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ّ ید العون و المساعدة لي النجاز  اتوجھ بالشكر والتقدیر واالمتنان الى جمیع من مد
الفاضل الدكتور حسن السوداني رئیس قسم  واخص بالذكر االستاذ، ھذا البحث

المشرف على ، االعالم واالتصال في االكادیمیھ العربیھ المفتوحھ في الدانمارك
حیث كان تعاونھ معي استثناءآ من كل المقاسات و تجاوزآ لنكران ، ھذه الرسالھ

 لقد كان خیر، الذات و دلیآل على انسانیتھ و علمیتھ قبل ان یكون استاذآ مشرفآ
ھ ّ   ناصح لي ومقوم ومثر جھدي المتواضع بمالحظاتھ العلمیھ القیم

ّد ھذا البحث غلى یدیھ واكتمل بمناقشاتھ وتقیمھ لھ فجزاه هللا ، وجھده السخي فول
ّ الجزاء كما اشكر االساتذه المختصین الذین عملوا على تقییم وتقویم .. عني خیر

ّي الشكل والمضمون لعینة البحث الفلمیھ و واشكر ایضآ االخ ، البرامجیھاستمارت
كما اشكر جمیع ، والصدیق الشاعر نصیف الناصري الذي عمل على طبع الرسالھ
  ..الذین قدموا المشوره والنصیحھ والعون لترى ھذه الدراسھ النور
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  خالصة ألبحث
  

ّ انھ من ـ  حظیت موضوعة االرھاب بتناول العدید م  ن الدراسات لھا ومن جوانب مختلفة إال
من زاویة عالقتھا باالعالم ، خاصة ) الموضوعة( النادر أن تجد دراسات عالجت ھذه 

التلفزیون الذي ینفرد من بین وسائل االعالم األخرى بمیزة االستخدام األكثر من قبل 
اع ، كما لم یحضى الجمھور وبتأثر ھذا الجمھور بالمضمون التلفزیوني بشكل غیر و

موضوع العالقة بین االرھاب ووسائل االتصال بصورة عامة وبین االرھاب والتلفزیون 
ّ باھتمام قلیل من الباحثین وذلك على الرغم من أن المختصین بدراسة  بصورة خاصة إال

مدیر ) أتش میللر ( علوم االعالم واالتصال والمھتمین بشؤون االرھاب من أمثال الباحث 
) أن بي سي ( األمریكیة ، ورئیس جھاز األخبار في ) راند ( ث االرھاب في مؤسسة أبحا

یتفقون على أن ) رودولف لیفي ( كروس مان ، وخبیر االرھاب في وزارة الدفاع األمریكیة 
ھناك عالقة متبادلة بین االعالم واالرھاب ویرون أن ھذه العالقة أصبحت اآلن تشبھ شراكة 

قھ ، ویؤكد ھؤالء المختصین بین مؤسستین أحداھ ّ ما تقوم بصنع الحدث واألخرى تسو
والمھتمین أن لالعالم والدعایة في أحیان كثیرة أھمیة تزید على العمل االرھابي نفسھ ، فھما 
یوفران للعمل االرھابي الدیمومة والحصول على التمویل الالزم ویقومان بتلمیع صورة 

حصول التأیید وتأمین تجنید مقاتلین جدد الى التنظیمات القائمین بالفعل االرھابي مما یضمن 
المقلد ) عَرض ( االرھابیة ، ویضیفون أن مسؤولیة التلفزیون تتأكد من خالل وجود 

لالرھاب ھذه األیام وذلك من خالل التغطیة المجانیة التي یقدمھا التلفزیون للعملیات 
  .االرھابیة 

ي تقوم بالتخطیط لتنفیذ ھجماتھا تأخذ بالحسبان ومن الواضح أن التنظیمات المسلحة وھ -
سساتھ ، وعلى رأسھا التلفزیون ، باره المنفذ الذي تطل من خالل مؤدور االعالم باعت

  .للتعریف بما تقوم بھ 
وھناك قلق بالغ من قبل ھؤالء المختصین والمھتمین من أن تحفز التغطیة االعالمیة  -

ً للشھرة االرھابیین على القیام بالمزید من  أعمال العنف بھدف توجیھ األنظار الیھم طلبا
وللتعریف بھم ولتكوین وسیلة للضغط والتخویف لغرض االستجابة لطلباتھم ، ویرى ھؤالء 
ً وارھابیین أكثر ، حیث أن  أن التغطیة االعالمیة المكثفة والمستمرة لالرھاب تخلف ارھابا

  .یولد استجابة حافز :تأثیر التغطیة التلفزیونیة لالرھاب ھو 
بین التغطیة التلفزیونیة )   السبب والنتیجة ( تتبلور في االجابة على تساؤل   أن مشكلة البحث 

واالرھاب من خالل تحلیل استمارتي الشكل والمضمون لعینة البحث الفیلمیة والبرامجیة ، 
ج لالرھاب عبر برامجھ االخباریة والتحلیلیة ؟ وھل صحیح ّ أنھ أدخل  وھل أن التلفزیون رو
مكونة من   االرھاب الى كل بیت ؟ ومن اجل تحقیق االجابة عن ھذة االسئلة تم اختیار عینة 



ً و برنامجآ ، تم جمعھا من مناشىء عدیدة وبجھد شخصي وھو كل ما  مائة وخمسین فیلما
وقد واجھت الباحث عدة صعوبات في عملیة الجمع السباب مختلفة . استطاع الباحث جمعھ 

اد استمارة خاصة بتحلیل الشكل لھذه االفالم واخرى لتحلیل المضمون وتم اجراء وتم اعد
توصل البحث الى  عملیات الصدق علیھا وعرضھا على مجموعة من الخبراء وبعد تطبیقھا 

  : عدة نتائج منھا 
ً من مجموع )  140(   أنتجت التنظیمات المسلحة، من حیث جھة االنتاج -1 ً وبرنامجا فیلما

، فیما أنتجت الفضائیات العربیة سبعة % )  93.  33( لبحث وبلغت نسبتھا المئویة عینة ا
وظھر أن ثالثة أفالم ضمن العینة كانت % )  4.  66( أفالم وبرامج فقط وبلغت نسبتھا 

  .مجھولة جھة االنتاج 
ً من مجموع عینة )  138( من حیث جھة البث بثت الفضائیات العربیة  -2 ً وبرنامجا فیلما

  % ) . 92( البحث وبلغت نسبتھا 
  % ) . 3.  33( أفالم من مجموع عینة البحث وبلغت نسبتھا )  5( بث االنترنت -3
.  66( أفالم فقط من مجموع عینة البحث وبلغت نسبتھا)  7) ( السي دي ( بثت أقراص  -4
4  .( %  
شخص ضمن بلغت نسبة الخطاب الموجھ من قبل ، من حیث ماھیّة الخطاب االعالمي 5

( ، فیما بلغت نسبة الخطاب الموجھ من قبل أكثر من شخص % )  33.  33( عینة البحث 
66  .66 . ( %  
من حیث الفئات المستھدفة اقتصر الخطاب االعالمي الموجھ من قبل التنظیمات المسلحة  -6

  :على الخطاب ذا التوجھ العام دون تحدید فئة مستھدفة وذلك یعود لسببین 
  .لة ھذه التنظیمات التوجھ في خطابھا الى العدد األكبر من المتلقین محاو –آ 

عدم قدرة ھذه التنظیمات على تلوین خطابھا حسب الفئات المستھدفة من المتلقین وذلك  –ب 
بسبب الحاجة الى توفیر قدرات مالیة وفنیة وكوادر متخصصة وھو األمر الذي تفتقر الیھ 

  .جمیع التنظیمات المسلحة 
ن حیث أنواع اللقطات المستخدمة كان العدد األكبر من اللقطات المستخدمة في عینة م -7

، وسبب ذلك % )  60( لقطة ونسبتھا )  90( البحث ھي اللقطات البعیدة حیث بلغ عددھا 
یعود الى حاجة القائمین بتنفیذ العملیات المسلحة ومنھم القائمین بعملیات التصویر الى سرعة 

  .حاب من مكان الحدث التنفیذ واالنس
اقتصر استخدام اللقطة القریبة على األفالم التي یجري تصویرھا داخل األماكن الثابتة  -2

مثل مقرات التنظیمات المسلحة أو المقرات البدیلة حیث األمان النسبي وحریة التصویر ، 
سلحة واستخدمت في تصویر عملیات تصنیع األ% )  20( لقطة ونسبتھا)  30( وبلغ عددھا 

والمتفجرات أو في تودیع منفذي العملیات االنتحاریة ، وكان الھدف من استخدام ھذه اللقطات 
:  
  .ترغیب اآلخرین في االنضمام الى ھذه التنظیمات والقیام بمثل ھذه العملیات  –آ 

ارھاب الطرف اآلخر المستھدف من خالل اظھار القوة واالمكانیات القتالیة  –ب 
  .نفیذیة والتخطیطیة والت

8-  ً ◌ُ من حیث زوایا الكامیرا والتقنیات والمعینات المستخدمة أكثر زوایا الكامیرا استخداما
مرة )  148( حیث استخدمت ) مستوى النظر ( كانت زاویة ) عینة البحث ( في األفالم 

  :وكان استخدامھا لألسباب التالیة % )  98.  66( وبلغت نسبتھا 



  .نیة مدربة تستطیع استخدام الزوایا األخرى االفتقار الى كوادر ف –آ 
الظروف التي یجري فیھا التصویر عادة ھي ظروف معركة لھا مواصفاتھا  –ب 

  .واستحقاقاتھا التي ال تشابھ أیة ظروف أخرى 
أن التصویر بزوایا أخرى یتطلب توفر معدات مساعدة ، وحتى وإن توفرت فال یمكن  –ح 

  ) .والفرّ  الكرّ ( استخدامھا في عملیات 
  

  :وقد خرج البحث بمجموعة من التوصیات والمقترحات منھا
  
( ھناك حاجة ماسة الى تبني ستراتیجیة اعالمیة موحدة تتوجھ الى  – 1

ً عن ھیمنة اعالم القطب الدولي الواحد وتكون ھذه ) المتلقي  العربي بعیدا
العالمي الستراتیجیة واضحة األھداف وغایتھا تحقیق التوازن في التدفق ا

والمعلوماتي وبما یصحح موقف العرب في أن یكونوا العبین أساسیین 
  .ولیسوا مجرد مستھلكین 

ضرورة أن یقوم االعالم بدور أساسي في بناء الھویة الثقافیة الوطنیة  – 2
ً عن خصوصیات سیاسیة أو دینیة    .بعیدا

ً في  – 3 عدد من العمل على تجفیف منابع التطرف الدیني الموجودة حالیا
  .وسائل االعالم الرسمي والخاص 

من ) المتلقین ( یجب أن تضطلع وسائل االعالم بمسؤلیاتھا تجاه  – ٤
  .خالل دعم وتطویر المعاییر المھنیة وااللتزام بمیثاق الشرف المھني 
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  :مقدمة * 
  

 ً ل التاریخ على مرّ العصور واألزمان أغرب أسالیب العنف والعدوان والتعسف ، فردیا سجّ
ً ، ضد األفراد وال شعوب والمجتمعات ، وقد مورس ھذا العنف من قبل أفراد وجماعیا

وقد اختزن التاریخ االنساني للشعوب والمجتمعات أدلة كثیرة . وجماعات منظمة وحكومات 
  . على ما مورس ضدھا في ھذا الجانب 

أن التاریخ لیس أكثر من سجل ) : ( جرائم العنف ( یقول كیت سمیث في دراستھ الموسومة 
ورة للجرائم والمحن لبشر وحماقاتھم ومصائبھم ، وان التاریخ لیس أكثر من صلجرائم بني ا

وعلیھ فان العنف واالرھاب ھما أخطر سالح أسستھ السیاسة ومارستھ الدول  (1)  )االنسانیة
  .ضد شعوبھا عبر التاریخ البشري للشعوب والمجتمعات 

صلة لالختالف الثقافي وعند مناقشة األسباب الرئیسة للعنف واالرھاب نجد انھا مح
یالزم االرھاب الحیاة ( والمعرفي بین الجماعات والمجتمعات المختلفة بشكل أدى الى أن 

داف ـــــالبشریة منذ بدایاتھا ألنھ بنظر أھلھ ھو األسلوب األقرب للوصول الى األھ
  . 2) ) (والمصالح 

) االرھاب ( ھا اآلن ھي ظاھرة وفي ظل البیئة العالمیة الحالیة تتولد أشكال عدیدة للعنف أھم
  .ھذه الظاھرة التي طغت بشكل واضح وملحوظ في عصرنا الراھن 

ویقترب في الكثیر من ) المرضي ( ویعد االرھاب في شكلھ ومضمونھ نوع من أنواع العنف 
ً أيّ عنف منظ( صوره ودوافعھ وأھدافھ من السلوك االجرامي حیث أن  م ومدبر یعد سلوكا

 ً   .  (  3  ) )اجرامیا



ً من أبسط معانیھ االجتماعیة بأنھ االستعمال غیر القانوني ) العنف ( ویمكن تعریف  انطالقا
یة أو اجتماعیة أو دینیة أو ـلوسائل القسر المادي أو البدني ابتغاء تحقیق غایات شخص

وسیتناول  الباحث في ھذه الدراسة ظاھرة االرھاب بعد أحداث الحادي عشر من  .سیاسیة 
وترویج اعالمیین لھذه األحداث من ) تزیین( وما رافقھا وما تبعھا من )  2001(تمبر سب

خالل بعض الفضائیات العربیة وما جرى من تصویر لھا على أنھا فتح اسالمي جدید األمر 
ة الفعل العنیفة ضد العرب والمسلمین من خالل محاولة الربط بین  ّ الذي أدى الى حدوث رد

ً وثقافة (م ما حدث وبین االسال   . ومحاولة تصویره على انھ دین العنف واالرھاب ) فكرا
  
  
  
  

______________________________________________  
  
ألقاھرة /دار ألموقف ألعربي /جرائم ألعنف ـ ترجمة محمد بنیس /كیت سمیث. ١

  ٣١ص٢٠٠١
   ٦٨و ٦٧نبأ ــ ألعدان مجلة أل/ــ أسبابھا وحلولھا  ظاھرة ألعنف وأألرھاب/فاضل ألصفار .2
  
  .٢٥ص٢٠٠٣بیروت/دار ألمستقبل للثقافة /
  .٧٦ص١٩٨٣ألقاھرة / ألعنف في ألقانون ألدولي/محمد جواد رضا. 3
  
  
  
  
  

وبما اننا نعیش زمن العولمة والقریة الكونیة الواحدة وعصر الفضاءات المفتوحة فقد أصبح 
خالل ما یعرض وما یشاھد ، حیث  تأثیرھا المباشر على المجتمع من) المرئیة ( للكلمة 
إن كان ( والصحافة االلكترونیة یكتسحان كل وسائل االعالم األخرى ) التلفزیون ( أصبح 

ً أو في توسع شبكات االعالم  ً ومحلیا ً واقلیمیا ذلك في نسب القراءة واالستماع المتداولة عالمیا
ا االتجاه أحدثت الفضائیات وبھذ) ٤()ة في االنتشار الحقیقي أو في االیرادات االعالنی

ً على تحدیات كثیرة  ً في المفاھیم بات معھا المستقبل مفتوحا ً حقیقیا العربیة وما تزال انقالبا
) الصورة ( وكبیرة ، ومع تطور تكنولوجیا العلوم وعلوم االعالم واالتصال ، أصبحت 

فكر الواعي مالكة النظر والسمع واالنتباه وال( التلفزیونیة ھي سیدة التعبیر و 
  . )٥)( يـــــوالالواع

وتتمتع الصورة التلفزیونیة بقدرة كبیرة في االستحواذ على اھتمام المتلقي وحواسھ وكأنھا 
أن التدفق الھائل والمتغیر باستمرار للصور : ( عن ذلك تقول ماري وین . فعل ساحر 

د التي تصدم العین واألصوات الخارجیة من الصندوق العجیب والتنوع غیر المنتظم للمشاھ
وھدیر األصوات البشریة وغیر البشریة التي تنقض على االذن یدخل المشاھد في وھم عیش 

  . ) ٦) (تجربة كثیرة التنوع 



ً لخصوصیتھ في كونھ  أي أن التلفزیون لھ القدرة على خلق واقع جدید یعیشھ المتلقي نظرا
الصورة والكلمة وقد ركز الباحثون وسیلة اعالمیة لھا تأثیر مزدوج على المشاھد من خالل 

والدارسون على أھمیة المحتوى الذي یعرضھ التلفزیون وركزوا في ھذا الجانب على 
ً حیث ) المتلقي ( سلوكیات  ً ومستقبال ً على جمھور ( حاضرا بات المعروض یشكل خطرا

ج لالرھاب من خالل شرائط العرض  التي المتلقین بعد أن حاول االعالم الفضائي أن یروّ
قدمت االرھابیین على انھم أبطال وانھم موجودون ویحققون أھدافھم التي یریدونھا رغم أنف 

  .  7))( السلطة والمجتمع 
  
  
  
  
  
  

______________________________________________  
دار ألجیل /أألعالم ألعربي الى ألقرن ألحادي و ألعشرین/جان میران كرم .٤

 .٦١ص٢٠٠٢/بیروت
بیروت /دار ألنھضة ألعربیة/ ألتلفزیون وقضایا أألتصال في عالم متغیر /لعبدأمي أ.٥

  .ص٢٠٠٦
٦ .Marie Winn : Tudrogues _  Ed . Fleurus_ Paris 1979. p30  
ألطفل مع أألعالم وألتلفزیون ـ موسوعة /عمار سلیم ألخزرجي / ریان سلیم بدر .7

  ٦٣بیروت ص/شرللطباعة وألندار ألھادي /سایكلوجیا ألطفل 
 
 
  

  : موضوع للبحث * 
  
یركز البحث على موضوعة االرھاب في الفضائیات العربیة ویتناول دراسة في الشكل  -

والمضمون لالفالم المتیسرة التي تعرضھا بعض ھذه الفضائیات لألفراد والجماعات 
ً من ھذه الفضائیات توقع المشاھد في شرك نفس جة لالرھاب ، حیث أن عددا ّ ي وعقلي المرو

ال یقدر معھ على الفصل أو التمییز بین الواقع والوھم أو بین الحقیقة والخیال والخیر والشر ، 
أن الناس في المجتمعات المعاصرة أصبحوا أكثر : (  حیث بین الممكن وغیر الممكن 

 ً ً على مصادر غیر شخصیة للخبرة وأن صناعة الثقافة الجماھیریة أصبحت منتجا اعتمادا
وسائل االعالم ویقف في مقدمتھا التلفزیون الذي ینفرد باالستخدام غیر االنتقائي من تقدمھ 

الناس یمتصون المعاني التي یقدمھا التلفزیون بشكل غیر واع مما یخلق  وقبل الجمھور ، 
   ).     8) ( وجھات نظر وغرس معتقدات جدیدة لدیھم 

 
ن القنوات الفضائیة التي تتنوع برامجھا وفي ظل ازدحام خریطة البث التلفزیوني بكم ھائل م

  ون ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والمضمــــــــــــــــــــــمن حیث الشك



  
معدل مشاھدة الطفل ( أصبحت ھذه الفضائیات تحتل مساحة ھامة في حیاة المواطن العربي 

الى أعلى مستویاتھ في المراحل األولى من المراھقة لیفوق ثالث العربي للتلفزیون یصل 
ً الى  ً ویصل أحیانا كما أن فترة المراھقة تعتبر ،    ) 9) ( ساعات في الیوم  ٤ساعات یومیا

 ً في االساس فترة بناء ثقافي واجتماعي حیث أن ما تلعبھ المرأة ، وما یقوم بھ الرجل مجتمعیا
في عقول المراھقات والمراھقین وما یتاح أمامھم ) یغرس ( لما  في المستقبل انما ھو نتاج

ً فأن االمتیاز الذي ) الطفل ( من فرص وامكانیات ، وبالرجوع الى  ً أو ولدا سواء كان بنتا
یعتقد أن ما یراه من شخصیات ومواقف في المضمون ) الطفل ( یحققھ التلفزیون یجعل ھذا 

ع ـــــــوھي تمثل الواق) افتراضیة ( ال ) حقیقیة (التلفزیوني انما ھي شخصیات ومواقف 
  .الحقیقي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________________________________  
  
 ألمصري  ألعربیھ وألتلفزیونیة في ادراك ألشباب دور ألمسلسالت/أمیرة سمیر طھ.٨

 ألقاھرة ـ كلیة أألعالم ـ جامعة/رسالة ماجستیر /للمشكالت أألجتماعیة
  .٢٩ص٢٠٠١/ألقاھرة

ألدار ألمصریة / ألعصر ألفضائیات ألعربیة ومتغیرات/اعتدال مجبري. ٩
  .٣٩١ص٢٠٠٥/ألقاھرة/أللبنانیة

  
  :مشكلة البحث 

  
   :مشكلة البحث االجابة على االسئلة  التالیة  تتناول

  
جت من خالل ما عرضتھ من أفالم للقائ مین ھل ان النتاجات الفلمیة للتنظیمات المسلحة روّ

ً وجماعات ( باالرھاب  ؟ وھل امتلكت ھذة النتاجات شكال ) االرھاب ( لموضوعة ) أفرادا
معبرا اعتمد على التاثیر من خالل التقنیة المستخدمة أم ال ؟ وھل امتلكت ھذة النتاجات 
مضمونا معبرا اعتمد على التاثیر من خالل المفردات المستخدمة أم ال؟ واذا كانت االجابة بـ 

ھل ترك التلفزیون من خالل تقدیمیھ لھذه النتاجات  تأثیرا في نشر ثقافة االرھاب بین . نعم 
ً بھذه الوسیلة االتصالیة؟    . الشریحة المجتمعیة األكثر تأثرا

  



  
  
  

  : أھداف البحث
  

یعد تحدید أھداف البحث من الخطوات األساسیة في سبیل الوصول الى نتائج متكاملة 
  البحث یسعى لتحقیق األھداف التالیة وصحیحة ، لذا فأن ھذا 

التي یشاھدھا ) موضوعة البحث ( وألبرامجالتعرف على األشكال والمضامین لألفالم  – 1
  .جمھور المتلقین في االعالم الفضائي العربي 

التعرف على انواع التأثیرات المطروحة في الخطاب االعالمي الفضائي العربي بالنسبة  – 2
  .لموضوع االرھاب 

  .معرفة المساحة الزمنیة للصورة التلفزیونیة في ھذا الخطاب  – 3
  .في الخطاب المذكور ) الشكل ( والصورة ) المضمون ( تحدید مدى التوافق بین النص  – 4
  .تحدید نوعیة األصوات المستخدمة في الخطاب االعالمي ھذا  – 5
  . ماھیة اللغة المستخدمة في ھذا الخطاب االعالمي  – 6
  الفلمیة في الخطاب االعالمي المذكور ) المعینات ( تحدید درجة االستعانة ب  – 7
  

  تحدید المصطلحات
  
  
  :االرھاب  – ١
  
  
  ) 10( تعریف مورجان  –آ 
  

االرھاب ھو نوع من العنف المتعمد تدفعھ دوافع سیاسیة ، موجھ نحو أھداف معینة تمارسھ 
  جماعات معینة أو عمالء سریون الحدى الدول

______________________________________________  
/ دراسة مترجمة عن االنكلیزیة / االرھاب والعنف / ك . مورجان .  10

   14ص  1989/ القاھرة / الدار العربیة للكتاب 
  

   )11( م . تعریف كوفال  –ب 
  
  

حالة من  االرھاب ھو القتل العمد المنظم الذي یھدد األبریاء ویلحق األذى بھم بھدف خلق
  . الذعر من شأنھا أن تعمل على تحقیق غایات معینة 

  
   ) 12( تعریف عزت سید اسماعیل  –ج
  



  
االرھاب استخدام متعمد للعنف أو التھدید باستخدام العنف من قبل بعض الدول أو من قبل 
جماعات تشجعھا وتساندھا دول معینة لتحقیق أھداف سیاسیة وستراتیجیة وذلك من خالل 

  .ة أفعال خارجة على القانون تستھدف خلق حالة من الذعر الشامل في المجتمع ممارس
  
   ) 13( تعریف الكسندرو بیكرد  - د
  
  

االرھاب استخدام متعمد للعنف أو التھدید باستخدام العنف من قبل بعض الدول أو من قبل 
ذلك من بعض جماعات تشجعھا وتساندھا دول معینة لتحقیق أھداف ستراتیجیة وسیاسیة و

  .خالل ممارسة أفعال خارجة على القانون تستھدف خلق حالة من الذعر الشامل في المجتمع 
  
   ) 14( تعریف مكتب المباحث الفیدرالي اف بي آي  -ه
  
  

أن االرھاب استخدام غیر مشروع للقوة ضد األشخاص أو الممتلكات كي یسيء الى الحكومة 
  تخقیق أھداف سیاسیة أو اجتماعیة أو المدنیین أو قطاع من المجتمع وذلك ل

  
  ) 15( كوھان . تعریف ت  -و
  

االرھاب ھو استخدام طرق عنیفة كوسیلة ، الھدف منھا نشر الرعب لالجبار على اتخاذ 
مواقف معینة أو االمتناع عن موقف معین ، وھو وسیلة ولیس غایة ، ووسائلھ عدیدة 

  .زع والخوف ومتنوعة وتتمیز بطابع العنف وتخلق حالة من الف
  
  ) 16( تعریف محمد بسیوني  -ز
  

ً تحفزھا بواعث عقائدیة  وتتوخى ) آیدیولوجیة ( االرھاب ھو ستراتیجیة عنف محرم دولیا
إحداث رعب داخل شریحة خاصة من مجتمع معین لتحقیق الوصول الى السلطة بغض 

م نیابة عن دولة من النظر عما اذا كان مقترفو العنف یعملون من أجل أنفسھم ونیابة عنھا أ
  .الدول 

______________________________________________  
/ الدار العربیة للكتاب / االوجھ المتعددة لالرھاب / م . كوفال .  11

   3ص  1995/ القاھرة 
دار الفكر / القاھرة / االرھاب والقانون الدولي / عزت اسماعیل .  12

 144ص  1996/ العربي 
/ ترجمة وجیھ سمعان  –التلفزیون والعنف / رو بیكرد الكسند.  13

   26ص  2000/ القاھرة / المجلس األعلى للثقافة 
بیروت  /الدار العربیة للعلوم / العنف والجریمة / جلیل ودیع شكور .  14

   31ص  1997



سسة العربیة للدراسات ؤالم/ مقدمة في نظریة الثورة / كوھان . ف .  15
 46ص  1979بیروت  /والنشر 

16  .M . Cherif Bassioni . Prop lems of media coverage 
of nonstate – Sponsonad terror 

Wilnnington . 1983 P 22  
  

  )لالرھاب(تعریف الباحث 
  
دول معینھ و یستھدف افرادآ و جماعات لغرض  تساندھابأنھ عنف تمارسھ جماعات  

ف تحقیق غایات ھذه الجماعات بغض النظر عن ترویعھم سیاسیآ و اجتماعیآ و اقتصادیآ بھد
  .توافقھا او عدم توافقھا مع غایات واھداف المجتمع التي تدور فیھ احداث العنف

  
  االعالم الفضائي العربي  – 2
  
   ) 17: ( تعریف عادل عبد الغفار خلیل  –آ 
  

عالم في عصر ھو نتاج التطویر والتحدیث المستمرین للبیئة االتصالیة العربیة ولوسائل اال
  .اتسم بانھ عصر المعرفة وعصر دیمقراطیة االتصال 

  
   ) 18: ( عریف فرنك ایرفیھ وآخرون ت –ب 

  
  ھو ولید عصر االتصال عن بعد عبر الفضائیات وتكنولوجیا الحاسوب 

  
  )  19: ( تعریف حمدي حسن  –ج 

  
  .ھو عصر تكنولوجیا االتصال في البث واالستقبال 

  
  )  20: ( بد الحمید تعریف محمد ع –د 
  

 ً ً وتخصصا   .ھو عصر المشاھدة باالختیار ، تنوعا
  
  )  21: ( تعریف حمدي قندیل  –ه 
  

ً عن االختالف   .ھو عصر ثقافة الصورة المعبر عن التنوع بعیدا
  

ألقنوات الفضائیة التي تبث من الوطن العربي : ویعرف الباحث االعالم الفضائي العربي بانھ
بحت تمارس تأثیرھا على نواحي الحیاة السیاسیة واألجتماعیة وخارجھ والتي اص

ى عصر ـال) االجبار ( المشاھدة ب ) حتمیة ( واألقتصادیة كافة ومعھا غادر السكان عصر 
من خالل الوصول الى المشاھدین في منازلھم من دون ) االختیار ( المشاھدة ب ) حریة ( 

  . .حواجز رقابیة 



  
  

______________________________________________  
  

أبعاد المسؤولیة االجتماعیة للقنوات / عادل عبد الغفار خلیل .  17
 47ص  2002القاھرة / الفضائیة المصریة الخاصة 

/ معتوق فردریك  ترجمة / الفضاء العربي / وآخرون فرانك ایرفیھ .  18
   26ص  2003دار قدمس  –دمشق / الطبعة األولى 

ملف االھرام العدد / الحرب في الفضائیات العربیة /  حمدي حسن.  19
   37ص  2003/ القاھرة  100
 –القاھرة / نظریات االعالم واتجاھات التأثیر / محمد عبد الحمید .  20

  .  236ص  1997/ عالم الكتب 
الشبكة الفضائیة العربیة وقضایا االتصال . عربسات / حمدي قندیل .  21

 22ص  1999القاھرة / الوالء  دار/ في الوطن العربي 
  
  : الشكل  – 3
  
  )  22: ( تعریف بارعة حمزة شقیر  –آ 
   

 ً ً أو اعالمیا   .ھو التكوین الفني الذي یكون علیھ العمل سواء كان فنیا
  

  )  23: ( تعریف دینا عرابي  –ب 
  

  .الشكل ھو أحد المكونات األساسیة للرسالة االعالمیة 
  
 62ص )  24: ( یس تعریف لورینزو فیبل –ج  
  

ب المتلقین من فھم المضمون    .الشكل ھو المظھر الخارجي للرسالة االعالمیة وھو الذي یقرّ
  

ف الشكل بانھ) فیبلیس ( ویمیل الباحث الى تعریف    الوجھ األول للمادة االعالمیة :  ویعرّ
  

  . لھا) ألجسد(ل وأنھ المظھر الخارجي للرسالة اآلعالمیھ ویمث، ووجھھا الثاني ھو المضمون 
  
  
  :المضمون  – 4
  
 89ص )  24( تعریف لور ینزو فیبلیس  –آ 
  

  .ھو شكل للتعبیر عن مضامین اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة 
  



  ) 25( دیكسون . ب . تعریف بول  –ب 
  

  .ھو دفاع عن فكرة ما أو رفض لھا 
  

  ) 26: ( تعریف محمود مزید  –ج 
  

  .عینین ھو رسالة معینة تستھدف متلقین م
  
   ) 27( تعریف مصطفى حمدي  –د 
  

  .ھو المحتوى الظاھر لمادة االتصال 
  
  )  28( تعریف سوزان القلیني  –ه 
  

ھو المعنى الذي تضمھ المادة االعالمیة سواء كانت تتناول مواضیع سیاسیة أو اجتماعیة أو 
  .اقتصادیة

  
  

ات طلبة دور التلفزیون اللبناني في ترتیب أولوی/ بارعة حمزة . 22
 1995كلیة االعالم جامعة القاھرة / رسالة ماجستیر / الجامعات اللبنانیة 

   19ص 
دور وسائل االعالم المحلیة والدولیة في تشكیل / دینا عرابي .  23

/ كلیة االعالم / رسالة دكتوراه / المعرفة لدى الجمھور في ظل العولمة 
   25ص  2003/ القاھرة 

ترجمة وجیھ سمعان / لفزیون في الحیاة الیومیة الت/ لورنزو فیلبس .  24
 89،  26ص 2000/ القاھرة / المجلس األعلى للثقافة / عبد المسیح 

ترجمة وجیھ سمعان / التلفزیون في الحیاة الیومیة / لورنزو فیلبس .  24
 89،  26ص 2000/ القاھرة / المجلس األعلى للثقافة / عبد المسیح 

/ ترجمة خلیل كلفت / االسطورة والحداثة  /دیكسون . ب . بول . 25 
   31ص  2001/ القاھرة / المجلس األعلى للثقافة 

دوافع استخدام المراھقین المصریین للقنوات الفضائیة / محمود مزید .  26
القاھرة /  14العدد / مجلة دراسات الطفولة / واالشباعات المتحققة لھم 

 65ص  2002
لمراھقین للقنوات الفضائیة واالشباعات استخدام ا/ مصطفى حمدي .  27

  . 14ص  2002/ كلیة اآلداب جامعة المینیا / رسالة ماجستیر / المتحققة 
انعكاس مشاھدة القنوات الفضائیة على االتجاھات / سوزان القلیني .  28

مجلة كلیة اآلداب جامعة المینیا / االجتماعیة السائدة لدى الشباب المصري 
 143ص  1997/ 



  
  
  

  ) :المضمون ( الباحث یعرف 
  

  . بانھ نص اعالمي یقدم للمتلقي موضوعة ما بشكل رأي أحادي أو بآراء مجتمعة أو مختلفة 
  

  :حدود البحث 
  

  الى الحادي  2001یتحدد البحث في الفترة الممتدة بین الحادي عشر من سبتمبر العام ـ  
م والبرامج التي انتجتھا جھات وسیتم فیھا رصد وتحلیل األفال 2008من سبتمبر   عشر   

تصنف على انھا تمارس االرھاب والتي بثتھا واعتمدتھا العدید من الفضائیات العربیة 
 ً ً ومضمونا   . واخضاعھا للتحلیل شكال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
  الفصل الثاني

  
  االطار النظري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



تلفزیون امكانات مهمة تستطیع من خاللها التأثیر على الجمهور تمتلك وسائل االعالم ، خاصة ال -
المتلقي ، فهي تستطیع تكوین قناعات جدیدة وتفنید أخرى قائمة واضفاء الشرعیة على أمر ما من خالل 
االقناع وحشد الطاقات باتجاهه ، كما أن هذه الوسائل تستطیع أن تخلق نوعًا معینًا من الجمهور یؤمن 

ن كان یخالف قناعاته حیث أن االتساق بین ما یطرح وتكراره یرسخان الفكرة المطروحة بما تطرحه حت ٕ ى وا
وتساهم وسائل االتصال في .  ویجعالنها مقبولة للتصدیق واالیمان بها من قبل الجمهور المستهدف 

المعلومات التأثیر المتدرج على الفرد المتلقي من حیث تكوین فكره السیاسي والثقافي من خالل امداده ب
ویمتلك التلفزیون . والمعارف وصوًال الى تشكیل آراءه ومعتقداته واتجاهاته ومن ثم سلوكه داخل المجتمع 

قدرة كبیرة على تشكیل آراء الجمهور وتكوین قناعات جدیدة من خالل وسائل االعالم المنافسة وهي 
یضًا في اضفاء هالة اثارة تجلب انتباه الصحف واالذاعة ، لثنائیة الصوت والصورة ، وامكاناته الكبیرة أ

وقد أصبح التلفزیون في أحیان كثیرة عامًال مساعدًا في صنع االحداث وفي أحیان كثیرة . المتلقین 
والجمهور المتلقي قد ال یصغي الى أیة وسیلة اعالمیة أخرى اذا كان ما تقوله مخالفًا لما ، مشاركًا فیها 

والتلفزیون قد ال ینقل الحقیقة كاملة . مكن أن تقول ما تعجز عنه الكلمات اذ أن الصورة ی، تقوله الصورة 
أو انه یقدم شیئًا مخالفًا للواقع وهو في كل ما یعرضه یوفر عنصر التشویق ویقرب من االقناع من خالل 

ة الواقع الجدید الذي ینقله عن الحدث ویسوقه للجمهور ، اضافة الى أن االفراط في التغطیة االعالمی
یجعل الحدث مهمًا وحقیقة قائمة ، وما دام ما یقدم ویعرض هو الحقیقة في نظر الجمهور المتلقي أو انه 

األقرب الیها ، فانه لیس على المتلقین ، خاصة اذا كانوا أمیین أو أنصاف متعلمین إّال أن یصدقوا ما 
آراء هؤالء المتلقین حول  ینقله التلفزیون من صور بسیناریو محكم ومضمون معقول تستطیع أن تجمع

المشكلة أو القضیة ، وهنا یلقى المضمون التلفزیوني األكثر جدیة ووضوحًا وبعدًا التجاوب األكبر من قبل 
الجمهور خاصة وأن هذا الجمهور ال یتلقى معلومات منافسة قد تنقص من مصداقیة ما یشاهده ، كما انه 

ة أو رفض ما یعرض علیه اذا كان ال یستهدف تغییر ال توجد لهذا الجمهور مصلحة شخصیة في مقاوم
وخالصة القول أن التلفزیون استطاع أن یتجاوز االشكال الذي كان یواجهه . المواقف والقناعات واآلراء 

االمیین وانصاف المثقفین في الكلمة المقروءة وأختها المذاعة ، حیث استطاعت الصورة التلفزیونیة أن 
مات ، فتجاوز التلفزیون بذلك عائق األمیة لدى األفراد واصبح قاسمًا مشتركًا تفسر ما تعجز عنه الكل

لجمیع فئات المجتمع على اختالف مداركهم وثقافاتهم وانتماءاتهم ، ولكن النهج المسؤول في وسائل 
على عیني الجمهور المتلقي ویوهمه بوجهة نظر ) عصابة (االعالم عامة وفي التلفزیون خاصة قد یضع 

غیر موجودة أصًال ، حیث أن المضمون التلفزیوني قادر من خالل استخدامه لثنائیة الصوت هي 
الة عبر الخطاب المباشر على أن یخلق احساسًا لدى المشاهدین بانهم وجهًا لوجه  ّ والصورة وبطریقة فع

التلفزیون على مع من یتحدث الیهم ویملكون أیضًا اتصاًال بصریًا وهمیًا معه ، وهنا تتجلى أیضًا قدرة 
ایجاد االثارة وتولیدها وذلك انطالقًا من أهم وظائفه االتصالیة المهمة ، وقد سار التلفزیون على هذا 

المنوال منذ بدایته وحتى اآلن وبطبیعة انتقائیة حیث یتم انتقاء ما سیتم تقدیمه على الشاشة واتخاذ قرارات 



فیه ، وهذا یوضح جزءًا ) تصب ( االثارة التي) جرعات ( بخصوص كیفیة تصویره وتنظیمه وترتیبه و 
المتلقین الذین قد یعرفون مسبقًا أشیاء عن الظروف واالحداث ) یصدم ( من من مقدرة التلفزیون على أن 

 ;ویتناول أألطار ألمنهجي ، التي تم تصویرها ، ولكن لم یطلعوا علیها بصریًا وتفصیلیًا 
  

  :عات نظریة مدخل االستخدامات واالشبا -1
  

  :االستخدامات  -
  

  .وتعني استخدام الجمھور للوسیلة االعالمیة 
  
  : االشباعات  -
  

  . وتعني اشباع احتیاجات الجمھور المتلقي من مضمون الوسیلة االعالمیة 
 

  :االستخدامات واالشباعات من خالل النقاط التالیة ) مدخل ( وسیتم تناول نظریة 
  
  النشأة -آ

  
  مراحل التطور -ب

  
  األھداف والفروض -ج
  
  )المدخل ( أھم نماذج النظریة  - د
  
  )المدخل ( عناصر النظریة  -ه

  
  النشأة -آ
  
،  1959العام ) الیاھو كاتز (االستخدامات واالشباعات على ید ) مدخل ( نشأت نظریة   ـ 

 حیث تحول االنتباه من الرسالة االعالمیة الى الجمھور الذي یستقبل ھذه الرسالة ، وبذلك
انتفى مفھوم قوة وسائل االعالم الطاغیة ، حیث كان االعتقاد بأن متابعة الجمھور لوسائل 

ً للتعود على الوسیلة االعالمیة ولیس ألسباب منطقیة ( االعالم تتم  ، لكن نظریة ) 29)( وفقا
االستخدامات واالشباعات لھ رؤیة مختلفة تكمن في ادراك تأثیر الفروق الفردیة ) مدخل ( 
وتحكم عملیة استخدام جمھور . تباین االجتماعي على السلوك المرتبط بوسائل االعالم وال

الخلفیات الثقافیة ، الذوق : المتلقین للوسیلة االعالمیة عدة عوامل معقدة ومتشابكة من بینھا 
الشخصي للفرد ، أسلوب الحیاة ، السن ، الجنس ، مقدار الدخل ، مستوى التعلیم ، المستوى 

  .ادي االقتص



______________________________________________  
االكادیمیة الدولیة / أطفالنا والقنوات الفضائیة / نھى عاطف العبر .  29

   18ص  2005/ القاھرة / دراسة میدانیة / لعلوم االعالم 
  

التي أن لكل ھذه المتغیرات أو لبعضھا تأثیر على اختیارات الفرد للمضامین االعالمیة ( اذ 
، وبذلك تم تحویل اھتمام الباحثین االعالمیبین من االھتمام بما تفعلھ )  30) ( یرید متابعتھا 

عما ) المدخل ( الرسالة بالجمھور الى ما یفعلھ الجمھور بالرسالة ، ومن ھنا یختلف ھذا 
ً من مفھوم الجمھور  ( سبقھ حیث انھ یركز على خصائص الجمھور ودوافعھ انطالقا

أو ) اشباع حاجة أو حاجات معینة ( رسالة اعالمیة معینة لـ ) یستخدم ( الذي ) ي االیجاب
ً عن مقولة  ً ) التعود ( لتحقیق منفعة ما بعیدا ، وبھذا أصبح على القائمین بمھمة االعالم جھدا

ً وھو التعرف على اتجاھات وأذواق المتلقین باالضافة الى  ة ـصنع الرسال( مضاعفا
تناسب مع توجھات ورغبات واحتیاجات جمھور المتلقین ورغبات وامكانات االعالمیة التي ت

ً الى فروض مدخل ) .  31) ( االعالمي  فأن الجمھور ) االستخدامات واالشباعات ( واستنادا
المتلقي یقوم باختیار المادة االعالمیة التي یرى انھا تشبع احتیاجھ ومن ثم یتم اختیار الوسائل 

یة التي تشبع تلك االحتیاجات ، ویمكن االستدالل على المستوى والمعاییر أو الرسائل االعالم
من خالل التعرف على استخدامات الجمھور لوسائل االتصال ( الثقافیة السائدة في مجتمع ما 

وقد تجاوز ) . 32) ( ولیس من خالل مضمون الرسالة االعالمیة التي تؤدیھا ھذه الوسائل 
ً بأن الجمھور ھو مجرد متلقي مدخل االستخدامات واالشبا عات المفھوم الذي كان سائدا

ً مفھوم  الذي یبحث عن المضمون ) الجمھور النشط ( سلبي، فبظھور ھذا المدخل ظھر أیضا
وبات ( ویناسبھ من حیث الثقافة والدخل والجنس والتوجھ ) اشباعاتھ ( االعالمي الذي یلبي 

، )  33) ( میة التي تقدم المضمون الذي ینشده ھذا الجمھور یتحكم باختیار الوسیلة االعال
األمر الذي تجدر االشارة الیھ ھنا ھو أن المضمون االعالمي الواحد یحقق اشباعات متفاوتة 

ً برنامح یحوي مشاھد عنف  قد یكون مادة ترفیھیة بالنسبة ( لدى فئات من الجمھور ، فمثال
ً الى ) 34) (للبعض ومادة تعلیمیة بالنسبة للبعض اآلخر  ً وذلك استنادا والعكس صحیح أیضا

( الدوافع التي حدت بالمتلقي الى التعرض لھذا البرنامج أو ذاك وھذا یتوقف بالطبع على 
) مدخل ( وعلیھ فأن نظریة . بالنسبة للمتلقي ) التعرض ( التي یحققھا ھذا ) االشباعات 

لمداخل من كونھ تناول بتركیز االستخدامات واالشباعات اختلف عن سابقاتھ من النظریات وا
خصائص الجمھور الذي یتعرض للوسیلة االعالمیة من حیث الخصائص والدوافع ( مكثف 

ً عن مقولة التعود والقبول بما یقدم لھ   ) . 35) ( بعیدا
  

______________________________________________  
30  .Werner , Sevrin . James , W . Communication 

Theoties :  
Origins , methods and uses in the media / New york / 

Hastings 
House Oublishens / 1992 p . 250 

ترجمة كمال عبد / نظریات وسائل االعالم / دیفیلیر . ب . ملفین . 31
 235القاھرة ص / الدار العربیة للنشر والتوزیع / الرؤوف 



العام ، تصمیمھا واجراؤھا بحوث االعالم والرأي / فرج الكامل . 32
 88ص  2001القاھرة / دار النشر للجامعات / وتحلیلھا 

33  .Watson , James : Media Communication / Hong 
Kong / Macmillan Press . 1998 / P . 62   

دوافع استخدام المرأة المصریة لقنوات التلفزیون / أماني فھمي .  34
 1997/ القاھرة / العدد الثاني / وث االعالم المجلة المصریة لبح/ الدولیة 

 123 –121ص 
35  .Mcquail , Denis , Mass communication Theory : 

anintroduction / London : Sage Publications / 2000 / P . 
368 

  
  مراحل التطور -ب
  
  :وھي ) االستخدامات واالشباعات ( یمكن رصد ثالث مراحل لتطورمدخل   
  
ً مختلفة مما یقدم من محتوى في الوسیلة :  ة الطفولةمرحل * ویتم فیھا اختیار المتلقین أشكاال

االعالمیة وقد امتدت ھذه المرحلة من خالل عقدي االربعینیات والخمسینیات من القرن 
  .الماضي 

ویتم فیھا التركیز على المتغیرات النفسیة واالجتماعیة التي تؤدي الى :  مرحلة المراھقة *
ً على ما تتیحھ من استخدامات وما تحققھ اخ تیار انماط مختلفة من الوسائل االتصالیة اعتمادا

أي أن جمھور المتلقین یتجھ الى اختیار وسیلة اتصالیة معیتة ومحدودة . (من اشباعات 
 ً ، وقد امتدت ھذه المرحلة خالل عقد )  36) ( الشباع حاجات معینة ومحددة لدیھ أیضا

  .لقرن الماضي الستینیات من ا
ویتم التركیز فیھا على االشباعات المتحققة من :  )البلوغ ( مرحلة تكون الشخصیة * 

مشاھدة وسائل االتصال وقد امتدت ھذه المرحلة منذ عقد السبعینیات من القرن الماضي 
  .وحتى وقتنا الحاضر 

  
  األھداف والفروض - ج
  
  :منھا . اف عدة أھد) االستخدامات واالشباعات ( دخل محقق   
  

ایجاد تفسیر لكیفیة استخدام المتلقین للوسائل االعالمیة على اختالفھا بھدف اشباع حاجات * 
  .معینة لدیھم 

  
  .فھم دوافع المتلقین في التعرض للوسائل االتصالیة وأنماط التعرض المختلفة * 
  

  . الوقوف على ما یترتب من نتائج على مشاھدة وسائل االتصال * 
 



  :فھي ) االستخدامات واالشباعات ( التي یحققھا مدخل الفروض 
  

ً الحتیاجاتھ *    .یستخدم الجمھور المتلقي المعروض االعالمي بما یحقق اشباعا
  

ً من اختیار ( من تحدید دوافعھ واحتیاجاتھ ) الجمھور النشیط ( تمكین *  وبالتالي تمكینھ أیضا
  ) . 37) ( الوسیلة االعالمیة التي تحقق لھ ذلك

  
  
  
  
  
  

/ استخدام الجمھور المصري للقنوات الفضائیة العربیة / ھبة شاھین .  36
كلیة  –القاھرة / دراسة تحلیلیة میدانیة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة 

   239ص  2000/ االعالم جامعة القاھرة 
القاھرة / البحث العلمي في الدراسات االعالمیة / محمد عبد الحمید .  37
 15ص  2000/ 

  
یمكن أن تعطي استخدامات المتلقین للوسیلة االتصالیة داللة واضحة على المستوى الثقافي * 

  .للمجتمع الذي یعیش فیھ ھؤالء المتلقین 
  

لوسیلة اعالمیة معینة عن ادراكھ المكانیة ھذه الوسیلة ) النشیط ( یعبر استخدام الجمھور * 
  .في تلبیة احتیاجاتھ 

  
اختالف األفراد من حیث الحس واالدراك والمستوى الثقافي تتنوع الحاجات بتنوع و* 

وبالتالي تتنوع وسائل االتصال التي یستخدمھا الجمھور الشباع ( واالجتماعي والسیاسي 
  .١٨٩ص)  38) ( الحاجات
  

الى تكملة بنیة احتیاجاتھ من خالل وسائل وقنوات اتصالیة ) النشیط ( یتجھ الجمھور * 
سینما والملتقیات الثقافیة عند احساسھ بقصور وسائل االتصال أخرى مثل األندیة وال

وسائل االتصال ( المتاحة عن تلبیة احتیاجاتھ ، وھذا ما یوجد حالة تنافسیة بین الجانبین 
  ) .والقنوات األخرى 

  
  أھم نماذج ألمدخل/ د

  
  ) 240( ص    ) 20(ھئنموذج كاتز وزمال   

  



 لجمھور ھي التي تحدد العالقة بین المتلقین یرى كاتز أن المواقف االجتماعیة ل
ً على  والوسیلة االتصالیة القادرة على تلبیة احتیاجاتھم ، والصراع االجتماعي یشكل ضغطا

  .المتلقي یدفعھ الى البحث عن وسیلة االعالم التي تلبي احتیاجاتھ 
  

  ) 39( نموذج ویندال 
  

والعالقة ) االشباعات ( و ) الستخداماتا( یتناول ویندال في نموذجھ العالقة بین كل من ـ 
ً توقعات لما یمكن أن یحققھ { الرابطة بینھما ، ویرى في نموذجھ ھذا أن  المتلقي یرسم مسبقا

الوسیلة االعالمیة المستھدفة بعد اجراء مفاضلة بین ھذه الوسیلة المختارة ) مضمون ( 
  .والوسائل األخرى 

  
 209ص )  38. ( نموذج روز نجرین 

  
) االستخدامات واالشباعات ( یتناول النموذج مجموعة العوامل التي یتشكل منھا مدخل  -

وھي الحاجات االجتماعیة والبایلوجیة والنفسیة الموجودة لدى االنسان حیث تتفاعل ھذه 
الحاجات مع االطار المجتمعي وخصائص الفرد ، وھنا یلجأ الفرد الى الوسیلة االعالمیة 

ً لحاجاتھ التي یرى في مضمونھ ً لمشكالتھ واشباعا   .ا حال
  
  
  
  
  
  
  

______________________________________________  
  ..مصدر سابق/ نظریات أألعالم وأتجاھات ألتأثیر/ محمد عبد ألحمید.20

مركز / نظریات االعالم / سامي الشریف  –حسن عماد مكاوي . 38 
  ٢٠٩ص و١٨٩ص2000/ جامعة القاھرة للتعلیم المفتوح 

39  .Windhal . G . Uses and Gratification at the crossoad 
Mass Communication Revie . USA : sage publishcation 

, 1981 : P 203 
  
  
  
  
  
  
  عناصر المدخل  -ه
  



  :یتكون مدخل االستخدامات واالشباعات من العناصر التالیة 
  
  ) .النشیط ( مفھوم الجمھور غیر الخامل  - ١
  

 ً ( التي جاء بھا ) الرصاصة ( اعتبرت بعض النظریات االعالمیة مثل نظریة  قدیما
ً ( الجمھور المتلقي ) . الحقنة تحت الجلد ( أو نظریة ) ولبر شرام  ً یقبل مائة ) متلقیا سلبیا

االستخدامات ( بالمائة الرسائل التي تبثھا الوسائل االعالمیة ، لكن مع ظھور مدخل 
الذي یبحث عن المضمون ) النشیط ( وم الجمھور غیر الخامل ظھر مفھ) واالشباعات 

االعالمي المناسب لھ الملبي لحاجاتھ ، حیث بات ھذا الجمھور یتحكم في اختیار الوسیلة التي 
) توقع المكافأة ( أو ب ) االنتقاء النسبي( تقدم ھذا المضمون أو المحتوى ویعرف ذلك ب 

سیحصل علیھ الفرد في مقابل المجھود المبذول  الموازنة بین قدر االشباع الذي( وھو
  ) 40) ( للحصول على ھذا االشباع

  
  : ویتحدد مفھوم الجمھور النشیط بما یلي

  
حیث یقوم الجمھور باختیار وسیلة اتصالیة معینة ویختار التعرض :  االنتقائیة في االختیار -

  ) . 41) ( االدراك والتذكر : ن ویمتد مفھوم االنتقائیة لیشمل مرحلتی. ( لمضمون معین فیھا 
حیث أن جمھور وسائل االتصال یختار المضمون الذي یشبع حاجات ودوافع : االنتفاع  -

  .معینة 
یتعمد أفراد الجمھور اختیار وسیلة اعالمیة معینة الشباع حاجة ما ،  :االختیار المتعمد  -

  .االعالمیة  ومصدرھا ھو خصائص فردیة واجتماعیة وثقافیة لجمھور الوسیلة
  
  

 ----------------------------------------------------------------------------------  
 ..  

  
40  .Mcquial , Denis USA – Mcgrawhill , 2002 . P . 149 
 –عالقة الطفل المصري بوسائل االتصال االلكترونیة / صفا فوزي .  41

سنة )  18 –12( ریف والحضر بین دراسة میدانیة على عینة من أطفال ال
 195 – 167ص  2003/ القاھرة / رسالة ماجستیر / 

  
  
ویحدث على المستوى االدراكي والتأثیري والسلوكي ، حیث أن استغراق : االستغراق  -

یعتمد على مدى توحد الجمھور مع ( الجمھور مع المضامین االعالمیة وخاصة التلفزیون 
  ). 42 ) (الشخصیات التلفزیونیة 

( ھناك محدودیة في تأثیر وسائل االتصال على تفكیر الجمھور وسلوكھ :  محدودیة التأثیر -
  )43) ( فالجمھور ال یرید أن یتحكم فیھ أي شيء أو أحد 

   
  :مفھوم نشاط الجمھور الى ثالث مراحل ھي )  44) ( 1990 –لین ( وطورت ـ   



ي التخطیط المسبق قبل التعرض تتم قبل التعرض ، وتتمثل ف:  المرحلة األولى
  .للوسیلة االتصالیة 

تتم أثناء التعرض وتتمثل في االستغراق في المضمون الذي یتم : المرحلة الثانیة  -
  .التعرض الیھ 

تتم بعد التعرض وتتمثل في االستفادة من المضمون الذي تم :  المرحلة الثالثة -
  .خصي التعرض الیھ من خالل استخدامھ في االتصال الش

  
  االصول النفسیة واالجتماعیة الستخدامات وسائل االتصال -2
  

یعود الفضل في اكتشاف العالقة بین االصول االجتماعیة والنفسیة ودوافع التعرض لوسائل  
  :حیث تناولت رایلي ھذه األصول من حیث ) ماتیلدا رایلي ( االتصال الى الباحثة 

  .ل االتصال االصول االجتماعیة الستخدامات وسائ -آ
ً معزولین عن واقعھم  - ال یتعامل أفراد الجمھور مع وسائل االتصال باعتبارھم أفرادا

   ٢٥٠ص) 38) ( باعتبارھم أعضاء في جماعات منظمة ( االجتماعي وانما 
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________________________________  
للرادیو والتلفزیون استخدام الصفوة المصریة / عادل عبد الغفار .  42

 14 – 11ص  1995/ القاھرة / رسالة ماجستیر / المحلي والدولي 
استخدامات الجمھور في مصر للشبكة االخباریة / ھبة أمین شاھین . 43

   12ص  1996القاھرة / رسالة ماجستیر  –دراسة میدانیة / المصریة 
ینمائیة التي اتجاھات المراھقین نحو األفالم الس/ مرھان الحلواني .  44

/ المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلیة االعالم / تبثھا القنوات الفضائیة 
 119ص 1997القاھرة / االعالم بین المحلیة والعالمیة 

  مصدر سابق/سامي الشریف  –حسن عماد مكاوي .  ٣٨
  

توى العلمي المس. المھنة . السن . النوع . وعلیھ فأن العوامل الدیموغرافیة واالجتماعیة مثل 
المستوى االجتماعي واالقتصادي ، لھا تأثیرھا في استخدام الجمھور لوسائل االتصال . 

) ات ــــــتبین فشل مفھوم الجمھور السلبي بعد ظھور مدخل االستخدامات واالشباع( وبذلك 
  . 29ص )  27( 
  .االصول النفسیة الستخدامات وسائل االتصال  -ب



  ي بعض األحیان الى وجود حوافز أو دوافع معینة بحاجة تؤدي العوامل النفسیة ف
الى اشباع وبالتالي تحدد العدید من االستخدامات لوسائل االعالم ، حیث یقوم مدخل 
االستخدامات واالشباعات على افتراض أن األفراد المختلفین یختارون ألنفسھم مضامین 

ً للظروف النفسیة بینھم ، حیث تعد الظروف النفسیة ألفراد الجمھور  اعالمیة مختلفة وفقا
ً العالج لمثل ھذه المشكالت ( مشكالت تواجھھم    ) .43) (وتحقق مشاھدة التلفزیون مثال

  
  :أنواع الحاجات المشبعة  -3
تعرف الحاجة بأنھا افتقار الفرد أو شعوره بنقص في شيء ما یحقق تواجده حالة من  -

  ): 44) ( نتقسم الحاجات الى قسمی( الرضا واالشباع و 
  .مثل الحاجات الفیزیولوجیة والنفسیة: أساسیة  -
  .مثل الحاجات المعرفیة : ثانویة  -
  توقعات الجمھور من وسائل االتصال -4

  تخلق حالة الفرد الداخلیة ومیولھ النفسیة توقعات الشباع حاجاتھ من 
التعرض  تعد التوقعات خطوة ھامة في عملیة( خالل التعرض الى وسائل االتصال و 

) الجمھور النشیط ( وھو مفھوم جوھري یتالءم مع مفھوم )  45) ( لوسائل االتصال 
 ً حیث انھ اذا كان على الجمھور االختیار بین بدائل اتصالیة وغیر اتصالیة أخرى طبقا
 ً الحتیاجاتھم فالبد أن یكونوا على درجة كافیة من الوعي ببدائل تكون أكثر اشباعا

أن السلوك االتصالي لألفراد ینشأ من التوقعات والمعتقدات بشأن  الحتیاجاتھم ، حیث
ص )  41) ( أن یكون لھذا السلوك اسھامھ في اشباع احتیاجاتھم المختلفة ( احتمال

193 
وبھذا تحسب عملیتي التوقع والتقییم في استخدام الوسائل االتصالیة كمدخل ھام للكشف عن 

ً أن استخدام الجمھور . نھ الفرد الشباع حاجاتھ طبیعة المضمون االتصالي الذي یبحث ع علما
لوسائل االتصال تتغیر وتتطور باستمرار مع تطور تكنولوجیا االتصال وتعدد الوسائل 

تعددت ھذه الوسائل كلما تحسنت ظروف وحریة االختیار بما یلبي ( االتصالیة ، وكلما 
بوسیلة اتصالیة واحدة یكون  ، حیث أن الجمھور المحدد)  46) ( اشباع حاجات الجمھور

أمامھ مجال واسع لالختیار و ال تعبر مشاھدتھم للمضامین المقدمة من ھذه الوسیلة عن 
  . ضرورة اشباعھا لبعض الحاجات لدیھم 

____________________________________________  
  .. مصدر سابق/ مصطفى حمدي .  27
  ھبة أمین شاھین مصدر سابق.  43
  مصدر سابق / ان الحلواني مرھ.  44
  ..سابق صدرم/ صفا فوزي .  41

45  .Conway . Toseph C . Rubin , Alan . Psychological Predictiors of 
Tv viewing motivation . ln : commuication Research . vol . 18 , uo . 4 

. 1991 . P   
343 



بوسائل االعالم  مدى تأثیر االتجاه السائد/ السید بھنسي حسن .  46
المجلة المصریة لبحوث / المصریة على تشكیل اتجاھات الرأي العام 

   12ص  2001/ القاھرة /  13العدد  –الرأي العام 
  
  .اشباعات وسائل االتصال  -5

أن یختار الجمھور من بین الوسائل االعالمیة ) االستخدامات واالشباعات ( یتم وفق مدخل 
الحصول على ( نھا ما یمكن أن یشبع حاجاتھ ویلبي رغباتھ بغیة المتاحة أمامھ ومن مضامی

وھناك امكانیة ربط محتوى الرسالة )  47) ( نتائج خاصة یطلق علیھا االشباعات 
باالشباعات المتحققة ، فبرامج الدراما والترفیھ والمنوعات یمكن أن تحقق اشباعات مختلفة 

أما برامج األخبار . وب من المشكالت الیومیة مثل التنفیس والتخلص من الملل والقلق والھر
 ً ً معلوماتیا یتمثل في الحصول على المعلومات والخبرات ( والمعلومات فتحقق اشباعا

من الوسائل االتصالیة من ) المطلوبة والمتحققة ( وتتأتى االشباعات ) . 48) ( والمھارات 
خالل ( یلة االعالمیة من خالل مصادر رئیسیة ثالثة تتمثل في محتوى أو مضمون الوس

. أو تتمثل في التعرض لوسیلة اعالمیة معینة ) 49) (التعرض الى مضامین برامجیة محددة 
ومن شأن ذلك أن یشبع احتیاجات معینة للفرد المشاھد مثل الترفیھ والتنفیس واالسترخاء 

ً في االطار المجتمعي عند المشاھدة كأ. والھروب من مشكلة ما ن یكون أو تتمثل أیضا
التعرض للوسیلة من خالل المشاركة مع آخرین كأفراد األسرة أو األصدقاء أو بشكل منفرد 

)  50) ( تحل الوسیلة االعالمیة مكان ھؤالء األفراد أو تكمل أدوارھم على أقل تقدیر ( وھنا 
.  

  .السلبیات الموجھة واالیجابیات المحققة للمدخل * 
  

تتمثل في االنتقادات الموجھة الیھ ) خدامات واالشباعات االست( السلبیات الموجھة لمدخل 
بحریة تامة ) المضمون ( أن الجمھور یختار الوسیلة بما یحققھ لھ ) المدخل ( وأولھا ادعاء 

حیث أن ھناك عوامل )  51) ( أمر ربما یكون مبالغ فیھ ( وبناء على االحتیاج فقط ھو 
ن تحقیقھ ، فھذه العوامل تحد من استفادة الفرد اجتماعیة واقتصادیة قد تبطل ذلك وتحول دو

من التكنولوجیا االعالمیة المتقدمة ، كما أن عدم توفر بدائل عدیدة من الوسائل االعالمیة 
  یلغي مفھوم الجمھور االیجابي أو النشیط الذي یسعى لتحقیق أھداف محددة واشباع حاجات 

  
  

دراسة تحلیلیة / الدراما في الفضائیات العربیة صورة المرأة كما تعكسھا / أشرف جالل حسن . 47
 492ص  2005القاھرة  –الدار المصریة اللبنانیة / میدانیة مقارنة 

/ دور التلفزیون المصري في تكوین الوعي االجتماعي ضد الجریمة / عادل فھمي البیومي .  48
   8ص  1993معة القاھرة جا –القاھرة كلیة االعالم  –رسالة دكتوراه / دراسة تحلیلیة میدانیة 

المؤتمر / استخدام الطفل الفلسطیني للقنوات الفضائیة واالشباعات المتحققة / حسین أبو شنب .  49
جامعة عین / معھد الدراسات العلیا للطفولة } نحو رعایة أفضل لطفل الریف { العلمي السنوي 

 432ص  1992شمس 
صري للقنوات الفضائیة في دولة االمارات دوافع تعرض المشاھد الم/ محمود المشمشي .  50

 32ص  2002} جامعة المنیا  –كلیة اآلداب  –المنیا { رسالة دكتوراه  –العربیة المتحدة 



مركز البحوث / دراسة میدانیة  –دور وسائل االتصال في المشاركة السیاسیة / بسیوني حماده . 51
 8ص  1995القاھرة / یة كلیة االتصال والعلوم السیاس/ والدراسات السیاسیة 

  
  

فلیس كل سلوك اتصالي یوجھھ حافز ، فالكثیر من ( بعینھا كما أنھ یلغي مبدأ حریة االختیار 
یحدده وجود وسیلة اتصالیة واحدة وال )  52) ( السلوك االتصالي للجمھور ھو سلوك عادي 

ما أن ھناك یوجد أمامھا أي مجال للرفض أو االختیار للمضمون االتصالي المعروض ، ك
ً حول قیاس استخدام المتلقي للوسیلة االتصالیة والكیفیة التي یتم فیھا القیاس  ً وتساؤال جدال
. وزمن االستخدام من حیث القیاس خالل وقت التعرض أم بعده وكثافة ومحدودیة المشاركة 

قت كما أن المدخل لم یفرق بین االشباعات التي یبحث عنھا الجمھورواالشباعات التي تحق
ً أن  ھذا الفرق یوضح مبدأ انتقائیة الجمھور للمضامین االعالمیة التي ( عند المشاھدة ، علما

درجة االیجابیة في السلوك االتصالي ألفراد ) المدخل ( ولم یشرح )  53) ( یتعرض لھا 
بوضوح ، حیث انھ یمكن أن یقصد بھ االنتقائیة قبل ) الجمھور النشط ( الجمھور أو مفھوم 

  .اھدة أو أثناءھا أو بعدھا وھذا لم یحدد في المدخل ولم یتم التطرق الیھ بدقةالمش
  
  :أما االیجابیات المتحققة للمدخل فھي تتمثل في *  
  
لفھم العالقة بین المرسل والجمھور في اطار ( أن المدخل یمثل مرحلة بحثیة متطورة  -

ً في تحدید العوامل التي ) 54) ( اجتماعي  تؤثر في اختالف السلوك االتصالي وھو یھم أیضا
ً لخصوصیة كل  للجمھور ، حیث أن دوافع مشاھدة الجمھور للمادة االعالمیة تختلف وفقا

  .مجتمع وظروفھ المختلفة 
أن استخدام مدخل االستخدامات واالشباعات لھ أھمیة واضحة في دراسة الجمھور الذي  -

ث یتیح ھذا التعامل فرص مشاھدة أوسع یتعامل مع البث المباشر والقنوات الفضائیة ، حی
)  55) ( ایجابیة االنتقاء للمضامین االعالمیة المختلفة ( وبالتالي تحفز ھذه المشاھدة على 

كما أن التناقض بین االشباعات التي یبحث عنھا الجمھور واالشباعات التي تتحقق بالفعل 
ي اختیارات الجمھور للوسیلة عند التعرض للوسیلة االتصالیة یمكن أن یؤدي الى تغییر ف
ً الحتیاجاتھ    .القادرة على توفیر مضمون اتصالي یوفر اشباعا

أن اختالف نتائج الدراسات في ھذا المجال یجب أن تحسب نقطة ایجابیة للمدخل ولیس  -
ً لخصوصیة كل مجتمع واختالف  نقطة سلبیة علیھ ، حیث أن المجتمعات تختلف نظرا

تقییم نتائج ( الجتماعیة والمادیة والثقافیة ، ولھذا فأنھ یمكن ظروف أفراده النفسیة وا
  ) . 56) (الدراسات التي طبقت على المجتمع نفسھ ولیس على مجتمعات مختلفة 

  
  
  
  

______________________________________________  
52.Research on Audience Motives in: Tournal of Broadcasting and 

Electronic Media / 1998 . P . 472 
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 13ص 
/ ال ومدى االشباع الذي تحققھ استخدامات االسرة المصریة لوسائل االتص/ لیلى حسین .  54

  . 40ص  1993/ كلیة االعالم جامعة القاھرة  –القاھرة / رسالة دكتوراه 
دراسة تحلیلیة وتطبیقیة على / استخدام الطفل في االعالنات التلفزیونیة / ھاني عبد المحسن جعفر .  55

  .  12ص  1991كلیة االعالم  القاھرة –رسالة ماجستیر / االعالنات التي یعرضھا التلفزیون المصري 
رسالة / ا المصري ل تأثیر االعالنات والمسلسالت العربیة على الطف/ ھویدا محمد لطفي أحمد .  56

  . 10ص  1991كلیة االعالم  /القاھرة –دكتوراه 
  

ً من احتیاجات  أن مدخل االستخدامات واالشباعات یھتم بتفسیر االستھالك االعالمي انطالقا
میة التي یسعى االستخدام الفردي لوسائل االعالم الى اشباعھا ، كما یضع ھذا الحیاة الیو

حیث ) . 57) ( المتلقي أمام مسؤولیتھ بالنسبة للمضامین االعالمیة التي یختارھا ( المدخل
أن االختالفات الموجودة بین جمھور المتلقین من حیث السن والجنس ) المدخل ( یفترض 

ماعي واالقتصادي تجعلھم یختارون مضامین اتصالیة مختلفة والمستوى العلمي واالجت
الذي یستھدف الوسائل ) الجمھور النشیط ( لتحقق لھم اشباعات مختلفة ، وھذا ینبع من فكرة 

في الحصول على معلومات جدیدة أو الشعور بالتفاعل (االتصالیة التي تشبع حاجاتھ 
  ) . 58) ( االجتماعي 

  
  :نظریة الغرس  - 2 
  
أتي نظریة الغرس على أساس االعتراف بقوة وسائل االعالم وأثرھا االجتماعي على ت -

ً من فرضیة  لقیاس اآلثار طویلة المدى التي تتركتھا وسائل ) التراكم ( المتلقین انطالقا
  .االعالم خاصة التلفزیون على المتلقین عند تعرضھم لمضمون معین ولمدد تعرض طویلة 

من حیث التأثیر على المتلقي ) االستخدامات واالشباعات ( مدخل  وتلتقي ھذه النظریة مع
ً ومن ثم التأثر بھذا (من خالل المضمون المرئي  الذي یلبي حاجة ما عند المتلقي أوال

 ً ً من مدخل ) .  59) ( المضمون ثانیا ( ونظریة ) االستخدامات واالشباعات ( اذ أن كال
( واحداث قناعات جدیدة لدیھ من خالل ) المتلقي ( یقومان على أساس التأثیر على ) الغرس 
الملبي لحاجات الفرد المتلقي ) المضمون ( تصورات وقیم جدیدة وفق ما یوحي بھ ) غرس 

زرع وتنمیة ( على انھ )الغرس ( السیاسیة واالجتماعیة والدینیة والثقافیة ، ویمكن تعریف 
  ) . 60) (عالم مكونات معرفیة ونفسیة من خالل التعرض لوسائل اال

یرتبط منذ الستینیات بالنظریة التي تحاول تفسیر اآلثار ) الغرس ( وقد أصبح مصطلح 
ً من  ً متماثال االجتماعیة والمعرفیة لوسائل االعالم وبخاصة التلفزیون الذي یقدم عالما
الرسائل الموحدة والصور المتكررة الى الحد الذي یعتبر معھ المشاھدون أن الواقع 

ر بھا من خالل التلفزیون االجت ّ ھناك ( كما أن . ماعي یسیر على الطریقة نفسھا التي یصو
ً بین حجم المشاھدة ومعتقدات المشاھدین حول الواقع االجتماعي بحیث تتشابھ  ارتباطأ قویا

، وفي ھذه الحالة یظھر المشاھدون ادراكات ترتبط بعالم ) 61) ( ادراكات كثیفة للمشاھدة 
( میل العینة ) الغرس ( وتؤكد نظریة . ر من ارتباطاھا بالواقع االجتماعي التلفزیون أكث

المشاھدة الى تبني المعتقدات التي تعرض من خالل التلفزیون عن العالم الواقعي ) كثیفة 
  .المشاھدة ) منخفضة (أكثر من العینة 

_____________________________________________  
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   81ص  2000 /جامعة القاھرة /كلیة االعالم /القاھرة –رسالة دكتوراه / المضمون 

  
  ) :الغرس ( أھم المفاھیم التي أضیفت الى نظریة 

  
  :ھناك مفھومان ھما 

  
  االتجاه السائد -آ

  )الرنین ( التضخم  -ب
  
  االتجاه السائد -آ
  

متجانس لجذب عدد كبیر من المشاھدین ) مضمون ( ویتمثل في حرص التلفزیون على تقدیم 
ً بعد أن یتم توفیر عدد كبیر من الموضوعات الت ي تحظى باھتمام المشاھدین ، وھذا یبدو جلیا

في البرامج التلفزیونیة التي وضعت بشكل یناسب الجمیع الغیة في الوقت نفسھ العدید من ( 
ویسعى القائمون على التلفزیون أو ) . 62)( الحدود العمریة والطبقیة والدینیة والثقافیة 

ً ثالثة ھي راعي سیاستھ الى أن یحقق المضمون التلفزیوني الم   :عروض صورا
الحدود العمریة : تالشي وذوبان االختالفات التقلیدیة بین األفراد المعرضین للمشاھدة وھي  -

  .والطبقیة والدینیة والثقافیة 
  .اندماج المفاھیم التي یحملھا المعرضون للمشاھدة في االتجاه السائد للثقافة التلفزیونیة  -
االتجاه السائد لثقافة التلفزیون أو المضمون ( ى ویتناغم مع تشكیل اتجاه سائد جدید یتماش -

  .١٦ص)  63) ( الذي تقدمھ ھذه الوسیلة 
  
  )الرنین ( التضخم  -ب

أن تطابق مایراه األفراد في عالم التلفزیون مع الواقع المحیط یزید من تأثیرات الغرس بحیث 
علیھ التضخم أو الرنین وقد  یصبح األفراد كأنھم تعرضوا لجریمة مزدوجة ، وھو ما یطلق

أشار العدید من الدراسات التي أجریت حول العنف التلفزیوني الى تضخم تأثیر المواد التي 
یعرضھا التلفزیون والتي تحتوي على عنف یتعرض لھ األفراد الذین یعیشون في ظروف 

) ف ـــــــــــنــما یؤدي الى ترسیخ مفھومھم عن الحیاة لممارسة الع( عنف غیر عادیة وھو 
   .١٩ص) 63( 
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  . 205ص  2000العدد الثامن من سنة / لبحوث االعالم 
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كلیة اآلداب والعلوم  –الكویت . تلفزیون الكویت ودورھا في دعم القیم المراد غرسھا في طفل المدرسة 
  .١٩وص 16ص  2000جامعة الكویت  –االجتماعیة 

  
  
  
  االعالم المرئي والعنف -3
  
وسیلة التي تعتمد الطبیعة التالزمیة لثنائیة للتلفزیون میزة خاصة كونھ ال  ـ

الصوت والصورة في نقل المضمون االعالمي ولھ بذلك تأثیر مزدوج 
األول ھو تأثیر الصورة على نفسیتھ بشكل مباشر وال تؤثر . على المتلقي 

االتجاھات وتصوغ القیم وتوجھ ( على عقلھ ، وأصبحت ھي التي تشكل 
  ،)  64( )السلوك لمالیین المشاھدین 

والثاني ھو تأثیر الكلمة التي یمكن أن تفعل فعلھا المؤثر على المتلقي إن 
ھي استخدمت بالطریقة الصحیحة والمؤثرة ، وعلیھ فأن للصورة 
ً على المتلقي من حیث الفھم واالستیعاب ، فھو ال  ً كبیرا التلفزیونیة أثرا

لصورة ، فالتلفزیون یحتاج الى عناء وجھد وتحلیل لیفھم ما یرید أن تقولھ ا
انصاف المتعلمین لفھم ما یدور حولھم وبناء معارفھم ( ھو وسیلة 

، فالصورة التلفزیونیة تساعد المتلقي )  65) ( الموجودة أساسیاتھا لدیھم 
في االحتفاظ بالمعلومات الواردة في المضمون التلفزیوني بصورة مباشرة 

ابھ ، وھذا االحتفاظ یكون أو غیر مباشرة حسب فھم المتلقي ودرجة استیع
ً للنسیان خاصة على المدى الطویل ، وقد أثبت  ً وأقل احتماال أبقى أثرا

( التلفزیون نجاحھ كوسیلة اعالمیة یفھمھا المتلقي وتؤثر فیھ ویتأثر فیھا 
فمن المعروف انھ كلما زاد التأثیر على حواس المتلقین كلما زاد نجاح 

أن دور التلفزیون یزداد أھمیة في ) . 66)( الوسیلة في تحقیق أھدافھا 
حیاة الناس كل یوم ، فھو یھدم الفواصل بین الحقیقة والوھم وھو یتمتع 
بتقنیات اغراء ووصول الى المتلقي ال یقاوم ، ولطالما أشیر الى أن وسائل 
االعالم وفي مقدمتھا التلفزیون تساعد على ترسیخ نظام من األولیات في 

وھي في سعیھا الى تحقیق ذلك ، تعمل . وأھدافھ  مجتمع ما حول مشاكلھ
وانما ھي قد تؤثر ( على أن تسجل الماضي وتعكس رؤیة الحاضر فحسب 

 ً ویعتبر التلفزیون الوسیلة الجماھیریة األھم )  67) ( على المستقبل أیضا
ً ومواقف  ً في جمھور المشاھدین ، فھو ینقل أفكارا واألقوى واألكثر تأثیرا

ً على طرقرف ، للتصونماذج  ً جذریا تفكیرنا واحساسنا ( كما أن لھ تأثیرا



) حوار العرب(وتاكیدآ على ذلك ما توصل الیھ برنامج ،)68)(وتصرفاتنا
الذي عرضتھ الفضائیھ العربیھ حیث خصص البرنامج حلقتھ لیوم 

لمناقشھ موضوع االعالم واالرھاب بمشاركھ متخصصین  2008/5/8
والبحوث في كل من القاھره و عمان و  یعملون في مراكز الدراسات

واشنطن وشارك فیھ ایضآ مجموعھ من اساتذه وطلبھ عدد من جامعات 
و بعد مناقشات دارت غلى مدا ساعھ كاملھ وتركزت حول  .القاھره

المؤسسات االعالمیھ و مسؤلیھ العاملین فیھا والقائمین علیھا في ما یتعلق 
البرنامج استفتاءا للطلبھ المشاركین  بالترویج لالرھاب او الحد منھا اجرى

تناول ) نت.العربیھ( فیھ و على الھواء مباشرة و نشرت تفاصیلھ على 
%) ٤٨( قد أكدت اجابات معظم ألمبحوثین و، االجابھ على اسئلھ ثالثھ

   .على أن ألتلفزیون ھو ألوسیلة أألعالمیة أألكثر نشرآ للدعایة أألرھابیة
_________________________________________  
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  . 14ص  1994المجلس القومي للطفولة واالمومة  –القاھرة / والتلفزیونیة من خالل المناقشة الجماعیة 
رجمة عادل برواري ـ ألمنظمة ألعربیة للتربیة مدخل الى وسائل أألعالم ـ ت/فرنسیس بال .٦٨

  .٧ص١٩٩٦تونس /وألثقافة وألعلوم 
  
  
  

یھ فان   ـ ّ ھارولد إنس و مارشال ماك لوھان و (. علماء االتصال و عل
بقدوم مجتمع یخضع لسیطرة وسائل االتصال  یبشرون  )جرنر. ج . جور 

التلقي  بشكل كامل من حیث تأثیرھا العمیق والطویل األمد على طرق
  .والقیم وسلوكیات األفراد 

أن تأثیر وسائل االتصال ومنھا التلفزیون ، مشروط بالدرجة األولى بردة 
 69) ( مرتبطة بثقافة وسطھ االجتماعي أو طائفتھ ( فعل المتلقي التي ھي 

، وبسبب كون التلفزیون وسیلة اتصالیة لھا تأثیر مباشر وغیر مباشر ) 
ھناك عالقة بین كثرة المشاھدة وقابلیة ممارسة  على جمھور المتلقین فأن

العنف خاصة لدى فئتي األطفال والمراھقین الذین یحملون استعدادات 
الرئیس السابق للجنة االتصالیة ) ھانت ( نفسیة ومجتمعیة ، وقد لخص 

الفیدرالیة االمریكیة ھذه النظرة الى التلفزیون حیث ذكر في دراسة حدیثة 
ك جدل حول عنف وسائل االعالم وھذا ما أكدتھ أكثر من انھ لیس ھنا( لھ 

حیث قالت انھ توجد عالقة قویة  1971ثالثمائة دراسة أجریت قبل العام 
  ) . 70) ( بین مشاھدة التلفزیون والسلوك العدواني 

_________________________________________  
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أن المضمون التلفزیوني قادر على أن یستخدم الصوت والصورة بطریقة 

ً ف الة وفریدة عبر الخطاب المباشر الذي یجد فیھ المشاھدون أنفسھم وجھا عّ
 ً ً اتصاال لوجھ مع من یتحدث الیھم مباشرة من على الشاشة و یملكون أیضا

ً بالمتحدث  ً وھمیا   .بصریا
ً من موضوعة التأثیر الذي یحدثھ التلفزیون على المشاھدین فأن  وانطالقا

انما یرتبط بالعنف في المجتمع وال یمكن  العنف الذي نشھده في التلفزیون
شماعة ( أن نضع ظاھرة استشراء العنف في أكثر من بقعة في العالم على 

التلفزیون فقط اذ أن التلفزیون ال یمكن أن یكون المؤثر لوحده في انتشار ) 
. البطالة . األمیة : ظاھرة العنف ، وانما ھناك أمور تساعد في ذلك منھا 

فأن العنف على الشاشة ( الصراع السیاسي ، وعلیھ . ي التطرف الدین
ً الى تكوین العنف واالنحراف عند األطفال  ً أكیدا الصغیرة لیس مدخال
والشباب ، انھ یصبح كذلك اذا اجتمعت الیھ عناصر أخرى من اشكال 
العنف في المجتمع وفي التكوین النفسي والجسدي مثل العوز وانخفاض 

المیل الداخلي الموروث الى العنف واألجواء . فرد معدالت الذكاء عند ال
أن ایجاد االثارة وتولیدھا یعتبران من أھم ) .  71) ( العائلیة واالجتماعیة 

الوظائف االتصالیة المھمة التي یضطلع بھا التلفزیون ، وقد سار 
التلفزیون على ھذا المنوال منذ بدایتھ وحتى اآلن ، وبطبیعة انتقائیة حیث 

تقاء ما سیتم تقدیمھ على الشاشة واتخاذ قرارات توجیھیة بخصوص یتم ان
كیفیة تصویره ومن ثم اتخاذ قرارات تحریریة الحقة متعلقة بكیفیة تنظیمھ 

بُ ( االثارة التي ) جرعات ( وترتیبھ و  ُصَّ ) ت
  ،ھــــــــــــــــــــــــــــــــــــفی
  

ً من مقدرة التلفزیون على أن  المتلقین الذین ) یصدم ( وھذا یوضح جزءا
ً أشیاء عن الظروف واالحداث التي تم تص ویرھا ، ــــــــقد یعرفون مسبقا

 ) ً ً وتفصیلیا ، وبھذا أصبح )  72) ( ولكن لم یطلعوا علیھا بصریا
التلفزیون في مناطق كثیرة من العالم الوسیلة االتصالیة المھیمنة التي 

ر رئیس وموثوق للحصول یستخدمھا المشاھدون بشكل روتیني كمصد
ً . على المعلومات  ً ھاما ً من افتراضیة أن التلفزیون یمارس تأثیرا وانطالقا

على تشكیل وتحدید موقف الجمھور وسلوكھ فأن من ھذه المواقف 
والسلوكیات ما یتعلق بالتحریض على أعمال العنف ، أو على تقلید ما 

الذي یعني في علم النفس ھذا التقلید . تمت مشاھدتھ على شاشة التلفزیون 
اكتساب السلوك والتصرف من خالل تقلید نموذج مثالي ، ( التربوي 

یر ــــــــــــــــانساني أو غیر انساني یعجب بھ المتلقي وخاصة الطفل فیس
  ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقد ورد في دراس) 73) ( على منوالھ 
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203.  
 ً ً بولیسیا احصائیة أمریكیة جرت في بدایة التسعینیات أن خمسة عشر فیلما

وھناك ( عرضھا التلفزیون اشتملت على اربعمائة وست جرائم وحشیة 
حقیقة مفادھا أن التلفزیون یعرض من الجرائم ما یعادل عشرین مرة بقدر 

ولكن ھل أن التلفزیون )  74) (ادیة الجرائم التي تحدث في الحیاة االعتی
یعمل على نشر االرھاب ؟ وھل ھناك عالقة سبب ونتیجة بین التغطیة 
االعالمیة التي یقوم التلفزیون واالرھاب ؟ من الرافضین لفكرة الربط بین 

من جامعة میسوري ) بیكارد . روبرت جي ( التلفزیون واالرھاب ھو 
) ( اتھامات خطیرة یدعمھا علم مریب( األمریكیة الذي یقول في دراسة لھ 

انھ لیس ھناك دلیل علمي كاف یثبت أن التغطیة االعالمیة التي یقوم بھا 
وقد بات من العسیر تحدید ) . 75) ( التلفزیون تحفز بالفعل على االرھاب 

األعمال التي توصف بأنھا ارھابیة والتي ال یمكن أن تثار حولھا ضجة 
أن االرھاب ال یمكن أن یترعرع دونما رعایة أو  اعالمیة ، وھذا قد یثبت

دعایة ، حیث أن تمجید النشاطات االرھابیة عن طریق توفیر تغطیة شاملة 
)  76) ( تعرض الحدث االرھابي كشيء یغري اآلخرین على تقلیده ( لھا 

.  
أن اقتطاع التلفزیون مساحة زمنیة من فترات بثھ لكي یعرض االرھابین 

ً من وما یقومون بھ و لھ قدرا ّ توفیره التغطیة االعالمیة الالزمة لھم یحم
المقلد لالرھاب خاصة بین الشباب ، ومن ) عَرَض ( المسؤولیة لوجود 

ً قیام التلفزیون بعرض حوادث اختطاف الطائرات ومحاصرة  ذلك أیضا
شكلت أدلة على مساعدة التلفزیون في نشر أنماط من ( السفارات والتي 
كما أن أن التغطیة الشاملة وغیر المتوازنة ) .  77) ( النشاط االرھابي 

في الطرح ألي حدث ارھابي انما یشجع على تكوین جماعات ارھابیة 
ً االستفادة من التغطیة المجانیة التي یقوم بھا  جدیدة تحاول من جھتھا أیضا
التلفزیون للنشاطات االرھابیة لكي تكون ھذه الجماعات في واجھة 

ً آخرین األحداث الیومی ة ، األمر الذي یغري جماعات أخرى أو أفرادا
ً للشھرة بعد الحصول على  للقیام بأعمال عنف ارھابیة أكثر جرأة طلبا

ً لعدوى االرھاب یدخل ( تغطیة اعالمیة مجانیة  وبھذا یكون التلفزیون ناقال
  ـــــــــــــــــدویعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ھذا، ) 78) ( بھا كل بیت 



 موضوع العنف في االعالم المرئي من أكثر الموضوعات التي حركت
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ة یبرھن على صح( المعطیات والدراسات المتخصصة في ھذا الموضوع 
فرضیة وجود عالقة سببیة بین العنف في االعالم المرئي والسلوك 
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حیث أن تأثیر االعالم المرئي على المتلقین یكتسب من خالل سلوكیات 
ً أطول أمام ھذه الوسیلة االعالمیة على حساب  األفراد الذین یقضون وقتا

ع المطروحة خاصة اذا ما یخص األنشطة األخرى ، واالنبھار بالمواضی
أن من المستحیل تأكید أن عادة مشاھدة  كانت تقدم باسلوب درامي مؤثر
غیر أن التعرض الطویل لھذه الوسیلة . التلفزیون تلبي احتیاجات محددة 

االعالمیة یمكن أن یمھد الفتقاد الروح المعنویة لدى المتلقي واالحساس 
اء بسبب غیاب الصالت بعدم األمن وصعوبة التكیف وافتقاد األصدق

بالنسبة لشریحة مجتمعیة مھمة ھي شریحة األطفال ( االجتماعیة خاصة 
 ً والشباب الذین ھم األكثر عرضة للتأثر بھذه الوسیلة االعالمیة اجتماعیا

 ً ً وسلوكیا وقد اختلفت درجة العالقة بین التلفزیون )  80) ( واخالقیا
كن الواضح أن لالعالم المتلفز وزیادة معدالت العنف بین دولة وأخرى ، ل

بسبب الخلفیات الثقافیة ( تأثیر على جمھور المتلقین بدرجات متفاوتة 
وتبقى عملیة )  81) ( والعوامل االقتصادیة والتعلیمیة والحیاة الشخصیة 

التأثیر ودور وسائل االعالم خاصة التلفزیون وعالقتھا باستشراء ظاھرة 
  .لة الى اخرى ومن مجتمع الى آخر العنف بین الشباب تختلف من دو

  
  .االعالم المرئي وتأثیره على المتلقین .  4

ً في المفاھیم والقیم السائدة في المجتمع ، والمستقبل   یحدث البث الفضائي العربي انقالبا
مفتوح على تحدیات كبیرة ، فلالعالم المرئي تأثیره الكبیر على حیاتنا الیومیة ، فھو داخل 

افد الى عقول كل الناس وقلوبھم ، والتلفزیون یعتبر الوسیلة الجماھیریة األھم كل بیت ، وو
ً على جمھور المتلقین ، وباستطاعتھ أن یغیّر بعض االنماط السلوكیة السائدة  واألقوى تأثیرا



لیست بالوسیلة وانما بالرسالة ( في المجتمع واكتساب عادات وقناعات جدیدة ، والعبرة ھنا 
  ) . 82) (خالل ھذه الوسیلة  التي تقدم من

االتصالي المرئي یبرز بالطریقة التي تقدم بھا وبكیفیة ) المضمون ( أن تأثیر الرسالة و 
الثقافیة ) المتلقي ( لھا وبدرجة استیعابھا ، وھذا یتوقف على قدرة ) المتلقي ( استقبال 

االتصال مشروط  ومستواه االجتماعي والمالي وارتباطھ الدیني ، أي أن تأثیر وسائل
بردة فعل المتلقي التي ھي مرتبطة بثقافة وسطھ االجتماعي أو الطائفة التي ( بالدرجة األولى 

وبتعبیر آخر أن تأثیر الوسیلة االتصالیة یقاس بنسبة الحاجات التي )  83) ( ینتمي الیھا 
تتعلق ) االنتقائیة (تلبیھا ، وھنا یمكن لالنتقائیة أن تتحكم في تأثیر وسائل االتصال ، وھذه 

  .الخاصة ) المتلقي ( باآلراء المسبقة وبشبكة عالقات 
  

_________________________________________  
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استخدامات جمھور ألقاھرة ألكبرى لبرامج ألفترة ألصباحیة وأألشباعات ألتي تحققھا ـ رسالة /ـ دینا یحیا مرزوق ٨٣
  .٦٥ص ١٩٩٩/ألقاھرة /دكتوراه 

أن التلفزیون یتمتع بتقنیات اغراء ووصول الى المتلقي ال تقاوم، وھو یختلف عن أیّة وسیلة 
باالستخدام غیر االنتقائي من قبل الجمھور ، وأن المتلقین یتأثرون  ینفرد( اتصالیة أخرى بأنھ

، ویؤدي التعرض المتكرر لھذا  ١٩ص)84) (بالمضمون التلفزیوني بشكل غیر واع 
المضمون الى تقدیم عالم متكامل من الرسائل والصور المتكررة یتقد المشاھدون معھ أن 

تي یقدمھا عالم التلفزیون أن اتجاھات آراء الواقع االجتماعي یسیر على الطریقة نفسھا ال
: الجمھور تعتمد في المقام األول على حجم ما تكملھ لھ ھذه الوسائل من عناصر ثالثیة ھي 

ومن الواضح أن المتلقي قد یلجأ الى وسائل االتصال . المكون العاطفي والمعرفي والسلوكي 
لومات ، حیث یتفوق التلفزیون في الزالة حالة الغموض التي تصادفھ أو نتیجة لنقص المع

ظل ثورة االتصال على الوسائل االتصالیة األخرى وذلك نتیجة لتكنیكات الصورة 
المستخدمة وما یصاحبھا من تحلیل للحدث مما یساعد في زیادة ادراك الجمھور المتلقي 

ریة وتحدد نظ. وتحقیق اشباعاتھ من خالل االعتقاد بواقعیة مضمون المعلومات المقدمة 
طبیعة الفرد بھذه الوسائل ، فكلما اعتمد ) اعتماد الجمھور على وسائل االعالم ( االعتماد 

المتلقي على ھذه الوسائل الشباع حاجاتھ المعرفیة ، قامت ھذه الوسائل بدور مؤثر في حیاة 
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن عملی) االعتماد ( الفرد النفسیة واالجنماعیة ، وتختلف عملیة 

للوسیلة االتصالیة ، فالتعرض قد یتم على سبیل الصدفة أو ) التعرض (  
الجمھور ( یتم وفق منظور ) االعتماد ( بطریقة عضویة دون قصد ، بینما 

ً علیھا في )النشیط  الذي یختار الوسیلة التي تحقق لھ اشباعاتھ ومعتمدا
ً الحصول على المعلومات التي تحقق لھ أھداف ً معینة ویعتبرھا مرجعا ا



ومھما بلغت قوة تأثیر الوسیلة االتصالیة فإن المضمون . التخاذ القرارات 
االعالمي أو الرسالة یجب أن تصاغ وتقدم وفق خصوصیة وطبیعة كل 
ً الوسیلة االعالمیة والجمھور الذي توجھ  ّ قوبلت بالرفض ، اذا مجتمع وإال

الرسائل ، ودرجة تفضیل ورضا  لھ الرسالة یؤثران على ما تقولھ تلك
ً مع  َتھم ( المشاھدین عن أي مضمون تلفزیوني تتناسب طردیا وتدني ) أمی

)  1988( مستویاتھم الثقافیة ، ففي بحث أجراه التلفزیون المصري عام 
وفي سؤال عن مدى الرضا عما یقدمھ التلفزیون من برامج وفقرات ، 

انھم یشعرون بالرضا %   73 و 32حوالي ثالثة أرباع العینة  ( أجاب 
ً ، وقال   انھم راضون الى حد ما ، وكانت البقیة الباقیة %   24و  68تماما

ج ــجوابھا الرفض وعدم القبول بما یقدمھ التلفزیون من برام%   ٢
ویتناول النقاش الذي یدور حول احتمالیة تأثیر . ٣٢ص)84) (وفقرات 

  -:یث المضمون التلفزیوني على المشاھدین من ح
  .القیاس المحتمل لحصول ھذه النتائج  -
الجوانب المتحكمة في حصول ھذا التأثیر من حیث مضمون الرسالة  -

ً الى درجة استیعابھ  ودرجة استفادة المتلقي من ھذا المضمون استنادا
المعتمد على مستواه الثقافي واالجتماعي وسنھ وجنسھ وانتماءه الطائفي 

ً بالنشرة الجویة ولقیاس حصول م. والدیني  ثل ھذا التأثیر نضرب مثال
  ة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي تقدمھا معظم القنوات التلفزیونی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  

دراسة  –تقییم برامج التلفزیون / االذاعة والتلفزیون المصري اتحاد .  84
  .٣٢و ص 19ص 1988القاھرة / بحثیة 

  
  

ھل یمكن حسبانھا ضمن عملیات التأثیر التي یقوم بھا : السؤال ھنا 
ً على الناس باتجاه  التلفزیون ؟ ومن المؤكد أن النشرة الجویة تمارس تأثیرا

أحداث والغاء أحداث معینة ، وھذه تكییف وموائمة سلوكھم وتتسبب في 
ً بدور المرشد والدلیل في التخطیط للیوم التالي ونوعیة  النشرة تقوم أیضا
اللباس المناسب ، ولكن ھل من الممكن حسبان كل ھذا المضمون ضمن 
مجال التأثیر ؟ الجواب ال ، وذلك ألنھا مجرد عملیة نقل المعلومات 

المعروف أن التأثیر یتعلق بتولید ولیست فیھا وجھة نظر ، حیث أن من 
  . مواقف وآراء 

وقد أصبح التلفزیون في مناطق كثیرة من العالم الوسیلة االتصالیة 
المھیمنة التي یستخدمھا المشاھدون بشكل روتیني كمصدر رئیسي 
وموثوق للمعلومات العامة ، وقد تكون ھناك اختالفات بین الروایات التي 

ث وبین توقعات الجمھور ، لكن أي اختالف یكون یقدمھا التلفزیون لألحدا
ً لصالح الروایة التلفزیونیة ، حیث أن الطبیعة الجماھیریة للتلفزیون  دائما
تجعل للمشاھدة رجع صدى عند المشاھد من خالل اعتناق الفكرة وفھم ما 



والطبیعة االنتقائیة للتلفزیون تجعل لھ . یعرف واالیمان بھ والتعاطف معھ 
خالل ادراكات حسیة بأن ( ى أن یدع الناس یرون أنفسھم من مقدرة عل

  ،)  85) ( مایشاھدونھ ھو جزء من الواقع 
كما أن للتلفزیون قدرة على أن یصدم المشاھدین بما یرونھ على الرغم  

من معرفتھم المسبقة بالظروف واألحداث التي تم تصویرھا وعرضھا 
ومكانیة تتم المشاھدة من خاللھا  للمشاھدة ، كما انھ یملك سیاقات اجتماعیة

وھو في ذلك یتمیز عن الوسائل االتصالیة األخرى ، وھذا التمیز یتیح لھ 
أن یكون ذا تأثیر أكبر على المتلقین الذینیجمع بینھم المكان والنطاق 
ً أكبر لما یرید أن یقولھ مضمون الرسالة  األسري الواحد بما یحقق فھما

ً لدى المتلقین التلفزیونیة الذي یحقق غال ً اشباعا وقد تناولت عدة . با
دراسات وبحوث التأثیر الذي یحدثھ التلفزیون في جمھور المتلقین 
واتخذت من موضوعي التأثیر واالعتماد كاطار نظري لھا ، حیث 

حول اعتماد ( في دراستھا ) عزة عبد العظیم ( استخدمت ھذا االطار 
)  86) ( ات حول المخدرات البالغین على التلفزیون كمصدر للمعلوم

التلفزیون المصري یعد المصدر ( الى أن ) أمل جابر ( وخلصت 
األساسي الذي یعتمد علیھ الجمھور في الحصول على المعلومات حول 

  )  87) ( األحداث الخارجیة 
أن التلفزیون یعد المصدر األول الذي یعتمد علیھ ( كما انتھى محمد الفقیھ الى 

  ا أكدت ـــــــــــــكم)  88) ( في الحصول على المعلومات األساسیة  الجمھور الیمني
  
.  

  .  24ص 1975لندن / التلفزیون كوسیلة اتصالیة / ستیوارت ھول . ٨٥
             86 .Abdel Azim , Aza , Television Dependency and lnowledge / of drug 

abuse                        among Egyptian adults , unpublished Thesis of Master A . 
U. C . Journalism and mass commuication Departement / 1993 

  
دور الصحف والتلفزیون في امداد الجمھور المصري بالمعلومات / أمل جابر .  87
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أن التلفزیون یعد المصدر األساسي الذي ( قامت بھا لیلى حسن دراسة      

 89) ( جاریة یعتمد علیھ طالب الجامعات المصریة في متابعة األحداث ال
أن التلفزیون المصري ، وقناة ( وأكدت دراسة قام بھا عادل عبد الغفار ) 

ھا ـالجزیرة ، وقناة سي أن أن االخباریة أھم المصادر التي اعتمد علی
) عھا ـــــــسبتمبر وتواب 11الب الجامعات المصریة في متابعة أحداث ـط
عنف في وسائل االعالم ، وھناك اتجاه ینزع الى تبسیط مشكلة ال.)  90( 



واتجاه آخر یدافع عن وسائل االعالم ، ومبرراتھ انھ توجد مصادر أخرى 
أن العالقة بین العنف ووسائل االعالم عالقة سببیة ( للعنف في المجتمع 

بسیطة وأن كثیر من العلماء یجعلون وسائل االعالم كبش فداء وسبب لكل 
ولما كانت عالقة )  91) ( تمع االنحرافات واآلفات التي تظھر في المج

وسائل االعالم بالعنف جدیرة بالدراسة ، فأن أول ما ینبغي عملھ ھو ابعاد 
االعالم عن قلب الموضوع والتسلیم منذ البدایة بأن االعالم ال یمكن أن 
 ً ً في موضوع العنف واالرھاب ، انما ھناك بؤرا ً رئیسیا یلعب لوحده دورا

السلوك العنیف في المجتمع ، وأن ما یھمنا ضاغطة تتمثل في العنف أو 
العالقة إن ( من وسائل االعالم على األقل فیما یختص بھذه المشكلة ھو 

) وجدت بین وسائل االعالم من جھة وبین السلوك العنیف من جھة أخرى 
وعلى الرغم من ھذه اآلراء واالتجاھات التي حاول بعضھا ایجاد )  92( 

م المرئي واستشراء ظاھرة العنف ، ونفي عالقة مباشرة بین االعال
البعض اآلخر وجود مثل ھذه العالقة ، فلطالما أشیر الى أن وسائط 
االعالم ومنھا التلفزیون على وجھ الخصوص ، تساعد على ترسیخ نظام 
من االولویات في مجتمع ما حول مشاكلھ وأھدافھ ، حیث أن االتساق 

یعمالن على . م عند تناولھا لحدث ما والتكرار الذي تقوم بھ وسائط االعال
ترسیخ فكرة عنھ في عقل المتلقي ، واذا ما قدم المضمون بشكل متماسك 
ومؤثر من حیث معرفة واقع الفئات المستھدفة فإن ذلك من شأنھ أن یرسّخ 

ً یتناغم وما ھدف الیھ  ازدادت ( وكلما ) المضمون ( في األذھان واقعا
ً وكل ما حازت ھذه الصورة دون غیرھا على اھتمام الصورة المقدمة اتساقا

 ً وذلك )  93) ( واسع ، كلما أصبح حدوث التأثیر المتنبأ بھ أكثر احتماال
أن األمور التي تقع خارج نطاق التجربة الفردیة المباشرة للمتلقي والتي ال 
تكون لھا آراء بدیلة قویة ، ستكون عرضة لتقبل مستوى أعظم من التأثیر 

انت ھناك ثقة في المصدر الناقل للحدث أو العرض لھ ونسبھ خاصة اذا ك
الى مصدر ما یحوز على ثقة المتلقي ، وفي ھذه الحالة سیعمل ذلك كلھ 

  على احداث توسع أكبر لآلراء والقیم
دور وسائل االتصال في امداد طالب الجامعات المصریة / لیلى حسین السید .  89
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التي تكون وسائل االعالم مصدرھا وتتاح فرصة أكبر لتقبل المتلقین لھا 

ً بین ذات المتلقي ووسائط االعالم ( حیث أن ً وانتقائیا ً مستمرا ھناك تفاعال
ً في ت ) ( شكیل سلوك الفرد ومفھومھ الذاتي لما یدور حولھ التي تلعب دورا

94 . (  
أن أيّ حدیث حول قیاس التأثیر الذي یمكن أن تحدثھ وسائط االعالم 

ً . وخاصة التلفزیون في أوساط المتلقین  یجب أن یأخذ في الحسبان أمورا
ومن البدیھیات المتعلقة . الجمھور ، الرسالة ، التوزیع : ثالثة ھي 

فھناك شرط أساسي وواضح وھو الوصول الى جمھور كبیر اذا  بالجمھور
ما أرید الوصول الى الجمھور المستھدف بالرسالة بغیة احداث التأثیر 
المطلوب ، وأن تكون الرسالة متوافقة مع میول الجمھور ویرتبط ذلك 
بضرورة االتساق مع األعراف السائدة في المجتمع وثقافة الفرد 

واذا ما . ن ھناك معارضة ولكي تكون مفھومة المستھدف لكي ال تكو
ُدم بشكل مدروس وموجھ  سلمنا أن المضمون االعالمي المرئي اذا ما ق

ھناك ( الى الفئات المستھدفة بما یتالئم بكیفیة فھمھا وطریقة استیعابھا فأن 
ً في أن تقدح المعلومات التي یتلقاھا الجمھور زناد استجابات  ً كبیرا احتماال

خاصة اذا كانت ھذه المعلومات متعلقة )  95)( یة واسعة ذعر جماع
وھناك اآلن مدارس فكریة تؤمن أن ما ترسمھ وسائط . بجرائم اجتماعیة 

االعالم من صور العنف والجریمة یمكن أن تحول األطفال الى أن یكونوا 
، وتمیل مدرسة أخرى الى الرأي )  1970بیركو فیتز ( أكثر عدوانیة 
ً للعدوان أو  القائل بأن من المرجح أن یكون تأثیر الدلیل الخیالي مسھال

أن وسائل االعالم قد ) .  1971فشباخ وسنجر ( یشكل مدخآل للتنفیس عنھ 
تكون في الكثیر من الحاالت مسؤولة عن نشر االضطرابات والعنف ، فقد 

أشیر في مرات عدیدة الى أعمال العنف والشغب التي كانت تشھدھا ( 
ریكیة في أواخر الستینیات الى أن التغطیة التلفزیونیة لواحدة من المدن االم

  ) . 96) ( الحوادث قد تؤدي الى اشتعال أحداث في أماكن أخرى 
وعلیھ فأن عرض التقلید للجرائم التي تنقلھا وسائط االعالم ومنھا 
التلفزیون ، یمكن أن تزید بین األطفال والشباب اذا ما اقترنت مع عوامل 

خاصة وأن التلفزیونات الفضائیة . ة وثقافیة واقتصادیة ودینیة مجتمعی
تتعامل بالصورة التي تؤثر مباشرة في نفسیة المتلقي وال تتفاعل مع عقلھ 

وھناك عالقة ارتباط بین مضامین . شأن الكلمة المذاعة أو المقروءة 
التلفزیون والسلوك االجتماعي ، واألطفال الذین یكثرون من مشاھدة 

فزیون یحیون صراعاتھم ومنازعاتھم واختالفاتھم بصورة عدوانیة ، التل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               94 .David . G . Violence against children . 
rlavard Nniversity press.1973. p . 61 

   95 .Small , W . To kill amessenger – television news and theraal 
world . New york 1976 . p . 158 .  
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لنماذج العنیفة في وتؤكد جمیع البحوث السایكولوجیة أن ظاھرة تقلید ا
التلفزیون تتولد عند األطفال الذین یكثرون من مشاھدة ھذه النماذج ، حیث 

نتیجة ( یرون في المضمون التلفزیوني على انھ الحقیقة والواقع ویأتي ذلك
االستمراریة في متابعة ما یبثھ التلفزیون بشكل مكثف وعدم االحتكاك مع 

، كما أن   195ص  ) 41) ( راریة العالم الخارجي بنفس الكثافة االستم
ً بسبب قدرة التلفزیون على اعادة عرض االحداث مع  ذلك یأتي أیضا

  اجراء تغییرات جوھریة علیھا حسب 
وفي . سیاسة القناة التلفزیونیة وبما یتالئم مع طبیعة الجمھور المستھدف 

أن األطفال في سن الثالثة یخصصون للتلفزیون خمسآ و اربعین ( الواقع
ً ویزداد ھذا الوقت مع تقدم السن حیث یقضي األطفال  دقیقة للمشاھدة یومیا
ً ، وفي سن الستة عشر یقضون أمام  في سن الخامسة ساعتین یومیا

ً أطول مما یقضونھ في المدرسة    .  39ص ) 42) ( التلفزیون وقتا
ویعود قدر كبیر من تعلق المشاھدین بما یبثھ التلفزیون الى التركیب 

ً على ذلك فمن غیر  الشكلي للصوت والصورة وتقنیات سردھما ، وتأسیسا
ً الفصل بین تأثیر الشكل  المجدي التساؤل أو البحث فیما اذا كان ممكنا
والمضمون اللذین یقدمھما التلفزیون على المشاھد ، فأحدھما یكمل اآلخر 

قق كسب المشاھد والتأثیر علیھ ، ولكي یتح ویجب العنایة بھما اذا ما أرید
عما سوف ) فكرة ( مبدأ االشباع فالبد أن یكون بالضرورة لدى المشاھد 

( أو ) استخدم ( ندرك لماذا ) الفكرة ( یشاھده ، وعند الوقوف عند ھذه ال 
الفرد المستھدف ھذه القناة ، وھذا البرنامج دون غیرھما ، وھنا ) اختار 

ً مبدأ  لمضمون الذي الذي یبحث عن ا) الجمھور النشیط ( یتحقق أیضا
یلبي رغباتھ ولیس البحث عن الوسیلة االتصالیة فقط ، ولھذا فالبد من 

  .وجود توافق أو تالقي بین توقعات المشاھد والمضامین المقدمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  .نشأة وتطور الفضائیات العربیة  - 5 
  
ً مرحلة جدیدة من التطور التقني ، امتزجت فیھ نتائ - ج یشھد العالم حالیا

ثورة المعلومات وثورة وسائل االتصال : وخالصات ثالث ثورات ھي 
ً ثورة الحاسبات  المتمثلة في تقنیة وسائل االتصال الحدیثة ، وأخیرا
االلكترونیة التي امتزجت بكل وسائل االتصال واندمجت معھا ، وقد أدت 

ئل الثورة التكنولوجیة الھائلة في مجال المعلومات واالتصال الى تعدد وسا
االعالم وتزاید قدرتھا على جمع المعلومات وتوزیعھا ، ولم یعد دورھا 

ً في رسم ( یقتصر على نقل المعلومات فقط ، بل  ً مھما أصبحت تلعب دورا
  ) .97) ( الصور للشعوب والدول والمنظمات على حد سواء 

وفي عصرنا الحدیث ومع التطور المتسارع والمستمر لألقمار الصناعیة 
أصبحت القنوات الفضائیة حقیقة ال یمكن . االرسال واالستقبال في مجال 

تجاھلھا على الرغم من احتدام النقاش حول آثارھا ، واختالف اآلراء 
ً على  وانقسامھا بین معارض للغزو الثقافي من خالل ھذه القنوات ، خوفا

  .الھویة الوطنیة ومؤید لالنفتاح الثقافي على العالم 
ً وراء مواكبة . عصر البث الفضائي والتأقلم مع اقتصاد السوق  وسعیا

  اضطرت األقطار العربیة الى تجاوز نظام االمتیاز 
واحتكار البث االذاعي والتلفزیوني تاركة للقطاع الخاص العمل في ھذا 
المجال ، فظھرت الى الوجود فضائیات تابعة للحكومات من حیث 

عدة رسم السیاسات والخطط التأسیس لكنھا تتمتع باستقاللیة كاملة على أص
والتنفیذ البرامجي والمالي ، وأخرى تعود الى قطاع خاص یقوده رجال 

وفي كال الحالتین كان الھم األول لیس ما یقدم الى للمشاھد . مال واعمال 
وانما حساب مقدار الربحیة التي تجنیھا ھذه الفضائیات التي ركز معظمھا 

ترفیھ معتمدة في ذلك على المستورد على الجوانب المرتبطة بالتسلیة وال
ً من تكلفة االنتاج ، ولم تشدد ھذه الفضائیات على  الفني األجنبي ھربا

التحریض على ارتكاب ( مضمون ھذا المستورد وفیما اذا كان یتضمن 
ً على أعراف وتقالید  ً أو یشكل تجاوزا األفعال غیر المشروعة قانونا

ج لمفاھیم تمثل  ّ   ) . 98) ( اعتداء على كرامة الفرد المجتمع أو انھ یرو
المشاھد في برامج ) استغفال ( وقد عمد العدید من ھذه الفضائیات الى 

المنوعات المباشرة وتحمیلھ تكلفة مالیة كبیرة من خالل االتصاالت التي 
معرفي أو أیة معلومة مفیدة أو ) ال شيء ( تجریھا من مقر الفضائیة نظیر 



جرعات االحباط التي یصاب بھا المشاھد بسبب نافعة ، ھذا اضافة الى 
سعي ھذه الفضائیات الى محاوالت تغییر قناعاتھ التي یؤمن بھا فیما یتعلق 

  یلــــــــــــــــــــــــــن ســــــــك عـــــــــــناھی. بالسیاسة والدین والمجتمع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مصر سابق/ صفا فوزي .  41
  مصدر سابق/ عادل عبد الغفار .  42
المؤتمر . انماط مشاھدة الجمھور المصري للقنوات الفضائیة / سلوى امام .  97

جامعة القاھرة . كلیة االعالم . االعالم وحقوق االنسان  –العلمي السنوي الرابع 
  . 47ص2001

  
  . 12ص 1997القاھرة . التشریعات االعالمیة / لیلى عبد المجید .  98

  
  
البرامج والمسلسالت األجنبیة التي ال تلتقي مع المتلقي في معتقداتھ في  

وبالنظر الى مكانة وحجم االنتاج . السیاسة والدین وأعرافھ االجتماعیة 
اللجوء الى االنتاج ( د أن األجنبي الذي یتم تضمینھ لمختلف البرامج ، نج

ً وتتراوح نسبتھ بین  فیما یتعلق باألفالم %  100 ـ٧٥األجنبي یبدو طاغیا
الفضائیة أخذت تزاحم  وعلى أیة حال فأن القنوات)  99) ( والمسلسالت 

  وقــــــــــــــــــــــــــــــد وسائل االتصال األخرى وتأخذ منھا جمھورھا ،
  

سلبي على معدالت القراءة واالستماع والمشاھدة تأثیر ( أسفر ذلك عن 
لوسائل االتصال الوطنیة ، نتیجة ألسالیب الجذب والتشویق والجرأة 
واالثارة في شكل ومضمون ما یقدم عبر ھذه القنوات العربیة واألجنبیة ، 

)  100) ( فرة ــمفتوحة أو مش. سواء كانت قنوات عامة أو متخصصة 
یھتم بأسباب اختیار ) خدامات واالشباعات االست( ولذلك فأن مدخل 

وفي عالمنا العربي تعتبر . جمھور المتلقین لقنوات ووسائل االتصال 
الفضائیات العربیة التي بدأت انتشارھا أواخر القرن العشرین ثورة في 
 ً عالم التكنولوجیا في عصر المعلومات ، حیث غیّرت كل المفاھیم تغییرا

ً ، فما كان یراه ب األمس بضعة آالف ، أصبح الیوم عدد من سكان جذریا
الكرة األرضیة یقدر بالملیارات ، وأصبح التنافس بین الفضائیات العربیة 

وتجتھد كل قناة تلفزیونیة . یمثل ظاھرة صحیة بالنسبة للمشاھد العربي 
فضائیة في جذب عدد أكبر من المشاھدین الیھا ، ألن ذلك یعود علیھا 

أواخر عام ( ویرجع تاریخ الفضائیات العربیة الى . ة بالفائدة االقتصادی
والذي شھد انظالق أول قناة فضائیة عربیة وھي القناة الفضائیة  1990

 1990دیسمبر عام  22التي بدأت بثھا في )  101) ( المصریة األولى 
والتي كانت البدایة النطالق قنوات فضائیة عربیة عدیدة ومتنوعة ، 

بل أن الملفت للنظر ھو . كومیة أم قنوات خاصة سمواء كانت قنوات ح
تزاید عدد القنوات العربیة بوضوح في السنوات األخیرة ، فبعد أن كان 

تجاوز عددھا اآلن . یقدر عددھا بعشرین قناة في منتصف التسعینیات 



ة المنافسة بین الفضائیات . المائة بكثیر  ّ األمر الذي أدى الى زیادة حد
ً الحصاء اتحاد . فضائیات العربیة واألجنبیة العربیة أو بین ال ووفقا
قناة ،  140یبلغ عدد القنوات الفضائیة العربیة أكثر من . االذاعات العربیة 

قنوات جدیدة منھا  5أو  4وقنوات أخرى في طریقھا الى االنطالق بمعدل 
. دراما . سینما . أخبار . ریاضة . أطفال : متخصصة  65قناة عامة و 75

  .أفالم وثائقیة . اعالمیة . خدمات . تعلیمیة . ثقافة . منوعات . ى موسیق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 14ص 1988القاھرة . 
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 القاھرة . اخالقیات االعالم والفضائیات العربیة / ابراھیم العقباوي .  101
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ب أكبر عدد من وقد زادت حدة المنافسة بین الفضائیات العربیة لجذ
المشاھدین وسلكت من أجل ذلك شتى الطرق والوسائل المشروعة وغیر 
ً على  ً مشھودا المشروعة ، فكان أن حقق بعض ھذه الفضائیات نجاحا
المستوى العربي ، ونالت المصداقیة واستطاعت بالفعل أن تجذب 

في حین أن بعض الفضائیات ظلت أسیرة نطاقھا الضیق . الجماھیر الیھا 
لن تعد عن كونھا اعادة بث للقناة األرضیة یعمل مواطنوھا على و

تجاوزھا الى فضائیات أخرى لمعرفة أخبارھم المحلیة الصحیحة ، وقد 
توقع كثیرون أن تسھم ھذه الفضائیات في رفع سقف الحریة ونشر الثقافة 

  .وتقدیم األخبار
ً لعقل المشاھد ، واالنطالق من أسر  ً واحتراما المحلیات الى األكثر صدقا

یبقى المشاھد أسیر أخباره القطریة (الفضاء العربي والدولي ، فال 
، بل یصبح للمشاھد  102)المصاغة باحكام وتوجیھ من القائمین علیھا

مطلق الحریة في انتقاء القناة التي یرى انھا تزوده بالخبر الصحیح أو 
ً في األقل    .األكثر اقناعا

منظري االعالم ودارسیھ وممارسیھ ، ھي ولعل احدى المھام األساسیة ل
العمل على تجمیع النتائج العلمیة حول آثار ظاھرة الفضائیات على الفرد 
والمجتمع ، حیث تتفاوت النتائج بین مؤید ومعارض ، فمن جانب یرى 

أن ممارساتھا أدت الى تدھور مستوى ( المنتقدون للفضائیات العربیة 
كما عملت ھذه الفضائیات على ترسیخ  ) 103) ( الذوق الثقافي العام 

الشعور بالالمباالة وساھمت في االنھیار االخالقي العام وشجعت الجماھیر 



على تسطیح القضایا الحیویة ، وكرست الخالفات واالنشقاق العربي ، ھذا 
ن انتاج اوروبي ـاضافة الى ما تبثھ بعض الفضائیات العربیة م

ً ( كيــوامری ً وموضوعا مع القیم والعادات والتقالید الشرقیة  یتعارض شكال
األمر الذي یساھم )  104) ( والقیم االخالقیة المستمدة من التعالیم الدینیة 

  اةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي توجیھ النشىء الى التقلید والمحاك
في  في المظھر والتصرفات ، كما أن ھناك سلبیات اقتصادیة تتمثل

االفراط في االعالنات خالل فترة البث مما یؤدي الى ارھاق میزانیة 
المواطن ومن أولى مظاھر ذلك ، االتصاالت التلفزیونیة التي یجریھا 
أفراد من االسرة مع البرامج الحیّة مما یساھم في زیادة االنفاق من الدخل 

ً على االولویات التي یجب أن یوجھ الیھ ا دخل االسرة االسري والتأثر سلبا
.  

من جانب آخر یركز المدافعون عن الفضائیات العربیة على العدید من 
انھا تلبي حاجة المواطن الى المعرفة وتتیح (الجوانب االیجابیة فیھا ومنھا 

تعددیة اآلراء وتدعم حریة التعبیر وتساھم في الكشف عن األخطاء 
       اھدین ــــــــن المشوتعریة مواطن الفساد وتساھم في توعیة وتثقیف مالیی

    كما أن ھذه ألفضائیات تقدم تسلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  (105)
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  . 17ص 2005للكتاب 
  

یومیة ال ضرر منھا للجماھیر التي تحتاج الى الھروب من أجواء التوتر 
والقلق وتدفعھم الى االسترخاء وتجدید النشاط ، كما انھا تساھم في تحقیق 
نوع من الترابط الفكري والحضاري بین أبناء الشعب العربي ، وھي تقوم 

ً بتصحیح المف اھیم المغلوطة المتعلقة بالشعب العربي والشعوب أیضا
االسالمیة التي ترددھا الفضائیات األجنبیة ، ھذا اضافة الى تسلیط الضوء 
على جمیع القضایا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والفنیة في الوطن 

ً عن مواقف المؤیدین والرافضین ، نجد أن الفضائیات .العربي  وبعیدا
ة الى مراجعةمدى التزامھا بالمبادىء واألصول المھنیة العربیة بحاج

ّربھا  ُق والتمتع باالستقالل في اتخاذ القرارات لتحقق لھا المصداقیة التي ت



أن على ھذه الفضائیات االلتزام بمنھج ادارة ( من المتلقي العربي ، كما 
الجودة الشاملة بحیث تكون الدارة المحطة الفضائیة رؤیة خاصة بھا 

 )106) ( ق من قناعاتھا بدورھا القومي واالجتماعي والتنویري تنطل
ً عن اعتمادھا السلوب التحسین المستمر وتھیئة بیئة عمل داخلیة بما  فضال

وعلى .یتفق مع المتغیرات المحلیة والعربیة والعالمیة التي تحدث كل یوم 
 الرغم من أن العدید من الفضائیات العربیة أعطت األولویة لالنتشار

مركزة في ذلك على المواد الجاذبة . الجغرافي على حساب المضمون 
للمتلقي العربي مثل برامج المنوعات واألغاني والدراما التي تغرق 
ُدخلھ في حالة من تغییب الوعي ،  المشاھد في حالة من السعادة الوھمیة وت

ّ أن ھناك جوانب ایجابیة عدیدة في اداء الفضائیات العربیة وفي مق دمتھا إال
انھا أتاحت توفیر عدد متنوع من االختیارات أمام المتلقي العربي في 
ضوء انتشار الفضائیات المتخصصة التي تخدم جھود التنمیة في الوطن 

أن عددأ من ھذه الفضائیات مدّت الجسور مع المشاھد ( العربي ، كما 
 العربي في الخارج وأوصلت صوت العالم العربي الى الجمھور الخارجي

والمطلوب من ھذه الفضائیات العربیة أن تأخذ دورھا الكامل )  107) ( 
ً في الفضاء االعالمي العالمي لتتمكن من  واالیجابي وأن یكون لھا موقعا
مواجھة مخاطر ما تبثھ الفضائیات األجنبیة من مضامین وأفكار مغایرة 

المضامین  للقیم واالخالقیات العربیة وأن تبتعد ھذه الفضائیات عن محاكاة
ً الحتیاجات  األجنبیة بمضامین عربیة قد تحقق في شكلھا العام اشباعا
ّ أن ھذا االشباع قد  الجمھور العربي من المواد والبرامج المنوعة إال
. یتسرب من خاللھ العدید من المواد والبرامج الھابطة والمضامین الفاسدة 

ً من باتت تكتس( أن الفضائیات العربیة في وضعھا الحالي  ب جمھورا
ً أكبر من جانب آخر  وبالنسبة لما ).  108) ( جانب ، لكنھا تخسر جمھورا

الدعوة تبدو ( تبثھ القنوات الفضائیة العربیة من مضامین اعالمیة فأن 
وھي ال ) 109) ( ملحة لوجود معاییر وضوابط تلتزم بھا ھذه الفضائیات 

لقنوات ، انما ھي معاییر تعني بالتأكید المساس بالحریة االعالمیة لھذه ا
  . وضوابط ترتبط باخالقیات المھنة بوجھ عام 
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  . 163ص 1996 /العدد السادس والعشرین
  



 
االستخدامات واالشباعات یقوم على مبدأ ) نظریة ( أن مدخل  تقدمویستنتج ألباحث مما  ـ 

الذي یبحث عن الوسیلة االعالمیة التي تحقق لھ اشباعات معینة ، )    النشیط( الجمھور 
یمثل مرحلة بحثیة متطورة لفھم العالقة بین المرسل والجمھور وھو ) النظریة ( والمدخل

الف السلوك االتصالي للجمھور ، حیث أن دوافع یھتم بتحدید العوامل التي تؤثر في اخت
ً لخصوصیة كل مجتمع وظروفھ المختلفة  . مشاھدة الجمھور للمادة االعالمیة تختلف وفقا

  :الجمھور للوسیلة االعالمیة الى أسباب عدیدة منھا ) استخدام ( وترجع عملیة 
، مستوى التعلم ، ونوع  الخلفیة الثقافیة ، الذوق الشخصي ، أسلوب الحیاة ، الجنس ، السن

االشباع الذي توخى الفرد الحصول علیھ من التعرض للوسیلة االعالمیة ، وھذه كلھا أو 
( وبموجب ھذه النظریة . الفرد للوسیلة االعالمیة ) استخدام ( بعضھا تءثر على اختیار أو 

ٍ سلبي یقبل بما تقدمھ الوسیلة االعالمی) المدخل ة لھ ، وانما اصبح لم یعد الجمھور مجرد متلق
ً یبحث عن المضمون االعالمي المناسب لھ ویتحكم في اختیار الوسیلة  ً ایجابیا ً نشیطا جمھورا

  . االعالمیة التي تقدم لھ ھذا المضمون 
فتقوم على أٍساس االعتراف بقوة وسائل االعالم وأثرھا االجتماعي ) الغرس ( أما نظریة  -

ً من فرضیة  لقیاس اآلثار طویلة المدى التي تتركھا وسائل ) التراكم  (على المتلقین انطالقا
االعالم ، خاصة التلفزیون على المتلقین عند تعرضھم لمضمون معین ولمدد تعرض طویلة 

في التأثیر على المتلقي من ) االستخدامات واالشباعات ( وتلتقي ھذه النظریة مع مدخل . 
ً ومن ثم التأثر بھذا الذي یلبي حاجة ما ) المضمون المرئي ( خالل  عند المتلقي أوال

ً من مدخل  ً ، اذ أن كال ) الغرس ( ونظریة ) االستخدامات واالشباعات ( المضمون ثانیا
) غرس ( واحداث قناعات جدیدة لدیھ من خالل ) المتلقي (یقومان على أساس التأثیر على 

الفرد السیاسیة الملبي لحاجات ) المضمون ( تصورات وقیم جدیدة وفق ما یوحي بھ 
  . واالجتماعیة والدینیة والثقافیة 

ً یجعل المشاھدین یعتقدون أن  - أن التلفزیون ومن خالل ما یقدمھ من رسائل موحدة وصورا
ر بھا من خالل عدسة التلفزیون ، وھنا  ّ الواقع االجتماعي یسیر على الطریقة نفسھا التي یصو

زیون أكثر من ارتباطھا بالواقع ، حیث أن تطابق یُظھر المشاھدون ادراكات ترتبط بعالم التلف
  .لدیھم ) الغرس ( ما یراه األفراد في عالم التلفزیون مع الواقع المحیط بھم یزید من تأثیرات 

ً من الجمھور  - ً معینا أن وسائل االعالم ، وعلى رأسھا التلفزیون ، تستطیع أن تخلق نوعا
ھ حیث أن االتساق بین ما یطرح وتكراره یؤمن بما تطرحھ حتى وإن كان یخالف قناعات

یرسخان اتلفكرة المطروحة ویجعالنھا مقبولة للتصدیق ولالیمان بھا من قبل الجمھور 
وتساھم وسائل االتصال في التأثیر المتدرج على الفرد المتلقي من حیث تكوین . المستھدف 

ً الى تشكیل آراءه فكره السیاسي والثقافي من خالل امداده بالمعلومات والمعارف وصو ◌ُ ال
وقد أصبح التلفزیون في أحیان كثیرة . ومعتقداتھ واتجاھاتھ ومن ثم سلوكھ داخل المجتمع 

ً في صنع األ ً مساعدا ً فیھا ، والجمھور المتلقي قد ال عامال حداث وفي أحیان كثیرة مشاركا
ً لما تقولھ الصورة ، اذ أن  یصغي الى أیة وسیلة اعالمیة أخرى اذا كان ما تقولھ مخالفا

والتلفزیون قد ال ینقل الحقیقة كاملة أو انھ . الصورة یمكن أن تقول ما تعجز عنھ الكلمات 
ً للواقع وھو  ً مخالفا في كل ما یعرضھ یوفر عنصر التشویق ویقرب من االقناع من یقدم شیئا

قھ للجمھور ، اضافة الى أن االفراط في  ّ خالل الواقع الجدید الذي ینقلھ عن الحدث ویسو
ً وحقیقة قائمة ، ومادام ما یقدم ویعرض ھو الحقیقة في  التغطیة االعالمیة یجعل الحدث مھما



، ھا فانھ لیس على المتلقین ، خاصة اذا كانوا أمیین أنظر الجمھور المتلقي أو انھ األقرب الی
ّ أن یصدقوا ما ینقلھ التلفزیون من صور بسیناریو محكم ومضمون  أنصاف متعلمین ، إال
معقول تستطیع أن تجمع آراء ھؤالء المتلقین حول المشكلة أو القضیة ، وھنا یلقى المضمون 

ً التجاو ً وبعدا ب األكبر من قبل الجمھور خاصة وأن ھذا التلفزیوني األكثر جدیة ووضوحا
  .الجمھور ال یتلقى معلومات منافسة قد تنقص من مصداقیة ما یشاھده 

ً الى التأثیر الذي یملكھ التلفزیون على الجمھور المتلقي فقد تمت محاوالت كثیرة  - واستنادا
لشؤون االعالمیة ویرى البعض من الدارسین ل. للربط بینھ وبین الترویج للعملیات االرھابیة 

أن االرھاب یصنع الفعل وھو الذراع التسویقي لالرھاب ویضیفون أن العالقة بین االعالم 
واالرھاب أصبحت اآلن تشبھ شراكة بین مؤوسستین احداھما تقوم بصنع الحدث واألخرى 

قھ ، ومن ھؤالء ّ الذي یرى   من معھد واشنطن لسیاسات الشرق األدنى) جون الترمان ( تسو
سیاسات جدیدة من التلفزیون الفضائي الى االنترنت في العالم .. اعالم جدید ( كتابھ في 

أن االعالم والدعایة لالعمال االرھابیة لھ في كثیر من األحیان أھمیة تزید على ) العربي 
قھ  ّ   . العمل االرھابي نفسھ ویضیف أن االرھاب یصنع الفعل واالعالم ھو الذي یسو

  
  
  سابقةالدراسات ال.   6
  
  
  
للدراسات السابقة أھمیة كبیرة عند القیام بأي بحث علمي ، فمن خالل  ـ

االطالع على ھذه الدراسات یتمكن الباحث من معرفة ما توصل الیھ من 
نتائج تتعلق بموضوع دراستھ لیستفید منھا ویستطیع صیاغة فروض 

ھ كما یستطیع الباحث أن یتعرف على أوج. دراستھ أو وضع تساؤالتھا 
القصور التي وردت في ھذه الدراسات لیغطیھا في بحثھ ویتعرض لما لم 
تتعرض لھ الدراسات السابقة عند تناولھا للظاھرة نفسھا وبذلك تتحقق 
ً من أجزاء  للعلم صفة التكامل ، حیث أن كل بحث أو دراسة تتناول جزءا

ت ھذه بعض الدراسات التي تناولالظاھرة ، وكل دراسة تكمل األخرى ، و
  .موضوعة العنف في التلفزیون 

  
 1986) 110) (االعالم والعنف  –روبرت جي بیكارد ( دراسة  - ١
  
ھدفت الى اثبات صحة الفرض  أجریّت ھذه ألدراسة في واشنطن و ـ 

وقد ) أن وسائل االعالم مسؤولة عن انتشار االرھاب والعنف ( التالي 
ھذا الغرض ، ولكنھ وجد الباحث أن ھناك أدلة موثوق فیھا تؤید صحة 

ً بعض الدراسات األخرى قد فشلت في اثبات وجود عالقة سببیة  وجد أیضا
ھ الباحث دراستھ الثبات ایجابیة  ّ بین االرھاب ووسائل االعالم ، لذلك وج
ھذه العالقة ، فقد اھتم بآثار العنف التلفزیوني والجریمة على المشاھدین 

زیوني وتزاید العنف واالرھاب في والمتلقین وحاول الربط بین العنف التلف



واستخدم الباحث استمارة تحلیل المضمون لتحلیل التغطیة . المجتمع 
ائج ـــــــــالتلفزیونیة والصحفیة الحداث العنف في المجتمع وكانت أھم نت

  ـ:البحث 
أن وسائل االعالم لیست مسؤولة وحدھا عن سرعة انتشار العنف . آ

  .واالرھاب
أخرى جدیدة تتداخل مع وسائل االعالم مثل وسائل وجود عوامل . ب 

االتصاالت السریعة وأسالیب التدریب العالیة التي تمت في معسكرات 
  .االرھابیین 

ظھرت عوامل أخرى مثل العوامل االقتصادیة واالجتماعیة التي . ج 
  .ساھمت في تنمیة العنف لدى األفراد 

لغ في تغطیة أحداث االرھابیین أشارت النتائج الى أن وسائل االعالم تبا. ء
  .بشكل غیر حیادي أو موضوعي 
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   .) 1987 (111)()وسائل االعالم واالرھابیین ( دراسة دونج رالف  – 2
  
تحلیل ب نیویورك في ألتي جرت   لخصت أھداف ھذه الدراسةت -

تصریحات الحكومة ووسائل االعالم عن االرھابیین بھدف نقد ھذه 
التصریحات ، وقد اشتملت العینة على مجموعة من التصریحات الحكومیة 
التي نشرت في صحیفة نیویورك تایمز عن االرھابیین ، واألحداث 

وقد استخدم الباحث استمارة تحلیل . لصحیفة االرھابیة كما غطتھا نفس ا
المضمون في ھذه الدراسة التي وصفھا بأنھا الطریقة الدرامیة لتحلیل ھذه 

وأظھرت النتائج أن االرھاب السیاسي یحدث . المقاالت والتصریحات 
بسبب قیمتھ الرمزیة حتى من دون تغطیة اعالمیة وأن لھ أھداف 

تحلیل ، كما أوضحت النتائج أن األحزاب استراتیجیة وتكتیكیة أظھرھا ال
خارج دائرة االرھابیین تساعد على تنفیذ المخططات االرھابیة ، كما 
كشف التحلیل القدرة على التنبؤ بأشكال االرھاب التي یمكن أن تظھر وانھ 

وأوضحت النتائج أن وسائل االعالم ال . من الصعب السیطرة علیھا 



 ً ً مبني على الحقائق وانما تصور شخصیة االرھابي تصویرا موضوعیا
 ً ً انفعالیا   .تصویرا

  
   1988 (112 )) التلفزیون واالرھاب –ف . توني جرین ونورم ( دراسة  -3
  
ھو توضیح الدور الذي تقوم  ألتي جرت في واشنطن ھدف ھذه الدراسة -

فیھ شبكات األخبار في التلفزیون األمریكي لتغطیة حوادث االرھاب ودور 
. آي بي سي : ھي  ثوھذه الشبكات الثال. طیة على الرأي العام ھذه التغ

وعینة الدراسة ھي مجموعة من أشرطة الفیدیو . أن بي سي . سي بي أس 
مسجل علیھا عملیة ارھابیة تمت تغطیتھا عن طریق ھذه الشبكات ، وھي 

وقد عرضت ھذه  1985في یونیو ) تي . دبلیو . أي ( اختطاف طائرة 
  .یونیو من العام المذكور  30 – 14لفترة الزمنیة من األحداث في ا

واستخدم الباحثان في ھذه الدراسة تحلیل المضمون كإداة لتحلیل التقاریر 
المسجلة على شرائط الفیدیو ، وقد تم التحلیل على أساس المصدر مع 
تحلیل أحادیث عامة للجمھور مع ردود أفعالھم وقد أشارت نتائج الدراسة 

ادة المصورة التي عرضت على الجمھور من المصادر الى أن الم
التلفزیونیة أثناء عملیة االختطاف كانت كلھا للرھائن مع التركیز على 
انفعاالتھم النفسیة ، ولذلك شكك الباحثان في موضوعیة ھذه المصادر في 

  كما أوضحت النتائج أن كل المقابالت واألحادیث . نقل الحدث 
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كانت مع أقارب الرھائن والضحایا وأسرھم ، فكانوا األشخاص 
ت مما صبغ الحقائق بصبغة انفعالیة شدیدة بعیدة المحوریین في كل المقابال

الحیادیة في نقل الحدث ، كما لم تذكر أیة محطة من المحطات الثالث  عن
أي شيء عن األسباب الحقیقیة والرئیسیة لوقوع الحدث االرھابي وال عن 
مطالب القائمین بھ مما یوضح أن محطات التلفزیون الثالثة كانت غیر 

  .حدث موضوعیة في نقل ال
  
 1987) 113) (خوف األطفال من مشاھد العنف والقتل في نشرات األخبار التلفزیونیة (دراسة سمیث ستاسي  – ٤

  
وجدت ھذه الدراسة ازدیاد مشاھدة األطفال لنشرات األخبار التلفزیونیة ً 
نتیجة تغییر عادات المشاھدة وطغیان نمط المشاھدة الجماعیة من ناحیة ، 



لحروب والكوارث ومشاھد العنف في نشرات األخبار من وازدیاد أخبار ا
الى ألتي جرت في جامعة بوسطن  وسعت ھذه الدراسة . ناحیة أخرى 

 التعرف على نقاط خوف األطفال من مشاھد العنف في نشرات األخبار من 
  . خالل مقابلة عینة من األطفال الكبار وعینة من األطفال الصغار 

 
  : وتوصلت الدراسة الى 

  
ـ قدرة أألطفال ألكبار وألصغار على استرجاع وتذكر مشاھد من نشرة 

  .أألخبار ألتلفزیونیة
  .وتذكر مشاھد من نشرة األخبار التلفزیونیة 

أن األطفال الكبار یستطیعون فھم ما یشاھدونھ من عنف بشكل واقعي  -
مما یؤدي الى ازدیاد مخاوفھم مما یحیط بھم وتوقع تعرضھم لھجوم أو 

ً یعتقدون انھ غیر واقعي اعتد   .اء علیھم ، لكن األطفال األصغر سنا
ً یخافون من مشاھد الكوارث الطبیعیة ، بینما  -   أن األطفال األصغر سنا
  

ً من مشاھد العنف واالجرام    .یخاف األطفال األكبرسنا
العنف في أفالم الرسوم المتحركة ( دراسة محمود حسن اسماعیل – ٥

ة السلوك العدواني لدى عینة من أطفال ما قبل بالتلفزیون واحتمالی
   1990 )114) (الدراسة 

 ألمصریة  أفالم الرسوم المتحركة المعروضة على القناةمن تم سحب عینة الدراسة التحلیلیة 
،  1995األولى التي تعرض في دورة تلفزیونیة تبدأ من أول ینایر وتنتھي في آخر مارس 

ً كعین)  15( وتم اختیار  وقد بلغت . ة للدراسة جرى تقسیمھم الى ثالث مجموعات طفال
من اجمالي ارسال القناة األولى ، % )  3،  2( المساحة الزمنیة ألفالم الرسوم المتحركة 

من مشاھد الرسوم المتحركة تحتوي على نوع من العنف ، وھي نسبة )  40( وظھر أن 
أكثر من المشاھد الخالیة من العنف  عالیة خاصة أن تلك المشاھد تستحوذ على انتباه الطفل

من المشاھد العنیفة تنطوي على عنف %)  80،  2( وبالتالي لن تؤثر بشكل أكبر ، كما أن 
فقط ینطوي على مشاھد واقعیة ، وھذا یؤدي الى % )  19، 8(وأعمال خیالیة ، بینما 

واقع والواقع الذي تشویش صورة الواقع في ذھن الطفل الذي ال یستطیع التمییز بین صورة ال
  تقدمھ وسائل االعالم
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تأثیر مشاھد العنف في أفالم ( دراسة سوزان القلیني وھبة السمري  – 6
    1992 )115) (الكارتون بالتلفزیون المصري على األطفال 

  
طفل من القاھرة وقد )  300( جرت ھذه الدراسة على عینة قوامھا  -

  : منھا . سة لعدة نتائج توصلت الدرا
  
  .تبین أن األطفال عینة الدراسة یفضلون أفالم العنف بشكل كبیر  -
من أفراد العینة انھم ال یخافون من مشاھد العنف % )  54و  7( أكد  -

الكارتوني الدراكھم انھا مشاھد غیر حقیقیة ، بینما ذكرت النسبة الباقیة أن 
  : لي ما یخیفھم في أفالم الكارتون ما ی

% ) .  18،  4( الحجم المبالغ فیھ% ) .  57،  4( الشكل المخیف 
من العینة یحاكون % )  59( تبین أن  -) .  14،  7( األحداث العنیفة 

ال یقلدون % )  41( أشكال العنف المختلفة المقدمة في أفالم الكارتون و 
  .مشاھد العنف 

السن ، فقد بلغت نسبة التقلید تبین أن التقلید عند األطفال یزداد بزیادة  -
 – 8( وعند األطفال من % )  28،  8(سنة ) 8 – 6( عند األطفال من 

،  4( سنة )  12 – 10( وعند األطفال من % )  32،  8( سنوات )  10
38 . ( %  

یرغبون في مشاھدة مزید من العنف في األفالم ، % )  49،  7( أن  -
  .یرغبون في مشاھدة مشاھد العنف من األطفال ال %)  50،  3( مقابل 

 1996) 116(دراسة شرام .  ٧
  
استھدفت ھذه الدراسة معرفة ما اذا كانت ھناك عالقة بین مشاھدة   -

المسلسالت االجتماعیة والتقدیرات الخاصة لكل من معدالت الجریمة 
والبطالة والزواج ، وقد أجریت ھذه الدراسة على عینة مكونة من واحد 

ً وخمسین طال توصلت الى أن ھناك عالقة ذات  من جامعة كنتاكي وبا
داللة احصائیة بین مشاھدة ھذه النوعیة من المسلسالت والتقدیرات 

  . الخاصة بالجریمة والزواج والبطالة
تأثیر مشاھد العنف والجریمة في برامج ( ف . دراسة وینستون  – 8

 1997 )117) (األطفال على اتجاھاتھم نحو السلوكیات السلبیة 
  
 األطفال مجحلقة من برا)  216( جرت ھذه الدراسة على عینة قوامھا  -

دة ــوقد توصلت الدراسة الى ع  .تم اختیارھا من عدة قنوات امریكیھ 
  ــ:نتائج 
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        تأثیر مشاھد العنف والجریمة في برامج األطفال على اتجاھاتھم نحو( ف . وینستون  117
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ً على األقل %)  47(أن  - من برامج األطفال عینة الدراسة تضمنت مشھدا

ً اجرامیة بدون تعرض مرتكبیھا لعقوبات مما قد یشجع  یتضمن أعماال
 ً   .الطفل على تقلید ھذه السلوكیات مستقبال

فضائیة تضمنت مشاھد فیھا من براج األطفال في القنوات ال%)  56(أن  -
من برامج األطفال في القنوات األرضیة % )  24( سلوكیات عنیفة مقابل

.  
حصلت المسلسالت الكارتونیة على المرتبة األولى من حیث المشاھد  -

 ً   % ) . 60.  67(العنیفة التي ال تلقى عقابا
یون تأثیر األفالم المقدمة في التلفز( دراسة سھیر صالح ابراھیم  – 9

   1997  (118))على اتجاه الشباب المصري نحو العنف 

ھدفت ھذه الدراسة الى محاولة تحدید تأثیر العنف المقدم على شاشة التلفزیون على ــ   
اتجاھات عدوانیة لدى ) غرس ( الشباب ، وكیف یمكن أن یكون العنف التلفزیوني اداة 

ً وأسالیب عنیفة للتعامل ف واعتمدت الباحثة على . ي حیاتھم الواقعیة الشباب ، ویعلمھم طرقا
ً لمتغیرات النوع والسن والمستوى  عینة قوامھا أربعمائة من الشباب ، وتم تقسیم العینة طبقا

وأثبتت نتائج تحلیل مضمون االستمارة التي أعدتھا الباحثة وجود عالقة ارتباط بین . العلمي 
كما . لنزعة العدوانیة في حل مشاكلھم معدل التعرض للعنف في األفالم وتفضیل الشباب ا

وجدت الباحثة عالقة ارتباط بین معدل التعرض للعنف في األفالم وادراك الواقع االجتماعي 
المقدم في التلفزیون اضافة الى وجود عالقة بین كثافة التعرض للعنف في األفالم التي 

  .یعرضھا التلفزیون واالتجاھات العدوانیة لدى الشباب 

  
تأثیر التعرض للدراما األجنبیة في التلفزیون على ادراك (دراسة بارعة حمزة شوقي  – 10

   1999   (119))الشباب اللبناني للواقع االجتماعي 
 
تناولت ھذه الدراسة تعرض الشباب اللبناني للدراما األجنبیة وادراكھ   ـ

للواقع االجتماعي من خالل قضیتي العنف واالدمان ، وقامت الباحثة 
تحلیل عینة من األفالم والمسلسالت األمریكیة والمكسیكیة والبریطانیة ب

  انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعروضة من تلفزیون لبن
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نانیة لالرسال وتلفزیون المستقبل ، واستخدمت الباحثة الحكومي ، وتلفزیون المؤوسسة اللب
دراسة مسحیة على عینة تتكون من أربعمائة من الشباب اللبنانیین ، وتوصلت الى وجود 
عالقة ذات داللة احصائیة بین التعرض للدراما األجنبیة في التلفزیون وادراك الواقع 

ة بین التعرض للدراما األجنبیة االجتماعي لكل العنف واالدمان ، كما ثبت وجود عالق
  .والمستوى االجتماعي واالقتصادي وادراك الواقع االجتماعي فیما یتعلق بقضیة العنف 

  
الكارتون التلفزیوني وعالقتھ باتجاه ( دراسة ھویدا أحمد الدر  – 11

 1999) 120) (الطفل نحو العنف
  
لبة من ط)  400( جرت ھذه الدراسة على عینة عشوائیة قوامھا -

المدارس االبتدائیة في محافظة القاھرة الكبرى وروعي فیھا أن تمثل جمیع 
. المستویات االقتصادیة واالجتماعیة والمدارس الحكومیة والخاصة 

  :وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منھا 
ً % )  31.  5( یشاھد  - ً ، ویشاھده أحیانا   % ) . 68.  5( التلفزیون دائما
  % ) . 61.  2) (أفالم الرعب : (لفزیونیة المفضلة أھم المواد الت -
أقل من : معدل التعرض الیومي بین عینة الدراسة ألفالم الكارتون  -

، من } %  15.  8( ، من ساعة ألقل من ساعتین % )  29.  8( ساعة 
  %) . 18( ساعتین ألقل من ثالث ساعات 

د العنف في خوف األطفال من مشاھ(  كدراسة كانتور ناثانسن – 12
 1999) 121) (نشرات األخبار التلفزیونیة 

من مدارس متفرقة في  طفل) 300( جرت ھذه الدراسة على عینة من األطفال بلغت ــ   
منھم یشعرون بالخوف من نشرات األخبار التلفزیونیة % )  37( وتبین أن .  ألعاصمة لندن

ً من مشاھد القتلى والجرحى والحروب والكوا   .رث الطبیعیة، وتحدیدا
 )سلوك االنسان بین الجریمة والعدوان واالرھاب / سید أحمد منصور  (دراسة . 13

)122( 2003  .  
ـ تناولت ھذه الدراسة األسباب الفكریة واالقتصادیة والسیاسیة 

وعددھم   وقد أجمع معظم أفراد عینة البحث. واالجتماعیة لالرھاب 
عمریة مختلفة على  آفئات رة یمثلون جامعة القاھ منطالبآ مائتین وأربعین 

دور العامل الفكري في تكوین السلوك االرھابي ورأوا أن االرھاب ما ھو 



ّ رد فعل مقابل للمتغیرات االقتصادیة الكبیرة  وأكدت الدراسة أن . إال
ً ال یستھ   ان بھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسائل االعالم تلعب دورا
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في تغذیة أو دعم أو ظھور العنف واالرھاب والتطرف ، فھي بما تقدمھ من برامج وأفالم 
ً ، خاصة التلفزیون  ً مشاركا ویرى الباحث أن . واخبار ومضمون عن االحداث تعتبر وسیطا

ضوعات المطروحة في المضمون التلفزیوني لھ تأثیر كبیر على المتلقي كیفیة تناول المو
ً مع الحقائق المطروحة ویتم االستناد الیھا في التفسیر  العربي ، فاذا كان التعامل ایجابیا
والتحلیل والتعلیق كما تتم المعایشة الجیدة لالحداث التي یجري تناولھا والتأكد والتثبت منھا 

ً على المتلقي بحیث اضافة الى األخذ بظ روف الزمان والمكان ، فأن التأثیر یكون ایجابیا
یعري الدوافع والنوایا للقائمین بالعمل االرھابي وال یقدمھم كابطال تستوجب مساندتھم 

ً على المتلقي   في   .مایطالبون بھ ، واذا جرى العكس من ذلك فأن التأثیر یكون سلبیا
  

  .. تعقیب على الدراسات السابقة.   7

یتضح من عرض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع االرھاب واالعالم المتلفز ، ــ   
انھا ركزت في تناولھا لظاھرة االرھاب على انھ خروج عن المفھوم القیمي للمجتمع 
والمفاھیم األساسیة التي تعمل على ترصینھ ، وابراز مفھومي الوالء واالنتماء لھ ولقیمھ 

محلھا التطرف واالغتراب وتغلیب الذات على حساب اآلخرین وابراز االنسانیة لیحل 
المصالح المادیة وحب النفوذ للوصول الى السلطة وقھر الفقر والبطالة ، والطریقة المثلى 
لتحقیق ذلك ھي التعصب والتطرف الدیني والمذھبي ، ولم تھتم ھذه الدراسات في التركیز 

وأدناه نقاط االلتقاء . تمت لھذه العملیات االرھابیة على ماھیة التغطیة االعالمیة التي 
  :واالختالف بین ھذه الدراسات والدراسة التي قام بھا الباحث من حیث 

  الھدف  –

ھدفت ھذه الدراسة الى اثبات وجود عالقة ، وقد تكون مباشرة أو غیر مباشرة ، بین وسائل  
راسات مع ھذه الدراسة من حیث الھدف االعالم واستشراء ظاھرة العنف ، وقد التقت ھذه الد

.  
  العینة  –
  
  :استخدمت ھذه الدراسات عینات مختلفة منھا  -



في دراسات روبرت جي ) أشرطة سینمائیة وفیدیو زائد خبر وتعلیق ( تغطیة تلفزیونیة * 
  .محمود حسن . وینستون . ف . نورم . توني جرین . بیكارد 

  ) .نج رالف دو( تغطیة خبریة صحفیة في دراسة * 
. ھویدا . شرام . سحر صالح ابراھیم . شوقي . بارعة حمزة ( عینة بشریة في دراسات * 

  ) منصور.السمري. القلیني .  كباثاتنسن. سمیث . محمد 
  
  .أما ھذه الدراسة فقد استخدمت عینة فلمیة فقط وتم اخضاعھا لتحلیل الشكل والمضمون  -
  
  االداة – ج

دراسات السابقة اداة تحلیل المضمون لقیاس تحقق الھدف من عدمھ ، المعظم  استخدم ـ    
أما ھذه الدراسة فقد استخدمت اداة تحلیل الشكل والمضمون لعینة البحث الفلمیة بموجب 
استمارتین تم اعدادھما لھذا الغرض وعرضتا على عدد من االستاذة لغرض التقییم 

  .والتصویب 
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  
  

  لمنھجیة للدراسةاالجراءات ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  تحقیقآ الھداف البحث تم تحدید عینة البحث بمائة وخمسین فلمآ   ــ
برنامجآ و تم اعداد االداة التحلیلیھ المناسبھ لھا و المتمثلھ باستمارتین و

لتحلیل الشكل و المضمون و قد تم تطبیق االجراءات و السبل الكفیلھ 
مطابقة ھاتین االستمارتین و ثباتھما و من ثم تم  للتحقق من صدق و

و قد تم تحلیل االستمارتین بموجب جداول بلغ .تطبیقھما على عینة البحث
عددھا احد عشر جدوآل و بموجبھا تم استخالص نتائج البحث وتوصیاتھ و 

  : و في ما یلي عرضآ لھذه االجراءات، مقترحاتھ
  
   ــ:ي واجھت ألباحث وألصعوبات ألت...  عینة الدراسة – ١
  
ً و برنامجآ  ـ انظر الملحق ( ،تمثلت العینة في اختیار مائة وخمسین فیلما

، ، تم جمعھا من مناشىء عدیدة وبجھد شخصي و بصوره عمدیھ)  4رقم
عینة (حیث قام ألباحث بزیارات وأتصاالت لغرض تأمین ألحصول على 

   :وكانت كالتالي ) ألبحث
ألى جمھوریة مصر ألعربیة أستغرقت كل واحدة  ــ قام ألباحث بزیارتین

) 2006(وكانت أألولى في ألرابع من شھر تموز ألعام ، منھا ثآلثة أشھر 
وقد أتصل ألباحث ، وألثانیة في أألول من شھر دیسمبر من ألعام نفسھ، 

وحصل . وألبغدادیة، قناة ألنیل لألخبار،ألمصریة أألولى :بالفضائیات 
ألسادة ألمسؤولین في ھذه ألفضائیات ألفضائیات  ألباحث على وعود من

أن ھذا ألوعد لم یتحقق  أآلعلى تأمین ما یقدرون علیھ من عینة ألبحث 



ألعراقیة ) ألزوراء (وقد رصد ألباحث خالل وجوده في ألقاھرة فضائیة ،
وأجرى لھا متابعة یومیھ ) نایل سات(ألتي تبث على ألقمر ألصناعي 

  .     لما تبثھ من أفالم  للتنظیمات ألمسلحة )فیدیو ( وسجل أشرطة 
أألولى في ، ــ قام ألباحث بزیارتین ألى ألحمھوریة ألعربیة ألسوربة 

وألثانیة في االول من شھر ، )2007(ألسادس عشر من شھر نیسان ألعام
حیث قصد من خالل زمالء المھنة الفضائیة العربیة ، تموز من العام نفسھ

، التي كانت قد بات بثھا التجریبي ) الدنیا ( ائیة السوریة في دمشق وفض
حیث تم تقدیم طلبین للحصول على عینة البحث الفلمیة والبرامجیة او على 

  .ھذا المسعى باء بالفشلاال ان ، جزء منھا 
  
  قام الباحث بمحاوالت عدیدة عن طریق زمالء المھنة في فضائیة ــ
مج عینة البحث باعتبار ان للحصول على االفالم والبرا) الجزیرة (  

اال ان جھود الباحث باءت ، تضم رصیدا كبیرا منھا) الجزیرة(فضائیة 
 ُ   .بالفشل ایضا

  
  ــ قام الباحث خالل وجوده في كل من القاھرة ودمشق بشراء مجموعات 

ُ وبرامج انتجتھا التنظیمات)الـ سي دي ( من اقراص      ضمت افالما
  تباع بصورة سریة ولم یتم الحصولوھذه االقراص كانت ، المسلحة  
  . علیھا اال بوساطات من زمالء المھنة في كال العاصمتین العربیتین  
  

  ــ قام الباحث باالتصال بعدد من زمالء المھنة العاملین في الفضائیات و
حیث تم الحصول على عدد من المكاتب االعالمیة العربیة في لندن    

ت التفجیر التي تمت في مترو لندن االفالم التي انتجوھا عن عملیا
  .والتحضیرات التي جرت قبلھا

  
  

  :وقد واجھت الباحث عدة صعوبات في عملیة جمع األفالم تمثلت ب 
  
اآلخرین ، ) ملكیة ( كون عینة البحث تعتمد على أفالم تعتبر في  –آ 

وھؤالء لھم أسالیب ومنطلقات مھنیة وقانونیة تجعل من ھذه الملكیة 
نون واجراءات حمایة الملكیة الفكریة وعلیھ ال یمكن للغیر خاضعة لقا

  .االستفادة منھا حتى وإن كان لألغراض البحثیة 
  

كانت تعرض على مواقع ) عینة البحث ( معظم ھذه األفالم  –ب 
  .الكترونیة تسمح بالعرض والمشاھدة لكنھا ال تسمح بالنسخ 

  
اقع االلكترونیة بعد یوم الكثیر من ھذه األفالم كانت ترفع من المو –ج 

ً من التعرض للغلق    .واحد من العرض خوفا



  
البحث ، حیث أن ھناك عدة فضائیات تعرض ھذه ) عینة ( تشتت  –د 

األفالم اضافة الى العدید من المواقع االلكترونیة ، ویصعب التعامل مع 
( العرض ، كما یصعب الوصول الى أفالم ) آنیة ( أفالم الفضائیات بسبب 

  . بسبب التعتیم والسریة التي تعمل بھا ) لمواقع ا
  
كان الفشل مصیر جمیع المحاوالت التي قام بھا الباحث من خالل  –ه 

عینة  (زمالء المھنة في عدد من الفضائیات العربیة للحصول على األفالم 
  ) .آ ( البحث للسبب الوارد في الفقرة  )
  
  ـــ:أداة ألدراسة . 2

ً الھدافـ    األفالم والبرامج ( البحث ، قام الباحث ببناء استمارتین لتحلیل عینة البحث  تحقیقا
ً للمضمون ) .  ً للشكل والثانیة تحلیال وقد تضمنت استمارة تحلیل .األولى تناولت تحلیال

( أحدى وعشرین فقرة تم حذف واحدة منھا بتوصیة من السادة الخبراء ھي فقرة ) الشكل(
  . سبع عشرة فقرة ) المضمون (تحلیل وتضمنت استمارة ،) أخرى 

  
  ــ:مؤشرات الصدق.3

 
األولى ) . األفالم والبرامج( تحقیقًا الهداف البحث ، قام الباحث ببناء استمارتین لتحلیل عینة البحث ـ     

وفیما یلي االجراءات التي قام بها الباحث في بناء . تناولت تحلیًال للشكل والثانیة تحلیًال للمضمون 
  ؛داتیناال
تم عرض هاتین االستمارتین على عدد من الخبراء من ذوي  االختصاص لغرض اثبات مدى ـ أ 

  .)٥أنظر ألملحق رقم( .صالحیتهما
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
الحة لقیاس أألداة بكونها صبین ألخبراء على جمیع مفردات % ٨٠حصل اتفاق بنسبة  ب ـ

.سوبذلك تحقق ألصدق ألظاهري للقیا، ماوضعت من أجله  

وائي  من ـتم تطبیق االداة على عینة  من االفالم من غیر عینة البحث اختیرت بشكل عش -ج
وقد استعان . أفالم لفحص مدى صالحیتها للتطبیق) ١٠(بلغت) الیو توب( موقع         

.بیقطألباحث بزمیل له لغرض فحص ألعینة واجراء ألتطبیق علیها للوصول الى صالحیة ألت  
  .فادة من ھذا أألجراء في عملیة تفریغ ألنتائج وتعدیل بعض فقرات ألتحلیلد ـ تمت أألست

  
  ذفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم اجراء تغییرات الحه ــ 

  رتین و واالضافھ بمشوره الساده الخبراء كما تمت عملیھ المطابقھ بین مفردات االستما 
  

  .جداول التفریغ لمحتویي الشكل و المضمون لعینة البحث
 

 ٤ـ ألوسائل ألحسابیھ
 
ـ تم استخدام ألنسبة ألمئویة في عملیة تحلیل نتائج ألعینة بحساب نسبة ألتكرارات لقیاس قوة ألظاهرة 

.ألناتجة بالتحلیل قیاسآ إلى نتائجها  
 
 
 
 

 
 
 

  

  
  
  



  
  
  
  

  الفصل الرابع
  
  
  

  لبحث تحلیل عینة ا
  والتعلیق علیها

  
  
  

ـ قام ألباحث بتحلیل عینة ألبحث ألفلمیه وألبرامجیه بموجب أستمارتي تحلیل ألشكل 
وقد تم ألتعلیق علیها كما ، نوأستخدم أحد عشر جدوآل لتفریغ محتوى أألستمارتی، وألمضمون 

  یلي
  
  
  

  )١( جدول رقم * 
      



  

  
  
  
  
  
  

  )١(التعلیق على جدول رقم 
  
فیلمًا وبرنامجًا هي عینة البحث ظهر أن  األفالم التي أنتجتها التنظیمات المسلحة )  150(من بین  -

ثالثة أفالم  سبعة أفالم وبرامج فقط وظهرت) عام ( فیلمًا ، فیما أنتجت الفضائیات )  140( كانت بعدد 
 93.33( مجهولة جهة االنتاج ، وكانت النسبة المئویة لألفالم المنتجة من قبل التنظیمات المسلحة هي 

فقط من % )  4.66) ( عام ( فیما بلغت النسبة المئویة لألفالم والبرامج التي أنتجتها الفضائیات % ) 
المسلحة على انتاج برامج حول العملیات التي ولم تقدم التنظیمات . والبرامجمجمل العدد الكلي لألفالم 

قامت بها وذلك بسبب احتیاج مثل هذه البرامج الى مستلزمات فنیة وتقنیة وكوادر متخصصة تفتقر الیها 
هذه التنظیمات ، حیث أن مثل هذه البرامج تحتاج الى معدین وكتّاب سیناریو ومخرجین ومصورین ذوي 

الى تمویل مالي والى توفر أماكن تصویر یجري فیها العمل في العلن  كفاءة فنیة عالیة كما انها تحتاج
ولم یشذ عن هذه القاعدة . ولیس في الخفاء كما هو حال العمل الذي الذي تقوم به التنظیمات المسلحة 

سوى تنظیم القاعدة الذي أنتج أفالمًا وفر لها امكانیات فنیة ومالیة كبیرة مثل الذي حصل في انتاج 
في العراق والفلم المكون من جزأین حول أحداث الحادي ) أبي مصعب الزرقاوي ( الخاصة ب  األفالم

، حیث كان االنتاج الفیلمي لتنظیم القاعدة سواء ) غزوة مانهاتن( عشر من سبتمبر الذي أسمته القاعدة 
اج واختیار في افغانستان أو في العراق یمتاز باقترابه من التكامل من حیث نوعیة التصویر واالخر 

اللقطات والعناوین الرئیسیة والفرعیة واستخدام المعینات الفیلمیة مثل الخلفیات المتحركة والثابتة والترجمة 
أما التنظیمات . ونهایة والصور والتقطیع الصوري ، أي أن بعض هذه األفالم كانت لها بدایة ووسط 

ر ب َ كامیرا واحدة ویفتقر الى التقنیة الفنیة المطلوبة ، المسلحة األخرى فكان انتاجها محدودًا وفقیرًا ویصو
المسلحة لوال احتیاج الفضائیات     العربیة لبث النشاطات التي تقوم بها التنظیمات   ویرى الباحث أنه 

ًا من هذه األفالم یأخذ طریقه الى البث الفضائي بسبب  َ افتقارها الى التواجد في مكان الحدث لما كان أی
المالحظ أن عددًا من الفضائیات قام بانتاج برامج تناولت موضوع االرهاب وكانت هذه  العربي ، ومن

البرامج متكاملة فنیًا من حیث االعداد والتناول واالخراج ، بعضها تم فیه تناول وجهتي النظر المؤیدة 

    اجـــــــــــــــــــجھة االنت    ت
  %  عام  %  خاص

  ٤٫٦  ٧  ٩٣٫٣٣  ١٤٠
٦  

    ١٥٠    ١٥٠  المجموع



نظیمات ، لالرهاب واألخرى الرافضة له ، و استعانت هذه الفضائیات بمسؤولیین رئیسیین في هذه الت
خاصة تنظیم القاعدة الذین قدموا وجهة نظر تنظیماتهم ، والرأي اآلخر كان یمثل مسؤولین في هذه 
التنظیمات خرجوا منها بسبب االختالف في المنهج وفي الرؤیا اآلنیة والمستقبلیة لعمل هذه التنظیمات أو 

ل  رأیًا لمتخصصین في موضوع االرهاب ، أي أن بعضًا من هذه ال برانج واألفالم التي أنتجتها مّث
الفضائیات تبنى وجهة النظر التي قدمتها التنظیمات المسلحة ، والبعض اآلخر تبنى وجهتي نظر 

  .مختلفتین  وترك للمتلقین أمر االنحیاز أو الرفض 
  
  
  
  
  
  

  
  ) ٢(جدول رقم *  
  
  

النسبة   طبیعة جھة  البث  ت
  المؤیة

    اقراص   فضائیات  انترنیت
  5 138 7   

   150 150' 150  المجموع
  
  
  
  

  )٢( التعلیق على جدول رقم 
  
  
فیلمًا وبرنامجًا التي تناولت الجهات التي تقوم ببث األفالم )  150(تبین من تحلیل عینة البحث البالغة -

منها تم بثها عن طریق الفضائیات وخمسة منها عن ) 138( والبرامج الخاصة بالتنظیمات المسلحة أن 
  .، وبلغت النسبة المئویة لكل منها كاآلتي )سي دي ( عن طریق أقراص ال )  7(رنت وطریق االنت

  %) 92( البث عن طریق الفضائیات      .  ١
  %) 3.33(البث عن طریق االنترنت     .  ٢
  . %) 4.66( البث عن طریق أقراص السي دي      .  ٣



جد أن الفضائیات العربیة كانت لها حصة الخاص بطبیعة جهة البث ن)  2( وبالرجوع الى جدول رقم -
وبلغت نسبتها المئویة بالنسبة لعدد )  138( األسد من حیث مساحة البث حیث بلغ عدد هذه الفضائیات 

وهذه النتیجة تؤكد أن هذه الفضائیات لم تكن لتتبنى بث هذه األفالم %)  92( األفالم وبرامج عینة البحث
نتجة لها وتتالقى معها من حیث الرؤیة للحدث ونتائجه ، وهي بذلك لو لم تكن متعاطفة مع الجهة الم

  .تكون قد تجاوزت أیضًا نوعیة األفالم الصالحة للبث شكًال ومضمونًا 
( والحظ الباحث من خالل تحلیل العینة أن األفالم التي أنتجتها التنظیمات المسلحة قاطبة وعلى رأسها  -

ن خالل الفضائیات التي كانت تتماثل معها من حیث التوجه أخذت طریقها للبث م) تنظیم القاعدة
سي (  والمذهب ، فیما اعتمدت بعض التنظیمات المسلحة على بث انتاجها الفیلمي عن طریق أقراص ال

، وقد یكون السبب في %)   4.66(، ونسبتها المئویة  أقراص) 7(وبلغ عددها بالنسبة لعینة البحث ) دي
م عن طریق الفضائیات التي تختلف مع هذه التنظیمات المسلحة فكرًا ومذهبًا ، ذلك رفض بث هذه األفال

قد أنشأت هذه التنظیمات المسلحة عدة استودیوهات للنسخ و القدرة على التمویل المالي  وقد یكون امتالكها
تنظیمات والتوزیع الفني ، لكن كمیة االنتشار والتوزیع كانت شبه محدودة بسبب الطبیعة السریة لهذه ال

  .ولحظر التعامل بمثل هذه األقراص 
 فقط وبلغت نسبتها من  خمسةوبلغ عدد مواقع االنترنت التي تبث أفالمًا وبرامج من عینة البحث

، وحدودیة عدد هذه المواقع یعود الى عملیات المالحقة واالغالق التي تتم % )  3.33( عینة البحث 
ى أن المواقع الخاصة بالفضائیات العربیة المعروفة مثل ضدها من قبل سلطات مكافحة االرهاب ، حت

الجزیرة والعربیة تقوم بحجب األفالم عن هذه المواقع عندما تقدم برامجها وأفالمها التي تتناول موضوع 
االرهاب ، أي أن المتعامل مع مواقع االنترنت الخاصة بهذه الفضائیات ال یمكنه مشاهدة األفالم التي 

ث الفضائي ، وانما سیقرأ كالمًا فقط ، كما أن عددًا من مواقع االنترنت التي تفلت من شاهدها على الب
الرقابة تضع حظرًا على نقل أو استنساخ أي فیلم یتناول موضوع االرهاب وتعمد الى رفعه بعد أیام من 

  .وضعه على الموقع 
  

  ) 3(جدول رقم *
  

اكثر من   واحد 
  واحد

  

          المؤیةالنسبة   الخطاب االعالمي  
        المجموع

  
  )  3(التعلیق على جدول رقم 



  
فیلمًا ) 150(تناول هذا الجدول بیان ماهیة الخطاب االعالمي الذي تضمنته عینة البحث البالغة  -

  33.33( وبرنامجًا ، حیث ظهر أن نسبة الخطاب الموجه في هذه العینة من قبل شخص واحد بلغت 
  % )  . 66.66( ئویة للخطاب الموجه من قبل أكثر من شخص ، فیما بلغت النسبة الم% ) 

وقد اختار عدد من الفضائیات العربیة ، خاصة المعروفة منها ، أن تضع بنفسها التعلیق على األفالم  -
التي تعرض نشاطات التنظیمات المسلحة ، ولعل ذلك یأتي حرصًا من هذه الفضائیات على اعطاء وجهة 

، قد تكون معها أو ضدها أو لعجز هذه التنظیمات المسلحة على وضع تعلیق  نظر معینة في األحداث
مناسب على هذه األفالم بسبب افتقار هذه التنظیمات الى التقنیات والكوادر الفنیة المطلوبة ، حیث ال 
 تتوفر فیها أبسط االستدیوهات أو المنظومات االذاعیة التي تستطیع أن تسجل فیها التعلیق وتطبعه على

  .الفیلم المنتج 
ستعانت بأصوات األسلحة التي تستخدمها والتكبیرات أوبعض هذه التنظیمات المسلحة وعددها قلیل ، -

، وكان معظم هذه التنظیمات  ألفالمهاالتي كان یطلقها منفذوا هذه العملیات واستخدامها كخلفیة مصاحبة 
ن لیست لدیها القدرة المالیة والتقنیة على أن ، تنظیمات صغیرة وغیر معروفة أو انها تكون حدیثة التكوی

  .تضع خطابها االعالمي على األفالم المنتجة من قبلها 
وقد اختفى عدد غیر قلیل من هذه التنظیمات ، بسبب االلغاء أو االندماج مع تنظیمات أكبر ، عن  -

لفضائیات التي تبث مثل وعمدت ا. الساحة التي كان یعمل فیها ، ولم یعد لها أي اصدار فیلمي حالیًا 
هذه األفالم عادة ، مثل الجزیرة والعربیة ، الى الغاء معظم األصوات المصاحبة لألفالم بسبب رداءة 

وقد شذت عن هذا األمر تنظیمات القاعدة . تسجیلها واستعانت بدًال عنها بتعلیقات من داخل االستدیو 
تعلیق المباشر على األفالم أو بالدمج بین التعلیق بشكل أو آخر حیث كان لها خطابها الممیز ، سواء بال

واالنشودة لتقدیم وجهة نظرها من خالل المعلومة المقدمة حیث یكون الخیار للفضائیة التي تعرض هذا 
النشاط كما هو أو تقتطع جزءًا منه ووتظیفه الى وجهة النظر التي تقدمها استنادًا الى المعلومة المقدمة 

  . اعدة على اختالف مناطق نشاطها من قبل تنظیمات الق
  
  
  
  
  
  

  
  

  ) 4(جدول رقم *  



خطاب   ت
  مباشر

خطاب 
غیر 

  مباشر

رسالة 
  مقروءة 

النسبة   تحریضي  توجیھي  انشودة  تعلیق   حواري 
  المؤیة

                    
                    المجموع

  
  ) 4( لتعلیق على جدول رقم ا
  
نوع الخاص ببیان ) 4(أظهر الجدول رقم )  150(ددها بعد تحلیل عینة البحث الفلمیة والبرامجة البالغ ع ـ

  : الخطاب االعالمي الموجه من خالل هذه البرامج واألفالم التالي
  

  .   فیلمًا وبرنامجًا كان الخطاب فیها مباشرًا )  70(أن .  1
  فیلمًا وبرنامجًا كان الخطاب فیها غیر مباشر     )  95( أن .  2
  . مجًا كان الخطاب فیها عبارة عن رسالة مقروءة فیلمًا وبرنا) 11( أن .  3
  . أن عدد األفالم التي كان الخطاب االعالمي فیها حواریًا یبلغ عشرة أفالم  .  4
  . بواقع تعلیق لكل فیلم، تعلیقآ ) 68(األفالم بلغأن التعلیق على .  5
  .  انشودة )  88( أن األناشید بلغت في العینة .  6
  .                             فقط )  3( وجیهي في هذه األفالم والبرامج بلغ أن الخطاب الت.  7
  .خطابًا )  131(أن الخطاب التحریضي الموجه في العینة الفلمیة والبرامجیة للبحث بلغ .  8
  :       أما النسب المئویة فقد بلغت كاآلتي -
  %)        46. 66(الخطاب المباشر .  1
  %) 63.  33(المباشر الخطاب غیر .  2
  ) 7.  33( الرسالة المقروءة .  3
  %)   6. 66( الخطاب الحواري .  4
  % )    45.  33( التعلیق . 5
  %)     58. 66(االنشودة .  6
  %)        2(التوجیهي .  7
  %) 78.  33( التحریضي .  8
ألفالم الخاصة بنشاطات وقد تمثل الخطاب المباشر بالتعلیق الذي تضعه الفضائیات العربیة ل -

أما الخطاب غیر المباشر فهو عبارة عن االنشودة )  3انظر التعلیق على جدول رقم (التنظیمات المسلحة 
التي اختارها معظم التنظیمات المسلحة كخلفیة لألفالم التي تنتجها ، وسبب هذا االختیار كون هذه 

الخاص بماهیة الخطاب )  3( یق على الجدول رقمكما  في التعل، تفتقر) ما عدا القاعدة ( التنظیمات 



فكانت االستعانة ، توفر القدرة الفنیة لدى هذه التنظیمات للقیام بانتاج فني كهذا  الىاالعالمي الموجه ، 
باالنشودة غیر المصحوبة بموسیقى والتي كانت تستخدم مع جمیع األفالم مهما كانت مادتها أو 

التكبیر ، الحداء ، انشودة مع ( تنظیمات االنشودة بانواع مختلفة مثلوقد استخدمت هذه ال. موضوعها 
ودللت االنشودة من خالل مرافقتها لألفالم على نوعیة المنظمة من ) موسیقى ، انشودة بدون موسیقى

التي حیث التكوین والنشأة والقدرة القتالیة واالمكانیة الفنیة والمالیة ، حیث أن التكبیر رافق دائمًا األفالم 
أنتجتها تنظیمات مسلحة غیر معروفة أو تلك حدیثة التكوین ذات االمكانیات البسیطة ، أما األناشید 
المصاحبة بموسیقى أو تلك التي بدونها فقد كانت األولى من حصة التنظیمات الفاعلة مثل القاعدة التي 

لثانیة كانت من حصة لم تكتفِ بانشودة واحدة بل كانت لها عدة أناشید تختص بكل موضوع ، وا
وكان الخطاب االعالمي بالنسبة لتنظیم . التنظیمات األقل شهرة واألحدث تكوینًا من تنظیم القاعدة 

) غزوة مانهاتن( القاعدة متنوعًا في أفالمها المنتجة ، فنجد أكثرب من نوع خطابي في هذه األفالم مثل 
ل المقروءة فكانت اسلوبًا خطابیًا انتهجته أما الرسائ. والتحضیر ألحداث الحادي عشر من سبتمبر 

القاعدة وعدد من التنظیمات األخرى التابعة لها ، وكانت تبدأ بها الكثیر من أفالمها وتحاول أن تختصر 
فیها وجهة نظرها في الحدث الذي تنوي تنفیذه ، أما الحوارات فكانت من اسلوب تنظیمات القاعدة أیضًا 

أبو مصعب ( و ) الظواهري ( و ) أسامة بن الدن ( لرئیسین فیها مثل ویجریه عدد من المسؤولین ا
، حیث تجري هذه الحوارات ضمن لقاءات معینة یراد منها تمریر معلومة أو شرحًا لحدث وقع ) الزرقاوي 

خطابًا تحریضیًا حیث وكان معظم الخطاب االعالمي للقاعدة وتنظیماتها الفرعیة والجهات المؤیدة لها . 
.  33( وبلغت نسبته المئویة  فیلمًا وبرنامجاً )  150(خطابًا من مجموع عینة البحث البالغة )  131 (بلغ 
87  ( % .  

  
  ) 5(جدول رقم *  
  

  النسبة المؤیة  عدد الكلمات  ت
    التحریض  التوجیھ

        
        المجموع

  
  
  

  ) 5( رقم  جدول التعلیق على
  
 بكلماتجیة المائة والخمسین تبین أن الجدول أعاله الخاص بعد تحلیل عینة البحث الفلمیة والبرام -

  :     التوجیه والتحریض في الخطاب االعالمي أظهر التالي 



   
  .  كلمة فقط )  44(أن كلمات التوجیه بلغت .  1
  .     كلمة ) 2601( أن كلمات التحریض بلغت .  2

  :      نت كاآلتيأما النسبة المئویة في العینة التي أخضعت للتحلیل فقد كا
  % ).                                            29.  33( بلغت النسبة المئویة لكلمات التوجیه .  1
  %).                                      173. 4( وبلغت النسبة المئویة لكلمات التحریض .  2

 االنخفاض الكبیر في عددنة البحث ، والمالحظ من تحلیل عدد الكلمات في الخطاب االعالمي لعی
في هذا الخطاب ، والسبب تخطیط هذه المنظمات لغزو عقول  كلمات التوجیه وطغیان كلمات التحریض

لتبریر نشاطاتها  مستعملة الجانب الدینيالبسطاء من المتلقین من خالل التحریض بمختلف الوسائل 
د جاء من جهات محدودة حاولت تقدیم وجهتي النظر أما الجانب التوجیهي في هذا الخطاب فق. المسلحة 

المختلفة بالنسبة لموضوع األنشطة المسلحة التي تقوم بها هذه المنظمات والتي توجهت فیها الكثیر منها 
وقد ضاعت محاوالت . لتنال من مجامیع بریئة بتهم لم تتحقق منها ، وانما توجهت الیقاع العقاب بها أوًال 

خرت بها عدة فضائیات  ا الخضم الكبیر من الخطاب التحریضي ، فجاءت األفالم وماالتوجیه هذه في هذ
  .   عربیة بمثابة دعوة صریحة لترویج االررافقها من تعلیقات وأناشید وأنواع الخطاب األخرى التي زهاب 

                                                                       
  
  
  
  ) 6(جدول رقم *  
  

  النسبة المؤیة  الفئات المستھدفة  ت
    عام  خاص

        
        المجموع

  
  )  6( التعلیق على الجدول رقم 

  
یبین هذا الجدول الفئات المستهدفة في الخطاب االعالمي الذي تضمنته عینة البحث الفلمیة والبرامجیة  -

الغلبة عند اجراء تحلیل العینة حسب  وقد تم تقسیم هذه الفئات الى عام وخاص وكانت. المائة والخمسین 
ولعل سبب اقتصار الخطاب الموجه من قبل %) .  100(هذا الجدول للخطاب العام الذي بلغت نسبته 

  .التنظیمات المسلحة على الخطاب العام فقط یعود الى سببین 
  محاولة هذه التنظیمات التوجه في خطابها الى العدد األكبر من المتلقین :  األول



عدم قدرة هذه التنظیمات على تلوین خطابها وتعدده حسب السنوات العمریة والفئویة للمتلقین ، اذ :  ثانيال
أن ذلك سیعني توفیر قدرات مالیة وفنیة وكوادر متخصصة للقیام بهذا العمل ، األمر الذي تفتقر الیه 

موجه لفئة مجتمعیة أو جمیع التنظیمات المسلحة ، أما سبب اختفاء الخطاب الخاص ، ونعني به ال
عمریة معینة فهو یعود الى أن الفضائیات العربیة التي تبنت موضوع عرض نتاج التنظیمات المسلحة من 
األفالم وجدت أمامها نمطًا واحدًا من األفالم یتوجه الى المتلقین بصورة عامة دون تفریق بینهم حسب 

  . ي السن والمستوى العلمي أو االجتماعي أو التوجه الدین
  
  
  
  
  
  ) 7(جدول رقم *  
  

  %  البعیدة جدا  البعیدة   المتوسطة  القریبة جدا  اللقطة القریبة  ت
    %  اللقطة  %  اللقطة  %  اللقطة  %  اللقطة  %  اللقطة

                        
                        المجموع

  
  ) 7(التعلیق على جدول رقم  
  
فالم والبرامج التي تم تصویرها من قبل تناول هذا الجدول أنواع اللقطات التي تم استخدامها في األ -

المنظمات المسلحة والجهات األخرى التي ركزت حول هذا الموضوع والتي من بینها فضائیتي الجزیرة 
  :                                                 والعربیة ، وقد اظهر الجدول اآلتي 

  % ) . 20( بتها المئویة لقطة وكانت نس) 30( بلغ عدد اللقطات القریبة  -
  % ). 1.  33(فقط ونسبتها المئویة) اثنتان( بلغ عدد اللقطات القریبة جداً  -

  %). 43.  33(لقطة ونسبتها المئویة بلغت )  65( أما اللقطات المتوسطة فقد بلغ عددها 
امجًا هي اللقطات فیلمًا وبرن)150( وكان العدد األكبر من اللقطات المستخدمة في عینة البحث البالغة -

)  41(ویبلغ عدد اللقطات البعیدة جدًا %).  60( لقطة ونسبتها المئویة)  90(البعیدة حیث یبلغ عددها 
)  7(وبالرجوع الى النتائج التحلیلیة التي أظهرها الجدول رقم %) .  27. 33( لقطة وبلغت نسبتها المئویة

ر الكثیر من األفالم التي انتجتها التنظیمات اقتص أن هناك تفاوتًا في عدد اللقطات المستخدمة ، حیث
المسلحة خاصة تلك الصغیرة والحدیثة التكوین على لقطة واحدة وبلغ زمنها التصویري ثوان معدودة ولهدا 

التصویر بكامیرا واحدة وفي ظرف غیر آمن اضافة الى قلة كفاءة وخبرة القائمین : عدة أسباب ، منها 



ر استخدام اللقطة القریبة على األفالم التي یجري تصویرها داخل مقرات اقتصوقد بتصویر هذه األفالم ، 
هذه التنظیمات أو المقرات البدیلة التي تستخدم في التحضیر والشروع في تنفیذ العملیات المسلحة ، ومنها 

لحة أیضًا اللقطات الخاصة بعملیات تودیع منفذي العملیات االنتحاریة أو تلك الخاصة بصنع األس
والمتفجرات ، والهدف من هذه اللقطات هو ترغیب اآلخرین بالقیام بمثل هذه العملیات ، وارهاب الطرف 

.                                                      اآلخر ألن الهدف منها اظهار القوة واالمكانیة القتالیة والتخطیطیة والتنفیذیة لهذه التنظیمات 
( ریبة جدًا لم تستخدم في هذه األفالم إّال ما ندر ولم یجر إّال تصویر لقطتین لرأس القاعدة اللقطات الق -

وجاء استخدام اللقطات المتوسطة بسبب طبیعة تصویر مثل هذه األفالم . في لقائین  ) أسامة بن الدن 
عضاء التنظیم الظهار التي ال یتم التركیز فیها كثیرًا على األشخاص وانما محاولة اظهار أكبر عدد من ا

القوة وكثرة العدد ولترغیب اآلخرین في االنضمام، كما أن مثل هذه اللقطات ال تحتاج الى الكثیر من 
أما االستخدام األكثر للقطات البعیدة فجاء بسبب طبیعة األفالم التي یجري . المقدرة والكفاءة الفنیة 

ات التصویر الى سرعة التنفیذ واالنسحاب من مكان تصویرها وحاجة المنفذین ومن بینهم القائمین بعملی
الحدث ، لكن استخدام اللقطات البعیدة جاء على حساب الجودة المطلوبة في األفالم التي من المفروض 
أن یشاهدها الجمهور ویعجب بمنفذیها وبالتنظیمات التي ینتمون الیها ، لكن في أحیان كثیرة تأتي نتائج 

واالفتقار الى أبسط } م ثبات الصورة بسبب عدم ثبات القائمین بالتصویر عد{ التصویر بشكل عكسي 
دى جمهور لشروط الجودة في مثل هذه األفالم التي یراد منها احداث التأثیر واالنحیاز المطلوبین 

  .المتلقین
  

  )٨(جدول رقم * 
  

    الزمن  اللقطة  الزمن  اللقطة  الزمن  اللقطة  الزمن  اللقطة  الزمن  اللقطة 
  %  البعیدة جدا  البعیدة   المتوسطة  القریبة جدا  لقطة القریبةال  ت
                        

                        المجموع
  

  ) 8(على جدول رقم التعلیق  
  
فیلمًا وبرنامجًا  )150( یبین هذا الجدول الذي تم فیه تحلیل لزمن اللقطات ضمن عینة البحث البالغة  -

  :                            اآلتي 
أما اللقطة القریبة % )  66. 66( دقیقة وبلغت نسبتها المئویة )  100( زمن اللقطة القریبة بلغ  أن -

وأعلى نسبة زمن حققته %)  12. 66( دقیقة ونسبتها المئویة )  19( جدًا فقد بلغ زمنها ضمن العینة 
دقیقة وبلغت نسبتها )  142( اللقطات المتوسطة في هذه العینة الفیلمیة والبرامجیة حیث بلغ زمنها 

.  33( دقیقة وبلغت نسبتها المئویة )  98( في حین بلغ زمن اللقطات البعیدة % )  94.  66( المئویة



أن %ْ )  .  24(دقیقة وبلغت نسبتها المئویة )  36( أما اللقطات البعیدة جدًا فقد بلغت دقائقها % )  65
هذا الجدول أو انخفاضها یعني طبیعة االعتماد على ارتفاع عدد دقائق التصویر بالنسبة لكل لقطة ضمن 

هذه اللقطات من عدمه ، وارتفاع عدد دقائق التصویر في اللقطة المتوسطة ال یعني تحبیذًا لها من قبل 
الجماعات المسلحة فنیًا ، لكن االكثار من هذه اللقطات یأتي بسبب عدم احتیاجها لكثیر من الدرایة 

ب طبیعة القائمین بالتصویر ضمن هذه التنظیمات المسلحة ، واذا كان األمر والتدریب الفني وذلك بسب
یتعلق باألمور الفنیة والتصویر بما یحقق فائدة أكبر ، وعلى أقل تقدیر من حیث تبیان نوعیة وحجم 

ي العملیات التي تنفذها هذه التنظیمات كان األجدر بهذه التنظیمات االكثار من اللقطات البعیدة جدًا الت
امتالك :  الثاني.  تصویر العملیات بكاملها عن بعد وبشكل آمن :  األول. تحقق أمرین لهذه التنظیمات  

مساحة أكبر من المناورة واالنسحاب لمنفذي هذه العملیات ، لكن هذه التنظیمات ابتعدت عن استخدام 
دم توفر كوادر فنیة عالیة التدریب اللقطات البعیدة جدًا بسبب افتقارها لتوفر آالت تصویر عالیة الجودة وع

  .للتصویر 
  
  ) 9(جدول رقم *  
  
  

النسبة   زوایا الكامیرا  ت
  المؤیة

مستوى 
  النظر

فوق 
مستوى 

  النظر

تحت 
مستوى 

  النظر

  

          
          المجموع

  
  )9(التعلیق على جدول رقم 

  
لمسلحة في األفالم التي أنتجتها تضمن هذا الجدول تحلیًال لزوایا الكامیرا التي استخدمتها التنظیمات ا -

هذه المنظمات أو األفالم والبرامج التي انتجتها الجهات األخرى التي اهتمت بموضوع نشاطات هذه 
  :  تبین من النتائج التي ظهرت في هذا الجدول التاليوقد . المنظمات 

) مستوى النظر ( كانت زاویة  أن أكثر زوایا الكامیرا التي تم استخدامها في أفالم التنظیمات المسلحة.  1
، ولهذا االستخدام عدة أسباب % )  98.  66( مرة وبلغت نسبتها المئویة )  148( حیث كان عددها 
، أضافة الى أن الظروف التي یجري فیها التصویر عادة  الفتقار الى كوادر فنیة مدریةلعل أبرزها هو ا



، كما أن التصویر بزوایا  ال تشابه أیة ظروف أخرى ي ظروف معركة لها مواصفاتها واستحقاقاتها التيه
  ).الكر والفر(ة ، وحتى إن توفرت فال یمكن استخدامها في عملیات یتطلب توفیر معدات مساعدأخرى 

المرة الوحیدة التي تم فیها استخدام زاویة فوق مستوى النظر من قبل التنظیمات المسلحة كانت في .  2
  .                        تصویر من فوق شجرة قریبة من مكان الحدث أحدى العملیات وتم فیها ال

نشطة التي تقوم بها المنظمات المسلحة ومن بینها فضائیتي أأل  الجهات األخرى التي اهتمت بمتابعة.  3
 )مستوى النظر   تحت(و ) فوق مستوى النظر ( أیًا من زاویتي تستخدما لم ) العربیة ( و ) الجزیرة ( 

( ولعل سبب ذلك یعود الى طبیعة أألفالم وألبرامج التي تم انتاجها وألتي التتطلب. مرة واحدة أیضًا  سوى
  . الى مثل هاتین ألزاویتین )حسب وجهة نظر ألجهة ألمنتجه

  
  
  ) 10(جدول رقم  *  
  
  

  %  بدون صوت  صوت  غیر ملونة  ملونة  ت    
    %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

                    
                    المجموع

  
  )10( التعلیق على جدول رقم 

  
یبین هذا الجدول أنواع التقنیات التي استخدمتها التنظیمات المسلحة والجهات المهتمة بأنشطتها في  -

فیلمًا وبرنامجًا ، وقد أظهر )  150( انتاج األفالم والبرامج التي استخدمت كعینة للبحث والتي بلغ عددها 
  :                                                                       لي هذا الجدول ما ی

فیلمًا وبرنامجًا ، )  144( أن أكثریة البرامج واألفالم التي تم تصویرها كان ملونًا ، حیث بلغ عددها .  1
  %).                                        96( وبلغت نسبتها المئویة 

ومن أسباب استخدام %)..  4( فقط وبلغت نسبتها المئویة ) ستة( م غیر الملونة بلغ عددهااألفال.  2
، وانما لیس فهمًا ألفضلیة الفیلم الملون وتأثیره على المتلقین الفیلم الملون من قبل التنظیمات المسلحة 

ة ولو كان ألفالم الملونتعرض غیر اوألن جهات البث الفضائي ال یمكن أن  التقنیة الوحیدة الموجودةألنه 
الستخدمتها هذه التنظیمات بدیًال ، أما األفالم غیر الملونة التي ) األبیض واألسود ( العكس موجودا أي 

أما فیما یتعلق بالتقنیة الصوتیة . ظهرت في عینة التحلیل فجاءت بسبب خطأ فني في التصویر  
  :  الجدول ما یلي قد أظهرالمستخدمة في األفالم والبرامج عینة البحث ف



فیلمًا وبرنامجًا ، وبلغت نسبتها )  147( األفالم والبرامج التي استخدم فیها الصوت بلغ عددها .  1
وقد تراوحت األصوات المستخدمة في األفالم التي انتجتها التنظیمات المسلحة  بین %).  98(المئویة 

مقروءة  رسائل، كما تضمنت  كخلفیة لهذه األفالم صوات األسلحة الناریة والتكبیرات والتراتیل االنشادیةأ
امكانیة التسجیل من قبل كوادر  عدم توفرفي هذه األفالم بسبب  یستخدم التعلیق، ولم  في حاالت معدودة

  .متخصصة والتقطیع واستخدام فواصل بین أنواع الخطاب االعالمي الموجه 
ویبدو % ).  2( وبلغت نسبتها المئویة ) ثالثة (أما األفالم التي ظهرت بدون صوت فقد بلغ عددها.  2

  . أن عدم وجود الصوت في هذه األفالم الثالثة جاء بسبب خطأ فني عند اجراء عملیة التصویر 
  
  
  
  ) 11(جدول رقم  * 
  

  %  اخرى  الفتة  صورة  خارطة  ت    
    %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

                    
                    المجموع

  
  
  

  )  11(على جدول رقم  التعلیق
  
  
ن هذا الجدول أنواع المعینات المستخدمة في عینة البحث البالغ عددها  - ً التي ) 150(بیّ ◌ فیلمًا وبرنامجُا

انتجتها التنظیمات المسلحة والجهات األخرى المهتمة بمتابعة األنشطة التي تقوم بها هذه التنظیمات وما 
  : ليوقد أظهر هذا الجدول ما ییترشح عنها ، 

%).                                                                                   4(أن الخرائط استخدمت في هذه األفالم والبرامج لستة مرات فقط وبلغت نسبتها المئویة .  1
تم .  3%) .  2(ت غــمرات فقط وبنسبة بل) ثالث( بلغاستخدام الصوره في العینه الفلمیه والبرامجیة .  2

  %). 2. 66( مرات فقط وبلغت نسبتها) اربع( استخدام الالفتات
 7.  33(  مرة وبنسبة بلغت)  11( أما استخدام المعینات األخرى في هذه األفالم والبرامج فقد بلغ .  4

فاض بب انخس ویعودوقد تمثلت المعینات األخرى بالترجمة  واستخدام المكتبات كخلفیة ثابتة ، % ) 
:                                                                              استخدام المعینات المستخدمة في عینة البحث الفیلمیة والبرامجیة لسببین

عدم حاجة األفالم التي أنتجتها التنظیمات المسلحة الى مثل هذه المعینات حیث أن التصویر : األول 
  .                                  دودة وفي ظروف صعبة یجري لثوان مع



عدم توفر االمكانیات المطلوبة الستخدام مثل هذه المعینات مثل الكوادر الفنیة المتخصصة : الثاني 
استخدم بعضًا من هذه المعینات ) القاعدة ( والمالحظ أن تنظیم . واالستودیو بما فیه من أجهزة متطورة 

والفیلم الذي  تناول ) غزوة مانهاتن ( سبتمبر ) 11(أحداث انتجها وهما فالمه الطویلة التي في اثنین من ا
التحضیر لهذه األحداث ، واستخدم هذا التنظیم وبشكل واسع الترجمة في هذین الفیلمین وفي األفالم التي 

  ).أیمن الظواهري(و) أسامة بن الدن(جرى تصویرها لرموز القاعدة الرئیسیین مثل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الخامس
  
  

  والمقترحات وألتوصیاتالنتائج 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتائج*  
  



  
  
  نتائج تتعلق باالطار الخاص بالبحث –آ 
  

بعد استخدام استمارتي تحلیل الشكل والمضمون لعینة البحث الفلمیة والبرامجیة ، توصل ــ 
  : لتالیة البحث الى النتائج ا

  من حیث جھة االنتاج / أوالً 
   
ً من مجموع عینة البحث وبلغت )  140(    أنتجت التنظیمات المسلحة -1 ً وبرنامجا فیلما

، فیما أنتجت الفضائیات العربیة سبعة أفالم وبرامج فقط % )  93.  33( نسبتھا المئویة 
  .ة كانت مجھولة جھة االنتاج وظھر أن ثالثة أفالم ضمن العین% )  4.  66( وبلغت نسبتھا 

لم تقدم التنظیمات المسلحة على انتاج برامج عن العملیات التي قامت بھا بسبب احتیاج  -2
مثل ھذه البرامج الى مستلزمات فنیة وتقنیة وكوادر متخصصة والى تمویل مالي وأماكن 

  . تصویر 
ّر لھا امكانیات فنیة ومالی -3 ً وف أبا مصعب ( ة كبیرة مثل أفالم أنتج تنظیم القاعدة أفالما

المكون من جزأین ، وقد اقتربت ھذه األفالم من التكامل من ) غزوة مانھاتن ( و ) الزرقاوي 
  . حیث التصویر واالخراج واختیار اللقطات والعناوین الرئیسیة والفرعیة 

كة والثابتة استخدمت القاعدة في أفالمھا المنتجة المعینات الفلمیة مثل الخلفیات المتحر -4
  .والترجمة والصور والتقطیع الصوري 

امتازت بعض أفالم القاعدة بالبناء الفلمي الفني من حیث توفر بدایة ووسط ونھایة  مما  -5
ً على المتلقي    .ووفر لھا تأثیرا

ر بكامیرا واحدة  -6 ّ ً ویصو ً وقصیرا كان االنتاج الفلمي للتنظیمات المسلحة األخرى محدودا
  .الى التقنیة المطلوبة فقط ویفتقر 

كان عدم امكانیة الفضائیات العربیة في التواجد بأماكن العملیات التي نفذتھا التنظیمات  -7
ً في قبولھا عرض األفالم التي أنتجتھا ھذه التنظیمات على الرغم من افتقارھا  المسلحة سببا

  .الى أبسط القواعد الفنیة التي تؤھلھا للعرض 
ئیات العربیة برامج تناولت موضوع االرھاب وتمیزت بتكاملھا الفني أنتجت بعض الفضا -8

  .من حیث االعداد والتناول والتصویر واالخراج 
قدم بعض برامج الفضائیات التي تناولت موضوع االرھاب وجھتي النظر المؤیدة  -9

كَ للمتلقي َ تر َ أمر  لالرھاب واألخرى الرافضة لھ واكتفى البعض اآلخر باختیار احداھما و
  .االنحیاز أو الرفض 

  
  
  
  
  
   



  من حیث جھة البث/ ثانیاً  
   
ً من مجموع عینة البحث وبلغت نسبتھا )  138( بثت الفضائیات العربیة  -1 ً وبرنامجا ( فیلما

92 .( %  
  % ) . 3.  33( أفالم من مجموع عینة البحث وبلغت نسبتھا )  5( بث االنترنت -2
.  66( أفالم فقط من مجموع عینة البحث وبلغت نسبتھا  ) 7)( السي دي ( بثت أقراص  -3
4 .( %  
جاءت محدودیة استخدام االنترنت في بث أفالم التنظیمات المسلحة بسبب عملیات  -4

  .المالحقة واالغالق التي تتم ضد مواقع االنترنت 
العربیة ( و) الجزیرة ( عمدت مواقع االنترنت الخاصة بالفضائیات العربیة مثل فضائیتي  -5

الى حجب األفالم عن ھذه المواقع عندما تقدم أفالمھا وبرامجھا التي تتناول موضوع ) 
االرھاب ، بحیث ال یتمكن المتعامل مع مواقع االنترنت الخاصة بھذه الفضائیات من مشاھدة 

ً فقط    .األفالم والبرامج التي شاھدھا على البث الفضائي وانما یقرأ كالما
اقع االنترنت التي تفلت من الرقابة الى وضع حظر على نقل أو استنساخ عمد عدد من مو -6

أي فیلم یتناول موضوع االرھاب وتعمل على رفعھ من الموقع بعد أیام من وضعھ للمشاھدة 
.  

7-  ً أن الفضائیات العربیة تبنت بث أفالم التنظیمات المسلحة غیر الصالحة للعرض أساسا
  : لألسباب التالیة 

  .طف مع التنظیمات المسلحة التي أنتجت ھذه األفالم التعا –آ 
  .التالقي معھا من حیث الرؤیة للحدث والنتائج المترتبة عنھ  –ب 
  .التماثل بین الجانبین من حیث التوجھ والمذھب  –ج 
ھو رفض ) السي دي ( كان السبب في ظھور بعض األفالم في عینة البحث على أقراص -8

الفضائیات التي تختلف مع التنظیمات المسلحة المنتجة لھذه  بث ھذه األفالم عن طریق
 ً ً وتوجھا ً ومذھبا   .األفالم فكرا

كان امتالكھا ) السي دي ( أن السبب في توجھ بعض التنظیمات المسلحة نحو أقراص  -9
  .قدرة التمویل المالي وانشاءھا استودیوھات للنسخ الفني والتوزیع 

شبھ ) السي دي ( التوزیع لألفالم الموجودة على أقراصكانت سعة االنتشار وكمیة  - 10
  .محدودة بسبب الطبیعة السریة للتنظیمات المسلحة ولمحظوریة التعامل بمثل ھذه األقراص 

   
  من حیث ماھیّة الخطاب االعالمي/ ثالثاً  
   
، فیما % )  33.  33(بلغت نسبة الخطاب الموجھ من قبل شخص ضمن عینة البحث  -1

  % ) . 66.  66( بة الخطاب الموجھ من قبل أكثر من شخصبلغت نس
كان الخطاب االعالمي الموجھ من قبل أكثر من شخص یھدف الى احداث تأثیر أكبر  -2

ُ باتجاه ھدف واحد    .على المتلقین بسبب تشكل وتنوع اآلراء التي تصب
تعرض النشاطات  اختارت عدة فضائیات عربیة أن تضع بنفسھا التعلیق على األفالم التي -3

  : وذلك لسببینالمسلحة 



ً من ھذه الفضائیات على اعطاء وجھة نظر معینة في االحداث قد تكون معھا أو  –آ  حرصا
  .ضدھا 

عجز التنظیمات المسلحة المنتجة لھذه األفالم عن وضع تعلیق علیھا بسبب افتقارھا الى  –ب 
  .التقنیات والكوادر الفنیة المطلوبة 

ات القاعدة خطابھا الممیز من حیث التعلیق المباشر على األفالم والدمج بینھ كان لتنظیم -4
وبین االنشودة الدینیة مما أتاح لھا تقدیم وجھة نظرھا وھذا أتاح للفضائیات العربیة التي 
قدمت أنشطة القاعدة أن تعرضھا كما ھي أو تقتطع جزء منھا وتضیفھ الى وجھة النظر التي 

  . تقدمھا 
   
  من حیث نوع الخطاب االعالمي/  رابعاً  
   
ً )  95( كان الخطاب في  -1 ً من عینة البحث خطابا ً وبرنامجا وبلغت ) غیر مباشر ( فیلما

  %).63.33(نسبتھ
    

ً وبلغت )  70( كان الخطاب االعالمي في -2 ً مباشرا ً من عینة البحث خطابا ً وبرنامجا فیلما
  %).46.66(نسبتھ 

  
ً برسالة مقروءة وبلغت نسبتھا )  11( تمثل الخطاب في  -3 ً وفیلما   %) . 7.  33( برنامجا
4-  ً   أفالم وبلغت النسبة )  10( بلغ عدد األفالم التي كان الخطاب االعالمي فیھا حواریا
 )66  .6 . ( %  
ً )  68( بلغ عدد األفالم والبرامج التي كان الخطاب االعالمي فیھا عبارة عن تعلیق  -5 فیلما

 ً   %) . 45.  33( ، وبلغت النسبة  وبرنامجا
)  88( بلغ عدد األفالم والبرامج التي كان الخطاب االعالمي فیھا عبارة عن انشودة  -6

ً ، وبلغت النسبة  ُ وبرنامجا ◌ً   % ) . 58.  66( فیلما
تمثل الخطاب المباشر بالتعلیق الذي تضعھ الفضائیات العربیة لألفالم الخاصة بنشاطات  -7

  .مسلحة التنظیمات ال
تمثل الخطاب غیر المباشر باألناشید الدینیة التي اختارتھا معظم التنظیمات المسلحة  -8

  .لمرافقة األفالم التي أنتجتھا أو كخلفیة لھا 
التكبیر ، الحداء ، انشودة مع ( تنوعت األناشید المستخدمة في األفالم عینة البحث بین  -9

  ) .موسیقى ، انشودة بدون موسیقى 
دللت االنشودة الدینیة المستخدمة في الخطاب االعالمي على نوعیة التنظیم المسلح من  - 10

  .واالمكانیات الفنیة والمادیة ) التابعیة ( حیث النشأة والتكوین و 
ع تنظیم القاعدة في األناشید الدینیة المستخدمة في خطابھ االعالمي بین  - 11 ّ الحداء ، ( نو

وكانت لھذا التنظیم أناشید تكاد تختص بكل ) . بدون موسیقى انشودة مع موسیقى ، انشودة 
  .حدث 

ً األفالم التي انتجتھا تنظیمات مسلحة حدیثة التكوین والتي تكاد أن ) التكبیر ( رافق  - 12 دائما
  . تكون غیر معروفة وبسیطة االمكانیات الفنیة والمالیة 



ً في  - 13 األفالم المنتجة من حیث الخطاب كان الخطاب االعالمي لتنظیم القاعدة متنوعا
المباشر وغیر المباشر في التعلیق والحوار واالنشودة والرسالة المقروءة كالذي حصل في 

والتحضیرات التي جرت الحداث الحادي عشر من سبتمبر وذلك ) غزوة مانھاتن ( أفالم مثل
  .یأتي بھدف احداث تأثیر أكبر على الجمھور المتلقي 

ً عالمي الذي وجھتھ التنظیمات المسلحة كان الخطاب اال - 14 ً ( خطابا ھ في مجمل) تحریضیا
ً من مجموع عینة البحث وبلغت نسبتھ )  131( حیث بلغ  حیث بلغ % )  87.  33( خطابا

  . كلمة)  2601( كلمات التحریض عدد 
  (فقط وبنسبة بلغت) ثالثة( بلغ عدد الخطابات االعالمیة التوجیھیة ضمن عینة البحث - 15

  .كلمة فقط )  44( حیث بلغ عدد كلمات التوجیھ % ) .  2
من  على الوتر الدیني) التحریضي( لعبت التنظیمات المسلحة في خطابھا االعالمي  - 16

خالل األناشید الدینیة بھدف التأثیر على عقول البسطاء من المتلقین ، وقد ضاعت محاوالت 
لكبیر من الخطاب التحریضي فجاءت ھذه التوجیھ في الخطاب االعالمي في ھذا الخضم ا

التي روجتھا عدة فضائیات  ألفالم وما رافقھا من تعلیقات وأناشید وأنواع الخطاب األخرىا
  . دعوة صریحة لترویج االرھابعربیة بمثابة 

   
  من حیث الفئات المستھدفة/ خامساً  
   
ى الخطاب ذا التوجھ اقتصر الخطاب االعالمي الموجھ من قبل التنظیمات المسلحة عل -1

  :وذلك یعود لسببین  دون تحدید فئة مستھدفةالعام 
  .محاولة ھذه التنظیمات التوجھ في خطابھا الى العدد األكبر من المتلقین  –آ 

عدم قدرة ھذه التنظیمات على تلوین خطابھا حسب الفئات المستھدفة من المتلقین وذلك  –ب 
فنیة وكوادر متخصصة وھو األمر الذي تفتقر الیھ بسبب الحاجة الى توفیر قدرات مالیة و

  .جمیع التنظیمات المسلحة 
أن الفضائیات العربیة التي تبنت موضوع عرض نتاج التنظیمات المسلحة من األفالم  -2

ً منھا یتوجھ الى المتلقین بصورة عامة دون تفریق بینھم من حیث  ً واحدا وجدت أمامھا نمطا
الوضع االجتماعي ، لذلك كان الخطاب الموجھ الى فئة مستھدفة  المستوى العلمي أو السن أو

 ً   . بعینھا غائبا
   
  من حیث أنواع اللقطات المستخدمة/ سادساً  
   
كان العدد األكبر من اللقطات المستخدمة في عینة البحث ھي اللقطات البعیدة حیث بلغ  -1

حاجة القائمین بتنفیذ العملیات ، وسبب ذلك یعود الى % )  60( لقطة ونسبتھا )  90( عددھا
  .المسلحة ومنھم القائمین بعملیات التصویر الى سرعة التنفیذ واالنسحاب من مكان الحدث 

اقتصر استخدام اللقطة القریبة على األفالم التي یجري تصویرھا داخل األماكن الثابتة  -2
سبي وحریة التصویر ، مثل مقرات التنظیمات المسلحة أو المقرات البدیلة حیث األمان الن

واستخدمت في تصویر عملیات تصنیع األسلحة % )  20( لقطة ونسبتھا)  30( وبلغ عددھا 
 اللقطات الھدف من استخدام ھذهوالمتفجرات أو في تودیع منفذي العملیات االنتحاریة ، وكان 

:  



  .ات ترغیب اآلخرین في االنضمام الى ھذه التنظیمات والقیام بمثل ھذه العملی –آ 
ارھاب الطرف اآلخر المستھدف من خالل اظھار القوة واالمكانیات القتالیة  –ب 

  .والتخطیطیة والتنفیذیة 
.  33( لقطة من مجموع عینة البحث وبلغت نسبتھا )  65( بلغ عدد اللقطات المتوسطة  -3

  :حیث  بسبب طبیعة تصویر مثل ھذه األفالم، وجاء استخدامھا % )  43
ً على األشخاص وانما محاولة اظھار العدد األكبر من أعضاء ال یتم ا –آ  لتركیز فیھا كثیرا

  .التنظیم الظھار القوة ولترغیب اآلخرین في االنضمام الیھم 
  .ال تحتاج ھذه اللقطات الى الكثیر من القدرة والكفاءة الفنیة المطلوبتین  –ب 
ّ في -4 ً إال   % ) . 1.  33( بلغت النسبة و)حالتین ( لم تستخدم اللقطات القریبة جدا
5-  ً وجاء استخدام % ) .  27.  33( لقطة وبلغت نسبتھا )  41( بلغ عدد اللقطات البعیدة جدا

في مثل ھذه األفالم التي من المفروض  حساب الجودة المطلوبةھذا النوع من اللقطات على 
ویراد منھا احداث  أن یشاھدھا الجمھور ویعجب بمنفذیھا وبالتنظیمات التي ینتمون الیھا

  : واستخدم ھذا النوع من اللقطات ألمرین. لدى جمھور المتلقین  التأثیر واالنحیاز المطلوبین
  .تصویر العملیات عن بعد وبشكل آمن  –آ 

  .امتالك مساحة أكبر من المناورة واالنسحاب للمنفذین  –ب 
خاصة تلك التي تعود الى اقتصر الكثیر من األفالم التي انتجتھا التنظیمات المسلحة  -6

التنظیمات الصغیرة أو حدیثة التكوین على لقطة واحدة بلغ زمنھا التصویري ثوان معدودة 
  : ولھذا أسباب منھا

  .التصویر بكامیرا واحدة  –آ 
  .التصویر في ظروف غیر آمنة  –ب 
  .قلة كفاءة وخبرة القائمین بعملیات التصویر  –ج 
  .لیة الجودة عدم توفر أجھزة تصویر عا –د 
   
  من حیث زوایا الكامیرا والتقنیات والمعینات المستخدمة / سابعاً  
   
ً في األفالم  -1 ◌ُ ) مستوى النظر( كانت زاویة ) عینة البحث ( أكثر زوایا الكامیرا استخداما

  :وكان استخدامھا لألسباب التالیة %)  98.  66( مرة وبلغت نسبتھا) 148( حیث استخدمت 
  .قار الى كوادر فنیة مدربة تستطیع استخدام الزوایا األخرى االفت –آ 

الظروف التي یجري فیھا التصویر عادة ھي ظروف معركة لھا مواصفاتھا  –ب 
  .واستحقاقاتھا التي ال تشابھ أیة ظروف أخرى 

أن التصویر بزوایا أخرى یتطلب توفر معدات مساعدة ، وحتى وإن توفرت فال یمكن  –ح 
ّ والفرّ ( عملیات  استخدامھا في   ) .الكر

ُنتجھا التنظیمات المسلحة وحتى تلك التي أنتجتھا  –د  أن طبیعة األفالم والبرامج التي ت
فوق مستوى ( ال تحتاج الى استخدام زاویتي . الجھات المھتمة بمتابعة أنشطة ھذه التنظیمات 

  ) .تحت مستوى النظر( و ) النظر
ً واقتصر ) عینة البحث ( ألفالم والبرامج في ا) التقنیات ( أن استخدام  -2 ً جدا كان محدودا

ً وبلغت نسبتھا  ) 144( على استخدام األفالم الملونة التي بلغ عددھا  ً وبرنامجا )  % 96( فیلما
  :وجاء ذلك بسبب 



عدم وجود غیر الفیلم الملون في األسواق ، ولو وجد الفیلم األسود واألبیض الستخدمتھ  –آ 
لمسلحة النخفاض التكلفة وعدم الحاجة الى التقید بالتقنیة المطلوبة في الفیلم التنظیمات ا

  .الملون 
  .رفض جھات البث الفضائي بث األفالم غیر الملونة  –ب 
ً وبلغت )  147( أن األفالم وألبرامج التي استخدمت الصوت بلغ عددھا  -3 ً وبرنامجا فیلما

  % ) . 98( نسبتھا 
على استخدام أصوات األسلحة الناریة والتكبیرات ) عینة البحث ( الم تم التركیز في األف -4

  .والتراتیل واألناشید كخلفیة لھذه األفالم 
  .تم استخدام الرسائل المقروءة في حاالت معدودة  -5
لم یستخدم التعلیق في ھذه األفالم بسبب عدم توفر امكانیة التسجیل داخل استودیوھات  -6

  .ة متخصصة وعدم توفر كوادر فنی
لم تستخدم في ھذه األفالم تقنیات التقطیع الصوتي أو الفواصل لعدم توفر ھذه االمكانیات  -7

  .لدى التنظیمات المسلحة المنتجة لھذه األفالم 
ویبدو أن عدم %)  2( بدون صوت وبلغت نسبتھا ) عینة البحث (ظھرت ثالثة أفالم من  -8

  .خطأ فني عند اجراء عملیة التصویر وجود الصوت في ھذه األفالم جاء بسبب 
  : بصورة محدودة وذلك بسبب) عینة البحث ( جاء استخدام المعینات الفیلمیة في  -9
( عدم حاجة ھذه األفالم ، وبالصورة التي أنتتجتھا التنظیمات المسلحة ، الى مثل ھذه  –آ 

  .ة حیث أن التصویر یجري لثوان معدودة وفي ظروف تصویر صعب) المعینات 
كالكوادر الفنیة ) المعینات ( عدم توفر االمكانیات المطلوبة الستخدام مثل ھذه  –ب 

  .المتخصصة واالستودیو بما فیھ من أجھزة مطلوبة 
ً من ھذه - 10 في اثنین من أفالمھ الطویلة التي انتجھا ) المعینات( استخدم تنظیم القاعدة بعضا

، ) غزوة مانھاتن ( و) ر من سبتمبرأحداث الحادي عش( عن التحضیرات التي سبقت
المستخدمة بین الترجمة بشكل واسع والصور والخرائط والخلفیات ) المعینات ( وتراوحت 

  .الصوریة والمكتبیة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتائج تتعلق باالطار العام للبحث –ب 
  
  
على الرغم من األبحاث الكثیرة التي أجریت للربط بین وسائل  – ١

ّ انھ لم یجر اثبات ذلك بصورة جلیّة ووفق االعالم والترویج ل الرھاب إال
أسس علمیة وكل ما نشر في ھذا المجال بقي مجرد وجھات نظر تحتاج 



أیة كما التوجد الى دلیل علمي كاف الثبات ھذه العالقة االرتباطیة ، 
بین التغطیة االعالمیة ) سبب ونتیجة ( بحوث أثبتت أن ھناك عالقة 

ً  فأن التلفزیون ال یمكن اعتباره علیھوانتشار االرھاب ، و ً أكیدا مدخال
ّ (  لتكوین ثقافة العنف واالنحراف في المجتمع اذا اجتمعت الیھ ) إال

  .ف مثل األمیة والبطالة والمیل الداخلي الموروث الى العنعناصر أخرى 
  
أن تأثیرات وسائط االعالم على استشراء ظاھرة االرھاب ال یتعدى  – 2

ً حاف( كونھا  ً في ھذا وال ) استجابة ( یولد ) زا ً رئیسیا یمكن اعتبارھا مسببا
  .المجال 

  
أن االفراط في التغطیة التلفزیونیة للعملیات االرھابیة التي تقع تحت  – 3

ً لالرھابیین الرتكاب أفعال ارھابیة جدیدةمسمیات عدیدة قد  ،  تصبح حافزا
وفة للقیام بعملیات وقد تغري ھذه التغطیة مجموعات ارھابیة غیر معر

ً للشھرة أو للقفز الى واجھة االحداث ، وفي ھذه الحالة ف ً طلبا ان أكثر عنفا
  .لھ من دعایة اعالمیة  على ما یوفر) یترعرع ( االرھاب 

  
وسیط في ) مجرد ( أو ) محاید ( بدور أن وسائل االعالم ال تقوم  – 4

التي تقود ھذا  داة بید الجماعاتالصراع الفكري والدیني ، بل ھي ا
خطابھا االعالمي وجھات نظر وآیدیولوجیات ھذه الصراع وتعكس في 

  . الجماعات
  

) المتلقي ( تعمل معظم الفضائیات العربیة على االستخفاف بعقلیة  – 5
بأن كل ما ) االدعاء ( المقدمة و المعلومة ) تسطیح ( العربي من خالل 

بالذائقة االتصالیة ل ) رتقاء اال( یقدم من مضمون اعالمي انما یھدف الى 
  ) .المتلقي ( 

  
حیال السیاسات واالتجاھات والقیم السائدة في )المتلقي ( یتصرف  – 6

نھا عن المجتمع من حولھ  ّ ً للصورة التي كو المجتمع بطریقة تمثل انعكاسا
( المعلومات التي وصلت الیھ من خالل ) كم ( والتي استقصاھا من 

  . لوسائل االتصا) مضمون 
  
  ).١٠ــ٧من ألنتائج تم حذف ( ـ 
  

االعالمیة في مضمونھا )الفبركة ( تعتمد معظم الفضائیات العربیة  – 11
) موجدة ( االتصالي الموجھ للمتلقي العربي بحجة تحقیق سبق صحفي 

ً یبتعد كل البعد عن حقیقة الحدث  ً تلفزیونیا   . واقعا
  
  



  التوصیات والمقترحات* 
  
( ة الى تبني ستراتیجیة اعالمیة موحدة تتوجھ الى ھناك حاجة ماس – 1

ً عن ھیمنة اعالم القطب الدولي الواحد وتكون ھذه ) المتلقي  العربي بعیدا
الستراتیجیة واضحة األھداف وغایتھا تحقیق التوازن في التدفق االعالمي 
والمعلوماتي وبما یصحح موقف العرب في أن یكونوا العبین أساسیین 

  .مستھلكین ولیسوا مجرد 
  
ضرورة أن یقوم االعالم بدور أساسي في بناء الھویة الثقافیة الوطنیة  – 2

ً عن خصوصیات سیاسیة أو دینیة    .بعیدا
  
ً في عدد من  – 3 العمل على تجفیف منابع التطرف الدیني الموجودة حالیا

  .وسائل االعالم الرسمي والخاص 
  .)٤توصیة رقم ل تم حذف ا( ــ 
یل جھة رقابیة علیا لھا سلطات محددة بمجال االعالم ضرورة تشك – 5

تراقب السلوك المھني للفضائیات العربیة وترتبط بجھة مسؤولة على 
ً ، وأن تكون ھناك  للمتابعة ) آلیة (المستوى العربي كالجامعة العربیة مثال

الدوریة لمدى االلتزام باخالقیات المھنة ، وتجري ھذه المتابعة من خالل 
  .اصة على المستویات الوطنیة واالقلیمیة والدولیة أجھزة خ

  
جدیدة الخالقیات البث االعالمي تواكب روح العصر ) صیغ ( وضع  – 6

االعالمیة ( ومعطیاتھ خاصة في مجال المستحدثات والمتغیرات الجدیدة 
وجود ) الصیغ ( وأن یراعى في ھذه ) والمعلوماتیة والتكنولوجیا 

االلتزام باخالقیات المھنة ومبادئھا نصوص واضحة تؤكد عنصر 
األساسیة واحترام انسانیة االنسان ومشاعره ومعتقداتھ مع التأكید على أن 

یجب ) المضمون (أھمیة الحصول على سبق صحفي أو تحقیق االثارة في 
ً اللغاء مبدأ االلتزام االخالقي المھني الذي یعارض كل  أن ال یكون مبررا

  .وكل ما یمثل خطر على وجوده ) المتلقي ( ل ما یمكن أن یشكل اساءة 
  
بقدرات ومھارات ومعارف تتیح ) المتلقي ( ضرورة تسلیح المشاھد  – 7

قادر على فھم وتحلیل ) فاعل( الى متلق ) سلبي ( لھ التحول من متلق 
أبعاد المضامین االعالمیة الموجھة لھ ، ویمكن أن یتم ذلك من خالل ما 

الذي یوفر للمتلقي ) التعامل مع وسائل االعالم  التربیة على( یعرف ب 
فھم صیرورات االنتاج في وسائل االعالم والتأثیر الذي یمارسھ ، ویمكن 

تدریبیة من قبل خبراء ومؤسسات ) أدلة ( أن یتم ذلك من خالل اعداد 
المجتمع المدني وتعتمدھا المؤسسات المعنیة في برامجھا الموجھة الى 

  .األطفال والشباب 
  



انشاء مؤسسة عربیة متخصصة للتدریب االعالمي المستمر ، كما أن  – 8
كلیات االعالم والمؤسسات االعالمیة الكبیرة مدعوة لتأسیس مراكز 
تدریب وتطویر یتلقى فیھا االعالمي المبتدىء معلومات حدیثة وتدریبات 

  .في الفنون االعالمیة وتقنیاتھا 
  
تسویقي بھدف الوصول الى االھتمامات ال) البحث ( االھتمام بعملیة  – 9

  .الحقیقیة للمواطن العربي 
  

توفیر المناخات التي تساعد مؤسسات البحث العلمي على القیام  – 10
  .بمھامھا وفق أسس علمیة وتوفیر التمویل الالزم لھا 

  

  مصادر ألبحث* 
  

  

  ألعربیة وألمترجمةمصادر أل
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 26ص  2003/ دمشق 
 

/ استخدام الطفل الفلسطیني للقنوات الفضائیة واالشباعات المتحققة / أبو شنب ، حسین ــ 
/ معھد الدراسات العلیا للطفولة ) نحو رعایة أفضل لطفل الریف (  المؤتمر العلمي السنوي

 432ص  1992/ شمسجامعة عین 
  

/ المصري على ألطفل تأثیر االعالنات والمسلسالت العربیة / أحمد ، ھویدا محمد لطفي ــ 
  . 10ص  1991/ألقاھرة/ كلیة االعالم   –رسالة دكتوراه غیر منشورة  

 

المؤتمر العلمي . /اط مشاھدة الجمھور المصري للقنوات الفضائیة انم/ امام ، سلوى ــ 
  . 47ص 2001/جامعة القاھرة . كلیة االعالم  /.االعالم وحقوق االنسان  –السنوي الرابع 

 



.  /تأثیر مشاھدة الجمھور المصري للقنوات الفضائیة على وسائل االتصال/ امام ، سلوى ــ 
  . 17ص 2005/ ألقاھرة/ للكتابلبنانیة الدار المصریة ال/ مسحیة دراسة 

 

استطالع رأي األطفال في / المجلس القومي للطفولة واالمومة واتحاد االذاعة والتلفزیون ــ 
المجلس القومي للطفولة /  برامجھم االذاعیة والتلفزیونیة من خالل المناقشة الجماعیة 

 . 14ص  1994/ألقاھرة/واالمومة 
 

تأثیر األفالم المقدمة في التلفزیون على اتجاه الشباب المصري /  ابراھیم ، سھیر صالحــ 
 1947/ القاھرة /.جامعة القاھرة االعالم ـ كلیة  ـرسالة ماجستیر غیر منشورة  /.نحو العنف 

  

برامج االطفال في االذاعات المحلیة ودورھا في تكوین مفاھیم الطفل / أحمد ، محمد رضا ــ 
 . 52ص 1990/ القاھرة. /لة ماجستیر غیر منشورة  رسا/ سنة ) 12 – 10( من 

 
  
  . دراسات عربیة وعالمیة . علم النفس االجتماعي / یل ، محمود السید للأبو اــ 

   323ص 1987القاھرة 
 

الشباب المصري / اتحاد االذاعة والتلفزیون المصري ومركز بحوث الرأي العام ــ 
 . 21ص 2002/القاھرة / مسحیة راسة داالتصالي ـ محددات السلوك  –والتلفزیون 

 
  
/ القاھرة/ دراسة بحثیة  –تقییم برامج التلفزیون / اتحاد االذاعة والتلفزیون المصري ــ  

  . 19ص 1988
 

موسوعة  –الطفل مع االعالم والتلفزیون / عمار سالم الخزرجي / بدر ، ریان سلیم ــ 
 63ص  2007/ بیروت /دار الھادي للطباعة والنشر  –سیكولوجیا الطفل 

 
دور التلفزیون المصري في تكوین الوعي االجتماعي ضد الجریمة / البیومي ، عادل فھميــ 
جامعة  –القاھرة كلیة االعالم  –رسالة دكتوراه غیر منشورة  / دراسة تحلیلیة میدانیة / 

 8ص  1993/القاھرة 
 
 

/ المجلس األعلى للثقافة / عان ترجمة وجیھ سم/ التلفزیون والعنف / بیكرد ، الكسندرو ــ 
 26ص  2000/ القاھرة 



 
المنظمة العربیة  –ترجمة عادل برواري  –مدخل الى وسائل االعالم / بال ، فرنسیســ 

 . 7ص 1996/تونس / والعلم للتربیة والثقافة 
  

التغطیة االخباریة كناقل  –اتھامات خطیرة یدعمھا علم مریب / جي . بیكارد ، روبرت ــ 
 . 6ص 1996/ بیروت/البشیردار  لبدة ـ ترجمة أسعد أبو /  رھاب لال
  

 1986/ القاھرة. /ترجمة أشرف الصباغ . االعالم والعنف / جي . بیكارد ، روبرت ــ 
  .24ص

 

  .ترجمة مندور مصطفى . التلفزیون واالرھاب / ف . توني جرین ونورم ــ 
  .11ص 1988/ القاھرة

 

/ عیة حول أفالم السینما الروائیة الموجھة لألطفال في مصر دراسة استطال/ ثاقب ، مھا ــ 
 1999/ جامعة عین شمس  –معھد الدراسات العلیا للطفولة / رسالة ماجستیر غیر منشورة  

 . 76ص 
  

دراسة تحلیلیة / استخدام الطفل في االعالنات التلفزیونیة / جعفر ، ھاني عبد المحسن ــ 
رسالة ماجستیر غیر منشورة  / یعرضھا التلفزیون المصري وتطبیقیة على االعالنات التي 

  12ص  1991/ ألقاھرة/ االعالمكلیة   –
  
رسالة / دوافع استخدام الجمھور المصري لالعالن التلفزیوني واشباعاتھ / جالل ، أشرف ــ 

 . 20ص  1995القاھرة / كلیة االعالم منشورة ـ ماجستیر غیر 
  

والتلفزیون في امداد الجمھور المصري بالمعلومات عن دور الصحف / جابر ، أمل ــ 
 1996/ القاھرةجامعة  ـرسالة ماجستیر غیر منشورة  كلیة االعالم / األحداث الخارجیة 

  . 18ص
 

المنزلي كما ) الدش ( اآلثار االجتماعیة والدراسیة الستخدام / الحربي ، منیر عبد هللا ــ 
جامعة /والعشرین  ألسادسالعدد التربیة ـ  ة كلیة مجل /.یراھا طالب المرحلة الثانویة 

  . 163ص 1996/ ألمنصورة
 

  



ترجمة أسعد أبو لبدة دار / سلطة وسائل االعالم في السیاسة / جریبر ، دوریس ، ایھ ــ 
  . 410ص  2002/بیروت  /البشیر

.  
  ة القاھر /100ملف االھرام العدد / الحرب في الفضائیات العربیة / حسن ، حمدي ــ 
 37ص  2003/ 
 

/ دور التلفزیون اللبناني في ترتیب أولویات طلبة الجامعات اللبنانیة / حمزة ، بارعة ــ 
 19ص  1995/ القاھرةجامعة االعالم ـ كلیة / رسالة ماجستیر غیر منشورة  

  
  /استخدام المراھقین للقنوات الفضائیة واالشباعات المتحققة / حمدي ، مصطفى ــ 

 .  14ص  2002/ كلیة اآلداب جامعة المینیا / ر غیر منشورة  رسالة ماجستی
  

  

مدى تأثیر االتجاه السائد بوسائل االعالم المصریة على تشكیل / حسن ، السید بھنسيــ 
 2001/ القاھرة /  13العدد  –المجلة المصریة لبحوث الرأي العام / اتجاھات الرأي العام 

 .12ص 
 

دراسة / لمرأة كما تعكسھا الدراما في الفضائیات العربیة صورة ا/ حسن ، أشرف جالل ــ 
 492ص  2005/ القاھرة/ اللبنانیة الدار المصریة / تحلیلیة میدانیة مقارنة 

 
مركز / دراسة میدانیة  –دور وسائل االتصال في المشاركة السیاسیة / حماده ، بسیوني ــ 

 .8ص  1995/اھرة ــــالق/ السیاسیة  كلیة االتصال والعلوم/ البحوث والدراسات السیاسیة 
 

/ استخدامات االسرة المصریة لوسائل االتصال ومدى االشباع الذي تحققھ / حسین ، لیلىــ 
 . 40ص  1993/ جامعة القاھرة االعالم ـ كلیة /  رسالة دكتوراه غیر منشورة  

 1997 /بیروت/ لبنانيالدار الفكر / أثر التلفزیون في تربیة المراھقین / الخوري ، نزھا ــ 
  . 203ص 

 
  

استخدام نموذج االھتمام ودوافع المشاھدة في اتخاذ القرارات / حسن ، السید بھنسي ــ 
مؤتمر الطفل المصري / الخاصة بتقییم موضوعات برامج األطفال في التلفزیون المصري 

  . 22ص  1995/ جامعة عین شمس / بین الخطر واألمان 
أبعاد المسؤولیة االجتماعیة للقنوات الفضائیة المصریة الخاصة / غفار خلیل ، عادل عبد الــ 
 47ص  2002/القاھرة / 
 



اتجاھات المراھقین نحو األفالم السینمائیة التي تبثھا القنوات الفضائیة / الحلواني ، مرھان ــ 
/ القاھرة/ )االعالم بین المحلیة والعالمیة( المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلیة االعالم / 

 119ص  1997
 
رسالة ماجستیر غیر / االنتماء في برامج أطفال التلفزیون المصري / خضر ، ایمان أحمد ــ 

 . 13ص  1993/جامعة عین شمس / معھد الدراسات العلیا للطفولة / منشورة  
 
زیرة قناة الج /.قضایا المرأة في الخطاب االعالمي للفضائیات العربیة / الدویك ، سوسن ــ  

  . 15ص 2005/القاھرة  /)كحالة ( 
 
  

/ المجلس األعلى للثقافة / ترجمة خلیل كلفت / االسطورة والحداثة / ب . دیكسون ، بول ــ 
 31ص  2001/ القاھرة 

 
الدار العربیة / ترجمة كمال عبد الرؤوف / نظریات وسائل االعالم / ب . دیفیلیر ، ملفین ــ 

 .٢٣٥ص /1998القاھرة/ للنشر والتوزیع 
 . 230ص  1987/القاھرة /ترجمة سعید توفیق / السینما والعنف / دومیتاك ، ج ، م ــ 
  
 76ص  1983/القاھرة / العنف في القانون الدولي / رضا ، محمد جواد ــ 
 

دور األسالیب الفنیة لبرامج األطفال التلفزیونیة في تنمیة قدرة الطفل / رمزي ، ماھیناز ــ 
/ القاھرةكلیة االعالم جامعة  –رسالة دكتوراه غیر منشورة  / المضمون على فھم وتذكر 

 . 81ص  2000
 
  .15. ص1987القاھرة  /.ترجمة علیة نصیف  /.االرھابیون لیسوا أبریاء / رالف ، دونج ـ 
 

دراسة تطبیقیة في المجلة / مشاركة األطفال في البرامج التلفزیونیة / السمري ، ھبة هللا ــ 
 205ص  2000/ ألقاھرة/ الثامن العدد / لبحوث االعالم المصریة 

  

أثر العرض البصري القائم على خصائص الصورة التعلیمیة التلفزیونیة / السوداني ، حسنــ 
جامعة /  منشورة رسالة دكتوراه غیر / في عملیة التعرف لدى طلبة كلیة الفنون الجمیلة 

  . 11ص  1996/بغداد 
 

دور وسائل االتصال في امداد طالب الجامعات المصریة بالمعلومات / السید ، لیلى حسین ــ 
المؤتمر العلمي . /عن األحداث الجاریة في اطار نظریة االعتماد على وسائل االعالم 

  . 176ص 1998/جامعة القاھرة . /) االعالم وقضایا الشباب( السنوي الرابع لكلیة االعالم 



 

 31ص 2001/القاھرة / ترجمة محمد بنیس / / جرائم العنف / سمیث ، كیت ــ 
  

 1988/ القاھرة. /القنوات العربیة الفضائیة والحفاظ على الھویة / الشریف ، سامي ربیع ــ 
  . 14ص

  

الدوافع ( استخدامات القنوات التلفزیونیة المحلیة والدولیة / الشامي ، عبد الرحن ــ 
قسم الصحافة واالعالم  –ة اللغة العربیة كلی. /رسالة دكتوراه  غیر منشورة   /)واالشباعات

  . 126ص 2002/ ألقاھرة/األزھرجامعة . 
  

 

 .٣١ص  1997/بیروت / للعلوم الدار العربیة / العنف والجریمة / شكور ، جلیل ودیع ــ 
 

دراسة تحلیلیة / استخدام الجمھور المصري للقنوات الفضائیة العربیة / شاھین ، ھبة ــ 
 239ص  2000/ جامعة القاھرة  ـكلیة االعالم / كتوراه غیر منشورة  میدانیة ، رسالة د

 

دراسة میدانیة / استخدامات الجمھور في مصر للشبكة االخباریة المصریة / شاھین ، ھبة ــ 
  12ص  1996/ القاھرة/ رسالة ماجستیر غیر منشورة   /
  
تلفزیون على ادراك الشباب تأثیر التعرض للدراما األجنبیة في ال/ شوقي ، بارعة حمزة ــ 

/ القاھرةكلیة االعالم جامعة . /رسالة دكتوراه غیر منشورة   /.اللبناني للواقع االجتماعي 
1999 . 

العددان / النبأ مجلة  /لندن / أسبابھا وحلولھا . ظاھرة العنف واالرھاب / الصفار ، فاضل ــ 
 24ص  2003. / 68و  67

  
سلسالت العربیة التلفزیونیة في ادراك الشباب المصري دور الم/ طھ ، أمیرة سمیر ــ 

/ جامعة القاھرة االعالم ـ كلیة /  رسالة ماجستیر غیر منشورة  / للمشكالت االجتماعیة 
 35 – 29ص  2001

  

دراسة تحلیلیة لمحتوى برامج / الطفل ، المدرسة ، التلفزیون  /.العبد الغفور ، محمد محمد ــ 
كلیة .  /لكویت ودورھا في دعم القیم المراد غرسھا في طفل المدرسة االطفال في تلفزیون ا

  . 16ص  2000/ الكویتجامعة  –اآلداب والعلوم االجتماعیة 
  



/ العربیة دار النھضة / التلفزیون وقضایا االتصال في عالم متغیر / العبد هللا ، مي ــ 
  19ص  2006/ بیروت

 
 17ص 2005/ . القاھرة /.الم والفضائیات العربیة اخالقیات االع/ العقباوي ، ابراھیم ــ 
  

دراسة / االكادیمیة الدولیة لعلوم االعالم / أطفالنا والقنوات الفضائیة / العبر ، نھى عاطف ــ 
 18ص  2005/ القاھرة / میدانیة 

  

 
 1997/ عالم الكتب  –القاھرة / نظریات االعالم واتجاھات التأثیر / عبد الحمید ، محمد ــ 

 240.  236 ص
 
 158ص  2000/ القاھرة / البحث العلمي في الدراسات االعالمیة / عبد الحمید ، محمد ــ 
   

/ استخدام الصفوة المصریة للرادیو والتلفزیون المحلي والدولي / عبد الغفار ، عادل ــ 
 14 – 11ص  1995/ القاھرة / رسالة ماجستیر غیر منشورة  

 
/ أثر البرامج التلفزیونیة على النشىء والشباب / ز وآخرون عبد الرحمن ، عبد العزیــ 

مركز البحوث  –قطر / دراسة استطالعیة آلراء عینة من المشاھدین بالمجتمع القطري 
 13ص  1994/ التربویة 

 
 11مصادر معلومات طالب الجامعات المصریة لمتابعة أحداث / عبد الغفار ، عادل ــ 

جامعة االعالم ـ كلیة / االذاعة والتلفزیون  لقسمالعلمي األول المؤتمر / وتوابعھا  سبتمبر
 . 38ص 2002/ القاھرة

  
 .١٢ص 1997/ القاھرة. /التشریعات االعالمیة / عبد المجید ، لیلى ــ 
  
  
أثر التكنولوجیا المستخدمة في جمع وتقدیم االخبار على شكل ومضمون / عمشة ، ولید ــ  

رسالة ماجستیر غیر / ن القنوات الفضائیة غیر الحكومیة دراسة ع /.الخدمة االخباریة 
 . 41ص 2001/جامعة القاھرة  ـكلیة االعالم . ـمنشورة  

  
/ القاھرة /تقییم االداء المھني للقنوات الفضائیة االخباریة العربیة / عبد الغفار ، عادل ــ 

 . 350ص  2005
  



ین المغتربین لوسائل االعالم الوطنیة دوافع استخدام المصری/ عمارة ، نائلة ابراھیم ــ  
. /دراسة مسحیة على المصریین المغتربین في المانیا . /واألجنبیة واالشباعات المتحققة 

   59ص 1998/ جامعة الزقازیق   /22ألعدد مجلة كلیة اآلداب 
  

.  /سنة)  14- 9( دراسة استطالعیة مقارنة الطفال المرحلة العمریة / عبد الوھاب ، جلیلةــ 
  . 28ص 1999/القاھرة . /رسالة ماجستیر غیر منشورة  

  

دور وسائل االعالم المحلیة والدولیة في تشكیل المعرفة لدى الجمھور في / عرابي ، دینا ــ 
 25ص  2003/ القاھرة / كلیة االعالم / رسالة دكتوراه غیر منشورة  / ظل العولمة 

 
دراسة . /في تزوید الشباب بالمعلومات السیاسیة دور التلفزیون الیمني / الفقیھ ، محمد ــ 

 26ص 1997/ القاھرةكلیة االعالم جامعة / منشورة رسالة ماجستیر غیر / مسحیة 
 
المجلس / ترجمة وجیھ سمعان عبد المسیح / التلفزیون في الحیاة الیومیة / فیلبس ، لورنزوـ 

 26ص  2000/ القاھرة / األعلى للثقافة 
 
المجلة المصریة / دوافع استخدام المرأة المصریة لقنوات التلفزیون الدولیة / فھمي ، أمانيــ 

 123 – 121ص  1997/ القاھرة / العدد الثاني االعالم ـ لبحوث 
 
دراسة میدانیة على  –عالقة الطفل المصري بوسائل االتصال االلكترونیة / فوزي ، صفا ــ 

/ رسالة ماجستیر غیر منشورة  / سنة  ) 18 – 12( عینة من أطفال الریف والحضر بین 
 195 – 167ص  2003/ القاھرة 

 
 
ص  1988/نیویورك / لفزیون ـــدراسة تجریبیة عن آثار الت/ فانس ، ھیمولیت اوینھام ــ  

132 . 
  

تأثیر مشاھد العنف والجریمة في برامج األطفال على اتجاھاتھم نحو  /ف ، وینستون ــ 
 . 82ص  1998/ بیروت –دار الصیاد / مة فریدریك معتوق ترج/ السلوكیات السلبیة  

انعكاس مشاھدة القنوات الفضائیة على االتجاھات االجتماعیة السائدة / القلیني ، سوزان .ــ
 143ص  1997/ مجلة كلیة اآلداب جامعة المینیا / لدى الشباب المصري 

  
/ ایا االتصال في الوطن العربي الشبكة الفضائیة العربیة وقض. عربسات / قندیل ، حمدي ــ  

 .22ص  1999القاھرة / دار الوالء 
  

  النشر دار / بحوث االعالم والرأي العام ، تصمیمھا واجراؤھا وتحلیلھا / الكامل ، فرج ــ 
  



 88ص  2001القاھرة / للجامعات 
 

/ وت دار الجیل بیر/ االعالم العربي الى القرن الحادي والعشرین / كرم ، جان میران ــ 
 .61ص  2002

  

/ الدار العربیة للكتاب / دراسة مترجمة عن االنكلیزیة / االرھاب والعنف / ك ، مورجان ــ 
 .14ص  1989/ القاھرة 

   
 
/ بیروت/ والنشرالمؤسسة العربیة للدراسات / مقدمة في نظریة الثورة / كوھان ، ف ــ 

 .46ص  1979
 
 17ص  1999دمشق  –أدیب خضور  .ترجمة د/ التلفزیون والمجتمع / كورنر ، جون ــ  

 . 27وص 
  

/ الدار المصریة اللبنانیة / الفضائیات العربیة ومتغیرات العصر / مجبري ، اعتدال ــ 
 391ص  2005/ القاھرة 

 
دوافع تعرض المشاھد المصري للقنوات الفضائیة في دولة االمارات / المشمشي ، محمود  -

 32ص  2002/ المنیا جامعة  –كلیة اآلداب  –راه  رسالة دكتو/  المتحدةالعربیة 
 

 .3ص  1995 /القاھرة / الدار العربیة للكتاب /  / االوجھ المتعددة لالرھاب / م ، كوفال ــ 
 

دوافع استخدام المراھقین المصریین للقنوات الفضائیة واالشباعات / مزید ، محمود ــ 
 65ص  2002القاھرة /  14 العددالطفولة ـ مجلة دراسات / المتحققة لھم 

  

مركز جامعة القاھرة للتعلیم / نظریات االعالم / سامي الشریف  –مكاوي حسن عماد ــ 
 211 – 206ص  2000/ المفتوح 

ترجمة  / نفوذ االعالم وتأثیراتھ  –االتصاالت الجماھیریة والمجتمع / ماكویل ، دنیس ــ 
 . 47و  46ص  1976/بیروت / البشیردار لبدةـ  أسعد أبو 

  
 1993/ القاھرة/ ترجمة أدیب خضور / تأثیرات المشاھدة .. التلفزیون / ماكویل دینیس ــ 

 .47ص 
 

استخدامات جمھور القاھرة الكبرى لبرامج الفترة الصباحیة / مرزوق ، دینا یحیى ــ 
 . 65ص 1999القاھرة ،رسالة دكتوراه غیر منشورة  / واالشباعات التي تحققھا 



  
. /الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة / قناة الجزیرة وصراع الفضائیات / ، رحیم مزید ــ 

 . 12ص 1992/ القاھرة
  
دراسة  –البرامج المستوردة الموجھة لالطفال في التلفزیون المصري / محمد ، حسن علي ــ 

 . 52ص 1992/ القاھرة /.رسالة دكتوراه . تطبیقیة 
  
دار / القاھره / االنسان بین الجریمھ و العدوان و االرھاب سلوك/ سید احمد ، منصورــ   

  11ص  2003/ الفكر العربي
  
 /القاھرة/ الفتاحترجمة بدوي عبد /  التلفزیون وظالل المستقبل / و . ھالوران ، جینس ــ 

 . 135ص  2002
  
 . 24ص 1975/لندن / التلفزیون كوسیلة اتصالیة / ھول ، ستیوارت ــ 
  
ص  1988/ القاھرة/ ترجمة ودیع فلسطین / االتصال مقدمة في وسائل / دوارد واكین ، اــ 

103 .. 
  
. /مركز دراسات الوحدة العربیة . /الفضائیات العربیة وقضایا األمة / یوسف ، حنان ــ 

  . 18ص 2003/ بیروت
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  )   1ملحق رقم (لخبراء نموذج ألرسالة ألموجھھ الى ألساده أ/ أوآل 

  
  

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  / الدكتور الفاضل 
  تحیة طیبة وبعد ،،

  
یقوم الباحث حسن علوان بإعداد دراسة للحصول على درجة الدكتوراه بقسم االعالم 

  )االرھاب في الفضائیات العربیة: ( واالتصال بعنوان 
  

صمیم معیار لتحیل الشكل واخر وتتطلب ھذه الدراسة ضمن ما تتطلبھ من إجراءات ت
  لتحلیل المضمون

  .برجاء قراءة ھذه القائمة واقتراح التعدیالت المناسبة
  

  مع خالص تقدیري وشكري ،،،
  

  طالب الدكتوراه
  حسن علوان 
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  تقدیر االختیارات  فقرات تحلیل المضمون 
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        خطاب مباشر .٣٣

        خطاب غیر مباشر. 34

        رسالة مفتوحة  35

        حواري 36

        تعلیق. 37

        توجیھي. 38
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   )عینة ألبحث( جدول عناوین أألفالم وألبرامج/ رابعآ 

  )4ملحق رقم ( وزمنھا وجھات أألنتاج          
  
  
  
  

 
          
 
 
 

البرنامج/ عنوان الفیلم  ت  جھة االنتاج زمن الفلیم 
 فدیو القاعدة 1:2 االمارة االسالمیة 1
 فدیو القاعدة 3.10  الظواھري 2
 فدیو القاعدة 2.17 ابن الدن 3
 العربیة 1.30 ارھاب كازبالنكا 4
 السحاب 1 الجھاد االسالمي 5
11أحداث  6 برسبتم   السحاب 1.20 
11أحداث 7 سبتمبر   السحاب 2.2 
 السحاب 4 أسامة بن الدن 8 
 السحاب 3.40 أسامة بن الدن 9

 السحاب 5.50 كمین ضد األمریكان 10
 الجزیرة 3 ابن الدن 11
 المقاومة االسالمیة 1 تدمیر مدرعة أمریكیة 12
 المقاومة االسالمیة 1.42 تدمیر مدرعة أمریكیة 13
ص جندي أمریكيقن 14  المقومة االسالمیة 1.17 
 المقومة االسالمیة 1 تدمیر آلیة 15
 كتائب العباس 1.22 تدمیر آلیة 16
 كتائب االمام الھادي 3.12 تدمیر أسواق أمریكیة 17
 كتائب االمام الھادي 1,35 قنص جندي أمریكي 18
البصرة -تحریر مباني  19  عصائب أھل الحق 2.21 
یكوبتراسقاط ھل 20  جیش المجادین 1.26 
 المریقب 2:32 قنص جندي أمریكي 21
 السحاب 2:30 صنع متفجرات 22
 أنصار السنة 9:46 اقتحام األبطال 23
 السحاب 1:29 تفجیر مركبة 24
 جیش المجاھدین 1:25 تفجیر مركبة 25
 جیش الراشدین 1:16 قصف 26



 الجیش االسالمي 1:28 مھاجمة رتل أمریكي 27
 الجیش االسالمي في العراق 1:24 مھاجمة ھمر أمریكیة 28
 الجبھة االسالمیة للمقاومة العراقیة 1:19 مھاجمة ھمر أمریكیة بصاروخ 29
 الجبھة االسالمیة للمقاومة العراقیة 1:36 مھاجمة رتل أمریكي 30
 الجیش االسالمي في العراق 1:6 تدمیر ھمر أمریكیة وقصف ھاون 31
تین أمریكیتیناحراق آلی 32  جیش الراشدین 1 
 جیش الراشدین 1:3 تفجیر ھمر أمریكیة 33
 جیش الراشدین 1:4 تفجیر عربة أمریكیة 34
 جیش الراشدین 1 تدمیر عجلة في الضلوعیة 35
 الجبھة االسالمیة للمقاومة العراقیة 1 تدمیر ھمر أمریكیة في الطارمیة 36
 جیش الراشدین 1:3 تجمیر مدرعة أمریكیة في الطارمیة 37
استھداف آلیة ذات دفع رباعي في  38

 الناصریة
 عصائب أھل الحق من العراق 1:15

 عصائب أھل الحق من العراق 1 استھداف آلیة لالحتالل في بغداد 39
 عصائب أھل الحق من العراق 1:10 استھداف آلیة نوع ھمر في كركوك 40
تدمیر سیارة تابعة للمخابرات  41

یة في دیالىاألمریك  
 الجبھة االسالمیة للمقاومة العراقیة 1

تدمیر صھریج وقود خاص بالجیش  42
 األمریكي

 جیش المجاھدین 1

تدمیر رأس شاحنة أمریكیة غربي  43
  األنبار

 عصائب العراق الجھادیة 1

 السحاب 1:3 صنع متفجرة وتدمیر عربة أمریكیة 44
العراق عصائب أھل الحق من 1 تدمیر عربة ھمر 45  
 فضائیة الزوراء 1 تدمیر قاطرة ومقطورة 46
 جیش المجاھدین 31.:1 تدمیر شاحنة في سامراء 47
 جیش المجاھدین 1:24 تفجیر لغم في جندي أمریكي 48
تدمیر عربة ھمر وقصف السفارة  49

 األمریكیة في المنطقة الخضراء
 عصائب أھل الحق من العراق 1:43

ریكیةتدمیر سیارة ھمر أم 50  الجبھة االسالمیة للمقاومة العراقیة 1 
 جیش المجاھدین 1:17 تدمیر ھمر أمریكیة في بغداد 51
تفجیر عبوة ناسفة على أحد الجواسیس  52

الذین یتعاملون مع القوات األمریكیة 
 في الحویجة

 جماعة أنصار السنة 1:22

السنة جماعة أنصار 1:25 تدمیر آلیة أمریكیة في مدینة الرمادي 53  
انفجار عبوة ناسفة في دوریة أمریكیة  54

 راجلة في قضاء بلد
 جماعة أنصار السنة 1:30

 جماعة أنصار السنة 1 انفجار عبوة ناسفة في عربة أمریكیة 55
 كتائب ثورة العشرین 1:2 تدمیر ھمر أمریكیة 56
 الجیش االسالمي في العراق 1 تفجیرعبوة في ھمر أمریكیة 57
سیارة بیضاء وقتل سائقھاتفجیر  58  مجھول المصدر 2:10 
فرقة المشاة / الطواغیت قادمون  59

 تقترب
 مجھول المصدر 1



٤قنص  60 جنود أمریكین في الیوسفیة   جیش الراشدین 1:2 
 الجیش االسالمي في العراق 20:14 قناص بغداد 61
 جیش المجاھدین 1:26 عملیات قنص في األنبار 62
 الجبھة االسالمیة للمقاومة العراقیة 2:6 من دون عنوان 63
 جماعة أنصار السنة 1 من دون عنوان 64
 كتائب ثورة العشرین 1:3 من دون عنوان 65
عملیة استشھادیة على أحد مقرات  66

 الصلیبیین في الصقالویة
 الجبھة االسالمیة للمقاومة العراقیة 1:16

تدمیر مدرعة امریكیة بصاروخین  67
لى الكتف في الطارمیةمحمولین ع  

 جیش الراشدین 1:13

  قناة العربیة 3 صناعة الموت 68
تفجیر عبوة ناسفة بدوریة أمریكیة  69

 راجلة
 كتائب أبي بكر الصدیق السلفیة 1:30

 جیش المجاھدین 1:26 اسقاط مروحیة أمریكیة 70
 الجیش االسالمي في العراق 1:2  قصف صاروخي 71
اطنیناطالق نار على مو 72  مجھول المصدر 1:22  
 قناة الجزیرة 16 مع المقاومة 73
 جیش المجاھدین 1:17 عملیات قنص في بغداد 74
 قاعدة الجھاد في بالد الرافدین 1:3 عملیة وزارة الداخلیة االستشھادیة 75
تدمیر شاحنتین أمریكیتیین في التاجي  76

 وسامراء
 جیش المجاھدین 1:32

أنس الشامي واطالق غزوة الشیخ أبي  77
 صواریخ على سجن أبو غریب

 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:43

 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:8 تدمیر آلیة امریكیة في تلعفر 78
تنفیذ عملیة ضد أحد المقرات العسكریة  79

 األمریكیة
 قاعدة الجھاد في بالد الرافدین 6

وصلتدمیر آلیة أمریكیة في الم 80  تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:30 
تفجیر بنایة االستخبارات األمریكیة في  81

 تكریت
 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:3

 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:26 تفجیر آلیة عسكریة أمریكیة 82
تفجیر عبوة في آلیة تابعة للحرس  83

 الوثني
الرافدین تنظیم القاعدة في بالد 1:11  

تفجیر عبوة ناسفة في آلیة أمریكیة في  84
 الیوسفیة

 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:20

الجزء األول/ غزوة مانھاتن  85  السحاب 20:24  
 تنظیم الجھاد في بالد الرافدین 1:30  اعدام األمریكي سبیلبرغ 86
 قناة العربیة 6 صناعة الموت 87
ة الصفرساع/ تفجیرات بالي  88  قناة العربیة 14:30  
الجزء الثاني/ غزوة مانھاتن  89  السحاب 21:3 
دروس وعبر/ أیمن الظواھري  90  السحاب 36:3 
دعوة للجھاد في / أیمن الظواھري  91

 العراق والصومال
 السحاب 1:30



حوار ساخن حول / أیمن الظواھري  92
 لبنان وغزة

 السحاب 2:40

وة للجھاد ضد دع/ أیمن الظواھري  93
 الحكام العرب

 السحاب 3

 الجیش االسالمي في العراق 25:30 صواعق الفلوجة 94
قصف أحد المقرات العسكریة في  95

 الرمادي
مجلس شورى المجاھدیم في  1

 العراق
تدمیر آلیة عسكریة أمریكیة في  96

 الطارمیة
 جیش أنصار السنة 1:27

قصف قاعدة أمریكیة واعطاب ناقلة  97
ریكیة في االسحاقيأم  

 الجیش االسالمي في العراق 1:29

 جیش المجاھدین 1:26 اسقاط مروحیة بلغاریة شمال بغداد 98
اسقاط طائرة أمریكیة من دون طیار  99

 في الموصل
 جماعة أنصار السنة 1:33

 كتائب ثورة العشرین 1:16 تدمیر آلیة أمریكیة جنوب الموصل 100
ة في الموصلاستھداف آلیة أمریكی 101  تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:39 
تدمیر ھمر أمریكیة في منطقة  102

 االسحاقي
 الجیش االسالمي في العراق 1:22

 كتائب ثورة العشرین 1:3 تدمیر عجلة أمریكیة شمال بغداد 103
 جماعة أنصار السنة 1:11 تدمیر ھمر أمریكیة شمال بغداد 104
كي في الحویجةھجوم على رتل أمری 105  الجیش االسالمي في العراق 1:26 
 كتائب ثورة العشرین 1:16 تفجیر سیارة ھمر في بیجي 106
 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1  عمخلیة استشھادیة في حي العدل 107
 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:36 تدمیر مدرعة أمریكیة في تلعفر 108

ى معسكر التاجياطالق صاروخین عل 109  تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:32 
 كتائب ثورة العشرین 1:35 حرق صھریج لنقل الوقود 110
اسقاط طائرة تجسس أمریكیة في  111

 سامراء
 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 2:1

 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 4:19  عملیة الكَرمة االستشھادیة 112
لثأر في بغدادغزوة ا 113  تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 3:30 
 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:26 قصف قاعدة أمریكیة في بعقوبة 114
غزة أبا الشھید اللبناني ضد األمریكان  115

 في القائم
 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 2:4

رافدینتنظیم القاعدة في بالد ال 1:35 قصف مطار الموصل 116  
قصف مقر القوات األمریكیة في  117

 المحمودیة
 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:47

 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:36 قنص أحد المرتدین في الرمادي 118
 جیش الراشدین 1:16 قنص ألمریكیین في الیوسفیة 119
 جیش الراشدین 1:26 قنص جندي أمریكي في الیوسفیة 120
تدمیر سیارة تابعة للمخابرات  121

 األمریكیة في دیالى
مجلس شورى المجاھدین في  1:25

 العراق
 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:28 تدمیر آلیة امریكیة جنوبي بغداد 122



 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:7 تدمیر آلیة امریكیة 123
 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:20 تدمیر آلیة أمریكیة في سامراء 124
١12
5 

 الجیش االسالمي في العراق 1:30 تدمیر عجلة ھمر أمریكیة في الدور

 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:2 تدمیر عربة أمریكیة 126
 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:41 قصف قاعدة أمریكیة 127
نظیم القاعدة في بالد الرافدینت 1:50 قصف قاعدة أمریكیة في الموصل 128  
 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:27 قصف قاعدة أمریكیة في بعقوبة 129
ھجوم على سیطرة للحرس جنوب  130

 بغداد
 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 2:11

عملیة استشھادیة على أحد مقرات  131
 الصلیبیین في الصقالویة

 كتائب ثورة العشرین 1:32

تفجیر سیارة حرس وطني وحرق من  132
  فیھا

 عصائب أھل الحق من العراق 1:27

 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:25 عملیة الرضوانیة االستشھادیة 133
 تنظیم القاعدة في بالد الرافدین 1:58 عملیة الفلوجة االستشھادیة 134
الد الرافدینتنظیم القاعدة في ب 1:26 سحل أمریكان في الفلوجیة 135  
 كتائب ثورة العشرین 1:34 تفجیر آلیة عسكریة أمریكیة في دیالى 136
تفجیر عبوة ناسفة في رتل أمریكي  في  137

 قضاء الحویجة
 جماعة أنصار السنة 1:22

 جماعة أنصار السنة 1:2 تدمیر ھمر أمریكیة في مدینة الرمادي 138
 جماعة انصار السنة 1:24 تفجیر عبوة ناسفة في دوریة أمریكیة 139
 قاعدة الجھاد في بالد الرافدین 1:1 تفجیر مدرعة أمریكیة 140
 السحاب 1:29 تفجیر آلیة عسكریة أمریكیة 141
 جیش المجاھدین 1:35 اعطاب دبابة أمریكیة شرق الرمادي 142
قصف تجمع القوات األمریكیة في  143

 العامریة بالصواریخ
 جیش الراشدین 1:16

طریق / قتحام سیطرة زغیتون ا 144
كركوك تكریت وتفجیرھا وقتل من 

 فیھا

 جماعة أنصار السنة 19:46

عملیات قنص وتفجیر مقرات أمریكیة  145
 في الرمادي والموصل

 المریقب 2:30

 عصائب أھل الحق من العراق 1:10 استھداف آلیة نوع ھمر في كركوك 146
الیوسفیة/ غزوة األحزاب  147 الراشدینجیش  1:23   
تدمیر مدرعة أمریكیة بصاروخین في  148

 الرمادي
 جیش الراشدین 1:3

 جیش الراشدین 1:33 احراق آلیتین أمریكیتیین في اللطیفیة 149
 المقاومة االسالمیة في العراق 1:42 احراق مدرعة أمریكیة 150

    
  



 خامسآ / أسماء ألسادة أعضاء لجنة ألخبراء ( ملحق رقم ٥) 

 
 
 

 العنوان اللقب العلمي االسم ت
حارث عبود. د. ا 1 تخصص -كلیة عمان للدراسات العلیا أستاذ 

االردن -تكنولوجیا التعلیم  
قاسم حسین . د.ا ٢ جامعة صالح /كلیة الفنون األعالم أستاذ 

تخصص علم النفس - الدین  
د وائل فاضل.م.أ 3 االكادیمیة العربیة المفتوحة في  أستاذ مساعد 

تخصص علم النفس -ماركالدن  
محمد جاسم  فلحي.د. م. أ 4 االكادیمیة العربیة المفتوحة في  أستاذ مساعد 

تخصص اعالم -الدنمارك  
حمودى جاسم .د . م. أ 5 االكادیمیة العربیة المفتوحة في  أستاذ مساعد 

تخصص فنون سمعیة  -الدنمارك
 ومرئیة

هادى الرفاعى/   . د . م. أ 6 تخصص اعالم –معة ذي قار جا أستاذ مساعد   
اسعد االمارة. د . م. أ ٧ االكادیمیة العربیة المفتوحة في  – أستاذ مساعد 

تخصص علم النفس -الدنمارك  


