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 ملخص الدراسة  :

يصنف العنف اإلخباري من بين أخطر المواضيع التي باتت تشكل هاجسا وسط المجتمع ،لما     
ر دره خب،تفوق كافة التصورات فاليكاد المتلقي أن يغاينقله من أحداث وأخبار تتسم بالبشاعة و الفضاعة 

اته عنيف إال وحل مكانها خبر أكثر قساوة وعنف ،في الوقت الذي رصد فيه العالم المتقدم أولى تأثير 
لنوع هذا ابالسلبية على المتلقي منذ عقود من الزمن ،تسارع عديد الفضائيات العربية على نقلها واإلهتمام 

نشرات إخبارية ذات مضمون واحد متصل بمظاهر وأشكال العنف بدون مراعاة من األخبار ضمن 
ا ى أنهلضوابط المهنية التي تفرضها أخالقيات المهنة الصحفية . في الوقت الذي تتهم فيه الفضائيات عل

 سبب رئيسي في إستشراء العنف وذلك بنقل العنف من الشاشة إلى المجتمع.

"ضمن " ة أخبار العنف عبر الفضائيات العربية على المتلقيأثر تغطيهذه الدراسة "" تندرج 
الدراسات الوصفية و المنهج المستخدم يتمثل في المنهج المسحي الوصفي الذي يستخدم في  وصف 
رة وبناء تركيبة جمهور وسائل اإلعالم وأنماط سلوكه من خالل تحليل العالقة الخفية المكونة للظاه

للفظي االعنف المادي ،العنف –على أسئلة المقياس المتضمنة  ثالثة أبعاد  ، من خالل اإلجابة المدروسة
ي بربط كل بعد بمتغيرات الدراسة )الجنس ،المستوى الدراسي ،الدخل ،الحجم الساع ،العنف الرمزي ،
  .وطبيعة المشاهدة (

لدى  سلوكيةئج المتوصل إليها ،  بعض الجوانب اإلدراكية و الوجدانية و الارصدنا من خالل النت
ون  يمثل فئة الشباب من خالل متابعتهم لقناتي الجزيرة و النهار الجزائرية نموذجا ،بإعتبار فئة الشباب

 واجهة حقيقية لقوة وصمود المجتمعات ،يتميزون باإلندفاعية والطموح نحو التغيير ، كما ينفردون 
روري قياس األثر المفترض الذي بخصائص وسمات تميزهم عن باقي الفئات األخرى ،وعليه بات من الض

تكم يح -والية عين الدفلى –تتركه أخبار العنف المتلفز على هذه الفئة التي تعيش في بيئة إجتماعية 
 أفرادها إلى منظومة قيمية .

 لسلوك.:العنف اإلخباري ،الفضائيات العربية ،المتلقي ،الشباب ،األثر ، ا الكلمات المفتاحية

 



 

 

summary 

 

     The news violence ;is classified among the most gravity topics ; that 

have become a premonition in the society, Because of the events and news that 

is characterized by atrocity and badness Exceed all perceptions ; He does not 

go The news of the violent and the place of news more ruthless ; and violent At a 

time when the world is advanced The first negative effects on the recipient 

Decades ago; many Arab satellite channels accelerated in transmitting this 

last and covering about such hind of men are within press, which has one 

content that is related to the farms and appearances of violence without . 

     This study ; is the effect of covering news violenc,e through 

the Arabic channels on the spectator is categorized within the descriptive 

studies and the Protocol used is describedwhich is used to describe and build 

media is public forumand ; their behavior through analysing the backstage, 

whichforms. 

 the studied phenomenon through the answer on the test question which 

has three dimensions; concretes, verbal and symbolic violence ; when we go in 

each dimension with the study variables (sexe, bevel, income, time, quality, of 

preview we observed through the obtained results soon realizable, sentiment 

and behavioral sides in youth by their attendant Al-djazira and the Algerian TV 

Ennahar channels a symbol as youth represents a real front to the power and 

resistance of societies – they have ambition to change, Besides, they have 

special properties make them different from the other categories, on this base, it 

is necessary to quantify the supposed effect that is caused by news violence on 

Télévision on This catégorie which lives in a social environment « Ain Defla 

»conducted by valuable system . 

 

 key words: News violence; Arab Satellite TV; receiver; Young; Impact, 

the behavior. 

 



 

 

 
résumé 

 
 
    La violence de nouvelles, est classée parmi les sujets de gravité plus; qui sont 

devenus une prémonition dans la société, à cause des événements et des 

nouvelles qui sont caractérisés par l'atrocité et la méchanceté Dépasser toutes 

les perceptions; Il ne va pas La nouvelle des violents et la place des nouvelles 

plus impitoyables; et violent Au moment où le monde est avancé Les premiers 

effets négatifs sur le destinataire Il y a des décennies; de nombreuses chaînes 

satellitaires arabes ont de la couverture des nouvelles violenc, e à travers les 

canaux arabes sur le spectateur accéléré en transmettant ce dernier et couvrant 

à peu près tel arrière des hommes ils se trouvent dans la presse, laquelle a un 

contenu qui se rapporte aux fermes et aux apparences de violence sans. 

    Cette étude ; est l'effet est classé dans les études descriptives et le protocole 

utilisé est décrit pour décrire et construire les médias est un forum public; leur 

comportement par l'analyse des coulisses, qui forme le phénomène étudié à 

travers la réponse à la question test qui a trois dimensions; concrets, violence 

verbale et symbolique; quand on va dans chaque dimension avec les variables 

d'étude (sexe, biseau, revenu, temps, qualité, de prévisualisation on observe à 

travers les résultats obtenus bientôt réalisables, sentimentaux et 

comportementaux dans les jeunes par leur accompagnateur Al-djazira et les 

chaînes TV algériennes Ennahar un symbole comme la jeunesse représente un 

vrai front à la puissance et à la résistance des sociétés - elles ont l'ambition de 

changer, De plus, elles ont des propriétés particulières qui les différencient des 

autres catégories, sur cette base, il est nécessaire de quantifier l'effet supposé 

causé par la violence de nouvelles sur la télévision sur cette catégorie qui vit 

dans un environnement social «Ain Defla» dirigé par un système précieux. 
 

 mots clés: Nouvelles violence; Télévision par satellite arabe; destinataire; 

Jeune; Impact, le comportement 

 

 

 

 



 

 

 شكر وتقدير

 

ا  مام هذوإت  إنجازفي  ى إحسانه و الشكر له على توفيقه وإمتنانه  الحمد هلل عل

 العمل .

د  لذي جا" االشكر و التقدير إلى أستاذي المشرف الدكتور "العربي بوعمامة "

حتى تكون    ،بنصائحه وتوجيهاته السديدة لمختلف أطوار الدراسة سنة بعد سنة  

ي  فة  تمرة للمشاركجاهزة  في الوقت المحدد ،  فضال على تشجيعاته المس

 قدير .التو الملتقيات العلمية أينما كانت ، ف لك مني خالص الدعاء و الشكر  

 

 

 

 

 

 



 

 

 إهداء
 أهدي ثمرة هذا الجهد الى :

رحلة  ذه الموغ هإلى والديا الكريمين حفظهما هللا ، اللذين كانا سندا بدعاءهما لبل-
 نهما .،اللهم يسر لهما سبل الخير وأرزقني برهما والتحرمني م

تها  شغاالإلى زوجتي الف اضلة التي ساندتني في إستكمال مساري الدراسي ،رغم إن-
 األسرية ،ف لها مني خالص الحب و الوف اء .

هجة  نان وبإلطمئأبنائي زهور حياتي ،مالك ،رتاج ، محمد خليل منبع اإلسقرار و اإلى  -
 وسرور هذه الحياة . 

 .""  و عائلة ""جرموني """"جبارةإلى إخوتي وأبناءهم وأفراد عائل-

ال ،  يشة نو حي ، شتيطاوني ، نصر الدين بويالحاج  ذة الدكاترة :  اإهداء خاص إلى األست-
 اإلخصائية نفسانية ف ايزة بوعمامة على التوجيهات و المساعدة .

مين  المحمد    وأخيعبد الق ادر بطاهر ، سليم عيشوني ، شريف بلهادية  : إلى أصدق ائي  -
مالء  ء و الز كافة األصدق او المتابعة و إلى  على المساعدة  عمي مراد  و زكرياء وإبن  

 اللذين ساندوني طيلة هذه األعوام من أجل إنجاز هذه الدراسة ..

 وفيقه .دنا بتويم  إلى كل هؤالء أهدي ثمرة هذا العمل ، أسئل هللا عز وجل أن ينفعنا به

 



 

 

 خطة الدراسة

جراءات  هاالفصل األول : منهجية الدراسة وا 

 الدراسة . مشكلة -أ

 فروض الدراسة .-ت

 أهمية الدراسة . -ث

 دوافع إختيار موضوع الدراسة .-ح

 أهداف الدراسة .  -ج

 منهج الدراسة–خ 

 أدوات الدراسة .-د

 مجتمع الدراسة وعينتها .-ذ

 حدود الدراسة .-ر

 مفاهيم الدراسة .-ز

 الدراسات السابقة .–س 

 حول تأثير العنف اإلخباري على المتلقيالفصل الثاني  :مقاربات نظرية 

 نظرية االستخدامات و االشباعات.المبحث األول : 

 أصول وجوهر مقترب اإلستخدامات و اإلشباعات. : المطلب األول

 األصول النفسية و اإلجتماعية إلستخدامات و اإلشباعات : المطلب الثاني

 نقد نظرية اإلستخدامات و اإلشباعات : المطلب الثالث

 الرد على اإلنتقادات الموجهة لنظرية اإلستخدامات و اإلشباعات:   المطلب الرابع

 نتقائينظرية التأثير اإل  المبحث الثاني  :

 نتقائي:مفهوم نظرية التأثير اإل المطلب األول

 نتقائي: األسس و مفاهيم التي ترتكز عليها نظرية التأثير اإل المطلب الثاني

 



 

 

 الفصل الثالث   :التغطية اإلخبارية للتلفزيون ،مفهومها ،أنواعها ،ومميزاتها

 :مفهوم التغطية اإلخبارية المبحث األول

 اإلخبارية:أنواع التغطية  المبحث الثاني

 للتلفزيون ،عناصرها ومميزاتها اإلخبارية:تغطية   المبحث الثالث

 يات العربيةعبر الفضائ اإلخباريةالمعايير التي تتحكم في تغطية  الفصل الرابع  : 

 :هيمنة الوظيفة اإلخبارية عبر الفضائيات العربيةالمبحث األول

 : صناعة وتوظيف األخبار عبر الفضائيات العربية  المبحث الثاني

 عبر الفضائيات العربية اإلخبارية:إشكالية توظيف القيم   المبحث الثالث

 ونظريات المفسرة للعنف .الفصل الخامس  : تغطية العنف اإلخباري ،نماذجه و تأثيراته ،

 : مفهوم تغطية العنف اإلخباري المبحث األول

 : أنواع العنف اإلخباري  المبحث الثاني

 :نماذج  العنف االخباري .  المبحث الثالث

 :تأثيرات تغطية العنف اإلخباري على المتلقي    المبحث الرابع

 نظريات المفسرة للعنف عبر وسائل اإلعالم  المبحث الخامس :

 الفصل السادس : أخالقيات اإلعالم ،ماهيتها ، جذورها و ضوابطها عبر الفضائيات العربية

 :مفهوم أخالقيات اإلعالم المبحث األول

 جذور وتطور مواثيق أخالقيات اإلعالم: المبحث الثاني
 :أخالقيات اإلعالم بين الحرية و المسؤولية اإلجتماعية المبحث الثالث

 معايير المهنية .الالفضائي العربي  بين الضوابط األخالقية و :البث  المبحث الرابع

شباب ال-ن مأثر تغطية أخبار العنف عبر الفضائيات العربية على سلوك أفراد عينة  الفصل السابع  :
 والنهار الجزائرية الجزيرة جمهور قناتي -

 .تينالمبحث األول : دوافع و أسباب إختيار قناتي الجزيرة و النهار اإلخباري

 تحليل البيانات الشخصية  المبحث الثاني:



 

 

 المطلب األول : خصائص عينة الدراسة 

 : تحليل بيانات و فقرات اإلستبيان    المطلب الثاني

 تحليل فقرات اإلستبيان المتعلقة بالعنف المادي-1

تحليل فقرات اإلستبيان المتعلقة بالعنف اللفظي -2  

 ة  بالعنف الرمزي تحليل فقرات اإلستبيان المتعلق -3

 لى سلوكياتنهار عقياس درجة تأثير مضامين العنف المادي في التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و الالمبحث الثالث : 
 أفراد العينة

ات ى سلوكي: قياس درجة تأثير مضامين العنف المادي في التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار عل المطلب  األول
 لعينة تبعا لمتغير :الجنس .أفراد ا

: قياس درجة تأثير مضامين العنف المادي في التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار على سلوكيات  المطلب  الثاني
 أفراد العينة تبعا لمتغير :المستوى الدراسي .

ات ى سلوكيناتي الجزيرة و النهار عل:قياس درجة  تأثير مضامين العنف المادي في التغطية اإلخبارية بق المطلب الثالث
 .   الدخلافراد العينة تبعا لمتغير : 

ات لى سلوكي:قياس درجة تأثير مضامين العنف المادي في التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار ع  المطلب الرابع 
 أفراد العينة تبعا لمتغير :طبيعة والحجم الساعي للمشاهدة .

ثير أخبار العنف اللفظي عبر قناة الجزيرة  و النهار على أفراد العينة تبعا لمتغيرات أدرجة تياس المبحث الرابع  : ق
 الدراسة  .

يات لى سلوك: قياس درجة تأثير مضامين العنف اللفظي  في التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار ع المطلب  األول
 افراد العينة تبعا لمتغير : الجنس   .

كيات لى سلو قياس درجة  تأثير مضامين العنف اللفظي  في التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار عالثاني : المطلب
 أفراد العينة تبعا لمتغير : المستوى الدراسي 

ت كيالى سلو :قياس درجة تأثير مضامين العنف اللفظي  في التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار ع المطلب  الثالث
 أفراد العينة تبعا لمتغير : الدخل

قياس درجة تأثير مضامين العنف اللفظي في التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار على سلوكيات  المطلب  الرابع :
 أفراد العينة تبعا لمتغير :طبيعة والحجم الساعي للمشاهدة .



 

 

لمتغيرات  لعينة تبعااعبر قناة الجزيرة  و النهار على أفراد  ثير أخبار العنف الرمزي أدرجة ت: قياس   الخامس المبحث  
 الدراسة  .

ات ى سلوكي:قياس درجة تأثير مضامين العنف الرمزي  في التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار عل المطلب  األول
 افراد العينة تبعا لمتغير : الجنس   .

كيات لى سلو لعنف الرمزي  في التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار ع:قياس درجة تأثير مضامين ا المطلب  الثاني
 أفراد العينة تبعا لمتغير : المستوى الدراسي

كيات لى سلو ع: قياس درجة تأثير مضامين العنف الرمزي  في التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار  المطلب  الثالث
 أفراد العينة تبعا لمتغير : الدخل

:قياس درجة تأثير مضامين العنف الرمزي  في التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار على سلوكيات  المطلب  الرابع
 أفراد العينة تبعا لمتغير :طبيعة والحجم الساعي للمشاهدة .
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 [   [ مقدمة الدراسة 
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مقدمة

ساهم اإلنفجار التقني في مجال وسائل اإلعالم و اإلتصال الذي شهدته حقبة تسعينات القرن    
 متعددة مسمياتالمفتوحة تحت الماضي  في ظهور عديد الفضائيات العربية التي إمتطت موجة السموات 

بهار  للجمهور من حيث الوسائل و المعدات والتجهيزات المستعمل ة  ،محدثة بذلك حالة من إستقطاب وا 
اول ية تنوالمضامين اإلعالمية التي تجاوزت حدود رقابة السلطة واألعراف وتقاليد المجتمعية المقيدة لحر 

ذا أمام األنظمة العربية خيارات أخرى إال بمسايرة ه المواضيع و القضايا المسكوت عنها ، ولم يكن
جارف اإلنفتاح مرحليا وعدم اإلنكفاء عن الذات رغم تحفظات المسجلة بشأنه ، مقابل الغزو الثقافي ال

 للقنوات األجنبية وتأثيراته المحتملة على الهوية .

ر السواتل في نمو متزايد ساعد إنخفاض تكاليف إستحداث قنوات فضائية وشراء مساحة للبث عب     
ل للفضائيات العربية التي لعبت دورا محوريا في مواجهة اإلعالم الغربي الذي كان يتصدر عملية نق

وم المعلومة  في إتجاه أحادي، حيث باتت تنافسها في تصدر المشهد االعالمي العالمي ، متجاوزة مفه
 حسب رؤيتها وتوجهاتها . البحث عن نفوذ وتموقع إلى مجاالت صناعة الخبر وتسويقه

تعد بداية الحقبة الثانية من األلفية الجديدة  ، مرحلة حاضنة لتكاثر عدد معتبر من الفضائيات    
اإلخبارية  تبث بعض القنوات برامجها عبر منصات خارجية دون سند قانوني أو إطار تنظيمي واضح 

نزال ة اإلعالمية من جهة ثانية  ، هذا اإليؤطر عملية البث في الفضاء العربي من جهة ويضبط الممارس
 الحق المكثف للفضائيات جاء نتيجة الضغوط التي واجهتها األنظمة العربية سواء داخليا و خارجيا بإسم

 في اإلعالم و حرية التعبير مستغلة الحراك الشعبي في ذلك ، إلى جانب المطالب المتكررة بضرورة
عي بصري ،إنفتاح على قواعد وأسس هشة مهد للفوضى في اإلنفتاح خصوصا في مجال وسائل السم

 بكافة مظاهره وتفيض وتعج بالعنف إطالق قنوات فضائية في السموات المفتوحة بدون رقابة وبرامج 
 . الرمزي (–اللفظي –المادي أشكاله )

من بين البرامج  التي هيمنة على المشهد اإلعالمي  ضمن فضاء متخصص ، نذكر النشرات   
خبارية التي ساعدتها التقنيات وبعض التطبيقات الحديثة في إعطاءها وثبة كبيرة نقلت المشاهد من اإل
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 ب

حالة المتابع إلى المشارك و المعايش لألحداث لحظة وقوعها ، من الطابع الكالسيكي إلى الطابع 
 و تقنياتاإلستعراضي لإلخبار ،مستفيدة  من التطور الحاصل على مستوى أقمار البث اإلصطناعي 

 صاحبةية المالكرافيك والموسيقى التصويرية والمادة الفيلمالمونتاج و الميكساج ، حركة وزوايا الكاميرا ، 
ء وغيرها من تقنيات على غرار أستديو البث وطريقة العرض و تقديم نشرة األخبار التي تسعى إلحتوا

 المتلقي وتضمن سيطرتها عليه لمدة أطول .

لى عبجاذبية الشكل وجماليات الصورة ،بات تركيز بعض الفضائيات العربية  موازاة  و اإلهتمام
 خبارالمضامين اإلخبارية ذات الطابع العنيف مادة دسمة تعامل على أنها أكثر تقدير باإلهتمام من األ

 ،اإليجابية ، ألنها تحدث بشكل متكرر وغير متوقع تحصل على معالجة أفضل من قبل القائمين عليها 
ة ون عن مواضيع  تتحدث بصريا ،مليئة بقيم اإلثارة و الصراع و السلبية ، يقدم الحدث في صور يبحث

قي على حساب مشاعر المتلقي، ونعني بالمتلدرامية تطغى عليه بعض المؤثرات الطبيعية و اإلصطناعية 
ة ، بالمئ 75ت في هذه الدراسة فئة الشباب اللذين يعتبرون القوة الحية في هذا المجتمع بنسية تجاوز 

تهم يمتلكون طاقات كبيرة على إحداث التغيير في مختلف اإلتجاهات اليمكن التنبؤ بردود فعل لسلوكيا
عل التفاو ،ومن هذا المنطلق إنصب إختيارنا على هذه الفئة لقياس األثر ألنها فئة تترنح بين اإلندفاعية 

فئة ليعة الفيزويولوجية    و السيكولوجية مع المتغيرات الحاصلة في المجتمع والنضج الفكري ،إلن طب
 الشباب هي أكثر الفئات التي تترك أثر بالغا وسط المجتمع .

ضمن هذا السياق الذي تنشط فيه الفضائيات العربية ، يرى بعض المتخصصين أن البث     
ت أفراد الفضائي العربي يمر حاليا بأزمة ضمير مهني و أخالقي من شأنه التأثير على قيم وسلوكيا

ار المجتمع في الوقت الذي تفطنت له عديد البلدان المتقدمة لمخاطر تناول مثل هذا النوع من األخب
 ومعالجتها بطريقة غير مدروسة على المتلقي )الشباب (  ،األمر الذي يستدعي ويستوجب تظافر جهود

ر ترتقي بالمهنة الجميع لتنظيم البث على صعيدي الشكل و المضمون المعروض ضمن إتفاقية إطا
ستقرار النفسي و اإلجتماعي للمشاهدين .  وتحافظ على توازن وا 

تتضمن الدراسة الموسومة بأثر تغطية أخبار العنف عبر الفضائيات العربية على المتلقي ،     
 ستة فصول ، خصصنا الجانب األول منها للمقاربة المنهجية المعتمدة إلنجاز الدراسة إلى جانب  سبعة 
أساسية لتأصيل النظري لمتغيرات الظاهرة المدروسة و المتعلقة بالعنف اإلخباري ، حيث  فصول
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 ت

         تطرقنا في الفصل الثاني للمقاربة النظرية التي تضمنت مبحثين أساسين )نظرية اإلستخدامات  
يق عالم لتحقكيف يستعمل الناس وسائل اإلو اإلشباعات ( و )نظرية التأثير اإلنتقائي ( ، األولى ، 

فروق إشباعات معينة ؟ وليس من منظور المنبه و اإلستجابة وتكمن رؤية هذا المدخل في إدراك أهمية ال
 .الفردية و التباين اإلجتماعي على إدراك السلوك المرتبط بوسائل اإلعالم 

 نظريةب تختلف هذه النظرية عن سابقاتها من بحوث التأثير ، كما وظفنا المقترب الثاني المتعلق 
ختيار د في إالنفسية و الفروق الفردية  تلعب دورا مهما في إختالف األفراالتأثير اإلنتقائي لكون العوامل 

فزيون للتعريف بالتغطية اإلخبارية للتلالرسائل اإلعالمية ، في حين خصصنا الفصل الثالث من الدراسة 
  .،مفهومها ،أنواعها ،ومميزاتها 

بعد  المعايير التي تتحكم في تغطية اإلخبارية عبر الفضائيات العربيةأما الفصل الرابع تضمن 
ها ضعر متابعة و بل إستقلت في ، هيمنة الوظيفة االخبارية على باقي البرامج المعتمدة في التلفزيون 

بفضائيات متخصصة تستند إلى قيم خبرية دون أخرها وأختص الفصل الخامس من الدراسة  لألخبار ، 
، ويعد الفصل  لهفهوم تغطية العنف اإلخباري ،نماذجه و تأثيراته ونظريات المفسرة في توضيح  م

 ثابةبم جذورها و ضوابطها عبر الفضائيات العربية أخالقيات اإلعالم ،ماهيتها ،اللذي يتناول السادس 
ها رقيتيمكن من خالله فهم طبيعة الممارسة اإلعالمية عبر الفضائيات العربية وسبل الكفيلة لتإطار 

ضمن فضاء عام مشترك مثلما هو حاصل بأوروبا من حيث التنظيم و الهيكلة    و اإلشراف العام في 
ار معالجة بعض اإلختالالت و التجاوزات التي تقع فيها بعض الفضائيات خالل معالجتها وعرضها لألخب

 خاصة العنيفة منها مع دراسة شكاوى الجمهور .

ر الميداني للدراسة ، لكشف وتحديد حجم فروق درجة تأثير أخبار يمثل الفصل السابع اإلطا    
برنامج الحزمة اإلحصائية العنف عبر الفضائيات العربية على أفراد العينة تبعا لمتغيرات الدراسة بإستخدام 

الباحث على تحليل  ساعدتللعلوم اإلجتماعية في تحويل المعلومات المتحصل عليها إلى نتائج عددية 
مع تحليل النتائج ومناقشتها لى جانب إختبار الفرضيات إوقياس صدق وثبات الدراسة الميدانية معطيات 

. 
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اجراءاتها ة الدراسة وول .......................................................منهجيالفصل األ  

 

5 

 

مشكلة الدراسة -أ

يعتبر اليوم الحافل باألخبار السلبية بالنسبة لبعض و سائل اإلعالم هو يوم إخباري جيد، لكون      
 والقتل وأصناف الذلبالدماء و األشالء زائدة من العنف المطعم على جرعات  نطوي القصة الخبرية ت

يترتب  ل وما،واإلذالل و اإليذاء ومرتع لنزاعات واإلقتتال المسلح بخلفية تعبر عن الدمار و التخريب الهائ
 عنه من مأسي وظلم يكون ضحيته اإلنسان .

على حساب لعديد القفضائيات عصرنا الحالي يعد إستثمارا ناجحا إن تزاحم األحداث المؤلمة  في 
يتراح ،حيث تشير بعض الدراسات اإلعالمية أن نسبة المعالجة لهذا النوع من األخبار المشاعر اإلنسانية 

وهي  1بالمائة على األقل من المجموع اللي للمادة  المعروضة في نشرات األخبار. 45إلى  35 مابين 
جتماعية السائدة في العالم بصفة عامة و الوطن رتفاع أمام األوضاع السياسية و اإللإلنسبة مرشحة 
 .على ضوء  هشاشة المجتمع العربي فكريا وثقافيا العربي تحديدا 

اليزال شبح األمية يخيم على كثير من األوطان ،مما يضع المتلقي في دائرة الخطر للمعروض 
و يجره إلى بلوغ مستويات التقليد و المحاكاة –سلوكيا –يراته المحتملة المقدم ،الذي قد ينال منه بفعل تأث

طالق العنان  ،بإعتبار أن العنف المعروض عبر النشرات اإلخبارية حقيقي والمجال للتفكير و اإلمعان وا 
ن وال يمكن بأي حال من األحوال أالسينمائية  المشاهد الدرامية التي تعرض في األفالململكة الخيال مثل 

يختزلها في عقله الباطن لتتحول مع مرور يتم تجاهله ألنه ينقل حقائق من الواقع و محيط المتلقي الذي  
أو جعلها طريقة مناسبة لحل المشاكل الوقت إلى سلوك وعادات قد التتفق مع أعراف و قيم المجتمع 

تجاهات المعتقدات و اإل تستطيع  أن تؤثر علىبل باتت أداة متفجرة تنشر رمزية ذات معنى  .العالقة 
. 2والقيم ومن ثم تكون قادرة على بناء أنماط سلوكية حسب ما رسم لها 

                                                           
  80،ص 2012عمان ،الطبعة األولى ،–:العنف ووسائل اإلعالم ،دار أسامة للنشر و التوزيع ،األردن سؤدد فؤاد األلوسي  -1

الملتقى العربي األول بعنوان اثر الفضائيات على  ة و الثقافية العربية اإلسالمية ،علي حسين الدوري: أثر الفضائيات على القيم التربوي - 2
 33،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،ص 2007جمهورية مصر العربية في فبراير –األسرة المنعقد بالقاهرة 
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تكمن األثار السلبية المحتملة في هذه الدراسة على المتلقي لمضامين أخبار العنف إلى غياب     
 لقصف مبرمج إطار تنظيمي لمهنة اإلعالم و لمضامين البث الفضائي العربي مما يجعل المشاهد عرضة 

ألخبار العنف في سياق تنامي عدد الفضائيات اإلخبارية المتخصصة ضمن السموات المفتوحة ،في 
ستنباط وقراءة   لخلفيات األخبار الوافدة إليهمقابل ذلك يجد المشاهد صعوبات كبيرة في تحليل وا 

 فيه الخبر . ،خصوصا إذ فقد هذا األخير هامش من الشرح والتحليل والسياق العام الذي جاء

 فرضيات الدراسة :- ب

–لمادي ا–كاله يؤثر العنف بكافة أش ختبار الفرضية البحثية العامة التالية :تسعى الدراسة إل  
اللة ديا ذو الرمزي ، المتضمن في التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار  تأثيرا قو–اللفظي 

 يات الشباب .على سلوك 0.05و  α = 0.01 حصائية عند مستوى إ

 :التالي النحو على تترتب التي الجزئية الفرضيات من عدد تندرج الفرضية هذه إطار وفي

  الفرضية األولى :-1

اتي في التغطية اإلخبارية بقن العنف الماديحصائية في درجة تأثير مضامين إتوجد فروق ذات داللة -
 . :الجنسر الجزيرة و النهار على سلوكيات أفراد العينة تبعا لمتغي

اتي في التغطية اإلخبارية بقن العنف الماديتوجد فروق ذات داللة احصائية في درجة تأثير مضامين -
 .  المستوى الدراسيالجزيرة و النهار على سلوكيات أفراد العينة تبعا لمتغير :

تي رية بقنافي التغطية اإلخبا العنف الماديتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير مضامين -
 .   الدخلفراد العينة تبعا لمتغير : أالجزيرة و النهار على سلوكيات 

اتي في التغطية اإلخبارية بقن العنف الماديتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير مضامين -
 . طبيعة والحجم الساعي للمشاهدةالجزيرة و النهار على سلوكيات أفراد العينة تبعا لمتغير :

 : الفرضية الثانية-2
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ناتي في التغطية اإلخبارية بق العنف اللفظي توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير مضامين -
 .   الجنسفراد العينة تبعا لمتغير : أالجزيرة و النهار على سلوكيات 

اتي ارية بقنفي التغطية اإلخب العنف اللفظي توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير مضامين -
 .   المستوى الدراسيالجزيرة و النهار على سلوكيات أفراد العينة تبعا لمتغير : 

قناتي في التغطية اإلخبارية ب العنف اللفظي توجد  فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير مضامين -
   الدخل  الجزيرة و النهار على سلوكيات أفراد العينة تبعا لمتغير : 

اتي في التغطية اإلخبارية بقن العنف اللفظيق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير مضامين توجد فرو -
 والحجم الساعي للمشاهدة .طبيعة الجزيرة و النهار على سلوكيات أفراد العينة تبعا لمتغير :

 الفرضية الثالثة :-3

ناتي لتغطية اإلخبارية بقفي ا العنف الرمزي توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير مضامين -
 .   الجنسالجزيرة و النهار على سلوكيات افراد العينة تبعا لمتغير : 

قناتي في التغطية اإلخبارية ب العنف الرمزي توجد  فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير مضامين -
 .   المستوى الدراسيالجزيرة و النهار على سلوكيات أفراد العينة تبعا لمتغير : 

قناتي في التغطية اإلخبارية ب العنف الرمزي توجد  فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير مضامين -
   الدخل  الجزيرة و النهار على سلوكيات أفراد العينة تبعا لمتغير : 

قناتي بفي التغطية اإلخبارية  العنف الرمزي توجد  فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير مضامين  -
 والحجم الساعي للمشاهدة . طبيعةالجزيرة و النهار على سلوكيات أفراد العينة تبعا لمتغير :
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  الدراسة أهمية-ث

تعد هذه الدراسة من بين الدراسات التي تدق ناقوس الخطر حول ما يبث من مضامين إعالمية      
ت ي الوقفسية و الصحية والسلوكية،  فهتمام حول األثار النإ صادمة للمشاهد العربي بصفة عامة والتعيره 

ط سمعي من طرف سلط ضبمبكرا ،بتنبيه وتحذير القنوات التلفزيونية المجتمعات الغربية  هالذي تفطنت إلي
وتحسيس نزالقات المحتملة ،بصري مع تبني مواثيق شرف ومجالس مهنية للدفاع عن المهنة من اإل–

دوات التمحيص وقدرة على تحليل ألتمكينه من عالمية المشاهد وتوعيته وتثقيفه بشأن المسائل اإل
عالم التي تتبنى مفهومها عديد الدول المتقدمة في مجال اإل الرشيدة الحوكمة مسألة تعد المضامين و 

أكثر من ضرورة في إدارة المؤسسات اإلعالمية وفي تغطية األخبار ليس على حساب قيم الخبر و 
 تماعية و المشاعر اإلنسانية .جالحريات ولكن مراعاة للقيم اإل

جم ح" قياس  أثر تغطية أخبار العنف عبر الفضائيات العربية على المتلقيتسعى دراسة "  
قاعدة  فئة الشباب تمثلسلوكيا وتأثيرات الممكنة على المجتمع خصوصا أن على المتلقي المحتمل التأثير 

ير بالمئة .وهي فئة قادرة على التغ 75دود اليستهان بها اذ تتجاوز نسبتها في المجتمع الجزائري ح
 في المجتمع و العكس صحيح .سلبية حداث طفرة ا  و 

 ختيار موضوع الدراسة :إدوافع -ج

اإلعالم وبالخصوص الفضائيات على أنها المحرك األساسي لنوازع الشر الكامنة في تتهم وسائل    
ن ممجتمع نقل العنف من الشاشة إلى الؤولية في ويلقى عليها جانبا كبير من اللوم و المسالنفس البشرية ،
ستزر خالل تكريس  اع سلوكيات التمت بصلة للقيم و األعراف المجتمعية كالقتل و التخريب واإليذاء وا 

 .الرمزي "" –اللفظي –شتى أنواع العنف "المادي 

و            العنف المعروض عبر األخبار حقيقي وليس مصطنع كما هو جاري في األفالم  إن
اليترك مجاال للتفكير و الخيال فيما هو كائن بل بات المسلسالت ضمن مايعرف بالعنف الترفيهي ، 

المشهد متموضع للعيان عبر نشرات األخبار على ضوء ماتوفره التقنيات الحديثة في نقل وتغطية لمختلف 
 .صور العنف لحظة بلحظة 
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دون المحاولة في شرح أسبابها وطرق ئيات العربية عبر الفضاتكمن المعالجة اإلعالمية ظاهريا     
د إلى تفتق ستعانة بخبراء ومحللين للظاهرة المعروضة وبتالي تصبح المادة الخبرية مبتورةعالجها وذلك باإل

ها الدراسة هو ليت عنبإنمن بين المالحظات التي و   العمق معتمدة على الشحن العاطفي للمتلقي .
ث أن مى المضمون الوحيد الذي باتت تسلكه النشرات و المواعيد اإلخبارية حيتجاه األحادي أو مايساإل

د أغلب المواضيع المعروضة لها عالقة بمحتويات العنف ،فهل هذا النوع من األخبار مهم لدى المشاه
 ولماذا يحتل األولوية في الترتيب و العرض على حساب مواضيع أخرى  ؟

وتحيزها في  بث المتخصصة في مجال األخبار القنوات العربية اإلهتمام المتزايد ألغلب إن      
ووضعه على مدار الساعة تحت وقع الصدمة ، حيث عوضت القيم واسر مشاعر المشاهد الخبر العنيف 

ختيار إلاحث ،دفع الب اإلخبارية  ""كالصراع ،اإلثارة و الغرابة "قيم الجدة واآلنية و الموضوعية و الفخامة
ن كانت  معظمها قد تناولت الهذا الموضوع ل عنف لوصول إلى بعض النتائج ومقارنتها ببحوث التأثير وا 

 الترفيهي .

 أهداف الدراسة : - ح

 :في مايلي  تتجلى أهداف الدراسة الحالية

،  قياس حجم األثر الذي تحدثه عملية متابعة أخبار العنف على المتلقي وفق متغيرات محددة الجنس-1
ت مع ، الدخل ، طبيعة المشاهدة و الحجم الساعي الذي يقضيه المشاهد أمام الفضائياالمستوى الدراسي 

 و         النهار الجزائرية ( –عالقة التأثير بين الفضائيات )الجزيرة تفسير عمليات التفاعل التي تحكم 
 .الثقافي جتماعي و نعني بذلك المحيط اإلو مع مراعاة السياق العام  –العينة –الجمهور 

نف إستنادا إلى النظريات المفسرة للعرصد بعض األثار السلوكية الناتجة عن متابعة أخبار العنف -2
 .عالم عبر وسائل اإل

المترنح بين الفوضى وصعوبات التي تواجهه من أجل إعطاء صورة عن البث الفضائي العربي  -3
ق مواثيق أخالقيات المهنة ضبطه على مستوى األداء و الممارسة اإلعالمية في الشق اإلخباري وف

 الصحفية .



ة واجراءاتها الفصل األول .......................................................منهجية الدراس  

 

14 

 

 منهج الدراسة-خ

يعد المنهج عبارة عن جملة من الخطوات المنّظمة اّلتي يجب على الباحث إتباعها في إطار    
لتزام بتطبيق قواعد معينة تمكنه من الوصول إلى النتائج المسطرة ،وتتحدد منهجية البحث وفقا لطبيعة اإل

المعلومات و المتغيرات التي تتعلق بها من ناحية أخرى ، فالمنهجية ترتبط موضوع الدراسة من ناحية و 
 1رتباطا وثيقا بطبيعة البحث .إ

""ضمن  أثر تغطية أخبار العنف عبر الفضائيات العربية على المتلقيهذه الدراسة "" تصنف    
تخدم في  وصف الدراسات الوصفية و المنهج المستخدم يتمثل في المنهج المسحي الوصفي الذي يس

أو موقف أو  2وبناء وتركيب جمهور وسائل اإلعالم وأنماط سلوكه من خالل تحليل وتفسير الظاهرة
جتماعية أو جمهور ما من خالل اإلجابة على اإلشكالية المطروحة بغية الوصول إلى نتائج إمشكلة 

روسة ،فالتحليل يفترض فهما معبرة.،حيث يتم التركيز على تحليل العالقة الخفية المكونة للظاهرة المد
ثير أخبار العنف ألى نتائج حول تإتبع الباحث مجمل الخطوات للوصول إحيث 3ستشفافا لهذه العالقة .ا  و 

  .محددة  على الشباب وفق متغيرات

 المتغيرات أولية :-1

وهي متغيرات مستقلة "منفصلة " حيث شملت البيانات األولية : )الجنس ،المستوى الدراسي 
دة مشاهدة األخبار  (،فيما تأتي المتغيرات األخرى لتوصيف ومساعلالحجم الساعي و خل ، وطبيعة ،الد

 الباحث على التحليل على غرار متغير المركز الوظيفي .

 المتغيرات الدراسة األساسية :-2

( عبارة موزعة على 48ساسية ،وتكونت من )وهي متغيرات تابعة "متصلة " وشملت البيانات األ
 ة محاور أو أبعاد رئيسية :ثالث

                                                           

 - نبيل أحمد عبد الهادي : منهجية البحث في العلوم اإلنسانية ،األهلية للنشر و التوزيع ،الطبعة العربية االولى 2009،األردن ،ص  1121

 122، ص 1993، القاهرة 1محمد عبد الحميد : دراسة الجمهور في بحوث االعالم ،عالم الكتب ،ط- 2

 873ص ، 1981 ، الكويت ، والتوزيع للنشر العربية الدار مكتبة ، زكرياء الحسن فؤاد  :ترجمة ، العلوم وفلسفة المنطق  :موي  بول- 3
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 ( بندا  18:العنف المادي : يتضمن ) البعد األول-
 ( بندا 14:العنف اللفظي يتضمن ) البعد الثاني-
 ( بندا16:العنف الرمزي يتضمن) البعد الثالث-

 Closedتبنى الباحث في إعداده للمحاور المذكورة على األسئلة ذات طبيعة مغلقة )

Questionnaire) تناسب ومقياس ليكارت بما ي"Likert  للتدرج الخماسي الذي يحدد اإليجابات المحتملة
لكل سؤال عبر البدائل المطروحة ،)موافق بشدة (،)موافق (،)محايد (،)معارض (،)معارض بشدة ( 

لى البديل )معارض بشدة ( الذي يحمل رقم إ( )موافق بشدة ( عن أعلى درجة وصوال 5،حيث يعبر رقم )
سهل وسريع اإلستعمال ويوفر munton (  1   مونتن (حيث يرى التصنيف العام للبدائل .( ضمن 1)

 الوقت و اليؤثر على دقة القياس . 
 أدوات الدراسة  : -د

 من المعطيات بجمع تسمح كوسائلعتبارها إ يمكن  التي و وتقنيات، البحث أدوات بخصوص  

التي  دواتاأل أكثر هما لكونهما  إعتماد وتم ين رئيستين،كأدات ستبيانواإل المالحظة على إعتمدنا الواقع، 
 .معمق بشكل المبحوثين عن معلومات بجمع لنا تسمح

 _مقياس الدراسة : تأثير تغطية أخبار العنف عبر الفضائيات على المتلقي 1

 بحوثعداد مقياس على ضوء البحوث و الدراسات السابقة و قيقا لهدف الدراسة ،قام الباحث بإتح   
ة واألثار المترتبة عن ذلك في محاولو اإلشباعات ستخدامات إنظريات المتعلقة بثير الى جانب أالت

 .لإلجابة عن أهداف الدراسة من جهة 

ياس وعليه جاء بناء المقفي بيئة جديدة ، إستخدامه يمكن  في سياق دراستنا لم نجد مقياس جاهز     
علم النفس وبمراجعة وتحكيم من قبل بعض األساتذة في المقترح بجهد خاص وبالتنسيق مع مختصة في 

 مجال اإلعالم و اإلتصال .

 
                                                           

1 -Micheal MUNTON et al “Developing Practical Procedures for the Measurement of personal Values in 

Cross Cultural Marketing”, Journal of Marketing Research(1979):, Vol.16,No.1, pp.48-50 
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 مراحل إعداد المقياس :-أوال 

         عدادها  إحيث مرت عملية  1ستبانة غالبا ماتستخدم في قياس األثار .اإل أن  hillsأكد هيليس    
ابقة التي تتقاطع من حيث الوسيلة بعدة مراحل تجلت في اإلطالع المكثف على عديد الدراسات الس

المستخدمة "التلفزيون " في الشق اإلخباري و التأثيرات ذلك على المتلقي ،مع مراجعة بعض المقاييس 
 .المعتمدة و اإلستفادة منها من حيث تبويب وصياغة وتوزيع البنود  وبناء مفتاح للتصحيح 

في مختلف التخصصات العلمية  . 2لمختصينا لم يكتفي الباحث بذلك بل إستطلع أراء األساتذة   
اإلتصال ومختصين في علم النفس تحديدا ألن مجال التأثير يمر بعدة  لعل من بينها علوم اإلعالم و 

مراحل وخطوات ليظهر على شكل نشاط عقلي أوجسمي أو إجتماعي أو إنفعالي يصدر نتيجة لعالقة 
اإلنعكاسي  السلوك :هو إستجابة لمثيرات معينة أبسطهادينامية وتفاعل بينه وبين البيئة المحيطة به ،و 

 . العالقات بين أفراد الجماعة و الفرد و البيئة االجتماعية ويتضمن اإلجتماعي، السلوك هو :وأعقدها

خضاعه للتحكيم للتأكد من على أساسها على ضوء األبعاد المذكورة تم  ضبط المقياس ،وا 
 أو الصدق الظاهري ضروريا للفت إنتباه الباحث لتدارك بعض صالحيته شكال ومضمونا ،ويعد التحكيم

 الهفوات أو األخطاء المحتملة .

 صدق الظاهري للمقياس : -ثانيا
" لمعرفة صالحية الفقرات أو العبارات المراد  face validity"إعتمد الباحث الصدق الظاهري    

تم عرض المقياس الذي تم بناءه على قياسها ،مما يتطلب شرط الصدق لبلوغ األهداف المسطرة حيث 
مجموعة من األساتذة المحكمين إلبداء أراءهم ووضع مالحظاتهم حول مضمون كل فقرة وصياغتها 

                                                           

 - تحسين منصور : دراسات العلوم اإل نسانية و اإلجتماعية ،المجلد 29،العدد 2،2002،ص 4751  

                                 األساتذة المحكمين :                                                                                                          - 2
.                                                                                                              الدكتور الحاج تيطاوني كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية ،جامعة خميس مليانة-
                    الدكتور نصر الدين بويحي كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية ،جامعة خميس مليانة .                                               -
 . 3الدكتور أحمد فالق كلية علوم االعالم و اإلتصال ،جامعة الجزائر  -

 3كلية علوم االعالم و اإلتصال ،جامعة الجزائر سالم عطية ،الدكتور -
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وتركيبتها اللغوية ومدى وضوحها لدى المستجوب لتفادي أي لبس أو تعارض في مضمونها ،وسعى 
ختيار األلفاظ المناسبة لتقريب المعنى  بإعتبار أن عينة الدراسة غير متجانسة فكريا الباحث إلى تبسيط وا 

 وثقافيا .
عقب اإلطالع على كافة التصويبات والمالحظات المقدمة من قبل األساتذة المحكمين بخصوص 

 لباحثتداخل بعض فقرات البنود وتقاطعها مع األبعاد الثالث "العنف المادي ،اللفظي ،الرمزي " حاول ا
 .كورة بندا موزعين على األبعاد المذ 48لى إبندا  85تبويبها وتقليصها من 

عينة الدراسة من فهمها واإلجابة على  وتقليص العبارات وتبسيطها ،تبويب ساعدت عملية  
د مختلف البنود على ضوء البدائل المتاحة في المقياس الخماسي لليكارت "موافق بشدة ،موافق ،محاي

 ،معارض ،معارض بشدة ""
 داخلي للمقياس : صدق اإلتساق ال –ثالثا 

طمئنان على صالحية المقياس البد من قياس إلتساق و ابهدف رفع من مستوى الدقة و اإل  
لما فراد ،عألذا ما تم توزيعه مرة ثانية على نفس اإنفس النتائج )المقياس ( نه يعطينا أداة بمعنى ثبات األ

لوالية قليم اإتوزيع المقياس على عينة ببالمئة من الثبات ،حيث تم  100ي حال بلوغ نسبة أنه اليمكن بأ
قياس تساق الداخلي للمثرها حساب اإلإفراد العينة ،تم على أمفردة من خارج  50عين الدفلى مشكلة من 

بعد ند بالرتباط كل با  رتباط البنود بالدرجة الكلية للمقياس و إ( لقياس )بيرسون  رتباطستخدام معامل اإلإب
 بعاد بالدرجة الكلية .ألتباط ار إليه فضال على إالذي ينتمي 
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ر رتباط بين درجة كل عبارة من عبارات محاو إ( يوضح نتائج معامل بيرسون لقياس 1الجدول )
 االستبانة ودرجة جميع العبارات التي يحتويها المحور الذي تنتمي اليه .

رقم 

 البند 

معامل 

–االرتباط 

 الجزيرة 

معامل  

 االرتباط 

 النهار 

رقم 

 بند ال

معامل  

 االرتباط 

 الجزيرة

معامل  

االرتباط 

 النهار

رقم 

 البند 

معامل  

 االرتباط 

 الجزيرة

معامل  

االرتباط 

 النهار

رقم 

 البند 

معامل  

 االرتباط 

 الجزيرة

معامل  

االرتباط 

 النهار

 محاور العنف المادي

    

13 0.588** 0.548** 24 0.490**   0.532** 35 0.349** 0.283** 

1 0.284** 0.313** 14 0.473** 0.501** 26 0.488** 0.506** 36 0.472** 0.224** 

2 0.183** 0.206** 15 0.425** 0.442** 26 0.488** 0.506** 37 0.258** 0.223** 

3 0.338** 0.369** 16 0.286** 0.472** 27 0.567** 0.563** 38 0.338** 0.380** 

4 0.282** 0.321** 17 0.527** 0.552** 28 0.424** **0.395 39 0.387** 0.336** 

5 0.440** 0.438** 18 0.482** 0.485** 29 0.361** 0.364** 40 0.462** 0.485** 

 محاور العنف اللفظي **0.514 **0.485 6

 

30 0.525** 0.562** 41 0.537** 0.560** 

7 0.540** 0.526** 19 0.473**   0.464** 31 0.536** 0.567** 42 0.452** 0.458** 

8 0.568** 0.595** 20 0.488**   0.496** 32 0.475** 0.495** 43 0.508** 0.512** 

 **0.480 **0.485 44 حاور العنف الرمزيم **0.403    **0.448 21 0.513** 0.547** 9

10 **0.601 0.576** 22 0.390**   0.398** 33 0.415** .0.383** 45 0.504** 0.541** 

11 

 

457 .0  

** 

0.421** 

 

23 0.362** 0.379** 34 0.363** 0.294** 46 0.337** 0.339** 

47 0.137** 0.165** 

12 0.604** 0.611** 

48 **0.206 0.257** 

 

 α = 0.01( دالة عند مستوى **) 
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( أن كل بنود محاور المقياس جاءت دالة 1نالحظ من خالل الجدول رقم )  ( يوضح2الجدول )
ي و العنف الماد –،وهو مايعبر عن اإلرتباط بين بنود المحاور الثالث  α = 0.01عند مستوى إحصائيا 

 مما دفع الباحث إلعتماد على المقياس نظرا لصدق عباراته .–ي والرمز –العنف اللفظي 
 رتباط بنود العنف المادي إدرجة  
 

-قيمة بيرلسون بنود العنف المادي  بنود العنف المادي 

 لبنود الجزيرة  

 

لبنود -قيمة بيرلسون

 النهار 

 

 **0.978 **0.974 1 بنود العنف المادي

 **0.906 1 **0.974 الجزيرة  

 نهار ال

 

0.978** 0.906** 1 

 α=0.01( دال عند مستوى   **)

 0.906بين أبعاد العنف المادي بقناتي الجزيرة والنهار بنسبة  وطردي يوجد تأثير قوي وموجب 
 بالمئة من مجموع المشاهدات حسب معامل بيرسون .

 رتباط بنود العنف اللفظي إ( يوضح درجة 3الجدول )
 

-قيمة بيرلسون العنف اللفظي  بنود  بنود العنف اللفظي 

 لبنود الجزيرة  

 

لبنود -قيمة بيرلسون

 النهار 

 

 **0.763 **0.986 1 بنود العنف اللفظي 

 **0.757 1 **0.986 الجزيرة  

 النهار 

 

0.763** 0.757** 1 

 
α=0.01( دال عند مستوى   **)
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 الجزيرة والنهار بنسبةطردي بين أبعاد العنف اللفظي  بقناتي و يوجد تأثير قوي وموجب 
 بالمئة من مجموع المشاهدات حسب معامل بيرسون .( 0.757 **)  

 رتباط بنود العنف الرمزي  :إ( يوضح درجة 4الجدول )
 

-قيمة بيرلسون بنود العنف الرمزي   بنود العنف الرمزي  

 لبنود الجزيرة  

 

لبنود -قيمة بيرلسون

 النهار 

 

 **0.963 **0.977 1 بنود العنف المادي

 **0.897 1 **0.977 الجزيرة  

 النهار 

 

0.963** 0.897** 1 

 
 α=0.01( دال عند مستوى   **)

ثير موجبة بين بنود العنف الرمزي حسب معامل بيرلسون تمثل نسبة أتوجد عالقة ت
 .من مجموع المشاهدات حسب معامل بيرسون .**0.897

 حسب معامل بيرلسون  بعاد الثالث ( مصفوفة اإلرتباط لأل5الجدول )
 

 الرمزي  اللفظي   المادي  األبعاد 

 **0.667 **0.708 1 العنف المادي 

 **0.763 1    **0.708 العنف اللفظي 

 1 **0.763 **0.667 العنف الرمزي 

  α=0.01( دال عند مستوى   **)
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 رابعا :ثبات مقياس تأثير أخبار العنف على المتلقي.
ساسية على صحة نتائج الدراسات الميدانية ،ينبغي توفر عنصر ثبات األ إن من بين الشروط  

 1راد العينة .،وأن يحصل الباحث على نفس الدرجة .أفعادة تطبيقه على نفس ،وذلك بإستبيان اإل
و أستبيان لمرتين متتاليتين على أفراد العينة ،لبيان التالزم ساس بتوزيع اإلقام الباحث على هذا األ   
خذت من فئة من المجتمع ومجموعة مماثلة أخذت من نفس الفئة لكن أق بين مجموعة من البيانات التواف

 2بإستقالل تام عن المجموعة األولى .
 

 ( يوضح نتائج معامل الثابت ألفا كرونباخ لقياس ثبات المقياس .6الجدول )
 

 قيمة الفا كرونباخ  األبعاد 
 0.94 العنف المادي 

 0.84 العنف اللفظي 

 0.94 العنف الرمزي 

 0.87 الدرجة الكلية 

 
( أن كافة أبعاد المقياس قد حازت على نسبة ثبات مرتفعة إلى 6نالحظ من خالل الجدول رقم )   

ستخدام و بالمئة ،الشئ الذي دفع الباحث إلعتماد  (0.87) جانب الدرجة الكلية للمقياس التي بلغت نسبة  ا 
 أداة القياس .

 
 
 
 

                                                           
  .128 ،ص1983طبعة، الكتب، عالم القاهرة، والمبادئ، األسس اإلعالم، بحوث :محسن محمد سمير- 1

 -نصر الدين بويحي ،المرجع السابق ،ص  272
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 ف الصورة النهائية للمقياس خامسا :وص
جتماع تصال وعلم النفس و اإلعالم و اإلساتذة المختصين في علوم اإلاأل على ضوء إستشارة  بعض

ستنادا   .لى نتائج دراسات الخاصة لقياس التأثير إ،وا 
 قام الباحث على إثرها بإعداد نهائي لمحاور وبنود المقياس بإعادة توزيعه توزيعا يضمن إستقاللية  

 البند عن مجموعته األساسية التي ينتمي إليها ،بهدف جعل المستجوب يركز في كل سؤال دون محاولة
ي فلسرعة أو األسئلة لكل محور تفاديا للعشوائية و االتأثير عليه ،فضال عن ذلك التقليل من حجم البنود 

مقترح ان ال،فكلما كان اإلستبي اإلجابة وهذا ما لمسناه خالل توزيع المقياس في مراحله األولى قبل تعديله
ي فسرع  كبيرا من شأنه أن يستغرق وقتا أطول وبتالي يقع المستجوب في حالة من التملل و العشوائية والت

 اإلجابة .
 سادسا : طريقة تصحيح المقياس .

وفق  ( بدائل لإلجابة عليه 5يعتمد مقياس الدراسة الذي تم توزيعه على أفراد العينة على خمسة )      
درجات  2درجات ،معارض = 3درجات ،محايد = 4درجات ،موافق = 5،موافق بشدة =1مقياس ليكرت 

  *2درجة .،وجاءت صياغة عبارات أو بنود المقياس إيجابية .  1،معارض بشدة =
 المقابلة العلمية :-2
لمساءلة أفراد على بأنها تلك التقنية المباشرة التي تستعمل  Μaurice Angersنجرز أيعرفها موريس     

راءه أ،بهدف تحفيز ذاكرة المبحوث ودغدغة مشاعره لتعبير عن 3إنفراد وفي بعض الحاالت مجموعات 
 .ومواقفه ومايحمله من قيم و إتجاهات ،حيث إستعنا بهذه التقنية

                                                           
( ،يستخدم هذا المقياس لمعرفة إتجاهات وأراء 1903-1981، بواسطة الدكتور رنسيس ليكرت )1932ستخدام مقياس ليكرت منذ عام إتم - 1

األشخاص ،فيما توجد مقايسس أخرى كمقياس ثيرستون ،مقياس كوتمن ،مقياس سمانتيك .انظر كتاب فوزي حبيب حافظ :القياس وتطبيقاته 
 .44-35ه ص ص 1435ميدانية ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،جدة ،في البحوث ال

في حالة وجود عبارات سلبية يجب أن تعكس درجاتها ،وترتب هذه العبارات بشكل عشوائي ويتم التعبير عن كل درجة من درجاتها الموافقة *2
ع الدرجات لكل شخص ،وهذا المجوع يقيس مجموع بقيمة عددية ،مع مالحظة تساوي المسافات بين هذه القيم العددية ،وأخير يحسب مجمو 

 .35فوزي حبيب حافظ :القياس وتطبيقاته في البحوث الميدانية،المرجع السابق ،ص  الدرجات لكل شخص .

3 - Μaurice Angers : initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines. Collections techniques de 

recherches, casbah, Alger, Algérie, 1997, p 140. 
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 في دراستنا في صياغة بنود وفقرات المقياس من جهة والبحث عن متغيرات جديدة قد تكون عامال    
 هما في إعطاء إضافة للدراسة .م

بالقول ""يلجأ الباحث إلى المقابلة عندما يكون مجال البحث جديدا  kerlinger يشير كروينجر
من جهة عتمادها في هذه الدراسة على جبهتين مع أفراد العينة دون التأثير عليهم إ ومنه فقد تم 1ومحدودا ""

و     في علوم اإلعالم و اإلتصالانية كاألساتذة  و اإلستعانة بأهل الخبرة و اإلختصاص من جهة ث
 بعض اإلعالميين من ذوي الخبرة و الكفاءة في الميدان .النفس و اإلجتماع إلى جانب 

 األساليب اإلحصائية :-3
احث إن المنهج اإلحصائي المتبع في تحويل المعلومات المتحصل عليها إلى نتائج عددية تساعد الب    

 لى جانب إختبار الفرضيات ،تم على أساسإوقياس صدق وثبات الدراسة الميدانية  على تحليل معطيات
 ( :21إصدار ) spss)  ذلك إستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية  )

 حساب التكرارات والنسب المئوية :-
 :( Pearlson )معامل اإلرتباط بيرلسون -

المقياس ""أثر تغطية أخبار العنف اإلخباري عبر لقياس اإلتساق الداخلي لبنود ومحاور 
 . الفضائيات العربية على المتلقي

 ( Alpha Cronbach لفا كرونباخ :)أمعامل الثبات -
بية لقياس ثبات بنود ومحاور المقياس ""أثر تغطية أخبار العنف اإلخباري عبر الفضائيات العر 

 . على المتلقي"

 الوسط الحسابي :-
 ياري :اإلنحراف المع-
 للعينة الواحدة إلختبار الفرضية العامة .  (t-test اختبار ت:)-

ثير العنف فراد العينة تجاه درجة التأأ( لعينتين مستقلتين لقياس الفروق في درجات t-test إختبار ت:)-
ى عبر الفضائيتين على المتلقي تبعا لمتغيرات الجنس ،المستو -الرمزي –اللفظي –المادي –اإلخباري 

 دراسي ،الدخل ،حجم وطبيعة المشاهدة .ال

                                                           

  1 -صالح بن حمد العساف :مدخل الى البحث في العلوم السلوكية ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط3،2003،ص 394
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 معامل اإلرتباط :-
 1. لقياس درجة العالقة بين متغيرين أو أكثر ويرمز له بالرمز )ر(

  (One way Anova ): إختبار تحليل التباين األحادي-
– اللفظي–المادي –ثير العنف اإلخباري ألقياس الفروق في درجات أفراد العينة تجاه درجة الت

يعة عبر الفضائيتين على المتلقي تبعا لمتغيرات الجنس ،المستوى الدراسي ،الدخل ،حجم وطب- الرمزي 
 المشاهدة .

 lsd  (Least Significant difference )المقارنة البعدية إختبار-

 .للتعرف على طبيعة الفروق الموجودة في درجة تأثير أخبار  
 مجتمع الدراسة وعينتها :-ذ 

إلختيار سليم لعينة البحث التي تعبر عن المجتمع الكلي موضوع الدراسة بغية يسعى الباحثون   
ت ن تفي بالغرض قصد تعميم نتائجها ،ألنه يستحيل على الباحث بإمكانياأالوصول إلى معلومات يمكن 

 ية متواضعة،  مسح كافة المفرادات والوحدات المشكلة للظاهرة المدروسة والتي تمثل فئة الشباب بوال

 جزءا تدرس "ن الدفلى الذين يحملون نفس الخصائص وسمات أقرانهم عبر واليات الوطن ،فالعينةعي

 2عشوائيا". أو منتظما ختيارهإ بعد البحث مجتمع من صغيرا
 ستجالء تصورات الشباب الذهنية حول العنف االخباري ومدىيدينا إلأسعت الدراسة التي بين 

 ز لديهمكسابهم وتعزيإمكانية تسلله ومساهمته في إي ،والرمزي ومدى شكاله المادي ،اللفظأتأثيره بمختلف 
 السلوك العنيف . 

 : الدراسة أوال :مجتمع البحث -
صلي لوالية بالمئة من المجتمع األ 75ختيار الباحث لفئة الشباب الذين يمثلون حوالي إنصب إ

لة ،يتمزون بالحيوية والنشاط في بإعتبارهم طاقة فاع ،2015سنة 3حصائيات ا  عين الدفلى وفق بيانات و 
                                                           

 -كامل محمد المغربي :أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية ،دار الثقافة ،عمان ،2006،ص  2001

 48،ص1986،  2 ط الطليعة، دار بيروت ، جتماعي،اإل البحث جھلمنا العلمية األسس  حسن: محمد إحسان- 2

 .  جمالي لسكان الواليةوفق تعداد اإل،البيانات الخاصة بتوزيع الفئات العمرية ،ظر في الملحق أن-2

 

Graphie representant la pyramide d age au 31-12-2015. 
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هذه المحطة العمرية التي تعبر عن ذروة القوة والحماس و العطاء ،يسايرون ويتفاعلون مع مختلف 
ستيعاب إوالسرعة في  م قدرة على اإلستجابة للمتغيرات من حولهلهم الاألوضاع والمواقف الحياتية .،

في تغيير الواقع  م ه السمات تعكس قناعة الشباب ورغبتهوتقبل الجديد المستحدث وتبنيه والدفاع عنه، وهذ
 1.في وضعه ون فيه والذي لم يشارك وا الذي وجد 
 ون بالكآبة واإلنطواء والحيرة، كما يتميز  ون بشدة الحساسية والرهافة كما يشعر عادة الشباب يتصف  

الجسمي  مم نموهوتخطو حياة الشاب اإلنفعالية خطوات نحو النضج كلما تقد بالحدة والعنف
 2.واإلجتماعي

 ثانيا :عينة الدراسة الميدانية :-
 يوضح بالتفصيل توزيع الفئات العمرية (:7الجدول رقم )

 
 الفئة العمرية عددھا في مجتمع البحث نسبتها المئوية من العينة عدد مفرداتها

 24-20 102.076 بالمئة 33 مفردة 99

 29-25 87.344 بالمئة 28 مفردة  84

 34-30 66.979 بالمئة 21 مفردة 63

 39-35 56.138 بالمئة 18 مفردة 54

 مجموع فئة الشباب  312.537 بالمئة 100 300

 تعداد االجمالي للسكان 859217

 3أنظر الى الملحق الذي يوضح بالتفصيل توزيع الفئات العمرية حسب السن والجنس 

 

                                                           

 - محمد الجوهري:  الشباب والحق في اإلختالف،المكتب الجامعي الحديث، مصر.ب س ن. ص54  1 

عبدالحفيظ معوشة: "الميول اإلنتحارية وعالقتها بتقدير الذات".مذكرة ماجستير.قسم علم النفس وعلوم التربية.كلية العلوم اإلجتماعية  -2
  132-135،ص ص 2007 -2008واإلنسانية.جامعة محمد خيضر بسكرة.  

DPSB-Monographie de la wilaya de ain defla au 31-12-2015 ;selon l age et le sexe ;p  261  
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 حدود الدراسة-ر
د الحدو  ضمن بار العنف عبر الفضائيات العربية على المتلقي" ،خأتغطية ثير "أتقع الدراسة ت

 : البحثية التالية
   الحدود الزمنية للدراسة الميدانية :-
من سنة  ثالثي األخيرالتي تتضمن فترة توزيع المقياس على أفراد العينة من الشباب خالل ال   

2016. 
 : الحدود الجغرافية للدراسة-

مها في دائرة بالوالية ،تقع معظ 14فراد العينة عبر أمقياس الدراسة على قام الباحث بتوزيع    
 36لى إجمالي يصل إبلديات ،بتعدداد  4لى إ 3مناطق ذات تضاريس صعبة ،كل دائرة تشرف على 

 بلدية . 
 الحدود البشرية للدراسة : -
سنة وفق  39لى إ 20بين تتمثل في فئة الشباب بوالية عين الدفلى ،اللذين تتراوح أعمارهم ما      

بعد مفردة ،و  340غير أنه تمكن من إسترجاع مفردة ، 380طول الفئة العمرية ،حيث قام الباحث بتوزيع 
زام مفردة إلعتبارات معينة من بينها عدم إلت 40عملية الفحص والتدقيق في اإلجابات ،قام بإستبعاد 
شير جة تأقياس ،فيما قمنا بإلغاء بعض األوراق نتيالبعض بإستكمال اإلجابة على كافة بنود أو عبارات الم

من  حرصا منا على بلوغ أهداف الدراسة ،تبين لنا في أخر المطاف، مرتين على البدائل لفقرة واحدة  
جتمع مفردة تم توزيعها على أفراد العينة طبقا لطول الفئة وماتمثله في الم 300الضروري اإلحتفاظ ب 
ن معاله ،والذي يوضح بالتفصيل نسب المئوية لكل فئة عمرية أ ول المذكور الجد األصلي ، حسب بيانات

 مجتمع البحث .
جتماعية األمر تفاق على تعريف المفاهيم وتحديدها في العلوم اإلمن الصعب اإل    ز _مفاهيم الدراسة :

اعية بصفة جتمستعمالها ،ويرجع ذلك إلى أن الظواهر اإلإضطراب واللبس عند الذي يخلق نوعا من اإل
 .1عامة ظواهر مركبة ،متعددة المتغيرات فالمفاهيم الدالة عليها تتسم بالعمومية والتعقيد وتعدد األبعاد 

                                                           
نية حسنين توفيق إبراهيم: ،ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ،سلسلة اطروحات الدكتوراه  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الثا- 1

  39،ص 1999،بيروت ،
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جتماعية تحت مسميات أو مفاهيم تتمتع المفاهيم بمرونة عالية تتغير وفق الظروف و البيئات اإل    
 ولمفاهيم على مستويين ،المستوى األن نستعرض الأنحاول وعليه أخرى يؤدي نفس المعنى و الداللة ،

  جرائي.ظري ،والثاني المفهوم اإللنالشق ا

 الخبر:– 1

 المفهوم اللغوي للخبر :

ختلف الباحثون  في تحديد مفهوم الخبر من عصر ألخر ومن مجتمع لألخر، ومن وسيلة إ   
 لصحافة بأنفسهم ألنإعالمية لألخرى سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية أو حتى بين ممتهني ا

تسبة الى جانب خبرة ومعارف المكصياغة وكتابة الخبر تنطلق من خلفيات فكرية وعقائدية وقيم مجتمعية 
 هتماماته ودوره ووظيفته هي التي تحدد وتعطي للخبر معنى .ا  و  من طرف القائم باإلتصال

خبر ماينقل وما يحدث به الخبر في اللغة العربية مايأتي من أنباء عما نستخبر أو هو أن ال   
الخبر  إلبن منظور معجم لسان العربقوال أو كتابة أو قول يحتمل الصدق أو الكذب لذاته وجاء في 

 1مأتاك من نبأ عمن تستخبر عنه  والخبر النبأ ،والجمع أخبار وجمع الجمع أخابير .

إطالقا وأنهما يستعمالن يالحظ على المعنى المعجمي لكل من الخبر و النبأ أنه الفرق بينهما     
القرآن  وفي "3مترادفان وهما الخبر محركة النبأ "أن القاموس جواهر من العروس تاج في جاءو 2بمعنى واحد .

  .  نبأ في أكثر من موقع لفظ ورد الكريم 

 4 حسب موقعها في الجملة أو القصة القرآنية.

                                                           

 - إبن منظور : لسان العرب ،المجلد األول ،من 1 إلى 740 الجزء التاسع ،من ا-ج،ص 10911

  7-5،ص ص 2003عرفة أحمد عامر : األخبار والبرامج اإلخبارية في الراديو التلفزيون ،رؤية إسالمية ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،الطبعة - 2

 -محمد مرتضي الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس ،جزء 11،ص  1263

 واحدة مرة (نبأه )كلمة وجاءت قرآنية آيات عشر في (أنباء )الجمع بصيغة ووردت مناسبة عشر خمسة أ في القران الكريم فيوردت لفظة نب-4

 شأن مفصلي لها كان لوقائع كاملة لقصص إخباري  سياق في جاءت المفردة (نبأ) لكلمة ستخداماتاإل مجمل أن والظاهر واحدة مرة (نبأهم) وكلمة
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ريفه ،وهي خاصية يشترك فيها مع مالحقة الخبر بدال من تع السهل من أنه" ( روشكو يعتبر )
جتماعية الينبغي اإلفالت إتتحكم في بناءه خلفية إيديولوجية وسياقات 1القيم المجردة مثل الحب و الحقيقة"

 منها وبتالي الحديث عن ماهية الخبر أمر نسبي .

ة تجاهات الفلسفياإل  -الخبر -زادت في تباين الهوة في تحديد تعريف شامل جامع له أي     
كما تشتق فلسفته من شتراكية جتماعية و اإلوالنظريات السائدة من بينها النظرية الليبرالية و المسؤولية اإل

نما هناك تقاليد و حاجات فليس هناك تعر الممارسة اإلعالمية  متغيرة للسوق يفات قاطعة لألخبار وا 
  2تقييم قصة خبرية .ستهالكية ،ومع ذلك توجد بالقطع مبادئ يطبقها رجال األخبار عند اإل

 علمنا إذا الصعوبة وتزداد وسردها حصرها يصعب بطريقة المطروحة التعريفات من هائل كم يوجد    

 3الصحافة. ميدان في العاملين عدد تماثل وبعبارات مكرر منها الكثير أن

 جرائي للخبر :المفهوم اإل

نه  أئيات العربية على المتلقي " يقصد به أثر تغطية أخبار العنف عبر الفضا،"" في دراستنا هذه      
ي تتاحفنقل لألحداث و الوقائع من زاوية ما يراه المندوب الصحفي المتواجد بعين المكان طبقا للخط اإل
ة جتماعيإالمنتهج من طرف الوسيلة اإلعالمية ،تتداخل في صياغة الخبر في شكله النهائي عدة عوامل 

 غير مباشرة ،تكون فيه الحيادية و المصداقية أمر نسبي . وتوجهات سياسية وضغوط مباشرة أو

 مفهوم اللغوي لألثر :

                                                                                                                                                                                     

نظر ":.عبد الحي عبد السميع ،الخبر في القران الكريم ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير ،جامعة أ، والشعوب األمم لحياة عامال الوجه تغيير في
  30،ص 2010-2009الحاج لخضر باتنة ،

1 -Graham Meikle: Interpreting News (London: Palgrave Macmillan, 2009), p. 9. 

مة محمود شكري العدوى ،التغطية اإلخبارية للتلفزيون ،المكتبة األكاديمية ،القاهرة ،الطبعة العربية األولى كارولين ديانا لويس : ترج-2
  34،ص 1993

 68،ص 1960جون هنبورغ :الصحفي المحترف ،ترجمة فؤاد مويسات ،المؤسسة األهلية للطباعة و النشر ،بيروت ،-3
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األثر بالضم بقية الشئ والجمع  على النحو التالي :1جاء في معجم لسان العرب لفظ " األثر "    
األثر  أثار وأثور وخرجت في أثره وفي إثره أي بعده .واألثر بالتحريك :مابقي من رسم الشئ والتأثير إبقاء

في الشئ ،وأثر في الشئ :ترك فيه أثرا واآلثار :األعالم و األثيرة من الدواب :العظيمة األثر في األرض 
واألثر سمة في باطن خف البعير يقتف بها أثره والجمع أثور ،وقيل األثرة بخفها و حوافرها بينة اإلثارة 

البعير ويقال أثرت البعير أي رأيت أثر   والثؤثور والثأثور كلها عالمات تجعلها األعراب في باطن خف
 موضع أثره في األرض و األثيرة من الدواب العظيمة األثر في األرض بخفها أو حافرها .

في كتابه عالم التلفزيون بين الجمال و العنف "إن فكرة "اآلثار "ذاتها  أندريه جلوكسمان ( )يقول     
ن أن تتركز عليها الدراسات ،هي فكرة مقيدة وفي إطار الجو أي فكرة التأثير هو جوهر العملية ،وأنه يحس

فتراض نه يفترض دوما أن اآلثار ضارة ، و اليوجد منطق يقوم عليه هذا اإلإاألخالقي السائد حاليا ف
–نتيجة –.بمعنى أن األثر تحمل مدلولين إما سلبي وأخر ايجابي ،وتعرفه سلسلة معجم متقن الطالب 2"

 وهونفس الشئ عرفه القاموس الفرنسي "روبار "والروس ". EFFET( NM 3(فعل للتأثير–تأثير 

 صطالحي المفهوم اإل

بالقول تأثير هو مجموع البصمات والتغيرات (  ديديه كوربيه وماري بيار فوركيه)يذهب      
لى عوالظاهرة و الخفية التي يحدثها التلفزيون على األفراد في مستويات إدراكية وعاطفية وسلوكية و 

 .قتصادية و الثقافية جتماعية و النظم السياسية و اإلالجماعات في مستوى البنيات اإل

يشمل التأثير في الوقت نفسه الجوانب الحركية مثل التلقي بمعنى العملية التي تجري أثناء 
مترتبة على ستقرارا التي تعبر كأثر ،بمعنى النتائج الإتصال بالمحتويات التلفزيونية و الجوانب األكثر اإل

التمييز بين مفهومي (  سعيد بومعيزة)"فيما حاول األستاذ 4المدى المتوسط و البعيد عن عملية التلقي .

                                                           

 - ابن منظور : مرجع سبق ذكره ،ص 251

جلوكسمان :عالم التلفزيون بين الجمال والعنف ،ترجمة وجيه سمعان عبد المسيح ،المجلس األعلى للثقافة ،جمهورية مصر العربية  ندريهأ- 2
  7،ص

  275،ص 2005عربي ،دار الراتب الجامعية بيروت ،الطبعة األولى، –سلسلة معجم متقن الطالب : قاموس فرنسي  - 3

4 -didiet courbet et marie-pierre fourkute ,la telivision et ses inflluence ;bruxellesdebeck ;2003 ;p8 
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نجلوسكسونية للصعوبات التي يطرحها في مجال قياس األثر و التأثير كما هو الشائع في الدراسات األ
 .درجاته وتحديد مصدره 

لتلفزيون و جمهور المشاهدين أي التأثير متبادل بين الرسائل يقصد به تلك العالقة التفاعلية بين ا  
ستجابات لتلك الرسائل في شكل تبادلي إالتلفزيونية كمنبهات و السلوك الذي يأتي به أفراد الجمهور ك

وليس في شكل خطي كما هو الشأن بالنسبة للتأثير والواقع أن كال المصطلحين يعبران عن تلك العالقة 
 1ثقافي وتكنولوجي في الزمن و المكان ،فالتمييز نسبي وليس مطلقا. في سياق تاريخي

 جرائي لألثر :المفهوم اإل

 إلعالميةهذه هو ذلك المفعول الذي تتركه الرسالة ا للدراسة  جرائياألثر في التعريف اإلفمعنى 
د و جملة ردو ا ضمن عالقة تفاعلية بين افراد الجمهور وو سائل االعالم ، نرصد من خاللهعلى المتلقي 

د بع و ذتعبير ستجابات السلوكية ذات الترديد البعيد أو القريب ،بواسطة حركات جسمانية أو لفظية أو اإل
  الحقا على شكل سلوك ظاهري .جليا أو رمزي يظهر 

 :  السلوك لغة مفهوم   

ر منه ، يقال خودة من سلك ، والسلك مصدر سلك طريقا ، وسلك المكان يسلكه مسلكا ، وسلكه عبأم  
يقول هللا تعالى في محكم تنزيله ) كذلك نسلكه في قلوب 2.دخلته فيه أسلكت الخيط في المخيط أي 

 .3المجرمين ( 

 المفهوم اإلصطالحي للسلوك :

                                                           
العمري علي :أثر التلفزيون على اتجاهات الراي العام نحو الجريمة ،دراسة ميدانية لعينة من طلبة جامعة الجزائر ،قسم علم االجتماع -_ 1

 8،ص  2009_2008جامعة الجزائر ،

ك االجتماعي في ضوء القران الكريم ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في تفسير علوم القران ، الجامعة عماد فارس أبو كرش : السلو - 2
  2، ص  2009االسالمية غزة ،

 -سورة الحجر : اية 12 ، الجزء 14 ، الحزب  27 3 
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نما هو مدفوع وغرضي ، واليمكن إكل سلوك يصدر عن الفرد ( :  سهير كاملالباحثة ) ترى     
عرفنا الدوافع وراءها ، ولكي نفهم الناس البد من معرفة دوافعهم وما  إذا اإلنساني التعرف على السلوك اإل

اليعدو أن يكون هذا السلوك نتاجا لتفاعل قواهم العضوية المزاجية والوجدانية و  1هداف .أ ليه من إيرمون 
 2العقلية مع مؤثرات البيئة و الثقافة  التي يعيش فيها .

د التي يكونها ويصوغها المجتمع فهو نظرة إكتسابية يتضمن السلوك تصرفات وأفعال األفرا
 3وليست وراثية أي يتعلمه الفرد من محيطه اإلجتماعي .

 المفهوم اإلجرائي للسلوك :

مية ردود األفعال سواء حركية ، جسهو مجموع يرى الباحث أن السلوك الذي نعنيه في الدراسة   
 مله مع محيطه .فيسيولوجية ، لفظية  التي تصدر عن الفرد في تعا

 خبارية مفهوم اللغوي للتغطية اإل

ها  أي في أصل معناه هي الستر و اإلخفاء ، يقولون تغطية األخبار يريدون إستيفاء:  التغطية  
أجازها مجمع اللغة  covering newsة جمعها من مصادرها ونشرها وهي صيغة مأخوذة من اإلنجليزي

صير بولون ء األضداد ، إيقاع اللفظ الواحد على معنيين مختلفين ،يقالعربية بالقاهرة والصيغة كأنها أسما
 ى. ويريدون به األعم

 

 اإلخبارية صطالحي للتغطية المفهوم اإل

                                                           

  1-حامد الزهران : علم النفس النمو ، عالم الكتب القاهرة ، 1971، ص 338 

ن : التسرب عوامله ونتائجه وطرق عالجه ، عروض األيام الوطنية الثالثة لعلم النفس و علوم  التربية ، جامعة الجزائر ، محمد أرزقي أبركا- 2
  369، ص  1998

حسين عبيد جبر و بشرى سلمان كاظم : السلوك االجتماعي وعالقته بمفهوم الذات لدى طلبة كلية فنون الجميلة في جامعة بابل ، مجلة - 3
  44، العدد الثاني ، ص  4دراسات االنسانية ، المجلد بابل لل
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 و         األدوات و الوسائل ستغاللإفهي : تتبنى الباحثة زهرة بلعاليا مفهوم خاص بالتغطية اإلعالمية 
 مع المالئمة بالصورة عرضه طريق عن ما موضوع معالجة يف نصا وأداء ,لغة اإلعالمية اإلمكانيات
  1تلفزيون. ,مكتوبة صحافة ,به إذاعة تليق التي المساحة بتخصيص التفسير و الشرح و التحليل

 خبارية :جرائي للتغطية اإلالمفهوم اإل

 وداث ح: هي حشد مجمل الوسائل التقنية والتعداد البشري الالزم لتغطية األ خباريةالتغطية اإل
 ذهنستفهام التي تجول في الوقائع من مختلف جوانبها في صورة شاملة قد تجيب عن مختلف عالمات اإل
كين تصال بالمشار بإل ،وذلك المتلقي بالشرح و التحليل و التفسير للحادثة لتالفي الغموض والضبابية 

يكون إختصاصه ،ختى الكل حسب والفاعلين و المعنيين بالواقعة أو الحادثة وتطعيمها بتحاليل  الخبراء 
 الخبر مبتورا عن سياقه العام .

  مفهوم اللغوي للشباب :

. يقال رجل شاب  و الجمع شبان  ،  ، وشبيبة   شبابا   يشب   ، شب   الشباب لغة : الفتاء و الحداثة  
ة شبة  أ والشباب  إسم للجمع ، ويقال إمرأة شابة  من نسوة شواب ، وحكى إبن األعرابي رجل شب  و إمر 

  2يعني من الشباب .

 مفهوم اإلصطالحي للشباب : 

ختالف ثقافة كل مجتمع ، حتى بالنسبة إب ، إختلف الباحثون في تحديد المرحلة العمرية للشباب    
        –الريف –ذات تصنيفات المتعددة  بين الدول المتقدمة و النامية ، كالبدو الرحل للمجتمع الواحد 
اطق الحضرية ، حيث يقاس فترة الشباب بإكتمال النمو الجسمي و العقلي و إمكانية أن و القاطنين بالمن

 3، حيث يرتبط باإلتجاه الزمني )العمري ( يتولى الفرد مسؤولياته وأدوار إجتماعية 

                                                           

 شهادة لنيل مذكرة،2003 أفريل 09 إلى 2003 مارس 20 من الجزيرة قناة خالل من الثالثة الخليج لحرب اإلعالمية بلعليا: التغطية الزهرة _1

 14،ص2006_2005اإلتصال،جامعة الجزائر ، و اإلعالم علوم في الماجستير

 -إبن منظور معجم لسان العرب ،الجزء الثامن ،  مرجع سبق ذكره ص  4812

  21ص  1419إحسان محمد الحسن : تأثير الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربي ،اكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية ، -3
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يرى بعض التربويين أنها  تتعلق باإلتجاه النفسي بإكتمال البناء الدافعي و اإلنفعالي للفرد على      
حتياجاته األساسية ، أما أصحاب اإلتجاه البيولوجي تكتمل مرحلة الشباب وفق إكتمال ضوء  إستعداداته وا 

نمو البناء الجسمي ، أما علماء اإلجتماع تنحصر لديهم مرحلة الشباب في األدوار و المهام المنوطة بهم 
   1بدأ مرحلة الشيخوخة .( أن الشباب مجرد كلمة ال نعرف اين ينتهي الشباب لت بيار بورديو. ويرى )

، أما الدكتور )سعيد بومعيزة ( 2سنة  24إلى  15تحدد منظمة األمم المتحدة فترة الشباب بين      
تطغى على هذه المرحلة العمرية خصائص    19سنة ، حيث يفترض قبل سن ال  29و  19يحددها بين 

 .3سنة يعتبر نفسه من عالم الكهول . 29المراهقة وأكثر من 

يرى فريق من الباحثين أنه ال ينبغي اإلقتصار على المعيار الزمني وحده في تحديد الشباب ، بل يجب    
أن يعامل بمعيار النضج و التكامل اإلجتماعي للشخصية ، تختلف بداية هذه الفئة بإختالف بداية العمر 

 4وتنتهي بإختالف األوضاع اإلجتماعية و اإلقتصادية السائدة في المجتمع .

 مفهوم اإلجرائي للشباب : 

من خالل اإلطالع على الرصيد المعرفي الخاص بتحديد مفهوم الشباب حيث هناك من يميل إلى البعد 
 و  النضج البيولوجي المرتبط بالتحوالت الفيزيولوجية  في الزمني و البعض األخر يحصر فئة الشباب 

 .جتماعي ( البعد النفسي )الميوالت ( و اإلجتماعي )مكانة ودور إ

 39سنة و  19يرى الباحث من منطلق إعتمدنا على متغير السن ، حددنا فئة الشباب بين)       
سنة (  ، الفئة الواقعة بين إكتمال البناء النضج البيولوجي ومرحلة النضج العقلي و اإلجتماعي ، كما 

                                                           
1 -  Pierre Bourdieu;La Jeunesse N'est Qu'un Mot" Dans question De Sociologie: Paris :Minuit , 

Paris1984; P147 

 -صالح السعد : المخدرات و المجتمع ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان االردن ، 1996 ، ص  1212

 -سعيد بومعيزة : مرجع سبق ذكره ، ص176  3 

قافة ، نصف شهرية تصدر عن ادارة موزة عياش : تشجيع االبداع في المناهج التربوية ، وتعزيز مشاركة الشباب ، المجلة العربية للث- 4
  271، ص  2003، سبتمبر  43الثقافة بالمنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، العدد 
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خبار يمكن رصد تاثيرات وردود يفترض الباحث في هذه الدراسة أن هذه الفئة األكثر متابعة لنشرات األ
   فعل إزاء ما يعرض من أخبار عنيفة . 

 مفهوم اللغوي للفضائيات : 

ختصارا لقنوات التلفزيون الرقمية التي تبث من خالل األقمار إهي لفظة حديثة في الواقع وتأتي       
لة تجاه على البوصاإلمسارات محددة معروفة تحدد عموما بالزاوية و في فضاء مفتوح  عبر الصناعية ،

 لتقاط كل مجموعة من القنوات الفضائية التي يتم بثها على قمر من القنوات .إتجاه إلتحديد 

نتشار تم تداول مصطلح الفضائيات بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية على ضوء اإل 
دل صطناعية بقمار اإلالمذهل للقنوات في الفضاء الخارجي آو السماوات المفتوحة التي باتت تعج باأل

 و       رضي من حيث التقنية وحدود البث بعدة ميزات عن التلفزيون األإنفرد نه مصطلح التلفزيون ،أل
 نتشار .اإل

 البث بعملية تقوم فضائية تصالإ وسيلة هي ،في تعريفه للفضائيات (نايف شبول )يرى   

 طبق طريق عن البث ستقبالإب التلفزيون  في لستقبااإل جهاز يقوم حيث الفضاء، عبر مباشرة التلفزيوني

 .1أرضي إرسال محطة إلى الحاجة دون  صطناعياإل القمر من مباشرة هوائي

 

 

 جرائي للفضائيات :المفهوم اإل

فة شارات الكهرومغناطسية على مدار الساعة متخطية كاسمها من مكان البث وتوزيع اإلإتشتق   
ثة رضي الذي ثبت محدوديته ،تعتمد الفضائيات على تقنيات حديالحواجز المفروضة سابقا على البث األ
  مج وأخبار من مختلف بقاع العالم .غراق الشاشة الصغيرة ببرافي مجال الصوت و الصورة ،وتسعى إل

 المفهوم اللغوي للعنف :

                                                           
   39،ص  2010 ، 1عدد ، 3مجلد للفنون، األردنية األطفال، المجلة عند العنف ظاهرة في الفضائية الدراما أثر الشبول:  نايف - 1
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متداداته إمن الصعب تحديد مفهوم دقيق للعنف ،الذي تتعدد منطلقاته المعرفية و تتشابك    
ة ليه من زوايا مختلفإذ بات ينظر إجتماعية فضال على تبرير مشروعيته من عدمها  ،سياسية و اإلال

 فراغه وتجريده من أصوله . إمكان الباحثين إوليس ب

شتق لفظ العنف من الفعل الثالثي) ع،ن،ف (ويدل في لسان العرب على كثير من الدالالت إ 
رفق ،الرقة و اللطف ..وبتالي يصبح العنف بالمطابقة و المرادفة القريبة والبعيدة على أنه كل فعل ينفي ال

هو كل فعل يحمل معنى الشدة ،الزجر ،اإلرهاب ،البطش ،والضرب ،الحرب ..والمعنى القريب مما سبق 
و  هو أن العنف في أبسط دالالته يتجلى في العنف اللفظي الن اللوم أو التعبير و التعنيف يكون باللفظ 

  1لعالمة .اإلشارة و ا

الخرق باألمر وقلة الرفق به و التعنيف  (إبن منظور) يعني العنف من الناحية اللغوية وفق     
ن العنف قد يكون سلوكا فعليا أو قوليا ،وجاء في إوعليه ف2والتعنيف يعني التوبيخ و التقريع و اللوم .
 فعل أو قول كل وھ :لغة الدراسات بعض في عرف كمامعجم الوسيط عنف أي الشدة و القسوة 

  .3يلة األخرى في يد اإلنسان لإلفالت من مأزق الوس وھو نيوالل والرفق الرأفة ضد

 صطالحي للعنف :المفهوم اإل

وزمالءه بأنه السلوك الذي ينجم ( باندورا)تعددت التعاريف بشأن مفهوم العنف ،حيث يعرفه   
بأنه "الضرر الواقع (حجاب  محمد منير)ويرى  4ذى الشخصي وتحطيم الممتلكات وقيم المجتمع .عنه األ

تالف إشياء "تدمير ،تخريب ،على السالمة الجسدية للشخص "القتل ،ضرب ،جرح "أو ذلك الواقع على األ
 5حيث تفترض هذه المصطلحات نوعا من العنف .

                                                           

 -بوفلجة غيات وآخرون : ظاهرة العنف أسبابها وطرق التعامل معها ،مجلة مخبر البحث في علم النفس وعلوم التربية ،2005،ص 2191

  2009أمال سالم العووادة:العنف ضد المرأة العاملة في القطاع الصحي ،دار البازوري العلمية للنشر و التوزيع األردن ،الطبعة العربية  - 2
  36،ص

  17،ص2014العنف الجامعي وجهات نظر ،دار اليازوري العلمية  للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة العربية رباحي مصطفى عليان : - 3

 -فرج عبد اللطيف :الطفل بين التربية االسرية و المدرسة ،جامعة ام القرى مكة المكرمة ،1997،ص  434

  1679 ص ، 2003 الجزائر، التوزيع، للنشر الفجر دار ، 5رقم اإلعالمية،المجلد ، الموسوعة حجاب: منير محمد-5
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ن مالذي يعرف بأنه مجموعة متنوعة  العنف ببعض المفاهيم األخرى بالعدوانتتجلى عالقة 
 ويعزى  عتداء الفيزيقيغاضة اآلخرين ،أو إبداء العداوة نحوهم إلى اإلإ اهر السلوك تتراوح بين مجرد مظ

 رهاب ظاهرةيشتركان في نفس السلوك ويختلفان في كون اإل رهاباإل العدوان بوصفه تصرفا ،وبمفهوم 
اع بين ن مظاهر الصر فهو في جوهره مظهرا م عالقته بالصراعخاصة مأخوذة من التعبيرات األمنية ، أما 

 .الطرفين وهو يتدرج من صراع بسيط إلى صراع عنيف 

أن العنف يحمل معنى الصراع و المخاطرة في الحياة من أجل الذات بصورة  (هيجل)يقول 
 1عتراف بوجوده .تتضمن نفي األخر أو عدم اإل

تجاه تتحدد وفق اإلن محاولة إصدار أحكام قيمية حول شرعية السلوك العنيف في هذا إوعليه ف    
 ف .ستخدام وممارسة العنا  ستعمال و إماتراه األطراف المتصارعة التي تعطي نفسها الحق و الشرعية في 

 : جرائي للعنفالمفهوم اإل

في هذه الدراسة ""أثر تغطية اخبار العنف عبر الفضائيات العربية على المتلقي " نعني به "هو      
ا ا عنيفتسببها الفضائيات بموادها ومضامينها اإلخبارية التي تحمل طابعمجمل التأثيرات السلوكية التي 

إما على شكل صور تظهر البشاعة والفضاعة في أقسى أشكالها ومعانيها ،أومضمون إخباري يحمل 
قييد عبارات تتسم بالخشونة و الشدة وتوحي بالتهديد لحياة األفراد و اإلستقرار المجتمعي  ،دون الت

 متلقي . خالقية و المهنية في إحترام مشاعر البالضوابط األ

 المفهوم اللغوي للمتلقي :

، 2وجاء بمصطلح " الحشد عصام سليمان موسىحسب توصيف األستاذ  المتلقي هو الجمهور
بن منظور إن كلمة جمهور مأخوذة من كلمة الجمهرة ،والجمهور هو عدد الناس وجاء في لسان العرب إل

                                                           
  16-14،ص ص  2011عمان ،الطبعة األولى ،–أزهار صبيح غنتاب :العنف في الصحافة العربية الدولية ،دار أسامة للنشر والتوزيع  - 1

ة بالجزائر العاصمة ،مذكرة لنيل شباعات للمرأة غير العاملستخدامات و اإلنجية مزيان :جمهور القنوات الفضائية العربية ،دراسة مسحية  لإل - 2
  25،ص 2006-2005شهادة الماجستير في علوم اإلعالم و االتصال ،الجزائر ،
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جلهم ،وجماهير القوم أي أشرافهم وعدد مجمهر أي مكثرة ،والجمهور تعني  ،ويقال جمهور الناس أي
 .الذي تصله رسالة المرسل فيعمل على فك رموزها وتحويلها إلى معنى بقصد تفسيرها وفهمها 1المجتمع .

 المفهوم اإلصطالحي للجمهور : 

ور تحت مصطلح مفهوم الجمه،  dictionnaire critique de la communicationجاء في معجم 
 laudience، . وعليه 2وهو جمهور محدد تجمعه رابطة محددة في وقت محدد ،قصد حضور عرض محدد
و الكيفية         ستقبال الرسائل أو البرامج التلفزيونية وفق "ميشال سوشون "التستقبل بنفس الطريقةإف

 جمع عن فالحديث جتماعية "ماءات اإلنتيرتبط ذلك وفق الخبرة والتجارب الشخصية متأثرة بالعالقات و اإل

 .3ختالف في السلوكات "إ به يقصد الجماهير من

تشير الدراسات اإلعالمية الحديثة أن جماهير وسائل اإلعالم من بينها التلفزيون جماهير       
أسقطت النظريات التقليدية السابقة بوصفه جمهورا سلبي يتأثر بمضمون الوسيلة بل أضحى جمهورا 

           دة نتقاء ما يفيده أو رفض ما يعرض عليه ،وتتداخل في ذلك عا  ا وفعاال بإمكانه تحليل والنقد و نشيط
  .رها جتماعية وفردية كفيلة بتحديد إدراك الفرد للرسائل اإلعالمية وحدود تأثيا  عوامل وسمات شخصية و 

ستعدادات بين ختالف اإلا  ،و يتصف هذا الجمهور عادة بالضخامة الحجم ،والتفرق و الالتجانس      
 غيروصفه ،بأنه جمهور  حيث( بلومر )األمريكي جتماعاإل عالم للجمهور المفهوم هذا تبنى وقد4أفراده .

 القيادة، أفراده يفتقدبهم يتبادلون تجار  ال متفاعلين غير بعضا، بعضهم يعرفون  ال ،تركيبته في متجانس

 5ضئيل. بينهم والترابط

                                                           
  14،ص  2007المحتوى و الجمهور ،دار الكتاب الحديث الجزائر، –محمد شطاح :اإلعالم التلفزيوني نشرات األخبار   -1

 -محمد شطاح ، مرجع سبق ذكره ،ص  142

vision dans : étel hel ; un public ou des publics ? ; un dilemme pour le secteur public et laMic Souchons 3-
telivisions mutations communication ; n51 ;p72 

  72،ص20035،تصال الجماهيري ،مكتبة الكناني للنشر والتوزيع عمان  ،الطبعة عصام سليمان موسى : المدخل في اإل - 4

 -نجية مزيان :مرجع سبق ذكره ،ص  265
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 البيئية العوامل بين العالقة فهم في السلوكي االتصال يساعد ( الحميدمحمد عبد  ) يرى     

 بين من 1اتخاذ قرار معين" . إلى وتدفعه الفرد سلوك في التأثير إلى تؤدي مجتمعه التي والنفسية والشخصية

 م،النظا أي الجمهور داخل األساسي العنصر هذا عمل طريقة تحديد في دورا تلعب التي الكبرى  المتغيرات

 في الممثلة جتماعية العديدةاإل والطبقات الجمهور أفراد هتماماتا  و  الكبرى  حتياجاتاإل نذكر أن يمكننا

 . الجمهور هذا أفراد بين جتماعية،اإل العالقات وطبيعة الجمهور،

 الجمهور ستجابةا  و  والتفسير هتماماإل أنماط يحدد سلوكي  أوميكانيزم آلية إلى المتغيرات هذه وتشير

 2توى نمط معين .لمح

 جرائي للمتلقي :المفهوم اإل  

يتميزون جتماعية وثقافية ،إمن بيئة واحدة تربطهم عالقات  نعني به جمهور الشباب " المتلقي  
نبؤ ة التخرى ،اليمكن في هذه المرحلندفاع مقارنة بالفئات العمرية األبالحماسة والحيوية و الجرأة واإل

فعل د الن ردو إللتحوالت الفيزيولوجية و العقلية التي تطرأ عليهم وعليه ف تجاهاتهم  وتصرفاتهم نتيجةإب
و  جتماعية و التجارب الشخصية والمهارات تأتي  بناءا على التنشئة اإل–الشباب -وسلوك المتلقي

 الخبرات المعرفية المكتسبة . 

 الدراسات السابقة:-س 

الدراسات عثرنا على بعض بدراستنا ،لمرتبطة من خالل إطالعنا على تراث الدراسات اإلعالمية ا   
تناول اإلعالمي لظاهرة العنف من خالل وسائل اإلعالم وعلى التي تتقاطع في بعض الجوانب منها 

 .الخصوص ، أخبار الصحف وأثرها على الجمهور 

                                                           
  79،ص 1997القاهرة، ، الكتب عالم التأثير، تجاهاتا  و  اإلعالم نظريات الحميد:  عبد محمد -1

لرابعة ملفين ل ،ساندرا بول روكيش : نظريات وسائل االعالم ،ترجمة كمال عبد الرؤوف ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية القاهرة ،الطبعة ا-2
  198،ص 2002،
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تي لاسات ا" قليلة جدا مقارنة بالدر "اإلخباري في شقه  العنف المتلفزتبقى الدراسات التي تناولت 
محتمل بين تأثير ال بفرق واضح تناولت اإلعالم الترفيهي "كاألفالم "و المسلسالت "والرسوم المتحركة 

 .على الشاشة الذي يتجسد من خالل نص ،صورة و صوت للنص المكتوب و الخبر المعروض 

طلعنا عليها تصنف حسب المنهج المستخدم "تحليل مضمون إوعليه فأن أغلب الدراسات التي   
ة ،دراسات مسحية ،ودراسات وصفية " وعليه فقد ساعدت هذا التراكم المعرفي ، الباحث في تكوين رؤي

 ومجال واسع عن نوعية التأثير المحتمل لوسائل اإلعالم بصفة عامة على المتلقي . 

 دراسة-،  1999العنف في الجزائر  ظاهرة و المكتوبة الصحافة:""1 دراسة صفوان عصام حسيني-
 – تحليلية وصفية

 نتشارباإل مرتبط العنف، بظاهرة الجزائر في المكتوبة الصحافة إنطلق من إشكالية مفادها أن إهتمام    
 .الماضية القليلة السنين خالل الظاهرة هذه عرفته الذي الواسع

 تكاد المؤشرات هذه و ومعنوي، مادي هو ما بين جمعت حيث أشكالها وتنوع بالسرعة تميزت    
 لجانبا على إنطوى  مما اإلجتماعية، تشكيلتنا منها تشكو التي العميقة الفجوة على تدل لكي فيةكا تكون 

 مصحوبان الواقع في يظهران واإلجتماعي النفسي الالإستقرار و القلق عالمات بدأت اإلجتماعي،حيث 
 اتيالذ التدمير حتمية كأن والظواهر، األحداث هذه مواجهة في المواطنين لدى بالعجز والشعور بالخوف
 نع اإلجابة محاولة هو الدراسة هذه من األساسي فالهدف، علينا مفروضان  عوواق حقيقة أصبح للمجتمع
 : التالية اإلشكالية

 الخاصة،الجرائد  نموذجي خالل من الجزائر، في العنف ظاهرة الوطنية الصحافة طرحت كيف   
ي العمومية المجاهد و الشعب من جهة أخرى ؟وماهجهة "الخبر"و " ولوسوار دالجيري " و الصحافة  من

 مواقفهم منها ؟وكيف تعاملت الصحف اليومية األربعة مع ظاهرة العنف ؟

                                                           
 شهادة لنيل أطروحة، تحليلية –،دراسة وصفية  1999سنة  خالل الجزائر في العنف ظاهرة و المكتوبة الصحافة: حسيني عيصام صفوان- 1

 .2005 جامعة الجزائر ، أكتوبر صالتاإل  و اإلعالم علوم قسم -تصالاإل  و اإلعالم علوم في دولة دكتوراه
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 و الخاص و العام للقطاعين التابعة األربعة اليومية الصحف تمكنت :  األولى الفرضية    -
 خالل عنها الكشف و الجزائر في العنف ظاهرة عرض من الفرنسية و العربية باللغتين الناطقة
 األنساق و النزاع أطراف تحديد في اإلعالمية مادتها خالل من تباينت أنها إال ، 1999 سنة

   . للظاهرة المكونة
 في العنف بظاهرة المتعلقة اإلعالمية المادة بها عرضت التي األنواع إن:  الثانية الفرضية  -

 يةاليوم الصحف إليه المنتمية القطاع يعةطب إلى راجع هذا و متباينة 1999 سنة خالل الجزائر
لى المستعملة، اللغة و األربعة  بياتسل مواجهة في الموحد موقفها رغم ، الخبر مصادر إختالف وا 
 الظاهرة؟ هذه

 المناسب المنهج طبيعة الباحث على فرضا اّللذان هما البحث ميدان و الظاهرة، طبيعة إن     
ن حتى نتائج إلى الوصول و المعلومات و الحقائق إلستقصاء  و الوصف على عتمدإ  لذا جزئية، كانت وا 
 حددت أي سياسية، – زمنية لمعطيات وفقا الدراسة ، عينة إختيار تم إحصائي بتحليل مدعما التحليل
 لوئاما قانون  صدور منها الثاني السداسي في عرفت التي السنة وهي كاملة ( 1999 ) بسنة الزمنية مدتها

 المدني .
 لوسوار" و " الشعب" ،"الخبر " نماذج خالل من المكتوبة الصحافة أن على نتائجه كانت  
 مامباهت 1999 سنة من الثاني و األول السداسيين خالل العنف ظاهرة تناولت" ،  المجاهد"و  دالجيري 
 مثلت تيال الصحفية األعداد خالل من المسجلة التكرارات ذلك على والدليل أساسية، صحفية كمادة كبير
 .البحث عينة
 العام القطاعين بين المئوية النسب حيث من تقارب يوجد أنه على الفصل هذا نتائج تشير     

 مئة ،بال 48.04 مقابل العام للقطاع بالمئة ، 51.06 بنسبة سجلنا حيث العنف، ظاهرة تناول في والخاص
 كان العنف ظاهرة تناول في التمثيل حيث من سجله الباحث  الذي المعتبر الفارق  أما الخاص للقطاع
  67.38 بنسبة لظاهرة العنف تناوال أكثر بالعربية الناطقة الصحف أن حيث "اّللغة" متغير على مبني

 .بالمئة 15.60 بنسبة  و بالفرنسية الناطقة مقابل بالمئة ،
 ، 1999 عام خالل العنف لظاهرة الصحفي الطرح المتضمن الفصل لهذا العامة النتيجة تشير      

 اليومية الصحف أن الظاهرة، حول "قيل ماذا " عن الباحث الكشف  مضمونه خالل من حاول  والتي
 مكوناتها عن والكشف الظاهرة وصف حاولت بل الظاهرة، تناول في اإلخباري  بدورها تكتفي لم األربعة
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 المجتمع في زمنيا تداداام عرفت التي الظواهر هذه مثل تتطلبها التي التحاليل نقص رغم وأبعادها
 . 1991 منذ الجزائري 

 توظيف في تباينت أنها اال  بالظاهرة، األربعة الصحف سجلته الذي االهتمام رغم أنه إلى نشير    
 النتيجة أكدته ما وهذا تصنيفاتها و فيها المنتسبة واألطراف الظاهرة أشكال إلى لإلشارة المتغيرات
 على العنف لظاهرة الصحفي بالطرح المتعلقة النتائج هذه وتؤكد تباطر اإل معامل تطبيق في اإلحصائية

 والخاص العام للقطاعين التابعة األربعة اليومية الصحف أن على تنص التي األولى، الفرضية تحقق
 سنة خالل عنها والكشف الجزائر في العنف ظاهرة عرض من تمكنت ، والفرنسية بالعربية والناطقة
 .للظاهرة المكونة األنساق و النزاع أطراف تحديد في اإلعالمية مادتها خالل من اينتتب أنها إال ،1999

، تحليل مضمون أخبار الجريمة في جريدة  الجريمة في الصحافة الجزائرية 1دراسة عايش حليمة :-
 :الشروق اليومي 

تعتمدها الشروق تنطلق هذه الدراسة من إشكالية مفادها هل تساعد المعالجة اإلعالمية التي      
د سعت عتبارا لطريقة تقديمها للجمهور شكال ومضمونا ؟ وقإ اليومي على الترويج للجريمة آم الحد منها 

 ختيار فرضيتين :إل

تمع :تروج جريدة الشروق اليومي من خالل معالجتها ألخبار الجريمة في المج الفرضية األولى-     
 الجزائري إلى السلوك اإلجرامي .

 مة .:تعتمد صحيفة الشروق اليومي على قالب الخبر في تغطيتها لظاهرة الجري رضية الثانيةالف-    

ات تغيير وتهدف هذه الدراسة للكشف عن مستوى األداء اإلعالمي للصحافة المكتوبة الجزائرية وعالقتها بال
ة وبة الجزائريلتزام الصحافة المكتإجتماعية التي تمر بها الجزائر فضال معرفة مدى و الظواهر اإل
ماهير زدهار وتوعية الجستقرار و اإلتجاه الفرد و المجتمع من أجل تحقيق اإلأجتماعية بالمسؤولية اإل

 العريضة .

                                                           
افة الجزائرية ، تحليل مضمون أخبار الجريمة في جريدة الشروق اليومي مذكرة لنيل شهادة دراسة عايش حليمة : الجريمة في الصح -1

 . 2009 -2008ماجستير قسم علوم اإلعالم و االتصال جامعة منتوري قسنطينة 
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افة ا الصحزدياد نسبة الجرائم في الجزائر وطبيعة المعالجة اإلعالمية التي تقدمهإستنتاج العالقة بين إ-
 المكتوبة عند نشرها لهذه الظاهرة .

 وأص دور اإلعالم عموما و الصحافة المكتوبة خصوصا في تعزيز السلوك اإلجرامي لدى الفرد ستخالإ-
 الحد منه .

ا التعرف على الضوابط التي تتحكم في المعالجة الصحفية لموضوع الجريمة حتى نتفادى الترويج لهذ-
 السلوك .

 وتوصلت الباحثة على ضوء الفرضتين إلى نتائج التالية . 

جريدة في تكثيف النشر مساحة وعددا فجعلت أخبار الجريمة من أولوية أجندتها بالغت ال-
لتي انطباعاتهم وسلوكياتهم ا  اإلعالمية مما ينعكس ذلك سلبا على أولويات الجماهير وتكوين أفكارهم و 

تصل إلى حد التعامل مع تلك األخبار على أنها جزءا من تجاربهم السابقة فيبحثون فيها عن حلول 
 .كلهم وتطبيقها على أرض الواقع لمشا

 4بالمائة إلى  13موضوع في العدد أي بين  26إلى  8تمثل أخبار الجريمة أولوية النشر مابين      
 32سنة ،وهو مايمثل  18بالمائة ودعم أخبارها بصور شخصيات الجريمة وصور األحداث األقل من 

أي في بالمائة كما مزجت بين الخبر و الر  25.64 بالمائة ،كما أنها اخترقت الخصوصية عند النشر بنسبة
 .معالجتها اإلعالمية ألخبار الجريمة 

الشروق اليومي قالب يومية عتمدت كما إ ستخدمت ،أوبخصوص نوعية القوالب الصحفية التي    
لول حجتماعية و البحث عن ما يقلل من الوظيفة التفسيرية من أجل توعية اإل ،بالمائة 83الخبر بنسبة 

بة نصف األخبار المنشورة مجهولة المصدر بنسوتوصلت الباحثة إلى أن ستئصال الظاهرة اإلجرامية ،إل
عالمية ة اإلبالمائة فيما لم تتقيد الجريدة بالضوابط األخالقية و القانونية التي تتحكم في المعالج 50.74

 لهذه الظاهرة .
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 : ائرية الخاصةالقيم الخبرية في الصحافة الجز : 1 دراسة فوزية عكاك-

 التي الخبرية القيم الدراسة تناولت، 2007دراسة تحليلية لصحيفتي الخبر والشروق اليومي     

 عيجتماواإل يقتصادواإل السياسي التحول نتيجة ظهرت  اللتين الشروق، ويومية الخبر صحيفة تتضمنها

 اوينالعن من العديد وظهور مياإعال إنفتاحا عنه نجم والذي ، التسعينيات مطلع الجزائرية الساحة في

 فيه تتدخل جتماعيإ نتاج األساس في هي التي الخبرية المضامين تغير إلى أدى مما ، الخاصة الصحفية

 لمهنيةا بمتطلباتها اإلعالمية  المؤسسة األخبار، مصادر اإلعالم، قوانين السياسي، أطراف النظام عدة

 ى محتو  تحديد في نصيب األطراف هذه من واحد ولكل. لخإ الجمهور، تصال،باإل القائمون  والتنظيمية،
 . وشكلها األخبار

 والتحليلي، تتناولت  ،القيم الوصفي بشقيه اإلعالمي المسح منهج على الدراسة هذه عتمدتإ    

 تحليل خالل نم العربية باللغة الناطقة الخاصة الجزائرية الصحافة في المنشورة الداخلية األخبار في الخبرية

 .اليومي والشروق  الخبر يوميتي في المنشورة الداخلية األخبار

 ختيار،اإل هذا تبرير ويأتي ، 2007 ديسمبر شهر إلى 2007 جانفي من الزمنية الفترة ختيارإ تم      

 الكلي رالحص ولصعوبة ، ستقراراإل من نوعا عرفت نتماءاتهاا  و  أنواعها بمختلف الجزائرية الصحافة لكون 

 سلوبأ ستخدامإب المنتظمة العشوائية العينة ختيارإ تم األخبار مئات من المكون  البحث جتمعلم الشامل

 على يؤثر ال حتى المحتوى  تجاهإ أو الشكل في تحيزا هناك يكون  ال حتى الطريقة هذه عتمادإ  تم وقد الدورة،

 .النتائج صدق

 األخبار نسبة أن راسة،الد صحف في المنشورة الخبرية المادة مضمون  تحليل نتائج و توضح

 منبالمائة    30.82 اليومي الشروق  في نسبتها وبلغت الخبر، جريدة بالمائة في  31.65بلغت  السلبية

 حيث السلبية، باألخبار اليومي والشروق  الخبر صحيفة هتمامإ  التحليل نتائج وأظهرت الخبرية القيم إجمالي

 يومية في الخامسة المرتبة في وجاءت الخبر، يومية في يةالخبر  القيم مصفوفة في الرابعة المرتبة حتلتإ

 يولي والذي الغربي اإلعالم في المتبناة الخبرية القيم بمصفوفة الدراسة صحف تأثر عن فضال الشروق،

                                                           
تصال ،جامعة الجزائر إل فوزية عكاك: القيم الخبرية في الصحافة الجزائرية الخاصة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم اإلعالم وا - 1
،2003-2004 . 
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 الحروب أحداث السلبية األخبار وتتضمن ،اإليجابية األخبار حساب على السلبية لألخبار كبيرة أهمية

 أكثر السلبية باألخبار الدراسة صحف هتمامإ  يعود و غتياالت،واإل والتمرد والمجاعات والفياضات والمعارك
 :التالية عتباراتلإل يجابيةاإل األخبار من

 .االيجابية األخبار من أكثر اليومية الصحافة تسويق على السلبية األخبار تساعد -

 لألخبار. الجمهور حتياجاتإ السلبية األخبار تشبع -

 .عادي رغي وضعا يعكس و عن المألوف خروج ألنه إخباريا والتقديم هتمامباإل جدير واإلخفاق شلالف يعد -

 بيلس فعلى اإليجابي، الحدث من  أقل وقتا ويستغرق  سهولة، أكثر بصورة نفسه عن السلبي الحدث يكشف-

 .لتهديمه المطلوب والوقت سد لبناء المطلوب الوقت بين قارن  المثال

 ارباألخب التنبؤ يكون و غموضها  وعدم عليها اإلجماع حيث من سهولة أكثر تكون  سلبيةال األخبار إن-

 .السلبية األخبار لسيطرة والهامة البسيطة التفسيرات ومن يجابيةاإل من أقل بصفة السلبية

 المرتبة حتلتإ حيث والخبر  اليومي الشروق  صحيفتي في متقدمة مراتب في اإلثارة قيمة جاءت      

 أن عن الفض الخبرية القيم مصفوفة في العناصر أهم من اإلثارة قيمة وتعد التوالي على والخامسة عةالراب

 أكبر جذب إلى القيمة لهذه توظيفها خالل من الدراسة صحف وتسعى اإلثارة، عنصر بتزايد تتزايد الخبر قيمة

  .القراء من عدد

 العناصر من رتبت التي القيمة بهذه تصالباإل القائمين هتمامإ مدى  الميدانية الدراسة أظهرت   

 ةالمتضمن األخبار في الدراسة صحف تركيز المضمون  تحليل وكشف األخبار، نشر تقرير في جدا المهمة
 دينية، تعتباراإل وذلك الجنس أخبار أقل وبدرجة الجرائم، أخبار تليها الفضائح، أخبار على القيمة لهذه

 .الجزائري  جتمعالم وتقاليد بعادات تتعلق وأخرى 

 ": الشباب سلوك تحديد في العنف برامج "دور1القضاة فالح دراسة محمد-

                                                           
ص ص  1،2006العدد، ، 33 المّجلد جتماعية،واإل اإلنسانية العلوم الشباب دراسات، سلوك تحديد في العنف برامج :  دور القضاة فالح محمد - 1

141-174 
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 من المشاهدين،  على وأثرها العنف وأفالم برامج موضوع في تبحث أنها في الدراسة أهمية تكمن    

 وأفالم علميال والخيال البوليسية األفالم فنون  إشتملت حيث التفضيل، ودرجة المفضلة البرامجية الفنون  خالل

 على عنفال ومسلسالت أفالم تحدثه الذي التأثير ومدى وغيرها الخارقة والبطوالت والدمار الرعب ومسلسالت

 والسكن عالنو  لمتغيرات التأثير درجة مختلفة بين سلوكية مجاالت في وبعدها المشاهدة أثناء في المشاهدين

 .التعليمي ستوى والم باإلضافة للجنس والمهنة جتماعيةاإل والحالة

 الشباب من عينة على بحثية إستبانة ( 351 ) توزيع تم حيث الصرفية، العينات إختار الباحث     

ناث(  ر)كو  بالجنس تمثلت التي الدراسة بأهداف المرتبطة المعايير من مجموعة تحقيق فيها روعي األردني، وا 
 ويعتقد .ةاإلجتماعي والحالة المهنة وطبيعة سكنال أماكن إلى باإلضافة المختلفة، العمرية الفئات وتمثيل 

 يمكن يالذ األمر الدراسة أهداف تحقيق من قربا أكثر يجعلها البحث عينة في الشروط هذه توافر أن الباحث

 .نتائجها تعميم معه

 ةالمشاهد ، أثناء العنف ومسلسالت أفالم مشاهدة تحدثها كبيرة تأثيرات وجود : عن   النتائج ّدلت      
ألولى ا المرتبة في جاء كبيرة متغير وتحت المشاهدة أثناء ففي المختلفة، السلوكية النواحي على وبعدها

يادة وز  والسمعي البصري  التركيز زيادة الثانية جاء المرتبة حين ( في%  (158،45 ب الضعيف مع التعاطف
 .% 24.8 ب تكرار  87 زاجالم جاءت حدة الرابعة المرتبة ( وفي  (% 28.5أي 100 ب القلب نبضات

 

 والقلق العنف أفالم lViolent Films, Anxiety  Aggression Psychologica 1دراسة كاج باجور-

 .والعدوان
فالم العنف في زيادة القلق و العدوان ،حيث أثر مشاهدة أنطلق الباحث من فرضية وجود إ    
لعدوان و القلق من خالل قياس مستوى القلق رتباط موجب بين اإظهرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة أ

فالم أولى تابعوا ختبار ،في المرة اإللى اإلإخضاع ثالثة مجموعات إطفال بدرجات متفاوتة بعد لدى األ

                                                                                                                                                                                     
 

1 - Bjor, Kqvist, Kaj. ,Violent Films, Anxiety & Aggression Psychological,1985,, No.20, 
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توصل دماجهم وسط مجموعة أخرى ،حيث إالعنف بمفردهم ،وفي المرة الثانية في نفس المجموعة وبعدها 
 : لى نتائج التاليةإالباحث 

 فالم العنف والعدوان .أثناء مشاهدة ألية أستجابة إ وجود-
ف عن لى زيادة العنإطفال و الكارتون تدفع األأفالم على غرار الرسوم المتحركة متابعة المكثفة لأل-

 طريق المحاكاة و التقليد .
هر ظانية اولى و الثن سلوكيات العدوانية في المجموعة األأتضح من خالل المقارنة بين المجموعات إ-

 صدقاء جدد .أتم دمجهم مع  أينللعيان في حين يقل في المجموعة الثالثة 
 
 :األسرة العراقية   في العنف التلفزيوني ،أثر  : 1رباح أحمد مهديدراسة   -

تظهر إشكالية الدراسة  العالقة بين برامج العنف التلفزيوني وبين األسرة العراقية المعاصره      
ن العنف مذ تنفل هذه البرامج صور وأشكال متعددة إ ، جتماعية واألخالقية أللبنية امتفاعلة ومؤثره في ا

 ا يجعلسرية السائدة في مجتمعنا اليوم ، ممساليب التنشئة والتربية األأوالمزاجية التي ال تنسجم مع 
 التاليسرة وبفراد األألى التأثير في سلوك إمخاطر هذه الظاهرة تتعدى المتعه التي ترافق تلك البرامج 

 .لى تفكك نسق القيم والمعتقدات السائدةإتؤدي 

( مبحوث في 100ختيار عينة عشوائية تتكون من )بإ ،ستعمل الباحث طريقة لمسح الميدانيإ     
( مبحوث لكل منطقة، من كال الجنسين  و 50منطقتي حي تونس وحي الحرية في مدينة بغداد وبمعدل )

ن العامل أليها إتضح من خالل نتائج المتوصل أفي مرحلة الشباب ، و  عمار المبحوثين همأ ن أغلب أ
( بأن لوسائل %37مبحوثا  ) 37جابة ستشراء العنف فكانت اإلإعالم في ول حول أثر وسائل اإلاأل
ثارة فالم اإلأفالم الوحشية و ما العامل الثاني حول عالقة األأ ،ثر الواضح في زيادة العنف عالم األاإل

لتزام المحطات الفضائية بالمبادئ إما العامل الثالث عدم أ(, %20مبحوثا  ) 20جابات انت اإلوالعنف فك
( , أما العامل الرابع الخاص  %17مبحوثا  )  38جابات نسانية ومراعاة بيانات الشعوب فقد كانت اإلاإل

                                                           
رباح أحمد مهدي :أثر العنف التلفزيوني في  األسره العراقية دراسة ميدانية في منطقتي حي تونس وحي الحرية بمدينة بغداد ،مجلة كلية  - 1

 556-523بغداد ،ص ص  96األداب العدد 
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( وأخيرا %17مبحوثا  ) 17الموبايل ... ألخ ( فقد بلغ  –الستاليت  –عالمي ) التلفزيون بأجهزة البث اإل
ثرها قليل جدا  قياسا  بالوسائل أن أ( مما يدل على  %9)  ثين مبحو  9جاب أالوسائل السمعية والمرئية فقد 

 السابقة.

 s effectViolence on canadian television and some of Its cognitive 1اندري جوزلين دراسة-

canadian من خالل تحليل محتوى برامج ثماني  يراته المعرفيةالعنف في التلفزيون الكندي وتأث،
،حيث  1993محطات تلفزيونية بكندا وتأثيرها على فئة الشباب خالل األسبوع األول من شهر ديسمبر 

ستجالء طبيعة وحجم جرى في المقابل الباحث مقارنة بين مايبث عبر المحطات الخاصة و العامة إلأ
ستبيان كأداة لقياس العالقة بين ه على عينة الدراسة ،معتمدا على اإلمضامين البرامج ورصد مدى تأثيرات

طالب من قسم  304ستمارات المسترجعة بنحو زاء العنف ،حيث بلغت عدد اإلإتجاهاتهم ا  حجم المشاهدة و 
 تصال بمقاطعة كيباك الكندية .عالم و اإلعلوم اإل

تي تعود ن التلفزيونات ال، أونية الثمانية بعد مسح لمحتوى البرامج لشبكات التلفزي توصل الباحث    
ن معنفا  كثرأن مايقدم لألطفال أكثر عنفا من مثيالتها من القنوات العامة ،و ألملكية الخواص تقدم برامج 
ك فئة ن حجم التأثيرات يتعلق بمستوى المعتقدات حول مستوى العنف بما في ذلأغيره من الشباب ،معتبرا 
 ى ذلك منلإنها تنساق أال إالمجتمع بما تتميز به من قدرة على التحليل و النقد المثقفين التي تعد نخبة 

 خالل رسم صورة ذهنية عن العالم الذي نعيشه .

  :الفضائية اإلخبارية القنوات في اإلخبارية "التغطية2دراسة صابر حسن محمد طر  -

 اإلخبارية الفضائية القنوات في اريةاإلخب التغطية وأشكال مواضيع البحث  للتعرف على مشكلة تحددت    

 والتحليل الوصف خالل من والعربية، الجزيرة،،  BBC،CNN اإلخبارية بأربع قنوات  والقيم واألجنبية العربية

 .بينها اإلختالفات ورصد والمقارنة
                                                           

1 -Andre Gosseli,.Violence on canadian television and some of Its cognitive effects canadian. Journal Of 

Communication. 73(6) ;1997, 816-825 

 

 الرسالة هذه قدمت واألجنبية العربية القنوات بين مقارنة  دراسة الفضائية، اإلخبارية القنوات في اإلخبارية صابر حسن محمد طر : التغطية -2

  2007اإلعالم  في الماجستير درجة لمتطلبات استكماالا 
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 اتلموضوع والمقارنة التعرف في تتلخص مشكلته، تناول وراء من رئيسة أهداف خمسة الباحث حدد      

 العربية اريةاإلخب القنوات بين التغطية تلك تحكم التي اإلخبارية والقيم اإلخبارية التغطية ومصادر وأشكال

 ألبرز بالنسبة خاص بشكل والمقارنة والتعرف عام، بشكل بينها فيما االختالف وأوجه واألجنبية،

 رجمةت تم الحالي، البحث مشكلة أهداف ولتحقيق اإلخبارية تغطيتها وطبيعة القنوات تلك في الموضوعات

 وجهوأ وقيمها ومصادرها وأشكالها اإلخبارية التغطية بموضوعات تتعلق تساؤالت عدة إلى األهداف تلك

 ي،الوصف المنهج خالل من عليها بعد ذلك باإلجابة  الباحث قام  عام، بشكل بينها فيما اإلختالفات

  .المحتوى  تحليل أسلوب وباستخدام

  قدره منز  في بثت مادة إخبارية، 1745 ترميزها تم التي اإلخبارية المواد عدد ، أن تائجالن أوضحت   
 المواقع عدد وكان ساعة 186  إجمالي من دقيقة  43 و ساعة،  66  يعادل ما أي ثانية، 182.240

 تكرارا   كثربأ العراق فيها موقع،برزت أو دولة ( 87 ) اإلخبارية المواد أحداث حولها دارت التي الجغرافية

 .األمريكية المتحدة الواليات ثم ونسبة

 الفضائية قناة في المعتمد الجغرافي التصنيف بحسب األحداث ومواقع الدول تصنيف وبإعادة        

 منطقة يف كانت،  اإلخبارية لمواد لمناطق التكرارات أعلى أن النتائج البريطانية "" بي بي سي " أظهرت

 أفريقيا، قةلمنط التكرارات أقل وكانت األمريكية، المتحدة الواليات ثم أوروبا، منطقة تلتها األوسط الشرق 

 .والجنوبية الوسطى أمريكا ومنطقة

 لقنواتا لدى األولى ظهرت حيث وأوروبا، األوسط، الشرق  لمنطقتي بالنسبة الجغرافي القرب مبدأ تحقق وقد

 ختلفتإ يماف الصحيح، هو العكس كان الثانية وفي جنبية،األ اإلخبارية القنوات من أكثر العربية اإلخبارية

  .الجغرافية المواقع لبقية بالنسبة القنوات

 لموضوعات المئوية والنسب بالتكرارات المتعلقة النتائج بينت موضوع فئة(  21 ) إجمالي من  

 اسيةالسي موضوعاتال أن بالدراسة، المستهدفة القنوات في عام بشكل الكلي وحجمها اإلخبارية التغطية

 في لتوح واألعمال، المال وعالم قتصاداإل موضوعات بعدها وجاءت تكرارا ، الفئات أكثر كانت والحكومية

 ثم الرابعة، ةالمرتب في حترافواإل الرياضة موضوعات تلتها ،اإلرهابية األعمال موضوعات الثالثة المرتبة

 .والمآسي والحوادث الكوارث موضوعات
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 لم حيث بالطفل هتمامواإل التعليم موضوعات لفئة فكانت تكرارا   الموضوعات فئات ألقل سبةبالن أما    

 وعاتموض فئة إلى باإلضافة الدولية األزمات موضوعات أن اتضح كما بها، تتعلق إخبارية مادة أي ترد

 عاتوالمختر  كتشافاتواإل العلوم موضوعات وفئة المحددة غير األخرى  الموضوعات وفئة والسكان البيئة

 .تكرارا   الفئات أقل كانت

 . 2005أفالم العنف و اإلباحة وعالقتها بالجريمة ""1دراسة  خالد بن سعود البشر -

 من التساؤالت على النحو التالي : على عدد هذه الدراسة  تجيب   

 ما النظريات اإلعالمية المرتبطة بقضايا التأثير ؟-1

 دية و التعليمية ألفراد عينة البحث ؟قتصاجتماعية و اإلما الظروف اإل-2

 ما تأثير أفالم العنف و اإلباحية على السلوك من وجهة نظر المنحرفيين ؟-3

 ما تأثير أفالم العنف و اإلباحية على السلوك من وجهة نظر األسوياء ؟ -4

 ما نوعية البرامج المفضلة مشاهدتها لدى عينة األسوياء ؟-5

 ة مشاهدتها لدى عينة المنحرفيين ؟ما نوعية البرامج المفضل-6

 ختيار العينة وذلك على النحو إحث أسلوبين  في اختار البإوقد 

ن أصل محرين ختار عينة من الدول العربية الجمهورية اللبنانية ،السودان ،السعودية ،البإالعينة العمدية :-
 دولة . 22

عينة  400أسلوب العينة العشوائية البسيطة ختيار المشاهدين وفق إستخدام في إالعينة العشوائية :تم -
بالمائة من األفراد الجانحين من نزالء المؤسسات اإلصالحية و  50عينة لكل دولة ، 100مفردة بمعدل 

                                                           
ود: أفالم العنف و اإلباحة وعالقتها بالجريمة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، مكتبة فهد الوطنية  ،الرياض البشرخالد بن سع - 1
 .1،2005ط،
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بالمائة من األفراد األسوياء من الطالب المنتظمين في الصفوف الدراسية في المرحلة الثانوية  50
جتماعية أما يعتبر أكثر مالئمة لدراسة الظواهر اإلنسانية و اإل عتمدت الدراسة المنهج الوصفي الذيإ ،

 24ستبانة بحيث تجيب عن تساؤالت الدراسة و المكونة من عتمد على اإلإ األداة لجمع البيانات فقد 
 مفردة.

 حول "أفالم العنف و اإلباحة وعالقتها بالجريمة إلى مايلي :  توصل الباحث في دراسته

فزيون و الفيديو دور رئيسي في دفع الفرد نحو العنف و الجريمة حيث ثبت أن ليس لمشاهدة التل-1
 األسوياء يشاهدون أفالم العنف و اإلباحية بنسبة مماثلة للمنحرفين .

امال عستعداده وميوله فوسائل اإلعالم تعد إإن تأثير المشاهدة على الفرد يكون في حدود نسبية حسب -2
التي  جتماعية األخرى ميوله الداخلية وبين مجموعة العناصر و الظروف اإلستعدادات الفرد و إوسيطا بين 

 تحدد سلوكه الخارجي .

 نحراف و الجريمةتؤكد الدراسة أن مشاهدة أفالم العنف و اإلباحية ليس مسئولة الوحيدة عن اإل-3
 . فوسائل اإلعالم تؤثر على السلوك اإلنساني من خالل تعزيزها لبعض السلوكيات المنحرفة

 تؤكد الدراسة أن عينة المنحرفيين هم في األصل منحرفون قبل مشاهدة أفالم العنف و اإلباحية -4

سلوك نحرافية هي التي تدفع بهم لمشاهدة أفالم العنف و اإلباحية وتعزز الو أن إجرامهم وميولهم اإل
 المنحرف لديهم .

دى يمي لرتفاع المستوى الثقافي و التعلا  ي و ثبت الدراسة أن قوة الوازع الديني ودرجة التماسك األسر أ-5
نحراف على الرغم من األسوياء أعلى من عينة المنحرفيين وأن لديهم حصانة ذاتية تمنعهم من اإل

 و           هتمام ببرامج التنشئة الدينيةمشاهدتهم ألفالم العنف و اإلباحية ،لهذا يرى الباحث ضرورة اإل
ذاتية نة الل على تقوية الوازع الديني و القيم الخلقية ،ألنها عناصر الحصاجتماعية و الثقافية و العماإل

 . التي يمكن أن تحصن الفرد وتحافظ على سلوكياته على الرغم مما يشاهده من برامج إعالمية مختلفة
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 ""1دراسة  أزهار صبيح غنتاب " العنف في الصحافة العربية الدولية -

الوصفية التي تهدف بشكل عام تسجيل وصفي للحقائق ، حيث تعد هذه الدراسة من الدراسات   
عتمدت  الباحثة  في دراستها على تحليل مضمون المقاالت الصحفية التي تناولت موضوع العنف في إ 

تدة من المم العراق في ثالث جرائد "الحياة " و جريدة "الشرق األوسط "و "جريدة الزمان "في الفترة الزمنية
 7فئة رئيسية للتحليل ،تندرج تحت  30،وقد حددت   2006ديسمبر  31غاية  إلى 2006جانفي  1

ت ستخراج تلك الفئات من المقاالت الصحفية التي تناولإعتماد تصنيفا بعديا في إ محاور بعد أن تم 
 ستنتاجات :وبناءا على النتائج توصلت الباحثة إلى عدد من اإل،موضوع العنف في العراق .

محاور سة للي درجة التركيز الذي أولته كل جريدة من الجرائد العربية الدولية محل الدراالتباين النسبي ف-
ي الخاصة بموضوع العنف في العراق ،إذ ركزت جريدة الحياة على محوري المليشيات المسلحة ودورها ف

ى سط علحتالل وعالقته بالعنف في العراق في حين ركزت جريدة الشرق األو نشر العنف في العراق و اإل
أما  محوري العنف ظاهرة متفاقمة في العراق و الحكومة العراقية وموقفها من العنف الحاصل في البالد
ا موقفهجريدة الزمان فقد جاء تركيزها على محوري العنف وتعدد مظاهره في العراق و الحكومة العراقية و 

 من العنف الحاصل في العراق .

دراسة حل الجاهات التي تبنتها كل جريدة من الجرائد العربية الدولية متعلى الرغم من التماثل النسبي لإل-
تجاه إهتمام بكل ،ضمن كل محور من المحاور الخاصة بالموضوع العنف في العراق ،إال أن مستوى اإل

هتمام  الصحافة إ نسبة ضعف ،وسجلت الباحثة ضمن المحور نفسه كان يختلف من جريدة إلى أخرى 
لغت بمثلة في جرائد الزمان و الحياة و الشرق األوسط بموضوع العنف في العراق إذ العربية الدولية م

 بالمائة . 5.80ما نسبته  2006هتمامها بهذا الموضوع قياسا بالموضوعات األخرى في عام إ نسبة 

خبارية في الفضائيات العربية العنف كا تقدمها العروض اإل ظاهرة، 1دراسة عبد الصادق حسن-
 :،دراسة تحليلية مقارنة المتخصصة

                                                           
 .2011عمان ،الطبعة األولى ،–أزهار صبيح غنتاب : العنف في الصحافة العربية الدولية ،دار أسامة للنشر والتوزيع  - 1
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نطلق الباحث في تحديد المنهجي لمشكلة الدراسة من سعي القنوات العربية المتخصصة لتقديم إ     
 حداث كاملة كما تحدث في الواقع بما تحتويه من مشاهد للعنف ،مما يمثل جرعة مزدوجة للمشاهداأل

لمية عالقنوات الفضائية ،حيث قدم  رؤية  عمال الدرامية فيالذي يتعرض للعديد من مشاهد العنف في األ
ية حول صورة العنف في العروض االخبارية لقناتي الجزيرة و العربية للخروج بمؤشرات علمية حول كيف

 معالجة هاتين القناتين للقضايا المرتبطة بالعنف من حيث الشكل و المضمون .

ترة ساعة لقناة العربية خالل الفوأخر سبوع لقناة الجزيرة ،تمثلت عينة الدراسة في حصاد األ
ختيار إصطناعي ،ويرجع سبوع اإلسلوب األأب 2011اوت  27لى غاية إ، 2011جوان  4الممتدة من 
ل خبار اليوم ،معتمدا في ذلك على أداة تحليأحداث و عتبارهما تجمعية ألإالنشرتين بتين الباحث له
 المضمون .

 أهم نتائج الدراسة :-

 39.1بة دة في قناتي الدراسة ،بالترتيب على النحو التالي ،األخبار العسكرية بنستتوزع األخبار الوار -
 بالمئة . 23.1بالمئة واألخبار السياسية بنسبة  23.6بالمئة و األخبار األمنية بنسبة 

 6. 25سبة بالمئة ،الثورة الليبية بن 33.01تتوزع األخبار الواردة في الدراسة :األحداث السورية بنسبة -
 بالمئة . 19.4المئة ،احداث اليمن بنسبة ب

عتداء بالمئة ،األ 42بالمئة ،القتل بنسبة  77.7تمثلت صورة العنف الواردة في الدراسة :الشغب بنسبة -
 بالمئة . 9.2بالمئة ،الخطب  48.7على الممتلكات بنسبة 

بالمئة  21.1أخبار محايدة  بالمئة ، 63.3تجاهات : أخبار سلبية بنسبة تتوزع األخبار الواردة حسب اإل-
 بالمئة . 5.5، أخبار ايجابية بنسبة 

 تتوزع األخبار المتعلقة بالعنف طبقا لمدى توازن التغطية األخبارية في قناتي الدراسة :يعرض عدة-
 بالمئة . 39.1بالمئة ،يعرض جانب واحد بنسبة  60.09جوانب ب 

                                                                                                                                                                                     
العنف كا تقدمها العروض االخبارية في الفضائيات العربية المتخصصة ،دراسة تحليلية مقارنة ،مجلة دراسة عبد الصادق حسن: ظاهرة  - 1

 96-71،ص ص،2012الطفولة ،كلية االداب و والعلوم و التربية ،مملكة البحرين ،جانفي 
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ـاث حأب، مجلة )دراسة ميدانيـة ت الفضائياتعلى شاشا مشاهد العنف1السلعوس، محمد هاشمدراسة -
 : األردن-ربدإجامعة اليرموك، ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ، اليرموك

هذه الدراسة موضوع مشاهد العنف التي تبثهـا الفـضائيات التلفزيونيـة العربية، مـن  تناقش       
تْي ت جامعيتألف مجتمع الدراسة من طالب وطالبا يتين.وجهة نظـر طلبـة جـامعتْي اليرمـوك والبترا األردن
ن ختار الباحث أفراد العينة من مختلف كليات الجامعتيإالبترا في عّمان، واليرموك في إربد، وقد 

 وأقسامهما.

( طالبة بالتساوي من كل جامعة. وهي 250( طالبا ، و)250بلغ عدد أفراد العينة مجتمعين )      
ختارها الباحث لسهولة الحصول عليها، وهي تتناسب مع اإلمكانيات إشوائية، عّينة عرضية غير ع

ن أ :المتاحة له من حيث الوقت والجهد والنفقات، وقـد أسفرت الدراسة عـن مجموعة من النتائج، منها
ثر من ربية أكالتلفزيونية العفضائيات ( يشاهدون نشرات األخبار التي تبثهـا ال%76.8غالبية أفراد العّينة )

 مرة يوميا .

ليها، فسهم إوتأتي نشرات قناتْي الجزيرة والعربية في مقدمة النشرات التي ي عّرض أفراد العّينة أن 
ايا ضالق بب مشاهدتهم لهما عائٌد إلى أنهما تغطيان األحداث الجارية فـي فلسطين والعراق، وتبرزانوأن س

اهد ث مش( مــن المشاهدين يرفضون ب%71.3أن ) .أةاألوسط والعالم، وتناقشانها بجر  ي الشرق لساخنة فا
أنه   للعربي علىبأن ذلك يؤدي إلى تكوين صورٍة نمطيةٍ  في إعتقادهم العنف علـى شاشـات الفضائيات، 

لى ت ( %95.6ن )أ .شويه صورة المقاومة العربية ضد المحتلين، وبأن بّثها إهانٌة لكرامة اإلنسانإرهابي، وا 
رى ينما يه ضد المحتل مباشرة ، بالفلسطينية مشروعة ألنها ت وجّ ون عمليات المقاومة من المشاهدين يعتبر 

 مجهولون " ضد المدنيين في العراق "خاٌص العسكرية التي يقوم بها أش%( منهم أن العمليات 95.3)
 إرهاب يجب أن يتوقف

تساعد فـي تطوير نشرات ائج والتوصيات التـي يمكن أن سة إلى عدٍد آخر مـن النتتوصلت الدرا      
 .األخبار التي تبثها الفضائيات التلفزيونية العربية

                                                           
اث اليرموك، سلسلة العلوم اإلنسانية محمد هاشم السلعوس : مشاهد العنف على شاشات الفضائيات دراسة ميدانيـة، مجلة أبحـ - 1

  459-429،ص ص 2007األردن ،حيزران -،جامعة اليرموك، أربد27،العدد 23واالجتماعية، المجلد 
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 الجزيرة قناتا تبثها التي اإلرهاب قضايا إزاء األردني الجمهور تجاهاتإ:1 النوافعة خلف دراسة مخلد-

 : اإلخباريتان الفضائيتان والعربية

 ا  قناتا ثهاتب اإلرهاب التي قضايا إزاء ردنياأل الجمهور تجاهاتإ على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت     
 والتعرف ، ئيةوالمر  المسموعة اإلخبارية وتسجيالتهما برامجهما خالل من وذلك ، اإلخباريتان والعربية لجزيرة

 كما ة ،غرافيالديمو  بالمتغيرات ،وعالقتها اإلرهاب لظاهرة باألبعاد المكونة األردني الجمهور وعي درجة على

 .الدراسة عينة أذهان في اإلرهاب مفهوم وضوح معرفة مدى إلى راسةالد هدفت

 عالميةاإل في الدراسات المتبعة المناهج أهم من يعتبر الذي الوصفي المنهج على الدراسة عتمدتإ  

 بطريقة معالمجت من العينة ختيارإ وقد تم ، البيانات لجمع ( االستبانة) المسح أسلوب الباحث ستخدمأو  ،

ا منهم ( 883 ) من تتكون  وهي العنقودية لعشوائيةا العينة  ، الوسط قليمإ العاصمة محافظة من (  588 ) فرد 
اف  ( 218 ) و  . جنوبال إقليم من العقبة محافظة من  ( 77 ) و إقليم الشمال من إربد محافظة من رد 

 -:يأتي ما أهمها من النتائج من العديد إلى الدراسة خلصت

 قناة التي تبثها اإلرهاب قضايا إزاءردني األ الجمهور تجاهاتإ أن اإلحصائي لتحليلا نتائج أظهرت -1-

 من جةدر  إلى وصل الجزيرة لقناة المشاهد أن إلى ذلك ويعزى  متوسطة، كانت اإلخبارية الفضائية الجزيرة

 مسلمة أخذهاي وال الجزيرة تبثها قناة اإلرهاب والتي بقضايا المرتبطة البرامج كافة في العقل وتحكيم الوعي

 برامج متابعة أثناء عقلي أحكم "على نصت وبدرجة مرتفعة األولى المرتبة على حصلت التي الفقرة أن بدليل

 ."اإلرهاب حول الجزيرة قناة

 قناة تبثها التي اإلرهاب قضايا إزاء األردني الجمهور إتجاهات أن اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت -2- 

 عينة لدى أيضا العقل وتحكيم الوعي وجود إلى ذلك ويعزى  متوسطة، كانت إلخباريةا الفضائية العربية

 .األردني الجمهور من الدراسة

                                                           
سالة الر  هذه اإلخباريتان، قدمت الفضائيتان والعربية الجزيرة قناتا تبثها التي اإلرهاب قضايا إزاء األردني الجمهور إتجاهات :النوافعة خلف مخلد - 1

 . 2010العليا ،  للدراسات  األوسط الشرق  جامعة اإلعالم كلية اإلعالم في الماجستير درجة على الحصول إستكماال لمتطلبات
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 متوسطات بين 0.01 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت-

 إلخباريتان ،الفضائيتان ا العربيةو  الجزيرةقناتا  تبثها التي اإلرهاب قضايا إزاء األردني الجمهور تجاهاتإ

 تعلقةم أحداث بث على الجزيرة قناة قدرة ذلك إلى يعزى  وقد ، ة الفضائي الجزيرة قناة لصالح الفرق  وكان

 ال ، المج هذا في لها واإلعالمي الصحفي السبق باإلضافة إلى رة ،مباش الحدث موقع من باإلرهاب

  .المشاهدين نتباهإ جذبمتعددة ت وفلمية إعالمية مواد ستخدامإب

 ذهله العائدة األبحاث مراكز خالل اإلرهاب، من ظاهرة حول علمية دراسات بإجراء الدراسة أوصت

 بطريقة هاباإلر  قضايا تعالج برامج إنتاج في القنوات هذه على القائمين مساعدة في تسهم سوف والتي القنوات

يال ة ،موضوعي علمية  حيث نم أهمية أكبر اإلرهاب بمواضيع تعنى التي اريةاإلخب والنشرات البرامج ء وا 

 .المشاهد بخصوص واالجتماعي الجانب النفسي ومراعاة والتقديم اإلعداد

 

 

 تعقيب على الدراسات السابقة :

دي الما–،أنواعه وأشكاله  العنف المتلفز ساهمت  الدراسات السابقة في بلورة تصور عام حول 
 نا  و  ثراء الدراسةا  صيل و أراته على المتلقي ،حيث سمح التراث النظري في ت،اللفظي ،الرمزي ،وحجم تأثي

 جريت فيه . إقتصادي والثقافي الذي جتماعي و اإلختلف سياقها البيئي و اإلإ

 ستفادة من الدراسات السابقة :أوجه اإل-

ف سواء عالم مع ظاهرة العنتكشف الدراسات السابقة عن حجم تعاطي وتناول مختلف وسائل اإل    
طفال و الكارتون الموجهة لألأرسوم المتحركة  فالم و المسلسالت وعنف ترفيهي و الذي يتجلى في األ

ن كان ا  ثير على المتلقي ،و أ،حيث يوجد عدد كبير لمثل هذا النوع من الدراسات الذي يقيس حجم الت
الباحث من معرفة حجم  التي مكنتالقضاة " فالح كدراسة " محمد المحتوى يهدف للتسلية و الترفيه ،

 والسكن النوع لمتغيرات تبعا  المشاهدين فالم و مسلسالت ذات مضامين عنيفة علىالتأثير الذي تحدثه األ

و  ندري جوزلين" أظهرت دراسة"  أالتعليمي كما  والمستوى  ضافة للجنسباإل والمهنة جتماعيةاإل والحالة
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ثبات وجود عالقة إفالم و المسلسالت مع ن في األعن كثافة وحجم العنف المتضمدراسة ""كاج باجور"
لى الشاشة الصغيرة وهو إخبار التي تنقل عنف الواقع غير أن األ رتباط موجب بين العدوان و القلق.إ

 ثيرها على المشاهد .أعنف حقيقي اليقبل التأويل كما يختلف حجم ت

شرات العلمية حول كيفية حيث قدم بعض المؤ " عبد الصادق حسن"مع دراسة  تناتتفق دراس   
 .معالجة قانتي الجزيرة و العربية للقضايا المرتبطة بالعنف من حيث الشكل و المضمون 

خبارية تحتل إعالم  باألخبار السلبية كقيمة هتمام المتزايد لوسائل اال""في اإل "فوزية عكاكدراسة     
ة تسويق الصحاف–بارات خاصة من بينها عتإ خرى ،وطرق توظيفها بهدف تحقيق الصادرة من بين القيم األ

تاثير لساعدت الدراسة الباحث على فهم عالقة تبني قيم الصحافة الغربية في محاولة   حتواء الجمهورا  ،و 
 .عالمية دراكية لدى متلقي الرسالة اإلحداث الصدمة اإلا  و 

يدة الشروق جر "التي رصدت ضمن أداة تحليل المضمون ل عايش حليمةدراسة الباحثة " أما     
لى وجود إخبار الجريمة كقيمة سلبية حيث توصلت أهتمام هذه الوسيلة بنقل ومعالجة  إ مدى اليومي 

ة عند لمكتوبزدياد نسبة الجرائم في الجزائر وطبيعة المعالجة اإلعالمية التي تقدمها الصحافة اإعالقة بين 
المكتوبة خصوصا في تعزيز السلوك ستخالص دور اإلعالم عموما و الصحافة ا  نشرها لهذه الظاهرة و 

 .اإلجرامي لدى الفرد آو الحد منه 

" صفوان شكالية المطروحة مع دراسة هتمام من حيث المعالجة و اإلالدراستين نفس اإل تتقاسم
رهاب في موضوعة اإل: حسن علواندراسة "و  أزهار صبيح غنتاب"  و دراسة عصام حسيني 

خبارية ف ،حيث ركزوا جهودهم البحثية على تحليل المضامين اإلمع ظاهرة العن الفضائيات العربية
 بواسطة أداة تحليل المضمون .

أثر تغطية أخبار ساعدت الدراسات المذكورة في بناء الخلفية النظرية لدراسة التي هي بين أيدينا "
 محمد هاشمدراسة " .كما تتفق هده الدراسة  مع دراسة  العنف عبر الفضائيات العربية على المتلقي

""أثر العنف التلفزيوني في  حمد المهديأرباح  "و " على شاشات الفضائيات مشاهد العنف " السلعوس
سرة العراقية في تحقيق األهداف التالية .من بينها توضيح أهم مظاهر العنف التي يؤثر على الفرد األ

 .بصفة عامة ومنها العنف التلفزيوني 
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لعنف أن ااة المستعملة وزاوية المعالجة لموضوع الدراسة في كون دتتقاطع الدراستين من حيث األ
ردات سلحة والمطاستخدام األا  كثر كثافة وسطوة يعج  بالقتل والجريمة و أذي نشاهده أصبح التلفزيوني ال

ج أن نتقام والحروب الدموية الحديثة وقد دلت نتائوالجروح والخروج على القانون وحرب العصابات واإل
ذى لحاق األا  نتشار العنف حيث تكثر فيها مشاهد القتل و إمن أكثر المواد التي تساعد على  التلفزيون 

 تأثيرستمارة كأداة لرصد حجم الستخدم الباحث اإلأهداف.و ستخدام القوة لتحقيق األا  خرين و والضرر باأل
  ة بدائل .عتمدت على خمسإ تجاهات التأثير بثالثة بدائل  في حين دراستنا إ،ومقياس ليكارت لرصد 

 

 

   



   

 

 

 
 الفصل الثاني:

مقاربات نظرية حول تأثير العنف 
اإلخباري على المتلقي
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 :مقاربات نظرية حول تأثير العنف اإلخباري على المتلقي الثاني الفصل 

تمهيد :

إن مساحة التنافس في المشهد اإلعالمي في تزايد مطرد وتكريس قاعدة البقاء لألقوى و األصلح    
حد طرفي أستدراك وا عادة حساباتها التي أضحى المتلقي ير من القنوات والفضائيات مجال لإلأعادت لكث

نقلب فيه السؤال ماذا تفعل وسائل اإلعالم بالجمهور إلى ماذا إفالحديث اليوم ، معادلة بقاءها وتبددها 
تصال وهو لقائم باإلستعمال و اإلشباع يعبر عن غاية المتلقي بدل ايفعل الجمهور بوسائل اإلعالم ،فاإل

بعض  ا( حيث يطلق عليه نظرية اإلستخدامات و اإلشباعاترتكاز تتبناه )إمحور أساسي ونقطة 
 1الباحثين "نظرية" واألخر يصفها ب"نموذج" أو "منظور" أو "مدخل"

 ت نقل، تصال في الوقت الراهن تكمن أهمية هذا المقترب الذي تصدر عديد بحوث اإلعالم و اإل     
فالباحثون في هذا العرف النظري لى المتلقي وهذه مساهمة جد مهمة ، ركيز من المصدر و الرسالة إالت
ستخدامات التي يقوم بها أفراد الجمهور مع الوسائل اإلعالمية ،وماهي اإلشباعات التي سألون ما اإلتي

و    ستخدامات لمقترب اإلومن هنا البد من اإلشارة إلى الخلفية المعرفية  2طبقا لحاجاتهم.عنها يبحثون 
مرور بالتأثير  –الحقنة تحت الجلد -اإلشباعات لفهم أصولها وجوهرها ولعل من بينها التأثير القوي أو 

جتماعية والعالقات المحدود وما تنطوي عليه من مجموعة من النظريات )الفروق الفردية ،الفئات اإل
 جتماعي.ودورها في التحليل النفسي و اإلنتقائي جتماعية ( وصوال إلى نظرية التأثير اإلاإل

هو ذلك تنا دراسلبناءا على ذلك يرى الباحث من خالل دراسة األثر وفق التعريف اإلجرائي      
فراد الجمهور وو سائل أالمفعول الذي تتركه الرسالة اإلعالمية على المتلقي ضمن عالقة تفاعلية بين 

إلستجابات السلوكية ذات الترديد البعيد أو القريب ،بواسطة عالم ، نرصد من خاللها جملة ردود و ااإل
، حركات جسمانية أو لفظية أو تعبير ذو  بعد رمزي يظهر جليا أو الحقا على شكل سلوك ظاهري 

بمعنى اإلستعمال لمحتويات الوسيلة اإلعالمية ) الفضائيات ( بإختالف مستوياتهم  الثقافية و الفكرية 
 عوامل و المسببات اإلجتماعية واإلقتصادية . والنفسية إلى جانب ال

                                                           
  8ص ،1987القاهرة ، ، العربي الفكر دار ، اإلعالم لوسائل اإلخبارية الوظيفة ، الجماهيري  االتصال وظائف : حمدي حسن - 1

  14،ص2002نظريات اإلعالم اتجاهات حديثة في دراسات الجمهور و الرأي العام ،مطبعة نانسي دمياط ،مصر ،محمد فضل الحديدي : - 2
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 شباعاتستخدامات و اإلنظرية اإلالمبحث األول : 

تصال الجماهيري دراسة وظيفية منظمة شباعات بدراسة اإلستخدامات و اإلتهتم نظرية اإل  
ب شباعات مجموعة من المفاهيم و الشواهد التي تؤكد على أن أسلو ستخدامات و اإل،ويقدم نموذج اإل

 جتماعية و السكنية و الشخصية .األفراد أمام وسائل اإلعالم أكثر قوة من المتغيرات اإل

تصالية كعادات القراءة ستخدام"  وهي مفردة مرتبطة باألنماط اإليتألف عنوان النظرية من مفردتين "اإل    
 يثير ستعمالها  و  التجريد، من مختلفة مستويات على و المشاهدة ،ويستخدم مصطلح "العادة"  األنثروبولوجيون 

 في تدرك ألنْ  القابلة الثقافية واألنماط الروتين في الكامنة والقواعد للحياة اليومية الروتينية األفعال إلى نتباهاإل

الفرد ويحافظ  سلوك يضبط الذي أما "األنماط "أو النمط وهو 1ثقافة لكل المميزة والطبيعة المتكررة األفعال
 األخبار منه يستقي  كمرجع اإلذاعة على الصحافة يفضل من معايير "فهناكعلى نفس القيم و ال

 يختار الشخص أن والمهم الكتاب، يفضل ثالث فريق وثمة التلفزيون، يفضل آخر فريق وهناك والمعلومات،

  2رغباته. وتشبع حاجاته تلبينها أ يعتقد التي الوسيلة

و االتصال العادات و األنماط في سياق واحد يؤدي نفس  غالبا ما يستخدم الباحثون في علوم اإلعالم    
دافع أو تنبيه أو مثير وترتبط  خفض أو هدف بلوغ أو رغبة إرضاء هوف الغرض و المعنى ،أما اإلشباع 

ستخدامات و اإلشباعات كما سيأتي التفصيل فيه في معرض شرح هذه النظرية بالحاجات و نظريات اإل
إلشباع المحقق من خالل التعرض لوسائل اإلعالم .الدوافع وقياس العائد أو ا

                                                           
  .361ص ، 2004 مصر، الفجر، اإلعالمي، دار المعجم حجاب:  منير محمد - 1

  .103ص ، 9991 الجزائر، قسنطينة، جامعة منشورات االجتماعية، العلوم في المنهجية أسس وآخرون":  دليو فضيل - 2
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 شباعاتستخدامات و اإلأصول وجوهر مقترب اإل المطلب األول :

لتي االبد أن نعود إلى أصول ومنبع هذه النظرية  شباعاتستخدامات و اإلاإلقبل التفصيل في نظرية 
متعددة حول طبيعة تأثير  جاءت لإلجابة عن تساؤالت وفرضيات باتت عالقة في األذهان لحقب زمنية

وماهي جوانب وحجم التأثير الذي باتت  تتركه في ظل ، وسائل اإلعالم آنذاك على متلقي الرسالة 
جتماعية وضغوط سياسية )بفعل الدعاية ( ساهمت لحد ما في صمود بعض النظريات المتبناة إأوضاع 

حت ت أو الحقنة ( ولبرشرام)ى حد وصف نظرية الطلقة عللوقت وجيز إلى أن تبدد مفعولها وفي مقدمتها 
 ل هذهالجلد وفق" دفيد بيرلو "أما ميلفين ديفيلر بالقذيفة السحرية أو بنظرية )سير نقل الحركة ( وك

 .ن مسار التأثير يستهدف المتلقي أالمسميات  ترمي إلى غرض واحد و 

لحرب المتسم بالحذر الشديد نقشاع ضباب الدعاية وصفاء أجواء اإوقد أثبتت هذه النظرية بعد       
نتشارها وتزامن ذلك مع إجراء بحوث ا  وتتطلع وسائل اإلعالم لمهام ومعالجة قضايا المجتمع وتعددها و 

  محدودية تأثيرها. تثبتأتصال الجماهيري تجريبية شاملة على عملية اإل

 اإلعالمية الرصاصة نظرية -أ

تؤمن بقوة تأثير ، ية األربعينيات من القرن الماضي سادت هذه النظرية لفترة طويلة إلى غاية نها   
نه سلبي اليستطيع الدفاع عن أإلى الجمهور على  ( ولبر شرام)وينظر  وسائل اإلعالم على المتلقي ،

فهذه الخلفية شجعت على تكوين فكرة مبسطة حول وسائل اإلعالم كأجهزة لدعاية تتالعب بعقول 1نفسه .
مثل  2وسائل اإلعالم تطلق رصاصات كالمية لتخترق في عمق ضحايا سلبيينالناس ومفاد الفكرة هو أن 

فالجماهير عبارة عن ذرات منفصلة من  . 3نطالقها مباشرة إرصاصة البندقية تؤثر بعد 

                                                           
 114،ص 1987تصال ،الفكر العربي ،مصر ،حمدي حسن : مقدمة في دراسة وسائل وأساليب اإل -1

تصال سعيد بومعيزة : أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه دولة في علوم اإلعالم و اإل - 2
 ,38،ص 2006-2005،جامعة الجزائر ،

 .124،ص2010عمان ،–هيثم الهيتي : اإلعالم السياسي و اإلخباري في الفضائيات ،دار أسامة للنشر و التوزيع ،األردن  - 3
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لة ل رساكستقبال الرسائل وتشكل ماليين القراء و المستمعين و المشاهدين ،وهذه الجماهير مهيأة دائما إل
 ستجابة بالشكل الذي يحقق هدف القائم باالتصال. باشرا يدفع المتلقي لإلمنبها قويا وم

ستمدت هذه النظرية أصولها من المدرسة السلوكية النفسية التي ظهرت في بداية القرن العشرين إ
نعكاسات شرطية لمثيرات محيطية خارجية حيث ترى هذه المدرسة أن الفعل اإلنساني يصاغ وفقا إل،

ختيار الشخصي المبني جتماعي ليس باإلن الفعل اإلإك مستقرة قابلة للتمييز ،ومن ثم فتشكل نماذج سلو 
 1على المعارف و المعتقدات المختلفة .

قتصادية نظرا لألوضاع السياسية و اإل، ن هذه النظرية قد وجدت قبوال لدى الباحثين إوبذلك ف   
األمر الذي زاد من فاعلية ،اعي والتماسك داخليا جتمبالتوتر خارجيا والتضامن اإل المتسم والوضع الدولي 
"كانت المطرقة الجديدة وسندان الترابط  بالقول وصفا دراميا (  لزويل )على نحو وصفها وسائل اإلعالم،

وعلم  هكذا كانت نظرية القذيفة السحرية تقوم على النظريات العامة في مجال علم النفسو 2جتماعي" اإل
ن هناك أداة جديدة البد من أن تحرق آفة أالقول ببه حتى ذلك الوقت لينتهي جتماع وفقا لتطورها اإل
نشقاق وتزيد من صالبة الحماس المولع بالقتال،وتجعل ماليين البشر كتلة واحدة مندمجة من الكراهية اإل

 سم هذه األداة الجديدة هي الدعاية .إن أو اإلرادة ،و 

د ء الحرب المتسم بالحذر الشديعاية وصفاء أجوانقشاع ضباب الدإبعد ، أثبتت هذه النظرية  
إعادة إلى ضرورة توصلت نتائج البحوث مجتمعية ،محدوديدتها  ،حيث طلع وسائل اإلعالم لمهام وت

ريق د الط،مما مهالمفاهيم والعالقة القائمة بين وسائل اإلعالم والمتلقي ضمن السياق النفسي و المجتمعي 
أثير أو الت        "نظريات التأثير المحدودزت نتائج مغايرة تحت غطاء لظهور بحوث تأثير جديدة ،أفر 

 ختياري ".اإل
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 :المحدود التأثيرنظرية  -ب

ختياري لتصويب مسار النظرية األساسية "القذيفة جاءت  نظرية التأثير المحدود أو التأثير اإل    
ية جتماعسمات األفراد واإلسهامات اإلستنتاجات جديدة توصل إليها الباحثون تتعلق بإالسحرية " وفق 

لية العم للكائن البشري لفهم أثار وسائل اإلعالم واليمكن عزل الفرد أو المتلقي بأي حال من األحوال عن
 تصالية ،وتتضمن النظرية مجموعة من النظريات .اإل

 .نظرية الفروق الفرية -1

د في الشخصية اإلنسانية حيث وجد أن تركز نظرية الفروق الفردية على مسألة تغيير أو التفر    
جتماعي مستقل بذاته وله بنيته اإلدراكية رغم تقاسمه نفس المجال اإل -ككائن حي -لكل شخص

 .والموروث الثقافي 

ختالف الناس في تركيبتهم النفسية رغم أنهم إبحث علماء النفس بداية القرن العشرين في أسباب  
لمكتسبات المتعلمة خالل تعايشه في بيئته المنفردة "تتيح لهم عدد يعيشون في مجتمع واحد فوجدوا أن ا

كمصدر للفروق الفردية وكان السؤال  1هتمام العلماء بالتعلم" .إ كبيرا من الفروق الفردية ومن هنا تزايد 
عا هل يتأثر إدراكنا بعوامل وراثية ،أم بعوامل بيئية أم بهما م، الحساس المتعلق بأساس طبيعتنا البشرية 

هتماماتهم إ ؟وقد أجاب عن هذا السؤال فرع جديد من فروع علم النفس "سيكولوجية التعلم " وقد تركزت 
ستجابات التي على كيفية تشكيل البنية اإلدراكية )النظام السيكولوجي الداخلي الذي يكتسبه الفرد (وأنواع اإل

  2تصدر عن الشخص تجاه بيئته الخارجية .

أن األشخاص يستجيبون بشكل مختلف للرسائل اإلعالمية وفقا ، الفردية ختالفات ترى نظرية اإل
نتقائي إتجاهاتهم وبنيتهم النفسية وصفاتهم الموروثة و المكتسبة و تستقبل وتفسر الرسائل الواردة  بشكل إل

 جتماعية والموروث الثقافي الذي،ويعود ذلك إلى اإلدراك العقلي وطبيعة تكوين الشخصية والبيئات اإل
و التمايز   ختالف يحمله من عادات ومعتقدات فالفرد في ظل محيط أفراد أسرته فقط يسجل ذلك اإل

                                                           
 .118ص حمدي حسن :مرجع سبق ذكره - 1

 .354،ص 2007حسن عماد مكاوي ،عاطف عدلي العبد ،نظريات اإلعالم ،مركز بحوث الرأي العام جامعة القاهرة ، - 2
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ختالف التنظيم لدى إختالف اإلدراك الذي يفكر به كل شخص و الذي يرجع إلى إالحاصل  وذلك بسبب 
 كل شخص من المعتقدات 

نتقائيان وبتالي فتأثير وسائل اإلعالم إابة هما ستجنتقائي فالتذكر و اإلإن اإلدراك تجاهات "وألو القيم و اإل
نما يتجنبون وسائل اإلعالم إفاألفراد اليتعرضون لوسائل اإلعالم بشكل 1ليس متماثال" . نتقائي فحسب وا 

تجاه أن جمهور وسائل اإلعالم "عنيد" ومنغلق نسبيا أمام ختياري ،ويرى بعض أنصار هذا اإلإبشكل 
 2تأثيرات وسائل اإلعالم .

 .جتماعية نظرية الفئات اإل-2

لفرد اعلى دراسات ميدانية إلثبات أن  ا بناء، رغم التصور الذي أتت به نظرية الفروق الفردية 
شابه تصالية متستجابة للرسالة اإلجتماعية يكون فيه مستوى اإلإنه يعيش ضمن فئات أمستقل بذاته ،إال 
نتقال المجتمعات من مجتمع ا  ل تكوين و خصوصا مع التحوالت التي حدثت في مجا، حسب كل فئة 

نتمي يبل من حيث الفئة التي ، تقليدي بسيط إلى مجتمع معقد الينظر إلى الفرد من حيث تكوينه النفسي 
على  إليها فاألفراد في المجتمعات المعاصرة حاليا ليسوا قوالب واحدة بل أضحى عملية التصنيف قائمة

 ستوى التعليمي ،الدخل ،اإلقامة،،،وحتى الدين والطائفة  .أساس الوظيفة أو المهن ، الجنس، الم

ستجابة ستقباله كما أن أنماط اإلإجتماعي يؤثر على "إن موقع الفرد في البناء اإل أثبتت الدراسات 
لذا فتأثير وسائل اإلعالم ليس قويا وال متماثال ولكنه يختلف بتأثير الفئات –تتشابه في داخل كل فئة 

و      تصالي ،أن جماهير القراءكشفت مقارنات األنماط المختلفة لسلوك الناس اإلو  3جتماعية"اإل
جتماعية مميزة كانوا على األرجح ينتقون مضمونا مختلفا عن وسائل اإلعالم إالمستمعين المنتمين لفئات 

 ويفسرون نفس الرسالة بطرق مختلفة عن طرق الفئات االجتماعية األخرى ،ويتذكرون الرسائل بطرق 
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تصالي خاص ا  وهو ما خلق نمط سلوكي و  1نتقائية ،ويتصرفون بطريقة مختلفة تماما كنتيجة لمعرفتها .إ
 بكل فئة .

 جتماعية :نظرية العالقات اإل-3

اصة جتماعي ترتبطان بصفة خمن الواضح أن نظرية الفروق الفردية ونظرية الفئات أو التنوع اإل
ان تصال الجماهيري ككل فهما تضيفتان شاملتان لعملية اإلبعامل "لمن "أي المتلقي فهما ليستا نظري

ن الصيغتين اللتين تم إعناصر هامة لفهمنا لكيفية إجراء البحث حول وسائل اإلعالم،ورغم ذلك ف
لث الثا عتبارعتبار ثالث كنتيجة تالية في الغالب ،هذا اإلإ ستعراضهما لم تعطيا صورة كاملة ،ولكن برز إ

 لمترتبمما يمكن أن يكون ذا تأثيرات قوية على السلوك ا ، عية بين أفراد الجمهورجتماهو العالقات اإل
 نتقائي.  عن اإلعالم الجماهيري أدى إلى صياغة نظرية ثالثة للتأثير اإل

ترى نظرية  أن جمهور وسائل اإلعالم ليسوا مجرد أفراد منعزلين أو أفراد مجتمعين في فئات    
فقد أكدت دراسات حول ، تحادات وعائالت ونوادي إبعضهم البعض في جتماعية ولكنهم مرتبطون يإ
أن المناقشات السياسية كان لها األثر على قرارات الناس بدرجات  1940نتخابات الرئاسة األمريكية عام إ

نتخابية التي فاز فيها وكانت هذه الدراسات في أعقاب الحملة اإل 2تفوق التعرض للراديو و الصحافة
 3بالرغم من موقف الصحافة المعادي له"  (روزفلت)

لكن الطرق التي ، بأن وسائل اإلعالم هي أجهزة تأثير هامة هو صحيح على العموم إن االعتقاد 
جتماعية من بين عوامل الرئيسية .وتعد العالقات اإل4تمارس بها وسائل اإلعالم التأثير معقدة ومشروطة "

لى جانب متغيرات وسيطة كالمستوى التعليمي و المهنة و إد فراستجابات اإلا  التي تؤثر على قرارات و 
 قتصادية للفرد .جتماعية و اإلالحالة اإل

                                                           
 266ملفين ت ديفلر وساندرا بول روكليش :مرجع سبق ذكره ، ص - 1

 65بشير عالق :مرجع سبق ذكره  ،ص  - 2

 203صالح خليل أبو اصبع ،مرجع سابق ،ص - 3
4 - james curran: Media and Power, London, Routledge ;(2002(. p.158. 
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إن مجمل الدراسات حول بحوث التأثير التي أنجزت خالل األربعينيات والخمسينيات من القرن     
ير من دراسة تأثتجاه الباحثين إالماضي قد أثبتت محدوديتها بفعل تتداخل عدة وسائط وعوامل وتحول 

 1955     الرسالة و الوسيلة إلى ما ذا يريد المتلقي من وسائل اإلعالم ،وكان سؤال الذي طرحه "كاتز 
رب ماذا يفعل الجمهور بوسائل اإلعالم نقطة تحول أخرى في مجال بحوث التأثير من خالل تطوير مقت، 
راء في إث،  1960في سنة  (كليبر) جزها ستعماالت و اإلشباعات ،وقد ساهمت نتائج البحوث التي أناإل

 شباعات .ستخدامات و اإلوتطوير بحوث اإلعالم ومن بينها نظرية اإل

 شباعات ستخدامات و اإلجتماعية إلاألصول النفسية و اإل المطلب الثاني :

 تندرج النظرية المذكورة في خانة الحتمية السوسيولوجية ،إذ تفترض أن التحوالت الناتجة عن     
إنما ترتبط بالكيفية التي يستعمل بها األفراد هذه الوسيلة ،وبتالي ، تصال تكنولوجيات اإلعالم و اإل

جتماعي و الثقافي الذي ينتمي إليه هؤالء ستسعى البحوث إلى دراسة تملك التكنولوجيا ضمن السياق اإل
تصالية إماعي لمجئ وسائل جتستجابات البناء اإلإ جوسيان جويت"()األفراد أو باألحرى مثلما يقول "

ستعماالت التلفزيون وما يخلفه من أثار على ومن هنا سيتبلور الطرح السوسيولوجي إل، جديدة 
جتماعية ،فالتأثيرات بمفهومه الواسع ،النتائج التي تترتب عن ا  جتماعية وثقافية ،فردية و إ ،المستويات

  1التلفزيون وبرامجه ،لدى األفراد و الجماعات .

سابقاتها من بحوث التأثير ،كيف يستعمل الناس وسائل اإلعالم لتحقيق  ف هذه النظرية عنتختل  
ستجابة وتكمن رؤية هذا المدخل في إدراك أهمية الفروق شباعات معينة وليس من منظور المنبه و اإلإ

ظهور إلى  األمر الذي أدى 2جتماعي على إدراك السلوك المرتبط بوسائل اإلعالم الفردية و التباين اإل
تؤدي العوامل النفسية و الفروق الفردية دورا مهما في ،حيث  نتقائي لدى الباحثينمفهوم اإلدراك اإل

" هناك خمسة أهداف متحققة من "مارك ليفيوفق ما اكده  ختيار الرسائل اإلعالمية ،إختالف األفراد في إ
و    في وعدم الرضا و التوجه العاطفي ستخدام الناس لوسائل اإلعالم "مراقبة البيئة و التوجه المعر إ

                                                           
(،مركز 94برامج التلفزيون الفضائي وتأثيرها في الجمهور شباب مدينة وهران نموذجا ،سلسلة أطروحة الدكتوراه )مصطفى مجاهدي:  -1

  65،ص الدراسات الوحدة العربية ،بيروت ،دون سنة النشر 

  297،ص 2008الم وتطبيقاتها العربية ،ذار الفكر العربي ،القاهرة ،عاطف عدلي العبد ،نهى عاطف العبد : نظريات اإلع - 2
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ويمكن هنا تصنيف النصوص التي نشاهدها وفقا لألنواع الخاصة بها و النوع هو صنف من  1التسلية "
شباعات محددة وتستخدم بطرق إالبرامج مثل مسلسل كوميدي ،األخبار ،برامج حوارية ،فاألنواع توفر 

 .مختلفة من قبل مستهلكي وسائل اإلعالم 

شباعات مقابل النوع وما يهمنا في ستخدامات و اإل"في جدول قائمة من اإل( آرثر أسا بيرغر") يحدد     
شباعات للبرامج اإلخبارية ،حيث أشار أن )البرامج اإلخبارية والثقافية و ستخدامات و اإلاإل–دراستنا 

ول و الحصول على الحوارية وبرامج المسابقات( التي أدرجها في خانة واحدة جاءت إلشباع الفض
للتماهي مع اإلله المقدس  –،أما برامج الرعب جاءت لتحقق تجربة القبيح و البرامج الدينية 2المعلومات 

جاءت لتحقق كما صنفها "آرثر" للحصول ، للتسلية و برامج األزياء و المواد اإلباحية–،برامج الكوميدية 
ذنب ،وغيرها من التصنيفات المعتمدة في الجدول على منافذ لدوافع جنسية في سياق خال من الشعور بال

 شباعات وسائل اإلعالم وفقا للنوع .ستخدامات و اإلالخاص باإل 3-4

تصالية حيث من خالله تتحدد تعتبر هذه النظرية المتلقي عنصرا فعاال وأساسي في العملية اإل   
 مكانهبوصفه متلقي نشيط وفعال بإ نتقائي و اإلدراكي للرسالة اإلعالميةطبيعة التأثير وفق نشاطه اإل

بي لقي سلنطالقا من حاجاته ودوافعه خالفا للنظريات التقليدية التي تراه بأنه متإتوظيف وسائل اإلعالم 
  تصالية .يحابي ضمن العملية اإلإ،حيث يعد المتلقي فاعال 

 :3شباعات عدة أهدافها منها ستخدامات و اإليحقق مدخل اإل

 حتياجاتهم .إتصال المختلفة إلشباع دام الجمهور لوسائل اإلستخإتفسير كيفية -1

 فهم دوافع التعرض لوسائل اإلعالم وأنماط التعرض المختلفة .-2

 تصال .معرفة النتائج المترتبة على مجموعة الوظائف التي تقدمها وسائل اإل-3

                                                           
 65تصال مدخل متكامل ،مرجع سبق ذكره ،ص بشير عالق ،نظريات اإل - 1

في كتاب آرثر اسا بيرغر ،ترجمة صالح خليل أبو أصبع ،وسائل اإلعالم و المجتمع وجهة نظر نقدية ،سلسلة كتب  3-4نظر في الجدول أ - 2
 93،ص 2012،مارس 386الكويت ،العدد –صدرها المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ثقافية ي

 300عاطف عدلي العبد ،نهى عاطف العبد :مرجع سبق ذكره ،ص  - 3
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عها كاتز وزمالؤه قام بوض فتراضاتاإلشباعات على مجموعة من ستخدامات و اإليقوم نموذج اإل  
 :1بتطويرها على النحو التالي  1975ثم قام بالمجرين  1947

 .الجمهور نشط -

 ستخدامات الوسيلة اإلعالمية يمكن إدراكها كهدف موجه .إيترتب على ذلك أن كثير من -

 ختارها .الحقيقي الحاجات بالوسيلة التي إ بناءا على ذلك يربط الجمهور-

 شباعات .اإلعالمية أن يرضي نسبة عالية من اإل ستخدام الوسيلةيمكن إل-

 عتماد على محتوى الوسيلة اإلعالمية فقط كمؤشر للتنبؤ بدرجة اإلشباع .اليمكن اإل-

لفة خصائص الوسيلة اإلعالمية تبنى الدرجة ربما تكون فيها الوسيلة اإلعالمية مشبعة في أوقات مخت-
لتعرض أن ترجع أصولها إلى محتوى الوسيلة اإلعالمية أو ان اإلشباعات التي يتم تحقيقها يمكن وذلك أل
 جتماعية أخرى يمكن أن يحدث فيها التعرض .إلى حالة ا  نفسه و 

 .شباعات ستخدامات و اإلاألصول النفسية لنظرية اإل -1

ذه ستخدام وسائل اإلعالم و التعرض إليها من مختلف الفئات، ركزت هإفي إطار الدراسات الخاصة ب   
ستخدام مع سات على األسباب الخاصة بهذا التعرض في محاولة للربط بين هذه األسباب و اإلالدرا

 ستخدام في فئات تشير إلى شدته أو كثافته.تصنيف اإل

عدة إطارات كان أهمها إطار الدوافع النفسية التي تحرك الفرد  ضمنتم صياغة هذه األسباب   
غبة الفرد في إشباع حاجات معينة من التعرض لوسائل لتلبية حاجات معينة في وقت معين ،وأصبحت ر 

اإلعالم هي اإلطار العام للعالقة بين التعرض الفرد لوسائل اإلعالم ومحتواها ومدى ما يحققه هذا 
طالقا من الفرد الذي يمثل العنصر األساسي في إن 2التعرض من إشباع للحاجات المتعددة وتلبيتها.

نتقائي المبني على الفروق الفردية جانبا مهما في تفسير م اإلدراك اإلتصالية ويمثل مفهو العملية اإل
                                                           

  17،ص2002محمد فضل الحديدي : نظريات اإلعالم اتجاهات حديثة في دراسات الجمهور و الرأي العام ،مطبعة نانسي دمياط ،مصر ، - 1

  2 - محمد عبد الحميد : نظريات اإلعالم و اتجاهات التأثير ،عالم الكتاب ،الطبعة الثالثة ،القاهرة ،1997،ص271
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نتقاء الوسيلة إلى جانب ا  ختيار و إختيارات ورغبات ودوافع الفرد النفسية التي تعطي له الحرية في إ
 .المضمون الذي تعرضه 

فع معرفية الدوافع النفسية إلى أربعة أصناف هي دوافع مزاجية ،دوا (بالمجرين وروبين)صنف    
ستخدام وهي دوافع وثيقة الصلة بالنظريات المفسرة إل 1جتماعية وتعويضية .إ،دوافع عاطفية ،ودوافع 

ستهدفت فحص المتغيرات النفسية إوسائل اإلعالم والتعرض لها وقد أجريت دراسات في هذا الشأن 
المتغيرات الشخصية ودراسة  "حول( روز نجرين ووويندال)ستخدام وسائل اإلعالم،مثل دراسة "إوعالقتها ب

  2"عن االتجاهات .( جرينبرغ)

ستثارة كان من أقوى الدوافع لتعرض ،حيث وجد أن البحث عن اإل 1974وتعد دراسة "جرينبرج" 
األطفال البريطانيين لمحتوى العنف في التلفاز خاصة بين األطفال األصغر سنا ،إذ ربما تدفعهم 

 3لبحث عن التعرض لمحتوى العنف .تجاهات العدوانية المتزايدة لاإل

يمكن تحديد حاجات ودوافع إستخدام وسائل اإلعالم إلى "الحاجات "التي تتوقف على الخصائص 
 مصطلح إستخدم من أول والشخصية والتي تختلف بدورها من فرد لألخر لدى تعرضه لوسائل اإلعالم 

 أو شيء ينقصه بأنه المرء شعور ويعني نات،الثالثي في "ليفين كيرت" األمريكي النفس عالم هو "الحاجة"

وهناك   "4وحجم تجاهإ لها قوة وتولد األشياء على قيمة وتضفي الطاقة، بعض الحاجة وتطلق شيء، يلزمه
)تأتي من رغبة الفرد في تقدير ذاته (  )المعرفة وفهم البيئة ( ،وعاطفية ،التوحد الشخصي حاجات معرفية

ندماج ( ،حاجات الهروب)إطالق التوتر والرغبة في التحول ة الفرد في اإلجتماعي)رغب،حاجات التوحد اإل
( ،وهذه الحاجات و الدوافع ليست واحدة عند الجميع ،بل تتغير بتغير المواقع و األدوار وكذلك بتغير 

 مكتسب، أو فطري  داخلي، استعداد أو داخلية حالة "هو أما الدافع   5جتماعية المعايير الثقافية و اإل

                                                           

 - عاطف عدلي العبد ،نهى عاطف العبد :مرجع سبق ذكره ،ص  3051

 21حمدي حسن ،الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم ،مرجع سبف ذكره  ،ص - 2

  29جع سبق ذكره ،صمحمد فضل الحديدي :مر  - 3

  .13ص ، 15 ج ،  .3مج ، 2005 لبنان، نوبلس، دار النفس، علم عالم موسوعة الحفني، المنعم عبد - 4

 80،ص 1987محمد عبد الحميد ،دراسة الجمهور في بحوث اإلعالم ،دار الفكر ،لبنان ،- 5
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 ويسهم ويوصله حركيا، أو كان ذهنيا السلوك، يثير نفسي أو جتماعيإ أو عضوي   شعوري، ال أو شعوري 

 ال هو وما شعوري  هو ما ثم مكتسب، هو وما فطري  هو ما الدوافع فمن غاية شعورية، إلى توجيهه في
معظم نظريات ستثارة وتوتر خارجي تثير السلوك وتدفعه إلى تحقيق هدف معين ،و إوهي حالة 1 "شعوري 

تصال في مجال دوافع التعرض الجمهور لوسائل اإلعالم تحاول البحث فيما وراء السلوك لكشف اإل
السبب الداخلي للفعل وهي تحدد دوافع الفرد كميول ثابتة إلرضاء حاجة معينة )مثل اإلطعام ،الجنس 

جتماعية والتعليمية و حالة اإلوقد ترتبط دوافع بمتغيرات مثل العمر ،النوع و ال ،العاطفة ،الجمال ..(
و العادات األسرية ومثل الدوافع ترتبط تأثيرات    جتماعية قتصادية و اإلدراك والفهم و العالقات اإلاإل

 للحصول الحركة على اإلنسان ويسمى الدافع "بالباعث "حيث يبعث 2وسائل اإلعالم أيضا بهذه المتغيرات

 4إلى فئتين :( " روبن)"دوافع التعرض كما قسمها ن إوبشكل عام ف3الدافع  يشبع حتى عليه

 (: الدوافع الوظيفية )النفعية-1

ختيار الفرد لنوع معين من المضمون ،ولوسيلة إعالمية معينة إلشباع حاجاته من المعرفة إتعني 
ن و المعلومات ،حيث إن وسائل اإلعالم تجمع المعلومات لنا عن أشياء وأماكن اليمكننا كأفراد جمهور أ

نصل إليها بأنفسنا ،خاصة مع ظهور القنوات المتخصصة التي تبث معظمها إرسالها على مدار أربع 
 5وعشرين ساعة .

 : الدفاع الطقوسية-2

سترخاء و الهروب من الروتين اليومي و المشكالت ،هناك عالقة بين تستهدف التنفيس ،اإل
طار  العائد المتوقع من السلوك الذي يقوم به الفرد مفهوم إشباع الحاجة و تفسير الدافع إلى تحقيقها وا 

                                                           
  .45ص ، 1999 لبنان، الجامعية، الراتب دار ربوية،والت واالجتماعية النفسية البحوث تصميم العيسوي:  الرحمن عبد محمد - 1

 33-32محمد فضل الحديدي :مرجع سبق ذكره ص - 2

  .361ص ، 2004مصر، الفجر، دار اإلعالمي، المعجم حجاب:  منير محمد - 3

 118،ص،  2004مصر، الفجر، دار الصحفية، اإلعالنات :  مرزوق عبد الحكم العدلي - 4

 - عاطف عدلي العبد ،نهى عاطف العبد :مرجع سبق ذكره ،ص  3065  
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فإشباع الحاجة يؤدي إلى الحصول على العائد ،الذي يصل إلى أقصاه في الظروف المواتية التي تقلل 
 1من العقاب أو التوتر أو الجهد المطلوب إلشباع هذه الحاجة .

قع أو العائد المتو  تجلى تكمن العالقة بين الحاجة و حركة الدوافع مع السلوك اإلنساني .،وي  
فه أو حتماالت الرضا التي تعبر من خالل سلوكاته وتصرفاته ومواقإكما يصفه الباحثين "بالتوقعات" هي 

ا م       دعم أو تعديل إدراك الفرد إلشباعاته وتختلف التوقعات أو اإلشباعات كما يصفها "كاتز" وفق
 شباعاترتباطيه بين اإلإكدت عدة دراسات عن وجود عالقة نطالقا من الفروق الفردية ،وقد أإذكرنا سابقا 

و التعرض لوسائل اإلعالم تساهم العوامل و المتغيرات الوسيطة في زيادة أو ضعف مستوى التعرض 
 .نعكاس هذا النشاط على سلوك الفرد ا  و 

 :2إشباعات الجمهور إلى نوعين  ( وينر)و قسم 

شباعات توجيهية :تنتج من التعرض لمحت إشباعات المضمون -أ وى وسائل اإلعالم وتنقسم إلى وا 
شباعات  جتماعية تعني الربط بين إونقصد بها )مثل الحصول على معلومات وتأكيد الذات (وا 

 جتماعية .معلومات الفرد وعالقاته اإل

شباعات ناتجة عن عملية التعرض وتنقسم هي األخرى إلى قسمين إشباعات العملية :-ب وهي وا 
شباعات شبه :اشباعات شبه  ماعية جتإتوجيهية مثل تخفيف التوتر ،و اإلثارة و التسلية و الترفيه ،وا 

 مثل التقمص الوجداني .

 .شباعات ستخدامات و اإلجتماعية  لنظرية اإلاألصول اإل -2

مجموعة من األصول االجتماعية التي تؤدي باألفراد إلى  1974وضع كاتز وزمالؤه سنة  
من اجل إشباع حاجات معينة ،وتتمثل في خمسة اتجاهات تقترح حاالت الرجوع لوسائل اإلعالم 

 :3اجتماعية قد تؤدي إلى إحداث الحاجات المرتبطة بالوسيلة اإلعالمية 

                                                           

 -محمد عبد الحميد ،نظريات اإلعالم و إتجاهات التأثير ،عالم الكتاب ،الطبعة الثالثة ،القاهرة ،1997،ص  2791

 120،ص   2004مصر، الفجر، دار الصحفية، اإلعالنات مرزوق عبد الحكم العدلي ،- 2

 - محمد فضل الحديدي :مرجع سبق ذكره  ص 253  
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حكامها بواسطة وسأنعكاسات تقود إلى اإللحاح من ا  جتماعية تنتج توترات و إحالة -1 ائل جل تطويقها وا 
 اإلعالم.

ا يتم نتباه للمعلومات المتاحة حولها و التي ربمللمشكالت وتتطلب اإل جتماعية تخلق اإلدراكإحالة -2
 البحث عنها في وسائل اإلعالم.

لى إجل إشباع حاجات معينة و التي يتم توجيهها أجتماعية تقدم فرص حياة حقيقية مسلوبة من إحالة -3
 جل إتمام إشباع تلك الحاجات.أوسائل اإلعالم من 

 ستهالك مواد إعالمية مالئمة .إدها وتدعيمها بواسطة يكأما يمكن تجتماعية تخلق قيإحالة -4

ه جتماعية عن طريق تعرضه للمواد اإلعالنية، وتكسبإجتماعية تزود الفرد بمعلومات وأفاق إحالة -5
 جتماعية.موضع التقدير وسط الجماعات اإل

 1ثالثة أصول إجتماعية رئيسية  1979كما وضع بلومر 

 ثرة تسبب متطلبات معينة وتوقعات مرتكزة على النوع ،المرحلة من حياة الفردعوامل معيارية مؤ -1
 .جتماعية ...الخ ،واألدوار اإل

وى ستغراق أوفر مع محتإجتماعيا و التي تتكون من تلك العوامل التي تسهل إفرص المعيشة الموزعة -2
 الوسيلة اإلعالمية .

 د (اعي )الرضا الوظيفي و الدور الذي يقوم به الفر جتمو ضبط الفرد لمركزه اإلأرد الفعل الذاتي -3

 .شباعاتستخدامات و اإلنقد نظرية اإل المطلب الثالث :

شباعات خالل فترة السبعينات وما بعدها إال أن صورا من ستخدامات و اإلرغم تطور بحوث اإل   
عقب (اليوت )ك الذي قدمه وأول نقد جاد خارج المنظور هو ذل، النقد وجهت إلى هذه النظرية وتطبيقاتها 
 : 1نتقاداتصياغة النظرية في تلك الفترة ومن أهم اإل

                                                           

 - المرجع نفسه ،ص  261
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 هتمام النظرية بالخصائص السيكولوجية للفرد على حساب األبعاد االجتماعية .إ -1

 ستجوابات أفراد الجمهور ونتائجها كأدلة على الحاجات األساسية .عتماد على اإلاإل-2

 حيث تتعدد بتعدد الباحثين .تفاق حول الحاجات إليس هناك -3

 ن التلفزيون مثال هي عملية مخططة وهي في الواقع عملية عرضية .أعتقاد باإل-4

 تصالية .تهمل النظرية البنيات و العمليات اإل-5

 مشاهدة برامج معينة قد يعود إلى العادة أو شعبيتها .-6

 تعتبر النظرية الجمهور فعال وبإمكانه اإلفصاح عن رغباته .-7

تهابذا مستقلة نظرية يكون  أن من أقل اإلشباعات و ستخداماتاإل نموذج أن النقاد بعض يشعر     

 أن حقيقة إلى ويشيرون  نتقائي،اإل التأثير نظريات من معينة لجوانب محدودة معادة صياغة إال هو وما
 الناس هتمامأ  أنماط في تؤثر عليها يحصلون  التي والمكافآت األفراد حتياجاتإ أن هو هنا، الرئيسي فتراضاإل

 مبسطة رواية أساسا وهذه معلومات، من عليه يحصلون  ما ستخدامإب نهايحققو  التي والمنافع اإلعالم، بمحتوى 
  2المعرفة تركيب على عتماداإ  الفردية الفروق  لنظرية

ر الذاتية يرى عدد من الباحثين أنها التزيد عن كونها إستراتجية لجمع المعلومات من خالل التقاري
ستقصاءات ،وفي هذا تسطيح لألمور خاصة أن للحالة العقلية التي يكون عليها الفرد وقت التعامل مع اإل

هناك خالفا حول تحديد المصطلحات و المفاهيم مثل مفهوم الحاجات باإلضافة إلى أن األمر اليتوقف 
ستخدام وسائل اإلعالم مثل إعالقتها بفقط على الحالة العقلية ولكن هناك أمورا عديدة تعتبر متغيرات في 

قتصادية و التعليم وربما يفيد هذا أكثر في تطوير نموذج للسلوك جتماعي للفرد و الحالة اإلالمركز اإل
 3جتماعي و اإلشباع مع وسائل اإلعالم .اإل

                                                                                                                                                                                     
 71-70بق ذكره  ،ص ص  سسعيد بومعيزة : مرجع - 1

  .266ص سبق ذكره ، مرجع روكيتش، بول ساندرا ديفلير، ميلفين- 2

 - محمد عبد الحميد :مرجع سبق ذكره ،ص  2913
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هو ما و  أن نتائج هذه البحوث ربما تتخذ ذريعة إلنتاج المحتوى الهابط ، (دنيس ما كويل) يركز     
ية كبر عدد من المشاهدين لتحقيق أغراض و أهداف ربحية وتمرير رسائل سياسأيعبر عنه بالمتعة لجلب 

يديولوجية وهو األسلوب و النهج الذي تتبعه شركة هوليود للهيمنة على السوق العالمية ،ويخدم و منتج وا 
ر ات الفعلية ألعضاء الجمهو حتياجالمضمون الهابط الذين يدعون أن هذا المضمون ماهو إال مجرد اإل

 .ومن ثم فال حاجة لتغيير هذا المضمون 

تتبنى هذه النظرية المقاربة الكمية الصرفة ،الشئ الذي جعل نتائج هذه البحوث طرفا في اللعبة    
حد أن قيمة اإلشهار في قناة تلفزيونية ،إنما يتحدد بما تملكه القناة من جمهور أقتصادية وال يخفى على اإل
بع برامجها وأرهنت بتالي نتائج الدراسات لمنطق العرض و الطلب والخضوع لمنطق المنافسة اإلعالمية يتا

  1في جوانبها التجارية.

ستخدام فهل يكفي الوقت ن تطبيق هذه النظرية يطرح تساؤال حول قياس اإلإومن جانب أخر ف
ياس كثافة التعرض أو االستخدام وهل الذي يقضيه الفرد في التعرض إلى وسائل اإلعالم أو محتواها في ق

ستغراق في المحتوى و اإلحساس بالرضا طوال فترة التعرض وهل تشير كثافة يشير ذلك وحده إلى اإل
مما يتطلب عزال كامال لكافة  ، ستخدام إلى قوة الدافع وضغط الحاجات على الفرد المتلقيالتعرض أو اإل

 2ث العالقة بين التعرض وتلبية الحاجات .العوامل المؤثرة على كثافة التعرض عند بح

عدم تحديد مفهوم النشاط الذي يوصف به ( بلملر)نتقادات الموجهة للنظرية يرى من بين اإل
نتقاء كما تنظر بحوث النظرية إلى الفرد بعيدا عن البيئة التي المتلقون هل هو العمد أو المنفعة أو اإل
كما تباينت وجهات نظر الباحثين بخصوص دوافع تعرض . 3يعيش فيها وتأثيراته منهما في األخر 

عتبار أن الدوافع سلوكا إالجمهور لوسائل اإلعالم إذ يربطه البعض الدوافع بالقيمة أو العائد المتوقع ب
 حاجاته إشباع إلى بالتالي فيسعى مباشر، بشكل عنها والتعبير فهمها، إدراكها، يمكنه يجابيا بحيثإ
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 السلوك أنماط طريق عن إال إدراكها يمكن ال أنه اآلخر البعض يرى  حين في م،اإلعال لوسائل بالتعرض

 والتفكير.

يرى البعض أن سلوك التعرض لوسائل اإلعالم ليس له دافع بل يتعرضون لوسائل اإلعالم هم  
 عتبار أن" الخبراتإ على  ( وستن بابروأ)في الحقيقة يعبرون عن تفسيرات لذلك ومن أنصار هذا التوجه 

 .1الجمهور مع وسائل اإلعالم فعالة وتفسيرية لذلك "

 .شباعاتستخدامات و اإلإلنتقادات الموجهة لنظرية االرد على اإل المطلب الرابع  : 
شباعات ساهم بشكل كبير في توضيح ستخدامات و اإلن مدخل اإلإنتقادات التي سبقت فوفقا إل   

لسلوك ختالف اإجتماعي وتحديد العوامل التي تؤثر في إ العالقة القائمة بين المرسل و الجمهور في إطار
 .تصالياإل

ختالف إشباعات بستخدامات و اإلمن الطبيعي أن تختلف نتائج الدراسات في بحوث اإل 
جتماعية و اإلعالمية لذلك ختالف ظروفه النفسية و اإلا  المجتمعات ،نظرا لخصوصية كل مجتمع و 

نه يجمعها طابع إختلفت ظروفه من منطقة ألخرى فإحد الذي مهما فالتعميم ممكن في إطار المجتمع الوا
جتماعية نها تدرس تأثير الظروف النفسية و اإلأو النظرية أومن بين نقاط قوة النموذج 2عام واحد .

 للمتلقي في نفس الوقت .

لتي حتياجات الحياة اليومية اإنطالقا من إستهالك اإلعالمي ن هذا المدخل يهتم بتفسير اإلإ   
ستخدام الفردي لوسائل اإلعالم إلى إشباعها ،كما يضع المتلقي في موقع المسؤولية عن يسعى اإل

فيالن كوالجمهور النشط  إن الفروق الفردية، نطالقا كما سبق ذكره إالمضامين اإلعالمية التي يختارها 
 لتحديد المسؤولية .
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   of  Selective Influence Theories   نظرية التأثير االنتقائي-المبحث الثاني 

 نتقائيالمطلب األول :مفهوم نظرية التأثير اإل -
تصال ، تبلورت نظرية في ثير الالمحدود لإلأعلى ضوء النظريات السابقة التي تعتقد بالت  

تريده ينساق الى مان المتلقي للرسالة االعالمية ليس كائن ضعيف أربيعنيات القرن الماضي ، تؤمن باأل
حد ن بشكل مو فراد ال يتصرفو ن األأثبتت الدراسات التجريبية أ، حيث أو القائم بالعملية اإلتصالية الوسيلة 

 .بناءا على غرائزهم المتأصلة 

تتكون النظرية من ثالثة إتجاهات بحثية متميزة نشاة من تعرف علماء اإلجتماع على على  
جتماعية و مدخل ية و مدخل الفئات اإلفراد و المجموعات ، وهي مدخل الفروق الفردنماذج سلوك األ

ويرتبط  بمدخل الفروق الفردية االحتياجات و العادات و التقاليد و المعتقدات الى  1العالقات االجتماعية 
وما يتصل به من االستثارة و جانب القيم و المهارات المكتسبة ، ويصنف مدخل التعلم كمصدر للفروق 

مدخل الفئات  االجتماعية جانب مهم لتفسير النتائج بإعتبار أن الناس الدافعية و االتجاه ، فيما يشكل 
 يختلفون في عدة اشياء اهمها المعتقد و الهوية و اإلنتماءات الطبقية ...الخ . 

  نتقائيالمطلب الثاني : األسس و مفاهيم التي ترتكز عليها نظرية التأثير اإل -

" بناءا على فكرة روكيتش" وزميلته "فن دفلر"ميلتجسدت هذه الفكرة من خالل ما توصل إليه 
مفادها أن الطاقة االستيعابية للفرد ال يمكنها أن تستوعب الكم الهائل من الرسائل التي يتعرض لها يوميا 
فهو اليدرك كل ما يتلقاه بل ينصب تفكيره على إدراك وفهم الرسائل التي تحتوي على مفاهيم تهمه أو 

نما يختار ما يريد ويترك ما ال يحتاج على األقل هو في حاجة إلي ها ،فالمواضيع ال تفرض على المتلقي وا 
 . 2إليه وتتجسد هذه النظرية من خالل عدة مفاهيم أهمها

 نتقائي :هتمام اإل مبدأ اإل-1

                                                           
 -حسن عماد مكاوي ، عاطف عدلي العبد : نظريات اإلعالم،  مرجع سبق ذكره ، ص  3531

  2 - بشير عالق :مرجع سبق ذكره ،ص ص 75 76



لى المتلقي .................مقاربات نظرية حول تأثير العنف االخباري عالفصل الثاني ..........  

 

73 

 

ختيار ما يتعرض له ،فهو ال يتعرض إلى جميع الرسائل التي تبث إيشير إلى حرية المتلقي في  
فاألفراد يميلون إلى أن يعرضوا أنفسهم أو يهتموا 1خرى ل يهتم بعضها ويهمل أئل اإلعالم بعبر وسا

هتماماتهم وبذلك فإنهم يتجنبون عدم ا  تجاهاتهم وميولهم و إبالرسائل اإلعالمية التي يشعرون أنها تتفق مع 
 2وقيمهمختالل الناتج عن التعرض إلى موضوعات أو أفكار التتفق مع معارفهم ومعتقداتهم التوازن و اإل

 نتقائي يحصرها "ملفين وروكيش ":هتمام اإلن قاعدة اإلإوعليه ف

مي هتمام بالمضمون اإلعالتؤدي إلى نماذج مميزة من اإل،ختالفات الفردية في هيكل المعرفة _اإل    
ل ام بكهتملدرجة أن الناس قد اليستطعيون اإل ، كما أن مجتمعاتنا اإلعالمية مشبعة بالرسائل المتنافسة

تصفي كميات كبيرة من ، ئ موجه لهم ولتجنب ذلك يصل الناس إلى حالة من المرشحات العقلية ش
 .المعلومات 

فالناس يعزلون المضمون  3هتماماهم في مجرد جزء محدود مما هو متاح يوميا إ ينحصر 
   . 4و منعدما ويهتمون بما يحبون أهتمامهم به بسيطا إ اإلعالمي الذي يكون 

ينة ماعية :يمكن أن تكون نماذج الصداقة مؤثرات قوية على الناس في توجيه عادات معجتالعالقات اإل-
 وكم رجل شاهد حلقات من داالس، ،فكم من زوجة تكابد عند مشاهدة مباراة كرة القدم لتسعد زوجها 

جتماعية اإلط نتماء الفئوي و الروابنتقائي و اإلهتمام اإلن قاعدة اإلإلمجرد حفظ السالم في األسرة وهكذا ف
 هتمام بمضمون معين في وسائل اإلعالم يرتبط بتلك العوامل .ذات المغزى تؤدي إلى نماذج من اإل

 

 

 نتقائي :مبدأ اإلدراك اإل -2
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في  هتمام المتلقي ، وتمثل هذه العملية إ تتعلق عملية اإلدراك في هذا المقام بالمواضيع التي أثارت     
ن هذا إرد إلسقاط المعاني على الرموز التي يتلقاها كمنبهات وبتالي فالنشاط العقلي الذي يقوم به الف

 .1جتماعية النشاط يتأثر بالمخزون المعرفي الذي تم تشكيله بتأثير الخبرات الذاتية و اإل

سترجاعها متى إيعمل الفرد على التركيز على بعض مدركاته لتخزينها في ذاكرته ليقوم بعملية     
أساسي ثان يعمل بنفس األسلوب إلى حد كبير وبسبب الفوارق في تلك العوامل  أراد ذلك،هناك مبدأ

فراد ن األإهتمامات و العقائد و المعرفة السابقة ،والمواقف و الحاجات والقيم فالمتصلة بالمعرفة مثل اإل
فة عر فعليا إلى أي باعث مركب بطريقة مختلفة عن إدراك من لديهم هياكل م–سيدركون أو يعزون المعنى 

 .مختلفة 

يمكن  ، على سبيل المثال مقال في جريدة أو فيلم سينمائي أو برنامج إذاعي أو عرض تلفزيوني
أن يشاهده عدد من األفراد ويستخلص كل منهم إلى تفسير مختلف نوعا ما لما تعرضوا له ،ويرمز 

ى للمؤثرات أو المنبهات اإلدراك إلى النشاط النفسي الذي ينظم األفراد من خالل التفسيرات ذات المعن
 2الحسية التي يستقبلونها من بيئتهم .

نتقائي هي أن لديهم صفات نفسية متميزة وتوجهات سلوكية ن قاعدة اإلدراك اإلإهكذا ف
 3جتماعية محددة يفسرون نفس المضمون اإلعالمي بأساليب مختلفة .إخاصة بفئات 

 نتقائي :مبدأ التذكر اإل -3

سترجاع المعلومات المخزنة في الذاكرة متى أراد ،وهي العملية إلة المتلقي على يركز في هذه المرح    
التي تحدد ميل الفرد إلى أن يتذكر بسرعة لفترة طويلة المعلومات التي تتفق مع البناء المعرفي له 
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ختالل إلهتمامه ،وينسى ماعدا ذلك حماية له من أن يسبب التذكر ألما له أو توترا ناتجا عن اا  تجاهاته و ا  و 
 1تساق المعرفي .أو عدم اإل

يوجد وضع مواز فيما يتصل بالتذكر ،فهناك أنواع معينة من المحتوى الرسالة اإلعالمية ألنواع 
نتماءات فئوية ا  معينة من الناس يتم تذكرها بسرعة لوقت طويل وآلخرين ممن لهم هياكل معرفة مختلفة ،و 

نتقائي يوازي مبدأ ن مبدأ التذكر اإلإقد تنسى بسرعة ،فن نفس المادة اإلعالمية إجتماعية فإوروابط 
وبذلك فإننا نجد أن المبادئ الثالثة تتم من خالل عمليات متشابهة أساسها 2نتقائيينهتمام و اإلدراك اإلاإل

ويجعل الفرد يتعرض ويدرك ويتذكر في هذا اإلطار –جتماعي النفسي و اإل–التوافق مع البناء المعرفي 
نتقائية إستجابة الفرد بعد ذلك إنتقائيا ،فتأتي إهذه العمليات الثالث أن يصبح السلوك بالتالي وتكون نتيجة 

3 

الصورة ستعاب المعلومات وتذكرها ،حيث تتأثر الذاكرة بإتزيد الصورة وفق الخبراء والباحثين من 
ة ى ،فالصورة لغأكثر من الصوت ،ذلك أن الصورة البصرية أكثر رسوخا وفرضا لنفسها من الصور األخر 

 .تستهدف توصيل المعلومات 

بالمائة  35ستعاب الفرد للمعلومات يزداد بنسبة إختبارات السمعية البصرية أن أكدت بعض اإل
حتفاظ بهذه المعلومات تطول عندئذ بالنسبة ن مدة اإلأستخدام الصوت و الصورة في وقت واحد ،و إعند 
 4بالمائة.  55

  نتقائي :مبدأ التصرف اإل -4

يعني حمل المتلقي على عملية الفعل مع ترك ، نتقائي هو أخر عنصر من عناصر التأثير اإل
نتقاء مضمونه ،كل ، حيال العرض اإلعالميكيفية التصرف في   الحرية هذه من خالل تذكر وا 
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سلوكية ستجابات ستكون معتمدة على التأثيرات المتداخلة للمتغيرات المعروفة ،ومنها الفئات وأساليبهم الاإل
  1جتماعية مع اآلخرين .الخاصة ،والروابط اإل

وعلى الرغم من تعقد 2على التأثيرات المتداخلة للمتغيرات الموجودة تعتمد ستجابات كل هذه اإل      
نتقائي تعطي أدلة سليمة فيما يتعلق بأنواع العوامل التي يجب أن النظرية فال تزال نظريات التأثير اإل

أن نصبح قادرين على فهم والتنبؤ بآثار اإلعالم الجماهيري على أفراد الجمهور وهي نبحثها تماما قبل 
التزال وثيقة الصلة بدراسة تأثيرات وسائل اإلعالم اليوم مثلما كانت وثيقة الصلة بها من خالل العقود 

 التي كان يتم فيها تطورها .

 3  ن نجمل افتراضات النظرية في مايلي :أيمكن 

 و       ات في هياكل المعرفة  عند االشخاص من تعلم التجارب في البيئات الثقافيةتنتج التغيير  -1
 االجتماعية .

،  تطور الفئات االجتماعية في المجتمعات المعقدة ، مجموعات صغيرة ذات انماط سلوكية مميزة -2
 لىحيث يبتكر افرادها ويتقاسمون معتقدات ومواقف ونماذج سلوك تلبي احتياجاتهم وتساعدهم ع

 التغلب على مشكالتهم الخاصة .

 يحتفظ الناس بروابط اجتماعية هامة مع االسرة و االصدقاء و الجيران وزمالء العمل . -3

الى  تؤدي الفروق الفردية و القافات الفرعية و االعالقات االجتماعية بين بين افراد الجمهور -4
ا يتعلق باشكال محددة من نماذج انتقائية من االهتمام و االدراك و التذكر و السلوك فيم

 المضمون االعالمي .
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 الفصل الثالث:

التغطية اإلخبارية للتلفزيون مفهومها 
 أنواعها ،ومميزاتها
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 خبارية للتلفزيون ،مفهومها ،أنواعها ،ومميزاتها :التغطية اإل الثالث   الفصل 

 تمهيد 

ارية من عصر ألخر ومن مجتمع لآلخر ومن خبتغطية اإلليختلف الباحثون  في تحديد مفهوم   
، م سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية حتى بين ممتهني الصحافة بأنفسه، وسيلة إعالمية لألخرى 

ارف ينطلق من خلفيات فكرية وعقائدية وقيم مجتمعية ومع، هتمام بنقله ن صياغة وكتابة الخبر واإلأل
 خاصة بالقائمين باإلتصال .هتمامات ا  و 

تجاهات الفلسفية اإل، خبارية وقد زادت في تباين الهوة في تحديد تعريف شامل جامع للتغطية اإل
كما تشتق فلسفته من الممارسة ، جتماعية والنظريات السائدة من بينها النظرية الليبرالية و المسؤولية اإل

نما هناك التقاليد و ال، اإلعالمية  حاجات المتغيرة للسوق فليس هناك تعريفات قاطعة لألخبار وا 
 ميدان في العاملين عدد تماثل وبعبارات مكرر منها الكثير أن علمنا إذا الصعوبة وتزداد ستهالكية ،اإل

بل منتوج  ، ليست نظام مستقل( ،  1964 والتر غيبر)خبار حسب وتغطية األ1الصحافة.
 نتاجه عدة عوامل ومعطيات .إ.تتداخل وتشترك في 2صحفي

 :مفهوم التغطية االخبارية المبحث األول 

، تتضمن مجموعة من الخطوات التي يقوم من خاللها المحرر الصحفي  :التغطية اإلخبارية    
األسئلة التي قد تتبادر  افةيجيب عن ك ، البيانات ومعلومات لحدث أو واقعة أو تصريح ما ونقل بالبحث 

ة إعالمية تبني خطة محكمة قبل وصول يتطلب من المحرر الصحفي في أي وسيل  3.إلى ذهن القارئ 
والظروف حدوثه مالبسات ، للوقوف عند تفاصيله وذلك بذكر مكان و إلى مكان الحدث أو الواقعة 

إال بتأكد من    كتشاف وبلوغ الحقيقة ولن يتأتى ذلك إلبه مع ربط األحداث ببعضها البعض ،المتصلة 
و التعريف باألشخاص المشتركين في الحدث ،فكل  صحة المعلومات المقدمة من طرف المصادر المعنية

                                                           
  68،ص 1960جون هنبورغ ،الصحفي المحترف ،ترجمة فؤاد مويسات ،المؤسسة األهلية للطباعة و النشر ،بيروت ،-1

2 - W. Gieber, News is What Newspapermen Make It, [in:] News. A Reader, ed. H. Tumber, Oxford 1999, p. 

223. 

 -عبد الجواد سعيد محمد ربيع : فن الخبر الصحفي ،دار النشر للتوزيع القاھرة ،الطبعة األولى 2005،ص  1373
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حسب أهمية و طبيعة ونوع الحدث آو ، التفاصيل و الجزئيات مهمة في عملية التغطية الصحفية 
 الموضوع .

بالقول هي عملية الحصول على : تعريفا للتغطية  ( إبراهيم حسين عبد هللا العزازمة)يقدم الباحث       
ن ،والمعلومات المتعلقة به واإلحاطة بأسبابه ومكان وقوعه وأسماء المشتركين بيانات وتفاصيل حدث معي

فيه وكيف وقع ومتى وقع وغير ذلك من المعلومات التي تجعل الحدث مالكا لمقوماته و العناصر التي 
 1تجعله صالحا للنشر .

 خبارية المبحث الثاني :أنواع التغطية اإل

 فتنقسم بحسب معيار توقيت حدوثها إلى ، بحسب معيار التصنيف، تتباين أنواع التغطية اإلخبارية 
 :إلى تجاه المضمون إالتغطية التمهيدية ،التغطية التقريرية أو التسجيلية ،والتغطية المتابعة ،وبحسب 

 زة والملونة .حتغطية محايدة ،التغطية التفسيرية و التغطية المن

 خبارية وفق المضمون :التغطية اإل-أوال 

: يسعى المندوب الصحفي نقل الحدث من عين المكان بطريقة متوازنة يستعرض  ية الموضوعيةالتغط-
قصاء ،وهو ما يتطلب مهارات فائقة إطراف المشاركة فيه بدون تهميش أو فيها خلفيات الحدث و األ

 ، ن الموضوعية  في عملية نقل و معالجة الخبر منطلقه رؤية ذاتية أوخلفيات عن الموضوع ،غير 
األخبار ، ( 1949 ويلبر شرام)ويرى   مر الذي يضع  هذا التصور للموضوعية في خانة النسبية .األ

 .2ليست الحدث بل تقرير عن الحدث 

تؤدي آليات تشكيله إلى إنتاج سلسلة من ، جتماعي إن الخبر هو "مورد إف(  )توتشمانبحسب  
لتي يمكن إنتاجها وندعوها الواقع هذه النظرية في ا ، القيود و المحددات التي تؤطر بدورها أشكال المعرفة

                                                           
امعة _ إبراهيم حسين عبيد هللا العزازمة : لقيم اإلخبارية في صحيفة الغد األردنية ،دراسة تحليلية لنيل شهادة الماجستير ،كلية اإلعالم ج1

 2012الشرق األوسط ،
2 - W. Schramm, The Nature of News, “Journalism Quarterly” 1949, nr 26 on the difference between news 

and event see Frank Luter Mott (1962), “An event itself is not news” and Jay Newman (1989) “News is 

always a report” – cited from W. G. Bovee, Discovering Journalism, Westport, CT–London 1999, p. 37 
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تتجاوز بل تنقض الصيغة المبسطة عن كونه مرآة للواقع فهي تستبدل فكرة المرآة بفكرة ، فهم الخبر 
هي عملية تأطير تقوم على ، حينما أوضح أن صناعة الخبر (،  أنتمان)اإلطار تلك التي عرفها ببراعة 

 .مدرك وجعل هذه الجوانب أكثر بروزا في النص الخبري  ختيار جوانب معينة من واقعإ

بهذه الطريقة يوضع حدود معينة تتحكم في تعريف المشكلة وتفسيرها تفسيرا سببيا وتقويمها 
( عن ذلك في كتابه 1998، توماس باترسون )ويجيب  1أخالقيا وأيضا في تصور سبل معالجتها "

و    بارة عن بناء تتداخل فيه عدة عوامل من بينها األعراف أن األخبار ع ،األدوار السياسية للصحفيين 
 .نتقائيمع التأكيد على الطابع اإل 2المواثيق الصحفية مرورا بحراس البوابات والصحفيين .

تتحكم في ذلك عقود المهنية والعادات و المبادئ التوجيهية في كيفية جمع األخبار وصياغتها     
خبار والتركيز على البعض وا همال أخرى رغم أهميتها فالقائم على ،ويكمن ذلك في مجال ترتيب األ

هي شئ نسبي  اذنإوالموضوعية الوسيلة اإلعالمية يقدر أهمية األخبار ويعطي مساحة أو حيز لظهورها . 
المهنة الصحفية ، ويقصد بها عدم تغيير الخبر  يعود إلى ضمير الصحفي وما تتطلبه أخالقيات

ف ويجب أن ال يتدخل في الخبر بصورة تغيير معنى الخبر أو تجعله يعطي تفسيرا باإلضافات أو بالحذ
 الرأي تقديم تقتضي الصحيحة والموضوعية باألخبار المواطنين إعالم تعني والصدقية ، مخالفا لموضوعه

  3اآلخر. والرأي

رتكاز ،اإلترتكز الموضوعية على مجموعة من المستلزمات أو األسس الضرورية وهي :التجرد     
إلى الحقائق ،موقف اإلعالمي ،مصادر المعلومات ،السبق الصحفي ،حق الرد ،تصحيح األخطاء و 

 4ستقاللية ،المسؤولية ،العدالة .عتذار ،الصياغة و المعالجة ،تضارب المصالح ،اإلاإل

                                                           
حارث القرعاوي : معالجة النقدية لصناعة الخبر السياسي في وسائل اإلعالم الجماهرية ،مجلة مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة كتب -1

 . 151ص  2013،نوفمبر 69المستقبل العربي ،العدد 
2 -  T.E. Petterson, Political Roles of the Journalists, [in:] The Politics of News: the News of Politics, ed. D. 

Graber, D. McQuail, P. Norris, Washington D.C. 1998, p. 17 

نحراف في المجتمع العربي ،مركز الدراسات عصام سليمان الموسى : الضوابط المهنية و األخالقية اإلعالمية لمعالجة الجريمة و اإل  - 3
 ,11،ص2005فريل أ 13-11الخرطوم –حوث ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،ورقة مقدمة إلى ندوة اإلعالم و األمن والب

 138،ص 1،2012عمان ،ط–بسام عبد الرحمن المشاقبة :أخالقيات العمل اإلعالمي ،دار أسامة للنشر و التوزيع  - 4
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  :1وهي الموضوعية سمات ثالث ماكنير يحدد
 .والرأي الحقيقة بين الفصل -1
 .للمناقشة ازن المتو  العرض -2
 .بها موثوق  مصادر إلى بإسنادها وشرعيتها الصحفية البيانات صحة -3

 تعبيروال آرائه من الصحفي يتجرد أن معناه ليس والرأي الحقيقة بين الفصل ضرورة ، ماكنير يوضح    

 لمعلقينا نوبي المعلومات بنقل يقوم الذي األخبار جامع بين التمييز الواضح هو هنا المطلوب إنما عنها،

 خبار كمراقب وليس مشاركا .حداث و األوبتالي يتعامل الصحفي مع األ عليها
يهام الرأي العام إهي تغطية مشوهة لحقيقة الحدث يراد منها التغطية الصحفية الملونة أو المتحيزة : -

ما وفق ستطالعات وتعليقات تخدم المضمون الدعائي لجهة ا  بإظهار صور و ، بأن ما يقدم هو الصواب 
خفاء حقائق كثيرة عن الجمهور دون مراعاة مبدأ فتتاحي للمؤسسة اإلخط اإل و شرط أعالمية ،مع حذف وا 

حذر خبارية .فقد مر بمبدأ التوازن في المعالجة اإلخالقيات المهنة الصحفية ويتعلق األأهو من صميم 
رين بمسؤولياتهم تجاه نحدار مستمر بفعل عدم إحساس بعض الناشإجتماع أن األخالق في إعلماء 

 2المجتمع .

ى إل عالمية المؤسسة اإلفقد يلجأ الصحفي نتيجة لعوائق الزَّمِن والمساحة المخصصة له في  
 الحدِّ من عدِد وجهات النظر في قصته، وهو خطأ فادح يعصف  بمصداقية عمل الصحفي والصحيفة، فال

 .وجهات النظر بدَّ للصحفي من إحداِث قدٍر من التوازن في عرِض جميع

إنَّ الفكرة هي أن الصحفيين يربطون الرأي  بنقيِضه أمال   (ميتشل ستيفنز) الباحث اإلعالمي يرى      
جانبي  وهو ما يعني أنَّ إعطاء  وزن متكافئ لكلٍّ من 3ن هذه الوحوش سوف تبيد  بعضها البعض. أفي 

وعليه  .نحياز لطرٍف دون اآلخرقلِّ عدم اإلالقصة، يسهم  في كشِف الحقيقة عاجال  أو آجال ، أو على األ
يؤشر نشر وبث األخبار الصادقة على مصداقية الوسيلة اإلعالمية ،بل يعزز الثقة بينها وبين الجمهور 

                                                           
مبراطوريات ، -1  29،ص 2012 دمشق- الثقافة  للكتاب، وزارة السورية العامة الهيئة شوراتمن هزوان الوز : اإلعالم أدوار وا 

2 -peter talyer ;the semantics of political violance ,leicester unversite press ,london ,1986 ;p101 

، فة األمريكية، دار الشروق أحمد محمود: صناعة الخبر في كواليس الصحا جورج أ. كريمسكي، ترجمة، -جون ماكسويل هاملتون  - 3
 .30،ص 2،2002ط
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فالثقة سلعة يصعب التفريط فيها أو شراء بديل عنها ،فهي بناء وليست وعاء  كمصدر للمعلومات ،
نشر األخبار الكاذبة و اإلشاعات المغرضة يؤثر على مصداقيتها  وكلما تمادت الوسيلة اإلعالمية في1.

 وديمومة بقاءها .

من صحافة التبلويد التي  ، يستمد هذا النوع من التغطيات الصحفية التي تنتشر في عصرنا هذا    
نشأة في أواخر القرن التاسع عشر ،يتميز محتواه بالسطحية ،وتبسيط ،وخلق واقع ،وسيطرة أخبار 

ائح والتركيز على الملفات الجنائية وتكريس الفضاء للقيل و القال بنقل معلومات ناقصة ومشوهة الفض
متدت إلى إوأخبار التبلويد ليست مقتصرة على الصحف بل 2،يهدف إلى إعادة البناء الفكري للواقع .

ى مدار الساعة وقد من بينها التلفزيون الذي يعتبر وسيلة مهمة لنقل األخبار عل3وسائل اإلعالم األخرى 
رغم المزايا التي باتت توفرها  ، ستقطاب عدد كبير من المولعين به في عصرنا الحاليإظهر قدرته على أ

 التكنولوجيات الحديثة في نقل األخبار . 

 و          في نقل الخبرتحري الدقة  ، البد من عالميةومن بين ميزات بقاء وصمود الوسيلة اإل
 قترب المبعوث اإلعالميإو تحريف في مضمون وسياق الذي جاء فيه الخبر فكلما  بتعاد عن تزييفاإل

لمتلقي التي ينشدها ا، من معطيات دقيقة للخبر ونقلها بصدق وأمانة بلغ أعلى مستويات ودرجات الحقيقة 
 .الذي يعيش في عصر تزدحم فيه المعلومات وتتضارب وتتناقض فيه األخبار 

ية مصداقيتها لدى الجمهور من حرصها على نشر معلومات وأخبار تكتسب الوسيلة اإلعالم 
ر دقيقة ،ويسلم كثير من الممارسين في حقل اإلعالم على أهمية تقديم الدقة والموضوعية وصحة الخب

 على السبق الصحفي الذي يتراجع ما إن تتبدد سحابته العابرة ،وتنكشف الحقيقة .
ستعانة لحظة بلحظة و اإل ، بل بمتابعة حيثياته وتفاصيله، لحدث التكتفي بنقل االتغطية التفسيرية : -

و        بالمختصين و الخبراء و المشاركين الفاعلين في الحدث الذي يتم تغطية مختلف جوانبه بالتحليل 

                                                           
،أكتوبر 95فهد بن عبد هللا طياش : المهنية في مقاطع الفيديو الشخصية المعروضة على القنوات اإلخبارية ،إذاعة وتلفزيون الخليج ،العدد - 1

 39،ص  2013

2 - G. Burton, Talking television. The introduction to the study of television, London 2000, p. 125. 

3 -  L. Downie Jr., R.G. Kaiser, The News about The News. American Journalism in Peril, New York 2003, p. 

243. 
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بداء وجهات النظر ،والهدف من ذلك  هتمام للتأثير على الرأي برازه وا عطاءه حجم كبير من اإلإالتفسير وا 
ستفهام التي تجول سئلة وعالمات اإلو التوضيحية لإلجابة على مختلف األأوتعد التغطية التفسيرية ، مالعا
  ذهان المشاهدين .أفي 

 تغطية الصحفية حسب توقيت حدوثها :-ثانيا 

 يتعين على المندوب الصحفي جمع المعلومات و البيانات المتعلقة حول حدثالتغطية التمهيدية :-
ضي قتصادي ، رياإنعقده كالمؤتمرات و الملتقيات و التظاهرات ذات طابع سياسي ، إو أمرتقب تنظيمه 
 و واقعة يتنبأ بحدوثها كظواهر الطبيعية .أ ،ثقافي وغيرها ، 

يام أم عدة ستجد جديد لتدو إو الواقعة كلما أتتطلب متابعة لحيثيات الحدث التغطية الصحفية المتابعة :-
 مني بعدة دول عربية على غرار سوريافي الشأن األ ، مثلما هو الحال سابيع بل لسنوات طويلةأو أ

 ،العراق ،ليبيا واليمن ...الخ .

ميز لذي يتحداث و الوقائع مباشرة من قبل الصحفي ،اترصد مختلف األالتغطية التقريرية أو التسجيلية:-
 عالمي كبير يتوافق بحكم خبرته في الميدان مع تكهناته وتوقعاته  .إ بحس 

   خبارية للتلفزيون ،عناصرها ومميزاتهاالمبحث الثالث  :تغطية اإل

خبار عبر التلفزيون بصفات وعناصر ووميزات خاصة به ،عن الخبر في تنفرد تغطية األ   
خبر الصحافة المكتوبة ويتقاسم مع اإلذاعة بعض الصفات المشتركة في تحرير وتقديم الخبر ، فوصول ال

مفهومة و و البالغية ،بسيطة -الجملة اإلذاعية –غة سليمة تراعي قواعدها النحوية في اإلذاعة يكون عبر ل
للعام و الخاص ،يشكل األداء في العرض عامل مؤثر على أذن المستمع ،مثلما تعبر عنه الصورة 

لفكرة عتماد الصورة ذات اإليقاع الشديد في إيضاح ابإ والمحتوى خاصيتين للتلفزيون في عصرنا الحالي 
 ساسية للموضوع .األ
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ولكن ال يمكننا أن  تسير على قدمين: الصورة والكلمةبرأي الباحثين   التغطية للتلفزيون  إن 
 1نسجام والتكامل بين عناصر الكتابةوالواضح والموجز والمعبر وكذلك اإل ننسى أيضا  األسلوب السهل 

صلبة متجانسة األجزاء فأي تفاوت من ن الخبر التلفزيوني هو بناء متماسك يرتكز على دعامات إوبتالي ف
:اإلجابة  ثالث دعامات أساسيةختصارها في إشأنه التأثير واإلضرار بمضمون الرسالة اإلعالمية ،ويمكن 

 على عناصر الخبر التلفزيوني  ،مراعاة مميزاته ،والتحلي بصفاته .

   المطلب األول :عناصر التغطية التلفزيونية

 الست للخبر ماذا ،من ،متى ،أين ،لماذا ،كيف ؟في مختلف وسائل تعد اإلجابة عن الشقيقات 
 لترسيخ الفهم لدى المتلقي حول حقيقة حدث أو واقعة وهي أسئلة جوهرية، اإلعالم أكثر من ضرورة 

 لعناصرلكن مايميز الخبر في التلفزيون إضافة إلى ا ، ينبغي على المكلف بالتغطية اإلعالمية مراعاتها
 صر التقنية المتمثل في الصوت و الصورة .الكالسيكية عن

)حيث يكون التعليق الصوت الطبيعي للحدث و  النطق اللفظي لنص الخبر: ويتضمن  عنصر الصوت-أ
ستخدام الصوت الطبيعي إفيكون على مسار منفصل ،مما يتيح للمحطات المختلفة  ، على الحدث 

فكلما كان النص الخبري ذو خلفية طبيعية ، جام نسلتحقيق التوافق و اإل2ومزجه بتعليق أو نص خاص بها
ن إندماج ومشاركة المتلقي في سياق مايعرض ،وعليه فإأو مزح بعض المؤثرات الصوتية من شأنه تحقيق 

تجاهات الحديثة إلعداد التقارير اإلخبارية على سبيل المثال تنطلق من أصوات الطبيعة والمؤثرات اإل
 مستقال .الخارجية بدل عزل النص وجعله 

يرى بعض الباحثين أنها أصبحت األهم من بين عناصر الخبر ،فأهمية الصورة  الصورة : عنصر-ب
جعلها ترتقي سلم عناصر القصة اإلخبارية المتلفزة لتتوجها رأسا ،كما أن العالقة بينهما وبين النص 

                                                           
-ثانيالعدد ال -23المجلد  –جمال الجاسم المحمود:التقرير اإلخباري التلفزيوني، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية - 1

 547ص،2007

 28،ص 2007خالد مجد الدين محمد : صناعة األخبار في عصر المعلوماتية ،دار األمين للطباعة و النشر ،القاهرة ،- 2
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ن التلفزيون عد إعليه فو 1اإلخباري عليها الحمل األكبر في تحقيق قوة الخبر وتأثيره على الجمهور .
الوسيلة األقوى في إحداث األثر بحكم تميزه بالجمع بين الصوت و الصورة هذا األخير الذي بات يجذب 

نتباه الفرد ويستحوذ عليه ،ويبرز المعلومات ويصاحبها ويدعمها ،ويقرب األشياء البعيدة ويكبر األشياء إ
 الصغيرة ويظهر األشياء المختفية .

ماهي إال إعادة تشكيل الواقع ،من خالل تثبيت الحدث في زمن معين يهم المتلقي إذن الصورة  
،و ضغط على الحدث من خالل كادر الكاميرا الذي اليتسع لنقل جميع المعلومات في زاوية معينة 

   2ليعكس الدالالت ثقافيا ،وسياسيا ،ودينيا .

ن التلفزيون يصبح بديال عن العمل أن سيل الصور و الكالم المتدفق م(  دوارد سعيدإ)يرى    
سترخاء ومتعة التلقي ،فتحل ن الصورة جذابة توحي باإلالذهني ،وتضمر بذلك القدرة على التفكير ،أل

ن الصورة من وبفضل الصورة حظي التلفزيون بثقة مشاهديه وتصديقهم له أل3المشاهدة مكان المشاركة .
 4ن ذلك أكثر مدعاة للثقة.إرتبط الصورة بالحركة و الصوت فالوسائل التي قلما يرقى إليها الشك وحينما ت

إلى ،فالصورة تدفع المشاهد  (مارشال ماكلوهان)تصال ومنه يحدث األثر العاطفي كما عبر عنه عالم اإل
 5التعاطف ، أو الحزن، أو يةالغضب، أو الخمول، أو الكراه

  المطلب الثاني: مميزات تغطية األخبار للتلفزيون 

يث من ح ، يتوفر التلفزيون على تقنيات حديثة جعلته يتفوق عن باقي وسائل اإلعالم األخرى          
 الخبر تصال المتطورة التي جعلتعتماد عديد الفضائيات تقنيات اإلإ المتابعة وحجم التأثير ،خصوصا بعد 

 ن نلخص بعض مميزات التغطية التلفزيونية .أينقل أثناء وقوعه ،ويمكن 

                                                           
،مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع الجزائر ،جانفي 1محمد الفاتح حمدي ،عبد القادر عراضة : إنتاج النشرات اإلخبارية التلفزيونية ،ط - 1

 10ص ،2012

  92،ص2005، 1نسمة أحمد البطريق ،عادل عبد الغفار : الكتابة لإلذاعة و التلفزيون ، الدار العربية للنشر القاهرة ،ط- 2

 206،ص 1،2012األردن ،ط–بشرى جميل إسماعيل : اإلبداع اإلعالمي في الفضائيات العربية ،دار أسامة للنشر و التوزيع ،عمان  - 3

 33،ص  1،2005الدليمي : عولمة التلفزيون ،دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان ، طعبد الرزاق محمد  - 4

  5 - أميرة الحسيني:  فن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون ،  بيروت  2005 ص ص  97 - 96
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ق ضحى سباأ: في عصر التكنولوجيات الحديثة والمنافسة الشرسة بين الفضائية ة و التواقتية التزامني -1
ي فستغراق ن كانت اإلشارة إلى الحدث ثم العودة بعد ذلك لإلا  الحصول على الخبر من بين أولوياتها و 

ية يمة إخبار التفاصيل ، مما يجعل المتلقي يعيش الحدث خصوصا إذا تم نقله على الهواء مباشرة وهي ق
لوقت رور ان الخبر سلعة يفقد بريقه في السوق مع مالبد منها أمام تدافع القنوات في الفضاء المفتوح ، إل

 تزيد هذه الميزة من واقعية الخبر ومصداقيته .و  ،

 ومن عامل تكنولوجيات اإلعالم  ، ستمد الخبر نفوذه ووصوله في نفس لحظة وقوعه وحدوثهإوقد      
ي على مستوى تقنيات البث واإلرسال المباشر والذي بات اليوم متاح لمختلف الفضائيات ف ،تصال اإل

ت تغطيتها لبعض األحداث و المناسبات المهمة ،وأمام تزايد المستمر لعدد األقمار الصناعية ومحطا
ية عالممن شأن ذلك تخفيض من تكاليف النقل المباشر والحد من هيمنة الوكاالت ال ، اإلرسال األرضية

 الكبرى في بيع وتوزيع الخبر . 

أنها تجمع بين الصورة والصوت  ، :إن ما يميز المادة اإلخبارية في التلفزيون تطابق الصورة والصوت  -2
ففهم مضمون المادة اإلعالمية يتوقف على التكامل و التطابق بين مضمون النص و المادة المصورة ، 

شارات أو صورا وألوانا أو خطوطا تصالية يإوهي في مجموعها تعتبر لغة  مكن أن تكون رموزا وأصواتا وا 
  1 وأشكاال وألفاظا ومقاطع صوتية وعبارات .

 تنقسم الصورة إلى ،صورة ثابتة وأخرى متحركة فكلما تم توظيف الصور الحية بالنسبةالصورة : -3
ن عتعبر  إلى الصور الحية التي زادت من فاعلية وقوة وتأثير الخبر ،فالمشاهد ينساق مباشرة ، للتلفزيون 

 نسجام قويا بين الصورة إجوهر الخبر ،فالمشاهد و الصور هي أعمدة األفكار،وعليه يتطلب 

 و النص  ،بمعنى الكتابة للصورة وليس شرحها وتفسيرها ،عكس الصحافة المكتوبة أين يكون المكتوب
رشيف التلفزيوني لحظة توظيف صور من األ أكثر تعبيرا وتوضيحا من الصورة الثابتة ،وتقل أهمية الخبر

 لتدعيم النص اإلخباري .

                                                           
 13-11محمد الفاتح حمدي ،عبد القادر عراضة : مرجع سبق ذكره ص ص  - 1



ها،ومميزات ،أنواعها ،مفهومها للتلفزيون  اإلخبارية التغطية.................الثالث.......... الفصل  

 

87 

   

تطبيقها على الصورة ، حيث من المفترض مناهج جديدة للتحليل والتفسيرقدمت النظريات الحديثة  
بغية التعرف على النسق الداخلي أو المعنى الكامل ويميز الباحث ومكوناتها ، كتشاف أجزاءها الفيلمية إل

 1لرموز :نوعيين من ا

رة _الرموز التكنولوجية:وهي الرموز التي تعلن عنها الصورة نفسها وفقا لوجهة نظر مبدع هذه الصو أ
نان نطباعا معينا ،فالضوء وزاوية التصوير وغيرها كونت الصورة وفقا لمفهوم ووجهة نظر الفإ،لتعطي 

 نطباعا معينا .إلتعطي المتلقي 

رة من كالتعليق أو اإللغاء و الحوار تختلف النظ، لمة المنطوقة ب_الرموز اإلنسانية:تنقل بواسطة الك
 قتصادي.جتماعي و اإلالمتلقي ألخر حسب ثقافته و حسب وضعه اإل

 ا بوضوحليعبر عن الحدث أو الواقعة المراد نقله، :يحرر الخبر من ثنائية الصورة و الكلمة  األسلوب-4
ير معاي حترام عدةإرير الخبر التلفزيوني الذي يحتاج إلى ،وهو نوع من اإلبداع الفني والفكري ويرتكز تح

 ستخدامإ بعيدة عن التعقيد و الغرابة ،تحاشيوالواضحة  ختيار الكلمة البسيطة إومبادئ أساسية،من بينها 
الفروق بمام هتالعبارات المجردة والتكرار المفتعل ،اإلشارة إلى مصدر الخبر مباشرة ،واإللمام باللغة و اإل

 ستخدام المفردات يعد أكثر من ضرورة .إوية في اللغ

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 - نسمة أحمد البطريق ،عادل عبد الغفار مر جع سبق ذكره ،ص ص 96-92
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 خالصة : 

يديولوجية إخبار يبقى إذن أمر نسبي ،تتحكم في بناءه خلفيات إن الوقوف عند ماهية تغطية األ   
ن تفاق على مفهوم واحد بشأن اإلإجتماعية وتقاليد وحاجات يفرضها متغير السوق وبتالي فإوسياقات 
ق إن لمن نقل مستحيل ،حيث تتعدد المفاهيم و الرؤى للتغطية اإلخبارية وفأمر صعب خبار تغطية األ

 اإلتجاهات المذكورة ،كما أن الممارسة اإلعالمية تعطي إنطباعا ومفهوما ذاتي ، منطلقه المندوب
 .اإلعالمي أو الصحفي 

ن لثقة بيبأهمية نسج اوبناءا على ذلك البد للقنوات التلفزيونية اإللتزام لحظة نقل الخبر وعرضه 
د عن القائم باإلتصال والجمهور ،عن طريق الطرح الموضوعي واإلستناد إلى المصادر األساسية واإلبتعا

 تقديم وجهات نظر الخاصة .

يرى الخبراء و الممارسين في حقل اإلعالم و االتصال ، كلما إستمسك المندوب اإلعالمي    
شك  و اإلحتكام إلى معايير التي يفرضها العمل اللصحفي فبدون  بالطرح الموضوعي والتجرد عن الذاتية

ي من هفإن مجال الثقة يتزايد بين الوسيلة االعالمية و الجمهور فصحة البيانات و المعلومات المقدمة 
 صميم العمل الصحفي المحترف .

ولة ومحابوسائل اإلعالم و اإلتصال مزدحم للغاية في عصرنا هذا إن الفضاء اإلعالمي   
بقاءه لفترة طويلة تحت ستمالة وجذب الإ كما أشرنا متابعة ومراقبة جديد األخبار أمر يتطلب جمهور وا 
و          الذي يعبر عن جماليات الصوت من حيث الشكل ، حترافية عالية من قبل الوسيلة اإلعالمية إ
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نا منصب على الفضائيات التي تظهر بها الوسيلة اإلعالمية وحدثي*1الصورة أو الحلة أو التلبيس 
            والتفرد اإلخبارية إلى جانب كل ذلك المحتوى أو المضمون المقدم للجمهور وفق قيم معينة منها 

،أمر مهم يعطي للوسيلة اإلعالمية السبق و الصادرة في واألولوية في نقله في سياق تواقتية حدوثه  
نفصال الجمهور عن الوسيلة اإلعالمية إرتب عنه ، فكل تأخر يتإحتالل نسب مرتفعة من المشاهدة 

 .لصالح وسيلة أخرى على ضوء التنافس و السياق المحموم على من يتربع على عرش الفضاء المفتوح 

 بنسج ستقطاب الجمهور لفترة طويلة إالا  يتسنى للوصول هذه المكانة البالغة والتميز و الديمومة و  ال  
فعل بددت ببين المتلقي والوسيلة اإلعالمية ،فكثير من الفضائيات تالشت وتالثقة التي تعتبر بناء متكامل 

ق عتماد على اإلشاعات وفنقل أخبار غير صحيحة ودقيقة منطلقها في ذلك تزييف وتلوين الحقائق واإل
 . لى الموضوعية والصدقية والتوازن و الدقةإنحياز بدل اإل، و المتحيزة أمنطلق التغطية الملونة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 البسيط لنشرة  التلبيس وينقسم إلى:  هتمام المستمعين إستبقاء ا  جتذاب و إصوتية قصيرة وله دورين :  مؤثراتخبار من األنشرة  تلبيس يتكون *1 

يسمى ة ترقيم صوتي قصيرة جدا عالم برنامج )الفواصل: ( أيالموسيقية والصوتية التي تعرف  البداية( المقاطعيتكون من )موسيقات  األخبار 
الذي يمكن الصحفي من القراءة عليه أو الخلفية الموسيقية  و بعدها ترتب األخبار وفق التسلسل الهرمي ضمن ورقة طريق محددة  )السجاد(

 ومضبوطة زمنيا . 
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 ت العربية المعايير التي تتحكم في تغطية اإلخبارية عبر الفضائيا الفصل الرابع      : 

   تمهيد     

بالمضامين قاء تقنيات حديثة ،لإلرتمن العربية من بينها الفضائيات ، عالم ستفادت وسائل اإلإ
سمه الشاشة أضمن مربع صغير ، نحاء العالم أنتشارها وتموقعها عبر شتى إ ،مما مهد لسرعةعالمية اإل
ا المعاصر العربي الوطن في اإلعالمي المشهد الجديدة واالتصال اإلعالم تقنيات تطور قلب حيث، .  رأس 

 بين مسبوق  وغير مميز مفصلت عن الظاهرة هذه وتكشف المستجدة المسارات سياق في عقب على
 العربي للشعب وفرت .1مختلفة  مرجعية أطر تتنازعها عربية لمجموعة والعالمي واإلقليمي الوطني المجال
 فيه تقبل ليبرالي شبه نظام إلى السلطوي  تصالاإل نظام من كاد أو فخرج جديد، تصالاإل من نمطا

 .2ما حد إلى المتباينة النظر وجهات

عض أن هذا التنوع قد يصب في مصلحة الحريات وتعددية الرأي ويشيع أجواء يعتبر الب     
الديمقراطية التي مازالت بحاجة إلى النمو و التعزيز عبر وسائل عدة ،أبرزها اإلعالم العربي الذي حظي 

 3بفرصة نادرة من عقد ونصف من الزمن بظهور البث الفضائي في السماء العربية .

،  2014العربية الصادر في سنة بين القنوات الفضائية لجنة العليا للتنسيق يشير تقرير سنوي ل   
تدافع رهيب للفضائيات العربية على مساحات البث في محاولة للوصول إلى أبعد نقطة عبر المعمورة 

تمثل القنوات اإلخبارية فضائية خاصة ، (1129)من بينها، قناة  ( 1294) ،حيث بلغ عدد القنوات ب

                                                           
 544ص- 2007 الثاني ددالع 23 - المجلد– والقانونية قتصاديةاإل للعلوم دمشق جامعة المحمود :مجلة الجاسم جمال - 1

نحراف في المجتمع العربي ،مركز الدراسات والبحوث عصام سليمان الموسى :الضوابط المهنية و األخالقية اإلعالمية لمعالجة الجريمة و اإل - 2
 3،ص2005فريل أ 13-11الخرطوم –منية ،ورقة مقدمة إلى ندوة اإلعالم و األمن ،جامعة نايف العربية للعلوم األ

،يوليو  78لي الجابري :إشكالية الموضوعية في تغطية القنوات لألحداث السياسية في العالم العربي ،مجلة إذاعة وتلفزيون الخليج ،العدد ع - 3
 70،ص  2009
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(معظم مين قناة جامعة )متعددة المضا ( 323)قناة إخبارية و (  68)  ضمن الرقم المذكور  المتخصصة
 1هذه القنوات مفتوحة للمشاهدة بنسبة ثمانين بالمائة

كنتيجة لتغير الكثير من المفاهيم اإلعالمية السائدة  يأتي ظهور القنوات اإلخبارية المتخصصة ،   
باشر ،حيث أدى زيادة عدد المشتريين و الممولين و القنوات ووسائل التي نشأت في عصر أقمار البث الم

بعدما أثبتت القنوات الجامعة أو العامة عدم 2تجاه نحو الذوق الخاص أو المتخصص.اإلرسال إلى اإل
تجهت نحو هذا النوع من البرامج في نقل األخبار و إقدرتها على إشباع حاجات الجمهور في األخبار ف

مما  continuous news3  tewenty four hours      ( 7_24مدار الساعة أو بما يعرف ) المعلومات على
تتولى المؤسسات ، أتاح للمشاهد معرفة كل صغيرة وكبيرة عن العالم الذي يحيط به في ثوان معدودة 

 . نتقاءها وترتيبها وتخصيص المساحة الزمنية الالزمة لعرضهاإفتتاحي من عالمية وفق خطها اإلاإل

ينيات في  مقابل ذلك ، يأتي ظهور و إنتشار الفضائيات العربية ،كنتيجة حتمية أملتها مرحلة التسع   
القرن الماضي ،وهي مرحلة مميزة في مسار الصراع الحاصل في المنطقة العربية ،خاصة حرب الخليج 

ر حرب إعالميا ،األم( في إدارة الCNN( والدور الذي لعبته قناة االمريكية)  1991-1990األولى ) 
الذي مهد على ضوء ذلك لظهور قناة الجزيرة القطرية التي تمكنت من التسلل إلى الفضاء المفتوح 

حداث نقلة نوعية في مسار نقل األخبار بإتجاه إحادي أي من الدول  حتواء المشاهد العربي ،وا  مة لمتقدا،وا 
. 

ج الفضاء المفتوح على ضوء التحديات القائمة مهدت هذه التجربة الرائدة لكثير من القنوات لولو     
مع اإلقرار بأن اإلعالم يصبو نحو ،   من حيث األداء اإلعالمي على مضمار البقاء لألقوى و األصلح 

و المعلومات  ،كما باتت  تصاالت التوسع ونحو التخصص في أن واحد ،يعتبر نتيجة حتمية لثورة اإل
هتمام قنوات أجنبية ناطقة باللغة العربية موجهة خصيصا إ محل ، المنطقة في ظل السموات المفتوحة 

                                                           
ادر سنة الخاص بتوزيع القنوات الفضائية العربية بين المشفر والمفتوح ، التقرير السنوي التحاد الدول العربية الص 4أنظر الجدول رقم -1

  19ص  2014

 _حسن نيازي الصيفي : الفضائيات العربية في عصر العولمة ،الدار الهندسية ،الطبعة األولى 2010،القاهرة ،ص 1072 

3 Holland patricia, the television handbook, second edition london, routedge, 2000 ;p178 
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هتمام المتزايد له دوافعه غلبها قنوات إخبارية ،هذا اإلأ لسكان المنطقة العربية تستخدم سواتل عربية 
  زدواجية المشاهد العربي التي تقترب منإوأطماعه الخاصة  وهنا تظهر 

يقانه بأهدافها السلبية ( هايد جيكل ومستر)الرواية المعروفة عن الدكتور  حيث يعلن رفضه لهذه القنوات وا 
 .  1.من ناحية وترتفع معدالت مشاهدته لها من ناحية أخرى 

 أمام كثافة القنوات العربية يمكن أن نشير إلى بعض سمات البث الفضائي:  

لقنوات معظم ا، العربية تحاد الدول عدد الفضائيات العربية سنويا وفق التقرير السنوي إلمطرد لتزايد -
ية لتلب، تجاهها نحو التخصص أكثر ا  بالمائة للجمهور بصفة مجانية و غير مشفرة .،و  80مفتوحة بنسبة 

العامة  قنواتلخ ،بعدما أثبتت الإحتياجات الجمهور حسب رغباتهم العلمية والثقافية و الفنية واإلخبارية ..إ
 أدق التفاصيل الممكنة ومنه ظهرت قنوات موضوعتية . صعوبة كبيرة لتطرق للمواضيع ومعالجتها ب، 

تنقل األخبار و األحداث على مدار الساعة ، توجه نحو المزيد من فتح قنوات ذات طابع إخباري -
هد األمر الذي م ، نفتاح السياسي و اإلعالمي بالمنطقة العربيةاإل ه،بفضل هامش الحرية الذي أتاح
إلى  ستحداث هذه القنوات اإلخبارية التي تحتاجإمن  ، رؤوس األموال الطريق لإلعالميين بمعية أصحاب

من  كتسبت القنوات خبرة الزمة في تأطير المزيدإأموال لتغطية النفقات ،باإلضافة إلى هامش الحرية 
 الكوادر الفنية و الصحفية .

  المبحث األول:هيمنة الوظيفة اإلخبارية عبر الفضائيات العربية

، عبر مع نهاية األربعينيات من القرن الماضي ، بالوظيفة اإلخبارية تاريخيا هتمام اإلتجلى ي     
بثت مؤسسة اإلذاعة و التلفزيون الفرنسية" حيث ،  1949جوان  29ستحداث نشرة أخبار بفرنسا بتاريخ إ

RTF "  ات غطت بصفة خاصة دورة فرنسا لسباق الدراج، دقيقة  15أول جريدة تلفزيونية مصورة لمدة
ليستنسخ هذا النموذج البرامجي عبر سائر  2نتهى العرض عند خط الوصول لستأنف البث بعد شهور .ا  و 

                                                           
 34،القاهرة ،ص2007ونية في عصر البث الفضائي ،دار الفكر العربي ،نهى عاطف العبد : صناعة األخبار التلفزي - 1

 - محمد شطاح :مرجع سبق ذكره ،ص  402
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كانت األخبار في بداية ظهور التلفزيون عبارة  ل بذاته في قنوات إخبارية متخصصةتلفزيونات العالم ويستق
 1عن إستراحة مزعجة.

اإلخبارية لنفسها شخصية محورية تتصدر كافة مع مرور الوقت وتسارع األحداث رسمت الوظيفة       
ذكر يلكونها أفضل البرامج لنقل األحداث والوقائع على مدار الساعة ،  بدون بحث أو عناء  الوظائف ،

إرتقت الوظيفة ،حيث تجعلك األخبار المعروضة على الشاشة تعيش األحداث عن قرب على ضوء ذلك ،
من  ،نظرا لعدة عوامل موضوعية نذكر منها العربية لفضائيات اإلخبارية في سلم وظائف اإلعالم عبر ا
رية خبااإل تساع دائرة الفضائياتالتي مهدت إل، قليمية الراهنة بينها النزاعات و الصراعات الدولية و اإل

تحت طلب ، حداث وتطوراتها ثبت قصور الفضائيات الجامعة على متابعة األأبعدما ، المتخصصة 
 .المتزايد للجمهور 

المفكر يشيد و  عالم ذات تأثير وتوجيه للرأي العامخبارية من بين وسائل اإلتعتبر الفضائيات اإل
بالدور وأهمية التلفزيون في في كتابه )التلفزيون وآليات التالعب بالعقول( و الفرنسي المعروف بيير بوردي

مشاهدين أكثر من كل هؤالء الذين ال ن عـددا  م ا اءيجمع حول نشرة أخبار الثامنة مس مجال التأثير "حيث
 .2ين صحف الصباح والمساء مجتمعيطلعون على 

و     ختالف السن تشير الدراسات والبحوث أن حجم مشاهدة نشرات أخبار التلفزيون يختلف تبعا إل     
مشاهدة نتظام في رتباط قوي بين مستوى التعليم و اإلإالمستوى الثقافي للمشاهد ،ولقد أثبتت وجود و النوع 

نتظام في المشاهدة كمتغير تابع وبين السن يجابي بين اإلإرتباط إمل انشرات األخبار ،وكذلك وجود مع
 3كمتغير أساس .

 ويمكن تلخيص عوامل هيمنة الوظيفة اإلخبارية على باقي الوظائف األخرى في مايلي :

                                                           
 75ص ، 1994 الكتاب الحديث ،الكويت ، دار  اإلعالم، وسائل في معوض: الخبر محمد - 1

 36،ص  2004بيير بورديو : التلفزيون وآليات التالعب بالعقول ، دمشق ، - 2

عالم ،جامعة القاهرة خبارية في التلفزيون المصري لدى سكان القاهرة ،ماجستير غير منشورة ،كلية اإلالشال : داللة النشرات اإلنشراح إ- 3
 168،ص 1976،
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          ة ثه الدائم عن المعلومنسان بح: أهم مايميز اإل طالع على الوقائع و األحداثرغبة في اإل -أ
ستفهام التي تتبادر الى سئلة وعالمات اإلحداث وتقريب الصورة لتالفي األستفسار عن تفاصيل األو اإل
وتساعده على بناء صورة متكاملة عن العالم الذي يعيش فيه ،فغالبا ما تشكل وسائل  المتلقي  ذهن
 بإعتبار  وي عليها قرارات فردية وجماعية لما يحدث .عالم ومن بينها الفضائيات صورا ذهنية تنطاإل

وكل ما يقدم من مواد إعالمية  1النشاط اإلخباري البد أن يحقق هدفين أساسيين هما األخبار و التفسير .

 )كالتحليل و التعليق و البرامج اإلخبارية و السياسية (إنما سندها الخبر  .

نها أل الجمهور، لدى المعرفي دراجاإل عوامل من، حثيين كما يراه بعض البا اإلعالم وسائل تعد   
إشباع رغبات المستهلكين من  لىبذلك إتسعى  ،2فيها ترغب التي بالطريقة وتوجيهها المعلومات بتقديم تقوم

 3أفراد الجمهور حتى يقبلون عليها .

 :  تجاوز التقنيات الحديثة للبث قيود السلطة المركزية  -ب
لثقافية قتصادية و اعتبارات السياسية و اإلالكثير من المفاهيم واإل، الفضائي غيرت تقنيات البث 

 وأليس بوسع السلطة المركزية ضبطه ، جتماعية المفروضة لحقب زمنية طويلة ،نحو عالم مفتوح و اإل
 هور عدد كبير من المحطاتظلى إدى أمر الذي عالم التقليدي ،األالتحكم فيه كما كان في سياق اإل

 ( التيالسواتل من )مستفيدة  ، رضية للسموات المفتوحةالتلفزيونات األحتى بعض ضائية ،وتسلق الف
  أضحت تتيح البث بتكاليف مالية جد منخفضة .

 :  إستغالل البث الفضائي كمنصات لتحقيق األهداف المسطرة -ج   
قيق أهدافها المسطرة كدعمات أساسية لتح، تراهن الكثير من الدول و الهيئات على الفضائيات   

ما إزاوية التي تراها وفق ماتقتضيه المصالح والصراعات القائمة ،ن عادة تشكيل األخبار مإ ، حيث يتم 
ضعاف المواقف و ا  بواسطة الشحن العاطفي أو تضخيم ونفخ في األحداث والبحث عن مصادر التأييد و 

تخذت الصناعة اإلعالمية إحيث  أهدافها . المساهمة في  تأجيج الصراعات وتأليب الرأي العام بما يخدم
                                                           

 20هيثم الهيتي :مرجع سبق ذكره ،ص - 1

  62ص ، 1988 ،كتاب ال عالم القاهرة، المنهجية، والجوانب النظرية األسس  العام الرأي حسين:  سمير- 2
3 -charmak steven ,image control ,how police affect  the présentation of crime news , in American journal of 

police ,vol :14,no,12p43 
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تجاوزت وظائفها ومهامها المعروفة بالتثقيف وزيادة الوعي ونقل ، تجاهات عديدة في عصرنا الحالي ، إ
تجاهات أخرى ،تركز معظمها على الترويج السياسي و التجاري و إاألخبار و األحداث و المعلومات إلى 

مح التغيرات التي يشهدها العالم وتوجيهها وفق منطلقات تلك البحث عن التسيد و السيطرة على مال
في مزاوجة تمنح األفضلية لنمط إخباري يقوم بالسطحية ،والشخصنة ،و التفكك و 1الرسائل اإلعالمية.

 متلقي الرسالة اإلعالمية .التأثير على من شأن ذلك 2السرد الدرامي .

 لفضائيات العربية المبحث الثاني  : صناعة وتوظيف األخبار عبر ا

 )المعلبة (المعلومات و األخبار  تتزاحم فيها صناعة ، يعد الخبر الصحفي في عصرنا الحالي     
يس إلى عملية التكرير و التوظيب والتلب، من مختلف بقاع العالم ، تخضع المعلومات المتحصل عليها 

ر بطرق وأساليب جذابة تثي ا يصالهوا   توظيبها في حلة الئقة وحذف وتعديل أشياء غير مرغوب فيها و 
 فضول المتلقي على المتابعة ،يحمل المنتوج الخبري وسم وعالمة خاصة بالمؤسسة اإلعالمية .

، ليست إنعكاس للواقع ،بل هي  ما هو واضح من الدراسات السابقة التي أجريت على إنتاج األخبار     
  ن صناعة الخبر هي عملية إيديولوجيةإن هنا فوم 3الناتجة عن اإليديولوجية إنتاج خاضع للقولبة 

ن كان ا  ن كل خبر منحاز بطريقة أو أخرى و إورمزية تهدف إلى دعم أو نقض قراءة معينة للواقع ،وبتالي ف
 .عن غير قصد 

بفحص اإلجراءات العملية و اإليديولوجية التي تكمن خلف صناعة األخبار لدى أكبر (  شيلزنجر )قام 
تهتم ، ويرى أن األخبار التختار نفسها ولكنها نتاج للمحاكمات العقلية ، ية في بريطانيا المؤسسات اإلذاع

فتراضات تتعلق بالمصالح المهمة بالنسبة إجتماعية لتقديم األحداث و الحاالت المبنية على بالمرجعية اإل

                                                           
 151،ص2014األردن ،–علي عبد الفتاح كنعان : اإلعالم و المجتمع ،دار اليازوري للنشر و التوزيع عمان  - 1

رعاوي ،: معالجة نقدية لصناعة الخبر السياسي في وسائل اإلعالم الجماهيرية  ،مجلة مركز دراسات الوحدة العربية محمد حارث الق - 2
 163،ص 2013، بيروت نوفمبر 69،سلسلة كتب المستقبل العربي ،الطبعة األولى ،العدد 

 177،ص 1،2000يت ،طمحمد معوض وآخرون : دراسات إعالمية الجزء الثالث ،دار الكتاب الحديث ،الكو - 3
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األنباء أن تكون عتبار ،بأنه يجب على في إطار تفسيري معين ،وما يؤخذ باإل حيث يوضع الخبر لهم ،
 .1جتماعية و الصحفية  مفترضة كنتاج ثقافي يجسد القيم األساسية و اإل

من الصحفيين والمراسلين و المحررين الذين يزعمون ببراءة في بعض األحيان  يوجد الكثير    
نحياز ألحد ،أنهم يغطون األحداث بطريقة موضوعية ومحايدة ،ويفسرون الموضوعية بأنها تجنب اإل

في الصراع ،وبتالي هم يعطون لكل طرف وقتا ومساحة كافية ليعبر عن رأيه ،ولكن هذا التصور طر 
ختيار قصة من بين مجموعة من القصص محتملة ،وما إيتجاهل حقيقة أن التقرير اإلخباري هو عملية 

ة التجميع يقوم به المراسلون في كثير من األحيان هو جمع األخبار كوظيفة تخضع لمعايير الجدوى وعملي
نحيازات الشخصية و المواقف المسبقة أو الرقابة الذاتية التي اليمكن أن تتجرد من اإل، نتقاء و اإل

وبذلك يصعب على  2هتمامات مؤسسته وخياراتها .يمارسها المراسل على نفسه بحسب إدراكه إل
نحياز تقبع كثير من هذه اإلن النحيازاتهم اإليديولوجية والثقافية ألإالصحفيين وصناع الخبر التخلي عن 

وراء الوعي ،فال تبدو ظاهرة لهم فاإلنسان عندما يفهم األشياء يلجأ إلى خارطة المعاني المكتسبة في جلها 
  3إلعطاء معنى لما يدركه .

ن متعتمد صناعة المنتوج الخبري على أسس ومعايير خاصة بها،  يمكن إدراجها في شقين 
 حيث الشكل و المضمون:

ة ابع:  ساعدت التطورات التقنية في إعطاء وثبة كبيرة في مجال تغطية األخبار ومت يث الشكلمن ح-1
،  مرفوقة ببعض األجهزة الحديثة صطناعيعن طريق أقمار البث اإل، لحظة بلحظة  تطورات األحداث 

ان.، ن المكتقارير ميدانية من عيإعداد للمندوب اإلعالمي يمكن المساعدة على المونتاج  و المكيساج ،
سيقى على غرار تقنيات الكرافيك والمو ، يضا ببعض التطبيقات الحديثة أستفادت النشرات األخبار كما إ

 التصويرية والمادة الفيلمية المصاحبة للخبر إليجاد نوع من التفاعل بين الخبر

                                                           
  197محمد معوض وآخرون :مرجع سبق ذكره ،ص - 1

 16محمد حارث القرعاوي :مرجع سبق ذكره ص  - 2

 157المرجع نفسه  ،ص  - 3
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ى إلضفاء روح عل وتوظيب األستديوهات المركزية ،ديكورات أرقى  تخصيص ،مع و الجمهور  
رية هذه التقنيات إعطاء إضافة خاصة للنشرة اإلخبا بإمكان -إستعراضي -في طابعالمضامين اإلخبارية 

. 

 عالمية هدفهاخباري سلعة معلبة تحمل عالمة المؤسسة اإل:يعد المضمون اإلمن حيث المضمون -2  
ة تقدم كأيفاألخبار تؤطر و ، بل المحرك ألاراءه و أفكاره نقل األخبار وباطنها يهدف لتوجيه الرأي العام 

 و  ا عتبارات التقنية المتعلقة بالوقت و الحيز و التكنولوجيسلعة معروضة للبيع ،ومن هنا تلتقي اإل
 .عتبارات التجارية اإل

حيث عرَّفت إحدى دراسات   على ضوء الصراع القائم بين وسائل اإلعالم على المعلومة اإلخبارية    
 فتتاحيِة صحيفةإبكوِنها "مهنة لصيقة بإحدى الصناعات"، وكما جاء في  اإلعالم الشهيرة الصحافة  

"إذا كانت الصحافُة مهنة، فهناك جانٌب واحد فقط تختلُف فيه بأنه  1879سنة  "Nation - نيشن":
عالمية وعليه تسعى المؤسسات اإل""  إختالفاا بيناا عن سائِر المهن، وهو صلتها الوثيقة بالعمِل التجاري 

سلوب أخبار ومن بينها بعض الفضائيات العربية المزواجة بين التقنية الحديثة وتطوير خصصة في األالمت
 infotainment)سلوب المضامين الترفيهية وفق ماصطلح عليه أالمعالجة الخبرية بشكل مشوق يقترب من 

الخليج الخاصة  وهو مزيج من مفهوم الترفيه و اإلعالم ومن هذه النماذج التغطية اإلخبارية لحرب(
وعليه البد من اإلشارة إلى  1حيث كانت تغطية ترفيهية أكثر من كونها تغطية إعالمية .، بتحرير الكويت 

عتالء ريادة ترتيب إل،  طبيعة المعالجة اإلخبارية وطرق وأليات وأسلوب عرضها عبر الفضائيات العربية
  والسيطرة عليه . متالكهإستقطاب المزيد من الجمهور ومحاولة ا  المشاهدة و 

 :أخبار مبتورة السياقعرض  -
حيث تظهر األخبار الواردة عبر الشاشة ، مبتورة السياق الذي حدثت فيه مع التركيز على    

األشخاص الفاعلين ، حيث يتعرض الخبر لعملية بتر و اإلنتقاء بعض من أجزاءه وتصرف في محتواه 
ضافة وحذف مايراه مناسبا للقصة الخبرية ، هذه بما يخدم المندوب اإلعالمي في عين المكان  الشروط وا 

                                                           
 30،ص  2005محمد أحمد فياض: اإلعالم الفضائي الدولي العربي ،النشأة التطويرية وصناعة األخبار ،دار الخليج عمان  - 1
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" تصف  الخبر بأنه "ما يريد الشخص؛ الذي ال يهتم كثير ا بأي إيفلين هاوجعلت الروائية  اإلنجليزية "
 . "1شيء، أن يقرأه.

 تلبيس القصة الخبرية بشحنات عاطفية : -
 عالميين اللذين يطعمونهاقى دور على اإلشخصيات محورية تنسج تفاصيلها ،لكن يب خبرية لكل قصة  

 بأسلوب يثير شهية المتلقى على المزيد من المتابعةالقصة الخبرية بجرعات وشحنات عاطفية ،تحبك 
 هتمام .و اإل 
 واألحداث المواقف توصيف  -
ا في خاصة السياسية تجعل نسبة من الجمهور تحي، هتمام القنوات الفضائية باألخبار إ إن زيادة        

هي صور مختزلة في عدد من األخبار المنتقاة ، خضم أحداث منتقاة ومصوغة بلون محدد وهذه األخبار 
عتبارها صورة كلية للعالم وهذا األمر إيتم عرضها عبر شاشاتها ب، والمعبرة عن سياسات وأهداف معينة 

ء وجهات النظر التي تفصح يجعل نسبة من الجمهور ال تعيش أحداث العالم الفعلية بقدر ما تحيا أجوا
بل أن األخطر من ذلك أن الفضائيات الوافدة من خالل هذا الكم الكبير من ، عنها تلك األخبار 

 2المعلومات تحاول ممارسة دور العقل التسلطي الذي يمنع المتلقي من التفكير و التفاعل .

ئيا بل تقوم أيضا بتكوين وعي مخطئ نتقاإإن وسائل اإلعالم التكتفي بإعطاء الخبر طابعا تأويليا      
وقد    3ومشوه أي نسخة غير حقيقية تصبح عبر التداول و التكرار حقيقة مسلما بها في أذهان الناس .

المكر اإلعالمي إلى أن وصل إلى درجة تبرير الدم و القتل و الدمار و الخراب الذي تعيشه  تجاوز 
ار المحاوالت الحثيثة في فرض حرب طائفية خطيرة على ستمر إمع على سبيل المثال ،المنطقة العربية 

 4شعوب المنطقة لتحترق بظاللها وتحقق هدف أعداءها المعروفين للقاصي و الداني .

                                                           
 25ص.جورج أ. كريمسكي:مرجع سبق ذكره ،  -املتون جون ماكسويل ه - 1

 77-76،ص ص  1،2005عبد الرزاق محمد الدليمي : عولمة التلفزيون ،دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان ، ط - 2

 154محمد حارث القرعاوي :مرجع سبق ذكره ،ص  - 3

 152علي عبد الفتاح كنعان :مرجع سبق ذكره ، ص - 4
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ب من بين الشواهد الخطيرة لعملية توصيف تللك التي تهدف لإلحتقار وتصغير أو التخويف بألقا     
بطال الخارجون عن القانون أو رفع من مكانتهم "األرهابين ،المتطرفون ،المسلحون ،كاإل متداولة 

هي  و عالمية ،المجاهدون ،الشجعان ..""ولكل وصف أو لقب مدلوله ووقعه في أذهان المتلقى للرسالة اإل
 تفسيرات نمطية معيارية جاهزة بعيدا عن سياقات األحداث.

 تركيز على الشخصيات بدل السياق العام :-
رغم تراكم في شخص واحد بعيدا عن السياق العام الذي جاءت فيه ، القصة الخبرية تختصر     

وتزاحم األخبار و المعلومات لسنوات طويلة  ،حيث يسعى اإلعالم في أخر المطاف إلى شخصنة 
 األحداث ، وجعل المتلقي ينسى تفاصيل ومجريات وقوعها ،ومن األمثلة التي نسوقها في هذا المجال

 صدام حسين،)1989ديسمبر  25( في نيكوالي تشاوشيسكو رفقة زوجتها )،حادثة إعدام رئيس روماني
تلقي ن الم(،،وغيرها من الشخصيات السياسية التي الزالت ماثلة في أذها معمر القذافي(الرئيس العراقي ،)

 .بسبب التركيز عليها وبين ثنايا الصور التي تغرق الشاشة الصغيرة 
ذلك أن سلطان ا عتداءات وخراب وتراجع لألوطان ، وقعت أحداث كثيرة تسببت في مجازر و  
ا ومحاولة الضغط عليها بفعل التكرار ،تحدث مسمات عميقة في أذهان المتلقي ،يستحضرها كلمالصورة 

رتبطت به .  فتح موضوع بشأن أي حادثة تعلقت وا 
 : 1ة األخبار وصناعتها في المؤسسات اإلعالميفي إنتقاء ويمكن تحديد العوامل التي تتحكم 

نتقاء ونشر إ)القيم اإلخبارية ،وصفات الخبر (: تأتي عملية  عوامل  متعلقة بطبيعة الخبر نفسه -
ستخدام هذه القيم أو المعايير للحكم إيطلق عليها القيم اإلخبارية ويتم ، األخبار طبقا لمعايير 

كم على ستخدامها في الحإعلى صالحية األخبار للنشر بواسطة حراس البوابات ،كما يتم 
 2صالحية تفاصيل معينة في الخبر للنشر.

                                                           

  1 - عظيم كامل الجميلي ،ثناء إسماعيل العاني :مرجع سبق ذكره ،ص 140

  68،ص 1،2005عبد الجواد سعيد ربيع : فن الخبر الصحفي ،دراسة نظرية وتطبيقية ،دار الفجر للنشر و التوزيع ،القاهرة ،ط-2
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التي تعمل في ظلها الوسيلة اإلعالمية  : إذا ما تم  عتبارات المهنية و الذاتيةعوامل تتعلق باإل -   
ن بنية أو أرفع وأكثر رهافة ويتعين اإلقرار بأفإننا نصل إلى مصفيات ، نتقال إلى المستوى التنظيمي اإل

 1ن يؤثر تأثيرا هائال على عرض األخبار المتلفزة .هيكل تنظيم التلفزيو 

جمع تتمثل في 2خبار وفق الباحث عبد الستار جواد بثالث مراحل تمر عملية  صناعة األ
نتائج البحوث العملية في مجال اإلقناع و التأثير ،فيوظف ذلك ،ويستثمر في وصياغة وتوزيع األخبار 

 .ق التأثير المراد منه على المتلقين األساليب الفنية في صياغة الرسالة لتحقي

عند دراسة األخبار هناك ثالث مفاهيم مرتبطة ببعضهما البعض وهي حراس البوابة ،ترتيب األولويات    
وسنأتي إلى ذلك بالتفصيل  3والقيم اإلخبارية حيث يتأثر كل من العاملين األول و الثاني بالعامل الثالث.

 في باقي مباحث الدراسة .
 
 :تبدأ بعملية جمع المعلومات والمعطيات الخاصة بالموضوع المراد إعداده . مع األخبارج -1
وصوله  ختبارات عديدة إلى غايةا  نتقاء وتكرار و إبوحدات ، :حيث تمر هذه المعلومات صياغة األخبار -2

من  الصحفيإلى شكله النهائي ،يتبع في ذلك كل التقنيات الحديثة واألساليب الفنية في مجال التحرير 
خصوصا على مستوى وسائل ، هتمام بشكل المادة اإلعالمية المعروضة حيث المضمون وسبل ترقية واإل

 اإلعالم الثقيلة أين يتميز التلفزيون بجاذبية أكبر .
مية تقوم المؤسسة االعال ، نتهاء من صياغة الخبر وفق الشروط المطلوبة:بعد اإل توزيع األخبار-3

 ث الخبر .بعملية توزيع او ب

 

 

                                                           
 114قومي للترجمة ،ص أندريه جلوكسمان ،ترجمة وجيه سمعان عبد المسيح : عالم التلفزيون بين الجمال و العنف ،المشروع ال - 1

 21ـ 17عبد الستار جواد: مرجع سبق ذكره ،  ص - 2

 91،القاهرة ،ص2007نهى عاطف العبد : ،صناعة األخبار التلفزيونية في عصر البث الفضائي ،دار الفكر العربي ، - 3
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 خبارية عبر الفضائيات العربية :المبحث الثالث  :إشكالية توظيف القيم اإل

 أو أسس أو مبادئ أو مقاييس أو عناصر أو صفات أو أنها خصائص على اإلخبارية القيم تعرف      

  1.األخبار نشرات في ومكانته اإلعالمية المؤسسة في الخبر قعمو  تحدد سمات أو مفاهيم أو معايير
ا نتماءتها اإليديولوجية وأجندتها  يعود حسب طبيعة ملكية كل مؤسسة إعالمية و ، فمجال التوظيف    

بقدر ما يكتسبها الصحفيون في سياق نشاطهم ، مكتوبة  مدونة وأولوياتها المطروحة ،فهي ليست
 التحرير.ألعضاء هيئة وممارستهم اليومية وتوجيهات الدائمة و المستمرة 

 تصال على أن القيم اإلخبارية .لة اإلعالمية أو القائم باإل تنظر الوسي

هي العناصر التي إذا توفرت  على أنها معايير أفضلية بين خبر وأخر و، ينظر إلى القيم اإلخبارية  -1
ختيار إوقد تتوفر أكثر من قيمة في خبر واحد يمكن 2بخبر ما ،زادت من فرصته في النشر أو البث .

 ورا.القيمة األكثر ظه
إبراز لهذا الخبر أو ذاك وهي السمات ، القيم اإلخبارية هي التي تحدد أولويات المؤسسات اإلعالمية  -2

كبر عدد ممكن من العناصر التي تؤهل الخبر للتنافس في تقديمه ،ويعد توفر أالتي يفترض بها أن توفر 
من فرص تقديمها في معظم األحيان يزيد  ، عدد من القيم اإلخبارية في  قصة خبرية واحدة عامل أفضلية

بموجب ذلك يمارس 3ختيارها في أحيان أخرى .يعد كافيا إل، مع أن توفر قيمة واحدة في القصة الخبرية 
تصال أحكامهم التقويمية وتفضيالتهم لشئ على شئ ،مما يوجه عملية جمع المحترفون في وسائل اإل

 4نتقاءها وتقديمها .ا  األخبار و 

 وما اإلعالمي المهني الجانب في المختلفة بالتطوراتمرتبط مجال توظيفها ، ة متشابهة القيم الخبري -3

 من البشرية الحياة تشهدها التي المتعددة والتطورات جهة من سريعة تكنولوجية تطورات من تصالاإل يشهده

                                                           
 136،ص2011والتوزيع، والنشر للطباعة هومة ردا الجزائر،  نترنيت واأل  والتلفزيون  واإلذاعة الصحافة في الخبر رزاقي:   العالي عبد - 1

 31،ص 2007خالد مجد الدين محمد : صناعة األخبار في عصر المعلوماتية ،دار األمين للطباعة و النشر ،القاهرة ، - 2

 - علي جبار الشمري : الموضوعية آلية للحجاج اإلعالمي ،مجلة ثقافتنا ،العدد التاسع ،2011،ص  1653

 183،ص 1988ر: صورة العرب في الصحافة البريطانية ،ترجمة عطا عبد الوهاب ،مركز الدراسات العربية ،بيروت ،ساري حلمي خض- 4
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نهمل موقف هتمامات الجمهور دون أن إفضال عن البيئة المحيطة بالوسيلة اإلعالمية وب 1ثانية. جهة
القائم باإلعالم الذي يتصرف في هذه القيم بأن يقدم واحدة عن أخرى باإلضافة إلى النظام الذي تعمل في 

الظروف دون إهمال المؤسسة اإلعالمية  2إطاره الوسيلة أو اإليديولوجية و السياسة العامة التي تتبناها .
ط تقاطع التي تسهم في ترجيح قيمة إخبارية جتماعية التي تحيط بالصحفي وغيرها من نقاالنفسية و اإل
 .عن أخرى  

ستخدامها في الحكم على صالحية تفاصيل إستخدام هذه المعايير من قبل حراس البوابات،كما يتم إيتم -4
  3معينة في الخبر للنشر .

المي وما رتباطها بالتطورات المختلفة في الجانب المهني اإلعإل، القيم اإلخبارية متغيرة ومتجددة   -5
تصال من تطورات تكنولوجية سريعة من جهة ،وهو ما يفسر بروز بعض القيم اإلخبارية من يشهده اإل

ختفاء بعض القيم إتصالية بين حين وأخر وكذلك دون غيرها من تسلسل أولويات القائمين بالعملية اإل
 4وظهور أخرى جديدة .

 12بوضع  1965( ريج وقلتينغباحثان  )يرجع الفضل في وضع وتحديد القيم الخبرية لل       
ية ،عدم الغموض ،الفحوى ستهاللالتواتر ،اإلللحدث جدير بالمتابعة .من بينها ) نتباه ،للفت اإل5قيمة

كما سيأتي الحقا حسب ، وقد أهملت بعض الصفات وأبقيت على أخرى ( ،6،النخبوية و السلبيةالمعنوية 
جاهاتها اإليديولوجية والمصلحية ، وكما يرى البعض أن هذه القيم تا  طبيعة كل مؤسسة إعالمية وخلفياتها و 

  7ربحية بالتوازي مع أهدافها السياسية و الثقافية .د تم وضعها لتؤدي أهداف تجارية ق

                                                           
 52،ص 1985، 52 العدد القاهرة، اإلعالمية، الدراسات مجلة جتماعي،اإل اإلجماع بناء في وأثره اإلخباري  التشابه السيد:  محمد سعيد - 1

 -محمد شطاح :مرجع سبق ذكره ،ص  492

 68عبد الجواد سعيد ربيع :مرجع سبق ذكره ، ص  - 3

 - علي جبار الشمري : مرجع سبق ذكره ،ص  1654

5 - Peter A. Cramer , Controversy as news discourse , springer , New York ,2011 , p 69 

 171محمد معوض وآخرون :مرجع سبق ذكره ص - 6

 -سليمان صالح : صناعة األخبار في العالم المعاصر ،دار النشر الجامعي ،ط1،القاهرة ،1998،ص 707



ية العرب الفضائيات عبر اإلخبارية تغطية في تتحكم التي .... المعايير.................. الرابع الفصل         

 

104 

 

تأخذ ، " إلى أن وسائل اإلعالم اإلخبارية  شيفرى الجدوى الخبريةسماه "أفي حديثه عما  (اآلن )يشير   
عوامل عند تقدير جدوى القصة الخبرية ،من أهمها الطابع الصراعي في الخبر عتبار عدة بعين اإل

فتعالية في ستمرارية والتركيبة ، الطابع النخبوي ،وهذه اإل،التوقيت ،قابلية الشخصنة ،عنصر المفاجأة ،اإل
جة لدر  1طبيعية عبر التكرار ونمط الخطاب المستخدم بشكل يومي . ، صنع األخبار تغدو بمرور الوقت

 .أضحت قيم مألوفة ومقبولة لدى المتلقي للرسالة اإلعالمية 

لقيم غير أن عديد ا، يمكن التنبيه قبل سرد قائمة القيم الخبرية بناءا ماجاءت به البحوث و الدراسة     
افة كما أن بعضها يعبر عن ثق، مالئمة أو مناسبة في بعض البلدان التي تتميز بتقاليد وعادات خاصة 

 .المجتمعات الغربية التي نشأت فيها ،فيما تتداخل بعض القيم اإلخبارية مع بعضها البعض وعقلية 

 :2يقسم البعض القيم اإلخبارية إلى فيئتين هما 

في الخبر وال يكون الحدث خبرا بدونها ومنها الجدة  تتوفر :وهي القيم التي القيم اإلخبارية األساسية-أ
 يتم القيم هذه من نطالقاإ،  الزمنية القيم ىوتدع زمنيا الخبر فن تحكم غالبال في وهي ،الحالية ،و األهمية .

 للخبر الدقيقة التفاصيل في تتحكم المعايير هذه فإن ذلك من أكثر بل صالحيته، ومدى الخبر نتقاءإ
  3عام. بوجه والمعلومة

 قيمة الحالية أو التواقتية  :-1

نجليزية وتعني الجديد حيث أن عنصر في اللغة اإل (NEW )صل الكلمة أآتية من (  NEWS )إن كلمة   
التي يوزن بها الخبر حيث أن الخبر أسرع مادة معرضة للتلف و الفساد ،هو جانب من جوانب الزمن 

 .4بمجرد مرور ساعات قليلة على وقوعه 

                                                           
 165محمد حارث القرعاوي :مرجع سبق ذكره  ،ص  - 1

 75نهى عاطف العبد : مرجع سبق ذكره  ،ص - 2

 38 ص ، : مرجع سبق ذكره  سعيد الجواد عبد-1

 23هيثم الهيتي :مرجع سبق ذكره ،ص  - 4
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ئما الحديث عن وينتظر الجمهور دا 1وفق القاعدة المعمول بها  ما يعد خبرا اليوم ال يكون خبرا غدا"   
ترفع ، وعلى هذا األساس  2نجليزية معناه الجديد.األخبار المحلية و العالمية ،حتى أن كلمة" نيوز " باإل

الكثير من المؤسسات اإلعالمية وعلى الخصوص الفضائيات بعض الشعارات على سبيل المثال ال 
 ( جديد األخبار (،  ) أول بأول األخبار ( )تصلك األخبار حيث ما كنت ( ،) كن أول من يعلم)الحصر 

وغيرها من الشعارات التي ترمي إلى بلوغ السبق اإلخباري ،حيث تعطى لها األولوية القصوى عند عرضها 
. 

ترتبط هذه القيمة اإلخبارية بمدى السرعة في نقل األحداث على المباشر وهي تتشكل وتتكون     
باألزمنة التلفزيونية المركبة من عدة مستويات ،وتقترب هذه  حين نقارنها، وتكتسب هذه القيمة أهمية كبيرة 

قتراب من زمن الصورة وزمن الحديث أو السرد التواقيتي القيمة من الزمن الحقيقي الذي يؤدي إلى اإل
 3ويصبح هنا زمن التلفزيوني هو الزمن المشاهد .

ا من بينها األقمار الصناعية في حقيقة المزايا التي باتت توفرها التكنولوجي تترجم هذه القيمة    
ة مالم يكن متاح في السابق لتلفزيون واألمثلة كثير ، إيصال مجريات األحداث وقت وقوعها وحدوثها 

ن ومتعددة من بينها نقل وتغطية مباشرة لعدة أحداث من بينها الحروب و النزاعات المسلحة في الوط
يرها زدحام الذي وقع بمشعر منى ..وغإعمر القذافي ،العربي في العراق ،ليبيا ،سوريا ،اليمن ،مصرع م

 .وِجّدتها األخبار آنية لمسألة قويا   دفعا   أعطى مما، من األحداث الدامية والقضايا العالقة 

 حدّ  في غاية السرعة ( نصرالدين العياضي )اإلعالم يرى الباحث نقل حوامل تعدد أمام لكن 

 الحدوث بصدد يماه لتجاوز تسعى اإلعالم وسائل أنوك يشعر فالجمهور ، وسيلة وليست ذاتها

 4اإلعالم . وسائل بقية قبل المآل هذا ونقل مآله لمعرفة

                                                           
1 -Itule ,bruce &Anderson douglas A ,news writing and reporting for today s media ,third édition (usa sage 

publication ,1994 ,p21 

 -عرفة أحمد عامر: مرجع سبق ذكره ،ص  92

  4، ص 2008يونيو  20سمير لعرج : بنية القيم اإلخبارية من اإلخباري إلى اإلخباري الجمالي ،المجلة الجزائرية لالتصال ،عدد  - 3 

–، دار الثقافة و اإلعالم 2015،يناير 86نصر الدين العياضي :  االتصال و اإلعالم و االتصال الثقافة عتابات التأويل،كتاب الرافد ، العدد  - 4
 21-20الشارقة،ص ص 



ية العرب الفضائيات عبر اإلخبارية تغطية في تتحكم التي .... المعايير.................. الرابع الفصل         

 

106 

 

 الجمهور عرفها لو قيمة أقل ،  معلومةال تصبح (فورست سيرس ) تصبح وفق هذه القيمة كما يرى        

فعلى ، لخبرية في وقت الحق ن كانت بعض األخبار قد تعود للسطح وتأخذ أهميتها اأو  1غدا بدل اليوم
كتشافات عن الحرب العالمية الثانية و أسرار الفاعلين تطفو إلى السطح . و سبيل المثال الزالت بعض اإل

الحالية التعني فقط جدة الموضوع أو حداثته بل تتعداه إلى جدة التناول و المعالجة فقد تبدو لإلنسان 
باإلعالم بإمكانه أن يمنحها فرصة أخرى لكي تطفو على  العادي بعض الموضوعات قديمة ،ولكن القائم

مثل ماهو 2سطح األحداث وتصبح محل متابعة من قبل المهتمين ومن قبل الجمهور في الوقت ذاته .
 .الشأن لمقابر الجماعية المكتشفة في البوسنة و الهرسك ستجعل من الواقعة موضوعا جديدا 

نظومة القيم الخبرية في زمن أضحى فيه الخبر يموت بمجرد تحتل الفورية القيمة األولى ضمن م    
 نظرا لسرعة تداوله ونقله عبر مختلف الدعائم اإلعالمية على حساب الدقة وتحديد المصدر، حدوثه 

ن بعبارات متعددة مثل "مصادر مؤكدة ،متطابقة ،نقال عن شهود عيا ، وربط الخبر بمصادر غير واضحة
ع في نسالخ من الدقة والوقو اولة إعالميا فرضه عامل الفورية و السرعة لإل،وغيرها من األلفاظ المتد

 .مصيدة بريق السبق الصحفي 

ألكبر المخاطر ويمارس أن االهتمام بها من قبل وسائل االعالم تعرض   (فرنسيس بال  )يرى      
 تسجيل أي الفورية؛ أو ةاللحظي تظل ذلك وبرغم 3نصعاق بالمعنى الطبي للعبارة .على ما يتلقاه تأثير اإل

 . تبجيال   وأكثرها األمريكية الصحافة مبادئ أهم من وقوعها فور عليها والتعليق األحداث

 قيمة الجدة :-2

التي تحتل أهمية قصوى من قبل وسائل اإلعالم والتي ، وهي من القيم المرتبطة بالزمن و اآلنية     
ويتزايد أهمية هذه  ، لفت غريزة اإلطالع و المتابعة ن كل جديد وحديث من شأنهتمثل جوهر اإلثارة أل

القيمة وقت حدوث األزمات وترتبط هذه القيمة مع قيمة أخرى تتعلق بسرعة نقل الخبر وسط منافسة 
                                                                                                                                                                                     

 

1 - Frost chris :media ethics and self regulation;longman;USA2000;p14 

  51محمد شطاح :مرجع سبق ذكره ،ص -2

 110، ص 2008، 1فرنسيس بال ،ترجمة فؤاد شاهين ،ميديا ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بنغازي ليبيا ،ط - 3
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شديدة من قبل وسائل اإلعالم التي تمتلك تكنولوجيات إعالم حديثة فأي تأخر من شأنه إضعاف مفعول 
 .ستقاه من وسيلة إعالمية أخرى إقد الخبر لدى المتلقي الذي يكون 

بخبر له قيمة إخبارية مرتفعة للغاية ،والعنصر  االخبارية ،  أن تبدأ النشرةفي ذات السياق يجب      
يحظى الخبر الجديد الذي يتعلق بأحداث تقع ، حيث األهم في هذه الحالة هو مدى حداثة أو جدة الخبر 

تكون  –مثل حادث كسوف الشمس –ة فقط أو على فترات متباعدة ألول مرة أو قد ال تحدث إال مرة واحد
وأهم قيمة ترتبط بالجدة أو الحالية هي قيمة السرعة بالتقاط األخبار  1أكثر أهمية من باقي األخبار.

 ونشرها،والتي تمكن من تحقيق السبق الصحفي واستقطاب مزيد من الجمهور . 

 :قيمة األهمية -3

لكون الخبر عبارة عن سلعة البد أن ، أهم المعايير في عرض األخبار تعد هذه القيمة أحد    
قتناءها ،فالحدث يزن بمدى أهميته وقبوله من طرف الجمهور ، وتتولد األهمية من يجلب العرض زبائن إل

تحاد قيم التشويق مع قيمة الشخصية )الشهرة ( أو إتحاد عدة قيم منها الفائدة و الصراع و المصلحة ومن إ
  2هرة والصراع و الضخامة وغيرها من القيم.الش

حيث إن خبر عن ، قد ال يكون الخبر في حد ذاته هاما لكن نتائج المترتبة عليه هي األكثر أهمية    
ظهور فيروسات الكمبيوتر قد يكون خبرا عاديا لكن تأثير ذلك الخبر قد يكون ضخما على قطاع المال و 

 . 3ية البنوك وذلك هو الخبر األكثر أهم

اعته ه او إذيحزيادة نسبة ترج، لخبر ما هي القيم التي يعني توافرها في :و القيم اإلخبارية التفضيلية -ب 
تفضيل خبر على أخر و الحكم بصالحيته للنشر أو اإلذاعة ومنها ، ،فهي معايير يتم على أساسها 

 في رالخب تخص التي المهنية قيمبال تسميتها على ويصطلحالقرب ،الضخامة ،الغرابة ،الشهرة و الصراع 

 . الحرفي جانبه
                                                           

  1 --نهى عاطف العبد : مرجع سبق ذكره ، ص80

  2 - عظيم كامل الجميلي وثناء إسماعيل العاني :مرجع سبق ذكره ،ص 233

 --نهى العبد عاطف العبد :مرجع سبق ذكره  ،ص  773
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 قيمة القرب :-1

و القضايا المطروحة عبر أيقصد بالقرب هي المسافة الفاصلة بين الجمهور وطبيعة الموضوعات   
ة تنجذب ن طبيعة النفس البشريأل، رتباط الجمهور بذلك جغرافيا ونفسيا أو عاطفيا إوسائل اإلعالم ومدى 

ي هتمامهم والعكس يكون صحيحا بالنسبة لألخبار التي تحدث فإ قريبة التي تعد محور إلى األخبار ال
 أماكن بعيدة .

طية بل تعطيها األولوية من حيث التغ ، عتبار قيمة القربألخذ بعين اإل، تسعى وسائل اإلعالم      
نييه رة أو كبيرة تعهتمام شخص ببيته ومايجري في قريته فكل صغيإ بمدى  ، يمكن تشبيه ذلك ومعالجتها 

مر هتمام ونفس األتسع المجال تقلص اإلإفكلما ، عكس المواقع األخرى المنتشرة عبر أرجاء المدينة 
 ينطبق على باقي وسائل اإلعالم . 

ألن 1غيرهم. في ويؤثر عنهم بعيدا   يجري  مما أكثر منهم مقربة على يجري  بما يهتمون  الناس إن    
قبل غيرها فهم يريدون وقبل كل شئ معرفة ماذا يحدث في ، ا يحدث في بيئته الجمهور يعنيه ما يدور وم

 .وقد يكون القرب مكانيا آو زمنيا أو سيكولوجيا  2مجتمعهم المحلي 

 رافياتكثف وتركز وسائل اإلعالم في تغطيتها اإلعالمية على المناطق القريبة جغ بناءا على ذلك      
عربية بتفاصيل الخبر لساعات طويلة ،فالمتتبع لألخبار بالفضائيات الهتمام من حيث حجم التغطية و اإل
لمناطق اباألخبار الجارية في العراق ،وفلسطين واليمن ،وعديد متزايد هتمام ،يالحظ على سبيل المثال ،إ 
ة متداد جغرافي وتحظى بميل عاطفي وعليه تحرص هذه األخير إألنها لها ، التي تشهد بؤر من الصراع 

رب طاءها مساحة زمنية أكبر وتتصدر طليعة النشرات اإلخبارية ،حيث يوظف في بناء النشرة القإععلى 
 .المكاني والنفسي و الزماني 

 :  الضخامة أو الحجم -2

                                                           
  93ص ، 1964 المعارف، دار القاهرة، العالم، في الصحفي الفن فهمي، محمود - 1

 -كورتيس ماكدوغال ،ترجمة أديب خضور ،مبادئ تحرير األخبار ،دمشق ،2000،ص  932
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هتمامهم لمضمون الخبر وليس ا  ترتبط هذه القيمة بحجم الجمهور المستهدف وقياس مدى متابعتهم و   
ر لجمهو اتحديد كتلة  ، القياس الحديثة المثبتة على أجهزة التلفزيون  معناه التهويل ،ويمكن لتكنولوجيات

عن  ،وتزيد مساحة المتابعة وتأثير كلما كان الخبر يحمل في طياته معاني الحزن و األلم بصرف النظر
 .موقع حدوثها 

الذي فشل في عبور ( "االن )فعلى سبيل المثال حقق نشر وبث حادثة غرق الطفل الكردي     
حيث ساهم هذا التعاطف في ختالف أعراقهم وجنسياتهم ،إفة في متابعة وتعاطف ماليين الناس بالض

 جل التكفل باالجئيين السوريين .أتدخل بعض الشخصيات السياسية في أوروبا من 

هي األحداث الكبيرة التي يتأثر بها أكبر عدد ممكن من الناس أي أن ، األحداث الضخمة إن       
تستمد هذه الصفة من حيث اهتمام الناس بها بصرف النظر عن موقع حدوثها سواء كان  ضخامة الحدث

وكلما زاد حجم الشخصيات أو حجم األرقام اكتسب الخبر قيمة إخبارية في    1داخليا أو خارجيا .
اح المجتمعات الغربية مثل عدد الجرحى و القتلى وقيمة الخسائر وعدد األهداف في المباراة وقيمة األرب

     2،فالحجم من المعايير األساسية التي تتحكم في إذاعة أو عدم إذاعة األخبار . 

 : قيمة الغرابة-3

هتمام و الخروج عن المألوف ورصد الوقائع واألحداث نادرة الوقوع مثيرة لإل، تعني قيمة الغرابة     
بسرعة لوسائل اإلعالم نشره أو  ستقطاب عدد من المتابعيين ،ويجد هذا النوع طريقهإالتساؤل من شأنها 

و الطرافة للتخفيف           وتحرص نشرات األخبار على بث أخبار الغرابة إذاعته أو بثه على الهواء ،
 .3نتباههإقتصادية وتسلية المتلقي و الترفيه عنه ولشد من الطابع الجدي لألخبار السياسية و اإل

لكونه يجعل المتلقي في حالة ، رب نوع ما من قيمة اإلثارة يرى بعض الباحثين أن قيمة الغرابة تقت     
عبارة عن فاكهة خصوصا لنشرات ، كتساب المزيد من التفاصيل ،وتعد أخبار التي تتميز بالغرابة ترقب إل

                                                           
 - عظيم كامل الجميلي وثناء إسماعيل العاني :مرجع سبق ذكره ص  2401

 - حسن عماد مكاوي ،األخبار في الراديو و التلفزيون ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاھرة،1989، ،ص 2612

 89،ص  .2004القاھرة، العربي، الفكر دار العملية، والتطبيقات النظرية األسس الخبر فن ، عبد هللا زلطه :-3
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نتباه المشاهدين إاألخبار تحمل عنوان رئيسي في بعض األحيان ويترك التفاصيل في األخير من أجل شد 
. 

مثال يجمع فيه عدة عناصر في كتابه الموسوم كالم في (  محمد حسنين هيكل) ذ يعطي األستا  
 اضرالمح أن األستاذ، نطالقا من إحدى الدورات التكوينية التي أجراه في جامعة كولومبيا ،إالسياسة 

 :اآلتى  النحو على الخبر في الغرابة خاصية يضم الذي المثالي الخبر صيغة إلى توصل

 بدأ حين :فقال الشرح في مضى ثم (!!فعلها الذي فمن ..حامل األميرة إن لهيإ يا صاحت ةالملكن أ      

 وحين الدين، من شيئا   ستدعىإ نهإف إلهي يا نادت وحين الملكية، من شيئا   ستدعىإ نهإف الملكة بذكر الخبر

 فعلها من تساءلت حين هنإف وأخير ا الجنس من شيئا   ستدعىإ ذلك نإف حامل بنتهاإ أن الملكة لسان على قرر
 وأتباعها الصحافة في المدرسة هذه أساتذة أن والظاهر ..أيضا   والجريمة والسرية الغرابة من شيئا   ستدعىإ

 .1العصر إيقاع إلى أقربن يجدو  وقراءها

 الشهرة والبروز_التشخيص  -4

ي فالشخصيات الفاعلة بأخبار األسماء و ،اإلهتمام هتمام وسائل اإلعالم في عصرنا الحاليإ تزايد   
ت ما كانهتمامات الناس ،وكلإ الساحة السياسية و الفنية والرياضية وفي مختلف المجاالت التي تتقاطع مع 

 هتمامحصلت على مزيد من اإل، جتماعي أو ذات نفوذ سياسي أو موقع إداري إالشخصية بارزة في موقع 
 .و المتابعة 

هذه القيمة الخبرية  التي استغلتها وسائل االعالم في ن نسوقها في أمن األمثلة التي يمكن    
الذي  (دومينيك ستراوس")قضية التحرش الجنسي لمدير الصندوق النقد الدولي سنوات القليلة الماضية 

،وقد  2011ماي  14بخادمة من أصول غينية في فندق بنيويورك في  2011-2007شغل المنصب بين 
لكن في المقابل يوجد أشخاص عاديون  ة البرق تحت عناوين مختلفة ،تناقلت وسائل اإلعالم الخبر بسرع

يظهرون في خضم األحداث فيتحولون بعد ذلك إلى مشاهير يصنعون األنباء في مثل حالة الخادمة التي 
                                                           

 العربي للنشر صريةالم القاهرة، الواحد والعشرين، القرن  بدايات مع نظر ووجهات ورجال قضايا  السياسة في كالم هيكل:  حسنين محمد - 1

 16 ص ، 2000 والدولي،
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نفردت بحوارات خاصة مع كبريات المؤسسات اإلعالمية في إظهرت في أكثر من وسيلة إعالمية ،كما 
  1.إذن تصنع الخبر بل هي نفسها األخبارالعالم .،فاألسماء 

التي تركز على ذوي النفوذ أو الشهرة من الناس ، تنسجم هذه القيمة مع قيمة أخبار النخبة      
مما ينبغي لها أن تحظى بتغطية  ، وتفترض أن هذه األخيرة معروفة لدى قطاع كبير من الجماهير

، لدول الغربية يتم تسليط الضوء على حياة الشخصية ففي ا، عتبارها شخصيات عامة إإعالمية واسعة ب
 2بحجة أن الناس من حقهم أن يعرفوا كل شئ عن هذه الشخصيات .، للشخصيات البارزة أو القادة 

 :الصراع -5

فتتان النفس البشرية بهذا الشئ نعكاس إلإ،ماهو إال مجرد 3*إن تركيز األخبار على عنصر الصراع      
ندماج أو التقمص قد يكون ببساطة ناتجا عن إثارة متولدة من اإل، إلنساني بالصراع فتتان انفسه ،واإل

 4وتنفيس عاطفي من جانب األفراد في المجتمع .

تبر تع،إذ تعتبر تحظى هذه القيمة بالعناية الكبيرة من طرف وسائل اإلعالم خصوصا الفضائيات        
مؤثرات يلبس الخبر بالصور الترجيدية وال، يبنى و ارية مادة دسمة تتناولها عبر مختلف مواعيدها اإلخب

 صطناعية المحشوة بالخوف والرجاء إلحداث صدمة لدى المتلقي .الطبيعية أو اإل

 أو الرياضية المباريات أو الحربية بالمعارك يتعلق ما الصراع عنصر فيها يتوافر التي األخباربين  من   

 2درامية. صورة في األحداث تقديم خالل منوغيرها  ...اإلنسانية بالجرائم أو السياسية 1األحزاب بين بالتنافس

                                                           
فوزية عكاك : القيم الخبرية في الصحافة الجزائرية الخاصة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة الجزائر  - 1
  165،ص 2003-2004،

2 -rohan samarajiwa ;the history of the new information order ,journal of communication (34-4) 

autumm ;1984 ;p110 

هتمام الرئيسية عند اإلنسان ،وتركيز األخبار الصحفية على هذه يعد الصراع من الغرائز الطبيعية في الجنس البشري ويشكل احد مراكز اإل *3
قتتال إه البشرية على مر العصور و األزمنة منذ القيمة الخبرية نابع من الذات اإلنسانية التي تتصادم فيها قيم الخير و الشر ،فصراع عرفت

دبية دم عليه السالم "هابيل "وقابيل " وقد تناقلها القران الكريم بالتفصيل ،كما شكل الصراع قيمة فنية وجمالية في الكثير من األعمال األأبني إ
  إقباال كبيرا وموجة من ردود الفعل سواء بالقبول أو الرفض .والفنية فالمادة اإلخبارية المحبوكة جيدا في سياقها الثقافي من شأنها أن تلقى 

 49،ص 1989عبد الفتاح عبد النبي : سوسيولوجيا الخبر الصحفي ،دراسة في انتقاء ونشر األخبار ،العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة ، - 4
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 موقعا أو مرعبا الشيء يكن لم ذابالقول :إمن صحيفة نيوز داي (  أوتيس بايك)يقول الصحفي       

بين نوعين من الخصائص ( ، هارتمان ومازباند)ويخير ،  3خبر يكون  أن يصلح ال فإنه رهبة، النفس في
نحراف و اإل           ن الصراع أو التهديدإفطبقا لما يقال ف، عل األحداث ذات أهمية إخبارية التي تج

تعتبر ذات أهمية حقيقية  نحراف (هي العناصر التي تشكل األخبار ،فالمعلومات عن )الصراع و اإل
األخبار الروتينية ن وجود الصراع في ثنايا إكذلك ف 4للمجتمع ويستمتع الناس بالقراءة عنها ألسباب عدة.

يعطيها أهمية أكبر ويحتاج إبراز الصراع إلى مهارة كبيرة من جانب المندوب حتى يشعر به المتلقي ويثير 
  5هتمامات الجمهور .إ 

إلى نقل المعلومات وأنباء تثير الفتنة  (ربورت ميرتون )تعمد وسائل اإلعالم من جهة ثانية حسب 
نبية أو محلية أو مناخ أو الصراع أو الحرب أو قد تعمد على خدمة داخل الدولة أو  نشر العداء قوة أج

 . 6ممن يهيمنون على وسائل اإلعالم، أغراض حاكم أو جماعة محددة 

 من خالل،فالصراع إذن يمكن تغذيته إعالميا والدفع به إلى أتون الحرب والتدخل المباشر   
ضفاء عليها المإ ناك زيد من التحويرات وردود الفعل من هنا وهستغالل التصريحات ومحاولة تشويهها وا 

عبر األصداء التي يتم جمعها لتكوين وجهة نظرا مشحونة بمشاعر الحقد و ، واستعطاف الجمهور 
ن مكما يسعى بعض اإلعالميين إلى بناء أو نسج قصة إخبارية ، لى سلوك عنيف إالكراهية التي تترجم 

 . اب المشاعر اإلنسانية جل اإلثارة وتحقيق السبق الصحفي على حسأ

  قيمة اإلثارة -6

                                                                                                                                                                                     
  149ص ، زلطه:مرجع سبق ذكره  محمد هللا عبد- 1

 123، ص2008العربية، النيل مجموعة األولى،القاهرة، الطبعة فؤاد، هدى ترجمة بار،األخ ثقافة أالن:  ستيوارت - 2

 والتوزيع، للنشر الدولية الدار الرؤوف ،القاهرة، عبد ترجمة كمال الثالث، العالم في الصحفي دليل :تو .ج الن واى هستر، .ل ألبرت - 3

 46ص1982

 174محمد معوض وآخرون :مرجع سبق ذكره ،ص - 4

 ابراهيم وهبي : الخبر اإلذاعي ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1980،ص  825

 9علي عبد الفتاح كنعان :مرجع سبق ذكره  ،ص - 6
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براز جوانبه الدرامية التي دور في جذب اإل ، تلعب قيمة اإلثارة        نتباه عن طريق تضخيم الحدث وا 
غتصاب والجنس ومختلف الفضائح بحيث تركز على جرائم القتل واإل، تعد مثيرا حقيقيا للغريزة اإلنسان 

عبارات وتوظيف مصطلحات لإلثارة أكثر ما ، بعض وسائل اإلعالم  خالقية ،فعادة ما تستعملالأل
يستحقه مضمون الخبر ويظهر ذلك في العناوين الرئيسية وعلى سبيل المثال ما جاء في يومية النهار 

على صدر الصفحة األولى بالبنط العريض وبصورة للضحية  2015بتاريخ الثالث نوفمبر  ، الجزائرية
إلى جانب أربعة عناوين فرعية 1.(مليارا ..والخاطفون سجلوا له فيديو عاريا  27 فدية أمين باريشان )

 تصب في نفس المعنى . 

تركز وسائل ،إذا في المجتمعات الغربية خصوصا فاإلثارة هي المعيار الرئيسي لقيم األخبار        
في المجتمعات الغربية إلى أن وتشير نتائج المسوح ، اإلعالم على ما يريده الناس وليس ما يحتاجون إليه 

الناس يحبون األحداث الحية والترفيه ونشرات األخبار الدرامية المليئة بالحركة و الجنس و الجريمة و 
هذا الشكل البسيط ينتشر في ، كما أن الناس يتجنبون القضايا الجادة و المعقدة في العالم  ،المأسي

 2لرئيسي لألخبار بالنسبة للمجتمع األمريكي .نشرات أخبار التلفزيون التي تعتبر المصدر ا

 يجابية :قيمة السلبية و اإل  7-

هتمام و المتابعة أكثر من تمثل مادة جديرة باإل، إن األحداث السلبية  بالنسبة لوسائل اإلعالم    
 سواء المكانيالذي يتم تخصيصه ، الحيز  فضال على سواء من ناحية المعالجة ، يجابية األخبار اإل

 .لكترونية أو زمني لوسائل اإلعالم المرئية و المسموعة بالنسبة للصحافة الورقية و اإل

ور رغم ألخبار السيئة هي بمثابة أخبار حميدة تستفز هذه األخيرة وتلقى قبول لدى الجمهإن            
ية وارث الطبيعو الك   إال أنه يقبل عليها على مضض ،كأخبار الجريمة والصراعات العنيفة، قساوتها 

هي ستقرار الناس وغيرها و ا  نفجارات وحوادث المرور وكل حادث يؤثر على حياة و وحوادث عارضة مثل اإل
 .قيمة أساسية ، قيمة تصنف لدى وسائل اإلعالم بالدول الغربية 

                                                           

 -أنظر يومية النهار الجزائرية ،ليوم الثالثاء 3 نوفمبر 2015،الصفحة الرئيسية األولى ،العدد  14471

 - حسن عماد مكاوي :مرجع سبق ذكره  ،ص 2642
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وية تحظى باألول، فاألخبار السلبية هي أخبار جيدة أو حميدة كما يعبر عنها بعض اإلعالميين  
 ول عن غيرها من المواضيع التي تعرض للمعالجة اليومية وفق ورقة الطريق التي تضبطها هيئةوالقب

 التحرير ألسباب متعددة :

مية إلعالالمنافسة القائمة بين وسائل اإلعالم في معالجة مختلف القضايا وأي تأخير أو تجاهل للوسيلة ا-
 للحدث يفقد نسبة من جمهورها . 

خبار بأنهم مجبرون على تغطية القصص التي ظهرت في باقي وسائل اإلعالم يشعر منتجو نشرات األ -
 األخرى. 

كبر أهتمام إ من جهة وتثير األخبار السلبية في نظر بعض الصحفيين تحقق عائدا ماليا للوسيلة -
 1للجمهور . 

المعلنين  بفضل2تعمل على زيادة حجم مبيعات وسائل اإلعالم االخبار السلبية ،المعروف أن من      
ولتحقيق هذا الغرض تحاول القنوات اإلخبارية الجدد اللذين يبحثون عن أكبر نسبة مشاهدة تلفزيونية ،

تسليط الضوء على كل حدث وخصوصا الحروب و الكوارث الطبيعية و المشاكل السياسية ثم تضيف من 
دخال التحاليل السياسية التي غالبا ما تكون مبرمجة مسبقا  عندها الكثير من عوامل اإلثارة الصوتية وا 

 إليصال وجهة النظر التي ترغب بها إلى المشاهد وبسبب هذا التركيز على الجوانب السلبية في الحياة .

        بإمكان األحداث غير المتوقعة كالزلزل و الفيضانات ، توافق قيمة السلبية قيمة الالتوقعية      
إذ ، م نها إغراق الشاشة على حساب أخبار كانت تشغل الرأي العابإمكا، نفجارات الهائلة المدمرة و اإل

اهو مة كل تتصدر الواجهة وتنسجم هذه القيمة مع قيمة الفورية أو الحالية أو ما يسمى التواقتية في متابع
 .جديد ، ويقصد بها ما يحتمل وقوعه ترتيبا على وقوع حادثة ما 

                                                           
1 - Roger D.Klien, , Audience Reactions to Local TV News,American  behavioral  scietist, Vol. 46 No. 21, 

August 2003 1661-1672,p1662 

محمد حبيب: ، أفالم العنف وأثرها على تنشئة الطفل في دول الخليج العربية، جهاز إذاعة وتلفزيون مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  -2
  46، ص2007لرياض، ، ا1ط
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يثيره لدى القارئ من توقع لما ينتج عنه أو ما يثيره من  تقاس أهمية الخبر الصحفي بما يمكن أن     
يحاءات أو ما يعرضه في ذهن القارئ أو مجتمعه ووطنه.إ حين ينظر إلى هاتين القيمتين  1حتماالت وا 

سرائليون المقاومة يجابيا في ثقافة أخرى فمثال يعتبر اإلإبمنظورين مختلفين أو قد يكون سلبي في ثقافة ما 
الذي يخيف ويرهب ويهدم في حين تكون المقاومة ، بر وسائل اإلعالم إرهابا كمقابل للسلبي الفلسطينية ع

فما ، يجابية لدى الفلسطينيين واألمر نفسه ينطبق على اإلعالم الغربي في تغطيته ألحداث العالم النامي إ
 ح . و العكس صحي2يجابي.إتراه أمريكا متماشيا مع منظور العولمة وتصورها للعالم فهو 

 هتمامات اإلنسانية:اإل-8

 يطلق التي الخبرية، القيمة بهذه األيديولوجية نتماءاتهاإ كانت مهما،  اإلعالم وسائل مختلف تهتم    

وهي القيمة التي تخاطب أو  الحياة، مجال المستمدة من األخبار أو اإلنسانية الزاوية ذات األخبار عليها
من خوف أو حب أو كره أو أو المشاهد اإلحساس عند القارئ تحرك أو تثير كل ما يمس العاطفة أو 

شفقة أو أي من المشاعر اإلنسانية المتباينة ، ويطلق على هذه القيمة بالمصالح البشرية ألنها تهتم بما 
 .4دم بخفة والحروب الكوارث أخبار كتابة يمكن ال ولهذا3يحدث للجنس البشري .

صنفة في سياق القيم األساسية والتفضيلية هناك قيم أخرى،تتنوع أمام هذه القيم اإلخبارية ،الم     
لتحقيق التوازن في نشر األخبار ومنها التوازن ما بين نسبة األخبار المحلية و  ، مابين قيم التركيب

من جهة وقيمة التماثل والتي تعني 5اإلقليمية والدولية والتوازن مابين نسبة األخبار الجادة و الخفيفة .
كتمال عناصر الخبر ا  تقاء األحداث مع توقعات الجمهور وتنبؤاته ،قيمة العدالة بالنسبة لمصداقية و إندرجة 

التي تتجلى دافعية في تفاعل الجمهور مع األخبار غير معروف ، والحياد في العرض ،وقيمة التأكد 
 .تصال م و اإلالباحثون في مجال اإلعال ها نهايتها و العكس صحيح  وغيرها من القيم التي يحصي

                                                           

 - عظيم كامل الجميلي وثناء إسماعيل العاني :مرجع سبق ذكره ، ص  2381

 -سمير لعرج :مرجع سبق ذكره ، ص  32

 - عرفة أحمد عامر :مرجع سبق ذكره ،ص  93

 ، 2000 المغرب واإلعالم، الرباط، ةالثقاف بوزارة اإلعالمي .التدريب مركز العربية، الصحافة في الخبرية والقصة الخبر صياغة جبريل:  طلحة- 4
 60 ص

 - نهى عاطف العبد :مرجع سبق ذكره  ، ص825
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إال أن مجال توظيفها في صياغة األخبار تختلف ، ستنباط هذا الكم من القيم اإلخبارية إرغم      
كما أشرنا في معرضنا حديثنا مع تتقاطع فيها  ، من منطقة ألخرى ومن وسيلة إعالمية ألخرى 

  ئات أخرى الية قد تختلف مع بيتصإفتتاحي للوسيلة اإلعالمية التي تنشط في بيئة الخط اإلو اإليديولوجية  
 ها .وتوظيفها حسب طبيعة المجتمعات و الثقافات التي تنتمي إليإستخدامها ويمكن أن نرصد مجال 

 
 القيم اإلخبارية في المجتمعات الغربية :-

تقوم على أساس الحرية في حق المعرفة و اإلعالم ، إن فلسفة اإلعالم في البلدان الغربية    
ن فيها مما يجعل المعلومة متوفرة ومتاحة للجميع يكو ، مصادر الخبر بدون قيود أو عراقيل والوصول إلى 

مضمار ، الجبهات األصعدة و حق الرد مضمون ،فوسائل اإلعالم عبارة عن ملتقى مفتوح على مختلف 
ور لمزيد من الجمهستقطاب اا  في التأثير و إعالمية كل وسيلة حسب قدرة على الخبر  للحصول للسباق 

 ،تختلف كل وسيلة في طرق معالجة الخبر وتوظيف قيمه . 

 وبيار هيرست، ولف وراند جونسون، وجيرالد وبوليتزر، دانا، تشارلز نورثكليف، من كل يعتبر    

 مائهمبأس "الصفراء الصحف " أو "الشعبية أو الصحف " اإلثارة" صحافة رتبطتإ الذين من وغيرهم ألبير،

 الحرية يةنظر  تعرضت ، العشرين القرن  من الثاني النصف بداية مع لكن،  هتجاهذا اإلل األوائل المنظري  من
لى الحرية مفهوم في النظر إعادة عن أسفرت ، شديدة نتقاداتإل  منيض لها جديد مفهوم وضع ضرورة وا 

  المجتمع. خدمة نحو توجيهها

فالماء يقول الباحث قه بشكل الئق ، الخبر كمنتوج ينبغي توظيبه وتسو النظرية الليبرالية تصنف        
فمن ، إال إذا عبأناه في زجاجات وأصبح بضاعة قابلة للتسويق ، اليعتبر بضاعة  (حسن عماد مكاوي ) 

مثل ، عدد قليل منها الصحفي يختار المندوب ،بين ماليين األحداث التي تقع في كل لحظة في العالم 
 .1بتلميعها ويعرضها للبيع الصائغ الذي يختار األحجار الكريمة ويقوم 

                                                           

 -حسن عماد مكاوي :مرجع سبق ذكره ،ص  2551
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ينحصر مجالها في اإلثارة ،الضخامة والشهرة و البروز ،والصراع ،والسلبية كلها قيم من شأنها  
 مع القيم الزمنية كما أشرنا لتحقيق سبق صحفيا .هذه القيم خصوصا إذا توافقت ، ستقطاب الجمهور إ

ذات سمة بار العالم الثالث في اإلعالم الغربي بالقول إن أكثرية أخ(  ناريندر اجارواال)وهو ما أكده 
وهي تركز على ما يتعلق بالعجز و المجاعة و الكوارث الطبيعية و الصراعات السياسية و  سلبية

 1العسكرية .

 القيم اإلخبارية في األنظمة الشمولية :-

نظمات التابعة له تمليه اإليديولوجية الحزبية و الم ، نظمة الشموليةن  تعاطي مع األخبار في األإ
،نجد عشرات األمثلة عن المواد و التشريعات و الخطب الرسمية التي تشير إلى ضرورة أن ينصهر القائم 

 2شتراكي .باإلعالم وكذا وسائل اإلعالم في خدمة أهداف الثورة وضمن هدف واحد هو بناء المجتمع اإل
تمحيص وتمر عبر عدد من البوابات للموافقة خبار معلبة وجاهزة للعرض ،تخضع للتي هذه األأوغالبا ما ت

 .متناع عن بثها و اإلأ

نظام العليا لل بما يهم مصلحةالمتبناة في وسائل اإلعالم في البلدان اإلشتراكية ، خبارية ترتبط القيم اإل   
 خبار ذو محتوى سلبي أو عنيف .أعالمية ،قلما تنشر الحاكم وليس ما تتطلبه الممارسة اإل

 خبارية في الوطن العربي  :القيم اإل-

بالتنمية التي تمثل ضرورة ملحة لهذه المجتمعات ، رتبطت قيم األخبار في دول العالم الثالث إ    
بالنظر لحجم القطاعات المحرومة من التعليم والتثقيف ، والتثقيف 3للخروج من التبعية والتخلف و الركود 

عتماد على وسائل اإلعالم في مرحلة من مراحل تأسيسها ، بات لزاما على هذه الدول اإلالنظامي ومن ثم 

                                                           
سامي محمد ربيع الشريف : األخبار العربية في الصحف الخليجية ،دراسة تحليلية مقارنة لمحتوى عينة من الصحف ،دراسات الخليج و  - 1

 104،ص 81،العدد  الجزيرة العربية

 - محمد شطاح :مرجع سبق ذكره ،ص  562

  231ص ، 1986 للماليين، العلم دار بيروت، ستعالم،ا  و  إعالم الحديثة الدولة الحسن:  حسن .- 3
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بعد خروج أغلبها من إستعمار مدمر لبنيتها الثقافية وهويتها الحضارية ، اإلعتماد عل وسائل اإلعالم 
 1 لتلبية حاجياتها .، المعرفية والثقافية .

 وليس اإلخبار وظيفة على تركز ، الثالث العالم دول أن ( شودري  جروفر وأنجو مارتن جون ) يرى      

 هو لغرضا وليس الناس، في والتأثير التوجيه هو لهم بالنسبة األخبار من الغرض إن األخبار، ماهية على

 .معين لغرض يستخدمونها ولكنهم األخبار، بيع يحاولون  ال ألنهم وذلك إمتاعهم
سترج في فاألخبار    اع سيادتها ، كانت  الوطن العربي في المراحل األولى من إستقاللها وا 

يجابية وتعزيز الوحدة التركيز على األخبار اإل.و .2األمة بناء على وتساعد الجماهير تعليم تستهدف
نتماء للوطن وتقويض الصراعات والمشاكل الوطنية ،فالخبر منبع لتالحم أفراد المجتمع وشعورهم باإل

 .إلى السطح التي تدفعها األمية و الجهل ، وتضييق الخالفات الهامشية 
جتماعية ،التكامل الوطني أهم القيم الخبرية في الدول النامية :التنمية ،المسؤولية اإل بين  من      
ظلت غير مستقرة مقارنة بالقيم اإلخبارية في  ، هذه القيم الخبرية  لكن3يجابية والقرب اإلقليمي .،اإل

 .البلدان الغربية 
أخبارها   نمذجة()على ها تعمل الكثير من، ي الوطن العربي على ضوء التغيرات التي حدثت ف      

وراء نسياق حداث واإلوالتعاطي مع األ4تحرير وتقديم النشراتفي طريقة  ، وفقا للمفهوم الغربي لألخبار 
 .كاإلثارة والصراع والسلبية في مختلف المضامين اإلعالمية ، القيم الغربية 

التركيبة ، ألن نسجام الشعوب إستقرار المنطقة و إي على ر بشكل سلب، أثر هذا التقليد       
هداف الرسالة أ فراد وتكوينهم المعرفي غير مؤهل لفهم خلفيات و الزالت هشة وذهنية األ، جتماعية اإل
بل صناعة يحمل كافة مواصفات المعامل الحديثة في ، نطالقا من أن الخبر ليس بريء إ ،عالميةاإل

ية وغربلتها وتوظيبها وتسويقها في حلة الئقة ،يحمل الوسم عالمة تجارية للقناة عمليات جمع المواد األول

                                                           

 -المنصف وناس : التلفزة و الثقافة و الهوية ،مجلة االذاعات العربية ،تونس ،العدد 1،1999،ص 29 1 

 - فوزية عكاك :مرجع سبق ذكره ،ص  932

 90نهى عاطف العبد :مرجع سبق ذكره  ،ص - 3

 -صباح ناهي :مرجع سبق ذكره ،ص  674
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،واليمكن تجاهل هذا المعطى لكونه تجارة رائجة تدر أمواال طائلة وسلطة مؤثرة تلعب دورا محوريا في 
 توجيه أراء وتفكير الشعوب .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة 

تجهز له كافة الوسائل المادية و التقنية  ، مةضحى صناعة بمعنى الكل، أعالم اليوم إ ن إ   
متجاوزا النظرة التقليدية في نقل  ، ثر المرجونتقاء و معالجة الخبر بغية تحقيق األوالتأطير المؤهل إل
فصياغة  جتماعية ، خضاع  المعلومة وقياسها حجم تأثيراتها النفسية و اإلإلى إالمعلومات فقط بل 

،فيما يمكن بالمنظور الكريستالي  لعة صالحة للعرض ، يمكن تشبيهها خبار وطريقة توظيبها كساأل
عتباره في مكان ما خطأ أبيض مستقيما عند سيره عبر هذا المنظور ،قد يخرج من الطرف األخر بألوان إ 
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شكال مختلفة ،فالحقيقة بالنسبة لشخص ما قد تصبح بالنسبة لشخص أخر تقريرا محرفا أو دعاية ،وذلك أو 
 1ول الضوء أو خروجه.لموقف دخ

 وتنقله تقدمه مما أكثر الواقع "ت فبرك" والعشرين الحادي القرن  في اإلعالم وسائل أصبحت لقد    

 واألزمات والحروب واألحداث الوقائع وتقديم والحياد الموضوعية عن الكالم أمسى حتى هو، كما للجمهور

 التي اإلستراتيجية المكانة وبفضل اإلعالم ئلفوسا.2 .الخيال من ضربا   اإلعالمية الصناعة في هي كما

 هتمامإ  تستقطب أن ستطاعتإ وصناعته، العام الرأي تشكيل في ونفوذها قوتها وبفضل المجتمع في تحتلها

دوليا   أم محليا   سواء المجتمع في الدينية، قتصادية،اإل السياسية، : الفاعلة القوى  هذه وتعمل الفاعلة ، القوى 
 امصالحه تحقق وبذلك لألحداث ورؤيتها نظرها وجهة تخدم ومقاييس معايير وفق الوعي لتشكي على جاهدة

                                                           
قام بتعريبه الدكتور عبد الرحمن الخريجي وصدر عن دار المطبوعات طيبة  ،_مقدمة لكتاب أوجه الحقيقة السبعة التي وضعها وليام هاكتن  1

 صفحة . 375في حوالي  1993بالرياض 

 68،ص الوز :مرجع سبق ذكره هزوان  - 2
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 . رة للعنف: تغطية العنف اإلخباري ،أنواعه  ،نماذجه و تأثيراته ،ونظريات المفس الخامس  الفصل 

 تمهيد : 

هو من بين أخطر المواضيع التي باتت ، إن موضوع العنف المعروض عبر نشرات األخبار     
ى نظرا للكم الهائل من المشاهد والصور المروعة و األخبار المعروضة عل، تشكل قلقا وسط المجتمع 

 .مدار الساعة 

فالم و المسلسالت يذاع عبر األخطورة مايعرض و منذ الوهلة األولى ،لقد أدرك العالم المتقدم     
ستقرارهم ، مطلع خمسينيات القرن ونشرات األخبار  بعد رصد التأثيرات السلبية على أفراد المجتمع وا 

تأتي في مقدمة المواضيع الماضي ،على ضوء تصدر الخبر العنيف الشاشة لفترات زمنية طويلة ، 
 lوالطرافة"   "la mort والموت"   "l amour "عالمية ، الجنس حسب بعض الدراسات اإلالمتذاولة ، 

 humour "1 . 

عام ، (يستس كيفوفرإإن أول من نبه للوضعية  ودق ناقوس الخطر ، اللجنة الفرعية للسيناتور )  
تهمت الشهادات أن التلفزيون اليعرض العنف فقط ،  1952 ، نظرا لتزايد عدد الجانحين من األحداث ، وا 

 2يده .بل يحث األحداث على تقل

لم تتوقف الدراسات و البحوث حول العالقة السببية بين العنف المتزايد وسط المجتمع والتلفزيون     
، قلقا حول تأثير  1972، حيث أظهرت نتائج بحوث وتقارير صدرت عن وزير الصحة األمريكي سنة 

لوكهم ،وقد خلصت أنماط س بتغيير عنف التلفزيون على شرائح المجتمع وعلى الخصوص فئة األطفال 
نتائج التقارير الالحقة والمعدة  خالل السنوات األخيرة الصادرة عن مختلف الهيئات األمريكية المتخصصة 

على غرار المعهد الوطني األمريكي والجمعية النفسية األمريكية و الجمعية الطبية األمريكية و ، 
المعروض بقة ، ونبهت بشكل عام إلى أن العنف األكاديمية األمريكية لطب األطفال إلى نفس النتائج السا

                                                           
1 - Marlene Coulomb-Gully, Les InfOrmations televises, que sais-je?; 2922 (Paris: Presses universitaires de 

France, 1995), p. 95. 
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للجنة التحقيق البرلمانية التابعة لمجلس وقد سبق 1عامل يساعد على نمو ثقافة العنف في المجتمعات .
و هناك  2بإنذار أصحاب صناعة اإلعالم التلفزيوني للحد من العنف . 1964الشيوخ األمريكي سنة 

مثل المرآة ، شاشة تظهر مايجري في العالم (، أن  جون كلزيل )طريقة واحدة لتبرئة التلفزيون حسب 
العاكسة ،لكن ماطبيعة هذه المرأة هل هي مقعرة أم مشوهة أم محايدة  ،يمكن أن تتسبب أشعة مرآة مقعرة 

 4و يحاجج المديرون التنفيذيون للتلفزيون أنهم يقدمون للناس مايريدون. 3في إحداث حريق .

لتحديد اآلثار المترتبة  ، المكلفة بإعداد تقريرا شامال ،  (بالندين كريجال) يدة جاء في تقرير الس    
إلى وزارة الثقافة و االتصال وطرق الوقاية و الحماية القانونية عن عرض مشاهد العنف عبر التلفزيون 

ية و النفسية القوة الوحشية التي تهدد السالمة الجسد إنهامايلي " 2002بتاريخ السادس جوان ، الفرنسية 
ن صور ، أيتفق اإلعالميون من منطلق ذاتي و   .5للفرد و المجتمع بهدف السيطرة عليه آو تدميره

ن رد فعل الجمهور يكون دائما سلبيا  على ، العنف " صادمة"  يتوجب الحيطة والحذر في نقلها ،وا 
تشم أو أي سلوك يعتبر الصور التي تحوي عنفا أو جروح أو أجسام ميتة أو عري أو أي سلوك غير مح

  6ختراقا لخصوصياته أو أي أحداث قد تتسبب في تعرضهم للخطر .إ

في الغالب ، مشاهدة التلفزيون تعني )دونا جيبهارت (ترى في هذا الصدد  الكاتبة األمريكية       
أمام هذه    .7،القتال و العنف و اللغة غير الالئقة وهذا يتقرر عند من يمتلك السيطرة على جهاز التحكم

نتباه على بشكل الفت لإل، تزايد سباق الفضائيات في عصرنا الحالي بنقل أخبار العنف ، المفاهيم 
مضرجة بالدماء والتهديد والوعيد ومظاهر القتل ، حساب المشاعر اإلنسانية ،إذ أضحت نشرات األخبار 

                                                           
 108هيثم الهيتي : مرجع سبق ذكره ،ص - 1

 244،نهى عاطف العبد : مرجع سبق ذكره ،ص عاطف عدلي العبد  - 2
3 - Jean Cluzel, Propos introductif, ouvrage reprend les actes du colloque Jeunes, éducation et violence à la 

télévision  qui s’est tenu le mardi à la Fondation Singer-Polignac,29 avril 2003,p 5 
 109جمة صالح خليل أبو أصبع ،:مرجع سبق ذكره  ،ص آرثر اسا بيرغر ،تر  - 4

5 - Rapport de madame blandine kriegele a monsieur jean-jacjuse aillagon ministre de la culture et de la 

communication ;2002 ;p1 

  461،ص 1،2012يع ،القاهرة ،طجين فوريمان ،ترجمة محمد صفوت حسن : أخالقيات الصحافة ،دار الفجر للنشر و التوز  - 6

فبراير  27محمد كركوتي : القنوات اإلخبارية بين موسمية العمل ومزاجية المتابع ،مقال نشر بمجلة اإلذاعة وتلفزيون الخليج في - 7
 68،ص  84،العدد 2011
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عية باتت الفضائيات تستثمر فيها و األشالء والتخريب الذي يطال مختلف األمكنة ،وحتى الكوارث الطبي
 if its bleeds itوهناك مقولة  من خالل التركيز على أفضع الحوادث لتحقيق الصدمة لدى المتلقي  .،

 is Leeds  ن اإلثارة هي إلذا ف، هي القائدة إلى أخبار المساء ، بمعنى أن القصة الخبرية التي تنزف دما
  1ل العناوين الرئيسية نفجار العنف تشكإسيدة الموقف وحاالت 

يجابية ،ألنها اإل االخبارتعامل على أنها أكثر جدارة باإلعالم من ، أضحت إن األحداث السلبية    
يبحث منتجو التلفزيون عن تحدث بشكل متكرر وغير متوقع ،وتستغرق وقتا أقل لكي تصبح خبرا ، حيث 

ؤوس المتحدثة التي  لديها القوة قصص تنطوي على عنصر قوي بصريا ،اللقاءات مع مايسمى الر 
  2البصرية مثل صورة لحريق أو جثة هامدة 

األخبار  كمية فعليا تفوق  ، اإلعالم في السلبية األخبار كمية أن ("وميلر هاسنكس)  الباحثان يوضح      
 اإلعالم وسائل جميع في أفضل معالجة على تحصل السلبية األخبار وأن ، معا والحيادية يجابيةاإل

حيث ، وهناك شكوى متكررة من الجمهور وهو التركيز على وسائل اإلعالم اإلخبارية السيئة  3اإلخبارية
 4يعتقد الجمهور أن الصحافة منحازة ،ليس مع وجود تحيز ليبرالي ،ولكن من خالل تحيز سلبي أخر .

فاجئة للمراسل نفسه تجاها غير متوقع ،أو تنتج عنها عواقب مإفحكاية األخبار السلبية أحيانا تأخذ 
 5،تصدمه تؤلمه وتحزنه .

اري البد أن نحدد مفهوم العنف اإلخب، لمحاولة فهم أسباب وطبيعة تناول التلفزيون ألخبار العنف   
زيون التلف وأسبقية الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم والسيما،صوره وبعض نماذجه وتأثيراته على المتلقي 

 وصياغة موقفنا منه. ، الواقع الذي نعيش فيه  في تكوين وجهة نظرنا حول

  المبحث األول: مفهوم تغطية العنف اإلخباري -

                                                           
 48أزهار صبيح غنتاب : مرجع سبق ذكره ،ص  -1

 178: مرجع سبق ذكره صآرثر اسا بيرغر ،ترجمة صالح خليل أبو أصبع  - 2

3223 حسن عماد مكاوي ،عاطف عدلي العبد :مرجع سبق ذكره ،ص -  

 103جين فوريمان ،ترجمة محمد صفوت حسن: مرجع سبق ذكره ، ص  - 4

 9،ص 2،1989هربرت سترنز ،ترجمة سميرة ابوسيف : المراسل الصحفي ومصادر األخبار ،الدار الدولية للنشر و التوزيع ،القاهرة ،ط- 5
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،  في مفهوم العنف 2003إستفاضت القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقدة بتونس سنة      
مسؤولين في اإلخباري المتلفز وحجم تأثيراته على المشاهدين ،أين أكد عدد من  الخبراء والصحفيين وال

 1.( العنف الترفيهي و العنف اإلخباري وسائل اإلعالم العالمية ،على أهمية التمييز بين مصطلحين هما )

أخطر من حيث حموالته المعرفية وقدرته على رصد الواقع القريب من ، يعد العنف اإلخباري     
 م تنقل مايجري في الميدانالن وسائل اإلعال، المتلقي الذي قد يكون ضحيته في المستقبل القريب 

نه ،عكس العنف الترفيهي الذي تخرجه وسائل اإلعالم بتكنولوجيات متطورة يفوق الخيال، الذي يراد م
 التنفيس والبحث عن متعة للذات.

العنف اإلخباري أو ما يطلق عليه العنف المتلفز " بأنه تصوير  (سينوريلي وغيربينر) يعرف       
 العلني التصوير هو( ، العزيزي )ويعرفه  .2الذي يؤذي أو يقتل أو يهدد بفعل ذلك.الحدث المادي العلني 

 فعل عن الناتج الضرر أو  الفعل وأ التهديد يكون  أن به يقصد العنف، أشكال من شكال يتضمن لفعل
،  متحركة صور من خباري "ويتشكل مضمون العنف اإل "3بوضوح مسموعا وأ ظاهريا وأ مرئيا العنف
والمبادئ  والقيم السوية، النفسية والتوجهات تتنافى ورموز وألفاظ سلوكات تجسد،   زمانية ومكانية حركة

خباري في ثالثة ويتجلى العنف اإل4والجماعات. األفراد على متفاوتة ا أثار  وتترك اإلجتماعية، والمعايير
 نواع  :العنف المادي ،العنف اللفظي ،العنف الرمزي .أ

 

 

 : أنواع العنف االخباري :المبحث الثاني 

                                                           
 111هيثم الهيتي : مرجع سبق ذكره ، ص - 1

  2 - آرثر اسابيرغر ترجمة صالح خليل أبو أصبع :مرجع سبق ذكره ،ص171  

 7،ص  اليمن ، 2014صنعاء، جامعة .التلفزيوني بالعنف اليمنين األطفال وديع: تأثر العزعزي، -.3 

جامعة الجزائر  واإلتصال، اإلعالم علوم في ماجستير الطفل، على وتأثيره يديوالف وألعاب التلفزيون  خالل من العنف معالجة علواش:  كهينة -4
 .56،ص 2006-2007،
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من يتخذ شكل ، على الضحية ، يترك أثر واضحة عبر الشاشة  ظاهرهو عنف  العنف المادي : -أ
، قد تكون وعاهات حداث كسور إالضرب أو الطعن أو الرمي أو الحرق أو هذه االشكال : 

 : وينقسم العنف من حيث األداء إلى 1نتيجته  قتل للضحية .

 فردي :عنف -1 

األذى بالسالمة الجسدية أو المعنوية لشخص ما، يكون المتضرر من نف من شأنه إلحاق عهو 
لى إجسد في الميل يتكما  2.، أي يكون االعتداء الممارس ضد نفسه هذا العنف الشخص الممارس له 

ص ...وغيرها . كما يظهر العنف الفردي ضد األشخانتحار .دمان على المخدرات ، اإلكاإل ذاته ، تدمير 
الخنق ، كراه القسري وتقييد حركة اليدين ،اإل3التشاجر ،الرفس ،الشد ،والدفع ،العراك ، على شكل :

 .  5السيطرة ،التدمير ،المطاردة  4 ،الصفع واللكم .

 أو كسلوك العنف إلى التوصيف  يتفق مع ماجاء في قاموس الفرنسي"  روبار ""الذي يشير هذا

 عن للتعبير طبيعي ستعدادإ أيضا هو و ما، شخص إلخضاع فظة ةقو  فهو ، العنف كحالة أما فعل،

ستعمال غير إ"" بين القوة والعنف حيث يعتبر عنف كل وارتريفرق " و 6بفظاظة وقسوة.  األحاسيس
 7العنف الشرعي يسمى قوة .أما مرخص للقوة ،

 

 جماعي :عنف -2
                                                           

 - دراسة وضع المرأة في نابلس  ،بيت الخبرة للدراسات و اإلستشارات ،2010،ص 171
2 - Armand Touati : Violences de la réflexion à l’intervention, avec Eugène Enriqez, cultures en mouvement 

presses universitaires de France, 2004, p. 70 

 156غتراب و التطرف نحو العنف، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة ، صختار :اإلممحمد خضر عبد ال - 3

 734، ص .1988حارث سليمان الفاروقي: المعجم القانوني ، مكتبة لبنان ،  - 4
5 - L. Rowell Huesmann1 and Laramie D. Taylore the role of media violancein violant behavior,Annu. Rev. 

Public Health 2006,unversity of mchigan ,p395 

6 - Rey Alain, et collaborateurs. Le Robert dictionnaire d’aujourd’hui, éd : les dictionnaires Le Robert, Paris, 

1993, p 1075.  
7 - Anthony E.James, Chiland Colette. Le Développement en péril , série: l’Enfant dans sa 

famille, 1 éd, P.U.F, Paris, 1992, p 559. 
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 يعتبر جتماعية،الحياة اإل بسالمة تمس وخسائر آثار من  يخلفه لما نظر ا،  العنف أنواع أخطر هو

ويظهر العنف الجماعي على شكل عصيان مدني ،شغب 1إشباعها،. يتم لم ومطالب طموحات ضد فعل كرد
 لخ .إ،مجموعات وعصابات متطرفة ..

العنف اللفظي : -ب  

ستجابة لفظية صوتية تحمل مثيرا يضر بمشاعر كائن أخر ويعبر عنه في إهو  العنف اللفظي:
رفض والتهديد والنقد الموجه نحو الذات أو األخرين، بهدف إستفزازهم أو إهانتهم أو اإلستهزاء بهم صورة ال

ويتجلى العنف اللفظي في الكالم بذئ ،مفردات .3ما أحد جرح إلى يهدف لفظي أو فيزيقي وهو سلوك2
الشتم ،السب ك 4و اللغة غير الالئقة.وعبارات تحمل التهديد و الوعيد ،شعارات ذات دالالت عنصرية 

  .6القذف بسوء 5،تمنيات متبوعة بعدوانية ،اإلرغام و اإلنقاص من ذات األخر

خباري منوع في إعالمي ،بأنه منتوج لغوي أن مفهوم الخطاب اإل(،  بريرإبشير  الباحث )  يرى    
رة كبيرة على شكال التواصل الفعالة في المجتمع له قدأجتماعية ثقافية محددة ،وهو شكل من إطار بنية إ
يه ،بحسب الوسائط التقنية التي أعادة تشكيل وعيه ورسم رؤاه المستقبلية وبلورة ر ا  ثير في المتلقي و أالت

و     ليس هناك ماهو أشد وطأة على الفكر و الثقافة 7يستعملها و المرتكزات المعرفية التي يصدرها .
لكلمة حين تستخدم في الهدم ال للبناء  وفي من سوء توظيف ا، جتماعية بشكل عام اإلعالم و الحياة اإل

                                                           
 فسالن علم في الماجستير شهادة لنيل مقدمة عبدون  : وضع ملمح لمثيري أعمال العنف في مالعب كرة القدم الجزائرية ،مذكرة مصطفى - 1

 37،ص 2006 -2005واألرطفونيا ،جامعة الجزائر ، التربية وعلوم النفس علم االجتماعي، قسم

 149،ص  1،2009ط ،ردنسامة للنشر األ أعالم التربوي،،دار ستراتجيات اإلإأبوسمرة محمد : - 2

3 - Myers David G, Lamarche Luc. Psychologie Sociale , trad : Rousselle Louise, éd : 

McGraw-Hill, Montréal, 1992,p 361. 

 68محمد كركوتي : مرجع سبق ذكره ،ص  - 4

 علم في ماجستير إجتماعبة، نفسية دراسة :المكتوبة الصحافة خالل من الجزائر في العنف لظاهرة اإلعالمي عيصام: التناول حسيني صفوان -5

 29،ص 1995ائر،الجز  جامعة التربية، وعلوم النفس علم معهد اإلجتماعي، النفس
 34بسلطنة،ص  المدرسة قبل ما أطفال من عينة لدى العدواني السلوك على المتلفز العنف النوفلي: أثر الماس بن مبارك بن عبد الرحمن -  6

ي الخامس ابرير البشير :الصورة في الخطاب االعالمي ،دراسة سيميائية في االنساق اللسانية و االيقونية ،ورقة مقدمة في ملتقى الدول-7
  4،جامعة محمد خيضر بسكرة ،ص 2008نوفمبر  17-15،السيمياء و النص االدبي ،
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تصوير الحياة على غير حقيقتها وفي تحميلها لمعاني ومدلوالت متناقضة مع الشواهد القائمة و المعاشة 
، نحياز إلى الخراب والتخريب في الكتابات الشوهاء في حياة اإلنسان فردا كان أو مجتمعا أو دولة هذا اإل

 .1أكثر من إضرار األفعال المادية، ية يضر بالقيم العليا السام

العنف الرمزي: -ج  

قيم ،تصورات  ، يتجلى في صورة عناصر ثقافية يسمى بالعنف التسلطي  : العنف الرمزي          
تعبر عن مشروعيته  ، ن هذا الرأسمال يتوج بسلطة رمزيةإشارات ،وبتالي فإفكار ،معتقدات ،مقوالت ،أ،

والمشروعية تعني قبول هذه السلطة على أنها مشروعة وحقيقية من قبل هؤالء اللذين تمارس عليهم2 فهو 
عنف حسب توصيف )بيار بورديو(   نائم خفي هادئ، ال مرئي و ال  محسوس حتى بالنسبة لضحاياه 
3،حيث تكمن الخطورة حسب )ماكلوهان(  ليس في األثار المباشرة والظاهرة،  بقدر ما تكمن في أثارها 

نسان وخياله نتربولوجية العميقة لوعي اإلبنية األالتي تخلق وسطا جديدا وتشكل األ، لعميقة الخفية و ا
 ومداركه في هذا العالم،  الذي أمسى عبارة عن قرية كونية .4

من خالل الصور  –الفضائيات –تصال التي يحمل مضمونها عنفا رمزيا عالم و اإلمن بين وسائل اإل   
التي تملك األثر العميق على إنفعاالت وأحاسيس الشباب 5 فاألخبار على سبيل المثال لالحصر،  هي 

تعزز مجموعة من األفكار والرموز يوظفها ، منتج صناعي في أخر المطاف مثل صناعة السينمائية 
.فغالبا ماتكون مشوهة للواقع ، القائم وفق رؤيته والزاوية التي يراه من جانبه  

                                                           
 33علي عبد الفتاح كنعان :مرجع سبق ذكره ،  ص  - 1

علي أسعد وطفة: من الرمز والعنف إلى ممارسة العنف الرمزي قراءة في الوظيفة البيداغوجية للعنف الرمزي في  التربية المدرسية،مجلة  - 2
 69،ص2009،كلية التربية ،الكويت ، 2009، شتاء 104لشؤون االجتماعية العدد ا

3.- Pierre Bourdieu, le sens pratique, édition Minuit, Paris, 1980, p219 

لسيمياء و النص بودربالة الطيب : :سيميائية وسائل االعالم ،مارشال ماك لوهان نموذجا ،ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي الثالث ا- 4
  8،جامعة محمد خيضر بسكرة ،ص 2004افريل 20-19االدبي ،،المنعقد في 

5 - Armand Touati, Violences de la réflexion à l’intervention, avec Eugène Enriqez cultures en mouvement 

.p70 
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عالم اإلخبارية التعكس العالم بل تبرزه وفق ما تم تفسيره من قبل أن وسائل اإل (غيتلين ) يرى   
المحررين وغيرهم من اللذين يتحكمون في الصور التي يسمح لنا برؤيتها و الكلمات المسموح لنا بسماعها 

في برامجهم اإلخبارية  .1 وبتالي فإننا نعيش في زمن الصورة أو الثقافة البصرية التي تنتج وتتولد من 
نها تكثف من لى المعنى من أقرب مرمى ،ألإيقوني خاص قد يجعلها تصل إلها المعاني ،تتميز بنسق خال

 معنى التبليغ ،حيث تخاطب المتلقي بطريقة مختلفة عما تخاطبه اللغة .2

، صطناعية إو أكانت طبيعية  ، ساهم توظيف المؤثرات الصوتية، يقاع تكنولوجيا إمع تسارع     
يقاعات القلب بجانب و جاهزة لإلالتي تكون معدة  نتقاء ،كالموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية وا 

فمن يمتلك 3النص و الصورة كلها عوامل من شأنها تأثير على الحالة النفسية و الصحية على المتلقي.
بالسلب أو  عالمية كيفما شاءمكانيات توجيه المتلقي للرسالة اإلأجهزة اإلعالم اليوم له من الوسائل و اإل

على المتلقي في المظاهر  وتتجلى تأثيرات العنف الرمزي اإليجاب وفق قناعات معينة ومصلحة محددة .
،الرغبة في أخذ نفس  ،4الذات ،الذوبان في الشخصيةعلى سقاط تقمص الوجداني ،القدرة على اإل: التالية 
نتباه للدور ناعة قيم جديدة ، اإلثيراتها أيضا في صأوتتجلى ت6حاللي للدوافع. شباع اإلاإل5الدور.

ن أبمقابل ذلك ، وينبغي التأكيد ،  تجاهات العقائدية اإليديولوجي في بناء نشاط المعاني،تعبير عن اإل
بقدر ما أضحى يروج ويرسخ في  ، التلفزيون ،التقتصر وظائفه على نقل األخبار من معطى موضوعي

و القائم أفكره والسيطرة على المتلقي وفق مايراه المصدر  ثناياه لقيم ورموز ثقافية جديدة تحاول تكبيل
 تصال .باإل

                                                           
 102آرثر اسا بيرغر ،ترجمة صالح خليل أبو أصبع :مرجع سبق ذكره  ص  - 1

 -بشير ابرير :مرجع سبق ذكره ،ص 5 2   
3 - Serge tisseron , Quelle éducation aux images , ouvrage reprend les actes du colloque Jeunes, éducation et 

violence à la télévision  qui s’est tenu le mardi à la Fondation Singer-Polignac,29 avril 2003, p66 

 العربية نايف جامعة ،"األمن و اإلعالم "ندوة عالم الجماهيري ،نحراف في وسائل اإلمسعود قيراط : األثار السلبية للجريمة والعنف اإل محمد  - 4

ية ،مركز الدراسات والبحوث جامعة نايف العربية للعلوم االمن2005افريل  13-11الخرطوم  الداخلية السودانية، وزارة مع بالتعاون  األمنية للعلوم
 7،ص 

 
 .1994الكتب،  عالم، الرياض ، عالنيةاإل الحمالت حمود: تخطيط عبدالرحمن العناد، -5

 201،ص  2003بيروت، 1 .ط العربية، النهضة دار لألطفال واإلجتماعية التربوية والتنشئة التلفزيون  برامج ظافر:  أسامة كبارة -6
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 المبحث الثالث : نماذج العنف اإلخباري 

تستقطب حاليا عدد كبيرا من المشاهدين ،بل تفوقت في أحايين كثيرة ، باتت النشرات اإلخبارية   
وترتيب األخبار المعروضة  ختيار وتصنيفإعلى مختلف البرامج التلفزيونية األخرى ،نظرا لطبيعة 

،والقدرة الفائقة على معالجتها من زاوية تثير شهية المتلقي للمزيد من المتابعة إلى جانب توظيف ما أمكن 
  .من تقنيات المتاحة في اإلخراج والتصوير والمونتاج 

اد به فرة التكنولوجيات و التقنيات الحديثة كل اإلمكانيات الضرورية لتحقيق الغرض المر و     
لتأثير على المتلقي  ويمكن اإلشارة إلى أن الصور المرئية تفوق قوتها الكلمة المنطوقة ،حيث يمكن 

و إذا كانت اللغة تصف وتسرد بواسطة  تفسير وتوضيح الموقف بدون الحاجة إلى تقرير مفصل ،
ما يؤثثه من ن الصورة تسرد بفضائها البصري و إالكلمات والجمل وحسب مايقتضيه النسق اللغوي ،ف

مكونات ،وبذلك تكون لها دالالت متجذرة في المجتمع والثقافة التي ينتمي إليها أو تتحدث عنها .1فمجمل 
الدالالت التي تثيرها الرسالة البصرية ليست وليدة مادة تضمينية دالة ومعان قارة ومثبتة في أشكال ال 

نسانية .2  نما هي أبعاد أنثربولوجية و ا  جتماعية وا   تتغيير ،وا 

      إن حضارة اليوم هي حضارة الصورة بحق إنها تميز حاضرنا 3، تتنوع بين كونها صورة     
ثابتة أو خطابا بصريا مثل الصورة الفوتوغرافية والصورة الكاريكاتورية ،والصورة الحية النابضة بالحياة 

متحركا وتتجسد أكثر في الصورة عتبارها خطابا بصريا إالمرتبطة بحدث من األحداث المحلية و العالمية ب
 السمعية البصرية التلفزية .4 

بل يجب ، اليمكن في هذا المقام أن نفصل بين الصورة الصحفية أو المادة المصورة عن الخبر 
أن تكون مرافقة له إليضاح المحتوى المراد إيصاله في سياقه العام بهدف بلوغ مستوى معين من التأثير 

                                                           
 5برير بشير :مرجع سبق ذكره  ،ص إ - 1

: سيميوطيقا الصورة ،سلطة الصورة أم صورة السلطة ، أوراق بحث مقدمة في الملتقى الوطني الرابع حول السيمياء و النص منصور أمال -2
 2،جامعة محمد خيضر بسكرة ،ص 2006نوفمبر  29 -28األدبي ،المنعقد يومي ال

3 -Martine  joly , introduction à l’analyse de l’image, Nathan université, France, 1998, page. p:5. 

 5برير بشير :مرجع سبق ذكره ،ص إ - 4



ونظريات المفسرة للعنف اته تغطية العنف اإلخباري ،أنواعه  ،نماذجه و تأثير .............................الفصل الخامس.....  

 

130 

 

قد أظهرت الصور المتالحقة التي باتت تعرض عبر مختلف وسائل اإلعالم من المرجو في المتلقي ،و 
 المتلقي ،، يرى من خاللها  ، تمارس العنف و الموت على الشاشةالعربية التي باتت بينها الفضائيات 

في مشاهد درامية قد تغرقه الحقا .نسان موت اآلخرين دون النظر لذاته ، يقتنص لحظات دمار وفناء اإل  

البد من تحديد ثالثة عناصر أساسية:األخبار تغطية لفهم أسلوب معالجة و     

اية عرفة الغلم،أي الوقوف عند خلفيات الحدث    : فهم السياق المكاني و الزماني للواقعة أو الحادثة-1
 لدىباع نطخذ نفس اإلأالت، فتغطية النزاعات المسلحة وبؤر التوتر  ، منه وفق السياق الزماني و المكاني

 اإلجرام .تغطية أخبار تخص على سبيل المثال الكوارث الطبيعية أو تغطية قضايا  لحظة المشاهد 

 فعلى،  فراد بهاجتماعي وعالقة األرتباطها بالسياق اإلإيخضع لمدى ، ن فهم الواقعة أو الحادثة إ      
مر مقاومة ،حيث يختلف األ خريراه البعض األفي بعض المجتمعات فما يراه البعض عنفا ، سبيل المثال 

 .جتماعي حسب السياق اإلإذن 

: قدرة الطاقم الصحفي على التحليل -2  

من فهم السياق الزمني و المكاني وخلفيات الحدث وقدرته ، البد على المكلف بتغطية الحدث   
بمهنية  ، ةختيار الكلمات و الصور المناسبإعالمي ستباط ،كما يجب على المندوب اإلعلى التحليل و اإل

و التعدي على خصوصية أعالمية إ ثارة إو أحترافية عالية واليقفز فوق الحدث من أجل تحقيق سبق ا  و 
.الضحايا  

 عبر وسائل اإلعالم  و إذاعة أخبار العنف، أنه اليوجد معيار محدد للنشر يمكن اإلشارة      
نتقاء الكلمات ا  ختيار المشاهد و إن على ،بقدر ماتتوفر حاسة النقد الذاتي من قبل هيئة التحرير و المشرفي

إلى جانب بعض النظم ومواثيق أخالقيات المهنة الصحفية غير المعبرة والدالة عن مضمون الحدث،
 موجودة ومفعلة في كثير من البلدان العربية ،

ختالف والجدل ،وعليه نجد اإلسنأتي الى ذلك في مبحث خاص في سياق هذه الدراسة 
اإلعالم في الكثير من المواضيع وطرق المعالجة والتناول اإلعالمي لها . القائم بين وسائل   
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رغم الشكاوى المتعددة من قبل عديد المشاهدين وا عتراضات النقاد حول مضمون ومحتوى  الجمهور :-3
خذ بعين اإلعتبارات هذه أتالالخبر العنيف المرفوق بالصور الصادمة ،إال أن بعض وسائل اإلعالم باتت 

تقادات ،لتصويب مضمونها الذي يكون من المفروض في خدمة المشاهد أو الجمهور ،متسائال حول اإلن
.المغزى من بث أو نشر هذا المضمون المسئ والمزعج   

الصور أو مقاطع فيديو التي تظهر عنفا مصورا أو وقاحة أو إقتحاما  إن  (جين فوريمان)يرى    
ثر من مجرد كلمات فظة تعمل على إزعاج أفراد من أك، ملحوظا للخصوصية ، تكون في الغالب 

، بطريقة أكبر وبعمق أكبر ، ن الصور تؤثر على الناسإف ، الجمهور ،وفي حالة تساوي أي شئ مع ذلك
حينما يتعرضون لمشاهد صور مسيئة من دون تلقي أي ، فتوقع ردة  فعل غاضب من الجمهور  

 تحذيرات على التلفزيون .1  

تسببت  ، يحمل بعضها صور ذات طابع إنسانيالتي عض النماذج و الصور الصادمة سنعرج إلى ب   
في شحن التعاطف العالمي وغيرت بذلك المواقف والسياسات ،فيما ساهمت البعض في تجريد اإلنسان 

كبر عدد من المتابعين أ على الشاشة ، إلستقطاب ق مشهدية الفرجة يبتذال وتحقمن إنسانيته وتكريس اإل
 أضحى رقما ملموسا في معدلة الحسابات المادية، الموت عرض مشاهد الموت و العنف ن  ال ،ألإليس 

 ألي قناة تلفزيونية ، خصوصا عبر الفضائيات العربية .

 30من بين األخبار التي هزت مشاعر المشاهدين ،صبيحة يوم عيد األضحى المبارك الموافق ل    
اقي صدام اإعدام رئيس الجمهورية العر ت قوية لدى المسلمين ،وما لها من رمزية ودالال 2006ديسمبر 
وقد بدى مقدم الموجز ، الخبر مرفوقا بفيديو ألحد الهواة 2نقلت قناة الجزيرة القطرية  حيث ، حسين

ستكمال مشاهد اإلعدام في لحظة إمتأثرا من خالل نبرة صوته ومالمح وجهه ،معتذرا عن ، اإلخباري 

                                                           
 346جين فوريمان ،ترجمة محمد صفوت حسن : مرجع  سبق ذكره ، ص  -1

 

2 - https://www.youtube.com/watch, Mise en ligne le 5 déc. 2009.consult le 12-2-2015 ;13h10 

 ب  فجر صبيحةمد رجيتعد قناة الجزيرة الفطرية أول قناة تنقل خبر اعدام صدام حسين على الهواء مباشرة من قبل مقدم األخبار الصحفي مح *
 .2006ديسمبر  30يوم عيد االضحى المبارك في 

https://www.youtube.com/watch
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ام حسين من المنصة وهو معلق بحبل المشنقة ، مراعاة كما قال لمشاعر األخيرة من سقوط صد
 .المشاهدين 

نفجار ثالث عبوات ناسفة ،كما إفي ، عراقي  70عقب الحادثة أشارت القناة إلى مقتل أزيد من 
منذ  2998حسب تقرير ذات القناة ، أعلن الجيش األمريكي مصرع ستة أمريكيين ليصل تعداد القتلى 

ستفاضت في التعليق على الخبر بالصور منذ بداية توقيع ، إلحرب على العراق أما قناة العراقية بداية ا
ستخبارات العسكرية بالكاظمية ،وتوالت مختلف القنوات و على إعدام صدام بمقر اإل ،نوري المالكي 

تحت CNN 1ريكية  قناة األمبنقل الخبر تحت عبارة عاجل من بينها  ال، الفضائيات العربية و األجنبية 
،حيث إكتفت مستدلة  ببعض اللقطات والصور عن الفضائية  العراقية ،  HUSSIEN EXECUTEDعنوان  

الشارع العراقي ،ووبنط  بأصداء وردودتبعتها أو الى غاية وضع حبل المشنقة على رقبة صدام حسين ، 
حسين حكم عليه باإلعدام "عريض كانت تظهر من حين ألخر عبارات مرافقة لصور اإلعدام من بينها 

 ".لمذبحة الدجيل

"في مقال تحت عنوان   "the unrly scenceالصور بالمشاهد الجامحة  وصفت يومية القارديان البريطانية
" saddam died on the gallows how. وتدعم هذه الصور و  2"كيف مات صدام على منصة اإلعدام

،ونجد سعيا متزايدا 3العربي الذي  " اليقدر الحياة اإلنسانية المشاهد الصادمة النظرة الغربية عن الرجل
 ومتصاعدا على ترسيخ صورة العربي البشع في العقل الجماعي والثقافي الشعبي للبلدان الغربية .

على هذه المشاهد في ، سم المبادرة اإلسالمية البريطانية إالمتحدث ب،  (أنس التكرتي )يعلق 
"الطريقة التي تم عليها  2007ذي عرض بقناة الجزيرة بتاريخ الرابع جانفي برنامج ما وراء الخبر ال

، واألسلوب الذي تم به والسياق الذي تم من خالله حقيقة هو أسلوب يندرج تحت مشروع لطائفة معينة 
أرادت إتمام هذه العملية بشكل من األشكال والحقيقة تسجيل الصوتي أكد على هذا البعد الطائفي السيئ 

                                                           
1 - https://www.youtube.com/watch, CNN Report on Saddam Hussein execution ,30 -12-2006, Mise en ligne le 

30 déc. 2006.consult le 16-3-2015 ;16h 

2 - https://www.theguardian.com › World › Iraq, ewen macaskill and michel howard   , How Saddam died on 

the gallows, The guardian, Monday 1 January 2007 01.27 GMT ;. consult le 10-5-2015,17h45 

جاب هللا احمد :  الصورة في سميولوجيات التواصل ،أوراق بحث مقدمة في الملتقى الوطني الرابع حول السيمياء و النص األدبي ،المنعقد  - 3
 14،جامعة محمد خيضر بسكرة ،ص 2006نوفمبر  29 -28يومي ال
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دل أن ينال أهل العراق العدالة التي أرادوها في التحقيق مع الرئيس السابق وفي معرفة الحقائق التي فب
،وتعد هذه الصور و  1يعني جلبت كل ما جاء للعراق من ويالت ومصائب خالل ثالث عقود ماضية" 

 د من اإلقتتال .الفيديوهات التي عرضت ،صادمة للغاية ،كانت بمثابة نقطة تحول للعراقيين نحو المزي

هتمام من قبل وسائل إن الحرب على العراق  هي من أكثر الحروب  حصوال على التغطية و اإل   
اإلعالم ،فالموت على الكاميرا أضحى مألوفا وبصفة تكاد تكون يومية هي السمة التي باتت تميز أغلب 

العنيفة ومظاهر الدماء و القتل الفضائيات من بينها الفضائيات العربية التي حفلت تغطيتها بالصورة 
نتهاء العمليات العسكرية القتالية وبدء التمرد المسلح الذي قامت به جماعات مسلحة في إ،خصوصا بعد 

  2العراق .

من حيث الصور و المشاهد المعروضة ، في مشهد اليقل ضراوة عن إعدام صدام حسين       
، في صياغة خبر مقتله من قبل بضع وسائل اإلعالم  صبيحة عيد األضحى المبارك والكلمات المستعملة

هتمام كبير من قبل وسائل اإلعالم وعلى إبعلى المباشر  اعتقال ومقتل الرئيس معمر القذافيستأثر نبأ إ
التي بقيت تترصد كل لحظة بمتابعة مجريات األحداث على المباشر ،وتعد قناة  ، الخصوص الفضائيات
ستنادا إلى القائد الميداني عبد الحكيم بلحاج نقال عن ،إقامت بنقل وبث الخبر ، الجزيرة أول قناة عربية 

نقلت الصور  ، ليتم عرض صورة ثابتة لمعمر القذافي وهو غارق في دماءه ، مراسل القناة نعيم لعشيبي
 الةعن قناة "سي أن أن"األمريكية  التي نقلتها بدورها عن وكالة األنباء الفرنسية من طرف مصور الوك

غلبها تعود أ ،لتتوالي الصور ملتقطة من مختلف كاميرات  2011أكتوبر  20بتاريخ 3 (فليب دسمازي )
ومن بين التقارير اإلخبارية عبر مختلف القنوات و الفضائيات ،، تباعا على مدار الساعة ، للهواة 

                                                           
وراء الخبر لقناة الجزيرة  تحت عنوان "مالبسات تسرب نقال عن أنس التكريتي المتحدث باسم المبادرة اإلسالمية البريطانية ،في حوار ما- 1

يومي، يعمد  ،في حدود الساعة التاسعة ونصف بتوقيت مكة ،وهو برنامج حواري 2007صور إعدام صدام حسين " والذي بث يوم الرابع جانفي 
 .لطرح أسئلة متعددة تتعلق بالخبر المتناول

 -سؤدد فؤاد األلوسي : مرجع سبق ذكره ،ص  2762
3 -L'AFP a obtenu une photo du leader libyen déchu Mouammar Kadhafi blessé lors de sa capture, à Syrte. 

La photo a été prise à l'aide d'un téléphone portable. On y voit Kadhafi le visage et les habits en sang. "Je me 

doutais que c'était une bonne photo, je savais qu'il fallait que je l'envoie vite !" témoigne Philippe 

Desmazes.consult le 19-3-2015 ;14h34 

 



ونظريات المفسرة للعنف اته تغطية العنف اإلخباري ،أنواعه  ،نماذجه و تأثير .............................الفصل الخامس.....  

 

134 

 

، فالخطاب اإلعالمي ،  ( شكاله )المادي ،اللفظي ، الرمزي أالعنف اإلخباري بكافة الصادمة ،التي تبرز 
يقوني ،تتالفى فيه العالمات اللغوية وغير يجمع بين اللساني واإل، هو نسق تفاعلي مركب متشابك 

اللغوية ، نسقا سيميائيا داال غير قابال للقراءة و التأويل ،عابرا للتخصصات ومعارف عديدة ،موظفا 
تناولت الحدث التي أرو نيوز " الناطقة بالعربية قناة "تقرير  ، . 1ومستثمرا إياه حسب ما تقتضي األوضاع

لحظات األولى من القبض على القذافي وهو حي تتقاذفه أمواج بشرية لينتهي به الحال  بتفاصيله ، منذ 
تعبث بها أيادي الثوار الذين لم ي شفوا غليلهم ، مر القذافي جثة هامدة وجاء في التعليق "، جثة هامدة 

مى بالعقيد وقائد الثورة الليبية، نهاية مأساوية، وضعت حدا  إلثنتين وأربعين سنة  حتى بمقتل من كان ي س
ببث تقارير أخرى  ، وعادت نفس القناة. د"من الحكم وطوت صفحة ليبيا الفاتح والكتاب األخضر إلى األب

غارقين  المطاف أخرلكنهما ظهر في  ،بنه المعتصم الذي قبض عليهما أحياءإعن مالبسات مقتله ومقتل 
كما أظهرت قناة "أخبار أالن" صور  ،رفقة أبوبكر يونس وزير الدفاع في عهد القذافي،في دماءهما 

،ومن بين حصرية للقذافي وهو في المشرحة بعد معاينتها من طرف الطبيب المختص عمار الزنتاني .
 -العنف –وتنبأ بإستمراره اللحظات المنقوشة في ذاكرة المتلقي والتي تعبر عن إستشراء العنف المجتمعي ،

تلك لحظات التي تسللت إلى الشاشة بدون مهنية تذكر و الممزوجة بين الدماء و الفرح و متعة أخذ صور 
 مع الضحية وهو في نزعه األخير .

violentes على صور مقتل معمر القذافي  بأنها عنيفة ،صادمة .""علقت جريدة" لوموند الفرنسية

.choquantes des photo et des vidéo de mammar Kadhafi se sont succédée tout la journée   
ستعراض القوة من خالل أخذ صور معها ا  مشاهد مروعة أظهرت أن تمثيل وسحل الجثث في شوارع و 2

يوحي بأن صناعة الموت عبر وسائل اإلعالم الثقيلة ، من قبل مايسمى ثوار ليبيا وهي تسبح في دماءها 
من شأن ذلك تربية أجيال على العنف في أقسى معانيه ،بدون مونتاج أو توليف عادية ،  وعلى المباشر

وتبدو على ضوء ذلك الصورة الشائعة عن العربي في الصحافة الغربية ضمن دراسة نشرها مركز ، .

                                                           
بشير ابرير: استثمار علوم اللغة في تحليل الخطاب اإلعالمي ،أعمال المؤتمر الثاني عشر ؟،تداخل األنواع األدبية ،قسم اللغة العربية - 1

 230،ص 1،المجلد 2008،اليرموك ،اربد األردن ،

2 - www.lemonde.fr/photos-et-videos-ont-devoile-la-mise-a-mort-de-kad ,Le 20.10.2011 à 20h05 , Mis à jour le 

21.10.2011 à 19h55.consult le 20-9-2015 
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حطا الدراسات الوحدة العربية ،صورة تصف العربي بأنه مخلوق يتصف باألنانية ،واليعول عليه ،قاسيا ،من
 1،مهوسا إذ يبدو متعطشا إلى االنتقام .

إن حلقات و مسلسل تتابع عرض أخبار العنف بالمنطقة العربية ، سواء في العراق وليبيا وسوريا    
 واليمن أو في أي مكان ما في العالم ، بشكل الذي بات يعرض عبر الفضائيات العربية تحديدا بإسم

 تغذية الصراع و الحقد و الكراهية ومزيد من العنف الدموي السبق الصحفي ، من شأنه المساهمة في 
طالة عمر األزمة مثلما هو حاصل في تلك األقاليم و البلدان وخلق حالة من الهلع و الخوف في  نفوس ،وا 

 المتلقين من جهة والمساهمة في تغذية العقول على العنف وتقليده .

حادثة مكثفة ،إعالمية تغطية حظيت بالمجتمع و  التي أثارت موجة قلق وحزن وسط، األخبار مجمل من 
، صباح يوم النحر (بمنى 223 و  204 ) شارعي مع يتقاطع الذي،  تتدافع التي وقعت بمشعر منى
(، مما أدى إلى تزاحمهم وتدافعهم فسقطت أعداد 2015سبتمبر/أيلول  24)يوم عيد األضحى الموافق 

تمرت إسعبر وسائل اإلعالم من تغطية ة المأسوية حجم كبير ،وقد أخذت هذه الحادثكبيرة منهم في الموقع
ناولته بمعالجة تختلف عما ما ت،لعرض وتوثيق الحادث بصور فيديو الهواة حتى ستعانة لعدة أيام ،تم اإل

 بعض وسائل اإلعالم األجنبية .

بعض الصور في حصيلة أولية مرفوقة ب تدافع الحجيج ،نبأ 2السعودية اإلخبارية نقلت القناة     
المبذولة من قبل السلطات األمنية للسيطرة على الموقف ، الجهود ،تكشف الرسمي ، كاميرا التلفزيون 
بتعاد عن عرض اإلمع وتدخالت على المباشر لنقل الحدث لحظة بلحظة اإلخبارية للتوالي تقارير 

 المشاهد المؤلمة .
ستعانت بصورة ثابتة عن أحد ضحايا إته ،أما قناة الحرة الناطقة باللغة العربية في تقرير أعد

حركة التدخل و اإلسعاف إلى جانب ذلك  ، ضمن تقرير الذي يرصد في مشاهد أخرى ، حادث تدافع 
األلمانية " dwرصد المكان من قبل طائرة هيلكوبتر دون التدقيق في صور الضحايا ،أما قناة داتش فيلي "

بداية إعداد التقرير لتعود إلى مساعي السلطات السعودية في  ستعانة بصورة ثابتة فيإالناطقة بالعربية 

                                                           
 14جاب هللا احمد :  المرجع سبق ذكره ص  -1

2 - https://www.youtube.com/watch  ,Ajoutée le 24 sept. 2015.consult le 12-10-2015 
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مستشهدة بالحوادث المأسوية التي وقعت في السنوات الماضية عن طريق الغرافيكس ، إنجاح موسم الحج 
تحت عنوان cnnقناة األمريكية في المقابل . 2006و 2004و  1990من بينها حادث تدافع منى سنة 

"حادثة تدافع أثناء طقوس الرجم   stampede occured during ritual stoning the devilبنط عريض "
بوظبي "باكي أندرسون" ألتعود مراسلة القناة من ، ثانية  20"أظهرت من خالل التقرير فيديو يقدر بنحو 

نقال 1الناطقة باالنجليزية  24للحديث عن هذه الواقعة وأهمية هذا المشعر لدى المسلمين .أما قناة فرانس 
يظهر الجزء السفلي لبعض  ، ستعان هذا األخير بصورة ثابتة لتقريرهإعن مراسلها من دبي "فيليب مور "

الضحايا ويظهر عبر تقريره الفوضى السائدة لحركة األشخاص و المسعفين مستعينا بصور بيانية وخرائط 
في حين أشارت "hadj stampede tragedyكتفت القناة المذكورة ببوضع بنط عريض" ا  عن موقع الحادث و 

قناة "يورو نيوز" الناطقة باالنجليزية في تقرير عن الحادثة بصور ثابتة للبعض الضحايا دون إظهار 
نقلت   bbcل الوجه مع إبراز فيديو للضغط الموجود في الحرم المكي وباقي المشاعر األخرى ،أما قناة 

دة إلى سلسلة الحوادث التي وقعت في السابق منها مكتفية بالعو ، ستعانة بصور الضحايا الخبر بدون اإل
 .2015حادثة الرافعة بداية موسم الحج 

الذي  أالن الكردي" "سوري الطفل الصورة ستفزت الرأي العام العالمي إالتي ، ومن بين األخبار 
 شعورا بالغضبحيث أحدثت الصورة ،  2015من سبتمبر  3قذفته أمواج البحر إلى الشاطئ بتاريخ  ال

ر البحر الذين يحاولون عبو ، عبر وسائل اإلعالم ، في ظل محنة الالجئين  نتشارها الواسعإوالفاجعة بعد 
 وتظهر جثة الطفل الصغير الذي يرتدي قميصا أحمر وسرواال إلى الجزر اليونانية شواطئ تركيا من 

، أحد " بدروم"قرب على شاطئ يقع ، قصيرا أزرق وهو ملقى على وجهه وسط رغوة األمواج المتكسرة 
يحمل الجسد الصغير ،وفي صورة أخرى يظهر رجل شرطة مقطب الوجه  المنتجعات التركية الشهيرة

آلخر ابني فقط، لقد توفي ابني إوأضاف عبد هللا الكردي والد الطفل للقناة العربية: "لم يمت ، ويمضي
ال واحل التركية، بينهم خمسة أطفغرقوا قبالة الس،الجئا  16وكان الطفل واحدا من  ."وزوجتي أيضا  

 .مرأة، لم تثنهم المخاطرا  و 

ومايمكن أن نستخلص من خبر غرق الطفل السوري  "أالن الكردي "أن المشهد مؤثر للغاية 
متنعت عن عرضه قناة سي أن أن األمريكية إبإمكانه إحداث صدمة لدى فئة األطفال ،األمر الذي 

                                                           
1 - www.france24.com Hajj stampede: A 'repeated tragedy', Latest update : 2015-09-25.consult le 12-10-2015 
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فالعنف في التلفزيون حسب األخصائيين اليقضي على المشاعر ن ،ستعانة بصور الشقيقين وهما يبتسماا  و 
خصوصا لدى فئة األطفال الطبيعية ،بل يمنعهم باألحرى من إدراك حقيقة العنف الذي يكتسي عندهم 

كما أن المشاهد العنيفة غالبا  ما يتم  1طابعا خياليا وغير واقعي .–حتى أثناء عرض األخبار و الوقائع 
لم أو معاناة للضحايا نتيجة لهذا أحيث اليتم توضيح أي ، تفتقد للحساسية وتجعله مقبوال  تقديمها بطريقة

نقل المشاهد وحكاية قصة األسرة عن طريق العمة" تيما "دون ،  (سي أن أن) وحاولت قناة 2العنف .
الطفل مشهدا عندما يرى  محاولة تعميق مأساة العائلة والجمهور المتابع للقناة وعلى الخصوص األطفال .

  3نه يضيف نموذجا إلى صيد سلوكه المحتمل .إتلفزيونيا ف

إن مأساة الطفل الصغير تلخص  قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية على موقعها اإللكتروني
هذه الصورة بقدر ماهي 4عنوان عريض "أب غريق يطلب من العالم فتح أبوابه " يأس هؤالء الالجئين

الصورة لخصت مأساة الالجئين السوريين ية حركت من خالله الضمير اإلنساني ،مؤلمة تحمل أبعادا إنسان
صاحب كتاب « ريجيس دوبريه»وكما يرى وعجلت بتحرك الكثير من الدول وعلى رأسها ألمانيا وتركيا ، 

بطبيعة الحال ليس هناك وصف بريء للصور، هناك دائما  إسقاط ذاتي أو »فإنه « حياة الصورة وموتها»
 . طبقات تأويلية، أو اقتصادي أو غيره، تنتصب بيننا وبين الصور  سياسي

 :مايلي نستخلص من خالل عرض هذه النماذج من األخبار في بعض الفضائيات العربية 

إن عديد الفضائيات العربية تستغرق في تفاصيل األخبار ذات الطابع العنيف وتعطيها األولوية -
قتصاده إل أي إنسان عربي يشعر باإلحباط من وطنه وقوميته و تجع ،مما ضمن أجندتها اإلخبارية  

                                                           
 28المرجع نفسه ،ص  - 1

ول بعنوان اثر الفضائيات على األسرة بالملتقى العربي األ  صفا فوزي علي محمد عبد هللا : اثر الفضائيات على االسرة العربية ،مداخلة - 2
 .102،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،ص2007جمهورية مصر العربية في فبراير –المنعقد بالقاهرة 

 39أندريه جلوكسمان ،ترجمة وجيه سمعان عبد المسيح :مرجع سبق ذكره  ،ص  - 3
4 www.dailymail.co.uk-  AFP ;Father of drowned Syrian toddler asks world to 'open its doors' ; 

PUBLISHED: 09:59 GMT, 23 December 2015 | .consult le 1-2-2016 
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غتصاب و فال حديث لهم سوى عن اإلرهاب و القتل و الدمار و اإل ، وكل شئ أخر في حياتنا اليومية
 1التعذيب و السجون 

التطفل على خصوصية ضحايا األحداث و الكوارث ،ما يتنافى ومواثيق أخالقيات المهنة -
 الصحفية .

 ص مساحة زمنية للتغطية أخبار العنف على حساب المواضيع األخرى .تخصي-

 فاليكاد  ن كانت صور للهواة .ا  ستعانة بمختلف الصور و الفيديوهات التي تدعم الخبر و اإل-
المتلقي أن تغادره صورة عنيفة حتى تحل مكانها صورة أقوى من األولى التقل عنها فضاعة ووحشية 

ءه أبنا لباطني للمتلقي وتصيبه بالتوتر والقلق و الحيرة على مستقبله ومستقبلوقسوة ،تختزن في العقل ا
لد لدرجة تب، الغامض في على الصراع المتنامي في كثير من األقطار العربية الموسمة بالعنف الدموي 
 .فيه إحساس البعض بفعل تكرار واشترار عرض الصور و مظاهر الخراب في كل مكان

 حتراما لمشاعر المشاهدين.إتاج في عرض الصور الصادمة عدم التقييد بالمون-

التي تجعل المتلقي ينشغل بأحداث ، عالم العربي أكثر على األحداث و الوقائع اآلنية يركز اإل -
بالرغم من أن ، نشغاله بمقومات بناء الشخصية القومية إنشغاله بمستقبله وأكثر من إيومه أكثر من 

بل تتعدى ذلك إلى اإلسهام في مجمل مقومات  ، ى نقل األخبار فحسبوظيفة اإلعالم ال تقتصر عل
الثقافة ،وهو ما ينذر بمواجهة مشكلة خطيرة تتمثل في طغيان ثقافة إعالمية هابطة المستوى مفرغة من 

جتماعية وفكرية بعيدة عن مشاغل المجتمع العربي إتقدم قيما ، المحتوى محلية المنشأ أو مستوردة 
  2وطموحاته .

 أية وبدون  وسيط، وبدون  المستقبل، إلى مباشرة التلفزيوني البث توصيل إمكانيةوفرة التكنولوجيات  .

 اإلعالمي، حتكارهاا  و تها وسيادتها سيطر  األنظمة فقدت البث،حيث هذا منع أو تعطيل أو إلغاء إمكانية

                                                           
 132فاطمة حسين عواد :مرجع سبق ذكره  ،ص  - 1

 101،ص  1،2005عبد الرزاق محمد الدليمي : عولمة التلفزيون ،دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان ، ط - 2
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المثال تابع مشاهدو القنوات  فعلى سبيل 1االتصالية العربية  الحياة في هاما   منعطفا   التطور هذا وشكل
و المأسي اإلنسانية بدون التقيد بشرف وأخالقيات المهنة الفضائية على الهواء مباشرة عددا من الحروب 

فمن الضروري أن نفهم كيف يتم التناول اإلعالمي لألخبار الصحفية وتأثيرات ذلك على المتلقي ، 
بل من منظور ، حدده موضوعية وقائع األحداث وترتيب أهميتها ليس لصالح ومصلحة  الجمهور ومات

القائمين على الوسيلة التي تسعى لتشويه صورة الواقع ،فوسائل اإلعالم تبث وتنشر الخبر من منطلق 
  2.قاعدة السوق 

ذير ن محايؤخذ في عين الحسبا إن التناول اإلعالمي ألخبار العنف في وسائل اإلعالم الغربية
دمة ،وان أي محاولة لعرض مثل هذه األخبار بدون تحذير مسبق وتبرير كثيرة تقي المشاهد من الص

 خصوصا في البلدان المتقدمة، بدون شك ستلقى ردود غضب عنيفة  ، كافي من طرف الوسيلة اإلعالمية
 ويمكن أن نرصد بعض النماذج منها :،

، من األمريكان  بعد سنة من الحرب على العراق ،تم وضع كمين ألربعة جنودولى :  الحالة األ  
تم تعليقهم في عوارض خشبية على جسر فوق نهر الفرات ،حيث الفلوجة ، ب 2004مارس  31بناريخ 

 ( ،مقتطفات من الفيديو سي بي سي)و (ايه بي سي)و ( سي أن أن)،وقد عرضت القنوات اإلخبارية 
شاهد مؤثرة ،كما قدمت عتبار أنها تحمل مإب ، لمحتويات التصويرية ، المصور مع وضع تحذيرات خاصة

بالواليات المتحدة األمريكية من أكبر الصحف (  20من  7 )مجلة المحرر و الناشر تقريرا تقول فيه أن
، رئيس تحرير صحيفة داالس (  بوب مونج علق )عرضت صورة األجسام على صفحاتهم األمامية ،و 

، يكون جرح غير ضروري للقراء  ،أن عرض صور األجسام على الصفحة األمامية قائال : عبر جريدته 
أن ننقل قوة هذه األحداث الرئيسية بدون عرض األجسام على الغالف ، عتقد إننا نستطيع أ مشيرا أنا 

 بوضوح  .3

                                                           

  52ص ، .2008 اإلعالمية، المكتبة دمشق، ، 2ط والعشرين، الحادي القرن  أبواب على العربي إلعالما خضور:  أديب -1  
2 - Donna Killingbeck  ,the role of televison news in the construction of school, violance as moral panic 

,Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 8(3) (2001) 186-202,p189 

 - جين فوريمان ،ترجمة محمد صفوت حسن :مرجع سبق ذكره ،ص  4613  
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رد دواإل "نتشال جثة الطفإ على إثر: شبيهة لحالة الطفل السوري )أيالن الكردي (  الحالة الثانية
ستطاع إن البحيرة ووضعت على جسر ملئ باألعشاب ،روميرو "البالغ من العمر خمس سنوات م

بعد خمسة أقدام  على أن يلتقط صورة لمشهد وتمكن من بعد ذلك ( ،  جون هارتي)المصور الصحفي 
تحت عنوان "فاجعة تصيب ،  1985يوليو  29لتقاط ثمان صور لجثة الطفل ،وتم نشرها في العدد إمن 

الطفل ونصف جسده يظهر من الكيس الذي به الجثة والصورة ظهرت بوضوح لوجه " إحدى األسر 
راد وأظهرت صورة لألب وهو على ركبتيه ويقف شمال الصورة أحد عمال اإلنقاذ وهو يحاول تهدئة أف

 األسرة .

تطفال على لحظة عائلية خاصة تمألها  معتبرين ذلك ، لقد غضب القراء كثيرا مما شاهدوه 
 400خطابا يعترض على الصورة باإلضافة إلى  50مايقارب من  ،ونتج عن ذلك أن تلقت الجريدةالرعب 

شتراكاتهم منها وتعريض الجريدة إمن مشتركي الجريدة بإلغاء  80مكالمة هاتفية ،فضال عن ذلك قام 
في عموده يوم بتقديم إعتذاره  (بوب بوينتلي)قام رئيس تحرير  ، عقب هذه الحادثة1حتجاج .للتهديد و اإل

قائال لقد نقلنا ، في صحيفة شيكاغو تريبون بوب جريني وهو ناقد للصورة ، ب العمود األحد،وقال لصاح
ذ لم نستجب لهذه فنحن أغبياء "   .2التوبيخ بعيدا عن قراءنا ،وا 

نت فيه ومن بين الحروب التي تم متابعتها عبر التلفزيون ،حرب الفيتنام ،كا الحالة الثالثة :
مما صعد من 3الميدان .مراسل وصحفي في  1500ل ازيد من من خال، تغطية األخبار بشكل يومي

برز تلك األحداث التي تم نقلها ما يعرف أالشعور المناهض للحرب داخل الواليات المتحدة وخارجها ومن 
بمعركة "تل الهامبورغر "التي كانت مشاهدها تنقل يوميا وعانى فيها األمريكيون من مقاومة عنيفة من قبل 

قتيل و مايقارب  71بلغت ،التي ميريكية ،وأدت إلى خسائر في صفوف القوات األ1970 الفيتنامين عام
بذلك و تعاني     ركة أثرا في تصاعد الغضب الشعبي .ريح ،وكان لنقل مشاهد هذه المعج 372 من 

                                                           

 - المرجع نفسه ، ص  4691

 - جين فوريمان ،ترجمة محمد صفوت حسن :مرجع سبق ذكره ص  4702

 258لوسي : مرجع سبق ذكره ،ص سؤدد فؤاد األ - 3
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المؤسسات الصحفية من مرض "متالزمة فيتنام"المستشري فيها وهو مايشكل جزءا من غياب أساسي في 
  1عالم بالجيش.ثقة اإل

 11 فى اإلرهابية للهجمات  اإلخبارية التغطية تأثير الدراسات من عدد :تناولت الحالة الرابعة
, المثال سبيل على) والكبار( 2001 ,وآخرون  شوستر مثل) على فئة األطفال ، 2001 سبتمبر/أيلول
 تزامنت التلفزيونية األخبار هالكستإ وزيادة ، (2002 ،وآخرون  رابطة عن بالنيابة كريسويل سيلور اآلنسة

رتبطت بكثافة األخبار والصور السلبية التي إومن المؤكد أن هذه األحداث  .اإلجهاد مستويات رتفاعإ مع
 2تركز على العنف .

اللذين شاهدوا نشرات األخبار عن أحداث الحادي ، أشارت تقارير عن أعداد كبيرة من الناس 
زدياد القلق وصدمة ما بعد الصدمة وكانوا إوا في وقت الحق من ممن عان،  2001عشر من سبتمبر 

نه سيكون من األفضل أن أقترحوا في ذلك الوقت ، إبحاجة إلى عالج حتى أن بعض األطباء النفسانيين 
من سبتمبر حيث  11حيث تابع العالم عبر البث المباشر هجومات  اليشاهد الناس التلفزيون كثيرا ،

كبرنامج يجمع كل عوامل التشويق و اإلبهار بالشكل الذي فاق ، إلى قمة اإلثارة وصلت نشرة األخبار 
 3السينما األمريكية.

ن لمأساة إف،  يتعلق األمر بمسألة اآلثار االجتماعية المترتبة على وسائل اإلعالمعندما     
،ربما ليست هناك أي في العالم _سبتمبر أهمية بارزة بالنسبة للشعب األمريكي وكذلك في أماكن أخرى 11

الطائرتين اللتين حطمتا مركز الملتقطة ، لتلك صور تلفزيونية في التاريخ الحديث مروعة مثل صور 
التجارة العالمي ،وتلت هذه الصور صور مروعة للناس وهم يقفزون إلى حتفهم من المباني ومن ثم صور 

لمتصاعد من الحرائق التي مألت السماء أبراج عمالقة تنهار في كومة هائلة من األنقاض ،مع الدخان ا
أنها بدت لهم وكأنها ، وقال بعض الناس اللذين سئلوا حول مشاهدة هذه األحداث على شاشات التلفزيون 

                                                           

  - المرجع نفسه ،ص  2581
2 - Roger klin  , Audience Reactions to Local TV News,america behavioral scientist  , Vol. 46 No. 21, August 

2003 1661-1672,p1661 
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أنت (يسكوير إ ) وهو مصور فوتوغرافي وشاهد عيان لمجلة (ريتشارد درو )حيث قال 1فيلم من األفالم .
ستخدمتها إار الصورة السينمائية ويجب عليك أن تدركها وقد البحث عن إط، تتعلم في تحرير الصورة 

عتقدوا أن إ زدراء بأنهم ن رعب الصورة واإلأالكثير من الصحف األمريكية منتزعين شكاوى قراءهم بش
ألنه ليس هناك ما هو  2ندفاع المتهور لموت الرجل .كانوا يعرضون هذا بواسطة تسجيل اإل، الصحفيين 

 رامي من رؤية األخبار أثناء حدوثها.بعث على الشعور الدأ

السؤال الذي يفرض نفسه أالن إذ لم تكن لدينا التغطية التلفزيونية لحدث مثل الحادي  ويبقى  
ذ نحن سمعنا فقط عن الهجوم من الراديو ،أو  ذ كنا لم نر كل تلك الصور المرعبة ،وا  عشر من سبتمبر ،وا 

سيكون لمثل هذا الهجوم التأثير الذي فعله في نهاية قراء نا فقط حول هذا الموضوع في الصحف هل 
تخذناها حول السياسة األمريكية وجميع إن أتخيل ربما كنا قد اتخذنا القرارات نفسها التي أالمطاف ، و 

الجوانب األخرى من حياتنا المتضررة من جراء الهجوم لكنني العتقد أن القراءة عن هذا الهجوم أو حتى 
 3راديو سيكون لهما األثر نفسه كمشاهدة األحداث على شاشات التلفزيون .ستماع لتقرير الاإل

ما يميز العنف المعاصر عن أشكال العنف التي عرفها التاريخ هو التداخل المزدوج للتكنولوجيا  
لعل من بين نماذج ألخبار  4ن ذلك جعل العنف سلوكا ال عقالنيا أنتجه العقل .إو العقلنة في إنتاجه ف

التي أدركت عديد البلدان المتقدمة خطورة عرضها على المتلقي ،بسبب ما أثارته حينها من جدال  العنف ،
 واسعا وسط اإلعالميين والجمهور على حد سواء .

(، في كتابه "أخالقيات الصحافة "قبل يوم واحد من الحكم  جين فريمانيروي الكاتب الصحفي )    
(، أمين خزانة والية بنسالفانيا إلى مؤتمر صحفي أرباد داويرا)  عليه بالسجن بسبب إتهامه باإلحتيال دع

مراسال صحفيا ومصور لمكتبه في هاريز بورج يوم الثالثاء الموافق لثاني و العشرين  30حضره حوالي 
، حيث  كانت التوقعات تشير إلى إستقالته ،إال أن الكاميرات إستمرت في تسجيل  1987من يناير 

                                                           
 165آرثر اسا بيرغر ،ترجمة صالح خليل أبو أصبع :مرجع سبق ذكره  ،ص  - 1
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ويتحدث بطريقة غير منتظمة ، لمدة نصف ساعة عن قرار ينتقد نظام العقوبات  )دواير ( وهو يقرأ
وبعد أن لوح به ،وضعه في فمه  357،وبعدها أخرج مسدس ملفوف في ظرف ورقي من نوع "ماجنوم "

 وأطلق النار على نفسه .

إذا ، القيوعليه يمكن قراءة الحادثة من عدة زوايا ذات إرتباط وثيق بالجانب المهني و األخ
نيا سالفايمثل الحادث قرارا مروعا لمديري محطات التلفزيون اإلخبارية ومحرري األخبار في جميع أنحاء بن

ن وعرضها على المشاهدي، من ذلك الحادث  ماهي الصور التي يجب إقتباسها،كيف يتصرفون بشأنه ، 
صناعي لة ، بإستخدام القمر الدقيقة عبر تلفزيونات الدو  40إلى  30،لقد عرض مقطع الفيديو بعد حوالي 

 .محطة تلفزيونية قامت بنشر الخبر متبوعة بلقطات من حادثة اإلنتحار  20محطة من أصل  16في 

(المسدس وبدا يلوح به أمامه وهو  داويرقامت معظم المحطات بوقف العرض حينما حمل)   
الوقت الذي أطلقت فيه  الوقت الذي أوقفت فيه ست محطات عرض الصورة وتركت الصوت يعمل ، حتى

 النيران ، أما باقي المحطات األخرى فقامت بوقف البث و البعض األخر قام بعرض شاشة سوداء ،وفي
نشرات الظهيرة قامت محطتان على األقل بعرض مقطع فيديو وهو يضع المسدس في فمه ولكنها لم تقم 

بعرض مشهد فقط قامت ثالث محطات  بعرض المقطع وصوال إلى تلك النقطة في نشراتها الالحقة ،ولقد
 م تكننتحار في نشرات الظهيرة حتى تلك اللحظة التي يقوم فيها داوير بالضغط على الزناد ولكنها لاإل

خترقت فيها إتتعرض للحظة وقوعه على األرض وهذا معناه أن تلك المحطات عرضت تلك اللحظة التي 
 .الرصاصة رأسه 

كما أن ، لى أساس أن ذلك كان من باب القيمة اإلعالمية لقد دافعت المحطات عن قرارها ع
من وجهة –المشهد كان متوقعا بل وزادت على ذلك قائلة أن تلك الصور التي قامت بعرضها هي صور 

 1ليست فظة أو دامية .–الباحثين 

 من داخل المحطات التلفزيونية ،حيث أبدى المدير اإلخباري عقب الحادث توالت ردود فعل كبيرة  
"ندما على عرض المحطة هذه الصور وأمر بحذف مشهد إطالق النار في ( دبليو بي اكس أي )لمحطة "
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لكونها  ، عتذرت عن هذه المشاهد للجمهور( ، إ  دبليواتش تي أم بهاريزبورج)النشرات الالحقة ،أما قناة 
في ذلك الوقت ،فمديري لم تسبق ذلك بتحذيرات وكل مافعلته قامت بقطع برامج األطفال التي كانت تذاع 

ختاروا تلك النسخة المثالية قالوا أن لحظة موت الرجل كانت لحظة سيئة المذاق عند إاألخبار اللذين 
حد مديري األخبار للباحثين قائال إننا نريد مقطعا جيدا وأضاف ولكننا نريد المقطع أحتى صرح ، الجميع 

 نقدمها للناس .أيضا وبه قيمته اإلخبارية فنحن ال نبحث عن صدمة 

الصادمة و التي تحمل مسؤولية إجتماعية وأخالقية في نفس الوقت ، من بين مئات األخبار 
ي بعرضها لمقطع فيديو يعرض اللحظات األخيرة ف( ، سي بي أس)تخذته محطة إنذكر ذلك القرار الذي 

ي برنامج فلوريد الباتسيوم بحقنه بمادة ك( جاك كيفوركين )بعدما قام الطبيب ، حد الرجال المرضى أحياة 
عل جنتقادات األمر الذي ،والذي أثار الكثير من اإل1998دقيقة في الثاني و العشرين نوفمبر سنة  60

األول ذلك الخطأ ، ستة من المحطات اإلخبارية تمتنع عن عرضه ولقد تعرض هذا المقطع إلى نقدين 
 ة لكيوفركان في عرض وجهات نظره المتعلقةحينما أتاحت هذه المساح ( ، سي بي أس)الذي وقعت فيه 
يو حصرية بأنها كانت تستخدم مقاطع الفيد ، تهام للمحطةإأما النقد الثاني فكان توجيه ، بالقتل الرحيم 

بهدف الحصول على أكبر عدد من التقييمات أثناء أسبوع الحصاد التالي لعرض ، لموت أحد األشخاص 
 هذه المقاطع .

قائال :"" إن تجهيز هذا المقطع  (نيويرك تايمز ) عن ذلك في جريدة، ( كارين جيمز) علق 
ن أمتصاص الجسم الزائد يوحي بفالنتيجة المظلمة إل، لتلتقطه عدسات الكاميرات هو آسوا ما في القصة 

 1الحياة التي التعرض في التلفزيون هي حياة التستحق أن نحياها "" .

 

 

 

 خاتمة 
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ختالف يكمن في طريقة يشكل مصدر جيد للمعلومات ،لكن اإل ، تلفزيون ثنان كون الإاليختلف      
و     ةمع المضامين األخالقي، متناقضة في جوهرها ، المعالجة للوقائع و األحداث ذات الطابع العنيف  

 جتماعية .التربوية التي يتلقاها الفرد من محيطه األسري و مؤسسات التنشئة اإل

تختلف مع ما تعرضه بعض خبارية عبر بعض الفضائيات العربية إن طريقة المعالجة اإل    
عربية ات الالقنوات اإلخبارية المتخصصة في البلدان المتقدمة ، فالمتتبع للمضامين اإلخبارية عبر الفضائي

وتجرفه نحو عوالم الخوف و هذه المضامين تأسره ،يدرك حقيقة العنف الممارس على المتلقي ،حيث 
بدل مضامين تحقق ،وتحطم كيانه رير ومستقبل غامض محفوف بالمخاطر و المأسي الرعب من واقع م

تتحفظ بعض وسائل اإلعالم وعلى الخصوص في ، ، وعلى خالف ذلك  أماله وطموحاته و بناء ذاته 
 ظ علىحترافية ومهنية عالية للحفاإخبار بحذر شديد وببعض البلدان المتقدمة على نقل المعلومات و األ

تجاه  ،حيث تتحمل هذه األخيرة المسؤولية اإلجتماعية و األخالقية ستقرار المجتمع إلجمهور و مشاعر ا
 بشتى المتلقي ،الذي يملك لحد ما سلطة كبيرة في إنتقادها وتوجيه اللوم والعتاب ،كما يمكن معاقبتها

 الطرق و األساليب وفق القوانين المتاحة . 

بما اليقبل الشك بأن متتبعي  قنوات ، اها علماء النفس التي أجر و الدراسات أثبتت األبحاث  
األخبار الذين يصل الحال ببعضهم درجة اإلدمان عليها يعانون من الكآبة بسبب المناظر المروعة و 

التي تجعل الشخص يصل إلى قناعة بأن الحياة سوداء وليس فيها أمل وليس فيها ما ، األخبار المحزنة 
تجاهات و المواقف وبناء عادة تشكيل اإلإ ا أضحت تقدم المعلومات في سبيل كم1يستحق العيش ألجله .

من خالل إخضاع حساس ثيرات في الخوف والسلوك العدواني وعدم اإلأأنماط سلوكية جديدة ،وتتجلى الت
ستمرار لتجد فيه الحاسة النقدية إالذاكرة للكم الهائل من المعلومات و الصور المخزنة التي تتدفق ب

ستجابات نفسية وسلوكية تظهر لدى ا  مما  ينتج عنه عدة أثار و ، ستعاب ذلك ا  ت كبيرة في فهم و صعوبا
 على المديين القصير و الطويل . المتلقي

 

 خباري على المتلقي المبحث الرابع   :تأثيرات تغطية العنف اإل
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 تمهيد 

ن وسائل اإلعالم األخرى نفردت تغطية و تقديم نشرات األخبار لألحداث اليومية على غيرها مإ    
ي فالصوت و الصورة والحركة والمؤثرات الخاصة وتوظيف تقنيات المستعملة  بواسطةبخاصية اإلبهار ، 

الحيوية مليئ بالحركة و  – إستعراضي–بأسلوب كزوايا التصوير وحركة الكاميرا ، السينما لصالح األخبار 
األمر الذي مكن من ي كانت تعرض في السابق ،و النشاط ،عكس طريقة تقديم النشرات االخبارية الت

 ينفرد التيالمزيد من المتابعين و المهتمين لهذا النوع من البرامج ،ومن بين مزايا والخصائص ستقطاب إ
و  نفسيةنفعاالت الستثارة اإلإنسان له القدرة على عتباره يحاكي حواس اإلإب ،بها التلفزيون على الخصوص

 .والسيطرة على الحس الوجداني للمتلقي ي تتفاوت من شخص لألخر ستجابة السلوكية التاإل

مرتبط بجماليات الصورة والتقنيات الحديثة المرافقة في عصر التقنية ،  خبار العنفأن تغطية إ   
مية ضاءة والخلفية الموسيقية والنص وأهللخبر على غرار المؤثرات الصوتية وزوايا اللقطات وحجم اإل

 الفضاعة لى قمة مراتب البشاعة وإعالمي عالمية ، لبلوغ المنتوج اإلومزج المادة اإل-ف التولي–التركيب 
 ثيرات ذلك على المشاهدين ؟أحتماالت وحجم تإفماهي 

 1ن تأثير العنف عبر وسائل اإلعالم في الجمهور قد يتخذ إحدى الحاالت التالية :إلهذا ف

من مشاهد القتل و المأسي قد يتضاعف الخوف ،  الخوف و القلق من خالل ماتعرضه وسائل اإلعالم-
 عندما يصاب بنفس المشكلة .

إلعالم االتي تنقلها وسائل  ، جابي للجمهور فيقوم بالمشاركة و التفاعل مع قضايا العنفإييحدث تنشيط -
 عند تركيز على الجوانب اإلنسانية فيها .

إلعالم تعاد عما يحدث وما تنقله وسائل اباإل فيتولد الخمول و، قد يحدث العكس ويكون التنشيط سلبيا -
 نه عائد إلى وسيلة اإلعالم. على أوقد تم تفسيره 

ن إلهذا فان الحديث عن تأثير وسائل اإلعالم اليعني أن تكون هذه الوسائل هي السبب الوحيد للتأثير ،ف
نما يحدد هذا السلوك اليمكن التحكم فيها من خالل عامل واحد فقط ، طبيعة السلوك البشري المعقدة  ،وا 
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قد تكون وسائل اإلعالم –على األقل –وقد أحصت بعض الدراسات خمس حاالت ، نتيجة عوامل متعددة 
 1فيها سببا مباشرا أو غير مباشر في إحداث مثل هذه التأثيرات وهي :

ئل أثر وساأن تكون وسائل اإلعالم هي السبب المباشر الوحيد ،وهي حالة نادرة الحدوث ،حيث يزداد  -
 اإلعالم حين تكون هي المصدر الوحيد للحصول على المعلومات .

فقد تحدث الوسيلة ، أن تكون وسائل اإلعالم هي السبب في إحداث األثر مع وجود عوامل وسيطة  -
امل اإلعالمية ومحتوياتها أثارها في بعض األفراد ،وال تؤثر في اآلخرين وفي هذه الحالة يصبح للعو 

يره كون تأثيالذي ،القابلين للتأثير مثل العنف التلفزيوني –بدرجات متفاوتة –في تأثير األفراد  األخرى دور
 على شخص الذي يشعر باإلحباط أو الغضب بشكل مختلف عن الشخص العادي .

وامل عأن تكون وسائل اإلعالم سببا ضروريا ولكنه ليس كافيا إلحداث األثر ،فالبد أن تسانده في ذلك -
لوصول لستخدام وسائل اإلعالم إفالدعوة لتنظيم أسرة في المجتمعات النامية مثال تتطلب ، تعددة أخرى م

ب إلى األعداد الغفيرة من الجماهير وتحقيق أهداف الحملة ولكن نجاح الحملة وتحقيق األثر المرغو 
 تصال الشخصي و التأثير على قادة الرأي.ستخدام اإلإيتطلب أيضا 

امل عالم سببا كافيا ولكنه ليس ضروريا إلحداث األثر وفي هذه الحالة تكون العو أن تكون وسائل اإل-
األخرى لها الدرجة نفسها في إحداث األثر ،فقد تورد وسائل اإلعالم خبر عن غلق طريق رئيس يمر 
 بمدينة معينة لألشغال الجارية فيه فيتلقاه بعض األشخاص ،في حين قد يعلم به آخرون دون التعرض

 ئل اإلعالم ،بحكم تواجدهم في المنطقة .لوسا

 

 

 تأثير  :الخوف -1

                                                           
،األردن 1رحيمة الطيب عيساني:  ،العولمة اإلعالمية وأثارها على مشاهدي الفضائيات األجنبية ،عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع  ،ط - 1
 308، ص 2010عمان ،–
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لتوصيف ردود فعل الجمهور  moral panic  1ر المعنوي عبالذ(  كوهين ستنالي) تعبرعنه    
من خالل تضخيم قصص العنف والجريمة بأنها ، جتماعية التي تسعى للسيطرة اإل، إزاء وسائل اإلعالم 

نتباه للدور اإليديولوجي لوسائل اإلعالم في بناء نشاط المعاني ، وتتجلى اإلخارج القيم األساسية للمجتمع و 
 خطوات حالة الذعر المعنوي حسب كوهين ستنالي في مايلي :

 . شخص ما أو شيء ما يشكل خطرا على القيم أو المصالح.1
 . يظهر هذا التهديد في شكل يمكن التعرف عليه بسهولة عن طريق وسائل اإلعالم.2
 اك التراكم السريع للقلق العام.. هن3
 ستجابة من السلطات وصناع الرأي .إ. هناك 4
 جتماعي .. الذعر ينسحب أو يؤدي إلى التغيير اإل5
تزيد من إصابة المشاهدين ، أثبتت الدراسات أن معدالت المشاهدة المرتفعة للعنف المتلفز     

 men worldبأعراض العالم الدنئ أو الوضيع  " بالخوف المرضي أو " البارانويا"  وهذا ما يطلق عليه 

 syndrome . ستعداد ا  و 2" الذي يقود المشاهدين للمبالغة في إدراكهم لمخاطر أن يصبحوا ضحايا العنف
اإلعالم  فالتعرض لمشاهد العنف المتكرر لوسائل أكبر لتحمل زيادة معدالت العنف الحقيقي في المجتمع،

  3مع وبإمكانه أن تتحول إلى ظاهرة  تؤثر سلبا على تطوره .يسبب الخوف ،وسط أفراد المجت
 و   عاطفية )أن العنف التلفزيوني له عدة تأثيرات سلبية والدراسات ، أوضحت بعض األبحاث    

على المشاهدين خاصة وعلى كثيفي التعرض مما كان سببا واضحا للقلق و الحذر  (،  اتجاهية وسلوكية
فزيوني ،بالرغم من أنه ثبت أن هذه التأثيرات تراكمية وطويلة المدى تقوم على بشأن تأثيرات العنف التل

  4التدريجي وليس التغيير المباشر لسلوك الفرد .التغيير 

                                                           
1 - 1 - Donna Killingbeck  ,op,cit,202,p187 

  105،ص صفا فوزي علي محمد عبد هللا :المرجع سبق ذكره  - 2
3 -Barbara J. Wilson ,les recherches sur medias et violance agressivite ;desensibilisation ;peur :. Cahiers de la 

sécurité – INHESJ ,n-20-2 trimestre 1995, p31 

 100،ص صفا فوزي علي محمد عبد هللا :المرجع سبق ذكره  - 4
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يخلق الخوف من  ، إلى أن التعرض المطول و الدائم و المستمر للعنف المتلفز، )غرنبر (يشير 
في اإلجهاد ، تتسبب الصور العنيفة   كما،  اآلخرين نعدم الثقة في ا  وغرسه لدى المتلقي و  1الجريمة.

قترح عدد من األطباء النفسانيين إوعليه 2شمئزازالعاطفي وتثير مظاهر القلق والخوف و الغضب واإل
أنه سيكون من المفيد للبالغين خفض كمية األخبار التي يشاهدونها ،حيث إن ،وخبراء الصحة العقلية 

بالواليات المتحدة األمريكية –سبتمبر  11 -عة على سبيل المثال لهجمات التعرض المستمر للصور المرو 
 . 3كانت له أثاره السلبية القوية على المشاهدين سواء كانوا صغارا أو كبارا 

 تأثير  : السلوك العدواني -2
من الضروري تقديم تعريف واضح حول مفهومين :العنف في وسائل اإلعالم وسلوك العنيف      

فان العنف في وسائل اإلعالم يعبر بصريا عن حقيقة فعل أو اعتداء جسدي من طرف شخص  ،وعليه
أخر بإمكان إلحاق الضرر به  ،هذا المفهوم يمثل حجم التأثير العنف  في وسائل اإلعالم أو فعل يلحق 
بوجود  األذى أو يثير الغضب ويمكن قياس ذلك وفق الدراسات و البحوث التجريبية .4ويوافق الباحثون 
اإلعالمي العنف بين سببية عالقة ، العدواني السلوك وبين  .السلوك سواء الجمهور، يبديه الذي   بعد 

 من العمر.5 تالية مرحلة في أو التعرض مباشرة

 ، على تأثيره المباشر على السلوك الواقعي، ينصب تقدير أنصار التحليل الكمي للعنف       
في حين أن أنصار التحليل الكيفي يهتمون بتقييم تأثيره المعنوي  ، ةتخلق نماذج سلوكي  فوحشية الشاشة

، ،فهم يفترضون أن تأثير وسائل اإلعالم على السلوك الفعلي اليكون غير مباشر أكثر من كونه مباشر 
إذ أنها تؤثر على معنى القيم عند المشاهد ،وبينما يفترض أنصار التحليل األول وجود عالقة محاكاة أو 

                                                           
1  -Daniel Romer Patrick E JamiesonViolence in Popular U.S. Prime Time TV Dramas and the Cultivation of 

Fear: A Time Series Analysis ,Media and Communication, 2014, Volume 2, Issue 2, Pages 31 
 

2 - Serge TISSERON, Quelle éducation aux images , ouvrage reprend les actes du colloque Jeunes, éducation 

et violence à la télévision  qui s’est tenu le mardi à la Fondation Singer-Polignac,29 avril 2003, p67 

 184آرثر اسا بيرغر ،ترجمة صالح خليل أبو أصبع:المرجع سبق ذكره  ،ص - 3
4 -L. Rowell Huesmann1 and Laramie D. Taylor, THE ROLE OFMEDIA VIOLENCE IN VIOLENT 

BEHAVIOR. ; Annu. Rev. Public Health 2006,unversity of mchigan ,p395 

،العدد 33جتماعية و اإلنسانية،األردن ،المجلد العلوم اإلدراسات  ، محمد فالح القضاة ،دور برامج العنف في تحديد سلوك الشباب - 5
  143، ص1،2006
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عالقة شرطية بين السلوك المرئي على الشاشة و السلوك الواقعي 1 .،فالطريقة التي يتم بها عرض العنف 
فاألمر ، حتمال قيام أفراد الجمهور وبسلوكيات أو تصرفات ذات طابع عدواني إوتقديمه لها تأثيرها على 

لدفاع عن النفس أو هنا متعلق بطبيعة العنف وأهدافه ،فحينما يقدم العنف بشكل له ما يبرره مثل ا
ن المشاهد يمكن أن يعتنق مثل هذه ستجابة العدوانية ،ذلك إلحتماالت اإلإالقصاص فان ذلك يزيد من 

 التبريرات ليبرر سلوكه العدواني .2 

تظل العالقة بين عنف وسائل اإلعالم و السلوك العدواني ،عالقة طرديه مايحاول المبررون     
عون أن تأثيرات بسيطة جدا على الرغم من أن العديد من األشخاص دٌ ا ،ويلوسائل اإلعالم التخفيف منه

األسوياء مارسوا العنف بأسلوب التقليد و المحاكاة لمشاهدة العنف التي تعرضها وسائل اإلعالم على نحو 
أن  ختالف التفاضلي في علم الجريمة ومفادهايقدم للعنف مبررات اليقبلها الواقع وهذا ما تؤكده نظرية اإل

 . 3اإلنسان يتعلم الجريمة من وسائل اإلعالم

تتحدد  العالقة القائمة بين العنف في اإلعالم والعدوانية في ثالثة أصناف،طبيعة الرسالة 
ستعراضه لمئات إبعد  ، ( جورج كومسترك) ولعل ما توصل إليه 4،خصائص الفرد ،والبيئة االجتماعية .

هذا المجال من المجاالت تأثير وسائل في نؤكد عليه ختام  من البحوث حول العنف المتلفز يلخص ما
 اإلعالم على الفرد و المجتمع :

المتلقي واليلغي  طرف يمكن أن تؤدي العروض الحية المملوءة بالعنف إلى سلوك عدواني من       
و       اني حتمال السلوك العدو إالتعرض المتكرر لهذه األعمال إمكانية أن يزيد التعرض الجديد لها من 

على نمط محدد من اإلحباط و إن كان اإلحباط يسهل القيام بالعمل ، اليتوقف السلوك العدواني 
العدواني،كما اليوجد دليل على أن التعرض المسبق المتكرر ألعمال العنف يحصن تماما المشاهد 

ذه األعمال ربما وخاصة األطفال و الشباب ضد أي تأثير على السلوك العدواني ،إال أن التعرض له
                                                           

 28ذكره  ص أندريه جلوكسمان ،ترجمة وجيه سمعان عبد المسيح : مرجع سبق - 1

،نوفمبر 79رحيمة الطيب عيساني : العنف و الجريمة المتلفزان :جدل الينتهي ،دراسة منشورة بمجلة إذاعة وتلفزيون الخليج ،العدد  - 2
 69،ص 2009

 - أزهار صبيح غنتاب :مرجع سبق ذكره ،ص  373  

4 - Barbara J. Wilson , ,op,cit 1995, p28 
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في حالة تداول أخبار العنف عن   1ستجابة للعنف في بيئتهميضعف أو يزيل حساسية الصغار نحو اإل
  2األقليات كمجرمين يساعد على تعزيز األنماط السلوكية 

 22ستغرق إجراؤها ، إأظهرت نتيجة دراسة نشرتها منظمة االئتالف الدولي ضد العنف التلفزيوني 
رتفاع معدل الجريمة ،وكشفت النتائج أن ما يتراوح بين إاألثر التراكمي لمشاهد العنف في  أظهرت، عاما 
سببها التعرض للعنف المقدم عبر ، بالمائة من أعمال العنف عبر سائر أنحاء العالم  50-بالمائة  25

الل طريقة يتحدد تأثير وسائل اإلعالم من خالل الوظائف التي تؤديها ومن خكما ،  3وسائل اإلعالم
ختالف األفراد المتلقين ويختلف إيحدث أثارا مختلفة ب، ستخدام هذه الوسائل ،فالبرنامج التلفزيوني الواحد إ

 4ختالف الثقافات .إتأثير الوسيلة اإلعالمية الواحدة ب

 "عندما، بأن التلفزيون يروج للعنف و الدعاية له  ،  (فريدريك فيرتهام)   أنصار هذا اإلتجاهيرى   
ذا شاهدوا مأكوالت شهية أو ، يشاهد الصغار الرقص على شاشة التلفزيون  فإنهم ينزعون إلى الرقص ،وا 

على أن األطفال اللذين يشاهدون ، مشروبات مغرية فإنهم يودون شراءها واليمكن التأكيد بصورة قاطعة 
ذلك األسلوب 5ن تماما بذلك .اليتذوقونه إلى حدما ،حتى ولو لم يكونوا واعي ، العنف على شاشة التلفزيون 
تفسح  المجال لتقبل العنف وترسيخ صور الجريمة المختلفة في ذهنيته من ، في عرض المادة اإلعالمية 

الكم الهائل من البرامج و التغطية اإلخبارية ،وبذلك تتجاوز عن الواجب المهني بعرض الموضوع من 
قتصادية ومحاولة صادقة في جتماعية التربوية أو اإلإلخالل تقديم التحليل العلمي ألسباب الجريمة منها ا

 6تقديم الحلول و المعالجات من المختصين و الخبراء في هذا المجال .

                                                           
 272اطف العبد :المرجع سبق ذكره  ،صعاطف عدلي العبد ،نهى ع - 1

2 - Roger D . Klein  , op,cit ,p1662 

 - أزهار صبيح غنتاب :مرجع سبق ذكره ،ص  383

 307رحيمة الطيب عيساني : مرجع سبق ذكره  ، ص  - 4

 18أندريه جلوكسمان ،ترجمة وجيه سمعان عبد المسيح ،:مرجع سبق ذكره ،ص  - 5

 148:مرجع سبق ذكره ،ص علي عبد الفتاح كنعان - 6
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حول ، بمدينة أريزونا ،  1986سنة (،  قاليسيان)أعدها الباحث  ، ستنادا إلى دراسة مسحيةإ
تأثيرات سلبية قوية ،وأن نساء أكثر تأثيرا تأثير مشاهد األخبار السلبية ،أكد عدد من المستجوبين أن لها 

اليقوم بعملية التوازن لصالح الجمهور ، يجابية والسلبية من الرجال و التلفزيون عند عرضه لألخبار اإل
يجابية مشرقة ،الدراسة المذكورة تم تطبيقها على إ،حيث يعرضها على السواء ،مما يتطلب عرض أخبار 

ب المتوسطات ،وطالب الثانويات ثم كبار السن .وقد تم جمع البيانات ثالث فئات "طالب الجامعات ،طال
ستخالص أسباب المشاهدة ردود فعل عن المحتوى واآلثار المترتبة عن ذلك إل، سنوات  6وتحليلها بعد 

ذا كانت تعبر حقيقة عن الواقع ،وأشارت الدراسة أن  بالمائة من  40،والردود حول توازن األخبار وا 
 1سنة ( طالبوا بتوقيف العنف عبر الشاشة . 90إلى  06المسنين )

إلى أن المشاهدين في غالبية ، يرجع الخوف من نشر العنف من خالل وسائل اإلعالم 
قة وأكدت نتائج العديد من البحوث وجود عال، المجتمعات يلتهمون هذه المضامين بشغف وشهية متزايدة 

 ين .بين السلوك العدواني و التعرض لهذه المضام

 تأثير "عدم اإلحساس :-3
بن الواقعي نزعاج أن التجربة التليفزيونية لم تلق فقط ظالال معتمة على الفروق بقد يثير اإل 

( أو عدم اإلحساس بما بالتبلدالمتلقي )ك أصابت إنها بفعل ذل بل ،لمثابرينشاهدين الموالوهمي لدى ا
ة ستجابقعية موقف ما تصبح قدرة الناس على اإلوا تتناقص ينإلى أنه ح كويرجع ذليجري من حوله .، 

  2لمتفرج .ويكونون أشبه بانفعاال إله أقل 
يؤكد الباحثون بأن التعرض المستمر لمظاهر العنف في برامج التلفزيون يضعف حساسية  

بل 3. طالق اإلللعنف ممن لم يشاهده على   تجاهه، ويعني ذلك أن الطفل يصبح أكثر تقبالإالطفل 
 و رعبا نتيجة تعرضهم المكثف لمشاهد العنف .أنفسهم خوفا أمرا طبيعيا اليثير في أصبح أ

                                                           
1Roger D . Klein  , op,cit , p1672 

دمان التلفزيوني ،عالم المعرفة ،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة ماري وين ،عبد الفتاح الصبحي : األطفال و اإل - 2
  119، ص 1999دب ،الكويت ،يوليو ،و والفنون و األ

 جتماعية،واإل اإلنسانية العلوم في المحذورة" ، التواصل السلبية نعكاساتواإل  المأمولة اإليجابيات "" واألطفال تلفزيون السعيد الدراجي :  ال-3
 .2013،ديسمبر ،36عدد
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 1المتلقي : على يمكن إجمالي أهم اآلثار التي تحدثها أخبار العنف ومشاهده عبر وسائل اإلعالم 

ن رتكاب سلوك عنيف تجاه اآلخريإمما قد يقود إلى ، رفع حدة اآلثار النفسية و العاطفية عند الفرد -
و    ستجابته للمشاهدة على مدى إحساسه وشعوره باإلحباط و الضيق إويتوقف سلوك الفرد العنيف أي 

 هذه كانت سواء معين، هدف إلى الموصلة اإلستجابة أعيقت إذا ما حالة في يحدث  و اإلحباطالتوتر 

 بإعاقة كإصابته، ذاته دالفر  من نابعة داخلية إعاقة كانت أو اآلخرين قبل من الفرد على مفروضة اإلعاقة

 بالدونية، والشعور النقص بإحساس يشعر األحيان من كثير في الفرد تجعل التي جسدية عيوب بسبب بدنية

 2.اآلخرين إتجاه كسلوك العنف تبني إلى يقوده قد ما وهو
 ستجابة طبيعيةأن العنف هو أحيث يرى ، 1939سنة ،  (دوالرد")حباط لنطالقا من نظرية اإلإ

نتقادات حول وجود إمامه عائق ،األمر الذي واجه عدة أفعل عادية من طرف أي شخص يقف  وردة
 حباط .حاالت عنف وسط المجتمع ال عالقة لها باإل

ى إذ تعمل عملية التعرض للعنف عبر وسائل اإلعالم عل، تعزيز السلوك القائم بالفعل داخل الفرد -
خله وذلك ألن الشخص العنيف بسبب دوافع العنف دا، لقي تعزيز وتدعيم السلوك الموجود أصال عند المت

 يرى أن السلوك العنيف عبر وسائل اإلعالم، تجربة حقيقية .

يؤكد  األمر الذي، التعلم و التقليد فمن المعروف أن إحدى طرق تعلم اإلنسان هي التقليد و المحاكاة -
 خطورة عرض مادة العنف عبر وسائل اإلعالم .

 :3ن نستنتج ومن هنا يمكن أ

ك يلعب اإلعالم المرئي دورا كبيرا في عملية إدماج متعاطيه وخاصة األخبار منه ألن الصورة تدر -1
 والتفكر ،مما يسهل وصولها للعقل دون عناء .

                                                           

 - أزهار صبيح غنتاب : المرجع سبق ذكره ،ص  391
2 -Gustave Nicolas Fischer, la dynamique du social, violence,pouvoir,changement, Paris, édition Dunod,1992, 

p37. 
 107هيثم الهيتي : المرجع سبق ذكره ،ص - 3
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وك نحراف السلإإن العنف الذي تبثه األخبار وما يتسرب منها داخل الفضائيات ،يسهم إلى حد ما في -2
 ستجابات لدى كثير منهم .إرضى و المراهقين ،ويمكن أن يظهر على شكل لدى المشاهدين من الم

دانته من خالل الت-3 قليل يمكن أن يسهم اإلعالم اإلخباري في توطيد األمن لدى الناس ،ونبذ العنف وا 
ظهار الصورة الحقيقية لآلخرين د ون من مظاهر العنف و التركيز على ما يدفع الناس للعمل الخير ،وا 

 حرياتهم وخصوصياتهم وترك الحرية للمشاهد ينفي الحكم الموضوعي .المساس ب

ني ذا اليعمن مصادر للخطر بين ثناياه ،وه، نتباه إلى ماتحمله القنوات اإلعالمية المختلفة ينبغي اإل -5
 نغالق عن هذه القنوات بل العكس هو الصحيح . اإل

إلى  ، اإلعالم في نشر العنف و الرعبفي مجال دور وسائل ، يدفع تعدد الدراسات وتناقضها    
حتمال أن يدفع العنف على الشاشة إلى عمل مشابه إنتهت إلى إأخذ نتائجها بالحذر ،حيث أن معظمها 

في واقع الحياة ،بينما أوضح بعضها أن ذلك يحدث في نطاق ضيق وظروف محددة ،بل يرى البعض 
وسائل اإلعالم بأنها مسؤولة عن المشاكل التي توجد  تهامإنه ما يدعو إلى السخرية ، أ (هالوران )ومنهم 

فال نسقط أزمة         1في المجتمع ومن السخافة أن نجعل التلفزيون كبش الفداء ألمراضنا االجتماعية .
  2المجتمع على التلفزيون .

دة نه التوجد عالقة مباشرة وواضحة بين مشاهأ ، تجاه الثانينصار اإلأيتحفظ ، في ذات السياق  
عتبار إ تجاه األول ،على على ماجاء به أصحاب اإل ، افراد خبار العنيفة وتنمية السلوك العنيف لدى األاأل
ختيار ا  و المتابعة وحق التصرف وتغيير و أفراد لهم كامل الحقوق وغير مقيدين في عملية المشاهدة ن األأ

د ال يدفع رغما عنه لمشاهدة ما فالم شاهما طاب لهم من برامج خصوصا مع كثرتها بتعدد القنوات ، 
قد يرجع إلى عدة عوامل وأسباب حسب تبريراتهم سلوك العنف ف.3يعرض من تلك المضامين العنيفة 

بذلك  ال عالقة له        قد تتعلق بمحيطهم وبالسياق اإلجتماعي والثقافي السائد فيه، والتلفزيون ، أخرى 

                                                           
 218حسن عماد مكاوي ،عاطف عدلي العبد : مرجع سبق ذكره ص - 1

 29،ص 1994، الكويت ،1130جتماعي،العدد محمد العقبي ،الطفولة المدمرة في فرنسا ،مجلة المجتمع ،جمعية اإلصالح اإل- 2

3 - Djamel Bouadjimi, : Djamel Bouadjimi, violence et médias, université de Beskra, mars 2003, P5. 
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خاص يتابعون نفس البرامج واليصبحون مجرمين شتجاه كيف لماليين األنصار هذا اإلأويطرح 1
اليمكن أن نوجه اللوم ،و نها تحقق المتعة و الفرجة  أنفعاالت كما ،فالمشاهدة هي في حدذاتها تفريغ لإل

 .تهام للتلفزيون عن أخطاء العالم و اإل
ه ن العنف عرفتاليمكن تحميل التلفزيون ما الطاقة له ،أل، ن العنف الحاصل في المجتمع إ

فاليمكن  ،لنبوية اوتناولتها كتب السيرة ، ن الكريم أنسانية منذ حادثة ""قابيل و هابيل "" المذكورة في القر اإل
شكل نتشر بإالذي ، تون هذا الجهاز أجتماعية المتفشية في المجتمع في سقاط األزمة األخالقية و اإلإ

توى نحراف الذي نشهده على مسامية ،فاإلخصوصا في الدول الن، كبير منذ حوالي ثالثة عقود من الزمن 
 ثيراته على الشاشة .أسقاط تإالمجتمع الينبغي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 - Mattheos C, la protection de la jeunesse par la censure cinématographique en France et à l'étranger, 

diplôme de criminologie université de Paris, mars 1965, p165. 
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 خاتمة 

نفتاح اإلعالمي ،وتكريس لمبدأ الحريات وعدم فرض قيود صارمة خصوص في على ضوء اإل     
، ف شاشة من العنعالم  أو تطهير البعض البلدان المتقدمة التي ترفض ممارسة الرقابة على وسائل اإل

مشاهدين خالقية لحماية العالم والمسؤولية األتوفيق بين الحرية في اإلإلى ضرورة تجاه ثالث يدعو إظهر 
وص عالمية لتحسيس المجتمع وعلى الخصمع التوجه الى أهمية التربية اإل، من أخبار ذات صبغة عنيفة 

 ي مشاهدته .ماينبغوكبار السن ، الفئات الهشة كاألطفال و المراهقين 

 ، في عرض األخبار العنيفةاإلجتماعية ن الجدل القائم حول توازن بين الحرية و المسؤولية إ   
يض الزال محتدما حتى  بالبلدان ذات الديمقراطيات العريقة ،حيث ترى بعض الدول بعد فتح نقاش مستف

يبث  مع ،ليس بالسيطرة على مابأهمية  الرد على العنف المتلفز بمشاركة قوية من مختلف مكونات المجت
فع جتماعية وتقوية الروابط لحل مشكلة العنف على الشاشة ور بقدر ما يتطلب تعزيز وحماية القيم اإل

لمواقف انتقاد القيم و ا  من أجل بلوغ مستوى معين من التحليل و )التربية االعالمية ( ، الوعي المجتمعي 
، ة لتلفزيونيثراء البرامج اإعداد والمساهمة في إ ك الجمهور في شراإعالم ،كما يتم  التي تمر عبر أجهزة اإل

 ا .متحدة األمريكية والسويد وغيرهكندا ،والواليات ال دول التي تتوافق مع هذا الطرح )ومن بين ال

إلى أهمية التربية اإلعالمية للحد من تأثير صور ،  (Michel FANSTEN")يرى ميشال فيستن  
تمع ،بعد القلق المجتمعي المتزايد بكندا بداية سنوات التسعينيات القرن الماضي وأخبار العنف على المج

ومقتل شقيقتها ،تظاهر حينها  ( ريقييرأفرجيني )من العمر تدعى  13غتصاب ومقتل فتاة في إ ،عقب 
، عشرات المواطنين موقعين على عريضة حول تهديدات والمخاطر التي بات يحملها التلفزيون في ثناياه 

الذي أطلق مشاورات واسعة أسفرت في النهاية خالل ، على هذا األساس تحرك مجلس العموم الكندي و 
 Violence à »جتماعي  إلى نتيجة مفادها أن العنف على التلفزيون بات يهدد النسيج اإل،  1993جوان 

.» la télévision : dégradation du tissu social  ،1رئيسية : وتوصلت اللجنة إلى ثالث نتائج 

                                                           
1 - Michel FANSTEN, Violence à la TV : réponses de pays étrangers, ouvrage reprend les actes du colloque 

Jeunes, éducation et violence à la télévision  qui s’est tenu le mardi à la Fondation Singer-Polignac,29 avril 

2003, p 80 -81 
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قتصادية إاليمكن فصلها عن العنف في المجتمع ،وهناك عوامل أخرى ، العنف على شاشة التلفزيون  -
روق تلعب دورا حاسما خصوصا على فئات الضعيفة من بينها األطفال ،الف، جتماعية وثقافية وعائلية ا  و 

 خرى عامل يساهم في زيادةاالقتصادية و األسرية ،نظام المدرسة المتساهل ،وأضحت الرياضة هي األ
 العنف . 

افة ر إلى كال يؤثر على فئة الشباب فقط بل يمتد التأثي، الفكرة األساسية الثانية هي أن العنف المتلفز -
،  ن الواقعمنه يمتد أ"(، جورج غرنبر)جتماع األمريكي وفق الدراسة التي قام بها عالم اإل، أفراد المجتمع 

مواقف عتماد السلوك الدفاعي أو العدواني ،وكذلك الإ و العداء ،وهو ما يعزز نعدام األمن والخوف إمن 
 chacun-pour-soi» المحافظة و القمعية ،والنظرة التي تنتج عن بيئة متهالكة التي تتسم "كل لنفسه " 

 ضي إلى العنف .فهذا هو المناخ الذي ي «

 النقاش بقدر ما نشارك جميع المواطنين في، ز الفكرة الثالثة هي إننا النسطيع الرد على العنف المتلف-
لة مشك جتماعية لحل،أما بالنسبة للجنة البرلمانية اليمكن السيطرة على ما يبث بل يجب حماية القيم اإل

 العنف على الشاشة ،وتعزيز هذه القيم والروابط التي توحدنا .

ت بحكمة ختيار القراراإة للمواطنين في توصي بإعطاء الحري ، في الحالة الكندية فان اللجنة الكندية   
اقة ستخدمت رقإ،وتقرر لنفسها وأطفالها ما يشاهدون على شاشة التلفزيون ،وقد ذهبت أبعد من ذلك حيث 

la puce anti violence (dans le jargon local : la V-chip  ، وهو نظام الكتروني موجود في تلفزيونات
ذال بتمستويات العنف ،الجنس ،اإل 9-1ثالث مستويات تتراوح مابين  ختيار علىإجديدة ،يسمح لألولياء 

 في اللغة ،تشفير القناة ،ماوراء مستويات البرمجة ،والشاشة السوداء .

و في حالة السويد ،أخذت على عاتقها برامج للتربية والوعي بقضية العنف على الشاشة ،ويستند هذا 
لمجلس التربية اإلعالمية ،ويمس برامج الترفيه والخيال البرنامج على منشورات مختلفة من تصميم ا

ن أوالينبغي 1واألخبار التلفزيونية ،وهذا النوع من التربية اإلعالمية يبقى متأخرا بفرنسا على سبيل المثال .
تبعت الواليات المتحدة األمريكية هذا النظام إتستند مشكلة العنف على الشاشة للهيئات التنظيمية . وقد 

                                                           
1 Ibid,, p83 
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مفضال ،  1999،فيما رفض البرلمان األوروبي الفكرة بعد نقاش واسع سنة ( بيل كلينتون ) هد إدارة في ع
 تصال  .باإل ين بعملية نضباط الذاتي على المذيعين و القائمورقة المسؤولية و اإل

بخصوص البث الفضائي العربي ،يبقى غير مرتبط لحد األن بأي مبادرة أو قرار مشترك    
تصحيح وتجاوز أخطاه بخصوص مايبث من أخبار عنيفة  ،متجاوزا  بذلك كافة األعراف و ،يرمي إلى 

 و         عالمي االنفتاح اإلفي ظل كتسبها إتقاليد الخاصة بالممارسة اإلعالمية وحدود الحرية التي 
 تحريرف حيث تبقى المسؤولية تجاه المجتمع المعنى لها ،السياسي الذي شهدته الكثير من البلدان ،

 تعبيرالمجال اإلعالمي بالوطن العربي بقدر ما ساهم في رفع من حالة الجمود والقيود المفروضة على ال
ع عالمي عنيف اليتفق مع مبادئ ومنطلقات المجتمإ رسى لمعالم خطاب أن هامش الحرية المتاح أال ، إ

 .ضعاف كيانه ا  ،بل ساهم في تحطيم و 

 في حسنة نية عن نظريا   ينم قد وثقافية جتماعيةإ ضوابط بدون  التلفزيوني البث إن  

 ضرب إلى عمليا   يتحول قد لكنه التعبير، حرية على والحرص حتكار،إ كل من التلفزيون  تحرير

 في وطنية سياسة على تكاءاإل بدون  تلفزيونية قنوات متالكإ مجال فتح عنىمف ، الفوضى من

عالت األصوات المنددة بسلبيات الفضائيات التي حيث ت ،1واضحة معالم ذات والثقافةاإلعالم  مجال
ستالب الحياة ،والحط من مستوى الرضا عن ا  بدت معظم برامجها تعمل على توطين العجز في النفوس ،و 

بل زادت في تعميق التفرقة وشحن الكراهية بين أفراد المجتمع  2الذات وقيمة المستقبل لدى المشاهدين .
 المواطن العربي .الواحد وتسويق صورة شاحبة عن 

المطلوب من الفضائيات العربية وعلى  يبقى السؤال الجوهري الذي يطرح في ذات السياق ، ماهو     
 يكون  وأن يجابيواإل الكامل دورها تأخذ أن البد  وجه الخصوص المتخصصة في الجانب اإلخباري؟ 

 من األجنبية الفضائيات تبثه ام مخاطر مواجهة من لتتمكن ، العالمي اإلعالمي الفضاء موقع في3لها

                                                           
تصال و اإلعالم و الثقافة عتبات التأويل ، مجلة الرافد ،دائرة الثقافة و االعالم الشارقة االمارات العربية المتحدة عياضي :اإل نصر الدين ال - 1

 72،ص 2015،يناير 86،العدد 

 122رحيمة الطيب عيساني : مرجع سبق ذكره ، ص - 2

ميدانية  دراسة، اإلخباريتان  الفضائيتان والعربية الجزيرة قناتا تبثها التي رهاباإل  قضايا إزاء األردني الجمهور النوافعة :  إتجاهات خلف مخلد - 3
 60،ص 2010العليا ،  للدراسات  األوسط الشرق  جامعة،
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 األجنبية المضامين محاكاة عن الفضائيات هذه تبتعد وأن العربية، واألخالقيات للقيم مغايرة وأفكار مضامين
من جهة وأن تتحلى بالقواعد المهنية و المسؤولية األخالقية في توجيه ونشر مختلف  عربية بمضامين

 الرسائل و الخطابات اإلعالمية .

 ث الخامس :  نظريات المفسرة للعنف عبر وسائل اإلعالمالمبح 

 تمهيد 

التي توضح طبيعة التفاعل اإلنساني ودور علم  ، تصال بتعدد أنواعه ووظائفهتتعدد نظريات اإل 
 ،عالقتها بموضوع الدراسة و تصال الجماهيري )اإلعالم (نظريات اإل سنتطرق الى بعضتصال به ،اإل

 لعنف التي تعرضها وسائل اإلعالم على المتلقي :التي تفسر تأثير أخبار ا

 نظرية إثارة الحوافز العدوانية : -أ

أن الفرد الذي يتعرض (،  Thèse de la stimulation ) تفترض نظرية إثارة الحوافز العدوانية    
عدواني تساب السلوك الإكتمال إحيؤدي به ذلك إلى إثارة نفسية وعاطفية ، تزيد من ، للمحفزات العدوانية 

 . 1ستجابات عدائية،مما يؤدي به إ

أن مختلف الوسائل السمعية و البصرية تثير ،  3 (تانبناوم) و  2 (بيركوفيتشالباحثان ) يؤكد 
ستجابة السلوكية حتمال اإلإفترفع من مستوى حدة المشاعر العاطفية ،وبتالي ، العوامل النفسية عند الفرد 

ني ،وهذا ما يحدث لمشاهد وسائل اإلعالم المرئية ،كما هو الشأن نفعالية ،فتتحول إلى سلوك عدوااإل
عندما يطلب من الناس تأدية أفعال تتضمن العدوان أو عندما يعزى سبب هذه اإلثارة إلى أي عامل أخر 

بل نرى أن الحافز ، بهذا الشكل المبسط ( ،  إستجابة– حافز )في الحياة اليومية وال تمضي هذه العالقة
ستجابة عدائية متوترة إاليثير على الدوام ، كالمشاهد العنيفة التي تتضمنها البرامج التلفزيونية ، العدواني 

                                                           
 ة وعالقتها بالجريمة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،  مكتبة فهد الوطنية  ،الرياضيخالد بن سعود البشر : أفالم العنف و اإلباح- 1

 22ص، 2005،،1،ط

  133حمدي حسن :مرجع سبق ذكره ،ص - 2
3- Peter Winterhoff-Spurks, spectateur ou acteur ? considerations psychologigiques sur la violance 

mediaiatique   , Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 20, 2e trimestre 1995, Paris, p56 
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والتثير أيضا الدرجة نفسها من العدوانية لدى كل مشاهدي هذا البرنامج العنيف ،فدخول عامل اإلحباط 
دى القصير خصوصا لدى على الم، ستجابة العدوانية حتمال اإلإيؤدي إلى تزايد ، على خط المعادلة 

 األشخاص المصابين باإلحباط 

في مفهوم نظرية الحوافز ليست عالقة ، ستجابة فالعالقة بين الحافز و اإل، من خالل ذلك 
نما هي عامل محتمل ومساعد على زيادة  أن  بمعنى ، كتساب السلوك العدوانيإتلقائية أو حتمية ، وا 

سيتعرضون لدرجة واحدة من ، ف في وسائل اإلعالم ليس بالضرورة أن من يشاهدون برامج العن
نما هي تزيد في حالة اإلحباط التي بدورها تؤدي إلى زيادة اإل اء فترة ية أثنستجابة العدوانالعدوانية ،وا 

 المشاهدة .

 نظرية تعزيز السلوك -ب

ية ليست أن وسائل اإلعالم الجماهير (،  Promote behavior) تؤكد نظرية تعزيز السلوك         
العامل و السبب في نشوء السلوك العدواني ،فوسائل اإلعالم تؤثر على السلوك اإلنساني من خالل 
تعزيزها لبعض السلوكيات ،وما يعرض من برامج عنف الموجودة أصال عند المشاهد ألن الشخص 

 .يرى أن السلوك العنيف على أنه تجربة حقيقية ، بسبب نوازع العنف بداخله –العنيف 

أن البرامج العدوانية زادت من السلوك العدواني لدى األطفال اللذين ، ضحت دراسة ميدانية و أ
  1لديهم نزعة عدوانية مرتفعة نسبيا .

تجاهات و المنظومة من أن خصائص السلوك و اإل، تأسيسا على ما ذهب إليه علماء النفس 
ال مناص من التسليم بالدور الذي يلعبه ف ، القيمية التولد جاهزة بل يكتسبها المرء من محيطه لذلك

و       نفعاليالمجتمع بكل متغيراته و البيئة المحيطة بكل مستجداتها على الفرد في تكوينه المعرفي و اإل
جتماعية  جتماعية حول العنف في نواحي الحياة اإلكما تقوم بتعزيز القيم و المعايير اإل 2الطبيعي .

تغذية تلك الميول المريضة التي تكون موجودة أصال ليساعده على التعبير  وأقصى ما يفعله التلفزيون هو
بل ينشأ من تفاعل خصائص شخصية مع البيئة ، وال يأتي سلوك الفرد من فراغ إتجاهاته المنحرفة   عن 

                                                           
 272العبد ،نهى عاطف العبد :مرجع سبق ذكره ،ص عاطف عدلي - 1

 79،ص  1،2005والتوزيع ،عمان ، ط عبد الرزاق محمد الدليمي ،عولمة التلفزيون ،دار جرير للنشر - 2
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، التي قد تتضمن مثيرا آو أكثر ، المحيطة و المصادر الثقافية بها و المواقف التي يعايشها هذه المواقف 
قد تكون ظاهرا بقول أو بحركة وعموما بتصرف ، يفسره الفرد فيدركه ومن ثم يستجيب بسلوك معين 
تجاه أو تفكير ، إذ أن له سببا هو مثير حدث يتطلب إملموس ،أو يكون مستترا متمثال في عاطفة أو 

تجاه إشباع هذه إب ستجابة آو حاجة غير مشبعة تخلق لدى الفرد دافعا أي محركا داخليا يدفعه ألن يسلكإ
الحاجة وكلما كانت حاجة الفرد قوية وكان الحافز الذي تلوح به الجهة التي تخاطب الفرد مرغوبا لدى 

تجاه تحقيق الهدف أي نيل الحافز آو إشباع بإن يسلك زادت قوة الدافع أي قويت دافعية الفرد أل، الفرد 
يكون  نه سلوكه كان مجزيا لكن اإلشباع الأإذ ، فإذ تحقق له اإلشباع يشعر بقدر من الراحة  ، الحاجة
لقيم بافيعاود الفرد سعيه إلشباعها من جديد وهكذا ،ويتأثر السلوك لحد كبير ، فالحاجات متجددة ، مطلقا 

  .1تجاهات الشخصية و اإل

 

 

 نظرية التعلم و التقليد -ج

أن المشاهد لوسائل اإلعالم (،  Théorie de l'apprentissage )تفترض نظرية التعلم و التقليد 
مكانية لتعلم السلوك العدواني من خالل ما يعرض من مضامين وبرامج ،وأن المشاهدة  المرئية لديها قدرة وا 

  2حتمال تعلم السلوك المنحرف ، من قبل وسائل اإلعالم في ظروف معينة .إتزيد من 

رد تعلم وتقليد سلوك الشخصيات ستطاعة الفإب ، ( باندورا ووالتدزيؤكد أصحاب هذه النظرية ) 
العدوانية التي تقدم له كنماذج ليقتدى بها وتوفر فرص تعلم السلوك العدواني ، على خالف عملية التعلم 

ن األطفال يميلون أكثر إلى تعلم السلوكيات العنيفة بسرعة وبكميات إبالمحاولة والخطأ البطيئة نسبيا ،ف
، للمشاهد العدوانية العنيفة التي يشاهدون حدوثها مباشرة  أكبر في بعض الحاالت عن طريق تعرضهم

 عملية خالل من ويكتسبه اإلنسان يتعلمه سلوك فهومن خالل محاكاتها من قبل الكبار على مرأى منهم،  

                                                           
لى األسرة ثر الفضائيات عأبعنوان ، الملتقى العربي األول  أحمد سيد مصطفى ،أثر الفضائيات العربية ودورها في تشكيل السلوك اإلنساني، - 1

 40،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،ص 2007جمهورية مصر العربية في فبراير –المنعقد بالقاهرة 

2 - Peter Winterhoff-Spurk,  op.cit. ., p56 
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 أو المادية البيئة من الحي الكائن يتعلمه الذي هو المكتسب فالسلوك والمدرسة، األسرة في والتعليم التقليد

 1فيها. يعيش التي اعيةجتماإل

 هو بل اإلحباط، عن ناتج أو غريزة ليس العدواني السلوك جتماعي،اإل التعلم نظرية منظور فمن 
 بين اإليجابية للعالقة  قبوال التفسيرات أكثر ، بالمالحظة التعلم يعد وعليه2المكافأ. المتعلم السلوك من نموذج

 الفيلم أو البرنامج من جزء بأنه عميقا شعورا المشاهد لطفلا يعطي العدواني، والسلوك التلفزيوني العنف

 . 3.اإلنساني جتماعياإل السلوك من حقيقي جزء أنه على،  الشخصية قناعتهم صميم في ويدخل المعروض

أن الطفل يتعلم من التلفزيون وأن األمر اليحتاج إلى دليل ويأتي الجانب (  شرام وزمالؤه )يقول 
لطفل من أجل الترفيه ،وأنه يعي في ذاكرته المعرفة التي يكتسبها دون أن يكون قصده األكبر مما يتعلمه ا

 خيالية، تكون  التي العدوانية يقلدون  ال فاألطفال 4من البداية ،ومن المعروف أن إحدى طرق التعلم التقليد .

جتماع و علماء اإل يؤكد علماءو 5الواقعية الحياة عنف طياته في يحمل الذي المشاهد العنف يقلدون  بينما
األطفال يقلدون أحيانا وبالتفصيل الشديد كل ما يشاهدونه على  ،األطفال وأطباء األعصاب ، أن نفس 

نتباههم مثل العنف و إالتي تثير لمعروضة في البرامج التلفزيونية الشاشة وعلى األخص الظواهر السلبية ا
 .سلوكيات السيئة ،وتطبع تصرفاتهم بطابع العنفاألعمال الوحشية ،التي تهيئهم لكي يصبحوا من ذوي ال

 ت تسبب(، التي  مارلين مونورو) نتحار الفنانة إن نستدل بها قضية أمن بين القضايا التي يمكن  
ذلك ،  بريس( "بول باينير)ولقد تعلمت جريدة  6بالمائة عن األيام العادية . 2,5بزيادة نسبة المنتحرين ب

حتج القراء على صورة نشرتها لولد في إحينما ،  2000من يناير لعام  الدرس في الرابع والعشرون 
حد القراء على هذه حينها أالسادسة عشر من عمره وهو ممسكا في يديه مسدسا ويوجهه لوجهه ، علق 

                                                           
 160،ص 2005، مصر، الجامعية المعرفة دار الحديث، النفس علم في المرجع :العيسوي  الرحمن عبد - 1

2 - Theodore Million; Melvin .j.Lerner, hand book of psychology; personality & social psychology;v5; 

2003 ;p71 

 73-72،ص ص  1998غريب، دار العنف، نحو والتطرف غتراباإل المختار:  هللا عبد خضر محمد - 3

 272عاطف عدلي العبد ،نهى عاطف العبد : مرجع سبق ذكره ،ص - 4

 71المختار:مرجع سبق ذكره ،ص  هللا عبد خضر محمد - 5

6 - L. Rowell Huesmann1 and Laramie D. Taylor,  op.cit ,p399 
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ينبغي على  1لقد صدمني األمر وأخر طالب بأن يعرف في ماذا كان يفكر ذلك الولد .: الصورة قائال 
ن أولياء يكونوا حذرين مع الصور التي تظهر الشخص وهو يقوم بعمل خطير وذلك أل محرري الصور أن

 األمور يخشون أن يقوم أطفالهم بتقليد تلك المشاهد عندما يرونها .

أكدت بوجود عالقة  ، أن معدل الجرائم  قبل وعرض أخبار العنف، أثبتت الدراسات المقارنة      
بث ، وعلى سبيل المثال ( contagion of violence) نتقال العنف إقائمة بينهما وما يعبر عنه عدوى 

،وقد توصلت دراسة قام حتمال تعرض أشخاص آخرين لنفس الفعل إتزيد من  ، نتحار شخصإونشر خبر 
عتداء على من شأنها رفع معدالت اإل، أن عرض جرائم السرقة ، ( 1971 سنة بركيوتزي وماكيليبها )

تزايد عدد عمليات إطالق الرصاص بالمدارس ،  1998-1997عام الدراسي خالل ال  2الممتلكات .
ذلك بأنها قصص مألوفة للغاية دون عرض ، وصفت وكاالت األنباء ، حيث بالواليات المتحدة األمريكية 

 3.السياق للجريمة 

المثير أن التعلم يحدث تغييرا في سلوك الفرد وذلك من خالل العالقة بين ، ( ) دافييد بيرلويذكر
ستجابات ستمرار اإلإسواء كانت هذه العالقة واضحة أم مستترة ويحدث التعلم من جراء ، ستجابة و اإل

أي أن التعلم يتم عندما يكون من ، ستجابة جديدة لمنبه قديم إالسابقة على منبه جديد أو إذا قام الفرد ب
أبرزها تكرار التعرض ، أثر بعوامل عديدة ستجابة جديدة لمنبه وهو مايفسر في إطار العادة التي تتإالفرد 

مع التركيز على قدر الجزاء وتعجيله أو تأخيره ،وكذلك الجهد المبذول للحصول على هذا الجزاء مع 
ستجابة رتباط المثير باإلإإمكانية تأكيد مفهوم عزل الفرد عن التعرض لمثيرات أخرى منافسة أي 

  4المستهدفة .

                                                           
 464ص ، 2012،،1جين فوريمان ،ترجمة محمد صفوت حسن : أخالقيات الصحافة ،دار الفجر للنشر و التوزيع ،القاهرة ،ط - 1

2 - A. Anderson at all ;the infliance of media violance on youth psychological science in the public inters 

vol ;4 ;no3 ;december ;2003  Copyright © 2003 American Psychological Society ,p89   

3 - Donna Killingbeck, op.cit, p186 
 24خالد بن سعود البشر :مرجع سبق ذكره  ،ص - 4
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يف تحدث برامج العنف و الجريمة أثارها في مشاهديه ؟أو ما هي يطرح هو :كالذي لعل سؤاال 
بأن التلفزيون يحدث تأثيره ، وزمالؤها على هذا السؤال ( هيملويت) ميكانيزمات هذا التأثير ؟ أجابت 

 1بالكيفيات التالية .

س اآلراء في حينما تعرض الصور و اآلراء مرارا وتكرارا ،وكلما عرضت البرامج المختلفة نفس القيم ونف-
 الناس كان تأثيرها أشد فعالية .

 ا.ستجاباتهم للوسيلة اإلعالمية عمومإكلما عظم شغف المشاهدين باللون المعروض من المعرفة وتمت -

 كبيرة أهمية تعطيلم ،أنها  ،من بينها نتقادات واجهت بعض اإل، جتماعي اإل التعلم نظريةف وبناءا عليه ، 

 النظرية هذه تؤيد والدراسات المكتسبة، العدوانية النتائج على المرتكزة الدافعية عواملول السابقة الطفل لخبرات

ن حتى ، العدواني السلوك كتسابإ في والمحاكاة التقليد أهمية مبينة كبير، بشكل  أي السلوك هذا يسبق لم وا 

 .2اإلحباط من نوع

 نظرية التطهير أو التنفيس-د

إلى أرسطو ،الذي أشار  تعود بوادر ظهورها ، Hypothèse de la catharsis ( La (مبدأ التنفيس   
إلى أن المسرح اإلغريقي يمكن الجمهور من التنفيس عن مشاعرهم السلبية ،ويقلل من السلوك العدواني 

التي تكمن داخل الناس ، وأنه بمثابة عالج نفسي يزيل الغضب و الكراهية  3والسيطرة على مشاعرهم 
نفعالية الزائدة ،وهي فرصة وعامل و تصريف المكبوتات وشحنات اإلأنفعالي ريغ اإلوهو مايسمى التف

 خرين .لحاق الضرر باألإدون ، لى وضعها الطبيعي إستقرار النفس وعودتها مساعد إل

أن العالقة بين مشاهدة العنف ، تجاه على نتائج بعض الدراسات التي أظهرت عتمد هذا اإلإ  
وترى هذه النظرية في العنف المعروض في 4عدواني هي عالقة سلبية ضعيفة .التلفزيوني و السلوك ال

                                                           
،نوفمبر 79لمتلفزان :جدل الينتهي ،دراسة منشورة بمجلة إذاعة وتلفزيون الخليج ،العدد رحيمة الطيب عيساني : العنف و الجريمة ا - 1

 67،ص 2009

 190،ص 2000 ،األردن، سنة 1ط والنشر، للطباعة الفكر دار نفعالية،واإل  السلوكية ضطراباتاإل يحي:  أحمد خولة - 2
3 - Barbara J. Wilson , op.cit p22 

 101،ص د هللا ،مرجع سبق ذكره صفا فوزي علي محمد عب - 4
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التي من  ، يجابيا يساعد على تفريغ التوترات وتهدئة الدوافع العنيفةإجتماعيا إجهازا ، وسائل اإلعالم 
 1المحتمل أن تتمثل في الواقع .

حتمال إيقلل من  ، م المرئيةأن التعرض لبرامج العنف في وسائل اإلعال، تفترض هذه النظرية     
حساس بالظلم في  السلوك العنيف عند المشاهدين ،حيث أن الفرد من خالل ما يواجهه من إحباطات وا 

 من للتخلص الفرد هذا الماضي في العدوان قاد فإذاحياته اليومية تولد لديه رغبة في إتيان أعمال عدائية ،

 ألي بالنسبة صحيح نفسه يزداد والشيء سوف المستقبل في العدوان إلى لجوئه حتمالإ فإن ، اإلحباط

 2أخرى. ستجابةإ

 حاجاته، إشباع أمام حائال يقف إحباطا يواجه عندما الفرد أن:  ( المليجي حلمي) الدكتور يقول    
 الفرد فيتخذ المحبطة، والظروف األشخاص ختالفإب التوتر زديادإ عن ينجم وقد التوتر، إلى يؤدي ذلك فإن

 ويفشل في التكيف المشكلة؟، متنحيا فيتراجع الشديد بالخوف الشخص يصاب وقد والتنحي، عتداءاإل أسلوب

ن ذلك يؤدي إلى التنفيس عن ذاته و إف ، وعند مشاهدته لصور العنف3)"اإلحباط هذا مواجهة عن ويعجز
طاف إلى تحجيم الشعور بالراحة للتعبير عما يخالج نفسه وما يكبته في صدره ، فتؤدي في نهاية الم

ستنفاد دوافعه إفتمكنه من  ،نفعاليةوهي تخدم حاجات المشاهد اإل، األعمال العدائية في حياته اليومية 
 وميوله العدوانية .

على أساس أن اإلسراف في التعرض لهذه المواد التلفزيونية المتسمة ، أ نتقدت هذه النظرية  
ال يعيشون ي أحاسيسهم، كما أنه يجعل األطففجمودا ورث بالعنف يلهي األفراد عن مشاكل الحياة وي

الى  النظرية تحتاج أحالم اليقظة ويقلدون العنف الذي يشاهدونه، لذلك يرى منتقدوا هذه النظرية بأن هذه 
 4صحابها .أليه إدلة تؤكد صحة ما ذهب أ

                                                           

 -علي عبد الفتاح كنعان :مرجع سبق ذكره ، ص  2551

 211،ص  2002األردن عمان، والنشر، للطباعة الفكر دار العام، النفس علم عدس:  الرحمن عبد قطامي، يوسف - 2
 91سنة،ص دون ، بيروت العربية، النهضة دار ط، المعاصر،د النفس علم المليجي:  حلمي - 3

4 -Florian Houssier, 1 : Florian houssier, la violence de l'image, éditions in presse, paris, 2008, pp38-39 
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، لك صحيحا من إدعاءات التطهير ومزاعم التنفيس بقوله :ربما لو كان ذ( ، يوزال روجات )سخر
ألدى تعريض المجرمين ألفالم العنف و القتل إلى التقليل من عدوانهم وعنفهم ،ولكن العكس هو الصحيح 

 2حيث أخذ النظرية  بحذر شديد .، ( سيمور فايشباخ)ونفس األمر ذهب إليه الكاتب 1.

 

 

 

 

 : خاتمة 

اللفظي –المادي كافة أشكاله )بتفيض وتعج بالعنف  ، مايجب التأكيد عليه أن الشاشة الصغيرة     
ظر ،بالن،لكن تأثيرات ذلك وفق النظريات المفسرة التي عرضناه على المشاهد تبقى نسبية ( الرمزي –

 لحجم وحدة اإلنتقادات التي تعرضت إليها .

ألن مجال العنف تتداخل فيه عدة عوامل ، بيولوجية إستنادا إلى اإلبحاث و الدراسات الميدانية ،  
ون التلفزي اليمكن تحميل الشاشة أو،واالطار االجتماعي والثقافي الذي ترعرع فيه الفرد ، وبتالي   ونفسية

ص ن التلفزيون قد يعطي فر إبمعزل مايحدث من جرائم وعدوان وسط المجتمع ،وبتالي فما الطاقة له ، 
ف بنفس األسلوب لى رصيد سلوكه و يعزز ويدفع بعض األشخاص الى تقليد العنإومجال للتعلم ليضاف 

ع لمجتمنتاج العنف القائم وسط اوالطريقة ومحاكاة الفعل على أرض الواقع ،وليس سببا مباشرا ووحيدا إل
ك للبرهنة على أن الشاشة تعد عامل من عوامل تعزيز السلو والمبرارات و الشواهد التاريخية كافية 

ط سلسلة الجرائم التي باتت ترتكب وساإلنحرافي وليس عامال رئيسيا كما يعتقد البعض ،بانها سبب ل
 المجتمع .

                                                           
 69رحيمة الطيب عيساني :مرجع سبق ذكره ، ص - 1

2 - Peter Winterhoff-Spurk,  op.cit. p56.  
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إن العنف الممارس وسط المجتمع هو عنف مرتبط باإلنسان،  الذي عرفه منذ األألف السنين ، قبل    
تنشئة الذي باتت توكل له كل التهم ومشجب لتعليق كافة  صور الفشل في تربية و إختراع جهاز التلفزيون 
لقران اص العنف الدامي في التاريخ تعود إلى األزمنة الغابرة ،إذ يسجل ،ولعل قصالفرد على أسس سليمة 

فجر تالكريم قصص عديدة ، لعل من بينها صراع الدامي الذي وقع بين األخوين )هابيل و قابيل ( ،ومنه 
العنف المجتمعي على مصرعيه ،ليصبح مع مرور الوقت ظاهرة في شتى الميادين و المجاالت سواء 

مة العا ي األزقة و الشوارع ،في المؤسسات التربوية و الجامعية و األسرة وغيرها من فضاءاتالرياضية ،ف
 و الخاصة .

 

 

 

 خالصة 

نحصرت في إرتفاع في نسبة مشاهد العنف عبر التلفزيون ،، إشهدت السنوات القليلة الماضية        
مثيلية تبأنها مشاهد على دراية متلقي ال يفترض أن يكون وهي مشاهد ، البداية في األفالم و المسلسالت 

لعنيفة تلك المشاهد ا،  التخوف وعدم اإلطمئنان  ، لكن ما يعبر عنو الترفيه عن الذات هدفها التسلية 
،بل أضحت  التأويل أو الخيالعنفا منقوال من الواقع إلى الشاشة اليقبل  القصة الخبرية  منها التي تنزف 
على الشاشة مهوسة بنقل أشكال وصور الموت ي هي مجال دراستنا ، خصوصا العربية التالفضائيات 

 دون تردد أو، على المباشر ،مستفيدة من التقنيات الحديثة في اإلرسال و العرض على مدار الساعة 
 نفجارات إذ تكرس ألحداث القتل و اإل حساس ببشاعة الصورة وتأثير الكلمة ،إيختلجها 

من أكثر )ز على األخبار وترتيبها من حيث األولوية للمواضيع الدامية و الدمار و الصراعات ،والتركي
بين ، ستقطاب و المشاهدة وتثير نوازع عاطفية حالة من اإل  حداثإمن شأن ذلك ، قل عنفا (ألى إعنفا 

هتمام والمتابعة و المعالجة يجابية بنفس القدر من اإلخبار اإلدون حصول األ القبول و الرفض ،
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وال يمكن أن نتجاهل حقيقة دور بعض ،  لى جانب المساحة الزمنية المخصصة للتغطيةإعالمية اإل
 نتقاء بعناية ما يعرض من صور وعبارات للتأثير على المتلقي  .وسائل اإلعالم في اإل

 تأتي إلشباع فضول المشاهدين، يحاجج بذلك المشرفون على الفضائيات أن األخبار السلبية  
 تغطية األحداث ،لكن يستغل مالك القنوات و المحطات التلفزيونية فضول ورغبة،وتكرس حق  متابعة 

 من جهة و نسانية لتحقيق عائد مادي والسيطرة على عقول الناس على حساب المشاعر اإل، الجمهور 
حدود عطاء أهمية قصوى لإ دون ، عالمية التي تتبع أجندات محددة فتتاحي للمؤسسة اإلمايمليه الخط اإل

 جتماعي .نعكاسات ذلك على المحيط اإلا  التأثير على المتلقي نفسيا و  وحجم

يعود لألوضاع السياسية و ،  الفضائيات العربية رتفاع نسبة تغطية أخبار العنف عبر إإن     
ت نتشار الحروب وموجاإ فضال على  الوطن العربي تحديدا ، قتصادية التي يعرفها جتماعية و اإلاإل

تيجة نجتماعية و الصحية ر القبلي و الطائفي وظهور بؤر النزاع إلى جانب المأسي اإلالتناح واإلرهاب 
رة ن كانت هذه المشاكل والنزاعات المذكو ا  الفقر المدقع الذي تعاني منها عديد الشعوب المضطهدة ،و 

ها قلتصال زادت في إظهارها وسرعة نإال أن تكنولوجيات اإلعالم و اإل، موسومة عبر التاريخ البشري 
زايد في المطروحة حاليا ،لماذ هذا اإلهتمام المتشكالية  ،لكن اإلفيها ستثمار ا  ،والمساهمة في تكرار و 

ي تغطية اخبار العنف على حساب باقي المواضيع التي من شأنها خدمة وترقية المجتمع ،مثلما هو جار 
 في كثير من البلدان المتقدمة ؟

ابط و القواعد المهنية التي تضبط الممارسة اإلعالمية إن اإلشكال يتعلق أساسا في غياب الضو 
بعين  ضمن البث الفضائي العربي ،التي تفطنت إليه وسائل اإلعالم في البلدان الغربية التي أخذت 

الحسبان ،زاوية التغطية وأهمية الموضوع وتأثيرات ذلك على المشاهد وفق ما تتطلبه القيم الخبرية ومراعاة 
وعليه البد أن نحدد في ضرار بحق المواطن في متابعة األخبار .الصحفية دون اإل ألخالقيات المهنة

مفهوم أخالقيات المهنة الصحفية ،اإلعالم بين الحرية و المسؤولية اإلجتماعية  الفصل الرابع من الدراسة 
اإلعالمية ،حتى يتسنى لنا فهم موقع بث الفضائي العربي من كل ذلك ،سماته ومميزاته ،طبيعة الممارسة 

،لماذا تأخرت الفضائيات العربية من ضبط مجال الممارسة وفق قواعد مشتركة   وواضحة حتى نتالفى 
 التجاوزات المرتكبة ،ماهي أسباب ودوافع تأخر ترتيب البث ،عما هو جاري في الدول المتقدمة .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس:

    أخالقيات اإلعالم ،ماهيتها  جذورها
 عبر الفضائيات العربيةو ضوابطها 
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 الفصل السادس : أخالقيات اإلعالم ،ماهيتها ، جذورها و ضوابطها عبر الفضائيات العربية 

: تمهيد            

       إن جوهر أخالقيات اإلعالم،  يقودنا إلى عنصرين أساسين هما،  مبدأ الحرية       
دأ الحرية ، فتح المجال واسعا و المسؤولية اإلجتماعية في اإلعالم ،حيث يرسخ مب   

إلمتالك وسائل اإلعالم،  بدون قيود أوشروط وعدم تضييق على الممارسة اإلعالمية  مهما 
بلغت سهام النقد ،مع إحترام بطبيعة الحال معتقدات الناس وعدم القفز على األعراف 

ستفزاز مشاعر الجمهور وعدم تعريض األخالق العامة  والتقاليد التي تهدد إستقرار المجتمع وا 
 للخطر .

، نهاية أربعينيات القرن  نظرية المسؤولية اإلجتماعية بناءا على ذلك،  جاءت    
الماضي،  كرد فعل طبيعي لسوء إستخدام مفهوم الحرية من قبل مالك وسائل اإلعالم ، 
اللذين يستغلون نفوذهم اإلعالمي من أجل تحقيق أهداف خاصة ،حيث تم تدعيم ذلك 

ة قانونية )تشريعات إعالمية( ، ،مبدءها أخالقي وسندها الضمير اإلنساني ،تعتبر بمنظوم
 كمظلة تحوي ويحتمي بها الجميع .

 المبحث األول :مفهوم أخالقيات اإلعالم  
تحقيق التماسك ومنتهها غايتها  ، ت البشريةإن القيم والمثل األخالقية وجدت في مختلف المجتمعا    
 ل معيار يقاس به الصواب و الخطأتوازن وضبط السلوك بين أفراد المجتمع ،كما تمثنسجام و خلق الواإل
  1هو بحد ذاته مصطلح إشكالي لكونه .، لألخالق صطالحيقبل عرض المفهوم اللغوي و اإل ،
هل هي  هل مرجعتيها دينية أم معرفية أو وصفية ؟وماهي مبادئها، إشكالية تحديد مفهوم األخالق ذاتها -

 أم ال ؟ ملزمة

                                                           
 98،ص 1،2011ر والتوزيع عمان ،طعطا هللا شاكر : إدارة المؤسسات اإلعالمية ،دار أسامة للنش-1
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جراءات تنظيمات- ف تحدد مسؤولية كل طر  ، إشكالية ترجمة هذه األخالقيات إلى قوانين وأخالقيات وا 
 بدقة ،وماله  وما عليه ،مايجب أن يقوم به أو يمتنع عنه .

وماهو أخالقي  -الصحافي –ضرورة التفريق مابين ماهو أخالقي محض أي يرجع إلى ضمير الفرد -
 بة و العقاب .قانوني يخضع للمحاس

  ( يتيكإ )نجليزية كلمة أخالقيات للغة اإلأعطت اليونان القديمة أن ، تشير األبحاث و الدراسات        
على فضيلة ، وتعني الروح ،حيث يستند على نظام التفكير األخالقي  (  يتوإ)وهي مشتقة من اليونانية 

ولفظة  1ن المقرر أن تمارس كعادة مدى الحياة .ن الفضيلة كان مأل، بدال من القواعد  ، الفرد وشخصيته
ن اإلنسان يسعى إوبتالي ف 2"تعني الطبائع الشخصية الناتجة عن العالقة بين الرغبات و العقل  ، تيك(إ )

ندفاع وراء رغباته الشخصية بتعاد عن األهواء والغرائز والتصرف بعقالنية وعدم اإلإلى الخير العام واإل
 . اآلنية 

 بعنصر األخالق منها مدرسة كل ربطت رئيسة مدارس ثالث إلى ، لألخالق رؤيتهم في الفالسفة سمنقإ     

 ، األخالق (إيمانويل) ربط بينما نفسه، الفاعل الفرد بطبيعة ترتبط األخالق أن رأى (فأرسطو)  معين،

 3النفعية . مذهب "لاألفعا بنتائج مرتبطة فهي (، ميل ستيوارت جون  )بحسب  األخالق أما الفعل، بطبيعة

، بأنها المبادئ و القواعد المنظمة للسلوك اإلنساني  ، جاءت كلمة األخالق على ضوء اإلسالم     
يحددها الوحي لتنظيم حياة اإلنسان وتحديد عالقاته بغيره على نحو تحقيق الغاية من وجوده في هذا 

مثلما جاء ،  4ث عن الفضائل الخلقية صراحة تتحد، أية  300،وقد ورد في القران الكريم أزيد من العالم 
كما 5" والخلق بضم الالم بمعنى السجية .4"سورة القلم ،اآلية  نك لعلى خلق عظيما  "و  قوله تعالىفي 

                                                           
 47جين فوريمان :مرجع سبق ذكره ،ص  - 1

  14،بيروت ،ص  1جورج صدقه : األخالق اإلعالمية بين المبادئ و الواقع ،مؤسسة المهارات للكتاب ،ط- 2

 23،ص هزوان الوز :مرجع سبق ذكره  - 3

وتطبيقاتها في أنظمة المملكة العربية السعودية ،مكتبة العكيبان للنشر عصام بن عبد المحسن حميدان :أخالقيات المهنة في اإلسالم  - 4
 22،ص2010، 1الرياض ، ط

 .203، ص 2005، 4بن منظور: لسان العرب ، دار صادر ،بيروت ، ط إ - 5
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فالخلق سمة و صفة ثابتة 1حديث عن الفضائل الخلقية  2200أكثر من ، وردت  في السنة الشريفة 
به اإلنسان السوي اليتغير خلقه بتغير المواقف واألحوال  وليست مصطنعة  أو متغيرة فهو طباع يتصف

وعلى ضوء ذلك فكلمة خلق وجمعها أخالق هي عربية أصيلة في اللغة العربية وأكثر من ، والظروف 
 2حتفظت بمعناها األصلي إلى اليوم .إذلك فقد 
وارها ووظائفها وأد مهما تعددت مجاالتها، قاسم مشترك لكافة المهن  ،ويعتبر الخلق )بضم الخاء ( 

ستوضح وعليه البد أن ن، جتماعية بصفة عامة ، ولعل من بينها مهنة اإلعالم أو الصحافة في الحياة اإل
 أمرين :

تصالية أو في حد ذاته ونعني هنا القائم بالعملية اإل3:تستهدف الشخص  )ethic("  يكإتاألخالق " -أ
 لفاعلين في باقي المهن األخرى .الذي يعد مجال بحثنا وينطبق على باقي ا ، الصحفي

هي مجموع الواجبات التي يحددها المهنيون في ممارسة ( ،  déontologie) :المهنة أخالقيات -ب
فهي النطاق 5وتعرف بأنها مرادفة لألخالق المهنية لمهنة معينة .4مهنتهم ،ومعناه علم الواجب 

نزاهة والصدق في العمل الخاص بأي مهنة تشترك في بعض القيم األساسية كالحرية ،وال
 في تتجمع  وممارسات تعليماتهي عبارة عن ،والخدمة المجتمعية وغيرها من القيم السامية .و 

ولكن ليس لها جهاز إداري أو  أخالقيانفسها. وهي ملزمة  المهنةأو قواعد تضعها  تشريعات
وهي عبارة عن بيان  تتبناه مؤسسة لتوجيه أعضاءها 6تكون مصحوبة بعقوبات  ، ونادرا  ماقانوني

تجاه الصحيح والالزم الذي ينبغي ألي إعالمي أن يسلكه بدون تحدد اإل ةالمعايير المثالية وبوصل

                                                           
 23عصام بن محمد عبد المحسن حميدان:مرجع سبق ذكره ،ص - 1

 41،ص 2001رات دراسات الوحدة العربية ،محمد عابد الجابري: العقل األخالقي العربي ،منشو - 2
3 - Civard-Racinas, Alexandrine. “La déontologie des médias. Principes et pratiques ». Ed. Ellipses. Paris 

2003. (p.4) 

4 - Bernier, Marc-François. « Ethique et déontologie du journalisme ». Ed. Les Presses de l’Université Laval. 

Canada, 2004. (pp. 50-52). 

 40،ص 2009األردن ، -مصطفى حسيبة : المعجم الفلسفي ،دار أسامة للنشر و التوزيع عمان-5

حترام أخالقيات الممارسة الصحفية الحالة اللبنانية"، ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي ا  نهوند القادري عيسى: معضلة التوفيق بين حرية التعبير و  - 6
 .6، ص 2009قيات الممارسة الصحفية في عالم متحول، تونس، معهد علوم إال عالم واالتصال ومؤسسة كونراد أدينارو، أخال
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جتماعية أو وخز ضمير ،فالحرية تقابلها المسؤولية من حيث تزويد المتلقي بأخبار إمتاعب 
حة مجال واسع صادقة دقيقة ،متوازنة بدون تحيز أو إقصاء لوجهات النظر ،من شأنها إتا

تخاذ قرارات صائبة وسليمة ،وهو جوهر إحتى يتسنى له ،للجمهور في فهم الخبر وخلفياته 
جتماعية في اإلعالم بل صميم ماتنادي به نظرية المسؤولية اإل ، أخالقيات المهنة الصحفية

عليه ،تمثل ورقة طريق إرشادية للصحفي الذي يكون بين سلطة ضميره والبنود أو العقد المتفق 
 بين أهل المهنة الذي يحدد حقوق وواجبات الصحفيين . 

على الرغم من وجود ماليين األشخاص يعملون في مجاالت : بالقول  (شون ماك برايد )يذهب   
عتبار وظيفتهم التعتبر وظيفة إهتمام خاص ،بإن الصحفيين يحظون بإف ، تصال بطريقة أو بأخرى اإل
بل هي أكثر من مهنة، 1درتهم على التأثير على األفكار و اآلراء .بل تتعدى إلى ق ، جتماعية فحسبإ

هدفهم األول العمل على رقي ، ر رسميين يوهي شيء بين الفن والعبادة، والصحفيون خدم عموميون غ
بحيث تكون الصحافة عاكسة لتوجهاته ، وتطويره والمساهمة في تنميته ودفع عجلته إلى األمام .2المجتمع 

 الدفع بالمجتمع نحو المجهول . وآفاقه وليس 

 جذور وتطور مواثيق أخالقيات اإلعالم المبحث الثاني :
جل ضمان حريتها في نقل ومتابعة أكافحت من ،إن وسائل اإلعالم على مر األزمنة و العصور     

يتأتى ذلك إال بنضال مستميت من قبل مهني القطاع ،متحدين السلطة السياسية وبعض ن األخبار،ول
 زء عنعراف و التقاليد المجتمعية التي تقيد العمل الصحفي ،لكن هذه الحرية المكتسبة والتي التتجاأل

 .بمصداقية ومستقبل المهنة الصحفية  أضرتشهدت عدة خروقات أخالقية ، الحقوق األساسية لإلنسان 
يت رتيب البتجلت المخاوف والتحذيرات مع مطلع القرن العشرين من قبل المهنيين أنفسهم بهدف ت

 الداخلي على أساس قواعد سليمة تضبط الممارسة اإلعالمية وتهذب أداء الصحفيين .
أضحى ال وجود لها في الواقع الرأسمالي ، بأن نظرية الحرية الحالية ، نتقادات مجمل اإل صبت   

اللذين  لباحثين احتكارات الرأسمالية المتوحشة و الشركات العابرة للقارات ،ولعل أبرز ،حيث بلعتها اإل

                                                           
،ص 1981شون ماك برايد وآخرون : أصوات متعددة وعالم واحد ،االتصال و المجتمع اليوم وغدا ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ،- 1

487 
 .24، ص 2009: أساسيات الصحافة في القرن الواحد والعشرين ، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة، محمود علم الدين - 2
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في الشق المتعلق بوظائف أجهزة اإلعالم في ظل النظم 1. (ثيودور بيترسون  )نتقدوا نظرية الحريةإ
 :في مايلي نفالت دور وسائل اإلعالم على ضوء نظرية الحرية إالتحررية الرأسمالية ،وقد ساهم 

 تعريض األخالق العامة للخطر . -
 تافهة من أجل اإلثارة و تسويق المادة اإلعالمية.المبالغة في األمور السطحية و ال -
 هتمام بإثارة ومتابعة القضايا الخاصة على حساب القضايا المجتمعية .اإل -
 توجيه الرسالة اإلعالمية وفق المنطلقات والرغبات الشخصية لمالك وسائل اإلعالم .-
 تدخل اإلعالن وتأثيره على سياسة التحريرية .-
رتقاء بالمهنة بعدما تجاه ينادي بضرورة اإلإادات الموجهة لنظرية الحرية ،ظهر نتقعلى ضوء اإل   

واخر أتهدف لجعل الرأي العام رقيبا على آداب المهنة ، كان ذلك  في ، سم حرية التعبير إأسئ إليها ب
اجت ر  بعدما، تجاه األخالقي في الصحافة القرن التاسع عشر و بدايات القرن العشرين ،حيث برز هذا اإل
 .الصحافة الصفراء أو ) البنس (على حساب الصحافة الرصينة 

( أن المشروع التنوير األوروبي لبناء مجتمع علماني متحرر من ماكنتير وهبريماسيرى )
وعليه ظهرت البوادر األولى تتشكل في الواليات المتحدة 2فتراضات الدينية قد فشل .اإلأو األخالقيات 

في اإلعالم،معتبرة الحرية  نظرية المسؤولية االجتماعيةة جديدة أطلق عليها األمريكية في سياق نظري
 حدهم عن األخر لضمان إعالم مسؤول وملتزم تجاه المجتمع  ،أاليمكن فصل ، حق وواجب ومسؤولية 

 اإلنفعال وا عالم الجمهور والترفيه عن البعيد الموضوعي النقاش مستوى  رفع إلى النظرية كما تهدف
 3األخرى. جتماعيةاإل األهداف جانب إلى الربح،  على والحصول

 األميركية كانساس والية في صدر أخالقي ميثاق أولأن ، تشير األبحاث و الدراسات اإلعالمية     
 الصحف تحرير لرؤساء األميركية الجمعية تبنت،  1922 عام وفي ،1910 عام المحررين رابطة عن

 حمى قد األميركي الدستور في الرابع التعديل أن ديباجته في جاء، "  الصحافة قانون " سمإب عرف ميثاقا
 محددة مسؤولية يضع األمر هذا لكن للمواطنين، دستوريا حقا بذلك فكفل عليها، تعد أي من التعبير حرية

                                                           
 59،ص 1،2012عمان ،ط–بسام عبد الرحمن المشاقبة : أخالقيات العمل اإلعالمي ،دار أسامة للنشر و التوزيع  - 1

 292،ص2007لتوزيع ،القاهرة ،سليمان صالح : ثورة االتصال وحرية االعالم ،مكتبة الفالح للنشر و ا- 2

 225،ص 1،2010حجاب محمد منير : نظريات االتصال ،دار الفجر للطباعة و النشر القاهرة ،ط- 3
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 إلى التوصل أيضا منهم تتطلب بل فقط، معرفة وذوي  مجتهدين يكونوا أال" بحيث الصحفيين كاهل على
عتبر نموذجا ومعيارا يشجع على إ وقد "1للصحفي الفريد لتزاماإل مع يتفق والكرامة األمانة من مستوى 

 2الوصول إلى أعلى مستوى من األداء األخالقي و المهني .
أربع دراسات بارزة على شكل كتب وهي مبادئ ، ظهرت على ضوء التجاذبات اإلعالمية     

( وليام جيبونز )، وأخالقيات الصحيفة من تأليف 1924سنة  (  كاسباد يوست) تأليف من الصحافة 
و جمعية الصحفيين  1923كما تبنت الجمعية األمريكية لمحرري الصحف في عام  ، 1926سنة 

مجموعة  3من قبل العديد من الجمعيات الصحفية. وكذا 1926المحترفين "سيجما دلتا ستي "في عام 
بأن يؤدي عمله  ، يفت لها مبادئ أخرى تلزم الصحفيضأ،حيث  1973مبادئ أخالقية ،تم تعديلها سنة 

نصاف وفقا للمعايير التالية .  4بذكاء وموضوعية وبدقة وا 
 تجسيد حق الجمهور في معرفة األحداث .تهدف ل: المسؤولية-1
 اليجوز التعدي عليها .و :تعد حق من حقوق الشعب وجب حمايتها  حرية الصحافة-2
ه من رر من أي التزام تجاه أي جهة إال التزامه نحو الجمهور وتمكين:على الصحفي التح األخالقيات-3

 شتراك السياسي .معرفة الحقيقة و عدم تلقي الهدايا ،وشغل منصب ثان ،اإل
 :التأكد من صحة المعلومات وتجرد من اآلراء الشخصية . الدقة والموضوعية-4

 . حترام الالئق للناس أو الجمهور:يتوجب إظهار اإل اإلنصاف-5
ين ن الصحفينتهاكها من أجل حماية رابطة الثقة المتبادلين بيإ:ضرورة الوفاء بهذه القواعد وعدم العهد -6

 األمريكيين و الشعب األمريكي .
شهدت هي األخرى أول تقنين في مجال أخالقيات المهنة الصحفية ، بأوروبا وفي فرنسا تحديدا    

من حيث المحاور الكبرى ، ها كثيرا عن المواثيق األمريكية التختلف مواده  المتفق علي،   19185سنة 
                                                           

نحراف في المجتمع العربي ،مركز الدراسات عصام سليمان الموسى : الضوابط المهنية و األخالقية اإلعالمية لمعالجة الجريمة و اإل  - 1
 7،ص2005أفريل  13-11الخرطوم –لعربية للعلوم األمنية ،ورقة مقدمة إلى ندوة اإلعالم و األمن والبحوث ،جامعة نايف ا

2 -henry Schultze marcel ,guide pratique du journalisme ,in jrim en France ,paris,1999,p140 

 143-142،ص ص 2010، 1عمان ط–جتماعي ،دار أسامة للنشر و التوزيع األردن سناء محمد الجبور : اإلعالم اإل - 3

 29،ص 1983عالء أبو النجف : النقابات المهنية في العالم ،دار األنوار للنشر ،عمان ،- 4

5 -Brahim brahimi ;le droit a l information ,edition saec –libert 2002,p15 
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تحت مسمى ،  1967فريل أ 28 ثم في  1938الذي تم تعديله بعد ذلك على مرتين في سنة ، المتبناة 
،حيث يتقدم في حالة  (قانون الشرف للفيدرالية الوطنية للنقابات و الجمعيات المهنية للصحفيين الفرنسيين)
لذي أخل بشرف مهنته أمام نقابة الصحفيين للدفاع عن نفسه والتقبل الشكاوى المعروضة تهام الصحفي اإ

نتهاك لمبادئ و أخالقيات المهنة المنصوص عليها في إبل يعالج تلك التي جاء فيها ، أمام العدالة 
ة كما اليجب على الصحفي قد صدر في حق المعني عقوبة مخل، الميثاق و المتعلقة بالضمير المهني 

 بالشرف أمام العدالة .
 تمت حيث، التشيكوسلوفاكية  براغ مدينة في الصحافة تحادإل العالمي المؤتمر عقد  1936 سنة في   

 1939 سنة للصحفيين العالمي تحادلإل السابع المؤتمر ذلك بعد جاء ثم ووظائفها، الصحافة مهام مناقشة
 بالموضوعية الصحفي تحلي ضرورة على ركز الذي "الصحفي شرف عهد" ليضع الفرنسية ،  (ببردو)

 .1المجتمع إزاء مسؤولياته وتحمل
 قانون  أول صدر حين،  م 1864 سنة  إلى ، األولى اإلعالم ترجع قوانينبالوطن العربي     

 عن العربية الدول ستقالل، عقب إالعزيز عبد السلطان عهد في العثمانية الدولة في والمطبوعات للصحافة
 عام حتى األردن مثل دولة في به معموال،  1909 عام صدر الذي العثماني القانون  بقي ثمانية،الع الدولة
مواثيق الشرف اإلعالمي  عرفت مصر و 2والنشر. للمطبوعات أردني قانون  أول صدر حين،  1953
1960.3  

جتماعية لعدة أسباب تاريخإال في العقود المتأخرة العالم العربي لم يعرف هذه المواثيق إن     ية وا 
 ة مايلي :خالل العقود األربعة الماضي الوطن العربي أبرز التنظيمات المهنية التي عرفها لعل ،و وثقافية 
الحادي والعشرين من شهر  فيهتم منذ نشأته األولى إ : تحاد العام للصحفيين العربدستور اإل –أوال 

 ، معتبرا ين العرب حيال مجتمعاتهم ودولهم جتماعية للصحفيبتحديد المسؤولية اإل،  1964كانون الثاني  
 4هذه المسؤوليات ملزمة للصحفيين العرب :

                                                           
 24،صهزوان الوز : مرجع سبق ذكره  - 1

 .30 ،ص 1997عمان، تاريخ األردن، لجنة منشورات ، )1997 – 1920 (ةاألردني الصحافة عصام: تطور الموسى- 2

 73بسام عبد الرحمن المشاقبة :مرجع سبق ذكره ،ص  - 3

 224المرجع نفسه ،ص - 4
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خى أيا كانت الطريقة التي يتبعها في الكتابة و التعبير عن رأيه يجب أن يتو ، أن الصحفي العربي -
 األمانة في بسط اآلراء وتفسيرها و إال يستهين بالتبعات التي يتحملها وهو يؤدي واجبه .

 ن يراعي المصلحة العامة في كل مايقدم للرأي العام .أ-
 .أن يكون حريصا على أال يشوه أو يخفي بأية طريقة من الطرق عمدا الوقائع الصحيحة -
تحتم عليه أال يسعى مطلقا وراء المنفعة الشخصية ، أن شرف المهنة الصحفية ، عليه أن يعرف -

ثارة إر أو ي ال تستند إلى دليل أو انتحال أقوال ونسبها للغيفتراء و التشهير المتعمد أو التهم الت،فاإل
    اآلداب بتذال و الخروج عننحالل و اإلبالكتابة أو الرسوم أو بأية طريقة أخرى أو إشاعة اإل، الغرائز 

في رتكابها وكل ذلك يتنافى مع ميثاق الشرف الصحإو األخالق العامة أو وصف الجريمة بطريقة تغري ب
. 

 ، موادها  منبثقة من الشريعة اإلسالمية  العربي الوطن في اإلعالم مواثيق نإف العموم، وجه ىعل    
 جلسم ميثاق يشير كما والتعليمية؛ والثقافية الروحية الحياة جوانب في الزاوية حجر مبادؤه تعتبر ،

 في التلفاز شاتشا على تعرض التي األجنبية البرامج أن إلى،  1993عام  الصادر الخليجي، التعاون 
 والثقافية جتماعيةواإل اإلسالمية القيم إلى إساءة أي تتضمن أال يجب المجلس أقطار

األثر البالغ ، ونتائجها  هيتشنزلجنة المسار الذي حققته ، أن عالمية بحاث و الدراسات اإلتشير األ.1   
جاء حيث ، بل تعدها إلى أوروبا  ،ليس بالواليات المتحدة األمريكية فحسب الصحفية ، رتقاء المهنة إفي 

مدافعا عن حرية الصحافة ،محذرا في نفس ،  1947رئيس جامعة شيغاغو ،(Hutchins هيتشنز ) تقرير
جتماعية الوقت من األخطاء التي تقع فيها ،مؤكدا على أن حريتها التخول لها اإلخالل بمسؤوليتها اإل

التي كانت تركز على ، تهام للصحافة إن الئحة وكان التقرير عبارة ع. 2عتبارها خدمة عمومية إب
نه إذا لم يكن للصحافة أالتي تستهدف جذب القراء بدال من إبالغهم ،وحذر التقرير من ، القصص المثيرة 

 3هدف اإلصالح ،فإنها قد تواجه التدخل الحكومي .

                                                           
 9عصام سليمان الموسى :مرجع سبق ذكره ،ص - 1

2 - Francis Balle, Médias et Sociétés ,Paris: Montchrestien, 1999, 9éme éd., p. 283–284 

 60جين فوريمان ،ترجمة محمد صفوت حسن :مرجع سبق ذكره ،ص  -3
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 نا  و  الصحافة بحرية الوعد تحقيق في فشلت ، الحرة  السوق  أن عن لجنة هوتشنز عبرت
 في األفراد و الجماعات والجماعات المتنوعة فرص تقليل إلى أدت التكنولوجية و التجارية قد التطورات 
 الصحافة فشل إلى و الصحافة أداء معايير هبوط إلى أدت كما النشر، بحق السوق والتمتع إلى الدخول

 إمداد على قدرات الصحافة اقصتن إلى باإلضافة جتماعية ،و اإل المجتمع األخالقية حتياجاتإ تلبية في
  .1بالمعلومات المجتمع
تحدة نتقادات الحادة لواقع الممارسة اإلعالمية بالواليات الملى جملة من اإلإاللجنة وخلصت  

يقة افها الضهدأ تخذت الحرية المطلقة مطية لبلوغ إالتي ، حتكارات الرأس مالية األمريكية التي التهمتها اإل
ين جتماعية في اإلعالم وهي نظرية توفقية ب،متبنية بذلك نظرية المسؤولية اإل على حساب المجتمع ،

 ريعاتلتزامات األخالقية التي يفرضها الضمير اإلنساني و ما تتضمنه التشالحرية في أوسع نطاقها واإل
 اإلعالمية المتفق عليها .

الصحافة ة وعهد جديد لمهنة مرحل، نهاية األربعينيات وبداية الخمسينيات القرن الماضي  رسمت    
،   مام فئات المجتمع ،يتطلع لخدمته وترقيته، أعالم نزيه ومسؤول قائمة على مبادئ واضحة إل،مهنة 

 بوضع آليات جديرة بالمراقبة ومتابعة أداء ماتنشره وتبثه وسائل اإلعالم.
سنة ، المملكة المتحدة  يجابي لهذه النظرية قد تبنتهتشير الدراسات اإلعالمية إلى أن األثر اإل  

ملكية ودعت العاملين في لجنة تشكيل  ،حيث تم على الفور 1949عقب نشر نتائج اللجنة  1949
قد أسست النواة األولى ،  (لجنة هوتشنز)وتكون بذلك  2جتماعية .الصحافة إلى تحمل مسوؤلياتهم اإل

بناءا ،  (A Free and Responsible Press )بعنوان صحافة حرة ومسؤولة، جتماعية لنظرية المسؤولية اإل
 على نتائج التحقيقات والدراسات الميدانية :

قلل  قد زاد من أهمية اإلعالم للجماهير من ناحية، لكنه ، أن التطور التقني في مجال الصحافة -1
 من فرص مشاركة أفراد المجتمع في التعبير عن آرائهم من ناحية أخرى.

جتمع، ستخدامه وشوهوا صورة الفئات األخرى في المإم قد أساؤوا أن الذين تولوا مسؤولية اإلعال -2
 ولم ينجحوا في تقديم خدمة موضوعية تلبي حاجة المجتمع.

                                                           
1 - Merri. C. john. ; Global journalism. London, longman., 1983,p76 

 103،ص 2010سليمان صالح: أخالقيات اإلعالم،مكتبة الفالح للنشر و التوزيع القاهرة ،- 2
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إن هي  –أن وسائل اإلعالم أصبحت ترتكب ممارسات يرفضها المجتمع مما يحتم عليها  -3
 أن تخضع لقوانين معينة تضبط هذه الممارسات الخاطئة. –ستمرت في ذلك إ

ظهرت  -الفصل من الدراسة  -ءا على جملة التجاوزات و الخروقات مثلما تطرقنا اليه في هذابنا
ت وواجبا تتطلع إلى التزامات ، لترسخ مفهوم الحرية المسؤولة ، جتماعية في اإلعالمنظرية المسوؤلية اإل

و من حيث ضبط سلوك وتعامالت وتصرفات اإلعالميين على صعيد المضمون ، تجاه المجتمع 
 عالمية .الممارسة اإل

تعزيز الثقة ومصداقية تهدف هذه المدونة إلى  ضبط سلوك وتعامالت وتصرفات اإلعالميين: -أ
الصحفيين في حقل اإلعالم و اإلتصال ،من خالل تهذيب سلوكهم وتصرفاتهم حيال عدم قبول هدايا 

ن أي يمكن المنافسين أو األعمال التثانوية مع واغراءات قد تسئ اليهم والى المهنة برمتها و قبول وظائف 
،كما يتجلى نخراط في النشاط السياسي بخالف التصويت عدم اإل،فضال عن كل ذلك وجب تشملها 

ي فعدم اإلعالن علنا عن آراءهم بشأن قضايا مثيرة للجدل ضبط سلوك وتعامالت وتصرفات االعالميين ب
 األخبار.

ف حترام معتقدات الناس وعدم القفز على األعراإإلى :تهدف  مضمون المادة اإلعالمية المقدمة -
ستفزازستقرار المجتمع ،و إوالتقاليد التي تهدد   مشاعر الجمهور . ا 

 :1يلي في ما  جتماعيةاإل المسؤولية لنظرية األساسية المبادئ ( ماكويل) يلخص 
 .المجتمع تجاه لتزامات معينةإإالسهام ب األخرى  اإلعالم سائلو و  للصحافة-

 مات المعلو  لنقل ، المهنية حترام المعاييرإ خالل من ،اإللتزامات  هذه تنفيذ لوسائل اإلعالم كنيم-
 .والتوازن  والموضوعية والدقة كالحقائق

 نفسها ذاتيا . لتنظيم المبادرة وسائل اإلعالم على-
 ةجتماعياإل  والفوضى والعنف الجريمة على يشجع ما نشر وسائل اإلعالم تجنب على يتوجب-
 .لألقليات إهانة أي توجيه عن اإلمتناع و 
 .الرد اآلراء وتحترم حق تنوع تعكس أن وعليها احترام التعددية الصحافة على -
 .لوظائفها أدائها في رفيعة بمعايير تلتزم أن في الصحافة على حق للمجتمع -

                                                           
اإلعالميين العراقيين للتغطية اإلخبارية لقناتي الشرقية و العراقية الفضائيتين لملف النازحين  محمد بكر خليل إبراهيم الديلمي : تقييم- 1

 13،ص 2015العراقيين ،رسالة ماجستير في اإلعالم ،كلية اإلعالم جامعة الشرق األوسط ،أيلول 
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 .العامة صلحةالم مبررا لتحقيق يكون  أن يمكن ، وسائل اإلعالم شؤون  في العام التدخل إن-
 إلى باإلضافة ،المجتمع مسؤولين أمام يكونوا أن يجب ، اإلتصال سائل و  في اإلعالميين إن -

 مؤسساتهم اإلعالمية . مسؤولياتهم أمام
 ،حيث طريقها إلى قواعد السلوك ، التي تبنتها لجنة هتشنز وجملة المبادئ وجدت هذه األفكار    
،وجمعية 1975عام  (سوشيد براسأ) على غرار وكالة ، يكا عتمدتها منظمات الصحفيين في أمر إ 

كما وافقت عليه بلدان الواقعة بالنصف كرة الغربي ألمريكا في 1. 1996الصحفيين المحترفين بأمريكا سنة 
الذي أكد ( ، تشابولتيبيك )،ضمن إعالن  التعبير حرية لها تتعرض التي الضغوط لمواجهة  ، 1994عام 

 المدى على اإلعالم وسائل لنجاح ا أساسي ا عنصر ،  األخالقية المبادئ على لمبنيةا الصحافةعلى أن 

  : اإلعالن في جاء وقد، الطويل
  الواضح والتمييز والموضوعية والنزاهة الدقة لتحقيق والسعي  بالحقيقة، لتزامهاإب الصحافة مصداقية ترتبط-
 المسؤوليةف ، والمهنية األخالقية القيم حتراما  و  افاألهد هذه تحقيق فرض يجوز وال والدعاية األخبار بين

 يعاقب أو يكافئ الذي هو العام والرأي اإلعالم ووسائل الصحفيين عاتق على حصرا ملقاةبالدرجة األولى 
  2.الحرة المجتمعات في

في خضم الندوات و اللجان المنعقدة في كثير من قارات العالم ، إلرساء مبادئ عامة وتحديد 
تجاه الجمهور من أتتحدث عن واجبات الصحفي  ، بعدما كانت المواثيق السابقة مهنة الصحافة  مستقبل

 25في مدينة ميونيخ األلمانية تم تبني في  ،3جهة وزمالءه داخل المؤسسة اإلعالمية من جهة أخرى .
دول الذي حرر وصودق عليه من طرف مجوعة ال ( حقوق وواجبات الصحفيين، ميثاق ) 1971 نوفمبر

 .وقد ركز هذا اإلعالن أكثر على قضية حقوق الصحفي  األوروبية،

رائدة في عملية تنظيم  ، تعتبر الواليات المتحدة االمريكية ، لقطاع السمعي البصري   بالّنسبة    
 ةجمعيّ  أعّدته الذي والتلفزيون  اإلذاعة في اإلعالميّ  بالبثّ  الخاّص  األخالقّيات قانون  القطاع من خالل سن ّ 

                                                           
 62جين فوريمان ،ترجمة محمد صفوت حسن :مرجع سبق ذكره ،ص  - 1

 57، ص 1،2013عمان ،ط-والتوزيع للنشر العلمية يافا دار أخالقيات اإلعالم، لشريف: ا خالد عبد العزيز - 2

 لعالوي خالد : جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري ،دراسة قانونية بنظرة إعالمية ،دار بلقيس للنشر و التوزيع ،دار البيضاء- 3
 16،ص 2011،الجزائر ،
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وروبية بعد عقدين من الزمن سارت التلفزيونات األو .1 1966جانفي عالم باالذاعة و التلفزيون اإلة مديريّ 
من خالل وكالة مستقلة ،فالمجلس األعلى للسمعيات و البث التلفزيوني ، ضبط على صيغة األميركية في 

يستجيب للهواجس  1982محل السلطة العليا التي نشأت سنة ،  1989حل عام (،  CSA )البصريات
فالهدف هو إقامة ضبط من نمط ثالث وسيط بين ضبط القوانين و األنظمة ،تكون الدولة هي –نفسها 

  2قاعدته الذهبية التنافس و المطابقة .، أداته و السوق 
 اإلنتقادات الموجهة لنظرية المسؤولية اإلجتماعية :-

ات حادة ،حيث تعطي للحكومة مبررا للتدخل في نتقادإلعرضت نظرية المسؤولية اإلجتماعية ت      
شؤون اإلعالم ،كما أنها تفتقد آلليات التنظيم الذاتي للمهنة بمواثيق شرف ومجالس للصحافة  ،  فيما يرى 

صطدم بسيطرة جماعات الضغط على وسائل اإلعالم ونزعتهم إ البعض أن مجال تطبيق هذه النظرية 
كما واجهت صعوبات كبيرة في تطبيقها خصوصا بدول العالم 3فيهية .هتمامهم بالوظيفة التر ا  الربحية و 
عتبارات سياسية ، وكان من الطبيعي أن تحمل نظرية المسؤولية إل ألن األرضية غير مهيأة ، الثالث 

ألن ما نادت به الينسجم مع مصطلح السوق اإلعالمية الحرة في ، جتماعية إرهاصات الفشل اإل
  4المجتمعات الغربية .
تبنت اليونسكو مع بداية الربع ، جتماعية نتقادات الموجهة لنظرية المسؤولية اإلرغم سيل اإل

بالقيم اإلعالمية  ىبهدف خلق مظلة إعالمية تعن، األخير من القرن الماضي مايسمى بأخالقيات اإلعالم 
: ت تحت عنوان التي يجب أن يراعيها الوسط اإلعالمي ،حيث جاء موقف اليونسكو من خالل مقالة نشر 

ت ئأنش، أشارت إلى حقيقة أن هيئات العاملين باألجهزة اإلعالمية (،  تحاد المهني في أجهزة اإلعالماإل )

                                                           
 العربي،تقرير مقدم في الجولة اإلعالم بالمغرب لوسائل المتاحة الجديدة الفرص ّتصالواإل  المعلومات :  تكنولوجياناجي الدين النجار،جمال رضا- 1

 157،ص 200 5نوفمبر ، المعلومات بتونس لمجتمع  العالمّية للقمة الّثانية
 47، ص 2008، 1،ط فرنسيس بال ،ترجمة فؤاد شاهين : ميديا ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بنغازي ليبيا - 2

جتماعية لقنوات تلفزيون المصرية الحكومية و الخاصة كما تراه النخبة ،رسالة ماجستير غير سارة عبد اللطيف عبد الحليم:  المسؤولية اإل- 3
 73، ص 2011منشورة ،كلية اإلعالم جامعة القاهرة ،

،ص 1996وواقع التطبيق ،دار عالم الكتب للطباعة و النشر ،الرياض ،جتماعية في اإلعالم ،نظرية محمد بن سعود البشر : المسؤولية اإل- 4
 51-47ص 
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 2.هتماماتها الرئيسية هو تحقيق القواعد المقبولة للسلوكإ حد أوالتي يكون  1في حوالي مئة دولة في العالم.
 إلعالمية وعالقتها بالجمهور .وا عادة مراجعة وترتيب البيت الداخلي للمؤسسات ا

 جتماعية :يجابيات نظرية المسؤولية اإلإ-

لحماية الحرية وسوء ، جتماعية في بروز مجالس الصحافة ساهمت نظرية المسؤولية اإل    
ستخدامها و الوقوف عند المعايير األخالقية للممارسة المهنية ،والنظر في شكوى المقدمة من قبل إ

*3  )مراقب تعيين إلى في بريطانيا اإلعالمية المؤسسات بعض م ، كما لجأتجمهور وسائل اإلعال
ombudsman )  أن أو الصحف، ضد الجمهور شكاوى  ببحث يقوم كأن متميزة، صالحيات وأعطته 

كما تؤخذ  الواردة إليها من طرف الجمهور ، التقارير  التحرير هيئة وتناقش الصحف، فيه ينتقد عمودا يكتب
 4. ين اإلعتبارإقترحاته بع

 تخذت بعضإيتعين على المدقق فحص الشكاوى ومدى موافقتها مع معايير السلوك المتبناة ،كما 
هور للجم البلدان الرائدة في الحريات صيغ متعددة للمراقبة الذاتية للمهنة وفضح بعض الممارسات الخاطئة

 حفيين والجرائد .،فإقامة جدل بين الصبواسطة البرامج اإلذاعية أو التلفزيونية أو تخصيص أعمدة عبر ، 
اإلعالميين أنفسهم كفيل بتعزيز الحس األخالقي وحماية شرف المهنة من التالعب .وعلى غرار 

ييم لتق، هناك لجان تعتمدها بعض المؤسسات اإلعالمية ، مبودسمان " أو "الوسيط"  أو "الرقيب"  "األ
هتم ببريد القراء في سياق تطبيق مبدأ الجودة و المضامين والبحث عن أي انتهاك قد يحدث ،كما ت

، واألخذ بعين متياز معتمدة على تحسين أداء اإلعالميين تحت إشراف مباشر ألرباب المؤسسات اإل
لبلوغ منتوج إعالمي راقي وهي أطراف فاعلة على ، نتقادات الجمهور ا  قتراحات و ا  أراء و الحسبان 

 الصعيدين المهني و األخالقي .

                                                           
 75بسام عبد الرحمن المشاقبة :مرجع سبق ذكره ص - 1

 179،ص 2001ليلى عبد المجيد : تشريعات اإلعالم ،العربي للنشر و التوزيع ،القاهرة ،- 2

سسة اإلعالمية في أخالقيات المهنة وضوابطها ،ينعته بعض الصحفيين المراقب كما يطلق عليه مستشار مؤ :ombudsmanلومبدسمان  *- 3
خبرة بالرقيب المكلف ،الناقد الداخلي ،أو الوسيط بين وسيلة اإلعالم و الجمهور ،يتمتع بكفاءة ويمتلك قدرة على النقد والتقييم الموضوعي و 

  عالمية . كافية تؤهله لدراسة الشكاوى الواردة ،وقدرته على تمحيص المضامين اإل

 10عصام سليمان الموسى :مرجع سبق ذكره ،ص - 4
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بين الدول الرائدة في مجال تجسيد مفهوم مراقبة الجودة في اإلعالم )اليابان ( ، التي ومن    
،مما  (Shioshashitsu )من خالل لجان تقييم المضامين،  فرضت منطق نجاحها عبر سائر المعمورة

يا على جتماعية تاريختجلى دور وفاعلية نظرية المسؤولية اإلوقد   1ساهم في شهرة المنتجات اليابانية .
 تخذت عدة أشكال يمكن حصرها في :إإرساء منظومة قانونية 

 :مجالس الصحافة -أ
 إلى تسعى ، خاصة تطوعية منظمات عن عبارة وهي الستينات، عقد مجالس الصحافة في ظهرت   

 أو رسمي تهديد بدون  اإلعالم أداء ينتقدوا بأن للناس تسمح ،األخرى  تصالاإل ووسائل الصحافة أداء تحسين

 2تصال.اإل لوسائل قانوني
تقدم  ، ستشاريةإالذي يعتبرها مجالس ،  (جون ميريل) من بين المدافعين عن هذه المجالس         

فهي تحسن  ، مقترحات تعبر عن الممارسات القوية لوسائل اإلعالم بدون خوف من قوة القانون والجزاءات
ن العرفية التي ينبغي أن يلتزم بها الصحفيون من من أداء الصحافة لصالح خدمة المجتمع وتفرض القواني

نتهت السلطة التنفيذية بفرض رقابة على الصحافة ،تكون إكما هو الشأن بالهند حيث 3الناحية األخالقية .
كما يمكن أن يتخذ شكل قانون ، بمثابة محكمة تتولى تأويل قانون أخالقيات المهنة من وجهة نظرها 

كما هو الشأن في مصر وفرنسا ،كما ، ءات ذات طبيعة قانونية ومعيارية يتضمن إجرا، حول الصحافة 
لتتحول تدريجيا وفي حاالت كثيرة إلى محكمة ، والمراقبة  يتخذ شكل "سلطة عليا "مكلفة مبدئيا بالتنظيم
تجاه تعتمده عديد البلدان إحترامه وكيف يمارس مهنته وهو إأخالقية مملية على الصحفي ما يجب عليه 

في السنوات األخيرة ، 4نفك على ما يبدو يغري أكثر فأكثر البلدان المغاربية .إإفريقيا ،لكنه ما في 
كالجزائر التي تسعى لتنظيم قطاع اإلعالم وترتيب البيت الداخلي لممارسي هذه المهنة ، من خالل 

 ري .إستصدار بطاقة الصحفي المحترف ،وتشكيل لجان خاصة بالصحافة المكتوبة و السمعي بص

                                                           
1 -Claude Jean Bertrand, op, cit ,p92. 

 144،ص 1994،ية اللبنان المصرية الدار ، القاهرة -مقارنة دارسة -اإلعالمي العمل أخالقيات مكاوي:  عماد حسن - 2

 75بسام عبد الرحمن المشاقبة :مرجع سبق ذكره ، ص - 3

 172ناجي:مرجع سبق ذكره ،ص  الدين النجار،جمال ارض - 4
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إعطاء فرصة دون ، المرتكبة وتنبه عن األخطاء تصويب ل ،الرقابة بوظيفة هذه المجالس تطلع    
 تدخل الدولة والحد من تدخل خصوم الصحافة .،تبقى سلطة النقد الذاتي والضمير األخالقي كفيالنل

 العام .لتصويب وتقويم الوضع 
 إلى طبيعة النظام السياسي  ، عبر عدة بلدانتختلف طبيعة تركيبة مجالس الصحافة المعتمدة      

فضال عن الحس األخالقي الذي يتمتع به الصحفي و دور ، و تكوين ووعي وثقافة المجتمعات 
طراف أويشترك مهنيو القطاع مع عدة المؤسسات اإلعالمية ومدى التزامها بأخالقيات المهنة الصحفية  

 لتأسيس المجالس بإحدى الحاالت .
اء مجالس الصحافة من أهل القطاع المعتمدين التي تمثل لهم المهنة المصدر الوحيد يكون أعض* 

 للدخل.

 تتشكل التركيبة من المهنيين وممثليين عن الجهاز التنفيذي والبرلمان.*
تتكون مجالس الصحافة من المهنيين و أعضاء عن المجتمع المدني،إلى جانب بعض المهن التي *

 امين و القضاة ،أساتذة اإلعالم ،البرلمانيين .تتقاطع مع اإلعالم كالمح
أن جمعية ،  2002ديسمبر  10بتاريخ ، الفرنسية  لوفيغارو()يشير مقال صدر في جريدة       

حد أعضاءها ضمن المجلس األعلى للسمعي البصري أالمشاهدين في فرنسا تناضل من أجل أن يكون 
ي مناقشة كل مايتعلق بوسيلة التلفزيون الذي يشغل بحجة أنه من حق المشاهدين أن يكونوا ممثلين ف

الن المشاهد يعتبر الهدف الرئيسي لوسائل االعالم ،ومنه يتعين إشراكه في 1ثالث ساعات من وقتهم .
 عملية المتابعة والنقد ، خصوصا التلفزيون الذي يعد إحدى الوسائل األكثر إنتشارا وتأثيرا على الرأي العام 

 :2سن عماد مكاوي وظائف مجالس الصحافة في مايلي يلخص الدكتور ح  

  التأكد من صدق األخبار التي تغطيها وسائل اإلعالم .-1

 العمل على التقليل من قضايا القذف الموجهة ضد وسائل اإلعالم وحل مشكالت الجمهور .-2

                                                           
 العلوم تصال،كليةواإل  اإلعالم في دولة دكتوراه شهادة لنيل مقدمة رسالة ، محمد شطاح : النشرة اإلخبارية المقدمة في التلفزيون الجزائري -1

 145،ص 2004-2003واإلعالم،جامعة الجزائر،   السياسية

 145-144كره ،ص ص حسن عماد مكاوي :مرجع سبق ذ- 2
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 المصداقية في عمل وسائل اإلعالم .وتعزيز تدعيم -3

دراكه إداركه وما يسئ إالجمهور  نل الرسائل التي يتلقونها ونشر ما يحسإتاحة ردود فعل الجمهور حيا-4
 إحاطة الناس علما بالدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في خدمة المجتمع .-5

 تدعيم حرية اإلعالم و الصحافة من خالل الحرص على العدالة وتحسين أداء وسائل اإلعالم .-6

 كال الرقابة .حماية وسائل اإلعالم من مختلف أش-7

ستحداث مجالس الصحافة رغم أهميتها في معالجة الشكاوى المقدمة إواجهت الدعوات الخاصة ب   
زام لتوماينبغي التحلي به في سياق إرشادي للصحفي أو المؤسسة اإلعالمية بضرورة اإلمن قبل الجمهور 

ييق أنها منفذ لتقييد وتضبت تقاداإنعدة (  مجالس الصحافة)بالميثاق المرجعي المتفق عليه ،واجهت 
 البلدان تنادي به الذي خصوصا بالبلدان النامية ،كما تتعارض مع مبدأ الحرية ، حرية اإلعالم و التعبير 

حت تمما يشكل بالفعل خطرا على حرية الصحافة من منطلق وضع كافة المضامين اإلعالمية ، الليبرالية 
ى نحة مخالفة للصحفي أو المؤسسة اإلعالمية ،وعليه يبقهام أو تحرير جإتالمجهر،وسهولة تسويق أي 

ر مرو ، من الضمير اإلعالمي أوال نابعة تجاه السائد لدى البعض أن عملية المراقبة تكون ذاتية اإل
   على مستوى المؤسسة في مجال تصحيح وتصويب األخطاء بعملية اإلتصالبالرقابة الداخلية للقائمين 

ة جتماعات اليومية لهيئوما تتضمنه التوجيهات العامة أثناء اإلمعلومات ستفسار عن مصادر الو اإل
اشرة التي تقترح وتتشاور و تناقش وتعالج وتبرمج شتى المواضيع ،كلها آليات رقابة غير مب، التحرير 

م للمادة اإلعالمية المعروضة للنشر أو البث ومساحة لتكوين ورسكلة الصحفيين خاصة المبدئيين منه
 على تجارب زمالءهم .بناءا 

 في أدبيا بها ويلتزمون  المهنة أعضاء يقرها التي المعايير األخالقية من مجموعه هي :الشرف مواثيق-ب

رتقاء بمثاليتها وتدعيم رسالتها ،ورغم مرشدة لممارسة المهنة لإلعبارة عن قواعد وهي  اليومي أدائهم
ولكن  معينة ،إال أنها اليمكن أن تفرض باإلكراه  أهميتها في تحديد الممارسات و األولويات داخل مهنة

ن الطريقة الوحيدة للحكم على مهنة معينة هو سلوك أعضاء المهنة إزاءها والحفاظ على قيم أو ، لتزام باإل
 1حترام و الكفاءة و الكرامة .الثقة واإل

                                                           
 70بسام عبد الرحمن المشاقبة :مرجع سبق ذكره ،ص  - 1
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يتها من تساهم مواثيق الشرف في ضمان إطار فعلي للممارسين الفعليين ألهل المهنة وحما 
ة  لمهناستقبل هذه نتماء يوفر اإلحساس بالذاتية وتوجس خيفة على من الشعور بوحدة اإلالدخالء عليها ،أل
ضمان تخاذ قرارات مناسبة لحماية المهنة من جهة و إمهنيو القطاع على صياغة القرارات و ،وعليه يسعى 

 . (لنيين عالمية  و المعجهزة اإلمالك اإلعالم ،جمهور وسائل اإل)تصالية حقوق المشاركين في العملية اإل
 الخوري  طارق  حددهاعدة اهداف ، على تحقيق  البعض يسميها كما الدساتير المواثيق أو تساعد   
 :1التالي النحو على
 .المهنة ومسؤوليات مثاليات وصف -1
 .والمهنيين المعلومات متلقي وحماية الواقع األمر تثبيت -2
 .المهنة صورة تحسين -3
 ..الممارسين لهاما  و  تنشيط -4
 .المقبول السلوك حول إرشادات إعطاء -5
 القضايا.    مختلفب هتمامواإل الوعي زيادة -6
الصحفي ن أعالمية ،دساتير الشرف اإلالتقييد بالبنود الموضوعة ، ضمن مواثيق أو  ترجع أهمية    

وبتالي ثقته ومصداقيته في وسائل  له معايشة األحداث ،لم يتسنى  هو عين المشاهد في الميدان ،
ه اإلعالم تزداد كلما إحتكم وتقييد بالمواثيق المشتركة التي تتقاطع في نفس الوقت مع ضميره وحس

 اإلعالمي .
ومن  المعايير األخالقية التي تحكم صياغة المضامين اإلخبارية و المتضمنة في مواثيق الشرف  

 2اإلعالمية مايلي :
 ر الفضائح و األخبار المخلة باآلداب العامة .تجنب إذاعة أخبا-1

 الرأي العام .ة الذعر و الرعب و الفوضى وبلبلة تجنب إذاعة األخبار التي من شأنها إثار -2

 خرى أتجنب دمج األخبار مع اآلراء من ناحية ،وتجنب دمج األخبار مع اإلعالنات التجارية من ناحية -3

                                                           
 7عصام سليمان الموسى :مرجع سبق ذكره  ،ص - 1

 100،القاهرة ،ص2007نهى عاطف العبد : صناعة األخبار التلفزيونية في عصر البث الفضائي ،دار الفكر العربي ، - 2
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 يثبت من ويعاقب بها العاملين تصرفات لضبط العمل مؤسسات اتضعه قواعد هي  :  السلوك مدونات-ج

 2من أهم المبادئ التي البد أن يتحلى بها اإلعالمي أو الصحفي "و  .1مخالفتها
 م .لتكتسب ثقة الرأي العا ، كتبيلتزام المصداقية و الموضوعية و الحياد فيما إالمسؤولية:وتعني -

 .حرية اإلعالم و الصحافة الدفاع عن -

 ستقاللية:في تغطية ونقل األخبار بعيدا عن الضغوط  .اإل-

عتماد الجمهور على إ المصداقية و الصدق و الدقة ،فالمصداقية تشكل محددا هاما ورئيسيا لمدى -
 3مصادر معينة تبعا لثقته في مصداقيتها 

 والفصل بين الرأي و الخبر .، نحياز و تحلي بالموضوعية عدم اإل-

و البد أن يفكر اإلعالمي أو الصحفي محررا كان أ، ي :قبل كتابة أو نشر الصور التفكير األخالق -
د فالب ، مصورا ،التفكير العميق في جميع المشكالت التي ستثيرها تلك األخبار أو الصور بعد النشر

 . للصحفي من دراسة كل الخيارات

لع التسعينيات القرن مط*(  le monde )يومية لوموند الفرنسية ، تبنت على سبيل المثال  
بعد سلسلة الشكاوى التي ، مجموعة من المبادئ التي تحمي مصداقية هذه المؤسسة اإلعالمية  ،الماضي

ومن بين أهم المواد التي جاءت لضبط الممارسة اإلعالمية والمحافظة على  4رصدتها من قبل قراءها 
صحفي ،وتحليل المواضيع بطريقة بق رع في نشر المعلومة إلحداث ستفادي التس، مصداقية الجريدة 

                                                           
 58، ص 1،2013عمان ،ط-والتوزيع للنشر  العلمية يافا دار الم،أخالقيات اإلع الشريف:  خالد عبدالعزيز - 1

 106-105،ص ص 1،2010فهمي العدوي : دارة اإلعالم ، دار أسامة للنشر و التوزيع األردن ،ط- 2

ة كلية اآلداب نترنت على مستويات مصداقية القنوات الفضائية اإلخبارية لدى الشباب ،مجلمحمد عبد البديع السيد : تأثير التعرض لأل  - 3
 479،جامعة الزقازيق ،مصر ص 

نر، أو "ميدي"، هو ،تخذ شكل برلي  (هيربرت بيوف ميرى )أسسها ،  1944ديسمبر  19يوم الثالثاء ، فرنسية صدر أول عدد لها لموند يومية  *
 لتابلويد .اأوسع قليالا من شكل في(، بحيث يكون تنسيق برلينر أطول و  18.5×  12.4مم ) 470×  315تنسيق صفحات الجريدة وفق قياس 

4 -Article sur l information et la dentolgie;,qutidien, le monde du 13 /02/1993 ,p02 
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ستقاللية في تكهنية وعشوائية وتعميم النتائج على كل الحاالت ،فيما حثت بضرورة تحلي الصحفي باإل
 الكتابة و التحرير بعيدا عن التأثيرات الحزبية و العقائدية بالنسبة للمواضيع التي تعالجها .

 جتماعية :المسؤولية اإل المبحث الثالث :أخالقيات اإلعالم بين الحرية و

لرسالة بل جوهره ،تضع الصحفيين والقائمين على أداء ا، تعد أخالقيات اإلعالم أساس العمل اإلعالمي   
و  بفعل نشر األخبار، تراعي مقتضيات الفرد وحاجات المجتمع ، اإلعالمية على مسار السكة الصحيحة 

عائد  من أجل تحقيق، تي تفكك كيان المجتمع وتدمره بعيد عن اإلثارة المزيفة ال، الحقائق بوعي وصدق 
دون مراعاة لضوابط األخالقية التي يكون فيها  ضمير اإلعالمي ، أو مكسب مادي أو فرض موقف ما 

مل ثالثة عواوعليه ينبغي توفر  .، مصدر ومنبع تحرير وتوجيه وتحقيق أهداف ونبل الرسالة اإلعالمية
 أساسية:

 الحرية :-1
تعرض  أيستشعر بوجوده والتعبير عن ذاته وكيانه ،لكن هذا المبد، نسان رية حق طبيعي لإلالح      

تنتهي  لذا قيل عندما، خرين حيانا مع حريات األأبفعل تداخل قوى خارجية للقهر و السلب ،فيما تتشابك 
كبرى األهداف البل مرتبطة بالمسؤولية لخدمة ، حريتك تبدأ حرية اآلخرين عموما ،فالحرية ليست مطلقة 

 نتهاكات الفردية .للمجتمع و الحفاظ عليه من اإل
 على قادرا تجعله بحيث الفعل، تسبق التي للمكلف  المتوافرة المكنة هي بل الفعل، عين ليست الحرية      

 عهيدف والذي اإلكراه، أو القيد من خالية تكون  عندما المكلف، إلرادة وصف فهي سواء، بدرجة أو الترك الفعل
بداع والنقاش البناء ،تساهم الصحافة ن الحرية مكنة للتفكير و اإلإوعليه ف 1الفعل. عدم أو الفعل تجاهإب

 العملية أركان أهم من ركنا   شكال الظلم و الفساد . ، بل أداة قوية لمكافحة ومتابعة كافة أعلى ترسيخه و 

  2الديمقراطية. 

                                                           
 33محمد رحيل غرايبية : الحقوق و الحريات السياسية في الشريعة اإلسالمية ،سلسلة الرسائل الجامعية ،دار المنار للنشر و التوزيع ،رقم - 1

 36،ص 2000ردن ،،عمان ،األ 

دراسة تحليلية للعوائق القانونية والسياسية و االجتماعية و –سعدي محمد الخطيب : العوائق أمام حرية الصحافة في العالم العربي - 2
 24،ص 1،2008االقتصادية والدولية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ط
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الصادر في ديسمبر  59ول دورة لها عبر قرارها رقم في أ، حددت الجمعية العامة لألمم المتحدة 
على أن حرية تداول المعلومات من حقوق اإلنسان األساسية وهي المعيار الذي تقاس به جميع ، 1946

 1الحريات التي تكرس األمم المتحدة جهودها لحمايتها .
 (كوليتوماس ما) اللورد انك عشر، التاسع القرن  ففي الصحافة، حرية مفهوم حول اآلراء ختلفتإ لقد    

 التي أو والفاحشة اإللحادية المنشورات ، عدا تريده ما تنشر أن في الحق ، تعني الصحافة حرية أن يرى 
 المعهد و أورد 2ومصالحه اإلنسان بسمعة تضر التي أو الزائفة، المنشورات وكذلك قذفا ، أو فضائحا   تتضمن

ويلخص   3مسؤولية. بال تعد سلطة بالقول :  الصحافة لحرية لتعريفه تبعا ،  للصحافة بزيوريخ الدولي
 :4التالي النحو على( حرية اإلعالم  إبراهيم سعد محمد)

 .األخبار ستقاءإ حرية -
 .األخبار نقل حرية -
 .النظر وجهات عن التعبير حرية -
   القانون :-2

للمهنة الصحفية ،يصفه البعض رف قانون أدبي أو قانون الش:هو عبارة عن  القانون في اإلعالم      
لمرجع انضباط المهني أو أو ميثاق الصحفيين أو قواعد السلوك الحسن أو المرشد في اإلبالمنهج السلوكي 

ة فمهما اختلفت المسميات فان الهدف واحد يتمثل في تصويب مسار المهننضباطي أو إعالن مبادئ ،اإل
 زات .نحو السكة الصحيحة لتالفي االخطاء و التجاو 

( قانون العقوبات )بسبب وجود مصطلح ( ،  قانون ) عن تداول مصطلح ، ستنكف الفرنسيون إ
إذن  يهدف  5الئحة حقوق وليس بواجبات .( ، عبارة عن ميثاق )يفضلون عبارة ( بل القانون المدني )و

                                                           
 15-14،ص ص 1979ل ،كلية االعالم القاهرة ،تصاحمدي قنديل : الجوانب الفلسفية و القانونية للحق في اإل - 1

2 - Everette Dennis, John Merril, Media de Bates, Longman, USA, 1996, P 81. 

،ص 2014،العدد األول ،17عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية اإلخبارية في القنوات التلفزيونية ،البلقاء للبحوث و الدراسات ،المجلد - 3
184 

 في الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة -قسنطينة بمدينة صحفية بمؤسسات ميدانية دراسة -الجزائر في الصحافة حرية معوقات باي:  مأحال - 4

  26،ص2007-2006المجتمع،السنة الجامعية  و اإلعالم وسائل تخصص
،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،بيروت جان كلود برتراند ،ترجمة رباب العابد : أدبيات اإلعالم )دنتولوجيا اإلعالم (- 5

 51،ص 1،2008،ط
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غراض شخصية ستغاللها ألإن إيقاع الحرية فضفاض ،يمكن ، أللضبط الممارسة اإلعالمية  ، القانون 
أو سياسية وغيرها على حساب أطراف أخرى أو أهداف مجتمعية ،وقد تجاوزت بعض  الممارسة 

التي حرفت عن سياقها العام ، اإلعالمية حدود اللياقة المهنية و األخالق في تغطية بعض األحداث 
، ض اإلعالميين ومورست عليها التضليل و التعتيم وتزييف الحقائق ، كما أن القانون يلجم تهور بع

القانونية ،  لتزاماتإف ،تم بدعوى حرية التعبير والصحافة اللذين ينساقون وراء التشهير والقذف والش
دون خضوع  وسائل االعالم ، الى 1."مخالفتها حالة في جنائيا ويعاقبهم الصحفيين على القانون  يفرضها

 .2الرقابة المسبقة 

أن يكون مطية للتدخل وتضييق هامش ، من األحوال اليمكن بأي حال ، ن القانون إوعليه ف
فة معزولة يرفضها المنطق و العقل و األخالق ،فالصحا بقدر ما يكون عين الرقيب لتجاوزات، الحرية 

 بدون حرية المعنى لها ،والممارسة بدون قيود مضبوطة فمآلها الفوضى والزوال. 

  األخالق اإلعالمية :-3
 في الصحفيين تساعد الذي ، الفلسفة من الفرع أنها ذلك على،  الصحفية األخالق تعريف يمكن     

 ، السلوك معيارية علوم أخالقية أو فلسفة تعد ، ما ناحية من وهي  يفعلوه أن يجب الذي الصحيح تحديد

والقواعد  اإلرشادية الخطوط توضح،  الصحفية واألخالق إرادية، أفعال بأنه يوصف أن يمكن نهج ذات
تخاذ قرارات و تبني مواقف غير صائبة إالترغمه على  3الصحفي  تقود التي ية والقوانين والمبادئالمعيار 

والعمل على نقل األخبار بمهنية عالية والتجرد من الذاتية قدر المستطاع نحو الموضوعية التي هي معين 
سرة األ إتجاه وكلما كان  عالمية وعدم الخلط بين الشأن العام والتعدي على خصوصية األفرادالممارسة اإل

حترام ا  كتسبت ثقة ومصداقية و إخالقية و الدفاع عنها ،عالمية نحو التمسك بمزيد من المعايير األاإل
  الجمهور .

                                                           
 والمعلومات، للدراسات الرأي الصحفية،مركز التشريعات ضوء على  العربية الدول في والتعبير الصحافة حرية ليلى:  المجيد عبد - 1

  29،ص 2002عمان،
عات اإلعالمية وقانون العقوبات واإلجراءات الجنائية ،مطبعة جامعة القاهرة عبد الرحيم الصدقي : جرائم الرأي و اإلعالم في التشري- 2
 33،ص 1987،

 305ص ،1989الرياض  ،2للنشر، ط  المريخ  دار ، ورسالة وسيلة اإلعالم الحارثي:  خضر ساعد ورالف لوينشتاين، ترجمة ميرل جون  - 3
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على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل :قول الحقيقة ، تنصب معايير األخالقيات في الغالب 
 1حترام الكرامة اإلنسانية .ا  و  عور بالمسؤولية تجاه األخر (لتزام بالعدالة ،والحرية التضامنية )أي الش،واإل

في ها أمام تساؤل هو أي من المقاييس الثالثة األخالقية يمكن أن يطبق ، وعليه يجد الصحفي نفسه
أم ؟ أم المقياس اإلنساني ؟ هل هو مقياس المهني للصحافي  ، تعامله مع القضايا اإلخبارية التي تواجهه

ألن ؟ جتماعية و إنسانية إرتباطه بالمجتمع وتجمعه عالقات إاطن له عالقاته بالناس و مقياس بصفته مو 
لذا  2عندما يقوم بتنفيذ عمله المهني .، األخالقيات المهنية تتعلق بسلوك الشخص وتصرفه وممارسته 

 ستخالص جوهرهاإ،يمكن  3 ( جين فوريمان) ممارسة أخالقيات سليمة يجيب  ، يجب على الصحفيين
 .األولى أخالقية واألخرى عملية ، إلى فئتين كبيرتين 

اآلخرين  ألنهم مثلهم كمثل معظم البشر، ينبغي على الصحفيين أن يتحلوا باألخالق   :الحافز األخالقي-
 حترام الذاتإفمن الطبيعي أن نألف تعزيز ، ،يريدون أن يروا أنفسهم على النحو الالئق و الصادق 

خرين،وبقدر ما يحلو لهم الحصول على خبر جيد نجد الصحفيين اليريدون أن حترام اآلإ،ناهيك عن 
 ستغالل وجود شخص في هذه العملية .إيكونوا معروفين ب

قية ها األخالمكانتها وتواجدها الدائم بفعل مصداقيتها ،النابع من التزامتعزز الصحافة :  الحافز العملي -
 ،هذا العمل يترجم إلى نجاح تجاري. اإلحترافي التي تثبت عن طريق الممارسة ذات الطابع 

عالمية أو التتحمل مسؤوليته المؤسسة اإل، ن عملية النشر وبث األخبار مهما كانت طبيعتها إ     
منبعها ،  فاألخالق اإلعالمية 4.الصحفي من الناحية القانونية فقط ، بقدر مايترتب عليه أثر أخالقي 

 بالفطرة يستهجن ما الشر من ويستهجن تلقائيا يستحسن ما الخير من ستحسني الذي النقي والوجدان الضمير
.5  

                                                           
 6عصام سليمان الموسى :مرجع سبق ذكره ،ص - 1

 151،ص 2010، 1عمان ط–جتماعي ،دار أسامة للنشر و التوزيع األردن د الجبور : اإلعالم اإلسناء محم - 2

 32-31جين فوريمان ،ترجمة محمد صفوت حسن :مرجع سبق ذكره ،ص ص  - 3

4 - Henry Schulte et Marcel Du Fresne, Pratique du Journalisme (Paris: Nouveaux Horizons, 2007,p. 341 

 .60د عبد العزيز الشريف :مرجع سبق ذكره ، ص خال - 5



ابطها عبر الفضائيات العربية. أخالقيات اإلعالم ،ماھيتها ، جذورھا و ضو..........................الفصل السادس ............  

 

193 

 

واجه في سنوات  ، نضباط المهنيأن الحديث عن اإل، تشير األبحاث و الدراسات اإلعالمية 
نتقادات الذعة من بعض اإلعالميين في الدول المتقدمة التي تتبنى التوجه ا  حملة شرسة و ، األولى 

جان كلود )هتمامهم اليوم حسب إ ة و بصمت مستهجن أو بإجابة غاضبة ،فهم يجسدون الليبرالي من جه
فتتاحيات ومقاالت صحفيةبنشر كتب و  (، برتراند وأعداد خاصة من مجاالت مهنية وفي برامج إذاعية  ا 

ولعل من بين األسباب  1ستطالعات للرأي ا  وتلفزيونية وفي منتديات وورشات عمل وضمن لجان دراسية و 
 نضباط المهني :ئيسية التي دفعتهم لتبني والحرص على اإلالر 

 زدياد الهدف التجاري .ا  التقدم التقني و حصر الملكية و -
 خلط بين اإلعالم و الدعاية .-
 للحياة الخاصة .2*نتهاكات وتجاوزات اإل-
 التهديد بالتضييق على حرية الصحافة .-
الحرية والقانون و األخالق -ائز مهمة للصحافة التي تعد رك، بناءا على هذه األسس الثالث      

تفوق ن الحرية أساس إبداع و أل، عتبارات متعددة التي ال يمكن فصل واحدة عن األخرى إل -اإلعالمية 
 الرسالة اإلعالمية ووصولها بدون عقبات وحواجز للمتلقي _الجمهور ،وبدون ضابط قانوني للممارسة

تهديد ويشكل مالك الوسيلة اإلعالمية بذلك مركز قوة وسيطرة و  لحقوق تسود الفوضى وتضيع ا، اإلعالمية 
ب وبتالي وج، بتذال بتزاز واإلومن دون أخالق ينتج عن ذلك صحافة فاسدة تعيش في مرتع اإل، للغير 

 التكامل بين العناصر المذكورة لتحقيق األهداف المجتمعية .
 معايير المهنية .الط األخالقية و المبحث الرابع :البث الفضائي العربي  بين الضواب

  المطلب األول :واقع و سمات البث الفضائي العربي

،إما نظمة العربية في مفترق طرق األ تصال عالم و اإلنفجار التقني لتكنولوجيات اإلاإل وضع   
تتصدره  نكفاء حول  نفسها وترك المجال للغزو الثقافي و الفكري الجارفنسياق وراء هذا التطور أو اإلاإل

                                                           
 11جان كلود برتراند ،ترجمة رباب العابد :مرجع سبق ذكره ،ص  - 1

نظر جيرار كورنو ،ترجمة منصور القاضي ،معجم المصطلحات القانونية ،الجزء األول أنتهاك وخرق القانون ،صطالحا :فهو اإل إتجاوز *2 
 .399،ص 1998للدراسات و النشر و التوزيع ،بيروت ،لبنان ، الطبعة األولى ،المؤسسة الجامعية
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القنوات األجنبية .،وعليه دفعت التقنية عديد البلدان العربية لركوب موجات البث في سبيل مواكبة هذه 
لتقاط موجات البث في أي نقطة إمكان كل فرد  إب ، حيث باتبداية من تسيعنات القرن الماضيالتطورات 

حة الشهية للمتلقي والمساهمة أكثر تخذت تسميات متعددة فاتإبظهور فضائيات عربية وذلك من المعمورة ،
في وقت قصير من إحداث حالة من –الفضائيات –لمزيد من التموقع عبر السماوات المفتوحة ،وتمكنت 

 ستقطاب واإلبهار لدى الجمهور من حيث الشكل والمضمون .اإل

 يحاول أن، نتقال من بث ذو مستوى جغرافي محدود إلى بث كوني ساهم هذا التسارع اإل    
تقنيات حاليا يستقطب جمهور عريض مشتت ومجزء بين عدد هائل من الفضائيات العربية التي تمتلك 

ستقبال تلفزيون ثالثي األبعاد وتوفير خدمات إلتيسير ( ،  HD )كالتلفزيون عالي الدقة، جد متطورة 
وتسعى  (VOD )ب،يمكن بث البرامج بجودة عالية وخدمة المشاهدة عند الطل(IP TV )نترنتتلفزيون األ
مزيد من التقنيات ذات جودة عالية في إطار المنافسة القائمة متالك العربية إلعديد الفضائيات في المقابل 

التي التقنيات بين مالك وسائل اإلعالم إلستمالة أكبر عدد من المتابعين و المشاهدين ، ولعل من بين 
1*الهجين حظيت باإلقبال ،حصول على تقنية التلفزيون 

 (HYBIRD TV ) أو التلفزيون المتصل
 نتشار المكثف للفضائيات العربية في النقاط التالية :سبب إيعود و نترنت باأل

ولة باسعار معقشراء مساحة للبث عبر السواتل في السوق العالمية وسهولة نخفاض تكاليف التجهيزات إ *
 بفعل وجود عدد معتبر من السواتل في السموات المفتوحة .

 ستقبال من قبل المتلقي بأسعار تنافسية .أجهزة اإلوشراء نتقاء إلة سهو  *

ات في فتح المجال أمام الخواص إلنشاء قنو بالمنطقة العربية ساهمت الظروف و المعطيات السياسية  *
بداء  ،اإلعالم الرسمي موازاة و فضائية   .أرءها عن لتمكين الجماهير العريضة من التعبير وا 

ة جراء عملية اإلشهار المرتبط، تحقق أرباحا طائلة عقب إعتمادها من ات العربية الفضائي تمكنت *
 جتماعية التي عرفتها عديد البلدان خاصة النفطية منها .قتصادية واإلبالحركية اإل

                                                           
من خالل توفير البعد  والمصدر المستخدم بين متبادلة صالإت وقناة للبرامج(  broadcast )المرئي اإلذاعي البث بين الخدمة هذه تجمع *- 1

نظر تقرير سنوي أالخدمة بشكل كبير في المنطقة العربية . دماج هذه التقنية التي لم تنتشر بعد هذهعتمد شركات عالمية إلت،حيث التفاعلي 
 47،ص 2013العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية   للجنة 
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مهد ، اإلمكانيات المادية والثروات الطبيعية والفائض المالي الذي تحوز عليه بعض البلدان العربية *
ستثمارات في سياق الحصول على إ تهتم  بالشأن العربي ،، ت أجنبية ناطقة باللغة العربية لظهور قنوا

يصل حيث .لمسايرة وتنفيذ أجندات سياسية التي تنتمي اليها أو سعي متيازات خاصة من قبل الدول ا  و 
يات المتحدة األمريكية اإلخباريتين التابعة للوال ( الحرة العراق)وقناة ( الحرة )كقناة 1قناة  11تعدادها إلى 

اليابانية اإلخبارية،قناة ( NHK ) األوروبية ،قناة( أورونيوز )إلخبارية ،قناة ا  (RT )،قناة روسيا اليوم
اإلخبارية وغيرها من  ( 24فرنس )اإلخبارية و ( هنا أمستردام)اإليرانية اإلخبارية ، قناة  ( 2سحر )

تتوجه للداخل العربي ،كما تعتمد بعض القنوات الدبلجة أو القنوات اإلخبارية و الجامعة منها و التي 
 (. TV5 ORIENT MAGHRAB)الترجمة عن طريق الكتابة على غرار قناة 

تسعينيات القرن الماضي،  منعرجا لظهور قنوات عربية أبلت البالء الحسن في  بة تعد حق     
 *2(CNNاس باألخبار على غرار قناة ) مواجهة اإلعالم الغربي الذي كان المصدر األول في تزويد الن

األمريكي من جهة،  –التي لعبت دورا محوريا في تحصين هوية الشعوب العربية من الغزو األوروبي 
كتشاف العالم من جهة ثانية ، حيث دفعت القناة  شباع فضول الجمهور العربي المتعطش للمعلومة وا  وا 

العربية ، التي تمكنت من قلب معادلة تغطية وبث وتزويد اإلخبارية المذكورة إلى ظهور عديد الفضائيات 
(  العربية،وبعدها قناة ) 2003( خالل الحرب األخيرة على العراق  الجزيرةالمعمورة باألخبار كقناة )

،  تمكنتا  من خلق منافسة قوية و فرض تواجدهما  2003مارس  20اإلخبارية ، التي نشأت بتاريخ 
مهم في نقل المعلومات بالنسبة لكبريات وسائل ووكاالت األنباء العالمية ،  ميدانيا ،  تمثالن  مصدر

إستحوذتا )الجزيرة و العربية ( في بدايتهما على غالبية المشاهدين ،تحمل همومهم وتدافع عن قضاياهم 
 .ما لم يستطع اإلعالم الرسمي إنجازه خالل عقود من الزمن 

                                                           
 12-11ص ص ، مرجع سبق ذكره ،2014 ، البث الفضائي العربي -1

 تعد األمريكية ، جورجيا بوالية سيالرئ مقرها( يرنر تيد ت) ومؤسسها ، 1980 عام بالكامل التلفزيونية األخبار شبكة   ( CNN)  تأسست  -     *2

 ما متالكها أفضلإب وتتفاخر العالم في األحداث أخطر نقل في حضورها تثبت أن القناة  استطاعت ، قارات لل عابرة اإلخبارية الشبكات أهم من

 176،ص 2010األردن، والتوزيع، للنشر جرير دار إلرهاب،وا نظر الديلمي عبد الرزاق الدعايةأتصال:اإل  مجال في الحديثة التكنولوجيا أنتجته
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  الصناعية األقمار عبر اإلتصال لثورة طبيعية إستجابة 1 *العربية الفضائية القنوات  ظهورل كان 
كما دفعت بعض المحطات األرضية 2األجنبية. القنوات فرضتها التي المنافسة لمواجهة  ونتيجة حتمية 

،بعض الدول إلى تسلق موجة البث الفضائي وتكييف برامجها على نحو يالءم المحيط الخارجي ويناسب 
ارج ، ما يحقق التواصل الدائم مع أوطانهم ،ومعرفة أخر األخبار و المستجدات من جالياتها المقيمة بالخ

 إعالم بديل يتحدث بصوت عربي خالفا لما تروجه الفضائيات و القنوات األجنبية.

الصادر في سنة ، يشير التقرير السنوي للجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية     
(هيئة في القطاع الخاص ، تتولى  729( هيئة عمومية و ) 29( هيئة منها )758وجود)   عن ،2014

، ( قناة خاصة 1129( قناة عمومية و)   165تتوزع على )  ( قناة  1294هذه الهيئات بث وا عادة بث ) 
أقمار صناعية كبرى على غرار :القمر  عدة تتولى 3 بالمائة . 80 تستخدم نظام البث المفتوح بنسبة 

، 1999-1997الذي شهد عدة تحسينات ألحقت في الجيل الثاني و الثالث بين   ، 4عي عربساتالصنا
فتراضي الذي تجاوز تصاالت وزيادة التغطية الجغرافية والعمر اإلعلى مستوى الخدمات التلفزيونية و اإل

القمر القمر الصناعي نايل سات ، القمر الصناعي نور سات ،  ، إلى جانب ذلك يوجد  .5 سنة 15
ساتل ، كداعمة أساسية لبلوغ  17الصناعي ياه اليف ، كما تتخذ الهيئات المكلفة بالبث،  ما اليقل عن 

                                                           
 (ESC )                 حكومية،ثم قناة مصر ال1989في الرابع مارس   (2M ) أطلقت أول قناة فضائية  عربية  المغرب أول دولة تعد*- 1

)  تونس  ،  أطلقت من لندنمشاهد العربي موجهة لل 1991في سنة (  MBC )،كما شهدت المنطقة العربية عدة محطات 1990شهر نوفمبر 
 )،كما تم تأسيس مجموعة قناة دبي1994في ماي (   orbit)من روما و  1993سنة   (ARTاا )وبعده  1992في شهر أكتوبر (  7تونس 

DUBAI TV  ) مع قناة  1994أوت  20في عبر الساتل بالجزائر بدا البث ،  1992شهر أكتوبر(CANAL ALGERIE .  )ناة ق و
 . من عملية البث حتلت مساحة مهمة إوغيرها من القنوات التي  1996)الجزيرة ( 

 20،الصادرة بتاريخ 5472جريدة الشرق األوسط ،العدد  الصناعية، األقمار خارطة على موقعها تحتل العربية : التليفزيونات المرصفى طلعت - 2
 .23،ص 1992نوفمبر 

 12-11ص ص ذكره ،  مرجع سبق ،2014التقرير السنوي - 3

،  األوروبي إيرايان صاروخ بواسطة الوسطى من أمريكا 1985عام ، أطلق القمر العربي الصناعي ""عربسات " من جزيرة غويانا الفرنسية - 4-*
 قناة تلفزيونية أالف بثمانية مجهز وهوالعربي  مشرق ال ىإل مغرب من العربي الوطن مساحة يغطي لكي وهو مصمم الثابت الجغرافي مداه في ليستقر

، بواسطة المكوك 1985جوان  17أطلق بتارخ ( 2)أما عرب سات ، 1985فيفري  8بتاريخ (  1)أطلق عربسات  ،  جماعية واحدة وقناة
مدة ستمر لإلكنه يتميز بأنه يحمل وقودا أكثر حيث ، ، بواسطة اريان بنفس المهام 1992فيفري  28بتارخ (  3)الفضائي دسكوفري ،وعربسات 

 ( . 6( و بدر)  5( و بدر ) 4وتضم منظومة عرب سات التي تغطي شمال افريقيا ،الشرق االوسط ، اوروبا ، بدر ) سنوات  7

 
 66،ص 2011 عمان،، 1 ،ط  والتوزيع للنشر المستقبل المستقبل،دار وتكنولوجيا الكوني اإلعالم : الهاشمي هاشم مجد - 5
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 - Telstar 5 - Eutel H F 3 - Eutelsat Hotbird عبر العالم مستويات أكبر من التموقع و اإلنتشار 

1H -Eurobird 1 -A -tar Echos-NSS  -Tiacom  -25 -Galaxy 19 -3 -Panamsat PSH 2 -Intelsat  

تفاقية مع مؤسسة  )هيالس سات( مشغل األقمار ، إ 2013في شهر فيفري  (عربسات) وقعت شركة    
للحصول على مواقع مدارية وحقوق جديدة متنقلة من اإلقليمية إلى العالمية ،كما  ، الصناعية اليوناني

 2بث عالي الدقة .توفير يقضي بتفاقا حصريا إوقعت مع شركة ')ماي هاش دي مديا ( 

شركة مصرية لألقمار يعود  ل ، والذي تبث عليه معظم الدول العربية : القمر الصناعي نايل ساتأما 
فيما تم إطالق قمر صناعي ثاني سنة ،  1997ودخل الخدمة سنة  1996تأسس سنة  ، الصناعية
و  104نايل سات ،و 102و  101نايل سات تتكون منظومة القمر الصناعي "" نايل سات "من 1999.3

  4قناة . 700،يغطي الثالث إفريقيا ومناطق وبلدان الشرق األوسط ،ما مجموعه أزيد من  201نايل سات 

في زيادة  2013سبتمبر  15الذي دخل الخدمة في ( ،  نورسات) القمر الصناعييوفر     
تغطية واسعة وبقدرة بث عالية ب ، يحظىالسعات القمرية القابلة للتأجير،يغطي كامل الدول العربية 

 على ،عالوة b25،تتقاسم نور سات السعات الفضائية مع سهيل سات _قطر هذا القمر يدعى يوتلسات 
الصناعية،  األقمار ربعنترنت األنورسات أصبحت وبوصفها أحد أهم مزودي خدمات توزيع  شركةأن 

خدمات  إلى باإلضافةمراكز البث، إلى امج ر بتقدم خدمات التلفزيون للمناسبات، وخدمات توصيل ال
صطناعية ومن مواقع مدارية مختلفة، إقمار عدة أ علىر السعات القمرية الواسعة بع تصاالت األخرى اإل
  .5فحسب ولكن أيضا أوروبا وأجزاء واسعة من غرب آسيابي العر  عالمغطي ليس الي

الصناعية التي توفر تقنيات جد متطورة ، من بين أبرز األقمار  (ياه اليف) يعد القمر الصناعي    
عام الصناعي قمرها شركة ياه اليف أطلقت ، لعل من بينها التلفزيون القياسي و وتلفزيون عالي الدقة ، 

                                                           
 20-19،ص ص ق ذكره مرجع سب ،2014التقرير السنوي  - 1

 21المرجع نفسه ،ص  - 2

 239ص ،  1،2013طالة لمياء : اإلعالم الفضائي و التغريب الثقافي ،دار أسامة للنشر و التوزيع ،ط- 3

 22،:مرجع سبق ذكره ،ص 2014التقرير السنوي  - 4

 23-22المرجع نفسه ،ص ص  - 5
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، لتقدم قنوات تلفزيونية مميزة وخدمات التوزيع عرب القمر شرقا  52.5 المداري  الموقع على، 2011
 مشترك مشروع، وهي اإلماراتب أبو ظبيب(  Yah Live )لشركة الرئيسي المقريقع  .( Y1A ) الصناعي

في مجال األقمار  العالمية الشركة ( SES)  و( الياه سات)الفضائية تصاالت لإلالياه  شركة ن يب
قناة بتقنية   34:  التاليالنحو  علىتتوزع ، قناة تلفزيونية  101بث ب اليف ياه  شركة ،تتولى الصناعية 
   1. ( SDTV)القياسيقناة بتقنية التلفزيون  67و (HD  TV)  الدقة عاليالتلفزيون 

 . المطلب الثاني:إشكالية ضبط وتنظيم البث الفضائي العربي 

ساهمت الفضائيات العربية في تخطي الحدود اإلقليمية لمنطقة البث وكسر حاجز الرقابة   
ظرا ن ، لسموات المفتوحة بأبخس األثمانالتقليدية المفروضة على وسائل اإلعالم،وبات من السهل ركوب ا

اء د لكر ية التي تنشللمنافسة القائمة بين المؤسسات المالكة و المسيرة لألقمار الصناعكما أشرنا سابقا 
ويمكن أن نحددها في شكلين من حيث وتقديم أحسن الخدمات في مجال الصوت والصورة إشارات البث 

 عالمية المقدمة :ون المادة اإلالتقنيات المعتمدة وتراخيص البث و مضم

 شكالية تراخيص وتنظيم البث : إ -أ

مستفيدا ، تشير المعطيات اإلحصائية أن العالم العربي يتجه نحو التسلق إلى األقمار الصناعية     
نة سبدافع حرية التعبير وتعد  ،  التي شهدتها عدة بلدان عربيةجتماعية و السياسية من األوضاع اإل

ة مهمة تؤرخ  للحراك الشعبي الذي شهدته عدة بلدان عربية ،كانت سببا مباشرا لسقوط عد محطة 2011
بضرورة  األنظمة الحاكمة بعض األمر الذي فرض على أنظمة ،وتأجيج الصراع داخليا وخارجيا ، 

من  ، ..إلخ عالمين وأصحاب رؤوس األموال واألطياف السياسية اإلتمكين  اإلعالمي ،  بغية نفتاح اإل
ة إنشاء قنوات تبث برامجها سواء بتراخيص قانونية أو عن طريق مكاتب معتمدة تبث عبر منصات خارجي

أنفسهم أغلب المندوبين الصحفيين لمختلف الفضائيات العربية  وجد للقانون ،كما  دون خضوعها 
دم توافق ينشطون بدون تراخيص قانونية أو تسحب منهم في حاالت عمتحررين من  سلطة القانون ، 

 .نسجام رؤى مع مقاصد الدول و الحكومات ا  و 

                                                           
 24-23المرجع نفسه ،ص ص  - 1
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أمام تزايد عدد الفضائيات العربية من منطلق الحرية ، واجه الفضاء اإلعالمي العربي بصفة     
عامة،  عدة مشاكل ، بفعل الفوضى بخصوص منح تراخيص البث من قبل إدارة األقمار الصناعية ،على 

ق طة مكلفة بتنظم عملية البث في الفضاء العربي ومنح تراخيص وفضوء عدم وجود أطر قانونية  أو سل
ختفاء مفاجئ لفضائيات في وقت وجيز وتغير محتمل في موجات  دفتر شروط محددة  ، بدليل ظهور وا 

 وترددات البث .

طر قانونية أخر مع غياب في الفضاء العربي ،تحالف هو األ إشكالية تراخيص وتنظيم البث    
ي التعديد البلدان ، مما صعب من مهمة الحكومات والدول في ضبط الممارسة االعالمية  وتنظيمية لدى

 ضغوط  تمارس من االعالميون فيما يراه ، يضر بمصالح العليا للوطن  نشاط بعض القنوات ترى بأن 
الشئ الذي أدى مع مرور الوقت إلى حدوث إصطدامات أجل ثنيهم على ممارسة مهنتهم بكل حرية ،

يما ،ففي غلق عدد من القنوات بداعي عدم الترخيص لها بالبث و النشاط باإلقليم الجغرافي للبد  تجلت
نعدم تشريعات خاصة بقانون السمعي إضغوطا داخلية على ضوء التلفزيونية ، تواجه عديد المحطات 

 بصري يؤطر المهنة أو تجده معطل ألسباب وخالفات سياسية ومهنية .

 المرئي )سن قانون  خالل من الخاص البث قطاع تنظيم بادر إلى ، عربي بلدأول  لبنان يعد     
ت خالل سنة أبد، ، بيد أن الشروع في مجال تطبيق نصوصه في الميدان 1991سنة  (  والمسموع
 قتصاديةاإل القانون الذي يتجاهل الظروف بأحكام مما أثار ردود فعل سياسية ومهنية خاصة،  1996
لى جانب الجدل حول صالحيات الواسعة التي ، إاللبنانية  اإلعالنية عتبار السوق ن اإلبعي تأخذ وال للبث

ت ظهر  ، وبناءا على ذلك  2002سنة ) عالم خصوصا بعد غلق قناة )أ م تي فيحظي بها وزير اإل
 وبعض وسائل اإلعالم ومالكو الصحافيون  األمر الذي دفع  ،كبيرة في مجال تطبيقه  تناقضات
وثيقة مبادئ تنظيم البث على في أخر المطاف )لبنان (  ليوقع  1لإلعالم. جديد بقانون  السياسيين

ال توجد مدونة قانونية خاصة ، على سبيل المثال ال الحصر  2008.2الفضائي بالمنطقة العربية سنة 
ض تحكم بع ، عبارة عن نصوص قانونية متفرقة لإلعالم بالمغرب تنظم وتؤطر المهنة ، ما هو موجود 

                                                           
 ستكماالا إ الرسالة هذه ،قدمت الطائفية  نحو الّلبناني العام يأالر  تجاهاتإ تشكيل في  الّلبنانية الفضائيات ت: دورفرحا محمد عماد دانا - 1

 27-26،ص ص 2015األوسط،أيار  الشرق  جامعة،  اإلعالم كلية اإلعالم في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات 
 17،ص 10927،العدد 2008فبراير  19بنانية ،يومية السفير الل ضحى شمس، وثيقة ال قانون، - 2
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ختصاص والتسيير اإلداري والجزاءات المترتبة عن مخالفة وسائل اإلعالم على مستوى الهيكلة واإل
 1المتعلقة بالصحافة .النصوص 

راق لعكا، هذه الحالة تشهدها عديد البلدان العربية خاصة التي تشهد بؤر توتر وصراعات حادة  
ة خليج العربي، بفعل هشاشة األنظمة من جهات أقل تونس والمغرب ودول ال،ليبيا ،اليمن ،مصر وبدرج

لبث اأن   ستقبال التي تجاوزها الزمن ،كماوتغيير الناجم على مستوى التكنولوجيات القديمة في البث و اإل
د م تتوحيصعب مراقبته وتقييده بقوانين وتشريعات داخلية ما ل ، الفضائي بمكوناته التكنولوجية الحالية

بتها مراق لف الدول ،عكس وسائل اإلعالم التقليدية كالصحافة المكتوبة التي يسهلالجهود واإلرادة بين مخت
خضاعها لمنظومة القوانين التي تسيرها ،وعليه بات من الضروري بعث هيئات ذات تنسيق عالي بين  وا 

الدول وصياغة قوانين ومواثيق شرف مشتركة للحفاظ على الحرية و على كرامة اإلنسان وتماسك 
 نحراف إعالمي.إت من أي المجتمعا

بظهور ، نفتاح الكبير الذي شهده قطاع السمعي البصري نموذجا عن اإل، تعد الحالة الجزائرية      
القنوات تنشط ، أما باقي قنوات فقط معتمدة بصفة نظامية (  5 ( فضائية ،  من بينها ) 60)أزيد من 

 ئرية إلى محاولة تبني إستراتجية عمل إلنهاء ""األمر الذي حرك وزارة اإلتصال الجزا 2بشكل غير رسمي.
أخطاء تجاوزات ، قد ن القنوات الخاصة حسب رئيس سلطة ضبط السمعي بصري أل 3. "" الحالة السائدة

ستنتهي مع إصدار المراسيم التنفيذية  ، ستراحةضمن خانة "التربص و الديمقراطية" ،وهذه اإل صنفت 
كما  1.التي ولدت العنف ومست بالمشاعرلوضع حد للفوضى العارمة ، 4المتعلقة بقانون السمعي بصري 

                                                           
-2-1عبد الرحمان بنعمرو : اإلعالم والسلطة القضائية في المغرب ، مداخلة خالل أشغال المناظرة الدولية حول اإلعالم والحقيقة، الرباط، - 1
 8ص  2002مارس  3

اء بالجزائر العاصمة ،يومية المساء الجزائرية تحت عنوان ،تطهير عبد المالك سالل بقصر الثقافة مفدي زكريالجزائري تصريح الوزير األول  - 2
 3،ص 5888،العدد 2016ماي  24الساحة من قنوات الفتنة و االنحراف ،الثالثاء 

3 - Hamid Grine,  ministre de la Communication animée  au Forum d’ El Moudjahid, La presse est libre, 
Mercredi 4 Mai 2016,  - N°15739,p4 

، لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2012يناير سنة  12، الموافق ل  1433صفر عام  18، المؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم - 4
 ( مواد6الديمقراطية،  المتعلق باإلعالم ، حيث حدد الباب الرابع الخاص بنشاط  السمعي بصري عبر فصلين ،نشاط السمعي بصري الذي يضم )

  ( مواد  .3و الفصل الثاني الخاص بسلطة الضبط السمعي بصري )
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، بناءا على  الدستور وبعض القوانين 2 2014فبراير  24تم إستصدار قانون خاص بالسمعي بصري في 
( مادة ،يحدد خدمات اإلتصال  113، يضم  سبعة أبواب ب)  2012العضوية  ، كقانون اإلعالم 

معي بصري مهامها وصالحياتها ، اإليداع القانوني و األرشفة السمعية السمعي بصري ، سلطة ضبط الس
 بصرية ،إلى جانب األحكام الجزائية و األحكام اإلنتقالية و النهائية . 

  خباري :شكالية في مضمون اإلإ-ب

 ظهور أو دعم أو تغذية في به يستهان دورا ال تلعب،  اإلعالم وسائل يرى الكثير من الخبراء أن      

 نهج  تنتهج أغلبها في التي ، الفضائية القنوات أو التلفاز اإلعالم وسائل ومن والتطرف واإلرهاب العنف
 بعض خالل من إثارتهإ  و الفتن زرع أو  الدنيئة واألخالقية والشعائر بالعقول ستهتاراإل فإما ، التطرف

ة ،وصور التعذيب ،باإلضافة إلى المبالغة وبث األخبار السلبية و المأسوي  3. والتهويل األفكار، البرامج أو
يفقد المشاهد خاصية التأثير  وتقديمها في ساعات متواصلة  في عرض األخبار وتكرار النشرات اإلخبارية
 كما تساهم على العنف من خالل عملية اإلستنفار المباشر 4لتعوده على المناظر القاسية التي يشاهدها .

تحرص الشريط اإلخباري المتحرك ،كما  ات ومواعيد اإلخبارية أو حتى للجمهور عبر ماتقدمه خالل نشر 
من خالل طرح األسئلة الجريئة و الملحة وطرح الخالفات  على أسلوب اإلثارة اإلعالمية  بعض القنوات
 المتنافرة .بين األطراف 

حسب ، ن صدام حسي نظام عقب سقوط  تعد حالة العراق ، نموذج واضح إلحتقان اإلعالمي        
بين   يخلط يزال ال إعالمي خطاب تفكيك فيالذي وجدت فيه صعوبات كبيرة  5نشرية الراصد اإلعالمي

                                                                                                                                                                                     
ياسمين بالجدري : الفوضى التي تشهدها القنوات الخاصة ستنتهي قريبا ،نقال عن ميلود شرفي رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ،يومية  - 1

 2،ص 14901،العدد 2016جانفي  19النصر ،الثالثاء 

، لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  2014فبراير  24، الموافق ل  1435ربيع الثاني عام  42مؤرخ في   4-14قانون رقم - 2
 .  2014مارس  23، الموافق ل  1435جمادي األولى عام  21، الصادر بتاريخ  16،العدد 

 160-159الرياض ،ص ص  الكتاب ، عالم دار اإلسالمي ، ساداتي: اإلعالم محمد الشنقيطي- 3

قتادة هاشم يحي : تغطية فضائيتي روسيا اليوم ،والحرة للحراك الشعبي العربي من وجهة طلبة جامعة الموصل ،رسالة الستكمال شهادة - 4
  46،ص2014-2013الماجستير في اإلعالم ،جامعة الشرق األوسط ،

،ص 2011 الثاني العدد - األولى تصاالت العراقية ، السنةاإل و  اإلعالم هيئة عن تصدر،  اإلعالمي الرصد بشؤون  تعنى فصلية نشرة راصد ، - 5
 154-4ص 



ابطها عبر الفضائيات العربية. أخالقيات اإلعالم ،ماھيتها ، جذورھا و ضو..........................الفصل السادس ............  

 

202 

 

 بث التحريض ومضار لتبعات حسابا يحسب وال والمعلومة الصحيحة الشائعة بين يفرق  وال والرأي الخبر

  الراهنة. ظروف في ظل خاصة العنف، صور وترويج

 ،  قناة  (15 روقات ضمن متابعتها لالخبار المعروضة عبر ) نشرية الراصد عدة خسجلت  
في نقل مشاهد العنف والتحريض على  الكراهية والتفرقة و  1*كانت ضمن دائرة الرصد اإلعالمي

 1في الفترة الممتدة  مابين   والمسموع  المرئي اإلعالم في يعكسانه ما أو الديني ثني أواإل الالتسامح
 2. 2011 ماي 31-2010ديسمبر 

( ، حيث محفوظ الهادي عبداليختلف الوضع  كثير عما هو في لبنان وفق مايراه الباحث )
ستعمال  طائفية مواقع إلىتحولت المؤسسات اإلعالمية   وعنصرية عبارات نابيةوسياسية تتميز بإستخدام وا 

 بتصرف احتهمس معظم في اإلعالمية السياسي المؤسسات هواء وضع ،الطائفي التحريض على تنطوي 
 من بالعديد مع التشهير، مجاورة دول إلى اإلساءة ، إلى جانبسواها دون  وتيارات سياسية  تجاهاتإ

 على تشدد التي ألخالقيات مخالف وهذا التوصيات إلى أقرب واألحزاب وهي والمقامات الشخصيات
 أن يجوز ال عام لكم وهو الفضاء يستخدم نهأ المكتوب عن المرئي يمييز اإلعالم فما .الموضوعية

   3. حساباتها أو السياسية المؤسسةتصرف  في يوضع

في تناولها لألخبار التي تتسم العربية نتقادات ألداء الفضائيات على ضوء تزايد شكاوى واإل      
إال أن التحرك العربي لضبط الممارسة اإلعالمية وفق ما هو منتهج عبر ، بالقسوة و العنف و التحريض 

، مما  بلدان في العالم على غرار الوثيقة األوروبية الزال هزيال وغير جدي للمبادرات المطروحةعديد ال
يضع المشاهد العربي في دائرة الخطر ،من المفروض أن تتحرك الدوائر الرسمية العربية بمعية مهني 

ية رصينة قطاع السمعي بصري ، لضبط الفضاء العربي المفتوح األن على مصرعيه ، وفق قواعد مهن

                                                           
 – بالدي - الفرات - العراقية  :هي قنوات 4 الرصد  فترة اإلعالمي خالل البث ونظم لالئحة خروقات أية فيها تالحظ لم التي المرئية القنوات عدد*1

الشرقية  – آفاق - البابلية - السالم : وهي قناة 11   اإلعالمي ونظم البث قواعد لالئحة خروقات فيها لوحظت التي المرئية القنوات أما عدد .الحرية 
 تجاه .اإل  - الفيحاء - المسار - السومرية - بغداد - الديار - البغدادية -

 27-26فرحات: مرجع سبق ذكره ص ص  محمد عماد دانا - 2
 27-26ص ص ، مرجع سبق ذكره  - 3
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تضمن حرية التعبير واإلرتقاء باألداء و الممارسة اإلعالمية التي تصب في صالح المشاهد وتخدم قضايا 
 المجتمع وليس العكس .

 ضوابط الممارسة في الفضاء العربي المفتوح :-ج

اليزال البث الفضائي العربي رغم مرور أزيد من عقدين ونصف على نشوءه  ، يفتقد إلى ضوابط    
ستقرار المشاهد ، ضمن وثيقة مبادئ تنظيم البث على غم رار هنية تحافظ على كيانه من جهة و توازن وا 

ربية ل العالوثيقة األوروبية التي تمكنت من ضبط الممارسة اإلعالمية برمتها في حين التزال محاوالت الدو 
 ية .بث و الممارسة اإلعالممتعثرة ، تصطدم بالعوائق السياسية و المهنية والقانونية على صعيدي  ال

 2008فيفري  12بتاريخ أولى الخطوات المنتهجة في سبيل تنظيم البث الفضائي العربي،  كانت      
ة عتراض دولة قطر .وتتضمن وثيقإ وزير إعالم لدول أعضاء في جامعة الدول العربية مع  21، بتأييد 

 العمل لتعزيز مقاصدالوثيقة ، ،جاء في ديباجة  بندا (12 )مبادئ تنظيم البث الفضائي بالمنطقة العربية

 اإلرادة عن المعبرة األساس الوثيقة عتبارهإب " العربية الدول جامعة ميثاق" حتواهاإ التي المشترك العربي

 .وخاصة العربية الجماعية

( و ) 2004  تونس)و(  2003 الشيخ شرمقمم السابقة المنعقدة ، في ) عن صدر مابناءا  على     
 العرب اإلعالم وزراء مجلس قرارات وكذلك ،(  2007الرياض( و )2006  الخرطوم( و )2005 الجزائر

 الحادي القرن  تحديات  لمواجهة العربية اإلعالمية اإلستراتيجية مقدمتها وفي وثائق من عنه صدر وما

 والثقافية اإلعالمية ياساتالس بين للتكامل اإلطارية والوثيقة ، العربي اإلعالمي الشرف وميثاق ، والعشرين

 ما أبرزها بموضوع تنظيم البث الفضائي ، لعل  الصلة ذات الدولية المواثيق وأيضا ، العربي الوطن في

ويمكن أن نقسم وثيقة المبادئ من حيث الشكل و  .1المعلومات لمجتمع العالمية القمة عن صدر
 .المضمون 

والخامس اإلجراءات القانونية  لثالث والرابع:يلخص البند األول و الثاني وا من حيث الشكل -أ
ستقباله والهيئة المانحة للتراخيص البث الفضائي وا عادة البث ا  تنظيم البث وا عادته و الخاصة ب

                                                           
،األمانة العامة للجامعة الدول العربية ،قطاع اإلعالم و االتصال 2008فبراير _شباط  13البث الفضائي بالمنطقة العربية،وثيقة مبادئ تنظيم - 1

    2( ،ص 00120ق )-01(/08/02س )/04،رقم اإليداع :ج 
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الفضائي ،والشخص الطبيعي و المعنوي المرخص له ،التصريح و المصرح له ،المحطة األرضية 
ر ،ولدولة المنشأ أي دولة من دول األعضاء ،الموجة ،القناة ،الترددات في مجال البث ،التشفي

 تتوفر فيها أي من حالة التالية .

ة لبرمجيالدولة التي يتواجد على أراضيها أي من المقار اإلدارية )مقار اإلدارة المركزية (أو ا-
بث أو )مقار اإلدارة التي تصدر منها القرارات الخاصة بالبرمجة أو اإلنتاج أو البث لهيئات ال

متى كان يعمل بها أغلبية ، البث أو مكتب من مكاتب هيئة البث أو إعادة البث إعادة 
يوجد  موظفيه،فإذا تساوى المقران )اإلداري و البرمجي (عددا تصبح دولة المنشأ هي الدولة التي

 على أرضيها المقر اإلداري الرئيسي .

ستخدم ار الصناعية أو التي تالدولة التي تقام على أراضيها مرافق اإلشارة الصاعدة إلى األقم-
 مرافقها في بث اإلشارة الصاعدة لألقمار الصناعية المعنية .

 ويضع البند الخامس بعض اإلجراءات القانونية : 

س هذه على أن تمار ، لتزام بحرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز اإلعالم العربي اإل -*
بي اية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العر شأنه حم ما من بوعي و مسؤولية ، الحرية 

 لتزام بأخالقيات المهنة .حترام حريات اآلخرين وحقوقهم واإلا  و 

لدول السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها ،بما يتيح لكل دولة من ا مبدأحترام إلتزام باإل-*
 أكثر تفصيال . أعضاء الجامعة الدول العربية الحق في فرض ماتراه من قوانين ولوائح

أجهزة  دون اإلخالل بحق أي شخص أو كيان في اللجوء إلى، لتزام بمبدأ والية دولة المنشأ اإل -*
فر تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنظمها هذه الوثيقة ،بالنظر إلى أن هذا المبدأ يو 

الفضائي بمختلف الضمان القانوني للهيئات البث وا عادة البث الفضائي ومقدمي خدمات البث 
 . كما يضمن في نفس الوقت لمستقبل الخدمة وجود جهة يحتكم إليها ، أنواعها ومشاغليها 
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               تدادمإستقبال البث وا عادة البث ،بمعنى حق المواطن العربي على إلتزام بمبدأ حرية اإل     -* 
 ر من أراضي أي دولستقبال ما يشاء من بث تلفزيوني صادإأراضي الدول األعضاء في 

 األعضاء جامعة الدول العربية .

ضمان حق المواطن العربي في متابعة األحداث الوطنية و اإلقليمية والدولية الكبرى ، -*
 وخصوصا الرياضية منها التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير

 انت أو غير حصرية .مشفرة ،أيا كان مالك حقوق هذه األحداث حصرية ك

جال ذا الملتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقا للقوانين الدولية في هاإل -*
. 

التقل عن عشرين بالمائة من إجمالي خريطة باللغة العربية  لتزام بتخصيص مساحةاإل-*
 البرامجية للقناة الواحدة أو لمجموعة القنوات التابعة لهيئة ما .

قي :وهو األهم في دراستنا ونعني به المضامين اإلعالمية المقدمة للمتل من حيث المضمون -ب
ت إلى بعض الضوابط الملزمة لهيئات البث ومقدمو خدمامن الوثيقة  البند السادس،وقد أشار 

ث حيالبث وا عادة البث بتطبيق المعايير والضوابط العامة بشأن كل المصنفات التي يتم بثها :
تعلقة  الم والضوابط المعايير تطبيق الفضائي البث وا عادة البث خدمات ومقدمو البث يئاته تلتزم

 بثها. يتم التي المصنفات شأن في التالية اإلعالمي بالعمل

 وضة.المعر  الخدمات و البرامج ومحتويات كامل أشكال في اآلخر وحقوق  اإلنسان كرامة حترامإ -*

 . الصور من صورة بأي نتهاكهاإ عن عمتناواإل األفراد خصوصية حترامإ-*

 أو ن اللو  أو العرقي األصل أساس على القائم التمييز أو الكراهية على التحريض عن متناعاإل-*

 . أوالدين الجنس

 وبين بينه التفريق مع واإلرهاب العنف على التحريض أشكال من شكل بث كل  عن متناعاإل -*

 حتالل.اإل مقاومة في الحق
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 على تنطوي  أو رتكابهاإب وصورها بطريقة تغرى  أشكالها بكافة الجرائم وصف عن متناعاإل -*
 . دوافعها تبرير أو ومرتكبيها الجريمة على إضفاء البطولة

 الرد. في اآلخر حق حتراما  و  ، آدابه و الحوار أسلوب مراعاة-*

اإلعالمية  حتياجات الخاصة في الحصول على ما يناسبهم من الخدماتمراعاة حقوق ذوي اإل-*
 ندماجهم في مجتمعاتهم .والمعلوماتية تعزيزا إل

 حماية األطفال و الناشئة من كل ما يمكن أن يمس بنموهم البدني والذهني و األخالقي أو-*
 يحرضهم على فساد األخالق أو اإلشارة إلى السلوكات الخاطئة بشكل يحث على فعلها .

تماعي جه اإلمجتمع العربي و مراعاة بنيته األسرية وترابطلتزام بالقيم الدينية و األخالقية للاإل-*
 متناع عن دعوات النعرات الطائفية و المذهبية .واإل

ل و اإللهية و األديان السماوية و األنبياء والرس الذات إلى يسئ ما كل  بث عن متناعاإل-*
 المذاهب و الرموز الدينية الخاصة بكل فئة .

 سيةجن أو إباحية حوارات أو فاضحة مشاهد على تحتوى  التي المواد برمجة و بث عن متناعاإل -*

 صريحة.

 ها .عن بث المواد التي تشجع على التدخين و المشروبات الكحولية مع إبراز خطورت متناعاإل -*

( عارض ممؤيد و )جدال واضحا بين ،  وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي بالمنطقة العربية شهدت    
العشوائيات السكنية في بالقنوات الفضائية  ""وزير اإلعالم المصري  ( أنس الفقي ) صنف ،حيث  لها

فيما  1دعم لصناعة اإلعالم العربي وزيادة القنوات وليس إغالقها ".،معتبرا الوثيقة بمثابة بعض المدن 
في العالم بوجود ضرورة ملحة لتنظيم البث الفضائي  ( ياسر عبد العزيز)خبير اإلعالم المصري  فعتر إ 

، فإن توقعاته خابت «ختلط الحابل بالنابل وبات هناك فضائيات لبعض القبائل حتىإالعربي، بعدما 
متياز ويعتريها كثير من الخلط إالوثيقة سياسية ب»وأن « أن التنظيم في حاجة إلى تنظيم»وظهر له 

                                                           
 1،ص 44265،العدد 2008فبراير  15نس  الفقي :  أوضاع بعض الفضائيات التختلف عن العشوائيات السكنية ، يومية األهرام ،الجمعة أ- 1
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طت بين ثالثة أنواع من الوثيقة خل»أن « سفيرال»ليومية في حديث  ( عبد العزيز)إذ يرى «.والخلل
 1 الوثائق التنظيمية لإلعالم والتي تتوزع على ثالثة مستويات:

وفق  وثيقة إطارية ترسي القواعد اإلجرائية ذات الطابع القانوني إلطالق فضائية، وممارسة عملها،- 1
دارية تضعها سلطات تنظيم البث ووزارات اإلعالم العربية.  منظومة قانونية وا 

سب معمول به حاليا والذي يعود إلى الستينيات من القرن الماضي لم يعد ينا ف عربي غيرميثاق شر - 2
 عصرنا الحالي تضعه الجماعات أو الهيئات المهنية العربية.

 مدونات السلوك والقواعد واإلرشادات التحريرية ذات الطبيعة المهنية الصرفة تضعها كل مؤسسة -3
 «.إعالمية

مشيرة لوثيقة كما أشرنا دولة قطر التي لم تبدي إستعدادا لتبني هذه الوثيقة ، من بين المعارضين ل    
نما قانونية . عتبرت قناة " الجزيرة " في بيان لها الوثيقة إ فيما  2إلى أن معارضتها للوثيقة ليست سياسية وا 

مح بتأويلها السيما مع الغموض الذي يلف بعض بنودها والذي يس ، خطر على التعبير في العالم العربي
(  وضاح خنفر)ستقاللية التغطية اإلعالمية في المنطقة العربية وأضاف إعلى نحو يهدد بالقضاء على 

المدير العام لشبكة قنوات الجزيرة ،أن مواثيق الشرف الصحفية الهادفة إلى تنظيم المهنة ينبغي أن تصدر 
 3.عن الصحفيين أنفسهم ال أن تفرض عليهم من قبل هيئات سياسية 

، يقر عديد اإلعالميين بوجود خروقات وتجاوزت واضحة ترتكبها  أمام هذا الجدل القانوني    
بعض الفضائيات العربية ،لكن في المقابل التكون الوثيقة المطروحة مطية أو سبب لتكميم األفواه بعبارات 

تجلى ذلك وفق فضفاضة يمكن ألي دولة التدخل بهدف التضيق على الحريات أو غلق القنوات ، وي
"  ،الرموز ،التطاول على حماية المصالح العليا للدول العربيةمضمون الوثيقة حسب بعض العبارات "

تستخدم حسب األهواء السياسية ،كما شكلت   ، القامات " ،وغيرها من الكلمات و العبارات الفضفاضة
مما أعطى  ، ي مجال اإلعالممدخل الوثيقة في حد ذاتها تجاوز على صالحيات المختصين و الخبراء ف

                                                           
  17،ص 10927،العدد 2008فبراير  19يومية السفير اللبنانية ، وزراء اإلعالم العرب تخطوا صالحياتهم،ياسر عبد العزيز  : - 1
،العدد 2008فيفري  31يومية القدس العربي ،الدول العربية تتبنى وثيقة لتكميم الفضائيات :إغالق المكاتب عقوبة تجريح الزعماء ،األربعاء - 2

 1،ص 5814

شباط  17-16يومية القدس العربي ،الجزيرة تعتبر وثيقة وزراء اإلعالم العرب خطرا على حرية التعبير في العالم العربي ،السبت /األحد - 3
 1،ص 5817،العدد 2008)فبراير (،
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ستجابة صريحة ا  أملته الظروف السياسية والتحديات اإلقليمية و ، متياز إنطباع عام بأنها وثيقة سياسية بإ
 لبعض قادة وزعماء العرب .

ستفهام هل هي ملزمة للجميع أم إتبقى هذه الوثيقة رغم مرور عدة سنوات تحمل عدة عالمات     
فعلة الت غير ممع بداية أي بند من بنودها إال أنها الز ( "تلزم )غم أنها تحمل عبارة سترشادية ر إأنها وثيقة 

 في زمةالال اإلجراءات بوضع األعضاء قيام الدولفي الميدان ،من جهة ثانية يشير البند الثاني عشرة إلى 

من  معي البصري لمعالجة حاالت اإلخالل ،إال أن غالبيتها التحظى بقانون خاص للس الداخلية تشريعاتها
 شأنه تنظيم ومراقبة المهنة .

 

 خالصة 

كتساحها المعمورة  تعدد أمام       يعبر بالضرورة عن أمال وتطلعات ما  ال، القنوات العربية وا 
يحتاجه المشاهد العربي المهدد في أمنه و إستقراره  أكثر من أي وقت مضى ،بفعل ما تعرضه بعض 

،منتوج إعالمي مشحون عنف حقيقي يتمثل في عدة أشكالي على الفضائيات من أخبار وأحداث تنطو 
 . من مستقبل غامضو بالصراع و اإلقتتال و الكراهية و اإلنتقام يبعث على الحزن و اليأس و القلق 

له تفطنت ،  أخالقي يمر حاليا بأزمة ضمير ، في عصر الفضاء المفتوح إن اإلعالم العربي     
ايمكن ملى إسترشدت إفعلى الفرد و المجتمع ، ثيراته السلبية أنعكاساته وتإلعديد الدول المتقدمة نظرا 

 .طالمهنة على السكة الصحيحة  تصويب مسار

ظل البث الفضائي العربي رغم إستفادته من كافة التقنيات الحديثة ، تتجاذبه الصراعات السياسية      
د اإلعالمي ، حتى ولو كان على حساب والمصالح الضيقة وحب اإلنفراد بسبق الصحفي لتصدر المشه

 مشاعر المتلقي .

أضحت وسائل اإلعالم )الفضائيات (  مجرد أداة قمع للمشاهد في عقر داره من خالل     
، يستوجب األمر تفعيل أدوات المعروض اإلعالمي الذي اليخلو من عنف حقيقي غير قابل للتأويل 
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في مجال اإلعالم و اإلتصال بالبلدان العربية ،  تشخيص الداء من قبل جميع األطراف المتخصصة 
 للوصول إلى وثيقة إطار تنظم الممارسة اإلعالمية على صعيد الشكل و المضمون .

يكمن دور السلطات الوصية في توفير الدعم المادي و التقني ، مثلما هو قائم  عبر عديد     
ت قضية البث الفضائي المشترك عبر السمواالبلدان المتقدمة )األوربية ( التي إستطاعت التحكم في 

 تقييد حريةالمفتوحة و المضمون اإلعالمي والوسائل و اإلجراءات الكفيلة بمتابعة أي قناة ، دون 
طات بواسطة القوانين الجائرة أو تفعيل النظام القضائي من أجل تكميم األفواه وغلق المحالفضائيات 
م حتكاواإل سترشاد بوثيقة شرف المهنةبضرورة تنظيم و اإلالقائمون  بالقدر الذي يستشعر فيه، التلفزيونية 

ن صيبت به جراء تناولها لجرعات زائدة مألعالج الخلل الذي ، لى مجلس أخالقيات المهنة الصحفية إ
 التكنولوجيا على حساب المضمون .

وسائل  -    مام الفوضى السائدة عبر عديد الفضائيات العربية يمكن تنبيه القائمين عليهاأ
تنمية الحس  مع حدود أخالقيات المهنة الصحفية  ها من بينها لخطوط الحمراء التي تجاوزت   -اإلعالم 

المهني ، بإجراء دورات تكوينية للصحفيين وملتقيات علمية لإلرتقاء باألداء المهني وفق ممارسة مضبوطة 
 إستقرار وتوازن أفراده  . وتطويره وضمان وواضحة المعالم ، خدمة لقضايا المجتمع والعمل على تنميته



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التطبيقي:
 العربية الفضائيات عبر العنف أخبار تغطية أثر

 جمهور- الشباب- من عينة أفراد سلوك على
 . الجزائرية والنهار الجزيرة قناتي
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باب الش-ن نة مأثر تغطية أخبار العنف عبر الفضائيات العربية على سلوك أفراد عي : السابع الفصل 
 .  والنهار الجزائريةالجزيرة جمهور قناتي -

 تمهيد :

لكثير من الفضائيات العربية من حيث اإلهتمام ومساحة الزمنية  أولويةيشكل العنف اإلخباري    
للعرض ضمن المواعيد ونشرات األخبار ،لدرجة باتت بعض القنوات تركز على شتى المواضيع التي 

تتفتق منها العناوين الرئيسية وسيال من الصور المؤلمة المضرجة بالدماء  تصب في خانة العنف ،
 والمعاناة .

نحاول في شق  التطبيقي ،دراسة تأثير المحتمل للفضائيات العربية على سلوك أفراد العينة من    
ع مون شباب جمهور قناتي )الجزيرة ( و) النهار الجزائرية  ( ، من منطلق أن أفراد العينة اليتعامل

ستوى الفضائيات بمعزل عن واقعهم اإلجتماعي ،فبذلك فالعوامل الديمغرافية و اإلجتماعية كالنوع ،الم
 جمهورلخ،  لها تأثير مباشر وغير مباشر في إستخدام الإالدراسي ،الوضعية المهنية ،الدخل اإلسري ...

ا نى سلوكفع التي تجعل المستخدم يتبجانب النفسي المتعلق بالحوافز والدواالهمال إ لوسائل اإلعالم ،دون 
،  ، بالنظر إلى عالقته بعملية اإلدراك ، التذكرما في ظروف معينة توجهه نحو إشباع حاجة أو هدف 

لى عالتخيل والتأويل .كما سعى الباحث لوصول إلى نتائج من خالل قياس درجة تأثير مختلف المتغيرات 
تجاه الفروق في مستويات التأثير ،من خاللأنماط ودوافع ومضمون اإلخباري على أفراد  رة إستما العينة ،وا 

العنف  –العنف اللفظي –( بند موزعة على ثالثة محاور أساسية )العنف المادي  48بحثية تضم ) 
قناتي الجزيرة و -الشباب  -مفردة على عينة من جمهور  300الرمزي ( ،تم توزيع على ضوء ذلك 

 النهار بوالية عين الدفلى .

قام الباحث بتحويل المعلومات المتحصل عليها إلى نتائج عددية حتى تساعده على فهم وتحليل      
حساب  ،حيث تم spss)  المعطيات ،وذلك بإستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية  )

 Alpha فا كرونباخ :)( ،معامل الثبات ألPearlson معامل اإلرتباط بيرلسون ) التكرارات والنسب المئوية ،

Cronbach (:الوسط الحسابي ،اإلنحراف المعياري ، إختبار ت( t-test)   إختبار ت:)، للعينة الواحدة t-
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test فراد العينة تجاه درجة التأثير العنف اإلخباري ألقياس الفروق في درجات ، ( لعينتين مستقلتين ،
  lsdالمقارنة البعدية ، إختبار (One way Anova :)إختبار تحليل التباين األحادي ، معامل اإلرتباط 

(Least Significant difference )   للتعرف على طبيعة الفروق الموجودة في درجة تأثير أخبارالعنف. 

 .دوافع و أسباب إختيار قناتي الجزيرة و النهار اإلخبارتين المبحث األول :

ا قي بناءاس درجة تأثير العنف اإلخباري على المتلنا لقناتي الجزيرة و النهار لقيإختيار  إنصب   
مفردة ، مع اإلعتماد على نتائج الدراسات   300على توزيع إستبيان قبلي على عينة تتكون من 

بي العر  اإلستطالعية ،حيث أثبتت تفوق كل من قناة الجزيرة كفضائية عربية أكثر إنتشارا ومشاهدة بالوطن
 زائرية ريادة ترتيب األكثر مشاهدة بالجزائر .، فيما تصدرت قناة النهار الج

ي فيفير  10إلى غاية  2017جانفي  15وفق اإلستطالع الذي أجريناه في الفترة الممتدة مابين 
يد ، أثبتت تفوق قناة )النهار الجزائرية ( من حيث نسب المشاهدة و متابعة النشرات و المواع 2017

ي ( ب بالمئة و )الشروق تي ف 22.3تليها ) الجزيرة ( بنسبة  بالمئة ، 26.7االخبارية بإنتظام بنسبة 
لحدث ( ابالمئة ، )العربية   6.7( ب  24بالمئة ، ) فرانس   7.3بالمئة ، ) قناة دزاير نيوز(  ب  21.7
 وز الجزائرية ( بالمئة ، ) نوميديا ني 1.5بالمئة ، ) البالد الجزائرية (   2.2بالمئة ، ) أورو نيوز (   4.3
بارية األخرى بالمئة ، أما باقي القنوات اإلخ 1بالمئة ) قناة الميادين(   1.2بالمئة ،)روسيا اليوم (  1.3

 بالمئة . 3.7مجتمعة تمثل نسبة 

تتطابقت إستطالعات الراي التي جرت 1*نتائج سبر لألراء  لقناتي الجزيرة و النهار الجزائرية     
ات أكاديمية ، مما جعلنا نعتمد عليها لقياس تأثير مضامينها من قبل معاهد متخصصة إلى جانب دراس

 اإلخبارية على المتلقي  .

 : قناة الجزيرة -أ

                                                           

قناة النهار الجزائرية إهتمامها على الشأن الوطني بالدرجة األولى ، تهتم قناة الجزيرة باألخبار ذات الطابع اإلقليمي و الدولي ، فيما تركز *1 
 األمر الذي يعطي للمشاهد مساحة كبرى لإلطالع على مختلف القضايا المطروحة وطنيا ودوليا. 
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لمدة ست ساعات ،لينتقل مستوى  1996نوفمبر  1كانت اإلنطالقة األولى لقناة الجزيرة يوم    
، وقد ساهم  1999ساعة بدون إنقطاع بحلول شهر مارس سنة  24البث  تدريجيا إلى غاية بلوغها 

،  إستحدثت  2006في إتساع رقعة بثها ، إشتراكها في أكثر من قمر إصطناعي ، وبحلول سنة 
وغيرها  1شبكة الجزيرة التي تحتوي على مجموعة من القنوات الجزيرة مباشر ، الوثائقية ، الرياضية

 من القنوات .

لمنح دولة قطر دورا  1995سنة  فكرة إنشاء القناة إلى الشيخ حمد بن خليفة أل الثانيجاءت     
عالم ،حيث كلف الصحفي عدنان الشريف ولى الخطوات رفع الرقابة على اإلأقليميا ودوليا ،فكانت إ

إلطالق هذه القناة التي شغلت العالم بإسره ، وأضحت محل تجاذبات  2بترتيب وا عداد التصور العام 
جتماعية لما بات تشكله من نقاط خالفية بسب  ب أسلوب تغطيتها وتناولها لألحداث  .سياسية وا 

 3إيبسوستلك التي أعدتها مؤسستا  ،i *بشأن قناة الجزيرةحصائية المعتمدة اإلات من بين الدراس    
، كما تتفق مع عديد  وهما شركتان مستقلتان متخصصتان في مجال األبحاث اإلعالمية 4وسيغما 

ثبتت نتائج الدراسة تفّوق قناة الجزيرة أ، حيث 5 الدراسات )عادل عبد الغفار ( و )هويدا مصطفى (
وفق  بنسبة المشاهدة اليومية على القنوات اإلخبارية المنافسة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

                                                           
لنيل شهادة ماجيستر في يحياوي عبد الحق :نشرات قناة الجزيرة اإلخبارية و الوعي السياسي بالصراع العربي  اإلسرائيلي ، مذكرة مكملة  -1

  37ص  2011-2010علم االجتماع ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

2- -Christine Florie and others, Cultures of the World: Qatar, Marshall Cavendish Benchmark, china, 2008, P 07. 

3  -www.ipsos.com- أنظر الملحق - نص البيان    

Ipsos a été fondée en 1975par Didier Truchot, qui avait de l'expérience dans les instituts IFOP et ISOS,.Truchot s'est 

concentré sur l'offre de services aux entreprises publicitaires et médiatiques et a développé des méthodes pour mesurer le 

succès de ses campagnes quelque chose de nouveau en France. 

4  -www . SIGMA.TN  2914 تصفح الموقع يوم 30 جانفي 
: توصلت نتائج الدراسة إلى أن الجزيرة  355-344إنظر عادل عبد الغفار : تقويم األداء المهني للفضائيات اإلخبارية العربية ص ص -5

نيل االخبارية و العربية ،وهي نفس الريادة بالمئة يتابعونها بانتظام ، ثم قناة ال 56بالمئة من بينهم  93تستأثر بإهتمام المبحوثين بنسة 
بالمئة  92.3تحصلت عليها الجزيرة في دراسة هويدا مصطفى حول دور الفضائيات في تشكيل معارف الجمهور و إتجاهاته نحو اإلرهاب بنسبة 

 .www.asbu.netو العربية نقال عن موقع اتحاد إذاعات الدول العربية   mbcمن إجمالي أفراد العينة تليها قناة 
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، حيث قدر الفارق بين نسبة مشاهدي الجزيرة ومشاهدي  2013إستطالع أجري في شهر مارس 
 .1بالمئة  34تمعة ب القنوات اإلخبارية المنافسة األخرى مج

أظهرت نتائج الدراسة أيضا أن البرامج والتغطيات اإلخبارية التي تبث على قناة الجزيرة اإلخبارية 
متفوقة على جميع البرامج المماثلة التي تبث على   حققت المراكز العشرة األولى في نسب المشاهدة

ن إحتفاظ الجزيرة بصدارتها حسب بيان لها "عائد أساسا إللتزامها الدائم  القنوات اإلخبارية المنافسة وا 
بميثاق الشرف المستنير بمعايير مهنية نبراسها الرأي والرأي اآلخر وقوامها الدقة والموضوعية والنزاهة 

.2 

 قناة النهار الجزائرية .-ب

سمعي قطاع الاإلنفتاح على تعد قناة النهار الجزائرية أول فضائية إخبارية تم إطالقها في سياق    
، مسجلة لدى 3*عبر القمر اإلصطناعي نيل سات من األردن  2012مارس  6بتاريخ بالجزائر بصري 

وزارة اإلتصال الجزائرية كقنوات أجنبية معتمدة للعمل في الجزائر ، لكنها تضطر إلى بث برامجها من 
عالم ،مستغلة الوضع معظم القنوات جاءت من رحم الجرائد وهي سابقة لم يشهد مثيلها عبر الالخارج ، 

                                                           
SIGMA est un bureau leader dans les études marketing, médias et d'opinions. Son métier réside en la collecte, traitement, 

analyse et interprétation de données quantitatives et qualitatives. a été fondé en 1998, 
جويلية  16تاريخ التصفح يوم :  2013ماي  22در قنوات الشرق األوسط وشمال أفريقيا الصادر يوم الجزيرة تتصموقع الجزيرة نت :  -- 2

2015 www.aljazeera.net 

3 -  Ennahar TV online »  sur Tendance-Algérie (consulté le 26 fev 2016 

* أورو من بينها كاميرتين و عارضة تقنية صغيرة الى جانب ستديو لنشرة األخبار  7500كانت إنطالقة قناة النهار بتجهيزات بسيطة بتكلفة مالية تقدر بنحو 
التلفزيوني ، اما اليوم فقد تغيرت  بالمئة من عائدات اإلشهار 20بالمئة من جريدة ونسبة  80بالطو خاص إلنجاز حصص ، تمويل القناة في بدايتها بنسبة 

نعكست المعطيات و األرقام لصالح القناة الي باتت تمول الجريدة ،عشرة أشهر من إنطالقتها حققت سبقا صحفيا بتغطيتها لهجمات اإلرهاب ية على قاعدة وا 
الحصرية ،أنظر ،حيث تناقلت مختلف وسائل االعالم الخبر الى جانب بعض الصور  2013جانفي  16تقنتوريين في  Cherif Ouazani, « Algérie : 

Ennahar TV, la petite chaîne qui monte »  sur Jeune Afrique,7   août 2014 (consulté le 13  avril  2016                               

لمكنى عبد الحميد أبوزيد بشأن القضاء على  اإلرهابين ا  TF1كما سبق لقناة النهار تي في مصدر لعديد القنوات كالجزيرة و لوموند الفرنسية و 
 و جمال عكاشة ، أنظر 

« Le "buzz" mondial d'Ennahar TV »  sur L'Expression, 3 mars 2013 (consulté le 10 fev 2016) 

http://www.tendance-algerie.com/detail-1609-ennahar_tv_online.html
http://www.jeuneafrique.com/46731/societe/alg-rie-ennahar-tv-la-petite-cha-ne-qui-monte/
http://www.jeuneafrique.com/46731/societe/alg-rie-ennahar-tv-la-petite-cha-ne-qui-monte/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeune_Afrique
http://lexpressiondz.com/article/0/0-0-0/169956.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Expression_(Alg%C3%A9rie)
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السياسي للبالد والعائد المادي الذي وفرته مداخيل اإلشهار خاصة العمومي منه لتموقع في الفضاء 
 .1المفتوح ،حيث تعد النهار ثالث جريدة من حيث السحب اليومي للجريدة الورقية 

ث المعالجة و اإلهتمام وتعطيها وألولوية قصوى من حياألخبار األمنية ب تهتم قناة النهار تي في      
إلى جانب إثارتها للمواضيع اإلجتماعية والمشاكل التنموية وكسر حاجز تناول بعض المواضيع المسكوت 

في و المتابعة  ضمن سلسلة من التحقيقات األمر الذي عجل بتصاعد نسبة المشاهدة)طابوهات ( عنها 
 breaking *خبار و األحداث الساخنة تركز قناة  ) النهار تي في(  في معالجتها لأل وقت وجيز، 

2news  3في المضامين اإلخبارية  بدل التنوع* linfotainment  ستقطاب إ ساهم في خباري إوهو شكل
 . من أخبار عاجلة  تخضع للمتابعة و التغطية المكثفةثير الصدمة وفق ما يرد أتحت تن المشاهدي

 2168،مست  2012ماي  5افريل و  30بين  كشفت دراسة قامت بها وكالة "ميديا سيرفي "    
بعد عدة اسابيع من إنطالق بث قناة   وبسكرة وعنابة ووهران والعاصمة سطيفواليات  5شخصا  عبر 

بالمئة و المرتبة  5.01النهار ، ، قد احتلت المرتبة األولى من حيث المتابعة و المشاهدة بالجزائر بنسبة 
قناة ، في حين جاء تلفزيون النهار في  18لقنوات العربية بمجموع الخامسة في مجموع الترتيب العام ل

  4.  1.09وقناة الجزائرية في المرتبة االخيرة بنسبة مشاهدة قدرت بنحو  1.98بنسبة  13المرتبة 

لسبر اآلراء و معهد "آم آم   5أظهرت دراسة نشرها مركز "إيمار"(  2013وفي السنة الموالية  )
كثر ات التلفزيونية الجزائرية تفوق قناة "النهار" كأول قناة إخبارية جزائرية، و األآر" حول توسع القنو 

                                                           
1 -Cherif Ouazani, « Algérie : Ennahar TV, la petite chaîne qui monte » , sur Jeune Afrique,7 août 

2014 (consulté le  13 avril  2016) 

2 - * breaking news  :Une édition spéciale est une interruption des programmes audiovisuels prévus pour 

faire une annonce importante. 

3 -*L'infodivertissement ou information spectacle, souvent nommé par l'anglicisme infotainment, est un genre de 

programme de télévision fournissant à la fois de l'information et du divertissement. C'est un mot valise fusionnant les 

mots information et divertissement, tout comme le mot anglais infotainment, issu des mots anglais information et 

entertainment. 

 https://www.ennaharonline.com/2015فيفري  11تاريخ التصفح  2012ماي  20نشر عبر موقع النهار ليوم - 4

5 - IMMAR Media est une filiale de IMMAR International - Research & Consultancy,cree en 1999 Cabinet spécialisé 

dans les études de marché et les sondages d’opinion. 

http://www.jeuneafrique.com/46731/societe/alg-rie-ennahar-tv-la-petite-cha-ne-qui-monte/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeune_Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infodivertissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infodivertissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infodivertissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infodivertissement
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مشاهدة  سنة، و تصدرت القناة نسبة  55و 25مشاهدة لدى فئة الجزائريين، الذين تتراوح أعمارهم مابين 
 .سنة 49و 30لدى متابعي األخبار الوطنية، و لدى الفئات العمرية بين 

 بالمائة بالنسبة 24من المائة من المشاهدين، و 41 تقطاب القناة لنحو سإأظهرت الدراسة  
 30و 29من المائة من المشاهدين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  31سنة، و  50للفئات التي يفوق سنها 

       سنة 50و 18من المائة من المشاهدين مابين  72تستقطب حوالي « النهار تي في»سنة، أي أن 
تلف اسة "آم آم آر" اّن تلفزيون "النهار" استقطب قرابة مليوني مشاهد يوميا، يتابعون مخو أضاف در 

 .األخبار، التي تعنى بالشأن الوطني، و الدولي

على 1. ماليين مشاهد في األسبوع الواحد 5فاق عدد المشاهدين الذين تستقطبهم "النهار تي في"  
، إستنادا الى دراسة  2ضمن المشهد اإلعالمي بالجزائر ضوء ذلك  إحتلت )  النهار تي في ( الريادة 

 5بالمائة أي ب  55.49، قدرت نسبة المشاهدة بصفة منتظمة ب  2013لمعهد إيمار أجريت سنة 
 24بالمائة ، بعدها قناة فرانس  28.63ماليين جزائري لقناة النهار ، تلتها قناة ) الشروق تي في ( ب 

مفردة عن طريق  300فيما تم إجراء سبر لألراء  ثان مس بعد ذلك   3بالمائة . 9.32بنسبة مشاهدة 
 30.3بالمئة و)  الشروق تي في(  ب  31.7الهاتف ،عادت المرتبة ) األولى للنهار تي في (  بنسبة 

أم أم “ظهرت نتائج الدراسة التي قام بها المعهد المتخصص في دراسة سبر األراء بالجزائر و أ 4بالمئة 
حققت مرة أخرى رقما قياسيا جديدا في نسبة المشاهدة ألواخر شهر نوفمبر، 5” تي في“نهار أن ال” أر

                                                                                                                                                                                     
IMMAR Media est la structure spécialisée dans la mesure d'audience, les études marketing des médias audiovisuels et 

interactifs ainsi que la veille et Monitoring des Media et publicité en Algérie.  

 - نشر عبر موقع المحور اليومي 28 نوفمبر 2014 ، تاريخ التصفح : 1 نوفمبر  20151

2 - Lila Ghali, « Ennahar TV est devenue la chaîne TV n°1 en Algérie » sur Algérie 1, 27 novembre 2014 (consulté le29  

sept  2016) https://www. Algérie 1.com/ 

3 -Amira SOLTANE: Ennahar en pole position et Echourouk Tv toujours à l'affût Publié dans L'Expression le 02 - 11 - 

2016 consulté le 15  sept  2016 www dans L'Expression.com 

4- Amira SOLTANE Institut Immar confirme la tendance générale des audiences TV Publié dans L'Expression le 03 - 06 

– 2017 consulté le 14  sept  2016 www L'Expression.com 

www.immar-intl.com 

 2017جانفي  1تاريخ تصفح : 2016/12/17تفوز بزيادة مليون مشاهد في شهر نوفمبر” تي في“النهار  - 5

http://www.algerie1.com/actualite/ennahar-tv-est-devenue-la-chaine-tv-n-1-en-algerie/
http://www.djazairess.com/fr/author/Amira+SOLTANE
http://www.djazairess.com/fr/author/Amira+SOLTANE
http://www.djazairess.com/fr/lexpression
http://www.djazairess.com/fr/lexpression
http://www.djazairess.com/fr/author/Amira+SOLTANE
http://www.djazairess.com/fr/lexpression
http://www.djazairess.com/fr/lexpression
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مليون مشاهد أي بزيادة مليون مشاهد مقارنة  12حيث بلغ عدد المشاهدين للقناة في التراكم األسبوعي 
 .بشهر أكتوبر

شخص،  1300، مست عينة متكونة من 2016نوفمبر  21إلى غاية  15تمت الدراسة من  
موزعة على سبعة واليات جزائرية العاصمة، قسنطينة وهران، سطيف، بجاية، تلمسان والشلف وتسقط 

  .مليون مشاهد جزائري  20العينة المختارة على حوالي 

قناة النهار تي (  في  حصة األسد من ضمن برامج المقدمة على رأس كل إحتلت  األخبار) ب
ماليين مشاهد جزائري ،كما تعتبر المواعيد و النشرات اإلخبارية  األكثر  8ساعة ، تستقطب حوالي 

 1متابعة من قبل القنوات األجنبية .

                                                           
1 -Salim Aggar, « Ennahar TV s'impose dans le paysage médiatique : Elle est considérée comme la télévision 

privée la plus regardée en Algérie »  sur L'Expression, 29 janvier 2015 (consulté le 24 mai  2016) 

http://www.lexpressiondz.com/actualite/209712-ennahar-tv-s-impose-dans-le-paysage-mediatique.html
http://www.lexpressiondz.com/actualite/209712-ennahar-tv-s-impose-dans-le-paysage-mediatique.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Expression_(Alg%C3%A9rie)
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 :تحليل البيانات الشخصية  . الثاني المبحث 

ث مطالب أساسية تتمثل في :خصائص عينة الدراسة ،أثر متابعة نلخص هذا المبحث في ثال   
 أخبار العنف على أفراد العينة ،والفروق الموجودة بين أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة .

 المطلب األول :خصائص عينة الدراسة .

ة الخمس حسب متغيرات الدراس، نسعى إلبرازخصائص العينة ومميزاتها وطريقة وأسلوب توزيعها    
 ي . :الجنس ،السن أو طول الفئة العمرية ،،الوضعية المهنية ،متوسط الدخل األسري ،المستوى التعليم

 فراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس .أ( يوضح توزيع 8الجدول رقم )

الوسط  النسبة المئوية  التكرار  الجنس 

 الحسابي 

  %51.7 155 ذكور 

 %48.3 145 إناث  1.48

 %100 300 جموع الم

     

أن نسبة المستجوبين من الذكور  ، ( الخاص بمتغير الجنس8نالحظ من خالل الجدول رقم ) 
 ناث لإل (145 ) و % 51.7بنسبة  للذكور( 155)ناث بتكرار على من نسبة المستجوبين من اإلأ كانت 
ة الدراسة وتوزيعها تمثيلية .وتعد عين) 1.48(من الوسط الحسابي الذي يقدر ب، بالمئة   51.7بنسبة 

 .1بالمئة من التعداد العام للسكان   36.37لفئة الشباب من كال الجنسين بنسبة تفوق  

 

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن أو طول الفئة العمرية .9الجدول )

                                                           
dpsb- Repartion de la poupulation selon l age et le sex au 31-12-2015           1 -أنظر إلى الملحق  
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الوسط  النسبة المئوية  مج=التكرار اناث ذكور الفئة العمرية 

 الحسابي 
   ن    ت ن  ت

  %33 99 %58.5 58 %41.4 41 سنة  24الى  20من 

 

2.24 

 %28 84 %46.4 39 %53.5 45 سنة  29الى  25من 

 %21 63 %38 24 %61.9 39 سنة  34الى  30من 

 %18 54 %44.4 24 %55.5 30 سنة  39الى  35من 

 %100 300 %48.3 145 %51.7 155 المجموع 

      

فئة توزيع النسب حسب متغير السن أو طول الفئة العمرية ،إذ تحتل ال، (  9 )يمثل الجدول رقم
ب مابين حتلت المرتبة الثانية فئة الشباإبالمئة ،فيما  33سنة أعلى نسبة قدرت ب (  24الى  20) مابين 

بالمئة ،وفي المرتبة  18سنة بنسة  ( 34الى  30 )بالمئة ،يليها مابين 21سنة ب (  29الى  25) 
 .بالمئة  18سنة بنسبة (  39الى  35 )لرابعة الفئة العمرية التي يتراوح سنها مابينا

ن فئة الدراسة من أعلى تقلص عمر الفئات ،مما يعني تجهنا حسب طول الفئة نحو األإكلما       
ك ر المح، جمالي عدد سكان الوالية ،ويمثل بذلك عنصر الشباب إبالمئة من  75زيد من أتمثل ، الشباب 

 سواء المهنية و اإلجتماعية والعلمية .، ساسي لمختلف مناحي وأوجه الحياة األ

 

 

 

 

 

 فراد العينة حسب متغير المستوى الدراسي  .أ( يوضح توزيع 10الجدول )
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 الوسط الحسابي  النسبة المئوية  مج=التكرار إناث ذكور المستوى الدراسي 

 ن ت ن ت

  %5.7 17 %70.5 12 %29.4 5 إبتدائي 

 

3.19 

 %17.7 53 %49 26 %50.9 27 متوسط 

 %28.3 85 %34.11 29 %65.8 56 ثانوي 

 %48.3 145 %53.7 78 %46.2 67 جامعي 

 %100 300 %48.3 145 %51.7 155 المجموع 

أن فئة الطلبة الجامعيين األكثر تمثيال من المستويات ، ( 10نالحظ من خالل  الجدول رقم )    
بة وفي المرت %17.7و المتوسط  ب %28.3تليها فئة الثانويين بنسبة  %48.3بنسبة ، ية األخرى الدراس

ع ،وهذا التوزيع الذي تحصلنا عليه بعد عملية إسترجا %5.7الرابعة فئة المستوى اإلبتدائي بنسبة 
 اإلستمارات منطقي أملته معطيات واقعية نذكر من بينها :

ذ تجاوز عدد الطلبة اللذين إين لقطاع التعليم العالي بالجزائر ،والمنتسب خريجين إرتفاع عدد-
في مختلف ، مليون طالب  1.6بأزيد من (  2016-2015)يزاولون دراستهم خالل السنة الجامعية 

حيث بات لكل والية "جامعة"  مستقلة بذاتها توفر اإلمكانيات الالزمة  1التخصصات و الشعب العلمية 
خصوصا بالنسبة لفئة اإلناث اللواتي ، تنقل الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا  للتدريس وتوفير عناء

تبعا للعادات بعيدا عن رقابة العائلة ، وجدن في السابق صعوبات كبيرة في التنقل و المبيت خارج البيت 
 .و التقاليد المفروضة 

ما ،  بعدواصلة دراستهن الجامعيةالفتيات في مذا الصرح العلمي الذي حقق رغبة األألف من ه       
طوار الثالث فقط ،حيث تشير المعطيات الواردة من جامعة الجياللي مستوى محصور في األ ظل 

) من بينهم (  19154 )بونعامة بخميس مليانة أن تعداد اإلجمالي للطلبة في مختلف التخصصات ناهز 

                                                           

 مدارس عليا جديدة 10معاهد تكنولوجية و  4تدعمت بـ (  2017- 2016 )لجامعيةذاعة الجزائرية :حجار لإلذاعة: الشبكة اموقع اإل- 1
  www.radioalgerie.dzصباحا  - 11:00على الساعة  04/09/2016،تاريخ تصفح 
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وهو مؤشر إيجابي بمنطقة داخلية  تخصص ، 13موزعين عبر ، 1ذكور (  6865 )أنثى و(  12289
التي حرمت والزالت في بعض ، معروفة بالسلطة الذكورية و النظرة الدونية للمجتمع المحلي للفتاة 

  2المناطق المعزولة لم تحظى بفرصة التعليم لحد األن.

في  يمي، فئة توقف بها المسار التعل %28.3بنسبة ، يأتي في المرتبة الثانية المستوى الثانوي  
تي رحلة البفعل عقبة إجتياز إمتحان شهادة البكالوريا ،كما دفعت الم، المرحلة األخيرة من الطور الثالث 

لى إدت قد عاتتسم بالنضج العقلي و المعرفي  الكثيرين منهم  للتوجه إلى سوق العمل .أما المرتبة الثالثة ف
ة شباب اللذين يقطنون بالمناطق النائيأغلبهم من ال ،  %17.7الحاصلين على شهادة المتوسط بنسبة 

 ،ة الدراسة لعين ا وفق، يدفعون ثمن وأتعاب تنقلهم للوصول إلى ثانويات الواقعة بالمدن الكبرى ، المعزولة 
ة ، خالل السنوات الماضيفإن أغلبها كانت تدرس في مرحلة تتسم بالفوضى و العنف الذي شهدته البالد 

 .أمام قلة المرافق التربوية 

نتعاش خزينة الدولة من عائدات البترول لحد كبير        3ساهم إستباب و إستقرار الوضعية األمنية وا 
، لى عالم المعرفة إت القاعدية ومرافقة التالميذ أشنمن  تدارك العجز المسجل في المسمح العائد المالي ، 
 .حتواء ظاهرة التسرب المدرسيوتواصل الجهود في إ

ي نسبة وه %5.7فعادت للمستوى األول المتمثل في المستوى اإلبتدائي بنسبة ، األخيرة أما المرتبة      
ل ية خاللى األوضاع األمنية و المعيشية التي شهدتها الوالإقليلة مقارنة بحجم العينة ،ويرجع سبب ذلك 

 العشرية السوداء .

                                                           
 11: 30: بجامعة الجياللي بونعامة على الساعة ال ،  2016سبتمبر  30يوم ، مقابلة مع رئيس الجامعة البرفيسور محمد بن زينة بمكتبه -1

  صباحا ,

،  ( 2015- 1998بالوالية من) طوار التعليمية الثالث الذي يبرز تطور مستوى التمدرس في مختلف األ ، نظر في الملحق المخطط البيانيأ-2
  .المصدر مديرية التربية لوالية عين الدفلى

من  2015-1999نسبة التمدرس التي تطورت خالل الفترة من تحسين ، سمحت المجهودات المبذولة من طرف الدولة لفائدة هذا القطاع  - 3
 .2015( .تقرير مديرية البرمجة و الميزانية لوالية عين الدفلى %92)المعدل الوطني   % 87,88 إلى%  79,17
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 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الوضعية المهنية .11الجدول )

الوسط   النسبة المئوية  مج=التكرار  إناث  ذكور الوضعية المهنية 

 الحسابي 

 نسبة تكرار  نسبة تكرار

 1.66 %55.3 166 %35.5 59 %64.4 107 عامل 

 %23.7 71 59.1 42 %40.8 29 بطال  

 %21 63 %69.8 44 %30.1 19 طالب 

  %100 300 %48.3 145 %51.7 155 المجموع 

  

ألولى اتوزيع أفراد العينة حسب متغير الوضعية المهنية ،اذ عادت المرتبة ، ( 11يوضح الجدول رقم )   
و  %23.7بنسبة  ، ،أما المرتبة الثانية إلى فئة البطالين %55.3" بنسبة فئة العمال إلى المستوى األول 

يرية يات الواردة من قبل مدالكلي لعينة الدراسة ،وتشير المعط لفئة الطلبة  من المجموع  %21بنسبة 
هن و في مختلف الم،  Population activeن نسبة عدد السكان الفاعلين ، أالبرمجة و الميزانية للوالية 

 /(  245005)،ب  2015لى غاية نهاية سنة إبلغ ، الحرف  

واعد فتح ق،ما يثبت توسع مجال ونشاط المهن من خالل  بالمئة 9,65نحصرت نسبة البطالة حدود إ       
بعد سنوات من تعليق مجال التوظيف  ، صناعية ومناطق نشاطات جديدة تتيح فرص شغل لفئة الشباب
تبعته الحكومات المتعاقبة خالل حقبة إوخلف فرص شغل بفعل سياسة التصحيح الهيكلي والنهج الذي 

 التسعينيات القرن الماضي .
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 غير متوسط دخل الألسرة( يوضح توزيع أفراد العينة حسب مت12الجدول )

النسبة  مج=التكرار اناث  ذكور  متوسط دخل االسرة 

 المئوية 

الوسط 

 الحسابي 
 النسبة  تكرار  نسبة  تكرار

       2.13 %25.3 76 %55.2 42 %44.7 34 ألف دج  18أقل من 

 36أالف دج الى  18من 

 ألف دج 

69 54.7% 57 45.2% 126 42% 

 72ى ألف دج ال 37من 

 ألف 

45 56.9% 34 43% 79 26.3% 

 %6.3 19 %63.1 12 %36.8 7 ألف دج  72أكثر من 

 %100 300 %48.3 145 %51.7 155 المجموع 

 

 )مؤشر متوسط دخل األسرة ،حيث إحتل التصنيف الثاني من، يعبر عن ( 12يحدد الجدول رقم )
مايعادل مرتين األجر الوطني المضمون  وهو % 42بنسبة ، ولى المرتبة األ( ألف دج  36لى إ 18

1)SNMG( بفعل التدابير و اإلجراءات التي إتخذتها الحكومة من أجل ترقية المستوى المعيشي ألالف،
حيث مست الزيادات أكثر من مليوني عامل في القطاعين العام و ،  2015جانفي شهر العمال بداية من 

التي بإمكانها توفير وتلبية اإلحتياجات األساسية  "متوسطة" وهي الفئة الموسومة حاليا بالفئة2الخاص .
( ألف دج  72إلى ألف  37 )فيما يحتل المؤشر الثالث من، إلسرهم خاصة التي تعتمد على دخل واحد .

  % 26.3حسب عينة الدراسة بنسبة ، من حيث دخل األسر ، المرتبة الثانية 

                                                           
1 - Décrète :Journal officiel de la republique algerienne n=08 delivree - 15 février 2015,p11 

Le salaire national minimum garanti (SNMG) comprend le salaire de base, les indemnitÈs et primes de toute nature ‡ 

líexclusion de celles se rapportant 

، مؤكدا  ،أرشيف اإلذاعة الوطنية 2015أوت  2يوم : تصريح محمد الغازي وزير العمل و التشغيل و الضمان اإلجتماعي لإلذاعة الجزائرية - 2
ثر رجعي من الفاتح جانفي مؤكدا في هذا أمكرر من قانون العمل"ب 87في تطبيق قرار إلغاء المادة ، الفاتح أغسطس  منذبالقول :  شرع "

 دينار( 18.000لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن األجر الوطني األدنى المضمون )  الصدد أنه من اآلن فصاعدا
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ة لصالح العمال أنعشت خزينة األسر ووضعتها في راحة مايعني أن الزيادة التي أقرتها الحكوم      
ولى قتصادي بالدرجة األمادية عكس ما كان في السابق خصوصا بالنسبة  للموظفين في القطاع اإل

التي شهدتها البالد مع مطلع األلفية  قتصاديةوالمواظفين في القطاع العمومي ،كما ساهمت الحركية اإل
ية إنعكاسا إيجابي في عالم الشغل من خالل توفير مناصب شغل جديدة في بسبب الطفرة المال ، الجديدة

حتواء ظاهرة البطالة   1 % 9.65التي تقلصت إلى حدود ، مختلف القطاعات وا 

لى ثالث إحيث يعادل المؤشر المذكور مرتين ،  حسن "يعد هذا المؤشر الذي يمكن وصفه "
وفق ( ألف دج  18)ظيت بالتصنيف الثالث بأقل من أما الفئة التي ح،مرات األجر الوطني المضمون .

 ضمن المؤشر األول ،األمر الذي يدفعها للبحث عن مصادر دخل %25.3فقد بلغت نسبة  ،عينة الدراسة
   ضعيف "أخرى لتلبية إحتياجاتها الضرورية ،وتعد هذه الفئة ذات دخل "

مقارنة  %6.3 " بنسبة ا"مرتفعبالمصنف ( ألف دج  72)أكثر من يبقى المؤشر الرابع   
ادات وهي نسبة مقبولة مقارنة بمداخيل األسر قبل الزيبمعدالت الدخل االخرى الفراد عينة المجتمع ، 

ات المعتمدة التي أشرنا إليها ،كما ساهم حصول عدد أفراد العائلة الواحدة على مناصب شغل في قطاع
 تطلبات الحياة الكريمة .متعددة في رفع من القدرة المالية والشرائية وتوفير م

 

 

                                                           
1- bilan dpsb- w - ain defla 2015  - STRUCTURE DE L'EMPLOI La situation actuelle observe une augmentation de la 

population active qui réduise  la population en chômage pour atteindre un  taux de 9,65% en 2015. L’effort consenti par 

l’état pour juguler cette régression en matière d’emploi et de revenu  par les différents dispositifs de soutien à l’emploi 

ainsi que le  plan de soutien à la relance économique ont permis de réduire ce taux pour un écart positif de 18 à 19 points 

performance très importante en  matière de création d’emploi . Total emploi permanent : 158534 postes. Total emploi 

temporaire : 53016 postes. 
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 ( يوضح معدل التوزيع الساعي لمشاهدة أفراد العينة لنشرات األخبار:13) الجدول

معدل متابعة 

نشرات 

 االخبار

 النهار الجزيرة

ن=م مج ن اناث ن ذكور

 ج

 وسط ن=مج مج ن اناث ن ذكور وسط

أقل من ساعة 

 يوميا 

128 %

50.5 

125 49.4

% 

253 84.3

% 

1.19 108 %

50.9 

10

4 

49% 212 70.7% 1.38 

بمعدل أكثر 

من ساعة 

 يوميا 

17 48.5 

% 

18 51.4 

% 

35 11.7

% 

33 53.2

% 

29 46.7

% 

62 20.7% 

أكثر من 

 ساعتين يوميا 

10 83.3 

% 

2 16.6

% 

12 4% 14 53.8

% 

12 46% 26 8.7% 

 

يظهر بالتفصيل حجم  ، نماط المشاهدةأ،ضمن محور عادات و   (13لنتائج الجدول رقم )تبعا     
المئة ب 50.5كبر نسبة مشاهدة للذكور على  اإلناث بنسبة أالساعي للمشاهدة ألفراد العينة ، حيث عادت 

ض في متابعتها للعرو - ألقل من ساعة-بالمئة  49.4،مقابل فئة اإلناث التي حققت نسبة مشاهدة  ب 
تي بلغت قة الار الساعة ، من النسبة اإلجمالية المحقو النشرات اإلخبارية التي تقدمها قناة الجزيرة على مد

ية جزائر بالمئة ،فيما تفوقت فئة الذكور عن اإلناث في متابعة النشرات اإلخبارية لقناة النهار ال 84.3
 70.7بالمئة لإلناث من النسبة اإلجمالية لعملية المشاهدة التي قدرت ب  49بالمئة  و  50.9بنسبة 
ذكور فتوفقت فئة اإلناث عن ال– ألكثر من ساعة يوميا–اعات المشاهدة اليومية وبخصوص س،  بالمئة .
تابعة مبالمئة في  11.7جمالية المحققة ب بالمئة للذكور من النسبة اإل 48.5بالمئة مقابل  51.4بنسبة 

لمئة اب 46.7مقابل ، بالمئة للذكور في مشاهدة أخبار التي تقدمها قناة النهار  53.2قناة الجزيرة و 
المتابعة  بالمئة .فيما بينت نتائج الجدول المذكور أن نسبة 20.7لإلناث من النسبة اإلجمالية التي بلغت 

ذ بلغت تقل مقارنة بمعدل التوزيع الزمني المطروح في الدراسة ،إ– يوميا ساعتين من الزمن–ألكثر من 
 بالمئة لإلناث . 2بالمئة و  83.3بلمئة ،حظيت فئة الذكور أعلى نسبة ب  4النسبة اإلجمالية ب 
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( 253بمجموع عدد التكرارات بلغت )– أقل من ساعة يوميا–ويرتبط ميل أفراد العينة للتوزيع الزمني
تكرار للجنسين في متابعة نشرات األخبار عبر الفضائتين بأقل من ساعة من الزمن إلى عدة عوامل 

دة تلقي المعلومات واألخبار من مصادر متعد ،نذكر من بينها تعدد قنوات ووسائط اإلتصال التي تتيح
–ة  الذكي–لحظة بلحظة  ويحدد المستقبل مايناسبه ويرغب فيما يتالقه من معلومات وأخبار عبر هاتفهم 

ي التي تمكنهم بخفتها وسهولة حملها من إختصار الوقت و الجهد في متابعة األخبار عبر الشاشة  وف
""وصول تزامنية في فرض تكريس "، الحاصلة في مجال التقنية أوقات محددة ،حيث ساهمت التطورات 

ت تشكل أعباء وتعقد الحياة اليومية لألفراد بما تتطلبه مقتضيا، الخبر حين حدوثه ،فضال عن ذلك 
العصر في تقليص مدة مشاهدة األخبار اليومية خصوصا في فترة النهار لكال الجنسين حتى بالنسبة 

امتهن للقيام بأنشطة منزلية أو الخروج للعمل والبحث عن مصادر دخل للعنصر النسوي زادت إهتم
ية في عصر التقنوفي المقابل تجاوز المشاهد ، حتياجات المتنامية لألسرة .إإضافية تعين على تلبية 

ون الصحنتشار ولى إلمثلما كان حاصال  في بداية األوالدهشة ، نبهار حالة اإلوتدفق  اإلبتكارات ، 
 . الفضائيات لساعات طويلة،وتسمره أمام  الل حقبة تسعينيات القرن الماضيخالمقعرة 

 ( يوضح عادات وأنماط المشاهدة ألفراد العينة لنشرات األخبار :14الجدول )

أنماط وطبيعة 

 المشاھدة 

 النهار الجزيرة

 وسط ن=مج مج ن اناث ن ذكور وسط ن=مج مج ن إناث ن ذكور

61.4 70 بمفردك 

% 

44 38.5

% 

114 38% 1.88 54 61.3

% 

34 38.6

% 

88 29.3

% 

1.72 

مع أفراد 

 العائلة 

69 42.3

% 

94 57.6

% 

163 54.3

% 

80 44.1

% 

10

1 

55.8

% 

181 60.3

% 

71.4 10 األصدقاء 

% 

4 28.5

% 

14 4.7% 2 25% 6 75% 8 2.7% 

فضاء 

 عمومي 

6 66% 3 33.3 9 3% 19 82.6

% 

4 17.3

% 

23 7.7% 
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ة وسط عادات وأنماط المشاهدة ألفراد عينة الدراسة  ،حيث التزال المشاهد، (  14رقم )يبين الجدول   
النهار  بالمئة لقناة 60.3بالمئة للجزيرة ،مقابل  54.3قدرت ب ، أفراد العائلة تستحوذ على أكبر نسبة 

رغم من ب ، ،يتقاسمون مساحة الحوار و النقاش على ضوء مايرد من أخبار ومعلومات عبر القناتين
بات  ،ومنه المحلي سهولة إمتالك أجهزة التلفزيون و لواحق اإلستقبال الفردي بأسعار مخفضة في السوق 

ين بيجابي ذلك التفاعل واإلنسجام اإل، محقق التلفزيون مركز إلتقاء وتجمع العائلة في المجتمعات المحلية 
النسب على  المئة لقناة النهار ،و تتوزع باقيب 29.3مقابل ، بالمئة قناة الجزيرة  38أفراده ،فيما يشاهد 

 عمومية أما باقي الفضاءات ال ، بالمئة للنهار 2.7بالمئة للجزيرة و  4.7صدقاء ب نمط المشاهدة مع األ
 3ب  فقد حازت على نسب متفاوتة بالنسبة للجزيرة ، كالمقاهي ودور الشباب ومرافق التسلية و الترفيه

 .لمئةبا 7.7بالمئة و النهار ب 
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 تحليل فقرات اإلستبيان :بيانات و المطلب الثاني :

 ( يوضح البيانات المتعلقة ببنود وفقرات العنف المادي:15الجدول رقم )-1

 النهار  الجزيرة 

موافق  البدائل 

 بشدة 

 معارض محايد موافق

  

معارض 

 بشدة 

وسط 

الحساب

 ي

موافق 

 بشدة 

 معارض محايد موافق

  

معارض 

  بشدة

 وسط

الحساب

 ي

  ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت  ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت البنود

1 1 0.

3 

1

5 

5 5

7 

19 1

0

3 

3

4.

3 

12

4 

41.3 1.88 2 0.

7 

1

4 

4.7 5

9 

1

9.

7 

1

0

4 

3

4.

7 

12

0 

40 2.08 

2 5 1.

7 

1

5 

5 4

2 

14 8

8 

2

9.

3 

15

0 

50 1.79 1

0 

3.

3 

1

1 

37 4

4 

1

4.

7 

8

1 

2

7 

15

4 

51.

3 

1.80 

3 28 9.

3 

5

5 

1

8.

3 

4

8 

16 8

9 

2

9.

7 

80 26.7 2.54 3

5 

11

.7 

5

0 

16.

7 

4

7 

1

5.

7 

8

4 

2

8 

84 28 2.56 

4 11 3.

7 

3

9 

1

3 

5

0 

16.

7 

9

3 

3

1 

10

7 

35.7 2.18 2

0 

6.

7 

3

1 

10.

3 

4

5 

1

5 

9

6 

3

2 

10

7 

35.

7 

2.19 

5 15 5 3

6 

1

2 

3

0 

10 7

3 

2

4.

3 

14

6 

48.7 2 2

0 

6.

7 

3

5 

11.

7 

3

0 

1

0 

6

8 

2

2.

7 

14

7 

49 2.04 

6 7 2.

3 

1

9 

6.

3 

6

7 

22.

3 

8

0 

2

6.

7 

12

7 

42.3 1.99 9 3 3

0 

10 6

4 

2

1.

3 

6

7 

2

2.

3 

12

9 

43 2.07 

7 9 3 3

9 

1

3 

6

0 

20 1

0

2 

3

4 

90 30 2.25 1

0 

3.

3 

3

7 

12.

3 

6

4 

2

1.

3 

9

0 

3

0 

99 33 2.23 

8 17 5.

3 

5

6 

1

8.

7 

4

3 

14.

3 

7

0 

2

3.

3 

11

4 

38 2.30 1

8 

6 4

9 

16.

3 

4

6 

1

5.

3 

6

2 

2

0.

7 

12

5 

41.

7 

2.24 
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9 9 3 1

0 

3.

3 

3

7 
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 تحليل بيانات وفقرات العنف المادي  :-1-1

، تجوبين أن أغلبية المس جاءت نتائج الدراسة، ( 15في الجدول رقم )( 1)رقم عبارة البالنسبة لبيانات  -
(   خريناإلعتداء الجسماني على األتكون مشاهد أخبار العنف سبب في )بأن ( ، يعارضون بشدة )

 .لكل من الجزيرة و النهار ، من حجم العينة  107بالمئة بعدد تكرارات  35.7بنسبة 

أن 3(،يت حمودة حكيمةو )أ2(مان الفاروقيحارث سليو ) 1(محمد خضر عبد المختاريتفق كل من )
الضرب ، واإليذاء ،التشاجر ،الرفس ،الشد ،والدفع ،العراك ،تقييد حركة عتداء الجسماني يتمثل في اإل

 السيطرة ،التدمير ،المطاردة . الخنق ،الصفع واللكم .، كراه القسري اليدين ،اإل

لظاهر جعلتني أقلد نفس العنف ا) ، ( 15ل رقم )في الجدو ( 2توضح بيانات العبارة في الجدول رقم )- 
ي عن رفض أفراد عينة الدراسة لتقليد مايرد عبر نشرات األخبار من عنف ماد، (على شاشة األخبار

تكرار لمشاهدي قناة  124ب بالمئة   41.3على أعلى نسبة ب ،  ،حيث حاز البديل )معارض بشدة (
 .النهار  تكرار للقناة 120بالمئة ب  40الجزيرة و 

المعروضة معاني إستنساخ المشاهد ونقلها إلى الواقع المعاش بنفس األسلوب و الطريقة تتجلى     
حيث نمذجة السلوك ، أو  5أو إعادة إنتاج المواقف . 4""المحكاة و اإلسقاط  "" بواسطةعبر شاشة التلفاز 

.والتتفق نتائج هذه  6 قريبة منه األشياء النسان يقلد إللكون اعلى أساس مايشاهده ، الفرد  يتصرف
 1952عام (، ايستس كيفوفر)اللجنة الفرعية للسيناتور الدراسة المتحصل عليها ، مع ما جاء في تقرير 

                                                           
 156محمد خضر عبد المختار :االغتراب و التطرف نحو العنـف، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة ، ص .  -1

 734، ص .1988بنان ، حارث سليمان الفاروقي: المعجم القانوني ، مكتبة ل- .- 2

فعاليات الملتقى الوطني حول -مظاهر وأسباب العنف في المجتمع الجزائري من منظور الهيئة الجامعية : خرون أيت حمودة حكيمة و أ - 3
 16،ص 2011ديسمبر  8-2،7التربية في الحد من ظاهرة العنف ،مخبر الوقاية واالرغنوميا ،جامعة الجزائر 

، 1992عالقة الرفض األبوي بالتكيف النفسي و االجتماعي للمراهق، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة الجزائر، نصر الدين جابر:  - 4
 .20ص 

  176ص ، 15 العدد جتماعية،اإل والعلوم كلية اإلنسانيات حولية اإلعالم ،  لوسائل السلوكي التأثير : عرفةمحمد  -5

 18حظورة ،مرجع سبق ذكره ،صمنعكاسات المولة و اإل أيجابيات الم..اإل طفالسعيد الدراجي :التلفزيون و األ - 6
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تهمت الشهادات أن التلفزيون اليعرض العنف ا  حداث ، و عدد الجانحين من األ، التي أشارت إلى تزايد 
، للجنة التحقيق البرلمانية التابعة لمجلس الشيوخ األمريكي  وقد سبق 1.فقط بل يحث األحداث على تقليده 

  2بإنذار أصحاب صناعة اإلعالم التلفزيوني للحد من العنف .،  1964سنة 

عتبارات ضعيفة لعدة إ  -عين الدفلى –التلفزيون أو الفضائيات في البيئة اإلتصالية تبقى تأثيرات 
، لمسجد والمدرسة و امؤسسات تنشئة اإلجتماعية ، كاألسرة  دور الذي التزال تلعبه  بينها ،  نذكر من، 

ف ألعراإلى جانب منظومة القيم المتأصلة ، كالعادات و التقاليد التي ترفض مظاهر العنف والتمرد على ا
 تصرف فهو محسوب على الشخص ذاته ،بل يلقى فأي ردة فعل أوو القيم التي تهدد تماسك المجتمع  ، 

ستهجان   ،لدرجة المقاطعة من قبل أفراد المجتمع ،نظرا لتصرفه وسلوكه المشين .إستنكار وا 

ئ بعض األشخاص يستحقون أن أس) ، ( 15في الجدول رقم ) (3نالحظ من خالل بيانات العبارة رقم )-
 ى البديلتوافق إجابة المستجوبين عل  ، إليهم بنفس األسلوب و الطريقة المعتمدة في أخبار العنف(

ة بالمئ 51.3تكرار بنسبة  154بالمئة و  50مايشكل  ، تكرار 150( لكل من الجزيرة ب  )معارض بشدة
 .للنهار 

ثبات الذات في صور اإل تتجلى مظاهر اإلساءة :    لتلبية غرور النفس ، نتقام ،رد اإلعتبار ،وا 
ة ،خصوصا أن سوء وفق أساليب متعددوبإمكان أن تدفع اإلنسان إلرتكاب األ 3مارة بالسوء والشرور األ

الجريمة و األحداث المؤلمة تستغرق في تقديم تفاصيل عن  ،باتتوسائل اإلعالم ومن بينها الفضائيات 
أو متلقي سلبي ،وهذا سبب كافي إليقاع بشخص من خالل عرض المخططات وطريقة تنفيذ الجريمة 

 .ن سلوب الذي تعرضه شاشة التلفزيو بنفس األثأر و إنتقام تتخمر في ذهنه قضية 

                                                           
 244عاطف عدلي العبد :مرجع سبق ذكره ص  - 1

 244عاطف عدلي العبد ،نهى عاطف العبد : مرجع سبق ذكره ،ص  - 2

 -مقابلة مع األخصائية النفسانية فايزة بوعمامة .3 
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لعينة اوتحلي أفراد السليمة لإلساءة  ،ينم على التربية ألفراد عينة الدراسة وعليه فإن الرفض التام  
 ساءةباألخالق الفاضلة المتوارثة من جيل ألخر ،في مجتمع التزال فيه النصحية صمام تماسكه ،ودفع اإل

 بالحسنة ميراث قيمي مستمد من الشريعة اإلسالمية .

جرى أن حملت أسلحة بيضاء ،) ( 15في الجدول رقم )( 4ت العبارة في الجدول )تظهر بيانا    
ديل تكرار أجابوا على خانة الب 89بالمئة أي ب  29.7،أن مايشكل (للدفاع عن نفسك وأفراد عائلتك

 28)معارض ( بالنسبة لقناة الجزيرة ،فيما توزعت نفس النسب على )معارض ( و )معارض بشدة ( ب 
 تكرار لكل منهما بقناة النهار . 84بالمئة ب 

فراد عن رفض أفراد العينة المستجوبين لحمل أسلحة للدفاع أنفسهم أو أتعبر نتائج الدراسة ،  
وحي توفر األمن والسكينة بالمنطقة وعدم وجود خطر ي-عائلتهم إلعتبارات متعددة نلخصها في مايلي : 

 في-الشباب المعنيين بالدراسة -حة خاصة لدى فئة بضرورة حملها للدفاع عن النفس ،ويعد حمل األسل
ت إتهاما ال مبرر له ،وفي نظر القانون جريمة يعاقبون عليها ،على ضوء حمال، نظر المجتمع المحلي 

 تسعى ماكن العمومية ،كماومداهمات التفتيش الفجائية التي تقوم بها مصالح األمن بصفة دورية عبر األ
 نةمأنيباقية لتطويق مواقع وبؤر الجريمة ،مما يعزز اإلستقرار و الشعور بطستإمن في عمليات مصالح األ

 لي فأمن األفراد من أمن المجتمع.وبتاويفرض اإلنضباط داخل المجتمع 

ى جعلتني ألقي األشياء عل) ، ( 15في الجدول رقم ) (5جابة عن العبارة رقم )نالحظ من خالل اإل-
المئة ب ب 48.7منحازون إلى البديل الخامس )معارض بشدة ( بنسبة أن أغلبية أفراد العينة .( األخرين

ا تكرار للقناة النهار ،وهي نسب تعبر عن رفض القيام بهذ 147بالمائة ب  49تكرار للجزيرة و  146
 .شكاله أجتماعية تنبذ العنف بكل إالسلوك المشين نتيجة تأثر إنفعالي جراء مشاهد أخبار عنيفة في بيئة 

جعلتني أخبار العنف أتلف بعض )،  ( 15في الجدول رقم )( 6خالل اإلجابة على العبارة ) نالحظ من-
بكل من الجزيرة و  فراد العينة  على البديل الخامس )معارض بشدة (أجابة إ،تمحورت (  أغراض المنزل

اة الجزيرة و للقن 127بالمئة ما يشكل  42.3النهار بنسب جد متقاربة ،إذ حظي البديل المذكور على نسبة 
تكرار لقناة النهار .مايعبر على سيطرة المتلقي ألخبار العنف على إنفعاالته  129بالمائة ب  43
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كإتالف أغراض المنزل التي - تجاه األشياء-وتصرفها بشكل إيجابي دون محاولة القيام بسلوك عنيف 
 تكون في متناوله .

ب تجعلني أخبار العنف أضر )  ( 15لجدول رقم )في ا (7نالحظ من خالل اإلجابة على العبارة رقم )-
النسبة تكرار أجابوا على البديل )معارض ( ب 102بالمائة ب  34،أن ما نسبته ( بقوة األشياء من حولي

سياق وراء نفراد العينة اإلأتكرار لقناة النهار .، وهو مايعبر عن رفض  99بالمائة ب  33لقناة الجزيرة و 
ب و كالضرب على األبوا – األشياء–خبار العنف ضد أالتي قد تحدثها مشاهد  نفعاالت وردات الفعلاإل

 الطاوالت وغيرها .

-تظهر بيانات الجدول رقم )8( في الجدول رقم )15(   )دفعتني أخبار العنف للبزق على التلفاز( 
، بالمائة  38ة ،معارضة الشديدة ألفراد العينة هذا األسلوب في التعامل مع مايرد من أخبار عنيفة بنسب

. النهار  تكرار لقناة 125مايمثل  ، بالمائة 41.7تكرار بنسبة لقناة الجزيرة و  114أي   

وهو أسلوب بالنسبة للمستجوبين غير  -عنف ضد االشياء-يصنف هذا النوع من العنف ضمن    
ذه الطريقة ،خصوصا حضاري اليرقى لمستوى القيم المكتسبة ، وأليات الرد المنتهجة في تغيير األشياء به

لم شمل أفراد العائلة في  حيث ينشدون من وراء التفافهم حول جهاز التلفزيون ،سري األمحيط الداخل 
طمأنينة و سكينة بعيدا عن مظاهر العنف وتلقين النشء المبادئ السليمة في الحوار وتبادل األفكار و 

  المعلومات .

دفعتني أخبار )،  ( 15في الجدول رقم )( 9دول رقم )يالحظ من خالل إجابة عينة الدراسة في الج-
كرار لقناة ت 182بالمائة أي ب  60.7،أن ما نسبته العنف لتكسير وتحطيم جهاز التلفاز أو أحد لواحقه (

ار ،وهي تكرار لقناة النه 185بالمائة ب  61.7الجزيرة ،أجابوا على خانة البديل )معارض بشدة ( ،مقابل 
ث أثارا د تحدرهن على تماسك أفراد العينة وعدم اإلنسياق وراء إنفعاالتها السلبية التي قنسبة جد معتبرة تب

هذا بكما حالت تنشئة األسرية ألفراد العينة المستجوبين دون القيام  ، جسمانية ونفسية على المتلقي
هم بللمحيطين الذي يورث المحالة  سلوكات سلبية – ضد األشياء-التصرف المشين المتمثل في اإلعتداء 

 خصوصا فئة األطفال اللذين يجنحون إلى التقليد .



جمهور قناتي -الشباب -عبر الفضائيات العربية على سلوك أفراد عينة من  الفصل التطبيقي   : أثر تغطية أخبار العنف

 الجزيرة والنهار الجزائرية .

 

234 

 

دفعتني لتحطيم أغراض وممتلكات ،) ( 15في الجدول رقم )( 10تظهر من خالل اإلجابة على العبارة )-
الغير( ، تطابق في اإلجابة على خانة البديل )معارض بشدة ( بالنسبة إلفراد العينة بتكرار 174 أي 

.بالمائة للنهار 58.7تكرار بنسبة  176ة،  مقابل بالمائ 58بنسبة   

في عمليات التخريب التالية "  كسر ،حرق ،إتالف  اآلخرين–العنف ضد أشياء –مظاهر  تتمثل   
"أغراض1 وممتلكات الغير ، عندما التتطابق الرؤى ووجهات النظر حول قضايا سواء ذات طابع 

حيث تؤشر اإلجابات أعاله على تحلي أفراد ،و العنف تتميزبالقسوة ، إجتماعي أو سياسي أو عسكري 
ثناء جلسات النقاش وحسن تصريف اإلنفعاالت جراء ما يشهدونه أالعينة باإلتزان في تعبير عن المواقف 

 من أخبار عنيفة .

أصبت بجروح بفعل عدم  )، ( 15في الجدول رقم )( 11من خالل إجابة العينة على العبارة رقم )-
الجزيرة  بكل من قناتي لى خانة البديل )معارض بشدة (أفراد العينة إنحياز إنالحظ .( نيفتحملي لخبر ع
 لنهار .اتكرار لقناة   99مايمثل  ، بالمئة 33تكرار ،مقابل  101بالمئة ما يشكل  33.7و النهار ،بنسبة 

 كالطاولة أو صابات عادة بفعل ردات إنفعالية  كالضرب بقوة على إحدى أغراض البيتتنجر اإل     
 الكراسي واألواني الزجاجية ،التجهيزات الكهرومنزلية وغيرها .

-يالحظ من خالل إجابات عينة الدراسة وفقا للعبارة )12( في الجدول رقم )15(  ،) تدفعني أخبار 
بالمئة  40.7فردا  يشكلون نسبة  122،أن (  العنف  للقيام بسلوكات غير إعتيادية نحو الذات

شدة ( هذا السلوك الناجم عن ردات فعل غير إعتيادية نحو الذات لحظة تأثرهم الشديد )يعارضون ب
. بالمئة لقناة النهار في نفس خانة البديل )معارض بشدة ( 43تكرار ما يمثل  129مقابل ، بأخبار العنف 

عل يذاء الذات ، كالضرب ،ضغط على أحد أعضاء الجسم كالشفاه أو األسنان ،وهي ردات  فإيشكل 
 تعبر عن موقف غير مرغوب فيه 2.

                                                           
1 - Jhon Pain, les violences en milieu scolaire du concept à la prévention, les cahiers de la 

sécurité intérieure, 1997, p69. 

 بمكتبها  بوالية عين الدفلى . 15و  11،على الساعة 2016كتوبر أ 29فايزة بوعمامة يوم  : خصائية نفسانيةمقابلة مع اإل - 2
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فيما يعبر البعض عن هذه الحالة الشعوريا بالكي أو الحرق 1 خاصة لدى المدخنين ، فيما توصلت 
شخاص حيث يحرك البعض ن ردات الفعل تتعدد وتتنوع حسب طبيعة األأبعض الدراسات الحديثة 

 رؤوسهم بدون مبرر ،لمس الشعر ،المالبس وقضم األضافر 2،كلها حاالت تعبر عن القلق والخوف .

أصاب بحزن شديد  ، ) ( 15في الجدول رقم ) (13يظهر من خالل إجابات أفراد العينة على العبارة ) -
 107أن المشاهد العنيفة تسببت في إصابة المتلقي بحزن عميق إلى حد البكاء ،ب( إلى حد البكاء

تتفق هذه تكرار لقناة النهار .، 97بالمئة أي ب  32.3بالمئة عبر قناة الجزيرة ، ،مقابل  35.7يشكلون 
لما تنقله  3البكاء و الصراخ .حالة من أن العنف المتلفز يتسبب في ، (  النوفلي) النتيجة مع دراسة 

من مشاهد مؤلمة وأخبار عن وضعية اإلنسان الفضائيات العربية ،خاصة التي هي محل دراستنا ، 
،ومظاهر القهر و الظلم و  الحروب وحالة اإلستنزاف لكيانه ووجوده والوطن العربي بصفة عامة جراء

 الحرمان ،إلى جانب مختلف أخبار الجرائم .

لتام تباين اتجعلني أفرقع أصابع يدي (. )، ( 15في الجدول رقم ) (14توضح بيانات جدول العبارة )-
ايشكل م،  25.7ديل )معارض ( بنسبة جابة  على العبارة المذكورة ،إذ إنحاز أفراد العينة إلى البفي اإل

تكرار  78بالمائة أي مايمثل  26تكرار للجزيرة  ،في حين جاءت اإلجابة على البديل )موافق ( بنسبة  77
 لقناة الجزيرة .

                                                           
جامعة سكيكدة  -11دانية ،مجلة البحوث و الدراسات االنسانية العدد تجاهات طلبة الجامعة نحو العنف ،دراسة مي: إحليمة قادري  -1
 14،ص 2015،

محمد عبدالمنعم: القلق ،عالم المعرفة ،سلسلة شهرية يصدرها المجلس   معتز سيد عبد هللا  ، الحسين  :موشي زيدنر ج الد ماثيوس ترجمة -2
  39،ص 2016الوطني للثقافة والفنون و االداب ،الكويت ،يونيو 

 عمان، قدمت بسلطنة المدرسة قبل ما أطفال من عينة لدى العدواني السلوك على المتلفز العنف أثر:  النوفلي الماس بن مبارك بن عبدالرحمن - 3

 118،ص 2013نفسي، إرشاد تخصص ، التربية في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات ستكماالإ الرسالة هذه
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أن ،( سببت لي أخبار العنف األرق وعدم القدرة على النوم) ،(15توضح بيانات جدول العبارة رقم )-
ي خانة تكرار مثلما هو مبين ف 92بالمئة ب  30.7سلبي على أفراد العينة بنسبة أخبار العنف لها تأثير 

 ر .تكرار على نفس البديل موافق في قناة النها 94بالمئة أي ب  31.3البديل )موافق ( للجزيرة ،وب 

 ( ألتف جانبا أثناء عرض مشاهد مؤلمة) ( 15في الجدول رقم ) (16من خالل بيانات الجدول )-
 37ون تكرار ،يشكل 111وافق نسبي ألفراد العينة على العبارة المذكورة في البديل )موافق ( ب نالحظ ت

 بالمئة لقناة النهار . 36.7تكرار بنسبة  110بالمئة بالنسبة لقناة النهار ،و 

حجم  ( تجعلني أتابع مجريات األخبار عن بعد،) ( 15في الجدول رقم )( 17توضح بيانات العبارة )-
حيث إنحاز أغلب أفراد العينة نحو على المتلقي نفسيا وعاطفيا ر الذي تتركه أخبار العنف اإلخباري التأثي

بالمئة مايمثل  40للجزيرة و  115بالمئة بمجموع تكرارت تقدر ب  38.3البديل الثاني )موافق ( بنسبة 
 ر العنف الواردة عبر القناتين تكرار لقناة النهار ،مايعبر على عدم قدرة المتلقي تحمله للمشاهد وأخبا 120
ن ،  يتفق اإلعالميون من منطلق ذاتي ، أن صور العنف " صادمة"  يتوجب الحيطة والحذر في نقلها ،وا 

رد فعل الجمهور يكون دائما سلبيا ، على الصور التي تحوي عنفا أو جروح أو أجسام ميتة أو عري أو 
خصوصياته أو أي أحداث قد تتسبب في تعرضهم أي سلوك غير محتشم أو أي سلوك يعتبر إختراقا ل

  1للخطر .

تأتيني أخبار العنف على شكل كوابيس  )، ( 15في الجدول رقم )( 18توضح بيانات الجدول رقم )-
بالمئة  29.3بكل من الجزيرة و النهار ،بنسبة ، فراد العينة على البديل الرابع أجابة إ تطابق(  أثناء النوم

ن معظم عينة الدراسة لم أتكرار للقناة النهار .مايعني  81بالمئة ب  27للجزيرة و تكرار  88مايمثل ، 
أو  2تتسلل إليهم أثناء خلودهم إلى النوم مشاهد ألخبار العنف ،وعدم معاناتهم من األحالم المزعجة .

 3عوالم مرتبطة باألخلية و الصور و األحالم والهالوس.

                                                           
  461،ص 1،2012مد صفوت حسن : أخالقيات الصحافة ،دار الفجر للنشر و التوزيع ،القاهرة ،طجين فوريمان ،ترجمة مح - 1

 42،ص  37 – 4، 2010 ، 1عدد ، 3مجلد للفنون، األردنية األطفال، المجلة عند العنف ظاهرة في الفضائية الدراما ثرأالشبول ، نايف - 2

يات ،عالم المعرفة ،سلسلة يصدرها المجلس الثقافة و الفنون و األداب ،الكويت ،العدد شاكر عبد الحميد: عصر الصورة ،سلبيات و اإليجاب - 3
 406،ص  311
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 متعلقة ببنود وفقرات العنف اللفظي :( يوضح البيانات ال16الجدول رقم )-2

 النهار  الجزيرة 

 معارض محايد موافق موافق بشدة  البدائل 

  

وسط  معارض بشدة 

الحساب

 ي

 معارض محايد موافق موافق بشدة 
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 العنف اللفظي  :تحليل بيانات وفقرات -2-2

فراد العينة المستجوبين أأن أغلبية  ، ( 16في الجدول رقم ) (19)نالحظ من خالل الجدول التاسع عشر-
لفاظ  ذات داللة عنيفة ونعني بذلك اللغة غير كسابهم ألإخبار العنف سببا في أن تكون أيعارضون 
لفاظ و العبارات ذات دالالت عض األ إكتسبت من خالل متابعتي الخبار العنف بتحت عبارة ) 1الالئقة،

كالمفردات وعبارات تحمل التهديد ( ،  ستعماله في الحياة اليوميةإعنيفة خارج القاموس اللغوي المعتاد 
من حجم العينة  95بالمئة بعدد تكرارات ب  31.7بنسبة و الوعيد ،شعارات ذات مضمون عنصري 

 تكرار. 100بالمئة ب 33.3للجزيرة ،مقابل معارض بشدة لقناة النهار ب 
يساورني إحساس بضرورة حول العبارة )( 16في الجدول رقم )( 20بيانات الجدول رقم ) جاءت  -

، ة (عارض بشدغلبيتها نحو خانة البديل )مأ ،  (مخاطبة الجموع بألفاظ تحريضية للقيام بردات فعل عنيفة
ر ،فيما تكرا 115بالمئة للنهار مايمثل  38.3و  102بالمئة لقناة الجزيرة بعدد تكرارات بلغت  34بنسبة 

 خرى .تتوزع باقي النسب على البدائل األ

  حسب بيانات الجدول (تشعرني  ألفاظا بالقلق والخوفاإلجابة على العبارة )يتضح من خالل -
 تقاربةأن البديل )موافق ( لكل من الجزيرة و النهار قد حظيا بنسب م( ، 16في الجدول رقم )( 21) رقم 
 123مفردة مقابل  300فراد العينة البالغ عددهم بنحو أمن  125للجزيرة بعدد تكرارات بلغت  41.7ب 

 بالمئة . 44مفردة لمشاهدي قناة النهار مايمثل نسبة 

تشعرني ألفاظ وعبارات بالراحة )للعبارة ، ( 16في الجدول رقم )( 22جاءت بيانات الجدول رقم )-
مفردة ،في حين  82بالمئة للجزيرة بعدد تكرارت تمثل  27.3ض بشدة بنسبة ،لصالح البديل معار (النفسية

مفردة ،وبتالي فإن أغلبية أفراد العينة يرفضون  91للنهار في نفس البديل أي مايعادل  30.3بلغت نسبة 
بتذال من خالل متابعتهم لمشاهد وأخبار العنف ،الذي أصبح لدى البعض "اليثير في مشهدية الفرجة واإل

 .2نفسهم خوفا أو رعبا " أ

                                                           
 68ص   ،مرجع سبق ذكره ، محمد كركوتي ،القنوات اإلخبارية بين موسمية العمل ومزاجية المتابع - 1

 18ص .2013،مرجع سبق ذكره  واألطفال السعيد الدراجي ، التلفزيون  - 2
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أشروا على العبارة غلبية المستجوبين أ ن أ( ، 16في الجدول رقم )( 23يتضح من خالل الجدول )-
بالمئة  31.3البديل ""موافق "" لكل من الجزيرة بنسبة وفق  (تشعرني أخبار العنف برغبة في الصراخ)

مفردة ،وهو  86هار بعدد تكرارات تصل الى بالمئة بالنسبة للن 28.7مفردة و  94بعدد تكرارات تقدر ب 
""الصياح و قيامه ببسط ردة فعل يعبر عنها المتلقي حيال مايرد من مضامين عنف قوية أن أمايعني 
 1الصراخ "

خبار تشفى على ماورد في مضمون األأ)( 16في الجدول رقم )(  24) جابة على العبارةجاءت اإل-  
ن نسبة الكبيرة حاز عليها البديل ) معارض بشدة ( لكل من أن بنسب متقاربة ،في حي (، العنيفة 

تكرار ،بمعنى  103بالمئة لنهار بتعداد  34.3تكرار و  96بالمئة أي ب  32المشاهدين لقناة الجزيرة ب 
جابة عن حالة يجابية دون تعبير بردات سلبية حيال مايشاهدونه ،وتحاول العبارة اإلإن ردود فعل كانت أ

الشتم ،السب  و خبر عنيف وهي سلوكات تتأرجح بين "أثناء متابعته لمشهد أسلوك المتلقي وردود فعل 
  2خرين نقاص من ذات األرغام و اإل،تمنيات متبوعة بعدوانية ،اإل

تشعرني  ألفاظ على العبارة )غلبية المستجوبين أ ن أنالحظ ( ، 16في الجدول رقم )( 25بالنسبة للعبارة )-
لفاظ العنيفة المتداولة عبر هاتين الوسيلتين ن األأيوافقون ب( اليأس واإلحباط. كتئاب ومعينة باإل 

كتئاب بنسب جد متقاربة حيث بلغت نسبة في الجزيرة س و اإلأعالميتين الجزيرة و النهار تصيبهم بالياإل
 ءت به حيث توافق نتائج المذكورة ما جا، 110بعدد تكرارات تقدر ب  36.7تكرار و  117بالمئة أي  39

حباط من الحياة والملل و الضجر عالم الفضائي بات مصدر لإلن اإل، أ (فاطمة حسين عواد) الباحثة 
"3. 
ستخدم أسماء وألقاب الشهرة التي تظهر عبر نشرات أ)يعارض بشدة أغلب المستجوبين على العبارة -

بكل من ( ، 16دول رقم )في الج(  26مثلما يوضحه الجدول )(، خرين االخبار في توصيف ومناداة األ
 102بالمئة أي  34و النهار ب  90لى إبالمئة بعدد تكرارات تصل  30الجزيرة التي حازت على نسبة 

                                                           
 27،ص 1987، األول ، العدد النفس علم مجلة ، والعنف العدوان سيكولوجية سعد: في  يالمغرب -1
 29،ص : مرجع سبق ذكره  عيصام حسيني صفوان - 2
 132،ص 1،2010فاطمة حسين عواد ،اإلعالم الفضائي ،دار أسامة للنشر و التوزيع األردن ،ط - 3
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سماء التي صنعت مشاهد العنف غير مستصاغة لدى الراي لقاب و األستخدام األإن أتكرار ،وهو مايعني 
بالقبول و الموافقة مثلما هو مبين في  فتخار ،بل تحظى لدى القلةالعام لتصبح مضرب لألمثلة و اإل

 جرام  .عاله لتنابز وتوصيف شخص له نفس مواصفات العنف و اإلأ الجدول 
تصبح نبرة صوتي  أكثر الخاص بالعبارة )( ، 16في الجدول رقم )( 27توضح بيانات الجدول رقم )-

الل خى ذات المتلقي من مدى تأثير مشاهد وأخبار العنف عل،  (حدة وسرعة ، بفعل الغضب لما يحدث 
دد بالمئة بع 33.7نفعال و الهيجان تجاه مايحدث ،حيث عبر ردات فعله السلبية برفع الصوت جراء اإل

زيرة من رضه قناة الجالبديل )موافق ( بالنسبة لما تع فراد العينة علىأمن  101تكرارات بتكرار تقدر ب 
بعدد ، مئة بال 32.7البديل )موافق( مع قناة النهار ب  أخبار سلبية ،فيما تقاربت النسبة المذكورة في نفس

 مفردة . 300من أصل  98تكرارات تقدر ب 

( ، 16في الجدول رقم ) ( 28رقم ) يوضح الجدول( على أخبار العنف أرد  باستهزاء للعبارة )بالنسبة -
زدراء و اإل 3تبخيس،ال2،السخرية  1ستهزاء خباري العنيف بأسلوب اإلفعل المتلقي للمضمون اإل ردود 

 30.3لقناة الجزيرة و  102بالمئة بعدد تكرارات بلغت  34على نسبة ، ،حيث حاز بديل )معارض (4
 مرة للنهار . 91بالمئة بعدد تكرارات تقدر ب 

مدى تناقل جديد وتطورات األخبار بين أفراد (،  16الجدول رقم )في ( 29توضح بيانات الجدول رقم )-
تحدث عن أتحت عبارة أو بند )بين المسائل التي تثير إهتماماتهم وقضاياهم اليومية ، المجتمع وجعلها من
المواضيع التي حداث و وغالب ماتشكل األ (صدقاء والمقربين منيخبار العنيفة مع األمجريات و جديد األ

بقيم  تعرض عبر الفضائيات لب النقاشات الهامشية بين األصدقاء و أفراد العائلة خاصة التي تمتاز
المحتوى  إخبارية كالقرب و السلبية و الصراع ،بل في أحايين كثيرة يتعدى النقاش في معالجة "

 خبرات  ( وستن بابروأ) ،على إعتبار ما ذهب إليه المادة اإلخبارية 5الموضوعاتي ،األسلوب ،و البناء " 

                                                           
 73،ص2001ال ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،  طفالشربيني زكرياء :المشكالت النفسية عند األ - 1
2

 34،ص مرجع سبق ذكره النوفلي:  الماس بن مبارك بن الرحمن عبد - 
 - علي أسعد وطفة:  الطاقة التدمريية للعنف ، مرجع سبق ذكره ،ص ص20-20 3 

 - جين فوريمان ،ترجمة محمد صفوت حسن ": أخالقيات الصحافة ، مرجع سبق ذكره ص 472
4 
 42،ص 1ز الثقافي العربي ،بيروت طدبي ،المركتزفيتان تدوروف ،ترجمة : سعيد الغانمي  ،اللغة و األدب ضمن كتاب اللغة و الخطاب األ - 5
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ابات في خانة البديل )موافق حيث صبت مجمل اإلج .1الجمهور مع وسائل اإلعالم فعالة وتفسيرية لذلك "
 144بالمئة بالنسبة للنهار مايعادل  48مرة و  161بالمئة بعدد تكرارت  53.7( لكل من الجزيرة ب 

 تكرار .

سب لأخبار العنف تدفعني ، ) (16الجدول رقم )في ( 30غلبية المستجوبين العبارة رقم )أ يعارض بشدة -
ة  مر  121لى إبالمئة بعدد تكرارات تصل  40.3جزيرة على بنسب متقاربة جدا حيث حازت ال( ،و الشتم 

 تماعية ألفرادوبتالي فإن القيم المتوارثة وعوامل التنشئة اإلجتكرار . 124بالنسبة لقناة النهار ب   41.3و 
ن ايرد ممالعينة ، تعدان عامالن رئيسيان في تهذيب سلوك المتلقي وعدم التلفظ بكالم قبيح أو اإلنصياع  

 عنيفة .  أخبار

تأثير عن  التي تعبر(، 16الجدول رقم )في ( 31جاءت اإلجابة متابينة ألفراد العينة بالنسبة لعبارة رقم )-
ة من بالمئ 29.3،حيث عبر  (تأثرت  بخطاب يحمل لغة التهديد و الوعيد، )لغة الخطاب المستعملة 

دة ه قناة الجزيرة ،فيما يعارض بشأنهم تأثروا للخطاب العنف الذي تروج، تكرار  88أفراد العينة ب
 90 ببالمئة  30المستجوبون أن يكونوا قد تأثروا لمضمون الخطاب الموجه لهم عبر قناة النهار بنسبة 

 لنهاروبتالي تكون قناة الجزيرة أكثر إستخدما وتناوال للمواضيع ذات دالالت عنيفة من قناة اتكرار .
 الجزائرية . 

اولة في ستخدمت بعض  األلفاظ و العبارات المتدإ ) (16الجدول رقم )في  (32) العبارة توضح بيانات -
بكل من  المستجوبين قد وافقوا على خانة البديل )معارض بشدة(معظم أن  (،األخبار لتهديد شخص 

 138بالمئة مقابل  46الجزيرة و النهار بنسب جدا متقاربة ،إذ حصلت الجزيرة في نفس الخانة على 
 تكرار . 139بالمئة للنهار مايمثل  46.3تكرار و 
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 ( يوضح البيانات المتعلقة ببنود وفقرات العنف الرمزي :17الجدول رقم )-3

 النهار  الجزيرة 

 معارض محايد موافق موافق بشدة  البدائل 

  

وسط  معارض بشدة 

 الحسابي

موافق 

 بشدة 

 معارض محايد موافق

  

 وسط معارض بشدة 

 الحسابي

  ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت  ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت البنود
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 نف الرمزي :تحليل بيانات وفقرات الع-1-3

(، خرينخبار العنف بعدم الثقة في األأتشعرني   ( ،)17في الجدول رقم )( 33توضح بيانات الجدول )-
بأن تكرار مشاهدتهم ألخبار العنف ولد لديهم شعور بعدم الثقة في  (  وافقواأن أغلبية المستجوبين ) 

، بالمئة بقناة النهار  37وبنسبة  ةمن حجم العين 118بالمئة للجزيرة بتعداد  39.3بنسبة ، األخرين 
باتت ، عالم أن وسائل اإل2(  أرثر اسابيرغرو )1(  محمد شطاحتكرار .ويتفق الباحثون ) 111مايمثل 

بل تحمله لمعاني ومدلوالت متناقضة مع الشواهد القائمة ،ترسخ صورة اإلنسان البشع ، التعكس الواقع 
 4نسانية .اليقدر الحياة اإل3
تجعلني  أخبار العنف أحطاط من الظاهرة وحماية أفراد ) (17في الجدول رقم )( 34لعبارة )بالنسبة ل-

تكرار  156بالمئة ب  52بنسبة  ، نالحظ أن أغلبية المستجوبين أشروا على البديل )موافق(عائلتي ( ، 
أي بعدد تكرارات ، بالمئة لقناة النهار  44.7بنسبة ، للجزيرة و على البديل )موافق بشدة ( لقناة النهار 

،أن تزاحم األحداث العنيفة عبر الفضائيات 5 ( فايزة بوعمامة)مرة  .وترى األخصائية نفسانية  144

                                                           

 - محمد شطاح  ،اإلعالم التلفزيوني نشرات األخبار المحتوى و الجمهور ،دار الكتاب الحديث الجزائر 2007،ص 381

 102،ص  مرجع سبق ذكره آرثر اسا بيرغر ،ترجمة صالح خليل أبو أصبع ، -2
 

 - جاب هللا احمد ، الصورة في سميولوجيات التواصل ،ص  143

 33،ص 2014ردن ،األ –علي عبد الفتاح كنعان ،اإلعالم و المجتمع ،دار اليازوري للنشر و التوزيع عمان  - 4

 - مقابلة مع اإلخصائية نفسانية فايزة بوعمامة .5 
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العربية ،وضعت المجتمع في دوامة من الحيرة والقلق بشأن مصير أفراد عائالتهم خصوصا األولياء 
، المرافقة والمراقبة البعدية  :  مظاهر الخوف ،في جملة من االجراءات و التدابير على شكلجلى يتو 

تكليف أشخاص موثوق بهم لحمايتهم عن ، بهواتف نقالة لإلستفسار عنهم  تزويد األبناء رغم صغر سنهم 
عتداء محتمل ،وقد ساهمت وسائل اإلعالم في خلق حالة من القلق و الرعب من خالل إ قرب من أي 

 اإلختطاف .تناولها المكثف لمواضيع عنيفة على غرار القتل و 

جراءات الوقاية إكثف من أجعلتني ) (17في الجدول رقم ) (35نالحظ من خالل بيانات الجدول )-
على البديل الثاني )موافق ( بكل من الجزيرة بنسبة ( وافقوا )أن أغلبية المستجوبين  (والحماية بالبيت 

مما يعني ،نسب متطابقة تماما .تكرار لقناة النهار ب 119بالمئة ب 39.7تكرار و  119بالمئة ب  39.7
بالنظر ، حتى على مستوى منازلهم ، عتداءات بات يتهدد فئات المجتمع أن أثر الخوف والرعب من اإل

عالم على غرار قناتي الجزيرة و عتداءات الواقعة في المجتمع ،وتتناقلها وسائل اإللحجم الجرائم و اإل
ع إلى التكيف مع الوقائع و األحداث من خالل تكثيف النهار بشكل مستمر ،وعليه يضطر أفراد المجتم

وذلك بوضع األبواب والشبابيك الحديدية ،واألسوار العالية و المتاريس ،،كاميرات إجراءات المراقبة 
 1المراقبة ،وتفقد محيط المنزل بصفة دورية وغيرها من اإلحتياطات و اإلجراءات .

جاءت ، (التصقت في مخيلتي صورة لمشهد دامي) (17في الجدول رقم )( 36بالنسبة للعبارة )-
ب  31.7بنسب جد متقاربة لكل من الجزيرة بنسبة ، على البديل )موافق ( اإلجابات متوافقة إلى حد ما 

 تكرار لقناة النهار . 110ب  33.7تكرار و نسبة  95

هد العنيف يضيف المشبأن  ، ( أندريه جلوكسمان) توافق هذه النتيجة ما توصل اليه الباحث      
، كما يرسخ 2نموذجا إلى صيد سلوك المحتمل )صورة ،تماثيل ،إشارات ،كلمات وألفاظ قاسية وعنيفة(

أن سيل الصور و الكالم (  دوارد سعيدإالباحث ) ،كما ينسجم مع رأي في ذهن المتلقي 3صور الجريمة 
ن الصورة لقدرة على التفكير ،ألالمتدفق من التلفزيون يصبح بديال عن العمل الذهني ،وتضمر بذلك ا

                                                           

 -مقابلة مع اإلخصائية نفسانية فايزة بوعمامة .1 

 - أندريه جلوكسمان :عالم التلفزيون بين الجمال و العنف ، مرجع سبق ذكره ،ص  392

 - علي عبد الفتاح كنعان :اإلعالم و المجتمع ، ،ص 1483  
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وبفضل الصورة حظي التلفزيون 1سترخاء ومتعة التلقي ،فتحل المشاهدة مكان المشاركة .جذابة توحي باإل
ن الصورة من الوسائل التي قلما يرقى إليها الشك وحينما ترتبط الصورة بثقة مشاهديه وتصديقهم له أل

تصال ومنه يحدث األثر العاطفي كما عبر عنه عالم اإل 2.ن ذلك أكثر مدعاة للثقةإبالحركة و الصوت ف
 ، أو الحزن، أو يةإلى الغضب، أو الخمول، أو الكراه،فالصورة تدفع المشاهد  (مارشال ماكلوهان)

 3التعاطف
 

، ) ( ن الحياة قاسيةأخبار العنف أتشعرني ( )17في الجدول رقم ) (37العبارة )االجابات على تبين -

عدد ب  45.7ختيارهم البديل الثاني لكل من قناتي الجزيرة بنسبة  إبين المستجوبين في  القائم (توافق
 .تكرار  135بالمئة لقناة النهار ب  45مقابل ،  137تكرارت 

عالم تعمل على مضاعفة رنين أخبار العنف المنقولة ن وسائل اإل، أجابات يتضح من خالل اإل   
زوايا المعالجة ،أسلوب المتبع في المونتاج و الميكساج : ن بينها ،تتحكم في عملية نقلها عدة عوامل م

يزيد إدراك المتلقي بأن العالم الحقيقي 4( حسن حمدي،صور والكلمات الدالة ،وبتالي كما يرى الباحث )
 عالم عنيف .

بعتي أجد راحة نفسية أثناء متا( )17في الجدول رقم )( 38جاءت اإلجابات متقاربة بالنسبة للعبارة )-
بالمئة  53حيث حاز البديل )معارض بشدة( على أغلبية إجابات المستجوبين بنسبة ،  (ألخبار العنف 
تكرار بالنسبة لقناة النهار ،مما يعبر عن رفضهم تام أن  154بالمئة  51.3تكرار و  159للجزيرة  ب 

                                                           
 206،ص  مرجع سبق ذكره إسماعيل : اإلبداع اإلعالمي في الفضائيات العربية ،بشرى جميل  - 1

 33،ص  مرجع سبق ذكره  عبد الرزاق محمد الدليمي : عولمة التلفزيون ، - 2

 3 - أميرة الحسيني:  فن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون ،  ، مرجع سبق ذكره  ،ص ص  97 - 96

  148ص ، مرجع سبق ذكره  ، حمدي:  حسن -4
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 1الذات مع المعروض  تحقق أخبار العنف المعروضة عبر شاشتين الراحة النفسية أو ما يعرف بتماهي
 3( الحميد عبد ،منير أميمة جادوويتفق ) 2ستهالك ""العنيف بغية بلوغ مستويات ""الفرجة و اإل

عندما تتطابق قيم و تصرفات ، بالراحة النفسية المشاهد حساس إبأن 5 ( ماري وينو )4(  شيرليو )
 شخاص بما هو معروض .األ

أصاب بالقلق و التوتر  )،أن اإلجابة عن العبارة  ( 17رقم ) في الجدول (39) العبارة توضح بيانات -
 29صبت في خانة البديل )محايد( لكل من الجزيرة بنسبة  (خباربسبب تخلفي عن متابعة نشرات األ

أو تكرار لقناة النهار ،مما يعبر عن بعد النسبي  83بالمئة مايمثل  27.7تكرار ،مقابل  87بالمئة ب
( فاطمة عوادلنشرات األخبار التي قد تسبب حسب الباحثان ) المستمرة سة في متابعة لعينة الدرااإلنخراط 

وقد يصل األمر بالمتلقي السلبي أن "" تدمر عقله 6( في اإلدمان الحسي لعالم بديل  شاكر عبد الحميدو )
 7وتغلق تفكيره "".

يختلف ، خبار التلفزيون أن حجم مشاهدة نشرات أ الميدانية ،  الدراسات والبحوثبعض تشير      
رتباط قوي بين مستوى التعليم إأثبتت وجود  حيث المستوى الثقافي للمشاهد ،و ختالف السن و النوع تبعا إل
نتظام في المشاهدة كمتغير يجابي بين اإلإرتباط إمل انتظام في مشاهدة نشرات األخبار ،ووجود معو اإل

 عوامل من، كما يراه بعض الباحثيين  اإلعالم سائلو بذلك  تعدو  8تابع وبين السن كمتغير أساس .

                                                           

  1 -- أزهار صبيح غنتاب : العنف في الصحافة العربية الدولية ، مرجع سبق ذكره  ،ص47

 نايف جامعة ،"األمن و اإلعالم "ندوة عالم الجماهيري ،نحراف في وسائل اإلثار السلبية للجريمة والعنف اإل محمد مسعود قيراط :األ -  2-

،مركز الدراسات والبحوث جامعة نايف العربية للعلوم 2005فريل أ 13-11الخرطوم  الداخلية السودانية، وزارة مع بالتعاون  ، األمنية للعلوم العربية
 12-9االمنية ،ص ص 

  118،ص  2005القاهرة، ، 1ط والتوزيع، للنشر السحاب  دار واإلعالم، والمدرسة األسرة بين المدرسي العنف الحميد، عبد منير أميمة جادو -3
 9.-, p3.citop Shirley, I 4- 

 - ماري وين ،عبد الفتاح الصبحي : األطفال و اإلدمان التلفزيوني،المرجع السابق ،  ص 1195

 - شاكر عبد الحميد :مرجع سبق ذكره  ،ص  4066

7- Matterteige and Vetter, op.cit .p6-7 

عالم ،جامعة القاهرة هرة ،ماجستير غير منشورة ،كلية اإلخبارية في التلفزيون المصري لدى سكان القانشراح الشال : داللة النشرات اإلإ- 8
 168،ص 1976،



جمهور قناتي -الشباب -عبر الفضائيات العربية على سلوك أفراد عينة من  الفصل التطبيقي   : أثر تغطية أخبار العنف

 الجزيرة والنهار الجزائرية .

 

247 

 

تسعى  ،1فيها ترغب التي بالطريقة وتوجيهها المعلومات بتقديم تقومنها أل الجمهور، لدى المعرفي دراجاإل
 2إشباع رغبات المستهلكين من أفراد الجمهور حتى يقبلون عليها . لىبذلك إ

شارات عبر بالرسم والكتابة عن بعض اإلأ) ( 17م )في الجدول رق (40جاءت اإلجابة على العبارة )-
متطابقة للمستجوبين،حيث حاز ،(خباروالرموز والعالمات كاألعالم ،والرايات التي تظهر في نشرات األ

تكرار لقناة  86بالمئة ب  28.7تكرار للقناة الجزيرة و  91بالمئة ب  30.3البديل )معارض ( بنسبة 
الفئة المستجوبة تكون في منأى عن تأثرها  باإلشارات و الرموز و العالمات النهار ،مما يعني أن أغلبية 

التي تعبر عن العنف ،وتعتبر العالمات و الرموز و اإلشارات التي تظهر في سياق عرض األخبار 
صناعة لقيم جديدة ،وتعبير عن اإلتجاهات العقائدية ولها دور إيديولوجي 3( دونا كلينبكحسب الباحث )

 نشاط المعاني .  في بناء
هد تذكرني  ألوان خاصة بمشا) ( 17في الجدول رقم )( 41تبرز  البيانات الواردة في الجدول رقم )-

  92ببالمئة   30.7،حيث عبر مانسبته حول العبارة اإلختالف البين في إجابة المستجوبين ،(عنيفةوصور 
فق ( تكرار على البديل )موا  91مايمثل بالمئة   30.3تكرار على البديل )معارض ( بقناة الجزيرة ،و 

 ،وهو مايعني أن المشاهد و الصور كانت مؤثرة للغاية بالنسبة لقناة النهار .
بس التي رتداء األلوان والمالإأحب  )  ( 17في الجدول رقم ) (42جاءت اإلجابات متوافقة في العبارة )-

ض بشدة ابوا باألغلبية على البديل )معار ،حيث أج(خبار العنفأترتديها شخصيات التي تظهر في سياق 
تكرار للنهار ،مايعبر عن  149بالمئة ب  49.7تكرار و  143بالمئة ب  47.7( بكل من الجزيرة ب
 .خبار العنفأقتداء بالشخصيات التي تظهر في سياق الرفض المطلق إل

بة و الحرص على إقتناء و ينبغ من التقليد و الرغ ، ( أن حجم التأثير فلوريان هوسييشير الباحث )   
،ألن المظهر في نهاية األمر يعبر عن الشخصية وأسلوب وطريقة 4طريقة وأسلوب إرتداء المالبس 

 تفكيرها .

                                                           
  62ص ، 1988 الكتب، عالم القاھرة، المنهجية، والجوانب النظرية األسس العام الرأي حسين:  سمير- 1

2 -charmak steven , op.cit ;p43 

3- - Donna Killingbeck,, op.cit,p187 

4 - Houssier Florian, la violence de l'image, éditions in presse, paris, 2008.p40 



جمهور قناتي -الشباب -عبر الفضائيات العربية على سلوك أفراد عينة من  الفصل التطبيقي   : أثر تغطية أخبار العنف

 الجزيرة والنهار الجزائرية .

 

248 

 

في  هتمامي  بعض الشخصيات  التي لها دورإتثير )  ( 17في الجدول رقم )( 43بالنسبة  للعبارة )-
 ب 28.7البديل )موافق ( بكل من الجزيرة ب  وافق معظم المستجوبين على خانة حيث(،صناعة العنف 

 تكرار للنهار ،وهي إجابات متقاربة ،وهو مايعبر أن بعض الشخصيات 82بالمئة ب  27.3تكرار و  86
فكار أتمكنت من تسلل إلى وجدان المتلقي بما تحمله من  أو الرموز الدينية و السياسية و العسكرية ، 

 .وكريزما 
أخذ نفس الدور ،الذوبان في الشخصية ،تقمص الوجداني و القدرة على ،ة الفرد يتجلى األثر في رغب    

وهو مايتفق ما ذهب اليه الباحثان  2،أو كما يعبر عنه علماء النفس باإلشباع اإلحاللي للدوافع .1اإلسقاط 
 ." 4( أزهارغنتابو )3 ( العناد)
 

بي عجاإسلحة والمعدات الحربية األعض بتثير  )  ( 17في الجدول رقم ) (44توضح بيانات الجدول )-
 32تكرار للجزيرة و  92ب 30.7بنسبة  أن أغلبية المستجوبين وافقوا على البديل )معارض بشدة (( ، 

ات تكرار للنهار .تعبر عن رفض التام ألفراد العينة لما يروج عبر الفضائيتين من معد 96بالمئة ب 
ى نشرات األخبار لدى الجيوش النظامية أو عصابات و لد وأسلحة سواء ثقيلة أو خفيفة التي تظهر في

 الجماعات المتطرفة .
قم في الجدول ر  (45جاءت اإلجابات متطابقة تماما في خانة البديل )معارض بشدة ( في العبارة رقم )-
ئة للجزيرة بالم 44.7بنسبة  ( فراد عائلتي أجرى أن حملت أسلحة بيضاء للدفاع عن نفسي  و )  ( 17)
 مر ينطبق حسابيا مع قناة النهار .تكرار ،ونفس األ 134 ب
تفاق ضمني بين أصدقائي  ورفقاء منطقتي إجرى )  ( 17في الجدول رقم )( 46يوضح الجدول رقم )-

تكرار بالنسبة لمشاهدي قناة  91بالمئة مايمثل  30.3ن نسبة أ موعة دفاع وتصدي(ستحداث مجإعلى 
تكرار لقناة النهار على يكونوا قد  85بالمئة أي ب  28.3مقابل ، (  الجزيرة عبروا على بديل )معارض

                                                           
 7،ص  :مرجع سبق ذكره محمد مسعود قيراط  -  1
  1ط العربية، النهضة دار ، لألطفال واإلجتماعية التربوية والتنشئة التلفزيون  برامج ظافر، أسامة كبارة - 2

 201،ص 2003 بيروت، .

 1994الكتب،  عالم :الرياض .عالنيةاإل تالحمال حمود،تخطيط عبدالرحمن العناد، - 3
 - أزهار صبيح غنتاب : مرجع سبق ذكره ،ص ص  4.16-14 
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لتشكيل خاليا ومجموعات للدفاع و التصدي ، إتفقوا على عقد إتفاق ضمني بين أبناء الحي أو المنطقة 
ن المشاهدين لم يبلغوا حالة الخطر أو الشعور إيكون الحذر فيه موجه نحو الغرباء ودخالء ،وعليه ف

عبد مر حسب الباحث )تفاق الضمني يعبر في حقيقة األن اإلالعام لكيان األسر و العائالت ،ألبالتهديد 
ليهم إليهم الخطر الذي يشاهدونه على مبعدة منهم فيصل إن يمتد أعن خوف دائم من ، ( المنعم المليجي

حدود يصبح عل المتلقي ن تجاوز ردات فا  و 1و يصبحون هم موضوعه وحادثه .أويصبح على مقربة منهم ،
أو " بالخوف المرضي 4(  دنيال رومير باتريكو)3(  صفا فوزي و )2(  زهار غنتابأ)حسب الباحثين 

، الخوف من الجريمة ، الذي يؤدي إلى البارانويا" وهذا ما يطلق عليه بأعراض العالم الدنئ أو الوضيع 
حتمل ،الذي تروج إليه وسائل وبتالي يتكتل األفراد في مجموعات صغيرة لحماية أنفسها من الخطر الم
 اإلعالم من بينها الفضائيات اإلخبارية ،خصوصا في مجتمع يفتقد . 

خبار السارة والسعيدة فقط فضل متابعة األأ)  ( 17في الجدول رقم ) (47توضح بيانات الجدول رقم )   
العنيفة ،بدال لالخبار  السارة ،ميول ورغبة أغلبية أفراد العينة متابعة نشرات األخبار التي تهتم باألخبار  (

بالنسبة لقناة الجزيرة ،فيما توزعت  ، تكرار على خانة البديل )موافق ( 105ب  بالمئة  35،حيث عبر 
تكرار لكل منهما ،مما يعني  100ب  33.3نفس النسب على خانتي البديل )موافق بشدة( و)موافق ( ب 

دة ، بغية تجنبا اليأس و اإلحباط المكتسب والمرتبط أن األتجاه السائد للجمهور يجبذ األخبار السعي
  5بالمعرفة .

على الصحة النفسية و عبر الشاشة أخبار العنف  يشكله تدفق أمام تزايد الخطر الذي باتت 
،نظرا لخطورتها على صحة اإلنسان المتابع 6هاجسا وقلقا متزايد في األوساط الطبيبة  ، العقلية للمتلقي 

                                                           
 233-230،ص : مرجع سبق ذكره وآخرون  عبد المنعم المليجي - 1
 35ص ، مرجع سبق ذكره، أزهار صبيح غنتاب - 2

ثر الفضائيات على األسرة أبعنوان ، بالملتقى العربي األول  خلةسرة العربية ،مداثر الفضائيات على األ:أصفا فوزي علي محمد عبد هللا  - 3
 105،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،ص2007جمهورية مصر العربية في فبراير –المنعقد بالقاهرة 

4 - Daniel Romer Patrick E JamiesonViolence in Popular U.S. Prime Time TV Dramas and the Cultivation of 

Fear: A Time Series Analysis ,Media and Communication, 2014, Volume 2, Issue 2, Pages 31 
 412شاكر عبد الحميد ،مرجع سبق ذكره ص -- 5
عين عيادتها ببمقر  01على الساعة ال  2016جويلية  3أخصائية في أمراض القلب ،المقابلة بتاريخ : مقابلة مع الدكتورة صفية شعشوعة  -6
ستفسار رتفاع ضغط الدم وعند اإلإذكر مرة جاءتني سيدة إلى العيادة تشتكي من أ،،تؤكد  أن األخبار السيئة قد تحدث أزمات قلبية حادة لدفلى ا

م تفيد بسقوط طائرة عسكرية بجبل الفرطاس بنواحي ميلة يو ها تلقت خبرا عن طريق قناة النهار الجزائرية نبأكدت أوتشخيص حاالتها المرضية ،
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ا النوع من األخبار السيئة أو السلبية التي اليتحملها بعض األشخاص المصابين هذوالمداوم على 
صفية شعشوعة تضيف أخصائية أمراض القلب الدكتورة )فمن خالل المتابعة الدائمة ، بحساسية مفرطة 

 ()Cotecolonine يزداد الخوف ويرتفع القلق وبتالي تفرز بعض الهرمونات من بينها هرمون: )( 

adrinline() norodefine )  دقات القلب المؤدية رتفاع عدد إوغيرها من الهرمونات المسببة في
 إلضطرابات القلب .

ابعة فكر في مقاطعة متأ )  ( 17في الجدول رقم ) (48) العبارة إنحاز أفراد العينة المستجوبين في -
ار للجزيرة تكر  96بالمئة ب 32نحو البديل )موافق ( بنسبة  (،خبارا عنيفة أخبار التي تعرض نشرات األ

 لقناة النهار . 82بالمئة بتكرار  27.3،و في نفس خانة البديل )موافق ( عبر ما نسبته 

حيث كشفت الدراسة عن  1(2008خرون أعلي جمال و ليه دراسة )إلى ماتوصلت نتيجة إتتفق هذه ال    
رة بفعل تركيزها على األخبار السلبية يتجنبون التعرض لقناة الجزي، أسباب التي تجعل الجمهور الكويتي 
بالمئة من نسبة المشاركين ،بوسط حسابي قدر  31مفردة بواقع  490،حيث بلغت نسبة المستجوبين ب 

 بالمئة . 4.60

سلبيا على الصور التي تحوي عنفا ( أن ردات فعل الجمهور يكون دائما آرثر اسا بيرغريرى)      
و           خبار تجنبا للقلقاأل 3خفض أو توقف عن مشاهدة .( بضرورة  روجير ،كلينويرى ) 2.

من قائمة القنوات مع ،المرور دون توقف ،الحذف  الفضائيات اإلخبارية فاإلمتناع عن مشاهدة 4الصدمة .

                                                                                                                                                                                     

وتزامن ذلك مع قدوم ابنها من نفس مكان إقالع الطائرة عسكري ونجاة واحد من والية الشلف ، 77والتي راح ضحيتها  2014فيفري  11الثالثاء 
تتميز بقيمة )القرب ( كلما كان الخبر قريبا من دائرة والشاهد هنا أن األخبار يكن ضمن طاقمها تصاالت انه لم إتضح بعد إجراء عدة إ ، و

 .األشخاص كان وقعه وحجم تأثيره كبير والعكس هو الصحيح 

خبارية في الفضائيات العربية المتخصصة ،دراسة تحليلية مقارنة ،مجلة دراسات إلعبد الصادق حسن :ظاهرة العنف كما تقدمها العروض ا-1
  4هلية ،البحرين ،ص ،الجامعة األ2012طفولة ،يناير 

 184،ص: مرجع سبق ذكره خليل أبو أصبع آرثر اسا بيرغر ،ترجمة صالح  - 2

3 - Roger klein op.cit, ,p72 

 461مرجع سبق ذكره  جين فوريمان ،ترجمة محمد صفوت حسن ، - 4
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كلها عوامل  تعبر عن تذمر ،،، خفض كمية مشاهدة األخبار ،البحث عن قناة بديلة لألخبار ، تشفيرها 
 .1ضامين التي تقدمها من جهة ، كما تمهد لمقاطعتها أو حذفها أليا المتلقي من الم

ختبار فرضيات -  :الدراسة عرض نتائج وا 

نة لى عيعالمطلب الثاني :قياس تأثير تغطية أخبار العنف بكافة أشكاله المادي ،اللفظي ،الرمزي 
 الدراسة .

ف عنلللتي تفترض وجود عالقة تأثير ا، نحاول في هذا المجال إختبار الفرضية العامة للدراسة      
كافة يؤثر العنف ب كما جاءت ضمن بناء الفروض ""، بكافة أشكاله على أفراد عينة الدراسة  اإلخباري 
أثيرا جزيرة  تالرمزي ، المتضمن في التغطية اإلخبارية بقناتي النهار و ال–اللفظي –المادي –أشكاله 

ت دة خطواوعليه إلختبار ذلك البد من إتباع عراد العينة .،سلوكيات أفقويا ذو داللة إحصائية على 
  منهجية تعتمد على الجانب اإلحصائي.

 بناء مفتاح تصحيح المقياس واستخراج القيمة الحرجة النظرية للمقياس .-1

صدار األحكام العلمية عليها ،حيث قام    لباحث ايتيح مفتاح تصحيح المقياس ،إمكانية تصنيف النتائج وا 
 لى ثالثة فئات .إسيم مفتاح التصحيح بتق

 لى وجود تأثير قوي ألخبار العنف على أفراد الدراسة .إ:تشير  الفئة العليا-

 لى وجود تأثير متوسط ألخبار العنف على أفراد الدراسة.إ: تشير  الفئة الوسطى-

 لى عدم وجود تأثير ألخبار العنف على أفراد الدراسة.إتشير  الفئة الدنيا :-

المتاحة  يتوزعون على ثالثة أبعاد ودرجة، بندا (  48)ن عدد بنود المقياس  يقدر ب إبناءا على ذلك ف   
 درجات ،حيث تنحصر أعلى درجة كلية بإمكان لكل فرد الحصول عليها 5محدد ب ، أمام أفراد العينة 

 .(48=48× 1درجة ) 48( ،فيما تبلغ أدنى درجة كلية ب   240=5× 48درجة ) 240

                                                           
 15و  15،على الساعة 2016 نوفمبر 6يوم بمكتبها خصائية نفسانية فايزة بوعمامة مع اإلثانية مقابلة  - 1
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عة حصائية الشائ( ،ومنه نعتمد النسبة اإل192=48-240على قيمة )أ دنى قيمة من أنقوم بعملية طرح    
 على الطريقة التالية :( العليا ،المتوسطة ،الدنيا )بالمئة لتحديد الفئات  27

ليا و ،ثم نقوم بعملية طرح هذه القيمة من القيمة الع 64.8=100÷ (240×27) الفئة العليا :-      
ا ( ، بناءا على النتيجة المتحصل عليها تكون الفئة العلي175للحصول على القيمة ) 240لمقدرة ب ا

 ،وتكون قبل الفئة العليا المتحصل عليها ،هي القيمة 240و  175للمقياس هي الفئة المحصورة بين 
 . درجة 174 الحرجة للمقياس و المحددة ب

( مع أدنى قيمة 12ومنه نجمع هذه النتيجة ) 12=100÷ (48×27)الفئة الدنيا للمقياس : -     
 . 64و  48وبتالي فإن القيمة الدنيا للمقياس محصورة بين  64( =48للمقياس )

 .174و  65يضم أفراد العينة اللذين تتراوح درجتهم على المقياس بين الفئة الوسطى للمقياس :-   

 إحصائيا :العامة إختبار الفرضية -2

( على العديد من المتغيرات Yنحدار المتعدد هو عبارة عن إنحدار للمتغير التابع )إن نموذج اإل    
وذلك  Multiple Linear Regressionالمستقلة ويسمى هذا بنموذج اإلنحدار الخطي المتعدد ،  

، وهي ( enter)بواسطة نحدار متعدد إختيار أفضل نموذج المتغيرات كّلها في النموذج ، إلبإدخال 
أي إدخال stepwise( *1 (يمكن استخدام و دفعة واحدة إدخال المتغيرات  ترمي إلىوالتي  المقترحة الطريقة

   .ستبعاد المتغيرات التي تصبح غير مؤثرة بوجود بقية المتغيراتإمع المتغيرات واحدة تلو األخرى 

الفروق في لمقارنة   One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إيوضح ( 18 الجدول رقم )
 .على أفراد العينة تي الجزيرة و النهار عبر قنابكافة أشكاله ثير أخبار العنف أدرجة ت

                                                           

أظهرت النتائج أن متغيري  الدخل و حجم الساعي للمشاهدة  قد أعطى قوة تفسيرية للنموذج عن ،  stepwise مالحظة عندما إستخدمنا *1 
يتم إدخال المتغيرات إلى المعادلة الخطية مرة واحدة حيث يتم حذف المتغيرات التي  Removeباقي المتغيرات األخرى ، ويمكن للباحث استخدام 

: يتم السير إلى الخلف بحيث تدخل المتغيرات جميعها مرة واحدة إلى المعادلة  Backward ةال يمكن أرتباطها ذا داللة إحصائية مرة واحد
: عكس الطريقة السابقة حيث ندخل أوال ا المتغير الثابت وفي  Forward الخطية ثم يحذف المتغير المستقل الذي يكون لديه أدنى أرتباط جزئي

لى مع المتغير التابع وهكذا حتى نصل إلى الحد الذي ال تأتي عنه أي زيادة في معامل كل خطوة يتم إضافة المتغير الذي لديه أرتباط أع
 اإلرتباط.
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مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

 درجة الحرية 

 

متوسط 

 المربعات 

 قيمة ف

f        

 المعنوية  tقيمة ت 

 0.01 196. 14 2.712 5.428 7 37.006 مجموع المربعات المفسرة 

مجموع األخطاء )البواقي  دال 

) 

RESIDUAL 

584.391 292 2.001 

  299 622.388 المجموع الكلي 

يفسر النموذج  الذي يوضح مقدار ما( 18في الجدول رقم )  Anovaتحتوي النتائج على جدول 
يانات   البا من نحدار الخطي يفسر جزءا كبير ن النموذج اإل( أ  f)، وتشير القيمة ل يانات الخطي من الب

رز وتب، (  f)ستخدام توزيع إمعنوية النموذج ب Anovaختالفات العشوائية قليلة ، ويختبر جدول و اإل
بناءا و  )  ف( في هذه الحالة يختبر معنوية جميع معالم النموذج دفعة واحدة  أهمية هذا اإلختبار لقيمة

 عليه فإن فرضية العدم مرفوضة .

 حديد للنموذج و الذي يساوي :يمكن حساب معامل الت   

 37.006SSR              

 59.=0                   = R2= 

622.388SST            

 

ن مبالمئة  41ختالفات في قيم المتغير التابع في حين بالمئة   من اإل 59ن النموذج يفسر إوبذلك ف
 نحدار ، يستخدمعشوائي حول خط اإلال أن عوامل عشوائية ، ولمعرفة تشتت الخطعختالفات ناتجة اإل

 و الذي يساوي  RESIDUALعات فروق البواقي بمتوسط مجموع مر 

 584.391 
 2 = = MSE 

229                    
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لى الصغيرة إلى تركز البيانات حول خط اإلنحدار ،دون إهمال قيم المتغير التابع ع  MSEوتشير قيم 
ن أ نه يرفض فرضية العدم  لصالح الفرضية البديلة ، حيثإذلك فبناءا على تباين الخطأ العشوائي ،  

 . تفاصيل أكثر أنظر إلى الملحق . (196. 14)   تساوي     Tالمحسوبة إلختيبارالقيمة 

 

 

B0                                                                                                         
                                  196. 14 =         =T 

 SB0 
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Dependent Variable:: هلاكشأ ةفاكب فنعلا

 

 

يالحظ أن البواقي المعيارية تنتشر بشكل مكثف حول خط الصفر ، مما يدل على النموذج جيد .
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 البعد العنف المادي : –ختبار فرضيات إ-

 إختبار الفرضية الجزئية األولى :-

جة حصائية في در إالتي تنص على :وجود فروق ذات داللة ، األولى نقوم بإختبار الفرضية الجزئية    
نة د العيفي التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار على سلوكيات أفرا العنف الماديتأثير مضامين 
 . :الجنستبعا لمتغير 

روق لمقارنة الف  One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح 19الجدول رقم )-
 ثير أخبار العنف عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس .أفي درجة ت

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

 المعنوية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجة الحرية 

 0.892 0.019 0.005 1 0.005 مجموع المربعات المفسرة 

 مجموع األخطاء )البواقي ( غير دال 

RESIDUAL 

74.912 298 0.251 

  299 74.917 المجموع الكلي 

 لجزيرة علىاأخبار العنف المادي عبر قناة ( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير 20الجدول رقم )-
 أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس.

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.008 R= 1.466 

0.007 

 α 11.201الثابت :-

  0.008Betaالميل الحدي :-

 معنوي 0.00 1%

العنف المادي  0.892 

 بقناة الجزيرة 

في درجة (،  أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية في 20نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم ) 
الذي تعرضه قناة – لمتغير الجنسأخبار العنف المادي عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا تأثير 
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يمكن تمثيل العالقة بين البعد بالمئة . 1الجزيرة بدليل أن العالقة بينهما غير معنوية عند مستوى المعنوية 
 الجنس . )y يمثل العنف المادي و )  )x  (حيث  المادي و الجنس في النموذج التالي .

y=1 .466+0.007 X 

 

خبار ألقياس الفروق في تأثير  Test-T"ت " لعينتين مستقلتين  ( يوضح إختبار21الجدول رقم )-
 العنف المادي بقناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس :

المتوسط  العدد  الجنس  
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 مستوى الداللة  قيمة ت 

العنف المادي 
قناة الجزيرة –

- 

 -0.137 0.56585 2.3694 155 ذكور  

 

0.892 

 0.51115 2.3779 145 اناث 

 ( أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير أخبار 21نالحظ من خالل الجدول رقم )    
من  ( أكبر0.892العنف المادي على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس ،لكون مستوى الداللة المحسوب )

فروق  (، ونسجل في المقابل تقارب في المتوسطات الحسابية مع0.05القيمة المعنوية للداللة المعتمدة) 
( 2.3779بسيطة تميل لصالح اإلناث ،على إعتبار أن المتوسط الحسابي لدرجات اإلناث يعادل )

 (.فيما سجل فارق ضئيل في درجات أفراد2.3694وهوأكبر من المتوسط الحسابي للذكور الذي يساوي )
ى لد( 0.51115،إذ بلغت قيمة اإلنحراف المعياري عن المتوسط الحسابي )إناث –العينة لجنسين ذكور 

 . بالنسبة لفئة الذكور( 0.56585)  اإلناث مقابل
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فروق لمقارنة ال  One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح  22الجدول رقم )-
 ة تبعا لمتغير الجنس .ثير أخبار العنف عبر قناة النهار على أفراد العينأفي درجة ت

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

 المعنوية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجة الحرية 

مجموع المربعات 

 المفسرة 

0.000 1 0.000 0.001 0.978 

 غير دال 

مجموع األخطاء 

 )البواقي (

RESIDUAL 

74.916 298 0.251 

  299 74.917 المجموع الكلي 

 

 النهار على أخبار العنف المادي عبر قناة( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير  23الجدول رقم )-
 أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس.

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.002 R= 1.480 

0.001 

 α 12.102الثابت :-

  0.002Betaالميل الحدي :-

 معنوي 0.00 1%

العنف المادي  0.978

 بقناة النهار  

 

ير في درجة تأثأنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية  ، (  23نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم )    
لنهار  اقناة  الذي تعرضه– أخبار العنف المادي عبر قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس

لبعد المادي يمكن تمثيل العالقة بين ابالمئة . 1ا غير معنوية عند مستوى المعنوية بدليل أن العالقة بينهم
 الجنس . )y يمثل العنف المادي و )  )x  (حيث  و الجنس في النموذج التالي .

y=1 .480+0.001 X 
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أخبار  لقياس الفروق في تأثير Test-T( يوضح إختبار "ت " لعينتين مستقلتين  24الجدول رقم )-
 عنف المادي بقناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس :ال

المتوسط  العدد  الجنس  

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 مستوى الداللة  قيمة ت 

العنف المادي 

 -قناة النهار  –

 -0.028 0.63946 2.3997 155 ذكور  

 

0.978 

 0.52479 2.4016 145 اناث 

( أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير   24ول رقم )نالحظ من خالل الجد   
ة على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس ،لكون مستوى الدالل عبر قناة النهارأخبار العنف المادي 

في  (، ونسجل في المقابل تقارب0.05( أكبر من القيمة المعنوية للداللة المعتمدة) 0.978المحسوب )
 سابية مع فروق بسيطة تميل لصالح اإلناث ،على إعتبار أن المتوسط الحسابي لدرجاتالمتوسطات الح
رق (.فيما سجل فا2.3997( وهوأكبر من المتوسط الحسابي للذكور الذي يساوي )2.4016اإلناث يعادل )

إناث ،اذ بلغت قيمة اإلنحراف المعياري عن المتوسط –ضئيل في درجات أفراد العينة لجنسين ذكور 
 ( بالنسبة لفئة الذكور .0.63946( لدى اإلناث مقابل  )0.52479حسابي )ال

نعكاس ، لتوضيح أكثر وفق ما ذهبت إليه بعض الدراسات السابقة        فإن قياس درجة تأثير وا 
العنف المادي الذي تعرضه الشاشة على المتلقي يكون بشكل ملموس وسلبي للغاية يترك أثارا وخيمة على 

، من هو مايحدث بقوة يغلب الحواجز ويجابه المقاومة  1(1976")" "ال الندثلما ذهب إليه المجتمع ، م
خالل مظاهر العنف المادي المتمثلة في  الضرب ،التشاجر ،الشد و الدفع ،العراك ،تقييد حركة اليدين 

لسلوكات وتختلف ،االكراه القسري ،الخنق ،الصفع و اللكم ،السيطرة ،التدمير و المطاردة .. وغيرها من ا
مظاهر السلوك العدواني بإختالف الجنس إلى عوامل بيولوجية و أخرى خاصة بالبيئة المحيطة بالفرد 

(،أنه على الرغم أننا نعيش في ثقافة واحدة لم يتحدد فيه دور الجنسين تحديدا 1975ستورا ،حيث ذكر )

                                                           
1 - Lalande (A) : Vocabulaire technique et critique de la philosophie, .P.U.F. 12eme éditions , Paris,1976, 

p1211 

 



جمهور قناتي -الشباب -الفصل التطبيقي   : أثر تغطية أخبار العنف عبر الفضائيات العربية على سلوك أفراد عينة من  

زائرية .الجزيرة والنهار الج  

 

261 

 

ل يثيران اإلعجاب ،بينما تدعونا نفس واضحا ،فإنه اليزال القول صراحة أن سيطرة ومسحة من قسوة الرج
 1الصفات إذا ما بدت في  المرأة إلى وصفها بالفظاظة و الخلو من األنوثة .

ضمن الفرضية الجزئية األولى تبعا لبيانات الجدولين  غياب الفروق بين الجنسينيعزو الباحث      
جزيرة و النهار إلى عدة عوامل من في درجة تأثير تغطية أخبار العنف عبر قناتي ال(  24( و )22رقم )

كافة القيود و األنماط التقليدية التي تعيق مجال تحركاتها وأي سلوك أو ردود بينها :تجاوز جنس اإلناث 
 ة البيولوجي ة للتركيب ليس ذلك في السبب أن الباحثين بعض ويرى فعل تحسب ضدها ، عكس فئة الذكور ،

 به يسمحون  مما أكثر الذكور عند ويعززونه العدوان يشجع  مجتمع ، ال أن إلى ذلك يعزون  بل ، البيئة  أو

 المفهوم حسبورية الذك الطبيعة ألن بل  وحسب األنثوية الطبيعة مع يتنافى ذلك ألن ليس ، اإلناث عند

 يسمح ذلك أجل من ، والعدوانية والقوة بالسلطة تتميز أن يجب المجتمعات من لكثير واألنثروبولوجي الثقافي

 ، لفظيا   يكون  عدوانهن أو البنات شجار أن ذلك إلى باإلضافة ولوحظ ، لإلناث به يسمح وال للذكور العدوانب
 .2.مجردة موضوعات حول ويدور ، كالميا  

إلى تراجع المفهوم الكالسيكي ( ، 2016نصر الدين بويحي ")تتفق هذه النتيجة ماجاء في دراسة "
لتي طرأت على منظومة اإلجتماعية و اإلقتصادية و السياسية في تحوالت ا للفروق بين الجنسين ،بفعل

،وقد ساهمت األلفية الجديدة بالجزائر على ضوء 3ظل اإلنحسار العديد من مظاهر وأشكال التمييز بينهما 
اإلصالحات الجارية خصوصا على مستوى المنظومة القانونية من تفعيل أدوار المرأة في مختلف مناحي 

اهمت تكنولوجيات اإلتصال الحديثة في رفع من درجة وعي المرأة تجاه مختلف القضايا الحياة ،كما س
تحاول ، المواضيع المطروحة عبر وسائل اإلعالم التي  كانت رسالتها منذ وقت قصير  في إتجاه خطي و 

لية تجاه التأثير المباشر على المتلقي بأي شكل من األشكال ،لكن بات اليوم هامش مساحة التعبير والتفاع
 .القضايا المطروحة في إتساع مستمر تعود في كفة  المتلقي

                                                           

 -ستورا ،انتوني :  العدوان البشري ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،اإلسكندرية ،ط1،1975، ص ص 93، 941

 -محمد شحيمي : المشكالت و اإلنحرافات الطفولية وسبل عالجها ،ط1،دار الفكر اللبناني ، بيروت ،1994،ص 1762

 -نصر الدين بويحي :مرجع سبق ذكره ،ص  3703
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أن العدوان المادي يتميز به الذكور عن    1(1983منصور )تتعارض هذه النتيجة مع نتائج دراسة    
تعود أساسا إلى ، الفروقات المسجلة الذي أشار إلى ( ،2005سعيد بومعيزة جنس اإلناث  ودراسة  )

اإلجتماعية التي التؤهل بما فيه الكفاية األنثى للتفاعل اإلجتماعي في الحياة اليومية عوامل التنشئة 
،وبتالي تصبح األنثى في عمومهن في حاجة إلى إستعمال وسائل اإلعالم من أجل اإلطالع على بعض 

  2النماذج من السلوكيات من أجل المعرفة أو التكيف أو الفضول .

تتفق مع إستنتاجات تقرير الذي ، ا من خالل بيانات الجدول المذكور إن النتائج المتحصل عليه    
إن التأثير الحاسم للعنف المتلفز "أصدرته اللجنة اإلستشارية للبحث بالواليات المتحدة األمريكية بعنوان "

السلوك اإلنسان العدواني يفهم أكثر برده إلى أطره اإلجتماعية و العالئقية ،ألنه يشكل أحد أساليب 
التعامل مع الغير في وضعية معينة ،فمتى كانت األوضاع محرضة على للعنف ساعدت كثيرا على 

وتحذر االخصائية نفسانية فايزة بوعمامة ان المتلقي تترسخ في ذهنه  مشاهد 3. إطالق السلوك العدواني
يبدأ في مرحلة  25العنف في مرحلتي الطفولة و المراهقة اكثر من االعمار االخرى ،إلن الدماغ قبل سن 

 النضج العقلي الذي يساعده على تمحيص وفهم و تحليل مايدور من حوله من أحداث . 

وجود فروق :على   نقوم بإختبار الفرضية الجزئية الثانية التي تنص : إختبار الفرضية الجزئية الثانية-
و  ية بقناتي الجزيرةفي التغطية اإلخبار  العنف الماديحصائية في درجة تأثير مضامين إذات داللة 

   المستوى الدراسيالنهار على سلوكيات أفراد العينة تبعا لمتغير :

 

 

                                                           
طقال بمحافظة غزة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة لوك العدواني لدى األمحمد عبد الهادي دحالن :العالقة بين مشاهدة بعض البرامج التلفاز والس- 1

  29،ص 2003سالمية غزة ،ماجستير ،قسم علم النفس الجامعة اإل

 -سعيد بومعيزة :مرجع سبق ذكره ،ص  3412

علم اإلجتماع التربوي ،جامعة العمري علي : أثر التلفزيون على إتجاهات الرأي العام نحو الجريمة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في -3
  103،ص 2009الجزائر ،
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روق لمقارنة الف  One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح 25الجدول رقم )-
 ي .الدراسى لمستو في درجة تأثير أخبار العنف المادي عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير ا

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.006 7.750 6.458 1 6.458 مجموع المربعات 

مجموع األخطاء  دال 

 )البواقي (

RESIDUAL 

248.329 298 0.833 

  299 254.787 المجموع الكلي 

اة الجزيرة أخبار العنف المادي عبر قنح معامل اإلرتباط في درجة تأثير ( :يوض  26)الجدول رقم )-
 على أفراد العينة تبعا لمتغير المستوى الدراسي .

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.159 R= 3.840 

0.273- 

 16.116αالثابت :-

  Beta-159الميل الحدي :-

 معنوي  0.00 1%

0.006 
العنف المادي 

 الجزيرة

 أخبار العنففي درجة تأثير (، وجود  فروق ذات داللة إحصائية  26نالحظ من خالل الجدول رقم )  
المحسوب  لداللة،ألن مستوى ا المادي عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير المستوى الدراسي

العنف –(.،يمكن تمثيل العالقة بين البعد 0.001لمعتمدة )( أكبر من القيمة المعنوية للداللة ا0.006)
 و المستوى الدراسي كما يلي :-المادي 

y=3.840-0.273X 

  lsd( renceLeast Significant diffe (( يوضح نتائج إختبار المقارنة البعدية  27الجدول رقم )
 لى أفرادرة  عدي عبر قناة الجزيللتعرف على طبيعة الفروق الموجودة في درجة تأثير أخبار العنف الما

 العينة تبعا لمتغير المستوى الدراسي .
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 جامعي  ثانوي  متوسط  إبتدائي  المستوى الدراسي 

.0 1 إبتدائي  0263 0.1222 0.2340 

.0 1 0263. 0- متوسط  0960 *0.2077 

-   -0.1222 ثانوي  0. 0960 1 0.1117 

 1 -0.1117 0.2077-* 0.2340- جامعي 

 

 α= 0.05ال عند مستوى الدااللة د*

( في درجة 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) lsd 1نالحظ من خالل إختبار      
تأثير أخبار العنف المادي عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير المستوى الدراسي، بين فئة 

بدرجة معنوية  و( 0.2077ط لصالح فئة المتوسط بفارق )الجامعيين و الحائزين على شهادة التعليم المتوس
اإلبتدائي و (و   )اإلبتدائي و المتوسط (( ،في المقابل التوجد فروق دالة بين فئات 0.016قدرت )
   ثانوي و الجامعي (. (و )الجامعي

وى يعزو الباحث تأثير أخبار العنف المادي عبر قناة الجزيرة لصالح فئة الحاصلين على المست 
أهمية المكون العلمي و المعرفي في إلى  الدراسي )المتوسط ( ، مقارنة بالمستوى الجامعي ألفراد العينة 

دراك خلفيات الخبر المعروض  وربط بين األحداث المتسارعة في سياقاتها المتعددة سواء المحلية و فهم وا 
، جة قساوة المشهد أو الخبر العنيف الوطنية و الدولية ،وغالبا ما يتعرض هؤالء إلى صدمة إدراكية نتي

اللذين يعتبرون مجرد ، الذي عادة ما تتغذى منه القنوات التلفزيونية من أجل كسب المزيد من المشاهدين 
أرقام ضمن تعداد العام للمشاهدة ، مما يستلزم رصيدا معرفيا يمكن المتلقي من فهم خلفيات وسياسة القناة 

لرسائل اإلعالمية التي تعالجها ،طريقة تصنيف وتوظيف األخبار ،زوايا ،خطها اإلفتتاحي ،المضامين وا
                                                           

كما يمكن استخدامها إلجراء ًا, من الطرق األكثر مرونة وتتصف بالقوة اإلحصائية وأكثر تحفظ Least Significant difference (  lsd  (إختباريعد  - 1
جراء مقارنات مجمعة Pairwise Comparisonsمقارنات زوجية أو ثنائية )  (. باإلضافة إلى ذلك يستخدم هذا االختبار (Compound Comparisons(، وا 

ختبار نيومان كولز Tukey’s HSD Testفي حالة العينات المتساوية والعينات غير المتساوية.هناك عديد من هذه اإلختبارات إختبار توكي ) (،وا 
(Newman-Keuls Test( ختبار شيفيه ختبار دنت )Scheffe’ Test(، وا  ختبار دنكن ذو المدى المتعدد )Dunnet Test(، وا   Duncan’s Multiple(، وا 

Test286  243. ص ص:   .2000(.انظر المنيزل عبد هللا فالح. اإلحصاء االستداللي. دار وائل للطباعة والنشر 
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المعالجة ،أهمية وطريقة توظيف الصور و المشاهد العنيفة ،مدى إحترام مشاعر الجمهور من مختلف 
بإعتبار أن جمهور متابعي نشرات األخبار جمهور غير متجانس ،يستوجب تحذيره قبل العرض ، الشرائح 

خصوصا إذا كانوا من ، جتمعة تستدعي إستعابها من قبل المتلقي للرسالة اإلعالمية ،كلها عوامل م
األوفياء للقناة ،ولن يدرك المتلقي لمثل هذه المضامين اإل إذا كانوا  يتمتعون بمستوى أكاديمي وعلمي 
ستناج وقراءة الخلفيات ومعطيات عرض مثل هذا النوع من األخبار ، ولن يتأتى              يؤهلهم لفهم وا 
اإل بمستوى تعليمي جيد الذي يوفر أدوات منهجية لتفكيك األحداث و المعطيات إلى جانب صقل هذه 
المهارات من خالل النقاشات التي تطرح عادة في ندوات وملتقيات علمية تساعد المتلقي للمضامين 

 ابع العنيف .اإلعالمية على الفهم والتحليل والنقد الجيد لألحداث و األخبار ذات الط

روق لمقارنة الف  One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح  28الجدول رقم )-
 .الدراسي مستوى في درجة تأثير أخبار العنف المادي عبر قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير ال

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 سطات المتو

 المعنوية  قيمة ف 

 0.043 4.129 3.482 1 3.482 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي ( دال 

RESIDUAL 

251.304 298 0.843 

  299 254.787 المجموع الكلي 

 

 النهار على أخبار العنف المادي عبر قناة( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير  29الجدول رقم )-
 د العينة تبعا لمتغير المستوى الدراسي .أفرا

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.117 R= 3.636 

0.148- 

 α 16.232الثابت :-

  Beta-117الميل الحدي :-

 معنوي  0.00 1%

0.043 
العنف المادي 
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 النهار 

أخبار العنف درجة تأثير ذات داللة إحصائية في ( ذلك بعدم وجود عالقة  29يثبت الجدول رقم )  
نهما غير القة بيبدليل أن العالمادي عبر قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير المستوى الدراسي 

 و المستوى -العنف المادي –بالمئة ،يمكن تمثيل العالقة بين البعد  1معنوية عند مستوى المعنوية 
 الدراسي كما يلي :

y=3.636-0.148X 

ة األقل المستوى الدراسي ،ومنه أن العنف المادي ينتشر عند الفئ y)يمثل العنف المادي و )  (x ) حيث 
 مستوى دراسي لدى عينة الدراسة .

  lsd( enceLeast Significant differ (( يوضح نتائج إختبار المقارنة البعدية   30الجدول رقم )
 المستوى  متغيرلالمادي عبر قناة النهار  على أفراد العينة تبعا  للتعرف على درجة تأثير أخبار العنف

 الدراسي .

 جامعي  ثانوي  متوسط  إبتدائي  المستوى الدراسي 

 0.22956 0.16506 0.8275 1 إبتدائي 

 *0.14681 0.08231 1 -0.08275 متوسط 

 0.06450 1 -0.08231 -0.16506 ثانوي 

 1 -0.06450 *-0.14681 -0.22956 جامعي 

 α= 0.05دال عند مستوى الدااللة *

وجود   lsd( Least Significant difference ( نتائج إختبار المقارنة البعديةخالل نالحظ من      
عبر قناة الجزيرة ( في درجة تأثير أخبار العنف المادي 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ستوى الدراسي، بين فئة الجامعيين و الحائزين على شهادة التعليم تبعا لمتغير الم، على أفراد العينة 
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و  )اإلبتدائي و المتوسط (دالة بين فئات ذات المتوسط لصالح فئة المتوسط ،في المقابل التوجد فروق 
 ثانوي و الجامعي (.  (و )اإلبتدائي و الجامعي(

ضايا و المواضيع المطروحة عبر دور مهم في فهم الق، يرى الباحث أن للمستوى األكاديمي      
الفضائيات ومحاولة تفكيك وتجزءة عناصر وبنية معطيات األخبار المتدفقة على مدار الساعة ،قبل 

ك مشحونة عاطفيا من شأنها أن تتر و األخبار المعروضة و التي تكون في غالب اإلنسياق مع األحداث 
ما (  Théorie de l'apprentissage ) لتقليد و محاكاةفتجره إلى مستويات ا، أثرا بالغا في نفسية المتلقي 

 .يشاهدونه عبر مواعيد النشرات اإلخبارية 

علم تتفق أغلب تفسيرات نظريات تأثير العنف المتلفز على المشاهدين مع ) نظرتي ( نظرية الت 
ن مأن يزيد  اإلجتماعي ونظرية المزاج العدواني ، التي ترى أن تعرض لحافز أو مثير عدواني من شأنه

ما فكل،  دراك جيد ومستوى ثقافي ودراسي معينا  يتطلب فهم و اإلثارة السيكولوجية و العاطفية للفرد ، مما 
 الحذر نتباه المتلقي لبعض الجوانب الخفية من الموضوع بكثير من الحيطة وإشتد إزاد المستوى العلمي ،

  تلبيس القصة–أو مايطلق عليه طفية تطعم وتحبك بجرعات وشحنات عاتنسج و  خبرية،ألن لكل قصة 
م التي تكون مبتورة من السياق العام الذي حدثت فيه مع التركيز على األشخاص الفاعلين بما يخد -

 غ،،الخ ( لبلو الخط اإلفتتاحي للقناة ،دون إهمال القيم الخبرية التي تركز على )اإلثارة ،الصراع ،السلبية ،
حداث صدامات إدراكية لدى المتلقي  ،خصوصا في وتحقيق أعلى مستويات المشاهدة م ن جهة وا 

ر الحاالت العربية أين تتجاوز بعض  وسائل اإلعالم ضوابط المهنية و األخالقية في معالجة األخبا
لدى كثير من الشعوب العربية ، ومحدودية المستوى التعليمي ،وسط مظاهر وظواهر الجهل و األمية 

 يات وقراءة خلفيات األخبار  .الذي يكفل للفرد تفسير المعط

أحس عديد الخبراء  بمشكلة تتمحور حول مدى تأثير التعرض للعنف اإلخباري هذا المنطلق من    
نتشار القنوات الفضائية بشكل مطرد مع نهاية العقد األخير من إعلى المشاهد العربي وخاصة في ظل 
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ستطالعية التي إليه بعض المراجع و الدراسات اإلحسبما أشارت  وبداية االلفية الجديدة ، القرن العشرين
 1أجريت حول هذا الموضوع .

 

  معامل اإل رتباط في درجة العنف المادي عبر قناة الجزيرة  و المستوى الدراسي____

 

 

 

 

                                                           
 111هيثم الهيتي :مرجع سبق ذكره ،ص - 1

المستوى 

راسيالد  

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 

العنف 

 المادي

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 
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  معامل اإل رتباط في درجة العنف المادي عبر قناة النهار  و المستوى الدراسي____

 

 

 

 

 المستوى الدراسي و النهار قناة عبر المادي العنف درجة في االرتباط معامل
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 الفرضية الجزئية الثالثة  :-

التي تنص على :وجود فروق ذات داللة إحصائية في ، نقوم بإختبار الفرضية الجزئية الثالثة       
 فرادأ بقناتي الجزيرة و النهار على سلوكيات في التغطية اإلخبارية العنف الماديدرجة تأثير مضامين 
 .   الدخلالعينة تبعا لمتغير : 

روق في لمقارنة الف  One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح  31الجدول رقم )
 ل .درجة تأثير أخبار العنف المادي عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير الدخ

مجموع  عات مجموع المرب

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.010 6.771 5.008 1 5.008 مجموع المربعات 

 

 دال 

 مجموع األخطاء )البواقي (

RESIDUAL 

220.389 298  

 299 225.397 المجموع الكلي 

 

ة الجزيرة أخبار العنف المادي عبر قناتأثير ( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة   32الجدول رقم )-
 على أفراد العينة تبعا لمتغير الدخل .

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.149 R= 2.706 

0.240- 

 α 12.056الثابت :-

  Beta-149الميل الحدي : -

 معنوي  0.00 1%

0.010 

 

العنف المادي 

 الجزيرة  
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أخبار في درجة تأثير حصائية  إنه توجد فروق ذات داللة ، أ(    32نالحظ في الجدول رقم )   
ة هما معنويقة بينبدليل أن العال ، العنف المادي عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير الدخل

حيث  لي .س في النموذج التايمكن تمثيل العالقة بين البعد المادي و الجنبالمئة . 1عند مستوى المعنوية 
  x)   )( يمثل العنف المادي و(y  . الجنس 

y= 0.240-2.706  

روق لمقارنة الف  One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح   33الجدول رقم )
 دخل .في درجة تأثير أخبار العنف المادي عبر قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير ال

مجموع  ع المربعات مجمو

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.002 9.457 6.933 1 6.933 مجموع المربعات 

 

 دال 

 مجموع األخطاء )البواقي (

RESIDUAL 

218.464 298  

 299 225.397 المجموع الكلي 

 

 ة النهار علىأخبار العنف المادي عبر قناي درجة تأثير ( :يوضح معامل اإلرتباط ف  34الجدول رقم )-
 أفراد العينة تبعا لمتغير الدخل .

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.175 R= 2.761 

0.260- 

 α 13.220الثابت :-

  Beta-175الميل الحدي : -

 معنوي  0.00 1%

0.002 

 

أخبار في درجة تأثير حصائية إأنه توجد فروق ذات داللة ، (  43نالحظ في الجدول رقم )
بدليل أن العالقة بينهما معنوية عند ، العنف المادي عبر قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير الدخل 
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  )حيث  يمكن تمثيل العالقة بين البعد المادي و الجنس في النموذج التالي .بالمئة . 1مستوى المعنوية 

x)  ( يمثل العنف المادي و(y  . الجنس 

y= 0.260-2.771  x 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ، (  34( و )32رقم ) ين نالحظ من خالل الجدول     
كون ل، على أفراد العينة تبعا لمتغير الدخل عبر قناتي الجزيرة و النهار تأثير أخبار العنف المادي 
يمة ( يساوي  الق0.010)عبر قناة الجزيرة لدرجة تأثير أخبار العنف المادي مستوى الداللة المحسوب 
قناة  عبردرجة تأثير أخبار العنف المادي في المقابل بلغ مستوى (، 0.01)  المعنوية للداللة المعتمدة

 ا فيوعليه يمكن إعتبار العامل المادي المتمثل في مستوى دخل األسري ،عامال رئيسي(.0.002النهار )
ر رز عبإستقرار وتوازن النفسي للفرد والعائلة بصفة عامة ،ويعتقد الباحث أن المظاهر السلبية التي تب

ستغالل إوالمعامالت الإلنسانية والفوارق الطبقية الناجمة عن  الشاشة كالفقر و المجاعة وسوء التغذية 
لمشاهد ومحاولة دفعه إلى الفاحش للبشر من شأنها تعزيز التضامن من جهة ورفع من درجة إحتقان ا

 .اإلنتقام عبر أبسط الطرق و السبل الممكنة 

،أن اإلحباط يؤدي   ( دوالرد وزمالءه) التي إقترحها ، نظرية اإلحباط و العدوان  إستنادا إلى     
إلى العدوان دائما وأن العدوان يظهر نتيجة اإلحباط في كل الحاالت سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

تزرع التفرقة     التي ، طفيلية على ضوء التعسف والظلم المتسلل عبر الشاشة الناجم عن الرأسمالية . 1
العنف ف، في أتون العنف و التطرف بالشباب ، من شأنها دفع ثقافة مادية ترسخ  لالتنافر المجتمعي و  و

و تصيب فيه األخر، الوقت  يعد بمثابة كارثة للعالقة مع األخر تصيب الذات في نفس، في هذا المقام 
إلى أن تأكيد الذات يتم في حالة من الجبروت السحري من خالل إنكار األخر بواسطة  ""إينار""ويشير 

يمكن من خاللها اإلعتداء على األخر مباشرة فليس هناك عنف فجائي ،فهو وليد  العنف ،وهي تحوالت ال

                                                           
،ص 1،2002عي ،ترجمة حداد ياسمين وأخرون ،دار وائل للنشر عمان ،طمكلفين ،ربورت غروس وأخرون :مدخل إلى علم النفس اإلجتما- 1

256 . 
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ا المشاركة و ليفجر مكانها العنف حر ف الحب و عملية تغير وتحول بطئ داخليا ،بحيث يقضي على عواط
 1طليقا .

 

 

 معامل اإلرتباط في درجة العنف المادي عبر قناة الجزيرة  و الدخ __

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدخل و الجزيرة  قناة عبر المادي العنف درجة في اإلرتباط معامل

                                                           
ي برغوتي توفيق :عالقة بعض المتغيرات السيكولوجية باتجاهات الطلبة الجامعيين نحو ظاهرة العنف ،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم ف- 1

  140،ص 2015يضر ببسكرة ،علم النفس ،كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ،جامعة محمد خ
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  معامل اإلرتباط في درجة العنف المادي عبر قناة النهار و الدخل__
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 الفرضية الجزئية الرابعة :

نقوم بإختبار الفرضية الجزئية الثالثة  التي تنص على :وجود فروق ذات داللة إحصائية في     
 أفراد في التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار على سلوكيات العنف الماديدرجة تأثير مضامين 

 .مشاهدة العينة تبعا لمتغير :طبيعة والحجم الساعي لل

فروق لمقارنة ال  One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح   35الجدول رقم )
لساعي حجم االفي درجة تأثير أخبار العنف المادي عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير 

 للمشاهدة.

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 متوسطات ال

 المعنوية  قيمة ف 

 0.009 7.007 1.640 1 1.640 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي ( دال

RESIDUAL 

69.756  

298 

 

 299 71.397 المجموع الكلي 

ة الجزيرة  أخبار العنف المادي عبر قنا( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير   36الجدول رقم )-
 .الحجم الساعي للمشاهدة العينة تبعا لمتغيرعلى أفراد 

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.152 R= 0.871 

 

0.137 

 6.894αالثابت :-

 0.152للجزيرة :الميل الحدي  -

Beta 

 معنوي  0.00 1%

 العنف المادي  0.009

 الجزيرة 
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في درجة تأثير ( عن وجود فروق ذات داللة   36رقم ) نالحظ من خالل نتائج الجدول     
أن  بدليل–دةلمشاهالحجم الساعي ل أخبار العنف المادي عبر قناة الجزيرة  على أفراد العينة تبعا لمتغير

و     لماديايمكن تمثيل العالقة بين البعد بالمئة . 1(عند مستوى المعنوية 0.009العالقة بينهما معنوية )
 ي للمشاهدة لقناة الجزيرة  :الحجم الساع

y= 0.137+0.871  

فروق لمقارنة ال  One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح   37الجدول رقم )
ساعي جم الالحفي درجة تأثير أخبار العنف المادي عبر قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير 

 للمشاهدة.

مجموع  مجموع المربعات 

ات المربع

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.070 3.316 1.350 1 1.350 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي ( 

RESIDUAL 

121.330 298  

 299 122.680 المجموع الكلي 

النها ر  ي عبر قناةأخبار العنف الماد( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير   38الجدول رقم )-
 .الحجم الساعي للمشاهدة على أفراد العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.105 R= 1.105 

 

0.115 

 7.098αالثابت :-

 0.105للجزيرة :الميل الحدي  -

Beta 

 معنوي  0.00 1%

0.070 

 

أخبار في درجة تأثير ( عن وجود فروق ذات داللة إحصائية    38) نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم
بدليل أن – الحجم الساعي للمشاهدة العنف المادي عبر قناة النها ر على أفراد العينة تبعا لمتغير



جمهور قناتي -الشباب -الفصل التطبيقي   : أثر تغطية أخبار العنف عبر الفضائيات العربية على سلوك أفراد عينة من  

زائرية .الجزيرة والنهار الج  

 

277 

 

يمكن تمثيل العالقة بين البعد المادي و بالمئة . 1(عند مستوى المعنوية 0.070العالقة بينهما معنوية )
 اعي للمشاهدة لقناة الجزيرة  :الحجم الس

y= 0.115+1.105  X 

بوجود فروق ذات ، (  38( و ) 36بناءا على نتائج المتحصل عليهما عبر الجدولين رقم )     
هدة للمشا الحجم الساعيأخبار العنف المادي على أفراد العينة تبعا لمتغير  داللة إحصائية في درجة تأثير

 (0.070ر )( و بقناة النها0.009النسبة درجات التأثير بقناة الجزيرة بلغ )،ألن مستوى الداللة المحسوب ب
م محصور في اليو (  ألقل من ساعة من الزمن ) وبتالي فإن المعدل الساعي للمشاهدة  بالنسبة للقناتين ،

 (1.19( التي يقضيها أفراد العينة في مشاهدة  قناة الجزيرة بمتوسط حسابي يقدر ب ) %84.3بين )
( في متابعة  العروض و النشرات االخبارية لقناة 1.38( بمتوسط حسابي يقدر ب )% 70.7ابل ) مق

ل ( للنهار فيما تق%20.7( للجزيرة و)  %11.7النهار ،فيما تتوزع باقي النسب على أكثر من ساعة) 
لقناة  (%8.7( للجزيرة و ) %4نسبة المتابعة بخصوص الحجم الساعي المقترح بساعتين يوميا إلى )

 ( .6النهار .وفق ما هو موضح بالتفصيل في الجدول رقم )

نعكاسه السلوكي بإإن حجم تأثير تغطية أخبار العنف عبر العروض و النشرات اإل         تجاهخبارية وا 
شخصية الفرد ،عالقته بمحيطه من بينها : ضمن سياقات متعددة ،  ينبغي أخذه سلبي على المتلقي

ع في دف مساعد عامل يعد لثقافي و الفكري ،فالحجم الساعي الذي يقضيه المشاهد اإلجتماعي ورصيده ا
 .بعض أفراد العينة إلرتكاب عنف مادي 

عنف موجه نحو الذات ،عنف موجه )يتجلى العنف المادي وفق التوزيع المعتمد ضمن الدراسة     
لبيب )الباحث ليه  إما توصل  لىإتختلف هذه النتيجة  حيث .( نحو الغير ،وعنف موجه نحو األشياء 

( بالقول أن اإلنسان العادي يقضي بصحبة وسائل اإلعالم مايقارب ثالثة ساعات في اليوم 1985سعيد 
( الذي توصل لنسبة  نسبة مشاهدة تقدر ب  عيسى الشماس.فضال على نتائج دراسة الباحث )1

                                                           
،ص  1985 ، 2عالم الديني في ماذا يريد التربويون من اإلعالميون ،مكتب التربية العربي لدول الخليج ،الرياض،طفكار حول اإلألبيب سعيد :- 1

78  
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،في عصر 1 ساعات يوميا 4الى  2(  لفئتي الذكور و اإلناث بحجم ساعي يصل مابين 43.4-47.3)
،لكن في عصر التقنية عالمية محددة وقليلة جدا إ خبار عبر فضاءات المعلومات و األ كان فيه إنتقال 

فقد تعدد مجال متابعة األخبار وتلقي المعلومات في وقت حدوثها ،حيث بات الفرد لصيقا بوسائط 
 رها ( .اإلتصال على غرار )فايسبوك ،التويتر ،اليوتوب ...وغي

ن بدا  قليل مقارنة بالدراسات السابقة التي كانت  الحجم الساعي للمشاهدة يرى الباحث ، أن  وا 
تقيس أنماط وعادات التعرض ، اإل أن في عصر التقنيات الحديثة لإلتصال يعد الحجم الساعي للتعرض 

لحد ا على أفراد العينة كبير جد ا مفعوله مقبول من جهة مقابل قوة  مضمون الرسالة اإلعالمية ،ألن 
نصير الباحث  )وهو ما يتفق مع الطرح الذي ذهب إليه ، ( inprengation)  emotionelle التطبع
أن تأثير على السلوك يرتبط بنوعية البرامج المقدمة وليس بحجم الساعات التي بالقول :  2(2005بوعلي 

تين المذكورتين محل الدراسة تحمل في تصرف في المشاهدة .،فبتالي فالمضامين التي تعرضها القنا
 عنيفة .و   قوية طياتها مضامين 

روق في لمقارنة الف  One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح  39الجدول رقم )
 اهدة .المش طبيعةدرجة تأثير أخبار العنف المادي عبرقناة الجزيرة  على أفراد العينة تبعا لمتغير 

مجموع  بعات مجموع المر

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.443 0.590 0.280 1 0.280 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي ( غير دال 

RESIDUAL 

141.307 298  

 299 141.587 المجموع الكلي 

 
                                                           

ة بجامعة دمشق ،مجلة جامعة جنبية في الشباب ،دراسة ميدانية على طلبة كلية التربيثير الفضائيات التلفزيونية األتأعيسى الشماس :- 1
  28،ص 2005،العدد الثاني ،21دمشق ،المجلد ،رقم 

 -نصير بوعلي :مرجع سبق ذكره ،ص 2592
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لجزيرة على اأخبار العنف المادي عبرقناة جة تأثير ( :يوضح معامل اإلرتباط في در  40الجدول رقم )-
 .طبيعة المشاهدة  أفراد العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.044 R= 1.861 

 

0.057- 

 α 22.085الثابت :-

 -0.044 الميل الحدي للجزيرة : -

Beta 

 معنوي  0.00 1%

0.443 

 

 

 ف المادي العن

 الجزيرة 

 

ر أخبافي درجة تأثير حصائية إ( عدم وجود فروق ذات داللة 40نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم )  
ما القة بينهن العبدليل أ–طبيعة المشاهدة  العنف المادي عبرقناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير

حجم يمكن تمثيل العالقة بين البعد المادي و الئة .بالم 1(عند مستوى المعنوية 0.443غير معنوية )
 الساعي للمشاهدة لقناة الجزيرة  :

y= 0.057-1.861  X 

روق في لمقارنة الف  One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح  41الجدول رقم )
 دة .لمشاهطبيعة ار درجة تأثير أخبار العنف المادي عبرقناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغي

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.357 0.850 0.523 1 0.523 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي ( غير دال 

RESIDUAL 

183.623 298  

 299 184.147 المجموع الكلي 
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لنهار  على اأخبار العنف المادي عبرقناة ( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير  42الجدول رقم )-
 .طبيعة المشاهدة  أفراد العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.053 R= 2.058 

 

0.071- 

 α 10.750الثابت :-

 -0.053 الميل الحدي للنهار  : -

Beta 

 معنوي  0.00 1%

0.357 

 

 

 العنف المادي 

 النهار  

في درجة تأثير إحصائية  عدم وجود فروق ذات داللة ، ( 42نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم )   
 ن العالقةأدليل ب.طبيعة المشاهدة  أخبار العنف المادي عبرقناة النهار  على أفراد العينة تبعا لمتغير

دي و يمكن تمثيل العالقة بين البعد المابالمئة . 1(عند مستوى المعنوية 0.357بينهما غير معنوية )
 طبيعة مشاهدة لقناة الجزيرة  :

y= 0.071-2.058  X 

( عدم وجود فروق في درجة تأثير 42( و ) 40ولين رقم )دما يمكن قراءته من خالل نتائج الج    
ند ع نويةمشاهدة  بدليل أن العالقة بينهما غير معأخبار العنف المادي على أفراد العينة تبعا لطبيعة ال

 .بالنسبة لقناة النهار ( 0.357للجزيرة و ) ( 0.443)

توزيع النسب وعدد التكرارات الخاصة بطبيعة المشاهدة بمتوسط ، ( 7الجدول رقم )بالعودة إلى       
مع أفراد العائلة نسبة كبيرة ،حيث حظيت نسبة المشاهدة  ( للنهار 1.72( للجزيرة و ) 1.88حسابي بلغ )

( للنهار ،مما يعزز نتائج بعض %60.3( بنسبة للجزيرة و ) %54.3من مجموع عدد أفراد العينة ب ) 
بأن إستعمال وسائل اإلعالم هو أداة فضلى لتحسين العالقات اإلجتماعية ، األبحاث اإلمبريقية القائلة 

ويتفاعلون مع بعضهم البعض لما توفر لهم من  العائلة  تعرض رسائل إعالمية يتفاعل معها أفراد لكونها 
 حيال ما1األحاسيس ،وربما تبني مواقف مشتركة .تقاسم المشاعر و موضوعات للحديث و تبادل األراء و 

                                                           
1 -Freidson Eliot , The concept of mass communication research , American sociological review ,1953,pp.313-

317.. 
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يعرض من أخبار ومواضيع شتى في جو يسوده التفاهم وعدم بلوغ مستويات التشنج والصراع ،تكون فيه 
 .  تتهم ومحك للفرقة واإلعتداء والعنفالمادة اإلعالمية مصدر تش

 ، فضاءا مالئم للم  شمل أفراد العائالت ، اليزال التلفزيون في البيئة اإلتصالية محل الدراسة   
ن كان البعض لهم القدرة المالية على إمتالك أو إنفرادهم بأجهزة عليها ، بدليل النسب المحصل  حتى وا 

ابعة التلفزيون في وسط عائلي الزالت له نكهة خاصة وومميزة ،وهو تلفزيون بكافة  لواحقه ، اإل أن مت
اإلستعماالت اإلجتماعية ،حيث توصل إلى وضع Social uses( 1("  1992  دافيد مورليمايطلق عليه "

إطار يتجلى من خالله هذا النموذج الموسوم بنمطية اإلستعمال اإلجتماعي و الذي يتضمن ""الجوانب 
قية ،اإلنضمام والتجنب ،التعلم اإلجتماعي ،الكفاءة و الهيمنة ". ،فاإلستعمال الجماعي البنيوية ،العالئ
كالتلفزيون يضمن تعلم السلوك اإلجتماعي الذي تكمن قاعدته األساسية من األسرة التي ، لوسائل اإلعالم 

لى إكافة النقاش  تدعم العالقات البنيوية والعالئقية بين أفرادها ضمن قيم اإلحترام والتوافق ،ينصرف
دارة النقاش و الحوار كما يثمر نتائج إيجابية الشخص اللذي يملك الكفاءة و المؤهالت العلمية في إ

سرة التزال في ن األأمما يعني بخصوص تصريف االفعال والسلوكات السلبية تجاه قضايا العنف ،
 . مشتركة تجاه قضايا العنف وقواسمنظرة تحمل )والية عين الدفلى ( المجتمعات المحلية الصغيرة 

 

 

                                                           
1 -Morley.D, The third generation of reception studies, in rethinking of media audience, (Ed alansantari 

press), Sage publication , London, 1999.p93 
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 البعد العنف اللفظي –إختبار فرضيات -

 إختبار الفرضية الجزئية األولى :

 سنقوم بإختبار الفرضية الجزئية الثالثة التي تنص على :وجود فروق ذات داللة إحصائية في
 ت أفرادر على سلوكيافي التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النها العنف اللفظي درجة تأثير مضامين 
 .   الجنسالعينة تبعا لمتغير : 

فروق لمقارنة ال  One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح  43الجدول رقم )-
 .لجنس اثير أخبار العنف اللفظي  عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير أفي درجة ت

مجموع المربعات  مجموع المربعات 

 لمفسرة ا

 المعنوية  قيمة ف  مربع المتوسطات  درجة الحرية 

 0.904 0.015 0.004 1 0.004 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي (

RESIDUAL 

74.913 298  

 299 74.917 المجموع الكلي 

 لجزيرة علىااة أخبار العنف اللفظي عبر قن( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير  44الجدول رقم )-
 .الجنس   أفراد العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.007 R= 1.468 

0.006- 

 

 α 11.074الثابت :-

 0.007الميل الحدي : -

Beta 

 

 

 معنوي  0.00 1%

0.904 

 

 

 

 العنف اللفظي  

 الجزيرة 



جمهور قناتي -الشباب -الفصل التطبيقي   : أثر تغطية أخبار العنف عبر الفضائيات العربية على سلوك أفراد عينة من  

 الجزيرة والنهار الجزائرية .

 

283 

 

أفراد  أخبار العنف اللفظي عبر قناة الجزيرة علىدرجة تأثير احصائية في التوجد عالقة ذات داللة 
كن تمثيل بالمئة ،يم 1،أن العالقة بينهما غير معنوية عند مستوى معنوية الجنس   العينة تبعا لمتغير

 :العالقة بين البعد العنف المادي و الفئة العمرية في النموذج التالي 

Y=1 .468-0 .006X 

أخبار  لقياس الفروق في تأثير Test-Tختبار "ت " لعينتين مستقلتين إ( يوضح  45م )الجدول رق-
 العنف اللفظي لقناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس :

المتوسط  العدد  الجنس  

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 مستوى الداللة  قيمة ت 

 0.904 -0.122 0.65013 2.6990 155 ذكور   العنف اللفظي 

 0.55724 2.55724 145 إناث  

ف تأثير أخبار العندرجة ( أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية في 45نالحظ من خالل الجدول رقم )
( 904.0اللة المحسوب )لكون مستوى الد ،اللفظي لقناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس 

لحسابية ، ونسجل في المقابل تقارب في المتوسطات ا (0.05)  لة المعتمدةأكبر من القيمة المعنوية للدال
مع فروق بسيطة تميل لصالح الذكور ،على إعتبار أن المتوسط الحسابي لدرجات الذكور  يعادل 

 .(2.55724ناث  الذي يساوي )( وهو أكبر من المتوسط الحسابي لإل2.6990)
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روق لمقارنة الف  One Away Anovaتحليل التباين األحادي  ختبارإ( : يوضح  46الجدول رقم )-
 .لجنس ثير أخبار العنف اللفظي  عبر قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير اأفي درجة ت

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.951 0.004 0.001 1 0.001 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي (

RESIDUAL 

74.916 298  

 299 74.917 المجموع الكلي 

ى النهار عل أخبار العنف اللفظي  عبر قناة( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير 47الجدول رقم )-
 أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس.

 المعنوية  توى الداللة مس Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.004 R= 1.494 

0.004- 

 α 8.173الثابت :-

  0.004Betaالميل الحدي :-

 معنوي 0.00 1%

العنف اللفظي   0.951 

 بقناة النهار 

 

ر درجة تأثي( أنه التوجد عالقة ذات داللة إحصائية في 47نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم )
ة بينهما لعالقابدليل أن  ة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس.أخبار العنف اللفظي  عبر قنا

لنموذج يمكن تمثيل العالقة بين البعد المادي و الجنس في ابالمئة . 1غير معنوية عند مستوى المعنوية 
 الجنس . )y يمثل العنف المادي و )  )x  (حيث  التالي .

Y=1 .494-0 .004X 
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أخبار  لقياس الفروق في تأثير Test-Tح إختبار "ت " لعينتين مستقلتين ( يوض 48الجدول رقم )-
 العنف اللفظي  بقناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس :

المتوسط  العدد  الجنس  

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 مستوى الداللة  قيمة ت 

قناة –العنف اللفظي  

 النهار 

 -0.062 0.49903 2.9139 155 ذكور  

 

 معنوي 0.00

 0.43347 2.9106 145 اناث  0.951 

    

أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير ، ( 48نالحظ من خالل الجدول رقم )   
( 0.951تبعا لمتغير الجنس ،لكون مستوى الداللة المحسوب )، أخبار العنف اللفظي على أفراد العينة 

(، ونسجل في المقابل تقارب في المتوسطات الحسابية 0.05)  عنوية للداللة المعتمدةأكبر من القيمة الم
مع فروق بسيطة تميل لصالح الذكور ،على إعتبار أن المتوسط الحسابي لدرجات الذكور  يعادل 

.ويمكن التنبيه منذ البداية (2.9106( وهو أكبر من المتوسط الحسابي لالناث  الذي يساوي )2.9139)
،أن تأثير جنس األناث باأللفاظ و العبارات أكثر من جنس الذكور ،ألن المرأة 1األبحاث العلمية وفق 

عبارة عن كتلة من العواطف فيما تتجه  فئة الذكور نحو إستغالل كبير لمساحة العقل و المنطق ،فلفرق 
 واضح بين )العقل والعاطفة ( . 

عنف اللفظي على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس تأثير أخبار اليعتقد الباحث أن غياب فروق     
لى عدة عوامل نذكر من بينها إ( 48( و)  46مثلما موضح في الجدولين رقم )) الذكور و اإلناث (،

على قيمها وعاداتها          و ومحافظة ومتوازنة في بيئة إجتماعية الزالت متماسكة أفراد العينة تنشئة 
عن جيل التي ترى في إنحراف اللفظي على مستوى الحديث حتى في النقاشات تقاليدها المتوارثة جيال 

العامة تحسب ضده ال عليه ،حيث يصنف الشخص المسئ في خانة ""المغضوب عليه إجتماعيا  ""كما 
يضع جنس اإلناث ""الفتاة "" في موقع محاكمة من طرف الجميع ،  من الصعب أن تفتك براءتها بحكم 

                                                           
 -األخصائية نفسانية فايزة بوعمامة 1 
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وقساوة األعراف و التقاليد وعليه سجلنا من خالل البيانات المتحصل عليها أن فروق السلطة الذكورية 
 المتوسطات الحسابية مالت لصالح الذكور .

 ي تعدوبتالي فإن التحري في إنتقاء األلفاظ و الكلمات المكتسبة والدخيلة عن قاموس المجتمع المحل  
لها من باب التعقل ،ويشمل السلوك العدواني صمام أمان وواجب ينبغي الحيطة و الحذر من إستعما

نتقاد ،اإل اللفظي  ، في التعابير و األلفاظ أو األقوال التي تشمل ،التعييب ،التوبيخ و السخرية ،التهكم
 ،السب و الشتم و اإلذالل و اإلهانة .

عبارات لفاظ و الخبار العنف بعض األفراد العينة خالل متابعتهم ألأكتساب بعض إبرغم من      
بالتلفظ بها رغم اليتجرءون  أن أغلبيتهم ستعماله ،اإلإدالالت عنيفة خارج القاموس اللغوي المعتاد  ذات

تباين إجاباتهم بشأن والعبارات المتداولة إعالميا على مستوى القناتين لكن األغلبية تشعرهم باإلكتئاب و 
لى مجتمعهم اليأس و اإلحباط ولم ترتقي في حاالت الغضب الشديد إلى إ ستخدامها بشكل يسئ إليهم وا 

،وهو سلوك تعبيري يتجلى في صورة الغضب أو االنزعاج الذي يمكن التعبير فيه بصورة تشبه في 
وتشدد المختصة النفسانية فايزة 1يصل إلى مستوى العدوان أو العداوة . طبيعتها سلوك العدوان ،ولكنها ال

ر في ذلك إذ وضعنا توأمين حقيقين في بيئتين مختلفتين ،فبدون بوعمامة أن للتنشئة اإلجتماعية دور كبي
 شك نالحظ اإلختالف قائم في مجال إكتساب عادات وسلوكيات . 

يرى الباحث أن أفراد العينة ،  حالهم بين الرجاء في رحمة هللا والخوف منه سبحانه وتعالى حتى     
م من إعتداء المسلم على أخيه المسلم ،حيث نفر يأمن من ظلمه لنفسه و من ظلمه لغيره ،وقد حذر اإلسال

وقوله أيضا  )المسلم من سلم  2منه لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم )سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (
. حيث جاء نبينا محمد عليه الصالة و السالم لكافة الناس لتهذيب النفوس 3المسلمون من لسانه ويده (
تمام مكارم األخالق.   وا 

                                                           

 -الوابلي ، مرجع سبق ذكره ،ص ص 11- 121

 -مسلم أبو الحسن بن حجاج ،صحيح مسلم ، دار األرقم ،بيروت ، 1999ج 54، ص 2 2 

 - مسلم أبو الحسن بن حجاج ،صحيح مسلم ، دار األرقم ،بيروت ، 1999ج 10، ص  23



جمهور قناتي -الشباب -الفصل التطبيقي   : أثر تغطية أخبار العنف عبر الفضائيات العربية على سلوك أفراد عينة من  

 الجزيرة والنهار الجزائرية .

 

287 

 

 إختبار الفرضية الجزئية الثانية :-

ي فنقوم بإختبار الفرضية الجزئية الثالثة  التي تنص على :وجود فروق ذات داللة إحصائية   
 ت أفرادفي التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار على سلوكيا العنف اللفظي درجة تأثير مضامين 
 .   المستوى الدراسيالعينة تبعا لمتغير : 

ne Oختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح  49تبار الفرضية الجزئية األولى : الجدول رقم )إخ

Away Anova   عبر قناة الجزيرة على أفراد اللفظي لمقارنة الفروق في درجة تأثير أخبار العنف
 .   المستوى الدراسيالعينة تبعا لمتغير 

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  ة الحرية درج

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.960 0.003 0.002 1 0.002 مجموع المربعات 

 

 غير دال 

 مجموع األخطاء )البواقي (

RESIDUAL 

254.784 298  

 299 254.787 المجموع الكلي 

راد رة على أفلجزيأخبار العنف اللفظي قناة ا( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير 50الجدول رقم )-
 .المستوى الدراسي   العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.003 R= 3.181 

0.002- 

 

 α 13.016الثابت :-

 0.003الميل الحدي : -

Beta 

 معنوي  0.00 1%

0.960 

 

 

 

 العنف اللفظي  

 قناة الجزيرة
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د لى أفراأخبار العنف اللفظي قناة الجزيرة عفي درجة تأثير ت داللة احصائية التوجد عالقة ذا
بالمئة  1الن  العالقة بينهما غير معنوية عند مستوى معنوية المستوى الدراسي   العينة تبعا لمتغير

 :،يمكن تمثيل العالقة بين البعد العنف المادي و الفئة العمرية في النموذج التالي 

y=3.181-0.002x 

لفئة المستوى الدراسي ،ومنه أن العنف اللفظي  ينتشر عند ا   y)يمثل العنف اللفظي  و )  (x ) حيث
 األقل مستوى دراسي لدى عينة  الدراسة .

 Oneختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح 51إختبار الفرضية الجزئية األولى : الجدول رقم )

Away Anova   عبر قناة النهار على أفراد اللفظي تأثير أخبار العنف لمقارنة الفروق في درجة
 .   المستوى الدراسيالعينة تبعا لمتغير 

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.079 3.111 2.632 1 2.632 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي (

RESIDUAL 

254.154 298  

 299 254.787 المجموع الكلي 
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اد ار على أفر أخبار العنف اللفظي قناة النه( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير 52الجدول رقم )-
 .المستوى الدراسي   العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.102 R= 3.778 

0.201- 

 

 α 11.261الثابت :-

 -0.102الميل الحدي : -

Beta 

 

 

 معنوي  0.00 1%

0.079 

 

 

 

 العنف اللفظي  

 قناة النهار 

فراد أأخبار العنف اللفظي قناة النهار على في درجة تأثير توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
لمئة ،يمكن با 1عنوية عند مستوى معنوية ،ألن العالقة بينهما مالمستوى الدراسي   العينة تبعا لمتغير

 :تمثيل العالقة بين البعد العنف اللفظي  والدخل  في النموذج التالي 

y=3.778-0.  201 x 

للتعرف  lsd( eLeast Significant differenc (( يوضح نتائج إختبار المقارنة البعدية 53الجدول رقم )
لعينة راد اعلى أف قناة النهاربار العنف اللفظي عبر على طبيعة الفروق الموجودة في درجة تأثير أخ

 تبعا لمتغير المستوى الدراسي .

 جامعي  ثانوي  متوسط  إبتدائي  المستوى الدراسي 

 *0.2789 *0.2535 0.2425 1 إبتدائي 

 0.364 -0.110 1 -0.2425 متوسط 

 0.254 1 -0.1101 *-0.2535 ثانوي 

 1 -0.2541 -0.364 *-0.2789 جامعي 

 α= 0.05دال عند مستوى الدااللة *

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  )lsd ( نتائج إختبار المقارنة البعديةخالل نالحظ من       
على أفراد العينة تبعا لمتغير نهار عبر قناة ال اللفظي( في درجة تأثير أخبار العنف 0.05مستوى )
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مستوى الثانوي والجامعيين لصالح طلبة الثانويين بفارق  الحاصلين على شهادةالمستوى الدراسي، بين 
في المقابل التوجد (  ، -0.110( وبين الثانوي و المتوسط لصالح متوسط بفارق )0.254يقدر ب )

 . )ين اإلبتدائي و الجامعي(و   )ثانوي اإلبتدائي و (دالة بين فئات ذات فروق 

ات ،دور مهم في تحصين األفراد و الجماعديمي أن للمستوى األكا  وعليه يبقى كما أشرنا سلفا
 لفاظألمن تأثيرات المحتملة لوسائل اإلعالم  و اإلتصال ، من بينها التلفزيون وما يتضمنه من إكتساب 

 فالسلوك هنا مرتبطا،ذات طابع عنيف من حيث الفهم وألية لتحليل المواقف و األحداث وليس كسلوك 
العليا  هاداتقافة    و الوعي الذي يتحلى بهما الفرد ، فكثير من حاملي الشبعوامل التنشئة اإلجتماعية والث

ن ا نكو ، أظهروا تصرفات سلبية أمام المأل وبتالي فالشهادة ليست مقياس للسلوك كما يعتقد البعض ،ألنن
ا سويا لوكس أمام ذلك قد ألغينا أجياال بالكامل لم يكن لها نصيب وفير في العلم و المعرفة اإل أنها أثبتت

 .،وفق لمثل القائل )أعطني فاهم لهال قرأ ( تعبيرا عن الوعي والفطنة .

تتجلى ردود فعل أفراد العينة إزاء المواقف و األحداث التي التنسجم وتصوراته ومواقفه و قد    
تخدش شعوره بألم زائد من ردات فعل تكون عنيفة بنفس األسلوب وطريقة المعروضة عبر التلفزيون 

عض بز ببلصراخ ،التشفي ،اإلستهزاء ،التهديد و الوعيد ،تغيير نبرة الصوت ،الثناء و التأييد ،التنا""ا
عن  األلقاب التي إرتبط إسمها بصناعة العنف "" وصوال إلى أسلوب أخر من إستخدام األلفاظ المكتسبة

جابات نة وا  بقا لبنود اإلستباطريق التلفزيون )النهار ( لتهديد و الوعيد و التحريض العلني على العنف ، ط
 المبحوثين.  

أن مشاهدة نمط سلوكي ذي طابع 1(1963 باندورا وولترتتفق هذه النتائج إلى ما توصل إليه )    
عنيف )العنف اللفظي ( يؤدي أليا إلى ظهور نفس النمط في سلوك المشاهدين ،فاألعمال العدوانية التي 

 السلوك الذي يكتسبه الفرد من قاعة الدرس . يتعلمها الفرد من وسائل اإلعالم تشبه

 

 
                                                           

 -أحمد محمد عبد الهادي دحالن : مرجع سبق ذكره ص  771
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 إختبار الفرضية الجزئية الثالثة   :-

 تأثير نقوم بإختبار الفرضية الجزئية الثالثة  التي تنص على :وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة 
ا ينة تبعيات أفراد العفي التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار على سلوك العنف اللفظي مضامين 
   .الدخل  لمتغير : 

 Oneختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح 54إختبار الفرضية الجزئية األولى : الجدول رقم )

Away Anova   عبر قناة الجزيرة  على أفراد اللفظي لمقارنة الفروق في درجة تأثير أخبار العنف
    الدخلالعينة تبعا لمتغير 

مجموع  بعات مجموع المر

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.025 5.084 3.781 1 3.781 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي ( دال  

RESIDUAL 

221.616 298  

 299 225.397 المجموع الكلي 

 لجزيرة علىاأخبار العنف اللفظي عبر قناة ثير ( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأ55الجدول رقم )-
 .الدخل   أفراد العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.130 R= 2.638 

 

0.186- 

 α 11.574الثابت : 

 -0.130الميل الحدي :

b 

1% 0.00 

0.025 
العنف اللفظي 

  الجزيرة
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ينة فراد العأأخبار العنف اللفظي عبر قناة الجزيرة على في درجة تأثير ذات داللة إحصائية توجد عالقة 
عالقة بين بالمئة ،يمكن تمثيل ال 1،ألن العالقة بينهما معنوية عند مستوى معنوية الدخل   تبعا لمتغير

 :البعد العنف اللفظي  والدخل  في النموذج التالي 

y=2.638-0.186x 

 Oneختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح 56ية الجزئية األولى : الجدول رقم )إختبار الفرض

Away Anova   عبر قناة النهار  على أفراد اللفظي لمقارنة الفروق في درجة تأثير أخبار العنف
  الدخلالعينة تبعا لمتغير 

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

  المتوسطات

 المعنوية  قيمة ف 

 0.011 6.592 4.878 1 4.878 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي ( دال  

RESIDUAL 

220.518 298  

 299 225.397 المجموع الكلي 

 

لنهار على اأخبار العنف اللفظي عبر قناة ( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير 57الجدول رقم )-
 .الدخل   تبعا لمتغيرأفراد العينة 

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.147 R= 2.932 

 

0.273- 

 α 9.346الثابت : 

 -0.147الميل الحدي :

b 

1% 0.00 

0.011 
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عينة فراد الأخبار العنف اللفظي عبر قناة النهار على أفي درجة تأثير توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
ل العالقة بين بالمئة ،يمكن تمثي 1،بإعتبار العالقة بينهما معنوية عند مستوى معنوية الدخل   بعا لمتغيرت

 :البعد العنف اللفظي  والدخل  في النموذج التالي 

y=2.  932 -0. 732  

يرى الباحث أن رصد العبارات و األلفاظ التي تنقل صدى المجتمعات وحياة األفراد اللذين     
وضعا مزريا ذات داللة عنيفة عبر نشرات األخبار هي عبارة عن قواسم مشتركة بينها وبين يعيشون 

ن الحديث ع ومن العوامل التي تتنبئ بسوء الوضع متلقي، لمثل هذا النوع من المضامين اإلخبارية ، 
ظروف جتماعية والاإل المساعدات ،البطالة ، العيش على  اإلكتظاظ الفقر ، المشاكل اإلجتماعية ك

ظطراب السلوك ،وتسبب بدرجة تقدير منخفض للفرد عن إالمنزلية السيئة ،جميعها عوامل تساعد على 
 لى العنف .إبناء لى تعرض األإقتصادية الضاغطة كما تؤدي الظروف اإل ، ذاته

ب للحصول على سرة على سبيل المثال اليروم األن هذه الدوافع تشترك مع محيط العام لألإ 
نما يكون ذلك عامال لتفريغ شحنات الخيبة و الفقر ا  سرته و أزاء إستخدامه العنف إادية من وراء قتصإمنافع 

العنف اللفظي على ويتفاوت التأثير 1سرة .فراد العائلة على األأحد أثارها بعنف من أالتي تنعكس 
طبيعة تلك ، بإختالف جتماعي بجامعة األزهر أستاذة علم النفس اإل( سامية الجنديحسب ) الشخصية

الشخصية ذاتها، كونها شخصية قوية تستطيع تحويل تلك السلبيات إلى إيجابيات ودافع للنجاح أو 
شخصية ضعيفة هشة سهلة العطب مما يجعل هذا العنف يؤثر على حياته المستقبلية من خالل تثبيت 

فقد .2جتمعية غير إيجابيةاأللفاظ السيئة التي تلقاها، ويصبح تلقائيا يؤمن بها، فتنتج عن ذلك شخصيات م
تبقى  بينت أن العنف اللفظي يترك آثارا فهو يؤدي إلى ضرر دائم في تركيب ونمو وتطور الدماغ البشري 

                                                           
 أحمد عبد العزيز األصفر ، العوامل اإلجتماعية المؤدية لممارسة العنف اللفظي لالباء نحو األبناء ،رسالة ماجستير تخصص تاهيل ورعاية-1

  38، ص  2014إجتماعية ، جامعة نايف للعلوم األمنية ،كلية العلوم اإلجتماعية و اإلدارية ، 

   21، ص 10191، العدد 2016فيفيري  20يومية العرب ،باحثون :العنف اللفظي بفوق الجسدي في اإليذاء ، نشر يوم - 2
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يمكن مشاهدتها بالوسائل الحديثة للتصوير الدماغي، وهذا ما تم  غ ، مدى الحياة كجروح وندوب في الدما
 1.للطب النفسيبحثه في دراسة مقارنة نشرته المجلة األميركية 

 

 

 

 لالدخعبر قناة الجزيرة  على أفراد العينة تبعا لمتغير اللفظي درجة تأثير أخبار العنف 

 

                                                           
 -إخصائية النفسانية فايزة بوعمامة .1 
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 إختبار الفرضية الرابعة :

وق في لمقارنة الفر   One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح 58الجدول رقم )
عي جم الساعلى أفراد العينة تبعا لمتغير الح الجزيرة قناة  درجة تأثير أخبار العنف اللفظي عبر

 للمشاهدة .

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.012 6.455 2.328 1 2.328 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي ( دال   

RESIDUAL 

107.483 298  

 299 109.811 ع الكلي المجمو

لجزيرة  اقناة  أخبار العنف اللفظي عبر ( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير 59الجدول رقم )-
 .الحجم الساعي للمشاهدة    على أفراد العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.146 R= 2.513 

0.138 

 30.471بت : الثا

 b 0.146الميل الحدي لقناة الجزيرة :

1% 0.00 

0.012 

 

 العنف اللفظي

 الجزيرة   

على   أخبار العنف اللفظي عبر قناة الجزيرةفي درجة تأثير توجد عالقة ذات داللة احصائية 
 1 ى معنويةستو ألن العالقة بينهما معنوية عند مالحجم الساعي للمشاهدة    أفراد العينة تبعا لمتغير

 :بالمئة ،يمكن تمثيل العالقة بين البعد العنف اللفظي  والدخل  في النموذج التالي 

y=2.513.  +  .1380 x 
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وق في لمقارنة الفر   One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح 60الجدول رقم )
ة للمشاهد لساعياالحجم ينة تبعا لمتغير درجة تأثير أخبار العنف اللفظي عبر قناة النهار على أفراد الع

. 

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.002 9.886 3.939 1 3.939 مجموع المربعات 

 

 دال  

مجموع األخطاء )البواقي 

) 

RESIDUAL 

118.741 298  

 299 122.680 المجموع الكلي 

 

 لنهار  علىأخبار العنف اللفظي عبر قناة ا( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير 61الجدول رقم )
 .الحجم الساعي للمشاهدة    أفراد العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.179 R= 0.665 

0.245 

 2.890الثابت : 

 b 0.179قناة النهار :الميل الحدي ل

1% 0.00 

0.002 

 

 

 ى أفرادأخبار العنف اللفظي عبر قناة النهار  علدرجة تأثير توجد عالقة ذات داللة احصائية 
مئة بال 1وية ،أن العالقة بينهما معنوية عند مستوى معن.الحجم الساعي للمشاهدة    العينة تبعا لمتغير

 :اللفظي  والدخل  في النموذج التالي ،يمكن تمثيل العالقة بين البعد العنف 

y= 0.665      0      +     0.245x 
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وق في لمقارنة الفر   One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح 62الجدول رقم )
 ة .اهدالمش طبيعةدرجة تأثير أخبار العنف اللفظي عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير 

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.304 1.061 0.503 1 0.503 مجموع المربعات 

 

 غير دال 

 مجموع األخطاء )البواقي (

RESIDUAL 

141.084 298  

 299 141.587 المجموع الكلي 

 

يرة  على أخبار العنف اللفظي قناة الجز اإلرتباط في درجة تأثير ( :يوضح معامل 63الجدول رقم )-
 .طبيعة المشاهدة  أفراد العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.060 R= 1.910 

0.068- 

 

 

 

 10.499αالثابت : -

 -0.060 الميل الحدي للجزيرة : -

Beta 

 معنوي  0.00 1%

0.304 

 

 

 العنف اللفظي  

 الجزيرة  

 

التوجد عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير أخبار العنف اللفظي قناة الجزيرة  على أفراد العينة 
تبعا لمتغير طبيعة المشاهدة ،أن العالقة بينهما غير معنوية عند مستوى معنوية 1 بالمئة ،يمكن تمثيل 

:للفظي  والدخل  في النموذج التالي العالقة بين البعد العنف ا  

y=1.910-0. 068x 
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وق في لمقارنة الفر   One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح 64الجدول رقم )
 دة .لمشاهاطبيعة درجة تأثير أخبار العنف اللفظي عبر قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير 

مجموع  مجموع المربعات 

عات المرب

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.596 0.282 0.174 1 0.174 مجموع المربعات 

 

 غير دال 

 مجموع األخطاء )البواقي (

RESIDUAL 

183.973 298  

 299 184.147 المجموع الكلي 

اد ار على أفر نف اللفظي قناة النهأخبار الع( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير 65الجدول رقم )-
 .طبيعة المشاهدة  العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.031 R= 2.037 

0.052- 

 

 

 

 7.108αالثابت :-

 -0.031 الميل الحدي للنهار : -

Beta 

 معنوي  0.00 1%

0.596 

 

 

 العنف اللفظي  

 النهار  

 

راد على أف أخبار العنف اللفظي قناة النهاردرجة درجة تأثير ال توجد عالقة ذات داللة احصائية 
المئة ،يمكن ب 1،أن العالقة بينهما غير معنوية عند مستوى معنوية .طبيعة المشاهدة العينة تبعا لمتغير

 :تمثيل العالقة بين البعد العنف اللفظي  والدخل  في النموذج التالي 

y=2.037-0. 052x 
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 –البعد العنف الرمزي –إختبار فرضيات -

 األولى : إختبار الفرضية الجزئية

نقوم بإختبار الفرضية الجزئية الثالثة  التي تنص على :وجود فروق ذات داللة إحصائية في     
 ات أفرادكيفي التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار على سلو  العنف الرمزي  درجة تأثير مضامين 
 .   الجنس  العينة تبعا لمتغير : 

وق في لمقارنة الفر   One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح 66الجدول رقم )
 . جنس الدرجة تأثير أخبار العنف الرمزي عبر القناة الجزيرة  على أفراد العينة تبعا لمتغير 

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

  المفسرة

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0. 766 0.089 0.022 1 0.022 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي ( غير دال 

RESIDUAL 

74.894 298  

 299 74.917 المجموع الكلي 

راد رة على أفة الجزيأخبار العنف الرمزي قنا( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير 67الجدول رقم )-
 .الجنس العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.017 R= 1.535 

0.018- 

 α 8.673الثابت : 

 b-0.017الميل الحدي :

1% 0.00 

766 .0 

 

العنف الرمزي   

 الجزيرة 

أخبار العنف الرمزي بقناة الجزيرة على أفراد ر في درجة تأثيالتوجد عالقة ذات داللة إحصائية 
بالمئة ،يمكن  1العالقة بينهما غير معنوية عند مستوى معنوية  بدليل ،أن .الجنس العينة تبعا لمتغير

 تمثيل العالقة بين البعد العنف اللفظي  و والدخل  في النموذج التالي :
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y=1.535-0.018x 

خبار ألقياس الفروق في تأثير  Test-Tلعينتين مستقلتين ختبار "ت " إ( يوضح 68الجدول رقم )-
 العنف الرمزي عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس :

المتوسط  العدد  الجنس  

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 مستوى الداللة  قيمة ت 

 0. 766 0.299 0.49803 2.8889 155 ذكور   العنف الرمزي  

 0.45767 2.8724 145 اناث  

أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير أخبار العنف ، ( 68الجدول رقم ) يبين     
لقيمة ( أكبر من ا0. 766الرمزي على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس ،لكون مستوى الداللة المحسوب )

فروق  تقارب واضح  في المتوسطات الحسابية مع (، ونسجل في المقابل0.05)  المعنوية للداللة المعتمدة
( وهو 2.8889بسيطة تميل لصالح الذكور ،على إعتبار أن المتوسط الحسابي لدرجات الذكور يعادل )

 (.2.8724ناث الذي يساوي )كبر من المتوسط الحسابي لإلأ

 

ق في رنة الفرولمقا  One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح 69الجدول رقم )
 .  الجنسدرجة تأثير أخبار العنف الرمزي عبر قناة النهار  على أفراد العينة تبعا لمتغير 

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0. 942 0.005 0.001 1 0.001 مجموع المربعات 

 لبواقي (مجموع األخطاء )ا غير دال 

RESIDUAL 

74.915 298  

 299 74.917 المجموع الكلي 
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راد ار  على أفأخبار العنف الرمزي قناة النه( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير 70الجدول رقم )-
 .الجنس العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.004 R= 1.496 

004.- 

 α 8.462الثابت : 

 b-0.004الميل الحدي :

1% 0.00 

942 .0 

 

العنف الرمزي   

 النهار  

 

عينة فراد الأأخبار العنف الرمزي قناة النهار  على درجة تأثير التوجد عالقة ذات داللة إحصائية 
تمثيل  بالمئة ،يمكن 1ة بدليل أن العالقة بينهما غير معنوية عند مستوى معنوي،  الجنس تبعا لمتغير

 العالقة بين البعد العنف اللفظي  و والدخل  في النموذج التالي :

y=1.496-0.  004 x 

 

خبار لقياس الفروق في تأثير أ Test-T( يوضح اختبار "ت " لعينتين مستقلتين 71الجدول رقم )
 العنف الرمزي عبر قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس :

المتوسط  العدد  جنس ال 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 مستوى الداللة  قيمة ت 

 0.057 0.073 0.53101 2.9103 155 ذكور   العنف الرمزي  

 0.42890 2.9062 145 اناث 

تأثير أخبار العنف الرمزي وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة  ( 71الجدول رقم )  يبين 
( أكبر من 0.057،لكون مستوى الداللة المحسوب ) على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنسعبر قناة النهار 

  (، ونسجل في المقابل تقارب واضح  في المتوسطات الحسابية 0.05)  القيمة المعنوية للداللة المعتمدة
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 مع فروق بسيطة تميل لصالح الذكور ،على إعتبار أن المتوسط الحسابي لدرجات الذكور يعادل
 (.2.9062( وهو أكبر من المتوسط الحسابي لإلناث الذي يساوي )2.9103)

هيئة تصور ذهني لحقيقة  - تغطية أخبار العنف عبر الفضائيات العربية–يأخذ الرمز في دراستنا     
 ) تؤدي دورها في التعبير عن أفكار ومفاهيم ومعاني ودالالت بوصفه عالقة دال ومدلول غائبة أو مجردة 

le signifiant et le signifié  ) أو مابين العالمة و الرمز ،فالعالمة تمثل الموضوع وهي الحضور المجسد
هذا الطرح للعنف الرمزي على سلوك الفرد يوضح أهم  1و الرمز يتمثل في داللة اإلشارة ومعناها .

ويزيد من ر الوقت ذو تأثير سلبي على المتلقي ،بفعل تراكمها مع مرو الميكنزمات التي تشكل السلوك 
" تصيب البناء اإلجتماعي وتجعله باألزمة اإلجتماعيةحدتها وبروزها في المجتمع ،وهذا ماصطلح عليه "

 2يضطرب ويفقد توازنه .

ير بعا لمتغبناءا على ذلك إنعكس المضمون اإلخباري لقناة النهار بداللته الرمزية على أفراد العينة ت    
لرموز يعتقد الباحث أن سبب التأثير راجع لتقاطع المفاهيم وا  ن اإلناث ،الجنس سلبا لصالح الذكور ع

عاش ي المالمعبر عنها بين الوسيلة اإلعالمية المذكورة و المشاهد والمستقاة أغلبها من الواقع اإلجتماع
جاءت بنسب جد ، الوضع وتصف ومن بين البنود التي تختصر ، بشكل أو بأخر على المتلقي  أثرت 
لوان أتذكرني )بالمئة (  33.7) إلتصقت في مخيلتي صورة لمشهد دامي( بنسبة ة من بينها العبارة )مرتفع

 .بالمئة (  30.3 )عنيفة ( بنسبة خاصة بمشاهد وصور

كما تظهر عن ، كالوشم و النقش والكتابات المختلفة ، شكال المختلفة تتجسد الرموز في األ         
إسمها بمجريات  التي إرتبطو المستعملة وحتى بالنسبة لشخصيات    ستخدمة طريق األلبسة و األلوان الم
بأحداث ومالبسات مشابهة الرمز في هذه الحالة قترن وصناعة الموت ،حيث ياألحداث و األخبار العنيفة 

، بالنظام المعرفي  ""باندورا ""في شكل صور ذهنية أو رموز ضمن سيرورة ونظام متكامل يعبر عنه 
نظرية تتفق نتائج دراستنا مع  .3ستجابة معينة إستعادة تمهيدا للقيام بو اإل  سمح بالتفسير و التقييم الذي ي

                                                           

 -علي أسعد طفة :مجلة شؤون اجتماعية ،العدد 104،كلية التربية جامعة الكويت ،2009، ص  521

 -صفوان عيصام حسيني ،مرجع سبق ذكره ،ص  772

 -العمري علي :مرجع سبق ذكره ،ص  773



جمهور قناتي -الشباب -بر الفضائيات العربية على سلوك أفراد عينة من الفصل التطبيقي   : أثر تغطية أخبار العنف ع 

 الجزيرة والنهار الجزائرية .

 

307 

 

صبح التلفزيون أعالم خاصة التلفزيون ،حيث اإلالمحاط بوسائل من خالل العالم الرمزي ، ستزراع العنف إ
تمل ليس سلوكا عنيفا بل يأتي ،فإن التأثير المحيشكل البيئة الرمزية المشتركة ( 1980غرينبر حسب )

 بإعتبار أن العنف الرمزي الذي يظهر عبر الشاشة هو إنعكاس للواقع .1على شكل قلق ،خوف ،غربة ،

 الثانية  : إختبار الفرضية الجزئية -

التي تنص على :وجود فروق ذات داللة إحصائية في  نية ، نقوم بإختبار الفرضية الجزئية الثا   
 يات أفرادفي التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار على سلوك العنف الرمزي  ين درجة تأثير مضام

    المستوى الدراسي .  العينة تبعا لمتغير : 

 Oneختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح 72: الجدول رقم ) الثانية إختبار الفرضية الجزئية 

Away Anova   عبر قناة الجزيرة على أفراد الرمزي  أخبار العنف لمقارنة الفروق في درجة تأثير
 .   المستوى الدراسيالعينة تبعا لمتغير 

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.082 3.040 2.573 1 2.573 مجموع المربعات 

 

غير  

 دال   

 مجموع األخطاء )البواقي (

RESIDUAL 

252.214 298  

 299 254.787 المجموع الكلي 

 

 

 

                                                           
 68احمد محمد عبد الهادي دحالن :مرجع سبق ذكره ،ص - 1
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جزيرة على أخبار العنف الرمزي  قناة ال( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير  73الجدول رقم )-
 .المستوى الدراسي   أفراد العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.100 R= 3.752 

0.194- 

 

 α 11.549الثابت :-

 0.003الميل الحدي : -

Beta 

 

 

1% 

 

 

 

 معنوي  0.00

0.082 

 

 

 

 العنف الرمزي   

 قناة الجزيرة

عينة أفراد ال أخبار العنف الرمزي  قناة الجزيرة علىفي درجة تأثير التوجد عالقة ذات داللة احصائية    
يمكن تمثيل ،بالمئة  1ن العالقة بينهما غير معنوية عند مستوى معنوية ألالمستوى الدراسي   تبعا لمتغير

 :العالقة بين البعد العنف المادي و الفئة العمرية في النموذج التالي 

y=3.181-0.002 

فئة المستوى الدراسي ،ومنه أن العنف اللفظي  ينتشر عند ال y)يمثل العنف اللفظي  و )  (x ) حيث 
 لدى عينة  الدراسة . األقل مستوى دراسي

 Oneختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح  74إختبار الفرضية الجزئية األولى : الجدول رقم )
Away Anova   على أفراد  لنهار عبر قناة االرمزي  لمقارنة الفروق في درجة تأثير أخبار العنف
 .   المستوى الدراسيالعينة تبعا لمتغير 

وع مجم مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.042 3.111 3.513 1 3.513 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي ( دال 

RESIDUAL 

251.274 298  

 299 254.787 المجموع الكلي 
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اد هار على أفر العنف الرمزي  قناة النأخبار ( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير 75الجدول رقم )-
 .المستوى الدراسي   العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.117 R= 3.845 

 

2.041- 

 α 11.877الثابت : 

 -0.117الميل الحدي :

b 

1% 0.00 

0.042 
 العنف الرمزي النهار   

أخبار العنف الرمزي  قناة النهار على أفراد درجة تأثير ات داللة إحصائية في توجد عالقة ذ   
مئة بال 1ية ،باعتبار ان العالقة بينهما معنوية عند مستوى معنو المستوى الدراسي   العينة تبعا لمتغير

 ،يمكن تمثيل العالقة بين البعد العنف الرمزي والدخل  في النموذج التالي :

y=3.845-2.041X 

 lsd( Least Significant (يوضح نتائج إختبار المقارنة المقارنة البعدية : (  76لجدول رقم )ا

difference   للتعرف على طبيعة الفروق الموجودة في درجة تأثير أخبار العنف الرمزي عبر قناة
 النهار  على أفراد العينة تبعا لمتغير المستوى الدراسي .

 

 جامعي  ثانوي  متوسط  إبتدائي  المستوى الدراسي 

 *0.3191 0.2746* *0.2711 1 إبتدائي 

 0.0481 0.0035 1 *-0.2711 متوسط 

 0.0445 1 -0.0035 0.2746*- ثانوي 

 1 -0.0445 0.0481- -*0.3191 جامعي 

 α= 0.05دال عند مستوى الدااللة * 

فروق ذات داللة إحصائية عند  وجود،  )lsd ( نتائج إختبار المقارنة البعديةنالحظ من خالل       
عبر قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير  الرمزي ( في درجة تأثير أخبار العنف 0.05مستوى )
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المتوسط و الجامعيين لصالح فئة المتوسط المستوى الدراسي، بين الحاصلين على شهادة 
( وبين فئة المستوى الثانوي 0.0035  المتوسط و الثانوي لصالح المتوسط بفارق)(  وبين 0.0481بفارق)

تأثير أخبار العنف الرمزي عبر قناة النهار (.،وعليه يبقى 0.0445و الجامعي لصالح فئة ثانويين بفارق )
 تعليمي .مستوى صوب فئة أقل يتجه ، على أفراد العينة تبعا لمتغير المستوى الدراسي 

مواضيع وتناول األخبار بصفة عامة من قبل قناة يعتقد الباحث أن األسلوب المنتهج في طرح ال     
ف النهار ، يتوجه بشكل كبير إلى عموم أفراد المجتمع بشكل سطحي ومثير يلقى مضمونه القبول من طر 

         هذه الفئة التي تتباين إستجابتها للمعروض المقدم ،مشكلة بذلك مواقف عاطفية و سلوكية        
      جابة تكون مؤيدة أو معارضة لمنبه معين ،ونقصد به كافة الرموز     و معرفية  إستعداد ألي إست

 .و العالمات التي تظهر في سياق األخبار

أو  يتجلى المكون المعرفي في المعتقدات و المعارف التي يمتلكها الفرد و المرتبطة بالموضوع      
 ألحاسيس و العواطف التي يشعر بهامحتوى الرسالة ،أما المكون العاطفي أو الوجداني تضم مجموع ا

 .الفرد تجاه المثير سواء إيجابي ،سلبي ،ردئ ،...الخ 

يحدث الفهم نتيجة التعامل بين محتوى  أما المكون السلوكي فهو الميل نحو اإلمتناع أو التقليد و    
لومات المحتواة الرسالة مع الخبرات الشخصية المباشرة ألعضاء الجمهور ،حيث يعالج ويترجم الفرد المع

في الرسالة حسب مكوناته الذهنية الخاصة به ويقوم بصفة عامة بتجزءة و تصنيف المثيرات بناءا على 
خصائصها ومميزاتها :الشكل ،اللون العالمة ،وبمقارنتها أيضا مع منبهات أخرى متواجدة في الذاكرة 

 1ة أو الرمز .. الخ .،ويقوم في     ما بعد بإعداد حكم عام مؤيد أو غير مؤيد للعالم

 

 

                                                           

نموذجا ،اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في علوم االعالم و 3الجزائر  الزهرة بريك :معالجة الرسائل الإلعالمية ومستويات االقناع ،طلبة جامعة-
 االتصال ،2015-2016،ص  1041
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 إختبار الفرضية الجزئية الثالثة    :

التي تنص على :وجود فروق ذات داللة إحصائية في  : نقوم بإختبار الفرضية الجزئية الثالثة    
 يات أفرادفي التغطية اإلخبارية بقناتي الجزيرة و النهار على سلوك العنف الرمزي  درجة تأثير مضامين 

 الدخل .متغير : العينة تبعا ل

 Oneختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح  77إختبار الفرضية الجزئية األولى : الجدول رقم )

Away Anova   عبر قناة الجزيرة على أفراد الرمزي  لمقارنة الفروق في درجة تأثير أخبار العنف
 .   الدخل العينة تبعا لمتغير 

مجموع المربعات  مجموع المربعات 

 مفسرة ال

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

  0.005 8.185 6.025 1 6.025 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي ( دال  

RESIDUAL 

219.371 298  

 299 225.397 المجموع الكلي 

فراد يرة على أقناة الجز   أخبار العنف الرمزي ( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير 78الجدول رقم )-
 .الدخل   العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.164 R= 2.992 

 

0.297- 

 α 9.874الثابت : 

 b-0.164الميل الحدي :

1% 0.00 

0.005 

 

 العنف الرمزي   

أخبار العنف الرمزي  قناة الجزيرة على أفراد في درجة تأثير توجد عالقة ذات داللة إحصائية  
بالمئة ،يمكن تمثيل  1،ألن  العالقة بينهما غير معنوية عند مستوى معنوية .الدخل   العينة تبعا لمتغير

 العالقة بين البعد العنف الرمزي والدخل  في النموذج التالي :
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Y=2.992-0.297x 

 Oneختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح  80) إختبار الفرضية الجزئية األولى : الجدول رقم
Away Anova   عبر قناة النهار على أفراد الرمزي  لمقارنة الفروق في درجة تأثير أخبار العنف
 .   الدخل العينة تبعا لمتغير 

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

  0.017 5.735 4.256 1 4.256 ع المربعات مجمو

مجموع األخطاء )البواقي  دال  

) 

RESIDUAL 

221.140 298  

 299 225.397 المجموع الكلي 

 

 النهار على أخبار العنف الرمزي عبر  قناة( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير  81الجدول رقم )
 الدخل أفراد العينة تبعا لمتغير

 معامل

 اإلرتباط 

B  إحصائية ستودنتT  المعنوية  مستوى الداللة 

0.137 R= 2.854 

 

0.247- 

 α 9.397الثابت : 

 b-0.137الميل الحدي :

1% 0.00 

0.017 

 

العنف 

 الرمزي   

على  أخبار العنف الرمزي عبر  قناة النهارفي درجة تأثير توجد عالقة ذات داللة احصائية 
المئة ،يمكن ب 1أن العالقة بينهما معنوية عند مستوى معنوية باعتبار  الدخل متغيرأفراد العينة تبعا ل

 تمثيل العالقة بين البعد العنف الرمزي والدخل  في النموذج التالي :

Y=2.  854 -0.  247 x 
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و             يتضح جليا وجود تأثير قوي للرموز ودالالت، (  81( و )79في قراءة للجدولين رقم )    
بشكل مطرد وقوي ،ما لصورة من مفعول وتأثير سحري  المات التي تعبر عن العنف على المتلقي الع

ن كان اللسان يحمل في طياته مدلول ذو أبعاد رمزية  ،ب عتبار الصورة الحية  إأكثر من الخطاب اللفظي وا 
حواجز المكان إلى  تغرق المشاهد باألحاسيس و المشاعر الجياشة وتنقله إلى واقعه المعاش متخطية كافة

فضاءات المشاركة من خالل ما تنقله من أجواء للتضامن و التعاطف و اإلستنكار و اإلستهجان لوضع 
كما تكون الصور عبارة عن قواسم مشتركة مع وضعيات مشابهة لوضعية حالة المتلقي ، أو حالة بعينها 

ارجية التي تخاطب حدوسنا بصورة بأنه تعبير عن تجليات الحسية الخ (، هيغل)، هذا ما يعبر عنه 
الت و المعاني من ستلهام الدالإخذ الرموز صورة تجليات حسية تعتمد في مخاطبة العقل و أمباشرة ، ت

فهو عنف خفي غير ظاهر للعيان 1جل التوغل في جوهر الحياة بأعمق دالالتها وأشمل معانيها المجردة .أ
ار والطمأنينة لألوضاع المادية واإلقتصادية و الشعور بالظلم ستقر من و اإليترك ندوبا سيكولوجية بعدم األ

واإلهانة وسوء تقدير الذات اإلنسانية عكس العنف المادي الذي تظهر ندوبه على مالمح وجسد الضحية  
بنود المقترحة في سياق دراستنا )كشعور بعدم الثقة في الاإليجابات على فقرات و بعض وهو ما عزز ، 

يطة المتعلقة ببعد العنف أنظر إلى نتائج وبيانات الخاصة بالجداول البس،   ياة قاسية (األخرين وأن الح
 الرمزي .

له ، يعتقد الباحث في سياق ذاته أن مستويات الدخل أو اإلطار المعيشي بصفة عامة للمتلقي      
        فقراء إنعكاس سلبي  لما يبث عبر الفضائيات من حرمان مادي ،وتفوق طبقي على حساب فئة ال

و المعدومين ،مقابل الظلم والقهر الممارس عليهم من مختلف األطراف الفاعلة في إنتاج هذا الوضع ،قد 
يكون هذا الصنف من العنف مرحلة نحو ممارسة العنف المادي وقد يكون أكثر فاعلية من العنف 

 2الكالسيكي تبعا لمشروعيته .

 

                                                           

 -علي أسعد فضة :مرجع سبق ذكره ،ص  531

 -عبد اإل له بلقيز :العنف السياسي في الوطن العربي ،مجلة المستقبل العربي ، عدد5 ،1996،ص ص 68- 852
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 الدخل   ناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغيرأخبار العنف الرمزي  قدرجة تأثير 
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 لالدخ على أفراد العينة تبعا لمتغيرنهار أخبار العنف الرمزي  قناة الدرجة تأثير 
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 ختبار الفرضية الرابعة :إ

وق في لمقارنة الفر   One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح 82الجدول رقم )
عي السا الحجمير أخبار العنف الرمزي عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير درجة تأث

 للمشاهدة.

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.005 7.923 1.849 1 1.849 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي ( دال

RESIDUAL 

69.547  

298 

 

 299 71.397 المجموع الكلي 

لى الجزيرة ع أخبار العنف الرمزي  عبر قناة( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير 83الجدول رقم )-
 .الحجم الساعي للمشاهدة أفراد العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.161 R= 0.723 

0.164 

 α 4.237الثابت :-

 Beta 2.815الميل الحدي للجزيرة : -

 معنوي 0.00 1%

0.005 

 

 العنف الرمزي  

ة على أخبار العنف الرمزي  عبر قناة الجزير في درجة تأثير حصائية إتوجد عالقة ذات داللة 
ى معنوية مستو  قة بينهما معنوية عندبإعتبار أن العال الحجم الساعي للمشاهدة أفراد العينة تبعا لمتغير

 بالمئة ،يمكن تمثيل العالقة بين البعد العنف الرمزي والدخل  في النموذج التالي : 1

Y=2.  723 -0.  164 x 
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وق في لمقارنة الفر   One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح 84الجدول رقم )
 لساعياالحجم ة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير درجة تأثير أخبار العنف الرمزي عبر قنا

 للمشاهدة.

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.002 9.312 3.717 1 3.717 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي ( دال

RESIDUAL 

118.963  

298 

 

 299 122.680 لكلي المجموع ا

لنهار على اأخبار العنف الرمزي  عبر قناة ( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير 85الجدول رقم )
 الحجم الساعي للمشاهدة. أفراد العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.174 R= 0.708 

0.233 

 α 3.174الثابت :-

 0.174Betaالميل الحدي للنهار  : -

 معنوي 0.00 1%

0.002 
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على  أخبار العنف الرمزي  عبر قناة النهارفي درجة تأثير توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
 1ة معنوي ،ألن العالقة بينهما معنوية عند مستوى  الحجم الساعي للمشاهدة أفراد العينة تبعا لمتغير

 ثيل العالقة بين البعد العنف الرمزي والدخل  في النموذج التالي :بالمئة ،يمكن تم

Y=0.  708 -0.  233 x 

ين ( ، وجود عالقة طردية قوية ب85( و )83نستنتج من خالل ما ورد في بيانات الجدولين رقم )      
 0.005)    العنف الرمزي المعروض تبعا لمتغير الحجم الساعي عبر قناتي الجزيرة عند مستوى الداللة 

عرض من (.،فكلما زاد الوقت الزمني للمشاهدة إرتفع مستوى التأثير لما ي0.002( و النهار عند معنوية )
 .أخبار التي تحمل في طياتها رموزا ودالالت عنيفة 

أن الناس  ، التي ترى  ( غرينبرمع نظرية التثقيف ل ) تتفق هذه النتيجة المتوصل اليها     
وجه الفرد نحو العالم تبعا لحجم تة تنمي فيهم نماذج التلفزيون المتكررة ،حيث يينشأون في بيئة رمزي

  1التعرض إلى التلفزيون .

الذي أشار إلى عامل إرتباط تضاعف ، ( أندريه جولكسمانتنسجم أيضا مع طرح الباحث )
قد تكون سلبية مشاهد العنف مع كثافة التعرض بالشكل الذي يؤدي إلى إثبات أن التلفزيون له تأثيرات 

أن مشاهدة برامج العنف تتأثر سلوكاتهم بالقول ( محمد معوضويتقاطع هذا القول مع ماذهب إليه )2.
ضمن خطاب إعالمي يشتغل عبر على ماهو معروض عبر الشاشة 3أجال أو عاجال على المدى طويل .

اال قابال للقراءة و التأويل بما يجعل الخطاب اإلعالمي نسقا سميائيا د، اللغة و الصورة في األن نفسه 
 4،عابرا للتخصصات ومعارف عديدة ،موظفا ومستثمرا إياها حسب ماتقتضي األوضاع .

                                                           

 -سعيد بومعيزة :مرجع سبق ذكره ،ص  851  

 -أندريه جولكسمان :مرجع سبق ذكره ،ص  232  

  68،ص 2000،الجزائر 1ب الثالث ،دار الفكر الحديث ،ططفال واألنجاهات الحديثة لتاثيرات التلفزيون على األمحمد عوض :اإل -3

 -أنظر بشير إبرير :إستثمار علوم اللغة في تحليل الخطاب اإلعالمي ،مرجع سبق ذكره ،ص  2034  
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بات يمرر عبر اللغة وفي المقام األول ، فإن الخطاب اإلعالمي في عصرنا ، كما أشرنا سلفا    
أقرب مسافة ممكنة عن طريق الصورة التي أضحت صناعة تتميز بنسق إيقوني تستهدف المتلقي من 

 98للفهم ،تخاطبه وتستميل كافة مشاعره وأحاسيسه بقدر مفعولها ،السيما إذ علمنا أن اإلنسان يستقبل 
واليمكن في سياق ذاته تجاهل بعض العناصر التقنية في 1بالمئة من معارفه من حاستي السمع و البصر 

عني بذلك توظيف جماليات واإلطار العام الذي توطين الرموز و اإلشارات والعالمات في ذاكرة المتلقي ،ون
يظهر فيه النسق اإليقوني نذكر من بينها زوايا ولقطات التصوير ،األلوان و األشكال المرصودة ،إنتقاء 
ختيارالكلمات وطريقة وأسلوب توظيفها ...كلها عناصر مهمة تساهم في مجال  و مستوى التأثير .   وا 

إلعادة و العالمات ، شتى الرموز الفضائيات إلى توظيف  الذي تسعى فيهفي عصر العولمة  
ت ونخص بما يتماهى مع منظور الفضائيا، تشكيل وعي المتلقي وصياغته فكريا ،عقائديا ،ثقافيا وا عالميا 

  في دراستنا قناتي  )الجزيرة والنهار (.

من - نف الرمزي الع–تتجلى الرموز و العالمات و اإلشارات وفق بنود المتضمنة في هذا البعد 
أثر تغطية أخبار العنف عبر الفضائيات العربية على -اإلستبيان المقترح ضمن دراستنا الموسومة 

في ردود الفعل واإلستجابات ومستوى التأثير المتحصل عليه من طرف أفراد العينة ،حيال تكرار - المتلقي
) دينية ،سياسية ،عسكرية ..(  مشاهدتهم ألسماء الشخصيات التي تظهر في سياق صناعة العنف سواء

و األسلحة الحربية وأهم ردود واإلنعكاسات  و األشياء كاأللوان ،األعالم و الرايات ،األلبسة ،المعدات
الممكن إتخاذها على إثر تسلل مظاهر العنف الظاهر نتيجة التعرض المكثف للشاشة تسوق إعالميا 

)Médiatisées(  مع  2علم النفس االجتماعي ""بالتماهي "" رمنظو لى  ما يطلق عليه من إمما يؤدي
في تقليد السلوك الظاهر كالملبس ،وظهور بهيئة البطل وغيرها من  ( Identification) المعروض

 . لى فعل إالسلوكات ذات الدالالت الرمزية ،فهي إستعادة حركية للرموز المعرفية التي يتم تحويلها 

يدركون أن  ، خصوصا المشرفين على  القنوات اإلخبارية، إن القائمين على وسائل اإلعالم    
ستكون لها  تأثيرات سلبية على ، صور المعروضة يوميا مؤثثة بمظاهر ورموز ذات دالالت عنيفة 

                                                           

 - ثالح ذياب الهندي :أثر وسائل اإلعالم على الطفل ،ط1،عمان ،1990،ص 441

2 -Thompson.N, Responsible and effective communication , Boston mifflin,1978 ,p.282 
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الجمهور السيما ، كثيفو التعرض و المشاهدة ، غير أن مالكي القنوات ليس لهم القدرة على ضبط العملية 
( ،فتجار  حنان عبد هللا عنقاوي نوعية من الصور ووفق توصيف الباحثة )ووضع قيود على بث تلك ال

 1األخبار ليس لديهم خطوط أخالقية لكي يعملوا على الحد من بث تلك الصور العنيفة .
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 -حنان عبد هللا عنقاوي :التلفزيون و العنف ،دار النهضة العربية ط1، القاهرة ،2006 ،ص  551  
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وق في لمقارنة الفر   One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح 86الجدول رقم )
 اهدة .المش طبيعةلمتغير  درجة تأثير أخبار العنف الرمزي عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.177 1.833 0.866 1 0.866 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي ( 

RESIDUAL 

140.721  

298 

 

 299 141.587 المجموع الكلي 

ى الجزيرة عل أخبار العنف الرمزي  عبر قناة:يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير ( 87 (الجدول رقم-
 .طبيعة المشاهدة  أفراد العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.078 R= 2.051 

0.113- 

 α 8.451الثابت :-

 -0.078الميل الحدي للجزيرة : -

Beta 

 معنوي 0.00 1%

0.177 

 

على  أخبار العنف الرمزي  عبر قناة الجزيرةفي درجة تأثير ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
بالمئة  1العالقة بينهما غير معنوية عند مستوى معنوية  أنطبيعة المشاهدة و  أفراد العينة تبعا لمتغير

 النموذج التالي :،يمكن تمثيل العالقة بين البعد العنف الرمزي والدخل  في 

Y=2.  051 -0.  113 x 
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روق لمقارنة الف  One Away Anovaختبار تحليل التباين األحادي إ( : يوضح  88الجدول رقم )
 مشاهدة .عة الطبيفي درجة تأثير أخبار العنف الرمزي عبر قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير 

مجموع  مجموع المربعات 

المربعات 

 المفسرة 

مربع  درجة الحرية 

 المتوسطات 

 المعنوية  قيمة ف 

 0.312 1.028 0.633 1 0.633 مجموع المربعات 

 مجموع األخطاء )البواقي ( 

RESIDUAL 

183.514  

298 

 

 

 299 184.147 المجموع الكلي 

 

 النهار على أخبار العنف الرمزي  عبر قناة( :يوضح معامل اإلرتباط في درجة تأثير  89الجدول رقم )
 لطبيعة المشاهدة . أفراد العينة تبعا لمتغير

 المعنوية  مستوى الداللة  Tإحصائية ستودنت  B معامل اإلرتباط 

0.059 R= 2.164 

0.096- 

 α 7.808الثابت :-

 Beta-0.059الميل الحدي للنهار  : -

 معنوي 0.00 1%

0.312 

 

 

هار على أخبار العنف الرمزي  عبر قناة النير في درجة تأثتوجد عالقة ذات داللة إحصائية ال  
المئة ب 1نوية العالقة بينهما غير معنوية عند مستوى معطبيعة المشاهدة  ألن  أفراد العينة تبعا لمتغير
 في النموذج التالي :بين البعد العنف الرمزي والدخل  ،يمكن تمثيل العالقة

Y=2.  164 -0.  096 x 
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نف ( عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير أخبار الع89( و ) 87يظهر الجدولين رقم ) 
 لفزيون التعملية التعرض ومشاهدة الرمزي عبر قناتي الجزيرة و النهار تبعا لطبيعة المشاهدة ،وقد تكون 

ضمن التموضع التالي  ، بصفة فردية أو مع أفراد األسرة أو في فضاء عمومي أومع األصدقاء،وقد 
ضمن اإلطار   ( إن مشاهدة التلفزيون تمت بنسب معتبرة 7ل بيانات الجدول رقم ) إتضح من خال

ختيارات متعددة للمشاهدة ف ي األسري الذي اليزال يحافظ على الريادة رغم وجود فضاءات ومساحات وا 
 .عصر التقنية 

  المنزلي للمشاهدةأن حجم التأثير المفترض لهذا المتغير لم يتحقق ضمن السياق يرى الباحث           
 (Domistic Context(    في السياق الذي تتم فيه عملية 1( دافيد مورليحسب  )الذي تتجلى أهميته

ومحاولة فهم هذا النشاط أكثر مما هو مجرد إستجابة لبرنامج معين ، واضعا  ( viewing)  المشاهدة 
ضهم البعض ،دون إغفال بعض جوانب بعين اإلعتبار اإلختالفات بين العائالت وعالقة أفرادها مع بع

التأثير كعالقة سلطة األفراد داخل المنزل في إطار السياق الثقافي و اإليديولوجي واإلجتماعي الذي تحلل 
مما يعني أن  فيه تركيبة الجمهور وطبيعة تفاعله ،كلها عوامل تساعد على تأويل الرسالة اإلعالمية ،

و النهار ( لم تحظى باإلتفاق وتشابه اإلستجابات على معاني  الرموز التي تظهر عبر شاشة )الجزيرة
موحدة للرموز الموجودة في البيئة اإلتصالية وفق مستوى خبرتهم المرتبطة بأهمية إدراك الرموز وداللتها 

 .ومعانيها الكامنة 

( عزي عبد الرحمن ينسجم هذا الطرح مع ما ذهب إليه صاحب نظرية الحتمية القيمية للباحث )      
بالقول أن ""المعنى كمنتوج إجتماعي يتأسس من خالل األفراد وهم يتفاعلون ،وهذا ما يجعل المعنى ظاهرة 

فالسلوك الفردي في موقف ما ليس رد فعل ألي ،أو إستجابة لمثير خارجي ،ولكنه يتأثر 2إجتماعية .
ن بناءات شخصية عن الذات بالصفات والمعاني التي يربطها الناس بهذا الموقف ،ألن السلوك عبارة ع

وبتالي فإن عملية فهم وتأويل الرموز وتأثيراتها 3وعن األخرين و المتطلبات اإلجتماعية لهذه المواقف .
                                                           

1 -Morley.D, Family television ;Comidia , Routlege,London , 1986 , p.24,25. 

 1995، دار األمة الجزائر ،1عبد الرحمن عزي: الفكر اإلجتماعي المعاصر والظاهرة اإلعالمية اإلتصالية ،بعض األبعاد الحضارية ،الطبعة -2
 . 40،ص 

  251-250، ص ص  2004تب ،القاهرة الطبعة الثالثة ،ثير ،دار عالم الكأتجاهات التا  عالم و محمد عبد الحميد :نظريات اإل- 3
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المحتملة يأتي ضمن السياق اإلجتماعي للمشاهدة الذي يكون ضمن إطار األسرة وتفاعالت التي قد 
 1تحدث بين أفرادها .

                                                           
1 -Silverstone.R, Morley.D, Domestic communication , Media,Culture and Society, University of 

brunel,1990,p.18. 
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 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشة فرضياتها -

الموسومة "بأثر تغطية أخبار ، بعد تتبع كافة الخطوات العملية في إجراء هذه الدراسة الميدانية       
ة راسالعنف عبر الفضائيات العربية على المتلقي ،مرورا بتحديد اإلجراءات المنهجية وصوال إلى الد

لعنف ا، من خالل التعرف على أنماط وعادات المشاهدة ،وقياس درجة تأثير أخبار الميدانية بمستوياتها 
نس )الجبربط كل محور بمتغيرات الدراسة الرمزي على أفراد العينة –اللفظي –المادي –بمختلف أشكاله 

من نتائج المحصل عليها نطالقا او  ،المستوى الدراسي ،الدخل ،الحجم الساعي وطبيعة المشاهدة (
 عدادهاإ الفروض التي تم ستنتاجات العامة بما يتماشى وخطة الدراسة ومنهجيتها ،وفق ستخرجنا عديد اإلإ،

 التي إنطلق منها الباحث في إنجاز هذه الدراسة .مشكلة البحثية وبناءها بما يتناسب و 

 مناقشة الفرضية الرئيسية :-**

الرمزي ، المتضمن في التغطية اإلخبارية بقناتي –اللفظي –المادي –ه يؤثر العنف بكافة أشكال      
باب على سلوكيات الش 0.05و  α = 0.01 الجزيرة و النهار  تأثيرا قويا ذو داللة إحصائية عند مستوى 

نة العي .، وقد أظهرت النتائج اإلحصائية عن وجود تأثير للمضامين أخبار العنف بكافة أشكاله على أفراد
ذي الخطوات اإلحصائية المتبعة بإستخدام أفضل نموذج للدراسة و المتعلق باإلنحدار المتعدد الوفق 

العامة  فرضيةساعدنا على إثبات العالقة بين المتغير التابع و المتغيرات المستقلة ، مما يعني أننا نقبل ال
 للدراسة .  

 -1- مناقشة الفرضية الجزئية األولى المتعلقة بالعنف المادي :

ناة أخبار العنف المادي عبر قفي درجة تأثير التوجد فروق ذات داللة إحصائية  أثبتت الدراسة أنه -
ر هما غيتعرضه قناة الجزيرة بدليل أن العالقة بين الذي– الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس

 .بالمائة  1معنوية عند مستوى المعنوية 

أخبار العنف المادي عبر إحصائية  في درجة تأثير فروق ذات داللة   توصلت الدراسة إلى عدم وجود-
بدليل أن العالقة بينهما غير  ، الذي تعرضه قناة النهار – قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس

 بالمئة . 1معنوية عند مستوى المعنوية 
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ادي أخبار العنف المائية في درجة تأثير عن  وجود  فروق ذات داللة إحص، كشفت الدراسة الميدانية -
وب ،ألن مستوى الداللة المحستبعا لمتغير المستوى الدراسي ، عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة 

 (.0.001( أكبر من القيمة المعنوية للداللة المعتمدة )0.006)

ر بار العنف المادي عبأخلى عدم  وجود عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير الدراسة إتوصلت -
ند عنوية عبدليل أن العالقة بينهما غير متبعا لمتغير المستوى الدراسي  ، قناة النهار على أفراد العينة

  .بالمائة 1مستوى المعنوية 

دي عبر أخبار العنف الماحصائية  في درجة تأثير إوجود فروق ذات داللة  ، ثبتت الدراسة الميدانية أ- 
 1نوية وى المعبدليل أن العالقة بينهما معنوية عند مست،  ى أفراد العينة تبعا لمتغير الدخلقناة الجزيرة عل

 بالمائة .

لمادي اأخبار العنف في درجة تأثير حصائية  إوجود فروق ذات داللة ، سفرت نتائج الدراسة الميدانية أ-
ستوى معالقة بينهما معنوية عند بدليل أن ال، عبر قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير الدخل 

 .بالمائة  1المعنوية 

عن خبار العنف عبر الفضائيات العربية على المتلقي "  أثر تغطية أ""بتوصلت الدراسة الموسومة -
ة د العينأخبار العنف المادي عبر قناة الجزيرة  على أفراحصائية  في درجة تأثير إوجود فروق ذات داللة 

 1ية (عند مستوى المعنو 0.009بدليل أن العالقة بينهما معنوية )–لساعي للمشاهدةالحجم ا تبعا لمتغير
 بالمائة .

ناة قبار العنف المادي عبر أخوجود فروق ذات داللة إحصائية  في درجة تأثير ، كشفت نتائج الدراسة -
ية ينهما معنو بدليل أن العالقة ب– الحجم الساعي للمشاهدة تبعا لمتغير، ر على أفراد العينة النها
 بالمائة . 1عند مستوى المعنوية  (0.070)

قناة أخبار العنف المادي عبر حصائية في درجة تأثير إتوصلت الدراسة إلى  عدم وجود فروق ذات داللة -
عند (0.443)بدليل أن العالقة بينهما غير معنوية –طبيعة المشاهدة  الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير

 بالمائة . 1ية مستوى المعنو 
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ناة ق أخبار العنف المادي عبرعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  في درجة تأثير ، ثبتت الدراسة  أ-
 (0.357ة )بدليل أن العالقة بينهما غير معنوي، طبيعة المشاهدة  تبعا لمتغير، على أفراد العينة النهار 

 بالمائة . 1عند مستوى المعنوية 

 اديالعنف الم،وجدنا فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تأثير أخبار  السابقةمن خالل النتائج -**
بيعة عبر قناتي الجزيرة و النهار تبعا لمتغيرات :الجنس ،المستوى التعليمي ،الدخل ،وحجم الساعي وط

 . الفرضية األولى أثبتت جزئياالمشاهدة ،ولكن بشكل جزئي ،لذا نقول أن 

 -2- مناقشة الفرضية الجزئية الثانية المتعلقة بالعنف اللفظي  :

للفظي اأخبار العنف حصائية في درجة تأثير إنه التوجد عالقة ذات داللة ، أكشفت الدراسة الميدانية - 
ستوى مأن العالقة بينهما غير معنوية عند و الجنس ،  عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير

 بالمائة . 1معنوية 

اة عبر قنأخبار العنف اللفظي عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير ، اسة ثبتت الدر أ-
 1ية لمعنو ابدليل أن العالقة بينهما غير معنوية عند مستوى  النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس.

 .بالمائة

لجزيرة اار العنف اللفظي قناة أخبنه التوجد عالقة ذات داللة احصائية في درجة تأثير أتوصلت الدراسة -
 1عنوية الن  العالقة بينهما غير معنوية عند مستوى مالمستوى الدراسي   على أفراد العينة تبعا لمتغير

 بالمائة .

 فظي قناةأخبار العنف اللوجود عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير الدراسة الميدانية ، عن أثبتت -
 1 ى معنوية،ألن العالقة بينهما معنوية عند مستو المستوى الدراسي   تبعا لمتغيرالنهار على أفراد العينة 

 .بالمئة 

أخبار العنف اللفظي الى وجود عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير ، توصلت الدراسة الميدانية -
 1عند مستوى معنوية  نوية،ألن العالقة بينهما معالدخل   عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير

 بالمائة .
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ظي أخبار العنف اللفعن وجود عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير ، كشفت الدراسة الميدانية -
نوية ستوى مع،بإعتبار العالقة بينهما معنوية عند مالدخل   عبر قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير

 بالمائة . 1

ر أخبار العنف اللفظي عبفي درجة تأثير حصائية  إعالقة ذات داللة وجود لى عدم إتوصلت الدراسة -
عند  ر معنويةألن العالقة بينهما غيالحجم الساعي للمشاهدة    قناة الجزيرة  على أفراد العينة تبعا لمتغير

 بالمائة . 1مستوى معنوية 

أخبار العنف في درجة تأثير صائية  حإعدم وجود عالقة ذات داللة الميدانية إلى الدراسة  أسفرت نتائج -
أن العالقة بينهما غير معنوية و ،طبيعة المشاهدة  على أفراد العينة تبعا لمتغيرعبر قناة الجزيرة اللفظي 

  .بالمائة 1عند مستوى معنوية 

ر ر العنف اللفظي عبأخبادرجة تأثير في حصائية  إعالقة ذات داللة توصلت الدراسة الى عدم وجود -
عنوية عند مغير العالقة بينهما ،ألن الحجم الساعي للمشاهدة   على أفراد العينة تبعا لمتغيرالنهار قناة 

 .بالمائة  1مستوى معنوية 

لفظي أخبار العنف الأثبتت الدراسة الميدانية عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية درجة درجة تأثير -
ند ععنوية مالعالقة بينهما غير بإعتبار أن ،.يعة المشاهدةطب قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغيرب

 .بالمائة  1مستوى معنوية 

 يالعنف اللفظمن خالل النتائج السابقة ،وجدنا فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تأثير أخبار -**
يعة وطب عبر قناتي الجزيرة و النهار تبعا لمتغيرات :الجنس ،المستوى التعليمي ،الدخل ،وحجم الساعي

 الفرضية الثانية  أثبتت جزئيا .المشاهدة ،ولكن بشكل جزئي ،لذا نقول أن 

 

  :الرمزي المتعلقة بالعنف  الثالثةمناقشة الفرضية الجزئية  -3-
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لعنف أخبار االتوجد عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير نه الميدانية ، أثبتت نتائج الدراسة أ-
ند نوية عبدليل أن العالقة بينهما غير مع،  الجنس ى أفراد العينة تبعا لمتغيرالرمزي بقناة الجزيرة عل

 بالمائة . 1مستوى معنوية 

رمزي أخبار العنف الدرجة تأثير في نه التوجد عالقة ذات داللة إحصائية ، أتوصلت الدراسة المنجزة -
عنوية ستوى ممة بينهما غير معنوية عند بدليل أن العالق ، الجنس على أفراد العينة تبعا لمتغير قناة النهار

 بالمائة . 1

ر عب أخبار العنف الرمزي الدراسة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير  أسفرت نتائج-
ستوى ية عند مألن العالقة بينهما غير معنو  ، المستوى الدراسي  قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير

 ة .بالمائ 1معنوية 

  عبرأخبار العنف الرمزي عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير  لى عدم وجود إتوصلت الدراسة -
ند عمعنوية ر غين العالقة بينهما أعتبار إ،بالمستوى الدراسي   تبعا لمتغير ، قناة النهار على أفراد العينة

 .بالمائة  1مستوى معنوية 

لرمزي  اأخبار العنف وجد عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير نه الت، أثبتت الدراسة الميدانية أ-
 1ية ى معنو ألن  العالقة بينهما غير معنوية عند مستو ،الدخل  قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير

 بالمائة .

عبر   رمزي أخبار العنف البوجود عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير ، توصلت الدراسة الميدانية -
 1ية ى معنو أن العالقة بينهما معنوية عند مستو عتبار إب الدخل قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير

 بالمائة .

ي  أخبار العنف الرمز عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير ،كشفت الدراسة الميدانية -
عنوية مينهما بإعتبار أن العالقة ب الحجم الساعي للمشاهدة عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة تبعا لمتغير

 .بالمائة  1عند مستوى معنوية 
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عبر   أخبار العنف الرمزي وجود عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير  ،أثبتت الدراسة الميدانية -
ستوى معند  نهما معنويةالحجم الساعي للمشاهدة ،ألن العالقة بي قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير

 .بالمائة  1معنوية 

رمزي  أخبار العنف اللى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير إتوصلت الدراسة المنجزة -
د نوية عنأن العالقة بينهما غير معطبيعة المشاهدة و  تبعا لمتغير، عبر قناة الجزيرة على أفراد العينة 

 بالمائة . 1مستوى معنوية 

مزي  أخبار العنف الر نه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية في درجة تأثير ، أسفرت نتائج الدراسة أ-
نوية عند ألن العالقة بينهما غير مع، طبيعة المشاهدة   عبر قناة النهار على أفراد العينة تبعا لمتغير

 بالمائة . 1مستوى معنوية 

 الرمزي العنف ت داللة إحصائية في مستوى تأثير أخبار من خالل النتائج السابقة وجدنا فروق ذا-**
عبر قناتي الجزيرة و النهار تبعا لمتغيرات :الجنس ،المستوى التعليمي ،الدخل ،وحجم الساعي وطبيعة 

الفرضية الثالثة أثبتت جزئيا .المشاهدة ،ولكن بشكل جزئي ،لذا نقول أن 
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 الدراسة :خاتمة 

هذه الدراسة الموسومة بأثر تغطية أخبار العنف على المتلقي  إن نتائج المحققة من خالل    
لبية محدودة بإطارها المكاني و الزماني اللذين أجريت فيهما  ، لكن يمكن أن نستشف بعض الجوانب الس

،  من خالل ماأثبتته بعض فرضيات الدراسة بصفة جزئيةوتأثيراتها المستقبلية على الفرد و المجتمع 
ية ( جزائر ف اإلخباري المتداول بشكل مفرط عبر بعض القنوات العربية )الجزيرة والنهار البإعتبار أن العن

عد سندا لتي تمن شأنه التأثير على الحالة النفسية لألفراد وتدمير روابط اإلجتماعية وتفكيك منظومة القيم ا
فز ( ف الحقيقي )المتليرتكز عليه المجتمع ، جراء إمتصاص المشاهد أو المتلقي لجرعات زائدة من العن

في عن عنف يمارس في الواقع وينقل عبر الشاشة و -هنا  -المدمر لذات اإلنسان وكيانه ، ألن الحديث 
 لدى متلقي الوسيلة اإلعالمية .محدثا صدمة إدراكية ، أحايين كثيرة ينقل على الهواء مباشرة 

نثيرات أتتجلى الت     كانت بنسب  متفاوتة  على متلقي  التي تحصلنا عليها من خالل الدراسة وا 
بية ، وغيرها من السلوكات وردات فعل سلحساس في الخوف والسلوك العدواني وعدم اإلالرسالة اإلعالمية 

نفسية  ستجاباتا  مما  ينتج عنه عدة أثار و ، ستعاب ذلك ا  فيه الحاسة النقدية صعوبات كبيرة في فهم و تجد 
للكم المتلقي اكرة من خالل إخضاع ذ، ن القصير و الطويل على المديي وسلوكية تظهر لدى المتلقي

 عبر الشاشة .ستمرار إالهائل من المعلومات والصور المخزنة التي تتدفق ب

على خالف ذلك ، تتحفظ بعض وسائل اإلعالم وعلى الخصوص في بعض البلدان المتقدمة  
 ية للحفاظ على مشاعر الجمهور وعلى نقل المعلومات و األخبار بحذر شديد وبإحترافية ومهنية عال

يدي مما يستوجب تأطير المهنة على صع. ، مثلما تبرزه األبحاث والدراسات السابقة إستقرار المجتمع 
جتمع و الممارسة اإلعالمية وفق ضوابط مهنية تحافظ على إستقرار النفسي للمشاهد وتوازن الم    البث

رق و تعقيدا وسيغ ضائي العربي ، سيزيد الوضعية سوءا ،ألن إهمال الجانب التنظيمي لقضية البث الف
 و الألمن .المنطقة في الفوضى 

العربية ) الجزيرة و النهار أن نستهين بالدور الذي تلعبه القنوات  من هذا المنظور اليمكن    
ألخبار في تغذية العنف بكل أشكاله )المادي و اللفظي و الرمزي ( ،ألن المبالغة في عرض االجزائرية ( 

إلى عملية إستنفار مباشر حتما السلبية و العنيفة بشكل مبتور عما هو إيجابي في المجتمع يؤديان 
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فالمتتبع للمضامين اإلخبارية للجمهور نتيجة ما تقدمه هذه األخيرة عبر نشراتها  و مواعيدها اإلخبارية ، 
وتجرفه نحو عوالم الخوف و  يدرك حقيقة العنف الممارس على المتلقي ،حيث تأسره هذه المضامين

و الرعب من واقع مرير ومستقبل غامض محفوف بالمخاطر و المأسي وفق نتائج المتحصل عليها 
 .أفراد العينة  المعبر عنها من قبل

إن العنف اإلخباري المتلفز اليقبل التأويل وا عطاء مساحة للخيال ، كما هو األمر بالنسبة لمشاهد     
  ،حيث عرض في األفالم الترفيهية ، بهدف التنفيس و الترفيه و التسلية اإليجابيةالرعب والخوف التي ت

حذرت منه بعض الدراسات المقارنة التي أكدت بخطورته على المتلقي ،من حيث أنه عامل أساسي  في 
 تقليد لحوادث وجرائم مماثلة أو مشابهة في الواقع .

تنبهت إلى ، مخاطر كبرى كما أشرنا سلفا  وبين هذا وذاك ،يحمل العنف اإلخباري في طياته
عي لما باتت تشكله من مفاتيح إلستشراء العنف المجتمخطورة مضامينه عديد البلدان المتقدمة مبكرا 

خضاعه إلى المراقبة الدائمة  ومختلف أنواع الجريمة ،األمر الذي أدى إلى تنظيم البث الفضائي وا 
وك غرار التجربة األوروبية ، مع تدعيم ذلك بمدونات السل والمستمرة عبر مجالس السمعي البصري على

 وتحسيس الناشطين في قطاع اإلعالموبمواثيق الشرف التي اليمكن أن تفرض باإلكراه بل باإللتزام 
في ضمان إطار فعلي ، حيث تساهم هذه األليات خصوصا السمعي بصري بأهمية التقيد بالمواثيق 

اس اإلحس يوفرالفعلي ن الشعور بوحدة اإلنتماء ة وحمايتها من الدخالء ،ألللممارسين الفعليين ألهل المهن
 لغربيةااإلجتماعية و األخالقية تجاه المتلقي الذي يملك لحد ما سلطة كبيرة في المجتمعات بالمسؤولية 

ى شتبخلفا عما هو حاصل في البلدان العربية في إنتقادها وتوجيه اللوم والعتاب ،كما يمكن معاقبتها 
 الطرق و األساليب الممكنة  .

 رغم مرور سنوات طويلة وهي تسبح في الفضاء اإلعالمي  الفضائيات العربيةزال تالفي المقابل      
 و ية    مشترك يرتقي بالمهنة ويحافظ على كيانها ، بفعل العوائق السياسية و المهن تفتقد إلطار تنظيمي

الذي  ،األمر الذي إنعكس سلبا على المشاهد العربيإلعالمية على صعيدي  البث و الممارسة االقانونية 
 . أضحى أسير قناعات مشحونة بالصراعات ونزاعات شخصية غير مدروسة العواقب 
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حاول الباحث من خالل هذه الدراسة ، تجلية بعض األثار السلبية التي تتركها أخبار العنف عبر     
ين بائمة لمجال لباحثين أخرين لتعمق أكثر في فهم العالقة القالفضائيات العربية بكافة أشكاله ،فاسحا ا

د العنف المتلفز و السلوك وهل يمكن تحميل الشاشة عبئ وأخطاء المجتمع؟  لكون وسائل اإلعالم مجر 
رتباطه بمستويات اة الحي نواقل لألحداث ،اليمكن من خالل دراسة واحدة إحتواء الموضوع بكامل تشعباته وا 

 اإلجتماعية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتائج الدراسة الميدانية و مناقشة فرضياتها 

 

337 

 

 مقترحات الدراسة : -

لى على ضوء النتائج المتحصل عليها وتبعا لتراكم المعرفي ،يضع الباحث مجموعة من اإلقتراحات ع   
ة في عالميشكل توصيات قابلة للتنفيذ من شأنها اإلرتقاء بالبث الفضائي العربي وترقية أداء الممارسة اإل

 دين .الشق اإلخباري وتبعات ذلك على المشاه

يتولى منح تراخيص البث الفضائي ومتابعة مضامين مشترك ضرورة تشكيل هيكل تنظيمي عربي  -
اف تحت إشر المرتكبة عن األخطاء ، لتنبيه معالجة الشكاوى المشاهدين إلى جانب والبرامج اإلخبارية 

عيدا جستيكي فقط بخبراء ومختصين في مجال اإلعالم و اإلتصال ،تقوم حكومات الدول بتقديم الدعم اللو 
 . أو منح فرصة لتدخل خصوم الصحافة  عن أي تأثير أو ضغط سياسي

ت يمتلكون قدرة على النقد و التقييم الموضوعي للمادة اإلخبارية عبر الفضائياتعيين مستشاريين -
ياق سفي ر ،تقتصر مهمتهم في الرقابة ، التنبيه ، النقد الداخلي وكوسيط بين الوسيلة اإلعالمية و الجمهو 

ار لألث معالجة اإلقتراحات أو الشكاوى المقدمة ،والرقيب ليس معناه تقييد حرية ونشاط الصحفي بل تنبيه
 السلبية المحتملة لبعض األخبار الصادمة للفرد و المجتمع .

يتعين على كل فضائية صياغة مدونة سلوك لضبط الممارسة اإلعالمية ، فكل من يخالف ذلك يتعرض -
بر د الفصل تنطوي على عدة مبادئ من بينها المصداقية و الحياد والفصل بين الراي  و الخلعقوبة لح

أتي إلى جانب التفكير األخالقي وذلك بدراسة كافة تأثيرات المادة اإلعالمية قبل أي عملية البث وت
 المدونة لغرس روح مسؤولية القائم باإلتصال تجاه مجتمعه  . 

ن عبارة عوهي إطار فعلي للممارسين ألهل المهنة وحمايتها من الدخالء  ضمانتفعيل مواثيق الشرف ل-
 . لتزامولكن باإل باإلكراه ، ال تفرض رتقاء بمثاليتها وتدعيم رسالتهامرشدة لممارسة المهنة لإلقواعد 

 
تكثيف الدورات التكوينية للصحفيين و العاملين بقطاع السمعي بصري حول أليات معالجة وتناول -

ختيار الصور األخب صوير المناسبة للموضوع و  التحكم في تقنيات التار العنيفة منها من حيث صياغة وا 
 و المونتاج و الميكساج ،لكون التطبيقات تساعد على ضبط المادة الخبرية . 
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ضرورة اإلهتمام بعرض نشرات اإلخبارية ذات المضامين المتعددة بدل المضمون الواحد الذي يركز -
 هو سلبي يحمل في طياته مظاهر العنف و الصراع .على كل ما

تركيز القنوات العربية على البشاعة و الفضاعة في سياق عرض نشرات األخبار على مدار الساعة -
 يوحي بأن المجتمع غارق في العنف وأفراده متعطشون لذلك .

بعالمات ورموز يستلزم على القنوات اإلخبارية تنبيه المشاهدين لحظة عرض صور لحادث عنيف -
 إستباقية مع تذكير مقدم النشرة بذلك .

 يستلزم على الفضائيات العربية إحترام مشاعر المشاهدين ،بعدم عرض صور للجثث و األشالء     و-
 التركيز على الدماء ،ألن التركيز على الرؤس المتحدثة إعالميا لها تأثير سلبي وقوي يصعب تكهن

 .  بنتائجه الوخيمة على المتلقي

ع يوصي الباحث القائمين على الفضائيات العربية المتخصصة في مجال األخبار ،بتبني قضايا المجتم-
 ثقة واألساسية لخروج من مشاكل بدل اإلستغراق فيها وتقوية الروابط اإلجتماعية بدل تحطيمها وزرع ال

ت و و الوحدة بدل النزاعااألمل بدل اليأس لدى المشاهدين وغرس القيم النبيلة كالتسامح و التضامن 
طالةالتفرقة و التشتت و مظاهراإلقتتال ،فعرض مظاهر وأنواع العنف بإستمرار من شأنه تغذية العنف و   ا 

 تخلف المجتمع برمته . 

تصين ينصح  الباحث عامة المشاهدين وفق نتائج الدراسة المتوصل اليها ، إستنادا إلى أراء بعض المخ-
ف يل من حجم التعرض إلى القنوات التي تقدم أخبار ذات مضمون إخباري عني)علم النفس ( في ذلك تقل

. 
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 تالمطبوعا ديوان اإلنسانية، و االجتماعية مالعلو  في المطبق الكريم : اإلحصاء عبد بوحفص -.186
  2006 . ،الجزائر ،   2ط ، عكنون  ،بن الجامعية

 . 1988، مصر ،  1تايلر لينو : اإلختبارات و المقاييس ، دار الشروق ، القاهرة ، ط-187

     1998، عجاج المغازي خيري : الفروق الفردية و القياس النفسي ، مكتبة الزهراء الشرق ، القاهرة -188

 .   .2000دار وائل للطباعة والنشر ، ستداللياإلحصاء اإل: فالح عبد هللا -189

، عمان ،  1محمد حسين محمد رشيد : اإلحصاء في التربية ، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، ط-190
2002  . 
 ا و البحوث فيموسى محمد أماني : التحليل اإلحصائي للبيانات ،مركز تطوير الدراسات العلي- 191

 .2007، 1العلوم الهندسية ،كلية الهندسة جامعة القاهرة ،ط 
ة صالح أحمد مراد : األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية و التربوية و اإلجتماعية ، مكتب-192

 .  2000، القاهرة ،  1األنجلو مصرية ، ط

 
 المسيرة ردا ، التربية الخاصة في التشخيص و القياس أساليب و التقييم و القياس:تيسير مفلح  كوافحة -193

 .2005،عمان،2 ، ط التوزيع و للنشر

طاجين علي : تطبيقات إحصائية ومبادئ منهجية في علم النفس ،دار الغرب للنشر و التوزيع ، -194
 .  1997وهران ، 
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   IBM SPSSستخدام برنامج ،إستبيانات بحصائي لإلالبحر غيث ، التنجي معن : التحليل اإل -195

STATISTICS ، 1،2014،طحصائية و السياسات العامة مركز سبر للدراسات اإل 

امج البلداوي عبد الحميد عبد المجيد : أساليب البحث العلمي و التحليل اإلحصائي بإستخدام برن-196
SPSS  ، 2007، الطبعة العربية األولى ،اإلصدار الثالث ، دار الشروق عمان ،األردن. 

 ، ةاالستخدامات اإلحصائي و المنهجية يعقوب : األسس هللا عبد حلو أبو و عدنان حسين جادري ال-197
  2000 األردن ، 1 ، ط التوزيع و للنشر إثراء

ة ، ، القاهر  1السعد عبد الرحمان : القياس النفسي النظرية و التطبيق ، دار الفكر العربي ، ط-198
1998  

ة ، ، القاهر  1القياس النفسي والتربوي ، مكتبة االنجلو مصرية ، طالغريب رمزية : التقويم و - 199
1981  . 
،  1الطيب أحمد محمد: التقويم والقياس النفسي و التربوي ، المكتب الجامعي الحديث ، ط -200

 .  1999االسكندرية ، مصر ، 

ع النشر و التوزي الروسان فاروق : أساليب القياس في التربية الخاصة ، دار الفكر للطباعة و-201
 .  1996عمان ، 

 األطروحات و الرسائل الجامعية -ب

 أطروحات الدكتوراه -1

ف تجاهات الطلبة الجامعيين نحو ظاهرة العنإبرغوتي توفيق :عالقة بعض المتغيرات السيكولوجية ب-1
حمد عة معية ،جام،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في علم النفس ،كلية العلوم االنسانية و االجتما

  .2015خيضر ببسكرة ،

طروحة نموذجا ،ا 3بريك زهرة :معالجة الرسائل الإلعالمية ومستويات االقناع ،طلبة جامعة الجزائر  -2
  .2016-2015لنيل شهادة دكتوراه في علوم االعالم و االتصال ،
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اه لدكتور ،أطروحة لنيل شهادة ابومعيزة سعيد : أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب  -3
 .2006-2005تصال ،جامعة الجزائر ،دولة في علوم اإلعالم و اإل

 علوم عكاك فوزية: القيم الخبرية في الصحافة الجزائرية الخاصة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في -4
 .2004-2003اإلعالم واالتصال ،جامعة الجزائر ،

 دولة وراهدكت شهادة لنيل مقدمة رسالة ، المقدمة في التلفزيون الجزائري شطاح محمد: النشرة اإلخبارية  -5

 .2004-2003واإلعالم،جامعة الجزائر،   السياسية العلوم تصال،كليةواإل اإلعالم في

،دراسة 1999 سنة  خالل الجزائر في العنف ظاهرة و المكتوبة الصحافة: حسيني عيصام صفوان-6
 و الماإلع علوم قسم -تصالاإل و اإلعالم علوم في دولة دكتوراه شهادة للني أطروحة، تحليلية –وصفية 

 .2005 جامعة الجزائر ، أكتوبر صالتاإل

 رسائل الماجستير :-2

في  جتماعي في ضوء القران الكريم ، رسالة لنيل شهادة الماجستيربو كرش عماد فارس: السلوك اإلأ -1
  2009ة ،سالمية غز تفسير علوم القران ، الجامعة اإل

بناء باء نحو األجتماعية المؤدية لممارسة العنف اللفظي لألحمد عبد العزيز ، العوامل اإلأاألصفر  -2
جتماعية ،رسالة ماجستير تخصص تاهيل ورعاية اجتماعية ، جامعة نايف للعلوم االمنية ،كلية العلوم اإل

2014و االدارية ،   

ير في التلفزيون المصري لدى سكان القاهرة ،ماجستير غ خباريةنشراح: داللة النشرات اإلإالشال  -3
 .1976عالم ،جامعة القاهرة ،منشورة ،كلية اإل

 العمري علي : أثر التلفزيون على إتجاهات الرأي العام نحو الجريمة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة-4
  .2009ماجستير في علم اإلجتماع التربوي ،جامعة الجزائر ،
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و  شرقيةر خليل إبراهيم: تقييم اإلعالميين العراقيين للتغطية اإلخبارية لقناتي الالديلمي محمد بك -5
رق ة الشالعراقية الفضائيتين لملف النازحين العراقيين ،رسالة ماجستير في اإلعالم ،كلية اإلعالم جامع

 .2015األوسط ،أيلول 

 والعربية ةالجزير  قناتا تبثها التي اباإلره قضايا إزاء األردني الجمهور إتجاهات :خلف النوافعة مخلد -6

 إلعالما في الماجستير درجة على الحصول الرسالة إستكماال لمتطلبات هذه اإلخباريتان، قدمت الفضائيتان
 . 2010العليا ،  للدراسات  األوسط الشرق  جامعة اإلعالم كلية

 -ةقسنطين بمدينة صحفية ساتبمؤس ميدانية دراسة -الجزائر في الصحافة حرية معوقات باي أحالم:  -7
-2006المجتمع،السنة الجامعية  و اإلعالم وسائل تخصص في الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة
2007. 

 إلى 2003 مارس 20 من الجزيرة قناة خالل من الثالثة الخليج لحرب اإلعالمية بلعليا زهرة: التغطية _8

اإلتصال،جامعة الجزائر  و اإلعالم علوم في الماجستير شهادة لنيل مذكرة،2003 أفريل 09
،2005_2006. 

 أطفال نم عينة لدى العدواني السلوك على المتلفز العنف أثر، النوفلي عبدالرحمن الماس بن مبارك بن -9

 في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات ستكماالإ الرسالة هذه عمان، قدمت بسلطنة المدرسة قبل ما

 .2013نفسي، دإرشا تخصص ، التربية

،  جابر نصر الدين: عالقة الرفض األبوي بالتكيف النفسي و االجتماعي للمراهق، رسالة ماجستير -10
 .1992غير منشورة ، جامعة الجزائر، 

ل طقاألدحالن محمد عبد الهادي :العالقة بين مشاهدة بعض البرامج التلفاز والسلوك العدواني لدى ا -11
 .2003سالمية غزة ،ة لنيل شهادة ماجستير ،قسم علم النفس الجامعة اإلبمحافظة غزة ،رسالة مقدم

 نبي مقارنة  دراسة الفضائية، اإلخبارية القنوات في اإلخبارية صابر حسن محمد طر : التغطية -12
 . 2007اإلعالم  في الماجستير درجة لمتطلبات استكماال   الرسالة هذه قدمت واألجنبية العربية القنوات
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 :المكتوبة الصحافة خالل من الجزائر في العنف لظاهرة اإلعالمي عيصام: التناول حسيني وانصف -13

 ةجامع التربية، وعلوم النفس علم معهد اإلجتماعي، النفس علم في ماجستير إجتماعبة، نفسية دراسة
 .1995الجزائر،

يمة في جريدة الشروق عايش حليمة : الجريمة في الصحافة الجزائرية ، تحليل مضمون أخبار الجر  -
 -2008اليومي مذكرة لنيل شهادة ماجستير قسم علوم اإلعالم و االتصال جامعة منتوري قسنطينة 

2009 . 

اج ة الح".عبد الحي عبد السميع ،الخبر في القران الكريم ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير ،جامع-14
  .2010-2009لخضر باتنة ،

 لخاصةاجتماعية لقنوات تلفزيون المصرية الحكومية و اللطيف:  المسؤولية اإل عبد الحليم سارة عبد -15
 . 2011كما تراه النخبة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اإلعالم جامعة القاهرة ،

 مقدمة عبدون  مصطفى: وضع ملمح لمثيري أعمال العنف في مالعب كرة القدم الجزائرية ،مذكرة -16

امعة الجزائر واألرطفونيا ،ج التربية وعلوم النفس علم االجتماعي، قسم النفس علم في يرالماجست شهادة لنيل
،2005- 2006. 

ل شهادة ة لني_ عبيد هللا العزازمة إبراهيم حسين: لقيم اإلخبارية في صحيفة الغد األردنية ،دراسة تحليلي17
 2012الماجستير ،كلية اإلعالم جامعة الشرق األوسط ،

 في يرماجست الطفل، على وتأثيره الفيديو وألعاب التلفزيون  خالل من العنف معالجة هينة: علواش ك -18

 .2007-2006جامعة الجزائر ، واإلتصال، اإلعالم علوم
 نحو نيالّلبنا العام يأالر  تجاهاتإ تشكيل في  الّلبنانية الفضائيات محمد: دور عماد فرحات دانا -19

 اإلعالم ةكلي اإلعالم في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات  ستكماال  إ الرسالة هذه ،قدمت الطائفية 

  .2015األوسط،أيار  الشرق  جامعة، 
قتادة هاشم يحي : تغطية فضائيتي روسيا اليوم ،والحرة للحراك الشعبي العربي من وجهة طلبة -20

  .2014-2013رق األوسط ،جامعة الموصل ،رسالة الستكمال شهادة الماجستير في اإلعالم ،جامعة الش
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نفس : "الميول اإلنتحارية وعالقتها بتقدير الذات".مذكرة ماجستير.قسم علم العبد الحفيظمعوشة  -21
 .2007 -2008وعلوم التربية.كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية.جامعة محمد خيضر بسكرة.  

ة شباعات للمرأ ستخدامات و اإلة  لإلمزيان نجية:جمهور القنوات الفضائية العربية ،دراسة مسحي -22
ائر غير العاملة بالجزائر العاصمة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم و االتصال ،الجز 

،2005-2006.  

 ئيلي ،يحياوي عبد الحق :نشرات قناة الجزيرة اإلخبارية و الوعي السياسي بالصراع العربي  اإلسرا -23
 . 2011-2010ماجيستر في علم االجتماع ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة  مذكرة مكملة لنيل شهادة

 الملتقيات العلمية : -ث

لم رزقي : التسرب عوامله ونتائجه وطرق عالجه ، عروض االيام الوطنية الثالثة لعأبركان محمد أ -1
  1998النفس و علوم  التربية ، جامعة الجزائر ، 

ة ة ،ورقاالعالمي ،دراسة سيميائية في االنساق اللسانية و االيقونيبرير البشير :الصورة في الخطاب إ-2
،جامعة محمد 2008نوفمبر  17-15مقدمة في ملتقى الدولي الخامس ،السيمياء و النص االدبي ،

  .خيضر بسكرة 

داخل بشير: استثمار علوم اللغة في تحليل الخطاب اإلعالمي ،أعمال المؤتمر الثاني عشر ؟،تبرير إ -3
 .2008اليرموك ،اربد األردن ،، 1نواع األدبية ،قسم اللغة العربية ، المجلد األ

مظاهر وأسباب العنف في المجتمع الجزائري من منظور الهيئة : خرون أيت حمودة حكيمة و أ -4
نوميا فعاليات الملتقى الوطني حول التربية في الحد من ظاهرة العنف ،مخبر الوقاية واالرغ-الجامعية 
 .2011ديسمبر  8-2،7الجزائر ،جامعة 

لعربي قى االملت الدوري علي حسين: أثر الفضائيات على القيم التربوية و الثقافية العربية اإلسالمية ، -5
جمهورية مصر العربية في فبراير –األول بعنوان اثر الفضائيات على األسرة المنعقد بالقاهرة 

 .،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 2007
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ة لدولينعمرو عبد الرحمان: اإلعالم والسلطة القضائية في المغرب ، مداخلة خالل أشغال المناظرة اب -6
 . 2002مارس  3-2-1حول اإلعالم والحقيقة، الرباط،

 بودربالة الطيب : :سيميائية وسائل االعالم ،مارشال ماك لوهان نموذجا ،ورقة بحثية مقدمة في-7
ر ،جامعة محمد خيض2004افريل 20-19ء و النص االدبي ،،المنعقد في الملتقى الدولي الثالث السيميا

  .بسكرة 

بع جاب هللا احمد :  الصورة في سميولوجيات التواصل ،أوراق بحث مقدمة في الملتقى الوطني الرا -8
 .،جامعة محمد خيضر بسكرة 2006نوفمبر  29 -28حول السيمياء و النص األدبي ،المنعقد يومي ال

 الملتقى العربي طفى أحمد ،أثر الفضائيات العربية ودورها في تشكيل السلوك اإلنساني،سيد مص -9
جمهورية مصر العربية في فبراير –ثر الفضائيات على األسرة المنعقد بالقاهرة أبعنوان ، األول 
 .،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 2007

ول ي األبالملتقى العرب لى االسرة العربية ،مداخلةصفا فوزي علي محمد عبد هللا : اثر الفضائيات ع -10
نظمة ،الم2007جمهورية مصر العربية في فبراير –بعنوان اثر الفضائيات على األسرة المنعقد بالقاهرة 

 العربية للتنمية اإلدارية.

في  نحرافعصام سليمان الموسى : الضوابط المهنية و األخالقية اإلعالمية لمعالجة الجريمة و اإل -11
 ندوة المجتمع العربي ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،ورقة مقدمة إلى

 ,11،ص2005فريل أ 13-11الخرطوم –اإلعالم و األمن 

ى منصور أمال : سيميوطيقا الصورة ،سلطة الصورة أم صورة السلطة ، أوراق بحث مقدمة في الملتق-12
،جامعة محمد 2006نوفمبر  29 -28يمياء و النص األدبي ،المنعقد يومي الالوطني الرابع حول الس

 .خيضر بسكرة 

 ندوة عالم الجماهيري ،نحراف في وسائل اإلثار السلبية للجريمة والعنف اإلمسعود قيراط محمد:األ -13

الخرطوم  لسودانية،الداخلية ا وزارة مع بالتعاون  ، األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ،"األمن و اإلعالم"
 .منية ،مركز الدراسات والبحوث جامعة نايف العربية للعلوم األ2005فريل أ 11-13
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لة الحا حترام أخالقيات الممارسة الصحفيةا  نهوند القادري عيسى: معضلة التوفيق بين حرية التعبير و  -14

م د علو عالم متحول، تونس، معه اللبنانية"، ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي أخالقيات الممارسة الصحفية في
 .2009إال عالم واالتصال ومؤسسة كونراد أدينارو، 

 المجالت العلمية :  -ج

ة آرثر اسا بيرغر ،ترجمة صالح خليل أبو أصبع ،وسائل اإلعالم و المجتمع وجهة نظر نقدية ،سلسل-1
 .2012،مارس 386لعدد الكويت ،ا–كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب 

  1996، 5بلقيز عبد اإلله:العنف السياسي في الوطن العربي ،مجلة المستقبل العربي ، عدد -2

فس بوفلجة غيات وآخرون : ظاهرة العنف أسبابها وطرق التعامل معها ،مجلة مخبر البحث في علم الن-3
  2005وعلوم التربية ،

،2002، 2،العدد29ة و اإلجتماعية ،المجلد دراسات العلوم اإلنسانيتحسين منصور :  -4  

حارث القرعاوي محمد: معالجة نقدية لصناعة الخبر السياسي في وسائل اإلعالم الجماهيرية  ،مجلة  -5
، بيروت نوفمبر 69مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة كتب المستقبل العربي ،الطبعة األولى ،العدد 

2013 
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 عة الواحدة بعد الزوال .الوالية عين الدفلى على السا
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 .14901،العدد 2016جانفي  19سلطة ضبط السمعي البصري ،يومية النصر ،الثالثاء 
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humaines. Alger : Casbah Edition, 1997. 

-75 BEAUD Michel, L’art de la thèse. Alger : Casbah Edition, 1999. 

LAUILLE Christian et DIONNE Jean, La construction des savoirs. Montréal : 

Cheneliere (MC.GRAW-Hill), 1996. 

 ص- مقاالت صحفية باللغة الفرنسية: 

1 -Article sur l information et la dentolgie;,qutidien, le monde du 

13 /02/1993 ,p02 

2 -Brahim brahimi ;le droit a l information ,edition saec –libert 2002. 
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4 - Hamid Grine,  ministre de la Communication animée  au Forum d’ El 

Moudjahid, La presse est libre, Mercredi 4 Mai 2016,  - N°15739. 

 ظ-المواقع االلكترونية :

 www.radioalgerie.dz  -موقع اإلذاعة الجزائرية-

 www.ennaharonline.com-لجزائرية يومية النهار ا-

www.elkabar.com   -الخبر يومية -

www.echoroukonline.com   -الشروق اليومي  يومية

www.aps.dz وكالة االنباء الجزائرية  موقع  

www.aljazeera.net الجزيرة نت  موقع  

  www Jeune Afrique.comفريك أجون موقع يومية 

www L'Expression.com موقع يومية 

- https://www.theguardian.com › موقع الغرديان البريطانية- 

 www.lemonde.fr/ موقع لوموند الفرنسية- 

- www.france24.com  24 موقع فرانس- 

 - www.dailymail.co.ukلبريطانية موقع دايلي ميل ا-

- https://www.youtube.com/watch  موقع اليوتوب- 

- www . SIGMA.TN معهد الدراسات لسبر األراء_ 

www.immar-intl.com معهد الدراسات لسبر األراء -  

http://www.ennaharonline.com/
http://www.echoroukonline.comيومية/
http://www.echoroukonline.comيومية/
http://www.aps.dzموقع/
http://www.aps.dzموقع/
http://www.aljazeera.netموقع/
http://www.aljazeera.netموقع/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeune_Afrique
http://www.djazairess.com/fr/lexpression
https://www.youtube.com/watch-موقع
https://www.youtube.com/watch-موقع
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  للدراسة  ارة األولية المعدة :اإلستم01الملحق رقم 

 بن باديس بمستغانمإجامعة عبد الحميد 

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 قسم علوم اإلعالم و االتصال

 -إستبانة الدراسة-

 عزيزتي ....عزيزي   

 تحية طيبة وبعد ....

ر تغطية أخبار العنف عبر يقوم الباحث بإعداد دراسة لنيل شهادة الدكتوراه في اإلعالم تحت عنوان "أث
لذا نرجو التكرم بقراءة كل فقرة بدقة وموضوعية و اإلجابة على أسئلة الفضائيات العربية على المتلقي ".

(×)الفقرات التي تعبر عن رأيكم ومدى موافقتكم على العبارات التي تضمنها وذلك بوضع عالمة  واحدة  
بالنسبة لكل من قناتي  ايد(،)معارض( ، )معارض بشدة ()موافق بشّدة(، )موافق(، )مح" البديل خانة في

. النهار الجزائريةو الجزيرة   

 ، لهاك عليها اإلجابة من والتأكد عبارات المقياس على اإلجابة في التأني منكم نرجو: مالحظة
 ،  سةالدرا أهداف وتحقيق العلمي البحث في إال تستخدم لن عليها المحّصل البيانات بأن علما ونحيطكم
 .وسوف نحافظ على مبدأ السرية.بما طلب منك  كتفاءواإل اللقب أو سماإل لكتابة  داع فال وعليه

 شكرا لحسن تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير .

ة عمامالمشرف :د. العربي بو                                     أحمد جبار :الباحث   

 2016-2015السنة الجامعية 

 

 



 المالحق 

 

 

 البيانات الشخصية :

في الخانة المناسبة :  x) عالمة ) وضع يرجى  

 1-الجنس :

ذكر-  

أنثى-  

 :العمرية الفئة-2
سنة 24سنة الى  20من   

سنة 29سنة الى   25من -  
سنة 34سنة الى  30من -  
. 39سنة الى  35من -  

 3- المستوى الدراسي -

ابتدائي-  

متوسط-  
ثانوي -  
جامعي-  

 

 4-الوضعية المهنية :
عامل-  
بطال-  
طالب-  
 

 متوسط دخل األسرة :-5

 دج ألف 18 من قلأ-

 دج ألف 36 إلى ألف 18 من-

 دج ألف 72 إلى ألف 37 من-

 دج ألف 72 من أكثر-

 المحور األول :أنماط وعادات التعرض للنشرات االخبارية لدى أفراد العينة .



 المالحق 

 

 

 1- معدل متابعتك للنشرات االخبارية لقناة  النهار تي في االخبارية .

بمعدل اقل من ساعة يوميا -  

بمعدل اكثر من ساعة يوميا -  

أكثر من ساعتين-  

 2-معدل متابعتك للنشرات االخبارية لقناة الجزيرة االخبارية

قل من ساعة يومياأبمعدل  -  

كثر من ساعة يومياأبمعدل  -  

أكثر من ساعتين-  

 -مع من تشاهد نشرات االخبار عبر قناة الجزيرة االخبارية

بمفردك-  

فراد العائلةأمع -  

صدقاءاأل-  

فضاء عمومي ،مقهى /مطعم /..-  

 -مع من تشاهد نشرات االخبار عبر قناة النهار تفي االخبارية

بمفردك-  

مع افراد العائلة-  

االصدقاء-  

فضاء عمومي ،مقهى /مطعم /..-  

 مالحظة :

ئل الموضح أمامك و الذي يعبر عن وضعيتك أو حالتك أو موقفك من في مربع البدا (×)عالمة ضع 
ة دون ل حريتعرضك ألخبار العنف عبر الفضائيتين االخباريتين "الجزيرة "و النهار الجزائرية االخبارية "بك

 تردد في استكمال االجابة على العبارات .



 المالحق 

 

 

  الجزيرة    النهار

معارض 

 بشدّة

مواف محايد معارض

 ق

موافق 

ةبشدّ   

معارض 

 بشدّة

موافق  موافق محايد معارض

 بشدّة

معارض 

 بشدّة
 البنود  البدائل  

  العبارات 

العنف المادي–محاور البعد   

دفعتني مشاهد العنف            
االخباري الإلعتداء الجسماني 

 على األخرين  

1 

جعلتني أقلد نفس العنف            
 الظاهر على شاشة األخبار

2 

بعض األشخاص يستحقون            
أن أسئ إليهم بنفس األسلوب 
و الطريقة المعتمدة في أخبار 

 العنف

3 

جرى أن حملت أسلحة بيضاء            
للدفاع عن نفسك وأفراد 

 عائلتك

4 

جعلتني ألقي األشياء على            
 األخرين

5 

جعلتني أخبار العنف أتلف            
المنزلبعض أغراض   

6 

تجعلني أخبار العنف أضرب            
 بقوة األشياء من حولي

7 

دفعتني أخبار العنف للبزق            
 على التلفاز

8 

دفعتني أخبار العنف لتكسير            
وتحطيم جهاز التلفاز أو أحد 

 لواحقه

9 

دفعتني لتحطيم أغراض            
 وممتلكات الغير

10 

صبت بجروح بفعل عدم أ           
 تحملي لخبر عنيف

11 

تدفعني أخبار العنف  للقيام            
بسلوكات غير إعتيادية نحو 

12 



 المالحق 

 

 

 الذات
أصاب بحزن شديد إلى حد            

 البكاء
13 

 14 تجعلني أفرقع أصابع يدي.           

سببت لي أخبار العنف األرق            
 وعدم القدرة على النوم

15 

ألتف جانبا أثناء عرض            
 مشاهد مؤلمة

16 

تجعلني أتابع مجريات األخبار            
 عن بعد

17 

تأتيني أخبار العنف على            
 شكل كوابيس أثناء النوم

18 

العنف اللفظي –محاور البعد   

إكتسبت من خالل متابعتي            
اظ و الخبار العنف بعض االلف

العبارات ذات دالالت عنيفة 
خارج القاموس اللغوي المعتاد 

 استعماله في الحياة اليومية

19 

يساورني إحساس بضرورة            
مخاطبة الجموع بألفاظ 

تحريضية للقيام بردات فعل 
 عنيفة

20 

تشعرني  ألفاظا بالقلق            
 والخوف

21 

تشعرني ألفاظ وعبارات            
لراحة النفسيةبا  

22 

تشعرني أخبار العنف برغبة            
 في الصراخ

23 

أتشفى على ماورد في            
 مضمون األخبار العنيفة

24 

تشعرني  ألفاظ معينة            
 باإلكتئاب و اليأس واإلحباط

25 

أستخدم أسماء وألقاب الشهرة            
التي تظهر عبر نشرات 

وصيف ومناداة االخبار في ت
 األخرين

26 



 المالحق 

 

 

تصبح نبرة صوتي  أكثر حدة            
وسرعة ، بفعل الغضب لما 

 يحدث

27 

على أخبار أرد  باستهزاء            
 العنف

28 

أتحدث عن مجريات و جديد            
األخبار العنيفة مع األصدقاء 

 والمقربين مني

29 

تدفعني اخبار العنف لسب و            
شتمال  

30 

تأثرت  بخطاب يحمل لغة            
 التهديد و الوعيد

31 

إستخدمت بعض  األلفاظ            
ولعبارات المتداولة في األخبار 

 لتهديد شخص 

32 

العنف الرمزي  –محاور البعد   

تشعرني  أخبار العنف بعدم            
 الثقة في األخرين

33 

أخبار العنف أحطاط تجعلني             
من الظاهرة وحماية أفراد 

 عائلتي

34 

جعلتني أكثف من إجراءات            
 الوقاية والحماية بالبيت

35 

التصقت في مخيلتي صورة            
 لمشهد دامي

36 

تشعرني أخبار العنف أن            
 الحياة قاسية

37 

أجد راحة نفسية أثناء            
بار العنفمتابعتي ألخ  

38 

أصاب بالقلق و التوتر بسبب            
تخلفي عن متابعة نشرات 

 األخبار

39 

أعبر بالرسم والكتابة عن            
بعض اإلشارات والرموز 

والعالمات كاألعالم ،والرايات 
 التي تظهر في نشرات األخبار

40 



 المالحق 

 

 

تذكرني  ألوان خاصة بمشاهد            
 وصورعنيفة

41 

أحب  إرتداء األلوان            
والمالبس التي ترتديها 

شخصيات التي تظهر في 
 سياق أخبار العنف

42 

تثير إهتمامي  بعض            
الشخصيات  التي لها دور 

 في صناعة العنف

43 

تثير االسلحة والمعدات            
 الحربية إعجابي

44 

جرى أن حملت أسلحة بيضاء            
ن نفسي  و افراد للدفاع ع
 عائلتي

'45  

جرى اتفاق ضمني بين            
أصدقائي  ورفقاء منطقتي 

على إستحداث مجموعة دفاع 
 وتصدي

46 

أفضل متابعة األخبار السارة            
 والسعيدة فقط

47 

فكر في مقاطعة متابعة أ           
نشرات األخبار التي تعرض 

 أخبارا عنيفة

48 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق 

 

 

 :اإلستمارة الموزعة على أفراد عينة الدراسة02حق رقم المل

 بن باديس بمستغانمإجامعة عبد الحميد 

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 قسم علوم اإلعالم و االتصال

 -إستبانة الدراسة-

 عزيزتي ....عزيزي   

 تحية طيبة وبعد ....

اإلعالم تحت عنوان "أثر تغطية أخبار العنف عبر يقوم الباحث بإعداد دراسة لنيل شهادة الدكتوراه في 
لذا نرجو التكرم بقراءة كل فقرة بدقة وموضوعية و اإلجابة على أسئلة الفضائيات العربية على المتلقي ".

(×)الفقرات التي تعبر عن رأيكم ومدى موافقتكم على العبارات التي تضمنها وذلك بوضع عالمة  واحدة  
بالنسبة لكل من قناتي  بشّدة(، )موافق(، )محايد(،)معارض( ، )معارض بشدة ( )موافق" البديل خانة في

. النهار الجزائريةو الجزيرة   

 نحيطكمو  ، كلها عليها اإلجابة من والتأكد عبارات المقياس على اإلجابة في التأني منكم نرجو: مالحظة

  داع فال عليهو  ، الدراسة  أهداف وتحقيق العلمي البحث في إال تستخدم لن عليها المحّصل البيانات بأن علما
 .وسوف نحافظ على مبدأ السرية.بما طلب منك  كتفاءواإل اللقب أو سماإل لكتابة

 شكرا لحسن تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير .

ة عمامالمشرف :د. العربي بو                                     أحمد جبار :الباحث   

 2016-2015نة الجامعية الس

 

 



 المالحق 

 

 

 البيانات الشخصية :

في الخانة المناسبة :  x) عالمة ) وضع يرجى  

 1-الجنس :

ذكر-  

أنثى-  

 :العمرية الفئة-2
سنة 24سنة الى  20من   

سنة 29سنة الى   25من -  
سنة 34سنة الى  30من -  
. 39سنة الى  35من -  

 3- المستوى الدراسي -

ابتدائي-  

متوسط-  
ثانوي -  
جامعي-  

 

 4-الوضعية المهنية :
عامل-  
بطال-  
طالب-  
 

 5-متوسط دخل األسرة :

قلأ-  دج ألف 18 من 

من-  دج ألف 36 إلى ألف 18 

من-  دج ألف 72 إلى ألف 37 

أكثر-  دج ألف 72 من 

 المحور األول :أنماط وعادات التعرض للنشرات االخبارية لدى أفراد العينة .



 المالحق 

 

 

 1- معدل متابعتك للنشرات االخبارية لقناة  النهار تي في االخبارية .

بمعدل اقل من ساعة يوميا -  

بمعدل اكثر من ساعة يوميا -  

أكثر من ساعتين-  

 2-معدل متابعتك للنشرات االخبارية لقناة الجزيرة االخبارية

قل من ساعة يومياأبمعدل  -  

كثر من ساعة يومياأبمعدل  -  

أكثر من ساعتين-  

 -مع من تشاهد نشرات االخبار عبر قناة الجزيرة االخبارية

بمفردك-  

فراد العائلةأمع -  

صدقاءاأل-  

فضاء عمومي ،مقهى /مطعم /..-  

االخباريةالنهار تفي عبر قناة مع من تشاهد نشرات االخبار -  

بمفردك-  

مع افراد العائلة-  

االصدقاء-  

فضاء عمومي ،مقهى /مطعم /..-  

 مالحظة :

في مربع البدائل الموضح أمامك و الذي يعبر عن وضعيتك أو حالتك أو موقفك من  (×)مة عالضع 
ة دون ل حريتعرضك ألخبار العنف عبر الفضائيتين االخباريتين "الجزيرة "و النهار الجزائرية االخبارية "بك

 تردد في استكمال االجابة على العبارات .
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  الجزيرة    النهار

معارض 

 بشدّة

موافق  موافق محايد معارض

 بشدّة

معارض 

 بشدّة

موافق  موافق محايد معارض

 بشدّة

معارض 

 بشدّة
 البنود  البدائل  

  العبارات 

خبار العنف دفعتني مشاهدة أ           
لالعتداء الجسماني على 

 اآلخرين

1 

اكتسبت من خالل متابعتي            
ألخبار العنف بعض األلفاظ 

عنيفة  والعبارات ذات داللة  
 

2 

تشعرني  اخبار العنف بعدم            
خرين الثقة في األ  

3 

تجعلني اتابع مجريات االخبار            
 عن بعد  .

4 

يساورني إحساس بضرورة            
مخاطبة الجموع بألفاظ 

تحريضية للقيام بردات فعل 
 عنيفة .

5 

تجعلني  أخبار العنف احطاط            
ة وحماية افراد من الظاهر 
  عائلتي .

 

6 

يذاء الذات لحظة تأثري بخبر إ           
 عنيف .

 

7 

تشعرني  ألفاظا ذات داللة            
 عنيفة بالقلق والخوف .

 

8 

جعلتني مشاهد اخبار العنف            
المعروضة على الشاشة 

،اكثف من اجراءات الوقاية 
 والحماية بالبيت 

9 

ف  جانبا  أثناء عرض الت           
 مشاهد مؤلمة 

10 

تشعرني  ألفاظ وعبارات             
 بالراحة النفسية.

11 



 المالحق 

 

 

التصقت في مخيلتي صورة            
  لمشهد دامي .

12 

أصاب بحزن شديد يصل الى            
 حد البكاء .

13 

تشعرني أخبار العنف برغبة            
 في الصراخ .

14 

تشعرني اخبار العنف ان            
 الحياة قاسية .

 

15 

صبت بجروح بفعل ردة فعل أ           
عدم تحملي لمشهد خبر 

 عنيف  .
كضرب على الطاولة ،زجاج 

النوافذ واالبواب ،القيام بحركة 
 انفعالية .

16 

اتشفى على ماورد في            
 مضمون االخبار العنيفة .

 

17 

ية أثناء أجد راحة نفس           
 متابعتي ألخبار العنف . 

  

18 

صابع يدي .أفرقع أتجعلني              19 

تشعرني  ألفاظ معينة            
 باالكتئاب و اليأس واإلحباط.

 

20 

أصاب بالقلق و التوتر بسبب            
تخلفي عن متابعة نشرات 

 االخبار .
 

21 

تلف أخبار العنف أجعلتني            
غراض المنزل .أبعض   

 

22 

            
استخدم أسماء وألقاب الشهرة 

التي تظهر عبر نشرات 
االخبار في توصيف ومناداة 

 االخرين .

23 

اعبر بالرسم والكتابة عن            
بعض االشارات والرموز 

والعالمات كاألعالم ،والرايات 
التي تظهر في نشرات 

24 



 المالحق 

 

 

 االخبار.
خبار العنف أهد تأتيني مشا           

ثناء النوم أعلى شكل كوابيس 
. 

25 

تصبح نبرة صوتي  أكثر حدة            
وسرعة ، بفعل الغضب لما 

 يحدث .

26 

تذكرني  ألوان خاصة بمشاهد            
 وصور عنيفة.

27 

ضرب أخبار العنف أتجعلني            
بقوة االشياء من حولي 

.كاالبواب ،الطاولة أي شئ 
منك . قريب  

28 

على أخبار أرد  باستهزاء            
 العنف .

 

29 

أحب  ارتداء األلوان            
والمالبس التي ترتديها 

شخصيات التي تظهر في 
.سياق اخبار العنف   

30 

دفعتني االخبار العنيفة             
 للبزق على التلفاز .

31 

اتحدث عن مجريات و جديد            
العنيفة مع االصدقاء االخبار 

 والمقربين مني .

32 

تثير اهتمامي  بعض            
الشخصيات  التي لها دور 

 في صناعة العنف .

33 

خبار العنف لتكسير أدفعتني            
و احد لواحقه .أجهاز التلفاز   

 

34 

 35 تدفعني لسب و الشتم            

تثير االسلحة والمعدات            
بية اعجابي .الحر   

36 

غراض أدفعتني لتحطيم            
 وممتلكات الغير .

 

37 

تأثرت  بخطاب يحمل لغة             38 
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 التهديد و الوعيد.
افكر في حمل اسلحة بيضاء            

لحماية نفسي من االعتداءات 
 .  

39 

رق خبار العنف األ أسببب لي            
 وعدم القدرة على النوم .

 

04  

جرى أن حملت أسلحة بيضاء            
للدفاع عن نفسي  و افراد 

  عائلتي .
 

41 

 42 القاء االشياء على االخرين            

تعجبني بعض االلقاب            
وأسماء الشهرة لشخصيات 

ارتبط اسمها بصناعة العنف 
 .   

43 

جرى اتفاق ضمني بين            
 أصدقائي  ورفقاء منطقتي

على استحداث مجموعة دفاع 
 وتصدي.

 

44 

قلد نفس العنف أجعلتني            
خبار  الظاهر على شاشة األ

. 

'45  

افضل  االهتمام ومتابعة            
االخبار السارة والسعيدة فقط 

 .  

46 

يستحقون  األشخاص بعض           
 ان اسئ  اليهم 

بنفس االسلوب و الطريقة 
ر العنف خباأالمعتمدة في   

47 

افكر في مقاطعة متابعة            
نشرات االخبار التي تعرض 

 اخبارا عنيفة .

48 
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Groupe Population2015 % des groupes/ 

d'age HOMMES % FEMMES % Total La pop totale 

 

0-4ans 44608 51,23% 42472 48,77% 87080 10,13% 

5-9ans 37718 51,15% 36022 48,85% 73740 8,58% 

10-14ans 43649 51,17% 41654 48,83% 85303 9,93% 

15-19ans 51062 50,71% 49623 49,29% 100685 11,72% 

20-24ans 51803 50,75% 50273 49,25% 102076 11,88% 

25-29ans 44434 50,87% 42910 49,13% 87344 10,17% 

30-34ans 33837 50,52% 33142 49,48% 66979 7,80% 

35-39ans 27733 49,40% 28405 50,60% 56138 6,53% 

40-44ans 23736 49,79% 23937 50,21% 47673 5,55% 

45-49ans 17572 49,08% 18234 50,92% 35806 4,17% 

50-54ans 16047 50,72% 15594 49,28% 31641 3,68% 

55-59ans 12820 52,13% 11774 47,87% 24594 2,86% 

60-64ans 8809 51,93% 8153 48,07% 16962 1,97% 

65-69ans 7893 52,28% 7205 47,72% 15098 1,76% 

70-74ans 6148 50,79% 5957 49,21% 12105 1,41% 

75ans&+ 8198 51,26% 7795 48,74% 15993 1,86% 

Total 436067 50,75% 423150 49,25% 859217 100% 

                                                                                          SOURCE : DPSB      

REPARTITION DE LA  POPULATION SELON L' AGE ET LE SEX  AU 31/12/2015 

 

توصيف  :يمثل بعض الجداول العامة و الرسومات البيانية التي استغلت في 3الملحق رقم 
 الدراسة
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DPSB/ MONOGRAPHIE  DE LA WILAYA DE AIN-DEFLA  ANNEE 2015 

Année 

1ér et 2 éme cycle 3 éme cycle Secondaires 

Total Eléves Dont fille Total Elèves Dont fille Total Elèves Dont fille 

1998 114176 52269 41649 18126 20141 9929 

1999 118462 54347 42194 18724 19231 9945 

2000 119357 54952 42913 19447 19855 10402 

2001 119192 55432 45381 20760 22285 11755 

2002 117019 54292 48537 22551 23921 12762 

2003 115029 53780 49307 23197 24747 13381 

2004 110157 51458 51771 24530 24632 13659 

2005 104080 49020 54129 25806 25780 14559 

2006 100392 47571 62695 30332 21981 12304 

2007 96694 45768 66222 32041 21730 12337 

2008 79356 37777 79726 38463 23050 13029 

2009 80437 38284 76485 36616 27372 15532 

2010 80964 38568 73333 35603 28581 16117 

2011 82016 39365 71207 34415 31186 17569 

2012 84099 40268 65890 31187 33653 19163 

2013 87020 41815 65357 30701 32305 18983 

2014 90583 43402 64635 30573 31902 18360 
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2015 96766 46423 64837 30910 29517 16560 

       

 

 

 



 المالحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Type  Satellite television network 

Country  Qatar  

Availability  Worldwide 

Owner  Al Jazeera Media Network  

Key people  Sheikh Hamad bin Thamer Al Thani, Chairman 

Yasser Abu Hilala, Director General[1] 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Aljazeera.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Aljazeera.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_television
https://en.wikipedia.org/wiki/Qatar
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_Media_Network
https://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh
https://en.wikipedia.org/wiki/Hamad_bin_Thamer_Al_Thani
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera#cite_note-1
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 Aljazeera Satellite Channel (Al Jazeera Arabic) 

 

 

Launched  1 November 1996 

Owned by  Al Jazeera Media Network 

Picture format  1080i (HD) 

576i (SD) 

Slogan  "The Opinion and The Other Opinion" 

Country  Qatar 

Language  Arabic 

Broadcast area  Worldwide 

Headquarters  Doha, Qatar 

Sister channel(s)  Al Jazeera English 

Al Jazeera Mubasher 

Al Jazeera Balkans 

Al Jazeera Türk 

Al Jazeera Documentary Channel 

Website  Al Jazeera Arabic  

 Availability 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Aljazeera.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/1080i
https://en.wikipedia.org/wiki/HDTV
https://en.wikipedia.org/wiki/576i
https://en.wikipedia.org/wiki/SDTV
https://en.wikipedia.org/wiki/Qatar
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Doha
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_English
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_Mubasher
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_Balkans
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_T%C3%BCrk
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_Documentary_Channel
http://www.aljazeera.net/
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 Satellite 

Arabsat  11604 H – 27500 – 3/4 

Nilesat  10971 V – 27500 – 3/4 (SD) 

11219 H – 27500 – 5/6 (HD) 

Hotbird  12111 V – 27500 – 3/4 

beIN (MENA)  Channel 200 (HD) 

Canal (France)  Channel 400 (SD) 

DSTV  Channel 406 

D-Smart (Turkey)  Channel 298 (SD) 

 Cable 

Virgin Media (UK)  Channel 831 

Mozaic TV  Channel 100 

CableVision (Lebanon)  Unknown 

Ziggo(Netherlands)  Channel 784 

Hot (Israel)  Channel 137 

NetCologne(Germany)  Channel 490 (SD) 

Mozaic TV (Qatar)  Channel 100 (SD) 

 IPTV 

Fetch TV(Australia)  Channel 187 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arabsat
https://en.wikipedia.org/wiki/Nilesat
https://en.wikipedia.org/wiki/Hotbird
https://en.wikipedia.org/wiki/BeIN_Channels_Network
https://en.wikipedia.org/wiki/Canal_(TV_channel)
https://en.wikipedia.org/wiki/DSTV
https://en.wikipedia.org/wiki/D-Smart
https://en.wikipedia.org/wiki/Virgin_Media
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon
https://en.wikipedia.org/wiki/Ziggo
https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_(Israel)
https://en.wikipedia.org/wiki/Israel
https://en.wikipedia.org/wiki/NetCologne
https://en.wikipedia.org/wiki/Ooredoo
https://en.wikipedia.org/wiki/IPTV
https://en.wikipedia.org/wiki/Fetch_TV
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PEO TV (Sri Lanka)  Channel 26 

 Streaming media 

Virgin TV Anywhere  Watch live (UK only) 

Sling TV  Internet Protocol television  

 

 

Channel Description Launched in Website 

Al Jazeera  the original international Arabic-language 24h news channel 

1 November 

1996 

aljazeera.net/channel 

Al Jazeera English a global English-language 24h news channel 2006 aljazeera.com 

Al Jazeera Balkans 

a version of Al Jazeera in the Bosnian/Croatian/Serbianlanguage(s) 

stationed in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina catering to and 

broadcasting around theBalkans 

2011 balkans.aljazeera.com  

Al Jazeera Mubasher 

Al-‘Amma(a.k.a. Al 

Jazeera Live General) 

a live politics and public interest channel (similar to C-

SPAN, Houses of the Oireachtas Channel or BBC Parliament), 

which broadcasts conferences in real time without editing or 

commentary 

2005 mubasher.aljazeera.net  

https://en.wikipedia.org/wiki/PEO_TV
https://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_media
http://anywhere.virginmedia.com/channels/live/al-jazeera/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sling_TV
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_television
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
https://en.wikipedia.org/wiki/News_channel
http://www.aljazeera.net/channel
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_English
https://en.wikipedia.org/wiki/English_language
https://en.wikipedia.org/wiki/News_channel
http://www.aljazeera.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_Balkans
https://en.wikipedia.org/wiki/Bosnian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Croatian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Balkans
http://balkans.aljazeera.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_Mubasher_Al-%E2%80%98Amma
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_Mubasher_Al-%E2%80%98Amma
https://en.wikipedia.org/wiki/C-SPAN
https://en.wikipedia.org/wiki/C-SPAN
https://en.wikipedia.org/wiki/Houses_of_the_Oireachtas_Channel
https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Parliament
http://mubasher.aljazeera.net/
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Al Jazeera 

Documentary Channel 

an Arabic language documentary channel 2007 doc.aljazeera.net  

JeemTV  a children's interest channel 2013 jeemtv.net  

Baraem a pre-school Arabic TV channel 2009 Baraem.tv 

Pending Channels Description and Region Year Website 

Al Jazeera Kiswahili Kiswahili version of Al Jazeera to be based in East Africa. 

(Under 

construction) 

aljazeerakiswahili.com 

Al Jazeera Indonesia 

 

2015 

 

Other entities Description Year Website 

AJ+  

Is an online news channel that promotes the different thinking of 

other cultures and understanding of news in a first person 

perspective. 

2014 ajplus.net 

Al Jazeera Training 

Center 

an Arabic language, Graphics and Media Training Center 2004 training.aljazeera.net  

Al Jazeera Center for A Think Tank that conducts research and in depth analysis of current 
2006 studies.aljazeera.net  

https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_Documentary_Channel
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_Documentary_Channel
http://doc.aljazeera.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/JeemTV
https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_interest_channel
http://www.jeemtv.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Baraem
http://www.baraem.tv/
http://www.aljazeerakiswahili.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/AJ%2B
http://www.ajplus.net/
http://training.aljazeera.net/en/news/default.html/
http://studies.aljazeera.net/en/
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Studies affairs at both regional and global levels 

Discontinued 

Channels 

Description and Region Time Period N/A 

Al Jazeera America  

Intended to compete with other news channels, 

includingCNN, HLN, MSNBC, FOX, and RT in the United States 

August 20, 2013 

– April 12, 2016 

N/A 

Al Jazeera Mubasher 

Misr 

A version of Al Jazeera Mabasher for Egypt, Shutdown and merged 

into Al Jazeera Mabasher. 

2011-2013 N/A 

Al Jazeera Urdu 

A Urdu language version of Al Jazeera intended for Pakistan. Never 

began transmission. 

2006 N/A 

Al Jazeera Türk  

a planned version of Al Jazeera in the Turkishlanguage(s) stationed 

in Istanbul catering to and broadcasting around Turkey. Only online 

operations commenced. 

2014-2017 

(Never 

completed) 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_America
https://en.wikipedia.org/wiki/CNN
https://en.wikipedia.org/wiki/HLN_(TV_channel)
https://en.wikipedia.org/wiki/MSNBC
https://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel
https://en.wikipedia.org/wiki/RT_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_Urdu
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_T%C3%BCrk
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_language
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Logo d'Ennahar TV depuis avril 2013. 

 

Création 6 mars 2012 (5 ans) 

Propriétaire Groupe Ennahar 

Slogan « Première chaîne d'info en Algérie » 

Format d'image 576i (SDTV) 

Langue 
Arabe 

Français (occasionnellement) 

Pays  Algérie 

Statut Spécialisée nationale privée 

Siège social 
Saïd Hamdine, Bir Mourad Rais 

Alger 

Chaîne sœur 
Ennahar Laki 

Ennahar Documentaires (anc.) 

Site web www.ennahartv.net [archive] 

Diffusion 

Aire 

Moyen-Orient 

 Maghreb 

 France 

 Canada 

 États-Unis 

Diffusion Satellite, câble, IPTV et web 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Ennahar_TV_(logo_actuel).svg&lang=fr
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Ennahar_TV_(logo_actuel).svg&lang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/576i
https://fr.wikipedia.org/wiki/SDTV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Algeria.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%AFd_Hamdine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bir_Mourad_Rais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
http://www.ennahartv.net/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.ennahartv.net%2F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Arab_Maghreb_Union.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_par_satellite
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_par_c%C3%A2ble
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_IP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Web
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 معهد "إيمار": قناة النهار األولى في الجزائر من حيث نسبة التوغل األسبوعي

 

 
 Région couverte par Ennahar TV. source Own work 28 June 2016 
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Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.877 .882 3 

 

Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

 300 54919. 2.3868 المادي

 300 58638. 2.6914 اللفظي

 300 46772. 2.9123 الرمزي

 

Inter-Item Correlation Matrix 
 

 الرمزي اللفظي المادي  

 667. 708. 1.000 المادي

 763. 1.000 708. اللفظي

 1.000 763. 667. الرمزي

 
Summary Item Statistics 

 

  Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 2.663 2.387 2.912 .525 1.220 .070 3 

Item Variances .288 .219 .344 .125 1.572 .004 3 
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Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Change Statistics 

  
R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

R Square 
Change F Change df1 df2 

1 
.247(a) .061 .039 1.41469 .061 2.712 7 292 .010 

a  Predictors: (Constant النهار،  الدخل عدل مشاهدةمعدل مشاهدة الجزيرة، م، بيعة مشاهدةالنهار ، طبيعة مشاهدة الجزيرةط، الدراسىى المستو الجنس   
b  Dependent Variable  العنف بكافة أشكاله  

 

ANOVA(b) 
 

Model   

Sum 
of 

Squar
es df Mean Square F Sig. 

1 Regression 37.99
6 

7 5.428 2.712 .010(a) 

  Residual 584.3
91 

292 2.001     

  Total 622.3
88 

299       

a  Predictors: (Constant), Constant عدل مشاهدة معدل مشاهدة الجزيرة، م، طبيعة مشاهدةالنهار ، طبيعة مشاهدة الجزيرة، الدراسىى المستو الجنس 
 النهار،  الدخل

 b  Dependent Variable: العنف بكافة أشكاله 

 

Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 8.274 .583   14.196 .000 

 920. 101. 006. 165. 017. الجنس  

 المستوالدراسى  
 

-.027 .094 -.017 -.289 .773 

 011. 2.557- 151.- 098. 252.- الدخل  

عدل مشاهدة النهار م    .240 .134 .107 1.798 .073 

عدل مشاهدة الجزيرةم    .291 .176 .099 1.654 .099 

 527. 634.- 042.- 139. 088.- طبيعة مشاهدة الجزيرة  

 طبيعة مشاهدة  النهار  
 

-.112 .122 -.061 -.917 .360 

a  Dependent Variable: العنف بكافة أشكاله 
 

 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 7.1736 9.4223 7.9904 .35648 300 

Residual -3.96861 4.85727 .00000 1.39803 300 

Std. Predicted Value -2.291 4.017 .000 1.000 300 

Std. Residual -2.805 3.433 .000 .988 300 

a  Dependent Variable   العنف بكافة أشكاله  
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Dependent Variable: هلاكشأ ةفاكب فنعلا

Mean =-1.18E-15
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*1Excluded Variables(c) 
 

Model   Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation Collinearity Statistics 

    Tolerance Tolerance Tolerance Tolerance Tolerance 

 107 .915 -.006 .999.- (a)006.- الجنس 1

 المستوالدراسى  
 الدخل

-.051(a) -.873 .383 -.051 .943 

عدل مشاهدة النهار م    .135(a) 2.366 .019 .136 .983 

عدل مشاهدة الجزيرةم    .122(a) 2.153 .032 .124 1.000 

 1.293 .197 -.075 .996- (a)074.- طبيعة مشاهدة الجزيرة  

 1.381 .168 -.080 .987- (a)079.- طبيعة مشاهدة  النهار   

 الجنس 2
خلالد  

-.003(b) -.046 .963 -.003 .998 

 584 .559 -.034 .928.- (b)034.- المستوالدراسى  

عدل مشاهدة النهار م    .096(b) 1.639 .102 .095 .942 
عدل مشاهدة الجزيرةم    

-.067(b) -1.179 .239 -.068 .994 

 طبيعة مشاهدة الجزيرة  

-.078(b) -1.371 .171 -.079 .987 

a  Predictors: (Constant), الدخل 
b  Predictors: (Constant للمشاهدة    حجم الساعي,

c  Dependent Variable: العنف بكافة أشكاله 
 

 

 

 

                                                           

غيري  الدخل و حجم الساعي ، أظهرت النتائج أن متمن مربع الحوار من نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد  stepwise عندما إستخدمنا *1 
 تفسيرية للنموذج عن باقي المتغيرات األخرى.   للمشاهدة  قد أعطى قوة
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رقم 
 الصفحة

 

 عنوان الجداول

رقم 
 الجدول

 تبانةرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات محاور اإلسإيوضح نتائج معامل بيرسون لقياس  13
 ودرجة جميع العبارات التي يحتويها المحور الذي تنتمي إليه

1 

 2 يوضح درجة إرتباط بنود العنف المادي 15

 يوضح درجة إرتباط بنود العنف اللفظي 15
3 

 4 يوضح درجة إرتباط بنود العنف الرمزي . 16

 5 مصفوفة اإلرتباط لألبعاد الثالث حسب معامل بيرلسون  16

 6 مل الثابت ألفا كرونباخ لقياس ثبات المقياس .يوضح نتائج معا 17

 يوضح بالتفصيل توزيع الفئات العمرية 22
7 

 8 يوضح توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس . 219

 9 يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن أو طول الفئة العمرية . 220
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