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 وغرفان شكر لكمة             
 

 

ّاجلليل اقامرزّ  ػىل ادليل امثناء ّالإسالم بنؼمة ػلينا منّ  اذلي،  وما املقام ىذا اإىل نلوصول ووفقنا،

ليّتوفيق  .راوأ خّأ ول هلل فاذلد،ّتؼاىل ابهلل اإ

 الإرشاف مقبوهل "بوغاممة امؼريبربوفيسورّام" املرشفيّأ س تاذ اإىل والاحرتام وامتقدير اخلاص امشكر

ّوتؼاوهو.ّصدرهةّورحاب امكبري تواضؼو وػىل،ّال طروحةّىذه ػىل

ّامؼملّامنورّوىوّيفّأ هبى ّ"ةّاحملرتمكتور ّادلّوشكرّكام بنّغامرّسؼيد "ّػىلّحرصياّيفّأ نّيرىّىذا

ّحةل.

ّامسديد ّهصاحئوّوػىلّامؼملّىذاّاجنازّيفّمسامهتوّػىلندلكتورّ"صالحّفالقّشرب "ّّّاملوصولامشكرّ

ّوتوجهيناّتكوينناّػىلّسيرواّاذلينّال ساتذ ّلكّووشكرّّ.وتوجهياتوّػليناّهباّيبخلّملّاميتّامقميةّومؼلوماتو

 .س تااموالتصالّجبامؼةّغبدّاذليدّابنّابديسّّبّالإػالمّػلومّقسمّأ ساتذ ّوخاصة

ّبلكمةّوموّامؼملّىذاّلإجنازّمناّواملساػد ّامؼونّيدّمدّ ّمنّمجيعّاإىلّوامشكرّالامتنانّبؼباراتّهتوجوّكام

ىل،ّطيبة  .امنورمؼملّااّىذىّرّيمّال صدقاءّأ وّامؼائةلّمنّسواءّوامنصيحةّاملشور ّمناّقدمّمنّلكّواإ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ىداء           ّاإ
 

 

ّىلاّإأ ىديّىذاّامؼملّّّّّّّ

ىلّهورّحيايتّاإىلّمنّربتينّّوويحّّوّر ّانرتّدريبّوأ ػاهتينّابدلػاءّيفّلكّصال .ّأّ هبعّاحلنانّاإ

ّّ..حفظياّهللاّوأ طالّيفّمعرىاّوشفاىاّمنّامسقماحلبيبةّّأ يم

اإىلّمنّمعلّبكدّيفّسبيلّتوفريّلكّوسائلّامراحةّيلّاإىلّمنّػلمينّمؼىنّامكفاحّوأ وصلينّ

ىلّماّأ انّػليوّ ّيكررهّامزمنّرمحوّهللاّوأ انرّقربهّّاذليّمنّامكرميأ يباإ

ىلّقّر ّاماايلّأ طالّهللاّيفّمعرهّزويجغيينّّ واإ

ىلّابينّوس نديّ ّصييبّغبدّامودودّاإ

ىلّابنيتّاماامية ّماريةّحض ّّاإ

ّوفقيمّهللاّوأ انرّدروهبمّوأ خوايتّخويتاّإولكّ

ّاحلبيبتنيّخدجيةّمقريّ ّ.ادصوريةّغقّواإىلّمنّمجؼتينّهبمّاحليا ّوموّنلحظاتّصديقيت 

ّ

ّخدجيةّطوابل
ّ

ّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



هتدؼ ىذه الدراسة العلمية إٔب الكشف عن مدل اعتماد فئة الشباب على : الدراسة ملخص
اٞتزائريُت، من عرض ١تضامُت قناة الشركؽ نيوز ُب مراقبة احمليط السياسي كحركة السياسيُت 

كتقييم ىذه الفئة األداء القناة فيما يتعلق بالقضية خاصة كأف القنوات  إخبارية سياسية شائكة
اإلخبارية الوطنية مثبل الشركؽ نيوز، تواجو عدد من التحديات اليت تعوؽ مسَتهتا كتنعكس سلبا 

دصداقية، ععف اإلعبلـ سيررة قيم بشكل أك بآخر على مضموف ما يقدـ: منها الرقابة، أزمة ا١ت
إعبلمية ال تواكب معريات العدصر، إعافة إٔب التحديات التكنولوجية، ٢تذا ٬تدر كصف حجم 
التأثَتات اليت ٖتدثها القناة ُب ظل ىذه الظركؼ، ككذا معرفة دكرىا ُب ترتيب أكلويات القضايا 

سرب آراء الشباب ٤تل الدراسة كالذين لدل الرأم العاـ عينة الدراسة من خبلؿ  الراىنة  السياسية
الراىنة اٞتزائرية  لديهم اىتمامات سياسية كميوالت معرفية خاصة فيما يتعلق بقضايا السياسة

ا١توالية أك ا١تعارعة( كمعرفة دكر الربامج ذات ) كمستول ا١تعرفة السياسية لديهم، كٖتركات السلرة
  الراىنة. م العاـ عن تلك القضايا السياسيةالرابع السياسي ُب تشكيل صورة ذىنية لدل الرأ

 ؛؛ طلبة اٞتامعةالراىنة القضايا السياسية متابعة ؛القنوات اإلخبارية اٞتزائرية :الكلمات المفتاحية
  القضايا السياسية. ؛برامج قناة الشركؽ نيوز

Abstract: This scientific study aims to reveal the extent of the youth’s 

dependence on Chorouk News channel in monitoring the political 

environment and the movement of Algerian politicians, in terms of presenting 

political implications news contents and evaluating this category’s 

performance of the channel in relation to the issue, especially since national 

news channels, for example, Al Chorouk News, face a number of challenges 

that impede its path and are reflected negatively in a way or another on the 

content of what is presented: as  censorship, the crisis of credibility, the 

weakness of the media, the control of media values that do not keep pace with 

the current data , in addition to the technological challenges. Therefore, it is 

worth describing the magnitude of the effects that the channel has caused 

under these circumstances, as well as knowing its role in prioritizing the 

current political issues of the public opinion. The study sample is by probing 

the opinions of the youth under study who have political interests and 

knowledge tendencies, especially with regard to current Algerian political 

issues and the level of political knowledge they have, and the authority moves 

(with or against ), and knowing the role of  the political programs in forming a 

mental image to the public opinion of those current political issues. 
Key words: Algerian news channels, follow up the current political issues, 

university students, EChorouk News Channel programs, political issues. 
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 :عامة مقدمة
شهدت الساحة اإلعبلمية اٞتزائرية تنافسا كبَتا بُت القنوات اإلخبارية ا١تتخدصدصة بعد االنفتاح اإلعبلمي 

كمع عو١تة اإلعبلـ العريب كاٞتزائرم خاصة ظهرت مفاىيم ، ـ2012سنة كتشريع اإلعبلـ السمعي البدصرم 
كقاية من ، كأكعاع ثقافية كسياسية جديدة تعُت على اإلعبلـ احمللي ا١تتخدصص رصدىا كتوعيحها للجماىَت

 بالقواعد السياسية كحدكدىا االندصهار ُب ثقافة اآلخر كالتبلعب بالعقوؿ اٞتزائرية الشابة خاصة فيما يتعلق
االسًتاتيجي. كهبذا زادت التوقعات الشعبوية كالنخبوية كاإلعبلمية ُب رفع سقف اٟترية اإلعبلمية كالتعبَت عنها إٔب 

كىذا شكل عغرا  ، 1مستول يسمح لؤلفكار مهما بلغ تررفها بالتعبَت عن نفسها كالسعي إلقناع ا١تشاىد برؤيتها
  نقرة اليت استغلتها القنوات اإلخبارية ا١تتخدصدصة كا٠تاصةكبَتا على القنوات اٟتكومية الوطنية كىي نفسها ال

ككذا ، الرجاؿ كالنساء، الشباب كلعبت دكرا ُب استقراب أكرب قدر من ا١تشاىدة من ٚتيع الفئات  )ا١تراىقُت
 النخبة من اجملتمعوغَتىا من الفئات األخرل...( .

ـ من بينها 2014ت أىم القنوات اعتمادىا عاـ لقد تعزز دكر القنوات اإلخبارية  احمللية كثَتا بعدما أخذ
ذلك ألهنا أقرب إٔب االحًتافية )من ، قناة "الشركؽ نيوز" كاليت ًب أخذىا  على غرار اإلخباريات األخرل كمثاؿ

كٔتا أف الوظيفة األساسية للقنوات اإلخبارية ىي التنمية كالتوعية السياسية فإهنا ٗتدصص أكربحجم  (.اٞتانب التقٍت
 لؤلخبار السياسية لتأدية دكرىا السياسي كمدصدر يستقي منو الفرد معلوماتو السياسية اليت ٯتكن أف ينتج زمٍت

كُب ىذا اإلطار تكوف  القنوات اإلخبارية قد ، عنها:تعديل أك توجيو أك صناعة إتاىات أك إلغاءىا أحيانا أخرل
كهبذا تكوف قد قامت ، عفة حجمها كنوعهاأحاطت ٚتهورىا با١تعلومات حوؿ قضية سياسية ما من خبلؿ مضا

 بقولبة الرأم العاـ حو٢تا بأم صفة من صفات تشكيلو.
فالقنوات اإلخبارية جزء ، كمن خبلؿ استخدامها كقنوات للتوعيةالسياسية كنشر األفكار الدصحيحة ُب ىذا الدصدد

أكرب لقول كتيارات سياسية ال يتجزأ من اٟتياة السياسية ُب أم بلد عندما تعرب عن آراء كمدصاّب أكسع ك 
 .2كاجتماعية

فتزايدت أ٫تت القنوات اإلخبارية ُب اٞتزائر خاصة بعد األحداث السياسية ا١تعقدة األخَتة كخاصة منذ         
ـ كقد لوحظ من طرؼ 2018اإلعبلف عن العهدة الرابعة كا٠تامسة للنظاـ السابق كبعدىا اٟتراؾ الشعيب سنة 

ة كطيدة بُت حجم التغرية ككيفية معاٞتتها ٢تذه القضايا كاألحداث ا١تتعلقة هبا كإتاىات الباحثُت أف ىناؾ عبلق
اٞتمهور كتشكيل معارفو السياسية ٨توىا.كىذا قد أثار حفيظتنا العلمية من أجل البحث ُب ا١توعوع كتوصيفو 

لقنوات اإلخبارية كتوجيو كُب ىذا جاء ىذا البحث ليدرس عبلقة ا، على منهج يسمح بتوعيح الظاىرة للباحثُت
كذلك من خبلؿ تقسيم الرسالة إٔب ٣تموعة من ، الرأم العاـ الربليب اٞتزائرم ٨تو القضايا السياسية الوطنية الراىنة

                                                           
 .8، ص2009 ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، مدصر، ة الواقع والطموح دراسة ميدانية مقارنة،اإلخباريات الفضائية العربي ،ىالة إٝتاعيل بغدادم -1

، اجمللة ا١تدصرية لبحوث الرأم العاـ، اجمللد الثا٘ب، العدد األكؿ، دور الصحافة المصرية في المشاركة السياسية لدى قادة الرأيٚتاؿ عبد العظيم،  -2
 .162، ص2001مارس -يناير
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كذلك  ،الفدصوؿ النظرية كا١تيدانية من أجل اإلحاطة با١توعوع من كل جوانبو ا١تنهجية كالنظرية ككذا التربيقية
 .حسب

كأسباب اختيار ا١توعوع كأ٫تيتو ، و طرح مشكلة الدراسة كالتساؤالت الفرعية كفرعياهتاإطار منهجي: ًب في
كٖتديد العينة كا١تعاينة ، ككذا ٖتديد ا١تفاىيماإلعبلمية كالسياسية، الزمنية كاٞتغرافية ةحدكد الدراس، كا٢تدؼ منو

 البحث ىذا رية اليت يستند عليها ٖتليلكا٠تلفية النظ، كمراحل إعدادىا كٖتديد أداة ٚتع البيانات، ك٣تتمع البحث
 كعرض كتقييم الدراسات السابقة.

 ًب تقسيمو إٔب ثبلثة فدصوؿ: إطار نظرم
الفدصل األكؿ: ًب التعرض فيو إٔب ٣تموعة من ا١تفاىيم حوؿ الرأم العاـ  اليت ٚتعناىا من ٥تتلف ا١تراجع العربية 

كما أف ،  كتقسيماتو ىذا ُب ا١تبحث األكؿ من ىذا الفدصل، ةكاألجنبية لئلحاطة با١تفهـو من كل اٞتوانب التفدصيلي
ا١تبحث الثا٘ب يتكلم عن ا١تقومات األساسية ُب تكوين الرأم العاـ كالذم يتحدث عن ٥تتلف العوامل ا١تؤثرة 

 كا١تسببة ُب تشكيل الرأم العاـ.
كٖتدثنا فيو عن ، ارىا ُب اٞتزائرالفدصل الثا٘ب: كتررقنا فيو إٔب ظاىرة القنوات اإلخبارية من نشأهتا إٔب انتش

كترور التقنيات إٔب ظهور الفضائيات ، الفضائيات منذ بداياهتا العا١تية إٔب دخو٢تا اٞتزائر كىذا ُب ا١تبحث األكؿ
 ا١تتخدصدصة اإلخبارية ك تشريع السمعي البدصرم ُب اٞتزائر ككاف ىذا ُب ا١تبحث الثا٘ب.

بلقة بُت القنوات اإلخبارية كتوجيو الرأم العاـ احمللي ٨تو القضايا الفدصل الثالث: كالذم تررقنا فيو إٔب الع
السياسية  كاٟتياة السياسية للرأم العاـ كقد تضمن مبحثُت أك٢تما ٖتت عنواف القنوات اإلخبارية ككظيفة اإلعبلـ 

ن خبلؿ اإلعبلـ السياسي: تضمن مفهـو اإلعبلـ السياسي كالوظيفة السياسية للقنوات اإلخبارية كقوة تأثَتىا م
السياسي على ا١تتلقي.ٍب ا١تبحث الثا٘ب تضمن الواقع اإلعبلمي للقنوات اإلخبارية كإتاىات الرأم العاـ كقد تناكؿ  

أجندة القنوات اإلخبارية كبرا٣تها ٔتقابل أجندة ا١تتلقي ككيف نستريع تكوين ، كيفية صناعة القنوات اإلخبارية
 ٍب تأثَتىا على إتاىاتالرأم العاـ.، شاىدا١تعرفة كالسلوؾ السياسي لدل ا١ت

كعرعنا فيو التحليل الكمي كالكيفي لنتائج الدراسة من ، إطار ميدا٘ب: كتررقنا فيو إٔب اإلطار التحليلي للدراسة
ْتيث ًب تفسَت كٖتليل بيانات الفرعية األكٔب كاليت تبحث ُب عناصر اٞتاذبية ُب قناة ، خبلؿ األداة ا١تستخدمة

 اليت أثارت انتباه ا١تشاىد )عينة الدراسة( ٢تا كسا٫تت ُب تشكيل الرأم العاـ أك توجيهو. «نيوز الشركؽ»
ٍب ًب عرض نتائج ٖتليل كتفسَت بيانتا الفرعية الثانية كاليت تبحث ُب إتاىات عينة الدراسة ٨تو القضايا السياسية 

 .«الشركؽ نيوز»الراىنة  كواقع ككمضموف إعبلمي تبثو قناة 
ا ًب عرض نتائج ٖتليل كتفسَت الفرعية الثالثة اليت تبحث ُب اختبلؼ مستول تأثَت الربامج ُب قناة كم

 على الشباب اٞتامعي من اختبلؼ السمات الدٯتغرافية لكل مفردة من عينة الدراسة. «الشركؽ نيوز»
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 «الشركؽ نيوز»بُت مشاىدة قناة كبعدىا تأٌب نتائج ٖتليل كتفسَت الفرعية الرابعة اليت ترمي إٔب دراسة العبلقة 
 كمستول التأثَت على االٕتاىات حوؿ القضايا السياسية الوطنية الراىنة.

كما ًب عرض خبلصة كاستنتاجات عامة ا٠تاصة بتحليل الفرعيات كعرض النتائج العامة ا١تتوصل إليها ُب 
 األخَت.



 

 

 ةــــــللدراس يــار المنهجــــاإلط
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 المنهجي: اإلطار
 إشكالية الدراسة .1

اٞتماىَتم أ٫تية قدصول ُب ٚتيع اجملاالت كا١تيادين كمنها اٟتقل السياسي ١تا ٢تا  االتدصاؿتكتسي كسائل 
من قدرة على التأثَت ُب إتاىات اٞتماىَت كتشكيل سلوكهم السياسي كتنشئتهم سياسيا كتزكيدىم ا١تستمر 

إذ أف تعدد القنوات ، كىي الظاىرة اليت ٓب تكن اٞتزائر ُب منأل عنها، 1با١تعلومات اليت تتناكؿ بيئتهم السياسية
الفضائية هبا خاصة ا١تتخدصدصة منها اليت تقدـ نشرات إخبارية كبرامج حوارية ذات مواعيع سياسية بالدرجة 

كىذا ما أدل إٔب تعدد أنواع ا١تضامُت كأساليب ا١تعاٞتة للقضايا ا١تختلفة ُب قوالب صحفية ٝتعية مرئية ، األكٔب
رب من كل أقرار الوطن ال سيما بعد سن قانوف السمعي البدصرم على قنوات خاصة متخدصدصة ٘تتهن نقل ا٠ت

كإنشاء سلرة عبط القراع النإتُت كغَت٫تا من القوانُت كا٢تيئات ا١تندصبة كغَت ا١تندصبة عن االنفتاح اإلعبلمي بعد 
ا جلبت إليها إحدل مواليد ىذا االنفتاح بعدم اٞتزائرية «الشركؽ نيوز»كتعترب قناة ، ـ21العشرية الثانية من القرف

انتباه حيز كاسع  من اٞتمهور احمللي كوهنا تنقل مشاكل كمعاناة أفراد اجملتمع بشىت طبقاتو كفئاتو عمن فقرات 
 كأركاف سياسية متعددة.

جدال حوؿ طرؽ طرحها لقضايا سياسية ىامة  « الشركؽ نيوز»فقد أثارت ا١تمارسة اإلعبلمية لقناة 
ككيفية كحجم تأثَتىا ُب ، ب كالفاعلُت ُب ا١تشهد السياسي حوؿ السلرةكالدصراعات كالتجاذبات بُت األحزا

كمدل قدرهتا على تشكيل ىذا الرأم إزاء القضايا كا١تواعيع كسلوكات السياسيُت من ا١تواالة ، الرأم العاـ الوطٍت
َتة لنوايا إذ حاكلت عرض تفاصيل كب، حيث تقـو بدكر قائد الرأم العاـ صنعا كتوجيها كترك٬تا، كا١تعارعة

حكومية متعددة كآليات عملها كمفرزات برا٣تها كحدصائل نشاطاهتا كفق  كأجهزةكأىداؼ شخدصيات حاكمة 
 مواجيز إخبارية.، برامج حوارية، قوالب كمواد إعبلمية مشلت: نشرات األخبار

لتكثيف  كْتكم أف ا١تواعيد السياسية على غرار الكثَت من القضايا السياسية أ٫تها السلرة تعد فرصة
الرسائل ا١توجهة ك٘تريرىا عن كثب بغية إحداث التأثَت ا١تنشود كصنع الرأم العاـ ٨تو القضايا كا١تواعيع كفق ما 
ٮتدـ التوجو العاـ للمؤسسات اإلعبلمية كأجنداهتا الفكرية كالسياسية كاإليديولوجية كغَتىا... فقد ركزت الشركؽ 

اليت  2017الشعبية ا١تتوالية منذ  االحتجاجاتليت تعترب أكٔب ٤تراهتا على القضايا السياسية الوطنية الراىنة ا
إال أف ، أعقبت مساعي اإلصبلحات السياسية ُب الببلد من طرؼ بعض النخبويُت كالعارفُت با٠تبايا السياسية

م شعبو  انفجارعن عهدة خامسة من طرؼ الرئيس ا١تقاؿ عبد العزيز بوتفليقة أجج الوعع كأدل إٔب  اإلعبلف
فكاف ، سنة من اٟتكم الظآب 20من منرلق أف االنتخابات ٓب تدصبح خيارا بل نظاما كراثيا على مدل ، عظيم

الربقة الكادحة كحىت النخبة كا١تتعلمة حوؿ تأـز  الستنراؽالفضاء ا٠تدصب لتحديد خيارات الشعب كمنرلقا 
ا خاصة كاف القنوات ا٠تاصة ترددت عبدمو صالوعع السياسي ُب الوطن ككاف قياس فعالية الرسالة اإلعبلمية من ع

                                                           
1

-  Ruben  Brent. D, Communication and Human Behavior,  Macmillan publishing company,  New York, 

1984,  p 36.  
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فحاكلت القنوات احمللية ، ُب أكؿ اٟتراؾ خوفا من تعرعها ١تضايقات أكرب من السلرة ُب حالة عدـ ٧تاعة اٟتراؾ
خاصة كأنو ُب أكقات األزمات نكوف ألنفسنا نوع نظاـ كسائل ، اإلخبارية عبط تأثَتىا على اٞتمهور ا١تستهدؼ

كعندما تنتهي األزمة ، ـ األىداؼ الشخدصية بدصورة أفضل كاليت تكوف أكثر أ٫تية ُب حينهاالذم ٮتد االتدصاؿ
 1اليومية كنعيد إنشاء عبلقات اعتمادنا ْتيث تتيح بلوغنا أىدافنا اليومية. االتدصاؿفإننا نعود إٔب نظم 

إذ تعمل على نقل ، القناة ىذا كقد كجد الرأم العاـ اٞتزائرم نفسو ُب تضاربات عديدة بُت التناقض الذم تررحو
 كنقدىا من جهة أخرل.، أخبار السلرة كالًتكيج ٢تا من جهة

اٞتزائرية بدافع اٟتدصوؿ على كمن جانب آخر فقد أشارت الدراسات السابقة إٔب زيادة التعرض للقنوات اإلخبارية 
مدل اعتماد ىذه الفئة على كلذا ال بد من الكشف عن ، معلومات كمراقبة البيئة السياسية من طرؼ فئة الشباب

ُب مراقبة احمليط السياسي كحركة الشخدصيات اٟتاكمة اٞتزائرية كتقييمها ألداء القناة فيما « الشركؽ نيوز»قناة 
كاجهت حينها عددا « الشركؽ نيوز»خاصة كأف القنوات اإلخبارية الوطنية مثبل ، يتعلق بالقضايا السياسية الوطنية

أزمة ، سَتهتا كتنعكس سلبا بشكل أك بآخر على مضموف ما يقدـ مثل: الرقابةمن التحديات اليت تعوؽ م
  إعافة إٔب التحديات التكنولوجية، سيررة قيم إعبلمية ال تواكب معريات العدصر ،ععف اإلعبلـ، ا١تدصداقية

 ترتيب ٢تذا يتوجب الوقوؼ عند حجم التأثَتات اليت ٖتدثها القناة ُب ظل ىذه الظركؼ ككذا معرفة دكرىا ُب
أكلويات القضايا السياسية لدل الرأم العاـ ٔتا فيو الشباب من خبلؿ سرب آراء ىؤالء الذين ٯتلكوف اىتمامات 

كالترلع إٔب التدقيق ُب دكر الربامج ذات ، سياسية كميوالت معرفية خاصة فيما يتعلق بقضايا االنتخابات كالسلرة
هور عن تلك األطراؼ كالشخدصيات ا١تنتمية للقضايا السياسية الرابع السياسي ُب تشكيل صورة ذىنية لدل اٞتم

الوطنية الراىنة من خبلؿ عرعها بدصور ٥تتلفة عمن فقراهتا ا١تتعددة ُب طابع إعبلمي تتم فيو مناقشة كتبادؿ 
التساؤؿ كمن ىنا ٬تدر بنا طرح ، ٦تا٭تيل بدكره إٔب التأثَت ُب ٚتهور ا١تشاىدين كتشكيل إتاىاهتم، األفكار كاآلراء
 الرئيسي التإب:

على تشكيل اتجاىات الطلبة الجزائريين نحو القضايا السياسية « الشروق نيوز»ما مدى تأثير برامج قناة 
 الوطنية الراىنة؟

 التساؤالت الفرعية للدراسة: .2
  للقضايا السياسية الوطنية؟ « الشركؽ نيوز»ماىي عناصر اٞتاذبية ُب تناكؿ قناة 
  ٨تو القضايا السياسية اٞتزائرية كواقع ككمضموف إعبلمي تبثو ( عينة الدراسة)ُت اٞتامعي رلبةلا إتاىاتماىي

 ؟«الشركؽ نيوز»قناة 

                                                           
، القاىرة، 5طالثقافية،  لبلستثمارات، ترٚتة: كماؿ عبد الرؤكؼ، الدار الدكلية نظريات وسائل اإلعالمملفُت ؿ. ديفلَت كساندرا بوؿ. رككيتش،  -1

 .422، ص2004
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   ىناؾ فركؽ ذات داللة إحدصائية ُب إتاىات الرلبة عينة الدراسة ٨تو القضايا السياسية بداللة النوع ىل
 كا١تؤىل العلمي ؟

 القضايا السياسية الوطنية؟ حوؿ االٕتاىات ستول التأثَت علىىل ىناؾ عبلقة بُت مشاىدة القناة كم 
 الفرضيات .3
من خبلؿ أساليب العرض  الرلبة اٞتامعيُتُب تشكيل الرأم العاـ لدل « الشركؽ نيوز»سا٫تت برامج قناة  -1

 ُب الربامج اٟتوارية. ةا١تعركعة خاصكاٟتوار كاللغة ا١تستعملة ُب ا١تناقشات اٟتادة 
السياسية  كفق األجندة عرض ا١تواعيع ا١تتعلقة بالقضايا السياسية الوطنية بشركؽ اإلخبارية قامت قناة ال -2
 .(عينة الدراسة) لجمهورل

القضايا السياسية الوطنية بداللة النوع كا١تؤىل  الدراسة ٨تودالة إحدصائيا ُب إتاىات الرلبة عينة توجد فركؽ  -3
 العلمي.

السياسي  الرأم إتاىاتكمستول التأثَت على « الشركؽ نيوز»قناة مج بُت متابعة برا ارتباطيةتوجد عبلقة  -4
 حوؿ القضايا السياسية الراىنة. الرلبة اٞتامعيُتلدل 

 أىمية الدراسة .4
الشركؽ » ٫تية الدراسة إٔب كوهنا دراسة تربيقية تعٌت بدراسة ا١تناخ العاـ للقناة ا١تختارة ُب الدراسةأتعود 

على ا١تستول احملليفي ظل الضغوطات اليت تعيشها القنوات اإلخبارية ُب اٞتزائر من كل ككيفية تأثَتىا « نيوز
السياسة الداخلية كالضغوطات السياسية ا٠تارجية ككذا ٪تط ا١تلكية كمدصادر ، إدارية، اٞتوانب عغوط مهنية

امنت مع اٟتراؾ الشعيب فضبل عن التضييق اإلعبلمي أثناء فًتة األزمات اليت تز ، ا١تعلومات كاألخبار ا١تتاحة
 االىتماماتالشباب ذكم اعتمادمن أجل معرفة مدل  اخًتناىااٞتزائرم عد السلرة منذ سنة من اآلف اليت 

 كاالنفتاحأف الواقع اإلعبلمي اٞتزائرم  باعتبار، السياسية حوؿ ا١تواعيع السياسية على القنوات اإلخبارية الوطنية
إعافة إٔب الترور  لتأثر كالتأثَت لدل ا١تتلقُت اٞتزائريُت خاصة عينة الدراسةعلى السمعي البدصرم غَت من مبلمح ا

اإلخبارم الذم شهدتو الساحة اإلعبلمية احمللية ُب اآلكنة األخَتة كالتنوع ُب الفقرات اإلخبارية يستحق الدراسة 
ما خلق تبعات  حيث أف ترورات األحداث أصبحت تنقل ٟتظة بلحظة من مراكز األحداث إٔب اٞتمهور كىذا

1األخبار استقاءعليها ُب  اعتمادىمكتأثَتات ٥تتلفة على أجندة الرأم العاـ عينة الدراسة كمدل 
. 

كقلة الدراسات اليت تقيس الرأم العاـ حوؿ ، كذلك حداثة ظاىرة القنوات اإلخبارية ا١تتخدصدصة ُب اٞتزائر -
أىم العوامل اليت تتمحور حو٢تا الدراسة من أجل ٪تاط ا١تشاىدة كطبيعة تأثَتىا على ا١تضامُت كاف من بُت أ

القناة من قياس الرأم العاـ ا٠تاص بعينة الدراسة كالوقوؼ على الفجوات اإلعبلمية اليت ٖتدثها أثناء  استفادة
 األحداث السياسية ا٢تامة ُب الببلد ".

                                                           
 .14، ص2009، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، مدصر، اإلخباريات الفضائية العربية الواقع والطموح دراسة ميدانية مقارنةبغدادم،  ىالة إٝتاعيل -1
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تو املية اإلعبلمية اليت تقـو هبا ىأ٫تية اٞتمهور ا١تدركس كالعينة اليت اختَتت للدراسة من أجل عبط أكرب للع -
كطريقة عرعها للمضامُت السياسية اليت هتم الفئة الشابة كترويرىا أدائها ُب ظل « الشركؽ نيوز»القناة الفتية 

كاٟتفاظ على نسبة ا١تشاىدة العالية ٢تا خاصة ُب ، التنافس احملتدـ بُت القنوات اإلخبارية ا١تتخدصدصة ُب اٞتزائر
ألم قنوات أجنبية أخرل نقل ا٠ترب مثل القنوات الفضائية الوطنيةك٢تذا  نال ٯتكاسية احمللية كاليت ا١تناسبات السي

للمحافظة « الشركؽ نيوز»القنوات اإلخبارية خاصة  وىاتستغبلؿ نتائجها من طرؼ اتكمن أ٫تية الدراسة ُب 
للمشاىد الوُب  إرعاءة اإلعبلمية على نسبة ا١تشاىدة كزيادهتا كأف تكوف كبداية لتحديد معآب أخرل للعملي

 اإلعبلمية . االحًتافيةٚتهور آخر كاف فيما مضى ال يهتم ٔتضامُت قنوات الزالت ٓب تغص ُب  كاستقراب
أ٫تية التعرؼ على القضايا السياسية اليت يتعرض ٢تا الشباب اٞتامعي من خبلؿ الربامج اإلخبارية بقناة  -
 .السياسية م ٨تو القضاياآرائه إتاىاتكرصد « الشركؽ نيوز»
نتائج الدراسة لكي تكوف منرلق أكقاعدة لدراسات مستقبلية تكوف فيها  أ٫تية٫تية األكادٯتية فتتمثل ُب أما األ -

ف اجملاؿ التكنولوجي اإلعبلمي ُب ترور دائم فقد أخرل كترورات أخرل ُب اجملاؿ اإلعبلمي خاصة ك أمتغَتات 
كإثباتات لنفس النتائج أ اجملاالت اإلعبلمية كدراسات تارٮتية أك مقارنة نتائجها ُب شىت استغبلؿ٘تكن من 

ككذا إعافة عمل آخر إٔب ا١تكتبة اٞتزائرية كباألخص مدرسة مستغاٖب لئلعبلـ ، ا١تتحدصل عليها ُب ىذه الدراسة
 مثل الفايسبوؾ خرلاألحوؿ ا١تواعيع اليت بدأت تتواٗب عنها األنظار ُب اآلكنة األخَتة بسب اٟتوامل اإلعبلمية 

 اْب. كالتويًت..
 أىداف الدراسة. 5

نرمح من خبلؿ ىذه الدراسة إٔب ٖتقيق أىداؼ مسررة مسبقا كاليت ًب ٖتديدىا من خبلؿ الدراسة 
كًب عبرها طبقا ١تشكلة الدراسة ا١تدصاغة أعبله لتوعيح أىم النقاط ا١تراد الوصوؿ إليها خاصة  االستربلعية

تسهيل عملية البحث كتلخيص الدصورة اإلٚتالية ١تا يدكر ُب ذىن الباحث من أفكار يريد  للقارئ كالرلبة من أجل
 كمن خبلؿ ىذا ًب ٖتديد ا٢تدؼ الرئيسي للدراسة كاآلٌب:، ٖتقيقها كيتم قياسها بعد ذلك

  االىتماماتذكم ) الشباب  اٞتامعي اٞتزائرم إتاىاتاإلجابة عن إشكالية الدراسة من خبلؿ البحث ُب 
كمعرفة أ٫تية كدكر ، جنوب، كسط، غرب، شرؽ، من خبلؿ رصد أراء الرلبة من ٥تتلف مناطق الوطن (سياسيةال

ُب توجيههم ٨تو األفكار كالعناكين ا١ترركحة ُب الربامج « الشركؽ نيوز»القنوات اإلخبارية اٞتزائرية خاصة 
فة أ٫تية كقيمة الرأم العاـ لدل القناة كمعر ، السياسية كاإلخبارية اليت تناكلت القضية ٤تل الدراسة من جهة

فضبل عن ذلك فإف ىذه الدراسة تعٌت بفئة الرلبة الشباب ، اإلخبارية ا١تختارة ككذا القضايا السياسية
السياسية كاليت تعٌت ىذه القناة بتنويرىا كفقا ألبعاد القضية من خبلؿ تغرية إخبارية تتسم  االىتماماتذكي

أف الساحة اإلعبلمية على شاشة التلفاز مليئة بالفضائيات اإلخبارية ا١تتخدصدصة  باعتبارقة با١توعوعية كالتوازف كالد
٦تا جعلنا نركز على أىم القنوات اإلخبارية اٞتزائرية لتقييم العمل اإلعبلمي هبا من خبلؿ أراء اٞتمهور كإجاباهتم 
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تتناسب مع البيئة اٞتزائرية « ركؽ نيوزالش»إعافة إٔب ىذا فإف قناة ، ُب ىذه الدراسة حوؿ القضايا السياسية
كليدة بيئتهم احمللية تنقل ا٠ترب أكال بأكؿ ٦تا يدفع إٔب القياـ  باعتبارىاٚتهورىا  اىتماـكٚتهورىا كاليت حازت على 

حيث ٓب تتم إجراء دراسات أكادٯتية مكثفة حوؿ القنوات ، بدراسة علمية حوؿ برا٣تها كالوقوؼ على كاقعها
إطبلقا ٕتاىلها حىت كإف   نال ٯتكحىت كإف كانت القناة جديدة ُب عهد ا١تمارسة اإلعبلمية ، زائريةاإلخبارية اٞت

م نرور قنواتنا من خبلؿ قيامنا بدراسات حو٢تا سواء نقدا أك أ كانت قناة مبتدئة عمبلٔتبدأ تروير الذات كاآلخر
 إتاىاتلى دكر الربامج  اإلخبارية ُب تشكيل ٫تية البالغة للبحث ُب التعرؼ عكصفا عاما فقط كمن ىنا تظهر األ

 الرأم العاـ كمدل تأثَتىا ُب  الرلبة الشباب عينة الدراسة.
  الشركؽ نيوز»تسعى الدراسة إٔب التعرؼ على أراء عينة الدراسة حوؿ الربامج اإلخبارية ا١ترركحة فيقناة »

على ىذه القناة  اعتمادىاكمدل ، 2019-2018كا١تتبنيةللقضايا السياسية الوطٍت خاصة ُب الفًتة األخَتة
كبرا٣تها ُب التزكد با١تعارؼ السياسية حوؿ القضايا السياسيةاٞتزائرية الراىنة من خبلؿ عرض الرأم كالرأم اآلخر 
أك التحركات السياسية للسلرة كالشخدصيات السياسية كخاصة ا١تناقشات كاٟتوارات اٟتادة ُب بعض برامج القناة 

 منها. خاصة اٟتوارية
  العينة ٨تو القضايا السياسية   إتاىاتُب تشكيل « الشركؽ نيوز»رصد دكر الربامج اإلخبارية اليت تقدمها قناة

 كدرجة تأثَتىا على العينة ٤تل الدراسة.، الوطنية  اليت تعرعها
  لسياسية اليت ُب تكوين الوعي السياسي حوؿ القضايا ا« الشركؽ نيوز»معرفة العبلقة بُت مشاىدة برامج قناة

 ُب اٞتزائر . الشبابشاىدىا ي
 حدود الدراسة.6

يتفق ٚتلة الباحثُت على كجود  ٣تاالت رئيسة ُب توعيح حدكد ك٣تاالت الدراسة كىيكاآلٌب: اٟتدكد         
منية اليت إغفا٢تا بأم حاؿ من األحواؿ ١تدل أ٫تيتها ُب توعيح ا١تنرقة كالفًتة الز  نال ٯتكحيث ، اٞتغرافية  كالزمنية

 أجريت فيها الدراسة مع العينة ا١تنتقاة ٠تدمة موعوع البحث.
ف نكوف  قد أحرنا بكل ا١تناطق اٞتغرافية أمنرقة البحث  اختيار: حاكلنا من خبلؿ الحدود الجغرافية - أ

من  جريت  ىذه الدراسة على  عينة من الرلبة اٞتامعيُت الشبابأكقد ، اٞتزائرية لتعمم نتائج البحث فيما بعد
ككانت ، غرب، شرؽ، جنوب، جامعات ا١تناطق اٞتغرافية األربعة: مشاؿ اخًتناْتث ، (35+ إٔب18-سن )

كجامعة تلمساف ، شرقا جيجلجامعة ، جامعة األغواط جنوبا، اٞتامعات كالتإب: جامعة اٞتزائر العاصمة مشاال
إال أننا حاكلنا ، البحث ُب منرقة كاحدة غربا. فتكوف النتائج أكثر موعوعية كدقة بدال من اٟتدصر الضيق لعينة

كالوقوؼ على ٣تريات البحث العلمي ، لضماف توزيعها كتسليمها بشكل دقيق االستماراتجاىدا التنقل كتوزيع 
 .للتمثيل األنسب ٞتامعة كاحدة من كل جهة جغرافية اختيارناكىذا ما يربر ، بكل موعوعية
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ا١تذكرة فإف الزماف ا١تعٍت ُب ىذه الدراسة ىو الفًتة اليت ٘تت فيها  : كفقا ١تا جاء ُب عنوافالحدود الزمنية  - ب
التغَتات السياسية ُب اٞتزائر من حراؾ شعيب كثورة عد النظاـ السياسي الذم كاف قائما من التسعينيات لنكوف 

ا١تتوالية اليت   السياسية  باألحداثف عينة الدراسة كانوا على نظرة شاملة أتاـ با١توعوع إعافة إٔب  احتكاؾعلى 
كىي ، إٔب يومنا ىذا 2019حددنا الفًتة الزمنية من بداية السنة ، نذاؾ كلنرصد أكرب ٖتليل للوععآكانت ٕترل 

السياسية بُت الكتل السياسية كالشعب كتركيز القنوات اإلخبارية على نقل كل  االحتداماتا١تدة اليت بدأت فيها 
على  االستمارةم أكال بأكلو٤تاكلة توجيو األنظار الشابة إليها. كًب تقسيم األخبار كالتحركات  إٔب الشعب اٞتزائر 

 إٔب هناية الشهر نفسو. 2019ديسمرب  20من ابتداءالعينة ٤تل الدراسة 
 التحديد المفاىيمي للدراسة .7

العلمي كاألكادٯتي الذم ينتمي إليو  اإلطار٨تاكؿ ُب ىذا اٞتانب ا١تفاىيمي ٖتديد كل مفهـو حسب 
ٔتوجب أف الدراسة يتكامل فيها جانبُت كاعحُت من حيث ا١تفاىيم يتمثبلف ُب السياؽ اإلعبلمي كالسياؽ 

 ٖتقيقا ألىداؼ البحث . ، السياسي لكي ٭توز كل مفهـو على ٖتديد كعبط يليق بنسقو الذم ينتمي إليو
 المفاىيم اإلعالمية:

 االٕتاىات.، الرأم العاـ، القنوات اإلخبارية، الدكر
على كسائل اإلعبلـ  االعتمادُب ىذه الدراسة بتحديد ا١تقدصود بالدكر ٔتا ذىبت إليو نظرية  التزمنا: ورالد   - أ

فيقدصد بو الدكر الوظيفي الذم ٖتققو الربامج ، تشكل اإلطار النظرم اٟتاكم إلجراء ىذه الدراسة باعتبارىا
القضايا السياسية الوطنية الراىنة ٨تو  معي اٞتزائرمالرالب اٞتاُب تشكيل إتاىات «الشركؽ نيوز»اإلخبارية بقناة 

من خبلؿ رصد ما ٖتقق بالفعل لدل ٚتهور ا١تشاىدين ، 2019كهناية  2018 ُب الفًتة احملددة بُت سنة
كما ستكشف عنو نتائج إجراء الدراسة  ا١تيدانية ُب عبلقتها بنتائج الدراسة التحليلية. ،  الشباب عينة الدراسة

اليت تقـو هبا برامج قناة  1لك ًب تعريف الدكر إجرائيا بأنو ٣تموع توقعات األفعاؿ )التأثَتات(على ذ كبناءن 
 ُب تشكيل إتاىات ا١تراىقُت ٨تو القضايا السياسية اليت تعرعها.« الشركؽ نيوز»
 
 
 
 
 
 

                                                           
، دراسة ميدانية، ا١تؤ٘تر العلمي التاسع، دور الصحف المستقلة في تشكيل اتجاىات الشباب الجامعي نحو قضايا الفسادرباب رأفت اٞتماؿ،  -1

 .355، ص2003ية اإلعبلـ، جامعة القاىرة، مايو اٞتزء األكؿ، كل
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 الفضائيات اإلخبارية:  - ب
ا١تقعرات ا٢توائية كاألقمار  تشارانكقد ظهرت بعد ، ىي عبارة عن كسائل تقنية حديثة ٘تتهن نقل األخبار

ا١توجات الدصاعدة من احملرات األرعية  ٍب  استبلـالدصناعية اليت تدعى بوسيلة الوسائل فهو متعدد الوظائف مثل 
 تغَت تردداهتا كيتم إرسا٢تا إٔب احملرات األرعية مرة أخرل.

 خبارية:اإلفهو ينقسم إٔب قسمُت: الفضائيات كالفضائيات ، كللتفدصيل ُب ا١تفهـو
 تقنية  استخداـكمع ، حد التقنيات اٞتديدة كاٟتديثة اليت حدثت ُب ٣تاؿ اإلنتاج التلفزيو٘بأىي  أوال: الفضائيات:

S.N.G ترددات  اليت تتعامل تقنية ىذه ا٠تدمة مع األقمار الدصناعية لسهولة ٛتلها إٔب كل مكاف ٔتوجب نقل
إعبلمية للقنوات  كبذلك تضيف خدمات، بلت السياسية كغَتىالنقل التغريات اإلخبارية كالتحلي كاستقباؿبث 

 الفضائية كخاصة آنية اٟتدث.
 ثانيا: الفضائيات اإلخبارية

 كىي أحد أىم القنوات الفضائية ْتيث تستقرب الفئات العمرية ا١تهتمة بالسياسة كاألخبار احمللية :اصطالحا
 ككل اجملاالت: السياسية بالدرجة األكٔب، ة كغَتىا من األخباركتعتمد على نقل األخبار احمللية كاإلقليمية كالدكلي

كتتميز ببث برا٣تي إخبارم أم معظم ، خباركغَتىا من األ، الثقافية الرياعية كاالجتماعية، االقتدصاديةاألخبار 
غَتىا ك برامج حوارية أك برامج سرب آراء ا١تواطنُت ك أ سواء كانت نشرات إخبارية، برا٣تها ذات طابع إخبارم

كىي تبث إرسا٢تا  كهتدؼ بذلك إٔب إرساء نوع إعبلمي متخدصص يهدؼ إٔب نشر الثقافة ا١تتعمقة كا١تتخدصدصة
على مدار الساعة ١تواكبة اٟتراؾ كا١تنافسة القوية ُب ٣تاؿ صناعة األخبار خاصة ُب ظل ٖتوؿ اإلعبلـ إٔب صناعة 

 .1مبدأ ا٠تدصخدصة كانتشار )افًتاعا(تستهدؼ الربح بعد ٖترره من السيررة اٟتكومية 

كتعد القنوات اإلخبارية قنوات متخدصدصة كوهنا ٗتتص مضامينها كطبيعة ا٠تراب اإلعبلمي فيها بنوعية 
خبار كالربامج اإلخبارية كىي تبث إرسا٢تا على مدار الساعة ١تواكبة اٟتراؾ كا١تنافسة على ا٠ترب ٤تددة كىي األ

بسلعنة الثقافة اإلعبلمية كيعرفها ا١تندصف العيارم: بأهنا  سمىكالسبق الدصحفي كصناعة األخبار ُب ظل ماي
ا١تواجيز اإلخبارية كالربامج اإلخبارية أم أهنا ، "القنوات ا١تتخدصدصة ُب األخبار من خبلؿ مواعيد قارة للنشرات

2."ا٠ترب مادة أكلية باعتمادىاتقـو أساسا على إرساء كظيفة اإلعبلـ 
 

ٚتلة الربامج اليت ٖتمل ُب مضامينها: التحليبلت اإلخبارية اليت على أساسها كتقدـ ىذه القنوات اإلخبارية 
ا١تقاببلت كالتحقيقات من ، ا١تناقشاتك برامج األحداث اٞتارية القائمة على تقدٯتاألحاديث ، الشرح كالتفسَت

                                                           
 .41، ص 2006، 1ط القاىرة،، دار اإلٯتاف للرباعة، القنوات المتخصصة، أنواعها، جمهورىا، بحوثها وأخالقياتهاعاطف عدٕب العبد،  -1
 .14، صمرجع سابقا١تندصف العيارم، ٤تمد عبد الكاُب،  -2
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اليت تقدـ الرأم  اريةعن القضايا اٞتارية لتدعيم الفهم اإلخبارم لدل ا١تشاىد كذلك التعليقات اإلخب موقع اٟتدث
 .1كتبدم كجهات النظر ا١تختلفة إزاء األحداث

تعترب الفضائيات اإلخبارية ٣تموعة القنوات اٞتزائرية ا١تتخدصدصة كاليت ٘تتهن نقل ا٠ترب بشىت قوالبو  إجرائيا:
الشركؽ عاـ  مع قناة النهار ٍب بعدىا قناة 2012كقد بدأت ُب الظهور منذ سنة ، الدصحفية إٔب ا١تواطن اٞتزائرم

بعد تشكيل سلرة الضبط للسمعي البدصرم كتفعيل قانوف السمعي االعتمادكمؤخرا حازت على براقة  2014
٘تت على ٣تتمع  استربلعيةبعد دراسة « الشركؽ نيوز»ُب ىذا البحث قناة  اخًتناكقد ، 2014البدصرم عاـ 

خاصة بعد  ل القنوات ا١تتخدصدصة ُب اٞتزائركتعد قناة الشركؽ قناة رائدة ُب الوسط اٞتزائرم من أكائ، البحث
كتبث ٣تموعة من الربامج اإلخبارية اليت  ا١تختارة للدراسة« الشركؽ نيوز»إصدار باقة قنوات الشركؽ منها قناة 

 اقتدصادية تنقل األخبار احمللية بالدرجة األكٔب كتركز على األخبار السياسية أكال بأكؿ إعافة إٔب اجملاالت األخرل:
 رياعية. ، ثقافية، دينية، عيةاجتما

كمن أكثر الربامج مشاىدة ىي نشرات األخبار ا١تتواصلة كالربامج اٟتوارية اليت تتناكؿ مواعيع سياسية شائكة هتم 
 اٞتمهور ا١تهتم.

 الرأي العام:   -2
 ر اٟتديثُب العدص استخدامو سلرتو كشاع كاختربت قدٯتا اليوناف مدف عرفتو فقد، قدٯتة ظاىرة ىو :اصطالحا

األ٫تية  على العاـ كعلى الرغم من اتفاؽ العلماء كا١تفكرين الرأم قرف القرف ىذا على رلقيي  أصبح البعض أف حىت
 ُب إ٬تاد تعريف موحد لو كمن تعاريفو مثبل: اختلفوا فقد، البالغة لو

و مسألة من ا١تسائل اليت ٨ت االجتماعية اجملموعة نفس ُب األعضاء الناس إتاىات ٣تموعة "دكب "تعريف :أجنبيا
 .2تقابلهم

ذلك "عاطف عدٕب العبيد" ُب كتابو الرأم  أكرد يعرفو كما االتدصاؿ ُب ا١تختدصُت أحد أف التعاريف العربية: ومن
العاـ كطرؽ قياسو ىو الفكرة السائدة بُت ٚتهور من الناس تربرهم مدصلحة مشًتكة إزاء موقف من ا١تواقف 

 .3لة من ا١تسائل العامة اليت تثَت اىتمامهم أك تتعلق ٔتدصاٟتهم ا١تشًتكةأكتدصرؼ من التدصرفات أك مسأ
إال أف مي العبد اهلل حاكلت  صياغة تعريف شامل ُب معجمها حوؿ الرأم العاـ كالتإب: تعبَت اٞتماعة أك اجملتمع 

وعع ٮتدصو أك قضية هتمو اك اٞتمكهور العاـ عن رأيو كمشاعره كأفكاره كمعتقداهتوإتاىاتو ُب كقت معُت بالنسبة ١ت
 4أك مشكلة تؤرقو.

                                                           
 .21، ص2007، 1ط القاىرة،، دار الفكر العريب، زيونية في عصر البث الفضائيصناعة األخبار التلفهنى عاطف العبد،  -1
 .12، ص2000، ، دار اإلٯتاف للرباعة كالنشر، القاىرةالرأي العام وطرق قياسوعاطف عدٕب العبد،  -2
 .15، ص نفسو المرجع -3
، بَتكت، 1، دار النهضة العربية، طعربي لتوحيد المصطلحاتالمعجم في المفاىيم الحديثة لإلعالم واالتصال المشروع المي العبد اهلل،  -4

  .171، ص2014
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القضايا السياسية  حوؿ( عينة الدراسة)ىو ٣تموعة اآلراء كا١تواقف اليت تدصدر عن الشباب اٞتامعي  إجرائيا:
كيتمحور ا٢تدؼ من مدصرلح الرأم العاـ ُب الدراسة ىو تبيُت كفاءة الرأم العاـ عينة الدراسة ُب ، الوطنية الراىنة

كاليت  ٗتللتها عديد  2019إٔب  2018الوطٍت الراىن ُب الفًتة ا١تمتدة ما بُت يل الوعع السياسي مناقشة كٖتل
القضايا الوطنية ككذا البحث ُب سريرة العينة عن رأيها ُب ىذه ، القضايا السياسية ا١تهمة على الدصعيد الوطٍت

 .ةا٢تام ةالسياسي ىذه األحداثُب إطار «  الشركؽ نيوز»التوعية السياسية اليت ٘تدىا قناة ا١تهمة ك 
 1:االتجاىات -3

ال يقتدصر على ٣تاؿ من البحث  استعمالوف أكاسع جدا ذلك  االٕتاىاتلكلمة  2إف اٟتقل الدالٕباصطالحا:
 كاالتدصاؿأنو أثر من آثار تلقي كسائل اإلعبلـ  اإلعبلميُتيعتربه الباحثُت  كاالتدصاؿدكف غَته ففي علـو اإلعبلـ 

فهناؾ النظريات التقليدية كاٟتديثةفالتقليدية مثل نظرية  االتدصاليةة من النظريات اليت تفسر العملية كتعرفو ٣تموع
كاٟتديثة مثل ٪توذج إعماؿ العقل كنظرية اٟتكم ، ا١تعرُب االتساؽالوظيفية كنظرية ك ، التعلم كالنظرية اإلدراكية

 م العاـ.أكغَتىا من النظريات ا١تفسرة ٟتراؾ الر  االجتماعي
 غَت مرئية يتم تعلمها كتغيَتىا. استجاباتىي:  االٕتاىاتأف  أفًتض( Doopيقوؿ دكب )

اليت تبٌت  االجتماعيةتنظيم مكتسب عن طريق التفاعل أك بالتنشئة  االٕتاهبأف  (Rockich) شيكيقوؿ ركك
حيث يلعب دكر التعليم أك متعلم ، العميقة ا١تًتسبة ُب الوجداف مع العواطف كاالنفعاالتالنفسية  االستعدادات

حُت تنسجم كتتوافق معتقدات الفرد مع ا١توقف  االستمراراليت تأخذ صفة  االٕتاىاتدكرا بالغ األ٫تيةُب تكوين 
كنظرا لوجود عدة تعريفات ٢تذا ا١تفهـو تتفاكت دقتو كمشوليتو كفقا للعناصر  3نزعة أك حادث، الذم يقفو إزاء فكرة

 لبلتدصاؿ.رية إعبلمية مفسرة ا١تستدعاة لتحديده حسب كل نظ
ْتيث يكاد ينشب ، ( بأنو: إحدل حاالت التأىب العقلي العدصيب اليت تنظمها ا٠تربةAllportكيعرفو ألبورت )

4الفرد ٨تو ا١توعوعات كا١تواقف ا١تختلفة. الستجاباتحىت ٯتضي مؤثرا تأثَتا ديناميكيا عاما كموجها  االٕتاه
 

                                                           
مفردىا إتاه كرد ُب لساف العرب ما يلي: إتو ٕتو يتجو ٔتعٌت إتو كليس من لفظو ألف إتو من لفظ الوجو كليس ٤تذكفا من إتو كتقى  تاىاإت -1

لت كجوىو كأما ٕتاه فأصلو كجاه قاؿ كقد إتهنا كأحاؿ على ا١تعتل كُب حديث صبلة يتقي إذ لو كاف كذلك لقيل ٕتو األزىرم ُب ترٚتة، قاؿ أ٫ت
 .480، ص 13، ج ذكره بقمرجع س ،رمنظو  ابنا٠توؼ كطائفة ٕتاه العدك أم مقابلتهم كالتاء فيو بدؿ من كاك أم ٦تا يلي كجوىهم: أنظر 

أف استعما٢تا ال يقتدصر على ٣تاؿ من البحث دكف غَته، بل ىي ذات ارتباط كثيق  إتاىات" أك "ا١تواقف" كاسع جدا، ذلكاٟتقل الدالٕب لكلمة " -2
أنظر: ٤تمد آيت ، ، حيث ٯتثل مفهوما جد مركزماالجتماعيبكل من الفيسيولوجيا، علم النفس العاـ، السوسيولوجيا، األنًتكبولوجيا، كذا علم النفس 

 .59-58صص ، دس، 1كالنشر، ط ةا١تغربية للرباع، الرباط، الشركة يا المجال الوجدانيالقيم والمواقف، بيداغوجموحي، عبد اللريف الفاريب، 
، واالتدصاؿالبحثي كالتنظَتم ُب علـو اإلعبلم لبلٕتاهركيزة أساسية  لباعتباره ٯتثُب ىذه الدراسة،  لبلٕتاىاتكىو العلم الذم ننرلق منو ألجرأةمفهومنا 

غرض الوقوؼ على طبيعتها كحاالت نفسية بعلـو آثار كسائل اإلعبلـ، فيحاكؿ تفكيك عناصرىا كٖتليل كظائفها ذلك أنو يهتم أساسا ٔتا تعتربه ىذه ال
 ٤تدد. اجتماعيُب إطار سياؽ 

 .184ق، ص 1422، 1، اٞتزائر، دار اللساف العريب، طواالتصالمصطلحات اإلعالم خضَت شعباف،  -1
4 - Allport.G.W, Attitudes in hand book of social sychology,  New York, 1983, p 68. 
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كما يتدصوره الباحثوف   لبلٕتاهبتقدٙب تعريف ٬تمع ا١تبلمح األساسية  2008كقد قاـ عبد اللريف خليفة سنة 
 للقياـ بأفعاؿ معينة استعدادهسلوكهأك ، معارفو، بأنو: عبارة عن نسق أك تنظيم ١تشاعر الشخص، االجتماعيوف

 .االٕتاهكيتمثل ُب درجات من القبوؿ كالرفض ١توعوعات 
ا١تثَتات العديدة اليت تدصدر عن اتدصالو بالبيئة اليت ينتمي إليها كاال٪تاط كعليو فاالٕتاىات ىي حدصيلة تأثر الفرد ب

 1الثقافية كالًتاث اٟتضعرم لؤلجياؿ السابقة كما أهنا مكتسبة كليست فررية.
ُب حيز نسقي إعبلمي فكاف  االٕتاهإف ٣تموعة التعريفات السابقة دفعت الباحث إٔب تأطَت مفهـو  إجرائيا:

يدفع  ا١تنظمة اليت تنتج حالة من التأىب النفسي كا١تعرُب ا١تكتسب االستجابات٣تموعة  ىو التعريف كاآلتي:
معلومات تدكر حوؿ أحداث القضايا السياسية ( معارعة، ٤تايدة، تأييد)قرارات تتجو ٨تو  الٗتاذٔتوجب حدكثها 

ت اإلخبارية الفضائية مثل قناة الوطنية الراىنةمن خبلؿ ٣تموعة الربامج اإلخبارية السياسية اليت تعرعها القنوا
سواء قدمت ىذه ا١تعلومات ٔتحتول ىذه الربامج ُب صيغة آراء أك عبارات أك كجهات ، اٞتزائرية« الشركؽ نيوز»

 نظر.
كجدا٘ب كحركي للرالب اٞتامعي ، بأنو كل نزكع معرُب (ُب ىذا البحثاالٕتاه )من كل ذلك ٨تدد مفهـو  كانربلقا

 حياؿ التعرض ٢تذا النوع االٕتاهاكؿ معرفة ٨تإذ ، ا السياسية الوطنيةالراىنة كمضموف إعبلمياٞتزائرم حياؿ القضاي
 من ا١تضامُت.

 الطلبة الجامعيين:
فهم شر٭تة شباب من ا١تثقفُت يتمركزكف ُب ، الرالب اٞتامعي ىو ا١تتمدرس باٞتامعة التعريف اإلصطالحي:

 .2ا١تؤسسات التعليمية اٞتامعية
عبد الرزاؽ ُب دراستو للقيم لدل الشباب اٞتامعي ُب مدصر أف الرالب اٞتامعي ىو اٟتاصل على  ككما قاؿ ٤تمد

الثقافة األكادٯتية من اٞتامعة تؤىلهم للقياـ عند التخرج  بدكر كظيفي ُب اجملتمع يستريعوف من خبللو ٖتمل 
 .3مسؤكلية القيادة كالبناء كالتنمية كيعد أغلبهم شباب

كنقدصد ، ١تن أكملو دراستهم ُب سنوات متأخرة 35سنة إٔب + 18مٍت للرالب اٞتامعي من كيًتاكح العمر الز 
 بالرالب الرالب كالرالبة ُب اٞتامعات اٞتزائرية الذين ينتموف إٔب ٥تتلف الفركع كالكليات فيها.

 35إٔب +سنة  18يًتاكح سنهم من ، ىو كل متمدرس باٞتامعات اٞتزائرية من ذكر كأنثىالتعريف اإلجرائي: 
طلبة ، طلبة جامعة جيجل، كحددنا ُب ىذه الدراسة طلبة أربع جامعات من ٥تتلف جهات الوطن األربع سنة

                                                           
 18ص مرجع سبق ذكره،مي العبد اهلل،  -1

  .238، ص 1996، القاىرة، 1، دار الفجر للنشر كالتوزيع، طدور وسائل اإلعالم في تقديم القدوة للشباب الجامعيسحر ٤تمد كىيب،  -2
، كلية الًتبية، جامعة شباب الجامعة في مصر ومتغيرات القرن الحادي والعشرين القيم لدى٤تمد عبد الرزاؽ إبراىيم كىا٘ب ٤تمد يونس موسى،  -3

  .4ص ،2003 مدصر،بنها، 
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ُب كل التخدصدصات ا١توجودة شرط متابعتو  طلبة جامعة اٞتزائر العاصمة.، طلبة جامعة األغواط جامعة تلمساف
 لقناة الشركؽ النيوز كميوالت سياسية يقر هبا.

 اسية:المصطلحات السي
 القضايا السياسية: -3

لة كجود ٣تموعة من ا١تشكبلت اليت اأما ُب ح، جرل العرؼ على أف لكل مشكلة سياسية حل: اصطالحا
كبالتإب تعد ، ف كل مشكلة ال يتم حلها تتحوؿ عرب تقادمها إٔب قضيةأكما   1، يدصعب حلها فتدصبح قضية

ية أعم كأمشل من ا١تشكلة فقد تتضمن قضية سياسية  ما كالقض، ا١تشكلة نواة أم قضية سياسية أك غَت سياسية
كينتج عن أية قضية مشكبلت أخرل كفقا ألطراؼ القضية كأبعادىا اقتدصادية كانت أـ  ، أكثر من مشكلة

ف ا١تشكبلت السياسيةعبارة عن أحداث سياسية أل، اجتماعية أك صحية أك غَتىا من أنواع كتدصنيفات ا١تشكبلت
كلذا فكل من ا١تشكبلت كالقضايا السياسية تقـو باألساس على أحداث ، سياسية قضيةتعقدت فأصبحت 

على النحو اآلٌب:لقد عرؼ ، كالقضايا السياسية السياسيةكىذا ما يربر مزج بعض الباحثُت بُت األحداث  سياسية
ة إخبارية عكس القضايا اليت ٖتتوم علة تغري، األحداث بأهنا كقائع ٤تددة الساحة كالوقت 1977(showشو)

خرل أشار أمن جهة 2.مًتاكمة لسلسلة من األحداث ا١تتدصلة اليت تقع ُب أكقات ٥تتلفة تندرج ٖتت فئات أكرب
حيث ٗتدـ األحداث قضية معينة أك ٖتاكؿ ، بعض الباحثُت إٔب صعوبة التفرقة أحيانا بُت كل من اٟتدث كالقضية
إال أف ، 3نوع من األ٫تية على اٟتدثكسائل اإلعبلـ ربط بعض األحداث بقضية معينة إلعفاء 

تقـو بو كسائل  الذميرل أف ىذه التفرقة عركرية ألهنا تفرقة بُت ما أٝتاه بالدكر السليب ( Beckerبيكر)
أف  (Becker) ُب حُت يرىبيكر، اإلعبلـ ُب نقل األحداث كالدكر اإل٬تايب ٢تذه الوسائل ُب طرح القضايا

فظهور قضية ما يرجع ُب أحياف كثَتة إٔب مواجهة اٞتمهور 4، كجهات النظرالقضية تتضمن صراعا ٗتتلف حولو 
، إلحدل ا١تشاكل كمرالبتو بتحرؾ اٟتكومة ٟتل ىذه ا١تشكلة لعدـ كجود رعاء ٚتاىرم بالنسبة للحلوؿ ا١ترركحة

مور أأف القضية ىي كجود صراع بُت ٣تموعتُت أك أكثر حوؿ  (Job waldaar) كىذا ما يعزز رؤيةجوبوالدر
كما ٬تب أف ال نغفل إمكانية أف تشَت ٣تموعة من 5، إجرائية أك ملموسة  تتعلق بتوزيع األدكار أك ا١توارد

 6.األحداث إٔب كجود قضية ما

                                                           
مقابلة شخصية بينو وبين الدكتور أشرف كالعلـو السياسية، جامعة القاىرة،  االقتدصادس قسم العلـو السياسية بكلية ئير السيد عبد ا١ترلب غاٖب،  -1

 .08/01/2008ػػػ:ل ا١توافق االثنُتيـو  قادوس،
2

- Vincent T. Covello, risk communication: anenerging area of health communication research, 

communication yearbook. Voll.15, 1992, p 462. 
3
-Miller,J.D, The impact of the Challenger Accident On public Attitudes Toward The Space program, vol, 

12, 1998,  p  .321  
4

 - Becker .L. B, reflecting on Metaphors, communication yearbook, vol 14, 1997, p 343. 
5
  - Rogers E, M ET DEARING. J.W. 1988.OP.Cit. p566. 

 .82، 81، ص 2008 قاىرة،، ال، دار غريب للرباعة كالنشر كالتوزيععلم النفس السياسي والرأي العامعبد اللريف ٤تمد خليفة،  -6
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كينروم على عديد من ا١تشكبلت السياسية ، القضية السياسية ىي موعوع يقـو على أحداث سياسية إجرائيا:
ترور األحداث ا٠تبلفية  كتتناكلو نتيجة، على ٚتهور ا١تشاىدين« شركؽ نيوزال»تعرعو الربامج اإلخبارية بقناة 

٥تتلفة كآراء  رنظفيمثل موعوع جدٕب يتسع لتقدٙب كم من ا١تعلومات السياسية ا١تتضمنة بعرض كجهات ، حولو
 1.متباينة حوؿ أسبابو أك حلوؿ مقًتحة لو

 . نوع الدراسة:8
ذلك الهنا هتتم ٔتعرفة رجع الدصدل حوؿ الوقائع كاألحداث ، سات الوصفيةتنتمي ىذه الدراسة إٔب الدرا        

كيهدؼ ىذا النوع من  -كما ًب ٖتديد ىذه الوقائع ُب ىذا البحث بالقضايا السياسية الوطنية  -اليت ٖتيط بو 
أك ، عينةالدراسات الوصفية إما إٔب التعرؼ على خدصائص ٚتاعات أك ظاىرة معينة  أك التبؤ بأحداث كإتاىات م

اكتشاؼ عبلقة بُت متغَتات اك التعرؼ على موع معُت من اٞتمهور يتبٌت إتاىات ٤تددة إزاء شيء ما اك قضية 
 ك فكرة ما أك رأم ما.أما 

اليت هتدؼ إٔب كصف كقائع ًب ٚتعها بناءا على أسس علمية لتفسَت ٣تموعة من  كما تعرؼ البحوث الوصفية
 .2ن ٖتليلها كتدصنيفها كتعميم نتائجها كاإلستفادة منهاا٠تدصائص كالوصوؿ إٔب نتائج ٯتك

كتأسيسا على ما سبق هتدؼ ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على ٚتهور القنوات اإلخبارية اٞتزائرية مثل قناة الشركؽ 
كما ال تقف الدراسات نيوز كاكتشاؼ العبلقة بُت متغَت ا١تشاىدة كاإلٕتاىات ا١تتبناة من طرؼ نفس العينة.

ية عند حدكد الوصف كالتشخيص بل تتجاكز ذلك إٔب كصف العبلقات السببية الغراض اكتشاؼ اٟتقائق الوصف
فقد ًب ٚتع بيانات ىذه الظاىرة كتدصنيفها كتسجيلها كتفسَتىا كٖتليلها كاستخبلص النتايج  .3ا١ترتبرة كتعميمها

 4اليت ٯتكن أف تبٌت عليها فركض ايضاحية ٢تذه الظاىرة
 ة:منهج الدراس -9

من خبلؿ خروات كاعحة ك٤تددة ًب ، إف ا١تنهج ىو اإلسًتاتيجية ا١تتبناة ُب لتحقيق أىداؼ الدراسة           
 اختيارىا مسبقا.
كما أنو يعتمد ُب الدراسات   للوصوؿ إٔب األىداؼ ا١تراد التوصل إليها. الوصفي منهج المسحكقد ًب اعتماد 

ٚتع البيانات كا١تعلومات عن الظاىرة ٤تل الدراسة كمعرفة ٥تتلف  الوصفية باعتباره ٪توذجا معياريا ٠تروات
كما يعترب أيضا أحد أشكاؿ ا٠تاصة ّتمع ا١تعلومات عن حالة األفراد كسلوكهم كإدراكهم كمشاعرىم ،  جوانبها

 . 5كإتاىاهتم
                                                           

 .53، ص2005 مدصر، ، الدار ا١تدصرية اللبنانية،اإلعالم ومعالجة األزماتحسن عماد ا١تكاكم،  -1
  .38-28ص ص ،1991 ،1ط القاىرة،، القاىرة، دار الفكر العريب، إشكاليات البحث العلميانشراح الشاؿ،  - 2
  .153، ص1، ط2000 القاىرة،، عآب الكتب، عالميةالبحث العلمي في الدراسات اإل٤تمد عبد اٟتميد،  -3
  .33، ص 2016، 1، ا١تكتب العريب للمعارؼ، مدصر، طالبرامج اإلخبارية ورأي عام المراىقين نحو قضايا األمن القوميأشرؼ قادكس،  -4

  .158، ص2000 ،مرجع سبق ذكره٤تمد عبد اٟتميد،  -5
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١تسح الوصفي للكشف ككينتمي ىذا البحث إٔب ْتوث الرأم العاـ اليت تعترب من أكثر اجملاالت إستخداما ١تنهج ا
 عن التأثَتات الناٚتة عن التعرض للمواد اإلعبلمية .

 ألف ٣تتع البحث كبَت كال نستريع البحث ُب مفرداتو بدصفة مشولية المسح بالعينةكبوجو خاص ًب اعتماد منهج 
امعة من شرؽ ج :كقد ًب اختيار عينة من الرلبة اٞتامعيُت من كل جامعة تنتمي إٔب جهة اليت تقع فيها جغرافيا

جامعة من مشاؿ اٞتزائر كاألخرل من اٞتنوب اٞتزائرم لتكوف عينة ٦تثلة جملتع ، جامعة من غرب اٞتزائر، اٞتزائر
  البحث.

 الدراسات السابقة:. 8
٨تاكؿ ُب ىذا ا١تبحث عرض بعض الدراسات اليت خدمت توجو ْتثنا سواء كاف ٢تذه الدراسات عبلقة 

الرأم العاـ  إتاىاتشاهبة ٢تا ُب إطار ا١توعوع "دكر الفضائيات اإلخبارية ُب تشكيل مباشرة بالبحث اٞتارم أك م
من بعض النقاط اليت ٓب يتم التررؽ إليها تأصيبل للبحث العلمي كإعافة  االنربلؽحوؿ القضايا السياسية" بغية 

قة مباشرة ٔتوعوعنا إال القليل كألننا ٓب ٧تد دراسات ٢تا عبل، موارد علمية من أجل الرالب ككذا إثراء ا١تكتبات
حاكلنا عرض الدراسات كنتائجها كالنقاط ، خاصة فيما ٮتص دراسات على البيئة اإلعبلمية كالسياسية اٞتزائرية

. االٕتاىاتالفضائيات اإلخباريةتشكيل ، منها من حيث ا١تتغَتات األساسية: الرأم العاـ االستفادةاليت ًب 
ات كثَتة تناكلت ىذه ا١تتغَتات متفرقة لكن ال تدصب ُب نفس ا١تنحى لدراستنا العلمية ىناؾ دراس كلؤلمانة

 االستفادةمنها.خر كل عرض للدراسات السابقة توعيح نقاط اليت خدمت ْتثنا كاليت أمكن آفحاكلنا ُب 
 تناكؿ :دراسة في ترتيب األولويات، الرأي العام المصري والفضائيات بعنواف دراسةال الدراسة األولى:

دراسة مفادىا أف كظيفة القنوات اإلخبارية ىي ، 2008الباحثاف عاطف عدٕب العبد كهنى عاطف العبد عاـ 
كهتميش قضايا أخرل مع مراعاة ، الرأم العاـ من خبلؿ الًتكيز على قضايا معينة إتاىاتالعمل على تشكيل 

كرة البحث ُب تأثَت التعرض للقنوات الدكر الفاعل للعوامل كللمتغَتات الوسيرة.كقد أشارت الدراسة إٔب عر 
هبدؼ الكشف ُب هناية  اإلخبارية على اٞتمهور ا١تدصرم من خبلؿ التعرؼ على ا١تتغَتات اليت ٖتكم ىذه العبلقة

من ، ا١تراؼ عن دكر القنوات اإلخبارية العربية كدكرىا ُب ترتيب أكلويات القضايا لدل الرأم العاـ عينة الدراسة
 ة اإلخبارية ُب ىذه القنوات بأنواعها العامة كا١تتخدصدصة للقضايا ا١تدصرية كالعربية كالدكليةخبلؿ دراسة ا١تعاٞت

كقد حدد الباحث ، كمقارنتها بنتائج الدراسة ا١تيدانية على اٞتمهور ١تعرفة تأثَت ىذا ا٠تراب اإلعبلمي عليو
ضائية العربية من خبلؿ نشراهتا اإلخبارية اليت ٘تنحها القنوات الف االىتماـا١تشكلة البحثية ُب:التعرؼ على درجة 

إعافة إٔب مدل تأثَت أجندة تلك القنوات على ترتيب ، كانت مدصرية أك عربية أك دكلية  لبعض القضايا سواءن 
من خبل٢تا منهج ا١تسح الوصفي  اٍعتيًمدأجندة الرأم العاـ عينة الدراسة ٢تذه القضايا.كقد كانت الدراسة كصفية 

ككذا مسح ا١تضموف لتكوف الدراسة ، ت عن اٞتمهور ا١تشاىد للقناتُت من ٤تافظة اٞتيزة كالقاىرةُب ٚتع ا١تعلوما
الباحثاف أداة  كاستخدـ."MBCا١تتمثل ُب نشرات األخبار ُب القنوات الفضائية العربية"قناة اٞتزيرة ك، أكثر دقة
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لدراسة اٞتمهور عينة الدراسة كقد توصلت  ةاالستمار كأداة ، ٖتليل ا١تضموف للتحليل لنشرات األخبار ُب القناتُت
 إٔب:الدراسة 

 القنوات الفضائية العربية ٍب القنوات  أخبارىم:ف ىناؾ توافق بُت عينة اإلناث كالذكور ُب ترتيب مدصادر أ
 على القضايا العربية كالدكلية كحىت ا١تدصرية. كيرجع االطبلعمن أجل ، ا١تدصرية ٍب ا١تواقع اإلخبارية اإللكًتكنية

ا١تدصداقية  على ىذه ا١تدصادر إٔب: اآلنية ُب تغرية األحداث أثناء األزمات االعتمادسبب ىذا الًتتيب ُب 
 كا١توعوعية.

 بانتظاـمشاىدة النشرات اإلخبارية مساءا ٔتعدؿ نشرة كاحدة على األغلبية من الذكور كاإلناث  كاتفقت 
باب متابعة نشرات األخبار ُب القنوات الفضائية كجاء عن أىم أس، %97خاصة كقت األزمات ُب ا١تنزؿ بنسبة 

السياسية بالدرجة  ةخبار العامة كا١تعرفالعربية ىو متابعة األخبار ا١تدصرية بالدرجة األكٔب ٍب األخبار العربية ٍب األ
األخبار كأىم أنواع األخبار كأكثرىا  تتشاىد بعض من فقرات نشرا %55ف أكجاء ُب نتائج الدراسة ، الثالثة

 ٍب أخبار اٟتوادث.، شاىدة ىي: األخبار السياسيةم
  كجاء ُب الفدصل الثامن للدراسة ا١تيدانية عن دكر نشرات األخبار ُب ترتيب أكلويات القضايا ا١تدصرية كالعربية

أف قضايا األمن ىي أىم األخبار اليت يشاىدىا الرأم العاـ ا١تدصرم سواء األمن ، كالدكلية للرأم العاـ عينة الدراسة
 الغذائي كالبيئي أك األمن الوطٍت بالنسبة للقضايا ا١تدصرية ككذا العربية كالدكلية.

  كأنو يوجد ، %60كبَتة بنسبة   اآلراءكأثبتت الدراسة أف نسبة تأثَت القنوات الفضائية على ا١تواقف كتشكيل
( كترتيب أكلويات تدصادماالق، ا١تستول التعليمي، ا١تستول ا١تعيشي، تغَتات الفردية )سنا١تعبلقة طردية بُت 

القضايا بالقرب كلما كانت متابعتها أكثر كلما كاف التأثَت ُب أجندة اٞتمهور ا١تدصرم  اتسمتكأنو كلما ، اٞتمهور
 .كاالىتمامات االٕتاىاتككاف التغيَت ُب 

 آخر النتائج كقد توعح ُب، باالستمراريةقدرة القنوات الفضائية ُب ترتيب األكلويات للقضايا اليت تتسم  ارتفاع 
األخبار من قناة اٞتزيرة فيما  استقاءالكبَت على  االعتمادللدراسة أف درجة تأثَت قناة اٞتزيرة كاف أكرب بسبب 

 MBCأكثر على قنوات أخرل كتعد قناة  االعتمادأما القضايا العربية فقد كاف ، ٮتص القضايا ا١تدصرية كالدكلية
 .1اكبالتإب كانت أقل تأثَتن  اعتمادناأقل 

اليت ٘تنحها القنوات الفضائية العربية من خبلؿ نشراهتا  االىتماـْتثت ىذه الدراسة مشكلة درجة تقييم الدراسة:
إعافة إٔب دراسة مدل تأثَت ترتيب أجندة ىذه ، اإلخبارية لبعض القضايا سواء الدكلية أك العربية أك ا١تدصرية

لرأم العاـ عينة الدراسة ٢تذه القضايا. نرل بأف الباحثاف كفقا القنوات الفضائية لتلك القضايا ُب ترتيب أجندة ا
حيث تكاملت ، ا١توعوع ككذا ُب طريقة دراسة ا١تشكلة من كبل اٞتانبُت النظرم كا١تيدا٘ب اختيارإٔب حد كبَت ُب 

                                                           
. 2008، 1، دار الفكر العريب للتوزيع، القاىرة، طالعام والفضائيات دراسة في ترتيب األولويات الرأيعاطف عدٕب العبد، هنى عاطف العبد،  -1
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بكبل  ٖتليل مضموف النشرات اإلخبارية كدراسة اٞتمهور ليكونا على إطبلع، األداتُت اليت كظفا٫تا ُب البحث
إال أف ، ا١تؤشرات ا١تيدانية اختياركما أهنما كفقا ُب ،  اٞتمهور كاىتماماتاٞتانبُت:٤تتول النشرات اإلخبارية 

ٓب يكن عادال كوف أف األكٔب قناة متخدصدصة إخبارية بالدرجة األكٔب كالثانية قناة  MBCكلقناة اٞتزيرة   اختيار٫تا
نتائج الدراسة ٓب يكن كاعحا كفاية ٦تا قد يؤدم إٔب تساؤالت كبَتة كما أف  ٖتليلهما ل،  عامة ٖتمل كل الربامج

ف الدراسة انروت على أداتُت إال أنو ٓب يكن ىناؾ ربط بُت نتائج دراسة ٖتليل ا١تضموف أكرغم ، من طرؼ القارئ
رية كبالرغم من أف عنواف الدراسة يوعح بشكل خاص أف النظرية ا١تعتمدة كانت نظ، كنتائج دراسة اٞتمهور

  كلويات أك األجندة إال أف التحليل ا١توجود ٓب نلمس من خبللو إسقاطات كاقعية ١تسلمات النظريةترتيب األ
 من كبل الباحثُت . اتسمت با١توععيةف الدراسة أكلكن رغم ا١تبلحظات الناقدة للدراسة إال 

ككاف لئلطار ا١تيدا٘ب ، ى حد سواءاستفدنا من ىذه الدراسة ا١تتجسدة ُب كتاب من جانبها النظرم كا١تيدا٘ب عل
 من حيث ا١تتغَتات تقريبا خاصة ُب دراسة اٞتمهور أين ًب التررؽ إٔب بعض ا١تتغَتات الوسيرة رباألك االىتماـ

إال  ا١تستول التعليمي السن، االجتماعي، االقتدصادمكاليت ًب الًتكيز عليها كثَتا من خبلؿ الباحثُت مثل اٞتانب 
إذ تررقنا إٔب القنوات اإلخبارية  اكثر ٗتدصدصأنا ُب غٌت عنو ألف ْتثنا ىذا ل القنوات الفضائية كي أف ا١تتغَت ا١تستق

ضم لدراسات اإلعبلـ اٞتديد ككسائل اإلعبلـ اٟتديثة كاليت من عمنها القنوات كىذا ألف دراستنا تي ، بدصفة خاصة
سبة لدراستنا ىذىخاصة كأف القنوات من الدراسة جاءت فكرة التخدصص ُب القنوات بالن فانربلقا، ا١تتخدصدصة

الفضائية اٞتزائرية حديثة عهد ُب اٞتزائر كظاىرة سابقة ُب التلفزيوف اٞتزائرم فبعدما كاف اجملاؿ السمعي البدصرم 
تدفقت القنوات ا٠تاصة كا١تتخدصدصة ُب شىت ، 2012ا على الدكلة أصبحت بعد قانوف السمعي البدصرم حكرن 

كطبقا للدراسة ا١تأخوذ عنها "الرأم العاـ كالقنوات ، «الشركؽ نيوز»خبارية مثل اجملاالت أ٫تها القنوات اإل
كثَتا من   ناكاستفد، الفضائية" جاءت الفكرة ُب دراسة القنوات الفضائية اإلخبارية اٞتزائرية كالرأم العاـ اٞتزائرم

 سلوب الررح ا١تيدا٘ب.أاٞتانب ا١تنهجي خاصة ُب دراسة اٞتمهور ك 
من تأليف ( دراسة ميدانية مقارنة)اإلخباريات الفضائية العربية الواقع والطموحبعنواف  دراسة انية:الدراسة الث

قامت ا١تؤلفة بدراسة ميدانية على عينة من النخبة ا١تدصرية السياسية كاألكادٯتية ، ىالة إٝتاعيل بغدادمالباحثة 
تعرؼ على تقييمها ألداء القنوات اإلخبارية جل الأمن ، كاإلعبلمية لدل دكلتُت ٤توريتُت إعبلميا قرر كمدصر

إٔب جانب ، عليها ُب اٟتدصوؿ على ا١تعلومات االعتمادكمدل ، ا١تتخدصدصة فيما يتعلق بتناك٢تا للقضايا العربية
الباحثة على نظرية  اعتمدتكقد ، التعرؼ على تفضيبلت النخبة للشكل كا١تضموف ا١تبلئم لعرض القضايا العربية

الدصفوة )النخبة(  اعتمادائل اإلعبلـ ٤تاكلة ُب ذلك اإلجابة على اإلشكالية التالية: ما مدل على كس االعتماد
 على القنوات اإلخبارية األجنبية كالعربية كمدصدر للمعلومات ُب حاؿ حدكث أزمة طارئة أك موقف مفاجئ؟

 كٚتهور الدصفوة من باالتدصاؿتدصنف الدراسة عمن الدراسات الوصفية اليت هتدؼ إٔب التعرؼ على القائم 
الفضائيات اإلخبارية  ا١تتابعُت للفضائيات اإلخبارية كاكتشاؼ العبلقة بُت ا١تتغَتات ا١تختلفة ا١تؤثرة على أداء
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كقد سررت ٣تموعة من ، االستقدصاءكقد كظف ا١تنهج ا١تقارف كمنهج ا١تسح مع أداة صحائف ، بشكل عاـ
الباحثة بدصياغتها على  تأجل اإلثبات كالرفض كقد قام منمؤقتة التساؤالت الفرعية ًب اإلجابة عنها ُب فرعيات 

 النحو التإب:
  على القنوات احمللية كالقنوات  االعتمادتعتمد فئة النخبة على القنوات اإلخبارية العربية ٔتعدؿ أكرب من

 اإلخبارية األجنبية ُب حالة كجود أحداث طارئة على الساحة العربية.
 النخبة ُب كل من قرر كمدصر ٨تو التغرية اإلخبارية للقضايا  إتاىاتحدصائية ُب توجد فركؽ ذات داللة إ

 العربية ُب كل من قناٌب اٞتزيرة كالنيل اإلخباريتُت.
 على  االعتمادبُت أفراد النخبة ُب كل من قرر كمدصر ُب اآلثار الناٚتة عن  داللة إحدصائيةفركؽ ذات  توجد

 دصوؿ على ا١تعلومات عن القضايا العربية ا١ترركحة ُب الربامج اإلخبارية.القنوات اإلخبارية ٤تل الدراسة ُب اٟت
  على القنوات اإلخبارية ٤تل الدراسة ككجود أثار معرفية  االعتماددالة إحدصائية بُت  ارتباطيةتوجد عبلقة

 .االعتمادككجدانية كسلوكية مًتتبة على ىذا 
  ا١تؤىل ، ا١تهنة، للمتغَتات الدٯتغرافية التالية) النوعتوجد فركؽ ذات داللة إحدصائية بُت ا١تبحوثُت طبقا

متابعة القنوات ، على القنوات اإلخبارية االعتماد( ُب ا١تتغَتات التالية: معدؿ االجتماعيةاٟتالة ، التعليمي
 اآلثار ا١تًتتبة على القنوات اإلخبارية.، ٨تو التغرية اإلخبارية للقنوات اإلخبارية االٕتاىات، اإلخبارية

عينة عمدية من الدصفوة األكادٯتية  باختيارالفرعيات العلمية ا١تذكورة أعبله قامت الباحثة  اختباركمن أجل 
  مفردة من مدصر 150مفردة بأسلوب التوزيع بالتساكم ) 300كاإلعبلمية كالسياسية ُب مدصر كقرر قوامها 

 ف:أمفردة من قرر( كقد خلدصت الباحثة إٔب نتائج مفادىا  150ك
 :نتائج الدراسة الميدانية على النخبة القطرية والمصرية أوال:
 .أبرزت النتائج أف قناة اٞتزيرة اإلخبارية ٧تحت ُب أف ٗتط لنفسها هنجا إخباريا ٭تظى بالقبوؿ عربيا 
 جكقناة إخبارية لدل لنخبة العربية عموما كالقررية ٖتديدا خار  أف قناة النيل اإلخبارية فشلت ُب ترسيخ نفسها 

سنوات  10فبالكاد تشعر النخب العربية بوجود ىذه القناة رغم مركر ما يقارب ، ٚتهورية مدصر العربية حدكد
تأثَتاهتا ا١تعرفية  احتماؿعلى قناة النيل اإلخبارية يضعف  االعتمادبسبب عدـ ، على بدء البث ا٠تاص هبا

 كالعربية.مقارنة بتأثَتات قناٌب اٞتزيرة ، كالسلوكية كالوجدانية تبدك متواععة
 :الفروض على النخبة اختباراتنتائج : ثانيا
  على القنوات احمللية  االعتمادكرب من أتعتمد فئة النخبة على القنوات اإلخبارية العربية ا١تتخدصدصة ٔتعدؿ

 كالقنوات الفضائية اإلخبارية األجنبية ُب حالة كجود أحداث طارئة على الساحة العربية.
 بة ُب كل من قرر كمدصر ٕتاه التغرية اإلخبارية لقناة اٞتزيرة كقناة النيل لؤلخبار ٗتتلف إتاىات أفراد النخ

 للقضايا العربية.
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 على القنوات اإلخبارية العربية ٤تل الدراسة لدل أفراد النخبة القررية مقارنة بأفراد النخبة  االعتماد ٗتتلف آثار
 اٟتدصوؿ على ا١تعلومات ا١تتعلقة بالقضايا العربية ٧تمت على قناة اٞتزيرة اإلخبارية ُب االعتمادحيث أف ، ا١تدصرية

بينما ٓب ٗتتلف   مقارنة بأفراد النخبة ُب قرر، عنو فركؽ معرفية ككجدانية ٔتعدؿ أكرب لدل أفراد النخبة ُب مدصر
٧تم عنو فركؽ ف التعرض لقناة النيل ا١تدصرية أ ااجملموعتُت. كمعلى القناة لدل  االعتماداآلثار السلوكية الناٚتة عن 

اآلثار الوجدانية ا١تًتتبة على  بينما قررمعرفية كسلوكية لدل أفراد النخبة ُب مدصر ٔتعدؿ أكرب من أفراد النخبة ُب 
 .على قناة النيل لؤلخبار ٓب ٗتتلف لدل أفراد اجملموعتُت االعتماد

  ت اإلخبارية العربية ٤تل الدراسة على القنوا االعتمادبُت  ارتباطيةأتضح من خبلؿ الدراسة أنو ال يوجد عبلقة
على قناة النيل لؤلخبار كاآلثار ا١تعرفية ا١تًتتبة  االعتمادلكن ىناؾ عبلقة بُت ، االعتمادكاآلثار ا١تًتتبة على ىذا 

 .االعتمادعلى ىذا 
  على القنوات اإلخبارية العربية كذلك ككذلك ىناؾ  االعتمادتوجد فركؽ بُت الذكور كاإلناث ُب معدالت

ثبتت الدراسة كذلك أنو ىناؾ فركؽ غَت دالة إحدصائيا ُب أكقد ، فركؽ ُب ا١تتابعة للقنوات اإلخبارية ٤تل الدراسة
ركؽ غَت دالة إحدصائيا فككذلك كجدت  ٨تو التغرية اإلخبارية لكل من قناة اٞتزيرة كقناة النيل لؤلخبار إتاىاهتم

يوجد فركؽ دالة  اكم،  لؤلخبارعلى قناة النيل  االعتمادالسلوكية ُب بُت اجملموعتُت ُب اآلثار ا١تعرفية كالوجدانية ك 
على القنوات اإلخبارية العربية كذلك  االعتمادإحدصائية بُت ٣تموعيت اإلناث كالذكور ُب اآلثار ُب معدالت 

من قناة ٨تو التغرية اإلخبارية لكل  إتاىاهتمكجدت فركؽ غَت دالة إحدصائيا بُت ٣تموعيت الذكور كاإلناث ُب 
على قناة النيل اإلخبارية. إال إنو ثبتت جزئية من  االعتماداٞتزيرة ككل من اآلثار ا١تعرفية كالوجدانية كالسلوكية ُب 

الفرض فيما يتعلق بوجود فركؽ دالة إحدصائيا بُت ٣تموعيت اإلناث كالذكور ُب اآلثار ا١تعرفية كالوجدانية الناٚتة عن 
على كل من قناٌب النيل  كاالعتمادف متغَت ا١تهنة ٭تدث فرقا ُب متابعة اتضح أ اكماٞتزيرة.  على قناة  االعتماد

على  لبلعتماد٨تو التغرية اإلخبارية ككل من اآلثار ا١تعرفية كالوجدانية كالسلوكية  االٕتاهلؤلخبار كاٞتزيرة ككذا ُب 
على القنوات  كاالعتماد تابعةا١تي ُب معدالت قناة اٞتزيرة كالنيل لؤلخبار. كٓب ينربق ذلك على متغَت ا١تؤىل التعليم

٨تو  االٕتاىاتلعينة الدراسة فلم تفرؽ إحدصائيا من خبلؿ البحث فيما ٮتص  االجتماعيةأما اٟتالة ، اإلخبارية
 .االعتمادالتغرية اإلخبارية للقناتُت كاآلثار ا١تعرفية كالوجدانية كالسلوكية الناٚتة عن 

  ود عبلقة ارتباطية دالة إحدصائيا بُت درجة اعتماد النخب العربية على القنوات كآخر نتائج البحث أثبتت كج
 1اإلخبارية العربية كتقييمهم ١تدصداقية ىذه القنوات.

دكلتاف رائدتاف إعبلميا ىاتاف الكتعترب ، قامت الباحثة هبذه الدراسة ُب دكلتُت عربيتُت قرر كمدصر تقييم الدراسة:
كقد  ، الباحث اختيارمن أجل ىذا السبب كاف ، رية كقناة النيل لؤلخبار ا١تدصريةْتكم كجود قناة اٞتزيرة القر

  كانت دراسة مقارنة على عينة عمدية من الدصفوة "األكادٯتية كاإلعبلمية كالسياسية" ُب الدكلتُت ٤تل الدراسة

                                                           
 .2009، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، اإلسكندرية، اإلخباريات الفضائية العربية الواقع والطموح دراسة ميدانية مقارنةىالة إٝتاعيل بغدادم،  -1
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متغَتات البحث  اختيارُب  ةالباحث تلقد أصاب، ٘تثل الدراسة ْتثا ميدانيا مقارنا بُت القنوات اإلخبارية العربية
فكاف ، احذافَتىخاصة كأف الدكؿ العربية كباألخص قرر كمدصر دكلتاف ال تربق اٟترية اإلعبلمية بكل ، بدقة

القوة الناعمة ا١تتمثلة ُب اإلعبلـ كالتعليم كالثقافة كالفنوف ُب تغيَت  تأثَتا١توعوع ىو ٖترم  اختيارا١تغزل من 
ليت تؤدم إٔب مناخ إعبلمي صحي كسليم ينتج إعبلما حرا معاَب يقود اجملتمع إٔب ككذلك العوامل ا، اجملتمعات

 ٖتقيق آمالو كيليب طموحات الشعوب العربية التواقة إٔب ا١تعرفة الرحبة كالنهضة اجملتمعية اٞتادة اليت تقيل العثرات
كغَتىا  كاالقتدصاديةكا١تهنية  جتماعيةاالكبالتإب كانت الدراسة موافقة جدا لثنايا اجملتمع العريب من كل اٞتوانب: 

ىو قضية ا١تقارنة بُت ، نو ما قد يشار إليو ُب الدراسة كليس ما يعيبهاأإال ، من ا١تتغَتات ا١ترركحة ُب البحث ىذا
قد ال تكوف ىناؾ أكجو مقارنة بينهما خاصة كما يعرؼ على النخبة القررية بدخلها اٞتد ، النخبة ا١تدصرية كالقررية

اإلخبارية  االىتماماتعكس النخبة مدصرية اليت تعترب طبقة متوسرة كليست غنية ىذا قد يؤثر على ٚتلة مرتفع 
رة كما نشَت إٔب ا١تقارنة شالباحث لفئة الدصفوة مبا اختيارقد ال نشَت إٔب ، كالربا٣تية لكلتا الفئتُت كل على حدل

 توقعة.كل ا١تؤشرات ا١تا١توعوع  مشل ك ، الفئتُت لدلبُت ٪تط اٟتياة 
ُب أف ىناؾ ، الباحث فهي نتائج كاقعية كعقبلنية كصحيحة إٔب حد كبَت توصل إليهاأما بالنسبة للنتائج اليت 

متغَت اٟتالة  ُب، االعتماد٣تموعة من ا١تتغَتات تتدخل ُب ٚتلة اآلثار ا١تعرفية كالسلوكية كالوجدانية الناٚتة عن 
تكوف   االرتباطيةفالعبلقة ، كثَتا ُب درجة التأثَت التعرض تتدخل كا١تهنة كعادات ا١تشاىدة ككثافة االجتماعية

كاف التأثَت  عليها كبَتة كلما االعتمادكالتإب: كلما كاف التعرض أكثر للقنوات اإلخبارية ككلما كانت درجة 
وات أحسن ككاف تقييمهم ١تدصداقية ىذه القن، كاآلثار ا١تعرفية كالسلوكية كالوجدانية االٕتاىاتكاعح من خبلؿ 

ساعدتنا الدراسة ُب إلقاء نظرة على درجة التعرض للقنوات اإلخبارية العربية من طرؼ عينة من كلقد  ثبت.أك 
كبالتإب كانت الفكرة دراسة عينة من النخبة اٞتزائرية ، النخبة ُب بعض البلداف العربية خاصة ُب كقت األزمات

على القنوات اإلخبارية ا١تتخدصدصة أثناء  اعتمادىمائرية كدرجة كالبحث ُب ترلعاهتا حوؿ القنوات اإلخبارية اٞتز 
القضايا السياسية الوطنية إعبلـ األزمة مثل القضية ا١تختارة ُب دراستنا ىذه " ىما يسماألحداث الرارئة أك 

طبقت على هنا أكرغم ، 2009نشرت على شكل كتاب ُب السابقة ىاتو كبالرغم من أف الدراسة ، "الراىنة
دكلتاف ٥تتلفتاف عن اٞتزائر إال أنو قد تساعدنا بعض ا١تتغَتات كمراعاة بعض الفركؽ ُب النخبة كُب كل  منعينات 

 مفردة منها ُب دراستنا ا٠تاصة.
الفضائيات اإلخبارية واتجاىات األستاذ الجامعي الجزائري حيال عملية  بعنواف دراسة الدراسة الثالثة:

ترل الباحثة ُب ىذه ، لباحثة مناؿ كبور كٖتت إشراؼ عبد النور بن عنًتات هبا قامكاليت  السالم مع إسرائيل
اٞتمهور با١تواد اإلخبارية جعلت من القنوات اإلخبارية ا١تتخدصدصة ا١تدصدر  اىتماـأف التزايد الكبَت ُب  الدراسة

 الىتماـدل بدكره كىذا ما أ، ١تا تتميز بو من عرض للدصوت كالدصورة كاٟتركة األكؿ للمعلومة عن األحداث اٞتارية
كتأٌب ىذه الدراسة كمحاكلة جادة ١تعرفة التأثَت الوجدا٘ب للفضائيات اإلخبارية على األستاذ ، الباحثُت بدراستها
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حيث يتم  اٞتامعي اٞتزائرم حياؿ عملية السبلـ مع إسرائيل باعتبارىا أحد القضايا العامة ذات األ٫تية ا١تتزايدة
تلقُت كأعمق اآلثار اليت ٯتكن حدكثها عليهم ُب عوء ٣تموعة من ا١تداخل النظرية الًتكيز أساسا على إتاىات ا١ت

 اليت اىتمت بكشف كٖتدصيل عبلقتها باسًتاتيجيات كآليات التأثَت ا١تستخدمة ُب ٤تتويات اإلعبلـ موعع الثقل.
كلقت  نوات آنذاؾكقد اىتمت الباحثة بقضية السبلـ مع إسرائيل كوهنا أصبحت ٖتتل ا١تساحة الكربل ُب الق

إقباال كاسعا من ٚتهور كسائل اإلعبلـ الذم يراىا ُب صميم القضية الفلسرينية.إعافة إٔب ىذا فإف للقنوات 
كُب ىذا خدصدصت الباحثة تركيزىا على القنوات ، التلفزيونية تأثَت ُب صنع الرأم العاـ أكثر من أم كسيلة أخرل

فئة األساتذة ١تا  اختياركقد ًب ، ذ اٞتامعي اٞتزائرم إزاء ىذه العمليةاإلخبارية كدكرىا ُب تشكيل إتاىات األستا
 االجتماعييفًتض منها من اطبلع أكفر كمتابعة أكثر ١تستجدات األحداث كالقضايا الساخنة بفعل مركزىا 

مدت التحليل كالتقييم.كاعت، بالتفسَت كمستواىا العلمي الذم ٭تتم  عليها التحدصيل اٞتيد للجديد كمبلحقتو
دكر القنوات اإلخبارية ُب تشكيل  وما ىالباحثة على منهج ا١تسح الوصفي لئلجابة على اإلشكالية التالية: 

 األستاذ اٞتامعي اٞتزائرم حياؿ قضية السبلـ مع إسرائيل؟ إتاىات
 من التساؤالت اليت من شأهنا توصيف التساؤؿ الرئيسي: ةوعمكتفرعت ىذه اإلشكالية إٔب ٣ت

 كأ٪تاط مشاىدة األستاذ اٞتامعي للقنوات اإلخبارية؟ ماىي عادات -1
كما ىو دكرىا ُب التوعية حيا٢تا من كجهة نظر ، كيف تتناكؿ الفضائيات اإلخبارية عملية السبلـ مع إسرائيل -2

 العينة ا١تستهدفة؟
 إزاء إسرائيل كعملية السبلـ كواقع ككمضموف إعبلمي؟ إتاىاهتمماىي  -3
 ؟االٕتاىاتة ُب تشكيل ىذه ىل سا٫تت القنوات اإلخباري -4

 كحددت الباحثة ٣تموعة من الفرعيات كإجابات أكلية عن التساؤالت ٘تثلت ُب:
 األستاذ اٞتامعي اٞتزائرم حياؿ عملية السبلـ مع إسرائيل. إتاىاتسا٫تت القنوات اإلخبارية ُب تشكيل  -1
 .إتاىاتويد مواقفو كتؤ  يعتمد األستاذ اٞتامعي على القنوات اإلخبارية اليت تدعم -2
 مستول ا١تعرفة، للمبحوثُت ككل من حجم التعرض توجد عبلقة دالة إحدصائيا بُت ا١تتغَتات السوسيولوجية -3

 .كإدراؾ أسلوب معاٞتة الفضائيات اإلخبارية للقضية ٤تل الدراسة
عوع عملية عينة األساتذة اٞتامعيُت ١تا كاف لفئة الشباب من إقدصاء كلي حوؿ مشاركتها ُب مو  اختياركقد ًب 

الباحثة أساتذة جامعة  كاختارتككجود إطبلع شامل حوؿ القضية من طرؼ العينة ا١تختارة.، السبلـ مع إسرائيل
باتنة أ٪توذجا كخدصت ُب ذلك كل أستاذ جامعي ٭تمل أم صفة مهنية ُب اٞتامعة سواء كاف أستاذ متعاقد أك 

                ماسًت أك دكتوراه، العلمية )ليسانسصنف )أ( أك )ب( مهما كانت رتبتو مساعد أك ٤تاعر ستاذ أ
-2009كًب البحث ُب ىذه العينة خبلؿ السنة الدراسية ، بوالية باتنة امعةاٞت أك بركفيسور( كُب كل ٗتدصدصات

 مفردة.  790على  استبانة. كقد ًب توزيع 2010
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 لفها كسائل اإلعبلـ على ا١تتلقي فتغيَته توصلت الدراسة النظرية إٔب أف االٕتاه أعمق اآلثار اليت ٯتكن أف ٗتكقد
 كالرأم.، الدصورة، أك تدعيمو يكوف نتيجة التأثَت ُب كل من ا١تعرفة

 ما الدراسة ا١تيدانية فأسفرت على:أ
  67يشاىدكف القنوات اإلخبارية كأكثر من  ةاألساتذمن  %30ف فاتضح أفيما يتعلق بعادات ا١تشاىدة% 

كتعترب نسبة كبَتة منهم أف معلوماهتا بسيرة ، القناة ا١تفضلة لديهم باعتبارىاعربيةمنهم يشاىدكف قناة اٞتزيرة ال
 حوؿ القضية.

 كٖتديدا إزاء السبلـ كمضموف إعبلمي؛ تبُت أف أغلب األساتذة ما يفوؽ ، أما فيما يتعلق باالٕتاىات
زة ١توقف تشددا ٨تو تلك ا١تعز   كىم أكثر، ال ٭تبذكف الربامج اإلخبارية ا١تعززة لفكرة قبوؿ فكرتو عموما، 57%

 السلرة الفلسرينية ٨تو إسرائيل.
  كفيما ٮتص تقييم الفضائيات اإلخبارية ١تعاٞتة عملية السبلـ مع إسرائيل؛ فقد اتضح أف النسبة الكبَتة

كاليت ، من ا١تبحوثُت يعتربكف فضائياهتم اإلخبارية ا١تفضلة تركز نوعا ما على القضايا اليت هتمهم41.88%
اعتربكا فضائياهتم اإلخبارية ا١تفضلة تلعب دكرا  %45.42كذلك فإف أغلبهم ،  تدصدرهتا القضية الفلسرينية

 متواععا ُب توعية اٞتماىَت حياؿ عملية السبلـ.
لوحظ من خبلؿ ٖتليل ىذه البيانات أف الفضائيات اإلخبارية قد سا٫تت ُب تشكيل ا١تواقف إزاء القضية موعع 

عية األكٔب )سا٫تت الفضائيات اإلخبارية ُب تشكيل إتاىات األستاذ اٞتامعي اٞتزائرم حياؿ أم أف الفر ، الثقل
عملية السبلـ مع إسرائيل( قد ٖتققت لكن ُب ارتباط كامل بتلك الثانية )يعتمد ىذا األستاذ الفضائيات اإلخبارية 

ربيعة التأثَت اٟتاصل تتلخص أساسا بتغيَت بل ٔتا يعٍت أف ا١تسا٫تة ال تناط بال ،اليت تدعم مواقفو كتؤيد إتاىاتو(
فهم ، يتعلق ٔتدل مساندهتا الٕتاىات أفراد العينة من ا١تبحوثُت( الفضائيات اإلخبارية)أم أف دكرىا ، ُب التدعيم

يعتمدكف ا١تعنية منها بذلك مدصدرا ١تعلوماهتم. كقد اتضح أف قناة اٞتزيرة تتدصدر ىذه الفضائيات من حيث درجة 
إذ يفضلوهنا لًتكيزىا على القضايا اليت هتمهم ، اد كٖتتكر ا١تشهد اإلخبارم عموما بالنسبة ٢تؤالء األساتذةاالعتم

 بإحداث التأثَت. (نظريا)فيتعرعوف ٢تا بفعل العادة ٔتا يكرس النمط الكفيل ، يها آلرائهم كإتاىاهتم حيا٢تاكتبنٌ 

للقنوات اإلخبارية مثل نظرية لولب الدصمتنظرية  لتأثَتمالتفسَت الدكر  اتدصاليةاعتمدت الباحثة عدة نظريات 
كذلك من أجل الوصوؿ إٔب  االستخداماتواإلشاعاتا١تبتكرات كنظرية  انتشار، االنتقائينظرية التعرض ، األجندة

 1نتائج ٦تنهجة ككاعحة ُب إطار دراسة تأثَت الوسائل اإلعبلمية على ا١تتلقي اإل٬تايب.
كقد ، باتنة على عينة من األساتذة اٞتامعيُت ةاحثة مناؿ كبور هبذه الدراسة ُب جامعقامت الب :تقييم الدراسة

ُب اختيار العينة من حيث نوعها كمكانتها العلمية ١تا ٢تا من قدرات ٖتليلية متميزة  باحثة إٔب حد ماال كفقت

                                                           
رسالة  الجامعي الجزائري حيال عملية السالم مع إسرائيل، أساتذة جامعة باتنة أنموذجا، األستاذية واتجاىات الفضائيات اإلخبار مناؿ كبور،  -1

 .2010-2009، ٗتدصص عبلقات عامة، جامعة باتنة، ؿكاالتدصاماجستَت ُب علـو اإلعبلـ 
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كرب نراؽ من أتعممها على إال أف النتائج اليت توصلت إليها الباحثة ال ٯتكن ٢تا أف ، تساعدىا ُب دراستها
ككاف من األفضل دراسة ، اٞتزائريُتجدا من ٣تموع األساتذة  بسيرةأف أساتذة جامعة باتنة عينة  باعتباراألساتذة 

كالثقافيةكقد  االجتماعيةأساتذة جامعة منرقة األكراس كمنرقة كاحدة ٢تا نفس ا١تتغَتات كتعيش ُب نفس البيئة 
٦تا ساعد  االتدصاليةكالتأثَتيةمن النظريات ا١تفسرة للعملية  ةالنظرم على ٣تموعالباحثة ُب اٞتانب  اعتمدت

صدؽ الفرعية كعدمها اختبار األستاذة ُب ٖتليل النتائج كتوصيف عملية التأثَت برريقة علمية سليمة ْتيث كاف 
فت ٪ترا ٖتليليا دقيقا الرريقة أعا هنظرية. كىذتفسَتىا كفقا ١تسلمات كل  تبلـؤمن خبلؿ توظيف النظريات اليت 

كقد ، ىذا األسلوب ليميل التوصيف إٔب الدقة ُب انتهاجأ٢تمنا ُب دراستنا ىذه  ماإٔب حد ما على الدراسة كىذا 
كىنا نشَت إٔب أف ، ٞتمع ا١تعلومات من العينة ا١تقدصودة االستبيافداة أاستخدمت ٢تذا ا١تنهج الوصفي ك 

داة ٖتتوم على أكرب قدر من األسئلة ا١تغلقة أذلك ألهنا ، ما اتدصاليةرة كانت كافية من أجل دراسة ظاىاالستمارة
أداة  بإمكاهنا استعماؿستاذة كاف كنشَت ىنا إٔب أف األ، كىذا النوع من األسئلة اليكفي من أجل ٖتليل ظاىرة

 أكثر على البحث. يك ٖتليل احملتول إلعافة الرابع التحليلأمثل ا١تقابلة  استقدصائيةأخرل 
هبذه الدراسة قاـ ، البرامج اإلخبارية ورأي عام المراىقين نحو القضايا السياسيةبعنواف  دراسة :راسة الرابعةالد

دراسة ميدانية على عينة من ا١تراىقُت ا١تدصريُت حوؿ القضايا السياسية ُب كانت ىذه الأشرؼ قادكس  الباحث 
ليومية ٦تا يعٍت زيادة تأثَت ىذه ا١تادة اإلخبارية على على التلفزيوف ١تتابعة ٣تريات اٟتياة ا االعتمادظل تنامي 

كقد قاـ ، تفضيلهم للقضايا السياسية االستربلعيةخاصة ٚتهور ا١تراىقُت الذين أثبتت الدراسات ، اٞتمهور
بارزة الباحث بدراسة ٖتليلية لعينة من الربامج اإلخبارية بالقناة األكٔب بالتلفزيوف ا١تدصرم لرصد القضايا السياسية ال

جدار رفح على اٟتدكد ا١تدصرية الفلسرينية.القضايا  ءالفلسرينية كبناككانت كالتإب: القضايا العربية: القضية 
 أشرؼ مركاف؟. القضايا الدكلية: قضية قتل د. اٟتكومة تا١تدصرية: إ٧تازا

ل إتاىات ا١تراىقُت ٨تو الربامج اإلخبارية بالتلفزيوف ا١تدصرم ُب تشكي رما دك ورت إشكالية البحث كاآلٌب: لكتب
على كسائل اإلعبلـ  االعتمادعلى نظرية  االعتمادالقضايا السياسية اليت تعرعها؟ كًب التنظَت للدراسة من خبلؿ 

 لتفسَت الظاىرة اإلعبلمية لتحقيق ىدفها الرئيسي ُب إثبات الفرعيات أك نفيها كا١تدصاغة كاآلٌب:
ىات ا١تراىقُت عينة الدراسة ٨تو القضايا السياسية اليت تركز على توجدفركؽ دالة إحدصائيا بُت متوسرات إتا -1

عرعها الربامج اإلخبارية بالقناة األكٔب بالتلفزيوف ا١تدصرم )عينة الدراسة( للحدصوؿ على معلومات حوؿ ىذه 
 القضايا.

 تركز على ا١تراىقُت عينة الدراسة ٨تو القضايا السياسية اليت إتاىاتتوجد فركؽ دالة إحدصائيا متوسرات  -2
عرعها الربامج اإلخبارية بالقناة األكٔب بالتلفزيوف ا١تدصرم)عينة الدراسة( لدل كل من ا١تعتمدين منهم بدرجات 

 قليلة كدرجات كبَتة على ىذه الربامج اإلخبارية للحدصوؿ على معلوماهتم حوؿ ىذه القضايا.
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عتمدين )بدرجات قليلة( ك)بدرجات  توجد فركؽ دالة إحدصائيا بُت متوسط إتاىات كل من ا١تراىقُت ا١ت -3
كبَتة( على الربامج اإلخبارية بالقناة األكٔب بالتلفزيوف ا١تدصرم للحدصوؿ على معلوماهتم حوؿ القضايا السياسية 
اليت تركز ىذه الربامج على عرعها باختبلؼ نوع القضايا السياسية كفق مدل قرب اجملاؿ اٞتغراُب الذيتجرم 

 دكلية( من ا١تراىقُت عينة الدراسة.، يةعرب، فيهأحداثها )مدصرية
  :كقد كانت ىذه الفركض كإجابة تفدصيلية عن التساؤؿ الرئيسي للدراسة كىو كاآلٌب

  كالقضايا السياسية ، عينة الدراسة للربامج اإلخبارية اليت تقدـ بالتلفزيوف ا١تدصرم ا١تراىقُتما تفضيبلت تعرض
ا١تراىقُت عينة الدراسة طبقا ١تتغَت النوع )ذكورإناث(؟ كما مدل كىل ٗتتلف ىذه التفضيبلت بُت ، اليت تعرض

 .صحة فركض الدراسة؟
لقياس إتاىات آراء عينة  ةأداةاالستمارةالباحث ُب ٚتع مادتو العلمية من العين استخدـكمن أجل إ٘تاـ الدراسة 

 من ا١تراىقُت ٨تو القضايا السياسية.
 جابة عن جل التساؤالت األساسية للدراسة أ٫تها:توصل الباحث إٔب نتائج إ الدراسة:نتائج 
  يفضلوف التعرض  %94.3منهم %96.3يشاىد ا١تراىقُت برامج القناة األكٔب بالتلفزيوف ا١تدصرم بنسبة

 ا١تشاىدة الربامج اإلخبارية اليت تقدـ من خبلؿ ىذه القناة.
  ٦تا يعٍت عدـ عمدية ، عينة الدراسة، من ا١تراىقُت عينة الدراسة الربامج اإلخبارية%72.3يشاىد بالدصدفة

 تعرعهم كحرصهم على مشاىدة ىذه الربامج.
  ا١تراىقُت عينة الدراسة على الربامج اإلخبارية للحدصوؿ على معلوماهتم حوؿ القضايا  اعتمادجاء ترتيب

القضايا  %70.9السياسية اليت ركزت الربامج اإلخبارية على عرعها على النحو التإب: القضايا العربية بسبة 
 للحدصوؿ على معلوماهتم حوؿ القضايا الوطنية . %59.8 كبنسبة %66.2 الدكلية

سبق توصلت الدراسة بوجو عاـ إٔب أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحدصائية تشَت إٔب أف الربامج  إٔب ماكاستنادا 
ياسية اليت تركز على عرعها تبعا اإلخبارية بالتلفزيوف ا١تدصرم دكر ُب تشكيل إتاىات ا١تراىقُت ٨تو القضايا الس

لدرجات ىذا  كأ، ا١تراىقُت على ىذه الربامج للحدصوؿ على معلوماهتم حوؿ القضايا من عدمو اعتماد١تدل 
 1دكلية(.، عربية، أك لنوع القضايا اليت تعرعها )مدصرية االعتماد

ُت على الربامج اإلخبارية ُب ا١تراىق اعتمادحاكؿ الباحث من خبلؿ ىذه الدراسة توظيف مدل  تقييم الدراسة:
أك صدفة التعرض  اعتماديةإعافة إٔب الًتكيز على ، الدكلية كاحمللية ا١تدصرية، التعرؼ على القضايا السياسية العربية

غلبية الباحثُت بالًتكيز على أكقد ٘تيز الباحث عن ، ٢تذه الربامج لقياس درجة ثقة ا١تراىقُت بالقناة األكٔب ا١تدصرية
إال أف ىذه العينة تلتقي مع عينة ، ألهنا مهمشة ُب البحوث اإلعبلمية كالسياسية باألخص عاجملتممن  ىذه الفئة

ف الربط بُت ا١تتغَتين: رأم ا١تراىقُت كالربامج اإلخبارية أْتثنا ُب ا١ترحلة األخَتة من ا١تراىقة كىي سن الشباب كما 

                                                           
 .233، ص2016، 1كتب العريب للمعارؼ، القاىرة، ط، ا١تالقومي قضايا األمنالبرامج اإلخبارية ورأي عام المراىقين نحو أشرؼ قادكس،  -1
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كىو التعبَت السياسيلكل فئات ، الساحة السياسية حاليا ليفسر بعض الظواىر اليت ٖتدث على، بعناية تامة اختَت
 اجملتمع ٔتا فيها ا١تراىقُت.

ْتيث استغلينا توظيفو ١تتغَتات ، على حد سواء، كقد استفدنا من ىذه الدراسة من كبل جانبيها ا١تنهجي كا١تيدا٘ب
الرأم العاـ كالربامج اإلخبارية خاصة كأف ىذه ا١تتغَتات كأ٫تها ، نفس ا١تنهج ا١تتبع انتهاجك٤تاكلة ، مشًتكة

على كسائل اإلعبلـ نفسها ا١توظفة ُب  االعتمادفسرت ٖتت إطار نظرم كاحد كىو نظرية ، كالقضايا السياسية
كادٯتي ٦تاثل ُب توظيف العبلقة القائمة بُت ا١تتغَتات أككانتوظيف ، تفسَت الظاىرة اإلعبلمية خاصتنا ٤تل الدراسة

نة كٗتدصص ٤تدد لنوع القناة كظاىرة جديدة ُب احمليط اإلعبلمي اٞتزائرم. كتعد ىذه لكن بتغَت اٟتدث كالعي
 كادٯتيا. أالدراسة األقرب إٔب دراستنا 

ات الفضائية المتخصصة ودورىا في تنمية القدرات تجاىات طلبة االعالم نحو القنو ا :الدراسة الخامسة
 ـ.2015سنة  الم نصر الدين محمدسقاـ هبذه الدراسة الباحث الدكتور   لديهم المعرفية

هتدؼ ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على إتاىات طلبة اإلعبلـ للقنوات الفضائية ا١تتخدصدصة كدكرىا ُب تنمية القدرة 
متمثلة بعادات مشاىدة طلبة اإلعبلـ للقنوات الفضائية ا١تتخدصدصة كصوال إٔب معرفة إتاىات طلبة ، ا١تعرفية لديهم

ات ا١تتخدصدصة كدكرىا ُب إشباع رغباهتم كتنمية قدراهتم ا١تعرفية حسب فئات النوع اإلعبلـ ٨تو الفضائي
 اإلجتماعي كا١تراحل الدراسية.
العراؽ ٨تو القنوات  -ُب كوردستاف ما ىي إتاىات طلبة اإلعبلـ التالية: اإلشكاليةكقد أراد الباحث اإلجابة عن 

 منها: اسئلة فرعيةإٔب عدة الفضائية ا١تتخدصدصة؟ كقد قسم ىذا التساؤؿ الرئيسي 
 ما مستول اىتمامات طلبة اإلعبلـ باجملاالت ا١تتخدصدصة؟ -
 ما اجملاؿ األكثر مشاىدة لدل طلبة اإلعبلـ؟ -
 ما إتاىات طلبة اإلعبلـ ٨تو القنوات الفضائية ا١تتخدصدصة؟ -
 ىل للقنوات الفضائية ا١تتخدصدصة دكر ُب عملية تنمية القدرات ا١تعرفية لدل طلبة اإلعبلـ؟ -

 اآلتية: الفرضياتىذا ك٘تت ٤تاكة اإلجابة ا١تؤقتة على ىذه التساؤالت ٔتجموعة من     
مستول عإب ، ا١تتخدصدصة كدكره ُب تنمية القدرات ا١تعرفية مستول إتاىات طلبة اإلعبلـ ٨تو القنوات الفضائية -

 كذات داللة إحدصائية.
ـ ٨تو القنوات الفضائية ا١تتخدصدصة كدكرىا ُب ال يوجد فركؽ ذات داللة احدصائية ُب إتاىات طلبة اإلعبل -

 تنمية القدرات ا١تعرفية لديهم حسب النوع اإلجتماعي.
اليوجد فركؽ ذات داللة إحدصائية ُب إتاىات طلبة اإلعبلـ ٨تو القنوات الفضائية ا١تتخدصدصة كدكرىا ُب تنمية  -

 القدرات ا١تعرفية لديهم حسب ا١ترحلة الدراسية.
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تفسَت ىذه الظاىرة خلفية نظرية ٘تثلت ُب نظرية اإلشباعات كاإلستخدامات لعينة حجمها كقد استخدـ الباحث ل
باتباع ، مفردة من جامعة السليمانية كجامعة صبلح الدين من كبل اٞتنسُت برريقة العينة الربقية ا١تقدصودة 451
ُب اقليم   30/05/2015إٔب  15/04/2014 كامتدت الدراسة ا١تيدانية بُت مدةا١تسح الوصفي  منهج

ٞتمع بيانات البحث على كسيلة  أداة اإلستبيانكاٗتذ من ، 2014-2013كوردستاف العراؽ للعاـ الدراسي 
 مقياسالقسم األكؿ: خاص بالبيانات الدٯتوغرافية للعينة كالثا٘ب اعتمد فيو ، العينة ٤تل الدراسة مقسما إٔب قسمُت

  غَت موافق، ٤تايد، موافق، أماـ كل فقرة) موافق بشدة لتدصميمو بوعع مقياس ٜتاسي متدرج likertليكارت 
 غَت موافق بشدة(.

 التالية: النتائجكتوصل الباحث من خبلؿ ىذه الدراسة إٔب 
إناث ككاف أكثر ا١تبحوثُت  %39ذكور ك %61ظهر أف توزيع طلبة اإلعبلـ حسب النوع اإلجتماعي إٔب  -

ككصلت نسبة مشاىدة ، الثا٘ب ُب آخر ترتيب النسب ٍب ا١تستول من ا١تستول األكؿ جامعي يليو الرابع ٍب الثالث
تليها قنوات   %38.6بنسبة أما اإلناث  %61.34نسبة الذكور ، %22.12القنوات اإلخبارية ا١تتخدصدصة 

ٍب القنوات الرياعية بنسبة  %12.45ٍب قنوات الدراما كا١تسلسبلت  بنسبة  %12.64ا١توسيقى كالغناء بنسبة 
 ىا القنوات اليت جاءت ُب الًتتيبات ا١توالية.كبعد 10.97%

كيعود ذلك إٔب أعماؿ أخرل ، كدلت نتائج الدراسة أف نسبة ا١تشاىدة تًتكاح من ساعة إٔب ثبلث ساعات -
كٗتتلف نسبة أكقات ا١تشاىدة بُت اإلناث كالذكور تبعا إلختبلؼ طبيعة اإلىتمامات ككانت ، يقـو هبا الرلبة

 ٦تا زاد من دائرة اٟتوار كالنقاش كتنمية القدرات ا١تعرفية. %46.5ىي األكرب بنسبة ئلة نسبة ا١تشاىدة مع العا
اإلعبلـ ٨تو القنوات الفضائية ا١تتخدصدصة كدكرىا ُب تنمية توجد فركؽ دالة إحدصائيا ١تستول إتاىات طلبة  -

ارم اآل٘ب كاٞتوارم احمللي الذم القدرات ا١تعرفية كيرجع ذلك أل٫تية القنوات اإلخبارية منحيث الكم ا١تعرُب اإلخب
 فتأكدت بذلك فرعية البحث.، يؤدم إٔب رفع مستول ا١تعرفة كإشباع رغباهتم ا١تعرفية

ال توجد فركؽ دالة إحدصائيا ُب إتاىات طلبة اإلعبلـ ٨تو القنوات الفضائية ا١تتخدصدصة كدكرىا ُب تنمية  -
 حلة الدراسية.القدرات ا١تعرفية حسب النوع اإلجتماعي كحسب مستول ا١تر 

ظهر من خبلؿ نتائج البحث أف ٣تاؿ التخدصص اإلخبارم ا١تتخدصص كدكره ُب تنمية القدرات ا١تعرفية مستول  -
 عإب كذات داللة إحدصائية.

        ال يوجد فركؽ ذات داللة إحدصائية ُب إتاىات طلة اإلعبلـ ٨تو القنوات الفضائية ا١تتخدصدصة كدكرىا  -
 ة لديهم حسب النوع اإلجتماعي.ُب تنمية القدرات ا١تعرفي
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      ال يوجد فركؽ ذات داللة إحدصائية ُب إتاىات طلبة اإلعبلـ ٨تو القنوات الفضائية ا١تتخدصدصة كدكرىا  -
 1 ُب تنمية القدرات ا١تعرفية لديهم حسب ا١ترحلة الدراسية.

ٕتاىات طلبة اإلعبلـ ٨تو استنادا إٔب ما سبق حاكؿ الباحث ُب ىذه الدراسة التعرؼ على ا تقييم الدراسة:
من خبلؿ ىذا يتوعح اف الباحث حدصر الرلبة ، القنوات الفضائية ا١تتخدصدصة كدكرىا ُب تكوين القدرات ا١تعرفية

ُب فئة صغَتة كمتخدصدصة ُب اإلعبلـ كىذا ما ٮتدـ األداة كمردكدية عملها من حيث نوعية اإلجبات الواعحة 
فكاف من األجدر ، ها موجهة إٔب فئات عمرية ٥تتلفة كليس إٔب ٗتدصدصاتإال أف متابعة القنوات كبرا٣ت، كالدقيقة

ألف التخدصص لن يكوف حائبل ُب فهم الرسالة ، تعميم العينة على كافة الرلبة لتكوف النتائج قابلة للتعميم
 كما اف منهج الدراسة كاف كصفي كىذا ا١تنهج ىو األصح ُب،  اإلعبلمية كتقبلها عكس متغَت السن أك اٞتنس

كفق الباحث جدا ُب إختيار األداة كوهنا األداة ا١تبلئمة لدراسة ٣تتمع غَت ، توظيفو لدراسات الرأم العاـ كإتاىاتو
 معركؼ على النحو ا٠تاص كُب إطار علمي ٦تنهج.

ُب العديد من ا١تتغَتات ُب ٗتدصص القناة بالرغم أف الباحث ٚتع كل القنوات  وتلتقي ىذه الدراسة مع دراستنا
فكانت ىذه الدراسة ، تخدصدصة ُب أنواع ا١تعلومة عكس ىذا البحث الذم خص بدراسة القنوات اإلخبارية فقطا١ت

كاٟتدصر للتدقيق ُب مدل تأثَت ىذا النوع من القنوات الفضائية ا١تتخدصدصة على  اإلنربلقة من أجل التخدصص
سبلـ ندصر الدين إقتدصرت على  بالرغم من أف دراسة الباحث، مستويات عدة معرفية ككجدانية ككذا سلوكية

كعموما كانت الدراسة كإنربلقة علمية كإ٢تاـ ْتثي  كجهنا إٔب تقدٙب البحث ، ا١تستول ا١تعرُب للرالب فقط
 ا١توسـو ب القنوات اإلخبارية كتشكيل إتاىات الرأم العاـ ٨تو القضايا السياسية الراىنة.

 الدراسات األجنبية:
  :ــــالدراسة األصلية ب عنونت ىذه  السادسة: الدراسة

Safety valve releasing public anger : The effects of critical television news on 

public opinion in china. 
 صمام األمان يطلق الغضب العام: تأثير األخبار التلفزيونية النقدية على الرأي العام في الصين.

بدراسة ، كالدراسات اآلسيوية بالدصُت  قسم العلـو السياسية ُبأستاذ   dan chenالباحث دان شان قاـ 
من خبلؿ البحث ُب دكر كسائل اإلعبلـ ، اآلثار الناٚتة عن تتبع األخبار السلبية الناقدة للحزب ا١تسيرر كالنظاـ

عح الباحث كقد أك ، اإلخبارية ُب التأثَت على الرأم العاـ ُب فًتة حكم اٟتزب الشيوعي على عملية إنتاج األخبار
انو عند قيامو بالدراسة ٓب تكن لديو إم أدلة ٕتريبية مسبقة حوؿ ما إذا كانت األخبار السلبية الناقدة تؤثر ُب  

 الرأم العاـ حوؿ القضايا السياسية كاإلجتماعية.

                                                           
، دراسة وصفية مسحية إتجاىات طلبة اإلعالم نحو القنوات المتخصصة ودورىا في تنمية القدرات المعرفية لديهمسبلـ ندصر الدين ٤تمد،  -1

 .146، ص 2015العراؽ، جامعة بغداد، ، 27الباحث اإلعبلمي، العدد٣تلة 
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ى الرأم العاـ التإب: كيف تؤثر األخبار السلبية الناقدة عل التساؤلبناءا على ىذا قاـ الباحث ُب التفكَت لدراسة 
 .ُب الدصُت؟

  كأداة تجربةمن خبلؿ  تربيق  المنهج التجريبياستخدـ الباحث ، من أجل اإلجابة على ىذا التساؤؿ الرئيسي
يوليو  25إٔب  18من  yangzhouيانغتشو على عينة عشوائية ُب ثبلث حدائق من مقاطعة ٞتمع ا١تعلومات 

كافقوا على التجربة من الساعة  120)مواطن عادم( منهم مفردة  132كقدر عدد مفردات العينة ب ، 2013
مساءا ١تشاىذة التقرير اإلخبارم عن قضية ا٢تدـ كإعادة التوطُت للمزارعُت اليت كبدهتم خسائر  9مساءا إٔب  7

عة كالباقي ُب اجملموعة الثانية اليت ٝتاىا ٣تمو ، مشاركا بشكل عشوائي جملموعة العبلج 60ًب تعيُت ، مادية كبَتة
ٍب اإلجابة على األسئلة احملدة من طرؼ الباحث  iphoneكطلب منو مشاىدة التقرير ُب على جاىز ، التحكم

 ا٠تماسي لقياس اإلٕتاه. likertحوؿ رأيهم ٨تو القضية ا١تتبناة ُب الدراسةبإستخداـ مقياس ليكارت 
ة األكثر متابعة من اٞتماىَت الدصينية أسباب إختيار الوسيلة اإلعبلمية التلفزيونية كونو الوسيلأرجح الباحث  -

 كىو ا١تنفذ اإلعبلمي االكثر جدارة بالثقة ُب الدصُت كىذا ما يفسر تأثره الواسع ُب آراء الدصينيُت.
مع كلتا اجملموعتُت كًب قياس ا١تتغَتات التابعة مرة كاحدة دكف  إستخدـ الباحث التدصميمات التجريبية البسيرة

علما أف  ، تائج التأثَتات التجريبية من خبلؿ اإلختبلفات احملتملة ُب ا١تتغَتات التابعةقياسات مسبقة كمقارنتها بن
 كبلىم تناكال األخبار النقدية السلبية حوؿ القضية بتدصميمن ٥تتلفُت للتقرير اإلخبارم.

 نتائج الدراسة:
فس اإلجابة من اجملموعة التحكم كانت ٢تم ن %30ك ، من ٣تموعة العبلج رأك أف القضية مهمة 50% -

كىذا يدؿ على أف ، من ٣تموعة التحكم  %78.3كاف إٕتاىهم من مهم إٔب مهم جدا. ككذا   %83.3ْتيث 
فقد جعلهم يهتموف مشاىدة األخبار النقدية السلبية على التلفزيوف ٢تا تأثَتات على جدكؿ أكلويات اٞتمهور 

 بالقضية .
اركُت ُب نفس اإلٕتاه من خبلؿ التأكيد على عرض التقرير اٞتديد الذم ٭تمل صيغة اخرل أصاب ا١تش -

 باٟتكومة كالنظاـ مازاؿ موجودا إال أف ثقتهم ، اٞتوانب السلبية ُب تعامل اٟتكومة مع القضية ٤تل الدراسة
إعافة إٔب نظرية ، كقدصَت ا١تدل لتفسَت الظاىرة، متوسط ا١تدل، طويل ا١تدل :كارتكز الباحث على نظريات التأثَت

ْتيث اف نتائج الدراسة تدعم فرعية أف كسائل ، الذم يشَت إليو ُب دراستو ب صماـ األماف، حارس البوابة
فقد يًتاكم اإلحباط العاـ كالغضب على ، اإلعبلـ اإلخبارية تعترب صماـ أماف أثناء تنفيذ سياسيات ا٠تبلؼ

ذ سياستها ةلكن أيضا هتديدا كتواجو اٟتكومة ٖتديات كربل ليس فقط كنها غَت قادرة على تنفي، ا١تستول الوطٍت
 لئلستقرار  اإلجتماعي كىو أكلوية قدصول لوسائل اإلعبلـ اإلخبارية.

 برريقتُت:توصل الباحث ُب األخَت إٔب أف األخبار السلبية الناقدة ُب القنوات الوطنية ٮتدـ النظاـ 
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ىذا ٮتفف من ، َت بلساف الدكلةيظهر اإلببلغ عن النزاعات ُب القناة الوطنية اإلخبارية ا١تعركفة لدل اٞتماى -1
من كجهة نظر اٞتمهور إف القيادة ا١تركزية ، حدة إحباط ا١تواطن من خبلؿ التعبَت عن تعاطف الررؼ ا١تتضرر

تقف ّتانب الشعب كىنا ركز الباحث على كيفية صياغة التقرير اإلخبارم الذم ال يقف بدصفة صر٭تة عد 
 يس لو الرغبة ُب ٖتدم النظاـ بدال من أنو ٯتيل إٔب حل ا١تشاكل.كل، النظاـ ألنو يتعرض لضغوطات عدة كَتة

كمن جهة أخر التسًت على األصوؿ اٟتقيقية للنزاع حفاظا على ثقة ا١تواطن بالنظاـ كما كعح الباحث أف  -2
فالنقد ، أم تعرض ا١تشكلة السرحية دكف البحث ُب السبب الرئيسي ٢تا، ٛتيدة اإلنتقادات عادة ما تكوف

بعناية ٮتدـ غرعا ٤تددا يسمح بإطبلؽ غضب الرأم العاـ مع إبقاء ردكد الفعبل السلية ٖتت مستول ا١تدصاغ 
 1كىدا ما يساعد على إطالة عمر اإلستبداد.، معُت

من أندر الدراسات اليت استخدمت منهج التجرييب ُب البحث عن تأثَت كسائل  تعترب الدراسة تقييم الدراسة:
كرغم   نقرة مهمة ُب ٣تاؿ اإلعبلـ كاإلتدصاؿ الذم تكوف دراساتو أغلبها كصفية ٖتليليةكتعترب، اإلخبارية اإلعبلـ

إال أف النتائج ا١تتوصل إليها كانت دقيقة كقابلة للتعميم ُب كثَت من ، قدصر  ا١تدة الزمنية اليت ٘تت فيها التجربة
كرغم  لكثَت من الباحثُت ُب ىذا اجملاؿ.٢تذا كجب القوؿ أف الباحث ُب ىذه الدراسة ٘تيز عن ا الظواىر ا١تشاهبة.

تباعد اجملتمع اٞتزائرم كالدصيٍت إال أف تأثَت التلفزيوف ك األخبار ٢تا دكر فاعل ُب تشكيل أك تغيَت الرأم العاـ 
كإتاىاتو كعلى أساس ىذا كانت إنربلقة ْتثنا من خبلؿ اإلستناد إٔب نفس الوسيلة اإلعبلمية مع التخدصص ُب 

إذف ىذه الدراسة دعمت ْتثنا أف كسيلة ، مضامينها السياسيةب القضايا السياسية رغم اختبلؼ كتقار ، نوعها
ألهنا تبقة أكثر مدصداقية من مواقع ، اإلعبلـ التلفزيونية اإلخبارية كسيلة ٓب تندثر مع كل الدصخب التكنولوجي

القضايا السلبية كما حددىا ُب كبدراستو ٚتلة التأثَتات لدل مشاىدة اٞتمهور التواصل اإلجتماعي اٟتديثة.
توعح عمنيا أف الرأم العاـ يبدأ تأثره على ثبلثة مستويات معرفية ٍب كجدانية ٍب سلوكية كىذة ، الدراسة

 ا١تستويات ذاهتا كانت ٤تل طرح لتدرس ُب فرعيات دراستنا ىذه.
 مجتمع البحث وعينة الدراسة:. 9

ا١تستويات  من كل ا كإناثا من كل أقرار الوطن اٞتزائرمذكور  اٞتامعيُترلبة اليتمثل ٣تتمع البحث ُب 
أف فئة  باعتبار «الشركؽ نيوز»لكبل اٞتنسُت ا١تتتبعُت لقناة ، التعليمية ليسانس كماسًت كدكتوراه بتدرجاهتم السنوية

حداث كٛتاسا ٨تو ما يدكر ُب الوطن من األ اندفاعيةمن أكثر الفئات  الرلبة أغلبهم شباب كتعترب ىذه الفئة
التمييز بسهولة بُت ما ىو سياسي حقيقي كماىو سياسي صورم  مما ٯتكنه السياسية خاصة ُب اآلكنة األخَتة

أربع جامعات على مستول الوطن: طلبة  اختياركًب ، كالقدرة على ربط األحداث كفقا ١تعريات علمية مكتسبة
ا كًب كطلبة جيجل شرق جامعة تلمساف غربا طلبة، طلبة جامعة األغواط جنوبا، جامعة اٞتزائر العاصمة مشاال

 .هبذه الرريقة لتكوف العينة ٦تثلة جملتمع الدراسة ٘تثيبل حقيقيااالختيار 
                                                           

1
 - Dan Chen, safety valve releasin public anger: the effects of critical television news on public opinion in 

china, one alpha drive,  chend@etown.edu, china, 2013. 

mailto:chend@etown.edu,%20china,%202013


 اإلطار المنهجي للدراسة
 

 
32 

 :اختيارىا حجم العينة وكيفيةأ/
كمعرفة   اىتماماتك٢تم  باستمرار «الشركؽ نيوز»اشتملت عينة الدراسة على الرلبة الذين يشاىدكف قناة 

كحدد حجم العينة تربيقا ، مبحوث327كتكونت العينة من ، ُب كل الفئات العمرية الشابةسياسية كتتمثل العينة 
مفردة  400أال تقل العينة عن، للمعادلة اإلحدصائية اليت تشًتط إذا زاد ٣تتمع الدراسة عن عشرة آالؼ مفردة

لبلستمارة ًب اسًتجاع لكن عند توزيعنا  ( ُب حدكد اجملتمع الذم سحبت منو العينة%95للتعميم ٔتستول ثقة )
كقد ًب تقسيم  .1كما ىو متبع ُب ْتوث اإلعبلـ كالرأم العاـ،  اعتمادىااسًتجاعها ك فقط كىي اليت ًب  327

 العاصمةب (03جامعة إبراىيم شيبوط اٞتزائر ) منمفردة  85العينة على أربع جامعات من اٞتزائر كالتإب: 
جامعة ٤تمد من مفردة  78، اٞتزائرم اٞتنوبباالغواط ب ليجيعمار ث جامعة األغواط منمفردة  87ك، بالوسط

 تلمساف كالية بلقايد أبوبكر جامعةمن مفردة أخرل  77، اٞتزائرم ُب الشرؽ الدصديق بن ٭تي كالية جيجل
دة أغراض كمقاصد تتعلق كتتدصل ٔتتغَتات الدراسة ْتيث ٘تت التحقيقات ػػػػػػػػلع اختيارىمًب ، بالغرب اٞتزائرم

كاليت تتميز ٓتدصائص ك٦تيزات تتمثل ُب أهنا عينة ، العينة ا١تختارة ىاالستمارة بتوزيعها علدانية عن طريق تعبئة ا١تي
كعمدنا إٔب ، إناث( من الرلبة اٞتامعيُت ُب كل ا١تستويات كالتدرجات السنوية، من كل الفئات النوعية )ذكور

 التالية: لبلعتبارات االختيارىذا 
 رلبة ا١تهتمُت باجملاؿ السياسي ال اخًتنأتعٌت آخر ، ة الذين لديهم معارؼ كميوالت سياسيةالًتكيز على الرلب

بعض  باستيعاعن مقاصد البحث رٔتا لعدـ  اكاألحداث الوطنية قلبا كقالبا لكي ال يكوف التحليل سرحي كبعيد
 ربليب.أك طريقة طرح األسئلة حوؿ القناة كدكرىا ُب توجيو الرأم  السياسي ال األسئلة

 2018خاصة خبلؿ الفًتة ا١تمتدة بُت « الشركؽ نيوز»على فئة الربلب ا١تشاىدين لقناة  االقتدصار-
2019. 

 عدد أفراد العينة ا١تختارة كتوزيعهم على ا١تؤسسات اٞتامعيةيوعح  (01الجدول رقم: ) 
 عدد أفراد العينة المؤسسة الجامعية

 85 (03جامعة إبراىيم شيبوط اٞتزائر )
 78 عة ٤تمد الدصديق بن ٭تي كالية جيجلجام

 77 جامعة أبوبكر بلقايد كالية تلمساف
 87 جامعة عمار ثليجي كالية االغواط

 327 المجموع

 
 

                                                           
 .178، ص1995، 1القاىرة، عآب الكتب للنشر كالتوزيع، ط ،(يدراسات في مناىج البحث العلم) بحوث اإلعالمٝتَت ٤تمد حسُت،  -1
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 نوع العينة:ب/ 
طريقة العينة بدال من طريقة  استخداـًب ، كفقا لربيعة الدراسة ك٘تاشيا مع اإلمكانيات ا١تادية كالزمنية

العينة على  االختياركما كقع ،  استخداـ طريقة تعميم اٞتزء على الكل مككل. أالدراسة   اٟتدصر الشامل جملتمع
كاختيار مفردات العينة بالدصورة اليت ٖتقق ، كمن أجل تضمُت ا١توعوع ا١تدركس، بدافع أهنا مبلئمة القصدية

كما تضمن الظهور ،  فيدة لناا٢تدؼ من ا١تعاينة كالبحث كا١تفردات اليت بإمكاهنا توفَت ا١تعلومات ا١تناسبة كا١ت
ظهور مفردات اجملتمع  فاحتماالت، ُب العينة مبشكل غَت معركؼ ألهنا تعتمد على مبدأ "تكافؤ الفرص" متساك 

 .1ٮتدـ ْتثنا العلمي فيماُب العينة غَت معركفة ك متساكية 
الدراسة مرتبط  تكمن ُب أف موعوع، إلجراء ىذه الدراسة عليها قصديةعينة كمن أىم مربرات اختيار 

كذلك كأف ،  كىي مواعيع تترلب السرعة ُب دراستها فهي قابلة للتغَت ألم سبب أك حدث كاف باالٕتاىات
موعوع الدراسة يتضمن متغَت القنوات اإلخبارية كبرا٣تها اإلخبارية اليت تتسم بعرض أخبارىا برريقة متوالية 

 إتاىاتسرعة إجراء الدراسة ا١تيدانية لضبط  نالوطن ألزمكسريعة ككذا تسارع األحداث كاألكعاع السياسية ُب ا
، كما أنو األساس العلمي الختيار ىذا النوع من العينة ٮتدـ ْتثنا ُب التفاصيل لرلبة ٨تو ىذه ا١تواعيع السياسيةا

سياسية، حىت البحثية العلمية من خبلؿ مساءلة العينة فيما إذا كانوا يتابعوف قناة الشركؽ نيوز، كلديهم اىتمامات 
 يسهل فهم فقرات االستبياف ك عماف اإلجابة الدقيقة لؤلسئلة.

 أداة جمع بيانات الدراسة " تصميمها واختبارىا ":ج/ 
كفهم الواقع فهما علميا  كتتحدد حسب طبيعة البحث كما يترلب إلنتاج ا١تعرفة، أدكات البحث كثَتة

يوٕب ٢تذه األدكات البحثية عناية كتدقيقا كجدية ُب  لذلك على الباحث أف، كليس فهم حدسي ٗتميٍت، دقيقا
فهنا بعض األدكات تتكامل فيما بينها ، اختيارىا كاستعما٢تا حىت تكوف ذات فعالية ُب ٖتقيق أىداؼ الدراسة

 فاألدكات كالتقنيات ا١تستخدمة ُب الدراسة ىي كما يلي:، كٗتدـ بعضها البعض
 QUESTIONNAIRE: االستقصاءأو  االستبيان أداة

ٞتمع  االستقدصاءأداة  استخدمنافقد ، ٔتا أف الدراسة متعلقة ببحوث الرأم العاـ ُب إطار منهج ا١تسح
٨تو القضايا السياسية اٞتزائرية  إتاىاهتمالرلبة ا١تبحوثُت حوؿ  إتاىاتالبيانات من عينة الدراسة للتعرؼ على 

ا١تتكونة من ٣تموعة من األسئلة  االستمارةعلى أداة  ااعتمدنفقد ، «الشركؽ نيوز»الراىنة ا١ترركحة ُب قناة 
كحرصنا  ا١توجهة ا١تغلقة كا١تفتوحة كشبو ا١تفتوحة كتربيقها على العينة النمرية اليت خدمت موعوع البحث ىذا

ٞتميع مفردات البحث كالبحث نفسو من خبلؿ إمكانية  توحيد  مناسبة االستقدصاءف تكوف صحيفة أعلى 

                                                           
، ترٚتة بوزيد صحراكم كآخركف، دار القدصبة للنشر، اٞتزائر، (تدريبات عملية)منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية موريس أ٧ترس،  -1

 ، بتدصرؼ.310-309-302صص ، 2004
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ُب التكلفة كاٟتدصوؿ على معلومات متنوعة  كاالقتدصادكتوفَت عندصر السرعة ، النسبة للجميعتوقيت تربيقها ب
 1ككثَتة كسهولة تدصنيف ا١تعلومات كٖتليلها كمعاٞتتها إحدصائيا.

 من) ا١تعلومات ٚتع إلمكانية ا١تسح منهج ُب استخداما البيانات ٚتع أدكات أكثر االستبياف يعترب
 ٯتثل فهو لذلك. كاحد مكاف ُب اجملتمعُت غَت أك اجملتمعُت األفراد من كبَت عدد من معُت  موعوع عن( خبللو

 ٮتترب أف شأنو من كما،  ذكره السابق ا٢تدؼ ٖتقيق أساسا يستهدؼ، منها بد ال علمية خروة الدراسة ىذه ُب
 ىذه على الدراسة تعتمد .النظرم اإلطار ُب مسبقا كاحملددة ا١تيدا٘ب اٞتانب بتساؤالت ا١تتعلقة الفركض صحة
 :اآلتية لؤلسباب البيانات ٚتع ُب األداة
 ماكن أكرب قدر ٦تكن من اٞتمهور ا١توزع ُب االستبياف ألكإمكانية تغرية ، عخامة كتشتت اٞتمهور ا١تستهدؼ

 جامعة جيجل شرقاجامعة ٘تساف غربا(.، جامعة األغواط جنوبا، جغرافية متباعدة)جامعة اٞتزائر العاصمة مشاال
 عن طريق  االٕتاهككصف ىذا ، ٨تو القضايا السياسية اٞتزائرية الراىنة اٞتزائريُتالرلبة اٞتامعيُت  إتاه ةدراس

كىو  لتقدير موقف الفرد حياؿ ا١توعوعات أك األشخاص االستبيافإال ُب  مال يتالذم  االٕتاهتوظيف مقاييس 
 2ىدؼ الدراسة العاـ.

 :االستمارةمراحل إعداد د/
ىذه بعدة مراحل ليتم صياغتها بشكلها النهائي قبل توزيعها على عينة  ستقدصاءاالمرت صحيفة 

كفركض الدراسة كمن ، بعد أف قمنا بتحديد ىذه البيانات من خبلؿ ٖتديد ا٢تدؼ الرئيسي من البحث، البحث
ؼ عليها ُب التعر  االستقدصاءخبلؿ ىذا ًب التعرؼ على أىم مبلمح اإلطار العاـ للبيانات اليت ترغب صحيفة 

 فهناؾ بيانات هتدؼ إٔب التعرؼ على:، كٚتعها من العينة
  اليت من شأهنا جعل ا١تبحوثُت مهتمُت بربا٣تها ك٤تتواىا كمتابعتها « الشركؽ نيوز»عناصر اٞتاذبية ُب قناة

 باستمرار
  ية ُب القناة.الرلبة عينة الدراسة حوؿ القضايا السياسية اليت تعرعها الربامج اإلخبار  إتاىاتالتعرؼ على 
  الشركؽ نيوز»اليت تعرعها قناة  الشباب اٞتامعي حوؿ القضايا السياسية إتاىاتعبلقة ا١تشاىدة بتكوين.» 

 من خبلؿ فركض الدراسة. االستمارةًب ٖتديد ٤تاكر المرحلة األولى: 
  المرحلة الثانية:

بط األسئلة كتوجيهها أجل ع صياغة أسئلة كل ٤تور من خبلؿ تفكيك ا١تتغَتات إٔب مؤشرات من
األسئلة بعد تعديلها  تسؤاال. كقلدص65األكلية )ا١تسودة(  االستمارة احتوتْتيث ، للهدؼ ا١تنشود من الدراسة

لغيت بعض األسئلة بعد أي كما ،  األساتذة كا١تتخدصدصُت استشارةخرل اليت تؤدم إٔب نفس النتائج بعد كدمج األ

                                                           
 .132مرجع سابق، ص اىج البحث العلمي،دراسات في من بحوث اإلعالمٝتَت ٤تمد حسُت،  -1
 .26، صمرجع سبق ذكره٤تمد عبد اٟتميد،  -2
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سؤاال بعد التحكيم من  24دصلنا على نا ٖتإٔب أن، ي لنتائج الدراسةالتحكيم لعدـ أ٫تيتها ُب التحدصيل النهائ
مل األسئلة ٓب هني  أكرب كماُب بناء أسئلة الدصحيفة أسلوب األسئلة ا١تغلقة بنسبة  كاعتمدنا طرؼ أساتذة مؤىلُت.

اؽ عاـ ٭تتوم سئلة كفق سيٍب حاكلنا ترتيب األ، ا١تفتوحة ليستريع ا١تبحوث التعبَت عن رأيو كخياراتو بكل حرية
 على تتابع منرقي لررح األسئلة على ا١تبحوث.

ف ا١توعوع تغَت ُب آخر ٟتظات أما علينا اإلشارة إٔب اُب ىذه النقرة كاف لز مراجعة الصحيفة علميا ومنهجيا: 
 ٦تا كاف أحد العقبات اليت أخرت ْتثنا ليومنا ىذا كذلك لعدة أسباب منها: االستمارةإ٘تاـ 
o كاليت مر عليها سنوات عديدة منعت  2017التشريعية  باالنتخاباتاألكؿ كالذم كاف متعلق ا١توعوع  اختيار

كاليت يعد موعوعها  االستمارةمن مسايرة ا١توعوع كدراستو ُب أكانو ما صعب على ا١تبحوثُت اإلجابة على أسئلة 
العاـ الربليب حوؿ القضايا كٖتوؿ ا١توعوع إٔب دكر القنوات اإلخبارية اٞتزائرية ُب تشكيل الرأم ، قد مات
شائع  وما ىما علينا دراسة اكذلك كاف لز ،  فكريا كتأخَتا ُب إ٘تاما ا١تذكر٦تا كلفنا جهدا ، الوطنية الراىنة السياسية

أدل بنا  ما، خاصة ُب اآلكنة األخَتة اليت تشهد تغَتا ُب ا١تبلمح السياسية الوطنية لبلىتماـ كموعوع الساعةكمثَت 
كقد أسفر التحكيم العلمي كا١تنهجي من طرؼ أساتذة كخرباء ُب ٣تاؿ اإلعبلـ كحىت ، االستمارةسئلة تغيَت أإٔب 

 عن: 1* االتدصاؿ االجتماععلم 
o .تعديل صياغة سؤاؿ من األسئلة اليت تضمنها احملور الثالث 
o  اال.سؤ  25عدد األسئلة ُب األخَت  حكالثالث. كأصبدمج سؤالُت حسب األ٫تية ُب احملور الثا٘ب 

 : Pré-Test:لالستبيانالقبلي  االختبار
مبحوثا من الرلبة اٞتامعيُت على مستول  40( قوامها قدصديةقبليا على عينة من الرلبة ) اختباراأجرينا 

مشاال جامعة ك  جامعة تلمساف غرباك  جامعة جيجل اٞتامعات ا١تختارة من كل اٞتهات اٞتغرافية للوطن: شرقا
لكل جامعة  استمارات10تقسيما متساكيا عشر االستمارةبتقسيم عدد ، جامعة األغواطكجنوبا  اٞتزائر العاصمة

لدل  االستقدصاءهبدؼ اختبار مدل سهولة كفهم األسئلة ا١تتضمنة بدصحيفة ، 2019ديسمرب  ٥10تتارة ُب 
فيما كظهرت بعض العيوب الرفيفة ، االستقدصاءمن ا١تبحوثُت ٦تثلة للمجتمع الذم ستربق عليو صحيفة  عينة

ككذلك نوعح أنو علينا ترؾ مدة البأس هبا ليستريع ا١تبحوث ، ٮتص توعيح طريقة اإلجابة كٖتديدىا جيدا
كما تأكد لنا أنو ٬تب السفر شخدصيا إٔب ىذه اٞتامعات ،  بعناية ُب مدة ال تقل عن ندصف ساعة االستمارةملء

ككذلك حىت نكوف على إطبلع تاـ  ص بدراستناكالوقوؼ على السَت اٟتسن للعمل ا١تيدا٘ب ا٠تا االستمارةلتوزيع 

                                                           

 ّتامعة عبد اٟتميد بن باديس مستغاٖب.كأستاذ  كاتدصاؿإعبلـ  اهصبلح فبلؽ شربة، دكتور  -1* 
 مستغاٖب. ّتامعة عبد اٟتميد بن باديس كأستاذ كاتدصاؿإعبلـ  ادكتور  ،فاطمة بن دنية -
 .طاألغوا أستاذ ّتامعة عمار ثليجيك  اتدصاؿ اجتماععلم  ادكتور حسُت بن سليم،  -
 تلمساف. قايدبلأستاذ ّتامعة أبو بكر ك  اتدصاؿ اجتماعم لع اعبد القادر قدكرم، دكتور  -
 األغواط. ّتامعة عمار ثليجي كأستاذ كاتدصاؿ، دكتور إعبلـ عبد القادر عبلؿ -
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ا١تكاف ا١تتواجدين ك ُب نفس الوقت  االستمارةُب توزيع  األساتذةببعض  استعانتناكال ننكر ، باجملريات اٞتادة لبحثنا
كلربح الوقت  كلها كوننا لسنا على دراية تامة باٟتيز اٞتغراُب للجامعات  االستمارةفيو لتسهيل كتسريع عملية ٚتع 

ُب صورهتا النهائية قابلة للتربيق على عينة ٣تتمع الدراسة  االستقدصاء. كعليو أصبحت صحيفة سرعة اال٧تازك 
 .2019ا١تيدانية هناية سنة 

 ًب قياس الدصدؽ كالثبات لئلستبياف كالعينة كاآلٌب: إختباري الصدق والثبات:
اف كما إذا كانت األداة اإلستبيكقد ًب اعتماد الدصدؽ الظاىرم لقياس مدل صدؽ أداة اختبار الصدق:  - أ

كًب ذلك من خبلؿ عرض الدصحيفة على ٤تكمُت ك٣تموعة من ا٠ترباء العلميُت ، الوصوؿ إليو تقيس ا٢تدؼ ا١تراد
من إعادة صياغة  كاألكادٯتيُت للتحقق من مدل صبلحية أداة اإلستبياف كبناءا على رأيهم ًب تعديل ا١ترلوب

 ٔتا يتماشى مع أىداؼ الدراسة.، ها اآلخرلبعض األسئلة كاإلستغناء عن بعض
ًب توزيع أداة اإلستبياف  فقد، Re-Test لقد ًب اعادة اختبار اإلستمارة اختبارا بعديا اختبار الثبات: -ب

كًب إعافة سؤاؿ ُب آخر ، بعد مدة زمنية متباعدة عن األكٔب، %10على ٣تموعة من مفردات العينة بنسبة 
ُب اإلستمارة؟ كسؤاؿ مفتوح ٞتمع بعض ا٢تفوات أك األخراء كرصد مدل كعوح  اإلستبياف كاآلٌب: مارأيك

، اإلستمارة لعينة الدراسة كقد كاف التوزيع متساك على اٞتامعات األربع ا١تذكورة ُب عينة البحث جامعة األغواط
مقياس ألفا  ؿ كمن ٍب ًب حساب الثبات الكلي باستعما جامع جيجل كجامعة تلمساف.، جامعة اٞتزائر العاصمة

كىي نسبة  %86لنجد اف الثبات العاـ  اإلستمارة على بنسبة ، لقياس  ثبات األداة ك٧تاعتها العلمية  كرونباخ
 عالية كبالتإب مناسبة ١تا ىو متعارؼ عليو ُب ىذا اجملاؿ .

اخلية كاحملاكر كًب قياس اإلتساؽ بُت الفقرات الد كيعترب ىذا القياس صدقا للثبات، :قياس اإلتساق الداخلي -
كاسفرت النتائج  معامل بَتسوف لقياس االرتباطا٠تاصة باإلستمارة ككذا اإلتساؽ بُت إجابات ا١تبحوثُت باستخداـ 

 .عن كجود ارتباط قوم إٔب حد ما بُت الفقرات أم األسئلة كاحملاكر ا٠تاصة باالستبياف
 دراسة الميدانية:اإلحصائية المستخدمة لمعالجة بيانات ال األساليب والمعامالت

عرعنا النتائج على ا٠تبَت ، على عينة الدراسة ا١تنوطة بالبحث كالتوصيف االستمارةبعد توزيع 
ا١تيدانية للحدصوؿ على بيانات قابلة للقياس  الدراسيةالذم استعنا بو للمعاٞتة اإلحدصائية لبيانات  1اإلحدصائي

إلحدصائي ٔتجموعة ا١تتغَتات اليت تناكلتها الدراسة كفركعها بعد تزكيد ا٠تبَت ا، كٖتليلها لتفسَت دالالهتا الكمي
 ككذا األىداؼ اليت نريد التوصل إليها كٖتقيقها من خبلؿ ىذه الدراسة.

بعد ترميز كافة ، قاـ ا٠تبَت اإلحدصائي بإدخاؿ البيانات االزمة ا١توجودة ُب اإلستمارة كٍب عملية التفريغ الرقمي
 األسئلة كبدائل األجوبة.

                                                           
 امعة االغواط.ىامشي حنة، أستاذ اإلحدصاء، قسم علم النفس، ج -1
 ٤تمد بوعيفة، أستاذ ُب العلـو اإلدارية، خبَت إحدصائي، جامعة بلعباس. -
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ت معاٞتة البيانات ا٠تاصة بالدراسة ا١تيدانية كٖتديد األساليب كا١تعامبلت اإلحدصائية اليت سيتم استخدامها ٍب ٘ت
 ١Spssتعاٞتة بيانات الدراسة اليت ٘تت باستخداـ برنامج اٟتزمة اإلحدصائية للعلـو اإلجتماعية ا١تعركؼ بإسم 

  Statistical Package For The Social Siencesإختدصارا ؿ:
 كقد ًب اإلعتماد على األساليب كاإلختبارات كا١تعامبلت اإلحدصائية التالية:

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية -1
نقـو هبذا   :Test Contingency Tables Chi Squareلجداول التوافق:  2إختبار كا -2

أىم أدكات اإلحدصاء  عدكياإلختبار  لدراسة الداللة اإلحدصائية بُت متغَتين إٝتيُت أم من ا١تستول اإلٝتي.
اختبار كام تربيع كىو احد ا١تقاييس البلباركمًتية كالذم ال يعتمد على توزيع تكرارم معُت  كيقرأاالستدالٕب 

حيث يستخدـ ىذا االختبار لقياس داللة فركؽ التكرارات كما مدل توافق بُت التكرار ا١تبلحظ كالتكرار النظرم 
 معادلة رياعية اآلتية:)ا١تتوقع( كىو الذم ٭تسب عن طريق 

 
 : ىي كام تربيعk²ف أحيث                 

O              : .ىو التكرار ا١تبلحظ أك األصلي أم القيم ا١تشاىدة 
E     : .التكرار ا١تتوقع حدكثو 

ىو    أم ارتباط ا١تتغَتات الثنائية.: كىو أحد اإلختبارات اليت تقيس العبلقة بُت متغَتين إٝتيُتPhiإختبار  -3
 ك٭تسب معامل فام كفق القانوف التإب: كذلك من اخًتاع بَتسوف كارؿ.

r∅=       

√                  
 

 .رمز ا١تتغَتين الكيفيُت ثنائيا اإلنقساـ: ∅ْتيث: 

A  ك٘تثل اٟتركؼa ,b,c,d لدصفوؼ ك األعمدة.ُب ا٠تبليا ل التكرارات ا١توجودة: ىي 
: كاختبار يدرس شدة كإتاه العبلقة Pearson Correlation Coefficientإختبار بيرسون:  -4

كقد اعتربت العبلقة ععيفة إذا كانت قيمة ا١تعامل أقل من ، اإلرتباطية بُت متغَتين من مستول ا١تسافة أك النسبة
موجودة إذا ما كانت  ةكتكوف العبلق 0.50كقوية إذا زادت عن ، 0.40 -0.20كمتوسرة مابُت ، 0.20
 200يتجاكز حجمها  يكوف حجم العينة كبَتا  عندماف %١5تعنوية لبلختبار  أصغر من مستول الداللة القيمة ا

كرغم أف الرريقة اإلحدصائية للمعامبلت كانت بشكل   .1تعترب عبلقة قوية نوعا ما  0.20تعترب قيمة االختبار 
 ة التالية:إٓب إال أنو كجب عرض ا١تعادلة كالدصيغة الفعلية للمعامل بواسرة ا١تادل

                                                           

 .57-55 ص ، ص2018، ا١تركز اٞتامعي نور البشَت، البيض، محاضرات في مقياس اإلحصاء الوصفي واإلستدالليبوموس فوزية،  - 1
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R = ∑   
              

√∑   (    )   √∑           
 

 
  

 

 

 ىي درجة المتغير المستقل   Xبحيث : 
Y ىي درجة المتغير التابع 
 Xىي المتوسط الحسلبي لقيم   
 Yىي المتوسط الحسابي لقيم    
 Reliability analysis cronbach’s ات اإلستبيان:إختبار ألفا كرونباخ لقياس ثب -5

alpha.كتتمثل  :ىو معامل ثبات األداة اإلستقدصائية ا١توظفة ُب البحث ٞتمع ا١تعلومات من العينة ا١تبحوثة
 ا١تعادلة الرياعية لو ُب:

A=    

         
 

 ىي عدد العناصر. nبحيث  
  العناصر.ىي متوسط التباين الداخلي بُت   
 متوسط التباين الكلي للعناصر. ىي   
حاكلنا من خبلؿ ىذه النقرة الربط بُت نقاط التقاء الدراسات السابقة مع نتائج   :أسلوب التحليل الكيفي -6

الدراسة ا١تتوصل إليعا لدعمها اك تفنيدىا كإعافتها كنتائج جديدة ٢تذا النوع من الدراسات، كما حاكلنا إخراج 
النظرم عن كععو التجريدم للقياـ بتوظيفو ُب التحليل للناتئج ا١تنضمنة ُب كل جدكؿ من أجل تفسَتىا اإلطار 

 من أجل تكامل كتناسق الدراسة .
 النظريات المفسرة للدراسة:.10

 نظرية األجندة: -1
ُب تاريخ كعع األجندة إٔب أف أكؿ إشارة مباشرة إٔب كظيفة كعع األجندة " ترتيب  يرجع الباحثوف

إال أف أفضل تدصريح حوؿ ىذه ، Norton Longُب مقاؿ لنورتوف لونج ، ـ1958األكلويات" ظهرت عاـ 
 1963ُب كتابو " الدصحافة كالسياسة ا٠تارجية" عاـ  Bernard Cohenالوظيفة ظهر لدل برنارد كوىُت 

كنها ناجحة إٔب حد كبَت كل، الذم قاؿ أف الدصحافة ٯتكن أال تكوف ناجحة كثَتا ُب أف تقوؿ للناس ٔتاذا يفكركف
 .ُب أف تقوؿ للقراء عن األشياء اليت يفكركف حو٢تا

كىناؾ نص مباشر ٓب يلتفت إليو الباحثوف من قبل حوؿ كظيفة كعع األجندة حينما اعترب برنارد بَتلسوف 
Bernard Berlson  اإلتدصاالت كالرأم العاـ" أف كسائل اإلعبلـػػػ ُب مقالتو ا١تعنونة ب 1948سنة " 

كيرل أف ىناؾ بعض الدالئل بأف ا١تناقشات ا٠تاصة حوؿ ، كاإلتدصاؿ ٓب تعد ا١تسرح السياسي للمناظرات اٞتارية
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ا١تسائل السياسية تأخذ مؤشراهتا من عرض كسائل اإلعبلـ كاإلتدصاؿ ٢تذه ا١تسائل إذ أف الناس يتحدثوف ُب 
 .1كاإلتدصاؿ شُت ُب ذلك مع ا٠تروط اليت ترٝتها كسائل اإلعبلـامالسياسة مت

حوؿ عملية التأثَت لوسائل  ٦تا جعلها تركز كتقدـ نظره شاملة ، األجندة العوامل الوسيرة ُب اٟتسباف كتأخذ نظرية
 2اإلعبلـ

أف كسائل اإلعبلـ تعمل على تكوين ، صاحب نظرية ترتيب األكلويات (Lippman) يرل ليبماف  
كتفيد النظرية بوجود عبلقة إ٬تابية بُت ما تؤكده كسائل ، تمعالرأم العاـ من خبلؿ تقدٙب القضايا اليت هتم اجمل

أم أف دكر كسائل اإلعبلـ يساىم ُب ترتيب األكلويات عند ، اإلعبلـ ُب رسائلها كبُت ما يراه اٞتمهور مهما
ف كسائل اإلعبلـ قادرة على التأثَت ُب اٞتمهور من خبلؿ تركيزىا على قضايا معينة تررحها على أاٞتمهور ك 

 3منها مواقف تتأثر ْتسب طرح اإلعبلـ نفسو. اليتخذك ، ا١تتلقُت لوسائل اإلعبلـ
كُب ىذا السياؽ ترل مناؿ كبور أف الوسيلة كمفهـو يشمل ٥تتلف األجهزة، األدكات، اآلالت، كا١تخًتعات 

لزمات الضركرية لراحة النإتة عن التربيق العملي للمعرفة العلمية، أم كل أنواع الوسائل اليت تستخدـ إلنتاج ا١تست
 4االنساف، كاستمرارية كجوده.

مفاده أف السياسيُت يروركف أجندة خاصة هبم تضم أىم القضايا ذات  افًتاضكيرتكز مفهـو النظرية على 
كمن ٍب تقدـ كسائل اإلعبلـ بدكرىا ، 5كىي بالتإب تؤثر على األجندة اإلعبلمية، األكلوية من كجهة نظرىم

 يلجؤكفك٢تذا  ا١تباشر مع البيئة احمليرة لبلتدصاؿة إٔب أفراد اٞتمهور الذين ال يكوف ٢تم اإلمكانية  أجندهتا اإلعبلمي
كأثناء ذلك ترتب ٢تم الوسيلة أكلوياهتم من القضايا ا١تهمة فاألقل ، إٔب كسائل اإلعبلـ لتعريفهم بالقضايا ا١تختلفة

 .6أ٫تية
كبركزىا ُب  ايب بُت بركز قضية ما ُب كسائل اإلعبلـإ٬ت ارتباطكبذلك تؤكد النظرية على كجود عبلقة 

من خبلؿ تركيز كسائل اإلعبلـ على موعوعات بعينها كإ٫تاؿ موعوعات أخرل ٦تا يؤثر على ، عقوؿ اٞتمهور
كبذلك ٓب تعد كسائل اإلعبلـ أداة لنقل ، الرأم العاـ بالًتكيز على ا١توعوعات ا١ترركحة ُب كسائل اإلعبلـ

كسلوؾ اٞتمهور من خبلؿ  كإتاىاتبل أصبحت إحدل العوامل الرئيسية اليت تؤثر ُب أفكار  ا١تعلومات فقط

                                                           
 .274، ص2006، 1لبناف، ط، دار النهضة العربية، بَتكت، نظريات اإلتصالمي العبداهلل،  - 1
 .320ص  ،2011 ، دار الفكر العريب، القاىرة، مدصر،نظريات اإلعالم وتطبيقاتها العربيةعاطف عدٕب العبد كهنى عاطف العبد،  - 2

 .203، ص4، ط، األردفربدأ مكتبة الكتا٘ب للنشر كالتوزيع،المدخل في االتصال الجماىيري، عدصاـ موسى،  -3
.94، ص 2019مستغاٖب،   ،1ط الفا للوثائق، ،النساق االفتراضية الجديدة مدخل سوسيولوجياالعريب بوعمامة،  - 4

  

 .320، صالمرجع نفسوالعبد كهنى عاطف العبد،  عدٕب عاطف -5
6 - kensichi Linda jean, the modern environment movement, public opinion, media coverage and 

the importance of visual information, In Egyptian journal of public opinion research, vol 1, no 40, 

Dec 2000, p 31. 



 اإلطار المنهجي للدراسة
 

 
40 

 قدصص إخبارية معينة كإ٫تا٢تا قدصدصا أخرل انتقاءطرحها لقائمة من القضايا اليت ترتبها طبقا أل٫تيتها عن طريق 
 .مرارباست اتتناك٢تف قضية ما قضية مهمة ألف كسائل اإلعبلـ أكبذلك يعتقد اٞتمهور 

 باعتبارىاتؤثر أجندة الوسائل على أجندة اٞتمهور ليس فقط من خبلؿ تعريف اٞتمهور بالقضية  لككبذ
 .1كلكن بإعراء القضية مساحة تغرية ككقت أكرب كعرض تفاصيل أكثر حو٢تا، "قضية ىامة"

تغرية أكرب فإف الشعور  كتشَت النظرية كذلك أنو كلما ركزت الوسائل اإلعبلمية على قضية معينة بإعرائها مساحة
كأف اٞتمهور يعرؼ األ٫تية النسبية لبعض القضايا كيضعها ُب ، بأ٫تيتها النسبية ينتقل إٔب اٞتمهور بشكل أدٗب

 مقدمة أكلوياتو من خبلؿ تكرار كتركيز كسائل اإلعبلـ عليها بشكل مكثف.
دكر الذم تقـو بو كسائل اإلعبلـ إشارة إٔب ال Primingاالىتماـأك توجيو  االىتماـكاستخدـ مدصرلح رسم 

ببعض معآب اٟتياة السياسية كما يراىا  االىتماـفهو رسم ، من خبلؿ كعع األجندة بالنسبة ٞتمهور ا١تتلقُت
كتضع أخبار التلفزيوف ىذا ا١تدصرلح ٔتا يشَت إٔب التعرؼ على األحكاـ السياسية كبدائل ا٠تيارات. ، اآلخركف

 اىتماـكلكن ُب توجيو ، فقط ُب اإلقناع رال تظهتليفزيونية ككسائل اإلعبلـ بدصفة عامة كمن ىنا فإف قوة األخبار ال
 كالتعريف با١تعايَت الكامنة الٗتاذ أحكامو.، اٞتماىَت

حيث ٯتكن ، كعلى اجملتمع من جانب آخر، كبالتإب تظهر التأثَتات ا١تعرفية على ا١تتلقي من جانب
إف من ىؤالء من  ل١تواجهتها. بف ا٢تامة اليت تستلـز تعبئة ٥تتلف مؤسساتو لوسائل اإلعبلـ أف ٕتعلو ٭تدد الشؤك 

يرل أهنا عملية كلية تعكس التأثَت ا١تتبادؿ بُت كل من اٟتكومات ككسائل اإلعبلـ ٍب ا١تواطنُت على بعضهم 
العامة كاألمور  فقط حوؿ ا١تسائل كاالتدصاؿالبعض.كتبعا ٢تذه النظرية فإف اٞتمهور ال يتعلم من كسائل اإلعبلـ 

 كلكن يتعلم كم تبلغ ىذه ا١تسائل من أ٫تية.، األخرل
ن حيث كجهة )ا١تستول األكؿ( كم كلويات القضاياأ ككفق ىذه النظرية يرتب اإلعبلـ أكلويات اٞتمهور من حيث

 )ا١تستول الثا٘ب(. كىذه النظرية تدعمها نظريتا اإلبراز كالتأطَت كجزئيات القضام النظر
PrimingFraming ،٭تدد األكلويات  اإلعبلـأف ، كىي ٔتجموعها تؤكد بشكل يدصعب التشكيك فيو

كيدصبح كثَت ، كأف الناس عرب الزمن تتشرب ىذه الرؤل بشكل كبَت، كيرسم الدصور الذىنية كيؤطر كجهات النظر
ح أحد أصب Agenda Settingنظرية ترتيب األكلويات ذلك أف مدخل، منهم أسَتا ٢تا ُب تفكَته كقراراتو

 2مناىج دراسة الدٯتقراطية ُب اجملتمعات ا١تعاصرة.
 تتمثل فركض نظرية ترتيب األكلويات فيما يلي:: فروض نظرية األجندة

 .عبلقة ارتباطية اجابية بُت اجندة كسائل اإلعبلـ كأجندة اٞتمهور توجد -1

                                                           
1-Miller Katherine, Communication theories, perspectives, processes and contexts, use McGraw 

hill, 2002, p  259. 
، ص 1998، اجمللة ا١تدصرية لبحوث اإلعبلـ، العدد الرابع، ديسمرب، جندةالحديثة في بحوث وضع األ االتجاىاتبسيو٘ب إبراىيم ٛتادة،  -2

320. 
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أ٫تية ىذه القضية لدل كلما زاد تركيز  كسائل اإلعبلـ على قضية معينة كلما ساعد ذلك على أف تزداد  -2
فيمكن   كلكن من اٞتدير بالذكر أف األجندة اإلعبلمية ال تتفق بشكل كبَت مع مؤثرات العآب الواقعي، اٞتمهور

 .1أف يربزك قضية ىامة كيهملوف قضية أخرل أقل أ٫تية
 اإلنتقادات الموجهة للنظرية:

كقد ترتب ، أجل إثبات صحتها أك تفنيدىاة من ات باختبار فرعيات نظرية األجندلقد قامت العديد من الدراس 
 عن ذلك ٣تموعة من اإلنتقادات التالية:

 Griffin إف كظيفة األجندة كترتيب أكلويات اٞتمهور كظيفة ٤تتملة كليست حقيقية قائمة مثبل رآىا جريفُت -
1994. 

 قدصَتة ا١تدل.كركزت على التأثَتات ، أ٫تلت النظرية التأثَت الًتاكمي ١تضامُت كسائل اإلعبلـ -
يرل البعض أف العبلقة اإلرتباطية يكن تكوف معكوسة يعٍت أف التغرية اإلخبارية ىي اليت تعكس اىتماـ  -

باإلعافة إٔب صعوبة ٖتديد التأثَت نظرا لوجود أجندات متعددة  كمركبة ُب ، اٞتمهور كليست ىي اليت تبٍت أجندتو
 اجملتمع.

 جندة اإلعبلمية أك أجندة اٞتمهور.ا األعدـ كجود إثباتات قرعية حوؿ أسبقية إم -
إٔب أف نظرية ٖتديد األكلويات ُب حاجة إٔب ترويلر ٣تموعة من أكثر دقة  1981سنة  Winterأشار كينًت  -

 من مؤشرات ا١تضموف كي تستخدـ ُب ْتوثها كتدصل إٔب نتائج أكثر موعوعية كدقة.
ُب ْتوث األكلويات ا١تبكرة كالذم ادل بدكره إٔب تتضمن النظرية العديد من اإلهبامات فيما ٮتص ا١تفاىيم  -

 مشاكل منهجية.
لذا تلقت العديد من التحديات حوؿ تربيقها خارج ، تتهم النظرية باحمللية الف الرابع األمريكي يتغلب عليها -

 اجملتمع األمريكي ْتيث ال ٬تد نظاـ سياسي مترابق مع النظاـ األمريكي.
ظريات اإلعبلـ السياسي كليس اإلعبلـ إلنربلقها من اٟتمبلت اإلنتخابية ُب نظرية األجندة أقرب بكثَت من ن -

 الواليات ا١تتحدة األمريكية.
أ٫تلت النظرية اإلجابة على على العديد من التساؤالت مركزة على اإلجابة على السؤاؿ ماذا؟ كمتغاعية عن   -

 ....، ىامة؟ ك١تاذا تعد ىذه القضية، أين ٖتدث؟، كيف تعد ا١تضامُت اإلعبلمية؟
كىناؾ من  إما اٞتمهور األكثر تأثَت أـ اٞتمهور األكثر تعرعا :تتلقى النظرية جدال كاسعا حوؿ نوع اٞتمهور -

 يشَت إٔب اٞتمهور األقل معرفة.
من خبلؿ اٟتجم الزمٍت كا١تساحة اليت ، الشك ُب صحة طرؽ قياس أ٫تية القضية كبركزىا ُب كسائل اإلعبلـ -

 ٬تب اإلعتماد على طرؽ قياس أخرل أكثر مدصداقية كدقة.تستغلها القضية أـ 
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نظرية األجندة ال تكفي كحدىا ُب البحوث إ٪تا ٬تب إسنادىا إٔب نظريات أخرل كمن األفضل أتعمل عمن  -
 .1نظرية التعلم كالتنشئة اإلجتماعية

 فروض النظرية مع الدراسة:  التقاءنقاط 
ُب ىذه  باالتدصاؿيركز القائموف ، القضايا دفعة كاحدةف كسائل اإلعبلـ يدصعب عليها عرض ٚتيع أٔتا 

كنتيجة لذلك تدصبح تلك ، الوسائل على ا١توعوعات اليت ٮتتاركهنا فقط من بُت تلك القضايا كإبراز مضامينها
 ركزنا ُب دراستنا على اإلعبلـ التلفزيو٘ب، من ىذا ا١تنرلق، اا١توعوعات ذات أكلوية ُب تفكَتىم بعد إثارهتا تدر٬تي

كاليت تعد من أىم الوسائل ، «الشركؽ نيوز»الفضائي كباألخص القنوات اإلخبارية اٞتزائرية بالتحديد قناة 
سقوط النظاـ  ك٩تص بالذكر، الراىنةالوطنية السياسية األزمات ك قضايا الاإلعبلمية احمللية اٟتديثة اليت تررح 

 2019نتخابات الرئاسية اال، ٓتبلؼ الراية الوطنية رفع الرايات، خرابات القايد صاّب، اٟتراؾ الشعيب، السابق
الشركؽ »ْتيز زمٍت كبَت جدا ُب القناة   القضايا ىذه  حظيتحيث ، ٤تاكمة العدصابة...اْب، قضايا الفساد

 رغم تأـز كل القراعات اٟتيوية الوطنية. االقتدصاديةككذا  االجتماعيةكأكلوية عن باقي كل ا١تواعيع «نيوز
حوؿ أف ترتيب  Agenda settingالفرض ا١تسلم للنظرية  اختبار٨تاكؿ ، استناإذف من خبلؿ در 

أك يوجو  إتاىوكسائل اإلعبلـ للقضايا ُب ا١تستول األكؿ كتكرارىا كالًتكيز عليها إما أف يوجو قرار اٞتمهور كيغَت 
ٖتدد تأثَت القناة « كؽ نيوزالشر »ف اٞتمهور الوُب لقناة أككفقا ٢تذا سنتحقق من ، ٨تو القضية ا١ترركحة اىتمامو

٨تو  االىتماـاإل٬تاب أك توجيو  بالسلب أك اكتغيَت الرأم حو٢ت قضية سياسية ماعليو إما ُب توجيو القرار ٨تو 
ككذلك يتم ُب ىذه الدراسة معرفة طرؽ التأثَت من خبلؿ إسقاط رؤية  ما من قبل العينة ا١تبحوثة. سياسية قضية

العينة ا١تبحوثة كأ٫تية  كعع األجندة كمدل تأثَتىا على نج حوؿ مراحل  كعناصركال نجالباحثُت األخوين أل
الذين يعلقوف على  األشخاص كاختياركالرموز ا١تستخدمة ، ُب بناء األجندة مثل اإلطار ىاا١تتغَتات اليت تقـو بدكر 

صر خارجة عن الوسيلة ىذا فقط فهناؾ عنا سفيها. ليكىي تعترب ا١تتغَتات الوسيرة اليت سنبحث ، القضية...
 ٖتليلية لعينة الرلبة ةتربيقيكلها سيتم التررؽ إليها ُب دراسة ،  اإلعبلمية تساعد على فهم كاعح للقضية

 «.الشركؽ نيوز»ٚتهور قناة  اٞتامعيُت
 على وسائل اإلعالم: االعتماد نظرية -2

حيث ، وجو للدراسة الراىنةاألفراد على كسائل اإلعبلـ اإلطار النظرم الثا٘ب ا١ت اعتماديشكل منظور 
كباألخص على ، على كسائل اإلعبلـ بدصفة عامة االعتمادقامت ىذه الدراسة على الًتاث النظرم السابق لنظرية 

الدراسة ُب  التزمتلذا ، جزءا من ىذه النظرية باعتبارهاألفراد على كسائل اإلعبلـ  باعتمادا٠تاص  منظورىا
 ُب بناءه على ىذا ا١تنظور كبالتإب ٖتددت بو. داعتمإجراءىا باإلطار النظرم الذم 
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كزمبلئها  ساندرا بول روكيتشعلى كسائل اإلعبلـ على يد الباحثة  االعتمادكانت البداية األكٔب لنظرية 
من مفهـو اإلقناع  االنتقاؿعندما قدموا كرقة ْتثية بعنواف "منظور ا١تعلومات"كطالبوا فيها بضركرة ، 1974عاـ 

اآلخرين على  اعتماداتمن  ستمد  بلـ إٔب كجهة النظر اليت ترل قوة كسائل اإلعبلـ كنظاـ معلوماٌب يي لوسائل اإلع
بُت كسائل اإلعبلـ  اعتمادىناؾ عبلقة  أفا١تدصادر النادرة للمعلومات اليت تسيرر عليها كسائل اإلعبلـ أم 

اإلعبلـ من قبل الباحثُت )دم فلور على كسائل  االعتمادكاألنظمة اإلعبلمية األخرل.كمن ىنا ظهر مفهـو 
 1كساندرا بوؿ رككيش( مؤلفا كتاب "نظريات كسائل اإلعبلـ".

، كترل ىذه النظرية أف اٞتمهور يعتمد على معلومات كسائل اإلعبلـ ليحقق حاجاتو ك٭تدصل على أىداؼ معينة
يعتمدكف فيها على معلومات تلك كالنقرة ا١تهمة ُب ىذه النظرية بأف كسائل اإلعبلـ ستؤثر ُب الناس إٔب درجة 

 2.ا١تعلومات الدصغرل كا١تتوسرة كالكبَتة كمكوناهتاك كتركز ىذه النظرية على العبلقات بُت النظم ، الوسائل

على كسائل اإلعبلـ على أف العبلقات بُت كسائل اإلعبلـ كاٞتمهور  االعتمادكمن ىذا تركز نظرية 
حيث   الذم تفرعو ٝتات اجملتمع اٟتديث، ا١تتبادؿ االعتمادمن تتسم ٓتدصائص اجتماعية  االجتماعيكالنظاـ 

من  االجتماعييعتمد أفراد اٞتمهور على كسائل اإلعبلـ كنظاـ فرعي إلدراؾ كفهم نظاـ فرعي آخر ىو احمليط 
 حو٢تم كبذلك ٘تثل كسائل اإلعبلـ مدصادر رئيسية يعتمد عليها أفراد اٞتمهور ُب استقاء ا١تعلومات عن األحداث

كالتحوؿ كالدصراع الذم يدفع أفراد  االستقرارمن عدـ  بتعرض اجملتمع ٟتاالت االعتمادكتتزايد درجة ، اٞتارية
 3.االجتماعيا١تزيد من ا١تعلومات من كسائل اإلعبلـ لفهم الواقع  الستقاءاٞتمهور 

عاـ   وروكيتش ميلفينمهما على دعامتُت رئيستُت قد، األفراد على كسائل اإلعبلـ باعتمادكيقـو ا١تنظور ا٠تاص 
1987: 

إف ىناؾ أىدافا لؤلفراد يبغوف ٖتقيقها من خبلؿ ا١تعلومات اليت توفرىا ا١تدصادر ا١تختلفة سواء   :الدعامة األولى
 .اجتماعيةكانت ىذه األىداؼ شخدصية أك 

 ا٠تاصة باألفراد اعتبار نظاـ كسائل اإلعبلـ نظاـ معلومات يتحكم ُب مدصادر ٖتقيق األىداؼ الدعامة الثانية:
ُب مراحل استقاء ا١تعلومات كنشرىا مركرا بعملية األعداد كالًتتيب كالتنسيق ٢تذه ا١تعلومات  كتتمثل ىذه ا١تدصادر

 4ٍب نشرىا بدصورة أخرل.
كتعترب درجة اعتماد األفراد على معلومات كسائل اإلعبلـ ىي األساس لفهم ا١تتغَتات ا٠تاصة بزماف 

كتزيد درجة اعتماد األفراد على كسائل اإلعبلـ ، اإلعبلمية على ا١تعتقدات كا١تشاعر كالسلوؾكمكاف تأثَت الرسائل 

                                                           
1- M. DeFleur, S.Ball-Rokeach, Theories of mass communication, 3rd Ed, New York, David  McKay 

Company, Inc. 1975, p 256. 
 .162، ص 2006، 5، دار اجملدالكم للنشر كالتوزيع، عماف، طاإلتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة صاّب أبو أصبع، -2
 .210، ص2012، 1ط ، دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع كالرباعة، عماف،نظريات اإلتصالمناؿ ىبلؿ ا١تزاىرة،  -3
 .215-214، ص مرجع سبق ذكرهمناؿ ىبلؿ ا١تزاىرة،  -4



 اإلطار المنهجي للدراسة
 

 
44 

كُب ىذه اٟتالة فإف القول اليت تعمل ، عاجملتمكىي اٟتالة اليت ترتفع فيها درجات الدصراع أك التغَت الذم ٭تدث ُب 
يضا. حيث يبدأ دعم التوازف بعد أف ٭تدث لدعم ثبات البناء ُب اجملتمع تعمل مع القول اليت ترغب ُب التغَت أ

كمن ٍب  ينخفض الدصراع كيبدأ دعم ، مع نتائج التغيَت االجتماعيالتغَت الذم يهدؼ إٔب التحديث كالتكيف 
فإهنا عادة ما تشمل ٖتديات بناء معتقدات أك ٦تارسات  االجتماعي حيث تسود أىداؼ التغيَت، التوازف البنائي

كُب ىذه اٟتاالت بتزايد اعتماد األفراد على كسائل اإلعبلـ باعتبارىا  االجتماعيتيب جديدة تؤثر ُب بناء الًت 
فإنو إذا كانت ىناؾ  االجتماعي. كبالتإبمدصدرا للمعلومات اليت تسهل للفرد القياـ بعملية بناء ىذا الًتتيب 

فإف احتماؿ تزايد ، توازفكال االستقرارحاجات كأىداؼ للفرد يعتمد على كسائل اإلعبلـ لتحقيقها ُب ظركؼ 
 اعتماد الفرد كسائل اإلعبلـ يكوف كبَتا ُب ظركؼ ىذا التوازف الذم ٭تدث نتيجة للدصراع أك التغَت.

ىذه ُب سيررة كسائل اإلعبلـ على نظم ا١تعلومات اليت  االعتمادكتكمن قوة كسائل اإلعبلـ طبقا لنظرية 
األىداؼ ٯتكن أف تتسع كتتزايد كلما  هكالسلوكية. كىذالوجدانية ، ةا١تعرفي الرئيسية:٭تقق من خبل٢تا الفرد أىدافو 

كيزيد معها بالتإب اعتماد األفراد على كسائل اإلعبلـ اليت تدصلهم ٔتدصادر ا١تعلومات اليت ٖتقق ، زاد اجملتمع تعقيدا
أيضا ُب درجة ال ننسى أنو باختبلؼ األفراد ُب أىدافهم كمدصاٟتهم فإهنم ٮتتلفوف  ااألىداؼ. كم٢تم ىذه 
 1على نظم كسائل اإلعبلـ. االعتماد

على نظاـ  االعتمادُب كتابو نظريات كسائل اإلعبلـ أف "ىناؾ طريقة لوصف نظرية  ديفلر ميلفينكقد كصف 
: فهي تركز على العبلقات بُت النظم (ُب ا١تعٌت األصلي للتعبَت)كىي القوؿ بأهنا نظرية  بيئية ، كسائل اإلعبلـ

كىي تبحث ُب  ، تركيبا عضويا باعتبارهفالنظرية البيئية تنظر إٔب اجملتمع ، توسرة كالكبَتة كمكوناهتاا١ت، الدصغرل
ٍب ٖتاكؿ تفسَت سلوؾ األجزاء فيما ، من نظم اجتماعية صغَتة ككبَتة يرتبط كل منها باآلخر أجزاءكيف أف 

 2يتعلق هبذه العبلقات.
 :آثار اإلعتماد على وسائل اإلعالم

اد على كسائل اإلعبلـ ٯتس مستويات عدة من التأثَتات  كذلك ما حدده ملفُت ديفلر كساندرا بوؿ إف اإلعتم
 اآلثار السلوكية.، اآلثار الوجدانية، رككيتش: اآلثار ا١تعرفية

 اآلثار المعرفية:أوال: 
 :٘تثل اآلثار ا١تعرفية لوسائل اإلعبلـ كفقا لنظرية اإلعتماد على كسائل اإلعبلـ على التإب

فالغموض  الغموض: كينتج عن نقص ا١تعلومات أك ا١تعلومات هبا صراع كتناقض كذلك اإلغراؽ ُب ا١تعلومة - أ
أك يفتقركف إٔب ا١تعلومات اليت ٖتدد التفسَتات ، عن قضية ماٯتكن أف ٭تدث ألف األفراد قد تنقدصهم معلومات 

اٞتمهور ُب البحث عن ا١تعلومة أك تلقي كم ىائل من ا١تعلومة الذم يغرؽ ، الدصحيحة عن سبب حدكثها

                                                           
 .404، ص 2007، نظريات اإلعبلـ، القاىرة، مدصر، العبد عدلي عاطفحسن عماد مكاكم،  -1

2- S. Ball-Rokeach, M.Fleur, 1976, op. cit, p261 
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كبالتإب يتولد اإلحساس بالغموض نتيجة عدـ إستراعتهم فهم كتفسَت كٖتديد اٟتدث كآثاره ، الدصحيحة
من دكهنا يستغرؽ الفرد شهورا ُب كشف  -غالبا –كتكوف كسائل اإلعبلـ اٟتل الوحيد ، كاحتماالتو ا١تستقبلية

 .1اٟتقائق كأسباب الغموض
ه أك ٣تموعة من اإلٕتاىات ٨تو قضية ما ا:  كينتج ىذا عن تتبع كسائل اإلعبلـ ُب تشكيل إتتكوين اإلٕتاه - ب

 ك ٣تموعة من القضايا اليت أثارت جدال ُب اجملتمع.أ
حيث يعتمد اٞتمهور على ، ترتيب األكلويات: تلعب كسائل اإلعبلـ دكرا بارزا ُب ترتيب أكلويات اٞتمهور -ج

 كاليت ٮتتارىا من بُت القضايا األخرل.، برز القضايا اليت تدخل ُب دائرة اىتماماتوكسائل اإلعبلـ ُب معرفة أ
فوسائل اإلعبلـ ، اتساع ا١تعتقدات: تساىم كسائل اإلعبلـ ُب توسيع دائرة ا١تعتقدات اليت يدركها اٞتمهور -د

 كتقدـ ٢تم إعافات معرفية كمعلومات جديدة.، تعلم اٞتمهور معارؼ ال يدركها من قبل
القيم: كتتمثل ُب ٣تموعة ا١تعتقدات اليت يشًتؾ فيها أفراد اٞتماعة كيعملوف من أجل اٟتفاظ عليها فتقـو  -ق

 .2كسائل اإلعبلـ بدكر كبَت ُب توعيح أ٫تية ىذه القيم
 ثانيا: اآلثار الوجدانية:

كالدعم ، ا٠توفوالقلق، يلقد كعح كل من ديفلر ك رككيتش أف اآلثار الوجدانية تتبُت فيما يلي: الفتور العاطف
 ا١تعنوم.

الفتور العاطفي: إف التعرض الدائم لوسائل اإلعبلـ حوؿ قضية ماقد يؤذم إٔب فتور عاطفي أم عدـ الرغبة  - أ
 كالتبلد.

ا٠توؼ أك القلق: إف التعرض احملتويات اليت تتضمن العنف كالرعب مثل أفبلـ الرعب كمشاىد اٟترب كالقتل  - ب
الدائم  بالقلق كا٠توؼ كالرعب كا٠توؼ من الوقوع ُب ىذه األعماؿ أك أف يكوف  تؤدم با١تشهد إٔب الشعور

 عحية ١تثل ىذه ا١تشاىد فيدصب ىذا الشعور ُب البلكعي كدكف أساب كاقعية .
الدعم ا١تعنوم: بعض ا١تضامُت تولد إحساس الوحدة كاإلندماج فًتفع الركح ا١تعنوية لدل اٞتمهور كالعكس  - ت

 رب كسائل اإلعبلـ عن ثقافتو كانتمائو فيحس بإحساس الغربة.٭تدث فيما إذا ٓب تع
 ثالثا: اآلثار السلوكية: 

 ٥تتلفُت:كتنحدصر آثار التعرض لوسائل اإلعبلـ إٔب سلوكُت 
إثر التعرض حملتول ما حوؿ قضية ما كٯتثل حلقة كصل بُت اآلثار ا١تعرفية  كىو قياـ الفرد بنشاط ماالتنشيط:  - أ

 كالوجدانية.
 .٦3تا يسبب ا١تلل، كىو العزكؼ نتيجة التغرية ا١تبالغ فيهاا٠تموؿ:  - ب

                                                           

 .144ص  ،1ط ،2016 ة،دار اليازكرم العلمي ،نظريات اإلعالمعلي عبد الفتاح كنعاف،   - 1
 .329-325ص ص  ،1998، القاىرة، 1، الدار ا١تدصرية اللبنانية، طاإلتصال ونظرياتو المعاصرة حسن عماد مكاكم كليلى حسن السيد، - 2

 .163 -162ص ص  1995، دار آراـ للنشر كالتوزيع، دمشق ،اإلتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرةصبع، أصاّب خليل أبو  -3
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 نظرية اإلعتماد: روضف
 كىي كاآلٌب: ىناؾ ٣توعة من الفركض الرئيسية لنظرية اإلعتماد على كسائل اإلعبلـ

كلما كانت ا١تعلومات اليت تبثها كسائل اإلعبلـ ذات أ٫تية لؤلفراد زاد اعتمادىم على ىذه الوسائل الستقاء  - أ
 ا١تعلومات. تلك
تزداد إمكانية ٖتقيق الرسائل اإلعبلمية للتأثَتات ا١تعرفية كالوجدانية عندما توفر النظم اإلعبلمية خدمات  - ب

 .1معلوماتية متميزة كأساسية كيزداد التأثَت بكل كبَت ُب حالة عدـ استقرار اجملتمع بسبب الدصراع كالتغيَت
تمع ما زاد اعتماد أفراد ىذا اجملتمع على كسائل اإلعبلـ كلما زادت حاالت التغيَت كعدـ اإلستقرار ُب ٣ت - ت

 .2ا١تختلفة
يقل إعتماد األفراد على كسائل اإلعبلـ اٞتماىَتية كلما توافرت لديو مدصادر أخرل بديلة للمعلومات أك  - ث

 مدصادر إعبلـ خارجية.
علومات من خبلؿ يكوف األفراد الذين يعتمدكف على كسيلة إعبلمية ٤تددة أكثر قدرة على استخبلص ا١ت - ج

 تعرعهم ٢تذه الوسيلة.
فاٞتمهور من ا١تفًتض أف يكوف ، ٮتتلف األفراد فيما بينهم من حيث درجة اإلعتماد على كسائل اإلعبلـ - ح

 .3لديو مدصادر متعددة للمعلومات ٕتعلهم يتفاكتوف ُب درجة اعتمادىم على كسائل اإلعبلـ
 ٯتكن تلخيدصها كاآلٌب: إنتقادات النظرية:

غ ٪توذج اإلعتماد ُب تدصَت حجم اإلعتماد الفعلي للعناصر ا١تختلفة كخاصة ا١تتعلقة بوسائل اإلعبلـ يبال -
تستريع  حيث أهنا مدصدر غَت سياسي، فوسائل اإلعبلـ غالبا ما تكوف ٤تايدة، كاستقبل٢تا من النظاـ اإلجتماعي

ؤسسات األكثر ىيمنة كسيررة ُب ك٬تب أف ترتبط كسائل اإلعبلـ بشكل أساسي با١ت، أف ٕتده عند الضركرة
 اجملتمع.

إهنا ال تستخدـ لقياس التأثَتات بعيدة ا١تدل كيعترب أبعاد أك كيفية اإلعتماد على كسائل اإلعبلـ غَت كاعحة   -
 كما أهنا ال تدصلح للتربيق ُب الدراسات التجريبية.

د كسلوكياتو كليست فقط نتيجة التتبع تناست النظرية أف احمليط كاألصدقاء كا١تعارؼ يؤثركف على إدراؾ الفر  -
 كاإلعتماد الشديد على كسائل اإلعبلـ اٞتماىَتية.

كيرجع ىذا إٔب صعوبة إجراء دراسة على نراؽ كاسع تضم كل ، تفتقر النظرية إٔب الدليل ا١تؤيد ا١توعوعي -
 ا١تتغَتات ا٠تاصة بالنظرية.

                                                           
  .143ص ،2006القاىرة،  ، دار النهضة العربية،نظريات اإلتصالمَتفت الررابيشي كعبد العزيز السيد،  -1

2- Dennis McQueen, Seven Windfall, Communication Mode: For The Study of 
communication,2nd, New York ;longman,1995,p111.  

 .315 -314ص ص  سابق،عماد مكاكم كليلى حسُت السيد، مرجع  حسن - 3
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مثل اإلتدصاؿ داخل ، قنوات التأثَت الشخدصيإف نظرية اإلعتماد على كسائل اإلعبلـ ٓب تتعرض لدكر  -
اٞتماعات أك اإلتدصاؿ داخل ا١تنظمات على الرغم من أ٫تية ا١تعلومات اليت يستقيها من خبلؿ شبكات اإلتدصاؿ 

 الشخدصي.
كىل تزيد ، ٓب توعح النظرية مباشرة السؤاؿ ما إذا كاف يوجد مستول مثإب من اإلعتماد على كسائل اإلعبلـ -

 اٞتديدة اعتماد األفراد أـ ٕتعلهم أكثر استقبلال؟ ككلها تساؤالت ٖتتاج اإلجابة عنها. كسائل اإلعبلـ
كعلى الرغم من انتقادات بعض الباحثُت إال اف نظرية اإلعتماد على كسائل اإلعبلـ تعد من النظريات  -

قدـ سياقا كاسعا كما أهنا ت،  كرؤل من علم اإلجتماع، التكاملية اليت ٕتمع بُت رؤل مستمدة من علم النفس
كٮتتلف ، كعاما يوعح كيدصف التأثَتات اليت تنجم عن اإلعتماد على كسائل اإلعبلـ من خبلؿ رؤل تكاملية

 1ذلك إٔب حد كبَت عن اإلىتماـ التقليدم الذم يربط بُت ٤تتول كسائل اإلعبلـ كتأثَته على اٞتمهور
 النظرية مع الدراسة: التقاءنقاط 

حالة التأثَت  نرل أف (اجملتمع كسائل اإلعبلـ كاٞتمهور ا١تتلقي)الثبلثية اليت تقـو عليها النظرية من العبلقة التبادلية  
كُب أطركحتنا ىذه ، ساسية لوصوؿ الرسالة اإلعبلمية من خبلؿ القنوات اإلخباريةاأل متبادلة بُت ىذه العناصر

 (دكف إ٫تاؿ األطراؼ التبادلية األخرل)كاٞتمهور سيكوف الًتكيز أكثر على  الثنائية التبادلية بُت كسائل اإلعبلـ 
كماىي التأثَتات اليت خلفتها ٚتلة الرسائل  (العينة ا١تختارة) الشباب اعتمادبدصفة ميدانية ٖتليلية لنرل مدل 

البحث  ظهرت ىذه التأثَتات كفقا لتدصر٭تات عينة كعلى أم مستول اٞتزائرية« الشركؽ نيوز»ا١تنشورة على قناة 
أك كلهم بنفس    إما ا١تستول ا١تعرُب أك الوجدا٘ب أك السلوكي أحدىم كسائل اإلعبلـ نظرية اإلعتماد علىككفقا ل

على كسائل اإلعبلـ كنظرية مفسرة كمنظمة لتشكيل  االعتمادنظرية  اعتمدناكُب ىذا ، الدرجة أك بدرجات متفاكتة
 على القناة اإلخبارية. االعتماددل ٖتقيق أىداؼ ككذا م، الرلبة عينة الدراسة إتاىاتأك توجيو أك حىت تغيَت 

النظرية مدصدر ْتث  هبالرغم من قدـ ىذه النظرية كترور كسائل اإلعبلـ ككذا الترور اإلدراكي للمتلقي التزاؿ ىذ
 للعديد من الباحثُت ا١تعاصرين كالبحث ُب أىم عندصر كىو التأثَت التبادٕب.

                                                           
، العريب للنشر كالتوزيع، الفضائيات اإلخبارية ودورىا في توجيو الرأي العام سياسيا، مجلة دراسات في اإلعالمإحساف رمضاف السمرائي،  - 1

 .126ص ،2019، 1ط القاىرة،
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 تمهيد:
اليت نشأت مع نشوء دكؿ ا١تدف كبدء تكوف اٟتياة السياسية ، ظاىرة من مظاىر السلوؾ اٞتمعيالرأم العاـ 

فهي ظاىرة قدٯتة قدـ اٟتضارة االنسانية كإف عرفت ٔتفهومها اٟتديث ُب ، ُب أبسط صورىا بُت اٟتكاـ كاحملكومُت
 القرف الثامن عشر.

ياسي كيرتبط بالوعي السياسي لدل شعب من الشعوب فينشأ كييعترب الرأم العاـ مظهرا مباشرنا لوجود اجملتمع الس
الرأم العاـ نتيجة لنشأة الوعي الٌسياسي لدل اٞتماىَت كيساعدىا الرأم العاـ ُب إعماؿ الفكر إبداء كجهات 
النظر ٕتاه ما يثار من جدؿ كنقاش حوؿ القضايا العامة اليت ٘تس ا١تدصاّب اٞتوىرية للشعب كإف هنضة بلد ما 

تلك القوة اليت تتمثل ُب شعوره اٟتقيقي بأنو سٌيد كأنو يدصنع مستقبلو كال ، على القوة النفسية للشعبترتكز 
 فقدكا ما يؤىلهم لبلستقامة كالتقدـ كالترور.، ييفاجأ بو كإذا فقد الناس شجاعتهم ُب إبداء الرأم

كتقسيمات ٍب ا١تقومات االساسية  من خبلؿ ما سبق كُب ىذا الفدصل سنذكر أىم ما يتعلق بالرأم العاـ من ماىية
 ُب تكوين الرأم العاـ كأخَتا دراسة الرأم العاـ من عدة زكايا.
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 ماىية الرأي العام وتقسيماتوالمبحث األول: 
 بالرغم من أنو ال يوجد تعريف عاـ متفق عليو للرأم العاـ فقد تكرر استخداـ ىذا التعبَت خاصة ُب ظل  

إلقليمية الراىنة ا١تدصحوبة بتغيَت ُب األنظمة اٟتاكمة كاإلصبلحات السياسية على ٥تتلف األصعدة التغَتات ا
 لدرجة أنو ٯتكن لكل إنساف أف يفهم ا١تقدصود بو.

كال ٬تعلنا ذلك أف نًتاخى ُب معرفة أكجو نظر الفقهاء ، فنحاكؿ تعريف مدصرلح الرأم العاـ لغة ٍب اصربلحا
 م العاـ.كالباحثُت كتعريفهم للرأ

 أوال: مفهوم الرأي العام:
يبدك ككأنو ، ك رغم اف السياؽ العاـ ٢تذه التعريفات، لقد تعددت التعريفات اليت حوؿ مفهـو الرأم العاـ

إال أهنا ُب حقيقة األمر تظل متجانسة كمتفقة على قواسم مشًتكة تكاد تكوف ، ينم عن اختبلفات معينة بينهما
بينما يكتفي  ا إال نتيجة أف بعضهما ٭تاكؿ أف يقدـ تعريفا شامبل كجامعا للمفهـوكما االختبلؼ بينهم، تامة

كُب ىذا اإلطار ىناؾ من يعترب الرأم العاـ بأنو تلك الفكرة ، البعض بتقدٙب العناصر اليت تبدك جوىرية فقط
ك مسألة ألتدصرفات السائدة بُت ٚتهور من الناس تربرهم مدصلحة مشًتكة إزاء موقف من ا١تواقف أك تدصرؼ من ا

الشعور الداخلي " باعتبارهُب حُت ينظر إليو البعض ، ك ٔتدصاٟتهم ا١تشًتكةأمن ا١تسائل العامة اليت تثَت انتباىهم 
"كعرفو "فلويد أكلبورت" ُب مؤلفو" ٨تو علم للرأم  أو النزوع من قبل عدد من الناس إزاء قضية عامة

بأنو"تعبَت حجم كبَت من األفراد عن آراءىم ُب موقف  science of public opinon towards aالعاـ
تعبَتا مؤيدا أك معارعا ١تسألة أك شخص معُت أك ، معُت إما من تلقاء أنفسهم أك بناء على دعوة توجو اليهم

اقًتاح ذم أ٫تية كاسعة ...حيث تكوف نسبة ا١تؤيدين أك ا١تعارعُت ُب عدد كدرجة اقتناعهم كثباهتم كاستمرارىم  
برريقة مباشرة أك غَت مباشرة إتاه ا١توعوع الذم ىم ، ٦تارسة التأثَت على )اٗتاذ إجراء معُت الحتماؿكافية 

بدصدده كنظر إليو سعد عبد الرٛتاف باعتباره " ٤تدصلة لبلٕتاىات النفسية االجتماعية ذات الدرجة العالية سالبة  
٘تثل نوعا من التوتر ك عدـ ، اه مشكلة ٤تددةمتمايزة الًتكيب إت، ألفراد ٚتاعة منظمة، كانت أك ىو موجبة

 االتزاف ُب اجملاؿ النفسي االجتماعي للجماعة".
 / التعريف الغربي للرأي العام1

يعرؼ ليونارد دكب الرأم العاـ على أنو ٣تموعة ا١تواقف ك ا١تشاعر اليت يكوهنا قراع كبَت من الناس ُب 
حُت ، كيشَت الرأم العاـ إٔب مواقف الناس من قضية معينة، ايةٖتت تأثَت الدع، كُب فًتة معينة، مسألة مهمة

 يكوف ىؤالء الناس أعضاء ُب اٞتماعة االجتماعية نفسها.
كعرفو كبلريدج كنغ بأنو:" اٟتكم الذم تتوصل إليو اٞتماعة ُب مسألة ذات اعتبار عاـ بعد مناقشات 

 معتربة من األشخاص بشأف قضية ذات اىتماـ عاـ. علنية كافية. كىو ٣تموعة التفدصيبلت اليت تعرب عنها أعداد
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كيقوؿ مكيافيلي ُب تعريفو للرأم العاـ: "ال يقـو الرجل اٟتكيم بتجاىل الرأم العاـ فيما يتعلق بتوزيع 
فسوؼ   ذلك ألف ىذا اٞتمهور حُت يًتؾ لنفسو االختيار كيضع األفضليات، ا١تناصب اٟتكومية ك األفضليات

سوؼ تكوف ىذه األخراء نادرة إذا حدثت كذلك با١تقارنة مع األخراء اليت ٯتكن أف ال يرتكب أخراء. أك 
 ٖتدث ُب حالة توٕب األقلية ٢تذا التوزيع".

أك ما ال يريده يعترب األمر اٟتاسم  -أك اٞتزء القوم فيو-تعريف جوف ستيوات ميل:" إف ما يريد اجملتمع
 1ا ك عدـ تعارعها مع القانوف أك الرأم".الذم يقرر بدصفة عملية القواعد اليت ٬تب مراعاهت

كيرل لوبوف: ))أف الرأم العاـ مفهومنا يتدصل با١توعوعات ا١تتنازع عليها القابلة للجدؿ كا١تناقشة بالنسبة 
للجماىَت ا١تعنية ال تلك الضركب من اٟتياة العقلية الثابتة ثباتان نسبيان. ك ُب العقل اٞتماعي تضعف القابلية 

خدصي الفردم. ذلك ػ أف ا٠تدصائص ا١تختلفة ترغى عليها ا٠تدصائص ا١تؤتلفة كما أف ا٠تدصائص غَت للتفكَت الش
 2((ة ليالواعية تدصبح ذات اليد الرو 

 بل ٯتكن اعتباره رأم فئة      ، كيعرؼ الفيلسوؼ ))فيبلند(( الرأم العاـ بأنو: ))ليس رأم الشعب بأكملو
 متفوقة على سائر فئات الشعب((.

كىو ُب العادة الرأم ، ونتشللي(( الفقيو الدكٕب: ))إف رأم الربقة ا١تتوسرة ُب الشعوب ىو الرأم الغالبكيرل ))بل
 ا١تتفوؽ على سواه من طبقات الشعب((.

فَتل ))أف الرأم العاـ ىو الناتج عن تفاعل األشخاص ُب أم شكل  Willam Albigأما كليم البيج 
 .3ف ٤تل مناقشة ُب ٚتاعة عامة((من أشكاؿ اٞتماعة أك ىو موعوع معُت يكو 

"أف الرأم العاـ ىو الرأم السائد بُت أغلبية الشعب الواعية ُب فًتة معينة غزاء قضية معينة :كيرل د. ٥تتار التهامي
 4اك أكثر ٭تتدـ حو٢تا اٞتدؿ كالنقاش ك٘تس مدصاّب ىذه االغلبية أك قيمها االنسانية بدصورة مباشرة".

 بي للرأي العامثانيا: تعريف الفقو العر 
يعرؼ رمزم الشاعر الرأم العاـ على أنو: "اجتماع كلمة أفراد الشعب على أمر معُت ٕتاه مشكلة معينة أك 

كقد أخذ البعض على ىذا التعريف بأف اجتماع  ، كُب حالة انتمائهم إٔب ٣تموعة اجتماعية كاحدة، حادث ما
حادث ما ىو عرب من عركب ا٠تياؿ عبلكة على أف أك ، أك أمر معُت، كلمة أفراد الشعب على مشكلة معينة

التعريف ٓب يوعح ماىية األمر أك ا١تشكلة أك اٟتادث الذم ًب اجتماع كلمة الشعب عليو  كىل ا١تقدصود ا١تدصلحة 
 5العامة أك ا٠تاصة باإلعافة إٔب غموض عبارة )ُب حالة انتمائهم إٔب ٣تموعة اجتماعية كاحدة(.

                                                           

 .65، ص1998لنشر، القاىرة، ، دار قباء لالرأي العام طبيعتو وتكوينو وقياسو ودوره في السياسة العامةأٛتد بدر،  -1
2   - Har Wook L. Childs, Introduction to Public Opinion New,John Wiley & Sons Inc 1940, p 48.  

 .22، ص 1990 ب ط، ، ا٢تيئة ا١تدصرية العامة للكتاب، القاىرة،استراتيجية اإلعالم العربيالسيد عليوة، 3-
 .17، ص 1974، دار ا١تعارؼ، مدصر، بط، النفسية الرأي العام  والحرب٥تتار التهامي،   -4

.29، ص 1996، دار النهضة، مدصر، ب ط، أثر الرأي العام على أداء السلطات العامةسعد حامد عبد العزيز قاسم،  - 5 
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بالنسبة  -أك من ُب حكمهم-"الرأم العاـ ىو التعبَت اٟتر عن آراء الناخبُت كعرفو أٛتد بدر بقولو أف:
على أف تكوف درجة اقتناع الناخبُت هبذه اآلراء كثباهتم عليها كافية للتأثَت على ، للمسائل العامة ا١تختلف عليها

 غلبية كلرعى األقلية".كْتيث يكوف ىذا التعبَت ٦تثبل لرأم األ، السياسة العامة كاألمور ذات الدصاّب العاـ
عبد القادر حاًب الرأم العاـ بقولو " الرأم العاـ ىو اٟتكم الذم تدصل إليو اٞتماعة ُب قضية  د. ٤تمدكيعرؼ 

 الشركط: كيشًتط لذلكبعضذات اعتبار ما ". 
 ا١ترركحة.أف تكوف ىناؾ مناقشات كافية حوؿ القضية  -
    القادة أك أجهزة االعبلـ كالدعاية أك عن طريق اٞتماعات أف تكوف القضية مثارة بكل حقائقها عن طريق  -

 أك ا٢تيئات العامة.
أف يكوف االٕتاه الذم تتخذه اٞتماعة ُب ىذه القضية يتفق ٘تاما مع ا١تعتقدات العامة للناس مثل العقيدة  -

 الدينية أك القومية أك أية قضية عامة يؤمن هبا الشعب كيعتنقها.  
اـ فَتل: ))أف الرأم العاـ ىو الفكرة السائدة بُت ٚتهور من الناس تربرهم مدصلحة أما د. إبراىيم إم

        مشًتكة إزاء موقف من ا١تواقف أك تدصرؼ من التدصرفات أك مسألة من ا١تسائل العامة اليت تثَت اىتمامهم 
 1.أك تتعلق ٔتدصاٟتهم ا١تشًتكة((

      اىات النفسية االجتماعية ذات الدرجة العالية سالبة كانت كنظر إليو سعد عبد الرٛتاف باعتباره " ٤تدصلة لبلٕت
     ٘تثل نوعا من التوتر كعدـ االتزاف ، متمايزة الًتكيب إتاه مشكلة ٤تددة، ألفراد ٚتاعة منظمة، أك ىو موجبة

 2ُب اجملاؿ النفسي االجتماعي للجماعة".
اكلت الرام العاـ ٓب تتفق على صيغة كاحدة لو تكوف ٯتكن التأكيد على أف التعريفات اليت تن، من كل ماتقدـ

موعع جدؿو بُت الباحثُت  (كما تبُتن لنا)جامعة لكل عناصره  كمانعة من دخوؿ غَته إليها. ككانت ىذه الظاىرة 
 .االجتماعيةك ا١تهتمُت بالظاىرات السياسية ك 

ـ ٨تو قضايا من السهل مواجهتها : أم استبداؿ ىدؼ صعب هبدؼ سهل. أم ٖتوؿ الرأم العااإلبدال -أوال
 3كاٗتاذ مواقف كأحكاـ بشأهنا.

سلوؾ بديبل )تعويضا( عن حاؿ ، نتيجة الفشل أك اإلحباط، : ىو أف تستبدؿ األمة اك اٞتماعةثانيا: التعويض
بابتكار ا٪تاط جديدة من ، الفشل اليت حلت هبا فقد تستبدؿ األمة حالة اٞتد كاالندصراؼ إٔب النضاؿ كاٞتهاد

 أك االرتداد أب التدين كاالندصراؼ عن اٟتياة الدنيوية أب دنيا الدين كالعبادة.، اللهو أك النشاطات العامة

                                                           

.205، ص 1969، 1، مكتبة األ٧تلو ا١تدصرية، طاإلعالم واالتصال بالجماىيرإبراىيم إماـ،  - 1 
 .30، ص2017، دار الكتاب اٞتامعي، دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة، اٞتمهورية اللبنانية، ب ط، العام ووسائل اإلعالم الرأيأٝتاء اٞتيوشي،  2-
 .28، ص1998، 1، لبناف، طالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعىا٘ب الرعا، الرأم العاـ كاالعبلـ كالدعاية،  -3
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ىو أف تنسب ما عندؾ إٔب غَتؾ بغية ٖتويل أنظار الرأم العاـ عن التدصرفات أك الضغوطات إٔب ثالثا: اإلسقاط: 
قبل عاـ ٞتأت  -ٔب الدعاية إلقناع الرأم العاـ العا١تيفئة أخرل )حالة إسرائيل(. فقد ٞتأت اٟتركة الدصهيونية إ

بأهنا راغبة ُب السبلـ كأف  -كبعده 1967قبل عاـ  -اٟتركة الدصهيونية إٔب الدعاية إلقناع الرأم العاـ العا١تي
العرب ىم من يرفض ا١تفاكعات إلحبلؿ السبلـ. كعندما قبل العرب ٔتبدأ ا١تفاكعات كااللتزاـ بأسسو إلحبلؿ 

بلـ. كعندما قبل العرب ٔتبدأ ا١تفاكعات كااللتزاـ بأسسو كشركطو انكشفت مواقف اسرائيل فلجأت أب الس
 أساليب أخرل للتهرب من التزامات السبلـ ا١ترلوبة.

أخذ الرأم العاـ العريب  1967: ىو أف تأخذ صفات اآلخرين كتدعيها لنفسك فبعد حرب رابعا: التقمص
اليت ٮتوعها الفيتناميوف عد االمَتكيُت. أم تقمص شخدصية الشعب الفيتنامي ١تواجهة  يدعوا إٔب التشبو با١تقاكمة

 العدكاف كا٢تزٯتة اليت حلت بالدكؿ العربية. 
إف ىذه اآلليات ىي تداعيات غَت كاعية ٘تاما إذ يتداخل فيها البلكعي بالترلع ٨تو درجة من األماف كاٟتدصانة 

شرط أال تستمر زمنا ، كىي قد تكوف مفيدة لتجاكز االزمة، يها الرأم العاـالنفسية ُب مواجهة األزمة اليت يعان
 1طويبل يستكُت ُب الرأم العاـ لؤلكىاـ .

 / الرأي العام نحو مفهوم آخر3
كُب نشأتو ك تروره. كتتمثل ، إف مفهـو الرأم العاـ ٭تتمل تناقضات أساسية ُب البنية الفكرية اليت يقـو عليها

 ت ُب ما يلي: بعض ىذه التناقضا
كأف يقاؿ ،  ثنية ٤تددةاإف ما يسمى ))الرأم العاـ(( ال يعٍت فئة اجتماعية  أك سياسية  أك جغرافية أك        

ٮتتزؿ ىذه الفئات ا١تتنوعة ُب مواقعها ك أىدافها ُب كتلة خيالية ، الرأم العمإب أك النسوم أك الربليب ... اْب
 د ما يؤسسها ُب حقيقة الواقع.ُب الوقت الذم ال ٧ت، تفًتض الوجود

ذلك أف ىذا الرأم العاـ يتأسس من خبلؿ ما ، بأم معيار، مستقبلن إف مايسمى ))الرأم العاـ(( ال ٯتٌثل كيانان  
تبثٌو كسائل االتدصاؿ اٞتماىَتية أساسا. كيدصعب تدصور مثل ىذا الرأم ُب ٣تتمع ال توجد فيو ىذه الوسائل بشكل 

أك اليت تقـو على أساس ، اٞتماىَتية سواء أكانت ُب البلداف ذات الربيعة الليرباليةكاعح. إف كسائل االتدصاؿ 
ٔتؤسسة   كلو بدرجات متفاكتة، ىذه الوسائل كثيقة الدصلة، أك ُب البلداف ا١تسماة ))النامية((، ملكية الدكلة
أم ا١تؤسسة ، ؤسسو الدكلةفإف الرأم العاـ الذم تبلوره كسائل االتدصاؿ ىو ذلك الرأم الذم ت، الدكلة. كعليو

ا١تدصاّب اآلنية كا١تستقبلية. كىذا األمر يفٌسر لنا تباين الرأم العاـ ُب ٣تتمعُت يشًتكاف ُب  ما ٮتدـكفق ، السياسية
عندما يتعلق األمر بقضية ٤تٌل نزاع بُت دكلتُت مثبل. كإذان فإف الرأم العاـ مؤسسة ، الثقافة كالتاريخ كالترلعات

 اليت قد ٘تٌكنو من التأثَت ُب مسار األحداث داخليان أك خارجياٌ. االستقبلليةالسياسي كال ٘تتلك تابعة للمتغَت 
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أك  كما ٧تد ذلك ُب مفهـو األمة ُب ا١تنظور اإلسبلمي،  كليست مؤسسة تارٮتية، إف الرأم العاـ حالة آنية ظرفية 
عي عند ستيفرز... اْب. يستتبع ذلك أف أك البلشعور اٞتم، أك الربقة عند ماركس، العدصبية عند ابن خلدكف

ُب ، ال ٤تالة، استخداـ مفهـو الرأم العاـ يؤدم إٔب عزؿ ا١تؤثرات التارٮتية ك االجتماعية ك اٟتضارية اليت تتدٌخل
كاالفًتاض بأف استعماؿ تعبَت الرأم العاـ يتضمن ، تشكيل ىذا الرأم أك ذاؾ. كٯتكن الذىاب إٔب أبعد من ذلك

األمر ، ا١تباشرة باإل٭تاء أف ىناؾ رأيان عامان يتأسس ُب غياب ا١تكٌونات العديدة اليت يتأسس عليها ا١تغالرة غَت
 1الذم يساىم ُب تشويو حقيقة ىذا الرأم كتفاعلو مع األحداث اليت ترد عرب كسائل االتدصاؿ اٞتماىَتم. 

تغَتات تتمٌثل ُب تقٌلص ظاىرة ارتبط بعدد من ا١ت، كما ظهر ُب السياؽ الغريب،  إف مفهـو الرأم العاـ
كىو األمر الذم ، كتزايد مشاركة الكثَت من الفئات االجتماعية ُب اٟتياة السياسية كغَتىا، كانتشار التعليم، األمية

جعل اٞتماعات ا١تختلفة ُب ىذه اجملتمعات ترالب بأف يؤخذ رأيها بعُت االعتبار إعبلميان كسياسيان. كارتبط 
إذ يلعب اإلعبلـ دكران خاصان ُب عرض اآلراء ا١تختلفة ا١تتباينةكا١تتدصارعة كي ، رة الدٯتقراطيةا١تفهـو أيضان بظاى

   من تكوين الرأم. كىنا يررح التساؤؿ عما إذا كانت ىذه ا١تتغَتات حاعرة ، بناء على ذلك، يتمٌكن اٞتمهور
 .ُب اجملتمعات العربية كاإلسبلمية ُب الوقت اٟتاعر؟

        االىتماـ بظاىرة الرأم العاـ ُب اجملتمعات العربية ارتبط أيضان بتزايد أ٫تية معرفة ىذا الرأم كيتبُت أيضان أف 
سواء أكاف ىذا االنشغاؿ ٮتٌص السلرة أك اٞتماعات ا١تتدصارعة من أجل الوصوؿ إٔب ، ُب إدارة اٟتياة السياسية

خاصة  عاـ ٕتاه القضايا السياسية الداخلية كا٠تارجيةالسلرة. كقد اقًتف ىذا االنشغاؿ بظهور مراكز دراسة الرأم ال
 أثناء فًتة االنتخابات.

ىذا ا١تفهـو جزئيان ُب دراسة بعض  توظيف كاتضح أنو ٯتكن، العصبيةكقد تػٌم التعٌرض ُب ىذه الدراسة إٔب مفهـو 
وينات الفئوية ُب أك ُب دراسة التك، الظواىر االجتماعية كتلك التوجهات اليت ترفو على سرح االنتخابات

كافيان ُب عوء التغَتات اٟتاصلة ُب ٣تاؿ تكوين   ال يعتربلكن ىذا ا١تفهـو ، السياسيةك ا١تؤسسات االقتدصادية  
       كخاصة بعد دخوؿ كسائل االتدصاؿ اٞتماىَتية إٔب ٥تتلف األقرار العربية ، التدصورات كالذىنيات اٞتماعية

 ك اإلسبلمية كالنامية كعامة.
  سواء ُب الكتابات األكادٯتية عندنا، فإف ىذه الدراسة تقًتح إعادة النظر ُب استخداـ مفهـو الرأم العاـ، كعليو

 أك ُب اللغة الدصحفية عامة.
بناء على نقد مفهـو ، توظيف ا١تفهـو الذم توٌصلنا إليو، ككبديل ١تفهـو الرأم العاـ، كترل ىذه الدراسة أنو ٯتكن

  كُب العديد من الدكؿ ا١تسماة بالنامية، االعتبار الكيفيات اليت يتعامل هبا اٞتمهور عندناكأخذان بعُت ، الرأم العاـ

                                                           

، ص 2009، 2، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت، لبناف، طدراسة في نظرية االتصال نحو فكر إعالمي متميزعبد الرٛتن عزم،  -1
 .68-67ص



 الفصل األول                                                                                      الرأي العام
 

 
55 

كمفهـو ، عند دراسة الواقعالمخيال اإلعالمي المجّسد مع كسائل االتدصاؿ اٞتماىَتية اليت ٝتيناىا مفهـو 
 1.بإ٬تازرض ىذا ا١تقًتح عند دراسة ما ينبغي أف يكوف عليو ىذا الواقع. كسأعالمخيال اإلعالمي المجرد 

إنٍت أستخدـ مفهـو )ا١تخياؿ( ُب اإلعبلـ ألقدصد بذلك حالة تضٌمن ا١تشاعر النفسية االجتماعية اليت    
ما تتكوف بفعل ما يتعرض لو اٞتمهور )العريب اإلسبلمي عامة( من ٤تتويات كسائل االتدصاؿ من جهة كبفعل 

)ا١تخياؿ( ٪تران من التدصور الذم من جهة أخرل. كيعكس تعبَت سرورم ىذا اٞتمهور من ٥تزكف تراثي كأ ٭تملو
إذ تتداخل فيو الذاكرة التارٮتية بدصورة  ، ٖتديد طبيعتو كمراحل تروره بسهولة ال ٯتكنكمن ٍب ، ىو ُب طور التكوين

  لواقعمع ٤تاكلة كسائل االتدصاؿ القفز فوؽ التاريخ كا، بفعل عدصور اال٨تراط كالظاىرة االستعمارية، مشٌوىة
إذ إنو ال يرتبط بالضركرة بنسق أيديولوجي ، خاصة ُب اجملتمعات العربية اإلسبلمية. ك٭تمل ا١تخياؿ طبيعة متميزة

بل ىو ، ١تثالية تسعى إٔب ٕتاكز الواقع ال ٯتتثلكما أنو ،  كمثل األيديولوجية اليت تقـو على مبدأ تربير الواقع،  معٌُت 
ُب شعور اإلنساف العريب كال شعوره كالقيم ا١تدصٌنعة الواردة عرب كسائل نسيج من القيم األسرورية الراسخة 

سواء ٕتاه احملافظة على الواقع أك تغيَته كُب أم إتاه. كقد ، االتدصاؿ. كٓب يتحٌدد بعد شكل توٌجو ىذا ا١تخياؿ
الجتماعي الذم ٯتكن كا١تخياؿ ا،  أردفت صفة اإلعبلمي إٔب ا١تخياؿ ٘تييزان لو من األنواع األخرل من ا١تخياالت

كإف كانت ىذه ا١تخياالت  أف يعمل على ٕتاكز الواقع إف ٓب يدصردـ بدصفة دالة كمعتربة بثقافة كسائل االتدصاؿ
 متداخلة ُب الكثَت من األحياف.

كذلك قدصد دراسة طبيعة ىذا ا١تخياؿ كما ، المخيال اإلعالمي المجّسدكقد مٌيزنا ُب ىذا التعبَت ا١تقًتح بُت 
والمخيال اإلعالمي ، نفسو من خبلؿ تفاعلو مع األحداث اليت ترد إليها عرب قنوات كسائل االتدصاؿ يعرب عن
كذلك قدصد التفكَت ُب كيفية دراسة ىذا ا١تخياؿ كفق األسس اٟتضارية التارٮتية اليت أفرزهتا الًتاكمات ، المجرد

 .تلف مراحل ترورىا. كىذه مقدمة لبحث آخرُب ٥ت، الًتاثية العربية اإلسبلمية ُب تفاعلها مع الزماف كا١تكاف
 ثالثا: أنواع الرأي العام

 2توجد العديد من التقسيمات للرأم العػػاـ من أ٫تهػػا األنػػواع أك التقسيمات اآلتية.
 التقسيم حسب عمق التأثير و التأثر: ( أ)
 ٌب:يقسم البعض الرأم العاـ حسب عمق التأثَت كالتأثر بوسائل اإلعبلـ على النحو اآل 

 الرأي العام النابو أو القائد أو المسيطر: -1
يتكوف من صفوة القـو كخاصة ا١تتعلمُت كا١تثقفُت: حيث ٯتثلوف صفوة قادة الرأم ك ا١تفكرين كأساتذة 

كتعترب كظيفتهم ُب اجملتمع كظيفة ، كىؤالء ٯتثلوف نسبة قليلة من الشعب، اٞتامعات كالعلماء ك الكتاب كالساسة
ك٢تم أىداؼ معينة ٭ترصوف على إقناع الشعب هبا كيبذلوف ُب ، ود كيثقف كيوجو كيرشد الناسالقائد الذم يق
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سبيل ذلك جهدان ليس ُب سبيل أك مقدكر ا١تواطن العادم بذلو ٔتا ٢تم من قدرة على اإلقناع كالتأثَت ألهنم يريدكف 
  سياسية كالثقافية كاالجتماعية كاالقتدصاديةأف يقودكا كيرشدكا كيوجهوا الرأم العاـ القارئ كا١تنساؽ ُب النواحي ال

كىذه الدصفوة ال تتأثر بوسائل اإلعبلـ كالدعاية ا١تختلفة كالدصحافة)ُب األغلب األعم( كإ٪تا تؤثر ُب تلك الوسائل 
بأفكارىا كآرائها حيث يبحثوف األمور كيدرسوف األخبار كاٟتقائق كيقلبوهنا على كل الوجوه كال يتقلبوف األمور 

 ة كإ٪تا بعد ٤تاكلة اإلقناع كاالقتناع.ببساط
 أك ا١تسيرر.، أك الرائد، أك القائد، كيسمى ىذا النوع بالرأم العاـ ا١تستنَت

 الرأي العام القارئ أو المثقف: -2
أم ا١تتعلمُت سواء كاف ، يتكوف من أكاسط الناس ثقافة الذين ثقافتهم أدٗب عن الفئة األكٔب القائدة

كٮتتلف حجم ىذا الرأم حسب درجة التعليم ُب اجملتمع كىو رأم يؤثر فيما ىو أقل  ان.تعليمهم عاليا أك متوسر
  منو درجة من حيث الثقافة كالتعليم ك يتأثر بوسائل اإلعبلـ ك الدعاية بدرجات متفاكتة حسب مستول نضجو

ما ٯتكن أف يتألف منو حيث إف ىذه الفئة ىي اليت تقرأ كتفهم كٕتمع من ا١تعلومات كاآلراء كاألفكار كاألخبار 
كما يؤثركف ُب ىذه الوسائل بقدر ٤تدكد ٔتا يدصدر عنهم من أراء كمناقشات ،  رصيد   على فهم كسائل اإلعبلـ

 كنقد.
 الرأي العام المنقاد: -3

يتكوف الرأم العاـ ا١تنقاد من الفئة اليت ال تنتمي إٔب الفئتُت السابقتُت كىو رأم السواد األعظم من الشعب 
 القادرين على مواصلة االطبلع كالبحث كمن غَت القادرين كذلك على متابعة األحداث أك النظر ُب من غَت

كينقاد أصحاب ىذا الرأم ا١تنساؽ ١تا يوجهو ٢تم أفراد  بواطن األمور أك القراءة بُت السرور كيضم )أيضا األميُت(.
كيتقبل الشائعات كيتشكل عادة ىذا النوع ، كالدعايةالرأم ا١تستنَت كالرأم العاـ القارئ كتؤثر فيو كسائل اإلعبلـ 

كىم ينقادكف ٘تامان ١تا يدصل إليهم عن طريق التوجيو ، من األكثرية اليت نالت حظػػان قليبلن من التعليم    كالثقافة
كينفعلوف بكل ما ينشر كيقاؿ كيستجيبوف ألكؿ ناعق كيتبعوف أكؿ صيحة كيسلكوف ُب كثَت ، كالدعاية كاإلعبلـ

من األحياف سبيل ا٢تياج كالثورة كٯتلكوف القدرة على مناقشة ا١تسائل اليت ثاركا من أجلها كا١تشكبلت اليت أبدكا 
  سخرهم عليها ما داـ الزعماء كقادة الرأم أك ا١تهيجوف قد صوركا ٢تم أف ىذه ا١تشكبلت ٘تس مدصلحتهم العامة

ع كيعرض ُب كسائل االتدصاؿ عامة كبكل ما ينشر ُب كلذلك يعدكف طعمان سهبلن للدعاية كيؤمنوف بكل ما يذا 
حيث إنو من اٟتقائق اليت استقرت بعد أف كثر اٞتدؿ حو٢تا  -الدصحف كاجملبلت كسائر ا١تربوعات بدصفة خاصة

كال ٖتاكؿ ىذه  -أف الدصحافة أقدر من غَتىا على التأثَت ُب الرأم العاـ كأخرر ُب ٖتقيق ىذا التأثَت ا١ترلوب
ىل ىو صواب أك خرأ؟ حق أك باطل؟ كىم أشبو بالقريع الذم ، كَت فيما ٭تتويو ا١تضموف اإلعبلميالنوعية التف

فهؤالء ال عليم ٢تم كال ْتث عندىم كإ٪تا االنقياد لكل ما يقاؿ كاالندصياع كراء ، يسوقو الرأم العاـ النابو كالقارئ
كيرجع ذلك إٔب عدـ مقدرهتم ، انقيادا أعمى  -الذين يسمعوف قادة  الرأم –ىؤالء القارئُت ُب أغلب األحواؿ 
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على ا١تناقشة كالدراسة كالبحث كاٞتدؿ كعدـ ا١تقدرة على الوصوؿ إٔب ا١تعرفة اليت هبا يفرقوف بُت الدصواب 
 1كا٠ترأ.

 :التقسيم الكمي للرأي العام – ( ب)
ار الرأم الشخدصي كىو الرأم الذم ٯتثل رأم ما يزيد على ندصف اٞتماعة كىو ٕتميع كتكر  رأي األغلبية: -1

 ألغلبية اٞتماعات الفعالة.
ىو رأم ما يقل عن ندصف اٞتماعة كيعرب عن رأم طائفة من الناس ال يستهاف هبا فقد يكوف  رأي األقلية: -2

 بُت صفوؼ األقلية بعض األكفاء كا١تتخدصدصُت ا١تؤثرين ُب القضايا ا١تثارة بعلمهم ال انتمائهم اٟتزيب.
ٚتلة من األقليات ا١تختلفة ُب إتاىاهتا كاليت ٕتمعت لتحقيق ىدؼ معُت ٖتت  رأم الرأي االئتالفي: -3

 كمىت زالت ىذه األسباب يزكؿ ىذا الرأم، ظركؼ خاصة كىو ليس كليد ا١تناقشة كإ٪تا نتاج عوامل خارجية عارعة
رأم األغلبية إ٪تا كىو ليس ، : كىو حالة من االتفاؽ تدصل إليها اٞتماعة أك أكثريتها الساحقةالرأي الساحق -4

 2رأم قريب من اإلٚتاع كيقًتب من العادات كالعرؼ كالتقاليد.
  أنواع الرأي العام من ناحية االستمرار الزمني -ثانياً 

 كينقسم الرأم العاـ من حيث مدل دكامو كاستمراره إٔب عدة أنواع كما يلي:
ومي أك الوطٍت أك اإليديولوجي. كتتمثل بدٯتومة كىو يرتبط بقضية ٢تا تأثَتىا أك حضورىا الق رأي عام دائم: – 1

 كُب كسائل اإلعبلـ. ككمثاؿ على ذلك: قضية الدصراع العريب.، تأثَتىا ُب اٟتياة السياسية
كىو رأم عاـ ينشأ نتيجة حادث عارض كيزكؿ بسرعة فور زكاؿ األسباب اليت أدت إٔب  رأي عام مؤقت: –2

  يتكرر.ظهوره. كقد يدـك لساعات ٍب يزكؿ كقد ال
كىو رأم عاـ متحرؾ. كيرتبط بترورات سياسية أك اقتدصادية متحركة حيث تؤدم  الرأي العام اليومي: –3

 3كسائل اإلعبلـ دكران فاعبلن ُب تشكيل ىذا الرام.
 رابعا:التقسيم حسب أنواع الرأي:

فاعلو كاتدصالو مع ىو الرأم الذم يكومو الشخص لنفسو طبقا لدرجة ثقافتو كخربتو كت الرأي الشخصي: -1
كىو الرأم الذم يرغب ُب أف يشارؾ بو اجملموعة كيعرب عنو من كجهة نظره دكف أف ٮتشى من اٞتهر بو ، اجملتمع
 شيئا.

 

                                                           

.113، ا١ترجع نفسو، صمحاضرات في الشائعاتعاطف عدٕب العبد،  - 1 
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ىو ذلك اٞتزء من الرأم الذم يرغب الفرد ُب أف ٭تتفظ بو لنفسو كال يبوح بو )خشية  الرأي الخاص: -2
 1كيظهر أثره ُب الرأم العاـ ُب حالة التدصويت السرم. تعريض نفسو للضرر( حىت إٔب ا١تقربُت منو 

على ما سبق نتوصل إٔب اىتماـ الفقهاء كالباحثُت حوؿ ظاىرة الرأم العاـ كاختبلفهم تبعا لذلك ُب  كبناءا
حيث يقسم الرأم العاـ تبعا أل٫تيتو ، األمر الذم أدل إٔب اختبلؼ أصنافو ا١تعتمدة، تقدٙب تعريف جامع كموحد

أك من حيث مشاركتو ، أك بالنظر إٔب ٦تثليو، كذلك بالنظر إٔب درجة تأثَته كتأثره بوسائل الدعاية، سيماتعدة تق
 كسوؼ نوإب بياف ىذه التقسيمات على النحو اآلٌب: كعبلنيتوأك بالنظر إٔب ظهوره ، ُب السياسة العامة

 الفرع االول: الرأي العام من حيث تأثيره وتأثره بوسائل الدعاية 
كرأم عاـ منقاد كىو ما سوؼ ، كرأم عاـ مثقف، نقسم الرأم العاـ كفقا لتأثره بوسائل الدعاية إٔب رأم عاـ قائدي

 نتناكلو كفقا لآلٌب:
 أوال: الرأي العام المسيطر أو القائد

الساسة ىو الرأم الذم ال يتأثر بالدعاية كلكنو يؤثر فيها كٯتثلو الدصفوة من القادة كا١تفكرين كالعلماء ككبار 
كٯتثلوف نسبة عئيلة جدا من الشعب تسريع فهم حقائق ، كىؤالء يقوموف بتوجيو اجملتمع كقيادات الرأم العاـ

ٔتا ، كىم من تقع على عاتقهم مسئولية تكوين الرأم العاـ، ألهنم يقودكف اجملتمع، 2األمور كتفسَتىا للجمهور 
 عبلـ.٢تم قدره على التحليل ا١تنرقي كالنفاذ إٔب كسائل اإل

كىؤالء بانضمامهم إٔب االقلية العددية قد ٭تولوهنا إٔب أغلبية ٔتا ٬تسدكنو من مركز ثقل كمكانة اجتماعية كقدرات 
 ٢3تا دكرىا كفاعليتها ُب تشكيل الرأم العاـ عرب تأثَتىم على اآلخرين.

 ثانيا: الرأي العام المثقف أو المستنير 
حيث الثقافة كالتعليم كمن ناحية أخرل يتأثر بوسائل االعبلـ ىو رأم يؤثر فيما ىو أقل منو درجة من 
كٮتتلف حجم الرأم العاـ ا١تثقف حسب درجة كمستول ، كالدعاية بدرجات متفاكتة حسب مستول نضجو

 4التعليم ُب اجملتمع .
 :الرأي العام المنساق

شارا ُب معظم الدكؿ كىو الذم كلقد ذكر ُب بداية الفدصل كما ٝتيناه با١تنقاد كيكوف ىذا النوع األكثر انت
كىو يدصدؽ كل ما يقاؿ ُب اإلذاعة ا١تسموعة أك ا١ترئية أك ، ال يهتم ٔتسائل العامة إال إذا دعي لبلنتخابات مثبل

الدصحافة كىو حُت يناقش ُب آرائو .. فَتد عفويا )أف ىذه اآلراء أك ا١تعلومات منشورة ُب الدصحيفة(  أم أف ىذا 
نشر بالدصحيفة اك غَتىا من كسائل االعبلـ دكف ٤تاكلة التعليل أك التفسَت فهو أشبو بالقريع القراع يتأثر بكل ما 

                                                           

 15ص ،2007، 1، دراسة ُب ترتيب األكلويات، دار الفكر العريب، القاىرة، طالرأي العام والفضائياتعاطف عدٕب العبد كهنى عدٕب العبد،  -1
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كيعترب مادة دٝتة الستغبللو بواسرة الزعماء السياسيُت كأعواهنم من خرباء ، يسوقو الرأم العاـ النابو أك القائد
 1الدعاية .

 الفرع الثاني: الرأي العام من حيث مدى االستمرار
 الرأم العاـ من حيث مدل استمراريتو إٔب رأم عاـ دائم ك رأم عاـ مؤقت كىو ما سنتناكلو ُب ما يلي:كيقسم 

 أواًل: رأي عام دائم
كيتدصل ، ىو ذلك الرأم الذم يستند على مقومات ك أسس حضارية ك ثقافية ك تارٮتية ك قومية ك دينية

كل أفراد اٞتماعة. كٯتتاز باالستقرار ك الثبات على مر العدصور كيشًتؾ فيو  ، اتدصاالن كثيقان باألشياء الثابتة ُب األمة
كمن أمثلتو رأم ا١تسلمُت ُب شرب ا٠تمر ، كال تؤثر فيو اٟتوادث اٞتارية أك الظركؼ الرارئة إال نادران ، ك األجياؿ

 2كلعب ا١تيسر.
 ثانياً: رأي عام مؤقت

أك بُت ٚتاعة من اٞتماعات ، لى الرريقكوقوع حادث ع،  كىو الرأم العاـ الذم يقـو حوؿ حوادث طارئة
 أك مشكلة بُت عماؿ ك صاحب عمل ُب مدصنع ٍب زالت أسبابو.، ٚتعتهم ظركؼ طارئة

ك٢تذا فهو ، أك تنظيمات نقابية معينة، كقد يتمثل ىذا الرأم العاـ ُب برامج ٤تددة تتبناىا األحزاب السياسية 
 ينتهي بانتهاء ىذه األحزاب أك تلك التنظيمات.

 الثاُ: رأي عام يوميث
كيقدصد بو ٣تموعة اآلراء اليومية اليت يبديها أفراد اجملتمع نتيجة تأثره بفكرة مرركحة ُب الدصحف خاصة 

كمثل ىذا الرأم العاـ اليومي ، أك نتيجة قرار مهم أصدرتو اٟتكومة، الدصحف اإلخبارية اليت تدصنف كدصحف إثارة
ألحداث السياسية اٞتارية كا١تناقشات الرب١تانية كاألعماؿ اٟتكومية بل ىو متقلب غالبا كتغيبو بعض ا، غَت ثابت

 كاألحداث الرياعية.
 الفرع الثالث: الرأي العام من حيث ممثليو

 كالرأم االئتبلُب كىو ما سنتناكلو ُب اآلٌب:، كيقسم الرأم العاـ بالنظر إٔب من ٯتثلو إٔب رأم األغلبية كاألقلية
 األقليةأواًل: رأي األغلبية ورأي 

كرأم األقلية ىو رأم ما يقل عن ندصف ، رأم األغلبية ىو الذم ٯتثل رأم ما يزيد عن ندصف اٞتماعة
كأف ، فإف ذلك يعٍت أف تكوف األغلبية فعبل ىي اليت ٖتكم، اٞتماعة. كإذا كاف حكم األغلبية أمرا مرغوبا فيو

١ترشحُت( ما ٯتكنهم من اٗتاذ قراراهتم إٔب ىذا يكوف لدل ٚتهور الناخبُت )من ا١تعرفة كالفهم ْتقائق األمور كا
أك التبلعب بأما٘ب اٞتمهور كانفعاالتو أك ، اٞتانب أك ذاؾ دكف أف تكوف ىذه األغلبية نتاج الدعاية ا١تضللة
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أك عدـ قدرة اٞتمهور على فهم اٟتقائق اليت ينبغي أف يكوف رأيو بناءا ، التنسيق كاالتفاؽ بُت اٞتماعات الضاغرة
 ساسو.على أ

٦تا ال يعترب موعوعان ١تناقشة األغلبية كاألقلية ذلك ألف كثَتا من الناس ال ، كىناؾ من أمور السياسة الكثَت
رأم ٢تم فيو. فمثبل موعوع "العجز ا١تإب ُب الدكلة" ٧تد األغلبية ال رأم ٢تم ُب أسبابو كعبلجو كالقليل الباقي من 

فبعضها معارض بشدة ، راء تًتاكح ما بُت النقيض إٔب النقيضالناس ٢تم آراء ُب ىذا ا١توعوع. كىذه اآل
كيكوف حىت  لئلجراءات اليت تتخذ ُب ىذا الشأف كالبعض اآلخر يوافق ٖتت ظركؼ خاصة كمع ٖتفظات معينة

 1ىذا القراع األخَت ٮتتلف ُب درجة كنوعية الظركؼ كالتحفظات اليت يوافق ُب ظلها.
 ثانياً: الرأي االئتالفي

بلؼ بعض اآلراء ُب اجملتمع إزاء مشكلة معينة ُب كقت معُت ٖتت عغط ظركؼ معينة ٦تا يستلـز ىو ائت
كيكثر الرأم االئتبلُب ُب الببلد اليت تتعدد فيها األحزاب السياسية بقدصد القياـ بأىداؼ ، قياـ ىذا االئتبلؼ

لتفكَت أك مناقشة حرة كإ٪تا ىو كليد  ٔتعٌت أنو ليس نتيجة، رغم ما بينهما من اختبلؼ سياسية أك مذىبية، معينة
 1950كمثاؿ ذلك ما حدث ُب السويد سنة ، كينتهي ىذا الرأم بإهناء كزكاؿ مربرات قيامو، عوامل خارجية

 حينما قاـ الرأم االئتبلُب بدكر مهم للحيلولة دكف التررؽ إٔب اليمُت أك اليسار.
 ثالثاً: الرأي الساحق أو الرضى العام

بعد أف كانت ُب حالة من اختبلؼ  -أك أكثريتها الساحقة -التفاؽ تدصل إليها اٞتماعةكىو حالة من ا
 فهو قريب من اإلٚتاع.، اآلراء. كىذا النوع من الرأم يفوؽ رأم األغلبية

كىو ما ٯتثل  -كإذا كاف ىذا النوع من الرأم العاـ يتكوف غالبا من خبلؿ ا١تناقشة اٟترة كٝتاع كل اآلراء ا١تتباينة
أك نتيجة التأثر الشديد ، إما نتيجة االندفاع العاطفي لؤلفراد، فإنو قد يتولد لسبب أك آلخر -الدٯتقراطية قمة

 2بقائد أك زعيم....
 الفرع الرابع: الرأي العام من حيث مدى نطاقو

كرأم عا١تي كىو ما سوؼ ، كٮتتلف الرأم العاـ من حيث نراقو إٔب رأم عاـ ٤تلي كرأم عاـ إقليمي
 لو ُب النقاط التالية:نتناك 

 أوال: الرأي العام المحلي أو القومي 
مثل ، بالنسبة لقضية أك مشكلة ما تشغلو، ُب كقت معُت، ىو الرأم السائد بُت أفراد اجملتمع الواحد        

م فمثل ىذه القضايا إ٪تا هت، مشكلة االسكاف كارتفاع االسعار الذم ال يتناسب مع مداخيل معظم افراد اجملتمع
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كإ٪تا ٯتكن أف ، كال يشًتط كوف ا١تشكلة هتم ٚتيع طبقات الشعب ُب الدكلة، فقط ا١تواطن داخل اسوار كطنو
 أك صناعية أك ٕتارية ..اْب.، أك نقابيا، يكوف الرام العاـ احمللي رأيا حزبيا

 ثانيا: الرأي العام االقليمي 
ثل اللغة كالدين كالتاريخ كغَت ذلك من ىو الرأم السائد بُت عدة شعوب تربط بينها صبلت مشًتكة م

 صفات القومية كمثالو الرأم العاـ العريب كالرأم العاـ االكركيب ... اْب.
 ثالثا: الرأي العام العالمي

ىزا عنيفا كاٟتركب ، ىو رأم شعوب العآب بأسره إتاه االحداث العا١تية اليت هتز العآب أك جزءا منو
ُب جنوب شرؽ آسيا الذم راح عحيتو مئات اآلالؼ من البشر  2005سونامي مثل ت، كالفيضانات، كالزالزؿ

كما يتمثل ُب النداءات كالشكاكم اليت ترفع إٔب ا١تنظمات الدكلية ككذلك ا١تظاىرات ،  عبلكة على ا٠تسائر ا١تادية
صاّب اإلنساف ُب كافة  كمسَتات ا١تعارعة أك التأييد اليت تنظمها اٞتماىَت الواعية تعبَتا عن رغبة معينة لديها ُب

 1أرجاء العآب.
 الفرع الخامس: الرأي العام من حيث مشاركتو في السياسة العامة

 ٮتتلف الرأم العاـ بالنظر إٔب مشاركة أصحابو ُب السياسة العامة إٔب رأم عاـ سليب ك رأم عاـ ا٬تايب.
 أواًل: الرأي العام السلبي

َت الذم ال يكوف لرأيو أ٫تية ُب السياسة العامة كال ٬تد ُب نفسو الرأم العاـ السليب ىو القراع من اٞتماى
كاىتمامو ٤تدصور    كليست لديو)ُب الواقع( خلفيات ثقافية كفكرية ١تواجهة مثل ىذه األمور، الكفاءة للتدصدم ٢تا

 مثبل ُب اإلدالء بدصوتو ُب االنتخابات حيث يدعى إليها.
 ثانياً: الرأي العام االيجابي

كيرل ُب نفسو ، لقراع النشط من األفراد ُب اجملتمع كالذم تشغلو قضاياه كمشاكلو العامةكىو ٯتثل ا
 كيرجع ذلك إٔب ما اكتسبو ىذا القراع من خربات نظرية كعملية تؤىلو لذلك.، طموحا كمقدرة على القيادة

 الفرع السادس: الرأي العام من حيث الظهور والعالنية
ك خفائو إٔب رأم عاـ ظاىر كا١تعرب عنو عبلنية ٔتختلف الوسائل أعبلنيتو ينقسم الرام العاـ بالنظر إٔب 

كالذم يتم إخفائو كعد اٞتهر بو ألسباب كسوؼ ، كرأم عاـ كامن أك خفي كغَت ظاىر الذم ال يعرب عنو صراحة
 نتناكؿ ىذين النوعُت كاآلٌب:
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 أوال: الرأي العام الظاىر 
كيظهر الرأم العاـ بوعوح ُب الدكؿ اليت تتمتع ، صراحو كبوعوح تاـ ىو ذلك الرأم الذم يعرب عنو        

باٟترية كالدٯتقراطية كيتم التعبَت عنو ُب ا١تؤ٘ترات الشعبية اك االنتخابات العامة أك الندكات ككسائل االعبلـ 
 دكف خوؼ أك عغط أك ارىاب. ، ا١تختلفة

كتفاعل عن طريق اٟتوار كا١تناقشة بُت االفراد كاٞتماعة كُب كعليو فإف الرأم العاـ الظاىر "ينتج عنو عمليو اتدصاؿ 
داخل التنظيمات السياسية كاالجتماعية كالثقافية كالدينية ٓتدصوص ا١تسائل العامة كا١تعركعة للوصوؿ إٔب حل 

 ٭تقق الدصاّب العاـ للمجتمع"
 ثانيا: الرأي العام الكامن

 ال يستريعوف التعبَت عنو. كمن أمثلة الرأم العاـ الباطنىو الرأم العاـ الذم يكوف كامنا داخل األفراد ك 
الرأم العاـ العريب كالذم ال يستريع أف يعرب عن نفسو ُب العديد من األقرار العربية ككذلك الرأم العاـ ُب ٚتيع 

حيث إف الكثَت من الناس قد يكونوف معارعُت للحكومة كلكنهم قد ٮتافوف ، الدكؿ ذات اٟتكم الشموٕب
اح عن مواقفهم حىت لعائبلهتم كأصدقائهم. كقد يكوف ذلك ىو حاؿ الرأم العاـ ُب الدكؿ االشًتاكية اإلفدص

ا١تعادية لؤلفكار الشيوعية فقد كاف ا١تواطنوف ٮتشوف من التعبَت عما ٬تيش ُب صدكرىم خشية االنتقاـ من السلرة 
ل جوربا تشوؼ الشرارة األكٔب كأعرى األماف كظل ىذا الرأم كامنا حىت أطلق الزعيم السوفياٌب ميخائي، اٟتاكمة

 لؤلفراد فانفجرت الثورة كالربكاف الثائر ُب كافة الدكؿ الشيوعية كعربت اٞتماىَت عما ُب مكنوف صدكرىم .
  ككذا اجملتمع كأفراده، ٧تد من كل ما ًب ذكره أف الرأم العاـ لو أ٫تية من جهة نظر الفقهاء كالباحثُت         

و ا١تعرب الوحيد عن آما٢تم كرغباهتم ككجهة نظرىم بشأف قضايا الدصاّب العاـ يتم ٔتختلف الوسائل حيث أنو ى
 1كبو يكوف االتدصاؿ اٟتقيقي بالسلرة اٟتاكمة.، االعبلمية خاصة

 تقسيم الرأي العام وفقاً لعنصر الزمن: ( أ)
 الرأي العام الدائم: -1

كالذم تعمل فيو العوامل ا١تختلفة كيرسى القواعد  األساسية  إف الرأم العاـ الدائم ىو األكثر رسوخان             
كىو يتكوف من فئة كبَتة من فئات الناس كيتدصل اتدصاالن قويا باألشياء الثابتة ُب األمة كالدين ، للرأم العاـ

تاز أم يرتكز على أسس تارٮتية ك ثقافية كدينية كيشًتؾ فيو السواد األعظم من األمة كٯت، كاألخبلؽ كالتقاليد
باالستقرار كالثبات كال تؤثر فيو اٟتوادث اٞتارية أك الظركؼ الرارئة أك نادران ألنو كليد التفاعل بُت الفرد     

 كمقومات اٞتماعة كاجملتمع كلذلك يكوف قويان ك عميقان.
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كىو ، اتوكبناء على ذلك فا١تناقشة ُب الرأم العاـ الكلي موعع خرر ألهنا ىجـو على كجود اٞتماعة ككياهنا ذ
كتكوينو يأٌب من الًتبية األكلية ُب البيت ٍب ُب ، طويل األجل قد يستغرؽ تكوينو سنُت كمن الدصعب تغيَت إتاىاتو

 فاإلنساف ٚتلة من العبلقات كالتفاعبلت .، ا١تدرسة كاجملتمع
 :الرأي العام المؤقت -2

اؿ مسائل معينة ُب كقت ٤تدد كيقـو حسب االنتماء ٞتماعة أك منظمة ذات أيديولوجية أك مذىب كحي
 كينتهي بانتهاء ا١تؤثر.

كبعبارة أخرل أف الرأم العاـ ا١تؤقت ىو الرأم الذم ٘تثلو األحزاب السياسية ك ا٢تيئات ا٠تاصة ذات الربامج 
احملددة كاألىداؼ ا١تعينة. كينتهي ىذا النوع من الرأم العاـ بانتهاء حياة تلك األحزاب أك ا٢تيئات أك بتحقيق 

دؼ معُت ُب كقت معُت حيث يتألف من رأم عدد من الناس بالنسبة ١توعوع معُت كقد يتغَت ىذا العدد ى
 بالزيادة أك النقدصاف بالترور الذم يدصاحب ا١توعوع الذم يتكرر الرأم العاـ بدصدده.

 الرأي العام اليومي أو المتقلب -3
ألنو الفكرة اليومية اليت يعتنقها ، من غَتهتعيش عليو الدصحف اليومية حيث يتأثر باألحداث اليومية أكثر 

معظم أفراد اٞتماعة نتيجة ٟتادث مفاجئ أك كارثة حلت باٞتماعة أك حدث سياسي خرَت )كىو بربيعة اٟتاؿ 
 متقلب من يـو آلخر حيث تغذية األحداث اليومية اٞتارية(.

فهي تتلقف األحداث اليومية كٕتعل ، وميكمن ا١تعركؼ أف الدصحافة اإلخبارية ا١تثَتة تعيش على الرأم العاـ الي
 منها العناكين العريضة الضخمة بعرض الدصحيفة ٞتذب القراء كإثارة انتباىهم.

كيرل دكفيفات أف صحف الرأم اٟتزينة ٗتتار من مادة الرأم العاـ اليومي ما يبلئم دعوهتا السياسية    
ؿ إٔب ا٢تدؼ كتستعُت على ذلك بدصبغة بلوهنا اٟتزيب    كيؤكد فكرهتا اٟتزبية ك ٕتعلو كسيلة لتعزيز رأيها للوصو 

 1كٖتويره كصقلو.
 المبحث الثاني: المقومات االساسية في تكوين الرأي العام

 العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام أوال:
 كىي عوامل دينية كاقتدصادية كاجتماعية       ، ىناؾ عدة عوامل تتحكم ُب تكوين كتغٌَت الرأم العاـ

فهو يوجو األفراد ك اٞتماعات ُب حياهتم ٔتا تنظمو من ، كسياسية. حيث للدين بالغ األثر ُب تكوين الرأم العاـ
كما أهنم ٭تكموف سائر القضايا ك ا١تشكبلت من منرلقات العقيدة كُب ،  عبادات كمعامبلت كأخبلؽ كعبلقات

سها عند إصدار الرأم ُب شىت ما ٬تاهبونو من عوء اإلٯتاف. كما أف القيم ىي ا١تعايَت اليت ٭تكموف على أسا
كبنورىا يهتدم األفراد كاٞتماعات ُب ، مشكبلت. ك تدصبح الشريعة ٔتبادئها كقيمها أساسان للحكم على األشياء
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كليست اآلراء إال تعبَتا عن تلك ، سلوكهم على درب اٟتياة. كتنشأ االٕتاىات ك ا١تواقف ُب ظل الراعة كااللتزاـ
 كا١تواقف ُب مواجهة ما يعرض لئلنساف من قضايا كمشكبلت.االٕتاىات 

كتعترب االٕتاىات ، كينظر إٔب األسرة على أهنا من أخرر اٞتماعات األكلية اليت تربط إتاىات الرام العاـ
أما ، تشٌكل ما يسمى بنواة الشخدصية أك جوىرىا، النفسية اليت تتكوف ُب األسرة إتاىات جذرية متكاملة

فتشٌكل ما   -كاألحزاب الٌسياسية كاألندية كالنقابات كغَتىا   -اليت تتكوف ُب اٞتماعات الثانوية االٕتاىات
كاالٕتاىات اٞتذرية اليت تكمن ُب نواة الشخدصية يدصعب ، يسمى باالٕتاىات السرحية أك ا٢تامشية

 Spiral Of Silence Theoryتغيَتىا.
إٔب أنو كلما تبٌنت كسائل  (Spiral Of Silence Theory)كتشَت ميعريات نظرية دكامة الدصمت  

فإف الرأم العاـ يتحرؾ ُب إتاه كسائل اإلعبلـ ، اإلعبلـ إتاىانثابتان ك متسقان من إحدل القضايا لبعض الوقت
    ٯتكن أف تؤثر ، ا١تستول االقتدصادم كاٞتماعي( -النوع -نفسها. كما أف خدصائص األفراد الدٯتغرافية )السن

      األفراد ك رغبتهم ُب التعبَت العلٍت عن آرائهم. كانتهت بعض الدراسات إٔب أف ا١تتغَتات االتدصالية ُب إتاىات 
 1ك إدراؾ التأييد االجتماعي يؤثر ُب إتاه الفرد كرغبتو ُب التعبَت العلٍت عن الرأم.

 العوامل الحضارية والثقافية/ 1
لعاـ إٔب أف الًتاث اٟتضارم كالثقاُب من أىم العوامل اليت ذىب كثَت من الباحثُت كا١تهتمُت بدراسة الرأم ا

 تؤثر على تشكيل الرأم العاـ كتكوينو.
  حيث تلعب اٟتضارة ك الثقافة دكرا مهما بالنسبة لكل أمة عن غَتىا من األمم األخرل حسب حضارة كل أمة 

الثقافات ا١توجودة باجملتمع الذم يعيشاف كال شك من تأثر كل من الفرد ك اٞتماعة بالعادات ك ، ك تارٮتها الثقاُب
 فالرفل منذ ميبلده يتأثر ْتضارة مليئة باألفكار ك العادات ك التقاليد اليت تكونت على مر العدصور السالفة.، فيو

كنظران لؤل٫تية البالغة للًتاث اٟتضارم ك الثقاُب ٧تد أف الدكؿ االستعمارية الغربية هتتم بدراسة حضارات 
أك ، ليت ٗتضع لنفوذىا ١تعرفة ميوؿ شعوهبا كإتاىاهتم حىت تتمكن من معرفة الرأم العاـ ا١توجود بالفعلاجملتمعات ا

 2هبدؼ التكهن بسلوؾ أفراد ىذه اجملتمعات ٨تو مشكلة ما.، الرأم العاـ ا١تتوقع حدكثو  ُب اجملتمع
بوجو خاص ليخرج منها معظم كبار  أقامت ا١تعاىد ا١تتخدصدصة لدراسة الشرؽ، لذلك فإف ىذه الدكؿ االستعمارية

الساسة االستعماريُت كاٞتواسيس كرجاؿ ا١تخابرات الذين سا٫توا ُب ٘تزيق منرقة الشرؽ األكسط كا١تنرقة العربية 
 3على كجو ا٠تدصوص.

بناءان على ذلك ٯتكن القوؿ بأف الًتاث األمة اٟتضارم كالثقاُب يساىم ُب تكوين الرأم العاـ فالفرد يتأثر 
  ادات كالتاريخ كاألدب كاألفكار السائدة بُت ٚتاىَت اجملتمع الذم يعيش فيو كىذه العوامل ىي اليت تتحكم بالع
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ُب سلوكو. فدراسة ثقافة اجملتمع كصفاتو كالعوامل السياسية كاالجتماعية دراسة دقيقة ىي األساس الذم يستند 
 1إليو رجل اإلعبلـ كالدعاية ُب تكوين الرأم العاـ.

ألف ٢تذا ا١توركث دكر ىاـ ُب ٖتديد أ٪تاط ، ا١توركث اٟتضارم كالثقاُب عندصران ىامان من عناصر الرأم العاـكيشكل 
كإعدادىم كهتيئتهم لتبادؿ أفعاؿ كردكد أفعاؿ ٤تددة ٯتكن للشخص ا١تتأمل أف يتوقع ، السلوؾ االجتماعي لؤلفراد

 حدكثها مسبقان.
فيما ثبت علميان من إمكاف ٖتديد أ٪تاط ، قاُب بدصورة أكعحكتظهر تلك األ٫تية للموركث اٟتضارم كالث

بل ، األفكار كا١تفاىيم اليت سيعتنقها شخص ما ٖتديدان مسبقان قبل مولده إذا ٨تن درسنا موركثة اٟتضاريوالثقاُب
ع تكوف مفضية إٔب معرفة نو ، ذىب بعض الباحثُت إٔب اعتبار أف ا١تعرفة با١توركث اٟتضارم كالثقاُب لفرد ما

ا١تبلبس اليت سَتتديها كنوع اللغة اليت سيتحدث هبا كاألفكار الدينية اليت سيعتنقها كخدصائص العمل الذم سيقـو 
ككذلك ما يعتربه إىانة لو كأيضان ما  بل كخدصائص الزكج ا١ترتقب أك الزكجة ا١ترتقبة، أك الوظيفة اليت سيشغلها، بو

 يعتز بو.
إذ أف ىذا األخَت ال يعدك أف يكوف مرآة ، لعامل ُب تكوين الرأم العاـك٦تا تقدـ يظهر الدكر الكبَت ٢تذا ا

عاكسة للقيم الفكرية اليت تستمدىا اٞتماعة من منظومتها اٟتضارية ك الثقافية. كمن منرلق ىذه األ٫تية ٞتأت 
على شعوب ىذه  بغية إحكاـ سيررهتا، الدكؿ االستعمارية إٔب دراسة ا١توركث اٟتضارم ك الثقاُب للدكؿ ا١تستعمرة

.  2الدكؿ على أسس كاقعية تعريها الكثَت من ا١تغاٖب ك ٕتنبها الكثَت من ا١تغاـر
ىنالك ٣تموعة من العوامل تسهم ُب تكوين الرأم كقد سبق كأف ٖتدثنا عن نشأة عافة أب ما ذكرنا سابقاإ

اإلسبلـ كأشرنا إٔب تكوين كنشأة الرأم  ٍب ُب صدر، الرأم العاـ ُب اجملتمعات القدٯتة ٍب ُب التاريخ العريب اٞتاىلي
العاـ ُب اٟتضارات القدٯتة كُب العدصور اإلسبلمية ا١تختلفة كترور مفهـو الرأم كلذلك سنبحث ىنا كنشَت إٔب 

 عناصر كعوامل تكوين الرأم العاـ كىي:
 .اٞتمهور الذم يتكوف منو اجملتمع بفئاتو ك طبقاتو كمستوياتو ا١تختلفة 
  الذم يلعب دكران ىامان ُب تكييف األفراد كاٞتماعات كالتأثَت فيهم كردكد فعلهم.الًتاث الثقاُب 
 .التنشئة االجتماعية 
 .األحداث كتعترب ىذه من العوامل ا٢تامة ُب تكوين الرأم العاـ 
 .ا١تعتقدات حيث تسهم ُب صنع الرأم العاـ 
  اجملتمع.القيم كالعادات كالتقاليد اليت ٖتكم رأم األفراد كاٞتماعات داخل 
 .ا١تيوؿ كىي اليت ترتبط با١تشاعر 
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 .ا١تعرفة كىي اليت ٘تثل حدصيلة الفرد أك اٞتماعات من ا١تعارؼ كا٠تربات 
 .األسرة كىي ا٠تلية األكٔب اليت يتعلم منها الفرد 
 .ا١تؤسسات التعليمية مثل ا١تدارس كا١تعاىد كاٞتماعات حيث أف ٢تا دكر رئيسي ُب تكوين الرأم العاـ 
  الدين -   الوطٍت.الشعور 
  القادة ُب اجملتمع كىم أحد أىم العناصر ا١تكونة للرأم العاـ ُب ٣تاالت ٥تتلفة سياسية كاقتدصادية كاجتماعية

 1كمهنية كبيئية.
 كىم األشخاص ذكم التأثَت الكبَت على معلومات كآراء كمواقف كسلوؾ األشخاص اآلخرين.، قادة الرأم 
  ا١تعارؼ كالفنوف كاألدب السائد ُب اجملتمع.الثقافة االجتماعية كتتألف من 
 .الزعماء ُب اجملتمع حيث يلعب ىؤالء دكران ىاما كرئيسيان ُب توجيو الرأم العاـ ُب اجملتمع 
  كسائل اإلعبلـ ا١تختلفة مثل الدصحافة كاإلذاعة كالتلفزيوف كالقنوات الفضائية حيث أهنا من خبلؿ برا٣تها اليت

تؤثر فيهم تأثَتان كاعحان ُب ٖتديد إتاىاهتم ٨تو مسألة أك حدث أك قضية ما كبالتإب  تقدمها للناس كتشرحها ٢تم
 يتم تكوين رأم عاـ.

كلذا ٧تد أف ىناؾ صلة كثيقة بُت كسائل اإلعبلـ كتكوين الرأم العاـ أك تعديلو أك تغيَته.ك٧تد أيضان أف 
      اقع الرأم العاـ بُت الظاىرة السياسية يظهر لو أنو لذا فإف ا١تتتبع ١تو ، السياسة ٢تا دكر ُب تكوين الرأم العاـ

ُب العدصور القدٯتة كاف الفارؽ االجتماعي بُت البشر اٟتكاـ كبَتان حيث كاف أفراد أك السلرة اٟتاكمة ىم 
 كبالتإب فإف سيررهتم ىذه حيثما ستؤثر على مشاعر األفراد كإتاىاهتم، ا١تسيرركف على مقاليد األمور السياسية

  كتكوين الرأم العاـ لديهم كىذا ما سبق أف ٖتدثنا عنو عند اٟتديث عن الرأم العاـ اإلسبلمي ُب صدر اإلسبلـ
ككذلك عند اٟتديث عن الرأم العاـ العريب ُب ، كبالتحديد ُب القرف الثالث ا٢تجرم أم زمن األمويُت كالعباسيُت

 اٞتاىلية قبل اإلسبلـ.
قة بُت الرأم العاـ ك عندصر السياسة ٧تد أف الرأم العاـ يدصبح نوعان من كبالتإب من خبلؿ دراسة العبل

. كأجهزة اٟتكم ُب 2ككذلك ُب مواجهة السلرات الثبلث ، التحرؾ للغوم النفسية كُب مواجهة السلرة السياسية
 الدكلة كُب احتكاؾ اٞتمهور مع السلرة السياسية.

 ثانيا: مراحل تكوين الرأي العام
لرأم العاـ ظاىرة معقدة يدصعب ٖتليلها إٔب أجزائها ٖتليبل بسيرا بل تتداخل ٣تموعة من العوامل تعترب ظاىرة ا

مؤثرات سيكولوجية ترجع إٔب طبيعة الفرد نفسو كأب طبيعة اٞتماعة كتأثَتىا على ، كا١تؤثرات  ا١تختلفة ُب تكوينها
وعة من القيم كا١تعايَت اليت ٖتكم إدراؾ الفرد كمؤثرات ثقافية كاجتماعية تتكوف من ٣تم، كمؤثرات سياسية، الفرد
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كسلوكياتو. كرغم ذلك ٨تاكؿ تقدٙب تدصور للمراحل اليت ٯتر هبا تكوين الرأم العاـ . كيتعرض اإلنساف جملموعة من 
تلك اٟتواس اليت تعد مفاتيح ا١تعرفة كاتدصالو بالعآب ا٠تارجي ، ا١تنبهات كا١تثَتات اليت يتلقاىا عن طريق حواسو

البيئة ا٠تارجية. كيبدأ اإلنساف ُب إدراؾ ىذه ا١تؤثرات إدراكا حسيا إال أهنا تقف عند ٣ترد إدراكها عن طريق ك 
كمن ىذا ، أك معا٘ب معينة   بل ٭تاكؿ اإلنساف أف يدرؾ ىذه ا١تؤثرات كرموز ٍب يعري ٢تذه الرموز معٌت، اٟتواس

بل يقـو العقل باإلعافة ، رد استقباؿ انرباعات حسيةيتضح أف عملية اإلدراؾ ليست عملية سلبية تتلخص ُب ٣ت
 اك اٟتذؼ أك التحريف كتأكيل ما يتأثر بو من انرباعات حسية. 

كا١تعا٘ب اليت ٮتلعها اإلنساف على ما يدركو من أشياء أك مؤثرات تتحدد كفقا ٠ترباتو ا١تاعية كطريقة فهمو 
ملية معقدة كىي ٤تدصلة ٣تموعة كبَتة منهم العوامل الذاتية للحياة كدكافعو كحوافزه. كىذا ما يعٍت أف اإلدراؾ ع

اليت تنبع من خرباتو السابقة كُب حدكد إطاره الدالٕب ك٣تموعة القيم كاالٕتاىات كا١تعايَت ا١تختلفة اليت اكتسبها من 
ا١تعلومات اليت البيئة الثقافية كاالجتماعية كمن ذلك يتضح أف عملية اإلدراؾ ال تتوقف فقط على طبيعة ا١تعارؼ ك 

 يتلقاىا سواء عن طريق حاسة البدصر أك حاسة السمع كلكنها تتوقف على طبيعة إتاىات الفرد كقيمو كثقافتو.
 مرحلة الرأي الفردي: -أ 

كُب ىذه ا١ترحلة يقـو الفرد بالتعبَت اللفظي باإلشارة عن ميولو كإتاىاتو النفسية حوؿ ا١توعوع أك            
لفة كتنروم ىذه ا١ترحلة على عندصر االختيار فرا١تا أف ا١توعوع ا١تثار ىو موعوع جدٕب ٗتتلف ا١تؤثرات ا١تخت

حولو اآلراء بيت مؤيد كمعارض فإف الفرد ٭تدد لنفسو موقفا معُت ٢تذا ا١توعوع مؤيدا أك معارعا لو كموقف الفرد 
 خركف.حوؿ موعوع جدٕب كاحد ٮتتلف عن ا١توقف الذم ٯتكن أف يتخذه األفراد اآل

من أف تدصرفات الناس كاستجاباهتم ال تكوف نتيجة ١تبلحظات  W.Lippmanكىذا يؤكد ما انتهى إليو  
بل ُب حقيقة األمر مبنية على التدصرفات الذاتية أك الدصور الذىنية الكافية ُب نفوس ، موعوعية عن العآب ا٠تارجي

ُب االستجابة للبيئة كلكن معٌت ىذه ا١تؤثرات أك  الناس فا١تؤثرات اليت ٖتيط باإلنساف ال تكوف السبب ا١تباشر
كيتفق ذلك مع كجهة نظر "أٛتد عزت راجح" حوؿ عبلقة ، صورهتا ُب ذىن اإلنساف ىي اليت ٖتدث استجابة

السلوؾ باإلدراؾ حيث أكعح أف الفرد يستجيب للبيئة ال كما عليو ىي ُب الواقع بل كما يدركها كما تبدك لو 
 من معٌت كأ٫تية.كحسبما يفرض عليها 

 مرحلة صراع الفرد مع آراء الجماعة: -ج
كُب ىذه  ا١ترحلة تدكر ا١تناقشة كاٟتوار كاٞتدؿ الذم يدصل إٔب حد الدصراع بُت رأم الفرد كآراء األفراد 
اآلخرين ُب نراؽ ٚتاعة معينة أك ٚتهور معُت ٦تن لديهم اىتماـ ا١توعوع ككل منهن ٭تاكؿ الدفاع عن رأيو 

 ذلك كل ما يتوفر لديو من معلومات كتلعب كسائل االتدصاؿ دكرا حيويا ُب ذلك عن طريق عرعها مستخدما ُب
 1لآلراء ا١تختلفة.
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 مرحلة تحول آراء األفراد إلى آراء الجماعة: -د
الرأم العاـ من خبلؿ اٟتوار كا١تناقشة اليت تدكر بُت أعضاء ٚتهور معُت حوؿ موعوع أك مسألة تشغل  

لتقريب بُت كجهات النظر ا١تختلفة كا١تتباينة كتأخذ ا١تناقشة ُب االٕتاه ٨تو الًتكيز حوؿ رأم معُت اىتمامهم يتم ا
ٯتيل إليو أغلب أعضاء اٞتماعة أك اٞتمهور النوعي الذم تقبلو كيدصبح ىذا الرأم رأيا عاما بغض النظر عن كجود 

كىذه العملية تنروم على تضحية الفرد ، ر النوعيبعض اآلراء األخرل اليت قد يتبناىا أقلية ُب اٞتماعة أك اٞتمهو 
برأيو الشخدصي أحيانا لكي يتوافق مع رأم اٞتماعة كتتدخل ُب ىذه العملية ٣تموعة من العوامل بعضها يتدصل 

 أك للتعاطف مع اٞتماعة.           برغبة الفرد ُب التوافق مع اٞتماعة أك لتحقيق صفة االنتماء إٔب ىذه اٞتماعة 
الرأم العاـ اصربلح يًتدد على األلسنة ُب حياتنا اليومية كأحاديثنا ا٠تاصة كالعامة... كىو كإف كاف          

ظاىرة قدٯتة ... إال أف الدراسة اٞتادة ا١تتخدصدصة للرأم العاـ قد نشرت خبلؿ ندصف القرف األخَت ... كليس 
اليت بذلت لتعريف الرأم العاـ على كجو الدقة فاٞتهود ، للرأم العاـ تعريف كاحد يتفق عليو الباحثوف كالدارسوف

قد أدت إٔب أكثر من ٜتسُت تعريفان على اعتبار أف الرأم العاـ ليس إٝتان لشيء كاحد بل ىو تدصنيف لعديد من 
األشياء...  كعلى الرغم من اختبلؼ ىذه التعاريف فإف الدارسُت لظاىرة الرأم العاـ يتفقوف على األقل على 

 :األمور التالية
 أف الرأم العاـ ٯتثل ٣تموعة من آراء ٚتع كبَت من األفراد. -1
 . Public Interestكأف ىذه اآلراء تتدصل با١تسائل ا١تختلف عليها كذات الدصاّب العاـ. -2
 أف ىذه اآلراء ٯتكن أف ٘تارس تأثَتان على سلوؾ األفراد ك اٞتماعات ك السياسة اٟتكومية أك العامة. -3

لفكرية الناٚتة عن اٟتشد الذىٍت للجماعات اليت يًتتب عليها أقول العبلقات كالرأم العاـ ىو الظاىرة ا
كهبذا توجو ، االجتماعية كالنفسية للفرد ٍب للجماعة. كىي حركة اجتماعية تتأثر ٔتا يأٌب من الفرد ُب إطار اٞتماعة

 الذىن كىذه الرريقة ُب تكوين األفراد ٚتاعيان. اٟتشد الذىٍت ىو دفع ا١تعلومات الثقافية أك اإلحدصائية ٣تردة إٔب
فالعقل ا١تنفذ ٢تذه ا١تعلومات سرعاف ما يبٍت ُب تدصوره )حقائق( ىي أقرب ، الرأم العاـ ٢تا انعكاسات خرَتة

كعندما يكتشف ا٠ترأ الذم كقع فيو يكوف زماـ األمور قد فلت من يده. كىذا اٟتشد ، للخياؿ ٦تا للحقيقة
ا١تثقفُت الذين يأخذكف الثقافة بدكف ٖتليل )بدكف استنتاج( بدكف ٘تحيص. سرعاف ما يتقبلو كيستسغيو أندصاؼ 

. تتكوف دائرة الرأم العاـ من ٣تموع خروط ، فًتاىم ٭تيوف حياة مزيفة ال ينتبهوف إلشارة كال يستفيقوف من نـو
كىي كظاىرة ، وعيالرأم الفردم ُب إتاه معُت. ىذه ا٠تروط تتعرض لعملية ٘تحيص كتنقية ُب األمم اليت ٘تلك ال

اجتماعية يتناك٢تا التغيَت كالتبديل باستمرار. ُب األمم ا١تتخلفة حضاريان كعقائديان ٮتتلف ظهور الرأم العاـ 
كباختبلفها من أمة حرة إٔب أمة مقيدة فمثبلن عند صدكر كتاب قٌيم ُب األمة ، باختبلؼ ا١تستول الفكرم لؤلمة

أما ُب األمة ا١تتخلفة  1الشريفة ٖتيي رقي الفكر إٔب ا١تستول الذم يظهر بو.اٟترة نبلحظ سرعاف ما ترتفع األقبلـ 
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أك ا١تقيدة فإف ظهور الكتاب نفسو ال يساكم ُب إثارتو للرأم العاـ ظهور لوحة فنية ال تقدـ ما يغٍت اإلنساف أك 
األمة اليت تقدـ ظهور فن رخيص يهبط با١تستول الثقاُب لؤلمة إٔب الدرؾ األسفل. كىنا يكمن الفرؽ بُت 

لئلنسانية عراء ُب غاية اٞتود كبُت األمة اليت ٗتنق العراء.. بُت األمة اليت ٘تنح اإلنسانية شرارة االنربلؽ ٨تو 
 السماء كبُت األمة اليت تكبل اإلنساف باألرض.. ىنا يكمن الفرؽ.

يقة الرأم العاـ أنو صفحة بيضاء مفهـو الرأم العاـ من ا١تفاىيم ا١تستحدثة اليت تعرب عن خط إنسا٘ب جديد كحق
٘تتلك القدرة على التلوف بلوف ا١تدصدر ا١تشع كا١تقدصود: إف قابلية كذكاء اٞتانب الفكرم ا١تقابل قادرة على خلق 

 رأم كشعور عاـ قادر على التحكم بزماـ األمور.
من ا١تفركض أف تستثمر  ككاف، ُب التاريخ ا١تعاصر تبدلت كسائل اإلعبلـ كتبدلت النظرة التقليدية للمفاىيم

األدكات اٟتديثة ُب أساليب االتدصاؿ كأف تتوجو العقوؿ ا١تتفتحة الواعية إٔب األمة.. ٗتاطبها كٖتاكيها         
كٖتاكرىا ككاف ا١تفركض أف يكوف اٞتسر اإلعبلمي بُت األمة كمدصدر اإلشعاع قائمان.. كلو استوعبنا ىذه ا١تقولة ١تا 

بلعب ٔتقدراهتا ك١تا استراعت القول اليت ٖتارب اإلسبلـ من النيل منو كلنعي حقيقة أنو استراع االستكبار أف يت
طا١تا كنا قاصرين عن فهم حاجات األمة األساسية كعدـ إدراكنا أل٫تية دراسة رأم شعور األمة فستبقى القول 

 ا١تعادية تتبلعب ٔتقدراتنا كقيمنا.
 التعبَت عن رأيو .. كيبقى الرأم العاـ الناعج  )عاطفيان الرأم العاـ إذف ىو كسب ذاٌب ٟتق اإلنساف ُب

كعقبلنيان( تعبَتان صادقان عن الكلياف األمة كشعورنا كصوهتا كحركتها الدائبة ٨تو التقدـ ك الدصعود فالرأم العاـ 
ه قضية العاطفي غالبان ما يكوف تعبَتان عن ٗتلف األمة اٟتضارم كالفكرم كالعقائدم فهي سرعاف ما تنفعل ٕتا

 معينة قد يكوف من اٟتكمة النظر إليها على أساس من ا١تنرق كبعد النظر كاألفق. 
أما العقبل٘ب فهو الرأم الذم يستند إٔب الفكر ُب ٣تاهبة األحداث. ىذا الرأم الناعج ىو الذم يعرب بدصدؽ عن 

 ثنايا الزمن.أمة ٘تتلك جذكرىا الضاربة ُب أعماؽ التاريخ ك٘تتلك بعدىا اٟتضارم ا١توغل ُب 
 ىذه األمة جديرة بأف يكوف رأيها العاـ معربان صادقان إٔب ترلعاهتا كٖتقيق أىدافها. 
 1لقد أثبت علماء اإلعبلـ أف الرأم يتكوف متفاعبلن بالتأثَتات التالية: 

 نوعية الربقة االجتماعية اليت ينتمي إليها الفرد كنشأتو كبيئتو.  -1
يربز دكر ا١تدارس الدينية كا١تعاىد كاإلرساليات األجنبية كعناصر الثقافة الوافدة نوع الثقافة اليت تلقاىا )ىنا   -2

 كعخ ا١تعلومات باإلنًتنت كالفضائيات... اْب(
 تأثَت كسائل االتدصاؿ كالتواصل.  -3
 أ٫تية تأثَت الدين كالتقاليد ا١توركثة.  -4
 أ٫تية ا١تدرسة كالبيت.  -5
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 عت الفرد أك اجملتمع الذم ينتمي إليو.أ٫تية التجارب اإلنسانية ا١تاعية اليت اعًت   -6
 الظركؼ اليت يعيشها كيفكر فيها للمستقبل.  -7

 ثالثا: أساليب تغيير الرأي العام 
يكاد يكوف من أصعب األمور تغيَت اآلراء كلذلك فإف مضموف اإلعبلـ يكوف أكثر يسران كفعالية إذا كاف 

 أك إتاىات حيا٢تا.متعلقان ٔتوعوعات جديدة أك مسائل ٓب يسبق تكوين آراء 
فقد لوحظ أف اٞتمهور ا١ترلع ا١تتابع ، كما أف كصوؿ اٟتقائق كا١تعلومات إٔب اٞتمهور مسألة بالغة األ٫تية         

بعكس اٞتمهور غَت ا١ترلع البعيد عن ، لؤلحداث  يكوف دائمان أسرع إٔب تكوين آراء ٤تددة ذات طابع متزف
مذبذبان ُب إتاىاتو فريسة ، من الناس يكوف عادة أبرأ ُب تكوين رأيوفهذا الدصنف األخَت ، متابعة األحداث

كيتدصف ُب النهاية بالتررؼ كالنظرة السرحية لؤلمور كتغليب االنفعاؿ الرارئ على ، لئلشاعات كاال٨ترافات
 .1التفكَت السليم 

 كنتناكؿ فيما يلي أىم أساليب تغيَت الرأم العاـ.
 قة:أواًل: أسلوب التكرار و المالح

ال اٞتداؿ  كال ا١تناقشة ىو أ٧تح األساليب لتغيَت الرأم العاـ ككانت ، يعتقد البعض أف أسلوب التكرار         
فقد كصف )جوبلز( ىذا ، كتؤمن بأنو األسلوب ا١تثإب ١تخاطبة اٞتماىَت، الدعاية األ١تانية تعتنق ىذا األسلوب

يكمن ال ُب إذاعة بيانات تتناكؿ آالؼ األشياء كلكن ُب الًتكيز األسلوب الدعائي فقاؿ: )أف سر الدعاية الفعالة 
 كيرلق على ىذا األسلوب: الًتتيل(. كتوجيو أذاف الناس كأبدصارىم إليها مراران كتكراران ، على بضع حقائق فقط

كالشرط الرئيسي ليكوف أسلوب الًتتيل مؤثران ىو مدل تناسب ٢تجة كشكل الرسالة ا١توجهة إٔب اٞتمهور 
 ستهدؼ مع طبيعة ىذا اٞتمهور كٝتاتو ا١تختلفة.ا١ت

كلعل أكعح استخداـ ألسلوب الًتتيل ىو الدصراع العريب اإلسرائيلي حيث كرست الدعاية الدصهيونية ٛتبلهتا 
ُب أف ترسخ لدل الرأم العاـ  1967كركزهتا ُب ٚتلة كاحدة: إسرائيل اليت ال تقهر. كساعدت ظركؼ نكسة 

 2الكربل اليت ال تقهر كاستخدمت إسرائيل مرتكزات مدركسة لتنفيذ ىذا األسلوب أ٫تها.العريب مفهـو إسرائيل 
  عرض صور األسرل العرب كبث األحاديث معهم كرسائلهم إٔب ذكيهم كاليت تركز على ما حدث ٢تم من ىزٯتة

 كل أ٨تاء مدصركانكسار. ك٦تا يؤسف لو ععف اإلعبلـ ا١تدصرم ا١تسموع ك ا١ترئي ُب ىذا الوقت فلم يكن يغرى  
 ككاف صوت إذاعة إسرائيل قويان كيدصل إٔب كافة ا١تناطق رغم التشويش.

 .عرض صور ك أفبلـ ا١تعارؾ اٟتربية اليت ٘تت على األرض العربية لبياف مدل كحجم التفوؽ اإلسرائيلي 
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  م لتثبيت مفاىي 1967تنوع أسلوب العرض سواء من خبلؿ الدصحف أك اإلذاعة أك التليفزيوف بعد حرب
كأفكار معينة عن الشخدصية العربية مقارنة بالشخدصية اإلسرائيلية كذلك ُب ٤تاكلتها قهر العرب نفسيان إٔب أبد 

فا١تبلحظة أف الدصورة ا١تنربعة عن العرب ىي صورة سلبية يكاد ال يكوف منها أم عندصر مدح حيث صور ، الدىر
ع كصاحب ىذا ٛتلة كاسعة لتذكَت القراء ٣تد  شجا ، ٤تب للفاكهة، نشط، العرب باألكصاؼ التالية: شاب

كعلى مقتل ا١تبليُت من األبرياء ُب ، كعلى جرائم النازية، باالعرهاد الذم كقع على اليهود ُب ا١تاعي
 1ا١تعتقبلت.

كغٌت عن البياف أف ما ساعد الدصهيونية على استخداـ ىذا األسلوب )الًتتيل( السيررة الدصهيونية على 
 ة كسائل اإلعبلـ األمريكية كسائل اإلعبلـ ك خاص

 فاٞتماعات الدصهيونية تسيرر على كسائل اإلعبلـ األمريكية بدرجات كطرؽ متعددة منها: 
  امتبلؾ الدصحف أك إدارة ٤ترات اإلذاعة ا١تسموعة ك ا١ترئية أك تعيُت عناصر موالية للدصهيونية ُب ا١تناصب

 ا١ترئية أك ُب صناعة السينما. ا٢تامة ُب صحف الدصفوة أك ُب شبكات اإلذاعة ا١تسموعة ك
 .كجود اليهود بأعداد كبَتة بُت العاملُت ُب اٟتقل اإلعبلمي 
 .استقراب ا١تعلقُت السياسيُت ككتاب األعمدة ك كبار الدصحفيُت لتأييد إسرائيل 
  الضغط على الدصحفيُت الذين يكتبوف عن أحداث الشرؽ األكسط إف أبدكا أم ميل ١تساندة العرب         

 2االعًتاض على ا١تمارسات اإلسرائيلية.أك 
 كالعمل على تقليل األنباء الدصادرة من مدصادر ، إغراؽ كسائل اإلعبلـ باألنباء اليت تتبع من مدصادر إسرائيلية

عبلكة على تزكيد الدصحف كا١تؤسسات اإلعبلمية كقادة الرأم با١تضموف اإلعبلمي الذم يتناكؿ بالشرح ، عربية
 ختلفة ا١تتدصلة بالدصراع العريب اإلسرائيلي.كالتفسَت األحداث ا١ت

  استخداـ اإلعبلف للضغط كالسيررة على الدصحف ك٤ترات اإلذاعة ا١تسموعة كا١ترئية احمللية اليت ال ٗتضع
لسيررة ا١تنظمات الدصهيونية سواء با١تلكية ا١تباشرة أك عن طريق تعيُت صحفيُت مواليُت إلسرائيل ُب ا١تناصب 

 ا٢تامة.
الذم سيمكن إسرائيل من استخداـ تكنولوجيا االتدصاؿ  Amosلك امتبلؾ إسرائيل لقمر كيضاؼ إٔب ذ

 لتحقيق أغراعها الدعائية للتأثَت ُب الرأم العاـ سواء بأسلوب الًتتيل أك غَته.
 ثانياً: أسلوب اإلثارة العاطفية:

  كتنبع عن احتقار دفُت للمواطنُت عإف الدعاية تعتمد أساسان على إثػػارة العواطػػف ال علػى ا١تناقشػػة كاإلقنا 
كأف استجابة اٞتماىَت تكوف دائمان استجابة ، ككاف )ىتلر( يعتقد أف اٞتماىَت فيها الكثَت من خدصائص النساء
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  كخاصة عاطفة اٟتقد، كلذلك فقد كاف يدعو إٔب أف تتجو الدعاية إٔب العواطف، عاطفية أكثر ٦تا ىي عقلية
فيجب تشويو ٝتعة الناس كتزييف اٟتقائق.  لقد عرب ىتلر ُب ، قد التشهَت كإكالة التهمكأيسر السبل إٔب إثارة اٟت

ككاف يؤمن بأف ذاكرة اٞتمهور ، أكثر من مناسبة عن احتقاره الكبَت للقدرات العقبلنية أك الفكرية للجمهور
كأهنم سيتأثركف أكثر بالتكرار أكثر من استجابتهم ١تن يقنعهم   ، ععيفة كأف األفراد يستجيبوف ١تن يدفعهم بالقوة

كال يتأثركف باٟتجج العقبلنية.  ككاف يرل أنو لكي ينجح رجل الدعاية ُب ، ا١تستمر لشعارات تستميل العواطف
كيرجع ٧تاح ىتلر الستغبللو للمشاعر السائدة ، استغبلؿ عواطف ا١تلتقى ٬تب أف يتحقق من كجود تلك العواطف

كمن أبرز ا١تشاعر اليت استعاف هبا ىتلر: الرغبة ُب احًتاـ ، شاعر ُب زيادة ا١تشاركةبُت اٞتمهور كاستغبللو لتلك ا١ت
 .1كاإلحساس بالشفقة على النفس، الذات

كيزداد استخداـ أسلوب اإلثارة العاطفية عندما يدصعب استخداـ األساليب ا١توعوعية كاٟتقائق ا١تادية ُب 
فإف الداعية يلجأ ُب تلك اٟتاؿ إٔب ٦تارسة أسلوب االستشارة ، أك مواجهة رأم عاـ مضاد، استمالة الرأم العاـ

كمن ىنا جاء خوفنا كٖتذيرنا ا١تسػػػػتمر مػػن ، العاطفية كالغرائزية خاصة ُب اجملتمعات اليت تزداد فيها نسبة األمية
بيسر دك٪تا قيود على العمر أك  كبيع كركت القنوات ا١تشفرة، القنػػػػوات اٞتنسػػػػية ا١تػػفتوحة عرب األقػػمار الدصناعيػػة

أف القنوات  25/09/1999يـو  3720فلقد نشرت ٣تلة ركز اليوسف ا١تدصرية ُب عددىا ، ا١تستول التعليمي
كيضاؼ إٔب   كأرباحها تدخل جيب أمريكا اٞتنسية ُب مدصر ْتكم احملكمة كأرقاـ التليفونات اٞتنسية العربية ك٫تية

 شبكة اإلنًتنت.ذلك كثرة ا١تواقع اإلباحية على 
كتتمثل خرورة ىذه ا١تضامُت على الرأم العاـ ُب كوهنا تبعده عن مشاكل بلده كأمالو ا١تستقبلية كتغرقو ُب 
متاىات من الغرائز كتنمي لديو االٕتاىات ا٢تركبية كليس غريبان اللعب على أكتار الغرائز ُب الغرب مثل تعمد 

مثلما حدث ُب ، عض األفكار اليت تغرم الناخبُت بانتخابوا١ترشح ُب االنتخابات أف يتضمن  برنا٣تو ب
عندما نادل العديد من ا١ترشحُت بإباحة الشذكذ اٞتنسي إلرعاء شر٭تة كبَتة من ، االنتخابات الرب١تانية الربيرانية

اطفية الناخبُت كرعخ ٣تلس العمـو الربيرا٘ب كأصدر توصية بذلك .. كما كاف ٦تكنان ذلك لوال مناخ اإلثارة الع
كلذلك نتفق ٘تامان مع ما حذر منو ا١تفكر د. ٥تتار التهامي من سنوات عديدة من خرورة الدكر السليب الذم 
يتضمنو اإلنتاج األديب كالفٍت ا١تلتـز بفكرة األدب لؤلدب كالفن للفن الذم يستهدؼ ُب كاقع األمر إبعاد الناس 

 2عن التفكَت ُب ا١تسائل العامة كا١تشكبلت األساسية.
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 ثالثاً: أسلوب عرض الحقائق:
ذلك أف ىذا األسلوب يعتمد أساسان على كصوؿ ، كيرلق على ىذا اللوف من الدعاية عادة لفظ اإلعبلـ        

اٟتقائق إٔب أكرب عدد ٦تكن من الناس على أساس أف اٟتقائق ا١تلموسة أقول كأبقى من األكاذيب كالتهاكيل 
 )بربيعة اٟتاؿ( من احًتاـ عقلية اٞتماىَت.كينبع ىذا األسلوب ، كالشائعات

كمن العوامل اليت ٖتقق ٧تاح ىذا األسلوب: الًتبية الواعية للجماىَت عن طريق الشرح كا١تناقشة                
 1973كمن األمثلة على ذلك: اإلعبلـ ا١تدصرم الذم اتبع ىذا األسلوب بنجاح خبلؿ حرب أكتوبر، كاإلقناع

 1ككذلك أسلوب اإلعبلـ العما٘ب أثناء حرب ا٠تليج الثانية.، 1986ن ا١تركزم عاـ كأثناء أحداث األم
 رابعاً: أسلوب تحويل انتباه الجماىير:

قد يدصعب ُب أحياف كثَتة معارعة الرأم العاـ السائد بُت اٞتماىَت بالنسبة ١تسألة أك موعوع معُت ذلك 
 أٌب بنتيجة ما حىت لو كاف الرأم العاـ على خرأ.أف معارعة تيار جاؼ من الرأم العاـ بعد تكوينو ال ت

كاألسلوب الذم يتبعو السياسيوف كأجهزة اإلعبلـ ُب مثل ىذه األحواؿ ىو ٖتويل انتباه اٞتماىَت إٔب موعوع آخر 
 ُب مثل أ٫تية ا١توعوع ا١تثار أك أكثر أ٫تية منو.

 خامساً: أسلوب البرامج اإليجابية المحدودة:
بعكس الربامج ، ات اإل٬تابية احملدكدة ٢تا أثرىا البالغ كسحرىا الكبَت على الرأم العاـإف الربامج كالتدصر٭ت

الديانات ٔتا تعرعو من جزاء للتدليل ، كيسوؽ البعض ٪توذجان لذلك، غَت احملددة كالكلمات اٞتوفاء كالتذبذب
راؾ مزايا الربامج احملددة ُب تغيَت على مدل ٧تاح ىذا األسلوب ُب ٥تاطبة اٞتماىَت كيدرؾ رجاؿ السياسة ٘تاـ اإلد

إتاىات الرأم العاـ كلذلك ٭ترص معظمهم على التقدـ إٔب الناخبُت بربامج من ىذا القبيل ككلما كانت ىذه 
أف اٞتماىَت بربيعة اٟتاؿ تكره الركح ا١تتشائمة ١تا ، تضاعف تأثَتىا، الربامج متسمة باإلٯتاف با١تستقبل كالتفاؤؿ بو

هتا من سلبية كىدـ كمع ذلك فإف الربامج كالوعود اإل٬تابية ا١تتفائلة تفقد قيمتها كيتبلشى أثرىا ٖتملو ُب طيا
 كينقلب إٔب تأثَت عكسي مآب يتبعا العمل كالتنفيذ.

 سادساً: أسلوب افتعال األزمات:
ا٠ترَتة على  عرفت اإلنسانية ُب تارٮتها الرويل أزمات عديدة: سياسية كاقتدصادية كاجتماعية كتركت آثارىا

اإلنساف كمستقبلو كلكن ا١تقدصود بافتعاؿ األزمات كأسلوب من األساليب اٟتديثة لتغيَت الرأم العاـ ىو استغبلؿ 
بنجاح من أجل خلق أزمة تؤثر ُب الرأم العاـ كتستفيد منها  -كرٔتا تكوف ٤تدكدة -بعض األحداث أك الظركؼ

على ذلك ما استخدمتو إسرائيل ُب صراعها مع األمة العربية  الدكلة اليت تستخدـ ىذا األسلوب. كمن األمثلة
كاستخدامها )برباعة( ىذا األسلوب ُب  على األمة العربية لشن عدكاهنا كبداية  1967بافتعا٢تا أزمة مع سوريا ُب 

 من أجل إجهاض ا١تفاكعات ككسب ا١تزيد من، حيث تفتعل أزمة تلو األخرل، أثناء ا١تفاكعات مع الفلسرينيُت
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 الوقت كا١تكاسب. كيلقى كتاب اٟتكومة ا٠تفية أعواء على أساليب ا١تخابرات االستعمارية ُب افتعاؿ األزمات
كمن أمثلة ذلك ما كانت تقـو بو اإلذاعة السرية ا١توجهة إٔب كوبا باسم راديو األمريكيتُت إذ كانت ٖترض 

كانتزاع أسبلؾ ،  ٘تثل ثركة الببلد الرئيسيةا١تعارعُت ٟتكم كاسًتك على إشعاؿ اٟترائق ُب مزارع القدصب اليت
كٖتريم أكرب عدد من الزجاجات ألف إدارة ا١تخابرات األمريكية  ، حىت تضررب ا١تواصبلت التليفونية، التليفوف

كترمي من كراء ذلك إٔب إقناع الرأم العاـ العا١تي بوجود معارعة شعبية ، كانت ترمي إٔب أحداث أزمة زجاجات
 1وف ذلك ذريعة للتدخل العسكرم من جانب الواليات ا١تتحدة األمريكية.عد كاسًتك ليك

   ك٨تن ننظر إٔب مشكبلت اٟتدكد اليت زرعها االستعمار بُت الدكؿ العربية على أهنا قنابل موقوتة تدصلح 
 ُب أم كقت الفتعاؿ أزمات بُت الدكؿ العربية كالتأثَت ُب الرأم العاـ.

 ى:سابعاً: إثارة الرعب و الفوض
برعت ا١تخابرات النازية بدصفة عامة ُب استغبلؿ دكافع األماف لدل اإلنساف بإثارة ا٠توؼ كالفزع إلرىاب 

كُب ىذا يقوؿ ىتلر: ، الشعوب كاخضاعها من خبلؿ استخداـ الوسائل ا١تختلفة ٠تلق حالة من الذعر كالفوعى
فعندما ، رعب الذم ندخلو ُب قلوب األعداءإف أسلحتنا ىي اعرراب الذىن كتناقض ا١تشاعر كاٟتَتة كالًتدد كال

عندئذ ٖتُت الساعة لنفتك هبم ، يتخاذلوف ُب الداخل كيقفوف على حافة الثورة كهتددىم الفوعى االجتماعية
بضربة كاحدة. كسارت دعاية الغرب بعد اٟترب العا١تية الثانية كحىت كقت قريب على نفس األسس تقريبان اليت  

حيث عمدت إٔب ا١تبالغة ُب إشاعة ا٠توؼ كالذعر بُت الشعور من الغزك ، اية النازيةكانت تسيَت عليها الدع
الشيوعي ا١تنتظر كا٠ترر األٛتر القادـ )قبيل اهنيار اجملتمعات الشيوعية( انربلقان من الدركس ا١تستفادة من 

  1942نو حىت عاـ ذلك أ، استخداـ الدعاية األ١تانية ألسلوب التخويف ا١تباشر كسبلح الرعب بشكل فعاؿ
كانت الفكرة اليت تكررىا الدعاية األ١تانية تقـو على إظهار الدمار الذم ٟتق بالدكؿ اليت رفضت االستسبلـ 
أل١تانيا مكررة فكرة: إف ىذا ىو ما حدث لآلخرين "كىو على كشك أف ٭تدث اآلف" كأدل ا٠توؼ الشديد 

البلجئُت إٔب الشوارع ُب فرنسا كعرقلوا بذلك حركة اٟتلفاء  كالرعب اللذاف انتشرا من الفوىرر األ١تا٘ب إٔب تدفق
 2كمعداهتم العسكرية كعجلوا هبزٯتة فرنسا.

كما أف استغبلؿ االحتكارات الغربية ٢تسًتيا اٟترب اليت كانت تشيعها أجهزهتا الدعائية قد مكنتها من 
التوسعية. كلعل ما تضمنو مسلسل كادم  إبقاء العآب ُب حالة من التوتر خدمة ١تدصاٟتها االقتدصادية كأطماعها

من ٤تاكالت إسرائيل إلثارة الرعب كالفوعى بُت بدك سيناء  1999فئراف الذم أذيع على القناة األكٔب ُب أكتوبر 
ثارتو ال تعرؼ حدان إسواء بتسميم ا١تواشي أك اآلبار يؤكد أف أساليب ا١تخابرات االستعمارية لتقليب الرأم العاـ ك 

فهي ال تتورع ُب سبيل ٖتقيق أىدافها عن القتل كا٠ترف كالرشوة كاإلساءة إٔب ٝتعة األفراد ، تقف عنده
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كاٞتماعات كااللتجاء إٔب التخريب كالتدمَت كالتزكير كا٠تداع كإثارة التذمر كالتعدصب كالفرقة كإشاعة ا٠توؼ كالذعر 
 1كاإلرىاب كإشعاؿ الفنت كاٟتركب األىلية كاإلقليمية كالعا١تية.

 مناً: الشائعات:ثا
كا١توعوعية كالدصدؽ      :إف الشائعة ال تتقيد ٔتعايَت الدصدؽ ا١توعوعي الذم ٬تب أف يلتـز هبا اإلعبلـ

كالنزاىة كالدقة. كألهنا ال تتميز با١توعوعية كالدصدؽ كاألمانة فهي أقدر على الغور ُب أعماؽ اٞتماىَت إباف افتقار 
ىو صادؽ كحقيقي كا١تعركؼ أنو يدصعب كجود صحيفة تقدـ الدصدؽ كل اٞتماىَت إٔب الوسيلة اليت ٘تدىم ٔتا 

الدصدؽ أك اٟتقيقة كل اٟتقيقة ُب فًتات اٟتركب كاألزمات كخاصة السياسية كاالقتدصادية كيوجد ُب الناس ميل إٔب 
تدصديق الشائعة دكف ٤تاكلة منهم للوقوؼ على اٟتقيقة. كتزداد ا٠ترورة حينما ال يكتفي البعض بتدصديق 

كىنا يكمن كل ا٠ترر من أم الشائعات مهما كانت بسيرة ُب أكؿ أمرىا ، شائعات بل يضيف إليها من عندهال
كالغموض الذم يكتنف ىذا اٟتادث كينشأ ىذا ، كٗتضع الشائعات ُب سرياهنا أل٫تية اٟتادث الذم تتحدث عنو

كلعل أخرر ما ُب األمر حاليان كجود ، االغموض من: انعداـ األخبار أك اقتضاهبا أك تضارب األخبار كعدـ الثقة هب
شائعات على شبكة اإلنًتنت سواء عد الفنانُت أك رجاؿ األعماؿ ا١تشهورين أك ٘تس قضايا ساخنة اقتدصادية 

 2أك تنشرىا القنوات الفضائية.  كتزداد الشائعات ُب جو اٟترب. ، كاجتماعية كسياسية
دكاعي األمن كاعتبارات النشر على الرأم العاـ كتأسيسا على حيث تكوف سرية األخبار أمران جوىريان تترلبو 

  ذلك فالشائعة ىي خرب ينتقل من فم إٔب فم ٣تهوؿ ا١تدصدر يتحرؾ بُت األفراد ك٭تمل معو دليبلن على صحتو
 .3كيفتقر إٔب ا١تسؤكلية كتتغَت بعض تفاصيلو من فرد آلخر

 أ/تعريف الشائعة:
ًتكيج ٠ترب ٥تتلف ال أساس لو من الواقع أك تعمد ا١تبالغةأك التهويل أك إف أدؽ التعاريف للشائعة أهنا: ال

أك ، التشويو ُب سرد خرب فيو جانب عئيل من اٟتقيقة أك إعافة معلومة كاذبة أك مشوىة ٠ترب معظمو صحيح
م العاـ كذلك هبدؼ التأثَت النفسي ُب الرأ، تفسَت خرب صحيح كالتعليق عليو بأسلوب مغاير للواقع أك اٟتقيقة

احمللي أك اإلقليمي أك العا١تي أك القومي ٖتقيقان ألىداؼ سياسية أك اقتدصادية أك عسكرية على نراؽ دكلة كاحدة 
 4أك عدة دكؿ.
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 ب/أنواع الشائعات:
الشائعات الغاطسة ، الشائعات االندفاعية، توجد تقسيمات عديدة للشائعات مثل: الشائعات اٟتربية

كُب رأينا أف أىم تدصنيف ، الشائعات ا١تستندة على كاقع، ائعات القائمة على التشويوالش، الشائعات العندصرية
 1للشائعات ىو التدصنيف اآلٌب:

 شائعات األمل أو األماني واألحالم: -1
كىو تنتشر بُت الناس ألف ٢تم ، تعرب ىذه الشائعات عن رغبات كأماؿ أكلئك الذين تركج الشائعة بينهم

حيث أهنا تنفيس ٢تذه اٟتاجات كاآلماؿ كالرغبات كيلعب ىذا النوع دكران رئيسيا ُب ، احاجات كرغبات كآماال فيه
فتلك الشائعات ا١تتفائلة الوردية تنشر ، كتعزيز الشعوب بالقوة كاإلٯتاف كالندصر، دعم إتاىات اٞتبهة الداخلية

 تشجيعان للجندم على القتاؿ كللمد٘ب على الدصرب كالدصمت كالدصمود.
 والخوف: شائعات اليأس -2

كىي تنتشر ُب كقت خوؼ ، ىذه الشائعات عكس شائعات األمل ألهنا تعتمد على نشر ا٠توؼ كالقلق
كىو مستعد ألف ، الناس فاإلنساف ُب حالة ا٠توؼ كالقلق مستعد ألف يتوىم أموران كثَتة ال أساس ٢تا من الدصحة

كذلك فهو مستعد ألف يدصدؽ كل ما يقاؿ ،  يفسر اٟتوادث العادية تفسَتات خاطئة ٯتليها عليو ا٠توؼ كالوىم
كتنتشر ىذه الشائعات ُب أكقات األزمات كاٟتركب كمن أمثلتها شائعة تلوث ، كلو مساس ٔتوعوع خوفو كقلقو

 مياه النيل.
 شائعات الكراىية وتحويل الوالء: -3

س كينتشر كىي تدصدر كتعبَت عن شعور الكراىية كالبغض كدكافع العدكاف اليت ٕتيش هبا نفوس بعض النا
ىذا النوع بُت األحزاب ا١تتعارعة دائمان ك٦تا يذكر ُب ىذا الدصدد تدصنيف ناب اللف شائعة ٚتعت من كل 
الواليات ا١تتحدة األمريكية كعند ٖتليلها كجد أف ثلثي ىذه الشائعات عدائية من حيث ا٢تدؼ إٔب جانب ٤تاكلة 

 ( عد القوات ا١تسلحة كالبحرية %19.6)ك( من الشائعات عد اٟتكومة %21.4بث التفرقة حيث كانت )
 ( عد السود.%3.1(  عد اليهود ك)%9.3)ك

  :*عمود الشائعات
على أف أخرر ما ُب الشائعات أف تتخذ عمودان ُب صحيفة كلقد أخذ عمود الشائعات ُب صحف اإلثارة 

 الدصحافة ا١تعاصرة كىو ليس جديدان ُب صحف الواليات ا١تتحدة إال أنو أصبح ُب، يشغل القراء ُب كل مكاف
أكثر إثارة كحيوية األمر الذم دفع السلرات األمريكية إٔب تعريل بعض الدصحف نتيجة ١تا تضمنتو أعمدة 
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الشائعات من أمور تفسد عبلقات اٟتكومة بالدكؿ األجنبية. كاٞتدير بالذكر ُب عمود الشائعات أنو كثَتان ما ٞتأ  
 1كوف كبسط ىذا كلو كأنو حقيقة كاقعة.كاتبو إٔب اٟتدس كالتخمُت كالتنبؤ ٔتا سي

 *طرق مكافحة الشائعات:
 توجد قواعد كأسس حملاربة الشائعات تتبعها أجهزة اإلعبلـ كمن ىذه القواعد ما يلي:

 قتل الشائعة بشائعة أخرى أكبر منها حجمًا: -1
َتة فعندما ٯتكن تدمَت شائعة كاذبة بشائعة أكثر منها كذبان كلكن ْتيث ٯتكن إثبات كذب ىذه األخ

قاـ جوبلز ٔتناكرة مشهورة فقد  1943انتشرت شائعة إعداـ الشخدصيات األ١تانية الكربل باٞتملة ُب هناية سنة 
فأكعز إٔب أجهزة اإلعبلـ أف تذيع خرب مقتل ىتلر ، أعاؼ إٔب الشائعة ا١تعركفة ما ىو أشد فظاعة كأكثر عخامة

أخذ اٟتلفاء )بدكرىم( يرددكهنا ُب سعادة أمر بإظهار ىتلر كعندما ترددت الشائعة كعمت ُب كل مكاف ك ، نفسو
كإجراء أحاديث صحفية كإذاعية معو فضرب الشائعات الدصغَتة بشائعة كبَتة ألفها كركجها  ككذهبا بأسلوبو 

 ا٠تاص.
 القضاء على الشائعات بالمعلومات:  -2

مسئوؿ كبَت ُب مكتبة مدصلحة كلقد قاؿ ، من البديهيات أف الشائعة تنتشر حينما ال تكوف ىناؾ أخبار
االستعبلمات األمريكية اٟتربية أف الشائعة تنتشر كتركج إذا انعدمت األنباء كلذلك ٬تب علينا أف نقدـ للناس 
أدؽ األنباء ا١تمكنة كبسرعة فالشائعات تركج ُب غيبة األنباء أك حُت ال تذاع األنباء بوعوح أك حُت تتضارب 

ر أك من جراء عجز الفرد عن فهم األنباء اليت يتلقاىا كلذلك يزداد ُب غياب اإلعبلـ األنباء اليت تدصل إٔب اٞتمهو 
كالبيانات ا١توثوؽ فيها انتشار الشائعات كما أف الغموض يغذم الشائعات كيدعمها كالبد من اٗتاذ اجراءات 

 2مضادة فوران.

عمدت ىيئة كلذلك ، فلقد كانت اإلشاعات من األسلحة ا٠ترَتة اليت استخدمت عد مدصر
االستعبلمات ا١تدصرية إٔب إصدار نشرة ُب الدصحف تسمى أكاذيب العدك تتناكؿ كل أكذكبة من األكاذيب 
الفاعحة كتعلق عليها تعليقا قويا يزعزع ثقة الرأم العاـ فيما ينشره العدك من شائعات كأنشأت مكتبان خاصا للرد 

كما أعد سجبلن خاصان ٢تذه األكاذيب أك اإلشاعات يضم ،  على أكاذيب العدك كزكدتو باآلالت التليفونية الكافية
الذم كاف ، التاريخ كساعة ا١تكا١تة كموعوعها ٍب كسيلة الرد عليها كنشرت الدصحف أرقاـ تليفونات ىذا ا١تكتب

ٛتل مسئولية التحدث مع ا١تبلغُت كالرد عليهم إٔب جانب أعمالو األخرل اليت  ، يشرؼ عليو فرد كاحد ٓب يتغَت
تتيح لو االطبلع الدائم على كل ما يدكر كمعرفة التيارات كاألحداث  ككانت تتجمع ُب ىذا السجل كل  كانت

األكاذيب كالشائعات اليت تنتشر ُب البلد ٍب يعقد اجتماع ٭تدد الوسائل اليت ٬تب أف تتبع إلهناء اإلشاعة 
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فَتىا مع تكرارىا بدصفة دائمة كمنتظمة كذلك ألف تدفق ا١تعلومات كاٟتقائق كتو ، كإسقاطها من أذىاف اٞتماىَت
كُب مواعيد تتفق مع العرؼ القائم كسلوؾ اٞتماىَت ىو السبيل العلمي للقضاء على الشائعات كلعل ما اتبعو 

دليل على صحة ذلك فلقد أجرل رئيس اإلذاعة آنذاؾ  1986اإلعبلـ ا١تدصرم ُب أحداث األمن ا١تركزم عاـ 
إلعبلـ للرد على ىذه الشائعات أكال بأكؿ ككذلك ما قدمو اإلعبلـ العما٘ب أثناء األحاديث التليفونية مع كزير ا

حرب ا٠تليج الثانية إذ أجرل تليفزيوف سلرنة عماف ٖتقيقان متميزان مع كزير التجارة كالدصناعة قدـ من خبللو 
 ا١تعلومات اليت تقضي على أية شائعات عن أم نقص ٤تتمل ُب ا١تواد الغذائية. 

 شائعة:تكذيب ال -3
فلو سكت عنها قد تزداد انتشاران أك ، على أنو كثَتان ما ٬تد اإلعبلمي أنو من الدصعب ٤تاربة شائعة

كلو حاكؿ تكذيبها فسيجعل من ٓب يستمع إليها يسمعها عن طريق ، تضخيمان أثناء عملية االنتشار اإلجتماعي
فلو انتشرت ُب ، كسها دكف اإلشارة إليهاكلذلك فالرريقة ا١تثلى ُب رأينا لتكذيب الشائعة نشر ع، التكذيب

٣تتمع شائعة عن أزمة ُب الكراسات تنشر كسائل اإلعبلـ ما يكذب ىذه الشائعة دكف اإلشارة إليها على شكل 
كما ٯتكن تكذيب الشائعة بكشف ،  ٖتقيقات عن توافر الورؽ كالكراسات كجهود الدكلة ُب ىذا ا١تضمار

 يترلب كجود درجة من الوعي لدل الرأم العاـ عد الشائعة ا١تغرعة.إال أف ذلك ، مدصدرىا كالقدصد منها
كنود اإلشادة بدكر اإلعبلـ ا١تدصرم ُب مكافحة الشائعات اليت انتشرت أثناء أزمة انفلونزا الريور  حيث كذب 

شهورة: "أف السيد أنس الفقي كزير اإلعبلـ ا١تدصرم عرب شاشة التليفزيوف شائعة تلوث مياه هنر النيل كقاؿ ٚتلتو ا١ت
 27شائعة ُب يـو كاحد من خبلؿ  205حيث ًب رصد ، فَتكس الشائعات أخرر من فَتكس انفلونزا الريور"

مرصدان للشائعات ٓب يثبت صحة شائعة كاحدة منها كتكمن ا٠ترورة ُب أف الشائعة مثل كرة الثلج كلما تدحرجت  
 1ية اٟتسابية.حيث تنتشر بقانوف ا١تتوالية ا٢تندسية كليس ا١تتوال، كربت

 *نموذج من الدراسات العربية حول الشائعات:
تبُت من دراسة سيكولوجية الشائعات ُب اجملتمع ا١تدصرم اليت أجريت قبل كأثناء كبعد زيارة الرئيس 
السادات إٔب القدس أف العماؿ أكثر فئات العينة ميبلن لتقبل كتدصديق الشائعة ككذلك الريفيوف بفركؽ دالة ككاف 

بينما جاءت درجة الغموض لدل العماؿ ، تدصديق الشائعة قبل ا١تبادرة أعلى لدم اٟترفيُت كعماؿ اإلنتاجا١تيل ل
ككجد أف ا١توعوعات ا٠تاصة بسرياف الشائعة قبل ا١تبادرة ، أعلى بفرؽ داؿ إحدصائيا منو لدل باقي أفراد العينة

 كعماؿ اإلنتاج كتبُت من تدصنيف الشائعة أهنا  أعلى بفركؽ داؿ عنو بعد كأثناء ا١تبادرة لدل ا١توظفُت كاٟترفيُت
شائعات اندفاعية ، (%10، %60كانت عند العماؿ كاٟترفيُت على التوإب كما يلي: شائعات األحبلـ )
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( كما تبُت أف الريفيُت أكثر فئات العينة فيما ٮتتص بنشر %40، %10شائعات الكراىية )، (10%، 10%)
 1االجتماعية. كسرياف الشائعات من خبلؿ الشبكة
 المبحث الثالث: دراسة الرأي العام

 وال:  نظريات الرأي العام:أ
يوجد نوعُت من النظريات ٯتكن أف يدرس من خبل٢تا الرأم العاـ ٧تد: نظريات إدراؾ الرأم العاـ     

نظرية التهيئة  )، كنظريات تشكيل إتاىات الرأم العاـ، نظرية توىم ا١تعرفة، كتنقسم إٔب نظرية تأثَتية اآلخرين
 نظرية االستجابة ا١تعرفية(.، ا١تعرفية

 / نظريات إدراك الرأي العام:1
: ينظر بعض الباحثُت إٔب ىذه النظرية باعتبارىا منظورا مبتكرا كجديدا ُب الدراسة للرأم أ/ نظرية تأثيرية اآلخرين

 سيا لقياس تأثَتات كسائل اإلعبلـ.كإٔب كوهنا مدخبل رئي، العاـ كما يشَت البعض إٔب كوف فركعها جذابة جدا
ينص الغرض األساس األكؿ ٢تذه النظرية على أف األفراد ٯتيلوف إٔب ا١تبالغة ُب تقييم أثر كسائل اإلعبلـ         

على إتاىات كسلوؾ األفراد اآلخرين ْتيث يعتقدكف أف التأثَت األكرب لوسائل اإلعبلـ لن يكوف على الشخص 
ا عليهم )األشخاص اآلخرين( أـ الغرض األساس الثا٘ب فيشَت إٔب األفراد   نتيجة إٔب ىذا األكؿ كال عليك كإ٪ت

سوؼ يتخذكف موقفا كيقوموف بفعل من شانو ٛتاية اآلخرين من التأثَتات النإتة عن التعرض ، ا١توقف اإلدراكي
 لوسائل اإلعبلـ.

 : ب/ نظرية توىم المعرفة
ٍب  1924الذم استخدمو ألكؿ مرة فلويد البورت  االجتماعي ينسب مدصرلح توىم ا١تعرفة إٔب العآب

كأثر ليشَت إٔب االنرباعات ا٠تاطئة كالغَت مربرة اليت يكوهنا األفراد عن   دانيالاشًتؾ ُب استخدامو مع تلميذه 
لبحثية مشاعر اآلخرين كعن معتقداهتم ُب ا١تواقف ا١تختلفة ٍب ما لبث أف شاع ا١تدصرلح ُب الكثَت من اجملاالت ا

أبرزىا ٣تاؿ دراسات  الرأم العاـ حيث يستخدـ اإلشارة إٔب القراءة ا٠تاطئة ١تواقف األغلبية حيث يكوف الًتكيز 
 2على اإلطار التشكيلي للرأم كليس على توزيعو اٟتقيقي.

 / نظريات تشكيل اتجاىات الرأي العام: 2
 : أ/ نظرية التهيئة المعرفية

غم من تعدد العوامل ا١تؤثرة على الرأم العاـ مثل التنشئة كالدين كالتعليم ترل ىذه النظرية أنو على الر 
كالثقافة كا١تدصلحة الشخدصية كدعاية اٞتماعات الضاغرة كاألحداث ا١تهمة فإف معظم اٟتكومات تعتمد ُب تأثَتىا 

ؤدم زيادة اىتماـ على الرأم العاـ على كسائل اإلعبلـ بشكل أساسي حيث تقـو بالًتكيز على قضايا معينة ٦تا ي
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الرأم العاـ هبذه القضايا كأخذىا ُب االعتبار عند تقييم أداة اٟتكومة   كىذا ىو جوىر نظرية التهيئة ا١تعرفية اليت 
تتخذىا الدراسة منرلقا نظريا حيث أف الفرعية الرئيسية للنظرية  تأثَت األخبار التلفزيونية على ا١تعايَت اليت يتم من 

ومات كالرؤساء كالسياسات كا١تًتشحُت السياسيُت كذلك من خبلؿ الًتكيز على بعض القضايا خبل٢تا تقييم اٟتك
كإغفاؿ الرأم العاـ األخر تتفق مع ا٢تدؼ من الدراسة كتدصلح لئلجابة على مشكبلهتا كما أهنا تنتج إجراء تربق 

 ة.على أكثر من مرحلة للمقارنة بُت فًتات التغرية ا١تكثفة كالتغرية غَت ا١تكثف
 ب/ نظرية االستجابة المعرفية: 

ظهرت العديد من النماذج القائمة على االستجابات ا١تعرفية كمنها النموذج احتمالية أعماؿ العقل الذم 
كقدما من خبللو تفسَتات للعديد من الظواىر النفسية كاالجتماعية القائمة  1986عاـ  كاسيوبوك بيتيكصفو 

عد ٪توذج احتمالية أعماؿ العقل من أىم ٪تاذج تشكيل االٕتاىات على ا١تستول  على منظور االستجابة ا١تعرفية كب
كما يعتربه البعض من الباحثُت خبلصة اإلنتاج العلمي ُب دراسة ،  الفردم خبلؿ السبع عشر عاما ا١تاعية

رب كإعراء حيث أنو جاء للتوفيق بُت النماذج ا١تتضاربة كتفسَت ىذا التضا، االٕتاىات على مدل ٙتانُت عاما
 1. صورة متكاملة لعملية تشكيل االٕتاىات كاععا ُب االعتبار ٚتيع البيانات كا١تتغَتات العملية االتدصالية

 ثانيا: استطالع الرأي العام وقياسو
ٖتتاج قياسات الرأم العاـ إٔب جهد مضمٍت كبَت قبل كعع النتائج ُب صورة أرقاـ أك إحدصائيات رياعية          

كسيلة االستفتاء أك ، بيانية كغَتىا. كلعل من أىم كسائل القياس الكمي الٕتاىات الرأم العاـ أك ُب رسـو
 االستبياف كيترلب تربيق ىذه الوسيلة بدصورة فعالة ا١تركر با١تراحل اإلنسانية التالية:

 كميا:-1
 : أ/ تحديد أىداف البحث ووضع الفروض

ة عليها    ككذلك تعترب نقرة االرتكاز األكٔب ُب توجيو ٬تب ٖتديد ا١تسألة أك ا١تشكلة ا١ترلوب اإلجاب
كيتبع ذلك ٖتديد ٚتيع عناصرىا ألف ، البحث كا١تساعدة ُب اختبار البيانات كاٟتقائق اليت تتدصل هبذه ا١تشكلة

ذلك ىو الذم يضمن للدراسة أف ٕترل كقد اشتملت على أكرب قدر من كجهات النظر ا١تتعلقة هبا. كإذا كانت 
ا ْتيث يدصعب ّتميعها كالسيررة عليهاكجهات    نظرا للموارد ا١تالية احملدكدة، النظر اليت ٬تب ْتثها ىذه كثَتة جدن

أك ألف البيانات ا١ترلوبة يدصعب اٟتدصوؿ عليها أك ألهنا ٖتتاج إٔب كقت طويل لتجميعها عند إذو فإف ا٢تدؼ ٬تب 
 أف ٭تدد ا١توعوعات اليت ٯتكن تغريتها.
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 : املة للدراسة المطلوبة واختيار وسيلة البحثب/ رسم خطة متك
فالبحوث ٯتكن أف تدصمم بررؽ ٥تتلفة تبعا ألىداؼ الدراسة فبعض البحوث ٖتتاج إٔب مسحُت ٣تمعُت 
٥تتلفُت ١تقارنتهما ببعضهما من حيث نتائج البحث ا١تسمى كُب الدراسات اليت هتتم بقياس التغيَت ُب اآلراء أك 

لناس ٯتكن أف ٗتتار كمستجوبُت ٢تذا البحث كىذه اٞتماعة نفسها ٯتكن أف تتم معها السلوؾ فإف ٚتاعة من ا
 ا١تقاببلت عدة مرات ُب فًتات متعددة.

كىي اليت ، أما بالنسبة لوسائل ٚتع البيانات البلزمة الستربلع الرأم العاـ فتختدصر عادة ُب كسيلة تسجيل الذاٌب
ؿ الشخدصي بو أك بإرسا٢تا بالربيد أك نشرىا بالدصحف ككسائل اإلعبلـ سواء باالتدصا، يقـو ٔتلئها ا١تبحوث بنفسو

 األخرل.
 : جــ/ اختيار العينة

إف اختيار اٞتماعة اليت سيغريها البحث يعترب جزءا أساسيا ُب ٗتريرو كالسؤاؿ التإب.بعد ٖتديد اٞتماعة 
 اٞتماعة؟ ىل ٯتكن أف يشمل البحث االتدصاؿ مع كل عضو ُب ىذه ، ١توعوع الدراسة ىو

 من الواعح أف يشمل البحث االتدصاؿ مع كل عضو ُب اٞتماعة؟ .
لكن األمر يدصبح ، من الواعح أف األمر ٦تكن إذا أريد مقابلة ا١تستخدمُت ُب مؤسسة من ا١تؤسسات مثبل

كعلى ذلك فيجب أف يعتمد ، مستحيبل إذا كانت دراسة الرأم العاـ تتدصل ّتماعة تغري سكاف البلد ٚتيعا
ث على عينة من اٞتماعة ْتيث تكوف ىذه العينة ٦تثلة لكل الناس الذين يترلب البحث معرفة أراءىم  أم البح

أف تكوف اٞتماعة ٦تثلة لكل الفئات االجتماعية أك االقتدصادية اليت تكوف اجملتمع احمللي موعوع الدراسة  كمن 
 تكاليف اٟتدصوؿ عليها.ناحية أخرل فإف حجم العينة ٬تب أف يتحدد بدرجة ٯتكن معها ٖتمل 

 د/ كتابة االستبيان: 
كىنػػػػػػػػػػػاؾ بعض القواعد األساسية اليت ينبغي ، إف تدصميم االستمارة من أىم األمور ُب ْتوث الرأم العػػػػػػػػػػاـ

 1مراعاهتا ُب تدصميم االستمارة ك إعداد األسئلة:
بل استخداـ الكلمات الغامضة كذات ا١تعا٘ب فبل ينبغي مث، * كعوح األسئلة كبساطتها حىت ال يساء فهمها

 بل ٬تب استخداـ الكلمات الواعحة البسيرة يفهمها أقل الناس حظا من التعليم.، ا١تتعددة
* ٬تب أف يتجنب الكاتب اإلشارة إٔب األفكار أك سياسات معينة أك شخدصيات بعينها إال إذا تأكد أف 

 ا١تعرفة.ا١تستجوبُت ألسئلتو يعرفوف ىذه األشياء ٘تاـ 
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فإذا احتول السؤاؿ على ٚتلتُت طويلتُت أك ، * ٬تب أف يكوف السؤاؿ قدصَتا حىت يسهل فهمو على كجو السرعة
 فإف ا١تستجوب سينسى غالبا اٞتزء األكؿ من السؤاؿ كسيجيب فقط على الكلمات األخَتة من السؤاؿ، ثبلث

 كعلى ذلك فهو يستجيب فقط للجزء األخَت من السؤاؿ.
 اشي األسئلة اليت تشمل على كقائع شخدصية أك حرجة.* ٬تب ٖت

 * ٬تب أف يرتكز السؤاؿ على فكرة كاحدة.
* ينبغي عدـ استعماؿ الكلمات العاطفية أك ما يسمى بكلمات التأثَت كالشهرة ألف ىذه الكلمات سوؼ تؤثر 

السياسة ا١تقًتحة سيزيد من على نوعية كإتاه اإلجابة على السؤاؿ فمثبل ربط اسم زعيم مشهور بسؤاؿ معُت عن 
أما إذا صيغ السؤاؿ شامبل لكل األفكار كا١توعوعات ا١ترلوبة ، نسبة االستجابات اليت تؤيد ىذه السياسة ا١تقًتحة

 دكف ربرها أك إلدصاقها باألٝتاء الشهَتة كالعاطفية. 
ها السؤاؿ اآلٌب:" ىل تعتقد * اختبلؼ نوعية كإتاه اإلجابة كاألسئلة اليت ٖتتوم على كلمات عاطفية من أمثلت

أف على اٟتدصر أف ترسل الرعاـ لبلجئُت الذين يتضوركف جوعا ُب لبناف" فلو كعع السؤاؿ دكف الوصف العاطفي 
 لتغَتت االستجابات كىكذا.، الذين يتضوركف جوعا

 * كأخَتا ٬تب كعع التعليمات ا٠تاصة ٔتؤل استمارة االستبياف كدليل أماـ القائم هبذا العمل.
 :ىــ/ تحليل النتائج وتبويبها وكتابة التقارير

عندما ٘تؤل استمارات االستبياف ترسل إٔب مكتب مركزم حيث يتؤب اٞتهاز ا١تشرؼ على البحث            
ترتيب كٕتميع اإلجابات برريقة تلخص نتائج البحث كتقدمها بشكل مفهـو كالررؽ ىي حساب كتدكين 

 1 ٯتكننا اٟتدصوؿ على نتيجة رقمية.اإلجابات بالنسبة لكل سؤاؿ حىت
 / كيفيا: طرق قياس الرأي العام2
 طريقة المقابلة:  /أ

٘تثل طريقة ا١تقابلة التبادؿ اللفظي كجها لوجو بُت ا١تقابل كا١تستجوب كذلك للحدصوؿ على ا١تعلومات أك 
 رأم العاـ.اآلراء اليت تعرب عن االٕتاىات ككجهات النظر ا٠تاصة با١تسائل اليت تشغل باؿ ال

 كىناؾ بعض ا١تبادئ اليت ٯتكن مراعاهتا ُب إنشاء ا١تقابلة كتتلخص ُب:
 كسب ثقة الشخص الذم ٕترم معو احملادثة لضماف تعاكنو ُب الرد على األسئلة.  -1
كعوح األسئلة حىت نشجع ا١تستجوب على أف يعرب عن إتاىاتو ْترية تامة كمن الضركرم أيضا أف يسيرر  -2

 ى ا١تناقشة حىت ال ٮترج ا١تستجوب عن ا١توعوع.ا١تقابل عل
كأال تكوف ُب حضور أشخاص آخرين قد يتدخلوف ُب اإلجابة أك قد ، ٬تب أف تتم ا١تقابلة ُب كقت مبلئم -3

 يتحرج ا١تستجوب ُب التعبَت عنو بدصراحة أمامهم.
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ٯتيل األشخاص عادة إٔب من األفضل أف ٮتتار الشخص الذم يقـو بإجراء ا١تقابلة اختيارا سليما حيث  -4
 اإلجابة بدصراحة أكثر على األسئلة اليت يلقيها عليهم أشخاص آخركف من نفس طبقتهم أك ٚتاعتهم.

 : طريقة المالحظة /ب
فهي أقرب إٔب األسلوب العلمي التجرييب كىذه الرريقة تعتمد ، كىي عملية استربلع غَت مباشرة للرأم

ٟتركات كاإلشارات كغَت ذلك ٦تا يؤدم معٌت كىي تتم بالتدكين السريع على مبلحظة االنفعاالت كالتدصرفات كا
كالتسجيل األمُت للرأم كلؤلسلوب الذم يستخدـ ُب التعبَت عن مبلبساتو. كالذين يقوموف باستربلع الرأم 

د كالكنائس برريقة ا١تبلحظة يتدصلوف مباشرة بالناس ُب أماكن العمل كااللتقاء كالنوادم كا١تقاىي كالسينما كا١تساج
  كالقرارات كغَتىا. كتكتب البيانات ٍب تتوأب جهة استربلع الرأم العاـ فحدصها كتبويبها كاستخبلص نتائجها

ك٬تب أال يكوف التدكين ُب كقت بعيد عن كقت إجراء ا١تبلحظة ذاهتا كتزداد قيمة ا١تبلحظة كرريقة من طرؽ 
أك عدـ تعاكهنم مع الباحث أثناء ، فراد ١تا يوجو ٢تم من أسئلةالبحث ُب اٟتاالت اليت يزيد فيها احتماؿ مقاكمة األ

 ا١تقاكمة. كيبلحظ أف تكاليف طريقة ا١تبلحظة أقل من تكاليف غَتىا من األساليب. 
 طريقة تحليل المضمون: /جــ

 أم التعرؼ على إتاىات الرأم العاـ األجنيب، كتستخدـ طريقة ٖتليل ا١تضموف ٠تدمة أغراض كثَتة أ٫تها
التعرؼ على الرأم العاـ ُب دكلة معينة ٕتاه مسألة تتعلق بدكؿ أخرل كذلك ألنو من العسَت القياـ برريقة 
االستفتاء أك ا١تسح للتعرؼ على ىذه االٕتاىات كتتم عملية التحليل ا١تذكورة بناء على دراسة ا١تواد اليت تقدمها 

كما تفيد طريقة ٖتليل ،  اليت تتدصل ٔتوعوع معُتالدصحف كاإلذاعة ا١تسموعة أك ا١ترئية كالكتب كالنشرات 
ا١تضموف ُب التعرؼ على ا١تفاىيم اليت استقرت ُب ٣تتمع معُت كاليت ٯتكن أف تكوف أساسا ىي موقف الدكلة 

 1األساسي ُب اجملاؿ الداخلي أك ا٠تارجي.
 نقد وتقييم قياسات الرأي العام: /د

 :بعض ىذا النقد حوؿ النقاط اآلتيةلقد كجو كثَت من النقد ٢تذه القياسات كيدكر 
 نظرا ألهنا ٘تثل التقييم الكمي ال يكفي آلراء ، أف معظم البيانات اليت نقدمها ٢تذه القياسات ٤تدكدة القيمة

األفراد كال تدلنا ىذه البيانات عادة على درجة شدة كعمق كثبات أراء األفراد ككيفية تكوينها   كال على درجة 
 ة العامة الرٝتية.تأثَتىا على السياس

 كذلك لتمثل العينة ، أنو كإف كانت ىناؾ جهود علمية تبذؿ الختيار العينة اختيارا سليمنا على قدر ا١تستراع
أراء اجملتمع موعوع الدراسة ٘تثيبل صحيحا إال أف ىناؾ احتماال كبَتا ُب أف تكوف ىذه اآلراء اليت يتم قياسها 

 الذين ٢تم التأثَت الفعلي على ٣تريات األمور. بالعينة غَت ٦تثلة لوجهات نظر أكلئك
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      إف ا١تقاببلت العابرة اليت يراد هبا تسجيل آراء األشخاص تكشف عن معلومات قليلة جدا فبل ينبغي
أك عدـ اكتماؿ األسئلة ، االعتماد عليها ُب ٖتليل اكتشاؼ إتاىات الرأم العاـ فضبل عن احتماؿ ٖتيز ا١تقابل

كأخَتا فبلبد من ربط البيانات اجملمعة بالعرض ، عدـ أمانة كدقة كعوح إجابات ا١تستجيبُت كحسن صياغتها أك
 كىذا ماال يتحقق ُب ىذه القياسات.، الذم ٚتعت ٠تدمتو كبالظركؼ اليت يتم فيها عمل ا١تسح أك القياس

 فإنو ال ٯتكن الثقة ُب  كمن ىنا، إف قياسات الرأم العاـ مازالت بعيدة عن الدقة العلمية ُب الثبات كالتنبؤ
نتائجها كال االعتماد عليها بدصورة كبَتة ُب االستدالؿ على االٕتاىات ا١تمثلة ُب تروير بعض الظواىر أك 

 السياسات .
  يركز بعض الناقدين على ٥تاطر ا٠تداع كاالحتياؿ ُب استخداـ قياسات الرأم العاـ فهذه القياسات ٯتكن أف

كما ٯتكن أف يتم اختيار األسئلة إلظهار كاستنتاج استجابات ،  عاية أك اإلعبلفتتم بغَت شك ٠تدمة أغراض الد
كما أف النتائج ٯتكن تعديلها كمبلمتها كترويعها كتفسَتىا ٠تدمة أىداؼ معينة كُب أحياف كثَتة تذاع ،  معينة

 النتائج ا١ترغوب إذاعتها فقط كٖتجب النتائج غَت ا١ترغوبة فيها كىكذا.
كمن أجل ذلك ككما ، س الرأم العاـ تتعرض لكثَت من األخراء كالتشويو ا١تعتمد كغَت ا١تعتمدأم أف عملية قيا

 1.يقاؿ فإنو ينبغي أكال حل مشكلة آداب ا١تهنة كأخبلقياهتا قبل أف ترمئن على عدـ تشويو تلك القياسات
 ثالثا: مشكالت قياس الرأي العام 

 ية ٣تموعة من ا١تشكبلت منها:تواجو عملية قياس الرأم العاـ ُب الدكؿ النام
نقص ا١تعلومات كمنا ككيفنا ا١تتاحة لؤلفراد ُب الدكؿ النامية على الرغم من أ٫تيتها ُب تكوين الرأم العاـ فمن  -1

 كمن ا١تعركؼ أننا نعيش ُب عدصر تدفق ا١تعلومات كاالنفجار ا١تعلوماٌب. ، ال معلومات عنده ال رأم سديد لو
ففي مدصر مثبل ٓب تكن كسائل اإلعبلـ تغري  ، ائل نقل ا١تعلومات ُب الدكؿ الناميةالنقص الشديد ُب كس -2

  2800من ، كزادت قوة اإلرساؿ اإلذاعي 1981كافة أ٨تاء مدصر حىت بدأت مرحلة السيادة اإلذاعية منذ عاـ 
 ساعة يوميا 416ككصل إٚتإب ساعات اإلرساؿ اإلذاعي  1998/1999كيلوات عاـ   12333كيلوات إٔب 

ساعة دكف توقف كما كاف ٭تدث خبلؿ الفًتة من الساعة الواحدة  24كأصبح الربنامج العاـ يذيع برا٣تو خبلؿ 
صوت ، الشرؽ األكسط الشباب كالرياعة، كالندصف صباحا حىت السادسة صباحا ككذلك شبكات القرآف الكرٙب
لغة  34خدمة إذاعية مستخدمة  46ظم العربية كبرامج ا١توسيقى باإلعافة إٔب شبكة اإلذاعات ا١توجهة اليت ت

ساعة يوميا إالٌ أنو ال زالت  163ـ 1997/1998إذاعة تذيع عاـ  11كظهر ، ٗتاطب ٥تتلف ا١تناطق ُب العآب
الدصحف ال تدصل إٔب بعض ا١تناطق النائية كتبُت من دراسة ميدانية أف عدد النسخ اليت تدصل إٔب القرية ا١تدصرية 

حيث ٭توؿ سقوط األمرار دكف توزيع ، خ يوميا كينخفض ىذا العدد ُب الشتاءيًتاكح ما بُت أربع كست نس
 الدصحف.
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االجتماعية كالتعليمية لؤلفراد ُب الدكؿ النامية دكف استفادة نسبة األمية ، ٖتوؿ بعض ا٠تدصائص االقتدصادية -3
لوسائل اإلعبلـ ا١تربوعة إال أف أعداد األميُت تتزايد نتيجة لتزايد السكاف ٦تا ٭توؿ دكف التعرض ، ُب تناقص

صغر شرائح الرأم العاـ ، باإلعافة إٔب ا٠تدصائص األخرل اليت توجد ُب الدكؿ النامية كمنها السرحية كعدـ العمق
ا١تعتدلة ككرب شرائح الرأم العاـ ا١تتررفة لضعف أك حىت اختفاء القول االجتماعية الوسرية كخدصوصية الربقة 

مور على أساس أهنا منفدصل " أبيض أسود " كليست متدصل لو درجات كيضاؼ الوسرى كانتشار النظرة إٔب األ
إٔب ما سبق أف ا٩تفاض الدخوؿ ٭تد من شراء كسائل اإلعبلـ ا١تربوعة من ناحية كالًتدد على دكر السينما 

 1كا١تسرح ا١ترتكزة ُب العواصم ُب ناحية أخرل. 
النامية دكف إجراء قياس علمي دقيق ١تا يترلبو ذلك من  ٭توؿ نقص الواعح ُب ا١توارد األكلية ا١تالية للدكؿ -4

 تكاليف باىظة كأجهزة تكنولوجيا متقدمة.
 كثرة ا١تشكبلت ا١تنهجية اليت تواجو قياس الرأم العاـ كُب مقدمتها:  -5

ة عدـ قلة العائد ُب االستبياف الربيدي، ا٩تفاض الوعي بأ٫تية االستربلعات، التشكيك ُب أ٫تية قياس الرأم العاـ
كثرة ظهور فئة البلرأم صعوبة تربيق اختيارات الدصدؽ ،  ٤تاكلة التخلص من الباحث، اإلدالء ببيانات صحيحة

 2.ٞتمع البيانات، لعدـ كجود ٤تاكاة خارجية للقياس كقلة أك ندرة الباحثُت ا١تؤىلُت ا١تدربُت األمناء
 رابعا: العوامل المؤثرة في الرأي العام ووظائفو

 : المؤثرة في الرأي العام/ العوامل 1
أك غَت ، الرأم العاـ ال يبقى ثابت بل يتغَت نتيجة لتوفر ا١تعلومات أك نتيجة شائعات أك ٛتبلت مضادة

 ذلك من األسباب كىناؾ الكثَت من األساليب ا١تتبعة لتغيَت الرأم العاـ أ٫تها.
ىَت كتزكيدىم با١تعلومات الدصادقة يقـو ىذا األسلوب على أساس ٥تاطبة  اٞتماأسلوب تبني الحقائق:  -أ

 فالدصدؽ يولد الثقة ُب نفوس اٞتماىَت.
 الشائعات( يعتمد على تضخيم األحداث كهتويلها هبدؼ اقتناع اٞتماىَت بتغَت أرائهمأسلوب التضخيم: ) -ب

اث ككثرا ما تظهر الدصحف ككسائل االتدصاؿ األخرل ُب كثَت من الدكؿ بأخبار أك معلومات فيها تضخم لؤلحد
 ك األمور.

 : كىنا ال يتم إتباع نفس الربامج على كتَتة التعبَت ا١تستمر ُب الربامجأسلوب التغيير المستمر في البرامج -ج
 كىنا ال يتم إتباع نفس الربامج على كتَتة كاحدة لفًتة طويلة بل تقـو اٞتهة ا١تعينة بتغَت برنا٣تها باستمرار.

كيتم الًتكيز ىنا ، سلوب خاصة ُب الدكؿ اليت تكوف ٣تتمعاتنا عاطفية: يستخدـ ىذا األاألسلوب العاطفي -د
 على اإلشارة العاطفية لتحقيق استجابة جيدة من قبل اٞتماىَت هبدؼ تغيَت أرائهم ٕتاه قضية معينة.
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 كفقا ألسلوب التكرار فإف االىتماـ يكوف ٔتوعوعات قليلة يتم تناك٢تا بشكل متكرر.أسلوب التكرار:  -ه
كىذا ، : يعتم ىذا األسلوب على إ٫تاؿ القضية ا١تثارة للجدؿ كعدـ تذكَت اٞتماىَت هبالوب اإلىمالأس -و

حيث أف عدـ تكرارىا كتكذيبها يعترب من األساليب اٞتيدة ، األسلوب يستخدـ كثَت ُب مقاكمة الشائعات
األ٫تية فإذا ٚتعنا٫تا نفقد أحد ا١تستخدمة ُب مقاكمتها ككما نعلم أف للشائعات عندصرين أساسيُت ٫تا: الغموض ك 

 1.العندصرين ا١تذكورين كىو عندصر األ٫تية فإهنا تتقلص كيبدأ تأثَتىا ُب اٞتماىَت بالًتاجع كاالعمحبلؿ
 / وظائف الرأي العام:2
: تعترب سلرة الشعب ُب الدكؿ الدٯتقراطية أعلى السلرة فيها كلذلك فإنو من التأثير على القرار السياسي -أ

أف القرارات ا٢تامة ُب الدكلة ٬تب أف تبٌت على الرأم العاـ ٔتعٌت أنو من البلـز أف يعكس نشاط اٟتكومة  ا١تفًتض
 اليومي برريقة أخرل ىذا الرأم.

تسمح عمليات االنتخابات كالتدصويت كٓتاصة ُب الدكؿ الدٯتقراطية باختيار  التأثير على االنتخابات: -ب
القومية ُب شكلها النهائي كالزعماء السياسيوف ىم زعماء فقط ُب إطار القدرات السياسية كتشكيل السياسة 

 اٟتدكد اليت يرٝتها كيتقبلها الرأم العاـ كٯتارسوف السلرة ُب إطار اٟتدكد اليت يرٝتها كيتقبلها الرأم العاـ.
ثلوف الشعب فا١تسؤكلوف ُب أم حكومة يفًتض أساسا أهنم ٯتالرأي العام أحد العوامل المؤثرة في الحكم:  -ج

٘تثيبل صحيحا كأهنم يعكسوف الرأم العاـ كلعل ىذا يربر الوعود اليت يقدمها السياسيوف للجماىَت أثناء 
االنتخابات كالكلمات الرباقة كا٠تدمات الشفهية كيفسر لنا أيضا أف الكثَت من اٟتكومات الدٯتقراطية عندما تضع 

ٕتاىات الرأم العاـ كُب ظل الدٯتقراطية اليت نعمل من أجل سياستها ك٘تارس أعما٢تا فهي ٘تارس على ىذه اال
 ٚتاىَت الشعب. 

: كالرأم العاـ ال يقتدصر مهمتو على ٣ترد االنتخابات فقط كإ٪تا ٘تتد لتشمل جوانب أخرل المتابعة السياسية -د
 ُب ا١تمارسة السياسية مثل مناقشة اٟتاكم كاستجوابو كتقدٙب الندصيحة للحاكم.

: يعمل الرأم العاـ على إ٧تاح خرط الدكلة ُب التنمية الشاملة كما يقـو بدكرىا خطط الرأي العامإنجاح  -ىـــ
ُب إحباطها إذا ٓب تتمكن الدكلة من إقناع الرأم العاـ بتوجهاهتا ك٢تذا تسعى اٟتكومات بأساليب ٥تتلفة إٔب دعوة 

ذا فإف ٧تاح الدكؿ ُب ٖتقيق التنمية الشاملة الناس إٔب ا١تشاركة كا١تسا٫تة ُب كعع ىذه ا٠ترط كُب تنفيذىا ك٢ت
 2يعتمد اعتمادا كبَتا على قدرهتا على خلق رأم عاـ مساىم.

: للرأم العاـ دكر ىاـ ُب ٖتديد ا١تبلمح السياسية ا٠تارجية كما تقوؿ تحديد مالمح السياسة الخارجية -و
ا٠تارجية ال بد كإٔب حدكد معينة أف تأخذ ُب فاٞتهة اليت تضع السياسة ، الدكتورة شهيناز طلعت كباحثوف آخركف
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اعتبارىا كىي تضع تلك السياسة رغبة الشعب أك على أقل تقدير ما ٯتكن أف يقبلو فاالىتماـ بالرأم العاـ ال بد 
 كأف يكوف لدل ٚتيع ا١تسؤكلُت عن كعع السياسة ا٠تارجية ُب ٚتيع الدكؿ على السواء. 

العاـ أ٫تية بالغة ُب مساندة األفكار االجتماعية ك السياسية بل ٯتكن القوؿ : فللرأم مساندة أفكار السياسة -7
ك ُب بعض ، أف ٧تاح أم فكرة أك إتاه سياسي أك إٚتاعي يتوقف على دعم الرأم العاـ ٢تذه أك ىذا االٕتاه

ضي الزمن ك يعتنق األحياف تظهر بعض األفكار قد تكوف سابقة ألكاهنا ك ال تلقى قبوال من الرأم العاـ بتغيَت ٔت
 ىذه الفكرة ك يرحب هبا.

: كما يقوؿ الدكتور السيد عليوف ينروم على معٌت التنمية السياسية أك ٔتعٌت آخر التحديث السياسي -8
ينروم على فكرة بناء ك تروير ا٢تيكل ا١تؤسس ك األبنية البلزمة ك القادرة على استيعاب التقاليد اٞتديدة اليت 

 1.كيساىم الرأم العاـ ُب التعجيل هبذه العملية،  اٞتماعيٗتلقها حركة التعبَت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 136ص ،نفسوالمرجع ٤تمد منَت حجاب،  -1
 



 الفصل األول                                                                                      الرأي العام
 

 
88 

 خالصة:
يتضح من االستعراض السابق ٢تذا الفدصل أف الرأم العاـ مفهـو قدٙب عاصر اجملتمعات البشرية على مر 

أم العاـ الراشد   كذلك عٍت االسبلـ منذ بزكغ فجره بًتسيخ ا١تفاىيم كالعوامل اليت تيسهم ُب تشكيل الر ، التاريخ
من خبلؿ تأكيده على قيمة الشورل كأسلوب اٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة كالبعد عن الفضاعة كالغلظة كاليـو الرأم 
العاـ اٞتزائرم تتجاذبو ُب عدصر العو١تة تيارات إعبلمية شىت كثَت منها ما ٭تمل توجهات استعمارية تستهدؼ 

فضبل عن خلق تبعية سياسية تعمق من ثقافة االستسبلـ ، ؿ الغربيةٖتويل ا١تنرقة إٔب سوؽ ١تنتجات الدك 
فا١تعركة حوؿ الرأم العاـ معركة ، األمر الذم يفضي إٔب التمكُت ٢تيمنة ىذه الدكؿ ُب شىت اجملاالت، كا٠تضوع

بات شرسة تترلب االستعداد باألدكات البلزمة كال بد للحكومة كا١تؤسسات اٞتزائرية ذات الدصلة أف تعي مترل
ىذه ا١تعركة كأف توٕب قضية الرأم العاـ أ٫تية كذلك من خبلؿ إنشاء كدعم مراكز أْتاث كقياس الرأم العاـ كعركرة 
التأكد من مدل اتساؽ إتاىاتو مع ا١تقومات الفكرية للدكلة اٞتزائرية ُب شىت اجملاالت السياسية كاالجتماعية 

 .كاالقتدصادية
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 تمهيد:

كطفرة   كاف لظهور كانتشار القنوات اإلخبارية العربية ُب التسعينات كجها آخر للتأريخ اإلعبلمي العريبلقد  
نوعية أثرت على جوانب اٟتياة السياسية العربية من النواحي ْتيث كشفت حقائق كمعلومات ٓب تسمح من قبل 

واص االجتماعي سا٫تت كثَتا ُب إثراء خاصة بعد ترور كسائل الت، بنشرىا عرب أم نوع من الوسائل اإلعبلمية
معلومات ىذه القنوات اإلخبارية ا١تتخدصدصة رغم أهنا تفتقد للمدصداقية ُب بعض األحياف كعدـ االعًتاؼ هبا  

كىذه النقرة بالذات أحيت ما يسمى بالرأم العاـ ، كمدصدر للمعلومة أحيانا أخرل خاصة ُب بدايتها األكٔب
ىذه القنوات ا١تتخدصدصة ُب تقدٙب األخبار أهنا تؤدم دكرا سياسيا مهما جدا من ناحية كتعترب حاليا ، العريب ا٠تامد

رغم أف تدفق ا١تعلومات ُب ، تقدٯتها للمعلومة السياسية ككذا تأديتها لدكر األحزاب السياسية ُب غالب األحياف
ثقافية كاجتماعية. كحىت ُب اإلعبلـ العريب كاٞتزائرم خاصة يعترب حقيقة تكنولوجية أكثر منو حقيقة إعبلمية 

، اٞتزائر رغم التشريعات اإلعبلمية إال أف اٞتزائر ال تزاؿ تتعامل سياسيا كإعبلميا مع مواطنيها بالرريقة التقليدية
كنرمح من خبلؿ دراستنا معرفة ما إذا كاف كجود ىذا الكم من القنوات اإلخبارية اٞتزائرية اليت هتتم بنقل األخبار 

 نية الراىنة قد أثر برريقة ما ُب إتاىات الرأم العاـ خاصة ُب السنوات األخَتة القليلة. السياسية الوط
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 المبحث األول: تطور القنوات الفضائية.
 أوال: الفضائيات العالمية

     كاختبلؼ كل جدلية االتدصاؿ ، كتبلشي ا١تيديا نفسها، كابتبلع ا١تعٌت، إف مبلحظة انبجاس ا١تضامُت
      قد تبدكا كارثية كميؤكسا منها. بيد أهنا ليست ، ُب دائرة شاملة للنموذج كاالنبجاس االجتماعي ُب اٞتماىَت

فنحن ٚتيعا نعيش على مثالية منذىلة با١تعٌت ، ُب اٟتقيقة ذلك إال ُب نظر ا١تثالية ا١تهيمنة على كل رؤيتنا لئلعبلـ
جان من ىذا ا١تنظور فإف ما يًتبص بنا فعبل ىو كارثة ا١تعٌت.)ك ، مثالية االتدصاؿ عرب ا١تعٌت، كاالتدصاؿ

 .Jean Baudrillard1(بودريار
األـ اليت تتعرؼ أكؿ مرة إٔب كليدىا اليت ، إف االكتشاؼ اإلنسا٘ب ا١تعرُب ا١تبكر ىو اكتشاؼ الدصورة

عادت صورتو الواقعية كليست كلكن بعد الوالدة ، ترل ُب نبضاتو تعارفا أكليا كمستقبليا، تساكنت معو تسعة أشهر
قابلة ، كىنا ٨تدصر الدصورة بوصفها كسيلة ثنائية لئلرساؿ كاالستقباؿ، ىي ا٢توية على العبلقة القادمة، ا١تخيالية

كأننا ُب الواقع يدصعب علينا أف ٪توعع الدصورة على ٨تو منفدصل أك ٤تدد ُب ، ٟتمل رسالة ما أك حزمة من الرسائل
كمع ذلك فإننا اليـو عندما نوظف ، تراتيبية البحث عن معٌت الكلمة أكال أك غائية الدصورةإطار نظاـ كركنولوجي ُب 

٧تد أهنا ، الدصورة ُب إطار النظاـ االتدصإب الراىن كالبالغ التعقيد بسبب ا١تزاٛتة بُت ٦تكنات اتدصالية راىنة متعددة
 2َت.األكثر تعبَتا عن الغاية من التواصل كرٔتا الرريق األقدصر ُب التعب

 3.توقف الكثَت من علماء االتدصاؿ عند ظاىرة الدصورة ُب إطار تفاعبلت منظومة التواصل اإلنسا٘ب
من حيث صناعتها ، إال أف التقنيات ا١تتعاملة مع الدصور، كاعتمدكا اإلرث اإلنسا٘ب ُب منظور التعامل مع حقيقتو

كأعحى ، كل ذلك ٕتاكز قدرة التحليل كاٟتدصر،  كخزهنا كنقلها أك التبلعب هبا إذا صح التعبَت أك إعادة إنتاجها
كىنا ، األكثر تعقيدا كصعوبة من إعادة تفسَت حركتو أك التماىي معو، عآب الدصورة كبوجو خاص العآب االفًتاعي

أك بوصفها ندصا مكتوبا لو القدرة على االستجابة للقراءات ، تدخل الدصورة مسارا متميزا ُب قدرة التأثَت ا١تتبادؿ
كتغدكا الدصورة خارج ٟتظة كالدهتا رىينة كحبيسة عند ا١تتلقي يدصنع عرب تفاصيلها كعيو ا٠تاص ، لة كالتأكيليةاحملتم

 4للعآب الذم يعيش فيو.

                                                           

، تصنف أعمالو ضمن 2007وتوفي سنة  1929منظر ثقافي وفيلسوف ومحلل سياسي وعالم اجتماع فرنسي ولد سنة جاف بودريار،  -1
 مدرسة ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية.

، مركز دراسات الوحدة العربية  بَتكت، اماإلعالم الفضائي في الوطن العربي تحليل المضمون والتأثير في النخبة في الرأي العصباح ياسُت، 2- 
 بتدصرؼ. 35-33، ص ص 2013، 1ط

كاجتماعية، ا١تنظمة العربية للًتٚتةبَتكت، ب ط،  إنسانيةرابح، علـو  ، ترٚتة ندصر الدين لعياعي كالدصادؽتاريخ نظريات االتصالأرماف ماتلر،  -3
 .132، ص2005

 .36ص، مرجع سبق ذكرهصباح ياسُت،  -4
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إهنا ُب الواقع رموز متوالية ذات ، من ا١تفيد ىنا أف نقف إزاء ما تولده الدصورة من كسائط للتفاىم ا١تشًتؾ
ا القدرة على استنراؽ الواقع كٖتويلو إٔب انساؽ متقاربة من التماثبلت تكتسب ُب حالة تكرارى، نسق تعبَتم

لذلك يدصح أف نتحدث عن مفهـو ثقافة النص متمثبل ٔتجسم الدصورة فالبشرية منذ ، ا٠تدصبة الداللة ُب الواقع
رسـو على القدـ اعتمدت على ثقافة نقل الدصورة سواء بتحويبلت إٔب ٣ترد إ٭تاءات كإٯتاءات ٠تروط معربة ٍب بال

ٍب الورؽ الذم صنع من ٟتاء الشجر أك لٌبو الحقا. كقد حاكؿ ، جدراف الكهوؼ أك كرؽ الربدم كجلود اٟتيوانات
إنو بذلك  يعيد إنشاء الدصورة بوصفها مكونا حيا كليس اختزاال لعبلقة ، اإلنساف حبس األشياء كإعادة عرعها

و اليـو ُب ميداف إنتاج الدصورة ا١تتحركة القادرة على أف لكن كل ذلك ٓب يفض إٔب ما نعيش، جامدة بُت األشياء
 تكوف نابضة بالواقع معربة عنو بكل قوة.

لقد استمرت اللغة إٔب جانب الرغبة البشرية الربيعية ُب تقليد ما يراه بالرسـو على جدراف الكهوؼ أك 
حىت ٘تكن اإلنساف من اقتناص ، عبَتكوسيلة مًتادفة للت،  اٞتذكع الشجر ٍب جلود اٟتيواف ككرؽ الشجر أك الربدم

الضوء كحبسو ٍب إطبلقو على مسرح قابل لتسجيل الضوء كالظل ُب أكٔب ٤تاكالتو للتدصوير باآللة اليت عرفناىا 
  كال نعرؼ ٖتديدا كم استمرت ىذه ا١ترحلة ُب حياة اإلنسانية للوصوؿ إٔب ذلك اال٧تاز ا١تدىش، الحقا بالكامَتا

ٖتملو من كاقعية كُب حينها كاف ذلك عربا من ا٠تياؿ أف ترل الزمن معلقا ُب انعكاس  اإلمساؾ باللحظة كما
كأف تًتؾ للدصورة الثابتة كاحملافظة على كجودىا ، 1الضوء عند صفحة ملساء تتساكل فيها التضاريس كاألبعاد

 القدرة على التأثَت ا١تباشر كالبلحق ُب إمكاف توليد األفكار.
فقد دخل اللوف كتعبَت مضاؼ للرسالة اليت ، دية أخذت ُب التغَت ُب الزمن الراىنغَت أف الدصورة التقلي

ٍب حدصل االنفجار ، حىت جاء التغيَت اٞتذرم ُب اخًتاع الدصورة ا١تتحركة ُب السينما أكال  ٍب ُب التلفزيوف، ٖتملها
كٓب تعد ، لدصورة ككحد االستقباؿالكبَت مع ظهور تقنية البث عرب السواتل )البث الفضائي التلفزيو٘ب( الذم عمم ا

الدصورة حكرا على جهة معينة من دكف أخرل كما أف السرعة كالفورية ُب النقل ا١تباشر كاٟتي من مواقع اٟتدث 
كعمليا كٌفرت ، 2جعل اإلنساف ٦تتدا بوعيو كتأثَته إٔب حيث تدصل عدسات الكامَتا كتسجل كتنقل ما يدكر حو٢تا

 ورة من موقعها القدرة على اإلمساؾ نظريا كالتشارؾ ُب ٣ترياهتا.لنا تقنية النقل ا١تباشر للدص
أصبح مرتبرا إٔب حد ما ٔتجموعة ، إف معٌت الدصورة ُب كسائل اإلعبلـ بوجو عاـ كالتلفزيوف بوجو خاص

كأعحت ساْتة ُب فضاء ، من العبلقات الداخلية كا٠تارجية ا١تعربة عن الغاية من توظيف معرى الدصور مع اٟتدث
إهنا ُب الواقع جسر العبور ٨تو مرحلة حابسة ُب ماديات التفاعل بُت ، ٌت يدصعب اإلمساؾ ْتدكدىا كأبعادىاا١تع

بل إهنا أعحت ، ا١ترسل كا١تتلقي فإنتاج الدصورة ال يتوقف اليـو عند حدكد اٟتدث أك الواقعة ُب إطار توثيقها

                                                           

 .82، ص2003، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر، ب ط، بَتكت، رحلة بن فضالن إلى بالد الترك والروس والصقليةن فضبلف، أٛتد ب1- 
 .24، ص2007، ديب، 2، مؤسسة سلراف بن علي العويس الثقافية، طالثقافة التلفزيونية: سقوط النخبة وبروز الشعبيعبد اهلل الغذامي،  -2
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فهي شريك ُب اٟتدث كفاعلية ، تؤطر تفاعبلتو اآلنيةك ، إهنا عمليا تعيد إنتاج العآب، اٟتدث كتعيد بناء تفاصيلو
 . 1حىت تبدكا الدصورة أهنا كاقعية أكثر من الواقع ذاتو، ُب تفاصيلو كمتقدمة على إيقاعو

فإف   لذا، كأية مقاربة سيميولوجية تعد ُب مضموهنا خروة إ٬تابية ُب الكشف عن القيم كالعبلمات الداللية
بل إننا نتذكر ىنا كيف أف السينما ، فورية كاإلهبار كبتجاكز حدكد النص ا١تكتوبفضاء الدصورة ٔتا ٖتملو من ال

ككل التجريد   الدصامتة ُب بدايات خروات صناعة السينما كانت تسوؽ لنا لغة الدصورة بديبل من النص ا١تنروؽ
ىدة مقاطع من الذم ٛتلتو الدصورة حينها ٓب ٭تل دكف فعل اإلزاحة كاالستعاعة للمعٌت ا١تستهدؼ كلنعد مشا

أفبلـ شارٕب شابلن الدصامتة لنرل كيف أف الدصورة الدصامتة كانت ناطقة أكثر من أم شيء آخر بل حىت من اللغة 
ذاهتا. كلغاية اليـو ٨تن نقف ُب حضرة الدصورة بوصفها ا١تقدس الذم يستدعي اإلدراؾ الواعي التماىي معو من 

وطن العريب بٌشر بأف صعود دكر الدصورة ُب كسائل اإلعبلـ حىت إف البعض من دارسي اإلعبلـ ُب ال، دكف تردد
 .2سيقضي بالضركرة إٔب إزاحة النص كتواريو

كعملُت ينتج العقل البشرم ندصا للدصورة من خزينة الفكرم كالثقافيكما ، لكن شيئا من ذلك ٓب ٭تدث
كقبل انتشار التلفزيوف تقدـ كما كانت اإلذاعة ُب القرف ا١تاعي ،  ينتج الدصورة ا١تعادلة للنص ُب الوقت عينو

١تستعمليها أفبلما سينمائية معتمدة على قدرة ا١تستمع ُب التواصل مع أحداث الفيلم بأف يقـو ا١تلتقي ببناء كاقع 
 متدصور ٥تيإب ُب داخلو يوفر لو متعة إعادة إنتاج ا١تعٌت كالتعايش مع تفاصيلو.

 / القنوات الفضائية:1
لى اجملتمعات اإلنسانية ١تا ٘تلكو من اإلثارة الدصوتية كالدصور النقية كبث األفبلـ نظرا ١تا للقنوات من تأثَت ع

الواقعية كشبو الواقعية كالربامج ا١تختلفة اليت ٖتاكي حياة اجملتمعات بكافة طبقاهتا كشرائحو خاصة األجياؿ اٞتديدة 
حيث بدأت التأثَت على ا١تشاىد ، أثَتمن الشباب اليت تسعى إٔب التغيَت باعتبار الوسيلة األقول كاألعم ُب الت

مؤثرة على تفكَته كعلى ثقافتو كعلى سلوكو ميشٌكلة لشخدصيتو من خبلؿ ما يضخو ا١تسيرركف ، بشكل كاعح
سنتناكؿ ْتث موعوعها ُب ثبلثة مرالب بتعلق ، على شركات اإلعبلـ من ثقافات يريدكف للمتلقي التشبع هبا

كالثا٘ب حوؿ التقدـ العلمي ُب ٣تاؿ القنوات الفضائية كالبث ، قناة الفضائيةاألكؿ منها بتحديد كتعريف معٌت ال
 كيتناكؿ األخَت األىداؼ اليت تسعى إليها تلك القنوات من خبلؿ البث الفضائي.، الفضائي

 أ. تعريف القنوات الفضائية:
مر الدصناعي كجهاز كتستقبل بواسرة طبق الق، القناة الفضائية ىي كسيلة اتدصاؿ عرب األقمار الدصناعية

ْتيث يتم استبلمها ، كيشَت الربق إٔب قمر صناعي ٤تدد كتنتقل اإلشارة ا١ترسلة عمن نراؽ تردد معُت، استقباؿ
كيقـو ا١تستقبل بإعادة بث اإلشارات إٔب ، بواسرة أحد ا١تستقببلت ا١تضبوطة على نراؽ تردد القمر الدصناعي

                                                           
، ص ص 2008، مركز دراسات الوحدة العربية، ب ط، المعاصر اإلعالمالصورة والجسد: دراسات نقدية في اعيل، ٤تمد حساـ الدين إٝت -1

75-76. 
 .12، ص2001، ترٚتة فريد أنرونيوس، عويدات للنشر كالرباعة، ب ط، وسائط اإلعالم الجديدةفرانسيس باؿ كجَتار إٯتَتم،  -2
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لك الًتددات اليت تلتقط من قبل قمر ٤تدد كتبث من مركز البث األرض كلكن ُب نراؽ ترددات ٥تتلفة أك ىي ت
أك أهنا قياـ األقمار الدصناعية بالتقاط البث التلفزيو٘ب ُب بلد  1، ا٠تاص هبا لكل من يستقبل خبلؿ طبق خاص

كبثو مباشرة إٔب أماكن أخرل تبعد عن مكاف البث األصلي مسافة بعيدة ٖتوؿ دكف التقاط البث ، من البلداف
فقد ، أك ىي القنوات )أك القناة( اليت يتم عن طريقها النقل أك تناقل ا١تعلومات بُت ا١ترسل كا١تستلم، 2كف الوسيطد

ُب عوء الظركؼ ، تقنية مترورة ُب إيدصا٢تا للمعلومات، يستخدـ ا١ترسل أك مدصدر ا١تعلومات كسيلة حديثة
عدة أجهزة إلكًتكنية تتمثل ، تدصاالت اٟتديثةكنقدصد بتقنيات اال، 3كالعوامل اليت هتيئها مثل ىذه الوسائل

 كشبكة االنًتنيت...اْب(، البث الفضائي، بػػػػػػػػػػ)ا٢تاتف النقاؿ
أما فيما يتعلق بتعريف البث الفضائي فقد أكردت كثيقة مبادئ تنظيم البث كاالستقباؿ الفضائي كاإلذاعي 

ُب إطار جامعة الدكؿ العربية  2008شباط 12ـ العرب ُب كالتلفزيو٘ب ُب ا١تنرقة العربية اليت أقرىا كزراء اإلعبل
تعاريف عديدة عن البث كإعادة البث كالرخدصة كغَتىا نورد منها ما يلي" كل إذاعة أك إرساؿ أك إتاحة مشفرة أك 
غَت مشفرة ألصوات أك لدصور أك لدصور كأصوات معا أك أم ٘تثيل آخر ٢تا أك إلشارة أك كتابات من أم نوع  

كذلك عرب األقمار الدصناعية ٔتا يسمح بأف يستقبلها أك يتفاعل معها ، تتدصف برابع ا١تراسبلت ا٠تاصةكانت ال 
اٞتمهور أك فئات أك أفراد معينة منو ٔتا ُب ذلك اٟتاالت اليت ٯتكن فيها األفراد من اٞتمهور أف ٮتتار الواحد منهم 

 .4بنفسو كقت اإلرساؿ كمكاف استقبالو"
عملية بث القناة الفضائية لربا٣تها مباشرة على شكل ترددات كموجات إٔب األقمار إف البث الفضائي ىو 

الدصناعية بواسرة أجهزة مترورة ٍب تقـو تلك األقمار بإعادة إرساؿ ىذه الًتددات كا١توجات كالذبذبات على 
اىدة بعض كما ٯتكن مش،  شكل بث فضائي ٍب يستقبل عن طريق األطباؽ ١تشاىدتو بواسرة أجهزة التلفزيوف

 ىذه القنوات الفضائية عن طريق االنًتنيت كشبكة النت.
كىناؾ أنواع من استخدامات احملرات التلفزيونية الفضائية منها االستقباؿ ا١تباشر من قبل ا١تشاىد  كاالستقباؿ 

 ببلت األرعية.أك عن طريق االستقباؿ عرب أنظمة  الكا، عن طريق شركات التلفزيوف احمللية الرٝتية أك غَت الرٝتية
 :البث الفضائيب. التقدم العلمي في مجال 

سا٫تت قنوات  البث الفضائي ا١تختلفة ُب تسويق كتكريس قيم كأىداؼ قد تكوف غربية الثقافة كا١تفاىيم 
كرافق انتشارىا سباؽ إعبلمي بفعل ترور تكنولوجيا االتدصاالت كا١تعلومات على مستول ، لكثَت من اجملتمعات

كأصبح التعامل مع تلك الوسائل على اختبلفها ، كالتشغيل كاالستقباؿ كاإلنتاج شكبل كمضموناعملية البث 

                                                           
، السودافءأثر القنوات على النشسآب القحرا٘ب،  -1  .87، ص2008 ،، رسالة  مقدمة لنيل شهادة ماجستَت،  جامعة ا٠ترطـو
 .13، ص 2008، 1، دار الوطن، الرياض، طالبث المباشر حقائق وأرقامناصر سليماف العمر،  -2
 .163، ص1999، مرابع التعليم العإب، جامعة البدصرة، ب ط، االتصاالتزكي حسُت الوردم، كعامر إبراىيم،  -3
، دراسة مقارنة معززة بتربيقات قضائية، مربعة الدصباح القانونية، جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائيةالقاعي سآب ركعاف ا١توسوم،  -4

 .38، ص 2010، 1دمشق، ط
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يشكل جزءا أساسيا ُب حياة الفرد اليومية مع ترور تكنولوجيا االتدصاؿ اٟتديثة كانعكاساهتا على البث الفضائي 
ور تكنولوجي لتغرية األحداث ككذلك ما ٖتقق للتلفزيوف من تر، ا١تباشر من خبلؿ أقمار االتدصاؿ الفضائية

كاالندماجات اٟتاصلة بُت اٟتاسوب ككسائط االتدصاؿ األخرل كاليت كفرت ، كتشكيل أبعادىا ُب ٥تيلة ا١تشاىد
عن طريق شبكة اإلنًتانت كدكر كسائط االتدصاؿ ُب مضاعفة ، إمكانية تداكؿ الدصور كاألفبلـ كا١تعلومات بسهولة

أتاح اتساع رقعة التدفقات الدكلية ُب نقل األفكار كالقيم كالعادات االجتماعية  ٦تا، تربيقات نظم ثورة ا١تعلومات
 ا١تختلفة من دكف عوائق أك حدكد .

تضمنت كثيقة مبادئ تنظيم البث كاالستقباؿ الفضائي كاإلذاعي كالتلفزيو٘ب ُب ا١تنرقة العربية ا١تذكورة آنفا 
فقد جاء ُب البند الثا٘ب منها: ، يها كا٢تيئات اليت تنربق عليهااإلشارة إٔب معٌت الكلمات كالعبارات اليت كردت ف

 يكوف للكلمات كالعبارات التالية حيثما كردت ُب ىذه الوثيقة ا١تعا٘ب ا١تبنية إزاء كل منها:
  البث الفضائي: كل إذاعة أك إرساؿ أك إتاحة مشفرة أك غَت مشفرة ألصوات أك لدصور أك لدصور كأصوات معا

ر ٢تا أك اإلشارات أك الكتابات من أم نوع كانت ال تتدصف برابع ا١تراسبلت ا٠تاصةكذلك عرب أك أم ٘تثيل آخ
األقمار الدصناعية ٔتا يسمح بأف يستقبلها أك يتفاعل معها اٞتمهور أك فئات أك أفراد معينة منو ٔتا ُب ذلك 

 اإلرساؿ كمكاف استقبالو.اٟتاالت اليت ٯتكن فيها ألفراد من اٞتمهور أف ٮتتار الواحد منهم بنفسو كقت 
  ىيئة البث الفضائي: كيرلق عليها أيضا ىيئة اإلذاعة كيقدصد هبا كل شخص طبيعي أك معنوم أك أم جهة

يناط هبا أك تكوف مسؤكلة عن أم عمل من أعماؿ البث الفضائي اإلذاعي كالتلفزيو٘ب كالذم يستوُب شركط 
لذم يتم ٔتبادرة منو كعلى مسؤكليتو أم عمل من أعماؿ البث تكوينو طبقا ٢تذه ا١تبادئ كطبقا لقانوف إنشائو كا

أم )ما يتعلق هبا من ٕتميع أك إنتاج أك شراء أك ٗتزين أك جدكلة ، الفضائي أك ما يسبقها من أعماؿ بقدصد البث
تدصلة مواد البث أك أم مواد تقع عليها حقوؽ ٤تل اٟتماية ٔتوجب التشريعات ا١تنظمة للملكية الفكرية كاٟتقوؽ ا١ت

 هبا(.
 .خدمة البث: إعداد أك إتاحة الربامج ككل ما تتضمنو من ا١تواد ا١تسموعة كا١ترئية كفقا لتعريف البث 
  الربامج: كل ما يتم إعداده للبث أك بثو عرب أجهزة البث الفضائية استقبا٢تا من قبل اٞتمهور أك ا١تشاىدين

أم موعوع يكوف نتيجة للنشاط الذم ٘تارسو ىيئات البث  )كمن ذلك كل ا١تواد ا١ترئية أك ا١تسموعة أك كبل٫تا أك
كالربامج ٔتعناىا الفٍت ، كا١تدصنفات، من أعماؿ البث أك اإلذاعة أك اإلرساؿ أك اإلتاحة أك ما يسبقها من أعماؿ

على كا١تواد الناٚتة عن ٕتميع كٗتزين مواد اإلذاعة كجدكلتها كإرسا٢تا ُب إشارات سابقة ، الدقيق ّتميع أنواعها
 1اإلذاعة(.

                                                           
، 2015امعة النهرين، ، ج04العدد ،14، ٣تلة كلية اٟتقوؽ، ٣تلدالقنوات الفضائية ومبدأ السيادة في العصر الحديثعلي ٛتيد العبيدم،  -1

 .210بغداد، ص
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  إعادة البث الفضائي: إعادة إرساؿ البث الفضائي ببل تغيَت من ىيئات بث أك ٤ترات أخرل عرب األقمار
 الدصناعية.

 كيقدصد هبا كل شخص طبيعي أك معنوم ، ىيئة إعادة البث الفضائي: كيرلق عليها أيضا ىيئة إعادة اإلذاعة
مىت أنيط هبا أك  ، ؿ كفقا ١تبادئ ىذه الوثيقة كقانوف اإلنشاءأك أم جهة استوفت شرائط تكوينها كقيامها بأعما

 كانت مسؤكلة عن أم عمل من أعماؿ البث كفقا للتعريف السابق.
  احملرة األرعية: ىي كل منشأ أرعي ثابت أك منقوؿ يقاـ لغرض اإلرساؿ كاالستقباؿ عن طريق قمر صناعي

 اقبة.ٓتبلؼ ٤ترات التتبع كالقياس عن بعد كالسيررة كا١تر 
 .ا١توجة: حيز الًتدد الذم يشغل لغاية البث أك إعادة البث اإلذاعي كالتلفزيو٘ب 
 .القناة: حيز الًتدد الذم يشغلو ا١ترخص لو لغاية البث اإلذاعي كالتلفزيو٘ب الفضائي 
  الًتددات ُب ٣تاؿ البث الفضائي: ىي ٥تدصدصات البث اإلذاعي كالتلفزيو٘ب الفضائي من الريف الًتددم

 ددة كفقا إلصدارات االٖتاد الدكٕب لبلتدصاالت.كاحمل
 .التشفَت: أنظمة تقنية للتحكم ُب خدمة كاستقباؿ البث باإلتاحة أك ا١تنع أك اإليقاؼ 

ككما ىو معركؼ فإف القنوات الفضائية التلفزيونية تعمل برريقة السلكية لتوصل البث الفضائي التلفزيو٘ب 
ؿ أبراجا ىوائية لنقل موجات اإلرساؿ إٔب األطباؽ ليعكسها كيرسل كتستخدـ ٤ترات اإلرسا، إٔب ا١تستقبل

كما ٯتكن استخداـ البث الفضائي ،  إشاراهتا إٔب جهاز االستقباؿ "الريسيفر" الذم ٯتكن لو فك شفرة اإلرساؿ
 كنعتقد أف السنوات القادمة ستشهد صراعا جادا بُت البث الكاببلت كالبث الفضائي.، عن طريق الكاببلت

ارت موعوعات التقدـ التكنولوجي ُب ٣تاؿ االتدصاالت عرب األقمار الدصناعية حفيظة الكثَت من الدكؿ أث
كلكن )رغم التحمس ، لئلسراع ُب ٣تاؿ االستفادة من التقنيات اٞتديدة ُب عآب البث عرب القنوات الفضائية

األقمار الدصناعية كا١تسا٫تة ُب تروير   الشديد الذم أبدتو ىذه الدكؿ كرغبتها األكيدة ُب االستفادة من استخداـ
كافة أعماؿ البحث كاالستحداث ُب ٣تاؿ الفضاء فإف الدراسات أظهرت أف استغبلؿ الفضاء كاف كال يزاؿ 

 1خررا على البلداف ا١تتقدمة.
 ج. بدايات ظهور التلفزيون:

عندما توصل ، ينكانت بداية ظهور التلفزيوف ُب العشرينات من القرف العشرينات من القرف العشر 
كُب منتدصف القرف قاـ ا١تهندسوف ، ا١تهندسوف إٔب أف الدصور كالدصوت ٯتكن نقلها عن طريق موجات الراديو

كقد أمكن مشاىدة الدصورة على الشاشة ال تزيد ، بتجربة مثَتة لنقل الدصورة بُت نيويورؾ عن طريق األسبلؾ
 2مساحتها على عدد من البوصات.

                                                           
 .103ب ت، ص ب ط، ، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، مدصر،تقنيات االتصال بين زمنينإياد شاكر البكرم،  -1
 .87ص ،1999 للثقافػػة كالنشر، القوميةالعربية، القػػاىرة، الػػدار االتصاالتالفضــاء وأقمـــار  تكنولوجياعلػػي ٤تمػػد شػػمو،  -2
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 ـ ككٌللت بالنجاح بعد ٜتس سنوات1924ت أكؿ احملاكالت كبشكل جاد عاـ أما ُب بريرانيا فقد جر 
كانت ُب العاـ ،  أكؿ ٤ترة تقدٙب ا٠تدمات التلفزيونية بدصورة منتظمة، حينما تداكؿ إرساؿ تلفزيو٘ب غَت منظم

ًب  ـ كقد1939ـ كاليت أنشأىا "جوف كلو٬تي بَتد" بدأت الواليات ا١تتحدة البث التجرييب ُب العاـ 1936
 ـ1941كٗتدصيص الًتددات ٢تا ُب عاـ  F.C.Cالتدصديق ٢تا من اللجنة الفيدرالية لبلتدصاالت

ك٧تد أف التلفزيوف كرث الكثَت من تقاليد الراديو كقد لعبت العديد من العوامل دكرا ىاما لتجعل من الترور 
حيث كانت تكنولوجيا ، اديوالتكنولوجي للتلفزيوف كانتشاره أكثر سرعة كأقل فوعوية كما حدث مع سلفو الر 

التلفزيوف معقدة بالفعل قبل التوسع ُب صناعة األجهزة كطرحها على نراؽ كاسع للبيع ُب السوؽ كاف من ا١تمكن 
أف يدصبح التلفزيوف كسيلة اتدصاؿ فعالة لوال ظهور عاملُت ساعدا ُب التأخَت ٪توه ك٫تا اٟترب العا١تية الثانية 

 . كالتجميد الذم فرعتو اٟتكومة
لذلك توقف ٪تو التلفزيوف مؤقتا كٖتولت ، أكقفت اٟترب أم تروير جديد خبلؿ السنوات اليت استغرقتها

فخبلؿ اٟترب ًب تروير ، عندما عادت الببلد أب اقتدصاد السبلـ، ـ1945ا١تدصانع إٔب اجملهود اٟتريب حىت عاـ 
اج جهاز االستقباؿ التلفزيو٘ب ك٧تد أف تقنيات الدصناعة اإللكًتكنية اليت ساعدت ُب التغلب على مشاكل إنت

اٟترب قد أهنت ٘تاما ٚتيع بقايا فًتة الركود االقتدصادم ا١تضررد مع بعض التقلبات احملدكدة  كاستمرت ىذه 
كارتفعت القوة الشرائية لؤلسرة العادية إٔب درجة أصبحت معها ملكية جهاز ، ا١ترحلة لعشرات السنُت دكف انقراع

 1إمكانية كل إنساف. التلفزيوف ُب حدكد
كقامت بدكر أكثر نشاطا ُب ، استفادة اٟتكومة األمريكية من دركس الفوعى كالتداخل األياـ األكؿ للراديو

٤ترة عاملة كعدة مبليُت  70ـ كانت ىناؾ حوإب 1948كُب عاـ ، السيررة على الًتددات اإلرساؿ التلفزيو٘ب
 من األجهزة االستقباؿ يتم استخدامها.

لذا كاف من ، ىنالك عدة جهات تقدمت برلبات جديدة من أجل اٟتدصوؿ على ترخيصكلكن  
كمن حسن الرالع أف اإلشارة ، الضركرم أف تكوف ىنالك عوابط صارمة للسيررة من أجل ٕتنب التداخل

عل نفس القناة ٦تا ٯتكن حملرتُت أف تذيعا ، التلفزيونية ال تتبع ا٨تناء كتقوس الكرة األرعية كما تفعل إشارة الراديو
ككاف يتعُت ٕتربة خرة شاملة ، دكف أف تتداخل أم منهما مع األخرل إذا كانت ىناؾ مسافة كافية بينهما

ككذلك كانت ىناؾ ، حىت يكوف تقسيم مواقع القنوات التلفزيونية بشكل عادؿ، للواليات ا١تتحد األمريكية كافة
بلت ا١تتعلقة هبا باإلعافة إٔب ذلك يوجد عدد كبَت من قنوات حاجة لدراسة أنظمة األلواف ا١تتنافسة ١تعرفة ا١تشك

(VHF) كاليت يتعُت تقسيمها بُت الشركات ا١تتنافسة مع كل ىذه ا١تشكبلت كغربىا أكقفت اٟتكومة الفيدرالية
  ةأما احملرات العاملة فقد ٝتح ٢تا باالستمراري، ـ منح تدصاريح جديدة حملرات التلفزيوف1948األمريكية ُب عاـ 

                                                           
  ،4ط ،ترٚتة كماؿ عبد الرؤكؼ، الدار الدكلية لبلستثمار الثقافية، مدصر ،نظريات وسائل اإلعالم ملفُت ؿ.ديفلَت، سندرا بوؿ  رككيتش، -1

 .168، ص2002
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موقعا للمحرات العاملة بالفعل ُب مراكز ا١تدف كتركزت ُب القراعات األكثر ازدحاما  70كًب ٖتديد حوإب 
 كىكذا أصبح من ا١تمكن االستمرار ُب بيع األجهزة رغم عدـ تشييد ٤ترات جديدة.، بالسكاف

كبَت من الرلبات قدـ عدد  ، ـ1952كعندما انتهى قرار ٕتميد إنشاء ٤ترات تلفزيونية جديدة ُب عاـ 
إلقامة ٤ترات ُب مناطق من الواليات ا١تتحدة األمريكية ٓب تكن هبا إشارة الكاببلت ثنائية احملور  كىي أسبلؾ 

كيعد الكابل أحدل ، مغلقة بالببلستيك الذم ٭تيط بو غراء معد٘ب ١تنع عياع اإلشارة أك حدكث تداخل
إما باألسلوب التماثلي ، لومات الدصوتية كا١ترئية كالندصوصالوسائل اليت تستخدـ ُب عملية نقل الرسائل كا١تع

Analog  أك األيلوب الرقميDigital1. 
 د. نشأة البث القضائي: 

بدأت اآلماؿ ُب ٖتقيق البث الفضائي للتلفزيوف بتنبؤات مؤداىا أنو أمكن البث التلفزيو٘ب من ٤ترة إرساؿ 
يغري رقعة جغرافية كبَتة كبذلك تنتقل ا٠تدمة التلفزيونية فضائية تدكر على األرض فإف ذلك البث ٯتكن من أف 

 من إطار اٟتدكد احمللية إٔب اجملاؿ الدكٕب.
كبدأت فكرة البث التلفزيو٘ب عرب األقمار الدصناعية بعد انتهاء اٟترب العلمية الثانية بعدة شهور إٔب أجهزة 

قاؿ من ا٠تياؿ العلمي للعآب الربيرا٘ب آرثر كبلرؾ التلفزيوف با١تنازؿ دكف تدخل احملرات األرعية على اإلطبلؽ ٔت
حيث اقًتح ُب مقالو إطبلؽ قمر صناعي يدكر حوؿ األرض  1945نشر ُب ٣تلة عآب البلسلكي ُب أكتوبر عاـ 

 .2ألف كيلومًت فوؽ خط االستواء 36على ارتفاع ، ٯتكنو نقل اإلشارات من أم مكاف ُب األرض
-القمر سبوتنيك 1957أكتوبر 04غبة حقيقية حينما أطلق السوفييت ُب ٖتولت التنبؤات كاآلماؿ إٔب ر 

الذم يعد أكؿ قمر صناعي يدكر ُب الفضاء. كُب العاـ التإب أطلق األمريكاف أكؿ قمر صناعي يدكر ُب  1
كٓب يكن ٥تدصدصا لبلتدصاالت ٍب أطلقت ٜتسة  1-الفضاء. كُب عاـ التإب أطلق األمريكاف أكؿ أقمارىم إكسبلور

 . ٥3تدصدصا لبلتدصاالت 1958قمار أخرل حىت جاء القمر األمريكي الثامن سكور ُب عاـ أ
كأكؿ قمر صناعي استخدـ لنقل إشارات الدصوت كالدصورة الثابتة من نقرة على األرض إٔب أخرل ٓب يكن ُب 

بواسرة 1960أكت  12الواقع قمر اصرناعي بل كاف بالونا كبَت مغرى برقائق معدنية أطلقو األمريكاف ُب 
الذم يعد أكؿ قمر ٕترييب للبث اإلذاعي  2ats-ٍب أطلقوا القمر  1-صاركخ إٔب مدار عاؿ ُب الفضاء كٝتي إكو

                                                           

 
 .173ص ،المرجع نفسوملفُت ؿ.ديفلَت،  -1
، 1، إيًتاؾ للرباعة كالنشر كالتوزيع، ططموحاتالفضائيات العربية في عصر العولمة الفرص والتحديات الواقع والحسن نيازم الدصيفي،  -2

 .15ص ،2010القاىرة، 
 .20، صالمرجع نفسوحسن نيازم الدصيفي، -3
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فقط عندما أطلقت اإلدارة الوطنية للرَتاف  1962ا١تباشر كٖتقق حلم نقل برامج التلفزيوف بُت القارات عاـ 
 1ر تلستار.ُب الواليات ا١تتحدة األمَتكية قم Nasaكالفضاء نازا 

أقمار فوؽ احمليط  4كيتكوف من  1970ك 1968من األقمار أنتليات بُت عامي  3كأطلق جيل 
دائرة ىاتفية باإلعافة إٔب قناتُت 1200سنوات كطاقتو  5األطلسي كقمر فوؽ احمليط ا٢تادم كبلغ عمر ىذا اٞتيل 

ككاف يتكوف من  1971فقد بدأت إطبلقو سنة ( من األقمار الدصناعية أنتلستات 4أما اٞتيل الرابع )، تلفزيونيتُت
دائرة ىاتفية باإلعافة إٔب قناتُت تلفزيونيتُت كُب العاـ نفسو كقعت اتفاقية  400( أقمار طاقة كل منها 7سبعة )

إلقامة ثا٘ب نظاـ دكٕب لبلتدصاالت باألقمار الدصناعية ىو منظمة انًتسبوتيك اليت شكلتها دكؿ أكركبا االشًتاكية 
 ١2تنظمة على قمرين أحدىم فوؽ احمليط األطلنري كاآلخر فوؽ احمليط ا٢تندم.كتعتمد ا

ٍب أطلق جيبل آخر من ، ( أقمار صناعية للبث ا١تباشر9تسعة )1979كما أطلق االٖتاد السوفياٌب 
حيث بدأ عدد من الدكؿ غَت األكربية ُب إقامة ٤ترات أرعية  1981ك 1979( أقمار بُت عامي 5ٜتسة)

أطلقت انتلستات  1981اليمن.كُب عاـ ، العراؽ، سوريا، ذه األقمار من بُت ىذه الدكؿ: اٞتزائرلبلرتباط هب
دائرة ىاتفية كقناتاف  12000( أقمار طاقة كل قمر منها 9( من أقمارىا بلغ عددىا تسعة )5اٞتيل ا٠تامس )

 تلفزيونيتاف.
للبث ا١تباشر كاستخدمتو  otcييب إطبلؽ القمر التجر  1981كاستراعت ككالة الفضاء األكربية ايسا 

أمتار. كما استراعت أ١تانيا كفرنسا  3الدكؿ ككاف على ا١تشاىدين تركيب ىوائي ٥تركطي على ىيئة طبق قرره 
كالذم يعد أكؿ قمر للبث ا١تباشر ُب أكركبا الغربية كُب  1984ُب أكت  TV SAT tdإطبلؽ القمر الدصناعي 

 3لبث ا١تباشر.العاـ نفسو أطلق الفرنسيوف قمرا ل
ُب طور التشغيل كًب ، ( قمرا صناعيا لشىت األغراض غَت العسكرية20كاف ىناؾ عشرين )  1982كُب بداية 

كتشمل ىذه األقمار أقمار االتدصاالت كٓب يكن ٮتص الدكؿ النامية ، أخرار االٖتاد الدكٕب لبلتدصاالت بإطبلقها
 قمرا فقط. 29من ىذه األقمار سول 

كُب العاـ نفسو استراعت شركة أقمار ، رساؿ التلفزيو٘ب بالبث ا١تباشر بالقمر الربيرا٘ببدأ اإل 1986كُب 
( 5كمن ا١تتوقع أف يدصل عدد األقمار اليت تبث برا٣تها التلفزيونية إٔب قارات العآب ا٠تمسة )، التلفزيوف األمريكية

 .4قمرا 3700إٔب  2000عاـ 
 

                                                           

 .45، صالمرجع نفسوحسن نيازم،1-
سات ، ا١تركز الدكٕب للدراالقنوات الفضائية العربية دور الشبكات اإلخبارية العابرة للحدود في التحول السياسيكام حافظ، فيليب سيب،   -2

 .21، ص 2011، القاىرة، 1ا١تستقبلية كاالسًتاتيجية، ط
 .22، صمرجع سبق ذكرهحسن نيازم،  -3
 28، صمرجع سبق ذكره حسن نيازم، -4
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 ثانيا: الفضائيات العربية
ٔب الدكؿ العربية إٔب دخوؿ البث التلفزيو٘ب إشارة ديث عن نشأة الفضائيات العربية اإلرٔتا يترلب اٟت

كلكن الذم ، لتكنولوجيا االتدصاؿ اإلعبلميفا١تنرقة ٓب تكن معزكلة عما ٬ترم ُب العآب من ٖتديث ُب االستخداـ 
 . 1حدث كاف مفاجئان ٓترى أسرع من كل التوقعات.

على أيدم ٣تموعة من الشركات العربية ، كؿ ا٠تليج العربية باستثناء قرركبدأت ٤ترات التلفزيوف ُب د
ل جككانت ، ٔب السبعينياتإبينما تأخر بعضها اآلخر ، ككاف بعضها قد بدأ البث منذ ٜتسينيات القرف، فرادكاأل

ككاف معظم البث  ،مريكيةفبلـ كالعركض األكتتكوف غالبا من األ، ٧تليزيةا١تواد ُب ىذه ا١ترحلة تذاع باللغة اإل
 . 2مريكيُت منهمكخاصة األ، جانب ا١تقيمُت ُب ا١تنرقةٔب األإموجهان 
كمدصر كسوريا ، 1959كلبناف ُب ، ـ1956ٔب اٞتزائر كالعراؽ ُب عاـ إكبشكل ٤تدد قد دخل التلفزيوف  
ـ 1965كالسعودية ، ـ1964كاليمن الدٯتقراطية سابقان ، ـ1962كالكويت كا١تغرب كالسوداف ، ـ1960
ـ كالبحرين ُب 1970كقرر ُب ، 1969 أبو ظيبمارات العربية ا١تتحدة كاإل، 1968كاالردف، 1966كتونس

ٓب يكن يوجد بث تلفزيو٘ب ُب كل  1982حىت العاـ ، 1975كاليمن الشمالية سابقا ، 1974كعماف ، 1973
 3ُب حُت كانت موريتانيا ٕترم ٕتارب البث التلفزيو٘ب.، من الدصوماؿ كاٞتيبوٌب

عندما عقد مؤ٘تر ، ـ1967ٔب العاـإقمار االصرناعية كيعود اىتماـ الدكؿ العربية بالبث التلفزيو٘ب عرب األ
عبلـ عبلـ العرب ُب بًترت بتونس كاٗتاذ قرارا بدراسة استخداـ التكنولوجيا اٟتديثة ُب تروير كسائل اإلكزراء اإل

–قمر اصرناعي  بإطبلؽ، ـ1985 ُب شهر فرباير من العاـ العربية. إال أٌف االقًتاح ٓب يظهر ُب حيز الوجود إالٌ 
Arabsat A1 كتبله-B2Arabsat   .4ُب يونيو من نفس العاـ 

القمر الدصناعي  إطبلؽمع 1992كلقد بوشر البث ا١تباشر للقنوات الفضائية التابعة للمؤسسات العامة ُب 
للدكؿ العربية كلها كذلك تأسست قنوات عربية حيث ًب استئجار قنواتو من قبل احملرات الرٝتية ، C1-العريب
 .6طبلؽ القمر الدصناعي ا١تدصرم نايل ساتإكتوج ىذا ب، كأصبح لكل بلد عريب قناتو الفضائية، 5خاصة

ذاعية فضائية كيكوف ىذا إٔب أف البث ا١تباشر يقدصد بو األقمار االصرناعية ببث قنوات تلفزيونية ك إكيشار 
رساليات كيتم بثها حياًّ كالقمر حيث تستقبل ىذه اإل، ٔب األرضإٔب القمر كمن ٍب إل البٌث مباشران من بلد ا١ترس

                                                           
، مركز اإلمارات للدراسات كالبحوث االسًتاتيجية، الثورة المعلومات واالتصال وتأثيرىا في الدول والمجتمع بالعالم العربي ٣تموعة مؤلفُت، -1

 .145ص ، أبو ظيب، ب ت،1ط
 .54ص، المرجع نفسو، ٣تموعة مؤلفُت -2
 .112ص، 2004، بَتكت، 3، مركز دراسات الوحدة العربية، طاالتصال واإلعالم في الوطن العربي راسم ٤تمد اٞتماؿ، -3
 .53ص ،2005، القاىرة، 2العريب للنشر كالتوزيع، ط ،الفضائيات وقادة الرأي ىناء السعيد، -4
، ْتث مقدـ للحدصوؿ على درجة الدكتوراه، كلية القنوات الفضائية العربية اإلخبارية ودورىا في ترتيب األجندة السياسيةء ٤تمد اٟتسن، سنا -5

 . 99، ص2017الدراسات العليا، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا، 
 319ص ،1999، عماف، 1ط ، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع،االتصال الجماىيري أصبع، صاّب خليل أبو -6
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ٔب الثلثُت.ك٭تتاج البث ا١تباشر إقد تدصل ، رعيةالدصناعي الواحد ٯتكنو أف يغري مناطق عديدة من الكرة األ
 .1ك٤ترة أرعية مستقبلة.، قمر صناعي لئلرساؿٔب ثبلث ركائز ٤ترة رئيسية أرعية إليكتمل 

كٔب عن طريق البث التلفزيو٘ب األكركبيوٝتحت كعرفت منرقة ا١تغرب العريب البث الفضائي ا١تباشر ُب ا١ترحلة األ
بل إف اٞتزائر أقامت مدصنعان لتدصنيعها كعرعت النماذج  Dishدكؿ ا١تغرب العريب باستَتاد ا٢توائيات البلقرة 

أكؿ قانوف ٝتح بامتبلؾ ىذه ا٢توائيات ُب أما تونس فقد أصدرت حكومتها ، 1987نتاجو ُبكٔب إلاأل
كأكؿ قناة خدمة فضائية حكومية ُب الوطن   1990.كبدأت القناة الفضائية ا١تدصرية ُب أكائل ديسمرب 1988

  1993ردنية ينايرٍب القناة األ، 1992كقناة أبوظيب نوفمرب 1992بر و كتأٍب قناٌب الكويت كديب ُب ، العريب
كٔب كالثانية كالقناة ا١تغربية كالقناة ٔب قناٌب السعودية األإعافةإ 1993ا١تستقبل ُب سبتمربكمن لبناف انرلق تلفزيوف 

ذاعات العربية كتوالت القنوات العربية اإل الٖتادخبارم كالربا٣تي التابعة كقناة عماف كقناة التبادؿ اإل، ا١توريتانية
ٍب ، 1996كتوبر أمرب من نفس العاـ كالشارقة ُب كالسودانية كاليمنية ُب نوف 1995السورية ُب يونيو، بالظهور

 1998.2كعجماف الفضائية ُب فرباير ، الليبية كالتونسية كظهرت ُب ديسمرب من نفس العاـ
كحققت كل الدكؿ العربية ، قمار االصرناعية ُب الدكؿ العربية أمرا شائعان ٍب أصبح انتشار استخداـ األ

كىناؾ كثَت من ، ٗب لتوفَت عشرين جهازان تلفزيونيان على األقل لكؤللف نسمةدـ اٟتد األ1995تقريبان ْتلوؿ العاـ 
 101ك١تدصر بالفعل قمراف صناعياف )نايل سات، ىذه الدكؿ ُب طريقها لكي تكوف ٢تا أقمار صناعية خاصة هبا

 3ٔب ذلك.إمارات العربية كالسعودية من نفس الدكؿ الساعية ( كاإل102نايل سات
ا١تعركؼ  األكسطمركز تلفزيوف الشرؽ  1991الفضائية العربية ا٠تاصة ظهر عاـ  كعلى صعيد القنوات

عبلمية العربية ا٠تاصة ١تؤسسها السعودم الشيخ كليد آؿ اإل لبلستثماراتباعتبارىا أكؿ مؤسسة ، mbcبفضائية 
كُب عاـ  لؤلطفاؿ 3mbcأطلقت قناةـ 2004كُب العاـ ، العريب الفضائي اإلعبلـالذم يعترب من ركاد ، "إبراىيم

مع ترٚتة مكتوبة بالعربية كىي تنوم ٗتدصيدصها فقط ، باإل٧تليزيةلؤلفبلـ كالربامج الناطقة  2mbcـ 2002
كشارؾ الشيخ  باإل٧تليزية.خبار متخدصدصة ُب الربامج كاأل باإل٧تليزية، ٔب قناة جديدة أيضاإلؤلفبلـ كنقل الربامج 

كأسس فيما بعد ٣تموعة راديو كتلفزيوف ، باع حدصتولكنو  mbcتأسيس صاّب كامل ُب البداية ُب 
ردف بعد بعماف ُب األ اإلنتاجاإلعبلميكاستقرت ُب مدينة ، مليار دكالر1.5برأس ماؿ قدره  ARTالعرب

 mbc قناهتا اٞتديدة إطبلؽعن mbc أعلنت ٣تموعـ 2007كُب مارس ، 4انتقا٢تا من ركما ُب ايراليا

                                                           
 38-37ص، 2007 ، الرياض،78، ٣تلة البياف، العددالفضائيات العربية التنصيرية، تركي بن خالد الظفَتم -1
 .54ص، مرجع سابقىناء السعيد،  -2
 .79-57ص، القاىرة، 2ط ، دار الفكر العريب،بث وافد على شاشات التلفزيون ،انشراح الشاؿ -3
، ٣تلة فوربيس األمريكية، النسخة العربية، ٖتقيق صحفي ون مستقبل العرب وينحتون اإلعالم الحكومييصيغإلعالم العربي أباطرة ارشا عويس، -4

 . 2005يناير   www.afarabiya.net،   24نشره بتدصرؼ موقع العربية نت، 

http://www.afarabiya.net،/
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Action أما ٣تموعة1ثارةفبلـ اٟتافلة بالتشويق كاإلن" كاألاليت تعرض مسلسبلت اآلكش. ART  أطلقتاليت 
ٔب قنوات مدصرية كعربية كأجنبية كيتم البث ٔتشاركة العرب بإعافة إتضم عددا من القنوات ـ 1994فعليان عاـ

 ودكىناؾ ٣تموعة من أكربت اليت يرأسها األمَت خالد بن عبد الرٛتن آؿ سع، CNEالشركة للقنوات الفضائية
كللشبكة قناتاف ، ذاعيةإقناة 12ٔب جانبإجنبية تعيد بثها أقناة تلفزيونية عربية ك 17كتتألف ىذه اجملموعة من 

ٔب ا١تشًتكُت الذين يدفعوف مقاببل إخاصتاف هبا كبث ىذه اجملموعة من القنوات ا١تشفرة ُب شكل حزمة تدصل 
 Decoder ."2كيزكدكف ّتهاز خاص لفك الشفرة " الشًتاكهم، ماديان 

 البث التلفزيوني في العالم العربي:أ. 
  :قمر صناعي  إطبلؽككاف من ا١تتوقع ، يوجد نظاماف فضائياف عربياف ٫تا: عربسات كنايل سات"عربسات

ٔب حيز التنفيذ حىت اآلف.كتعمل ا١تملكة العربية إكلكن ا١تشركع ٓب ٮترج  ـ2000إماراٌب ٭تمل اسم الثريا عاـ
 3كٮتتص با١تكا١تات ا٢تاتفية كالبث التلفزيو٘ب.، ر اتدصاالت ٖتت التدصنيعقم إطبلؽالسعودية على 

حيث ـ 1963عبلـ العرب ُب تونس برزت فكرة القمر االصرناعي العريب ألكؿ مرة ُب مؤ٘تر كزراء اإل
ذاعات إككاف اٖتاد ، عبلـ كالتعليمليو تكنولوجيا االتدصاؿ ٠تدمة اإلإبأحدث ما كصلت  االستعانة رأكاعركرة

قامة شبكة تلفزيونية ٕتمع كافة الدكؿ إككاف اٟتلم ، الدكؿ العربية ىو أسبق ا١تنظمات العربية لتلقف ىذا ا١تشركع
كظلت الدكؿ العربية ، العربية بل فكر البعض ُب بث برنامج تلفزيو٘ب كاحد يلتقط على شاشات التلفاز العريب

رعي كبُت تكلفة ت دراسة للتكلفة للربط األـ حيث أجر 1970قمر صناعي عريب آخر حىت إطبلؽمًتددة ُب 
 4شبكة فضائية للمنرقة.

ا١تؤسسة العربية لبلتدصاالت  إلنشاءاتفاقية ـ 1976ُب اٞتامعات العربية أفريل األعضاءكقد كقعت الدكؿ العربية 
الفضائية عربسات كمنرقة ذات شخدصية قانونية مستقلة هبدؼ توفَت كتشغيل قراع فضائي عريب للخدمات 

جراء إرعية ك لعامة كا١تتخدصدصة ُب ٣تاؿ االتدصاالت كمساعدة الدكؿ العربية ُب تدصميم كتنفيذ احملرات األا
دارات ذاعي بُت اإلالبحوث كالدراسات ا٠تاصة بعلـو كتكنولوجيا الفضاء كالقياـ بعملية النقل التلفزيو٘ب كاإل

رعية اعات البلزمة لتجهيزات القراع كاحملرات األنشاء الدصنإكا٢تيئات ا١تتخدصدصة ُب الببلد العربية كالتشجيع على 
 ُب الدكؿ العربية.    

مريكي كُب من مكوؾ الفضاء األـ 1985يونيو18ُب B1-كأطلقت ا١تنظمة العربية قمرىا األكؿ عربسات
قاعدة كورك الفرنسية ُب أمريكا ن م C1-كؿ كىو عربساتمن اٞتيل األ3-أطلق القمر الثالثـ 1992فرباير27

                                                           
 ..  101، صمرجع سبق ذكرهسناء ٤تمد اٟتسن،  -1
، 1، ايًتؾ للرباعة كالنشر كالتوزيع، ط"الثقافة العربية والفضائيات "رؤية إعالمية من منظور منهجية التحليل الثقافيأمَت سعيد عبد الغٍت،  -2

 .148ص، 2003القاىرة، 
 .29-28، ص صمرجع سبق ذكرهكام حافظ، فيليب سيب،   -3

 .24ص ،مرجع سبق ذكره، حسن نيازم الدصيفي -4
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قناة تتسع  25كيشمل قمر العريب ، ـ1999لعاـا سنوات7بية كمن ا١تتوقع أف يستمر ُب العمل ١تدة سبعة اٞتنو 
الفضائية ُب ا١تنرقة العربية  لبلتدصاالتا١تتزايدة  االحتياجاتكقد فرعت ، خرا تلفزيونيان 1466كل منها لػ

  D1-حاليا عربسات كيرلق عليو ـ1993غسرسأ 3منذ 4-استئجار قمر صناعي كندم ىو قمر عربسات 
٭تمل  26ٍب قمر عربسات ـ 1996يوليو5قمار الدصناعية العربية ُبمن األ 2-طبلؽ أكؿ أقمار اٞتيل الثا٘بإكًب 
 قناة كتشمل تغريتو كامل الدكؿ العربية.18
ٔب  إكنراؽ تغريتو ٯتتد  3كيعد من اٞتيل، خدصص للبث ا١تباشر A3-أطلق قمر عربساتـ 1999عاـ  كُب

تضم قمر 4-قناة ٍب اٞتيل الرابع20ٔب غاية أسًتاليا كعدد قنواتو إكركبا الغربية أي العربية كٚتيع دكؿ راعكامل األ
 1كاللذاف اتفقت ا١تنظمة العربية مع شركة أكركبية على تدصنيعها. A4 ،B4عربسات

  :تها من " كتعليق عضويديفيدكامب "أدل خركج مدصر من دائرة الدصف العريب أثر توقيع اتفاقية نايل سات
ٔب طلب ٟتجز موقع لقمر إكٖتولت الفكرة ، طبلؽ قمر صناعي مدصرم للبث التلفزيو٘بإٔب التفكَت ُب إالعربسات 

ككافق االٖتاد الدكٕب على ٗتدصيص ـ 1977عبلـ على مدار الثابت بوزارة اإل، صناعي مدصرم للبث ا١تباشر
 قناة كتعديل منرقة التغرية.40ٔب إقنوات ١تدصر كزاد العدد 5
ٍب كقع عقد تدصنيع قمر نايل سات ا١تدصرم الثا٘ب  "101كؿ نايلساتأطلق القمر الدصناعي األـ 1998ُب ك 

 2.ـ 2000كأطلق سنة ـ1999فرباير28" مع شركة ماركو٘ب الفرنسية ُب 102
 والفضاء التلفزيوني: التلفزيونب. 

رعي  فقد كاف التلفزيوف األ ،إال متأخران  اإلعبلـ يعرؼ مفهـو التلفزيوف الفضائي ُب ْتوث كدراسات ٓب
حيث تسلق البث التلفزيو٘ب ، كمفهـو ك٤تتول ىو السائد ُب العآب حىت منتدصف العقد الثامن من القرف ا١تاعي

بعد أف كفرت التقنية من استخداـ ، رعي ٨تو السواتل )األقمار الدصناعية( اليت بدأت تتكاثر ُب فضاء األرضاأل
ٔب إعادهتا إٔب الفضاء كمن ٍب إٍب كاف نقل الدصورة من مركز أرعي ، ُب البداية تلك السواتل لبلتدصاالت ا٢تاتفية

كالفضاء ، ككل ذلك يبدأ من ٤ترة بث أرعية كينتهي ٔتحرة تلق أرعية أيضا، األرض كنشرىا على مساحة كاسعة
بغايات  كعمران  كىو لغة كثقافة ٖتمبلف ٤تتول معو١تان ، ىنا ىو كسيط انتشار يتجاكز ٤تددات األرض كتضاريسها

 3متعددة.
كٓب تعد الدصفة احمللية ُب ا١تواد ، أحدث ىذا االمتياز التقٍت ٖتوالت جذرية ُب ٤تتول الرسالة التلفزيونية

كربرها بدائرة ، ع من دائرة االىتماماتأما البث الفضائي فقد كسٌ ، التلفزيونية إال خياران ٤تددان باٟتاجات الوطنية
ل احملتول كشكٌ ، كأعحى ا١تدصدر كا١تتلقي يتفاعبلف عند مربع ال ٖتده اٞتغرافيا، دكليةاالىتمامات كالعبلقات ال

البث غرى  كإف ىتكح، ٖتمل تنوعات فكرية كثقافية بُت النخب من ٥تتلف أرجاء العآب، كجورسالة متعددة األ
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طلسي فإٌف ٙتة تعددية ط األٔب احمليإكلنفًتض أهنا حدكد الوطن العريب من ا٠تليج العريب ، الفضائي مساحة ٤تددة
كينتج ذلك بالضركرة ما ٯتكن أف تدعوه اتدصاالن تكامليان يسود ُب مساحة ، طار الوحدة كالتنوعإثقافية تتفاعل ُب 

تسهم بالتإب إذا ما توافرت ٢تا ، عوآب اتدصالية متنوعة إنشاءٔب إكاسعة من التنوعات كالتباينات اليت تقضي 
 . اإلنسانيةاء عآب موحد ُب ا١تدصاّب كالغايات ُب بن، شركطها ا١توعوعية

٧تاز فكرم إبل ىو ُب الواقع ، عبلـ الفضائي( ليس باعتباره حيزان تقنيا ٣تردافهـو )اإلا١تىنا يشكل مدرؾ 
كخرج بأداة التلفزيوف من البث ا٢ترتزم "الًتددم" ، ن الشعوب من ٕتاكز احملددات التقليدية للتواصلمكٌ ، كمعرُب

ٔب عا١تية التلفزيوف كىذه العا١تية ليست امتيازان تقنيان مرتبران بقدرة إ، الرقعة اٞتغرافية كعمن الدكلة الواحدةاحملدد ب
 بل أهنا عرعت ىذه الوسيلة التواصلية باعتبارىا أداة تفاىم كتبادؿ معرُب أ٦تي.، التكنولوجيا الراىنة أك ا١تتوقعة

كٓب تعد ، عقيد تتداخل فيو تفاعبلت الفكر مع معريات التقنيةب بالغ التإننٌا ُب الواقع أماـ مشهد مركٌ 
مكانية بناء نظاـ تفاعلي إر البث التلفزيو٘ب الفضائي فقد كفٌ ، النخب ٖتاكر ٤تيرها عمن معرى ثقاُب كاحد

اء حىت كإف مفهـو النخب كدكرىا ُب بن، قليميةمستمر بُت التيارات السياسية كالفكرية خارج اٟتدكد الوطنية كاإل
كغالبان ، كاسعة التفاعل كالتأثَت إنسانيةٔب ا١تدل ا١تتدصل ٔتوعوعات إ، الرأم العاـ قد أخذ مسارات ٥تتلفة كمتنوعة

 طار ا١تدصاّب ا١تشًتكة.إما تكوف ُب 
كالتلفزيوف حدصران ، بدصرية-الفضائي كاحملدد بوسيلة التواصل السمع اإلعبلـمن ىنا تأٌب معاٞتة موعوع 

بيعة تعامل طك ، ُب تعريف النخب العربية ٖتديدان ، كْتسب ما يأٌب ُب الفدصوؿ القادمة، ب العربيةكٔتقاربة دكر النخ
حداث كالتحوالت اليت أك التعامل مع األ، النخب العربية مع التلفزيوف الفضائي ُب عوء أدكارىا ُب بناء الرأم العاـ

"ثورة الياٝتُت ُب تونس" كاليت ـ 2010عاـ الشعبية العربية منذ االحتياجاتشهدىا الوطن العريب كبوجو خاص 
 1عرفت ُب ا٠تراب السياسي أيضا بالربيع العريب.

ُب ىذه العبلقة الثبلثية:كسائل االتدصاؿ كالتلفزيوف الفضائي العريب بوجو خاص  كدكر  االلتقاءإف نقرة 
ساد ىذا العقد العريب كىو  ٍب اٟتدث أك ا١تتغَت اٞتوىرم الذم، النخب العربية ُب تكوين الرأم العاـ كبنائو
 ٔبإعدصارىا العاـر إكأفضى ، العريب كاالجتماعيت الكياف السياسي االحتجاجات العربية الشعبية العارمة اليت ىزٌ 

كُب كل من تلك احملاكر كٙتة عناصر ، كأخرل على طريق السقوط، ر بعضها أكثر من ربع قرفسقاط أنظمة عمٌ إ
من ا١تضموف ، فالتلفزيوف الفضائي العريب ليس تلفزيونان على مستول كاحد، داخلة ُب بنائها كٖتديد مبل٤تها

كما أف النخب العربية ٓب ،  كقد تنوعت مدصادر التمويل كالغايات ُب تلك القنوات الفضائية، كالغايات كالدكافع
لغبلؼ رت ابل دخلت ٩تب اجتماعية جديدة ككسٌ ، تعد ٣ترد ٩تب مقتدصرة على أصحاب الرأم كاٟتٌل كالعقد

التقليدم كنفذت لتفرض كجودىا مثل ٩تب الشباب اليت ٕتاكزت ُب فاعليتها كتأثَتىا النخب التقليدية ُب اجملتمع 
كما الرأم العاـ ىو اآلخر أعحت لو بنية فكرية ،  فعلو كإدامةكسا٫تت ُب رسم مسار اٟتراؾ الشعيب ، العريب
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الذم كاف جوىر ، جديدة ُب احمليط الفكرم كالسياسي العريبكإف االىتماـ بالرأم العاـ ْتد ذاتو ظاىرة ، مغايرة
 ٤ترٌؾ االنتفاعات كدليلها ٨تو صناعة التغيَت.

 ي:   بقوة الصورة في الشارع العر ج. 
  ُب الوطن العريب كانت صحوة اٟتراؾ الثورية للتغيَت "الربيع العريب" اليت بدأت شرارهتا ُب تونس كال تزاؿ مستمرة

 األستوديويكفي أف يتحوؿ التلفزيوف من ، تشاركية فيبناء ا١تعٌت كالغاية معا بنان قائمة على ، بامتيازصنعة تلفزيونية 
الشارع حيث يكوف فيو الفرد كاجملتمع األداة كالغاية ُب تلك  أستوديؤب إالدصغَت الذم ينحشر فيو ا١تذيع كا١تقدـ 

ٔب طائر حر سريع اٟتركة إ، قوانُت أكادٯتية لبناء ا١تشهد ر الكامَتا من سروة ا١تخرج الذم ٭تركها كفقكٖترٌ ، الدصنعة
كُب اآلف عينو ٭تدث التدصاّب ، يقفز بُت تفاصيل اٟتدث برشاقة ٮتتار فيو ا١تشهد من دكف تعسف ا١تخرج كإرادتو

بُت اٞتمهور كالعدسة ُب مشهد ال ٯتكن ٕتزئتو أك مدصادرتو أك تكميمو.كالدصدمة ، اٟتاسم ١تدصلحة الدصورة اٟتية
ٓب تكن دكف شك ٔتعزؿ عن قوة الدصورة ، عنها التلفزيوف ُب دكره خبلؿ اٟتراؾ الشعيب السياسية اليت عربٌ -الفكرية

كا١تمثلوف بأقنعتهم يتوالوف الدصعود على ، سبقان ا مي دًّ عً التقليدم حيث يكوف ا١تشهد مي  األستوديوالواثبة خارج ٤تجر 
ٔب أف يغمرنا إ، ا الشجاع كغَت ا١تنحاز للحقيقة بكل تفاصيلهال كجود الكامَتا ُب الشارع كرصدىفأدٌ ، ا١تسرح

كقد يدصٌح القوؿ ىنا إف النخب العربية على ، اليت الٯتكن الفكاؾ عن تأثَتىا ا١تتبلحق، التلفزيوف بقوة الدصورة
كراء  تلهث، كانت خبلؿ اٟتراؾ االجتماعي الشعيب،  اختبلؼ تكويناهتا الفكرية كالربقية كانتماءاهتا السياسية

كىو من يبشر ، ككاف التلفزيوف ىو من يكتشف الواقع اٞتديد، التلفزيوف كٖتاكؿ القفز فوؽ عربات قاطرتو السريعة
 1ٔب ا٠تلف.االرتداد إْتتميتو كبالتإب ىو الضمانة لعدـ 

 كتتحقق دصلبل ىي مشهد فكرم متٌ ، ٟتظويان يتم اقتناصو كتوثيقو ُب ٟتظة عارعة الدصورة ىنا ليست بناءن 
لنا عرب عدسة الكامَتا التلفزيونية ٣تردة  تأٌبللواقع من ىنا فإف الدصورة ال ، قوة الدصورة ُب امتيازىا بالتأكيل كالنقد

  كإذا ُب القدرة على التماىي مع مضموهنا ا٠تبلؽ.، يتم ٖتديد أبعادىا الفكرية كالسياسية، من تارٮتها فحسب بل
فإف الدصورة التلفزيونية ىي ، عادة بناءىاإتماعي ُب كعي اللحظة ك  عن مضموف اجكاف ا١تخياؿ ُب تراثنا يعرٌب 

فا١تشهد الذم ٚتع ا١تتظاىرين على جسر قدصر ، ُب التعامل مع الواقع الراىن، ٔب موركثنا الثقاُبإاألخرل تستند 
واع الشعبية كُب مواجهة قوات األمن ا١تدصرية ا١تدججة ٔتختلف أن االحتجاجاتالنيل ُب مدصر ُب ثالث أياـ 

كمن ذخَتة ، إ٪تا ىي صورة ٢تا عمقها ُب الوعي اٞتمعي العريب لكلمواطن ُب الساحات العربية، أسلحة القمع
الدصورة جديدة ُب مكاف كزماف  إنتاجكالكامَتا تعيد ىنا ، ا٠تربة الوطنية ُب مقاكمة االستبداد كالسلرات القمعية

ٔب موركث عميق ُب الذاكرة اٞتمعية كُب إه ىو اآلخر يستند كبالتإب فإف الرأم العاـ الذم ستتحقق أبعاد، آخرين
 سجل الكفاح الشعيب من أجل اٟترية.

                                                           

 .50-49، ص ص مرجع سبق ذكرهصباح ياسُت،  1-
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كالدراسة ُب العبلقة بُت النخب العربية كدكر التلفزيوف الفضائي العريب خبلؿ اٟتراؾ الشعيب "الربيع العريب" 
تقف على ٗتـو اٟتدث ا١تتحقق ُب الشارع كىي ٤تاكلة ، إ٪تا ٨تاكؿ أف ٖتفز عميقان ُب داللة العبلقات ا١تتحققة

إ٪تا ، ا١تدصممة ٢تذا الغرض االستبانةككل األسئلة اليت ٛتلتها الدراسة كتوزعت ُب ثبلثة ٤تاكر رئيسية ُب ، العريب
ٔب إالعريب ، إهنا أشبو ٔتحاكلة ٖتويل الشارع االحتجاجي، جابة عن التساؤالت عن حدكد تلك العبلقاتتسعى لئل

كىي أيضا دراما من ٪تط آخر يشارؾ اٞتمهور ا١تتلقي ُب صناعتها ، كمسرح شديد التوتر ُب أحداثو، مسرح دائم
 كُب كتابة الفدصل األخَت ٢تا.

 هاز المناعة:جاالنفالت من د. 
نسا٘ب غَت تلك اليت نعيشها ار الترور اإلسرٔتا حدثت ترورات تقنية كبَتة ُب حياة البشرية غَتت من م

ككيف لنا تفسَت مدل التحوؿ الذم رافق ، ا ُب كقتها تأثَت ال ٯتكن قياس داللتو با١تنرق الراىنكلكن كاف ٢ت، اليـو
كاستخدامو األدكات اٟتجرية ُب الدصيد ٍب اكتشاؼ العجلة ، شعاؿ النار كاستخدامهاإنساف طريقة اكتشاؼ اإل

 كاحملراث.
ياس مديات التحوؿ النوعي اليت خلفتها تلك ُب الواقع ليس لدينا الداللة ا١تنرقية أك ا١تعيار ا١توعوعي لق

قرف ٧تازات العلمية الكبَتة ُب حياتنا ُب خبلؿ ٧تازات حينها كلكننا مازلنا نعيش اليـو ٟتظات تدفق تلك اإلاإل
ٔب إكالبعض من ىذا اٞتيل يذكر كيف أحدث دخوؿ التلفزيوف  االتدصاؿوجو خاص ُب ميداف بك ، كاحد من الزمن

جذريان ُب ا٠تارطة األسرية كاالجتماعية كمنظومة القيم السائدة ُب ٣تتمعنا العريب ، انقبلبا اٟتياة االجتماعية
ُب أدائها أك ْتجم اٞتمهور ، يكفي أف نقوؿ بأف ليس ىناؾ من كسيلة اتدصالية شهدت تروران نوعيا، 1ٖتديدان 

دصف قرف أعحى التلفزيوف الوسيلة ففي خبلؿ أقل من ن، ٔب التلفزيوفإالذم يتعامل معها كما ىو األمر بالنسبة 
كاالجتماعية ، نساف ُب كل مناحي اٟتياة كتسهم ُب تغيَت أكعاعو السياسية كاالقتدصاديةعبلمية اليت تعايش اإلاإل

ـ 2010كعلى أقل تقدير كمنذ ثورة تونس، على ٨تو أننا ٯتكن أف ندصف ىذا العدصر بأنو عدصر التلفزيوف
زمة التحوؿ غَت ا١تعرفة أبعادىا. كعمليا فقد حرٌر التلفزيوف كأداة ككسيلة فكرة كالتلفزيوف الفضائي ٓتاصة ىو متبل

كغدت الفورية تغيَتان على ٨تو غَت مسبوؽ ُب ا١تواقع بُت ا١تدصدر ، بأسرىا من ثنائية ا١ترسل كا١تتلقي اإلعبلـ

                                                           
عاـ كاف العراؽ أٌكؿ بلد عريب تػيٍقًدـ حكومتو على إنشاء ٤ت  -1 ، كانتشرت أجهزة التلفزيوف لدل ا١تواطنُت بعد ذلك 1956رة تلفزيوف كتبدأ البث رٝتيا ن

 ا١تقاىي مباشرةن، كلكنها ُب البداية كانت بشكل ٤تدكد كُب مدينة بغداد العاصمة اليت كاف البثي يغريها فقط، ٍب اٌتسع كجود أجهزة التلفزيوف ُب
 يج كلكسب الٌركاد، أما ُب ا١تنازؿ فقد استوردت اٟتكومة كبعض التجار أجهزة التلفزيوف من شركيت }بام{كالنوادم اليت اعتربتو امتيازان للًتك 

،  1957عاـ الربيرانية ك}كركندنك{ األ١تانية، كيذكر )ا١تؤلف صباح ياسُت( أف جهاز التلفزيوف الذم دخل دارنا ُب بغداد "الكرخ" ٤تٌلة الشيخ علي 
اـ اٞتَتاف كٔتختلف األعمار ١تشاىدة عمل ذلك اٞتهاز عند افتتاحو كبٌثو الربامج من الساعة السادسة مساءان كحىت الساعة كاف مناسبة اجتماعية النضم

اـ، كبعد ذلك يتم عرض أفبلـ الدصور تاٟتادية عشرة، كاليت تبدأ بتبلكة من القرآف الكرٙب ١تٌدة دقائق ٍب يعقبها ا١تذيع ليعرض الربنامج اليومي حىت االخت
بلـ تـو ا١تتحركة )الكرتوف( اليت كانت تستهوم األطفاؿ، كلكن ذلك ال ٯتنع الكبار من مشاىدهتا أيضا ١تا ٖتملو من غرابة كطرافة، كبشكل خاص أف

٤تليا أك ، كما امتٌدت ساعات البث  كتنوعت برا٣تو ا١تنتىجة 1958جَتم، ٍب اتسع البث التلفزيو٘ب ليشمل ٤تافظات )ألوية( العراؽ األخرل عاـ 
 ا١تستوردة.
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ينفجر ٖتت عغط  االتدصاؿٓب فكار كا١تتلقي أيضا باعتباره مستهدفا كغاية كأعحى عامنبعان للحدث كاأل، باعتباره
ٔتعٌت أف ، دراؾ األحقبُت اٟتدث كاإل االندماجبل حدث ، دصنع اٟتدثيبل ٓب تعد ىناؾ مدصدر . ىنةاالسرعة الر 

كاألخَت ىو ذاتو ا١تدصدر ُب الوقت ، عملية فك الرموز أعحت عملية حيوية دائمة التفاعل بُت ا١تدصدر كا١تتلقي
" تدصنع حراكان ٯتكن ـ2011-ـ2010 ساحة التحرير خبلؿ الثورة ا١تدصرية "كىكذا كنا نراقب الكامَتا ُب، نفسو

كذلك اٟتراؾ ىو ُب الوقت ذاتو ، ٔب ا٠تليجإقراءتو من قبل ا١تتظاىرين ُب الساحة ككل الشعب العريب من احمليط 
ز" ُب السبعينيات شباعات( اليت بشر هبا عآب االجتماع إيليهو كارتكاإل االستخداماتالتعبَت العملي عن نظرية )

 1من القرف ا١تاعي.
ٔب إالتلفزيوف الفضائي من قبضة الرقابة كسلرة ا١تدصادرة ، عبلـ اليت نتحدث عنهاكاليـو أفلتت كسيلة اإل

كالتحكم بأنفاسو ، مساؾ برقبة التلفزيوف الفضائيالرٝتي يتمكن من اإل، عد جهاز ا١تناعة اٟتكومييكٓب ، حد ما
كىذه الدصورة ، نا القوؿ أٌف سكُت الكامَتا يضغط على رقبة اٟتكومات بقدر آخرٯتكن، بل النقيض من ذلك

بل ُب ، تشكل ظاىرة تستحق البحث ليس ُب أسباهبا، كدكلة كغَتىا، ٔب حٌد ما بُت نظاـ سياسي كآخرإا١تتباينة 
مات تعمل سياستها كحكو ، كأصبح لدينا اليـو حكومات التلفزيونية إذا صح التعبَت، ليهاإالنتائج اليت ستؤدم 

ليس من خبلؿ مؤسساهتا السيادية مثل كزارة ا٠تارجية بل عرب أساطيلها من قنوات فضائية تعمل على مدار 
 نظمة كسياساهتا.الساعة لتنفيذ برامج تلك األ

تنشر فيو آرائها ْترية ال تتوافر نسبيا ، ُب ا١تقابل كجدت النخب موقعان حدصينان ٢تا داخل قبلع الفضائيات
يكفي أهنا استراعت أف تكسر احتكار ا١تعلومات اليت أصبحت متاحة بفعل الثورة ، كسائل اتدصالية أخرل ُب

كرغم أف ٓب تًتاضى كلها مع التلفزيوف ، الرقمية كاستخداـ الررؽ السريعة ُب خزف ا١تعلومات كاستدعائها كنقلها
أف القراعات كبَتة من قادة الرأم ُب ٥تتلف إال أف الواقع يشَت أب  .ألسباب تتعلق ٔتواقف سياسية خاصة هبا

ُب القضايا ، التخدصدصات السياسية كغَتىا يهبروف علينا ُب كل ٟتظة من على شاشة التلفزيوف متحدثُت بآرائهم
كما أف صورة ا١تتحدث على الشاشة مباشرة تؤدم دكرا تأثَتيان ،  ا١تعركعة بفورية غَت متاحة نسبيان ُب كسيلة أخرل

 ٔب حد كبَت.إذاعة أك الدصحافة يتحقق ُب اإل با١تتلقي ال
فإٌف ىذا اجملد كجد لو من ينازعو على امتياز ، ٘تجد القلم العتبارات كثَتة اإلنسانيةكإف كانت الذاكرة 

بداع كإف القلم ُب كل معا٘ب اإل، كتشكلت فضائل كقيم جديدة مرافقة ١تعٌت الشاشة كالكامَتا، كاإلبداعالتفوؽ 
كمدركان بتفاصيل ، بناء الواقع حيا ملموسان  إعادةٔب إٕتاكزت ذلك ، كلكن الكامَتا، كتوثيقو، ا١تعٌتقادر على بناء 

كببلغة الكامَتا كىي تنبش ، كال مقارنة ٯتكن أف تكوف عادلة بُت بياف( اٞتاحظ ُب الببلغة، الضوء كالظل كاللوف
إهنا ٘تسك اللحظة كتكممها كتعيد ، هرة...النص ٓتراب الببلغة ا١تب إثباتٔب إكليست ْتاجة ، ُب التفاصيل

 إليناُب الوقت الذم تقدـ ، النقود كالذىب كأسعار٫تا كل يـو أمامناعد يىي الشاىد الذم ، مباشرة إنتاجها

                                                           
 .166، صمرجع سبق ذكره، ماتبلر، أرماف -1
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ىذه ا١تفارقة كبينها كغَتىا تسكن ُب ، كُب بعضها نلمس الدـٌ الدافق ساخنان أمامنا، الكوارث كاٟتركب كا١تآسي
)كاليـو ٓب يعد صندكقان بل زجاجة مسرحة معلقة على اٞتدار( كالذم ٯتسك بنا الدصندكؽ الساحر 

 دكمان...التلفزيوف.
 التلفزيون الفضائي وتسويق المفاىيم الجديدة:ه. 

ُب عبلقة ال ٯتكن ، النخب ُب ذلك أمسكت أك ىي اليت اقتضت الفرصة للتعايش مع التلفزيوف كتتساكن معو 
كىي   الشعيب للتعبئة كالتحريض، كمندصة الرب١تاف السياسي، فتاءك٣تلس اٟتكم كاإل، اعيةإنو منرب الد، الفكاؾ منها

كٓب يعد القدٙب من صيغ . كل الوظائف اليت يتمٌت الفرد كاٞتماعة القياـ هبا معا لقوة تأثَتىا ُب الرأم العاـ
تباشر ُب )عو١تتها( بناء تفا٫تات  بل توافقت ا١تدصاّب ألف، العبلقات قاببلن للفهم ُب اجملتمعات السريعة التواصل

كالتلفزيوف كاف مقاربة نشرة على مدار الساعة لبلورة ، كمزاد منافعها ا١تتجددة، عبلـ سوقها العلٍتجديدة ٯتثل اإل
ككل ذلك يتفاعل ُب "٣تتمع ا١تعرفة" الذم عاد بيئة تتكاثر كتنمو ، كالشارع ىو خزين الراقة اليت ال تنفد، األفكار

ٔب منتوج سهل إفالنخب على شاشة التلفزيوف ٖتوؿ ُب تفاعلها النشاط الفكرم كالسياسي ، ّب كالغاياتفيو ا١تدصا
 اتدصإب آخر".-إنسا٘بُب مديات أكسع من أم ميداف ، التبادؿ

كىي ا١تنابر العلنية كالرب١تانات كالدصحف كاألحزاب كالنقابات كغَتىا ، بتعبَت آخر فإٌف حاعنة النخب التقليدية
نتاج النخب با١تعٌت التقليدم ا١تعركفوتقدـ التلفزيوف إرة على استمرار تفاعل دٓب تعد قا، تمعات كالتجمعاتمن اجمل

ٔب ٦تارسة دكرىم إبل إف ا١تترلعُت ، ليدصنع ٩تبة خاصة اليت ٖتسن حرفة التواصل كتظهر ٘تكنها من صنعة اللغة
ٔب فرصة الظهور بتلك إيعقدكف الدصداقة معو كيترلعوف ، كالثقاُب انتظركا فرصتهم على بوابة التلفزيوف، السياسي

مثل: ا٠تبَت بالشؤكف السياسية كا١تختص بالقضايا الدكلية كاحمللل ، التسميات اليت اعتدنا أف نراىاٖتت أٝتائهم
كأصبح الظهور الدكرم على الشاشة ٘تهيدان علنيا ١تمارسة دكر منتظر ُب الدكلة ، كا٠تبَت االسًتاتيجي كغَتىا

 ٔب مسمى النخبة.االنضماـ إ أك اختيار ١تنح ىوية، جملتمعكا
أك  عبلـ التلفزيو٘ب الفضائي العريب ُب تكوين ىوية النخب العربية كفاعليتهامساؾ بالدكر الذم هنض بو اإلإف اإل

جيا ٍب كصف السوسيولو ، حاطة ٔتعٌت كداللة النخب كأدكارىاسوؼ يبدأ من اإل، تأثَت دكره ُب بناء الرأم العاـ
ُب اٟتراؾ الشعيب العريب )الربيع ، البلعب اٟتيوم كا١تيدا٘ب، كللتلفزيوف الفضائي، عبلـ بوجو عاـلئل، الوظيفية

تلك ، بالتمايز أك التفريط بعامل على حساب آخر إحساسالعريب(.كعلينا هبذا الدصدد أف ٧تاكر من دكف أم 
مساؾ بررؼ كاإل، فهم الدكر الذم تؤديو ُب حياتناك  اإلعبلـالتعريفات اليت يدصعب تعدادىا عن توصيف كسائل 

كىو أمر ، عبلمية كدكرىا ُب التغيَت السياسي كاالجتماعئب جوىر العملية اإلإ" للوصوؿ االستجابةنظرية "حبل 
من دكف أف ، ٔب اٞتهة األخرلإثاره ُب كاقعنا الراىن.فهل لنا القدرة ألف ندير رؤكسنا أ٫تاؿ مبلحظة إال ٯتكن 

 ماذا فعلو التلفزيوف ُب حياتنا.نلحظ 
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لقد حذر الكثَت من الفبلسفة من اندفاع ، ىل من شيء ٮتتفي كراء ذلك األمر دكف أف ندرؾ هناية منظورة لو
فهل يثَت ذلك ، إننا قد تكوف قادرين على استنساخ البشر، على سبيل ا١تثاؿ، البشر بتروير تكنولوجيات جديدة

 1حشية للتلفزيوف للسيررة على حياتنا من دكف أف ٪تلك قدرة ا٠تبلص أك ا١تقاكمة.قلقنا من سروة عارمة كىيمنة ك 
 و.أىداف البث الفضائي:

 :إيجابيات وسلبيات 
ك٦تا ال شك فيو إف اٟتديث عن ، كمنو مالو طابعا سلبيا، للبث الفضائي أىدافا كثَتة منها طابعا إ٬تايب        

بسبب امتبلكو مقومات ُب قلب حياة ، ن القضايا ذات األ٫تية الكبَتةالبث الفضائي كمضمونو اإلعبلمي يعترب م
 كعملت على إعادة صياغة بناءات كقيم مستوردة متبناة ُب ٣تتمعات أخرل.، اجملتمعات

كالسياسية كالثقافية كغَتىا العديد من الظواىر  االقتدصاديةكقد ٘تخضت عن ا١تتغَتات الدكلية ا١تتبلحقة ُب ا١تيادين 
فكانت ىناؾ ظاىرة "تفجَت ا١تعلومات" ، كا١تتابعة كالدراسة كالتحليل االىتماـتلت مواقع متباينة من اليت اح

لكًتك٘ب ُب ٗتزين كاسًتجاع خبلصة ما أنتجو الفكر البشرم ُب أقل حيز متاح ا١تتمثلة ُب استخداـ اٟتاسب اإل
من أبرز مظاىرىا كاليت اتسع نشاطها  نًتنت" شبكة ا١تعلومات الدكليةكاليت تعترب "اإل، كبأسرع كقت ٦تكن

ٍب انتشرت ظاىرة "البث الفضائي ، الدكلية ُب ٥تتلف العلـو كالفنوف االتدصاؿكتضاعف دكرىا ا١تعلوماٌب ُب عملية 
 2ا١تباشر" اليت جعلت العآب قرية صغَتة الكًتكنية".

 يجابيات:أوال: اإل -
عن كثب على العآب فهي  كاالطبلعنسانية عرفة اإللقد فتحت الفضائيات آفاقان رحبة ككاسعة كزادت من ا١ت -1

ٔب إيدصاؿ ا١تعلومات إٕتاكزت اٟتدكد كدخلت البيوت بدكف استئذاف كسا٫تت ُب ٖتقيق التنمية كالتعليم كسرعة 
 ا١تناطق النائية كا١تعزكلة.

هنا ك٣تاالهتا أصبحت القنوات الفضائية من خبلؿ ا١تادة ا١تقدمة للمشاىد ٖتمل جانبان من التنوع ُب مضمو  -2
 ا١تختلفة.

كما ٬ترم من أحداث ، خبار كأحدثهاتساىم القنوات الفضائية ُب السماح للمشاىد للحدصوؿ على أىم األ -3
 ُب العآب فور كقوعها.

تعري للمشاىد فرص كثَتة ُب حق االختيار من الربامج التلفزيونية كغَتىا من أنواع البث الفضائي كتلبية  -4
 احتياجاتو ا١تتنوعة.

 عبلمي.نتاج اإلقامة كتروير من اإلإٔب إل البث الفضائي أد -5

                                                           
 .55-54، ص ص مرجع سبق ذكرهصباح ياسُت،  -1
 . 56، ص2006، جامعة بغداد، جواف02، الباحث، ٣تلة كلية اإلعبلـ، العدد تحديات عولمة اإلعالم وسبل المواجهةمظفر مندكب العزاكم،  -2
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ربط اٞتاليات ا١تغًتبة ُب ا٠تارج بأكطاهنا من خبلؿ اللغة كا١توسيقى كالثقافة كالفن كاألخبار على شاشات  -6
 خبارية منها.القنوات الفضائية خاصة اإل

 تسهل القنوات الفضائية عملية تبادؿ ا١تعلومات ٔتختلف أنواعها. -7
 السلبيات: ثانيا:

براز ىيمنتها إجنبية ٤تلها ك حبلؿ الثقافات األإقدصاء الثقافات احمللية كالوطنية ك إتعمل القنوات الفضائية على  -1
 بسبب قوة تأثَتىا.

ٔب كل البيوت كالعمل إجتماعية لدخو٢تا بدكف استئذاف تؤثر القنوات الفضائية تأثَتان مباشرا على التنشئة اال -2
 ماعية كتبدؿ السلوؾ اٞتمعي للمجتمع.على تغيَت القيم االجت

باحية كالقيم كا١تبادئ ا١تخالفة خبلقية من خبلؿ الًتكيج للثقافة اإلتؤثر القنوات الفضائية على اٞتوانب األ -3
 لسلوكيات كمعتقدات اجملتمع.

يذ من خبلؿ ما تعرعو من أفبلـ ٕتسد تنف، جراميكيج للسلوؾ العدكا٘ب كالعنف كالسلوؾ اإلتعمل على الًت  -4
 الكاملة.اٞترٯتة 

 تعمل على نشر ثقافة الشعور بالنقص من خبلؿ الًتكيز على البوف الشاسع ُب الثقافات. -5
صحاهبا كتعمد أيديولوجية كميوؿ إكمضامُت تتناسب مع  ألىداؼٔب الًتكيج إتسعى القنوات الفضائية  -6

يديولوجية النظاـ ا١تهيمن عيهم طبقان إلٔتحاكلة تشكيل ك ، زاء قضايا معينةإفراد ٔب تضليل كعي األمنها إالكثَت 
 .االتدصاؿعلى 

 نظمة ا١تسيررة عليها.يديولوجية األإتعمل على تشويو بعض ا١تعلومات كالدصور كقلب اٟتقائق ٔتا يتماشى ك  -7
بركز حالة التحدم التقٍت ا١تتمثل بالترور ا١تادم اٟتاصل ُب ٣تاؿ البث الفضائي ا١تباشر كاحتكار السيررة  -8

 1عبلـ كا١تعلومات من قبل الدكؿ ا١توجهة كا١تدصنعة ٢تا.جيا اإلعلى تكنولو 
 واقع البث الفضائي العربي:س. 

أف يواكب مساحات البث الفضائي ُب العآب بعد مدة من استقرار البث من ٘تكن البث الفضائي العريب  
  جنبيةوافد من الدكؿ األحيث تداركت الكثَت من الدكؿ العربية خرورة البث ال، الفضائي ُب أغلب دكؿ العآب

العا١تي  االتدصإبفقد فرض الوعع ، تراه مبلئم لربيعة فلسفتها ما كاٗتذت لنفسها قنوات خاصة تبث هبا كل
ٔب درجة أف التلفزيونات العربية ٓب تتمكن من أف تتجاىلها إاٞتديد كا١تتجدد ٖتديات عديدة ُب غاية الدصعوبة 

 طبلؽ. على اإل
عادة ٖتديد مفهـو اٟترؼ ا١تشاىد الذم ٯتثل العندصر احملورم ُب ٣تاؿ التسويق إغزك الفضاء  كلعٌل أىم ما تولد عن

رساال كاستقباالن ُب إسئلة تولدت عن ا٩تراط الدكؿ العربية ُب نظاـ البث الفضائي ا١تباشر أكثر األ، االسًتاتيجي

                                                           
 .213-212، ص صكرهمرجع سبق ذ علي ٛتيد العبيدم،  -1
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شكالية ا١تواكبة اليت إلة ىي ُب صلب أسئ، على الدصعيدين العريب كالعا١تي االتدصإبٔب ٕتسيم اٟتضور إالسعي 
 1تتمحور من منرلق ا٠تراب السياسي كا١تهٍت حوؿ مدصرلح ا١تواجهة.

قمار الدصناعية كىو ما جعل البث جنيب عرب األأإٌف ا١تنرقة العربية بشكل عاـ تقع ٖتت تغرية بث فضائي 
 أف تتدارؾ الكثَت من البلداف العربية ٔبإكىذا األمر ُب الواقع قاد ، ٔب أكثر بيت عريبإجنيب يدصل الفضائي األ

قرار العربية نشاء ٤ترات فضائية كقنوات عربية لبث الربامج العربية.كاألإخرورة استمرار ىذا البث من خبلؿ 
٘تتلك اآلف كقنوات فضائية كبأعداد متزايدة يومان بعد يـو حىت أف ىناؾ بعض ا١تؤسسات العربية مثل راديو 

  Orbitكربتككذلك ىو اٟتاؿ مع األ، قناة فضائية متنوعة30٘تتلك اآلف ٦تا يزيد على  "artكتلفزيوف العرب "
كىناؾ قنوات تتزايد يوما بعد يـو مع مركر الزمن لدرجة أف .قناة فضائية متنوعة الربامج 20اليت تبث بأكثر من 

فمثبلن خبلؿ كجود ا١تؤلف  2.خرٔب حٌد ما لتزايد أعدادىا بُت اٟتُت كاآلإحدصائها باتت مسألة غَت دقيقة إمسألة 
الحظ أف القنوات الفضائية ُب تزايد السيما ُب ا١تؤسسات ا٠تاصة ـ 2001كبداية ـ 2000ُب القاىرة هناية عاـ

  خبلؿ ا١تدة اليت لبث فيها ا١تؤلف ُب القاىرة أكثر من قناتُت فضائيتُت افتتحت" حيث Orbit"ك"artمثل "
كغَتىا من القنوات األخرل اليت ، كأيضا افتتحت الفضائية ا١تدصرية قناة ٗتدصدصية ،"العا١تيةartفقد افتتحت قناة "

 قنوات جديدة. بافتتاحعبلنات عديدة تبشر إٕتريبيان تتهيأ بو لبث مستمر قادـ كأيضا توجد  ٕترم بثان 
عن قناة اٞتزيرة  فضبلن ، على نوعُت: قنوات عربية رٝتية كقنوات عربية غَت رٝتية العربية تقسمكالقنوات الفضائية 

 ٔب دكلة قرر.إالفضائية شبو الرٝتية كاليت تعود 
حدصاء القنوات العربية الفضائية عملية تكاد تكوف غَت سهلة ذلك ككما ذكر ا١تؤلف إكالواقع أف عملية 
ت حيث ىناؾ قنوا، قنوات اليت تبث باللغة العربيةالآلخر ككذلك لدصعوبة معرفة أصل التزايد أعدادىا بُت حُت ك 

إال أهنا ٣تهولة فخبلؿ ، ككذلك ىناؾ قنوات تبث برامج باللغة العربية، ٧3تليزية٥تتلرة تبث برامج باللغة العربية كاإل
زية كتتخللها مشاىد ناطقة ي٧تلباحية باللغة اإلإ" تبث برامج X69مكوث ا١تؤلف ُب القاىرة كجد أف قناة مثل "

٧تليزية فقروالواقع أف ا١تؤلف ة تبث أعماالن عربية أك باللغة العربية اإلجنبيأكما كجد ا١تؤلف قنوات ،  باللغة العربية
  حدصائها ُب موعوع الرسالة اليت يتناك٢تا ا١تؤلفإ٫تية كشف ا١تضامُت للقنوات بشكل عاـ أىم من أيرل ىنا 

لف ىنا كمع ذلك فقد حرص ا١تؤ ، حدصاء القنوات العربية سيبعد مضموف الرسالة عن أىدافهاإذلك ألف موعوع 
. كحسب ما أدلت بو ا١تدصادر كا١تراجع ـ1999على الكشف عن ٖتديد تلك القنوات ُب ا١تدة اليت سبقت عاـ

ردف كخبلؿ مراسبلتو مع ٔب سوريا كمدصر كاألإفقد دأب ا١تؤلف على معرفة أعداد القنوات خبلؿ سفره ، العلمية
  ذم جعل تعداد تلك القنوات على غاية من الدصعوبةاألمر ال  كاليت ٓب ٬تد تعاكنان منها، ا١تؤسسات ذات العبلقة

                                                           
، 1998، تونس، ٣42تلة ْتوث كدراسات، اٖتاد إذاعات الدكؿ العربية، العدد  سلسلة بحوث ودراسات إذاعية،٣تموعة من الباحثُت،  -1

 .68ص
 .165، ص1999، مركز الدراسات السياسية كاالسًتاتيجية باألىراـ، القاىرة، التقرير االستراتيجي العربي -2
 .71، ص2000، مارس 182، بُت اإلعبلف كاإلعبلء، ٣تلة أكربا كالعرب، العدد اإلعالم العربي المعاصري، ٝتَت بلوؾ باش -3
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ـ 2000عاـ  إاٌل أنو سيكشف عما ٘تكن من رصد القنوات العربية كىي كما حددىا أياد شاكر الكرم ُب كتاب
 ٔب:إحرب احملرات الفضائية  تنقسم 

 احملرات التلفزيونية اٟتكومية. -1
 احملرات التلفزيونية ا٠تاصة "غَت اٟتكومية".   -2
 :علىاحملرات التلفزيونية اٟتكومية تقسم ك 

 فريقية:أوال: الدول العربية اإل
 مدصر: - أ

 ".ESCIكٔب "القناة الفضائية ا١تدصريةاأل* 
 ".2ESCالقناة الفضائية ا١تدصرية الثانية "* 
 ".NILE.tvقناة النيل الدكلية "* 
 قناة النيل للدراما.* 
 ".RTMا١تغرب: القناة الفضائية ا١تغربية "-ب
 ".TV7ونس: القناة الفضائية التونسية "ت-ج
 ".ALGERIAN.tvاٞتزائر: القناة الفضائية اٞتزائرية "-د
 ".T.M" ا١توريتانية:موريتانيا: القناة الفضائية -ىػ
 ".SODANالسوداف: القناة الفضائية السودانية: "-ك
 ".LIBYAليبيا: قناة اٞتماىَتية الفضائية: "-ز

 العربية: ثانيا: دول الخليج والجزيرة
 السعودية: - أ
 كٔب: "القناة الفضائية السعودية األSAUDI-1." 
 " :2القناة الفضائية السعودية الثانيةSAUDI-." 

 ".KTV":الكويت: القناة الفضائية الكويتية - ب
  :مارات العربية ا١تتحدةدكلة اإل-ج
 ".DUBAIقناة أبوظيب الفضائية "* 
 ".ABUDHABIقناة أبوظيب الفضائية "* 
 ".SHARJAHالشارقة الفضائية: " قناة* 
 ".AJMANقناة عجماف الفضائية "* 
 ".B.TVقناة البحرين الفضائية " :البحرين-د
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 " شبو رٝتية.JSCقرر: قناة اٞتزيرة الفضائية "-ىػ
 ". OMANعماف: قناة سلرنة مسقط كعماف الفضائية "-ك
 ".YAMANاليمن: القناة الفضائية اليمنية "-ز

 العربي: ثالثا: دول المشرق
 ".JTVردنية "ردف: القناة الفضائية األاأل - أ

 ".LBCلبناف: القناة الفضائية اللبنانية: " - ب
 ".SYRIAسوريا: القناة الفضائية السورية "-ج
 IRAQ."1العراؽ: قناة العراؽ الفضائية "-د

 أما المحطات التلفزيونية الخاصة فهي: 
 "لندف.MBCكسط "مركز تلفزيوف الشرؽ األ -1
 " العرب ركما.ARTزيوف "راديو كتلف -2
 " ركما.Orbitذاعية كالتلفزيونية "اإل أكربتشبكة  -3
 " لبناف.Future International" ا١تستقبل:تلفزيوف -4

ما يثَت الشٌك أف ىنالك قنوات مثل الشوتاييم" تبث أفبلمان عربية كتستعرض برامج عربية كبتقدٙب عريب من خبلؿ 
أم من الذم ٯتتلكها على كجو التحديد كإف ، فبل يعرؼ مدصدرىا من أين، رقنوات خاصة إاٌل أهنا ٣تهولة ا١تدصد

برا٣تها موجهة للعريب سيما كأهنا مشفرة أم ال تلتقط مباشرة إاٌل باشًتاؾ شهرم أكسنوم كما ىو اٟتاؿ مع قناة 
"Orbit"ك "art ن ألم شخص شًتاؾ فهي غَت مشفرة كٯتكأب إ"  كالقنوات اٟتكومية العربية عمومان ال ٖتتاج

جنبية غَت العربية ٯتكن أف كىناؾ أيضا من القنوات اٟتكومية األ، أف يلتقرها كيشاىدىا عرب جهاز "الستبليت"
عبلنات كا١تشاركات جنبية غَت اٟتكومية اليت تعتمد اإلبل ىناؾ بعض القنوات األ، شًتاؾايشاىدىا ا١تتفرج بغَت 

 ف يشاىدىا دكف اشًتاؾ.أيضا كٯتكن للمتلقي أ، شفرةا١تا٢تاتفية غَت 
فهي تتميز بسمات تندرج ، 2ٔب حد ما مضامُت تكاد تكوف متشاهبةإكالقنوات الفضائية العربية اٟتكومية ٖتمل  

كأىم تلك السمات  ، جنبيةيب كالذم يتميز بسمة ا١تواجهة للمحرات الفضائية األر الع االتدصإبمن ٝتات الواقع 
 عبلـ ُب جامعة دمشق ىي:اإلكما حددىا الدكتور أديب خضور أستاذ 

كُب ، عبلـ العريبأف القررية ىي أىم حقيقة ُب اإل، عبلـ العريب عموما برابعو القررميتميز اإل القطرية: -1
 عبلمي عمومان.كا٠تراب اإل، ا١تادة البشرية، مكاناتاٟتياة العربية" كتشمل القررية السياسات كاإل

 عبلمي العريب.للخراب اإلالسلروية: يزداد الرابع السلروم التمجيدم  -2

                                                           
 .84، ص1999، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، ب ط، عماف،2000حرب المحطات الفضائية عام إياد شاكر البكرم، -1
 .165، صمرجع سبق ذكرهالتقرير االسًتاتيجي العريب، -2
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األمر الذم ، عبلـ العريب ُب معظمو صورة موعوعية عن الواقععن الواقع كعن اٞتمهور: ال يقدـ اإل االبتعاد-3
األمر الذم ٬تعلو يزيد ُب عزلتو كال ، كما أنو ال يقيم كزنان كبَتان للجمهور،  ٔب ا١تدصداقية كالفعالياتإ٬تعلو يفتقر 

 1لو". يشكل ذلك مشكلة كبَتة
فيمكن أف  حرب احملرات الفضائية"2000 عاـأما مضامُت البث الفضائي العريب حسب ما كرد ُب كتاب "

 يأٌب:تتلخص فيما 
 الًتكيج للدكلة اليت ٘تتلك القناة كالنهضة اٟتضارية ُب الدكلة. -1
 ُب أكرب رقعة جغرافية.  االنتشارزيادة نسبة ا١تشاىدين للقناة من خبلؿ  -2
التكنولوجي الذم ٭تدث ُب أغلب البلداف ا١تتقدمة من خبلؿ الوجود على ساحة البث  مواكبة الترور -3

 الفضائي.
سبلمية بعدـ ترؾ ا١تشاىد العريب ا١توجود ُب ا٠تارج ٖتت سيررة كسائل حفظ كصيانة التقاليد العربية اإل -4
 د من الربامج العربية.جنبية منفردا بل تقدٙب لو اٞتيٌ عبلـ األاإل
عل قناة عربية تستقرب كل ا١تواطنُت العرب من خبلؿ طرح قضاياىم كاىتماماهتم كالتواصل عي ٨تو جالسٌ  -5

 معهم لتقدٙب الثقافة كالًتفيو ا١تناسب.
 توطيد أكاصر األخوة العربية من خبلؿ بناء جسر من التواصل مع ا١تشاىدين ُب الوطن العريب. -6
 سبلمية.يعة اإلا١تستوحاة من الشر  األخبلقيةااللتزاـ بالقيم كا١تبادئ  -7
 2عبلمي اٞتماىَتم.ٕتسيد ا٢توية الوطنية الثقافية العربية كاٟتفاظ على كحدهتا كطرح البديل الثقاُب كاإل-8

مكانية اليت ٭تملها البث الوافد من الدكؿ إف كاقع البث الفضائي العريب ُب بداية األلفية الثالثة ٓب ٭تمل بعد اإل
ٔب مساحات شاسعة إالرغم من أف البث الفضائي العريب يدصل ُب أغلب القنوات كركبية كالواليات ا١تتحدة على األ

رجاء أمن الكرة األرعية حيث إف أغلب القنوات العربية حاكلت كما زالت ٖتاكؿ أف يكوف ٢تا بثها منتشران ُب كل 
 ا١تعمورة.

نوات عربية متعددة كنشرىا نشاء قإٔب حد ما ُب استقراب ا١تتلقي العريب بإُب الواقع أف البث العريب أسهم 
إال أنو ُب نفس الوقت ٓب يكن الرادع ، 3تبث برامج عربية كأجنبية ُب كل أماكن كجود العرب ُب العآب تقريبان 

ذاعات العربية اإل اٖتادحدصائيات قاـ هبا متخدصدصوف ُب إالكاُب للبث الوافد كما ىو اٟتاؿ ُب ٥ترط لو فهناؾ 
جنبية من البث الوافد بل أف ىناؾ من يفضل ١تتلقُت العرب ما زالت تتابع الربامج األٔب أف ٣تاميع كثَتة من اإتشَت 

 جنبية على العربية لربيعة ا١تواد الفيلمية كالربا٣تية اليت تتفوؽ على ا١تادة العربية كالربا٣تية ُب البث العريب.القنوات األ
                                                           

القنوات الفضائية العربية، ا١تنظمة العربية  عن، دراسة منشورة مساىمة القنوات الفضائية العربية في صدر الغزو الثقافي األجنبير، أديب خضو  -1
، تونس،   .234، ص1998للًتبية كالثقافة كالعلـو

 .166، ص مرجع سبق ذكرهإياد شاكر البكرم،  -2
 .74، ص2001الثقافة األردنية، األردف، ب ط، ، كزارة ة ...والصورةالالرسفاركؽ أنيس جرار،  -3
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تم ُب كسب ا١تتلقُت كذلك من خبلؿ ٖتسُت إف كثَتان من القنوات الفضائية العربية غَت اٟتكومية باتت هت
طبيعة الربامج اليت تبثها فهناؾ قنوات كثَتة عربية بدأت تستخدـ أسلوب التخريط الربا٣تي الذم يستخدـ ُب 
البث الوافد كي تعمل على كسب أكرب عدد من ا١تتلقُت األمر الذم ٬تعل تلك القنوات أف تبث الربامج عديدة 

اقع ا١تتلقي العريب كىذا الشيء إ٪تا ىو انعكاس لتجنب ا٠تسارة ا١تادية اليت قد تلحق بالقناة ككثَتة كال تتبلءـ كك 
 1كىو ما جعل تلك القنوات أف تلتـز الوعع التجارم كتتقيد بو كي تتجنب ا٠تسائر ا١تادية.، الفضائية

ا١تشاىدين حىت أكرب عدد من  الجتذابٔب قياـ تنافس حاد بُت القنوات إأدل { التجارم}ىذا الوعع 
 .2تضمن القدر ا١تناسب من الدخل ا١تناسب

جنبية كبشكل ال ٤تدكد كخاؿ من الرقيب أفنرل أف على سبيل ا١تثاؿ أف قناة "الشوتاٙب" تبث برامج عربية ك 
نساف العريب كقيمو. فقد نشرت قناة الشوتاٙب" ُب ا١تفركض ُب بعض القنوات احمللية كالعربية اليت تراعي طبيعة اإل

ربعة أعلى  اشًتاكبل يزيدستمائة" فيلما ُب الشهر الواحد مقابل 600عبلنان تعرض فيو للمشًتؾ إىراـ ريدة األج
 باالشًتاؾكحتمان أف ىذا ا١تبلغ ا٠تاص، جنيهات مدصرية ُب اليـو الواحد بالنسبة للمتلقُت ُب ٚتهورية مدصر العربية

معٌت ذلك أف الشوتاٙب" تعرض للمتلقي كل ما يريد مقابل ك ، ىو مقارب ٔتبالغ االشًتاؾ ُب باقي الدكؿ العربية
ٔب أف تكوف ىذه القناة مستقربة لكل من يتمكن االشًتاؾ فيها كالواقع أف إاالشًتاؾ الذم يدفعو كىو ما يقود 

  3مبلغ قيمة االشًتاؾ ليس عسَتان على أغلب ا١تتلقُت األمر الذم جعل ىذه القناة تنافس باقي القنوات العربية
ٔب إفكاف ذكرنا أف ىذه القناة تعرض للمتلقي كل ما يرغب كيشتهي من مواد فيلمية ٤ترمة كغَت ٤ترمة كىو ما قاد 

خرل أف تنحى ىذا ا١تنحى كي ٖتقق كجودىا ُب مساحات البث الفضائي أف ٖتاكؿ  بعض القنوات العربية األ
شعر بشعور تلك القنوات األمر الذم شجعها ُب حىت أف القنوات اٟتكومية أيضا باتت ت، كتتجنب ا٠تسائر ا١تادية

 ف تراجع كاقع خررها الربا٣تية بغية كسب كاستقراب ا١تتلقُت.أ
إف البث الفضائي العريب اٟتكومي لبعض الدكؿ بدأ يرور ك٭تسن كاقعو من خبلؿ سلك طرؽ القنوات اليت 

اليت غالبان ما يرغى عليها آثار البث  تستقرب ا١تتلقُت كىو ما جعل تلك القنوات تقًتب من القنوات التجارية
جنيب يشمل حيث إف البث األ، جنبية كالذم كثَتان ما يتميز بأنو ال يتناسب كطبيعة ا١تشاىد العريبالفضائي األ

الكثَت من السمات اليت غالبان ما تكوف غَت متوائمة كأفكار العرب .كلعٌل أىم تلك السمات كما أكدتو ندكة 
 للوطن العريب تتمثل ُب شيوع القيم اآلتية:عبلمي اإل االخًتاؽ

مريكية تظهر ىذه السمة ُب كثَت من عماؿ الدرامية األا٠تضوع كا٠تنوع: حيث يبلحظ أف كثَتان من األ -1
 الشخدصيات كٖتاكؿ أف ٕتعل ىذه السمة حالة اعتيادية.

                                                           
 بتدصرؼ. 169-165، ص ص مرجع سبق ذكرهالتقرير االسًتاتيجي العريب،  -1
 .105، ص1999ب ط،  مدصر، ، ا٢تيئة ا١تدصرية العامة للكتاب،التلفزيون والمجتمعنسمة أٛتد البرريق،  -2
 .93-92، ص ص2005الفضائية، الدار الثقافية للنشر، ب ط، القاىرة،  ، عو١تت القنواتتقديم فيصل الياسريعبد الباسط سليماف،  -3
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ا١تثَتة ُب سَتة برل الفيلم من  عماؿ الدرامية ا١تغامرة كا١تشاىدركح ا١تغامرة كا١تقامرة: تعتمد العديد من األ -2
خبلؿ ا١تواقف ا٠ترَتة جدا كا٢تبوط با١تظلة من الرائرة بشكل طبيعي كالسقوط كالتسلق ٔتواقع مرتفعة ناىيك عن 

 هبار.ثارة كاإلإبراز مشاىد عديدة ١تقامرين لتربيعها باجملتمعات كغَتىا من مشاىد اإل
عبلـ  الت ُب اجملتمعات الغربية كقد أثارىا كسائل اإل": كىي صفة قدٯتة كانت كما ز Racismالعندصرية" -3

 كثَتان.
اإلٯتاف ْتكم النخوة أك الدصفوة: بأف ىناؾ شخدصيات ٦تيزة كأف تكوف خارقة كثاقبة مثل جيمس بوند أك  -4

مريكية اليت تظهر أهنا ذكية كسيدة ُب الرأم ككسيمة كتدافع عن اٟتق كغَتىا من رامبو" كغَتىا من الشخدصيات األ
فات ا١تميزة فبلبٌد أف تكوف تلك الشخدصيات ىي اليت تقود كىي اليت ٖتدد الدصواب كا٠ترأ لتكوف ُب بعد الدص

 صاحبة القرار.
ا١تادية: كىي أف تكوف ا١تادة أساس كل شيء أم أف تكوف اٟتياة مبنية على أسس النفع كالربح ا١تادم بأف  -5

 كالقيم السماكية. كالعمل الدصاّب من أجل ا١تبادئ لئلنسانيةليس ىناؾ كجود 
 عداء ُب اجملتمعات كالبٌد من مواجهتها كتدصنيفها.العدكانية: ترسيخ كجود األ -6
كا١تعآب  : إف إبراز الشخدصيات ا٠تارقة ذات ا١تواصفات ا١تميزة كإبراز التقنيات ا١تتقدمة جدان االهنزاميةالركح  -7

 1عند الشرؽ. زاـكاالهنحباط النادرة كالعمبلقة ُب جوانب ٤تددة فقط للغرب يولد اإل
 ٔب القدرات العقلية.إبدؿ الدعوة  كاالنفعاالتإبراز االستمتاع بالغرائز البشرية  الركمانسية: -8
قواـ كالتقاليد اليت تظهر سلبياهتا فقط ركح احملافظة كالتخلف كذلك من خبلؿ القيم كالتقاليد كاألعراؼ عند األ-9

 .ديثةاٟت تكوف معارعة كمتعاكسة مع التقاليد الغربية
كأف   اسًتاتيجيات القنوات الفضائية العربية أغلبها تعتمد التنافس من خبلؿ بثها أحدث الربامج كا١تواد الفيلمية

خبار كالربامج فهناؾ قنوات متخدصدصة على سبيل ا١تثاؿ ببث األ، القنوات العربية تتباين ُب طبيعة الربامج اليت تبثها
خرل تبث أفبلمان سينمائية تلفزية كأخريات أكقنوات ، " كقناة اٞتزيرةANNخبار العربية"السياسية مثل شبكة األ

إال أنو بشكل عاـ القنوات اٟتكومية ، كا١تنوعات فقط كاألغا٘ب،  لبث الرياعية كلبث برامج متعددة كمتنوعة
تقيد بتلك بشركط عديدة ُب الربامج اليت تبثها ُب الوقت الذم يبلحظ فيو أف القنوات ا٠تاصة غَت اٟتكومية الت

 .2حياف كىو ما قاد أف تكوف القنوات متباينة ُب استقراب ا١تشاىدينالشركط ُب أغلب األ
ة ا١تنافسة على اجتذاب ا١تشاىد العريب ١تشاىدة القنوات الفضائية قد ساعد على تروير ا٠تدمة الربا٣تية كال إف حدٌ 

خبار ُب كل أ٨تاء قررية اليت تعمل على تغرية األخبار كما ىو اٟتاؿ ُب قناة اٞتزيرة السيما ُب ٣تاؿ تغرية األ
ككذلك ىو اٟتاؿ مع مركز تلفزيوف الشرؽ ، خبار بالعآبالعآب من خبلؿ نشر مراسلُت كموفدين متابعُت لؤل

                                                           
 .96-95، ص صالمرجع نفسوعبد الباسط سليماف،  -1
 .248-247، ص ص مرجع سبق ذكرهأديب خضر،  -2
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خبار بشكل تُت تعمبلف بنفس ا١تبدأ ُب تغرية األل" الANN خبار العربية "" أك شبكة األmbcكسط "األ
 لعريب.سريع كمباشر للمشاىد ا

رساؿ با١تنتج التلفزيو٘ب ٔب أف أكثر القنوات الفضائية العربية تعا٘ب من )عجز ُب تغرية ساعات اإلإتشَت ا١تدصادر 
بالربامج  االستعانةٔب إكما اعررت أغلب القنوات الفضائية العربية ،  احمللي ألسباب اقتدصادية أك فنية أك بشرية(

سبلمية كا٠ترط التنموية ٖتملو من قيم كمفاىيم متعارعة مع البيئة العربية كاإلبكل أنواعها ٔتا ، كاألكركبيةمريكية األ
 عبلمية الوطنية.اإل كاالحتياجات

جنبية "١تشاىدة ما ال تعرعو القنوات العربية لقد أكدت الدراسات على أف اٞتمهور العريب يقبل على القنوات األ
ٔب الكثَت من الربامج إوثيقية كثقافية" فالقنوات العربية تفتقر من أفبلـ كمنوعات موسيقية كبرامج رياعية كعلمية كت

أف ا١تشاىد العريب على كفق الدراسات اليت أجريت تشَت ، جنبيةمن حيث النوعية كالكمية با١توازنة مع القنوات األ
 .نية(ٔب أف رغبتو ُب مشاىدة القنوات العربية من أجل )ا١تسلسبلت كا١تنوعات كالربامج الثقافية كالديإ

كانربلقان من ذلك اٗتذت العديد من القنوات العربية ا٠تاصة "غَت اٟتكومية" هنج القنوات اٟتكومية 
سيما كأهنا تنفق أمواالن طائلة على ، أكرب عدد من ا١تشاىدين الستقرابجنبية ُب بث الربامج بأسلوب ناجح األ

عقبت أت اليت تزايد أعدادىا ُب اٟتقبة اليت تأمُت البث الفضائي ا٠تاص بالقنوات كذلك للدصمود أماـ القنوا
 اٞتمهور من القنوات السابقة. باستقراباأللفية الثانية كاليت هتدد 

قمار الدصناعية بات من األمور اليت تثَت القنوات الفضائية العربية ْتكم إف مرحلة البث الفضائي عرب األ
يونية العربية للتنسيق بُت القنوات العربية ُب مرحلة البث ٔب أف تسعى ٥تتلف ا١تؤسسات التلفز إتزايدىا ا١تستمر كىو 

رب عقمار الدصناعية "فقد أصبحت مسألة التنسيق بُت القنوات التلفزيونية العربية ُب مرحلة البث الفضائي عرب األ
 كاٖتاد عبلـ العريبعبلـ العرب كاللجنة الدائمة لئلمن قبل ٣تلس كزراء اإل االىتماـقمار الدصناعية ُب صدارة األ

 1ذاعات الدكؿ العربية ك٥تتلف ا١تؤسسات التلفزيونية العربية".إ
كالقنوات الفضائية العربية بشكل عاـ رغم اىتمامها كحرصها ُب توفَت تقنيات البث ٓب ٖتقق ما خررت لو 

ية ١تا للبث ُب تقدٙب أعماؿ مناف االستعماؿساءت أحيث أهنا ، يدصاؿ صورة العريب للخارج بالشكل األمثلإُب 
مكانيات ا١تادية اإل{ عربا كمسلمُت}ض اهلل لنا د ذلك قوؿ فاركؽ أنيس جرار )عندما قيٌ عهدت لو كقد أكٌ 

صورتنا بأنقى  إيدصاؿكىي احملرات القادرة على ، رجاء الوطن كُب أ٨تاء ا١تعمورةأالوفَتة لقيم احملرات الفضائية ُب 
ؿ برامج مدركسة جيدة ٗتاطب العقل كالوجداف الغريب ٔب اجملتمعات الغربية ببث مباشر من خبلإما ٯتكن 

 باألردفعبلـ ُب جامعة الَتموؾ كلعٌل ما أكرده أستاذ اإل، 2أسأنا استعماؿ ىذه احملرات الفضائية(، ٔتدصداقية كثقة
الدكتور عدصاـ سليماف ا١توسى" يؤكد تلك اٟتقيقة ُب كصف الفضائيات العربية عندما قاؿ: )ىناؾ إٚتاع بُت 

                                                           
 .70-69ص ، صالمرجع نفسو -1
 .15، صمرجع سبق ذكرهفاركؽ جرار،  -2
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ا ردنية على توجيو النقد للمحرات الفضائية العربية على أساس أهنٌ من كتاب األعمدة الدصحفية اليومية األ عدد
ة كافية على تأسيس ىذه احملرات منذ بل بعد أف مرت مدٌ ، أت ىذا النقد فجأةيكٓب ، ٥تيبة لآلماؿ كالتوقعات

 1."نوا آراءىموً كى لكي يي  مرلع التسعينات "من القرف العشرين"٦تا أتاح فرصة كافية ٢تؤالء
اكلؤلسفلم تتجاكز الرابع سبلمية إال أهنٌ قرار العربية كاإللقد انتشرت احملرات الفضائية العربية ُب معظم األ
حيث أهنا ما تزاؿ تبث برامج تلفزيونية ٖتمل نفس ، احمللي ُب بث برا٣تها كالسيما القنوات الفضائية اٟتكومية

نتاج الربامج ذات الرابع إكتيسرىا ُب ، التقنية العا١تية امتبلكهاعلى الرغم من  ا١تضامُت ذات الرابع احمللي
كىو ما جعل ا١تتلقي العريب يفضل مشاىدة ما تبثو القنوات الفضائية الغربية )الفضائيات العربية ٓب ، الفضائي كبثها

من خبلؿ ، ت ُب البلداف الغربيةتعمل حىت اآلف على ٖتسُت صورة العريب ا١تسلم اليت بنيت خبلؿ عقود كثَتة مض
كٓب يتجاكز دكرىا حىت اآلف دكر التلفزيوف احمللي إال من حيث زيادة الرقعة اليت ، بث مباشر مدركس للعآب العريب

 سبلمية ٤ترات فضائية ينرلق هبا من قلب العآب العريبقرار العربية كاإلنعم لقد أصبح لدل األ، بثها إليهايدصل 
 .2لكن القائمُت على تلك الفضائيات ٓب يعملوا على استخدامها بالرريقة األمثل(د ك كىذا ترور جيٌ 

 ثالثا: القنوات اإلخبارية العالمية والعربية
ٔب إنشاء فضائيات خاصة بشقيها الوطٍت أك باألحرل إ، العربية اإلعبلـقبل أف تتجو أجهزة كمؤسسات 

ريب كرٔتا كاف من ا١تناسب استهبلؿ ىذا بلمحة تارٮتية اٟتكومي كا٠تاص سيررت قنوات أجنبية على الفضاء الع
 ا١تتخدصدصة اليت تستقبلها ا١تنرقة العربية. اإلخباريةاألجنبيةعن الشبكات 

 أ. القنوات اإلخبارية العالمية
1-CNN: كتسيرر  اإلخباريةُب أتبلنتا ككانت الرائدة بُت الشبكات ، ـ1980شبكة أمريكية أنشئت عاـ

منها ُب  20ٙب كارنر" يفوؽ عدد العاملُت هبا أربعة آالؼ موظف ك٢تا أربعوف مكتبان أكثر من عليها ٣تموعة "تا
 كاأل١تانيةكاالسبانية كالًتكية  باإل٧تليزيةا٠تارج "كسي إف إف انًتناشوناؿ" ا١تتفرعة عن "سي إف إف بواس إيو" تبث 

 3مائيت بلد.كتبث ُب أكثر من  كاإلعبلناتك٘توؿ سي إف إف بواسرة االشًتاكات 
2-BBC: الربيرانية" توظف  اإلذاعة"ىيئة  إدارةكيسيرر عليها ٣تلس ، ـ1991شبكة بريرانية أنشئت عاـ

كمن ا١تقرر أف تفتح شبكة بالعربية ىي "يب يب ، مليوف منزؿ270ٔب باإلنكليزيةإمكتبان كتبث 58مراسبلن ك٢تا250
 ـ.2008رابيك تلفجُت"أسي 

3-"M.S.N.B.C:" تسيرر عليها شركتا مايكركسوفت كأف يب سي ـ 1996ة أنشئت عاـشبكة أمريكي
 .كاإلعبلناتك٘توؿ بواسرة االشًتاكات  باإلنكليزيةبونيفرساؿ نيوز" كىي تبث 

                                                           
 .30، ص1999، أبريل، ٣20تلة ا١تشرؽ اإلعبلمي، األردف، العدد أين؟، إلى .الفضائيات العربية.عدصاـ سليماف ا١توسى،  -1
 .28، صمرجع سبق ذكرهفاركؽ أنيس جرار،  -2

3
-Pires Robinson.The CNN Effect, The Myth Of News Foreign Policy And intervention, London, Routludge, 

2002.p.72. 
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4-FOX: كتسيرر عليها شركة نيوز كورب "٣تموعة موردكؾ" كىي  ـ 1996شبكة أمريكية أنشئت عاـ
 .باإل٧تليزيةُب باقي العآب كتبث  6دة كمكتبا ُب الواليات ا١تتح11شخدصان ك٢تا1250توظف 

5-EURO News:  شبكة تلفزيونية عامة أكركبية يعمل 19كتشرؼ عليها  1993كركبية أنشئت أشبكة
صحفيا ُب مقر ليوف ك٢تا مكتب ُب برككسل كتبث لغات ىي االنكليزية كالفرنسية 160موظفا بينهم 250فيها 

 مليوف منزؿ.185ٔب إسبانية كالركسية كااليرالية كالربتغالية كاال كاأل١تانية
6-TV mond:  كتبث برامج متنوعة كعامة كيتقاسم رأٝتا٢تا عدد من  1994شبكة فرنكوفونية أنشئت

 ا١ترئي كا١تسموع. لئلعبلـاجملموعات العامة الفرنسية كالكندية كالبلجيكية كالسويسرية 
ٔب إكتًتجم برا٣تها ، رأٝتا٢تامن  47% .38ة اليت ٘تلك"كا١تساىم الرئيس فيها ىو ىيئة التلفزيوف العامة الفرنسي

 مليوف منزؿ .160عشر لغات كتبث ٟتوإب 
صحاُب ُب بوف "ا١تقر" 1500كالتلفزيوف ٨تو  اإلذاعةتوظف وتلفزيون(:  إذاعةدويتشي فيلي ) األلمانية -7

فضبل عن  باأل١تانيةلعآب مكاتب ُب ا٠تارج "برككسل كموسكو ككاشنرن" كتبث دكيتشي فيلي ُب ا03كبرلُت ك
 1لغة.ثبلثُت ا٠تدمة العربية ك٨تو 

ٖتاكؿ  Euro Newsللػػػػػ متشاهبةCANٖتت اسم  2000انرلقت من آسيا عاـ: اإلخباريةقناة آسيا -8
كيقع مقرىا ُب سنغافورة كتسعى ، العا١تية األحداثٔب جانب إ، اآلسيوية لؤلحداثتقدٙب كجهة النظر اآلسيوية 

"اليت ظهرت ُب التسعينات STARكقد جاءت بعد قناة " 2، العا١تية الكربل اإلخباريةا٠تدمات  للتنافس مع
 ككانت تبث من ىونغ كونغ".

ٔب أمريكا إـ ناطقة باللغة اال٧تليزية كموجهة 12/12/2005انرلقت ُب : اإلخباريةقناة روسيا اليوم -9
ا٠تدمة العربية ـ 2007كانرلقت ُب مايو  3، اليا كنيوزلنداكاسًت  كإفريقياكآسيا  كأكركباالشمالية ككندا كا١تكسيك 

باسم ركسيا اليـو كاستهلت البث ٓترب ٤تادثة ىاتفية بُت الرئيس الركسي فبلدٯتَت بوتُت كالرئيس ا١تدصرم حسٍت 
 مبارؾ.

ة بالتساكم ىيئة التلفزيوف الفرنسي العامة ك٣تموع اتسيرر عليه الرأٝتاؿفرنسية  :France 24شبكة -10
جنسية كتبث بالفرنسية كاال٧تليزية كبدأت منتدصف 25صحافيا من أكثر 170" ا٠تاصة كتوظف 1"ٌب أؼ
 ساعات يوميا. أربعٔب إبث خدمة باللغة العربية تدصل -2007

                                                           
 

، 2003، ترٚتة: حسٍت ندصر، عبد اهلل الكندم، دار الكتاب اٞتامعي، ب ط، ات واالتجاىات والملكيةاإلعالم الدولي النظريتوماس ماكفيل،  -1
 .96ص
.224، ص المرجع نفسوتوماس ماكفيل،  - 2

 

،  رسالة ماجستَت، دوافع استخدام الصفة الثقافية للوسائل اإلعالمية المتخصصة واالشباعات المتحققة لهم ٧تبلء عبد اٟتميد فهمي ٚتاؿ، -3
 .96، ص2006كلية اإلعبلـ، جامعة القاىرة، القاىرة، 
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 العربية:في المنطقة  اإلخباريةثانيا: خريطة الفضائيات 
كأخرل ٦تلوكة ، ٔب شبكات ٦تلوكة للدكلةإ ٔب تقسيم ا١تتخدصدصات العربية الفضائيةإلعل من ا١تناسب أف نشَت  

 لؤلفراد أك رجاؿ أعماؿ أك ىيئات غَت حكومية كٔتعٌت آخر ملكية خاصة.
 متخصصة: إخباريةقنوات تلفزيونية -1
 .ALJAZERAشبكة اٞتزيرة -
 .Nile News"النيل لؤلخبار"  اإلخباريةقناة مدصر -
 .اإلخباريةقناة العربية -
 وف العربية.شبكة التلفزي ANNقناة -
 السعودية. اإلخباريةقناة -
 الفضائية. اإلخباريةقناة اجملد -
 قناة اجملد الوثائقية.-
 قناة ميدم سات".-
 أجنبية ناطقة بالعربية: إخباريةفضائيات -2
 ا١توجهة للمنرقة العربية. األمريكيةقناة اٟترة -
 .24قناة فرنسا -
 .اإليرانيةقناة العآب -
 من لندف. اإلخباريةANBقناة -
-.  ا٠تدمة العربية لقناة ركسيا اليـو
 العربية. BBCتلفزيوف -
 اإلخباريةالعربية:القنوات  أ.

لكي يتجاكز ىذا اإلرساؿ نراؽ اٟتدكد اٞتغرافية ، ىي ٤ترات تلفزيونية تبث إرسا٢تا عرب األقمار االصرناعية
ة خاصة الستقباؿ كالتقاط اإلشارات حيث ٯتكن استقبالو ُب دكؿ كمناطق أخرل عرب أجهز ، لدكلة اإلرساؿ

االستقباؿ  أجهزةىوت بَتد( كغَتىا من األقمار عرب ، نايل سات، الوافدة عرب األقمار االصرناعية مثل )عربسات
 1كىي تشمل قنوات تلفزيونية عربية كأجنبية.، كاألطباؽ البلقرة

                                                           

.27، ص 2005، 2، العريب للنشر كالتوزيع، طالفضائيات وقادة الرأي العاميد، عىناء الس - 1 
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 يظل متابعة لربا٣تها على مدار اليـو كهتدؼ ىذه احملرات التلفزيونية إٔب جذب ا١تشاىد كاالحتفاظ بو حىت
كلذلك تعمل ىذه احملرات على تقدٙب نوعيات ٥تتلفة من الربامج كا١تضامُت نتفق مع حاجات كرغبات اٞتمهور 

 1ا١تشاىد.
١تلكية  أنواعكمع ىذا الكم ا١تتزايد للقنوات الفضائية العربية حسب الدكتور سامي الشريف الذم ميز بُت ٜتسة 

 كمدصادر ٘تويلها: ىذه القنوات
 قنوات فضائية عربية حكومية تعتمد على الدعم من ميزانية الدكلة. -1
قنوات فضائية عربية خاصة تعتمد على ٘تويل من القراع ا٠تاصبشكل مباشر كىي نوعاف: قنوات تعتمد  -2

عرب  كقنوات تعتمد على دعم رجاؿ األعماؿ إعافة لررحها لبلكتتاب، على ٘تويل رجاؿ األعماؿ بشكل فردم
 كىذا ما ٬تعل الفضائيات العربية ا١تشار إليها مشركعات استثمارية فعلية.، أسهم تررح غالبا ُب البورصات

إعافة إٔب اٟتكومات اليت ٘تنحًتاخيص ، القنوات الفضائية العربية اليت كثق ُب ٘تويلها القراع ا٠تاص بنسبة -3
 توديوىات كالتسهيبلت اإلنتاجية.كتسهل عملها كتقدـ ٢تا خدمات ٥تتلفة كاالس، تلك القنوات

قنوات فضائية يدخل فيها رأس ا١تاؿ العريب ا٠تاص مع بعض الشركات كاٞتهات األجنبية كما ُب  -4
 بعضالقنوات ا١تغرب العريب

 فضائية موجهة باللغة العربية كاليت غالبا ما ٗتضع لتمويل األجنبية مثلما ىو اٟتاؿ مع قناةت قنوا -5
 2.اٟترة

 ألنواعها كتقسم إٔب ما يلي: اقطبنوات الفضائية العربية كىناكتقسيمللق 
ك٦تا يستدعي االنتباه تزايد أعداد النشرات ا١تفتوحة ُب ستة ٣تاالت ، مفتوحة كمشفرة، قنوات عامة كمتخدصدصة

 كأدی ظهور القنوات الفضائية العربيةا١تتخدصدصة ُب، األخبار(، الرياعية كالتعليم، الدين، الدراما، ىي )األغا٘ب
كحقق استفادة كبَتة من ، ٣تاؿ ٤تدد إٔب إتاحة فرص كبَتة ٠تدمة األىداؼ اإلخبارية كالثقافية كالتعليمية كالرياعية

 3التكنولوجيا عن طريق نقل األحداث ا١تختلفة ٟتظة بلحظة. 
رب كليس نقل خة للفالقنوات اإلخبارية ا١تتخدصدصة مثبل تتميز ٔتعاٞتتها الشاملة كالعميقة لؤلحداث مع تغرية كامل

كأحيانا صناع  تبُت جليا ُب الرابع التحليلي لؤلخبار من خبلؿ استضافة ا٠ترباءيكىذا ، ا٠ترب فقط كما ُب السابق
كيأٌب االىتماـ ، القرار ُب إطار ٤تاكلة التقدٙب معاٞتة متوازنة للعرض اإلخبارم رغبة ُب تقدٯتو بشكل جديد كمتميز

الذم  ،التنافس على اجتذاب اٞتمهور إطاريات اإلخبارية العربية ا١تتخدصدصة ُب بتروير ا١تنح اإلخبارم ُب الفضائ

                                                           
1  - Raymond L. Caroll, Donald M. Devis, Electronic Media Programming: Strategies and Decision Making, 

USA, Mc Grow Hill, inc, 1993.p233. 
.303-302، ص ص2004دار النهضة العربية، القاىرة، ب ط، الفضائيات العربية "رؤية نقدية"، سامي الشريف،  - 2

 

دور نشرات األخبار في القنوات الفضائية العربية في تركيب أولويات الجمهور المصري نحو القضايا المصرية  د،بعالف عدٕب طعاى هن -3
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يتابع احملرات اإلخبارية كأحد مدصادر إشباع حاجاتو كاىتماماتو ا١تعرفية كبذلكتكوف ىذه الفضائيات قدمت إطارا 
ُب تدعيم عبلقة إلىجانب مساعدتو ، مرجعية كمعلوماتية لؤلحداث يساىم ُب تدعيم كتوثيق معلومات اٞتمهور

كما أهنا ،  باألنشرة السياسية القائمة ُب اجملتمعوتدعيم مشاركتو فيها حاطتو علمان إالفرد باألحداث ا١تختلفة ك 
 1تساعد ُب فهم ما ٭تدث ُب العآب ا٠تارجي من أحداث ككقائع.

الصرناعيةأصبحت كبناء على ىذا الواقع االتدصإب اٞتديد الذم أفرزتو ثورة االتدصاالت كتقنية األقمار ا
كالذم يتميز بقدرتو على توصيل الرسائل إٔب ٚتهورعريض ، الفضائيات أحد أىم كسائل االتدصاؿ اٞتماىَتم

حيث تدصلهم الرسالة ُب اللحظةنفسها ، متباين االٕتاىات كا١تستويات كاألفراد غَت معركفُت للقائم باالتدصاؿ
 2.ة إتاىات كأ٪تاط من السلوؾ غَت موجود أصبلمع مقدرة على خلق رأم عاـ كعلى تنمي، كبسرعة مدىشة

كهبذا تدخل الفضائيات ُب إطار ما ، كتساىم كسائل اإلعبلـ برريقة غَت مباشرة فيالتأثَت على السلوؾ
ْتيث يتعدل ا١تستهدفُت من قبل ، حيث يشَت مدصرلح اإلعبلمالدكٕب تداكؿ عرب اٟتدكد، يعرؼ باإلعبلـ الدكٕب

فهو عبارة عن اتدصاؿ بُت أمم كدكؿ ٥تتلفة عرب ، نراؽ الدكلة الواحدة أك الشعب الواحدىذا النوع من اإلعبلـ 
مثلما عمدت  3، كىو ٖترؾ الرسائل اإلعبلمية عرب اٟتدكد بُت اثنُت أك أكثر من األنظمة الثقافية ا١تختلفة، اٟتدكد

قامتاحملرات العربية كتوزعت بُت ىذين ، القنوات األجنبية السباقة إٔب ا٠تدمات اجملانية كا٠تدمات ا١تدفوعة األجر
يدخل عمنها معظمالقنوات الفضائية اٟتكومية ككثَت من ، النوعُت فهناؾ ُب ا١تنرقة قنوات ٣تانية عامة

إلعافة قنوات فضائية عربية مشفرة تعتمد على تقدٯتخدمات نوعية متخدصدصة ذات مستول ، الفضائيات ا٠تاصة
 مقابل أجر معلومات كهبذا ٖتقق عائدة مادية كٚتهور خاص هبا.عاؿ ٖتتكر بث األحداث كالربامج 

إف فكرة تشفَت القنوات خلق فجوات معرفية كإعبلمية كاجتماعية بُت ا١تشاىدين تضاؼ إٔب 
من خبلؿ احتكار بعضها لتغرية األحداث ا١تهمة ، بُت فئات اٞتمهور العريب -٣تموعالفجوات العميقة 

كبدأ استغبلؿ فكرة االحتكار كالتشفَت ُب الوطن العريب حىت خبلؿ )كرة القدـ(  ،كحرماننظَتهتا من حق تغريتو
ا٠تاصة مع االٖتاد  ARTػػػػػت قناة القتفإذا، ٦تاسبب حالة من االستياء الشعيب ٕتاه بعض القنوات العربية

كأصبح االشًتاؾ  2005ُب قارة آسياحىت بداية عاـ  ك)الفيفا( على احتكار بث كنقل كقائع ا١تباريات، اآلسيوم
 4ُب القنوات ا١تشفرة شكبل من أشكاؿ التميز االجتماعي ُب بعض البلداف العربية.

مع ازدياد عدد الفضائيات العربية ازدادت حدة ا١تنافسة بُت ىذه القنوات هبدؼ جذب أكرب عدد من 
كاستراعت أف تكوف ٢تا ، ىنالك بعض الفضائيات ٧تحت ُب كسب اٞتمهور العريب كنالت ا١تدصداقية، ا١تشاىدين

                                                           
1  - ChrisBerker, Global Television, an introduction, USA: Lawa University Press, 1999.P83. 

 ،يمي"دراسة مقارنة بالتطبيق على قناتي الجزيرة والمنار"دور الفضائيات العربية في تشكيل الرأي العام اإلقل ياسر ٤تجوب ٤تمد اٟتسُت، -2
 ،  .33ص ، 2008رسالة دكتوراه غَت منشورة،قسم اإلذاعة كالتلفزيوف، كلية اإلعبلـ، جامعة أـ درماف، اإلسبلمية، ا٠ترطـو

.309ص ،مرجع سبق ذكره ملفُت ؿ. ديلفَت، ساندرا بوؿ رككيش، - 3
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كما بقيت بعض القنوات الفضائية ُب دائرة ،  قاعدة ٚتاىَتية عريضة داخل البلداف العربية أك ُب دكؿ ا١تهجر
كٓب تعد من كوهنا إعادة بث للقناة األرعية لدك٢تم كخيبت آماؿ مواطنيها بتمسكها بشكل التقليدم ، احمللية

 احمللي.
فا١تتابعللقنوات الفضائية العربية على ، واجدا على الساحة الفضائية ليس إالمعظم القنوات الفضائية ترٚتت ت

تسعى إٔب ٖتقيقها بالرغم من  أكأىداؼ اسًتاتيجيةال ٬تد فلسفة ٤تددة ٖتكم أداءعملها ، اختبلؼ توجهاهتا
على كلكن ال تلمس ذلك بشكل كاقعي حىت أف بعضالقنوات ال تقول ، ٖتديد ىذه القنوات جملموعة أىداؼ

 1.ملء ساعات إرسا٢تا إال بإنتاج مستورد ال يعرب عن ىويتها كال يعكس ثقافة ٣تتمعها
إذ أف ىذا الكم ا٢تائل من ، كبالفعل كاجهت الفضائيات العربية مشكلة اإلنتاج التلفزيو٘ب بعد انربلقها

نولوجيا ا١تتقدمة ُب من ٯتلك التك ،2بث سنوياألف  219الفضائيات السابح ُب الفضاء ٭تتاج إٔب ما يقارب 
كحسب تقرير ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو ، ٣تاؿ االتدصاؿ ىو الذم ٯتلك أداة السيررة الثقافية كالفكرية

الدكؿ  أسواؽيشَت إٔب أف التقنيات ا١تستعملة لدل الدكؿ العربية ىي من احدث ما ىو متوافر ُب ، اليونسكو(
فمن ا١تفًتض أف يكوف ، جد مشكلة ُب التقنيات كإ٪تا ا١تشكلة ُب اإلنتاج الفكرمٔتعٌت أنو ال تو ، االصرناعية

كترل الباحثة أف ذلك ٯتكن أف يأٌب من خبلؿ تشجيع الشباب العريب ، اإلنتاج العريب يغري كل ساعات البث
كليات   خاصةكأف، ا١توىوب على تقدٙب أفكار جديدة كتبٌت ىذه األفكار كتنفيذىا بعد إعدادىم بشكل جيد

كهبذا نكوف ، اإلعبلـ ُب الوطن العريب ٗترج اآلالؼ من الربلب كال ٬تدكف فرصة للعمل ُب اجملاالإلعبلمي
كمن جهة ثانية ساىم ، استفدنا من جانبُت اٞتانب األكؿ حققنا معادلة اإلنتاج التلفزيو٘ب بكوادر كأفكاركطنية

 جامعيا كعاطل عن العمل من خبلؿ إعرائهم الفرصةالقراع اإلعبلمي الفضائي ُب حل مشكلة الشباب ا١تؤىل 
 خاصة كأف ظهور القنوات الفضائية على ا١تستول ا١تهٍت يترلب زيادةعدد العاملُت.

 كيقسم البعض فضائيات القراع ا٠تاصوفقا لؤلسلوب ا١تتبع ُب اإلنتاج إٔب نوعُت ٫تا:
 تاج ما تريده.. قنوات فضائية أقامت ٢تا مراكز إنتاج خاصة تتؤب بنفسها إن1
. قنوات فضائية اعتمدت على مبدأ ا١تنتج ا١تنفذ أم أهنا تكلف مؤسسات أك شركات خاصة باإلنتاج ٢تاك١تا  2

ٞتأت أغلب ىذه القنوات الفضائيةإٔب األفبلـ ، كانت ىذه األساليب غَت كافية ١تلء ساعات اإلرساؿ الرويلة
موعة من برامج ا١تسابقات اليت تبثعلى ا٢تواء كالًتكيزعلى إنتاج كتقدٙب ٣ت، العربية كاألجنبية القدٯتة بشكل متكرر

 كتقدٙب خدمة إخبارية متميزة.

                                                           
 (39ص  ،2004دار النهضة العربية، القاىرة، ب ط،  الفضائيات العربية "رؤية نقدية"، سامي الشريف، -1

، أيًتؾ للرباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة، هجية التحليل الثقافي"الثقافة العربية والفضائيات "رؤية إعالمية من منظور من أمُت سعيد عبد الغٍت، -2
 .151، ص 2003 ب ط،
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أـ أف ، السؤاؿ الذم يررح نفسو ىل القنوات الفضائية تنرلق فقط كمشركع ٕتارم رْتي كسوؽ إعبل٘ب رائج؟
معها أخراركٖتديات جديدة ىذه القنوات ٢تا سياسات كاعحة تواجو هبا آثار ا١تتغَتات الدكلية اليت ٛتلت 

كتدصدير ، اندرجت ٖتت احملاكالت الغربية كاألمريكية الساعية إٔب إععاؼ كهتميش دكر البث الفضائي العريب
يرل سامي الشريف أف الغالبية العظمي من القنوات 1الربامج اليت تفقد ا٢توية العربية كا١تقومات اليت تنرلق منها ؟. 

ا بغرض ٖتقيق األرباح بشكل أساسي كىذا ما أتاح الفرصة لرجاؿ األعماؿ الفضائية ا٠تاصة جاء إنشاؤى
كا١تستثمرين لدخوؿ ميداف االستثمار ُب الفضاء من غَت ذكم التخدصص أك ا٠تربات السابقة ُب ٣تاؿ العمل 

وية كمنرلقات ىذىالقنوات ٖتقيق أكرب قدر من الربح بعيدا عن فكرة الدفاع عن ا٢ت، التلفزيو٘ب أك اإلعبلمي
 كبالتإب ٓب تكن ىناؾ أم ٤تاكالت للتعاكف كالتنسيق.، كٛتاية الثقافة

معظم القنوات العربية تبعا لرغبة ٦توليها من رجاؿ األعماؿ نأت بنفسها عن الدصراعات السياسية ك١تتقدـ مضامُت 
إٔب االٕتاه إٔب  إال أف الترورات اليت شهدهتا ا١تنرقة العربية دفعت القراعا٠تاص، إعبلمية ذات بعد سياسي

إطبلؽ عدة قنوات إخبارية متخدصدصة لتليب احتياجات ا١تشاىدين العرب ُب كل مكاف كسرعاف ما حققت ىذه 
٦تا أعراىا ، القنوات ٧تاحات متبلحقة اعتمادا على التقنية العالية اليت ٘تلكها ّتانب ٖتررىا من السيررة اٟتكومية

 الرٝتي. كإعبلمهااتبعيدا عن ا١تواقف ا١تتحفظة للحكومات العربية فرصة ١تعاٞتة العديد من القضايا كا١توعوع
كىذا كفر ، اٟتكومياتبوصيفاهتا كمن ٦تيزات القنوات الفضائية العربية ا٠تاصة ٘تتعها بقدر أكرب من اٟترية مقارنة 

ئل اإلعبلـ الذين خنقتهم أحاديةالرأم ُب كسا، ٢تا قاعدة شعبية أكرب كدرجة مدصداقية لدل ا١تشاىدين العرب
إال أف ا١تتتبع ٢تذه القنواتوكيفية معاٞتتها لبعض القضايا يستريع ، اٟتكومية كالرقابة ا١تفركعة على اإلعبلـ اٟتكومي

  فا١تتابع لقناة اٞتزيرة ككيفية معاٞتتها اإلخبارية للقضايا العربية، أف يتبُت بسهولة ىوية ىذه القناة كتوجهها
خاصة أهنا تستريع أف ٘تيز بوعوح ا٨تيازىا بشكل ، ُب طرح الرأم كالرأم اآلخر راطيةكالدٯتقيستشعر أجواء اٟترية 

كا١تتابع لربامج كتوجهات القنوات العربية ا٠تاصة كالسيما ، أك بآخر لآلراء ك١تواقف ككجهات النظر السعودية
كلت بشكل مستمر إخفاء اإلخبارية منها يستريع على الفور أف ٭تدد اٞتهاتالرٝتية اليت تقف كراءىا مهما حا

 ذلك.
فمثبل ىناؾ تشاهبواعح بُت قناة ، كما تتجو بعض الفضائيات العربية إٔب تقليد األجنبية ُب إعداد كتقدٙب برا٣تها

كمن خبللبعض ا١تقارنة بُت ىذه الربامج ، األمريكية ُب تغرية األخبار كُب برا٣تهم اٟتوارية CNNاٞتزيرة كشبكة 
( الذم يقدمها١تعلق األمريكي )الرم كينج( Cross fire مقدمة ىذه الربامج )نستريع أف نلحظ ذلك كُب

  بينما يظهر الربنامج نفسو ُب قناة اٞتزيرة باسم )االٕتاىا١تعاكس( اليت يقدمو د.فيدصل القاسم، CNNلشبكة 
يقدمو األمريكي  الذم كىو نسخو مقلدة من برنامج )كبل الوجهُت(، أما الربنامج الثا٘ب الذم يقدمو سامي حداد

                                                           
 .152، ص المرجع نفسو، سعيد عبد الغٍت أمُت -1
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كلكن من أجل البحث عن   كىذا ليس لبلنتقاص من قيمة ىذه الربامج CNNػػػجيسي جاكسوف لشبكة ال
أساليب كأفكار جديدة كمشوقة لكسب ثقة ا١تشاىد العريب كجذهبوذات التكرار ُب األفكار ٕتده بُت القنوات 

ك٬تب أف تكوف غاية اإلعبلـ   كار كا١تضامُتالعربية بعضها البعض مع اختبلؼ اسم الربنامج كلكن ذات األف
كتعدد القنوات العربية الفضائية    العريب الفضائي توطيد العبلقات العربية كتقريب كجهات النظر كتعميق الًتاسل

 1.تعترب ظاىرة إ٬تابية ألهنا تتيح للمشاىد العريب آراء ٥تتلفة كتنوعا ُب الرؤل كاألفكار كأشكاؿ التقدٙب 
 إٔب: ْتاجة العربية الفضائية القنوات فإف كاختدصارا

عرعجديدة دك٪تا تقليد أعمى ١تا بث فيالقنوات  أساليبمع استنباط ، التعامل اإل٬تايب مع الظاىرة التكنولوجية .1
 األجنبية

انتاج إعبلمي كثقاُب يؤمن ٧تاح ىذا  دكف توفَتي وجود الشكللل عدـ اللحاؽ بالدرجة التكنولوجية إثباتن  .2
 كد على الوجود الفعلي كاٟتقوقيكيؤ ، البث

كعقد كرشة عمل  احمللي )التقليدم( ٬تب تبديل الرؤية ٕتاه البث الفضائي كعدـ اعتباره حلقة استكماؿ للبث .3
 حىت يتم تقدٙب برامج تدصلح للبث الفضائي( حىت خارج ىذه القنوات)كا١تشورة مع ا١تختدصُت  الرأملتبادؿ 

النماذج  اليت هتبط بذكؽ ا١تشاىد كمراعاة أذكاؽ ا١تشاىدين كأف تقدـ لوعدـ إنتاج كتقدٙب الربامج الرخيدصة  .4
 2.الربا٣تية اٞتيدة

كيسعى اٞتمهور ُب اعتماده على كسائل اإلعبلـ السيما القنوات الفضائية عرب نشرات األخبار ١تساعدتو ُب 
ذ أف االعتماد يزيد ُب أكقات إ، ٖتقيق أىدافو ُب اٟتدصوؿ على ا١تعلومات كاكتساب ا١تعرفة ُب موعوعات ٥تتلفة

عدـ االستقرار ُب اجملتمع ُب كثَت من األحداث كالقضايا اٞتارية ألجل ٖتقيق نوع من الفهم الواسع للبيئة كاحمليط 
ا٠تارجي فضبل عن كشف الغموض كاالسًتشاد ُب كثَت من ا١توعوعات عرب ما تنقلو نشرات األخبار للجمهور 

 3كحاٝتة.من معلومات بشأف أحداث مهمة 
كنتيجة حاجة اٞتمهور إٔب معرفة ما ٬ترم من األحداث كاألخبار اليت ٘تس حياتو اليومية جعلت القنوات الفضائية 

بشكل كبَت ُب زيادة ا١تنافسة بُت ىذه  أسهمكمن ٍب ، ا١تدصدر الرئيس كاألساس لؤلخبار ُب أغلب دكؿ العآب
ُب القنوات األخرل عرب تروير قدراهتا ُب إشباع حاجات  القنوات ُب تقدٙب نشرات إخبارية متميزة عن بعضها

كقد أعحت ىذه األخبار ا١تسؤكلية الرئيسة ، اٞتمهور من ا١تعلومات كتلبية رغباتو من التعرض لنشرات األخبار

                                                           
 .151ص  ،مرجع سبق ذكره ،٘بنادعبد ا١تلك ال -1

 .162-161صص ، المرجع نفسو ،أٛتد عبد ا١تلك -2

، ص 2009، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، اإلسكندرية، ب ط، خبارية ودورىا في ترتيب األجندةالقنوات الفضائية اإل، بغدادم ىالةإٝتاعيل -2
60. 

 .165، ص2003 ب ط، القاىرة، ، دار القومية العربية للرباعة كالنشر،إنتاج البرامج التلفزيونيةعبد الدائم عمر اٟتسن،  3-
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عرب تروير مهاراهتم ُب التعرؼ على اىتمامات ا١تشاىدين ٞتذب انتباىهم بشأف ، كاألساسية للعاملُت فيها
 كالقضايا اٞتارية.األحداث 

كتتضمن النشرات اإلخبارية مفردات إخبارية كثرة منها األخبار كالتقارير اإلخبارية ا١توجزة كا١تقاببلت داخل كخارج 
تقدـ ُب فًتات زمنية ٤تددة كمعركفة لدل أغلبية اٞتمهور ، األستوديو كالنقل ا١تباشر كاألخبار العاجلة كغَتىا

فهي تتيح ٞتمهور ا١تشاىدين االطبلع كمتابعو كل األحداث كاألخبار اليومية كىي ك١ترات عدة ُب اليـو الواحد 
 االقتدصادية كنشرات األحواؿ اٞتوية كغَتىا(.، احمللية، ا٠تاصة بفئات معينة، على أنواع عدة منها )العامة

نظرا العتمادىا كما يرلق على النشرات اإلخبارية التلفزيونية ُب بعض األحياف مدصرلح )العركض اإلخبارية( 
( showsبشكل كبَت على الدصورة كا١ترئيات كأشكاؿ التقدٙب األخرل اليت ٕتعلها نوعا من أنواع االستعراض )

 للمشاىدين.
شكاؿ اإلنتاج اإلخبارم التلفزيو٘ب اليت ٯتكن أف تعرؼ بأهنا )كحدة أك قالب تلفزيو٘ب أبرز أكنشرات األخبار ىي 

 خبارية سواء كانت مدصورة أك غَت مدصورة بًتتيب معٌت ُب كحدة زمنية ٤تددة(تقدـ من خبل٢تا احدث القدصص اإل
كتقـو النشرات اإلخبارية ُب إمداد اٞتمهور باألخبار كا١تعلومات كالبيانات ا١تهمة بشأف موعوعات عدة هبدؼ 

 ٘تكن اٞتمهور من اليت، تكوين أفاؽ معرفية كالسيما باألمور كاألشياء السياسية كاالجتماعية كاالقتدصادية كغَتىا
 1إصدار أحكاـ كتعميمات كاٗتاذ قرارات صائبة بشأف القضايا ا١ترركحة للنقاش كاٟتوار.

كتوفر النشرات اإلخبارية أيضا فرصة ٞتمهور ا١تتابعُت لكشف الغموض أك إنذار سريع عن ا١تخاطر اليت ٖتيط هبم 
ذه اإلنذارات يقدمها اإلعبلـ للجميع إذ تعري شعورا كاألكبئة كاٟترائق كالزالزؿ كاألحداث ا١تتنوعة بشكل عاـ كى

با١تساكاة لشر٭تة كاسعة من اٞتمهور. كحاجة اٞتمهور لؤلخبار أسهم بشكل كبَت ُب قياـ التلفزيوف بواحدة من 
 أال كىي تقدٙب ٖتليبلت كتفسَتات ا١تعٌت األحداث ا١تعقدة.، الوظائف الرئيسة ألية كسيلة إخبارية

اإلخبارم كالسيما عرب نشرات األخبار كحىت اآلف من أكثر ا١تدصادر استخداما من أفراد كما يعد اإلعبلـ 
إذ انو يعد الرابط األساسي بُت ، اٞتمهور للحدصوؿ على معظم ا١تعلومات بشاف الشؤكف العامة كاألحداث اٞتارية

إذ تسهم نشرات األخبار ، العآب ا٠تارجي كالتدصورات الذاتية للجمهور عن ذلك العآب بشاف موعوعات ٥تتلفة
عرب نقل معلومات أكثر بكثَت من تلك اليت ، كاإلعبلـ اإلخبارم ُب تكوين صورة معدلة ١تا ٭تدث ُب العآب

ُب التغرية اإلخبارية على اىتمامنا ّتوانب  أسلوهباتستخدمها ُب تشكيل الدصور الذىنية اليت لدينا حيث يركز 
حيث يرلق ىذا األسلوب ، ٚتلة من اإلشارات عن األمور اليت ٢تا أكلوية معينة من العآب الذم نعيشو كيقدـ لنا

الذم يؤثر بو اإلعبلـ ُب ٤تور االىتماـ العاـ للجمهور )دكر ترتيب األجندة ُب اإلعبلـ اإلخبارم( كىو تأثَت يتم 
ارم حُت يناقش حيث نبلحظ أف اإلعبلـ اإلخب، إثباتو ُب سلسلة عريضة من القضايا كاألحداث اٞتارية العامة

                                                           
، مقاؿ منشور ُب ٣تلة رات األخبار بالقنوات الفضائية كمصدر للمعلوماتاعتماد جمهور مدينة بغداد على نشعمار طاىر كشريف سعيد،  -1

 .161-160، ص2014، 62الباحث اإلعبلمي، العدد 
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إذ أنو يتم الًتكيز على ، قضية سياسية معينة أك يتناكؿ شخدصية عامة معينة فانو يعرض بعضا من جوانب ا١توعوع
كالتلميح عرعة إٔب بعضها كإ٫تاؿ الكثَت من اٞتوانب. كبذلك يتم ترتيب ، بعض السمات كاإلشارة إٔب بعضها

 1عبلمية كاألجندة العامة.القضايا كاألمور كاألحداث على كفق األجندة اإل
خرل مثل التسلية كالًتفيو كالسيما عندما يكوف ىناؾ ىدؼ مشًتؾ بُت كل من أىدافأكتسهم األخبار ُب ٖتقيق 

كيكوف ذلك عن طريق تقدٙب األخبار كاألحداث بدصورة ٖتتوم على عندصرين ، القائم باالتدصاؿ كاٞتمهور كاجملتمع
( أفضل كأسرع كسيلة لنشر ا١تعلومات فهي األفضل من حيث الواقعية كما تعد )األخبار،  الدراما كالتشويق

كىي األسرع ألف ا٠تروات ، كا١تدصداقية على ا١تعلومات النإتة عن نقل األحداث كالقضايا اٞتارية من مواقعها
 2.تتسم باآلنية كالفورية فهي تنقل للجمهور ا١تعلومات اٟتديثة ٟتظة كقوعها

 تخصصة العربية وفق أسبقية البث:أ. القنوات اإلخبارية الم
 كتضم: اإلخباريةشبكة الجزيرة  -1

-6 اٞتزيرة مباشر-5، اٞتزيرة الوثائقية-4، لؤلطفاؿاٞتزيرة -3، اٞتزيرة الرياعية-2، اإلخباريةاٞتزيرة  -1أكال: 
 3اٞتزيرة الدكلية.

  -JSC"AL JAZERA/SATELLITE CHANNELتأسست قناة اٞتزيرة الفضائية" 
قرر آنذاؾ كتقـو ىذه القناة على االتزاف كا١توعوعية ُب ككانت القناة الفضائية الوحيدة  01/11/1996ُب:

من نوعها كقد شرعت  األكٔبفهي ٖتمل شعار "الرأم كالرأم اآلخر" كتقدـ خدمتها بشكل مستقل ك٤تايد كتعترب 
مستقببلن ك٢تا  كإدارهتااع ا٠تاص ٘تلكها ٢تذه القناة على أف يتؤب القر األساسيةاٟتكومة القررية ُب ٘تويل البنية 

كتعمل على أسس ٕتارية صرفة مع مراعاة القيم كالعادات كالتقاليد العربية ، شخدصيتها القانونية ا١تستقلة
 ٔب ٖتقيق أىدافها كىي:إكتسعى قناة اٞتزيرة الفضائية ، كاإلسبلمية

حضاريان  إعبلميابشكل عاـ كتكوف جسران ، اطن العريبفهي ٖتاكؿ أف ٗتاطب ا١تو ، كاإلقليميةاالبتعاد عن احمللية  -
يسهل انتقاؿ ا٠ترب للمشاىدين العرب كيتيح ٢تم االطبلع الدائم كا١تستمر على آخر ا١تستجدات ُب العآب ُب 

 كالربامج الوثائقية. كاألعماؿ٣تاالت السياسة كا١تاؿ 
 األحداثاكؿ قناة اٞتزيرة الفضائية أف تتعامل مع فورية كمتميزة عرب القناة الفضائية كٖت إعبلنيةتقدٙب خدمات -

  ـ23/03/2006ُب:  كقد أعلنت قناة اٞتزيرة، بتجرد كحياد كموعوعية كنزاىة تامة دكف ٖتيز ٞتانب معُت
 العربية قنوات اٞتزيرة مباشرة كاٞتزيرة الوثائقية كقناٌب الرياعة اإلخباريةٖتو٢تا أب شبكة تضم أب جانب قناة اٞتزيرة 

 .باإل٧تليزيةكاٞتزيرة الدكلية الناطقة 

                                                           
 .66-65ص ص، 2006القاىرة،  ، دار الفجر للنشر كالتوزيع،أساسيات البحوث اإلعالمية واالجتماعية٤تمد منَت حجاب،  -1

 .162-161ص ص ،مرجع سبق ذكره عمار طاىر كشريف سعيد، -2
3
-Mohammed El Nawawy & Adel Eskander. Aljazeera: Haw the Free Arab News Networks Scooped the 

Word and Changed the Middle East West view press. 2001. pp 28-29. 
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 شبكة قنوات النيل الفضائية: -2
التعليم ، الثقافة ا١تنوعات، الرياعة، الدراما، تضم شبكة النيل باقة من القنوات ا١تتخدصدصة ُب ٣تاالت )األخبار

السريع  باإليقاعلفة تتميز الشؤكف الرب١تانية( ك٤تاكلة جادة لتقدٙب برامج متنوعة كبأشكاؿ فنية ٥تت، كالبحث العلمي
كتبث عرب القمر الدصناعي  ـ31/5/98كا١تضموف ا٢تادؼ تناسب العدصر كقد بدأ البث التجرييب ٢تذه الباقة ُب 

 اإلخبارية: )النيل كىي ثبلثة عشرة قناة كالتإب، ا١تدصرم نايل سات" كانتلسات كبا٪تاسات كآسيا سات"
قنوات ١تراحل 07الرياعة سوبرالنيل التعليمية تضم، الرياعية، األسرة كالرفل، الثقافية، الدراما ا١تنوعات، ا١تعلومات

 التنويرالرب١تاف(.، التعليم العإب، ا١تنارة للبحث العلمي، التعليم ا١تختلفة
بأف تبث كافة قنوات النيل ا١تتخدصدصة عرب اٟتيز الًتددٌم للقنوات  2005 أغسرسكقد اٗتذ قرار كزارم ُب 

كرغبة ُب اجتذاب  اإلنتاجٔب الندصف خفضان لنفقات إرسا٢تاإاليت قلدصت عدد ساعات  األرعيةة ا١تدصري اإلقليمية
 1ٔب باقة ا١تتخدصدصات.إكا١توارد ا١تالية  اإلعبلنات

 :اإلخباريةقناة العربية  -3
 األقمار" كأكؿ ٤ترة تلفزيونية فضائية عربية تبث برا٣تها عرب MBC" األكسطبدأ مركز تلفزيوف الشرؽ 

 ٠تدمة ا١تواطنُت العرب ا١تقيمُت ُب ا٠تارج.، ـ1991سبتمرب18: ُب، من أكركبا لندف-اعيةالدصن
 رأٝتا٢تاكيبلغ  إبراىيمكالشيخ كليد  إبراىيمكا١تركز شركة ٕتارية خاصة تعود ملكيتها ١تمولُت سعوديُت ٫تا ٤تمد    

موعة أب ديب بعدما أكقف ا١تلك فهد مليوف دكالر" كنقلت اجمل60مليوف دكالر" كميزانيتها السنوية قدرىا 200"
 .2005الدعم ا١تإب السنوم الذم يقدـ للمحرة هناية 

العا١تية يونايتيدبريس  األنباءككالة -1992بعد أف اشًتل ُب:يونيو إدارةاألخباركقاـ ا١تركز بتوسيع عمل 
لعمل الوكالة كعلى ٝتعتها  كقد حافظ ا١تركز على الربيعة العا١تية، مليوف دكالر2.95انًتناشيوناؿ" ٔتبلغ 

 20من  رأٝتا٢تاكا١تعلومات كقد رفع ا١تركز حدصتو ُب الوكالة بعد زيادة  األنباءكمدصداقيتها ُب ٣تاؿ نشر 
ا١تشًتؾ مع العديد من ا١تؤسسات التلفزيونية ُب  إلنتاجكيقـو ا١تركز بتشجيع ٚتيع أشكاؿ التعاكف ، با١تائة30ٔبإ

منها مع كيقـو  األجنبيةى شراء برامج من أشهر مؤسسات التلفزيونات العا١تية فقد تعاقد ا١تركز عل، العآب
ُب العآب العريب لتقدـ عمن برامج  األحداثتقارير عن أىم  بإعداد" كاشنرن MBCمكتب"
مليوف دكالر خبلؿ سنتُت لتمويل خرة مشركع 150كبعد ٧تاح ٕتربة ا١تركز استثمر ، األمريكية"CNNشبكيت"

كتبث القنوات اٞتديدة برا٣تها ١تنرقة ا٠تليج كاٞتزيرة ، ـ1993 أكتوبرقنوات جديدة أعلن عنها ُب ثبلث  إنشاء
كالربامج السياسية كالرياعية  باألخباراصة ا٠ت العامة للمعدات كىي:قناة العربية األمريكيةالعربية بالتعاكف مع ا٢تيئة 

2002. 
 

                                                           

-
1

 .66-65، ص صمرجع سبق ذكره، ىالة ٤تمد إٝتاعيل بغدادم 
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 :2004 السعودية اإلخباريةقناة  -4
ة العربية السعودية قناة أخبار تلفزيونية فضائية جديدة هتدؼ أب تقدٙب صورة جديدة عن أطلقت ا١تملك

 .اإلسبلميا١تملكة اليت يدصورىا البعض ُب الغرب كموطن للتشدٌد 
يوميا باللغة العربية ، ساعة١12تدة إرسا٢تاُب تاريخ ا١تملكة ستبث  اإلخباريةيدير القناة ٤تمد بارياف كافتتحت قناة 

ٔب تقدٙب صورة جديدة عن ا١تملكة العربية إكالعشرين ساعة كهتدؼ  األربعف ٘تتد لتقدـ برا٣تها على مدار قبل أ
 .السعودية

كتأمل ُب أف تذيع برامج ، مراسبلن با٠تارج ٨20توك مراسبل داخل السعودية 25لديها ٨تو  إخباريةقناة كىي 
ا تتضمن برامج باللغة اال٧تليزية عندما تتحوؿ للبث كرٔت كأكركبانقاشات حية مع شخدصيات من الواليات ا١تتحدة 

 ١1تساعدة اٞتمهور على أف يفهم ما ىو صواب كما ىو خرأ. ، ساعة24على مدار 
 :1قناة ميدي سات -5

ُب ا١تغرب العريب كبُت اٞتالية  إخباريةتعترب أكؿ قناة ، ـ2006مغربية أطلقت ُب األكؿ ديسمرب إخباريةقناة 
تضم القناة مئة صحاُب ندصفهم من الناطقُت باللغة العربية كالبقية ٦تن يتحدثوف ، مدينة طنجةا١تغربية كمقرىا 

با١تائة ٦تلوؾ 26با١تائة منو ك26جنسيات" رأس ا١تاؿ أغلبو مغريب إذ ٘تلك اتدصاالت ا١تغرب 08الفرنسية من 
 نسي.با١تائة لتجمع شركات فر 24ك 1ميدم إلذاعةبا١تائة 14لدصندكؽ الودائع كالتدصرؼ ك

 :  2006اإلخبارية قناة المجد  -6
( اإلخباريةخدمة اجملد  إطبلؽشبكة اجملد الفضائية اليت تضم ست فضائيات متخدصدصات )ًب  إطارُب 

مع ٣تموعة من الربامج القدصَتة سريعة ، كل ندصف ساعة  إخبارياـ. كىي تقدـ موجزان 1/1/2006العآب اليـو ُب:
كالسعودية كالعربية كمواعيع الغبلؼ  اإلماراتيةتشمل قراءة ُب الدصحافة ، اُبكالدصح اإلخبارمذات الشأف  اإليقاع

، كحدصاد الكامَتا كالدصور الدصحافية لؤلحداث العا١تية، األحداثكأقواؿ أىم صانعي ، لكربيات اجملبلت العا١تية
 إسبلميةقنوات  06 تضم، على مدار الساعة اإلخبارممع الشريط ، كالنشرة اٞتوية كأجندة أحداث اليـو التإب

كقد أطلقت شركة اجملد للبث الفضائي احملدكدة ، ـ04/03/2003:تلفزيونية كاف االفتتاح الرٝتي للقناة ُب
ُب -2كعربسات أ 102ـ عرب القمر الدصناعي ا١تدصرم نايل سات2002القناة اٞتديدة" اجملد ُب: سبتمرب إلطبلؽ

يعزز مبدأ  إعبلمياإعافيارة لكي تقدـ للمشاىد العريب خياران كتسعى احمل، "2كاجملد، "1بث ٕترييب للمحرتُت اجملد
 2العربية. اإلعبلـالتكامل كالتنوع ُب صناعة 

 
 

                                                           
 .81، ص لمرجع نفسوا، ىالة ٤تمد إٝتاعيل بغدادم -1

 www.majd tv.com.،االنًتنتموقع قناة اجملد على  -2
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 المبحث الثاني: الفضائيات الجزائرية والمشرع القانوني لإلعالم الجزائري.
 أوال: بدايات الفضائيات الجزائرية.

ات ُب اٞتزائر ٓب يتشكل ُب ٟتظة زمنية ٤تددةعرؼ ٯتكن القوؿ أف ٚتهور الفضائي، كمن جهة نظر تارٮتية
ٔتعٌت أف عبلقة فئات اٞتمهور ، تقلبات ترتبط ٔتعريات ٥تتلفة، كلوج اٞتمهور إٔب ىذا الفضاء السمعي البدصرم

 مع برامج الفضائيات ٓب تكن عبلقة قارة ُب ٥تتلف ا١تراحل.
فإمكانية اقتناء ٕتهيزات ، عوامل مادية كعقديةلقد ارتبط دخوؿ اٞتمهور اٞتزائرم إٔب عآب البث الفضائي ب

 االستقباؿ ٓب تكن متاحة للفئات من ذكم الدخل الضعيف سول ُب ا١ترحلة اليت تراجعت فيها أسعار ىذا العتاد
مرت ، فذلك ٭تيلنا إٔب ا١تقاكمة اليت كاجهها انتشار التلقي با٢توائيات ا١تقعرة، أما فيما يرتبط بالعامل العقائدم

أم من مقاكمة الوسيلة إٔب مقاكمة القنوات ، ١تقاكمة من ا١تقاكمة ا١ترلقة أك ا١تبدئية إٔب ا١تقاكمة النسبيةىذه ا
كالربامج ىذا التغٌَت أمبله دخوؿ القنوات العربية كالدينية ٣تاؿ البث الفضائي كما دمنا ُب ٣تاؿ دراسة عبلقة 

ماـ بالدراسات اليت تناكلت ىذا اٞتانب حىت نضع ىذا فذلك يقتضي االىت، اٞتمهور بربامج التلفزيوف الفضائي
العمل ُب سياؽ تارٮتي للمعرفة اليت أنتجت حوؿ تفاعل اٞتمهور اٞتزائرم فيما يتدصل بتلقي برامج التلفزيوف 

 الفضائي.
فما عدا ، ٓب يلق االىتماـ الكاُب من قبل البحث، فإف احملور ا١تتعلق باٞتمهور ُب ىذه الظاىرة، كلئلشارة

ُب الدراسات اليت نشرت باللغة العربية. ، بقي ىذا اٞتانب مغٌيبان ، ا١تقاالت العلمية اليت صدرت باللغة الفرنسية
العندصر ، كبالتإب يدصبح اٞتمهور، كيرتبط السبب الثا٘ب بربيعة البحث كونو يدصب ُب خانة الدراسات االجتماعية

كىو الذم يتأثر ، فهو الذم يتلقى كيتفاعل، العملية االتدصاليةالذم يهمنا بالدرجة األكٔب ألنو الفاعل الرئيسي ُب 
.  أك يقاـك

 وانتشارىا في الجزائر الفضائيات بروز  -1
ٯتكن تدصنيف أسباب االنتشار السريع لظاىرة تلقي برامج الفضائيات ُب اٞتزائر من حيث طبيعتها إٔب 

يفسر ك ، معريات ثقافية كاجتماعية كسياسيةا إٔب بينما ٖتيل الثانية ُب ٣تمله، فئتُت تتعلق األكٔب بعوامل مادية
إذ ىٌيأ األرعية مسبقا إلمكانية ، أحد أىم العناصر ا١تادية النتشار الظاىرة، االنتشار السريع ١تلكية التلفزيوف

ر اليت كانت تعمل على انتشا، إف التوجيهات السياسية ُب اٞتزائر بعد االستقبلؿ، االستقباؿ عرب ا٢توائيات ا١تقعرة
شكلت أرعية تسهل ، خلقت كراءىا إمكانية استقباؿ، ىذه األجهزة للتمكُت من نشر الوعي السياسي كالتعبئة

 1الولوج إٔب برامج الفضائيات.

                                                           
مركز دراسات  ،» شباب مدينة كىراف ٪توذجا»، سلسلة أطركحات الدكتوراه برامج التلفزيون الفضائي وتأثيره في الجمهورمدصرفى ٣تاىدم،  -1

 .39-38ص ص  ،2011، 1ط الوحدة العربية، بَتكت،
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كٓب ترتفع  1، متوفرا سول بنسبة ٜتسة أجهزة أللف ساكن 1962ٓب يكن جهاز التلفزيوف إٔب غاية سنة 
كٓب تبق 1972.2ث أصبحت ٘تثل ٙتانية أجهزة أللف ساكن سنة حي، سنوات 10النسبة إال بقدر عئيل خبلؿ 

فقد بلغ حجم التجهيزات بالتلفزيوف لدل العائبلت مع هناية عشرية ، الوتَتة على ىذا النحو ُب ا١ترحلة البلحقة
 3.%80الثمانينيات أكثر من 

نتشار ملكية ىذه الوسيلة ُب فإهنا تعترب ععيفة إذا ما قورنت با، مهما كانت تقديراتنا لوتَتة ىذا التزايد
بعض الدكؿ ا١تتقدمة ففي الواليات ا١تتحدة األمريكية مثبل ٓب يستغرؽ تبٍت األسر للتلفزيوف كل ىذا الوقت إذ ٓب 

 1960لًتتفع النسبة خبلؿ سنة ، 1950من األمريكيُت جهاز التلفزيوف ُب البيت سنة %09يكن ٯتتلك سول 
 ط.أم خبلؿ عشر سنوات فق 4، %87إٔب 

 .ثانيا: الفضائيات الجزائرية الواقع والرىان
فاألمر ٓب ، خبلؿ سنوات الثمانينٌيات %80لئن كانت نسب ملكية التلفزيوف ُب اٞتزائر ٓب تتجاكز حدكد 

 90إذ ٕتمع التحقيقات ا١تختلفة على ٕتاكز نسبة ا١تلكية ٢تذه الوسيلة سقف، يعد كذلك مع مرلع القرف اٞتديد
فإذا ما راعيينا التسلسل ، التفاكت البسيط ُب النسب اليت توصلت إليها ىذه التحقيقات بدصرؼ النظر على %

كفقا للدراسة  5، 98.45%إٔب حدكد  2002الزمٍت لدراسات فسنبلحظ أف ا١تلكية ىذه الوسيلة سًتتفع سنة 
بينما ، فردا 572مها اليت مشلت عينة قوا، كمنرقة ٜتيس مليانة، اٞتزائر، اليت أجريت ُب مدف: الشلف البليدة

تظهر نتائج لتحريات اليت خلدصت إليها الدراسة الوطنية اليت أ٧تزىا ا١تركز الوطٍت للبحث ُب األنثركبولوجيا 
          من اجملموع الكلي للنساء اللواٌب ًب استجواهبن كا١تقدر  %96أف  6، 2006االجتماعية كالثقافية سنة 

ككفقا لنتائج التحقيق اليت كردت ، 2008خبلؿ سنة وف كاحد على األقل رىن جهاز تلفزي٘تلك أس، 13755بػػ 
فمن  %99تبُت أف نسبة ملكية ىذه الوسيلة تفوؽ ، ُب التقرير الذم أعده مركز عباسة الستربلعات الرأم

بعدـ امتبلكها ألم %0.4منها أم ما يعادؿ  13ٓب تدصرح سول ، عينة اليت مشلت الدراسة 3443عمن 
٘تتلك على األقل جهازا كاحدا ُب حُت ٧تد %33.7كمن بُت اجملموع الكلي للعينات ا١تستجوبة ، ٘بجهاز تلفزيو 

 7٘تتلك عدة أجهزة تلفزيوف. %65.9أف األغلبية الساحقة أم 

                                                           
1

- Bernard Voyenne, La Pesse dans la société  contemporaine Paris: Librairie Colin, 1962, p285. 
2
 - Jean Gazeneuve, L’Homme téléspectateur, Paris, Edition Denoël, 1974, p19. 

3
 - Office National des Statistique(ONS). http://www.ons.dz. 

4
 - Elisabeth Bâton-Hervé,  Télévision enfance parentale, Union National des Allocation Familiales, 12 février 

2004, p17, http://www.unaf.fr/spip.php ? Article 586. 

، رسالة ماجستَت ُب اإلعبلـ كاالتدصاؿ، جمهور وسائل اإلعالم في عصر العولمة وواقع مشاىدة القنوات الفضائية في الجزائر تيراك٘ب اٟتاج، 5-
 .172، ص2002، 03ائراٞتز 

6
- Nouria Benghabrit-Remaoun, dit,  Enquête nationale en Algérie: Femmes et intégration socio-

économique,  Initiée par le ministère délègue a  la famille, la femme et la promotion de l’enfance, réalisée 

par le centre Nationale de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, CRASC, Octobre, 2006. P23. 
7
-  M. Abassa,  Rapport de sondage national ENTV,  Mené entre avril et juin2007, p. 01.  
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كيظهر من خبلؿ التحقيق ا١تيدا٘ب الذم أجريناه عن طريق االستمارة ُب السنة نفسها اليت أ٧تز فيها ٖتقيق 
من العينات  %43.6أم ، تقارب ُب نسب ملكية أجهزة التلفزيوف كتبُت أف أكرب نسبةال، مركز عٌباسة

كال ٯتتلك جهاز ، ْتوزهتم ثبلث أجهزة %24.6بيمنا ، ا١تستجوبة تدصرح بامتبلؾ عائبلهتا ٞتهازين تلفزيونيُت
ىي نسبة  ُب حُت إف العينات اليت صرحت بعدـ امتبلكها ألم جهاز، من ٣تموع ا١تستجوبُت %18.7 كاحد

 .%0.3ٓب تتجاكز حدكد ، عئيلة جدا
إٔب الوقوؼ على بعض ا١تبلحظات أ٫تها التفاكت ، كفقان للتسلسل الزمٍت، كتفضي القراءة ا١تتأنية ُب النسب

ىل ، ( فإننا نتساءؿ2006ك 2002 فإذا ما عدنا إٔب ا١تقارنة بُت النتائج التحقيقُت ا١تذكورين )، ُب النسب
 ا١تلكية تراجعت خبلؿ ىذا الظرؼ الزمٍت؟ ٯتكن القوؿ إف نسبة

كوف أف التحقيقُت ٥تتلفُت من حيث امتداد٫تا ُب اإلطار اٞتغراُب ،  أعتقد أنو من الدصعب اٞتـز بذلك
فالنسب ترتفع أك تنخفض قليبل ، ناىيك عن البوف الشاسع فيما يتعلق بالعينات اليت مشلتها كل من الدراستُت

فضبل عن احتماالت كركد عينات من ذكم ا١تستويات الراقية ُب ٣تتمع ، ها التحقيقكفقا للمنرقة اليت ٬ترم في
أك عدـ األخذ بعُت االعتبار التفاكت بُت ، ٔتعٌت أف دراسة ا١تلكية قد تقدصي حضور الريف ُب الدراسة، البحث

 مستويات ا١تعيشة بُت األحياء الراقية كاألحياء ا١تتواععة. 
تتمثل ُب احتماؿ ، الفركؽ تنبهنا إٔب مسألة على درجة كبَتة من األ٫تية فإف ىذه، كمهما يكن من أمر

يدؿ ذلك على بقاء الفجوة التكنولوجية كظاىرة تدصنع ، توزع ملكية ىذه الوسيلة ُب اٞتزائر بشكل غَت متكافئ
كىذا  يقتضي ، نيةكاألحياء الراقية كاألحياء ا١تتواععة من جهة ثا، الفرؽ بُت ا١تناطق الريفية كاٟتضارية من جهة

 النظر إٔب تلقي التلفزيوف الفضائي ُب عوء ىذه الفركؽ.
ال تسمح بوعع جدكؿ كاعح ، فإف النتائج اليت كردت ُب ٥تتلف التحقيقات، كفضبل على ما ذكر آنفا

ذلك لعدـ ٕتانس ىذه التحقيقات  فلو قارنا ، من شأنو أف يعكس التزايد ُب ملكية التلفزيوف على مستول كطٍت
ُب العبلقة بُت ، لقلنا إف ىناؾ تناسبا عكسيا، بُت نسب ا١تلكية كتزايد السنوات كفقا للتحقيقُت ا١تذكورين

 السنوات كتزايد  ا١تلكية.
 . ملكية الهوائي المقعر في الجزائر:2

قيق كرد ُب التح، إٔب التفاكت ُب نسب ا١تلكية اليت أدلت هبا التحقيقات ا١تختلفة، ٕتدر اإلشارة ىنا كذلك
  .(1998ك1997الوطٍت الذم أجرم مابُت )

 .1 %89.33أف ىذه الوسيلة بلغت لدل العائبلت كفقا لتدصر٭تات الشباب ا١تستجوب 
 

                                                           

باب الجزائري: دراسة نظرية القنوات الفضائية وتأثيرىا على القيم االجتماعية والثقافية والسلوكية لدى الشعبد اهلل بوجبلؿ مشرؼ،  1-
 14، شابا تًتاكح أعمارىم ما بُت 1285، كمشلت 1998-1997، كقد جرت الدراسة بُت 2000، دار ا٢تدل، عُت مليلة، اٞتزائر، وميدانية

 .208سنة، ُب ٜتس كاليات ىي: قسنرينة، ا١تسيلة، تيزم كزك، كرقلة، ككىراف، ص 25ك
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 1.%72.98بػػػػػػػ 2002كبينما قدرت نسبة ا١تلكية ُب التحقيق الذم أ٧تز سنة  
ٔب إادم كاالجتماعي الذم يعود كاالندماج االقتدص :)ا١ترأةٖتقيقي إحدصائياتعلى فبناءن مر أكمهما يكن من 

ف أر ٔتعٌت ا٢تواء ا١تقعٌ  ةصبحت مرادفو ١تلكيأالتلفزيوف  ةف ملكيإالقوؿ  ناكنٯت، على مستول كطٍت تدام، 2006
 .ُب نفسو حديث عن التلفزيوف الفضائي ةاٟتديث عن تلقي الربامج التلفزيوني

ب تدصر٭تات حسالتلفزيوف  هزةجالكلي ألمن بُت اجملموع  %82,7ف أ، نبلحظ من خبلؿ معريات ا١تخرط 
 لة با٢توائيات ا١تقٌعرة.صو ا١تستجوبةمو نات العيٌ 

ك أمهما بدت لنا مرتفعات ، ر ُب اٞتزائرا٢تواء ا١تقعٌ  ةملكي م نسب فيما ٮتصٌ أدالء بف اإلأُب تقديرنا 
خرل ىذا األ ةلتكنولوجيالبدائل اة بىذه الوسيل ةرنت نسب ملكيو ذا قإال إ، ةكاعح ةلن تكوف ٢تا دالل ةمنخفض

 .عن ٦تارستها ُب ىذا اٟتقل ةف يعرينا صور أنو أمن ش
اليت  االستعداداتخرل تعكس الوسائل األ ةلكية ٔتتلقي برامج الفضائيات مقارن ةجهز ة أكارتفاع نسبو ملكي

 ألقمارالدصناعيةار ثال ٯتكن تفسَته فقط بتكا ةىذه الربامج كبالتإب فانتشار الظاىر  الستقباؿيبديها اٞتمهور 
ُب ىذا االنزياح اٞتماىَتم ٨تو  خلقت الرغبة، ةثقافيك ، ةسياسيك ، اجتماعية، خرلأفحسب بل لوجود معريات 
 .تلقي برامج التلفزيوف الفضائي

يقابلو تراجع ُب  (ا٢تاتف النقاؿ، ١تذياعا، الربابوؿ، التلفزيوف)ةىذا االرتفاع الذم ٧تده ُب ما ٮتص ملكي
ٕب مع اآل ةاإلعبلـٔب التساؤؿ: ١تاذا انتشرت ىذه الوسائل كٓب تزدد ملكيا إمر يدعونإٔب بلـ اآلعاإل ةنسب ملكي

مي ُب ىذا أف األا١تقولة كجيلنا كثَتا ما تداكلت تلك  .دخلت السوؽ قبل ا٢تاتف النقاؿ الوسيلةف ىذه أالعلم 
ال يعكس ىذا الكبلـ ، ٕبعبلـ اآلؿ اإل٪تا الذم ال ٭تسن استعماإك ، الكتابة كالقراءةالعدصر ليس من ال ٭تسن 

 2%21,9ػػػػػػػػػػػسرم بُب الوسط األ متواععةجد  ةٕب ٖتتل مرتبعبلـ اآلٕتهيزات اإل ةالواقع الفعلي إذ ما تزاؿ ملكي
ذا ما قورنت ة إخاصٌ  ة٘تثل حال، اليت انتشر هبا التلفزيوف الفضائي ُب اٞتزائر الوتَتةف اٟتديث عن أعتقد أ

 الوسيلةال ينسحب على  ةنمعيٌ  ةانتشار كسيل يأخذها١تسار الذم ف، خرلعبلـ كاالتدصاؿ األكنولوجيا اإلبانتشار ت
 ٕبعبلـ اآلبُت مسار انتشار التلفزيوف الفضائي كانتشار اإل ا١تقارنةخذنا على سبيل ا١تثاؿ أذا إ، ةخرل بالضركر األ

 كٔب من قبل اٞتمهورد ًب احتضانو منذ البدايات األالتلفزيوف الفضائي قف، ماـ مسارين متمايزينأسنكوف  فإننا
)حقوؽ  بكفاءة ا١تسالةت ىذه كسَتٌ ، يةُب ٞتاف غَت رٝت اٞتماعيةر ا٢توائيات و ظهة خَت غداحيث انتظم ىذا األ

 ا١تتعٌلقة بنظافةا١تشاكل  ةُب الوقت الذم عجز فيو ا١تشًتكوف عن التضامن ١تعاٞت، انتخاب القنوات...(، االشًتاؾ
 .حياءعمارات كاألال

                                                           

 .183 ، صمرجع سبق ذكره تيراك٘ب اٟتاج، 1-

 .43، ص مرجع سبق ذكره، ٣تاىدم مدصرفى 2-
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عرب  التلفزيونيةف كاف اٞتمهور اٞتزائرم قد تفاعل بشكل الفت لبلنتباه مع موجة استقباؿ الربامج إف
ٕب ٓب يلق ىذا االحتضاف من قبل اٞتمهور مهما يكن الدعم الذم يلقاه من عبلـ اآلف اإلإف، االصرناعيةقمار األ

نتدل ا١تتقرير  «صنف. فرادسر كاألمن األ عئيلعلى عدد تقتدصر  الوسيلةىذه  ةفما تزاؿ ملكي الدكلةقبل 
فيما  عربيان  11 كا١ترتبة عا١تيان  88 ا١ترتبةاٞتزائر ُب » كاالتدصاؿ اٞتديدة لئلعبلـاالقتدصادم الدكٕب حوؿ التكنولوجيا 

امج اليت ف الرب أىذا ا١تنتدل  اصدرىأ يتثبت التقرير الأ، عبلـ كاالتدصاؿٮتص انتشار كاستخداـ تكنولوجيا اإل
ك ما يعرؼ ة( أكمبيوتر لكل عائل)ٓب تعري ٙتارىا كٓب تنجح على غرار برنامج اٟتكومة منذ سنوات طلقتها أ
 1)أسرتك(. ربنامج ب

ف أال كالوتَتة البريئة إا١تلموس  التأخرمهما كاف )بلقاسم جاب اهلل ُب قولو  وليإا يذىب م فإف، من ىنا
 الوسيلةمر أٔب التدقيق ُب إىي مقولو ٖتتاج ، 2(2000سنوات  ةزىا بداياقتناء التجهيزات قد ًب ٕتاك  ةمرحل

مر ف األأكُب تقديرنا ، عبلـ كاالتدصاؿكسائل اإل ينسحب على كلٌ  تشمل ُب ثناياىا موقفان  الفكرةف أوف ك  ا١تقدصود
انتشار  ةلتباين ُب كتَت ىذا ا ايدعون.ةمتباين ةعبلميإٔب ٦تارسات إىنا يترلب التمييز بُت ىذه الوسائل بوصفها ٖتيل 

َتتو كيسمح تاليت ٖتدد ك  ة االجتماعية كالثقافيةٔب التفكَت ُب البنيإ، كاالتدصاؿ التكنولوجية اٟتديثة لئلعبلـكسائل 
اليت ترد ُب  ...(٣تتمع ا١تعلومات، 3عبلـ٣تتمع اإلكػػ)  لنا ُب الوقت نفسو بالتدقيق ُب بعض ا١تدصرلحات 

 ؟اإلعبلمية كاالتدصاليةكما ىي ٦تارساتو ، ا١تنشودةعبلمي نتحدث ما ىي كسائلو إمع م ٣تتأفعن  الكتابات حاليان 
  ا١تستمد من ا١تدخل ا٢تيكلي الوظائفي، عبلـٔب ٪تط االعتماد على كسائل اإلإف نعود أُب ىذا ا١تقاـ ٬تب 

 اإلعبلمية كاالتدصاليةئل بالبدا ةكلتظهر مكانتو مقارن، م حد يعتمد ٣تتمعنا على التلفزيوف الفضائيأٔب إلنبلحظ 
 .خرلاأل

الدصورة عتمد على كت، ةجاىز  ةبدصري ةمنتجات ٝتعي الوسائل اليت تقدـٌ  ل  كي فى ، ىنا تلعب دكرىا طبيعة الوسيلةف إ
ٔب إرٔتا ا١تيل ا١تشافهة ك على  القائمةثقافتنا  ةبربيع ةف لذلك عبلقأ ال شكٌ  .ملكيتها ةرتفع نسبت، كالدصوتأ

كفيما  حاجتنا إٔب تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتدصاؿ خرلجهة أيعكس ىذا ا١تخرط من  .اىزاستهبلؾ ا٠تراب اٞت
 4.فهانوظ  

العملية مر من خبلؿ ا١توقف السليب ُب األ حقيقةيتم ُب  السمعية البدصرية ىذا االستهبلؾ للمنتجات حىٌت  
شابا من ٣تموع العينات  429 فمن بُت، ك اعًتاضة أم بدكف مشاركأ، مع برامج التلفزيوف الفضائي االتدصالية

يتبُت من ، بداء مبلحظات حوؿ ٤تتواهإك ألرلب برنامج  ةمنهم باالتدصاؿ بقنا 02اليت استجوبناىا ٓب يقم سول 

                                                           

 .05، ص 21/07/2008، جريدة ا٠ترب، الجزائر متخلفة في استخدام التكنولوجيا الحديثة 1- 
2
- Belkacem Ahcene-Djaballah, La Télévision et son public: Etude,  Le Quotidien d’Oran, 30/06/2008, p.22.  

3
- Fouad Bouguetta, Société de l’information, transition démocratique et développement, l’Algérie, Alger: 

Office des Publications Universitaires(OPU), 2007, p. 24. 

 .44، ص مرجع سبق ذكره٣تاىدم،  مدصرفى 4-
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ٔب موعوع إف يتحوؿ الربنامج أكونو ينحدصر ُب استهبلؾ ما يعرض بدكف   العملية االتدصاليةف دكرنا سليب ُب أىنا 
 دية.الرؤية النقبداء إك أالنقاش 

 :ةالتكنولوجي .الفجوة3
 عبلـ كاالتدصاؿ بُت ا١تناطقبالتوزيع غَت ا١تكافئ لتكنولوجيات اإل، الفجوة التكنولوجيةيرتبط اٟتديث عن 

الريفية كبُت ا١تناطق أ، ىو اٟتاؿ بُت دكؿ الشماؿ كدكؿ اٞتنوب ثلمامر بالتوزيع على مستول دكٕب ماأل سواء تعلق
فهي ٕتعل ، فاتٔب ما يًتتب عنها من ٥تلٌ إنظرا  ا١تسألةيهتم العلماء هبذه ، دكدطار جغراُب ٤تإُب  كاٟتضارية

ينتج ، استيعاب ا١تعلومات مقارنو بدكف مركز ا١تتواععأقدر على ، (علىذكم ا١تركز االجتماعي كاالقتدصادم األ)
٢تا  ة ا١تعرفةثغر  ف)أ، طارُب ىذا اإل Rogersيرل رك٧ترز .1بدال من تناقدصها ا١تعرفةمن ذلك توسع لثغره 

عبلـ كاالتدصاؿ اإل تتكنولوجيا ةف التفاكت ُب ملكيأ، كا١تقدصود بذلك 2(انعكاسات على السلوؾ كالتوجهات
 .االجتماعية٢تما انعكاسات على خلق التمايز ُب السلوؾ كالتوجهاتبُت الفئات ، ةكٖتدصيل ا١تعرف

األسرة ثر الفضائيات على )أٖتت عنواف  2008 ةسن بالقاىرةكقد سجل الباحثوف خبلؿ ا١تلتقى اليت نظم 
ال توجد ا١تذكورة  )الفوارؽ  االعتباربعُت  تأخذاستقباؿ برامج التلفزيوف الفضائي اليت  دراسةالنقص ُب  3، العربية(

ُب ا١تناطق فضائية سواء بربامج  ة موصولةتلفزيوني ةجهز أاليت ٘تلك  العربيةسر األ ةتبُت نسب ةحدصائيات دقيقإ
 .4الريفية(ك ة أاٟتضري
ٔب النظرة إخذ بعُت االعتبار ىذا التباين حىت ال تكوف التلفزيوف الفضائي ُب اٞتمهور تقتضي األ ة تأثَتاتفدراس
رتأينا على اك  خرآٔب إٗتتلف من كسط  التأثَتاتف أف يبُت أنو أخذ هبذا ا١تتغَت من شاأل، ةحيسريت التأثَتاتىذه 
 .لياحملعلى مستول كطٍت ك  توعيح ىذا العندصر لدينا ١تتوفرةاإلحدصائياتامن خبلؿ  األساسىذا 

 : الريفية والحضاريةالتفاوت بين المناطق و  االستقبال ةجهز .حيازة أ4
ىذه إال أف ملكية ، االستقباؿ التلفزيوف الفضائي اتز هيسعار الذم عرفتو ٕتمهما كاف الًتاجع ُب األ

على ىذا  يدؿٌ ، ف تقلدصت ٔتركر الزمنإ ك حىٌت  االجتماعيةربقات بُت ال الفجوة ا١تعرفيةالوسائل ما تزاؿ تدصنع 
ليو فرانسوا إالررح الذم ذىب ، خذنا بعُت االعتبارأذا ما ة إانتشارىا التارٮتي ُب اٞتزائر ارتبط بعوامل مادي

ل كالعتاد ا١تستعم، جهاز التلفزيوف ةمن ملكي كبلًّ   الفجوةىذه ك٘تس   FrançoisChevaldonné يفالدك٘بش
سرىن ٘تتلك أف اٟتضرية أكساط % من النساء القاطنات ُب األ98,8سرحت  إذ، الفضائيةبرامج البث  ُب تلقي  

                                                           

،  :ة، ترٚتأنماط اإلعالم ألغراض دراسة االتصال الجماىيريدينس ماكويل كسيفُت كيندكؿ،  1- ٤تمد حسن، ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو
 .44، ص 1989تونس، 

2
-Everett M. Rogers, Communication and Development:  The Passing of Dominant Paradigm, Communication 

Research 1976, p.40. 

 .45، ص مرجع سبق ذكره٣تاىدم،  مدصرفى3-

 .13دت، ص  مداخلة سوسيولوجية، ،ضائيات وأثرىا على األسرة والمجتمع، الرؤى الراىنة والتحديات المستقبليةالفحسُت إٝتاعيل عبيد، 4-
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نو مهما كاف الدخوؿ أ% ٔتعٌت 94,6ٔب إرياؼ ُب األ النسبةقل بينما تنخفض ىذه جهاز تلفزيوف كاحد على األ
 .%2,2يقدر ب  الوسيلةه ىذ ةُب ملكي ارؽٔب اٞتزائر ما يزاؿ ىناؾ فإا١تبكر للتلفزيوف 

كثر على الوسط اٟتضرم أ رقاما ٗتص ىذه الفوارؽ كاف اىتمامها مندصبان أكردت أالدراسات اليت أف حىت 
ٔب تقرير إكردىا بلقاسم جاب اهلل استنادا أرقاـ اليت نربق ىذا على األي، الوسط الريفي االىتماـ نفسو كٓب يلقى 

 .2007ةسن ة ُب االتدصاؿمتخدصدص ةكطني ةعدتو مؤسسأ
ُب الوسط اٟتضارم الذم مشلو البحث  تعائبلاألقل( لدل الجهاز كاحد على ة ا١تلكية )نسبقيد رت        

كلئن بلغ الفارؽ ُب ملكيو التلفزيوف بُت . ةرقاـ عن الوسط الريفي تسمح لنا با١تقارنُب حُت ٓب ترًد أ %98,4ػػػػب
يدصل  .را١تقعٌ  ئيٕتهيزات ا٢توا ةمر ال ينربق على ملكياألإف ف، %2.2 ةنسب 2006ىذه ا١تناطق ُب اٞتزائر سنو 

ف أنقوؿ  فإننا  كردىا بلقاسم جاب اهللأاليت  اإلحدصائياتخذنا باٟتسباف أذا ما إك ، %6,4ٔب إالفارؽ ىنا 
 ةسن ة ا١تلكيةفقد بلغت نسب، ُب الوسط اٟتضرم ماسيٌ ال، األجهزة ما تزاؿ ُب تزايدىذه  ةملكي

 1.%85نسبة  2006 ةُب ىذه ا١تناطق بينما ٓب تتجاكز سن القاطنةالعائبلت  % لدل2007/89,7
بُت من  الفجوةف تقلص ( أاالستقباؿ الفضائي ةجهز أك ، التلفزيوف)بُت كسيلتُت  ا١تقارنة من خبلؿ يتبٌُت 

د ىذا يؤكٌ  ،قد استغرؽ سنوات، كسائل استقباؿ التلفزيوف الفضائي ةفيما يتدصل ٔتلكي الريفية كاٟتضريةا١تناطق 
كاالتدصاؿ  اإلعبلـكٔب ٔتعٌت ىذا االنتشار لوسائل ُب بداياتو األ الربابوؿليو الدراسات حوؿ إما ذىبت  صحة

 .ٔب الريفإف تنتقل أقبل  ة حضاريةتكوف ظاىر  أنا١تلكيةساسها بقاعدة أ٤تكـو 
بالوسط الريفي  ةكاالتدصاؿ مقارن عبلـكسائل اإل ة ٥تتلفُب ملكي مان الوسط اٟتضرم ما يزاؿ ٭تقق تقد  إف        
 .خرلأٔب إف اختلف ىذا الفارؽ من كسيلو إحىت ك 

يدصنع الفجوة فيما  ا١تتواععةحياء كاأل الراقيةحياء متغَت السكن ُب األ ما يزاؿ: األحياءالسكنيةالتفاوت بين .5
اليت ال ٯتثل فيها الفرؽ  وحيدةاٟتالة الجهاز التلفزيوف ىي  ةعبلـ كاالتدصاؿ كملكياإل تالتكنولوجيا ةيتدصل ٔتلكي

 تدصل الراقيةحياء التلفزيوف ُب األ ةكعليو فملكي، %0,5توحيث ال تتجاكز نسب، تفاكتا كبَتا السكنيةحياء بُت األ
 .ا١تتواععةحياء ٔب األبالنسبة إ% 95,8مقابل ، %96,3 إٔب

رؽ اف ىذا الفإف اٟتضرية كالريفيةطق بُت ا١تنا مهما نسبيان  ان قل فار الربابوؿ يشكٌ  حيازةتفاكت ُب إف كاف ال
 ا١تنرقة اٞتغرافية د ُبالراقية. ٧تحياء كاأل ا١تتواععةحياء سكن ُب األة الٔب التزايد ُب ما يرتبط ٔتتغَت طبيعإٯتيل 

كثر ٦تا ىو متاح للجمهور أ، الدصناعيةقمار مكانيات االستقباؿ عرب األإتتوفر على  الراقيةحياء ف األأ، نفسها
جهاز  ةو ٓب يبلغ درجو الفارؽ ا١ترتبط ٔتلكينٌ أال إ، %10,1ٔب إالفرؽ ىنا  ا١تتواععة. يدصلحياء  األالقرن ُب

 .كىي نسبو مثَته لبلنتباه، % 20,4ٔب حدكد إٕب الذم يرتفع عبلـ اآلاإل
 

                                                           
1
- Belkacem Ahcene-Djaballah, La Télévision et son public, Etude,  p 22. 
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 :اإلعالمفي وسائل  اإلخباريةأىمية القنوات  -6
كما يتبع ذلك من فنوف استخداـ  كالدصورة كاٟتركةيتميز التلفزيوف بقدرتو على استخداـ عناصر الدصوت  
ذ كصف إ. ةقوي ةحسي ةكٔتؤثر  ةكبدصري ةٝتعي الرسالةف يكوف أٔتا يسمح  الدصوتية كالضوئيةكا١تؤثرات  الدصورة

فالدصوت كالدصورة جعلت من التلفزيوف النافذة اليت يرل عن 1.ُب العدصر اٟتديث وذنأك  اإلنسافالتلفزيوف عُت 
إذ تتدصف  إثباٌبفخاصية الدصورة اليت يتميز هبا التلفزيوف تتمتع برابع . على العآب كبكل ٣ترياتوفراد طريقها األ

كما أف التقنية التلفزيونية توفر إمكانية نقل الدصور اٟتية إٔب مسافات بعيدة يشاىدىا ،  بقدر كبَت من ا١تدصداقية
 2.٘تثل العندصر األساسي ُب التلفزيوف أعداد كبَتة من الناس ُب الوقت ذاتو كأف عملية النقل اٟتي كانت

فهذا اٞتهاز ٯتثل أكثر الوسائل اإلعبلمية شعبية ذلك أف ٚتهوره كاسع كمتنوع كال يستغٍت عن كل ما يقدمو من 
لذا قيل أنو ليس ىناؾ ما ىو ، ف ألخبار التلفزيوف أ٫تيتها الكربلإ، برامج حيث أصبح كاحدا من أفراد العائلة

لدرامي من رؤية األخبار ُب أثناء حدكثها كىنا تكمن قوة التلفزيوف سواء أعرعت األخبار أبعث على الشعور ا
 .على ا٢تواء مباشرة أـ عرض ٢تا فيلم مستعجل

لقد أصبح ا٠ترب كاعحا من حيث األ٫تية كأصبح حاجة أساسية يومية لؤلفراد كاجملتمعات كاٟتكومات 
 .ؤالء األفراد كاجملتمعات كاٟتكوماتمهما كانت الثقافة كا١تسؤكلية اليت يتحملها ى

 فضبل عن ذلك لقد أصبح لؤلخبار أ٫تية أكرب ُب عا١تنا االتدصإب حيث ًب توظيف األخبار ١تدصاّب ٥تتلفة
كعقائدية كدينية كمذىبية كاقتدصادية كاجتماعية كسياسية كعسكرية كتنشئة اجتماعية...اْب من  منهاإيديولوجية

 3.فراد كاٟتكومات كاجملتمعاتها كاال٬تابية إتاه األالوظائف الدعائية السلبية من
كٮتتلف حجم مشاىده نشرات أخبار التلفزيوف تبعا الختبلؼ السن كالنوع كا١تستول الثقاُب للمشاىد. 

 4.فهناؾ ارتباط قوم بُت التعليم كاالنتظاـ ُب التعرض لنشرات أخبار التلفزيوف
م العاـ هبا تلعب دكرا كبَتا كمؤثرا ُب حجمو أقدمها كمدل اىتماـ الر كما أف تاريخ البث كموعده كا٠تدمة اليت ي

 .مشاىده أخبار التلفزيوف
كيشَت الباحثوف أف الفرد الذم عاش قبل ظهور التلفزيوف يقضي كقتا أطوؿ ُب قراءة الكتب كاالستماع إٔب 

 كاألنشرة االجتماعيةكف ا١تنزؿ كيقضي كقتا أطوؿ ُب االىتماـ بشؤ ، ُب دكر السينما األفبلـكمشاىدة  اإلذاعة
 5.كاالتدصاؿ الشخدصي مع أفراد أسرتو كيذىب إٔب النـو ُب ساعة مبكرة

                                                           

 .10، ص2008، 1، دار ا٢تبلؿ، بَتكت، طالتلفزيون والتغيير االجتماعي في الدول الناميةسعيد مبارؾ،  1-

 .06، ص 1999ط،  أديب خضور، ا١تكتبة اإلعبلمية، دمشق، ب :، ترٚتةالتلفزيون والمجتمعجوف كوريل،  2-
، دراسة تفضيالت الجمهور العراقي لبرامج ومواد القنوات اإلخبارية العربية دراسة ميدانية لقناة الجزيرة العربية اإلخبارية٤تمد حسُت علواف،  -3

 . 176اإلعبلـ، جامعة كاسط، العراؽ، ص منشورة، كلية 
 .08، ص 1984 ب ط، ، تلفزيوف ا٠تليج، الرياض،أخبار التلفزيون٤تمد معوض ندصر،  -4
 .69، ص 1986، بغداد، 18، اٖتاد إذاعات الدكؿ العربية، ٣تلة ْتوث، العدد التلفزيون وسيكولوجية الفردبدراف عبد الرزاؽ بدراف،  -5
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من حيث الثقافة كا١تستول العلمي  فالتلفزيوف ٮتاطب أعداد عخمة من الناس متباينة غَت متجانسة
اُب. فضبل عن ا٠تدصائص النفسية االجتماعية كاالقتدصادية كاإلقامة أك التوزيع اٞتغر  كا١تكانةكاألعمار كالديانة 

للتلفزيوف مثل القيم االجتماعية كاالٕتاىات لدل  االستجابةكاالجتماعية اليت ٢تا دالالهتا كاليت تؤثر على مدل 
 1ٚتهور ا١تشاىدين.

العادية ال يشاىد التلفزيوف ٚتهور كاحد عخم بل عدة فئات من اٞتماىَت كعادة ما تتنافس  الظركؼكُب 
من بُت  باستخدامهازيوف ٞتذب أكثر عدد من اٞتمهور فضبل عن فئات معينو يرغب ٦توؿ الربامج ٤ترات التلف

 ٣.2تموع السكاف
كمن اٞتدير أف ٘تيز بُت ا١تشاىدة كإدراؾ حسي كبُت ا١تشاىدة كفهم شامل كٯتكن التمييز بوعوح عن طريق ما 

 : 3يأٌب
١تعٌت الفيزيائي ا١تادم أف النظاـ اٟتسي لدل اإلنساف اإلدراؾ البدصرم با( seeing )الرؤية فكره ا١تشاىدة أ/

 .مادية معينة انبعاثاتيستقبل 
 .ا١تشاىدة ٔتعٌت القدرة على ٖتديد األشياء السهلة بدصريا ب/

 .ٔتعٌت القدرة على فهم حاالت األمور أم القدرة على االستقباؿ كالفهم ج/ا١تشاىدة
 فئات ىي:لفزيوف إٔب ثبلثة كقد حددت الدراسات كالبحوث تقسيم ٚتهور الت 

 .فئة ال ردكد فعل ٢تا تستقبل الربامج كافة كبأنواعها ا١تختلفة .1
 .فئة تتماشى كالربامج ا١تعركعة .2
 .فظا كأحيانا نقدياحفئة تتخذ من الربامج ا١تعركعة موقفا مًتددا كمت .3

٘ب بشكل خاص كالذم أصبح كيظهر ٦تا تقدـ األ٫تية ا٠تاصة اليت يتمتع هبا ا٠ترب بشكل عاـ كا٠ترب التلفزيو 
يعدد من الفنوف اإلعبلمية اٟتيوية اليت تتحكم فيها عناصر ٥تتلفة كمتغَتات عديدة ال بد من األخذ هبا إذا ما أريد 
للخرب أف ٭تدث تأثَتا فاعبل بالنسبة للمتلقي. كبالنظر للتعددية ُب ٣تاالت اٟتياة كعركرة كلوج األخبار إليها فإف 

اإلخبارية ُب التلفزيوف أصبح موعع اىتماـ كبَت بالنسبة للقائمُت على العمل اإلخبارم  بالربامج االىتماـ
كاإلعبلمي بوصفو مفتاحا مهما لتحقيق التأثَت ا١ترلوب كاٞتذب الكبَت بالنسبة للجمهور الذم بات معتادا إٔب 

 4.حدكد بعيدة على التعرض للربامج اإلخبارية كالتلفزيوف

                                                           
 .239، ص 1995 الكويت، ب ط،، ذات السبلسل، دراسة إعالمية الياسُت، ٤تمد ا١تعوض كياسُت -1
، 1999، عماف، 1دار البشَت، ط ، السياسة األمريكية ُب عدصر التلفزيوف،  ترٚتة: شحدة فارع،لعبة وسائط اإلعالمستيفن إينيز الييز كآخركف،  -2

 . 16ص
، 2000، دمشق، 1، ترٚتة أديب خضور، ا١تكتبة اإلعبلمية، طنظرية التلفزيون االنطولوجيا المشروطة في التلفزيون فيالرز الندسُت،  -3

 .76ص
 . 177، ص مرجع سبق ذكره٤تمد حسُت علواف،  -4
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 السمعي البصري في التشريع الجزائري. ثالثا: قانون اإلعالم
 :1965-1962المرحلة األولى 

تعد ىذه ا١ترحلة رغم قدصرىا ٔتثابة اإلرىاصات األكٔب إلقامة إعبلـ كطٍت يستجيب ١تترلبات ا١تواطن كأىم 
ما ميز ىذه ا١ترحلة ىو العمل على ٖترير كسائل اإلعبلـ من السيررة الفرنسية من حيث ا١تلكية كاإلدارة 

 .اإلشراؼك 
 :1976-1965المرحلة الثانية 

٘تيزت ىذه ا١ترحلة بإصدار مراسيم جديدة ُب ٣تاؿ اإلعبلـ بإلغاء العمل بالقوانُت الفرنسية اليت كانت تنظم 
كقد عرب رئيس ٣تلس الثورة ، 1967النشاطات اإلعبلمية كاليت كصل العمل هبا بعد االستقبلؿ ألسباب ظرفية ُب 

 " ٔتناسبة تندصيب اللجنة الوطنية للتشريع ُب قولو 1973عن سبب ىذا اإللغاء ُب سنة  "ىوارم بومدين" آنذاؾ
 .مقترف من ا٠تراب "... ٓب نغَت ا١تعقوؿ أنت كاصل الثورة مفعو٢تا بقوانُت غَت ثورية

اليت اتبعت ُب كباستثناء ىذه ا١تراسيم التنظيمية اٞتزئية اليت ٘تس ٚتيع القراعات اإلعبلمية فإف السياسة اإلعبلمية 
                       1976إذ أنو إٔب غاية  1، تلك الفًتة اتسمت بالكثَت من الغموض سواء على الدصعيد القانو٘ب أك ا١تيدا٘ب

ٓب يكن ىناؾ قانوف لئلعبلـ ينظم ٦تارسة األنشرة اإلعبلمية ٔتا فيو القراع ا١ترئي الذم انعكس سلبيا على نشاط 
 2ٔترحلة البيات الشتوم"." أحد ا١تختدصُت يدصف ىذه ا١ترحلة كسائل اإلعبلـ ما جعل

 :1990-1976المرحلة الثالثة 
عرفت ىذه ا١ترحلة بداية االىتماـ الفعلي بقضايا اإلعبلـ ككسائل منها القراع السمعي البدصرم ا٠تاص 

بدأت معآب السياسة كظل  استكماؿ بناء ٥تتلف ا١تؤسسات كا٢تياكل السياسية كاالقتدصادية من اىتماـ الدكلة ك 
الذم أشار إٔب الدكر االسًتاتيجي لوسائل اإلعبلـ ُب ، 1976كاإلعبلـ تتضح مع صدكر ا١تيثاؽ الوطٍت عاـ 

خدمة أىداؼ التنمية كما دعا إٔب عركرة استدصدار كتشريعا تتحدد ٖتديدا سليما دكر الدصحافة كاإلذاعة 
االىتماـ بالتكوين ُب ٣تاؿ اإلعبلـ كتوفَت الكوادر اإلعبلمية كالتلفزيوف كالسينما ُب ٥تتلف ا١تشاريع الوطنية ك 

 3.ا١تناسبة ١تواكبة خرط التنمية إلشباع ٥تتلف حاجيات اٞتماىَت ُب إعبلـ موعوعي كجيد
كما عرفت بداية الثمانينيات مناقشة أكؿ مشركع للسياسة اإلعبلمية ُب اٞتزائر منذ االستقبلؿ كًب ٖتديد ُب عوء 

زائر لئلعبلـ كبلد اشًتاكي ينتمي للعآب الثالث يقـو على أساس ا١تلكية االجتماعية لوسائل ذلك مفهـو اٞت

                                                           
 .15 -11ص ، ص1991 ، كثائق تشريعية، اٞتزائر،اإلعالممنشورات وزارة  -1

2- Zohir IHADDADEN, Colloque sur la presse écrite au Maghreb, Tunis, 1-3Décembre, Edit Walf zug, 

Humbug, 1989, p125. 
 .101ص ،1976، الوطني الميثاق -3
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كأف اإلعبلـ جزء ال يتجزأ من السلرة السياسية ا١تتمثلة ُب حزب جبهة التحرير الوطٍت كأداة من أدكاهتا ، اإلعبلـ
 :ـ ُب اجملتمع اٞتزائرم على النحو التإبكًب ٖتديد كظائف اإلعبل1، ُب أداء مهمات التوجيو كالرقابة كالتنشيط

 الًتبية كالتكوين كالتوجيو.1
 التوعية كالتجنيد.2
 التعبئة.3
 الرقابة الشعبية.4
 التدصدم للغزك الثقاُب.5

ُب ظل اٟتزب الواحد عمن ا٠تروط العامة  1982كما عرفت صدكر أكؿ قانوف لئلعبلـ ُب اٞتزائر ُب عاـ 
 1976.2لعاـ للميثاؽ الوطٍت كالدستور ا

 :2003-1990المرحلة الرابعة 
على التعددية كحرية إنشاء  40بدأت ىذه ا١ترحلة منذ صدكر الدستور اٞتديد الذم نص ُب مادتو         

الذم أكد  1990األحزاب ك٘تيزت ىذه ا١ترحلة بدصدكر العشرات من الدصحف خاصة بعد صدكر قانوف اإلعبلـ 
تأكد ُب الوقت ذاتو بقاء قراع السمعي البدصرم ٖتت ، 14ا١تستقلة ُب مادتو  على حرية إنشاء العناكين الدصحفية

اليت تؤكد على أف ٮتضع توزيع اٟتدصص اإلذاعية الدصوتية كالتلفزية كاستخداـ  56 ملكية ككصاية الدكلة ُب مادتو
ى لئلعبلـ. كصدر ُب الًتددات اإلذاعية الكهربائية لرخص كدفًت للشركط تعده اإلدارة بعد استشارة اجمللس األعل

كقد تناكؿ قراع السمعي  2002ك 1998 مشركعاف ٘تهيدياف لقانوف إعبلـ سنة  1990قانوف اإلعبلـ 
كلكن يبدك أف حساسية القراع كخدصوصا التلفزيوف جعل الدكلة مًتددة ُب ، البدصرم بشيء من التوسيع كالًتكيز

لًتدد ُب إصدار قانوف جديد لئلعبلـ ٭تدد بوعوح ٖتريره كفتحو لبلستثمارات ا٠تاصة كا١تستقلة إٔب جانب ا
 3.كععية القراع ُب ا٠تريرة اإلعبلمية

 إلى يومنا ىذا: 2011المرحلة الخامسة 
دائما ما كاف يعترب اإلعبلـ كاجهة للسياسة كقد قيست الكثَت من السياسات من حجم إعبلمها كىذا        

كُب عدصرنا ، اه أحدىم بالنافذة اليت ترل على العآب من كل ناحيةْتكم ما ٝتاه البعض بالسلرة الرابعة أك كما ٝت
ىذا يشهد العآب بأسره ثورات إعبلمية بعضها ٖتكمها ترورات تكنولوجية كرقمية كاألخرل مقاييس فكرية كقانونية 

  ٔب تغيَت تفكَتىاكعليو فإف ىذه التغيَتات كالتحوالت اليت مست العآب العريب كأثرت عليو أدت بالدكلة اٞتزائرية إ
عمن سلسلة من  2011كىذا ما جعل اإلعبلـ الرٝتي ُب اٞتزائر يشهد االنفتاح للقراع ا٠تاص ُب أكاخر سنة 

                                                           
ص  ،1989 ،اٞتزائر اٟتزب، مربوعات كالثقافة، ٞتنةاإلعبلـ ،الوطني التحرير جبهة لحزب اإلعالمية السياسة لملف التمهيدي المشروع -1

 بتدصرؼ. 43 -40ص
2  - Zohir IHADDADEN, Ibid, p125. 

 .03ص اٞتزائر، اٞتامعية، ا١تربوعات ديواف ،1982اإلعالم  قانون -3
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كقد جاء ىذا القرار بعد حدصار داـ قرابة "عبد العزيز بوتفليقة"اإلصبلحات جاء هبا رئيس اٞتمهورية السابق 
 . الندصف قرف على القراع

 :أمام الخواص في الجزائرسمعي البصري الفتح قطاع . دوافع 2
بعد إصدار القرار الرئاسي بفتح اجملاؿ  ا١ترئي كا١تسموع أماـ ا٠تواص  ُب اٞتزائر كرفع االحتكار  اٟتكومي 
عن القراع برز ُب الساحة الوطنية  موعوع حاد للنقاش جعل موعوع اإلعبلـ السمعي البدصرم حديث الفاعلُت 

بث ُب اٞتوانب اإلعبلمية كالسياسية اليت تقف كراء الولوج ُب ا٠تدصخدصة كىذا بالرغم من كاإلعبلميُت جرىم إٔب ال
عبد العزيز بوتفليقة" قد قاؿ ُب يـو من األياـ عندما سئل ُب غمرة اٟتملة االنتخابية لرئاسيات "أف الرئيس السابق

كمن أراد أف يقوؿ ما يشاء فعليو  ىذا تلفزيوف الدكلة"عن فتح اإلعبلـ السمعي البدصرم أماـ ا٠تواص قاؿ 2004
 1.أف ٯتتلك تلفزيونا خاصا بو

 :الدوافع اإلعالمية لفتح القطاع السمعي البصري أمام الخواص .أ
كفقا للتغَتات اليت ٝتحت هبا التكنولوجيات اٞتديدة لئلعبلـ كاالتدصاؿ كخاصة ما يتعلق بتربيق النظاـ 

موع بدصناعة اإلعبلـ اآلٕب كصناعة االتدصاالت ٦تا ٝتح ٢تذه الدصناعات الرقمي كالتقاء صناعة اإلعبلـ ا١ترئي كا١تس
يتم فيو العمل على تكييف العرض مع الرلب من أجل اسًتجاع ، بأخذ بعد اسًتاتيجي جديد( إطار تقاريب)ُب 

نوع اٞتمهور كاٟتفاظ على الفضاء اإلعبلمي الوطٍت كالتدصدم للمنافسة اليت فرعت على األسواؽ الوطنية فيظل ت
فاستنادا ٢تذا ٧تد أنفسنا متسائلُت ما الذم ، العرض ككفرتو من خبلؿ الربامج كالقنوات اليت تبث على نراؽ عا١تي

 2.دفع بالدكلة إٔب خوض غمار اإلعبلـ ا١ترئي كا١تسموع بعد طوؿ غياب
ـ السمعي كُب حديثنا عن الدكافع اإلعبلمية ٯتكن أف نلمح الرغبة ا١تلحة ُب إعراء نفس جديد لئلعبل

البدصرم يبدأ من كونو ساحة مفتوحة أماـ كل جهة قادرة على أف تأٌب باٞتديد ُب القراع. الدافع إٔب اكتساب 
قوة إعبلمية ُب السمعي البدصرم قادرة على ا١تنافسة على الدصعيدين العا١تي كالقارم كاثبات كجود عريب فبالرغم 

البدصرم ُب الوطن العريب إال أهنا عرفت تأخرا كبَتا احتار فيو  من أف اٞتزائر كانت سباقة إٔب فتح اجملاؿ السمعي
الكثَت من اإلعبلميُت كٓب ٬تدكا لو تفسَتا سول أف اٞتزائر قد عانت ظركفا قاىرة أبعدهتا عن ما ىو إصبلح 

التلفزيوف "  إعبلمي كىذا ما صرح بو الدصحفي كاألمُت العاـ لبلٖتاد النقايب ُب التلفزيوف اٞتزائرم ٚتاؿ معاُب بقولو
انشأ ُب نفس الفًتة اليت انشأ فيها االستعمار الفرنسي تلفزيونو الفرنسي كعلى الرغم من ىذا فإف ظركؼ كتواريخ 

فهذا ٯتكن اٗتاذه من أقول الدكافع اليت تبدك كهدؼ ، االنربلؽ كانت كاحدة إال أف السَتكرة ُب اٞتزائر تأخرت
كىذا ما أكده  لي أك حىت ا١تشاىد احمللي ٓب يعد مستخدماخدصوصا كأف اسم اٞتمهور احمل، إعبلمي مسرر

                                                           
، جويلية 02العدد العربية، اإلذاعات، ٣تلة اٖتاد التلفزيون الجزائري في ظل غياب فتح القطاع وسيادة منطق الخدمة العموميةقوم بوحنية،  -1

 .193ص تونس،، 2011
 .www.radioalgérie.dz ، 2011 مام 10 األحد ،يةالوطن اإلذاعة لموقعلة سجمقابلة م اإلبراىيمي، إبراىيم-2
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بل ىو ٣تاؿ "اليتيمة "أف ا١تشاىد اٞتزائرم ٓب يعد أسَت الربامج ، الدصحفي كالشاعر إبراىيم صديقي على أساس
 1.مفتوح أماـ األقمار الدصناعية الغربية كالعربية

السمعي البدصرم ُب : )ُب ندكة فكرية ٖتت عنواف، "بادةعبد الكرٙب ع"كىذا ما أكده عضو ا٢تيئة التنفيذية        
حيث تررؽ ا١تشاركوف ُب ىذا اللقاء إٔب كاقع التلفزيوف اٞتزائرم كالسينما اٞتزائرية انربلقا ، (الراىن كاألفاؽ: اٞتزائر

ديات باإلعافة إٔب اٟتديث عن رىانات كٖت، من استعراض ٥تتلف ا١تراحل اليت مر عليها قراع السمعي البدصرم
العدصر اليت تفرض منافسة شرسة كقوية ال سيما ُب عهد الفضائيات اليت أصبحت ٗتًتؽ اجملتمع اٞتزائرم ُب ظل 

 2.غياب تلفزيوف كطٍت قادر على تقدٙب البديل
كىو ٤تاكلة إعراء طابع التخدصص على القنوات ا١تراد ، كما ٯتكن أف ٪تيز الدافع الثا٘ب ُب تنويع الربامج

كإعراء مبدأ األفضلية ، شكلت كال زالت تشكل الفارؽ األساسي ُب تقدٙب نوعية الربامج  ا١تقدمة تأسيسها كاليت
لقناة أك ٣تموع قنوات على أخرل مثلما ىو اٟتاؿ ُب القنوات العربية حاليا كما ٯتكن أف نبلحظ اٟتالة اإلعبلمية 

عع مضامينها اإلعبلمية كالذم ٯتكن اعتباره  الراىنة كالرلب ا١تتزايد على الدصحف ا٠تاصة كىذا على الرغم من توا
القنوات العا١تية بل كدافع إعبلمي مهم للولوج با١تيداف السمعي البدصرم ُب ٤تاكلة إٔب تغيَت الوجهة اٞتماىَتية مث

إٔب القنوات اٞتزائرية اٞتديدة كأ٫تية القراع اٞتديد تكمل ُب عدـ إمكانية الدصحافة ا١تكتوبة ُب تلبية رغبات 
 3.كالدصورة مهمة جدا ألهنا تدصل كافة شرائح اجملتمع، خدصوصا مع ٤تدكدية القراءة، عاٞتمي

دافع قد يكوف من أقول الدكافع اإلعبلمية ا١تمهدة للمجاؿ السمعي من خبلؿ ما سبق يتجسد لنا 
كا١تختدصُت البدصرم كىو النقائص كالثغرات اليت يعا٘ب منها التلفزيوف العمومي كاليت علق عليها بعض اإلعبلميُت 

ُب دعوهتم إٔب فتح اجملاؿ أماـ ا٠تواص كىذا من أبواب ٥تتلفة الوسائط تعمد إٔب الرقي ٔتستول التلفزيوف اٞتزائرم 
أف عدد اٞتزائريُت الذين ال يزالوف يشاىدكف التلفزة " أٛتد عظيمي"فقد أكد الدكتور ُب اإلعبلـ ، على العمـو

مستشهدا ٔتا قالو أحد الكتاب الفرنسيُت ُب بداية التسعينيات .اتفيظل غزك الفضائي% 15الوطنية ال يتجاكز
تزداد بالنظر إٔب تزايد ( أف النضاؿ من أجل تلفزيوف كطٍت ىو مثل النضاؿ من أجل مدرسة كطنية)عندما أكد 

 .ةعدد الفضائيات العربية الذم ٕتاكز ألف قناة ناىيك عن باقي القنوات األكركبية كاألسيوية كحىت األمريكي
نبلحظ من كل ىذا أنو يوجد أكثر من دافع إعبلمي يدفع باإلعبلـ الوطٍت لرفع االحتكار على السمعي 

فقد عانت اٞتزائر من دكامة العنف كاالنغبلؽ الفكرم الذم كاف السبب ُب اٞتمود اٟتضارم كخدصوصا ، البدصرم
١تسموع جاء ليعزز الساحة اإلعبلمية على الدصفحة الدكلية فقرار مشاركة ا٠تواص ُب صناعة اإلعبلـ ا١ترئي كا
 .الوطنية كيعريها كجها جديدا قد يكوف بداية لفجر تلفزيوف جزائرم متجدد

                                                           
، مذكرة ماجستَت، ٗتدصص سينما كتلفزيوف تأثير التواصل االجتماعي على الفضائيات العربية القنوات الخاصة الجزائرية نموذجانعيمة موكس،  -1

 .68، ص 2014، 03ككسائل االتدصاؿ اٟتديثة، قسم اإلعبلـ كاالتدصاؿ، جامعة اٞتزائر
 .www.sawt –alahrar.net   ،02/05/2012 ا٠تميس ،الوطن جريدة ،حراراأل صوت -2
 .24/12/2011 ،الجزائرية الفجر يومية بوزيدم، ليلى -3



 والمشرع القانوني لإلعالم الجزائريالقنوات اإلخبارية الفصل الثاني                                       
 

 
143 

 :الدوافع السياسية لفتح القطاع السمعي البصري أمام الخواص . ب
ىا لقد أعحى اإلعبلـ من أكرب الدعائم اليت تعتمد عليها الدكلة كترتكز عليها كأصبح كسيلة سياسية تتبنا

اٟتكومة بامتياز كتتخذىا كنافذة لنشر أيديولوجياهتا كرسائلها الضمنية بل حىت ا١تباشرة كىذا بأساليب مبهمة ٘تثل 
٤تور عجز لدل ا١تشاىد كتترلب احًتافية مهنية لتفكيكها كىذا هبدؼ السيررة على العقوؿ ا١تكبوتة ُب اٞتماىَت 

فاع الوطٍت ككذا لتحسُت الدصورة السياسية كالدعائية كتسويقها ككما اٗتذ اإلعبلـ الثقيل كاستحقاؽ ككسيلة للد
 .لبلوغ األىداؼ السياسية ا١ترجوة

 :كاستنادا ٢تذا ٯتكن أف ٩تلص إٔب نتيجة مفادىا أف ىذا القرار ٭تمل مأرب كدكافع سياسية تتلخص ُب
ا٠تدمة العمومية ُب ظل التعدد خبلؿ تنشيرو لندكة من تنظيم مركز الدراسات االسًتاتيجية كاألمنية ٘تحور ٖتوؿ 

على أنفتح اجملاؿ أماـ بركز قنوات تلفزيونية جديدة إٔب جانب "أٛتد عظيمي"السمعي البدصرم شدد األستاذ 
ليس من باب الًتؼ كإ٪تا عركرة حتمية لضماف األمن الداخلي للببلد كنقل صورة )التلفزيوف العمومي ىو أمر 

دة الببلد عركرة حتمية جعلها ا١تشرع األكؿ ُب اٞتزائر من أكلويات ما ٬تب كعليو فإف أمن كسيا1(.ا٬تابية عنها
التفكَت فيو ككذا اٟتفاظ عليو فمدصلحة الشخص تسقط ُب مقابل مدصلحة اٞتماعة فإذا كانت مدصلحة الوطن 

راع العمومي ٓب كاألمة كافة فإهنا ١تن كبائر اٟتتميات اليت تعترب اإلعبلـ الثقيل سيدا عليها فعلى الرغم من أف الق
فللخواص حق ، ٓب يكن أبدا حكرا على القراع اٟتكومي، بدأ ا٠تدمة العموميةأنو يكد يكوف كاجهة للدكلة إال 

فاالنفتاح كما يقوؿ كاحمللل السياسي ٤تمد لعقاب ال يعٍت بالضركرة كدفعة كاحدة ، ا١تشاركة فيو كاٟتفاظ عليو
 :بل بالتدريج على الرريقة التالية، ٘تكُت القراع ا٠تاص من إنشاء قنوات فضائية

 .فتح نوافذ تعبَتية حوارية ُب التلفزيوف الوطٍت ٔتختلف قنواتو.1
  كٖتت إشراؼ الدكلة، ْتيث تكوف كل قناة مستقلة عن األخرل، إنشاء قنوات موعوعاتية للدراما كالرياعية.2

 .مثلما ىناؾ صحف تابعة للدكلة لكنها مستقلة عن بعضها البعض
 .%50راؾ القراع ا٠تاص ُب القنوات ا١توعوعاتية بنسبة تقل عن إش.3
اليت ال ينبغي أف تعمر طويبل ٯتكن فتح اجملاؿ للخواص المتبلؾ نسب ، كبعد مرحلة النضج، كُب ا١ترحلة الرابعة.4

 اف.كدافع من الدكافع اليت اٗتذهتا السياسة اٞتزائرية باٟتسب.عالية أك إنشاء قنوات خاصة كفق دفًت شركط
إعراء اإلعبلـ البعد االجتماعي كىو التنويع ُب ا١تضامُت كليس ُب الوسائل كالوسائط فحسب بشرط أف 

فدصناعة احملتول تترلب اعتماد نظرة اسًتاتيجية تتجاكز حسابات اٟتيل ، تتوجو ٨تو الفئات االجتماعية ا١تناسبة
ميُت كالسياسيُت كحدىم إهنا تتعلق باٟتقوؽ السياسية. فا١تسألة اإلعبلمية أخرر من أف تًتؾ ُب أيدم اإلعبل

فا١تقدصود بالفئات ىنا اٞتمهور ا١تستهدؼ فالسياسة الظاىرة من كراء فتح . كاٟتريات العامة كٔتستقبل اجملتمع كلو
 .القراع الثقيل ىي ُب إعراء تقسيمات ٞتماىَت ا١تشاىدين ُب نوعية كقدصدية الربامج ا١تنتقاة

                                                           
 www.akhbarelyoum.dz. ،االستراتيجية لدراساتل لمركزا ندوة عظيمي، أٛتد -1
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 . البصري في الجزائر. واقع اإلعالم السمعي 3
تشهد اٞتزائر اليـو دخو٢تا نفقا إعبلميا لرا١تا كاف مستعدصيا على اإلعبلميُت كأىل االختدصاص يتمثل ُب 
رفع احتكار الدكلة للمجاؿ السمعي البدصرم كىو حلم إعبلمي جزائرم قد بدأت معا١تو تظهر للشارع اٞتزائرم 

لرغم من أف قانوف ا١تعلن عنو ٓب يكن قد دخل بعد حيز ا١تدصادقة كُب إطار ىذا ا١تنرلق كعلى ا، بعد طوؿ انتظار
  إٔب إعداد دفًت للشركط ا١تتعلق بفتح السمعي البدصرم "ناصر مهل "جهة ٔتعية كزير االتدصاؿ 47فقد بادرت

كدخلت منافسة اٟتدصوؿ على ترخيص ، كأعلنت رغبتها ُب خوض مغامرة فتح قنوات تررح فكرىا ككجهة نظرىا
االستحواذ على شرؼ ٖترير السمعي البدصرم رغم التكاليف الباىظة كاليت تدصل إٔب مبليَت الدكالرات  ٯتكنها من

 .2014مع ٖتضَتات معقدة قد تؤجل ا١تشركع إٔب ما بعد 
مدصادقة الرب١تاف على قانوف اإلعبلـ لتكشف عن مباشرة ا١تشاكرات ا١تتعلقة بسن "ناصر مهل"فلم تنتظر كزارة 

كاعترب الوزير أف ا١تشركع ىو حقيقة ستتجسد ُب القريب العاجل ، عي البدصرم مع احملًتفُتمشركع قانوف السم
كأشار إٔب دفًت الشركط يتكفل بو اجمللس األعلى للسمعي ، كليست مغالرة بسبب اإلرادة اٟتقيقية لدخوؿ ا١تغامرة

دكف أف تعري أم تفاصيل  حيث أعرت الوزارة األكٔب الضوء األخضر لفتح السمعي البدصرم، البدصرم الفرنسي
ٯتكن على أساسها دخوؿ ىذه الغمار الذم ٭تتاج إٔب الدعم ا١تإب كالكفاءات كا٠تربة الفنية مع ما يرفقها من 

 ٖتضَتات.
جاءت فيو أحكاـ ، كينص مشركع السمعي البدصرم على إنشاء سلرة عبط لئلعبلـ السمعي البدصرم        

كًب اقًتاح فتح النشاط السمعي . ليات كالًتكيبة كطريقة تسيَت اجمللستنظم اٟتقل السمعي البدصرم كٖتدد اآل
البدصرم على أساس اتفاقية ترـب بُت الشركة اٞتزائرية التابعة للقانوف ا٠تاص ا١تعنية كالسلرة الضابرة للمجاؿ 

علق كسيتم الحقا إصدار قانوف خاص يت، السمعي البدصرم يدصدقها ترخيص يعري من قبل السلرات العمومية
ىيئة كطنية ألدبيات الدصحافة كأخبلقياهتا "كيقًتح ا١تشركع إحداث. باجملاؿ السمعي البدصرم الستكماؿ عبرو

ُب سياؽ .ينتخب أعضاؤىا من طرؼ ٤تًتُب الدصحافة"تسهر على امتثاؿ الوسائط اإلعبلمية للقواعد األخبلقية
ٔب اٞتزائر للدخوؿ ُب ا١تفاكعات مع رجاؿ أعماؿ عرؼ أف ٥تتدصا ُب ٣تاؿ القنوات التلفزيونية قرر اجمليء إ، متدصل

على غرار مسؤكٕب قناة نسمة الذين باشركا سلسلة مفاكعات ، جزائريُت إلطبلؽ مشركعو ا١تتمثل ُب باقة قنوات
باإلعافة أف أحدا ٠ترباء ".نسمة اٞتزائر" لبلورة صيغة تعاكف مع رجاؿ األعماؿ اٞتزائريُت بغية إطبلؽ قناة

ر على رجل أعماؿ جزائرم أبدل استعداده للمشاركة كاالتفاؽ على إنشاء قنوات تلفزيونية تضم قناة الفرنسيُت عث
 1.ترفيهية كأخرل ٥تدصدصة لعرض األفبلـ كا١تسلسبلت األجنبية إعافة إٔب قناة للرسـو ا١تتحركة، رياعية

 
 

                                                           
 بتدصرؼ. 72-70ص ،مرجع سبق ذكرهنعيمة موكس،  -1
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 خالصة:

العربية ك كتأثَتىا على تدصورات العامة تررقنا ُب ىذا الفدصل إٔب الترورات الكركنولوجية للقنوات الفضائية 
كتبُت أف ثورة القنوات اإلخبارية مع اندماجها كالتكنولوجيا ، حوؿ السياسة للرأم العاـ العريب كاحمللي اٞتزائرم

كأعحت القنوات اإلخبارية تلعب دكرا مهما ُب رسم الدصور  للشعوب ، اٟتديثة انتشرت ا١تعلومة ّتميع أنواعها
لكن مع الترور التكنولوجي ، بعدما كانت سيررة التلفزيوف العمومي على ا١تعلومة كاحتكارىا،  أٚتعكالدكلة كالعآب

كالتدفق ا٢تائل للمعلومة زادت كتعزز دكر التلفزيوف من خبلؿ برامج القنوات اإلخبارية ا١تتخدصدصة كوسيلة إعبلـ 
ال ننسى أبدا دكر ا١تنافسة بُت القنوات كما ،  ٚتاىَتية ٕتمع كل أشكاؿ ا١تعلومة صوتا كصورة كمؤثرات أخرل

 للمجاؿ السمعي البدصرم خاصة ُب اٞتزائر. 1اإلخبارية بعد االنفتاح ك٣تاراة االٕتاىات العا١تية
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 :تمهيد
نتررؽ ُب ىذا الفدصل بالعرض كالتحليل لعبلقة مشاىدة القنوات اإلخبارية كإتاىات الرأم العاـ  ككظيفة 

السياسي الذم ٯتد ا١تتلقي ْتجم ا١تعلومات السياسية الذم من شأنو تعديل أك تغيَت االٕتاىاتوتعويض اإلعبلـ 
كىذا ما ميزىا ، خاصة ُب مناطق اٞتزائر العميقة كنقل خبايا السياسة، النقص الفادح ُب تغرية األخبار الوطنية

ت القنوات اإلخبارية التأثَت ُب ا١تتلقي خاصة كهبذا استراع، شكبل كمضمونا عن القناة الرٝتية اٟتكومية العامة
كمػػػػػػػػػػػػػػػن جهة أخرل ، الشباب منهم على الرغم من تدخل متغَتات كثَتة أثرت ُب ترتيب اىتماماهتم كأكلوياهتم

فهي تعد أحد أىم مؤسسات التنشئة ، النستريع إنكار دكر القنوات اإلخبارية كناقل حي للمعلومة السياسية
كما أهنا عامل مهم ُب ترور الفرد سياسيا من ،  ة لؤلفراد من حيث التثقيف التعبئة كالتجنيد السياسيالسياسي

خبلؿ نقل األحداث كالقضايا السياسية اليت كانت معتمة ُب القناة اٟتكومية كبذلك تكوف قد أرخت السياسة 
لك تكمن أ٫تية القنوات اإلخبارية كالسياسيُت من خبلؿ األحداث كالقضايا السياسية ُب كل زمن كمكاف.كُب ذ

ُب تغيَت الثقافة السياسية للرأم العاـ أك توجيهها أك إلغاءىا كصناعة إتاىات أخرل جديدة ٗتدـ الواقع السياسي 
كتكمن ىذه القدرة على التأثَت ُب ا١تتغَتات  كالبٌت االتدصالية اإلعبلمية كعبلقتها ، ُب الببلد كٗتدـ قادة الرأم العاـ

 اء االٕتاىات السياسية.ُب بن
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 :المبحث األول: القنوات اإلخبارية ووظيفة اإلعالم السياسي
حىت نتعرؼ على الوظيفة اإلعبلـ السياسي للقنوات اإلخبارية ٬تب التررؽ إٔب التعريف ٔتاىية اإلعبلـ السياسي  

 كمدخل للموعوع.
 مفهوم اإلعالم السياسي:أوال: 

كىو يهتم  االجتماعيةفعلم السياسة ىو أحد العلـو ، ىو فرع من فركع علم السياسةاإلعبلـ السياسي 
كىناؾ عبلقة كثيقة بُت علم السياسة كالعلـو األخرل مثل التاريخ فالتاريخ يساعد )بتعلم اٟتقائق كإدراكها كفهمها 

ككذلك القانوف  (سوابق التارٮتيةالترور التارٮتي كال االعتبارعآب السياسة ُب تفهم األحداث السياسية آخذا ُب 
كذلك ،  فإف دارسيو يهتموف بالسياسة كدارسي السياسة يهتموف بالقانوف فاٟتكومة هتتم بدصياغة القوانُت كتنفيذىا

 1ىناؾ عبلقة بُت علم السياسة كعلم األخبلؽ كالفلسفة.
ا١تتخدصدصة ُب بث ا١تعلومات  تقـو بو ا٢تيئات االتدصإبكأخَتا فاإلعبلـ السياسي ىو ذلك اٞتزء من النشاط 

 2كاألفكار كا١تواقف عن الشؤكف اٟتكومية.
كاإلعبلـ السياسي أيضا ىو تلك اٞتهود الواعية لنشر أفكار كا١تعتقدات من أجل ترسيخ كجهة نظر الدكلة 
 ُب نفوس الشعب كبعد ذلك أحد الوسائل لتوطيد اٟتكم كُب حالة توجيو اٞتهود اإلعبلمية إٔب ا٠تارج فتدصبح

 دعاية سياسية من الدكلة ٠تلق الدصورة الذىنية اإل٬تابية لدل العآب ا٠تارجي عن تقدـ ك إ٧تازات ىذه الدكلة.
أما إذا استخدمت ىذه اٞتهود اإلعبلمية ُب حالة اٟترب مع أم طرؼ خارجي ، كذلك ُب حالة السلم

 3ا١تعنوم ُب صفوفو. االهنيارٔتا ٭تقق  تدصبح حرب نفسية عد العدك بقدصد التأثَت ُب أفراده كالنيل من معنوياهتم
اليت تستهدؼ تزكيد اٞتمهور بكافة اٟتقائق  االتدصاليةكما ذكرنا ىو كافة أكجو النشاط   السياسي كاإلعبلـ

ك٣تريات السياسية عن القضايا كا١تشكبلت أف يكوف( ضما يفًت )الدصحيحة كا١تعلومات السليمةالسياسية كاألخبار 
السياسي كبدكف ٖتريف ٔتا يؤدم إٔب خلق أكرب درجة ٦تكنة من ا١تعرفة كالوعي كاإلدراؾ  األمور برريقة موعوعية

بكافة اٟتقائق  السياسية لدل فئات ٚتهور ا١تتلقُت للمادة اإلعبلمية للموعوعات السياسية  كاإلحاطة الشاملة
ايا كا١توعوعات كٔتا كا١تعلومات ا١توعوعية الدصحيحة عن ىذه القضايا كا١توعوعات الدصحيحة عن ىذه القض

يسهم ُب تنوير الرأم العاـ كتكوين الرأم الدصائب لدل اٞتمهور ُب الوقائع كا١توعوعات كا١تشكبلت ا١تثارة 
كتعد التنمية السياسية خلق الرأم العاـ من أىم الوظائف السياسية اليت تقـو هبا  4.من اٞتانب السياسي كا١ترركحة

 ـ السياسي ا١تتخدصص.القنوات اإلخبارية  ُب إطار اإلعبل

                                                           
 .4، ص 1988 عآب الكتب، القاىرة، ،في األصول والنظريات والتطبيق دراسة العلوم السياسية،٤تمد علي ٤تمد،  -1
 .24-23ص ص ،مرجع سابق ،٤تمد علي ٤تمد -2
 .50ص ،المرجع السابق عزيزة عبده، -3
 .22ص ،1984 ،عآب الكتب ،القاىرة ،بالجماىير واالتصالاإلعالم  ٝتَت ٤تمد حسُت، -4
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كذلك من خبلؿ إفراد مساحات جيدة ٗتدصدصها الرسالة اإلعبلمية للتثقيف السياسي كالتنشئة  التنمية السياسية:
 1السياسية كاإلعبلـ السياسي ذم الرابع الشموٕب على ا١تستول النظرم كالتربيقي. اإلقليمي كالعا١تي.

على أف يكوف الدكر الذم تلعبو كسائل اإلعبلـ على ىذا  كذلك تبدصَت اٞتمهور بأ٫تية ا١تشاركة السياسية
الدصعيد على أساس كُب إطار العبلقة الوثيقة بُت البنياف اإلعبلمي كبنياف اجملتمع كتروره من خبلؿ تعميق الشعور 
با١تسؤكلية لدل األفراد كاٞتماعات كٕتسيد أ٫تية تواجدىم على الساحة السياسية حرصا على مدصاّب اٞتماعة 

 شاركة ُب صنع القرار السياسي.كٖتقيقا للتبلحم بُت اٟتكاـ كاحملكومُت.كم
.بعرض كافة .: أم مساعدة اٞتمهور ُب تكوين رأم عاـ سليم...كإمداده بالقدرة على ذلك.خلق رأي عام

ائب خبار الدصحيحة الدقيقة اليت تساعده على تكوين رأم صفة ا١تعلومات كاألااٟتقائق الثابتة أمامو كإمداده بك
ُب قضايا كموعوعات الساعة ك٣تريات األمور كاألحداث اليت يعايشها أك ُب موعوع بعينو.فمهمة كسائل اإلعبلـ 
ىنا الوصوؿ ّتمهور ا١تتلقُت للرسالة اإلعبلمية ا١تنوطة إٔب أقدصى درجة ٦تكنة من ا١تعرفة كالوعي كاإلدراؾ كاإلحاطة 

العاـ كبالتإب قدرتو على تكوين رأم عاـ صائب كبناء ٕتاه  الكاملة ٔتجريات األمور ٔتا ٭تقق تنوير الرأم
 ا١توعوعات كالقضايا ا١تثارة كا١ترركحة كما ذكرنا من قبل.

 مسؤوليات القنوات اإلخبارية في إطار الوظيفة السياسية:ثانيا: 
زا ُب اٟتياة إف قدرة التأثَت السياسي للقنوات اإلخبارية صارت كاعحة إٔب حد أهنا أصبحت تلعب دكرا بار 

كلقد بلغت من التأثَت إٔب حد تسميتها ، السياسية ُب اجملتمعات ا١تعاصرة الدٯتقراطية أك حىت الديكتاتورية ا١تستبدة
 2"بالسلرة الرابعة" بعد السلرة التنفيذية كالسلرة التشريعية كالسلرة القضائية.

ح السياسي الكبَت تؤدم خبللو ٣تموعة كال شك أف ىذا الدكر الذم تلعبو القنوات اإلخبارية على ا١تسر 
 اختبلؼمن ا١تهاـ...ا١تتنوعة حسب ا٢تدؼ منها ٔتا ٮتدـ ُب النهاية اٞتمهور كالعملية السياسية على 

كجوىها...كيتم ذلك ُب إطار عملية عخمة تتعاظم الدكار كا١تهاـ كا١تسؤكليات ُب إطارىا كيرلق عليها ُب النهاية 
 لية شاملة كافة أدكار تأثَتات القنوات اإلخبارية على اٞتمهور كاجملتمع كالسلرة."اإلعبلـ السياسي" فهي عم

كىذا يعٍت أف الوظيفة السياسية للقنوات اإلخبارية تتفوؽ كترغى على كافة كظائفها األخرل...بل إف 
لى عاتق القنوات القنوات اإلخبارية كظيفة سياسية بالدرجة األكٔب...كمن ىنا فاألدكار كا١تسؤكليات اليت تقع ع

اإلخبارية من خبلؿ كظيفتها السياسية ليست بالسهلة كلكنها ُب اٟتقيقة مهاـ صعبة كينبغي للقنوات اإلخبارية أف 
 تؤديها على اكمل كجو...حىت ٭تقق العمل الدصحاُب النتائج ا١ترجوة على ىذا الدصعيد كلن يكوف ذلك على النحو

 ة مسؤكلياهتا السياسية ٖتديدا دقيقا منذ البداية. ا١تأموؿ إال إذا حددت القنوات اإلخباري
 كعليو فإف مسؤكلية اإلعبلـ السياسي للقنوات اإلخبارية ٯتكن ٖتديدىا ُب عدة أدكار أك مهاـ أساسية:

                                                           
 .74ص ،ذكرة مرجع سبق، ٤تي الدين عبد اٟتليم -1

2- W.Lance Bennette, James Barbere, Public opinion in American politices, New York,  Har Court, 1980, 

p134.                                  
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 التنشئة السياسية لألفراد أوال:
قيم األساسية اليت كال كاالٕتاىاتكالتنشئة السياسية ىي العملية اليت يكتسب من خبل٢تا األفراد ا١تعتقدات 

 Politicalكما أهنا العملية اليت يكتسب من خبل٢تا األفراد التوجهات السياسية ،  تعترب األساس ُب تكوين الفرد
orientation  كا١تدركات السياسيةCognitions  ك٪تاذج لسلوؾ السياسي الذم يرتبط ببيئتهم السياسية

كتشمل أيضا معرفة القضايا ، كسلراتو ك٦تارستو، ياسي كمؤسساتوكتشَت ا١تدركات السياسية إٔب معرفة النظاـ الس
ُب ا١تظاىرات  االشًتاؾ التدصويت، ا١تشاركة السياسية، ا٠تاصة باٟتمبلت كا١ترشحُت. كمن أمثلة السلوؾ السياسي

 1السياسية كالتجمعات العضوية ُب ا١تنظمات السياسية كبركز الرأم العاـ السياسي ككعوحو.
 ف السياسي: ثانيا: التثقي

كذلك بتزكيد األفراد بالوعي ُب شىت ا١تعارؼ كاجملاالت كا١تيادين كا١تفاىيم اليت تتعلق باألمور السياسية اليت 
 2٭تتاجها ُب إطار بناء شخدصيتو السياسية كحركتو السياسية ُب اجملتمع.

 ثالثا:التجنيد السياسي والتعبئة السياسية:
مثلما يسبق بعض ، أحداث سياسية متوقعة الستقباؿفسية كا١تعنوية كالذىنية الن كهتيئتهمٔتعٌت تعبئة األفراد 

الزيارات لشخدصيات بارزة أكشخدصيات سياسية مرفوعة مثل الزيارة األكٔب لرئيس كزراء إسرائيل ١تدصر أك زيارة 
النفوس لتتقبل فتلك كانت مهمة كسائل اإلعبلـ كالقنوات اإلخبارية ُب التمهيد لدل ، مادلُت أكلربايت لفلسرُت

 انتخابات٘تاما مثل عمليات التعبئة السياسية اليت تسبق ، ىذا... ُب إطار سياسات مرسومة من قبل اٟتكومة
 الرب١تانية. كاالنتخاباتالرئاسة 

 رابعا: التطوير السياسي األفراد:
ت كاألفكار اٞتيدة تستريع القنوات اإلخبارية أف ٘تثل دكرا طليعيا ُب مسَتة الترور السياسي ُب ا١تعلوما

 كنقل صورة العآب ا٠تارجي إٔب اجملتمع.
كىذا يعٍت أف ىذه الوسيلة تتعامل مع الفئة ا١تستنَتة من القراء كا١تثقفُت أم النخبة ا١تمتازة من اجملتمع كالقادرة على 

 التفهم كالتغيَت كالتأثَت ُب اآلخرين.
ية الكربل " كالذم يعمل على توسيع أفق ٚتاىَت القراء كىكذا تقـو القنوات اإلخبارية بدكر"ا١تعلم ذك األ٫ت

 3كدفعهم لؤلماـ كتزكيدىم بركح جديدة كٔتشاعر جديدة كبرؤية جديدة للعآب احمليط هبم.
 كمن أجل أثره على األفراد ُب اجملاؿ السياسي يتسٌت من خبلؿ تركيز القنوات اإلخبارية على عدة مهاـ:

                                                           
1  - Alexis S.Tan, Mass communication Theories and Research, 3

rd
.ed, U.S.A, Crid publiching, 1985, p315. 

 .126ص ،مرجع سابق ،عزيزة عبده -2
3  - Look: Dean T.Jamison & Emile G.Me Anancy, Radio for Education and Development, London, Sage 

publications Ltd, 1978, pp59-96.                                                                       
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اسي البلـز من خبلؿ معرفتو بالقضايا كا١توعوعات كاجملريات كاألحداث إمداد األفراد باإلعبلـ السي -
كذلك ُب إطار ٖتريرم كفٍت مناسب يعُت ، السياسيةسواء بالداخل أم اإلقليمية احمللية أكبا٠تارج الوطنية كالدكلية

كبالتغرية  لةكالفهم السريع ٢تذه ا١تضامُت السياسية ا١ترسلة من خبلؿ صحافتو ا١تفض االستيعابالفرد على 
اإلعبلمية الوافية حىت يدصل اٞتمهور إٔب درجة جيدة على ٨تو كاؼ من اإل١تاـ بشىت ا١توعوعات كالشؤكف 

 ىذا األمر الذم يتم غالبا ُب صورة إخبارية.، السياسية احمليرة بو
 كعيو كحسو السياسي. تزكيد األفراد بكافة ا١تعلومات كا١تعارؼ السياسية البلزمة لتهيئة ا١تتابع ذىنيا كبتنمية -
إطبلع ا١تتابع على اٟتقائق ُب سرعة كثبات ككعوح شديد دكف مواربة أكإخفاء للحقائق حىت تدصبح القناة  -

 اإلخبارية موعع ثقة ك٣تاؿ مدصداقية ا١تتابع.
 حفز األفراد على ا١تشاركة السياسية من خبلؿ الدعوة ا١تستمرة إٔب التدصويت كالًتشيح. -
 .وجيةااليدلالتوعية  -
كتكوين كجهة  -القضاء على البلمباالة لدل األفراد كذلك من خبلؿ درج األفراد على ا١تشاركة ُب الرأم العاـ -

اٞتماىَت على اإلحساس  اعتيادكىذا يعٍت ، النظر الشخدصية القائمة على اٟتوار السليم كاٞتدؿ ك النقاش ا١تثمر
٣ترد رقم ُب صفوؼ اٞتماىَت...فبل يقبل أف ٬تعل من ذاتو ٣ترد  با١تسئولية ٕتاه اجملتمع الذم يعيش فيو كإنو ليس

صادر من قبل السلرة كاألجهزة القيادية دكف تفكَت ك٘تحيص أم طاعة عمياء خالية  شيءلكل  استقباؿجهاز 
بشىت كسائل اٞتذب الدصحفي ُب أسلوب  االنتباهمن الدراسة كالتحقيق ككسيلة القنوات اإلخبارية ُب ذلك ىوشد 

األلواف كخبلفو...كذلك  ء كاستخداـابناألل العملية التحريرية...من إخراج كتبويب ككسائل إبراز كالعناكين ك كشك
 باٞتذب من خبلؿ ا١تضموف اإلخبارم كاإلعبلمي. االىتماـ

حيث يتمثل ذلك الشك ُب أعماؿ كأقواؿ اآلخرين كالنظر كالشعور بأف العمل ، القضاء على الشك السياسي -
فتنخفض درجة كمستول ا١تشاركة ، عمل ردمء كأف الثقة ُب رجاؿ اٟتركة السياسية أمر مستحيلالسياسي 
 1السياسية.

رجاؿ اٟتركة  ٢تذا يتعُت على القنوات اإلخبارية العمل على إزالة ىذا الشك بعرض اٟتقائق من خبلؿ إ٬تابيات
ك السلرة كتنجح أة بُت اٟتاكم كاحملكـو أكالشعب السياسية كطرح إ٧تازاهتم على اٞتماىَت كهبذا تتولد الثقة اٟتقيقي

 القنوات اإلخبارية ُب القضاء على الشك السياسي لدل اٞتمهور.   
اليت قد ٖتوؿ بُت الفرد كبُت رغبتو ُب ا١تشاركة  االغًتابكالقضاء على مشاعر  كاالنتماءمشاعر الوطنية  استشارة -

 كالعراء ا١تستمر.
ح لدل األفراد )فالقنوات اإلخبارية( تعد من أكٔب كسائل النقد اليت تأٌب مكملة إذكاء ركح النقد كالتدصحي -

ألجهزة الرقابة ا١تختلفة فإف مهمتها ُب اجملتمع كخاصة اجملتمعات النامية تكوف صعبة على ىذا الرريق ألف طبيعة 

                                                           
 .179ص، مرجع سابق، فرج حلمي الشناكم -1
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ية إٔب األماـ ال أف ىذه اجملتمعات تترلب أف يكوف النقد موعوعيا حىت يساعد على دفع خرط كبرامج التنم
 1يكوف ىدفو ا٢تدـ...بل ٬تب أف يكوف ىدفو ىو التقوٙب ا١تدصحوب بالتوجيو كاإلرشاد.

لذا ٬تب أف تقف اٞتماىَت لًتاجع نفسها كترل طريقها كأف ، كاجملتمع ُب العدصر اٟتديث ٣تتمع ٚتاىَتم -
فهما ٔتثابة احملرؾ الذم ٭ترؾ اجملتمع ، التعليق كالنقدعركرياف لوعوح الرؤيا ك٫تا أخرر من ٣ترد كشف األخراء

 2كيدفعو إٔب الترور ك٫تا سبلحو للبناء كتوعية الناس.
الفساد كموطن ا٠تلل ُب  اكتشاؼكال شك أف ذلك يعُت األفراد على ٪توالذكاء اإلجتماعي ككفاءة ا١تقدرة على 

ة ُب اجملتمع ليس النقد ا٢تداـ كلكنو النقد اجملتمع كاألجهزة. كمن ٍب فالنقد الذم ٬تب أف ٘تارسو القنوات اإلخباري
اٞتوانب السيئة كاٟتسنة ُب   اكتشاؼا١تدصحوب بالتوجيو كاإلرشاد أم النقد اإل٬تايب الذم يساعد اإلنساف على 
 3كل اٞتوانب السيئة اليت ٯتكن أف تقلل من كفاءهتا كعضو عامل ُب اجملتمع.

فهم الغَت كتبٍت نظرة جديدة متخدصدصة كذلك من خبلؿ ٖتريم  خلق الشخدصية اإل٬تابية ا١تتحركة القادرة على -
 ككذلك ا١تسا٫تة ُب تكوين قيمو.4ا١تسافة كالعزلة اليت يعيش فيها أفراد اجملتمع التقليدم.

على تروير الثقافة  اإلعبلـ قادرةتروير الثقافة السياسية ألفراد اجملتمع...فالقنوات اإلخبارية كإحدل كسائل  -
راد اجملتمع كهتيئة الظركؼ السياسية ا١تبلئمة للتنمية كإحداث تغيَت للقيم كا١تعتقدات ٔتا يكفل التحوؿ السياسية ألف

السياسي الذم يساعد على الترور كالنهوض باجملتمع...كما أف القنوات اإلخبارية قادرة على ٤تاربة صور السلبية 
 5السياسية اليت تعوؽ حركة الترور ُب اجملتمعات. 

ة ُب تكوين قيم كمعتقدات سياسية جديدة ألف القنوات اإلخبارية كسائر كسائل اإلعبلـ األخرل تعد ا١تسا٫ت -
 6ى التأثَت على أ٪تاط السلوؾ.لمدصدرا أساسيا من مدصادر التغيَت كما أف ٢تا قدرة ع

سبيل ا١تثاؿ قامت  توجيو الرأم العاـ حيث أف قدرة القنوات اإلخبارية على توجيو الرأم العاـ...قدرة بالغة على -
ُب دكؿ كثَتة بدكر ملحوظ كفعاؿ ُب تعبئة الرأم العاـ العا١تي عد الفدصل العندصرم كُب كصف  اإلخباريةالقنوات 

كذلك كاف ٢تا من القدرة على تعزيز كعي اٞتماىَت بثقافات ٥تتلفة حرية اٟتركة –حقائق اٟتياة ُب إفريقيا اٞتنوبية 
 7لرأم العاـ فيها.القرارات من خبلؿ قوة ا كاٗتاذ

                                                           
المصرية في الفترة  دور الصحافة المصرية في تنمية المجتمع المحلي )دراسة تحليلية للصحف اليومية، ٤تمود أٛتد عبد الغٍت -1

 .102ص، 1990، قسم الدصحافة، كلية اآلداب بسوىاج،  أسيوطة جامع،31/12/1986إلى1/1/1982من
 .41ص، 1981 ،1ط ،القاىرة ،دار التعاكف، سلسلة ا١تكتبة الدصحفية، الصحافة مسؤولية وسلطة، سامي عزيز -2
 .88ص، 1982 ،اإلسكندرية ،ا٢تيئة ا١تدصرية العامة للكتاب، مبادئ اإلعالم اإلسالمي، منَت حجاب -3
 .        238ص، 1984، القاىرة، عآب الكتاب للرباعة كالنشر كالتوزيع، بالجماىير والرأي العام واالتصالاإلعالم ، ٝتَت حسُت -4
 .                245-244ص، 1975، القاىرة دار ا١تعارؼ، ،القانوني والسياسي االجتماعدراسات في علم ، ٤تمد عبد اهلل أبو علي -5
 .42ص، 1981، القاىرة، عآب الكتاب ،الراديو والتنمية السياسية، يٍت٤تمد علي العو  -6
ب ط، اٞتزائر،  ،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، أصوات متعددة وعالم واحد، االتصال والمجتمع، اليوم وغدا ،آخركفك شوف ماكربايد  -7

 .392ص
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 خامسا: التاريخ السياسي لألمة:
 االجتماعيةأخذ على عاتقو مهمة التاريخ السياسي من خبلؿ تسجيل كقائع اٟتياة يأف  عبلـفعلى اإل

 1مدصدر من مدصادر التاريخ. باعتبارىاكالسياسية اليت تتوأب على األمم كالشعوب  كاالقتدصاديةكالتارٮتية 
الوقت ا١تناسب ليكوف عونا للجماىَت على تكوين رأم عاـ كاع كصائب ٕتاه قضية ما يتمكن الرجوع إليو ُب 

تلك اليت ٘تس أمتو مسا مباشرا على  كٕتاه األحداث السياسية الرارئة كا١تمثلة على الدصعيد العريب كالعا١تي أك
 الدصعيد الداخلي.

األمر الذم تتمخض عنو  ظة منو كىوعو العربة كا١ت كاستخبلصا١تاعي  استقراءكيتثٌت ذلك للفرد من خبلؿ 
ىكذا ٯتكن للقنوات اإلخبارية أف ك  الرؤية السليمة للحاعر على عوء ا١تاعي بل كتعينو على التنبؤ با١تستقبل 

هبا كرصيد للمواقف كاألحداث الرارئة  كاالحتفاظتساىم ُب تشكيل كعي األفراد من خبلؿ رصد كقائع اٟتياة 
 ككًتاث تارٮتي لؤلجياؿ. 

 القنوات اإلخبارية وقوة التأثير من خالل اإلعالم السياسي:  لثا:ثا
 :وسائل اإلعالم وقدرة التأثير السياسي

إف كسائل اإلعبلـ علة احمليط السياسي تقـو بدكر حارس البوابة أك الناقل لؤلفكار كالقضايا ذات الدصفة 
 نفس الوقت تعمل على إقدصاء األفكار اليت الشرعية. فهي تعمل على تدعيم اآلراء كالقيم كاألفكار البناءة كُب

كىذا باإلعافة إٔب كوهنا منرب سياسي للتعليم كالتنشئة كالتثقيف كالًتبية السياسية ، تعوؽ مسَتة التنمية السياسية
 من خبلؿ ما ترسلو من مضامُت ىادفة.

بلت احمللية كاإلقليمية للبيئة السياسية أم مرآة لؤلحداث كالدصراعات كالتفاع انعكاسفوسائل اإلعبلـ ىي 
كالدكلية على الدصعيد السياسي كبدكف كجود كسائل اإلعبلـ باٞتماىَت. ال يستريع أحد خارج اٟتلقة السياسية 

ككسائل اإلعبلـ ىي اليت تعرفنا ، على األحداث السياسية )فالبيئة السياسية تيبٌت من قبل كسائل اإلعبلـ االطبلع
 2هبذا الواقع (.

على أهنا إعافة صفة  Janowitzيفة السياسة لوسائل اإلعبلـ كما حددىا جانوتس  كقد جاءت الوظ
أفكار كمفاىيم  كاستبعادأفكار كمفاىيم معينة  كاستبعادالشرعية أك القبوؿ اإلجتماعي ألفكار كمفاىيم معينة 

ُب إطار من القيم السياسية  االىتماماتأم أهنا تعمل على ترتيب قائمة ، 3أخرل من اٞتدؿ أكالنقاش السياسي
اآلراء كاألفكار ا١تتنافرة بشكل يقدـ القضايا كا١تعلومات كا١توعوعات  كاستبعادكا١تعارؼ كاآلراء بشكل متوافق 

٦تا ٮتلق صورة ذىنية ٔتوعوعية ، السياسية ُب كل متماسك من خبلؿ عرض يقـو على الدقة كالوعوح للحقائق

                                                           
 .75ص ، 1986، ىرةالقاب ط،  ،عآب الكتب ،مدخل إلى علم الصحافة، فاركؽ أبو زيد -1
 .190ص، 1994يوليو/ ، الثا٘بك العدداف األكؿ ، كالعشركفاجمللد الثالث  ،، عآب الفكرالعالقة بين اإلعالميين والسياسيين في الوطن العربي -2

3-W.Lance Bennet, James Davis Barber  Eds , Public opinion in American politics,  New York, Harcout Brace 

Jouanouich 1980 , p p3-8. 
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ي كتعكسو بدقة كهتتم بالتنشئة السياسية كالتعبَت عن ا١تدصاّب كٕتميع ىذه القضايا فتعرب بوعوح عن الواقع السياس
 ا١تدصاّب كالدفاع عنها كٖتقيق التكامل بُت ٚتاعات اجملتمع ا١تختلفة. كل ذلك ُب إطار الوظيفة السياسية.

ح بالدرجة األكٔب حيث يتؤب عملية اإلقناع اٞتماىَتم فقد أصب إقناعيوإف اإلعبلـ أصبح كظيفة سياسية 
. فا١تضموف  ىناؾ فرقا كبَتا بُت مضامُت الرسالة اإلعبلمية عما كانت عليو قبل عقدين كبُت ماىي عليو اليـو
السياسي للمادة اإلعبلمية ا١تنبثة كا١تكتوبة ُب كسائل اإلعبلـ العربية يرغى على ماسواه.كأصبحت مادة اإلعبلـ 

عة كمرئية كصحافة مكتوبة نسبة عالية جدا...بل إف السياسي تشكل ُب كسائل اإلعبلـ من ٤ترات إذاعية مسمو 
٢تذه  االتدصاليةا٢تيمنة اٟتكومية على كسائل اإلعبلـ ُب الببلد العربية تفسر لنا الربيعة السياسية للوظيفة 

 1الوسائل.
 كجدير بالذكر أف طريقة طرح اجملريات كاألحداث على اٞتماىَت ُب صورة ٛتبلت سياسية أ٪تا تسهل عملية نشر

كتوصيل الرسالة ا١تعنية من قبل صناع القرار بذكاء إعبلمي شديد إيانا كالذم ٬توز أف نرلق ، اإلعبلـ السياسي
كىو األمر الذم ٭تمل ، تلقائيا كغَت مقدصود ُب الظاىرة عليو ُب بع ا١تواقف فرض إعبلمي ذكي كمهذب ألنو يبدك

فينفعل بالرسالة كيتفاعل معها ٦تا قد يدصل بو ُب ، فكَتهكيشغل ت اىتماموك٬تذبو كيثَت  انتباىوالفرد على تركيز 
ا١توجهة.كىذه العملية تدرج  الكامل ١توعوع الرسالة اإلعبلمية االقتناعالنهاية على درجة من اإلقناع أك على حد 

الذم الفرد على التعود على كسائل اإلعبلـ اليت عودتو أف تدصب ُب تفكَته بنبهاتو كمثَتاتو الفكرية كىو األمر 
 2يتحوؿ بالفرد من ٪تط التعليم الذىٍت إٔب ٪تط البحث عن اإلعبلـ خبلؿ كسائل اإلعبلـ.

أنو كلما زادت حاجة الفرد إٔب التوجو  1983ىذا كقد أكد ماكومبس ككيفَت ُب دراسة قاما هبا عاـ 
كسائل  اىتماماتبُت أكلويات  االتفاؽالسياسي زاد تعرعو للمضموف السياسي لوسائل اإلعبلـ كزادت درجة 

 3اإلعبلـ.
إف ا١تواطن ُب اجملتمعات ا١تعاصرة يتعرض اليـو كعلى نراؽ كاسع كمستمر لفقرات كمضامُت كتعليقات ٢تا 
طابع سياسي ٖتملها إليو ٥تتلف قنوات اإلتدصاؿ اٞتماىَتم.كال يكاد ٯتر يـو دكف أف تظهر ىذه ا١تضايق 

 4موجات اإلذاعة. السياسية ُب التلفزيوف كالدصحف كاجملبلت كعلى
أكعلى حد تعبَت ، ُب األساس اتدصإبفضبل عن ذلك فإف التدصرفات كمظاىر السلوؾ السياسي ذات طابع 

 5تدصاليا من نوع ما.اريتشارد فاجن فإف كل سلوؾ سياسي يتضمن نشاطا 

                                                           
ص ، 1984 ،بغداد، 3، عمركز التوثيق اإلعالمي لدول الخليج العربي السلسلة اإلعالمية، ٤تمد مدصاٟتة، دراسات ُب اإلعبلـ العريب -1

 .115 -114ص
 .74ص ، 2001، ا١تندصورةب ط،  ،دار األصدقاء للرباعة كالنشر، دراسات في اإلتصال، عبد الغفار رشاد -2

3
 - Political Socialization in International Encyclopedia of the Social Science, Vol14, p281. 

4
- Sinady Krus & Dennis Davis, Op.cit, p1.                                                                                 

5- Richard R.Fagen, Politics and Communication, op.cit., p17. 



 العام للرأي السياسية والحياة اإلخبارية القنوات                                               الفصل الثالث   
 

 
155 

أك  الٕتاهابل بات أمر يقيٍت كمؤكد أف لوسائل اإلعبلـ قدرات تأثَتية ٖتمل األفراد على التدصرؼ ُب ىذا 
كإف كسائل اإلعبلـ كببل مبالغة ىي اليت تساعد على شخدصنة اٟتياة السياسية...ففي كل األزمنة دمغت ا ذ

الشخدصيات برابعها السياسي...فالشخدصية اإلعبلمية قد تولد عن الدكر السياسي لرجل السياسة الذم تلقى 
بل كتضخمها إٔب حد ٖتويلها إٔب عامل أساسي  عليو كسائل اإلعبلـ األعواء ك٘تيط اللثاـ عن شخدصيتو السياسية

فمثبل احملادثة قرب ، ُب الًتكيب السياسيبل كتضخمها إٔب حد ٖتويلها إٔب عامل أساسي ُب الًتكيب السياسي
ُب ، 1954ُب الواليات ا١تتحدة كبيار منديس فرانس سنة  1936سنة ، ا١توقد كاليت كاف ٬تريها فرانكلُت ركزفلت

٢تا قسم كبَت من الرأم العاـ كذلك كاف جوف كيندم كاٞتنراؿ د٬توؿ من الشخدصيات ا١تقدسة  استمعفرنسا قد 
بالنسبة لوسائل اإلعبلـ ُب إبراز ك تعظيم شخدصيتهما كما أرادت ىذه الوسائلوىكذا فإف لوسائل اإلعبلـ قدرات 

من خبلؿ التلفزيوف أك الدصحافة أك عالية ُب إبراز اجملهولوف كجعلهم شعبيُت معركفُت ٔتجرد إلقاء األعواء عليهم 
 1اإلذاعة.

 أثر القنوات اإلخبارية في المتلقي:
أف القنوات الفضائية ُب القرف العشرين بات ٢تا األثر الكبَت ُب تشكيل الوعي اٞتماىَتم ُب ٚتيع ٣تاالتو 

ُب  انتشرالريور الذم كأقرب مثاؿ على ذلك خرب مرض أنفلونزا ، كحىت الذكقيةكاالقتدصاديةكالسياسية االجتماعية
كأدل ذلك إٔب خسارة ، العآب عرب القنوات الفضائية ٦تا أدل إٔب خوؼ الناس من شراء الريور كأكلها أك تربيتها

 كعياع ٞتزء من الثركة اٟتيوانية.، كبَتة  اقتدصادية
السياسية بُت  أما على ا١تستول السياسي فأف القنوات الفضائية أصبحت ذات فاعلية سياسية لتجاكزىا اٟتدكد

بل مهيأة إلحداث أثار ، الناس كمعايَتىم ككجهات نظرىم السياسية انرباعاتمدصدرا لتكوين  اكيوصفه، الدكؿ
 كٯتكن ٖتديد أبرز التأثَتات السياسية ٔتا يأٌب:، ُب حياة اجملتمعات كشعوب العآب قاطبة انقبلبية

على  االنتباهنوات الفضائية تعمل على تركيز إذ ٧تد أف الق تحول األنظار إلى موضوعات سياسية محددة:
ُب حُت تغض الررؼ كتبتعد مواعيع ، السياسي االىتماـكجعلها ُب بؤرة ، موعوعات بعينها ُب السياسة الدكلية

أخرل عن دائرة الضوء. مع نقل مشاعر عاطفية ككجهات نظر معينة إزاء تلك ا١توعوعات. كاليت ىي ُب الغالب 
 .شيءحيث أف الغرب ُب العآب الثالث ىوا١تثل كالنموذج ُب كل ، ُب النظرة السياسيةتنقل األفق الغريب 

 فمثبل تربز القنوات الفضائية سيادة الركح الدٯتقراطية ُب اجملاالت السياسية إثارة الشك السياسي في المجتمع:
ا فإف التعرض لتلك القنوات لذ، كىذه اٞتوانب غَت مألوفة لدل ا١تواطن العريب إال ُب حدكد معينة، بوجو خاص

ٮتلق صورا كانرباعات جديدة حوؿ أنظمة اٟتكم العربية. كبذلك سيبدأ الشعب كما يقوؿ ا١تفكر السياسي 
ألنو شرع ُب اإلندصات ألصوات مغايرة كمن ، ( بالتشكيك ُب حكمة حكامو1950-1893ىاركلد ال سكي)

بُت حياتو السياسية ، بدصورة غَت كاعية أككاعيةأم أنو سيقارف ك ، ٍب سيبدأ با١ترالبة بتغيَتات جديدة

                                                           
 .51-49صص  ،مرجع سابق ،آخركفك شركدر  -1
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كالسيما الغربية منها. ٍب إف ىذه الشعوب ، اليت تعيشها كبُت اجملتمعات األخرل كاالجتماعيةكاالقتدصادية
كاألثر الكبَت الذم تلعبو القول الكربل ُب ٖتريك ، ُب السياسة الدكلية، ععف الدكر السياسي العريب ستكتشف

 1ٓب.األحداث ُب العا
كبررؽ حية ، إف ىذه القنوات تنقل أخبار العآب كلو كأحداثو السياسية ا١تنتقاة اإلغراق في األخبار السياسية:

منها. كىي بالربع  االستزادفضبل عن تزايد الرغبة ُب ، أكرب هبا اىتماـأكشبو حية ٦تا ٭تفز ا١تشاىدين على إبداء 
كقد تكوف غايتها دعائية ، من تدصر٭تات كآراء ككجهت نظر كتوقعاتتنقل ما يرلقو القادة كالسياسيوف كا١تفكركف 

ٍب إف إغراؽ األفراد ُب خضم األخبار السياسية ٕتعل نسبة من اٞتمهور ميالة إٔب ، ٦تا ٭ترؼ ا٠ترب عن مدصداقيتو
من ا١تعلومات  إٔب ما يدصلها من تلك القنوات. كما إهنا ٕتعل ا١تتلقُت أماـ كفرة استنادارأيها ُب الشؤكف ا١ترركحة 

بوعي ، معلومات غَت قليلة استهبلؾ٦تا ٕتعلهم مضررين إٔب ، كا١تعارؼ اإلنسانية اليت تتضاعف كل ٜتس سنوات
أكبغَت كعي.كىذا قد يؤدم إٔب شعور ا١تتلقي بأنو يعرؼ كل كىذا قد يؤدم إٔب شعور ا١تتلقي بأنو يعرؼ كل شيء 

مستندا ُب ذلك إٔب تعميمات سياسية براقة أك ، ساسوأحكمو على عن العآب كقد يسحره ىذا الوىم كيبدم رأيو ك 
دكف أف تكوف تلك التعميمات مفسرة أك معرلة ، رموز لغوية صغَتة بديلة عن مفهومها فكرية أك سياسية كاسعة

احمللي أك إجابات مسكنة عن تساؤالت سياسية حذرة أك  لبلستهبلؾللموقف بل ىي أقرب إٔب تكوف عبارات 
 كما ىي إال تضليبل لآلخرين أك إيهاما للذات.معقدة. 

أف القنوات الوافدة إٔب بلداهنم قد أ٢تمت مشاعر الناس  اعًتفواكأخَتا ٯتكن القوؿ أف قادة من الكتلة الشرقية 
 2فكاف ماكاف.، كحولت آما٢تم إٔب منعرفات جديدة

من الترورات الراىنة ُب تكنولوجيا بشكل كبَت  استفادتإف األخبار كأبرز ٤تتويات القنوات اإلخبارية قد 
٦تا أدل إٔب زيادة فاعلية أداء القنوات اإلخبارية ١تهامها اإلخبارية على الدصعيدين احمللي كالدكٕب  كتتمثل ، اإلتدصاؿ

اإلخبارية من تكنولوجيا اإلتدصاؿ ُب توسيع نراؽ التغرية اإلخبارية جغرافيا من خبلؿ بث  االستفادةأبرز ٣تاالت 
دث اإلخبارم على ا٢تواء خبلؿ فًتة ال تتجاكز دقائق من تواجد ا١تندكبُت ُب موقع اٟتدث سواء داخل كقائع اٟت

ركتسكول  كاعتدصاـ، األمريكية ألحداث مثل حرب ا٠تليج C.N.Nػػػػػالدكلة أك خارجها. كلعل تغرية شبكة ال
كقد ٖتسن األداء ا١تهٍت  تساعاالكحسب البلتوؼ ُب الكرملُت كما تبل ذلك من أحداث ٠تَت دليل على ذلك 

سًتجاعها داخل البلد كخارجو من انظم ٟتفظ ا١تعلومات ك  ابتكارمن خبلؿ ، للوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلتدصاؿ
أدكات كنظم لتسريع عملية اٟتدصوؿ على ا١تعلومات  ابتعدتككذلك ، خبلؿ توظيف بنوؾ ا١تعلومات كشبكاهتا

كسائل كقنوات إخبارية جديدة ٘تاما ك٥تتلفة عن الوسائل كالقنوات  ثاستحداكًب  القناةكتوصيلها إٔب مقر 
 اإللكًتكنية. القنوات التلفزيونيةالتقليدية مثل 

                                                           
 ،السياسيةك العلـو القانونية ، ٣تلة تكريت، القنوات اإلخبارية وعالقتها بالتنمية السياسية لدى األساتذة الجامعيين، علي أٛتد ا١تعمارم -1

 .214ص،2003، 3اجمللد ، 10العدد
 .215ص، مرجع السابق، علي أٛتد ا١تعمارم-2
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الراىنة تبدك ُب عملية التغرية  االتدصاليةٯتكن القوؿ إف أبرز آثار التكنولوجيا  قما سبكتأسيسا على 
 لفواصل الدقيقة بُت ا١تراحل الثبلث لنشر ا٠ترب كىي:اٟتديثة ا االتدصاليةفقد ألغت التكنولوجيا ، اإلخبارية

ا٠ترب كمرحلة بث ا٠ترب كمرحلة التشبع اإلخبارم. كقد ًب ذلك من خبلؿ عملية تغرية ا٠تبار فور  اندالعمرحلة 
  نمطين مستحدثين من األساليب الفنية في التغطية اإلخبارية التلفزيونية:1.كقوعها بتوظيف

ة اإلخبارية بواسرة اإللكًتكنية توظيف الكامَتات التلفزيونية اإللكًتكنية ُب احملمولة موقع ىو التغري:النمط األكؿ
كىناؾ أيضا التغرية ، أك ليذاع بعد فًتة، نقبل حيا مباشرا على ا٢تواء ث سواء أكانت تلك الكامَتات تنقلاٟتد

ًتكنية احملمولة ُب موقع اٟتدث اليت يتم بث اإلخبارية بواسرة القمر الدصناعي من خبلؿ الكامَتات التلفزيونية اإللك
الدكلية عرب القمر  التلفزيونيةإٔب ٤ترة اإلرساؿ القومية أك إٔب ا١تقر الرئيسي للمحرة  -أيضا–منتجها مباشرة 

 ٍب عملية البث ا١تباشر من احملرة ُب الوقت نفسو أك بعد فًتة.، الدصناعي
األمريكية  C.N.Nػػػػػ اآلف كخاصة بعد ظهور شبكة الكقد أدت األسباب السابقة إٔب جعل تعريف ا٠ترب

ىو ذلك اٟتدث الذم نشاىده كىو يقع...كأصبح من  -أم ا٠ترب-أنو، دكلة 150اليت يغري إرسا٢تا أكثر من 
فاإلعبلـ الوطٍت الذم ينتجو ٣تتمع ما ١تواطنيو  ، الدصعوبة ٔتكاف التفرقة بُت ماىو إعبلـ كطٍت كماىو إعبلـ دكٕب

فالربامج اليت نبثها ٤ترات التلفزيوف ُب ، بعدا دكٕب -بشكل من األشكاؿ مقدصودا أك غَت مقدصود-ح لوقد أصب
السوفيييت ككندا كالياباف كدكؿ غرب أكركبا كاليت أعدت من األساس ٞتمهورىا  كاالٖتادالواليات ا١تتحدة األمريكية 

بذلك فإف برامج ٤ترات  اكتسبتكقد ، من العآبأصبحت تشاىد عرب األقمار الدصناعية ُب أ٨تاء متفرقة ، احمللى
يفضل تروير إمكانات ، أصبحت تسمع ُب أماكن أبعد من حدكدىا اٞتغرافية، الراديوالوطنية ُب معظم دكؿ العآب

تستهدؼ ُب األصل ا١تستمع  -ٓتبلؼ اإلذاعات ا١توجهة–كبرامج ىذه احملرات ، ا١توجات ا١تتوسرة كالقدصَتة
 ر التكنولوجي أعاؼ إليها بدرجة ما بعدا دكليا.كلكن الترو ، احمللي

 القنوات اإلخبارية ووظيفة اإلعالم السياسي:
٦تا سبق يتضح أف قدرة كسائل اإلعبلـ على ٥تاطبة الرأم العاـ تتيح لو فاعلية كاسعة ُب ٣تاؿ اإلعبلـ 

كبَتا حيث درجات الثقافة عليها ُب الدكؿ ا١تتقدمة   االعتمادكٓتاصة القنوات اإلخبارية حيث إف ، السياسي
كبالتإب حاجة ىذه اجملتمعات إٔب التخريط ، كالتقدـ التكنولوجي األمر الذم يًتتب عليو تعقد ا١تدصاّب كتشابكها

 اإلعبلمي  السياسي.
كجدير بالذكر إف الدكر الذم تلعبو القنوات اإلخبارية على صعيد اإلعبلـ السياسي أصبح يعكس لنا مدل قدرهتا 

 .االجتماعيةكتفاكت طبقاهتا كثقافتها كىيئتها  اختبلؼُب الوصوؿ إٔب كافة قراعات اٞتماىَت على كتفوقها 
 
 

                                                           
 .103ص، 2011، ككالة الدصحافة العربية، العولمة)صناعة اإلعالم وتحول السلطة( دما بعالطوفان خالد ٤تمد غازم، -1
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 الرأي العام  واتجاىاتالمبحث الثاني: الواقع اإلعالمي للقنوات اإلخبارية 
 أوال: القنوات االخبارية وصنع االجندة السياسية 

تستهدؼ  -ُب كلتا اٟتالتُت-َب كذلك الذم يعيشو ا١تتلقي كىي يتماشى أك يتنا، تعٍت كسائل اإلعبلـ بتقدٙب كاقع
 إحداث آثار معينة عليو.

: ترجع األصوؿ النظرية ٢تذه البحوث إٔب كالًت ليبماف ترتيب األولويات )األجندة / وظيفة المفكرة ( - أ
Walter Lippman  بلـ حُت رأل أك كسائل اإلع 1922الذم أسس ٢تا ُب كتابو " الرأم العاـ " سنة

كتعمل على تكوين الرأم  –كإف كانت غالبا ما تررح بينات زائفة  –تساعد ُب بناء الدصور الذىنية لدل اٞتماىَت 
 1العاـ بتقدٙب القضايا اليت هتم اجملتمع.

نظرا )عبلـ الأكؿ إشارة مباشرة للنظرية أك باألحرل لئلقرار هبذه الوظيفة لوسائل ا فلكن الباحثوف يعتربكف أ
ُب  Norton Longكانت لنورتوف لونج   (٘تاما ُب األربعينيات كا٠تمسينيات من القرف العشرين لتجاىلها

إذ أحياىا بعد ذلك بنحو أربعُت )  Bernard Cohenليوعحها أكثر برنارد كوىُت ، 1958مقالة سنة 
سائل اإلعبلـ ال حُت أكد كجهة ليبماف بقولو أف ك  1963ُب كتابو " الدصحافة كالسياسة ا٠تارجية " عاـ  (سنة

كلكنها تنجح دائما ُب إببلغهم عما  ٬تب أف ، ( االٕتاىاتتنجح دائما ُب إببلغ اٞتماىَت كيف يفكركف )
يفكركا فيو )ا١تعلومات ( أم أهنا تعلم ٚتهورىا كترشده إٔب ما ٬تب أف يتحدث فيو فهي قادرة على تعليمو مدل 

ال تعتقد أف اإلعبلـ يرمي  3" إف فرعية األجندة E.Showشو يقوؿ 2األ٫تية اليت تكتسيها ا١تسائل كالقضايا.
يقدـ للجمهور قائمة حوؿ ا١توعوعات اليت ٯتكن أف ، إف اإلعبلـ الذم يدصف ك٭تدد الواقع ا٠تارجي، إٔب اإلقناع

 فالسمة األساسية ٢تذه النظرية تكمن ُب أف فهم الناس ٞتزء كبَت من الواقع، يناقشها أك أف يشكل رأيا حو٢تا
 4اإلجتماعي  يأٌب أساسا من اإلعبلـ.

هتتم ْتوث ترتيب األكلويات بدراسة العبلقة التبادلية بُت كسائل اإلعبلـ كاٞتماىَت اليت تتعرض ٢تا من 
حيث تفًتض النظرية أف القائموف على كسائل اإلعبلـ ينتقوف ، خبلؿ ٖتديد أكلويات القضايا اليت هتم اجملتمع

كيز عليها كالتحكم ُب طبيعتها ك٤تتواىا إذ ال ٯتكنهم طرح كل األحداث كالقضايا اليت بعض ا١توعوعات ليتم الًت 

                                                           
رأي اإلعالميين تجاه قناة الحرة الفضائية األمريكية،  استطالعالفضائيات العربية ومتغيرات العصر: ، ، ليلى حسُت السيدحسن عماد مكاكم -1

، 2005، القاىرةب ط،  ،الدار ا١تدصرية اللبنانية ،عالمإلالمؤتمر الدولي العلمي األول لألكاديمية الدولية لعلوم ادراسة مسحية في أعمال 
 .288ص

 .220-219صص ، مرجع سبق ذكره، اإلتصال الجماىيري ،صبعأصاّب خليل أبو  -2
 .2004، القاىرةط،  ب عآب الكتاب، ،إتجاىات التأثير واالتصالنظريات اإلعالم ، ٤تمدعبد اٟتميد -3
 .270ص، مرجع سبق ذكره ،والمجتمعات الرقمية واالتصالعلوم ، فرياؿ مهنا -4
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يفكركف هبا ، فيدركوهنا، اٞتمهور تدر٬تيا اىتماماتكالًتكيز ُب إثارة  االنتقاءْتيث يأخذ ىذا  -تقع ُب اجملتمع
 1لتمثل ٢تم أ٫تية نسبية أكثر من تلك اليت ٓب تررح إعبلميا.، كيقلقوف بشأهنا
ما يظهر على ا١تتلقي ، ُب البداية اعتقدللباحثُت ُب اجملاؿ أف آليات التأثَت أكثر تعقدا ٦تا  اتضححيث 

بالسياسة الدكلية كالقيم الدٯتقراطية  اىتماماتحُت يتأثر ٔتادة ا١تواعيع البعيدة عن حياتو اليومية إذ تدصبح لديو 
كىو الشيء الذم  و كٯتسو بدصورة مباشرة كالبرالة أك اٟتوادثإزاء ما يعني ااىتماممثبل ُب الوقت الذم يبدك أقل 

كمفاىيم ا١تفهومية ، أم إشكالية ىذه ا١تسافة بُت ا١توعوع كالتلقي، تتدصدل األجندة لدراستو
Identification ،عيع ال اوإحداث البعد الذاٌب حياؿ القضايا القريبة ليجد ا١تتلقي نفسو ُب مو انعكاسانتقال

 2ٓب تكن بعيدة ٘تاما عنو.تعنيو فعليا إف 
كفقا ا٪توذج اآلثار ا١توحدة ُب دراسات  االٕتاىاتتبعا لذلك تركز النظرة على مقدرة كسائل اإلعبلـ ُب تغيَت 

 3اإلعبلـ ا١تبكرة.
" الواقع اليت ال يلتقرها ا١تتلقي مباشرة تبادٕب على مستول اٟتياة اليومية  اتدصاؿكال ٭تددىا بدصورة ، "رـز

عرب كسائط رمزية يقـو هبا اإلعبلـ اٞتماىَتم كبالتأكيد على ىذه التبعية ا١تعرفية ، فقط، ىذا الواقعٕتعلو يعيش 
ُب مستويُت يتعلق ، على ا١تتلقي (كإف ٓب يكن فوريا)ا١تتدصاعدة لئلعبلـ اٞتماىَتم تفًتض األجندة رائزا مباشرا 

ُب حُت يتدصل الثا٘ب بالًتاتبية ، يررحها اإلعبلـ اإلشكاليات كا١تشكبلت اليت، ا١توعوعات، األكؿ ّتدكؿ األعماؿ
ا١تضموف االعبلمي كفقا لؤلجندة  تأثَتحسب اال٫تية كاالكلوية اليت يتم على اساسها تنظيم ىذا اٞتدكؿ لذا يكوف 

 التأثَت ا١تباشر، كأساطَت غَت مباشرة كخاععا لربيعة االٕتاىات ا١توجودة سابقا لدل ا١تتلقيوفضبل عن ىذه العاصر
إذ تعًتؼ با٠تدصائص ، عملية معقدة كمشركطة( ثَتأالت)جندة متغَتات أخرل ٕتعلو تدخل األ، مدكالرويل األ

تدصاؿ كذا ُب أ٫تية اإل  (عبلـخرل استخدامو لئلكررائق حدد ىي األ)السيكولوجية كاالجتماعية للملتقى 
 4عبلـ على اٞتمهور.الشخدصي ُب ٖتديد الركائز النهائية ١تضامُت اإل

ا لذلك فقد اىتمت ْتوث ترتيب االكلويات بدراسة العبلقة التبادلية بُت اكلويات القضايا كما تقدمها كسائل تبع
من خبلؿ ٖتديد ا١توعوعات كالقضايا االخبارية اليت تررح ، ا١تتلقياالعبلـ كتلك اليت تشغل تفكَت اٞتمهور 

قضي بالتأثَت احملدكد لوسائل االعبلـ على نوع مربيقي للنظرية بفرض يابوسائل االعبلـ كقد اجرم اكؿ اختبار 

                                                           
 .288ص  مرجع سابق،، ليلى حسُت السيد، حسن عماد مكاكم -1

2-Jean-juc Michel, Théories de la communication, reso0751-7971-200-num-18-100-2237-source: Acceded: 

10/1/2010, p2. 
 .288ص، مرجع سابق، ليلى حسُت السيد، حسن عماد مكاكم -3
 .271-270 ص ص مرجع سابق،، فرياؿ مهنا -4
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إذ ، االٕتاه ا١تنهجي الذم ظل مسيررا على ْتوث كعع االكلويات، كشدة االٕتاىات إزاء القضايا السياسية ا١تثارة
 1٭تدث الربط بُت إدراؾ االمور للقضايا بتلك ا١تقدمة ُب كسائل االعبلـ.

ة حُت يتحدثاف عن دكر اٞتمهور ُب كعع أجندة كسائل االعبلـ يشَت ماكومبس كشو أب اٞتانب االخر للنظري
لكنها ليست احملددة ألكلويات اٞتمهور نظرا ، بقو٢تما أف ٢تذه االخَتة دكر رئيسي ُب ٖتديد القضايا العامة اليومية

عبلت كاألىم ىو تلك التفا، للتفاعل اٟتاصل بينهم كبُت مدصادرىا بالشكل الذم يؤثر ُب كعع أجندهتا نفسها
حياؿ حديثهما عما  النج والنجما يستعرعو  2الكائنة مع ٚتهورىا ْتيث تأخذ ُب اعتبارىا  ما ىو مقبوؿ لديهم

. اليت ٘تثل ُب ذاهتا موعوعا أكثر تعقيدا من Agenda buildingيسمى بعملية بناء أجندة كسائل االعبلـ 
3مفهـو كعع األجندة 

Agenda setting ،الررؼ الثا٘ب ُب العملية االتدصالية  إذ يستغرؽ انتقا٢تا من
 4)ا١تتلقي( إٔب األكؿ )القائم باالتدصاؿ( كقتا طويبل.

من خبلؿ استقدصاء طبيعة دكر الفضائيات االخبارية ُب تشكيل  -بدصورة متعدية–كنسعى أب النظر ُب ذلك 
فإنو كعع ، ه االٕتاىاتفإذا اتضح أف دكرىا يتلخص ُب إعادة تشكيل ىذ، االٕتاىات حياؿ القضية ٤تل الدراسة

 فهو البناء.، ُب حُت إذا تبُت أنو تدعيمي ُب األساس ْتيث ٮتضع لربيعة االٕتاىات ا١تتشكلة مسبقا، األجندة
قد تزيد أك تضعف ، يتأثر ترتيب أكلويات اٞتمهور بعدة متغَتاتوترتيب األولويات: اإلخبارية الفضائيات - ب

كمن ٚتهور إٔب آخر كمن كسيلة ، تتباين ُب قوهتا أمل قضية إٔب أخرل كىذه ا١تتغَتات، من تأثَت كسائل اإلعبلـ
البعض ٔتتغَتات دكف سواىا بينما أ٫تل آخركف  اىتمحيث ، كمن ىنا تباينت اآلراء حوؿ ىذا ا١توعوع، إٔب أخرل

سية ا١تؤثرة ُب كبالتإب يدصنف البعض ا١تتغَتات الرئي، كرأكىا باهنا ليست أكثر من متغَتات ثانوية، ىذه ا١تتغَتات
 عملية ترتيب أكلويات اٞتمهور على النحو التإب:

 الوقت. -1
 .اقتناءاستخداـالوسيلة سواء أكاف  استخداـسهولة  -2
 5اٞتمهور النفسي للقضية أك ا١توعوع كمدل صلتو بالقضية. استعداد -3

ُب حُت أف ٙتة ، ثر من ثبلثة متغَتاتبا١تقابل يرل البعض أف ىذه ا١تتغَتات ا١تؤثرة ُب عملية ترتيب األكلويات أك
كىي ا١تتغَتات نفسها اليت يفدصلها االخر كعموما يرل الباحث ، آخركف يد٣توف أكثر من متغَت ٖتت مسمى كاحد

إال أنو ٯتكن ٖتديدىا كفقا لعدة متغَتات أ٫تها ، أف عملية ٖتديد ا١تتغَتات بدصورة دقيقة عملية ُب غاية الدصعوبة
 اٞتمهور هبذه القضية اىتماـإعافة لدرجة ، من حيث كوهنا قضية ملموسة أك ٣تردة، ةنوع أك طبيعة القضي

                                                           
 .291-290 ص ص ،المرجع السابق ،ليلى حسُت السيد، حسن عماد مكاكم -1
 .222-221ص ص، ذكره بقجع سمر ، االتصال الجماىيري ،صبعأصاّب خليل أبو  -2
 .347ص، سابقالمرجع ال ،٤تمد عبد اٟتميد -3

4
- Jean-luc Michel: op.Cit, p26.                                                                          

5- Jian Hua Zhu, Issue competition and attention distration, Azero-Sum theory of Agenda setting Journalism 

quarterly.Vol 69 No4, Winter 1992, pp436-825. 
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كقوة اإلتدصاؿ ا١تباشر الشخدصي ، للجمهور الدٯتوجرافيةمع مراعاة ا٠تدصائص ، ككذلك أ٫تية القضية ُب حد ذاهتا
ا١تذاع أك ا١تنشور فيها  كأيضا نوع الوسيلة، كُب الوقت نفسو توقيت ظهور القضية أك اٟتدث، أك ععفو فيما بيئة

 قما سبكٯتكن من خبلؿ  التأثَتإٔب جانب ا١تدة الزمنية ا١ترلوبة ٟتدكث ، القضية ا١تشار إليها أك ىذا اٟتدث
 إٚتاؿ ٚتيع ا١تتغَتات السابقة ُب التإب:

 -خدصياإلتدصاؿ الش -القرب النفسي كاٞتغراُب. -1ا١تدل الزمٍت. -أ٫تية القضية. -نوع أك طبيعة القضية. -
 ا٠تدصائص الدٯتوجرافية. -نوع الوسيلة ا١تستخدمة. -توقيت إثارة القضية.

 أوال: نوع القضية أو طبيعتها:
كلقد تباينت كجهات النظر ُب ٖتديد نوع القضايا أك طبيعتها  ، يقدصد بنوع القضية ٣تردة أك ملموسة

كذلك نظرا أل٫تيتو ُب عملية ،  عدةككمؤثر أثناء تسليط الضوء على ىذا ا١تفهـو من قبل باحثُت، كمتغَت ىاـ
 ترتيب األكلويات.

بينما تعرؼ ، القضية ا١تدركة من اٞتمهور الذم يتمتع ٨توىا ٓتربة مباشرة، تعرؼ القضية ا١تلموسة بأهنا
ا إ٪ت، ٓتربة سابقة أك لديو خربة ٕتاىها اضية اليت ال يتمتع اٞتمهور حيا٢تالق، القضية اجملردة أك غَت ا١تلموسة بأهنا

 غَت مباشرة فكل ما لديو حو٢تا ىو ٣ترد تدصورات عامة.
كفقا للمعرفة الشخدصية باجملتمع أك عينة العينة ، حدد بعض الباحثُت متغَت نوع القضية سواء ا١تلموسة أك اجملردة

ن قبل بقضية معينة م كاالىتماـألف الًتكيز ، ككذلك بالفًتة الزمنية اليت ٘تت فيها الدراسة، اليت مشلها البحث
كىذا نتيجة ١تعرفة اٞتمهور ، كسائل اإلعبلـ كلفًتة زمنية ما كفيل بتحويلها من قضية ٣تردة إٔب قضية ملموسة

كبذلك تسهم كسائل اإلعبلـ بإزالة الغموض عن تلك القضيةحيث ، كإ١تامو هبا كإدراكو ٢تا ككقوفو على تفاصيلها
يدصبح تأثَت كسائل اإلعبلـ فعاالن بالنسبة لتلك القضية كاليت كبالتإب ، هبا كالتدصاقايدصبح اٞتمهور اكثر معايشة 

إعافة لدكر ٣تموعة عوامل مساعدة أخرل تسهم كذلك ُب ٖتويل تلك القضية من ، أصبحت بفضلها ملموسة
 قضية ٣تردة إٔب ملموسة.

سواء  ةاٞتمهور على كسائل اإلعبلـ كلما شعر بغموض معلوماتو أك قلتها حوؿ قضية معين اعتماديزداد 
بعض الدراسات ُب ٖتديد  اعتمدتكمن ىنا ، أك كانت داخلية أك خارجية، أكانت تلك القضية عامة أـ خاصة

حيث يتم سؤاؿ ا١تبحوثُت بشكل ، كذلك كفقا ٟتكم الشخدصية مع ىذه القضية، نوع القضية على اٞتمهور
 تو كدرايتو الشخدصية هبذه القضية.مباشر عن مدل معرف

 
 

                                                           
 .293-297ص ص، 1998 ،القاىرة، ، ب طالدار ا١تدصرية اللبنانية، اإلتصال ونظرياتو المعاصرة، حسن عماد مكاكم، ليلى حسُت -1
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 لقضية:ثانيا: أىمية ا
كارتر   افًتضفقد ، تعد أ٫تية القضية لدل اٞتمهور من ا١تتغَتات اليت تؤثر ُب عملية ترتيب األكلويات

اٞتمهور بالقضية كبُت أكلوية الشخدصية  ٔتعٌت أنو كلما   اىتماـإ٬تابية بُت درجة  ارتباطكزمبلؤه أف ىناؾ عبلقة 
كمن ، ل اٞتمهور كانت ىذه القضية تقع عمن أكلياتوعبلـ ذات أ٫تية لدالكانت القضية اليت تعرعها كسائل ا

 1اٞتمهور بالقضايا اليت تسبب هتديدا مباشرا لو. اىتماـىذا ا١تنرلق أشارت نتائج الدراسات إٔب زيادة 
ا١تباشر بُت تلك القضية كالفرد كاجملتمع  االرتباطتتولد أ٫تية أم قضية أك موعوع لدل الفرد أك اٞتمهور نتيجة 

كبذلك فإف تلك ، فهي إفراز طبيعي للعبلقة بينهما، اجتماعيةأـ  اقتدصاديةت ىذه القضية سياسية أـ سواء أكان
٦تا يًتتب عليو البحث كا١تتابعة لوسائل ، األ٫تية تولد اإلحساس باٟتاجة ١تعرفة ا١تزيد حوؿ القضية أك ا١توعوع ا١تثار

إعافة إٔب كونو لديو ، ليت تتمتع هبا القضية كا١توعوعكىكذا فإف تأثر ا١تتلقي قد يزيد نظرا لؤل٫تية ا، اإلعبلـ
٦تا يدعم مدصداقية قناعتو هبذا ا١تضموناألمر الذم يؤدم إٔب ، ا١تسبق للفهم كا١تعرفة كزيادة ا١تعلومات االستعداد

قضية كاأل٫تية اليت توليها كسائل اإلعبلـ ٢تذه ال، إعادة ترتيب أكلويات ا١تتلقي أل٫تية القضية لديو من ناحية
 أكا١توعوع من ناحية أخرل.

كما تؤكد فاعلية كسائل اإلعبلـ كقدرهتا ،  تعد أ٫تية القضية متغَتا كسيرا ىاما ُب عملية ترتيب أكلويات اٞتمهور
يؤكد ، مقارنة بالقضايا األخرل اليت ٢تا نفس األ٫تية لديو، على التأثَت ُب القضايا ذات األ٫تية ٢تذا اٟتضور

كر أ٫تية القضية لدل اٞتمهور بقولو:)إف اٞتمهور ىو الذم يدير دفة األخبار من خبلؿ د، افىلو كمارشاؿ ما 
 2ٔتوعوعها(. االىتماـأك فقداف  االىتماـ

 ثالثا:المدى الزمني:
إال أف كجهات النظر ، كظيفة ترتيب األكليات ٔتتغَت ا١تدل الزمٍت اختربتٚتيع الدراسات اليت  اىتمت

ٚتيعا على أف التأثَتات اليت ٖتدثها كسائل اإلعبلـ ليست ذات  اتفاقهابالرغم من ، َتتعددت حوؿ أ٫تية ىذا ا١تتغ
بل تترلب فًتة زمنية تروؿ أك تقدصر ُب الوقت الذم ٬تب فيو مراعاة الفركؽ الفردية ا٠تاصة ٔتجتمع  ، طبيعة فورية
 د تناكؿ ىذا ا١تتغَت.الباحثوف كذلك على أف نوع القضية كطبيعتها ٢تا أ٫تية عن اتفقكما ،  كل دراسة
إٔب أف فكرة التأخَت أك التباعد ١تا يقدمو مدصدر الرسالة من ناحية كقبوؿ ا١تتلقي ٢تا من ناحية  ىوفالندقد أشار 

إذ أنو بعد فًتة من الزمن ينسي ا١تتلقي مدصدر الرسالة ُب حُت أنو يذكر ، أخرل ٯتكن تسميتو بالتأثَت النائم

                                                           
1- David Demers, Issue obtrusiveness And Agenda siting effects of communication research, Vol.6, 1989, 

p796. 
2- Luiz Erbring Edie N. Goldenberg, Arthur H.Miler, free pages news real world cues. A new look at agenda, 

setting by media, American Journal of political science, 1998, p p19-45. 
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قد يعود للتبلشي بعد فًتة كجيزة لزيارة عدد القضايا أك ا١توعوعات اليت يتلقاىا غَت أف ىذا ا١تضموف ، مضموهنا
 1مدة زمنية عليها. انقضاءأك نتيجة ، الفرد

 ىي: ، بالتإب فإف طوؿ مدة التغرية اإلعبلمية لقضية ما أك قدصرىا يكوف لو تأثَته على اٞتمهور ُب ثبلثة أبعاد
 ثَت ا١تستهدؼ.ا١تدة الزمنية ا١تثلى لتحقيق التأ -1
 ك طبيعة القضية. اختبلؼعركرة مراعاة  -2
 الفًتة الزمنية الفاصلة بُت تغرية كسائل اإلعبلـ ٢تذه القضية ك إدراؾ اٞتمهور ٢تا. -3

كإدراؾ اٞتمهور ٢تا ٦تا ينعكس ، أف تغرية كسائل اإلعبلـ ٢تذه القضية افًتضإف أ٫تية متغَت ا١تدل الزمٍت تتبع من 
 2ياتو بناء على ترتيب أجندة كسائل اإلعبلـ.على ترتيب أكل

يتوقف على عوامل عدة ، كأخَتا فإف ا١تدل الذم تستغرقو القضية للربكز لكي تدصبح ذات أ٫تية لدل اٞتمهور
عليها ُب كسائل  االعتمادمنها أ٫تية القضية كطبيعتها كنوع الوسيلة كمدل الًتكيز عليها كاألسس الفنية اليت ًب 

 ا اٞتغراُب.اإلعبلـ كمداى
 القرب النفسي الجغرافي:رابعا: 

النفسي لدل  االىتماـتأٌب ُب مقدمتها أ٫تية القضية اليت تقارب ، ٬تمع ىذا ا١تتغَت ٣تموعة من ا١تتغَتات
كبذلك يزداد معدؿ تعرعو لتلك ، ىو الذم يدفعو ١تتابعة كسائل اإلعبلـ إلشباع حاجاتو االىتماـفهذا ، اٞتمهور

أك يتحدد باٞتانب ا١تادم كالقرب ، ناكؿ موعوعا ذم أ٫تية ركحية يتمثل ُب البعد النفسيالوسائل حُت تت
هبا للجانب النفسي فقط كليس ُب ٚتيع  االرتباطكخدصوصا فيما ٮتص القضايا ا٠تارجية اليت تبقي ، اٞتغراُب
َت ىذه الوسائل ينجم عن طريق ٪توذج التأثَتات ا١تتوافقة على ٪تط التعامل مع كسائل اإلعبلـ يرل أف تأث، األكقات

 3التفاعل بُت مضموف كسائل اإلعبلـ كالوعع اإلجتماعي كالنفسي للجمهور.
 اإلتصال الشخصيخامسا: 

يرلق بعض ا٠ترباء على ٪تط اإلتدصاؿ ا١تباشر كالتأثَت الشخص ، يقدصد بو اإلتدصاؿ الشخدصي اٞتمعي
وع من اإلتدصاؿ الذم يتم من خبللو اإلتدصاؿ كاللقاء كيقدصد بو ذلك الن4مدصرلح )التأثَت عن طريق كلمة الفم (.

                                                           
 .297ص، مرجع سابق، حسن عماد ليلى حسُت -1

2- Wimmer Roger D and Dominick Joseph, R. Mass Media Research, 4th TT Ed California Wadsworth 

publishing company, 1994, p355.                                                             
 .66 -65ص ص  ،القاىرة ،د ت ،مكتبة هنضة الشرؽ، وسائل اإلعالم والسياسةبسيو٘ب إبراىيم ٛتادة،  -3
، 1999 ،القاىرةب ط،  ،دار الفكر العريب، إلتصال والرأي العام"األسس النظرية واألساسية العربية"مدخل إلى ا، عاطف عدٕب العبد -4

 .46ص
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كينتج عنو أفعاؿ تلقائية ، )مرسلها( كمستقبل الرسالة )اٞتمهور ا١تستهدؼ( االتدصاليةا١تباشر بُت صاحب الرسالة 
 1كىذه األفعاؿ ىي اليت تكمل الدائرة ُب ديناميكية اإلتدصاؿ.، كسريعة بدصورة مباشرة

فيد اإلتدصاؿ الشخدصي بأنو: ) ذلك اإلتدصاؿ الذم ٭تدث بُت شخدصُت أك كبناء على ذلك عرؼ جوزيف دا
ينروم على قدر كبَت من التفاعل كا١تشاركة داخل ىذا ك ، معُت اتدصاؿأكثر أك بُت فرد ك ٚتاعة من خبلؿ موقف 

 2(. االتدصإبا١توقف 
عملية لو دكر ٤تدد إذ يرل البعض أف ىذا ال، كتوجد با١تقابل آراء متعددة حوؿ متغَت اإلتدصاؿ الشخدصي

ُب حُت كجد البعض أنو ، بينما أكد آخركف أف دكره قوم كمؤثر ُب ىذه العملية، فقط ُب عملية ترتيب األكلويات
 عامل مساعد لكونو يعتمد على عناصر أخرل تسهم ُب زيادة أك عدـ زيادة تأثَته.

 توقيت إثارة القضيةسادسا: 
كإ٪تا ىي ٣ترد ناقل ١تا ٬ترم ُب اٟتقيقة كبذلك فإف متغَت ، ال تتدخل كسائل اإلعبلـ ُب كقوع األحداث

ككذلك األحداث اليت تدصنعها الدكلة كتنقلها كسائل اإلعبلـ ، إثارة القضية قد ال ينربق على األحداث ا١تستمرة
ألكقات خاصة أثناء ا، توقيت إثارة القضية عامل مؤثر كىاـ اختياركبالتإب فإف ، هبدؼ التأثَت على الرأم العاـ

٦تا يؤدم إٔب صعود ، اليت يؤثر بركز قضايا معينة فيها على سَت حزب أك ناخب االنتخاباتكفًتة   االعتياديةغَت 
على صورة الناخب الذىنية من ا١ترشحُت كذلك عرب  باالتدصاؿأك ىبوط معدؿ الثقة بو كنتيجة لتأثَت القائم 

األمر الذم يؤثر ُب موقف اٞتمهور ، ىذه الفًتة اٟترجةالتشديد على بعض النقاط ا٠تاصة بو كإ٫تاؿ سواىا ُب 
 3الكلي ٨تو ىؤالء ا١ترشحُت.

 نوع الوسيلة اإلعالمية المستخدمة سابعا:
إذ من خبل٢تا ، الفرد للوسيلة اليت تناسبو اختيارتكمن أ٫تية متغَت نوع الوسيلة اإلعبلمية ا١تستخدمة ُب 

ىذه تسهم إٔب حد كبَت ُب ترتيب أكلوياتو ٕتاه  االختيار فإف عملية كبالتإب، يتابع القضايا كاألحداث ا١ترركحة
إال أف ىنالك ، كعلى الرغم من تباين اآلراء حوؿ قوة تأثَت كل من الدصحافة كالتلفزيوف كاإلذاعة، ا١تضامُت ا١تختلفة

كُب حالة تباين ، ٢تا عاما على تلك الوسائل اإلعبلمية ُب ترتيب أكلويات الفرد كاٞتمهور ُب حالة تعرعو اتفاقا
بينما ٮتتلف األمر بالنسبة للقضايا ا١تستمرة ، كخاصة بالنسبة للقضايا الرارئة، ٨تو تلك القضية أك ا١توعوع االٕتاه

 بسبب الكم ا١تعرُب الذم يتكوف لدل الفرد أك اٞتمهور ٕتاه تلك القضايا مع مركر الوقت.
كلكن تزداد ، بينما ٖتقق الدصحافة فاعليتها على ا١تدل البعيد، حيث ٭تقق التلفزيوف فاعلية على ا١تدل القدصَت

 قدرة التلفزيوف على ترتيب األكلويات مع اٞتمهور الذم يعتمد عليو كمدصدر أكؿ ١تعلوماتو عن القضايا ا١ترركحة.

                                                           
، اجمللس  الشخصي في دعم نشاطات السكان وتنظيم األسر لالتصالاإلتصال وقياس فعاليتو ضمن برنامج التدريب القومي  ،٤تمد كفائي -1

 .26-34ص ص  ،القاىرة، د ت، نسكوالقومي للسكاف بالتعاكف مع اليو 
2- Josef A David, Communication concept and divert process, 3thed, New Jersey, 1981, p190. 
3- Sopiro Kiousis, opcit, p416.                                          
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 نظرية ترتيب األولويات وتكوين الرأي العام: -1
على نراؽ كاسع خبلؿ العشرين سنة األخَتة  شرتانتكما أشرنا سابقا بأف نظرية كْتوث ترتيب األكلويات قد 

بدكر اإلعبلـ ُب تكوين الرأم  تاألكلويانظرية ترتيب  اىتمتكذلك من خبلؿ ْتوث اإلعبلـ كالرأم العاـ.فقد 
ىذه النظرية  اجتهدتالعاـ كٖتولت هبذا ا١توعوع من األطر النظرية العامة إٔب ٣تاؿ الدراسات كالبحوث...كما 

ى كثَت من األسئلة كاإلشكاليات ا١ترتبرة هبذا الدكر مثل ىل الدصحافة من كسائل اإلعبلـ اليت ُب اإلجابة عل
كماىي حدكد ، تعكس النقاش الدائر ُب اجملتمع. كبالتإب الرأم العاـ أـ إهنا ٗتلق ىذا النقاش ة بالتإب الرأم العاـ

 1توقعة لئلعبلـ على الفرد ُب اجملتمع.كطرح القضايا ؟ كماىي اآلثار ا١ت اختيارحرية كسائل اإلعبلـ ُب 
 )كعع األجندة ( إٔب: تاألكلوياكتسعى نظرية ترتيب 

الررؽ اليت ٕتمع كٗتتار هبا كسائل اإلعبلـ كاألخبار كا١توعوعات من خبلؿ ما ييعرؼ بعملية حارس البوابة  -أ
 أكمايرلق عليو البعض صناعة ا٠تبار.

 نتائج ترتيب األكلويات. -ب
 يب األكلويات على مايفكر فيو الناس بغض النظر عن أ٫تية ا١توعوعات ا١تقدمة.تأثَت ترت - ث
 وضع األجندة والوظيفة السياسية:  -2

أحد اٞتهود العلمية لفهم دالالت الواقع الذم تقدمو كسائل  االىتماـترتيب أكلويات  افًتاعاتتعترب 
اليت تعرض هبا كسائل اإلعبلـ  ةالرريقية بُت ىوكجود عبلقة قو  االفًتاضكالفكرة األساسية كراء ىذا ، اإلعبلـ

 .اإلخبارية القضايا كا١توعوعات كبُت ترتيب أ٫تية ىذه القضايا لدل اٞتمهور ا١تتعرض للوسيلة
كهتتم ىذه النظرية على كجو التحديد بالقضايا كاألخبار السياسية من بُت ٤تتويات كسائل اإلعبلـ عرب فًتة زمنية 

غالبا الدراسات القائمة على ىذه النظرية إٔب كجود مستول عاؿ من التشابو بُت كمية  قدصَتة أك ٦تتدة كتنتهي
كبُت مستول أ٫تية ىذه القضية لدل اٞتمهور الذم تعرض  ا١تعراة لقضية معينة من قبل كسائل اإلعبلـ. االىتماـ

بعض القضايا  اعتبارمهور على ٢تذه الوسائل كال تعٍت ىذه النتائج أك كسائل اإلعبلـ ٢تا قدرة ىائلة على ٛتل اٞت
 االىتماـلدل كسائل اإلعبلـ تدصبح ىي ذاهتا أكلويات  االىتماـأم أف أكلويات  –أكثر أ٫تية من قضايا أخرل 

 2 عند اٞتمهور.
اٞتمهور العاـ القضايا كركز  اىتماـىي  باعتبارىامفهـو األجندة السياسية  goldenbergكقد حدد جولدنربج 
العاـ بالنسبة  االىتماـعملية بناء األجندة كىو دكر كسائل اإلعبلـ ُب ٖتديد سعة كعمق  على عندصر كاحد من

 3لقضية ٤تددة.
                                                           

، كلية اإلعبلـ،  جامعة القاىرة، االجتماعيةركز القومي للبحوث دراسات ا١ت، دور اإلعالم المصري في تكوين الرأي العام، ٤تمد علي شوماف -1
 .203ص، 1994

 .     98–97 ص ص  ، ذكره بقمرجع س، ٛتدم حسن -2
 .41ص، ، مرجع سابقالعالقة بين وسائل اإلعالم، بسيو٘ب إبراىيم ٛتادة -3
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 اىتماـكقد أكدت أغلب ْتوث ترتيب األكلويات. أف أكلويات كسائل اإلعبلـ تؤثر بدرجة كبَتة ُب أكلويات 
 1اٞتمهور أك الرأم العاـ.

فقد ركزت على ٖتليل عناصر من ، رب جزء من ْتوث كنظريات التأثَتيرل ماكوميس كشو أف ترتيب األكلويات يعت
كٔتعٌت آخر ربرت ْتوث ترتيب األكلويات بُت مضموف معُت يغري من خبلؿ كسائل ، ا١تضموف عند قياس التأثَت

 ٤تددة مع موعوعات ظاىرة لدل أفراد اٞتمهور.
 لرأي العام:القنوات اإلخبارية وتكريس المعرفة والسلوك السياسي ل ثانيا:

 اإلعالم مصدر للمعرفة السياسية: -1
فإف صانعي ، إذ ٯتكن القوؿ بأنو بالرغم من توفر قنوات توصيل رٝتية خاصة با١تدصاّب السياسية ُب كل دكلة

للحدصوؿ على معلومات مترورة عن األحداث  كخاصة القنوات االخبارية "العبلـُب العادة إٔب"ا يلجؤكفالقرار 
 2عل اٞتهات الدكلية األخرل ٨توىا.الدكلية كردكد ف

كغالبا ما تبعث سفاراهتا ، أف اٟتكومات ٖتدصل على جزء من ا١تعلومات ا١تتعلقة ْتدث دكٕب ماعرب كسائلها الرٝتية
السياسي ُب معرفة حاالت  لبلتدصاؿكوسيلة القنوات اإلخبارية  بتقارير تقييمية عن ترور معُت كتتجلى ا٫تية 

اسية اليت تقرع أثنائها العبلقات الديبلوماسية كالتجارية كالثقافية...إْب ْتيث ٕتـر من أف اٟتركب كالنزاعات السي
كُب حالة حركب كثَتة كاٟترب العراقية ، ا٠تاصة على معلومات عن الررؼ اآلخر اتدصا٢تاٖتدصل عرب كسائل 

لدكلية ُب نقل أخبار اٟترب كتروراهتا احمللية كا للقنوات االخباريةبرز دكر "ا١تراسل اٟتريب"، اإليرانية كحرب ا٠تليج
تلعب دكرا "قناة توصيل " بُت الررفُت ا١تتحاربُت ُب ظل القريعة القائمة ُب قنوات  القنوات االخباريةبل إف 

 3اإلتدصاؿ ا١تعتادة.
كأداة ١تعرفة ما يدكر ُب البيئة الدكلية يتضح من اٟترص الذم تبديو قنوات االخباريةدكر ال استكشاؼإف 

بأجهزة "التيكرز" على سبيل ا١تثاؿ حيث ٘تثل ىذه األجهزة مدصدر رئيسي  االحتفاظزة الدصنع ا٠تارجية ُب أجه
 ألعضاء الكونغرس األمريكي كالرب١تاف الربيرا٘ب.

 أىمية القنوات اإلخبارية في تعزيز الثقافة السياسية: -2
الفاعلة ُب بناء الثقافة السياسية  وخاصة القنوات اإلخبارية من األدكاتكاالتدصالتعد كسائل اإلعبلـ 

ذلك أف الكم الكبَت ، كتعزيزىا ُب اجملتمع الدٯتقراطي إذ إف تلك الوسائل تعد إحدل ككاالت التنشئة السياسية
باٞتانب السياسي يأٌب من خبلؿ تلك  قما يتعلمن ا١تعلومات كا١تعارؼ اليت ٭تدصل عليها أفراد اجملتمع عن كل 

                                                           
1- Jack M.McLeod lee Back and James.E.Byress, Another Look at the Agenda setting Function of the press 

Communication research. Vol No 2.April ,1974,pp,131,166. 
 .100ص، 2002 عماف،ب ط،  ،دار كائل للنشر كالتوزيع، األردف، مقترب نظري تطبيقي اإلتصال السياسي، ٤تمد ٛتداف ا١تدصاٟتة -2
 .101ص، سوالمرجع نف، ٤تمد ٛتداف ا١تدصاٟتة -3
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اليت تقدمها تلك  كاالتدصاليةللرسائل كا١تواد اإلعبلمية  االختيارماشرة من تعرعهم الوسائل كىي تدصلهم مب
 1الوسائل.

٘تتلك القدرة على تروير  كاالتدصاؿكيرل أحد الباحثُت أف القنوات اإلخباريةكسيلة من كسائل اإلعبلـ 
فضبل عن العمل على ، سياسية الثقافة السياسية ألفراد اجملتمع كبناء أك تعزيز قيم كمعتقدات كأفكار  كتدصورات

 ٤2تاربة الدصور السلبية السياسية اليت تعوؽ حركة الترور ُب اجملتمع كٔتا يكفل التحوؿ الدٯتقراطي.
كتعمل القنوات اإلخبارية ُب النظم الدٯتقراطية أيضا على تعزيز مبادئ الدٯتقراطية بإتاحة الفرصة للنخبة 

كمتابعة األداء اٟتكومي ، كالدفاع عن حرية الرأم كالتعبَت، جملريات السياسيةالفكرية كالثقافية إلبداء رأيها بشأف ا
فضبل عن إعراء األحزاب الفرصة ، كتقدٙب بدائل حلوؿ للموعوعات السياسية، كتدصحيح ا١تسار الدٯتقراطي

 ا١تناسبة للتعبَت عن نفسها ليسهم كل ذلك ُب ٧تاح مسَتة الدٯتقراطية ُب اجملتمع.
٫تة فاعلة بتعزيز ا١تشاركة السياسية عن طريق أكجو اسٔتاإلخبارية ُب النظم الدٯتقراطية ت كتساىم القنوا

ككعيهم ٨تو  اىتمامهمأك توجيو ، متعددة منها: ٖتفيز ا١تواطنُت على ا١تشاركة السياسية ُب ٣تاالهتا كمستوياهتا كافة
يأٌب ذلك من إمداد ا١تواطنُت با١تعلومات ك ، النظاـ السياسي كا١تساعدة ُب تشكيل توجهاهتم كآرائهم السياسية

 3كا٠تربات كاٟتقائق كاألحداث السياسية بدقة كمدصداقية كمن ٍب تأىيلهم بالشكل ا١تبلئم للمشاركة السياسية.
كدعائية لتوعيح برامج األحزاب كا١ترشحُت كُب اتدصاليةقناة  االنتخاباتكتستخدـ القنوات اإلخبارية كقت 

كأسلوب إدارهتا االنتخابيةكبشأف العملية ، ا١تعموؿ بو االنتخايبُت كآرائهم بشأف النظاـ تشكيل إٕتاىات ا١تواطن
 االنتخاباتكتعريفهم ٔتواعيد إجراء ، االنتخابالسائد ككيفية ٦تارسة حق  االنتخايبككذلك ُب تعريفهم بالنظاـ 

فضبل عن تشجيع ا١تواطنُت على ، نتخبةكٔتفردات البيئة السياسية احمليرة ككافة مواقع صنع القرار ُب اجملالس ا١ت
كصوال عن تشجيع األعضاء ا١تنتخبُت ُب اجملالس ا١تختلفة ، االنتخابيةالبراقة  االنتخاباتواستخراجالتقيد ّتداكؿ 

 4على تروير أدائهم من خبلؿ تقييم أدائهم ُب اجملالس ا١تذكورة.
قافة السياسية عن طريق التنشئة السياسية كما أف القنوات اإلخبارية تضرلع ٔتسؤكليتها ُب تعزيز الث

للمواطنُت بتعريفهم ْتقوقهم ككاجباهتم السياسية اليت كفلها الدستور كالقانوف ُب عوء ا١تضامُت الدصحفية 
كُب تشجيع ا١تواطنُت على عضوية األحزاب ، بالدفاع عن حقوؽ  اإلنساف كحرياتو ا١تختلفة االلتزاـكمن ، ا١تختلفة

كأيضا بتعريف  التدصويت عن طريق الًتشيح أك االنتخاباتُب  كاالشًتاؾارسة حقوقهم السياسية السياسية كُب ٦ت

                                                           
، ب ط، مركز جامعة القاىرة للتعليم ا١تفتوح ،القاىرة، واالتصالتكنولوجيات المعلومات ، ٤تمود سليماف علم الدين حسن عماد مكاكم -1

 .19ص، 2000
 .55-53صص ، 2011، دابغد، اٞتامعة ا١تستندصرية، كلية اآلداب،  علم المعلومات وتقنياتو ،حسن رعا النجار -2
 .26ص، 2003مدصر،   ،، ب طمرابع ا٢تيئة ا١تدصرية العامة للكتاب، تحديات عصر المعلومات القاىرة، نبيل علي -3
 .69-64صص ، المرجع نفسو،حسن رعا النجار -4
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ككيفية ، اجملتمع كاستقراركالتظاىر السلمي الذم ال ٭تدث عررا بأمن ، ا١تواطنُت بررؽ التعبَت عن الرأم الشخدصي
 1ا١تختلفة. كاالتدصاؿائل اإلعبلـ ٥تاطبة اٞتهات اٟتكومية ا١تعنية ْتل ا١تشكبلت  التعبَت عن الرأم ُب كس

وٓتاصة القنوات اإلخبارية ٯتكن ٢تا أف تسهم كاالتدصالإف كسائل اإلعبلـ ، كٯتكن القوؿ ُب عوء ماتقدـ
كٔتا يؤدم إٔب ترسيخ قيم الدٯتقراطية السليمة كالسيما ُب ، مسا٫تة فاعلة ُب تعزيز الثقافة السياسية ُب اجملتمع

 ريق التحوؿ الدٯتقراطي.اجملتمعات اليت تسَت ُب ط
 منهجية قياس الوعي السياسي:

الباحثوف أنواعا ٥تتلفة من ا١تقاييس لتحديد مستول الوعي السياسي منها:مقياس التعرض لوسائل  استخدـ
 بالسياسة. االىتماـكالتقارير الذاتية حوؿ مستول ، كمقياس التعليم، كمقياس ا١تشاركة السياسية، اإلعبلـ

على مقاييس بسيرة حوؿ مستول ا١تعرفة الواقعية كاحملايدة بالشؤكف  (االعتمادباب نظرية كإمربيقيةألس)كبفضل زيلر
  سباب ُب كوف مقاييس ا١تعرفة السياسية ٖتدد بدصورة مباشرة ما كصل إٔب أذىاف الناسكتتمثل ىذه اال، السياسية

 العقلي بالسياسة. ارتباطهمكالذم يكوف مؤثرا بدكره ُب ٖتديد مدل 
ألف معظم ا١تعلومات ا١تقدمة ُب ، مقاييس ا١تعرفة على األسئلة الواقعية كاحملايدة اقتدصاديؤكد زيلر عركرة ك 

كمن ٍب ٯتكن دحضها من خبلؿ ، حيث تتم صياغتها ألغراض حزبية، خراب الدصفوة ليست ٤تايدة بدصورة كاملة
 األفراد ذكم مستويات الوعي السياسي ا١ترتفع.

 الميول السياسية:
كاليت تنظم قبوؿ أك ، ا١تيوؿ السياسية ىي ٣تموعة ا٠تدصائص الثابتة ا١تستقرة على ا١تستول الفردم يف الميول:تعر 

 2عدـ قبوؿ الرسائل اليت يتلقاىا الفرد.
 3اٟتزيب كاأليديولوجية كالفلسفة. كاالنتماءوالقيم كا٠تربات كالعرؽ االىتماماتكتشتمل ا١تيوؿ على:
أثناء  االجتماعيةيوؿ ىي خبلصة خربات الفرد على مدل حياتو ٔتا ُب ذلك التنشئة إف ا١ت كيفية تكونالميول:

مثل: كسب لقمة العيش كدفع الضرائب ، ا١تباشر ُب العناصر األكلية للقضايا السياسية كاالنغماس، الرفولة
  االقتدصاديةكاالجتماعيةانة كما تعتمد ا١تيوؿ جزئيا على ا١تك،  كغَتىا من األمور اٟتياتية اليومية، كالتمييز العندصرم

 كالتفضيبلت كاألذكاؽ الشخدصية.، كمقومات الشخدصية ا١توركثة كا١تكتسبة
: ال يفًتض أف يكوف للدصفوة تأثَت كبَت على تشكيل ا١تيوؿ السياسية لؤلفراد...فا١تيوؿ تأثير الصفوة على الميول

كٔتا ، نها ال تتأثر بالدصفوة على ا١تدل القدصَتكلك، األفراد ٨تو ا١تعلومات اليت يقدمها الدصفوة استجاباتتتوسط 

                                                           
 .137-135صص  ،المرجع نفسو ،نبيل علي -1

2
-  John Zaller, The Nature and Origins of Mass Opinion,  London, Cambridge University Press, 1992, p p21-

22. 
3
-  John Zaller, Information, Values, And Opinion, American Political Science Review, vol 85, No 4,1991,  p p 

12-16. 
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على ا١تدل القدصَت...فإنو ال يدرس التأثَت طويل ا١تدل للدصفوة  االٕتاىاتأف ٪توذج زيللر يتناكؿ تشكيل كتغيَت 
 1على تشكيل ا١تيوؿ.

لفرد ( أنو إذا كاف مستول ا١تعرفة السياسية لدل ا1992: يرل جوف زيلر)االتجاىاتدور الميول في تشكيل 
فإف ا١تيوؿ السياسية ىي العامل اٟتاسم ُب ٖتديد درجة قبوؿ الفرد ١تا ، ىي اليت ٖتدد مدل تلقيو للمعلومات

بشرط أف تتوافر لديو ا١تعلومات ، يتلقاه من رسائل...فالفرد ٯتيل إٔب مقاكمة الرسائل غَت ا١تتسقة مع ميولو
 2يولو.اليت ٘تكنو من تقييم ىذه الرسائل ُب عوء م، السياقية

 باعتباره) اٟتزيب االنتماءٕتد دكر ، االٕتاىاتكمن األمثلة الواعحة على دكر ا١تيوؿ السياسية ُب تشكيل 
فاألفراد ا١تستقلوف )غَت ا١تنتمُت لؤلحزاب( ، أحد أىم ٤تددات ا١تيوؿ السياسية( كاعحا ُب معاٞتة ا١تعلومات

  الذين لديهم إطار كاعح كقوم، اٟتزبية القوية تماءاتاالنيعاٞتوف ا١تعلومات بأسلوب ٥تتلف عن األفراد ذكم 
يقيموف من خبللو الرسائل اليت يتعرعوف ٢تا كيقبلوف فقط الرسائل ا١تؤيدة ١تنظورىم السياسيويرفضوف كل ما عداىا 

فراد غَت كىم األ (بينما األفراد الذين يفتقركف إٔب مثل ىذا اإلطار أم يفتقركف إٔب ما يرلق عليو الشاشة اإلدراكية 
كُب ىذا الدصدد أثبتت نتائج عديد من ، فإهنم يتلقوف عددا أكرب من الرسائل اٟتزبية ا١تتنوعة )ا١تنتمُت حزبيا

 3الدراسات أف ا١تستقلُت ىم األكثر قابلية للتأثر بوسائل اإلعبلـ من ا١تنتمُت حزبيا.
كتشَت القيم إٔب ٣تموعة من ا١تعايَت ، العاـ كتعد القيم ىي أكثر مكونات ا١تيوؿ السياسية قوة كتأثَتا على الرأم

 4.باالٕتاىاتالعامة كالدائمة اليت ٖتتل مكانا مركزيا ُب نظم ا١تعقدات ا٠تاصة بالفرد مقارنة 
 5.االجتماعيةمواقف خاصة ٕتاه ٥تتلف القضايا  اٗتاذكىي اليت تؤدم بالفرد إٔب 

 6عوع معُت.كما يتم تعريف القيم أيضا بأهنا ا١تبادئ ا١تنظمة ١تو 
ثابتة ال تؤثر فيها األحداث ا١تتغَتة كىي ذات  انرباعاتكٯتكن تقدٙب تعريف الدصورة بأهنا)الصورة اإلعالمية:

كىي تعد أحد شركط تكوين ، حيث ال ٖتتوم إال على العناصر ا١تتميزة للموعوع، ٤تتول غاية ُب البساطة
 تأخذ شكل العقيدة اٞتماعية كاليت تدصاغ على غَت كىي أيضا من السمات الثابتة اليت كاالٕتاىاتا١تعتقدات 

 7أساس علمي أكموعوعي تأثرا بأفكار متعدصبة تتسم بالتبسيط(.

                                                           
1
-  John Zaller, The Nature and Origins of Mass Opinion, London, Cambridge University Press, 1992, p23. 

2
-  Michael Butzer&Lionel Marquitz(200) ,  Public Opinion Formation in swiss Federal Votes, Paper 

Presented for the ECPR Joint Session of zorkshops.Do Compaigns Matter?14-19april2000, Copenhagen,p4. 
3
- Robert K.Goidel, Todd G.Shields &Mark Peffley, Prining Theory and RAS Model Toward an Integrated 

Perspective of Media Influence,American Politics Quarterly,Vol25; 1997,  p289. 
4
- Donald Kinder & David Sear, Public Opinion and Political Action  in The Handbook of Social 

Psychology, Vol.2, ed, Gardner Lindzey & Elliot Aronson. Reading MA/Addisson-Wesley, 1985,p476.                                                                              
5
- Milton Rockeach,The Nature of Human Values,  New York: Free Press, 1973, p13. 

6
-  John Zaller,Op,Cit ,p26. 

ص ص  ،1991ة، القاىر  ،مركػز الدراسات السياسية كاإلسًتاتيجية باألىراـ ،أزمة الثقافة السياسية العربية ،ي المعاصرالوعي القوم، سيد ياسُتال -7
91– 92. 
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 1كللدصورة ثبلثة مكونات رئيسة كىي:
 / ا١تكوف اإلدراكي: كيعٍت اٞتانب ا١تعلوماٌب ُب الدصورة أم ا١تعلومات كالبيانات ا١تتعلقة ٔتوعوع ما.1
 من تكوين إٕتاىات عاطفية سلبية أك إ٬تابية ٨تو الظاىرة موعوع الدصورة./ ا١تكوف العاطفي: كيتض2
/ ا١تكوف السلوكي: كيظهر ىذا ا١تكوف ُب بعض السلوكيات ا١تباشرة للظاىرة مثل التحيز ٞتماعة ما كالدصورة على 3

ليات اإلتدصاؿ الفعالة تنتج عن التأثَت الًتاكمي لعم اجتماعية٘تثل"بنية  كاالجتماعيُتكفق رؤية الباحثُت النفسُت 
 2كتنتج عن السمع كاألقاكيل كالتحدث كليست با٠تربة ا١تباشرة.، كا١تستمرة ُب اجملتمع

 3فات كالدراسات بشأف الدصورة على أهنا هتتم بالدرجة األساس ٔتا يلي:يما تركز عليو التعر  أبرزكٯتكن إ٬تار 
 ٘تثل ٣تموعة معارؼ الفرد كمعتقداتو ُب ا١تاعي كاٟتاعر. -
 ىذه ا١تعارؼ اليت تشكل الدصورة تتسم بالًتتيب كفقا لنظاـ معُت كما تتسم بالًتاكم. -
 تتسم الدصورة بقدر من ا٠تياؿ كىي ليست ٦تثلة للواقع. -
 تتحكم ا٠تربات السابقة كالتجارب اليت ٯتر هبا الفرد ُب تشكيل الدصورة. -
 من أىم معآب الدصورة. كاالنتقاءالتفضيل كالتمييز  -
 يل ٝتات الدصورة إٔب الثبات النسيب كمقومة التغيَت.٘ت -

 لبلنرباعاتكاٟتديث عن الدصورة قد ينسحب إٔب مفهـو الدصورة الذىنية اليت تعرؼ بأهنا )ىي النتاج النهائي 
الذاتية اليت تتكوف عند األفراد أكاٞتماعات إزاء شخص معُت أك نظاـ أك جنس بعينو أك منشأة أك مؤسسة أك 

كتتكوف ىذه ، أك دكلية أك مهنية أك أم شيء آخر ٯتكن أف يكوف لو تأثَت على حياة اإلنساف منظمة ٤تلية
وبغض كإتاىاهتمكترتبط ىذه التجارب بعواطف األفراد ، من خبلؿ التجارب ا١تباشرة أك غَت ا١تباشرة االنرباعات

ثل بالنسبة ألصحاهبا كاقعا النظر عن صحة أكعدـ صحة ا١تعلومات اليت تتضمنها خبلصة صدؽ التجارب فهي ٘ت
 4صادقا ينظر من خبللو إٔب ما حو٢تم كيفهمونو كيقدمونو على أساسها(.

كما ٯتكن للحديث عن الدصورة أف ينسحب إٔب مفهـو الدصورة النمرية اليت توصف بأهنا )األحكاـ كالدصفات 
تندة إٔب خلفيات اإلرث الثقاُب كالبعد الذاتية ا١تس االنرباعاتكالتقديرات العامة كاإل٬تابية كالسلبية النابعة من 

 5كاليت ترلقها ٚتاعة أخرل نتيجة األحكاـ ا١تسبقة اليت ٖتـو حو٢تا(.، األيدلوجي كالًتاكم ا١تعرُب
 كتتسم الدصورة النمرية بسمات عدة من أبرزىا:

                                                           
 .1ص  ،2004 ،القاىرة ب ط، ،عوامل التشكيل كاسػًتاتيجيات التغييػر ،الصورة الذىنية واإلعالمية، ٯتن مندصورأ  -1
 .86ص  ،1995 ،القاىرة ب د، ب ط، ، وين الصورة الذىنية لـدى الـشعب المـصري عـن األوربييندور االتصال في تك، ثريا البدكم -2
، 2001 ،جامعة القاىرة ،كلية اإلعبلـ  غَت منشورة،أطركحػة دكتوراه  ، صورة العراق في التغطية العربية والغربية في التسعينات، أماؿ كماؿ طو -3

 .75ص 
 .58ص  ،2001 ،القاىرةب ط،  ابًتاؾ للنشر، ،ت في العالقات العامة في ظروف المنافسةتنمية المهارا، السيد عليوة -4
 .18، ص 2001 ،بَتكتب ط،  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،صورة األتراؾ لدل العرب ،إبراىيم الداقوقي -5
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٢تذا اآلخركنتاج كذلك ألهنا خبلصة إدراؾ شامل ، ( ٗتتلف الدصورة النمرية عن اآلخر عن ا١تعرفة هبذا اآلخر1
كما قد تكوف نتيجة لعمليات ،  كثقافية قدٯتة كجديدةكاقتدصاديةكسياسية كاجتماعيةوعوامل متعددة تارٮتية اعتبارات

 متعددة كمقدصودة.
كىي القالب الذم تدصب ، كالدصورة مقدرة كبَتة على تقنيُت الفكرة، ( الدصورة النمرية ٕتسيد لواقع فكرم معُت2

كعندما تتشكل الدصورة تدصبح ْتد ذاهتا منرلقا لعمليات فكرية ، انتشارىاياع كيسهل ك٭تفظها من الض، عمنو
 جديدة تضاؼ إٔب الدصورة فتبلورىا.

لذا فإف دراسة مضموهنا كعناصرىا كخدصائدصها ، كتعكس خيارا يعرب عن إدراؾ، ( ٖتمل الدصورة حكما قيميا3
 د ا١تعرُب.كحركتها تضم طبيعة اإلرث الثقاُب كالبعد األيدلوجي كالزا

كإٔب جانب ا١تفاىيم السابقة عن الدصورة يربز مفهـو الدصورة اإلعبلمية كاليت يقدصد هبا السمات كالدصفات اليت 
تنسبها كسائل اإلعبلـ إلحدل الدكؿ أك الشعوب من خبلؿ ما تقدمو من مضامُت كبرامج حوؿ تلك الدكؿ 

 1كالشعوب.
كيشَت  اقع الفعلي كالواقع الرمزم الذم تقدمو كسائل اإلعبلـبُت الو  اختبلفاكيظهر مفهـو الدصورة اإلعبلمية 

ذلك إٔب إمكانية تشكيل كسائل اإلعبلـ لعقوؿ اٞتمهور من خبلؿ مات طرحو من تدصورات حوؿ دكؿ أكشعوب 
إذ ترتكز تلك الترورات على مفاىيم معينة مرتبرة بتلك القضايا كيسعى اإلعبلـ إٔب نشرىا ، كقضايا مرتبرة هبا

 2ىا كترك٬تها على نراؽ ٚتاىَتم كربط تلك اٞتماىَت بتدصور معُت ٕتاه قضايا تلك الشعوب.كإبراز 
كالدصورة اإلعبلمية قد تكوف متعلقة بالدكلة كعند ذاؾ تسمى بالدصورة اإلعبلمية للدكلة كىي تعٍت 

 ظل ٚتلة من ُب، عبلمية حياؿ دكلة معينةالوالتدصور العقلي ا١تقدصود لدل القائمُت على الوسيلة ااالنرباع)
سواء كانت الدكلة أك جهات ، أ٫تها السياسة اإلعبلمية ا١تنبثقة أساسا من سياسة ا١تموؿ ٢تذه الوسيلة، ا١ترتكزات

 3أك مؤسسات كذلك هبدؼ تشكيل ٚتلة من األفكار حوؿ تلك الدكلة تريد الوسيلة تقدٯتها للجمهور(.
كالذم   ر اإلعبلمي ا١تسيررة على كسيلة اإلعبلـكالدصورة اإلعبلمية ىي أساسا صورة ُب فكر صانع القرا

كهبذا تتحدد ىوامش ، يرسم مبلمح ٓتروط عريضة تتناسب طرديا مع مدل سيررة صانع القرار على الوسيلة
وبالتإب فإف تعليمات االقتدصادياٟترية اليت تًتكها السلرات سواء كانت سلرة الدكلة أك النظاـ اإلعبلمي أـ ا١تموؿ 

الذم ٭تدد طبيعة تلك الدصورة من خبلؿ )فلًت( أك تدصفية ا١تادة  باالتدصاؿاإلعبلمي تنتقل إٔب القائم  صانع القرار

                                                           
 .97ص  ،1997 ،القاىرةب ط،  صورة األوروبي في اإلعالم العربي،، علي الدين ىبلؿ -1
أطركحة دكتوراه  غَت  ،دورة قناة النيل في تشكيل صورة ذىنية عن مصر والمـصريين لدى األجانب المقيمين، نشول حسنُت الشلقا٘ب -2

 .22ص  ،2001 ،جامعة القاىرة ،كلية اإلعبلـ  ،منشورة
 .65 –64 ص ص ،دكره بقس رجعم، أماؿ كماؿ طو 3-
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اإلعبلمية فتلوين ا١تواد اإلعبلمية تكوف من خبلؿ تقدٙب تلك الدصورة بررؽ كأشكاؿ متعددة ك٥تتلفة لكنها ُب 
 1الذم ٭تدده صانع القرار اإلعبلمي. االٕتاهالنهاية تدصب ُب 

رة ٢تا بعد آخر يأخذىا ٨تو السياسة لذا برز مفهـو الدصورة السياسية كىي تعٍت تلك األحداث كالدصو 
كاألزمات الدكلية القادرة على تشكيل الدصورة السياسية للدكلة أل٫تيتها كغرابتها كلكوهنا غَت عادية كغَت 

تظل معربة إٔب حد كبَت عن كجهة  كالدصورة السياسية ىي اليت تنتجها كسائل إعبلـ الدكلة أكغَتىا كاليت2معتادة.
نظر السلرة اٟتاكمة أك ا١تالكة للوسيلة اإلعبلمية كالقول ا١ترتبرة هبا بشأف موعوعات الدصورة تلك كأسلوب 

 فهمها ١تا ٕتده ُب مدصلحتها.
 كىناؾ ٣تاالت عدة لتأثَت الدصورة اليت تعرعها كسائل اإلعبلـ على الدصورة السياسية للدكؿ ١تا ٢تا من تأثَت

كقد أكد باحثوف ٥تتدصوف ُب ىذا السياؽ أف الدصورة الذىنية تلعب دكرا مهما ُب ، ُب صنع السياسة ا٠تارجية
كىم يركف أف الدصور تلك تستخدـ كأدكات لتأييد كتفسَت األمور السياسية كتوجيو سلوؾ ، السياسة ا٠تارجية

 3الدكؿ.
ا للرسالة اإلعبلمية اإلخبارية كتوفر بعض العناصر كيترلب نقل الدصورة السياسية عرب كسائل اإلعبلـ بناءا خاص

 4األسلوبية اليت بدكهنا يدصعب نقل الدصور أكتكوينها كتلك العناصر ٯتكن إٚتا٢تا باآلٌب:
فالدصورة السياسية تبدأ ، مثاليا، مألوفا، ( بناء الرسالة كتأليفها: البد أف يكوف مضموف الرسالة السياسية بسيرا1

فكرة ترسم طريقا مبلئما للناس حىت يفكركا ُب موعوع الدصورة مثاؿ)النظاـ الدكٕب اٞتديد  عادة ّتملة رئيسة أك
 اٟترب على اإلرىاب...إْب(.، الشرؽ األكسط اٞتديد، الشرعية الدكلية

( إبراز الرسالة كتأليفها: يتم ٔتوجب ذلك إغراؽ كسائل اإلعبلـ بالرسالة السياسية لتكوف أكثر بركزا كظهورا من 2
 سائل ا١تنافسة ٢تا ليكوف ٢تا الندصيب األكرب ُب تكوين فكر األفراد كتدصوراهتم.الر 
اٟتجج ا١تنرقية أك اإلستماالت العاطفية أك   استخداـ( إحاطة الرسالة السياسية بسياج من ا١تدصداقية عن طريق 3

 كبل٫تا معا.
ى الوصوؿ إٔب ا١تعلومات عن السياسة كيعتمد اٞتمهور على كسائل اإلعبلـ بدصفة أساسية نظرا لقدرتو احملدكدة عل

كمن ٍب تعمل كسائل اإلعبلـ على خلق التدصورات كتثبيتها كتعديلها عن الدكؿ ، ا٠تارجية من مدصادر أخرل
 5كاألحزاب كالقادة كالزعماء.

                                                           
 ،جامعة القاىرة ،كلية اإلعبلـ،رسػالة ماجستَت  غَت منشورة، ي التغطية الصحفية العربيةصورة الواليات المتحدة ف، ٛتد علي الشعراكمأ -1

 .6ص  ،2005
 .66ص  ،ا١ترجع نفسة -2

، (1996 – 1990)صورة الخطاب الصحفي لمراسلي الصحف ووكاالت األنباء العربية العاملة في مصر خالل الفترة ،كائل ماىر قنديل 3-
 .81، ص 2002 ،جامعة القاىرة ،ورة، كلية اإلعبلـأطركحة دكتوراه غَت منش

 .79ص  ،ذكره بقس رجعم ،كائل ماىر قنديل 4-
 .81ص  ، ذكره بقس رجعم ،كائل ماىر قنديل -5
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 والمعرفة السياسية: القنوات االخبارية
ور الضخم لوسائل بُت التر ارتباط( أف ٙتة عبلقة 1968-1969) Mcleod لقد أكد ماكلويد

كاعحة  ارتباطية( إٔب أف ىناؾ عبلقة 1971) كما كصل إيليا حريق،  اإلتدصاؿ اٞتماىَتم كبُت ا١تعرفة السياسية
 1اإلتدصاؿ اٞتماىَتم كبُت ا١تعرفة لدل األفراد. استخداـبُت 

س ٣ترد نظاما كلي، كتفًتض الدراسات ا٠تاصة بوسائل اإلتدصاؿ أف اإلتدصاؿ ليس ٣ترد كظيفة للنظم السياسية
كإ٪تا ىو ُب األساس كعلى حد تعبَت كلبورشراـ  كاالجتماعيةيرتبط بعبلقات متبادلة مع النظم السياسية كالثقافية 

 2كما ذكرنا " ا١تادة اليت تتكوف منها العبلقات اإلنسانية ".
العملية السياسية  دكر كظيفي ُب إطارالقنوات االخبارية  كباألخصكمن ىنا يدصبح لوسائل اإلتدصاؿ اٞتماىَتم 

 ...كاالجتماعية
اليت  عا١تواعيتعد ا١تشاركة السياسية من أىم  األنماط: –المشاركة السياسية: المفهوم القنوات االخبارية و  -3

فهي تعرب عن توسيع ا١تشاركة السياسية ١تواطٍت الدكلة ك٘تثيلها ، تدخل ُب التربيق الدٯتقراطي ألنظمة اٟتكم
كيعرض لوسياف  ادة معدالت ا١تشاركة السياسية من جانب ا١تواطنُت ُب العملية السياسيةأك زي، سياسيا ُب اٟتكم

كىو يشَت إٔب أهنا تعٍت "مشاركة ، 3بام مفهوما مبسرا للمشاركة السياسية يقًتب من مثيلو عند غابريل ا١توند
"ذلك  نتغتوف كجوف نلسوفأعداد كبَتة من األفراد كاٞتماعات ُب اٟتياة السياسية".كىي تعٍت ْتسب صموئيل ى

سواء أكاف ىذا النشاط  النشاط الذم يقـو بو ا١تواطنوف العاديوف بقدصد التأثَت ُب عملية صنع القرار اٟتكومي
   فعاال أك غَت ، شرعيا أك غَت شرعي، سلميا أـ عنيفا، متواصبل أك متقرعا، منظما أـ عفويا، فرديا أـ ٚتاعيا

بل مترلبا أساسيا من مترلبات التحوؿ ، ة ركنا ىاما من أركاف الدٯتقراطية. كصارت ا١تشاركة السياسي4" فعاؿ
األكثر من ذلك ، السيما كأف تلك البلداف ٓب تعرؼ ا١تشاركة السياسية اٟتقيقية، الدٯتقراطي ُب بلداف العآب الثالث

 أف ا١تشاركة السياسية ٘تثل أزمة تعانيها معظم تلك البلداف.
ما تأخذ ٚتاعة جديدة با١ترالبة بإشراكها ُب اٟتكم على ٨تو أكآخر. كلذلك فإهنا ُب تنشأ أزمة ا١تشاركة عند

كتشكل هتديدا ١تركز اٞتماعة اٟتاكمة كعلى األخص إذا بدت ىذه ا٠تَتة ، الوقت نفسو تنروم على أزمة شرعية
ع ماديا كالتدصنيع كال ريب ُب أف كل ما يؤدم إٔب تغيَت اجملتم، كىي ال تستجيب إٔب مرالب القول الدصاعدة

                                                           
1
- Herbert I. Schiller, Communication & Cultural Domination; New York, International Ar to & sciences Inc, 

1976,  pp139-140. 
 .44ص ،ذكره بقمرجع س بد الغفار رشاد،ع -2
، اإلمارات العربية ا١تتحدة، العُت، ، ب طمؤسسة العُت للنشر كالتوزيع، التنمية السياسية في العالم الثالث: نظريات وقضايا، عبد ا١تنعم ا١تشاط -3

 .17ص، 1988
كانوف ،  بَتكت، 251العدد، ٣تلة ا١تستقبل العريب، لوطن العربيإشكاليتا الشرعية والمشاركة وحقوق اإلنسان في ا، كرد ُب ثامر كامل ٤تمد -4

 .117ص، 2000يناير، الثا٘ب
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جديدة  اجتماعيةكغَت ذلك يؤدم إٔب تدصاعد ٚتاعات ، أك إعادة النظر ُب النظم الزراعية، التكنولوجيا كاستخداـ
 1ترالب بإشراكها ُب اٟتكم.

السياسية  ةاألنظمركنا مهما من أركاف التنمية السياسية ٞتات إليها الكثَت من  باعتبارىاكأل٫تية ا١تشاركة السياسية 
كلكنها عرفت مشاركة سياسية مشوىة ىي أقرب إٔب التعبئة منها إٔب ا١تشاركة استقبل٢تاُب بلداف العآب الثالث عند 

 ىي مشاركة اٞتماىَت ُب حكم الدكلة االستقبلؿحيث بدا لتلك البلداف أف اىم نتائج ، السياسية اٟتقيقية
الدكؿ األسبق  اشًتكتتحرر السياسي ٞتميع ا١تواطنُت. كقد ىو ال االستقبلؿألف ، كىوقوؿ حق من حيث ا١تبدأ

كلكن ىذه ا١تشاركة تأخذ ُب بعض الدكؿ ، العاـ االقًتاعأك  انتخاباٞتماىَت ُب اٟتكم بواسرة  االستقبلؿإٔب 
قد تعوؽ النمو السياسي.كلذلك يتحتم التوازف بُت مترلبات  انفعاليةأشكاال تظاىرية أك  االستقبلؿحديثة 

 2اركة اٞتماىَتية كمقتضيات النظاـ العاـ.ا١تش
كتعتمد عملية ا١تشاركة السياسية على الدكلة كاألحزاب ذات الشرعية الواقعية كذات الشرعية القانونية 

أكأف تعلن عندما ٖتُت الفرصة ، كاجملموعات داخل النخب اٟتاكمة اليت ٯتكنها أف ٗتلق نوعا من ا١تعارعة الداخلية
 االجتماعيةفضبل عن اٟتركات ، كما تتضمن أيضا اجملموعات الوظيفية ككذلك النقابات،  ةمعارعتها ا١تفتوح

 الدينية كالعرقية.كيتأثر ٪تط ا١تشاركة داخل األنظمة األكتوقراطية 
 3كٔتدل قرب النظاـ من النمط التعبوم أكالنمط ا١تدصاٟتي للمشاركة.، بربيعة الدكلة

يهدؼ عن طريقو إعادة تنظيم اجملتمع كتغيَت ، أهنا سبلح تنظيميينظر النمط التعبوم إٔب اٟتكومة على 
٦تا يستتبع ظهور نظاـ جديد من الوالءات كاألفكار تدصبح ىي اإلطار ا١تعيارم للمجتمع اٞتديد. فيقول ، أسسو

كعلى الواحدية كالتخدصص اإليديولوجيويتحوؿ اٟتزب ، كعلى الوالء الكامل، التأكيد على النفوذ التفاصيلي
أك بإفسادىا كما  باحتوائهاسواء   كيعمل التوجو اٞتديد إٔب إلغاء كل منافسة، ٟتكومة إٔب أدكات مركزية للتغيَتكا

بينما ينظر ، يعمل على إلغاء أشكاؿ اٟتياة السياسية اليت ٭تتمل أف تفرز عركب منافسة ٤تتملة للنخب اٟتاكمة
كنشاط ،  عات كاٟتفاظ على الوعع القائم كتدصبح السياسةالنمط ا١تدصاٟتي إٔب التأكيد على "الوفاؽ" بُت اجملمو 

ك٭تاكؿ أف يضع لنفسو نظاما من ا١تعايَت يدكر حوؿ "الشرعية" ، اختبلفهاىي ا١تدصاٟتة بُت اآلراء على ، حي كمرف
 . 4اإليديولوجي  كاالنتشاركالتعدد 

كليس )شاركة السياسية اٟتقيقية ألف بُت ا١ت، كالنمرُت السابقُت كبل٫تاال يعرباف عن مشاركة سياسية حقيقية
فوجود مشاركة ، كالرأم العاـ عبلقة تأكيد أحد٫تا لآلخر(عرب األ٪تاط السائدة ُب معظم بلداف العآب الثالث

                                                           

 .334ص ، 1986، ا١توصل ب ط، ،مرابع ا١توصل، السياسي: أسسو وأبعاده االجتماععلم  ،صادؽ األسود 1-
 .373ص، 1997 ،بَتكت ب ط، دار العلم للمبليُت، ،علم السياسة ،حسن صعب -2

 .87ص ،1987بَتكت، ب ط، ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المجتمع والدولة في المغرب العربي، الباقي ا٢ترماسي٤تمد عبد  3-
 .88ص المرجع نفسو،، ٤تمد عبد الباقي ا٢ترماشي -4
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فا١تشاركة السياسية ْتسب فوكوياما ىي "حق ا١تواطن ُب ، سياسية حقيقية يعٍت كجود رأم عاـ فاعل كمؤثر
 .1حق ا١تشاركة ُب اٟتياة السياسية" ك ، االنتخاباتاإلدالء بدصوتو ُب 

 االنتخاباتبعد إجراء  االجتماعاتاالنتخابيةكُب الوقت نفسو نبلحظ أف دكر الرأم العاـ ينسحب إٔب  
ٔتعٌت   كما يؤكد كالًتليبماف على ذلك بالقوؿ"يدصبح الرأم العاـ،  لَتاقب الرريقة اليت ٔتوجبها تربق قواعد اللعبة

 2أم ُب القرارات السياسية للهيئات التمثيلية ك٦تثلي الشعب".، ا ُب اللعبةمسا٫تا فعاال كحكم، ما
كإذا ٓب يكن ، من ىنا ٯتكن القوؿ أف ال كجود لرأم عاـ فاعل إذا ٓب يتمتع اإلنساف باٟتقوؽ كاٟتريات األساسية

ة للمجتمعوينبغي على ذكائو كمعارفو كخيالو ُب تسوية ا١تشكبلت العام استخداـمكانية الفعلية ُب اللو اٟتق كا
ا١تواطن أف يتمتع باٟتقوؽ كا١تكانيات اليت ٗتص قابلياتو. ك٬تب أف ال يشغل بالو ٔتعرفة ما إذا كاف رأيو مناقضا 

ك٬تب أف يتحقق من كجهة نظره اليت ٯتكن أف ، للسياسة ا١تتبعة أكأنو ٗترئو ١تدصاّب ٥تتلف اٞتماعات ا١تتنفذة
 3عاـ كأساسا ما أك تغيَتا لسياسة.تدصبح جزءا ال يتجزأ من الرأم ال

كبالرغم من ىذا الًتابط إال أف ععفهما ُب بلداف العآب ، العبلقة مًتابرة إذف بُت الرأم العاـ كا١تشاركة السياسية
ذلك أف "الدكلة سلبت اجملتمع من كظائفو ، هما عن اٟتياة السياسية كعن إدائهما دكرا فعاال فيهابى الثالث غيٌ 

كمنها حق ا١تشاركة ُب اٟتياة السياسية كحق ، كجردت الشعب من حقوقو اإلنسانية، لنفسها كرهتاكاحتاٟتيوية 
 4التعبَت عن آرائو ا١تستقلة.

كإذا كنا قد ٖتدثنا عن الرأم العاـ ُب صفحات سابقة فإف ا١تشاركة السياسية ىي األخرل عانت من التغييب 
 على ذلك من  االستدالؿكٯتكن ، األنظمة السياسية تربيقها الكثَت من ادعاءعلى الرغم من ، لدكرىا اٟتقيقي

 5خبلؿ توعيح أىم األ٪تاط السائدة للمشاركة السياسية:
ا١تدصرلح حرماف من مشاركة  استخداـإف جاز لنا ، ٪تط الدكلة أنا كُب ىذا النمط من ا١تشاركة السياسية -1

األمة )تمعات التقليدية القدٯتة ما قبل ظهور الدكلة كىو باحملدصلة ٪تط أبوم تسلري عرفتو اجمل سياسية حقيقية.
Nation-State)  

٤تددة  معينة ك  اجتماعيةكهتميش لشرائح استبعادالنمط اإلقدصائي كىو ٪تط من ا١تشاركة السياسية يكوف فيو  -2
كن كصفو ٚتاعة أثنية أك عرقية أك طائفية...إْب ىذا النمط من ا١تشاركة السياسية ٯت، اعة سياسيةٚتكأف تكوف 

 "اإلقدصائي" ألف النظاـ السياسي يسمح با١تشاركة السياسية كلكن برريقة كيفية.ػػػػػػػػػب

                                                           

 .59ص، 1993، بَتكتب ط،  ، دار العلـو العربية، ترٚتة حسُت الشيخ، نهاية التاريخ، فرانسيس فوكوياما 1-
 .61ص، 1970 ،جامعة بغدادب ط،  ،منشورات قسم السياسة ،ترٚتة صادؽ األسود، االشتراكيالرأي العام في النظام ، جور جفشجوفاف د -2
 .79-78ص ص، نفسو جعالمر  -3
، 2001، بَتكتب ط،  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المجتمع العربي في القرن العشرين: بحث في تغير األحوال والعالقات ،حليم بركات -4

 .923ص
 .21، ص 2004، شباط، 48العدد  ،جريدة الوطن ،الوحدة الوطنية والمشاركة السياسية ،خَتم عبد الرزاؽ جاسم -5
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النمط الثالث من أ٪تاط ا١تشاركة السياسية ىوالنمط "التعبوم" كُب ىذا النمط تكوف ا١تشاركة السياسية  -3
. عرفت ىذا النمط من ا١تشاركة الس االصربلحياٟتقيقية با١تعٌت  ياسية معظم أنظمة اٟتزب الواحدكٯتكن للمفهـو

 تسميتو بالنمط التعبوم ألنو يسمح با١تشاركة السياسية لكن عمن إطار النظاـ السياسي كمساندة قراراتو.
إٔب النماط ا١تذكورة أعبله ٯتكن التأكيد على "أنو بالرغم من تظاىر القيادات بالعدصرية ٘تارس  كباالستناد

السياسية( رغم ٝتاحها بإقامة مؤسسات سياسية للمشاركة  ةا١تنظمكىي )، مالسلرة من منرلق أبوم تقليد
ٖتتفظ بسلرة شخدصية مرلقة كىيمنة كاملة على العملية السياسية كىي عاجزة كاقعيا عن تنفيذ ما ترفعو من 

 رارىااستمعلى القمع الداخلي كأحيانا الدعم ا٠تارجي لتأمُت  اعتمادىافضبل عن ، شعارات نظرا لضعف قدرهتا
 1.ُب اٟتكم

 لذلك نبلحظ أف ترقية ا١تشاركة السياسية من مشاركة شكلية إٔب مشاركة فاعلة تتأثر بشكل أكبآخر ٔتسألتُت ٫تا: 
درجة ترور اجملتمع كفاعلية مؤسساتو. إذ كلما ترور اجملتمع كترورت مؤسساتو السياسية كلما صارت  -1

ا١تتدصاعدة من النظاـ  االجتماعيةللمرالب  االستجابةنية تعزيزىا ُب ا١تشاركة السياسية فاعلة كبالتإب صارت إمكا
 السياسي.

فكلما كانت درجة الوعي عالية كلما عرؼ ، درجة الوعي السياسي لدل ا١تواطنُت بضركرة ا١تشاركة السياسية -2
لسياسي كلما تشوه ذلك الوعي أك غيب بفعل النظاـ ا ا٩تفضككلما ، ا١تواطن أ٫تيتها ُب تعزيز دكره ُب اجملتمع

 على النخبة ٔتقابل هتميش شرائح اجملتمع األخرل. كاقتدصارىاا١تعٌت اٟتقيقي للمشاركة السياسية 
نرل أف اٟتاجة إٔب مشاركة سياسية حقيقية كفاعلة ينبغي أف تكوف مؤسسة على ، إٔب ما تقدـ كباالستنادعليو 

 : 2ركائز أساسية منها 
 لكي ال تتحوؿ إٔب مرلب ٣تتمعي هتز شرعيتو.، اركة السياسية كسعيو إٔب توسيعها/ إٯتاف النظاـ السياسي با١تش1
الدينية كالقومية  كانتماءاهتا/ ٘تثيل شرائح اجملتمع كافة ُب مؤسسات النظاـ السياسي ٔتختلف توجهاهتا السياسية 2

 كالرائفية كالقبلية.
و مرالبو ال أف تكوف مرالبو منقرعة الدصلة ءاهتكانتما/خضوع اٟتكومة /النظاـ السياسي لدصوت الشعب بآرائو 3

 للمرالبة اجملتمعية. كباختدصاراالستجابة، عن اٟتكومة
للتغَتات اٟتاصلة ُب اجملتمع ْتيث تكوف لو القدرة على  االستجابة/ أف تكوف للنظاـ السياسي القدرة على 4

ؤسسات السياسية اليت ينبغي أف تكوف ٢تا كىذه مسؤكلية ا١ت، ا١تتدصاعدة االجتماعية١ترالب الشرائح  االستجابة

                                                           

مركز  ،القيادة السياسية كأحد مداخل تحليل النظم السياسية في مجموعة باحثين: إتجاىات حديثة في علم السياسة، جبلؿ عبد اهلل معوض 1-
 .210ص، 1987، لسياسية، القاىرةالبحوث كالدراسات ا

 .24-23، ص صالوحدة الوطنية والمشاركة السياسية، مرجع سبق ذكره، خَتم عبد الرزاؽ جاسم -2
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٢تا.كىذا اإلجراء عامن  االستجابةقابلية التكيف مع التغَتات اٟتاصلة ُب اجملتمع كُب الوقت نفسو قادرة على 
 1لعدـ التهميش كاإلبعاد عن ٣تمل العملية السياسية.

 القنوات اإلخبارية والتأثير في إتجاىات الرأي العام ثالثا: 
على األبعاد العملية لكاف علينا أف نبلحظ طبيعة التغَتات  كاقتدصرناجانبا من التأصيبلت النظرية تركنا  لو

 اٟتضارية.اليت أصابت اجملتمع ا١تعاصر من حيث عبلقة ظاىرة الرأم العاـ باٟتقيقة 
ا بالداللة العاـ أعحى اليـو ٯتثل أحد ا١تداخل اٟتقيقية لفهم أم ٚتاعة سياسية سواء كاف ذلك مرتبر الرأم

سواء كانت تلك الوعاع السلوكية تدكر ُب إطار البعد اٞتماعي أك النواحي ، اٟتضارية أك باألكعاع السلوكية
 تقف عند حد السلوؾ الدصحي أك تتعداه إٔب دراسة السلوؾ ا١ترعي.، الفردية

 فلنتذكر إٚتاال أسباب ذلك:
ة من حيث التقريب بُت الشعوب منذ أعقاب اٟترب العا١تية عبلمية اليت بدأت تربز مبل٤تها الواعحالالثورة ا أوال:

 2الثانية بعد أف قاربت بُت الربقات خبلؿ القرف ا١تاعي.
كعملية التقريب بُت الشعوب البد كأف تؤدم إٔب ذلك التقارب اٟتضارم الذم ىوا٠تلفية اٟتقيقية لعملية التفاعل 

 إٕتاىات الرأم العاـ عرب اٟتدكد. النسيابالبلزمة 
 . 3أ٫تية ا١تواطن العادم ُب عملية صنع القرار السياسي ارتفاعثانيا:

حىت كلو كاف ٣تتمعنا -فاجملتمع ا١تعاصر يسلم بغض النظر عن صورة النظاـ السياسي بأف أحد أىدافو
أعحى ا١تواطن ، أف يرعى بل كأف يتملق ذلك الرجل العادم: مواطن يفهم كل شيء كال يفهم شيئا -ديكتاتوريا

كىذا يعٍت لغة معينة ُب التخاطب ، ادم هبذه ا١تعٌت عندصرا من عناصر صنع السياسة كلوُب األمد القدصَتالع
 السلوؾ الفردم بالسلوؾ اٞتماعي. اختبلطالنتيجة الربيعية ىي ، 4كعبلقة معينة ُب التأثَت كالتأثر

كانت للحرب النفسية ٘تثل حالة الدعاية ك اٟترب النفسية عقب أف   انتشارزاد من تأكيد ىذه النواحي  ثالثا:
األيديولوجي الذم يعانيو ٣تتمع  االنقساـأعحت اليـو كبسبب ، كترتبط بالدصراع اٞتسدم مكانا كزمانااستثنائية

هنا أ.الدعاية كاٟترب النفسية رغم االستثنائيالقرف العشرين ٘تثل القاعدة العامة كال تقتدصر على حد النموذج 
ى ا١تستول الفردم:ُب اٟتالة األكٔب بتغَت لكرىا تسعى إٔب عملية تغيَت للسلوؾ البشرم عظاىرة ٚتاعية إال أهنا بد

كُب اٟتالة الثانية بتحريم التكاملفي الشخدصية الفردية كإحبلؿ ، غَت ا١تهتم إٔب مهتم أك غَت الدصديق إٔب صديق
 اٟتالة ا١ترعية موعع الدصحية.

                                                           

 .24، ص مرجع سبق ذكره، الرأي العام والمشاركة السياسية ودورىا في تعزيز الديمقراطية، خَتم عبد الرزاؽ جاسم 1-
 .19ص ذ،.س.ـ، ليفولسى -2

3
- Lindblom, The policy-making process, 1968, p 43. 

4
- Bailey, The man in the street, the impact of American public opinion on foreign policy, 1964. 
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 االقتدصاديةيقـو على أساس العمليات  استهبلكيعاصر إٔب ٣تتمع ٍب تأٌب عملية الترور العاـ للمجتمع ا١ترابعا:
 الظاىرة. أل٫تيةا١ترتبرة باإلنتاج كالتسويق فتقدـ دفعة أخرل 

كخلق أذكاؽ جديدة ال يعٍت سول تغيَت ُب األ٪تاط السلوكية ، إف ٧تاح التسويق يفًتض عملية خلق أذكاؽ جديدة
 .االستهبلكية

بأبعادىا ا١تختلفة فتثَت مشاكل أخرل عديدة ال حدصر ٢تا ترتبط  االقتدصادملف ٍب تأٌب ظاىرة التخ خامسا:
بدكرىا بظاىرة الرأم العاـ. إف ظاىرة التخلف من الناحية العملية ماكاف ٯتكن أف تفرض كجودىا هبذه الضخامة 

 1لوال التقدـ الرىيب ُب عبلقات اإلتدصاؿ الدكٕب.
كاحدة من مراحل الوجود اإلنسا٘ب أف تظل اجملتمعات ا١تختلفة  كما حدث ُب أكثر من مرحلة  كاف من ا١تمكن

مقفلة على نفسها غَت مدركة ١تا ٭تيط هبا من تقدـ لو ٓب يكن قد عرؼ العآب الثورة اإلعبلمية اليت نعيشها.  
كذلك ظاىرة التخلف من حيث حقيقتها اٟتركية ال تعٍت سول نقل اجملتمع ا١تختلف من حيث خدصائدصو 

ٔب تلك الدصورة اليت تقدمها اجملتمعات ا١تتقدمة من ىذه النواحي. من بُت أبعاد ذلك الترور البد كأف اٟتضارية إ
 2ٖتتل ظاىرة الرأم العاـ مكانة أساسية ُب عملية التغَت اإلجتماعي كالسياسي.

 :3عملية غسيل المخ أو التحويل العقيدي -1
وم كيندمج ٖتت نفس الظاىرة. كبل٫تا يعكس مرحلة رغم أف كبل منهما ينر، كل منهما لو داللتو  اصربلحاف

فهو ال يقتدصر على حد تشويو ا١تنرق كإ٪تا يرتفع إٔب مرتبة التبلعب ُب مقومات ، متقدمة للعمل الدعائي
الشخدصية الفردية. جوىر العملية ىو اإلمساؾ بالعناصر النفسية للفرد كعن طريق التبلعب بتلك العناصر للوصوؿ 

عملية   ُب يد ا١تهيج أكمثَت الفنت كالقبلقل، فإذا هبا تدصَت أداة طيعة االختبلؿ حالة من بتلك الشخدصية إٔب
كلكن ُب كبل  كالتحويل العقيدم يتجو إٔب الدصديق، غسيل ا١تخ تتجو إٔب العدكلتجعل منو اداة تنقل البذكر ا٢تدامة

طن فردا كٖتريم مقومات شخدصيتو ليدصَت أداة اٟتالتُت فالعملية فردية ال ٯتكن أف تتم إال من خبلؿ اإلمساؾ با١توا
أك بعبارة أخرل ليتم تركيضو على أف يقـو ٔتا أمره بو مركعو. عملية غسيل ا١تخ القدصد منها بذر بذكر ، طيعة

حتواء كالسيررة الأما عمليات التحويل العقيدم فتتجو إٔب ا، الفتنة ُب ٣تتمع العدك الذم نسعى إٔب القضاء عليو
 4ك شل ا١تعرعة أك إمكانيات الرفض.بقدصد ٖتريم أ
عبلـ بُت أكثر من معٌت كاحد. فاألعبلـ يقدصد بو كما سبق كرأينا ال علينا أف ٪تيز ُب مدلوؿ كلمة اكذلك يتعُت

ىو  االصربلحعبلمية فإف الذم نقدصده بذلك الا ا١تعٌت عندما نتحدث عن النظم اهبذ، ُب معناه العاـ اإلخبار
                                                           

1
- Fischer Merrill, International communication, 1970; LAZARSFELD? The prognosis communication 

research, in public Opinion Quarterly, Vol, 1953, p482.                                                      
2-Festinger, Behavioral support for opinion change, in RICHARDSON Dimensions of communication, 1969, 

p105.                         
 .285ص، مرجع سبق ذكره، براكف -3

 101ص ،مرجع سبق ذكره ،نظرية الدعاية الخارجيةربيع، حامد  4-
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كلكن ىذا ال يكفي ُب التحديد  أم الدصحافة أك الراديو أك التلفزيوف.، بعملية اإلخباردكات اليت تقـو تلك اال
 1.لبلصربلحبا١تدلوؿ اٟتقيقي 

دكات كؿ يقدصد بو تلك االاأل كاالصربلحالشخدصي.  كاالتدصاؿفيجب أف ٪تيز أكال بُت اإلعبلـ اٞتماىَتم  أوال:
ل ا٠ترب من مرسل إٔب مستقبل  تفًتض عدـ كجود عبلقة ٔتعٌت أف عملية نق، اليت تفًتض اإلتدصاؿ غَت ا١تباشر

مباشرة بينهما. هبذا ا١تعٌت ٪تيز ُب اإلعبلـ اٞتماىَتم بُت اإلعبلـ ا١تكتوب كالدصحافة كالكتبواإلعبلـ ا١تسموع أم 
أما اإلعبلـ الشخدصي أك غَت اٞتماىَتم فهو حيث توجد عبلقة ، اإلذاعة كاإلعبلـ ا١ترئي التلفزيوف كالسينما

مباشر بُت ا١ترسل كا١تستقبل سواء كانت تلك العبلقة ا١تباشرة تتم ُب ٟتظة اإلرساؿ نفسها أك على عدة  اتدصاؿ
 االنقراعأكمن خبلؿ رسالة شخدصية رغم ، ككذلك اإلتدصاؿ التلفزيو٘ب، فا٠ترابة كا١تسرح إعبلـ مباشر، مراحل

رد  اكتشاؼين النوعُت من أنواع اإلعبلـ ىو إمكانية ا١تكا٘ب أك الزما٘ب ُب ىذين النموذجُت. ٤تور التفرقة بُت ىذ
 الفعل لعملية اإلتدصاؿ من جانب ا١ترسل.

كالنظم اإلعبلمية ٔتعٌت االتدصاليةثانيا: كذلك ٬تب أف ٪تيز بُت كلمة النظم اإلعبلمية ٔتعٌت أدكات نقل العملية  
ف إدكات اإلتدصاؿ. با١تعٌت الثا٘ب فلمة مرادفة ألللدكلة. با١تعٌت األكؿ تدصَت الك االتدصاليةالقواعد ا١تنظمة للوظيفة 

 2يلقى بنا ُب متاىات ما يسمى بالفلسفة اإلعبلمية. االصربلح
ككل منها تتميز ، االتدصاليةكالواقع أف العآب اليـو تتقاٝتو إٕتاىات متباينة ُب تدصوره ٞتوىر كحقيقة كظيفة الدكلة 

فالنظاـ   ن تدصور موقف السلرة السياسية من ظاىرة افتدصاؿ٘تاـ التميز عن األخرل من حيث جوىرىا النابع م
كمن ٍب  ا٠تاص لرأس ا١تاؿ. االستغبلؿيقـو على فلسفة ترل ُب كسائل اإلعبلـ صورة معينة من صور  ياألمريك

عبلمية ٬تب أف تسعى ألف تدصل إٔب أكرب عدد ٦تكن من اٞتمهور لتحقيق أكرب قسط من الربح على الفالوسيلة ا
النابعة من ٖتديد عبلـ الكظيفة اذلك كاف اإلعبلـ السوفيييت يقـو على فلسفة ٘تثل النقيض ا١ترلق. العكس من

خبارية بقدر ماتعنيو تلك الكمن ٍب فبل تعنيو اٟتقيقة ا، عداد الكامل ١تواطن الغدالتدصالية ىي االكظيفة الدكلة ا
 اٟتقيقة ُب موععها من السياسة الكفاحية للدكلة.

فإذا كانت الدكلة ال تستريع أف ، أكربا تقدـ ٪توذجا ثالثا يتخذ موقفا كسرا بُت ىذين التررفُت٣تتمعات غرب 
تدع جانبا مسؤكلياهتا إزاء النظم اإلعبلمية فإف األجهزة اإلعبلمية بدكرىا ٢تا حرية معينة ٬تب ُب داخلها أف 

يق توازف بُت قول ثبلث كل منها ٢تا تتحمل مسؤكلياهتا. فلسفة النظم اإلعبلمية ٬تب أف تقـو على أساس ٖتق
كلو حرية ُب ، كذلك ا١تواطن لو حق ُب اإلعبلـ،  كالفرد، كأداة اإلتدصاؿ اٞتماىَتم، كجودىا ك٢تا كظيفتها:الدكلة

                                                           
1- Araguren Socoilogie d’information, 1967, p 104. 

 .77ص، مرجع سبق ذكره، حامد ربيع -2
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ٔتعٌت حرية ُب البحث عن تلك ا١تدصادر اليت يعتقد أهنا خَت ما يستريع أف يقدـ لو اٟتقيقة اليت يود أك ، اإلعبلـ
 1ا.٬تب أف يعلم هب

ٍب  ٍب على مستول الفرد، على أف ىذا التمييز بُت النواحي ا١تختلفة ا١ترتبرة ٔتفهـو اإلتدصاؿ على مستول الدكلة
 ىذه الكليات كتداخلها. انسيابال يعٍت أنو ٘تييز مرلق كجامد.إف الواقع يفرض ، كلةعلى مستول الد

كن أف يفهم منها نوع معُت من أنواع كما ٯت،  رأينا كلمة الدعاية ٯتكن أف ترلق على كظيفة الدكلة
  كذلك النظم اإلعبلمية قد تأخذ أكثر من معٌت كاحد. على أف ا١تر ال يقف عند ذلك اٟتد،  لئلعبلـ االستقباؿ

 بل إف أيا من ىذه الكليات من ا١تمكن أف تؤدم كظيفة أخرل.
لدعاية ا١تقنعة. نشر خرب ُب غَت موععو فاإلعبلـ ٔتعٌت ا٠تبار قد يدصَت أداة دعائية كىذا مايقدصد بكلمة ا أوال:

 أكتقدٯتو بدصورة معينة ىو نوع من انواع الدعاية غَت ا١تباشرة.
عبلمية:كيقدصد بذلك ٗتزين ا٠ترب كنشره ُب ٟتظة معينة الالفقو اليـو عما يسميو باٟترب ا كذلك يتحدث  ثانيا:

فا١تعرفة بفضيحة معينة عن قائد ، أخرل تؤدم إٔب رد فعل ما كاف ٯتكن أف ٭تدث لو نشر ذلك ا٠ترب ُب ٟتظة
سياسي معُت كٗتزين تفاصيلها إٔب ٟتظة معينة ٮترج فيها ذلك الزعيم أك القائد ٓتبرة خرَتة تدعو إٔب التضحيات 

كلكنو يؤدم ، أك ماُب حكمها ٍب إطبلؽ ا١تعلومات ا١تتعلقة بتلك الفضيحة ُب تلك اللحظة ىو نوع من اإلعبلـ
 2رتفع إٔب حد اٟترب النفسية.كظيفة دعائية قد ت

بل ىي اليـو تتجو ألف تسيرر على العبلقة ، عبلمية ال تقتدصر على العبلقة بُت األحزاب أك الفئاتالاٟترب ا
 أيضا بُت الدكؿ كالقول الدكلية.

 نراؽ الكليات ا١ترتبرة بعملية التعامل النفسي مع ا١تواطن ترتفع إٔب أقدصاىا ُب التشابك بُتعلى أف ىذا  ثالثا:
فاٟترب النفسية تستخدـ اإلعبلـ كسيلتها. كىي من حيث جوىرىا كرغم أهنا تتجو إٔب ا٠تدصم إال ، اٟترب النفسية

      ا١تتتابعة ىي ٗتتلف عن الدعاية ُب أهنا  انربلقتهاأهنا ٕتعل من الدعاية كعملية غسيل ا١تخ مرتكزات ٢تا ُب 
   رم القول ا١تعنوية للخدصم. كٗتتلف عن عملية غسيل ا١تخ ُب أهنا ال تسعى على اإلقناع كأف غايتها الوحيدة ٖت
تلجأ إٔب ٚتيع كسائل ، كلكنها ْتكم كوهنا عملية مشولية كمتدرجة، ال تتجو إٔب الفرد الواحد كإ٪تا إٔب ٣تتمع بأسره
 أك كأدكات مكملة.، كأدكات التعامل النفسي سواء كحقائق مرحلية

 تربز كاشحة إال من حيث ٖتديد غايتها. كنستريع أف نوعح من بُت تلك الغايات اٟترب النفسية هبذا ا١تعٌت ال
 كنؤكد على نواح أربع:

 ٖتريم إٯتاف ا٠تدصم بعقيدتو السياسية. -1
 ٖتريم الوحدة النفسية للخدصم العقائدم. -2

                                                           
1- Windlesham, Communication and political power, 1961, p 3 1.                      

2
- Blder, The information machine; 1968, p 276.                                                
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سترع ا٠تدصم ىذا النجاح الذم ٓب ي كاٗتاذاليت توصل إليها الررؼ ا١تهاجم  االنتدصاراتبعض  استغبلؿ -3
 الوصوؿ إليو كسيلة إلععاؼ الثقة ُب عقيدة ىذا األخَت اليت ٓب تسمح لو ٔتثل ىذا النجاح.

 1رفض دعاية أك ٛتلة عكسية. -4
 وصناعة الرأي العام:خباريةالفضائيات اإل -2

ـ إٔب جانب يعد موعوع تكوين إٕتاىات الرأم العاـ من اجملاالت اٟتيوية اليت ٯتكن أف تنهض هبا كسائل اإلعبل
كمنذ هناية اٟترب العا١تية الثانية كما أفرزتو من ، الوسائل ا٠ترل ا١تتدصلة با١توركث الثقاُب كالوعي كا١تمارسة السياسية

إٔب دكر النظريات  االجتماعواالتدصاؿانتبو علماء ، كُب عوء نتائجها، ٕتارب ُب ميداف التحشيد كالتعبئة الشعبية
كركزكا على تقدٙب كصف كمي كنوعي للعمليات ، كطرؽ معاٞتة ا١تعلومات، ٞتمهورا١تعرفية ُب دراسة إٕتاىات ا

وتأثَت كسائل اإلعبلـ االٕتاىاتا١تعرفية ُب تكوين  االستجابةكبوجو خاص من منظور ، االٕتاىاتاليت تقـو إٔب بناء 
 ُب ذلك على ا١تستويُت الفردم كاٞتماعي.

ية اليت ٘تده با١تعلومات كاليت تساعده على بناء القناعات ٕتاه كعلى الرغم من أف الفرد ٮتضع للبٌت ا١تعرف
فالدصحافة مثبل ، باالتدصاؿالوسيلة القائمة  باختبلؼتتباين  االتدصاليةإال أف البيئات ، ا١توعوعات اليت ٖتوطو

متدصلة أما كسيلة التلفزيوف اليت تدفع بقوة رسائل ، كإعادة ٘تثيلها كمراجعتهاي من فحص الرسالة٘تكن ا١تتلق
فهي ال يغدك أمر مراجعة الرسالة كفحدصها معها ، البدصرم ُب آف كاحد-تفاعل العامل السمعي بامتيازكمتنوعة 

كيًتتب على ذلك أف يغدك التكرار ا١تتواصل للرسالة التلفزيونية تعرعا إقحاميا كقسريا ٔتعٌت ، كاقعا يسَتا أك ٦تكنا
كهبذا ا١تعٌت تنفذ الرسالة عرب التلفزيوف على ٨تو أسرع ، دكدةأف خيارات ا١تتلقي ُب القبوؿ أك الرفض تكوف ٤ت

 أخرل. اتدصاليةكأكثر تأثَتا من أية كسيلة 
الرأم تساىم ُب بناء  استربلعاتف أكال شك ُب ، عبلـ أثر حاسم ُب تقرير إٕتاىات السياسةاللوسائل ا

من خبلؿ إقامة شكل موازف للرأم معزز كال يتحقق ذلك إال ، ا١تؤسسات التمثيلية على أساس خيارات األكثرية
كمساحة ، بوصفها إطارات تعبَتية ٘تاثلية، بالقناعات كاٟتجج. كتتقارب البناءات السياسية ٨تو مفهـو اٟتيز العاـ

كمن عمنها ٦تارسة السلوؾ ، تعتمد اٟتياة السياسية، الثقافية كاأليديولوجية. كعلميا، لبياف التوجهات الفكرية
عبلـ ُب اٟتفاظ على توتر العبلقة من ا١تستمرة اليت ٭تققها االعلى التهيئة ، ا٢تيئات التمثيلية ياراالنتخابيواخت

همة كفق تنوعات اإلعبلـ حُت يقـو بتلك ا١تك ، ا١تتلقُت )اٞتمهور( كُب ردكد الفعل مع مدصدر الرسالة اإلعبلمية
مهور الكبَت ا١تتلقي كا١تتفاعل مع الرسالة كعمن بناء نظاـ تواصلي على أساس اٞت، الوسيلة كا١تضموف ا١تختلف

فإنو عمليا ينهض بآليات بناء ىياكل  الرأم العاـ كإدامة التغذية الراجعة من اٞتمهور إٔب كسائل ، اإلعبلمية
 2كالدصوؿ إٔب مؤشرات أكثر دقة حوؿ ما يسعى للحدصوؿ عليو من معلومات كمواقف.، اإلعبلـ

                                                           

 .95،صمرجع سبق ذكره،الرأي العام الدولي والسلوك السياسيحامد ربيع،  1-
، 2013، مركز دراسات الوحدة العربية، اإلعالم الفضائي في الوطن العربي: تحليل للمضمون والتأثير في النخب والرأي العامصباح ياسُت،  2-

 .88-87صص 
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 :االتجاىاتا ببناء اإلعالمية وعالقته االتصاليةالبنى  -3
اليت  االتدصاليةالًتكيز على البيئات ، قد يبلحظ ُب ىذا ا١تبحث كُب سياؽ تناكؿ طبيعة العبلقة بُت ىذين ا١تتغَتين

عليو كمقاربة نظرية ُب  االعتمادا١تعرفية الذم ًب  االستجابةأف منظور ، تتم من خبل٢تا عملية التلقي كمربر ىذا
معرفية عن ا١تتلقُت  استجاباتل كبَت بدراسة العوامل اليت ٖتد من إمكانية صدكر ىذا البحث يهتم أصحابو بشك

فإف ىذا العامل باألساس ىومن ، كمن جهة أخرل، كىذا من جهة، االتدصاليةكاليت من أ٫تها على اإلطبلؽ البيئة 
  اسي للنخبة اٞتزائريةالسي االقتدارأساسي ببناء إٕتاىات ٨تو  ارتباطبُت العوامل اليت يعتقد الباحث أف ٢تا 

كبالتإب كجب إحاطتو بنوع من التفضيل ليتم ٖتليلو كتشر٭تو ٔتا يساعد فيما بعد من فهم أكثر للنتائج ا١تتوصل 
 إليها على ا١تستول التربيقي.

 دور وسائل اإلعالم: -1
ك٫تا ميزتاف تستخدماف ، من بُت ما تكتسبو من ميزات كثَتة فاعليتها كقوة تأثَتىا اإلعبلـتكتسي كسائل         

ك١تا كاف مدار تأثَت كسائل ، أساس ُب بناء األفكار كتشكيل إٕتاىات األفراد كاٞتماعات ٨توالقضايا ا١تختلفة
بغية ٖتقيق سياساهتا ، اإلعبلـ ىو اٞتمهور فقد أصبحت ىذه الوسائل ا١تلجأ الساسي للمؤسسات ا١تختلفة

 تماشى كىذه السياسات.ٔتا ي إتاىاتوا١تختلفة عرب التأثَت ُب 
ىذا الدكر نظرا لتقدٯتها للمعلومات كاٟتقائق اليت تسهم ُب بناء  أداءكقد تكرست أ٫تية كسائل اإلعبلـ ُب 

بالواقع اإلجتماعي الذم  كارتباطهاباإلعافة إٔب قدرهتا على التأثَت باألحداث ا٢تامة ، إٕتاىات األفراد ا١تختلفة
كىو ما أشارت إليو كأكدتو بوعوح أْتاث  ، ل فيو الكثَت من إٕتاىات األفراديشكل ىوبدكره الوعاء الذم تتشك

أكعح ىابرماز ُب دراستو اليت أجراىا على رجاؿ حيث ، كل من ىابرماز ككاتز كالزار سفيلد ُب ىذا اجملاؿ
سائل ُب الدكر الذم يلعبو ىؤالء من خبلؿ ىيمنتهم على ىذه الو ، باألحزاالشرطة كالقادة السياسيوف كرجاؿ 

تغيَت إٕتاىات األفراد ٨تو بعض القضايا ا٢تامة كا١توعوعات اليت ٗتدـ قضايا بعينها تكرس ىيمنتهم كتنشر 
عرب دراساهتم كأْتاثهم اليت  1955كالزارسفيلد 1960كىذا ما أكده أيضا كاتز ، سياساهتم كتنظم سلرتهم

 1.كاالتدصاؿتناكلت كظائف اإلعبلـ 
مؤثرا رئيسيا ُب عملية التنشئة  اباعتبارىإٔب ، وُب تغَتىا أيضااالٕتاىاتعبلـ ُب تشكيل كما ترجع أ٫تية كسائل اإل

ٖتل ، فقد أصبحت كْتكم خدصائدصها ا١تتنوعة كمنها كصو٢تا ٞتمع كبَت من الناس كُب كقت قدصَت، االجتماعية
 أحيانا كثَتة ٤تل خربات األفراد الشخدصية كبديبل ملحوظا عن افتدصاؿ بينهم.

 :االتجاهغيرات اإلعالمية في بناء المت -2
 االتدصاليةعلى ٣تموعة متغَتات رئيسية تتعلق بالعوامل ا١توجودة ُب البيئة  االٕتاهيتوقف مستول بناء كتغَت         

 مدصدر ا١تعلومة كالرسالة اإلعبلمية.، كمن أ٫تها الوسيلة اإلعبلمية ذاهتا، اليت تتم من خبل٢تا عمليات التلقي

                                                           
 .99ص، 1980، مركز اإل٪تاء القومي، بَتكت، مدرسة فرانكفورت من ىوركايمر إلى ىابرمارسطاىر عبلء،  -1
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كىوما ينعكس على طبيعة ٚتهورىا كطبيعة ، لكل كسيلة إعبلمية خدصائدصها ك٦تيزاهتا لة اإلعالمية:متغير الوسي
الكثَت من الدراسات  اىتمتعبلمية ية ذاهتا على طبيعة الرسالة اإلكلتأثَت الوسيلة اإلعبلم، كعلى ىذا، مضموهنا

فالرسالة الدصحفية على ، ربيعة الرسالة ا١توجهةاإلعبلمية بالوسيلة ذاهتا ألهنا تعترب احملدد ُب كثَت من األحياف ل
 اتدصاليةْتيث ٗتلق بيئة ، استثناءاهتاسبيل ا١تثاؿ ٢تا ٦تيزاهتا اليت ٘تايزىا عن الرسائل التلفزيونية كاإلذاعية كلكل 

ٯتثل  تساعد ا١تتلقي على قراءة النص كالتدقيق فيو بالسرعة اليت يريدىا كمراجعة ماسبق قراءتو بسهولة كمن دكف أف
 1ا١تعرفية عن ا١تتلقي. االستجاباتكثرهتا أك تنوعها عائقا ٭توؿ دكف صدكر 

ُب حُت أف الرسالة ُب النص التلفزيو٘ب ا١تسموع كا١ترئي تأٌب كسط كم ىائل كمتتابع من الربامج كاألخبار السريعة 
 2رسالة الدصحفية.معرفية با١تقارنة مع حجم ما توفره ال  استجاباتاليت ٖتد من قدرهتا على تفعيل 

األ٫تية القدصول اليت ٯتثلها ا١تضموف اإلعبلمي ُب  اعتبارعلى ، وتغَتهاالٕتاىكىو ما ينعكس على مستول بناء 
 تركيبة ا١تكوف ا١تعرُب.

كعلى ىذا األساس يتشكل لدل ، يتوقف قبوؿ الفرد للمعلومات أك رفضو ٢تا بناء على مدصدرىا متغير المصدر:
الذم يدصبح ُب النهاية ا١توجو الرئيسي ، ا١تسبقة ٨تو مدصدر ا١تعلومة إتاىاهتمُت يرتكز إٔب األفراد نسق معرُب مع

اللذاف قاما بتجربة قدما فيها عددا من ، 1951كلعل ىذا ماتوصل إٔب إثباتو كل من ىوفبلند ك كيس ، لبلٕتاه
بلب ُب اٞتامعة قدصاصات الدصحف كاجملبلت هبا معلومات حوؿ موعوعات سياسية عسكرية جملوعة من ط

ْتيث ًب إخبار الندصف األكؿ من اجملموعة بأف ا١تعلومات ا١توجودة على القدصاصات ىي من كتابة ، األمريكية
ُب حُت أخرب الندصف الثا٘ب من اجملموعة أف ا١تعلومات ىي ترٚتات ٠ترباء ركس نشرت فيما قبل ، خرباء أمريكيُت

ية طلبة الندصف األكؿ ًب تبُت أهنم موافقوف على ماجاء فيها كبعد قياس إٕتاىات غالب، ُب الدصحف السوفياتية
ككأهنم قد نسوا ما قيل من ، ٨تو ىذه ا١تعلومات بإتاىاهتمعلى الرغم من اهنم عادكا بعد أربعة أسابيع لينجحوا 

 3قبل من أف ىذه ا١تعلومات صادرة من مدصادر غَت موثوقة.
لعل أ٫تها كأكثرىا تناكال ، عددا من ا١تشكبلت ا١تنهجيةكقد طرحت مسألة قبوؿ ا١تدصدر اإلعبلمي أك رفضو 

مسألة جوىرية ُب قبوؿ  اعتربتاليت شكلت كلفًتة طويلة من الزمن ٤تور العديد من الدراسات لنها ، إشكالية الثقة
 .إتاىوكىو ما ينعكس مباشرة على ا١تكوف ا١تعرُب للمتلقي كبالتإب ، ا١تعلومة أك رفضها

ًب الًتكيز على التناقض الذم ٭تدصل أحيانا بُت ا١تدصادر اإلعبلمية كبُت مدل ، الية ا١تنهجيةكلدراسة ىذه اإلشك
-ْتيث صاغ ٢تذا الغرض كل من فستنجر، ٕتاىاهتماكتأثَت ذلك على ، الثقة اليت يشعر هبا ا١تتلقوف )ا١تستمعوف(

التفاعل بُت ىذه  ( بعض األفكار النظرية عن1963كارؿ ٝتبث )-تَتيز-كأركنسوف (1960) أركنسوف

                                                           
1- Richard E, Petty, Thomas M.Ostrom and Timothy, C.Brock, Op.Cit, p267.                                                                                          
2
- Ibid, P275. 

 .165ص، 1984، القاىرةب ط،  ،عآب الكتب ،علم النفس اإلجتماعيحامد عبد السبلـ زىراف،  3-
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عبلمية كبُت خربات الشخص كمعلوماتو األصلية االالتناقض بُت ا١تعلومات  ازدادعلى أساس أنو كلما  ا١تتغَتات
 قلت الثقة كأزداد التنافر مع مدصدر الرسالة.

بغية ، كقد تتابعت الكثَت من الدراسات اليت راحت تفدصل ُب ىذه ا١تسألة كٖتللها من نواحي ٥تتلفة
طبيعة ىذه العبلقة القائمة بُت الثقة ُب مدصدر الرسالة اإلعبلمية كالتأثَت الذم تًتكو ىذه الرسالة على توعيح 

(اليت توصلت إٔب 1957برتزكر)-دراسة ىوفبلند، لعل ما يستدعي الوقوفعنده من دراسات، ٕتاىات األشخاصا
١تدصدر اإلعبلمي كبُت ا١تواقف ا١تبدئية اليت  الو٫تية للمبحوثُت مع ا االستجاباتإثبات أنو كلما زاد التناقض بُت 

 ٨1تو ىذه ا١تواعيع. االٕتاهكانوا ٭تملوهنا فيما قبل زاد حجم التغيَت ُب 
كالذم ، يشكل احملتول اإلعبلمي األساس ُب البناء ا١تعلوماٌب لدل الكثَت من األفراد متغير الرسالة اإلعالمية:

كعلى ىذا ، كالبناء اليت تتم على ٤ترات كمراحل ٥تتلفة من اٟتياة يتحوؿ إٔب كم معرُب نتيجة لعمليات الًتاكم
ٖتديدا بدراسة إٕتاىات األفراد ٨تو ما ٭تيط هبم من قضايا  اىتمتاليت  االجتماعيةأخذت الدراسات النفسية 
بُت البناء  العبلقة الًتابرية اليت كجدت بينها ك اعتبارعلى ، عبلمية ُب حد ذاهتاالالًتكيز على ٖتليل الرسالة ا

 كتغَته. االٕتاهالذم يعترب أحد األقراب ا١تؤثرة ُب تشكل ، ا١تعرُب للفرد
يتعرض حملتويات إعبلمية معاكسة  إٔب إثبات أف الفرد الذم 1957كقد توصلت الدراسة اليت أ٧تزىا فستنجز عاـ

 عبلمي الذم يناسبو.على عكس الفرد الذم ٮتتار احملتول اإل، للمعلومات اليت لديو يتولد بداخلو تنافر
يفًتض ا١تهتموف هبذا ا١تتغَت أف األشخاص بربيعتهم ٯتيلوف إٔب تقبل كل ما ىو مألوؼ كينفركف  متغير التعرض:

 كٔتجرد تكرار التعرض لؤلشياء أك األفراد غَت ا١تألوفُت يسهل تقبلهم شيئا فشيئا ، من ما ىو غَت مألوؼ كمعتاد
 بل.كيدصبحوف أكثر مألوفية كأكثر تفضي

 ا١تألوفيةبل على العكس فهم يعتقدكف أف ، كال ٯتيل ىؤالء إٔب اآلراء اليت تقوؿ إف ا١تألوفية كالتعود ٮتلقاف ا١تلل
 2كأف الغياب كالبعد يثَتاف ا١تشاعر السلبية.، ٗتلق اٟتب

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ا١تملكة بط،  ،مرابع جامعة ا١تلك سعود، عبد اٟتميد صفوت إبراىيم: ترٚتة، التجريبي االجتماعيعلم النفس أنسكو ك ج،سكوبلر، .أ.ت 1-
 .224ص، 1993، العربية السعودية

 59-58ص ص، 2004الدار ا١تدصرية اللبنانية، الربعة األكٔب، القاىرة،  الرأي العام، اتجاىاتنظريات في تشكيل  ،ذك الفقار زغيب شيماء 2-
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 خالصة:
ك تعديلها أك أا تغيَت إتاىاتو ٔب ٣تموعة العوامل ا١تؤثرة ُب الرام العاـ كاليت من شاهنإتررقنا ُب ىذا الفدصل        

كعمدنا إٔب سرد ىذه النظرية بقدصد التأصيل النظرم للدراسة ، صناعة اخرل من خبلؿ نظرية األجندة سيتينغ
كىذا ما بيناه ُب اإلطار ا١تنهجي للدراسة لنوعح كيف ستفسر نتائج الدراسة من خبلؿ مداخل نظرية تبلئم 

ذا الفدصل أف القنوات اإلخبارية أداة لتكريس ا١تعرفة كالسلوؾ السياسي من ككذا فقد توعح من خبلؿ ى، ا١توعوع
الذم ، ا١تتلقي النشط انتباهخبلؿ عرض الوقائع السياسية صوتا كصورة كاٟتفاظ على آنية ا٠ترب من أجل شد 

عي السياسي تبُت أنو يتم قياس الو ، أصبح يؤثر كيتأثر با١تادة اإلعبلمية حسب مسلمات نظرية ترتيب األكلويات
كاليت ، لدل ا١تتلقي كالرأم العاـ من خبلؿ ا١تيوؿ السياسي كالدصورة اإلعبلمية أكا١تخياؿ اإلعبلمي لدل ا١تشاىد

 بدكرىا تترور لتتجلى ُب ا١تعرفة كا١تشاركة السياسيةُب ا١تواقف كاألحداث اليت تترلب إبداءىا.
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 تمهيد:
ن أىم جوانب البحث ُب العلـو اإلنسانية كاالجتماعية ألنو يقـو بربط اٞتانب يعترب اٞتانب ا١تيدا٘ب م
كجدنا أنفسنا أماـ معريات ٘تثلت ىذه ، فبعد أف قمنا بعملية ٚتع ا١تعلومات، النظرم بالواقع الفعلي للدراسة

ٕب ال ٬تعلها قابلة غَت أف تفريغها ُب الشكل األك ، ا١تعريات ُب االستمارات اليت ًب ملؤىا من قبل ا١تبحوثُت
كُب دراستنا ىذه كمن خبلؿ ما قمنا  .كٔتجرد أف نقـو بًتتيبها هتيأ ُب شكل جداكؿ بسيرة كمركبة، للتحليل

من ٍب يأٌب ، حاكلنا اإل١تاـ فيو ٔتختلف ا١تعلومات النظرية اليت ٗتدـ موعوع دراستنا، بدراستو ُب اٞتانب النظرم
ك من خبلؿ ٤تاكلة  الوقوؼ على مدل تأثَت قناة الشركؽ نيوز ُب توجيو اٞتانب ا١تيدا٘ب للتحقق كالكشف كذل

شباعات سياسية متنوعة من أجل إكما ٖتققو ٢تم من ، الرأم العاـ الربليب ٨تو القضايا السياسية الوطنية الراىنة
 إجابات الوصوؿ إٔب ٣تموعة من النتائج اليت ٯتكن أف توعح كتشرح أكثر موعوع الدراسة كأيضا الوصوؿ إٔب

كىذا بتحليل البيانات كتفسَتىا للوصوؿ إٔب نتائج علمية كدقيقة كىذا ، للتساؤالت اليت ًب صياغتها ُب اإلشكالية
 .ما سنقدمو ُب ىذا الفدصل
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 المبحث األول: بطاقة فنية لقناة الشروق نيوز
 أوال: التعريف بالقناة

داخل اٞتزائر بدصفة  األخبارار اٞتزائر كنشر التحديثات حوؿ ٚتيع ىي قناة عربية إخبارية تتميز بنقل أخب
العاجلة كالساخنة بكل اجملاالت حوؿ  األخباركتعمل القناة أيضا على ، ةعامخاصة كباقي دكؿ العآب بدصفة 

 العآب.
ر ٔتقاييس يضم غرفة أخبا، يقع ا١تقر اٞتديد " الشركؽ نيوز" ْتي ا١تنظر اٞتميل بالقبة ُب اٞتزائر العاصمة

ميديا العا١تية كأكرب  360عا١تية تعد األكٔب من نوعها ُب ا١تغرب العريب باإلعافة إٔب أستوديو عدصرم بتقنية 
 فيديواؿ ُب ا١تنرقة.

 ثانيا: تأسيس القناة وملكيتها.
 م. 2011تأسست القناة: عام 

 اختصاصاتها وقطاعها: إخبارية خاصة.  -
  (ردناأل)المقر االجتماعي: عمان 

 5000.ز معدؿ الًتمي، عمودم11033تردد قناة الشروق نيوز الجديد: على النايل سات  -
بداية  اإلعبلمياشتغل فيا١تيداف ، ملكية القناة: تعود ملكيتها إٔب "علي فضيل" مدير عاـ ٞتريدة الشركؽ -

خبل٢تا ًب تأسيس فضائية التسعينات ١تا أسس أسبوعية الشركؽ العريب ٍب أسس يوميةالشركؽ اٞتزائرية كاليت من 
 "الشركؽ نيوز".

 بكؤلنواعها  األخبارتقدـ قناة الشركؽ العديد من األخبار ُب الوطن العريب ك العآب ترصد ٚتيع  
www. echoroukonline.comالموقع االلكتروني لقناة الشروق نيوز: -

1 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1
-https://tv.echoroukonline.16/04/2017.20:52. 
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 وتحليلها ومناقشتها النتائجالمبحث الثاني: عرض 
 ومناقشة البيانات العامة: عرض وتحليل
 يبُت توزيع ا١تبحوثُت حسب اٞتنس. (:02الجدول رقم )

 النسبة المئوية تالتكرارا الجنس
 %62.4 204 ذكر

 %37.6 123 أنثى
 %100 327 المجموع

 .23نسخة  ٥spssترجات برنامج  المصدر:
ذ نبلحظ اف ٣تموع عدد الذكور إ، ( توزيع العينة ٤تل الدراسة حسب متغَت اٞتنس02يوعح اٞتدكؿ رقم )

أما بالنسبة لئلناث فالنسبة  204كبتكرار  %62.4اكرب من ٣تموع عدد اإلناث ٤تل الدراسة كذلك بنسبة 
 .123كبتكرار  %37.6ا١تئوية ىي 

 توزيع ا١تبحوثُت حسب السن. يبُت (:03الجدول رقم)

 النسبة المئوية التكرارات السن
 %26.6 87 سنة 23سنة إلى  18من 
 %32.4 106 سنة 29سنة إلى  24من 
 %26 85 سنة 35سنة إلى  30من 

 %15 49 سنة 36أكثر من 
 %100 327 المجموع

مئوية نبلحظ أف أكرب نسبة ، السنالذم ٯتثل توزيع أفراد العينة حسب متغَت  (03رقم )يوعح اٞتدكؿ    
تليها ، 106بتكرار ك %  32.4 نسبةسنة بػػػ 29 سنة إٔب 24الفئة العمرية من ىي  للعينة ٤تل الدراسةبالنسبة 

 85بتكرار ك % 26.0نسبة بكتليها ، 87% بتكرار  26.6ىي نسبة  سنة 23سنة إٔب  18من  الفئة العمرية
لفئة العمرية ا 49% بتكرار  15.0 بنسبة مئويةأقل نسبة  ٍب أخَتا، سنة 35سنة إٔب  30من الفئة العمرية 

دؿ فيدؿ على اف األفراد ا١تتلقُت لبلستبياف أك ا١تبحوثُت غالبيتهم من فئات عمرية كىذا اف ، سنة 36أكثر من 
 اقل سنا أم الشباب كىذا ما ٮتدـ ىدؼ الدراسة اليت يقـو هبا الباحث.
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 يبُت توزيع ا١تبحوثُت حسب ا١تستول التعليمي. (:04الجدول رقم )
 النسبة التكرارات المستوى التعليمي

 33,0% 108 ليسانس
 52,3% 171 ماستر أو ماجستير

 14,7% 48 دكتوراه
 %100 327 المجموع

فئة أف أكرب  إذ نرل، ( كالذم ٯتثل توزيع أفراد العينة حسب متغَت ا١تستول التعليمي04يوعح اٞتدكؿ رقم )
نسبة ب مستول ماسًت أك ماجستَت تليها ىي فئة 171بتكرار ك %  52.3نسبة بػػ ٦تثلة ُب العينة ٤تل الدراسة

مستول  فئة 48بتكرار ك %  14.7نسبة بػتليها ٍب بعد ذلك ، مستول ليسانس فئة 108بتكرار ك %  33.0
 دكتوراه كىي أقل نسبة سيجلت ُب ىذا اٞتدكؿ.

  ٤تل الدراسة للمبحوثُت من العينة من خبلؿ ىاتو النتائج نبلحظ أهنا تعكس الواقع للمؤىبلت العلمية
ىذا يدؿ على أف أغلب ، مستول ماسًت كا١تاجستَت ا١تستول الغالب للمبحوثُت كتشَت ىذه النتائج إٔب أف

ا١تبحوثُت يتمتعوف ٔتستول ال بأس بو ٦تا يعري انرباعا على أف أغلب مفردات العينة مثقفُت كاعيُت ١تدل 
 ا١تسؤكلية ا١تلقاة على عاتقهم بانتمائهم للربقة ا١تثقفة.

 ُت حسب ا١تستول االجتماعي.يبُت توزيع ا١تبحوث (:05الجدول رقم)
 النسبة التكرارات المستوى االجتماعي

 23,9% 78 ضعيف
 69,7% 228 متوسط
 6,4% 21 جيد

 %100 327 المجموع
أعلى نسبة ُب  ت( توزيع ا١تبحوثُت حسب ا١تستول االجتماعي حيث سجل05يوعح ىذا اٞتدكؿ رقم )

ا١توالية ىي لفئة  ا١تئويةأما النسبة ، االجتماعي ا١تتوسط لفئة ا١تستول 228بتكرار ك %  69.7ىذا اٞتدكؿ كىي 
ا١توالية ىي لفئة ا١تستول  ا١تئويةٍب النسبة ، 78بتكرار ك %  23.9الضعيف كقدرت بنسبة  ا١تستول االجتماعي

 .21بتكرار ك % 6.4 االجتماعي اٞتيد بنسبة
تول اجتماعي متوسط ُب داللة على أف كتفسَت ىاتو النتائج  احملدصل عليها أف أغلب مفردات الدراسة من مس

أف النسب ا١تتفاكتة ألفراد العينة حسب  كذلك اف دؿ فيدؿ علىأغلب مفردات العينة ىم متوسري اٟتاؿ 
 .ا١تستول التعليمي يعود إٔب تنوع كاختبلؼ الدرجة العلمية
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 يبُت توزيع ا١تبحوثُت حسب مكاف السكن. (:06الجدول رقم )
 المئوية النسبة تالتكرارا مكان السكن

 11,6% 38 ريفي
 29,4% 96 شبو حضري

 59,0% 193 حضري
 %100 327 المجموع

ُب ىذا  مئوية أعلى نسبة تحيث سجل السكن مكافتوزيع العينة حسب متغَت ( 06اٞتدكؿ رقم ) 
شبو حضرم ا١توالية ىي لفئة  ا١تئوية أما النسبة، ملفئة الساكنة باٟتضر  193بتكرار ك % 59.0اٞتدكؿ كىي 

بنسبة ععيفة قدرت ي ا١توالية ىي لفئة الساكنة بالريف ا١تئويةٍب النسبة ، 96بتكرار ك % 29.4كقدرت بنسبة 
 .38بتكرار ك % 11.6بػػػ

ُب النراؽ اٟتضرم ُب داللة على  كتفسَت ىاتو النتائج  احملدصل عليها أف أغلب مفردات الدراسة من ساكنة ا١تدينة
 قريبُت من اٞتامعة كُب نراؽ جغراُب كاحد. أف أغلب أفراد العينة ىم

األولى: عناصر الجاذبية في تناول  قناة الشروق نيوز الجزئية عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية  .1
 للقضايا السياسية الوطنية الراىنة:

ر كاللغة الرأم العاـ لدل الشباب من خبلؿ أساليب العرض كاٟتوا إتاىات تساىم قناة الشركؽ نيوز ُب تشكيل
 ا١تستعملة ُب ا١تناقشات اٟتادة ا١تعركعة خاصة ُب الربامج اٟتوارية.

 الفقرة األولى من المحور الثاني:
 حجم التعرض لربامج قناة الشركؽ نيوز يبُت توزيع العينة حسب :(07الجدول رقم: )

 فروض االختبار:
H0الفقرة األكٔب من احملور الثا٘ب عند مستول  : ال توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات على

 .0.01معنوية 
H1 : توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات على الفقرة األكٔب من احملور الثا٘ب عند مستول

 .0.01معنوية 
 0.01قيمة اختبار كاي تربيع الحسابية عند مستوى معنوية  النسب المئوية التكرارات حجم التعرض

 القيمة المعنوية قيمة االختبار
   6.1% 20 أقل من ساعة

 00000 200.202 25.4% 84 من ساعة إلى ساعتين
 %68.5 224 أكثر من ساعتين

 %100 327 المجموع
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 ما يلي:على  (07) أسفرت نتائج الجدول

نيوز ىو أكثر من ساعتُت بنسبة الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ حجم ا١تشاىدة لربامج قناة الشركؽ         
من العينة أجابوا أهنم يستغرقوف من ساعة إٔب ساعتُت ُب مشاىدة  %25.4كما أف ،  %68.5قدرت ب 

ككانت عبارة أقل من ساعة قد تذيلت اختيارات العينة ٤تل الدراسة فيما يتعلق ْتجم تعرعهم لربامج ، القناة
 .%6.1 ػػػػػالقناة بنسبة قدرت ب

الختبار كام تربيع لدراسة داللة إحدصائية  القيمة االحتماليةدكؿ أعبله يتضح لنا اف من خبلؿ اٞت
لبلختبار كام تربيع للفقرة  القيمة الجدوليةككذلك  0.000إذ أهنا تساكم  0.01اصغر من  تللفركؽ التكرارا

أم اف القيمة  9.21م أهنا تساك ٧تد  0.01كمستول معنوية يساكم  2األكٔب من احملور الثا٘ب عند درجة حرية 
 كلذلك فاف القرار كالتإب: 200.202اٞتدكلية اصغر من القيمة احملسوبة 

نرفض الفرض الدصفرم كنقبل بالفرض البديل القائل: توجد فركؽ ُب التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات  
 .0.01على الفقرة األكٔب من احملور الثا٘ب عند مستول معنوية 

  االستنتاج:
ُب مشاىدة قناة الشركؽ  من ساعتاف فما أكثرمن خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة يقضوف  

الذم عربت عنو الفركؽ الدالة إحدصائيا بُت الرلبة    ككما تتفاكت نسب ساعات ا١تشاىدة، بنسبة عالية نيوز يوميا
الرلبة بينهم كبُت ا١تشاىدة لساعات معتربة  إلختبلؼ أكعاعهم اإلجتماعية ككذا ا١تادية اليت ٖتيل عند بعض

هم ٗتتلف أصنافهم فمنكما ،  كىذا الذم عرب عنو توصيف العينة من خبلؿ ا١تستول اإلجتماعي ُب اٞتداكؿ أعبله
عن كىذا يعرب حقيقة ، أك رب أسرة من الذكور كاإلناثكمنهم من ىو موظف فقط  ىو طالب جامعي  من

تدؿ أعلى نسبة ساعات ا١تشاىدة لقناة الشركؽ نيوز على أ٫تية القناة كاحملتول ك اختبلؼ نسب ساعات ا١تشاىدة 
كما ًب التأكيد أف قناة الشركؽ ،  الذم تقدمو القناة ما يؤدم إٔب تركيز ا١تشاىد ُب أخبارىا لساعتُت أك أكثر

إخبارية من نفس  أصبحت مدصدرا ١تدصداقية ا٠ترب كالتأكد ٦تا ينشر ُب ا١تنابر األخرل من أخبار سواء قنوات
أك مندصات تفاعلية كاليت تبقى أخبارىا ٤تل شك إٔب أف تؤكده القناة اإلخبارية الشركؽ نيوز  (تلفزيونية)الفدصيلة 

من كجهة نظر عينة الدراسة خاصة ُب الفًتة الزمنية اليت تزامنت مع الدراسة ْتيث عرفت األكعاع اٞتزائرية خبل٢تا 
كُب خضم التدفق اإلعبلمي الكثيف حوؿ ، الذم انعكس على العمل اإلعبلمينقرة ٖتوؿ ُب النظاـ السياسية 

القضايا السياسية آنذاؾ أدل إٔب اإلغراؽ ُب ا١تعلومة ما شوش اٟتقيقة السياسية ُب نظر العديد من اٞتماىَت 
ادقة .كيعرب إعافة إٔب تداخل الوسائط اإلعبلمية اٟتديثة اليت صعبت من عملية اإلفراز اٟتقيقي للمعلومة الدص

أصحاب أعلى نسبة كقت مشاىدة عن أف قناة الشركؽ نيوز كوسيلة إعبلمية  تلفزيونية رٝتية  ىي أىم كسيلة 
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إعبلمية تبث آنية ا٠ترب عن طريق األقمار الدصناعية اليت سهلت سرعة نقل الدصورة كالدصوت بأسرع الررؽ 
 .1صعبت من العملية األخبلقية للمهنة كأصدقها ُب ظل انتشار ا١تبتكرات اليت سهلت العمل الدصحفي ك 

كذلك يرجع التعرض ألكثر من ساعتُت لقناة الشركؽ نيوز من طرؼ عينة الدراسة إٔب  أ٫تية األخبار ا١تعركعة 
كاحملتول السياسي الذم كاف يتعرش لو ا١تشاىد ُب أكاف سابق أصبح متاحا مع قناة الشركؽ نيوز ا١تخدصدصة 

كقد تعترب ساعتُت أك أكثر ُب التعرض ليست  ، عبلمية أخرل تدعم ا٠ترب أك تفندهإللخرب كفقط على غرار كسائط 
كنستريع إعتبار ىذه ا١تدة ٟتجم التعرض جيدة ُب ظل ، إال أهنا كفيلة بإحداث تأثَت كاعح على ا١تتلقي، كثَتة

ا١تدة الزمنية ا١تعتربة إٔب كيرجع التعرض لقناة الشركؽ نيوز هبذه ، كجود خيارات عديدة لتلقي ا١تعلومة ُب آف كاحد
أ٫تية األجندة اإلخبارية اليت تقدمها القناة كترتيبها ألىم القضايا السياسية اليت هتم اجملتمع كباألخص الرالب 
اٞتامعي اٞتزائرم الذم يعد أىم شر٭تة ُب اجملتمع كونو ٯتثل غالبية اجملتمع كالقوة اليت تتأمل منها اٟتكومة كاألنظمة 

 اإلعالم السياسي واإلخباري فيا١توسـو ب  ىيثم الهيتياركة سياسية فاعلة.كقد كرد ُب كتاب السياسية مش
أف الدراسات أثبتت ازدياد عدد الساعات اليت يقضيها اٞتمهور مع كسائل  (130-129الفضائيات )ص 

تعرض اٞتمهور  مؤشر قوم كمهم على زيادة، اإلعبلـ اٞتماىَتم خاصة اإلخبارية منها خبلؿ السنوات األخَتة
يعٍت زيادة تأثَت ما تقدمو ىذه الوسائل ، كىذا ٯتثل نسبة من النشاط االتدصإب للجمهور، لوسائل اإلعبلـ

ذلك ترابط الفرد ، كما يرجع ىذا التزايد ألف اإلنساف أصبح أكثر اىتماما ٔتا ٬ترم حولو من األحداث،  للجمهور
 ككل يؤثر أثَت ارتفاع سعر الربميل للنفط ُب دكلة ما على العآبمثل ت، مع ٣تتمعو كتداخلو يؤثر ُب بعضو البعض

 ة.ذلك على الدكؿ ا١تنتج

                                                           
التناقش ُب موعوع البحث بعد القياـ ٔتلء اإلستمارة معربا تدصريح أحد طلبة الدكتوراه ُب ٗتدصص اإلعبلـ كاالتدصاؿ ّتامعة األغواط، من خبلؿ  - 1

 ا١تقننة ُب اٞتزائر. عن أ٫تية القنوات اإلخبارية كوسيلة إعبلمية تقليدية قائمة ُب ظل انتشار ا١تبتكرات اليت سا٫تت بدكرىا ُب انتشار صحافة ا١تواطن غَت 
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نصير بوعلي  كنفس ا١تعادلة تسقط على ٚتهور القنوات اإلخبارية كعينة الدراسة. كتتفق نتائج الدراسة مع دراسة
يقضوف عددا من الساعات  ُب اف أغلب الشباب حول التلفزيون الفضائي وأثره على الشباب في الجزائر 
ٍب ساعة ُب حُت احتلت أقل ، يليها معدؿ ساعتُت، اليومية ُب مشاىدة الفضائيات ٔتتوسط ثبلث ساعات يوميا

النتائج اليت توصل إليها الباحثاف  مع كما تتقارب نتائج ىذه الدراسة  ،  1من ساعة آخر ا١تراتب على اإلطبلؽ
دراسة في ، الرأي العام المصري والفضائيات :دراستهما حوؿُب  عاطف العبد عاطف عدلي العبد ونهى

 عند اإلجابة  اكاليت أشارت إٔب أف النسبة الكبَتة من ٚتهور القنوات الفضائية اإلخبارية إستقرك ، األولويات ترتيب
را كىي اليت دائما كلساعات عالية ٍب نادك١تدة ال تتجاكز ساعتاف ُب ا١ترتبة األكٔب ٍب تليها اجمليبوف ب بأحيانا

 .2(140تذيلت نسبة اإلجابات لعينة الدراسة  )ص 
سبق يرجع عدـ اإلطالة ُب ا١تشاىدة إٔب كجود قنوات أخرل للخرب كالتكنولوجيات ا١تتاحة للتلقي ُب أكانو  ما

 اىتماماتٖتولت  إذ .فقط %6.1لكن ىذه النسبة من ا١تشاىدة كانت قليلة جدا حوإب  ككقت حدكه.
مواقع التواصل  استخداـ كسائط إعبلمية أخرل منهاإٔب  خاصة الفئة الربلبية العاملة زيوفمشاىدم التلف

مندصات تنشر الفيديوىات كهبا حسابات خاصة  باعتبارىااليوتيوب  ُب مقدمتها الفيس بوؾ ك االجتماعي
ُب أم  مع أحداثهامستعملي التلفزيوف ٔتواقع أخرل مرنة كٯتكن ١تستخدميها التفاعل  الستبداؿبالقنوات أدت 
الذم يعترب كسيلة عائلية كىذا ما يسمى بالتدفق اإلعبلمي أك اإلخبارم   ٓتبلؼ كسيلة التلفزيوف كقت كأم زماف 

 تبعا للحتمية التكنولوجية اليت فرعت السبل اٟتديثة ُب نقل ا٠ترب الذم دائما ما يشك ُب صدقو ككعوح مدصدره
 جوء إٔب القنوات اإلخبارية التلفزيونية للتأكد من صدؽ ا٠ترب كا١تدصدركىو األمر نفسو الذم يستدعي دائما الل

ا١تدير التنفيذم ُب شركة بلومربغ ُب مقاؿ نشر على جريدة العرب بأف  جاستن سميث مقولة ىذا ما ينفي 
يونية مستغلة السوشيل ميديا ٖتيل التلفزيوف على التقاعد ْتيث أهنا ٖتولت إٔب منابر إعبلمية تعيد بث ا١تواد التلفز 

كلقد كشف تقرير حديث أف شركة ، االجتماعيةُب ذلك إقباؿ البشر ُب متخلف الشرائح العمرية على مندصاهتا 
بشكل حدصرم كىذا  االجتماعيةتسعى إلنفاؽ أمواؿ طائلة من أجل إنتاج برامج تعرض على الشبكة  فايسبوؾ

إال أف  أطوؿ على خدمات الفيديو ا٠تاصة هبا. من أجل أف تكوف لديها عركض جديدة تدفع ا١تستخدمُت للبقاء
لذلك ، ىذه ا١تندصات تفتقر إٔب ا١تدصداقية اليت ٭تتاجها ا١تتلقي أثناء الدصراعات كاألزمات خاصة السياسية منها

ويت أك   جاك اليلكتتوافق ىذه الرؤية مع رؤية الباحثاف ، يكوف التعرض استبداليا ُب ظل كجود كسائل أخرل
ا١تتلقي ٯتكن لو استبداؿ كسيلة بأخرل ١تعرفة مضموف معُت أك لتعزيز الثقة بالرسالة اليت تعرعوا ٢تا ُب أف  باركر 
 3مسبقا 

                                                           
 .136، ص 2005، 1سة ميدانية، اٞتزائر، دار ا٢تدل، ط، دراالتلفزيون الفضائي وأثره على الشبابندصَت بوعلي،  - 1
 .140ص  ،مرجع سابق ذكرهعاطف عدٕب العبد،  - 2
 .59ص  مرجع سبق ذكره،٤تمد عبد اٟتميد،  - 3
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إذف قد ٗتتلف نسبة ا١تشاىدة إال أف ىدؼ ا١تشاىدة كاحد كىو كعوح مدصدر ا٠ترب ُب الشركؽ نيوز ُب أغلب 
فنظرية األجندة  تدعم فرعية أف ، ة ا١تشاىداتف ىناؾ فركقا دالة إحدصائيا فيما ٮتص نسبأ  2تشَت كا، األحياف

ساعة فما أكثر كفيلة بالتأثَت ُب ا١تتلقي من خبلؿ ترتيب اىتماماتو أك توجيهها إٔب 2ا١تشاىدة ا١ترولة من 
 إىتمامات أخرل حسب األجندة اإلعبلمية للوسيلة اإلعبلمية .

 الفقرة الثانية من المحور الثاني.
 معية ا١تشاىدةزيع العينة حسب يبُت تو  :(08)الجدول رقم 

 فروض االختبار:
H0:  ال توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات على الفقرة الثانية من احملور الثا٘ب عند مستول

 .0.01معنوية 
H1 : ستول توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات على الفقرة الثانية من احملور الثا٘ب عند م

 0.01معنوية 
: 0.01كاي تربيع الحسابية عند مستوى معنوية  المئوية النسبة التكرارات معية المشاىدة

 25.7% 84 بمفردك 2عند درجة حرية ، معية مشاىدة قناة الشروق نيوز
 65.1% 213 مع العائلة

 القيمة المعنوية قيمة االختبار %9.2 30 مع األصدقاء
 0.000 1620220 %100 327 المجموع

 حيث، توزيع إجابات العينة ٤تل الدراسة على الفقرة الثانية من احملور الثا٘ب( 08يوعح اٞتدكؿ رقم )
 ١تن يشاىدكف القناة مع العائلة. %65.1ُب ىذا اٞتدكؿ كىي  مئوية أعلى نسبة - :تسجل

 .%9.2 سبةاألقل كانت ١تن يشاىدكف القناة مع األصدقاء بن ا١تئوية أما النسبة -     
من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله يتضح لنا اف القيمة االحتمالية الختبار كام تربيع لدراسة داللة إحدصائية للفركؽ 

ككذلك القيمة اٞتدكلية لبلختبار كام تربيع للفقرة الثانية من  0.000إذ أهنا تساكم  0.01اصغر من  تالتكرارا
أم اف القيمة اٞتدكلية  9.21أهنا تساكم ٧تد  0.01كم كمستول معنوية يسا 2احملور الثا٘ب عند درجة حرية 

 كلذلك فاف الباحث يتخذ القرار التإب: 162.220صغر من القيمة احملسوبة أ
توجد فركؽ ُب التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات  نرفض الفرض الدصفرم كنقبل بالفرض البديل القائل:

 .0.01د مستول معنوية على الفقرة الثانية من احملور الثا٘ب عن
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  :االستنتاج
 :رجع الباحثة ىذا إٔبتي ، من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة يشاىدكف قناة الشركؽ نيوز مع العائلة

ألـز ، كال قرب اٞتامعة من مقر السكن ألغلب الرلبة اٞتامعيُت خاصة مع قرار اٟتكومي ُب كل كالية جامعةأ -
لكل ا١تؤسسات كُب أغلب التخدصدصات إف ٓب نقل جلها أف تسجل الرلبة ا١تنتموف إٔب ا١تنرقة النظاـ الداخلي ل

.، اك األقرب إليها  ىذا ما سهل على الرلبة ُب العشرية األخَتة التنقل من البيت إٔب اٞتامعة ُب نفس اليـو
ب من العائلة اٞتزائرية من برامج طبيعة الربامج اليت تبثها ىذه األخَتة ْتيث أهنا تسعى دائما إٔب التقر  ثانيا  -

تبث األخبار السياسية احمللية اليت كاف ا١تشاىد ُب سنوات ، إخبارية ال ٗترج عن النراؽ القيمي للمجتمع اٞتزائرم
 األخَتة ٦تا تبثو القنوات الفضائية األخرل اآلكنةٓتبلؼ ما نشاىده ُب ، سابقة صعب اٟتدصوؿ عليها أك مغيبة عنو

كتراعي قناة الشركؽ نيوز ، احمللية اليت قد ال ترقى إٔب طرح ا٠ترب با١تعايَت اإلعبلمية ا١تتعارؼ عليهاعا١تية أك حىت 
ُب بثها للربامج اليومية إٔب التقاليد ا١تتعارؼ عليها ُب اجملتمع اٞتزائرم ا١تسلم كىذا ما ٬تعلها ٖتتل ا١تراتب األكٔب 

رأم العاـ احمللي اٞتزائرم ككفقا إلحدصائيات لدراسة أجراىا من حيث القنوات األكثر مشاىدة ُب البلد لدل ال
فإف قناة الشركؽ نيوز  2019من شهر نوفمرب من سنة  30ك 24ُب الفًتة ا١تمتدة من  إيمار للميديامعهد 

كالنهار كقناة  ٤TVتتلة بذلك ا١تركز ا٠تامس بعد كل من قناة الشركؽ  %23,4حققت نسبة مشاىدة بلغت 
خاصة كإف  بامتيازكل ىذه األرقاـ تكشف بأف قناة الشركؽ نيوز قناة العائلة ،  ناة ا٢تداؼ الرياعيةٝتَتة للربخ كق

بُت نسب مشاىدات القنوات الفضائية األخرل سواء من القراع ا٠تاص أك من العاـ كقد ٖتققت  ٘تت ا١تقارنة
تراعي خدصوصيات اجملتمع اٞتزائرم كٖتاكؿ  ىذه ا١تكانة ا١ترموقة لقناة الشركؽ نيوز بفضل ما تبثو عرب باقتها كأهنا

 .على حسب ما أقر بو أغلب أفراد العينة برؤية كمبادئ كاعحة جدا السياسية اليت هتم اجملتمع معاٞتة القضايا 
أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى ا١توسومة ب  السعيد بومعيزةنفس النتائج أسفرت عنها دراسة 

الشباب في والية  من قبل باستعمال وسائل اإلعالم الجماىيريةمن النتتائج تتعلق عن ٣تموعة  الشباب
كأثبتت ، %94.90تأكد لدل الباحث أف التلفزة ىي الوسيلة األكثر استعماال لدل أفراد العينة بنسبة ، البليدة

كخاصة ، 1ة لدل عينة البحثالدراسة كذلك أف التلفزة الزالت كسيلة إعبلمية منزلية عائلية أكثر منها  كسيلة فردي
فيما يتعلق ٔتشاىدة ا١تواعيع الوطنية كباألخص السياسية.(من كتاب ٚتهور كسائط اإلتدصاؿ كمستخدميو من 

  (.180-179ا١تتفرجُت إٔب ا١تبحرين اإلفًتاعيُت) ص

 

                                                           
، 2005 رة،، رسالة دكتوراه منشو دراسة استطالعية بمنطقة البليدة السعيد بومعيزة، أثر كسائل اإلعبلـ على القيم كالسلوكيات لدل الشباب، - 1

 .292ص قسم اإلعبلـ، جامعة اٞتزائر، اٞتزائر،كلية العلـو السياسية كاإلعبلـ،
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قناة فضائية جزائرية لدراسة أجراىا معهد إيمار 20صورة توضح ترتيب  -  

. فهي نسبة دالة إحدصائيا %25.7نسبة ا١تشاىدة الفردية لقناة الشركؽ نيوز اليت بلغت  إال أنو ال ٯتكن تناسي
كإف دلت على شيء فهي تدؿ على اإلمتبلؾ الفردم لؤلجهزة التلفزيونية اليت ساىم انتشارىا ُب تفرقة اجملتمع بل 

ُب  Gwenael Lametوجناويل الرمت   Donnat  Olivier أوليفر دوناتإال أف ، كالعائلة
دراسة أجريت ُب فرنسا  توصلت إٔب نتائج عكس ىذه الدراسة حوؿ ا١تشاىدة التلفزيونية أكدت أف ا١تشاىدة 
اإلنفرادية ٯتارسها أغلب الشباب سواء باستعماؿ جهاز فردم خاص أك اإلنفراد بالتلفزيوف العائلي عندما تتاح ٢تم 

سط األسرم يتسح إمكانية كبَتة للتحوؿ من ا١تشاىدة الفرصة لذلك. فعامل كفرة األجهزة التلفزيونية ُب الو 
 . 1اٞتماعية العائلية إٔب ا١تشاىدة اإلنفرادية

كملكية اٞتهاز التلفزيو٘ب الفردم كتدخل ، إذف التفاكت الداؿ إحدصائيا ا٠تاص ٔتعية ا١تشاىدة يتعلق ٔتكاف السكن
ال ننسى أف الدراسة كانت ُب فًتة مفعمة ْتيث ، يالوسائل اإلعبلمية الوسيرة اٟتديثة ُب التدفق اإلعبلم

ئل باألحداث السياسية اليت ٓب يشهد اجملتمع اٞتزائرم مثلها كاليت شهدت تدفقا إعبلميا إخباريا من كل الوسا
إعافة إٔب أف نظرية اإلعتماد على كسائل اإلعبلـ اٞتديدة أشارت إٔب أف ىناؾ اإلعبلمية اٟتديثة كالتقليدية، 

ؤدم إٔب التأثَت كليس فقط الوسيلة اإلعبلمية ٦تا يؤكد أف قليلي ا١تشاىدة ىم ُب نفس الدائرة متغَتات ٤تيرة ت
اإلجتماعية اليت تؤدم إٔب تدفق اإلتدصاؿ كا١تعلومة عن طريق اإلتدصاؿ الشخدصي  كىذا ا١تأثر ا٠تارجي يتمثل ُب 

عنو كذلك نظرية التأثَت عرب مرحلتُت العبلقات اإلجتماعية من عائلة إٔب األصدقاء أك معارؼ أخرل كالذم عربت 
عن طريق قادة الرأم  كالذم يتمثل ُب عينة دراستنا با١تنظمات الربلبية اليت لديها سلرة معتربة ُب التأثَت على أراء 

 كتوجهات الرلبة سواءا ا١تنخرطُت أك غَت ا١تنخرطُت فيها.
 

                                                           
، 2011مركز دراسات الوحدة العربية، لبناف،  ، شباب مدينة كىراف ٪توذجا،برامج التلفزيون الفضائي وتأثيرىا في الجمهورمدصرفى ٣تاىدم،  - 1
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  الفقرة الثالثة من المحور الثاني
 فًتات ا١تشاىدة لقناة الشركؽ نيوز :والتي نصت علىالفقرة الثانية ج عرض وتحليل ومناقشة نتائ

 فًتات ا١تشاىدة يبُت توزيع العينة حسب: (09)الجدول رقم 
 فروض االختبار:

 H0 ال توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات على الفقرة الثالثة من احملور الثا٘ب عند :
 .0.01مستول معنوية 

H1 :وجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات على الفقرة الثالثة من احملور الثا٘ب عند مستول ت
 .0.01معنوية 

معية : 0.01كاي تربيع الحسابية عند مستوى معنوية  المئوية النسبة التكرارات االقتراحات
 %7.0 23 صباحا 2عند درجة حرية ، فترات المشاىدة لقناة الشروق نيوز

 %34.3 112 مساءا
 القيمة المعنوية قيمة االختبار %58.7 192 ليال

 0.000 1310138 %100 327 المجموع
حيػػػث ، توزيػػػع إجابػػػات العينػػػة ٤تػػػل الدراسػػػة علػػػى الفقػػػرة الثالثػػػة مػػػن احملػػػور الثػػػا٘ب( 09يوعػػػح اٞتػػػدكؿ رقػػػم )       

ٍب تليهػا الفػًتة ا١تسػائية بنسػبة ، القنػاة لػيبل١تػن يشػاىدكف  %58.7ُب ىػذا اٞتػدكؿ كىػي  مئويػة أعلى نسبة تسجل
 .%7 األقل كانت ١تن يشاىدكف القناة صباحا بنسبة ا١تئوية أما النسبة ،34.3%

من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله يتضح لنا اف القيمة االحتمالية الختبار كام تربيع لدراسة داللة إحدصائية للفركؽ 
ككذلك القيمة اٞتدكلية لبلختبار كام تربيع للفقرة الثالثة من  0.000إذ أهنا تساكم  0.01اصغر من  تالتكرارا

أم اف القيمة اٞتدكلية  9.21أهنا تساكم ٧تد  0.01كمستول معنوية يساكم  2احملور الثا٘ب عند درجة حرية 
نرفض الفرض الدصفرم كنقبل بالفرض البديل  كلذلك فاف القرار كالتإب: 131.138صغر من القيمة احملسوبة أ

ئل: توجد فركؽ ُب التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات على الفقرة الثالثة من احملور الثا٘ب عند القا
  .0.01مستول معنوية 

بنسبة  من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة يفضلوف مشاىدة قناة الشركؽ نيوز ليبل االستنتاج:
  ىذا إٔب أفالباحثة رجع تي ، %34.3ا١تسائية بالدرجة الثانية بنسبة  ٍب تليها الفًتة، %58.7 ػػػػتعالية تقدر ب

ا١تمتدة من ا١تساء إٔب الليل ىي فًتة التحرر من العمل كالدراسة بالنسبة للرلبة العاملُت كالرلبة الذين يزاكلوف الفًتة 
بالنسبة لقناة الشركؽ نيوز ىي فًتة الذركة  11.00إٔب  8.00ا١تمتدة من  الليلةكتعد الفًتة ، الدراسة بانتظاـ

كاليت تبث فيها نشراهتا اإلخبارية الرئيسية ككل الربامج ذات الرابع اإلخبارم كالسياسي خاصة ما أثار انتباه عينة 
جامعة  الليلية فًتةالتعترب  كما ،  الدراسة اليت ٢تا ميوالت معرفية سياسية ٖتفز على ٚتع ا١تعلومات كا١تعرفة السياسية

زائرية كىذا راجع إٔب أف الفًتات األخرل ا١تتمثلة ُب الفًتة الدصباحية كالظهَتة كالفًتة ا١تسائية عادة ما لؤلسرة اٞت
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لذلك تعترب الفًتة الليلة ، لوف الدراسة كىكذاك يكوف أفراد األسرة كل ُب مهامو فهذا األب ُب عملو كاألبناء يزا
عف إٔب ىذا لكوف قناة الشركؽ ، ْتسب رأم أفراد العينة فزيوفيشاىد فيها الفرد اٞتزائرم التلالوحيدة اليت فًتة ال

 مريم حاجي ميدانيةنيوز تعد من القنوات احملببة لدل األسرة اٞتزائرية احملافظة كقد أشارت ُب ىذا الدصدد دراسة 
حيث خلدصت الدراسة إٔب أف معظم مشاىدين قنوات نيوز   الشباب الجزائري لقناة الشروق  استخدامحوؿ 

ركؽ يواظبوف على القنوات التلفزيونية اٞتزائرية السيما منها قنوات الشركؽ ا١تختلفة ُب الفًتة الليلة برفقة العائلة الش
للعائلة اٞتزائرية كما أنو ال ٯتكننا إنكار عبلقة الفرد بالتلفزيوف كالفضائيات بدصفة خاصة  اجتماعفًتة  باعتبارىا
حيث يفسر ىذا األخَت  مجاىدي الدكتور مصطفىككفقا لدراسة أجراىا  األسر ٢تذه الوسيلة ُب اٞتزائر كامتبلؾ
الظاىرة إذ ىيأ األرعية مسبقا إلمكانيات  النتشارالتلفزيوف أحد أىم العناصر ا١تادية  ١تلكيةالسريع  االنتشار

كانت تعمل على اليت   ، االستقبلؿعرب ا٢توائيات ا١تقعرة ْتيث إف التوجهات السياسية ُب اٞتزائر بعد  االستقباؿ
شكلت أرعية  استقباؿىذه األجهزة للتمكن من نشر الوعي السياسي كالتعبئة خلفت كراءىا إمكانيات  انتشار

 .1اتتسهل الولوج إٔب برامج الفضائي
بأهنم يشاىدكف قناة الشركؽ نيوز صباحا كىذا يدؿ على ، %07بينما أجاب  بعض الرلبة اٞتامعيُت بنسبة  

إعافة إٔب نشرة األخبار الدصباحية على  2إعادة الربامج الليلية صباحا كفق تدصريح أراد العينةأهنم يتعرعوف إٔب 
الثامنة صباحا كىي الربنامج الوحيد الذم ال يعاد صباحا، كيرجع ىذا إٔب أف ىذه الفئة ال هتمها آنية ا٠ترب، كما 

ن حدكثها كمدصداقيتها من قناة الشركؽ يدؿ على أف ىذه الفئة تتلقى ا٠ترب من كسائط إعبلمية أخرل كتتأكد م
ف الرلبة غَت العاملُت قد تكوف ٢تم مساحات زمنية فارغة صباحا  أنيوز ٔتشاىدة الربامج ا١تعادة صبااحا، خاصة ك 

كما ٯتكن للرلبة ا١توظفُت متابعة الربامج اإلخبارية ذات الرابع السياسي صباحا باكرا عند تناكؿ فرور الدصباح 
بعد منتدصف الليل كاليت  غالبا ما يسهر فيها الرلبة  الثانيةال ننسى أف الفًتة الدصباحية ٘تتد من ُب ا١تنزؿ، كما 

باألخص النازلُت ُب اإلقامات اٞتامعية ما يتيح ٢تم التعرض للربامج ا١تعادة ُب ىذه الفًتة الزمنية من اليـو  مع 
باؿ بعض األخبار  من اليـو بعد النشاطات ٣تموعة الرفقاء من اٞتامعة كالذم ٭تفز كينشط لرالب على استق

عام  البرامج اإلخبارية ورأيحوؿ  دراسة أشرف قادوساٞتامعية ا١تختلفة، كىذا ما اتفقت فيو ىذه الدراسة مع 
من ا١تراىقُت يتعرعوف لربامج اإلخبارية من   %1.8(، باف 90) ص المراىقين نحو قضايا األمن القومي 

كالذين يتعرعوف إلعادة إذاعة بعض حلقات الربامج اإلخبارية عينة الدراسة اليت  قبل الفجر 4إٔب  3الساعة 
 . 3ركزت على عرض القضايا السياسية موعوع دراسة إتاىات ىؤالء ا١تراىقُت ٨توىا

                                                           
 .115، صنفسومرجع ، ال ائي وتأثيرىا في الجمهوربرامج التلفزيون الفضمدصرفى ٣تاىدم،  - 1
ئلة يوميا، نقاش مفتوح مع ثبلث طلبة دكتوراه ُب العلـو السياسة كاإلعبلـ، أكدكا انشغا٢تم التاـ ُب إطار مشاريع خاصة ٘تنعهم من االجتماع بالعا  - 2
 الفجر.كدك أهنم يشاىدكف برامج معادة ُب ساعات متأخرة من الليل أك ابتداءا من أك 
 .91، ص مرجع سبق ذكرهأشرؼ قادكس،  -3
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ما نوع ا١تضامُت كالربامج  :والتي نصت علىالفقرة الرابعة عرض وتحليل ومناقشة نتائج : (10)الجدول رقم 
 اىدىا عادة على قناة الشركؽ نيوز.يت تشال

توزيع إجابات العينة ٤تل الدراسة على الفقرة الرابعة من احملور الثا٘ب حوؿ نوع ( 10) يوعح اٞتدكؿ رقم        
ا١تئوية ٖتت  منتظمة أعلى النسبيتابعوف الربامج اٟتوارية بدصفة  ا١تبحوثُت الذين كانت إجابةالربامج ا١تفضلة:

يب األخَت ا١تواجيز اإلخبارية ٍب ُب الًتت %48.9ٍب تليها نشرة األخبار بنسبة، %49.5قدرت بػ  دائماعبارة 
ٍب تليها   %41.6كما أف أغلب ا١تبحوثُت أجابوا أهنم يتعرعوف لنشرات األخبار أحيانا  .  %22.3بنسبة 

كيرجع ذلك إٔب أف الربامج اٟتوار ، %46.2كأخَتا ا١تواجيز اإلخبارية بنسبة  %30خبارية بنسبة الربامج اإل
كلديها طابع ٥تتلف عن باقي ، ظهرت بظهور القنوات اإلخبارية ا١تتخدصدصة برامج جديدة عهد بالشاشة اٞتزائرية

محمد شطاح الربامج اإلخبارية األخرل خاصة كأهنا تستعمل أسلوب إستعراض ا٠ترب ال عرعو كىذا ما أشار إليو 
مة مع كالذم أكد أف ا١تعلو ، القيم اإلخبارية في  اإلعالم اإلستعراضيُب كتابو  حول اإلعالم اإلستعراضي

الترور اإلعبلمي كا٢تيمنة اإلعبلمية أصبحت تستعرض ا١تعلومة لتثَت إنتباه ا١تتلقي لعدة  أجزاء من ا٠ترب كليس 
باإلستويو كا١تذيع كاألزياء كاللغة اإلعبلمية كغَتىا من  :فإنتباه ا١تتلقي أصبح مرتبرا بعناصر أخرل 1ا٠ترب فقط

اليت تستهوم ا١تتلقي خاصة كأف الرالب اٞتامعي لديو من ا١تعرفة  ما ا١تتغَتات اليت تدخل ُب ا١تثَتات البدصرية 
يستريع بو أف ٭تدد ٚتاليات اٟتدصة اليت أصبحت تفرض كاقعها ُب الساحة اإلعبلمية . كىنا توافقت ىذه 

ونهى عاطف العبد في بحثهم حول الرأي العام المصري والقنوات  دراسة  عاطف عدلي العبدالدراسة  مع 
                                                           

http://dpub.univ-، سكيكدة قيم العنف في اإلعالم االستعراضي٤تمد شراح،   -1 
skikda.dz/doc_site/revues_SH/article22.pdf. 

 
 

 
 تالتكرارا

 
 النسبة المئوية

اختبار كاي تربيع عند 
 0.01مستوى داللة 

 2ودرجة حرية 

  معدالت
 المشاىدة 
 نوع  

 المضامين
 والبرامج 

أشاىده 
 دائما

أشاىده 
 أحيانا

أشاىده 
 نادرا

أشاىده  المجموع
 دائما

أشاىده 
 أحيانا

أشاىده 
 نادرا

ة قيم المجموع
 االختبار

القيمة 
 المعنوية

 0.000 86.367 100 9.5  41.6  48.9 327 31 136 160 نشرة األخبار 
البرامج 

االخبارية 
 الحوارية

162 98 67 327 49.5 30 20.5 100 43.064 0.000 

المواجيز 
 االخبارية

73 151 103 327 22.3   46.2  31.5 100 28.404 0.000 
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  اإلخبارية أحيانامن ا١تبحوثُت يشاىدكف النشرات  % 60.5ْتيث توصلت الدراسة إٔب أف   ة اإلخباريةالفضائي
إال أهنا ٗتتلف ُب نفس النقرة مع ىذه الدراسة كوف الربامج ، كأعلى نسبة غَت ثابتة بالنسبة لنشرات اإلخبار

  %49.5 ػػػػاٟتوارية أكثر الربامج اليت تدصدرت النسب قدرت ب
 % 31.5 ػػػػػضح كذلك أف ا١تواجيز اإلخبارية أخذت أعلى نسبة من حيث ندرة ا١تشاىدة قدرت بكقد إت

ٍب النشرات اإلخبارية بسبة ال تتجاكز ، %20.5 ػػػػٍب تليها الربامج اٟتوارية ذات الرابع السياسي بنسبة قدرت ب
ت اإلخبارية إما دائما أك أحيانا كإف دؿ ىذا فإنو يدؿ على أف األغلب  من العينة يشاىدكف النشرا، % 9.5

ٍب بعدىا الربامج اإلخبارية اليت ، لكن ال يستريعوف االنقراع عنها ١تا ٢تا من أ٫تية ُب عرض األخبار أكال بأكؿ
 تناقش كتستريل ُب مناقشة األخبار اليت كردت ُب عناكين النشرات اإلخبارية.

إذ  0.01اصغر من  تة داللة إحدصائية للفركؽ التكرارالدراس 2كيتضح لنا اف القيمة االحتمالية الختبار كا
 2ُب االقًتاحات الثبلثة للفقرة الرابعة ُب احملور الثا٘ب ككذلك القيمة اٞتدكلية لبلختبار كا 0.000أهنا تساكم 

ا أهن٧تد  0.01كمستول معنوية يساكم  2لبلقًتاحات الثبلثة ُب الفقرة الرابعة من احملور الثا٘ب عند درجة حرية 
كلذلك  28.404ك 43.064ك 86.367أم اف القيمة اٞتدكلية اصغر من القيمة احملسوبة  9.21تساكم 

فاف فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات على الفقرة الرابعة من احملور الثا٘ب ُب االقًتاحات الثبلثة 
 .0.01عند مستول معنوية 

إجابة فيما ٮتص الثبات ُب ناة الشركؽ نيوز على أعلى نسبة ق فقد حازت ٚتيع الربامج اإلخبارية ُب 
فقد حازت الربامج اإلخبارية  اٟتوارية على ، كتدصدرت الربامج اٟتوارية ا١تشهد دائماػػػ ا١تتابعة ٘تثلت ُب اإلجابة ب
األخبار تاب كما كرد ُب  ك  )نشرات أخبار ل ة عينة الدراسةحجم مشاىدكتليها نسبة  أكرب نسبة ثبات ُب ا١تتابعة

تبعا الختبلؼ السن كالنوع كا١تستول الثقاُب للمشاىد. (  8ص ،1984لمحمد معوض نصر سنة  التلفزيونية
 .1فهناؾ ارتباط قوم بُت التعليم كاالنتظاـ ُب التعرض لنشرات أخبار التلفزيوف

فهناؾ أياـ دراسية ، ثابت كقد تذيلت ا١تواجيز اإلخبارية إختيارات العينة ذلك ألف الوقت لدل عينة البحث غَت
لساعات طويلة  إعافة إٔب النشاطات التعلمية كغَت ا١ترتبرة باٞتامعة  من ْتوث كأعماؿ تربيقية كالنشاطات 

كالذم ٭ترمهم ُب أغلب الوقت من الثبات ، أك ظركؼ العمل خاصة للفئة ا١تتزكجة كا١تسؤكلوف عن األسر، الربلبية
كن أف نتناسى أف أغلب الربامج أصبحت تنشر على مندصات التواصل اإلجتماعي  على برنامج معُت إال  أنو ال ٯت

كمقترفات أك حدصة كاملة كالذم يغٍت عينة الدراسة عن ا١تتابعة الدائمة للربامج اإلخبارية كلها خاصة ذات 
َت جديدة إال أف الربامج اٟتوارية قد إستراعت جلب أكرب نسبة من العينة ألهنا كظفت معاي الرابع السياسي.

  كعا١تية ُب إلقاء ا٠ترب أك إستعراعو با١تعٌت األصح. ناىيك عن األساليب اٟتوارية ا١تستعملة ُب عرض ا١تعلومة
توظيف العناصر اٞتديدة ُب الربامج اإلخبارية مثل ا٠ترباء ا١تتخدصدصُت  من أجل ٖتليل القضايا كا١توعوعات 

                                                           
 .8ص ،1984 ، ا١تملكة العربية السعودية،10، ْتوث كدراسات تلفزيونية أخبار التلفزيون٤تمد معوض ندصر،  - 1
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كذلك توظيف بل اإلفراط ُب توظيف الدصورة ،  ستعراعيالسياسية اليت تعترب مظهرا من مظاىر االعبلـ اإل
التلفزيونية اليت ٖتمل ٣تموعة من القيم اإلخبارية اليت تستهوم الرالب عينة الدراسة ١تا ٖتملو من قيم العنف 

 من خبلؿ ىذا النوع من الربامج كقد يعري نوعا من ا١تتعة غَت، كالدصراع بُت األطراؼ ُب القضايا السياسية الراىنة
كما أف الربامج اٟتوارية تساعد ُب نقاشات كاسعة حوؿ ا١توعوع ا١تهم كما تبينو ،  ا١تعتادة لدل الكثَت من الرلبة

خاصة  قناة الشركؽ نيوز عكس النشرات اإلخبارية اليت قد تناقش ا٠ترب لكن برريقة غَت مسرفة كبرٝتية كاعحة.
نت األحداث السياسية ُب أكجها كاستراعت قناة مع األحداث اليت توافقت مع زمن إجراء الدراسة أين كا

الشركؽ نيوز نقل ا٠ترب بكل التفاصيل اإلخبارية مع تنوع القوالب الدصحفية كأ٫تها الربامج اٟتوارية كالنشرات 
اإلخبارية اليت أعرت كما من ا١تعلومات عن ىذه األحداث السياسية الذم جعل العينة تتساءؿ عن سبب كل 

 لغرض السياسي منها.لتلجأ إٔب قناة الشركؽ نيوز من خبلؿ ىذا النوع من الربامج اإلخبارية.ىذة األحداث كما ا
 الربامج ىذه مشاىدة دكافع يبُت توزيع أفراد العينة على حسب :(11)الجدول رقم 

 فروض االختبار:
H0 الثا٘ب عند مستول : ال توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة ا٠تامسة من احملور

 0.01معنوية 
H1 : توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة ا٠تامسة من احملور الثا٘ب عند مستول

 0.01معنوية 

 االقتراحات
 

كاي تربيع الحسابية عند مستوى معنوية  المئوية النسبة التكرارات
 2عند درجة حرية : 0.01

 القيمة المعنوية يمة االختبارق %32.4 106 اىتمام ذاتي
 0.000 183052 %51.1 167 تحصيل سياسي

   %15.6 51 تثقف
 %0.9 3 غير ذلك

سبب مشاىدهتم للربامج الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة " نتائج اٞتدكؿ نبلحظ أف من خبلؿ االستنتاج:
كقدرت نسبة ، %51.1 ػػبنسبة قدرت ب اسيىو للتحدصيل السي "السياسية ا١تعركعة على قناة الشركؽ نيوز

كما قدرت نسبة الذين كاف دافعهم التثقف ،  %32.4 ػػا١تشاىدين لربامج قناة الشركؽ نيوز بدافع اىتماـ ذاٌب ب
 كانت لديهم دكافع أخرل.  %0.9ك، %15.6 ػػب

متابعي برامج قناة  ُت إٔب األكعاع اليت تعيشها اٞتزائر سياسيا حيث يترلب على  الرلبة اٞتامعي يرجع ىذا 
كىو ما  إخبارية ك ٥تتلف ا١تيديا اٞتديدة متابعة ا١تواعيع السياسية من جراء ما تبثو القنوات الفضائية الشركؽ نيوز 

ت األحداث السياسية ٤تتكرة كمغيبة ساعد مؤخرا على ظهور طبقة متتبعة لؤلحداث السياسية ُب كقت كان
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 ة األكٔب كاألىم ٢تذه القنوات اإلخبارية ىي كظيفة سياسية بالدرجة األكٔبإعبلمية  ك٬تدر اإلشارة أف الوظيف
 من جراء ما كاف يبث سابقا كغَت أبو إٔب ما يسمى بالسياسة اتائه فالرالب الذم كاف لوقت غَت بعيد كثَتا 

راىنة اليت أعحى شغوفا باألخبار السياسية كالتحدصيل السياسي خاصة فيما ٮتص القضايا السياسية الوطنية ال
نبهت ٢تا القنوات اإلخبارية ا١تتخدصدصة كمشاهبات من القنوات الفضائية ذات نفس التخدصص بعد التحرر 

الدكتور مصطفى يشَت ىنا ، ـ2012اإلعبلمي الذم إنبثق إثر التعديل ُب قانوف اإلعبلـ للسمعي البدصرم سنة 
ْتيث أنو ٖتدث عن الدراسات اليت باشرىا  وربرامج التلفزيون الفضائي وتأثيرىا في الجمهُب كتابو  مجاىدي

 لنقف على التحوؿ الذم حدث ُب الرؤية Youth Studiesالباحثوف ٖتت ما يعرؼ بػ: دراسات الشباب 
كستعرؼ حسبو السنوات البلحقة تغَتا ُب ا١تقاربات ْتيث سيبدأ النظر إٔب الشباب على أهنم  للشباب السياسية 

فتحي الظاىر والدكتور علي أحمد ُب حُت يرل كل من الدكتور عبد اهلل  يوفككذا سياس فاعلوف اجتماعيوف
ْتيث أنو خلدصت  االجتماعية والسياسية أثر القنوات الفضائية في القيمُب كتاهبما ا١توسـو بػ  خضر المعماري

سياسة فقد كجدكا  دراساهتما على أف اجملتمع اٞتامعي ْتاجة إٔب ملئ جانب من حياتو الثقافية بالسياسة كأخبار ال
 .1أف أغلب ا١تبحوثُت يترلعوف إٔب ٝتاع ا١تزيد من أخبار السياسة بسبب التجدد اٟتاصل فيما تقدمو من أخبار 

إمداد األفراد باإلعبلـ السياسي البلـز من كىذا من الوظائف كا١تسؤكليات اليت تقف على عاتق القنوات اإلخبارية 
سواء بالداخل أم اإلقليمية احمللية أكبا٠تارج  ت كاجملريات كاألحداث السياسيةمن خبلؿ معرفتو بالقضايا كا١توعوعا

كذلك ُب إطار ٖتريرم كفٍت مناسب يعُت الفرد على االستيعاب كالفهم السريع ٢تذه ا١تضامُت ، الوطنية كالدكلية
هور إٔب درجة جيدة على ا١ترسلة من خبلؿ صحافتو ا١تفضلة كبالتغرية اإلعبلمية الوافية حىت يدصل اٞتم السياسية

 .ىذا األمر الذم يتم غالبا ُب صورة إخبارية، ٨تو كاؼ من اإل١تاـ بشىت ا١توعوعات كالشؤكف السياسية احمليرة بو
كيرجع ، من عينة البحث أف سبب مشاىدهتا لقناة الشركؽ نيوز ىو إىتماـ ذاٌب %32.4كما أجابت نسبة 

كينتمي بعضهم إٔب ا١تنظمات كاألحزاب ، بحث لديها ميوالت سياسيةذلك إٔب أف الرلبة اٞتامعيُت أك عينة ال
كما ال ننكر أف التخدصدصات اإلعبلمية كالسياسية لديهم إىتماـ جيد باألخبار السياسية اليت قد تدعم ،  السياسية

تموف كما لديهم أسلوب إعاُب للقناة للحدصوؿ على ا١تعلومة السياسية كىي اٞتماعات اليت ين،  مسارىم الدراسي
إليها سواء كانو قادة رأم أك ٦تن يستنبروف معلوماهتم اإلخبارية كالسياسية من قناة الشركؽ فيكوف التدفق 

كما سجلنا أدٗب نسبة ُب اٞتدكؿ أعبله حوؿ إجابة تثقف    اإلعبلمي من خبلؿ اإلتدصاؿ الشخدصي ا١تباشر.
حو٢تا سياسيا حىت ال ٗترج عن نراؽ يرجع ذلك إٔب اف ىذه الفئة ٖتاكؿ معرفة مايدكر ، %15.6قدرت ب 

كما يرجح أف ىذه الفئة قد ال تتفاعل سياسيا كإ٪تا تتبع الربامج اإلخبارية فضوال فقط كقد ،  اٞتماعة ا١تنتمية إليها
تكتفي باإلستماع كمشاىدة ا١تواجيز اإلخبارية على األكثر فقد يرجع ذلك إٔب عامل الوقت خاصة الرلبة 

                                                           
 .85ص، 2003 ، دار غيداء للنشر، العراؽ،أثر القنوات الفضائية في القيم اإلجتماعية والسياسيةفتحي الظاىر كعلي أٛتد خضر ا١تعمارم،  - 1
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أك طلبة الدكتوراه الذين أثبت الدراسات أهنم ال كقت لديهم للجلوس أماـ ، وف عن العائبلتأك ا١تسؤكل، العاملُت
 التلفاز لوقت طويل أك القياـ بأعماؿ أخرل نظرا لضيق الوقت.

لدراسة داللة إحدصائية  2من خبلؿ االنتائج التفدصيلية ُب اٞتدكؿ  أعبله يتضح لنا اف القيمة االحتمالية الختبار كا
ككذلك القيمة اٞتدكلية لبلختبار كام تربيع للفقرة  0.000إذ أهنا تساكم  0.01اصغر من  تلتكراراللفركؽ ا

أم اف  ٧11.34تد أهنا تساكم  0.01كمستول معنوية يساكم  2ا٠تامسة من احملور الثا٘ب عند درجة حرية 
رم كنقبل بالفرض البديل كلذلك فانو يرفض الفرض الدصف 183.52القيمة اٞتدكلية اصغر من القيمة احملسوبة 

القائل:  فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة ا٠تامسة من احملور الثا٘ب عند مستول معنوية 
 النوع، . كتؤكؿ ىذه الفركؽ ُب التكرارات إٔب اإلختبلفات ُب السمات الدٯتوغرافية لعينة الدراسة )السن0.01

 اإلجتماعي( . ككذا ا١تستول، ا١تستول الدراسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   عرض و تحليل معطيات الفرضيات                                                       الميداني الفصل  
 

   
205 

 إتاه عينة الدراسة حوؿ عناصر اٞتاذبية اليت توظفها قناة الشركؽ نيوز ُب برا٣تها اإلخبارية: يبُت (:12جدول رقم )ال
 
 

 رأي العينة حول:

 
 التكرارات

 
 النسبة المئوية

: 0.01كاي تربيع الحسابية عند مستوى معنوية 
 2عند درجة حرية 

 القيمة المعنوية قيمة االختبار الجدولية قيمة االختبار الحسابية المجموع معارض محايد موافق المجموع معارض محايد موافق
 0.000 9.21 162.62 %100 %5.5 %31.5 %63 327 18 103 206 السياسية وخاصة الحوارية جالبرامتعجبني طريقة الحوار في 

ياسية في يشدني شكل ومضمون البرامج اإلخبارية الس
 الشروق نيوز

236 88 03 327 72.2% 26.9% 0.9% 100% 255.10 9.21 0.000 

تناسبني مواعيد إذاعة البرامج اإلخبارية التي تتناول القضايا 
 السياسية الوطنية الراىنة.

220 104 03 327 67.3% 31.8% 0.9% 100% 216.34 9.21 0.000 

القضايا السياسية  أحبذ طريقة تقديم البرامج اإلخبارية لعرض
 الراىنة

217 85 25 327 66.4% 26% 7.6% 100% 177.02 9.21 0.000 

أىتم للغة المستخدمة من طرف المقدم للبرنامج المفضل 
 لديك

228 78 21 327 69.7% 23.9% 6.4% 100% 209.78 9.21 0.000 

يتناسب حجم الموضوع مع المدة الزمنية التي تعرض فيها 
 عهاالقضية التي تتاب

174 104 49 327 53.2% 31.8% 15% 100% 72.01 9.21 0.000 

يلفت نظري تميز التغطية اإلخبارية لقناة الشروق حول 
 القضايا السياسية الراىنة للوطن

195 85 47 327 59.6% 26% 14.4% 100% 108.40 9.21 0.000 

ألتمس المصداقية و الشفافية في طرح القضايا السياسية 
 ىنةالحساسة الرا

165 134 28 327 50.4% 41% 8.6% 100% 94.697 9.21 0.000 

تعجبني دقة اختيار المستضافين في مناقشة األحداث 
 السياسية الوطنية

160 117 50 327 49% 35.7% 15.3% 100% 56.385 9.21 0.000 
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 حيث، سة من احملور الثا٘بتوزيع إجابات العينة ٤تل الدراسة على الفقرة ا٠تام( 12يوعح اٞتدكؿ رقم )         
معارض(. ، ٤تايد، يتم اإلجابة عليها من خبلؿ ثبلثة أجوبة ) موافق، اقًتاحات 09اف ىذه الفقرة احتوت على 

شكل ومضمون البرامج اإلخبارية السياسية  أغلبية ا١تبحوثُت إتفق رأيهم على أفكقد أسفرت النتائج على أف 
 %٤26.9تايد بنسبة ، %72.2شاىدهتا بنسبة قدرت ب:ىو أكثر شيء يشدىم ١ت في الشروق نيوز

 أىتم للغة المستخدمة من طرف المقدم للبرنامج المفضل لديكٍب تليها عبارة   ،%0.9كمعارض بنسبة 
 معارعُت للغة ا١تستخدمة. %٤6.4تايدين ٍب  %23.9ك ، من عينة الدراسة موافقوف عليها % 69.7بنسبة 

بنسبة  يد إذاعة البرامج اإلخبارية التي تتناول القضايا السياسية الوطنية الراىنةتناسبني مواعتأٌب عبارة   ٍب
قدرت  .%0.9كا١تعارعُت بنسبة  %31.8كاحملايدين بنسبة ، من حيث موافقة عينة الدراسة عليها% 67.3
، عبارة أكافق ُب  %66.4بنسبة  أحبذ طريقة تقديم البرامج اإلخبارية لعرض القضايا السياسية الراىنةعبارة  

السياسية وخاصة  جالبرامتعجبني طريقة الحوار في جاءت عبارة: ٍب  معارض. % 7.6ك ، ٤تايد %26ك
يلفت نظري جاءت عبارة: ك  معارعُت. %5.5ك، ٤تايدين %31.5، من ا١توافقُت % 63بنسبة  الحوارية

، من ا١توافقُت %59.6بنسبة  وطنتميز التغطية اإلخبارية لقناة الشروق حول القضايا السياسية الراىنة لل
يتناسب حجم الموضوع مع المدة الزمنية التي :  جاءت عبارةٍب  معارعُت. %14.4من احملايدين ك % 26

جاءت عبارة: ك  من ا١تعارعُت.% 15، ٤تايدين %31.8، %53.2بنسبة  تعرض فيها القضية التي تتابعها
 41، موافقُت %50.4بنسبة  اسية الحساسة الراىنةألتمس المصداقية و الشفافية في طرح القضايا السي

تعجبني دقة اختيار المستضافين في مناقشة  جاءت عبارة:ٍب  من ا١تعارعُت. %8.6من احملايدين ك %
 معارعُت.% ٤15.3تايدين ك  %35.7، من ا١توافقُت %49 بنسبة األحداث السياسية الوطنية

لدراسة داللة  2كؿ أعبله اف القيمة االحتمالية الختبار كاكقد أك عحت النتائج التفدصيلية من خبلؿ اٞتد 
عند  2ككذلك القيمة اٞتدكلية لبلختبار كا 0.000إذ أهنا تساكم  0.01اصغر من  تإحدصائية للفركؽ التكرارا

أم اف القيمة اٞتدكلية اصغر من القيمة  ٧9.21تد أهنا تساكم  0.01كمستول معنوية يساكم  2درجة حرية 
 كل اقًتاحات الفقرة السادسة من احملور الثا٘ب كلذلك فاف  نرفض الفرض الدصفرم كنقبل بالفرض احملسوبة ُب

  .0.01البديل القائل:  فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات عند مستول معنوية 
شكل ومضمون بم من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة يوافقوف باإلٚتاع على إعجاهباالستنتاج:

على قناة  كالنشرات اإلخبارية خاصة اٟتواريةكيقدصد ىنا الربامج  البرامج اإلخبارية السياسية في الشروق نيوز
كىذا ما كرد ُب اإلجابة على السؤاؿ السابق حوؿ نوع الربامج اليت تشاىدىا العينة على قناة الشركؽ  الشركؽ نيوز

ىذا إٔب منهج القناة ُب حد ذاتو ا١تبٍت يرجع ، األخبار كالربامج اٟتواريةنيوز ككانت أغلب ا١تشاىدة حوؿ نشرات 
عند استضافة الشخدصيات ُب ٥تتلف اجملاالت أك معاٞتة ا١تواعيع اآلنية اليت  -ا١تقننة طبعا - على حرية التعبَت
عترب شكبل إعبلميا حديثا اليت ت اليت يعيشها الشعب اٞتزائرم كخاصة ُب الربامج اٟتوارية كاألكعاعٖتدث ُب الببلد 
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على القنوات اٞتزائرية خاصة بالرريقة اليت تعرض هبا على القنوات اإلخبارية ا١تتخدصدصة سواءا ُب الشكل الربنامج 
قراءة في ُب كتاهبا ا١توسـو ب  الدكتورة نهود القادري عيسىا٠تارجي أك ا١تضموف  ألنو ككما كرد ُب كتاب 

(أف التلفزيوف بقنواتو أصبح 130ص، 1ط، 2001) ف على تخوم التفكيكثقافة الفضائيات العربية الوقو 
كترل أنو من ا١تستحيل أف ٖتاط ، 1يستخدـ كل الوسائل كالررؽ ا١تتاحة كا١تمكنة ليحوز على السوؽ اإلعبلمية 

صوؿ إٔب النشرات اإلخبارية بالراقدصات الهنا ال تزاؿ ٤تاطة ببعض ا١تترلبات األخبلقية كإال كانت لتوظف من الو 
أك٢تا ، أىدافو.ك كحددت نفس الباحثة أف ىناؾ بعدا طقوسيا للربامج اإلخبارية نشرات األخبار أك الربامج اٟتوارية

على صعيد الشكل أف القناة تعتمد على استوديو فائق الترور كاٟتداثة من كامَتات كخلفيات تعرض عند نشر 
ُب الكواليس أين نرل ٚتلة العماؿ داخل القناة بيد أف الدصحفي  الربامج اإلخبارية ككأهنا توحي بالشفافية كتتمثل

كما أشارت إٔب ٖتركات ا١تذيعُت ككععيتهم الذين يسَتكف أثناء تقدٯتهم تقاريرىم ،  2أك ا١تذيع يعرض ا٠ترب
جههم كانضماـ مذيعة أخرل لو ُب هناية النشرة إلذاعة ا٠ترب من صنف أخر إذف حركية ا١تذيعُت الدائمة كاٯتاءات ك 

كٖتريك الكراسي كابتساماهتم الدائمة كاٟتوارات ا٠تارجة عن نراؽ ا٠ترب  تدخل عمن شكل الربامج اإلخبارية 
اإلعبلـ اإلستعراعي .  أما من ناحية ا١تضموف فبل عَت أف قناة الشركؽ كخبلؿ ا١تدة  محمد شطاحكىذا ما ٝتاه 

فقد  ، ع مثيبلهتا من القنوات اإلخبارية ا١تتخدصدصةاليت أجريت فيها ىذه الدراسة كانت عمن منافسة شديدة م
كاف جل إىتمامها عرض األحداث كالترورات اليت حدصلت على الساحة السياسية مثل اٟتراؾ الشعيب كتغيَت 
النظاـ السابق كالدصراعات بُت األنظمة السياسية كأحزاهبا كغَتىا من القضايا اليت حددت ُب أسئلة الحقة.كىنا 

أين تعاِب ، ز برامج التوؾ شو اك الربامج اٟتوارية كاليت كانت ٢تا عبلقة بالتغرية اإلخبارية االبرزكظفت الشركؽ نيو 
 عبلقة اإلعاـ بالسياسة كبالنظاـ السياسي كاٟتياة السياسية .

سبق ٢تا ُب ىذا الدصدد أف كرمت من طرؼ ا١تنظمة األكركبية لؤلقمار  ك٬تدر اإلشارة إٔب أف ٣تمع قناة الشركؽ 
كاختارهتا لتكوف ُب ا١ترتبة األكٔب مغاربيا كالثالثة عربيا عمن الفضائيات ، دصناعية كاالتدصاالت "يوتيلسات"ال

كأكدت شركة يوتيلسات ُب بياف رٝتي ٢تا بأف تكرٙب  ( hd)  األتش دم تقنية اليت تبث برا٣تها عرب  اإلخبارية
ل كا١تضموف خبلؿ األشهر األخَتة ككذا تدصدرىا قناة الشركؽ نيوز كاف بناءا على ترورىا من حيث جودة الشك

لنسبة ا١تشاىدة كمدصداقيتها كجودة برا٣تها كمبادراهتا الثرية كا١تهنية كشددت الشركة العا١تية على أف تكرٙب قناة 
الشركؽ نيوز كاف بناءا على نسبة ا١تشاىدات اليت ٖتظى كتعٌت هبا من طرؼ اٞتزائريُت اعتمادا على جودة الربامج 

 ميا كعلى مدار أياـ األسبوع كمتابعتها اللدصيقة لؤلحداث.يو 

                                                           
، 2013 ،2مركز دراسات الوحدة العربية، لبناف، ط ،قراءة في ثقافة الفضائيات  العربية الوقوف على تخوم التفكيكهنود القادرم عيسى،  - 1

 .130ص 
 .147، ص نفسومرجع هنود القادرم عيسى،  - 2
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توعح أف  بنسبة مئوية عالية ي أىتم للغة المستخدمة من طرف المقدم للبرنامج المفضل لدعبارة   وتمثل 
فئة الرلبة اٞتزائريُت يهتموف حقا للمضموف ككيفية صياغتو بدأ باللغة اإلعبلمية كاليت تعترب أىم كسيلة ٖتمل 

فبل ٮتفى أنو ، الة ا١ترغوب ُب إيدصا٢تا من خبلؿ النشرات اإلخبارية كالربامج اٟتوارية كما كسبق اإلشارة إليوالرس
سامي الشريف وأيمن منصور كقد أشار ، من مظاىر التحكم ُب ا١تعلومة ىو حسن استخداـ اللغة ُب طرح ا٠ترب

أف اللغة اإلعبلمية ٯتكن أف ٘تتد كظيفتها لتدصبح  التطبيقات -األسس–اللغة اإلعالمية المفاىيم ُب كتاهبم  ندا
  مثل عينة الدراسة ُب ىذا البحث 1كىو ما يهم بعض ا١تهتمُت باإلعبلـ خاصة السياسي، إقناعية، كظيفة تأثَتية

كٔتا أف العينة ذات مستول علمي  فاللغة مفهومة لديو طبعا ألف قناة الشركؽ نيوز ناطقة باللغة العربية ُب أغلب 
قد ال يهتموف  25إٔب  18كيتدخل ُب نسبة ىذا اإلختيار ا١تستول التعليمي اٞتامعي ْتيث من سن ، ٣تهابرا

سنة ىو ا١ترحلة العمرية اليت يبدأ فيها الرالب  25باللغة برريقة جدية كيهدفوف إٔب التثقف فقط لكن إبتداءا من 
ؼ عليو أف اللغة ا١تستخدمة ُب نشرات األخبار كمن ا١تتعار ، اٞتامعي بالتمعن ُب كل التفاصيل اليت تكوف مهمة

غة أما ا١تستخدمة ُب الربامج اٟتوارية قد تكوف ُب أغلب األحياف مز٬تا بُت الل، ىي اللغة الرٝتية ُب الببلد العربية
                     كيقسم الباحثوف اللغة ا١تعاصرة ، حىت لغة أجنبية كدخيل ثالثأك  العربية كالدارجة أك العامية

كعامية ، الفدصحى الًتاث كفدصحى العدصر: كيتضمن ا١تستول الثا٘ب ثبلث مستويات عامية ا١تثقفُت :مستويُت إٔب
 .كعامية األميُت. كاليت تتداخل كلها لدصناعة اللغة اإلعبلمية اٟتديثة أك فدصحى العدصر  ا١تتنورين

ع إٔب الوقت ْتيث ىناؾ فركؽ فردية فهذا راجأما عن موافقتهم على عبارة مالئمة مواعيد عرض البرنامج 
كقناة الشركؽ نيوز  تبث برا٣تها على ، خاصة كأف اغلب الرلبة مضبوطوف بدكاـ جامعي إعافة إٔب الرلبة العاملُت

ساعة إما ٔتحتول جديد أك برامج معادة.كل حسب الوقت الذم يساعده كما أف كقت الذركة بالنسبة  24مدار 
اعة الثامنة ليبل كىو التوقيت الذم يبلئم أغلب مفردات العينة إال بعضها كما ًب لقناة الشركؽ يبدأـ من الس

 التررؽ إليو ُب اٞتدكؿ فًتات ا١تشاىدة لدل عينة البحث.
من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة تناسبهم مواعيد إذاعة الربامج اإلخبارية على قناة الشركؽ إذف 

     تيرجع الباحثة ىذا إٔب أف األكقات اليت حددهتا قناة الشركؽ نيوز ، يا السياسية الراىنةنيوز اليت تتناكؿ القضا
الذم يتم تقدٯتو  الجزائر ىذا المساءُب الرب٣تة التلفزيونية كانت ٥تتارة بعناية تامة حيث يعد كقت بث برنامج 

مساءا بشكل يومي  19:00اعة من طرؼ اإلعبلمي قادة بن عمار من يـو األحد إٔب يـو ا٠تميس على الس
حيث تعترب ىذه الفًتة جيدة خاصة عندما نتمعن النظر قليبل ُب بعض األكقات اليت تبث فيها بعض القنوات 

يتناكؿ بالنقاش كالتحليل ٥تتلف ا١تستجدات  حواريايعد برنا٣تا  الجزائر ىذا المساءكبرنامج ، برا٣تها اإلخبارية
طرؼ مقدـ الربنامج أك من طرؼ عيوفو ك٦تا يدعم أ٫تية ىذا الربنامج ىو الوقت  اٟتاصلة ُب الساحة الوطنية  من

الذم يبث فيو ألنو الوقت احملبب كا١تفضل للجمهور كا١تشاىد اٞتزائرم ُب حُت يبث برنامج نقاط على اٟتركؼ 
                                                           

 22ص  ،2004مدصر، القاىرة، سنة  كلية االعبلـ، ،األسس، التطبيقات :اللغة اإلعالمية المفاىيمسامي الشريف كأٯتن مندصور ندا،  - 1
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كل يـو سبت ُب   كيبث ليلى بوزيديكىو برنامج سياسي بامتياز أيضا يتم تقدٯتو من طرؼ اإلعبلمية اٞتزائرية 
اختيار قناة  اذكرناه أعبله حوؿ أ٫تية كاسًتاتيجية ليبل كىو ما يدعم ما سبق ـك 21:05األسبوع على الساعة 

صايم الشركؽ نيوز ألكقات برا٣تها مراعية بذلك أكقات الراحة ١تتابعيها ُب اٞتزائر كُب ىذا الدصدد كُب دراسة  
اإلخبارية لقناة الشروق الجزائرية  ت الطلبة الجامعيين نحو البرامجاتجاىاكا١توسومة بػ " الحاج جعفر الصادق

خلدصت ىذه الدراسة إٔب أف الرلبة اٞتامعيُت ال يشاىدكف الربامج اإلخبارية لقناة الشركؽ نيوز اليت  الخاصة"
ارية ُب الفًتة تعرض خبلؿ الفًتة الدصباحية كما أهنم ال يشاىدكهنا ُب فًتة الظهَتة بينما يشاىدكف الربامج اإلخب

ا١تسائية كىذا ما يوعح بأف مواقيت بث الشركؽ نيوز لربا٣تها جيدة كمبنية على دراسة ٚتهورىا قبل البدأ الفعلي 
كىذه النتيجة تثبت صحة النتائج الواردة ُب الفقرة اليت تبحث األكقات ا١تفضلة ١تتابعة برامج قناة الشركؽ  ُب بثها.

 يت السهرة ُب مشاىدة الربامج اإلخبارية ١تتابعة القضايا السياسية اليت هتمهم.كىو أف العينة تفضل توق، نيوز
تبين أن أغلب أفراد العينة يفضلون طريقة تقديم البرامج اإلخبارية على قناة الشروق من خبلؿ ما سبق ذكره 

ٟتوار ُب الربامج السياسية إٔب ٘تيز طريقة ا رجع ىذا ي كطريقة اٟتوار فيها ، نيوز لعرض القضايا السياسية الراىنة
كخاصة اٟتوارية ككما  ًب اإلشارة إليو سابقا  ُب نشرات اإلخبار يتم استعراض ا٠ترب ُب استوديو يوحي بالشفافية 
كاإلٯتاءات  ا١تتنوعة اليت تبُت أف ىناؾ ارتياح نفسي ُب عرض ا٠ترب كيسمى ىذا باستعراض ا٠ترب ال عرعو خاصة 

عليو عدسات الكامَتا على كل جسمو كىو ماشي ىذا ما جدد الدصيغة اإلعبلمية ُب  كأف الدصحفي  يتأنق لًتكز
 كولي  فيىار ناىيك أسلوب اٟتوارات الذم يقدـ ُب الربامج اٟتوارية ) توؾ شو( كالذم عرب عنو ، عرض ا٠ترب

Hervé Collet   رة على انو ألعاب شفوية تشكل الراكالت ا١تستدي، وكيف، لماذا، اإلتصالُب كتابو
ا١تتلفزة كىناؾ نوعاف من التفاكض: تفوض جدٕب: كىو لعبة نتيجتها صفر ك٭تدصر اٟتوار ُب منرق التدصعيد 

يستعمل األطراؼ فيها اٟتجج بالدعاية أكثر من النقاش.كالتفاكض الثا٘ب ىو ، كاليعرؼ إال قانوف القوم، كالتأثر
ح األطراؼ قادرة على التحوؿ إٔب شركاء فتأخذ التفاكض التعاك٘ب: كىو عبارة عن لعبة ٣تموعها متناـ أم تدصب

عف إٔب ذلك ٗتدصيص برامج خاصة فقط باألكعاع السياسية يتم بثها يوميا . 1نتيجة التفاكض شكل اإلتفاؽ
ٞتمهور ا١تتفرجُت كُب ببلطوىات ٦تيزة بديكورات رائعة كاالىتماـ باألكعاع السياسية اليت ٕترل ُب الساحة احمللية 

 مجلة المركز الديمقراطيُب مقاؿ ًب نشره ُب  دينا محسنة بلحظة كُب ىذا الدصدد تقوؿ الدكتورة كمتابعتها ٟتظ
حيث أف القنوات الفضائية تنشر القضايا السياسية احمللية كالعا١تية خاصة قضايا اٟتريات كالدٯتقراطية فهي  العربي

حد سواء .. كتعترب الربامج التلفزيونية السياسية ىي من القضايا الشائكة اليت يتناك٢تا اإلعبلـ احمللي كالعا١تي على 
كاالجتماعي كتساىم ُب تشكيل اٟتقيقة السياسية ُب اجملتمعات  الوسيط ُب عملية اإلتدصاؿ السياسي كاالقتدصادم

كتشَت الدراسات ُب ىذا ، 2الدٯتقراطية اليت ٘تنح كسائل اإلعبلـ حرية التعبَت عن القضايا اليت تشغل اٞتماىَت
                                                           

1
 -  Hervé collet,communiquer pourquoi, comment: Le Guide de la communication sociale , paris,7 Cridec, 

2004,p.291. 
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دد بأف الربامج التلفزيونية السياسية  تشغل مساحة كبَتة ُب خريرة البث اليومي كٖتظى باىتماـ ا١تشاىدين الدص
كىو األمر الذم ٬تعل من قناة الشركؽ نيوز ترور ُب بث برا٣تها السياسية اليت ٖتظى ُب كل مرة بالرعا ، بانتظاـ

الدكتورة وليدة حدادي خرل ككفقا لدراسة أجرهتا من طرؼ ٚتهور ىذه القناة على غرار القنوات اٞتزائرية األ
حيث تررقت ُب قراءة اٞتانب التربيقي لدراستها على نقرة رأم أفراد  التلفزيون والتنشئة السياسيةبػ  الموسومة

مج عينتها ُب تقدٙب الربامج اإلخبارية ُب التلفزيوف اٞتزائرم كاتضح بأف ا١تبحوثُت بنسبة كبَتة يركف ُب تقدٙب الربا
اإلخبارية ُب التلفزيوف اٞتزائرم متوسرة كىذا من شأنو مساعدة قناة الشركؽ نيوز ُب احتبلؿ مراكز أكٔب من 

 حيث ما يتم بثو من خبل٢تا نظرا لبلىتماـ ا١تتزايد ٔتا يسمى بػ "الربامج التلفزيونية كتقدٯتها للمشاىدين".
تناسب حجم الموضوع مع المدة الزمنية التي ف على من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة يؤكدك 

ىذا  كبفركؽ دالة إحدصائيا بُت تكرارات إجابات ا١تبحوثُت عينة الدراسة كيرجعاليت يتابعوهنا  تعرض فيها القضية
ُب أكقات ٤تددة تفوؽ ساعة لكي يتسٌت للضيوؼ  إلخبارية السياسيةإٔب ٗتدصيص قناة الشركؽ نيوز للربامج 

على  في ىذا المساءنامج ٔتعاٞتة ا١توعوع من جوانبو ا١تختلفة حيث أنو يبلغ عدد دقائق برنامج اٞتزائر ك١تقدـ الرب 
 ساعة يوميا 24كنشرات األخبار من ندصف ساعة إٔب ساعة ُب كل بث على مدار ،  ساعة كاملةسبيل ا١تثاؿ 

لسياسية كباألخص الفًتة اليت أقيمت حيز زمٍت لؤلخبار اكىو ما يوعح جليا سياسة قناة الشركؽ نيوز ُب إعراء 
فيها الدراسة كاليت شهدت إحتداما ُب التدفق اإلعبلمي لؤلخبار كاألحداث السياسية مثل اٟتراؾ كالدصراعات بُت 
األحزاب السياسية كانتفاعة الشعب عد النظاـ السابق ككشف ملفات الفساد كغَتىا من القضايا اليت ظهرت 

مع أف ساعة من الوقت تعترب قليلة نسبيا إال أنو ، كل كبَت ككاعح لعامة الشعب متتابعة ُب فًتة كاحدة كبش
كٓتبلؼ القنوات األخرل منها القنوات العامة تعترب ىذه ا١تدة ال بأس هبا نظرا ١تا ٗتدصدصو القنوات األخرل لربا٣تها 

كاالقتدصادية ككذا الرياعية  اإلجتماعية التلفزيونية إذا ما نظرنا إٔب ا١تدة الزمنية ا١تخدصدصة ٢تا ُب معاٞتة ا١تضامُت 
بالرغم من تزاحم الرب٣تة التلفزيونية على مدار اليـو لقناة الشركؽ نيوز إال أهنا تسعى إٔب ٗتدصيص أكقات من شأهنا 
أف تساعد ُب بث القضايا ا١تتبعة من طرؼ ٚتهور ا١تشاىدين الذم تعود على ىذه الربامج ا١تهمة ُب تشكيل 

رؤل جديدة لديو من شأهنا مساعدتو على ٖتليل األكعاع كالنظر إليها برؤل ثاقبة كمن زكايا كاسعة كتنمية أفكار ك 
متابعُت قناة الشركؽ نيوز كخاصة الرلبة  علىبالنفع يرجع ىذا  .من خبلؿ ما يقاؿ كما يتم ٖتليلو ُب كل يـو

ككاف التلقي للمعلومة ا كانت ا١تنفعة أكثر اٞتامعيُت ألنو كلما اتسعت مدة بث الربامج ا١تهمة اليت يتابعوهنا كلم
أفضل كأكسع. كما أنو أجاب البعض أف ا١تدة الزمنية ا١تخدصدصة لؤلخبار كالقضايا السياسية غَت كاُب ألف ىذه 

 الفئة تبقى أكرب كقت أماـ القناة .
 ناة الشروق حوليلفت نظرىم تميز التغطية اإلخبارية لقأفراد العينة  ندصفمن خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف ك 

ىذا إٔب ريادة قناة الشركؽ نيوز ُب تلبية كمعاٞتة القضايا اليت هتم  يرجع ، القضايا السياسية الراىنة للوطن
 12اٞتمهور اٞتزائرم فرأينا على سبيل ا١تثاؿ كيف عاٞتت قناة الشركؽ نيوز الوعع اٞتزائرم قبيل انتخابات 
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كىنا تتفق  خدصدصت برامج سياسية خاصة باٟتدث ا٢تاـ آنذاؾ الوعع السياسي اٞتزائرم ككيف 2019ديسمرب 
حيث ، القضايا اليت هتم اجملتمع كتغرية  ٖتديدمن خبلؿ  ترتيب األولويات نظرية ْتوثنتائج ىذه الدراسة مع 

تفًتض النظرية أف القائموف على كسائل اإلعبلـ ينتقوف بعض ا١توعوعات ليتم الًتكيز عليها كالتحكم ُب طبيعتها 
ْتيث يأخذ ىذا االنتقاء كالًتكيز ُب إثارة  -ك٤تتواىا إذ ال ٯتكنهم طرح كل األحداث كالقضايا اليت تقع ُب اجملتمع

لتمثل ٢تم أ٫تية نسبية أكثر من تلك اليت ٓب ، يفكركف هبا كيقلقوف بشأهنا، فيدركوهنا، اىتمامات اٞتمهور تدر٬تيا
د إىتماـ اٞتمهور مع القضايا اليت أعرتها القناة اإلخبارية أ٫تية كىنا يكوف التدفق اإلعبلمي بع، تررح إعبلميا

ُب  علي أحمد المعماريكىذا النوع من اإلغراؽ اإلعبلمي السياسي تكلم عنو   يوصف باإلغراؽ ا١تعلوماٌب
كٖتدث عن ، القنوات اإلخبارية وعالقتها بالتنمية السياسية لدى األساتذة الجامعيين دراستو ا١توسومة ب

كبررؽ ، ف ىذه القنوات تنقل أخبار العآب كلو كأحداثو السياسية ا١تنتقاةإذ كرد أ غراق في األخبار السياسيةاإل
ٍب إف ، 1منها ةاالستزادفضبل عن تزايد الرغبة ُب ، شبو حية ٦تا ٭تفز ا١تشاىدين على إبداء اىتماـ أكرب هبا حية أك

بة من اٞتمهور ميالة إٔب رأيها ُب الشؤكف ا١ترركحة استنادا إٔب إغراؽ األفراد ُب خضم األخبار السياسية ٕتعل نس
اليت تتضاعف كل  السياسيةما يدصلها من تلك القنوات. كما إهنا ٕتعل ا١تتلقُت أماـ كفرة من ا١تعلومات كا١تعارؼ 

إٔب بغَت كعي. كىذا قد يؤدم  بوعي أك، ٦تا ٕتعلهم مضررين إٔب استهبلؾ معلومات غَت قليلة، ٜتس سنوات
مستندا ُب ، شعور ا١تتلقي بأنو يعرؼ كل شيء عن العآب كقد يسحره ىذا الوىم كيبدم رأيو كحكمو على أساسو

دكف أف تكوف ، ذلك إٔب تعميمات سياسية براقة أك رموز لغوية صغَتة بديلة عن مفهومها فكرية أك سياسية كاسعة
وف عبارات لبلستهبلؾ احمللي أك إجابات مسكنة تلك التعميمات مفسرة أك معرلة للموقف بل ىي أقرب إٔب تك

 عن تساؤالت سياسية حذرة أك معقدة. كما ىي إال تضليبل لآلخرين أك إيهاما للذات.
ٓب كيرجع ىذا إٔب أف العينة  أم الرلبة اٞتامعيُت ، إال أنو ٬تد اإلشارة أف الندصف الثا٘ب  أجاب بغَت ذلك

وا مواقع التواصل استعملونية  فَتجح ذلك إٔب أف الندصف الثا٘ب من العينة كوسيلة تلفزيقناة الشركؽ نيوز  ب واكتفي
اإلجتماعي أم ا١تيديا اٞتديدة  اليت تستعمل أساليب حديثة  كجديدة عهد باإلعبلـ للتغرية اإلخبارية الرغم من  

إٔب ا١تشاىد اٞتزائرم كالوصوؿ  لتغرية األحداث السياسيةكل الوسائل ا١تتاحة   أف قناة الشركؽ نيوز اعتمدت على 
كا١تباشر لكل صغَتة ككبَتة للمشاىد كا١تهتم بالوعع السياسي  SNG عن طريق تقنية  عن الرريق البث اٟتي

ككذا استخداـ مواقع التواصل اإلجتماعي ُب ا١تداخبلت للمراسلُت  . كانت تقبع فيو الببلد   ذماٟتالك ال
للقنوات اإلخبارية قد ٖتسن األداء ا١تهٍت للوظيفة اإلخبارية ف ،مثل السكايب أك ا١تكا١تات ا٢تاتفيةالدصحفيُت 

من خبلؿ ابتكار نظم ٟتفظ ا١تعلومات كاسًتجاعها داخل البلد كخارجو من خبلؿ توظيف بنوؾ ، مؤخرا
ككذلك ابتعدت أدكات كنظم لتسريع عملية اٟتدصوؿ على ا١تعلومات كتوصيلها إٔب مقر ، ا١تعلومات كشبكاهتا
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القنوات ستحداث كسائل كقنوات إخبارية جديدة ٘تاما ك٥تتلفة عن الوسائل كالقنوات التقليدية مثل كًب ا القناة
 اإللكًتكنية. اإلخبارية التلفزيونية 

كتأسيسا على ما سبق ٯتكن القوؿ إف أبرز آثار التكنولوجيا االتدصالية الراىنة تبدك ُب عملية التغرية 
 تدصالية اٟتديثة الفواصل الدقيقة بُت ا١تراحل الثبلث لنشر ا٠ترب كىي:فقد ألغت التكنولوجيا اال، اإلخبارية

خبار فور مرحلة اندالع ا٠ترب كمرحلة بث ا٠ترب كمرحلة التشبع اإلخبارم. كقد ًب ذلك من خبلؿ عملية تغرية األ -
ىو  األكؿ:النمط  نمطين مستحدثين من األساليب الفنية في التغطية اإلخبارية التلفزيونية: كقوعها بتوظيف

التغرية اإلخبارية بواسرة اإللكًتكنية توظيف الكامَتات التلفزيونية اإللكًتكنية ُب احملمولة موقع اٟتدث سواء 
كىناؾ أيضا التغرية اإلخبارية ، أك ليذاع بعد فًتة، أكانت تلك الكامَتات تنقل نقبل حيا مباشرا على ا٢تواء

لتلفزيونية اإللكًتكنية احملمولة ُب موقع اٟتدث اليت يتم بث منتجها بواسرة القمر الدصناعي من خبلؿ الكامَتات ا
ٍب ، إٔب ٤ترة اإلرساؿ القومية أك إٔب ا١تقر الرئيسي للمحرة التلفزيونية الدكلية عرب القمر الدصناعي -أيضا–مباشرة 

با١توقع الرٝتي ا٠تاص كما يستعُت الرالب اٞتامعي   عملية البث ا١تباشر من احملرة ُب الوقت نفسو أك بعد فًتة.
ككل ىذه الوسائل دخلت ُب تكامل العمل ، خاصة أكقات الدراسة أثناء األكقات الفاصلة ُب الدراسة بالقناة

اإلخبارم كالتغرية اليت تقـو هبا القناة كاليت كجهت الرالب اٞتامعي كجمهور ٢تا إٔب سبل أخرل ١تتابعة القناة 
نيوز أصبحت ٢تا مندصات افًتاعية شجعت  ٞتدير باالىتماـ أف قناة الشركؽكا، لكن دكف اللجوء إٔب جهاز التفاز

 .ا١تندصات اليت تعتمد عليها القناةٚتهورىا الوُب إٔب تتبع أخبارىا كاإلعتماد عليها كمدصدر ثابت للخرب من ٥تتلف 
القضايا  طرح التمسوا المصداقية والشفافية فيأفراد العينة  مايقارب ندصفمن خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف   -

األكؿ يتمثل ُب مكانة قناة الشركؽ عند ، كتيرجع الباحثة ىذا إٔب عاملُت أساسُت السياسية الحساسة الراىنة
كالعامل الثا٘ب يتمثل ُب طبيعة القضايا السياسية ، ٚتهورىا احمللي الذم تعود على مشاىدة األخبار الدصحيحة

الكذب كاالفًتاء ُب ظل ا١تنافسة الشرسة بينها كبُت القنوات اٟتساسة جدا ُب الوقت الراىن كاليت ال ٖتتمل 
صارمة فيما ما يبث عرب القنوات الفضائية كبالتإب ىذا  الفضائية األخرل خاصة كأف سلرة الضبط مؤخرا صارت

 العمل حيث تعترب ا١تدصداقية ُب، األمر يلـز على قناة الشركؽ نيوز معاٞتة القضايا السياسية ٔتدصداقية كشفافية تامة
الدصحفي من أىم الركائز األساسية لنجاح أم قناة لكسب الثقة من اٞتمهور كاكتساب ٚتهور مستمع مشاىد 
٢تذه القناة لتكوف مرجعا حقيقيا ألم خرب كاف يراد التأكد منو كىذا ال يأٌب من فراغ بل من عمل حقيقي نابع 

ندصف اآلخر قد شكك ُب مدصداقية القناة بُت ٤تايد إال أف ال، من مفهـو الدصحفي للدصحافة احملًتفة كأساسياهتا
ذلك يرجع إٔب ، من عينة البحث %40كبُت معارض على أف ٖتوز نسبة احملايدين أعلى نسبة قدرت بأكثر من 

القناة تضبرها قوانُت ٖتدد عملها اإلعبلمي ناىيك عن حراس البوابة الذم ال ينفك خرب من ا١تركر إال ككانت 
 دراستو في علي أحمد المعماريكقد كرد ُب دراسة ؿ ، ة خاصة ما ٯتس استقرار الوطنالرقابة عليو صارم

أف اإلغراؽ ُب األخبار  (215ص ) لقنوات اإلخبارية وعالقتها بالتنمية السياسية لدى األساتذة الجامعيينل
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قد ، ر كتوقعاتالسياسية خاصة الذم تنقلو عن القادة كالسياسيُت كا١تفكرين من تدصر٭تات كآراء ككجهات نظ
كتتفق ىذه النتائج مع دراسة أقيمت ُب الدصُت من طرؼ ، تكوف غايتها دعائية ٦تا ٭ترؼ من مدصداقية ا٠ترب

الرأي العام  تأثير األخبار التلفزيونية النقدية )السلبية( علىا١توسومة ب  Dan Chenدان  تشان الباحث 
ألماف خاصة ُب القضايا اليت هتدد استقرار الوطن أف كسائل اإلعبلـ تعمل عمل صماـ ا 2012في الصين سنة 

من خبلؿ أف إعبلـ ىذه القناة كخرها السياسي اليقف بدصفة صر٭تة عد النظاـ ألنو يتعرض لضغوطات كثَتة 
كليس ُب مقدكره الدخوؿ ُب ٖتدم علٍت معو كبالتإب اإلنتقادات عادة ما تكوف ٛتيدة كاليت ترلق الغضب العاـ 

.كأكدت فرعية الدراسة أف كسائل اإلعبلـ تعد 1عماف بقائو ٖتت مستول معُت يتحكم فيوللرأم العاـ مع 
فقد يًتاكم اإلحباط العاـ كالغضب العاـ على ا١تستول ، صماـ أماف أثناء تنفيذ سياسيات ا٠تبلؼ ُب تغريتها

ا هتدداستقرارىا الوطٍت كتواجو اٟتكومة ٖتديات كربل ليس فقط كوهنا غَت قادرة على تربيق سياستها إ٪ت
ْتيث  نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالماإلجتماعي كىو أكلوية قدصول لوسائل اإلعبلـ. نفس األمر تؤكده 

 استقرار اجملتمع–تبُت أف كسائل اإلعبلـ من األدكات اليت تسهم ُب استقرار اجملتمع أك تفككو كىذاف أمراف 
شكل فاعل ُب درجة اعتماد اٞتمهور على ا١تعلومات اليت يسهماف ب –كعمل كسائل اإلعبلـ بالوجو ا١ترلوب 

تنشرىا الوسيلة اإلعبلمية كاليت تؤثر  بدكرىا على اٞتمهور معرفيا ككجدانيا كسلوكيا ىذا ما كرد عن ىيثم ا٢تييت ُب 
كىذا ما عربت عنو نتائج ، ( 137)ص 2007دراسة لو حوؿ اإلعبلـ السياسي كاإلخبارم ُب الفضائيات سنة 

احملسوبة فيما ٮتص كجود   2الدراسة كوف ندصف العينة ٓب تؤكد مدصداقية القناة.كىذا ما أكدتو قيمة كا  ىذه
كدرجة  0.001فركقات ُب تكرارات اإلجابات لدل ا١تبحوثُت ذات داللة احدصائية عند مستول معنوية يقدر ب 

 .2حرية 
 على إعجابهم بدقة اختيار المستضافين أكدكا ما سبق ذكره تبُت أف أغلب ا١تبحوثُت نتائج اٞتدكؿ من خبلؿك   -

كترجع الباحثة ىذا إٔب طبيعة الوعع الذم عاشتو الببلد ُب ظل عدـ  في مناقشة األحداث السياسية الوطنية
الثقة اٟتاصلة بُت الشعب كالسلرة كاإلعبلـ ٖتتم على قناة الشركؽ نيوز انتقاء الشخدصيات ُب اجملاؿ السياسي 

ٔتاٮتدـ توجهها لدل ا١تشاىدين كقد ركزت القناة ُب انتقاء ىذه الشخدصيات  ذىنية معينةصورة  األمر الذم أعرى
حيث ٓب يقتدصر االنتقاء فقط على منهم مؤيدين للنظاـ بل حىت على ا١تعارعة كىذا األمر  كا١توعوع ٤تل ا١تناقشة

كمضامينها  ٠تاصة اليت تتحكم ُب اختياراهتآب نكن نشاىده ال ُب القنوات العمومية التابعة للدكلة كال ُب القنوات ا
 لكن حسب بقية إجابات عينة الدراسة كاليت يفوؽ نسبتها ندصف العينة بُت ٤تايدين كمعارعُت، السلرة اٟتاكمة

بأف الفضائيات ال تتخذ ا١تعايَت  القوي األشول عبدعلى حسب آراء أغلب ا١تبحوثُت كُب ىذا الدصدد يقوؿ 
شخدصيات اليت يوكل ٢تا اٟتديث كالتحليل ُب جوانب سياسية على قدر من األ٫تية اليت البلزمة ُب استضافة ال

ٖتتاج الدقة كا١تعرفة ٦تن يتم استضافتهم إال أف ما ٭تدث مع بعض الفضائيات ال يشَت إٔب أدٗب معايَت ُب اختيار 

                                                           
1
 - Dan Chen . Ibid,p.15. 
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لل سياسي ليتبُت أثناء الشخدصيات اليت يتم استضافتها كال ٯتكن بأم حاؿ من األحواؿ منح أين كاف  صفة ٤ت
كاٟتقيقة أف ما قالو عبد القوم شيء من ، اٟتوار أف ا١تستضاؼ ال ناقة لو كال ٚتل كال حوؿ لو بالتحليل السياسي

الواقع الذم نعيشو بببلدنا ُب الساحة اإلعبلمية من طرؼ بعض القنوات الفضائية اليت ال تعَت أم اىتماـ ١تا 
قراءة في ثقافة الفضائيات العربية ُب كتاهبا  الدكتورة نهوند القادري عيسىد كما تؤك.يسمى باحمللل السياسي

أف من شركط الربامج اٟتوارية ك٧تاح التفاكض فيها ىو مداراة اٟتساسية كاإلنتباه إٔب  تخوم التفكيك الوقوف على
ا١تستضافُت متمكنُت من كأف يكوف ، الررؼ احملاكر كعدـ دفعو إٔب ما يفقده ماء كجهو أماـ ٦تثليو أك مراقبيو

إذ ال شيء أخرر من أف يكوف لدل أحد احملاكرين رؤل كمعلومات صحيحة حوؿ ، معلوماهتمك حوؿ ا١توعوع
 .1ا١توعوع

 الفقرة السابعة من المحور الثاني:
احًتافية الربامج السياسية  والتي نصت على:الفقرة السابعة من المحور الثاني  عرض وتحليل ومناقشة نتائج

  قناة الشركؽ نيوز. ُب
يبُت اختبار داللة تكرارات إجابات الفقرة السابعة من احملور الثا٘ب عند مستول داللة : (13جدول رقم )ال

 1كدرجة حرية  0.01
 فروض االختبار:

H0 0.01: ال توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة عند مستول معنوية 
H1 : 0.01ارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة عند مستول معنوية توجد فركؽ التكر 

 
 االخبارية احترافية البرامج

 السياسية في قناة الشروق نيوز.
 اختبار كاي تربيع النسبة المئوية تالتكرارا

 %68.2 223 نعم
 القيمة المعنوية القيمة المحسوبة لالختبار %31.8 104 ال

 0.000 43,306 %100 327 المجموع
  ''نعم''يتضح لنا اف غالبية اجمليبُت على االستبيانات ا١توزعة قد أجابوا بػػ  (13)من خبلؿ اٞتدكؿ          

كىذا ما يدؿ على اف ، من أفراد عينة الدراسة 223أم  %68.2 ػػػإلحًتافية القناة  الشركؽ نيوز بنسبة قدرت ب
يركا اف ىناؾ احًتافية ُب قناة الشركؽ نيوز كىم نفسهم من أجابو  رأم اغلب ا١تبحوثُت ُب العينة ٤تل الدراسة

باألغلبية علة عناصر اٞتاذبية ُب اٞتدكؿ أعبله كىذا ما يفسر حيازة العبارة موافق ُب أغلب العبارات بنسب مئوية 
يت سجلت كيرجع ذلك إٔب النسب ال، إلحًتافية قناة الشركؽ نيوز (ال)أجابت ب  %31.8إال أف نسبة  عالية.

                                                           
 .123، ص والمرجع نفس، هنود القادرم عيسى - 1



   عرض و تحليل معطيات الفرضيات                                                          الميداني الفصل  
 

   
215 

ُب اٞتدكؿ أعبله على معارعتهم على اللغة كطريقة اٟتوار اٟتيز الزمٍت ا١تخدصص لربامج اليت تعرض القضايا 
كىذا بسبب كجود كتعدد ا٠تيارات اإلعبلمية كالتكنولوجية لئلطبلع على ا٠ترب خاصة القنوات األجنبية ، السياسية

لكن عندصر ، ل الشبكي اليت تتيح ا١تعلومة بشىت األشكاؿالعا١تية مثل اٞتزيرة كيب يب سي  أك مندصات التواص
ا١تقارنة بُت قناة الشركؽ نيوز كالقنوات اإلخبارية االعا١تية يرجح الكفة ٢تذه الفئة على عدـ احًتافية القناة. كقد 

ى قناة إلحًتافية قناة الشركؽ ٣تموعة من التعديبلت اليت ٯتكن إدخاؿ عل (ال)إقًتحت ىذه الفئة اليت أجابت ب 
شكل البرامج واالخرى  ومحتوى الشركؽ نيوز ك٘تثلت حسب تدصنيف االجابات غلى فئات خاصة بتعديبلت 

التعديل الشكلي: كىي تكوين الدصحفيُت ا١تذيعُت لؤلخبار السياسية ألهنا أىم األخبار ُب  :ومضمون البرامج
ككذلك اإلختيار  ،باستقرار الوطن كاجملتمع ىذه الفًتة اليت ٘تر هبا اٞتزائر كذات كزف إعبلمي من شأنو أف ٯتس

ككاف التاكيد على استعماؿ التكنولوجيات اٟتديثة با١توازات مع القناة ، بكل عناية ا١تستضافُت ُب الربامج السياسية
الفضائية مثل الدصفحات الرٝتة عبلر مواقع التواصل اإلجتماعي اليت ال تعرض إعبلنات عن كإشهارات عن برا٣تها 

كوهنم طلبة قد تكوف ٢تم ارتباطات كثَتة خارج ا١تنزؿ ما ٯتكنهم من ،  ا نفس البث التلفزيو٘ب ُب كل الربامجفقط إ٪ت
ركزت أغلب اإلجبات على طلب  :مضمون البرامجٍب  يأٌب التعديل ُب ، متابعة القناة عرب األنًتنيت أكال بأكؿ

كاٞتانب السليب للنظاـ. كىذا ما فسر النسب ، دخاصة قضايا الفسا، طرح ا١تواعيع بكل مدصداقية كشفافية أكثر
 ذبية اليت طلب رأم العينة حو٢تا.ا١تئوية اليت خدصت عبارة معارض ُب السؤاؿ السابق عن عناصر اٞتا

 تلدراسة داللة إحدصائية للفركؽ التكرارا 2من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله يتضح لنا اف القيمة االحتمالية الختبار كا
ككذلك القيمة اٞتدكلية لبلختبار كام تربيع للفقرة السابعة من احملور  0.000تساكم  إذ أهنا 0.01اصغر من 

أم اف القيمة اٞتدكلية اصغر  6.63أهنا تساكم ٧تد  0.01كمستول معنوية يساكم  1الثا٘ب عند درجة حرية 
 كلذلك فاف الباحث يتخذ القرار التإب: 43.306من القيمة احملسوبة 

نقبل بالفرض البديل القائل:  فركؽ التكرارات ا٠تاصة با١تبحوثُت ذات داللة إحدصائية ُب نرفض الفرض الدصفرم ك 
فالرلبة ُب ا١تستويات ، .يرجع ذلك إٔب ا١تستول العلمي للعينة0.01اإلجابات على الفقرة عند مستول معنوية 

مونا عكس طلبة الدكتوراه األكٔب من التعليم اٞتامعي قد ال يدركوف معٌت اإلحًتافية فيعرض ا٠ترب شكبل كمض
كلديهم من الزاد ا١تعرُب ما يعريهم  كا١تاستَت الذين لديهم رؤية عميقة للمادة اإلعبلمية السياسية بكل أطرىا.

  القدرة على التفكَت كالتحليل كالتمييز.
 ة الشروقاحترافية البرامج السياسية في قنامن خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة يؤكدكف على 

ىذا إٔب منهج القناة ُب حد ذاتو الذم يركز على تقدٙب الربامج السياسية باحًتافية كنشاىد ذلك ُب  كيرجعنيوز 
اإلمكانيات اللوجيستية اليت توفرىا قناة الشركؽ نيوز من أجل الظهور بأهبى حلة سواء من خبلؿ الديكور ا٠تاص 

الدصحفيُت ُب الساحة احمللية كتوفر قناة الشركؽ نيوز عرب  أك من حيث جلب أحسن كاألستوديو وىات طبالببل
سلطة أف أثنت  2017كامل أقرار الًتاب الوطٍت مراسلوف ١تتابعة كل صغَتة ككبَتة ُب الوطن كقد سبق ُب سنة 
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على الدكر الذم لعبتو قناة الشركؽ نيوز ُب بثها للربامج  زواوي بن حماديبرئاسة  السمعي البصري ضبط
جاء ىذا ُب زيارة رئيس سلرة السمعي البدصرم ١تقر القناة من أجل ، آنذاؾ باحًتافية كللحملة االنتخابيةالسياسية 

ٓب تقف قناة الشركؽ نيوز عند ىذا اٟتد ، هتنئة القناة على العمل الدصحفي اٞتبار الذم تبذلو ُب الساحة الوطنية
حيث رافقت الشعب اٞتزائرم طيلة  2019ُب سنة  بل أعادت الكرة كذلك ُب الفًتة اليت عرفت باٟتراؾ اٞتزائرم

كعاٞتت الفًتة السياسية كالزالت على نفس ا١تنواؿ بالرغم من كفاة ، خرجات اٟتشود الكبَتة اليت شهدهتا اٞتزائر
 . رئيسها علي فوعيل رٛتو اهلل

          ليت ندصت كاصحة الفرعية األكٔب  إلثباتمن خبلؿ ىذه االختبارات على فقرات احملور الثا٘ب كذلك 
نيوز ُب تشكيل الرأم العاـ لدل الشباب من خبلؿ أساليب العرض كاٟتوار   سا٫تت برامج قناة الشركؽ''على: 

" كإلثبات صحة الفرعية من عدمها  خاصة ُب الربامج اٟتوارية كاللغة ا١تستعملة ُب ا١تناقشات اٟتادة ا١تعركعة.
 لدينا:

ات احملور الثا٘ب تبُت للباحث اف العينة ا١تختارة من ا١تبحوثُت أثبتت اف قناة من خبلؿ إجراء اختبارات على فقر 
الشركؽ نيوز سا٫تت بتشكيل اإتاىات سياسية لدل الشباب من خبلؿ مراعاة أساليب العرض كاٟتوار كاللغة 

اف قناة الشركؽ ا١تستعملة كذلك ُب ا١تناقشات اٟتادة ا١تعركعة كما انو كاف ىناؾ اتفاؽ لدل اغلب ا١تبحوثُت 
كما اثبت ذلك ىو فركؽ التكرارات ، نيوز تتمتع باالحًتافية ُب عرض ا١تواعيع السياسة خبلؿ برا٣تها ا١تعركعة

( ُب إجراء اختبارات الداللة اإلحدصائية للفركؽ 0.01الدالة إحدصائية )معنويا( كبداللة إحدصائية مرتفعة جدا )
كىذا ما يدؿ ، ستدالٕب كاحد أدكاتو ا١تتمثلة ُب اختبار كام تربيعالتكرارات من خبلؿ االستعانة باإلحدصاء اال

 على صحة الفرعية اٞتزئية األكٔب كبداللة إحدصائية قوية جدا.
مساىمة قناة الشروق نيوز  والتي نصت على: ثانيا: عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى

خالل أساليب العرض والحوار واللغة المستعملة في  الرأي العام لدى الشباب من اتجاىات في تشكيل
 لحوارية.اإلخبارية خاصة ا المناقشات المعروضة في البرامج 

من خبلؿ ما سبق تبُت أف مسا٫تة قناة الشركؽ نيوز ُب تشكيل الرأم العاـ لدل الشباب بنسبة كبَتة  االستنتاج:
اٟتوارية  اإلخبارية خاصة ناقشات ا١تعركعة ُب الربامجمن خبلؿ أساليب العرض كاٟتوار كاللغة ا١تستعملة ُب ا١ت

رجع ىذا إٔب اىتماـ قناة الشركؽ نيوز بكل القضايا السياسية كٗتدصيص ٢تا اٞتزء األكرب ُب عمليات البث اليت يك 
ا تعرض ٞتمهور ا١تشاىدين مراعية بذلك أساليب اٟتوار كالٌلغة اليت تستعمل ُب ا١تناقشات اٟتادة اليت يتم عرعه

ىذا كتلعب كسائل اإلعبلـ دكر كبَت جدا ُب تشكيل الرأم العاـ لدل اٞتمهور خاصة ، خاصة ُب الربامج اٟتوارية
الشباب منهم الرلبة اٞتامعيُت الذين يشاىدكف القنوات الفضائية لتشكيل أرائهم السياسية من خبلؿ تلك الربامج 

رب شاشتها التلفزيونية الربامج اٟتوارية اليت هتتم بالشأف اٟتوارية ا١تتتالية خاصة كأف قناة الشركؽ نيوز تبث ع
فإف اإلتدصاؿ باختبلؼ أنواعو  الدكتور فيصل غرايبةكُب ىذا الدصدد يقوؿ ، السياسي الوطٍت بشكل يومي
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كمستوياتو يقـو بدكر أساسي ُب عملية نشوء الرأم العاـ كتكونو حيث تقـو كسائل اإلعبلـ بدكر رئيسي ُب التأثَت 
الرأم العاـ كاإلعبلء من شأف القضايا كالشخدصيات اليت يسلط الضوء عليها كمن ٍب يتغَت الرأم العاـ ٨تو على 

كما أف اجملتمعات اليت تؤمن بسلرة الشعب ٖتتاج ١تعلومات صحيحة عن الشؤكف العامة لتيعُت ،  1كجهة أخرل
ات السياسية كاالجتماعية ا١تختلفة كىو ما ا١تواطن فيها ٔتمارسة حقو ُب االنتخاب كالتدصويت كا١تشاركة بالعملي

ٯتكن من انبثاؽ رأم عاـ مستنَت كيدفع ا١تواطن عامة كالرالب اٞتامعي خاصة ليبحث عن اٟتقيقة من خبلؿ 
كلعل من ا١تؤكد أف ٣تاؿ السمعي البدصرم يقـو بأدكار مهمة جدا خاصة من ناحية تشكيل ، كسائل اإلعبلـ

عليو ُب أراء أغلب أفراد العينة حيث تكمن قوتو ُب الوصوؿ إٔب أكرب عدد ٦تكن  كىذا ما ًب الوقوؼ اإلٕتاىات 
كاالجتماعية على ٚتهور ا١تشاىدين كقد  من البشر كالتأثَت فيها كيًتؾ بدصماتو الفكرية كالسياسية كاالقتدصادية

ى تشكيل ثقافات جديدة ساعدت التقنيات التكنولوجية اٟتديثة ا١تستعملة ُب ٣تاؿ اإلعبلـ ُب تأثَت الدصحافة عل
التلفزيون والتنشئة ُب دراستها  الدكتورة وليدة حداديكبكفاءة عالية كسرعة رىيبة جدا كُب ىذا الدصدد اقًتحت 

إٔب االستفادة من تكنولوجيات اإلتدصاؿ خاصة األقمار الدصناعية لتجديد شكل كمضموف الربامج  السياسية
 ةاٞتزائريلقناة الشركؽ نيوز كالذم من شأنو ٖتقيق الدكر اإل٬تايب  ،2اإلخبارية للتأثَت ُب إتاىات ا١تشاىدين

خدصوصا ُب التنشئة السياسية للمشاىدين ىذا ما ١تسناه ُب أراء أغلب أفراد العينة حوؿ ما ١تسوه ُب الدكر الذم 
 تؤديو قناة الشركؽ نيوز.

 ى مسا٫تة قناة الشركؽ نيوز ُب تشكيلمن خبلؿ النتائج ا١تتوصل إليها ًب إثبات الفرعية أعبله كاليت تنص عل
كذا شكل   كاٟتوار كالل غة ا١تستعملة كالتقدٙب من خبلؿ أساليب العرض رلبة اٞتامعيُتالرأم العاـ لدل ال إتاىات

كمضموف الربامج اإلخبارية كا١تدة الزمنية فيررح ا١تواعيع السياسية كالتماس ا١تدصداقية كالشفافية ُب احملتول ُب 
كمنو يتبُت لنا أف قناة الشركؽ نيوز كمن خبلؿ النتائج ، اٟتوارية نشرات اإلخبار كالربامج  خاصةاإلخبارية الربامج  

كقد   ىذا، استمالة رأم عاـ الرلبة اٞتزائريُت عينة الدراسة ا١تتوصل إليها بعد قراءة كٖتليل اٞتداكؿ تساىم فعليا 
فيما ٮتص عناصر اٞتاذية اليت استدعت متابعة قناة الشركؽ  كانت كل إجابات ا١تبحوثُت إجابية أكثر منها سلبية

نستخلص ىنا أف قناة الشركؽ نيوز تراعي ُب سياستها الربا٣تية ىذه اٞتزئيات ك ، نيوز بربا٣تها اإلخبارية السياسية
  ارية اٞتزائريةك٘تيز التغرية اإلخبارية عن نظَتاهتا من القنوات اإلخب اليت تتمثل ُب أساليب العرض كالٌلغة كاٟتوار

كبالتإب كحسب النتائج ، كقد ًب تأكيد ذلك من خبلؿ سرب آراء العينة ٤تل الدراسة ُب أ٪تاط مشاىدهتم للقناة
كىو ، تقدٙب صور إ٬تابية كتوصيل ا١تعلومات بشكل كاعح إٔب اٞتمهور ا١تتوصل إليها استراعت قناة الشركؽ نيوز

موافق باإلٚتاع للررؽ اليت تتم عربىا معاٞتة كبث الربامج اٟتوارية  األمر الذم ساعدىا على تشكيل ٚتهور كاسع
منها خاصة من طرؼ فئة الرلبة اٞتامعيُت  كىذا راجع إٔب تعود ا١تشاىد أك اٞتمهور اٞتزائرم ُب كقت سابق 

                                                           
، أفريل http://alrai.com/article/781393.html ،دور الفضائيات في تشكيل اإلتجاىات السياسية للنقاباتفيدصل غرايبة،  - 1

2016. 
 .68، ص2017، 1ط سامة للنشر، عماف، األردف،أدار  ،دراسة ميدانية التلفزيون والتنشئة السياسية،كليدة حدادم،  - 2
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كعلى ما  بالتحكم فيما يشاىده سواء من طرؼ القنوات العمومية أك القنوات الفضائية ا٠تاصة عرب التضييق عليها
كقد اتضح لنا جليا اىتماـ قناة ، تبثو كبالتإب حدصر تفكَت ا١تشاىد ُب ٘تديح كل ما يرعى السلرة اٟتاكمة

كىذا النوع من من الشركؽ نيوز ّتمهورىا حيث تسعى إٔب ٘تكُت ا١تتفرج ٔتشاىدة ىذه الربامج التلفزيونية اٟتوارية 
يتمكن الناس ٔتشاىدهتا كىو أمر جيد ٭تسب للقناة ُب حد ذاهتا حىت الربامج يعد جديد عهد باإلعبلـ اٞتزائرم 

كبالتإب تأٌب قيمة كأ٫تية قناة الشركؽ لدل ، كىو ما القى استحساف أفراد العينة بعد ما ٖتدصلنا عليو من نتائج
       لرلبةتستميل اٞتمهور إليها كباألخص فئة اا١تشاىد اٞتزائرم من خبلؿ الًتكيز على ىذه النقاط ا٢تامة اليت 

على أعلى نسب مشاىدات خاصة مع ما تعيشو اٞتزائر ُب الشأف  قناة الشركؽ نيوز ُب اآلكنة األخَت كتستحوذ
كتغَت النظاـ السابق كقضايا الفساد ا١تتنوعة كغَتىا من  2018مثل اٟتراؾ الشعيب كاإلنتفاعة سنة السياسي 

كيأٌب اىتماـ الرلبة اٞتامعيُت لكوهنم أعجبوا بالررؽ اليت ، األحداث ا١تتوإب اليت فجرت الرأم العاـ إتاىها
عن األحداث  تراعيها قناة الشركؽ سواء من ناحية أساليب العرض كاللغة ا١تستعملة أك لغة اٟتوار ُب التعبَت 

أك من حيث دقة اختيار الشخدصيات أك ما يسمى با١تستضافُت ُب مناقشة األحداث السياسية كالقضايا السياسية 
ُب دراستها  طوني مخايل  جوسلين نادر الدكتورالوقائع كالقضايا السياسية الوطنية ا٢تامة كُب ىذا الدصدد يقوؿ ك 

بأف الضيف ُب التلفزيوف ليس فقط ليقوؿ شيئا ما إ٪تا  برصد البرامج الحوارية في المحطات التلفزيونيةا١تعنونة 
كُب ىذا السياؽ ، يأٌب الضيف ليقدـ صورة عن نفسو من خبلؿ بياربورديوكما يقوؿ ك ، 1أيضا ليشاىد كليدرؾ

بأف اٞتمهور انتقل من ٚتهور مشاىد إٔب ٚتهور مشارؾ كليس  حوؿ الربامج اٟتوارية  يؤكد الباحثاف ُب دراستهما
موجودا ُب األستوديو كىو الررؼ الثالث ُب اٟتوار ُب مواقع عديدة تشَت احملاكر أك الضيف إليو كيعلمو بذلك أنو 

عر معو كهبذا ٭تب الرأم العاـ أف يشاىد كأف يفهم ا١تعٌت فالضيف ُب توجهو إٔب احملاكر ُب ىذه اٟتالة يتوجو حا
كمنو ، إذا إٔب ا١تتلقي بشكل أساسي ليقنعو كيؤثر فيو كىو حاؿ الضيوؼ الذين يتم اختيارىم ُب قناة الشركؽ نيوز

رأم العاـ لدل الشباب من خبلؿ مراعاة اٞتوانب ا١تهمة ُب نتأكد بأف لقناة الشركؽ نيوز تأثَت كبَت ُب تشكيل ال
 البث التلفزيو٘ب كا١تتمثلة ُب اللغة كاٟتوار كالعرض خاصة ُب النقاشات اٟتادة اليت تعرعها عرب شاشتها.

ُب تشكيل الرأم العاـ لدل الشباب من « الشركؽ نيوز»سا٫تت برامج قناة  :ملخص نتائج الفرضية األولى
 ُب الربامج اٟتوارية. ةا١تعركعة خاصالعرض كاٟتوار كاللغة ا١تستعملة ُب ا١تناقشات اٟتادة  خبلؿ أساليب

 كاف حجم التعرض لقناة الشركؽ نيوز كبَتا من ساعتُت فأكثر. -
 تشاىد عينة الدراسة برامج قناة الشركؽ نيوز مع العائلة. -
رية كتليها النشرات اإلخبارية بنسب متقاربة جدا أفضل الربامج اإلخبارية ُب قناة الشركؽ نيوز ىي الربامج اٟتوا -

 بدصفة دائمة.
 دكافع مشاىدة عينة الدراسة لربامج قناة الشركؽ نيوز ىو التحدصيل السياسي. -

                                                           
 .35ص ،2015، مهارات، فلسرُت، رصد البرامج الحوارية في المحطات التلفزيونية ميخايل، طو٘بجوسلُت نادر ك  - 1
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إتاه عينة الدراسة حياؿ عناصر اٞتاذبية اليت توظفها قناة الشركؽ نيوز ُب برا٣تها كاف إتاىا موافقا إ٬تابيا  -
مواعيد إذاعة ، شكل كمضموف الربامج اليت تتناكؿ القضية ٤تل اىتماـ عينة الدراسة، طريقة اٟتوار :تعلقت ب

، اللغة ا١تستخدمة من طرؼ مقدـ الربنامج، طريقة تقدٙب الربنامج ا١تفضل الذم يتناكؿ القضية، الربنامج ا١تفضل
ا١تدصداقية كالشفافية ُب طرح ، قناة٘تيز التغرية اإلخبارية لربامج ال، تناسب حجم ا١توعوع مع ا١تدة الزمنية للربنامج

 دقة اختيار ا١تستضافُت ُب مناقشة القضايا السياسية الراىنة.، القضايا السياسية ٤تل اىتماـ عينة الدراسة
 إتاه عينة الدراسة إ٬تايب حياؿ احًتافية القناة اإلخبارية الشركؽ نيوز. -

ُب تشكيل الرأم « الشركؽ نيوز»ا٫تت برامج قناة س: كٔب كتتحققكمن خبلؿ النتائج أعبله تتأكد الفرعية األ
ُب  ةا١تعركعة خاصالعاـ لدل الشباب من خبلؿ أساليب العرض كاٟتوار كاللغة ا١تستعملة ُب ا١تناقشات اٟتادة 

 الربامج اٟتوارية.
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 والثالثة: عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية .2
تتناكؿ القضايا الوطنية الداخلية بنفس درجة ، تول الربامج السياسية اليت تتعرض ٢تا٤ت يبُت (:14الجدول رقم )

 اىتمامك بداللة اٞتنس كا١تستول الدراسي.
 فروض االختبار: 

H0 ال توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة بداللة اٞتنس كا١تستول التعليمي عند :
 0.01مستول معنوية 

H1 : توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة بداللة اٞتنس كا١تستول التعليمي عند
 0.01مستول معنوية 

تتناول ، محتوى البرامج السياسية التي تتعرض لها دراسة الداللة اإلحصائية لفروق التكرارات للفقرة
عن طريق اختبار كاي ، نس والمستوى الدراسيالقضايا الوطنية الداخلية بنفس درجة اىتمامك بداللة الج

 0.01تربيع عند مستوى داللة 
ودرجة  0.001اختبار داللة تكرارات اإلجابات على الفقرة األولى من المحور الثالث عند مستوى داللة 

 1حرية 

 
 
 

 الجنس
 والمستوى الدراسي

تتناول القضايا الوطنية ، محتوى البرامج السياسية التي تتعرض لها
 لداخلية بنفس درجة اىتمامكا

 اختبار كاي تربيع

قيمة  المجموع ال نعم
 االختبار

الداللة 
النسبة  التكرارات المعنوية

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
 0.0065 9.957 %100 204 %39.2 80 %60.8 124 ذكر الجنس

 %100 123 %44.7 55 %55.3 68 أنثى
المستوى 
 الدراسي

 0.0012 8.7891 %100 108 %52.8 57 %47.2 51 ليسانس
 %100 171 %35.7 61 %64.3 110 ماستر
 %100 48 %35.4 17 %64.6 31 دكتورة

ا١تواعيع  ا١تتعلقة بالقضايا  أف عرض أغلب أفراد العينة يؤكدكف على أف (14)تفدصح نتائج اٞتدكؿ          
بنسبة قدرت  نعم()باختيار    كبالتإب كاف إتاىهم إجايب  اىتماماهتم السياسية كوافق تتنة السياسية الراى

 (ال)كقدرت نسبة اإلجابة ب ، % 55.31كنسبة اإلناث  % 60.8حيث بلغت نسبة الذكور  61.47%ػػب
 (%44.7، %39.2حسب متغَت النوع كالتإب على التوإب )

تتناكؿ القضايا الوطنية الداخلية بنفس ، لربامج  السياسية اليت تتعرض ٢تاابُت عبارة إذف عند حساب العبلقة 
 0.0065عند مستول داللة  9.957ىي  2ك متغَت اٞتنس على قيمة حسابية الختبار كادرجة اىتمامك 
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.كتدؿ على أنو ىناؾ فركؽ ذات داللة إحدصائية بُت الذكور 9.21كلدينا القيمة اٞتدكلية تساكم  1كدرجة حرية 
 فكانت نسبة الذكور أكثر من اإلناث.، كاإلناث  بالرغم من أف األغلبية من كبل اٞتنسُت كافقت على العبارة

حسب ا١تستول التعليمي اٞتامعي ليسانس ماستَت كدكتوراه  عينة الدراسة  رلبةالكما كقد قدرت نسب إجابة 
أم اإلٕتاه  (ال)كحوؿ العبارة ، (%64.4، %64.3، %47.2على الًتتيب كاآلٌب )  (نعم)حوؿ العبارة 

 (. %35.4، %35.7، % 52.8السليب بالنسب التالية على التوإب )
أف قيمة ، دكتوراه، ماستَت، بداللة ا١تستويات التعليمية  ليسانس2كقد دؿ حساب معامل فركؽ التكرارات كا

ينا القيمة اٞتدكلية كلد 2كدرجة حرية  0.0012عند مستول داللة  8.78911االختبار اٟتسابية تساكل 
فإنو توجد فركؽ ذات  كُب كلتا اٟتالتُت لدينا القيمة اٞتدكلية اصغر من القيمة احملسوبة لذلك، 9.21تساكم 

 داللة احدصائية بداللة ا١تستول التعليمي.
اىتماـ  ف الربامج اإلخبارية تتناكؿ القضايا لسياسية الراىنة بنفس مستولأإذف إتاه عينة الدراسة ٨تو         

كىذا يدؿ على اىتماـ ، فقد كانت  اإلجابات الغالبة عربت عن ىذا اإلٕتاه ب نعم، العينة كاف إٕتاىا إ٬تابيا
القناة بتفضيبلت اٞتمهور حيث تتفق فرعية نظرية األجندة مع نتائج الدراسة أف األفراد الذين يتعرعوف بشكل 

كتلتقي نظرية اإلعتماد ، من الذين يتعرعوف لوسيلة أخرل أكرب لوسيلة معينة يعكسوف أجندة ىذه الوسيلة أكثر
على كسائل اإلعبلـ ُب نفس النقرة كوف اإلعتماد على كسيلة إعبلمية معينة يشكل أجندة  إخبارية يهتم هبا 

 اٞتمهور ا١تتابع ٢تا. 
اليت تعيشها الببلد ُب  للمواعيع كالقضايا الوطنية السياسية نيوز معاٞتة قناة الشركؽأف ىذا إٔب الباحثة  تيرجع

حيث ترافق قناة  2018الذم يتزامن كا١تدة الزمنية اليت أجريت فيها الدراسة ا١تيدا٘ب بداية من سنة  الوقت األخَت
كأىم قضية كانت بارزة على الساحة   للحراؾ الشعيب اٞتزائرم ة الفعلي البدايةالشركؽ نيوز الوعع السياسي منذ 

خدصدصت ىذه  ْتيث، الفساد  كغَتىا من القضايا اليت ستوعح ُب األسئلة البلحقةالسياسية كاإلعبلمية ككشف 
ساعة هتتم فقط بالشأف الوطٍت  24/24ٚتلة من الربامج السياسية على مدار  (قناة الشركؽ نيوز) األخَتة

فقد مرتبة ٚتلة من ا١تواعيع حسب أجندهتا اإلعبلمية من جهة كإىتمامات اٞتمهور من جهة أخرل  السياسي
 كعحت نظرية األجندة كيف تعمل كسائل اإلعبلـ كذلك من خبلؿ عبلقة ترابرية طردية .

أف   نظريات اإلعالم وتطبيقاتها العربيةحوؿ   عاطف عدلي العبد ونهى عاطف العبدفقد كرد ُب كتاب 
كبذلك ٮتتار ، دائمكسائل اإلعبلـ ليس ٢تا القدرة على طرح كافة القضايا ا١ترركحة ُب اجملتمع كتقدٯتها بشكل 

كعن طريق ىذا الًتكيز من كسائل اإلعبلـ يتم جذب انتباه اٞتمهور بشكل ، القائم باإلتدصاؿ بعضها لَتكز عليها
٢تذا فإف ، 1كيهمل القضايا اليت قامت كسائل اإلعبلـ بتهميشها، فتدصبح القضايا األكثر أ٫تية بالنسبة لو، تدر٬تي

  ألهنا تركز على عدد ٤تدكد من القضايا. خاصة مع ٦تيزات اٞتهاز التلفزيو٘بنتائج ىذا النوع من الدراسات أدؽ 

                                                           
 .330ص ،المرجع نفسوهنى عاطف العبد كعدٔب عاطف العبد،  - 1
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للتلفزيوف أ٫تية كبَتة ١تا يتمتع بو من قدرة كبَتة على ترتيب أكلويات اٞتمهور حيث أف تقدٙب نشراتو كبرا٣تو إذ 
٦تا يساعد ُب ، تولاإلخبارية بالدصوت كالدصورة كالنقل اٟتي لؤلحداث كلها عوامل تساعد على فهم كتذكر احمل

ترسخها كزيادة اىتماـ الفرد هبا فتًتتب أكلوياتو ُب ا١تواعيع ا١ترركحة خاصة السياسية. كُب ىذه النقرة تشًتؾ 
 نظرية األجندة مع نتائج الدراسة إف تعترب نظرية األجندة على أهنا كظيفة كتأثَتا.

لة إال أنو كجب اإلشارة إليها ُب ظل التزاحم بُت قلي، أسفرت النتائج التفدصيلية كذلك عن إتاىات سلبية كقد 
كيرجع ذلك إٔب اختبلؼ السمات الدٯتوغرافية ، كسائل اإلعبلـ لتحقيق التأثَت على متابعيها كاٟتيازة على الريادة

ككذا طلبة ليسانس ليسوا مثل الدكتوراه أك ، ، فاىتمامات الذكور ليس كاإلناث، من نوع كسن كمستول دراسي
كما أف الشباب ،  ْتيث تلعب ا١تستويات العلمية دكرا كبَتا ُب اختيارات كانتقاءات ا١تواعيع السياسية، ا١تاستَت

سنة كغالبا ما يكوف مستواىم ليسانس كماستَت  ليست لديهم اختيارات كاعحة كثابتة  25اليافعُت األصغر من 
عوامل أخرل توجو أفكاره إٔب ٪تط معُت  فيما ٮتص اىتمامهم السياسي الذم يكوف ُب أغلب األحياف ٖتت تأثَت

 من ا١تواعيع  مثل األسرة كالزمبلء كحىت اإلنتماءات الربلبية.
قامت قناة الشركؽ اإلخبارية من عرض ا١تواعيع ا١تتعلقة بالقضايا السياسية  لعبارة: (الػػػػ)كقد أجاب الذين عربكا ب

أف أغلبهم أراد الًتكيز على كشف التاـ ١تختلف  ،احمللي -عينة الدراسة-اٞتمهور  اىتماماتالوطنية حسب 
كىي إحدل القضايا اليت يراىا عينة البحث ، قضايا الفساد  لعناصر النظاـ السابق من الرئيس إٔب أعضاء الرب١تاف

 ك٬تدر اإلشارة إٔب أف اإلستمارة، على أهنا أحد اأكثر القضايا اليت تثَت اىتماماهتم اٟتالية -ال–جمليبوف بالسلب 
كما جاءت قضية اللغة األمازيغية  ،  كزعت قبل إذاع احملاكمات ١تتهمُت بالفساد من النظاـ السابق على ا١تباشر

كلغة رٝتية أهنا إحدل القضايا اليت غيب فيها الرأم العاـ ألف الوعع اٟتقيقي رافض ٢تا باألغلبية أـ قناة الشركؽ 
كما ٬تدر اإلشارة إٔب كجود العديد من الوسائل . نيوز عربت عن ا١توعوع ب تقبلها من طرؼ اٞتزائريُت

تعبَت كعع األجندة عرب ب دانيال وريسيكتلتقي مع ما أشار إليو ، اإلعبلمية خاصة ُب خضم الترور التكنولوجي
فعرض بعض القضايا ُب التلفزيوف كخاصة القنوات ، intermedia agenda settingكسائل إعبلـ كسيرة 

 .1وعع أجندة عرب كسائل اإلعبلـ الوسيرة من بينها كسائل التواصل اإلجتماعيا١تتخدصدصة يكوف نتيجة ل
 
 

                                                           
1
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 أىم القضايا التي تهم المبحوث.والتي نصت على: الفقرة الثالثة  عرض وتحليل ومناقشة نتائج
 0.01معنوية  اختبار داللة تكرارات اإلجابات على الفقرة الثالثة من احملور الثالث عند مستول يبُت(: 15الجدول رقم )

 فروض االختبار:
H0 0.01: ال توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة عند مستول معنوية 
H1 : 0.01توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة عند مستول معنوية 

أي من ىذه القضايا الوطنية التي يهمك أن تحصل على 
ا من خالل مشاىدتك ألحد برامج قناة الشروق معلومات عنه

 نيوز

 اختبار كاي تربيع الجنس والمستوى الدراسي
 المستوى الدراسي الجنس

المستوى  الجنس دكتورة ماستر ليسانس أنثى ذكر
 % ت % ت % ت % ت % ت الدراسي

 73.404 %10.4 5 %30 51 %15.3 16 12.2 15 28.4 58 سيالفساد السيا
 

72.929 
 %14.6 7 %14.7 25 %9.5 10 %21.1 26 %7.8 16 2019 االنتخابات الرئاسية 

 %29.2 14 %8.2 14 %17.1 18 %17.1 21 %12.3 25 الحراك الشعبي
 %0 0 %8.2 14 %0 0 %3.3 4 %5 10 العالقات الجزائرية الفرنسية

 %12.5 6 %3.5 6 %9.5 10 %17.9 22 %0 0 2019 ةالحكومة المؤقت تقرارا
 %20.8 10 %3.5 6 %10.5 11 %8.9 11 %7.8 16 االختالسات المالية
 %0 0 %8.8 15 %16.2 17 %5.7 7 12.25% 25 والتعليم برامج وزارة التربية 

 %4.2 2 %8.8 15 %9.5 10 %4.1 5 %10.7 22 التحقيق حول مصادر أموال رجال األعمال في الجزائر
 %8.4 4 %8.2 14 %12.4 13 %9.7 12 %9.3 19 في الجزائر  رقضايا األمن واالستقرا

 %0 0 %5.8 10 %2.9 3 %0 0 %6.4 13 محاكمة الوزراء ورجال السياسة
 %100 48 %100 170 %100 105 %100 123 %100 204 المجموع
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حسب النوع  قضية  إختارت عينة الدراسة(  توعح أنو 15تضمنة ُب اٞتدكؿ)من خبلؿ النتائج  ا١ت         
 على أف تقدر نسبة القضية لدل، من الذكور %28.43السياسي بالنسبة للنوع: بنسبة الفساد 

كالدكتوراه  أما بالنسبة للمستول اٞتامعي فقد قدرت نسبتها لدل طلبة ليسانس ماستَت، %12.19اإلناث
نتخابات الرئاسية جاءت قضية اإل(. ك %12.5، %29.82، %14.81بالنسب التالية على التوإب )

( أما كفق ا١تستول  %21.14، %7.84بالنسبة للنوع ذكور كإناث بالنسب التالية على التوإب )  2019
، %14.62، %9.26ليسانس ماستَت دكتوراه فقد جاءت النسب كالتإب على الًتتيب ) الدراسي اٞتامعي 

إناث بالنسب التالية على التوإب ذكور ك  :جاءت قضية اٟتراؾ الشعيب بالنسبة للنوعٍب  (.14.58%
، %16.67( أما حسب ا١تستول اٞتامعي فقد النسب كالتإب على الًتتيب )17.07%، 12.25%)

جاءت قضية العبلقات اٞتزائرية الفرنسية بالنسبة للنوع ذكور كإناث بالنسب التالية ك  (.8.19%29.17%
فقد كانت النسب كالتإب على الًتتيب  أما حسب ا١تستول الدراسي، (%3.25، %4.90على الًتتيب )

اإلناث ك الذكور   :بالنسبة للنوع 2019جاءت قضية قرارات اٟتكومة ا١تؤقتة ٍب  (.0%، 8.19%، 0%)
أما بالنسبة للمستول التعليمي فكانت النسب  حسب طلبة ، (%17.89، %0كالتإب على الًتتيب ) 

جاءت قضية اإلختبلسات ك  (.%12.5، %3.51، %9.26ا١تاستَت ك كالدكتوراه على الًتتيب )، ليسانس
أما حسب ، (%8.94، %7.84ا١تالية بالنسبة إلختيارت النوع ذكور كإناث بالنسب التالية على الًتتيب )

جاءت . ٍب (%20.83، %3.51، %10.18ا١تستول الدراسي فكانت النسب على الًتتيب كاآلٌب) 
 % 12.25إلختيارات النوع ذكور ك إناث على التوإب ) قضية برامج كزارة الًتبية كالتعليم بالنسبة

  %3.51، %10.18(.أما بالنسبة للمستول اٞتامعي فكانت النسب على الًتتيب كاآلٌب )5.69%,
جاءت قضية التحقيق حوؿ مدصادر أمواؿ رجاؿ األعماؿ ُب اٞتزائر  حسب النوع ذكور كإناث ك  (.20.83%

أما حسب ا١تستول الدراسي اٞتامعي فكانت النسب ، (%4.06، %10.78بالنسب التالية على الًتتيب) 
جاءت قضايا األمن كاإلستقرار ُب اٞتزائر حسب ٍب  (.%4.17، %8.77، %9.26على الًتتيب كاآلٌب)

( .أما حسب ا١تستول الدراسي ليسانس %9.76، %9.31النوع ذكور كإناث بالنسب التالية على الًتتيب )
جاءت قضية ٤تاكمة ك  (.%8.33، %8.19، %12.04لتالية على الًتتيب ) ماستَت دكتوراه بالنسب ا

أما بالنسبة للمستول الدراسي اٞتامعي ، (%0، %6.37الوزراء كرجاؿ األعماؿ بالنسبة للنوع ذكور كإناث )
 (.%0، %5.85، %2.78ليسانس ماستَت كدكتوراه بالنسب التالية على الًتتيب )

 أسفر عنها ٖتليل اٞتدكؿ فإف ىناؾ فركقا ذات داللة إحدصائية  بُت النوع ككذا إذف حسب النتائج اليت         
أم من ىذه القضايا الوطنية اليت   ة للفقر ًب اختبار عبلقة ارتباط بُت 2كايث عرب اختبار  ْت، ا١تستول الدراسي

ة اٞتنس بداللز يهمك أف ٖتدصل على معلومات عنها من خبلؿ مشاىدتك ألحد برامج قناة الشركؽ نيو
كدرجة  0.01عند مستول داللة  73.404إذ بلغت  قيمة حسابية الختبار كام تربيع ىي ، كا١تستول الدراسي
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إف ىناؾ فركؽ ذات داللة احدصائية  من حيث النوع  أم بُت  ، 21.67كلدينا القيمة اٞتدكلية تساكم  9حرية 
لنوع يتدخل ُب العبلقة بُت ا١تشاىدة كالًتكيز على اىتمامات الذكور كاإلناث . كىذا إف دؿ فإف متغَت اٞتنس أك ا

فكل القضايا ا١تعركعة ُب اٞتدكؿ ، لكن عمن نراؽ أجندة قناة الشركؽ عقضية حسب اىتمامات كل نو 
أنثى( يتدخل ُب ميوالت ، عرعت بالفعل على الربامج اإلخبارية ُب قناة الشركؽ نيوز إال أف عامل النوع ) ذكر

كذلك بداللة ا١تستول التعليمي لذم يتعلق بكل من الذكور كاإلناث.كما يتدخل احمليط اكاىتمامات كل منهما.
كلدينا القيمة اٞتدكلية  9كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة  72.929لدينا قيمة االختبار اٟتسابية تساكل 

ذلك نرفض الفرض الدصفرم كُب كلتا اٟتالتُت لدينا القيمة اٞتدكلية اصغر من القيمة احملسوبة ل، 21.67تساكم 
توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة بداللة ا١تستول : كنقبل الفرض البديل القائل

ْتيث ، كيرجع ذلك إٔب أف ا١تستول التعليمي يتدخل ُب إهتمامات العينة، 0.01التعليمي عند مستول معنوية 
مستول كقد تفرض بعض التخدصدصات اإلىتماـ بقضايا معينة عن  يكوف الرصيد ا١تعرُب ٥تتلف من مستول إٔب

 كدائما تقع اىتماماهتم عمن اٟتيز اإلعبلمي الذم فرعتو قناة الشركؽ نيوز.، غَتىا
السمات الدٯتغرافية تتدخل ُب اىتمامات كاختيارات القضايا  من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف االستنتاج:

لكن عمن ما تعرعو القناة  ُب أجندهتا كما تبُت أف أكثر قضية ، الشركؽ  نيوز السياسية ا١تعركعة ُب برامج قناة
نالت أعلى تكرارات ىي قضية الفساد السياسي باختبلؼ ترتيبها حسب النوع لدل الذكر كاألنثى ككذا اختبلؼ 

ىذا  يرجع، يحسب متغَت السن كا١تستول الدراس بنسب متفاكتة، ا١تستول التعليمي اٞتامعي لدل عينة الدراسة
 كال زالت 2020كبداية  2019ـ إٔب سنة 2018ُب الفًتة الزمنية من  إٔب طبيعة ا١ترحلة اليت عاشتها اٞتزائر

مع الشعب كحىت أزمة  ُب الساحة السياسية الوطنية حيث شهدت تشنجات بُت األقراب السياسية   تبعاهتا 
كقد ركزت قناة الشركؽ نيوز ُب بثها على ىذه األكعاع  ،كا١تؤسسة العسكريةا١تدصداقية ُب تغرية كسائل اإلعبلـ 

كتقدٙب ، ىذه القضايا بتغريتها ا١تميزة حسب إجبات اللمبحوثُت ُب األسئلة السابقةكساعدت ُب كشف 
السياسية كأصبحوا على اطبلع ٔتا يدكر ُب  اليت ساعدت ٚتهور ا١تتفرجُت ُب إثراء معارفهم السياسيةا١تعلومات 

كما ٘تيزت الرب٣تة التلفزيونية ُب قناة الشركؽ نيوز ببث قضايا الفساد اليت أككلت ،  سة ككواليس الدكلةدىاليز السيا
تشر ُب دكاليب اٟتكم مع بث ٤تاكمات نالسابقُت ُب الدكلة اٞتزائرية مع تقدٙب أرقاـ رىيبة للفساد ا١ت للمسئولُت

يا العبلقات اٞتزائرية الفرنسية كقرارات اٟتكومة ا١تؤقتة ىؤالء على ا١تباشر من احملاكم العليا كركزت أيضا على قضا
بن صاّب ككلها قضايا كمواعيع مهمة للرأم العاـ اٞتزائرم سعت قناة الشركؽ نيوز ُب تقدٯتها  رعبد القادبرئاسة 

 الذين خاصة الرلبة اٞتامعيُت لب عدد كبَت من ا١تتفرجُت لقناة الشركؽ نيوزٞتكبثها للجمهور ٔتدصداقية كشفافية  
كلكن كل ا١تتغَتات ا٠تارجة عن نراؽ اإلعبلـ ا٠تاصة بالفركؽ الفردية ، كاف ٢تم دكر كبَت ُب تغيَت النظاـ السابق

اإلخباريات ُب دراستها حو  ىالة اسماعيل بغداديكتلتقي نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ، لكل مبحوث
ْتيث اكد نتائج ْتثها أف ىناؾ فركؽ ذات داللة ، 2009دراسة ميدانية سنة  العربية الواقع والطموح الفضائية
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إحدصائية بداللة النوع كا١تؤىل العلمي ُب ترتيب إىتمامات النخبة الذين يعتمدكف على القنوات اإلخبارية إلستقاء 
اتجاىات طلبة االعالم نحو . إال أف نتائج ىذه الدراسة تتعارض كالنتائج اليت توصلت إليها دراسة 1معلوماهتم

سالم نصر الدين لباحث الدكتور ل، لديهم قنوات الفضائية المتخصصة ودورىا في تنمية القدرات المعرفيةال
كتؤكد  .2كاليت أسفرت عن عدـ كجود فركؽ دالة احدصائيا بداللة النوع كا١تؤىل العلمي ـ.2015سنة  محمد

حيث أكلويات القضايا)ا١تستول يرتب أكلويات اٞتمهور من اإلعبلـ  ُب ىذا النراؽ على أف  نظرية األجندة
األكؿ( كمن حيث كجهة النظر كجزئيات القضايا)ا١تستول الثا٘ب(. كىي ٔتجموعها تؤكد بشكل يدصعب التشكيك 

كأف الناس عرب الزمن تتشرب ىذه ، أف اإلعبلـ ٭تدد األكلويات كيرسم الدصور الذىنية كيؤطر كجهات النظر، فيو
ذلك أف مدخل نظرية ترتيب ، أسَتا ٢تا ُب تفكَته كقراراتوكيدصبح كثَت منهم ، الرؤل بشكل كبَت

كما كرد ُب فركض ،  أصبح أحد مناىج دراسة الدٯتقراطية ُب اجملتمعات ا١تعاصرة Agenda Settingاألكلويات
كلما زاد تركيز  كسائل اإلعبلـ على قضية معينة كلما ساعد ذلك على أف تزداد أ٫تية ىذه نو   أنظرية األجندة 

كلكن من اٞتدير بالذكر أف األجندة اإلعبلمية ال تتفق بشكل كبَت مع مؤثرات العآب ، ة لدل اٞتمهورالقضي
. كىذا ما يفسر الفركؽ الدالة احدصائيا كفقا قضية ىامة كيهملوف قضية أخرل أقل أ٫تية افيمكن أف يربزك ، الواقعي

ج عن نراؽ األجندة اإلعبلمية لقناة الشركؽ للنوع كا١تستول الدراسي اٞتامعي ُب ترتيب قضاياىم اليت ال ٗتر 
 نيوز.

 

                                                           
 .192، صهذكر  مرجع سبقىالة اٝتاعيل بغدادم،  - 1
2
 .218، صمرجع سبق ذكرهسبلـ ندصر الدين ٤تمد،  - 
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 بداللة الجنس والمستوى الدراسي. اتجاىك حيال القضايا السياسية  كمضمون إعالمي طرحتو قناة الشروق نيوز حول ىذه العباراتدراسة فروق التكرارات لفقرة 
 .كمضموف إعبلمي طرحتو قناة الشركؽ نيوز حوؿ ىذه العبارات  حياؿ القضايا السياسية  ات عينة الدراسةإتاىيبُت (: 16الجدول رقم )

 فروض االختبار: 
H0 0.01: ال توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة بداللة اٞتنس كا١تستول التعليمي عند مستول معنوية 
H1 :0.01اٞتنس كا١تستول التعليمي عند مستول معنوية  توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة بداللة 

اتجاىك حيال القضايا السياسية  كمضمون إعالمي 
 طرحتو قناة الشروق نيوز حول ىذه العبارات

 0.01اختبار كاي تربيع بداللة معنية  الجنس والمستوى الدراسي
 المستوى الدراسي الجنس

 دكتورة ماستر ليسانس أنثى ذكر
 القيمة المحاسبية % التكرارات % التكرارات % التكرارات % التكرارات % تالتكرارا

وضح اتجاىك حول ىذه العبارات:  
أحبذ ما طرحتو قناة الشروق نيوز 
 حول موضوع القضية التي أفضلها

 المستوى الدراسي الجنس %50 24 %61.4 105 %74.1 80 %69.1 85 %60.8 124 موافق
 30.372 13.591 %50 24 %26.3 45 %25.9 28 %30.9 38 %28.9 59 محايد

 %0 0 %12.3 21 %0 0 %0 0 %10.3 21 معارض
 %100 48 %100 171 %100 108 %100 123 %100 204 المجموع

وضح اتجاىك حول ىذه العبارات: 
محتوى البرامج االخبارية الذي  أحبذ

 يتفق مع جماعة الزمالء الجامعيين

 المستوى الدراسي الجنس %50 24 %52.6 90 %58.3 63 %45.5 56 %59.3 121 موافق
 13.540 15.881 %43.75 21 %36.3 62 %41.7 45 %46.3 57 %34.8 71 محايد

 %6.25 3 %11.1 19 %0 0 %8.1 10 %5.9 12 معارض
 %100 48 %100 171 %100 108 %100 123 %100 204 المجموع

وضح اتجاىك حول ىذه العبارات: 
ؤيد المستضافين الذين يدعمون أ

المترشحين في  اختيارفكرة شفافية 
 االنتخابات الرئاسية

 

 المستوى الدراسي الجنس %77.1 37 %65.5 112 %66.7 72 %69.9 86 %66.2 135 موافق
 17.841 14.098 %22.9 11 %21.1 36 %24.1 26 %27.6 34 %19.1 39 محايد

 %0 0 %13.4 23 %9.3 10 %2.4 3 %14.7 30 معارض
 %100 48 %100 171 %100 108 %100 123 %100 204 المجموع
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وضح اتجاىك حول ىذه العبارات: 

كل صورة إعالمية تدعم فكرة   أحبذ
للعصابة  األنسبالسجن ىو العقاب 

 التي حكمت البالد سابقا

 دراسيالمستوى ال الجنس %58.3 28 %74.3 127 %77.8 84 %65.8 81 %78.3 158 موافق
 18.813 14.979 %41.7 20 %22.2 38 %19.4 21 %34.2 42 %18.1 37 محايد

 %0 0 %3.5 6 %2.8 3 %0 0 %4.4 9 معارض
 %100 48 %100 171 %100 108 %100 123 %100 204 المجموع

وضح اتجاىك حول ىذه العبارات: 
 نالسياسييرأي المحللين  إلىأميل 

شرات الذين في البرامج الحوارية والن
غير  األخيرة أيامويرون أن الحراك في 

 شرعي

 المستوى الدراسي الجنس %77.1 37 %66.1 113 %62 67 %60.2 74 %70.1 143 موافق
 15.505 14.017 %12.5 6 %25.1 43 %25 27 %26 32 %21.6 44 محايد

 %10.4 5 %8.8 15 %13 14 %13.8 17 %8.3 17 معارض
 %100 48 %100 171 %100 108 %100 123 %100 204 المجموع

وضح اتجاىك حول ىذه العبارات: 
أؤيد فكرة عرض أراء الشعب الذين 

مقاطعة الحكومة السابقة  إلىيدعون 
 جديدةلبناء دولة جزائرية 

 المستوى الدراسي الجنس %37.5 18 %88.3 115 %77.8 84 %53.6 66 %74 151 موافق
 50.550 14.657 %50 24 %11.1 19 %16.7 18 %24.4 30 %15.2 31 محايد

 %12.5 6 %21.6 37 %5.5 6 %22 27 %10.8 22 معارض
 %100 48 %100 171 %100 108 %100 123 %100 204 المجموع

وضح اتجاىك حول ىذه العبارات: 
التي توضح ان  اإلعالمية أؤيد التغطية

الشعب يرى االنتخابات ىي الحل 
 األزمةالوحيد لحل 

 المستوى الدراسي الجنس %75 36 %61.4 105 %73.1 79 %64.2 79 %69.1 141 موافق
 14.636 17.146 %25 12 %18.7 32 %13.9 15 %14.6 18 %20.1 41 محايد

 %0 0 %19.9 34 %13 14 %21.1 26 %10.8 22 معارض
 %100 48 %100 171 %100 108 %100 123 %100 204 المجموع

حول ىذه العبارات: وضح اتجاىك 
أرتاح للمضامين التي تعزز فكرة 

 التعديل الدستوري مع الرئيس القادم
 
 

 المستوى الدراسي الجنس %81.25 39 %71.3 122 %83.3 90 %68.3 84 %81.9 167 موافق
 15.493 17.774 %12.5 6 %16.4 28 %16.7 18 %24.4 30 %10.8 22 محايد

 %6.25 3 %12.3 21 %0 0 %7.3 9 %7.3 15 معارض
 %100 48 %100 171 %100 108 %100 123 %100 204 المجموع
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وضح اتجاىك حول ىذه العبارات: 
التي تعزز فكرة  اإلعالميةأكره الصور 

رفع علم غير العلم الوطني في 
 الحراك

 المستوى الدراسي الجنس %87.5 42 %68.4 117 %72.2 78 %62.6 77 %78.5 160 موافق
 21.338 14.007 %112.5 6 %24.6 42 %11.1 12 %27.6 34 %12.7 26 محايد

 %0 0 %7 12 %16.7 18 %9.8 12 %8.8 18 معارض
 %100 48 %100 171 %100 108 %100 123 %100 204 المجموع

وضح اتجاىك حول ىذه العبارات: 
أوافق البرامج التي تعزز فكرة تنصيب 

 طنيةو  رسميةاللغة االمازيغية كلغة 

 المستوى الدراسي الجنس %12.5 6 %4.1 7 %37 40 %17 21 %15.7 32 موافق
 53.986 14.378 %35.4 17 %33.9 58 %21.3 23 %41.5 51 %23 47 محايد

 %52.1 25 %62 106 %41.7 45 %41.5 51 %61.3 125 معارض
 %100 48 %100 171 %100 108 %100 123 %100 204 المجموع

ىك حول ىذه العبارات: وضح اتجا
أحبذ البرامج االخبارية التي تؤكد أن 

 األنسبسياسة القايد صالح ىي 
 لمحاربة المتطفلين على االستقرار

 المستوى الدراسي الجنس %43.75 21 %45 77 %52.8 57 %53.6 66 %42.6 89 موافق
 30.789 13.726 %56.25 27 %38 65 %38.9 42 %43.1 53 %39.7 81 محايد

 %0 0 %17 29 %8.3 9 %3.25 4 %16.7 34 معارض
 %100 48 %100 171 %100 108 %100 123 %100 204 المجموع
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جاء الرأم الغالب كفقا لعبارة أحبذ ما طرحتو قناة الشركؽ نيوز  تبُت أنو: (16رقم ) كفقا لنتائج اٞتدكؿ         
  (ذكور كإناث)عيُت عينة الدراسة  حسب متغَت النوع  حوؿ موعوع القضية اليت أفضلها  لدل الرلبة اٞتام

  %28.9بالنسب التالية على التوإب ) محايد، (%69.1% 60.8بالنسب  التالية على الًتتيب )  موافقا
بُت مستول  الموافقينفتختلف نسبة ، أما بالنسبة للمستول التعليمي، (%0، %10.3) معارض (30.9%

كما جاءت نسبة ،  (%50، %61.4، %74.1راه بنسب التالية على التوإب) الليسانس كا١تاستَت كالدكتو 
   %12.3، 0بالنسب التالية ) والمعارضين، (%50، %26.3، %25.9بالنسب التإب ) المحايدين

ما يثبت كجود فركؽ ذات داللة إحدصائية حسب النوع كا١تستول الدراسي حوؿ إتاىات الرلبة اٞتامعيُت  (.0
كقد ٖتدصلنا على قيم  طرحتو قناة الشركؽ نيوز حوؿ موعوع القضية اليت يفضلها كل طالب.٨تو ٖتبيذ ما 
أصغر من القيمة احملسوبة  13.28ف القيمة اٞتدكلية أ 4كدرجة حرية  0.01عند درجة معنوية  2حسابية ؿ كا

د درجة معنوية عن 2كعربت قيمة كا، كاليت تدؿ على كجود فركؽ ذات داللة إحدصائية بداللة النوع 13.591
والتي تدل على وجود  30.372أصغر من القيمة احملسوبة  13.28أف القيمة اٞتدكلية  4كدرجة حرية  0.01

نحو تحبيذ ما المستوى الدراسي حول اتجاىاتهم  فروق ذات داللة إحصائية في تكرارات الطلبة بداللة
 .طرحتو البرامج اإلخبارية حول القضية التي تفضلها

 موافق -ذكور كإناث-الغالب لدل أفراد العينة الرلبة اٞتامعيُت  عينة الدراسة كفق متغَت النوع  جاء الرأمك 
كقد إختلفت نسبة الذكور ، بالنسبة لعبارة أحبذ ٤تتول الربنامج اإلخبارم الذم يتفق مع ٚتاعة الزمبلء اٞتامعيُت

   %59.3لنسب التالية على الًتتيب )للذكور أكرب من اإلناث با  الموافقمع اإلناث ْتيث كاف اإلٕتاه 
أما بالنسبة ١تتغَت ا١تستول ، (%8.1، %5.9( كمعارض بنسبة ) %46.3، %٤34.8تايدا ) ، (45.5%

الدراسي فقد حاز اإلٕتاه ا١توافق لكل من مستول ليسانت كماسًت كدكتوراه على الًتتيب على النسب التالية 
أما اإلٕتاه السليب ، (%43.75، %36.3، %41.7( ك٤تايدا بنسبة ) %.5، 52.6%، 58.3%)

إذف ىناؾ فركؽ ذات داللة ، (%6.25، %11.1، %0أم ا١تعارض فكاف بالنسب التالية على الًتتيب ) 
ه الرلبة إتا خبلؿ اٞتدكؿ أعبله ًب اختبار عبلقة ارتباط بُت من 2إحدصائية كفقا ١تتغَت النوع ك عند حساب كا

كمضموف إعبلمي  اٞتامعيبذ ٤تتول الربنامج اإلخبارم الذم يتفق مع ٚتاعة الزمبلء أححياؿ عبارة عينة الدراسة 
كقد ٖتدصلنا على قيم حسابية ، طرحتو قناة الشركؽ نيوز حوؿ ىذه العبارات بداللة اٞتنس كا١تستول الدراسي

كُب كل  13.28لدينا القيمة اٞتدكلية تساكم  4كدرجة حرية  0.01الختبار كام تربيع عند مستول داللة 
لذلك نرفض الفرض الدصفرم كنقبل الفرض  15.881 لدينا القيمة اٞتدكلية اصغر من القيمة احملسوبة  تاٟتاال

توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة بداللة اٞتنس كا١تستول التعليمي : البديل القائل
  .0.01عند مستول معنوية 
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عند مستول داللة   2التكرارات حسب متغَت ا١تستول الدراسي فإف القيمة اٟتسابية ؿ كاالفركؽ بُت   2كتعرب كا
أن ، 13.540كىي أصغر من القيمة احملسوبة  13.28لدينا القيمة اٞتدكلية تساكم  4كدرجة حرية  0.01

 ىناك فروق ذات داللة إحصائية بداللة المستوى الدراسي الجامعي.
ة أؤيد ا١تستضافُت الذين يدعموف فكرة شفافية اإلختيار ا١تًتشحُت ُب اإلنتخابات جاء رأم األغلبية حوؿ عبار ك 

كقد إتفق كبل اٞتنسُت على اإلٕتاه اإلجايب با١توافقة لكن  اختلفت نسبة ا١توافقة ُب ، موافقا 2019الرئاسية 
ض معار ، (%27.6%٤19.1تايدا بنسبة )  ، (%69.9، %66.2اإلٕتاه  اإلجايب على التوإب )

فقد كانت نسب ا١تتعلق باإلٕتاه ا١توافق بالنسبة لرلبة ، أما فيما ٮتص ا١تستول الدراسي، (2.4%، 14.7%)
  %21.1، %24.1ك٤تايد ) ، (%77.1، %65.5، %66.7ليسانس كماستَت كدكتوراه على التوإب )

 (.%0، %13.4، %9.3( كمعارض ) 22.9%
  4كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة  2ناث عند حساب كاكقد كجدت فركؽ دالة إحدصائيا بُت الذكور كاإل

.كما توجد فركؽ ذات داللة  14.098كىي أصغر من القيمة احملسوبة للنوع  13.28كالقيمة اٞتدكلية تساكم 
ْتيث القيمة ، 4كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة   2إحدصائية بُت ا١تستويات اٞتامعية عند حساب كا 

 . 17.841كىي أصغر من القيمة احملسوبة  13.28اٞتدكلية 
جاء رأم األغلبة الربلبية حوؿ عبارة اميل إٔب الربنامج الذم يلتمس ا١تدصداقية ُب طرح القضية ا١تهمة بالنسبة ٕب ك 

.  كقد قدر إتاه الذكور كاإلناث  %2.8كمعارض بنسبة ، %٤24.1تايد بنسبة ، %73.1موافق بنسبة 
 (.%14، %14كمعارض بنسبة)، (%22، %24ك٤تايد بنسبة )، %64 )، %62، (اإلجايب بنسبة 

بنسبة  موافقأما بالنسبة ١تتغَت ا١تستول الدراسي فقذ أجاب طلبة ليسانس كا١تاستَت كالدكتوراه باإلجاب أم 
( )على %43.75، %36.3، %41.7ك٤تايد بنسبة) ، على التوإب (%.5، 52.6%، 58.3%)

قيم حسابية ٟتساب الفركؽ   2(على التوإب كقد دلت قيمة كا %6.25، %11.1، كمعارض بنسبة)، التوإب
كُب كل  13.28لدينا القيمة اٞتدكلية تساكم  4كدرجة حرية  0.01الختبار كام تربيع عند مستول داللة 

لذلك نرفض الفرض الدصفرم كنقبل الفرض  15.881لدينا القيمة اٞتدكلية اصغر من القيمة احملسوبة  تاٟتاال
توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة بداللة اٞتنس كا١تستول التعليمي : ديل القائلالب

 .0.01عند مستول معنوية 
جاء الرأم الغالب  لعينة الدراسة حوؿ عربة أؤيد ا١تستضافُت الذين يدعموف فكرة الشفافية ُب اختيار ا١تًتشحُت ك 

  %66.2ا باألغلبية لكبل اٞتنسُت ذكور كإناث بالنسب التالية على التوإب )ُب اإلنتخابات الرئاسية موافق
(.أما بالنسبة للمستول التعليمي %2.4، %14.7معارعا )، (%27.6، %٤19.1تايدا ) ، (69.9%

ىو من حاز على أكرب النسب بالنسبة للمستويات اٞتامعية ليسانس  موافقاٞتامعي فكاف اإلٕتاه اإلجايب  
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معارض ، (%22.9، %21.1%٤24.1تايد )، (%77.1، %65.5، %66.7كتوراه ) ماستَت د 
(9.3% ،13.4% ،0%.) 

كىي أكرب من  14.098ٟتساب فركؽ التكرارات بن النوع تساكم 2كقد أسفرت النتائج التفدصيلي لقيمة كا
دصائية بُت لذلك فإف فركؽ ذات داللة إح، 4كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة 13.28القيمة اٞتدكلية 

 النوع أم بُت الذكور كاإلناث.
كىي أبر  17.841ٟتساب الفركؽ بُت تكرارات ا١تستول الدراسي اٞتامعي  تساكم  2كما كقد قدرت قيمة كا

فإف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحدصائية بُت ، 4كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة  13.28من القيمة اٞتدكلية 
 مستويات ا١تؤىل العلمي .

الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ أحبذ كل صورة إعبلمية تدعم فكرة السجن ىو  ت نتائج الجدول على:أسفر 
بالسب التالية على التوإب  -ذكور كإناث-بالنسبة ١تتغَت النوع  موافقالعقاب األنسب للعدصابة ُب النظاـ السابق 

ا بالنسبة للمؤىل أم، (%0، %4.4معارض )، (34.2%، % ٤18.1تايد ) ، (65.8%، 78.3%)
  %77.8العلمي ليسانس ماستَت دكتوراه فقد كانت النسب ا٠تاصة باإلٕتاه اإلجايب كاآلٌب  على الًتتيب ) 

 (.%0، %3.5، %2.8معارض)، (%41.7، %22.2، %٤19.4تايد )، (58.3%، 74.3%
حوؿ عبارة  -ذكور كإناث- ٟتساب الفركؽ بُت تكرارات النوع  2كما كقد أسفرت النتائج التفدصيلية عن قيمة كا

كىي أكرب من  14.979أحبذ كل صورة إعبلمية تدعم فكرة السجن ىو العقاب األنسب للعدصابة تساكم 
يدؿ على كجود فركؽ ذات داللة إحدصائية   4كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة  13.28القيمة اٞتدكلية 

 بداللة متغَت النوع .
الرأم الغالب حوؿ عبارة أميل إٔب رأم احملللُت السياسيُت ُب الربامج  لتالية:أسفرت نتائج الجدول عن النتائج ا

ور )ذكاٟتوارية كالنشرات اإلخبارية الذين يركف أف اٟتراؾ ُب أيامو األخَتة غَت شرعي موافق كفق متغَت النوع 
  %8.3معارض )، (%26، %٤21.6تايد ) ، (%60.2، %70.1بالنسب التالية على التوإب )( إناث

على  اإلتجاه اإلجابي موافقأما بالنسبة ١تتغَت ا١تؤىل العلمي ليسانس ماسًت دكتوراه فقد حاز ، (13.8%
  (%12.5، %25.1، %٤25تايد )، (%77.1، %66.1، %62النسب التالية على التوإب)

 (.%10.4، %8.8، %13معارض)
ات بُت متغَت النوع الذكور كاإلناث تساكم ٟتساب فركؽ التكرار  2كقد أسفرت النتائج التفدصيلية عن قيمة كا

إذا يوجد فركؽ  4كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة  13.28كىي أكرب من القيمة  اٞتدكلية  14.017
 ذات داللة إحدصائية بداللة متغَت النوع .
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 :بين النتائج أنمن خالل الجدول تُ 
راء الشعب الذين يدعوف إٔب مقاطعة اٟتكومة السابقة الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة أؤيد فكرة عرض أ

  %74بالنسب التالية على الًتتيب )  –ذكور كإناث  –لبناء الدكلة اٞتديدة موافقا بالنسبة ١تتغَت النوع 
أما بالنسبة ١تتغَت ا١تؤىل العلمي ، (%22، %10.8معارض ) ، (%24.4، %٤15.2تايد ) ، (53.6%

  %88.3، %77.8كاف اإلٕتاه ا١توافق  بالنسب التالية على الًتتيب ) ليسانس ماستَت كدكتوراه ف
 (.%12.5، %21.6، %5.5معارض ) ، (%50، %11.1، %٤16.7تايد ) ، (37.5%

ٟتساب الفركؽ بُت التكرارات بداللة النوع حوؿ العبارة السابقة  2كقد أسفرت النتائج التفدصيلية عن قيمة كا
كىي أكرب من القيمة اٞتدكلية اليت تساكم  4كدرجة حرية  0.01ة عند مستول دالل 14.657تساكم 
 إذ تدؿ على كجود فركؽ ذات داللة إحدصائية بُت  تكرارات متغَت النوع الذكور كاإلناث.، 13.28

كىي أكرب من القيمة  50.55ٟتساب التكرارا بداللة متغَت ا١تؤىل العليمي كاليت تساكم  2كما تعرب قيمة كا 
ف كجود فركؽ ذات داللة إحدصائية بُت تكرارات ، 4كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة  13.28اٞتدكلية 

 ا١تستويات اٞتامعية ليسانس ماستَت كدكتوراه . 
 :توضح نتائج الجدول التالي

الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة أؤيد التغرية اإلعبلمية اليت توعح أف الشعب يرل اإلنتخابات ىِت اٟتل 
  %69.1موافقا بالنسب التالية على الًتتيب ) –ذكور كإناث  –لوحيد ٟتل األزمة حسب متغَت النوع ا

أما بالنسبة ١تتغَت ا١تؤىل ، (%21.1، %10.8معارعا )، (%14.6، %٤20.1تايدا ) ، (64.2%
  %61.4  %73.1العلمي ليسانس ماستَت دكتوراه كانت أعلى النسب لئلٕتاه اإلجايب موافق على الًتتيب )

 (.%0، %19.9، %13معارض ) ، (%25، %18.7، %٤13.9تايد ) ، (75%
ٟتساب الفركؽ ُب التكرارات حسب النوع أهنا تساكم  2كقد  أسفرت النتائج التفدصيلية ُب اٞتدكؿ عن قيمة كا

كىذا يدؿ على  13.28فهي أكرب من القيمة اٞتدكلية  4كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة  17.146
ود فركؽ ذات داللة إحدصائية بداللة متغَت النوع الذكور كاإلناث حوؿ عبارة اؤيد التغرية اإلعبلمية اليت توعح كج

 أف الشعب يرل اإلنتخابات ىي اٟتل الوحيد ٟتل األزمة.
أهنا  14.636ٟتساب فركؽ التكرارات بُت ا١تستويات التعليمية اٞتامعية كاليت تساكم   2كقد أسفرت قيمة كا

أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحدصائية  4كدرة حرية  0.01عند مستول داللة  13.28من القيمة اٞتدكلية  أكرب
بُت تكرارات ا١تستويات العلمية حوؿ تأييد التغرية اإلعبلمية اليت توعح قبوؿ الشعب لئلنتخابات كحل كحيد 

 ٟتل األزمة. 
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  :توضح نتائج الجدول التالي
حوؿ عبارة أرتاح للمضامُت اليت تعزز فكرة التعديل الدستورم مع الرئيس القادـ موافقا  ةالرأم الغالب لعينة الدراس

، %٤10.8تايد )، (%68.3، %81.9بالنسب التالية على الًتتيب )   -ذكور إناث  –كفق متغَت النوع 
دكتوراه أما بالنسبة ١تتغَت ا١تؤىل العلمي اٞتامعي ليسانس ماستَت ، (%7.3، %7.3معارض ) ، (24.4%

٤تايد ، (%81.25 %71.3، %83.3فكانت النسب األعلى لئلٕتاه ا١توافق كذلك  على الًتتيب ) 
 (.%6.25، %12.3، %0معارض ) ، (12.5%، 16.4%، 16.7%)

 13.28كىي اكرب من القيمة اٞتدكلية  17.774احملسوبة تساكم  2كقد أسفرت النتائج التفدصيلية عن قيمة كا
وع بُت الذكور كذلك لوجود فركؽ ذات دالة إحدصائية ُب تكرارات الن، 4كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة 

 إلناث حوؿ عبارة أرتاح للمضامُت اليت تعزز فكرة التعديل الدستورم. كا
عن كجود فركؽ ذات داللة إحدصائية بُت مستويات ا١تؤىل  15.493احملسوبة اليت تساكم  2كأسفرت قيمة كا

 حوؿ نفس العبارة.، 4كدرجة عبارة  0.01مستول داللة العلمي اٞتامعي عند 
  :أسفرت نتائج الجدول على أن

الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة أكره الدصور اإلعبلمية اليت تعزز رفع علم غَت العلم الوطٍت ُب اٟتراؾ بداللة 
 %78.5كالتإب على الًتتيب ) موافق ْتيث كانت نسب اإلٕتاه اإلجايب للذكور كاإلناث   (ذكور إناث)النوع 

اما بالنسبة ١تتغَت ا١تؤىل العلمي ، (%9.8، %8.8معارض )، (%27.6، %٤12.7تايد ) ، (78.5%
 %68.24، %72.2ليسانس ماستَت دكتوراه فكانت النسب لئلٕتاه ا١توافق كذلك على الًتتيب ) 

 (.%0، %7، %16.7معارض ) ، (%12.5، %24.6، %٤11.1تايد) ، (%87.5ػ
عند 13.28اكرب من القيمة اٞتدكلية   14.007احملسوبة تساكم     2كقد اسفرت النتائج التفدصيلية أف قيمة كا

فهي تدؿ على كجود فركؽ ذات داللة إحدصائية بداللة النوع بُت تكرارات  4كدرجة حرية  0.01مستول داللة 
 َت اٞتزائرم.الذكور كاإلناث  حوؿ كره الدصور الغعبلمية اليت تعزز رفع العلم غ

   21.338احملسوبة ٟتساب الفركؽ ُب التكرارات بداللة ا١تستول التعليمي أهنا تساكم    2كما تدؿ قيمة كا
فتدؿ على كجود فركؽ ذات داللة ، 13.28أكرب من القيمة اٞتدكلية  4كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة 

راه حوؿ كره الدصور اإلعبلمية اليت تعزز فكرة رفع العلم إحدصائية بُت ا١تستويات التعليمية ليسانس ماستَت كدكتو 
 غَت اٞتزائرم الوطٍت.

كافق الربامج اليت تعزز فكرة تندصيب اللغة االمازيغية  كلغة رٝتية كطنية أالرأم الغالب لعينة الدراسة  حوؿ عبارة 
  %٤23تايدا )، (%41.5، %61.3بالنسب التالية على الًتتيب )  (ذكور إناث)بالنسبة للنوع  معارضا
أما بالنسبة لتكرارات ا١تستول الدراس فكانت إٕتاىها الغالب سلبيا ، (%17، %15.7موافقا )، (41.5%
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موافقا ، (%35.4، %33.9، %٤21.3تايدا )، (%52.1، %62، %41.7على الًتتيب ) 
(37% ،4.1% ،12.5%.) 

كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة  14.378احملسوبة تساكم  2كما كأسفرت النتائج التفدصيلية عن قيمة كا
٦تا تدؿ علة كجود فركؽ ذات داللة إحدصائية بداللة النوع بُت  13.28كىي أكرب من القيمة اٞتدكلية  4

 تكرارات الذكور كاإلناث حوؿ معارعة  الربامج اليت تعزز فكرة اللغة األمازيغية كلغة رٝتية .
  2بُت تكرارات ا١تستويات العلمية ليسانس ماستَت دكتوراه  الف قيمة كاكما كانو ىناؾ فركؽ ذات داللة إحدصائية 

 .4كدرجة حرية  0.01كىي ابر من القيمة اٞتدكلية عند مستول داللة  53.986احملسوبة تساكم 
ة الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة أحبذ الربامج اإلخبارية اليت تؤكد أف سياسية القايد صاّب األ٧تح حملارب

  %42.6بالنسب التالية على التوإب )  -ذكور إناث –ا١تترفلُت على اإلستقرار الوطٍت موافق بالنسبة للنوع 
أما بالنسبة للمستول ، (%3.25، %16.7معارعا )، (%43.1، %٤39.7تايدا ) ، (53.6%

آلٌب على الًتتيب كا  -كافق  –الدراسي ليسانس ماستَت دكتوراه فقد كانت النسب األعلى لئلٕتاه اإلجايب 
  %8.3معارعا )، (%56.25، %38، %٤38.9تايدا ) ، (43.75%، 45%، 52.8%)

17% ،0%.) 
 4كدرجة حية  0.01عند مستول داللة  13.726احملسوبة تساكم  2كقد أسفرت النتائج التفدصيلية عن قيمة كا

دصائية بُت فركؽ التكرارات بداللة ٦تا يدؿ على كجود فركؽ ذات داللة إح 13.28كىي اكرب من القيمة اٞتدكلية 
حوؿ عبارة ٖتبيذ الربامج اإلخبارية اليت تؤكد أف سياسية القايد األصلح حملاربة ا١تترفلُت  –ذكور إناث  –النوع 

 على استقرار الوطن.
أهنا أكرب من القيمة اٞتدكلية إذف  4كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة  30.385احملسوبة  2كتدؿ قيمة كا

 اؾ فركؽ ذات داللة إحدصائية بُت  تكرارات ا١تستويات التعليمية .ىن
ا١تدصنفة ُب اٞتدكؿ  من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ أعبله يبلحظ أنو ًب ا١توافقة باإلٚتاع على كل العبارات استنتاج:

لذم يتناكؿ فقد ًب اإلتفاؽ على أنو ٤تتول الربامج اإلخبارية ا، ماعدا عبارة كاحدة ًب اإلتفاؽ عليها با١تعارعة
القضية اليت هتم كل مفردة ُب العينة ٭تبذكهنا إف دؿ ىذا فهو يدؿ  على أف قناة الشركؽ نيوز ُب طرحها ١تختلف 
القضايا اليت تزامن ك فًتة البحث صاغت احملتول  ا٠تاص بالربامج ك الذم يتناكؿ القضايا السياسية بعناية كقد 

إال أنو كانت ىناؾ إختبلفات ُب ، رب إٔب الواقع صورة كتغرية كآنيةأسفرت كسيلة ا١تبلحظة أف برا٣تها كانت أق
فالرصيد ا١تعرُب كيعد ، نسبة ا١توافقة بسب ا١تتغَت النوع كا١تستول الدراسي كاللذاف لعبا دكرا ُب ٖتديد نسبة اإلٕتاه

ا١تسبقة كالًتاكمية ا١تعرفية   ا١تعارؼ، من ا١تؤثرات ا٠تارجية اليت تؤثر على أجندة اٞتمهور كالرلبة عينة الدراسة إذا
عندصراف مهماف  جدا ُب ٖتديد اإلٕتاه كشدتو حياؿ أم قضية سياسية ككذلك النوع فقد يتدخل عامل اٞتنس ُب 

 تفضيبلت الربامج ك٤تتواىا حوؿ القضايا ا١تعركعة.
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يرجع ، كلغة رٝتية كطنية  كما كقد إتفق األغلبية على أهنم معارعُت  للمضامُت اليت توافق تندصيب اللغة األمازيغية
كيرجع ، ذلك إٔب أف  اإلتفاؽ على رأم ٨تو قضية سياسية مستحيل علميا لكن يكوف اإلتفاؽ باألغلبية فقط

اختبلؼ التفضيبلت كا١تيوالت السياسية  اليت تتبع اختبلؼ النوع كا١تستول الدراسي  ككجود متغَتات ذلك إٔب 
كا١تعارعة ُب ىذه القضية ال يعرب عن ا١تعارعة  اٞتمهور عينة الدراسة  أخرل ٢تا فعالية ُب اختبلؼ  اإلٕتاىات 

فقط إ٪تا يعرب على أف ٤تتول الربامج اإلخبارية ٓب تعرض الدصور اإلعبلمية اليت كجب عليها تكوين الدصورة الذىنية 
ة أك بإتاه سليب كىذا يدؿ على كجود عرض ا١تعلومات اإلخبارية حوؿ القضية إما ْتيادي، للمتلقي لتقبل اللغة

كذلك يرجع إٔب أف بعض القضايا السياسية ُب فًتة البحث كانت ،  لقضية تندصيب لغة أمازيغية كلغة رٝتية كطنية
 ذات أكلوية على قضية اللغة الثانية ُب الوطن.

تخابات شفافية اختيار ا١ترشحُت ُب االنالأؤيد ا١تستضافُت الذين يدعموف فكرة كما كافق األغلبية على عبارة   
يرجع ذلك إٔب أف ، ككاف إتاىهم إجابيا إال النسب ا١توافقة اختلفت حسب النوع كا١تستول الدراسي  الرئاسية

ككانت السبيل الوحيد للخركج من أزمة تكرار ، فًتة اإلنتخابات قد كانت نتيجة حراؾ عاـ على كل أرض الوطن
إٔب أف ىذه القضية من اىتمامات الرلبة كنالت تريبا عاليا كترجع ، الوجوه السياسية كتغيَت نظاـ  اٟتكومي السابق

 بالنسبة للقضايا األخرل كوف أف الرلبة كانوا أىم عندصر كسع من نراؽ اٟتراؾ الشعيب.
من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة ٭تبذكف الربامج اإلخبارية ُب قناة الشركؽ نيوز اليت تؤكد أف  

كالشخدصية   رجع  ىذا إٔب صرامة القايد صاّبكتي  االستقرارىي األنسب حملاربة ا١تترفلُت على  سياسة القايد صاّب
 ىذا كيأٌب، الوحيدة اليت اتفق أغلب اٞتزائريُت على جديتها كحيادىا حسبما نقلتو برامج قناة الشركؽ نيوز

لدصورة الذىنية اإلجابية لشخدصية على ا بث برامج قناة الشركؽ نيوز تؤكد  إٔب أف للرلبة اٞتامعيُت  تفضيلال
القايد صاّب فساعدت طريقة  العرض ك٤تتول الربامج ُب عرض التفاصيل اإلخبارية سواء عن طريق نشرات 
األخبار أك ا١تواجيز اإلخبارم كالربامج اٟتوارية ترسيخ ىذه الدصورة فبل علم للمواطن باالخبار السياسية لوال تغرية 

  كسائل اإلعبلـ .
فكرة تندصيب اللغة األمازيغية  اليت تعزز  الربامجما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة يعارعوف بشدة من خبلؿ 

 ا١ترسم برريقة غَت دٯتقراطية ىذا إٔب علم ا١تواطن اٞتزائرم بأف ىذا القراريرجع كلغة رٝتية عرب قناة الشركؽ نيوز 
يد من اللهجات اٞتزائرية اليت تعترب من أقدـ اللهجات ُب حيث توجد العد، يعترب إقدصاءا ُب حق األغلبية الشعبية

البلد لكن ىؤالء ٓب يرالبوا يوما بدسًتة ٢تجاهتم إٔب لغة كطنية تستريع أقلية فقط التكلم هبا كقد سبق كأف ًب 
 2001دسًتة ىذه اللهجة إٔب لغة كطنية من قبل الرئيس ا١تعزكؿ بسبب األزمة اليت عاشتها منرقة القبائل نيساف 

شعيب كتبُت بأف دسًتة  استفتاءعلى سَت ا١تدصاّب ا٠تاصة بالسلرة عوض كععها ُب يد الشعب عرب  اًب بناء
األخَتة أخذ ُب منحى متدصاعد كقد يؤثر ُب  اآلكنةالتجاذبات كالًتاشق حوؿ ىذا ا١توعوع ُب  كاللهجة األمازيغية 

بأف خرورة قضية ترسيم  المي الجزائري حسان زىاراإلعكُب ىذا الدصدد يقوؿ ، الشعب اٞتزائرم مستقببل اٖتاد
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هتويل اليت ٖتاؾ للمنرقة بغرض  تكا١تؤامراكدسًتة كبث الربامج اليت تعزز فكرة تندصيب األمازيغية ُب ا١تناكرات 
لى إٔب مغربو ع لبلنتقاؿُب بلداف ا١تشرؽ العريب كيبدك أهنا تتأىب  التهبتاليت  األفراد ككذا زج الببلد ُب ا١تشاكل 

الفرنسي الذم حكم البلد لعقود طويلة لتكوف سبب ُب  االستعمارعليها  اشتغلظهر ىذه القضية بالذات كاليت 
سيررة فرنسا مرة أخرل بالبلد كعرب العربية باألمازيغية كتكوف بديبل مغريا ُب الدصراع ا١تذىيب السٍت الشيعي 

 اليت تعادم اٞتزائر. االنفدصاليةأخرر من النزعة  وما ىليكوف صراعا عرقيا عربيا أمازيغيا ٭تمل ُب ثناياه 
من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة يكرىوف الدصور اإلعبلمية عرب قناة الشركؽ نيوز اليت تعزز رفع 

 رجع الباحثة ىذا إٔب أف أ٫تية ا١توعوع القدصول ُب بناء جزائر ٕتمع كل أطياؼعلم غَت العلم الوطٍت ُب اٟتراؾ كتي 
الوطن من مشا٢تا إٔب جنوهبا كمن شرقها إٔب غرهبا كما ىذه األفعاؿ إال إيذانا بتقسيم اٞتزائر إٔب أطراؼ متدصارعة 
خاصة كأف الرلبة اٞتامعيُت يعوف جيدا مدل خرورة بث الدصور اإلعبلمية كاليت تعزز رفع علم غَت العلم الوطٍت 

ُب خضم قضية رفع رايات غَت الراية  أحمد قايد صالححل ُب اٟتراؾ الشعيب كُب ىذا الدصدد أعلن الفريق الرا
نذاؾ بسن قرارات ٘تنع أم راية غَت العلم اٞتزائرم ا١تلوف باللوف األخضر كاألبيض ك٧تمة كىبلؿ ُب آالوطنية أعلن 

اليت كراية كاحدة ىي الوحيدة ، من أجلو ا١تبليُت استشهدا١تسَتات الشعبية كصرحا قائبل بأف "للجزائر علم كاحد 
ككحدهتا الًتابية كالشعبية فبل ٣تاؿ للتبلعب ٔتشاعر الشعب كُب ىذا  كاستقبل٢تا٘تثل رمز السيادة الوطنية للببلد 

كا١تكانة كالشموخ كما أنو  كاألصالةالعلم رمز العزة كالكرامة كالسيادة  عرب الكثَت من أفراد العينة على أفالدصدد 
 كانتماءصوت ُب احملافل الدكلية كاحمللية كا٠تارجية كافة ىذا كللعلم قدسية رمز للهوية كا١تتحدث الرٝتي دك٪تا أم 

ككطنية كبو يلف جسد شهيد الوطن كالواجب فخرا ٔتا قدمو كىذا يؤكد مكانة العلم كرمز للقوة فضبل عن كونو 
بأف  رة نضاليةداللة رمزية ومسي كتابو العلم الوطني الجزائريُب  زغيدي محمدكساما لؤلحياء كيقوؿ الدكتور 

العلم اٞتزائرم رٔتا ليس كسائر األعبلـ كلد من رحم قساكة األياـ كمرارة السنُت كاألعواـ فكاف مبعثو أمبل لتحقيق 
فكانت رمزيتو للوحدة كالتوحيد كبط القدٙب باٞتديد فدصبغ بقداستو اٞتهاد كدـ  االستقبلؿاألحبلـ كنورا لفجر 

 .1راية مهما كانت صفتها تعترب إىانة لعلم الشهداء األبرار أم يا بأف رفعكىذا ما يؤكد كيوعح جل، .الشهيد ..
من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة يرتاحوف للمضامُت اليت تعزز فكرة التعديل الدستورم مع 

ور السلرة السابقة رجع الباحثة ىذا إٔب غياب حس اإلرادة الشعبية ُب دستالرئيس القادـ عرب قناة الشركؽ نيوز كتي 
الربقة الربلبية  ارتاحتكغياب ١تسة النخبة فيو حيث قامت السلرات السابقة بتشكيل دستور على ا١تقاس كقد 

على كجو ا٠تدصوص من جراء ا١تضامُت اليت تقدمها قناة الشركؽ نيوز ُب شاشاهتا خاصة ُب الفًتة األخَتة حيث 
لررح مقًتحات للسلرة اٟتاكمة كللرأم العاـ كُب ىذا الدصدد صرح  تستقبل خرباء ُب ا١تيداف السياسي كالدستورم

الدكتور ٤تدصوؿ خبلؿ نزكلو عيفا على اإلذاعة اٞتزائرية بسريف عمن برنامج "مع الدستور" أف نكهة الدستور 

                                                           
1
 ،2014، سبتمرب 2ط ، دار ىومة،  اٞتزائر،العلم الوطني الجزائري داللة رمزية ومسيرة نضالية٤تمد ٟتسن الزغيدم،  - 

https://www.echoroukonline.com/%D 23:35،  على الساعة 10/04/2021، يـو. 
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 أٝتى من كثيقة للدكلة ال تكوف إال ُب مثل ىذا التفاعل الشعيب كالرٝتي كالنخبوم مع مقًتحات مسودة تعديل
ك٭تدد قواعد تسيَت  اٞتزائريُتأف العقد اإلجتماعي يشًتؾ فيو كل  اعتبارالدستور الذم يعد ظاىرة صحية على 

كالبَتكقراطية  كاالستبدادالدكلة ُب ا١ترحلة القادمة كفق الوثيقة ا١ترجعية اليت ٖتدد حركية اجملتمع بعيدا عن الفساد 
دمة تكوف تليق بالشعب اٞتزائرم ا١تسلم العريب الدٯتقراطي بعيد  ك٨تن نترلع لتقدٙب مسودة دستور قا، كاالحتكار

 كل البعد عن اإلقدصاء ك الظلم الذم عاشو الشعب اٞتزائرم ُب فًتات ٕترب ا١تعزكؿ.
بأف للدستور مكانة سامية ُب النظاـ القانو٘ب ألم  كتابو الدستورُب  عماد الفقيكُب ىذا الدصدد يذىب الدكتور 

حكامو فإذا أالوععي األٝتى صاحب الدصدارة على ما دكنو من تشريعات ٬تب أف تنزؿ على فهو التشريع ، دكلة
 .1أحكاـ الدستور كإىدار ما عداىا التزاـتعارعت ىذه مع تلك كجب 

من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة يؤيدكف التغرية اإلعبلمية اليت توعح أف الشعب يرل ُب 
رجع الباحثة ىذا إٔب أف الشعب اٞتزائرم لو ا٠تربة فيما سبق حوؿ لوحيد ٟتل األزمة كتي ىي اٟتل ا االنتخابات

تقودىا شخدصية توافقية ُب التسعينيات من القرف ا١تاعي حيث ٓب ينجح ىذا اٟتل بتاتا  انتقاليةالسَت ٔترحلة 
للدصندكؽ اليت رأت فيو  كاـاالحتكُب ىذا الدصدد دعت قناة الشركؽ نيوز إٔب ، كجلب للبلد إال الدمار كا٠تراب

خاصة كأف الشعب اٞتزائرم ُب اٟتراؾ الشعيب  االنتقاميةاٟتل األمثل للخركج من األزمة بدؿ الوقوع ُب فخ ا١ترحلة 
 انتخابات كبانتخابكىذا طبعا ال يتأتى إال ْتدكث  كاالستبدادالدٯتقراطي كإهناء حكم الفساد  باالنتقاؿيرالب 

كلقد أشعلت ىذه الوععية اٞتدؿ ُب اٞتزائر بُت األطراؼ ، األغلبية الشعبية رئيس شرعي منتخب من طرؼ
ىي ا١تنعرج األكؿ لدخوؿ معبد الدٯتقراطية فالذين  االنتخاباتبأف  سليم جدايالسياسية كُب ىذا الدصدد كتب 

 .2كالثورة االنقبلباتىم كذلك من ٮتلروف بُت  االنتقاليةٮتلروف بُت النسق الدستورم كا١ترحلة 
اٟتل  باعتبارهمن الدستور  102عم الررح السياسي ا١تبٍت على تربيق ا١تادة تدنيوز سارت  كالواقع أف قناة الشركؽ

عن ما كقعت فيو ُب التسعينيات من القرف ا١تاعي كاليت راح  كاالبتعادمن للوصوؿ باٞتزائر إٔب بر األماف األمثل كاآل
للدكلة  اهنيارمؤكدة بأف الررح السياسي األخر ما ىو إال بداية عحيتها الشعب اٞتزائرم ا١تغلوب على أمره 

مايثبت أف القناة كانت صماـ االماف عن الدصندكؽ الشعيب. كاالستغناءاٞتزائرية كشعبها األيب إف ًب تربيقو فعليا 
 خاصة ُب القضايا اليت ٘تس أمن الوطن.

رة عرض أراء الشعب الذين يدعوف إٔب مقاطعة من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة يؤيدكف فك
رجع الباحثة ىذا إٔب أ٫تية قناة الشركؽ نيوز ُب ته ك اٟتكومة السابقة لبناء دكلة جزائرية جديدة ُب قناة الشركؽ نيوز 

ىذه القناة على أعداد كبَتة جدا  الستحواذالشعبية كإيدصا٢تا للسلرة اٟتاكمة نظرا  اآلراءالساحة الوطنية ُب بث 
إٔب أحد األطراؼ سواء ُب السلرة أك إٔب أحد  اال٨تيازقناة الشركؽ نيوز إٔب  ابتعادمن ٚتهور ا١تتفرجُت ككذا 

                                                           
 .13ص ،2012 ، ا١تنظمة العربية ٟتقوؽ اإلنساف،ر الحالة المصرية أسئلة وإجابات في ضوء الدساتير المقارنةالدستو عماد الفقي،  - 1
، يـو /  /37242http://alantologia.com/blogs، البراغماتية في السيا سية العالمية وأزمة الوالءات العربيةسليم جدام،  -2 

 .00.05، على الساعة 8/04/2021
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األحزاب السياسية كقد خدصدصت قناة الشركؽ نيوز برنامج إخبارم خاص بإيدصاؿ أصوات الشعب ا١تقهورة من 
رنامج ٭تدث ُب اٞتزائر اليت هتتم بنقل خبلؿ التقرب من اٞتماىَت ُب الشوارع عرب برنامج الشعب يريد أك ب

الشعب كترجع فكرة تأييد الرلبة اٞتزائريُت بعرض أراء الشعب ا١تناىضة إٔب مقاطعة  آراءاألكعاع ا١تعاشة كإيدصاؿ 
اٟتكومة السابقة اليت عاثت ُب الببلد فساد لربع قرف من التجرب على حساب األغلبية ا١تسحوقة كبالتإب رأت ُب 

 بسقوط اٟتكومة السابقة. منددةنيوز منربا إعبلميا ٦تيزا ينشر أراء الشعب عرب برامج خاصة  قناة الشركؽ
من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة أكدكا على ميلهم إٔب رأم احملللُت السياسيُت ُب الربامج 

الذم حدصل ُب  االنقساـىذا إٔب  يرجعاٟتوارية كالنشرات الذين يركف أف اٟتراؾ ُب أيامو األخَتة غَت شرعي 
 كالذم ال ٯتثل اٟتراؾ الشعيب إطبلقا، صفة ا١ترالب الفئوية اليت ٗتدـ جهات معينة فقط اتساـصفوؼ اٟتراؾ ك 

صحيح أف اٟتراؾ ُب أيامو األكٔب أجهض مشركع العهدة ا٠تامسة للرئيس السابق لكنو ٓب يدفع ٨تو تغيَت عميق ُب 
كاألنانية اليت أثرت سلبا كدفعت  االستقرابيت حدصلت ُب صفوؼ اٟتراكيُت كحالة ال االنقساماتالنظاـ بسبب 

ا٠تدصوصيات الثقافية كالعرقية كاإليديولوجية اٟتزبية كالفئوية  كانبعاثقضايا ا٢تويات الفردية كاٞتماعية  انفجار٨تو 
حيث أثبت اٟتراؾ ُب ، ُتكصناعة الرموز للحراؾ الشعيب كنسبو إٔب جهات ىي كمدصاّب الوطن كالشعب ُب طريق
شيئا من األمل للشاب  بدايتو عن إمكانية حقيقية للتغَت ا١تلموس ككسر أصناـ النظاـ السابق كأعاد بذلك

ُب بلدىم  ايبقو اٞتزائرم كخاصة الرالب اٞتامعي الذم عاٗب من اإلقدصاءات كالبرالة ا١تمنهجة ُب حقو كبأف 
لكن فتح ، كاالحتياؿديدة بعيدة كل البعد عن جزائر البَتكقراطية كالنهب ١ترحلة يأمل فيها ىؤالء إٔب بناء جزائر ج

بعض ا١تلفات كا١ترالبة ٔترالب فئوية أعاؽ كثَتا اٟتراؾ الشعيب إٔب السَت ُب ىذا التغَت الذم حلمنا بو كدخل 
ٓب كاعحة أنقدصت من فعالية مرالب الشعب اٞتزائرم ا١تسا كانقساماتبذلك الشعب ُب دكامة تشنجات 

كقد ساعدت قناة الشركؽ ُب توعيح الدصورة كاألىداؼ عن لب كأساس خركج الشعب إٔب الشارع . كاالبتعاد
ا٠تفية للجمهور من خبلؿ إستضافة النخبة اليت تستريع التأثَت ُب الرأم العاـ .إذف عندصر ا١تستضافُت كاحملللُت 

يها ا٠ترابات السياسية كآليات التعامل مرب٣تة حسب السياسُت كمقدـ الربامج ٓتربتو من أىم العناصر اليت تبٌت عل
 أجندة القناة.

من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة ٭تبذكف كل صورة إعبلمية تدعم فكرة السجن ىو العقاب 
لذم رجع الباحثة ىذا إٔب معاناة الشعب اٞتزائرم من جراء الفساد اتي ك األنسب للعدصابة اليت حكمت الببلد سابقا 

ككذا التعبئة اإلعبلمية اليت قامت هبا الشركؽ نيوز حوؿ قضايا الفساد  ُب  رفت بو العدصابة اٟتاكمة سابقا عي 
الدكلة فقد ٖتولت إٔب شريك فاعل ُب كل مراحل اٟتراؾ ٬تسد الدصورة اٟتية للدصراع بُت الشعب كالقول ا١تضادة 

دراسة صباح ياسين حول كتتفق نتائج ىذه الدراسة مع  .للتغيَت من اٟتكاـ كا١تستفيدين من األكعاع السابقة
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أف القنوات الفضائية إ٨تازت للقضية العادلة للشعب كشكلت ٛتاية من ، في الوطن العربي اإلعالم الفضائي
 .1الغدر فأبدت عرب عيوف الكامَتا مسؤكلية إل٧تاح اٟتراؾ كإسقاط اٟتكومة السابقة

 اختيارراد العينة يؤيدكف ا١تستضافُت الذين يدعموف فكرة شفافية من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أف
كانت ٥تتلفة عن   2019ديسمرب  12 انتخاباترجع الباحثة ىذا إٔب أف تي ك الرئاسية  االنتخاباتا١تًتشحُت ُب 

ٟترية عترب موعد الرئاسيات الفارطة نتاج للحراؾ الشعيب الذم لرا١تا نادل بااا١تواعيد الرئاسية السابقة حيث 
عدد كبَت  باستضافةكقد سبق لقناة الشركؽ نيوز ُب ىذا الدصدد ، ا١تًتشحُت لرئاسة اٞتزائر اختياركبالشفافية ُب 

كنادت إٔب إعفاء الشفافية ُب  آنذاؾعاشتو اٞتزائر الذم من النخب السياسية احملللة للوعع السياسي الرارئ 
قناة الشركؽ نيوز  استضافةىو  االىتماـد ا٢تاـ ك٦تا يثَت ا١تًتشحُت كإعبلء صوت الشعب ُب ىذا ا١توع اختيار

كىذا ما ، كل البعد عن التزكير  كاالبتعادللمًتشحُت ا٠تمس كالذين نادكا بدكرىم كذلك إٔب التحلي بالشفافية 
يؤكد أف قناة الشركؽ نيوز تسَت ٓترى ثابتة ٨تو مسعى الشفافية كال تنتمي إال أم طرؼ سياسي كاف ُب ا١تشهد 

ا١تًتشحُت ُب ساعات  باستضافةاحملللُت كبعدىا  باستضافة بدءالالوطٍت كالذم رافقتو منذ بداية اٟتراؾ الشعيب إٔب 
استحساف األمر الذم القى ، كتقدٙب نتائجها للعلن االنتخاباتخاصة مع ٖتليل برا٣تهم كصوال إٔب إعبلف نتائج 

أم  قناة الشركؽ للنخب من الدكاترة كاألساتذة اٞتامعيُت  استضافةىو أفراد العينة  الرلبة اٞتامعيُتمن طرؼ 
 الذم ٓب يكن سابقا.، الذين يهتموف بالشأف السياسي٩تبة اجملتمع 

تتفق مع اليت خبارية ُب قناة الشركؽ نيوز من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة ٭تبذكف الربامج اإل
تها قٔب توافق رؤل كبرامج قناة الشركؽ نيوز اٞتزائرية ما تبثو عرب باإة ىذا رجع الباحثٚتاعة الزمبلء اٞتامعيُت كتي 
اليت تبث يوميا حسب الربامج ا٠تاصة هبا كتؤكد ُب ىذا الدصدد فيما يتعلق  اإلخباريةالتلفزيونية خاصة الربامج 

اآلراء  تبجيل كتقدير ٔبإٯتيل  اإلنسافأف  نظرية التوافق المعرفي لشارل اسجود وسوسي تانتباومبتوافق الرؤل 
ٔب تقدير األشخاص أك اٞتهات اليت يتفق معها ُب تكوين إكا١تعتقدات اليت توافق أرائو كمعتقداتو ككذلك ٯتيل 

كىو حاؿ قناة الشركؽ نيوز كعبلقتها مع ٚتهورىا خاصة 2فكاره كيزيد ىذا التقدير بزيادة التوافق كينقص بنقدصانو أ
من مشاىدة ما تبثو ىذه القناة خاصة كأهنا أبانت على سياسية جيدة فيما ٗتدصص  الرلبة اٞتامعُت الذين ٭تبذكف

ٗتص األحداث اٟتساسة اليت مرت عليها البلد ٦تا ساعد على توافق رؤل كتوجهات  إخباريةمواعيع كبرامج 
 ا١تشاىدين ٔتا تبثو قناة الشركؽ نيوز اٞتزائرية.

بة عينة الدراسة كاليت كانت أغلبيتها موافقة على كل العبارات من ا١تبلحظ من خبلؿ إٕتاىات الرل اإلستنتاج:
الواردة ُب اٞتدكؿ كمضموف إعبلمي  على أف قناة الشركؽ نيوز عرعت القضايا بالرريقة اليت تثَت إعجاب 

برنارد بيرلسون اعترب فقد رغم اختبلؼ نسبة اإلٕتاىات بداللة متغَت اٞتنس كا١تستول الدراسي ، ٚتهورىا

                                                           
 .25، ص ذكره مرجع سبقاح ياسُت، صب - 1
 .98، ص مرجع سبق ذكره حسٍت ٤تمد ندصر، - 2
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Bernard Berlson  إذ أف الناس  " اإلتصاالت والرأي العام"ُب مقالتو ا١تعنونة ب  1948سنة
يتحدثوف ُب السياسة متماشُت ُب ذلك مع ا٠تروط اليت ترٝتها كسائل اإلعبلـ كاإلتدصاؿ.كىذا ما توصلت إليو 

اف كسائل اإلعبلـ  نتائج ىذه اٞتزئية من احملور الثالث.كيتحقق الفرض ا٠تاص ب نظرية األجندة الذم يفًتض
كفهم أغلب ، ٖتدد الواقع ا٠تارجي كتقدـ قائمة حوؿ ا١توعوعات اليت ٯتكن أف يناقشها أك أف يشكل رأيا حو٢تا

صبحت جزءا ال أكما أف طبيعة التنوع اإلعبلمي   الواقع يكمن  ُب احملتول الذم تعرعو كسائل اإلعبلـ عنو.
إلخبارية فالشركؽ نيوز سعت ٢تذا التنوع ا١توعوعاٌب ُب الررح كالشكل من اٟتياة اليومية ٞتمهور القنوات ا يتجزأ

 Paul Long andكتاب باول لونك و تيم ويل فكما كرد ُب ، كا١تضموف تبعا للفركؽ الفردية ٞتمهورىا
Tim Wall لوسائل اإلعبلـ خاصة التلفزيوف ىو اإلستفاعة اإلعالم وأثره على الجمهور أن طريقة التأثير

اصيل ُب ٖتليل القضايا من خبلؿ التدفق الكبَت للمعلومات أك استضافت احملللُت السياسُت كتكرار عرض من التف
 1القضية بعدة قوالب صحفية لشد انتباه ا١تتلقي كتغيَت إتاىاتو أك تكوينها إتاه القضية اليت هتمو بتأطَت من القناة

اسة سابقا ٬تعل اإلفدصاح عنها ُب الربامج اإلخبارية .خاصة ُب ظل غياب ا١تعلومات السياسية ُب القضايا اٟتس
ملفتا للنظر بشكل دقيق فعدـ ا١تعرفة كاٞتهل بتفاصيل بعض القضايا السياسية  كصعوبة تفسَتىا يعمل على دفع 

كتغييب بعض ا١تواعيع سابقا كعدـ شفافيتها أك كعوح معانيها  ، اٞتمهور لتدصديقها كتكوين إتاىات ٨توىا
يع ا١ترركحة كقت األزمات أكثر شفافية كإف ٓب تكن صادقة . الدصور اإلعبلمية اليت بثت ُب الربامج ٬تعل ا١تواع

اإلخبارية ُب قناة الشركؽ نيوز حوؿ شخص القايد صاّب أثناء األزمة بالرغم من غياب اٟتديث عنها قبل األزمة 
كيل إتاىات  مؤيدة لعملها مثل شكل ما يسمى تبجيل الشخدصيات ُب اإلعبلـ يؤدم على ٧تاحها شعبويا كتش

الدراسة اليت كانت حوؿ شخدصية ميكي ماكس كخلدصت نتائجها أهنا شخدصية معركفة عرب العآب ككل ما ٬تعلها 
نفس الشيء الذم حدصل حوؿ شخدصية القايد أصبح الشخدصية ا١تثل لكل ، صاٟتة ُب العآب ككل كلكل زماف

ض حوؿ ترسيم اللغة األمازيغية فيعد اإلٕتاه السليب للرأم العاـ حوؿ أما فيما حدصل لبلعًتا، من النزاىة كالدصرامة
القضية ككما يراه علماء اإلعبلـ أف اإلعًتاض على شيء ما فهو يدؿ على ا١توقف غَت الدٯتوقراطي حوؿ 

ل الشركؽ القضية.كُب ىذه اٟتالة كما بالنسبة لكل القضايا ا١ترركحة تعترب القنوات التلفزيونية خاصة اإلخبارية مث
أف التلفزيوف ال   ا١تتحدث بالنيابة عن اٞتمهور إلختياراتو كآرائو كما قالت آنغ نقبل عن أفكار جوف ىارٌب  -نيوز

كاٞتدير بالذكر أف كسائل اإلعبلـ ليست . 2عنو  يقـو بتنظيم كٖتديد اٞتمهور فقط إ٪تا ملـز بالتحدث نيابة
فهي هتتم بتوفَت إحتياجاهتا التجارية من خبلؿ ، عية اليت هتمومهتمة باٞتمهور كاشخاص بل بالكيانات ا١توعو 

فبنفس القدر الذم تدعي كسائل اإلعبلـ أهنا تستجيب لرغبات اٞتمهور كاحتياجاتو ، نقل إىتمامات اٞتمهور
فإف الرغبة ُب جذب السيررة كتوجيو اٞتمهور دائما ماكاف ٝتة ملحة ُب سوؽ كسائل اإلعبلـ الذم ٖتدده 

                                                           
مدصر،  الدار الدكلية للنشر كالتوزيع ىدل عمر عبد الرحيم كنرمُت عادؿ عبد الرٛتن ، :، ترٚتةاإلعالم وأثره على الجمهور باكؿ لونك كتيم كيل، - 1
 .24ص  ،2017، 1ط
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من خبلؿ عرض كل الدصور كالربامج كا١تواعيع اليت توافق كرأم اٞتمهور كالسياؽ الذم يعيش ، ة التجاريةا١تنافس
فيو من عائلة أك زمبلء .كالذم أدل با١تشاىد الذم إندمج با١تعٌت الذم ٖتملو الدصورة التلفزيونية ُب قناة الشركؽ 

كتشكيل ا٢توية ا٠تاصة ، كعيو السياسي كاإلجتماعي نيوز إعادة إنتاج ا١تعٌت لربيعة القضايا اليت هتمو م دائرة
بالقناة نفسها من األحداث كا١تواقف السياسية أثناء الدصراع كاألزمة بل كأصبحت ىي كوسيلة إعبلمية جزءا من 

فكثافة التغرية حوؿ قضية ما ككجودىا ُب قلب اٟتدث لدليل على أ٫تية كحجم ، الدصراع السياسي كالفكرم
ما يدعي إٔب اإلستتباع اإلخبارم اإلجبارم للقناة من  إمكانية ترور القضية كاتساع مداىا. القضية كمؤشر على

خبلؿ الكم كالتدفق ا١تعلوماٌب السريع كاآل٘ب كا١تكثف.كالذم سبب نوعا من اإلدماف الذم تسلل ُب عمق العبلقة 
بالربامج اليت ٭تبذىا لنقل معريات بُت القناة كٚتهورىا فأصبح التمسك من كبل الررفُت الزما فا١تتلقي يتمسك 

من خبلؿ ٪توذج إتدصإب ، حوؿ القضية اليت هتمو كالربنامج يتمسك ّتمهوره كٮتاطبو لتحقيق أىداؼ سياسيتو
فبل ٯتكن إنكار دكر القنوات الفضائية كخاصة قناة الشركؽ نيوز ُب نقل الرسائل بُت أبناء ا١تدف ، دائرم للعبلقة

ائية اليت ٓب تشهد اإلحتجاجات كبذلك كانت قنوات التواصل كالتعبئة للمسا٫تة ُب بلورة إٔب األقرار األخرل الن
فكاف العُت اليت تلتقط اللحظة كٗتزهنا بل كاستراعت تدصنيع الدصورة كإعادة بناءىا ، الرأم العاـ على امتداد البلد

الربامج كالقوالب اإلعبلمية تبلورت  فبفعل إمتداد الدصور اإلعبلمية حوؿ القضايا السياسية ُب ٥تتلف، ُب الواقع
 على سلوكات الشعب ُب إتاىاهتم بالتأييد أك ا١تعارعة. 
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  هتم هباي٨تو عرض قناة الشركؽ نيوز  للقضية اليت  ات الرلبةإتاى يوعح(: 17جدول رقم )ال
 فروض االختبار: 

H0 0.01ة بداللة اٞتنس كا١تستول التعليمي عند مستول معنوية : ال توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقر 
H1 : 0.01توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة بداللة اٞتنس كا١تستول التعليمي عند مستول معنوية 

وضح اتجاىك نحو عرض قناة الشروق نيوز  
 للقضية التي تهتم بها

بار كاي تربيع عند مستوى اخت  المستوى التعليمي  الجنس 
 الدكتورة ماستر ليسانس أنثى ذكر 0.01معنوية 

 المستوى التعليمي الجنس % ت % ت % ت % ت % ت
 %69.8 22 %69.4 78 %73.1 77 %69.4 61 %94.9 116 موافق تعكس األطروحة الداعمة للقضية

 19.486 16.611 %63.7 20 %61.1 74 %23.1 23 %11.1 41 %17.2 76 ٤تايد
 %32.9 6 %33.3 19 %7.6 8 %37.3 21 %9.9 12 معارض

 %333 68 %333 373 %333 338 %333 321 %333 236 اجملموع

 المستوى التعليمي الجنس %3 0 %36.6 23 %21.3 25 %39.9 19 %36.2 29 موافق تعكس األطروحة الرافضة للقضية
 %61.79 21 %93.1 86 %18 41 %96.9 67 %19.7 81 ٤تايد

 18.546 18.677 %94.29 27 %14.1 62 %18.9 42 %13 37 %64.3 94 معارض
 %333 68 %333 373 %333 338 %333 321 %333 236 اجملموع

 المستوى التعليمي الجنس %29.2 14 %11.1 57 %2.8 3 %36.4 18 %27.6 56 معارض تعكس كال االتجاىين للقضية
 %29 12 %38.7 32 %69.6 49 %11.1 41 %29.9 52 ٤تايد

 45.460 17.618 %69.8 22 %68 82 %93.8 56 %92.3 64 %67.3 96 موافق
 %333 68 %333 373 %333 338 %333 321 %333 236 اجملموع
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ز  كعح إتاىك ٨تو عرض قناة الشركؽ نيو  للفقرة ًب اختبار عبلقة ارتباط بُت (17رقم ) خبلؿ اٞتدكؿ من       
كقد ٖتدصل الباحث ُب عبلقة االرتباط بُت عبارات الفقرة ، للقضية اليت هتتم هبا بداللة اٞتنس كا١تستول الدراسي

  4كدرجة حرية  0.01كمتغَت جنس كا١تستول التعليمي على قيم حسابية الختبار كام تربيع عند مستول داللة 
تة لدينا القيمة اٞتدكلية اصغر من القيمة احملسوبة الس تكُب كل اٟتاال 13.28لدينا القيمة اٞتدكلية تساكم 

توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب : لذلك نرفض الفرض الدصفرم كنقبل الفرض البديل القائل
 0.01اإلجابات الفقرة بداللة اٞتنس كا١تستول التعليمي عند مستول معنوية 

    كؽ يعكس األطركحة الداعمة للقضية ٔتوافق بنسبة قدرت جاء اإلٕتاه الغالب حوؿ عبارة أف برامج قناة الشر 
ُب اٞتدكؿ  كمن خبلؿ النتائج التفدصيلية، 10.1كمعارض بنسبة قدرت ب ، 35.8ك٤تايد بنسبة ، 54.1 ػػػػػب

 الثا٘ب نرل أف النسبة تباينت حسب ا١تتغرات ا١تضافة إٔب العبلقة اإلرتباطية بُت اإلٕتاىات كمتغَت النوع كا١تستول
كاحملايدين  ، (%49.6، %56.9نسبة ا١توافقُت من الذكور كاإلناث كانت كالتإب )، الدراسي فإف

بُت الذكور كاإلناث داؿ  حيث أن الفارق، (%17.1، %5.9( كا١تعارعُت )33.3%، 37.2%)
ل اليت بلغت  عند مستو   13.28كىي أكرب من القيمة اٞتدكلية  16.611احملسوبة  2إحدصائيا إذ بلغت كا

أما بالنسبة للمؤىل العلمي فإف نسبة ا١توافقُت لرلبة الليسانس كا١تاستَت كالدكتوراه ، 4كدرجة حرية  0.01داللة 
ما أ، (%41.7، %43.3، %21.3كاحملايدين )، (%45.8، %45.6، %71.3) على التوإب

 2كا  (. كقد أكدت قيمة%12.5، %11.1، %7.4ا١تعارعُت كانت النسب كالتإب على التوإب)

وىي أكبر  19.486 ػػػػػكجود فركؽ ذات داللة إحدصائية بداللة ا١تستول العملي اٞتامعي فقدرت ب المحسوبة
 .4كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة  13.28 ػػػػػػػالقيمة اٞتدكلية اليت قدرت ب من 

نيوز يعكس األطركحة  اإلٕتاه الغالب حوؿ أف ٤تتول برامج قناة الشركؽ أسفرت نتائج الجدول على اآلتي:
اإلتجاه كمن خبلؿ النتائج التفدصيلية ُب اٞتدكؿ الثا٘ب يتوعح اف ، باألغلبية محايداا١تعارعة للقضية كاف 

  (%54.5، %39.7) بداللة اٞتنس أم النوع  ذكور كإناث كاف بالنسب التالية على التوإب المحايد
ما أ، (%15.5، %14.2كموافقا بنسبة ) ، (%30، %46.1كمعارعا بالنسب التالية على التوإب)

ماستَت كدكتوراه على التوإب  موافقا ، بالنسبة ١تتغَت ا١تستول العلمي فقد كانت النسب كالتإب حسب طلبة ليسا٘ب
 (%43.75، %50.3، %38ك٤تايدا بالنسب اآلتية على التوإب)، (0%، 14.4%، 23.1%)

 (.%56.25، %36.3، %38.9كمعارعا بالنسب التالية على التوإب كذلك)
 2توضح أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بداللة النوع إذ أن قيمة كا يةومن خالل النتائج التفصيل

.كما أف 4كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة  13.28أكبر من القيمة الجدولية  18.677المحسوبة 
تت كذلك كجود فركؽ ذات داللة إحدصائية ْتيث ٟتساب فركؽ تكرارات بداللة ا١تستول التعليمي أثب 2قيمة كا 

 .4كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة   13.28أكرب من القيمة اٞتدكلية   18.546 القيمة احملسوبة
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الرأم الغالب ٨تو عبارة قناة الشركؽ نيوز تعكس اإلٕتاىُت بكل حيادية كاف  يتبين من خالل الجدول أن:
كقد كعحت النائج التفدصيلية ُب الدكؿ أف ىناؾ ، 22.7ك معارعا ، 28.4ة ٤تايدا بنسب، 48.9موافقا بنسبة 

  %47.1بالنسب التالية على التوإب )  اإلتجاه الموافقتباينا ُب النسب  بداللة النوع ذكورا كإناث حاز 
أما بالنسبة ١تتغَت ا١تستول ، (%14.6، %27.4معارض )، (%33.3، %٤25.5تايد ) ، (52.1%

كالتإب على التوإب   اإلتجاه الموافق١تؤىل العلمي ليسانس ماستَت كدكتوراه فقد كانت نسب  الدراسي أم ا
  %33.3، %2.8معارض ) ، (%25، %18.7، %٤45.4تايد )، (45.8%، 48%، 51.8%)

29.2% .) 
يث قيمة  تبُت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحدصائية  بداللة متغَت اٞتنس )النوع( ْت ةالنتائج التفدصيلي ومن خالل

 .4كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة  13.28أكرب من القيمة اجملدكلة  17.618احملسوبة   2كا
احملسوبة   2فقيمة كا، وتبين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بداللة المؤىل العلمي ) المستوى الدراسي(

 .4حرية  كدرجة 0.01عند مستول داللة  13.28أكبر من القيمة الجدولية  45.460
من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب أفراد العينة يؤكدكف على أف عرض قناة الشركؽ نيوز للقضايا   االستنتاج:

طركحات أىذا إٔب أف قناة الشركؽ نيوز ٢تا أجندات ك  كيرجع قضية اليت يهتم هبا تعكس األطركحة الداعمة 
حوؿ  نظرية األجندةبرا٣تها كىذا يتفق مع  طرح ُب  من خبلؿ ما يتم عرعوكيتوعح ىذا   اىاسياسية تتبن

ا١تفاىيم اليت تقـو عليها فقد ٧تحت قناة الشركؽ نيوز ُب تعريف الناس فيما يفكركف أين تلتقي ىذه النتيجة مع  
أف كسائل اإلعبلـ قد التنجح ُب تعريف الناس كيف يفكركف لكنها  David Waver دفيد وايفرأفكار 

كٔتا أف قناة الشركؽ نيوز ركزت على القضايا اليت هتم عينة الدراسة تكيف  .1م فيم يفكركفتنجح بكفاءة ُب تعرفه
إدراكهم أل٫تيتها ُب إتاه يتفق مع اىتمامات ٚتهورىا عينة الدراسة كحجم اإلىتماـ ا١تمنوح ٢تذه القضايا ُب 

جتماعية ككذا متغَتات النوع الشركؽ نيوز. غبل أف حجم اإلىتماـ يتعرض لعوامل خارجية منها اإل –القناة 
لذا . ال  ٖتقيق اإلىتماـ كهدؼ اعبلمي ـْتيث ىذه الفركؽ الفردية تتحكم ُب درجة اإلىتما، كا١تستول الدراسي

كركزت ُب بثها على ٗتدصيص ٚتلة من ا١تواعيع  االنتقاليةللدصندكؽ بدؿ ا١ترحلة  االحتكاـنراىا دعمت بقوة رأم 
كما أهنا ،  2019ديسمرب  انتخاباتد من احملللُت ١تناقشة كٖتليل الوعع ُب أياـ العدي كاستضافةُب ىذا الشأف 

دعمت ا١تؤسسة العسكرية ُب مرافقتها للحراؾ الشعيب اٞتزائرم األصيل كأيضا دعمت ىذه ا١تؤسسة من خبلؿ 
دصابة اٟتاكمة إٔب بث كل ا٠ترجات اإلعبلمية لقائد األركاف ُب كل أسبوع كتبٍت سياسة التعبئة كا١ترالبة بزج الع

السجوف كٗتدصيص برامج خاصة بتحليل ما ًب قولو خبلؿ خرجة قائد أركاف اٞتيش ككذا القرارات اليت ًب إصدارىا 
اليت أعلنت عنها اٟتكومة  تالقراراكما تبنت قناة الشركؽ ُب سياستها على نشر ،  من طرؼ ا١تؤسسة العسكرية

اٞتيش الوطٍت الشعيب كقد فسرت ذلك بأف الوقت ٓب ٭تن بعد لتنظيم ١ترتُت بدعم من  االنتخاباتا١تؤقتة بتأجيل 
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ككلها خرجات أظهرت من خبل٢تا قناة الشركؽ نيوز بأف عركعها للقضايا ا١تختلفة ال  اآلكنةُب تلك  االنتخابات
ىذا  يُت من خبلؿ ردىم عنلفئة الرلبة اٞتامع اتضحسيما السياسية منها تعكس األطركحة الداعمة ٢تا كىو ما 

إٔب أف ا١تستول الدراسي ، كترجع نسبة ا١توافقُت لئلٕتاه احملايد ُب عرض قناة الشركؽ كمعارعتها بالتساكم السؤاؿ.
لو دكر فعاؿ ٖتديد مستول الوعي لدل عينة الدراسة طلبة الدكتوراه ٢تم من ا١تكاسب ا١تعرفية على التمييز بُت 

إال أف ىناؾ فئة فتية علميا قد ال ، إلجتماعي كالسياسيماىو حيادم كمعارض كمواؼ كمقارنتو بالواقع ا
حوؿ إنتاج ا١تعٌت كسلعنة  أدورنومن خبلؿ  المدرسة النقدية  فرانكفورتفقد تناكلت ، تستوعب ىذه ا١تعادلة

كنظاـ ا٢تيمنة ُب الفًتة اليت ، الثقافة أنو ليس ىناؾ مضموف إعبلمي ٤تايد لكنو موجو عمدا لتعزيز نظاـ ا٢تيمنة
ككما يقوؿ ، زامنت مع البحث ىو ا١تؤسسة العسكرية خاصة مع التدصدم الشعيب  للنظاـ السياسي السابقت

كخفية كإف ىذه األخَتة أىم من األكٔب فالوعي لدل النخبة قد ميز ، أف الرسائل اإلعبلمية نوعُت ظاىرية أدورنو
ككما ال ننكر الدكر الذم ، ة اليت هتمومن خبلؿ تعبَته عن حيادية كمعارعة قناة الشركؽ للقضي 1ىذه القضية

٬تب أف تلعبو القنوات اإلخبارية ُب  اٟتفاظ على اإلستقرار العاـ كواجب أخبلقي ال ٬تب التعدم عليو ألنو أىم 
خاصة ٚتهور ، من أم ىدؼ رْتي أخر. كما أثبتت ىذه النتائج على أف اٞتمهور اٞتزائرم ليس سهل ا١تراس

كال اعتماد ، اؽ تأثر ُب ٖتديد إتاىاتو ٨تو الربامج فهو غَت ٣ترب على إعتمادىاالرلبة الذم يعيش عمن سي
ك٬تدر اإلشارة إٔب أف اإلٕتاه ا١تبدئي للمتلقي كا١توقف الذم تتبناه الرسالة من خبلؿ القناة فإهنما يؤثراف . إتاىاهتا

ناه الرسالة مع اإلٕتاه ا١تبدئي للمتلقي فعندما يكوف الوقف الذم تتب، على إٕتاه معاٞتة الرسالة من طرؼ ا١تتلقي
أما اف كاف ا١توقف الذم ، فمن ا١تتوقع أف يدصدر أفكارا إجابية من ا١تتلقي إتاه القضية كالقناة كحامل للرسالة

 .ٖتملو الرسالة ُب القناة معارعا فإف ا١تتلقي يدصدر أحكاما سلبية إتاه القناة كالقضية
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توافق ُب اآلراء السياسية ا١تعركعة ُب برامج قناة إتاىات الرلبة عينة الدراسة حياؿ ح يوع(: 18جدول رقم )ال
 .يط اٞتامعياحملالشركؽ نيوز مع 

 
  الجنس

 والمستوى الدراسي

 اختبار كام تربيع توافق في اآلراء السياسية المعروضة في برامج قناة الشروق نيوز مع محيطك الجامعي

  المجموع ال نعم
 الداللة المعنوية قيمة االختبار النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية كراراتالت

 6.885 %100 204 %38.7 79 %61.3 125 ذكر الجنس
 

0.001 
 %100 123 %25.2 31 %74.8 92 أنثى 

 %100 327 %33.6 110 %66.4 217 المجموع
المستوى 

 الدراسي
 القيمة المعنوية قيمة االختبار %100 108 %25 27 %75 81 ليسانس
 0.006 15.561 %100 171 %38.6 66 %61.2 105 ماستر

 %100 48 %35.4 17 %64.6 31 دكتورة
   %100 327 %33.6 110 %66.4 217 المجموع

عة ُب قناة الشركؽ تتوافق مع أراء المعرو يركف أف  : األغلبيةتبُت أف (18رقم )من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ       
كنسبة الذين يعارعوف أف اآلراء السياسية ُب قناة الشركؽ نيوز ال تتوافق مع  66.4%آراء حمليط اٞتامعي  بنسبة

. أم كجود فركؽ دالة إحدصائيا ُب نسبة اإلجابة. كتوعح النتائج %33.6احمليط اٞتامعي فكانت بنسبة 
من الذكور كاإلناث   (نعمػػػػػ )الدراسي أف نسبة الذين أجابوا ب وع كا١تستولالتفدصيلية ُب اٞتدكؿ الثا٘ب حسب الن

 من الذكور كاإلناث على التوإب كاآلٌب (ال) ػػػػػ( كنسبة الذين أجابو ب%74.8، %61.3كاآلٌب على التوإب) 
(38.7%  25.2%). 

ماستَت كدكتوراه كاآلٌب على  حسب مستول ليسانس -نعم  -أما بالنسبة للمستول الدراسي فكانت اإلجابة ب
  %25كانت كاآلٌب على التوإب )   -ال-اما نسبة اإلجابة ب ، (%64.6، %61.2، %75التوإب) 
38.6% ،35.4%.) 

توافق ُب اآلراء السياسية ا١تعركعة ُب برامج قناة الشركؽ  فقرة خبلؿ اٞتدكؿ أعبله ًب اختبار عبلقة ارتباط بُت من
كقد كانت النتيجة ُب حساب عبلقة االرتباط بُت ، بداللة اٞتنس كا١تستول الدراسي نيوز مع ٤تيرك اٞتامعي

  6.63اكرب من القيمة اٞتدكلية  6.885احملسوبة تقدر ب 2الفقرة ك متغَت جنس على قيمة حسابية الختبار كا
ُب اإلجابات  توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية: لذلك، 0.01ك مستول الداللة   1عند درجة حرية 

ٟتساب فركؽ  15.561احملسوبة   2كما بينت نتيجة كا ،  0.01الفقرة بداللة اٞتنس عند مستول معنوية 
احملسوبة أكرب من  2التكرارات بداللة ا١تستول الدراسي اٞتامعي  أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحدصائية ألف قيمة كا 

 .0.01اللة كمستول د 2عند درجة حرية  9.21من القيمة اٞتدكلية 
من خبلؿ النتائج اليت أسفر عنها اٞتدكؿ يتوعح أف قناة الشركؽ عرعت ٤تتول برا٣تها ٔتا يتفق مع  إستنتاج:

كمن جهة أخرل يدؿ على أف عينة الدراسة رأيها موحد ، السياؽ الذم توجد ىي فيو كوسيلة إعبلمية من جهة
كيتحقق الفرض القائل من نظرية األجندة أف ، نيوز حوؿ ا١تواعيع السياسية ا١تعركعة ُب برامج قناة الشركؽ
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اٞتمهور يعتقد أف كسائل اإلعبلـ تعرض  القضايا اليت هتمو إال أف كسائل اإلعبلـ تعرض القضايا ا١تهمة ٢تا  كفق 
الفركؽ الفردية لكل مفردة ُب العينة كخاصة حسب النوع كا١تستول الدراسي كيسمى ىذا السياؽ الذم تعرض فيو 

الذم يتم فيو طرح ا١تعلومة أم اجملتمع  دور السياقبل تشددت على  مدرسة فرانكفورتكقد ٖتدثت ، ومةا١تعل
عن  (ال) ػػػكقد يفسر كجود إجابات عربت ب، الذم تنتمي إليو الوسيلة كاجملتمع الذم ينتمي إليو ٚتهورىا با١توازاة

على أف ٤تتول كسائل اإلعبلـ كما عربت عنو ، توافق األراء السياسية ُب قناة الشركؽ نيوز كاحمليط اٞتامعي
فهناؾ عدة قضايا كعدة أطركحات إما تعكس أك ، كتوحيد العرض ليس شامبل، ليس موحدا المدرسة النقدية

عدـ توحيد الرسالة يؤدم إٔب عدـ توحيد اآلراء. كما يثبت معرفة ا١تستجيبُت ٢تذه الفقرة أف ، تناقض آراء احمليط
كيسمى ، كبدصفة دقيقة عن العبلقات اليت يكوهنا كل فرد ُب العينة كباألخص احمليط اٞتامعي الرأم احملايد يدؿ

 فالعبلقات اإلجتماعية خاصة اٞتامعية ٢تا تأثَت ُب انتقاء ا١تضموف اإلعبلمي ككيفية تلقيو، بالسياؽ اإلجتماعي
اإلجتماعي. كعموما كسائل اإلعبلـ  فيتقبلوف الرسائل كاآلراء اليت تتوافق مع كععيتهم اإلجتماعية أم السياؽ

ُب رصده لدكر كسائل اإلعبلـ ٠تدمة  صمويل يبكرتقدـ معرفة مشًتكة تزيد من اإلنتماء للمجتمع كما أكده 
كأف كسائل اإلعبلـ تفعل الكثَت لتحقيق ٘تاسك اجملتمع ُب أكقات االزمات كاٟتركب كىذا ما ، النظاـ السياسي

كذلك ، ١تواعيع اليت من شأهنا اف تتوافق مع ٤تيط اٞتمهور الذم يتواجد فيويفسر عرض قناة الشركؽ نيوز ا
بًتكيج أف ىناؾ هتديدا ٯتس أمن الدكلة كإذا كانت ىذه ا١تعلومات متسقة كمرتبة بدقة فإهنا تؤدم إٔب رجع صدل 

 فورم ٕتاه اإللتفاؼ حوؿ شخدصية الدكلة ا١تعركفة أنذاؾ مثل القايد صاّب ُب فًتة البحث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إتاىات عينة الدراسة حياؿ مساعدة توافق اآلراء السياسية ُب القناة على تدعيم  يبُت(: 19الجدول رقم )
  رأيهم أك تغيَته.
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 فروض االختبار:
H0 0.01: ال توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة عند مستول معنوية 
H1 :0.01لة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة عند مستول معنوية توجد فركؽ التكرارات ذات دال 

 
 

 الجنس
 والمستوى الدراسي

ىل يساعدك توافق رأي القناة مع رأي محيطك  – نعم –إذا كانت إجابتك ب 
 الجامعي في تدعيم رأيك أو تغييره

 اختبار كاي تربيع

 الداللة المعنوية قيمة االختبار المجموع ال نعم
 % عالمجمو  % ت % ت

 0.001 23.975 %100 125 %23.2 29 %76.8 96 ذكر الجنس
 %100 92 %19.6 38 %80.4 76 أنثى

 %100 217 %21.7 67 %78.3 373 المجموع
المستوى 
 الدراسي

 المعنوية داللةال قيمة االختبار %100 81 %24.7 26 %75.3 43 ليسانس
 0.006 25.501 %100 105 %19.1 32 %80.9 89 ماستر
 %100 31 %29.1 14 %70.9 22 دكتورة

 %100 217 %30.4 66 %69.6 168 المجموع

ُب  بػػػػ)نعم( الرأم الغالب لعينة الدراسة الذين أجابوا :( على ما يأٌب19رقم ) أسفرت نتائج اٞتدكؿ           
أم ٤تيرك اٞتامعي ُب تدعيم رأيك أك حوؿ إذا ما كاف توافق رأم القناة مع ر  أعبلهالفقرة السابقة ُب اٞتدكؿ 

حسب متغَت النوع   )نعم( ػػػػػتغيَته يساعده كاف إ٬تابيا باألغلبية بتفوؽ الذكور بالنسبة األكرب فكانت اإلجابة ب
ما فيما ٮتص متغَت ا١تستول أ(. %19.6، %23.2) )ال(، (%8.04  %76.8كالتإب على التوإب )

، %80.9، %75.3كالتإب على التوإب )  )نعم( ػػػفكانت النسب ا١تتعلقة بالدراسي ليسانس ماستَت كدكتوراه 
 (.%29.1، %19.1، %24.7) )ال( ػػػػػب، (70.9%

كقد أسفرت النتائج التفدصيلية أعبله عن أف القيمة االحتمالية الختبار كام تربيع لدراسة داللة إحدصائية للفركؽ 
قيمة اٞتدكلية لبلختبار كام تربيع للفقرة السابعة من احملور الثالث حسب متغَت النوع ذكور كإناث  ك ال تالتكرارا

كرب من أف القيمة اٞتدكلية أأم 26.63أهنا تساكم ٧تد  0.01كمستول معنوية يساكم  1عند درجة حرية 
ف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحدصائية بداللة النوع. كقيمة كا تربيع ٟتساب كلذلك فإ 23.975القيمة احملسوبة 

   كىي أكرب من القيمة اٞتدكلية عند درجة  25.501كؽ ُب التكرارات ا٠تاصة با١تستول الدراسي تساكم الفر 
لذلك فإنو ىناؾ فركؽ ذات داللة إحدصائية بداللة ا١تستول الدراسي لعينة ، 0.01 كمستول داللة 1 حرية

 الدراسة.
حوف أنو يساعد توافق رأم القناة مع رأم من خبلؿ ما سبق ذكره تبُت أف أغلب مفردات العينة يدصر  االستنتاج:

أراء الرلبة  ُب استمالةرجع ىذا إٔب أف قناة الشركؽ نيوز ٢تا دكر كبَت كي٤تيرهم ا٠تارجي ُب تدعيم رأيهم أك تغيَته 
من خبلؿ ما  لدصاٟتها من خبلؿ عرض األطركحات اليت تتوافق كاحمليط الذم يعيشوف فيو أك ٭تتكوف بو اٞتامعيُت
كمعاٞتتو ُب الربامج اإلخبارية ا٠تاصة هبا لدرجة أنو أجـز ا١تبحوثُت بأنو بإمكاف أف تتوافق أراء قناة الشركؽ يتم بثو 
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أف اٞتامعة ىي مؤسسة جامعة فعليا للنخب كيتسٌت للرلبة ُب بعض األحياف ُب  باعتبارا٠تارجي  ٤تيرهمنيوز مع 
طار النقاشات العلمية اليت تساىم ا١تؤسسة اٞتامعية ُب مقابلة الدكاترة أك حضور بعض الندكات اليت تررح ُب إ

قناة الشركؽ نيوز ىو تأثَتىا ُب أراء الرلبة اٞتامعيُت  اىتماـك٦تا يزيد من ، معاٞتتها معاٞتة أكادٯتيةإثراءىا ك 
السياسية ا١تواعيع  اختيارعن تأثَتىا ُب  أرائهمكتنوير عقو٢تم ليدصل ُب بعض األحياف إٔب تغيَت  آلرائهمكدعمها 

بأف كسائل اإلعبلـ ٘تثل  أحمد قران الزىرانيالقناة كُب ىذا الدصدد يقوؿ الدكتور  يكطريقة ٖتليلها من طرؼ ٤تلل
مدصدرا رئيسيا للتنشئة السياسية لدل سائر أفراد اجملتمع حيث تعمل على نشر ثقافات سياسية معينة أك تدعيم 

كتقـو كسائل اإلعبلـ ُب الدكؿ غَت الدٯتقراطية كخاصة ، ائمةثقافة سائدة أك تعمل على تغيَت ثقافة سياسية ق
ا١تملوكة للدكلة ُب توفَت اٟتقائق حسب كجهة نظر اٟتكومة كما تقـو بتدعيم شرعية األنظمة القائمة كترسيخ 

 اجتماعياكلقد أثبتت الدراسات العلمية أثر كسائل اإلعبلـ ُب تكوين الفرد  1مفاىيم التوجو السياسي القائم
كسياسيا كأف ىذه الوسائل بكل أشكا٢تا ٘تثل مدصدرا مهما كمكمبل ُب التأثَت على األفراد كُب تنشئتهم 

اإلتصال والديمقراطية  الفضائيات والحرب ُب كتاهبا  مي العبد اهللكقد كعحت ، كالسياسية االجتماعية
إغفاؿ العوامل الوسيرة اليت تعٍت أف ٬تب أف نضع ُب اإلعتبار قدرات التلفزيوف ُب التأثَت من دكف اإلعالمية: 

أم أف تأثَت التلفزيوف الفضائي يتحقق برريقة ، 2عملية التأثَت ُب ذاهتا ٗتضع لعوامل أخرل غَت الرسالة اإلعبلمية 
غَت مباشرة من خبلؿ العوامل الوسيرة. أم أف ٚتاعة الرفقاء كالزمبلء اٞتامعيُت تعترب كعامل كسيط ُب لًتسيخ 

كُب الواقع صورة اٟتراؾ ما كانت لتظهر بتلك العظمة لوال تدعيم التغرية ، ى القناة أك تغيَتهموقف عرض عل
اإلعبلمية للقناة لو كتدعيم الوسط اٞتامعي لفكرة اٟتراؾ ككأف العملية اإلتدصالية الدائرية أحاطت بكل ا١تتغَتات 

قناة الشركؽ نيوز كانت كأداة تنوير كمعرفة الوسيرة ُب تعبئة اٞتمهور حوؿ الوعع السياسي القائم آنذاؾ.إذ أف 
بالقضايا كتدعم القضايا اليت هتم العينة كجمهور كفق فرعية اإلتساؽ ا١تتعي أك ما يرلق عليو التفكَت الرغيب ْتيث 
ٯتيل األفراد إٔب الوسائل اإلعبلمية اليت تعرض ا١تواعيع ا١تتسقة مع رغباهتم الشخدصية حىت كإف تعارعت مع ا١تنرق 

فالفرد يعتنق ، فيبدك أف العبلقة طردية بُت توافق رأم القناة حوؿ القضية كتوافقها مع األصدقاء كالزمبلء، سليمال
فتوافق الرسالة مع الررفُت تؤدم إٔب ، اإلٕتاىات اليت ال تتناقض مع ٤تيرو كال ٥تزكنو ا١تعرُب الذم استقاه منهم

كإعادة تشكيل كحدات أخرل جديدة أك تدعم .فالرأم العاـ  تغيَت جوىرم أك جزئي ُب ا١تخزكف ا١تعرُب السابق
ٯتر ٔتراحل لتكوينو إبتداءا من مرحلة اإلحساس كاإلدراؾ إٔب مرحلة الرأم الفردم ْتيث ٭تدد الفرد لنفسو موقفا 

هتم  إما معارعا أك مؤيدا ٍب مرحلة الدصراع مع آراء اٞتماعة ْتيث يدكر نقاش كحوار حوؿ القضايا السياسية اليت 
 كل مفردة أك هتم ٚتاعة معينة فيحاكؿ كل منهم الدفاع عن رأيو موظفا ُب ذلك كل ما يتوافر من معلومات

                                                           
 .2015، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت، فربابَت السلطة السياسية واإلعالم في الوطن العربيٛتد قراف الزىرا٘ب، أ -  1
 .240، ص2005، 1ط ، دار النهضة العربية، لبناف،الفضائية والحرب اإلعالميةاالتصال والديمقراطية  مي العبد اهلل، - 2
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   فإما يكوف الفرد رأيو من رأم األغلبية ، كتلعب القناة اإلخبارية ىنا دكرا حيويا عن طريق عرعها لرأم األغلبية
 إلنتماء للجماعة.أك يضرر لتغيَت رأيو كالتضحية بو من أجل ٖتقيق صفة ا

 إتاىات الرلبة حياؿ تغيَت آرائهم السياسية  خوفا من  التهميش. يبُت(: 20جدول رقم )ال
 

 الجنس 
 والمستوى الدراسي

 اختبار كاي تربيع ىل تغير رأيك خوفا من التهميش (ال) ـــإذا كانت إجابتك ب

 الداللة المعنوية قيمة االختبار المجموع ال نعم
 % ت % ت % ت

 0.001 23.975 %100 79 %49.4 39 %50.6 40 ذكر الجنس
 %100 31 %38.7 12 %61.3 19 أنثى

 %100 110 %46.4 51 %53.6 59 المجموع
المستوى 
 الدراسي

 القيمة المعنوية قيمة االختبار %100 27 %48.2 13 %51.8 14 ليسانس
 0.006 25.501 %100 66 %33.3 22 %66.7 44 ماستر
 %100 17 %50.6 9 %49.4 8 دكتورة

   %100 110 %40 44 %60 66 المجموع

توافق ل )ال( ػػػػالرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ الذين أجابوا بأف ( 20رقم )تبُت من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ         
تهميش كاف الرأم الغالب ىو ُب اآلراء السياسية ا١تعركعة ُب برامج قناة الشركؽ نيوز مع ٤تيرك الٮتافوف من ال

بتفوؽ نسبة اإلناث كالتإب   (ذكور كإناث)النسب  حسب متغَت النوع  تْتيث تباين%53.6بنسبة  (نعم)
  %49.4كالتإب على التوإب )  )ال( ػػػػػػككانت النسبة ا١تتعلقة ب، (%61.3، %50.6 على التوإب )

س ماستَت دكتوراه كانت النسب كالتإب بتفوؽ طلبة ما فيما ٮتص متغَت ا١تؤىل العلمي ليسانأ(. 38.7%
كانت التإب على التوإب   )ال(كالنسب ا١تتعلقة بالرفض ، (%49.4، %66.7، %51.8ا١تاستَت ) 

(48.2% ،33.3% ،50.6%.) 
ٟتساب الفركؽ ُب التكرارات بداللة النوع كاليت تساكم  2كقد أسفرت النتائج التفدصيلية ُب اٞتدكؿ عن قيمة كا

إذف يدؿ ذلك على  9.21كىي أكرب من القيمة اٞتدكلية  2كدرجة حرية 0.001عند مستول داللة  23.975
ٟتساب التكرارات بداللة ا١تستول  2كجود فركؽ ذات داللة إحدصائية بُت التكرارات بداللة النوع . كقيمة كا

توجد فركؽ ذات داللة  أنو 2كدرجة حرية  0.01عند مستول داللة   25.501الدراسي اٞتامعي  تساكم 
 إحدصائية بداللة ا١تؤىل العلمي.

تتخوؼ كثَتا من التهميش اإلجتماعي نظرا  لقد توعح من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ أف عينة الدراسة اإلستنتاج:
جملموعة الضغوطات اليت يتلقاىا الفرد ُب ٤تيرو اٞتامعي ك٬تدر اإلشارة أف احمليط اٞتامعي ال ٮتلو من ٚتاعات 

ثل النقابات فقد يتنازؿ الفرد ك ٣تموعة صغَتة من أجل اجملموعة األكرب خاصة إذا كاف الضغط من من الضغط م
إذ من ا١تبلحظ ُب نتائج اٞتدكؿ اف النسبة الغالبة لرلبة الدكتوراه كانت حوؿ اإلٕتاه الرافض للخوؼ ، قادة الرأم

عينة فكل من كاف مستواه العلمي عإب كاف من من التهميش ْتيث رأم عاـ ا١تثقفُت يتعلق با١تستول الثقاُب لل
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لكن على العمـو يتبلور اإلٕتاه أك يغَت أك يعدؿ من خبلؿ التفاعل ُب اٞتماعة ، الدصعب تغيَت إٕتاىو أك تعديلو
فتأثَت كسائل اإلعبلـ ، بُت اآلراء ا١تتعارعة فحاصل ىذا التفاعل كثَتا ما تنتجو ا١تناقشات كاٟتوارات حور قضية ما

بط بالقول اإلجتماعية اليت تسود مرحلة معينة خاصة كأف فًتة البحث كانت كقت اإلنتفاعة الشعبية عد مرت
ككاف ٞتماعات الضغط ُب اٞتامعة دكر فاعلى ُب تعبئة الرلبة للخركج إٔب اٟتراؾ كبعث شعور ، اٟتكومة السابقة

ألف أغلب القضايا ، ١تدصلحة العليا للوطنالتغيَت فكاف من النادر تراجع العينة عن رأم اٞتماعة الذم ٯتثل ا
فالسياؽ اإلجتماعي آنذاؾ كاف ٤تل إىتماـ الوسائل اإلعبلمية اليت حاكلت ، السياسية أنذاؾ ٘تس الدصاّب العاـ

فالرسائل ، من خبلؿ تغريتها إرعاء ٚتوحو كتعرشو للمعرفة السياسية حوؿ ا١تواعيع الراىنة ُب تلك الفًتة
نذاؾ ُب قناة الشركؽ نيوز كانت مدصفاة من قبل النسيج اإلجتماعي كما كرد ُب كتاب اإلعبلمية ا١تنتشرة ى

.كالذم يعترب احمليط اٞتامعي جزءا ىااما منو ألنو ٯتارس عغرا مخلوف بوكروح حول التلقي في الثقافة واإلعالم
      توف مثل جَتاهنم بعبارة أكعح ككمثاؿ حي  ىو قضية اإلنتخابات أغلب األفراد يدصو ، على اختيارات الفرد

أف البرل األساسي ُب تكوين اإلٕتاىات للرأم العاـ ليست كسائل  إليو كاتزكما توصل إليو ،  كأصدقائهم 
اإلعبلـ لكن اٞتماعات األكلية اليت تلعب دكرا أساسيا.لذلك ٮتاؼ أفراد العينة التهميش خوفا من أهنم قد ال 

 . 1ايا السياسية اليت تعترب ا١تعلومة حو٢تا  معرفة متأرجحةٯتتلكوف ا١تعلومة الدصحيحة كخاصة ُب القض
 

 

                                                           
 .119-118ص  ص ،2011مدصر،  ،1مقامات للنشر كالتوزيع، ط ،التلقي في الثقافة واإلعالم٥تلوؼ بوكركح،  - 1
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 يبُت درجة الرعا عن مستول معاٞتة القضايا السياسية ُب قناة الشركؽ نيوز.(: 21) جدول رقمال
 فروض االختبار: 

H00.01ي عند مستول معنوية : ال توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة بداللة اٞتنس كا١تستول التعليم 
H1 : 0.01توجد فركؽ التكرارات ذات داللة إحدصائية ُب اإلجابات الفقرة بداللة اٞتنس كا١تستول التعليمي عند مستول معنوية 

 
 درجة الرضا

 المستوى التعليمي الجنس
 الدكتورة ماستر أو ماجيستر ليسانس أنثى ذكر

 % ت % ت % ت % ت % ت
 %4.2 2 %11.7 20 %3.7 4 %11.4 14 %5.9 12 1درجة 
 %0 0 %4.1 7 %0 0 %2.4 3 %2 4 2درجة 
 %16.7 8 %3.5 6 %4.6 5 %5.7 7 %5.9 12 3درجة 
 %4.2 2 %12.9 22 %4.6 5 %1.6 2 %13.2 27 4درجة 
 %25 12 %10.5 18 %14.8 16 %8.1 10 %17.6 36 5درجة 
 %0 0 %17.5 30 %19.4 21 %17.9 22 %14.2 29 6درجة 
 %37.5 18 %19.3 33 %25 27 %25.2 31 %23 47 7درجة 
 %6.3 3 %12.9 22 %23.1 25 %12.2 15 %17.2 35 8درجة 
 %0 0 %5.3 9 %2.8 3 %9.8 12 %0 0 9درجة 
 %6.3 3 %2.3 4 %1.9 2 %5.7 7 %1 2 10درجة 

 %100 48 %100 171 %100 108 %100 123 %100 204 اجملموع
 47.746 الجنس .0.01، عند مستوى داللة بداللة الجنس والمستوى الدراسيدراسة الداللة اإلحصائية لفروق تكرارات في درجة الرضا  اختبار كاي تربيع:

 64.925 المستوى التعليمي
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عن مستول الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ درجة رعاىم تبُت أف  (21رقم ) من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ         
كفق متغَت النوع ، (7معربين عن ذلك بالدرجة  سبعة )حسنا كاف    ايا السياسية ُب قناة الشركؽ نيوزمعاٞتة القض

أما كفق ا١تؤىل ، (%25.2، %23كالتإب على الًتتيب )   7إذ كانت النسب حوؿ الدرجة  (ذكور كإناث)
 (.%37.5، %19.3، %25العلمي ليسانس ماستَت دكتوراه كانت النسب كالتإب على الًتتيب ) 

كاف رأم عينة الدراسة  حوؿ درجة رعاىم عن مستول معاٞتة القضايا السياسية ُب قناة الشركؽ نيوز من خبلؿ 
أـ بداللة ، (%11.4، %5.9كاآلٌب على الًتتيب )  –ذكور إناث  –( حسب متغَت النوع 1الدرجة كاحد )

  %11.7، %3.7الًتتيب ) ا١تستول الدراسي ليسانس ماستَت دكتوراه كانت النسب كاآلٌب على 
لرعاىم عن مستول معاٞتة الشركؽ نيوز للقضايا اليت هتمهم حسب  2كاف رأم العينة حوؿ الدرجة ك (.4.2%

   أما بالنسبة ١تتغَت ا١تؤىل العلمي فكانت النسب كاآلٌب على الًتتيب، (%2.4، %2متغَت النوع كاآلٌب )
(0% ،4.1% ،0%.) 

التإب على  -ذكور ك إناث –ن مستول معاٞتة القضايا حسب متغَت النوع لرعا العينة ع 3حازت الدرجة 
كبالنسبة ١تتغَت ا١تؤىل العلمي ليسانس ماستَت كدكتوراه النسب التالية على الًتتيب ، (%5.7، %5.9الًتتيب ) 

 (4.6% ،3.5% ،16.7%.) 
للقضايا السياسية حسب متغَت النوع  لرعا العينة ٤تل الدراسة عن مستول معاٞتة قناة الشركؽ  4حازت الدرجة ك 

أما حسب متغَت ا١تؤىل العلمي فكانت النتائج كالتإب على ، (%1.6، %13.2كالتإب على الًتتيب )
 (.%4.2، %12.9، %4.6الًتتيب) 

لرعىا عينة الدراسة على مستول  معاٞتة قناة الشركؽ نيوز للقضايا السياسية حسب متغَت  5حازت الدرجة 
أما بالنسبة للمستول الدراسي ليسانس ماستَت كدكتوراه ، (%8.1، %17.6كاآلٌب )   –ور كإناث ذك –النوع 

 (.%25، %10.5، %14.8كاآلٌب على الًتتيب )   5فكانت النسب حوؿ الدرجة 
لرعا الرلبة عينة الدراسة على مستول معاٞتة القناة للقضايا السياسية حسب متغَت النوع  6حازت الدرجة ك 
اما بالنبة للمستول الدراسي اٞتامعي  ، (%17.9، %14.2النسب التالية على الًتتيب ) (اثذكور إن)

 (.%0، %17.5، %19.4ليسانس ماستَت دكتوراه فكانت النسب كاآلٌب على الًتتيب ) 
لرعا عينة الدراسة على مستول معاٞتة القضايا السياسية الراىنة من خبلؿ قناة الشركؽ نيوز  8حازت الدرجة ك 

اما بالنسبة ١تتغَت ا١تستول ، (%12.2، %17.2التإب  على الًتتيب ) -ذكور ك إناث –حسب متغَت النوع 
 (.%6.3، %12.9، %23.1التعليمي ليسانس ماستَت دكتوراه ) 

لرعا عينة الدراسة على مستول معاٞتة القناة للقضايا السياسية الراىنة حسب متغَت النوع  9حازت الدرجة ك 
أما عن متغَت ا١تؤىل العلمي فكانت النسب كاآلٌب على ، (%9.8، %0كاآلٌب على التوإب )   (اثذكور ك إن)

 (.%0، %5.3، %2.8التوإب ) 
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لرعا الرلبة عينة الدراسة على مستول معاٞتة قناة الشركؽ نيوز للقضايا السياسية الوطنية  10حازت الدرجة 
أما بالنسبة ١تتغَت ، (%5.7، %1كالتإب على التوإب )  النسب التالية –ذكور كإناث  –حسب متغَت النوع 

 (.%6.3، %2.3، %1.9ا١تستول العلمي ليسانس ماستَت دكتوراه فكانت النسب كالتإب على الًتتيب ) 
كفق متغَت  47.746ٟتساب فركؽ تكرارت درجات الرعا تساكم   2كقد أسفرت النتائج التفدصيلية أف قيمة كا

كمستول معنوية  9عند درجة حرية  21.67كىي أكرب من القيمة اٞتدكلية اليت تساكم  –ذكور كإناث  –النوع 
 إذف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحدصائية بداللة النوع حوؿ درجات الرعا ا١تتفق عليها.، 0.01

ٟتساب فركؽ التكرارات لدرجات الرعا حوؿ مستول معاٞتة القضايا من طرؼ الشركؽ نيوز  2كما أف قيمة كا
كىي أصغر من القيمة اٞتدكلية اليت تساكم  0.01كمستول داللة  9عند درجة حرية  64.925 تساكم

 . (ليسانس ماستَت دكتوراه)إذف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحدصائية بداللة ا١تؤىل العلمي ، 21.67
كاليت  7درجة إف الدرجة ا١تمنوحة ١تستول معاٞتة القضايا السياسية من طرؼ قناة الشركؽ نيوز كىي ال إستنتاج:

ْتيث أف حجم ، تعترب درجة تعرب عن العمل اٟتسن لقناة ليعرب كيؤكد كل اإلجابات السابقة عن األسئلة السابقة
إعافة إٔب ، التعرض ا١ترتفع للعينة كساعات ا١تشاىدة الرويلة نوعا ما تعرب عن رعاىم عن العمل اإلعبلمي للقناة

فكلما زادت ، يها القناة لدليل آخر عن رعاىم عن عملها اإلخبارمترتيب أجندهتم كفق القضايا اليت ركزت عل
كذلك تزيد من احتماالت التأثَت  اليت ،  درجة الرعا عن كسيلة إعبلمية زادت الثقة هبا كبأخبارىا اليت تغريها

الوسيلة  فالقناة اإلخبارية أك، ٖتدثها على مستول االٕتاه سواء معرفية إدراكية أك كجدانية عاطفية أك سلوكية
من خبلؿ ، اإلعبلمية عامة تعمل ّتهد إلثارة إعجاب اٞتمهور موظفة كل عناصر اٞتاذبية اليت تستميلو ١تتابعتها

عرض األساليب اإلخبارية كاٟتوارية كالربامج اليت تعرض القضايا ا١تهمة بالنسبة للفرد كٚتاعتو األكلية أم النسق 
تفضيبلت الربا٣تية كيزيد معها عندصر اإلدماف الذم يؤدم إٔب التقبل اإلجتماعي الذم ينتمي إليو فتزيد نسبة ال

أف كسائل اإلعبلـ تشكل  والتر ليبمانا١تباشر للمعلومة كبالتإب تكوين االٕتاه أك تغيَته أك تعديلو فحسب مقولة 
فكلما  ، 1األزمة كذلك من خبلؿ الدكر ا١تعرُب الذم تقدمو القنوات اإلخبارية أثناء، الدصورة الذىنية ُب عقولنا

كانت درجة الرعا عالية كلما انتظم ا١تتلقي ُب تعرعو ١توعوعات معينة كبرامج معينة إما إلشباع حاجات معرفية 
أك عاطفية أك من أجل احتياجات الدمج الشخدصي أك الدمج اإلجتماعي كاليت تعزز من حدكث التأثَت على 

ك٬تدر اإلشارة إٔب أف كسائل اإلعبلـ تعمل ، ا١تستول العلمي الفرد حسب اإلحتياج ا٠تاص بو كفق متغَت النوع أك
مثل  أجندات الوسائل الوسيطةا١تستحيل إلرعاء ٚتهورىا أكقات األزمة خاصة السياسية معتمدة ُب ذلك على 

اليت تستقي منها ترتيب أكلويات كاىتمامات اٞتمهور كتعرعها على برا٣تها بذلك  اإلجتماعي مواقع التواصل
ألنو ال ٮتفى على العآب أف مواقع التواصل اإلجتماعي فرعت بيئة بل حضارة مغايرة عن اليت ، ب كاأل٫تيةالًتتي

فكاف على القنوات اإلخبارية مسايرة ىذه التغَتات ، فرعتها الوسائل اإلعبلمية التقليدية حىت كإف كانت مرقمنة
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ىكذا تستريع القنوات إرعاء ٚتهورىا كالتأثَت  ،من خبلؿ قياس التعرض كقياس األجندات ُب اإلعبلـ اإلجتماعي
إال أف ، فيو ألف السياؽ الذم يعيش فيو اٞتمهور أك ينتمي إليو من شأنو أف يكوف أحد أىم ا١تدصادر اإلعبلمية

كىو جزء مهم ُب عمل ، طابع القنوات اإلخبارية ٗتضع لقوانُت تنظم عملها ما يعريها طابع ا١تدصداقية أكثر
كل ىذا من أجل ٖتقيق ىدؼ معُت ترمح لو القناة أ٫تو الريادة ،  رية أثناء األزمات بأنواعهاالقنوات اإلخبا

 كال تكوف إال بتحقيق الرعا العاـ للرأم العاـ.، اإلعبلمية
اتضح من خبلؿ النتائج الواردة ُب اٞتداكؿ أف الفرعية الثانية  لنتائج الخاصة بالفرضية الثانية والثالثة:ملخص ا 

عرض ا١تواعيع بقامت قناة الشركؽ اإلخبارية  على النحو التإب: الفرضية الثانية جاءتْتيث ، قد ٖتققتا كالثالثة
( إذ اتفق غالبية ا١تستجوبُت من عينة الدراسة)احمللي اٞتمهور اىتماماتا١تتعلقة بالقضايا السياسية الوطنية حسب 

تفضيبلت ٚتهورىا ُب عرض ا١تواعيع  السياسية اليت  عينة الدراسة أف قناة الشركؽ نيوز كانت قد قامت ٔتراعاة
هتمو كبالرريقة اليت يفضلها من خبلؿ عناصر جاذبية ساعدت ُب استمالت ا١تتلقي عينة الدراسة  ْتيث أثبت 
اختبار الفرعية أف تبلـؤ األجندة السياسية للوسيلة اإلعبلمية الشركؽ نيوز يبلئم القضايا السياسية اليت اىتمت 

نة الدراسة كقد ًب التعرؼ على أجندات اٞتمهور القناة اإلخبارية من خبلؿ تفاعلهم مع القضايا كطرحها ُب هبا عي
كما كقد أكدت النتائج ا٠تاصة ،  العآب اإلفًتاعي ا١تتمثل ُب الدصفحات الشخدصية عرب مواقع التواصل االجتماعي

ف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحدصائية بُت الذكور باختبار الفركؽ اإلحدصائية بُت متغَت النوع كا١تؤىل العلمي أ
ْتيث تعترب ىذه الفركؽ الفردية فارقة ُب ، ماستَت كدكتوراه، كاإلناث كبُت ا١تستويات العلمية اٞتامعية: ليسانس

إذف يرفض الفرض الدصفرم القائل أنو: ال توجد إتاىات اٞتمهور عينة الدراسة  حوؿ ا١تواعيع السياسية الوطنية.
داللة إحدصائية بداللة النوع كا١تؤىل العلمي كنقبل الفرض العلمي البديل: أنو توجد فركؽ ذات داللة  فركؽ ذات

 إحدصائية بداللة النوع كا١تؤىل العلمي كتوصلت نتائج الفرعية إٔب
توجد فركؽ ذات داللة إحدصائية فيما يتعلق بتناكؿ القضايا الوطنية بنفس درجة اىتماـ عينة الدراسة بداللة  -
ْتيث االٕتاه الغالب للعينة ٤تل ، كبداللة ا١تؤىل العلمي، نوع ْتيث تفوت نسبة الذكور على اإلناث ُب ا١توافقةال

 موافقا . االدراسة كاف إتاىا إ٬تابي
توجد فركؽ ذات داللة إحدصائية فيما يتعلق تفضيل القضايا ْتيث تفاكتت نسب الذكور كاإلناث حوؿ  -

 الفساد السياسي أعلى النسب بداللة النوع كا١تؤىل العلمي . القضية اليت هتمهم كحازت قضية
توجد فركؽ دالة إحدصائيا فيما يتعلق  إتاه العينة حياؿ القضايا السياسية كمضموف إعبلمي طرحتو قناة  -

الشركؽ نيوز بداللة النوع كا١تؤىل العلمي ْتيث كاف االٕتاه الغالب ىو االٕتاه ا١توافق اإل٬تايب حوؿ العناصر 
 ا١توظفة ُب طرح القضية اليت هتم عينة الدراسة.
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ىناؾ فركؽ ذات داللة إحدصائية فيما يتعلق بإتاه عينة الدراسة ٨تو إتاه عرض قناة الشركؽ نيوز للقضية اليت  -
هتتم هبا عينة الدراسة فكاف االٕتاه الغالب ىو االٕتاه اإل٬تايب ا١توافق كالذم يتعلق بأف القناة تعكس األطركحة 

 داعمة للقضية.ال
ىناؾ فركؽ دالة إحدصائيا فيما يتعلق بتوافق اآل راء السياسي ا١تعركعة ُب برامج قناة الشركؽ نيوز مع احمليط  -

كمتغَت ا١تؤىل العلمي بتفوؽ ١تستول ليسانس. ككاف االٕتاه ، كفق متغَت النوع بتفوؽ نسبة الذكور ُب اإلٕتاه ا١توافق
 ة ُب برامج قناة الشركؽ نيوز مع احمليط اٞتامعي إ٬تابيا موافقا باألغلبية.الغالب ٨تو توافق اآلراء السياسي

توجد فركؽ دالة إحدصائيا فيما يتعلق ٔتساعدة توافق رأم القناة السياسي حوؿ القضايا اليت هتم العينة اليت  -
فوقت نسبة الذكور أجابت بنعم ُب السؤاؿ الذم سبق مع رأم احمليط بتدعيمو أك تغيَته كفق متغَت النوع ْتيث ت

كقد كاف االٕتاه الغالب ُب إجابات العينة ، كا١تؤىل العلمي بتفوؽ مستول ا١تاستَت، على اإلناث ُب نسبة ا١توافقة
 إ٬تابيا موافقا باألغلبية.

، توجد فركؽ ذات داللة إحدصائية فيما يتعلق بتغيَت الرأم خوفا من التهميش بداللة النوع كا١تستول التعليمي -
 ٕتاه الغالب إ٬تابيا موافقا.ككاف اال

توجد فركؽ ذات داللة إحدصائية فيما يتعلق بدرجة الرعا عن أداء القناة اإلخبارية الشركؽ نيوز بداللة النوع  -
 كتفوؽ ا١تستول التعليمي اٞتامعي ا١تاستَت.، كا١تؤىل العلمي بتفوؽ النسبة الذكور على اإلناث

عرض ا١تواعيع ا١تتعلقة بالقضايا بقامت قناة الشركؽ اإلخبارية قائلة ب إذف ٯتكننا القوؿ أف الفرعية الثانية ال -
 قد ٖتققت كفقا للنتائج أعبله. .(عينة الدراسة) لجمهورالسياسية ل كفق األجندة السياسية الوطنية 

و دالة إحدصائيا ُب إتاىات الرلبة عينة الدراسة  ٨تتوجد فركؽ  كما قد ٖتققت الفرعية الثالثة االقائلة ب: -
 القضايا السياسية الوطنية بداللة النوع كا١تؤىل العلمي.
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 نتائج الفرضية الرابعة: مستويات التأثير:
 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الرابعة .3

 الرأم السياسي لدل الشباب إتاىاتتوجد عبلقة إرتباطية بُت متابعة برامج الشركؽ نيوز كمستول التأثَت على 
 . اٞتامعي حوؿ القضايا السياسية الراىنة

 الحاجات إشباع إلى يؤدي القناة برامجى عل واالعتماد المشاىدة في المستغرق الوقتعالقة االرتباط بين 
 المعرفية.

 ا١تعرفية اٟتاجات شباعإل القناة برامجى عل االعتمادزيادة  كحجم التعرض  بُتالعبلقة  يبُت )22الجدول رقم: )
 (.phiاالرتباط ) اختبار  كاختبار

 فرضيات االختبار:
H0 : ال توجد عبلقة االرتباط بُت مشاىدة قناة الشركؽ نيوز كاالعتماد على برامج القناة يؤدم إٔب إشباع

 .%1اٟتاجات ا١تعرفية ذات داللة معنوية عند مستول داللة 
H1: لى برامج القناة يؤدم إٔب إشباع اٟتاجات توجد عبلقة االرتباط بُت مشاىدة قناة الشركؽ نيوز كاالعتماد ع

 .%1ا١تعرفية ذات داللة معنوية عند مستول داللة 
 

 المستغرق الوقت
 المشاىدة في

إشباع  إلى يؤدي القناة برامج على االعتماد
 المعرفية الحاجات

عند  phiاختبار  المجموع
 0.01مستوى داللة 

 ال نعم
 اللةقيمة الد قيمة اختبار % ت % ت % ت

 0.008 0.172 %06.12 20 %1.83 6 %4.28 14 ساعة من أقل
إلى  ساعة من

 ساعتين
50 15.29% 33 10.09% 83 25.38% 

 %68.50 224 %30.27 99 %38.22 125 أكثر أو ساعتين

 %100 327 %50.15 164 %49.85 163 المجموع

يشاىدكف برامج  ٦تن 68.50 :ئقية أسفرت عن اآلٌبيتبُت أف النتائج العبل (22رقم )من خبلؿ اٞتدكؿ          
على أف برامج قناة الشركؽ نيوز تشبع  38.22بنسبة )نعم(  ػػػمن ساعتُت فأكثر أجابوا ب قناة الشركؽ نيوز
أجاب الذين يشاىدكف قناة تشبع حاجاهتم ا١تعرفية ، ك  (ال)هنا أ 30.27كما أجاب منهم ،  حاجاهتم ا١تعرفية

أف  (نعم) ػػب  15.29أجاب أغلبهم بنسبة  25.38ساعة إٔب ساعتُت كالذين تبلغ نسبتهم الشركؽ نيوز من 
أجاب الذين يشاىدكف قناة ك  .(البػػػػ) 10.09كأجاب ، برامج قناة الشركؽ تسادىم ُب إشباع حاجاهتم ا١تعرفية

 (ال)ك  (نعم) ػػػػب 4.28أجاب أغلبهم كذلك كبنسبة ، 6.12الشركؽ نيوز أقل من ساعة كالذين تبلغ نسبتهم 
٧تد أف القيمة  0.172اليت تساكم  phiكمن خبلؿ النتائج التفدصيلية ٟتساب معامل اإلرتباط  .1.83بنسبة 
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إذف نقوؿ أف قيمة اإلرتباط موجبة ) عبلقة طردية( كىذا يعٍت أنو ، %1كىي أقل من 0.008ا١تعنوية تساكم 
نيوز كاإلعتماد عل برامج القناة يؤدم إٔب إشباع اٟتاجات توجد عبلقة إرتباط بُت كقت مشاىدة قناة الشركؽ 

 ا١تعرفية.
أنو كلما زادت ساعات ا١تشاىدة تعٍت ازدياد اإلعتماد على ، نستنتج من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ أعبله :إستنتاج

اىدة كلما كاف ىناؾ إشباع للحاجات ا١تعرفية لدل عينة البحث.كعندما نقوؿ كقت ا١تش  –الشركؽ نيوز –القناة 
فإهنا عبلقة طردية تعٍت أف ا١تشاىد يقضي ىذا الوقت أما الربنامج الذم يفضلو مع السياؽ الذم يفضلو كذلك 

 مخلوف بوكروحكقد كرد ُب كتاب ، أك أجربتو الظركؼ على الوجود فيو مثل العائلة أك األصدقاء أك كحيدا
عبلمي مرىوف بفهم كطبيعة أشكاؿ كأنواع الربامج تلقي ا٠تراب اإل، سنة ب التلقي في الثقافة واإلعالما١توسـو 

كىذا ما يدؿ على أف عينة الدراسة الرلبة اٞتامعُت ىم ٚتهور نشط كغَت سليب ، اليت تقًتحها كسائل اإلعبلـ
ْتيث يدركوف مايشاىدكه من أجل إشباع معارفهم من خبلؿ الوقت ا١تستغرؽ ُب ا١تشاىدة للربامج اليت 

ٚتهور كسائل اإلعبلـ  :القائلة أف نظرية اإلشباعات واإلستخداماتأحد الفرعيات من  كىنا تتحقق، 1يفضلوهنا
. 2ىو ٚتهور  يستخدـ الوسيلة اليت ٖتقق حاجاتو كأنو ىو الذم ٮتتار الوسيلة كا١تضموف الذم يشبعاف حاجاتو

وز ال يشبع حاجاهتم أم أف اعتمادىم على قناة الشركؽ ني –ال -إال أنو ٬تدر اإلشارة إٔب الذين أجابوا ب 
كذلك إشباع اٟتاجات ا١تعرفية ،  ا١تعرفية كذلك راجع إٔب ا١تدل الزمنية القدصَتة اليت ٯتضوهنا أماـ قناة الشركؽ نيوز

٨تو القضايا السياسية ال يتوقف على الربامج فقط إ٪تا ىناؾ كقائع أخرل عديدة تتمثل ُب مزايا اٞتمهور 
امل من فركؽ فردية مثل النوع كا١تؤىل العلمي ككذا السياؽ ا١توجود فيو كخدصائدصو كٔتا ٭تيط بو من ظركؼ كعو 

عف على ذلك ٣تموعة الوسائل كا١تيديا اٞتديدة اليت تدخلت ُب العمل اإلعبلمي كحىت ، مثل العائلة كاألصدقاء
وؿ القضايا بث الرسائل اإلخبارية كالسياسية كاليت يتوجو إليها اجمليبوف ببل لكي يستقوف منها ا١تعلومات ح

 السياسية اليت هتمهم.
نظرية اإلعتماد على كسائل اإلعبلـ تستخدـ أن  Bentleyبنتلي كما تتفق نتائج ىذه الفقرة مع ما قالو 

أم أف ٚتهور الوسيلة اليتبعها فقط من أجل أىداؼ ، األىداؼ إعافة إٔب اإلحتياجات كدافع للمتابعة اإلعبلمية
. كٔتا اف قناة الشركؽ نيوز ٖتقق ىدؼ اإلشباع ألغلبية  عينة الدراسة زاد 3ا١تعرفيةمعينة إ٪تا إلشباع حاجات منها 

اعتمادىم عليها كيتوعح ذلك من خبلؿ الوقت ا١تستغرؽ ُب مشاىدهتا كىذا يتفق مع الركائز األساسية كالشركط 
الشركؽ نيوز ُب الفًتة اليت   كما يفسر ازدياد اإلعتماد على قناة، نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالماليت تضعها 

إٔب  2018كانت فيها ىذه الدراسة ىي األكعاع السياسية كالقضايا السياسية خاصة ُب الفًتة ا١تمتدة من 

                                                           
 .132، صذكره مرجع سبق٥تلوؼ بوكركح،  - 1
 .265، صذكره قبمرجع س٤تمد ندصر، حسٍت  - 2
 .136، ص ذكره مرجع سبقىيثم ا٢تيثي،  - 3
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كاليت شهدت اٞتزائر فيها أكعاعا ٤تورية كىامة كىي تعد من أىم األسباب اليت تدفع اٞتمهور عينة  2020
.كألف الوسيلة اإلعبلمية تتحكم ُب ا١تعلومة ٚتعها -قناة الشركؽ نيوز – الدراسة لئلعتماد على الوسيلة اإلعبلمية

 كنشرىا كتنسيقها ٭تدث التأثَت على ا١تستول ا١تعرُب .
مفردة أف الدصورة اإلعبلمية  289أجاب أغلب أفراد العينة  ٔتعدؿ  :4من المحور  3اإلجابة على السؤال رقم 

اليت يهتموف هبا  كفق التدصنيف الذم كعع لئلجابات أهنا صورة إ٬تابية  اليت تقدمها قناة الشركؽ نيوز عن القضية 
 ػػػػػكاجاب البقية كيقدركف ب، فرد من العينة اف الدصورة اإلعبلمية كانت سلبية 27كأجاب ، بالنسبة لعينة الدراسة

ْتيث يؤكد ، سيةفرد أف الدصورة اإلعبلمية للقضية اليت هتمهم كانت غامضة نوعا ما لغموض الكواليس السيا 11
،  ىذا كجود عبلقة بُت أجندة ا١توعوعات السياسية اليت قدمتها قناة الشركؽ نيوز كاىتمامات ا١تتلقي عينة الدراسة

ْتيث كل الدصور اإلعبلمية ا١تقدمة من ، كذلك يرجع ذلك إٔب الوعع السياسي القائم ا١تتزامن مع فًتة البحث
نتفاعة الشعبية كتأييد كل الوسائل اإلعبلمية الوسيرة ٢تذه الدصورة طرؼ قناة الشركؽ نيوز كانت تبُت ٧تاح اإل

كىكذا استراعت قناة الشركؽ بث الدصورة اإلعبلمية ، إعافة إٔب ٤تاكمة رموز الفساد  بعد القبض عليهم، أنذاؾ
كذلك ،  بلميةباعتباره النسق اإلجتماعي الذم تنتمي إليو كوسيلة اع، اليت تتوافق كإتاىات اٞتمهور ا١تتتبع ٢تا

٤تاكاهتا للوسائط اإلعبلمية اٟتديثة مثل الشبكات االجتماعية اليت اعتربت ا١تدصمم األكؿ لؤلجندة اإلعبلمية 
فسَت كل ىذه ا١تتغَتات على ٪توذج اتدصإب أحادم االٕتاه   للوسائل اإلعبلمية اٞتزائرية منها قناة الشركؽ نيوز

، كو داخل اٞتماعات اليت ينتمي إليها صحيحة كتستدعي االستمراريةيبعث ركح التفاؤؿ ُب عينة الدراسة أف سلو 
كتعترب الدصورة اإلعبلمية اليت ترٝتها الوسائل ، ككذلك يستعدم زيادة االعتماد على نفس الوسيلة االعبلمية

ما ، سلرةفاٟتراؾ العريب يعترب صورة ذىنية راسخة على انتفاعة العرب عد ال، االعبلمية ٢تا عبلقة أكرب بالذاكرة
فمن خبلؿ الربامج اليت تبثها قناة الشركؽ نيوز من خبلؿ اللغة كصورة   ٬تعل الفرد كمتلقي يتقبل فكرة التغيَت

العدسات اليت رافقت األحداث السياسية أصبحت كقاعدة للتحوؿ العملي ُب ترسيخ بعض القيم اإلعبلمية 
فقد قامت قناة الشركؽ ، لوعي القومي العريب السياسيكالتعبَت عن الرموح الشعيب ا١تشركع مستندة إٔب بداية ا

ك٬تدر اإلشارة إٔب أف كسائل ، بدكر التبشَت على باألفكار االصبلحية من خبلؿ القياـ بدكر الرقيب اٞتماىَتم
) اإلعبلـ كخاصة قناة الشركؽ نيوز رافقت  عمليا التزامن بُت اإلنتقاؿ التغيَت من االفكار إٔب زمن الفعل اٟتقيقي 

 اٟتراؾ( إٔب ىذه اللحظة.
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والبرامج التي تقدمها قناة الشروق النيوز  المشاىدة في المستغرق الوقتدراسة داللة فروق التكرارات بين 
 لها أىمية بالنسبة لي.

 كترتيب أجندة القناة حسب أ٫تيتها بالنسبة للمتلقي.العبلقة بُت حجم التعرض يبُت  (23الجدول رقم: )
 تبار:فرضيات االخ

H0 : كالربامج اليت تقدمها قناة ال توجد فركؽ تكرارات ذات داللة إحدصائية بُت الوقت ا١تستغرؽ ُب ا١تشاىدة
 .%1ذات داللة معنوية عند مستول داللة  الشركؽ النيوز ٢تا أ٫تية بالنسبة ٕب

H1:  ج اليت تقدمها قناة كالربامتوجد فركؽ تكرارات ذات داللة إحدصائية بُت الوقت ا١تستغرؽ ُب ا١تشاىدة
 .%1ذات داللة معنوية عند مستول داللة  الشركؽ النيوز ٢تا أ٫تية بالنسبة ٕب.

 
 في المستغرق الوقت

 المشاىدة

البرامج التي تقدمها قناة الشروق نيوز تقدم أىمية 
 للمواضيع المهمة بالنسبة لك.

عند مستوى  phi المجموع
 0.01داللة 

 دائما أحيانا نادرا

قيمة  % ت % ت % ت % ت
 اختبار

قيمة 
 الداللة
 

 30.355 %6.12 20 %3.0 10 %1.8 6 %1.2 4 ساعة من أقل
 

0.000 
 %20.2 83 %18.3 60 %7.0 23 %0,0 0 ساعتينإلى  ساعة من 

 %70 224 %54.1 177 %9.4 31 %4.8 16 أكثر أو ساعتين

 %100 327 %75.4 247 %18.2 60 %6 20 المجموع

 .23نسخة  spssدر: مخرجات برنامج المص
الرأم الغالب لدل عينة الدراسة حوؿ ما إذا كانت قناة الشركؽ ( أف 23ُت من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ )يتب      

بنسبة   (دائما)نيوز تقدـ أ٫تية للمواعيع ا١تهمة بالنسبة للمتقي أك اٞتمهور حسب حجم التعرض كاف 
 ػػػػػب        يتعرعوف حملتول القناة من ساعتُت أك أكثر قدرت  حيث كانت النسبة األكرب للذين75.4%

 ػػػػػكأقل من ساعة ب، %18.3 ػػػٍب ثا٘ب نسبة ا١تتعرعُت للقناة من ساعة إٔب ساعتُت بنسبة قدرت ب، 54.1%
من ساعة إٔب ، كحسب حجم التعرض  أقل من ساعة، %18.2بنسبة   (أحيانا)ككانت اإلجابة لعبارة ، 3%

 (نادرا)أما عبارة ، (%9.4، %7، %1.8ساعتُت أك أكثر  كانت النسب كالتإب على الًتتيب ) ، ساعتُت
ْتيث كانت النسب حسب حجم التعرض كاآلٌب على  %6فقد تذيلت إختيارات العينة ٤تل الدراسة بنسبة 

ُت حجم ب phiكقد أسفرت النتائج التفدصيلية ٟتساب معامل اإلرتباط  (.%4.8، %0، %1.2الًتتيب ) 
كعند القيمة ا١تعنوية   %1التعرض كترتيب األجندة اإلعبلمية حسب إىتمامات العينة  عند مستول داللة 
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ىذا يدؿ  عن كجود عبلقة إرتباطية طردية موجبة ْتيث كلما إرتفع حجم التعرض كلما ك  %1أقل من  0.000
 واعيع اليت هتمو ىو. رأل ا١تتلقي عينة الدراسة أف أجندة القناة ٤تل الدراسة هتتم با١ت

إتضح من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ أف ىناؾ عبللقة إرتباطية موجبة بُت حجم ا١تشاىدة كترتيب األجندة  إستنتاج:
إٔب  2018كيرجع ذلك إٔب أف قناة الشركؽ نيوز أثناء األزمة السياسية اليت مرت هبا اٞتزائر من ، حسب إىتمامو

حاكلت من خبل٢تا رفع مستول ا١تشاىدة من ، عب ككذا كسائل اإلعبلـكانت مرحلة إنتقالية بالنسبة للش  2019
، كتكوين أجندة سياسية حسب إىتمامات اٞتمهور ا١تشاىد ٢تا، خبلؿ عرض القضايا السياسية الكثَتة أنذاؾ

فالتعرض ، ىذا من جهة إال أف حجم التعرض للقناة من شأنو أف يغَت أجندة ا١تتلقي حسب األجندة اإلعبلمي
كرر لرسائل القناة اإلخبارية بساعات مشاىدة معتربة أك مكثفة يعد عامبل مهما ُب تغَت أجندة اٞتمهور ا١تت

ك٬تدر اإلشارة إٔب أف األجندة السياسية لقناة الشركؽ نيوز كانت من ، فكبلىم ال ٯتكن الفدصل بينهما، ا١تتلقي
لعآب ككل كقد ال ٭تتاج ىذا إٔب دليل مع كجود كحي العآب اإلفًتاعي الذم يعيش فيو أغلب مفردات العينة بل كا

ألف الفرد من خبلؿ إنتماءه ١تواقع التواصل اإلجتماعي أك أحدىا فهو يكوف ىوية ك٣تتمعا ، أداة ا١تبلحظة كربىاف
إفًتاعي من إختياره كحسب أذكاقو يعرب فيها عن ٥تتلف القضايا اليت هتمو من  خبلؿ منشورات يومية لو أك اليت 

مكونا ٥تياال إعبلمي تستعُت بو القنوات اإلخبارية منها قناة الشركؽ ، ٢تا ُب ٣تتمعو الشبكي اإلفًتاعييتعرض 
لذلك تكوف العبلقة موجبة إذاما كانت القناة تليب اٟتاجات ، نيوز ُب قياس الرأم العاـ حوؿ القضايا اليت هتمو

تتوافق مع ميوالتو كيتحقق التأثَت الذم يهدؼ إليو ا١تعرفية اليت تنمي الوعي السياسي للجمهور فتثَت إنتباىو ك 
كيكوف ذلك بًتكيز القناة اإلخبارية على األخبلؽ ا١تهنية أك٢تا ا١تدصداقية أثناء األزمات ، القائم باإلتدصاؿ كا١تتلقي

 ٤تو مثل فًتة إقامة البحث اليت تزامت مع األزمة السياسية ا١تتشعبة. كقد تؤكد ىذه  النتائج ا١تتوصل إليها ُب
فإعافة إٔب عندصر ا١تدصداقية ُب طرح القضايا ىناؾ طريقة ، عناصر اٞتاذبية اليت تستميل العينة لقناة الشركؽ

العرض حملتول الربامج من خبلؿ الدصور كالفيديوىات كالتحليبلت السياسية كالضيوؼ من كبل اإلٕتاىُت ا١تعارض 
قي كبالتإب يزيد حجم تعرعو كيتبٌت نفس األجندة ا١تعركعة ُب كلها دكرا ىاما ُب تفعيل اإلثارة لدل ا١تتل،  كا١تؤيد

كٔتا اف القناة تكوف مدصدر موثوقا خبلؿ ىذا النوع من االزمات أك األحداث يكوف اٞتمهور ، القناة اإلخبارية
 أكثر استعدادا لتقبل ما يوحى إليهم كمن ٍب حدكث التأثَتات اليت من بينها ترتيب أجندة ا١تواعيع.
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المعلومات التي تكونت لديك من خالل و   المشاىدة في المستغرق الوقتراسة عالقة االرتباط بين د
 .مشاىدتك لبرامج الشروق نيوز اإلخبارية

 لتعرض كالتأثَتات ا١تعرفية.االعبلقة بُت حجم  يبُت(: 24الجدول رقم )
 فرضيات االختبار:

H0 :ا١تعلومات اليت تكونت ك الوقت ا١تستغرؽ ُب ا١تشاىدة  ال توجد عبلقة االرتباط ذات داللة إحدصائية بُت
 .%1ذات داللة معنوية عند مستول داللة  لديك من خبلؿ مشاىدتك لربامج الشركؽ نيوز اإلخبارية

H1:  ا١تعلومات اليت تكونت لديك ك توجد عبلقة االرتباط ذات داللة إحدصائية بُت الوقت ا١تستغرؽ ُب ا١تشاىدة
 .%1ذات داللة معنوية عند مستول داللة  امج الشركؽ نيوز اإلخباريةمن خبلؿ مشاىدتك لرب 

جراء مشاىدة قناة  المعرفية التأثيرات
 الشروق نيوز اإلخبارية

 (Phiف ) اختبار الوقت المستغرق في المشاىدة.
عند مستوى داللة 

0.01 
من ساعة إٔب  أقل من ساعة

 ساعتُت
 اجملموع أكثر من ساعتُت

 % ت % ت % ت % ت
كونت معلومات حول القضايا 

 السياسية التي تهمك
 

قيمة  54,1 177 37,6 123 13,1 43 3,4 11 تأثَت كبَت
 االختبار

داللة 
 34,6 113 23,2 76 9,2 30 2,1 7 تأثَت متوسط االختبار

 0.000 0.260 11,3 37 7,6 25 3,1 10 0,6 2 تأثَت قليل
 100 327 68,5 224 25,4 83 6,1 20 اجملموع

أدركت طبيعة المشكلة 
 السياسية الوطنية القائمة

 

قيمة  53,5 175 34,9 114 15,6 51 3,1 10 تأثَت كبَت
 االختبار

داللة 
 32,7 107 23,2 76 7,6 25 1,8 6 تأثَت متوسط االختبار

 0.000 0.114 13,8 45 10,4 34 2,1 7 1,2 4 تأثَت قليل
 100 327 68,5 224 25,4 83 6,1 20 اجملموع

تعزز فهمك لقضايا الفساد 
 بأنواعو في السلطة

 

قيمة  52,0 170 32,7 107 15,9 52 3,4 11 تأثَت كبَت
 االختبار

داللة 
 41,6 136 31,8 104 7,3 24 2,4 8 تأثَت متوسط االختبار

 0.000 0.255 6,4 21 4,0 13 2,1 7 0,3 1 تأثَت قليل
 100 327 68,5 224 25,4 83 6,1 20 اجملموع

تعرفت على التحديات التي 
يواجهها الشعب من داخل 

 وخارج الوطن
 

قيمة  69,7 228 48,6 159 17,1 56 4,0 13 تأثَت كبَت
 االختبار

داللة 
 24,5 80 17,1 56 6,1 20 1,2 4 تأثَت متوسط االختبار

 0.000 0.130 5,8 19 %2,8 9 %2,1 7 0,9 3 تأثَت قليل
 100 327 68,5 224 25,4 83 6,1 20 موعاجمل

إتسعت  معتقداتك حول 
الوضع السياسي واألحداث 

 السياسية الوطنية
 

قيمة  54,1 177 35,5 116 15,6 51 3,1 10 تأثَت كبَت
 االختبار

داللة 
 31,8 104 23,2 76 6,4 21 2,1 7 تأثَت متوسط االختبار

 0.000 0.390 14,1 46 9,8 32 3,4 11 0,9 3 تأثَت قليل
 100 327 68.5 224 25.4 83 6.1 20 اجملموع

الرأم الغالب حوؿ التأثَتات ا١تعرفية فيما ٮتص عبارة أف  (24رقم )تضح من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ ي        
كتفيد ، %54.1موافقة بشكل كبير بنسبة بدرجة  "كونت معلومات حول القضايا السياسية التي تهمك"
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من ساعتُت ، من ساعة إٔب ساعتُت، أقل من ساعة )لتفدصيلية حسب حجم التعرض لعينة الدراسة النتائج ا
  %9.2، %2.1) بشكل متوسط، (%37.6، %13.1، %3.4بالنسب التالية على التوإب )   (فأكثر

 (.%7.6، %3.1، %0.6) بشكل قليل، (23.2%
بُت حجم التعرض كتكوين ا١تعلومات حوؿ القضايا  ٟتساب العبلقة phiكقد أسفرت النتائج التفدصيلية إلختبار 

 %1كىي أقل من القيمة ا١تعنوية  0.01عند مستول داللة  0.260السياسية اليت هتم عينة الدراسة تساكم 
كاف الرأم الغالب حوؿ عبارة " أدركت طبيعة ا١تشكلة السياسية الوطنية بلقة بُت ا١تتغَتين طردية موجبة.  إذف الع

أقل  )كتفيد النتائج التفدصيلية حسب حجم التعرض لعينة الدراسة ، %53.5فقا بشكل كبَت بنسبة القائمة" موا
، %15.6، %3.1النسب التالية على الًتتيب ) (من ساعتُت فأكثر ، من ساعة إٔب ساعتُت، من ساعة

 (.%10.4، %2.1  %1.2بشكل قليل ) ، (%23.2، %7.6، %1.8بشكل متوسط )، (34.9%
معامل اإلرتباط ٟتساب العبلقة بُت حجم التعرض كإدراؾ طبيعة  phiلنتائج التفدصيلية الختبار كقد أسفرت ا

اهنا أصغر من القيمة ا١تعنوية اليت تساكم  0.01عند مستول داللة   0.114ا١تشكلة السياسية أهنا تساكم 
 كىذا يثبت كجود عبلقة إرتباطية طردية موجبة بُت حجم التعرض كاإلدراؾ. 1%

موافقا بشكل كبَت بنسبة  فهمك لقضايا الفساد ُب السلرة " لعينة الدراسة حوؿ عبارة " تعزز الرأم الغالبكاف 
، من ساعة إٔب ساعتُت، أقل من ساعة –ْتيث كعحت النتائج التفدصيلية  كفق متغَت حجم التعرض   52%

، %2.4شكل متوسط) ب، (%32.7، %15.2، %3.4النسب التالية على الًتتيب )  –من ساعتُت فأكثر 
 (.%4، %2.1، %0.3بشكل قليل)، (31.8%، 7.3%

معامل اإلرتبط ٟتساب العبلقة بُت حجم التعرض كتعزيز الفهم  phiكما كأسفرت النتائج التفدصيلية إلختبار 
كىذا يثبت كجود  %1أهنا أصغر  من القيمة ا١تعنوية  0.01عند مستول داللة  0.255لقضايا الفساد تساكم 

 إرتباطية طردية موجبة بُت حجم التعرض كتعزيز الفهم.عبلقة 
كاف الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة " تعرفت على التحديات اليت يواجهها الشعب  من داخل كخارج 

، أقل من ساعة :ْتيث أكعحت النتائج التفدصيلية حسب حجم التعرض، %69.7الوطن" موافق بشكل كبَت 
بشكل ، (%48.6، %17.1، %4ساعتُت فأكثر النسب التالية على الًتتيب )  من، من ساعة إٔب ساعتُت

 (. %2.8، %2.1، %0.9بشكل قليل )، (%17.1، %6.1، %1.2) متوسط
ٟتساب العبلقة اإلرتباطية بُت حجم التعرض كالتعرؼ على  phiكقد أسفرت النتائج التفدصيلية الختبار 
 %1كىي أصغر من القيمة ا١تعنوية  0.01عند مستول داللة  0.130التحديات اليت يواجهها الشعب تساكم  

 كىذا يؤكد كجود عبلقة إرتباطية طردية موجبة بُت حجم التعرض كالتعرؼ على التحديات اليت تواجو الشعب.
كاف الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة " اتسعت معتقداتك حوؿ الوعع السياسي كاألحداث السياسية 

ْتيث أكعحت النتائج التفدصيلية حسب متغَت حجم التعرض أقل ، %54.1ق بشكل كبَت بنسبةة الوطنية" مواف
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 %15.6، %3.1من ساعتُت فأكثر النسب التالية على الًتتيب ) ، من ساعة إٔب ساعتُت، من ساعة
 (.%9.8، %3.4، %0.9بشكل قليل )، (%23.2، %6.4، %2.1بشكل متوسط )، (35.5%

ٟتساب العبلقة اإلرتباطية بُت حجم التعرض كإتساع ا١تعتقدات  phiفدصيلية إلختبار كقد أسفرت النتائج الت
كىذا يؤكد كجود عبلقة إرتباطية  %1كىي أصغر من القيمة ا١تعنوية  0.01عند مستول داللة  0.390تساكم 

 طردية موجبة بُت حجم التعرض كاتساع ا١تعتقدات.
ْتيث كلما ، ؾ عبلقة إرتباطية بُت حجم التعرض ك التأثَت ا١تعرُبمن خبلؿ نتائج اٞتدكؿ تبُت أف ىنا إستنتاج:

زاد حجم التعرض زادت درجة التأثَت ا١تعرُب من خبلؿ كسب معلومات حوؿ القضايا السياسية أك توسيع 
ْتيث يتحقق   إكتشاؼ معلومات كانت مغيبة اك تاكيدىا من خبلؿ تلقيها من مدصادر غَت موثوقة، ا١تعتقدات

اإلعتماد على كسائل اإلعبلـ أف من بُت أىم التأثَتات اليت تنجم عن اإلعتماد على كسائل اإلعبلـ  طرح نظرية
حوؿ الدكر ا١تعرُب للتلفزيوف الذم خلص فيو إٔب أف ا١تشاىدين الذين يتعرعوف جربنر مثلما توصلت إليها ْتوث 

ية عن ىذه ا١تعلومات بشكل كاعح كأكثر لساعات كبانتظاـ ١توعوعات معينة ُب التلفزيوف كانت إجابتهم ا١تعرف
أف التلفزيوف يساىم ُب تشكيل اإلدراؾ كاأل٪تاط ا١تعرفية حوؿ   نظريات اإلعالمُب كتابو  ديفلركتفيد دراسة ، دقة

حوؿ الدكر الذم الذم تقـو بو كسائل اإلعبلـ ُب بناء كربط نظرية بناء المعاني كىذا ما تفسره ، 1ا١توعوعات
يتأثر بشدة بتعرعهم ١تضموف كسائل اإلعبلـ كىكذا تكتب ا١تعرفة ك ا١تدصرلحات  السياسية  ا١تدصرلحات الذم

، 2فتنشأ ا١تعرفة ا١توحدة  ُب اجملتمع حوؿ ا١تواعيع السياسية ، لدل اٞتمهور كإف ٓب تكن لو إنتماءات سياسية
مهور ْتيث ىناؾ عبلقة طردية بُت لذلك يعترب األثر ا١تعرُب لوسائل اإلعبلـ أحد اىم مستويات  التأثَت على اٞت

فتكرار ا١توعوعات السياسية من خبلؿ قوالب صحفية ، كجوده ككإمكانية حدكث مستويات التأثَت األخرل
ككقوع ىذه ا١تعلومات ُب إطار إىتمامات اٞتمهور ا١تستهدؼ إذ الٯتكن ٖتقق ، متعددة ُب قناة الشركؽ نيوز

٢تا ا١تتلقي أك عدـ إعرائها حجمها الذم تستراؿ كيسترنب ُب ا١تعلومات التأثَت ا١تعرُب ُب مواعيع قد ال يهتم 
من خبلؿ التغرية ا١تكثفة ك الضيوؼ احملللُت كحىت طريقة صياغة ا١توعوع كتوظيف التكنولوجيا البدصرية ُب العرض  

كموعوعها كىي  كلها عوامل تساعد على لفت اإلنتباه كا١تساعدة على استمالة ا١تتلقي من أجل اإلىتماـ بالقضية
النتائج اليت توصلنا إليها ُب ٤تور عناصر اٞتاذبية ُب قناة الشركؽ نيوز كاليت تؤكد على ىذه العوامل ُب استثارة 
ا١تتلقي. كقد ترتبط اآلثار ا١تعرفية بتحوؿ آخر مهم كىو تشكيل كإعادة تشكيل ا١تعارؼ حوؿ موعوعات مسبقة 

السابقة اليت لرا١تا كانت الدصورة اإلعبلمية اليت تنشرىا القنوات  مثلما حدث حوؿ قضايا الفساد ُب اٟتكومة
ك٧تحت قناة الشركؽ نيوز ُب  التأثَت ا١تعرُب ، اإلخبارية إجابية من أجل القياـ بدكرىا كدصماـ أماف للوطن كاجملتمع

يع الفساد من خبلؿ طرح القضايا اليت كانت خارج إطار خربة ا١تتلقي ألف ىذه ا١توعوعات السياسية كمواع

                                                           
 .262ص  ،1999 ، ترٚتة كماؿ عبد الرؤكؼ، الدار الدكلية للنشر كالتوزيع،نظريات وسائل اإلعالمميلفُت ديفلر كساندرا بوؿ رككيتش،  - 1
 .168ص ،ذكره قبمرجع سحسٍت ٤تمد ندصر،  - 2
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بأنواعها كغَتىا من ا١تواعيع اٟتساسة كانت من القضايا شبو احملضورة إعبلميا كمن خبلؿ ىذه ا١تعرفة شكل 
اليت تزامت مع ىذا   2019إٔب  2018اٞتمهور معارفهم حوؿ القضايا أثناء ظهور األزمة السياسية من 

برا٣تها  اليت أحاطت باىتمامها إىتامات  كُب ظل ىذه الظركؼ إعتمد ٚتهور قناة الشركؽ نيوز على، البحث
ا١تتلقي خاصة كأف درجة اإلعتماد تزيد ُب ظركؼ األزمات ألف القنوات االخبارية تعتمد على عندصر ا١تدصداقية 
أكثر من أم كسائط إعبلمية أخرل فيلجأ إليها ا١تتلقي رغم التدفق اإلعبلمي ُب ا١تواعيع اليت هتم عرب الشبكات 

 أهنا تتميز بعدـ صدؽ ا١تدصدر كىذه اٞتزئية ٗتدـ أىداؼ القناة لتحقيق أىدافها.اإلجتماعية إال 
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 حجم المشاىدة
 الوجداني درجة التأثير

عند  (Phiاختبار ؼ ) الوقت المستغرق في المشاىدة
 المجموع أكثر من ساعتين من ساعة إلى ساعتين أقل من ساعة 0.01مستول داللة 

 % ت % ت % ت % ت
زاد حماسك  للمشاركة السياسية الفاعلة في 

 صنع القرار السياسي المستقل
قيمة  %73,4 240 %47,7 156 %21,4 70 %4,3 14 بشكل قوي

 االختبار
داللة 

 %17,4 57 %14,4 47 %3,1 10 %0,0 0 متوسط االختبار
 0.000 0.251 %9,2 30 %6,4 21 %0,9 3 %1,8 6 قليل

 %100 327 %68,5 224 %25,4 83 %6,1 20 المجموع
الشعور بضرورة تغيير ذاتك كمنطلق لتغيير 

 المجتمع ثم الوطن
قيمة  %73,7 241 %50,5 165 %19,6 64 %3,7 12 بشكل قوي

 االختبار
داللة 

 %17,7 58 %15,0 49 %2,1 7 %0,6 2 متوسط االختبار
 0.000 0.282 %8,6 28 %3,1 10 %3,7 12 %1,8 6 قليل

 %100 327 %68,5 224 %25,4 83 %6,1 20 المجموع

إحساسك ببعض الحرية غير المعهودة حول 
 تعبيرك عن القضايا السياسية الحساسة

قيمة  %63,6 208 %39,1 128 %19,6 64 %4,9 16 بشكل قوي
 االختبار

داللة 
 %26,3 86 %20,5 67 %4,6 15 %1,2 4 متوسط االختبار

 0.006 0.210 %10,1 33 %8,9 29 %1,2 4 %0,0 0 قليل
 %100 327 %68,5 224 %25,4 83 %6,1 20 المجموع

الشعور بالغضب ضد مسببي األوضاع 
 السياسية الراىنة

قيمة  %53,5 175 %34,6 113 %13,5 44 %5,5 18 بشكل قوي
 االختبار

داللة 
 %43,1 141 %31,2 102 %11,9 39 %0,0 0 متوسط االختبار

 0.000 0.249 %3,4 11 %2,8 9 %0,0 0 %0,6 2 قليل
 %100 327 %68,5 224 %25,4 83 %6,1 20 المجموع

الشعور بالفخر اتجاه ما تنقلو القناة حول 
 اإلنتفاضة الشعبية

قيمة  %72,5 237 %50,5 165 %17,7 58 %4,3 14 بشكل قوي
 االختبار

داللة 
 %19,9 65 %15,0 49 %4,9 16 %0,0 0 متوسط االختبار

 0.000 0.258 %7,6 25 %3,1 10 %2,8 9 %1,8 6 قليل
 %100 327 %68,5 224 %25,4 83 %6,1 20 المجموع

  عبلقة حجم ا١تشاىدة بالتأثَت الوجدا٘ب لعينة الدراسة.يبُت: 25الجدول 
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 .23نسخة  spssالمصدر: مخرجات برنامج 

الشعور بالفخر اتجاه ما تنقلو القناة حول 
 اإلنتفاضة الشعبية

قيمة  %72,5 237 %50,5 165 %17,7 58 %4,3 14 بشكل قوي
 االختبار

داللة 
 %19,9 65 %15,0 49 %4,9 16 %0,0 0 متوسط االختبار

 0.000 0.293 %7,6 25 %3,1 10 %2,8 9 %1,8 6 قليل
 %100 327 %68,5 224 %25,4 83 %6,1 20 المجموع

الشعور بالتعاطف واأللم اتجاه الصور 
 اإلعالمية لمتضررين من االوضاع السياسية 

 للوطن

قيمة  %66,4 217 %46,2 151 %17,1 56 %3,1 10 بشكل قوي
 االختبار

داللة 
 %27,8 91 %19,3 63 %7,3 24 %1,2 4 متوسط االختبار

 0.000 0.264 %5,8 19 %3,1 10 %0,9 3 %1,8 6 قليل
 %100 327 %68,5 224 %25,4 83 %6,1 20 المجموع

الشعور بالخوف من المستقبل في ظل 
 األوضاع السياسية التي تعرضها القناة

قيمة  %59,0 193 %36,4 119 %18,0 59 %4,6 15 بشكل كبير
 االختبار

داللة 
 %33,6 110 %29,4 96 %3,7 12 %0,6 2 متوسط االختبار

 0.000 0.318 %7,3 24 %2,8 9 %3,7 12 %0,9 3 قليل
 %100 327 %68,5 224 %25,4 83 %6,1 20 المجموع
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حوؿ عبارة " زاد ٛتاسك للمشاركة الرأم الغالب لعينة الدراسة أف  (25رقم )ج اٞتدكؿ تبُت نتائ       
ْتيث توعح النتائج ، %73.4السياسية الفاعلة ُب صنع القرار السياسي ا١تستقل" موافقا بشكل قوم بنسبة 

النسب من ساعتُت فأكثر ، من ساعة إٔب ساعتُت، أقل من ساعة :التفدصيلية  حسب متغَت حجم التعرض
بشكل قليل ، (%14.4، %3.1، %0بشكل متوسط )، (%47.7، %21.4، %4.3التالية )

ٟتساب العبلقة اإلرتباطية بُت  phiكقد أسفرت النتائج التفدصيلية الختبار  (.6.4%، 0.9%  1.8%)
عند مستول داللة  0.251تساكم ، حجم التعرض للقناة ك ازدياد ٛتاسك للمشاركة السياسية الفاعلة

كىذا يدؿ على كجود عبلقة ارتباطية طردية موجبة بُت حجم ، %1ْتيث القيمة ا١تعنوية أصغر من  0.00
 التعرض

 كدرجة التأثَت الوجدا٘ب ا٠تاصة بازدياد اٟتماس للمشاركة السياسية لدل عينة الدراسة. 
تمع ٍب الوطن" موافقا جملالرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة " الشعور بضركرة تغيَت ذاتك كمنرلق لتغيَت ا

: أقل من لية حسب متغَت حجم التعرض للقناةْتيث تشَت النتائج التفدصي، %73.7بنسبة  بشكل قوم
  %19.6، %3.7من ساعتُت فأكثر النسب التالية على الًتتيب ) ، من ساعة إٔب ساعتُت، ساعة

 (. %3.1، %3.7، %1.8بشكل قليل ) ، (%15، %2.1، %0.6بشكل متوسط ) ، (50.5%
ٟتساب العبلقة اإلرتباط بُت متغَت حجم التعرض كدرجة  التأثَت  phiكقد أسفرت النتائج التفدصيلية الختبار 

ْتيث القيمة  0.00عند مستول داللة  0.282الوجدا٘ب ا٠تاصة بالشعور بضركرة تغيَت الذات كاليت تساكم 
ردية بُت بُت زيادة حجم التعرض كزيادة درجة كيدؿ ىذا على كجود عبلقة ارتباطية ط، %1ا١تعنوية أصغر من 

 الشعور بضركرة تغيَت الذات لتغيَت اجملتمع.
الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة " إحساسك ببعض اٟترية غَت ا١تعهودة حوؿ تعبَتؾ عن القضايا 

تغَت حجم ْتيث تشَت النتائج التفدصيلية حسب م، %63.6بنسبة  لسياسية اٟتساسة" موافق بشكل قوما
  %4.9من ساعتُت فأكثر بالنسب التالية على الًتتيب ) ، من ساعة إٔب ساعتُت، أقل من ساعة :التعرض
  %1.2، %0بشكل قليل )، (%20.5، %4.6، %1.2بشكل متوسط ) ، (39.1%، 19.6%

8.9%.) 
كدرجة االحساس  ٟتساب العبلقة االرتباطية بُت حجم التعرض phiكقد أسفرت النتائج التفدصيلية الختبار 

ْتيث القيمة ا١تعنوية  0.000عند مستول داللة  0.210باٟترية ُب التعبَت حوؿ القضايا السياسية تساكم
٦تا يؤكد كجود عبلقة ارتباطية طردية موجبة بُت ارتفاع حجم التعرض كارتفاع درجة   %1لبلختبار أصغر من 

 اإلحساس باٟترية ُب التعبَت.
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دراسة حوؿ عبارة " الشعور بالغضب عد مسبيب األكعاع السياسية الراىنة كاف موافقا الرأم الغالب لعينة ال
من ، : أقل من ساعةالتفدصيلية حسب متغَت حجم التعرض ْتيث تشَت النتائج، %53.5بشكل قوم بنسبة 

بشكل  (%34.6، %13.5، %5.5من ساعتُت فأكثر  النسب التالية على الًتتيب ) ، ساعة إٔب ساعتُت
 (.%2.8، %0، %0.6بشكل قليل )، (%31.2، %11.9، %0ط ) متوس

ٟتساب العبلقة االرتباطية بُت حجم التعرض كدرجة الشعور  phiكقد أسفرت النتائج التفدصيلية الختبار 
ْتيث القيمة ا١تعنوية  0.00عند مستول داللة  0.249بالغضب عد مسبيب األكعاع السياسية تساكم 

كد كجود عبللقة ارتباطية طردية موجبة بُت ارتفاع حجم التعرض كارتفاع الشعور ما يؤ  %1لبلختبار أصغر من 
 بالغضب عد مسسبيب االكعاع السياسية الراىنة.

الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة " الشعور بالفخر إتاه ما تنقلو القناة حوؿ االنتفاعة الشعبية" موافقا 
من ، : أقل من ساعةالتفدصيلية كفق متغَت حجم التعرض تائجْتيث تشَت الن، %72.5بشكل قوم بنسبة 

بشكل ، (%50.5، %17.7، %4.3من ساعتُت فأكثر النسب التالية على الًتتيب )، ساعة إٔب ساعتُت
 (.%3.1، %2.8، %1.8بشكل قليل )، (%15، %4.9، %0متوسط )

بُت متغَت حجم التعرض كالشعور  ٟتساب العبلقة االرتباطية phiكقد أسفرت النتائج التفدصيلية الختبار 
ْتيث اف القيمة ا١تعنوية  0.000عند مستول داللة  0.258بالفخر حوؿ االنتفاعة الشعبية الوطنية تساكم 

٦تا يؤكد كجود عبلقة ارتباطية  طردية موجبة بُت  ارتفاع حجم التعرض للقناة كارتفاع  %1لئلختبار أصغر من 
الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ ك  لو القناة حوؿ االنتفاعة الشعبية الوطنية.درجة الشعور بالفخر إتاه ما تنق

عبارة " الشعور بالتعاطف كاألٓب إتاه الدصور اإلعبلمية ١تتضررين من األكعاع السياسية للوطن " ٔتوافق بشكل 
ن ساعة إٔب م، ْتيث تشَت النتائج التفدصيلية كفق متغَت حجم التعرض: أقل من ساعة، %66.4قوم بنسبة 

بشكل ، (%46.2، %17.1  %3.1من ساعتُت فأكثر  إٔب النسب التالية على التوإب )، ساعتُت
 (.%3.1  %0.9، %1.8بشكل قليل )، (%19.3، %7.3، %1.2متوسط ) 

ٟتساب العبلقة االرتباطية بُت حجم التعرض ككدرجة التأثَت ُب  phiكقد أسفرت النتائج التفدصيلية الختبار 
عند مستول داللة  0.264بالتعاطف كاألٓب إتاه الدصور اإلعبلمية لؤلكعاع السياسية للوطن تساكم  الشعور 

٦تا يؤكد كجود عبلقة ارتباطية طردية موجبة بُت ، %1ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار أصغر من  0.000
ية للمتضررين من األكعاع ارتفاع حجم التعرض كارتفاع درجة الشعور بالتعاطف كاألٓب إتاه الدصور اإلعبلم

الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة " الشعور با٠توؼ من ا١تستقبل ُب ظل األكعاع  السياسية للوطن.
فق ْتيث تشَت النتائج التفدصيلية ُب اٞتدكؿ ك ، %59السياسية اليت تعرعها القناة" موافق بشكل قوم بنسبة 

إٔب النسب التالية على   من ساعتُت فأكثر، ٔب ساعتُتمن ساعة إ، التعرض: أقل من ساعة متغَت حجم
 (%29.4، %3.7، %0.6بشكل بسيط بالنسب التالية )، (%36.4، %18، %4.6) الًتتيىب
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ٟتساب العبلقة    phiأسفرت النتائج التفدصيلية الختبار ك  (.%2.8، %3.7، %0.9بشكل قليل ) 
عند مستول داللة  0.318إتاه ا١تستقبل يساكم  االرتباطية بُت متغَت حجم التعرض ك كالشعور با٠توؼ

٦تا يؤكد كجود عبلقة إرتباطية طردية موجبة بُت ارتفاع  %1ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار أصغر من  0.000
 حجم التعرض كارتفاع درجة الشعور با٠توؼ إتاه ا١تستقبل.  

حجم التعرض لقناة الشركؽ نيوز كالقضايا اليت يتبُت من خبلؿ النتائج أف العبلقة االرتباطية بُت  إستنتاج:
ْتكم أنو كلما زادت ساعات ا١تشاىدة زادت درجة ، تنشرىا ك درجة التأثَت الوجدا٘ب أنا عبلقة طردية موجبة

يرجع ىذا إٔب أف التعرض لساعات طويلة للمحتول اإلعبلمي من ، التأثَت الوجدا٘ب  على ا١تتلقي عينة الدراسة
كوهنا   نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالمى اٞتانب النفسي للجمهور كىنا يتحقق طرح شأنو أف يؤثر عل

كرغم اختبلفها عن التأثَتات ا١تعرفية إال أهنا ترتبط ، حددت التأثَتات الوجدانية كأحد أىم التأثَتات اإلعبلمية
يؤدم إٔب ، ية ا١تهم بالنسبة لوفتلقي اٞتمهور ا١تعلومات اليت ٭تتاجها حوؿ القضية السياس، هبا اشد اإلرتباط

توسع معتقداتو كبناء مفاىيم جديدة كوف القضايا السياسية أثناء فًتة البحث كانت مواعيع جديدة على 
كالف ، يؤدم إٔب تعبئة اٞتمهور معلوماتيا كمنها يتكوف لو االستعداد العاطفي للقياـ بسلوؾ ما، ا١تواطن

كانت مليئة باألحداث السياسية سواء اليت تتوافق مع معلوماهتم أك ،  ليهااألكعاع السياسية ُب ا١ترحلة ا١تشار إ
فقد خلقت ٣تموعة من ا١تشاعر كالعواطف ا١تختلرة من بينها ا٠توؼ كالتعاطف كاألٓب زيادة ، تتنافر معها

ٖتولت شاشة التلفزيوف الفضائي كخاصة ، كألف ىذه األحداث كانت تشبو العواصف غَت متوقعة، اٟتماس
نوات اإلخبارية إٔب شرعية الشارع الثائر بعدما كانت ٖتت تأثَت السلرة فأصبحت ىي كأداة تلفزيونية مع الق

الوسائط اإلعبلمية اليت عبدت الرريق أماـ العمل اإلعبلمي الرٝتي ك أثبتت كجودىا على الساحة اإلعبلمية  
ئج السابقة أف أكثر ما ٬تذب العينة لقناة كما جاء ُب النتا،  كقاعدة معلومات كقوة مساندة للمعلومة ا١تتلفزة

الشركؽ نيوز ىي طريقة العرض كصياغة ا١تواعيع اليت تعد عامبل مهما ُب التأثَت على مشاعر ا١تتلقي من 
كتكوف ىذه اإلثارة الوجدانية عكسية ، خبلؿ اللغة كا١تدصرلحات اليت يتبلعب هبا الدصحفي لئلثارة الوجدانية

إال أنو ٓب   ، خاصة بعد التعرض الكثَت كا١تتكرر لؤلخبار السلبية، ـ الرغبة ُب شيءمثل الفتور اك ا١تلل كعد
نلمس ىذا النوع من ا١تشاعر على العينة ألف األحداث كانت قد أثارت السخط العاـ حوؿ األكعاع 

بارية كانت كألف القنوات اإلخ، فقد أشارت النتائج إٔب كجود رغبة ُب تكوين القرار السياسي، السياسية أنذاؾ
كانت االستجوابات خاصة ُب اٟتراؾ الشعيب أين كانت قناة الشركؽ نيوز ا١ترافق ،  عُت ا١تواطن ُب كل مكاف

أين كانت تقـو باستجوابات العديد من العينات ا١تناىضة للنظاـ السابق كنشرىا مباشرة ، الدائم للمنتفضُت
كما كاف ذلك إال ، ية اإلعبلمية كالتعبَت عن الرأمأك٫تت اٞتمهور أنو ُب ذركة اٟتر ، على الشاشة للجمهور

إلزاما أخبلقيا كمهنيا أثناء األزمة لتحقيق أىدافها ُب كسب ثقة اٞتمهور خاصة كأف الشعب قبل تشكل 
صدل اٟتراؾ يعتقد أف كل القنوات التلفزيونية الفضائية كخاصة الوطنية ٖتت رعاية السلرة فتحيك ٔتحاكها 
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لذلك قامت قناة الشركؽ نيوز ببث أكرب قدر من ا١تعلومات من خبلؿ العديد من ، هاكتنشر ما ٘تليو علي
ككانت أغلب ىذه ، الربامج أ٫تها الربامج اٟتوارية كالنشرات اإلخبارية اليت أشبع ا١تتلقي منها أىدافو ا١تعرفية

ٓب ٦تا يؤثر على القرارات ا١تعارؼ مبنية على األٓب كالتعاطف احد أىم العوامل النفسية اليت يبٌت عليها األ
البلحقة ا١ترتبرة بالسلوؾ كىذا الشعور باألٓب ٬تعل الفرد يدرؾ كيتفهم آالـ اآلخرين الذين ٯتركف بنفس الظرؼ 

ىذا من شأنو أف ، كالقياـ بسلوؾ سياسي منقذ للوعع الراىن، ما يكوف لديهم الشعور اٞتمعي بضركرة التعاكف
فيتكوف من خبلؿ كل ىذا موقف عاـ ، يكوف نتيجة تفاقم األٓب اٞتمعييزيد من شعور الغضب العاـ الذم 

كباعتبار أف اإلنساف عاطفي كيهتم بالرسائل العاطفية تستغل ذلك كسائل ، موحد حوؿ األكعاع ا١تعاشة
كٔتا أف ، اإلعبلـ كخاصة القنوات اإلخبارية الفضائية ُب استمالة اٟتماس من خبلؿ استخداـ اٟتجج كالرباىُت

كعاع السياسية كانت غريبة على ا١تواطن اٞتزائرم حاكلت قناة الشركؽ نيوز من خبلؿ برا٣تها كعناصر األ
اٞتاذبية اليت كظفتها إثارة ٥تاكؼ اٞتمهور حوؿ غموض ا١تستقبل ُب حالة ما إذا ٓب يقم بالسلوؾ السياسي 

الرسائل اإلعبلمية ليس حالة كتعترب شعور ا٠توؼ من خبلؿ  ، الدصحيح لتجنب النتائج غَت ا١ترغوب فيها
جديدة لكن يزداد مع األكعاع كقت األزمة ْتيث تسمى سياسة ا٠توؼ لتشكيل ثقافة ا٠توؼ لدل الفرد 

فتستغل كسائل اإلعبلـ ىذا ا٠توؼ كتضخمو ألسباب خاصة منها خلق ٥تاكؼ من تفاقم ا١تشاكل ، كاجملتمع
يتم التقيد بأحد كصايا كندصائح الوسيلة اإلعبلمية  ُب ظل كجود عناصر النظاـ السابق ُب حالة ما إذا ٓب

الننكر أبدا استَتاد ا١تخاكؼ من الوسائل اإلعبلمية الوسيرة اليت تشارؾ بشكل كاعح ُب رسم معآب ، ا١تتبعة
أف ا٠توؼ ٕتاكز اٟتد  نعومتشومسكي و باري جالسنرثقافة ا٠توؼ ُب اجملتمعات ا١تعاصرة ككما ٭تددىا 

للفرد ْتيث يتعدل اٟتيز الفردم إٔب اٟتيز العاـ كأصبحت ظاىرة ثقافية جديدة تستعملها الربيعي ا١ترافق 
األنظمة اإلعبلمية كالسياسية ُب بقاء الفرد ُب دائرة ا٠توؼ كالقلق  من كل األشخاص كاألطراؼ احمليرُت هبم 

ثقافة ا٠توؼ تسوؽ  بأف إبراىيم فؤادكيعد ا٠توؼ حسب ، ليسهل التأثَت عليو كٖتقيق أىدافهم ا١تسررة
كىذه الثقفة يراد منها أف ، 1اٞتميع لؤلسر االجتماعي ١تركز القوة لتملي عليهم طريقة ُب التفكَت كقيما للتبٍت

كمن ىنا تكوف ، فبل تنعقد رابرة بُت اثنينإال كاف ا٠توؼ ثالثهما، تكوف مَتاثا ينقل من جيل إٔب جيل آخر
قيق دكر إ٬تايب من خبلؿ استغبلؿ العاطفة ُب الدعم ا١تعنوم فيما كسائل اإلعبلـ قد قامت  بدكر سليب لتح

كأ٫تية التغيَت ، ٮتص تعزيز ا١تواطنة من خبلؿ نشر الدصور اليت يعتز هبا اٞتمهور من سلمية حراؾ الشعب
كمن جهة أخرل تعزيز مشاعر ا٠توؼ كالقلق حياؿ ، ىذا من جهة، اٟتكومي للرقي بالوطن إٔب الترور

كىنا تتفق نتائج دراستنا مع نتائج الدراسة ، الة ما إذا ٓب يتقيد ا١تتلقي بوصايا كسائل اإلعبلـاألكعاع ُب ح
 السابقة الدصينية حوؿ كسائل اإلعبلـ تلعب دكر صماـ األماف.

                                                           

 .  https://www.philadelphia.edu.jo/arts/11th/papers/4.doc ،عة البيئة الثقافية للخوفصنافؤاد ابراىيم،  -1 
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كالتأثَتات  السلوكية جراء   ا١تشاىدة ُب ا١تستغرؽ الوقتدراسة عبلقة االرتباط بُت  يبُت(: 26الجدول رقم )
 .الشركؽ نيوز اإلخبارية قناةمشاىدة 

 فرضيات االختبار:
H0:  كالتأثَتات جراء مشاىدة ال توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحدصائية بُت الوقت ا١تستغرؽ ُب ا١تشاىدة

 .%1ذات داللة معنوية عند مستول داللة  الشركؽ نيوز اإلخبارية قناة
H1:  كالتأثَتات جراء مشاىدة قناةا١تستغرؽ ُب ا١تشاىدة توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحدصائية بُت الوقت 

 .%1ذات داللة معنوية عند مستول داللة  الشركؽ نيوز اإلخبارية

 .23نسخة  spssالمصدر: مخرجات برنامج 

جراء مشاىدة قناة الشروق نيوز  السلوكية التأثيرات
 اإلخبارية

عند  (Phiف ) اختبار الوقت المستغرق في المشاىدة.
 0.01مستوى داللة 

  المجموع أكثر من ساعتين ساعتينمن ساعة إلى  أقل من ساعة
  % ت % ت % ت % ت

 عزوفك عن اإلنتخابات
 

قيمة  62,1 203 43,1 141 15,3 50 3,7 12 تأثير كبير
 االختبار

داللة 
 31,5 103 21,1 69 8,3 27 2,1 7 تأثير متوسط االختبار

 0.000 0.196 6,4 21 4,3 14 1,8 6 0,3 1 تأثير قليل

 100 327 68,5 224 25,4 83 6,1 20 المجموع

مساىمتك الودية في الحراك 
 الوطني

 

قيمة  59,6 195 41,3 135 14,4 47 4,0 13 تأثير كبير
 االختبار

داللة 
 33,9 111 23,2 76 8,6 28 2,1 7 تأثير متوسط االختبار

 0.000 0.197 6,4 21 4,0 13 2,4 8 0,0 0 تأثير قليل

 100 327 68,5 224 25,4 83 6,1 20 المجموع

فعلت مشاركتك بتغطية الحراك 
وبعض األحداث السياسية في 

 إطار صحافة المواطن

قيمة  57,5 188 38,5 126 14,4 47 4,6 15 تأثير كبير
 االختبار

داللة 
 30,9 101 22,3 73 7,6 25 0,9 3 تأثير متوسط االختبار

 0.000 0.285 11,6 38 7,6 25 3,4 11 0,6 2 تأثير قليل

 100 327 68,5 224 25,4 83 6,1 20 المجموع

تفاعلت مع أحد البرامج في قناة 
الشروق نيوز الفضائية أو عبر 

 صفحتها اإللكترونية

قيمة  67,9 222 48,3 158 15,9 52 3,7 12 تأثير كبير
 االختبار

داللة 
 28,1 92 17,7 58 8,3 27 2,1 7 تأثير متوسط االختبار

 0.000 0.186 4,0 13 2,4 8 1,2 4 0,3 1 ر قليلتأثي

 100 327 68,5 224 25,4 83 6,1 20 المجموع

شاركت موقفك عبر صفحات 
 الشبكات االجتماعية

قيمة  60,9 199 42,2 138 15,6 51 3,1 10 تأثير كبير
 االختبار

داللة 
 29,4 96 19,3 63 7,6 25 2,4 8 تأثير متوسط االختبار

 0.000 0.328 9,8 32 7,0 23 2,1 7 0,6 2 قليلتأثير 

 100 327 68,5 224 25,4 83 6,1 20 المجموع

مساعدة زمالءك في اتخاذ القرار 
) إيجابي أو سلبي( اتجاه 

 المشاركة السياسية.

قيمة  60,9 199 42,5 139 15,3 50 3,1 10 تأثير كبير
 االختبار

داللة 
 31,5 103 20,8 68 8,6 28 2,1 7 تأثير متوسط االختبار

 0.000 0.119 7,6 25 5,2 17 1,5 5 0,9 3 تأثير قليل

 100 327 68,5 224 25,4 83 6,1 20 المجموع
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 الشركؽ نيوز اإلخبارية التأثَتات جراء مشاىدة قناة تف تكراراأيتضح لنا  (26) من خبلؿ اٞتدكؿ         
اللة الوقت ا١تستغرؽ ُب مشاىدة قناة الشركؽ نيوز تًتكز كبنسب تكاد تكوف كبَتة ُب من يستغرقوف من بد

 أكثر من ساعتُت ُب مشاىدة القناة كالذين نسبة كبَتة منهم تأثركا يشكل كبَت.
 قناة التأثَتات جراء مشاىدةالوقت ا١تستغرؽ ك  ف اختبار االرتباط بُتأمن خبلؿ اٞتدكؿ أعبله يتضح لنا 

ُب كل   %٧1تد اف القيمة ا١تعنوية ىي اقل من  phi من خبلؿ اختبار ؼ  الشركؽ نيوز اإلخبارية
رفض االقًتاحات باإلعافة إٔب اف قيمة االرتباط موجبة ) عبلقة طردية ( كذلك ُب كل االقًتاحات كىذا يعٍت: 

التأثَتات جراء الوقت ا١تستغرؽ ك الفرض الدصفرم كقبوؿ الفرض البديل القائل توجد عبلقة االرتباط بُت 
 .الشركؽ مشاىدة قناة

 توعح نتائج اٞتدكؿ التإب:
  %62.1الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة " عزكفك عن اإلنتخابات " موافق بشكل كبَت بنسبة 

تُت من ساع، من ساعة إٔب ساعتُت، أقل من ساعة :ْتيث تشَت النتائج التفدصيلية كفق متغَت حجم التعرض
  %2.1بشكل متوسط )، (%43.1، %15.3، %3.7فأكثر إٔب النسب التالية على الًتتيب ) 

 (.%4.3، %1.8، %0.3بشكل قليل ) ، (21.1%، 8.3%
ٟتساب العبلقة االرتباطية بُت حجم التعرض كالتأثَت السلوكي    phiكقد أسفرت النتائج التفدصيلية الختبار 
ْتيث القيمة ا١تعنوية  0.000عند مستول داللة  0.196ساكم  ا٠تاص ب العزكؼ عن االنتخابات  ت

٦تا ؤكد كجود عبلقة ارتباطية طردية بُت ارتفاع حجم التعرض لقناة الشركؽ نيوز  %1لبلختبار أصغر من 
 . 2019كدرجة التأثر  للعزكؼ عن االنتخابات الرئاسية 

اٟتراؾ الوطٍت " موافقا بشكل كبَت بنسبة  مسا٫تتك الودية ُب الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة "
من ساعتُت ، من ساعة إٔب ساعتُت، أقل من ساعة :ْتيث تشَتا النتائج كفق متغَت حجم التعرض، 59.6%

، %8.6، %2.1بشكل متوسط ) ، (%41.3، %14.4، %4فأكثر بالنسب التالية على الًتتيب ) 
 (.%4، %2.4، %0بشكل قليل ) ، (23.2%

ٟتساب العبلقة االرتباطية بُت متغَت حجم التعرض ك درجة  phiلنتائج التفدصيلية الختبار كقد أسفرت ا
ْتيث القيمة ا١تعنوية  0.000عند مستول داللة  0.197التأثَت ُب ا١تسا٫تة الودية ُب اٟتراؾ الوطٍت تساكم 

التعرض كارتفاع درجة  ٦تا يؤكد كجود عبلقة ارتباطية طردية موجبة بُت ارتفاع حجم %1لبلختبار أصغر من 
 التأثَت من خبلؿ ا١تسا٫تة الودية ُب اٟتراؾ الوطٍت.

الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة " فعلت مشاركتك بتغرية اٟتراؾ كبعض األحداث السياسية ُب إطار 
   ْتيث تشَت النتائج التفدصيلية كفق متغَت حجم ، %57.5صحافة ا١تواطن" موافق بشكل كبَت بنسبة 

  %4.6من ساعتُت فأكثر بالنسب التالية على الًتتيب ) ، من ساعة إٔب ساعتُت، التعرض: أقل من ساعة
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  %3.4، %0.6بشكل قليل ) ، (%22.3، %7.6، %0.9بشكل متوسط ) ، (38.5%، 14.4%
7.6%.) 

جة التأثَت ٟتساب العبلقة االرتباطية بُت حجم التعرض كدر    phiكقد أسفرت النتائج التفدصيلية الختبار 
  0.285ا١تتعلقة ب فتعيل ا١تشاركة بتغرية اٟتراؾ كبعض األحداث السياسية ُب إطار صحافة ا١تواطن تساكم 

٦تا يؤكد كجود عبلقة ارتباطية ، %1ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار أصغر من  0.000عند مستول داللة 
على السلوؾ ا٠تاص بتغرية اٟتراؾ كالبعض  طردية موجبة بُت ارتفاع حجم التعرض ك ارتفاع درجة التأثَت

 األحداث السياسية ُب إطار صحافة ا١تواطن.
الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة " تفاعلت مع أحد الربامج ُب قناة الشركؽ نيوز الفضائية أك أحد 

اٞتدكؿ كفق متغَت  ْتيث تشَت النتائج التفدصيلية ُب، %67.9صفحاهتا االلكًتكنية" موافق بشكل كبَت بنسبة 
من ساعتُت فأكثر إٔب النسب التالية على الًتتيب ، من ساعة إٔب ساعتُت، أقل من ساعة :حجم التعرض

 %0.3بشكل قليل )، (%17.7، %8.3، %2.1بشكل متوسط ) ، (48.3%، 15.9%، 3.7%)
1.2% ،2.4%.) 

ية بُت حجم التعرض كدرجة التأثَت على ٟتساب العبلقة االرتباط  phiكقد أسفرت النتائج التفدصيلية الختبار 
ْتيث القيمة  0.186سلوؾ التفاعل مع أحد الربامج ُب القناة ٤تل الدراسة الفضائية أك االلكًتك٘ب تساكم 

٦تا يؤكد كجود عبلقة ارتباطية طردية موجبة بُت ارتفاع حجم التعرض كارتفاع  %1ا١تعنوية لبلختبار أصغر من 
 تفاعل مع أحد برامج قناة الشركؽ نيوز الفضائية اك االلكًتكنية . درجة التأثَت ا٠تاصة بال

الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة " شاركت موقفك عرب صفحات الشبكات االجتماعية" موافق بشكل  
من ، ْتيث تشَت النتائج التفدصيلية ُب اٞتدكؿ كفق متغَت حجم التعرض: أقل من ساعة، %60.9كبَت بنسبة 

 (%42.2، %15.6، %3.1من ساعتُت فأكثر إٔب النسب التالية على الًتتيب ) ،  ساعتُتساعة إٔب
 (.%7، %2.1، %0.6بشكل قليل ) ، (%19.3، %7.6، %2.4بشكل متوسط ) 

ٟتساب العبلقة االرتباطية بُت حجم التعرض كدرجة التأثَت ُب  phiكقد أسفرت النتائج التفدصيلية الختبار 
عند مستول داللة  0.328ركة ا١تواقف عرب صفحات التواصل االجتماعي  تساكم السلوؾ ا١تتعلق ٔتشا

٦تا يؤكد كجود عبلقة ارتباطية طردية موجبة بُت ارتفاع  %1ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار أصغر من  0.000
ا٠تاصة بعينة  درجة التعرض كارتفاع درجة التأثَت ُب السلوؾ التعلق ٔتشاركة ا١تواقف عرب الدصفحات االجتماعية

 الدراسة .
إتاه ا١تشاركة  (إ٬تايب أك سليب)الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة "مساعدة زمبلئك ُب اٗتاذ القرار 

 كتشَت النتائج التفدصيلية ُب اٞتدكؿ كفق متغَت حجم ، %60.9السياسية " موافق بشكل كبَت  بنسبة 
  %3.1ن ساعتُت فأكثر إٔب النسب التالية على الًتتيب ) م، من ساعة إٔب ساعتُت، التعرض: أقل من ساعة
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 %1.5، %0.9بشكل قليل ) ، (%20.8، %8.6، %2.1بشكل متوسط ) ، (42.5%، 15.3%
5.2%.) 

ٟتساب العبلقة اإلرتباطية  بُت حجم التعرض كدرجة التأثَت على  phiكقد أسفرت النتائج التفدصيلية الختبار 
عند  0.119اإل٬تايب أك السليب إتاه ا١تشاركة السياسية تساكم  –اذ القرار سلوؾ مساعدة الزمبلء ُب اٗت

٦تا يؤكد كجود عبلقة إرتباطية طردية  %1ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار أصغر من  0.000مستول داللة 
١تشاركة موجبة بُت ارتفاع درجة التعرض كارتفاع درجة التأثَت على سلوؾ ا١تساعدة ُب اٗتاذ القرار إتاه ا

 السياسية.
تبُت من خبلؿ دراسة العبلقة بُت حجم التعرض كالتأثَتات السلوكية ا١تختلفة سواء السلبية أك استنتاج: 

إذ أف ارتفاع حجم التعرض  يؤدم إٔب الكثَت من ، أف ىناؾ عبلقة إرتباطية طردية موجبة بُت ا١تتغَتين ةاال٬تابي
ثَتات ا١تعرفية اإلدراكية كالوجدانية بل ىي أحد النتائج ا١تًتتبة جربا عن ا١ترتبرة ارتباطا شديدا بالتأ تالسلوكيا

كيرجع ىذا أكال إٔب أف كسائل اإلعبلـ كخاصة القنوات اإلخبارية التلفزيونية ٢تا ، ىذه التأثَتات األخَتة
ا على دمج مقومات امشل من أم كسيلة إعبلمية تقليدية كتتميز عن باقي الوسائل اإلعبلمية األخرل  بقدرهت

  ناىيك عن اآلنية اليت تعد أىم عندصر للريادة عند ٚتهورىا الوُب، الكثَت من األ٪تاط  كأنواع الرسالة اإلعبلمية
يوسف  سوزانكما أكردت الباحثة ،  كتتمثل التأثَتات السلوكية ُب اٟتركة أك الفعل أك عدـ اٟتركة أك الفعل

فعندما يتعرض األفراد لقضية ما كيكونوف إتاىا    ظرياتواإلتصال ووسائلو ونُب دراستها حوؿ  القليني
فبناءا على ىذا االٕتاه يشعر الفرد بالرغبة ُب القياـ بتدصرؼ كعندما يًتجم ىذا التدصرؼ إٔب حركة ، ٨توىا

 كيقابلها، فالفعالية تعٍت إقداـ الفرد على القياـ بسلوؾ ما نتيجة التعرض للوسيلة اإلعبلمية، 1تتحوؿ إٔب سلوؾ
عدـ الفعالية اليت تعٌت ٕتنب القياـ بفعل معُت نتيجة التعرض بفعل معُت نتيجة التعرض للوسيلة اإلعبلمية. 

قد ال ٯتكن أف نقوؿ أف كسائل اإلعبلـ ، فهي اليت ترسم ٢تم ا٠تروط العامة ُب تعاملهم مع ا١تواقف الرارئة
لكننها كباألخص ، تراكمي عميق ا١تعٌت كاٞتذكر فهي تعبَت عن فعل، تدصنع الثورة ألف ٢تا قوانينها التارٮتية

ْتيث يشعر الفرد أف خلفو سبلح ، القنوات التلفزيونية تدصنع اللحظة التارٮتية اليت ال ٯتكن الرجوع إٔب ما قبلها
فنشرىا ١تختلف الدصور لئلنتفاعة الشعبية مثبل ىي تشحن الرأم العاـ حوؿ ، اإلعبلـ ) اٞتديد أك التقليدم(

كال ننكر أف ، فيشعر الفرد بنوع من اٟترية الفردية بدءا ٔتندصة التعبَت اٟتر إٔب مندصة إبداء الرأم فعليا ىذا الفعل
حىت استشعرت ذلك ُب  ، القنوات اإلخبارية ٓب تكن السباقة ُب نقل اإلنتفاعة كاألحداث السياسية األخرل

ىنا نستنتج أف اٟترية اإلعبلمية تبدأ من من ، ْتيث كانت كدعامة إعبلمية إجتماعية، كل ا١تواقع اإلجتماعية
الفرد على مواقع التواصل اإلجتماعي إٔب القنوات اإلخبارية كإعبلـ رٝتي إنتهاءا عند الفرد كاجملتمع الذم بدأ 

كما كاف على القنوات اإلخبارية كالشركؽ نيوز إال كععو ُب طابعو اإلعبلمي ا١تقنن ، ُب صياغة اٟتدث

                                                           
 .160، ص2007، دار النهضة العربية للنشر كالتوزيع، القاىرة، مدصر، اإلتصال ووسائلو ونظرياتوسوزاف يوسف القليٍت،  - 1
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ا١تمضي  -القنوات اإلخبارية -ككأف ىذه الوسائل اإلعبلمية الرٝتية، تلقي ُب شكلو األخَتكا١تأخلق ليستقبلو ا١ت
ما ، على كرقة موافقة خركج ا١تعلومة ْتيث تقـو بدكر حارس البوابة للمعلومات ا١تنشورة ُب الوسائل اإلجتماعية

جبارية جملتمعات ما بعد يثبت إعادة تقسيم األدكار ُب ظل كجود الشبكات اإلجتماعية كوسيط إعبلمي إ
لذلك ال ٯتكن إنكار دكرىا ُب تسريع كتَتة التواصل اإلجتماعي كتكثيفو كسعة انتشاره كبالتإب سرعة ، اٟتداثة

تشكيل االٕتاىات ك١تسنا ىذا أثناء فًتة اٟتراؾ ك٤تاكمة أعضاء النظاـ السابق كغَتىا من القضايا اليت كاف 
كلنا أف نقوؿ أف الثبلثي اٞتمهور ككسائل ، من خبلؿ قناة الشركؽ نيوزيتعرض ٢تا اٞتمهور عينة الدراسة 

التواصل اإلجتماعي كالقنوات الفضائية اإلخبارية خاصة صنعت ٣تدا ُب فًتة التحوؿ مرحلة بالغة األ٫تية ُب 
اد على كسائل حياة ا١تواطن اٞتزائرم. كبالتإب يعترب تنشيط السلوؾ أك عدمو من التأثَتات ا١تهمة لنظرية اإلعتم

اإلعبلـ كمثاؿ ذلك العزكؼ عن االنتخابات الرئاسية كوف الدصورة اإلعبلمية اليت بثت ُب برامج قناة الشركؽ 
ينتموف سابقا إٔب النظاـ اٟتكومي السابق أثار ٥تاكفا لدل اٞتمهور حوؿ  انيوز حوؿ ا١ترشحُت الذين كانو 

أكثر سلوؾ فاعل لدل عينة الدراسة ىو مشاركة آراءىم على فكاف ، االختيار الدٯتقراطي ُب ا١تشاركة السياسية
إلحساسو بالتحرر من قيود ، كوهنا كسيط إعبلمي ٦تتاز الختبار نشاط ا١تتلقي،  شبكات التواصل اإلجتماعي
كىذا ما يفسر  االنفرادية ُب مشاىدة برامج قناة الشركؽ نيوز خاصة اإللكًتكنية ، الضبط اإلجتماعي كالسلرة

تعرب عن االنفرادية غنما االنضماـ إٔب اٞتماعات اإلفًتاعية.كىذا ما يسمى بفرض اإلحبلؿ أم تأثَت اليت ال 
فيتحقق ، ْتيث يكوف ىدفهما النهائي ىو التأثَت ُب سلوؾ الفرد على أكسع نراؽ، كسيلة إعبلمية على أخرل

تلف ا١تناطق من الوطن مثل اٟتراؾ بذلك التعلم اإلجتماعي الذم يفسر تفسَت انتشار الظاىرة  السلوكية ُب ٥ت
كالعزكؼ عن االنتخابات حيث يتعرض الفرد لسلوؾ فرد آخر فيكتسب الفرد السلوؾ كيدصبح قادرا على أداء 

كىذا ما يفسر سفر الكثَت من ا١تواطنُت من كاليات بعيدة إٔب العاصمة اٞتزائرية من أجل ، ما ٝتع كشاىد
ر أغلب السلوكيات الدصادرة عن عينة الدراسة أغلبها إف ٓب نقل كلها كال ٯتكن اإلنكا، ا١تشاركة ُب اٟتراؾ

مثل ا١تساعدة   أنو السلوؾ ا١ترغوب اجتماعيافيليبيو راشتون سلوكيات مقبولة اجتماعيا  مثلما عرفها 
كعبط النفس من خبلؿ مقاكمة اإلغراءات حوؿ أعماؿ العنف ، كالسلمية ُب اٟتراؾ كالودية ُب االنتفاعة

ذلك أف ا١تضموف اإلعبلمي كاف يقدـ من خبلؿ القناة اإلخبارية الشركؽ نيوز عمنيا عن طريق  كالشغب
ككانت أكثر ترك٬تا للسلوؾ ا١تقبوؿ اجتماعيا ، التعبَت عنو بالكبلـ فقط كليس ترسيخا بالدصورة أك الفيديو

 سياسية فًتة ىذا البحث.بشكل كاعح للحفاظ على  أطوؿ مدة من االستقرار كاألمن الوطٍت ُب ظل األزمة ال
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 العبلقة بُت حجم ا١تشاىدة كالتأثَتات القيمية.يبُت  :(27) الجدول رقم
التأثيرات القيمية جراء التعرض 

 لبرامج قناة الشروق نيوز.
عند ((phiف اختبار  حجم التعرض

من ساعة إلى  أقل من ساعة 0.01مستوى داللة 
 ساعتين

 المجموع أكثر من ساعتين

 % ت % ت % ت % ت
ارتفاع مستول اٟتوار 
كا١تناقش الودية حوؿ 

 القضايا السياسية

قيمة  69,1 226 44,6 146 18,3 60 6,1 20 موافق
 االختبار

داللة 
 22,9 75 17,1 56 5,8 19 0,0 0 محايد االختبار

 0.000 0.229 8,0 26 6,7 22 1,2 4 0,0 0 معارض
 100 327 68,5 224 25,4 83 6,1 20 المجموع

توفَت ا١تعلومات السياسية 
للعامة بكل كعوح زاد من 

 اإلنتماء كركح ا١تواطنة

قيمة  63,6 208 48,6 159 12,5 41 2,4 8 موافق
 االختبار

داللة 
 31,8 104 18,3 60 9,8 32 3,7 12 محايد االختبار

 0.000 0.563 4,6 15 1,5 5 3,1 10 0,0 0 معارض
 100 327 68,5 224 25,4 83 6,1 20 المجموع

شحن الرأم الربليب 
للتدصدم للعندصرية 

  كالتعدصب

قيمة  56,6 185 36,4 119 17,1 56 3,1 10 موافق
 االختبار

داللة 
 37,3 122 28,1 92 6,1 20 3,1 10 محايد االختبار

 0.000 0.233 6,1 20 4,0 13 2,1 7 0,0 0 معارض
 100 327 68,5 224 25,4 83 6,1 20 المجموع

الشعور اٞتمعي باالٖتاد 
كالتكاتف كخلق قيم الدعم 
كاإلستمرارية  ُب اٞتماعات 

 اليت تنتمي إليها

قيمة  65,1 213 45,0 147 16,5 54 3,7 12 موافق
 االختبار

داللة 
 30,0 98 20,8 68 6,7 22 2,4 8 محايد االختبار

 0.000 0.199 4,9 16 2,8 9 2,1 7 0,0 0 معارض
 100 327 68,5 224 25,4 83 6,1 20 المجموع

 .23نسخة  spssالمصدر: مخرجات برنامج 
الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة " ارتفاع مستول على أف  (27)ؿ أسفرت نتائج اٞتدك            

نتائج التفدصيلية كفق ْتيث تشَت ال، %67.3اٟتوار كا١تناقشة الودية حوؿ القضايا السياسية" ٔتوافق  بنسبة 
من ساعتُت فأكثر إٔب النسب التالية على ، من ساعة إٔب ساعتُت، أقل من ساعة :متغَت حجم التعرض

معارض ، (%17.1، % 5.8، %٤0تايد بالنسب التالية ) ، (%44.6، %18.3، %6.1الًتتيب )
(0%  1.2% ،6.7%.) 

قة االرتباطية بُت حجم التعرض كالتأثَت القيمي على ٟتساب العبل phiكقد أسفرت النتائج التفدصيلية الختبار 
٦تا يؤكد كجود عبلقة  %1ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار أصغر  ٤0.229تيط العينة ٤تل الدراسة أهنا تساكم 

ارتباطية طردية موجبة  بُت ارتفاع حجم التعرض ك ارتفاع التأثَت القيمي ا١تتعلق باٟتوار كا١تناقشة الودية مع 
 العينة ٤تل الدراسة. ٤تيط

الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة " توفَت ا١تعلومات السياسية بكل كعوح زاد من اإلنتماء كركح ككذلك 
من   أقل من ساعة :ْتيث تشَت النتائج التفدصيلية كفق متغَت حجم التعرض، %63.6ا١تواطنة " موافق بنسبة 
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  (%48.6، %12.5، %2.4نسب التالية على الًتتيب ) من ساعتُت فأكثر إٔب ال، ساعة إٔب ساعتُت
 (.%1.5، %3.1، %0معارض )، (%18.3، %9.8، %٤3.7تايد ) 

ٟتساب العبلقة االرتباطية بُت حجم التعرض ك كالتأثَت ُب قيمة  phiسفرت النتائج التفدصيلية الختبار كقد أ
ْتيث القيمة  0.000عند مستول داللة   0.563ازدياد اإلنتماء كركح ا١تواطنة حمليط عينة الدراسة تساكم 

٦تا يؤكد كجود عبلقة إرتباطية طردية موجبة بُت ارتفاع حجم التعرض كارتفاع  %1ا١تعنوية لبلختبار أصغر من 
 التأثَت القيمي للقناة ا١تتعلق باإلنتماء كركح ا١تواطنة.

للعدصبية كالتمييز العندصرم" موافق بنسبة الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة " شحن الرأم العاـ للتدصدم ك 
  من ساعة إٔب ساعتُت، أقل من ساعة :ْتيث تشَت النتائج التفدصيلية كفق متغَت حجم التعرض، 56.6%

  %٤3.1تايدا )، (%36.4، %17.1، %3.1من ساعتُت فأكثر النسب التالية على الًتتيب ) 
 (.%4، %2.1، %0معارعا ) ، (28.1%، 6.1%

    ٟتساب العبلقة االرتباطية بُت حجم التعرض   phiلنتائج التفدصيلية ُب اٞتدكؿ الختبار كقد أسفرت ا
ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار  0.000عند مستول داللة  0.233كرفض العدصبية كالتمييز العندصرم تساكم 

ة الشركؽ نيوز ٦تا يؤكد كجود عبلقة ارتباطية طردية موجبة بُت ارتفاع حجم التعرض لقنا %1أصغر من 
 كارتفاع درجة التأثَت القيمي حوؿ نبذ العدصبية كالتمييز العندصرم ُب ٤تيط عينة الدراسة.

الرأم الغالب لعينة الدراسة حوؿ عبارة "  خلق الشعور اٞتمعي باالٖتاد كالتكاتف كخلق الدعم ككذلك 
متغَت حجم التعرض: أقل من  ْتيث تشَت النتائج التفدصيلية كفق، %65.1كاالستمرارية " موافقا بنسبة 

  %16.5، %3.7من ساعتُت فأكثر إٔب النسب التالية  على الًتتيب ) ، من ساعة إٔب ساعتُت، ساعة
 (.%2.8، %2.1، %0معارعا ) ، (%20.8، %6.7، %٤2.4تايدا ) ، (45%

ارتفاع قيمة  ٟتساب العبلقة االرتباطية بُت حجم التعرض ك phiأسفرت النتائج التفدصيلية الختبار كقد 
 0.000عند مستول داللة   0.199الشعور اٞتمعي باالٖتاد كالتكاتف كخلق الدعم كاالستمرارية تساكم 

٦تا يؤكد كجود عبلقة ارتباطية طردية موجبة بُت ارتفاع حجم  %1ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار أصغر من 
 ق الدعم كاالستمرارية .التعرض كارتفاع قيمة الشعور اٞتمعي باالٖتاد كالتكاتف كخل

كقد كانت العبلقة اإلرتباطية ، لقد أكعحت نتائج اٞتدكؿ كجود تأثَتات قيمية على عينة الدراسة إستنتاج:
ارتفاع مستوى طردية  موجبة بُت ارتفاع ساعات مشاىدة قناة الشركؽ نيوز كحدكث التأثَتات القيمية التالية: 

توفير المعلومات السياسية للعامة بكل وضوح زاد من ، لسياسيةالحوار والمناقش الودية حول القضايا ا
الشعور الجمعي باالتحاد ، شحن الرأي الطالبي للتصدي للعنصرية والتعصب، اإلنتماء وروح المواطنة

إذ أنو كلما ارتفعت ساعات ، والتكاتف وخلق قيم الدعم واالستمرارية  في الجماعات التي تنتمي إليها
كتدصنف ىذه التأثَتات على عدة مستويات: على ا١تستول ، اقهم على ىذه التأثَتات القيميةا١تشاىدة زاد اتف
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كلكن لن ٖتدث ىذه السلوكيات كا١تعارؼ  كحىت الوجدانية دكف ، ا١تعرُب كا١تستول الوجدا٘ب ككذا السلوكي
راسة قيمها من الشريعة ْتيث تستنبط عينة الد، االعتقاد التاـ بقيمتها اجملتمعية كالثقافية كحىت العقائدية

إذ أف توفَت ا١تعلومات كشحن الرأم الربليب ىو ا١تستول ، اإلسبلمية السماكية كوف اجملتمع اٞتزائرم مسلم
ا١تعرُب  لكن ا١تعلومات اليت ٖتمل قيم ا١تواطنة كركح االنتماء ىي تأثَتات قيمية ٖتملها الرسالة اإلعبلمية عرب 

يعتبر عزي ت عمنية أ صر٭تة بواسرة الدصورة أك الدصوت أك حىت اللغة ْتيث برامج قناة الشركؽ نيوز كإف كان
الشعور اٞتمعي باإلٖتاد كالتكاتف على ا١تستول الوجدا٘ب كىنا نلمس ، ىي الرسالة 1أف القيمة* عبد الرحمن

سلوكي  كالرريقة أما ارتفاع نسبة اٟتوار كا١تناقشة يكوف على ا١تستول ال، القيمة الوجدانية ُب التأثَت الوجدا٘ب 
كىنا تتفق نتائج دراستنا مع نظرية اإلعتماد ، الودية ُب اٟتوار كا١تناقشة ىي التأثَت القيمي الذم ٭تملو السلوؾ

على كسائل اإلعبلـ كٖتقق إحدل أىم فرعياهتا كوف أف نتائج اإلعتماد على كسائل اإلعبلـ يكوف على ثبلثة 
سلوكي كنضيف إليها أىم تأثَت قد يتعلق ّتودة التأثَت كىي التأثَت كجدا٘ب ك ، مستويات مًتابرة مستول معرُب

إذ أف تكوين ا١تعرفة ، القيمي الذم نلمسو ُب كل مراحل التأثَتات اليت ٭تققها االعتماد على كسائل اإلعبلـ 
مثل )حوؿ القضايا السياسية حسب الدراسة يؤدم إٔب خلق انرباع كجدا٘ب كأحاسيس حوؿ مضموف القضية 

النتفاعة الشعبية تدعيما راؾ الذم تزامنت معو ىذه الدراسة ْتيث قدمت قناة الشركؽ بعد انتشار ااٟت
كألف ا١تنظومة القيمية  ٦تا يؤدم إٔب سلوؾ ما كفق القيمة اليت غرستها الرسالة اإلعبلمية )القيمة(. لشرعيتو(

يم ذاتية تتعلق بسيكولوجية الفرد إال أف كبالرغم من أف الق، للمجتمعات تعد ا١ترآة العاكسة لشخدصية اجملتمع
فكشف القيم الفاسدة عرب الوسائل ، كسائل اإلعبلـ أعرتها الرابع ا١توحد لكل ٚتاىَتىا ا١تتتبعُت ٢تا

االعبلمية يدفع أفراد اجملتمع إٔب تغيَتىا كدحضها ْتيث تدصبح قيما موافقة ترلعاتو كأىدافو ككذا القيم ا١توركثة 
مي إليو إبتداءا من األسرة . فهناؾ أنواع من القيم منها ما يرتبط القيم الفردية مثل تقدير من ٤تيرو الذم ينت

الذات كاٟترية الشخدصية ُب ٦تارسة حرية التعبَت مثلما كرد ُب نتائج اٞتداكؿ اليت تدرس التأثَتات ا١تعرفية 
صيلة ُب اجملتمع منذ القدـ كاليت ال تسرر كمنها يتعلق القيم األخبلقية ا١تتوارثة كاأل، كالوجدانية ككذا السلوكية

كىناؾ ، ٢تا القوانُت موادا قانونية التباعها ْتيث تشمل كل القيم األخرل كتعترب األصل ُب تربيق القيم السابقة
  كقيم كطنية مثل ركح االنتماء كا١تواطنة كحب الوطن، القيم الركحية اليت تشمل التعاطف كالتعاكف كاٟتقيقة

سيمات ا٠تاصة بأ٪تاط القيم حسب التوجهات الفكرية. إال أف القيم عند اجملتمع اٞتزائرم نابعة كٗتتلف التق
اإلعتماد على وسائل فقد حددت نظرية  من الدين اإلسبلمي كذا العادات كالتقاليد اجملتمعية األصيلة.

                                                           

 Robert Inglehardعي لغاية من غايات الوجود، كيركز إيلغهارت * القيمة ىي: معتقد ٭تظى بالدكاـ، كيعرب عن تفضيل شخدصي أك اجتما
لفردانية، كىذه الرؤية للقيم التقليدية كالقيم العلمانية العقبلنية على أ٫تية الدين كالعبلقات األسرية كاإلعتزاز الوطٍت، بينما تركز األخرل على النزعة ا

ك ٬تعل الدين مدصدر القيم األساس، فوفقا لعزم عبد أ ما يربط القيمة بالعقيدة الدينيةنىي األقرب إٔب ا١تفهـو الذم يتبناه عبد الرٛتن عزم حي
ن أف الرٛتن فإف الثقافة سلم ٯتثل مستواه األعلى القيم، كيكوف مدصدر القيم ُب األساس الدين، كاإلنساف ال يكوف مدصدر القيم كإ٪تا أداة ٯتك

 .2017، 10-9لة الدكلية لئلتدصاؿ اإلجتماعي العدد اجمل :تتجسد فيها القيم. ألكثر معلومات إطلع على



 عرض وتحليل معطيات الفرضيات                                                         ميداني الفصل ال
 

 
281 

خاصة السياسية ، 1ضايازاحة الغموض عن القإعلى ا١تتلقي ٘تثلت ُب:  اآلثار المعرفية٣تموعة من  اإلعالم
إال أنو ، كباألخص ُب اٞتزائر إذ كاف ىذا النوع من القضايا ا١تغيبا آلكنة غَت بعيدة كالدصراع حو٢تا ٣تهولة أسبابو

كُب فًتة انتفاعة الشعب اٞتزائرم  توارل الغموض بتكثيف ا١تواعيع السياسية كالتوعيحات اإلعبلمية حوؿ 
كمن خبلؿ ىذا الًتكيز على ، سات كالفساد السياسي كغَتىا من القضايا القضايا الشائكة من بينها اإلختبل

نوع من القضايا قدمت قناة الشركؽ من خبلؿ برا٣تها أجندة كاعحة للجمهور الذم تبناىا بدكره. كىذا 
جعل عينة الدراسة تكوف شعورا بضركرة اإلٖتاد كالتكاتف ٟتل األزمة السياسية أك التغيَت من األكعاع 

ميلفن اسية من خبلؿ إعادة اإلنتخاب كتغيَت النظاـ السابق  كىذا الشعور يعد إ٬تابيا فقد حدده كل من السي
على أساس  انو  الدعم ا١تعنوم فبعض ا١تضامُت تولد إحساس الوحدة كاإلندماج فًتفع الركح ا١تعنوية  وروكيتش

ؿ  القضايا يؤدم با١تتلقي ١تناقشتها كما أف   تلقي ىذا الكم ا٢تائل  من ا١تعلومات حو ،  2لدل اٞتمهور 
كاٟتوار مع العائلة كاالصدقاء حوؿ تفاصيلها بشكل كدم  كما٬تب اف يفعل ٟتل األزمة. كما ٬تب اإلشارة 

ذلك اف شحن الرأم ، إٔب أنو أف نسبة احملايدين حوؿ اف قناة الشركؽ تشحن الرأم الربليب حوؿ السياسة
ط أك كسيلة إعبلمية كاحدة فقط إ٪تا ىناؾ ٣تموعة من الوسائط اليت العاـ ال يقتدصر على قناة كاحدة فق

كما كقد كرد ُب  إجابات العينة ُب األسئلة ،  تتدخل ُب ذلك إذ للوسائط العائلية كاالجتماعية دكر كبَت
ئط ألنو يبحث ُب الوسا، ٨تو ا١تواعيع كالقضايا السياسية، السابقة حوؿ موافقتهم ١تدصداقية القناة كشفافيتها

فريال األخرل عن اٟتقيقة اليت إما تدعم ما عرعتو القناة أك تفندىا.كىذا ما يتفق مع الفكرة اليت طرحتها 
أننا انتقلنا من مفهـو التأثَت الذم كاف ٭تدصر العبلقة ، اإلتصال والمجتمعات الرقميةُب كتاهبا علـو  مهنا

ـ التأثَت الذم تتداخل فيو الديناميات اإلجتماعية مع إٔب مفهو ، ا١تباشرة بُت ا١تضامُت اإلعبلمية كبُت اٞتمهور
بأف األفراد يتعرعوف  الزارسفيلد وبيرليسون بيرناردنفس الفكرة اليت طرحها كل من ، 3العمليات اإلتدصالية

كقد ، إٔب الرسائل اإلعبلمية بشكل انتقائي كيقرؤكف الرسائل حسب  قيمهم كععيتهم اإلجتماعية كظركفهم
تغلق الفجوة بُت االٕتاىات ا٠تاصة * أف العبلنيةفي كتابو وسائل اإلعالم والمجتمع  ن روانب مبلقاسأشار 

ما يدفعو ، كتستريع أف ٯتثل عندصر العبلنية عغرا على ا١تتلقي، 4كالقيم األخبلقية كالدينية كاالجتماعية العامة
لعرض لساعات مرولة للقضايا كيؤدم ا من حُت آلخر تأكيد مناصرتو لتربيق القيم ا١تقبولة ُب اجملتمع.

السياسية من توسيع دائرة ا١تعتقدات اليت ال ٗترج عن القيم السائدة ُب اجملتمع ليتمكن ٚتهور القناة من تقبل 
ىكذا الشأف بالنسبة  إٔب شحن الرأم الربليب حوؿ القضايا ، ا١تعلومة ٍب إدراكها كتفعيل السلوؾ القيمي حو٢تا

                                                           
 .227، صذكره بقمناؿ ىبلؿ ا١تزاىرة، مرجع س - 1

 .77، صذكره بقيفلر كساندرا بوؿ رككيتش، مرجع سميلفُت د - 2
 .154ص  ،2002  ،لبنافا١تعاصر،  دار الفكر ،1،طعلوم  اإلتصال والمجتمعات الرقمية فرياؿ مهنا، -  3

 عٍت الشفافية  ُب الفضح كاإلفدصاح العاـ خاصة ُب القضايا السياسية .  * العبلنية ت
 .124ص ،1،2007ط ، دار ا٠تلدكنية، اٞتزائر،وسائل اإلعالم والمجتمع دراسة في األبعاد االجتماعية والمؤسساتيةبلقاسم بن ركاف،  - 4
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أف كسائل اإلعبلـ تساىم ُب  ميلفينتزيد من ركح اإلنتماء كا١تواطنة. كما حدد السياسية اليت هتمو كاليت 
كتقدـ إعافات معرفية ، 1توسيع دائرة ا١تعتقدات اليت يدركها اٞتمهور فهي تعلمهم معارؼ ال يدركوهنا من قبل

ُب األخَت ٯتكن  جديدة. كىذا ما يؤدم إٔب اإلستعداد الوجدا٘ب لتأدية السلوؾ ا١تناسب لكل فرد من العينة.
يوسع ا١تعتقدات كا١تعلومات  (قناة الشركؽ نيوز أ٪توذجا)القوؿ أف التعرض ١تدة زمنية طويلة للقنوات اإلخبارية 

كيوعح الغموض حوؿ القضايا السياسية ا١تتعددة ٤تل إىتماـ ا١تتلقي كُب إطار النسق القيمي الذم ينتمي إليو 
كتلتقي ىذه الفكرة ، ك سلبياأكجدانيا للقياـ بسلوؾ ظاىرم إ٬تابيا كاف كاليت بدكرىا تشكل استعدادا ، ا١تتلقي

مع الوظيفة األساسية لوسائل اإلتدصاؿ اٞتماىَتم اليت تعٌت بالتفسَت كالتوجيو اليت من شأهنا أف تقـو باختيار 
حاسيس أمنع تررؼ  فتساعد على، اليت تركز على األمور األكثر إرتباطا بالبيئة احمليرة، كتقييم كتفسَت األخبار

 جتماعيا كٕتاكزىا للقيم العامة.أك خركجها على اٟتدكد ا١تقبولة ا اٞتماىَت
 كقد ًب اإلجابة على السؤاؿ ا٠تاص بأم إعافة كالتإب: 

 30إال أف ، مفردة بأنو ليس لديهم أم إعافة للموعوع 221 ػػػػأجاب األغلبية من عينة الدراسة كا١تقدرة ب
  دصنيف اإلجابات بأف لديهم أمنيات حوؿ ٧تاح اٟتراؾ ُب تغيَت األكعاع السياسيةمفردة أجابوا حسب ت

التحلي باٟتيادية دائما كإتباع منهاج القنوات العربية العا١تية ُب بمفردة على قناة الشركؽ نيوز  24كأجاب 
لى عركرة نشر مفردة ع 18كما ركز ،  تقدٙب األفضل مؤكدين على استعماؿ التكنولوجيا اٟتديثة ُب قناهتا

كىذا ألف الوقت األكرب للرلبة يقضونو خارج ا١تنزؿ ما ، الربامج كلها على الدصفحة االلكًتكنية للشركؽ نيوز
 يستدعي نقل الربامج كفق عرعها ُب القناة الفضائية.

لرابعة تبُت من خبلؿ ٖتليل اٞتدكؿ إحدصائيا ككيفيا لؤلسئلة ا٠تاصة بالفرعية ا ملخص نتائج الفرضية الرابعة:
  يلي: ما
توجد عبلقة ارتباطية طردية موجبة بُت حجم التعرض لقناة الشركؽ نيوز كارتفاع درجة اإلعتماد على برامج  -

 القناة إلشباع اٟتاجات ا١تعرفية لعينة الدراسة.
توجد عبلقة ارتباطية طردية موجبية بُت ارتفاع حجم ا١تشاىدة ك ترتيب أجندة ا١تواعيع السياسية حسب  -

 تها للمتلقي عينة الدراسة.أ٫تي
توجد عبلقة ارتباطية  طردية موجبة بُت ارتفاع حجم التعرض ك تكوين صورة ذىنية موجبة عن القضايا ٤تل  -

 اىتماـ عينة الدراسة.
توجد عبلقة ارتباطية طردية موجبة بُت ارتفاع حجم ا١تشاىدة كارتفاع درجات التأثَت على ا١تستول ا١تعرُب  -

 نة الدراسة.كاإلدراكي لدل عي

                                                           
 .228مناؿ ىبلؿ ا١تزاىرة، مرجع سابق، ص - 1
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توجد عبلقة ارتباطية طردية موجبة بُت ارتفاع حجم التعرض لقناة الشركؽ نيوز كارتفاع درجة التأثَت على  -
 ا١تستول الوجدا٘ب لعينة الدراسة.

توجد عبلقة ارتباطية طردية موجبة بُت ارتفاع حجم التعرض كارتفاع درجة التأثَت على ا١تستول السلوكي  -
 لعينة الدراسة .

عبلقة ارتباطية طردية موجبة بُت ارتفاع حجم التعرض كارتفاع درجة التأثَت على ا١تستول القيمي  توجد -
 لعينة الدراسة.

من خبلؿ ىذه النتائج تثبت صحة كصدؽ الفرعية الرابعة كتتحقق: ىناؾ عبلقة ارتباطية بُت مشاىدة برامج 
 ة. قناة الشركؽ نيوز مستويات التأثَت على إتاىات عينة الدراس

 صدق وثبات االستبيان: 
 Reliability analysis cronbach’sًب حساب ثبات االستبياف من خبلؿ معامل الفا كركنباخ  

alpha  من خبلؿ برنامجSPSS IBM 23. 
 أوال: لدينا االتساق الداخلي للفقرات مع المحور

 المحور األول. .1
 0.05ألكؿ باختبار بَتسوف عند مستول معنوم دراسة ارتباط الفقرات مع احملور ا يبُت :(28جدول رقم )ال

 
متغير محل 

 Rاالختبار 

 الفقرة الخامسة الفقرة الرابعة الفقرة الثالثة الفقرة الثانية النوع
قيمة 

 االختبار
الداللة 
 المعنوية

قيمة 
 االختبار

الداللة 
 المعنوية

قيمة 
 االختبار

الداللة 
 المعنوية

قيمة 
 االختبار

الداللة 
 المعنوية

يمة ق
 االختبار

الداللة 
 المعنوية

المحور األول: 
 السمات العامة

0.26 0.000 0.89 0.000 0.59 0.0052 0.68 0.011 0.55 0.023 

 .23نسخة  spssالمصدر: مخرجات برنامج 
القيمة احملسوبة  الختبار بَتسوف لبلرتباط للفقرة األكٔب كاليت ( تبُت أف 28)من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ        

ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار  0.05عند مستول داللة   0.26"النوع" ذكور كإناث  تساكم  ػػػػػػػػػػب علق تت
جود ارتباط بُت الفقرة األكٔب كاحملور ك كاليت تعرب عن  0.05كىي أصغر من مستول الداللة  0.000ىي 

وف للفقرة الثانية من ٤تور السمات الدٯتغرافية القيمة احملسوبة الختبار بَتسك األكؿ ا١تتعلق بالسمات الدٯتغرافية. 
ْتيث قيمة  0.000كقيمة معنوية تساكم  0.5عند مستول داللة  0.89"السن" تساكم  ػػػػػػػػػػػا١تتعلقة ب
 0.05أصغر من  الداللة ا١تعنوية  0.000أم مستول الداللة  0.05أكرب من مستول الداللة  Rاالختبار 

 الفقرة الثانية كاحملور األكؿ للسمات الدٯتغرافية. ٦تا يعٍت كجود ارتباط بُت
 0.59"ا١تستول التعليمي" أم ا١تؤىل العلمي تساكم ػػػػػػػبَتسوف للفقرة الثالثة ا١تتعلقة ب رالقيمة احملسوبة الختبا
١تستول  %5ْتيث قيمة اإلختبار أكرب من  0.0052كقيمة معنوية تساكم  0.05عند مستول داللة 
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ما يعٍت كجود ارتباط قوم بُت الفقرة ، 0.05أصغر من مستول الداللة  0.0052داللة ا١تعنوية الداللة  كال
 الثالثة كاحملور األكؿ للسمات الدٯتغرافية.

عند مستول  0.68"ا١تستول اإلجتماعي" تساكم  ػػػػػػػػػػالقيمة احملسوبة الختبار بَتسوف للفقرة الرابعة ا١تتعلقة بك 
٦تا   %5أصغر من من مستول الداللة  0.011أم الداللة ا١تعنوية  0.011وية كقيمة معن 0.05داللة 

 يعٍت كجود عبللقة ارتباط قوم بُت الفقرة الرابعة كاحملور األكؿ ا٠تاص بالسمات الدٯتغرافية لعينة الدراسة.
 0.05د مستول داللة عن 0.55"السكن " تساكم ػػػػػػػالقيمة احملسوبة الختبار بَتسوف للفقرة ا٠تامسة ا١تتعلقة ب

٦تا يعٍت كجود ارتباط  0.05أصغر من مستول الداللة  0.023القيمة ا١تعنوية  أم 0.023عنوية كقيمة م
 قوم بُت الفقرة ا٠تامسة كاحملور األكؿ ا٠تاص بالسمات الدٯتغرافية لعينة الدراسة.

تعلقة ٔتحور السمات العامة للفقرات ا٠تمسة ا١ت Rمن خبلؿ النتائج القيمة احملسوبة الختبار بَتسوف 
مرتفعة  كالقيم ا١تعنوية أصغر من مستول  Rكالدٯتغرافية لعينة الدراسة تبُت أف القيمة اٟتسابية لبلختبار 

 ٦تا يدؿ على كجود ارتباط بُت الفقرات ا٠تمس الداخلية للمحوؿ األكؿ. % 5أم  0.05الداللة 
 المحور الثاني: .2
 0.05تباط الفقرات مع احملور الثا٘ب عند مستول معنوم دراسة ار يبُت  :(29جدول رقم )ال
 

متغير محل 
 Rاالختبار

 الفقرة الرابعة الفقرة الثالثة الفقرة الثانية الفقرة األولى
قيمة 

 االختبار
الداللة 
 المعنوية

قيمة 
 االختبار

الداللة 
 المعنوية

قيمة 
 االختبار

قيمة  الداللة المعنوية
 االختبار

الداللة 
 المعنوية

المحور 
 الثاني

0.77 0.000 0.85 0.009 0.24 0.030 0.38 0.001 

 
متغير محل 

 Rاالختبار

 الفقرة السابعة الفقرة السادسة الفقرة الخامسة
قيمة 

 االختبار
 الداللة المعنوية قيمة االختبار الداللة المعنوية قيمة االختبار الداللة المعنوية

المحور 
 الثاني

0.55 0.008 0.18 0.045 0.66 0.0007 

 .23نسخة  spssالمصدر: مخرجات برنامج 
ا١تتعلقة  ساب اإلرتباط بُت الفقرة األكٔبٟت Rقيمة اإلختبار أف  (29)بُت من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ يت       

راىنة  لسياسية الوطنية الْتجم التعرض كاحملور الثا٘ب ا١تتعلق بعناصر اٞتاذبية ُب تناكؿ قناة الشركؽ نيوز للقضايا ا
من مستول الداللة  0.000ْتيث القيمة العنوية لبلختبار أصغر  0.05عند مستول داللة  0.77تساكم 
كجود ارتباط قوم بُت حجم ا١تشاىدة كعناصر اٞتاذبية ُب عرض قناة الشركؽ نيوز  مايدؿ على 0.05

ية ا١تشاىدة" كاحملور الثا٘ب تساكم ٟتساب االرتباط بُت الفقرة الثانية "مع Rقيمة االختبار ك  للقضايا السياسية.
ما  %5أصغر من مستول الداللة  0.009ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار  0.05عند مستول داللة  0.85
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يعٍت كجود ارتباط قوم بُت الفقرة الثانية " معية ا١تشاىدة" كاحملور الثا٘ب " عناصر اٞتاذبية ُب طرح القضايا 
 ركؽ نيوز".السياسية الوطنية ُب قناة الش

ٟتساب االرتباط بُت الفقرة الثالثة " فًتات ا١تشاىدة" كاحملور الثا٘ب " عناصر اٞتاذبية ُب  Rقيمة االختبار ك 
أصغر من  0.030 ْتيث القيمة ا١تعنوية 0.05عند مستول داللة  0.24طرح القضايا السياسة " تساكم 

قرة الثالثة ا١تتعلقة بفًتات ا١تشاىدة كعناصر ما يعٍت كجود ارتباط بُت الف %5أم  0.05مستول الداللة 
 اٞتاذبية ُب طرح قناة الشركؽ نيوز للقضايا السياسية الوطنية الراىنة.

"نوع الربامج" كالعناصر اٞتاذبية ُب قناة ػػػػػػػػٟتساب االرتباط بُت الفقرة الرابعة ا١تتعلقة ب Rقيمة االختبار 
صغر من أ 0.001ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار  0.05ة عند مستول دالل 0.38الشركؽ نيوز تساكم 

نوع الربامج كعناصر اٞتاذبية أم بُت الفقرة الرابعة كاحملور الثا٘ب ا يدؿ عن كجود ارتباط قوم بُت ٦ت، 5%
 لبلستبياف.

شركؽ نيوز" "دكافع مشاىدة برامج قناة الػػػػػػٟتساب االرتباط بُت الفقرة ا٠تامسة ا١تتعلقة ب Rقيمة االختبار ك 
عند مستول  0.55كاحملور الثا٘ب "عناصر اٞتاذبية ُب طرح قناة الشركؽ نيوز للقضايا السياسة الوطنية " تساكم

٦تا يعٍت كجود ارتباط  %5أصغر من مستول الداللة  0.008ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار ، 0.05داللة 
  " عناصر اٞتاذبية ُب قناة الشركؽ نيوز ".بُت الفقرة ا٠تامسة " دكافع ا١تشاىدة" كاحملور الثا٘ب

ٟتساب االرتباط بُت الفقرة السادسة "رأم عينة الدراسة ُب عناصر اٞتاذبية " كاحملور الثا٘ب  Rقيمة االختبار ك 
 0.045ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار  0.05عند مستول داللة  0.18عناصر اٞتاذبية تساكم ػػػػػػا١تتعلق ب

 ٦تا يعٍت كجود ارتباط بُت الفقرة السادسة كاٟتور الثا٘ب من االستبياف.، %5أصغر من 
ٟتساب االرتباط بُت الفقرة السابعة "رأم عينة الدراسة الحًتافية قناة الشركؽ نيوز" كاحملور  Rقيمة االختبار ك 

أصغر  0.007ة ْتيث القيمة ا١تعنوي، 0.05عند مستول داللة  0.66الثا٘ب ا١تتعلق بعناصر اٞتاذبية تساكم 
 ٦تا يعٍت كجود ارتباط بُت الفقرة السابعة كاحملور الثا٘ب لبلستبياف.، %5من 

٘ب ا١تتعلق بعناصر اٞتاذبية ُب تناكؿ قناة الشركؽ نيوز للقضايا امن خبلؿ النتائج تبُت أف كل فقرات احملور الث
 السياسية مرتبرة بقوة مع احملور ا١تدصنفة فيو.
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 المحور الثالث .3
 0.05دراسة ارتباط الفقرات مع احملور الثالث عند مستول معنوم  يبُت :(30جدول رقم )لا

متغير 
محل 

 االختبار

 الفقرة الخامسة الفقرة الرابعة الثالثةالفقرة  ثانيةالفقرة ال الفقرة األولى
قيمة 

 االختبار
الداللة 
 المعنوية

قيمة 
 االختبار

الداللة 
 المعنوية

قيمة 
 االختبار

لة الدال
 المعنوية

قيمة 
 االختبار

الداللة 
 المعنوية

قيمة 
 االختبار

الداللة 
 المعنوية

المحور 
 الثالث

0.47 0.000 0.83 0.009 0.74 0.000 0.88 0.031 0.33 0.0025 

متغير 
محل 

 االختبار

 الفقرة التاسعة الفقرة الثامنة الفقرة السابعة الفقرة السادسة
قيمة 

 االختبار
الداللة  قيمة االختبار ةالداللة المعنوي

 المعنوية
قيمة  الداللة المعنوية قيمة االختبار

 االختبار
الداللة 
 المعنوية

المحور 
 الثالث

0.95 0.000 0.19 0.041 0.65 0.000 0.14 0.000 

 .23نسخة  spssالمصدر: مخرجات برنامج 
ىل ترل تباط بُت الفقرة األكٔب "ٟتساب االر   Rقيمة  اختبار ( أف 30يتبُت من خبلؿ اٞتدكؿ )          

كاحملور  "تتناكؿ القضايا الوطنية الداخلية بنفس درجة اىتمامك ؟، أف ٤تتول الربامج  السياسية اليت تتعرض ٢تا
نحو القضايا السياسية الوطنية الراىنة   (عينة الدراسة)الجامعي الطالباتجاىات  " ػػػػػػػػػالثالث ا١تتعلق ب

ْتيث القيمة   0.05عند مستول داللة  0.47تساكم " ي تبثو قناة الشروق نيوز.كواقع وكمضمون إعالم
 ٦تا يدؿ على كجود ارتباط بُت الفقرة األكٔب كاحملور الثالث، %5أصغر من  0.000ا١تعنوية لبلختبار 

 لبلستبياف.
معلومات  دصوؿ علىايا اليت عينة الدراسة للحٟتساب االرتباط بُت الفقرة الثالثة" القض Rقيمة االختبار ك 

"إتاىات  الرلبة اٞتامعيُت ٨تو القضايا السياسية الوطنية الراىنة كواقع  ػػػػػػػػحو٢تا "كاحملور الثالث ا١تتعلق ب
ْتيث القيمة ا١تعنوية  0.05عند مستول الداللة  0.83ككمضموف إعبلمي تبثو قناة الشركؽ نيوز" تساكم 

 كجود ارتباط قوم بُت الفقرة الثالثة كاحملور الثالث لبلستبياف.٦تا يعٍت   %5أصغر من  0.009لبلختبار  
كعح إتاىك حياؿ القضايا السياسية  كمضموف " ٟتساب االرتباط بُت الفقرة الرابعة  Rقيمة اإلختبار 

كاحملور الثالث "إتاىات الرالب اٞتامعي عينة الدراسة ٨تو القضايا  "إعبلمي طرحتو قناة الشركؽ نيوز
  0.05عند مستول دالة  0.74ة الوطنية كواقع ككمضموف إعبلمي تبثو قناة الشركؽ نيوز" تساكم السياسي

٦تا يعٍت كجود ارتباط بُت الفقرة الرابعة كاحملور الثالث   %5أصغر من  0.000ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار 
 لبلستبياف.

٨تو عرض قناة الشركؽ نيوز  للقضية  إتاىككعح ٟتساب االرتباط بُت الفقرة ا٠تامسة " Rاالختبار قيمة ك 
" كاحملور الثالث "إتاىات الرالب اٞتامعي عينة الدراسة ٨تو القضايا السياسية الوطنية كواقع اليت هتتم هبا
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 ْتيث القيمة ا١تعنوية  0.05عند مستول داللة  0.33ككمضموف اعبلمي تبثو الشركؽ نيوز" تساكم 
 جود ارتباط بُت الفقرة ا٠تامسة كاحملور الثالث ُب االستبياف.٦تايعٍت ك  %5أصغر من  0.0025

ىل ىناؾ توافق ُب اآلراء السياسية ا١تعركعة ُب ٟتساب االرتباط بُت الفقرة السادسة " Rقيمة االختبار ك 
" كاحملور الثالث "إتاىات الرالب اٞتامعي عينة الدراسة ٨تو برامج قناة الشركؽ نيوز مع ٤تيرك اٞتامعي

عند مستول داللة  0.95عبلمي تبثو الشركؽ نيوز"  تساكم إضايا السياسية الوطنية كواقع ككمضموف الق
٦تا يعٍت كجود ارتباط بُت الفقرة السادسة كاحملور  %5من أصغر  0.000ْتيث القيمة ا١تعنوية   0.05
 من االستبياف. الثالث

ىل يساعدؾ ىذا ُب ،  (نعمبػػػػػ)ا كانت إجابتك  إذٟتساب االرتباط بُت الفقرة السابعة " Rقيمة االختبار ك 
" كاحملور الثالث " إتاىات الرالب اٞتامعي عينة الدراسة ٨تو القضايا السياسية الوطنية  تدعيم رأيك أك تغيَته

ْتيث القيمة ا١تعنوية   0.05عند مستول داللة  0.19كواقع ككمضموف اعبلمي تبثو الشركؽ نيوز" تساكم 
 ٦تا يعٍت كجود ارتباط بُت الفقرة السابعة كاحملور الثالث لبلستبياف.  %5 أصغر من 0.041

ىل تغَت رأيك خوفا من  (ال) ػػػػػػػإذا كانت إجابتك بٟتساب االرتباط بُت الفقرة الثامنة " Rقيمة االختبار ك 
الوطنية كواقع  ؟" كاحملور الثالث "إتاىات الرالب اٞتامعي عينة الدراسة ٨تو القضايا السياسيةالتهميش

ْتيث القيمة ا١تعنوية  0.05عند مستول الداللة  0.65ككمضموف اعبلمي تبثو الشركؽ نيوز" تساكم 
 ٦تا يدؿ على كجود ارتباط بُت الفقرة الثامنة كاحملور الثالث لبلستبياف. %5أصغر من  0.000

إٔب  1ُت القوسُت تًتاكح من عع لنفسك درجة بٟتساب االرتباط بُت الفقرة التاسعة " Rقيمة االختبار ك 
" كاحملور الثالث تعرب عن مدل رعاؾ عن مستول معاٞتة القضايا السياسية ُب قناة الشركؽ نيوز؟ 10

عبلمي تبثو الشركؽ إ"إتاىات الرالب اٞتامعي عينة الدراسة ٨تو القضايا السياسية الوطنية كواقع ككمضموف 
يدؿ على كجود ارتباط بُت الفقرة التاسعة كاحملور الثالث ٦تا  %5عند مستول داللة  0.14نيوز" تساكم 

 لبلستبياف.
٦تا يدؿ على  %5) بَتسوف( نبلحظ أف كل القيم ا١تعنوية أصغر من  Rمن خبلؿ نتائج اختبار االرتباط 

 اتساؽ داخلي بُت فقرات احملور الثالث.ارتباط ك  كجود 
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 المحور الرابع .4
 0.05رتباط الفقرات مع احملور الرابع عند مستول معنوم دراسة ايبُت ( 31جدول رقم )ال

متغير محل 
 االختبار

 الفقرة الرابعة الفقرة الثالثة الفقرة الثانية الفقرة األولى
قيمة 

 االختبار
الداللة 
 ا١تعنوية

قيمة 
 االختبار

قيمة  الداللة ا١تعنوية قيمة االختبار الداللة ا١تعنوية
 االختبار

 الداللة ا١تعنوية

المحور 
 الرابع

0.83 0.000 0.85 0.019 0.76 0.030 0.88 0.001 

 
متغير محل 

 االختبار

 الفقرة السادسة الفقرة الخامسة
 

 الفقرة الثامنة الفقرة السابعة

قيمة 
 االختبار

الداللة 
 ا١تعنوية

قيمة 
 االختبار

 لداللةا
 ا١تعنوية 

 قيمة االختبار
 

 الداللة
 ا١تعنوية 

 

 داللةال قيمة االختبار
 ا١تعنوية 

 

المحور 
 الرابع

0.59 0.001 0.23 0.035    0.19 0.041 0.65  0.000   

 .23نسخة  spssالمصدر: مخرجات برنامج 
 ( أف:31)رقم تبُت من خبلؿ اٞتدكؿ 

١تعرفية ىل تعتمد على برامج قناة الشركؽ  نيوز ُب إشباع حاجاتك اٟتساب االرتباط بُت الفقرة األكٔب " Rقيمة االختبار  -
 " العالقة بين مشاىدة القناة ومستوى  التأثير على تشكل اإلتجاىات السياسية الطالبية " كاحملور الرابع "السياسية ؟

٦تا يدؿ على كجود ارتباط بُت الفقرة األكٔب  %5ْتيث القيمة ا١تعنوية أصغر من  0.05عند مستول داللة  0.83تساكم 
 كاحملور الرابع لبلستبياف.

ىل تقدـ برامج قناة الشركؽ نيوز أ٫تية للمواعيع ، ُب رأيك ٟتساب االرتباط بُت الفقرة الثانية " Rالختبار قيمة ا -
" كاحملور الرابع " العبلقة بُت مشاىدة القناة كمستول التأثَت على تشكل االٕتاىات ا١تهمة بالنسبة لك أنت ؟

 %5أصغر من  0.019يث القيمة ا١تعنوية ْت، 0.05عند مستول داللة  0.85السياسية الربلبية" تساكم 
 ٦تا يدؿ على كجود ارتباط بُت الفقرة الثانية كاحملور ارابع لبلستبياف.

ماىي الدصورة  الذىنية اليت تكونت لديك عن  ٟتساب االرتباط بُت الفقرة الثالثة "  Rقيمة االختبار  -
العبلقة بُت مشاىدة يوز؟" كاحملور الرابع" القضايا السياسية اليت هتمك من خبلؿ متابعتك لربامج الشركؽ ن

، 0.05عند مستول داللة  0.76القناة كمستول التأثَت على تشكل االٕتاىات السياسية الربلبية" تساكم 
٦تا يدؿ على كجود ارتباط بُت الفقرة الثالثة كاحملور الرابع  %5أصغر من  0.030ْتيث القيمة ا١تعنوية 

 لبلستبياف.
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العبلقة بُت  ٟتساب االرتباط بُت الفقرة الرابعة " درجة التأثَت ا١تعرُب" كاحملور الرابع " Rقيمة االختبار  -
عند مستول داللة  0.88" تساكم مشاىدة القناة كمستول التأثَت على تشكل االٕتاىات السياسية الربلبية

لفقرة الرابعة كاحملور ٦تا يدؿ على كجود ارتباط بُت ا %5أصغر من  0.001ْتيث القيمة ا١تعنوية ، 0.05
 الرابع لبلستبياف.

العبلقة بُت ٟتساب االرتباط بُت الفقرة ا٠تامسة " درجة التأثَت الوجدا٘ب" كاحملور ا٠تامس "  Rقيمة االختبار  -
عند مستول داللة  0.59" تساكم مشاىدة القناة كمستول التأثَت على تشكل االٕتاىات السياسية الربلبية

٦تا يدؿ على كجود ارتباط بُت الفقرة ا٠تامسة  %5أصغر من  ١0.001تعنوية لبلختبار ْتيث القيمة ا 0.05
 كاحملور الرابع لبلستبياف.

العبلقة بُت  ٟتساب االرتباط بُت الفقرة السادسة " درجة التأثَت السلوكي" كاحملور الرابع " Rقيمة  االختبار  -
عند مستول داللة  0.23" تساكم لسياسية الربلبيةمشاىدة القناة كمستول التأثَت على تشكل االٕتاىات ا

٦تا يدؿ على كجود ارتباط بُت الفقرة  %5أصغر من  0.035ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار ، 0.05
 السادسة كاحملور الرابع لبلستبياف.

١تتعلق ٔتستويات ٟتساب االرتباط بُت الفرة السابعة " درجة التأثَت القيمي" كاحملور الرابع ا  Rقيمة االختبار  -
ْتيث القيمة ا١تعنوية ، 0.05عند مستول داللة  0.19التأثَت من خبلؿ حجم ا١تشاىدة تساكم 

 ٦تا يدؿ على كجود ارتباط بُت الفقرة السابعة كاحملور الرابع لبلستبياف. %5أصغر من  0.041لبلختبار
فات" كاحملور الرابع "مستويات التأثَت من ٟتساب االرتباط بُت الفقرة الثامنة " كجود اإلعا Rقيمة االختبار   -

ْتيث القيمة ا١تعنوية لبلختبار ، 0.05عند مستول داللة  0.65خبلؿ حجم التعرض لعينة الدراسة تساكم 
 ٦تا يدؿ على كجود ارتباط بُت الفقرة الثامنة كاحملور الرابع لبلستبياف.، %5أصغر من  0.000

القيم ا١تعنوية الختبار بَتسوف ٟتساب االرتباط بُت الفقرات كاحملاكر يتضح من خبلؿ النتائج  السابقة أف كل  -
 ساؽ داخلي للفقرات كاٟتور الرابع لبلستبياف.تأنو ىناؾ ارتباط قوم كا

إذف من خبلؿ اختبار بَتسوف تبُت أف ىناط ارتباط قوم بُت الفقرات كاحملاكر ٦تا يؤكد كجود اتساؽ داخلي  -
 .ا ما يعرب عن صدؽ ثبات االستبيافستبياف كىذبُت الفقرات كاحملاكر ُب اال

داللة معنوية نو ىناؾ ارتباط بُت احملاكر كالفقرات كذلك بداكؿ األربعة السابقة يتضح لنا أمن خبلؿ اٞت       
 نو ىناؾ اتساؽ داخلي بُت فقرات االستبياف.كىذا ما يعٍت أ 0.05
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 ان.ثانيا: اختبار الفا كرونباخ لقياس ثبات االستبي
 .اختبار الفا كركنباخ لقياس ثبات االستبياف يبُت (:32جدول رقم )ال

 صدق االستبيان معامل الفا كرونباخ المتغيرات محل االختبار
 0.87 0.77 المحور األول
 0.92 0.86 المحور الثاني
 0.83 0.69 المحور الثالث
 0.81 0.66 المحور الرابع

 0.86 0.74 الثبات العام لالستبيان

 .23نسخة  spssالمصدر: مخرجات برنامج 
كىي  0.74ف قيمة معامل الثبات العاـ لبلستبياف تساكم أ( 32)رقم من خبلؿ اٞتدكؿ نبلحظ         

نو إذا ًب إعادة توزيع االستبياف على أم أ، ف االستبياف ثابت بدرجة عاليةأقيمة مرتفعة نوعا ما كتدؿ على 
باإلعافة ، ستكوف النتائج متقاربة %74نو بنسبة فس حجم العينة األكٔب فإتمع كبنعينة أخرل من نفس اجمل

 ف العينة ٘تثل اجملتمع ٘تثيبل صحيحا٦تا يعٍت أ %86نو صدؽ االستبياف عإب جدا بنسبة أإٔب 
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 الخاتمة:
رأم العاـ الربليب حوؿ استهدؼ البحث دراسة دكر القنوات اإلخبارية اٞتزائرية ُب تشكيل إتاىات ال        

 خاصة كأف الفًتة األخَتة اليت شهدهتا اٞتزائر أسفرت عن زخم من القضايا، القضايا السياسية الوطنية الراىنة
ستمالة أكرب ذا التدفق ُب األخبار السياسية إلالذم استغل ى، السياسية بشكل غَت معهود ُب الررح اإلعبلمي

لتشد اىتمامات ا١تتلقي عينة ة يعناصر اٞتاذبذلك العديد من فة بموظ ،قدر من اٞتماىَت ا١تشاىدة ٢تا
لى عآب عكُب ظل الظركؼ السياسية احملدثة برز دكر الفئة الربلبية من ٥تتلف ا١تستويات للولوج ، الدراسة

ما جعل ْتثنا ٬تمع بُت ىذه ، السياسة بشكل كبَت بل كا١تسا٫تة ُب القرار السياسي بشكل فاعل ككاعح
  ات لدراسة الدكر التأثَتم على الرلبة ذكم اإلىتمامات السياسية كا١تتتبعُت لقناة الشركؽ نيوز ٖتديدا ا١تتغَت 

خاصة مع اإلنتشار ا٢تائل للقنوات الفضائية ا١تتخدصدصة ُب اٞتزائر با١توازات مع ا١تواقع اإلجتماعية اليت 
كقد دفع ، تقليدية ككذا على ا١تتلقيعلى الوسائل ال (ٖتت مسمى صحافة ا١تواطن) أصبحت كاقعا إجباريا

البحث عن  الظركؼ كاستكشاؼ ا١تناخ االعاـ الذم تعمل من خبللو قناة الشركؽ نيوز كاليت ثبت من ، ىذا
  خبلؿ استربلعات الرأم العاـ أهنا نالت اىتماـ اٞتمهور اٞتزائرم عينة الدراسة ُب الفًتة اإلنتقالية للجزائر

د ا١تشكلة البحثية كأ٫تيتها كاختيار ا١تنهج الوصفي كا١تسح بالعينة لبحث ٚتهور كقد استهلت الدراسة بتحدي
قناة الشركؽ نيوز حوؿ التأثَتات اليت طالتهم جراء حجم ا١تتابعة لقناة الشركؽ نيوز كرصد إتاىاهتم حياؿ 

أ٪تاط اإلٕتاىات القضايا السياسية اليت هتمهم كحياؿ القناة ُب نفس الوقت للوقوؼ عند مستويات التأثَت ك 
إٔب جانب التررؽ إٔب ، كما حدد األدكات ا١تنهجية للبحث مثل صحيفة اإلستبياف،  لدل عينة الدراسة

  كاإلجابة على التساؤالت.، االختبارات االحدصائية اليت استندت إليها الدراسة ُب اختبار الفركض
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 :للدراسة النتائج العامة
 :ٌبليها كاآلإ ىم النتائج ا١تتوصلأ

القبوؿ لدل الرلبة اٞتامعيُت عينة ٧تحت قناة الشركؽ نيوز ُب أف ٗتط لنفسها هنجا إخباريا ٭تظى ب.1
كقد استراعت أف ٕتذب إليها ، السيما أثناء األزمة السياسية اليت تزامنت مع إجراء ىذه الدراسة، الدراسة

ٚتهورا نشرا مؤىبل علميا لتقبل ٤تتواىا االعبلمي رغم الظركؼ االعبلمية اٞتديدة خاصة مع انتشار صحافة 
 ية الشخدصية.ا١تواطن عرب الشبكات االجتماع

أف اعتماد الرلبة عينة الدراسة على قناة الشركؽ   النتائج العامة تأكعحفيما ٮتص عادات ا١تشاىدة . 2
كما يشاىد أغلب أفراد العينة مع برامج ،  %68.5نيوز كاف بدرجة عالية تراكحت من ساعتُت فأكثر  بنسبة 

نت الفًتات السهرة أم الفًتة الليلة أكثر تفضيبل ككا، %65.1 ػػػقناة الشركؽ نيوز مع العائلة بنسبة قدرت ب
 .%58.7من طرؼ الرلبة عينة الدراسة بنسبة 

ٍب تليها النشرات االخبارية بنسبة متقاربة مع األخَتة  ، من العينة الربامج اٟتوارية %49.5لقد فضل  -
افع ُب مشاىدة ىذه كالد .ككانت ا١تشاىدة بدصفة منتظمة كدائمة بالنسبة لكبل الربنا٣تُت %41.6 ػػػقدرت ب

 .%51.1 الربامج كاف هبدؼ التحدصيل السياسي بنسبة
كاف أما بالنسبة الٕتاه عينة الدراسة حوؿ القضايا السياسية ُب قناة الشركؽ نيوز كمضموف إعبلمي فقد   -

لة ُب ا١توافقة ز ُب عرض برا٣تها كا١تتمثاالٕتاه اإل٬تايب حياؿ عناصر اٞتاذبية اليت توظفها قناة الشركؽ نيو 
طريقة تقدٙب الربامج ، مواعي إذاعة الربامج، شكل كمضموف الربامج اإلخبارية، باألغلبة على: طريقة اٟتوار

تناسب حجم ا١توعوع مع ا١تدة الزمنية ، اللغة ا١تستخدمة من طرؼ الربنامج، للقضيا السياسية ٤تل اإلىتماـ
ا١تدصداقية كالشفافية ُب عرض كمناقشة القضايا السياسة أثناء ، رية٘تيز التغرية اإلخبا، اليت يعرض فيها الربنامج

 .%50األزمة السياسية  ْتيث ٕتاكز االٕتاه ا١توجب ا١توافق على ىذه العناصر عتبة 
 .%68.2 ػػػػػػػكاف االٕتاه الغالب لعينة الدراسة إ٬تابيا إتاه احًتافية الربامج اإلخبارية  بنسبة قدرت ب  -
 كفق األجندة قناة الشركؽ اإلخبارية ا١تواعيع ا١تتعلقة بالقضايا السياسية الوطنية  رضع يما ٮتصف. 3

( فقد أجاب األغلبية بأف قناة الشركؽ نيوز تتناكؿ القضايا الوطنية الداخلية عينة الدراسة) لجمهورالسياسية ل
على  %60.8نسبة الذكور ْتيث تفوقت  %58.7 ػػػػػبنفس درجة االىتماـ لدل عينة الدراسة بنسبة قدرت ب

.كقد كاف اإلٕتاه إ٬تابيا حيا القضايا %64.3 ػػػػػػكما أف نسبة طلبة ا١تاستَت  قدرت ب،  %55.3اإلناث 
ا١تعرعوة ُب قناة الشركؽ نيوز كاثبت األغلبية متابعتها بتدصدر قضية الفساد السياسي ا١تشهد الساسية 

دراسة مع كجود فركؽ ذات داللة إحدصائية ُب حجم التفضيل من عينة ال %40.6ػػػػػػػاإلعبلمي بنسبة قدرت ب
إىتماـ أغلبية اإلناث بنسبة قدرت  2019بُت الذكور كاإلناث ْتيث نالت قضية اإلنتخابات الرئاسية 

كىم يعتقدكف أف برامج قناة الشركؽ نيوز ، ككذا اختلفت األجندة كفق متغَت ا١تؤىل العلمي، %21.1ػػػػػػػب
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كقد إتفق األغلبية باإل٬تاب على ، %54.1 ػػػػػػلداعمة للقضية اليت يفضلوهنا بنسبة قدرت بتعكس األطركحة ا
ألهنم يفضلوف احملتول ، %63.9موافقتهم كٖتبيذىم للرريقة اليت عرعت هبا القضية اليت هتمهم بنسبة 

لذين يدعموف فكرة كيفضلوف ا١تستضافُت ا، %54.1اإلعبلمي الذم يتفق مع ٚتاعة الزمبلء اٞتامعيُت بنسبة 
       كما ٭تبذكف الدصورة اإلعبلمية اليت تدعم القضية اليت ٭تبذكهنا ،  %67.5الشفافية كا١تدصداقية بنسبة 

كٯتيلوف إٔب رأم احملللُت السياسيُت ُب الربامج اٟتوارية أك النشرات اإلخبارية الذم يدعموف ، %73بنسبة 
الدراسة للمضامُت اليت تعزز الفكرة اليت يتبناىا بنسبة  كما يرتاح أغلبية عينة،  %66.3قضيتهم بنسبة 

أف  إال، %67.2 كيؤيدكف التغرية اإلعبلمية اليت توعح بالتفدصيل القضية اليت يهتموف هبا بنسبة  76.7%
. مع كجود فركؽ %53.8االغلبية يرفضوف أم ٤تتول إعبلمي يدعم القضايا اليت يرفضها عينة الدراسة بنسبة 

حدصائية كفقا للنوع كا١تؤىل العلمي إلٕتاىاهتم حياؿ القضايا السياسية كمضموف إعبلمي تبثو قناة ذات داللة إ
 الشركؽ نيوز.

كما كاف اإلٕتاه إ٬تابيا فيما ٮتص أف اآلراء االسياسية ا١تعرعة ُب قناة الشركؽ نيوز من خبلؿ برا٣تها يتوافق   -
كا١تؤىل العلمي طلبة ، %74.8فوؽ نسبة اإلناث بػػػػػػػػْتيث تت، %66.4مع ٤تيط العينة ٤تل الدراسة بنسبة 

من الرلبة اٞتامعيُت عينة الدراسة أف توافق ىذه اآلراء  %78.3كما أشار ،  %75 ػػػػليسانس بنسبة قدرت ب
ككانت ىناؾ ، السياسية ا٠تاصة بالقناة مع احمليط الربليب اٞتامعي يساعدىم كثَتا ُب تدعيم رأيهم أك تغيَته

كما أكد ،  %80.9كطلبة ا١تاستَت بنسبة  %80.4حدصائية بُت الذكور كاإلناث بتفوؽ نسبة اإلناث فركؽ إ
من الرلبة أهنم يغَتكف رأيهم خوفا من التهميش كقد كانت نسبة اإلناث اكثر من الذكور بنسبة  53.6%

لى درجة مستحسن ع  %23.8كقد إتفق ، %66.7ػػػػػكالرلبة ا١تاستَت بنسبة قدرت ب، %61.3ػػػػػػػقدرت ب
             كطلبة الدكتوراه بنسبة قدرت ، %25.2عن رعاىم عن قناة الشركؽ نيوز بتفوؽ نسبة اإلناث 

عموما فقد كانت جل اإلٕتاىات إ٬تابية حوؿ قناة الشركؽ نيوز كالقضايا اليت تبثها كمضموف  .%37.5 ػػػػػػب
 إعبلمي يوافق اىتمامات اٞتمهور.

جابات الرلبة عينة الدراسة أف يعتمدكف على قناة الشركؽ نيوز ُب إشباع حاجاهتم ُب إ كقد أشار البحث .4
كما أنو توجد ،  %49.85 ػػػػػػا١تعرفية السياسية خاصة ُب الفًتة اإلنتقالية للسياسية اٞتزائرية بنسبة قدرت ب

كقد أكد ، %75.4 ػػػػػة بعبلقة ارتباطية بُت حجم التعرض كترتيب األجندة السيساية للجمهور عينة الدراس
األغلبية أف الذين يتعرعوف لقناة الشركؽ نيوز أكثر من ساعتُت كونوا صورة ذىنية إجابية عن القضايا 

 السياسية اليت يهتموف هبا .
 القضايا السياسيةأما فيما ٮتص التأثَتات ا١تعرفية فقد كانت درجة التأثَت ُب تكوين لديهم ا١تعلومات حوؿ  -

إدراكهم لربيعة ا١تشكلة السياسية الوطنية القائمة  %53.5ككاف ، %54.1بػػػػػم بنسبة قدرت اليت هتمه
لقضايا الفساد بأنواعو ْتيث كاف التأثَت أكرب على كثَتم التعرض  %52 ككم كقد تعزز فهم، بشكل كبَت
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خارج  على التحديات اليت يواجهها الشعب اٞتزائرم من داخل ك  %69.7كما تعرؼ ،  %34.9بنسبة 
من الرلبة عينة الدراسة حوؿ الوعع السياسي كاألحداث السياسية   %54.1كقد إتسعت معتقدات ، الوطن

 ٦تا يؤكد كجود عبللق ارتباطية بُت حجم التعرض للقناة كارتفاع درجة التاثَت ا١تعرُب .، الوطنية
ازدياد  :لقناة الشركؽ نيوز فقد كانت كالتإبما فيما يتعلق بالتأثَتات الوجدانية اليت أحدثتها ا١تتابعة ا١تكثفة أ -

من  %73.4للمشاركة السياسية الفاعلة ُب صنع القرار السياسي ا١تستقل من بُت  %47.7 ما نسبتو ٛتاس
بضركرة تغيَت الذات كمنرلق لتغيَت اجملتمع ٍب الوطن من بُت  %50.5 ما نسبتو كما شعر ا١تتأثرين
ببعض اٟترية غَت ا١تعهودة حوؿ التعبَت عن القضايا السياسية  %39.1ما نسبتو كما زاد إحساس ،  73.7%

  %34.6كقد كاف التأثَت على شعور ، من أفراد العينة من ا١تتأثرين بشكل كبَت % 63.6اٟتساسة من بُت 
ثَت كما كاف التأ،  ٦تن زاد غضبهم حياؿ ىذا %53.5بالغضب عد مسبيب األكعاع السياسية الراىنة من 

من  %50.5قدرت بػػػػالفخر إتاه ما تنقلو القناة حوؿ اإلنتفاعة الشعبية بشكل كبَت بنسبة على شعور ب
إتاه الدصور اإلعبلمية للمتضررين من االكعاع  %٦46.2تن تأثركا. كقد زاد تعاطف كأٓب  %72.5أصل 

 .%59من أصل  %36.4كاف لشعور ا٠توؼ ندصيب ،  من ا١تتأثرين %66.4السياسية للوطن من أصل 
من كثيفي  %43.1ب اْتيث أج، كما كاف للتأثَتات السلوكية داللة إحدصائية كاعحة على عينة الدراسة  -

من  %41.3كما ساىم بودية ،  %62.1من أصل  2019عن اإلنتخابات لسنة  االتعرض أهنم عزفو 
أصل  من %38.5كقد فعل ، ا١تتعرعُت ألكثر من ساعتُت لربامج قناة الشركؽ نيوز ُب اٟتراؾ الوطٍت

من ا١تتأثرين بشكل كبَت مشاركتهم بتغرية اٟتراؾ كبعض األحداث السياسية ُب إطار صحافة  57.5%
من ا١تتأثرين بشكل كبَت مع أحد الربامج ُب   %67.9من كثَتم من أصل  %48.3كما تفاعل ،  ا١تواطن

في التعرض مواقفهم من من كثي %42.2كقد تشارؾ ، القناة الفضائية أك على الدصفحة اإللكًتكنية ُب الواب
زمبلءىم   %42.5كقد ساعد ، على صفحاهتم ُب مواقع التواصل اإلجتماعي القضايا كاألحداث السياسية 

ىذا ما يثبت كجود عبلقة ارتباطية  موجبة بُت ، ُب اٗتاذ القرار ) اإل٬تايب أك السليب ( إتاه ا١تشاركة السياسية
 درجة التاثَت على ا١تستول السلوكي.حجم التعرض لقناة الشركؽ نيوز كارتفاع 

كما ٓب تقتدصر التأثَتات ا٠تاصة ْتجم التعرض على اإلدراؾ كالعاطفة كالسلوؾ إ٪تا ٗتللت من خبل٢تا   -
من أصل ، %44.6ْتيث ارتفعت القيمة اٟتوار كالنقاش بودية لدل ، التأثَتات القيمية لعينة الدراسة

من  %63.6من أصل  %48.6إلنتماء كا١تواطنة لدل كقد زادت ركح ا، متأثر بشكل كبَت 69.1%
م الربليب أكما كقد ٧تحت قناة الشركؽ نيوز ُب شحن الر ،  ا١توافقُت على ا١تتأثرين هبذه القيمة اإل٬تابية

كما كقد ،  من ا١توافقُت على ىذه القيمة %56.6من أصل  %36.4للتدصدم للعندصرية كالتعدصب بنسبة 
ور اٞتمعي باإلٖتاد كالتكاثف كخلق قيم الدعم كاإلستمرارية ُب ٤تيط عينة زادت القناة ٤تل الدراسة الشع

من ا١توافقُت على ىذه القيمة اإل٬تابية.  إعافة إٔب قيمة السلمية  %65.1من أصل  %45الدراسة بنسبة 
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ع اٞتزائرم كا١تساكاة كنبذ العنف كالتعدصب كالتمييز العندصرم كاليت تنبع كلها من القيم الدينية ا٠تاصة باجملتم
كمن خبلؿ ىذه النتائج تبُت كجود عبلقة ارتباطية موجبة بُت ارتفاع حجم التعرض كارتقاع درجة ، ا١تسلم

 التاثَت على القيم ُب اجملتمع اٞتزائرم الذم تنتمي إليو العينة الدراسة.
الرلبة اٞتامعيُت  كقد لوحظ من خبلؿ نتائج الدراسة أف قناة الشركؽ نيوز سا٫تت ُب تشكيل إتاىات       

من خبلؿ ، عينة الدراسة إتاه القضايا السياسية الوطنية الراىنة من خبلؿ مساندهتا كتعزيزىا إلٕتاىات  العينة
باعتبار اف القنوات اإلخبارية تلتـز ، ليس فقط إلشباع حاجاهتم ا١تعرفية إ٪تا للتحقق منهااعتمادىم على  القناة 

األزمات إعافة إٔب اإلغراؽ ا١تعلوماٌب ا١تندصب من الوسائط اإلعبلمية اٟتديثة أكثر بأخبلقيات ا١تهنة أثناء 
ا١تتمثلة الشبكات اإلجتماعية اإللكًتك٘ب كصحافة ا١تواطن كاليت تعترب أقل مدصداقية ُب اٞتزائر ألهنا ال ٗتضع 

ؽ نيوز لتناك٢تا القضايا كيفضل الرلبة اٞتامعيُت عينة الدراسة قناة الشرك ، لقوانُت ٤تدثة حداثة ىذه التقنيات
اليت هتمهم كتبنيها االٕتاىات اليت تتوافق معهم كمع النسق الذم يعيشوف فيو باعتبار الكل الذم ال ٯتكن 

فيتعرعوف لربا٣تها بانتظاـ ، اإلنفدصاؿ عنو فيكوف خوؼ التهميش منو ُب حالة ما إذا تعارعت مواقفهم معو
إبتداءا بالتفضيل إٔب ، حجم مشاىدهتم للقناةات اليت تنجر عن ثَت أف ٭تدث التأنو دماف الذم من شأحد اال

حد اإلعتماد الكبَت على الوسيلة كالتماس التأثَتات الظاىرة على مستويات ٥تتلفة بدءا باإلدراؾ كالتأثَتات 
ت عند ا١تعرفية مركرا بالتأثَتات الوجدانية ككصوال عند السلوؾ الذم ٭تمل ٚتلة القيم اليت خلقت سالفا كتركز 

أف ا١تتلقي كتؤكد أ٪تاط التعرض للقناة اإلخبارية ، ٖتقيق الفهم للرسائل السياسية اليت قدمتها القناة اإلخبارية
يعتمد أكثر على الوسيلة كقت الدصراع طبقا للفرض الذم يؤكد أنو حينما يكوف التغيَت اإلجتماعي كالدصراع 

كُب ىذا الوقت يزيد اتكاؿ الناس كتبعيتهم ، أك تعزيزىا فإف الناس ٬تربكف على إعادة تقييم آرائهم، مرتفعُت
عناصر ٞتذب اىتماـ ا١تتلقي ُب برا٣تها اإلخبارية كخاصة برامج موظفة ، للوسيلة اليت ٖتقق ٢تم أىدافهم ا١تعرفية

اليت  ككذا النشرات اإلخبارية، مد شراح  الربامج اإلخباريةالتوؾ شاك أك ما يدعى بالربامج اإلستعراعية عند ٤ت
اليت ٕتاكزت التأثَت ُب اإلعتماد إٔب ، تعترب اإلدماف اإلعبلمي لدل ا١تهتمُت بالسياسة كالتحدصيل السياسي

ترتيب األجندة من خبلؿ عملها كرابط بُت العوامل كا١تؤثرات الوسيرة سواء ٘تثلت ىذه ا١تؤثرات ُب النسق 
كتكوف العبلقة بُت ، واقع التواص اإلجتماعياإلجتماعي للمتلقي أك الوسائل اإلعبلمية الوسيرة مثل ا١ت

إذ أف القضايا اليت منحها اٞتمهور اىتماما ُب ا١تواقع ، اٞتمهور كالوسيلة اإلعبلمي كالواقع عبلقة ارتباطية قوية
إال أف كعع األجندة قد ال ٭تدث نفس ، بلورهتا القناة اإلخبارية الفضائية ُب تغريتها الكبَتة ٢تا، اإلجتماعية

ثَت كبنفس الرريقة على كل االفراد تبعا للفركؽ الفردية سواء ُب النوع أك ا١تؤىل العلمي كاليت ٖتدد الدصلة التأ
ىذا ما يدعن الفرض القائل أف القناة اإلخبارية ، بُت الفرد كا١تعلومة فكلما كانت الدصلة كبَتة كاف التأثَت كبَتا

 تثبت نظرية األجندة قدرهتا على تفسَت ىذه الدراسة.كىنا ، تكوف إتاىات الرلبة من خبلؿ ترتيب أجندهتم
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  كبالًتكيز على القضايا السياسية اليت هتم ا١تتلقي اثناء القياـ بالدراسة كاليت تزامن مع ا١ترحلة االنتقالية للجزائر 
حاكلت الشركؽ نيوز اإلنسجاـ مع ف، ْتيث أصبحت من أكثر القضايا ُب السياؽ االجتماعي  قضية مدصَتية

كحاكلت تعزيز ، ٕتاىات اٞتمهور ال تغيَتىا من خبلؿ طرح األفكار اليت تتوافق كانتقاءاهتم ا١تعرفية للقضاياا
تفكَتىم كأجندهتم اليت باءت ظاىرة للعآب على برا٣تها اليت اعتمدت أسلوب االستعراض اإلعبلمي خاصة ُب 

تحاؿ إٔب االتدصاؿ الشخدصي اجملتماعاٌب اك إٔب ألهنا تعلم أف تلك اٟتالة السياسية كانت س، الربامج اٟتوارية
إذف توظيف القناة لعناصر اٞتاذبية ساعد كثَتا ، كسائل اإلعبلـ البديل مثل الشبكات االجتماعية االلكًتكنية

 القناة كوسيلة اعبلمية ُب اثباهتا كجودىا االعبلمي ُب ٤تيط سياسي عرؼ شحا كبَت ُب التغرية السياسية
أكثر ما استماؿ ا١تتلقي إٔب قناة  2019إٔب هناية  2018ُب ىذه ا١ترحلة ا١تمتدة من ككانت ا١تدصداقية 

ْتيث اعتربت مرجعا للتحقق من ا١تعلومة االلكًتكنية أك النإتة عن االتدصاؿ الشخدصي لكل فرد الشركؽ نيوز 
ع حوؿ القضايا اٞتماىَتية القناة االخبارية ٖتقيق توافق كاؼ ُب اجملتم ؿفبهذا ٖتاك ، ُب ٤تيرو الذم ينتمي إليو

٦تا يسمح باقامة حوارات كدية بُت الرؤل ا١تتعارعة كهبذا فإف األجندة التوافقية تعترب صماـ األماف للرأم العاـ 
كاٟتكومة ككذا الوسيلة االعبلمية نفسها.إذف كبدصفة مباشرة فإف األعتماد على الوسيلة اإلعبلمية كاألجندة 

أف كعع األجندة يتعلق با١تتغَتات ٤تيرة (نسبيا)كنظرا ٢تذا فإنو ٯتكن اٞتـز ، ٞتماىَتيةيلتقياف ُب ٖتقيق ا١تعرفة ا
باٞتمهور عينة الدراسة الذم يتميز بانتماءه الكبَت أب نسقو االجتماعي من جهة كانتمائو االفًتاعي  الذم ال 

د القائل اف الوسائل االعبلمية باعتبار ىذا الفرض من نظرية االعتما، ينفدصل كثَتا عن الواقع  من جهة أخرل
فبل يكوف استخداـ ىذه الوسائل ٔتعزؿ عن تأثَت األنظمة ا١تتنوعة ، جزء من النسق االجتماعي للمجتمع

كتكوف عبلقات االعتماد ا١تتبادؿ بُت كسائل العبلـ كأجزاء أخرل من الكياف ، كالوسيلة االعبلميةاحمليرة بالفرد 
لتكنولوجي الذم ال ٯتكن بأم حاؿ من األحواؿ ٕتاىلو أك استبعاده من الدائرة االجتماعي متكيفة مع التغَت ا

 التأثَتية جملموعة االنساؽ االيت ينتمي إليها الفرد.
شارت النتائج إٔب مدل نشاط ٚتهور القناة االخبارية الشركؽ نيوز من خبلؿ اعتماده بشكل أكقد        

عرفة اليت تتوافق مع اىتمامات ا١تتلقي الذم يعتقد أهنا مرجعية اثباتية منتظم على برا٣تها االخبارية اليت تقد ا١ت
كخاصة فًتة احتداـ الدصراع كإرادة التغيَت السياسي من ، ١تا يتلقاه من األنساؽ كالسياقات ا١تعلوماتية احمليرة بو

ار أف لو مستول إذ استراعت القناة ٖتقيق تاثَتات جوىرية على ٚتهورىا عينة الدراسة باعتب، طرؼ الشعب
تزداد حاجتو ا١تعرفية الدراؾ طبيعة الوعع الذم يعيشو من أجل إزاحة ، عاؿ ٮتولو أف يكوف من الدصفوة

اك ٖتقيق الكفاية لفهم ا١تعا٘ب كاألحداث كٖتديد التفسَتات ا١تمكنة ، على ىذه القضايا اٟتساسة، الغموض
اك تعزيز ا١تتداكلة اجتماعيا من خبلؿ القناة ٢تذه األحداث ٦تا يساعد على تشكيل االٕتاىات اٞتديدة 

كتزيد مساحة معتقداهتم من خبلؿ تدصنيفهم للقضايا اليت هتمهم أك اليت تعكس ، اإلخبارية كوسيلة معتمدة
كتعكس القيم كا١تعتقدات اليت يشًتؾ فيها أفراد اٞتماعة كاٟتفاظ ، االىتمامات الرئيسة لؤلنشرة االجتماعية
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كىنا ، عرض ا١تكثف كا١تنتظم حملتول الربامج اإلخبارية ُب القناة الفضائية الشركؽ نيوزمن خبلؿ الت، عليها
 ٭تدثها االعتماد على كسائل االعبلمية .يكوف قد ٖتقق اٞتزء األكؿ من ٚتلة التأثَتات اليت 

ليت تتدصل كما ثبت كجود عبلقة ارتباطية بُت حجم التعرض للوسائل االعبلمية كحدكث التأثَتات الوجدانية ا
ْتيث ْتيث تتشكل لدل ا١تتلقي ٣تموعة من ا١تشاعر كالعواطف اليت تتكوف ، اتدصاال كثيقا باإلدراؾ كا١تعرفة

ْتيث يكوف تعرعو الدائم كا١تنتظم للرسائل االعبلمة اليت ، ٕتاه القضايا اليت يعتقد أهنا مهمة لو اك حمليرو
ؤدم إٔب إثارة نوع من ا٠توؼ كالقلق فيظل األكعاع السياسية تتوافق مع مبتغاه ا١تعرُب خاصة الرسائل السلبية ت

اليت تنبؤ بتد٘ب ا١تستول ا١تعيشي للمتلقي كاخًتاؽ القيم اليت نشأ عليها فالتغرية حوؿ قضايا الفساد السياسي 
كجود لكن ، يت ترىب عليهازادت من توتر اٞتمهور كوف اهنا ٗترج عن موركثو الثقاُب األصيل كقيمو االسبلمية ال

كاليت تتوافق مع الررح االعبلمي للقناة الفضائية   -سواءا اٟتقيقية اك االفًتاعي –ا١تتلقي ُب حالتو اإلجتماعية 
الشركؽ نيوز يدعمو معنويا من من خبلؿ خلق الشعور اٞتمعي كالتوحيد كاالندماج للتدصدم للقيم اليت ال تعرب 

ٓب قد ال يقاسا بشكل دقيق إذا  -دا٘با١تعرُب كالوج -التأثَتينغبل أف ىذين ، عن ثقافتو أك انتماءاتو السياسية
فمن خبلؿ نتائد ىذه الدراسة توعح أف التعرض ا١تكثف للرسائل االعبلمية ، يتجسدا ُب سلوؾ معرب عنهما

فقد ساعدت ا١تعلومات ا١تدركة من طرؼ ، النشط كا٠تامل :ُب القناة االخبارية قاـ بتفعيل نوعُت من السلوؾ
قي أف العزكؼ عن االنتخابات كسلوؾ ٜتل ىو أسلوب تادييب للسلرة لتفادم إعادة االلتدصرفات ا١تتل

السياسية البل قيمية  كفق ا١تنظومة االجتماعية اٞتزائرية كرغم أنو سلوؾ سليب إال أنو يعترب سلوكا ا٬تابيا من 
ي ٞتمهور القناة ُب اٗتاذ مواقف نشاط اٞتمعكما ال ننكر كجود سلوكات إ٬تابية حركت ال،  كجهة نظر ا١تتلقي

سلوكية قيمة من خبلؿ بعث الركح ُب الدعم كا١تساعدة على اٗتاذ قرار ا١تشاركة من خبلؿ اٟتوار كا١تناقشة 
ككذا من خبلؿ تدعيم ىذا السلوؾ إلكًتكنيا ْتيث يشارؾ رأيو كيدعم رأم اٞتماعة ، الودية بُت أفراد اجملتمع

ُب إطار صحافة ا١تواطن  اليت تؤكد نشاط ا١تتلقي من جهة كتأكيد تغيَت األدكار ُب   االفًتاعية اليت ينتمي إليها
ْتيث أصبح ا١تواطن صحفيا ، خضم الزخم ا١تعلوماٌب كتغَت البيئة االعبلمية ُب العآب كاٞتزائر على كجو خاص

أ٪تاط الرسالة االعبلمية افًتاعيا كمن خبلؿ تفعيل نشاطو ُب ا١تواقع التواصلية االجتماعية من خبلؿ نشر كل 
كيتم ىذا األمر ُب ، بدصفة متكاملة كاف ٓب تكن ٤تتفرفة احًتاؼ القنوات الرٝتية -الدصورة كالدصوت، النص –

٪توذج اتدصإب دائرم من اٞتمهور إٔب االعبلـ االجتماعي إٔب الوسيلة التلفزيو٘ب ا١تتخدصدصة كىكذا ُب حلقة 
كىنا تتحقق الفرعية الرابعة بوجود عبلقة ارتباطية موجبة بُت ارتفاع حجم  ،تأثَتية دائرية بُت ا١تتغَتات الثبلثة

التعرض مستويات التأثَت على إتاىات اٞتمهور عينة الدراسة.كما تثبت نظرية االعتماد على قدرهتا ُب تفسَت 
   .(األزمة)كثافة التعرض ككقت التعرض ا١تتعلق ب اٟتدث ٥تتلف مستويات التأثَت ا١تتعلق ب
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 :واالقتراحات التوصيات
 فتتلخص أىم التوصيات فيما يلي:

ات فالتدقيق ُب التأثَت ، عركرة التفدصيل ُب التعميمات اليت تقدمها أدبيات نظريات اإلعبلـ كاإلتدصاؿ -
ُب نظرية التبعية لوسائل االعبلـ قد ٕتاىل السلوؾ التقمدصي الذم يقـو بو  ةالسلوكي كا١تعرفية الوجدانية ك

 لمعلومة ُب ظل البيئة االعبلمية اٞتديدة داخل ٚتاعتو اٟتقيقية كاإلفًتاعية.تلقي لا١ت
الذم أجرب ، توصي الدراسة بضركرة االىتماـ بالتأثَت القيمي ُب ظل النسق االعبلمي االجتماعي اٞتديد -

 القنوات االعبلمية التقليدية تتبع التأطَت االعبلمي االفًتاعي للمعلومة .
ثَتات النإتة عن التبعية لوسائل االعبلمية التقليدية يات االتدصالية اليت تفسر ٚتلة التأالنظر  يتعُت ٖتديث  -

 با١توازاة مع اإلفًتاعية ُب ظل صحافة ا١تواطن.
يتعُت اجراء ٖتديث دكرم ُب اسًتاتيجيات القناة االخبارية ا١تتخدصدصة كفقا للمعريات التكنولوجية  -

 داثة.كاحتياجات ا١تتلقي ما بعد اٟت، اٟتديثة
عركرة البحث ا١تكثف ُب التعرض االستبدإب للجمهمور ُب ظل كجود العديد من ا٠تيارات التكنولوجية  -

 لتحرم ا١تدصداقية اإلعبلمية لئلغراؽ ا١تعلوماٌب ١تا بعد اٟتداثة. لوسائل االعبلـ اليت يستقي منها ا٠ترب
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 2020/2021السنة الجامعية 

 القنوات اإلخبارية الجزائرية وتشكيل اتجاىات الرأي العام 
 نحو القضايا السياسية الوطنية الراىنة

 »الشروق نيوز «عمى عينة من الطمبة الجامعيين متتبعي برامج قناة ميدانية دراسة

  

ومات الالزمة لمدراسة التي نقوم يسرنا أن نضع بين أيديكم ىذه االستمارة التي صممت لجمع المعم
في تكنولوجيا وسائل اإلعالم والمجتمع والتي تيدف إلى  lmdبإعدادىا استكماال لنيل شيادة دكتوراه 

الوقوف عمى معرفة مدى تأثير القنوات االخبارية الجزائرية  في تشكيل اتجاىات الرأي العام نحو 
ي ىذا الصدد، نأمل منكم التكرم باالجابة عمى أسئمة ىاتو القضايا الوطنية الراىنة ونظرا ألىمية رأيكم ف

االستمارة بدقة، حيث أن صحة النتائج تعتمد بدرجة كبيرة عمى صحة إجاباتكم، نأمل منكم أن تولوا 
 عامل من عوامل نجاحيا وىو ىذه االستمارة اىتمامكم 

 نحيطكم عمما أن إجاباتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط.
 فائق االحترام والتقدير منا شاكرين لكم حسن التعاون تفضموا

 االستبيان ارةـــــــــــــــــــــــاستم
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 :استمارة االستبيان

 المحور األول:              
 السمات العامة: 

 أنثى                      الجنس:          ذكر                -
   35(              +35 -30)        -(  29-24)       (   23-18السن:   من ) - 
 ماستر أو ماجستير           دكتوراه            المستوى التعميمي: ليسانس   -
 ضعيف       متوسط                المستوى اإلجتماعي:  جيد                -
 شبو حضري                حضري  ريفي               السكن:    -

 ي تناول  قناة الشروق نيوز لمقضايا السياسية الوطنية الراىنة:المحور الثاني:   عناصر الجاذبية ف
 كم تقضي من الوقت في مشاىدة قناة الشروق نيوز؟ -01

 ساعتين أو أكثرأقل من ساعة             من ساعة إلى ساعتين                
 ىل تشاىد قناة الشروق نيوز ؟ -02

 مع األصدقاء                مع العائمة      بمفردك                    
 ماىي فترات المشاىدة؟ -03

 ليال  مساءا                           صباحا                          
 ما نوع المضامين والبرامج التي تشاىدىا عادة ؟ -04

 يمكنك اختيار أكثر من برنامج. 
 أشاىده نادرا  أشاىده أحيانا أشاىده دائما  اسم البرنامج

    أخبار نشرات
    البرامج الحوارية
    مواجيز إخبارية 

    برامج اخرى
 

 ما سبب مشاىدتك ليذه البرامج تحديدا ؟  -05
 تثقف                                تحصيل سياسي                م ذاتي          اىتما

 ........................................................................سبب آخر أذكره
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من خالل مشاىدتك  لبرامج الشروق نيوز ما رأيك فيما يمي من خالل تحديد موقفك من   -06
 العبارات اآلتية:

 معارض محايد موافق االقتراح

    تعجبني طريقة الحوار في الرامج السياسية وخاصة الحوارية  

    ي الشروق نيوزيشدني شكل ومضمون البرامج اإلخبارية السياسية ف 

 تناسبني مواعيد إذاعة البرامج اإلخبارية التي تتناول القضايا  
 السياسية الوطنية الراىنة.

   

    أحبذ طريقة تقديم البرامج اإلخبارية لعرض القضايا السياسية الراىنة

    المستخدمة من طرف المقدم لمبرنامج المفضل لديك لمغةأىتم  

 مع المدة الزمنية التي تعرض فييا  يتناسب حجم الموضوع
 القضية التي تتابعيا

   

 يمفت نظري تميز التغطية اإلخبارية لقناة الشروق حول القضايا 
 السياسية الراىنة لموطن 

   

 السياسية الحساسة ألتمس المصداقية و الشفافية في طرح القضايا 
 الراىنة

   

    األحداث السياسية الوطنية المستضافين في مناقشة  اختيارتعجبني دقة 

 
 ؟االحترافيةىل ترى أن البرامج السياسية في قناة الشروق نيوز تتمتع بنوع من  -07

 ال نعم                                                         
 ما تقترح كتعديالت يمكن إضافتيا ليذا النوع من البرامج؟ :-ال-إذا كانت إجابتك  -08

................................................................................................ 
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نحو القضايا السياسية الوطنية الراىنة  -عينة الدراسة -المحور الثالث: اتجاىات الشباب الجامعي
 كواقع وكمضمون إعالمي تبثو قناة الشروق نيوز.

تتناول القضايا الوطنية الداخمية بنفس ، التي تتعرض ليا البرامج السياسيةىل ترى أن محتوى  -01
 درجة اىتمامك ؟

 ال   نعم                                   
 لماذا؟، إذا كانت إجابتك بال -02

.................................................................................... 
تي ييمك أن تحصل عمى معمومات عنيا من خالل مشاىدتك أي من ىذه القضايا الوطنية ال -03

 في المكان المناسب xألحد برامج قناة الشروق نيوز: ضع عالمة
 اختيارك موضوع القضية التي يعرضيا البرنامج اختيارك موضوع القضية التي يعرضيا البرنامج

  المالية  االختالسات  الفساد السياسي 
  برامج وزارة التربية والتعميم   2019الرئاسية  االنتخابات

 التحقيق حول مصادر أموال رجال  الحراك الشعبي
 الجزائر األعمال في 

 

  في الجزائر واالستقرارقضايا األمن   العالقات الجزائرية الفرنسية
  محاكمة الوزراء  ورجال السياسة  2019قرارات الحكومة المؤقتة 

 ....................................................قضايا أخرى أذكرىا:.............. -
وضح اتجاىك حيال القضايا السياسية  كمضمون إعالمي طرحتو قناة الشروق نيوز حول ىذه  -04

 تحت الفئة التي تتفق معيا أمام كل عبارة:)×( العبارات من خالل وضع عالمة 
 عارض محايد موافق العبارة

    يوز حول موضوع القضية التي أفضمياأحبذ ما طرحتو قناة الشروق ن
    أحبذ محتوى البرنامج  اإلخباري الذي بتفق مع جماعة الزمالء الجامعيين.

    اميل إلى البرنامج الذي يمتمس مصداقية في طرح القضية الميمة بالنسبة لي 
 المترشحين  اختيارأؤيد المستضافين الذين يدعمون فكرة شفافية 

 الرئاسية االنتخاباتفي 
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 أحبذ كل صورة  إعالمية تدعم فكرة السجن ىو العقاب األنسب لمعصابة التي  
 حكمت البالد سابقا

   

في البرامج الحوارية والنشرات اإلخبارية الذين  المحممين السياسيينأميل إلى رأي  
 يرون أن حراك األسابيع األخيرة غير شرعي  وموجو

   

ء الشعب الذين يدعون إلى مقاطعة الحكومة السابقة مطمقا لبناء أؤيد فكرة  عرض أرا
 دولة جزائرية بأسس جديدة

   

 ىي الحل االنتخاباتأؤيد التغطية اإلعالمية التي  توضح أن الشعب يرى أن 
 الوحيد لحل األزمة الحالية 

   

 ة أرتاح  لممضامين التي تعزز فكرة التعديل الدستور مع الرئيس القادم كضرور 
 حتمية

   

 أكره الصور اإلعالمية التي تعزز فكرة رفع عمم غير العمم الوطني في الحراك 
 -الراية األمازيغية مثال -الشعبي

   

    أوافق البرامج التي تعزز فكرة  تنصيب المغة االمازيغية كمغة رسمية وطنية
 نسبأحبذ البرامج اإلخبارية التي تؤكذ أن سياسية القائد صالح ىي األ  
 الوطن استقرارلمحاربة المتطفمين عمى  

   

 اؤيد البرامج اإلخبارية السياسية التي تعزز فكرة العالقات الجزائرية  
 الفرنسية كمضمون محوري ليا

   

أمام  xنحو عرض قناة الشروق نيوز  لمقضية التي تيتم بيا بوضع عالمة  اتجاىكوضح  -05
 :اختيارك

 معارض محايد موافق العبارة
    تعكس األطروحات الداعمة لمقضية

    تعكس األطروحات المعارضة لمقضية 
    بحيادية االتجاىينتعرض 

ىل ىناك توافق في اآلراء السياسية المعروضة في برامج قناة الشروق نيوز مع محيطك  -06
 الجامعي؟

 نعم                                     ال   
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 يساعدك ىذا في تدعيم رأيك أو تغييره: ىل نعمبإذا كانت إجابتك   -07
 نعم                                    ال

 ىل تغير رأيك خوفا من التيميش؟ –ال  –إذا كانت إجابتك ب  -08
 نعم                                    ال -

ة تعبر عن مدى رضاك عن مستوى معالج 10إلى  1ضع لنفسك درجة بين القوسين تتراوح من  -09
 القضايا السياسية في قناة الشروق نيوز؟

1   2   3    4    5    6    7    8    9    10 
السياسية الطالبية  االتجاىاتالمحور الرابع: العالقة بين مشاىدة القناة ومستوى  التأثير عمى تشكل 

 ىل تعتمد عمى برامج قناة الشروق  نيوز في إشباع حاجاتك المعرفية السياسية ؟
 ال      نعم            

 ىل تقدم برامج قناة الشروق نيوز أىمية لممواضيع الميمة بالنسبة لك أنت ؟  ، في رأيك -01
 نادرا أحيانا                         دائما                  

الذىنية التي تكونت لديك عن القضايا السياسية التي تيمك من خالل متابعتك  ماىي الصورة  -02
 ج الشروق نيوز؟لبرام

.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

مشاىدتك لبرامج  ول القضايا التي تيمك من خاللدرجة تشكيمك لممعرفة السياسية حماىي  -03
  ؟-أو أحدىا –الشروق نيوز اإلخبارية 

 معرفتك لكل معمومة في الجدول:درجة ( أمام كل عبارة حسب xضع عالمة )
 موافقةدرجة ال

 بشكل قميل بشكل متوسط بشكل كبير المعمومة 

    كونت معمومات حول القضايا السياسية التي تيمك

    طبيعة المشكمة السياسية الوطنية القائمةأدركت 

    تعزز فيمك لقضايا الفساد بأنواعو في السمطة

   تعرفت عمى التحديات التي يواجييا الشعب من داخل 
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 وخارج الوطن

إتسعت  معتقداتك حول الوضع السياسي واألحداث السياسية 
 الوطنية

   

 إلى مجموعة من التأثيرات ، -رنامج واحداو ب-أدت مشاىدتك لبرامج قناة الشروق نيوز  -04
 أما درجة التأثير المناسبة لك.  Xحدد درجتيا بوضع عالمة ، العاطفية والوجدانية

 درجة التأثير التأثيرات الوجدانية
 بشكل قميل بشكل متوسط بشكل قوي

 زاد حماسك  لممشاركة السياسية الفاعمة في صنع القرار 
 السياسي المستقل

   

 ور بضرورة تغيير ذاتك كمنطمق لتغيير المجتمع ثم الشع
 الوطن

   

 إحساسك ببعض الحرية غير المعيودة حول تعبيرك عن
 القضايا السياسية الحساسة 

   

    الشعور بالغضب ضد مسببي األوضاع السياسية الراىنة
    الشعور بالفخر اتجاه ما تنقمو القناة حول اإلنتفاضة الشعبية

    لفخر اتجاه ما تنقمو القناة حول اإلنتفاضة الشعبيةالشعور با
الشعور بالتعاطف واأللم اتجاه الصور اإلعالمية لمتضررين 

 لموطنمن االوضاع السياسية 
   

الشعور بالخوف من المستقبل في ظل األوضاع السياسية التي 
 تعرضيا القناة 

   

 
 
 
 
 



 المالحق
 

 

تك لمقضايا السياسية التي تيمك من خالل حدد ما ىي التصرفات التي قمت بيا إثر مشاىد -05
 أمام  السموك الذي قمت بو:Xبوضع عالمة ، برامج قناة الشروق نيوز

 درجة الموافقة السموك
 بشكل قميل بشكل متوسط بشكل كبير

    عزوفك عن اإلنتخابات
    مساىمتك الودية في الحراك الوطني

لسياسية في إطار فعمت مشاركتك بتغطية الحراك وبعض األحداث ا
 صحافة المواطن

   

تفاعمت مع أحد البرامج في قناة الشروق نيوز الفضائية أو 
 عبر صفحتيا اإللكترونية

   

    شاركت موقفك عبر صفحات الشبكات االجتماعية
مساعدة زمالءك في اتخاذ القرار ) إيجابي أو سمبي( اتجاه 

 المشاركة السياسية
   

من خالل ما   عمى القيم اة الشروق نيوز لمقضايا السياسية الراىنةوضح مدى تأثير عرض قن -06
 أمام العبارة المناسبة: xتراه  في محيطك بوضع عالمة 

 معارض محايد موافق العبارة

    ارتفاع مستوى الحوار والمناقش الودي حول القضايا السياسية

    لمواطنةتوفير المعمومات السياسية بكل وضوح زاد من اإلنتماء وروح ا

    شحن الرأي الطالبي لمتصدي لمعنصرية والتعصب

الشعور الجمعي باالتحاد والتكاتف وخمق قيم الدعم واإلستمرارية  في 
 الجماعات التي تنتمي إليو

   

 ىل لديك أي إضافة؟ -07
....................................................................................................

....................................................................................................
........................................................................................... 


