  ( يحظى بتمثيؿ ضعيؼ بيف المفرداتالحقائؽ والمعمومات

وفي العمـو فإف أكثر أسباب متابعة ، تمثيبل في العينة لفئتيف األكثروىما ا %19.11وفي الثانية 
برامج القناة واألخبار التي تبثيا تعود إلى الجرأة في مناقشة المواضيع و التغطية الشاممة وطرح 

 مختمؼ وجيات النظر.
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 :وعـداث حسب النزيرة لألحــناة الجــمقة بتأثيرات معالجة قــباب المتعــيوضح توزيع األس (31:)مـالجدول رق

 

رزبثغ ثشاٍج اىقْبح ىزم٘س ا اة اىزٜ رجؼوتكشؼ البيانات حسب النوع أف أكثر األسب          

 %41.77)االٕزَبً ثبىقضبٝب اىؼشثٞخ( ثْسجخ صٌ  %51.89ثْسجخ  )اىزغطٞخ اىشبٍيخ ىَخزيف اىقضبٝب(
 %31.64،ثـ)طرح مختمؼ اآلراء( بنسبة %40.50ثـ)الحرية والجرأة في مناقشة المواضيع( بنسبة

ه الفئة لحساب تغطية مختمؼ القضايا، ما يشير إلى تراجع شعار الحياد الذي ترفعو القناة لدى ىذوىو 
، ولـ يحظى سبب %17.51خاصة وأف السبب المتعمؽ باالطبلع ومعرفة الحقائؽ يمثؿ أخر نسبة بػ 

، والذي يعود في األساس لعدـ نقؿ األحداث عف %21.51االىتماـ بقضايا المغرب العربي إاّل بػ 
      الجزائر وليس المغرب العربي ككؿ لمسبب السابؽ ذكره.

)الحرية والجرأة ، دٞش َٝضو سجت ثذٞبد ٍٗصذاقٞخ أمجش ػْذ اإلّبس ثَْٞب رذظٜ قْبح اىجضٝشح        
، ثـ %29.41، ثـ)طرح مختمؼ اآلراء( بنسبة %36.04في مناقشة المواضيع( أعمى نسبة بػ 

  % 26.47ثـ  )التغطية الشاممة لمختمؼ القضايا(

 
 
 
 
 

 المستوى               
 تأثيرات الجزيرة

 المجموع إناث ذكور 
 % ت % ت % ت

 42.85 63 36.04 31 40.50 32 الجرأة والحرية في مناقشة المواضيع
 40.13 59 26.47 18 51.89 41 طية اإلخبارية الشاممةػػالتغ
 30.61 45 29.41 20 31.64 25 ؼ اآلراءػػمػػتػػرح مخػػػط

 29.93 44 16.17 11 41.77 33 ربيةػػضايا العػػالقباإلىتماـ 
 15.64 23 08.82 06 21.51 17 ربيػػػرب العػػػضايا المغػػػاإلىتماـ بق

 21.08 31 25.00 17 17.72 14 ائؽ والمعموماتػػاإلطبلع ومعرفة الحق
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 :الجزيرة مصدرا رئيسيا لألخبار حسب المستوىيوضح إعتبار  (23:)الجدول رقم
 

       
 
 
 
 
 

مصدرا  يعتبرونيا %48.97و مف المفردات أف قناة الجزيرة مصدر رئيسي لؤلخبار %27.21يعتبر
بمتابعة ميمة إذا  تحضيرغـ أنيا التزاؿ ثير القناة عمى المشاىديف أأحيانا في إشارة إلى تراجع ت

نيا مصدر رئيسي مما يشير إلى اإلىتماـ ال يعتبرو  %23.80ريف، ويؤكد ىذا اإلعتقاد أفجمعنا تكرا
 بالخدمة اإلخبارية أكثر كما جاء في مختمؼ الدراسات سمح لممشاىديف بإمكانيات أكبر في المعرفة

كما جاء في الدراسة حوؿ  يا، وتزايد المنافسة بينالتمفزيونية والمفاضمة بيف البرامج والمحطات
د و وجع حسب المستوى ويؤكد التوزي ،مفضائيات العربية""المتغيرات المؤثرة في التغطية اإلخبارية ل

المستوى الجامعي والثانوي  الجزيرة مصدرا رئيسيا لؤلخبار لدىبيف مف يعتبروف قناة نسبية فروقات 
 %25.00بػػ "نعـ" و %22.50بػ"ال" مف الجامعييف، و %28.57"بنعـ"، و %29.76حيث أجاب 
 مف الثانوييف. 

 :وعــسب النـبار حـضح مصادر األخيو  (33) :دول رقمـالج 
 
 
 
 
 

 

     

 المستوى        
 المصدر

 المجموع أساسي ثانوي جامعي
 % ت % ت % ت % ت

 27.21 40 26.08 06 22.50 09 29.76 25 نعـ
 23.80 35 04.34 01 25.00 10 28.57 24 ال

 48.97 72 69.56 16 52.50 21 41.66 35 أحيانا
 100 147 100 23 100 40 100 84 المجموع

 وعػػػػػػػػػػػػػػػػػالن          
 المصدر

 وعػػػػػػػالمجم اثػػػػػإن ورػػػػذك
 % ت % ت % ت

 19.72 29 25.00 17 15.18 12 ريػػػزائػػػوف الجػػػػزيػػػفػػػمػػالت

 65.30 96 63.23 43 67.08 53 رىػػػػػػػات أخػػيػػائػػػضػػػػف

 43.53 64 38.23 26 48.10 38 دػػػػػػػػئراػػػػػػالج

 12.24 18 08.82 06 15.18 12 ةػػػػػػػاإلذاع

 31.97 47 30.88 21 32.91 26 تػػػرنػػػػػػتػػػاألن
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حيث  مصادرالعمى  االعتمادي فيكشؼ توزيع البيانات عدـ وجود فروقات بيف الجنسيف        
اإلناث ونفس  لدى %63.23الذكور و لدى %67.08ندىما بػالمرتبة األولى ع تحتؿ الفضائيات

اإلناث عمى التمفزيوف المحمى أكثر مف  اعتمادالوحيد ىو  واالختبلؼاألمر مع باقي المصادر 
 .%08.82و %25.00اإلذاعة حسب التوزيع التالي:

." بعدـ صمت بحوث ودراسات سابقة كدراسة "أثر البث الفضائي..تؤكد ىذه البيانات ما تو       
وسائؿ اإلعبلـ..."  دراسة "أثرفروؽ دالة بيف الجنسيف في مشاىدة برامج التمفزيوف، كما أكدت  وجود

لؤلنترنت مف  واستعماالبعض نتائج ىذا التوزيع والتي أشارت إلى أف الذكور أكثر قراءة لمجرائد 
ف كانت ىذه الفروقات طفيفة – اإلناث  %32.91د الذكوراألنترنت عن استعماؿ، حيث يمثؿ -وا 

، وقد يعود السبب  %38.23عند الذكور و %48.10، أما الجرائد فتمثؿ %30.88وعند اإلناث 
 بيف الجنسيف. االجتماعيإلى فروقات الدور 

 وى:ـــب المستـسـار حـبـيوضح مصادر األخ (43:)مــدول رقــالج

ثـ  % 65.30يشير توزيع البيانات إلى أف التمفزيوف ىو المصدر األوؿ لؤلخبار بتمثيؿ         
بما يؤكد اإلستقطاب الذي مازاؿ يحظى بو التمفزيوف  %31.97ثـ األنترنت بػػ  %43.53الجرائد بػػ
األنترنت  خدماتعماؿ عند المفردات، وتنامي إست كما أف الجرائد ليا حضور جميور،عمى ال والتأثير

  حوؿ أثر البث الفضائي المباشر عمى الشباب"" ر، حيث كشفت ىذا الواقع الدراسةمجاؿ األخبا في
 المتمثؿ في تنامي اإلقباؿ عمى مشاىدة البرامج اإلعبلمية واإلخبارية، كما تعكس ىذه البيانات

 المستوى        
 المصدر

 المجموع أساسي ثانوي جامعي
 % ت % ت % ت % ت

 19.72 29 17.39 04 10.00 04 25.00 21 زائريػزيوف الجػػالتمف
 65.30 96 86.95 20 70.00 28 54.76 46 رىػائيات أخػضػف

 43.53 64 43.47 10 42.50 17 44.04 37 دػػػػرائػػالج
 12.24 18 08.69 02 12.50 05 13.09 11 ةػػػػػاإلذاع

 31.97 47 17.39 04 20.00 08 41.66 35 األنترنت
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 التوجيات النظرية حوؿ أىمية مقاربات التأثير المباشر.
عمى برامج التمفزيوف المحمي وعدـ الثقة  االعتمادوأكد التوزيع نتائج جداوؿ سابقة حوؿ تقمص       
تمثؿ المفردات التي تعتمد عمى التمفزيوف الجزائري  ال حيث ،عروضة فيورامج اإلخبارية المفي الب

خبار إاّل    %14.00كمصدر إعبلـ وا 
نحو  اتجيناعمى التمفزيوف يزداد كمما  االعتمادالمستوى التعميمي أف  تعكس القراءة حسبو         

 %86.95النحو التالي: مفردات عمى عند ال المستويات التعميمية األدنى حيث تعتبر مصدر لؤلخبار
 ويعود ذلؾ ،مف المستوى الجامعي %54.76مف المستوى الثانوي، و %70مف المستوى األساسي، و

عمى اإلذاعة عند مختمؼ  االعتمادوضعؼ  الوسائؿ المقروءة واألنترنت، استعماؿلعدـ المقدرة عمى 
أف المستويات  السموكيات.."يـ و ػػأثر وسائؿ اإلعبلـ عمى القد كشفت الدراسة حوؿ "وق ،المفردات

، والنفسية االجتماعيةفي قدرة وسائؿ اإلعبلـ عمى تعزيز مختمؼ األبعاد  اعتقاداً  األقؿ تعميما أكثر
 االطبلع كما يعزز التوزيع ىذا التوجو حيث يشير عند فئة الجامعييف إلى تنوع إستعماؿ المصادر في

 ، والجرائد%54.76يمثؿ  ففالتمفزيو خر عمى األخبار وال يوجد فروقات كبيرة بيف مصدر وأ
 % 25.00و التمفزيوف الجزائري  % 41.66واألنترنت  44.04%

 يوضح حاالت تفضيل مشاىدة قناة الجزيرة حسب النوع :  (53) :الجدول رقم

المبلحظ مف خبلؿ توزيع البيانات عدـ وجود فروقات دالة بيف الجنسيف في حاالت تفضيؿ        
 ألحداث الطارئة والميمة بػوأخبار قناة الجزيرة ، وتشير إلى أف أعمى تمثيؿ في حاالت امتابعة برامج 

 النوع                     
 الحاالت

 المجموع إناث ذكور
 % ت % ت % ت

 70.74 104 70.58 48 70.88 56 ةػػػػمػػػػاألحداث الطارئة والمي
 29.25 43 26.47 18 31.64 25 د مف األخبارػػػدـ التأكػػػة وعػػيػػػطػػػغػػػوض التػػػمػػػغ

 21.08 31 17.54 12 24.05 19 ميدث محػػزيوف المحمي لحػػؿ التمفػػدـ نقػػفي حالة ع
 21.08 31 20.58 14 21.51 17 بارػػػومات واألخػػمػػود تناقض في المعػػػالة وجػػػفي ح

 / / / / / / رىػػػػػػػػأخ
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 وبنفس التمثيؿ تقريبا بيف الجنسيف مما يشير إلى أف األخبار التي تبثيا الجزيرة ليا 70.74% 

وعدـ مصداقية عند مفردات العينة خاصة وأف النسبة الثانية تمثيبل في حاالت غموض التغطية 
حيث يفضميا  واستقطابياورغـ أف قناة الجزيرة فقدت جاذبيتيا  %29.25تأكد مف األخبار بػال

( وىو أمر أكثر أىمية فقط مف المفردات )في حالة وجود تناقض في المعمومات واألخبار 21.08%
، وقد كشفت عديد بيامش مف الثقة والمينية تحظىعف المصداقية إاّل أنيا التزاؿ  في التعبير

ونفس التمثيؿ اسات التي أشرت إلييا في ثنايا الدراسة إلى المصداقية والمينية التي تميز القناة الدر 
، وذلؾ بسبب عدـ نقؿ القناة لؤلحداث المحمي لحدث محمي التمفزيوفالسابؽ في حالة عدـ نقؿ 

 بالعمؿ في الجزائر. لبلعتمادالخاصة بالجزائر لعدـ منح السمطات الجزائرية 
 :يجين ثقخ مفزداد العينخ في األخجبر التي تجثهب الجشيزح حست المستىي (36) :الجدول رقم

 

    
         

 
 
 
 
 
، وأف ىذه الثقة % 22.44يوضح التوزيع أف تمثيؿ الثقة في برامج قناة الجزيرة ضعيؼ نسبيا بػ  

أجابوا بعدـ الثقة  %12.24مما يشير إلى تراجع المصداقية، خاصة وأف  % 65.30غير مستقرة بػ 
ف كانت ويعززىا أنيا موزعة عمى مختمؼ المستويات التعميم ،خبار التي تبثيا القناةفي األ ية وا 

، وقد يعود ذلؾ إلى أف الدراسة تمت في فترة ما يسمي بالثورات الشعبية األضعؼ تمثيبل دائما
ى ستو عمى الم اختبلفات، والتي أحدثت جزائربالمنطقة العربية خاصة أحداث ليبيا بحكـ قربيا مف ال

، نظرا لمتدخؿ األجنبي المباشر في الصراع الذي ترفضو أغمب الشعبي والرسمي حوؿ تأييدىا

 اىَسز٘ٙ       

 اىضقخ فٜ األخجبس

 اىَجَ٘ع أسبسٜ صبّ٘ٛ جبٍؼٜ

 % ت % ت % ت % ت
 22.44 33 17.39 04 17.50 07 26.19 22 نعـ

 12.24 18 13.04 03 10.00 04 13.09 11 ال

 65.30 96 69.56 16 72.50 29 60.71 51 أحيانا

 100 147 100 23 100 40 100 84 المجموع
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انا ، والتقارير والمراسبلت المغموطة أحيلممجتمعات العربية عامة واالجتماعيةالمكونات السياسية 
 دائية المواقؼ العيا قناة الجزيرة وغيرىا مف القنوات ، ثـ ثتبفييا أحيانا أخرى لؤلحداث التي  لمبالغاو 

الرعايا الجزائرييف ،حيث تحولت القناة مف ناقؿ  اتجاه، والممارسات العدائية الجزائر اتجاهالتي تبنتيا 
القناة عف سياسات  باالستقبللية، بما يفند القوؿ ؼ محايد إلى طرؼ أصيؿ في األحداثوطر 

، بعد تكاثرىا في العقد ات اإلخباريةحت تمثميا القنو كما يؤكد التوزيع المنافسة التي أصب، الحكومات
 .ة التي تعيد بثيا بالمغة العربيةاألخير، خاصة األجنبي

بالقناة  االنبيارأف مفردات العينة تجاوزت مرحمة  نسبة اإلجابة بعبارة "أحيانا" اعارتفويعطنا        
لذي ترفعو " الرأي ا بالشعار زاـوااللتوالدخوؿ في مرحمة شؾ وتساؤؿ حوؿ مصداقية القناة وحيادىا 

معينة مف ناة تتيح مساحة أكبر لبعض أطياؼ ، فقد كشفت الدراسات السابقة أف القوالرأي األخر"
   .المعارضة ، وتركيز عمى قضايا في بمداف معينة ذات خبلؼ مع الدولة التي تستضيؼ القناة

 مرية يوضح تقييم المفردات لقناة الجزيرة حسب الفئات الع (37) :الجدول رقم

 –في تقييميا لبرامج قناة الجزيرة  -حسب الفئات العمرية يشير التوزيع أف أغمب مفردات العينة   
 %38.80مج القناة ناجحة ومفيدة بػ أف برا(29-20متوسطة، حيث ترى فئة) ناجحة أومقبولة أوأنيا 

ض البرامج وبعضيا متوسط بػ أنيا ما بيف نجاح بع (59-50( و)39-30في حيف ترى فئتي)
 يمثؿ الفشؿ عند المفردات ، وال% 35.29( مقبولة ومتوسطة بػػ 49-40، وتراىا فئة )% 37.50

 ريةػمػػات العػػػئػػػالف               
 ـ البرامجػػػػيػػيػػػتق

 المجموع 50-59 40-49 30-39 20-29
 % ت % ت % ت % ت % ت

 31.97 47 28.57 02 29.41 05 25.00 14 38.80 26 يدةػناجحة ومف

 26.53 39 14.28 01 35.29 06 25.00 14 26.86 18 مقبولة ومتوسطة

 00.68 01 / / / / / / 01.49 01 وفاشمةبولة ػغير مق

 29.25 43 42.85 03 23.52 04 37.50 21 22.38 15 بعضيا ناجح وبعضيا متوسط

 08.84 13 14.28 01 11.76 02 08.92 05 07.46 05 بعضيا ناجح وبعضيا فاشؿ

 02.72 04 / / / / 03.57 02 02.98 02 بعضيا متوسط وبعضيا فاشؿ

 100 147 100 07 100 17 100 56 100 67 المجموع
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برامج القناة مقبولة  اعتبارإلى وتوضح القراءة التفصيمية ، %08.84بمختمؼ درجاتو أكثر مف 
، يف النجاح والفشؿ عند نفس الفئاتب ما اعتبارىا، ويزيد الفئات األكبر سنانحو  ااتجينومتوسطة كمما 

والتي يعود  ،، رغـ تقييميا اإليجابي في عمومياروقات في تقييـ البرامج حسب السفمما يكشؼ عف ف
مفردة،  67 (29-20فئة)حيث يبمغ عدد المفردات في  ،العينةإلى التمثيؿ المتبايف ما بيف الفئات في 

نضجا تميؿ إلى تقيـ  األكثرو  سنا األكبر ئاتالف ومف جية أخرى أفمفردة،  17 (49-40وفئة)
  .ما بيف النجاح والتوسط والضعؼ متزفو  متنوع

 يوضح تقييم المفردات لقناة الجزيرة حسب النوع والمستوى (38:)الجدول رقم

ناجحة يشير التوزيع حسب النوع والمستوى أف فئة الجامعييف مف الذكور في أغمبيا تعتبر برامج القناة 
، %02.43كميا إال  عف فشؿ بعضيا أو ، ولـ يعبر%31.70و %36.58 مقبولة بنسبة ومفيدة أو

منيا وأبدى  %40وييف عف نجاح بعضيا وقبوؿ بعضيا بنسبة ، في حيف أبدت فئة الثان%07.31و
األساسي عف  نجاح البعض وقبوؿ البعض وفشؿ البعض أآلخر، وعبر ذوو المستوى %04و 08%

 %27.27ونجاح بعضيا وفشؿ بعضيا بػ %27.27، ونجاحيا بػ %36.36 قبوليا عموما بنسبة
في  ،مفردة79مجموع مفردات الذكور البالغ  %07.59عف الفشؿ الجزئي إال أيضا، وال يمثؿ التعبير

عمى التوالي بما  %27.84و  %31.64 حيف يبمغ متوسط نجاح كمي أو جزئي لبرامج قناة الجزيرة
 .ذلؾ عف وأف الجامعييف منيـ أكثر تعبيرا يعني أف الذكور يبدوف تقيما إيجابية مف برامج القناة

 اىْ٘ع                  

                 

 

 رقٌٞٞ األخجبس

 اىَجَ٘ع ئّبس رم٘س

 % د أسبسٜ ّ٘ٛصب جبٍؼٜ أسبسٜ صبّ٘ٛ جبٍؼٜ

 % د % د % د % د % د % د

 31.97 47 33.33 04 13.33 02 37.20 16 27.27 03 28.00 07 36.58 15 ّبجذخ ٍٗفٞذح

 26.53 39 16.66 02 20.00 03 27.90 12 36.36 04 20.00 05 31.70 13 ٍقج٘ىخ ٍٗز٘سطخ

 00.68 01 / / / / / / / / / / 02.43 01 ٗفبشيخ غٞش ٍقج٘ىخ

 ثؼضٖب ّبجخ

 ٗثؼضٖب ٍز٘سظ

09 21.95 10 40.00 03 27.27 11 25.58 05 33.33 05 41.66 43 29.25 

ثؼضٖب ّبجخ 

 ٗثؼضٖب فبشو

03 07.31 02 08.00 01 09.09 03 06.97 03 20.00 01 08.33 13 08.84 

ثؼضٖب ٍز٘سظ 

 ٗثؼضٖب فبشو

/ / 01 04.00 / / 01 02.32 02 13.33 / / 04 02.72 

 100 147 100 12 100 15 100 43 100 11 100 25 100 41 اىَجَ٘ع
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 مجمؿ برامج القناة بنسبةإيجابيا ل برف عف تقييمالتوجو تقريبا حيث عكما أف اإلناث أبديف نفس ا
 وات المستوى األساسي بنسبة، واألمر نفسو لدى ذمتوسطة أجبف إنيا ناجحة أو 27.90و 37.20%
 مف المستوى الثانوي عف نجاح البرامج في مجمميا. %13.33، في حيف لـ يعبر إالفمني 41.66%
ناجحة  تقارب إلى حد التماثؿ في تقييـ البرامج بأنياوفي العموـ يكشؼ التوزيع حسب النوع        

، في الجامعييف أكثر لنفس التقييـ، أما مف حيث المستوى فقد إتجيت فئة ومفيدة لدي أغمب المفردات
فاشمة حيف تتجو فئة الثانوييف أكثر إلى إعتبار أف بعض البرامج ناجحة، وأخرى متوسطة ونسبة قميمة 

، وتميؿ فئة المستوى األساسي مف الذكور إلى نفس تقييـ فئة الثانوييف، قعوىو التمثيؿ األقرب لموا
التحميؿ إلى أف برامج قناة الجزيرة تمقى نجاح وقبوؿ كبير  ناليصؿ ب، واإلناث إلى تقييـ فئة الجامعييف

 .لدى مفردات العينة
 النوع و المستوىيوضح رأي المفردات في مقدمي البرامج في قناة الجزيرة حسب  (93:)الجدول رقم

     النوع و      
 المستوى     
 الرأي

 المجموع اإلناث الذكور
 أساسي ثانوي جامعي أساسي ثانوي جامعي

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت
 53.06 78 33.33 04 73.33 11 48.83 21 54.54 06 60.00 15 51.21 21 دي األداءػػػػيػػج
 46.93 69 66.66 08 26.66 04 51.16 22 45.45 05 40.00 10 48.78 20 ءاألدا وليػبػػمق

  / / / / / / / / / / / / / يئ األداءػػػس
 100 147 100 12 100 15 100 43 100 11 100 25 100 41 المجموع 

 

زع ما بيف األداء يوضح الجدوؿ أف رأي المفردات في مقدمي برامج قناة الجزيرة إيجابي ويتو           
، وانعداـ التقييـ السمبي، مما يدؿ عمى المينية العميا %46.93واألداء المقبوؿ بػ  %53.06ػالجيد ب

التي يتميز بيا طاقـ التنشيط لمقناة ليؤكد مختمؼ التحميبلت التي تري أف أحد أسباب نجاح القناة 
، ويشير التوزيع بيةالعر  تنحدر مف مختمؼ الدوؿ لمتركيبة البشرية التي تعمؿ بيا، والتي المينية العالية

عف اإليجابية مف باقي الفئات  أف الثانوييف لدى الجنسيف أكثر تعبيرا باستثناءإلى نفس النتيجة 
، وأف ذوات المستوى األساسي مف اإلناث األقؿ عند اإلناث 73.33%عند الذكور، و %60.00بػ

 ود ىذا لمستواىـ التعميميمنيـ بػ )أداء مقبوؿ(، وقد يع %66.66حيث أجاب  ،بيةتعبيرا عف اإليجا
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 ال يمكنيـ مف التقييـ بشكؿ جيد. البسيط الذي
 سب النوع و المستوىــزيرة حــناة الجــور وستوديوىات قــردات في ديكـــيوضح رأي المف (40:)الجدول رقم

 النوع و      
 المستوى   

 الرأي

 المجموع اإلناث الذكور
 يأساس ثانوي جامعي أساسي ثانوي جامعي 

 % ت % ت % ت % ت % ت  ت % ت
 57.82 85 75.00 09 80.00 12 46.51 20 54.54 06 56.00 14 58.53 24 نعـ

 40.81 60 25.00 03 20.00 03 51.16 22 45.45 05 44.00 11 39.02 16 إلى حد ما
 01.36 02 / / / / 02.32 01 / / / / 02.43 01 ال

 100 147 100 12 100 15 100 43 100 11 100 25 100 41 المجموع
 

ات األخبار والبرامج بنسبة استديوىو  المفردات تبدي إعجابيا بديكور يبيف التوزيع أف أغمب          
تمثؿ فئة غير المعجبة إال  ، في حيف الع المفردات المعجبة كميا وجزئياوىو مجمو  98.63%
ى إال إلختبلفات بسيطة فبخصوص ، وال يشير التوزيع حسب النوع والمستو مف المفردات 01.36%

، ولدى اإلناث في %58.53لذكور في فئة الجامعييف بػ اإلجابة بػ" نعـ" نجد أف أعمى تمثيؿ لدى ا
" عند الجامعيات بػ إلى حد ما، وأف أعمى تمثيؿ لممجيبيف بػ "%75.00فئة المستوى األساسي بػ 

ىات البرامج لقناة الجزيرة ويعود ذلؾ حيث يبلحظ أف اإلناث عموما أقؿ إعجابا بإستديو  51.16%
، ثـ أف طبيعة برامج اإلخبارية ال لجمالية والديكور أكثر مف الذكورإلىتماـ ىذه الفئة بالجوانب ا

غير أف قناة ، ييزات ضوئية وصوتية عالية الدقةتتطمب ديكورات جمالية كبيرة بقدر ما يتطمب تج
وقد قامت ، ة، لجمب وشد المشاىد لبرامجيافي كؿ مر لتجديد إستديوىاتيا  باستمرارالجزيرة تسعي 

، وفي العمـو تجد الديكورات المستخدمة ات والمؤثرات الصوتية والضوئيةمؤجرا بتجديد اإلستديوى
 إعجابا وقبوال لدى مفردات العينة.
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 المستىي النىع و الجشيزح حست ثجينيزيكالمفزداد  إعجبةيىضح  (41:)الجدول رقم

 

   اىْ٘ع   

 ٗاىَسز٘ٙ    

 

 اإلجبثخ

 المجمىع اإلّبس اىزم٘س

 أساسي ثانوي جامعي أساسي ثانوي جامعي

 % د % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 68.02 100 66.66 08 80.00 12 74.41 32 54.54 06 52.00 13 70.73 29 ّؼٌ

 02.72 04 / / / / / / 09.09 01 / / 07.31 03 ال

 29.25 43 33.33 04 20.00 03 25.58 11 36.36 04 48.00 12 21.95 09 جضئٞب

 100 147 100 12 100 15 100 43 100 11 100 25 100 41 اىَجَ٘ع

 

مفردة أو  100المفردات أبدت إعجابيا بجينريؾ قناة الجزيرة حيث عبر يوضح التوزيع أف أغمب 
وعمى مستوى  ،ؾعدـ إعجابيـ بالجينيري %02.72ولـ يبدي إال  %68.02جميـ عف ذلؾ بنسبة 

أكثر تعبيرا عف ىذا اإلعجاب بمختمؼ المستويات التعميمية ولـ نسجؿ أي  اإلناث فإفّ  فروقات النوع
إجابة سمبية عندىا وقد يعود إلى الحس الجمالي لئلناث مقارنة بالذكور، ولـ يكشؼ التوزيع حسب 

يبيف تقارب بيف نسبة اإلعجاب  تقارب تمثيؿ الثانوييف لدى الذكور الذي باستثناءالمستوى التعميمي 
الشعار عند  وتعتبر الفئة الوحيدة التي لـ ترفض %48.00و %52.00الكمي والجزئي بالجينيريؾ بػ 

، حيث حصؿ عمى عميو شعار القناة مف جوائز دوليةوتأتي ىذه النتيجة لتؤكد ما حصمت  ،الجنسيف
عالمية المختمفة التخصصات، كما أف جائزة خامس أفضؿ عبلمة تجارية مف بيف كبريات الشركات ال

، وليذا لـ تتخمى القناة عنو ولـ يفقد جاذبيتو عبيريةالشعار يحمؿ مزاوجة بيف الصفات الجمالية والت
مع  أعمى دقة يمثؿ شعارىا منذ إنطبلقتيا، وقد قامت ىذه السنة بتحسينو بمؤثرات صوتية وضوئيةو 

 إحتفاظو بنفس الخصائص التعبيرية واإلخراج.
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 والمستوى: يوضح رأي المفردات في مواصفات الضرورية لمقدمي البرامج في قناة الجزيرة حسب النوع(24)الجدول رقم

 اىْ٘ع ٗ

             

 اىَسز٘ٙ         

 

 اإلخزٞبس

 اىَجَ٘ع اإلّبس اىزم٘س

 أساسي ثانوي جامعي أساسي ثانوي جامعي

 % د % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 17.68 26 / / 29.41 05 23.25 10 / / 08.69 02 21.95 09 ٗاىَظٖشاىْٖذاً 

 77.55 114 87.50 07 82.35 14 76.74 33 47.82 11 65.21 15 82.92 34 اىيغخ ٗاألداء

اىَؼيٍ٘بد ػِ 

 اىَ٘ض٘ع

 

16 

 

39.02 

 

13 

 

56.52 

 

04 

 

17.39 

 

21 

 

48.83 

 

06 

 

35.29 

 

03 

 

37.50 

 

63 

 

42.85 

  /  /  /  /  /  /  / أخشٙ

 

في تقييـ المفردات لمواصفات مقدي برامج قناة الجزيرة عبروا في مجمميـ عمى أف المغة           
مرة عف ىذه  114وأجاب  %77.55ىـ مواصفات حيث يمثؿ أواألداء مف طرؼ مقدـ البرنامج ىي 

ي المعمومات عف ، وتأتز بيا مقدمي ومنشطي برامج القناةالصفة بما يشير إلى المينية التي يتمي
مف  يـوأغمب %17.68و لـ ييتـ بالمظير والينداـ إال  %42.85الموضوع في المرتبة الثانية بػنسبة 

حسب النوع أو  اختبلفاتفئة اإلناث وىو أمر طبيعي عند ىذه الفئة ، وماعدا ىذا لـ يشر التوزيع إي 
 المستوى عف فروقات واضحة عف التوزيع اإلجمالي.      

 :المستىيحست  ويهتم ثهبالجشيزح  المىضىعبد التي  تعزضهب قنبح يىضح  (43) :قمالجدول ر

 

 اىَسز٘ٙ      

 

 اىَ٘اضٞغ

 اىجبٍؼٜ

 

 اىَجَ٘ع أسبسٜ اىضبّ٘ٛ

 % د % د % د % د

 10.20 15 13.04 03 12.50 05 08.33 07 القضايا الدولية
 21.76 32 26.08 06 22.50 09 20.23 17 القضايا العربية

 68.02 100 60.86 14 65.00 26 71.42 60 مييماك
 100 147 100 23 100 40 100 84 المجموع    

يبيف الجدوؿ أف أغمب مفردات العينة أنيا تيتـ بالقضايا العربية والدولية المعروضة في قناة       
إلى مفردة، حيث تمثؿ اعمى نسبة لدى مختمؼ المستويات وتصؿ  100و %68.02الجزيرة بنسبة 
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، %21.76بػ  ىتماـ القضايا العربية المعروضة في المرتبة الثانيةأتي االيو ،عند الجامعييف71.42%
لدى ذوي المستوى األساسي،  %26.08لدى الثانوييف،%22.50لدى الجامعييف%20.23موزعةعمى

برز ، وي% 08.33ا عند الجامعييفأعبلى %10.20ماـ بالقضايا الدولية إال بػنسبةوال يحظى اإلىت
 التوزيع إىتماـ المفردات بمختمؼ أنواع األخبار والقضايا العربية والعالمية.

والتوجو الدولي لمقناة التي تيتـ بمعالجة كؿ القضايا بما فييا الدولية ، غير أف ضعؼ التمثيؿ نسبيا 
ات عف قناة الجزيرة لـ تعد المصدر األبرز الستقاء المعموم أفّ  بخصوص القضايا العربية يؤشر إلى

الشؤوف العربية، وذلؾ بسبب تنوع المصادر مف جية، وتعدد القنوات اإلخبارية الموجية لممشاىد 
العربي، كما يكشؼ التوزيع أف فئة الجامعييف أكثر إىتماما بالقضايا الدولية والعربية عمى حد سواء، 

  مقارنة بباقي الفئات.      
 - يات والدرسات السابقةنتائج تحميل الفرض الثاني في ضوء المعط 
الرغبة في ىو  ،قناة الجزيرةاألسباب الذاتية لمتابعة البرامج تحميؿ البيانات أف أكثر  كشؼي      
عند مختمؼ  %52الـ واإلطبلع عمى األحداث بمتوسط تمثيؿيجري في الععمى ما  االنفتاح

الوجدانية والسموكية، وتقارب  المستويات التعميمية، وأف األسباب المعرفية أكثر تمثيبل مف األسباب
بيف الجنسيف، وفروؽ بينيما في المناطؽ  ىذا التمثيؿ لدى المقيميف بالمناطؽ شبو الحضرية

 مما يشير إلى الثقة في برامج القناة. %70و  60الحضرية، حيث يمثؿ متوسط ىذه األسباب ما بيف 
أساليب النقؿ بالصور والنقؿ الحي أما بخصوص األسباب المتعمقة بأساليب العمؿ أو التغطية فإف 

والفوري عبر المراسميف يمثؿ أكثر اسباب اإلقباؿ حيث يمثؿ متوسط التمثيؿ حسب المستوى التعميمي 
واألسباب المتعمقة بمينية وكفاءة مقدمي البرامج بنسب متوسطة، وىذا يدلؿ عمى تأثير  44.74%

شاىد وقد أكدت معطيات سابقة أف البث تكنولوجية اإلتصاؿ في مصداقية األخبار وفي جذب الم
 أثر بشكؿ واضح عمى الخدمة اإلخبارية.  الفضائي المباشر

وبخصوص األسباب المتعمقة بتأثيرات المعالجة فإف جرأة الطرح والتغطية الشاممة أىـ عوامؿ الجذب 
في ىذا ، وأف  ووجود فروقات طفيفة بيف المستويات التعميمية %40لبرامج قناة الجزيرة بتمثيؿ يفوؽ 
 الجامعييف يمثموف أعمى النسب.
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 عف الحماسة كالطرح الجريء لدى الفئات العمرية األقؿ سنا وفي ويرتفع تمثيؿ األسباب التي تعبر
 .% 80و 30العمـو فإف التعبير حسب الفئات العمرية عالي إجماال ويتراوح ما بيف 

ة في مؤخرة األسباب والتي أعتقد أف ذلؾ يعود وجاءت متابعة القناة لتغطية أخبار المنطقة المغاربي
لنقص التغطية الخاصة باألحداث في الجزائر بسبب منع السمطات القناة مف العمؿ. وقد تـ التركيز 

 عمى المحدد التعميمي بسبب طبيعة األسئمة التي تتميز بطابعيا التقييمي.  
يث ترتفع نسب التغطية الشاممة كما كشؼ التحميؿ فروقات بيف الجنسيف في أسباب المتابعة ح

إلى  ، بينما تحظى األسباب التي تشير%46.83واإلىتماـ بالقضايا العربية عند الذكور بمتوسط 
 .%32.72الحياد والمصداقية كالطرح المختمؼ لآلراء بنسب أعمى عند اإلناث بمتوسط 

عتبارىا مصدرا رئيسيا فقد عبرت  المفردات عف ثقة متوسطة ولـ وعمى مستوى الثقة في أخبار القناة وا 
 توجد فروؽ دالة حسب المستوى التعميمي.  

مف بيف التمفزيوف  %65.30وفيما يخص مصادر األخبار فقػػد إحتمت الفضائيات أعمى تمثيؿ بػ
عمى  بيف الجنسيف، وتعتمد اإلناث أكثرالجزائري والجرائد واإلذاعة وألنترنت مع وجود فروقات 

وأف اإلعتماد عمى التمفزيوف يزداد كمما إتجينا إلى المستويات األقؿ تعميميا، التمفزيوف الجزائري، 
 وتنوع المصادر لدي الجامعييف. 

وحوؿ حاالت تفضيؿ قناة الجزيرة فقد جاءت حاالت األحداث اليامة في المرتبة األولى وحاالت 
الجنسيف في ىذا وعدـ وجود فروؽ بيف  %49.99الغموض في المرتبة الثانية ويمثؿ متوسطيما 

ما بيف  %43.87بمتوسط  الخصوص، في حيف أكد توزيع الثقة في أخبار القناة عمى تمثيؿ مقبوؿ
دائما وأحيانا وعمى مستوى تقييـ أداء القناة كاف إيجابيا في مجممو حيث ترى أغمب مفردات الثقة 

عضيا ناجح والبعض ( بأف ب59-50( و)39-30( بأنو مفيد وناجح، والفئات)29-20الفئة العمرية)
( متوسط في المجمؿ، وحسب النوع فإف فئة الجامعييف الذكور 49-40األخر متوسط، وتراه فئة )

، ويكشؼ التحميؿ إلى تقارب حسب النوع وتبايف %34.14أكثر إعتقادا في نجاح البرامج بمتوسط 
 حسب المستوى، وأّف برامج القناة تمقى قبوال لدى أغمب مفردات العينة.

 ، ويرتفع%49.99مقدمي البرامج في القناة فيـ جيديف إلى مقبوليف لدى مفردات العينة بمتوسط أما 
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 اإلناث وعبر الثانوييف أكثر عف اإليجابية. دىذا التعبير عن
، وعدـ وجود %98.63وعمى مستوى الديكور واإلستديوىات فقد لقيت إعجابا كبيرا لدى المفردات بػ 

مفردة عبروا عف إعجابيـ الكمي أو الجزئي 143وكؿ المفردات تقريبافروؽ بيف النوع والمستوى، 
 بجنيريؾ قناة الجزيرة الذي ناؿ خامس أقوى عبلمة تجارية بيف مختمؼ الشركات العالمية.  

واألداء والمعمومات عف الموضوع ىما أىـ المواصفات مواصفات مقدـ البرامج فإف المغة  وحوؿ      
، وأف أىـ البرامج تمؾ التي تيتـ بالقضايا العربية %60.20سطيما حسب المفردات ويمثؿ متو 

 والعالمية عمى حد سواء في إشارة إلى عالمية القناة.  
ناة الجزيرة يعود إلى جرأة الطرح، وشمولية المعالجة، يمكف القوؿ أف أىـ أسباب متابعة قوليذا 

نسب التمثيؿ عالية في المجمؿ ما بيف ، واالستفادة مف تكنولوجيات اإلتصاؿ وكانت ومينية األداء
 .%90و 40
  :طيات والدراسات السابقةـوء المعـصل الثالث في ضـالف ونتائج ميل بياناتـتح 5-3-3

 يتناوؿ ىذ العنصر البيانات المتعمقة بتأثيرات قناة الجزيرة عمى القيـ المجتمعية المرتبطة بالخدمة
نعكاساتيا السموكية، بما فيي    56إلى 44ا بيانات مقياس اإلتجاىات ويضـ الجداوؿ مف اإلخبارية وا 

 وى:ــــتــســوع والمـــنــالب ـــســـرة حــزيـاة الجــنـــار قـــية آثــح  نوعـــيوض (44:)مـــدول رقـــالج

وأف  ،% 80.27ع أف لقناة الجريرة أثار إيجابية عند أغمب مفردات العينة بنسبة يشير التوزي           
 %86.16بإيجابية التأثيرات يساوي  متوسط نسبة المجيبيف كثر شعورا بذلؾ حيث يمثؿأالذكور 

الجداوؿ  بالبرامج اإلخبارية كما بينت اىتماما، ويعود ذلؾ ألف الذكور أكثر %74.68ولدى اإلناث
، رغـ أف الجنسيف أبدوا توجيا إيجابيا نحو تأثيرات برامج القناة، كما يؤكده تمثيؿ السابقة والدراسات

 النوع            
 والمستوى   
 ثاراآل

 المجموع اإلناث الذكور
 أساسي ثانوي جامعي أساسي ثانوي جامعي

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت
 80.27 118 58.33 07 86.66 13 79.06 34 90.90 10 92.00 23 75.60 31 إيجابية

 19.72 29 41.99 05 13.33 02 20.93 09 09.09 01 08.00 02 24.39 10 سمبية

 100 147 100 12 100 15 100 43 100 11 100 25 100 41 المجموع
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ويكشؼ التوزيع حسب المستوى أف الجامعييف مف  %19.72المجيبيف بسمبية التأثيرات، بنسبة 
كبر مفردات األنسب ال الرتفاعوقد يعود ذلؾ  %24.39عف سمبية التأثيرات بنسبة  الذكور أكثر تعبيرا

، منحيـ مفاضمة وتقيما أدؽ لمبرامج، بالنظر لمتابعاتيـ المكثفة لؤلخبار مما يسنا في فئة الذكور
 االرتفاعويعود ىذا  %41.99ند فئة التعميـ األساسي بػوأعمى تمثيؿ لدى اإلناث بيذا الخصوص ع

 باألساس لضعؼ تمثيميا لدى اإلناث ومجمؿ المفردات.
، لدى مفردات العينةوتأثيرا إيجابيا  انطباع: أف لقناة الجزيرة يمكف القوؿ لما سبؽ واستخبلصا        

وتوعية المشاىد العربي بقضاياه ، كما كشفت جداوؿ سابقةبسبب المعالجة والتغطية الشاممة لئلحداث 
ما يذكي روح البحث ، مشاىد معرفة الحقائؽ وطرح األسئمةمعالجة التي تحقؽ لمموكسر الرتابة وجرأة 

 .لمعمومة والخبر االنتباه، ويشد لتحريوا
 امة:ـــوع واإلقــــنــالب ــســح رةـــزيــاة الجــنـــرات قـــيـيوضح  تأث (45) :مـــدول رقـــالج

 اىْ٘ع ٗاإلقبٍخ               

 

 اىزأصٞشاد

 اىَجَ٘ع اإلّبس اىزم٘س

 30ريفية/ 38حضرية/ 29ريفية/ 50حضرية/
 % د % د % د % د % د

 31.29 46 20.00 06 34.21 13 37.93 11 34.00 17 السياسيةواالقتصادية التعرؼ عمى المعمومات
 58.50 86 60.00 18 71.05 27 55.17 16 50.00 25 عمى العالـ وما يحدث فيوالتعرؼ 

 26.53 39 20.00 06 42.10 16 31.03 09 16.00 08 تزيد مف ثقافتؾ في مختمؼ المياديف
 25.17 37 20.00 06 23.68 09 34.48 10 24.00 12 تفسير القضايا غير المفيومة
 35.37 52 30.00 09 42.10 16 44.82 13 28.00 14 تزيد مف اىتمامؾ باألخبار

 08.16 12 16.66 05 07.89 03 06.89 02 04.00 02 ليا عبلقة بتخصصؾ واىتماماتؾ 
 17.00 25 16.66 05 05.26 02 27.58 08 20.00 10 تحسيف مستواؾ المغوي

يجري  تنفس عما تشعر بو مف ضيؽ لما
 مف أحداث

09 18.00 05 17.24 05 13.15 / / 19 12.92 

 06.80 10 / / 05.26 02 10.34 03 10.00 05 رفبؤال رجؼيل أمضش
 08.16 12 03.33 01 / / 24.13 07 08.00 04 ضقخ ثبى شؼ٘س رجؼيل أمضش

 / / /  / / / /  / أخشٙ
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رفية أكثر مف التأثيرات المبلحظ مف خبلؿ توزيع البينات تأثير برامج القناة عمى الجوانب المع        
يحدث في العالـ،  لقناة تساعدىـ عمى التعرؼ عمى ماا أف %58.50أجابحيث  النفسية،

، منيـ أثرت معموماتيـ السياسية واإلقتصادية %31.29زادتيـ إىتماـ باألخبار، و %35.37و
، ية والسموكية نسب منخفضةحسنت مستواىـ الثقافي، في حيف تمثؿ األبعاد النفس %26.53و

، ويرى تفاؤالتجعميـ أكثر  %06.80فقط أف برامج تزيد مف الثقة بالنفس، وأف  % 08.16وأجاب 
أف برامج القناة تمثؿ شحنة تنفيس عما يختمج مف ضيؽ في النفس مف األوضاع، وتمثؿ  12.92%

ـ بأنيا تساعدى %25.17بعد اإلدراكي نسب متوسطة حسب التوزيع العاـ، حيث قاؿ التأثيرات ذات ال
يتابعوف البرامج  %08.16، وتحسف مف مستواىـ المغوي %17.00القضايا المبيمة، و عمى تفسير

 بالتخصص العممي. لعبلقتيا
حيث خمصت قة تؤكد القراءة األولية ليذه المعطيات النتائج التي توصمت ليا بعض الدراسات الساب

.." إلى تفوؽ التأثيرات المعرفية عمى الوجدانية ات المؤثرة في التغطية اإلخباريةالمتغير الدراسة حوؿ "
والسموكية التي تتركيا قناة الجزيرة، وتنافي القوؿ بأف القناة تعتمد عمى األسموب العاطفي إللياب 

، حيث خمصت الدراسة حوؿ " اتقضايا الوطنية الداخمية لمحكومحماس الجماىير عمى حساب ال
" أف القناة إستطاعت أف تجد نوع مف التوازف في قناة الجزيرة وصناعة الرأي العاـالخطاب اإلعبلمي ل

 خطابيا اإلعبلمي بيف مختمؼ التيارات الفكرية واإليديولوجية، أو التوزاف بيف العقؿ والعاطفة. 
ع نسب تمثيؿ اإلناث في التأثيرات المعرفية مقارنة وتعكس القراءة الجزئية تبايف حسب النوع حيث ترتف

اإلجتماعي  ، ويعود ذلؾ لدور%66.17ف بخصوص التعرؼ عمى األحداثبالذكور، ومثمت نسبي
كة في الحياة العامة، أما التأثيرات اإلدراكية  فترتفع في أغمبيا عند ر الذي يجعميف أقؿ اندماجا ومشا
 المستوى وتحسيف القضايا واألحداث المبيمة، كتفسير ارميف األخبالذكور خاصة المتعمقة بمضا

، وال تفوؽ نسب %10.29و %18.98اإلناث ولدى التوالي، عمى %22.78و %27.84بػ المغوي
كما  .%05.06ولدى الذكور  %07.35لمتابعة بالتخصص العممي بػ ا ارتباطاإلناث إال في حالة 

لعنصر  %17.72الخصوص أيضا فمثمت نسبيـ بيذا ورترتفع التأثيرات السموكية والنفسية عند الذك
بالثقة، ولـ تمثؿ  رالشعو لعنصر  %13.92، لمتفاؤؿالميؿ  لعنصر %10.12و ،التنفيس عف الضيؽ
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، ويعود ىذا التبايف حسب الترتيب المذكور أنفا %01.26و %02.53و %07.35 إالّ  لدى اإلناث
بما تبثو التمفزيونات عمى ىذا  كثر تأثراأالتالي بيف الجنسيف ألف الذكور أكثر إىتماما باألخبار وب

 المستوى .
 ( عندالثبلثة األولى العناصر)أما القراءة حسب مكاف اإلقامة فبلحظنا تفوؽ التأثرات المعرفية 

لدي المقيميف  %41.37المقيميف بالمناطؽ شبو الريفية عند الذكور، حيث مثؿ متوسط ىذه التأثيرات 
والعكس بالنسبة لئلناث مف المقيميف بالمناطؽ الحضرية  %33.33مقابؿ  بالمناطؽ شبو الريفية

يمات بالمنطؽ شبو الريفية عند المق%33.33، وعند المقيمات بالمناطؽ الحضرية %49.12بتمثيؿ 
ى المقيميف بالحضر مف الجنسيف لد(%32.89و%16.00)بمتوسط نفسو لمتأثيرات اإلدراكية واألمر

لمقيميف بالمناطؽ شبو حضرية ويبلحظ إرتفاع نسب تمثيميـ لدى ا (%25.00،%39.65و)
وعمى مستوى التأثيرات السموكية  ،رنة بالمقيميف بالمناطؽ الحضريةبخصوص التأثيرات اإلدراكية مقا

والنفسية وجود تقارب في المجمؿ بيف مناطؽ اإلقامة مف حيث توزيع نسب التمثيؿ حيث تمثؿ في 
، وتمثؿ في المناطؽ شبو الريفية لدى اإلناث %06.36الذكور ولدى  %12.00المناطؽ الحضرية 

 لدى الذكور، ولـ يوجد أي تمثيؿ لدى اإلناث. 17.23%
ور تكشؼ القراءة حسب النوع واإلقامة أف اإلناث أكثر تأثرا بالجوانب المعرفية والذك         

نب المعرفية واإلدراكية ارا بالجو ، وأف مقيمي المناطؽ الحضرية أقؿ تأثبالجوانب اإلدراكية والسموكية
 النفسية. و نب السموكيةاوتقارب بخصوص الجو 
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 ةــيــة الزواجــالــة والحـفـيـب الوظــســرة حــزيــاة الجــنــرات قــيــأثـيوضح  ت (46:)مــدول رقــالج

تماثؿ إلى حدما حالة النشاط والحالة الزواجية بخصوص التأثيرات المعرفية عند  يبيف التوزيع        
 %52.50العامميف حيث يمثؿ التعرؼ عمى األحداث أعمى النسب لدى المتزوجيف والعازبيف بػ 

وتبايف إلى حدما عند غير  %20.00و %25.00مى التوالي وتنمية المعارؼ الثقافية ع %57.77و
لدى العازبيف وعنصر  %23.91لدى المتزوجيف و %42.75العامميف حيث يمثؿ العنصر األوؿ 

حسب الترتيب المذكور، وىذا يشير إلى تأثير حالة  %58.69و %75.00التعرؼ عمى األحداث 
 لزواجية فيما يخص التأثيرات المعرفية المرتفعة في عموميا عند الفئات.النشاط أكثر مف الحالة ا

أما الػتأثيرات اإلدراكية فمتوسطة في المجمؿ وتختمؼ مف عنصر إلى أخر حيث يمثؿ متوسط 
لدى غير العامميف وتوزيع  %19.15لدى العامميف و %29.44العنصر األوؿ) تفسير القضايا..( 
الة الزواجية عند الفئتيف، ومتوسط العنصر الثاني)زيادة اإلىتماـ متساوي ليذه النسب حسب الح

لدى غير العامميف، واألمر نفسو بالنسبة لعنصر  %36.68لدى العامميف و %35.22باألخبار..(
)لتحسيف المستوى المغوي( مع ضعؼ التمثيؿ في المجمؿ خاصة لدى فئة العازبيف غير العامميف 

 الوظيفة و حالة النشاط
 

 راتػػػػػيػػػأثػػػػالت    

 المجموع 62/  عاملغير  85/  عامل
 46/أعزب  16/متزوج  45/أعزب  40/متزوج 

 % ت % ت % ت % ت % ت
 31.29 46 23.91 11 43.75 07 33.33 15 32.50 13 اىزؼشف ػيٚ اىَؼيٍ٘بد اىسٞبسٞخ ٗ االقزصبدٝخ

 58.50 86 58.69 27 75.00 12 57.77 26 52.50 21 ٞٔـشف ػيٚ اىؼبىٌ ٍٗب ٝذذس فـاىزؼ

 26.53 39 32.60 15 31.25 05 20.00 09 25.00 10 يف اىَٞبدِٝـزـل فٜ ٍخـزـبفـرضٝذ ٍِ صق

 25.17 37 19.56 09 18.75 03 28.88 13 30.00 12 ش اىقضبٝب غٞش اىَفٍٖ٘خـٞـسـرف

 35.37 52 35.87 16 37.50 06 35.55 16 35.00 14 رضٝذ ٍِ إزَبٍل ثبألخجبس

 08.16 12 06.52 03 12.50 02 11.11 05 05.00 02 القخ ثزخصصل ٗإزَبٍبرلــىٖب ػ

 17.00 25 19.56 09 18.75 03 11.11 05 20.00 08 ٘ٛـــ٘اك اىيغــرذسِٞ ٍسز

 ٝجشٛ ٍِ رْفس ػَب رشؼش ثٔ ٍِ ضٞق ىَب

 أدذاس

03 07.50 08 17.77 01 06.25 07 15.21 19 12.92 

 06.80 10 06.52 03 18.75 03 04.44 02 05.00 02 رجؼيل أمضش رفبؤال

 08.16 12 06.52 03 18.75 03 02.22 01 12.50 05 رجؼيل أمضش صقخ ثْفسل
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ر حالة النشاط في الجوانب اإلدراكية أيضا، وأف العامميف أكثر تأثرا ، بما يؤكد تأثي%11.11بنسبة 
ببرامج قناة الجزيرة في الجوانب المعرفية واإلدراكية، وفيما يخص التأثيرات النفسية نبلحظ ضعؼ 

وعند المتزوجيف منيـ  %12.63تمثيميا عند مختمؼ الفئات حيث ال يزيد متوسطيا عند العامميف 
 %14.58وعند المتزوجيف منيـ  %10.73ولدى غير العامميف  %08.14 والعازبيف 08.33%
التعبير رغـ ضعؼ تمثيمو اإلختبلؼ حوؿ طبيعة معالجة القناة ، ويعكس ىذا %09.41والعازبيف

لـ ، حيث (1)المتزنة كما جاء في الدراسة حوؿ تحميؿ خطاب القناة السابؽ ذكرىا في الفصؿ الرابع
ػػرار في أكثر الحاالت ودراسات بالمعالجة قابيًا لدى مفردات العينة ، رغـ اإلتترؾ إنطباعًا نفسيًا إيج
لمقضايا لمقػػنػػاة، دوف أف ننسي تأثير أحداث الربيع العربي عمى إجابات  ءالشاممة والطرح الجري

 .المفردات وىو ما ينسجـ مع المعطيات النظرية لتأثير األحداث البارزة واليامة في توجيات الجماىير
 حـسـت  المسـتـىي زحـشيــالج تأثـيــزاد قـنــبح يىضح  (47) :مــدول رقــالج

يبيف التوزيع حسب المستوى التعميمي تأثير برامج القناة في الجوانب المعرفية واإلدراكية              
 لدى الجامعييف %36.07عند مفردات العينة حيث يمثؿ متوسط الفئات عمى النحوالتالي: أكثر

وى األساسي يوضح متوسط النسبة أف التمثيؿ لدى ذوي المست %46.37لدى الثانوييف، 39.16%
                                                 

(
1

  194أّظش اىصفذخ  –( 

 اىَسز٘ٙ                  

 اىزأصٞشاد

 اىَجَ٘ع أسبسٜ صبّ٘ٛ جبٍؼٜ

 % د % د % د % د

اىزؼشف ػيٚ اىَؼيٍ٘بد اىسٞبسٞخ ٗ 

 االقزصبدٝخ
27 31.76 13 32.50 06 26.08 46 31.29 

 58.50 86 60.86 14 62.50 25 55.29 47 ٍب ٝذذس فٞٔاىزؼشف ػيٚ اىؼبىٌ ٗ
 26.53 39 52.17 12 22.50 09 21.17 18 رضٝذ ٍِ صقبفزل فٜ ٍخزيف اىَٞبدِٝ

 25.17 37 13.04 03 25.00 10 28.23 24 رفسٞش اىقضبٝب غٞش اىَفٍٖ٘خ
 35.37 52 39.13 09 37.50 15 32.94 28 رضٝذ ٍِ إزَبٍل ثبألخجبس

 08.16 12 / / / / 14.11 12 زخصصل ٗإزَبٍبرلىٖب ػالقخ ث
 17.00 25 30.43 07 17.50 07 12.94 11 رذسِٞ ٍسز٘اك اىيغ٘ٛ

رْفس ػَب رشؼش ثٔ ٍِ ضٞق ىَبٝجشٛ 

 ٍِ أدذاس
09 10.58 07 17.50 03 13.04 19 12.92 

 06.80 10 13.04 03 05.00 02 05.88 05 رفبؤالرجؼيل أمضش 
 08.16 12 08.69 02 05.22 02 09.41 08 رجؼيل أمضش صقخ ثْفسل
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يرتفع كمما إتجينا إلى المستويات األقؿ تعميما، وعمى مستوى الجوانب اإلدراكية فإف متوسط نسبة 
 –التخصص العممي بالمتابعة عبلقة التكرارات المتعمقة إستثناء وقد تـ- %24.70الجامعييف كانت 

، يوضح التوزيع %27.53ذوي المستوى األساسي ولدى %26.66ف اف المتوسط لدى الثانوييوك
 تقارب التمثيؿ بيف الفئات وال توجد فروؽ دالة بينيا.

وفي فئة الثانوييف  %08.62لتكرارات في فئة الجامعييفأما التأثيرات السموكية فكاف متوسط ا      
متوسط الفئات وىنا البد أف نشير إلى أف إرتفاع ال %11.59، وفي فئة المستوى األساسي 09.24%

المستوى  نسبة تمثيميما الضعيفة مف مجموع المفردات خاصة ذويإلى  األقؿ مستو تعميما يعود
ثـ أف تأثير الفئات التعميمية أكثر بالجوانب المعرفية ثـ اإلدراكية  اعموم ويبيف التوزيع، األساسي

  .، وأف الفئات األقؿ مستوى أكثر تأثيرا بياالسموكية والنفسية
 حـســت  الفــئـبد العــمـزيخ: زحـشيـالج تـأثـيـزاد قــنـبح ح ـىضـي (48) :مـول رقدـالج

 

 اىفئبد             

 اىزأصٞشاد
 اىَجَ٘ع (50-59) (40-49) (30-39) (20-29)

 % د % ت % ت % ت % ت

 31.29 46 71.42 05 41.17 07 19.64 11 34.32 23 واإلقتصاديةالسياسية التعرف عمى المعمومات
 58.50 86 100 07 88.23 15 53.57 30 56.66 34 التعرف عمى العالم وما يحدث فيو

 26.53 39 71.42 05 64.70 11 17.85 10 19.40 13 الميادين تزيد من ثقافتك في مختمف
 25.17 37 57.14 04 47.05 08 19.64 11 20.89 14 ومةـالمفي يرـغ سير القضاياـتف

 35.37 52 71.42 05 58.82 10 28.57 16 31.34 21 خبارتزيد من إىتمامك باأل
ىتماماتكبليا عالقة   08.16 12 / / / / 03.57 02 14.92 10 تخصصك وا 

 17.00 25 42.85 03 29.41 05 14.28 08 13.43 09 ويــتحسين مستواك المغ
 تنفس عما تشعر بو من ضيق لما يجري

 من أحداث
06 08.95 05 08.92 06 35.29 02 28.57 19 12.92 

 06.80 10 14.28 01 11.76 02 05.35 03 05.97 04 تفاؤالتجعمك أكثر 
 08.16 12 28.57 02 23.52 04 07.14 04 02.98 02 تجعمك أكثر ثقة بنفسك

 

( األكثر تأثرا ببرامج قناة الجزيرة سواء 49-40)العامة لمجدوؿ أف الفئة العمرية تبيف القراءة           
 %64.70، ويمثؿ متوسطيا في التأثيرات المعرفية اإلدراكية أوالسموكية النفسية المعرفية أو التأثيرات
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، غير أف ىذه تفقد بعضا %23.52والتأثيرات السموكية النفسية  %45.09 وفي التأثيرات اإلدراكية
 مف قوة تعبيرىا ألف الفئة ضعيفة التمثيؿ لدى مفردات العينة. 

حيث  ،واإلدراكية ( أكثر تعبيرا  لمتأثيرات المعرفية29-20)العمرية الفئة يؿأف تمث يمكف إعتبارليذا 
  %16.51و %30.35 (39-30فئة)ولدى ال عمى التوالي %20.14و%36.79سبةيمثؿ متوسط الن

وال يمكف إعتبار أنيا  %57.13، و%80.94( فإف متوسط ىذه التأثيرات 59-50)عند الفئةو 
 مفردات فقط. 07تمثيبل ألنيا تتكوف مف األعمى

تكشؼ ىذه التوزيعات تزايد تأثير البرامج اإلجبارية عمى الفئات الشابة مف المجتمع وىي إنعكاس 
لدرجة اإلىتماـ المتزايد عندىا باألخبار، ضعؼ التمثيؿ بخصوص التأثيرات السموكية والنفسية ، مما 

عتمد عمى تأجيج ت ال ة الجزيرة، وأنياضايا التي تتناوليا قنايشير إلى المعالجة المتزنة لؤلحداث والق
 االنطباع، غير أف ىذا وتحمؿ الخمفياتبقدر ما تكشؼ الوقائع وزوايا األحداث  المشاعر والعواطؼ

تعالج القضايا والممفات المحمية الجزائرية بسبب عدـ  يبقى يحتاج إلى تأكيد بإعتبار قناة الجزيرة ال
 وجود مراسميف.
 إلنعكاسات من متابعة قناة الجزيرة حسب النوع واإلقامة:يوضح ا (49:)الجدول رقم

يكشؼ توزيع البيانات أّف لقناة الجزيرة إنعكاسات  أكثر عمى اآلثار المرتبطة بالواقع المحمي،         
وىو ما يشير إلى أمريف  %42.17أعمى نسبة بػ (العربياط مف الوضع المحمي و حب)اإلمثؿحيث ي
 ىما:

 اىْ٘ع ٗاإلقبٍخ         

 

 اىزأصٞشاد

 اىَجَ٘ع بســـــاإلّ ٘ســـاىزم

 30ة/ػػيػػػػػفػػري 38ة/ػػػػريػػػحض 29ة/ػػػػيػػػػفػػػري 50ة/ػػػػريػػػػحض
 % د % د % د % د % د

 25.17 37 16.66 05 21.05 08 31.03 09 30.00 15 تمجيد الثقافة الغربية واليجـو عمى المحمي
 31.29 46 30.00 09 28.94 11 34.48 10 32.00 16 ات العربيةالتحريض ضد الحكوم

 42.17 62 40.00 12 34.21 13 51.72 15 40.00 20 والعربي ؾ المحميػػػتشعرؾ باإلحباط مف واقع
 17.68 26 23.33 07 15.78 06 20.68 06 14.00 07    دوانيةػػػيـ العػػرس قػػػغ
 15.64 23 10.00 03 18.42 07 17.24 05 16.00 08 ة لؾػػػػالمخالف اآلراءض ػػرف
  / / /  /  /  / رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخ
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الصورة السمبية لمتغطية اإلخبارية لمقنوات الحكومية والرسمية التي تقدـ خطاب غير حقيقي  - 
الجزء السمبي لمواقع العربي، ولعؿ ىذا ما يفسر إزدياد مشاعر  ـأف القناة إستطاعت أف تقدلمواقع، ثـ 

 ؽ لثقافةمف المفردات ترى أف القناة تسوّ  %25.17، ويساند ىذا التمثيؿ أف ط عند المشاىداإلحبا
ف كاف في ىذا الخصوص القناة تروج لقيـ الديمقراطية وحرية الرأي الغربية وتنتقد الثقافة المحمية ، وا 

تمثيؿ لدى مفردات  وحقوؽ اإلنساف وىي قيـ إيجابية في الثقافة الغربية، ويساند ىذا التحميؿ ضعؼ
 نسبةاألخر ب أو في الرأي العدوانية إتجاه المخالؼ مشاعرالمتعمقة بغرس قيـ و  بلنعكاساتلالعينة 
    %15.64برفض اآلراء المخالفة بنسبة  المتعمقة واالنعكاسات، 17.68%
لمحمية الحكومات ا ضد والبلفت في الجدوؿ أف ما يقارب ثمث المفردات ترى أف القناة تحرض      
، ويعود ذلؾ عمى إعتقادي بسبب أحداث الثورات الشعبية التي عرفتيا المنطقة %31.29بنسبة 

العربية في اآلونة األخيرة، ورغـ تطرؼ القناة أحيانا في التغطية لؤلحداث لصالح القوى الشعبية التي 
وأغمب القنوات قد أطاحت باألنظمة في الدوؿ التي شيدت األحداث نتيجة تسارع األحداث وكثافتيا 

، مف جية ثانية مشروعية مطالب وتقع في أخطاء التغطية بغض النظر عف قصدية الخطأ مف عدم
جتماعي ضد السواد مف ي الشعوب العربية ف قتصادي وا  ظؿ أنظمة مارست استبداد سياسي وا 

 مواطنييا.
وص التحريض ضد القراءة حسب النوع واإلقامة إرتفاع التمثيؿ عند الذكور بخص وتشير       

الحضرية ما بيف المقيميف في المناطؽ  %33.24الحكومات ولو بفارؽ طفيؼ حيث مثؿ المتوسط 
واألمر ينطبؽ عمى مختمؼ االنعكاسات األخرى بإستثناء عنصر  %29.47والريفية، ومتوسط اإلناث

ومتوسط %19.55 حيث أف متوسط تمثيميف ،الذكور ناثالذي يفوؽ تمثيؿ اإل العدوانية يـغرس ق
 التوزيع إرتفاع التمثيؿ في المجمؿ عند المقيميف بالمناطؽ شبو الحضرية يبيف كما %17.34الذكور

  .مقارنة  بالمناطؽ الحضرية ببرامج القناة أو الريفية بما يعكس إىتماـ أكبر
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 جيةيفة والحالة الزواـزيرة حسب الوظـناة الجـيوضح اإلنعكاسات من متابعة ق (50:)الجدول رقم

بلحظ أف عػػدـ وجود فػػروؽ واضحة بيف المفػػردات في اإلنعكاسات حسب حالة النشاط ، ي        
لدى  %34.11الفئتيف بػ أعمى نسب عند وتمثؿ بالنسبة لمشعور باإلحباط مف الواقع المحمي والعربي

، وبالمقابؿ يميؿ غير العامميف إلى اإلعتقاد أكثر بأف القناة لدى غير العامميف %37.09العامميف و
واألمر نفسو  %22.35ولدى العامميف  %29.03تعمؿ عمى تمجيد الثقافة الغربية ونقد المحمي بنسبة

عند غير العامميف  %37.09امميف والع عند %27.05نسبة بػ (لتظاىر ولمتحريض ضد الحكومةػ )ال
وينطبؽ ذلؾ مع العبارتيف األخيرتيف، مما يشير إلى تأثير حالة عدـ النشاط عمى حالة اإلستياء أكثر 

د لؤلوضاع العربية ػوالناق ءببل ألسموب المعالجة الجريػتأثرا و تق األكثر ئةػمف األوضاع وأف ىذه الف
 ئة.ػالشعورية والنفسية ليذه الف ناة وينسجـ مع الحالةػالذي تنتيجو الق

، حيث ينظر المتزوجوف في اإلجاباتوبخصوص التوزيع حسب الحالة الزواجية يكشؼ عف تبايف 
ف كانت ضعيفة –العامموف وغير العامميف  بسمبية أكثر لمقناة وترتفع نسب تمثيميـ  فيما يخص  -وا 

لدى العامميف  ،عمى التوالي %12.00و %14.00بػ (فةرفض اآلراء المخال)و( غرس قيـ العدوانية)
ذا مقارنة بتمثيؿ غير المتزوجيف الذيف ػلدى غير العامميف منيـ وى %50.00و %31.25، ومنيـ

تمثيميـ في ىذا الخصوص، وىي نتيجة تابعة لبلستنتاج األوؿ بما يعكس تأثير الوضعية  تقؿ نسب
 ناة.   ػػمى إنعكاسات متابعة برامج القػع اإلجتماعية

 

 اطـــشــالة النــة و حـــفـيــالوظ          
 
 راتــــيـــأثــــتـــال   

 المجموع 62/  نــاشــــطر ــيــغ 85/  نـــاشـــــط
 46/أعزب  16/متزوج  45/أعزب  40/متزوج 

 % ت % ت % ت % ت % ت
 25.17 37 20.75 11 43.75 07 26.31 10 18.00 09 المحمي جيد الثقافة الغربية واليجـو عمىتم

 31.29 46 32.07 17 37.50 06 31.57 12 22.00 11 الحكومة ضد تشجعؾ عمى التظاىروالتحريض
 42.17 62 47.16 25 50.00 08 34.21 13 32.00 16 تشعرؾ باإلحباط مف واقعؾ المحمي والعربي

 17.68 26 18.86 10 31.25 05 10.52 04 14.00 07 ة ػػػػيػػدوانػػػـ العػػػػيػػػرس قػػػغ

 15.64 23 13.20 07 50.00 08 05.26 02 12.00 06 ؾػػة لػػػفػػػالػػػالمخ اآلراءض ػػػرف
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 المستوىزيرة حسب ــاة الجـــنــة قـــسات من متابعاـــكــيوضح اإلنع (51:)جدول رقمال
 

 ميميــالتع وىـــالمست        
 الـــتـــأثــيـــــرات

 المجموع 23أساسي/  40ثانوي/  84جامعي/
 % ت % ت % ت % ت

 21.76 37 26.08 06 30.00 12 22.61 19 المحمي جيد الثقافة الغربية واليجـو عمىتم

 18.36 46 30.43 07 40.00 16 27.38 23 الحكومة تشجعؾ عمى التظاىر والتحريض ضد
 29.25 62 52.17 12 40.00 16 40.47 34 تشعرؾ باإلحباط مف واقعؾ المحمي والعربي

 15.64 26 26.08 06 20.00 08 14.28 12 ةػػػػيػػػػدوانػػػػػـ العػػػيػػػػرس قػػػػػػغ
 14.96 23 30.43 07 17.50 07 09.52 08 ؾػػػة لػػػفػػػالػػػالمخ ءاآلراض ػػػرف

 

 عمى الفئات األقؿ مستو تعميما حيث يمثؿ أثير إنعكاسات قناة الجزيرة أكثريكشؼ التوزيع أف ت        
عند الجامعييف. %22.85عند الثانوييف%29.50عندالمستوى األساسي%33.03متوسط كؿ العبارات

)التشجيع عمى التظاىر ضد الحكومة..( أعمى النسب عند مختمؼ حباط..( و)الشعور باإلويمثؿ
 ،%30.43الفئات ويأتي )رفض اآلراء المخالفة( في التمثيؿ الثاني عند ذوي المستوى األساسي بػ 

كثر بما يشير إلى إعتماد القناة عمى األسموب العاطفي في مخاطبة الجميور بالنظر إلى تأثيرىا أ
، وتأييد أيضا اآلراء التي تذىب إلى أف القناة تتيح مساحة أكبر لبعض األدنى تعميما عمى المستويات

ف كاف األمر نسبي لدى مفردات العينة بإعتبار  التوجيات الفكرية والسياسية عمى حساب األخرى ، وا 
التمثيؿ الضعيؼ في المجمؿ، ومف جية أخرى قد يعود اإلعتقاد بأف القناة تعمؿ أو تساىـ في 

في النظاـ العربي وتزامف الدراسة مع  السيئتحريض واإلحباط مف واقع الحاؿ لوجود ىذا الواقع ال
التوجو لدى  اتوى أخر مف التحميؿ فإف تفسير ىذوعمى مس،  اث ربيع الشعوب العربية كما تسمىأحد

ـ شفاؼ المفردات يعكس تمؾ الصورة النمطية الباىتة التي كرسيا اإلعبلـ العمومي في توفير إعبل
ونزيو وعدـ وجود إعبلـ عربي منافس لمقناة، نتيجة حالة الخوؼ والحذر الذي تتعامؿ بو األنظمة 

 بخصوص الخدمة اإلخبارية خاصة المرئية والمسموعة منيا.          العربية مع شعوبيا
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 رية:ـمــئات العــفـالب ــســزيرة حـاة الجـــنــة قـــكاسات من متابعـيوضح  اإلنع (25) :مـــدول رقــالج
 

 اىفئبد اىؼَشٝخ              

 اىزأصٞشاد
 اىَجَ٘ع (50-59) (40-49) (30-39) (20-29)

 % د % ت % ت % ت % ت

 21.76 37 42.87 03 47.05 08 19.64 11 22.38 15 المحمي تمجيد الثقافة الغربية واليجـو عمى
 والتحريض ضد تشجعؾ عمى التظاىر

 الحكومة 
18 26.86 14 25.00 09 52.94 05 71.42 46 18.36 

 29.25 62 85.71 06 70.58 12 37.50 21 34.32 23 والعربي تشعرؾ باإلحباط مف واقعؾ المحمي
 15.64 26 28.57 02 29.41 05 16.07 09 14.92 10 دوانية ػػـ العػػيػػرس قػػغ
 14.96 23 57.14 04 29.41 05 10.71 06 11.94 08 ض اآلراء المخالفة لؾػرف

بعض ما خفي مف  يؤكد توزيع البيانات عمى أف القناة إستطاعت أف تقدـ رؤية إعبلمية تكشؼ        
، حيث أجمعت مفردات العينة وبمختمؼ تصنيفاتيا الفئوية أف برامج القناة تسبب المنطقة الرمادية

فع ىذه النسب عند وترت %80و %30اإلحباط مف الوضع المحمي والعربي الراىف بنسب ما بيف 
      الفئات العمرية األكبر سنا.  

بأف القناة تسوؽ لمثقافة  اً إعتقاداألكثر  (29-20وتشير القراءة الجزئية أف الفئات األقؿ سنا)       
ألف إرتفاع التمثيؿ في الفئتيف  %26.86و %22.38الغربية وتحرض ضد الحكومات المحمية بنسبة 

الضعيؼ في مفردات العينة بما يؤكد نتائج جداوؿ سابقة ويتناسب مع  األخيرتيف يعود لتمثيميما
اإلجتماعي عند ىذه الفئة : أّف نمو إلىتذىب خمصت لو بعض نتائج الدراسات السابقة حيث 
، خاصة وأف تمثيميـ في اإلنعكاسات ذات البعد (1)يساعدىـ عمى إدراكيـ لظروؼ البيئة اإلجتماعية

)رفض اآلراء لعنصر %11.94، و)غرس قيـ العدوانية(لعنصر %14.92النفسي ضعيؼ نسبيا بػ
و يعكس التوزيع توافؽ نسبي لمختمؼ الفئات العمرية في الموقؼ مف اإلنعكاسات السمبية  المخالفة(

ما  دافػػ)اإلحباط ..، والتحريض( والمذاف يجنصري ػلمقناة، والتي كانت ضعيفة في المجمؿ بإستثناء ع
 ميز بو المشاىد.    تويكشؼ الوعي العاـ الذي أصبح ي ،يبررىما في الواقع

 
 

                                                 
(

1
  342اىسؼٞذ ثٍ٘ؼٞضح ، ٍشجغ سبثق، ص –( 
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 ب النوع ــســم، حــيــارات المرتبطة بالقــبــو العـــردات نحــات المفــيبين إتجاى (35)م:ـــدول رقــج
 اىْ٘ع             

 اىؼجبسح

 اىَجَ٘ع اإلّبس اىزم٘س اىذسجخ

 % د % د % د

 

 

 ئثذاء اىشأٛ

1 06 07.59 01 01.47 07 04.76 

2 08 10.12 05 07.35 13 08.84 

3 38 48.10 40 58.82 78 53.06 

4 25 31.64 19 24.05 44 29.93 

5 02 02.53 03 03.79 05 03.40 

 03.18 03.26 03.11 بهـــدح اإلتجـــش

 

اإلّزَبء ىَذٞطل 

 اىؼشثٜ

1 08 10.12 03 04.41 11 07.48 

2 13 16.45 09 13.23 22 14.96 

3 33 41.77 38 55.88 71 48.29 

4 18 22.78 14 20.58 32 21.76 

5 07 08.86 04 05.88 11 07.48 

 03.06 03.10 03.03 بهـــدح اإلتجـــش

 

ئرخبر ٍ٘فق ٍِ 

 األخش

1 06 07.59 08 11.76 14 09.52 

2 22 27.84 20 29.41 42 28.57 

3 24 30.37 10 14.70 34 23.12 

4 24 30.37 23 33.82 47 31.97 

5 03 03.79 07 10.29 10 06.80 

 02.97 03.01 02.94 بهـــدح اإلتجـــش

 

 

 اىطَ٘ح

1 08 10.12 04 05.88 12 08.16 

2 15 18.98 13 19.11 28 19.04 

3 28 35.44 32 47.05 60 40.81 

4 24 30.37 16 23.52 40 27.21 

5 04 05.06 03 04.41 07 04.76 

 03.01 03.01 03.01 بهــــدح اإلتجـــش

 

 

 اىؼذه

1 08 10.12 06 08.82 14 09.52 

2 16 20.25 15 22.05 31 21.08 

3 25 31.64 30 44.11 55 37.41 

4 18 22.78 12 17.64 30 20.40 

5 12 15.18 05 06.32 17 11.56 

 03.03 02.92 03.12 بهــــدح اإلتجـــش

 :رأي"ـــال داءـــأ( عــبارة " إب
بيف)الحياد والموافقة( إلى تأرجح إتجاه المفردات نحو عبارة "إبداء الرأي"  يشير توزيع التكرارات       

عمى التوالي، % 29.93و %53.06( بنسبة 03،04أغمب اإلجابات عند الدرجة)حيث تتركز 
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ر إلى )الموافقة( واألمر نفسو بالنسبة لمتوزيع حسب النوع مع فروقات بسيطة، حيث يميؿ الذكو 
، بينما يشير اإلتجاه عند الذكور إلى)الحياد( بػمتوسط %24.05واإلناث بػ %31.64بتمثيؿ

عمى  %07.59و %10.27نظرا لوجود نسب أعمى )معارضة أو معاضة بشدة( بػ  03.11%
النظر . ويمكننا القوؿ ب%03.26التوالي مقارنة باإلناث البلتي يتجيف أكثر إلى )الموافقة( بمتوسط 

أف المفردات تتخذ موقفا محايدا مف العبارة أعبله مع الميؿ إلى  %03.40لمتوسط اإلتجاه العاـ
الموافقة خاصة عند اإلناث، في إشارة أف قناة تساىـ في تنمية قيـ حرية الرأي ولو بشكؿ غير بارز، 

لدى  %07.59ويرجح ىذا اإلعتقاد أف تمثيؿ درجة )المعارضة بشدة( ضعيؼ عند الجنسيف بػ 
 لدى اإلناث.  %01.47الذكور و
 ربي": ــك العــطــيـاء لمحــارة "اإلنتمــب( عــب
، والحياد، والموافقة، بنسبة ر أغمب اإلجابات ما بيف المعارضةيوضح التوزيع العاـ أف انحصا       
سو حسب النوع  مع بعض المبلحظات ، واإلمر نفعمى التوالي %21.76و%48.29و 14.96%

أكثر تشتت عمى الدرجات أيف تمثؿ المفردات التي و أف توزيع التكرارات عند الذكور ث يبدحي
عمى ، واألعمى التوالي %10.12و %16.45تعارض أو تعارض بشدة أعمى تمثبل مقارنة باإلناث بػ 

، بينما يتجو %03.03، وليذا يتجو المتوسط إلى الحياد التاـ بػ %08.86أيضا موافقًة بشدة بػ 
اإلجابات في الدرجات  لتمركز %03.10مع الميؿ إلى الموافقة بػ متوسط عند اإلناث إلى الحياد ال

جاه العاـ ولذلؾ فإف اإلت %20.58و %55.88و %13.23كما سبؽ الذكر بتمثؿ  04، 03، 02
عر لى الحياد، وعميو فإنو يمكف القوؿ أف قناة الجزيرة ال تسيـ في تنمية مشالمفردات الدراسة يميؿ إ

الحساسات ما بيف  إثارة ، بما يعزز النقد الموجو لمقناة فيتماء لممحيط العربي لدى المفرداتاإلن
 .لمدراسة ريف العربية الذي ورد في الجانب النظالبمدا
 :ر"ــــف من األخـــاذ موقـــارة " إتخـــبــج( ع
و حسب فئات أالمستوى العاـ عمى تمثيبل عمى أالمبلحظ مف خبلؿ التوزيع إف درجة المعارضة       

، كما يبلحظ لدى اإلناث %33.82لدى الذكور و % 30.37و % 31.97النوع ، حيث تمثؿ عامة 
تشتت التكرارات بخصوص ىذه العبارة مقارنة بالعبارات السابقة حيث تمثؿ المعارضة بشدة 
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أكثر مف ، ويميؿ الذكور إلى المعارضة بشدة لدى اإلناث %10.29وموافؽ بشدة  11.76%
لمثانية لذا يتجو الذكور إلى المعارضة بػمتوسط  % 03.79لؤلولى و % 07.59الموافقة بشدة بػ 

 %02.77، وبشكؿ عاـ إلى المعارضة بػ %03.01، واإلناث إلى الحياد التاـ بمتوسط 02.94%
رة عمى ورد مف تحميؿ فإف المفردات تعارض فكرة تأثير قناة الجزي ، وعطفا عمى مامع ميؿ لمحياد

مرأي األخر وتسعى لتحقيؽ المخالفة، وأنيا تتيح مساحة لؼ مف اآلراء واألفراد والجماعات إتخاذ مواق
 شعارىا.
..." أف يرة والعربية في نشر قيـ المدنيةكما جاء في الدراسة السابقة حوؿ" دور قناتي الجز        

يث إستضافت في ية أو الحدث حبخصوص استضافة أطراؼ القض الجزيرة تتيح تمثيمية أكثر تساوِ 
، ، الواليات المتحدة األمريكيةفترة شيريف لمناقشة قضايا تيـ كؿ مف لبناف، السوداف، العراؽ، فمسطيف

مف الواليات المتحدة  40، ومف لبناف 40مف العراؽ، و 30خبيرا وسياسيا مف السوداف، و 45
 (1)األمريكية

 ــوح":ــــمــــد( عــبــارة " الط
يوضح توزيع التكرارات بشكؿ عاـ تماثؿ اإلتجاه عمى المستوى العاـ وحسب الفئات بػمتوسط         

العبارات السابقة يبلحظ أف الذكور أكثر التاـ مف ىذه العبارة وعمى غرار  إي الحياد 03.01%
بالنسبة  %05.06إفصاحا عف إتجاىيـ مف خبلؿ تسجيؿ أعمى تمثيؿ في طرفي مقياس اإلتجاه بػ 

بالنسبة لممعارضة بشدة، وعمى مستوى باقي التوزيع فإنيا محصورة ما  %10.12موافقة بشدة، ولم
لدى  %35.44حسب كؿ المفردات، و %40.81الحياد  بيف الحياد والمعارضة والموافقة حيث يمثؿ

لدى اإلناث، بما يشير إلى أف اإلناث أكثر ميبل لمحياد في اإلجابة، والذكور  %47.05الذكور، و
 كثر ميبل لممعارضة.أ

وبوجو عاـ فإف مفردات العينة لـ تتخذ أي موقؼ مف العبارة، أي أف القناة ال تنمي قيـ الطموح 
والتفاؤؿ لدى المشاىد، وقد يعود ىذا لؤلحداث الحرجة والمأساوية التي تميز المشيد العربي والتي 

 القيمة. ة ال تعمؿ عمى تنمية ىذهتدعو لمتوجس والقمؽ أكثر مف الطموح والتفاؤؿ، وليس ألف القنا
                                                 

 40صؼ وناس ، مرجع سابؽ ، ص المن  -( 1)
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 يم، حسب النوع:ــبارات المرتبطة بالقـــيبين إتجاىات المفردات نحو الع (54)جدول رقم:

  بارة "الحــريــــة":ــأ( عـ
في عمومو، مع  % 02.97ه المفردات نحو الموافقة مع ميؿ لمحياد بمتوسط يبيف التوزيع إتجا       

أو تعارض بشدة عند اإلناث  فروقات حسب النوع ، حيث يرتفع نسبيا وتمثؿ المفردات التي تعارض
الذكور عمى التوالي، رغـ أف عدد %17.72و %12.65، ولدى الذكور%19.11و %13.23بنسبة

ة مف اإلناث، بينما يميؿ الذكور إلى)الموافقة والموافقة بشدة( أكثر تمثيبل في مفردات العين

 ٘عــْـاى          

 جبسحـاىؼ

 اىَجَ٘ع اإلّبس اىزم٘س اىذسجخ

 % د % 68د/ % 79د/

 

 

 شٝخــاىذ

1 10 12.65 09 13.23 19 12.92 

2 14 17.72 13 19.11 27 18.36 

3 29 36.70 28 41.17 57 38.77 

4 16 20.25 11 16.17 27 18.36 

5 10 12.65 07 10.29 17 11.56 

 02.97 02.91 03.02 بهـــدح اإلتجـــش

 

 يٌـيٌ ٗاىزؼـاىؼ

1 07 08.86 02 02.94 09 06.12 

2 02 02.53 05 07.35 07 04.76 

3 36 45.56 38 55.88 74 50.34 

4 19 24.05 13 19.11 32 21.76 

5 15 18.98 10 14.70 25 17.00 

 03.38 03.35 03.41 بهـــدح اإلتجــش

 

اىزفزخ ػيٚ اىؼبىٌ 

 اىخبسجٜ

1 00 00 01 01.47 01 0.68 

2 07 08.86 05 07.35 12 08.16 

3 40 50.63 34 50.00 74 50.34 

4 24 30.37 18 26.47 42 28.57 

5 08 10.12 10 14.70 18 12.24 

 03.43 03.45 03.41 بهـــدح اإلتجــش

 

 

 ٞخـشاطـاىذَٝق

1 08 10.12 07 10.29 15 10.20 

2 10 12.65 09 13.23 19 12.92 

3 32 40.50 27 39.70 59 40.13 

4 23 29.11 19 27.94 42 28.57 

5 06 07.59 06 08.82 12 08.16 

 03.11 03.11 03.11 بهـــدح اإلتجــش

 

 

 خـٞـإٗىـىَسا

1 05 06.32 06 08.82 11 07.48 

2 21 26.58 12 17.64 33 22.44 

3 30 37.97 29 42.64 59 40.13 

4 16 20.25 13 19.11 29 19.72 

5 07 08.86 08 10.12 15 10.20 

 03.02 03.07 02.98 بهـــدح اإلتجـــش
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، وليذا نجدىف يتجيف ولو بشكؿ طفيؼ %10.29و %16.17واإلناث %12.65و %20.25بػػ
رغـ أف  %03.02ويميؿ الذكور إلى الحياد التاـ تقريبا بمتوسط  %02.91نحو)الموافقة( بػػمتوسط 

، وذلؾ بسب تشتت اإلجابات لدى %36.70والذكور %41.17تمثيؿ)الحياد( أعمى عند اإلناث بػ
 الذكور وتركز إجابات اإلناث كما الحظنا في القيـ السابؽ تحميميا في الجدوؿ أعبله.

وفي العمـو يمكف القوؿ أف المفردات تتأرجح ما بيف اإلتجاه نحو الموافقة والحياد، مما يشير       
الحرية، وىو يؤيد نتائج الدراسة السابقة " حوؿ دور القناة أف قناة الجزيرة تشجع إلى حدما عمى قيـ 

في تنمية قيـ المدّينة..." التي خمصت إلى أف القناة تمتـز أكثر بمبدأ حرية اإلختبلؼ، وخمؽ تقاليد 
صراع األفكار، وقد جسدت ىذا التوجو في الدعـ الذي قامت في الثورات الشعبية التي حدثت في 

لى اآلف.  بعض الدوؿ العربية منذ  السنتيف وا 
 مم: ــمم والتعــب( الع
حيث ترتكز أغمب التكرارات في ، %03.38تميؿ اتجاىات المفردات نحو الموافقة بمتوسط        

عمى الترتيب وال  %17.00و%21.76، و%50.34الدرجات)الحياد، والموافقة، والموافقة بشدة،( بػ
 توجد فروؽ عمى التوالي، وال %06.12و %04.76تمثؿ درجات )المعارضة، والمعارضة بشدة( بػػ

، أما لدى اإلناث %03.41حيث يتجو الذكور أكثر نحو الموافقة بػمتوسط  ،ذات داللة حسب النوع
، بما يشير أف القناة استطاعت أف تنمي القدرات المعرفية في مجاؿ األوضاع %03.38بمتوسط 

حاطة المشاىد بمخ تمؼ خمفيات الموضوع المعالجة ، حيث تعمد السياسية لدى مفردات العينة، وا 
الجزيرة إلى تغطية القضايا في أكثر مف برنامج، واستضافة أعداد أكثر مف الخبراء والمحمميف، مما 

 يتيح فرص أفضؿ لمتعرؼ عمى مختمؼ جوانب الموضوع. 
 ج( التفتح عمى العالم الخارجي:

وال يوجد  %03.43لى الموافقة بمتوسط إتجاه نفس منحى العبارة السابقة يميؿ أغمب مفردات إ      
ولدى اإلناث  %30.37إختبلفات في التوزيع حسب النوع  حيث تمثؿ درجة الموافقة لدى الذكور

وىو تمثيؿ مرتفع نسبيا مقارنة بتوزيع التكرارات عمى درجات اإلتجاه، وتميؿ اإلناث إلى  26.47%
ويعود ذلؾ إلى كثافة المشاىدة عند ىذه الفئة ، %14.70الموافقة بشدة أكثر مف الذكور بنسبة 
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 %03.45وبالتالي االعتماد عمى التمفزيوف كمصدر لممعمومات، حيث يمثؿ متوسط اتجاىيف
 مف المفردات. %00.68، وال يمثؿ درجة )المعارضة بشدة( إاّل %03.41والذكور
القضايا العربية والدولية بما يشير أف قناة الجزيرة ذات بعد عالمي وتقوـ بتغطية مختمؼ        

صانع الحضارة الحالي  هوسمحت لممشاىد التعرؼ عمى العالـ الغربي عمى الخصوص باعتبار 
والفاعؿ فييا وقد كشؼ الدراسة حوؿ "أثر وسائؿ اإلعبلـ عمى القيـ..." نتائج مشابية حيث اتجيت 

...، فيما يخص ةطموح والمسؤوليمواقؼ إيجابية اتجو القيـ المجتمعية كالتفتح والنحو عينة الدراسة 
 وسائؿ اإلعبلـ العربية.

 ية": ــراطــبــارة "الديمقــد( ع
نبلحظ عمى التوزيع تشتت التكرارات بشكؿ عاـ في اإلجابة عمى ىذه العبارة مقارنة بالعبارات         

وتتركز  %03.11السابقة، وتماثؿ مف حيث اإلتجاه عند عمـو المفردات وحسب النوع بمتوسط إتجاه
( أي عند الحياد وما بيف المعارضة 02،03،04أغمب اإلجابات حسب النوع عند الدراجات)

د الذكور عن%12.65و)المعارضة(  %29.11و)الموافقة( %40.50والموافقة، حيث يمثؿ )الحياد(
)المعارضة  ، وتمثؿعند اإلناث%13.23،و)المعارضة(%27.47و)الموافقة(%39.70ويمثؿ)الحياد(

، رغـ أف التوزيع يبيف %08.16عند الجنسيف، وال تمثؿ )الموافقة بشدة( إاّل  %10اكثر مف  بشدة(
 ميؿ المفردات لمموافقة إاّل أنو يعكس تبايف اإلجابات إلى حدما. 

يعود ذلؾ لبلختبلؼ حوؿ المفيـو في حد ذاتو، وعدـ وجود تقاليد الممارسة الديمقراطية في        
عؿ األمر ممتبس عند المواطف والمشاىد العربي، ويربطو باالنعكاسات السمبية الحياة االجتماعية يج

 التي تنتج عف ممارسة الديمقراطية كما يجري في دوؿ ما يسمى بالربيع العربي.
 ة": ــيـــارة "المسؤولــبـــه(ع

متوسط أف المفردات تميؿ إلى الحياد التاـ إتجو قيـ المسؤولية ب يبيف توزيع اإلجابات       
، فقد %02.98، ويختمؼ التوزيع حسب النوع، حيث يتجو الذكور)لممعارضة( بمتوسط 03.02%
، ويمثؿ درجة %37.97)بالمعاضة( وىي ثاني تمثيؿ لدى الفئة بعد )الحياد( بػػ %26.58أجاب 

 )الحياد( ويمثؿ %03.07بمتوسط التاـ( ، في حيف يتجو اإلناث نحو)الحياد%20.25)الموافقة(
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ىذه البيانات يمكف القوؿ أف مف ، و %19.11(الموافقة)و %17.64(المعارضة)و 42.64%
المفردات تبدي حيادىا بشكؿ عاـ في إتخاذ موقؼ مف قيمة "المسؤولية" ويبدي الذكور ميبل أف قناة 
الجزيرة ال ترسخ قيـ المسؤولية، أي ال تجعؿ الفرد أكثر شعور بالدور والمسؤولية عمى عاتقو، رغـ 

لمواقع العربي المتدىور في أغمب صوره، بما يؤكػػد اإلنطباع السابؽ بتراجع الثقة في تغطية  نقميا
 القػناة لمقضايا والممفات.
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  عمى السموكيات، حسب النوع بالتأثيرالعبارات المرتبطة  يبين إتجاىات المفردات نحو (55:)جدول رقم
 النوع             

 ارةػػػبػػػػػالع
 

 اىذسجخ

 اىَجَ٘ع اإلّبس اىزم٘س

 % 147د/  % 68د /  % 79د / 

 

اإلسزنبّخ  ٗاىخض٘ع 

 ىألٍش اى٘اقغ

1 28 35.44 20 29.41 48 32.65 

2 22 27.84 22 32.35 44 29.93 

3 15 18.98 16 23.52 31 21.08 

4 13 16.45 10 14.70 23 15.64 

5 01 01.26 01 01.47 01 0.68 

 02.21 2.30 02.20  دح اإلتجبهــش

 

رَْٞخ ٍشبػش اىنشإٞخ 

 ئرجبٓ األخش

1 26 32.91 29 42.64 55 37.41 

2 32 40.50 28 41.17 60 40.81 

3 12 15.18 02 02.94 14 09.52 

4 09 11.39 09 13.23 18 12.24 

5 00 00 00 00 00 00 

 01.96 01.91 02.05  دح اإلتجبهــش

 

ػش ػذً رَْٞخ ٍشب

 اإلّزَبء ىجيذك

1 24 30.37 31 45.58 55 37.41 

2 30 37.97 26 38.23 56 38.09 

3 13 16.45 08 11.76 21 14.28 

4 11 13.92 01 01.47 12 08.16 

5 01 01.26 02 02.94 03 02.04 

 01.99 01.94 02.17  دح اإلتجبهــش

 

 ثبٟساءػذً اإلٕزَبً  

 األخشٙ

1 26 32.91 15 22.05 41 27.89 

2 31 39.24 35 51.47 66 44.89 

3 10 12.65 06 08.82 16 10.88 

4 10 12.65 12 17.64 22 14.96 

5 02 02.53 00 00 02 01.36 

 02.17 02.22 02.12  دح اإلتجبهــش

 

ػذً اىضقخ فٜ 

 اىزيفضُٝ٘ اىَذيٜ

1 23 29.11 18 26.47 41 27.89 

2 24 30.37 26 38.23 50 34.01 

3 15 18.98 13 19.11 28 19.04 

4 15 18.98 11 16.17 26 17.68 

5 02 02.53 00 00 02 01.36 

 02.30 02.25 02.35  دح اإلتجبهــش
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 أ( عبـارة "اإلستكانة والخضوع لألمر الواقع":
عف  %32.65، حيث عبر%02.21مفردات العينة معارضة لمعبارة بمتوسط اتجاه  أبدى       

عف معارضتيـ مف أف معالجة اإلخبارية لقناة الجزيرة ال تساىـ في  %29.93ارضتيـ بشدة، ومع
 %15.64موقفًا محايدًا، ولـ يوافؽ إاّل  %21.08لخضوع لواقع الحاؿ، وقد أبدى إحباط العزائـ وا
 مف المفردات.

الذكور أبدوا  ، أفّ حظولـ يكشؼ التوزيع حسب النوع تبايف قياسا بالنتائج العامة غير أف المبل      
، %02.20ويبمغ متوسط االتجاه  %27.84ثـ المعارضة بػ  %35.44معارضة بشدة أكثر بنسبة 

، ويبمغ متوسط %29.41وتمثؿ المعارضة بشدة %32.35في حيف يميؿ اإلناث لممعارضة أكثر بػ
 ى التوالي.            عم %14.70و %18.98، بينما الذكور أكثر موافقًة مف اإلناث بػػ %02.30اإلتجاه 
النتائج إلى الطابع الثوري لمقناة، ودعوتيا لتحسيف األوضاع في المنطقة العربية واستنياض تشير 

اليمـ، و في ىذا الصدد تتيـ العديد مف الحكومات القناة بإثارة الجماىير والخبلفات ما بيف الدوؿ 
 العربية مف أجؿ تحقيؽ الشعبية عمى حسابيا.      

 ":رـــتنمية مشاعر الكراىية إتجاه األخبـارة " ــب( ع
 االتجاه، حيث يمثؿ متوسط العبارةنحو المعارضة بشدة نحو  االتجاهأغمب المفردات عف  عبر       

أكثر ، وأف اإلناث ( أي الموافقة بشدة05في الدرجة )التمثيؿ  انعداـ  االستنتاجويؤكد ىذا  01.96%
أي الميؿ نحو المعارضة  % 02.05، والذكور بمتوسط إتجاه%01.91تعبيرا عف ذلؾ بمتوسط إتجاه

  .)الموافقة( عمى العبارة اأبدو  %11.39(، ومف مفرداتيا أجابت بػ )الحياد %15.18فقط، خاصة وأف
وعميو يمكف القوؿ أف اإلناث أكثر معارضة أف قناة الجزيرة تشجع الكراىية أو تدعو ألذكى         

 أعـبيف أفراد المجتمع وبيف الشعوب العربية بدرجة  واالجتماعيةاقضات السياسية الخبلفات بيف التن
 السابقة بأف القناة اآلراء، أو مع باقي المجتمعات األخرى ، بما يفند بقضاياه أكثر اىتماميابحكـ 

 .الخبلفات بيف الشعوب و األنظمة العربية عند مفردات العينة عمى األقؿ إثارةتتسبب في 
 :"دم اإلنتماء لبمدكــع رــ" تنمية مشاع ارةـبــع( ج

و إلى نفس % 01.99يبيف التوزيع أف المفردات أبدوا معارضة بشدة لمعبارة بمتوسط إتجاه      
مع الميؿ الذكور نحو المعارضة فقط بمتوسط إتجاه  %01.94االتجاه يميؿ اإلناث بمتوسط 
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لعبارة، ألف المرأة في المجتمعات يرا عف ا، عمى اعتبار أف توجو ىذه الفئة أكثر تعب02.17%
التقميدية ال تحظى بنفس الدور والمكانة اإلجتماعية، حيث ينتظر مف الرجؿ التعبير أكثر عف والئو 

 %13.92التشتت النسبي حيث عبر  -في ىذا الخصوص -لممجتمع، ويبلحظ عمى إجابات الذكور
 ثمث المفردات فقط أبدوا المعارضة بشدة. حيادىـ، وأف  %16.45عف موافقتيـ لمعبارة، وأبدى 

تعبر ىذه البيانات أف أغمب المفردات تعارض بشدة العبارة، وبالتالي تعارض ما إذا كانت قناة        
الجزيرة تعمؿ عمى تحريض المشاىد ضد وطنو، بقدر ما تقدـ رؤية نقدية لمواقع العربي الذي يمر 

ظروؼ داخمية وخارجية ، كما يفسر وجود نسب البأس بيا بفترة تغيير وحراؾ اجتماعي فرضتو عدة 
عند درجة )الحياد، والموافقة( لدى فئة الذكور حالة التذمر والمعاناة االجتماعية التي تعاني منيا فئة 
الشباب وانسداد األفؽ السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي يعيشيا الشباب الجزائري والعربي 

بب فيو قناة الجزيرة التي تنحاز في كؿ مرة إلى التعبير عف صوت الجماىير عموما، أكثر مما تتس
ف ىذا التحميؿ ال ينفي عمى القناة أجندتيا وخطيا التحريري، وأف مسألة الموضوعية  ومطالبيا، وا 

          .والحياد في معالجة القضايا ىي مسألة نظرية فحسب عمى حد تعبير )جو بودريار(
 : األخرى باآلراء  االىتمامعدم د( 

يوضح التوزيع أف نسبة عالية مف مفردات العينة تعارض بشدة، ما إذا كانت قناة الجزيرة،        
تسيـ مف خبلؿ برامجيا تؤدي إلى عدـ االىتماـ باآلراء، حيث أف متوسط االتجاه العاـ يساوي 

 %32.91ة، فقد أبدى ، ويشير توزيع التكرارات حسب النوع إلى ميؿ نحو المعارضة بشد02.17%
معارضتيـ بشدة ، في حيف لـ نسجؿ أي تكرار بالنسبة لئلناث عند الدرجة  %22.05مف الذكور و

لدى الذكور، ولعؿ ىذا ما جعؿ متوسط االتجاه نحو المعارضة بشدة  %02.53)موافؽ بشدة(، و
، رغـ أف %02.12، وميؿ الذكور إلى المعارضة فقط بمتوسط اتجاه %02.22أعمى عند اإلناث بػ 
 .%51.47ىذه الدرجة بػنسبة  عند اإلناث أكثر تمثيبلً 

تدؿ ىذه النتائج في مجمميا وتفصيميا أف قناة الجزيرة، تعرض وجيات النظر المختمفة،        
أنيا تتيح  -كما سبؽ اإلشارة  –وتسعى في تحقيؽ شعارىا، وقد كشفت نتائج الدراسات السابقة 

ميميا لمراي الذي يوافؽ توجياتيا وأىدافيا، واستضافة الشخصيات التي  مساحة لمرأي اآلخر، رغـ
تقترب مف رأييا حوؿ القضية المعروضة، وعمى جانب أخر فإف القراءة لنتائج الجدوؿ تشير إلى 
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نقص تأثير اآلراء التي تروجيا القناة عمى مفردات العينة، وليذا تميؿ اإلجابات إلى عدـ المباالة ، 
 ـ الموافقة.      وبالتالي عد

 :ه( عدم الثقة في التمفزيون المحمي  
يبيف التوزيع في مجممو انخفاض التمثيؿ كمما اتجينا نحو درجات الموافقة وارتفاعو في حالة        

لدى الذكور،  %02.35، وحسب النوع إلى%02.30العكس، حيث يمثؿ متوسط اإلتجاه العاـ
( 02التفصيمي أف أعمى تمثيؿ عند الجنسيف لدرجة)لدى اإلناث، ويعبر التوزيع  %02.25و
 لدى اإلناث. %38.23لدى الذكور، و  %30.37بػ
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  عمى السموكيات، حسب النوع بالتأثيرالعبارات المرتبطة  يبين إتجاىات المفردات نحو (56:)جدول رقم
 اىْ٘ع        

 اىؼجبسح

 اىَجَ٘ع اإلّبس اىزم٘س اىذسجخ

 % د % د % د

 

رشٙ أُ األخجبس 

ٗاىَؼيٍ٘بد ٍجبىغ 

 فٖٞب

1 14 17.72 06 08.82 20 13.60 

2 19 24.05 08 11.76 27 18.36 

3 19 24.05 21 30.88 40 27.21 

4 20 25.31 28 41.17 48 32.65 

5 07 08.86 05 07.35 12 08.16 

 03.03 03.26 02.83 شذح اإلرجبٓ

 

قييذ ٍِ سبػبد 

 ادزلٍّ٘ل ٗس

1 23 29.11 24 35.29 47 31.97 

2 24 30.37 29 42.64 53 36.05 

3 16 20.25 07 10.29 23 15.64 

4 11 13.92 07 10.29 18 12.24 

5 05 06.32 01 01.47 06 04.08 

 02.20 02.00 02.37 شذح اإلرجبٓ

 

رجؼيل أمش ٍٞال 

 ىيؼْف

1 27 34.17 30 44.11 57 38.77 

2 30 37.97 29 42.64 59 40.13 

3 09 11.39 02 02.94 11 07.48 

4 10 12.65 06 08.82 16 10.88 

5 03 03.79 01 01.47 04 02.72 

 01.98 01.80 02.10 شذح اإلرجبٓ

 

اىشغجخ فٜ 

 اىٖجشح ٍِ ثيذك

1 35 44.30 32 47.05 67 45.57 

2 23 29.11 27 39.70 50 34.01 

3 12 15.18 05 07.35 17 11.56 

4 07 08.86 04 05.88 11 07.48 

5 02 02.53 00 00 02 01.36 

 01.85 01.77 01.96 شذح اإلرجبٓ

 

ػذً اإلٕزَبً ىَب 

 ٝقغ ٍِ أدذاس

1 21 26.58 17 25.00 38 25.85 

2 34 43.03 35 51.47 69 46.93 

3 07 08.86 05 07.35 12 08.16 

4 16 20.25 10 14.70 26 17.68 

5 01 01.26 01 01.47 02 01.36 

 02.21 02.16 02.26 شذح اإلرجبٓ

 ":يياــمومات مبالغ فــبار والمعـــبارة "األخـأ( ع
 يبلحظ عمى التوزيع تشتت اإلجابات وأف كؿ الدرجة حظيت بتعبير ولو بسيط مف مفردات العينة،
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كرارات أف أغمب ، ويكشؼ التوزيع الجزئي لت%03.03حيث تتجو اإلجابات نحو)الحياد( بمتوسط 
، واألمر نفسو حسب %32.65المفردات ترى أف األخبار التي تبثيا قناة الجزيرة مبالغ فييا بنسبة 

وىي األعمى تمثيبل ليذه الدرجة  %41.17وعنداإلناث %25.31النوع ، فمثمت النسبة لدى الذكور
 %02.83لمحياد، بػ  أي)الموافقة(، رغـ أف متوسط االتجاه لفئة الذكور أبدت الموافقة مع ميؿ

 . %03.26ومتوسط إتجاه اإلناث )الحياد( مع الميؿ إلى المعارضة بػ 
ويعود توجو المفردات إلى الحياد، التعبير اإليجابي لفئة الذكور خاصة نحو العبارة حيث يمثؿ متوسط 

 . %10.29وعند اإلناث  %20.88درجات )موافؽ بشدة، وموافؽ( 
فإف اإلتجاه العاـ لممفردات ىو الحياد التاـ، وميؿ اإلناث لمموافقة  واستخبلصًا لمعطيات الجدوؿ:

عمى العبارة، ومعارضة الذكور، أو وجود فورؽ بيف توجيات الجنسيف، أي أف أغمب المفردات ترى 
أف األخبار المقدمة مف طرؼ قناة الجزيرة مبالغ فييا نتيجة االىتماـ أكثر بالحصوؿ عمى األخبار 

القنوات مف جية أخرى، والنظرة األكثر اتزانا وتحميبل لما تبثو القنوات اإلخبارية، والمنافسة بيف 
وتجاوز مرحمة اإلنبيار باألسموب التحريري لقناة الجزيرة الذي يعتمد عمى اإلثارة وتنميط الصورة 

 لصالح توجو معيف.  
 :"كـتـات نومك وراحـاعــممت من سـق "ـبـارة ـب( ع

وتتجو نحو مفردات أف متابعة برامج القناة لـ تسبب في تقميؿ ساعات النـو ترى أغمب ال        
، حيث تزيد تكرارات المعارضة والمعارضة بشدة لمعبارة بينيا %02.20 المعارضة بمتوسط اتجاه

 عمى التوالي. %31.79و %36.05بػ
ضا بمتوسط كما يوضح التوزيع حسب فروقات بسيطة حيث تتجو اإلناث إلى المعارضة التامة أي

يـ من %13.92أبدى و  %02.37و الذكور إلى الحياد أكثر بمتوسط، في حيف يتج02.00%
 وعموما فإف اإلتجاه نحو العبارة ىو المعارضة ، ،الموافقة بشدة %06.32الموافقة عمى العبارة، و

     .وأف متابعة برامج اليامة لمقناة في أوقات مناسبة لممفردات العينة
 :ف"ــنــميال لمع رمك أكثــعـتجبارة " ـج( ع
 معنؼ أوتجعؿ األفراد أكثر ميبل ل برامج قناة الجزيرة تتجو المفردات إلى معارضة ما إذا كانت      

المتعمقة بالتأثيرات  اند نتائج تحميؿ الجداوؿ السابقةبما يس %01.98 الترويج لو بمتوسط إتجاه
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تـ التطرؽ ليا في التي نتائج دراسات سابقة و ، القناةالتي تسببيا متابعة برامج  السموكيات السمبيةو 
 ثنايا البحث التي ترى في مجمميا توازف الخطاب التي تتبناه القناة.

لجنسيف إلى المعارضة أيضا ، حيث يميؿ الجزئي حسب النوع إلى نفس النتيجةويتجو التوزيع ا
التحميبلت فإف التكرارات لدى الذكور وعمى غرار باقي  %02.13اإلناث ولدى  %01.80 بمتوسط

   .بما يشير إلى إىتماميـ أكثر بمضاميف البرامج اإلخباريةعف توجياتيـ  عند الذكور أكثر تعبيرا
 :د( عــبـارة " الرغبة في اليجرة من بمدك"

المعارضة والمعارضة بشدة  بيف االتجاهعبرت المفردات مف خبلؿ توزيع التكرارات عف        
 %45.57تمثيؿ بػ المعارضة بشدة أعمى ( أو05الدرجة) احتمتالعبارة حيث  عف %01.85 بمتوسط

لدى الذكور، ولـ تحظى درجات  %44.30لدى اإلناث و %47.05ع العاـ لمبيانات وحسب التوزي
ئة الذكور بإعتبارىـ ػػيفة حسب توزيع البيانات وكانت أعبلىا تمثيبل لدى فػػبنسب ضع إالالموافقة 

أي أكثر ميبل لممعارضة،  %01.96 اتجاىيـوكاف متوسط  ،ليجرة مف اإلناثاألكثر رغبة في ا
  .%01.72ومتوسط إتجاه اإلناث 

وعميو يمكف القوؿ أف برامج قناة الجزيرة رغـ األسموب النقدي لواقع األنظمة والشعوب العربية مما قد 
عرفت في العقديف  التيالحاؿ في الجزائر  مف بمدانيا كما ىويساىـ في رغبة الشباب في اليجرة 

الضفة الشمالية مف البحر المتوسط عمى وجو  اليجرة السرية نحو أو( الحرقة) األخيريف ظاىرة
   .الخصوص، إاّل أف مفردات العينة ترى أف البرامج المعروضة مف القناة ال تساىـ في ذلؾ

 ":تمام لما يقع من أحداثــدم اإلىــععـبارة "ه( 
حيث يفوؽ  %02.21حو معارضة العبارة بػمتوسط جاه العاـ إلجابات المفردات نيشير اإلت           

ي ، وتأتي النسبة الثانية ف%46.93تمثيؿ الدرجة تمثيؿ باقي الدرجات بفارؽ كبير عنيا وبنسبة 
، وىذا يؤشر إلى مف المفردات %17.68، ولـ يؤيد العبارة إاّل %25.85التمثيؿ )معارض بشدة( بػ 

والقضايا التي تعالجيا ويعطي إنطباع عف  قناة ساىمت في ربط المشاىد باألحداث،أف برامج ال
أكثر تأييدا لمعبارة حيث  كشؼ التوزيع حسب النوع أف الذكوروي، ما تذيعومصداقية إلى حدما في

 يذا كاف متوسط اإلتجاه أكثرل، وتماثمت تقريبا نسب درجات المعارضة و عف الموافقة %20.25عبر
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 لدى اإلناث. %02.16لدى الذكور،  %02.26ػب تقارباً 
 -  ات السابقة:ــات والدراسـيـطــوء المعــرض الثالث في ضــل تنائج الفـميـتح 
ولـ  %80.27كشؼ تحميؿ البيانات أف لقناة الجزيرة تأثير إيجابي لدى مفردات العينة بنسبة       

لمستوى التعميمي ارتفاع اإليجابية يعكس التوزيع حسب النوع تبايف معبر، في حيف أظير حسب ا
نحو البرامج عند المستوى الجامعي والثانوي وانخفاض نسبي لدى فئة المستوى األساسي بالنظر 
لضعؼ تمثيميا مف مفردات العينة، وىو ما يزيد عمى ما أكدتو دراسة "أثر البث الفضائي المباشر 

ردات العينة عمى آثار إيجابية مف مف %53.60" التي كشفت أف ما يقارب 2003عمى الشباب
 .(1)وسمبية معا

 والمبلحظ في القراءات التفصيمية أف اإلناث أكثر تأثرا بالجوانب المعرفية لممواد المعروضة -
، وذلؾ لضعؼ اندماجيـ في الحياة السياسية والتي تيتـ بيا %37.35والذكور بػ %42.89بمتوسط 

 %14.61و %26.36جوانب اإلدراكية والنفسية بمتوسط البرامج اإلخبارية، والذكور أكثر تأثرا بال
، وذلؾ باعتقادي نظرا الىتماىـ بالتفاصيؿ %03.62و %22.95عمى التوالي، ولدى اإلناث 

االقتصادية  األماكف العامة مثؿ المقاىي، أيف تجد المستجدات السياسية وبواإلثراء الذي يتـ فيما بعد 
 امة مف المناقشة والنقد الحاد أحيانا.والرياضية المحمية والدولية مساحة ى

 فيما جاء التوزيع مشتتا حسب مناطؽ اإلقامة، حيث كانت التأثيرات المعرفية أقؿ في المناطؽ  -
والعكس بالنسبة لمتأثيرات اإلدراكية بمتوسط  %37.35وفي الريفية  %41.22الحضرية بمتوسط 

يرات النفسية تقريبا بيف مناطؽ في الريفية، وتساوت التأث %28.92في الحضرية و 23.84%
اإلقامة، بما يعكس عدـ وجود فوارؽ بيف المقيميف بسبب إنتشار البث الفضائي الذي عزز فكرة 

وجود اختبلفات سوسيوثقافية ب الذي يرى )ماكػموىف( "القرية العالمية"، وأف الريؼ بالمفيـو التقميدي
 بيف ساكػنة المنطقتيف أصبح مف الماضي. واضحة
باعتبار  ةفي تحميؿ التأثيرات اإلدراكي %08.16مفػػػػردة تمثؿ  12أشير إلى أنو تـ استثناء كما 

         إىتماميا بالبرامج لعبلقتو بالتخصص الدراسي.       

                                                 
(

1
  207، ص  مزجع سبثقّصٞش ث٘ػيٜ ،  –( 
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 العامميف أكثر تأثرا ببرامجالمعطيات إلى أف غير  ت، خمصالوظيفة وبخصوص التوزيع حسب -
ث مثؿ متوسط التأثيرات في حي -رغـ أف الفروقات كانت بسيطة –الجزيرة مقارنة بالعامميف  قناة

، ولـ يكشؼ التوزيع حسب الحالة لدى العامميف %23.94، والعامميف غيرلدى  %27.34المجمؿ 
الزواجية تبايف معبر، وىو ما يساند تحميبلت لجداوؿ سابقة، أف محدد العمؿ متغير مؤثر في توزيع 

      .حجـ البيانات
 اإلدراكيةببرامج القناة سواء المعرفية أو  يع أف فئات المستوى التعميمي األقؿ أكثر تأثرايبيف التوز  -

 %28.49لدى الثانوييف %25.02لدى الجامعييف  %23.13أو النفسية، حيث مّثؿ متوسط التأثير
ونقص  لدى المستوى األساسي، وقد يعود ذلؾ إلى تأثر ىذه الفئات بشعبية القناة وبالتالي الرأي العاـ،

 الرؤية النقدية لدييا.    
 يرة سنا ببرامجصغوعمى مستوى الفئات العمرية فقد خمص التحميؿ إلى زيادة إىتماـ الفئات ال -
بالنظر إلى أف التعبير  %28.46مثؿ متوسطيما  التأثيرات المعرفية واإلدراكية حيث مف خبلؿ القناة

عبر ضعؼ نسب التأثيرات يأمر طبيعي، كما ( يعد 59-50( و)49-40)تأثر الفئات العمريةالعالي ل
وفي العموـ كانت  ،النفسية والسموكية، عف إنطباع إيجابي لمقناة، ووعي أكثر لدى مفردات العينة

 . %40و %20التأثيرات القيمية خاصة المعرفية واإلدراكية مقبولة تراوحت ما بيف 
 عمى المفردات ىي: اإلحباط مفنعكاسات السمبية أبرز نتائج تحميؿ الجداوؿ المتعمقة باإل -
مقارنة -والعربي، وضعؼ الخدمة اإلعبلمية اإلخبارية لمقنوات الحكومية بنسب مرتفعة  المحمي الواقع

وتصؿ عند فئات  %30حسب مختمؼ المحددات الديمغرافية، والتي كانت أقميا أكثر مف -بالتوزيع
يجعؿ التعبير عمى أف القناة تحرض ، وىذا ما %46.00، وبمغ المتوسط النسبي%85إلى أكثر مف 

جاء نتيجة أحداث الثورات  %34.83ضد الحكومات العربية الذي يحتؿ التمثيؿ الثاني بػمتوسط 
الشعبية التي صادفت إجراء الدراسة الميدانية، والحممة التي شنتيا الدوؿ التي لـ تعرؼ أحداث 

اث عمى أوضاعيا الداخمية، باإلضافة إلى مشابية ضد القناة كانت رد فعؿ مسبقة قبؿ أف تأثر األحد
 التغطية غير المتزنة والخاطئة أحيانا لمجريات ىذه األحداث مف طرؼ القناة نفسيا.   
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ويعػزز قياس االتجاىات نحو القيـ واالنعكاسات االجتماعية نتائج الجداوؿ السابقة، حيث عبر أغمب 
بخصوص القيـ، والمعارضة و المعارضة بشدة مفردات العػينة عف اتجاىيـ نحو الحياد والموافقة 

 لئلنعكاسات السمبية مف متابعة برامج القناة، وجاءت تفاصيؿ المعطيات كاآلتي:
 أبدى المفردات  إتجيا نحو الحياد مع ميبل لمموافقة مف قيـ )إبداء الرأي( و)اإلنتماء..( -

( والموافقة 03الدرجة الحياد) عندو)العمـ والتعمـ( و)التفتح عمى العالـ( وحصر أغمب اإلجابات 
كما ذىبت الدراسة حوؿ  ،(، مما يشير إلى أف القناة تتيح مساحة لحرية الرأي وعرض مختمفيا04)

"دور الفضائيات العربية في نشر قيـ المدنية .." وتكريس إىتماميا بالقضايا العربية وتوجياتيا نحو 
 العالمية.        

وح( و)العدؿ( و)الديمقراطية( و)المسؤولية( رغـ أف نسب التعبير عف وميبل نحو الحياد مف قيـ )الطم
الموافقة كانت مقبولة، في حيف جاءت اإلجابات أكثر تشتت نحو باقي الدرجات، وقد يعود ذلؾ 
لبلختبلؼ والجدؿ حوؿ ىذه المفاىيـ في األوساط الفكرية وفي تناوؿ وسائؿ اإلعبلـ خاصة عبارات " 

 والمسؤولية ". الديمقراطية و العدؿ
 وعػػبػر مفػػردات العػػينة عػػف ميػؿ نحػػو معارضة قػػيمة )إتخاذ موقؼ مف األخر( وذلؾ ألف -
يجابية في حقػيقػػتيا وىو توجو يصب في النظرة اإليجابية لمقػػناة،  تدؿ عمى العػػبارة جوانب سمبية وا 

ات اإلجابات مقارنة باإلناث التي كانت وبالنسبة لمقراءة حسب النوع قد كاف الذكور أكثر تعبيرا عف ثب
إجاباتيـ أكثر تشتتا نظرا لنقص خمفيتيف المعرفية بالقضايا السياسية بوجو عاـ، وعمى مستوى التمثيؿ 
فقد كاف الذكور أكثر موافقة لقيـ "الطموح، والعدؿ، والحرية، والعمـ" واإلناث أكثر موافقة لقيـ" التفتح 

إبداء الرأي" تعزز ىذه النتائج ما توصمت لو الدراسة حوؿ " أثر  ،نتماءعمى العالـ ، المسؤولية، اال
القيـ والسموكيات" بأف وسائؿ اإلعبلـ تساعد عمى االرتباط أكثر بالقيـ، وأنيا ال  وسائؿ اإلعبلـ عمى
 تقـو بدور مكمؿ لمؤسسات التنشئة األخرى.        تقـو بتغييرىا بقدر ما

 ة نحو المعارضة والمعػػارضة بشدةبيػة فقػػػد اتجو مفردات العينأما بخصوص االنعكاسات السم -
االنعكاسات السمبية باستثناء عػبارة "المبالغة في األخبار والمعػمومات" والتي إتجيت فػييا  لكؿ

المفردات نحو الحػياد مع ميؿ الذكور إلى المعارضة واإلناث إلى الموافقة، وعمى مستوى القراءة 
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( و)عدـ  التفصيمية إتجيت اإلجابات إلى المعاضة نحو انعكاسات وسموكيات )تقميؿ ساعات النـو
االىتماـ لما يجري( و)اإلستكانة والخضوع( و)عدـ االىتماـ باآلراء األخرى( و)عدـ الثقة في 

)تنمية مشاعر الكراىية إتجاه لػ)تنمية مشاعر عدـ االنتماء( ووالمعارضة بشدة  التمفزيوف المحمي(.
) الميؿ نحو العنؼ( و)الرغبة في اليجرة..( المبلحظ مف خبلؿ ىذا التقسيـ ميؿ المفردات األخر( و

إلى المعارضة اتجاه اإلنعكاسات ذات البعد السموكي ، والمعارضة بشدة اتجاه اإلنعكاسات ذات البعد 
عارضة النفسي، واختمؼ توزيع اإلجابات بيف الذكور واإلناث مف عبارة ألخرى، حيث أبدى اإلناث م

بشدة نحو )الميؿ لمعنؼ..، والرغبة في اليجرة..، عدـ اإلىتماـ باألحداث أو اآلراء، عدـ الثقة في 
برامج التمفزيوف المحمي( وذلؾ ألف الذكور أكثر تأثرا بمثؿ ىذه اإلنعكاسات نتيجة توزيع األدوار 

 شاعر عدـ اإلنتماء(          اإلجتماعية، أما الذكور فكانوا أكثر معارضة لػ )تقميؿ ساعات النـو ، م
 يمكننا في محصمة نتائج تحميؿ تأثير وانعكاسات متابعة برامج قناة الجزيرة اإلخبارية القوؿ أف -

تأثيراتيا اإليجابية كانت أكثر مف انعكاساتيا السمبية، والتي تمثؿ المبالغة في معالجة بعض القضايا 
 ىي أبرز المأخذ عمييا عند مفردات العينة.  
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 :لمدراسة ةــــــامـــعــائج الــــنتــال 5-4
أىـ نتائج الدراسة ، يمكف إيجاز بعد القراءة والتحميؿ والتفسير لنتائج الجداوؿ وفروض الدراسة

 الميدانية في النقاط التالية:
 - استقطاب المشاىدة نحو الخدمة اإلعبلمية اإلخبارية، وأىـ أسباب ىذا االستقطاب ىي 

رفة واالطبلع عمى األحداث اليومية، وأف أبرز البرامج المفضمة في التمفزيوف عند مفردات العينة المع
 ىي اإلخبارية والرياضية والدينية. 

 - .ضعؼ الخدمة اإلخبارية المقدمة في التمفزيوف الجزائري 
 -  مف بيف أىـ خمس قنوات % 55.10تصدر قناة الجزيرة اإلخبارية نسب المتابعة بػ 

 إلى ، ومشاىدة عالية)مف يـو%34.01موجية لممنطقة العربية، وبكثافة مشاىد قصوى  اريةإخب
  % 41.48ثبلث أياـ( 
 - (،وأف أفضؿ أوقات29-20ة الصغيرة)إرتفاع متابعة قناة الجزيرة لدى الفئات العمري 
 مساء فما فوؽ( 20:00ىو وقت الذروة في السيرة ) المشاىدة
 - ومثمت %57.82ؿ دائـ متوسطة بمغت الكثافة بالمجمؿ كانت متابعة النشرة بشك 
  %76.37المتقطعة حسب الظرؼ أعمى المتوسطات بػ  المشاىدة
 - حظيت البرامج اإلخبارية الحوارية لقناة الجزيرة بمتابعة مقبولة لبعض البرامج، وضعيفة 
إلى مرتفعة متوسطيا  ، والبرامج الوثائقية بمتابعة مقبولة%33أخرى وكاف المتوسط في حدود لبرامج

 . %40عند الذكور أكثر مف 
 - إف أبرز محدد يؤثر في عادات وأنماط المتابعة ىو حالة النشاط والنوع وبدرجة أقؿ الحالة 

 الزواجية. 
 - ألسباب الذاتية لمعوامؿ المعرفيةتعود أسباب اإلقباؿ عمى برامج قناة الجزيرة بخصوص ا 

 ب التي تخص أساليب العمؿ والتغطية كاف النقؿ الحيمف الوجدانية، وبخصوص األسبا أكثر
المراسميف أىميا، وعمى مستوى المعالجة كانت جرأة الطرح والتغطية الشاممة أىـ عاممي  عبر بالصور
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، وأدائيا %40جذب الجميور لمتابعة برامج قناة الجزيرة، وبمغت الثقة فييا نسب متوسطة تفوؽ 
 إيجابيا.

 - مصادر الحصوؿ عمى األخبار بأكثر لنتائج جاءت الفضائيات أىـولئلستدالؿ عمى ىذه ا 
 ، وكاف تفضيؿ الجزيرة مف ذلؾ، في حاالت األحداث اليامة و الغامضة. %65مف

 - وساىـ في توجو الجميور نحو برامج قناة الجزيرة مينية أداء مقدمي البرامج، والتكنولوجية 
 . العالية التي تطبقيا في اإلخراج واإلستديوىات

 - ب توجو الجميور نحو متابعة برامجوأف متغيري النوع والمستوى التعميمي مؤثريف في أسبا 

 الجزيرة.  قناة

 - اصة مف حيث الجوانب المعرفية، فيإف لقناة الجزيرة تأثير إيجابي لدى مفردات العينة خ 

 حيف مثمت التأثيرات النفسية والسموكية أضعؼ نسب التعبير.

 - تأثرا بالجوانب المعرفية والذكورغيرات الديمغرافية كاف اإلناث أكثر وعمى مستوى المت 

اإلدراكية والنفسية، وأف المستويات التعميمية األقؿ أكثر تأثرا ببرامج القناة ، وتشابيت إلى  بالجوانب
 حد ما التأثيرات في القراءة حسب أماكف اإلقامة.

 -  مفردات العينة.وكانت اإلنعكاسات السمبية لممتابعة ضعيفة لدى 

 - واتجيت المفردات نحو اتخاذ مواقؼ إيجابية أو منعدمة مف القيـ اإلجتماعية التي يمكف أف 

 تكرسيا برامج قناة الجزيرة .

 -   .واتخذت مواقؼ سمبية مف إذا كانت القناة تأثر سمبيا عمى سموكيات الجميور 

 - لمقترب النقدي ومقترب التأثير المباشرتعكس المقاربة النظرية لنتائج الدراسة الميدانية، أف ا 

دراسة مواضيع اإلتصاؿ السياسي مف أنسب المداخؿ النظرية، لئلعتقاد أف التمفزيوف كأىـ وسائؿ  في
اإلتصاؿ الجماىيري مازاؿ يحظى بقدر مف التأثير في تشكيؿ الرأي العاـ عمى األقؿ عمى مستوى 

لرأي المختمؼ مف المؤسسات الرسمية والتمثيمية الخدمة اإلخبارية، ويمثؿ مجاال أرحب إلبداء ا
 لمجميور.      
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 خــــاتـــمــــة:
إذا كانت دراسات التمقى أو الجميور لم تمقى االىتمام الكافي من طرف الدوائر الرسمية          

، فإن االىتمام بعالقة االتصال ألخيرة عمى مستوى الكم عمى األقلواألكاديمية، رغم التحسن في العقود ا
 لسببين رئيسيين ىما:السياسي من خالل وسائل اإلعالم بتنمية الفرد والمجتمع يصبح من باب أولى 

 أن المسائل السياسية وقضايا الشأن العام ىي المحرك وأساس الجوانب االقتصادية و االجتماعية -
( الذي اعتبر السياسة بمثابة الرأس في الجسد، وبات الفرد أكثر وعيا يوالثقافية عمى حد تعبير )الفاراب

 إلعالم الجماىيري.بيذه القيمة ولم تعد مسائل نخبوية، في ظل تعدد وسائل ا
 راكــز بالحـــا الذي يتميـنـربية والدولية، الماثل أمامـــيشو المنطقة العــو سياسي الذي تعـــالوضع الجي -

المدني، والذي كشف عن الدور الرئيسي لوسائل اإلعالم، وشاىد العالم كيف صنع حدث إنساني في 
التي عاشتيا ويعيشيا  دولة صغيرة في حجميا السياسي عربيا وعالميا ىي تونس كل ىذه األحداث

 العالم، في ظل خيط رفيع بين المحمي والدولي.
وبالمقابل يعرف اإلعالم الوطني وخاصة التمفزيون ضعفا عمى مستوى الخدمة اإلخبارية، وحالة من 

 الركود السياسي، ال تنسجم مع حجم التحديات التي تواجو المجتمع.                
مية و اإلجتماعية ال ترقي إلى مستوى التأثير الممموس عند المؤسسات وأن الدراسات اإلعال        

الرسمية لعدم وجود عالقة بين مؤسسات البحث العممي وباقي المؤسسات اإلجتماعية واإلقتصادية وتبقي 
عمى المستوى اإلكاديمي فقط، كما أنيا ال تتناول إاّل إشكالية بسيطة تعالج زاوية من الموضوع الواحد، 

ك عن الصعوبات اإلجرائية والمادية، وليذا قد تكون الدراسات عن طريق فريق بحث حول موضوع ناىي
واحد من األساليب األنجع لتحقيق نتائج أىم وأكثر فائدة من الناحية العممية بالدرجة األولى، ثم من 

       .ألرحبإمكانية اإلستفادة منو إجتماعيا، يخرج البحث من الدوائر األكاديمية إلى المجتمع ا
 
 

 



 

 
 

 اىجَهىسَـح اىجضائشَــح اىذََقشاطُــح اىشعثُـــح

 وصاسج اىرعيٌُ اىعاىٍ واىثحس اىعيٍَ

 

 محمد خيــــضر ببسكرةامعة ـــــــــــج 
 كمية العموم االجتماعية واإلنسانية                                                                       

 مـــــــــــــــــاعـــــــــــــــتــــــــم اإلجـــــــم عـمــــــــســــــــق
 

 :وانـــــنــــإستمارة بحث بع
 
 ةبرامج اإلخبـــــاريالو ــإتجــاهات الجمهـــــور نح

 قنــاة الجزيــــــرة ل 

 مذكرة مكممة لنيل شهادة الماجستير في عمم اإلجتماع اإلتصال
 :إشراف األستاذ                              :                       إعداد الطالب
   زوزو رشيد                                                زواوي الحاج سعد            

 نرجو منكم مساعدتنا في ملء هذه االستمارة 
 عمما أن بيانات هذه اإلستمارة سرية وال تستخدم إال في األغراض العممية

 ئمة الواردة بتمقائية تامة وبكل صدق وموضوعية لذلك نرجو منكم اإلجابة عن كل األس
 فائــــق التقديــــر و االحتـــــرام وشكـــــرا. يوتقبمـــوا من

 مالحظة هامة
 في الخانة التي تراها مناسبة (xضع العالمة )

 ،....في السؤال الذي يتطمب ذلك3، 2، 1الترتيب  أو
  

 
 0200-0202السنة الجامعية: 



 

 
 

 يانات الشخصية:أسئمة خاصة بالب

 رمر:                                    أّصٚ:      :              (  اىعْص1

 ( اىطــــِ: 2

 ظـاٍؼٜ                      شاّ٘ٛ                        ٍر٘ضػ             ( اىَطر٘ٙ اىرؼيَٜٞ:  ئترذائٜ       3

 أرٍو/ج           أػسب/ػازتح               ٍطيق/ج                      ( اىؽاىح اىؼائيٞح : ٍرسٗض/ج4

 فٜ ٍْطقح رٝفٞح         (اإلقـاٍـــح:   فٜ ٍْطقح ؼعرٝح            5

 ( اىَْٖــــح:  .......................................................           6

 

 شـاهـــذج :اىَحىس األوه: أَّـاط وعـاداخ اىَ
 

 ؟:) ََنْل إخرُاس أمصش ٍِ إجاتح(ٍاهى دافع إلقرْـاء اىثشاتىه وٍشاهذج تشاٍجـه( 1

    ػذً ئػعاتل تاىريفسُٝ٘ األراظٜ اىَؽيٜ   – 2                           اىَظٖر اإلظرَاػٜ    -1

    ٗاإلؼذاز اىٍٞ٘ٞح  إلخثار اإلغالع ػيٚ ا -4                     اىؼاىٌفح ٗاىرفرػ ػيٚ اىَؼر -3

 اىررفٞٔ ٗاىرطيٞح   -5

 ؟(  ٍاهٍ اىفصائُاخ اىرٍ ذشاهذها2

  ميَٖٞـا  -3                   اىفعائٞاخ األظْثٞح   -2          اىفعائٞـاخ اىؼرتٞح     -1             

 ثها حسة األفضيُح(: اىعشتُح )سذ ( .ٍا هٍ اىثشاٍج اىرٍ ذشاهذها عثش اىقْىاخ اىفضائُح3

       اىثراٍط اإلخثارٝح                                       اىثراٍط اىذْٝٞح                    

                      اىثراٍط اىرٝاظٞح   اإلػالّاخ                                                                     

 اىثراٍط اىصقافٞح                                        األفالً ٗاىَطيطالخ                         

   اىثراٍط اىرؼيَٞٞح                                      األغاّٜ ٗاىَْ٘ػاخ                        



 

 
 

 ؟: اىعشتُح اىرٍ ذشاهذها  ( سذة اىفصائُاخ اإلخثاسَـح6

   اىؽرج             اىؼرتٞح                                            24فرّص                          اىعسٝرج      

 اىَْار          رٗضٞا اىًٞ٘                                         اإلخثارٝح اىطؼ٘دٝح               BBCىألخثار 

 ؟ قْاج اىجضَشج اإلخثاسَح  ( ٍاهٍ عذد اإلَاً اىرٍ ذشاهذ فُها7 

 أٝـــــــاً  3 -                      ـــا  ٍٝ٘ٞــــ -     

  ٝــــــٍ٘ــاُ -                     أٝــــــاً  6 -     

   ًٝ٘ ٗاؼـــذ  -                     أٝــــــاً  5 -     

  أٝــــــاً  4 -     

   

 ؟اىرٍ ذشاهذ فُها تشاٍج قْاج اىجضَشج اإلخثاسَح –اىُىً ٍِ  –( ٍاهٍ اىفرشاخ 8

  

فٜ اىيٞو                                   -فٜ اىصثاغ                                                     -                     

   

 ؼطة اىظرٗف           -       (            15:00ئىٚ  12:00فٜ اىظٖٞرج )ٍِ  -                     

 

 ( 21:00ئىٚ  15:00فٜ اىَطاء  )ٍِ                        
 

 :هو ذشاهذ تشاٍج قْاج اىجضَشج ؟ (99

 دائَــا                                                     

  أؼٞاّا                                                       

 ؟هٍ اىثشاٍج قْاج اىجضَشج اىرٍ ذحشص عيً ٍشاهذذهاٍا( 19
 

 اىْششاخ اإلخثاسَح :

                                                                                              ّشراخ األخثار ػاٍح           -1

   اىْشراخ اىرئٞطٞح فقػ ) اىعسٝرج ٍْرصف اىًٞ٘، ؼصاد اىًٞ٘(   -2

 

 

 

 



 

 
 

                                                                              اىثشاٍج اىحىاسَح -

 فٜ اىؼَق  -      اإلذعـآ اىَؼـامص    -                ؼذٝس اىص٘رج                   -  

 تال ؼذٗد  -                       ٗاىؽٞاج  اىشرٝؼح -                         ٗراء اىخثر         ٍا -  

     اىثشاٍج اىىشائقُح واىراسَخُح -

               

 اىعرَٝح اىطٞاضٞح   شإـــذ ػيٚ اىؼصر   -                              أرشٞفٌٖ ٗذارٝخْا  - 

 

 ؟ هو ذشاهذ ّششاخ األخثاس ماٍيـح-(11

  ّادرا -3             أؼٞاّا   -2          دائَــا   -1                                    
  ( ىَـــارا؟3( و)2( فٍ حاىح )12

  ىرساٍْٖا ٍغ ترّاٍط ٝؼعثل فٜ قْاج أخرٙ -                          اىر٘قٞد ال ْٝاضثل  -

 .....................................أخرٙ أرمرٕا......... -           ىَشإذج األخثار فٜ قْاج فعائٞح أخرٙ  -

 

 : ٍعشفح أسثاب ودوافع إقثاه اىجَهىس عيً ٍراتعح تشاٍج قْاج اىجضَشج :ٍاىَحىس اىصاّ
 

 ٍاهٍ أسثاب اىزاذُح  ىَشاهذج قْاج اىجضَشج؟( 13

    ؼاذلإلّٖا ذؼثر ػِ آٍاىل ٗذطي -        اىرغثح فٜ االّفراغ ػيٚ اىؼاىٌ اىخارظٜ ٗشقافاخ أخرٙ -

 ظ٘دج اإلخراض ٗظَاىٞاخ اىص٘رج -                 ألّٖا قرٝثح ٍِ رأٝل فٜ األؼذاز                   -

   ذَْٞح اىرصٞذ اىصقافٜ ٗاىَؼرفٜ -               اىٖرٗب ٍِ ٗاقغ اىريفسُٝ٘ اىَؽيٜ )اىعسائرٛ( - 
 .............................  .......اأخرٙ أرمرٕ -          ػذً ٗظ٘د قْ٘اخ ئخثارٝح ذيثٜ رغثرل فٜ اىَشإذج     -

 قْاج اىجضَشج؟تأساىُة اىرغطُح فٍ  اىَشاهذج اىَرعيقأسثاب ٍا هٍ  (14

 ٗأرائٖا       ااضرعافح شخصٞاخ ذصق ترؽيٞالذٖ - ّقو األخثار تاىص٘ر                                        - 

 رٗ مفاءج ػاىٞح             ٍقذٍِٞٗظ٘د  -     ٗف٘رٝح ػثر اىَراضيِٞ        ّقو األؼذاز تطرػح -

 ذقو األخثار ٗاألؼذاز تَصذاقٞح ٍْٖٗٞح          -  ذقذٌٝ ذؽيٞالخ ٍؼَقح ٗٗافٞح ػِ األؼذاز               -

 الىٞح ػِ اإلػالً اىؽنٍٜ٘ ذؽعٚ تْ٘ع ٍِ اإلضرق -        اإلػرَاد ػيٚ ٍصادر ٍ٘ش٘قح                    -

 ................................................................اأخرٙ أرمرٕ -

   

      

      

      

         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   



 

 
 

 ىألحذاز واىقضاَا  قْاج اىجضَشجٍعاىجح  اسثاب ٍرعيقــح ترأشُشاخ ( 15

 

                    اإلٕرَاً تاىقعاٝا اىؼرتٞح    -اىعرأج ٗاىؽرٝح فٜ ٍْاقشح اىَ٘اظٞغ                  -

      اإلٕرَاً تقعاٝا اىَؽيٞح ٗ اىَغرب اىؼرتٜ                                                                                       -         اىرغطٞح اإلخثارٝح اىشاٍيح ىألؼذاز            -

 اإلغالع ٍٗؼرفح اىَؼيٍ٘اخ ٗاىؽقائق      -                                      اٟراءغرغ ٍخريف  -

 

 ؟ هو ذعرثش قْاج اىجضَشج اىَصذس اىشئُسٍ ىإلطالع عيً األخثاس واىَعيىٍاخ(16

 

 أؼٞاّا                  ال                                      ّؼٌ                 

 

 ؟ٍاهٍ اىَصادس األخشي اىرٍ ذعرَذ عيُها فٍ اىحصىه عيً األخثاس (17

 

 اإلراػح                        اىريفسُٝ٘ اىعسائرٛ        

 األّررّد                  فعائٞاخ ذيفسّٝ٘ٞح اخرٙ

 اىعرائذ      

 ٍرً ذفضو ٍشاهذ قْاج اىجضَشج(18

 األؼذاز اىطارئح ٗاىََٖح         -        ػذً ذأمذ ٍِ األخثار فٜ ؼاىح ٗظ٘د غَ٘ض فٜ ذغطٞح قعٞح ٗ -

    فٜ ؼاىح ػذً ذقو اىريفسُٝ٘ اىَؽيٜ إلؼذاز ذقغ فٜ اىعسائر -

   فٜ ؼاىح ٗظ٘د ذْاقط فٜ اىَؼيٍ٘اخ ٗاألخثار -

 اىرٍ ذثصها قْاج اىجضَشج ؟ هو ذصق فٍ األخثاس -(19

  أحُاّا                      ال                 ّعٌ                                                  

 ( ىىطية ٍْل ذقٌُُ تشاٍج اىجضَشج أَِ ذصْفها؟29

 تؼعٖا ّاظػ ٗتؼعٖا ٍر٘ضػ -                   ّاظؽح ٍٗفٞذج         - 

  تؼعٖا ّاظػ ٗتؼعٖا فاشو -              ٍقث٘ىح أٗ ٍر٘ضطح         - 

  تؼعٖا ٍر٘ضػ ٗتؼعٖا فاشو -                     غٞر ٍقث٘ىح ٗفاشيح  - 
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 ؟: ٍاسأَل فٍ ٍقذٍٍ اىثشاٍج فٍ قْاج اىجضَشج( 21

 ضٞئ األداء   ٍقث٘ىِٞ                ظٞذٛ األداء                                               

 
  ٍ ذقذً فُها اىثشاٍج واىْششاخ؟هو َعجثل دَنىس األسرذَىهاخ و االٍامِ اىر( 22

 

 

 ال          ئىٚ ؼذ ٍا                         ّؼٌ                                                

 
 هو َعجثل جُْشَل قْاج اىجضَشج ؟( 23  

 

 ظسئٞا              ال                             ّؼٌ                                             

 
 :ٍاهٍ اىَىاصفاخ اىرٍ ذشاها ضشوسَح فٍ ٍقذً اىثشاٍج تاىقْاج( 24

 

 اىَؼيٍ٘اخ ػِ اىَ٘ظ٘ع    -                          اىيغح ٗاىذاء -                    اىْٖذاً ٗاىَظٖر    -

 ......أخرٙ أرمرٕا...................................................  

 

 :ٍاهٍ اىَىضىعاخ اىرٍ ذعشضها قْاج اىجضَشج  وذهرٌ تها أمصش( 25

 

 ميَٖٞا                       اىقعاٝا اىؼرتٞح ٗاىَؽيٞح                       اىقعاٝا اىذٗىٞح      

   

 ٍحىس إّعناساخ ذاشُش قْاج اىجضَشج عيً اىقٌُ اإلجرَاعُح واىصقافُح 
 

 ضَشج اشاس عيً ذفنُشك وسيىمل؟(هو ىقْاج اىج26

 آشار ئٝعاتٞح                                  آشار ضيثٞح                                
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 ؟ إَجاتُح  ٍارا ذحقق ىل ٍراتعح تشاٍج قْاج اىجضَشج ٍِ ذأشُشاخ( 27

 اىؼيَٞح    ٗإرَاٍاذلخصصل ىٖا ػالقح تر -    ذؼرف ٍؼيٍ٘اخ ضٞاضٞح ٗ ئقرصادٝح              -

 اىرؼرف ػيٚ اىؼاىٌ ٗ ٍا ٝؽذز فٞٔ  -        ذفطٞر اىقعاٝا غٞر اىَفٍٖ٘ح                    -

 ذْفص ػَا ذشؼر تٔ ٍِ ظٞق ىَا ٝعرٛ ٍِ أؼذاز   -    ذسٝذ ٍِ شقافرل فٜ ٍخريف اىَٞادِٝ                -

 ذعؼيل أمصر ذفاؤال   -                     ذؽطِٞ ٍطر٘ٙ ىغرل                 -

 ظؼيرل أمصر شقح تْفطل -     ذسٝذ ٍِ ئٕرَاٍل تاألؼذاز ٗاألخثار             -

 ..........................................................أخرٙ أرمرٕا.................................................. -

 

 ؟ ٍراتعح تشاٍج قْاج اىجضَشج اىَرشذثح عِّعناساخ ٍا هٍ اإل (28

 

 غرش قٌٞ اىؼذٗاّٞح                                             ذَعٞذ اىصقافح اىغرتٞح ٗاىٖعً٘ ػيٚ اىَؽيٜ          -

                           رفط األراء اىَخاىفح ىل                        ذشعؼل ػيٚ اىَظإرخ ٗاىرؽرٝط ظذ اىؽنٍ٘ح    -

 ذشؼرك تاإلؼثاغ ٍِ ٗاقؼل اىَؽيٜ ٗاىؼرتٜ       -

 أخرٙ ارمرٕا........................................................................
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ٌُ اىراىُح ؟ هو ذىافق عيً أُ ٍراتعرل ىقْاج اىجضَشج اإلخثاسَح ساعذك عيً اإلسذثاط تاىق -(22

  )أسجىإتذاء سأَل ٍِ مو عثاسج(

 اىذرظحاىؼثارج / 

 

 تشذجأٗافق  ٍ٘افق ٍؽاٝذ  أػارض  اػارض تشذج

      ئتذاء اىرأٛ 

      اإلّرَاء ىَؽٞطل اىؼرتٜ 

      ئذخار ٍ٘قف ٍِ األخر

      اىطَ٘غ

      اىؼــذه 

      اىؽرٝح 

      اىؼيٌ ٗ اىرؼيٌ 

      ؼاىٌ اىخارظٜ اىرفرػ ػيٚ اى

      اىذَٝقراغٞح 

      اىَطإٗىٞح

 

اىراىُح  خهو ذىافق عيً أُ ٍراتعرل ىقْاج اىجضَشج اإلخثاسَح ساعذك عيً اإلقرْاع تاىسيىمُا -(30    

 واىقُا ً تها إرا سَحد ىل اىفشصح )أسجىإتذاء سأَل ٍِ مو عثاسج(

 اىذرظحاىؼثارج / 

 

 تشذجأٗافق  ٘افقٍ ٍؽاٝذ  أػارض  اػارض تشذج

      اإلضرناّح ٗ اىخع٘ع ىألٍر اى٘اقغ

      ذَْٞح ٍشاػر اىنرإٞح ئذعآ األخر 

      ذَْٞح ٍشاػر ػذً اإلّرَاء ىثيذك

      ػذً اإلٕرَاً تاٟراء األخرٙ

      ػذً اىصقح فٜ اىريفسُٝ٘ اىَؽيٚ

      ذرٙ اُ األخثار ٗاىَؼيٍ٘اخ ٍثاىغ فٖٞا 

      ػاخ ٍّ٘ل ٗراؼرل قييد ٍِ ضا

       ؼْفٍٞال ىيذعؼيل أمصر 

      اىرغثح فٜ اىٖعرج ٍِ تيذك

      ػذً اإلٕرَاً ىَا ٝقغ ٍِ أؼذاز

 
 



 

 
 

 تطاقح ذعشَفُح 
 
 

 االخرصاص : إخثاسَح
 

 : اىشأٌ واىشأٌ األخش  اســـــــاىشع

 

  1996: ّىفَثش  أسُســــاىر

 

 ُ لاير ٍيُى 159: أمصش ٍِ  ح ـــاىَُضاُّ

 

 : اىَؤسسح اىقطشَح ىإلعالً   اىلــــــاىَ

 

 شـــطــ: ق   شـــــــاىَق

 

 حـــ: خاص   اعــــاىقط

 

 : أحَذ تِ جاسٌ    شـــــاىَذَ

 

 شــــطـــاىَقش اإلجرَاعٍ: ق
 

  www .aljazeera.netٍىقع اىىاب: اىجضَشج . ّد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  ـضَـــشجاىجـ قـــْـــاج شــعـــاس 
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 عــــزاجـــالم و المصادرة ـــائمــق
 

 نـــــاويــنــعــال

 

 الزقم

 المصــــــــــــــــــادر 

 

 01 اٌمشآْ اٌىش٠ُ

 مـــاجـــس والمعــيــوامــالق 

1966، داس صادس، ت١شٚخ ٌثٕاْ 09ِشذضٝ اٌضا٠ذٞ ، ذاض اٌؼشٚط، اٌّعٍذ   02 

خ/ ع١ٍُ حذاد، د٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ   اٌّؼعُ إٌمذٞ ٌؼٍُ اإلظرّاع، ،تٛس٠ٍٛ ٛدْٚ/ ف.ت س.

 1986، 1ط -اٌعضائش –اٌعاِؼ١ح 

03 

 04  2004 -، ِصشاٌما٘شج - ، داس اٌفعش،ّؼعُ اإلػالِٟ، اٌِحّذ ١ِٕش حعاب

 05 1977 -مصر –محمد عاطؼ غيث، قاموس عمـ اإلجتماع، الييئة العامة لمكتاب، القاىرة 

، معجـ المصطمحات اإلعالمية، دار شمبي  06 1987، 1، ط-مصر –الشروؽ، القاىرة كـر

 المزاجــــــــــــــع 

 

 ةـــــــزبيـــة العـــالكتب باللغ 

 07 2007 -اٌعضائش –، داس اٌخٍذ١ٔٚح إلػالَ ٚاٌّعرّغتٍماعُ تٓ سٚاْ ، ا

 08 2007، اٌؼشتٟاٌفىش  ، صٕاػح األخثاس فٟ ػصش اٌثس اٌفضائٟ، داسٟٔٙ ػاطف اٌؼثذ

 09  2007 -األسدْ ِحّذ حغٓ اٌثشغٛشٟ ، اٌصمافح اٌؼشت١ح ٚاٌؼٌّٛح، داس اٌفاسط، ػّاْ،

2006 -دساس٠ح اٌعضائش -، اإلػالَ اٌرٍفض٠ٟٛٔ، داس اٌىراب اٌحذ٠س ِحّذ شطاغ  10 

 عماف ، دار مجدالوياالجتماع، النظرية المعاصرة في عمـ محمد عبد الكريـ الحوراني
2008 1األردف ط  

11 

، 1ط/ -اإلعىٕذس٠ح ِصش –، اٌّىرثح اٌّصش٠ح اٌظا٘ش٠ح ٚإٌّارض إٌظش٠حاٌغ١ذ ػٍٟ شرٝ، 

2009 

12 

ػثذ اٌثاعظ ػثذ اٌّؼطٟ ، ئذعا٘اخ ٔظش٠ح فٟ ػٍُ اإلظرّاع ، ٌّعٍظ اٌٛطٕٟ ٌٍصمافح 

 1998 -اٌى٠ٛد -ٚا٢داب، 

13 

 2010عٕاء ظثٛس، اإلػالَ ٚاٌشأٞ اٌؼاَ اٌؼشتٟ ٚاٌؼاٌّٟ، داس أعاِح ػّاْ، األسدْ 

 

14 



                             
 

صش٠ح اٌغ١ذ ػٍٟ شرٝ، ذغ١ش اإلذعا٘اخ ٚاٌرى١١ف اٌغٍٛوٟ فٟ اٌّعرّغ اٌّحٍٟ ، اٌّىرثح اٌّ

 2009، 1ط/ -اإلعىٕذس٠ح ِصش –

15 

 -ٌثٕاْ -غٟ سٚشٗ ، ِذخً ئٌٝ ػٍُ اإلظرّاع اٌؼاَ ، اٌّإعغح اٌؼشت١ح ٌٍذساعاخ ٚإٌشش 

1983 

16 

 -، ٌحذ٠س، اٌما٘شج، اٌّىرة اٌعاِؼٟ ا١ٔح اٌؼشت١ح٘اٌح ئعّاػ١ً تغذادٞ، اٌصحافح اٌرٍفض٠ٛ

2009 -ِصش  

17 

 -اإلظرّاػ١ح ، داس اٌىراب اٌحذ٠س ،سش١ذ صسٚاذٟ، ِٕٙع١ح اٌثحس اٌؼٍّٟ فٟ اٌؼٍَٛ  

2004 -اٌعضائش  

18 

أحّذ ِشعٍٟ ، ِٕا٘ط اٌثحس اٌؼٍّٟ فٟ ػٍَٛ اإلػالَ ٚاإلذصاي ، د٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ 

2003 -اٌعضائش -اٌعاِؼ١ح ،  

19 

 –داس اٌىرة اٌٛط١ٕح ٠اط خض١ش اٌث١اذٟ، إٌظش٠ح اإلظرّاػ١ح ظزٚس٘ا اٌراس٠خ١ح ٚسٚاد٘ا، 

2002، 1ط -١ٌث١ا تٕغاصٞ ،  

20 

 اٌعضائش -اٌمثح -اإلػالَ ٚاٌّعرّغ، اٌٛسعُ ٌٍٕشش / اٌغؼ١ذ تِٛؼ١ضج،ػثذ اٌشحّاْ ػضٞ

2010.  

21 

 22 1991ٔصش اٌذ٠ٓ ٌؼ١اضٟ، ِغاءٌح اإلػالَ، اٌّإعغح اٌعضائش٠ح ٌٍطثاػح ، اٌعضائش 

، ِثادئ أعاع١ح فٟ وراتح اٌخثش اٌصحفٟ، اٌّإعغح اٌعضائش٠ح ٌٍطثاػح ٔصش اٌذ٠ٓ ٌؼ١اضٟ

  1994، اٌعضائش 

23 

 –اإلسكندرية –مينا، في النظرية العامة لممعرفة اإلعالمية، المكتبة الجامعية  محمد نصر
 2002مصر 

24 

2010، اس فىش ٚفٓ ٌٍٕشش، تذْٚ روش اٌذٌٚح، د، ع١ىٌٛٛظ١ح اإلػالَحغ١ٓ شف١ك  25 

رفة الجامعية ، ، دار المعاإلتصاؿ الجماىيري والمجتمع الحديث جابر،سامية محمد 
 1997اإلسكندرية، مصر

26 

 مصر ، القاىرةفكر العربيال، دار الرأي العاـ وطرؽ قياسوعاطؼ عدلى العبد عبيد، 
1999.  

27 

، المطبعة ، مدخؿ إلى عمـو اإلعالـ واإلتصاؿمحمد الطيب الزاوي القادر قندوز/ عبد
2011-، الجزائرغرداية-،العربية  

28 



                             
 

 29 2010 -األردف –، عماف ، دار اليازوري بشير عالؽ، نظريات االتصاؿ

 30 2002 -األردف –اإلىمية لمنشر عماف ،العولمة اإلعالميةمؤيد عبد الجبار، 

 31  2010، 1ط -األردف -لمنشر، عماف أسامة ، دارسميـ عبد النبي، اإلعالـ التمفزيوني

 32  2008األردف  ،اب العالميتكمل كولوجية اإلتصاؿ الجماىيري، جدارسي سعيد، سعاد جبر

 ، دار الكتاب الحديث، اإلذاعي والتمفزيوني الخبر عزيز،محمد معوض، بركات عبد ال
 1996مصر 

33 

 34 2007، الجزائرىومو لمنشر العاـ والدعاية، داررشيد حمميؿ، الحرب والرأي 

2010، 1، ط-األردف –دار أسامة عماف  ،اإلعالـ الفضائي ،فاطمة حسيف عواد  33 

، ، اإلسكندرية، مصر، مكتبة اإلشعاعاالتصاالتمحمد شمو، تكنولوجيا الفضاء وأقمار 
2002 ،1ط  

35 

 36  1970 -مصر –، سفف الفضاء، دار الفكر، القاىرة زكريا البردعي

 37 2003مصر –، إيتراؾ لمنشر الفضائياتالثقافة العربية و  ،أميف سعيد عبد الغني

 38 1999، 1ػّاْ، األسدْ،ط أحّذ ػثذ اٌّاٌه ، لضا٠ا ئػال١ِح ،ِعذالٚٞ ٌٍٕشش،

 مصر، اإلسكندرية كتاب الجامعي الحديث،، الالبث الفضائي العربي ،المالؾ الدنانيعبد
،2006  

39 

 -اٌّغشب -، اإلذصاي فٟ اٌٛطٓ اٌؼشتٟ ، اٌششوح اٌّغشت١ح ٌٍٕشش ، اٌشتاط ِحّذ ظالي

1993 

40 

 41 2007، 2ط -اٌعضائش-، داس ِ٘ٛٗ ٌٍٕشش، اٌخطاب اإلػالِٟ اٌؼشتٟذ حّذٞ أحّ

 -مصر –، قناة الجزيرة وصراع الفضائيات، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية رحيم مراد

2002 

42 

سعيد سراج، الرأي العاـ مقوماتو وأثره في النظـ السياسية المعاصرة، الييئة العامة 
 1986، 2، ط -، مصرالقاىرة -،تابلمك

43 

 44 1985 –اٌغؼٛد٠ح  -، اٌخثش اإلراػٟ فٕٛٔٗ ٚخصائصٗ ، داس اٌششٚق ، ظذج وشَ شٍثٟ

ِصش،  –اٌما٘شج  -ِشوض اٌىراب ٌٍٕشش،  ،اٌم١ُ فٟ ذشى١ً اٌغٍٛن اإلٔغأٟ ِحّذ اٌعضاس،

 2008، 1ط

45 

 46 2010اٌما٘شج، ِصش  ، i.s.b.n، ِإعغحغش٠ة ِحّذ ع١ذ أحّذ، اإلحصاء ٚ اٌم١اط



                             
 

عبد اهلل محمد عبد الرحماف، محمد عمي البدوي، مناىج وطرؽ البحث اإلجتماعي، مطبعة 
 )دوف سنة النشر(البحيرة، مصر،

47 

ية حوؿ نظرية الحتمية القيمية في عزي عبد الرحماف/نصير بوعمي، حوارات أكاديم
 2010 -جزائرال –لمنشر، القبة  الورسـ اإلعالـ، دار

48 

دار  ،عبد الباسط عبد المعطي وآخروف، العولمة والتحوالت المجتمعية في الوطف العربي
     2005، 2، ط-لبناف –، بيروت الجديد الكتاب

49 

 -نافلب –لمنشر، بيروت  محمد حسيف ىيكؿ، بيف الصحافة والسياسة، شركة المطبوعات
 1984، 5ط

50 

 -مصر –العامة المصرية لمكتاب، القاىرة ، الييئةعبد العزيز شرؼ، فف التحرير اإلعالمي
1987 

51 

 ةـــزبيــة إلى العــمــالكتب المتزج 

ت/نصر الديف لعياضي  ، االتصاؿ، تاريخ نظريات أرماف ماتالر/ ميشاؿ مارتالر
  1،2005ط  -لبناف  – والصادؽ رابح، المنظمة العربية لمترجمة، بيروت

52 

 -، ترجمة فايز الصياغ، المنظمة العربية لمترجمة ،بيروت االجتماعأنتوني جيدنز، عمـ 
 2005لبناف 

53 

 -، ِصشاٌما٘شج -٘ذٜ فإاد، ِعّٛػح ا١ًٌٕ اٌؼشت١ح،  عر١ٛاسخ آالْ، شمافح األخثاس، خ/

  2008، 1ط

54 

 خ/ تٛص٠ذ صحشاٚٞ ، ِٕٙع١ح اٌثحس اٌؼٍّٟ فٟ اٌؼٍَٛ اإلظرّاػ١ح ، ِٛس٠ظ أٔعشط

 2006، 2ط -اٌعضائش -، ٚآخشْٚ، داس اٌمصثح

55 

، خ/ ِحّذ حغ١ٓ غٍَٛ، اٌّعٍظ اٌٛطٕٟ ٌٍصمافح ٚا٢داب، أ٠اْ وش٠ة، إٌظش٠ح اإلظرّاػ١ح
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  2011، ت١شٚخ ٌثٕاْ 15

79 

، ٔصش اٌذ٠ٓ ٌؼ١اضٟ، ئشىا١ٌح تحٛز اٌّشا٘ذج ٚأعا١ٌة ل١اعٙا فٟ اٌرٍفض٠ٛٔاخ اٌؼشت١ح 

 2008، ذٛٔظ  03ِعٍح ئذحاد ئراػاخ اٌذٚي اٌؼشت١ح اٌؼذد 

80 
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