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Abstract: 

In this research, we will learn about the role of the Palestinian media in shaping public 

opinion: an applied study on political programs on Palestinian television in the period from 

2016-2022, and how Palestinian television played an important role in shaping international 

public opinion on the Palestinian issue. This study aims to reveal the role of political 

programs in changing reality and creating political awareness among the Palestinian society 

during the period in which Palestinian television witnessed a renaissance and 

transformation in the field of media, which is the period between 2016 and 2022. Hence, the 

research problem was determined by answering Its main question represented in the 

following: How does the Palestinian society view the role of political programs on Palestinian 

television in forming their political awareness through political programs? Research 

questions: Did the citizen feel the transformation and development in the Palestinian TV 

during the period between 2016 and 2022? What is the degree of interest of the Palestinian 

community in the political programmes? What are the ways for students of the Palestinian 

society to benefit from the political issues presented by the Palestinian TV? What is the role 

of the political program presented by the Palestinian TV in encouraging the Palestinian 

society to participate politically? What is the degree of confidence of the Palestinian society 

in the topics presented by the Palestinian TV? By evaluating the political product of the 

Palestinian television programs in the period between 2016 to 2022, by analyzing the 

political discourse to reveal the impact of media policy on the contents, the quality of the 

media discourse and the style of presentation, and the extent of the impact of political 

programs on the audience. The importance of research: Television dealt with its history and 

Its advantages, dialogue programs, their forms and patterns, in addition to presenting the 

media strategy for television After presenting and analyzing the data, classifying and 

interpreting it, the research methodology: using the descriptive approach that aims to 

depict, analyze and evaluate the characteristics of a specific situation that is characterized 
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by specificity.The researcher designed a questionnaire A questionnaire to measure the role 

of political programs in shaping public opinion and targeted the political elite in the 

Palestinian society.The researcher also used the field practice survey method to The 

Department of Political Programs for Palestinian Television to find out the policy it pursues 

in producing programs. Keywords: only five words within the research specialization: soft 

power, political media, Palestinian society, political culture, public opinion.       

Key words: The Palestinian Media, Political Media. 
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ي 
 
ي ف

   :الدولي  تشكيل الرأي العام دور اإلعالم الفلسطين 

ي   
ي التلفزيون الفلسطين 

 
امج السياسية ف ة من  دراسة تطبيقية عىل البر ي الفبر

 
    6166 -6106ف

 

   أحمد وليم مرايطة

 فلسطي    ،د 

 

 

 الملخص

إمج  ي تشكيل إلرأي إلعام: درإسة تطبيقية عىل إلبر
ي ف 
ي هذإ إلبحث سنتعرف عىل دور إؤلعةلم إلفلسطين 

ي ف 
إلسياسية ف 

ة من  ي إلفبر
ي ف 
ي تشكيل إلرأي إلعام  6166 -6102إلتلفزيون إلفلسطين 

ي دورإ هامة ف 
و كيف لعب إلتلفزيون إلفلسطين 

 إلدولي حول إلقضية إلفلسطينية

 :مشكلة البحث

ي تغيب  إلوإقع وتكوين وعي سياسي لدى إلم
إمج إلسياسية ف  ي إلكشف عن دور إلبر

جتمع تمثلت مشكلة هذه إلدرإسة ف 

ة إلوإقعة بي   عام 
ي مجال إإلعةلم و هي إلفبر

ي نهضة و تحول ف 
ي شهد فيها إلتلفزيون إلفلسطين 

ة إلنر ي إلفبر
ي ف 
إلفلسطين 

: كيف اجاب، من هنا فإن إلمشكلة إلبحثية تحددت باؤل  6166و لغاية عام  6102 ي إلتالي
ة عن سؤإلها إلرئيسي وإلمتمثل ف 

ي ؤل دور إل
ي تكوين إلوعي إلسياسي لديهم من خالل ينظر إلمجتمع إلفلسطين 

ي ف 
ي إلتلفزيون إلفلسطين 

إمج إلسياسية ف  بر

إمج إلسياسية  .إلبر

، إلمجتإؤل : الكلمات المفتاحية ، إلثقافة إلسياسيةعةلم إلسياسي ي
 .، إلرأي إلعاممع إلفلسطين 
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 دبيات السابقةخطة البحث و منهجيته و األ  :األول الفصل

 
ا
 :مقدمة الدراسة أول

ي إلوإقعة تحت سيطرتها وكذلك يمثل مثل إؤل ي
عةلم بشكل عام و إلتلفاز بشكل خاص نفوذ للدولة وإألرإض 

 للقوة وإلسيطرة و سيادة أرإضيها و عدإلة قضيتها فشكل بذلك أعمدة بناء إلدولة و أوصل روإبطها للعالم. 
ً
 اجيشها، ورمزإ

ي 
ي  لقد حقق إلتلفزيون إلفلسطين 

ي إلدفاع عن إلقضية ف 
 من إلنضال ف 

ً
ي أشكاال

إلوإقع، وقبله إلصحف إلفلسطين 

صورة فلسطينية مستقلة تبث من أرإضيها فأصبحت إلشاشة  0991إلفلسطينية، فلم يكن قبل نشوء إلدولة إلفتية عام 

 
ً
  أي إلصورة إلمصدر إلجديد بعد نشوء إلدولة إلفتية مصدرإ

ً
 .له للسيادة و رمزإ

ي فيها إلتلفزيون إألول و إلرسمي للدولة إلفتية و إلذي شكل مصدر واجاهة وإل يمكن 
ي بن 

إلتنكر للحظوة إلنر

ي فأسس بذلك نظام إاجتماعية وثقافية لل
عةلمي هدفه إلحفاظ عىل إلنسيج إإلاجتماعي للدولة و ؤمجتمع إلفلسطين 

 إلمجتمع و رإكزة أساسية للقضية إلفلسطينية. 

ي سلطة
« إلموإطنة»، وعززت قيم «إلرأي إلعام»محل  «إلمشاهدين»وإقعية و اجعلت  شكل إلتلفاز إلفلسطين 

ي إلدولة إلفتية فهو صوت إلمجتمع للعالم
 .هكذإ أصبح إلتفاز إلرهان إألول ف 

 
ً
  و إلحكم ليس شعارإ

ً
و إلذي شكل مرحلة اجديدة من  6102حدإث و إلوإقع إلذي بدأ من عام نما تتبع إأل ؤو  و كةلما

ي و خاصة إلتلفاز مرحلة نهضة عىل عاص للقضية إلفلسطينية بدخول إؤل إلم إإلعةلم إلرسمي 
عةلم إلرسمي إلفلسطين 

ي بلغت  إلصعدين إلدولي و إلمحىلي تمثلت
إتفاقية  14إتفاقية دولية و عربية و   61كبر من أ باإلتفاقيات إلدولية إلنر

ي إإلتحادإت إلدولية و ؤل  إضف ،محلية
 إلعالمية و إلعربية حيث إنضم إلتلفزيون إلفلسطي   ذلك دخول إلتفاز إلفلسطين 

ي و دولي و محىلي و حصد عىل إلجوإئز إلعالمية و إلعربية فكان دخوله للمحافل إلدولية قوة دإفعة  06ؤل  إتحاد عربر

 .للقضية إلفلسطينية و صوتها

مات إلذي كان كار إلمعلو فمن اجانب آخر، يمكن إلقول ؤن إلهيئة إلعامة لةلذإعة و إلتلفزيون أنهت مسألة إحت

 لمسألة إلت ،إلعربيةأو  اجنبيةمرتبط بالوكاإلت إأل 
ً
ي كانت تحت  ا حكم ف  إؤلعةلم وفرض إلقيود عليهووضعت حدإ

مرة ؤإلنر

 إألمر إلذى اجعل إلرأي إلعام عىل ؤطةلع ومتابعة لما يجرى عىل أرض إلوإقع.  ،إلرقيب إلعسكري لكيان إإلحتةلل

وقد أثبتت إلكثب  من إألحدإث هذإ إألمر، ومن ذلك: إإلنقسام وما ترتب عليه من إعتقاإلت سياسية وتدإعيات 

ي 
 عن إلتطورإت إلنر

ً
، وكذلك إلحرب عىل غزة، فضال ي

طرأت عىل قضايا إإلستيطان مختلفة ف  إلمجتمع إلفلسطين 

ت إلمعلومات بشكل كثييوإألس  ها من إلقضايا، حيث إنتشر إمج إلسياسية و إأل ف ، وغب  خبار إلذي يقوم من خةلل إلبر

ي مدرب عىل 
ي مع إألحدإث ذروته،  ،عىل مستوياتأعىل منهجتها طاقم فلسطين  وخاصة وبلغ حجم إلتفاعل إلجماهب 

 .وضاع إلةلاجئي   أو  إلقدس خبار أام بمسى و إإلهتخبار إأل أف  إلحرب عىل غزة و تغطية 

ي إلحديثخةلل ثوره إؤل  بل اجاء من ةلم يكن ذلك وليد إللحظ
حمد عساف أإلذي قادها  ةعةلم إلرسمي إلفلسطين 

ي وقت كانت ف
ي إلذي فرض عىل إلشعب  ةإلفلسطيني ةيه إلقضيف 

ق خطب  بسبب توسع إإلنقسام إلفلسطين 
عىل مفبر

ي بسبب إلتدخةلت إلخاراجي
 أ، وصاحبه ةإلفلسطين 

ً
ي عملي يضا

إلرؤيا تيطان وإإلحتةلل فكانت إإلس ةتوسع ممنهج ف 

ي  ةإلجديد ةعةلميإؤل 
ي وضعها عساف تتمثل ف 

 ةو إلخاراجي ةإلدإخلي ةإلفلسطيني ةللقضي ةإلمعادي ةيقاف إلدعايؤإلنر
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إمج إلسياسي)إلحق إل ةإلواجودي ةبدإلها بالحقيقوإ ( فتنوعت إلبر ي
ي ركزت عىل إلقضايا إأل  ةفلسطين 

ي إلعمق  ةساسيإلنر
ف 

ي وإهتممت باأل 
ي إلواجو إلقدس وإلشهدسى وإلةلاجئي   و إلفلسطين 

ي ف 
إمج  دإء وحق إلشعب إلفلسطين  فبلغ عدد إلبر

ي 
ي إلتلفزيون إلفلسطين 

ي  02إلسياسية ف 
إمج ف  ي قام بها إلباحث لملف إلبر

برنامج و ذلك حسب إلدرإسة إإلستكشافية إلنر

ي 
ي  ةبار إلرئيسيخإأل  ةنطاق قوتها من خةلل تشكيل دإئر  ةذلك وسعت إلهيئؤل  ة،  باإلضافإلتلفزيون إلفلسطين 

وإلنر

ي قو 
ي إلمحافل إلدولي ةعةلميؤ ةتمثلت ف 

.  ةوكسب ثق ةشاركت ف   إلمجتمع إلدولي

ي إلرسمي كجزء ن إؤل ؤ
ي إنتابت أعةلم إلفلسطين 

ي تربر عىل إلمصطلحات إلثورية إلنر
صيل من إلمجتمع إلفلسطين 

ي إلمتةلحقة إبتدإء من
إت إلتاريخ  ي خةلل إلعقود و إلفبر

  إلمجتمع إلفلسطين 
ً
ي مرورإ

ي و  إلعهد إلعثماب 
يطاب  باإلنتدإب إلبر

ي و إنتهاء باإلحتةلل إؤلسإئيىلي  ي  ،إلوإضي إلعربر
  0991تية بدإية عام مرحلة إلدولة إلفؤل  فمع إنتقال إلمجتمع إلفلسطين 

ي إكان إل بد لبل 
ي تغب  ف 

طاب إلثوري دإخل خطابه ليتشكل خ رثلمصطلحات إلعامة مع إإلحتفاظ باؤلعةلم إلفلسطين 

  ةمستقل ينتابه خطاب إلدولة إلفتي عةلمي ؤ
ً
نة إلمجتمع للثوإبت إلفلسطينية فكان بذلك اجزء إل يتجزء من كينو  حامال

ي إلذي وثق ب
ي كان أهمها و أولها إلتلفزيون إإلفلسطين 

عةلمه إلرسمي من خةلل وسائل إإلعةلم إلفلسطينية و إلنر

ي ت
ي  ولذلك اجاءت إلدرإسة إلحالية إلنر

ي تشكيل إلرأي إلعام: درإسة إلفلسطين 
ي ف 

هتم بدرإسة دور إؤلعةلم إلفلسطين 

ة من  ي إلفبر
ي ف 
ي إلتلفزيون إلفلسطين 

إمج إلسياسية ف   6166 -6102تطبيقية عىل إلبر

 

 
 
 : مشكلة الدراسة  :ثانيا

ي 
ي إلحركة إلفكرية  0991منذ توقيع إتفاقية إسلو ف 

ي م يةلحظ إلمرإقبون لالحدإث أن ثمة إضطرإب ف 
وإلسياسية ف 

ي و إلذي قاد 
ي وبرزت ظاهرة ؤل  إلمجتمع إلفلسطين 

ي إلمجتمع إلفلسطين 
ي إآلرإء تجاه إلقضايا إلهامة ف 

إختةلف وتباين ف 

ي إلعنف إلسياسي وإلضإع عىل إلرغم من محاولة إلسلطات إلسياسية وإلمتكررة لةلتجاه نحو 
ي وزيادة ف  إلتعصب إلحزبر

 .إلحوإر وإلديمقرإطية

ي نحو إلقضايا هذإ إلو 
ضع يفرض عىل وسائل إؤلعةلم إلقيام بأدوإر متعاظمة تجاه تشكيل إلرأي إلعام إلفلسطين 

ويجمع رأيها تجاه بقائها وإلحفاظ عىل أمنها  ،إلقومية بما يخدم إلقضية إلفلسطينية، وإلمحافظة عىل وحدتها 

 وإستقرإرها،

ي من مرإحل ؤ
ي مر بها إلمجتمع إلفلسطين 

إلتطور إلسياسي و إإلاجتماعي هي مرإحل ثورية نحو ن إلمرإحل إلنر

إلعةلم إلجديدة عتبار أن تطور وسائل إإتطورإت تعكس ما يواجد أمامها عىل عةلم أدإة من هذه إلوإؤل  ،تأسيس إلدولة

  وتقنياته تؤدي ؤل
ً
إ ي كثب 

ي يعاب 
ي مضمون إلخطاب إإلعةلمي وألن إلخطاب إإلعةلمي إلفلسطين 

 ضطرإباتمن إإل  تطور ف 

ي إلف
ي ف 
ي أدخلت عىل إلمجتمع إلفلسطين 

إت إلجديدة إلنر ة إلحديثة فكان هناك إلسياسية وإإلاجتماعية بسبب إلمتغب  بر

ي للحرياتإإل 
ي وإلضغوطات إلدولية وقمع إإلحتةلل إلصهيوب  هذه إلنظرة اجعلت إلباحث  ،نقسام إلسياسي وإلضإع إلحزبر

ي إلذي يمكن أن يل
ي دور إؤلعةلم إلفلسطين 

ي تشكيل إلرأي إلعام تجاه تلك إلقضايا، وذلك بالتطبيق عىل يبحث ف 
عبه ف 

 . ي
إمج إلسياسية وإؤلخبارية بالتلفزيون إلفلسطين   إلبر

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

260  

 

www.rimakjournal.com 

 

 

 لثا
 
  :أهداف الدراسة  :ثا

  :هناك هدف أساسي تنطلق منه الدراسة وهو

ي عىل إلرأي إلعام وتكوينه من ؤل  تهدف هذه إلدرإسة
خةلل إلتحليل إلعلمي معرفة دور إؤلعةلم إلفلسطين 

ي للكشف عن إتجاهات إألاجندة إؤلعةلمية إلتلفزيونية ؤزإء إلتناول لهذه 
إمج إلسياسية بالتلفزيون إلفلسطين  لمضامي   إلبر

  :إلدولي من خةللأو  إلقضايا سوإء عىل إلمستوى إلمحىلي 

 إلتعرف عىل أساليب إلطرح وإلمعالجة إلعلمية وإلفنية لهذه إلقضايا.  -

. إلتعر  - ي
 ف عىل إلبعد إلفكري لبلعةلم إلسياسي بالتلفزيون إلفلسطين 

-  . ي تؤثر عىل قائمة إإلهتمامات إلسياسية لدى إلجمهور إلمحىلي
إت إلوسيطة إلنر  إلتعرف عىل إلعوإمل وإلمتغب 

إمج إلسياسية بالتلفزيون.  - ي إلمصدإقية ومدى توإفر إلثقة بالبر
 معرفة رأي إلجمهور ف 

 إلوقوف عىل مدى إل -
ً
 مع إلتحوإلت تعبب  عن إلرأي وإلرأي إآلخر إنسجاما

 .عةلم إلرسمي للمجتمع إلدولي وة إلخطاب إؤلعةلمي إلمواجه من إؤل مدى ق -

ي إلظروف إلحالية -
 .إلتعرف عىل إلخطاب إؤلعةلمي إلمقدم بوسائل إؤلعةلم إلفلسطينية ف 

ي ميدإنضافة اجديدة لدرإسة تخدم إلمجؤ -
 .عةلمإؤل  تمع  وخاصة إلعاملي   ف 

 

 :أهمية البحث

: تكامل إلعلوم إلنظرية وإرتباطها ببعضها إلبعض ي
ي إآلبر

 :تكمن أهمية هذإ إلبحث ف 

 
ً
ي  إنطةلقا

ي يعمل من خةللها كل من علم إلسياسة وعلم إإلتصال، رغم إإلختةلفات إلنوعية إلنر
من إألرضية إلمجتمعية إلنر

ي 
ك بحكم إلعةلقة إلوصفية بينهما ف  ي عناصه وظوإهره وقوإئمه، ؤإل أن ذلك إل يحول دون رصد ؤطار مشبر

يتسم بها ف 

  ،ؤطار إلتأثب  
ً
  وفقا

ً
ي تقوم بها أو  للطبيعة إلظاهرة وكونها ثابتا

مستق، فاؤلعةلم يتدإخل مع إلسياسية من خةلل إألدوإر إلنر

ي 
 -: وسائل إؤلعةلم باعتبارها أدإة أيدلواجية تحقق إلمشاركة إلسياسية، وذلك عىل إلنحو إآلبر

ي يكتسب إألفرإد عن طريقها إلمعلو  -
ي إلتنشئة إلسياسة كأحد إلعمليات إإلاجتماعية وإلنر

مات أهمية إؤلعةلم ودوره ف 

ي تتعلق بالنسق إلسياسي لمجتمعهم. 
 وإلقيم وإإلتجاهات إلنر

ؤمكانية درإسة إلعةلقة بي   إؤلعةلم وإلرأي إلعام بأسلوب إل يطوع إلوإقع للمنهج بقدر ما يطوع إلطرق إلمنهجية للفهم  -

ي ظل إلمعطيا
ت إلرإهنة للعملية وتحليل إلوإقع من خةلل معرفة مكونات إلنظام إؤلعةلمي ودراجة إلتأثب  وإلتأثر ف 

 .إلسياسية

ي تطور إلخطاب إؤلعةلمي وقوة إلتأثب  عىل إلرأي إلعام، وخاصة وسيلة  -
إلتطور إلمذهل لتكنولواجيا إإلتصال وأهميته ف 

إلتلفزيون لما يتمب   به من تقنيات فنية عالية، وقد أكدت إلدرإسات أن وسائل إؤلعةلم تختلف فيما بينها من حيث قوة 

ها. إاجتذإبها   للجماهب  ودراجة تأثب 

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 2, March 2023 

 

261  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

 

 

 :التساؤالت

 ة عىل إلتساؤإلت إآلتية: اجابيسىع هذإ إلبحث لبل 

0.  . ي
ي ينتجها إلتلفزيون إلفلسطين 

إمج إلسياسية إلنر  ما هي أهم إلبر

ي إلعرض.  .6
ي يستند عليها ف 

 ما هي إلمضامي   إلنر

1.  . ي
ي يتناولها إلتلفزيون إلفلسطين 

 ما هي أهم إلقضايا إلنر

ي إلتعبب  عن إلرأي وإلرأي إآلخر. ما إلحرية إلممنوحة  .1
ي ف 
 للتلفزيون إلفلسطين 

إمج عىل إلجمهور.  .4  ما هي معايب  إنتقاء إلقضايا؟ ومدى تأثب  تلك إلبر

ي إلتأثب  عىل إلمتلقي    .2
 .ما هي إلقوإلب وإلفنون إؤلعةلمية إلمستخدمة ف 

ي تغيب  إلسياسة إؤلعةلمية.  .7
ي تسهم ف 

إت إلنر  ما هي إلعوإمل وإلمتغب 

. ؤل أي  .8 ي
ي تشكيل إلرأي إلعام إلفلسطين 

إمج ف   مدى تسهم هذه إلبر

 

 هذا البحث عىل مجموعة من المصطلحات وفيما يىلي يورد الباحث التعريفات اإلجرائية لها:  ىاحتو 

 :  اإلعالم السياسي

ي ؤخبار أو  إلمقصود بلفظة إؤلعةلم إلسياسي هو إؤلخبار بأي مضمون له بعد 
، فكلمة ؤعةلم تعن  أي مدلول سياسي

ي ؤحدى إلتعريفات أن إلمقصود باؤلخبار 
ء، وقد ورد ف  ي

( ؤعةلم إلناس بما يهمهم Informationإؤلعةلم )أو  إؤلخبار بالسر

ي مجتمعهم إلدإخىلي 
ي إلمجتمع إلعالمي أو  ويتصل بحياتهم إلعامة وإلخاصة، سوإء ف 

 ف 

ي اللغة
 
 6:السياسة ف

ي لسان إلعرب أن تلك إلكلمة مستمدة من إلس
ء بما يصلحه، فيقال كما اجاء ف  ي

اس"، أي بمعن  إلقيام عىل إلسر

ي إلحديث: )كان بنو ؤسإئيل يسوسهم أنبياؤهم(، أي تتول أمورهم وتقوم 
"هو يسوس"، إلدوإب ؤذإ قام عليها، وف 

 عليهم. 

ي االصطالح
 
 :السياسة ف

ي إلقانون وإلعلوم إلسياسية وإإلاجتماعية 
وإؤلعةلم، حيث يقول إلدكتور أخذت هذه إلكلمة مدلوإلت مختلفة ف 

ي كتابه "إلنظم إلس
 ياسية" ؤن كلمة إلسياسة تأخذ معنبدري ف 

ً
  ا

ً
ي مدلولها كل ما يتصل بالسلطة وإلسلوك وإسعا

، ويدخل ف 

ي طياته مجموع أهدإف معرفية مستمدة من مراجعية أيدلواجية تسىع لتحقيقها من خةلل نسف 
ي ؤطار فكري يحوي ف 

ف 

اجم  ي نشاطات ومعادإلت وتدإخةلت منظمة من خةلل بنية هيكلية وآليات للتطبيق وإلتأثب  عىل تخطيطي وتنفيذي يبر
ف 

 إلوإقع إإلاجتماعي 

                                                             
ي ترتيب إألولويات، مراجع سبق ذكره، ص  2

ثروة بدري، إلنظم إلسياسية، دإر ( ۲. )۹۲۱عزيزة عبده، إؤلعةلم إلسياسي وإلرأي إلعام، درإسة ف 

 .01م، ص۹۱۹۱إلنهضة، 
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ي اللغة
 
 :الرأي العام: تعريف الرأي العام ف

وإلرأي من قولك أری كذإ،  .كلمتي   هما رأي ولفظ عامؤل   حلل بعض إلباحثي   مصطلح إلرأي إلعام وقسموه

ي ذإتها أم
 .إلقطع بصحةأو  ر قابل للشك، وعىل هذإ فالرأي معناه عدم إلجزموكلمة أرى ف 

ي أخةلقهم 
ي إلرأي، وإلجماعة تتألف من أفرإد يتباينون ف 

ك ف  ي تشبر
وأما كلمة عام فيقصد بها إلجماعة إلنر

 1وتقاليدهم ومعتقدإتهم. 

ي االصطالح: 
 
 تعريف الرأي ف

إهتمامات إلباحث وتقديره إلقيمة إلرأي ورؤيته لحركته، يختلف تعريف إلرأي إلعام عند إلباحثي   باختةلف 

 
ً
  فالبعض إعتبر إلرأي إلعام إتجاه، وآخرون ينظرون ؤليه باعتباره حكما

ً
يجعل إلرأي إلعام مجرد تجميع . وثمة من وسلوكا

 رأي إلعام. إلمثقفي   وحدهم ليجعل منهم اجماعة إلأو  إء إلفردية، كما أن هناك من يتحب   للجماهب  وإألغلبيةر لئل

ويؤكد عالم إلسياسة "اجيمس بونج" أن إلرأي إلعام حكم يصدر من اجماعة وإعية من مسألة هامة تثب  مناقشات 

 1.اجماعية

ي عىل ظوإهر قائمة وأحدإث اجاريةؤل  فالرأي إلعام يشب  
 4. إلموقف إلفكري وإلمعرف 

 : ي
 التعريف اإلجرائ 

ين، إؤلعةلم  وإلسلطة، لمعرفة إإلتجاه إلفطري إلمتعلق بالمضامي   إلسياسية هذه إلدرإسة تقيس عةلقة بي   متغب 

ها عىل إلرأي إلعام.   بالتلفزيون ومدى تأثب 

ي 
ي ف 
ي إلمجتمع إلفلسطين 

ي هذإ إلبحث رأي إلنخب إلسياسية وقادة إلرأي إلعام إلتقليديي   ف 
يقصد بالرأي إلعام ف 

ي ومدى تأث
ي إلتلفزيون إلفلسطين 

إمج إلسياسية ف  . مضمون إلبر ي
ي إلرأي إلعام إلفلسطين 

ها ف   ب 

 :الدراسات السابقة

ي تناولت أثر وسائل إؤلعةلم عىل 
ي إلدرإسات إلنر

ي واجود عةلقة ف  ي وإألاجننر إث إلعربر
يتضح من إلمرإاجعة إلعلمية للبر

ي إلدو 
، حيث تم ؤاجرإء إلعديد من إألبحاث عىل مختلف أاجندة وسائل إؤلعةلم ومقارنتها للجمهور، سوإء ف  ل إلجماهب 

 إلدرإسات عرض إلباحث عينة من تلكك إلدول إلنامية، وبناء عىل ذلأو  إلمتقدمة

 

 الدراسات السابقة

 
 
ي تكوين الرأي العام" حرب الخليج نموذجا

 
 6دراسة بعنوان "دور اإلعالم ف

                                                             
، إلقاهرة،  1 ي ي إؤلسةلم، إلطبعة إلثانية، دإر إلفكر إلعربر

 .۹۱م، ص۹۱۱۱مخي إلدين عبد إلحليم، إلرأي إلعام ف 
وق،  1 ي إلنتائج إلسياسية، إلقاهرة، نهضة إلشر

 .۹۱م، ص ۹۱۹۱عبد إلغفار رشاد، إلرأي إلعام، درإسة ف 
وق إلدولية،  4 ي إلرأي إلعام، مقارنة سياسية، إلقاهرة، مكتبة إلشر

 .۹۱م، ص۲۱۱۱حامد عبدإلمااجد درإسات ف 
(۹) 

ي تكوين إلرأي إلعام، حرب إلخليج نموذاجا، إلقاهرة، دإر إلكتب إلعلمية،  2
 .۹7م، ص۹۱۱۱دمحم شومان، دور إؤلعةلم ف 
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ي تحد من دور 
إت إلنر ي تكوين إلرأي إلعام وتحديد إلمتغب 

إؤلعةلم، إستهدفت إلدرإسة إلتعرف عىل أبعاد إؤلعةلم ف 

ة إلوإقعة -وقد قسم إلباحث درإسته ؤل:  ي "إألهرإم"، و "إلشعب"، من خةلل إلفبر
بي   يوليو  إلدرإسة إلتحليلية لصحيفنر

ية ومناطق ريفية  390م، وإلدرإسة عىل عينة قوإمها ۹۱۱۹مارس ؤل  م۹۱۱۱ ح  ،فردة موزعي   عىل مناطق حض  وإقبر

إت تحدد دور إؤلعةلم  إت هي طبيعة إلجمهور ونوعه، وطبيعة إلمؤلف ستة متغب  ي تكوين إلرأي إلعام، وهذه إلمتغب 
ف 

إت إت إلجمهور، ومتغب  ، ونقل إلحقائق، ومتغب   إلعناص إلثقافية. ؤل  ؤثارة إلقضايا ومناقشتها، ؤضافة إلنظام إؤلعةلمي

 :عدة نتائج، أهمهاؤل  وتوصلت هذه إلدرإسة

ية تواجد فجوة معرفية بي   أفرإد إلعينة  - ية وإلريفية، وذلك لصالح إلمناطق إلحض  حول إلقضايا بي   إلمناطق إلحض 

 .إألكبر معرفة ودرإية بموضوعات وسائل إؤلعةلم

ي عرضها لالنباء ؤذ ركزت إألهرإم" عىل -
إلنتائج وإلحلول إلمطروحة وأهملت أسباب  هنالك تحب   من قبل إلصحفيي   ف 

ي إلوقت نفسه
 إلمشكلة، وف 

 شعب عىل إلحلول أكبر من إألزمة. ركزت صحيفة إل-

إألهرإم" من ناحية، وإلمبحوثي   إلذين يرونها " هناك عةلقة إرتباط ضعيفة بي   ترتيب أولويات إلقضايا لدى صحيفة -

 
ً
 من ناحية أخرى.  أكبر صدقا

-  
ً
إ   أظهرت إلدرإسة أن إلشبكة إلعةلقات إلشخصية تأثب 

ً
ي إلعةلقة بي    قويا

إلجمهور، حيث وسائل إؤلعةلم وأاجندة  ف 

، وإهمال ما تطرحه وسائل إؤلعةلم.  ينخفض إلمستوى إلتعليمي كلما زإد  إإلعتماد عىل إإلتصال إلشخصي

  إؤلذإعتي   ؤل  تؤدي صحيفة "إألهرإم" وإلصحف إلقومية باؤلضافة -
ً
  إلمسموعة وإلمرئية دورإ

ً
ي تشكيل رأي أغلبية  هاما
ف 

باألزمة،  اسي للحصول عىل إلمعلومات إلخاصةء إلتلفزيون إلمصدر إألساجا  -لدى اجماعة إلمقىه.  إلعينة وبدراجة أقل

 بالمناقشة وإلتعرف عىل مدى صحة إألخبار.  وتبي   أن اجماعة أصدقاء إلمقىه إعتمدت عىل معلوماتهم

امج اإلخبارية والسياسية.  ي دراسة أخرى حول احتماالت تأثبر األخبار والبر
 
ي عبر ؤل  إلوإصلة 7وف  إلجمهور إلعربر

إمج ذإت إلمصادر إألاجنبية إلوإفدة ، وحول ؤل  إلفضائيات إلوإفدة بصورة خاصة وعبر إألخبار وإلبر ي إلمجتمع إلعربر

ي تسلسل بثه
إت إألخبار، وصف بعض إلسياسيي   قمة إلسلطة أن إلتلفزيون ف  قية قبل ؤل  ؤمكانية تأثب  إلكتلة إلشر

ؤل  أحدإث قادتؤل  ن يفعله، وأن أزرإر إلتلفزيون قد فتحت نوإفذ إلتسعينات قد فعل ما لم يكن بوسع إلسةلح إلنووي أ

قية نفسها أن إلتلفزيون إلوإفد  ف قادة إلكتلة إلشر ي تغيب  إلنظم إلسياسية، وإعبر
بلدإنهم قد ألهب ؤل  شيوع إلرغبة ف 

إت إلوإؤل  مشاعر إلناس وحولت آمالهم ي إلتغب 
 .سعةمنعطفات اجديدة وكان لهذإ إإلنعطاف آثاره ف 

أوضحت إلدرإسة تعامل بعض إلبلدإن إلنامية مع إلظاهرة إلتلفزيونية إلفضائية، وإستهدف إلبحث تشخیص 

ي إإلعتبار عند تحديد إلشبكات إلمتصلة قدرإت 
بعض إإلحتماإلت إلنااجمة عن إلتعرض لهذه إلقنوإت، وقد وضع ف 

، من دون ؤغف ي ي ؤحدإث إلتأثب  وظروف إلمجتمع إلعربر
ي أن إلرسالة إإلتصالية إلتلفزيون ف 

ي تعن 
ال إلعوإمل إلوسيطة وإلنر

ي ذإتها تخضع لعوإمل متعددة من بينها إتجاهات إألفرإد 
، وأن عملية إلتأثب  ف  ليست هي إلعامل إلوحيد وإألساسي للتأثب 

                                                             
ي إ (1) 7

ي إلفضاب 
، إإلتصال إلتلفزيوب  ي

، هادي نعمان إلهينر ي ي إلمستقبل إلعربر
، مقال ف  ي ي إلوطن إلعربر

ه إلسياسي ف  لدولي إلوإفد وإحتماإلت تأثب 

وت، مركز درإسات إلوحدة إلعربية1إلعدد )  07م ص0991(، بب 
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ً
ى كاإلنتباه، خر آعن عوإمل  ووإلءإتهم واجماعاتهم وأطرهم إلمراجعية، وهذه ترتبط بما يتعرضون له عبر إلتلفاز، فضال

ة من خةلل إلعوإمل إلوسيطة،  ، أي أن تأثب  وسائل إؤلعةلم يتحقق بطرق غب  مباسر ي
وإؤلدرإك، وإلفهم، وإلتذكب  إإلنتقاب 

 فإن فاعلية وسائل إإلتصال تزدإد. 

ي توصل لها
ي تحديد إإلحتماإلت، وأبرز إإلحتماإلت إلنر

 :وإعتمد إلبحث طريقة إلرؤية إإلنكماشية ف 

 للمسايرة وإلمغايرة إلسياسية.  إتضاح حدود  .0

 موضوعات سياسية محددة. ؤل  تحول إألنظار  .6

1.  .  ؤثارة إلشك إلسياسي

ي إألحدإث إلسياسية.  .1
 .إإلنحرإف ف 

 .إلوفرة إإلتصالية إلسياسية.  .4

2.  . ي  إؤلحساس بضعف إلدور إلسياسي إلعربر

 

ي 
 
ة من )الخطاب اإلعالمي األحزاب المعارضة السياسية باليمن" دراسة تحليلية ف م(: أهمية ۰۹۹۱-م ۰۹۹۱الفبر

 الدراسة: 

ي إلساحة إلسياسية إليمنية لوقوفها عىل مفردإت إلخطاب إؤلعةلمي وأساليبه ومرتكزإته 
ز أهمية هذه إلدرإسة ف  تبر

ي  إتيخر ي إلجمهورية إليمنية لتحقيق إلوحدة كهدف إسبر
وضوإبطه، فهو يمثل خطاب مرحلة من أهم مرإحل إلتحول ف 

 عربية شاملة. يسىع إلوحدة 

يسىع إلباحث للحصول عىل حقائق علمية توضح مضمون إلخطاب إؤلعةلمي للمعارضة إلسياسية  -: أهداف البحث

ي مخاطبة إلرأي إلعام وكسب تأييده. 
ي إعتمدت ف 

إلوقوف عىل مدى ؤسهام إلخطاب إؤلعةلمي  -وأولويات أهدإفها إلنر

ي إلدفع نح
. إألحزإب إلمعارضة إلسياسية إليمنية ف  ي

ي إلوطن إليمن 
تسليط إلضوء  -و ؤنجاح أول تجربة إنتخابية اجرت ف 

 . ي
ي  -عىل إألوضاع إلسياسية وإإلاجتماعية وإلثقافية وإإلقتصادية للمجتمع إليمن 

إلتعريف عىل دور إألحزإب إليمنية ف 

ي وبالتحديد إلمنهج إؤلحصا -معالجة إلقضايا إلمختلفة. إلمنهج: 
ي إلذي يعتبر أدإة من إستخدم إلباحث إلمنهج إلوصف 

ب 

 إلمنهج إلمقارن لمقارنة مضامي   صحف إلعينة إألحزإب إلمعارضة إلسياسية إليمنية.  -أدوإت تحليل إلمضمون. 

ي توصلت إليها الدراسة: 
 النتائج النر

ي إستقطاب عدد كبب  من إلجماهب  إليمنية -
ف صؤل  نجح إلخطاب إؤلعةلمي إألحزإب إلمعارضة إلسياسية إليمنية ف 

 إلمعارضة. 

ي إستقطاب أنه رغم محدودية وسائل إؤلعةلم إلمتاحة للخطاب إؤلعةلمي لال ؤل  توصلت إلدرإسة-
حزإب ؤإل أنها نجحت ف 

 برإمجها إلسياسية. ؤل قناع إلرأي إلعام إو 

 أسفرت إلدرإسة عن فصاحة إلخطاب إؤلعةلمي واجزإلة ألفاظه وسةلمة عبارإته ووضح أهدإفه.  -

إتيجية إلرإميةحقق إلخطاب إؤلعةلمي إألهدإف إإل  -  ترسيخ إلوحدة إلوطنية. ؤل  سبر
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 .مدى االستفادة من هذا البحث: 

 إستطاع إلباحث أن يقف عىل صيغ إلخطاب إؤلعةلمي ومرتكزإته وضوإبطه.  .0

ي إلتأثب  عىل إلرأي إلعام وإتجاهاته.  .6
 إستطاع إلبحث أن يتلمس إألسس إلعلمية وإلمهذبة ف 

ي وق .1
 .ف عىل أسلوب إلمعالجة وإلتحليل إؤلحصاب 

 

 نقد الدراسة: 

0.  . ي ي إلممارسة إلسياسية وعملية إتخاذ إلقرإر إإلنتخابر
ي تقيس أثر إؤلعةلم ف 

 إلدرإسة تعتبر من إلموضوعات إلهامة إلنر

عن قوة إلخطاب إؤلعةلمي وإتاحة قدر من إلحرية إلتعبب  ؤل  ركزت إلدرإسة عىل خطاب إلمعارضة، مما يشب   .6

فإن  -إأليدلواجيات وإإلتجاهات إلفطرية إلمختلفة وإلمناهضة للحكومة. أما ؤذإ كانت هناك مثالب عىل إلدرإسة: | 

لم تتناول إلدرإسة  -إلدرإسة لم تتناول أسلوب إلخطاب إؤلعةلمي كنموذج ومضامي   تؤكد صحة ما توصلت له إلدرإسة. 

 لسياسية وإؤلقناع. برإمج تلك إألحزإب وخططها إؤلعةلمية للتعبئة إ

 

ي مرص 
 
ي اإلصالح السياسي أدراسة مسحية وفنومنولوجية مقارنة بير  الجمهور والنخبة ف

 
 8دور اإلعالم ف

ي هذه إلدرإسة عىل إلمناهج إلتالية:  :منهج إلدرإسة
حيث تم  :Survey Method منهج إلمسح -تم إإلعتماد ف 

ي  -سح شامل لجميع مفردإت إلدرإسة. إإلعتماد عىل أسلوب إلمسح بالعينة لصعوبة ؤاجرإء م  مدخل إلفنومنلوجر

Phenomenology:  وإلذي وضع أساسه "ؤدموند هشإل" من خةلل كتابه "إلبحوث إلمنطقية"، ويغطي مدخل

. وإلفن ي
"، مجاإلت بحثية أخرى غب  تلك إلمرتبطة بطرق إلقياس إلكمي إؤلحصاب  ي ي "إلفنومنولوجر

ي مدخل ذإبر ومنولوجر

، ويرتبط بدرإسة إلظوإهر إؤلنسانية من خةلل بر منه موضوعي كأ  ي أكبر منه قياسي ، وتفسب   منه تحليىلي
ي أكبر

، ووصف 

 إرتباطها بوعي إألفرإد وبطبيعة إلتجارب وإألحدإث إلمعايشة بوإسطة إلجمهور. 

ي توصلت لها الدراسة: 
  :النتائج النر

للوسائل إؤلعةلمية إلمعرفية ومضامينها أن إلنخبة أكبر إتضح من نتائج إلدرإسة إلميدإنية أنه فيما يتعلق بالتعرض 

 
ً
ي عملية إلتعرض.  تعرضا

أما فيما يتعلق بمفهوم إؤلصةلح فقد . ۲لوسائل إإلتصال، كما تبي   أن إلتواجه إلفطري أثر ف 

 إرتبط عند إلنخبة باؤلصةلح إلسياسي 

ي حي   إرتبط لدى إلجمهور باؤلصةلح إإلقتصادي. 
، . وفيما يتعلق بال1ف  ديمقرإطية كأحد أبعاد إؤلصةلح إلسياسي

تبي   إختةلف رؤية إلجمهور عن إلنخبة بالنسبة للمكونات إلديمقرإطية، كما إختلفت إألاجندة إلذإتية للجمهور عن 

 .إألاجندة إلذإتية للنخبة

                                                             
، درإسة مسحية فنومنولواجية مقارنة بي   إلجمهور وإلنخبة إلقاهرة، دإر إلفجر، 8 ي إؤلصةلح إلسياسي

م، ۲۱۱2 ثريا أحمد إلبدوي، دور إؤلعةلم ف 

 .۲2ص
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 :مدى استفادة الباحث من الدراسة

ي مناهج إلبحث إلعل
ي إلتحليل إلكمي إستفاد إلباحث من إألسلوب إلعلمي إلمتعمق ف 

مي وإألساليب إؤلحصائية ف 

 :وما توصلت ؤليه من نتائج علمية دقيقة. نقد إلدرإسة

ي إؤلصةلح 
ي تحدد مسار ومستقبل وسائل إؤلعةلم إلعربية ودورها ف 

هذه إلدرإسة تعتبر من إلدرإسات إلمهمة إلنر

ي عميد كلية إؤلعةلم إلسياسي وإلتحول إلديمقرإطي بالمنطقة، وهذه إلدرإسة حائزة عىل اجائزة 
ي إلحلوإب  إلدكتورة ماجر

ي إلمؤتمر إلعلمي إلسنوي إلذي تنظمه تلك إلجامعة. منهج إلبحث
 :بجامعة إلقاهرة كأفضل بحث قدم ف 

ي مجال إلدرإسات 
ي هذه إلدرإسة منهج إلمسح إلذي يعتبر من أبرز إلمناهج إلمستخدمة ف 

إستخدمت إلباحثة ف 

  ،إؤلعةلمية
ً
ي وإلتحليل، يعتبر اجهدإ

  ومنهج إلمسح بشقيه إلوصف 
ً
  علميا

ً
للحصول عىل إلبيانات وإلمعلومات  منظما

 .9إلمتعلقة بالظاهرة موضوع إلبحث

 :أدوات جمع المعلومات

ي اجمع معلومات هذه إلدرإسة: إلمةلحظة
ي مجال  :إعتمدت إلباحثة عىل إألدوإت إلتالية ف 

يقصد بالمةلحظة ف 

ي تتفق مع طبيعة هذه إلظاهرة 
إلبحث إلعلمي إلمشاهدة إلدقيقة للظاهرة باإلستعانة باألدوإت وإألاجهزة وإألساليب إلنر

 01 .بهدف معرفة صفاتها وخوإصها وإلعوإمل إلدإخلية فيها

إمج إلسياسية من اجهة، واجمهو  ر إلرأي إلعام موضوع إلبحث وقد إستخدمت إلباحثة أدإة إلمةلحظة إلبسيطة للبر

 من اجهة أخرى. إلمقابلة: 

ي إلتناول لما يتمب   به من أسلوب إلحوإر إلذي يولد إلمزيد 
ي تتمب   بالعمق ف 

هي ؤحدى أساليب اجمع إلمعلومات إلنر

ي اجمع إلمعلومات و إلحصول عىل إؤل 
ي اجابمن إلمعلومات من إلمصادر إلمختلفة. كما يمكن إستخدإمها ف 

 ات إلمطلوبة ف 

ي اجمع إلمعلومات(. 
 00حالة إستخدإم إإلستقصاء ف 

ي ومعدي ومقدمي برإمج إلحوإر إلسياسي بالتلفزيون  وتستخدم إلباحثة هذه إألدإة مع بعض إلقائمي   باإلتصال من منتخر

ي 
 .إلسودإب 

 االستقصاء: 

ة من إللعينة إلمختارة ي تستخدم لجمع إلبيانات إألولية مباسر
اجميع مفردإت من أو  يعتبر من إألساليب إلنر

 
ً
 06. إلبحث، كل عن طريق تواجيه مجموعة من إألسئلة إلمحددة وإلمعدة مسبقا

 وقد إستخدمت هذه إألدإة لقياس رأي عينة إلبحث من قادة إلرأي وإؤلعةلميي   بوإلية إلخرطوم. 

                                                             
9
، بحوث إؤلعةلم، إألسس وإلمبادئ، إلقاهرة، عالم إلكتب،    . 017م، ص۹۱7۱سمب  دمحم حسي  

، إلمراجع نفسه، ص  إلمصدر نفسه  01   .۹7۲سمب  دمحم حسي  
 .۹۱۱إلمراجع إلسابق، ص  00
 .۲۱۱نفس إلمراجع إلسابق، ص 06
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ي 
ي للبحث مجتمع إلدرإسة: ويشمل إلمجتمع إلذي تجري فيه إلدرإسة ويتمثل ف 

ي وإلمكاب 
إمج  -: إؤلطار إلزماب  إلبر

 . ي
اجمهور إلرأي إلعام، ويشمل إلنخبة إلسياسية وإؤلعةلمية، باعتبارهم إألقدر عىل تقييم  -إلسياسية بالتلفزيون إلسودإب 

ة ما بي   
ي إلفبر

ي للدرإسة فيتحقق ف 
إمج أما إؤلطار إلزماب   م. ۲۱۱۹-۲۱۱۱هذإ إلنوع من إلبر

ة إلتطور إألحدإث  ي إلسودإن بقيام حكومة إلوحدة إلوطنية، بعد وقامت إلباحثة باختيار تلك إلفبر
إلسياسية ف 

م، وتطور قضية دإرفور، وما تبعها من إدعاءإت محكمة إلجنايات إلدولية ضد رئيس ۲۱۱2توقيع إتفاقية إلسةلم 

ة إإلنتخابات لالحزإب إلسياسية إلمختلفة  .إلجمهورية، وتحقيق إلديمقرإطية وتحديد فبر

 

ي : خامسا   :للدراسةاإلطار المنهجر

 
ً
 من خةلل مادة موضوعية بقدر ما يكون متحدإ

ً
ي تجعل  إل يكون إلعلم متحدإ

من خةلل مناهج إلبحث إلنر

إلمدخل إلعلمي يختلف عن إألشكال إألخرى من إلمعرفة، فالمناهج إلعلمية هي نسق من إلقوإعد إلوإضحة، وإؤلاجرإءإت 

ي سبيل إلوصول
ي يستند عليها إلباحث ف 

 عملية. نتائج ؤل  إلنر

  :مناهج الدارسة -أ

-  : ي التحليىلي
 المنهج الوصف 

ي إلدرإسة إل يكون بالصدفة
ي حيث أن إلمناهج إلعلمية تختلف أو  ؤن إختيار إلمنهج إلمتبع ف 

إإلختيار إلعشوإب 

باختةلف طبيعة إلموإضيع إلمدروسة، وتعتمد إلدرإسة عىل إلمنهج من أاجل اجمع إلمعلومات ومعرفة أسباب وعوإمل 

حدوث إلظاهرة إإلاجتماعية وإؤلحاطة بكل تفاصيلها وتختلف إلمناهج إإلاجتماعية باختةلف موإضيع إلدرإسة وميول 

 (03)وإتجاهات إلباحث وكذلك باختةلف إلمكان وإلزمان إلذي تجرى فيهما إلدرإسة. 

ي لها إلبد من إؤلشارة ي هذه إلدرإسة لكي نتمكن من تحديد إإلتجاه إلمنهخر
دور  إلتعرف عىلؤل  تسىعأنها ؤل  وف 

ي تشكيل إلرأي إلعام إلدولي 
ي ف 
وصف وتحليل ؤل  مما يجعلنا نقول أنها درإسة وصفية تحليلية تسىع ،إؤلعةلم إلفلسطين 

ه عىل إلمجتمع إلدولي لتحوإلت إلسياسية وإإلاجتماعية إؤل إ ي إلرسمي وتأثب 
ن إلباحث سوف إلذإ ف ،عةلم إلفلسطين 

ي معالجة هذه 
ي إلتحليىلي ذلك ألن هذإ إلمنهج يكشف ويصف إلظاهرة كما هي عليه يستخدم ف 

إلمشكلة إلمنهج إلوصف 

 
ً
ي إلوإقع كما يحاول تحليل نتائجها وفهمها موضوعيا

ي موإقف حياتية   ف 
كما يساعد عىل مةلحظة وتتبع سلوك إألفرإد ف 

لسلوك وتلك إلموإقف من اجهة ومن اجهة معينة واجمع إلمعلومات إلمتعلقة بشدة وإتجاه إإلرتباط بينهما أي بي   ذلك إ

 .أخرى تحليل تلك إلمعلومات بسلوك إألفرإد لمعرفة إألسباب وإلظروف إلمحيطة بالظاهرة

ة إلمرتبطة بالطبيعة ي تهتم بجمع وتلخيص إلحقائق إلحاص 
أو  وإلدرإسات إلوصفية ما يشمل اجميع إلدرإسات إلنر

ي أو  نظام فكريأو  لة من إألحدإثفصيأو  عدد من إلظروفأو  بوضع اجماعة من إلناس
أي نوع آخر من إلظوإهر إلنر

ي درإستها. 
 (04)يرغب إلشخص ف 

 

                                                             
(

01
، طؤحسان دمحم إلحسن: إألسس إلعلمية لمناهج إلبحث (  وت، 0إإلاجتماعي  .14، ص0996، دإر إلطليعة، بب 

، ط01) : مناهج إلبحث إإلاجتماعي ي
كة إلعامة للنشر وإلتوزي    ع وإؤلعةلن، طرإبلس، 6( عمر دمحم إلتومي إلشيباب   .001، ص0974، إلشر
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  :أدوات الدراسة -ب

 
ً
ة متنوعة تتمب   بالتدإخل فقد يتطلب إلموضوع إإلعتماد  نظرإ  عىل ألن مشكلة إلدرإسة تتضمن اجوإنب وأبعاد كثب 

إلمستخدمة،  إلباحث تناسب أدوإت إلدرإسة مع طبيعة إلمناهج إلعلمية من أدإة لجمع إلبيانات، فقد رإع أكبر 

 
ً
، ونظرإ ي

ي تتناسب مع طبيعة إلمنهج إلوصف 
ألنه يجب عىل إلباحث إستخدإم أدوإت  وإستخدمت إلدرإسة إألدوإت إلنر

 إلعلمية، لذلك قام إلباحث باستخدإم إألدوإت إآلتية:  اجمع بيانات مقننة تعتمد عىل إلموضوعية

ي  وتمثلت إلثانوية إلمصادر من إستخدم إلباحث إلعديدالثانوية:  لمصادرا -
 :ف 

ي  وإألاجنبية إلعربية وإلمرإاجع إلكتب -
ي  كتبت إلنر

ي  ف 
 .مضمون إلخطاب إؤلعةلمي إلفلسطين 

ي  إلمااجستب  وإلدكتورإه وأطروحات إلمنشورة وإألبحاث وإلتقارير وإلمقاإلت إلدوريات -
 عةلقة ذإت موإضيع تناولت إلنر

 .مختلفة بلدإن من

إت -  عىل إلمستوى إلعالمي وإلدولة.  وإؤلحصائيات إلنشر

نت إإلستعانة - ونية وإلنسخ باؤلنبر  صفحاته.  عىل إلمواجودة وإلتقارير وإلدرإسات للكتب إؤللكبر

 األولية المصادر -

 االستبيان(: ) -

ي وتضمنت صحيفة 
إإلستبيان أسئلة شاملة لجميع تساؤإلت إستخدم إلباحث إإلستبيان مع إلمنهج إلوصف 

إلدرإسة إستخدمت هذه إألدإة لما يتوإفر فيها من مزإيا وأهمها مةلئمتها ألهدإف ومجتمع إلدرإسة، ويتسم إإلستبيان 

ي ألبعاد موضوع إلدرإسة. 
ة إلتحليل إلكمي وإلكيف  بسهولة معالجة وتحليل إلبيانات وتتيح هذه إألدإة مب  

 (05) 

ي للدرإسة، وتم توزيعها عىل أفرإد إعتمدت إلدرإس
ة عىل إإلستبيان كأدإة لجمع إلبيانات إلمتعلقة بالقسم إلميدإب 

ة لجمع إلبيانات وإلمعلومات من إلعينة إلمختارة،أو  مجتمع إلدرإسة. وكما عرف بأنه أحد إألساليب إألساسية أو  إلمباسر

 من اجميع مفردإت مجتمع إلدرإسة عن طريق تواجيه مجموعة من 
ً
، وذلك بهدف إألسئلة إلمحددة وإلمعدة مقدما

ي تدفعهمأو  واجهات إلنظر إلمبحوثي   وإتجاهاتهمأو  إلتعرف عىل حقائق معينة،
ؤل  إلدوإفع وإلعوإمل وإلمؤثرإت إلنر

: عةلقتها بموضوع  (06).تضفات سلوكية معينة ي بناء إستمارة إإلستبيان مجموعة من إلمعايب  وهي
وقد رعا إلباحث ف 

.  -تحريرها بصيغ سهلة ووإضحة –إسة، وعدم خرواجها عن ؤطارهإلدر  ي
 ترتيب إألسئلة وفق تسلسل منطفر

 

 : ي
ي االئر

 
 ولقد تم صياغة استمارة االستبيان من خالل عدة خطوات تمثلت ف

ي إستخلصها إلباحث من إستيعابها  -
ي تدور حول موضوعها وإلنر

إث تحديد إلتساؤإلت إلرئيسية وإلفرعية للدرإسة إلنر للبر

ي تغط إؤل 
ي موضوع إلدرإسة وذلك بهدف وضع أسئلة إإلستمارة إلنر

ة عىل تلك إلناقةلت إلرئيسية اجابإلعلمي إلشامل ف 

ي لمجتمع إلدرإسة. 
 وإلفرعية للدرإسة حيث روعي فيها مةلئمتها للمستوى إلتعليمي وإلثقاف 

                                                             
ي إلعل    وم إإلقتص    ادية وإلمالي    ة وإؤلدإري    ة، ط0)

إر ص    فاء للنشر     وإلتوزي        ع، عم    ان، ، د0( أحم    د حل    مي اجمع    ة وآخ    رون: أساس    يات إلبح    ث إلعل    مي ف 
 .071، ص0999

 .078، ص0981سمب  دمحم حسن: بحوث إؤلعةلم، إألسس وإلمبادئ، عالم كتب، إلقاهرة، (0)
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ي تشتمل عليها إلدرإسة تصميم إإلستمارة بناء عىل خطة محكمة بحيث تتضمن اجميع إلنقاط إأل  -
ساسية وإلفرعية إلنر

 وإن تكون أسئلتها متسقة مع هدف إلدرإسة وتساؤإلتها. 

إلتحقق من إلصدق إلظاهري لةلستمارة وهو إلتأكد من أن اجميع أسئلة إألدإة تدور حول إلظاهرة موضوع إلدرإسة،  -

 وأنها صيغت بلغة إلمبحوثي   وإن كلماتها وألفاظها سهلة. 

 

  :ص مجتمع الدراسةخصائ -جـ

ي إؤل تكون مجتمع إلدرإسة من 
ي إلمجتمع إلفلسطين 

ي مجال قطاع إلصحافة ف 
حيث طبقت  عةلميي   إلعاملي   ف 

ي 
ي سبيل تحقيق أهدإف إلدرإسة  ،إلدرإسة إستمارة إإلستبيان عىل عدد من إلصحفي   بالمجتمع إلفلسطين 

وذلك ف 

 ة عىل تساؤإلتها سابقة إلذكر. اجابوإؤل 

 

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة -د

ي اجدإول تكرإرية بسيطة تحتوي عىل إلتوزيعات إلتكرإرية وإلنسب  ،قام إلباحث بعرض وتحليل بيانات إلعينة
ف 

ي تحليل بيانات 
إلمئوية، فالتوزيعات إلتكرإرية تلفر إلضوء عىل توزي    ع ووصف إلظاهرة موضوع إلدرإسة. وإستخدم ف 

 : إلمقيسة عند مستوى  قياس بعدي، وهي

 

 

-  : ي
ي بجمع إلبيان أدوات اإلحصاء الوصف 

ها. يهتم إؤلحصاء إلوصف   ات، وتبويبها، وتفسب 

إت إلنوعية إألكبر أهمية بالنسبة ألفرإد إلدرإسة وذلك عن طريق  التكرارات والنسب المئوية:  - لمعرفة قيم إلمتغب 

، وليس  ي
ي درإستنا، إلعمر إلزمن 

تمثيل إلعينة وخصائصها، إلذكور وإؤلناث من اجهة، إلتخصصات إلدرإسية، إألكبر ظهوًرإ ف 

إت. علينا إلمقارنة ب  ي   هذه إلمتغب 

 

 
 
  :مجاالت الدراسة  :تاسعا

ي يتم فيها ؤاجرإء إلدرإسة
ي   ،ومفردإت عينة إلدرإسة  ،ترتبط مجاإلت إلدرإسة بالمنطقة إلنر

ة إلزمنية إلنر وأيضا إلفبر

  :وهو ما يسمي بمجاإلت إلدرإسة وهي كالتالي   ،تستغرقها إلدرإسة لتطبيقها إلفعىلي 

ي 
 .أ   إلمجال إلجغرإف 

يب     .إلمجال إلبشر

ي 
 .ج   إلمجال إلزمن 
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  :وسوف يتم عرضها كالتالي 

ي للدراسة
 
  :أـ  المجال الجغراف

ي تشكيل إلرأي إلعام إلدولي 
ي ف 
ي درإسة دور إؤلعةلم إلفلسطين 

  :من خةلل إلهدف إألساسي للدرإسة وإلذي يتمثل ف 

ة من  ي إلفبر
ي ف 
ي إلتلفزيون إلفلسطين 

إمج إلسياسية ف  تفاق عىل مجموعة من تم إإل  ،6166 -6102درإسة تطبيقية عىل إلبر

وذلك من  ،كمجتمع للدرإسةهما اجريدة إلحياة إلجديدة واجريدة إلقدس و اجريدة إأليام   إلصحف وعددهم ثةلث صحف 

 .إلدرإسةأاجل تجميع أكبر قدر ممكن من إلمعلومات حول موضوع 

ي للدراسة   :ب ـ المجال البشر

ي تشكيل إلرأي إلعام إلدولي 
ي ف 
درإسة   :لما كان إلهدف إألساسي لهذه إلدرإسة هو إلتوصل دور إؤلعةلم إلفلسطين 

ة من  ي إلفبر
ي ف 
ي إلتلفزيون إلفلسطين 

إمج إلسياسية ف  وذلك بالتطبيق عىل عدد من   ، 6166 -6102تطبيقية عىل إلبر

ي للبحث حيث تم أخذ عينه بلغت )إلصحفي   إلعاملي   بالجرإئد إلحكومية وإلخاصة، فقد  ( 641حدد إلمجال إلبشر

 .وقد روعي عند إختيار عينة إلدرإسة أن تكون ممثلة لمجتمع إلبحث ،مبحوث من إلصحفي   

ي للدراسة
  :ج ـ المجال الزمن 

 .دإنية قرإبة إلتسعة أشهرإستغرق ؤاجرإء إلدرإسة إلمي

  :عدة مرإحل بحثية عىل إلنحو إلتالي ؤل  ويمكن تقسيمها 

 مرحلة ؤعدإد أدوإت إلبحث. 

 مرحلة تحديد ؤطار وحجم إلعينة. 

   مرحلة إلمعاينة إلميدإنية. 

 مرحلة إلدرإسة إلميدإنية ذإتها. 

 مرحلة تحليل إلبيانات. 

 مرحلة إلمعالجة إؤلحصائية للدرإسة إلميدإنية. 

 مرحلة كتابة فصول إلدرإسة إلميدإنية. 

 ي صورته إلنهائية ومناقشة نتائج إلدرإسة
 .مرحلة كتابة تقرير إلبحث ف 

 ي للدرإسة بكل ما يتضمن ذلك من أبعاد نظرية وميدإنية
 .مرحلة كتابة إلتقرير إلنهاب 

 مرحلة إلمرإاجعة إلمكتبية وإألكاديمية للدرإسة. 
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 ووظائفهاإلعالم السياسي مفهومه 

 مقدمة: 

تعتمد إألنظمة إلسياسية عىل وسائل إؤلعةلم لتحقيق أهدإف عدة، أبرزها إلحفاظ عىل إلنظام، وتحقيق إلتكامل 

، وكش إلحوإاجز إلوهمية بي   فئات إلشعب بهدف خلق ؤاجماع عام حول إلموضوعات وإلقضايا  إإلاجتماعي وإلسياسي

ها، وذلك عبر  ي يسىع إلنظام إلسياسي لنشر
تنظيم إلموإطني   وتهيئتهم لتنفيذ تلك إألنشطةإلنر

07. 

وبذلك تقوم وسائل إؤلعةلم بمعالجة إلموضوعات وإلقضايا بطريقة تتفق ورؤية إلنظام إلسياسي ؤلقناع إلجماهب  

كب   عل08بواجهة نظره
    ى ، وخلق رأي ع    ام تج اه إلقضايا إلمثارة، ومن هنا يتم تشكيل إتجاهات إلرأي إلعام من خةلل إلبر

 لرؤية تلك إلرسائل إؤلعةلمية  09 تغيب  إلخريطة إلعامة لالحدإث ؤل  قضايا معينة وتهميش قضايا أخرى، مما يؤدى
ً
وفقا

. ؤل  تعتمد عليها  يإلمتبنية واجهة نظر قيادتها إلت   حد كبب 

من إلعوإمل إألخرى مؤكدة، وإنم ا تتوقف عىل مجموعة أو  ؤن عملية تأثب  وسائل إؤلعةلم إل تعد مسألة محسوسة

ي عملية إلتأثب  
تحد منها، إألمر إلذي يستدع إلقيام بدرإسات متعددة لمعرفة مدى تأثب  وسائل إؤلعةلم عىل أو  تسهم ف 

ي أي إلظروف يزدإد 
، وف  ، ذلكأو  إلجماهب  إلخطوإت ؤلنجاح برإمج إإلتصال لدى إلجمهور  ويعد أه  م ،ينقص ذلك إلتأثب 

 
ً
فيما يتعلق بردود إألفعال تجاه إلرسائل ومما سبق، فإن إلقيام بدرإس  ات إألبح اث لقي اس إلتأثب  إلمستهدف، وخصوصا

. ومن اجهة أخرى، أصبح  ة إلمليئ  ة بأنوإع إإلتصال إلمباسر ي هذه إلفبر
 ف 
ً
 عىل إلرغم من صعوبته، وخاصة

ً
وريا أضخ ص 

ورة بحكم طبيعة إلحياة إليومية،  ،إلتعرض لوسائل إؤلعةلم ص 
ً
أو  بغض إلنظر عن نوع إلجمهور سوإء كان إلجمهور عاما

 كقادة إلرأي، بحيث أصبحت هذه إلوسائل إلمصدر إلرئيس للمعلوم    ات وم ص     در إلتعرف عىل رؤية إلقادة 
ً
خاصا

إلسياسيي   تجاه إألحدإث وإلقضايا 
61. 

لية وإلقضايا إلخاراجية، ومعرفة تطور وسائل ويستدع إلقيام بدرإسة إختبار أثر وسائل إؤلعةلم تجاه إلقضايا إلمح

ي 
ها ببعضها إلبعض، وإتساع نطاق إلتأثب  إلكمي لمجمل ما يتعرض له إلجمهور، ويتجىل ذلك ف  إؤلعةلم إلمرتبط تأثب 

، وإختبار إلعةلقة بي    ي
ي مر بها إلمجتمع إلسودإب 

ض معرفة إألحدإث وإلتطورإت إلسياسية إلنر ي تفبر
إلدرإسة إلحالية إلنر

إمج إلسياسية عىل إلرأي إلعام وتشكيله من خةلل ما تبثه  أاجندة وسائل إؤلعةلم وأاجندة إلجمهور إلعام، وما هو تأثب  إلبر

ي يعتمد عليها إلنظام إلسياسي لتثبيت إلقيم وإألعرإف إلسياسية وتدعيمها بقصد تثبيت أركان إلدولة 
وسائل إؤلعةلم وإلنر

ي أهمي  
إت إلوإضحة إلنر تشهدها إلدوإئر إلسياسية وتواجيه حركة إلمجتمع. وتأبر ة ه ذه إلدرإسة من طبيعة إلتغب 

، عىل تعبب  ريتشارد  ي ومؤكد أن لوسائل إؤلعةلم  ،بالسودإن، فكل سلوك سياسي
، وقد ب  ات أم  ر يقين 

ً
 إتصاليا

ً
يتضمن نشاطا

                                                             
، القاهرة  07  .40م، ص 0978عالم الكتب،  ،محمود عبدالحمید نظريات اإلعالم واتجاهات التأثبر
ي عرص    08

 
 .06م، ص ۲۱۱۲، ۰تكنولوجيا االتصال، القاهرة، عالم الكتب، ط فؤاد عبد المنعم البكري، االتصال الشخصي ف

، )دط(  09 ي ي بحوث االتصال، القاهرة، دار الفكر العرئر
 
 .۲۰۲م، ص ۲۱۱۲عواطف عبد الرحمن، النظرية النقدية ف

 
، إؤلعةلم إلمتخصص  61  .۹7۱م، ص۲۱۱۲، ۹درإسة وتطبيق إلشارقة، ط -إلسيد أحمد إلمصطف 
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ية تحمل إألفرإد عىل إلتضف ف    ي هذه إإلتجاه. ؤن وسائل إؤلعةل  ي كل قدرإت تأثب 
م تساعد عىل نقل إلحياة إلسياسية، فف 

 .  إألزمنة دمغت إلشخصيات بطابعها إلسياسي

  :تعريف اإلعالم السياسي 

إؤلعةلم إلسياسي من إلعلوم إلحديثة إلنر لها قوإعدها وأصولها وفلسفتها، فاؤلعةلم إلسياسي هو أحد فروع 

،وإلدعاية  ال إلذي يغلب عليه إلفكر إلسياسي وظائف إإلتص تحييد أو  إنحياز،أو  تثبيت،أو  وإلدعوة، وهو يستهدف تغيب 

 ،
ً
إتجاهات إلجمهور من خةلل زيادة إإلهتمام بمجريات إألحدإث إلسياسية. فاؤلعةلم إلسياسي إل يمكن أن يكون محايدإ

 
ً
، لذإ فإنه سةلح ذو حدين، فيكون نعمة أو  فهو يعبر عن واجهة نظر معينة ينحاز ؤليه ا صإحة

ً
حسن إستخدإمه ضمنا

ُ
ؤذإ أ

ي تضليل
ء إستخدإمه فيسهم ف  سي

ُ
إلجماهب  وإبعادها عن إلمشاركة  ف    ي توعية إلجماهب  وتنويرها، ويكون نغمة ؤذإ أ

 إلسياسية إلحقيقة. 

ي إلدول إلنامية، يخضع لملكية هذه إلد
، وخاصة ف  ي فاؤلعةلم إلسياسي

معظم إألحوإل، لذإ فهو يعتبر أدإة  ول ف 

 60 .إلنظم إلسياسيةأساسية لدعم 

ي وسائل إؤلعةلم إلمختلفة، ،وإؤلعةلم أصبح وظيفة سياسية
ؤقناعية، فمادة إؤلعةلم إلسياسي تمثل نسبة غالبة ف 

 بل ؤن هيمنة إلحكومة عىل تلك إلوسائل تفس     ر لنا إلطبيعة إلسياسية للوظيفة إإلتصالية. 

ي درإسة قاما بها عام 
إلفكر إلسياسي ؤل  م أن ه كلم   ا زإدت حااجة إلفرد 0971هذإ وقد أكد ماكبويس وويفر ف 

ه  لوسائل إؤلعةلم وزإدت دراجة إؤلتقان بي   أولويات إهتمامه وأولويات وسائل إؤلعةلم زإدت دراجة تأثب 
لذلك فاؤلعةلم . 66

 وبذلك يشكل إؤلعةلم إلسيا ،إلسياسي أقل ما يوصف به فهو ؤعةلم رأي وتواجيه وليس ؤعةلم حقائق ومعلومات
ً
 سي اجزءإ

إل يتجزأ من إلسياسة إلعامة للدول إلنامية عىل إختةلف تواجهاتها إلسياسية، فالنظرة ؤليه تجعل منه دعاية سياسية لنشر 

 إل يرتبط 
ً
 سياسيا

ً
ي فلكها، ومن إلصعب أن نتصور ؤعةلما

ي ينتمي ؤليها ويدور ف 
إألفكار وممارسات إألنظمة إلسياسية إلنر

شد  إتيجبأهدإف سياسية وإل يسبر ية للدول، عىل أنه بمب   ادئ فكرية، لذإ فإن وضعه يخر  عىل قائمة إإلهتمامات إؤلسبر

ي تنادي بها ؤو اجانب إلسلطة، وإلمسؤل  ل عن كسب إلجماهب  ؤو إؤلعةلم إلمس
ل عن ؤو ومس ،ل عن ؤشاعة إلقيم إلنر

ي ترسم صورتها ف   يإلتبشب  وإلدعوى وإأل
، لذلك فهو د فكار إلنر  محل رقابة وإحكام إلسيطرة عليه، أذهان إلجماهب 

ً
إئما

ي تنتهجها إلدول ومن خةلل  حيث ي تم
يعات وإلسياسات إلنر تواجيهه وترشيده بصورة من خةلل إلقوإني   وإلتشر

ي تحدد موإقف إلناس، وتشكل آرإءهم وتحدد سلوكياتهم. وتحدد وضعية إؤلعةلم 
إلمعلومات وإلتحليةلت إلسياسية إلنر

 لوضعية
ً
ي كل إألحوإل إل يخرج من ثةلثة:  إلسياسي وفقا

 إؤلع   ةلم وحااجة إلمجتمع ؤليه، وهو ف 

ي مسارإت طبيعية حيث يتحمل مسؤعةلم مباء يسلط إلضوء عىل إلقضايا وإلمشكةلت ويواجه إلعمل إلسياسي  .0
ولية ؤ  ف 

. ؤل  إلقيادة  اجانب قيادة إلعمل إلسياسي

ي إتجاهات م .6
 وإزية إلتجاهاته. ؤعةلم موإكب لتواجهات إلعمل إلسياسي يسب  ف 

1.  . ي إلذي إلعمل إلسياسي
ي إلركب وإل تخرج تبعيته عن إلمدى إلزمن 

 ؤعةلم يسب  ف 

                                                             
 .27-22م،ص ۹۱7۱، 0عبد إلقادر حاتم إلرأي إلعام كيف يقاس وكيف يتكون، إلقاهرة، مكتبة إألنجلو، ط 60
ي ترتيب إألولويات، دإر إلفجر، إلقاهرة،  -عزيزة عبده، إؤلعةلم إلسياسي وإلرأي إلعام  66

 .71م، ص 6111درإسة ف 
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ً
ي إهتماما ي توليها إلحكوم    ات ووسائل إإلتصال إلجماهب 

فالدور إلسياسي لوسائل إؤلعةلم صار من إلوظائف إلنر

 يهدف
ً
إ خةلل مضامي   تعكس أهمية إلقضايا وتبي   إلحقائق تنوير إلرأي إلعام وتفس   ب  إلموإقف إلغامضة من ؤل  كبب 

ي ؤطار مفاهيم معينة، 
ي إلممارسة إلسياسية، أي أنها تعمل عىل ترتيب قائمة إإلهتمامات إلسياسية ف 

كهم ف  للجمهور وتشر

ي تشكل إلموإقف بصورة تعرض إلقضايا بدقة ووضوح، مما 
ة يخلق صورة ذهنية فاعلة ومؤثر وتقيم إلمعارف وإآلرإء إلنر

.  عن  إلوإقع إلسياسي

ويعمل إؤلعةلم إلسياسي من خةلل نظرية ؤعةلمية معروفة، وهي نظرية "إلدق عىل إلمسمار"، حيث تعتمد عىل 

ي 
 ف 
ً
 أساسيا

ً
ة وإلحكمة وإؤلبدإع دورإ ي مضمون إلموإد إؤلعةلمية بهدف تثبيت إآلرإء، وتلعب عناص إلخبر

إلتكرإر إلمتصل ف 

 .61عمل ممل يؤدى لتشتيت إألفكار ويستهدف إلرأي إلعام وتواجهاته ؤل  إلتكرإر ؤحدإث إلتنوع حنر إل يتحول 

، وهو يعتبر أحد آليات  61فالرأي إلعام كما يرإه هربرت شيلر   يمثل أحد أدوإت إلضبط إإلاجتماعي وإلسياسي

 عىل تحقيق
ً
بث ؤرضاًء للرأي إلعام، وعمال

ُ
إآلمال وإلطموحات. وم ن اجه ة  إؤلعةلم، ؤذ أن كافة إلرسائل وإلموإد إؤلعةلمية ت

، وذلك من منطلق 
ً
 وإيجابا

ً
أخرى، فإن إؤلعةلم أحد مكونات إلرأي إلعام، وبالتالي يعتبر إلمؤثر إألساسي ف    ي تشكيله سلبا

 أن إلرأي إلعام هو إلفكر إلش  ائع وإلنمط إلعقىلي إلسائد إلذي يحدد نوع إألفكار وإلميول وإإلتجاهات، كم ا يكش  ف ع ن

 
ً
ي أفكاره  ا وعوإطفها إنطةلقا

ي إلحياة ؤل  تفضيةلت إلناس إإلاجتماعية وإلسياسية، بمعن  أن إلجماهب  تتجمع ف 
تطبيقاتها ف 

 من أفكار وأيدلواجيات إلجمهور بما يواجب أن يقي   
ً
إلعامة وإلخاصة من خةلل رأي ع    ام تمت مناقشة بنوده وأصبح اجزءإ

 .64من خةللها إلحياة إلسياسية  

فكرة، مثال ذلك أو  حادثأو  إلبعض أن إلرأي إلعام تعبب  صادق عن إنفعاإلت إلجماهب  حيال عمل ىولذلك ير 

 لها، ؤإل أن 
ً
ي إتخذت فلسطي   مقرإ

إندفاع بعض إلحكومات إلعربية لتكوين عةلقات من نوع آخر مع إلفئة إلمعتدية إلنر

ي معظم إلبلدإن إلعربية رفض إإلحتةلل ول
. إلرأي إلعام ف   م يمتثل لتواجيه إلحكومات بالتطبيع مع إلمحتلي  

ي بعض إألحيان يفشل إؤلعةلم 
ي ؤحكام لتحقيق إلهدف، ولكن ف 

لذلك يتم توظيف برإمج إؤلعةلم إلسياسي ف 

ي سيطرته عىل إلرأي إلعام وتحوي   ل أنظاره
ي هذه إلحالة يسحب إلبساط من تحته، ؤل  إلسياسي ف 

قضيا بعينها، وف 

ي ؤحدإث إلبلبلة. وتنطلق إلشائع
 ات كمخرج لبلعةلم إلسياسي من أزمته ف 

 
ً
ي وظيفته بي   فرعي   من إلعلوم فاؤلعةلم إلسياسي يتخذ من إلسياسة موضوعا

هما علم إؤلعةلم  ،له، ويزإوج ف 

 )Mediumفيستخدم إؤلعةلم وسيلة ) .وعلم إلسياسة
ً
( فاألدوإت إؤلعةلمية Content(، وليستخدم إلسياسة مضمونا

 توظف

ي هذإ إلمجال لها مفهوم وإسع يتعلق بطابعها
ي خدمة موضوع إلسياسة، وإلسياسة ف 

قتصاد بجوإنب إلحكم وإؤلدإرة وإإل ف 

.  وإلمجتمع وإلثقافة وتغلفها  إلسياسي

                                                             
، إؤلعةلم إلمتخصص  61  .074سابق، ص درإسة وتطبيق، مراجع  –إلسيد أحمد إلمصطف 

 
ي للثقافة، ،هربرت شيلر إلمتةلعبون بالعقول، تراجمة: عبدإلسةلم 61

 .042م، ص 0982رضوإن سلسلة عالم إلمعرفة، إلكويت، إلمجلس إلوطن 
، ط –عوإطف عدلي إلعبد، نىه عاطف إلعدل إلرأي إلعام وإلفضائيات  64 ي ي ترتيب إألولويات، دإر إلفكر إلعربر

 .۹۹م، ص ۲۱۱7، ۹درإسة ف 
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ي إلمجاإلت إلسابق ذكرها فإنها تستخدم وسائل إؤلعةلم ؤل  ولما كانت إلسلطة بحااجة
وسائل تعكس سياستها ف 

ي إلدعاية إلسياسية وإلهيمنة، وإلتوإصل 
ي تبصب  إلمجتمع بتلك إلسياسات ومن هن   ا فإنها تعتمد عىل وسائل إؤلعةلم ف 

ف 

ية، فهو    فاؤلعةلم إلسياسي لسان إلسلطة مع إلشعب، ويعد أقوى وسيلة تأثب  اجماهب 
ً
 مهما

ً
علم قائم بذإته ويشكل اجزءإ

 .62من علم إإلتصال ككل 

ي حااجة
ي ظل تةلحق إألحدإث إلدولية وإؤلقليمية عىل نحو ؤل  ؤن إلحديث عن إؤلعةلم إلسياسي ف 

ؤعادة هيكلة ف 

ي إؤلعةلم إلدولي عىل إلسوإء 
ي إلعةلقات إلسياسية إلدولية وف 

 .67 غب  مسبوق ف 

 

  :السياسية التفاعل بير  االتصال والنظم

إهتم علماء إلسياسة وإإلتصال إلسياسي وإإلاجتماع إلسياسي بدرإسة إلتفاعل بي   إإلتصال وإلنظم إلسياسية 

وإلعملية إلسياسية، وأكدوإ أهمية إلعةلقة إلجوهري   ة بينهما، بل أنهم نادوإ بإعادة درإسة وتحليل إلعلوم إلسياسية 

إلسياسي يعتمد عىل إؤلعةلم باعتباره حلقة إلوصل بي   إلنخبة إلحاكمة وصانىعي  باإلعتماد عىل نظريات إإلتصال، فالنظام

 .إلقرإرإت وإلجمهور 

ي إلذي ركز عىل اجانب إلمدخةلت 
ي إلوظيف 

ي ضوء تحليل إلموند إلبناب 
ويتضح موقع إؤلعةلم وإإلتصال إلسياسي ف 

ي اجانب إلمخراجات صنع
ي إلتنشئة إلسياسية وإلتعبي ر ع ن إلمصالح، وف 

إلقاعدة، فكثب  من وظائف إإلتصال ترتبط  ف 

ي ذكر 
ي هذإ إؤلطار ينبىع 

، ومن هذه إلوظائف صنع إلقرإرإت إلسياسية ووضع إلسياسات إلعامة، وف  بالنظام إلسياسي

ي إلسياسة إتصال"
ء ف  ي

ة "كل سر  .68  مقولة إلموند إلشهب 

ي وإلنظ
ي ؤطار لذلك يمكن أن نتناول إلنظام إلسياسي من زإوية إألدوإر وإلبن 

م إلفرعية، كما يمكن تناوله ف 

ي إلمطالب وإلتأييد كمطالب عامة، باؤلضافة
ؤل  إلمدخةلت وإلمخراجات. وقد حدد ديفيد أديسون إلمدخةلت ويضعها ف 

إلمطالب إلخاصة باإلتصال وإؤلعةلم لتوضيح إألهدإف إلسياسية، ويمكن تناول إلنظام إلسياسي من زإوية إإلتصال، 

.  ؤذ أنها بمثابة نقل إلمعلوماتنظام، فالسياسة تدرس ك  من إلفاعلي   وإلسياسيي  

ي فؤل  فالعةلقة بي   إلسياسة وإإلتصال عةلقة اجوهرية
قيامه بوظائفه ، أو ا تصور أحدهما دون إآلخر يهإلدراجة إلنر

ي إآلخر، وإن كان إلتأثب  إلذي يمارسه إلنظام إلسياسي عىل
 عنه، فكةل إلنظامي   يتأثر يؤثر ف 

ً
ي إلبلدإن  بعيدإ

نظام إإلتصال ف 

 .69 إلنامية أكبر من تأثب  إإلتصال عىل إلنظام إلسياسي 

                                                             
 .41م( ص 6114 -ـه 0110محمود عكاشة، خطاب إلسلطة إؤلعةلمي )إلطبعة إألول،  62
ي ترتيب إألوليات،( ۱. )4، ص 0ط ،دمحم نض مهنا إؤلعةلم إلسياسي بي   إلنظرية وإلتطبيق 67

 ،عزيزة عبده، إؤلعةلم إلسياسي وإلرأي إلعام درإسة ف 

 
ي لبلعةلم،  68 ق، طأحمد إلتكةلوي، إلمدخل إلسوسيولوجر  م،0981، 0إلقاهرة، مكتبة نهضة إلشر

 87ص
، دمشق، دإر إلمعارف،  69 ، إلتخطيط إؤلعةلمي إلسياسي  .41م، ص ۹۱7۹أنور إلسباعي
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ي وسائل إإلتصال لمشاكل إلحكومة، وقد واجد إلقائمون باإلتصال 
وتكرس إلنظم إلسياسية مساحات وأوقات ف 

 للوصول
ً
ك من كل أفرإد إلشعب، وإلذي تحط  به أنشطة إلحكومة سعيا لمزيد من إلقرإء إؤل  من إإلهتمام إلمشبر

 وإلمشاهدين.  وإلمستمعي   

قنوإت إتصال ؤل  يري إلسياسيون إلذين يعدون من واجهة نظر إلقائمي   باإلتصال إلسياسي أنهم يحتااجون

ي إإلتصال إلسياسي 
، وبالمثل فإن إؤلعةلميي   يرون أنهم إل يمكنهم تأدية مهمتهم ف  ي تحط  بمصدإقية إلجماهب  اجماهب 

 ؤل  .. إلخ. وُينظر .صلة بالسياسيي   للحصول عىل إألخبار وإلتعليقات دون أن يكونوإ عىل
ً
وسائل إؤلعةلم إلناشطة ؤعةلميا

ي إلنظام إلذي يقع تحت سيطرة إلدولة، عىل أنها إلوسيط ب  ي   قيادإت 
بصورة عامة، وإؤلخبارية عىل واجه إلخصوص، ف 

 لبلطار إلسياسي إلعمل إلسياسي وصناع إلقرإر إلثابت إلسليم إلذي من خةلله 
ً
أصبح إلعم   ل إألساسي لةلتصال تأسيسا

ي ؤطار بيئة إاجتماعية صالحة متجانسة تؤدي بدورها 
ي قطاعات وطنية أخرى تمتلك ؤل  إلسليم إلذي يتم ف 

إلتوسع ف 

ي هدف قومي وإحد 
ة للجماهب  ف   .11 إإلتصال وإلقدرة إؤلعةلمية عىل تهيئة إإلهتمامات إلمتغب 

، تتجه إلسياسات إإلتصاليةفعىل مستوى إلنظ ي ي ؤل  ام إلسياسي إلعربر
دعم سلطة إلنظام إلقائم وتواجهاته ف 

ة عىل إلنحو إلذي يخدم تماسك إلنظام ويؤكد ديمومته،  إلمجاإلت إلمختلفة، وخدمة مصالحه إلحقيقية بصورة مباسر

ي معظم إلدول بالصبغة إلدعائية إلمباش
  رة إل ت    ي تعزز مصالح إلنظام مما نجم عنه أن أصطبغ مضمون إإلتصال ف 

ي عقول
 10 إلجماهب   وأهدإفه، وتعزز إلمصالح إلقطرية، وتغرس إلوإلء ف 

وبلغ من تأثب  هذإ إإلرتباط إلعضوي إلقوي بي   إلسياسة وإإلتصال مستوى أصبحت معه هذه إلعةلقة إلنر 

ي إلمعاص، وإن كان ذلك يعزى  سلبية يتصف بها إإلتصال يصفها بعض إلباحثي   باإللتصاقية، تشكل خصيصة إلعربر

ي من وسيلة لتحقيق أهدإف إلنظام 
 عما يشكله إؤلعةلم إلوطن 

ً
للخطورة إلوظيفية إلسياسية لوسائل إؤلعةلم، فضال

 .16 إلسياسي حي   تعكس هوية إلرسالة إؤلعةلمية موإقف وأهدإف وسياسات إلنخبة إلحاكمة وقرإرإتها 

، وإنما هي خصيصة غب  أن هذه إإلرتباطية وإإللتصا ي  إإلتصال وإلسياسة إل ترتبط فقط بالنظام إلعربر
قية بي  

حد كبي  ر ب  القرإرإت ؤل  مةلزمة لكل إلنظم عىل إختةلف فلسفتها إلسياسية وإإلتصالية، مما اجعل وسائل إؤلعةلم تتأثر 

ي إلمتعلقة بالسياسة إلدإخلية وإلخاراجية للدول إلمعاصة، لذلك نجد أن وسائل إؤلعةل 
ي إلضإع إلدإئر ف 

 ف 
ً
م لعبت دورإ

 إلمنطقة إلعربية من خةلل ما تعرض     ه من حقائق وأحدإث. 

ي تتجه
ي ؤل  وقد تناول كارل دويتش إلنظام إلسياسي من زإوية إإلتصال، وبي ّ  أن إلرسائل إلنر

أاجهزة إإلستقبال إلنر

ة عىل إلذإكرة إلنر تحؤل  تواجهها  إلقيم إلسائدة ؤل  توى عىل مخزون من إلمعلومات، باؤلضافةمرإكز إلقرإر، وتعتم  د إألخب 

ي إتخاذ إلقرإر، وتتول إلتنفيذ إألاجهزة إلمكلفة بذلك، إألمر إلذي يثب  ردود أفعال تتلقاها أاجهزة إإلستقبال ثم تواّجه مرة 
ف 

ي تتدفق . وألهمية إلعملية إإلتصالية، فإن إلمنهج إإلتصالي إلسياسي يرك11 مرإكز إلقرإرؤل  أخرى
ز عل ى إلقنوإت إلنر

، ويتوقف ذلك عىل: 
ً
 إلمعلومات )إلرسائل( من خةللها بي   إلفاعلي   وإلسياسيي   بعضهم بعضا

                                                             
ي إلعالم إلثالث ونظم إؤلعةلم إلمقارنة، مراجع سابق، ص  11

 .018أودي مايكل هيت، دور إؤلعةلم ف 
ي   10 ي إلعربر

وت مركز درإسات إلوحدة إلعربية، ط،رإسم دمحم إلخيل، إإلتصال وإؤلعةلم إلوطن   52م، ص ۹۱۱۹، ۹بب 

 
، عمان  16 ي

، تراجمة: موس إلكيةلب  ي ي إلعالم إلعربر
 .۹۱م، ص ۹۱۹۱، ۲ط ،إألردن -وليم ليه، دور إلصحافة إلعربية وإؤلعةلم وعجلة إلسياسة ف 

 م،۲۱۱7، ۹طدمحم نور مهنا إؤلعةلم إلسياسي بي   إلنظرية وإلتطبيق، إؤلسكندرية، دإر إلوفاء،  11
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 إلرسائل. أو  أنوإع إلمعلومات 

  .  إلقوإعد وإؤلاجرإءإت إلنر تحكم إإلتصاإلت دإخل إلنظام إلسياسي

  .حدة إلمشاعر إلمرتبطة برسائل معينة 

  ي
 يمكن توقعها من إلذين يتلقون إلرسائل. أنوإع إإلستجابات إلنر

ي تحتل إلحدث، بل
ي تناول نقل إلرسائل، تلك إلنر

مكان إلمدخةلت  هي  ؤن اجوهر نظرية إإلتصال يكمن ف 

ي نموذج أديسون، وإلرسالة ليست معلومات مخصوصة، هذه إلمعلومات تقبل إلتحديد وإلقياس. ويعد 
وإلمخراجات ف 

، أي نقل إلرسائل ، إإلتصال إلسياسي بمثابة إلعنض إلدينامي للواجود  فيها ين أاجزإء إلنظام ثم بينه وبي   إلنظام إإلاجتماعي

 .  ويتكون إلنظام إإلتصالي من إلعناص إآلتية:  إلسياسي

0.  
ً
 مؤسسة. أو  مصدر إلرسالة )أي إلمعلومات( قد يكون فردإ

ي يبعث بها إلمرسل ع ن ح  دث .6
 مشكلة. أو  مطلبأو  إلرسالة نفسها، أي إلمعلومات إلنر

نقل من خةللها إلرسالة.  .1
ُ
ي ت
 إلقناة إلنر

 إلمستقبل، أي إلشخص إلذي يتلفر إلرسالة.  .1

 إلمعرفة بنتائج إألفعال. أو  إلتغذية إلعكسية، أي إلوعي  .4

، وإلرسالة هي ما ؤل  فإذإ نظرنا  ، أمكن إلقول عن إلمص در ه و إلمرشح للمنصب إلسياسي إإلنتخاب كنظام إتصالي

ح     ات يطرحه عىل إلناخبي    ، أو  برإمج وإلقناة قد تكون أحد وسائل إؤلعةلمأو  وعود،أو  من مقبر إإلتصال إلموإاجىهي

، وإلتغذية إلعكسية هي قبول ح    ات إلمرشح أو  وإلمستقبل هو اجمهور إلناخبي    11 رفض مقبر

 

 :مستخلص نتائج الدراسة

ي طرح إلقضايا أشارت إلدرإسة من خةلل إلبيانات إلمقدمة من إلمبحوثي   بأن 
إمج إلسياسية تحقق إلموإزنة ف  إلبر

 .  لتغيب  إلقضايا وطبيعة إلموقف إلسياسي
ً
 وتغيب  سياسيتها وفقا

ي إستقةلل 
إمج إلسياسية أكدت إلدرإسة ؤن إلتلفزيون يتمتع بعدد من إؤليجابيات وإؤلسهام ف  وحول ؤيجابيات إلبر

ي وإإلعتماد عىل
ؤل  إلتقنية إلحديثة وموإكبة إلتطورإت وإألحدإث. وتشب  إلنتائجمصادر محلية وتوظيف  إؤلعةلم إلوطن 

هم كما  واجود إتجاهات قوية لدى إلمبحوثي   عن سلبيات برإمج إلحوإر من حيث أنها إل تخاطب إلجمهور ومستوى تفكب 

ي تدعم إتج
ي طرح إلقضايا وإل تختار إلشخصيات إلمناسبة بل تركز عىل بعض إلشخصيات إلنر

 اه إلنظام. أنها نمطية ف 

ي من خةلل تمليك إلحقائق ؤل  توصلت إلدرإسة
ي تشكيل إلرأي إلعام إلسودإب 

إمج إلسياسية تسهم ف  أن إلبر

 وإلمعلومات. 

                                                             
 .۰۲۹ص 

 
 م، ص6111، 0للكتاب، ط ؤسماعيل عبد إلفتاح محمود منصور إلنظم إلسياسية وسياسات إؤلعةلم، مركز إؤلسكندرية 11
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 :المرجعأو  در االمص

، إلقاهرة، مكتبة إألنجلوإلمضية،   .م0980ؤبرإهيم ؤمام، إؤلعةلم وإإلتصال بالجماهب 

 .م0984مجاإلته، إلقاهرة، مكتبة إألنجلو إلمضية،  -نظرياته  -ؤبرإهيم ؤمام، علم إإلتصال، مفاهیمه 

يعات إؤلعةلمية إلقاهرة،  ، إلتشر م. أحمد أبوزيد، إؤلعةلم وإلرأي إلعام، إلكويت، عالم ۲۱۱۱ؤبرإهيم عبد تل إلسلمي

 .م0981إلفكر، 

 .م0928، أحمد أبوزيد، سيكلواجية إلرأي إلعام ورسالته إلديمقرإطية، إلقاهرة، عالم إلكتب

ي لبلعةلم، إلقاهرة، مكتبة نهضة  ق، ط -أحمد إلتكةلوي، إلمدخل إلسيوسولوجر  .م0981، 0إلشر

 .م۹۱۱۹أحمد بدر، إإلتصال بالجماهب  بي   إؤلعةلم وإلتطوي    ع وإلتنمية، إلقاهرة، دإر قباء للطباعة وإلنشر وإلتوزي    ع، 

 .م۹۱۹۲|إلمطبوعات، إلكويت، أحمد بدر،إإلتصال بالجماهب  بي   إؤلعةلم وإلدعاية، وكالة 

ي إلسياسة إلعامة، إلقاهرة، مكتبة غريب، 
 .م۹۱77أحمد بدر،إلرأي إلعام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره ف 

ي إلسياسة إلعامة،إلقاهرة، إلطبعة إلرإبعة،  ،أحمد بدر 
 .م۹۱۱۹إلرأي إلعام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره ف 

 .لدعاية، إلقاهرة، إلدإر إلقومية |للطباعة وإلنشر أحمد سويلم إلعمري، إلرأي إلعام وإ

 .م۹۱۹۱أحمد عامر، إؤلذإعة وإلسياسات إلدولية، إلهيئة إلمضية للكتب، 

 .م۲۱۱۱أحمد عبد إلملك، فضائيات عمان دإر مجدإلوي للنشر وإلتوزي    ع

 .م۲۱۱۱أحمد عبد إلملك، فضائيات عمان دإر مجدإلوي للنشر وإلتوزي    ع 

، إألردن،   .م۹۱۹۱أحمد نوفل، إلحرب إلنفسية، دإر إلفرقان للنشر

ي إلقوة إأليدلواجية، إؤلسكندرية، دإر إلمعرفة إلجامعية، 
 .م۹۱7۱ؤسماعيل سعد، إإلتصال وإلرأي إلعام، مبحث ف 

إألول،  ؤسماعيل عبد إلفتاح، دمحم منصور، إلنظم إلسياسية وسياسات إؤلعةلم، مركز إؤلسكندرية للكتاب، إلطبعة

 .م6111

، دمشق، دإر إلمعارف  ، إلتخطيط إؤلعةلمي إلسياسي  .م۹۱7۹أنور إلسباعي

 .م۹۱۹۱ثروت بدوي، إلنظم إلسياسية، إلقاهرة، دإر إلنهضة، إلطبعة إألول، 

 .م۹۱۹۱ثروت بدوي، إلنظم إلسياسية، إلقاهرة، دإر إلنهضة، إلطبعة إألول

ي إلحرب إلنفسية، دإر إلفكر، إلقاهرة، إلدعاية وإستخدإم إلرإديو  ،اجيهان أحمد 
 .م0984ف 

ي إلحرب إلنفسية، دإر إلنشر إلقاهرة،
، إستخدإم إلرإديو ف  ي

 .م0984اجیهان رشنر

 .م۹۱۹۱حامد ربيع، نظرية إلدعاية إلخاراجية إلجزء إألول، دإر إلشعب،إلقاهرة، 

 .م۹۱۹۱حسن حمدي، إلوضعية إؤلخبارية لوسائل إؤلعةلم، إلقاهرة، 

نظرية إلرأي إلعام اجامعة  ،م. حميدة سمسم0982سمسم تحليل إلمضمون، بحث مطبوع بالرونيو، بغدإد، حميدة 

 م،6114إلطبعة إألول  ،بغدإد 
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 .م۹۱۹۹خليل ؤبرإهيم رسول، سيكلواجية إلرأي إلعام وطرق قياسه، بغدإد،

وت، مركز درإسات إلوح ، بب  ي ي إلعربر
 .م۹۱۱۹دة إلعربية إلطبعة إألول، رإسم دمحم إلخليل، إإلتصال وإؤلعةلم إلوطن 

ي إلنظم إلسياسية إلمعاصة، إلهيئة إلعامة للكتاب، إلقاهرة، 
 .م۹۱7۹سعيد إلشإج، إلرأي إلعام مقدماته وأثره ف 

ي إلنظم إلسياسية إلمعاصة، إلهيئة إلعامة للكتاب، إلقاهرة، 
 .م۹۱7۹سعيد إلشإج، إلرأي إلعام مقوماته وأثره ف 

ي إلفنون إؤلذإعية وإلتلفزيون، بغدإد، إلمعهد إؤلذإعي وإلتلفزيون، 
 .م۹۱7۱سعيد لبيب، درإسات ف 

 ، ي
ي إلفنون إؤلذإعية وإلتلفزيونية، بغدإد، إلمعهد إؤلذإعي وإلتلفزيوب 

 .م۹۱7۱سعيد لبيب درإسات ف 

 .م۹۱۱۱إلطبعة إلثانية، حسن عماد مكاوي، إألخبار إؤلذإعية وإلتلفزيونية  إلقاهرة،  –سعيد دمحم إلسيد 

، إلرأي إلعام إألسس إلنظرية وإلجوإنب إلمنهجية، إلقاهرة، عالم إلكتب، إلطبعة إألول،   .م۹۱۱7سمب  دمحم حسي  

، بحوث إؤلعةلم إألسس وإلمبادئ  .م0972عالم إلكتب،إلقاهرة،  ،سمب  دمحم حسي  

إمج إلتلفزيونية، إلقاهرة إلهيئة إلمض   .م۹۱7۹ية إلعامة للكتب، سهب  اجاد، ؤنتاج إلبر
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