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ABSTRACT 

The study attempted to reveal the role of the media in forming awareness and 

knowledge among members of society about the crisis 0f virus COVID-19. 

It aimed to get acquainted with the role of traditional and new media in dealing with 

this pandemic and assess its credibility in the Arab countries to deliver the correct news 

and information about this crisis to the public. 

In this study, the researcher used the descriptive analytical method through the method 

of surveying the media and electronic platforms used by the public in the Arab world to 

communicate with state agencies to obtain various information related to the crisis 0f 

virus COVID-19. 

The researcher designed a questionnaire to collect data for this study consisting of 7 

axes and includes 50 questions. The study sample reached 1060 community members, 

male and female, from the age of 20 to 60 years, representing 19 Arab countries. 

The study concluded a number of results, the most important of which are: the success 

of media briefings and press conferences held by Arab governments during the Corona 

crisis, as well as the emergence of a spokesperson in this crisis in a convincing and 

logical manner In addition to the success of the media in educating society about 

preventive and preventive measures through TV and radio programs and social media 

sites, The study also found that 60% of the respondents were concerned during the 

crisis, following up on news related to the country's efforts to combat the virus Finally, 

it was noted that the doctors seized the media as the first line of defines, unlike 

celebrities of social media who lost their credibility and pulled the rug from under their 

legs due to the lack of confidence among members of the public in their information 

and that some were a source of spreading remorse. 

Key words: media, awareness, crisis, coved 19 
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 ملخصال

فتتتي تدتتت ي  التوعيتتتة والتثقيتتتو لتتتدز الجم تتتور حتتتول أ متتتة االتصتتتال الجمتتتاهيري حاولتتتل الدرااتتتة ال دتتتو عتتتن  ور واتتتائ  

التقليديتتتتة والجديتتتدة فتتتتي التعامتتتت  متتتت  االتصتتتال الجمتتتتاهيري ، وهتتتتدفل التتتف التعتتتترس علتتتتف  ور واتتتتائ  11فيتتتروو كوفيتتتتد 

هتتتتلج الجائحتتتتة وتقيتتتتيم مصتتتتداليت ا فتتتتي التتتتدول العربيتتتتة ييصتتتتال ا ابتتتتار والمعلومتتتتات الصتتتتحيحة حتتتتول هتتتتلج ا  متتتتة التتتتف 

 .الجم ور

 االتصتتتتال الجمتتتتاهيريخدم الباحتتتت  فتتتتي هتتتتلج الدرااتتتتة المتتتتم   الوأتتتت ي التحليلتتتتي متتتتن اتتتت ل أاتتتتلو  مستتتت  واتتتتائ  ااتتتتت

والممصتتتات ايل ترو يتتتة المستتتتخدمة متتتن لبتتت  الجم تتتور فتتتي التتتوزن العربتتتي للتواأتتت  متتت  أج تتت ة الدولتتتة للحصتتتول علتتتف 

 .11المعلومات المختل ة المتعلقة بأ مة كوفيد 

اتتت اال وبل تتتل  15محتتتاور وت تتتم  7 ة لجمتتت  البيا تتتات الخاأتتتة ب تتتلج الدرااتتتة م و تتتة متتتن ولتتتام الباحتتت  بتصتتتميم ااتتتتبا

 25مدتتارم متتتن الجم تتور علتتف مستتتوز التتتوزن العربتتي  كتتورا وا امتتا ممتتتن بل تتل أعمتتارهم متتا بتتتين  1225عيمتتة الدرااتتة 

 . ولة عربية 18عاما يمثلون  65و

ايع ميتتتتة والمتتتت تمرات الصتتتتح ية التتتتتي عقتتتتدت ا   جتتتتاح ايحازتتتتات: والصتتتتل الدرااتتتتة التتتتف عتتتتد  متتتتن المتتتتتائ  أهم تتتتا

الح ومتتتات العربيتتتة اتتتت ل أ متتتة كورو تتتا وكتتتتللي ف تتتور المتحتتتدة الراتتتتمي فتتتي هتتتلج ا  متتتتة بصتتتورة مقمعتتتة ومم قيتتتتة 

فتتتتتي توعيتتتتتة الجم تتتتتور بتتتتتايجرازات الولائيتتتتتة واالحترا يتتتتتة عبتتتتتر البتتتتترام  االتصتتتتتال الجمتتتتتاهيري بايضتتتتتافة التتتتتف  جتتتتتاح 

متتتتن المبحتتتتومين كتتتتان هم تتتتم % 65موالتتتت  التواأتتتت  االجتمتتتتاعي، كمتتتتا توأتتتتلل الدرااتتتتة التتتتف أن التل  يو يتتتتة واال اعيتتتتة و

اتتت ل ا  متتتة متابعتتتة ا ابتتتار المتعلقتتتة بج تتتو  الدولتتتة فتتتي م افحتتتة ال يتتتروو وأايتتترا لتتتوح  أن ا زبتتتاز ااتتتتحو وا علتتتف 

التتتلين فقتتتدوا مصتتتتداليت م باعتبتتتارهم اتتتا التتتتدفا  ا ول علتتتف ع تتت  مدتتتاهير التواأتتتت  االجتمتتتاعي االتصتتتال الجمتتتاهيري 

واتتتتحب البستتتتاز متتتتن تحتتتتل أرجل تتتتم بستتتتبب عتتتتدم مقتتتتة أفتتتترا  الجم تتتتور بمعلومتتتتات م وأن التتتتبع  كتتتتان مصتتتتدرا لمدتتتتر 

 .الدائعات

 .11، التوعية، ا  مة، كوفيد االتصال الجماهيري: ال لمات الم تاحية
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 المقدمة 

والحديثة  وراً متمامياً في تثقيو ا فرا  وتد ي  التوعية لدي م، بأ واع ا المختل ة التقليدية االتصال الجماهيري واائ  تلعب 

وت ويدهم بدتف المعلومات والمعارس، باعتبارها واحدةً من واائ  التمدئة االجتماعية؛  ظراً لما تمل ه من لوة التأمير من ج ة، 

مماراة ايع م لدورج في التوجيه ومخازبة وبسبب التقدم التقمي والمعلوماتي وال  از الم توح من ج ةٍ أارز، مما ااهم في 

 .ك  المستويات من شرائ  الجم ور المختل ة والمتموعة

 ا ت بالتأكيد عد  ااعات تواألما  -كمقر ال م ر ممه للع ل االاتياري  -، وبسبب الجلوو في البيل "كورو ا"وا ل أ مة 

علف " كورو ا"فة كافة المعلومات والمستجدات حول جائحة وا ج  ة اللكية لمعراالتصال الجماهيري ومتابعتما لواائ  

 . المستويات المحلية وايلليمية والعالمية

االتصال ومن هما  جد أن الح ومات علف مستوز العالم أولل اهتماما كبيرا لتوعية أفرا  المجتم  ب لا الوباز من ا ل 

 .الصحية والدعوة الف اتخا  كافة ايجرازات الولائية واالحترا ية التقليدية والحديثة التي ااهمل في  در التوعيةالجماهيري 

في  در الوعي الصحي بين فئات الجم ور ا ل أ مة  االتصال الجماهيريوفي هلج الدرااة اوس  حاول الولوس علف  ور 

شب ات التواأ   بما في  لي االتصال الجماهيريكورو ا، حي  باتل الممظمات الصحية المعاأرة تستخدم كافة واائ  

ولد أا مل موال  ( 2558ماي فيلد ، )االجتماعي في ااتراتيجيت ا التوعوية الحديثة ا ل التوعية والصحة العامة والتثقيو 

التواأ  االجتماعي في  يا ة لدرات التواأ  وتبا ل المعلومات بين الم اسات الصحية والجم ور من ا ل ا داز المحتوز 

 (.2551باول  وآارون ، )يو الصحي و در التوعية والتثق

 ظرا التسا    اق ااتخدام اال تر ل في عملية االتصال الجماهيري وفي السموات ا ايرة الحظما ت ورا كبيرا في واائ  

التواأ  االجتماعي حي  تمي ت بمي ات عديدة مم ا ا ولة االتصال وللة الت ل ة وارعة وأول الراالة ايع مية من 

علف أن شب ات التواأ  االجتماعي كا ل من أهم وأضخم ا جا ات هلا ( 2512عابد، )وهما ي كد . المستقب  المرا  الف

العصر، حي  عملل هلج الدب ات علف تماول الت ورات وا حداة العالمية والمحلية بسرعة فائقة أكثر من أي وايلة اع مية 

 .تعليميا أو تثقي يا أو غير  لي أارز لمق  الحدة اواز كان حدما ااباريا أو اياايا أو

وبما أن التوعية الصحية و در الوعي أمر ضروري لرف  مستوز الصحة العامة لدز أفرا  المجتم  ااأة عمد ا تدار 

فقد اعتبرج العلماز وا زباز وايلة فعالة ورئيسية لتوعية المجتم  بأهم ( كما هو الحال في جائحة كورو ا)ا مراض وا وبئة 

التي تمتلي القوة ال ائلة في التواأ   االتصال الجماهيريزات الصحية والولائية الم لو  القيام ب ا عن زريق واائ  ايجرا
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م  أفرا  المجتم  بصورة مباشرة  ون حواج ، ااأة ايع م ايل ترو ي اللي ااهم في  جاح وف ور شب ات التواأ  

 .رج  ايع م التقليدياالجتماعي المختل ة والتي احبل البساز من تحل أ

وأايرا   ح  أن التوعية الصحية ش دت ت ورا مستمرا من حي  الم مون والوايلة وال رق وت يرت بت ير واائ  االتصال 

والمظم االجتماعية، فأأبحل التوعية الصحية تعتمد علف واائ  االتصال الجماهيري في تحقيق راالت ا التوعوية مث  

 (.2512المدالبة، )صحو وايع م ايل ترو ي المتمثلة في شب ات التواأ  االجتماعي التل  يون واي اعة وال

 :اإلجراءات المنهجية للبحث: أوال

 :مشكلة الدراسة -1

وتأميرها في ت وين مقافة المجتم  وم اساته المختل ة وفي احداة  االتصال الجماهيريتتبلور مد لة الدرااة في  ور واائ  

الت يير المجتمعي ااأة في ازار ت ور واائ  االتصال والت مولوجيا في عصر ا الحالي، وا ل أ مة كوفيد الوعي والثقافة و

 ورا م ما في  در التوعية بين كافة أفرا  المجتم  حول جائحة كورو ا علف  االتصال الجماهيريلعبل واائ  ( كورو ا) 11

المستوز العالمي مما ااهم في تبلور رأي عام حول هلج ا  مة، مما  ف  أفرا  المجتم  للتعاون م  م اسات الدولة في 

 .التعرس علف هلا ال يروو وكي ية ا تدارج والولاية ممه

 :أهداف الدراسة -2

 :الدرااة الف ت دس هلج

التقليدية والحديثة في تد ي  التوعية والتثقيو لدز أفرا  المجتم  حول أ مة  االتصال الجماهيريالتعرس علف  ور واائ  . 1

 .و لي علف مستوز الوزن العربي( كورو ا) 11كوفيد 

لمعمية في الدول العربية ييصال تقييم  رجة مصدالية ايحازات ايع مية والم تمرات الصح ية التي عقدت ا ا ج  ة ا. 2

 .ا ابار والمعلومات الصحيحة حول هلج ا  مة الف الجم ور

 .وتأميرها السلبي علف أفرا ها 11رأد الدائعات التي ا تدرت في المجتم  حول جائحة كوفيد . 3
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 :تساؤالت الدراسة -3

  التوعية والتثقيو لدز الجم ور ا ل أ مة كورو ا، التقليدية والجديدة في تد ي االتصال الجماهيرييمبات  ور واائ  

 :ي رح الباح  مجموعة من التساؤالت

 ما تأمير ايحازات ايع مية والم تمرات الصح ية   مة كورو ا علف الجم ور؟: 1و

 ا ل أ مة كورو ا؟ االتصال الجماهيريكيو كان يتعازف الجم ور م  واائ  : 2و

 في  در الدائعات ا ل أ مة كورو ا؟ل الجماهيري االتصاه  ااهمل واائ  : 3و

في رف  مستوز التوعية والتثقيو لدز أفرا  المجتم  حول وباز كوفيد  االتصال الجماهيريالف أي مدز ااهمل واائ  : 4و

 ؟11

 ا ل هلج ا  مة ؟ االتصال الجماهيريبسبب جلواما في البيل، ه   ا ت عد  ااعات تواألما وتعازيما م  واائ  : 1و

 :أهمية الدراسة -4

التقليدية والحديثة جماهيرية وااعة في المجتمعات العربية، كما تمتلي ام ا يات كبيرة  االتصال الجماهيريتحت  واائ  

وضخمة في التواأ  والت اع  م  الجم ور في ف  اال  تاح والت ملوجيا وال  از الم توح ااأة ولل ا تدار ا وبئة 

ومن هما تأتي أهمية الموضو  في التعرس علف مدز ام ا ية و لة واائ  . 11راض وا  مات الايما م  جائحة كوفيد وا م

 .علف مستوز الوزن العربي( كورو ا) 11في تد ي  التوعية والتثقيو لدز الجم ور حول أ مة كوفيد  االتصال الجماهيري

 :نوع الدراسة ومنهجها -5

االتصال من ا ل أالو  مس  واائ   Survey Methodلدرااة المم   الوأ ي التحليلي بأالو  ااتخدم الباح  في هلج ا

والممصات ايل ترو ية المستخدمة من لب  الجم ور في الوزن العربي للتواأ  م  أج  ة الدولة للتعرس علف  الجماهيري

بموعي ا التقليدي والجديد في كي ية  ل الجماهيرياالتصاحي  وأ ل واائ  . 11المعلومات المختل ة المتعلقة بجائحة كوفيد 

 . در المعلومات والبيا ات علف ممصات ا المختل ة مما ااهم في تثقيو أفرا  المجتم  وتد ي  الوعي لدي م حول هلج الجائحة
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 :مجاالت الدراسة -6

%( 44) كورا و %( 16)العربي مم م عيمة من أفرا  المجتم  علف مستوز الوزن ( 1220)اعتمد البح  : المجال البدري -1

من مصر و %( 14)من العراق و %( 14)جمسيات أارز تمثلل في %( 61)من الجمسية ايماراتية و %( 31)ا اما مم م 

تدم  %( 15)من ا ر ن وجمسيات أارز %( 4)من ال ويل و %( 1)من البحرين و %( 6)من السعو ية و %( 15)

 .ليبيا-لبمان-فلس ين-عمان-اوريا-ج رالقمر-تو  -اليمن-الم ر -الصومال-الج ائر

أجريل اات  عات الرأي ايل ترو ية بت بيق ااتمارة الدرااة ا ل ش ري ابري  ومايو من العام : المجال ال ممي -2

 .م2525

 ولة ( 11)ن عاما يمثلو 65و  25مبحوما من الجم ور اللين تق  أعمارهم ما بين  1225شملل الدرااة : المجال الم ا ي -3

 .عربية

 :أداة الدراسة -7

في تد ي  التوعية  والتثقيو لدز أفرا   االتصال الجماهيريلام الباح  بتصميم ااتبا ة لجم  البيا ات الخاأة لدور واائ  

 :علف مستوز الوزن العربي متبعا الخ وات العلمية التالية( كورو ا) 11المجتم  حول أ مة كوفيد 

وتأميرها في الرأي  االتصال الجماهيريتب والدرااات المظرية والم ل ات العلمية في موضو  لوة واائ  االز   علف ال  -أ

 .العام في المجتم 

 .تحتوي علف ابعة محاور  A4أوراق حجم  7لام بتصميم ااتبا ة في أورت ا ا ولية م و ة من  - 

 .ا اال ت  ي المحاور السبعة 15ت م االاتبا ة  -ج

وعلم الم   وعلم االجتما   يبداز  االتصال الجماهيريمن المح مين من أااتلة ( 1)اح  بعرض االاتبا ة علف لام الب - 

: الرأي في أ حيت ا من حي  التالي
(*)

 

 ه  العبارات التي تت مم ا االاتبا ة مت قة م  موضو  الدرااة؟

                                                             
*
 :تم تحكيم االستبانة من قبل كل من  

 .جامعة ت ريل العراق-اعد المان المد دا ي ا اتا  في كلية اال ا  ا اتا  الدكتور . 1

 .كلية ايمارات للت ملوجيا أبو فبي -ا اتا  الدكتور محمد أحمد فياض عميد كلية ايع م . 2

 .جامعة الدارلة ايمارات-الدكتور االد  عموم ااتا  الع لات العامة ا اتا  المدارم . 3

 .والدكتور يواو محمد شرا  أاتا  علم االجتما . 4

 .الدكتور  صرالدين عبد القا ر عثمان أاتا  الع لات العامة المساعد ب لية االع م جامعة عجمان. 1
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 ه  العبارات مصاغة ب ريقة مماابة؟

 من أجله؟ه  العبارات تت ق م  ما وض  

ااتمارة ال ترو يا من ا ل ( 1225)حد ت الصورة الم ائية لقائمة االاتبا ة الخاأة بالبح ، حي  لام الباح  بتو ي  -هـ

 . موال  التواأ  االجتماعي والبريد ايل ترو ي  فرا  المجتم  علف مستوز الوزن العربي من اللكور واي اة

 :إجراء الصدق والثبات. 8

بإجراز معاملة الصدق والثبات علف البيا ات التي تحتوي ا ااتمارة البح  ايل ترو ية للتأكد من أدق اجابات لام الباح  

ا ائلة وأن ك  ا ال يقي  ما أمم لقيااه بال ع ، كما اتخلت بع  ايجرازات لتحقيق  رجة مبات البيا ات التي تحتوي ا 

 .ااتبا ة البح 

ت بيق     االاتبا ة علف العيمة   س ا في أولات مختل ة وفي ف  فروس مختل ة أي ا وعن والمقصو  بالثبات هو اعا ة 

 .زريق الباح    سه للتأكد من مدز االتساق بين البيا ات

ولد تم حسا  معدل الثبات الاتبا ة البح  عن زريق أالو  اعا ة االاتبار حي  تم ااتبار ااتبا ة البح  م  بداية العم  

 .من اجمالي العيمة التي تم ت بيق االاتبا ة علي ا% 15ل ترو ي بمسبة الميدا ي اي

وبعد أابو  واحد من هلا االاتبار المبدئي تم اعا ة ت بيق ااتبار االاتبا ة علف الحاالت   س ا التي تم ت بيق االاتبا ة علي م، 

مت رلة من مبات البيا ات التي تحتوي ا تقريبا مما ي كد وجو   رجة % 15حي  وجد الباح  أن معدل الثبات يص  الف 

 .االاتبا ة

وبعد مرحلة جم  البيا ات ال رورية ل لج الدرااة تم ت ري  ا ووضع ا في أورة جداول ومن مم معالجت ا احصائيا ويم ن 

 :ايجا   تائ  الم شرات التحليلية من وال  اجابات عيمة الدرااة للعماأر التالية

 .ألولية للمبحوثينالبيانات ا: المحور األول

 .اإلحاطات اإلعالمية والمؤتمرات الصحفية خالل أزمة كورونا: المحور الثاني

 .المتحدث الرسمي أثناء األزمة :المحور الثالث

 .التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي خالل األزمة: المحور الرابع
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 .خالل األزمة االتصال الجماهيريالتعاطي مع وسائل : المحور الخامس

 .11في رفع مستوى التوعية والتثقيف حول فيروس كوفيد  االتصال الجماهيرياستخدام وسائل : المحور السادس

 .السلوك اإلعالمي أثناء الجلوس في البيت خالل أزمة كورونا: المحور السابع

 :المعالجات اإلحصائية -1

كما ااتخدام أااليب ايحصاز الوأ ي ( SPSS)ة بااتخدام بر ام  تم اجراز التحلي ت ايحصائية ال  مة  غراض الدراا

 .التي تدم  الت رارات والمسب المئوية لإلجابة علف تساؤالت الدرااة وفق المعايير والمقايي  العلمية

 :مصطلحات الدراسة -11

 :االتصال الجماهيري: أوال

ا شخاص أو م اسة ما راالة عبر لماة اتصال الف االتصال الجماهيري هو عملية يرا  في ا شخص أو مجموعة من 

مجموعة كبيرة من ا شخاص والممظمات مج ولة ال وية وغير المتجا سة يم ن أن ت ون مجموعة ا شخاص المج ولين وغير 

ب  المتجا سين هلج اما مجموعة أشخاص عامة أو شريحة من الجم ور العام أو كما يعرس بالعيمة، تدم  لموات االتصال ال

التل  يو ي واي اعة وواائ  التواأ  االجتماعي والم بوعات، مرا  الراالة عا ة ما ي ون محاوراً م مياً يمث  الممظمة في 

..كثير من ا حيان
 (1)

 

أما التعريو العلمي الدليق ل تصال الجماهيري هو  ق  الحقائق والمعلومات الجديدة التي ت م أكبر عد  من الماو ب ريقة 

ية  ليقة واريعة أو فورية كلما كان  لي مم ما أو ضروريا، وعلف  لي يمب ي أن يتوفر في االتصال الجماهيري موضوع

 (:1117علي عجوة، )الدروز الث مة التالية 

 .الموضوعية أو الدلة ال املة -1

 .الحدامة واآل ية كلما كان  لي مم ما أو ضروريا -2

 .الماوال خامة أو ا همية  كبر عد  من  -3
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هو ت ويد المستقب  بالمعلومات الدليقة وا ابار الصحيحة والحقائق السليمة التي تساعدج علف ت وين  تصال الجماهيريواال

رأي أائب في والعة من الولائ  أو مد لة من المد  ت بحي  يعبر هلا الرأي تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير 

 (.م1118محمو  شوق، )واتجاهات م وميول م 

 :التوعية: ثانيا

علماز الم   أعوبة بال ة ييجا  تعريو علمي للتوعية ا  الوعي عمد اال سان هو أااو ك  عملية ف رية وهو شرز يجد 

 .أألي الشت ال ال  ر البدري وبالتالي ف و اللي يجع  العم  العلمي مم ما ووالعا وعملية التعريو مم مة ووالعة

الخارجي وتجعله يت يو في الوكه م  ما يدتم  عليه محي ه من ض وز،  فالتوعية هو تلي الع لات التي تربا اي سان بالعالم

لللي  جد أن ابب الوعي يرتبا بالعق  والمعرفة وال وعي في الجمون والج  ، ويمي  علماز الم   بين عدة مستويات في حالة 

 (.م2553رضا بوكرا ، . )الوعي وهمام التوعية التلقائية والتوعية المدركة والتوعية المدتركة

 :األزمة: ثالثا

وتدير الف مولو أو حالة زارئة ( 1188المعجم الوجي  )ا  مة في الل ة العربية تعمي الددة والقحا وجم  كلمة ا  مة أو ام 

بية ولم ي ن ل   ا  مة شائعا في ا  بيات العربية القديمة الف أن ل تل الدرااات ا جم. وااتثمائية م ايرة للمجرز العام وا مور

 Crises tuning)وفي الل ة اي جلي ية في لاموو أكس ور  ( Crises)ا تباج الباحثين العر  وكا ل الترجمة مباشرة كلمة 

point illnessm.livehistory.etc ) تعمي  ق ة تحول من المرض أو ت ور الحياة أو التاريخ و ق ة الحياة تتسم بالصعوبة

 .رة اتخا  لرار محد  وحاام في فترة  ممية محد ةوالخ ورة والقلق علف المستقب  وضرو

 (.1172كم  ال الب، لاموو فر سي عربي، )تعمي  وبة، أ مة، فالة، فقد،   ا ، توتر   Crisesوفي الل ة ال ر سية

 :*( COVID 19: )رابعا

من ا لة كورو ا تم التعرس عليه أول (   Corona Virus Disease 19)وهو مختصر ( 11كوفيد )فيروو كوفيد المستجد 

مرة في عد  من المصابين في أعراض االلت ا  الرئوي في مديمة ووهان الصيمية، ويمتق  هلا ال يروو عن زريق شخص 

أو ا يدي الملومة كما يمتدر عن زريق م مسة ا ا   ( من ا ل السعال أو الع  )مصا  آلار اليم عبر الر ا  الملوة 

ة وتمتد فترة ح ا ة المرض من يوم الف أربعة عدر يوما، وأهم أعراضه الحمف والسعال والصدا  وألم في الحلق الملوم

علف تقوية الج ا  المماعي لدز المصابين وع ج ( 11كوفيد )وأعوبة التم   ويعتمد ع ج فيروو كورو ا المستجد 
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مول  و ارة الصحة وولاية المجتم ، . )اليوم ع ج محد ا عراض المرضية والتخ يو من الم اع ات حي  ال يوجد الف 

 (.م2525

 :الدراسات السابقة -11

للدكتورة علياز عبد  11 رااة تأمير واائ  التواأ  االجتماعي علف  در المعرفة بين ا زباز أمماز ت دي فيروو كوفيد  -1

لواائ  ايع م االجتماعي أمماز ت دي  ربه محمد حسين وآارون، وهدفل هلج الدرااة الف وأو ااتخدام ا زباز

وكي ية حصول ا زباز علف معلومات م ال بية حول المرض الماشئ، وتحديد مماراة ا زباز وكي ية  11المرض كوفيد 

 :ااتخدام م للمعلومات الوار ة، وهلا البح  عبارة عن مس  مق عي مستعرض علف شب ة اال تر ل وكان من أهم  تائجه

 تلي ا أج  ة ال مبيوتر المحمولة %( 14.8)حي  كا ل ال واتو اللكية ا كثر ااتخداما % 66.2اتجابة بلغ معدل اال

 %(.12.8)والوات  أ  بمسبة %( 61.8)وتم ااتخدام ال يسبوم بمسبة %( 13.4)

  (.12.2)وأف م تعليمية بمسبة %( 68)أما البيا ات التي تمل مداركت ا كا ل راائ  اابارية زبية بمسبة% 

  مم أ حات ممظمة الصحة العالمية %( 65.8)أما مصدر المعلومات ف ان بد   رئيسي الص حات المحلية الم مية بمسبة

 %(.13.7)بمسبة 

والصل الدرااة الف أن ا زباز هم المستخدمين المد ين لواائ  التواأ  االجتماعي ويعد ك  من ال يسبوم والوات  أ  

تجاج البيا ات الممدورة، اوأن معظم ا زباز ايجابيون .  ات الصحيحة حول ا مراض أمماز ا وبئةممصات م يدة لمدر البيا

 (.م2525علياز عبد ربه، )يداهدون ويقرأون ويمدرون معلومات مومولة 

 رااة ( مت  مة الدرق ا واا التم سية)بعموان فيروو كورو ا الجديد ( 2513) رااة آمال حلمي اليمان الي   -2

 :أجابل الدرااة علف عد  من التساؤالت. الج رافيات ال بية

 ما هو أأ  ومصدر فيروو كورو ا؟ 

 ه  ال يروو متحور أو مصم ؟ 

 ما أابا  ا تدارج؟ وما هي ااتراتيجيات وزرق وم افحة فيروو كورو ا الجديد؟ 

لج رافيا ال بية بدرااة الع لات المتداب ة حاول الباح  ايجابة علف هلج التساؤالت بااتخدام المم   ا أولي اللي ي تم با

بين البيئة والمرض وعوام  ا تدارج وأااليب الق از عليه، بايضافة الف االاتعا ة ببع  ا االيب ال مية وايحصائية 
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وال ارتوجرافية كااتخدام معدالت لياو ا تدار ا مراض مث  معدل الحدوة ومعدالت لياو ا ورة المرض علف اي سان 

 .ث  معدل ال  مم

واصلل الدرااة الف أن فيورو كورو ا الدرق ا واا هو من ال يرواات المتحورة المدتركة بين اي سان والحيوان ويوجد 

ترجي  كبير علف أن ايب  هي التي  قلل هلا ال يروو الف اي سان مم تحور هلا ال يروو وا تق  بين البدر، وبيمل الدرااة أن 

من ايأابات % 86ة أاااية بالممل ة العربية والسعو ية و ولة ايمارات ول ر وا ر ن ول ن  حو المرض ا تدر بصور

من الوفيات الماتجة عمه وجدت في السعو ية كما ف ر بصورة فر ية في بع  الدول مث  تو   واي اليا % 85وحوالي 

 .عمان وبع   ول جمو  شرق آايا وفر سا وبري ا يا وألما يا والواليات المتحدة ا مري ية ومصر وال مة

كما لوح  من تو ي  حاالت ايأابة ا تدارج بصورة أكبر ا ل فصلي الربي  والخريو عن بالي فصول السمة ااأة في 

فترة هبو  الرياح الجافة المتربة حي  تمث  البيئة البا رة الجافة أ سب الظروس الممااية ال تدار ال يروو، وتبين أي ا أ ه 

 .عاما التي ل ا تاريخ مرضي وضعو في المماعة 15لكور أكثر من اي اة وي ون أكثر ا ورة علف ا عمار فوق يصيب ال

آمال اليمان، )كما تبين أن أغلب ايأابات اجلل بين العاملين في الق ا  الصحي  تيجة االحت ام المباشر بالمصابين 

 (.م2513

 واف  : الجديد في تع ي  الوعي الصحي لدز الدبا  في ممل ة البحرين رااة محمد أحمد فياض بعموان  ور ايع م  -3

التعرض واالشباعات المتحققة، هدس هلا البح  الف الولوس علف  ور ايع م الجديد في تع ي  الوعي الصحي بين 

ااتخدام الدبا  الدبا  وتحديدا علف عيمة في ممل ة البحرين ومن ا ل ايجابة علف عد  من التساؤالت أهم ا ما مدز 

البحريمي لموال  وشب ات التواأ  االجتماعي والدواف  ا اااية لتعرض الدبا  لق ايا أحية في موال  وشب ات 

التواأ  االجتماعي، وااتخدم الباح  المم   الوأ ي من ا ل وأو الظاهرة وجم  البيا ات عم ا وتصمي  ا 

م ر ة من فئة الدبا  في ممل ة البحرين اللين يتول  أن ي و وا ا كثر  215وتسجلي ا وتحليل ا، وتمثلل عيمة الدرااة في 

 .ااتخداما وتأمرا بدب ات التواأ  االجتماعي

 :والص البح  الف عد  من المتائ  أهم ا

وحظي مول  اليوتيو  بمقاز  % 11.7البال الدبا  في ممل ة البحرين علف موال  وشب ات التواأ  االجتماعي بمسبة 

تلته شب ة تويتر وفيسبوم، % 16ال يديو وا ف م با ولوية لدز فئة الدبا  بخصوص الق ايا الصحية بمسبة عالية بل ل 
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من بين  واف  تعرض الدبا  والمبحومين بالق ايا % 88.6 ولف وبمسبة وجاز  اف  التثقيو والتوعية الصحية بالمرتبة ا

 (.م2511محمد فياض، )الصحية عبر موال  وشب ات التواأ  االجتماعي 

: بعموان ااتخدام واائ  التواأ  االجتماعي بالتوعية الصحية لمرض كورو ا( 2516) رااة االد بن فيص  ال رم  -4

بية ومستد يات ا الح ومية بمديمة الرياض السعو ية، هدفل الدرااة الف التعرس علف  رااة ت بيقية علف المدن ال 

يوتيو ، )مستوز ااتخدام وتوفيو المدن ال بية بمديمة الرياض ومستد يات ا الح ومية بدب ات التواأ  االجتماعي 

 :اة فيوتمثلل  تائ  الدرا. في ااتراتيجيات التوعية الصحية لمرض كورو ا( فيسبوم، توتير

من المدن ال بية ومستد يات ا الح ومية في الرياض ال تملي وال تستخدم شب ات واائ  التواأ  االجتماعي في % 73 -1

 .التوعية الصحية

معظم المدن ال بية ومستد يات ا الح ومية في مديمة الرياض لم تستخدم لموات اليوتيو  في التوعية الصحية في  -2

 .مرض كورو ا

لمدن ال بية ومستد يات ا الح ومية لم تستخدم شب ة توتير وال يسبوم في التوعية الصحية ا ل مرض من ا% 65 -3

 (.م2516االد ال رم، )كورو ا 

وال   ور شب ات التواأ  االجتماعي في تممية الوعي الثقافي لدز زالبات ( م2517) رااة حامد اعيد الجبر وآارون  -1

ال ويل، هدفل الدرااة الف التعرس علف أغراض زالبات كلية التربية ا اااية في  ولة ال ويل كلية التربية ا اااية في  ولة 

في ااتخدام شب ات والتواأ  االجتماعي وتحديد  رجة تأمير هلج الدب ات علف ت اع  ال البات م  ا حداة المجتمعية وتحديد 

وارجل . لدز زالبات كلية التربية ا اااية في  ولة ال ويل  رجة اا ام شب ات التواأ  االجتماعي في تممية الوعي الثقافي

 :الدرااة الف مجموعة من المتائ 

ل رض ت وين % 5.14و%. 5.88متواا  رجة أهمية ال رض الاتخدام شب ات التواأ  االجتماعي مرت   جداً بمسبة  -1

غ وهلا يدل علف اا ام شب ات التواأ  ل رض التسلية ول از ولل ال را% 5.77أدالات والتعارس علف أأدلاز جديد و 

االجتماعي في تممية وعي زالبات كلية التربية ا اااية فيما يتعلق با هداس التي يستخدمون تلي الدب ات من أجل ا وارجل 

هلج الدرااة بمجموعة من التوأيات أهم ا اجراز ت عي  الرلابة علف شب ات التواأ  االجتماعي وتمظيم  ورات تدريبية 

 (.م2517حامد الجبر، )تأهي  الدبا  للتعام  م  ايجابيات شب ات التواأ  االجتماعي وت شي البيات ا ل
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 :التعقيب على الدراسات السابقة -12

 :اهتمل الدرااات السابقة في مقاربت ا للموضو  من ا ل ا بعا  التالية

الف ايع م الجديد والتواأ  عبر الت بيقات اللكية وممصات البعد ا ول اللي رك  علف تحول الجم ور من ايع م التقليدي 

التواأ  االجتماعي للحصول علف المعرفة وا ابار والمعلومات في شتف المجاالت وااأة التوعية الصحية كبدي  عن 

 .الواائ  ايع مية التقليدية

تراتيجيات التوعية الصحية والتثقيو والوأول الف البعد الثا ي اللي رك  علف الدور القوي لدب ات التواأ  االجتماعي في اا

الجم ور المست دس بأا   وأار  ال رق لما تمل ه من لوة في التأمير من ج ة ومن ج ة أارز التقدم الت مولوجي 

 .والمعلوماتي اللين ا   في مماراة ايع م الحدي  في التوجيه ومخازبة ك  مستويات من شرائ  المجتم 

للي رك  علف  رااة بع  تأمير شب ات التواأ  االجتماعي علف الجوا ب المعرفية واي راكية والسلوكية كج ز البعد الثال  ا

 .من اصائص ايع م الجديد ولوت ا في التوعية الصحية

 :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة -13

ابعة محاور متخصصة تتحدة عن  ور واائ  هلج الدرااة تعد ا ولف من  وع ا علف مستوز الوزن العربي ت م  -1

في التأمير علف الجم ور ب دس التوعية من ج ة ومن ج ة أارز تأتي في ف  جائحة عالمية االتصال الجماهيري 

االتصال ا تدرت علف مستوز العالم وتسببل في جلوو الماو في مما ل ا مما ااهم في  يا ة التعازي لواائ  

ي التواأ  الدائم والمستمر عبر ممصات التواأ  االجتماعي ومتابعة ك  أ يرة وكبيرة حول التقليدية وكلل الجماهيري

 .هلج ا  مة

م ر ة واات دفل جمي  فئات ( 1225)وما يمي  هلج الدرااة أي ا عن الدرااات السابقة هو حجم العيمة التي وألل الف  -2

ا ز ال، الرجال، المساز، كبار السن، أأحا  ال مم )  الجم ور علف مستوز الوزن العربي باعتبار أن جمي  الدرائ

وشب ات التواأ  االتصال الجماهيري ت رروا من هلج الجائحة وت اعلوا أي ا م  واائ  ( وغيرهم من أفرا  المجتم 

 وي م االجتماعي لمتابعة ما يستجد من أابار ومعلومات تتعلق ب لج الجائحة وااأة المعلومات الصحية لولاية أ  س م و

 .من هلا الوباز
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ومن ممي ات هلج الدرااة عن غيرها من الدرااات كو  ا ااهمل في متابعة الموازمين والجم ور لج و  الدول في  -3

وممصات التواأ  االتصال الجماهيري محاربة هلا الوباز وهلا ب  شي  فع م الف ايلبال ال بير علف التعازي م  واائ  

يتمث  في الحصول علف المعلومات الصحيحة من مصا رها : مة، مما كان له ا مر، أوالاالجتماعي ا ل هلج ا  

الرامية كايحازات ايع مية والم تمرات الصح ية التي تعقدها الح ومات بين فترة وأارز الز   الجم ور علف 

االتصال   المجتم  من ا ل واائ  ا ابار والمعلومات والجديد في هلج ا  مة وما يا ااهمل المعرفة والوعي لدز أفرا

 .11لتجمب  در الدائعات والمعلومات الم لوزة حول فيروو كوفيد الجماهيري 

 تحلي  ااتمارة البح 

 البيانات األولية لعينة البحث: (1)جدول

 فأكثر 65 65-11 15-41 45-31 35 – 21 25أل  من  المراح  السمية

 11 215 365 243 137 21 العد 

 %1 %11 %34 %23 %13 %2 المسبة

 

 المسبة العد  الجم 

 %16 114  كور

 %44 466 ا اة

 

 المسبة العد  الم مة

 %11 621 موفو

 %14 141 متقاعد

 %14 141 أارز

 %7 74 أعمال حرة

 %6 63 زالب

 %155 1225 المجمو 

 

 المسبة العد  الحالة االجتماعية

 %72.7 771 مت وج

 %25 212 أع  

 %2 25 أرم 

 %1.3 17 م لق

 %155 1225 المجمو 

 

 المسبة العد  المستوز التعليمي

 %41 434 ب الوريوو وليسا  

 %27 287  كتوراج

 %16 171 ماجستير

 %8 81 ما وية عامة

 %6 62  بلوم
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 %2 21 أل  من ما وية

 %155 1225 المجمو 

 

 المسبة العد  الجمسية

 %31 371 ايمارات

 %14 115 مصر

 %14 115 العراق

 %15 151 السعو ية

 %15 151 أارز

 %6 18 البحرين

 %1 11 ال ويل

 %4 46 ا ر ن

 %2 24 السو ان

 %155 1225 المجمو 

 

جازت في ( 15-41)البيا ات ا ولية لعيمة البح  وي ح  في المرحلة السمية أن ال ئات العمرية من ( 1)يوض  الجدول رلم 

( 65-11)مم في المرتبة الثالثة %( 23)في المرتبة الثا ية بمسبة ( 45-31)مم من % 34في عيمة البح  بمسبة  المرتبة ا ولف

%( 14)مم المتقاعدون بمسبة %( 11)وجاز الموف ون بمسبة %( 44)بيمما اي اة %( 16)وكا ل  سبة اللكور %( 11)بمسبة 

 %(.14)وم ن أارز بالمرتبة الثالثة بمسبة 

وفي المرتبة %( 25)مم الع ا  بمسبة %( 72)للحالة االجتماعية للمبحومين جاز المت وجون بالمرتبة ا ولف بمسبة وبالمسبة 

 %(.6)الثالثة الم لقون بمسبة 

أما بالمسبة للمستوز التعليمي والم ه ت العلمية للمبحومين فقد ش   الجامعيون من حملة الب الوريوو والليسا   المرتبة 

وحملة الماجستير %( 27)مم أأحا  الد ا ات العليا من حملة الدكتوراج في المرتبة الثا ية بمسبة %( 41)بة ا ولف بمس

 %(.16)بالمرتبة الثالثة بمسبة 

مم %( 31)أما بالمسبة لجمسية المداركين في اات    الرأي من الدول العربية، جاز ايماراتيون في المرتبة ا ولف بمسبة 

ومن مم السعو يون وجمسيات أارز%( 14)اليون بالمرتبة الثا ية بمسبة المصريون والعر
*
 %(.15)في المرتبة الثالثة بمسبة  

 

 

 

                                                             
 .ليبيا-لبنان-فلسطين-عمان-سوريا-جزرالقمر-تونس-اليمن-المغرب-الصومال-الجزائر  *
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 اإلحاطات اإلعالمية ألزمة كورونا: (2)لجدو

االحازات 

 االع مية

أحرص علف 

 متابعت ا
 أمق بمعلومات ا

ااهمل بإع ائي 

المعلومات الصحيحة 

عما يدور في بلدي عن 

 كورو افيروو 

أ تظرها بد و 

عبر القموات 

 الرامية لبلدي

 311 433 341 451 موافق بددة

 417 143 631 115 موافق

 251 78 75 17 غير موافق

 

 ظتتام ايحازتتات ايع ميتتة الدوليتتة ي تتدس لوضتت  آليتتة تواأتت  مباشتترة و وريتتة وشتت افة بتتين الج تتات االتحا يتتة كافتتة وواتتائ  

المختل ة وتستمد هلج اآلليتة التف عقتد لقتازات مباشترة وم توحتة تتحتدة متن ا ل تا كت  ج تة اتحا يتة حستب االتصال الجماهيري 

بد    وري في ايجابة علف االات سارات والتساؤالت والتعليق علتف الق تايا التتي االتصال الجماهيري ااتصاأ ا م  واائ  

حازتات ايع ميتة لح ومتة ايمتارات وغيرهتا متن الح ومتات متن تد   الترأي العتام، والحظمتا ات ل أ متة كورو تا وتابعمتا اي

 . الدول العربية وان ااتل ل التسميات حول هلج ا  مة ومستجدات ا علف الساحة المحلية

االتصتال الجمتاهيري ومن ا ل هلج اآللية اعل  ولة ايمارات لخلق  مو ج متمي  في الع لة بتين الج تات الح وميتة وواتائ  

ور المتحدة بااتم ح ومتة ايمتارات ات ل هتلج ا  متة التتي كا تل ت ت  عليمتا بدت    وري لت ويتد ا بالمعلومتات من ا ل ف 

11والمستجدات المتعلقة ب وفيد 
**
. 

%( 12)يثق بمعلومات تا و %( 61)من العيمة يوافق علف متابعت ا بيمما %( 16)الحظما أن ( 2)ومن ا ل عرض الجدول رلم 

كتتا وا %( 47) ميتتة بإع تائ م المعلومتتات الصتحيحة عمتتا يتدور فتتي بلتدهم عتتن فيتروو كورو تتا وأايترا اتاهمل ايحازتة ايع

 .يمتظرون ايحازات ايع مية بد و عبر القموات الرامية لبلدا  م

 المتحدث الرسمي أثناء األزمة: (3)جدول

 

مقمعا ومم قيا 

عمد الظ ور 

 ايع مي

ملما 

بالمعلومات 

 حول ا  مة

قائق يمتلي الح

والمعلومات 

والمعارس 

 حول ا  مة

أا لا فيما 

يقول حول 

 ا  مة

يخ ي بع  

الحقائق عن 

الجم ور حول 

 ا  مة

يمتلي ابرات 

وم ارات الخ ا  

ايع مي أمماز 

االحازات ايع مية 

 حول ا  مة

 361 117 383 424 416 437 موافق بددة

 186 447 161 161 115 135 موافق

 151 447 11 67 41 86 غير موافق

 

                                                             
 .الدكتور آمنة الشامسي المتحدث الرسمي لحكومة اإلمارات  **
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 االتصال الجماهيريالمتحدة الرامي هو الدخص المخول له اي الز با ابار والمعلومات والبيا ات الصحيحة لواائ  

المختل ة ويعتبر حلقة الوأ  بين الم اسة وا ج  ة ايع مية حي  تعم  الم اسات علف تعيين متحدة رامي أو  ازق 

اع مي باام ا يتولف هلج الم مة ممعا ل   واجية والت ار  في  ق  ا ابار وفي الولل   سه يس   علف ايع ميين 

قة من مصا رها الرئيسية الحصول علف المعلومات الصا لة والصحيحة والدلي
(12) 

 (.2511جاام مير ا )

وفي اابقة تعد ا ولف من  وع ا أزلق م تب االتصال الح ومي التاب  لألما ة العامة لمجل  الو راز لدولة ايمارات  ظام 

وزبقا االتصال الجماهيري المتحدة الرامي للح ومة االتحا ية ل مان الد افية و لة المعلومات والتواأ  البماز م  واائ  

.ل لا المظام الحظما في أ مة كورو ا أن همام م مة متحدمين راميين يمثلون م مة ل اعات مختل ة في الق ا  الصحي
*
  

كان %( 12)موافق بأن المتحدة الرامي كان مقمعا ومم قيا عن الظ ور ايع مي و%( 15)أن ( 3)وي ح  من الجدول رلم 

كان موافقا علف أ ه يمتلي الحقائق والمعلومات والمعارس حول ا  مة، %( 13)معلومات حول ا  مة، و يرز أ ه ملما بال

موافق وغير )بالتساوي %( 42)يوافق علف أدق المتحدة الرامي فيما يقول حول ا  مة، بيمما %( 13)وكللي بالمث  

موافق علف أ ه يمتلي الخبرات وم ارات %( 11) علف أ ه يخ ي بع  الحقائق عن الجم ور حول ا  مة وأايرا( موافق

 .الخ ا  ايع مي أمماز ايحازات ايع مية حول ا  مة

 التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي خالل األزمة: (4)جدول

 

أعيد  در المعلومات 

التي تصلمي عبر موال  

التواأ  االجتماعي 

 حول ا  مة

أمق بالمعلومات 

التي تصلمي من 

مداهير التواأ  

االجتماعي حول 

 ا  مة

بع  مداهير التواأ  

االجتماعي ااهموا في 

 در بع  الدائعات 

 .ا ل ا  مة

أّأدق ك  ما يمدر من أابار 

ومعلومات عبر واائ  

وموال  االتصال الجماهيري 

التواأ  االجتماعي عن 

ا  مة  ون التأكد من 

 مصدرها

 31 333 18 121 موافق بددة

 132 172 243 412 موافق

 881 141 712 112 غير موافق

 

ش دت موال  التواأ  االجتماعي ا ل السموات ا ايرة الباال كثيرا من لب  مستخدمي اال تر ل حول العالم واتاعد  لتي علتف 

اال تدار ال بير الاتخدام الدب ة العم بوتية ب    ال واتو اللكية متعد ة الوفائو، ولد ارت   عد  الممتسبين لل تعو فتي مولت  

. ليص  عد هم اليوم الف ما ي يد عن المليار مستخدم حتول العتالم م2513ال يسبوم م  بداية عام 
(13 )

(ashlee,2013) كمتا أن ،

مليتون مستتخدم، ومصت ل   155م ليصتب  2512مول  تتوتير لتد توات  بدت   هائت  وت تاعو عتد  الممتستبين الي تا فتي م لت  

                                                             
 .فريدة الحوامي المتحدة الرامي للق ا  الصحي .  -   *

 .العمو  عبد هللا الحاج المتحدة الرامي عن و ارة التربية والتعليم -    

 .ايو جمعة الظاهري متحدما عن ال يئة العامة لأل مات وال وارة.   -    
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لمية تتي  التواأت  بتين ا فترا  فتي بيئتة افتراضتية الدب ات االجتماعية ي لق علف مجموعة من الموال  علف شب ة اال تر ل العا

 .يجمع ما االهتمام أو اال تماز الف بلد أو مدراة أو فئة معيمة أو أارة في  ظام عالمي لمق  المعلومات

هتتي ادمتة ال ترو يتتة تستم  للمستتتخدمين بإ دتاز وتمظتتيم مل تتات  Odlisوجتاز تعريتتو الدتب ات االجتماعيتتة فتي لتتاموو أو لت  

 م كما تسم  ل تم بالتواأت  مت  اآلاترين وتتميت  هتلج الدتب ات بعتد  متن المميت ات مم تا العالميتة والت اعليتة والتمتو  شخصية ل

 (.م2512الظاهري، )وتعد  االاتعماالت وا ولة االاتخدام والتوفير وااللتصا ية 

 11أت  االجتمتاعي ات ل جائحتة كوفيتد واللي يتماول تعام  أفرا  المجتم  مت  موالت  التوا( 4)وي ح  من ا ل الجدول رلم 

ال يثقتتون %( 71)غيتتر متتوافقين علتتف اعتتا ة  دتتر المعلومتتات التتتي تصتتل م عيتتر موالتت  التواأتت  االجتمتتاعي، و %( 41)أن 

يوافقتون علتف أن بعت  مدتاهير التواأت  االجتمتاعي %( 14)بالمعلومات التي تصتل م متن مدتاهير التواأت  االجتمتاعي وأن 

غيتر متوافقين علتف أتدق متا يمدتر متن أابتار ومعلومتات عبتر %( 84)الدائعات ات ل ا  متة وأايتر  ااهموا في  در بع 

 .موال  التواأ  االجتماعي عن ا  مة  ون التأكد من مصدرها

 األزمة خاللاالتصال الجماهيري وسائل التعاطي مع : (5)جدول

 

ممل امعل با تدار فيروو كورو ا 

 امتمعل عن شراز الصحو الورلية

االتصال ااهمل بع  واائ  

في  در الدائعات ا ل الجماهيري 

 ا  مة

 321 418 موافق بددة

 156 341 موافق

 211 248 غير موافق

 

في ا ارة ا  مات فإن بع  الباحثين يرز أن همام جوا ب البية ل لا االتصال الجماهيري بالرغم من أهمية ااتخدام واائ  

التام لألابار والمعلومات وعدم اع م الجم ور بت ورات ا  مة و لي ب ريقة متعمدة وهلا التجاه  الدور تتمث  في التجاه  

 (:1114الخ يلي، )يأال ش لين أحدهما 

 تجاه  اع مي كلي واآلار تجاه  ج ئي مقصو 

ف ت وق الصحو موافق بددة علف االمتما  عن شراز الصحو الورلية وهلا يدير ال%( 44)الف ( 1)ويدير الجدول رلم 

من العيمة وافقل علف أن بع  %( 48)ايل ترو ية علف الصحو الورلية واحب البساز من تحت ا، فيما بيمل الدرااة أن 

ااهمل في  در الدائعات ا ل ا  مة وهلا أمر زبيعي يحدة في ا  مات بسبب حاجة الجم ور االتصال الجماهيري واائ  

 .لصحيحة عما يدور حول م ا ل ا  مةالف معرفة ا ابار والمعلومات ا
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 11في رفع مســتوى التوعية والتثقيف حول فيروس كوفيد  االتصال الجماهيريوسائل دور : (6)جدول

 

تعلمل من واائ  

االتصال الجماهيري 

ايجرازات الولائية 

واالحترا ية حول 

حماية   سي من فيروو 

 .11كوفيد 

ااهمل واائ  

 االتصال الجماهيري

في ابرا  ج و  

الدولة لحماية 

المجتم  من فيروو 

 .11كوفيد 

زمأ تمي واائ  

االتصال 

بتوفر الجماهيري 

مخ ون الموا  

 .ال لائية في بلدي

ااهمل واائ  

االتصال 

في  الجماهيري

 در الوعي 

الصحي في 

 .المجتم 

ع  ت واائ  

االتصال الجماهيري 

من ج و  و ارة 

الداالية وا ج  ة 

ي  در ا ممية ف

 .ا من وا مان

 707 676 679 724 626 موافق بددة

 321 348 313 316 413 موافق

 26 30 61 15 15 غير موافق

 

المختل ة في ت وين مقافة المجتم  وم اساته المختل ة وفي احداة الت يير و در التوعية االتصال الجماهيري تساهم واائ  

والتثقيو با حداة والق ايا المختل ة مما ي  ي الف حالة من تبلور الرأي العام واللي يمع   علف مرحلة من الت يير المجتمعي 

التقليدية والحديثة لوة في توجيه الجماهير حول الجماهيري  االتصالوفي ف  الثورة ايل ترو ية والمعلوماتية أأبحل واائ  

التي  فعتما للجلوو في المم ل  11الق ايا ال امة وااأة ا مور المتعلقة بالوعي الصحي وهلا ما لمسماج ا ل أ مة كوفيد 

ا ية وج و  الدولة والتعرس لمعرفة ا ابار المتعلقة بايجرازات الولائية واالحتراالتصال الجماهيري والتعازي م  واائ  

 .علف ما هو جديد في ا مور المتعلقة بالصحة العامة

ايجرازات الولائية االتصال الجماهيري موافقون بددة علف أ  م تعلموا من واائ  %( 11)الف أن ( 6)ويدير الجدول رلم 

الصحية وايع  ات التوعوية والمقاب ت م  من ا ل متابعت م للبرام   11واالحترا ية حول حماية أ  س م من فيروو كوفيد 

 .أأحا  االاتصاص من ا زباز وغيرهم والتي كا ل تمدر عبر البرام  التل  يو ية واي اعية وموال  التواأ  االجتماعي

ما ااهمل في ابرا  ج و  الدولة لحماية المجتم  من ال يروو، كاالتصال الجماهيري علف أن واائ  %( 61)كما وافق بددة 

من العيمة وافقل بددة علف أن واائ  ايع م زمأ ت م بتوفير مخ ون الموا  ال لائية في بلدا  م و در الوعي %( 64)أن 

( ال تديلون هم)الصحي ااأة اللقاز اللي ف ر فيه أاحب السمو الديخ محمد بن  ايد آل   يان في بداية ا  مة واللي لال 

 .ال لاز والدواز اا أحمر

ااهمل في تع ي  وابرا  ج و  و ارة الداالية االتصال الجماهيري بأن واائ  %( 67)وافق بددة ما  سبته وأايرا ي

 .وا ج  ة ا ممية في  در ا من وا مان في المجتم  ا ل ا  مة
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 الســــلوك اإلعالمي أثناء الجلوس في البيت خالل ٔازمة كورونا:(7)جدول

 

جلواي في 

البيل جعلمي 

أابار أتاب  

كورو ا 

 .بااتمرار

جعلمي أتاب  

القموات 

التل  يو ية 

 .باهتمام

 فعمي الف 

متابعة مداهير 

التواأ  

 .االجتماعي

جعلمي أتواأ  

م  اآلارين 

عبر موال  

التواأ  

 .االجتماعي

جعلمي أكتدو 

لموات اع مية 

لم أكن أعرف ا 

 .من لب 

ع لمي عن 

التواأ  

المباشر م  

 .أفرا  أارتي

 136 185 314 88 291 410 بددةموافق 

 285 411 588 249 510 501 موافق

 629 457 149 716 251 142 غير موافق

 

فرضل عليما أ مة كورو ا البقاز في البيل كإجراز احترا ي وولائي وعدم االات ز باآلارين والعمت  علتف التباعتد االجتمتاعي 

متن أجتت  حمايتة أ  ستتما وأاتر ا متتن فيتروو كورو تتا والحتد متتن ا تدتارج وهتتلا ا متر جعلمتتا  ستلي اتتلوكا آاتر فتتي التواأت  متت  

بأشتت ال ا التقليديتتة والحديثتتة ل تترض متابعتتة المستتتجدات الحديثتتة صتتال الجمتاهيري االتالمجتمت  عتتن زريتتق التعتتازي متت  واتتائ  

 .والجديدة ل لج ا  مة

لد وافقوا علف أن الجلتوو فتي البيتل جعل تم يتتابعون أابتار كورو تا بااتتمرار ومتابعتة %( 48)أن ( 7)  ح  من الجدول رلم 

مم تا غيتر موافتق علتف متابعتة مدتاهير التواأت  االجتمتاعي أممتاز %( 68)القموات التل  يو ية باهتمام، كما أوضحل العيمتة أن 

من العيمة غير %( 43)وافقوا علف أ  م كا وا يتواألون م  اآلارين عبر موال  التواأ  االجتماعي وأن %( 16)ا  مة وأن 

غيتر موافتق علتف أن الجلتوو أي تا %( 65)موافقين علف محاولة اكتداس لموات اع مية جديدة لم ي ن يعرف ا من لب  وأايترا 

 .في البيل ا ل ا  مة ع لت م عن التواأ  المباشر م  أفرا  أارهم وهلج وحدة من اييجابيات الم مة لأل مة

 لوسي في البيت جعلني أتابع أخبارج: (8)جدول

 

 

 

 

 

أمماز جلوو الماو وأفرا  المجتم  في بيتوهم ا ل أ مة كورو ا حرأوا علف متابعة ك  أ يرة وكبيرة عما يدور في الخارج 

من أفرا  العيمة كان هم م متابعة ا ابار المتعلقة %( 65)أن ( 8)من ج و  ميدا ية لم افحة هلا ال يروو ويوض  الجدول رلم 

متتن العيمتتة حرأتتل علتتف متابعتتة ج تتو  و ارة الصتتحة فتتي االابتتار المتعلقتتة %( 25)و بج تتو  الدولتتة فتتي م افحتتة ال يتتروو

كمتات حريصتتة علتف متابعتتة ج تو  واتتائ  %( 1)و ( عتن بعتتد)تتتتاب  أابتار ج تتو  و ارة التربيتة والتعلتتيم %( 13)بتال يروو و

 المسبة العد  الموضو 

 %65 628 ج و  الدولة في م افحة ال يروو

 %25 213 المتعلقة بال يرووج و  و ارة الصحة في ا ابار 

 %13 131 ج و  و ارة التربية والتعليم

 %1 15 ج و  واائ  ايع م في التوعية

 %2 25 ج و  و ارة االلتصا  في توفير السل  والموا  ال لائية

 %155 1546 المجمو 
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فتي هتلج ا  متة وهتلا ا متر  كا ل تحرص علتف معرفتة ج تو  و ارة االلتصتا %( 2)في التوعية وأايرا االتصال الجماهيري 

 .يبدو أن الماو كا ل وامقة ممه بسبب تصريحات أأحا  السمو الديخ محمد بن  ايد آل   يان في بداية ا  مة

 مواقع التواصل االجتماعي المفضلة خالل أزمة كورونا: (1)جدول

 المسبة العد  اام المول 

 %23 245 وات  أ 

 %22 235 فيسبوم

 %21 221 ا ست رام

 %21 221 تويتر

 %6 61 تل ا 

 %4 48 أارز

 %2 24 اما  شات

 %1 11 تل رام

 %155 1565 المجمو 

 

أن أفرا  العيمتة ات ل أ متة كورو تا كتا وا يستتقون معلومتات م وأابتارهم متن ات ل بعت  الواتائ  ( 1)ي ح  من الجدول رلم 

متن %( 23)وال ريب في ا مر أن الوات  أ  احت  المرتبة ا ولف بمسبة التقليدية وايع م الجديد وموال  التواأ  االجتماعي 

هتتلج الواتتائ  بستتبب وجتتو  عتتد  متتن اييجابيتتات أهم تتا تتتوفير المقتتو  التتتي يتتتم ا  ال تتا علتتف الراتتائ  القصتتيرة والراتتائ  متعتتد ة 

ت ي  ال تر  متن ات ل التتوات  ا  الواتائا   ته يستم  بإراتال راتائ  مجا يتة التف جميت  أ حتاز العتالم  ون  فت  أي راتوم ويست

التواأ  بد   مستمر م  ا أدلاز ومداركت م الصور ال وتوغرافية ومقاز  ال يديو والمل تات والممااتبات االجتماعيتة وم تان 

تواجدج وأحداة الحياة التي تواج ه، كما أن الوات  أ  يسم  لل ر  باالتصال بد   جيد م  عد  كبير وهائ  من ا فرا  ويم تن 

 (.academia ،2518)ااتخدامه علف أي  و  من ا ج  ة الخلوية اللكية 

كما أن همام بع  السلبيات لت بيق ااتخدام الوات  ا  مم ا أ ه يتوفر فقا علف ال واتو اللكية ويحتاج الدتخص التف مدتاركة 

دمتة اال تر تل  جت  اراتال رلمه مت  ا شتخاص اآلاترين التلين يرغتب فتي اضتافت م والتواأت  مع تم كمتا أ ته يت لتب تتوفر ا

الراائ  وااتقبال ا بد   مجا ي وت تون أتورة الملتو الدخصتي لل تر  مرئيتة وكت  شتخص لديته رلتم االتصتال الختاص بتال ر  

(Riyaz ،2518 ) ( 21)والمرتبة الثالثة بالتساوي تتويتر وا ستت رام بمستبة %( 22)بيمما احت  المرتبة الثا ية ال يسبوم بمسبة%

والسبب يعو  الف حرص الماو علف متابعة ايحازات ايع ميتة لح ومتة ايمتارات متن ات ل هتلج %( 6)ا  بمسبة مم جاز التل 

 .الوايلة مم ح  اما  شات وتل رام في المراتب ا ايرة

 

 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 4, July 2021 

 

 
 17 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 الذي جعلني أجلس في المنزل خالل أزمة كورونا في بلدي( هاشتاق)الوسم : (11)جدول

 (بدولة اإلماراتفقط لإلماراتيين والمقيمين )

 المسبة العد  الوام

 %12 455 البيل_في _ اليي # 

 %27 251 ياوزن_ ملت مون # 

 %1 61 هم_ تدي  _ ال # 

 %6 43 عن الجمي _ مس ول _الجمي  # 

 %3 23 بيتي_في _ وا مة _عملي _ في _ ع از# 

 %3 21 أارز

 %155 761 المجمو 
   

عتد  االتصتال الجمتاهيري ا ل تواجد الماو في مما ل م في أ متة كورو تا ا تدترت علتف موالت  التواأت  االجتمتاعي وواتائ  

التي كان ال دس ممه هو تح ي  الموازمين والمقيمين للجلوو في الممت ل وعتدم الختروج اال لل ترورة ولايتة ( الوام)ال اشتالات 

 .11   س م واآلارين من فايروو كوفيد 

وملت متون يتا وزتن فتي المرتبتة %( 12)احتت  المرتبتة ا ولتف بمستبة ( الي في البيل)أن الوام ( 15)وي ح  من الجدول رلم 

%( 6)في المرتبة الثالثة مم الجمي  مس ول عن الجمي  بالمرتبتة الرابعتة بمستبة %( 1)وال تدي  هم بمسبة %( 27)الثا ية بمسبة 

علمتا بتأن العديتد متن المبحتومين أشتاروا التف أن الحت  %( 3)بيتي بالمرتبتة ا ايترة بمستبة  وأايرا ع از في عملي وا مة في

الوزمي والوعي والقماعة جعلت م يجلسون في مما ل م  ون الحاجة الف وام يدعوهم لللي، كما لوح  أن همتام تمتو  وتعتد  فتي 

ثال ابقف في بيتي، شتد  ارم، كلمتا مست ول، التي اتليم، عماوين الوام بين  ولة وأارز حسب مقافة المجتم  مم ا علف ابي  الم

 ...الي  ديا، لبيي يا وزن 

 والتواصل االجتماعي خالل األزمةاالتصال الجماهيري الذين استحوذوا على وسائل : (11)جدول

 المسبة العد  الج ة

 %67 614 ا زباز

 %16 161 االع ميون

 %1 15 رجال ا من

 %1 12 مداهير التواأ  

 %3 32 أارز

 %155 1537 المجمو 
 

والتواأ  االجتماعي ال وز علف ج و  الدولتة ورجاالت تا فتي مواج تة االتصال الجماهيري ا ل أ مة كورو ا ال ل واائ  

 .ا  مة
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%( 67)في ابترا  ج تو هم بمستبة االتصال الجماهيري أن ا زباز ااتحو وا علف اهتمام واائ  ( 11)وي ح  من الجدول رلم 

باعتبارهم اا الدفا  ا ول وهلا أي ا جاز من اهتمام القيا ة الرشيدة لما يبللو ه من ج تد وت تحيات وهتم ي تافحون هتلا الوبتاز 

فتي الميتتدان اضتتافة التتف أن  لتتي جعتت  الح ومتة ت لتتق بعتت  المبتتا رات اي ستتا ية ل تتلج ال ئتة مم تتا متتث  اع تتازهم متتن المخال تتات 

متن ليمتة تتأمين الستيارات ومتم  ا زبتاز والممرضتين المقيمتين علتف أرض الدولتة ايلامتة % 15لمرورية وتخ ي  متا  ستبته ا

راالة من أم ايمارات الديخة فازمة وراتالة متن أتاحب الستمو الدتيخ محمتد بتن راشتد آل )اللهبية وتوجيه راائ  الد ر ل م 

، كما حظوا بحب وتقدير الجميت  متن المتوازمين والمقيمتين (ن راشد آل م تومم تو  وولي ع دج امو الديخ حمدان بن محمد ب

لتدورهم فتي الت  يتة %( 16)تقديرا لج و هم الحيويتة فتي محاربتة هتلا ال يتروو، فيمتا احتت  االع ميتون المرتبتة الثا يتة بمستبة 

وااأتة ا ابتار المتعلقتة بالولايتة وايجترازات ايع مية لج و  الدولة وتموير أفرا  المجتم  با ابار والمعلومات التتي ت م تم 

، تلي تا فتي (مقدمو ومعتدوا البترام ، محتررو كتتا  ا عمتدة الصتح ية، وغيترهم متن العتاملين فتي الحقت  ايع متي)االحترا ية 

اهتمتام  لتدورهم فتي ح ت  ا متن وااتتتبابه فتي ربتو  التوزن وأايترا وكمتا ي حت  عتدم%( 1)المرتبة الثالثة رجال ا من بمسبة 

والتواأ  االجتماعي بمداهير التواأ  االجتماعي اللين كان ل م  ورا لويا لب  ا  مة وهلا ي كتد االتصال الجماهيري واائ  

 .وأ  م فقدوا لوت م ومصداليت م ا ل ا  مةاالتصال الجماهيري من ااتحوا هم علف واائ  %( 1)بأ  م احتلوا  سبة 

 على معرفتها عن فيروس كورونااألخبار التي تحرص : (12)جدول

 المسبة العد  الج ة

 %68 711 أعدا  المصابين

 %26 267 أعدا  المتعافين

 %6 63 أعدا  المتوفين

 %155 1541 المجمو 
 

%( 6)يتتابعون أابتار المتعتافين و %( 26)يحرأون علف متابعة أعدا  المصتابين و %( 68)تبين من ا ل عيمة االاتبا ة أن 

 :أعدا  المتوفين ولع   لي يرج  الف عدة أابا يتابعون 

مم ا تعد  أو اات س أو تبتاين ر و  ا فعتال تجتاج ا  متات بتين ا فترا  و لتي حستب أ متاز شخصتيات م وأعمتارهم وزريقتة . 1

 .االتصال الجماهيريت اعل م م  ا ابار وا حداة التي تب  عبر واائ  

ال ارمي والت وي  من ا  مة ولد يص  البع  في ت  يترج التف أن العتالم اتيمت ي، لتللي  جتد البع  لد يمي  الف  ما الت  ير . 2

 .أن  سبة متابعي المصابين أكبر ااأة فئة الدبا 

غري ة حب البقاز تدف  اال سان الف اات داس ما ي تد  بقتازج وحياتته، لتلا يلجتأ التف متابعتة ا ابتار المتعلقتة بأعتدا  المصتابين . 3

 .ن ي ون واحدا مم ماوفا من أ
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القلتق )همام ارتباز وميق بين ا مراض الم سية وا  مات، للا ا تدر ا ل جائحة كورو ا عد  من ا مراض الم سية ااأتة . 4

وبع  ا فرا  لدي م ااتعدا  أكبر من غيرهم لإلأتابة بتا مراض الم ستية، لتلا فا شتخاص المصتابين ( والواواو الق ري

 .ض رابات الم سية يتابعون عن كثب عد  المصابين اوفا من ارت اع ا أو أ  م لد ي و ون من ضمم اب لج ا  وا  من اال

الخوس من المستقب  وتول  ا اوأ  تيجة مي  بع  ا فرا  الف التدتاؤم، لتلا يتتابعون عتد  المصتابين جتراز الختوس، ااأتة . 1

 .عة أابارهم وأعدا هم، للا ف  الز يتابعون أعدا  المصابينوأن المتوفين بالمسبة ل م لد ل وا حت  م ف  زائ  من متاب

 الجهات التي تعتقد أن اإلعالم أعطاها حقها في التغطيةاإلعالمية خالل فيروس كورونا: (13)جدول

 المسبة العد  الوام

 %83 817 .و ارة الصحة وكوا رها ال بية

 %1 81 ا ج  ة ا ممية

 %2 24 و ارة التربية والتعليم

 %2 18 الم اسات الت وعية

 %1 1 زوالم اياعاس

 %3 31 الجمي 

 %155 1528 المجمو 
 

لعبل  ورا كبيرا في تخصيص مساحات وت  يات اع مية لبع  االتصال الجماهيري أن واائ  ( 13)ي ح  من الجدول رلم 

وأوضتتحل الدرااتتة أن و ارة الصتتحة  11الم استتات فتتي المجتمتت  والتتتي كتتان ل تتا  ورا بتتار ا فتتي مواج تتة فيتتروو كوفيتتد 

ا  متة  وهلا أمر مم قي باعتبتارهم اتا التدفا  ا ول فتي مواج تة هتلج% 83وكوا رها ال بية جازت في المرتبة ا ولف بمسبة 

االتصتتال والتتلي ي كتد علتف أن ا زبتاز ااتتحو وا علتف اهتمتام واتائ  ( 11)الصتحية وهتلا ا متر يترتبا مباشترة بالجتدول رلتم 

وب لا ت ون هلج ال رضية أتحيحة ومم قيتة، وجتازت فتي %( 67)وموال  التواأ  االجتماعي ا ل ا  مة بمسبة الجماهيري 

وبالتستاوي جتازت و ارة التربيتة والتعلتيم %( 3)متم الجميت  بالمرتبتة الثالثتة بمستبة %( 1)ستبة المرتبة الثا ية ا ج  ة ا مميتة بم

 %(.1)وأايرا زوالم اياعاس بمسبة %( 2)والم اسات الت وعية بالمرتبة الرابعة بمسبة 

 

 في بلدك 11المصدر الرسمي الذي تعتمد عليه في الحصول على المعلومات الصادقة حول فيروس كوفيد: (14)جدول

 المسبة العد  الوام

 %15 151 (الم تمرات الصح ية)االحازات ايع مية للح ومة 

 %27 261 و ارة الصحة

 %1 88 موال  التواأ  االجتماعي

 %8 81 المتحدة الرامي لو ارة الداالية

 %6 61 القموات ايع مية بين أحو وا اعة وتل ا 

 %155 1516 المجمو 
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متن ات ل مصتا ر متعتد ة اتواز كتان  11المجتم  كا وا يتابعون بد و ا ابتار المتعلقتة بأابتار فيتروو كوفيتد ال ثير من أفرا 

أن أفترا  المجتمت  كت  فتي  ولتته ( 14) لي اع م تقليدي أو موال  تواأ  اجتماعي وكان واضحا من ات ل تحليت  جتدول رلتم 

مات اللي يعتقد أ  ا أا لة حول هلج الجائحتة حيت  بيمتل الدرااتة كان يعتمد علف المصدر الرامي له في الحصول علف المعلو

وهلا أي ا يت ق % 15أن االحازات ايع مية للح ومات والم تمرات الصح ية الرامية للدول جازت في المرتبة ا ولف بمسبة 

االحازتتات ايع ميتتة متتن أأتتحا  العيمتتة اعتمتتدوا علتتف معلومتتات م متتن %( 16)والتتلي ي كتتد متتا  ستتبته ( 2)متت  الجتتدول رلتتم 

وموال  التواأ  االجتمتاعي بالمرتبتة الثالثتة بمستبة %( 27)والم تمرات الصحية، فيما جاز المرتبة الثا ية و ارة الصحة بمسبة 

وأايرا القموات ايع مية التقليدية في المرتبتة ا ايترة %( 8)والمتحدة الرامي لو ارة الداالية بالمرتبة الرابعة بمسبة %( 1)

 .وهلا أمر زبيعي لعدم اهتمام أفرا  المجتم  بمتابعة هلج القموات%( 6)سبة بم

 المواقع اإللكترونية المفضلة لك كمصدر للمعرفة خالل األزمة:(15)جدول

 

 

من أفرا  العيمة ال يأالون معلومات م من الموال  ايل ترو ية المعروفة لقماعت م بأ  ا %( 81)أن ( 11)الجدول رلم  ي ح  من

ال تمث  مصدرا راميا للمعلومات ا ل ا  مة في ف  تمبي ات الج ات الرامية في ااتقاز المعلومات الصحيحة من ج ات ا 

اعتمدوا %( 4)من العيمة اعتمدوا علف توتير كمصدر للمعرفة والمعلومات و  %(1)الرامية المعتمدة في الدولة، بيمما 

 %(.1)ال يسبوم وأايرا برق ايمارات وايمارات اليوم بالتساوي بمسبة 

 الصحف اليومية الورقية التي تقرأها خالل األزمة: (16)جدول

 المسبة العد  الصحو اليومية

 %14 122 ال أتاب 

 %3 21 العربيةالصحو ايماراتية 

 %1 15 ايمارات اليوم

 %1 15 البيان

 %1 15 الخلي 

 %155 181 المجمو 

 

تلعب الصحو  ورا أااايا في تد ي  وعي الجم ور وتعبئته وتح ي ج وكللي في أماعة القرار السيااي وتوجيه السيااات 

العامة للمجتم  وفي تد ي  أجمدة اهتمام القراز وأياغة هلج ا جمدة وتأزير الق ايا التي ت رح ا وتسول ا للجم ور وأ ه بماز 

 المسبة العد  الوام

 %81 644 ال أتاب 

 %1 34 توتير

 %4 31 ال يسبوم

 %1 15 برق ايمارات

 %1 15 ايمارات اليوم
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مص لحات وا زر المرجعية وال  رية التي تتبماها الصحافة تتحد  الف حد كبير الصورة علف الصور واالزارات والم اهيم وال

 (.2512عمران، )العامة للق ايا وا حداة التي تتماول ا وكي ية التعازي مع ا وتحديد مسببات ا 

ة الورلية حي  أفا  ع وس أفرا  المجتم  عن متابعة أابار ا  مة من ا ل الصحو اليومي( 16)وي ح  من الجدول رلم 

من العيمة بأ  م ال يتابعون هلج الصحو و لي بسبب اعتما هم علف ااتقاز معلومات م من المصا ر الرامية عبر %( 14)

من أفرا  %( 3)القموات الرامية وموال  التواأ  االجتماعي الرامية أي ا، والم ح  أي ا أ ه علف المستوز العربي أن 

احتلوا بالتساوي ( الخلي ، البيان، ايمارات اليوم)حو المحلية وكلا الحال بالمسبة للصحو ايماراتية العيمة يعتمدون علف الص

 %(.1)ما  ستبه 

 لمعرفة األخبار حول مستجدات كورونا البرنامج اإلذاعي الذي تتابعه باستمرار خالل األزمة: (17)جدول

 المسبة العد  البر ام  اال اعي

 %15 881 ال أتاب 

 %7 73 أارز

 %2 16 ا ابار

 %1 14 ايحازة ايع مية

 %155 188 المجمو 
 

ف تتي تستاعد علتف ت تتون اتجاهتات الترأي العتام فتتي شتتف الميتا ين السيااتتية االتصتال الجمتاهيري تعتبتر اي اعتة متن أهتتم واتائ  

المجتمت  علتف ااتت س مستتوز مقافت تا ومتن واالجتماعية والثقافية وااللتصا ية، بايضافة الف لدرت ا علف مخازبتة جميت  فئتات 

جااتم ميتر ا، )أهتم ايجابيات تا تمتو  برامج تا ولتدرت ا علتف مخازبتة الجمتاهير حتتف البست از متم م لتدرت ا علتف تخ تي الحتدو  

2556.) 

اعيتة ات ل من العيمة لم تستمت  التف البترام  اال %( 15)أن ( 17)وبالرغم من اييجابيات التي  كرت، ي ح  من الجدول رلم 

أ مة كورو ا بسبب الجلوو في المم ل ا ل ا  مة علما بأن أكثتر متتابعي اي اعتات ي تون فتترة الصتباح أممتاز تتوج  م للعمت  

وفترة اللروة ا ل العو ة من العم  وهلا ا مران لم يتوفرا ا ل فترة ا  مة ولد ي تون هتلا أحتد أاتبا  عتدم المتابعتة، وتتأتي 

مث  بع  البرام  الصحية واالجتماعيتة التتي كا تل تبت  ات ل %( 7)عية ا ارز في المرتبة الثا ية بمسبة بع  البرام  اي ا

 %(.1)وايحازة ايع مية بمسبة %( 2)ا  مة مم  درات ا ابار بمسبة 
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 القنوات التلفزيونية المتابعة من المبحوثين خالل األزمة: (18)جدول

 المسبة العد  القموات التل  يو ية

 %17 185  بي ل ع م وأبوفبي لإلع م

 %1 13 العربية

 %12 111 ال اتاب 

MBC 32 3% 

 %23 244 أارز

 %155 1565 المجمو 
 

يعتبر التل  يون من أهم الواائ  السم  بصرية  درا لألف ار والمعلومات لما يتميت  بته متن  ور فتي تدت ي  مقافتة المجتمت  ويعتد 

أولات ال راغ عمد الماو، بايضافة الف ااتتخدامه كخل يتة مواتيقية وحركيتة مصتاحبة يعتبرهتا ال تر  تقميتة من أهم واائ  ل از 

وتدتتجيعية لتمدتتيا العمليتتة اي تاجيتتة، كمتتا يعتبتتر التل  يتتون واتتيلة مقتتروزة متتن اتت ل لمتتوات المعلومتتات ومتتا تمدتترج متتن أابتتار 

 (.1114لبيب، )متموعة ت  ي كافة المجاالت 

في االاتبيان واللي يقي  القموات التل  يو ية التي تتابع ا أفرا  المجتم  ات ل ا  متة ( 38)رلم ( 18)الجدول رلم وي ح  من 

كتا وا يتتابعون بعت  % 17كتا وا ال يتتابعون القمتوات التل  يو يتة ات ل ا  متة بيممتا % 12وي ح  من اجابتات المبحتومين أن 

وأايترا  MBCكتا وا يتتابعون % 3كا وا يتتابعون العربيتة و % 1م و بي لإلع م و القموات الرامية في ك  من أبوفبي لإلع 

 .من المبحومين علف مستوز الوزن العربي كا وا يتابعون لموات أارز متموعة% 23

 

 البرامج التلفزيونية المشاهدة باستمرار خالل األزمة: (11)جدول

 المسبة العد  البرام  التل  يو ية

 %71 895 ال أشاهد

 %11 180 أارز

 %1 11 ايحازة ايع مية

 %1 11 ا ابار

 %155 1225 المجمو 
 

كتا وا %( 1)متن أفترا  العيمتة ال يدتاهدون البترام  التل  يو يتة ات ل ا  متة بيممتا %( 71)أن ( 11)يت  حت  متن الجتدول رلتم 

المعلومتات وا ابتار المتعلقتة بمستتجدات أ متة كورو تا و حريصين علف متابعة ايحازات ايع مية لح ومات م للحصول علتف 

كتا وا يحرأتون علتف متابعتتة ا ابتار بدت   حصتري ب تتدس الحصتول علتف المعلومتات الراتتمية متن مصتدرها وأايتترا %( 1)

 .كا وا يتابعون برام  أارز% 11
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عبتر موالت  التواأت  االجتمتاعي ات ل  من االاتتبا ة التلي يقتي  أ توا  الدتائعات التتي ا تدترت( 15)وي ح  من الس ال رلم 

ومن تحلي  اجابات المبحومين تبين أن همام أ واعا مختل ة من الدتائعات ا تدترت ات ل هتلج ا  متة يوضتح ا  11جائحة كوفيد 

 :الجدول التالي

 أمثلة  و  الدائعة م

 ايااية 1
  ظرية الم امرة

 ال يروو ا ح بيولوجي

 مالية 2
 ا   الرواتب -

 مديو يات ولروض الموازمين ااقاز -

 أحية 3

  وال كورو ا م  فترة الصيو -

 ال فائدة من ال مامات -

 وجو  لقاح فعال لل يروو -

  يا ة عد  الوفيات عن االرلام المعلمة -

 فعالية ا  وية الدعبية في ع ج فيروو كورو ا -

 تعليمية 4
  جاح ال    تلقائيا

 و الدولةتخصيص ما ة عن ال ورو ا في مدار

 اات از السل  من ممافل البي  التصا ية 1

  يمية 6

 فت  المساجد -

  در ال ائ ية في التعام  م  مرضف كورو ا -

 ال از فري ة الح  ل لا العام -

 أممية 7

 أش ر لا مة 3اع ن حالة ال وارئ في الب   ا ل  -

 اغ ق الجمعيات التعاو ية -

 الراو و ايو بي ت قد السي رة علف اوق  -

 بيئية 8
 ا تدار ال يروو عن زريق ال واز -

 كورو ا غا  اام -

 

 

 نتائج الدراسة

مم تا، واتاهمل فتي %( 12)متن أفترا  المجتمت ، وبثقتة %( 61)حظيل االحازات ايع مية والم تمرات الصح ية بمتابعتة . 1

 %(.12)ت ويدهم بالمعلومات الصحيحة بمسبة 

وموفقتا وملمتا بالمعلومتات %( 15)أ متة كورو تا كتان مقمعتا ومم قيتا ات ل الظ تور ايع متي بمستبة المتحدة الرامي في . 2

 %(.11)وكان يمتلي م ارات الخ ا  ايع مي بمسبة %( 13)وأا لا وعارفا فيما يقول بمسبة %( 13)والحقائق بمسبة 

 .واتج ل الف التعام  م  الصحو ايل ترو يةمن العيمة امتمعل عن شراز الصحو الورلية %( 44)أوضحل الدرااة أن . 3

اتاهمل فتي  دتر الدتائعات ات ل أ متة كورو تا بستبب االتصتال الجمتاهيري من العيمتة علتف أن بعت  واتائ  %( 48)أكد . 4

 .حاجة الجم ور الف معرفة ا ابار والمعلومات الصحيحة حول ما يدور حول م
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العيمتتة يتتتابعون أابتتار كورو تتا بااتتتمرار ومتابعتتة القمتتوات التل  يو يتتة متتن %( 48)الجلتتوو فتتي البيتتل اتت ل ا  متتة جعتت  . 1

 .باهتمام

متن المبحتومين كتان هم تم متابعتة ا ابتار المتعلقتة بج تو  الدولتة فتي م افحتة ال يتروو و %( 65)توألل الدرااتة التف أن . 6

رص علتتف متابعتتة ج تتو  و ارة كا تتل تحتت%( 2)متابعتتة ج تتو  و ارة الصتتحة وبعتتدها و ارة التربيتتة والتعلتتيم و%( 25)

 .االلتصا  وهلا يدل علف مقة أفرا  المجتم  بدور الدولة في تأمين وتوفير المخ ون ال لائي

لدز أفرا  المجتم  الاتقاز معلومات م وأابارهم حول ا  مة بسبب ايجابيات %( 23)احت  الوات  أ  المرتبة ا ولف بمسبة . 7

والمرتبتة الثالثتة %( 22)التواأت  االجتمتاعي، متم احتت  ال يستبوم المرتبتة الثا يتة بمستبة هلج الوايلة عن غيرها من موال  

 %(.21)بالتساوي بين تويتر وا ست رام بمسبة 

_ البيل هو اللي  فع م للجلوو في المم ل ا ل ا  مة، مم ملت متون _ في _ من أفرا  العيمة أن الوام اليلي %( 12)أكد . 8

 %(.1)هم في المرتبة الثالثة بمسبة _ تدي  _ و ال%( 27)الثا ية بمسبة  في المرتبة_ يا وزن 

باعتبارهم اتا التدفا  ا ول متم االع ميتون بمستبة %( 67)بمسبة االتصال الجماهيري ا زباز ااتحو وا علف اهتمام واائ  . 1

 %(.1)ورجال ا من في المرتبة الثالثة بمسبة %( 16)

بأعتتدا  %( 6)بأعتتدا  المتعتتافين و %( 26)لمتابعتتة ا ابتتار المتعلقتتة بأعتتدا  المصتتابين و  متتن المبحتتومين%( 68)حتترص . 15

المتوفين، وهلا ي سر من الماحية الم سية تخوس الماو من ا تدار الوبتاز متن جا تب ومتن جا تب آاتر حرأت م علتف معرفتة 

 .ج و  الدولة في تقلي   سبة ايأابات وم افحة الوباز

فتي الت  يتة االتصتال الجمتاهيري متن اهتمتام واتائ  %( 83)ة وكوار ها ال بية المرتبة ا ولف بمسبة احتلل و ارة الصح. 11

وو ارة التربيتتة والتعلتتيم مالثتتا بالتستتاوي متت  الم استتات %( 1)ايع ميتتة اتت ل ا  متتة متتم ا ج تت ة ا مميتتة ما يتتا بمستتبة 

 %(.2)الت وعية بمسبة 

يتتة والمتت تمرات الصتتح ية اتت ل ا  متتة كا تتل المصتتدر ا ول للمعلومتتات لتتدز أفتترا  بيمتتل الدرااتتة أن ايحازتتات ايع م. 12

وأايتترا %( 1)وموالتت  التواأتت  االجتمتتاعي مالثتتا بمستتبة %( 27)متتم و ارة الصتتحة ما يتتا بمستتبة %( 15)المجتمتت  بمستتبة 

 %(.6)القموات ايع مية واال اعية التقليدية بمسبة 
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ال يتتتابعون الموالتت  ايل ترو يتتة كمصتتدر للمعلومتتات حتتول ا  متتة باعتبارهتتا ال تمثتت  كتتا وا  الجم تتورمتتن %( 81)لتتوح  . 13

 .مصدرا راميا للمعلومات

علتف %( 14)كما بيمل الدرااة ع وس أفرا  المجتم  عن متابعة أابار ا  مة عن زريق الصحو اليومية الورلية بمستبة . 14

الخلتتي ، البيتتان، ايمتتارات )تابعتتة الصتتحو اليوميتتة ايماراتيتتة مستتتوز التتوزن العربتتي وعلتتف المستتتوز االمتتاراتي جتتازت م

 %(.1)بالتساوي بمسبة ( اليوم

فتي ت توين  االتصتال الجمتاهيريا ل ا  مة لم تحظف البرام  اال اعية بالمتابعة بالرغم من اي اعتة هتي متن أهتم واتائ  . 11

 .هلا ا مر مم قي بسبب جلول الماو في مما ل مو%( 11)اتجاهات الرأي العام اال أ  ا كا ل مصدر الع وس بمسبة 

متتن المتابعتتة اتت ل ا  متتة وااأتتة القمتتوات الراتتمية للتتدول متتن اتت ل بحتت  %( 11)فتي المقابتت  حظتتي التل  يتتون بمستتبة . 16

 االحازات ايع مية والم تمرات الصحية التي كا ل تب  ا ابار والمعلومات والمستجدات الحديثة حول ج تو  الدولتة فتي

 .11م افحة فيروو كوفيد

 توصيات الدراسة

 :ومن ا ل المتائ  يخرج الباح  بمجموعة من التوأيات التالية

تع ي  الثقة في الح ومة والقيا ة في  ورها الواض  في زمأ ة الجم ور بقوة وااتعدا  وام ا يات الدولة في اجتيتا  مثت  هتلج . 1

 .ا  مات

الصتتتحيحة عمتتتد ا  متتتات متتتن مصتتتا ر الح ومتتتة الراتتتمية كايحازتتتات ايع ميتتتة  ضتتترورة ااتتتتقاز المعلومتتتات وا ابتتتار. 2

 .والم تمرات الصح ية ال من مداهير موال  التواأ  االجتماعي

بتدال ( موالت  التواأت  االجتمتاعي)يجب علف م اسات الدولة المختل ة التواأ  م  أفرا  المجتم  من ا ل ايع م الجديتد . 3

 .من ايع م التقليدي

أهمية توعية أفرا  المجتم  بخ ورة الدائعات والقوا ين الخاأة بتجريم ا حتف ال تمتدر هلج الدائعات في المجتم  وااأتة . 4

 .ا ل ا  مات
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ABSTRACT 

The process of combating rumors through specialized pages in of social media, including 

what is published on The Tech for  Peace page of Facebook, is one of the important operations in 

the leading pages that address rumors and false news as one of the major problems facing media 

work in our world today, as it aims To strengthen civil peace by highlighting the standards of 

accuracy and fairness in the process of transmitting news in an ethical manner, and addressing 

everything that is harmful to the reputation and performance of individuals, groups, institutions 

or countries according to the goals planned by the promoters of rumors and false news. 

The problem of this study is summarized in a main question: What is the role of the specialized 

pages of Facebook in strengthening civil peace in Iraq? 

In this research, the two researchers followed the survey method; In order to analyze the contents 

of the rumors that were verified before the (Tech for Peace) page, in order to know the role that 

the specialized pages play in achieving civil peace. 

As for the research results, the researchers reached several results, the most important of which 

are: 

1. The results of the analytical study proved that (security rumors) ranked first, as most of the 

rumors circulating in the Iraqi street during 2019 focused on the issue of murder, abuse and 

arrests that the social protest movement in Iraq was subjected to, especially after 10/1/2019 

through Its greatest component is the youth, who protested against all the service, political, social 

and other conditions that came as a result of the worsening of the poor relationship between the 

authority and the public. 

2. The results of the analytical study showed that the types of journalistic arts used in rumor 

publications related to news of Iraqi affairs, which were verified by the Tech for Peace page 

(categories of how it was said) during the research period were (261) digital images, and a 

percentage of (60.277%) out of the total number, while the total number of press releases used in 

rumors reached (172) news, with a percentage of (39.723%) of the total number. 

3. The results of the analytical study showed that the verification of the credibility of the digital 

image on The Tech for Peace page and related to rumors during the mentioned research period, 

which numbered (261) digital images, fixed and moving, was by (181) images out of context 

(temporal and spatial) and a percentage amounted to (69.348%) and (73) fabricated images, with 

a percentage of (27.969%), and (7) images with the aim of misleading, with a percentage of 

(2.681%). 
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 الملخص

تعد عملية مكافحة الشائعات عبر الصفحات المتخصصة في مواقع التواصل االجتماعي ومنها ما ينشر في صفحة 

من العمليات المهمة في الصفحات الرائدة التي تتصدى إلى الشائعات واألخبار الكاذبة التقنية من أجل السالم لموقع فيس بوك 

كواحدة من اإلشكاليات الكبيرة التي تواجه العمل اإلعالمي في عالمنا اليوم، إذ إنها ترمي إلى تدعيم السلم األهلي من خالل 

، والتصدي لكل ما هو ضار في السمعة واألداء ألفراد أو إبراز معايير الدقة واإلنصاف لعملية نقل األخبار بطريقة أخالقية

 .جماعات أو مؤسسات أو دول بحسب األهداف التي يخطط لها مروجو الشائعات واألخبار الكاذبة

ما دور الصفحات المتخصصة لموقع فيس بوك في تدعيم السلم األهلي في : وتتلخص مشكلة هذه الدراسة في تساؤل رئيس

 العراق؟

التقنية من )الباحثان في هذا البحث المنهج المسحي؛ وذلك لتحليل مضامين الشائعات التي تم التحقق منها قبل صفحة وقد اتبع 

 .بهدف معرفة الدور الذي تلعبه الصفحات المتخصصة لتحقيق السلم األهلي( أجل السالم

 :أما فيما يتعلق بنتائج البحث، فقد توصل الباحثان إلى نتائج عدة أهمها

إذ إن أغلتتب الشتتائعات المتداولتتة فتتي جتتاءت بالمرتبتتة األولتتى، ( الشتتائعات األمنيتتة)اثبتتتن نتتتائج الدراستتة التحليليتتة أن  .1

كانن تركز على موضوع القتتل والتنكيتل واالعتقتاالت التتي تعرضتن لهتا الحركتة االجتماعيتة  2112الشارع العراقي خالل عام 

من خالل مكونها الشبابي األعظم الذي خرج محتجاً على كتل األوضتاع الخدميتة  1/11/2112االحتجاجية في العراق السيما بعد 

 .منها والسياسية واالجتماعية وغيرها من األوضاع التي جاءت نتيجة لتفاقم سوء العالقة بين السلطة والجمهور

المتعلقتة بخخبتار الشتخن أوضحن نتائج الدراسة التحليلية أن أنواع الفنتون الصتحفية المستتعملة فتي منشتورات الشتائعات  .2

( 261)ختالل متدة البحتث كانتن بواقتع ( فئتات كيتق قيتل)العراقي والتي تم التحقتق منهتا متن قبتل صتفحة التقنيتة متن أجتل الستالم 

متن إجمتالي العتدد الكلتي، فيمتا بلتد العتدد الكلتي للخبتر الصتحفي المستتعمل فتي %( 61.277)صورة رقميتة وبنستبة مئويتة بل تن 

" متتن إجمتتالي العتتدد الكلتتي، ويمكتتن تفستتير ذلتتك انطالقتتاً متتن كتتون %( 32.723) بتتراً وبنستتبة مئويتتة بل تتن خ( 172)الشتتائعات 

 ".الصورة تكسر جمود النص وتمنح القصص الصحفية مصداقية وموضوعية

ة أوضحن نتائج الدراسة التحليلية أن التحقق من مصداقية الصورة الرقمية في صفحة التقنية من أجل السالم والمتعلق .3

صورة خارج ( 181)صورة رقمية ثابتة ومتحركة كان بواقع ( 261)بالشائعات خالل مدة البحث المذكورة، والبالد عددها 

( 7)و% ( 27.262) صورة مفبركة وبنسبة مئوية بل ن ( 73)و%( 62.348) وبنسبة مئوية بل ن ( الزماني والمكاني)السياق 

 %(.2.681)صور بهدف التضليل وبنسبة مئوية بل ن 
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 مقدمة

أضحن مواقع التواصل االجتماعي بخنواعها المختلفة وتطبيقاتها المتعددة من أبرز أدوات صناعة المحتوى اإلعالمتي،  

ويتختي موقتع الفيستبوك فتي مقدمتة تلتك المواقتع التتي . ومن أكثر مجاالتها خصوبة للقيام بعمليتات التتخثير فتي تتدعيم الستلم األهلتي

إنشاء صفحات مجانية ومتاحة للجميع، وهذا األمر انعكس علتى إمكانيتة إنشتاء صتفحات ذات مضتامين متخصصتة توفر إمكانية 

إذ وفرت هذه الصفحات المتخصصة بيئة اتصالية مضتادة لمحترفتي صتناعة الشتائعات التذين . مثل صفحة التقنية من أجل السالم

صور ومقاطع الفيديو وخدمات الوثائق الخاصة لتزويتر وثتائق يعملون على تقويض السلم األهلي من خالل تزوير النصوص وال

رسمية لمسؤولين حكوميين وسياسيين ومواد إعالمية باستم مؤسستات إعالميتة مرموقتة، فضتالً عتن تزويتر مراء علميتة وفكريتة 

 .ونسبتها إلى علماء ومفكرين ومتخصصين مفترى عليهم

ل الب بصي تها األولية بحكم عمليتة التمريتر الستريعة والتتي تعبتر عتن إن الشائعة الرقمية في بيئة اإلنترنن تحتفظ في ا 

سلوك تواصلي يهدف إلى المشاركة في تلقي رسالة تواصلية تحظى باهتمام مستتخدمي مواقتع التواصتل االجتمتاعي، فضتال عتن 

ل التواصتتلية األصتتلية اعتبتتار عمليتتة التمريتتر متتن الستتلوكيات التعويضتتية بستتبب عجتتز المتتتخثرين بالشتتائعة عتتن ترميتتز الرستتائ

وإنتاجها، وتتبع ما فاتهم من مداخالت، وقد يتكرر تمرير الشائعة من قبل أشخاص مخرين، األمر الذي يوحي بمصتداقية الشتائعة 

 .إلى أن يتم تكذيبها الحقاً 

ة وتبرز أهمية وجود الصفحات المتخصصة في مواقع التواصل االجتماعي من كونها صفحات مدعومة بخبترات مهنيت 

وتقنيتة للقتتائمين عليهتتا متتن التتذين يمتلكتون ناصتتية تكنولوجيتتا المعلومتتات لمعرفتتة متتدى التالعتب متتن قبتتل محترفتتي الشتتائعات فتتي 

معالجة النصوص والصور وتحرير الصوت والفديو، وكشق التزوير في بعض الحقائق الفعليتة التتي اعتمتدت عليهتا الشتائعة أو 

ويتحدد عمل الصفحات المتخصصة في موقع فتيس بتوك ومنهتا صتفحة التقنيتة متن أجتل . التي ال أساس لها في الوقائع واألحداث

ن أغلتتب مروجتتي الشتتائعات أالستتالم فتتي كشتتق المحتتتوى الملفتتق التتذي يتستتم بخنتته غيتتر صتتحيح ويهتتدف إلتتى الختتداع واألذى، إذ 

والمنطقتتي قتتادر علتتى كشتتق غمتتو  يتجهتتون نحتتو االستتتماالت العاطفيتتة مبتعتتدين عتتن االستتتماالت العقليتتة ألن التفكيتتر العقلتتي 

الشائعة وجعلهتا عديمتة األهميتة والتتخثير، لكتنهم يستت لون أهميتة الموضتوع التذي تتدور حولته األخبتار وانحستار المعلومتات فيته 

 .  وعدم الوضوح المعرفي

توظيفهتا متن وتبرز أهمية وجود صفحة التقنية من أجل السالم في موقع فيس بوك في هذا البحث من كونها صتفحة تتم  

والفتتن والنعترات الطائفيتة أو الحزبيتة أو العشتائرية  والحقتد والحستد والكراهيتة أجل التصدي للشائعات التي تنشر الخوف والقلق
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مستت لة متواطن  بين أفراد الشعب العراقي بهدف نشر االضطرابات الداخلية وتخليب مشاعر الفئات بعضتها ضتد التبعض ا،ختر،

    . للنيل من تحقيق السلم األهلي في المجتمع العراقي االنقسامات الممكنة بينهم،الضعق في المتلقين أو 

 اإلطار المنهجي للبحث: المبحث األول

 :مشكلة البحث: أوال  

تتمثل المشكلة في البحوث اإلعالمية في موقق يعتريته الشتك أو قضتية اختلفتن فيهتا وجهتات النظتر، أو مفهتوم يحتتاج 

العلميتتة للوقتتوف علتى مقتتدماتها ودراستتة الحقتتائق والمعلومتتات التتي تستتاهم فتتي إزالتتة الشتتك وال متتو  أو إلتى البحتتث والدراستتة 

التساؤل التي يحيط بالقضية أو الموقق ومن ثم الوصول إلى تفسيرات علمية تضع موضتوع الدراستة فتي اإلطتار الستليم
(1)

وتتم  .

ذي تلعبته الصتفحات المتخصصتة فتي موقتع فتيس بتوك فتي البحثيتة فتي وجتود غمتو  يكتنتق موضتوع التدور الت تحديد المشكلة

مكافحة الشائعات التتي تعتد مشتكلة ترويجهتا متن المشتكالت التتي تواجته أفتراد المجتمتع العراقتي الستيما إنته يتعلتق بتخهم المواقتع 

عراقيتاً ( الرابتع)المستخدمة عالمياً لوجود مليارين من المستخدمين لموقتع فتيس بتوك وألن هتذا الموقتع يعتد 
(1) 

وتتمثتل المشتكلة . 

 : في هذا البحث من خالل التساؤل الرئيسالبحثية 

 في تدعيم السلم األهلي في العراق؟قع فيس بوك ما دور الصفحات المتخصصة لمو

 :ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس تساؤالت فرعية عدة هي

 منها قبل صفحة التقنية من أجل السالم؟ما أنواع الشائعات المتعلقة بخخبار الشخن العراقي والتي تم التحقق . 1

ما أنواع الفنون الصحفية المستعملة فتي منشتورات الشتائعات المتعلقتة بخخبتار الشتخن العراقتي والتتي تتم التحقتق منهتا متن قبتل . 2

 صفحة التقنية من أجل السالم؟

 .2112ام ما أنواع الصور الصحفية التي تم رصدها في صفحة التقنية من أجل السالم خالل ع. 4

                                                             
 .62، ص 2111، القاهرة، عالم الكتب، 1البحث العلمي في الدراسات االعالمية، ط : محمد عبد الحميد . د (1)

:  المواقع االكثر استخداماً من الجمهور العراقي ، على الرابط االتي : موقع اليكسا االلكتروني( 1)

http://www.alexa.com/topsites/countries/IQ ( 2/1/2121: تاريخ الزيارة .) 

http://www.alexa.com/topsites/countries/IQ
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 :أهمية البحث: ثانيا  

يكتسب هذا البحث أهميته من الموضوع الذي يتناوله وهو الشائعات التي تمثل العقبة الكبيرة في زعزعة السلم األهلتي 

تبرز أهمية هذا البحث كونه يسعى إلى تحديتد التدور التذي تقتوم بته الصتفحات المتخصصتة كذلك . في المجتمعات التي تنتشر بها

التواصل االجتماعي في تدعيم السلم األهلي وبالتحديد دور صفحة التقنية من أجل السالم على موقع فيسبوك في تدعيم  في مواقع

 .من خالل التحقق من الشائعات المتداولة في المجتمع 2112السلم األهلي في العراق خالل عام 

 أهداف البحث: ثالثا  

 :يسعى هذا البحث تحقيق األهداف ا،تية

 .رفة أنواع الشائعات المتعلقة بخخبار الشخن العراقي والتي تم التحقق منها قبل صفحة التقنية من أجل السالممع.  1

معرفة أنواع الفنون الصحفية المستعملة في منشورات الشائعات المتعلقة بخخبار الشخن العراقي والتي تّم التحقق منها متن قبتل . 2

 .صفحة التقنية من أجل السالم

 : مجتمع البحث :رابعا  

يتمثل مجتمع هذا البحث بمجموعة الشائعات المتعلقة بالشخن العراقي والتي تّم التحقق منهتا متن قبتل صتفحة التقنيتة متن 

 .2112شائعة تّم نشرها في الصفحة المذكورة خالل عام ( 433)أجل السالم، والبالد عددها 

 : مجاالت البحث: خامسا  

 :ثالثة أقسام هي ويمكن تقسيم مجاالت البحث إلى

ويمثل الشائعات المتعلقة بالشخن العراقي والتي تّم التحقق منها من قبل صفحة التقنية من أجل السالم خالل  :المجال المكاني .1

 .مدة البحث

وانتهتتاًء بتت   1/1/2112ويمثتتل المتتدة الزمنيتتة التتتي ي طيهتتا مجتمتتع البحتتث البال تتة ستتنة واحتتدة ابتتتداًء متتن  :المجااال الاماااني .2

، وقد تم اختيار هذه المدة لمعرفة دور صتفحة التقنيتة متن أجتل الستالم فتي تحقيتق الستلم األهلتي بتالعراق متن 31/12/2112

 . خالل التحقق من الشائعات التي تم تداولها خالل مدة البحث
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صتفحة )ويمثل المجال الموضتوعي لهتذا البحتث التدور التذي تلعبته الصتفحات المتخصصتة وبالتحديتد  :المجال الموضوعي .3

في تحقيق السلم األهلي في العراق، من خالل التحقق من الشائعات المتداولة في المجتمتع ختالل متدة ( التقنية من أجل السالم

 .البحث المذكورة

 :تهمنهج البحث وأدوا: سابعا  

منهج بحثي يهدف إلى مسح الظاهرة موضوع "اتبع الباحثان في هذا البحث المنهج المسحي كونه  :منهج البحث .1

الدراسة، لتحديدها، والوقوف على واقعها بصورة موضوعية، تمكن الباحث من استنتاج علمي ألسبابها؛
(1)

وذلك  

بهدف معرفة الدور الذي تلعبه ( التقنية من أجل السالم)لتحليل مضامين الشائعات التي تم التحقق منها قبل صفحة 

 .الصفحات المتخصصة لتحقيق السلم األهلي

 أداة تحليل: استعمل الباحثان أداة من أدوات جمع البيانات والمعلومات في البحث العلمي وهي :أدوات البحث .2

 .المضمون

 :دراسات سابقة: ثامنا  

أجرى الباحثان مسحاً ألهم االدبيات العلمية فتي مجتال مواقتع التواصتل االجتمتاعي والدراستات التتي تناولتن الشتائعات 

 : كما يختيالتي تزعزع السلم األهلي و

 دراسة شيماء جاد .1
(2)

 

هدفن هذه الدراسة توضيح تناول الصحافة المصرية للشائعات السياسية من خالل دراسة تحليلية لجريدتي اإلهرام 

وتقوم هذه الدراسة على تحليل اتجاهات المعالجة الصحفية للشائعات السياسية والوصول إلى رصد فاعلية . والمصري اليوم

ل المشكلة من جهة والكشق عن طبيعة التوجهات الصحفية في المعالجة األداء االتصالي للصحق المصرية وتقويمها في تناو

م بصورة واضحة والتي تبثها وسائل 2111الصحفية لها من جهة أخرى السيما في انتشار الشائعات بعد إحداث ثورة يناير 

 . اإلعالم المختلفة عن طريق ما تحصل عليه من معلومات من مصادر غير موثوق بها

                                                             
 .81، ص2112، دار اسامة للنشر والتوزيع، 2منهجية البحث العلمي، عمان، ط: د سعد سلمان المشهداني.أ (1)
غير )دراسة تحليلية لجريدتي االهرام والمصري اليوم، رسالة ماجستير  –حافة المصرية للشائعات السياسية تناول الص: شيماء فرج علي جاد (2)

 .2113قدمن الى جامعة اإلسكندرية، كلية ا،داب، قسم االجتماع عام ( منشورة
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لدراسة الشائعات السياسية وأساليب مواجهتها عن طريق اإلعالم التضليلي ودوره في ترويج الشائعات كما وتناولن ا

 :وقد توصلن الدراسة إلى نتائج من بين أهمها ما يختي. واستخدامها في األحداث السياسية وانتشارها في المجال السياسي

 .فة في نشر األخبار الصحيحةالتشديد على إظهار المسؤولية االجتماعية واألخالقية للصحا .أ

 .معرفة أهم أساليب خلق الشائعات السياسية خاصة في أوقات الحروب واألزمات .ب

التعرف على المصادر التي تعتمدها صحق العينة في نشر األخبار مع معرفة أهم القوالب الصحفية األكثر استخداماً  .ت

 .فيها في تناول الشائعات السياسية

دراسة علي رحيم.2
(1)

 
 

تتناول هذه الدراسة موضوع توظيق الشائعات في نشرات األخبار التلفزيونية الرئيسة في قناتي الت يير وال ربية 

م، 2114الفضائيتين في العراق السيما بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من محافظات الموصل واألنبار وصالح الدين عام 

ي النشرة اإلخبارية للقناتين أعاله وما مصدر األخبار التي يعتمدون عليها وما طبيعة الموضوعات التي تتناولها الشائعات ف

وكيق توظق هذه الشائعات الستمالة المتلقين، وترمي الدراسة التي استخدمن الجانب التحليلي إلى التقصي ومعرفة 

وألجل تحقيق . شرات الرئيسة لهاموضوعات الشائعات وكيفية توظيفها وأهم األشكال التي اعتمدتها القناتين لتوظيفها في الن

نشرة إخبارية تمثل القناتين في مدة زمنية شهدت أحداثاً ساخنة جداً في ( 166)أهداف البحث لجخ الباحث إلى تحليل ما مجموعه 

 :، وتوصلن الدراسة إلى العديد من االستنتاجات منها2114العراق من شهر حزيران إلى نهاية شهر أب 

ائعات في قناتي الت يير وال ربية وأن غالبيتها تتعلق بالموضوعات األمنية والعسكرية بسب توظيق الكثير من الش .أ

األهمية والتخثير الكبيرين لتلك الموضوعات للرأي العام المحلي والعالمي السيما الشائعات التي الزمن األزمات 

 .الداخلية والحروب

 .بارها إلى مصادر حقيقية أو معتمدةمجهولية المصادر اإلخبارية للقناتين أو عدم إسناد أخ .ب

 .االعتماد على المكالمات الهاتفية أو المرئية التي تسهم بإعطاء للشائعات فرصة أكبر لشّد انتباه المشاهدين .ت

 .استخدام معادل صوري غير مرتبط بمضمون الشائعات التي تبثها القناتين مما يدل على عدم دقة المعلومات واألخبار .ث

                                                             
قدمن الى جامعة ب داد كلية االعالم عام  ( منشورة غير)توظيق الشائعات في نشرات االخبار التلفزيونية، رسالة ماجستير : علي عبد الفتاح رحيم (1)

2111  . 
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مد شبيب دراسة جاسم مح.3
(1) 

 

تناولن هذه الدراسة تحليل الشائعات في مواقع التواصل االجتماعي ومدى انعكاسها وتخثيرها على جمهور محافظة ب داد تحديدا 

، وترمي الدراسة إلى معرفة أنواع الشائعات األكثر انتشارا في الفيس بوك (31/6/2116إلى  1/1/2116من )للمدة الزمنية 

انتشارها في هذا الموقع، فضالً عن رصد الفنون الصحفية التي استخدمن لترويج الشائعات، والكشق عن مدى وتحديد أسباب 

وقد استخدمن في هذه الدراسة مداتين هما تحليل مضمون الشائعات واستمارة . تخثير الشائعات في فيس بوك على الجمهور

 :تيةاستبيان ألراء الجمهور، وخرجن الدراسة باالستنتاجات ا،

 .2113تصدرت الشائعات السياسية قائمة الشائعات األكثر انتشاراً؛ نتيجة الواقع السياسي غير المستقر في العراق بعد العام . أ

إن التفاعلية التي يمارسها المبحوثون في موقع فيس بوك هي التعليقات على المنشورات ثم اإلعجاب ثانياً ثم النشر في . ب

 .الصفحات ثالثاً 

 .درت الصورة كخكثر الوسائط المتعددة استخداما بين مستخدمي الفيس بوك في نشر مضامين الشائعات أو التصدي لهاتص. ت

دراسة عبد المعا سيد .4
(2)

  

اعتماد الجمهور المصري على الشريط اإلخباري بالقنوات الفضائية )تتناول هذه الدراسة التي جاءت بعنوان 

، موضوع اعتماد الجمهور المصري على الشريط اإلخباري في القنوات (بانتشار الشائعات اإلخبارية العربية وعالقته 

وكان من أهم أهداف هذه الدراسة معرفة درجة اعتماد الجمهور المصري على . الفضائية العربية وعالقته بانتشار الشائعات

ج المسحي للشريط اإلخباري للقنوات الفضائية الشريط اإلخباري وعالقة ذلك في انتشار الشائعات عن طريق استخدام المنه

مساء ولمدة ثالثة أشهر، وقد حللن  11 – 6في المدة اإلخبارية المسائية من الساعة ( النيل لألخبار، الشرق، اون تي في )

ردة مف( 111)خبراً مع إنجاز استبانة ودراسة ميدانية على عينة عشوائية من الجمهور المصري عددها ( 2146)الدراسة 

 .سنة 11سنة إلى ما فوق  18موزعة بالتساوي على محافظتي القاهرة والمنيا من سن 

 :وتوصلن الدراسة إلى نتائج عدة منها

                                                             
جامعة , اطروحة دكتوراة , ( دراسة تحليلية لموقع الفيس بوك)الشائعات في مواقع التواصل االجتماعي وانعكاسها على الجمهور : جاسم محمد شبيب  (1)

 . 2117, العراق , قسم الصحافة , كلية االعالم , ب داد 
اعتماد الجمهور المصري على الشريط االخباري بالقنوات الفضائية اإلخبارية العربية وعالقته بانتشار الشائعات، : تولي عبد المعز سيدهشام م (2)

 .2116قسم االعالم التربوي، كلية التربية النوعية، جامعة المنيا، مصر ، ( غير منشورة)أطروحة دكتوراه 
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حصول قناة الشرق الفضائية على المرتبة األولى في متوسط تكرار العر  للشريط اإلخباري ثم تلتها قناة النيل ثم  .أ

 .خباري أكثر من مرة وباستخدام مصطلحات سلبية ذات داللة اجتماعيةقناة اون تي في، وكان التحديث للشريط اإل

 .مساهمة الشريط اإلخباري في انتشار الشائعات لدى الجمهور المصري  .ب

 . األخبار الكاذبة غيرت رأي الجمهور المصري نحو السلب  .ت

 :المفاهيم والمصطلحات الواردة في البحث: تاسعا  

وهي الصفحات التي بإمكان المستخدمين انشاؤها على  موقع فيس بوك  :الصفحات المتخصصة لموقع فيس بوك .1

facebook   والتي تركز على فرع من فروع التخصصات التي يهتم بها نوع من الجمهور لتؤدي وظيفة معينة، ومن

ت بينها صفحة التقنية من اجل السالم التي اعتمدت على متطوعين من منظمات المجتمع المدني للتصدي للشائعا

 .المتداولة الكترونياً 

أن يعيش اإلنسان حياته، ويمارس أعماله بحرية مسؤولة، وأن يحصل على متطلبات : "ويقصد به  :السلم االهلي  .2

."عيشه بيسر وسهولة، دون أن يخشى االعتداء على حقه أو ماله أو على أمنه الشخصي أو أمن أهله
(1)

  

 التواصل االجتماعي والسلم األهلي الصفحات المتخصصة على مواقع: المبحث الثاني

أتاحن مواقع التواصل اإلجتماعي للمستخدمين جميعاً إمكانية إنشاء صفحات عامة، مما دفع الكثيرين إلى إنشاء 

السياسية، األمنية، االجتماعية، االقتصادية، الفنية، البيئية، الصحية، التقنية )صفحات متخصصة مهتمة بقضايا الحياة 

 .والتي أسهم الكثير منها في نشر الوعي والتخثير بشكل إيجابي في المجتمع، (وغيرها...

وينطبق هذا األمر على مواقع التواصل المختلفة ويختي موقع الفيسبوك ضمن أبرز المواقع التي تتيح إمكانية إنشاء 

ة أو قناة وغيرها، كما ويتيح صفحات متخصصة مجانية للترويج لحزب معين أو فكر ما أو حتى للترويج لوسيلة إعالمية صحيف

بهدف الوصول إلى قاعدة جماهيرية اوسع facebook addsللمستخدم إمكانية الترويج لصفحته من خالل إعالنات الموقع 
(2)

.
 
 

إن هذه المساحة الواسعة من الحرية التي أتاحتها مواقع التواصل االجتماعي جعلن منها أرضاً خصبة لتبادل الشائعات 

معرضاً لمزاعم يمكن أن تنتج عنها تخثيرات  -تلميذا أو استاذاً او بائعاً  -اليوم أصبح الجميع سواء كان المضلة، فوالمعلومات 

سلبية مؤلمة، فنجد إنه لو ظهرت على شبكة اإلنترنن مزاعم عن سوء سلوك شخص ما، فسيعلم بها جميع أولئك الذين يفتشون 

                                                             
 .8، ص2113سلم األهلي والنزاع االهلي في سوريا، دمشق، مركز المجتمع المدني والديمقراطية في سوريا، عوامل ال(:مخرون)ناريمان عامر و (1)
 .312، ص2116، عمان، دار دجلة ناشرون وموزعون، 1سيكولوجية االعالم واالتصال، ط: محمود كاظم التميمي وميثم عبد الكاظم الساعدي. د.أ (2)
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عن االسم ذي الصلة، كما يمكن أن تطال تلك الشائعات المؤسسات أيضاً مثل أو مواقع التواصل االجتماعي  google))عبر 

وكالة االستخبارات األمريكية، الكنيسة الكاثوليكية، جنرال موتورز، وغيرها، ولكن ما يميز الشائعة الرقمية إنها تتمتع بفترة 

حاة طويلة جداً، ولذلك يصبح لها تخثير طويل االمد
(1)

.
 
 

معلومات وأخبار كاذبة وال أساس لها من الصحة، أو تتضمن جزءاً " الشائعة اإللكترونية بخنهاولذلك يمكن تعريق 

بسيطاً من الحقيقة، أو تسريبات من جهات معينة، أو صور مزيفة، أو فيديوهات مركبة، تتعلق باشخاص أو وقائع أو حوادث أو 

بمنافذها وتطبيقاتها ومواقعها المتعددة، وكذلك عبر مواقع  موضوعات معينة، يجري تداولها على نطاق واسع في بيئة اإلنترنن

التواصل االجتماعي أو مشاركتها ونشرها على نطاق واسع، إما بصورة متقصدة أو من أجل الظهور وإشباع حاجات ورغبات 

"نفسية لدى الفرد الذي يقوم بهذا الفعل، ومن دون التثبن من صحتها أو صدقيتها أو مصادرها الحقيقية
(2)

.
 
 

وأهم مايميز الشائعات اإللكترونية عن الشائعات التقليدية هي سرعة انتشارها ونقلها من شخص إلى مخر خالل ثوان 

أو دقائق معدودة، كما تمتاز بارتفاع عدد المتلقين واختراقها للحدود الج رافية واالجتماعية والسياسية، ففي الماضي كانن 

حسب أهميتها تتقل إلى المدن المجاورة أما الشائعات االلكترونية فهي تصل البعيد قبل  الشائعات تروج في مدينة معينة وعلى

القريب متخطية البحار والمحيطات
(3)

 ،
 

فضالً عن ذلك تمتاز بميل المستخدمين لتصديقها؛ نظراً الن مواقع التواصل االجتماعية 

تتخذ أشكال متعددة في التداول قد يكون عبر صورة أو  أصبحن مصادر لالخبار واسعة االنتشار واالستخدم فضالً عن كونها

فيديو أو تعليق مكتوب أو نكتة ساخرة وغيرها
(1)

.
 
 

 انعكاس الشائعات الرقمية على السلم األهلي

رفض كل أشكال القتل والقتال، أو الدعوة اليه أو "تسعى جميع المجتمعات إلى تحقيق السلم األهلي الذي يقصد به 

و تبريره، عبر نشر مقاالت، وخطابات ومؤتمرات تحر  على زعزعة العالقة بين المجموعات الدينية التحريض عليه، أ

والطائفية والقومية المشكلة لمجتمع محدد بمنطق العقيدة الدينية أو القومية أو الحزبية، النتاج حرب أهلية في المجتمع قد تقود 

                                                             
 .12،ص2111شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 2، بيروت، 1انطوان باسيل، ط: ترجمة في الشائعات،: سانستين. كاس ر (1)

الجمهورية اللبنانية، دار الكتاب الجامعي،  -، دولة االمارات العربية المتحدة1الحرب النفسية التقليدية والرقمية، ط: حسين علي ابراهيم الفالحي.د (2)

 .187،  ص2112

 .123 -121، ص2113، عمان، دار اسامة للنشر والتوزيع، 1الشائعات ودور وسائل االعالم ف عصر المعلومات، ط: هباس بن رجاء الحربي. د (3)

 .121، ص2118، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، 1الرأي العام في الواقع االفتراضي وقوة التعبئة االفتراضية، ط: محمد مصطفى رفعن. د (1)
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قيود وضوابط تمنع ممارسة هذا الحق بل تنزل أحكاماً وعقوبات بالذين  إلى تحريم حق التفكير واالتقاد والتعبير وذلك بفر 

"يتجرؤون على التفكير خارج ما هو سائد
(2 )

. 

ونجد أن الكثير من المؤسسات تدعو إلى تحقيق السالم والسلم األهلي، ومن أبرز األمثلة على ذلك شبكة ثقافة السالم  

ينب ي أن تقوم ثقافة السالم على احترام االخرين بصرف النظر : "ي تؤكد على أنهالتابعة لمجلس السالم الوطني البريطاني الت

عن العرق، والجندرة والدين والمقدرة وغيرها إضافة إلى الرغبة في فهم مراء ا،خرين، واإليمان بخنه يمكن لألفراد 

موعات المساهمة في تحقيق ت يير إيجابي والمجموعات المساهمة في تحقيق ت يير إيجابي، واإليمان بخنه يمكن لألفراد والمج

واحترام التعددية وقبول قيمة الذات الجوهرية، وااللتزام بالعدالة االجتماعية، واالنصاف والالعنق، واالهتمام بالبيئة، وااللتزام 

"بالمساواة
(3)

.
 
 

األوضاع السياسية أو االمنية أو سواء تلك التي تتناول  -أن خطورة الشائعات على اختالفها ومن هذا المنطلق نجد 

تكمن في التخثير السلبي على الناس من خالل زرع الحقد والكراهية وزرع عدم الثقة بينهم، فضالً  -االجتماعية أو االقتصادية

عن قدرتهم في إحداث االضطرابات وضرب استقرار البالد وبالتالي زعزعة األوضاع العامة، فهي من أهم الوسائل المؤدية 

ى الفتنة والوقيعة بين الناس وقد تكون سبباً في هدر الكثير من الدماء، فكانن الشائعات وال زالن سبباً في إشعال الحروب إل

وإبادة الجيوش، ومع التطور التقني الحاصل أصبحن اإلشاعة أكثر رواجاً وأبلد تخثيراً 
(1)

.
 
 

الخصوص تلك الشائعات التي تتعلق بخمن الناس  وللشائعات أثر كبير على السلم األهلي في المجتمعات وعلى وجه

ألنه يتركهم في دوامة القلق ويؤثر على مجرى حياتهم وخاصة الوضع االقتصادي واالجتماعي واألمني، وخاصة عندما يفتقد 

لمجتمعات، الناس إلى الوعي واإلدراك وثوابن االستقرار كاألمن والدين والقيم، وتعتبر اإلشاعة من أخطر األسلحة المدمرة ل

فهي عصب الحروب النفسية وسالحها للنيل من الروح المعنوية للشعوب
(2)

.
 

 

وتهدد الشائعات السلم األهلي كونها أحد الوسائل األساسية للتضليل اإلعالمي وبث المواد التحريضية والداعية لشق 

ستقرار من خالل أشكال عدة أبرزها نشر الصق بين فئات المجتمع المختلفة، كما تعمل الشائعات على خلق حالة من عدم اال

، بل ويعمل ناشري (الفوتوشوب)الصورة غير الحقيقية التي يتم تعديل بواسطة برامج وتطبيققات مختلفة أهمها برنامج 

                                                             
عراق ما بعد داعش انموذجاً، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية : الدولة الهئة وبناء السلم االهلي: ن علي االسدياياد العنبر وحسي. د.م.أ (2)

 .132، ص2118لسنة ( 31)العدد ( 1)والسياسية، ، المجلد 
 .213، ص2111لبنان، ، شركة الحوار الثقافي، 1أمل حمود، ط: أوقفوا الحرب، ترجمة: روبرت هندي وجوزيق رتبالت (3)
 .213،  ص2117، بيروت، منتدى المعارف، 1االعالم الرقمي في عصر التدقيق االخباري، ط: فاضل محمد البدراني. د (1)
، ، عمان، دار اسامة للنشر والتوزيع ونبالء ناشرون وموزعون1االعالم الحربي بين الدعاية والشائعة والحرب النفسية، ط:مصطفى يوسق كافي. د (2)

 .22-28، ص2116
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وفي الشائعات أحياناً على نشر صور حقيقية لكنها ال تمن بصلة للقضية المثارة بهدف التروج ألحداث العنق أو الفتنة الطائفية، 

يناير في  21أحيان أخرى يتم استخدام صور أو فيديوهات ب ير سياقها الحقيقة، كخن يتم نشر صور على أنها في أحداث ثورة 

مصر وعند التحقق منها يتبين أنها قد حدثن في العراق أو سوريا وكل ذلك بهدف إقناع مستخدمي اإلنترنن بمعلومات زائفة، 

في الشائعة أو رغبن في تصحيح المعلومات التي تم تداولها من قبل الناس فإن ما سيتم وفي حال قررت الجهة المستهدفة ن

التصريح به لن يلقى مستوى االنتشار نفسه الذي بدأت به الشائعة
(1)

.
 
 

وقد تستهدف الشائعات اإللكترونية األمن االقتصادي للدولة، فقد يعمد مروجو الشائعات على استهداف أسواق 

والتجمعات العمالية، وكذلك خزين الدولة من المواد األساسية التي تتطلبها معيشة الشعب، والحجم النقدي لها وخزينها البورصة 

االستراتيجي من الذهب والنفذ والسلع األساسية وحجم تداوالتها التجارية وغير ذلك، وذلك بهدف زعزعة اقتصادها والتخثير 

ن وايقاف عجلة النمو واالنتاج والتنمية، وقد تؤدي بعض الشائعات التي تستهدف على الوضع االقتصادي والمعاشي للمواط

اقتصاد الدولة في بعض الحاالت إلى إفالسها
(2 )

.
 
 

 :دور اإلعالم في دعم السلم األهلي

ته وتؤكد العديد من الدراسات الدور الفاعل الذي يلعبه اإلعالم في تعزيز السلم األهلي في المجتمع من خالل مساهم

الفاعلة في إرساء دعام األمن واالستقرار في أي بلد من البلدان من خالل األفكار والرؤى التي يتم تناولها في وسائل اإلعالم 

المختلفة
(3)

.
 
 

إن تحقيق السلم األهلي داخل المجتمعات يحتاج إلى دعم وسائل اإلعالم المختلفة من خالل الطرح اإلعالمي الهادف 

هم في رفع الجهل ومحاربة األمية واالبتعاد عن مبدأ ال اء ا،خر، وإيجاد جسور لتقبله واإليمان بقيمة والمتوازن الذي يسا

اإلنسان وكرامته ودعم الديمقراطية والقضاء على النزاعات العرقية والدينية، ولإلعالم دور إيجابي في تحقيق السالم 

القانون والوطن، والتركيز على هدف أساس وهو رفع شخن  بالمجتمعات من خالل نشر فكرة إن المواطنين سواسية أمام

                                                             
 .113-112، ص2116حروب مواقع التواصل االجتماعي، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، : ايهاب خليفة (1)

 .211مصدر سابق ، ص: حسين علي ابراهيم الفالحي.د (2)

 .31ص ،2114، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،1االعالم والمجتمع، ط: علي عبد الفتاح كنعان (3)
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المواطنة الذي يؤدي إلى احترام الموطن لذاته وشعوره بقيمته وبالتالي ستكون تصرفاته وأفكاره لصالح السالم ونبذ العق 

والحقد والكراهية
(1)

.
 

 .وهذا األمر سينعكس على دعم وتحقيق السلم األهلي

إدخال حدث في دائرة اهتمام الجمهور : بإمكانه التخثير في االلتزام بحفظ السالم بطريقتينفالدراسات تؤكد إن اإلعالم 

وهكذا تنشخ العالقة بين . ووضعه في األجندة القومية ثم بعد ذلك عر  رأي الحكومة في الوضع وعكس رد فعل الجمهور

المصلحة القومية واالهتمام الدولي
(2)

.
 
 

 الشائعات واألخبار المضللةالصفحات المتخصصة بكشف 

التقنية من أجل )و( فتبينوا)وقد ظهرت العديد من التجارب الناجحة في مكافحة الشائعات واألخبار المضللة والكاذبة مثل صفحة 

 (.أكيد)و( السالم

 Tech 4 Peaceالتقنية من أجل السالم : اوال  

ن المتطوعين العراقيين العاملين في مجاالت التي يشرف عليها مجموعة م ٦١٠٢تم إطالق هذه الصفحة نيسان 

مختلفة، بهدف محاربة الشائعات والتقليل من العنق والطائفية الموجودة في مواقع التواصل االجتماعي من خالل تكذيب 

ضرورة األخبار المزيفة كما يسعى القائمون على هذه الصفحة إلى تثقيق المستخدمين في مواقع التواصل االجتماعية المختلفة ب

التخكد من الخبر قبل نشره ومشاركته
(3)

.
 
 

ألق متابع 811تجدر اإلشارة إلى أن عدد متابعي الصفحة بلد أكثر من 
(4)

.
 

كما يمتلك المسؤولون عن هذه الصفحة 

، كما (فايسبوك، وتويتر، ويوتيوب، وإنست رام، تل رام)صفحات أخرى على مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعية مثل 

 .Androidو  IOSلمستخدمي نظام ( التقنية من أجل السالم)ون أيضاً تطبيق مجاني باسم يمتلك

 :فتبينوا: ثانيا

ألق متابع، وتهتم هذه الصفحة بالتحقق من  111، واليوم بلد عدد متابعيها أكثر من 2114انطلقن الصفحة عام 

بي مستقل توعوي يهدف إلى تنقية المحتوى العربي بخنه مشروع شبا" الشائعات المختلفة، ويعرف مالكو الصفحة مشروعهم 

كما أن الصفحة حاصلة على عالمة التحقق الزرقاء". على االنترنن من الخرافات واإلشاعات ومكافحة األخبار الكاذبة
(1)

.
 
 

                                                             
 .123-122، ص2117، عمان، دار امجد للطباعة والنشر ،1االعالم وبناء السالم، ط: ابتسام اسماعيل قادر. د.م.أ (1)
 .272، ص2113، أبو ظبي، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 1االعالم والمؤسسة العسكرية، ط: بيتر يونج وبيتر جيسر (2)
 (.    22/11/2112تاريخ الزيارة )  https://bit.ly/3hGstXx: التقنية من أجل السالم، منشور على الرابط األتي: يبيديا الموسوعة الحرة ويك (3)
 http://bit.ly/2RVpnFq: صفحة التقنية من أجل السالم على موقع فيسبوك (4)

https://bit.ly/3hGstXx
http://bit.ly/2RVpnFq
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وهذه الصفحة هي جزء من مشروع أكبر، إذ يملك أصحاب هذه الصفحة موقعاً إلكترونياً يتم من خالله تنصيق 

، كما يهتم هذا الموقع بالتواجد (الدينية، الطبية، التكنولوجية، االجتماعية، السياسية)الشائعات التي تمكنوا من التحقق منها وهي  

على مواقع التواصل األخرى مثل تويتر وانست رام، ويوفر إمكانية التواصل مع المتابعين، من خالل الترحيب بخي خبر يود 

المتابعين التحقق منه
(2)

.
 
 

 : أكيد: ثانيا  

وهو أحد مشاريع معهد اإلعالم األردني الذي ( مرصد مصداقية اإلعالم األردني-اكيد )وهي الصفحة الرسمية لموقع 

أسس بدعم من صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية، يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل اإلعالم 

الق متابع 111معلنة، وقد بلد عدد متابعي هذه الصفحة أكثر من األردنية وفق معايير 
(3)

.
 
 

" روابط لم ينشر في موقع المرصد الرسمي الذي يرمي إلى تحقيق أهداف عدة من ضمنها ( أكيد)وتنشر صفحة 

يشوبها اختالالت مهنية الكشق عن األخبار الكاذبة أو المضللة أو التي تشوه الحقائق أو تعتمد على انصاف الحقائق أو تلك التي 

، ويصدر المرصد تقارير يومية، وشهرية بالشائعات التي يتم التحقق منها"في الوصول إلى المصادر أو التعامل معها
(4)

.
 
 

يمتلك صفحات على مواقع التواصل االجتماعية األخرى مثل تويتر ولينكدان ( أكيد)تجدر اإلشارة إلى أن موقع 

 .وانست رام وبنترسن

 :هيئة مكافحة الشائعات: ثالثا  

مشروع مستقل حائز على جائزة اإلعالم الجديد، تم إنشاؤه "وهو ( هيئة مكافحة الشائعات)وهي صفحة تابعة لموقع 

م للتصدي لإلشاعات والفِتن وإحتِوائها بحيث ال تُشكل أي ضرر على الُمجتمع وذلك بفضح ناِشري األكاذيب التي ٦١٠٦عام 

 2117، ولكن الصفحة تم تخسيسها عام "العام من خالل نشر الوعي وتوضيح الحقيقة بالمصاِدر الرسمية تهدف إلى إثارة الرأي

لتعزيز ثقة المستخدم باإلعالم الجديد من خالل استراتيجية عامة لمكافحة اإلشاعات والتحذير منها "وإن الهدف من إنشاءها جاء 

لهذي العادة المنتشرة، ولزيادة ثقة مستخدمي الفيسبوك وتويتر بفكرة  ولذلك فقد أنشئ هذا الحساب ليثري الثقافة الرافضة

"اإلعالم الجديد
(1)

.
 

 .ألق متابع 37وتجدر اإلشارة إلى أن عدد متابعي الصفحة وصل إلى أكثر من 

                                                                                                                                                                                                    
 (.     22/11/2112تاريخ الزيارة ) https://www.facebook.com/Fatabyyano صفحة فتبينوا على فيسبوك،   (1)
 (.    22/11/2112ريخ الزيارة تا)  rumor/-https://fatabyyano.net/send:  موقع فتبينوا (2)
 (.    22/11/2112تاريخ الزيارة )   http://bit.ly/2Sm3oqmصفحة أكيد على موقع فيسبوك  (3)
  (.   22/11/2112تاريخ الزيارة )  http://bit.ly/3bcO1sWموقع اكيد،   (4)
 (.    22/11/2112تاريخ الزيارة ) http://bit.ly/2uggA7Z :  صفحة هيئة مكافحة الشائعات على موقع فيسبوك (1)

https://www.facebook.com/Fatabyyano
https://www.facebook.com/Fatabyyano
https://fatabyyano.net/send-rumor/
http://bit.ly/2Sm3oqm
http://bit.ly/3bcO1sW
http://bit.ly/2uggA7Z
http://bit.ly/2uggA7Z
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 ونتائجه اإلجراءات المنهجية للبحث: المبحث الثالث

 :مجتمع البحث: أوال  

على موقع فيس بوك؛ ( التقنية من أجل السالم)التحقق منها من قبل فريق صفحة  اختار الباحثان الشائعات التي تمّ 

 . كونها أحد الصفحات المهمة التي تسعى إلى تحقيق السلم األهلي في العراق

 :عينة البحث: ثانيا  

، تحمل يستعمل الباحثون عادة نوعاً من أنواع العينات تشمل جزءاً أو جانباً من وحدات المجتمع األصلي للبحث

صفاته المشتركة بحيث تكون ممثله له
(1)

،
 

ولكن الباحثان لم يعتمدا على نوع معين من العينات، حيث تم أخذ مسح ٍشامٍل لجميع 

الشائعات المتحقق منها من قبل الصفحة المذكورة منفاً، وتم استبعاد الشائعات غير المرتبطة بالمجتمع العراقي، إذ بلد عدد 

 .31/12/2112ول اية  1/1/2112شائعة خالل مدة البحث من ( 434)الشائعات 

 :أدوات البحث: ثالثا  

للوصول إلى المعلومات والبيانات الخاصة بموضوع الدراسة، وقد تم اتباع ( أداة تحليل المضمون)اعتمد الباحثان على 

 :الخطوات ا،تية

 :تحديد وحدات التحليل . أ

مضمون على وحدة من وحدات التحليل الخمس التي جاء بها الباحث بيرلسون، يعتمد الباحثون عند اختيار أداة تحليل ال

(وحدة الكلمة، وحدة الموضوع أو الفكرة، وحدة الشخصية، وحدة المادة اإلعالمية، وحدة المساحة أو الزمن)وهي 
(1)

.
 
 

لباتها وإجراءاتها وأهدافها فيما وحدة لتحليل هذا البحث؛ كونها تنسجم مع متط( الفكرة)وقد اختار الباحثان وحدة الموضوع 

 .يتعلق بالشائعات التي تحققن منها صفحة التقنية من أجل السالم

 :تحديد فئة التحليل . ب

، (ماذا قيل في مادة االتصال؟)اعتمد الباحثان على تحليل المضمون البعدي باالعتماد على فئة المضمون، وهي فئة 

من خالل استخراج فئات التحليل من الشائعات المتحقق منها من قبل الصفحة المذكورة خالل مدة البحث؛ من أجل تحويل 

                                                             
 .143، ص2111، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 1الصحافة واإلعالم، طsالبحث العلمي في : عامر إبراهيم قنديلجي.د.أ (1)
 .388، ص2114، عمان، دار المسيرة النشر والتوزيع والطباعة، 1مناهج البحث اإلعالمي، ط: منال هالل المزاهرة. د (1)



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 4, July 2021 

 

 
 47 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

يبها في جداول واستخراج النسب المئوية عن طريق عملية التكميم كي مضمونها إلى وحدات ص يرة يمكن عدها وقياسها وتبو

 .يتسنى الوصول إلى استدالالت علمية بشان نتائج واتجاهات مضامين تلك الشائعات

 :وقد استقر الباحثان على اعتماد فئات تحليل المضمون والشكل ا،تية وهي

تنتتاول الوضتتع األمنتتي فتتي العتتراق، كالشتتائعات المرتبطتتة ويقصتتد بهتتا جميتتع الشتتائعات التتتي ت: فئتتة الشتتائعات األمنيتتة .1

 .بالتفجيرات والقتل والتخريب

ويقصتتد بهتتا الشتتائعات التتتي تتنتتاول القضتتايا السياستتية مثتتل عالقتتات العتتراق السياستتية بالتتدول : فئتتة الشتتائعات السياستتية .2

ت التتي طالتن حيتاة السياستيين األخرى والتطبيع مع إسترائيل والتتدخالت الخارجيتة فتي العتراق، كمتا تضتمنن الشتائعا

 .الشخصية وغيرها

ويقصتتد بهتتا الشتتائعات التتتي تتنتتاول قضتتايا المجتمتتع المختلفتتة كشتتائعات العطتتل الرستتمية، : فئتتة الشتتائعات االجتماعيتتة .3

 .والحوادث االجتماعية في العراق فضالً عن حوادث ال رق كحادثة العبارة في الموصل

 .شائعات التي طالن رجال الدين العراقيينويقصد بها ال: فئة الشائعات الدينية .4

ويقصتد بهتا الشتائعات التتي المرتبطتة باالقتصتاد العراقتي مثتل الموازنتة والرواتتب وفتترص : فئتة الشتائعات اإلقتصتادية .5

 .العمل والمشاريع االقتصادية الجديد

أو حظر بعتض االلعتاب اإللكترونيتة  ويقصد بها الشائعات التي تتناول الشائعات التقنية مثل إيقاف: فئة الشائعات التقنية .6

 .والتطبيقات اإللكترونية الضارة وغيرها

 .تتناول هذه الفئة جميع الشائعات المرتبطة بالبيئة، مثل السيول والتلوث وانهيار السدود: فئة الشائعات البيئية .7

 .العراقيينويقصد بها الشائعات التي تتناول قضايا وأخبار الفن والفنانين : فئة الشائعات الفنية .8

تتنتتاول هتذه الفئتتة جميتع الشتتائعات الصتحية كاألدويتتة واألغذيتة المنتهيتتة الصتالحية والختتدمات : فئتة الشتتائعات الصتحية .9

 .الخ...الصحية السيئة

 .ويقصد بها الشائعات التي تتناول الموضوعات الرياضية العراقية: فئة الشائعات الرياضة .11

 :اعتمدها الباحثان فهي التي( كيف قيل؟)أما فئات الشكل الرئيسة 

 .ويقصد بها تداول الشائعات على شكل أخبار أو صور صحفية ثابتة أو متحركة: أنواع الفنون الصحفية .1
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التتتي تناولتهتا منشتتورات ( الفتديوهات)ويقصتتد بهتا الصتور الثابتتتة والمتحركتة : التحقتق متن مصتتداقية الصتورة الرقميتة .2

التي تم التحقق منها من قبل صفحة التقنية من أجل الستالم ختالل متدة البحتث الشائعات المتعلقة بخخبار الشخن العراقي و

صتور بهتدف )و( صتور مفبركتة)و( صور خارج السياق الزماني والمكاني: )المذكورة، والتي جاءت بثالثة أنواع هي

 (.التضليل

 :تحديد وحدة العد والقياس. ت

المحتوى، تفيد في التحديد الدقيق لمعاني وحدات التسجيل إن وحدات العد والقياس هي وحدات شكل أو مضمون داخل 

 .التي يتم عليها العد والقياس

داخل كل شائعة من الشائعات المتحقق منها من قبل الصفحة المذكورة ( الفكرة)وقد اختار الباحثان وحدة الموضوع 

 .منفاً 

 :تحديد التحليل التمهيدي للبحث . ث

في العديد من البحوث، إذ تدرج ضمن اإلجراءات األساسية ( الدراسة االستطالعية)شاع استعمال التحليل التمهيدي 

 . لمشروع التحليل، فهي خطوة أساسية قبل الشروع في إجراءات التحليل النهائي

( 433)تحقق منها بواقع ومن أجل تحقيق هذه الخطوة قام الباحثان باختيار عينة عشوائية منتظمة من الشائعات الم

من إجمالي الشائعات المرتبطة بالشخن العراقي والمنشورة %  11شائعة، ُسحبن من مجتمع البحث الكلي مثلن نس بة 

 .على صفحة التقنية من أجل السالم خالل مدة البحث المذكورة

. لتحليل ووحدات العد والقياسوقد ساعد هذا اإلجراء على بناء التصنيق وتحديد وحدات التحليل واستخراج فئات ا 

كذلك ساعد هذا اإلجراء على بناء التصنيق على أساس استخراج المضامين من خالل تحليل المضمون البعدي، دون 

 .االعتماد على التصنيق القبلي الذي يبني تصنيفاً جاهزاً قبل التحليل

 :اختبارات الصدق والثبات: رابعا  

 :اختبار الصدق.1

أداة تقيس فعالً ما يراد قياسه، ويرتبط الصدق باإلجراءات المتخذة في التحليل كاختيار العينة، ووضتع ( الصدقاختبار )يعد 

 :الفئات وتحديدها تحديداً واضحاً ودقيقاً، باإلضافة إلى درجة الثبات، ولتحقيق الصدق اتبع الباحثان ما يختي
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بتعريتق كتل فئتة متن فئتات التحليتل تعريفتاً دقيقتاً وواضتحاً كمتتا  التحديتد التدقيق لفئتات التحليتل، متن ختالل قيتام البتاحثين . أ

 .موضح سابقاً 

استعان الباحثان بعدد من المحكمين الخبراء من أساتذة اإلعالم  . ب
)*(
الختبتار صتالحية فئتات التحليتل، وقتد تتم  االستتجابة  

 .في صورتها النهائية ،راء المحكمين من خالل حذف بعض الفقرات في استمارة التحليل، لتستقر االستمارة

 :اختبار الثبات.2

استطاع الباحثان تطبيق أسلوب الثبات للتخكد من دقة تحليل المضمون بإعادة التحليل مرة أخرى باتباع نفتس الخطتوات 

ونفس فئات التحليل بعد مضي متدة أستبوعين علتى التحليتل األول، وتبتين أن ت ييترات قليلتة قتد حتدثن دون ظهتور فئتة جديتدة أو 

 .غياب فئة من فئات التحليل

اختارت الباحثة أن تقوم بنفسها بإعادة تحليل المضمون بعد مرور أسبوعين على إجراء البحث واستخراج النتائج بتطبيق معادلتة 

هولستي على محاولتي الباحثة خالل المدة المذكورة وهي
(1)

: 

 2ن+  1ن÷ ت  2= ثبات هولستي

، وإن (1)هتي عتدد الحتاالت التتي قتام بترميزهتا المرمتز رقتم ( 1ن)فيهتا المرمتزان، وإن هي عدد الحاالت التي يتفق ( ت)حيث 

وقارنتن الباحثتة نتتائج تحليلهتا ببعضتها، وكانتن نتتائج نستبة التوافتق ( 2)هي عدد الحاالت التي قام بترميزها المرمز رقتم ( 2ن)

وهي نسبة مرتفعة فتي البحتوث % 81بنسبة اتفاق بل ن بين محاولتي الباحثة مع نفسها بعد مضي أسبوعين على التحليل األول  

 .اإلعالمية

 :نتائج الدراسة التحليلية

 1/1/2112مضاامين الشاائعات المتحقان منهاا مان قبال صافحة التقنيااة مان أجال الساالم خاالل مادة البحاث ماان  .1

 11/12/2112ولغاية 

                                                             
 :تخلفن لجنة المحكمين من الذوات  )*(

 .كلية االعالم جامعة ب داد( دكتوراه اعالم    صحافة)د حمدان خضر سالم .أ
 .كلية االعالم الجامعة العراقية( ه إعالم   إذاعة وتلفزيوندكتورا) د يسرى خالد ابراهيم .أ

 .كلية االداب جامعة تكرين( دكتوراه اعالم    صحافة)د فريد صالح فيا  .أ

 .كلية االداب جامعة تكرين ( دكتوراه إعالم   إذاعة وتلفزيون) د سالم خطاب اسعد .أ

 . كلية االداب جامعة تكرين( وندكتوراه اعالم    إذاعة وتلفزي)د يوسق حسن محمود .م.أ
 .112، ص  2112مناهج البحث واالستخدامات االحصائية في الدراسات االعالمية ، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية ، : شيماء ذو الفقار زغيب . د (1)
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أجتل الستالم المتعلقتة بالشتخن العراقتي ختالل تعددت مضامين الشائعات التي تم التحقق منها من قبتل صتفحة التقنيتة متن 

شتائعة، جترى استتخراج ( 433)، وقد بلد عدد الشائعات في الصفحة المذكور 31/12/2112ول اية  1/1/2112مدة البحث من 

 : ويمكننا إيضاح نتائج التحليل عن طريق الجداول ا،تية. عشر فئات للتحليل

الشائعات المتحقن منها من قبل صفحة التقنية من أجل السالم على موقع فيسبوك والمتعقلة بالشأن مضامين : (1)جدول

 31/12/2112ول اية  1/1/2112للمدة من ( فئات ماذا قيل)العراقي 

 النسبة المئوية التكرار أنواع الشائعات المرتبة

 %33،487 141 الشائعات االمنية االولى

 %21،866 112 السياسيةالشائعات  الثانية

 %16،166 71 الشائعات االجتماعية الثالثة

 %1،311 23 الشائعات الدينية الرابعة

 %4،387 12 الشائعات اإلقتصادية الخامسة

 %3،226 17 شائعات تقنية السادسة

 %3،464 11 الشائعات البيئية السابعة

 %3،233 14 الشائعات الفنية الثامنة

 %2،144 11 الشائعات الصحية  التاسعة

 %1،616 7 الشائعات الرياضية العاشرة

 %111 411 المجموع الكلي 

 

فئات )أنواع الفنون الصحفية المستعملة في منشورات الشائعات التي تم التحقن منها من قبل صفحة التقنية من اجل السالم .2

 خالل مدة البحث( كيف قيل

أوضحن نتائج الدراسة التحليلية ألنواع الفنون الصحفية المستتعملة فتي منشتورات الشتائعات التتي تتم التحقتق منهتا متن 

، البالد عددها 31/12/2112ول اية  1/1/2112قبل صفحة التقنية من أجل السالم المتعلقة بالشخن العراقي خالل مدة البحث من 

والخبتتر ( الثابتتتة والمتحركتتة)الصتتورة : نفتتاً إلتتى نتتوعين متتن الفنتتون الصتتحفية وهمتتاشتتائعة، معالجتتة الصتتفحة المتتذكروة م( 433)

 : ويمكننا إيضاح نتائج التحليل عن طريق الجدول ا،تي. الصحفي
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أنواع الفنون الصحفية المستعملة في منشورات الشائعات المتعلقة بأخبار الشأن العراقي والتي تم التحقن منها : ( 2)جدول

 خالل مدة البحث( فئات كيف قيل)حة التقنية من أجل السالم من قبل صف

 النسبة المئوية التكرار أنواع الشائعات المرتبة

 61.277 261 الصورة الصحفية األولى

 32.723 172 الخبر الصحفي الثانية

 %111 433 المجموع الكلي 

 :خالل مدة البحث( فئات كيف قيل) التحقن من مصداقية الصورة الرقمية في صفحة التقنية من أجل السالم .1

أوضحن نتائج الدراسة التحليليتة للتحقتق متن مصتداقية الصتورة الرقميتة فتي صتفحة التقنيتة متن أجتل الستالم والمتعلقتة 

صتورة رقميتة ثابتتة ( 261)بالشائعات التي تم التحقق منها من قبل الصفحة المذكورة خالل مدة البحث المذكورة، والبالد عددها 

 : ويمكننا إيضاح نتائج التحليل عن طريق الجدول ا،تي. ة ومتحرك

التحقن من مصداقية الصورة الرقمية في منشورات الشائعات المتعلقة بأخبار الشأن العراقي من قبل صفحة  :(1جدول 

 التقنية من أجل السالم خالل مدة البحث

 المئويةالنسبة  التكرار الصور التي تم توظيفها في شائعات المرتبة

 %62.348 181 (الزماني والمكاني)صور خارج السياق  األولى

 %27.262 73 صور مفبركة الثانية

 %2.681 7 صور بهدف التضليل الثالثة

 %111 261 المجموع الكلي 

 

 :الخاتمة واالستنتاجات

تحديتد دور صتفحة التقنيتة متن أجتل الستالم كنمتوذج للصتفحات الموجتودة علتى مواقتع  بحثال اهذ الباحثان من خالل حاول 

التواصل االجتماعي والتي تسعى إلى تحقيق السلم األهلي في العراق من خالل التحقق متن الشتائعات المتداولتة رقميتاً ختالل متدة 

 :وقد أسفرت نتائج البحث عن النقاط ا،تيةالبحث، 

تكتتراراً متتن ( 141)إذ حصتتلن علتتى جتتاءت بالمرتبتتة األولتتى، ( الشتتائعات األمنيتتة)تحليليتتة أن أثبتتتن نتتتائج الدراستتة ال .4

من إجمالي عدد التكرارات التي تضمنتها جميع الفئات المتعلقتة بتخنواع الشتائعات وبنستبة مئويتة بل تن ( 433)مجموع 

اولتة فتي الشتارع العراقتي ختالل ويمكتن تفستير ذلتك أن أغلتب الشتائعات المتد. من إجمالي عدد التكرارات% 33،487

كان تركز على موضوع القتل والتنكيل واالعتقاالت التي تعرضن لها الحركة االجتماعيتة االحتجاجيتة فتي  2112عام 

من خالل مكونها الشبابي األعظم الذي خرج محتجاً على كل االوضتاع الخدميتة منهتا  1/11/2112العراق السيما بعد 

يرهتا متن األوضتاع التتي جتاءت نتيجتة لتفتاقم ستوء العالقتة بتين الستلطة والجمهتور، كاستراً والسياسية واالجتماعية وغ
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بتتذلك حتتاجز الختتوف، متطلعتتاً إلتتى مستتتقبل أفضتتل، ولعتتل الشتتعار التتذي رفعتته المحتجتتون فتتي أول يتتوم متتن انتتدالع 

.االخرى يعبر عن مطلب واضح للهوية الوطنية واالنعتاق من الهويات الفرعية" نريد وطن"االحتجاجات 
2
  

جتتاءت بالمرتبتتة الثانيتتة متتن الشتتائعات المتحقتتق منهتتا متتن قبتتل الصتتفحة ( الشتتائعات السياستتية)كشتتفن نتتتائج التحليتتل أن  .1

متن   ويمكن تفسير ذلك. من إجمالي عدد التكرارات%( 21،866)تكراراً وبنسبة مئوية بل ن ( 112)المذكورة بواقع 

التي حولن العمل السياسي السري إلى نشاط علني، وانطالقاً متن دور الصتفحات  2112أهمية الظروف السياسية عام 

على موقع فيسبوك في تحشيد وتوحيد مسارات الرغبة الجامحة لدى الناس في تناول الشتائعات وتحويلهتا إلتى محطتات 

.إشعال اليقاد الحركة االحتجاجية في العراق ضد السلطة
3
 

جتتاءت بالمرتبتتة الثالثتتة متتن الشتتائعات المتحقتتق منهتتا متتن قبتتل الصتتفحة ( الشتتائعات االجتماعيتتة)بينتتن نتتتائج التحليتتل أن  .6

ويمكتن تفستير ذلتك متن . من إجمتالي عتدد التكترارات%( 16،166)تكراراً وبنسبة مئوية بل ن ( 71)المذكورة بواقع 

جماهير على اختالف احتماتهم وتوجهتاتهم االجتماعيتة والفكريتة خالل دور صفحات الفيسبوك في التخثير الكبير على ال

.واألكاديمية فضالً عن الدور الذي تلعبه تلك الصفحات في أي بيئة مجتمعية يتحدد باألثر الذي تستطيع أن تحدثه فيها
4
 

متن قبتل الصتتفحة جتاءت بالمرتبتة الرابعتة متن الشتائعات المتحقتق منهتا ( الشتائعات الدينيتة)أوضتحن نتتائج التحليتل أن  .7

ويمكتن تفستير ذلتك متن . متن إجمتالي عتدد التكترارات%( 1،311)تكتراراً وبنستبة مئويتة بل تن ( 23)المذكورة بواقع 

 . كون الدور الفاعل للدين في حياة البشر، إذ يعد المؤثر األول في الدعوة إلى اإلصالح وفي جميع مجاالت الحياة

جاءت بالمرتبة الخامسة من الشتائعات المتحقتق منهتا متن قبتل الصتفحة ( اديةالشائعات االقتص)كشفن نتائج التحليل أن  .8

ويمكن تفسير ذلتك انطالقتاً . من إجمالي عدد التكرارات%( 4،387)تكراراً وبنسبة مئوية بل ن ( 12)المذكورة بواقع 

ويعتد الفيستبوك هتو  من كون الصفحات نافذة اقتصادية يستعملها الشباب في البحث عن الوظتائق والتستويق والدعايتة،

 .أحد أفضل األدوات للتسويق والترويج

جاءت بالمرتبة السادسة من الشائعات المتحقق منها من قبل الصفحة ( الشائعات التقنية)بينن نتائج التحليل أن  .2

ويمكن تفسير ذلك من . من إجمالي عدد التكرارات( %3،226)تكراراً وبنسبة مئوية بل ن ( 17)المذكورة بواقع 

السيما بعد القرار الذي أصدره  البرلمان ( PUBGالببجي)ل أن أغلب الشائعات كانن تركز على حظر ل عبة خال

على الشباب، كما " السلبي"العراقي باإلجماع، بحظر بعض ألعاب الفيديو الشهيرة، وأبرزها هذه اللعبة، لتخثيرها 

                                                             
2
البيئة الشيعية ومآالت  االجتماع السياسي، بحث مدركات االحتجاج في  -46احتجاجات تشرين في العراق: عبد الجبار عيسى عبد العال السعيدي 

 .43، ص4444ميار / مايو –( 6)منشور في مجلة لباب للدراسات االستراتيجية واالعالمية، العدد 
3
 .70، ص 4430، عمان، دار امجد للنشر والتوزيع، 3دور االعالم في تنشيط الحراك السياسي العربي، ط: محمد فخري راضي 
4
 .33الفتاح كنعان، مصدر سابق، صعلي عبد  
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ابحظر البرلمان أيضاً المعامالت المالية المرتبطة بتلك األلع
5

 VPN، فضالً عن الشائعات التي طالن تطبيقات ال  

 . الخاصة برفع الحجب عن المواقع أثناء مدة التظاهرات

جتتاءت بالمرتبتتة السادستتة متتن الشتتائعات المتحقتتق منهتتا متتن قبتتل الصتتفحة ( الشتتائعات البيئتتة)أكتتدت نتتتائج التحليتتل أن  .11

ويمكتتن تفستير ذلتتك أن . متن إجمتتالي عتدد التكترارات%( 3،464)تكتتراراً وبنستبة مئويتة بل تتن ( 11)المتذكورة بواقتع 

كانتن متن نتوع شتائعات الختوف إلثتارة ختوف المتواطن كانهيتار ستد الموصتل وشتائعات  2112بعض الشتائعات لعتام 

مرتبطة بالسيول التي حصلن في إيران وتخثيرها على العراق، فضالً عن شائعة وجود إشعاع في بناية المطعم التركتي 

 .لتواجد المعتصمين العراقيين بالقرب من ساحة التحرير الذي أصبح مكاناً 

جتتاءت بالمرتبتتة الستابعة متتن الشتتائعات المتحقتتق منهتتا متتن قبتتل الصتتفحة ( الشتتائعات الفنيتتة)أوضتحن نتتتائج التحليتتل أن  .11

متن إجمتالي عتدد التكترارات، ويمكتن تفستير ذلتك متن %( 3،233)تكراراً وبنستبة مئويتة بل تن ( 14)المذكورة بواقع 

ل سرعة تداول األخبار الفنيتة، ولتذلك نجتد الكثيتر متن الصتفحات علتى مواقتع التواصتل االجتمتاعي تنشتر شتائعات خال

مرتبطة بوفاة أحد المشاهير العراقيين كالفنان كاظم الستاهر؛ بهتدف الحصتول علتى عتدد كبيتر متن المشتاركات وجتذب 

 .االنتباه لصفحتهم

جتتاءت بالمرتبتتة السادستتة متتن الشتتائعات المتحقتتق منهتتا متتن قبتتل الصتتفحة ( الشتتائعات الصتتحية)بينتتن نتتتائج التحليتتل أن  .12

ويمكتن تفستير ذلتك تركيتز . من إجمالي عدد التكرارات%( 2،144)تكراراً وبنسبة مئوية بل ن ( 11)المذكورة بواقع 

 .هذه الشائعات على األمرا  واألطعمة التي تسبب التسمم ال ذائي أو أمرا  سرطانية

جتاءت بالمرتبتة التاستعة واألخيترة متن الشتائعات المتحقتق منهتا متن قبتل ( الشائعات الرياضية)يل أن كشفن نتائج التحل .13

ويمكتن تفستير ذلتك . من إجمالي عدد التكرارات%( 1،616)تكراراً وبنسبة مئوية بل ن ( 7)الصفحة المذكورة بواقع 

 .لعراقيةمن خالل اهتمام شريحة من الجمهور العراقي بخخبار مشاهير كرة القدم ا

أوضحن نتائج الدراسة التحليلية أن أنواع الفنون الصحفية المستعملة في منشورات الشائعات المتعلقة بخخبار الشخن   .14

خالل مدة البحث كانن بواقع ( فئات كيق قيل)العراقي والتي تم التحقق منها من قبل صفحة التقنية من أجل السالم 

من إجمالي العدد الكلي، فيما بلد العدد الكلي للخبر الصحفي %( 61.277)صورة رقمية وبنسبة مئوية بل ن ( 261)

                                                             
5
: ، على الرابط االتي"ببجي و فورتناين"سخرية وغضب في العراق بعد قرار حظر :  BBCموقع  

47978114-https://www.bbc.com/arabic/middleeast  (44/33/4433: تاريخ الزيارة.) 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47978114
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من إجمالي العدد الكلي،  ويمكن تفسير ذلك %( 32.723) خبراً وبنسبة مئوية بل ن ( 172)المستعمل في الشائعات 

"الصورة تكسر جمود النص وتمنح القصص الصحفية مصداقية وموضوعية" انطالقاً من كون 
6

 

ئج الدراسة التحليلية أن التحقق من مصداقية الصورة الرقمية في صفحة التقنيتة متن أجتل الستالم والمتعلقتة أوضحن نتا .11

صتورة ( 181)صورة رقمية ثابتة ومتحركتة كتان بواقتع ( 261)بالشائعات خالل مدة البحث المذكورة، والبالد عددها 

) صتورة مفبركتة وبنستبة مئويتة بل تن ( 73)و( %62.348) وبنستبة مئويتة بل تن ( الزماني والمكاني)خارج السياق 

أن "ويمكن تفسير ذلك انطالقاً من كون %( . 2.681)صور بهدف التضليل وبنسبة مئوية بل ن ( 7)و % ( 27.262

التكنولوجيا الحديثة التي ستاعدت فتي نقتل الصتورة، وستهولة معالجتهتا باتتن تهتدد بختداع القتارج متن ختالل اجتراءات 

"ات بسهولة ودقة كبيرة يصعب معها اكتشاف هذه الت يرات التي لحقن بالصورةالتعديالت والت ير
7
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
.67،ص2119التغطيةاالستقصائيةلقضاياالواقعالمعاصر،القاهرة،العربيللنشروالتوزيع،:هالةحمديغرابة.د666
 .83،ص2117،القاهرة،الدارالمصريةاللبنانية،2تكنولوجياالنشرااللكترونيـاالتجاهاتالحديثة،ط:شريفدرويشاللبان77
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 : قائمة المصادر والمراجع

 .2117، عمان، دار أمجد للطباعة والنشر، 1االعالم وبناء السالم، ط: ابتسام اسماعيل قادر .1

عراق ما بعد داعش انموذجاً، بحث منشور في مجلة : الدولة الهئة وبناء السلم األهلي: اياد العنبر وحسين علي االسدي .2

 .2118لسنة ( 31)العدد ( 1)الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 

 .2116حروب مواقع التواصل االجتماعي، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، : ايهاب خليفة .3

مركز االمارات للدراسات والبحوث ، أبو ظبي، 1االعالم والمؤسسة العسكرية، ط: بيتر يونج وبيتر جيسر .4

 .2113االستراتيجية، 

دراسة تحليلية لموقع الفيس )الشائعات في مواقع التواصل االجتماعي وانعكاسها على الجمهور : جاسم محمد شبيب  .1

 .2117، اطروحة دكتوراة ، جامعة ب داد ، كلية االعالم ، قسم الصحافة ، العراق ، (بوك

الجمهورية  -، دولة االمارات العربية المتحدة1الحرب النفسية التقليدية والرقمية، ط: حيحسين علي ابراهيم الفال .6

 .2112اللبنانية، دار الكتاب الجامعي، 

 .2111، شركة الحوار الثقافي، لبنان، 1أمل حمود، ط: أوقفوا الحرب، ترجمة: روبرت هندي وجوزيق رتبالت .7

 .2112، دار اسامة للنشر والتوزيع، 2عمان، ط منهجية البحث العلمي،: سعد سلمان المشهداني .8

، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية ،  2تكنولوجيا النشر االلكتروني   االتجاهات الحديثة ، ط : شريق درويش اللبان  .2

2117. 

ر المصرية مناهج البحث واالستخدامات االحصائية في الدراسات االعالمية ، القاهرة ، الدا: شيماء ذو الفقار زغيب  .11

 .2112اللبنانية ، 
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ABSTRACT 

The main purpose of this study is to learn about the role of the historical Turkish drama 

(The Artegrel Resurrection series as a case study) to determine the reasons behind watching such 

series. Hence, the descriptive and analytical approach was used to achieve the objectives of this 

study by adopting the questionnaire as a tool for data collection. Therefore, the Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) was used to analyze the data by performing the main 

statistical tests to generate the results of this study. The results of the study indicated that the 

most prominent (reasons) for watching the historical drama series (Artegral Resurrection) among 

Palestinian university students. It is to know the emergence of the Islamic Caliphate, followed by 

it because it reveals the truth of the conspiracies, then followed by it because it carries political 

and national values, in addition to that there is a belief in the request of Palestinian universities 

that Turkish history has been distorted, and this study recommended the necessity of conducting 

more research on knowing the reasons and motives for watching the series The resurrection of 

Artgrel among Palestinian university students and working on studying other historical series, 

such as the Sultan Abdul Hamid series, Kut al-Amara, the Resurrection of Othman, the Seljuk 

Renaissance, and conducting more research on the impact of those causes and motives on the 

behavior of Palestinian university students regularly and over varying periods of time to 

determine the extent of the impact Those reasons are in their behavior and interaction in their 

lives and their reality. 
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 الملخص

سلسلة قيامة أرطغرل كدراسة )الغرض األساسي من هذه الدراسة هو التعرف على دور الدراما التركية التاريخية 

ومن هنا تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي لتحقيق أهداف هذه . دة مثل هذه المسلسالتلتحديد األسباب وراء مشاه( حالة

( SPSS)لذلك، تم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية . الدراسة من خالل اعتماد االستبيان كأداة لجمع البيانات

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أبرز .  توليد نتائج هذه الدراسةلتحليل البيانات من خالل إجراء االختبارات اإلحصائية الرئيسية ل

لدى طلبة الجامعات الفلسطينية؛ هو للتعرف على نشوء الخالفة ( قيامة أرطغرل) مشاهدة مسلسل الدراما التاريخية ( أسباب)

افة إلى أن هناك اعتقاد لدى طلبة اإلسالمية، تليها ألنه يكشف حقيقة المؤامرات، ثم تليها ألنه يحمل قيما سياسية ووطنية، إض

الجامعات الفلسطينية أن التاريخ التركي تعرض للتشويه، وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة إجراء المزيد من البحوث حول 

معرفة أسباب ودوافع مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل لدى طلبة الجامعات الفلسطينية والعمل على دراسة المسلسالت التاريخية 

كمسلسل السلطان عبد الحميد، وكوت العمارة، قيامة عثمان، نهضة السالجقة، وإجراء المزيد من البحوث حول تأثير  األخرى

تلك األسباب والدوافع في سلوك طلبة الجامعات الفلسطينية وبشكل منتظم وخالل فترات زمنية متفاوتة للوقوف على مدى تأثير 

 .م وواقعهمتلك األسباب في سلوكهم وتفاعلهم في حياته
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 المقدمة

تعتبر الدراما شكالً من أشكال الفن، وهي عبارة عن نصوص أدبية وفنية يتم ترجمتها من خالل أعمال فنية 

كاألفالم والمسلسالت تعرض في وسائل مثل التلفزيون والسينما، وتعمل الدراما على تجسيد هذا الفن من خالل تناولها لقصة 

مجموعة من الناس، ويستعرض فيها من الموضوعات االجتماعية، واألخالقية، والسياسية، والدينية،  يعيشها اإلنسان أو

ويتعرض من خاللها للعديد من الحاالت واالنفعاالت النفسية والعاطفية، وتدور أحداثها من خالل صراع وأحداث يقوم بها 

إلى خاتمة مؤثرة، قد تكون مفرحة أو محزنة تحمل العديد من  ممثلون يؤدون أدوارهم بعناية؛ لتمثيل األحداث؛ لتصل بالنهاية

 .العبر، ويستخدم في ذلك كل ما يلزم من تقنيات وديكور ومستلزمات حديثة؛ ليكون العمل جذاباً وممتعاً 

من  والدراما تأخذ أشكاالً مختلفة كاألفالم الطويلة أو القصيرة أو حلقات فكاهية أو مسلسالت، وتعتبر هذه المسلسالت

أكثر الوسائل تأثيًرا على فئة المشاهدين، وتحديًدا بعض الدراما األجنبية منها، حيث تعتبر األولى من بين وسائل اإلعالم تأثيًرا 

، ومن بين هذه المسلسالت برزت (6112حسام حمد، )، وتعمل على تغيير القيم لديهم (6116رصيف، )على الشباب العربي 

حظيت بنسب عالية من المتابعات، وحققت نجاحاً كبيراً، وانتشاراً واسعاً، وأرباحاً كبيرة، ونجحت في المسلسالت التركية، والتي 

 .استقطاب المشاهدين العرب نحو السياحة، بل وأثرت في سلوكهم وواقعهم واتجاهاتهم

دولة  61ي أكثر من ، والذي القى رواجاً واهتماماً ومتابعةً ف(قيامة أرطغرل)ومن هذه المسلسالت التركية مسلسل 

لغة حول العالم، وقد أظهر  61مليون مشاهدة، ويتم عرضه مدبلجا إلى  611غير ناطقة باللغة التركية، وحصل على أكثر من 

المسلسل معاناة األتراك في القرن الثالث عشر عندما كانوا يتبعون للدولة السلجوقية، ويظهر المسلسل كيف واجهوا الصليبيين 

شرقاً، وكيف استطاعوا مواجهة المكائد والخيانات التي كانت تحاك من قبل العدو الخارجي والعدو الداخلي،  غرباً والمغول

واستقاللها، وبسط نفوذها ( الدولة العثمانية)وكيف تخلصوا من هذه المؤامرات التي أحيكت عليهم وكيف قاموا ببناء دولتهم 

 .وتحقيق أمنها ومن ثم استمرار حكمها لعدة قرون

  مشكلة الدراسة

وتكمن مشكلة الدراسة في أن الدراما تغير قيم المجتمعات بل وتخلق قيما جديدة لها بأسلوب جذاب محبب دونما 

. أدنى مقاومة من هذه المجتمعات، وهذا التغيير للقيم القائمة وخلق القيم الجديدة يتحكم بها من يصنع الدراما ويقف خلفها وينتجها

ى المجتمع الفلسطيني سيما المدبلج والمترجم منها، ولها تأثيراً كبيرا على كافة المجتمعات فالدراما التركية لها تأثير كبير عل

أيضا على أن ( 6117)وقد أكدت دراسة ربيع (. 6112)العربية، وتحديداً على فئة الشباب، حيث أكدت ذلك دراسة حسام حمد 
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الفلسطينية وتؤثر بشكل مباشر على قيم المجتمع الفلسطيني التركية تتماشى مع القيم ( المسلسالت)القيم المقدمة في الدراما 

التي درست القيم السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بإجراء المزيد ( 6116)وقد أوصت دراسة حامد  .وتساهم في تغييرها

سبب شح البحوث من الدراسات التي تعمل على غرس وتعزيز القيم السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية، وذلك ب

 . والدراسات في هذا المجال

 أسئلة الدراسة  4، 1

 :تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية

 ما أهمية الدراما التركية التاريخية؟ -1

 ؟(مسلسل قيامة ارطغرل)ما هي أسباب ودوافع مشاهدة طلبة الجامعات الفلسطينية للدراما التركية التاريخية  -6

 أهداف الدراسة  5 ،1

 :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

 .التعرف على أهمية الدراما التركية التاريخية -1

 (.مسلسل قيامة أرطغرل)الكشف عن أسباب مشاهدة طلبة الجامعات الفلسطينية للدراما التركية التاريخية  -6

 :منهج الدراسة

ولتحقيق أهداف ورا رئيسا لما يتم إنجازه في الجانب التطبيقي من الدراسة، منهجية الدراسة وما يتبعها من إجراءات تعتبر مح

 .الدراسة سيتم اعتماد وتطبيق المنهج الوصفي التحليلي

  (6111)المنهج الوصفي كما أشار ملحم و

يعتبر أحد طرق التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة معينة، وتصويرها كميا من خالل جمع  

 .البيانات والمعلومات عن الظاهرة أو المشكلة، ثم تصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسات الدقيقة

 مجتمع الدراسة

يسعى الباحث إلى أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة  المجموعة الكلية من العناصر التي" يقصد بمجتمع الدراسة 

، وهو المجتمع الذي سيتم تطبيق الدراسة عليه للوصول إلى النتائج، وتعتمد الدراسة طلبة (6114النوح، " )بالمشكلة المدروسة

 .لغربية وقطاع غزة والقدسوقد اعتمدت الدراسة أكبر وأبرز الجامعات الفلسطينية المنتظمة في الضفة ا)الجامعات الفلسطينية 
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 عينة الدراسة 

ونظراً لصعوبة دراسة مجتمع الدراسة بأكمله، حيث يستغرق ذلك وقتاً طويالً، وجهداً مادياً ومعنوياً، لذا ستقوم الدراسة باختيار 

والعينة كما . عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية موزعة حسب النسب المؤوية، ومراعية التوزيعات الجغرافية والسكنية

أنها نموذجاً يمثل جزءاً من وحدات المجتمع الذي يتم اختياره للدراسة، على أن تكون هذه العينة ( 6111قندليحي، )يعتبرها 

 ( Krejcie & Morgan ،1771)والستخراج العينة الطبقية للدراسة تم الرجوع إلى جدول . تحمل صفاته المشتركة

 76426)في تحديد نسبة العينة من العدد الكلي لمجتمع الدراسة، ويبلغ عدد مجتمع الدراسة والذي يعتبر مرجعا علميا معتمدا 

وهو مجموع عدد طالب الجامعات الفلسطينية التي تستهدفها الدراسة، وبالرجوع إلى النسبة المحددة في جدول ( طالبا وطالبة

 :التالي( 4)ما هو مبين في الجدول رقم مفردة ك( 224)فقد بلغ عدد العينة الطبقية ( 1771)مورجان وكرجسي 

 (جدول مورجان وكريجسي)تحديد حجم العينة مأخوذ من :(2)جدول

 

مجموع عينة ولتحديد نسبة العينة سيتم اعتماد معادلة تحديد نسبة العينة الطبقية من العدد الكلي لكل جامعة ومن ثم نحصل على 

 :، لذا سيتم توضيح معادلة إخراج العينة ومعنى الرموز المستخدمة في المعادلة على النحو التالي(224)الدراسة والتي بلغت 

الكلية   
    
 

 

 المجموع الكلي لحجم العينات= kحيث 

N = (مجموع عدد الطلبة في جميع الجامعات)حجم الطبقة 

Ne = حجم الطبقة الفرعية لكل جامعة حيثe  =عدد صحيح 

n = (جدول تحديد حجم العينة)النسبة العلمية المحددة حسب جدول مورجان 

 

 

 المجتمع العينة الرقم

1 626 71111 

 ألف فأكثر 111 224 6
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 جدول عينة الدراسة :(2)جدول

 %(النسبة )حجم العينة  (عدد الطلبة)حجم الطبقة  (الجامعة)الطبقة 

        23000 جامعة النجاح الوطنية
    
 

 
         

     
          

        22240 جامعة األقصى
    
 

 
         

     
          

        20396 الجامعة اإلسالمية
    
 

 
         

     
          

        14800 جامعة بيرزيت
    
 

 
         

     
          

        12000 جامعة القدس
    
 

 
         

     
          

                      N   92436 المجموع

 

طالب وطالبة، وإذا ما طبقنا النسبة المؤية من الجدول العلمي المعتمد من قبل ( ألف 62429)وبلغ عدد مجتمع الدراسة 

مفردة ( 224)، سيكون عدد العينة لهذه الدراسة %(1.1)كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية، والتي تبلغ 

 .جدول عينة الدراسة أعاله( 6)في الجدول رقم موزعة بالتساوي على مجتمع الدراسة ذكورا وإناثا كما هو مبين 

 حدود الدراسة

للتعرف على ( في الضفة الغربية وقطاع عزة والقدس)تتمثل حدود الدراس في طلبة الجامعة الفلسطينية      

وقد تم . لدى طلبة الجامعات الفلسطينية( مسلسل قيامة أرطغرل)أسباب مشاهدة الدراما التركية التالريخية 

 .م6161على جمع عينة الدراسة في الفترة الزمنية الواقعة عام  العمل

 :على مصدرين أساسيين وهما وقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات 

وتشمل الرجوع إلى الكتب والمراجع العربية واألجنبية، والدوريات والمقاالت والتقارير : المصادر الثانوية -1

 (.اإلنترنت)عبر الشبكة العنكبوتية واألبحاث ذات العالقة، والبحث والتقصي 
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وذلك باستخدام المنهج المسحي والمتمثل في أداة االستبانة للوصول إلى النتائج المرجوة، : المصادر األولية -6

 :لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، وقد تم بناء االستبانة على النحو التالي

 . ة المتنوعة والمترابطة، لإلجابة على أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافهاوقد احتوت االستبانة على العديد من األسئل

 في واستخداًما شهرة االتجاهات مقاييس من أكثر في الدراسة وذلك ألنه يعتبر الرتب خماسي وقد تم اعتماد مقياس ليكرت

: خمس درجات على النحو التالي ويتكون هذا المقياس من(. 6116زكريا الظاهر، وآخرون، )السلوكية وأكثرها يسراً  العلوم

 : ، وكما هو مبين في الجدول التالي(1)، غير موافق بشدة (6)، غير موافق (2)، محايد (4)، موافق (1)موافق بشدة 

 . للوصول إلى النتائج وتعميمها (SPSS)وسيتم االعتماد في تحليل نتائج االستبانة على البرنامج اإلحصائي 

 :ينويقسم االستبيان إلى قسم

العمر، الجنس، التخصص الجامعي، الجامعة، معدل : )ويحتوي على المعلومات الشخصية ألفراد العينة: القسم األول

 (.المشاهدة

أسباب مشاهدة طلبة الجامعات الفلسطينية للدراما التاريخية واهتمامات المبحوثين  عن أسئلة تقيسوهو عبارة : القسم الثاني

بها، وكمية المشاهدات ويتكون هذا المحور من عدة فقرات سيتم بناؤها من استبانات سابقة ومن دراسات مماثلة، وقد تم اعتماد 

 .أسئلة الفقرات من أسئلة استبانات وردت في دراسات سابقة

 هري لإلستبانةالصدق الظا

من المختصين والخبراء في مجال اإلعالم واالجتماعية، وتم توزيعه على عينة الدراسة التي ( 7)وقد تم عرض االستبيان على 

تم استخراجها حسب المعايير العلمية، والتي تمثل شريحة الدراسة الموزعة على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وسيتم 

 :، وفق الخطوات الطرق اإلحصائية التالية(spss)للتحليل الرياضي اإلحصائي  إخضاع هذه االستبانات

من صدق االستبانة بطريقتين  بالتأكد يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه، وسوف يقوم الباحث

 :من خالل

المجال الذي تنتمي إليه الفقرة، وسوف تقوم  ويقصد به مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع: االتساق الداخلي . أ

الدراسة بحساب االتساق الداخلي للفقرات من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال االستبانة 

 .والدرجة الكلية للمجال نفسه
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الوصول إليها، ويبين مدى  ويعتبر أحد مقاييس صدق األداة تقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة: الصدق البنائي . ب

 .ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة

ويقصد به أن تعطى هذه االستبانة نفس النتيجة إذا أعيد تطبيقها لمرات متتالية، وتعني استقرار نتائج : ثبات االستبانة . ت

وذلك من . يعها على العينة عدة مرات وخالل فترات زمنية معينةاالستبانة، وعدم تغيرها بشكل كبير، فيما لو تم إعادة توز

 .خالل معامل كرونباخ ألفا

حساب الوسط الحسابي لكل محور وأقل وأعلى قيمة واالنحراف المعياري بهدف قياس األسباب التي دفعت الطلبة   . ث

 .لمشاهدة الدراما التركية التاريخية وتحديدا مسلسل قيامة أرطغرل

 :التاريخيةالدراما 

الدراسات التي تناولت الدراما التاريخية التركية تحديداً تكاد تكون شحيحة في الواقع الفلسطيني وربما ذلك يكون راجع 

لحداثة تلك الدراما التي القت انتشارا وتفاعال منقطع النظير، وبالرجوع إلى العديد من الدراسات والتي تناولت الدراما 

 ( 6117)اء في المجتمع أو في فئة الشباب والطلبة فقد تناولت دراسة برحيل سمية وتأثيراتها في القيم سو

دراسة العالقة مابين تلقي مشاهدة الدراما التلفزيونية ذات النمط التاريخي ومابين ترسيخ قيم المواطنة لدى الشباب، 

ية، لمعرفة كيف يتم تعزيز الهوية الوطنية درست مفهوم الهوية الوطنية في الدراما الترك( 6117)ودراسة عبد اللطيف حيدر 

 .تناولت أهمية اإلنتاجات التاريخية في الدراما التاريخية( 6117)في خطاب الدراما التركية الجديدة، ودراسة سهام الدريسي 

 ( د ت)يعرفها الكاتب والمؤرخ اإلسباني فرانشيسكو رويت و 

الدراما التاريخية؛ بأنها انعكاس لبعض األحداث التي جرت في مالحظات عن  -في كتابه تاريخ المسرح الدرامي

الماضي، ويتم عرضها كقصة تاريخية يتم الفصل فيها بين زمنين، الزمن الذي جرت فيه القصة وأحداثها والزمن الذي يتم سرد 

الدرامي تكاد تتالشى بين  القصة فيه، ويعتبر فرانشيسكو أن العالقات الجدلية التي يفرضها الكاتب عند قيامه ببناء النص

الزمنين، وذلك ألنه يقوم ببناء عالقة توافقية في النص بين زمن حدوث القصة وزمن السرد وتكون أيضا محكومة بالعديد من 

 .القيم

دور الدراما التاريخية في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب "في دراستها بعنوان ( 6117)وتعرفها برحيل سمية 

الدراما التاريخية هي عمل فني مكون من عدة حلقات يحكمها وحدة الموضوع والفكرة والهدف، تدور الحبكة  بأن" الجزائري

 .الدرامية فيها من خالل صراع بين الشخصيات التي تؤدي أدواراً حول موضوع اجتماعي تاريخي أو حول قيمة من القيم
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ليها منتجوها، ومن األسباب التي أدت إلى نجاح الدراما سيما لعبت الدراما دوراً كبيراً في تحقيق أهدافها التي يسعى إ 

المسلسالت منها، طبيعة الحوار وجرأة الطرح، وصالحية الفكرة التي تحاكي الحاالت اإلنسانية، والتي تعكسها الدراما من 

مضامين المنتجة، وشكلت عالمة خالل األساليب الفنية، ومواكبة التطور للبرامج الدرامية، ومستوى التقنية الرقمية، وطبيعة ال

إلى أن الدراما ( 6116)كما ويشير الطائي ( 6116عيطة، .)فارقة في تاريخ الدراما التلفزيونية وعلى المستوى العالمي والدولي

 . رتهاتحقق التميز بما أسماها ثالثية النجاح، والتي تمثلت بفكرة النص التلفزيوني، ونجومية الفنان، وشعبية القناة ومستوى شه

ما حققته الدراما من نجاحات كبيرة؛ أصبح للدراما رسالة كبيرة وبالغة األهمية تأخذ أشكاالً متعددة ومن أكثر من  بعد 

مجتمع، وألنها تأتي في مقدمة البرامج التلفزيونية واإلذاعية، وخاصة في ظل التطور التكنولوجي الكبير والواسع، فهي قادرة 

 (6116صالح، .)متابعيها والمشاهدين لها على بناء صورة ذهنية لدى

فالدراما تقدم قصصاً وأحداثاً جذابةً ومشوقة وتعرض شخصيات، وبغض النظر عن األدوار التي تقوم بها هذه 

إال أنها تكون محط اهتمام للمشاهد ويسعى إلى متابعتها ومعرفة ما يجري معها ومع  -سواًء بالخير أو الشر-الشخصيات 

 (6116حميد، )تطرحها الدراما األحداث التي 

التركية التاريخية دوراً كبيراً في التأثير على المجتمعات وتحديدا فئة الشباب، وقد تناولت ذلك العديد من الدراسات  للدراما 

دراسة  السابقة، فقد تباينت تلك الدراسات من حيث نتائجها واختلفت باختالف طبيعتها وأهدافها والفئة المبحوثة فيها، فدراسة

تعتبر أن الدراما المتمثلة في المسلسالت عكست الهوية التركية في سياق صراع الخير والشر، وأن الخير يعبر ( 6117)حيدر 

تؤكد أن استخدام ( 6117)عن الهوية التركية، بينما تمثل الشر في الجماعات التي تقف ضدها، وفي دراسة سهام الدريسي 

ب الحاكم في تركيا يعتبر تجسيداً للقوة الناعمة، وهو يساهم في ترميم الصورة التركية التي الدراما التاريخية من قبل الحز

تعرضت للتشوية واالستهداف، كما ساهمت في توظيف الموروث العثماني لتنمية مشاعر القومية وجعلها كاستراتيجية للتعبئة 

بناء مصالحة مجتمعية مع الذات، كما أدت إلى إظهار تركيا  اآليدولوجية وكأسلوب للتمكين السياسي، إضافة إلى أنها تعمل على

كقوة سياسية واقتصادية إقليمية ودولية مناهضة للقوى الغربية المهيمنة، وشكلت عنصر جذب سياحي واقتصادي من جميع 

( 6112)سام حمد أنحاء العالم، كما شكل ذلك سوقا رائجا لبيع المسلسالت الدرامية وتحقيق األرباح الضخمة، وفي دراسة ح

أكدت أن المسلسالت التركية تعمل على تغيير القيم والعادات لدى الشباب، وأن أبرز القيم التي يتأثر بها الذكور هي القيم 

الثقافية، بينما القيم التي تؤثر أكثر في اإلناث هي القيم االجتماعية، وأن اآلثار الناتجة عن المشاهدة لكال الجنسين هي آثار 

أظهرت أن الدراما التلفزيونية في عصر االتصال تهدد مستقبل الهوية العربية، ( 6117)بينما دراسة مصطفى الطائي . سلبية

أكدت أن المسلسالت المدبلجة لها تأثير سلبي ( 6116)وذلك لتناقض القيم والممارسات التي تعرضها، ودراسة حسين الدليمي 
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على االنحراف والتقليد األعمى لبعض المشاهد الشاذة، وفي دراسة شهباز أسلم على سلوكيات الفرد في المجتمع، وأنها تشجع 

تقول أن أغلب المبحوثات تعتبر أن الدراما التركية مصدراً الستيراد الثقافة التركية، وتحمل تهديًدا للقيم ( 6111)وآخرون 

تمع الباكستاني حول الزواج والطالق، كما أنها االجتماعية واألخالقية الباكستانية، وأن الدراما التركية تعيد تشكيل المج

% 71أظهرت ارتفاع نسبة مشاهدة الفضائيات العربية بنسبة بلغت( 6111)تتعارض مع القيم الباكستانية، وفي دراسة مزاهرة 

الية، كما ، وأن العينة تأثرت بالمشاهد العاطفية لما فيها من رومانسية زائدة ومث%26ومشاهدة المسلسالت التركية بنسبة 

أن ( 6114)أظهرت بعض اإليجابية في تغيير بعض اتجاهات األزواج للتعامل وفق الحالة المثالية، كما أكدت دراسة الكحكي 

هناك ارتفاعاً لمعدالت تّعرض الشباب للتسلية والترفيه وتمضية وقت الفراغ والحكاية مع األصدقاء ومسايرة الحياة العصرية، 

وأزمةٌ للقيم أعلى لدى الذكور منه عند اإلناث، وأن هناك ارتفاعاً لمعدالت تشتت الهوية بين األعلى وأن هناك تشتت للهوية 

 .تعليما

خرجت بنتيجة أن األسرة العربية تحرص على مشاهدة المسلسالت المدبلجة بنسبة ( 6114)وفي دراسة محمد بكير 

، وأقل من %6281من ساعتين إلى ثالث ساعات بنسبة ، و%1282، وأن نسبة المشاهدات بلغت أكثر من ثالث ساعات 71%

أن للدراما قوة كبيرة في التأثير على المجتمعات العربية وذلك راجع لألسباب ( 6117)ويعتبر الطائي ، %1182ساعتين بنسبة 

 :التالية

عتبر أساسا للبناء المجتمع العربي مجتمع قيمي، يستمد قيمه من موروثه الديني والحضاري عبر آالف السنين، والتي ت -1

 .االجتماعي وتماسكه واستمراريته

فرقوا المجتمع العربية في جميع األقطار، أدى وجود فراغ ثقافي واجتماعي، كما أن هذه البلدان ال يوجد عندها منهج  -6

 .سياسي أو ثقافي تتفق عليه أو تتوحد عليه

 .ات سلوكية منسجمة مع النظام القيمي في المجتمعاإلنتاج الدرامي يعاني من ضعف واضح فهو غير قادر على خلق اتجاه -2

وسائل اإلعالم العربية تفتقر إلى التخطيط العلمي والموضوعي المستمد من األبحاث العلمية الرصينة ذات الثقة  -4

 .والمصداقية

 .والهويةموحدة تعمل على تعزيز قيم المواطنة والقومية ( يفتقر إلى استراتيجية)اإلنتاج العلمي الدرامي يفتقد  -1

ضعف اإلمكانات والخبرات التي تعتمد عليها القنوات اإلعالمية العربية في اإلنتاج اإلعالمي وهذا يؤدي إلى عرقلة  -6

التنمية مما يجعلها تعتمد على اإلنتاج الدرامي المستورد، وبالتالي يتسبب في العديد من المشكالت االجتماعية والنفسية، وهذا 

 (.6117الطائي، )ت العربية يهدد القيم لدى المجتمعا
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أما الدراسات التي تناولت القيم السياسية فقد تنوعت من حيث المواضيع التي تناولتها والفئة المستهدفة والمنهج المستخدم في 

درست دور الجامعات الفلسطينية في تدعيم القيم السياسية لدى طلبتها، ( 6117)تلك الدراسات، فدراسة أبو علي، وشقورة 

درست قياس مستوى القيم السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بالتطبيق على طلبة ( 6116)سة ياسر أبو حامد ودرا

 ( 6112)ودراسة زكية منصور . الجامعات الفلسطينية

درست دور الجامعة في تنمية القيم السياسية لدى طالبها في عصر العولمة، للتعرف على ما تسهم به الجامعة من تنمية للقيم 

لدى طالبها للعمل على تصور لما يجب أن يكون علية الدور التربوي للجامعة في تنمية لهذه القيم في مواجهة تحديات العصر 

 ( 6111)دة بينما دراسة ميادة الج. والعولمة

درست آثار تحول القيم السياسية في العراق لفترة ما بعد االحتالل العراقي لمعرفة اآلثار السلبية واإليجابية للقيم السياسية، 

 .وكيفية التصدي لتلك اآلثار من أجل تعزيز القيم اإليجابية ومعالجة تلك اآلثار الناجمة عن االحتالل

 :نيتأثير الدراما في الواقع الفلسطي

ماتزال الدراسات التي تتعلق بالدراما التركية وتأثيرها في الواقع الفلسطيني شحيحة، بل تكاد تكون مفقودة، وبالرجوع 

قامت بدراسة الدراما التركية المدبلجة من قبل الجمهور ( 6117)إلى ماتوفر من دراسات يتضح لنا أن دراسة رائد ربيع 

ات ومدى تأثيرها في القيم االجتماعية والجمالية في المجتمع الفلسطيني، وفي دراسة عائد الفلسطيني، لمعرفة الدوافع واالتجاه

درست مدى تأثر طلبة كليات اإلعالم في جامعات قطاع غزة بالمسلسالت التركية المدبلجة سواء أكانت ايجابية ( 6111)مقداد 

 ( 6112)أم سلبية، كما أن دراسة نعيم المصري 

المسلسالت المدبلجة والتي تعرض في الفضائيات العربية، على قيم الشباب الجامعي وقدرتهم  عملت على دراسة أثر

اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية نحو ودرست ( 6111)على التمييز بين السلوك اإليجابي والسلبي، وفي دراسة كالب، والدلو 

 .حجم مشاهدة الطلبة لها ودوافعهم نحوهاالمسلسالت التركية المدبلجة في الفضائيات العربية والتعرف على 
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 العينة الطبقية للدراسة :(1)جدول

 :نتائج الدراسة

 :مجال دوافع مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل :أوال

ويظهر تحليل كرونباخ ألفا أن نتيجة الثبات الكلي لجميع فقرات مجال دوافع مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل بلغت 

الثبات الكلي لمحور دوافع :  4، 7المقياس لهذا المجال كما يوضح ذلك الجدول رقم وهذا يدل على اتساق فقرات وجودة ( 7181)

 :المشاهدة التالي

 الثبات الكلي لمحور دوافع مشاهدة قيامة أرطغرل وثبات الفقرات(: 4)جدول

 كرونباخ الفا للفقرات الفقرات الرقم

 1.716 لجمال المناظر الطبيعية التي يعرضها 1

 1.712 الممثلين وأناقتهملجمال  6

 1.717 لعرضه قضايا جديدة بالنسبة لي 2

 1.721 يكشف حقيقة المؤامرات التي تعرض لها أجدادنا 4

 1.716 للهروب من ضغط الواقع 1

 1.761 للتسلية والترفيه 6

 1.724 للتعرف على نشوء الخالفة االسالمية العثمانية 7

 1.724 (التركية الثقافة)للتعرف على ثقافة أخرى  2

 1.711 يعرض فنون القتال والمواجهة 7

 1.741 يحمل قيماً سياسيةً ووطنية 11

 5..5 المجال الكلي لثبات محور دوافع المشاهدة 

 

 عدد الطلبة المحافظة الجامعة الرقم

 62111 محافظة نابلس جامعة النجاح الوطنية 1

 22240 غزة غزة -جامعة األقصى 6

 61276 غزة غزة -الجامعة االسالمية 2

 14211 رام هللا جامعة بيرزيت 4

 16111 القدس (أبو ديس)جامعة القدس  1

 62429 5 المجموع 
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 أرطغرل قيامة مسلسل مشاهدة دوافع بمجال المتعلقة المؤشرات تحليل: ثانيا

ما هي دوافع مشاهدة طلبة الجامعات : الدراسة والذي ينّص علىهذا القسم يجيب على السؤال الرئيسي األول في   

 الفلسطينية لمسلسل قيامة أرطغرل؟

وقد تم حساب التكرارات (. 11 -1)ويمثل هذا السؤال المحور الثاني في استبانة الدراسة والذي تمثله الفقرات من 

المشاهدة لطلبة الجامعات وكانت نتائج التكرارات  والوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية لمتغير أسباب

، وبناء (4.12، 2.21)المشاهدة تتراوح ما بين ( أسباب)والوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية لمتغير دوافع 

م عن الموافقة فإن معظم القيم تقع ضمن نطاق المتوسط المذكور، وهو يدل على تعبير تلك القي( 2)على المتوسط النظري 

للتعرف على نشوء الخالفة )المجموعة الخاضعة اإلجابة عن فقرات المقياس، أما من حيث األهمية النسبية فقد حصلت فقرة 

يكشف )، وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة (1.67)وانحراف معياري ( 4.12)على المرتبة األولى بمتوسط ( اإلسالمية العثمانية

( يحمل قيما سياسية ووطنية)، وجاءت فقرة (1.716)وانحراف ( 4.16)بمتوسط ( تي تعرض لها أجدادناحقيقة المؤامرات ال

الثقافة "للتعرف على ثقافة أخرى )، ثم جاءت فقرة (18716)وانحراف معياري ( 4847)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 

لعرضه قضايا جديدة )، ثم جاءت فقرة (18214)ياري وانحراف مع( 4822)في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي "( التركية

لجمال المناظر الطبيعية )، ثم جاءت فقرة (18262)وانحراف معياري ( 4864)في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ( بالنسبة لي

ناً في يعرض فنو)، ثم جاءت فقرة (18741)وانحراف معياري ( 4811)في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي ( التي يعرضها

( للتسلية والترفيه)، ثم جاءت فقرة (18726)وانحراف معياري ( 2876)في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي ( القتال والمواجهة

في المرتبة ( لجمال الممثلين وأناقتهم)، ثم جاءت فقرة (18767)وانحراف معياري ( 2821)في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي 

، وإذا ما نظرنا إلى الفقرة األخيرة من حيث األهمية النسبية، وهي (18172)وانحراف معياري ( 2867)التاسعة بمتوسط حسابي 

، وبالرغم بأنها أقل فقرة إال أنها (1.121)، وانحراف معياري (2.21)والتي جاءت بمتوسط ( للهروب من ضغط الواقع)فقرة 

والوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية  التكرارات: 4، 16، ويبين جدول (2)كانت ضمن المتوسط النظري 

 : المشاهدة على النحو التالي( أسباب)لمتغير دوافع 
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 المشاهدة( أسباب)التكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية لمتغير دوافع (: 5)جدول

 

 

 

 

 

 

المتوس التكرارات لمقياس ليكرت فقرات المقياس

ط 

الحساب

 ي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

األهمية 

 النسبية

ترتيب 

األهم

 ية
موافق 

 بشدة

معار محايد موافق

 ض 

معار

ض 

 بشدة

لجمال المناظر الطبيعية التي 

 يعرضها

136 192 51 4 37 4.00 .940 80.00 6 

1.07 3.67 55 12 98 148 107 لجمال الممثلين 

8 

73.40 9 

لعرضه قضايا جديدة بالنسبة 

 لي

180 182 38 2 18 4.24 .823 84.80 5 

يكشف حقيقة المؤامرات 

 التي تعرض لها أجدادنا

259 129 22 10 ----- 4.52 .706 90.40 2 

1.13 3.35 82 22 114 130 72 للهروب من ضغط الواقع

0 

67.00 10 

 8 76.00 967. 3.80 40 8 78 195 99 للتسلية والترفيه

للتعرف على نشوء الخالفة 

 العثمانيةاإلسالمية 

280 113 19 2 6 4.58 .691 91.60 1 

 4 86.60 804. 4.33 11 3 38 158 210 للتعرف على ثقافة أخرى

يعرض فنون القتال 

 والمواجهة

139 175 64 7 35 3.96 .982 79.20 7 

 3 89.80 702. 4.49 4 1 33 132 250 يحمل قيماً سياسيةً ووطنية
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 :دوافع مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرلوالرسم البياني التالي يبين 

 

 دوافع مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل :(1)شكل

 

 :أرطغرل قيامة لمسلسل الفلسطينية الجامعات طلبة مشاهدة دوافع نتائج مناقشة: ثالثا

ما دوافع مشاهدة طلبة الجامعات الفلسطينية لمسلسل قيامة : ولإلجابة على سؤال الدراسة األول والذي ينص على

والتي تم اإلجابة عليها من قبل ( 11 -1)التي تقيس هذا المجال في استبانة الدراسة من ( الفقرات)أرطغرل؟ تم تحليل األسئلة 

( للتعرف على نشوء الخالفة العثمانية)الطلبة للتعرف على حقيقة دوافعهم، وتشير نتائج تحليل االستبانة لهذا السؤال أن فقرة 

يكشف حقيقة المؤامرات التي تعرض لها )، تليها في المرتبة الثانية %(71861)وبوزن نسبي  إلجاباتتأتي في الترتيب األول ل

، %(27821)وبوزن نسبي ( ألنه يحمل قيما سياسية ووطنية)تليها في المرتبة الثالثة %( 71841)وبوزن نسبي بلغ ( أجدادنا

ى ظروف نشأة الخالفة العثمانية وإذا ما نظرنا إلى الفقرة التالية ويبدو من خالل هذه النتائج رغبة الطلبة الحقيقية للتعرف عل

والمتعلقة برغبتهم لمعرفة حقيقة المؤامرات التي تعرض لها أجدادنا والفقرة ألنه يحمل قيما سياسية ووطنية نستطيع القول أن 

طلبة، وأن النتائج تشير إلى اعتقاد الطلبة بأن نتئاج الدراسة تشير إلى وجود تعاطفا تجاه الخالفة اإلسالمية العثمانية من قبل ال

0 
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الخالفة العثمانية تعرضت للتشويه والمؤامرة والمكائد من قبل الغرب وهذا يؤكده رغبتهم في التعرف على حقيقة تلك 

عظم المؤامرات من خالل متابعتهم ألحداث المسلسل وخصوصا أنه أيضا يحمل قيما سياسية ووطنية، وهذا فيه مؤشر على أن م

القيم السياسية والوطنية التي يحملها الطلبة بحكم الواقع السياسي كونهم يعيشون على أرض محتلة والواقع السياسية جزء مهم 

من مجرياتها وأحداثها، وخصوصا أن الطلبة يتصدرون هذه الحالة من خالل نشاطاتهم الجامعية في إحياء المناسبات الوطنية 

لتاريخية والسياسية التي تعرضت لها أرضهم من احتالل ونكبات بشكل خاص، وما تعرضت وتسليط الضوء على المحطات ا

لذلك فإن الطلبة ومن خالل سعيهم للوصول  .له الخالفة اإلسالمية والتي تعبر عن شعور وحاجة عميقة إسالمية بشكل خاص

عالقة بالقضية الفلسطينية وكون أحد أبرز  إلى التحرير يتطلب منهم الوعي والعمل على فهم األحداث التاريخية والتي لها

األسباب التي أدت إلى سقوط الخالفة هو استجالب الكيان الصهيوني ومساوماتهم مع السلطان عبد الحميد للتنازل والسماح 

 ورفضه الشديد لهذه الممارسات االأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على. لليهود بالتوطين والحصول على وطن في فلسطين

 .دولة الخالفة وصوالً إلى إسقاطها وانتهاء حقبتها

وبالرجوع إلى الدراسات السابقة فقد أشارت نتائجها إلى أن الدوافع لمشاهدة الدراما التركية بشكل عام كانت للتعرف 

 (. 6116داليا المتبولي، )على المجتمعات األخرى، تليها التسلية والترفيه، تليها لمعرفة الموضوعات المختلفة 

أشارت إلى أن دوافع المشاهدة لدى المجتمع الفلسطيني جاء بدافع المتعة والتسلية، ( 6117)وفي دراسة محمد ربيع 

وفي دراسة . تليها لقضاء وقت الفراغ، تليها للتعرف  على عادات وتقاليد المجتمعات األخرى، تليها للتعرف على الواقع التركي

افع األسرة العربية جاءت ألنها تتضمن قصص الحب والرومانسية والتي تتضمن قيم أشارت إلى أن دو( 6114)محمد بكير 

أثبتت أن تأثر المبحوثين بالمسلسالت التركية راجع إلى ( 6116)وفي دراسة مؤيد الدليمي، وعماد حسين . وتقاليد المجتمعات

( 6111)اسة وسام راضي، وطالب ذياب أما در. تأثرهم بجمال الطبيعة والبشر، والتعرف على سلوكيات تلك المجتمعات

وفي . جاءت دوافع مشاهدة المبحوثين للمسلسالت التركية ألنها تجسد قصصا واقعية، تليها للتسلية والتشويق، تليها أداء الممثلين

ي أظهرت أن أسباب مشاهدة المسلسالت التركية لدى الشباب الجامع( 6111)دراسة عبد الرحيم درويش، محمود السماسيري 

أما . كانت بسبب االستمتاع بالمناظر الطبيعية لتركيا، تليها لمعرفة األفكار الجديدة، تليها ألنها قريبة من عاداتنا وتقاليدنا الدينية

فقد أكدت أن أبرز دوافع مشاهدة المسلسالت التركية لطلبة الجامعات للذكور واإلناث كانت لجمال ( 6112)دراسة حسام حمد 

أشارت نتائج الدراسة أن أبرز دوافع المشاهدة للمبحوثين كانت ( 6111)وفي دراسة صباح زين . رضهاالمناظر التي تع

وفي دراسة كالب . رومانسية القصص المعروضة تليها المظهر الخارجي للممثلين والممثالت ووسامتهم، تليها األداء التمثيلي

 .التركية المدبلجة هو دافع الترفيه والتسلية أكدت أن الدافع األساسي لمشاهدة المسلسالت( 6111)والدلو 
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ومن المالحظ أن أغلب الدراسات السابقة أشارت إلى أن دوافع المشاهدة لدى الفئات المبحوثة وتحديداً الشباب كانت 

دافع قصص بدافع التسلية والمتعة والتشويق، وبدافع التعرف على ثقافة أخرى وتحديدا ثقافة المجتمع التركي، كما كانت أيضا ب

الحب والرومانسبة ولوسامة الممثلين والممثالت ومظهرهم الخارجي، وتختلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في الدوافع 

التي توصلت إليها الدراسة الحالية، والتي جاءت فيها فقرة للتعرف على ثقافة أخرى في الترتيب الرابع، وفقرة لجمال المناظر 

السادس، وفقرة للتسلية والترفيه في الترتيب الثامن، وفقرة لجمال الممثلين وأناقتهم في الترتيب التاسع، الطبيعية في الترتيب 

 .وتشير هذه النتائج إلى االختالف الواضح مابين نتائج وأولويات الدراسات السابقة ونتائج وأولويات هذه الدراسة

اولتها الدراسات السابقة أن هناك اهتمامات بحسب المادة ومن المالحظ عند استعراض نتائج دوافع المشاهدة التي تن

لكن يبدو . الدرامية المعروضة وبحسب أهداف وأجندات من يقف خلفها، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو غير ذلك

تشير بعض الدراسات ومن خالل إنتاج المسلسالت الدرامة التاريخية كمسلسل السلطان عبد الحميد ومسلسل قيامة أرطغرل؛ و

أن للحزب الحاكم يد في ذلك لتدعيم مصالحه السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ( 6117)والتي منها دراسة سهام الدريسي 

تركيا كدولة ذات ماضي حضاري عميق إلعادة رسم ( إظهار)حيث تعتبر هذه المسلسالت أحد أدوات القوة الناعمة إلبراز 

الصورة المشوهة التي رسمها االستعمار للخالفة العثمانية من جانب، ومن جانب آخر للرد على الكتابات  وكتابة التاريخ لتغيير

والتي ( الخ..والحريم .. والبذخ.. القصور)والتمثيليات التي تم رسمها عن اإلمبراطورية العثمانية بحسب النظرة االستشراقية 

مسلسل حريم السلطان حيث جاء مسلسل قيامة أرطغرل ردا ( أبرزها)خرها جسدتها العديد المسلسالت التاريخية والتي كان آ

 .توضيحيا دراميا عليه

من خالل مقابلة له على موقع الخليج أون الين ( أحد المختصين بالدراما)ويؤكد ذلك عائد الحلبي الكاتب الفلسطيني 

؛ بل أرادوا منه فناً بديالً عن فن التشويه، ليزرعوا في أن القائمين على المسلسل لم يصنعوه عبثاً (: " 6117)إبريل  11بتاريخ 

فيما أكد المخرج الفلسطيني . هذا الجيل نَفَس التحدي والصبر والعزم والتوكل على هللا، ونصرة الحق والمظلومين في كل مكان

لدى الجمهور الفلسطيني " القوة والثورة والنخوة"، أن مثل تلك المسلسالت تزرع "الخليج أونالين"حسام أبو دان، لمراسل 

بشكل خاص والعربي بشكل عام لمقاومة كل ظلم واضطهاد واحتالل، كما ويعتبر أن المسلسل يحمل رسائل عقائدية وسياسية 

وثورية كبيرة للغاية، ويحاول إيصالها لألمة العربية أنه بالمقاومة تأتي الحقوق، وبالقوة والصبر والثورة يذهب االحتالل، وأن 

أن السينما : "المواطنين الكبير على مشاهدة المسلسل سيساهم في إيصال الرسالة ألكبر عدد من المواطنين، ويعتبر أبو دانإقبال 

" قيامة أرطغرل" بمشتقاتها المختلفة، هي وسيلة لنقل األفكار الثورية والسياسية للمتلقي والمشاهد، وأن القائمين على مسلسل
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ة والصبر والثورة ضد المحتل، لدعمهم للشعوب العربية التي تعاني ويالت الحروب فضلوا أن يزرعوا خصال المقاوم

 (.  6117الخليج أون الين، )واالضطهاد والظلم والفساد 

وبذلك نستطيع القول أن الدراما التاريخية شكلت نقطة تحول فارقة في استقطاب طلبة الجامعات الفلسطينية، وهذا بدا 

ة على معرفة تاريخ الخالفة العثمانية والتعرف على حقيقة المؤامرات التي تعرض لها أجدادنا، واضحا من خالل حرص الطلب

 .وبذلك نستطبع القول أن الدراما التاريخية كان لها دور في الثأثير في قيم الطلبة الفلسطينيين، والتي أكدت دوافعهم ذلك

 والتوصيات النتائج

 :الدراسة بالعديد من النتائج كان أهمهابعد مناقشة نتائج االختبارات خرجت 

مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل لدى طلبة الجامعات الفلسطينية هو للتعرف على نشوء الخالفة ( أسباب)إن أبرز  -1

 .اإلسالمية، تليها ألنه يكشف حقيقة المؤامرات، تليها ألنه يحمل قيما سياسية ووطنية

 (.طلبة الجامعات الفلسطينية)المجتمع الفلسطيني وتحديدا فئة الشباب إن الدراما التاريخية تحظى باهتمام  -6

هناك إحساس كبير لدى طلبة الجامعات الفلسطينية أن الدراما التركية التاريخية توضح وتبين التاريخ، كما أن لديهم   -2

 .اعتقاد أن التاريخ التركي تعرض للتشويه

مسلسل قيامة أرطغرل يشبه إلى حد ما األحداث في الواقع  لدى طلبة الجامعات الفلسطينية اعتقاد أن أحداث -4

 .الفلسطيني

 التوصيات

 :وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات جاءت على النحو التالي

إجراء المزيد من البحوث حول معرفة أسباب ودوافع مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل لدى طلبة الجامعات الفلسطينية  -1

تاريخية األخرى كمسلسل السلطان عبد الحميد، وكوت العمارة، قيامة عثمان، نهضة السالجقة، ودراسة المسلسالت ال

 .برباروس

إجراء المزيد من البحوث حول تأثير تلك األسباب والدوافع في سلوك طلبة الجامعات الفلسطينية وبشكل منتظم وخالل  -6

 .وكهم وتفاعلهم في حياتهم وواقعهمفترات زمنية متفاوتة للوقوف على مدى تأثير تلك األسباب في سل

ضرورة االستفادة من الدراما التاريخية التركية في الدراما الفلسطينية من حيث األفكار والدور والتجنيد إلبراز  -2

 .مظلومية الشعب الفلسطيني وممارسات االحتالل اإلجرامية بحقه
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 .ينية ووطنية للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينيةالعمل على إنتاج أعمال درامية تاريخية هادفة والتي تحمل قيما د -4

العمل على إنتاج مسلسالت فلسطينية ذات بعد تاريخي يوضح حقيقة الصراع مع المحتلين لغرس القيم السياسية وتوجيه  -1

 .الطلبة والمجتمع لكيفية التصدي للمحتل ومخططاته وأعوانه
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ABSTRACT 

This study seeks to identify the methods and methods of covering Islamophobia by Arab 

news channels، and that was set in the Qatari Al-Jazeera channel and alaraby television channel 

That broadcasts from England. This choice comes because they are affiliated to a television news 

complex that has huge (financial and human) capabilities that make them broadcast on a large 

scale. Therefore, we aim in this study to discover the most prominent determinants and 

foundations of coverage of the phenomenon of Islamophobia in an era in which social 

networking sites exploded and became a major driver in many issues, and the religious media 

was absent from the agenda of the traditional media. 

Key words: Islamophobia, satellite news channels, social networking sites, religious media. 
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 ملخصال

، والتي تغطية القنوات اإلخبارية العربية لموضوع االسالموفوبيا التعرف على أساليب وطرقتسعى هذه الدراسة إلى 

ويأتي هذا االختيار لكونهما مؤسستان تابعتان تم ضبطها في قناة الجزيرة القطرية وقناة التلفزيون العربي التي تبث من إنجلترا، 

لذا نهدف في هذه ضخمة تجعل بثهما على نطاق واسع، ( مالية وبشرية)خباري يتوفر على إمكانيات إالى مجمع تلفزيوني 

ز محددات وأسس التغطية لظاهرة اإلسالموفوبيا في عصر انفجرت فيه مواقع التواصل االجتماعي الدراسة الى اكتشاف أبر

 .وأصبحت محرك رئيسي في كثير من القضايا، وغاب فيه اإلعالم الديني عن أجندة وسائل اإلعالم التقليدية

 .اعي، االعالم الدينياالسالموفوبيا، الفضائيات اإلخبارية، مواقع التواصل االجتم: الكلمات المفتاحية
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 مقدمة

الخوف الجماعي المرضي من اإلسالم والمسلمين، إال أنه في واقع اليوم بات  هو مفهوم يَعني حرفيا  " اإلسالموفوبيا"

يعني نوع من العنصرية قوامه جملة من األفعال والمشاعر واألفكار النمطية المسبقة المعادية لإلسالم والمسلمين، ولقد ازدهر 

التي وقعت في  1001أيلول / سبتمبر 11ر هجمات مفهوم اإلسالموفوبيا في مطلع العقد األول من األلفية الثالثة وتحديدا  إث

الواليات المتحدة وتبناها تنظيم القاعدة، ولقد أحدثت هذه الواقعة تحوال  نوعيا  في واقع العالقات الدولية واحتُل إثرها بلدان 

ولي، ولعبت ثم بعدها عرف المصطلحات جوالت متعددة في محطات على المستوى الد. إسالميان هما العراق وأفغانستان

الفضائيات دورا  بارزا  في هذه المعركة، وكانت الحصان الرابح لمن أراد توجيه الرأي العام الدولي والمحلي نحو شباك 

اإلسالموفوبيا بأزياء مختلفة أو أبعاده عنها وتوعية الشعوب اإلسالمية بأساليب مواجهة األزمة إن استطاع فعل ذلك رغم تأخر 

ة اإلسالموفوبيا اليوم تصلح للنظر في كيفية تعاطي اإلعالم العربي معها خاصة في عصر بات يعرف الوقت، لذا فإن ظاهر

بعصر التطورات التي ال حدود لها، والمعرفة تتدفق على البشرية من كل اتجاه، ورغم ما واجهته المنطقة العربية في صراعها 

ح أن الفضائيات العربية اإلخبارية على وجه الخصوص وكأنها لم المستدام كما أوضحنا مع ظاهرة اإلسالموفوبيا إال أنه اتض

تتعلم من التجارب السابقة، وبقيت بامتياز تتعايش مع الثقوب التي تعتري جسدها اإلعالمي، يعني التغطية التي سقطت في 

اة المجتمعات اإلسالمية حضن السياسة وجعلتها سيدة األولويات دون االكتراث أو التركيز على باقي الجوانب المهمة في حي

وهنا نشير إلى الدين، وما غياب أو تغيب اإلعالم الديني إال وكان باب المآسي الفكرية خاصة على الشعوب العربية يفتح، لذا 

أحمر  يتطلب جهدا  تواصليا  إعالميا  أكثر فعالية تجنبا  لتكرار المآسي الناتجة عن االستهانة بالمسلمين ومقدساتهم التي تعتبر خطا  

 .ال يسمح بتجاوزه

عندما تالحظ الشبكة البرامجية لبعض القنوات الفضائية ذات التوجه اإلخباري ورغم استحواذها على نسب مشاهدة 

كبيرة مما يوحي بأن تأثيرها كبير على نسبة عالية من الجماهير، تجد ابتعادها عن المواضيع التي تخص دين الناس وتتناول 

دة كل البعد عن األستوديو أو غرفة األخبار، وهذا ما يؤكد عدم قيام القنوات بدورها الرئيسي في تثقيف قضاياهم الدينية بعي

المشاهد، والتثقيف الديني جزء أساسي في ذلك بما أن الفضائيات عربية وفي جزء كبير منها إسالمية، لذا نجد في كثير من 

الظواهر الدينية معرفيا  ومهاريا  قد سحبت من يد الفضائيات وأخذت األحيان بوصلة تثقيف الجماهير في كيفية التعاطي مع 

وسائل التواصل االجتماعي الكفة لصالحها، وما أن انفجرت أزمة حتى تجد القنوات تتهافت وتطرق باب وسائل التواصل 

 .االجتماعي حتى ترى ماذا تخبرنا عن الميدان وكيف يفكر الشعب وما سيفعل
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ضرب المقدسات اإلسالمية، يعني اإلسالموفوبيا وما تحمله على أكتافها من انزالقات فكرية الظواهر التي ضربت وت

تهدد سالمة البشرية جمعاء والتعايش السلمي للشعوب في كنف حرية المعتقد واالحترام الدائم، يجب أن تكون عبرة للبشرية، 

لمتهورون، ثم عندما تنقض عليهم الشعوب اإلسالمية ويجب أن يلتفت اإلعالم حقا  للموضوع وخطورته حتى ال يقدم عليه ا

يخرج بعض الساسة واإلعالميين للحديث عن األزمات االقتصادية، على اإلعالم أن يفكر وبجد لالستثمار في اإلعالم الديني في 

 .سبيل تجنيب البشرية أي تصادمات تعود بالضرر على الجميع

 اإلطار المنهجي للدراسة: 

 إشكالية الدراسة: 

كانت دوما البضاعة اإلسالمية في الغرب بين ازدواجية شهيرة، أحدهم يواجه واألخر ينصف، وقد عرف المسلمون 

في الغرب عدة أوجه للمواجهة بينهم وبين من يختلفون عنهم في الدين، ومع توالي السنوات ولدت وترعرعت وكبرت ظاهرة 

الموفوبيا التي اجتاحت كل األسوار وتجاوزت كل الحدود وهي ليست كمثل الظواهر االجتماعية األخرى، هي ظاهرة اإلس

تصطدم بالمسلمين في مختلف بقاع األرض، وكان اإلعالم على الدوام يتجول بين جوانبها، إما لمواجهتها أو لترويج لها، وإن 

زر في بحر الظاهرة، لذا كان في هذه األخيرة قد ال يقصد ذلك إال أنه قدم هذه الخدمة كما يجب، والشعوب بقيت بين مد وج

وجب أن ننقب ونبحث في اإلعالم كونه الواجهة األولى في الترويج أو التوعية من مخاطر ظاهرة اإلسالموفوبيا حيث تكمن 

اإلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة في كشف المحددات التي تقوم عليها تغطية الفضائيات اإلخبارية العربية للتثقيف الديني 

واهر التي تهدد سالمة المعتقدات الدينية لدى المسلمين في كل بقاع العالم، وقد الحظ الباحث أن هذه التغطية يطغى ومواجهة الظ

عليها الجانب الكمي والتناول التثقيفي بشكل متغير وكأن بعض القنوات تعمل على بث ثقافة دينية جديدة في الساحة العربية، 

حل جدل غزير في الساحة اإلسالمية، في وقت أشارت فيه العديد من الدراسات وكأنها ازدواجية لرواية غربية أضحت م

األكاديمية لمعايير الرواية اإلعالمية لدى بعض القنوات االخبارية وتقلباتها وتغيراتها المستمرة حول مسائل اإلسالم والمسلمين 

 . حسب السوق اإلخبارية وأرقامها المتغيرة في بورصة التغطية اإلعالمية

وتكتمل اإلشكالية بإغراق المشهد اإلعالمي من لدن رواد اإلعالم الجديد الذين وجدوا في شبكة الويب بصفة عامة، 

وشبكات التواصل االجتماعي بصفة خاصة، فضاءات رحبة إللقاء الرسائل التواصلية المتعلقة بمعتقداتهم الدينية، ومواجهة 

ة، وقد لعب الهاشتاق دورا  محوريا  في التعبير عن أراء ووجهة نظر المجتمع األفكار المحرضة ضد معتقداتهم وقيمهم الديني

 . العربي الذي بدى له الدفاع عن موقفه أفضل من انتظار المؤسسات اإلعالمية التقليدية لتلعب هذا الدور
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للمسائل المتعلقة بالدين وهنا، تبدو إشكالية الدراسة في البحث عن محددات التغطية اإلعالمية اإلخبارية لعينة الدراسة 

اإلسالمي وقضايا المسلمين داخل وخارج العالم اإلسالمي، وبشكل أعمق كيفية التعامل مع موجة اإلسالموفوبيا التي تكتسح 

المشهد اإلعالمي، وتتبعثر في المجتمعات اإلسالمية خاصة بعد تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما تاله من 

لنبي محمد صلى هللا عليه وسلم ثم االنفجار االجتماعي لدى الشعوب اإلسالمية وحملة مقاطعة المنتجات رسومات مسيئة ل

 .الفرنسية، وكان لكل هذا في بادئ األمر ميدان مواقع التواصل االجتماعي الذي غذاه

 أهداف الدراسة : 

 : تهدف هذه الدراسة إلى التماس النقاط التالية

o  تغطية القنوات اإلخبارية العربية لموضوع اإلسالموفوبياالتعرف على أساليب وطرق. 

o  التعرف على واقع التعاطي مع القضايا الدينية لدى الفضائيات اإلخبارية التقليدية في زمن السوشل 

 .ميديا

o  إظهار أبرز محددات وأسس التغطية لموضوع اإلسالموفوبيا لدى الفضائيات اإلخبارية عينة 

 .الدراسة

o  العمل على اإلعالم الديني في الفضائيات اإلخبارية ودوره في تجنيب المجتمع إبراز أهمية 

 .اإلسالمي االنزالقات العقدية والفكرية

o  حث وتشجيع اإلعالم العربي على ضرورة التعاطي مع الظواهر االجتماعية التي تهدد البيئة 

 .اإلسالمية

o  رواد مواقع التواصل االجتماعيإظهار االختالف بين تغطية الفضائيات التقليدية وتناول. 

o إبراز التمايز النوعي بين الفضائيتين عينة الدراسة في تغطيتهما للمسائل الدينية. 

 منهج الدراسة : 

عند القيام بأي دراسة البد من إتباع خطوات فكرية منظمة وعقالنية هادفة لبلوغ نتيجة ما، وذلك بإتباع منهج معين 

استخدام  التي تتطرق إليها، حيث يعرف المنهج بأنه الطريقة التي تتبع للكشف عن الحقائق بواسطةيتناسب مع طبيعة الدراسة 
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مجموعة من القواعد العامة ترتبط أساسا بتجميع البيانات وتحليلها حتى تسهم في الوصول إلى نتائج ملموسة 
1
وهذه الدراسة  .

في، الذي يهدف في األساس إلى فهم الظاهرة موضوع الدراسة، تستند إلى منهج نوعي استكشافي أو ان صح التعبير منهج كي

يعني ينصب اهتمام هذا المنهج على حصر معنى األقوال التي تم جمعها أو السلوكيات التي تم مالحظتها
2

لذا في هذه الدراسة . 

التلفزيون العربي ويحلل هذا الواقع  والتي تقوم بها قناة الجزيرة وقناةلظاهرة اإلسالموفوبيا،  ننظر في واقع التغطيات اإلعالمية

انطالقا من المداخل النظرية التي تأسس للتغطية اإلخبارية في الظواهر االجتماعية وهكذا، تستأنس الدراسة بالبينات 

 .والمعلومات الكمية التي توفرت حول موضوع اإلسالموفوبيا وأوجه التغطية اإلعالمية اإلخبارية للظاهرة وسبل مواجهتها

 طار الزمني للدراسةاإل : 

تجري هذه الدراسة في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة الخطاب اإلعالمي في ضوء ارتفاع مؤشر اإلسالموفوبيا في 

 1010تشرين األول سنة / أكتوبر 00أيلول إلى غاية / سبتمبر 11كل العالم، لذا تأتي الدراسة في إطار زمني محدد انطالقا من 

ا من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصوال  إلى أي في الوقت الذي عرف ت فيه القضية ضغطا  غير مسبوق بدء 

 .حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية

كما أن الدراسة تنظر في أرشيفات مقاطع الفيديو ذات العالقة بالظواهر االجتماعية والدينية التي تحملها القنوات 

ب، وأيضا المواقع االلكترونية والتي يعود بعضها لسنوات، قصد استكشاف مدى االهتمام المدروسة في حساباتها في اليوتيو

 .بالظاهرة وكذا مسائل اإلسالم والمسلمين

 تحديد مجتمع الدراسة : 

يعرف مجتمع البحث في األساس أنه جميع األفراد أو األشياء أو األشخاص الذين يشكلون موضوع مشكلة البحث، 

ات العالقة بمشكلة الدراسة التي يسعى الباحث إلى اشراك جميع أفراد المجتمع فيها، لكن الصعوبة تكمن وهو جميع العناصر ذ

في أن عدد أفراد المجتمع قد يكون كبيرا ، بحيث ال يستطيع الباحث إشراكهم جميعا
3

، وهذه الدراسة التي تهتم بالكيفية التي 

المتعلقة بالدين اإلسالمي وقضايا المسلمين، وعلى وجه الخصوص ظاهرة تغطي بها الفضائيات اإلخبارية العربية للمواضيع 

اإلسالموفوبيا باعتبار أن الموضوع يفرض نفسه على أجندة وسائل اإلعالم العربية التي هي المجتمع األصلي، لذا من بين 

بث من قطر وقناة التلفزيون العربي مجتمع الفضائيات العربية اإلخبارية اختار الباحث عينة قصدية تشمل قناة الجزيرة التي ت

                                                             
 97. ص. 1991أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية، المكتبة األكاديمية، القاهرة . الهادي محمد  1
 .100، ص1004دار القصبة للنشر والتوزيع، الجزائر مورس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية،  2
تم االطالع في ) ،1012/10/10مهدي محمد جواد أبو عال، محاضرة مجتمع البحث وعينته، كلية التربية األساسية، شبكة جامعة بابل العراق،   3

01/11/1010.) 
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مالية )التي تبث من إنجلترا، ويأتي هذا االختيار لكونهما مؤسستان تابعتان إلى مجمع تلفزيوني إخباري يتوفر على إمكانيات 

 ضخمة تجعل بثهما على نطاق واسع، ولهما اإلمكانية في مخاطبة الجمهور في شتى بقاع العالم، ويصل مداهما إلى( وبشرية

أوسع مساحة في الكرة األرضية، وحتى على الفضاء اإللكتروني لهما تواجد أشبه بخطوط العنكبوت في إشارة إلى البث وشبكة 

المراسلين المتوزعة في كل نقطة بالعالم، وهذا يتالءم مع طبيعة اإلسالموفوبيا المنتشرة والتي يزيد مؤشر انتشارها يوما بعد 

نظر والمالحظة المباشرة للشبكة البرامجية للفضائيتين االخباريتين أنهما توليان أهمية كبيرة يوم، إلى جانب هذا بدى من ال

لقضايا المجتمع العربي واإلسالمي وفق سياستهما التحريرية التي أفصح عنها من قبل مؤسسي المحطتين، أي أنهما قناتان 

شعوب العربية، وأن هذا النوع من القضايا يمثل الصدارة في تسيران في ضوء الدفاع والطرح للقضايا التي تهدد المجتمعات وال

 .االجندة اإلعالمية لكل منهما

 اإلطار النظري للدراسة: 

 اإلعالم واألزمات : 

يتعرف اإلنسان في جل مراحل حياته على أزمات وضغوطات تتجول حول حياته، لذا فإن توقع البشر بحدوث المزيد 

رعيا ، حيث تشير األبحاث التي تناولت أسس إدارة األزمات إلى ضرورة اعتبار حدوثها أمر من األزمات يكاد أن يكون أمرا  ش

حتمي مفروغ منه، فهي تحديات الحياة وعليه أن يكون ضمنها، لذا وجب أن يستعد لها بصفة مستدامة إما لمواجهتها بشكل 

اإلخبارية أيضا التعليمية ضمن سيرورة الحياة سواء  مباشر أو تجنبها، واإلعالم مكلف على الدوام بالقيام بأدواره إلى جانب

كانت األزمات عالمية أو محلية فهو المكلف على الدوام بمد يد العون والمساعدة للمجتمع وأفراده من أجل تجاوز أو احتواء 

 .األزمة قبل انفجارها أو خروجها عن السيطرة

ية على وجه الخصوص فإنك تجدها على الدوام تتكاسل في ما يبدو جليا من مالحظتك ألجندة وسائل اإلعالم اإلخبار

تناولها لألزمات قبل حدوثها، يعني أنها تعيش حقا  أزمة تعاطيها مع األزمات، حيث إنها دائما ما تنتظر الوقت بدل الضائع 

ة وعمق األزمة لتجدها تلهث وراء عدسات الكاميرا لتلقط مشهد األزمة في صورة تلخص لك عالقة تمفصل قد تزيد من فجو

وهذا راجع لفقر تام بمعرفة خبايا األزمة وتداعياتها، خاصة وأن البشرية على الدوام أثبتت أنها في كثير من األحيان ال تتعظ 

فوسائل االعالم كما هو متعارف عليه في أدبيات اإلعالم أنها من انزالقاتها السابقة، يعني عدم االتعاظ يصعب مأمورة اإلعالم، 
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نات النظام اإلتصالي حول قضية ما، يعني هو الذي يساهم في إحداث وحدة في الفكر العام لدى المجتمع وصياغة رأي أحد مكو

عام متفق عليه حول قضية ما، وهو ذو تأثير واضح بقضايا العصر ومشاكله وطريقة معالجة هذه القضايا
4
. 

التي تتناولها والمجاالت التي تلخصها، ويمكن أن تقدم تتعدد وتتشعب تعريفات ومفهوم األزمة انطالقا من المقاربات 

في ست مجموعات متداخلة وهي
5

 : 

 .المقاربة العضوية التي ترى األزمة كخلل وظيفي يتسبب فيه أحد األعضاء: أوال

 .تكاملية األنا الناتجة عن التوازن بين النجاح أو اإلخفاق في التعاطي مع المشكالت: ثانيا

 .لتنموية، والتي ترى األزمة كناتج للمراحل التطورية التي يمر بها اإلنسان أو الكياناتالمقاربة ا: ثالثا

 .األزمة كتغيير كبير في مجرى الحياة والذي يلقى مقاومة من لدن األفكار واإلدراكات والممارسات السائدة: رابعا

 .إلعالم في تجاوزهاالمقاربة التواصلية لألزمة باعتبارها نتاجا لسوء التواصل ودور ا: خامسا

 .دور العالقات الشخصية واالجتماعية والثقافية في حدوث األزمات: سادسا

وفي ضوء ما ذكر فإن حدوث مفارقة كبرى تتعلق بإعالم األزمات فيما يخص النظرية والتطبيق يبدو واضحا وضوح 

م األزمة على أنه الممارسة اإلعالمية الشمس، يعني عندما نتجه في طريق المستوى النظري يمكننا أن نقدم تعريف إعال

المستقلة والهادفة للحيلولة دون حدوث األزمة، وهذا من خالل نشر الرسائل اإلعالمية الهادفة إلى توعية وتثقيف المجتمع 

هو تلك بمخاطر األزمة وكذا طرح وتحليل السيناريوهات الممكنة لمواجهتها أو تفاديها إن أمكن، يعني أن إعالم األزمة نظريا 

العملية الصحفية الوقائية المستدامة التي ترشد المجتمع لطرق تفادي األزمات، إلى جانب حسن التصرف أثناء وقوع األزمات 

بينما يسير إعالم األزمة الفعلي التطبيقي كما نالحظه ونسجله في أزمة ظاهرة . التي تكون خارجة السيطرة أو المحتومة

خالل هذا العام فإن صورته واضحة وهو يتخبط " 19كوفيد " ية التي عصفت بالبشرية كورونا اإلسالموفوبيا أو األزمة الصح

ويلهث خلف السبق الصحفي الذي ال يسمن وال يغني من جوع في ظل انتشار أو تشعب الظاهرة أو األزمة، فتلك التغطية المبنية 

تبقى فوق المكتب تنتظر دورها عندما تحل أزمة جديدة،  على الظهور حال ظهور األزمة واالختفاء حال اختفاء األزمة، وهكذا

 .هي في الحقيقة ال تساعد بأي وجه من الوجوه في التقليل من أضرار األزمة أو مواجهتها بل هو سقوط  حر في فخها العميق

                                                             
 .9، ص1002حسين عبد الجبار، اتجاهات االعالم الحديث والمعاصر، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن . د  4

5 Katherine Eastham، The Concept of Crisis، Canadian psychaitric Assiciation Journal، Vol 15. No 05. 1970. P 463-

465. (pdf copy downloaded from SAGE Journal website). 
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في صورة  إذن، يتصور لنا ويبدو واضحا مشهد أزمة إعالم األزمات في التعامل مع األزمات والظواهر، والذي يبثها

وهذا من جهته . األحداث العادية إلى غاية انفجارها وحدوثها، لذا تكون الحصيلة شبه مالزمة لألزمة والصيرورة جزء منها

يسير في اتجاه يتناقض إلى حد ما مع الدور التواصلي الطليعي لإلعالم، أو على األقل مع حجم المسؤولية المنوطة على عاتق 

المعرفة اإلنسانية دخوال  في نفق الفوضى الناتجة عن سهولة الخطاب، وتزاوج األخبار الصحيحة  اإلعالم في زمن تشهد فيه

 .باألخبار الكاذبة واالشاعات، وامتزاج العلم الحقيقي بالعلم الزائف في عالقة غير شرعية

أو اقتصاديين أو  لقد أصبحت اليوم العالقات المستشكلة التي ربطت اإلعالم وأصحاب القوى من فاعليين سياسيين

اجتماعيين أو حتى عسكريين في بعض األحيان، يلقي بضالله بشكل بارز على أداء اإلعالميين مقرونا ذلك باألزمات على وجه 

يعني أن هناك عناصر جذب مغرية تجعل هذه القوى تطمع في اإلعالم حتى تسيطر عليه، وتجعله ينافق بوجهه . الخصوص

ج ألفكارها أو مخططاتها وتقديم الصورة الذهنية التي ترغب في تلقينها للمجتمع، أو في الجانب األخر قصد الدعاية والتروي

في . األخر مشهد الصراع ضد ما يعده اإلعالم من تعرية تلك القوى وكشف أخطائها، وهذا الصراع ينعكس سلبا  على الدوام

ا وكأنها مسلسل درامي بامتياز، تبتعد بشكل تدريجي أجندة خضم عالقات األغواء والتهديد والقمع التي يعيشها اإلعالم يومي

تناول األزمات في طوفان األجندات اليومية المفروضة على وسائل االعالم، ويبقى الثمن معلقا  إلى أن تدفعه البشرية البريئة من 

 .كل ذلك، فهي دائما ما تدفع ثمن الفاتورة الباهظة جراء كل أزمة جديد تعيشها

مأزومة تضع اإلعالم  أو األزمات بصفة عامة مجموعة من األسباب التي تجعل عالقة اإلعالم مع ظاهرة اإلسالموفوبياهناك 

 :في خانة اللوم والسؤال دوما، أبرزها ما يلي

 ،يرّكز سيد رضا عاملي على قدرة صناعة اإلعالم على إنتاج الحقيقة، فيذكر أن الحقيقة المصنّعة التي ينتجها اإلعالم 

ويذكر العاملي أن التوصل إلى نتيجٍة خاطئٍة عن .  يشّكل ضاغط ا أكبر من الحقيقة الموجودة على أرض الواقع

المسلمين والحكم على المؤمنين انطالق ا من هذه النتيجة هو التمييز المزدوج، ويشير إلى أن المحاصصة في هذا 

الم والمسلمين الذي شكل في اآلونة األخيرة األدبيات بشكٍل وموضوع التمثيل اإلعالمي لإلس. التمييز تتّم في اإلعالم

، يؤيد الجانب السلبي للخطاب والصورة المتعلقة بالمسلمين في وسائل اإلعالم الرئيسة الغربية فعليٍّ
6
 . 

    ارتكاز المؤسسات اإلعالمية بشكل مكثف على مادة األخبار السياسية وتوظيف في سبيلها أي اتجاه 

                                                             
6 Saied R. Ameli, Syed Mohammed Marandi, Sameera Ahmed, Seyfeddin Kara ve Arzu Merali,  British Muslims’ 

Expectatıons of the Government: The British Media and Representation: The Ideology of Demonisatıon. London : 

İslamic Human Rights Commision، 2007، p10 . 
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المشاهد، وإهمال العمل على التثقيف الديني المستقل عن العباءات السياسية أو الطائفية، وهذا ما أكده العديد من الباحثين يجذب 

 .والتمسناه بالمالحظة المباشرة للمؤسسات اإلعالمية، وهذا نتج عنه ما يعرف بطغيان اإلعالم االخباري عن غيره

 الممارسة اإلعالمية الرصينة نتيجة شبكات التواصل  عمليات اإلفساد المتعددة التي تتعرض لها 

االجتماعي الرقمي التي تمكن مستخدميها من فضاءات رحبة لممارسة التواصل اإلعالمي ومناقشة المسائل الدينية في فضاء ال 

اسيات نقاش رقيب فيه وال يخضع للهيمنة، وعلى الرغم من ضعف تأهيلهم الديني في بعض األحيان على مستوى مهارات وأس

 .المسائل الدينية، لذا تتحمل المؤسسات اإلعالمية مسؤولية هذا الهروب

 واقع اإلعالم الديني : 

تلعب المعرفة الدينية دورا  بارزا  في حياة الناس، رغم اختالف اآلراء والتوجهات نحوها إال أن لفت أنظار الناس إليها 

هو أمر في غاية األهمية، فبجهود الدين ورجاالته انتقلت الحضارة اإلسالمية وإرشادهم لدورها المقدم في سبيل حياة البشرية ل

وتغذت الحضارات الغربية منها منذ بطون الزمن، وهذه حقيقة مسلمة ال يمكن إنكارها أو تجاهلها، وأنت عندما تطالع وسائل 

ها للملف الديني باستثناء اإلعالم المتخصص أي اإلعالم سواء التقليدية أو الحديثة فإنك تجدها في جل أوقاتها تتصوف في تعاطي

 .القنوات الدينية، أما الحديث عن القنوات اإلخبارية أو المؤسسات اإلعالمية بصفة عامة فتناولها نسبي إلى أقصى حد

ن الدين يلبس حياة البشر باختالف عقائدهم في حياتهم اليومية وال يكاد أن ينفك عنهم صباح مساء، لذا من الكمال أ

يهتم اإلعالم اإلخباري باإلعالم الديني ويعمل على تحسين واقعه وظروفه التي تحيط به وتقلباته اليومية التي يصطدم بها 

االنسان والمجتمع، وهذا من أجل إبراز صورته ودفع االنزالقات عنه وعن أفراد المجتمع الذين قلنا إنهم يلتصقون دوما بالدين 

 . كونوا جميعهم فأغلبهمفي كل جوانب حياتهم إن لم ي

لقد ذهب الكثير من المهتمين لتقديم تعريف موجز وملخص لإلعالم الديني إال أن جل المحاوالت في أغلبها كانت 

تتناول السطح دون الدخول إلى العمق، كأن هؤالء الباحثين يرون أنه من الممكن أن نتبنى أي تعريف سابق لإلعالم مع تقييده 

شرعية، وهذا ما نستنبطه من إيراد الباحثين اإلسالميين لها مكتفين بها، وهكذا عرفه الدكتور كرم شلبي في بمراعاة الضوابط ال

التزام وسائل اإلعالم في كل ما تقدمه من مواد، التزاما  دقيقا  بالشريعة اإلسالمية وما حددته من ضوابط في تقديم : معجمه بأنه

م واإلرشاد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكراألخبار وتفسيرها، وفي التوجيه والتعلي
7

، وعرفه الدكتور محيي الدين عبد 

الحليم بأنه تزويد الجماهير بصفة عامة بحقائق الدين اإلسالمي المستمدة من كتاب هللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم، 

                                                             
موقع نيل وفرات كوم،  ،، نسخة الكترونية1994، مصر 1كرم شلبي، معجم المصطلحات اإلعالمية، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة . د  7

 . 111ص 
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مة، بواسطة قائم باالتصال لديه خلفية واسعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خالل وسيلة إعالمية دينية متخصصة أو عا

ومتعمقة في موضوع الرسالة التي تناولها، وذلك بغية تكوين رأي صائب، يعي الحقائق الدينية ويدركها ويتأثر بها في معتقداته 

وعباداته ومعامالته
8

ائم ، ويعرفه الدكتور منير حجاب بأنه جهد فني وعلمي مدروس ومخطط ومستمر وصادق من قبل ق

باالتصال، هيئة كانت أم جماعة أم فردا  لديه خلفية واسعة ومتعمقة في موضوع الرسالة التي تناولها، ويستهدف االتصال 

بالجمهور العام وهيئاته النوعية وأفراده، بكافة إمكانيات وسائل اإلعالم واإلقناع، وذلك بغرض تكوين رأي صائب يعي الحقائق 

في معتقداته وعباداته ومعامالته الدينية ويدركها ويتأثر بها
9
. 

تأسيسا لما ذكر أعاله وما جاءت به التعريفات لمفهوم اإلعالم الديني أو بشكل أدق اإلعالم اإلسالمي، يتضح لنا 

وبشكل بارز أن وسائل اإلعالم المعاصرة باختالف أنواعها تقتصر على تقديم جرعات متواضعة جدا إن لم تكن معدومة، يعني 

فكما هو معروف وكما تم تثبيته أعاله الدين . جرعات ال تتناسب بأي شكل من األشكال مع أهمية الدين في حياة البشرباختصار 

هو أساس حياة البشر وهو قوام حياتهم في كل جوانبها، لذا حق له أن يعثر لمكان أساسي له ضمن األجندة اإلعالمية وأن يتغلغل 

 . في كل محتوى إعالمي يبث

جرت أزمة اإلسالموفوبيا كشفت وسائل االعالم ودون استثناء المشهورة منها أو غير ذلك، اإلخبارية منها أو عندما انف

غير ذلك، وكان واضحا  حالها وهي تتهافت سعيا  في كل االتجاهات من تغطية ما نتج عن هذه األزمة، وخاصة حين تسببت في 

عد انفجار حملة المقاطعة وكذا الحركات االحتجاجية أم السفارة الفرنسية، من إعاقة حركة العالم العربي اقتصاديا  واجتماعيا  ب

جانب أخر كشفت مدى عمق الفجوة في غياب اإلعالم الديني الذي لم يهيئ المسلمين لمواجهة هذه األزمة أو غيرها من 

 .األزمات الفكرية التي تضرب المعتقدات

تلفزيوني بشأن تقديم برامج دينية تجذب المشاهد، كما هو الحال في ال يمكن إنكار وجود قصور كبير في اإلعالم ال

البرامج السياسية أو الرياضية على سبيل المثال، ويتسبب في هذا القصور عجز بعض المؤسسات اإلعالمية في استقطاب 

ية قادرين على تقديم إعالميين محترفين متخصصين في التعاطي مع المحتوى الديني، أو استقطاب مختصين في الملفات الدين

محتوى سليم ودقيق دون شوائب، حيث تأكد دوما فشل اإلعالم المعاصر في تطوير الخطاب الديني، وجعله في قالب قادر على 

 .الوصول إلى جل شرائح الجمهور والتأثير فيها

                                                             
، نسخة 1924، القاهرة، مصر 1محيي الدين عبد الحليم، االعالم اإلسالمي وتطبيقاته العملية، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة .  د  8

 .140موقع نيل وفرات كوم، ص ، الكترونية
، نسخة الكترونية، 1001، القاهرة، مصر 1شر والتوزيع، الطبعة دار الفجر للن" التطبيق. النظرية. المبادئ" محمد منير حجاب، االعالم اإلسالمي . د  9

 .11موقع كتاب بيديا، ص 
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ا، بل هو اشتغال شبه إن اإلعالم الديني ليس مجرد أخبار عن أحداث أو تصريحات تضرب العباءة الدينية لمجتمع م  

يومي مستدام في التوعية والتثقيف والتربية القائمة على حرية المعتقدات والحفاظ على الحدود دون المساس بها أو تشويهها، وال 

نعتقد أن اإلعالم الديني يحتاج لشيء سوى إدراك وفهم أهميته وخطورة غيابه واالتعاظ بالتجارب السابقة، وما تجربة 

 .مسيئة للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم في الدنمارك أو صحيفة شارلي ابدوا إال خير مثال على ذلكالرسومات ال

وتتحقق فعالية اإلعالم الديني بتوفر مجموعة من المحددات التي تهدف إلى إعادة النظر في تقييم األفراد والمجتمعات والدول 

 :المحددات ما يليوأبرز هذه . لدور اإلعالم الديني في مسيرة البشرية

  اإلقرار بأولوية الدين في حياة البشر، ألنه يجسد قوام حياة الفرد خاصة في الجانب النفسي للشخصية، والذي أثبتت

العديد من األبحاث االكاديمية مدى تأثير الدين في بناء شخصية الفرد المستقل، لذا العمل على التثقيف الديني أكثر 

آثار االنزالقات والهجمات بعد ذلك، واإلعالم الديني هو األجدر لتحقيق الوقاية الفعالة جدوى ومنفعة من العمل على 

 .والمستدامة

  إعادة ترتيب السياسات التحريرية لوسائل االعالم، وإدراج اإلعالم الديني ضمنها وفي اللوائح 

الحدث الديني يزيد من عمق األزمة وال الرئيسية وفي جوانب مختلفة، فاالهتمام المبالغ فيه بالحدث السياسي على حساب 

يعالجها، وخير مثال على ذلك حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية كيف تعامل معها الساسة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 .أفريقيا، حين ارتفع خطاب المصالح السياسية مع الثوابت الدينية للشعوب

 دين الناس، ويحافظ على سالمة معتقداتهم وأفكارهم تقريب عوام الناس من النتاج العلمي الذي يهتم ب 

المستقيمة، نحن نعلم أن اإلنتاج العلمي الديني غالبا ما يبقى بعيدا  عن مرمى عوام الناس الذين يقعون دائما في شباك العلم 

في أسس التواصل الزائف الذي يلعب حسب أهوائه بعقول الناس، لذا يحتاج هذا المحتوى لمعالجة خاصة على يد محترفين 

 .الفعال، واألمر من جهته يتطلب استثمار مادي وبشري وفكري يليق بأهمية الدين

 السياق التاريخي لإلسالموفوبيا : 

 مـ من قبل1910يشير بعض الدارسين في كتاباتهم إلى أن مصطلح اإلسالموفوبيا تم استخدامه ألول مرة عام 

الذي أشار في أطروحته  " اآلن كيليان" ات اإلسالمية، ومن هؤالء الباحث مجموعة من المستشرقين المتخصصين في الدراس

حيث أراد الكاتب بهذا  "التحيز ضد اإلسالم" مـ إلى اإلسالموفوبيا بأنها 1910السياسة اإلسالمية في غرب إفريقيا سنة 

ية والمسيحية، فهم يرون في الغرب التعريف أن يبين أن هناك تحيز وعدم موضوعية وكراهية ضد اإلسالم في الحضارات
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المسلمين خطر يهدد كيان الحضارة الغربية ودياناتها المسيحية
10

، إلى جانب ذلك تشير العديد من الدراسات األكاديمية الغربية  

يث إلى أن النشأة األولى الستخدام مفهوم اإلسالموفوبيا في األدبيات والكتابات الغربية تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، ح

في سياق كتاب له عن الرسول صل هللا عليه وسلم، كما أن المصطلح ورد " هنري المينس" استخدمه مستشرق بلجيكي هو

بعنوان الشرق كما ينظر إليه من الغرب" إيتيان ديني"ذكره أيضا في كتاب للرسام اإلستشراقي الفرنسي 
11
. 

 تعريف االسالموفوبيا: 

وهي التينية " فوبيا"ثة ومركبة من لفظين هما إسالم وفوبيا، هنا نتناول كلمة لغويا اإلسالموفوبيا هي كلمة مستحد

شعوري غير مبرر من مواقف أو  ال وأصلها في اللغة تعني الرهاب أو الهلع أو الخوف من شيء ما أو مجموعة ما، وهو خوف

موفوبيا منحوتة من كلمة إسالم الذي فاإلسال. أشخاص أو نشاطات أو أجسام معينة، وهو بذلك يصنف مرض نفسي ينبغي عالجه

هي عربية األصل وكلمة فوبيا الالتينية التي تعني الرهاب أو الخوف وبدمجهما يصبح المصطلح يعني الرهاب أو الخوف من 

اإلسالم
12

عن اإلسالموفوبيا وتأثيرها على  1001أما اصطالحا فقد عرفها المجلس األوروبي في تقريره الذي أصدره سنة . 

بة، بأنها التخوف أو األحكام المسبقة اتجاه اإلسالم والمسلمين وما يتعلق بهم، سواء تم التعبير عنه باألشكال اليومية الشبي

العنصرية أو التمييز أو في أشكاله األكثر عنفا
13

وهو باحث سويدي في الدين " ”Matias Guardil، أما ماتياس غارديل 

نه اإلنتاج االجتماعي للخوف والتحامل على اإلسالم والمسلمين، بما في ذلك األفعال المقارن فقد عرف مصطلح اإلسالموفوبيا بأ

الرامية لمهاجمة وعزل أشخاص بناء على فرضية ارتباطهم باإلسالم والمسلمين
14
. 

  تغطية الفضائيات اإلخبارية عينة الدراسة لظاهرة اإلسالموفوبيا: 

انفجرت مواقع التواصل االجتماعي بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثم ما جاء بعدها من تأكيد 

لحرية التعبير في موضوع الرسومات المسيئة لسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وكذا األحداث التي تشهدها أوروبا بصفة عامة 

م وسائل اإلعالم بتغطية هذه الظاهرة ومنها يتولد التساؤل حول نوعية هذه وفرنسا بصفة خاصة، لذا ليس من المستبعد أن تهت

األمر الذي يدفعنا للبحث في واقع اإلعالم الديني في هذه الوسائل، وعلى رأسها القنوات الفضائية . التغطية وأصالتها وتجذرها

                                                             
 .11، نسخة الكترونية، ص 1011رائد أحمد غنيم، الخوف الغربي من اإلسالم، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية غزة   10

 
، نسخة الكترونية، 1010للدراسات المستقبلية واالستراتيجية، القاهرة، مصر االسالموفوبيا، المركز الدولي : أسماء فريد الرجال، سلسلة مفاهيم  11

 .10ص
 .410، نسخة الكترونية، ص1017شتيوي عبد مطر، علي رمضان صالح، االسالموفوبيا في الفكر السياسي الغربي، مجلة تكريت للعلوم السياسية   12

 
مالمح التأثير ومستوياته، المجلة الجزائرية لألمن . غربي وتنامي ظاهرة اإلسالموفوبياغربي عزوز، الخطاب اإلعالمي والسياسي ال. زريق نفيسة 13

 .04، نسخة الكترونية ص 1017والتنمية 

 
 بحث في مصادر الصورة النمطية المعادية لإلسالم، مجلة العلوم االجتماعية واالنسانية،: كهينة افروجن، االسالموفوبيا في اإلعالم المكتوب الغربي  14

 .171، نسخة الكترونية ص1017جامعة محمد بوضياف المسيلة 
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الدينية أو مقرونة بلحظة اهتمام الجمهور المتابع  المشمولة في عينة البحث، وما إذا أتت هذه التغطية مواكبة النتشار الظواهر

 .وجمهور السوشل ميديا فتتبدل أجندة اإلعالم تماشيا مع االهتمامات

حتى نفهم المحددات التي انطلقت منها تغطية الفضائيات اإلخبارية المشمولة في الدراسة لظاهرة اإلسالموفوبيا علينا 

 .لقنوات بالعودة إلى الماضي القريبالبحث في واقع اإلعالم الديني في هذه ا

 واقع اإلعالم الديني في الفضائيات اإلخبارية: 

يتجسد اإلعالم الديني الذي نحن بصدد البحث عنه في الفضائيات اإلخبارية المشمولة في الدراسة، في البرامج التي 

رجوع إلى حلقاتها عبر حساب الفضائية على تتناول الشأن الديني بكيفية راتبة ضمن البرمجة األساسية، وهي التي يمكننا ال

 .  اليوتيوب، وليس األخبار التي تجد مكانها ضمن البث اإلخباري اليومي للفضائية

 : شبكة الجزيرة اإلخبارية: أوال

عندما نقلب في شأن قناة الجزيرة نجدها قد خصصت برنامجا  راتبا  استمر منذ سنوات، ضمن الشبكة البرامجية التابعة 

لها، والذي يحمل اسم الشريعة والحياة في رمضان وهو عبارة عن نقاش مفتوح يديره المذيع محمود مراد وهو أحد أبز 

اإلعالميين في القناة مع علم من علماء الدين اإلسالمي في كل حلقة
15

، ويدور النقاش حول عدد من الموضوعات والقضايا 

آخرتهم، وقد حمل البرنامج شهرة واسعة منذ اطالقه، مع مروره بمراحل الدينية والروحية التي تهم الناس في دنياهم و

بحلة جديدة، وهنا نشير إلى اسم البرنامج الذي تحول من الشريعة  وتحوالت عديدة، وتوقفه لسنوات قبل عودته هذه السنة

 .والحياة إلى الشريعة والحياة في رمضان، إلى جانب توقيت بثه وكذلك الضيوف والمذيع

البرنامج يقتصر على العرض مدة شهر في السنة أي شهر رمضان المبارك عكس ما كان عليه سابقا  كل أسبوع، وقد تم بثه من 

 .1010أيار / مايو 10الى  1010نيسان / أبريل  14يوم الجمعة إلى السبت على السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة ابتداء من 

 قناة التلفزيون العربي : ثانيا

قي تجربة قناة التلفزيون العربي مع تجربة قناة الجزيرة من حيث تقديم بعض البرامج الدينية التي تهتم بحياة تلت

المجتمعات اإلسالمية، والحرص على وجود مختصين في الشأن الديني لإلشراف على المحتوى المعروض للمشاهد المسلم 

مج ديني راتب اسمه قراءة ثانية يقدمه الدكتور علي السند، وغير المسلم، وتتوسع دائرة االهتمام من خالل عرض برنا

                                                             
  https://2u.pw/UTUVh:  نت من خالل الرابط التالي.يمكن التأكد من ذلك في موقع الجزيرة 15 

https://2u.pw/UTUVh
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والبرنامج يقدم قراءة جديدة متجددة لكل ما هو سائد ومألوف ومتعارف عليه في الساحة اإلسالمية
16

، يستضيف عدد من 

وقيت القدس، وقد المختصين في األغلب اثنان لمناقشة موضوع الحلقة، والبرنامج يعرض كل أربعاء في تمام العاشرة ليال  بت

/ أكتوبر  11وقد تطرق في حلقته بتاريخ . وال يزال مستمرا إلى غاية األن 1019حزيران / يونيو 10انطلق بث البرنامج في 

الى إشكالية هل اإلسالم يعاني من أزمة؟ مدخل اإلسالموفوبيا في الفترة األخيرة والتي شهدت ضجة كبيرة  1010تشرين األول 

 .كما أسلفنا الذكر

نخلص للقول إن واقع االعالم الديني في الفضائيات محل الدراسة قبل انفجار أزمة اإلسالموفوبيا وما نتج عن 

تصريحات الرئيس الفرنسي وكذا الرد من الشعوب اإلسالمية تشير إلى حصيلة متواضعة للمحتوى الديني مقارنة بالمحتوى 

اك وسائل اإلعالم العربية ألهمية الدين في الحياة البشرية لالمة السياسي واالقتصادي، األمر الذي يطرح إشكالية إدر

اإلسالمية، حتى إذا حلت مثل هذه االنزالقات العنصرية تهافتت معظم المؤسسات إلى تغطيتها وتسليط الضوء عليها والصعود 

جتماعيين على مواقع التواصل بها إلى قمة األولويات دون منافس، وذلك ليس وعيا  بأهمية القضية، بل ألن الفاعليين اال

االجتماعي أصبحوا يشكلون ضغطا  رهيبا  للمؤسسات اإلعالمية، وشكلت األزمات االجتماعية للشعوب تحديات حقيقية أمام 

 .نفوذهم

 تغطية الفضائيات اإلخبارية لظاهرة اإلسالموفوبيا : 

إال ونتج عنها تقلبات في المجتمعات  هناك شبه إجماع على أن ظاهرة اإلسالموفوبيا كل ما ارتفعت إلى السطح

العربية، والكل الحظ كيف انفجرت المجتمعات بعد التصريحات المستفزة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وما نتج عنها 

وعلى وجه الخصوص حملة المقاطعة الواسعة للمنتجات الفرنسية، لذا من المستبعد أن تشذ أي وسيلة إعالمية عن تغطية 

 .خاصة إن كانت وسيلة إعالمية إخبارية متخصصة وهنا تكون التغطية أكبر وعلى مدار الساعةالحدث و

لذا فإن هذه الدراسة تأتي الستكشاف واستظهار مدى تغطية الفضائيات اإلخبارية عينة الدراسة للظاهرة، والنظر في 

اد السوشل ميديا، حتى نتمكن من تفسير إمكانية المحددات التي اعتمدتها التغطية وربطها بتجارب باقي تغطيات القنوات ورو

نجاح التغطية، والتنقيب في إمكانية موقع التغطية هل هو امتداد طبيعي لالهتمام بشؤون الدينية للمجتمع من خالل تجهيزه 

 ية والمعنوية؟ وتثقيفه حتى تتمكن الشعوب من التعاطي مع هذه األزمة بوعي وفعالية، واالبتعاد عن التخبط في الخسائر الماد

 

                                                             
    https://alaraby.tv/search :من خالل الرابط التالي موقع قناة التلفزيون العربي فييمكن التأكد من ذلك 16 
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من خالل رصدنا للتغطية اإلعالمية لظاهرة اإلسالموفوبيا نسعى إلى استكشاف الخصائص العامة لهذه التغطية عند 

كل قناة فضائية على حد من بين القنوات عينة الدراسة، وصوال  إلى تلمس المحددات التي انطلقت منها، ثم نجري مقارنة نوعية 

 .نقاط القوة ونقاط الضعف ومتطلبات التغطية في زمن السوشل ميديا بين القناتين للتعرف على

 : تغطية قناة الجزيرة -1

يمكننا التعرف على تغطية قناة الجزيرة لظاهرة اإلسالموفوبيا وما نتج عنها من أزمات من خالل الرجوع لبدايات 

لك مقاطع الفيديو المتوفرة على حساب القناة في االهتمام بهذه الظاهرة أي منذ ارتفاعها إلى السطح مجددا ، حيث تشير إلى ذ

نت باإلضافة إلى متابعة البث الحي ونشرات األخبار والبرامج عبر شاشة القناة، ثم ننظر . اليوتيوب، وموقع القناة الجزيرة

 .خالصة تقييمية بعدها في نوعية المحتوى الذي تقدمه القناة في كافة منصاتها على مواقع التواصل االجتماعي، حتى نصل إلى

حساب قناة الجزيرة في اليوتيوب يشتمل على مجموعة منتقاة من مقاطع الفيديو وليس األرشيف حيث خصص 

لألرشيف حساب خاص تم تسميته مكتبة الجزيرة المرئية
17

، إلى حد ما ال يمكن ضبط تاريخ أقدم مقطع عالجت فيه القناة ظاهرة 

في أمريكا بدأ المؤشر في االرتفاع،  1001أيلول / سبتمبر 11ة ضد اإلسالم بعد أحداث اإلسالموفوبيا، لكن مع انفجار المواجه

ضمن برنامج في العمق، إال أن االهتمام بهذه الظاهرة تجدد في الفترة  1010شباط / فبراير 02وكان أول معالجة للقناة بتاريخ 

العربية للمنتجات الفرنسية، فكان أقدم فيديو يعود لتاريخ  التي تلت التصريحات المستفزة للرئيس الفرنسي وكذا حملة المقاطعة

، عندما انفجرت مواقع التواصل االجتماعي وارتفعت التريندات في تويتر من بينها على سبيل 1010تشرين األول / أكتوبر 02

التاريخ زاد حجم االهتمام ومنذ ذاك " مقاطعة المنتجات الفرنسية، رسولنا خط أحمر، ماكرون يسيئ للنبي " المثال ال الحصر 

 .حتى أصبحت معظم مقاطع الفيديو في الثالث أسابيع التي تلت ذلك تغطي الحدث وحتى البرامج تتناول الظاهرة

 

 

 

 

                                                             
  https://cutt.us/GlMPP:   يمكن االطالع على الحساب من خالل الرابط التالي 17 
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 :توضح مقاطع الفيديو التي تنشرها القناة عبر حسابها في يوتيوب :(1)الصورة

  https://cutt.us/bUATQ: المصدر

 19حتى تاريخ )قائمة  66ومن بين قوائم الفيديوهات المحملة على حساب قناة الجزيرة في اليوتيوب، والتي بلغ عددها   

مع العلم أن  % 10سية قوائم تضمنت مقاطع فيديو عن ظاهرة اإلسالموفوبيا، أي بن 9كان هناك ) 1010تشرين األول / أكتوبر

ونخلص من هذه القوائم إلى أن قناة الجزيرة لم تقتصر تغطيتها لظاهرة اإلسالموفوبيا . 1010أقدم هذه القوائم يعود إلى سنة 

واألحداث الناتجة عنها على برنامج بعينه فقط، بل تعدى ذلك إلى عدد من البرامج وكذا نشرات األخبار، فضال عن قائمة 

، لكن يجدر اإلشارة كذلك 1010تشرين األول / أكتوبر 01مقطعا  يعود أقدمها إلى تاريخ  116ا والتي تضمنت مقاطعة فرنس

إلى نقطة أن المقاطع لم تتصدر الصفحة الرئيسية للقناة في اليوتيوب، بل كان مرورها مثل مرور باقي األحداث السياسية 

 .االهتمام الكافي ضمن األجندة اإلعالمية للجزيرةالساخنة، مما يوحي بأن الموضوع رغم أهميته لم ينل 
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 :تظهر قوائم الفيديوهات في حساب قناة الجزيرة :(2)الصورة

  https://2u.pw/mRKmu: المصدر

نت عبر الواب عن حساب الجزيرة في اليوتيوب من حيث تناول وتغطية ظاهرة اإلسالموفوبيا . وال يقل موقع الجزيرة         

بل يتجاوزها من حيث االهتمام، فالصفحة الرئيسية للموقع الموجه للعالم العربي والدولي تعرضان مواضيع خاصة بالظاهرة، 

تناولت وعالجت أزمة اإلسالموفوبيا، وكذا القصص اإلخبارية والمدونات الشخصية التي  باإلضافة إلى اإلشارة للبرامج التي

 .تحدثت عن الظاهرة ومختلف تأثيراتها على المجتمعات اإلسالمية
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 :نت عبر الواب. توضح الصفحة موقع الجزيرة :(3)الصورة

   https://www.aljazeera.net: المصدر

نت مختلف المواضيع المتعلق بظاهرة اإلسالموفوبيا أو الدين بصفة عامة، وكانت تغطيتها . لقد جمع موقع الجزيرة           

مكثفة للظاهرة وذلك في عدة أقسام ضمن أقسام الموقع مثل قسم ثقافة، سياسة، ميدان وغيرها ليعبر عن مدى اهتمام الشبكة 

ك تم تخصيص قسم تراث الذي اختص بعرض تراث الدين اإلسالمي واألمة اإلسالمية بتغطية الموضوع، باإلضافة إلى ذل

بصفة عامة، وللتعرف على مدى غنى هذا القسم بالمحتوى نستعرض بعض مواضيعه التي تقترب كما أسلفنا من حضن الدين 

إلسالم وأّججت فظائع محاكم اعتمدت اإلساءة لرسول ا.. اإلسالمي، فهناك موضوع جذور ظاهرة اإلسالموفوبيا باألندلس

التفتيش وأسست لليمين المسيحي المتطرف، وموضع الحنابلة أكثرهم تنقال  والشافعية أشدهم استقطابا  وأشهرهم ابن مالك 

.. العابرون بين المذاهب، وكذا موضوع خبرة التعايش اإلسالمية التي يجهلها ماكرون.. النحوي والمقريزي والشيخ محمد عبده

 . شعائر االستسقاء ونظّموا مظاهرات رفعوا فيها القرآن واإلنجيل والتوراة تشاركوا

من هنا يبدو أن هذا القسم يحتوي على ما يشبه مضامين وسيلة إعالم متخصصة في المحتوى الديني، وعلى صعيد          

أن يكمل تسلس السرد القصصي  فعالية إعداد المحتوى فكان في قالب طويل لكنه بأسلوب شيق يجذب القارئ ويحاصره إلى

 

https://www.aljazeera.net7/
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المحترف، إلى جانب الوسائط المتعددة التي كانت متواجدة في العديد من المواضيع، وأيضا المرونة وسهولة الوصول للمنصات 

 .المختلفة على مواقع التواصل االجتماعي التابعة للشبكة

ساعات البث، عندما تحولت البرامج المختلفة إلى تسليط  أما فيما يخص التغطية عبر الشاشة فقد شملت إلى حد ما معظم         

الضوء على ما نتج من حمالت ضد فرنسا والسعي للبحث في واقع الجاليات المسلمة المتواجدة في أوروبا أو الغرب بصفة 

تقارير وتغطية حية عامة، باإلضافة إلى األستديوهات اإلخبارية التي سعت إلى رصد األحداث في الميدان أول بأول وثَم إعداد 

 .مباشرة ومتابعة دقيقة لتطورات األحداث

وشملت التغطية النقل لمعظم التطورات التي عرفتها المدن العربية وكذا مختلف المؤتمرات الصحفية التي عقدها زعماء          

ن وأكاديين للتحليل والحديث الدول العربية للرد على اإلساءة للنبي محمد صل هللا عليه وسلم، فضال  عن استضافة متخصصي

من جهة أخرى استضافة القناة الرئيس الفرنسي ماكرون للحديث عن . عن األزمة وما نتج عنها واستشراف مستقبلها

 .التصريحات التي صدرت منه وكذا الحملة التي اضجعت مرقده

ألكاديميين للحديث عن الظاهرة وتفسير ما ولعل أبرز ما يميز تغطية قناة الجزيرة هو الحضور النوعي للمتخصصين وا        

خفي في جوانبها، وأيضا تفسير ردة فعل الشارع العربي، ومدى تأثير هكذا حمالت على االقتصاد الفرنسي، وتم بث بعض 

 .تصريحات المتخصصين في قوالب جاهزة لمواقع التواصل االجتماعي

 :زيرة لظاهرة اإلسالموفوبيا، ما يليأبرز المحددات التي يمكن رصدها من خالل تغطية قناة الج

  التركيز على التغطية الشاملة والمستمر للظاهرة باعتبارها حدثا طازجا  عرف تداوال  ضخما  على 

 .مواقع التواصل االجتماعي

  االهتمام بتصريحات المسؤولين والتعامل معها نقديا ، ومقابلتها مع البعد التاريخي للظاهرة وحجم 

 .مؤسسات تابعة للدول الغربيةتطورها في حضن 

  التركيز على الجانب اإلنساني المتعلق بحقوق البشرية في العيش في سالم دون المساس بالثوابت لكل 

 .الشعوب، والحالة النفسية التي يعيشها المسلمون نتيجة ضغوطات مثل التي تفرض عليهم في الغرب

  وتوقعات مستقبل المسلمين من حيث األنظمة االهتمام باآلثار االقتصادية واالجتماعية للظاهرة 

 .السياسية والعالقات الدولية
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 : تغطية قناة التلفزيون العربي -1

على نفس منوال التغطية اإلعالمية لظاهرة اإلسالموفوبيا في المنطقة العربية كانت تسير قناة التلفزيون العربي، إال أنها          

ها للموضوع، حيث لم تسحب الجانب السياسي الى العمق، بل غلب على تغطيتها التي اختلفت إلى حد ما بعض الشيء في تناول

كانت متعاطفة إلى أبعد الحدود الجانب الفكري، وبتعبير أدق القول إن التلفزيون العربي تناول األزمة من جانب فكري ولم 

المجتمعات الغربية التي ترفض التعايش في يسيس الموضوع، وهذا من خالل التنقيب في حدود البعد الفكري الذي يطغى على 

كنف حرية المعتقد مع المسلمين، كما هو ثابت وموثق في مقاطع الفيديو الموجودة في حساب القناة على اليوتيوب أو الموقع 

 .االلكتروني أو من خالل تتبع بث القناة

لتي ارتفعت أسهمها في بورصة اهتمامات الجمهور انطالقا من مواكبة موجة تسليط الضوء على ظاهرة اإلسالموفوبيا ا       

 01العربي في كل األقطار، بدأ اهتمام قناة التلفزيون العربي بالظاهرة وتداعياتها، حيث يعود أول فيديو تم بثه إلى تاريخ 

إنه يعيش أزمة  ، أين تم اإلفصاح والحديث عن قفزة الرئيس الفرنسي الذي تحدث عن اإلسالم وقال1010تشرين األول / أكتوبر

في كل األصعدة، ثم تالها مباشرة تدخل مراسل القناة في باريس للحديث عن الخطاب وتحليل ما بين سطور تلك الخرجة 

المستفزة حسب ما وصفها المراسل، وهنا تم أيضا اإلفصاح على أن التوجه فكري محض من خالل سقوط الرئيس الفرنسي في 

 .جيب اليمين المتطرف في فرنسا

بدأ االهتمام يتزايد في القناة بشكل أكبر، أي على هامش تدشين الشعوب  1010تشرين األول / أكتوبر 11ابتداء من          

العربية لحملتها التي انطلقت من مضمار مواقع التواصل االجتماعي من أجل مقاطعة المنتجات الفرنسية، وكان هذا من أوسمة 

ن في تويتر ليتم االستجابة لها رسميا  من بعض الحكومات على سبيل المثال تركيا انطلقت كالسهم عبر حسابات المغردي

 .وتصريحات أوردوغان الذي دعا لتبني هذه الحملة بشكل رسمي
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 :توضح مقاطع الفيديو التي تنشرها قناة التلفزيون العربي على حسابها في اليوتيوب :(4)الصورة

  https://cutt.us/63q84: المصدر

اهتمام قناة التلفزيون العربي بظاهرة اإلسالموفوبيا كان واضح لكن لم يكن بارزا  حيث لم تتصدر مقاطع الفيديو التي         

همة، ويالحظ أن القناة في تناولها تناولت الظاهرة الصفحة الرئيسية بل كان مرورها مثل مرور باقي التغطيات أو األخبار الم

لألزمة اعتمدت على التغطيات اإلخبارية أكثر من البرامج، وهذا ربما ما ينسجم وفق السياسة التحريرية للقناة، مع فتح المجال 

نوعا ما لبرامج الرأي وتسليط الضوء على نبض الشارع العربي وما يدور فيه حول الظاهر والنشاط الحي لحملة مقاطعة 

 .المنتجات الفرنسية

 19حتى تاريخ )قائمة،  70قناة التلفزيون العربي تنشر عبر حسابها في اليوتيوب عدد محدود من قوائم الفيديو والتي تبلغ       

قوائم شملت مقاطع فيديو عن ظاهرة اإلسالموفوبيا،  7وهي قوائم متنوعة المحتوى، كان هناك ( 1010تشرين األول / أكتوبر

 .أي مباشرة بعد افتتاح القناة رسميا   1011دم هذه القوائم يعود إلى سنة ونشير إلى أن أق % 9أي بنسية 
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 :تظهر قوائم الفيديوهات في حساب قناة التلفزيون العربي :(5)الصورة

  https://cutt.us/cdk1t: المصدر

موقع قناة التلفزيون العربي عبر الواب وفي الحديث عن تغطيته نلحظ أنه لم يتناول الظاهرة بشكل بارز بل اقتصر فقط        

. على إعادة نشر مقاطع الفيديو وكذا حلقات البرامج التي تناولت الظاهرة بصفة عامة وكذا أزمة مقاطعة المنتجات الفرنسية

 .ى مقاطع فيديو تم إعادة نشرها أي ال يحتوي على مادة مكتوبة مثل مقاالت أو تقاريروموقع القناة ال يحتوي إال عل
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 :توضح الصفحة موقع التلفزيون العربي عبر الواب :(6)الصورة

  /https://alaraby.tv: المصدر

أما تغطية التلفزيون العربي لظاهرة اإلسالموفوبيا من خالل البث الحي كانت تسعى ألن تواكب التطورات اليومية           

 .لألزمة، وأثارها على مختلف مناحي الحياة وأبعادها على عالقة األفراد المسلمين في المجتمعات الغربية

إلى حد قريب من ضعف التركيز على اإلعالم الديني الذي يتعاطى مع ظاهرة  يالحظ في تغطية قناة التلفزيون العربي          

اإلسالموفوبيا بحساسية عالية جدا ، ويجذب الجمهور العربي العاشق لدينه لحد الجنون، ويقودهم على مستوى تبني أي سلوك 

ر المتابع التي توفرت في تغطية قناة لكن بعض االمتيازات المقدمة للجمهو. معادي لمن يحاول المساس بأي من مقومات الدين

الجزيرة نرى أنها تغيب في تغطية التلفزيون العربي حيث لم يخصص هذا األخير نفس المساحات الشاسعة التي وفرتها الجزيرة 

 .لجمهورها، يعني باختصار التغطية التي نجدها في قناة الجزيرة ال توجد بالقدر نفسه عند قناة التلفزيون العربي

 

https://alaraby.tv/
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ى على تغطية قناة التلفزيون العربي التخوف من األثر االجتماعية للظاهرة، ومقاومة فكرة تمرير التعامل مع الوضع ويطغ

سياسيا دون تجريمه دوليا مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدل العنف ضد المسلمين في الغرب، وارتبط كل ذلك بمستقبل الجاليات 

 . تحت فم المدفع مباشرة عند أي مؤشر النفجار الظاهرة من جديدالمسلمة في المجتمعات الغربية التي بقيت 

برامج الرأي التي سلطت القناة من خاللها الضوء على نبض الشارع العربي تقاسمت إلى حد بعيد األدوار مع البرامج       

ز عن القرارات الصادرة عن اإلخبارية من حيث اطالع المشاهد على آخر مستجدات أزمة مقاطعة المنتجات الفرنسية مع التركي

 .الحكومات اإلسالمية

وهكذا، يمكننا أن نخلص إلى أبرز المحددات التي يمكن رصدها من خالل تغطية قناة التلفزيون العربي لظاهرة اإلسالموفوبيا، 

 :ما يلي

  تغطية جزئية من حيث الكم والكيف، حيث لم تتصدر الظاهرة وكانت تغطيتها غير متعمقة في أثار 

 .زمة بشكل مكثف، بل كانت تميل إلى نوع من التثقيف وتعريف المشاهد بالمستجداتاأل

  غياب كلي لإلعالم الديني الذي يكسب القناة تميزا  على مستوى تحرير واختيار زاوية المعالجة وأيضا 

 .انتقاء القصص اإلخبارية التي تحول المؤسسة إلى فاعل رئيسي محرك للشعوب في األزمة

  المواكبة غير المرنة لتطورات االزمة وما نتج عنها خاصة في المجتمعات العربية، وهذه المواكبة لم 

تغير السياسة التحريرية للقناة الهادفة إلى تقديم الجانب الفكري على الجانب السياسي عند تناول شؤون األزمة، رغم عدم تفردها 

 .ؤول مباشر حسب تغطية القناةبشكل كلي في الجانب السياسي إلى أنه لم يكن مس

  االهتمام بتصريحات الخبراء والساسة الغربيين والتعامل معها نقديا من خالل عرضها للتحليل من 

 .قبل أكاديميين وخبراء

 :مواقع التواصل االجتماعي وظاهرة اإلسالموفوبيا -0

ظاهرة اإلسالموفوبيا ليست بالجديدة في الساحة الدولية ولم تتعرف عليها الشعوب العربية منذ األمس فقط، لكن خالل هذه        

الفترة ومع انفجار حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية باتت تعتبر ثاني أكبر أزمة إن لم تكن في الصدارة بعد حملة مقاطعة 

هذه المرة مواقع التواصل االجتماعي لم تشهد األزمة وفقط بل كانت المحرك الرئيسي فيها . 1006المنتجات الدنماركية سنة 

كما أجمع جل المتابعين والمهتمين، السوشل ميديا التي ولدت من رحم الثورة الصناعية الرابعة والتي غيرت كل األساليب التي 
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المفاهيم المتعلقة بنموذج العملية التواصلية، وعلى وجه  اتبعها الناس في تواصلهم منذ ظهور البشرية، يعني أنها غيرت

الخصوص في جغرافيا مواقع التواصل االجتماعي في الوطن العربي من حيث االهتمام بشؤون العالم اإلسالمي وقضاياه حيث 

األحداث كما فعلت في شكلت هذه األزمة محكما  حقيقيا  لقياس مدى فوائد هذه الشبكات في جمع اآلراء ونقل التوجهات وتغيير 

 .طوفان ما عرف بثورات الربيع العربي

الشعوب العربية في السنوات األخيرة استفادت إلى أبعد الحدود في رسم خططها وتمرير آرائها من خالل سالح الهاشتاق       

ك أو حتى اليوتيوب أمر مهم في الفتاك الذي غير الكثير من الحدود في العالم العربي، لذلك أصبح االعتماد على تويتر أو فيسبو

البيئة العربية وحتى الدولية ألنه أثبت قدرته على جمع الحشود وتفعيلها، وهذا بدى واضحا  عشية انفجار أزمة مقاطعة المنتجات 

الفرنسية على خلفية تفعيل ظاهرة اإلسالموفوبيا العنصرية، فجل القنوات بدون استثناء قفزت إلى أحضان الشارع لتغطية 

 .األزمة بعد أن أزعجها صوت التغريدات في سماء تويتر

أثبتت العديد من الدراسات األكاديمية والتقارير الصحفية أن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت الحلقة األقوى في فضاء       

ضع رجال  فوق أخرى اإلعالم، حتى إنها انفردت بأسلوبها حتى أعطيت الشرعية وأصبح اإلعالم الرقمي أو صحافة المواطن ي

 .وهو يقابل اإلعالم التقليدي في طاولة الحديث عن سرعة تناول القضايا وطرحها للرأي العام

نعم يمكن اإلقرار بأن مواقع التواصل االجتماعي بها نوع من الخلط بسبب ضبابية الرؤية للناشر، واختالط الساحة بنوع         

ة، يعني عدم وجود حدود أو حارس للبوابة سمح للكثير من األشياء البعيدة عن الصواب من األخبار الكاذبة والمعلومات المضلل

للمرور، لكن عند رصد تناول رواد مواقع التواصل االجتماعي لظاهرة اإلسالموفوبيا بصفة عامة أو كيفية معالجة حملة 

جلها في كنف الدفاع المشروع عن مقدسات مقاطعة المنتجات الفرنسية اتضح شفاؤها من أي اعوجاج أو تزيف بل كانت تسير 

العالم اإلسالمي، رغم ارتفاع السقف في بعض األحيان خاصة في الحديث عن الرئيس الفرنسي إال أن هذا يمكن أن يكون مباحا  

 . في ضل حرية التعبير التي بررها الرئيس الفرنسي بنفسه

 : زماتمحددات ومتطلبات التغطية اإلخبارية الفعَّالة في زمن األ -4

يتفق الجميع في أن الفضائيات اإلعالمية منذ القدم لعبت دورها جيدا  واستطاعت أن تمنح اإلعالم التقليدي درع القيام          

بدور السلطة الرابعة كما ينبغي، لكن اليوم أصبح يُنظر اليها على أنها ال يمكن أن تُحتكر للكتاب والصحافة أو التلفاز واإلذاعة، 

انتزعت هي فرصتها لما ال يُفعل بها اليوم نفس الشيء وتنفجر فيها المنافسة في ظل بزوغ فجر وسائل جديدة متجددة بل كما 
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أخرجتها اإلنترنت من بطونها الوالدة، لتتمكن هذه األخيرة من إحداث ثورة حقيقية وتغيير كل المفاهيم والممارسات اإلعالمية، 

 .م التقليدية على التكيُّف معها ومواكبة طوفانها أو يكتب عليها الفناء أمام سيولهاوبالتالي تجبر إجبارا  وسائل اإلعال

وعليه أمام هذا الوضع الجديد المتجددة باستمرار أصبح من الكمال أن تعيد وسائل اإلعالم التقليدية النظر في المحددات       

فعالة في العمل إلى جانب الوسائط الجديد في تقديم تغطية التي تستند اليها عند تغطية الظواهر واألزمات، وهذا حتى تصبح 

 .تليق بالجمهور المتابع وقيامها بكل أدوارها اتجاهه

من النظر في استراتيجيات ومحددات التغطية اإلخبارية لظاهرة اإلسالموفوبيا وأزمة مقاطعة المنتجات الفرنسية في         

قصار جهدها في تغطية ظاهرة اإلسالموفوبيا، باعتبارها أزمة متجددة وترتفع إلى عينة الدراسة، اتضح لنا أنها بذلت وتبذل 

السقف بين الفترة واألخرى ولم تفاجئ وسائل اإلعالم رغم عدم استعدادها جيدا  لها بسبب تغيب بعض الشيء لإلعالم الديني، 

وتمكنت من تقديم صورة جيدة حول كيفية تسليط إال أنها كانت في المستوى بحكم إدراكها لجوانب الظاهرة وما يحوم حولها، 

الضوء على المواضيع التي يهتم بها الجمهور، عكس الفاعليين السياسيين الذين فضلوا روائح الشانزيليزيه على قناعاتهم 

كان ينقسهما قناة الجزيرة وقناة التلفزيون العربي عينة الدراسة . وقناعات شعوبهم الذين لم يستسلموا ووقفوا وقفة رجل واحد

االهتمام أكثر باإلعالم الديني رغم أن قناة الجزيرة يرتفع كعبها بعض الشيء على التلفزيون العربي في االهتمام والتناول، اال 

أن االهتمام بصورة مستدامة أكبر تحسبا  ألي عاصفة تضرب الشعوب اإلسالمية يكون التصدي لها أكبر وقد تمنع من األساس 

 .لتعامل مع هكذا انزالقات عنصريةفي ظل نشر أسس ا

وهكذا، ما أبرز المحددات التي تمكن وسائل اإلعالم اإلخبارية من الوصول الى تغطية إعالمية فعَّالة تنقل المشاهد         

 ليصبح فاعل أساسي في األزمات؟ 

 :نستعرض في التالي بعض ما يمكن أن يرسم المحددات المأمولة

 هر واألزمات التي تقترب من الملف الديني لدى المسلمين بصفة مستدامة يجب أن تكون تغطية الظوا 

مستمرة، وال يجب أن تكون تغطية تقف عند باب انفجار مواقع التواصل االجتماعي بل يتوجب على اإلعالم أن يسير في اتجاه 

تتجنب الشعوب اإلسالمية ويالت مرتفع قرب اإلعالم الديني، مهما كلف األمر من ضغوطات على األجندة اإلعالمية، حتى 

 .وأثار مثل هذه االنزالقات

  أولوية وجود إعالم ديني مستدام ضمن محتوى كل قناة إخبارية، ويجب أو يشرف عليه طاقات 
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بشرية محترفة تجمع بين ثالثية المعرفة والمهارة والدقة في توصيل المضامين التي ال يجب أن تبقى قفزات موسمية تزين بها 

، يعني يجب أن تكون فرضا  ال نافلة، فهي تعد أساسا  للعمل اإلعالمي في المنطقة العربية، وحتى تتمكن من إسناد إليه الشاشة

 .كافة المجاالت في محتوى المضامين اإلعالمية

  مواقع التواصل االجتماعي وفي كل المجاالت سواء الجانب الديني وغيره تسير بشكل متسارع نحول 

مامات المتواصلين من حيث النشر والتلقي والتفاعل، وعليه يتوجب على القنوات الفضائية أن تحسن استغالل الهيمنة على اهت

هذه الشبكات بشكال أكبر ومستدام، وصياغة محتوى إعالمي يتالءم مع خصائص هذه الشبكات، ال يوجد خالف حول تواجد 

لكن ما نراه أن معظم القنوات تستغل مواقع التواصل االجتماعي القنوات الفضائية في شبكات التواصل االجتماعي باختالفها، 

كبوق دعائي لبرامجها وأنشطتها، وهي تفتقر في أغلب األحيان الى تقديم محتوى خاصا  بمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي 

 .الذين يفرضون قالبا  صحفيا  خاصا  بهم غير المستخدم في القنوات اإلعالمية التقليدية

 ضروري أن تسارع القنوات اإلعالمية وفي مقدمتها الفضائيات اإلخبارية على التكوين المستمر من ال 

لإلعالميين المنتمين إليها في مجال اإلعالم الديني وغيره من المجاالت، ولما ال إنشاء أقسام دائمة تهتم باإلعالم الديني كما هو 

باألدوار الصحفية وتقديم محتوى ديني محترف وفق استراتيجية تهدف إلى  الشأن مع الفن أو الرياضة، وتأهيل الصحفيين للقيام

 .تأسيس إعالم ديني محترف مدرك ألدواره المهمة في حياة الشعوب اإلسالمية

 خاتمة

كشفت التغطيات اإلخبارية لظاهرة اإلسالموفوبيا، في بعض الفضائيات اإلخبارية العربية، عن اهتمام نوعي جزئي إلى       

متزايد بالجانب الديني للمجتمعات اإلسالمية، وسمحت له بافتكاك مكانته ضمن األجندة اإلعالمية رغم أنه لم يتصدر الالئحة حد 

ظاهرة اإلسالموفوبيا التي لم يسلم منها أي مسلم في الغرب وأصبحت تتجاوز حدود العالم . إال أنه تواجد فيها بشكل كثيف

انفجارها مجددا وما نتج عنها من أزمة وسائل اإلعالم من الرجوع إلى االهتمام بها  اإلسالمي حتى أرغمت هذه المرة مع

 .مجددا، وأصبحت األخبار والتقارير الصحفية تتوالى عبر منابر القنوات الفضائية اإلخبارية

د الكثير من مقوماته وأسسه، لذا اإلعالم الديني يشكل حلقة في غاية األهمية بالنسبة للقنوات اإلعالمية العربية، فمنه تستم        

فإن االهتمام به وتسليط الضوء على كل جوانبه، وأكثر من ذلك االستثمار فيه وتعزيز مواردها البشرية بأفضل الطاقات خاصة 

فة التي األكاديمية المتخصصة الفاعلة في المجال الديني، يوفر لهم اإلمكانية الالزمة لالرتقاء في سلم الخدمة اإلعالمية المحتر
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تقدم ما يهتم به الجمهور العربي، ويشكل أثرا  لهم من خالل تعزيز مكتسباتهم وتثقيفهم وأبعادهم عن الجهل والسقوط في نفق 

 .األكاذيب والروايات المضللة

يمكن لوسائل اإلعالم بصفة عامة والفضائيات اإلخبارية بصفة خاصة أن تعتبر من تجربتها في تغطية ظاهرة           

اإلسالموفوبيا، وتجدد نظرتها لإلعالم الديني، حتى تسمح بخلق مقاومة أقوى تحول دون السماح باالقتراب من مقومات العالم 

اإلسالمي، وال يجرؤ أحد على االقتراب مستقبال  وتتفادى البشرية انزالقا  مماثال  في حق شعوب لها نصف األرض في إشارة 

 .إلى تعداد األمة اإلسالمية

أصبحت مواقع التواصل االجتماعي تشكل نقطة قوة حقيقية في كل المجتمعات سواء العربية أو الغربية، لذا فإن القنوات         

اإلخبارية مطالبة بتركيز نظرتها نحوها والعمل على قيادة مواقع التواصل االجتماعي وليس العكس، حيث إن المشهد اليوم 

 .قائد يأخذ بيد القنوات الفضائيةيشير إلى مواقع التواصل االجتماعي ك
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ABSTRACT 

Russia, has been one of the first powers that has returned to the areas of its historical 

influence and relations Arab region.  It has seized the opportunity of the crises that have hit the 

Arab region to return to it and interfere in its affairs, especially in Iraq.  To achieve that, it has 

employed its media and propaganda machines to justify these interferences and to establish 

communication with the Arab governments and peoples.  RT Arabic is one of its most prominent 

media to give the Russian viewpoint regarding the crises in the Iraq. This study, therefore, aims 

at identifying the nature of the Russian propaganda discourse addressed to the Iraq, pinpointing 

the most prominent crises RT Arabic highlighted, identifying the characteristics and roles of the 

active powers and finding the means of proof and frame of reference adopted in this discourse.  

The study also aims at revealing the propaganda methods used in this site by applying the survey 

methods, content-analysis tools and tools of analyzing the discourse.   

The problem of this study comes from posing the question: What is the Russian 

propaganda discourse regarding the crises of Iraq on RT Arabic website? 

 RT Arabic has been chosen for this study. The researcher used the comprehensive 

restriction method for all the contents published by the site for three months: from 1 Oct. 2019 to 

31 Dec. 2019.  The contents were about the crises that took place in Iraq. In which Russia is an 

active party, the total has reached (861) publications. 

 The study has reached a number of conclusions, the most important of which are the 

following: 

1. Regarding the popular protests in Iraq, the producer of the Russian propaganda discourse 

in the studied site attempted to create a vision of the crisis and its players on the basis of 

the development of the events and their escalations.  He identified the reasons of the 

protests and the international stands regarding them.  He introduced a human reality that 

emphasized the protests’ demands.  These were preliminaries for the expression of the 

official Russian stand that sympathized with the protestors and for the possible positive 

intervention to settle these issues. 

2.  The Russian propaganda discourse was based on data obtained from identifying the 

dimensions of forming the Iraqi government.  It summarized them by the existence of 

differences among the political operation parties, the external interferences, especially the 

American one, and the corruption rampant in the Iraqi state. 

key words: Discourse, Propaganda, RT Arabic website, website, Iraqi crises 
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 الملخص

تعد روسيا من أوائل القوى العالمية السبّاقة إلى العودة لمناطق نفوذها وعالقاتها التاريخية في المنطقة العربية، مستغلةً 

السيما العراق، ولتحقيق ذلك عملت على توظيف ماكنتها اإلعالمية والدعائية لتبرير هذه التدخالت األزمات التي عصفت بها 

عربي اإللكتروني من أبرز وسائل إعالمها الموجهة  (RT) ولمد جسور التواصل مع الحكومات والشعوب العربية، فكان موقع

الدراسة إلى التعرف على طبيعة الخطاب الدعائي  لعرض وجهة النظر الروسية من األزمات في العراق، لذا هدفت هذه

الروسي الموجه إلى العراق، وتحديد أبرز األزمات التي ركز عليها موقع الدراسة، والتعرف على صفات وأدوار القوى 

نهج الفاعلة، ومسارات البرهنة، واألطر المرجعية التي اعتمدها في خطابه، والكشف عن األساليب الدعائية، باستخدام الم

ما الخطاب : المسحي، وأدوات تحليل المضمون وأدوات تحليل الخطاب، وقد انطلقت مشكلة البحث من تساؤل رئيس هو

 .؟عربي (RT) الدعائي الروسي إزاء األزمات في العراق عبر موقع

رها الموقع عربي وقام الباحث باعتماد أسلوب الحصر الشامل لجميع المضامين التي نش (RT) وقد تم اختيار موقع  

والخاصة باألزمات التي مر بها العراق، التي تعد روسيا طرف فاعل ( 11/12/2112إلى  1/11/2112)لمدة ثالثة أشهر من 

 .منشور( 161)فيها، وقد بلغ مجموعها 

 :وخرج البحث باستنتاجات عديدة كان أهمها

مة االحتجاجات الشعبية وأطرافها استناداً عمل منتج الخطاب الدعائي الروسي في موقع الدراسة على بناء تصور ألز .1

إلى تطور األحداث وتصاعد وتيرتها فقام بتشخيص أسباب االحتجاجات والمواقف الدولية منها وتقديم واقع إنساني 

يبرز مطالب المحتجين تمهيدا إلبداء الموقف الروسي الرسمي المتعاطف مع المحتجين وإمكانية التدخل اإليجابي 

 .لتسويتها

كز الخطاب الدعائي الروسي على معطيات في تحديد أبعاد أزمة تشكيل الحكومة في العراق لخصها بوجود ارت .2

خالفات بين أطراف العملية السياسية ووجود تدخالت خارجية أبرزها التدخل األمريكي ووجود فساد مستشري في 

 .مفاصل الدولة العراقية

 .ليوم، األزمات العراقية، مواقع إلكترونيةالخطاب، الدعاية، روسيا ا: الكلمات المفتاحية
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 : المقدمة

يشههد  العههراق أزمههات عديههدة منههذ الغههزو األمريكهي لههه، ومهها خلفههه مههن فههرال امنهي وسياسههي، ولكههون العههراق مههن أهههم 

الهدول إلهى إيجهاد مهوط  المناطق الغنية بمصادر الطاقة، فقد بقي على الدوام محط أنظار القوى العظمى في العهالم، وسهعت ههذه 

قدم لها فيه، مستخدمة العديد من األساليب والتي كان االعالم من أهمها، لما له من دور كبير في اختراق عقليهة الشهعوب وتغييهر 

ثقافاتها وقناعاتها، فلجأت القوى العالمية إلى سالح اإلعالم بكل مفاصله الحهتالل العقهول والسهيطرة عليهها، وقهد فتحهت األزمهات 

 .لتي عصفت بالعراق الباب على مصراعيه لهذه القوى للتدخل بشؤونه سلباً أو إيجاباً ا

ومههن المعلههوم أن النظههام العههالمي تحههول إلههى أحههادي القطههب بعههد انهيههار االتحههاد السههوفيتي فههي مطلههع تسههعينات القههرن 

وباتت الواليات المتحهدة األمريكيهة ههي القهوة الماضي، فانكمش نفوذ روسيا السوفيتية الكبير في المنطقة العربية السيما العراق، 

المتحكمههة بالعههالم، أيههر أن التههاريف يعيههد نفسههه اليههوم والعههالم علههى اعتههاب مرحلههة جديههدة، تتمطههل فههي عودتههه إلههى نظههام األقطههاب 

الخطهى إلهى  المتعددة، وبروز قوى عالمية جديدة، كالصين، وسعي روسهيا االتحاديهة إلهى اسهتعادة مكانتهها العالميهة، والكهل يحهث

مصادر الطاقة والطروات المادية والبشرية الهائلة في المنطقة العربية، لذا فقد كانهت روسهيا مهن أوائهل الهدول السهباقة إلهى العهودة 

إلههى منههاطق نفوذههها وعالقاتههها التاريخيههة بههالعراق، حكومههة وشههعباً، عههن طريههق تقههديمها خطابههاً يظهههر دعمههها للعمليههة السياسههية، 

اب في العراق، وفي ذات الوقت وقوفها مع تطلعات الشعب العراقي المشروعة، وقد عملت على توظيف ماكنتها ومحاربة اإلره

اإلعالمية والدعائية لتبرير هذه التهدخالت فهي الشهأن العراقهي، فكهان موقهع روسهيا اليهوم اإللكترونهي النهاطق باللغهة العربيهة، مهن 

الروسية من األزمات العراقية، مستغلة التطور الهائل فهي تكنلوجيها االتصهال  أبرز وسائل إعالمها الموّجهة لعرض وجهة النظر

واالنهدماج الكبيهر لوسهائل اإلعهالم، وخصهائص وسههمات ههذا التطهور الهذي إتاحهة إمكانيههة الوصهول أيهر المحهدود الهى الجمهههور 

الخطههاب الههدعائي الروسههي إزاء العراقههي والعربههي، وتمريههر خطابههها الههدعائي، لههذا جههاءت هههذه الدراسههة للتعههرف علههى طبيعههة 

 .األزمات في العراق 

 :مشكلة البحث: أوًل 

( RT)ما الخطاب الدعائي الروسي إزاء األزمات في العراق عبر موقع )وتنطلق مشكلة البحث من تساؤل رئيس هو 

 :عربي؟ ومن هذا التساؤل تفرعت عدة تساؤالت هي

 الدراسة؟ما مضامين األزمات في العراق التي تناولها موقع  .1

 ما األساليب الدعائية التي استخدمها الخطاب الروسي إزاء األزمات العراقية؟ .2
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 ما صفات وأدوار القوى الفاعلة في األزمات العراقية التي أبرزها الخطاب الدعائي الروسي؟ .1

 عراق؟ما مسارات البرهنة التي استند إليها الفاعل الخطابي في تقديم خطابه الدعائي إزاء األزمات في ال .4

 ما األطر المرجعية التي اعتمد عليها موقع الدراسة في تغطيته لألزمات في العراق؟ .1

 :أهمية البحث: ثانيًا

تأتي أهمية هذه الدراسة في إضاءتها جانباً مهماً من جوانب النشاطات االتصالية الموجهة للمنطقة العربية من قبل روسيا 

الحقيقية وراء تدخل روسيا في الشؤون العربية وكيفية توظيفها للمواقع  أال وهو الخطاب الدعائي وفي معرفة األهداف

اإللكترونية الناطقة بالعربية التابعة لها لدعم جهودها السياسية والعسكرية في مناطق هذا التدخل بهدف إحداث التأثير في 

ها وكيفية تناول منتج الخطاب في هذه الجمهور العربي والجمهور الناطق بالعربية بما ينسجم مع مصالح روسيا ويبرر تدخل

المواقع لألزمات العربية لذلك فإن أهمية البحث تتلخص في معرفة طبيعة هذا الخطاب ومراميه وتنقسم أهمية البحث إلى قسمين 

 :هما

ثراء من الناحية العلمية فإن الدراسة تعد إضافة نوعية وجديدة إلى المكتبة العربية، ومحاولة إل :األهمية العلمية .1

المعرفة العلمية، السيما وأن الدراسات العربية التي تناولت الخطاب الدعائي الروسي أو الدعاية الروسية الحديطة تكاد 

تكون شحيحة، لذا فإن أهمية هذه الدراسة تتجلى في رفد المكتبة العربية بمعلومات وأساليب واتجاهات الخطاب 

 .العراق الدعائي الروسي وطرق تعاطيه مع األزمات في

تكمن أهمية دراسة وتحليل الخطاب الدعائي الروسي في كونه خطاب موجه إلى كل الجماهير  :األهمية العملية .2

الناطقة بالعربية لذا فإن تحليله سيسهم في تبيان حقيقته وحقيقة الرسائل الدعائية التي يحاول إيصالها وإلى ماذا ترمي؟ 

ة العربية على حقيقية هذا الخطاب ونظرة روسيا وحجم اهتمامها وبالتالي وضع صناع القرار وشعوب المنطق

 .بالمنطقة العربية

 :أهداف البحث: ثالثًا

لكل دراسة هدف أو مجموعة أهداف تسعى إلى تحقيقها وتتلخص األهداف التي تسعى الدراسة إلى الوصول إليها 

 :باآلتي

 ائي الروسي في موقع الدراسة؟تحديد أبرز األزمات العراقية التي ركز عليها الخطاب الدع .1

 التعرف على مضامين األزمات في العراق التي تناولها الموقع؟ .2
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التعرف على صفات وأدوار القوى الفاعلة ومسارات البرهنة واألطر المرجعية التي اعتمدها موقع الدراسة في  .1

 خطابه؟

 موقع الدراسة؟الكشف عن أبرز األساليب الدعائية التي استخدمتها الخطاب الروسي عبر  .4

 :نوع البحث ومنهجه: رابًعا

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية المعتمدة على المنهج المسحي الذي يعد من انسب المناهج مالئمة للدراسات 

الوصفية لكونه يستهدف تحليل وتسجيل وتفسير الظاهرة محل الدراسة بعد جمع البيانات والمعلومة الكافية عنها، وعن 

ونوع البيانات  ا، وطبيعة أوصافها عن طريق مجموعة من اإلجراءات المنظمة التي عن طريقها يحدد نوع مصادرعناصره

وقد تم اعتماد طريقة تحليل المضمون التي تعد طريقة لتحليل الخطاب، بغية ، (21، 1222عبد الحميد ) وكيفية الوصول إليها

 .الرسائل الدعائية الروسية عبر موقع الدراسةتحليل 

 : حدود البحث: خامًسا

 .عربي اإللكتروني لكونه موقع روسي ناطق بالعربية( RT)وتتمطل بـموقع  :حدود مكانية .1

وهذه المدة ( 11/12/2112)ولغاية ( 1/11/2112)تم تحديد مدة زمنية تمتد لمدة ثالثة أشهر من  :حدود زمانية .2

 .في العراق شهدت عدة أزمات

 :مجتمع البحث: سادًسا

عربي واعتماد أسلوب ( RT)يتمطل مجتمع البحث بالمواقع اإللكترونية الروسية الناطقة باللغة العربية وقد تم اختيار موقع        

الشعبية الحصر الشامل لجميع المضامين التي نشرها الموقع والخاصة بالعراق الذي شهد ثالث أزمات هي أزمة االحتجاجات 

وأزمة تشكيل الحكومة وأزمة الحرب على اإلرهاب، وسبب اختيار هذه االزمات هو تركيز موقع الدراسة عليها، وألن روسيا 

رأبة في عدم إأفال أي خطاب دعائي أو مضامين تخدم  -الحصر الشامل–كانت طرف فاعل فيها وجاء استخدم هذا األسلوب 

 .دقيقة يمكن تعميمها أهداف الدراسة، وتؤدي للخروج بنتائج

 :أدوات البحث: سابًعا

تم اعتماد أداة تحليل المضمون التي تعد من أكطر األدوات استخداماً في البحوث اإلعالمية الوصفية لكونها تحقق اإلجابة 

 على التساؤالت التي وضعت في مشكلة البحث وتم تصميم استمارة التحليل، بناًء على خطوات منهجية مالئمة لموضوع

 .البحث، والتي شملت الفئات الفرعية والرئيسة
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وتم تحديد فئات وتعد وحدة الموضوع أو الفكرة الوحدة األكطر مالئمة لمتطلبات الدراسة لذلك تم اعتمدها كوحدة للتحليل، 

طاب للتعرف ماذا قيل وكيف قيل؟، كما تم االعتماد على أدوات تحليل الخطاب، وقد اخترنا ثالث أدوات من أدوات تحليل الخ

 .أداة مسارات البرهنةأداة القوة الفاعلة وأداة األطر المرجعية و: على محتوى الخطاب الدعائي وهذه األدوات هي

 :اختبارا الصدق والثبات : ثامنًا

ألنه يعتمد على اختيار الفئات ووحدات التحليل، وتم ( تحليل المضمون)يحدد صدق التحليل درجة الموضوعية في

(الخبراء)استمارة التحليل على مجموعة من عرض 
)*( 

في مجال اإلعالم وقد اقترح الخبراء إجراء بعض التغيرات في تعاريف 

المحكمين الفئات وصياأتها، وإضافة بعض الفئات وحذف أخرى، وقد تم األخذ بتعديالتهم، وتم وفقا لذلك احتساب نسبة اتفاق 

عربي ( RT)احتساب ثبات التحليل عن طريق إعادة عملية التحليل على مضامين موقع تم كما  %(.21)والتي بلغت تقريباً 

وكانت النتيجة ( هولستي)يوما، وذلك لمعرفة مدى التطابق واالتفاق لها، وتم ذلك عن طريق تطبيق معادلة  21بنفسه بعد مرور 

 .ة في التحليل؛ وهي نسبة اتفاق مقبولة علمياً، تدل على وجود درجة اتساق كبير%(21.41)

:تحديد مصطلحات البحث: تاسًعا  

طريقة معينة للتحدث عن الواقهع وفهمهه كمها أنهه مجموعهة مهن النصهوا والممارسهات الخاصهة بإنتهاج "هو  :الخطاب .1

 .(21، ا2117شومان ) "النصوا وانتشارها واستقبالها مما يؤدي إلى إنشاء أو فهم الواقع االجتماعي

رسهالة دعائيهة لسهانية أو أيهر لسهانية حاملهة لمعنهى خطهابي تتميهز بقيمهة إيحائيهة وإشهارية يههتم "ههو  :الخطااب الادعائي .2

ال بههيش ) "انتاجها بقصد تقنيع الواقع وتصوره وفق إدراك مسبق ومقصدية لما يجب أن يكون من قبهل فاعهل خطهابي

 .(211,، ا1221

وهو الرسالة الدعائية الروسية الموجهة إلى المنطقهة العربيهة عبهر وسهائل إعالمهها الناطقهة  :الخطاب الدعائي الروسي .1

باللغة العربية بهدف بناء تصورات وقناعهات لهدى الجمههور المسهتهدف عهن مكانهة روسهيا وسياسهتها ودورهها العهالمي 

 .من أحداث عالمية ونقل مواقفها مما يجري

وتعني التحوالت والتوترات الناتجة عن عدم اسهتقرار األوضهاع السياسهية واألمنيهة واالجتماعيهة واالقتصهادية  :األزمة .4

 .في بلد معين بفعل حدث ما أو تدخل ما

                                                             
 :الخبراء هم )*(
 .تخصص صحافة/ قسم االعالم/ كلية االداب/ جامعة بابل–القيم كامل . د. أ .1

 .تخصص صحافة/ قسم االعالم/ كلية االداب/ جامعة تكريت–سعد المشهداني . د. أ .2

 .تخصص اذاعة وتلفزيون/ كلية الفنون الجميلة/ جامعة ديالى-جليل الوادي. د. أ .1

 .تخصص صحافة/ االعالم قسم/ كلية االداب/ جامعة االنبار-مؤيد خلف الدليمي. د. أ .4

 تخصص صحافة/ قسم الصحافة/ كلية االعالم/ جامعة بغداد -سهام الشجيري. د.م.أ.    1   
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 دراسات سابقة: عاشراً 

  :دراسة لفتة .1

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن األساليب الدعائية الواردة في الخطاب اإلعالمي لقناة روسيا اليوم الموجهة إلى  

المناطق العربية وتعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية وقد استخدم الباحث المنهج المسحي وأسلوب تحليل المضمون لتحليل 

بما يحقق دورة  11/1/2111إلى  1/1/2111الحواري ضمن المدة من ( نورامابا)الرسائل االتصالية الواردة في برنامج 

 :برامجية واحدة وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج أبرزها

في مضامينه على أسلوب التكرار بالدرجة األساس بهدف ترسيف األفكار في أذهان ( بانوراما)تركيز برنامج  .1

شويه لتشويه صورة الواليات المتحدة وإسرائيل بوصفهما أعداء للدول الجماهير كما ركز البرنامج على أسلوب الت

 .العربية

استخدم البرنامج أسلوبي اإلجماع والترأيب في محاولة لخلق إجماع حول عدم جدية الواليات المتحدة في القضاء  .2

فكرة أن روسيا تسعى على الجماعات المسلحة المتطرفة في المنطقة العربية فيما ركز األسلوب الطاني على توصيل 

 .لحل األزمات العربية بالطرق السلمية واالبتعاد عن الحلول العسكرية لعدم جدواها

استخدم البرنامج أسلوب التشكيك بالخصوم في سياقات سياسية وعسكرية مركزا على عدم قدرة الواليات المتحدة  .1

 .(2116لفتة، ) األمريكية على القضاء على نظام بشار األسد

 :دراسة عبد الحسن .9

تناولت هذه الدراسة الدعايتان الروسية واألمريكية في الصحافة اإللكترونية إزاء معركة حلب دراسة مقارنة لموقعي 

روسيا اليوم والحرة وانطلقت مشكلة الدراسة من استخدام المضامين الدعائية لقناتي روسيا اليوم والحرة عبر موقعيهما 

لكتروني إزاء األزمة السورية، ووجود صراع دعائي متبادل بين روسيا االتحادية والواليات المتحدة األمريكية في الحرب اإل

على سوريا، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن األساليب الدعائية التي استخدمتها الدعايتين الروسية واألمريكية في الصحافة 

بين المضامين التي جرى التركيز عليها أكطر من أيرها، وإظهار المصطلحات والمفردات اإللكترونية إزاء األزمة والمقارنة 

 (. الحرة)و( روسيا اليوم)التي وظفها دعائياً الموقعان اإللكترونيان لـ

وتعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية وتم اعتماد المنهج المقارن وكذلك المسحي باستخدام أسلوب تحليل المضمون وكان 

إلى ( 1/11/2116)التي نشرها الموقعان اإللكترونيان لقناتي روسيا اليوم والحرة للمدة من ( التقارير اإلخبارية)مجتمع البحث 

 : شامل وخرجت الدراسة بنتائج أبرزهاوفق أسلوب الحصر ال( 11/12/2116)
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اهتمت الدعاية الروسية بالشخصنة عن طريق التركيز على شخصية الرئيس الروسي بوتين ودوره في تقويض  .1

 .الحرب في سوريا في حين لم تهتم الدعاية األمريكية بتضخيم صورة الرئيس األمريكي أوباما

ار األسد لضمان بقائه بالحكم، بينما ركزت الدعاية األمريكية ركزت الدعاية الروسية على دعم الرئيس السوري بش .2

 .(2111عبد الحسن ، ) على إزاحته من الحكم

ب الدعائي الروسيالخطامفهوم  :المبحث الثاني  

 :مفهوم الدعاية الروسية: اوًل 

عملي لتكوين القناعات الشيوعية والعالقة الالزمة نشاط روحي "تعرف الدعاية وفق المنظور السوفيتي على أنها 

، ويأتي هذا التعريف "بسياسة حزبنا ودولتنا عن طريق نشر وإدخال وتقوية التقييمات ووجهات النظر واألفكار إلى وعي الناس

اعتبارها سياسة من إيقان السوفييت بأن االيديلوجية بمساعدة الدعاية تعمل على طرح سياسة الطبقة المتحكمة والمسيطرة ب

 .(2، ا2111الشحف ) مناسبة وتتسم بالعقالنية

شرح مركز لكتابات ماركس وانجلز ولينين وستالين وهي "ويعرف القاموس السياسي السوفيتي الدعاية على أنها 

االستخدام "، ويعرفها لينين بأنها (11، ا2114الضالعين و اخرون ، )" شرح أيضاً لتاريف الحزب البلشفي وألعماله

حجاب ، )" العقالني لحجج الفلسفة والتاريف والعلم لغرض التأثير على القلة المتعلمة وتشمل نشاط آخر هو إثارة الجماهير

 . (11، ا2112

 :أهداف الدعاية الروسية: اثانيً 

تهدف الدعاية الروسية الموجه للغرب وللشرق األوسط والمنطقة العربية تحديداً إلى تقويض سيطرة الغرب ونفوذه 

في العالم واسترداد مكانة روسيا كقوة عالمية فاعلة، وهي توظف وسائل اإلعالم الروسية للوصول إلى تحقيق هذا الهدف، وهذا 

كن نعتزم طرح العب قوي آخر في  2111حين صممنا مشروع روسيا اليوم "الروسي بالدمير بوتن قائالً  ما أكده الرئيس

نحاول خرق االحتكار االنكلوسكسون على مسارات  -وأيضا كنا نحاول، ودعوني أشدد على هذه النقطة أعني.. الساحة العالمية

 .(2، ا2111بورشفسكايا و كليفالند ، ) "المعلومات العالمية

 :أساليب الدعاية الروسية: ثالثًا

:تميزت الدعاية الروسية منذ بداياته وحتى وقت قريب باستخدامها العديد من األساليب أبرزها  
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الرأسمالية وكشفها أمام عمدت الدعاية االشتراكية إلى التشهير من خالل قيامها بفضح مغالطات الطبقة الحاكمة : التشهير .1

يجب أن نجعل العار أكطر عارا بفضحه بالدعاية وأن نجعل االضطهاد "الجماهير ويؤكد أحد الشيوعيين هذا األسلوب قائالً 

 .(117، ا 1221سكري ، ) "الواقعي أكطر شدة بأن نضيف إليه الشعور باالضطهاد

إن ربط الواقع وحاجات الطبقة العاملة وأمانيها كان سر نجاح الطورة البلشفية التي قادها كل من : طالق الشعاراتأسلوب إ .9

( الخبز والسالم والحرية)وشعار ( األرض والسالم)فقد اعتمدا على تجسيد هذا المعنى بطرح شعار ( لينين وتروسكي)

نظراً لتالئمها مع مستوى شعور وطموحات الجماهير وفي ذات الوقت  فكان اختيار هذه الشعارات سبباً في انتصار الطورة

 .(112-111، ا1221سكري ، ) .مع الموقف السياسي

وهو أسلوب يستخدم لتضليل الرأي العام، وال يقف عند حد الكذب، بل يقوم على المزج بين الوقائع  :أسلوب التضليل .1

الحقيقية والمكذوبة وتفسيرها، ومن ثم توجيهها للجمهور المستهدف الذي يبقى بحيرة من سيل المعلومات المضللة، بحيث 

، ومطال ذلك ما التقطته وسائل اإلعالم (42، ا 2111سالم ، )يصل إلى مرحلة عدم التمييز بين الحقيقة والكذب 

األوكرانية من معلومات روسية مضللة حول رفض االتحاد األوربي منح تأشيرات الدخول للشبان األوكرانيين من فئة 

ة األركان األوكرانية العامة بياناً يكذب هذه الرجال وقامت بنشرها هذه الوسائل على نطاق واسع األمر الذي اضطر قياد

 .(4، ا2116بول و ماثيوز ، ) االدعاءات 

و بورشفسكايا )وهو أسلوب ينتهجه الكرملين ضمن أدوات سياسته الخارجية ضد الغرب  :أسلوب التالعب بالمعلومات .4

 .(1، ا2111كليفالند ، 

حيث تعمل روسيا عبر وسائل إعالمها بتعزيز نظريات الشك والمؤامرة بصورة معادية  :أسلوب التشكيك بالخصوم .5

للغرب وتقوم بتقديمها بقوالب إعالمية كالتقارير المتمتعة بقدر كبير من الدقة وذلك إلقناع المتلقي بمصداقية طرحها لذلك 

م الروسية تتبنى القضايا المحلية للبلدان التي توجه اليها دعايتها، السيما القضايا التي ترتبط بالجانب تجد وسائل اإلعال

 .(2، ا2111بورشفسكايا و كليفالند ، ) اإلنساني مع التركيز على إبقاء الصورة المعادية والمشككة بالغرب

ويعد هذا من أبرز اساليب الدعاية وينطلق من مبدأ أن الجماهير تنسى بسرعة لذلك يجب تكرار المادة  :أسلوب التكرار .6

الدعائية عليها كي تصدقها، وحتى لو كانت هذه المادة مكذوبة فإن التكرار يدفع إلى تصديقها من منطلق أننا نستقي معارفنا 

 .(26، ا2111المشهداني ، ) ونتقبلها إذا كانت من مصادر موثوقة

واصفا ( الكرملين)وبهذا الصدد يقول ديمتري كيسليوف الذي يعد من أبرز مروجي الدعاية الروسية  :أسلوب القناع .7

القتل أو اإلقناع؟ : إذا استطعت إقناع شخص ما، ليس عليك قتله، فلنفكر بما هو أفضل: "الصحافة بأنها تكتيك حربي مضيفاً 

 .(11، ا2111بورشفسكايا و كليفالند ، ) "ألنك إذا عجزت عن االقناع، عندها سيتوجب عليك القتل
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ووفق هذا األسلوب يمكن أن يتعرض للسخرية كل من الشخصيات السياسية واالجتماعية وليس  :أسلوب التهكم والسخرية .8

من شأن من يستهدف  ذلك فحسب بل حتى وجهات النظر واألفكار والمؤسسات وأيرها وأاية هذا األسلوب التقليل

وإظهاره بصورة أير جدية ومازحة، وهذا ينعكس على بقية تصرفاته وأفكاره في ذهن من يشاهده، وبالتالي يفقد الشخص 

المستهدف هيبته نتيجة للصورة التي رسمت حوله ويتحول إلى شخصية أير مسؤولة، ويتم تجاهله ويصبح بعيداً عن 

، وقد اعتمد الشيوعيون هذا األسلوب مع (11، ا2111الشحف )ه على محمل الجد االهتمام وال تأخذ تصريحاته وأفعال

أحد مرشحي االنتخابات في بلجيكيا اسمه ميشيل؛ كان أحد منافسيه شيوعي فأرادوا السخرية منه فما كان منهم إال أن جلبوا 

 .(117، ا1214حمزة ، ) وطافوا به في المدينة" انتخب ميشيل انا"حماراً وكتبوا على ظهره عبارة 

عربي RT) )ووصفته بأنه استفزازي هو قيام  2111ومطال ذلك ما فسرته الخارجية المصرية في  :أسلوب الستفزاز .2

بورشفسكايا ) المتنازع عليها تعود إلى  مصر أو السودانبإجراء استطالع كان أحد اسئلته حول ما إذا كانت أرض حاليب 

 .(11، ا2111و كليفالند ، 

:خصائص الدعاية الروسية: رابًعا  

 :(211، ا2116بول و ماثيوز ، )  تمتاز الدعاية الروسية بخصائص عديدة أبرزها

تتمتع الدعاية الروسية المعاصر بكونها دعاية ضخمة الحجم، وذات قنوات متعددة، ويقصد بهذا اإلنتاج الضخم  .1

للدعاية وتوزيعه على قنوات كطيرة، ويكون هذا اإلنتاج على شكل مقاطع فديو أو مقاطع صوتية اأو نصوا أو صور 

ات الفضائية ووسائل اإلعالم التقليدية األخرى، ويتولى  جانب ويتم بطها عن طريق االنترنيت ومواقع التواصل والقنو

كبير من ذلك على مواقع التواصل ما يسمى بالجيوش اإللكترونية مدفوعة األجر التي تهاجم من يتعرضون لروسيا، 

للحصول  وتقلل من شأن المعلومات واآلراء التي ال تنسجم مع توجهاتها، وتلجأ الدعاية الروسية إلى تنويع المصادر

على مقبولية أكطر لما تطرحه من مضمون دعائي، فتعدد المصادر يجعل الدعاية أكطر إقناعاً من المصدر الواحد، 

خاصة إذا كانت هذه المصادر تنتهي بالمحصلة إلى نفس النتيجة التي تخدم منتج الدعاية، كما أن تعدد مصادر 

مع  والتي يتماشى منهاللدعاية، كما أن آراء منتج الدعاية المعلومات، ووجهات النظر، تلفت انتباه جمهور أكبر 

توجهات المتلقي تكون أكطر اقناعا بمضمون الرسالة الدعائية، بمعنى أن القناة الفضائية على سبيل المطال التي تقدم 

فيه،  باإلضافة محتوى دعائي يناسب توجهات المتلقي ورأباته ويحس المتلقي بانتمائه لها تكون أكطر اقناعا وتأثيراً 

إلى ذلك فإن الحجم الضخم  للدعاية وتعدد القنوات  يعمل على إأراق الرسائل المنافسة للدعاية الروسية، ويجعلها 

 .هشة، ويؤثر على عملية تقبلها واالقتناع بها
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وهي ال تنتظر سريعة ومتواصلة وتكرارية، فالدعاية الروسية تتميز بكونها سريعة في استجابتها لألحداث ومتواصلة  .2

من أجل فحص الوقائع والتطبت من كل االدعاءات وإنما تقوم بنشر تأويالت األحداث التي تتفق مع أهدافها وهي بذلك 

تجعلها سريعة ومرنة، كما تتميز الدعاية الروسية بتكرارها للمعلومات وإعادة تدويرها، وقد تكون هذه المعلومات أو 

فة، لكنها تعمد إلى هذا التكرار ألنه يؤدي إلى االعتياد على المعلومات المضللة، الروايات الدعائية  مضللة أو زائ

وبعد ذلك يتم تصديقها، وهي توظف نتائج دراسات علم النفس التجريبي التي تشير إلى أن االنطباعات األولى مرنة 

ليه فإنه سيصدقها كما أنه جداً، وترجح تقبل الفرد للمعلومة األولى حيال موضوع معين، وعند إعادة تكرارها ع

سيفضل المعلومة األولى على أيرها  عند تعرضه إلى رسائل متناقضة، ومن األمطلة على تكرار الموضوعات 

من إدعاء بأن الرئيس البولوني  2116كانون الطاني  14في " ويكلي دزنفور مايشن ريفيو" المضللة ما نقلته صحيفة 

 .وكرانيا لألراضي البولونية السابقةمصر على إعادة ضم أ"  اندريه دودا"

ويساعد على نشر وتكرار المعلومات المضللة وسائل التواصل االجتماعي وقد تتبنى وسائل إعالم أخرى هذه 

المعلومات وتساهم بنشرها وتكرارها، مطال ذلك إعادة مصادر اخبارية المانية لمعلومات روسية مضللة تتحدث عن 

، كل هذا يعطي ميزة بأن الدعاية الروسية رشيقة بصورة 2114الربع األول من عام  حصول فضائع في أوكرانيا في

 .تمكنها من أن تكون األولى

الدعاية الروسية المعاصرة رأم احتواءها على جوانب حقيقية إال إن التزامها بالحقائق ضئيل جداً، وقد ال تلتزم في  .1

ة الروسية بنقلها قد تكون مصطنعة بالكامل ومن األمطلة على ذلك كطير من األحيان، كما أن األحداث التي تقوم الدعاي

بشأن االنفجار في والية لويزيانــا، وما خلفه  2114الحملة التي حصلت عبر منصات التواصل االجتماعي في عام 

مصطنعة  من سحابة دخانية كيميائية، رأم إن ذلك لم يحدث من األساس، فقد عمدت الدعاية الروسية على تقديم أدلة

 .هي عبارة عن صور فوتوأرافية معدلة بصورة أير احترافية

الدعاية الروسية تتميز بعدم التزامها باالتساق، فهي عندما تبث وسائلها الرسائل الدعائية بشأن األحداث الخالفية، فإن  .4

زيف هذه الرسائل فتجدهم قنواتها المختلفة ال تبث نفس الرواية كما ال تخشى هذه الوسائل أو من يمطلها من افتضاح 

يغيرون موقفهم ويبدؤون بتفسير جديد، ومن األمطلة على ذلك التفسيرات التي قدمتها المصادر الروسية بخصوا 

الماليزية والتي بدت متناقضة، وهنا يتبين عدم اتساق المعلومات الدعائية يؤدي االضرار  17سقوط طائرة الرحلة 

 .بعملية االقناع، ويضعف المصداقية

اللينية دعاية عقالنية لتوجهها المباشر إلى العقل والوعي والمنطق، وابتعادها عن إثارة  –الدعاية الروسية الماركسية  .1

 .(126، ا2111الرضا و عمار ) العواطف والغرائز والمشاعر
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 .(111، ا1214حمزة ، )ها بقيت على الدوام خاضعة للسلطة نظراً لنشؤها وارتباطها بالحزب الشيوعي الحاكم فإن .6

 :الخطاب الدعائي الروسي: خامًسا

يرتكز الخطاب الدعائي الروسي المعاصر على النظرية الشيوعية، فهو خطاب خاضع للسلطة فاإلعالم الروسي في 

معظمه  يتبع توجيهات السلطة كما إنه خطاب أائي يقوم على رؤية واحدة ويهمل الرؤى األخرى، وخصوصاً الرؤى 

السيطرة على عقول الجماهير، وهو خطاب ازدواجي في الرأسمالية، ويظهرها باعتبارها، عدو وند لروسيا كما يسعى إلى 

طروحاته، فمن جهة يعمل على تحسين صورة العالقة بين النظام والجمهور الداخلي والخارجي ويقوم بأنشطة تدعو إلى احترام 

ة من جهة المسلمين ثقافات األمم األخرى ومعتقداتها وديانتها، وعلى سبيل المطال إبراز هذا الخطاب زيارة المقدسات اإلسالمي

 .(11، ا2117ابراهيم و علي ، )الروس وتجده على الجانب اآلخر يتهم الدين بكونه من أدوات الظلم االجتماعي 

 ويركز الخطاب الدعائي الروسي على استعادة صورة روسيا قبل انهيار االتحاد السوفيتي، وعلى إبرازها كقوة

عظمى موازية للواليات المتحدة األميركية، وإن لها الحق في التدخل بشؤن الدول األخرى على األقل في المنطقة العربية، وهذا 

ما هو واضح للعيان في ملف األزمة السورية، كما يحاول هذا الخطاب كسب حلفاء جدد من خالل مضامينه، فتجده يركز على 

طراف في المنطقة العربية، ويبدي تضامنه مع بعض القضايا العربية، ويبز الجوانب بناء عالقات من الود مع جميع األ

 .(21، ا2117ابراهيم و علي ، )اإلنسانية ويعادي اإلرهاب 

 عربي( RT)تحليل مضامين موقع : المبحث الثالث

 (:ماذا قيل؟)الفئات الرئيسة في المضمون عن العراق : اولً 

 عربي (RT) يبين األزمات الخاصة بالعراق في موقع :(1)جدول

 المرتبة % التكرار االزمات الرئيسة ت

 االولى 61.11 167 االحتجاجات الشعبية 1

 الطانية 21.12 171 الحرب على االرهاب 2

 الطالطة 11.12 112 تشكيل الحكومة  1

    %111 161 المجموع 

: يأتي األزمات التي تناولها الخطاب الدعائي الروسي عبر موقع الدراسة إلى ما( 1)الدراسة التحليلية لجدول تشير نتائج 

على المرتبة ( الحرب على الرهاب)وحصلت أزمة %( 61.11)على المرتبة األولى بنسبة ( الحتجاجات الشعبية)حازت أزمة 

على المرتبة الطالطة بعد أن حققت ( تشكيل الحكومة)فيما جاءت أزمة %( 21.12)الطانية بعد أن حصلت على نسبة مئوية بلغت 

 .وهذه النتيجة تعكس مدى اهتمام الموقع بأزمة االحتجاجات الشعبية في العراق على بقية األزمات%(. 11.12)نسبة بلغت 
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 (:أزمة الحتجاجات الشعبية)الفئات الفرعية للفئة الرئيسة األولى . 1

 (الحتجاجات الشعبية)يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة األولى  :(9)جدول

 المرتبة % التكرار ازمة االحتجاجات الشعبية ت

 االولى 14.1 84 الحكومة العراقية تقمع االحتجاجات الشعبية 1

 الطانية 12.1 69 التأكيد على سلمية التظاهرات 2

 الطالطة 11.6 66 االحتجاجات تشل مفاصل الحياة في العراق 1

 الرابعة 11.4 59 المليشيات المسلحة تقمع المحتجين 4

 الخامسة 2.1 52 حدوث اشتباكات بين المتظاهرين والقوات االمنية 1

 السادسة 1.6 49 ابراز مطالب المحتجين 6

 السابعة 7.2 45 ابراز الجوانب االنسانية للمحتجين 7

 الطامنة 7 40 الموقف العالمي يؤيد مطالب المحتجين 1

 التاسعة 1.2 14 مختلف اطياف الشعب العراقي تساند االحتجاجات 2

 العاشرة 4.7 27 وجود اطراف خارجية تشوه سمعة االحتجاجات 11

 الحادية عشر 4 23 رفض االعتداء على المتظاهرين 11

 الطانية عشر 1.1 12 روسيا مع مطالب المحتجين 12

  %111 567 المجموع 
 

تكرارا وبنسبة مئوية بلغت ( 14)المرتبة األولى بـ ( الحكومة العراقية تقمع الحتجاجات الشعبية) فئةاحتلت 

خالل مواجهات مع محتجين " استخدام مفرط للقوة"أقرت القيادة العسكرية العراقية بـ: "، كما ورد في الخبر اآلتي%(14.1)

، فقد رافقت االحتجاجات عمليات قمع (11/7/2112، خبر، RT) "شخصا ليال 11بمدينة الصدر شرق بغداد أسفرت عن مقتل 

التأكيد )للمتظاهرين تمطلت بعمليات فض االحتجاجات بالقوة وأثار هذا األمر ردود أفعال داخل العراق وخارجه، وجاءت فئة 

نؤكد : "ومطال ذلك بيان المرجعية الدينية الذي قالت فيه%( 12.1)بالمرتبة الطانية بعد أن جمعت نسبة ( على سلمية التظاهرات

مساندة االحتجاجات والتأكيد على االلتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف، وإدانة االعتداءات على المتظاهرين 

، وهنا أبرز الموقع الدعوات التي تؤكد على (11/11/2112، خبر، RT)" السلميين بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب

 .سلمية التظاهرات وعدم االنجرار وراء العنف الذي سيؤدي إلى ضياع حقوق المحتجين وزعزعة االستقرار في البلد

ومطال ذلك %( 11.6)على المرتبة الطالطة بنسبة بلغت ( العراقالحتجاجات تشل مفاصل الحياة في )وحازت فئة 

إن فرض حظر التجوال في المحافظات التي : "ماورد في الخبر اآلتي حول تأكيد المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في العراق

العديد من العيادات شهدت تظاهرات أدى إلى تعطل العديد من المصالح االقتصادية للمواطنين وصعوبة التنقل فيها وألق 

، وهنا أعطى منتج الخطاب انطباعا بأن (27/11/2112، خبر، RT) "والصيدليات مما ولد زخما كبيرا على المستشفيات
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أنها تسببت في قيام الحكومة االحتجاجات رأم مشروعيتها إال أن لها تداعيات على مصالح المواطنين والعراق عموما، السيما و

بفرض حظر للتجوال كما أن المحتجين قاموا بإأالق بعض مؤسسات الدولة للضغط على الحكومة وهذه أسباب عطلت مفاصل 

  .الحياة خالل مدة االحتجاجات

الخبر ما ورد في  ومطال ذلك%( 11.4)بالمرتبة الرابعة بنسبة  (المليشيات المسلحة تقمع المحتجين)وجاءت فئة 

الجماعات التي وصفت بأنها : "الذي تضمن التقرير الذي أصدرته بعطة األمم المتحدة في العراق والذي أشارت فيه إلى أن

مليشيات اختطفت ما ال يقل عن خمسة من الناشطين والمتظاهرين البارزين في بغداد، واحتجزتهم في الحبس االنفرادي في 

، فقد بين الموقع أن هناك مليشيات قامت (12/11/2112، خبر، RT) "أثناء استجوابهممواقع احتجاز أير رسمية لعدة أيام 

 وجاءت فئة. طيلة مدة االحتجاجات بقمع المحتجين السلميين وترهيبيهم وتهديدهم واأتيال عدد من الناشطين من المحتجين

ومطال ذلك ما ورد في الخبر %( 2.1)بالمرتبة الخامسة ًبنسبة بلغت ( حدوث اشتباكات بين المتظاهرين والقوات األمنية)

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات شعبية واسعة، يطالب فيها : "اآلتي

ين وتقديمهم للعدالة، وكذلك توفير فرا العمل للشباب، وتحسين الظروف المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسد

المعيشية للمواطنين، أدت في معظمها إلى صدامات مع القوات األمنية، األمر الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى من 

وقع بهذه القضية بعد أن أخذت االحتجاجات في بعض المحافظات منحى فقد اهتم الم، (11/2/2112، خبر، RT) "الطرفين

.آخر اتجه إلى التصعيد من قبل المتظاهرين للضغط على الحكومة كي تستجيب لمطالبهم
 

ومطال ذلك ما ذكره الموقع في الخبر %( 1.6)على المرتبة السادسة بنسبة ( إبراز مطالب المحتجين)وحازت فئة 

اهرون سقف مطالبهم، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة ورفع المتظ: "اآلتي

، وهنا بين الموقع (21/12/2112، خبر، RT) "باستقالة الحكومة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

ابراز الجوانب اإلنسانية )وحصلت فئة . اإللكتروني األسباب الدافعة إلى خروج االحتجاجات وأبرز مطالب المحتجين

ومطال ذلك ما نقله موقع الدراسة في أحد األخبار عن إحدى %( 7.2)تكراراً وبنسبة ( 41)على المرتبة السابعة بـ (للمحتجين

تظهر البائعة المتشحة بالسواد والتي اعتادت بيع المناديل الورقية في ساحة : "االحتجاجات ما نصهالحاالت االنسانية في 

وكما واضح في . التحرير، في مقطع الفيديو توزع هذه المناديل مجانا على المتظاهرين، الذين تعرضوا للغاز المسيل للدموع

، وهنا عمل منتج الخطاب إلى إبراز (2/11/2112، خبر، RT) "المقطع تعتري وجه السيدة معالم القلق على أولئك الشباب

 .الجوانب اإلنسانية التي تخللت االحتجاجات في إطار نهجه القائم على االستماالت العاطفية
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فقد عمل موقع الدراسة %( 7)بلغت  في المرتبة الطامنة بنسبة( الموقف العالمي يؤيد مطالب المحتجين)وجاءت فئة 

على رصد المواقف العالمية المؤيدة لالحتجاجات في العراق ومطال ذلك ماجاء في إحدى األخبار وتضمن
 

تصريح الممطلة 

نجدد التأكيد على الحق في االحتجاج، فلكل فرد (: "جينين هينيس بالسخارت)الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في العراق 

، ورصد الموقع الموقف األوربي الذي أعربت فيه (2/11/2112، خبر، RT) "في التحدث بحرية بما يتماشى مع القانونالحق 

" شروعةالم"استعدادها لالستمرار بدعم العراق في العمل على تلبية مطالب المواطنين "بعطة االتحاد األوروبي في العراق عن 

 "تحقيق التغيير وإنهاء الفساد وتحسين الخدمات العامة وتقوية الحكومة وإيجاد بيئة مواتية للتنمية وفرا العمل"من أجل 

(RT ،21/11/2112، خبر)بالمرتبة التاسعة بنسبة مئوية بلغت  (مختلف أطياف الشعب العراق تؤيد المحتجين) ، وحصلت فئة

وفي األيام األخيرة، تسارعت وتيرة االحتجاجات التي راح : "ومطال ذلك وصف الموقع لتطورات االحتجاجات%( 1.2)

شخصا على مدار الشهر الماضي، إذ اجتذبت حشودا ضخمة من مختلف الطوائف واألعراق في العراق لرفض  211ضحيتها 

فقد قام الموقع بترسيف فكرة أن جميع فئات  (1/11/2112، خبر، RT) "2111لتي تتولى السلطة منذ عام األحزاب السياسية ا

المجتمع العراقي مؤيدة أو مشاركة في االحتجاجات  كالفنانين واإلعالميين والرياضيين وشيوخ العشائر واألطباء والمهندسين 

 .والمحامين والطلبة والرجال الدين من مختلف الطوائف واألديان وأيرهم

تكرارا وبنسبة مئوية بلغت ( 27)على المرتبة العاشرة بـ ( وجود أطراف خارجية تشوه سمعة الحتجاجات) وحازت فئة       

الواليات المتحدة وإسرائيل :"منئي أن ومطال ذلك ما ورد في الخبر من إعالن المرشد األعلى للطورة اإليرانية علي خا%( 4.7)

،  فقد سعى منتج الخطاب إلى (11/11/2112، خبر، RT) "تتحمالن مسؤولية أعمال الشغب وانعدام األمن في العراق ولبنان

االحتجاجات مصالحها في العراق وتؤثر على نفوذها فيه إبراز فكرة وجود أطراف خارجية ال تؤيد التظاهرات وال تخدم هذه 

لذلك عمدت إلى تشويهها وادعاء أنها ممولة أو بتحريض من الواليات المتحدة أو إسرائيل لما يطيره هذا الموضوع من حساسية 

.ورفض لدى الشعب العراقي وبالتالي تشويه صورة التظاهرات ونزع صفة الوطنية عنها
 

ومطال ذلك ما ورد في الخبر من %( 4)بالمرتبة الحادية عشر بنسبة بلغت ( رفض العتداء على المتظاهرين)وجاءت فئة        

الحق المشروع ألي مواطن باالحتجاج والتظاهر السلميين، ومنع : "تصريح الرئيس العراقي ابرهيم صالح الذي أورده الموقع

، وقد اهتم الموقع بهذه القضية بعد (7/12/2112، خبر، RT) "وتجريم أي رد فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين

تصاعد موجة القمع ضد المتظاهرين من قبل الحكومة وأطراف أخرى مسلحة وتنديد العديد من األطراف السياسية الداخلية 

روسيا مع مطالب )وجاءت فئة . والخارجية والمنظمات المحلية والدولية بهذه االعتداءات التي تعرض لها المحتجون السلميون

الوضع : "أن: ومطال ذلك تصريح نائب وزير الخارجية الروسي بوأدانوف%( 1.1)في المرتبة الطانية عشر بنسبة  (حتجينالم
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االستجابة المناسبة والسريعة والفعالة لمطالب المحتجين "، متمنيا أن تتمكن الحكومة العراقية من "في العراق مطير للقلق

، خبر، RT) "مبررة إلى حد كبير"، والتي وصفها الدبلوماسي الروسي بأنها "سادالمتعلقة بحالة االقتصاد والبطالة والف

، وهذا يبين أن الخطاب الروسي اتجاه أزمة العراق خطاب متوازن فرأم تأييد الحكومة الروسية للحكومة (22/11/2112

جاجات كان في صالح المحتجين حيث أبدت استعدادها للمساعدة في إيجاد تسوية لهذه األزمة االحت العراقية إلى أن موقفها من

وهذا ما أكده الموقع في مضامينه وما أعلنته موسكو من أنها تعمل على مد جسور التواصل مع الحكومات والشعوب في 

 .المنطقة العربية

 (لى اإلرهابازمة الحرب ع)الفئات الفرعية للفئة الرئيسة الثانية . 9

 ( ازمة الحرب على اإلرهاب)يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة الثانية  :(1)جدول

 المرتبة % التكرار ازمة الحرب على اإلرهاب ت

 االولى 22.1 51 داعش يهدد امن العراق 1

 الطانية 24 42 القوات االمريكية تستهدف الحشد الشعبي 2

 الطالطة 11.4 27 العراقالوجود االمريكي يهدد امن  1

 الرابعة 11.1 12 التدخالت الخارجية تهدد امن العراق 4

 الرابعة مكرر 11.1 19 امريكا تدعم العراق في مواجهة التنظيمات االرهابية 1

 الخامسة 2.7 17 روسيا تدعم العراق في حربه على اإلرهاب 6

  %111 171 المجموع
 

: ومطال ذلك ما نقله الموقع ونصه%( 22.1)المرتبة األولى بنسبة مئوية بلغت ( داعش يهدد امن العراق) احتلت فئة

يعيد تكطيف أنشطته في شمال العراق وقد يستعد لشن هجمات جديدة أوسع " داعش"حذر مسؤولون أمنيون أكراد من أن تنظيم "

، ويأتي اهتمام (22/12/2112، خبر، RT) "في أراضي البالد" يةالخالفة اإلسالم"نطاقا، بعد عامين من إنهاء وجود دولة 

روسيا بنشاط التنظيمات المسلحة العابرة للحدود والسيما تنظيم داعش لما يشكله عودة نشاط هذا التنظيم من تهديد لألمن 

ومطال ذلك ما  (%24)على المرتبة الطانية بنسبة ( القوات المريكية تستهدف الحشد الشعبي) وحصلت فئةالروسي القومي، 

كتائب "أهداف تابعة لـ  1على " دفاعية"أعلنت وزارة الدفاع األمريكية أن قواتها الجوية نفذت أارات  : "ذكره الموقع ونصه

العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت  في أراضي كل من" الحشد الشعبي"المنضوية تحت لواء " حزب هللا

إن تركيز الموقع على هذه الحادثة يأتي من باب التحريض على  ،(11112/2112، خبر، RT)"القواعد األمريكية في العراق

 .التدخالت العسكرية األمريكية في العراق
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ومطال ذلك ما نشر في الموقع عن %( 11.4)بالمرتبة الطالطة بنسبة ( الوجود المريكي يهدد امن العراق) وجاءت فئة

" كتائب حزب هللا"بين " تبادل الضربات"عن قلق موسكو الشديد إزاء : "بيان وزارة الخارجية الروسية الذي أعربت فيه

السلطات العراقية دانت الضربات الجوابية "ابع البيان أن وت .ووحدات القوات األمريكية المتمركزة في أراضي العراق

، فقد عمد منتج الخطاب (11/12/2112، خبر، RT) "األمريكية، واصفة إياها بأنها تمطل انتهاكا لسيادة البالد وتهديدا ألمنها

طر األمنية المترتبة على الوجود العسكري األمريكي على العراق وأن هذا الوجود الدعائي في موقع الدراسة على إبراز المخا

ومطال ذلك تصريح %( 11.1)على المرتبة الرابعة بنسبة بلغت  (التدخالت الخارجية تهدد امن العراق) وحازت فئة. أير مبرر

سوريا يهدد األمن القومي للعراق وسوريا الهجوم التركي على : "الخبير األمني فاضل أبو رأيف والذي ورد في الموقع أن

، والفكرة التي يحاول منتج الخطاب إيصالها أن العراق هو ساحة لصراعات دولية وأنه (11/11/2112، خبر، RT) "ولبنان

.وأن لها انعكاسات امنية خطيرةيتأثر بالصراعات واألزمات اإلقليمية المحيطة به كاألزمة السورية 
 

، %(11.1)بالمرتبة الرابعة بنسبة مئوية بلغت ( امريكا تدعم العراق في مواجهة التنظيمات الرهابية) وجاءت فئة

رود التقى في بغداد أيضا وزير : "ومطال ذلك ما ذكرته وزارة الدفاع األمريكية في بيان أصدرته والذي ورد في الموقع أن

، مشيدا "داعش"اقي نجاح الشمري حيث أكد أهمية التعاون بين الدولتين في دحر التهديد المشترك المتمطل بتنظيم الدفاع العر

، (27/11/2112، خبر، RT) "ومنع عودته" داعش"بالعمليات المتواصلة لقوات األمن العراقية في سبيل تفكيك شبكات 

الرأم أن الموقف الروسي رافض للوجود األمريكي في العراق إال أن الموقع لم يتجاهل الدعم األمريكي للعراق في حربه وب

ضد تنظيم داعش وهذا نابع من المشتركات بين العراق وأمريكا وروسيا في حربها على اإلرهاب وأن داعش خطر يهدد الجميع 

 .أفالها و أن إبراز هذا الدعم يعطي موقع الدراسة مصداقية  وتوازن في اطروحاتهوأيضا أن الدعم األمريكي حقيقة ال يمكن إ

فقد سعى منتج الخطاب في %( 2.7)بالمرتبة الخامسة بنسبة بلغت ( روسيا تدعم العراق في حربه على اإلرهاب) وجاءت فئة

 .موقع الدراسة الى بيان الدعم الروسي للعراق في مواجهة التنظيمات اإلرهابية
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 (تشكيل الحكومةأزمة )الفئات الفرعية للفئة الرئيسة الثالثة  .1

(ازمة تشكيل الحكومة)يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة الثالثة  :(4)جدول  

 المرتبة % التكرار أزمة تشكيل الحكومة ت

 االولى 16.2 44 وجود خالفات بين الكتل السياسية 1

 الطانية 22.4 11 مستقرة العملية السياسية في العراق أير 2

 الطالطة 11.2 12 الفساد يهدد العملية السياسية بالعراق 1

 الرابعة 6.7 1 روسيا ضد التدخالت السياسية الخارجية في شؤون العراق 4

 الخامسة 1.1 7 الواليات المتحدة االمريكية تنتهك سيادة العراق 1

 السادسة 1 6 روسيا تدعم العملية السياسية في العراق 6

  %111 112 المجموع
   

مطال ذلك ما صرح به مصدر في رئاسة %( 16.2)المرتبة األولى بنسبة ( وجود خالفات بين الكتل السياسية) احتلت فئة

أسماء كطيرة بدأت تطرح على الرئيس "إن : الجمهورية العراقية وجاء في الموقع بخصوا اختيار مرشح لرئاسة وزراء قائال

، فقد حاول الموقع التركيز على (12/12/2112، خبر، RT) "لكن ما زالت هناك خالفات داخل الكتل السياسيةالعراقي، 

العملية )الخالفات السياسية في العراق وإظهارها على أنها أحد األسباب الرئيسة في عرقلة تشكيل الحكومة، بينما حازت الفئة 

ومطال ذلك الخطوة التي %( 22.4)حصلت هذه الفئة على المرتبة الطانية ونسبة بلغت ( السياسية في العراق غير مستقرة

رفضا "هذه الخطوة جاءت :"أقدمت عليها إحدى الكتل السياسية بتعليق عضويتها في مجلس النواب العراقي مبررة إن 

أو ابتزاز السلطة التنفيذية وإعاقة عمل الوزراء بالتلويح باالستجواب أو اإلقالة  الستخدام السلطة التشريعية كأداة للفوضى

، وهذا ما حاول موقع الدراسة إثباته من (4/11/2112، خبر، RT) "لتمرير بعض الصفقات المشبوهة من قبل بعض األطراف

 .السلطة التشريعية والتنفيذية يجعل من العملية السياسة  في العراق أير مستقرةأن هناك صراع وأزمة بين 

ومطال ذلك ما صرح %( 11.2)على المرتبة الطالطة بنسبة  (الفساد يهدد العملية السياسية في العراق) وحازت الفئة

رى، وسنمنع كل األحزاب والتيارات، لم ولن أسمح بعودة الفاسدين بطوب آخر وبمسميات أخ: "به زعيم التيار الصدري قائال

، هنا حاول الموقع أن يبين أن (12/1/2112، خبر، RT) "كما منعنا التيار الصدري من التدخل في تشكيل الحكومة والمفوضية

ة السياسية مستشهداً بطرف فاعل في العملية السياسية، حقيقة الفساد وحجم تأثيره في العراق وأنه بات التهديد األبرز للعملي

تكرارا وبنسبة بلغت ( 1)الفئة على المرتبة الرابعة بـ  (روسيا ضد التدخالت السياسية الخارجية في شؤون العراق)وحصلت 

يتم حل : "التي شددت على ضرورة أن( ماريا زاخاروفا)ومطال ذلك تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية، %( 6.7)

 .، بعيدا عن أي تدخل خارجي"المشكالت السياسية الداخلية في هذا البلد بأيدي المواطنين العراقيين أنفسهم
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ومطال ذلك  %( 1.1)بالمرتبة الخامسة بنسبة بلغت ( الوليات المتحدة األمريكية تنتهك سيادة العراق) وجاءت فئة

تصريح األمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الذي رد فيه على بيان البيت األبيض الداعي إلى إجراء انتخابات مبكرة 

، خبر، RT) "شف عن حجم التدخل األمريكي في الشأن العراقيك"أن تصريح البيت األبيض : "في العراق قائال

، فقد عمد الموقع إلى االستشهاد بتصريحات سياسية من مسؤولين عراقيين تدلل على أن الواليات المتحدة (11/11/2112

تتدخل بشكل سافر وبصورة سلبية في تسيير العملية السياسية وتفاقم أزمة تشكيل الحكومة وهذا يكشف جانبا من الصراع 

على المرتبة السادسة بنسبة ( دعم العملية السياسية في العراقروسيا ت) وحازت فئةاألمريكي الروسي في المنطقة العربية، 

النهج الطابت الداعم لوحدة وسيادة وسالمة أراضي :"مستشهدا بتصريح الخارجية الروسية الذي أكدت فيه على %( 1)بلغت 

ما يخدم مصلحة القوى العراقي عبر حوار وطني شامل ب –الدولة العراقية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التوافق العراقي 

، وهذا يبين أن موقف روسيا الداعم للعراق (7/11/2112، خبر، RT) "السياسية والمجموعات اإلثنية والدينية األساسية للبالد

مصالح اقتصادية كبيرة في العراق وأن هو موقف تاريخي ونابع من المصالح المشتركة للبلدين على اعتبار أن روسيا لديها 

 .استقرار العملية السياسية في العراق من مصلحة روسيا

 : األطر المرجعية. 4

 يبين األطر المرجعية في مضامين الزمات العراقية( 5)جدول 

 المرتبة % التكرار األطر المرجعية ت

 االولى 14.74 262 المرجعية السياسية 1

 الطانية 17.11 132 المرجعية االمنية 2

 الطالطة 11.21 90 المرجعية العسكرية  1

 الرابعة 11.14 84 المرجعية االنسانية 4

 الخامسة 2.1 72 المرجعية القانونية 1

 السادسة 7.1 57 المرجعية الدينية 6

 السابعة 1.2 45 المرجعية االجتماعية 7

 الطامنة 1.1 12 المرجعية التاريخية 1

  %111 714 المجموع 
 

ومطال ذلك استشهاد الموقع بالناطق %( 14.74)على المرتبة األولى بنسبة بلغت ( المرجعية السياسية)احتلت فئة 

لكتائب حزب "الواليات المتحدة لم تخبر روسيا بقصف مواقع : "الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الذي قال إن

، فقد أراد منتج الخطاب التدليل على صحة مضمونه بإسناده إلى (11112/2112، خبر، RT) "في العراق وسوريا" هللا

المرجعية )مرجعية سياسية وهي الكرملين وهذا يعطي مؤشر على ارتباط الخطاب الدعائي بالخطاب السياسي، وجاءت فئة 

وفي حين كان المتظاهرون يحاولون : "ومطال ذلك ما ذكره موقع الدراسة%( 17.11)بلغت بالمرتبة الطانية بنسبة ( األمنية
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، RT) .."اقتحام مبنى محافظتي الديوانية وذي قار أكد مجلس األمن الوطني حقهم في التظاهر، مستنكرا األعمال التخريبية

ويأتي اعتماد الموقع على هذه المرجعية نتيجة طبيعة االزمات التي رافقتها أحداث أمنية فرضت  ، فقد(2/11/2112خبر، 

 .الرجوع إلى جهات أمنية، كأزمة االحتجاجات وما رافقها من صدامات بين القوات األمنية والمتظاهرين وأحداث أخرى

في إطار ومطال ذلك ما ذكره الموقع %( 11.21)بالمرتبة الطالطة بنسبة بلغت ( المرجعية العسكرية)وجاءت فئة 

ويجري هذا التطور بعد أن أكد البنتاأون، مساء الجمعة الماضي، : "تغطيته للقصف األمريكي لمواقع الحشد والشعبي ما نصه

الواقعة قرب كركوك والتي تحتضن قوات " K1"مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء ضربة صاروخية مكطفة على قاعدة 

، فقد اسند منتج الخطاب تبرير القصف الى مرجعية عسكرية هي وزارة الدفاع األميركية (2112، خبر RT) "أمريكية

: ومطال ذلك ما ذكره الموقع%( 11.14)بالمرتبة الرابعة بنسبة مئوية وصلت الى ( المرجعية اإلنسانية)وجاءت فئة البنتاأون، 

بينهم أفراد من قوات األمن منذ  2122متظاهرا وإصابة  41أكطر من  المفوضية العليا لحقوق اإلنسان، عن مقتلفيما أعلنت "

، فقد استند موقع الدراسة على مفوضية حقوق اإلنسان كمرجعية (4/11/2122، خبر، RT) "انطالق التظاهرات في العراق

 .لالستدالل على أعداد القتلى والجرحى من المتظاهرين والقوات األمنية خالل ازمة االحتجاجات

: ومطال ذلك ما ذكره الموقع ونصه%( 2.1)على المرتبة الخامسة بنسبة بلغت ( المرجعية القانونية)وحازت فئة 

 "حق التظاهر السلمي، المكفول بموجب الدستورأصدر مجلس القضاء األعلى في العراق بيانا بشأن التظاهرات، أكد فيه على "

(RT 2112، خبر)
 

فقد استند منتج الخطاب على بيان مجلس القضاء األعلى الذي يعتبر مرجعية قانونية للتدليل على مشروعية 

ثبات ذلك كان البد من االستشهاد بمرجعية التظاهر السلمي فالموقف الروسي أعطى مبرراً للتظاهرات واعتبرها مشروعة وال 

ومطال ذلك استشهاد %( 7.1)تكراراً وبنسبة وصلت الى ( 17)بالمرتبة السادسة بـ (المرجعية الدينية)جاءت فئة  قانونية،

المرجعية الدينية العليا إذ :"الموقع ببيان المرجعية الدينية تعليقا على القصف األمريكي لمواقع الحشد الشعبي الذي جاء فيه إن 

ن في القوات العراقية الرسمية وأدى إلى استشهاد وجرح عدد اآلثم الذي استهدف جمعا من المقاتلين المنضوي تدين هذا االعتداء

كبير منهم، فإنها تشدد على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الرد على ممارسات أير قانونية تقوم بها 

أن منتج الخطاب وظف تصريح المرجعية الدينية إلثبات أن الوجود ، ويالحظ (4/11/2122، خبر، RT) "بعض األطراف

 .األمريكي يهدد أمن العراق ومن أجل تحريك الرأي العام في العراق ضد هذا الوجود

عبرت " :ومطال ذلك ما ذكره الموقع ونصه%( 1.2)بالمرتبة السابعة بنسبة ( المرجعية الجتماعية)وجاءت فئة 

مجموعة من الفنانين العراقيين الشباب، عن تضامنها مع التظاهرات التي تشهدها البالد، وأطلقت مجموعة أأاني داعمة لها 
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المجتمع العراقي ، فقد أراد الموقع التدليل على تأييد أطياف من (11/11/2112، خبر، RT)"وللشباب في ساحات التظاهر

بالمرتبة الطامنة بنسبة بلغت ( المرجعية التاريخية)وجاءت فئة . للتظاهرات فاستند الى مرجعية اجتماعية وهي مجموعة الفنانين

وتربط العراق وروسيا منذ عهد االتحاد " :ومطال ذلك استشهاد الموقع بتاريف العالقات العراقية الروسية ونصه%( 1.1)

التقني وإنتاج النفط والطاقة الكهربائية -وثيقة متميزة في مختلف المجاالت، بما في ذلك التعاون العسكري السوفيتي عالقات

أقيمت العالقات الدبلوماسية بين االتحاد السوفيتي السابق , والزراعة والري، باإلضافة إلى التعاون في مجال الطقافة والعلوم

بمبادرة من الحكومة العراقية، واستؤنفت العالقات الدبلوماسية في  1211ير عام ، ثم انقطعت في ينا1244والعراق في سبتمبر 

 .(24/11/2122، خبر، RT)"1211يوليو عام 

 :أساليب الدعاية التي استخدمت في الخطاب الدعائي الروسي إزاء الزمات العراقية. 5

 أساليب الدعاية التي استخدمت في الخطاب الدعائي الروسي إزاء الزمات العراقية يبين :(6)جدول

 المرتبة % تكرار أساليب الخطاب الدعائي ت

 االولى 22.61 215 اطالق التسميات 1

 الطانية 11.12 110 التسقيط 2

 الطالطة 11.11 108 االتهام 1

 الرابعة 11.16 106 التشويه 4

 الخامسة 11.64 101 التبرير 1

 السادسة 6 57 استعراض القوة 6

 السادسة مكرر 6 57 التحريض 7

 السابعة 1.7 55 التهديد 1

 الطامنة 1.1 51 اثارة الخوف 2

 التاسعة 1.1 37 التكذيب 11

 العاشرة 2.2 21 التشكيك 11

 الحادية عشر 1.7 17 اطالق الشعارات 12

 الطانية عشر 1.1 11 التضليل 11

 الطالطة عشر 1.11 3 التهكم والسخرية 14

  %111 242 المجموع 
 

بالمرتبة الطانية بنسبة ( التسقيط)وجاء أسلوب %( 22.61)المرتبة األولى بنسبة ( إطالق التسميات)احتل أسلوب 

بالمرتبة الرابعة بنسبة ( التشويه)وجاء اسلوب %( 11.11)على المرتبة بنسبة بلغت ( االتهام)وحاز أسلوب %( 11.12)بلغت 

وجاء أسلوب %( 11.64)رتبة الخامسة بعد أن جمعت بنسبة بلغت بالم( التبرير)وجاء أسلوب %( 11.16)وصلت الى 

%(  6)بالمرتبة السادسة مكرر وبنسبة بلغت ( التحريض)وجاء أسلوب %( 6)بالمرتبة السادسة وبنسبة ( استعراض القوة)

الطامنة بنسبة في المرتبة ( اثارة الخوف)وجاء أسلوب %( 1.7)بنسبة بلغت ( التهديد)وفي المرتبة السابعة جاء أسلوب 
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بنسبة ( التشكيك)وفي المرتبة العاشرة جاء أسلوب %(  1.1)بنسبة بلغت ( التكذيب)وفي المرتبة التاسعة جاء أسلوب %( 1.1)

وفي المرتبة الطانية عشر جاء %( 1.7)على المرتبة الحادية عشر بنسبة بلغت ( إطالق الشعارات)وحاز أسلوب %( 2.2)

 %(.1.11)في المرتبة الطالطة عشر بنسبة بلغت ( التهكم والسخرية)وجاء أسلوب %( 1.1)ت بنسبة بلغ( التضليل)أسلوب 

ويالحظ أن األساليب الدعائية التي استخدمها موقع الدراسة تباينت ما بين أساليب مباشرة معبرة عن وجهة النظر 

استخدمها أطراف االزمة والقوى الفاعلة فيها في الروسية وأير مباشرة عمل خاللها منتج الخطاب على نقل األساليب التي 

 .إطار الصراع الذي دار بين هذه األطراف والقوى

 (كيف قيل؟)فئات تحليل الشكل الرئيسة : ثانياً 

  :فئة الشكال الصحفية. 1

 (الشكال الصحفية)يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة  :(7)جدول

 المرتبة % تكرار فئة االشكال الصحفية  ت

 االولى 26.2 122 الخبر الصحفي 1

 الطانية 1 26 التقرير الصحفي 2

 الطالطة 1.6 6 المقال الصحفي 3

  %111 161 المجموع 
 

التقرير )وجاءت فئة %( 26.2)المرتبة األولى في فئة االشكال الصحفية بنسبة بلغت ( الخبر الصحفي)احتلت فئة 

وهذا يبين %( 1.6)بالمرتبة المرتبة الطالطة بنسبة بلغت ( المقال الصحفي)وجاءت فئة %( 1)بالمرتبة الطانية بنسبة ( الصحفي

 .أن المضامين التي تناولت األزمات كانت من فئة الخبر الصحفي بالدرجة األولى
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 :فئة مصادر المعلومات. 9

 (مصادر المعلومات)يبين الفئات الفرعية لفئة  :(8)جدول

 المرتبة % تكرار مصادر داخلية  ت

 االولى 22.2 268 مصدر ذاتي 1

 الطانية 22.1 267 وكاالت االنباء 2

 الطالطة 21 179 مراسل 1

 الرابعة 1.7 78 مواقع الكترونية 4

 الخامسة 6.1 61 مواقع التواصل االجتماعي 1

 السادسة 1.6 15 اإلذاعة والتلفزيون 6

 السابعة  1.2 11 الصحف والمجالت 7

 الطامنة 1 2 )*(وسائل اعالم  1

 التاسعة 1.7 7 مصادر مجهولة 2

  %111 )*(121 المجموع 
 

فيما حصلت %( 22.2)بالمرتبة األولى في ترتيب مصادر المعلومات للموقع بنسبة بلغت ( مصدر ذاتي) جاءت فئة

وحازت %( 21)بالمرتبة الطالطة بنسبة بلغت جاءت ( مراسل) وفئة%( 22.1)على المرتبة الطانية بنسبة ( وكالت النباء) فئة

بالمرتبة الخامسة بنسبة ( مواقع التواصل الجتماعي)وجاءت فئة %( 1.7)على المرتبة الرابعة بنسبة ( مواقع الكترونية)فئة 

( التالصحف والمج)في حين جاءت فئة %( 1.6)بالمرتبة السادسة بنسبة بلغت ( اإلذاعة والتلفزيون)والفئة %( 6.1)بلغت

مصادر )وجاءت فئة %( 1)على المرتبة الطامنة بنسبة بلغت ( وسائل اعالم)وحازت فئة %( 1.2)بالمرتبة السابعة بنسبة بلغت 

 %(.1.7)بالمرتبة التاسعة بنسبة بلغت ( مجهولة

يع المصادر يجعل كما أن الموقع عمل على تنويع مصادر المعلومات من أجل توسيع مساحة المقبولية لمضامينه الدعائية فتنو

الخطاب الدعائي أكطر إقناعاً مما لو كان مصدراً واحد باإلضافة إلى توظيف هذه المصادر بما يخدم توجهات منتج الخطاب 

 .ويجعل الجمهور المتلقي يعتقد أن هذه المصادر تتماهى مع توجهاته

 

 

 

 

                                                             
 .يعود سبب إضافة هذه الفئة الى ان الموقع لم يحدد في مضمونه نوع المصدر وانما اكتفى بذكر وسائل اعالم)*( 

(1)مضامين االزمة العراقية ويعود سبب الزيادة في المجموع الى اعتماد الموقع في مضامين عديدة على أكطر من مصدر ينظر ملحق يالحظ تخطي مجموع تكرارات مصادر المعلومات مجموع )*( 
.
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  :فئة الوسائط المتعددة. 1

 (فئة الوسائط المتعددة)يبين الفئات الفرعية لفئة  :(2)جدول

 المرتبة % تكرار فئة الوسائط المتعددة ت

 األولى 71.1 533 الروابط 1

 الطانية 24.2 172 الفيديو 2

 الطالطة 1.4 1 االنفوجرافك 1

 الرابعة 1.1 1 النص المتشعب 4

  %111 712 المجموع
 

( الفيديو)وجاءت فئة %( 71.1)األولى في ترتيب الوسائط المتعددة للموقع بنسبة بلغت المرتبة ( الروابط)احتلت فئة 

النص )في حين جاءت فئة %( 1.4)بالمرتبة الطالطة بنسبة ( النفوجرافك)وجاءت فئة %( 24.2)بالمرتبة الطانية بنسبة بلغت 

 .%(1.1)بالمرتبة الرابعة بنسبة بلغت ( المتشعب

 الصور يبين انواع :(11)جدول

 المرتبة % تكرار الصور ت

 االولى 11.1 254 سياسية 1

 الطانية 22.7 151 شخصية 2

 الطالطة 11.4 76 عسكرية 1

 الرابعة 11 73 ارشيفية 4

 الخامسة 1.1 59 انسانية 1

 السادسة 7.1 11 أمنية 6

  %111 661 المجموع
 

( شخصية)وجاءت فئة %( 11.1)الصور بواقع بنسبة بلغت المرتبة األولى في ترتيب أنواع ( سياسية)احتلت فئة 

على ( ارشيفية)فيما حازت فئة %( 11.4)بالمرتبة الطالطة بنسبة ( عسكرية)وجاءت فئة %( 22.7)بالمرتبة الطانية بنسبة بلغت 

( امنية)جاءت فئة في حين %( 1.1)بالمرتبة الخامسة بنسبة بلغت ( انسانية)وجاءت فئة %( 11)المرتبة الرابعة بنسبة 

 %(.7.1)بالمرتبة السادسة بنسبة بلغت 
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 :الستنتاجات

عمل منتج الخطاب الدعائي الروسي في موقع الدراسة فيما يتعلق بأزمة االحتجاجات على بناء تصور لألزمة وأطرافها  .1

ية منها سواء كانت مؤيدة أو بناًء على تطور األحداث وتصاعد وتيرتها فقام بتشخيص أسباب االحتجاجات والمواقف الدول

معارضة وعمل على تقديم واقع انساني عن طريق إبراز مطالب المحتجين تمهيدا ألبداء الموقف الروسي الرسمي 

 .المتعاطف مع المحتجين وإمكانية التدخل اإليجابي لتسويتها

يهدد امن العراق وكذلك التدخالت  أشارت بعض النتائج إلى أن التنظيمات اإلرهابية السيما تنظيم داعش ال يزال خطراً  .2

 .الخارجية كما أشارت الدراسة إلى أن الوجود األمريكي في العراقي يشكل تهديداً ألمنه حسب وجهة النظر الروسية

ارتكز الخطاب الدعائي الروسي على معطيات في تحديد أبعاد أزمة تشكيل الحكومة ولخصها بوجود خالفات بين أطراف  .1

دفعت بالعملية السياسية إلى حالة من عدم االستقرار وبوجود تدخالت خارجية أبرزها التدخل األمريكي  العملية السياسية

والفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية وانعكاساته على العملية السياسية وحدد الموقع موقف روسيا الرسمي من 

 .هذه األزمة وأبعادها وفق ما تفتضيه مصالح روسيا في العراق

بينت نتائج الدراسة وجود قوى فاعلة في األزمات العراقية تنوعت أدوارها ما بين اإليجابية والسلبية وكانت األدوار  .4

اإليجابية هي الغالبة على األدوار السلبية ففي أزمة االحتجاجات الشعبية تصدرت فئة المحتجون المرتبة األولى في سلم 

قوات األمنية سلم األدوار السلبية أما في أزمة المواجهة مع التنظيمات اإلرهابية فقد األدوار اإليجابية بينما تصدرت فئة ال

تصدرت فئة القوات األمنية العراقية سلم األدوار اإليجابية للقوى الفاعلة بينما تصدر تنظيم داعش سلم األدوار السلبية وفي 

لم األدوار اإليجابية بينما جاءت الحكومة العراقية أزمة تشكيل الحكومة جاءت فئة المحتجون في المرتبة األولى في س

 .بالمرتبة األولى في سلم األدوار السلبية وهذا يدلل على أن القوى العراقية هي القوى الفاعلة األبرز في األزمات

ولى وظف الخطاب الدعائي الروسي عدة مراجع واحاالت وشواهد لتدعيم خطابه وجاءت المرجعية السياسية بالمرتبة األ .1

وجاء تصدر المرجعية السياسية الرتباط جميع األزمات بالمواقف السياسية ويدلل هذا على أن منتج الخطاب في موقع 

الدراسة وظّف هذه األطر المرجعية بما يتالءم مع الموقف السياسي الروسي وهذا يشير إلى ارتباط الخطاب الدعائي 

 .بالخطاب السياسي

والبراهين كمسارات للبرهنة وهذا يدلل على أنه أراد اثبات وتدعيم وجهة نظره من  اعتمد منتج الخطاب على الحجج .6

األحداث والقضايا التي رافقت االزمات العراقية ولمهاجمة خصومه ولكسب الجمهور العربي، وبناء جسور التواصل معه، 

 .وجاء مسار ربط األحداث مع بعضها، بالمرتبة األولى
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في مقدمة األساليب الدعائية التي استخدمها الخطاب الدعائي الروسي في موقع الدراسة جاء أسلوب إطالق التسميات  .7

وتباينت األساليب ما بين أساليب مباشرة معبرة عن وجهة النظر الروسية وأير مباشرة ما يدل على أن منتج الخطاب عمل 

ار الصراع الذي دار بين هذه األطراف على نقل األساليب التي استخدمها أطراف األزمة والقوى الفاعلة فيها في إط

 .والقوى

قدم منتج الخطاب في موقع الدراسة روسيا كدولة داعمة للعملية السياسية ومؤيدة لتطلعات الشعب العراقي في نيل حقوقه  .1

 .المشروعة ومساندة للعراق في حربه على اإلرهاب

ذلك أن إدارة الموقع ارادت توسيع مساحة المقبولية  أظهرت نتائج الدراسة تنويع الموقع مصادر المعلومات ويستنتج من .2

لمضامينه الدعائية فتنويع المصادر يجعل الخطاب الدعائي أكطر اقناعاً مما لو كان مصدراً واحد، باإلضافة إلى توظيف 

 .تههذه المصادر بما يخدم توجهات منتج الخطاب ويجعل الجمهور المتلقي يعتقد أن هذه المصادر تتماهى مع توجها
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 :قائمة المصادر والمراجع

, كانون االول .معهد واشنطن." ماهيتها واهميتها-الدعاية العربية التي تقوم بها روسيا. "آنا بورشفسكايا ، و كاثرين كليفالند

2111 .

https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Original_Russias_Arabic_Propaganda_Wha

t_It_Is_Why_It_Matters.pdf. 

 .211. 1221جامعة بغداد، : كلية االداب(." اطروحة دكتوراه)سيمياء الخطاب الدعائي . "رجاء احمد ال بهيش

 .1221جروس برس، : طرابلس. والدعايةدراسة في الرأي العام واالعالم . رفيق سكري

جامعة : بغداد، كلية االعالم(." رسالة ماجستير)اساليب الدعاية االمريكية والعراقية في حرب الخليج الطالطة . "سحر خليفة سالم

 .42. 2111بغداد، 

 .2111ة، افاق عربي:دار الشؤون الطقافية: بغداد. الدعاية الصهيونية في العراق. المشهداني سعد سلمان

كلية ." ,(رسالة ماجستير)اساليب الدعاية الروسية الموجهة الى المناطق العربية قناة روسيا اليوم انموذجا . "صادق عبود لفتة

 .2116,جامعة بغداد، : االعالم

 .1214دار الفكر العربي، : القاهرة. االعالم والدعاية. عبد اللطيف حمزة

دراسة مقارنة لموقعي -لروسية واالمريكية في الصحافة االلكترونية ازاء معركة حلبالدعايتان ا. "عدنان عبد عبد الحسن

 .2111,جامعة بغداد، : كلية االعالم(." رسالة ماجستير)روسيا اليوم والحرة 

 .2111دار عالء الدين، : دمشق. الدعاية والتضليل االعالمي االساليب والطرق. فريد حاتم الشحف

. RAND. 2116مؤسسة ." خرطوم االبابيل:نموذج الدعاية الروسية. "م ماثيوزكريستوفر بول، و ميريا

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE198/RAND_PE198z

2.arabic.pdf. 

 .2117الدار المصرية اللبنانية، : القاهرة. تحليل الخطاب االعالمي اطر نظرية ونماذج تطبيقية. محمد شومان

 .1222عالم الكتب، : القاهرة. بحوث الصحافة. محمد عبد الحميد

 .2112دار الفجر للنشر والتوزيع، : القاهرة .الدعاية السياسية وتطبيقاتها قديما وحديطا. محمد منير حجاب

 (.2121, 1 1تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mn9r. 2112, 11 1 .خبر .RTموقع 

 (.2121, 1 2تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mmby. 2112, 11 21 .خبر. —

 (.2121, 7 11تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mh80. 2112, 11 2 .خبر. —

 (.2121, 7 11تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mhcl. 2112, 11 2 .خبر. —

 (.2121, 7 12وصول تاريف ال) https://ar.rt.com/my2v. 2112, 12 21 .خبر. —

 (.2121, 7 11تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mnew. 2112, 11 2 .خبر. —

 (.2121, 7 2تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mvlq. 2112, 12 11 .خبر. —

 (.2121, 7 11تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mq61. 2112, 11 11." خبر. "—

 (.2121, 1 2تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mmx4. 2112, 11 11 .خبر. —

 (.2121, 7 11تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/musu. 2112, 12 7 .خبر. —

 (.2121, 7 24تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mt32. 2112, 11 22 .خبر. —

 (.2121, 7 16تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mzeo. 2112, 12 22 .خبر. —
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 (.2121, 7 12تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mj6k. 2112, 11 11 .خبر. —

 (.2121, 7 24تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mson. 2112, 11 27 .خبر. —

 (.2121, 7 22تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mxb4. 2112, 12 12 .خبر. —

 (.2121, 7 27تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mhq6. 2112, 11 4 .خبر. —

 (.2121, 7 12تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mtdw. 2112, 1 12 .خبر. —

 (.2121, 7 21تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mpay. 2112, 11 11 .خبر. —

 (.2121, 7 17تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mi5y. 2112, 11 7 .خبر. —

 (.2121, 7 21تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mhdc. 2112, 11 2 .خبر. —

 (.2121, 7 11تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mzh5. 2112, 12 22 .خبر. —

 (.2121, 7 14تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mhqr. 2112, 11 4 .خبر. —

 (.2121, 7 27تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mloe. 2112, 11 26 .خبر. —

 (.2121, 7 21تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mzmq. 2112, 12 11 .خبر. —

 (.2121, 7 21تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/miw6. 2112, 11 11 .خبر. —

 (.2121, 7 2تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/ms2n. 2112, 11 24 .خبر. —

 (.2121, 7 11تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mzpk. 2112, 12 11 .خبر. —

 (.2121, 7 16تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mznu. 2112, 12 11 .خبر. —

 (.2121, 7 7تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mm1v. 2112, 11 27 .خبر. —

 (.2121, 7 16تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mzkt. 2112, 12 11 .خبر. —

 (.2121, 7 11تاريف الوصول ) https://ar.rt.com/mi1p. 2112, 11 7 .خبر. —

 .2112, 11 27 .خبر، .RTموقع 

 .2114دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، : عمان. الدعاية والحرب النفسية. نضال فالح الضالعين، و اخرون

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت. 2المجلد . والدعايةالرأي العام واالعالم . هاني الرضا، و رامز عمار

 .2111والتوزيع، 

مضامين الخطاب الدعائي الروسي ازاء المنطقة العربية دراسة تحليلية لخطابات . "يسرى خالد ابراهيم، و والء محمد علي

جامعة  .لتحوالت السياسية في الشرق األوسطاالعالم وا: وقائع المؤتمر الدولي." الساسة الروس في قناة روسيا اليوم

 .11. 2117اليرموك، 

 

 

 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 4, July 2021 

  
ARID Journals 

ARID International Journal of Media Studies and 
Communication Sciences (AIJMSCS) 

ISSN: 2709-2062 

 Journal home page: arid.my/j/AIJMSCS 

 

 

 

 
 641 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 

عالمية وعلوم اإلتصالإلللدراسات اَمجلُة ُأريد الدَّوليُة   
 م0202 متوز،  2، اجمللد  4العدد 

 

News Processing of the Popular Movement Issues in the Dijlah Channel: 

An Analytic Study of the News Bulletins for the Period 25 Oct. 2019-25 Jan. 2020 

 

 

 المعالجة اإلخبارية لقضايا الحراك الشعبي في قناة دجلة

 2020/1/25إلى  2019/10/25دراسة تحليلية لنشرات اإلخبار للمدة من 

                               

 

 حسام خماط حسين                            *سحر خليفة سالم

 

 كلية اإلعالم -الجامعة العراقية

 

 

 

 

Dr.saharkhalifa@yahoo.com 

arid.my/0001-4180 

https://doi.org/10.36772/arid.aijmscs.2021.246 

mailto:Dr.saharkhalifa@yahoo.com


ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 4, July 2021 

 

 
 641 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

     This study analyses news bulletins in Iraqi satellite channels on the popular movement that 

has started on 25 Oct. 2019.  This is considered one of the most important issues on the Iraqi 

field.  It has been highlighted by Iraqi, Arab and even international satellite channel. The main 

aims of the study are to identify the most important issues of the popular movement that have 

been processed in the studied channels and the styles used in the processing of these issues.  The 

aims reflect the questions the researcher raises to solve the academic problem. 

     The study has reached a number of conclusions, the most important of which are the 

following    

1.Dijlah satellite channel allocated a lot of time to cover the popular movement issues in its news 

bulletins  It dealt with all the events that took place in the popular protest. 

2.Dijlah concentrated on the elements of excitement by processing the news during the news 

bulletins.    created dramatically effective scenes in the bulletins to attract the attention of the 

followers.                        

 3.  The researcher found out that in their particular ways of processing the popular movement 

new. 

news  processing, processing –t .v-, Popular movement, Dijlah channels 
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 الملخص

 51/11/5112تناول هذا البحث تحليل نشرات األخبار في قناة دجلة الفضائية والتي تناولت قضايا الحراك الشعبي للمدة من     

والذي حظي باهتمام كبير من قبل القنوات الفضائية العراقية، لذا اقتضت الضرورة التعرف على المعالجات  51/1/5151إلى 

ما )ناة حزبية مملوكة لحركة الحل، وبذلك فإن البحث يحاول اإلجابة على تساؤل رئيس مفاده التي اعتمدتها هذه القناة، وهي ق

ومن ثَّم اإلجابة عن التساؤالت الفرعية ( طبيعة المعالجة اإلخبارية في قناة دجلة الفضائية لقضايا الحراك الشعبي في العراق؟

لعراقية، فضال عن معرفة أساليب كشف التحيّز واألساليب اإلقناعية وأهمها الكشف عن أساليب المعالجة اإلخبارية في القنوات ا

 .المستخدمة

ويصنف هذا البحث ضمن البحوث الوصفية، الذي استخدم فيه المنهج المسحي كونه األنسب في الوصول إلى نتائج تحقق      

لنشرات التي بُثّت في المدة من أهداف البحث؛ باعتماد أداة تحليل المضمون، وباستخدام أسلوب الحصر الشامل لكل ا

وخرج البحث باستنتاجات . للحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بموضوع الدراسة( 51/1/5151إلى  51/11/5112)

 :عّدة، أهمها

اتضح في نتائج البحث أن القناة خّصصت الكثير من الوقت لتغطية قضايا الحراك الشعبي في نشراتها اإلخبارية عن  .1

 .تناولها جميع األحداث الحاصلة في االحتجاجات الشعبيةطريق 

اهتمت القناة بعناصر اإلثارة عن طريق المعالجة اإلخبارية أثناء بث النشرة اإلخبارية، عن طريق خلق مشاهد درامية  .5

 .في النشرة تساعد على زيادة اهتمام المتابعين للنشرة

ية في معالجة قضايا الحراك الشعبي، وأن استخدام أنواع المعالجة هنا اهتمت القناة بشكل كبير بأنواع المعالجة اإلخبار .3

هو من أجل إعطاء صورة عن هذه االحتجاجات؛ لتكوين رأي عام حول القضايا المطروحة، سواء بالضد منها أو 

 .التعاطف معها

 .                                                              دجلة الفضائيةالمعالجة اإلخبارية، المعالجة التلفزيونية، الحراك الشعبي، قناة : الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة

انفتاحا كبيرا في مجال تنوع األساليب والمضامين فظهرت الكثير من القنوات الفضائية  5113شهد اإلعالم العراقي بعد      

التي تمتلكها الدولة أو أحزاب سياسية أو دينية أو يملكها أشخاص، وقد حرصت أغلب هذه القنوات على نقل مستجدات األحداث 

آخرها كان الحراك الشعبي الذي تمثل بالتظاهرات واالحتجاجات والتي عبرت عن والقضايا التي تهم المواطن العراقي و

مطالب عّدة في العراق وأهمها كان تحسين الوضع السياسي في العراق، والبحث عن العيش الكريم، ولم تقتصر األهمية بهذا 

 .اما عالمياعلى القنوات العراقية فقط وإنما أصبح هناك اهتم 51/11/5112الحراك الذي بدأ في 

وبرزت الحاجة إلى دراسة النشرات اإلخبارية التي بُثّت عبر قناة دجلة، وقد وجدنا أن قضايا الحراك الشعبي هو من المواضيع 

التي تستحق التحليل للخروج بنتائج واستنتاجات ومقترحات مفيدة ومهمة تعبّر عن مرحلة من مراحل الدولة العراقية، السيما أن 

 .وات التي بالغت في تغطياتها للحدث وبعضها األخر تناولها بشكل مقتضبهناك بعض القن

 :مشكلة البحث: أولا 

ما طبيعة المعالجة اإلخبارية في قناة دجلة لقضايا الحراك الشعبي في : )تتمحور مشكلة البحث في التساؤل الرئيس اآلتي     

 :والذي انبثق عنه مجموعة من التساؤالت الفرعية( العراق؟

 ما المواضيع الرئيسة لقضايا الحراك الشعبي التي تناولتها قناة دجلة في نشراتها اإلخبارية؟ .1

ما أساليب المعالجة اإلخبارية المستعملة في إيصال المعلومات إلى الجمهور التي استخدمتها القناة في نشراتها  .5

 اإلخبارية؟

 جة قضايا الحراك الشعبي في نشراتهما اإلخبارية؟ما نوع المعالجة اإلخبارية التي استخدمتها القناة في معال .3

 ما أشكال تقديم محتوى النشرة اإلخبارية في قناة دجلة ؟ .4

 ما المصادر التي استقت منها القناة محل الدراسة مضامين نشراتهما اإلخبارية في تغطيتها لقضايا الحراك الشعبي؟ .1

 ارية حول موضوعات الحراك الشعبي؟ما الوسائط المتعددة المستخدمة في تقديم النشرات اإلخب .6

 ما المدة الزمنية التي شغلها عرض موضوعات الحراك الشعبي في القناة محل الدراسة؟ .7
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 :أهمية البحث: ثانياا 

تنطلق أهمية كل بحث من موضوعة الذي يعالجه، والبحث الذي ندرسه تتمثل أهميته المشكلة التي يتناولها، التي تُعد من       

، وقد 51/11/5112القضايا المهمة التي مّرت في تاريخ العراق المعاصر، أال وهي االحتجاجات الشعبية األخيرة التي بدأت 

 .من قبل القنوات الفضائية العراقية حظي هذا االحتجاج باهتمام إعالمي خاص

 :وباإلمكان توضيح أهمية البحث من خالل اآلتي

تتمثل أهمية البحث العلمية في أنّه يُعد رافدا من روافد العلم الذي يقدم تصوراً علمياً عن طبيعة المعالجة : األهمية العلمية. 1

بحوث والدراسات التي تتناول المعالجة اإلخبارية لالحتجاجات اإلخبارية، السيما وأن المكتبة األكاديمية تعاني من قلة ال

 .الشعبية، كما أّن البحث يشكل إضافة جديدة إلى التراث العلمي في مجال اإلعالم

حاجة المؤسسات اإلعالمية لمعرفة أبعاد المعالجة اإلخبارية  تحت تنطوي األهمية العملية في هذه الدراسة :األهمية العملية. 2

إزاء الحراك الشعبي وما يرافقه من حراك سياسي، ومن ثم اإلفادة من نتائج ومقترحات هذا البحث في التعامل اإلعالمي مع 

 . المؤسسات اإلعالمية ومضامين نشراتها اإلخبارية

 :أهداف البحث: ثالثا

 :مجموعة من األهداف وهي كما يأتي ويسعى البحث إلى تحقيق 

 معرفة أهم قضايا الحراك الشعبي الرئيسة التي تم تناولها النشرات اإلخبارية في قناة دجلة؟ .1

 التعرف على األساليب اإلعالمية التي اعتمدتها القناة في معالجة قضايا الحراك الشعبي؟ .1

 معالجة قضايا الحراك الشعبي؟معرفة أنواع المعالجة اإلخبارية التي اعتمدتها القناة في  .5

 التعرف على المصادر اإلعالمية التي استخدمتها القناة محل الدراسة كمصدر للمعلومات؟  .3

 التعرف على الوسائط المتعددة المستخدمة في تقديم النشرات اإلخبارية في القناة محل الدراسة؟ .4

 القناة محل الدراسة؟ معرفة المدة الزمنية التي شغلها عرض موضوعات الحراك الشعبي في .1

 :نوع البحث ومنهجه: رابعاا

يعّد هذا البحث من البحوث الوصفية التي تستهدف تصوير وتحليل خصائص مجموعة أو وموقفًا معينًا بهدف الوصول إلى      

قف أو مجموعة من أسبابها والعوامل التي تتحكم بها، وتساعد هذه الدراسة على دراسة الحقائق المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو مو
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وتم استخدام المنهج المسحي باعتباره المنهج األنسب في  (165، ص5117المشهداني ، ) .الناس أو مجموعة من األحداث

 .تحقيق نتائج البحث

ا  : مجتمع البحث: خامسا

كونها من القنوات التي اهتمت بالتغطية ( دجلة)القنوات الفضائية العراقية، وتم اختيار قناة يتمثّل مجتمع البحث في 

لجميع نشرات األخبار الرئيسة التي نشرت خالل المدة ( الحصر الشامل)اإلعالمية لقضايا الحراك الشعبي وتم اعتماد بأسلوب 

 .إخباريةنشرة ( 21)والتي بلغ عددها ( 51/1/5151إلى  51/11/5112)من 

ا  : أدوات البحث: سادسا

كونها تحقق اإلجابة على التساؤالت التي وضعت في مشكلة البحث وتم تصميم استمارة ( تحليل المضمون)تم اختيار أداة        

ل وتم استخدام وحدة التحلي. التحليل بناًء على خطوات منهجية مالئمة لموضوع البحث، والتي شملت الفئات الفرعية والرئيسة

التي تعد من أكثر الوحدات توافقا مع موضوع الدراسة، بغية الوصول إلى نتائج علمية هادفة؛ إذ تمّكننا هذه ( وحدة الموضوع)

 .فضال عن فئات ماذا قيل وكيف قيل. الوحدة من الوصول إلى سياق مناسب لحساب الفئات الرئيسة والفرعية

 :اختبار الصدق والثبات: سابعاا

ألنه يعتمد على اختيار الفئات ووحدات التحليل، وتم ( تحليل المضمون)دق التحليل درجة الموضوعية في يحدد ص        

(المحكمين والخبراء)عرض استمارة التحليل على مجموعة من 
)*(

في مجال اإلعالم وقد اقترح الخبراء إجراء بعض التغييرات  

خرى، وتم وفقا لذلك احتساب نسبة اتفاق المحّكمين التي بلغت في تعاريف الفئات وصياغتها، وإضافة بعض الفئات وحذف أ

بعد مضي ( دجلة)أما احتساب ثبات التحليل على االتساق فتمت إعادة عملية تحليل على النشرات اإلخبارية في قناتي (. 97.92)

وبلغت نسبة الثبات وفق معادلة  يوم، ولم يظهر تغير في نتائج التحليل، باستثناء تغير طفيف ال يؤثر على نتائج الدراسة، 51

 .وهي نسبة ثبات عالية تدل على وجود درجة اتساق كبيرة بين التحليلين( 94%( )هولستي)

 :تحديد مصطلحات البحث: ثامناا

                                                             
 :الخبراء هم (*)

 . تخصص صحافة/ قسم اإلعالم/ كلية اآلداب/ جامعة تكريت/ د سعد سلمان المشهداني. أ .1

 .تخصص صحافة/ قسم اإلعالم/ كلية اآلداب/ جامعة بابل/ د كامل حسون القيم. أ .5

 .تخصص إذاعة وتلفزيون/ كلية الفنون الجميلة/ ديالىجامعة / د جليل وادي. أ .3

 .تخصص صحافة/ قسم الصحافة / كلية اإلعالم/ جامعة ذي قار/ د هادي فليح حسن. أ .4

 .تخصص صحافة إذاعية وتلفزيونية/ كلية اإلعالم/ جامعة بغداد/ د بشرى داود السنجري. م.أ .1
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من قبل القنوات الفضائية العراقية موضع البحث التي تتناول قضايا الحراك  هي عملية اختيار األخبار: المعالجة اإلخبارية. 1

الشعبي، ويأتي هذا االختيار بما يتناسب مع سياستها من حيث المضمون واألهداف التي تسير عليها هذه القنوات، أو استخدامها 

 . ألساليب التحيّز واإلخفاء من أجل تأييد وكسب الجمهور

هي بث دوري يومي يقدم كل ما يقع من وقائع وأحداث مهمة في مدة محدودة وتوقيت معلوم للجمهور، : ةالنشرات اإلخباري. 5

باستخدام الكلمات والصور والرسوم المتحركة، ويضاف لنشرات األخبار في العصر الحديث استخدام التقنيات التكنلوجية 

 .وكأنك تعيش الواقع الحديثة التي تساعد على اإليضاح وتفسير المضامين داخل النشرة

هو أحد أنواع األنشطة اإلنسانية الهادفة، الذي يريد المواطنون عن طريقه إحداث تغيير في المجتمع سواء : الحراك الشعبي. 3

السلطة الحاكمة أو القوانين التي تحكم هذه السلطة، فالحراك هو كل ما يقوم بيه اإلنسان الواعي لما هو عليه ولما  مستوى على

 . أن يكون في نفسه ومع اآلخر ولآلخريجب 

  :دراسات سابقة: تاسعاا

 :دراسة حسين ناصر حسين. 1

حدد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة؛ إذ يُعد هذا المنهج هو األنسب لدراسة هذا الموضوع، وقد تم اختيار       

بمعالجة القضايا االجتماعية العراقية في الفضائيات الدولية؛ إذ إن عيّنة تحليل المحتوى لتحليل النشرات اإلخبارية المتعلقة 

 .الهدف من استخدام تحليل المضمون هنا دراسة كم ونوع التغطية اإلعالمية لرصد اتجاهات هذه المعالجة اإلعالمية

 :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها

تطورات العملية السياسية في ( البي بي سي)بالشأن العراقي؛ إذ غطت  (البي بي سي)اهتمام تلفزيون الخدمة العالمية  .1

 .العراق وكذلك أعمال العنف التي شهدتها الساحة العراقية وما أسفرت عنه من خسائر مادية وبشرية

على ذكر جميع الحقائق ووجهات النظر المتعددة بالنسبة للقضايا ( البي بي سي)حرص تلفزيون الخدمة العالمية  .5

ألحداث التي يغطيها؛ فالتلفزيون حرص على معالجة األحداث بشكل كامل، وذكر جميع الحقائق المتصلة بموضوع وا

 .الحدث الذي يغطيه

تتفق هذه الدراسة مع دراستنا في أنها تناولت المنهج الوصفي التحليلي، باعتبار أن هذا المنهج هو األنسب لدراسة المعالجة     

تختلف عن دراستنا في أنها تناولت القضايا االجتماعية في الهيئة العامة لألخبار البريطانية، على العكس من اإلعالمية، إاّل أنها 

 (5117ناصر حسين، ). دراستنا التي تناولت القنوات العراقية المحلية
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 :بليردوح ووفاء بن عميروشدراسة رانية . 2

 55كيف عالجت جريدة الخبر الحراك الشعبي في الجزائر حراك )تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤل الرئيس       

من حيث الشكل ومن حيث المضمون، وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية وتكمن أهمية هذه الدراسة ( 5111)فبراير

موضوع يعتبر عصب النظام السياسي في الجزائر أال وهو الحراك الشعبي، كما تناولت الدراسة جانب من في أنها تناولت 

 (5112رانية و وفاء ، )جوانب العالقة ما بين الصحافة الجزائرية الخاصة والحياة السياسية في المجتمع الجزائري 

 :ة إلى مجموعة من النتائج أبرزهاوتوصلت الدراس

وهذا دليل على أهمية  5112جعلت جريدة الخبر مساحة كبير لمعالجة موضوعات الحراك الشعبي في الجزائر  .1

 .الموضوع المطروح للمعالجة

كشفت الدراسة التحليلية بأن عدد الموضوعات الصحفية الخاصة بالحراك الشعبي عبر جريدة الخبر وعن طريق عيّنة  .5

موضوعا، وهذا دليل على مدى أهمية الجريدة بتغطية ونقل األخبار المتعلقة ( 114)الدراسة بلغ عددها حوالي 

 .بالحراك الشعبي

استعملت الجريدة األنواع اإلخبارية كالخبر والتقرير؛ وذلك نظر لطبيعة الموضوع المطروح للمعالجة، فموضوعات  .3

ى شكل أخبار للرأي العام لالطالع عليها ثم نقل تفاصيل الموضوع عن الحراك الشعبي في الجزائر يتطلب نقلها عل

طريق طرح أسبابه وتداعياته وانعكاسه على البلد والفرد والمجتمع اجتماعيا، وسياسيا، واقتصاديا، كما استخدمت 

 . أنواع الرأي كالتعليق والعمود بغية كشف معطيات جديدة واستنتاجات عن أحداث الحراك

اسة التحليلية بأن أغلب الموضوعات التي تناولتها جريدة الخبر لها عالقة بالحراك الشعبي في الجزائر أظهرت الدر .4

وسلمية  115والتي تتعلق برفض العهد الخامس والمطالبة بتغيير ورحيل النظام ورموزه، وتمديد الرابع وتفعيل المادة 

 .الحراك الشعبي وتحضره

 التلفزيونية الفضائية اإلخبارية في القنواتالمعالجة : المبحث الثاني

 :مفهوم المعالجة اإلخبارية: اولا 

الطريقة التي تتناول بها الوسائل اإلعالمية لقضية أو حدث أو موضوع أو فكرة ما، وفقا "تعرف المعالجة اإلخبارية بأنها         

كما تعرف المعالجة اإلخبارية . (52، ص5111عامر ، ) "السياسة تحريرية معينة، تُحدَّد بناًء على سياسة المؤسسة وملكيته

بأنها، جهداً اتصاليا أو نشاطا مهنيا يمارسه القائم باالتصال خالل إعداد الرسائل اإلعالمية بغية تحميلها رسائل المؤسسة 
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الجمهور، ولم يختلف الباحثون كثيرا في أصل المفهوم، وربما كان االختالف في التسميات أو بعض اإلعالمية ونقلها إلى 

 .(77، ص5116هاشم ، ) اإلخبارية االختالفات البسيطة التي ال تغير من المفهوم العام للمعالجة

ة اإلخبارية في األساس على سؤال مفاده كيف تعاملت المؤسسة مع تلك المعلومات والبيانات؟ وكيف وتركز المعالج      

عالجت المؤسسة اآلثار والتداعيات والمعلومات؟ حيث تتسع المعالجة لتشمل إلى جانب األخبار التقارير وباقي الفنون الصحفية 

سوم، وغيرها من الفنون الصحفية المختلفة، وتهتم بطريقة تقديم من مقال وحديث وتحقيق وكاريكاتير وبريد للقراء وصور ور

األفكار والقضايا ثم التركيز عليها وإبرازها وأي التي جرى إهمالها
.

وقد تركز المعالجة اإلخبارية على إبراز بعض الجوانب . 

يةعلى حساب أخرى، أو االكتفاء بالجوانب السلبية لشخص أو فكرة على حساب الجوانب اإليجاب
.

 .(542، ص5111حجاب ، ) 

عملية كشف تبدأ من خالل انتقاء المعلومات ومعالجتها، بغية تحميلها أهداف هذه  مما يتّضح هنا أن المعالجة اإلخبارية       

ادة صياغتها تبعاً لتوجهات المؤسسة اإلعالمية، وبطريقة تتناسب المؤسسة اإلعالمية، ووضعها في قوالب إخبارية معينة وإع

 .مع الجمهور

 :أساليب اإلقناع في المعالجة اإلخبارية: ثانياا

تتنوع أساليب اإلقناع في المعالجة اإلخبارية وسنحاول التركيز على أبرز هذه األساليب التي يتم استخدامها في وسائل        

 :اإلعالم

يساعد هذا األسلوب على تحقيق اإلقناع وإضفاء الشرعية عن طريق تقديم األدلة  :األدلة والشواهدأسلوب تقديم  .1

والشواهد والمعلومات واألرقام الرسمية أو شبة الرسمية الصحيحة والموثوقة
.

 .(44، ص5112شاوي ، ) 

من الوسائل التي تجعل المرء ينال ثقة اآلخرين عندما يحاول إقناعهم بما يريد هو أن ينتقي  :انتقاء المعلوماتأسلوب  .5

معلومته بعيداً عن أهواءه الشخصية، فالمعروف في وسائل اإلعالم أنها تقوم بانتقاء معلوماتها عن طريق إقناع 

ي معلوماتهاآلخرين بما يتلقون، وعليه أن يكون صادقا في حديثه وف
.

 .(17، ص5111ميلز ،) 

أي البحث واالستقصاء عن المعلومة التي عادة ما تبحث عنها المؤسسة اإلعالمية،  :أسلوب البحث والتقّصي .3

محط أنظار اإلعالميين، فالجمهور فالمعروف أن المعلومات التي ال تُنشر في وسائل اإلعالم تكون مهمة، وهي 

متشوق للمعلومة الغريبة، أو التي تدور حولها شبهات الفساد، والبحث والتقصي ال يعتمد على أسلوب التسريبات 

الدليمي ) المغرضة والتلفيق المستهدف؛ وإنما ينبع من أْخذ آراء األطراف المختلفة باتباع أسلوب منهجي تدريجي

 (33، ص5111،
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أن عملية إثارة الحوار تتطلب شخصا معينا يقوم بها؛ فالمعروف أن الوسيلة اإلعالمية عن  :الحوار إثارة أسلوب .4

طريق إثارة الحوار تحصل عن المعلومات، وإثارة الحوار عملية مؤثرة في تغيير موقف الفرد، وأحيانا الحصول على 

 (174، ص1224رزاق ، ) دةموقف جديد، وهذا تتبعه بعض وسائل اإلعالم في سبيل الحصول على معلومات جدي

لتصل إلى اإلدراك والفهم؛ ( المعرفة)تبدأ عملية االتصال بجذب اهتمام الجمهور لتوليد الوعي  :أسلوب التكرار .1

منها، فتعتمد قابلية الفرد لالستجابة إلى  فالجمهور ال ينصت إلى جميع األخبار الواردة في النشرة، وإنما يكتفي بجزء

األخبار من وسائل اإلعالم على تكرار العرض، فالوسيلة اإلعالمية تستطيع أن تثبت معلوماتها في ذهن المشاهدين 

 (323، ص1223مكاوي و حسين ، ) عن طريق تكرار األخبار

تقوم وسائل اإلعالم بجذب انتباه الجمهور نحو الموضوع المقصود؛ وذلك بمقارنة هذا  :أسلوب جذب النتباه .6

الموضوع بمثير أكثر جاذبية عن طريق، تأطير الموضوع ببعض المواضيع التي تستطيع عن طريقها الوسيلة 

 .(11، ص5115دورندان ، ) اإلعالمية جذب انتباه المشاهدين إليها

 :أنواع المعالجات اإلخبارية: ثالثاا

هناك تقسيمات عدة للمعالجة اإلخبارية، فضال عن األسس التي تعتمدها هذه المعالجة، وتأثر هذه المعالجة على استجابة        

 :األفراد نحو القضايا المطروحة، ومنها

يتسم هذا النوع من المعالجات اإلخبارية بإخفاء الحقائق وتزيفها، أو تشويه الحقائق، ويقدم هذا النوع : معالجة دعائية. 1

معلومات عن حدث أو قضية بطريقة فيها نوع من تزيف الحقائق، أو حجبها بشكل كلي؛ بقصد التأثير والتحكم في اتجاهات 

لمنشود، وتلجأ المعالجة اإلعالمية إلى أسلوب اإليماء واالستهواء والمحاكاة والتقليد، الجمهور؛ للوصول إلى الهدف الدعائي ا

واستغالل الموقف الذي يشترك فيه أكبر عدد من الناس، ويُستعَمل في هذا النوع الكلمات والعبارات البراقة المألوفة والصيغ 

 .(154، ص5111الطيب ، ) المحفوظة والمعلومات الشائعة بين الجمهور

يظهر هذا النوع من المعالجات في المواقف والمواضيع السلبية حول قضية أو حدث معين من وجهة نظر : معالجة نقدية. 2

ويهدف هذا النوع من المعالجة اإلخبارية إلى تحقيق دور وقائي ( مطبوعة، مسموعة، مرئية)المؤسسة اإلعالمية، سواء كانت 

وحصر الجانب السلبي، وكذلك يهدف إلى كيفية التعامل مع  بالكشف عن مسببات الحدث أو القضية، والسعي الجاد في تقويم

األحداث أو قضايا متماثلة، ويتطلب هذا النوع النظرة الواقعية للحدث أو القضية من جميع الجوانب، واتخاذ حلول مناسبة؛ تجنّبا 

 (12، ص5114شفيق ، ). لحدوث مثل هذه المشكلة مستقبال
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 :أهداف المعالجة اإلخبارية: رابعاا

، 5111عادل ، ) تتمثل أهداف المعالجة اإلخبارية للموضوعات والقضايا المختلفة في واحد أو أكثر من األهداف اآلتية     

 (11ص

 .بالمعلومات والمعارف حول القضايا والموضوعات والشخصيات المختلفةإمداد الجمهور  .1

 .تدعيم اتجاهات وقيم إيجابية مسبقة موجودة أصال لدعم فئات الجمهور .5

 .تدعيم سلوكيات إيجابية موجودة أصال لدى الجمهور .3

 .خلق اتجاهات وقيم وسلوكيات إيجابية حول موضوعات وأفكار جديدة تطرح في المجتمع .4

 .تغيير اتجاهات وقيم سلبية لدى الجمهور الُمستهَدف محاولة .1

محاولة تغيير سلوكيات سلبية لدى الجمهور الُمستهَدف، وتفيد خطوة تحديد أهداف  المعالجة اإلخبارية في وضع  .6

اإلطار التنفيذي الصحيح للبرنامج اإلذاعي أو التلفزيوني، بحيث تضمن عدم خروج البرنامج وتفرعه إلى نقاط عدة 

 .رج من الهدف الرئيس للبرنامجتخ

ا  :ضوابط المعالجة اإلخبارية: خامسا

 :هناك مجموعة من الضوابط التي يجب أن تراعى في المعالجات اإلخبارية وهي   

وهو من أهم المعايير التي يتعامل بها الصحفي، وهو ال يقتصر على صدق الصحفي مع األخرين فقط؛ بل يجب أن : الصدق. 1

مصادره والجمهور، ويشمل صدقه مع نفسه، وهو على ثالثة مستويات، صدق األفعال، وصدق األقوال،  يكون صادقا مع

ير وهذه الصفة ال تزال تث.  (374، ص5111الجويلي ، ) والصدق الذاتي، أي صدق الغايات التي يجب أن يتعامل بها الصحفي

العديد من القضايا الخالفية، مثل إمكانية التضحية بعدم التأكد من صحة الخبر قبل بثه في سبيل تحقيق السبق الصحفي، فيجب 

 .(25، ص5116هاشم ، ) التضحية بالخبر المهم كونه غير مؤكد حرصا على المصداقية

 يجب عدم نشر الكلمات البذيئة وإذاعتها؛ ألنها تعد مخالفة قانونية يحاسب عليها الضمير والقانون: تجنب الفحش أو القذف. 2

 .(175، ص5115حداد ، )

في أي مجتمع؛ إذ ال يستطيع أي إعالمي أن يجامل على أساس الدين تعد العقيدة الدينية من األمور المهمة : األديان والعقائد. 3

 .أو العقيدة؛ لذا نجد أن هناك محاذير للعقائد واألديان في القوانين الصحفية وفي البيانات والمجتمعات المختلفة
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ليس سياسيا؛ لذلك يشدد القانون يجب أن نميز بين أمن الدولة وبين األمن السياسي، فأمن الدولة يعد جانبا وطنيا و: أمن البلد. 4

والسيما في أقطار وبلدان العالم الثالث على الجانب الوطني، ونجد أن هنالك الكثير من الضوابط وضعت على وسائل اإلعالم 

في ما يتعلق بأمن الدولة وأسرارها الرسمية، التي يجب أن ال تتعداها المؤسسة اإلعالمية؛ ألنها تخص أمن البلد وأمن 

 .(71، ص5115حداد ، ) طنين في ذلك البلدالموا

الدقة والصدق متالزمان وهما وجهان لعملة واحدة، والصحيفة أو المحطة التلفزيونية التي تنشر أو تذيع أو تعرض : الدقة. 5

يجب التأكد من  لذا حيث إن الدقة من األمور المهمة في العمل اإلعالمي،. هديهاخبرا أو أكثر غير دقيق تفقد مصداقيتها عند مشا

وهيب ) صحة المعلومة واألرقام والتاريخ واألماكن واالقتباسات، ويجب تقديمها بطريقة واضحة ومفهومة المعالم ال لبس فيها

ونعني بالدقة هي االلتزام الشخصي بمعايير وسلوك وأداء مهني عالي، وترتبط الدقة بمفهوم النزاهة  (34ص,5151,

 .(121، ص5111العامري ، ) والموضوعية

ا  :أساليب معالجة األخبار التلفزيونية: سادسا

 :جة األخبار التلفزيونيةهناك ثالثة أساليب لمعال 

وهذا األسلوب يصلح في إعطاء األنباء الهامة في المقدمة التي تهدف إلى إعطاء المشاهد كل : أسلوب الذروة أو القمة. 1

الحقائق بسرعة، ويُعد هذا العنصر من أهم العناصر البارزة في التلفزيون، ويسمى أسلوب الهرم المقلوب؛ فالحقائق 

 .في المقدمة تليها األقل أهمية والمعلومات العامة

يُستخدم هذا النوع في القصص اإلخبارية المثيرة الهتمام جمهور المشاهدين، ويأخذ شكل الهرم : أسلوب الترتيب الزمني. 5

المعتدل، ويبدأ بمعلومة تجذب انتباه المشاهدين، ثم يليها مقدمة مختصرة، ثم جسم القصة اإلخبارية، وهذا األسلوب يرتب 

 .(162، ص5111معوض ، ) علومات على حسب أهميتها بالنسبة للمشاهدينالم

يجمع هذا األسلوب بين النمطين السابقين؛ كونه يضع في المقدمة المعلومات الهامة تليها التفاصيل األقل : أسلوب التفسير. 3

هذا األسلوب في تحرير القصص اإلخبارية التي تتكون من مكونات وعناصر على مستوى واحد من أهمية، ويستخدم 

األهمية، وفي كل هذه األشكال يجب على المحررين مراعاة أن التلفزيون يعتمد في المقام األول على القيم المرئية التي 

ىتتميز بقدرتها الفائقة على توليد العواطف دون وسائل اإلعالم األخر
 

 .(17، ص5115معوض ، )

 :مبادى المعالجة اإلخبارية التلفزيونية: سابعاا
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لقد نصت الكثير من القوانين والتشريعات اإلعالمية على مجموعة من المبادئ يجب أن تلتزم بها المؤسسة اإلعالمية، سواء  

كانت محطة تلفزيونية أو إذاعية  أو أي مؤسسة إعالمية أخرى ومن أهم هذا المبادئ
 

 (31ص ،5111نصر ، )

 .العمل على ترك السلوك واألفعال التي تؤدي إلى تعارض المصالح الشخصية والمهنية مع العمل اإلعالمي .1

 .تجنب األعمال التي قد تؤدي إلى تكذيبك من قبل الجمهور، أو التي تؤدي إلى التشكيك في مصداقيتك .5

موافقة مديرك أو مدير المحطة اإلعالمية  ال تعمل بأي عمل إضافي يؤثر على عملك اإلعالمي دون أن تحصل على .3

 .التي تعمل بها

ال يجوز للعاملين في المؤسسات اإلعالمية أن يعمل على خدمة جهة سياسية أو حزبية أو حتى العمل في اإلعالنات  .4

 .التجارية

 . ال يجوز أن تعمل في مؤسسة إعالمية أخرى منافسة لمؤسستك اإلعالمية األم .1

وفي ضوء هذه المعايير يمكننا أن نعرف أهم القوانين واألنظمة التي من الممكن لإلعالمي العمل عليها أثناء المعالجة  

اإلخبارية، وكذلك معرفة النظم التي على المراسلين والصحفيين والوافدين المكلفين بعمليات المعالجة اإلعالمية االلتزام بها؛ إذ 

خالفوا هذه القوانين أثناء العمل في الميدان اإلعالمي، وهنا البد أن نقول إّن العاملين في وسائل  يتعرضون إلى عقوبات في حال

اإلعالم عموما والصحفيين والمراسلين المكلفين بالمعالجة اإلعالمية السيما وهم بشر يحملون في قلوبهم حزمة من القيم 

طبيعة المهنة، ومن القيم السائدة في الدول التي تعمل فيها وسائل األخالقية التي من الممكن أن تشكل تحيز ينشأ جزئيا من 

وفي بعض الدول الليبرالية فإن النشر والبث يتم ضبطه مباشرة من الحكومة، كذلك في  (133،ص 5111نصر ، ) اإلعالم

اصة وذات األهداف الربحية تتحكم بقوة في الوسائل اإلعالمية والعاملين فيهاالدول األخرى فإن الشركات الخ
  

معيوف ، ) 

 .(173، ص5114
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 عرض وتفسير نتائج تحليل مضمون نشرات األخبار في قناة دجلة: المبحث الثالث

 :قيل؟فئات ماذا : اولا 

 :الفئات الرئيسة لموضوعات النشرات اإلخبارية. 1

 يبين الفئات الرئيسة لقضايا الحراك الشعبي :(1)جدول

 المرتبة % التكرار الفئات الرئيسية ت

 األولى 27.03 60 القضايا األمنية  1

 الثانية 15.77 35 القضايا السياسية  2

 الثالثة 13.51 30 مطالب المحتجين  3

 الرابعة 12.61 28 تعديل القوانين  4

 الخامسة 11.26 25 خالفات المصالح الحزبية  5

 السادسة 8.56 19 القضايا االقتصادية  6

 السابعة 6.76 15 الوعود اإلصالحية  7

 الثامنة 4.50 10 شكل الحكومة التي طالب بها المحتجون  8

     100 222 المجموع                            

على المرتبة ( القضايا األمنية)حصول فئة ( دجلة)يتضح من الجدول أعاله الذي يتناول الفئات الرئيسة لنشرات األخبار في قناة 

ويدل ذلك أن الوضع األمني في العراق مر خالل هذه المدة بالكثير من التحديات األمنية التي رافقت %( 27.03)األولى بنسبة 

على المرتبة ( القضايا السياسية) وحصلت فئة. كست هذه التحديات على الواقع األمني في البالداالحتجاجات الشعبية وانع

وهذا يشير إلى أن هناك أجواء سياسية كثيرة رافقت االحتجاجات الشعبية، سواء استقالة رئيس ( 15.77%)الثانية بنسبة 

حيث نالت نسبة ( مطالب المحتجين) في المرتبة الثالثة فئةثم جاءت . الوزراء أو الخالفات السياسية التي حصلت في تلك المدة

ويشير ذلك إلى أن هناك مطالبا رئيسة خرج من أجلها المحتجون وعملوا جاهدين من أجل تحقيق مطالبهم الحقة %( 13.51)

 . ويعد هذا مؤشرا إصالحيا في البلد

مما يعني أن هكذا نسبة تشير إشارة واضحة إلى %( 12.61)على المرتبة الرابعة بنسبة ( تعديل القوانين)واحتلت فئة 

أن فترة االحتجاجات الشعبية أو الحراك الشعبي الذي حصل في العراق  لم يكن احتجاجا شعبيا من أجل المطالب الخدمية؛ وإنما 

من العيش لفئات كان احتجاجا يهدف إلى إصالح النظام السياسي وتصحيح مسارات الدولة العراقية وتعديل القوانين التي تض

وهذا يعني أن ( 11.26%)على المرتبة الخامسة بنسبة ( خالفات المصالح الحزبية) وحصلت فئة. على حساب فئات أخرى

هناك حراك وعوائق وخالفات سياسية رافقت فترة االحتجاج الشعبي كان هدفها السيطرة على بعض المناصب في الدولة، 

 . د وهذه الخالفات كانت بين األحزاب والكتل السياسية الحاكمةمستغلةً التظاهرات الحاصلة في البال

 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 4, July 2021 

 

 
 611 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

ويشير ذلك إلى أن القناة بحثت عن ( 8.56%)فقد حصلت على المرتبة السادسة بنسبة ( القضايا القتصادية)أما فئة 

كذلك الفوارق الطبقية األسباب والدوافع الكامنة التي جعلت الناس تحتج على سوء األوضاع المعيشية المنتشرة في البالد، و

ويدل هذا على أن %( 6.76)على المرتبة السابعة بنسبة ( الوعود اإلصالحية)واحتلت فئة . الحاصلة بين مكونات الشعب نفسه

السلطة قدمت وعوداً إصالحية لبعض القضايا التي طالب بها المحتجون ربما للتقليل من حدة االحتجاجات الحاصلة على الساحة 

حيث قدم ( 4.50%)فقد حصلت على المرتبة الثامنة بنسبة ( شكل الحكومة التي طالب بها المحتجون)ما فئة أ. العراقية

المحتجون شروطهم الالزمة لتشكيل الحكومة ومنها أن يكون العراق ذا سيادة وأن تكون حكومته قوية تمثل إرادة الشعب التي 

 .جسدتها ساحات االحتجاج

 :النشرات اإلخبارية الفئات الفرعية لموضوعات. 2

 (القضايا األمنية)يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة  :(2)جدول

 المرتبة % التكرار القضايا األمنية  ت

 األولى 53.33 32 استخدام القوة  1

 الثانية 21.67 13 قطع الطرق 2

 الثالثة 16.67 10 غلق المؤسسات الحكومية من قبل المحتجين 3

 الرابعة 8.33 5 األمنية تحمي المحتجينالقوات  4

  100 60 المجموع 
  

( استخدام القوة) الفئات الفرعية للقضايا األمنية التي رافقت الحراك الشعبي، فقد جاءت فئة( 2)يتضح من الجدول  

المتظاهرين وحاولت إعطاءها ويدل ذلك على أن القناة اهتمت بقضايا استخدام القوة ضد ( 53.33%)في المرتبة األولى بنسبة 

حصيلة اليوم الثاني من التظاهرات حيث أكدت مفوضية حقوق "أكبر مساحة ممكنة في نشرة األخبار كما ورد في الخبر اآلتي 

اإلنسان في العراق أن أربعة متظاهرين استشهدوا اليوم السبت وأصيب العشرات منم متهمة وزارة الصحة بأنها لم توفر 

فقد حصلت على ( قطع الطرق)فيما يخص فئة   (56/11/5112, دجلة، نشرة اخبار) "في ساحة التحريرسيارات إسعاف 

ويشير ذلك إلى أن القناة أعطت اهتماما أو حاولت أن تنقل نقال مباشرا من ساحات التظاهر ( (21.67%المرتبة الثانية بنسبة 

إذ أفاد مصدر أمني لدجلة أن األجهزة األمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع من أجل فتح الطرق : "في الخبر اآلتيكما ورد 

دجلة، نشرة ) "المذكورة وما تزال عمليات الكر والفر مستمرة بين المتظاهرين والقوات األمنية في الشوارع وعلى الجسور

 .(12/1/5151خبار، ا

ويدل ذلك %( 16.67)على المرتبة الثالثة بنسبة (من قبل المحتجين غلق المؤسسات الحكومية)بينما حصلت فئة 

وفي أولى خطوات : "كما ورد في الخبر اآلتي. على أن القناة تناولت مواضيع غلق المؤسسات الحكومية من قبل المحتجين
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رون كربالئيون على غلق أبواب دائرتي مجلس النواب والضريبة، حيث أكد شيوخ ووجهاء التصعيد السلمي إذ أقدم متظاه

, دجلة، نشرة اخبار)" ومواطنون أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى في حال االستمرار في تسويف المطالب الشعبية

ويشير ذلك إلى أن القناة ( 8.33%)في المرتبة الرابعة بنسبة ( األمنية تحمي المحتجين القوات)ثم جاءت فئة  (12/1/5151

وفي جسر السنك ببغداد حيث بين مقطع أن أحد : "كما ورد في الخبر اآلتي. تناولت المواضيع التي تتعلق بحماية المحتجين

الذي عانوه من أجل حماية المتظاهرين خالل ستة  الجنود قام باحتضان أحد الشباب المتظاهرين وأجهش بالبكاء جراء التعب

 . (31/11/5112دجلة، نشرة اخبار، )" أيام من انطالق االحتجاجات

 (القضايا السياسية)يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة :(3)جدول

 المرتبة % التكرار القضايا السياسية  ت

 األولى 57.14 20 تصريحات المسؤولين 1

 الثانية 28.57 10 استقالة رئيس وزراء 2

 الثالثة 14.29 5 اختيار رئيس وزراء بديل 3

 - - - دعم جهود تشكيل الحكومة 4

  100 35                        المجموع                                              
 

بالمرتبة ( تصريحات المسؤولين)الفئات الفرعية للفئة الرئيسة للقضايا السياسية، فقد جاءت فئة ( 3)يوضح الجدول 

وهي بذلك تشير إلى أن االحتجاجات الشعبية رافقها الكثير من تصريحات مسؤولين سياسيين إلى ( 57.14%)األولى بنسبة 

فظها في مؤتمر صحفي صرح من خالله إلى أن هناك جهات إلى واسط هناك أكد محا"كما ورد في الخبر اآلتي . وسائل اإلعالم

تستغل التظاهرات وتريد تحقيق مطالبها وقال هناك محاوالت لتصفية حسابات شخصية فيما أكد المحافظ في المؤتمر الصحفي 

أما في ما يخص فئة  (1/15/5112دجلة، نشرة اخبار . ق)" إلى منح الحكومة فرصة لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين

ويدل ذلك على أن من أهم المطالب كانت تنادي ( 28.57%)فقد حصلت على المرتبة الثانية بنسبة ( استقالة رئيس الوزراء)

ستثنائية حيث وافق وإلى جلسة مجلس النواب العراقي اال: "كما ورد في الخبر اآلتي. باستقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة

مجلس النواب على طلب االستقالة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه وفق المادة الخامسة والسبعين من الدستور 

" من الدستور العراقي( 76)إلى تسمية رئيس وزراء جديد وفق المادة ( محمد الحلبوسي)كما خاطب رئيس مجلس النواب 

 .(5/15/5112دجلة، نشرة اخبار ، )

وهي بذلك تشير إلى أن هذه الفترة ( 14.29%)على المرتبة الثالثة بنسبة ( اختيار رئيس وزراء بديل)وقد حصلت فئة 

أما في المثنى فقد أكد : "كما ورد في التقرير اآلتي. كانت من مطالبها اختيار رئيس وزراء بديل يتوافق مع مطالب المتظاهرين
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المتظاهرون أن ساحات التظاهر كانت مطالبها تتمثل في اختيار رئيس وزراء جديد من ساحات التظاهرات، رافضين بشكل 

 .(4/15/5112دجلة، نشرة اخبار، ) "قاطع عودة الوجوه السياسية نفسها

 (مطالب المحتجين)يبن الفئات الفرعية للفئة الرئيسة  :(4)جدول

 المرتبة % التكرار مطالب المحتجين ت

 األولى 46.67 14 مكافحة الفساد السياسي والمالي  1

 الثانية 23.33 7 البحث عن التعيين 2

 الثالثة 16.67 5 الشعور بضياع الهوية الوطنية 3

 الرابعة 13.33 4 البحث عن فرص العمل 4

 - - - استرجاع الحقوق  5

  100 30 المجموع 
 

على المرتبة األولى بنسبة ( مكافحة الفساد السياسي والمالي)مطالب المحتجين وقد حصلت فئة ( 4)يوضح الجدول 

ويشير ذلك  أن القناة ركزت عن طريق مراسليها المنتشرين في ساحات التظاهر على مطالب المحتجين ومعرفة ( %46.67)

المتظاهرين سرادق االعتصام في محافظة الديوانية وبابل  آالف نصب: "كما ورد في الخبر اآلتي. يريد المحتجون ماذا

 .(51/11/5112دجلة، نشرة اخبار، ) "وكربالء احتجاجا على الفساد السياسي والبطالة، والمطالبة بإقالة الحكومة

ويشير ذلك إلى أن جزًءا كبيًرا من ( (23.33%في المرتبة الثانية بنسبة ( التعيين البحث عن)فئة ثم جاءت 

في خبر متصل شهدت محافظة ديالى : "المتظاهرين كان خروجهم من أجل البحث عن التعيين، كما ورد في الخبر اآلتي

تحسين الواقع المعيشي،  وهي تنفيذها تخللها عدد من المطالبتظاهرات طالبية للمطالبة بتحقيق المطالب الشعبية واإلسراع في 

دجلة نشرة )".  للشباب، وتوفير فرص العمل، واإلسراع بتشكيل حكومة جديدة، وتحقيق المطالب المشروعة التعيينات وتوفير

ويوضح ذلك ( 16.67%)على المرتبة الثانية بنسبة ( الشعور بضياع الهوية الوطنية)بينما حصلت فئة  (51/11/5151اخبار 

(. نريد وطن)أن بعض المتظاهرين كان هدفهم العيش في ظل وطن آمن مستقر؛ إذ تكرر من ضمن شعارات المتظاهرين شعار

مطالب أهالي الديوانية مطالب مركزية مع مطالب : "لذي بثته قناة دجلة في إحدى نشراتها اإلخباريةكما ورد في التقرير اآلتي ا

ونستثمر الوقت مع المتظاهرين،  بغداد وبعض المحافظات، وانتهت المطالب المحلية الشخصية وتحولت إلى مطالب رئيسة،

دجلة، نشرة اخبار، )" هنا من أجل السيادة وإرجاع هوية الوطن المسروقة خارجون نحن: وهذا نص كالم أحدهم قائال

1/11/5112). 

ويدل ذلك أن القناة رّكزت على %( 13.33)على المرتبة الثالثة بنسبة ( البحث عن فرص العمل)واحتلت الفئة 

مع دخولهم : "خالل المراسلين معرفة ماهي مطالبهم، كما ورد في الخبر اآلتي المطالب األساسية للمتظاهرين، وحاولت من
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اليوم السابع على التوالي يستمر المتظاهرون للمطالبة بحقوقهم اإلصالحية والخدمية، منتقدين االستخفاف باالحتجاجات 

 .(31/11/5112دجلة، نشرة اخبار، ) "الشعبية، مطالبين أيضا ــ بضرورة اإلسراع في تلبية المطالب الحقة للمتظاهرين

 (القوانين التي طالب المحتجون بتعديلها)يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة  :(5)جدول

 المرتبة  %   التكرار القوانين التي طالب المحتجون بتعديلها  ت

 األولى 35.71 10 تعديل قانون االنتخابات 1

 األولى مكرر 35.71 10 إلغاء مجالس المحافظات  2

 الثانية 17.86 5 تعديل الدستور 3

 الثالثة 10.72 3 إلغاء مجلس النواب  4

 - - - هيكلة مورد الدولة بقانون  5

  100 28 المجموع 
   

ويشير ذلك إلى أن تعديل 35.71%) )بنسبة على المرتبة األولى ( تعديل قانون النتخابات)حصول فئة ( 5)يتضح من الجدول

إن الفقرة الخامسة عشر : "قانون االنتخابات كان من أبرز القوانين التي طالب المتظاهرون بتعديلها، كما ورد في الخبر اآلتي

ؤكدين أن والسادسة عشر تعرقل تمرير القانون، وفي الصعيد نفسه حذر أكاديميون وقانونيون من عرقلة قانون االنتخابات، م

لغاء مجالس إ)ثم جاءت فئة  (12/15/5112, دجلة، نشرة اخبار)" حدة التظاهر ستزداد فيما لم يقر البرلمان قانون االنتخابات

انين الرئيسة التي طالب ويدل ذلك أن إلغاء مجلس المحافظات من القو%( (35.71في المرتبة األولى مكررا بنسبة ( المحافظات

كتابا إلى رئيس ( محمد الغزي)في هذه األثناء وّجه رئيس اللجنة القانونية : "كما ورد في الخبر اآلتي. المتظاهرون بإلغائها

يتضمن صيغة القرار النيابي بتعليق عمل مجالس المحافظات واألقضية والنواحي، ويأتي هذا ( محمد الحلبوسي)مجلس النواب 

 . (56/11/5112دجلة، نشرة اخبار، ) "لى طلب المتظاهرينبناًء ع

ويشير ذلك إلى أن قانون الدستور من القوانين ( 17.86%)على المرتبة الثانية بنسبة (تعديل الدستور)وحصلت فئة 

من جانبه أكد عضو : "كما ورد في الخبر اآلتي. أخرىمن الشعب على حساب طبقة  لطبقة التي تضمن الحقوق، المجحفة

صّوت أعضاء مجلس النواب : أن التصويت على تعديل الدستور يعد مطلبا جماهيريا، وقال( يوسف الكالبي)مجلس النواب 

ثم جاءت فئة  (53/11/5112, دجلة، نشرة اخبار. ق)" الدستور، وأعتقد أن هذا من أهم ما تم اتخاذه اليوم على لجنة تعديل

ويدل ذلك على أن إلغاء مجلس النواب كان من القوانين التي طالب  10.72%))في المرتبة الثالثة بنسبة ( لغاء مجلس النوابإ)

كما ورد في الخبر . ر القوانينالمتظاهرون بتغييرها؛ كون هذا المجلس ليس ذا فائدة للمجتمع العراقي، ويعرقل الكثير من تمري

و أكد متظاهرو ساحة التحرير في بغداد على إلغاء مجلس النواب العراقي وتحويل الحكم إلى رئاسي، وإحالة أعضاء : "اآلتي

 .(5/11/5112دجلة، نشرة اخبار، ) "المجلس إلى القضاء ومحاسبة الفاسدين
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 (خالفات المصالح الحزبية)يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة  :(6)جدول

 المرتبة    % التكرار خالفات المصالح الحزبية ت

 األولى 40 10 خالفات بين الكتل السياسية 1

 الثانية 36 9 خالفات الحكومة مع أحزاب اإلقليم 2

 الثالثة 20 5 خالفات داخل مجلس النواب 3

 الرابعة 4 1 حول ترشيح شخصيات غير مستقلةخالفات  4

 - - - خالفات تتعلق بمستقبل أقطاب خارجية 5

  100 25 المجموع 
 

وبنسبة  10))حصلت على المرتبة األولى بتكرار قدره ( خالفات بين الكتل السياسية)أن فئة  (6)يتضح من الجدول 

كما في التقرير . واألحزاب السياسية الحاكمة خالل فترة االحتجاجاتويستنتج من ذلك وجود صراع سياسي بين الكتل ( (%40

تجدد الحديث عن اإلشكاليات التي شابت عملية اختيار عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء، وكيفية التفات كتل سياسية : "اآلتي

 "قد حصلت بين تحالف الفتح وسائرونعلى المواد الدستورية، وتحديد المادة التي حددت مفهوم الكتلة األكبر، وكانت خالفات 

مما يُشر إلى وجود %( 36)بنسبة ( خالفات الحكومة مع أحزاب اإلقليم)بينما حصلت فئة . (4/15/5112, دجلة، نشرة اخبار)

إن إخراج القوات : "كما في الخبر اآلتي. يصراعات وتنافس بين الطوائف والقوميات السياسية التي تحكم الشعب العراق

بالسابقة السيئة التي انتهكت روح الدستور العراقي، وغير معبِّرة عن جميع المكونات العراقية، وقال برزاني  وِصفت األمريكية

للعراق، تم اتخاذها من األمريكي إن قرار إخراج  القوات األمريكية خطوه حاسمة وليس جديدة ( المنتور)خالل مقابلة مع موقع 

 .(7/1/5151دجلة، نشرة اخبار، ) "قبل الكتل واألحزاب الشيعية فقط دون الرجوع للكتل األخرى

ويدل ذلك على وجود خالفات داخل مجلس النواب %( (20بنسبة مئوية ( خالفات داخل مجلس النواب)ثم جاءت فئة 

نيابيا أكد رئيس مجلس : "كما ورد في الخبر اآلتي. شيح بعض الشخصيات أو رفض التصويت على بعض القوانينحول تر

استعداد وجهوزية المجلس للتصويت فوراً على قانون االنتخابات فور انتهاء اللجنة القانونية من ( محمد الحلبوسي)النواب 

فيما  (15/15/5112دجلة، نشرة اخبار، )" لس النواب  حول هذا القانونصياغته، مؤكدا أن هناك الكثير من الخالفات داخل مج

ويشير ذلك إلى أن هناك شخصيات سياسية ( 4%)حصلت على نسبة ( خالفات حول ترشيح شخصيات غير مستقلة)يخص فئة 

ونبدأ الثامنة من الحراك السياسي حيث أكد مصدر : "الخبر اآلتيكانت رافضة لترشيح شخصيات غير مستقلة، كما ورد في 

إذ اعترض تحالف القوى على تحالف البناء وطالب بترشيح شخصيات  مطلع لدجلة أن حظوظ قصي السهيل بدأت تتراجع؛

 .(53/15/5112دجلة، نشرة اخبار ) "مناسبة لرئاسة الوزراء
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 (القضايا القتصادية)يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة  :(7)جدول

 المرتبة    % التكرار القضايا االقتصادية ت

 األولى 52.63 10 هدر المال العام 1

 الثانية 26.31 5 تفشي الفساد والسرقات 2

 الثالثة 10.53 2 سوء األوضاع المعيشية 3

 الثالثة مكرر 10.53 2 مشاكل التعيينات 4

 - - - أزمة السكن 5

  100 19          المجموع                       
 

ويدل ذلك أن القناة  52%).63)على المرتبة األولى بنسبة ( هدر المال العام)حصول فئة ( (7يتضح من الجدول

هذا وكشفت مصادر : "كما في الخبر اآلتي .اهتمت بكشف الذين يقومون بهدر المال العام في الشركات والمؤسسات الحكومية

رفيعة لدجلة عن وجود توافق بين وزارة المالية والكهرباء لتمديد صفقات إلى الشركات الخاصة، من أجل تحقيق منافع مالية 

حصلت على ( تفشي الفساد والسرقات)يخص فئة في ما . (2/15/5112, دجلة، نشرة اخبار)"  ألشخاص ومسؤولين فاسدين

كما . ويشير ذلك أن القناة ركزت في نشراتها على تفشي الفساد والسرقات في مؤسسات الدولة( 26.31%)المرتبة الثانية بنسبة 

رير بوسط تصّدر مطالب مكافحة الفساد وتقديم المفسدين إلى العدالة شعاراِت المتظاهرين في ساحة التح: "في الخبر اآلتي

دجلة، ) "العاصمة بغداد؛ إذ رفع المتظاهرون شعاراٍت تطالب بفتح ملف مزاد العملة وما يدور فيه من عمليات فساد ضخمة

 .(1/11/5112نشرة اخبار، 

ويدل ذلك أن سوء األوضاع %( 53.10)على المرتبة الثانية بنسبة (سوء األوضاع المعيشية)بينما حصلت الفئة 

استمرار التظاهرات في الديوانية والغضب الشعبي، واستمرار : "كما في التقرير. المعيشية دفعت الناس للخروج والتظاهر

ال توجد هناك حلول لدى الدولة، والفساد نفسه طول فترة حكم : مطالب أهالي الديوانية، وكان نص كالم المتظاهرين أنه

الدولة، لذا نريد حل مجالس المحافظات، فأنا خريج وال أملك أي فرصة عمل في ظل هذ الحكومة والحكومات  المتنفذين في

ويشير %( (10.53المرتبة الثالثة بنسبة ( مشاكل التعيينات)ثم اخذت فئة . (31/11/5112, دجلة، نشرة اخبار) "التي سبقتها

أن مشاكل التعيينات وتوزيع الثروات كانت غير عادلة، وحاولت القناة أن تسلط الضوء عليها عن طريق نشراتها ذلك 

هدفنا القضاء على البطالة، وإعادة تشغيل المصانع : "كما في التقرير الذي تناول لقاء مع أحد المتظاهرين في البصرة. اإلخبارية

 .(52/11/5112دجلة، نشرة اخبار، ) "المتوقفة
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 (الوعود اإلصالحية)يبين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة  :(8)جدول

 المرتبة % التكرار الوعود اإلصالحية ت

 األولى 46.66 7 محاسبة الفاسدين والمقصرين 1

 الثانية 26.67 4 تحقيق العدالة االجتماعية 2

 الثالثة 20 3 االنتخاباتتغير مفوضية  3

 الرابعة 6.67 1 أجراء انتخابات مبكرة 4

 - - - ألغاء النفوذ الخارجي 5

  100 15 المجموع 
 

( 46.66%)على المرتبة األولى وبنسبة مئوية (محاسبة الفاسدين والمقصرين)حصول فئة ( 8)يتضح من الجدول

خالل كلمة وجهها رئيس : "كما ورد في الخبر اآلتي. ويدل ذلك أن السلطة عملت جاهدة من أجل محاسبة الفاسدين في الدولة

الوزراء إلى المتظاهرين أكد فيها على وجود أزمة نظام في العراق، معلنا عن حزمة جديدة من اإلصالحات، من شأنها تعزيز 

دجلة، نشرة اخبار، )" راء على محاسبة الفاسدين والمقصرين علًنا أمام الرأي العامالمطالب اإلصالحية، وأكد رئيس الوز

ويوضح ذلك أن السلطة الحاكمة %( 26.67)بالمرتبة الثانية بنسبة ( تحقيق العدالة الجتماعية)ثم جاءت فئة  ( 51/11/5112

أكد رئيس الوزراء على محاسبة الفاسدين : كما ورد الخبر اآلتي. من أجل تحقيق العدالة االجتماعية لهمكانت توعد المحتجين 

دجلة، ) "والمقصرين، إضافة إلى تعديل رواتب الدرجات الخاصة والمسؤولين، مما يساهم بالعيش الكريم للمواطن العراقي

 .(51/11/5112, نشرة اخبار

ويشير ذلك أن السلطة حاولت إرجاع %( 20)على المرتبة الثالثة بنسبة ( تغير مفوضية النتخابات)وحصلت فئة 

وتركز مطالب تشرين األول : "كما الخبر اآلتي. األوضاع إلى طبيعتها، وإجراء بعض التعديالت على القوانين التي تحكم البلد

دجلة، ) "التي عّدها المتظاهرون السبب األساس في إبراز الطبقة السياسية الحالية في العراقعلى حل مفوضية االنتخابات 

ويدل ذلك أن خطاب  (6.67%)على المرتبة الرابعة بنسبة ( إجراء انتخابات مبكرة)واحتلت فئة  (53/11/5112نشرة اخبار، 

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في : "كما في الخبر. ة كانت تحاول تلبية بعض مطالب المتظاهرينالسلطة السياسي

دجلة، . ق) "المؤتمر الصحفي نحن مع إجراء االنتخابات المبكرة وعلى استعداد لهذه االنتخابات التي يدعو إليها المتظاهرون

 .(1/11/5112ر، نشرة اخبا
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 (شكل الحكومة التي طالب بها المحتجون)يبين الفئات الرئيسة للفئة الفرعية  :(9)جدول

 المرتبة  %  التكرار شكل الحكومة التي طالب بها المحتجين ت

 األولى 40 4 (غير جدلية)حكومة تقبل الرفض والحوار 1

 مكرراألولى  40 4 بعيده عن الصرعات الطائفية 2

 الثانية 20 2 حكومة تضمن الحياة الكريمة 3

  100 10 المجموع                       
 

حصلت على المرتبة األولى بنسبة ( غير جدلية( )حكومة تقبل الرفض والحوار)أن فئة ( 9)يتضح من الجدول

ويشير ذلك أن مطالب المتظاهرين كانت تتماشى مع مطالب مرجعية النجف الدينية، التي طالبت بأن تكون الحكومة  (%40)

بعد دعوة مرجعية النجف إلى حكومة غير جدلية، هناك ترحيب شعبي كبير في سوح : "كما في الخبر اآلتي. غير جدلية

مع مطالبهم، وكذلك رحب وجهاء وعشائر النجف بهذه الخطوة  االعتصام؛ إذ يرى المتظاهرون أن خارطة المرجعية تنسجم

حكومة بعيدة عن الصرعات )وحصلت فئة . (51/15/5112دجلة، نشرة اخبار، ) "واعتبروها تنسجم مع متطلبات المتظاهرين

ل ذلك أن الشباب الخارجين في التظاهرات كانوا رافضين للمحاصصة ويد%( 40)على المرتبة األولى مكررة بنسبة ( الطائفية

أكد أحد المتظاهرين في بغداد أن الشعب العراقي شعب واحد، وال : "كما ورد في التقرير اآلتي. والطائفية في توزيع المناصب

دجلة، نشرة اخبار، ) "فرق بين سني وشيعي ومسيحي، ونريد حكومة بعيدة عن الصرعات الطائفية والمحاصصة المقيتة

ويشير ذلك إلى أن أهداف %( 20)في المرتبة األخيرة بنسبة ( حكومة تضمن الحياة الكريمة)كما جاءت فئة . (31/11/5112

ة لنقلها صوتنا، ومطالب المتظاهرين نشكر قناة دجل: "كما في التقرير اآلتي. االحتجاجات كانت من أجل المطالبة بحياة كريمة

معروفة للحكومة وهي أربعة مطالب، تغيير النظام، وحكومة تضمن العدالة االجتماعية في توزيع ثروات البلد، وقانون 

دجلة، نشرة ) "انتخابات عادل يمثّل حقا إرادة الناخبين، ومحاسبة الفاسدين والمقصرين في الدولة، وتحقيق العدالة االجتماعية

 .(5/11/5112اخبار 

 :أساليب اإلقناع في المعالجة اإلخبارية. 3

 (أساليب القتناع  المستخدمة من قبل قناة دجلة في نشراتها اإلخبارية)يوضح فئة  :(10)جدول

 المرتبة %   التكرار أساليب اإلقناع في المعالجة اإلعالمية ت

 األولى 37.23 35 أسلوب التكرار  1

 الثانية 29.79 28 أسلوب انتقاء المعلومات 2

 الثالثة 21.28 20 أسلوب تقديم األدلة والشواهد  3

 الرابعة 6.38 6 أسلوب إثارة الحوار 4

 الخامسة 5.32 5 أسلوب البحث والتقصي 5

 - - - أسلوب جذب االنتباه  6

  100 94 المجموع                       
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على ( التكرار)أساليب اإلقناع التي اعتمدت عليها قناة دجلة، الذي يبين حصول أسلوب ( 10)يتضح من الجدول 

ويدل ذلك أن القناة اعتمدت على أسلوب تكرار األخبار في نشراتها اإلخبارية من أجل إضفاء ( 37.23%)المرتبة األولى بنسبة 

ويشير ( 29.79%)في المرتبة الثانية بنسبة ( أسلوب انتقاء المعلومة)صبغة على الخبر أو تثبيته في ذهن المشاهدين، وجاء

 .ذلك إلى أن القناة حاولت تدعيم القضية أو الظاهرة المطروحة في النشرة عن طريق انتقاء بعض المعلومات عن قصد

ويدل ذلك أن القناة حاولت تدعيم ما ( (21.28%لمرتبة الثالثة بنسبة على ا (أسلوب تقديم األدلة والشواهد)واحتل 

يقوله مقدم النشرة باألدلة والشواهد الرسمية في إضفاء المصداقية، فضال عن التخلص من المساءلة القانونية في حال وجود 

يالحظ أن القناة اعتمدت و( 6.38%)على المرتبة الرابعة بنسبة ( أسلوب إثارة الحوار)وحصلت فئة . شيء غير صحيح

وجاءت فئة . أسلوب إثارة الحوار مع الضيوف أو المحللين السياسيين، عن طريق طرح بعض األسئلة التي تثيرهم في النشرة

ويدل ذلك على أن القناة حاولت في بعض أخبارها ( 5.32%)في المرتبة الخامسة بنسبة مئوية قدرها( أسلوب البحث والتقصي)

 .لبحث والتقصي عن األخبار؛ من أجل إضافة الحيوية والجدية في نقل الخبراعتماد أسلوب ا

 :أنواع المعالجة اإلخبارية. 4

 :يبين نوع المعالجة اإلخبارية المستخدمة بنشرات أخبار قناة دجلة :(11)جدول

 المرتبة % التكرار نوع المعالجة اإلخبارية ت

 األولى 47.62 30 معالجة متحيزة 1

 الثانية 22.22 14 الموضوعية المعالجة 2

 الثالثة 15.87 10 معالجة بسيطة عابرة 3

 الرابعة 14.29 9 معالجة تصعيدية أو تمهيدية  4

 - - - معالجة دعائية 5

  100 63 المجموع 
 

ويدل ذلك على ( 47.62%)حصلت على المرتبة األولى بنسبة ( المعالجة المتحيزة)أن فئة ( (11يتضح من الجدول 

أن القناة تناولت المعالجة المتحيزة بذكر تصريحات مدير القناة كثيراً، أو الحزب الداعم للقناة، أو التحيز لجهة معينة، سواء كان 

بالتهويل أم المبالغة أم التهاون بالقضايا االجتماعية المطروحة، وهذا يشكل انحيازاً لصالح طرف من أطراف القصة على 

المزايدات السياسية ( جمال الكربولي)من جانبه فقد انتقد رئيس حزب الحل السيد : "كما في الخبر اآلتي. آخر حساب طرف

, دجلة، نشرة اخبار)" المنتقدة للرئيس العراقي برهم صالح وأضاف أن بعض الجهات تحاول عرقلة عمل الرئيس العراقي

3/1/5151). 

ويوضح ذلك أن القناة %( 22.22)وبنسبة ( 14)بالمرتبة الثانية بتكرار قدره ( المعالجة الموضوعية)ثم جاءت فئة 

حاولت في نشرتها اإلخبارية التعامل بموضوعية مع األخبار؛ وذلك من أجل إعطاء صورة موضوعية متوازنة غير متحيزة؛ 
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حول اختيار رئيس وزراء مكلف من قبل تحالف البناء يُعقَد : "بر اآلتيكما في الخ. إلضفاء الصدق والواقعية على النشرة

دجلة، نشرة اخبار )" مؤتمرا صحفيا دعوا فيه رئيس الجمهورية برهم صالح إلى اإلسراع في اختيار رئيس وزراء

51/15/5112). 

ويوضح ذلك أن القناة حاولت في بعض %( 15.87)على المرتبة الثالثة بنسبة  (المعالجة البسيطة العابرة)وحصلت 

. أخبارها وصف بعض الحوادث  بصورة بسيطة، أو تتناول األخبار بصورة تفسيرية تاركة بعض التفاصيل المهمة في الخبر

أفأد مصدر مطلع لدجلة أن بعض ": كما ورد في الخبر اآلتي، الذي يتكلم عن التجاوزات األمريكية داخل الحدود العراقية 

المعالجة التصعيدية أو )واحتلت فئة . (31/11/5112دجلة، نشرة اخبار، )" قواعد الجيش العراقي تتعرض للقصف الجوي

م بعض أطراف القصة وأحيانا بتناول ويدل ذلك أن القناة عملت على تضخي( 14.29%)على المرتبة الرابعة بنسبة ( التمهيدية

كما ورد في الخبر . بعض القضايا التي من الممكن أن يكون لها دور في جعل المتظاهر يشعر بالحماس والمشاركة بالتظاهرات

دجلة، نشرة اخبار، )" هناك استعدادات شعبية لتظاهرة مليونية يوم غدا الجمعة، دعا إليها ناشطون ومغردون: "اآلتي

2/1/5151). 

 (:كيف قيل)فئات الشكل : ثانياا

 :الشكل الفني للخبر. 1

 (للشكل الفني للخبر) يبين فئات :(12)جدول

 المرتبة %   التكرار الشكل الفني للخبر ت

 األولى 31.64 56 تقرير ميداني+ خبر 1

 الثانية 22.60 40 تقرير مصور داخلي 2

 الثالثة 19.21 34 خبر 3

 الرابعة 12.99 23 خارج األستوديو+ مقابلة  4

 الخامسة 6.78 12 مقابلة داخل األستوديو+ خبر 5

 الخامسة مكرر 6.78 12 اتصال هاتفي+ خبر 6

  100 177 المجموع 
 

ويدل  هذا على ( 31.64%)على المرتبة األولى بنسبة ( تقرير ميداني+ خبر)حصول فئة ( 12)يتضح من الجدول

. وجود مراسلين نقلوا تقارير إخبارية من ساحات التظاهرات، وهذا ما أعطاها ميزة عن باقي القنوات التي لم تغطي التظاهرات

على المرتبة الثالثة بنسبة ( خبر مجرد)واحتلت فئة (. 22.60%)في المرتبة الثانية بنسبة ( تقرير مصور داخلي)ثم جاءت فئة 

. دل اعتماد القناة في بعض نشراتها اإلخبارية على الخبر المجرد من أجل إعطاء صورة واضحة للحدثمما ي( %19.21)

مقابلة داخل + خبر)فيما يخص فئة %(. 12.99)على المرتبة الرابعة بنسبة ( مقابلة خارج األستوديو+ خبر)وحصلت فئة 
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على المرتبة الخامسة ( اتصال هاتفي+ خبر)فئة  وحصلت(. 6.78%)فقد حصلت على المرتبة الخامسة بنسبة ( األستوديو

 (.6.78%)مكرر بنسبة 

 :مصادر النشرة اإلخبارية. 2

 :يوضح  مصادر نشرات األخبار في قناة دجلة :((13جدول

 المرتبة %   التكرار مصادر النشرة اإلخبارية ت

 األولى 44.44 100 مندوبون+مراسلون  1

 الثانية 14.23 32 مصادر رسمية حكومية 2

 الثالثة 13.34 30 شبكات تواصل اجتماعي 3

 الرابعة 7.11 16 منظمات مجتمع مدني 4

 الخامسة 5.78 13 وكاالت أنباء 5

 السادسة 4.44 10 ضيوف داخل االستديو 6

 السادسة مكرر 4.44 10 مواطنون 7

 السابعة 1.78 4 صحف 8

 السابعة مكرر 1.78 4 شهود عيان 9

 الثامنة 1.33 3 أنترنيتمواقع  10

 الثامنة مكرر 1.33 3 مصادر عسكرية 11

  100 225 المجموع 
 

ويوضح ذلك %( 44.44)على المرتبة األولى بنسبة (المندوبون +المراسلون)حصول فئة ( (13يتضح من الجدول

جميع المناطق التي يجري فيها  أن القناة اعتمدت على المراسلين المنتشرين في أغلب المحافظات العراقية، من أجل تغطية

بالمرتبة الثانية بنسبة ( مصادر حكومية)وجاءت فئة . الحراك الشعبي، سواء في العاصمة بغداد أم في أي محافظة أخرى

ويدل إلى أن القناة اعتمدت ( 13.34%)على المرتبة الثالثة بنسبة ( شبكات التواصل الجتماعي)واحتلت فئة %(. 14.23)

ل االجتماعي كمصدر للمعلومة، سواء أْخذ تغريدات من توتير أم بعض الصفحات المعروفة في مواقع التواصل، مواقع التواص

منظمات المجتمع )وحصلت فئة . وهي بذلك تتعزز من المعلومات لدى الجمهور حول القضايا أو الحدث المطروح في الساحة

%(. 5.78)في المرتبة الخامسة بنسبة ( وكالت األنباء)ت فئة في حين جاء%(. 7.11)على المرتبة الرابعة بنسبة ( المدني

على المرتبة السادسة ( مواطنون)وحصلت فئة (. 4.44%)على المرتبة السادسة بنسبة ( ضيوف داخل األستوديو)واحتلت فئة 

داء آرائهم، السيما ونالحظ هنا اعتماد القناة على المواطنين كمصدر لبعض نشراتها اإلخبارية إلب (4.44%)مكررة بنسبة 

على (صحف)واحتلت فئة . الملل، والتنوع بالمتحدثين في النشرة اإلخبارية المشاركين في التظاهرات؛ كمحاولة لكسر حاجز

وجاءت فئة (. 1.78%)على المرتبة  السابعة مكررة بنسبة ( شهود عيان)وحصلت فئة %(. 1.78)المرتبة السابعة بنسبة 
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على المرتبة الثامنة واألخيرة بنسبة ( مصادر عسكرية)واحتلت فئة (. 1.33%)ة الثامنة بنسبة بالمرتب( مواقع أنترنيت)

(%1.33.) 

 :المتحدثون في النشرة. 3

 (المتحدثون في نشرات أخبار قناة دجلة)يوضح فئات  :(14)جدول

 المرتبة % التكرار المتحدثون في النشرة ت

 األولى 42.42 56 مسؤول حكومي 1

 الثانية 40.91 54 سياسيخبير  2

 الثالثة 9.85 13 (محتج) ناشط مدني 3

 الرابعة 6.82 9 مواطن 4

  100 132 المجموع 
  

على المرتبة األولى  (المسؤول الحكومي)حصول فئة ( المتحدثون في النشرة اإلخبارية)والمعني بفئة ( 14)يوضح الجدول   

اهتمت باستضافة الكثير من المسؤولين الحكوميين في نشراتها اإلخبارية؛ من أجل وهذا يدل على أن القناة ( 42.42%)بنسبة 

في المرتبة الثانية بنسبة ( خبير سياسي)وجاءت فئة . الوقوف على آخر المستجدات الحكومية التي تهم الحراك الشعبي

 .ض األحداث والتعليق عليهاإذ استضافت القناة العديد من الخبراء السياسيين؛ لتقديم معلومات عن بع( %40.91)

ويشير ذلك إلى أن القناة استضافت بعض الناشطين  في %( 9.85)على المرتبة الثالثة بنسبة ( ناشط مدني)واحتلت فئة    

ثم حصلت . نشراتها اإلخبارية، ويعود ذلك إلى أن الناشط المدني قد يكون أكثر احتكاكا ومعرفة بما يدور في ساحات التظاهر

فكان بعض الضيوف مواطنين عبّروا عن آرائهم وطرحها في النشرة اإلخبارية، %( 6.82)على المرتبة بنسبة ( واطنالم)فئة 

ويالحظ  ــ أيضا ــ أن القناة حاولت أن تنّوع في ضيوفها في النشرة اإلخبارية؛ من أجل إضافة معلومات عن جميع األحداث 

 التي تحصل

 :المعالجة الفنية الصورية. 4

 (المعالجة الفنية الصورية التي استخدمت في نشرات أخبار قناة دجلة)الذي يوضح  :((15جدول

 المرتبة % التكرار المعالجة الفنية الصورية ت

 األولى 50.85 60 صورة ثابتة فوتوغراف 1

 الثانية 18.65 22 عناوين مكتوبة 2

 الثالثة 11.86 14 أرشيف 3

 الرابعة 6.78 8 غرافيك 4

 الرابعة مكرر 6.78 8 مباشرة’ حية فيلميصورة  5

 الخامسة 5.08 6 تكرار خبر أو فيلم مرتبط بحدث 6

  100 118 المجموع 
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وهذا يدل على %( 50.85)على المرتبة األولى بنسبة ( صورة ثابتة فوتوغراف)حصول فئة ( 15)يتضح من الجدول    

ثم جاءت فئة . اإلخبارية؛ من أجل توضيح الخبر أو الحادثة التي تتناولها النشرةاعتماد القناة على الصور الثابتة في نشراتها 

( 11.86%)على المرتبة الثالثة وبنسبة ( أرشيف القناة)كما احتلت فئة %( 18.65)بالمرتبة الثانية بنسبة ( عناوين مكتوبة)

اهرات، واستطاعت أن تدمج بين مقاطع فيديو ويوضح ذلك أن القناة عملت عن طريق نشراتها على أرشيفها الداخلي عن المظ

على المرتبة الرابعة وبنسبة ( الغرافيك)بينما حصلت فئة . مصورة سابقا وجديدة؛ من أجل إضفاء الحيوية على النشرة

 .فرافقت بعض األخبار رسوم متحركة وبيانات؛ من أجل توضيح بعض المناطق التي حدثت فيها التظاهرات%( 6.78)

ويالحظ  أن القناة وعن طريق %( 6.78)على المرتبة الرابعة مكررة بنسبة ( صورة حية فيلمية مباشرة)ة وجاءت فئ   

نشراتها اإلخبارية استطاعت أن تبث عن طريق نصب كاميرات في أماكن تجمع المتظاهرين في الساحات وبعض األماكن 

على المرتبة الخامسة بنسبة ( خبر أو فلم مرتبط بحدثتكرار )وحصلت فئة . المهمة، سواء في بغداد أو المحافظات األخرى

ويوضح أن قناة دجلة الفضائية رّكزت على تكرار بعض األحداث حتى يتم تثبيت الحادثة في ذهن المشاهدين، ( %5.08)

من مرة  فالمعروف في علم النفس نحن ال ننسى األحداث التي تتكرر أمامنا لذلك عملت القناة على تكرار بعض األحداث أكثر

 .من خالل نشراتها اإلخبارية

 :المدة الزمنية لكل القضايا التي تم تناولها في نشرات أخبار. 5

 :يبين المدة الزمنية لكل قضية تم تناولها في نشرات أخبار قناة دجلة :((16جدول

 المرتبة % (ث/د)المدة الزمنية  المدة الزمنية لكل خبر ت

 األولى 30.86 79.09 القضايا األمنية 1

 الثانية 16.77 42.98 القضايا السياسية 2

 الثالثة 14.61 37.47 مطالب المحتجين 3

 الرابعة 10.70 27.43 خالفات المصالح الحزبية 4

 الخامسة 9.05 23.2 القضايا االقتصادية 5

 السادسة 6.67 17.09 شكل الحكومة التي طالب بها المحتجون 6

 السابعة 6.18 15.85 الوعود اإلصالحية 7

 الثامنة 5.16 13.21 تعديل القوانين 8

  100 256.32 المجموع 
   

حصلت فئة ( 2)لكل فئة من الفئات الرئيسة للجدول ( الثانية/الدقيقة)يتضح من الجدول أعاله والخاص باحتساب المدة الزمنية  

وأن حصول فئة القضايا األمنية على حيّز كبير من زمن القضايا   30.86%))على المرتبة األولى بنسبة ( القضايا األمنية)

األخرى ربما يعود إلى أن قناة دجلة حاولت أن تكون هي صاحبة األولوية في تغطية االحتجاجات الشعبية األخيرة، فأخذت 
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بالمرتبة ( القضايا السياسية)ءت فئة وجا. تطلق على نفسها اسم ــ مثال ـــ قناة الشعب واهتمت القناة في تغطيتها للقضايا األمنية

ويدل ذلك أن القناة اهتمت بالقضايا السياسية كتصريح المسؤولين أو استقالة رئيس الوزراء أو البحث %( 16.77)الثانية بنسبة 

ت فئة وحصل. عن بديل لرئيس وزراء، واختارت القناة كل ما يتناغم مع توّجهات الجمهور من أحداث سياسية مرافقة لالحتجاج

 .14.61%))وبنسبة ( ث/د37.47)على المرتبة الثالثة بزمن قدره ( مطالب المحتجين)

ويالحظ أن هناك دوافعا معيشية واقتصادية دفعت الناس ( 9.05%)بالمرتبة الرابعة بنسبة ( القضايا القتصادية)وجاءت فئة    

امنة عن طريق اللقاء مع المتظاهرين، أو عن طريق األسئلة للخروج واالحتجاج وحاولت القناة من تفسير الدوافع المعيشية الك

وحصلت فئة , %(10.70)على المرتبة الخامسة بنسبة ( خالفات المصالح الحزبية)واحتلت فئة . الموجهة للضيوف في النشرة

ويشير ذلك إلى  %(17.09)وبنسبة ( ث/د  (6.67 على المرتبة السادسة بزمن قدره( شكل الحكومة التي طالب بها المحتجون)

( الوعود اإلصالحية)وجاءت فئة . أن المحتجين كان مطالبهم هو حكومة بعيدة عن الصرعات الطائفية وتضمن حياة المواطنين

. ويوضح ذلك أن هناك الكثير من الوعود والتعهدات السياسية أثناء فترة االحتجاجات الشعبية%( 6.18)بالمرتبة السابعة بنسبة 

ويدل ذلك أن السلطة عملت من أجل تعديل بعض القوانين %( 5.16)على المرتبة األخيرة بنسبة ( يل القوانينتعد)واحتلت فئة 

 .في الدولة أثناء فترة االحتجاجات الشعبية

 :الستنتاجات 

 :تشير النتائج التي أسفرت عنها الدراسة التحليلية إلى مجموعة من االستنتاجات تم إجمالها بالنقاط اآلتية

في نتائج الدراسة أن قناة دجلة خصصت الكثير من الوقت لتغطية قضايا الحراك الشعبي في نشراتها اإلخبارية  اتضح .1

عن طريق تناولها جميع األحداث الحاصلة في االحتجاجات الشعبية، وكانت القناة تنقل ببث مباشر من ساحات 

 .جل كسب ود المتابعين وعطفهماالحتجاج، ووظفت هذا النقل المباشر في النشرات اإلخبارية من أ

اهتمت قناة دجلة بعناصر اإلثارة عن طريق المعالجة اإلخبارية أثناء بث النشرة اإلخبارية، عن طريق خلق مشاهد  .5

 .درامية في النشرة تساعد على زيادة اهتمام المتابعين للنشرة

لجة قضايا الحراك الشعبي، وأن التنوع في وجدنا أن القناة قد اهتمت بشكل كبير بأنواع المعالجة اإلخبارية في معا .3

استخدام أنواع المعالجة هنا جاء كي تعطي القناة صورة عن هذه االحتجاجات، لتكوين رأي عام حول القضايا 

 .المطروحة، سواء بالضد منها أم التعاطف معها
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مندوبين من كل محافظة عن طريق اتضح لنا من نتائج الدراسة أن قناة دجلة اهتمت باألخبار الوردة إليها عن طريق ال .4

 .تخصيص وقت لهم طوال النشرة اإلخبارية

تبين من نتائج الدراسة أن القناة طرحت جميع وجهات النظر المتعلقة باألحداث والقضايا الجارية، عن طريق ذكر  .1

بعض التسميات  جميع الحقائق المتعلقة باالحتجاجات الشعبية، وحاولت القناة خلق بيئة للمحتجين من خالل إطالق

 .على المحتجين وساحات االعتصام

إن التفسيرات واآلراء التي وردت في القناة لم تكن تنطوي على توّجه حيادي وموضوعي؛ فكل قناة كانت تعتمد على  .6

 .محلليها الخاصين بها، وهذه  يُعّد أمرا غير حيادي من الجانب اإلعالمي والمهني

اإلخبارية وهذا ما جعل تحيّز قناة دجلة يكون أكبر  لقناة بشكل متكرر في نشراتهااإلفراط في استخدام تغريدات مدير ا .7

 .من القناة األخرى
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ABSTRACT 

The reality of media education in secondary schools from the perspective of teachers in Qatar. 

The research significance focused on study the importance of the role of media education in 

building the concept and responsibilities of sustainable development among school students. The 

descriptive analytical approach was used to analyze and develop concepts and foundations in 

order to stand on the ground on the reality of media education and its impact on students in 

sustainable development. The study sample consisted of (100) teachers and teachers from 

secondary schools, which were divided by (50) teachers from secondary schools for boys and 

(50) female school teachers, who were selected in a simple random way. Using the questionnaire 

form to collect information for the specific sample. The results of the study showed that: 85% of 

the research sample agreed that media education helps students to form their personality. 39% of 

the sample agreed that media education is effective and has prominent activities in secondary 

schools. And 58% of the research sample agree that there is an activation of the means of 

technology in media education in secondary schools. And 32% of the sample believe that there 

are many media education activities in secondary schools 
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 الملخص

المتةردامة لةدى بةيل المةدار  تكُمن أهمية البحث فى مدى أهميةة درر الرربيةة االميميةة فةا بمةاو مومةؤو رمتةارلياي الرمميةة 

الثانؤيةة بمةةين ربمةةاي مةن لةةيا مدامةةا المةدار  الم ريةةة ر ةةد تةةم اصةر داو المةةممغ الؤحةةوا الرحاياةا  ب ةةر  تحايةة  راصةةرمباب 

ر د تكؤنةت . المواهيم راألصس من أج  الؤ ؤف الميدانا ماى را ع الرربية االميمية رتأثيرها ماى ال يل فا الرممية المتردامة

( 11)مداةم مةن المةدار  الثانؤيةة بمةين  ر( 11)مداةم رمدامةة مةن المةدار  الثانؤيةة  تةم تمتةيممم بدةدد ( 111)مة البحث من مي

مدامة من مدار  البماي  رتم الريارهم ب ريمة مشةؤايية بتةي ة متةر دمة نمةؤالس ااصةربانة للمةع المداؤمةاي ال احةة بالديمةة 

 .المحددة

 :رأظمري نرايغ البحث أن

 .من ميمة البحث تؤافق ماى أن الرربية ااميمية تتامد ال يل ماى تكؤين ش صيرمم%  51نتبة  - 1

 .من ميمة البحث تروق ماى أن الرربية االميمية فدالة رلما أنش ة بارزة فا المدار  الثانؤي%  93رنتبة  -2

 .يا فا الرربية االميمية بالمدار  الثانؤيةمن ميمة البحث تروق ماى أنه يؤجد تودي  لؤصاي  الركمؤلؤج%  15رنتبة  -9

 .من ميمة البحث ترى أن هماك الدديد من أنش ة الرربية االميمية بالمدار  الثانؤية%  92رنتبة  -4

 .من ميمة البحث تروق ماى أن هماك تشليع لا يل ماى المشاركة فا أنش ة الرربية االميمية%  93رنتبة  -1

 .البحث تؤافق ماى أن الرربية االميمية تتمم فا بماو ممظؤمة الميم لدى بيل المرحاة الثانؤية من ميمة%  13رنتبة  -6

مةن ميمةة البحةث تؤافةق ماةى أن الرربيةة االميميةة تتةمم فةا بةث ررإل الةؤاو راالنرمةاو لاةؤبن لةدى بةيل %  11رنتةبة  -7

 .المرحاة الثانؤية
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Research Summary  

The reality of media education in secondary schools from the perspective of teachers in Qatar. 

The research significance focused on study the importance of the role of media education in 

building the concept and responsibilities of sustainable development among school students. The 

descriptive analytical approach was used to analyze and develop concepts and foundations in 

order to stand on the ground on the reality of media education and its impact on students in 

sustainable development. The study sample consisted of (100) teachers and teachers from 

secondary schools, which were divided by (50) teachers from secondary schools for boys and 

(50) female school teachers, who were selected in a simple random way. Using the questionnaire 

form to collect information for the specific sample. 

The results of the study showed that: 85% of the research sample agreed that media education 

helps students to form their personality. 39% of the sample agreed that media education is 

effective and has prominent activities in secondary schools. And 58% of the research sample 

agree that there is an activation of the means of technology in media education in secondary 

schools. And 32% of the sample believe that there are many media education activities in 

secondary schools. And 39% of the sample agree that students are encouraged to participate in 

media education activities. 59% of the sample agree that higher education contributes to building 

the value system among high school students. And 55% of the sample agree that media education 

contributes to spreading the spirit of loyalty and belonging to the homeland among high school 

students. 
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Introduction: 

The media is an essential mechanism for bringing about change within Community as well as to 

connect the various interactions that It can be created among its members because the media is 

an important concept Different dimensions and being a stand-alone science has its origins And 

its unique terminology, like other fields Cognitive as he examines the study, analysis, 

description, and such Addressing various social and political phenomena Economic and 

environmental to other phenomena that It is governed by the enormous development mechanism 

in various fields. 

The media in the modern era also plays an important role. Moreover, influencing the lives of 

individuals and societies. Furthermore, the media is the objective expression of a mindset. The 

masses and their spirit and tendencies and trends in the same 

Time, as Outgrot put it, is imperative. There are three fundamental characteristics in the media, 

namely. Novelty, modernity, importance and magnitude, accuracy And objectivity (Ajwa, 2014), 

The media has been tightened his world domination, entertaining, nurturing and directing, 

appears every day with a new face, and every period and stage with a style innovative, with 

fantastic technology, beyond the limits and the place. which made education through its multiple 

means, its cautious, gradual development will lose its grip on satisfied it, and the media has the 

largest share in socializing, influencing and mentoring, and nurturing young and old, the media 

occupies a privileged position in our contemporary reality, based on the nature of its functions 

and their roles, through their impact on the individual and society, and the media in 

contemporary society plays a significant role in the upbringing of individuals, especially as its 

impact reaches sectors a broad spectrum of society. which is compounded the influence of the 

media overlapping its functions with the functions community institutions, especially institutions 

educational institutions, accordingly, are prepared from the most important institutions that 
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should realize the importance of the media is working to take advantage of its functions in its 

educational programs aimed at developing knowledge Students, and positively building their 

attitudes and convictions to contribute to the development of society. from this point of view, it 

became necessary to take care of educational institutions with societal aspects surrounding the 

student, and that includes the curriculum all kinds of activities that surround the student at home 

and school, community, and attention at the same time by measuring the influence of the media 

on his personality and his ability to understand the media message being exposed her consciously 

and critically, and this is what is translated through the concept of "media education." media 

education is described in the context of the world talking is like a human building process, 

helping to use of quality media, designed to shape the culture of interaction with those means, 

and the development of skills innovative and communicative, critical thinking, and reception, 

interpretation, analysis, and evaluation of informational texts, and teach all self-expression 

pictures using media technology (Baranov, 2012). 

Importance of research: 

The research significance focused on study the importance of the role of education Informative 

in building the concept and responsibilities of sustainable development among students Schools, 

and we can determine the importance in the following: 

Scientific importance:  

Lies in defining the roles and tasks of education Information in building generations and 

modifying their concepts towards a system's Values and belonging to the homeland. 

 Social significance:  

Building students able to understand variables from their social relations in the light of media 

education.  
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Educational importance:  

The lack of such an educational library and Arabic Types of educational research. 

Research objectives: 

1 - Knowing the reality of media education from the teachers' perspective in secondary schools 

in the State of Qatar. 

2- Defining the teachers' view of media education in secondary schools. 

3 - Defining media education's role in spreading the spirit of loyalty and loyalty to the homeland 

among high school students. 

4 - The role of media education in building the student's personality and values the perspective of 

teachers in secondary schools in the State of Qatar. 

Research problem: 

- The debate about the relationship between education and the media is not new. Studies and 

researches that have been covered have clarified the relationship that there are many aspects of 

the approach and paradox between them. The technological development imposed an important 

aspect integration between media and education and that the media has become a focus one of 

the axes of the educational process, and educational media has been included within the 

educational specializations spread in educational institutions (Hamdan, 2004). The technological 

revolution has made education media is more urgent, especially after the countries lost control 

full-on live T.V programming, and lost its ability to confront foreign media broadcasts and 

sweep foreign cultural. After the internet helped invade cultural threat and many national 

cultures, and interact with the young people. Youth and adults in dealing with cultural and 
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sectarian currents and political chaos (Hamdan, 2004) the external media sphere, and with 

competition and conflict between styles national culture and foreign cultures. 

 The influence appeared evident for newspapers, magazines, children's books, adventure films, 

and programs television and internet sites on deviant behavior and violent crime aggression, 

especially in children and adolescents, the influence on many concepts, values, customs, and 

cultural identity. Moreover, the educational institution became more qualified than other 

institutions to enable students to have a rational and aware media culture; in this way, the 

problem crystallizes in the following central question: 

- What is the reality of media education in secondary schools from a perspective of 

Teachers in Qatar? 

 Several sub-questions are divided from this central question, namely: 

1 - What is the school's role in encouraging students to conduct media education activities from 

the teachers' perspective in Qatar's secondary schools? 

2 - What is the function of media education in spreading the spirit of belonging and loyalty to the 

homeland among students from teachers' perspectives in secondary schools in the State of Qatar? 

3 - What are media education's role in building the student's personality and values from the 

teachers' perspective in secondary schools in Qatar? 

Theoretical and conceptual framework: 

 First Concepts and Terminology: 

 Media in Language:  

It is the notification or reporting, i.e., the receipt.  
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Idiomatically:  

Providing accurate news and information For people, and the facts that help them realize what is 

going on around them And forming correct opinions in all matters that concern them (Al-

Dulaimi, 2011).  

Educational media:  

Uses media to serve everything related to Educational (Omar et al., 2011). 

 Most societies today witness open or hidden Competition, Announced or hidden, between the 

educational and media systems, and this resulted Competition breeds dangerous contradictions in 

one's mind and ways of thinking.  

The educational system is based on the values of the system represented in the content 

disciplined study. On the values of Competition in achievement and achievement of self-learning 

and individualization of education. In contrast, the system is based Media to the mass 

communication who is interested in the new without contemplation In its content, and in various 

topics without focusing on specialization Specifically, and presenting entertaining entertainment 

programs that are easy to understand regardless of the thinness of the methods or the 

insignificance of the vocabulary, this appears the contradiction between the educational and 

media systems.  

This contradiction resulted in a collision of the existing relationship between educational and 

media institutions. In addition, the emergence of clear contrast between School cultures based on 

knowledge of an academic nature Pedagogical, and between the media culture promoted by the 

media Recreational in nature based on excitement and publicity. Despite the cultural difference 

provided by educational and media institutions, Despite the contradiction in their goals, 

objectives, means, and methods, it is not that there are areas of homogeneity and similarity 
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between the two educational institutions and informational. Both are a process of 

communication, and both contribute to nurturing a social person who spends a long period of his 

life watching media or educated within the classroom. Instead, the current generation's share of 

the influence of the mass media In forming his culture, defining his behavior patterns, and 

imparting concepts and values Habits and trends, has significantly increased with the 

advancement of communication technology And information, and space congestion with 

satellites that broadcast their programs All night and day. This requires overcoming the existing 

rupture between Educators, media professionals, and cooperation in employing the media in 

serving specific educational purposes, and employing education in activating messages 

Informational. The recent technical developments, the institution's position has shifted the 

pedagogical means of communication technology, and media institutions have become means 

Media and information technology are used in the core of the educational process. The teacher 

use of multimedia and international information network in preparing educational experiences 

and communicating them to students, education has become Distance, e-learning, virtual 

university, and websites Educational fields are essential on which the educational institution 

relies (essence, 2004). 

The role of media and educational institutions: 

 The media plays a significant role in the modern society in the upbringing of individuals, 

especially as its influence reaches broad sectors and broad segments of society, and this has been 

helped by the speed of its shortening of time and place, and its rapid response to scientific and 

technological developments, which leads to an increase in the cultural balance For human beings 

and facilitate the exchange of human experiences. The media have several advantages that other 

educational media do not have. They provide diverse cultural experiences, behavioral models, 

and ways of life for broad sectors of society. They also transfer to individuals experiences that 
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are not in the field of their direct environmental and social interactions, and the media are 

exposed to many political, economic, and social issues, which makes them have a significant 

influence on forming and directing public opinion and an essential means of continuous 

education (Al-Khatib, 2004 AD, 178).  

The media has a prominent and influential role in the process of social upbringing because of its 

characteristics that enhance its role, including its attractiveness that raises the interests of young 

people and fills a large part of their free time, mainly as it reflects the general culture of society, 

and the subcultures of different social groups, and informs people about topics, ideas and facts 

And news, information and knowledge in all aspects of life », in addition to that it attracts the 

audience to desirable behavioral patterns, and achieves pleasure for them through various means 

around the clock to satisfy their needs. With an organized educational process that keeps pace 

with this fantastic development, it will lead to confusion, randomness, and even loss in the 

educational process, if developed countries can control the international media. It is the creation 

of international news agencies, in addition to international radio, newspapers, and magazines 

spread on a global scale, the power of the World Wide Web (the Internet) and the use of 

satellites, shortening distances and shortening time, making the media a dangerous weapon in the 

hands of major powers, and posing a challenge to developing countries and countries. Poor 

women to escape the restrictions of media dependency (Khadour, 2003).  

The media owns several public means, the most important of which are: television, radio, the 

Internet, paper and electronic press, exhibitions, museums, theater, cinema, libraries, and others, 

and the development in these media has been amazing, making the world approach and overlap 

through a network of communications and optical spectrums, and overcoming barriers of time 

and space, The media has become one of the determinants of behavior, or one of the factors that 

strongly influence it.  
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The satellite channels, Other media have become an irresistible influence on children's behavior 

(Al-Owaini, 1983). Faced with this media role that influences thinking, values, behavior, and 

emotions, it has become necessary for educators and media professionals to join hands to 

promote the educational media process and develop its role in contemporary society.  

The function of education in contemporary society: 

Education, in its essence, is a human process linked to the existence of man on earth and 

continues with the continuity of life. The relationship between man and society and education is 

close. Since human societies differ in their culture, philosophies, and outlook on human nature 

and objectives, they also differed in the concept of education, its philosophy, its goals, and the 

role it plays in society. Education is one of the broadest fields that are not surrounded by 

research; it is not it is limited to a specific stage of the individual's life, but rather a continuous 

process as long as his life continues, and it is a process that means all the educational and 

cultural influences that the individual is exposed to in away. Systems are directed through 

specialized or non-specialized educational institutions, formally or informally, intended, or 

unintended, affecting socialization.  

Thus, in its general meaning, education becomes the development of the human personality in a 

direction that achieves the good of man, the good of his society, and the good of humanity 

(Hassan et al., 1987). During the upbringing, the human characteristic of his behavior shaped his 

behavior by some educational institutions and media such as the school, the family, the mosque, 

the peer group, the clubs, and the media. The trends and values that achieve him successfully 

interact with different life situations and deepen his understanding of his social roles.  

For this, coordination and cooperation between these educational media is the supreme goal that 

society seeks to integrate the education of young people. That cooperation becomes a start to 
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achieve the Arab and Islamic society's comprehensive development and achieve coexistence 

Positive with the international community (Metwally, 2004). 

The approach and paradox between the role of the media and the role of education in 

contemporary society: 

Education is an interdisciplinary science with close ties to other sciences, both human and 

natural. It is possible to distinguish between the role of the media and the role of education in 

contemporary society as follows: 

1- The media is distinguished by its rapid response to scientific and technological developments, 

and this matter is not available for education. Just as there are several other advantages that other 

educational media do not have in the media, as they provide various cultural experiences, 

behavioral models, and ways of life of large sectors of society, Besides, it conveys to individuals 

experiences that are not in the field of their direct environmental and social interactions. 

2- The media reflects the society's general culture, along with the subcultures of the different 

social groups, through the subjects, information, ideas, news, and attitudes of various aspects of 

life that its various means transmit to its broad audience. In contrast, the school culture is limited 

to the academic courses that derive their origins from the community's cultural heritage. The 

basic structure of the field of knowledge that students learn. 

3- The media provides its audience with vast opportunities for entertainment, recreation, and fun, 

and this is what education does not provide to its students. Education often suffers from rigid 

curricula that do not meet students' interests or satisfy their interests and needs, and teaching 

methods are often based on recitation, and exams are often terrifying and fearful. From its 

results. 
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4- The speed of the spread of the media and its effect in shaping the minds of the masses through 

direct and indirect means of persuasion, and through effective dialogue. the quality of the 

technique of sound and kinetic effects, the flexibility and diversity of the programs to satisfy all 

tastes, different cultural levels, and different age groups, and the transfer of live direct 

experiences from anywhere in Maamoura, This is not easy to implement on the educational 

media or assume responsibility for. 

5- Education affects the development of the human being, a balanced development integrated 

into the body, mentally, morally, emotionally, ideologically, socially, and culturally so that his 

personality grows to the maximum extent his capabilities allow. Education also helps students 

and students with concepts, trends, values, information, and skills that help them coexist with 

others and form social and stable relationships. With them is based on understanding, respect, 

and trust, and this is what the media can do as unintended educational means that they cannot 

follow or modify behavior. 

 The media provides a news service that aims to enlightenment, enlightenment, and persuasion to 

achieve adaptation and mutual understanding. Education is concerned with transmitting cultural 

and civilizational heritage after its purification to successive generations and developing their 

skills and mental abilities. The motivation in education and learning is clear, while the clarity 

disappears in the media's motivation. 

Education is distinguished from media in the direct reciprocal link between the learner and the 

teacher, while this relationship disappears in media institutions. 
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Media education: 

Media education is the process of employing communication optimally to achieve the 

educational goals set out in the educational policy and the media policy of the state. Therefore, 

its influence is not limited to students in the school, but rather it affects fathers, mothers, 

brothers, and sisters within the family, and affects all members of society (Shehata 2003) 

The educational media is required to follow the behavior of students inside the school and in the 

community, and to assure them of the necessity to preserve the school in its building and 

meaning, and to preserve the behavior of the student of knowledge by displaying decent morals, 

respect for the teacher, love for parents, an urgent desire for knowledge, love for his colleagues, 

loyalty to his country, and preservation Order, cleanliness, distance from everything that is 

disgraceful, cooperation in goodness, connection with family and society, preservation of the 

environment, and the characteristics of the honorable and genuine Arab Muslim. The educational 

media is required to be a helper for parents in bringing information closer to the minds of 

students, encouraging them to acquire knowledge and knowledge, inculcate noble Islamic values, 

live with the conditions of society, and confirm the actual concepts of education, work, and 

belonging to the homeland. 

 Objectives of educational media: 

Educational media seeks to achieve the following goals (El-Sawy and Sharaf, 1998): 

1- Participating in inculcating and disseminating the Islamic faith, providing the recipients with 

Islamic values and teachings and ideals, developing constructive behavioral trends, and 

advancing the recipients' educational, intellectual, cultural, and emotional levels. 

2- Preserving and disseminating the Islamic educational heritage and introducing it to its people 

and their educational and scientific efforts. 
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3- Developing intellectual trends that enhance social cohesion and achieve the formation of 

conscience that guides the individual's behavior in life and strengthens social control among 

student groups. 

4- Participation in spreading educational awareness at the level of the various educational 

sectors, at the level of society in general, and the family in particular. 

5- Emphasizing that the new generation is the real wealth of society and that caring for, caring 

for, and educating them is a general responsibility in which everyone must participate. 

6- Coordination between educational institutions and media institutions to pursue integration in 

goals, programs, and activities. 

7 - Objective coverage of the various aspects of the educational process and the documentation 

of its activities. 

8- Adopting education, educators, and students' issues and problems and addressing them in the 

media. 

9- Highlighting the school's role as the primary means of education in society and emphasizing 

the need to support and fulfill its mission. 

10- Creating media channels for continuing education, distance education, and education for 

special needs people. 

11- Strengthening the link between officials, workers, and those interested in education affairs in 

the Kingdom, and developing awareness of the teacher's message and his place in society. 

12- Introducing recent developments in educational thought, educational and informational 

technologies, and encouraging research in the field of educational media. 
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Foundations of educational media: 

Educational media is based on several foundations and starting points, the most important of 

which is the following (El-Sawy and Sharaf 1998) 

1- Commitment to Islam and its complete perceptions of the universe, man and life, preserving 

the ummah's belief, and believing that the Muhammadiyah message is the best approach to a 

virtuous life that achieves happiness for human beings, and the media avoids everything that 

contradicts the Islamic law. 

2- The close connection with the Islamic nation's heritage, history, and civilization and benefit 

from our great ancestors' biographies and our historical monuments. 

3- Deepening the sentiment of loyalty to the homeland by introducing its message, its 

characteristics and gains, and educating the citizen about his role in the nation's renaissance and 

progress, and preserving its wealth and achievements. 

4- Focusing on the pillars of the educational process in the media message (school - curriculum - 

teacher-student and guardian) and contributing to the definition of their roles in the educational 

process, duties and rights,  problems, and address them in the media. 

5- Emphasizing that classical Arabic is the receptacle of Islam and its culture's repository, it 

should be adhered to as a language for media education. 

6- Adherence to objectivity in presenting facts, avoiding exaggerations, and appreciating the 

word's honor and the necessity to protect it from absurdity. 

7- Conscious interaction with global civilizational developments in science, culture, and 

literature, participating in them and directing them in a way that benefits society in particular, 

and humanity in general with good and progress. 
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Educational media: 

 The media includes several mass media, the most important: the Internet, television, radio and 

the press, exhibitions, museums, seminars, theater, libraries, social activities, lectures, and 

seminars. Below, the participant discusses the role of some of them in media education. 

School media education: 

 School media education achieves several educational goals, represented in several discussion 

matters, including increasing school educational work effectiveness, confronting civilizational 

challenges, and improving school student life. 

 Here is a summary of those goals. School media education plays a significant role in developing 

and increasing the effectiveness of school educational work through the following practices 

(United Arab Emirates University, 1996): 

(A) Contribute to providing the link between school and life. 

(B) Contribution to social cohesion. 

(C) Helping students to understand different worldviews and visions. 

 (D) Promote students' concepts of shura. 

 (E) To address students' complex problems such as poverty, drugs, homelessness, hunger, 

gangs, and unemployment. 

 (F) Helping schools achieve a correct understanding among students of the concepts of social 

justice and social solidarity. 

 (G) To accustom students to take responsibility and to consolidate the roots of cooperation 

. (H) Helping students to understand the implications of vocational education. 
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 Facing civilization challenges: 

 The emergence and spread of globalization have been accompanied by many global challenges 

in the cultural, social, political, and economic fields. The most prominent of which are cultural 

penetration and the spread of the culture of globalization, and this requires school media 

education to help students face many of these civilizational and cultural challenges, the most 

prominent of which are (Mitwalli, El Helwa, Delor, et al. 1996).  

A. Promote Islamic religious identity. 

B. Facing value change 

C. Meeting the challenge of cultural communication 

D. Confronting tensions between local and global 

E. Confronting the tension between tradition and modernity 

F. Confronting the tension between the spiritual and the material. 

G. Confronting the tension between the macro and the private 

H. Confronting the tension between the long term and the short term 

School media education deals with a large number of fields and areas related to the students' 

school life and life, the most important of which is 

A. Helping the school create a real learning environment, in which understanding, frankness, 

and dialogue are the most prominent mechanisms and methodologies. 

B. Enhancing the virtual school's prestige in being an institution for imparting students to 

values. 

C. Helping students in their schools reconfigure negative perceptions about things and 

people to be optimistic after the confusion becomes more transparent and the ambiguity 
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is removed, and media education can make what is unsafe at the school level for one or 

more students. 

D. Media education helps schools and students to transcend narrow boundaries and to go 

beyond them to broader, more comprehensive and comprehensive limits. 

E. Media education enables schools to self-assess and re-develop oneself in a new form and 

content suited to contemporary circumstances and requirements 

F. Helping students to have continuous success that does not stop at a specific limit. 

G. Media education enables students to embark on bold adventures in educational work, so 

traditional obstacles (teacher, writers, the prevailing school system, means, and school 

administration) do not become a reason for their lack of access to information and 

creativity achievement. 

H. Media education helps form student leaders and makes the school itself a leadership 

school for other schools under its activities, achievements, and initiatives. 

I. School media education provides a scientific and cultural cover suitable for many schools 

and its students' plans and programs. 

J. School media education enables its students to develop and reform the local environment 

and create a rapprochement between its residents and cohesion among its members. 

Hence, the school benefits from this transformation in pushing the wheel of school 

development to the maximum possible speed. 

K. School media education helps its students to share with their peers in similar schools' 

perceptions and visions about schoolwork, both at the district and national levels. 
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Fields of school media education: 

 There are many fields from which school media education starts, the most important of 

which are the following (Al-Ali, 2002) 

 

 

School games: 

Synthetic, representational, or kinetic school games can be a good source of educational 

information in public education schools with correct concepts about games, their methods of 

performance, the objectives behind them, an understanding of the values and ideals 

associated with them, and the promotion of the principle of fair competition, a good 

appreciation of the performance of others or others, and the importance Preparation and pre-

mobilization, discipline, perseverance, patience, and endurance.  

In addition to this, school games develop students' linguistic structures and accurate 

expressions and enable them to be creative in necessary skills, skills of quick and intuitive 

attention and attention distribution, social and communicative skills, enhancing concepts of 

public health, physical health, and physical care, avoiding injuries and diseases, and enabling 

the student to social maturity and balance Emotional education and getting rid of the 

problems of selfishness, authoritarianism, narrow-mindedness, and isolation from the group, 

and school media education achieves many educational and cultural goals through playing, 

such as knowing the nature of games, their inventors, factories, quality level, risks, damages, 

advantages and disadvantages (Al-Ali, 2002). 
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School arts: 

 School arts cover a large area of student activities such as drawing, decoration, sculpture, 

handicrafts, performing and theatrical arts, chants, songs and educational songs, student 

museums, student production exhibitions, school parties, festivals, and others.  

All of these arts can achieve the goals of school media education intensively and quickly, and 

the impact of learning these arts in school remains in the same student for long periods and is 

a cause for many feats in his whole life.  

There are many types of paintings, artistic works, performances, plays, exhibitions, 

historical, military, architectural, scientific, natural and artistic museums, hobby fairs, 

religious and national event exhibitions, book fairs, and educational exhibitions that students 

can benefit from (Habib, 2003). 

School Radio and Press: 

 Both the radio and the school press constitute a central focus in which thousands of media 

messages are gathered that achieve fundamental educational goals. The school radio and 

press's success depends on the excellent choice of the media material, the method of its 

presentation, and its suitability for the situation. Also, the modernity of the media material 

and its presenter or preparer's skills play a vital role in making it acceptable to others. School 

radio and school press enable them to keep pace with the event and give students 

opportunities to participate in talking about it, presenting their opinions about it, criticizing it, 

evaluating it, and linking it to various aspects of life. School radio and school journalism 

enable students in schools to acquire leadership skills, public speaking and delivery skills, 

journalistic editing skills, investigative preparation skills, methods and sources of 
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information data, and the characteristics of producing them in a format that achieves their 

intended goals (Charles and Glaser, 1997). 

  Advantages of school media education: 

 School media education brings many advantages for students, the most prominent of which 

can be identified as follows (Hareb, 2003): 

1. To accustom students to coexist with the social, cultural, economic, political, and 

technological change dictated by rapid developments in ideas, values, visions, techniques, 

tools, and means. 

2. Preparing students for coexistence with others, understanding with others, and recognizing 

and understanding local, regional, and international issues. 

3. Help students explain and understand things, participate in problem-solving, and possess 

analytical skills and abilities. 

4. Providing students with several gains within the framework of public mobilization to 

confront an emergency or ongoing event, and the ability to confront instead of fear, surrender 

isolation, or rejection for mere rejection or sufficiency by merely justifying issues and 

matters or dropping charges on others or attributing the issue or case for one specific reason. 

Without others. 

5. Helping students realize their positions with others, whether these others are at home or 

abroad, so school media education will thus be an essential means for correcting concepts 

that contain the factors of division, difference, blameworthy differentiation, impressionistic 

images, and counter images. 
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6. Helping students to understand their rights and duties, the rights of others and their duties, 

in addition to understanding many common concepts such as the concept of shura versus 

democracy, the concept of human rights, the concept of women's rights, the concept of 

freedom, the concept of minorities, the concept of privacy, and others. 

7. Helping students to understand the meanings of globalization, what it is, ways to interact 

with it, its dangers, methods of purifying and properly employing it for the service of the 

individual and the group, the relationship of globalization with culture, the nature of major 

cultural projects such as the Middle Eastern concept, the concept of international 

transcontinental companies, the concept of political pluralism, the concept of the GATT, and 

the concept of Privatization, the concept of interfaith dialogue, civilization dialogue, the 

concept of Westernization, the concept of value change, and the concept of technology 

localization. 

8. Helping students get rid of many psychological, cultural, and social problems and re-

understand things correctly with a modern tendency. Instead, school media education can 

help solve significant problems such as cultural illiteracy, technological illiteracy, political 

illiteracy, and the like. 

9. Accustom students to love the school library and the book, and the desire to read, as it is a 

means of awareness, education, and treatment. 

Helping students understand the societal and global culture and relate study materials to real 

events and facts. 

10. Preparing media programs for children and youth of general education age that express 

their needs, satisfy their demands, upgrade their tastes, correct their ideas, and organize their 

lives. 
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11. Helping male and female teachers, parents, and those who fall under their judgment to 

acquire the educational culture that guides their work and makes them able to know the 

attitudes of their sons and daughters and students in everything that would care for and 

educate young people. 

12. Promoting the correct cultural selection of entertainment and cultural media programs 

while providing students with critical analysis and problem-solving skills. 

13. Developing students' reading, writing, analytical, cognitive, and critical skills, and 

assisting in their proper social upbringing. 

14. Immunization of students from cultural and civilizational influences harmful to values, 

beliefs, and local culture. 

15. Training male and female students on the mechanisms of searching for information and 

ways to classify, organize, and analyze it, come up with results, and make judgments about 

these results. 

16. Training students in scientific thinking by enhancing the concepts of listening and 

objectivity, distributing roles, suspense, methods of competition and dialogue, asking 

exciting questions, giving students sufficient opportunity to express themselves and private 

opinions, and on ways to formulate precise phrases and expressions that directly indicate the 

topic. 

17. Students participate in planning various media activities and programs, either 

individually or collectively. 

18. Providing various learning resources, paper, and electronic, helps students understand, 

comprehend, mastery, and creativity. 
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Barriers to School Media Education: 

 Despite the recognition of all those in charge of the education of the importance of school media 

education, reality brings us to some problems that prevent the effectiveness of this education, and 

among the most prominent of these obstacles are the following: 

1. Real lack of belief in the value and importance of school activities and parents' negative 

perception towards them. 

2. The inability of teachers to systematically organize school activities that leads to achieving its 

goals. 

3. The lack of time required in the school curriculum to practice the activity. 

4. The examination system, and attention to them, which contributes to a large share in reducing 

school activity, and putting them in practice on the margin of importance, sometimes outside the 

margin limits. 

5. The lack of a qualified teacher who can employ and invest in media technology for 

educational purposes. 

6. The extreme contrast between the school culture and the culture promoted by the media. 

7. In light of the progress of the means of communication and the crowding of space with 

satellites that transmit television programs to schools of the hour. it has become difficult to 

coordinate efforts between educators and media professionals to broadcast carefully planned 

programs to develop the capabilities of the Arab Muslim child within the framework of the 

constants of the Arab Islamic identity. 
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 Previous studies:  

The study of William Nasson and Borden (1991) aimed at comparing two groups of students, 

one of whom received vocational guidance and the second did not receive any vocational 

guidance, and when comparing the two groups after the end of the school stage. It was found that 

the first group obtained good grades on the compatibility scale, and their grades grew 

Achievement is better than the achievement scores of the second group, and many other studies 

have been conducted on this topic. 

 all of which have reached an emphasis on the importance of the role that school, educational or 

professional media plays in helping students or trainees to make the appropriate decision 

regarding academic or The professional, through which he expresses the realization of the 

professional project in the future in Presenter, 1991  

 The study of Abdul Manan (1996). The subject matter was the realistic practices of guidance 

and counseling that high school students in some schools in the Kingdom of Saudi Arabia 

perceive. Educational and pedagogical. 

Employment of theory in research: 

 Freedom theory (liberal theory) 

This theory goes back mainly to the European Renaissance, specifically the eighteenth and 

nineteenth centuries, as several European thinkers crystallized many principles that challenged 

the authoritarian ideas that prevailed until the beginning of the European Renaissance. The most 

prominent of them was the English thinker John Merton, who wrote in 1664: "The freedom to 

publish in any medium and by any person, regardless of their ideological orientation, is a natural 

right of all human beings, and we cannot reduce the freedom to publish in any way and under 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 4, July 2021 

 

 
 111 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

any excuse. As for John Locke, he defined freedom as "the right to do whatever it allows Tags 

laws».  

Locke had submitted to the English Parliament in 1665 a statement attacking the restriction of 

freedom of the press, and the parliament was forced at that time to repeal its law imposing 

preventive censorship on newspapers.  

The first victory of liberal theory over authoritarian theory was achieved only during the 

eighteenth century when the British Parliament issued a decision affirming any prior censorship 

of publication. It also allowed individuals to publish newspapers without obtaining a license 

from the authority. 

 This cooperation came as a result of the English thinker Blackstone's ideas, who emphasized 

that freedom of the press is necessary for the existence of a free state, and that requires the 

absence of prior censorship on publication. 

 However, a journalist can be punished after publication if this publication includes a crime, and 

every person is free to publish whatever he wants. The public, and blocking this is destructive of 

the freedom of the press. 

 Systematic procedures: 

 The descriptive and analytical approach was used to analyze and derive the concepts and 

foundations that make up the theoretical framework for this topic, meaning that this approach 

provides detailed data on the actual reality of the phenomenon or the topic of research in order to 

examine the reality of media education and its impact on students in sustainable development. 
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Research community: 

  Secondary schools in Qatar  

The sample: 

  The study sample consisted of (100) teachers from secondary schools, who were divided into 

(50) teachers from secondary schools for boys, and (50) teachers from girls ’schools, and they 

were chosen in a simple random way. 

  Data collection methods: 

  The questionnaire form was used to collect information on the specific sample. 

  The limits of the study: 

  Temporal boundaries: 2018/2019 

  Spatial boundaries: secondary school teachers in the State of Qatar. 

  Thematic Limits: Media Education. 

  Data analysis: The questionnaire form was applied to a sample of male and female teachers in 

secondary schools in the State of Qatar. 

 

Strongly Agree 
39% 

agree 
46% 

neutral 
10% 

opposed 
5% 

MEDIA EDUCATION HELPS STUDENTS MAKE UP 
THEIR PERSONALITY 
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The questionnaire analysis on the research sample of high school teachers showed that media 

education helps students form their personality by 39% with a strongly agreed response, 46% 

with an agreement response, 10% neutral, and 5% opposing. 

 

 

The questionnaire analysis on the research sample of high school teachers showed that media 

education within the school is significant and has prominent activities, with 10% strongly agree, 

29% agree, 32% are against, 22% are neutral, and 7% strongly oppose. 

 

 

Strongly Agree 
10% 

agree 
29% 

opposed 
32% 

neutral 
22% 

Strongly opposes 
7% 

MEDIA EDUCATION WITHIN THE SCHOOL IS 
EFFECTIVE AND FOR HER 

NOTABLE ACTIVITIES 
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The questionnaire analysis on the research sample of secondary school teachers showed that the 

school supports media education activities for students by 44% agree, 29% strongly agree, 20% 

are neutral, 5% oppose, and 2% strongly oppose. 

 

 

Strongly Agree 
44% 

OK 
29% 

opposed 
20% 

neutral 
5% 

Strongly opposes 
2% 

THE SCHOOL ADMINISTRATION SUPPORTS 
MEDIA EDUCATION ACTIVITIES 

FOR STUDENTS 

Strongly Agree 
46% 

agree 
12% 

opposed 
22% 

neutral 
17% 

Strongly opposes 
3% 

THERE IS AN ACTIVATION OF THE MEANS OF 
TECHNOLOGY IN EDUCATION 

INFORMATIONAL SCHOOL 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 4, July 2021 

 

 
 111 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

The analysis of the questionnaire on the research sample of secondary school teachers showed 

that there is an activation of technology in media education in the school, with a percentage of 

46% who strongly agree, 12% agree, 22% oppose, 17% are neutral, and 3% strongly oppose. 

 

 

The questionnaire analysis on the research sample of secondary school teachers showed that 

media education contributes to building the students' values system, with 39% strongly agree, 

20% strongly agree, 22% are neutral, 12% oppose, and 7% strongly oppose. 

 

 

Strongly Agree 
39% 

agree 
20% 

opposed 
22% 

neutral 
12% 

Strongly opposes 
7% 

MEDIA EDUCATION CONTRIBUTES TO 
BUILDING THE STUDENTS' VALUES SYSTEM 
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The questionnaire analysis on the research sample of secondary school teachers showed that 

students are encouraged to participate in media education activities, with a rate of 16% who 

strongly agree, 23% agree, 24% are neutral, 29% oppose, and 8% strongly oppose. 

 

 

 

Strongly Agree 
16% 

agree 
23% 

opposed 
24% 

neutral 
29% 

Strongly opposes 
8% 

STUDENTS ARE ENCOURAGED TO PARTICIPATE IN 
MEDIA EDUCATION ACTIVITIES 

Strongly Agree 
37% 

agree 
21% 

neutral 
21% 

opposed 
21% 

MEDIA EDUCATION ACTIVITIES CONTRIBUTE TO 
SPREADING THE SPIRIT OF PATRIOTISM AND 

BELONGING AMONG STUDENTS 
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The questionnaire analysis on the research sample of secondary school teachers showed that 

media education activities contribute to spreading the spirit of patriotism and belonging among 

students, with 35% strongly agree, 20% agree, 20% are neutral, and 25% oppose. 

Interpretation of the results: 

 - 85% of the research sample agree that media education helps students form their personalities. 

 - 39% of the research sample agree that media education is significant and has prominent 

secondary school activities. 

 - 58% of the research sample agree that there is an activation of technology in media education 

in secondary schools. 

 - 32% of the research sample believes that there are many media education activities in 

secondary schools. 

 - 39% of the research sample agree that students are encouraged to participate in media 

education activities. 

- 59% of the research sample agree that media education contributes to building high school 

students' value system. - 55% of the research sample agrees that media education contributes to 

spreading the spirit of loyalty and belonging to the homeland among high school students. 

Conclusion: 

 The current research confirms that information and education are the two wings of society that 

fly them in the space of science and knowledge and the open skies. To bring us to the so-called 

"media education", where the matter is limited to an awareness of the contents of the various 

types of media and enhance the capabilities of school students to understand and analyze what 

modern technological communications and multimedia offer in the information society. 
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Recommendations: 

 To improve school educational media, the participant suggests some recommendations that 

achieve increasing the activation of the school's role in educational media, including: 

1. Inviting educational institutions to optimal employment of media institutions' capabilities and 

mass communication means in the educational process's service. 

2. Inviting media professionals and educators to coordinate between the education sector and the 

media sector in planning the educational content that can be presented to students. 

3. Inviting media institutions to periodically evaluate media materials targeting students in light 

of media, educational, and psychological standards. 

4. Inviting teachers to provide students with behavioral patterns that focus on developing critical 

thinking and social values that enable them to adapt to changing life patterns and equip them 

with the skills that enable them to gain an objective, scrutinizing view of things and situations. 
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