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ملخـــص
ُٖعد ددُّ وفّ ددًٕ اإلزِ دداب و ددَ أكم ددس املف دداِٗي ت دددألملا و ٔض دداٟن اإلع ددئً امل ددسٔٔ ٚٞاملط ددىٕعٔ ٛاملس ٟٗددٛ
ٔتُخص دص لددْ ٔضدداٟن اإلعددئً اامٗددٔ ٛالعساٗددٔ ٛالعاملٗدد ٛوطدداأٔ ٛاضددع ٛاعددد أُ اددسشت ت اتددْ وددَ
خئه العدٖد وَ األأداث.
ٔتكىددَ أِىٗددِ ٛددرٓ الدزاضدد ٛو كٌّٕددا تفيددا و الكٗفٗدد ٛالددت ٖددتي وددَ خئ ددا اٌت ددأ ٞوعا ددٛ
ال ضاٖا ٔاألأداث الت تغطّٗا ٔضاٟن اإلعئً وَ جّ ٛاإلعئوٗني الضٗىا أُ ٍِاك أفعالملدا إزِااٗدٛ
ميكددَ تٍأ ددا نطددَ ٌٗددٔ ٛتطدداِي و تٕضددٗع ةاعددد ٚاإلزِدداب ٔحيصددن اإلزِدداإُٗ وددَ خئ ددا عمددٜ
أضٕز إعئو٘ وَ دُٔ أُ ٖفدرلٕا أ ٙجمّدٕد و الطدع٘ لٍػدسِا و ٔضداٟن اإلعدئً أٔ ٍٖف دٕا عمّٗدا
وفالغ والٗ .ٛو الٕةت الرُٖ ٙفرتض أُ ت تصس تغطٗد ٛاإلعئودٗني لعفعداه اإلزِااٗد ٛعمد ٜوطداأٛ
حمدٔدٚ؛ ٔذلك اّدف أسواُ اإلزِااٗني وَ حت ٗق أغساضّي الت ٖطعُٕ إىل حت ٗ ّا وَ خدئه
االٌتػاز الٕاضع ٔمبا ال ٖكطب عىمٗاتّي غّسٔ ٚاضعُٕٖٔ ٛفِّس ي فسصًا ٔممٗصات وئٟى.ٛ
ٔضعت ِرٓ الدزاض ٛالعمىٗ ٛإىل الكػف عدَ بفٗعد ٛوعا د ٛاإلعئودٗني ل ضداٖا التطدسُّف ٔاإلزِداب
وَ خئه تطفٗ ّا عم ٜعٍٗ ٛوَ اإلعئوٗني العداومني و ٔضداٟن اإلعدئً الٗىٍٗدٔ .ٛةُطدىت الدزاضدٛ
إىل ئ دد ٛوفاأ ددا خُصد دص األٔه وٍّ ددا لرب دداز املٍّح دد٘ لمدزاض ددٔ ٛتٍ ددأه املفي ددا الم دداٌ٘ اإلب دداز
الٍظددس ٙأددٕه جدلٗدد ٛالعئةدد ٛال اٟىدد ٛاددني اإلعددئً ٔةضدداٖا اإلزِدداب ٔزك دص املفيددا المالددا عمددٜ
حتمٗن ٌتاٟخ الدزاض ٛاملٗداٌٗ ٛلم اٟي ااالتصاه و ٔضاٟن اإلعئً الٗىٍٗٔ .ٛتٕصدمت إىل العدٖدد ودَ
الٍتاٟخ وَ أاسشِا:
 - 1تُعدُّ ةضاٖا اإلزِداب ودَ أٔلٕٖدات التغطٗد ٛاإلعئوٗد ٛلرعئود٘ الدٗىب ٔاٍطدف ٛعالٗد ٛدأشت
 %05وَ آزا ٞأفساد عٍٗ ٛالدزاضٛ؛ ِٔرا اٌعكاعٌ لمت ات الٕاضع ٛلظاِس ٚاإلزِاب عم ٜالطاأٛ
الدٔلٗٔ ٛالعساٗ.ٛ
ال تتحدأش اإلبداز الدصوب ٔا غدساو دا
 - 2العدٖد وَ العىمٗات اإلزِااٗد ٛتظدنُّ حمددٔد ٚالتد
إىل أُ تتٍأ ا ٔضاٟن اإلعدئً ٔتفدسد دا وطداأ ٛودَ اادت ٔالتيمٗدن ٔالٍ دن ا د٘ فتتعددٝ
الصودداُ ٔاملكدداُ ِٔددرا ٖدكددد وطدداِىٔ ٛضدداٟن اإلعددئً و االٌتػدداز الٕاضددع لعىمٗددات ا ىاعددات
اإلزِااٗ ٛمبا ٖكطب عىمٗاتّي غّسٔ ٚاضعُٕٖٔ ٛفِّس ي فسصًا ٔممٗصات وئٟى.ٛ
ٔخسجت الدزاض ٛاالعدٖد وَ التٕصٗات وَ أاسشِا:
 - 1التعاو ددن ن ددس و ددع وٕاض ددٗع اإلزِ دداب ٔع دددً إا ددساش أأدا ددْ ادد كت و ددَ أحىّ ددا الطفٗع دد٘
ٔالرتكٗص عم ٜجٕاٌفّا الطدمفٗ ٛاملطدٗٔ ٛ٠املضدس ٚااتتىعدات ٔاٌعكاضداتّا عمد ٜاإلعدئً ٔدٔزٓ
ااددٕز ٙو الٍّددٕض االجتىدداع٘ ٔاالةتصددادٔ ٙالطٗاضدد٘ ٔالم دداو ٔالعىددن عمدد ٜإشالدد ٛأضددفاب
اإلزِاب الت ال ت ن أِىٗ - ٛإُ مل تصد  -عَ إشال ٛاإلزِااٗني ٔالتٍظٗىات اإلزِااٗ.ٛ
 - 2أُ حيددس ال دداٟىُٕ ااالتصدداه و ٔضدداٟن اإلعددئً عمدد ٜإعددداد زةٖددٔ ٛخطدد ٛغدداومٔ ٛوتكاومددٛ
تّددف إىل وعا د ٛإبااٗد ٛل ضداٖا اإلزِداب وددع وساعدا ٚالتدٕاشُ ٔتستٗدب األٔلٕٖدات ٔمبدا حيددُّ
وَ اضتفاد ٚاإلزِااٗني وَ أ ٙتغطٗ ٛإعئوٗ ٛلعىمٗاتّي.
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املبحث األول :ابطا امليهي

للبحث

املقدمق:
ٓعدسم موَددْو اإلضٍدداب مددً اهخددط اووددأٍه ةددساّلّا ا ّغددا ٜاإلعددالو او ددطّّ ٗٛاوػددنْع٘
ّاوطٜٔدد٘و ّةصدكددل لددُ ّغددا ٜاإلعددالو الْبئدد٘ ّالعطإٔدد٘ ّالعاؤدد٘ مػدداص٘ ّاغددع٘و إعددس اٌ
إطظج ةأحرياةُ مً خالل العسٓس مً األصساذ.
ّاقئظ ىوْش اإلعالمٕ ّاغعًا ّمؤحطًاو ّإاغتطاعتُ اٌ ٓص طّض إسضر٘ هئريٗ صتاح ؾددل
اّ ؾدٕ ٛمدا اّ لؿداَناو ّه يدُ اٌ ٓ دٌْ اىت أٜدا إكدسز مدا ٓيؿدطِ ا ّغدا ٜاإلعدالوو
ل ددٕ ٓتيدداٍ ٙأا ا ددا مجَددْض ّاغ د مددً اوددتا نيو اّ ٓئخددُ عادد ٙىطدداحم نددٔ ستددسّز
ىكٔا لُ ا ا ىتؿاض.
ّه ددً اٌ ٓ ددٌْ اإلعالمددٕ رددعًٛا مَنً دا ّم ناّددا ّستػددْإًا ألٓدد٘ عنأدد٘ أضٍاإٔدد٘و أش
ٓػددع ٙاإلضٍدداإٌْٔ أا ةَٔٝدد٘ الظددطّال اوالٜندد٘; إَددسال عددطن العددااه مددً خددالل ّغدداٜ
اإلعالوو لٔته اغتغالل اإلعالمٔني لالغتوازٗ مديَه ا إدد اخئداض ّقدْض األلعدال اإلضٍاإٔد٘.
ّةػعٍ ٙصِ السضاغ٘ العانٔ٘ أا ال ؿف عً بئٔع٘ معادت٘ اإلعالمدٔني ل هدآا اإلضٍدابو
مً خدالل ةطئٔ َدا عاد ٙعٔيد٘ مدً اإلعالمدٔني العداماني ا ّغدا ٜاإلعدالو الٔنئدّ٘ .قُػدنث
السضاغ٘ أا حالح٘ مئاصد خصكل األّل ميَا لإلباض اويَزٕو ّةياّل اوئضد الخاىٕ اإلبداض
اليظطٖو صْل رسلٔ٘ العالق٘ ال اٜن٘ إني اإلعالو ّقهآا اإلضٍابو ّضهَّدع اوئضدد الخالدد
عا ٙحتأ ىتاٜس السضاغ٘ اؤساىٔ٘ لا اٜه إا ةكال ا ّغا ٜاإلعالو الٔنئ٘.
مشكلة البحث:
ةددتادل اوؿد ا٘ ا اٌ العند اإلضٍدداإٕ لددٔؼ ؾددًٔٝا ا صددس شاةددُو إد أىددُ صٓ دداؽ ددسٚ
قسضٗ اإلعالمٕ ّقياعتدُ عاد ٙردصب اٍتنداو الدطاٖ العداوو مدً خدالل مدا ٓ دْو إدُ مدً ةغطٔد٘
أعالمٔ٘ ّاغع٘ اّ ستسزّٗ .الئضد عً مس ٚقض٘ الوطنٔ٘ اليت ةؿدري أا اٌ اإلعالمدٕ ٍدْ
َمًْ صٓ طض ىْعٔ٘ ارتطاب اإلعالمٕ اوْرُ لاطاٖ العاو ا ةغطٔتُ اإلعالمٔ٘.
أهمية البحث:
ة نً اٍنٔ٘ ٍدصِ السضاغد٘ ا هْىَدا ةئضدد ا ال ٔؤد٘ الديت ٓدته مدً خالادا اىت داٛ
ّمعادت٘ ال هآا ّاألصساذ اليت ةغطَٔا ّغا ٜاإلعالو مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمدٔنيو غدٔنا
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اٌ ٍيدداأ العالّددا أضٍاإٔدد٘ ه ددً ةياّاددا تػددً ىٔدد٘و ّةػدداٍه ا ةْغددٔ قاعددسٗ اإلضٍددابو
ّعتك د اإلضٍدداإٌْٔ مددً خالاددا عادد ٙصهددْض أعالمددٕو مددً زٌّ اٌ ٓئددصلْا اٖ زتَددْز ا
الػعٕ ليؿطٍا ا ّغا ٜاإلعالوو اّ ٓيو ْا عأَا مئدال مالٔد٘ .ا الْقدث الدصٖ ٓصود ن اٌ
ة تكددط ةغطٔدد٘ اإلعالمددٔني لالعددال اإلضٍاإٔدد٘ عادد ٙمػدداص٘ ستددسّزٗ; ّشل د إَددسال صطمدداٌ
اإلضٍاإٔني مً حت ٔ اغطانَه اليت ٓػعٌْ أا حت ٔ َا مدً خدالل ا ىتؿداض الْاغد و ّ دا
ٓص ػا عنأاةَه ؾَطٗ ّاغع٘و ّْٓلِّط اه لطقًا ّممٔعاج مالٜن٘.
ّه ً ةادٔل األٍنٔ٘ مً خالل اآلةٕ:
 ٓ سو الئضد زضاغ٘ اقٔا٘ ا السضاغاج اإلعالمٔ٘و م ال هٔدع عاد ٙستدْض عنأد٘ا ةكالو ٍّْ اوطغ ; ىظطًا لعسو ّرْز زضاغاج غاإ ٘.
 ٓا ٕ ٍدصا الئضدد الهدْ ٛعاد ٙاصدس مْندْعاج الػداع٘ الػداخي٘ ّاألهخدط ةدساّلّاوصٔد ةصعسم قهآا اإلضٍاب ّالكطاعاج السامٔ٘ مً اخطط ال هآا اوططّصد٘ صالٔدا ّاّغدعَا
اىتؿاضًا مً خالل ّغا ٜاإلعالو اودتاو٘; الْبئ٘و ّالعطإٔ٘و ّالسّلٔ٘.
فروض البحث:
 ْٓرس اضةئاط بطزٖ زال أصكأٜا إني التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ ل هآا اإلضٍداب ّا ىتؿداضالْاغ لتأحري عنأاج ادتناعاج اإلضٍاإٔ٘.
 ْٓرس اضةئاط بطزٖ زال أصكدأٜا إدني ا هاٍداج ّال ياعداج الؿدكدٔ٘ لإلعالمدٕالٔنين عا ٙمعادت٘ قهآا اإلضٍاب.
 ه ً اٌ ٓؿ ِّ موَْو اإلضٍاب حتسٓا ا عسو اةواحم اإلعالمٔني الٔنئني لاتغطٔ٘اإلعالمٔ٘ لا هآا اإلضٍاإٔ٘.
أهداف البحث وتساؤالت:
َٓسال الئضد أا اإلراإ٘ عً التػاؤ ج اآلةٔ٘:
 أا اٖ مسَٓ ٚته اإلعالمٕ إتغطٔ٘ قهآا التططمال ّاإلضٍاب؟ ٍ -اإلعالمٕ ٓي

اذت ٔ ٘ هنا ٍٕو اّ اىُ ٓتالعا إَاو ّٓطغه اا قْضٗ اخطٚ؟

 ٍ ختتاف التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ لا هآا اإلضٍاإٔ٘ ةئعًا هاِ اإلعالمٕ ّمْٔلُ؟ -هٔف ٓتعام اإلعالمٌْٔ م اوْاز اإلعالمٔ٘ اوتكا٘ إ هآا اإلضٍاب؟

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

 ٍد د ةْردددس ستدددسزاج ٓاتدددعو إَدددا اإلعالمٔدددٌْ خدددالل ةغطٔدددتَه اإلعالمٔددد٘ لا هدددآااإلضٍاإٔ٘؟
 ما زّض اإلعالمٔني ا ّقف الْاق و اّ ا ةؿُْٓ اذت ا ٜ؟منهج البحث:
ةعسم ٍصِ السضاغ٘ مً السضاغاج الْقدؤ٘و اغدتصدسو ا ةيؤدصٍا مديَس اوػدظ مدً خدالل
اخدددص ءضا ٛعٔيددد٘ مدددً اإلعالمدددٔني الٔنيدددٔنيو إاغدددتدساو قدددضٔو٘ ا غت كدددا ٛاّ مدددا ٓصػدددنٙ
إا غددتئاى٘و ّالدديت صٓ كددس إَددا :نزتنْعدد٘ مددً األغددٝا٘ اوكددنن٘ دتند الئٔاىدداج الالظمدد٘ عددً
اوؿ ا٘ قٔس السضاغ٘ (الكرياو 2002و م)115و ّ(الؿطٓفو 1996و م.)123
حدود البحث:
 اذتسّز او اىٔ٘ :اقتكطج صسّز السضاغ٘ او اىٔ٘ عا ٙادتنَْضٓ٘ الٔنئ٘. اذتددسّز اوْنددْعٔ٘ :ة نددً اذتددسّز اوْنددْعٔ٘ لاسضاغدد٘ ا التع دطمال عادد ٙمعادتدد٘قهددآا اإلضٍدداب مددً ّرَدد٘ ىظددط اإلعالمددٔني الٔنيددٔنيو مددً خددالل اغت كددا ٛءضا ٛال دداٜنني
إا ةكال.
 اذتدددسّز الئؿدددطٓ٘ :ا اختٔددداض عٔيددد٘ عؿدددْا ٜ٘ٔإػدددٔط٘ مدددً اإلعالمدددٔني الٔنيدددٔنيواذتاقاني عا ٙعهْٓ٘ ى اإ٘ الكضؤني الٔنئني.
 اذتددسّز العمئدد٘ :اضتكددطج اذتددسّز العماىٔدد٘ ا عدداو 2016وو صٔددد ةؿددَس الددٔنًالعسٓس مً األعنال اإلضٍاإٔ٘.
الدراسات السابقة:
ابا الئاصخاٌ عا ٙالعس ٓس مدً السضاغداج الػداإ ٘و ميَدا زضاغداج ا أعدسازٍا مدً رَد٘
إدداصخني ا السضاغدداج العأددا لاضكددْل عادد ٙاوارػددتري ّالددسهتْضاِو ّإعهددَا اآلخددط تددْذ
ميؿدْضٗ ا زتدالج عانٔد٘ ست ندّ٘ .لددْصع اٌ إعدس السضاغداج الػداإ ٘ ةياّلدث ال دداضًا
تخٔ٘ قطٓئ٘ مً ٍصِ السضاغ٘و اّ اىَا ةياّلث ارعا ًٛميَاّ .مً ٍصِ السضاغاج:
زضاغدد٘ ةددامٕو ىكددريٗ)2015( .و إعيددْاٌ :زّض اإلعددالو الوهددا ٕٜا التكددسٖ لظدداٍطٗ
اإلضٍاب :اإلعالو الوها ٕٜالعطإٕ امنْشرًا .غدعث ٍدصِ السضاغد٘ مدً خدالل حتأد مهدنٌْ
قياةٕ ادتعٓطٗ ّالعطإٔ٘ أا معطل٘ مدس ٚمػداٍنتَنا ا ةْعٔد٘ الدطاٖ العداو العطإدٕ إهدطّضٗ
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م الضدد٘ اإلضٍدداب ّالتكددسٖ لددُو او الع ددؼ حتْلتددا أا ميددم لتنطٓددط ال دداض ّاٍددساال
اإلضٍاإٔني؟ ٍّسلث أا معطل٘ مس ٚمصػاٍن٘ اإلعالو الوها ٕٜا ةؿ ٔ ضاٖ عاو ضالدس
لإلضٍددابو ّشل د مددً خددالل ةئٔدداٌ األغددئاب ّالددسّال اذت ٔ ٔدد٘ ليؿددْب الظدداٍطٗ اإلضٍاإٔدد٘
ّةغاغاَاّ .ةْقاث ٍصِ السضاغ٘ أا العسٓس مً اليتاٜسو مً اإطظٍا:
 - 1ةوْقث ه ٌّ مدً قيداةٕ نادتعٓدطٗن ّنالعطإٔد٘ن اإلخئداضٓتني  -الادتني ةصعدساٌ امنْشرًدا
لإلعددالو الوهددا ٕٜالعطإددٕ  -عادد ٙال يددْاج اإلخئاضٓدد٘ األخددط ٚا ةؿد ٔ معدداضال
ادتنَْض العطإٕ هاِ شتتاف ال هآاو ّمً إٔيَا قهآا اإلضٍاب.
ٓ - 2ػددع ٙاإلعالمٔددٌْ ّضا ٛاألخئدداض اوددخريٗو ّٓهدددنْىَا ألغددطان شتتاودد٘ لئخَددا ا
ال يْاج الوهاٜ٘ٔو ّٓ دٌْ اإلعدالو إَدصا قدس ص د ٍدسال اإلضٍداإٔنيو ّاوتنخد ا
ةهدٔه اعنااهو ّمً حَه مماضغ٘ عنأ٘ التَْٓ .
ّ - 3غا ٜاإلعالو ةعطدٕ لإلضٍداب ةطّظتّدا أعالمٔدا ةعطٔدُ لدُ آد٘ ميظنداج اخدط;ٚ
ممددا زل د إ دئعس اودتكددني ا اإلعددالو أا ال ددْل إددأٌ التاوعٓددٌْ قددازض عادد ٙال ٔدداو
إعنأ٘ التَْٓ ّةهدٔه اصساذ العيف.
زضاغد٘ غدعٔسو مددطّٖو الػيْغدٕو حطٓداو ()2016و إعيددْاٌ:

داج اوعادتد٘ اإلعالمٔدد٘

واوداج اإلضٍداب ا الوهدأٜاج العطإٔد٘و ّضقد٘ تخٔد٘ م سمد٘ لاندؤيط العاندٕ الػديْٖ األّل
لا نعَددس الددسّلٕ العددالٕ لإلعددالوو إعيددْاٌ( :اإلعددالو العطإددٕ ّمْارَدد٘ اإلضٍدداب :الهددْاإ
اوَئ٘و ّاخالقٔاج اوناضغ٘) :ال اٍطٗ .1ضهعج ٍصِ السضاغ٘ عا ٙعالق٘ اإلعدالو العندْمٕ
العطاقٕ إتيظٔه نزاعـنو مً خالل حتأ مهدنٌْ عٔيد٘ مدً التغطٔداج اإلعالمٔد٘ الديت ٓدته
عطنَا عا ٙؾاؾاج التاوعٌْٓ العطاقٕ الط ٍّٕ .سلث السضاغ٘ أا ضغه مالمدظ اوعادتد٘
اإلعالمٔ٘ لانْاز اإلضٍاإٔ٘ ا إادس اقد ٌ ا دُ إْردْز اهدم التيظٔنداج اإلضٍاإٔد٘و زاعدـ.
ّخاكث ٍصِ السضاغ٘ أا العسٓس مً اليتاٜسو ميَا:
 - 1اٌ ال ياٗ العطاقٔ٘ مْنْ السضاغ٘ قس خككث لها ًٛظمئدا ّاغدعًاو ٓكد اصٔاىًدا
أا  %100مً ستتْ ٚاليؿطٗ وعادت٘ األخئاض اليت اا عالق٘ إتيظٔه زاعـ.
 - 2ةئيددث ال يدداٗ العطاقٔدد٘ أغ د اةٔزٔ٘ أعالمٔدد٘ ةعتنددس عادد ٙاوددْاز اإلعالمٔدد٘ اوػددزا٘و
ّإالتالٕ احملهطٗ ّاوسضّغ٘ مػئ ّاو إعٔسًا عً زتاظلاج ناوئاؾطن.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

 - 3اٌ اإلعدددالو الط دددٕ العطاقدددٕ ٓئدددسّ ّهأىدددُ قدددس ؾدددط ليوػدددُ مْارَددد٘ اإلضٍددداب
ّالتكدددسٖ لدددُو مدددً خدددالل ة خٔدددف األخئددداض اوتكدددا٘ إيؿدددابُ ّحتطهاةدددُو ّةوػدددريٍاو
ّةو ٔ َاو ا غتسو مكاض٘ زّل٘ نالعطاحمن.
زضاغدد٘ ا

ددسو عئددس احملػددًو ( :)2009زّض إددطامس اإلعددالو ا ةينٔدد٘ الددْعٕ األمدددين

ّم الضددد٘ اإلضٍددداب -اوعْقددداج ّالتضدددسٓاجو زضاغددد٘ م سمددد٘ لدددسّضٗ اإلعدددالو ّاإلضٍددداب
إالطٓان .ضهعج ٍصِ السضاغ٘ عا ٙاإلضٍاب الدصٖ ٓعد مس مدً الظدْاٍط الئداضظٗ الديت ادا قدا٘
قْٓدد٘ ػددتضسحاج العكددطو مددً صٔددد الت ددسو الددت ين (الت يْلددْرٕ) ا زتددال اوعاْمدداج
ّا ةكالو صٔد ةػاٍه ّغا ٜاإلعالو إدسّضٍا ا زتدال التدأحري عاد ٙالدطاٖ العداو إتْعٔتدُ
ّةْرَٔددُو ّمل ةعددس ىاقاّ دا لاخئدداض ّاألصددساذو إ د اقددئضث ّغددٔا٘ لكددياع٘ الع ددْل ّةينٔدد٘
األل اض; إَسال ة دسٓه ضغدال٘ إيدا ٗٛة دْ ٚعاد ٙمْارَد٘ األعندال اإلضٍاإٔد٘ ااسامد٘و ّةهد
لئياج متٔي٘ لاضؼ ّالْعٕ األمدين لدس ٚهالد٘ الدطاز ا.تند ّ .اغتعطندث السضاغد٘ موَدْو
اإلضٍددداب ّزّالعدددُ ّاغدددئاإُو ّاإلغد د اةٔزٔ٘ األمئددد٘ العطإٔددد٘ لاضدددس مدددً اإلضٍددداب ّاألمدددً
ا رتناعٕو ّالتدطٔ اإلغ اةٔزٕ لإلعالو ا زتال التْعٔد٘ األمئد٘ و الضد٘ اإلضٍداب.
ّخاك ث السضاغ٘ أا العسٓس مً اليتاٜسو ميَا:
 - 1أعددساز إددطامس أعالمٔدد٘ مسضّغدد٘ ّمْرَدد٘ لاتعام د م د قهددآا اإلضٍدداب ا الددْبً
العطإٕو ّا ٍتناو إتْرُٔ ضغا ٜأعالمٔد٘ لالدطاز ّا.تنعداجو غدٔنا ا الطٓدف
العطإٕ.
 - 2ةهددنني إددطامس أضؾددازٓ٘ ّةْعْٓدد٘ مْرَدد٘ لاتكددسٖ اددصِ اإلؾ د الٔ٘و مددً خددالل
ارتاضب٘ المازتٔ٘ العام٘ لا يْاج العطإٔ٘.
 - 3التيػددٔ ّالتعدداٌّ اوؿ د أ إددني ارتددما ٛالعدداماني إا.ددال اإلعالمددٕ ا التدطددٔ
لمامس ةعاجل إكْضٗ ة امأ٘ قهآا اإلضٍاب ا الْبً العطإٕ.
 - 4ةدددسضٓا اإلعالمدددٔني اوتدككدددني ا زتدددال التْعٔددد٘ إ هدددآا اإلضٍددداب ا الدددْبً
العطإٕو ّاغؼ التعام معَا.
زضاغدد٘ لددطٖو إطّىددْ; ضّىددطو زّمٔئ د )2006(.و إعيددْاٌ :الددسو ّاذتددمب لعئدد٘ اوكدداض٘
اوؿ ه٘ إني اإلضٍاإٔني ّاإلعدالوو معَدس الئضدْذ التزطٓئٔد٘ ا ا قتكدازو رامعد٘ ظٓدْضر:
غْٓػطا.
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ل ددس إددًٔ ٍددصاٌ العاو داٌ ا تْحَنددا اٌ الطددطلني :اإلعددالو ّاإلضٍدداإٔنيو ٓػددتؤساٌ مددً
األعنددال اإلضٍاإٔدد٘ .لاإلضٍدداإٌْٔ عتكدداٌْ عادد ٙزعآدد٘ زتاىٔدد٘ ألعنددااهو ّاإلعددالو ٓػددتؤس
مالٔدا; ألٌ الت دداضٓط الدديت ةصيؿددط عددً األعنددال اإلضٍاإٔدد٘ ةعٓددس مددً عددسز مؿدداٍسٖ التاوعٓددٌْو
ٍّددصا إددسّضِ ٓعٓددس قٔندد٘ السعآدد٘ الدديت ٓئخَددا التاوعٓددٌٍّْ .ددسلث ٍددصِ السضاغدد٘ أا معطلدد٘
العْام د اوددؤحطٗ عادد ٙىؿددط ارتددمو مخدد  :الؿددَطٗو ّالػدداط٘و ّاوددالو ّالتددأحري الو ددطٖ.
ّاعتنددس الئاصخدداٌ وعطلدد٘ ٍددصِ العْام د عادد ٙمعدداز ج ضٓانددّٔ٘ .خاكددث ٍددصِ السضاغدد٘ أا
العسٓس مً اليتاٜسو ميَا:
 - 1ةدئني اٌ الطددطلنيو اإلعالمدٔني ّاإلضٍدداإٔني ادده األٍدساال ىوػددَاو الديت ٓصدطاز ميَددا
الْقْل ألَٔا مً ّضا ٛالعن اإلعالمٕ اّ العن اإلضٍاإٕ عا ٙصسٍ غْا.ٛ
 - 2اإلعالو ٓطٓس الؿَطٗو هندا اٌ اإلضٍداإٕ ٓطٓدس اوعٓدس مدً الؿدَطٗ; ّاإلعدالو ٓطٓدس
الػاط٘ عا ٙاهم عسز مم ً مً ال طا ٛاّ اوؿاٍسًٓو ّهصل اإلضٍداإٕ ٓطٓدس الػداط٘
عا ٙاهم إ ع٘ مم ي٘ مً الئاس اليت عتاضب لَٔا.
 - 3مما غتٔدا األمد اٌ العسٓدس مدً احملدسزاج; هالكدسحمو اّ األماىد٘و اّ اوْندْعٔ٘
ا الططح  -لٔؼ اا ّردْز ا عدامل الغالئٔد٘ الػداص ٘ مدً ّغدا ٜاإلعدالو الديت ةادَد ّضاٛ
األخئاض اليت ٓػَ ةطّظتَا عا ٙاوتا ٕ.
زضاغددد٘ العددداىٕو عدددامط ٍّددداب)2013( .و إعيدددْاٌ :اإلعدددالو ّزّضِ ا معادتددد٘ ددداٍطٗ
اإلضٍابو ّاوْقف مً او اّم٘ .صٔد غدعث السضاغد٘ أا حت ٔد العسٓدس مدً األٍدساالو مدً
اإطظٍا:
 - 1زضاغ٘ اإلعالو ّزّضِ ا معادت٘ اٍطٗ اإلضٍاب.
 - 2ةػأ الهْ ٛعاّ ٙغا ٜاإلعالو ّةأحريٍا عا ٙا.تن .
ّقس ةْقاث السضاغ٘ أا العسٓس مً اليتاٜسو مً اٍنَا:
ٍ - 1ياأ زّض هئري لإلعالو ا صٔاٗ ا.تن اإلىػاىٕ مً الياصٔ٘ الػائٔ٘ ّاإلظتاإٔ٘.
 - 2عسو أم اىٔد٘ اإلعدالو ا حتزدٔه داٍطٗ اإلضٍدابو إد ٓ دٌْ ا اصٔداٌ هدخريٗ
ّغطّا ىاقاّا لإلضٍابو إ كس اّ زٌّ قكس.
 - 3أٌ اذتنادد٘ و الضدد٘ اإلضٍدداب ه ددً اٌ ةدديزظ مددً خددالل الئضددد ا ال هٔددع
غطضٕ زٌّ ارتْن ا األغئاب الػٔاغدٔ٘ ّا رتناعٔد٘و
عا ٙاإلضٍابو ّإؿ
ّعسو قسضٗ اإلعالو عا ٙالئضد ّالت كٕ ا ادتصّض ّاألغئابو ّاودطّض إَدا هدأٖ
صال٘ عاإطٗ.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

التعليق على الدراسات السابقة:
إعس اٌ اباعا الئاصخداٌ عاد ٙةواقدٔ السضاغداجو ّاغدتوازا ميَداو ّإئدا تخَندا عأَداو
لأإاىا العالق٘ ادتسلٔ٘ إني اإلعالو ّاإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط ال اٜه إا ةكالو ّلعد اإدطظ مدا
هٔع ٍصِ السضاغ٘ عً السضاغاج الػاإ ٘:
 - 1ةطهٔعٍا عاّ ٙرَ٘ ىظط ال اٜه إا ةكال ا ّغدا ٜاإلعدالو الٔنئد٘ هداِ قهدآا
اإلضٍاب.
 - 2ةيؤصٍا ا خهه األصساذ العئو٘ اليت ٓعٔؿَا الْبً العطإٕو غٔنا ميَا الٔنً
خالل عاو .2016
 - 3ةْنٔضَا لاعالقد٘ ادتسلٔد٘ ال اٜند٘ إدني اإلعدالو ّقهدآا اإلضٍداب ا د ةطدْضاج
األصساذ اوتػاضع٘.
لٔنددددا ةياّلددددث السضاغدددداج الػدددداإ ٘ اوْنددددْ مددددً خددددالل عياقددددط ا ةكددددال األخددددط;ٚ
هالْغٔا٘و هنا ا زضاغ٘ (ةامٕو)2015و ّ(غعٔس ّالػيْغٕو  ;)2016اّ الطغال٘ هندا
ا زضاغددد٘ (ا

دددسو  ;)2009اّ التدددأحريو هندددا ا زضاغددد٘ (لدددطٖ ّضّىدددطو ّ .)2006معظددده

السضاغاج الػاإ ٘ اٍتنث إاإلعالو الوهإٜو ٍّْ اصس ّغا ٜاإلعالو; إٔينا ٍدصِ السضاغد٘
ةعاماث م ال اٜه إا ةكالو إغس اليظط عً ىْ الْغٔا٘ اليت ٓعن لَٔاّ .ىأم إأٌ ة ٌْ
ٍصِ السضاغ٘ أغَامًا ّأنالّ٘ عانّٔ٘ مؤسّٗ لازَْز العانٔ٘ الػاإ ٘.
مصطلحات الدراسة:
عا ٙالطغه مً ةعسمز ةعطٓ واج موَدْو ناإلضٍدابنو ألَّدا اٌ ٍيداأ ارتَدازًا مدً إعدس ال دْٚ
ّاويظناج السّلٔ٘ ا ةعطٓوُ ّةوػريِ مدً ّرَد٘ ىظطٍداو ّ دا غتدسو اٍدسالَا ّمكداذتَاو
ّل ً اوعزه اووَطؽ أللوا ال طاٌ ال طٓه اضؾسىا أا عسٗ قهآا ننث موطزٗ معياٍدا
الطٍئدد٘ ّارتددْال مددً اج عددع ّر د و ٓ ددْل اج  -غددئضاىُ ّةعدداا  -ا ست دده هتاإددُ:
ؾ مس َض ٍْئَد ّ٘ ليدٕ قصدسصّ مض يٍ ْه ميد ًَ الاَّد يُ َشليد َ إيدأَى صَ ْه قَد ْْ فو لَدا َٓ ِو ََصدْ ٌَ﴾ع اذتؿدط13 :طو ّقْلدُ
﴿ َل َأ ْى صت ْه َا َ
ةعددالَّٕ﴿ :اَّْلُددْا إيعََْدسيٖ اُّالي إيعََْدسيهُهْ َّأمٓدداَٖ لَدداضٍَْئصٌْم﴾ع الئ ددطٗ40 :ط; اٖ اخؿددْىٕ مددً زٌّ
غريٖو ّقْلُ ةعالَٕ َّ﴿ :اعيسمّا لََصهْ مَا اغْتَطَعْتصهْ يمًْ قٍُْٗ َّ يمًْ ضمإَاطي الِدَ ْٔ م ةصطٍْيئصٌَْ إيُي عَسصّ الاَُّي
َّعَسصّهُهْ﴾ع األىوال60:ط; اٖ ختٔوٌْ إتا ال ْٗ ال واضو ّاعسا ٛاج ّاعساٛهه.
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ّةؿددري العسٓددس مددً اوْغددْعاج ّاوعدداره العطإٔدد٘ اٌ ةعطٓ دف ناإلضٍددابن لغدد٘و ٍددْ هاندد٘
مؿت ٘ مً لع معٓس ناضٍانو ّٓ ال :اضٍا لالىًا; اٖ خْلُ ّالععُو ٍّْ اوعي ٙالصٖ ٓدسل
عأُ الوع اوهعف نضٍان .اما الوع ا.دطز مدً اودازٗ ىوػدَاو ٍّدْ ضٍَدا – ٓطٍدا لدٔعين
خدداال ّلددع  .نزتادد٘ الئضددْذ اإلغددالمٔ٘و 2012ن (بددُو 2015و م)6و ّ(العدداىٕو 2013و
مّ .)79عطال قامْؽ ضّإري اإلضٍاب :إأىدُ ا غدتدساو اوديظه لْغدا ٜةػدتدسو العيدف مدً
ار حت ٔ ٍسال غٔاغٕ.
امددا اقددطالصً او لددال ْٓرددس اةودداحم عادد ٙحتسٓددس موَددْو معددني لإلضٍدداب; ألغددئاب يأَددا
الظطّال الػٔاغٔ٘ ّاألٓسْٓلْرٔ٘ لايظه الػاٜسٗ ا ا.تنعاج اوعاقدطٗ (الدسلٔنٕو 2010و
م ;) 180لنا ٓطاِ اٍ ح ال٘ ّإاس أضٍاإًا قس ٓعسمِ ءخطٌّ إطْلّ٘ ّؾدزاعّ٘ ّم اّمدّ٘ ّحتدطضًا;
لدددصل غددداٍه ٍدددصا اإلؾد د ال ا ا لتئددداؽ ّالتدددساخ ّالوْنددد ٙا الطدددطحو ّاوعادتددد٘و
ّالتضأ (قرياطو 2014و م.)10
ّةعسزج ةعطٓواج اإلضٍاب ّةؿعئثو ّّقاث أا صس التئآًو ىصهط ميَدا اٌ اإلضٍداب:
ىْ خام مً ا غتئسازو غري م ٔس إ اىٌْ ّقاعسٗو ّ ٓعري اٍتنامًا لهضآاِو ٍّدْ ْٓردُ
نددطإاةُ الدديت ةأخددص منطّددا ستددسزًا هدداِ اٍسالددُ او كددْزٗ; إَددسال خا د ر دّْ مددً الطعددا
ّارتْالو ّؾ لاعأ٘ الهضآا (السلٔنٕو 2010و م.)180
ٍّيدددا طتتددداض التعطٓدددف الدددصٖ ّندددعُ اوطقدددس العطإدددٕ لاتطدددطال ّاإلضٍددداب; ودددا وػددديا
لٔد دُ مدددً ّندددْح ّأظتددداظ ّ ْلٔدددّ٘ .الدددصٖ ٓؿدددري أا اٌ اإلضٍددداب :نٍدددْ اٖ عند د َٓدددسال
أا ةطّٓد د لدددطز اّ مجاعددد٘ اّ زّلددد٘; إغٔددد٘ حت ٔد د اٍدددساال هٔعٍدددا ال دددْاىني احملأددد٘ اّ
السّلٔ٘ نArab Observatory.com – 2014ن.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

املبحث الثاى
الع اق اجلدل ق بن اب

 :ابطا اليظيي للد اسق

و واب ما

:

ل ددس غددئ اٌ ا ةْنددٔظ موَددْو اإلضٍدداب لغدّ٘ ّاقددطالصًا2و ّغددْال ضتدداّل ٍيددا ةْنددٔظ
ّرَدداج اليظددط اوتكددا٘ إددالطإ اذتاقدد إددني اووددأٍه اليظطٓدد٘ اوتكددا٘ إاإلضٍددابو مخدد :
اؾ الُو ّاٍسالُو ّءحاضِو مد ال هٔدع عاد ٙالعالقد٘ (اذتنٔند٘) اّ ادتسلٔد٘ ال اٜند٘ إدني
اإلعالو ّاإلضٍاب.
أولًا أشكال اإلرهاب:
ٓؿن اإلضٍاب عسٗ اؾ الو ّلع مً اٍنَا:
 اإلضٍاب الوطزٖ ٍّْ :لعد ٓطة ئدُ الودطز ميودطزًا; هدالعيف ادتػدسٖو ّال دصالوّالت وريو ّا ل ا.ٛ
 اإلضٍاب ادتناعٕ غري اويظهٍّ :دٕ العدال ة دْو إَدا عكداإاج غدري ميظند٘; لتض ٔدمآضب خاق٘ إَاو مخ  :التدطٓاو ّاإلهطاِو ّالتَسٓسو ّالعيف ادتػسٖ.
 اإلضٍاب ادتناعٕ اويظه ٍّٕ :مماضغاج ة ْو إَا مجاعداج ميظند٘و يْادا رَداجاّ ٍٔٝاج اّ زّل معاي٘ اّ غري معاي٘و ّةؿطال عأَا; غعًٔا لتض ٔ اٍساال غٔاغدٔ٘ اّ زٓئد٘
اّ مصٍئٔدد٘و ّاإددطظ مظدداٍطِ :اإلضٍدداب الو ددطٖو ّالهددغ اليوػددٕو ّالعيددف ادتػددسٖو
ّالتكؤ٘ ادتػسٓ٘و ّالتوزرياج.
ّه ً ة ػٔه اإلضٍاب اويظه إا غتياز أا ىطاقُ ّامتساز ةأحريِ أا األقػاو اآلةٔ٘:
 - 1أضٍاب ستإ :ةيضكط مماضغتُ ّعنأاةُ زاخ السّل٘.
 - 2أضٍاب زّلٕ :يتس ءحاضِ أا خاضش صسّز السّل٘ (العاىٕو 2013و م.)107
ثانيًا :أهداف اإلرهاب:
اإلضٍدداب ٓصطا د عادد ٙه د عنأدد٘ ىوػددٔ٘و ةَددسال أا ٍددسو معيْٓدداج ارتكددهو ّأصددساذ
انططاب ىوػٕو ّه ً ةادٔل اإطظ اٍسالُ ا اآلةٕ (بُو 2015و م:)12
ٓ - 1ػددع ٙاإلضٍدداب أا ةطّٓ د اآلمددينيو ّالتَسٓددسو ّالوددع ّااا د ّالددصعطو ّالوتيدد٘و
ّا نططاب العئف.
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ٓ - 2طمددٕ اإلضٍدداب أا أؾدداع٘ ارتددْال مددً ار د الػددٔططٗ اّ التػددا ; ّشل د لتض ٔ د
اغطان غٔاغٔ٘.
ثالثًا :آثار اإلرهاب:
ةتعسز ءحاض اإلضٍابو تٔد ٓكعا صكطٍاو ّةتزاّظ ءحاضِ العماٌ اّ او اٌ الصٖ ّقد
لُٔو ّىؿري ٍيا أا إعس ما شهطج (بُو 2015و م26و.)25
 - 1أٌ اعنال اإلضٍاب عسّاٌ عا ٙاليوؼ ّاوالو ّقط الططٓد و ّةطّٓد اآلمدينيو إد
ّعددسّاٌ عادد ٙالددسًٓ; صٔددد ٓكددْض اإلضٍدداإٌْٔ اٌ الددسًٓ ٓػددتئٔظ الددسماّ ٛاألمددْالو ّٓددطلس
اذتددْاضو هنددا ٓكددْضٌّ اوػددانني إددأىَه زمْٓددٌْو ّٓؿ د اٌْ خط دطًا عادد ٙاألمددً ّالػدداه
السّلٔني ّعا ٙال ٔه اذتهاضٓ٘و ّص ْحم اإلىػاٌ; ٍّصا ٓؤزٖ أا انطاض ّمواغدس ةديع ؼ
عا ٙمكاحل األم٘و ّةهط إعالق٘ اوػانني اقتكازٓا ّعػد طٓا ّارتناعٔدا مد غريٍده مدً
الؿعْب.
 - 2التهٔٔ عا ٙادتالٔاج اإلغالمٔ٘ الديت ة دٔه ا زّل غدري أغدالمٔ٘و ّةعدعاه ععلّدا
ةامًا عً ا.تن الصٖ ٓعٔؿٌْ لُٔو م مكازضٗ ص ْقَه.
 - 3مً اٍه ءحاض اإلضٍاب العاوٕ :عدسو ا غدت طاض ا العدامل هادُو لاإلىػداٌ ٓؿدعط
إاألمً ّالػالو ا اٖ م اٌ ا العامل.
ٓ - 4يددتس عددً اإلضٍدداب األمددطان العكددئٔ٘ ّاليوػددٔ٘ ّالعهددْٓ٘و ٍّددصِ األمددطان ةددؤحط
مئاؾددطٗ عادد ٙةطهٔئدد٘ ا.تن د ّاخالقددُ ّغدداْهُو خاقدد٘ ا الددسّل الدديت ٓصندداضؽ لَٔددا
اإلضٍاب إكْضٗ ّانض٘.
ٓ - 5يتس عً اإلضٍاب م اّم٘ مهدازٗو صٔدد ةتؿد
إ

قدْٗ ة دف ّة داّو ٍدصا اإلضٍداب

الْغا ٜاوتاص٘.

رابعًا :وسائل اإلعالم وقضايا اإلرهاب:
أٌ ّغا ٜاإلعالو عا ٙاختاللَدا ةدعال يخد اوكدسض الدطٜٔؼ لانعاْمداج الديت ةػدتأحط
إاٍتناو ادتنَْضو غٔنا ةا اليت ةَه صٔاةَهو ّاميَه ّاغت طاضٍهو ّمكداذتَه الوطزٓد٘
اّ ادتناعٔ٘; ّمً ٍيا ةعسم ةغطٔ٘ ّغا ٜاإلعالو لاصساذ ّأٓكااا لازنَْض َئ٘ عالٔد٘و

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

ّإؿ

مْنْعٕ ّقازحمو قهٔ٘ مَن٘ رسا لاتعام م آ٘ قهٔ٘ صػاغد٘و ّا م دسمتَا

األصساذ األمئ٘( .السلٔنٕو 2010و م.)18
ل ددس اقددئضث ّغددا ٜاإلعددالو ّغددٔا٘ زعأٜدد٘ لتنطٓددط ال دداض العيددف ّالتط دطمال; قكددس
حت ٔ د اٍددساال اوتطددطلني ّاإلضٍدداإٔني ا شتتاددف زّل العدداملو غددٔنا ا الددسّل العطإٔدد٘و
إاو اإدد ٍدددْ مطالدددا اٌ ةتضدددْل أا ّغدددا ٜوْارَددد٘ قهدددآا اإلضٍددداب ّالعيدددفو ّالتكدددسٖ
لتساعٔاةَا.
لأّا مَداو ّغدا ٜاإلعد الو ٍدٕ ةْعٔد٘ الدطاٖ العداوو ّي دني اودْابيني مدً لَده ّصد
مؿ الج العكطو ّةصعسم قهآا اإلضٍاب ّالكطاعاج السامٔ٘ مً اخطط ال هدآا اوططّصد٘
صالٔاو ّاّغعَا اىتؿاضًا.
ّإؤم اٌ اإلعالو اٌ ٓػاٍه ا ةطغٔذ اهاٍاج ضاله٘ لاتططال ّاإلضٍاب ّالعيف لسٚ
الطاٖ العاوو مً خالل ةياّل األصساذ اإلضٍاإٔ٘و ّحتأد اغدئاإَاو ّالتْعٔد٘ تزده الدسماض
ّاآلحاض الػائٔ٘ او ةئ٘ عأَا.
ّالعن مً خالل إطازتُ اوتيْع٘ عا ٙأظالد٘ اغدئاب اإلضٍدابو الديت ة د اٍنٔد٘  -أٌ
مل ةعز  -عً أظال٘ اإلضٍاإٔني ّالتيظٔناج اإلضٍاإٔ٘( .العيعٖ ّاوتْلٕو )2008
ّاذت ٔ دد٘ ا واحادد٘ لاعٔدداٌ ةددمظ مددً اغددتنطاض اإلؾ د الٔ٘ ال اٜندد٘ مددا إددني ّغددا ٜاإلعددالو
ادتناٍريٓ٘ ّاإلضٍابو ّهصا اغتنطاض عسو ّرْز ارْإد٘ ميط ٔد٘ ّىَأٜد٘ عدً األغدٝا٘ الديت
ةططصَددا ٍددصِ اإلؾ د الٔ٘و غددٔنا الػددؤال احملددْضٖو ٍّددٍْ :د ة ددسو ّغددا ٜاإلعددالو مددً
خالل ةياّاا لإلضٍاب ّالعنأاج اإلضٍاإٔ٘  -غْا ٛإؿ

مئاؾط اّ غري مئاؾط; م كدْزٗ

ّّاعٔدد٘و اّ غددري م كددْزٗ ّغددري ّاعٔدد٘  -خسمدّ٘ مددا لإلضٍدداإٔنيو غددٔنا لٔنددا ٓتكد إي د
ضغدددداٜاَه أا ادتندددداٍري الْاغددددع٘و ّىؿددددط ال دددداضٍه ّمئددددازَٜه ّمطددددالئَهو ّأ َدددداضٍه
هأقضاب قهدٔ٘و ّاوػداٍن٘ ا هػدئَه ا صد او ّالت دسٓط ّالؿدطعٔ٘ ّالتعدابف؟ او اٌ
ّغددا ٜاإلعددالو ةػدداٍه ا معادتدد٘ أعالمٔدد٘ ل هددآا اإلضٍددابو ةددسعه ادتَددْز الػٔاغددٔ٘
ّاألمئ٘ وْارَتَا ّالتكسٖ اا؟ ّٓئ ٍ ٙصا الػؤال قاٜنًا ّمططّصًا إؿدسٗو لكدعْإ٘ ة دسٓه
رْاب ىَاّ ٕٜستسز عيُ; ّشل لعسٗ اغئاب صكطج السضاغ٘ عسزًا ميَاّ .ةطدطح ا العكدط
اذتالٕ ّ -إ ْٗ  -ةػاؤ ج عسٓسٗ صْل ؾطعٔ٘ التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ لايؿاط اإلضٍاإٕو ّمدا
أشا هاىدث التغطٔد٘ اإلعالمٔدد٘ ختدسو الدطاٖ العدداو لعاّداو او اىَدا ختددسو ّ -إسضرد٘ عالٔدد٘ -
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اإلضٍدداإٔني؟ هنددا ةطددطح عيددس ال ٔدداو إالتغطٔدد٘ أؾ د ا ج عسٓددسٗ ةتكد إ ٔؤدد٘ اوعادتدد٘
اإلعالمٔ٘و ّاغالٔئَا.
خامسًا :التغطية اإلعالمية لقضايا اإلرهاب:
اإلضٍاب هخ

اٍطٗ رسٓسٗو لَْ قسٓه قسو الئؿطٓ٘و ّ ٓيطدْٖ عاد ٙقٔند٘ اّ غآد٘

ا شاةددُ (العيددعٖ ّاوتددْلٕو 2008و م .)681ل ددس اقددئظ اإلضٍدداب الددسّلٕ الٔددْو اوْنددْ
األهخط ةساّلّا ا اوؤيطاج ّاليدسّاج الديت ةصع دس إدني اذتدني ّاآلخدطو ّةصدكدل لدُ ّغداٜ
اإلعالو الْبئ٘ ّالعطإٔ٘ ّالعاؤد٘ مػداص٘ ّاغدع٘ ا قدوضاج الكدضفو ّاذتدسٓد عيدُ ا
إخَددا ّإطازتَدداو ّشلد إعددس اٌ إددطظج ةأحرياةددُ مددً خددالل العسٓددس مددً األصددساذ ّالتددساخالج
ّاذتددطّبو الدديت ةصددسإط ّةصػدددط وعاقئدد٘ األلددطاز ّاذت ْمدداجو حتددث غطددا ٛاّ مددمض ضلددس
األّامددطو اّ إَددسال ا ىكددٔا ّا غتػددالو ّارتهددْ لا ددطاضاج السّلٔددّ٘ .مل ٓعددس اإلضٍدداب
دداٍطٗ ٍامؿددٔ٘ عدداإطٗ; ّأمنددا ٍددْ ى ادد٘ ىْعٔدد٘ ّرٍْطٓدد٘ ا إئدد٘ اليظدداو الددسّلٕ (العيددعٖ
ّاوتْلٕو 2008و م)682و صٔد قاضج اٍطٗ اإلضٍاب اٍطٗ عاؤ٘و لَيداأ اهخدط مدً
 300ميظن٘ أضٍاإٔ٘ ا العامل( .ا
ّاىتؿددط مكددطاظ اإلضٍدداب إؿد

سو 2009و م.)70
ّاغد و ّا ة خٔددف ّةكددعٔس ارتطدداب الددسعا ٕٜا

اإلغا ٗٛوًَ ٓصكْضِ ّغتا ميُ (عسّا) لت سممَا ّضلاٍَا ّمكاذتَاو ّمصَسزًا ألميَا ال دْمٕو
لاتمٓددط غددتدساو ال ددْٗ; نددناىًا غددتنطاض اصتوا َددا إا ددا السّلدد٘ العظندد ٙالْصٔددسٗ ا
العاملو ٍّصا ااسال رعاَا ختا ممضاج ّأٍ٘ ل ٕ ةػتدسو لَٔا قْاةَاو ّضاج اٌ اوَسز
الدددصٖ ظتدددا اٌ ةْارَدددُ ٍدددصِ اودددطٗ ٍدددْ (اإلضٍددداب اإلغدددالمٕ); ّادددصا ل دددس ّ َّودددث هالددد٘
أم اىٔاةَا لتنطٓطِ إاغدتدساو هالد٘ األغدالٔاو ّزعدث الدسّل اذتأود٘ ّالكدسٓ ٘ ادا أا
حتؿددٔس هالدد٘ ادت َددْز حملاضإدد٘ ٍددصا العددسّ (هنددا ةددععه)و ّاليكددط عأددُو ّّقددف امتددسازِ
ّخططِّٓ .ته ال هٔع السعا ٕٜعاد ٙارتطدْضٗ الديت ٓؿد اَا (اإلغدالو ّاوػدانٌْ)و الدصًٓ
ةكوَه إأىَه ٓئٔتٌْ الئ٘ الػٔ ٘ٝلتسمري اذتهداضٗ الغطإٔد٘ عاد ٙاخدتالال ؾدعْإَاو ّاختدصج
عا ٙنْ ٛشل خطْاج عنأ٘و ا مً خالاا ةػدري باقاةَدا ّأم اىٔاةَدا اوتعدسزٗ لغدطن
ستاضإ٘ (اإلضٍاب اإلغالمٕ)و مً الطاز ّميظناج ّزّلو إععه اىَدا ةؿد ِّ خطدطًا هدئريًا
عا ٙة سمو السّل الكياعٔ٘ ّضلاٍَا ا قتكازٖو ّشل مً خالل:

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

 - 1حتسٓددس ا ددا ٛالددسّل ّاويظندداج الطاعٔدد٘ ّاودططدد٘ لاعنددال (اإلضٍاإٔدد٘)و هنددا
ةععهو ّألعاو مجٔ زّل العامل ي التعام معَا.
 - 2هنٔددس امددْال (اضقددسٗ) الددسّل ّاويظندداج ّاأللددطاز اوؿددتئُ لددَٔه; لتوْٓددث لددطم
التنْٓ ّالسعهو ّستاغئ٘ َمًْ غتالف ٍصِ األّامط ّالتْرَٔاج.
ّةع مس السعآ٘ ردعًٛا مَنًدا ّم ناّدا ّستػدْإًا ألٓد٘ عنأد٘ أضٍاإٔد٘و أش ٓػدع ٙاإلضٍداإٌْٔ
أا ندددطّضٗ ةَٔٝددد٘ الظدددطّال اوالٜنددد٘; إَدددسال عدددطن قهدددٔتَه مدددً خدددالل ّغدددا ٜاإلعدددالو
اودتاو٘و ّا اغتغالل التطْض الت ين اذتاق ا ّغا ٜا ةكدال دتادف ّغداٜطَاو مدً:
(قضال٘ ّضقٔ٘و ّقضال٘ أل

ّىٔ٘و ّاوْاق اإلل

ّىٔ٘و ّقيدْاج لهداٜ٘ٔو ّؾدئ اج

معاْمدداج زّلٔدد٘و ّاغددطْاىاج مسزتدد٘)و لالغددتوازٗ ال كددْ ٚا غددئٔ إددد اخئدداض ّقددْض
األلعال اليت ٓ ْمٌْ إَا.
ّةػداٍه ّغدا ٜاإلعدالو ّؾدئ اج اوعاْمدداج السّلٔد٘ ّاوْاقد اإلل

ّىٔد٘ ا السعآدد٘

الْاغع٘ ّ الوْضٓ٘ أللعال اإلضٍاإٔنيو ّتػً ىٔد٘ ةػداعس ٍدصِ الْغدا ٜعاد ٙةْغدٔ قاعدسٗ
اإلضٍابو ّعتك اإلضٍاإٌْٔ مً خالاا عا ٙصهْض أعالمٕ م خف عاد ٙاةػدا ادتنَدْض
ا زّل العاملو مً زٌّ اٌ ٓئدصلْا اٖ زتَدْز ٓصدصهط ا اإت داض ٍدصِ الْغدا ٜو اّ ٓيو دْا
عأَا آ٘ مئال مالٔ٘.
صٔددد ٓصالصددع اٌ اإلضٍدداإٔني ٓتطْعددٌْ إا ةكددال إْغددا ٜاإلعددالو ( ددالال ا.ددطمني
العازٓني)و ّٓاضٌْ هدخريًا ا عدطن ال داضٍه ّاىؿدطتَه الديت ؾدَسج اةػداعًا هدئريًا ا
الػيْاج األخريٗ (السلٔنٕو 2010و م.)200
ّٓصو ن اٌ ة تكط ةغطٔ٘ األلعال اإلضٍاإٔ٘ عا ٙمػداص٘ ستدسّزٗ; ّشلد إَدسال صطمداٌ
اإلضٍاإٔني مً حت ٔ اغطانَه اليت ٓػعٌْ أا حت ٔ َا مً خالل ا ىتؿاض الْاغد و ّالديت
ة ػا عنأاةَه ؾَطٗ (زعاّ )ٜ٘ٔاغع٘ ّةْلط اه لطم ّممٔعاج مالٜن٘و ميَا:
 - 1رصب اىتئاِ اإلعالو أا اٌ اإلضٍاإٕ مْرْزو ّاىُ قاصا قهٔ٘و ّظتا ا ع اال
إُ; ّإالتالٕ إس مً معادت٘ قهٔتُ.
 - 2صكْل اإلضٍاإٕ عا ٙالؿطعٔ٘ السّلٔ٘ ا عطن قهٔتُ.
ّٓ ال :أٌ اإلضٍاإٕ عتظ ٙإتزاّب ّغا ٜاإلعدالو معدُو ّل دً لدٔؼ مدً الهدطّضٖ اٌ
ٓ ٌْ مً خالل التعابف معُ; أمنا مً خالل قٔاو ٍدصِ الْغدا ٜإي د (ضغدالتُ) ّعطندَا
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عا ٙاّغ قطا مم ً مً مجَْض الطاٖ العاوو ّٓته شل مً خالل اعتناز اإلضٍداإٕ عادٙ
(غطٓددعٗ ضر د اإلعددالو ّمْٔلددُ) ا أإددطاظ (اوددخري) مددً األخئدداض ّالكددْضو ّٓعتنددس شل د عاددٙ
ا ٍتنددداو (ارتدددام) إيؿدددط ّإدددد اودددخري مدددً العنأددداج ا ةطّٓػددداج (ميؿدددتاج) اوطئْعددداج
الكددددضؤ٘و ّا الكددددوضاج األّاو ّعادددد ٙاغاودددد٘ ا.ددددالجو ّا اٍدددده إددددطامس ال يددددْاج
الوهاٜ٘ٔو ّا مطا ىؿطاج األخئاض.
ٓؤهدددس (العددداىٕو 2013و م )171اٌ ّغدددا ٜاإلعدددالو ةدددؤزٖ زّضًا هدددئريًا ا ةهددددٔه
اوؤحطاج اليوػٔ٘ لاضْازذ اإلضٍاإٔ٘; مً خالل ىؿط الكْض ّالدالو الطعداو ّالتؿدزٔ عادٙ
ادتطه٘; إ كس التأحري ا غاْأ األلطاز ّةْرََٔا إاهاٍاج ستسزٗ.
ل س هاٌ الكضوٕ ٓصْقدف ا ازإٔداج اإلعدالو إأىدُ (شتدم)و ّا أندال٘ ّقدف ءخدط
لطر اإلعالوو أش ٓط ٚإعس ال تاب ّاوخ وني (اٌ اإلعالو اله قسٓ لإلضٍاب)و ّٓدطٚ
إعس الساضغدني اٌ العالقد٘ إدني اإلضٍداب ّاإلعدالو اقدئضث ةؿدئُ ؾدطاه٘ إدني مؤغػدتني;
أصساٍنا ة ْو إكي اذتدسذو ّاألخدط ٚةػدْقُ( .الدسلٔنٕو 2010و م)245و ّٓدصٍا ضاٖ
ءخط أا اإعس مً شلد و أش ٓدط( ٚاٌ اإلعالمدٕ ٍدْ ؾدطٓ اإلضٍداإٕ)و ّاٌ (العند اإلضٍداإٕ
لٔؼ ؾًٔٝا ا صس شاةُو لالتؿَري ٍْ ه ؾّٕ ;)ٛعأُ لدؤٌ اٍنٔد٘ اٖ عند أضٍداإٕ صة داؽ
س ٚقسضةُ عا ٙؾس اٍتناو الطاٖ العاو أا ال هٔ٘و مً خالل ما عتكد عأدُ مدً ةغطٔد٘
أعالمٔ٘ ّاغع٘و ّمً ار اذتكْل عاٍ ٙصا اليْ مً التغطٔد٘ ٓازدأ اإلضٍداإٌْٔ أا اختٔداض
اله الوهاٛاج لت ٌْ (مػداضح) لعنأداةَهو ّالديت ةتدْلط لَٔدا عياقدط ّم ْمداج اإلحداضٗ
الهددطّضٓ٘; ألٌ أغدد اةٔزٔ٘ اإلضٍدداب ٍددٕ (غددٔ ْلْرٔ٘  -ىوػددٔ٘)و ّلٔػددث عػدد طٓ٘
لضػا.
ّموَْو (اإلضٍاب اإلغالمٕ)و هاٌ ّ ٓعال ّ -ل اليظطٗ الغطإٔ٘  -اووَدْو األهخدط
ةددساّلّاو ّضّرددث ا د صا اووَددْو ّغددا ٜأعالمَددا مددً خددالل اغددتدساو مدديظه ألغددالٔا زعأٜدد٘
ست ن٘; إَسال أؾاع٘ التأحري ّاإلقيدا

طدط (العدسّ اإلغدالمٕ)و هندا ٓععندٌْو ّالدصٖ

عتته عا ٙامطٓ ا ّزّل الغطب الطا الٕ مْارَتُ إ ال٘ الْغا ٜو ّاغدتدساو األغدالٔا
اوتاص٘ لتضزٔه خططِ ّعسو اىتؿاضِو ننً ما اؾداعُ ميظدطٍّه ّغٔاغدٍْٔه ا ةؿددٔل
بئٔع٘ الكطا اذتهاضٖو الصٖ ٓتْردا عاد ٙالْ ٓداج اوتضدسٗ األمطٓ ٔد٘ ارتٔداظِ لكداحل
اذتٔاٗ الغطإٔ٘ اوت سم٘.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

أٌ العددسا ٛلإلغددالو ّاوػددانني مل ٓ ددً ّلٔددس اصددساذ 2001/9/11و عيددسما ةعطنددث
ىْْٔٓضأ ّّاؾيطً لتوزري اوئين التزاضٖ العاوٕو ّمئيّ ٙظاضٗ السلا (الئيتارٌْ) إد قئادَا
إ ددخريو عيددسما ةعطنددث ميظندداج عسٓددسٗ ص ْمٔدد٘ اقتكددازٓ٘ ّامئدد٘ ّعػ د طٓ٘ زاخ د
الْ ٓدداج اوتضددسٗ األمطٓ ٔدد٘ ّال ٔدداٌ الكددَْٔىٕ ّخاضرَنددا ازندداج مػدداض٘ ّةوزريٓدد٘و
ّرَث اإلزاضٗ األمطٓ ٔ٘ ءىصاأ اقاإ ا ةَاو أا لٝاج ّميظنداج ّزّل عطإٔد٘ ّأغدالمٔ٘و
مخانا صك ا( :ىو و 2002و م)151
 - 1ةوزري الػواضٗ الكَْٔىٔ٘ سٓي٘ إْٓيؼ أٓطؽ ا األضريتني عاو .1992
 - 2اىوزاض ا اوئي ٙالتزاضٖ العاوٕ ا ىْْٔٓضأ عاو .1993
 - 3اىوزاض مئي ٙمؤلف مً غئع٘ بْاإ ا األضريتنيو ٓهه اعها ٛاوؤغػ٘ التعاّىٔد٘
التزاضٓ٘ لَْٔز األضريتنيو ّّلس اوؤغػاج الَْٔزٓ٘ ا عاو .1994
 - 4صازذ ةوزري م ط الؤسضالٕ ا حتازٖ ا مسٓي٘ (اّهالٍْما غيت) عاو .1995
ّةئني إعس التض ٔ اٌ ميوص عنأ٘ ةوزري إيآ٘ ا حتازٖ الؤسضالٕ عاو 1995و ٍْ ؾاب
امطٓ ددٕ اوْلددس ّال إٔدد٘و ا ددُ (ةٔنددْحٕ ماهٔودداىٕ)و ّمددً اعهددا ٛميظندد٘ امطٓ ٔدد٘
متططل٘ ٍٕ (زالٔس هْضف)و ٍّْ مً احملداضإني الدصًٓ ؾداضهْا ا اذتدطب الديت ةععنتَدا
الْ ٓاج اوتضسٗ األمطٓ ٔ٘ نس العطاحم ا عاو .1991
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املبحث الثالث
ىتائج الد اسق امل داى ق – التحل ل ق  -ملعاجلق اياإلا اب ما
أولًا :مجتمع الدراسة امليدانية وعينتها:
إَسال ةيؤص السضاغ٘ اؤساىٔ٘و قاو الئاصخاٌ إؤعساز اغدتناضٗ اغدتئٔاٌو ّعطنداٍا عادٙ
زتنْع٘ مً ارتما( ٛاحمل نني) لت ْهَاو ّاغتوازا مً مالصظاةَه ّءضاَٜه إؿأٌ اختٔداض
عٔيد٘ السضاغد٘*و أش ّقد ا ختٔداض عاد ٙعٔيدد٘ عؿدْا ٜ٘ٔمدً اإلعالمددٔني الٔنيدٔني اويددتنني أا
ى اإدد٘ الكددضؤني الٔنيددٔنيو ّٓعناددٌْ ا شتتاددف ّغددا ٜاإلعددالو الٔنئدد٘ (ص ْمٔدد٘ ّاٍأدد٘
ّصعإٔدد٘)و ّا ةْظٓ د عٔيدد٘ عؿددْا ٜ٘ٔإػددٔط٘ قْامَددا مٝدد٘  100موددطزٗ مددً ادتيػددنيّ ;3شل د
إػئا ختككَا الدسقٔ و ّمعآؿدتَا لْاقد اوعادتد٘ اإلعالمٔد٘ ل هدآا اإلضٍداب ا ّغداٜ
اإلعدددالو الٔنئددد٘; إَدددسال التعدددطال عاددد ٙاهاٍاةَدددا أظاٍ ٛدددصِ الظددداٍطٗو ّارتدددطّش إدددس ٜ
ّمؤؾددطاج ّىتدداٜس عانٔدد٘ عددً زّض ال دداٜه إا ةكددال ا ةيدداّل قهددآا اإلضٍددابو ّاوعادتدد٘
اإلعالمٔ٘ اا مً هال٘ ا.ا ج**.
ثانيًا :بيانات املبحوثني عينة الدراسة:
ادتسّل ضقه ٓ 1ئني عٔي٘ السضاغ٘ اؤساىٔ٘ مً الصهْض ّاإلىاذ
اليْ

العسز

اليػئ٘

شهْض

76

%92.7

أىاذ

6

%7.3

اإلمجالٕ

82

%100

مً خالل ادتسّل ضقه ٓ 1تهظ اآلةٕ:
 - 1إا عسز الصهْض مً الدطاز عٔيد٘ السضاغد٘  76أعالمٔداو إيػدئ٘ %92.7و لٔندا رداٛ
عسز اإلىاذ غث أعالمٔاج ل

و إيػئ٘ ٍّ .%7.3صِ اليتٔز٘ ةؿري أا قا٘ عسز اإلعالمٔداج

الٔنئددداج م اضىددد٘ إعدددسز اإلعالمدددٔني مدددً الدددصهْض***و ّه دددً اٌ ٓ دددٌْ زتدددال العند د
اإلعالمددٕ ا الددٔنً  -هْ ٔودد٘ ّمَيدد٘ ّمماضغدد٘  -متوددْحم ا لٝدد٘ الددصهْضو ّض ددا ٓعددْز
غئا شل أا بئٔع٘ العن و ّاودابط اليت ْٓارََا َمًْ هاضؽ مَي٘ اإلعالو.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

 - 2صطم الئاصخاٌ عا ٙالْقْل أا اهم عسز مم ً مً اوئضْحاج مً اإلىاذو
تٔد ٓ ٌْ عسزًٍ مت اضإًا م عسز اوئضْحني مً الصهْضو ل ً شل

مل ٓتض ;

إػئا ستسّزٓ٘ عسز اإلىاذ الاْاةٕ هاضغً مَي٘ اإلعالو ا ّغا ٜاإلعالو الٔنئ٘و
م اضى٘ إعسز الصهْضو لهاّا عً قعْإ٘ التْاق م اإلعالمٔاج مً اإلىاذ; هٌْ ا.تن
الٔنين زتتنعًا ستالظّاو لاه ٓتن ً الئاصخاٌ مً التْاق اوئاؾط معًَ هنا ٍْ متاح
انا م الصهْضو ل اٌ اليكٔا األهم مً ا غتناضاج غري اوػ رع٘ ٍٕ اغتناضاج
اإلىاذ; لأز ٚأا شل التواّج الْانظ ا ىتاٜس اوئضْحنيو ّةسىٕ ىػئ٘ اإلىاذ.
ثالثًا :الفئات العمرية لعينة الدراسة امليدانية:
ادتسّل ضقه ٓ 2ػت الوٝاج العنطٓ٘ لعٔي٘ السضاغ٘
العنط

العسز

اليػئ٘

ما إني 35- 25

42

%51.2

ما إني 45- 36

30

%36.6

ما إني 55- 46

8

%9.7

اهخط مً 55

2

%2.7

اإلمجالٕ

82

%100

مً خالل ادتسّل ضقه ٓ 2تهظ اآلةٕ:
 - 1اٌ العسز األعا ٙمً عٔي٘ السضاغد٘ ةد اّح اعنداضٍه مدا إدني  35 – 25عامًداو صٔدد
إاغث اليػدئ٘ % 51و ٓادَٔه اإلعالمٔدٌْ الدصًٓ ةد اّح اعنداضٍه مدا إدني  45 – 36إيػدئ٘ .%37
ّه ً اٌ ة ٌْ ٍصِ اليتاٜس بئٔعٔ٘ هٌْ اوطصاتاٌ ٍنا مً اٍده مطاصد العند ّالعطداٛ
ّاليؿاطو ّا غت طاض الْ ٔوٕ غالئًا.
 - 2اٌ العسز األق مً عٔي٘ السضاغ٘ ة اّح اعناضٍه اهخط  55عامًاو ّإيػئ٘ .%2.7
ّمل ٓ ددً مددً خٔدداضاج اغددتناضٗ ا غددتئٔاٌ الوٝدد٘ العنطٓدد٘ األق د مددً  25عامًددا; هْىَددا
مطصادد٘ زضاغدد٘ ّةَٔٝدد٘و ّ ٓتددْلط لَٔددا ا غددت طاض الددالظو وناضغدد٘ مَيدد٘ اإلعددالو هْ ٔودد٘
اغاغٔ٘.
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رابعًا :املؤهالت العلمية لعينة الدراسة:
ادتسّل ضقه ٓ 3ئني اوؤٍالج العانٔ٘ لعٔي٘ السضاغ٘
اوؤٍالج السضاغٔ٘

العسز

اليػئ٘

حاىْٓ٘ عام٘

6

%7.3

إ الْضْٓؽ

56

%68.3

مارػتري

12

%14.6

زهتْضاِ

8

%9.8

اإلمجالٕ

82

%100

مً خالل ادتسّل ٓتهظ اآلةٕ:
 - 1أٌ غدت٘ ّسػددني مئضْحًدداو ّٓؿد اٌْ ىػدئ٘  %68.3مددً عٔيدد٘ السضاغد٘و صاقدداٌْ
عا ٙمؤٍ إ الْضْٓؽ.
 - 2أٌ غت٘ مئضْحني ل

و ّٓؿد اٌْ ىػدئ٘  %7.3مدً عٔيد٘ السضاغد٘و صاقداٌْ عادٙ

مؤٍ حاىْٓ٘ عام٘.
ٍّصا ٓعين اٌ غالئٔ٘ عٔي٘ السضاغ٘ مً شّٖ ال واٛاج العانٔد٘ ا حتكدٔاَه السضاغدٕو
ّه ً ا عتناز عا ٙأراإاةَه; عي ٙاىَه قدازضٌّ عاد ٙاغدتٔعاب ّلَده قهدآا اإلضٍدابو
ّإالتالٕ التزاّب م ل طاج ا غتئاى٘.

خامسًا :الحالة االجتماعية لعينة الدراسة:
ادتسّل ضقه ٓ 4ئني اذتال٘ ا رتناعٔ٘ لعٔي٘ السضاغ٘
اذتال٘ ا رتناعٔ٘

العسز

اليػئ٘

اععب

14

%17

متعّش

64

%78

مطا

4

%5

اإلمجالٕ

82

%100

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

ْٓنظ ادتسّل اآلةٕ:
 - 1أٌ اضإعدددددد٘ ّغددددددتني مئضْحًدددددداو ّٓؿدددد د اٌْ ىػددددددئ٘  %78مددددددً عٔيدددددد٘ السضاغدددددد٘و
متعّردددٌْو ٍّدددصِ اليتٔزددد٘ ةتياغدددا مد د ىتددداٜس الوٝددد٘ العنطٓددد٘و ّه دددً اٌ ةؿدددري أا اٌ
عٔيددددد٘ السضاغددددد٘ ةعدددددٔـ اغدددددت طاضًا اغدددددطٓا ّعابؤددددداو ه دددددً اٌ ٓددددديع ؼ إؿددد د
أظتاإٕ عا ٙبئٔع٘ عناَا.
سادسًا :الدخل الشهري لعينة الدراسة:
ادتسّل ضقه ٓ 5ئني السخ الؿَطٖ لعٔي٘ السضاغ٘
السخ الؿَطٖ لعٔي٘ السضاغ٘

العسز

اليػئ٘

مً  60- 30الف ضٓال هين.

25

%30.5

مً  90- 61الف ضٓال هين.

19

% 23

مً  120- 91الف ضٓال هين.

13

%16

اهخط مً  120الف ضٓال هين.

25

%30.5

اإلمجالٕ

82

%100

مً خالل ادتسّل ٓتهظ اآلةٕ:
ّ - 1رددددْز ةودددداّج ا مػددددتْ ٚالددددسخ الؿددددَطٖ لعٔيدددد٘ السضاغدددد٘و صٔددددد أٌ حاددددد
العٔيددد٘ ل د د مدددً ٓتزددداّظ زخادددَه الؿدددَطٖ  120الدددف ضٓدددال هدددينو مدددا ٓعدددازل اضإد د مٝددد٘
 400زّ ض  -ؾَطٓا.
 - 2الخادددد اآلخدددط مدددً عٔيددد٘ السضاغددد٘ ٓعٓدددس زخادددَه الؿدددَطٖ عدددً  60الدددف ضٓدددال
هددددينو اٖ مددددا ٓعددددازل مددددٝيت  200زّ ض – ؾددددَطٓاٍّ .ددددصا اوئاددد متددددسٌ إاليػددددئ٘ ضةوددددا
اذتٔدددداٗ اوعٔؿددددٔ٘ ّاألّنددددا ا قتكددددازٓ٘و ّ ٓ وددددٕ لتغطٔدددد٘ اليو دددداج األغددددطٓ٘; ممددددا
ٓعين اٌ اإلعالمٔني ٓعاىٌْ نغْبّا مالٔ٘ ه ً اٌ ةؤحط غائٔا عا ٙازاَٜه اوَين.
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سابعًا :جهة عمل عينة الدراسة:
ادتسّل ضقه ٓ 6ئني رَ٘ عن عٔي٘ السضاغ٘
رَ٘ عن عٔي٘ السضاغ٘

العسز

اليػئ٘

ص ْمٕ

22

%26.8

اٍإ (خام)

50

% 61

شتتا

4

%4.9

عاب

6

%7.3

اإلمجالٕ

82

%100

مً خالل ادتسّل ٓتهظ اآلةٕ:
 - 1أٌ سػددددني مئضْحًدددداو ّٓؿدد د اٌْ ىػددددئ٘  %61مددددً عٔيدددد٘ السضاغدددد٘و ٓعناددددٌْ ا
ال طا األٍإ (ارتام).
 - 2أٌ احدددديني ّعؿددددطًٓ مئضْحًدددداو ّٓؿدددد اٌْ ىػددددئ٘  %26.8مددددً عٔيدددد٘ السضاغدددد٘و
ٓعناٌْ ا ال طا اذت ْمٕ.
ّةؿدددددري ٍددددددصِ اليتدددددداٜس أا اٌ غالئٔددددد٘ عٔيدددددد٘ السضاغدددددد٘ ةعنددددد ا ال طددددددا األٍاددددددٕ
ارتددددامو ّٓع ددددؼ شلدددد ظٓددددازٗ عددددسز اوؤغػدددداج اإلعالمٔدددد٘ ارتاقدددد٘ مددددً قدددددضف
ّقيدددْاج ةاوعْٓىٔددد٘ ّغريٍدددا مدددً الْغدددا ٜو غدددٔنا إعدددس حدددْضٗ 2011و لئعدددس اٌ هاىدددث
ؾدددددئُ غدددددٔططٗ ص ْمٔددددد٘ عاددددد ٙهالددددد٘ ّغدددددا ٜاإلعدددددالو قئدددد عددددداو 2011و ظاز عدددددسز
ال يدددْاج التاوعْٓىٔددد٘و ّعدددسز الكدددضف الْضقٔددد٘و ّاوْاقد د اإلل

ّىٔددد٘ ارتاقددد٘ .هندددا

ةؿددددددري اليتدددددداٜس أا نددددددعف اغددددددتٔعاب اوؤغػدددددداج اذت ْمٔدددددد٘ لإلعالمددددددٔني; ممددددددا
ٓهططٍه أا ا لتضاحم إاوؤغػاج ارتاق٘.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

ثامنًا :املؤسسات اإلعالمية التي تعمل بها عينة الدراسة:
ادتسّل ضقه ٓ 7ئني اوؤغػاج اإلعالمٔ٘ اليت ةعن إَا عٔي٘ السضاغ٘
اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اليت ةعن إَا عٔي٘ السضاغ٘

العسز

اليػئ٘

قضٔو٘

26

%32

ستط٘ أشاعٔ٘

3

%4

قياٗ ةاوعْٓىٔ٘

24

%29

9

%11

4

20

%24

اإلمجالٕ

82

%100

مْق أل
غري شل

ّىٕ

مً خالل ادتسّل ٓتهظ اآلةٕ:
 - 1أٌ غددت٘ ّعؿددطًٓ مئضْحًدداو ّٓؿ د اٌْ ىػددئ٘  %32مددً عٔيدد٘ السضاغدد٘و ٓعناددٌْ ا
قضف ّضقٔ٘.
 - 2أٌ اضإعدد٘ ّعؿددطًٓ مئضْحًدداو ّٓؿد اٌْ ىػددئ٘  %29مددً عٔيدد٘ السضاغدد٘و ٓعناددٌْ ا
قيْاج ةاوعْٓىٔ٘.
 - 3إ ٔ٘ الطاز العٔي٘ ٓؿ اٌْ ةػع٘ ّعؿطًٓ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %35مً عٔي٘
السضاغ٘و مْظعٌْ عا ٙرَاج اخط.ٚ
ّةؿدددري اليتٔزددد٘ أا اٌ الكدددضال٘ ا الدددٔنً ةدددعال الْغدددٔا٘ األهخدددط اغدددتٔعاإًا لعند د
اإلعالمددٔنيو صٔددد ةددئني اليتدداٜس اٌ مَدًْ ٓعناددٌْ ا الكددضال٘ ٓتزدداّظٌّ حاددد الددطاز العٔيدد٘و
ٓاددَٔه العدداماٌْ ا ال يددْاج التاوعْٓىٔدد٘و ا صددني مددً ٓعناددٌْ ا اوْاق د اإلل
ل

ّىٔدد٘ %11

مً عٔي٘ السضاغ٘و ّه ً اٌ ٓ ٌْ مً اٍه األغئاب اليت ازج أا شلد ٍدْ اعتنداز

ادتنَددْض الددٔنين إؿ د

ضٜددٔؼ عاددّ ٙغددا ٜاإلعددالو الت أسٓدد٘; ىظ دطًا لهددعف اغددتدساو

الت ئدداج اذتسٓخدد٘و ّستسّزٓدد٘ ةْارددس خسمدد٘ اإلى ىددث ا اويدداب الٔنئدد٘و ّقادد٘ امددتالأ
األرَعٗ اذتسٓخ٘ اليت ةسعه ةكوُّظ اوْاق اإلل

ّىٔ٘و ّغئا شل ٓطر أا ةسىٕ مػدتْٚ

السخ و ّةسٍْض اذتال٘ ا قتكازٓ٘ العام٘ لانْابً الٔنين.
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تاسعًا :االنتماء الحزبي والسياسي لعينة الدراسة:
ادتسّل ضقه ٓ 8ئني ا ىتنا ٛاذتعإٕ ّالػٔاغٕ لعٔي٘ السضاغ٘
ا ىتنا ٛاذتعإٕ لعٔي٘ السضاغ٘

العسز

اليػئ٘

صعإٕ (ٓيتنٕ أا صعب غٔاغٕ)

31

%36.8

51

% 63.2

82

%100

مػت
اإلمجالٕ

ةيتنٕ أا

مً خالل ادتسّل ٓتهظ اٌ الغالئٔ٘ العظن ٙمً الطاز عٔي٘ السضاغ٘

اصعاب ّةيظٔناج غٔاغٔ٘و ّاىَا مػت ا٘ ا ةْرَاةَا الو طٓ٘ ّاألٓسلْرٔ٘; ٍّصا ه ً
اٌ ٓكا ا قاحل ىتاٜس السضاغ٘ اؤساىٔ٘.
اوعاْماج األغاغٔ٘ عً التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ ل هآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط عٔي٘ السضاغ٘
اوعاْماج األغاغٔ٘ عً التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ ل هآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني
مْال

و

الو طٗ

1

ةعسم قهآا اإلضٍاب مً اّلْٓاج التغطٔ٘

اّال

أا صس ما

العسز

اليػئ٘

العسز

اليػئ٘

العسز

اليػئ٘













اإلعالمٔ٘ لإلعالمٕ الٔنين.

2

ٓاتعو اإلعالمٕ الٔنين إاوْنْعٔ٘ ا













ةغطٔتُ ل هآا اإلضٍاب.

3

اإلعالمٕ الٔنين ٓي

اذت ٔ ٘ هنا ٍٕ













إتزطمز.

4

ةكئف قهآا اإلضٍاب خته

هاٍاج













ّقياعاج اإلعالمٕ الؿدكٔ٘.

5

قهآا اإلضٍاب متو عأَا لس ٚهال٘













اإلعالمٔني الٔنئني.

6

ةْرس قهآا ٓكوَا إعس اإلعالمٔني













إاإلضٍابو ّ اعتمٍا هصل .

7

ٓػاٍه اإلعالمٕ ا ةؿُْٓ اذت اٜ
ّ ٓكف الْاق هنا ٍْ.













معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

اوعاْماج األغاغٔ٘ عً التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ ل هآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني
مْال

و

الو طٗ

8

لس ٚاإلعالمٔني ستسزاج ٓاتعمٌْ إَا

اّال

أا صس ما

العسز

اليػئ٘

العسز

اليػئ٘

العسز

اليػئ٘













خالل ةغطٔتَه لا هآا اإلضٍاإٔ٘.
9

َٓته

اإلعالمٕ

الٔنين

إ هآا













اإلضٍاب; هْىَا ةتػه إاإلحاضٗو ّلوث
ا ىتئاِ.
10

ْٓرس ةئآً ا ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني













صْل ال هآا اإلضٍاإٔ٘.
11

ٓتأحط اإلعالمٕ الٔنين إػٔاغ٘













اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اليت ٓيتنٕ ألَٔا.
12

ٓتأحط اإلعالمٕ الٔنين إتغطٔتُ













لا هآا اإلضٍاإٔ٘و تػا اهاٍُ
الو طٖ.
13

ٓتأحط اإلعالمٕ الٔنين إتكئف













اإلعالو السّلٕ ل هآا اإلضٍاب.
14

ه ً اٌ ٓ ٌْ اإلعالمٕ رعًٛا













مَنًا ّم ناّا ّستػْإًا ألٓ٘ عنأ٘
أضٍاإٔ٘.
15

عتطم اإلضٍاإٕ عا ٙالتْاق م













اإلعالمٕ ليؿط ال اضِو ّةيؤص
عنأاةُ.
16

ةػاٍه ّغا ٜاإلعالو ا ا ىتؿاض













الْاغ لعنأاج ادتناعاج اإلضٍاإٔ٘و
ّة ػا عنأاةَه ؾَطٗ ّاغع٘و
ّةْلِّط اه لطقًا ّممٔعاج مالٜن٘.

حتأ األضقاو ّاوعاْماج األغاغٔ٘ الْاضزٗ ا ادتسّل الػاإ .
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اّلّا :قهآا اإلضٍاب ّالتغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ لإلعالمٕ الٔنين:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1أٌ اضإع٘ ّحالحني مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %41.5مً عٔي٘ السضاغ٘و اهسّا اٌ
قهآا اإلضٍاب ةعسم مً اّلْٓاج التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ لإلعالمٕ الٔنين.
 - 2أٌ اضإعني مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %48.8مً عٔي٘ السضاغ٘و مْال ٌْ أا صس ما
عا ٙاٌ قهآا اإلضٍاب ةعسم مً اّلْٓاج التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ لإلعالمٕ الٔنين.
 - 3لٔنا مثاىٔ٘ مئضْحنيو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %9.8مً عٔي٘ السضاغ٘و

ْٓال ٌْ عاٙ

اٌ قهآا اإلضٍاب ةعسم مً اّلْٓاج التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ لإلعالمٕ الٔنين.
ٍّصا ٓعين اٌ قهآا اإلضٍاب حتظ ٙإتغطٔ٘ ّاغع٘ عا ٙالػاص٘ العاؤ٘و ّةأحطج إَا
هال٘ لٝاج ا.تن و ّةعاىٕ ميَا السّل العطإٔ٘ إؿ

عاوو ّالٔنً عاّ ٙرُ ارتكْم.

ّقاضج اصساذ اإلضٍاب مخاض اٍتناو ادتنَْض; ما رعاَا مً اّلْٓاج التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘
لإلعالمٕ الٔنينو هنا ةؤهس عا ٙشل اليػئ٘ العالٔ٘ مً عٔي٘ السضاغ٘.
حاىًٔا :التعاو اإلعالمٕ الٔنين إاوْنْعٔ٘ ا ةغطٔتُ ل هآا اإلضٍاب:

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1أٌ اضإع٘ عؿط مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %17.1مً عٔي٘ السضاغ٘و اهسّا اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓاتعو إاوْنْعٔ٘ ا ةغطٔتُ ل هآا اإلضٍاب.
 - 2أٌ اضإع٘ ّاضإعني مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %53.7مً عٔي٘ السضاغ٘و مْال ٌْ أا
صس ما عا ٙاٌ اإلعالمٕ الٔنين ٓاتعو إاوْنْعٔ٘ ا ةغطٔتُ ل هآا اإلضٍاب.
 - 3لٔنا ٓط ٚاضإع٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %29.3مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓاتعو إاوْنْعٔ٘ ا ةغطٔتُ ل هآا اإلضٍاب.
ّٓظَط مً خالل ىتاٜس التضأ اٌ اهخط مً ىكف العٔي٘ ٓاتعمٌْ أا صس ما
إاوْنْعٔ٘ ا التغطٔ٘ ل هآا اإلضٍابو لٔنا حاد عٔي٘ السضاغ٘ ْٓال ٌْ عا ٙشل
ٍّصِ اليتٔز٘ ةؿري أا اٌ ا لتعاو إاوْنْعٔ٘ مً اٍه الؿطّط اوَئ٘ َوًْ هاضؽ
اإلعالوو ّإسّىَا ٓو س اإلعالمٕ اوكساقٔ٘ ّال ئْلو لَٕ مم ي٘ ّنطّضٓ٘ لإلعالمٕو
ّلْ هاٌ غري ستآس; هٌْ اوْنْعٔ٘ او كْز إَا ٍيا غري اذتٔازٓ٘و اليت احئتث
السضاغاج ةعصمض التعامَا غالئًاو هنا ا زضاغ٘ لائاصد (ٍاؾه )2016 :إعيْاٌ( :اذتٔازٓ٘
ا اإلعالو)و ّاليت ةطاإ ث معَا ٍصِ اليتٔز٘و ّلَٔا إٔاٌ الوطحم إني اذتٔازٓ٘ ّاإلعالو.
حالخًا :اإلعالمٕ الٔنين ٓي

اذت ٔ ٘ هنا ٍٕ إتزطمز:

ةؿري ىتاٜس ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1ىو ٙمثاىٔ٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %46.3مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓي

اذت ٔ ٘ هنا ٍٕ إتزطز.

 - 2اراب حالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %36.6مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ اإلعالمٕ
الٔنين ٓي

اذت ٔ ٘ هنا ٍٕ إتزطز أا صس ما.
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 - 3ا صني ٓط ٚاضإع٘ عؿط مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %17.1مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓي

اذت ٔ ٘ هنا ٍٕ إتزطز.

ّٓتهظ ة اضب ىتاٜس ٍصِ الو طٗ م الو طٗ الػاإ ٘و ّةؤهس ما غئ و لاوْنْعٔ٘ ا
الي

ةػتاعو التزطز ا ى

اذت ٔ ٘.
هاٍاج ّقياعاج اإلعالمٕ الؿدكٔ٘:

ضاإعًا :ةكئف قهآا اإلضٍاب خته

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
ّ - 1ال احياٌ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %26.8مً عٔي٘ السضاغ٘و عا ٙاٌ
ةكئف قهآا اإلضٍاب غته

هاٍاج ّقياعاج اإلعالمٕ الؿدكٔ٘.

 - 2اهس اضإعٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %48.8مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ ةكئف
قهآا اإلضٍاب غته

هاٍاج ّقياعاج اإلعالمٕ الؿدكٔ٘ أا صس ما.

 - 3ا صني مل ْٓال عؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %24.4مً عٔي٘ السضاغ٘و
عا ٙاٌ ةكئف قهآا اإلضٍاب غته

هاٍاج ّقياعاج اإلعالمٕ الؿدكٔ٘.

ٍّصِ اليتٔز٘ ةؿري أا اٌ اهخط مً ىكف عٔي٘ السضاغ٘ ةؤهس اٌ ا هاٍاج
ّال ياعاج الؿدكٔ٘ ةؤحط أا صس ما عا ٙاإلعالمٕ الٔنين لٔنا غتل ةكئف قهآا
اإلضٍابو ٍّصِ مً اإطظ التضسٓاج اليت ةْارُ اوْنْعٔ٘ ّالتزطزو ٍّصا ٓؤهس ما
ةْقاث ألُٔ زضاغاج غاإ ٘ مً اٌ اوْنْعٔ٘ عا ٙأبالقَا غري مم ي٘; ألغئاب عسٓسٗو
اٍنَا :ا هاٍاج الصاةٔ٘و ّال ياعاج الؿدكٔ٘ لإلعالمٕ.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

خامػًا :قهآا اإلضٍاب متو عأَا لس ٚهال٘ اإلعالمٔني الٔنئني:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1اراب احياٌ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %26.8مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ
قهآا اإلضٍاب متو عأَا لس ٚهال٘ اإلعالمٔني الٔنئني.
 - 2لٔنا ٓط ٚغت٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %31.7مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ
قهآا اإلضٍاب متو عأَا لس ٚهال٘ اإلعالمٔني الٔنئني أا صس ما.
 - 3ضلس اضإع٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %41.5مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
قهآا اإلضٍاب متو عأَا لس ٚهال٘ اإلعالمٔني الٔنئني.
اإلؾ الٔ٘ الْانض٘ ا ةواّج ءضا ٛعٔي٘ السضاغ٘ صْل قهآا اإلضٍاب ةعْز أا
ارتالال ا ةوػري موَْو اإلضٍابو ّه ً اٌ ٓ ٌْ غئا شل ارتالال التن ؽ خاف
بطال نس بطال ءخطو لعا ٙغئٔ اوخال :ا اذتال٘ الٔنئ٘ اذتالٔ٘و ْٓرس بطلاٌ; ه
بطال ٓتَه اآلخط إاإلضٍابو ّٓط ٚىوػُ إطًٓٝاو ّٓظَط شل إْنْح مً خالل متاإع٘ ّغاٜ
أعالو الططلنيو ّم شل ةْرس قهآا أضٍاإٔ٘ عام٘ ٓتو عأَا اإلعالمٌْٔ أا صس ما.
غازغًا :ةْرس قهآا ٓكوَا اإلعالمٌْٔ الٔنئٌْ إاإلضٍاب:
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ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1أٌ مثاىٔ٘ ّعؿطًٓ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %34.1مً عٔي٘ السضاغ٘و ٓطٌّ إأىُ
ةْرس قهآا ٓكوَا إعس اإلعالمٔني إاإلضٍابو ّ اعتمٍا هصل .
 - 2لٔنا ٓط ٚاحياٌ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %39.0مً عٔي٘ السضاغ٘و إأىُ
ةْرس قهآا ٓكوَا إعس اإلعالمٔني إاإلضٍابو ّ اعتمٍا هصل أا صس ما.
 - 3ا صني ٓط ٚاحياٌ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %26.8مً عٔي٘ السضاغ٘و
إأىُ ةْرس قهآا ٓكوَا إعس اإلعالمٔني إاإلضٍابو ّ اعتمٍا هصل .
ةؤهس ٍصِ اليتاٜس ما ّضز ا الو طٗ الػاإ ٘ مً خالال ا ّقف ّة ٔٔه اإلعالمٔني
الٔنئني لإلضٍاب.
غاإعًآ :ػاٍه اإلعالمٕ ا ةؿُْٓ اذت ا: ٜ

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
ٓ - 1ط ٚغت٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %31.7مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓػاٍه ا ةؿُْٓ اذت ا ٜو ّ ٓكف الْاق هنا ٍْ.
 - 2لٔنا ٓط ٚغت٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %43.9مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓػاٍه ا ةؿُْٓ اذت ا ٜو ّ ٓكف الْاق هنا ٍْ أا صس ما.
 - 3ا صني ىو ٙعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  24.4مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓػاٍه ا ةؿُْٓ اذت ا ٜو ّ ٓكف الْاق هنا ٍْ.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

عيسما ة ٌْ ٍياأ قهٔ٘ أضٍاإٔ٘ ةطة ئَا مجاع٘ اّ رَ٘ إصاةَاو حه ٓظَط اإلعالمٕ
ٓمض ااو ّٓهعَا ا الػٔاحم الطئٔعٕ خاضش زاٜطٗ اإلضٍاب; لؤىُ إصل ٓػاٍه ا ةؿُْٓ
اذت ا ٜو ّ ٓكف الْاق هنا ٍْو ٍّْ ما ٓتو عأُ أا صس ما الطاز عٔي٘ السضاغ٘.
حاميًا :لس ٚاإلعالمٔني ستسزاج ٓاتعمٌْ إَا:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
ٓ - 1ؤهس غت٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %31.7مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ لسٚ
اإلعالمٔني ستسزاج ٓاتعمٌْ إَا خالل ةغطٔتَه لا هآا اإلضٍاإٔ٘.
 - 2اراب مثاىٔ٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %46.3مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ لسٚ
اإلعالمٔني ستسزاج ٓاتعمٌْ إَا خالل ةغطٔتَه لا هآا اإلضٍاإٔ٘ أا صس ما.
 - 3ضلس غت٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %31.7مً عٔي٘ السضاغ٘و ل طٗ
اٌ ٓ ٌْ لس ٚاإلعالمٔني ستسزاج ٓاتعمٌْ إَا خالل ةغطٔتَه لا هآا اإلضٍاإٔ٘.
ٍّصا ٓؿري أا اٌ اهخط مً ىكف عٔي٘ السضاغ٘ ٓطٌّ اٌ اإلعالمٔني الٔنئني لسَٓه
ستسزاج ٓاتعمٌْ إَا خالل ةغطٔتَه لا هآا اإلضٍاإٔ٘.
ةاغعًآَ :ته اإلعالمٕ الٔنين إ هآا اإلضٍاب:
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ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1اهس احياٌ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %26.8مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين َٓته إ هآا اإلضٍاب; هْىَا ةتػه إاإلحاضٗ ّلوث ا ىتئاِ.
 - 2اؾاض غت٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %43.9مً عٔي٘ السضاغ٘و أا اٌ
اإلعالمٕ الٔنين َٓته إ هآا اإلضٍاب; هْىَا ةتػه إاإلحاضٗ ّلوث ا ىتئاِ أا صس ما.
 - 3ىو ٙاضإع٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %29.3مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ ٓ ٌْ
اإلعالمٕ الٔنين َٓته إ هآا اإلضٍاب; هْىَا ةتػه إاإلحاضٗ ّلوث ا ىتئاِ.
ةعسم قهآا اإلضٍاب اهخط أحاضّٗ ّلوتًا لالىتئاِو ّاهخط متاإع٘ مً رَ٘ ادتنَْض; لصل
ةيال اليكٔا األهم مً اٍتناو اإلعالمٔني .لْغا ٜاإلعالو اذت ْمٔ٘ ةَته إ هآا
اإلضٍاب; هْىَا قهآا ختلم األمً ال ْمٕ لائاس; اما ّغا ٜاإلعالو األٍأ٘و لوهاّا عً
صطقَا عا ٙاوػاٍن٘ ا حت ٔ األمً مً خالل ا ٍتناو إتغطٔ٘ قهآا اإلضٍاب; لؤىَا
ةتطا أا متاإع٘ مجَْض اهخط مً اوتاإعني الصًٓ ةخريٍه ّةاوث اىتئاٍَه قهآا اإلضٍابو
ٍّْ ما ّال ث عأُ أا صس ما اليػئ٘ ال م ٚمً العٔي٘.
عاؾطًآْ :رس ةئآً ا ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني صْل قهآا اإلضٍاب:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
ٓ - 1ط ٚمثاىٔ٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %34.1مً عٔي٘ السضاغ٘و ّرْز
ةئآً ا ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني صْل ال هآا اإلضٍاإٔ٘.
 - 2لٔنا ٓط ٚغت٘ ّاضإعٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %56.1مً عٔي٘ السضاغ٘و ّرْز
ةئآً ا ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني صْل ال هآا اإلضٍاإٔ٘ أا صس ما.
 - 3ا صني ىو ٙمثاىٔ٘ مئضْحنيو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %9.8مً عٔي٘ السضاغ٘و ّرْز
ةئآً ا ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني صْل ال هآا اإلضٍاإٔ٘.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

ٍّصا ٓعين اٌ اهخط مً ىكف عٔي٘ السضاغ٘ ةط ٚاىُ

ْٓرس ةئآً ا ّرَ٘ ىظط

اإلعالمٔني صْل ال هآا اإلضٍاإٔ٘و ٍّصا ٓؤهس الطلس العاو لإلضٍاب آا هاٌ ؾ اُُ
ّمكسضِو ّل ً التئآً عتسذ اصٔاىًا صْل ةكئف إعس ال هآاو هنا اؾاضج ألُٔ
ىتاٜس ل طاج غاإ ٘ مً السضاغ٘.
صازٖ عؿط :ةأحمط اإلعالمٕ الٔنين إػٔاغ٘ اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1اهس اضإع٘ ّسػٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %65.9مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓتأحط إػٔاغ٘ اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اليت ٓيتنٕ ألَٔا.
 - 2اؾاض غت٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %31.7مً عٔي٘ السضاغ٘و أا اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓتأحط إػٔاغ٘ اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اليت ٓيتنٕ ألَٔا أا صس ما.
 - 3ىوٕ مئضْحاٌو ّٓؿ الٌ ىػئ٘  %2.4مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ ٓتأحط اإلعالمٕ
الٔنين إػٔاغ٘ اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اليت ٓيتنٕ ألَٔا.
ّةؤهس ٍصِ اليتٔز٘ اٌ غٔاغ٘ اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اصس اٍه العْام الهاغط٘ ّاوؤحطٗ
عا ٙازاّ ٛمماضغ٘ اإلعالمٕ الصٖ ٓيتنٕ ألَٔاو ٍّٕ ص ٔ ٘ ٓ از اٌ ٓ ٌْ ضاٖ العٔي٘
صْاا أمجاعًا .لاإلعالمٕ ٍْ الاػاٌ الياب لانؤغػ٘ ّغٔاغاةَاو ّةياّل قهآا اإلضٍاب
ّل ما ةطاِ ٍٕ ٍْ; لصل ٓظَط إعس اإلعالمٔني لٔ ْل :نقياعاةٕ ّءضا ٍٕ ٕٜما اهتئُ
ا قوضاةٕ الؿدكٔ٘ عا ٙمْاق التْاق ا رتناعٕ

ما اقْلُ ا عنإنو ٍّصِ ّأٌ

هاىث ا الغالا ةتػ م غٔاغ٘ اوؤغػ٘ اليت ٓعن إَاو أ اىُ اع اال إأىُ ٓتأحط
إاوؤغػ٘و ّغري قازض عا ٙهاّظٍا عا ٙاألق عيس الظَْض مً خالل ّغاٜاَا.
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حاىٕ عؿطٓ :تأحط اإلعالمٕ إتغطٔتُ لا هآا اإلضٍاإٔ٘:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
ٓ - 1ط ٚمثاىٔ٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %46.3مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓتأحط إتغطٔتُ لا هآا اإلضٍاإٔ٘ صػا اهاٍُ الو طٖ.
 - 2اؾاض اضإعٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %48.8مً عٔي٘ السضاغ٘و أا اٌ اإلعالمٕ
الٔنين ٓتأحط إتغطٔتُ لا هآا اإلضٍاإٔ٘ صػا اهاٍُ الو طٖ أا صس ما.
 - 3ا صني ىو ٙاضإع٘ مئضْحنيو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %4.5مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ ٓتأحط
اإلعالمٕ الٔنين إتغطٔتُ لا هآا اإلضٍاإٔ٘ صػا اهاٍُ الو طٖ.
ٍّصا ٓعين اٌ معظه الطاز عٔي٘ السضاغ٘ ٓؤهسٌّ اىُ مً اقْ ٚالعْام اوؤحطٗ عاٙ
اإلعالمٕ عيس ةغطٔتُ لا هآا اإلضٍاإٔ٘ اهاٍُ الو طٖ ّخاؤتُ األٓسْٓلْرٔ٘و إ ةؤحط
صت ٙعا ٙاختٔاض اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اليت ٓعن إَا ما مل ٓهطط لغريٍا.
حالد عؿطٓ :تأحط اإلعالمٕ إتكئف اإلعالو السّلٕ ل هآا اإلضٍاب:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1اراب حالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %36.6مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ اإلعالمٕ
الٔنين ٓتأحط إتكئف اإلعالو السّلٕ ل هآا اإلضٍاب.
 - 2اهس احياٌ ّاضإعٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %51.2مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓتأحط إتكئف اإلعالو السّلٕ ل هآا اإلضٍاب.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

 - 3لٔنا ٓط ٚعؿطٗ مئضْحنيو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %12.2مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓتأحط إتكئف اإلعالو السّلٕ ل هآا اإلضٍاب.
ٍّصا ٓعين اٌ اهخط مً ىكف عٔي٘ السضاغ٘ ٓؤهسٌّ أا صس ما اٌ اإلعالمٕ الٔنين
ٓتأحط إتكئف اإلعالو السّلٕ ل هآا اإلضٍابو لالٔنً هغريٍا مً زّل العامل الخالد
ةتأحط ّةاتعو ا إعس اذتا ج إػٔاغاج السّل اوتيوصٗو اليت ةتض ه ا ال طاضاج
السّلٔ٘و ّٓيػضا شل

عا ٙاوؤغػاج اإلعالمٔ٘ ّالعاماني لَٔاو لال ه ً هاّظٍا

غالئًا.
ضاإ عؿط :ه ً اٌ ٓ ٌْ اإلعالمٕ رعًٛا مَنًا ّم ناّا لاعنأاج اإلضٍاإٔ٘:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1اؾاض احياٌ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %26.8مً عٔي٘ السضاغ٘و أا اىُ
ه ً اٌ ٓ ٌْ اإلعالمٕ رعًٛا مَنًا ّم ناّا ّستػْإًا ألٓ٘ عنأ٘ أضٍاإٔ٘.
 - 2اهس اضإعٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %48.8مً عٔي٘ السضاغ٘و اىُ ه ً اٌ
ٓ ٌْ اإلعالمٕ رعًٛا مَنًا ّم ناّا ّستػْإًا ألٓ٘ عنأ٘ أضٍاإٔ٘ أا صس ما.
 - 3ىوٕ عؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %24.4مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ ٓ ٌْ
اإلعالمٕ رعًٛا مَنًا ّم ناّا ّستػْإًا ألٓ٘ عنأ٘ أضٍاإٔ٘.
معظدده الددطاز عٔيدد٘ السضاغدد٘ ْٓال ددٌْ أا صددس مددا عادد ٙاٌ ٓ ددٌْ اإلعالمددٕ رددعًٛا مَنًددا
ّم ناّا ّستػْإًا ألٓ٘ عنأ٘ أضٍاإٔد٘و ٍّدْ مدا اؾداضج ألٔدُ إعدس السضاغداج ّاودتكدنيو
ّغئ ث اإلؾاضٗ ألُٔ ا اإلباض اليظطٖو ّلػطّا شل إأٌ اٖ عنأ٘ أضٍاإٔ٘ َٓسال ميوصٍّا
لتض ٔ اٍساال عسٓسٗو مً اإطظٍا :ىؿط الطعا ّارتْال ا ىوْؽ الدطاز ا.تند و لٔض د
اإلعالو شل ااسال مً خالل ةغطٔتُ اإلعالمٔ٘و ّٓػا الهْ ٛعا ٙاذتسذ العئف; لدصل
اقئظ اإلعالو متَنًا إؿدطاهتُ مد اإلضٍداإٔني ا عنأداةَه; هدٌْ ّغداٜاُ اودتاود٘ ةتضدْل
أا ازاٗ ةػْٓ ٔ٘ لإلضٍاإٔنيو هنا اؾاض أا شل (السلٔنٕو 2010و م.)244
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خامؼ عؿط :عتطم اإلضٍاإٕ عا ٙالتْاق م اإلعالمٕ:

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
ٓ - 1ط ٚمثاىٔ٘ عؿط مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %22.0مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ اإلضٍاإٕ
عتطم عا ٙالتْاق م اإلعالمٕ ليؿط ال اضِ ّةيؤص عنأاةُ.
ّ - 2ال احياٌ ّاضإعٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %51.2مً عٔي٘ السضاغ٘و عا ٙاٌ
اإلضٍاإٕ عتطم عا ٙالتْاق م اإلعالمٕ ليؿط ال اضِ ّةيؤص عنأاةُ أا صس ما.
 - 3ىو ٙاحياٌ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %26.8مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
عتطم اإلضٍاإٕ عا ٙالتْاق م اإلعالمٕ ليؿط ال اضِ ّةيؤص عنأاةُ.
ٍّددصِ الو ددطٗ ةؤهددس ّةتطدداإ ىتٔزتَددا م د الو ددطٗ الػدداإ ٘و لاإلضٍدداإٕ صددطٓل عاددٙ
التْاق مد اإلعالمدٕ ل دٕ عت د اٍسالدُ ّٓيؿدط ال داضِو ّٓؤهدس شلد مدا شٍدا ألٔدُ
(السلٔنٕو 2010و م)200و صٔد ٓط ٚاٌ اإلضٍاإٔني ٓتطْعدٌْ إا ةكدال إْغدا ٜاإلعدالو
( الال ا.طمني العازٓني)و ّٓاضدٌْ هدخريًا ا عدطن ال داضٍه ّاىؿدطتَه الديت ؾدَسج
اةػدداعًا هددئريًا ا الػدديْاج األخددريٗ; ٍّددْ ٓؤهددس ّ -لددْ إططٓ دد٘ غددري مئاؾددطٗ  -التَندد٘
الػاإ ٘ لإلعالو إأىُ ؾطٓ لإلضٍاإٔني.
غازؽ عؿط :ةػاٍه ّغا ٜاإلعالو ا ا ىتؿاض الْاغ لاعنأاج اإلضٍاإٔ٘:

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

ةؿري إٔاىاج ادتسّل الػاإ أا اآلةٕ:
 - 1اراب اضإع٘ ّعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %29.3مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ
ّغا ٜاإلعالو ةػاٍه ا ا ىتؿاض الْاغ لعنأاج ادتناعاج اإلضٍاإٔ٘و ّة ػا
عنأاةَه ؾَطٗ ّاغع٘و ّةصْلِّط اه لطقًا ّممٔعاج مالٜن٘.
 - 2اهس مثاىٔ٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %46.3مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
ّغا ٜاإلعالو ةػاٍه ا ا ىتؿاض الْاغ لعنأاج ادتناعاج اإلضٍاإٔ٘و ّة ػا
عنأاةَه ؾَطٗ ّاغع٘و ّةصْلِّط اه لطقًا ّممٔعاج مالٜن٘.
 - 3ىو ٙعؿطٌّ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %24.4مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ ةػاٍه
ّغا ٜاإلعالو ا ا ىتؿاض الْاغ لعنأاج ادتناعاج اإلضٍاإٔ٘و ّة ػا عنأاةَه ؾَطٗ
ّاغع٘و ّةصْلِّط اه لطقًا ّممٔعاج مالٜن٘.
ٍّصا ٓعين ةطاإ ءضا ٛالطاز عٔي٘ السضاغ٘ م الو طةني الػاإ تني صْل مػاٍن٘ ّغاٜ
اإلعالو ا ا ىتؿاض الْاغ لعنأاج ادتناعاج اإلضٍاإٍّٔ٘ .ياأ العسٓس مً العنأاج
اإلضٍاإٔ٘ ةظ ستسّزٗ التأحريو

ةتزاّظ اإلباضًٓ العمين ّادتغطاا ااو أا اٌ ةتياّاا

ّغا  ٜاإلعالوو ّةصوطز اا مػاص٘ مً ارتم ّالتضأ ّالي

اذتٕو لتتعس ٚالعماٌ

ّاو اٌ.
غاإ عؿطّ :رَ٘ ىظط اإلعالمٔني ا األصساذ اليت ةعٔؿَا الٔنًو ٍياأ اةَاماج
ناضغ٘ اإلضٍابو صٔد صسزج العٔي٘ عسزًا مً األغئاب ّالتْقٔواج اليت ٓ نً لَٔا
اإلضٍابو اإطظٍا:
 الػٔاغ٘ السّلٔ٘ الساعن٘ لإلضٍاب. غٔاغاج اذت ْماج اوتزاٍا٘ لسّال اإلضٍاب; هادتَ و ّالو ط. الوَه اوغاْط لاتسًٓو ّالغاْ ا السًٓ. اإلعالو الصٖ غاٍه ا الت ئري ّال ّٓس لتا ادتناعاج اإلضٍاإٔ٘. اغتدساو األبطاال الػٔاغٔ٘ اوتكاضع٘ اا مً ار ةيؤص شتططاج خاق٘ إَا. التططمال السٓين  -الو طٖ  -األٓسْٓلْرٕ  -ا رتناعٕو ّالصٖ حتناُ إعسالتٔاضاج ّالتْرَاجو ّمً خالل اغالٔا ّّغا ٜةغصَٓا ابطاال ستسزٗ.
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حامً عؿط :او صاج اوَئ٘ اليت ه ً اٌ هع اإلعالمٕ متْاظىًا ا ةغطٔتُ لا هآا
اإلضٍاإٔ٘ مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني:
 ا لتعاو إاذتٔازٓ٘ ّالتزطز ّاوْنْعٔ٘. اغت اللٔ٘ اوؤغػاج اإلعالمٔ٘. التسضٓا ّالتأٍٔ اوػتنط لإلعالمٔني. اذتنآ٘ األمئ٘ مً قئ السّل٘ لانؤغػاج اإلعالمٔ٘ ّاإلعالمٔني. -اغتؿعاض اوػؤّلٔ٘ الْبئ٘ ّاألخالقٔ٘ ا التعام م ال هآا ّالعنأاج اإلضٍاإٔ٘.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

استنتاجات الدراسة وتوصياتها:
ةْقاث السضاغ٘ ا راىئَٔا اليظطٖ ّالعنإ أا مجا٘ مً اليتاٜس العانٔ٘ اليت حت
اٍسالَاو ّّضزج ا حيآاٍا العسٓس ميَاو ّمً اٍنَا:
االستنتاجات:
 - 1ةعسم قهآا اإلضٍاب مً اّلْٓاج التغطٔ٘ اإلعالمٔ٘ لإلعالمٕ الٔنينو ّإيػئ٘
عالٔ٘ هاّظج  %50مً ءضا ٛالطاز عٔي٘ السضاغ٘و ٍّصا اىع اؽف لاتأحرياج
الْاغع٘ لظاٍطٗ اإلضٍاب عا ٙالػاصتني السّلٔ٘ ّالعطإٔ٘.
 - 2اهس معظه اوئضْحنيو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %53.7مً الطاز عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓاتعو إاوْنْعٔ٘ ا ةغطٔتُ ل هآا اإلضٍاب; لٔنا اٌ حاد
اوئضْحني ْٓال ٌْ عاٍ ٙصا الطاٖ.
 - 3ىو ٙمثاىٔ٘ ّحالحٌْ مئضْحًاو ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %46.3مً عٔي٘ السضاغ٘و اٌ
اإلعالمٕ الٔنين ٓي

اذت ٔ ٘ هنا ٍٕ إتزطز; لٔنا اراب حالحٌْ مئضْحًاو

ّٓؿ اٌْ ىػئ٘  %36.6مً عٔي٘ السضاغ٘و إأٌ اإلعالمٕ الٔنين ٓي

اذت ٔ ٘

هنا ٍٕ إتزطمز أا صس ما.
 - 4اهس معظه الطاز عٔي٘ السضاغ٘و ّٓؿ اٌْ ىػئ٘ %75.6و اٌ ةكئف قهآا
اإلضٍاب خته

هاٍاج ّقياعاج اإلعالمٕ الؿدكٔ٘و ٍّصِ اليتٔز٘ ةؿري أا

اٌ ا هاٍاج ّال ياعاج الؿدكٔ٘ ةؤحط أا صس ما عا ٙاإلعالمٕ الٔنين لٔنا
غتل ةكئف قهآا اإلضٍابو ٍّصِ مً اإطظ التضسٓاج اليت ةْارُ اوْنْعٔ٘
ّالتزطزو ٍّصا ٓؤهس اٌ اوْنْعٔ٘ عا ٙأبالقَا غري مم ي٘; ألغئاب عسٓسٗو
اٍنَا :ا هاٍاج الصاةٔ٘و ّال ياعاج الؿدكٔ٘ لإلعالمٕ.
ٍ - 5ياأ ةئآً ّانظ ا ءضا ٛعٔي٘ السضاغ٘ صْل قهآا اإلضٍابو ّٓعْز شل أا
عسو ّرْز اةواحم عا ٙحتسٓس موَْو ستسز لإلضٍاب; ألغئاب غٔاغٔ٘ ّآسْٓلْرٔ٘
ّل طٓ٘ .لعا ٙغئٔ اوخال :ا اذتال٘ الٔنئ٘ اذتالٔ٘و ْٓرس بطلاٌ; ه بطال
ٓتَه اآلخط إاإلضٍابو ّٓط ٚىوػُ إطًٓٝاو ّٓظَط شل إْنْح مً خالل متاإع٘
ّغا ٜأعالو الططلنيو ّم شل

ةْرس قهآا أضٍاإٔ٘ عام٘ ٓتو

عأَا

اإلعالمٌْٔ أا صس ما.
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ٓ - 6تأحط اإلعالمٕ الٔنين إػٔاغ٘ اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اليت ٓيتنٕ ألَٔاو ّقس ّال
عا ٙشل  %66مً اوئضْحنيو ّْٓ %32ال ٌْ أا صس ماو ّمل ْٓال ٍّ .%2صِ
اليتٔز٘ ةؤهس اٌ غٔاغ٘ اوؤغػ٘ اإلعالمٔ٘ اصس اٍه العْام الهاغط٘ ّاوؤحطٗ
عا ٙازاّ ٛمماضغ٘ اإلعالمٕ الصٖ ٓيتنٕ ألَٔاو ٍّٕ ص ٔ ٘ ٓ از اٌ ٓ ٌْ ضاٖ
العٔي٘ صْاا أمجاعًا .لاإلعالمٕ ٍْ الاػاٌ الياب لانؤغػ٘ ّغٔاغاةَاو ّةياّل
قهآا اإلضٍاب ّل ما ةطاِ ٍٕ ٍْ.
 - 7اهخط مً ىكف اوئضْحني ٓؤهسٌّ أا صس ما اٌ اإلعالمٕ الٔنين ٓتأحط
إتكئف اإلعالو السّلٕ ل هآا اإلضٍابو لالٔنً هغريٍا مً زّل العامل الخالد
ةتأحط ّةاتعو ا إعس اذتا ج إػٔاغاج السّل اوتيوصٗو اليت ةتض ه ا
ال طاضاج السّلٔ٘و ّٓيػضا شل عا ٙاوؤغػاج اإلعالمٔ٘ ّالعاماني لَٔاو لال
ه ً هاّظٍا غالئًا.
 - 8العسٓس مً العنأاج اإلضٍاإٔ٘ ةظ ستسّزٗ التأحريو

ةتزاّظ اإلباضًٓ العمين

ّادتغطاا ااو أا اٌ ةتياّاا ّغا ٜاإلعالوو ّةوطز اا مػاص٘ مً ارتم
ّالتضأ ّالي

اذتٕو لتتعس ٚالعماٌ ّاو اٌ; ٍّصا ٓؤهس مػاٍن٘ ّغاٜ

اإلعالو ا ا ىتؿاض الْاغ لتأحري عنأاج ادتناعاج اإلضٍاإٔ٘و ّاىَا ة ػا
عنأاةَه ؾَطٗ ّاغع٘و ّةصْلِّط اه لطقًا ّممٔعاج مالٜن٘و ٍّصا ٓؤهس ما شٍئث
ألُٔ زضاغ٘ العاىٕو عامط ٍّاب (.)2013
 - 9ةعسم قهآا اإلضٍاب اهخط أحاضٗ ّلوتًا لالىتئاِ ّاهخط متاإع٘ مً رَ٘ ادتنَْض;
لصل ةيال اليكٔا األهم مً اٍتناو اإلعالمٔني .لْغا ٜاإلعالو اذت ْمٔ٘
ةَته إ هآا اإلضٍاب; هْىَا قهآا ختلم األمً ال ْمٕ لائاس; اما ّغاٜ
اإلعالو األٍأ٘و لوهاّا عً صطقَا عا ٙاوػاٍن٘ ا حت ٔ األمً مً خالل
ا ٍتناو إتغطٔ٘ قهآا اإلضٍاب; لؤىَا ةتطا أا متاإع٘ مجَْض اهخط مً اوتاإعني
الصًٓ ةخريٍه ّةاوث اىتئاٍَه قهآا اإلضٍابو ٍّْ ما ّال ث عأُ أا صس ما
اليػئ٘ ال م ٚمً عٔي٘ السضاغ٘و ٍّصا ٓؤهس ما ةْقاث ألُٔ زضاغ٘ ةامٕو
ىكريٗ.)2015( .

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

التوصيات:
 - 1ختكٔل قضؤني مسضإني شّٖ هوا ٗٛعالٔ٘ لتغطٔ٘ اصساذ اإلضٍابو تٔد
ٓ ْىٌْ قازضًٓ عا ٙالتعام مَئا ّمْنْعٔا م اذتسذو ّم ادتَاج الط ٔ٘ شاج
العالق٘ إُو ّقْلّا أا ةغطٔ٘ ىارض٘ لاضسذ.
 - 2التعام تطم ؾسٓس م اإلضٍابو ّعسو أإطاظ اصساحُ إأهم مً صزنَا
الطئٔعٕو ّال هٔع عا ٙرْاىئَا الػائٔ٘ اوػّٔ ٘ٝاوهطٗ إا.تنعاجو ّاىع اغاةَا عاٙ
اإلعالو ّزّضِ احملْضٖ ا اليَْن ا رتناعٕ ّا قتكازٖ ّالػٔاغٕ ّالخ ااو ّالعن
عا ٙأظال٘ اغئاب اإلضٍاب اليت

ة

اٍنٔ٘  -أٌ مل ةعز  -عً أظال٘ اإلضٍاإٔني

ّالتيظٔناج اإلضٍاإٔ٘.
 - 3ةوعٔ التيػٔ إني ميظْم٘ اإلعالو العطإٕ ّضغاٜاُ او طّّ ٗٛاوػنْع٘ ّاوطٜ٘ٔو
إلصساذ ةياغه ّة ام ا ارتطاب اإلعالمٕ مً ىاصٔ٘و ّةعظٔه الت ام إني ٍصِ
اويظْم٘ ّاألرَعٗ األمئ٘ لتععٓع ة ام ّةئازل األل اض ّالتزاضب ّارتماج مً ىاصٔ٘
اخط.ٚ
 - 4اٌ ٓ ْو الئاصخٌْ

عٓس مً السضاغاج اليظطٓ٘ ّالتطئٔ ٔ٘ عً قهآا اإلضٍابو

ّهٔؤ٘ معادت٘ اإلعالو اا; إَسال ا غتوازٗ مً اخطا ٛاوانٕو ّالت ْٓه ّالتطْٓط.
 - 5اٌ عتطم ال اٜنٌْ إا ةكال ا ّغا ٜاإلعالو عا ٙأعساز ضؤٓ٘ ّخط٘ ؾاما٘
ّمت اما٘و ةَسال أا معادت٘ أظتاإٔ٘ ل هآا اإلضٍابو م مطاعاٗ التْاظٌ ّةطةٔا
األّلْٓاجو ّ ا عتس مً اغتوازٗ اإلضٍاإٔني مً اٖ ةغطٔ٘ أعالمٔ٘ لعنأاةَه.
 - 6اٌ ٓ ٌْ لإلعالمٔني مٔخاحم ؾطالو ٓ ٌْ خاإ٘ أباض ميَزٕ ّىظطٖ ّقٔنٕو
ٓهئ العن اإلعالمٕ ا ةغطٔتُ ل هآا اإلضٍابو تٔد ٓاتعمٌْ إُو ّٓؤهس ا إيْزِ
اٌ اإلعالو ضغال٘ أىػاىٔ٘و ّاىَا مػؤّلٔ٘ اماو اج حه ا.تن و ّٓػتؿعطٌّ مً خاللُ
اوػؤّلٔ٘ الْبئ٘ ّاألخالقٔ٘ ا التعام م ال هآا ّالعنأاج اإلضٍاإٔ٘.
ّ - 7ن ةعطٓف ٓصضسز موَْو اإلضٍاب مً قئ األمه اوتضسٗو ةػاٍه لُٔ هال٘
السّلو ّٓته أقطاضِ ه اىٌْ زّلٕ متو عأُو صتٙ

ٓئ  ٙاإلضٍاب موَْمًا مطابٔاو

ٓوػطِ صػا ٍْاِو ّٓػتدسمُ غٔوّا مػاطّا نس ه شتالف لطآُ.
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املراجع:
 ا

سو ظهٕ ّضّلا ٜٔو قأا ()1985و األزّاج ّاووأٍه اإلصكاٜ٘ٔ

لانؿتغاني ا العاْو ا رتناعٔ٘و ال اٍطٗ :م تئ٘ ىَه٘ مكط.
 ا

سو عئس احملػًو ()2009و زّض إطامس اإلعالو ا ةينٔ٘ الْعٕ األمين

ّم الض٘ اإلضٍاب

-اوعْقاج ّالتضسٓاجو زضاغ٘ م سم٘ لسّضٗ اإلعالو

ّاإلضٍاب إالطٓان.
 اإلشاعاج العطإٔ٘ ()2014و احتاز اإلشاعاج العطإٔ٘و ضاإ ا.ا٘ عا ٙا ى ىثو
http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2014/text/rev_2014
 -04.pdfةاضٓذ السخْل2017/1/12 :
 ةامٕو ىكريٗو ()2015و إعيْاٌ :زّض اإلعالو الوها ٕٜا التكسٖ لظاٍطٗ
اإلضٍاب :اإلعالو الوها ٕٜالعطإٕ امنْشرًاو زاض اغام٘ لايؿط ّالتْظٓ ّىئالٛ
ىاؾطٌّ ّمْظعٌْ :عنَّاٌ.
 السلٔنٕو عئس الطظاحمو ()2010و السعآ٘ ّاإلضٍابو ط1و زاض اإً رطٓط لايؿط
ّالتْظٓ  :األضزٌو عناٌ.
 غعٔسو مطّٖو الػيْغٕو حطٓاو ()2016و إعيْاٌ:

اج اوعادت٘ اإلعالمٔ٘

واواج اإلضٍاب ا الوهأٜاج العطإٔ٘و ّضق٘ تخٔ٘ م سم٘ لانؤيط العانٕ الػيْٖ
األّل لانعَس السّلٕ العالٕ لإلعالوو إعيْاٌ( :اإلعالو العطإٕ ّمْارَ٘ اإلضٍاب:
الهْاإ اوَئ٘ ّاخالقٔاج اوناضغ٘) :ال اٍطٗ.
 غالوو اإْ اذتػًو ()2005و اإلضٍاب ا ّغا ٜاإلعالو ّاوػطحو ش3و ط1و زاض
الْلا ٛلسىٔا الطئاع٘ ّاليؿط :ا غ يسضٓ٘.
 الؿطٓفو عئس اجو ()1996و مياٍس الئضد العانٕو ط1و م تئ٘ اإلؾعا .
 الكرياو ستنس عئس الوتاحو ()2002و الئضد العانٕ السلٔ

التطئٔ ٕ

لائاصخنيو ط1و األضزٌ  -عناٌ :زاض ّا ٜلايؿط.
 بُو صتال ٛعئس الوتاحو ()2015و زّض اإلعالو ا ص ال هآا اوعاقطٗ (اإلضٍاب
– رطاٜه ا ى ىث – قهآا العْو٘)و زاض التعأه ادتامعٕ :اإلغ يسضٓ٘.

معادت٘ قهآا اإلضٍاب مً ّرَ٘ ىظط اإلعالمٔني الٔنئني

 العاىٕو عامط ٍّابو ()2013و اإلعالو ّزّضِ ا معادت٘ اٍطٗ اإلضٍاب ّاوْقف
مً او اّم٘و زاض ّم تئ٘ اذتامس لايؿط ّالتْظٓ  :عنّاٌ.
 العيعٖو عئس الط

ً – اوتْلٕو ستنسو ()2008و حتأ الػٔاغاج العام٘

وْارَ٘ التططال ّاإلضٍاب ا زّل٘ ال ْٓثو ط1و زاض اإلهاٌ لاطئاع٘.
 عٔػٙو ا

س ( .)2009اإلعالو – اإلضٍاب ّص ْحم اإلىػاٌ ا عكط العْو٘و

مطهع اإلغ يسضٓ٘ لا تاب :اإلغ يسضٓ٘.
 لطٖو إطّىْو ضّىطو زّمٔئ و ()2006و السو ّاذتمب لعئ٘ اوكاض٘ اوؿ ه٘
إني اإلضٍاإٔني ّاإلعالوو معَس الئضْذ التزطٓئٔ٘ ا ا قتكازو رامع٘ ظْٓضر:
غْٓػطا.
 قرياطو ستنسو ()2014و ؾاٍس او متْاب ٞةعابٕ اإلعالو م اإلضٍابو تد
ميؿْض ا زتا٘ احتاز اإلشاعاج العطإٔ٘و العسز.4
 اوطقس العطإٕ لاتططمال ّاإلضٍابو مْق أل

ّىٕو

 /http://arabobservatory.comةاضٓذ السخْل2017/1/12 :
 مْق ى اإ٘ الكضؤني الٔنئنيو  /http://www.yemenjs.netةاضٓذ السخْل
2017/7/1
 ىو و ىعٍث ستنْزو ()2002و اهاٍاج السعآ٘ األمطٓ ٔ٘ أظا ٛاإلضٍاب
السّلٕو ابطّص٘ زهتْضاِو رامع٘ إغساز :هأ٘ اإلعالو.
ٍ اؾهو ستنسو ()2016و اذتٔازٓ٘ ا اإلعالوو تد عانٕ ست ه ميؿْض ا
زتا٘ مطهع الئضْذ ّا غتؿاضاج ا رتناعٔ٘و ليسٌو العسز الػاإ .
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اهلوامش
1
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 2ينظر :يف توضيح مفهوم اإلرهاب ،مصطلحات الدراسة يف صفحة .6
* اخلرباء الذين اطلعوا على استمارة االستبيان لغرض حتكيمها ،هم :د .حممد فياض أستاذ مشارك ،ود .خالد درار أستاذ
مساعد ،ود .عمر بن عمر أستاذ مساعد ،وهؤالء الزمالء هم أعضاء هيئة التدريس يف كلية اإلمارات للتكنولوجيا بأبو ظيب.
 3يف البحوث االستطالعية ميكن تصغري حجم العينة ،حبسب إمكانيات الباحث من حيث الوقت واجلهد وادلال ،حبيث ال يقل
حجمها عن  03وحدة ،مما يسمى بنظرية ادلعاينة الصغرية( .أمحد ،زكي وروفائيل صليب .)5891 ،وقد مت توزيع مئة 533
استمارة استبيان على اإلعالميني اليمنيني ،واستجع منها  98استمارة ،والبقية أمهلت يف عملية التحليل.
** أتيح لنا توزيع جزء من استمارات االستبيان يدويا  ،من خالل مقابلة اإلعالميني ادلرافقني لوفدي التفاوض بدولة الكويت
خالل عام  ،8356واجلزء اآلخر مت توزيعه إلكتونيا من خالل شبكة اإلنتنت لتجاوز عائق البعد اجلغرايف والظروف األمنية اليت
تعيشها اليمن ،خالل مدة الدراسة.
*** تشري ادلعلومات حسب بيانات موقع النقابة إىل أن عدد اإلعالميني ادلسجلني يف نقابة الصحفيني اليمنيني من فئة الذكور
 5036إعالميني ،فيما عدد اإلعالميات من اإلناث ال يتجاوزن  583إعالمية.
 4بعض هؤالء اإلعالميني يعملون مستشارين يف ادلكاتب اإلعالمية ،يف ادلنظمات األهلية ،والوزارات احلكومية.

