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 المقدمة:
داخلهــا  فــي العــالم المعاصــر الــى شــبضات اتصــاف  ــ مة تحمــل فــي تحّولــت المسسســات اإلعالميــة

عالمــا معقــدا مــن المصــالمؤ ول ــل مسسســة نظــام متشــابو لمراةــز النفــوت والســلطة والعالقــاتؤ تت ــذ مــن 
 خاللها يوميًاؤ وعلى مدار الساعةؤ قرارات حاسمة وحازمة. 

مــــن اليــــرورش اا ن تشــــم العوامــــل المــــس ر  فــــي  نســــبة للجمهــــور أصــــبموألهميــــة تلــــو القــــرارات بال
تلو القرارات والدوافع مـن وراههـاؤ وكـذلو التعـرف  ات اتهاؤ والتعرف على المناصب المسسولة عن إت ات

التي تـس ر فـيهم خـالف عمليـة إختيـار  على آلية عمل القاهمين باإلتصافؤ والقيم التي يعتنقونها والعوامل
 .انتقاهها  من التغطية ال برّية اليومية و ريةال بالقيم 

ؤ ال تقـل عــن أهميـة ميـموا الرســالة ال بـرش والا أهميـة القـاهم باإلتصــافؤ و المقصـود هنـا المراســل 
تاتهـاؤ فــدا دراسـة دور ومركــز القـاهم باإلتصــاف و ــروف عملـا و العوامــل التـي تــسّ ر فـي عمليــة انتقاهــا 

مية علمية و عملية كبير . من هنا كاا تسـاللنا حـوف العوامـل الذاتيـة لميامين األخبار و قيمهاؤ لها أه
والمو ـــو ية التـــي تـــس ر فــــي عمليـــة صـــناعة ال بــــر مـــن قهبـــل هـــسالء الصــــحفيين  .. ومـــا هـــي تــــد ير 
اإللتزامات المهنية و األخالقية التي يفر ها الصحفي على نفسـاؤ ومـا هـو تـد ير السـيطر  البيروقراطيـة 

عليـا مـن خـالف المسسسـة التـي يعمـل فـي إطارهـا و مـاهي حقيقـة تـد ير العالقـات و التي تفـر  نفسـها 
  القيم اإلجتما ية وتوّقعات الجمهور منا خالف تغطيتا لألخبار 

هضــذا بــدأنا بالبحــج عــن إجابــات واق يــة عــن تلــو التســالالت وصيرهــاؤ ف ّصصــنا الفصــل األوف مــن 
القنــوات  لدراســة القنــوات الفيــاهية فــي مبحثــين أولهمــا  بحثنــا لاطــار المنهجــي للدراســة والفصــل الثــاني

وتطرقنـا ييـا ألهميــة القنـوات الفيــاهية وتا يراتهـا اإليجابيـة والســلبية فـي نظــر  الفيـاهية كوسـيلة إخباريــة
 -المف ــرين والبـــاحثين وفــي المبحـــج الثــاني تناولنـــا مو ــود الفيـــاهيات ال ورديــة فـــي إقلــيم كوردســـتاا 

 عالم ال وردش ـ  م تطرقنا الى التعري  بالفياهيات التي شّضلت مجتمع الدراسة. مشهد تدري ي عام لأل
التلفزيونيــة مـــن حيــج أهميتهـــا وخصوصـــيتها ال بريـــة لدراســة التغطيـــة فُ ًصـــ  أمــا الفصـــل الثالــج 

ز تلـو رّكـوأنواعهـا  ـم اسـاليبها وأشـضالها المتعـدد  و بعـد  ال بريـةالى مفهوم التغطية  تم التطرق وقيمها و 
فــي الفصــل الرابــع علــى كــل مــا يتعلــب بــالتقرير ال بــرش التلفزيــونيؤ مفهوماؤو اهفــا أنواعــا  ــم  الباحــج

 متطلباتا فدور الصور  في تغطية األخبار. 



3 

 

إنـــا مـــن اليـــرورش التعـــّرف علـــى المراســـل التلفزيـــوني كقـــاهم باإلتصـــاف ف ّصـــ  لـــا  ورأى الباحـــج
الــى مفهــوم المراســل التلفزيــوني وأنواعــا فمسهالتــا  ــم  مس مــن الدراســة. وفــي بدايتــا تطــرق الفصــل ال ــا

فـــي تو ـــيم  ى مفهـــوم القــاهم باإلتصـــاف وتوّســععلــ يات التــي تواجهـــا. وبعــد تلـــو رّكـــزالمشــاةل والتحـــدّ 
أساسيتين من نظريات التد ير اإلعالمية التي لها عالقة مباشر  وحيويـة بالقـاهمين باإلتصـاف و نظريتين 

 ما نظرية حارس البوابة و نظرية ترتيب األولويات. بعملهم أينما كانواؤ وه
 هــافي. و  فــي عمــل المراســلينفــي الفصــل الســادس مــن الدراســةؤ العوامــل المــس ر  فــي  وتنــاوف الباحــج

الجانـب النظـرش و أخيـرًا فـي مناقشـة تلـو العوامـل المـس ر ؤ الذاتيـة منهـا والمو ـو ية مـن  توّسع الباحج
إســتمار  إســتبياا  69عليهــا مــن خــالف  المعلومــات التــي حصــل بتفريــعالفصــل الســابع قــام الباحــج  فــي 

إســتمار  تــم توزيعهــا علــى مجمــود المراســلين لــدى ســت  110صــالحة وصــحيحة عــادت الينــا مــن أصــل 
  قنوات فياهية كوردية حزبية.

 صــــاه  تيــــّمنت اإلســــتمار  أســــ لة عديــــد  عــــن العوامــــل الذاتيــــة إبتــــداءًا مــــن البيانــــات العامــــة وال
. ومسهالتــــا العلميــــة والمهنيــــة ومســــتواه الم يشــــي وعمــــره الــــو يفي  صــــية كجــــنس وعمــــر المبحــــو الش

تتعلـب ببي ـة عملـا ومشـاركاتا فـي دورات تطويريـة وتدهيليـة  واللغات التي يجيـدها الـ.... و أسـ لة أخـرى 
ب إعالمية داخل وخارج الـوطن ومـدى ر ـا المبحـو  عـن تاتـا وعـن بي ـة عملـا ودرجـة اإلحسـاس بـالقل

وال ــوف وهــاجس الطــرد مــن العمــل والــ.... وكمــا تيــّمنت اإلســتمار  مجموعــة مــن األســ لة عــن درجــة 
تد ير عالقاتا الش صية واإلجتما ية و مدى تد ير قيما في عملا كمراسلؤ والعديد من األس لة األخرى 

 المتعلقة بتصورات وقناعات المبحو ين الف رية. 
الـى أعـداد  هـاجدواًل وتعامل معها رقمّيًا فحّول 61قّسمًا إّياها على بجدولة المعلومات مُ   م بدأ الباحج

ا مــن حيــج العــدد و النســبة. فحّلــل البيانــات ونتاهجهــا ُمعّلقــًا عليهــا مــن معــدالته ونســب م ويــةؤ ورســت رج
ــر فــي مــاد  الب وجهــة نظــره بعــا النتــاه  بمقارنــة  حــج النظريــة. وأخيــرًا قــام الباحــجوبنــاًء علــى مــا ُتةه

بإيجـاز نتـاه  البحـج ال ميـة وال يميـة مـع توصـيات  هيسة التي توّصل اليها بفر يات البحـج وعـر الر 
 الباحج ألدارات القنوات الفياهّية المعنية وللباحثين األةادميين. 
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  :الفصل األول

 اإلطار المنهجي للدراسة
 

 أبعاد الدراسة: اولا 

 :مشكلة الدراسة -1
إلـــى  هـــور جـــدف ؤ يـــة الفيـــاهية علـــى مســـتوى اقلـــيم كوردســـتاا العـــراقأّدى انتشـــار القنـــوات التلفزيون

حوف الدور الذش تل با هذه القنوات في المشهد السياسي و اإلجتماعي العام والعوامل ؤ سياسي و  قافي
التــي تـــس ر فـــي اســـلوب تعاملهـــا مـــع األحـــدا  و طــرق معالجتهـــا للميـــامين والقـــيم ال برّيـــة التـــي تبثهـــا 

لألحــدا  مــن قبــل  ال بريــةز معــالم المشــهد اإلعالمــي ال وردســتاني هــو اا التغطيــة للجمهــور. ومــن أبــر 
وهـذه العوامـل صيـر المهنيـة باتـت ؤ وسياسـات و مصـالم متعـدد  هذه القنواتؤ تعضس صور  أيـدولوجيات

و فـي تعاملهـا مـع الصـور   في إختيار القنوات لميامين األخبار و ابراز قيّم من دوا اخرى  تس ر وبقو 
الموّجهــة للجمهــور فــي  مصــاحبة لل بــر و اســت دام إســتماالت محــدد  فــي صــياصة الرســاهل اإلعالميــةال

 . اإلقليم
عليا فاا مشضلة هذه الدراسة تعد من القيايا المهمة التي لم تدرس ولم تبحـج أةاديميـا علـى نطـاق 

ـــيم كوردســـتاا ـــا وســـاهلؤ العـــراق -إقل ـــر  لمـــا تيـــّطلع ب ـــة ال بي ـــرصم مـــن األهمي ـــى ال اإلعـــالم عمومـــًا  عل
 . والمزاج العاموالتلفزيوا خصوصًا في تشضيل الرأش العام وتوجيها و ت وين  قافة الجمهور 

بنيتهــا و بي تهــا ؤ الفيــاهيات ال ورديــة فــي داخــل اإلقلــيم وبمــا اا ل ــل مسسســة إعالميــةؤ ومــن بينهــا
لها موقعها  التقنّية و البشرية وكذلوالسياسية و القانونية و اإلجتما ية و تدري ها و إمضاناتها المالية و 

و  قلها و مصالحها ال اصة والتي قد تتباين و تتقاطع أو تتشابا و تتالقى مع ما لغيرها من مسسسات 
اا نـــرى إختالفـــات و تقاطعـــات أو تمـــا الت و التقـــاءات فـــي إســـلوب و منطـــب  إعالميـــةؤ فمـــن المتوقـــع

سسســة إعالميــة الــى أخــرى تعمــل و تنشــ  فــي البي ــة وآليــات و أهــداف عمليــة التغطيــة ال برّيــةؤ مــن م
اإلجتمـــاعي تاتـــا. أش اا عمليـــة انتقـــاء و إبـــراز قـــيم  -الجغراييـــة و المـــّد  الزمنيـــة و الفيـــاء السياســـي 

 هــي بــلؤ وال هــي بعمليــة تقنيــة ومهنيــة بحتــا  ليســت عمليــة بســيطة أو بري ــةؤ خبريــة معينــة أو إهمالهــا
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 مل يـة نو يـة و آيدولوجيـة منهـا و وقانونيـة و سياسـية منهـا عديد  ملعوا لتد يرات ت يع معقد  عملية
 (. المعلنين) المباشرين صير و( أصحابها)المباشرين ممّوليها ومصالم و اإلعالمية المسسسة
 العامــل وأخيــرا المهنــة وأخالقيــات بقواعــد تتعلــب عوامــل و و قاييــة إجتما يــة عوامــل هنــا  إاّ  و ةمــا
 مـــن بـــدءا ال بريـــة بالتغطيــة المضلـــم اإلعالمـــي ال ـــادر أش البوابــة حـــراس و تصـــافباإل للقـــاهمين الــذاتي
 . األخبار صرفة تحرير رهيس الى وصوال والمونتير المضتبي بالمحرر مرورا والمصور المراسل ش  

 ممــا. دقيــب بشــضل الوصــم هــذا عليــا ينطّبــب كوردســتاا إقلــيم فــي الــراهن المرهــي اإلعالمــي والمشــهد
 عمــل فــي المــس ر  والعوامــل ال وردّيــة الفيــاهية القنــوات فــي ال بريــة التغطيــة حــوف عديــد  تتســالال أ ــار

 . لها إجابات عن والبحج ال برية النشر  انتاج منظومة في األهم و األولى الوحد  بوصفهم مراسليها
 :هي التساؤلت هذه أهم

 . ال وردّية الفياهية القنوات مراسلي عمل في تد يرها مدى و المس ر  الذاتية العوامل ماهي ـ1
 و المـس ر  اإلجتما يـة والمعـاييرؤ واإلداريـة المهنيـةؤ الف ريـة و السياسـية  المو ـو ية العوامل ماهي ـ2

 . ال وردّية الفياهية القنوات مراسلي عمل في تد يرها مدى
 . ال وردّية الفياهية القنوات مراسلي عمل في الجمهور توقعات تد ير مدى ما ـ 3

 

 : الدراسة أهمية ـ 2
 : هي العلمية الدراسات أهمية لقياس العلمية المعايير أهم
 الت ص   مجاف إطار في وتطويرها المعرفة تعميب في الدراسة ستساعد هل -
 معينة  انسانية نشاطات أو سياسات أو ممارسات تقييم في الدراسة ستساعد هل -

 الفيـاهي التلفزيـوا  شاشـات خـالف مـن األخبـار ونشر ءوانتقا جمع في البشرش  العنصر ألهمية نظراً 
 أســاليب علـى والوقــوفؤ المراسـل أش األوف باإلتصـاف القــاهم عمـل بي ــة بدراسـة االهتمـام إلــى اتجهنـا فقـد

 .ال برّية التغطية عملية مجمل في تس ر التي والعوامل ال برّية للماد  انتاجا و روف عملا
 المتبادلـــة العالقـــات معرفـــة فـــي ستســـاهم ال برّيـــة المـــاد  انتـــاج فيهـــا يـــتم التـــي للبي ـــة هـــذه دراســـتنا إاّ   أ

 تشــّضل التــي اإلجتمــاعي و الثقــافيؤ القــانونيؤ ؤاإلقتصــادش السياســي البنــاء مســتوى  بــين والمتشــابضة
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 عمليــة ســير فــي المباشــر  صيــر و المباشــر  تد يراتهــا و جهــة مــن وتقــديمها المــواد هــذه انتــاج  ــروف
 . اخرى  جهة من اإلعالميؤ المنت  نو ية و ةال بريّ  التغطية

 الفيــاهي بــاإلعالم ال اصــة األةاديميــة الدراســات إطــار فــي الدراســةؤ هــذه اا الباحــج يــرى  هنــا مــن
 وعمـل ال برّيـة التغطيـة فـي المـس ر  العوامـل على التعرف مجاف في نوعها من األولى ست وا  ال وردشؤ
 وصـورها ال برّية والميامين القيم انتقاء لعملية األمامية وفالصف في البوابة حراس بوصفهم المراسلين

 لنظريـة أساسـية لبنـة و ـع فـي سيسـهم ممـا صـياصتهاؤ فـي المسـت دمة اإلستماالت وتحديد مصادرها و
 . المجاف هذا في
 الـى ت ـوا  مـا أقـرب صـور  تقـديم خـالف من ال وردية الفياهيات عمل وتطوير تد يم في المساهمة  ب

 بـدورهم وعـيهم لزيـاد  وسـ ياً  للمهنـة األخالقيـة والمعـايير بـالقيم المراسـلين إلتـزام تـد يم ذلووك الواقع
 الجمهــور لــدا مــن لهــم الممنوحــة والثقــة والمرهيــةمنهــا  المســموعةؤ  والصــور  ال لمــة ألمانــة وتقــديراً 

 انتاجهم في ر المس  والعوامل مراسليها عمل  روف تقييم في ال وردية الفياهيات ومساعد  المتلقيؤ
  .الدراسة اليها تتوصل التي النتاه  خالف من ال برية للماد 

 بــا تيــطلع الــذش السياســي الــدور و العــام ال ــوردش الفيــاهي اإلعالمــي المشــهد وتــدطير تو ــيم  ت
 أم سـلباً  اةـاا سـواء المسـاهمة فـي باإلتصـافؤ القـاهموا  يت ـذها التـي القـرارات خـالف مـن الفيـاهيات

 تعاملها وأساليب طرق  خالف من العام للرأش جديد  سياسية رلى  ور افة وتعديل صياصة في إيجاباً 
 .اإلقليم في الساخنة والقيايا األحدا  مع

 
 

 الدراسة أهداف -3
  خالف من للمراسل اإلتصالي األداء في المس ر  العوامل وتحليل قياس البحج يستهدف

 و الم يشـية الظـروف و ؤ دينيةتعليمية  قاييةؤ يةؤش ص خصاه  من الذاتية العوامل على التعرف ـ أ
 األوف باإلتصـاف القـاهم بوصـفا لألخبـار تغطيتـا خـالف المراسـل عمـل فـي تد يرهـا ومدى اإلقتصادية

 . األخبار نشرات إنتاج منظومة داخل
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 نظمـةواأل والقـوانين الـدين و السـاهد  المجتمـع قـيم من المو و ية العوامل تد ير مدى على التعرف ـ ب
 و الش صــية العالقــات تــد ير قــو  جانــب الــى ورمضاناتهــا اإلعالميــة المسسســة سياســة و بهــا المعمــوف
 .ال وردية الفياهيات لدى المراسلين عمل على واإلعالمؤ الصحافة مهنة اخالقيات معايير

 مــن هـاتفرز  مـا تحليـل و رصـد و بـبعا بعيـها ال بريـةؤ التغطيـة فـي المـس ر  العوامـل تلـو مقارنـة ـ ت
 . بينها ييما نسبية داللة تات وعالقات منطقية رواب  إيجاد خالف نتاه 

 

  الدراسة منهج -4
 عينــة عمــل بي ــة و لظــروف وتحلــيال مســحاً  الوصــفي المــنه  الباحــج إعتمــدؤ الدراســة أهــداف لتحقيــب

 الوصـفي البحـج يـرتب  إت “ العـراق كوردستاا اقليم في ال وردية الفياهيات لدى العاملين المراسلين من
 اســتنتاجات الــى الوصــوف بغــر  وتفســيرها وتحليلهــا واآلراء والمواقــم والظــواهر األحــدا  واقــع بدراســة
 و المتغيــــرات بــــين المتشــــابضة العالقــــات تحليــــل و قيــــاس مــــع( 210ص 2008ؤ احمــــد عمــــر) “مفيــــد 

 . الدراسة مفردات
 تتيــمن وهــي المعلومــات و البيانــات علجمــ اإلســتبيانية اإلســتمار  أدا   دراســتا فــي الباحــج ورســت دم

 الــــى موّجهــــة الدراســــة وأهــــداف بتســــالالت المباشــــر ؤ وصيــــر المباشــــر  العالقــــة تات األســــ لة مــــن العديــــد
 .المبحو ين المراسلين

 
 

 الدراسة فرضيات -5
 يفتــر  اإلقلــيمؤ فــي ال ورديــة للفيــاهيات ال بريــة للنشــرات اليوميــة والمعايشــة المالحظــة مــن خــالف

من العوامل التي تس ر بشضل مباشر وصير مباشر فـي عمـل المراسـلينؤ ومـن هنا  مجموعة  اا جالباح
   ابرزها 
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 تعلــيم علــى يحصــلوا لــمالــذين و  المبحــو ين لمراسـلينبــين ا الشــابة العمريــة الف ــات نســبةارتفـاد  إاّ  -أ
هيســة فــي عمــل مــن العوامــل المــس ر  الســلبية الر ُيعــد  ؤ اإلعــالم مجــاف فــي أةــاديمي أو تقنــي جــامعي
  . هسالء

 تدريبيــة دورات فــي إشــرا  المراســلين ّقّلــة و معــينخبــرش مجــاف تغطيــة فــي   صــ إَا عـدم الت -ب
 هما من العوامل المهنية المس ر  سلبًا على عمل المراسلين .ؤ ت ّصصية وتدهيلية

 قيمـا ُي فـي أو ُيبـرزعلـى أا  ال وردّيـة الفيـاهيات فـي مسسسات اإلعالمية تجبر المراسلال إا -ت
 .األحدا  واقع مع تعار ت أم توافقت سواءؤ  سياساتها مع إنسجامها لمقدار وفقاً  إخبارية

  بف ـر  متـد رتد ير المناخ السياسي واإلعالمـي العـام ؤ  وتحت ال وردية الفياهيات في المراسلإّا  - 
 .عقلياورستمالتا  م اطبتا اليمضن الجمهور إاّ 

 الفيـاهيات فـي المراسـلين صالبيـةيـس ر فـي عمـل  اإلجتمـاعي التواصـل مواقـع فـيويقـاف ماينشر  إاّ  -ج
 .ال وردية

 المهنيــة القواعــد مــن أةثــر الجمهــور توقعــات تهُمهــم ال ورديــة الفيــاهيات فــي المراســلين صالبيــة إاّ   -ح
 . ال برية للتغطية

 ومـــن العمـــل أ نـــاء فـــي بـــالقلب الشـــعور مقـــدار و المبحـــو ين عمـــر مـــابين عضســـية عالقـــة هنـــا إّا  -خ
 . ءهجرا

 محــدد  إخباريــة قــيم الــى المراســل وانجــذابؤ جهــة مــنالشــبابية  العمريــة الف ــة مــابين عالقــة هنــا إّا  -د
 . القيايا و لألحدا  تغطيتا أ ناء فيؤ مثل اإل ار  و الصراد و توقعات الجمهور

 الدراسة حدود ـ 6
 -كوردسـتاا إقلـيم داخـل مـن جتُبـ التـي ال وردية الفياهية القنوات :(المضانية الحدود) الدراسة مجتمع ـ1

 فيـاهيتي) و( ال وردستاني الوطني اإلتحاد تمثل و G.K كوردستاا یل گا فياهية)  وهي العراقؤ
 فيـــاهية) و( ال وردســـتاني الـــديمقراطي الحـــزب تمـــثالا و Zagros وقنـــا ؤ K.TV تيفـــي ةوردســـتاا
Spedaفيـــاهية) و( ال وردســـتاني اإلســـالمي اإلتحـــاد حـــزب وتمثـــل ؤ Payam حـــزب تمثـــل التـــي 
 .(التغّيير حركة تمثل وؤ KNN فياهية) و( اإلسالمية الجماعة
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 اإلجمـالي العـدد مـنؤ أعلـى كحـد %75 الـى أدنـى كحـد %50 نسبة  (الدراسة عّينة) البشرية الحدود ـ2
 .الدراسة مجتمع الفياهيات من فياهية كل لدى للمراسلين

 شــهر نهايــة الــى نيســاا شــهر بدايــة مــن أشــهر  ال ــة مــد  ةالمســحيّ  الدراســة تغّطــي  الزمانّيــة الحــدود ـ 3
ـــة فيهـــا تّمـــت التـــي المـــد  وهـــي 2015 العـــام مـــن حزيـــراا  إســـتمارات ورســـترجاد وشـــرح توزيـــع عملّي

 .اإلستبياا
 

 :بحسب التعريفات اإلجرائية للباحث  الدراسة مفاهيم أهم: ثانيا
 خالف من والحقاهب الوقاهع جمع ليةعم مجمل بهاؤ نعني (News Coverage) :الخبرّية التغطية .1

 في وصياصتها المصادر ومصداقية الحد  عناصر صحة من والتدةد المقابلة و المباشر  المالحظة
 خـالف مـن وتلـو بي تـا فـي يجـرش  و جـرى  عمـا وصـحيحة وا ـحة ف ـر  المتلقـي تمنم إخبارية قصة

 .التصريم أو الحد  أو واقعةال هذه بشاا تهنا إلى تتبادر قد التي األس لة كل على اإلجابة
 تحويــل يــتم أساســها علــى التــي والذهنيــة الماديــةؤ اإلحتراييــة المعــايير مجموعــة هــي :الخبريــة القــيم .2

 ويضتشــفها مـا حــد  فـي المتـوافر  والعناصــر الصـفات هـي ال بريــة فـالقيم صـحفيؤ خبــر إلـى الحـد 
 و الجمهـور وبـين بينـا تفـاعال بت لـ و الحـد  جـوهر تبـرز أا شدنها من التيؤ المحرر أو المراسل
 .والفهم والمعرفة لالطالد مو ود إلى تحّولا

 ومنهـا المو ـو ية و الذاتية في المتمثلة العوامل مجمود هي :الخبرية التغطية في المؤثرة العوامل .3

 مــن نشــد التــي المرج يــة األطــر و الثقاييــة وخلمياتــا ومهاراتــا باإلتصــاف للقــاهم الفرديــة ال صــاه 
 توقعــــات و اإلجتما يــــة والقــــيم اإلعالميــــة والسياســــة واإليــــديولوجيا و السياســــية العوامــــل و خاللهــــا
 مصـادر و المل يـة نـود إلى إ افة الحريّية وقواعدها المهنة وأخالقيات المر ية القوانين و الجمهور
 .التمويل

 المهتمــة ال ورديــة يةالفيـاه التلفزيونيــة القنـواتحصــرًا هنـا  بهــا ونعنـي :الكورديــة الفضــائية القنـوات .4
 وخلمياتهــــــا توجهاتهــــــا بم تلــــــم كوردســــــتانية أحــــــزاب تمّوُلهــــــا التــــــي و السياســــــية األخبــــــار بتغطيــــــة

 . اآليديولوجية
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 السابقة الدراسات: ثالثا
 بـالقنوات يتعلـب مـا وبالتحديد بحثا مو ود حوف سابقاً  ُاجريت التي الدراسات يجد أا الباحج حاوف
 قنـــا  فـــي( األخبـــار ميـــامين) فـــي فقـــ  تبحثـــاا ماجســـتير رســـالتي ســـوى  يجـــد فلـــم ال ورديـــةؤ الفيـــاهية
 دوا  ال بـــر ميـــامين وصـــم مـــن أبعـــد الـــى الرســالتاا تتطـــرق  ولـــم فحســـب رســـالة ل ـــل واحـــد  فيــاهية
 . ال برش  المراسل عند ال برية التغطية في المس ر  العوامل في ال و 
 رســاهل و دكتــوراه  اطروحــة مــابين الدراســات مــن عــددا فيهــا فوجــد ؤالعربيــة المضتبــة الــى الباحــج فلجــد

 و الفيــــاهيات لــــبعا السياســــي الــــدور حــــوف تــــدور عربيــــةؤ جامعــــات مــــن علمّيــــة ودراســــات ماجســــتير
 وتطبيقاتهـــا السياســـيؤ للتـــروي  كوســـيلة األخـــرى  البـــرام  و لألخبـــار تو يفهـــا و الصـــحمؤ و اإلتاعـــات

 . العربية اإلعالمية القنوات على ةانت
 فــي المــس ر  العوامــل مو ــود ب صــوص ســابقة دراســات مــن يتوقعــا كــاا مــا يجــد لــم حــجالبا اا أش

 اإلســتعانة الــى ا ــطر و األمــر عليــا صــّعب ممــا باإلتصــافؤ القــاهم نظــر وجهــة مــن ال بريــة التغطيــة
   ابرزها من وكاا بحثا ومشضلة مو ود تجاور بدراسات

 
 (1995 مكي اءلق، العزاوي ): العراقية الصحافة في البوابة حارس: 1

 فـي البوابـة وحراسـة ؤالبوابـة حـارس لمفهـوم اإلتصـالي و التـاري ي البعد اطروحتا في الباحج تناوف 
 البوابـــةؤ حــّراس فــي المــس ر  اليـــغو  وتنــاوف. األخبــار بوابــات حراســـة فــي وبحــج. اإلتصــالية النمــاتج
 الدراسـة وتوصـلت. العراقيـة صـحافةال في البوابة حراس قرارات في المس ر  والعوامل المس ر  القوى  ودرس

 هـذه ادت وقـد. العـراق في اليغو  مقدمة في تدتي األخبار ومصادر السياسية العوامل تا يرات اا الى
 .العراقية الصحافة في النقدية الطبيعة تات ونوعها األخبار كم تراجع الى اليغو 
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 المصـرية اإلعـالم وسـائل أجنـدة بناء في المصورة العالمية والشبكات الدولية األنباء وكالت دور: 2
  (2001، رضا سماح زكى،)

 مــن مبحو ـاً  51 شــملت باإلتصـاف القــاهم علـى دراســة خـالف مــن ال ارجيـة والقيــايا لألخبـار بالنسـبة
 وأو حت. األخبار بقطاد المرهية لألخبار المركزية باإلدار  العربية للنشرات التحرير ورلساء المحررين
 القيـــايا بـــبعا المصـــور  والشــبضات الوكـــاالت اهتمـــام أا يـــروا  العينــة أفـــراد مـــن %60.8 أا الدراســة
 .تاتها والمو وعات بالقيايا اهتمامهم في زياد  تستتبعا
 

، العباسـي) 2003 المهنيـة الممارسـة لخالقيات المصرية الخاصة الصحف في الصحفيين رؤية: 3
 (:2003، اميرة

 طريـــب عـــن ال اصـــة المصـــرية الصـــحم فــي المهنيـــة مارســـةالم أخالقيـــات دراســـة البحـــج اســتهدف 
 نظــر وجهــة مــن الصــحم هــذه فــي للصــحفيين األخالقيــة القــرارات فــي والمــس رات العوامــل ابــرز تحديــد

ـــدريب تـــا ير تراجـــع الدراســـة كشـــفت وقـــد. المبحـــو ين  فـــي االخالقيـــة ال يـــارات فـــي العلمـــي والمسهـــل الت
 بحجـبؤ المهنـة أخالقيـات مـع تتعـار  ممارسات الصحمية تالقيادا بعا وارت اب. المهنية الممارسة

 .المعلهن  غ  تحت األخبار بعا
 

 (2006، احمد سامية هاشم،) 2006 باإلتصال القائم على اإلعالمية البيئة انعكاس: 4
 علـى المضـاا تغييـر وانعضـاس اإلعالميـة للمسسسـة المهنيـة الممارسة اساليب معرفة الدراسة استهدفت

 المسسسـة فـي المحيطـة البي ـة نظـم لـدا مـن المـس ر  القـوى  معرفـة عـن فيـالً . عدمـا مـن افاالهـد تغيـر
 الـى لنـدا مـن االوسـ  الشـرق  تلفزيـوا  مركـز انتقاف تجربة الباحثة وات ذت. باإلتصاف والقاهم االعالمية

 رالحمـ ال طـو  علـى يتعرفـوا  الصـحفيين اا البحـج كشم وقد. لدراستها مو وعا لالعالم دبي مدينة
 جــــاءت الثانيــــة المرتبـــة وفــــيؤ الصـــحفي الحــــس بوســــاطةؤ الصـــحمية المسسســــة سياســـة تتيــــمنها التـــي

 اليـواب  و التعليمـات أخيـرا و العمـل فـي الـزمالء دور حـل الثالثـة المرتبـة وفـي العمل رلساء توجيهات
 .للدولة اإلعالمية
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 ( 2010، وسام، فاضل) العراقية الفضائيات مراسلي عمل على المؤثرة والعوامل القوى : 5

 تنـاوف فـي المراسـلوا  يتبناهـا التـي األولويـات تحديد هي تحقيقها إلى البحج سعى التي األهداف أهم
 والسياســــية اإلداريــــة بالمرج يــــات وعالقتهــــا التغطيــــة تلــــو فــــي المر يــــة واالعتبــــارات وربرازهــــا األحــــدا 
 تقـــاريرهم ينتجـــوا  عنـــدما المراســـلوا  بهـــا يشـــعر التـــي والقلـــب ال شـــية مصـــادر عنـــد الوقـــوف و والمهنيـــة
 .التقارير تلو تروقها ال قد التي الجهات من الفعل رد  وينتظروا  ال برية
 

 :أهمها من نتائج إلى البحثهذا  وتوصل
 محاولــة فــي األخبــار اســتقاء فــي الحضوميــة المصــادر علــى العراقيــة الفيــاهيات فــي المراســلين اعتمــاد
 للتغطيـةؤ صالحا األخبار مدراء مايراه  خالف من األخبار صناعة في المركزية و المصادر تلو لمجاملة
 المسـسولين و المـدراء مركزيـة عـن بعيداً  لألحدا  التغطية قرار ات ات في المراسلين حرية هامش و يب

 .اإلعالميين
 األســاس بالدرجــة ينطلــب لألحــدا  ال بريــة التغطيــة علــى الر ــا عــدم مــن لل شــية مصــدر ابــرز اا 
 . اإلدارش  العقاب أو العمل فقداا من ال وف يجسد ما وهو( القنا  ر ا عدم من) بالقل من

 
 فـــي العاملـــة والتلفزيونيـــة اإلذاعيـــة المحطـــات ومنـــدو ي مراســـلي عمـــل فـــي المـــؤثرة العوامـــل: 6

 (2010، ناصر، حسين).العراق
 راســــلينالم عمــــل تواجــــا التــــي واليــــغوطات العقبــــات مجموعــــة بدراســــة اطروحتــــا فــــي الباحــــج قــــام

 إلـى وريصالها المعلومات على والحصوف األحدا  تغطية على قدرتهم من وتحدؤ العراق في والمندوبين
   أهمها من نتاه  الى الدراسة توصلت وقد. العام الرأش
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 وتيـمن كـرامتهم وتصـوا  حيـاتهم تحمـي قانونيـة حمايـة أيـة وجـود بعـدم والمنـدوبين المراسلين شعور -أ
 بــا تقــوم الــذش االختطــاف مــن والمنــدوبين المراســلين خــوف عــن نــات  وش قــ تــد ير ووجــود حقــوقهمؤ
 .مجهولة جماعات

 يـروا  المبحو ين من العظمى النسبة ااّ  إت والمندوبينؤ المراسلين عمل في للرشو  قوش  تد ير وجود -ب
 .عملهم في كبيرا تد يرا تس ر الرشو  ااّ 

 و والمنـدوبين المراسـلين عمل على تنفيذيةال الحضومة ألجهز  و السياسية لألحزاب قوش  تد ير وجود -ت
 .الجسدية التصمية من والمندوبين المراسلين خوف

 و المجتمـــع فـــي الســـاهد  اإلجتما يـــة والتقاليـــد العـــادات و الجمهـــور فعـــل لـــردود قـــوش  تـــد ير وجـــود - 
 فــي تــد ير تات الو يفــة مــن الطــرد عقوبــة و وسياســاتهاؤ التلفزيونيــة أو اإلتا يــة المحطــة توجهــات

 . المراسلين عمل
 

 ميدانيـة دراسـة، العنـف موضـوعات معالجـة فـي باإلتصـال القـائم ألداء القيمـي الـتحكم أولويـات: 7

 (2012، حسين الزويني) .والحرية بالدي قناتي في للعاملين
   أهمها من نتاه  الى الدراسة توصلت 

 العنـم مو ـوعات إزاء باإلتصـاف القـاهم بسـلوكيات والمجتم يـة المسسسـاتية األولويـات تحّضـم -أ
 .الم تلفة

 واألمانة بالطموح تمثلت العنم أحدا  تغطية أ ناء في باإلتصاف القاهم ييعها التي األولويات اا -ب
 مع التصادم لتجنب باإلتصاف القاهم بها يتمتع التي االحترايية الرلية إلى يعود وتلو األفبؤ وسعة
 .المجتمع قيم

 إيجـاد ومحاولـة لألحـدا  الجزهـي باإلنتقـاء تتمّثـل اإلعالميـة المعالجـة فـي ال ـوف عامل تد ير ااّ  -ت
 .األف ار طرح في ةالتوافقي
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 فـى المصـرية للصـحافة اإلجتماعيـة والمسـئولية الحريـة مفهـومي نحـو باإلتصـال القائم إتجاهات: 8
 (2013، نرمين ،خضر) الثالثة األلفية

 أهمهــا مــن تامــة بحريــة الصــحفى عملهــم ممارســة تعــّوق  التــى والعراقيــل العواهــب مــن مجموعــة وجــود -أ
 التى والصعوبات اآليدولوجية وتوجهاتها للجريد  التقريرية والسياسة مصر فى القاهم الصحفي النظام
 .الجريد  مل ية ونم  الرسمية الجهات من المعلومات على الحصوف عند باإلتصاف القاهم تواجا

 النشــر فــى اإلعــالا إدار  تــدخل إلــى  ــافةباإل التحريــر رهــيس جانــب مــن الصــارمة الرقابــة وجــود -ب
 .الصحمية والتشريعات والبيروقراطية اإلدارية والقيود بالصحم

 اإلجتما يــــة المســــ ولية مفهــــوم نحــــو باإلتصــــاف القــــاهمين إتجاهــــات علــــى اإليجــــابي الطــــابع صلبــــة -ت
 والدّقة يةالش ص على العامة المصلحة وتقديم المهنة وأخالقيات بآداب اإللتزام حيج ومن للصحافة

 .القارئ  واحترام والمو و ية
 

 :يأتي فيما الدراسات تلك جوهر تلخيص مكاننابإ واخيرا
 . العراقية الصحافة في البوابة حراس قرارات في المس ر  اليغو  تناولت األولى الدراسة -1
ــــذش التــــد ير علــــى رّكــــزت الثانيــــة الدراســــة -2  فــــي ميــــةؤالعال المصــــور  والشــــبضات الوكــــاالت تمارســــا اّل

 .وربرازها القيايا ببعا اإلهتمام خالف من المصريين الصحفيين
 الصـحافة فـي المعلنـين بيـغ  المتـد ر القـرارات ات ـات فـي األخالقـي الجانـب تناولـت الثالثة الدراسة -3

 .المصرية
 حمـرال ال طـو  علـى الصـحفيين تعـّرف كيميـة فـي اإلعالميـة البي ـة تـد يرات تناولت الرابعة الدراسة -4

 البي ــة يشــاركونهم الــذين المهنــة زمــالء خــالف مــن وتعلمهــا العمــل تقاليــد واةتشــافهم مسسســاتهم لــدى
 .تاتها اإلعالمية

 والقلـب لألحـدا  تغطيـتهم خـالف المراسلين قبل من األولويات تحديد كيمية تناولت ال امسة الدراسة -5
 .التقارير تلو اتروقه ال التي الجهات من الفعل ردود أزاء با يشعروا  الذش
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 الجانــب علــى رّكــزت و المراســلين عمــل تعتــر  التــي العقبــات مجموعــة تناولــت السادســة الدراســة -6
 الجماعــــات و األحــــزاب قبــــل مــــن الجســــدية التصــــميات و اإلنتقــــام مــــن المراســــلين خشــــية و األمنــــي
 .الهوية مجهولة المسّلحة

 باإلتصـاف القـاهم عمـل فـي المجتم يـة و لمسسسـيةا األولويـات وتـد ير اهمية السابعة الدراسة تناولت -7
 .الم تلفة العنم أحدا  تغطية مجاف في

 باإلتصـاف القـاهم عمـل فـي مصـر فـي الساهد الصحفي النظام تد ير قو  مدى الثامنة الدراسة تناولت -8
 .عليا صارمة رقابة الى تتّحوف واسعة صالحيات اإلعالا وردار  التحرير رلساء يعطي الذش

 :السابقة الدراسات في الباحث رأي
 و اســلوب حيــج مــن بهــا اإلسترشــاد و الســابقة العلميــة الجهــود مــن اإلســتفاد  بعــد إنــا الباحــج يــرى  
 ستيي  دراستا إا يرى  أعتمدتهاؤ التي والمراجع المصادر من بال ثير واإلستعانة العلمي البحج منه 
  يدتي ما السابقة الدراسات تلو اليا توصلت ما الى
 العربيـــة واإلعالميـــة الصـــحمية البي ـــة فـــي المـــس ر  العوامـــل الطـــرق  بشـــتى تناولـــت الســـابقة الدراســـات -1

 فـي المـس ر  العوامـل والتحليـل بالبحـج سـتتناوف دراسـتنا بينمـا خارجـاؤ أو العـراق داخل سواء حصرًاؤ
 .العراق -كوردستاا إقليم وداخل حصراً  ال وردية الفياهيات لدى المراسلين عمل

 عمـــل فـــي المـــس ر  واإلحتمالّيـــة الواق يـــة العوامـــل جميـــع دراســـة لتشـــمل تتوســـع لـــم الســـابقة الدراســـات -2
 ال شـية و العمـل عالقـات و المسسسـة سياسـة كعوامـل منهـا بالظاهر إةتفت بل باإلتصافؤ القاهمين

 الف ـــة ومنهـــا والمو ـــو ية الذاتيـــة العوامـــل جميـــع لتشـــمل الدراســـة هـــذه ستتوســـع بينمـــا اإلنتقـــام مـــن
 و اإلجتما يـــة و واألدرايـــة والسياســـية والتطـــوير التـــدريب وفـــرص وال بـــر  الـــو يفي والعمـــر العمريـــة
 اإلعالم عمل لبي ة وأشمل أو م صور  لتعطينا واإلعالميينؤ اإلعالم من وتوقعاتا الجمهور عامل

 . ال وردش الفياهي
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 : الميدانية البحث إجراءات: رابعا
 خبــر  و خلميــة لديــا وهــو الباحــجؤ بــدأ فيهــاؤ ال ــو  أهميــة تقــدير و لبحــجا بمشــضلة اإلحســاس بعــد
 تـدريس خبـر  أعـوام وعشـر  تلفزيونيةؤ برام  مقدم و كمعد العمل مجاف في أعوام عشر  من ألةثر عملية

 دراســات و بحـو  و مجـالت و كتـب مــن نظريـة مصـادر جمـع و بتحديــد بـدأ وأةـاديميؤ مهنـي وتـدريب
 و بمناهجهـــا اإلقتـــداء و اإلســـتفاد  بغــر  عليهـــا وأّطلـــع ال ترونيـــةؤ مواقــع فـــي ور منشـــ ومقـــاالت ســابقة
 مـع بالتنسـيب الباحـج قـام  ـم. وهنـا  هنـا المراسـلين عمـل في المس ر  للعوامل تحليلها و تحديدها وطرق 

 بضتابــة وبــدأ إنجــازه ومراحــل البحــج لهيضــل أوليــة خطــة لو ــع وال ــارجيؤ الــداخلي المشــرفين األســتاتين
 إلســتمار  أوليــة مســوّد  بت طــي  الباحــج قــام تلــو مــن عديــد  أشــهر وبعــد. بحثــا مــن النظريــة الفصــوف

 . فقر  75 عن  بار  وكانت اإلستبيااؤ
 األســتاتين علــى هاعر ــ صــدقها وحســاب هــااختار  التــي األدا   صــالحية  ــماا أجــل مــن  الصــدق

 المحضمــين األسـاتذ  جميـع موافقــة علـى تحصـل إنهــا النتيجـة وكانـت ؤآخــرين أسـاتذ   ال ـة و المشـرفين
 يضــوا  أا خشــية و للفقــرات يال ّلــ العــدد علــى ال فــاف مسيــد الــدكتور األســتات تحفــ  مــع %100 بنســبة
 .اإلستمار  مع المبحو ين تجاوب عدم في سبباً 

 ـم  فقراتها بعا بين فوّحد اإلستمار  أس لة بمراجعة ماوق اإلعتبار بعين المالحظة تلو الباحج فاخذ
لألســ لة ومــدى مقــدار إســتجابتهم وتفهمهــم  علــى للتعــرفمــن م تلــم القنــوات  مراســلين 10وّزعهــا علــى 

 منهـا وبقـيواألس لة  الفقرات بعا حذف الباحج  وء كل تلو وفيؤ عالقتها بحياتهم المهنية والعملية
هــا تــد ير فعلــي علــى التـي ل المو ــو ية الرهيســة العوامــلو  الذاتّيــة العوامـل يجــانب صّطــت فقــ  سـساالً  61

 النهاهيــة صــيغتها علــى الموافقــة أخــذ وبعــد المشــرفين األســتاتين علــى عر ــها أعــدناعمــل المراســلين  ــم 
 إفتر ــنا اّلــذين المبحــو ين لــدى و ــوحا وأةثــر جيــد بشــضل مفهومــة لت ــوا  ال ورديــة اللغــة الــى ترجمناهــا

  .العربية لّلغة إتقانهم عدم

                                                           
 1-  الدكتور مسيد ال فافؤ قسم اإلعالم بجامعة جيهااؤ أربيل.المساعد األستات 
 األستات الدكتور علي الشمرشؤ كلية اإلعالمؤ جامعة بغداد.-2  
 المرحوم األستات المساعد الدكتور سعد مطشرؤ كلية اإلعالمؤ جامعة بغداد. -3  
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 صيــر منهــا و حزبيــة منهــا -كورديــة فيــاهية قنــوات تســع بــإدارات باإلتصــاف الباحــج قــام تلــو وبعــد
ؤ اإلسـتبياا مـن الغـر  و البحج أهمية لهم مو حاً ؤ قنا  كل في األوف المسسوف مع وتحّد  - حزبية
 فــي المراســلين مــن كبيــر بعــدد اللقــاء إلســتحالة ونظــراً . قــبلهم مــن التــام والتنســيب بالتعــاوا  وعــودا فتلّقــى
 بشـــرح الباحـــج قــام فقـــدؤ المســـاء مــن متـــدخر وقــت حتـــى البـــاةر الصــباح مـــن تمتـــد التــي عملهـــم أوقــات
  فيهــــا العامــــة العالقــــات وقهســــم اإلدارات وزّود القنــــوات تلــــو لمســــسلي اإلســــتمار  أســــ لة ومقاصــــد محتــــوى 

 مجمــودال مــن %50 عــن نســبتهم تقــلّ  ال بحيــج مراســليهاعــدد مــن  علــى لتوزيعهــا اإلســتبياا إســتماراتب
 . اسليهامر لال ّلي 

إســتلم ؤ والتنسـيب التعـاوا  أهميـة تدةيـد و للقنـوات عديـد  وزيـارات إتصـاالت وبعـد شـهرين مـد  وخـالف
 نسـتلم ولـم. الدراسـة مجتمـع في أسمالها الوارد الست الحزبية القنوات من اإلستمارات من اعداداً  الباحج

( NRT وؤ روداو) قنـاتي مـن ال و الحزبيـة Kurd Sat News ال بريـة كوردسات قنا  من إستمار  أية
 قنـواتهم حـدود و حقـوق  علـى تجـاوزا ُتعـد المراسـلين علـى المطروحـة األسـ لة إا بذريعـة. الحـزبيتين صير

 للمــر  الــثال  القنــوات تلــو فــي القــرار بدصــحاب الباحــج فإّتصــل    أعمــالهم بــرام  وخطــ  أســرار وعلــى
 بالتعـاوا  أخـرى  مـر  الوعـود مـنهم فتلّقـىؤ معـا التعـاوا  و رور  البحج بجدوى  جديد من وأقنعهم الرابعة
 وبالتـالي. إيجـابي رد أش الـثال  القنـوات تلـو مـن الباحج يستلم لم أخرىؤ أسابيع عد  وبعد ول نؤ معا
 بـــالقنوات اإلةتفـــاء تقـــّرر و الـــثال  القنـــوات تلـــو اإلســـتغناءعن المشـــرفينؤ األســـتاتين مـــع وبالتنســـيب تـــم

 إسـتلمها التـي اإلستمارات محتويات في بالتدقيب الباحج قام م . للبحج عكمجتم المذكور  الست الحزبية
 . أهملها و منها الصالحة صير وأفرز الستؤ الحزبية القنوات إدارات من

اســـتمارات ورســـتالم ألّا مهمـــة إعـــاد  توزيـــع  هـــذه ال طـــو تطلبـــا تإجـــراء مـــا يضـــن ممضنـــّا لـــم   الثبـــات
لم نطلب من المبحو ين ؤ اواًل   كانت شبا مستحيلة وتلو لسببينية للمر  الثانبياا على المبحو ين تاإلس

( وبالتــالي لــم يضــن مــن الممضــن ال صوصــية  حمايــةلبياا) وتلــو تعلــى اســتمارات اإلســ أســماههمتــدوين 
فـي حـاف معرفـة الـبعا  انيـًا   حتـى علـى المجموعـة تاتهـا دوا صيرهـا .  جديـد اعاد  توزيع إسـتمارات 

مـر  الثانيــة كــاا أمــرًا شــبا مســتحيلؤ إلنشــغاف أا إقنــاعهم بدعــاد  ملــم اإلســتمارات لل مـن المبحــو ينؤ االّ 
 داخل قنواتهم .هسالء المبحو ين بالعمل اليومي الميداني وقّلة تواجدهم في 



18 

 

 الـى بياناتهـا تحويـل و العربيـة النسـ ة علـى الصـالحة اإلسـتمارات محتويـات بتفريغ الباحج قام لذلو
 كــل لتناســب عديــد  أشــضاف علــى صــّممها تو ــيحية ورســوم جــداوف فــي إدراجهــا و ةم ويــ نســب و أرقــام
 تكــره بمــا مســتعيناً  عليهــا حصـل التــي الم ويــة النســب وتحليــل وتو ـيم بشــرح قــام وأخيــراً . فقــر  أو سـساف
 النهايـة فـي واست لصـنا وفر ـياتنا البحـج نتـاه  مـابين قارننا  م. لبحثا النظرية الفصوف في اليا وأشار

 للجهــات والعمليــة العلميــة التوصــيات بعــا مــع البحــج اليهــا توصــل التــي والنو يــة ال ميــة النتــاه  هــمأ 
 .الحضوميةالتشري ية و و  واإلعالمية األةادمية المعنية
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 :الفصل الثاني
 القنوات الفضائية 

 القنوات الفضائية كوسيلة إخبارية: اولا 
 

ؤ فقــد ) ويضيبيــديا( 1957إطــالق أّوف قمــر صــناعي للفيــاء عــام بــدأ اســتغالف االنســاا للفيــاء مــع 
االصـــطنا ية فاســت دمها فـــي نقـــل المعلومـــات واألخبـــار صـــوتًا  و ــّم االنســـاا فرصـــة إطـــالق األقمـــار

 زاد مــن قــدر  األقمــار “ اإلتصــاف. فقــد وصــور ؤ وســّجلت االنســانّية بــذلو نقلــة تدري يــة كبيــر  فــي عــالم

ـــى نقـــل المعل ـــي فـــي ت ـــزين وعـــر  واســـترجاد ونقـــل االصـــطنا ية عل ومـــاتؤ اســـت دام الحاســـوب اآلل
فصــار ؤ خالصــة مــا انتجــا الف ــر البشــرش طــواف قــروا عــد ؤ فــي أقــل حيــز متــاحؤ وبدســرد وقــت ممضــن

بإمضاا االنساا من خالف تلو الحصوف على المعلومات في أسرد وقت وأقل ت لفة وبشضل صزيرؤ ممـا 
 (62ص 2005محمد ؤؤ شطاح“ ) اجعل العالم قرية صغير  وصغير  جد

تقدما سريعا و مذهاّلؤ  الصنا ية خالف العقدين األخيرين اإلتصاالت عبر األقمار ت نولوجيا شهدت
الجيل األوف يستطيع نقل  “الصنا يةؤ وكاا  طّورت خالف هذه المد  الوجيز  عد  أجياف من األقمار إت

 مـــن األقمـــار 2005عـــام اصـــبم فـــي مقـــدور جيـــل  مضالمـــة هاتميـــة وقنـــا  تلفزيونيـــة واحـــد ؤ بينمـــا 240
الصـنا ية بحسـب  ألم مضالمة هاتميةؤ وأةثر من قنا  تلفزيونية. وكاا عـدد األقمـار 12الصنا ية نقل 

 160ؤ 2005ييمــا بلــغ عــددها عــام ؤ  مانيــة أقمــار فقــ  1993التقــويم الــدولي لألقمــار الصــنا ية عــام 
 .(62ص 2005محمد ؤؤ شطاح“ ) إتاعة 3000و قنا  تلفزيونية 6000قمرًا بثت من خاللا 

اإلتصـــاف الجمــــاهيرش بوصـــفها األقـــوى واألقـــدر علـــى نقـــل  أصـــبحت الفيـــاهيات فـــي مقدمـــة وســــاهل
والمعلومة لحظة وقوعها وفي أسـوء األحـواف بعـد دقـاهب مـن وقوعهـاؤ وهـي األةثـر إقناعـًا وتـد يرًا  الحد 

ت التلفزيــوا التقليــدش مــن الصــوت والصــور  الملّونــة فــي ف ــر و ووجــداا المتلقــيؤ كونهــا تجمــع كــل ســما
زمــن ومــن مضــاا  وهــي تقــّدم األخبــار والمعلومــات و مجريــات األحــدا  فــيؤ والفورّيــة والجــّد ؤ المتحّرةــة

وهـــي ســـمة ال تتمتـــع بهـــا وســـاهل اإلعـــالم األخـــرىؤ كمـــا اا بإمضانهـــا اا تقـــّدم مشـــاهد ؤ حـــدو ها مباشـــر 
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ّور  واق ّية مييفة إلى الصور  المرهية عناصـر متعـدد  أخـرى كـالحوار مت املة لألحدا  في تقارير مص
 . و المشاركة و التحليل والمتابعة المباشر  و اإلهتمام بالتفاصيل من قبل الجمهور المتلقي أينما كاا

أهميــة القنــوات التلفزيونيــة  أّةــدت علــىإســتطالعات الــرأش والّدراســات العلمّيــة فــي مجــاف اإلعــالم اا 
عــام والفيــاهّية منهــا بشــضل خــاص كوســيلة أساســية مــن وســاهل إيصــاف ال بــر الــى أبعــد مــدى و بشــضل 

فقد كشم إستطالد . بدسرد وقت و أحد  التقنيات و أةثرها حيوّية و جاتبّيةؤ أ  م عدد من المتلقين
مــن مــواطني أميركــا تحــرص علــى اا تســتقي  % 83نســبة “ اا للــرأش فــي الواليــات المتحــد  اإلميركيــة

قالــــت انهــــا تســــتقي المعلومــــات مــــن الصــــحم  % 42ألخبــــار مــــن التليفزيــــوا... فــــي حــــين اا نســــبة ا
تتابع األخبار على شـبضة  % 15تستقي أخبارها من الراديوؤ بينما توجد نسبة  % 19المطبوعة ونسبة 

 ( 62ص 2005 محمدؤؤ شطاح“ ) االنترنت
فــي الواليــات المتحــد  ” وســاهل اإلعــالماســت دام المســتهل ين ل“تقريــًرا عــن ” Nielsen“نشــرت شــركة 
ؤ وعملت الشركة في تقريرها على تفصيل مدى انتشار واست دام وساهل اإلعـالم 2012األمريضية للعام 

 التقليدية باإل افة إلى اإلعالم الجديد في أوسا  األمريضيين.
ل فـي منـازلهمؤ مليوا أمريضي ممن يمل وا جهاز تلفاز واحد على األقـ 289وبحسب التقريرؤ يوجد 

مليــوا  64مليــوا مــنهم جهــاز واحــدؤ و  21ؤ بحيــج يملــو 2012وتلــو حتــى شــهر أيلــوف )ســبتمبر( 
أجهـــز  تلفــاز فـــي  4مليـــوا  ال ــة أجهـــز ؤ ويصــل عـــدد الســضاا الـــذين يمل ــوا  75يمل ــوا جهــازينؤ و 

 مليوا. 119منازلهم إلى 
في منازف األمريضيينؤ إت تشضل نسـبة مـن  وتناولت الشركة في تقريرهاؤ ف ات أجهز  التلفاز الموجود 

مـــن  %86مـــن العـــدد اإلجمـــاليؤ ويوجـــد نســـبة  %4يمل ـــوا أجهـــز  تلفـــاز تـــدعم اإلتصـــاف باإلنترنـــت 
ؤ أمـا عـن HD مـنهم تتمتـع أجهـزتهم بـدعم لتقنيـة %75ؤ و ”دش فـي دش“األمريضيين يمل ـوا مشـغالت 

 %52مــنهم األقمــار الصــنا يةؤ و  %33دم وســاهل األمــريضيين لالتصــاالت بــالقنوات الفيــاهيةؤ ييســت 
 (2012البوابة العربية لألخبار التقنية ) يست دموا ال ابل الرقمي.

ســعت هـذه الــدوف “ الفيــاهيات فـي عمليــة التواصـل الفّعــاف بـين دوف العـــالم وشـعوبها  ونظـرا ألهميـة

  الوطنيــة للـدوف إلى إقامة محطات فيـاهية خاصـة ومت صصـةؤ يباتـت تمثـل أحـدى أهـم دعـاهم السـياد
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واللســـاا النـــاطب بإســـمهاؤ باإل ـــافة إلـــى تمثيلهـــا لش صـــية الدولـــة وأدا  مـــن األدوات القـــادر  علـــى نقـــل 
 ( 56ص  2005ؤ الدليمي عبد الرزاق“ ) الترا  والحيار ؤ والتعبير عنها وطرح اآلراء واألف ار

صدت معظم الـدوف ومنهـا الشـرق فاستجابة للتطور السريع في العالم وفي ميداا اإلتصاالت تحديداؤ 
اليتـابعوا  اوسطيةؤ تمتلو أةثر من قنـا  فيـاهيةؤ. وفـي حـين كـاا أصلـب المشـاهدين فـي الـدوف العربيـة

  صير قناتين إحداهما رسمية والثانية شبا رسميةؤ أصبحت اآلا م ات المحطات في متناوف يده.

ــا  تتــولى بثهــا نحــو 1294لــى )إ 2014فقــد وصــل عــدد القنــوات الفيــاهية العربيــة بنهايــة عــام  ( قن
( خاصــة. وتتــوزد هــذه القنــوات بحســب التقريــر الســنوش 729( هي ــة عامــة و )29( هي ــة منهــا )758)

( قنـا  جامعـة 323ت تلم في توجهاتها فمنهـا ) بين قنوات عامة وخاصةؤ التحاد إتاعات الدوف العربية
( 95( قنـا  ريا ـية و )170المسلسـالت و )( قنا  خاصة ببج الـدراما و 152( قنا  صناهية و )124و )

( قنـــا  و اهقيـــة و 16( قنـــوات  قاييـــة و )9( قنـــا  لألطفـــاف و )26( قنـــا  إخباريـــة و )68قنـــا  دينيـــة و )
( قنـــا  اقتصـــادية إلـــى 19( قنـــوات ســـياحية و )4( قنـــا  خاصـــة باألســـر  و )16( قنـــا  تعليميـــة و )17)

( قنــــوات تات اختصاصــــات متنوعــــة 7عالنــــات و )( قنــــا  ربحيــــة خاصــــة بالــــدعايات واإل248جانــــب )
 ( قنا .165( قنا  ييما يبلغ عدد القنوات العامة )1129أخرى. مجمود القنوات ال اصة هي )

( قمرا صنا يا يمّضنـا مـن تغطيـة كـل أصـقاد العـالم تقريبـًا. 17ييما يست دم البج الفياهي العربي )
( قنا  فياهية عربية 1026نوات الفياهية العربية إت أا )ويعد نظام البج المفتوح األةثر شيوعا بين الق

التقريــر ؤ اختــارت هــذا النظــام فــي حــين تســت دم بــاقي القنــوات نظــام التشــفير. )البــج الفيــاهي العربــي
 ( 2014 السنوش 

الفياهيات كوسيلة إخبارية دورا وا حا في و ع العالم بإسره في أجواء الملفات الساخنة من  لعبت
 فهي تعنى باألحدا  والوقاهع السياسية على نطاق العالم. العالم والشرق األوس  خصوصاةافة انحاء 

 ةلاؤ وتجذب المشاهدين إلى متابعة األخبار. 
تياعم اهتمام  الفياهيات وعر  تفاصيل األحدا  المصور  ومع تطور البج الحي المباشر عبر

ؤ ممـا  ـاعم بالمقابـل ال بريـةوتغطياتهـا  فـي الفيـاهيات المشاهدين من م تلم انحاء العالم ورصبـتهم
إهتمام الدوف والشركات و وكاالت االنبـاء العالميـة بقنواتهـا الفيـاهية وتطويرهـا تقنيـا و واإلعتمـاد عليهـا 
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ةونهـا اسـرد وسـيلة لنقـل األخبـار بالصـوت والصـور ؤ  ال بريـةفي نقـل الوقـاهع واألحـدا  عبـر تغطياتهـا 
فلــيس صريبــًا اا نــرى هــذا الجهـاز الصــغير انتشــر فــي العــالم  “ المجـاف وتلعـب دورا ال مثيــل لــا فــي هــذا

بســرعة تفــوق كــل تصــور. فهــو يتميــز كجهــاز أخبــارش بعــد  مزايــا يشــار  فيهــا وســاهل اإلعــالم األخــرىؤ 
فتقدم لنا األحدا  و الوقـاهع فـي منازلنـا فـي صـور  مت املـة تعتمـد مشـاهدها علـى الصـوت و الصـور  و 

 (63ص  2000ؤبركاتؤ محمد و عبد العزيزؤ معو “ ) ي صور  أقرب للواقعالحركة و اللوا ف
وحـرب تحريـر العـراق فـي  1991عاصـفة الصـحراء( أش حـرب تحريـر ال ويـت فـي عـام ) فاا أخبار

كانت تبج بالصور  والصوت خالف لحظات معدود  فـي حـين كانـت أنبـاء أيـام حـرب جـزر  2003عام 
أو أةثر حتى تصل إلى وساهل اإلعالم المحلية من خـالف وكـاالت تستغرق يوما  1982الفوكالند عام 

ـــة ـــة البـــج المباشـــر والحـــي ألحـــدا  . األنبـــاء العالمي ـــى أحـــد أهمي ســـبتمبر مـــن مواقـــع  11وال ي فـــى عل
األحــدا ؤ وتد يرهــا فــي حشــد الــرأش العــام األمريضــي و العــالمي لــدعم الحــرب علــى اإلرهــاب فــي العــالم 

لـى أتهـاا النـاس بسـرعةؤ والنفـات إلـى تاةـرتهم وبالتـالي العـود  الـى اسـت دام ورقناد الجمهور والوصـوف إ
 . هذه الرموز عند حشد الرأش العام  د نظامي طالباا في أفغانستاا وصدام حسين في العراق

ومــــن البــــديهي اا الــــدوف واألحــــزاب و المنظمــــات المدنيــــة و الدينيــــة والشــــركات و حتــــى األفــــراد قــــد 
واســتغلتها كدســرد و ؤ الجذابــة و المهيمنــة فــي عــالم اإلعــالم ال بريــةهــذه الوســيلة  اســتفادت مــن ممّيــزات

فــــي التســــويب السياســــي ألف ارهــــا و ؤ أقصــــر جســــر جــــوش ال ت يقــــا الحــــدود السياســــية وال ســــياد  الــــدوف
 . تطلعاتها و التروي  لمبادهها حماية لمصالحها المادية و الرمزية داخليا و إقليميا وعالميا

القنوات الفياهية من حيج إيجابياتهـا و سـلبياتها قـد أ ـارت العديـد مـن المناقشـات والجـدف  إا  اهر 
 وهــذا الجــداف يتــراوح مــابين مــن يــرى إيجابياتهــا فقــ  ومــن يــرى بانهــا ال ت لــو مــن الســـلبيات.ؤ العلمــي

إلنعتــاق وتجــاوز الحــدودؤ واؤ العــالم يشــهد مــيالد بي ــة إعالميــة جديــد  أبــرز خصاهصــها التواصــل اآلنــي“

ؤ الــــرابم) “ والمســــتقبل وتعدديــــة فــــي قنــــوات اإلتصــــاف مــــع تفاعــــل بــــين المــــاد  اإلعالميــــةؤ مــــن الرقابــــة
 .(43ص ؤ 2004ؤ الصادق

اإلتصــاف واإلعــالم لــيس إال اســتجابة ليــرور  عصــرية ملحــة  اإلصــطنا ية فــي إا إســت دام األقمــار
اإلتصـاف  فقـد بـرزؤ اقين المحلـي والعـالمينابعة من أهمية اإلعالم و اإلتصاف في عالم اليوم على النطـ
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إحــدى أهــم قنــوات التواصــل والتفاعــل بــين شــعوب العــالم ودولــا مــن دوا أدنــى اعتبــار  واإلعــالم وأصــبم
أو حقـوق الـدوف فـي السـيطر  علـى مـا تقـّدم ؤ للنطاقات الجغرايية أو الحدود السياسية أو السياد  الوطنية

ؤ عالميــة اإلتصــاف  ممــا أدى إلــى بــروز  ــاهر ؤ اف الم تلفــةاإلتصــ لشــعوبها مــن معلومــات عبــر قنــوات
ورحتـدام المنافسـة بينهـا فـي مجـالي التسـويب السياسـي و ؤ ورنتشار القنوات الفيـاهية الحضوميـة والتجاريـة

ةما أدى إلى تجدد الدعوات إلقامة نظام إعالمي جديد على المستويين الوطني والدولي بعـد  “التجارش 
ــــة لاتصــــافتحــــت تصــــر  أا أصــــبحت ــــد  وقوي ــــلؤ )“ ف االنســــاا أنمــــا  جدي  2005 ومــــاس إف ماةفي

 (140ص
تعـادف المعلومـات التـي حصـل  “عليهـا اإلنسـاا حاليـًا خـالف عقـد واحـد  إّا المعلومات التي يحصـل

عليها خالف م ات السنين من القروا الما يةؤ فـإلى مـا قبـل خمسـين عامـًا كانـت تميـي أربعـوا سـنة 
إلـى أربـع  ت االنساا العلميةؤ أما في الوقت الحا ر فاا هـذه الفتـر  قـد تقّلصـتتتياعم معلوما حتى

ؤ ال والـــد  محمـــد ناصـــر)” ســـنوات. قـــد يضـــوا هـــذا هـــو الســـبب فـــي تســـمية عـــالم اليـــوم بعـــالم المعلومـــات
 (14ص 2005

 علـى وعملـتؤ مـن قـو  مـا إسـتطاعت بضـل اإلعـالم الحديثـة اسـتغلت بينما يـرى آخـروا اا السياسـة
 السياسية السياسي لألحزاب و األفراد والدوف ومن أجل تحقيب األهداف التسويب لصالم طاقتا  تو ي

فاا أو اعا سياسية ت الطها أو اد إقتصادية ومسسسية أفيت إلى تدهور مهنة  “. والعامة ال اصة

المزايــد  ف ــاا اا افتقــدت المو ــو ية والحساســية الحرييــةؤ وجنحــت أةثــر فــدةثر نحــو اإل ــار  و ؤ األخبــار
وهـــو مـــا كـــاا كفـــيال بـــاا يفيـــي إلـــى أ ـــرار بالغـــة وفادحـــة أصـــابت وعـــي ” ...” .واالفتقـــار إلـــى الدّقـــة

 (5ؤ ص 2006ؤ تومؤ فنتوا ) “ الجماهير سواء بتعتيم هذا الوعي أو بتنميطا

ألحـدا  فـي العـالمؤ  ليست في حقيقة األمـر صـور  الفياهيات التي تعر  عبر ال بريةإا التقارير 
خبرا ال  و يصبم ل بر اليوم هو ما تنتقيا القنا  التلفيزيونية من بين األحدا  وتقدما عبر شاشتهاألا ا

وهـذه القنـوات تجعـل نسـبة مـن الجمهـور  “.لسبب ااّل ألنا حد  تم انتقاله من بين أحدا  عديـد  اخـرى 

لـو األخبـار إت اا ت ال تحيى أجواء أحدا  العالم بقدر ما تحيى أجواء وجهات النظر التـي تفصـم عنهـا
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يطلقـا القـاد  والسياسـيوا والمف ـروا  بل تشمل كل ما األخبار ال تقتصر على األحدا  والوقاهع فحسب
 .(86ص 2005ؤ الرزاق محمد الدليميعبد“ ).من تصريحات وآراء ووجهات نظر وتوقعات

الــى قريــة الــى تصــّور تقنــي حــين وصــم العــالم بانــا تحــوف ( ماةلوهــاا) قبــل عشــرات الســنين اســتند
بحيج أدى هـذا ؤ ت نولوجية ومنذ تا  الوقت إستمرت ت نولوجيا اإلتصاف واإلعالم في مزيد من التطور

فالعــالم اآلا أقــرب مــا يضــوا الــى ؤ التطـور الســريع الــى تحطــيم هــذه القريــة العالميــة وتحويلهـا الــى شــظايا
ويعمـل فيهـا أنـاس كثيـروا مـن  الشـقب السـضنية والمضاتـب التجاريـة التـي يقـيم عمار   ـ مة تيـم م ـات

وال يدرش شـي ا ؤ ةل األجناس واألعراق والطبقات والثقافات ول ن كل منهم ي يش في عزلة عن اآلخرين
  عن جيرانا وال يتعايش مع ما يجرش للذين يقيموا معا في البناية نفسها.

يثــة المتمثلــة بــالقنوات اإلتصــاف الحد فتقنيــات( التجميــع الــى التفتيــت) إا هــذا التحــوف يعــد تحــّوال مــن 
الفيـــاهية التلفزيونيـــة واإلنترنـــت عبـــر األقمـــار اإلصـــطنا ية باتـــت تقـــّدم خـــدمات إتصـــالية جديـــد  تلّبـــي 

والميــوف الفرديــة  وتغليــب اإلنعــزاف( الــى )التفيــت والتشــتيت (التجميــع) فتحــّوفؤ الميــوف والنزعــات الفرديــة
اإلتصاف منم األفـراد القـدر  علـى خلـب  ّدد قنواتاإلتصاف و تع على التعر  العشواهي والجماعي لمواد

إتصاف خاصة بهم و تناسبهمؤ مـا أدى بالتـالي الـى تنـاق  المعرفـة التـي يحصـل عليهـا مـن البي ـة  بي ة
ةما وأدى الى تناق  في معدالت اإلتصاف الجـدلي بـين الجماعـات “ . اإلتصالية الجما ية المجتم ية

 (22ؤ ص 2002ؤ فلحي)“داخل كل جماعة او ف ة والطبقات ليحل محلا إتصاف متزايد 
ألا “ورا جمعهــا فيزياهيــا. ؤ وهنــا  دراســات تسكــد قــو  التلفزيــوا فــي تشــتيت األســر  وجــدانيا و روحيــا

ل ل انساا توقا ورختياره من البرام  ف ل فرد داخل األسـر  يميـل الـى مشـاهد  ومتابعـة القنـا  التلفزيونيـة 
هــذا التنــود واإلنفــراد فــي متابعــة قنــوات معينــة دوا أخــرى أّدى الــى إحــدا  التــي تلّبــي ميولــا ورصاباتــا و 

 .(75ؤ ص2000عبد الملو ؤ“ )اإلتصاف من التجميع الى التفتيت. تحّوف في

للتلفزيــــوا خطــــور  و أهميــــة قصــــوى فــــي آا واحــــد داخــــل  إا كــــل مــــا ســــبب يــــدفعنا الــــى القــــوف بــــدا
ؤ و إجتما يــة و قاييــة وسياســية وتربويــة وترفيهيــةالمجتمعــات مــن خــالف مــا يسديــا مــن و ــاهم إخباريــة 

وانــا ؤ اعطنـي هــذه الشاشــة الصــغير “ ( شــارف ديغــوف) ونشـير هنــا الــى مــا قالــا الـرهيس الفرنســي األســبب

 .(163ؤ ص1991ؤ البياتي) “ اصّير الشعب الفرنسي
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 : ثانيا

 الفضائيات الكوردية في إقليم كوردستان
 
 ي :لإلعالم الكوردمشهد تأريخي .  1

( قنـا ؤ 960الـى أةثـر مـن ) 2015وصل عدد القنوات اإلعالمية فـي إقلـيم ُكردسـتاا منتصـم عـام 
حزبيـة ( فيـاهيةؤ مـابين 36( منها إعالم مرهيؤ ومن  ـمنها أةثـر مـن)109)ؤ والعدد في تزايد مستمر

معتدلـــة و  علمانيـــة و شـــبا علمانيـــة ودينيـــةؤ وصيـــر حزبيـــةؤ سياســـية إخباريـــة و ترفيهيـــة  قاييـــة إعالنيـــة
 وردية وأشورية وتركمانية وعربية.سلمية. ك

إا معظم المسسسات و المنابر اإلعالمية كالفياهيات والصحم و المجالت و اإلتاعات و المواقـع 
اإلل ترونيــــةؤ هــــيؤ مــــن حيــــج المل يــــة و التمويــــلؤ تابعــــة لألحــــزاب السياســــيةؤ الفاعلــــة علــــى الســــاحة 

المسسسات اإلعالميـة األخـرى الـى القطـاد ال ـاصؤ مـع التشـضيو  السياسيةؤ وتعود مل ية عدد قليل من
 .المستمر في إستقاللية النه  والتوجا للعديد منها

إا جميــع هــذه األحــزاب المال ــة للقنــوات الفيــاهيةؤ مشــاركة فــي العمليــة السياســية ســواء مــن خــالف  
وهـــي و بحضـــم إمتالةهـــا لهـــذه  وجودهـــا فـــي الحضومـــة أو البرلمـــاا أو الهي ـــات السياســـية العليـــا الوطنيـــة.

ـــرام   ـــات إنتـــاج الب القنـــوات اإلعالميـــةؤ تـــرى إا لهـــا الحـــب بالتـــدخل المباشـــر وصيـــر المباشـــر فـــي عملي
السياســـية منهـــا بصـــور  خاصـــة جـــدا. وبالتـــالي فـــإا مـــا ينـــت  و  ال بريـــةالتلفزيونيـــة واإلتا يـــة عمومـــا و 
بـّد مـن أا تعّبـر بشـضل مـن األشـضاف عـن المبحو ة وصير المبحو ة( ال) يعر  على شاشات الفياهيات

 . سياسات و أهداف و مصالم الحزب الذش يملو و يمّوف ويوّجا القنا 
ومــن أجـــل و ــع هـــذه الظــاهر  فـــي إطارهـــا الصــحيم البـــد للباحــج مـــن أا يتطــّرق وبإختصـــار الـــى 

أت ييـــا أوف والتـــي ر  1898ال لميـــة التدري يـــة لاعـــالم ال ـــوردشؤ حيـــج البـــدايات التـــي تعـــود الـــى عـــام 
أبريــــل بمدينـــة القـــاهر  وعلـــى يـــد األخـــوين مقـــداد بــــدرخاا  22فـــي يـــوم  صـــحيفة كورديـــة النـــورؤ وتلـــو

                                                           
 في اقليم كوردستان يرية العامة لإلعالم في  وزارة الثقافة والشبابهذه المعلومات من المد حصلنا على. 
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مــدحت بــدرخاا أميـــر إمــار  بــدرخاا فــي كوردســـتاا ؤ نجلــي آخــر األمـــراء ال ــوردؤ وعبــدالرحمن بــدرخاا
 . الشمالية الواقعة آنذا  تحت سلطة الدولة العثمانية

التي أصدر البدرخانيوا عشرات األعداد منهـا متنقلـين مـن ( ةوردستاا) إا الحجر األساس لصحيفة
ةوردايـــةتي( و مناهيـــة ) هـــو النيـــاف السياســـي مـــن خـــالف التنـــوير وبـــج روح القوميـــةؤ بلـــد الـــى آخـــر

أمــا بقيــة البنيــاا فدةتمــل خــالف الربــع األوف مــن القــرا ( 2006ؤ قرداخيؤ بــا هــات)اإلســتبداد العثمــاني.
ديـــد مـــن المطبوعـــات الصـــحمية األســـبو ية مـــن قبـــل منظمـــات و تجمعـــات شـــبابية العشـــرين بصـــدور الع

ةورديــة فــي إســطنبوف مســتفيد  مــن هــامش الحريــة التــي عًمــت الــبالد بعــد إعــالا الدســتور الجديــد للدولــة 
فنجـد جـل محتويـات تلـو المطبوعـات ترّكـز علـى التنـوير و ترصيـب . العثمانية في العقد األوف من القرا 

في التعليمؤ ورحياء النتاج الشعرش ال ـوردش مـن خـالف إعـاد  تو يقـا وتعريـ  الجيـل الجديـد  عامة الناس
 . با

 ــم بــدأت الحــرب العالميــة األولــى فدحتلــت القــوات البريطانيــة مدينــة البصــر  فــي األشــهر األولــى مــن 
دييـد ؤ وكـاا األنجليـز بحاجـة ماسـة الـى كسـب ود وت1917اندالد الحرب وبغـداد بحلـوف منتصـم عـام 

فلجدت الـى عـد  طـرق لتحقيـب هـدفهاؤ ومنهـا إصـدار صـحم . العرب وال وردؤ سضاا الواليات العثمانية
فهم الحقيقة( ال وردية على يد  -تيضةيشتنى راستى) فولدت صحيفةؤ إسبو ية باللغتين العربية وال وردية

ؤ مظهــر د. كمــاف. )و متنــور كــوردش وهــو )شــضرش فيــلي(( ســوا الميجر ) أحــد اليــبا  األنجليــز وهــو
 (112ص  1987
فــي بغــدادؤ وتلــو قبــل أا تــتمضن القــوات البريطانيــة مــن أا  1/1/1918فصــدر عــددها األوف فــي  

وكـاا الغـر  األسـاس والوحيـد مـن إصـدار تلـو . السـليمانية و كركـو  و اربيـل  تدخل األلوية ال وردية
القباهــل ال ورديــة وشــيوخها ومتنوريهــا هــو بــج روح التمــّرد فــي نفــوس رلســاء ؤ غــة ال ورديــةالصــحيفة باللّ 

علــى األتــرا ؤ أصــحاب الســلطة فــي الدولــة العثمانيــة التــي لــم تــزف حينهــا تســيطر نوعــا مــا علــى أجــزاء 
ـــيم كوردســـتاا الحاليـــة) شاســـعة مـــن واليـــة الموصـــل ومـــن  ـــم التعـــاوا مـــع ( أش أرا ـــي واســـعة مـــن إقل

وردســـتاا مقابـــل تـــوفير األمـــن وســـبل ال ـــيش األنجليـــز وفـــتم الطريـــب أمـــام قواتـــا للـــدخوف بســـالم الـــى ك
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بالتــالي فــدا األهــداف السياســية هــي التــي كانــت توجــا تلــو الصــحيفة   الحيــارش واإلســتقالف الــوطني
 . أييا

توالــت األحــدا  ورّتفــب األنجليــز مــع ال الــد )الشــي. محمــود الحفيــد( فــدخلت القــوات البريطانيــة الــى 
أش مل ــا( علــى ممل ــة ) مقابــل تنصــيب الشــي. حضمــدارا 1918مدينــة الســليمانية وأطرافهــا فــي اوكتــوبر 

ولـم . ةوردستاا الجنوبية وعاصمتها السليمانية و تسمية الميجر نوهيـل كمستشـار سياسـي للملـو محمـود
يدم هذا الوفاق بين الطرفين أةثر من سـتة أشـهر فإنـدلع القتـاف بـين قـوات اإلحـتالف المدججـة باألسـلحة 

بفيل ؤ المسلحة تسليحا بسيطا جداؤ ف انت الغلبة للمحتل ين القوات ال ورديةالمتطور  لدولة عظمى وب
عدم الت ـافس فـي التسـليم وبفيـل خيانـة بعـا األدالء وأفـراد مـن العشـاهر التـي لـم تـود اإلنيـواء تحـت 

 1919لــواء الشــي. محمــود الحفيــد. فعــادت القــوات البريطانيــة لتســيطر علــى المنطقــة فــي منتصــم عــام 
 . حاةما سياسيا في لواء السليمانية( 1918صاحب صحيفة تيضةيشتنى راستى ) يجر سوا ونصبت الم

الحيـــا  ؤ قـــام الميجـــر ســـوا بمجموعـــة مـــن اإلجـــراءات األمنيـــة و التموينيـــة التـــي أعـــادت الـــى حـــد مـــا
الطبي ية الى المدينة وأهلها. ومن  من مـا قـام بـا هـوؤ جلـب مطبعـة لصـالم بلديـة المدينـة  ـم إصـدار 

أبريــل  29فصــدر العــدد األوف منهــا فــي ( التقــّدم -بيشــضةوتن) اســبو ية كورديــة اللســااؤ بإســم صــحيفة
وبــــذلو أصــــبحت أوف . 1922تمــــوز  27فــــي  118واســــتمرت بالصــــدور الــــى عــــددها األخيــــر  1920

  صحيفة كوردية تصدر من داخل كوردستاا وعلى أرا يها.
  هــو المعنــي( تقــّدم) ن تشــم أشؤ دورهاوبــالنظر الــى إســم الصــحيفة  ــم محتوياتهــا خــالف عــامي صــ

ون تشــم إّا رســالة هــذه الصــحيفة مــاهي ااّل إمتــداد طبيعــي   يــراد التحــرر( تــدخر)ت ّلــم( و) ومــن أش
. الت لـم الـذش يعنيـا ممـوف و موجـا الصـحيفة )وهـو .لرسالة الصحيفة التي سبقتها وصدرت فـي بغـداد

والمقصـود بضـل هــذا  ا ـا والهـرب منـا ومــن شـرورهالحـاةم السياسـي البريطـاني وسـلطتا( هــو الما ـي وتر 
اللجوء الـى أحيـاا اإلنجليـز لنيـل الحريـة   والتقدم يعني  عدو البريطانيينؤ هو حضم األترا  العثمانيين

تيضةيشــتني   )و الســعاد  و ال ــيش تحــت أنــوار المصــابيم التــي حّولــت  ــالم الّليــل الــى شــموس النهــار
 (1العدد . 1918ؤ راستي
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ؤ ختصار شديدؤ نستنت  أّنا تّم تسييس نه  و اسلوب أوف صحيفة كوردية من داخل الـوطنإتا وبد 
ورســـتمّر الو ـــع علـــى تات الـــنه  مـــن تو يـــ  مباشـــر للصـــحافة ال ورديـــة فـــي خدمـــة أهـــداف سياســـية 

وبـــذلو دخلـــت الصـــحافة ال ورديـــة منـــذ خطواتهـــا ؤ ولصـــالم جهـــة سياســـية وللتـــروي  ألف ـــار  ـــد أخـــرى 
 ادين الصراد السياسي. األولىؤ الى مي

 حيــج الصـحم السياســية األربــعؤ ولـم تتوقــم مسـير  تســييس الصـحافة ال ورديــة مـن يومهــا الـى اآلا
روزش كوردســــــــتاا ـ شــــــــمس كوردســــــــتاا ) و( 2/8/1922نــــــــداء كوردســــــــتاا  -بــــــــان ي كوردســــــــتاا )

ل أمـــــ-هوميـــــدش هيســـــتقالف) ( و أخيـــــرا28/3/1923بــــان ي حـــــةق ـــــــ نـــــداء الحــــب ) و( 15/11/1922
والتــي صــدرت فــي مرحلــة مــا بعــد بيشــضةوتن وعــود  )الشــي. محمــود الحفيــد( ( 20/9/1923اإلســتقالف 

جيمعها كانت ناطقة بلساا حضومة الشي. الحفيد ؤ وخالف تزعما الحضومة في ممل ة كوردستاا الجنوبية
 .(2001ؤ وآخروا ؤ رفيبؤ صالم) وتصدر من أجل خدمة أهداف سياسية وعسضرية بحتة

فقصـــفت الطـــاهرات البريطانيـــة مركـــز ؤ لبـــت األو ـــاد السياســـية مـــر  أخـــرى رأســـا علـــى عقـــب ـــم إنق 
ؤ كاا آخرها قصفا وحشيا أدى الى إخالء المدينة إخالء شبا كاملؤ حضمدارية الشي. محمود مرات عّد 

بصـحبة قـوات ؤ الهنديـة -من سضانها المدنيين فسقطت حضومة الملو محمود وعادت القـوات البريطانيـة 
إعـاد  الحيـا  و اإلنبعـا (( )معلنة بذلو تدشين مرحلـة ). ربية عراقية ورستولت على المنطقة من جديدع

التــي كانــت بحــب صــحيفة ( اإلنبعــا  -فتجســدت فــي اســم صــحيفة سياســية  قاييــة جديــد  بإســم )زيانــةو 
ملـــو ) ربـــةسياســـية بإمتيـــاز. صـــحيفة ناطقـــة بلســـاا الســـلطة اإلداريـــة الجديـــد  التـــي لـــم تتـــوانى عـــن محا

ـــّد  حضمـــا القصـــير ؤ وتشـــويا  ةوردســـتاا المعـــزوف الشـــي. محمـــود( و كـــل مـــن واالهؤ والتشـــهير بـــا و بُم
وبالمقابـــل تمجيـــد حضومـــة بريطانيـــا العظمـــى و حضومـــة بغـــداد ؤ صـــورتا الـــى حـــد تلفيـــب الـــتهم الرخيصـــة

 . اق العربي الهاشميوالية الموصل( بالعر ) العربية الهاشمية والتروي  الصريم لف ر  الحاق كوردستاا
اإلست فاف بش صية الشي. محمود   إنيطت بها أربع مهام سياسية( يانةو ژ ) بدختصار فدا صحيفة

إتركـوا   تذكير الناس بما عانوه من تف وهواا وت لم تحت حضم العثمانيينؤ ورفـع شـعارؤ و ُمّد  حضما
وأخيــرا ؤ تهم وســطوتهم الجبــار التــر  كمــا تركــوكم  . و تجميــل صــور  األنجليــز مــن خــالف تمجيــد ســلط

تشــويب النــاس لف ــر  الحــاق واليــة الموصــل بــالعراق العربــي وترســي. الحضــم المل ــي الهاشــمي فــي عــراق 
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وطبعا كل هذه المهام كانت في صالم م ططات اإلستعمار البريطاني والقوى العظمـى األخـرى   موّحد
ــــة و باليــــد مــــن إراد  شــــعوب المنطقــــ ــــو الحقبــــة التدري ي  قــــةر داخي. )ة ومصــــالحها المشــــروعةفــــي تل

2004). 
استمر الو ع على هذه الحالة الى أا تحقب المطلـب والهـدف األسـاس لألنجليـز و العاهلـة الحاةمـة 
في بغدادؤ اال وهو الحاق كوردستاا الجنوبية بالممل ة العراقية الهاشمية وترسيم الحدود العراقية التركيـة 

معاهـــد  ســـيفر التـــي كـــاا مـــن المفتـــر  بحســـب بنودهـــاؤ مــــنم  تنفيـــذا لمعاهـــد  لـــوزاا التـــي أجهيـــت
يانـــةو ( ژ ) وبعـــد اإلنتهـــاء مـــن تنفيـــذ مهامهـــا السياســـيةؤ إنتفـــت الحاجـــة لصـــحيفة. األســـتقالف ل وردســـتاا

الـــى أا تفّجـــرت  ـــور  أيلـــوف ؤ وبـــدأت مرحلـــة جديـــد  بمســـميات وعنـــاوين أخـــرى ولمـــد  عقـــود مـــن الـــزمن
ــــة ال ورديــــة ــــ التحرري ــــاد  ال ال بغــــداد   ــــد إســــتبداد حضومــــة 1961د )مصــــطفى برزانــــي( فــــي عــــام بقي
 . العسضرية

تات الطــابع ؤ وهنــا بــدأت مرحلــة جديــد  مــن مســير  الصــحافة واألتاعــة ال ورديــة المعار ــة و الســرّية
 م تحوف اإلعالم ال وردش بعد سنوات من التـروي  ل طـاب نيـالي . الثورش التعبوش الجماهيرش المسلم

إعالم هادئ تش خطاب سياسي تعايشي وسلمي وتلو بعد اعـالا اتفاقيـة آتار فـي  الىؤ مسلم معار 
حينما إندلعت نيراا الثور  مر  أخرى بسبب تنصل حضومة بغداد  1974وحتى ربيع  1970المّد  مابين 

ّية وبذلو عادت الصحافة ال وردية ورتاعة الثـور  الـى السـر . من تنفيذ بنود اتفاقية آتار وتعهداتها السابقة
 . و ال طاب الثورّش لت دم أهداف الثور  المسلحة

وفــي المقابــل كانــت ؤ طــواف عقــد الثمانينــات مــن القــرا الما ــيؤ وأســتمر الو ــع علــى هــذا الحــاف
الحضومـــة العراقيـــة تشـــّغل ماةنـــة إعالميـــة كورديـــة ب طـــاب عضســـي وباليـــد مـــن إعـــالم الثـــور  ال ورديـــة 

 .وأحزابها
ورجبـــار الحضومـــة العراقيـــة علـــى ســـحب قواتهـــا  1991يريـــة فـــي آتار أخيـــرا وبعـــد اإلنتفا ـــة الجماه

وبعــد إجــراء اوف إنت ابــات برلمانيــةؤ . اربيــل و دهــو ؤ الســليمانية  ورداراتهــا مــن مــدا كوردســتانية  ــال 
ؤ بـدأت مرحلـة جديـد  كلّيـا فـي مسـير  اإلعـالم 1992وتشضيل أوف حضومة ألدار  محافظـات اإلقلـيم عـام 

ـــدأت األحـــزاب كبيرهـــا وصـــغيرها تلهـــج فـــي ســـباق عجيـــبؤ وراء إمـــتال  . ســـتانيال ـــوردش وال ورد إت ب
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صـــحم و مجـــالت و إتاعـــات وقنـــوات تلفزيونيـــة أر ـــية. وكانـــت لهـــذه الظـــاهر  نتـــاه  عديـــد  بعيـــها 
وعـدم إحت ـار السـاحة اإلعالميـة مـن قبـل حـزب ؤ إيجابية وأصلبها سلبية. فمن إيجابياتها التعددية والتنود

 . حاةم وحيد
ؤ أمــا ابــرز ســلبيات هــذه الظــاهر  فتجســدت فــي ت نــدق اإلعــالم الــى جانــب أحزابهــا خيــرا كــاا أم شــرا

علـى صـواب كــاا أم علـى خطــد. فـدخل اإلعــالم فـي حلبـة الصــراعات الحزبيـة ولعبــت دورا مـدمرًا خــالف 
 . 1999الى نهاية  1994من ؤ الحرب األهلية التي دامت حوالي خمسة أعوام

التــي مــرت بهــا مســير  الصــحافة واإلعــالم ال ــوردشؤ مــن أوف صــحيفة كورديــة قبــل  ةــل هــذه المراحــل
ـــةؤ  مـــروراؤ عامـــا فـــي المنفـــى 117 بالصـــحم التـــي اصـــدرتها قـــوات األحـــتالف البريطـــاني بـــدقالم كوردي

والصحم الناطقة بلساا حضومات الشي. محمود  م الصحافة واإلتاعات السرّية التابعـة للثـور  واألحـزاب 
وصواًل الى الو ع الراهن اّلذش اوردنا بيانات وأرقاما عنهاؤ تعد دليال على ماتهبنا اليا مـن إّا  ؤالثورية

إعـالم ُمســّيس مـن الجــذور وحتـى األصصــااؤ وتلـو بســبب اإلحـتالف و اإل ــطهاد و ؤ اإلعـالم ال ــوردش
مـن قـرا مـن  اإلقتصادية التي مّر بهـا كوردسـتاا و شـ با عبـر أةثـر -اإلجتما ية–الظروف السياسية 

 . حياتا
 

 التعريف بالفضائيات المبحوثة .  2
للتعرف أةثر على ماهيـة وهويـة الفيـاهيات ال ورديـة المبحو ـة وّجهنـا عـددا مـن األسـ لة الـى السـاد  

ونل ــ  ييمـا يـدتي المعلومــات ؤ المـدراء العـاموا لهــذه القنـوات الفيـاهية فاســتلمنا ردود بعيـهم تحريريـاً 
 .التي تسّلمناهاالوارد  في األجوبة 

والتـي )إ ـافة الـى ؤ ميـديا Zagrosمحطة تلفزيونية فياهية تابعة لشبضة  هي: Zagrosفضائية  

المحلـي / األل ترونـيؤ البـج التلفزيـوني األر ـي Zagrosموقـع ؤ Zagrosتت وا مـن راديـو ( الفياهية
 . يمةز المحافظات و أقيية اإلقلاو مضاتبها في مر ؤ على نطاق محافظات اإلقليم

إدارتها العامة و ستوديوهاتها المركزية األساسة ومحطة بثهاؤ موجـود  فـي العاصـمة أربيـل التـي تعـّد 
 .مركز نفوت الحزب الديموقراطي ال وردستاني
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وال يصـنفها ( شـبضة توصـيل المعلومـات) هذه الشبضة اإلعالمية ال وردية يعّرفها السيد مديرها العـام بــ
إخباريــة أو قنــا  ترفيهيــةؤ ألا كــل مــا ينشــر و يعــر  مــن خــالف شــبضة قنــا    تحــت مســميات مــن مثــل

Zagros و اهقيـة بـل وحتـى ؤ  قاييـةؤ بحسب مديرها العام سواء أةـاا خبـرا أم درامـا أم أنشـطة ريا ـيةؤ
تعــد  Zagrosاإلعالنيــةؤ تمثــل مجموعــة مــن المعلومــات المتنوعــة يــراد توصــيلها الــى المتلقــيؤ لــذا فــإا 

  .شبضة معلوماتية
إداريـة جديـد  علـى العـراق ؤ إقتصـاديةؤ في  ـروف سياسـية 13/6/2005بتدري.  Zagrosتدسست 

جديـد داهـم  و اإلستعدادات ل تابـة ورقـرار دسـتورؤ وهي  روف مابعد سقو  نظام صدام حسينؤ واإلقليم
سياســـية لعــراق ديمقراطـــي فيـــدرالي يقـــّر الحقـــوق القوميـــة للشــعب ال ـــوردش ويعتـــرف بالحـــدود الجغراييـــة ال

ـــيم و  ـــرف مـــسات للبـــدء بالتنميـــة اإلقتصـــادية مـــن خـــالف تشـــجيع اإلســـتثمارات المحليـــة ؤ لحضومـــة اإلقل
واألجنبية كما كاا  رفا جديدا ملي ا بالتفالف بعـد عقـد التصـالم مـابين الحـزبين الرهيسـين فـي كوردسـتاا 

 . ورنهاء اإلقتتاف الداخلي اّلذش استمر لمد  أعوام
هــو تحّمــل جــزء مــن أ بــاء اإلعــالم فــي تلــو المرحلــة الحّساســة  Zagrosس وكــاا الهــدف مــن تدســي

والمصــيرية مــن أجــل إنجــاح العمليــة السياســية وردامــة اإلســتقرار وعــر  صــور  مشــرقة للحيــا  فــي إقلــيم 
الميزانيــة المحــدود  التــي يمنحهــا الحــزب الــديمقراطي ال وردســتاني و   ةوردســتاا. ومصــادر تمويلهــا هــي

. مـن مجمـود مصـاري  الشـبضة % 30الـى  25نات و رعاية البرام  والتي تشّضل مابين ايرادات اإلعال
وليست لديها الهحة خاصة بدخالقيات ممارسة المهنة و ل نها ملتزمة بما هو معترف بـا مـن قبـل نقابـة 

 . صحفّيي كوردستاا
أّولهمـا و ـع أجنـد    نإا إعداد أجند  التقارير ال برية من قبل مراسليها يضوا بالجمع مـابين اسـلوبي
و انيهمــا هــو إطــالق ؤ مركزيــة يوميــة تــوزد علــى المراســلين مــن قبــل مضاتــب الشــبضة فــي كــل المحافظــات

أيـــدش المراســـلين المتمضنـــين ألجـــل إعـــداد تقـــارير وقصـــ  إخباريـــة عمـــا يرونـــا مناســـبا و  ـــروريا فـــي 
 . مناطب عملهم

                                                           
  هذه المعلومات تحريريا من السيد مدير عام شبضة حصلنا علىZagros  .ميديا 
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 17ر  اإلسـتبياا لتوزيعهـا علـى مراسـليهاؤ فإسـتلمنا ةنا قد ارسلنا إلدار  القنا  نسـ ًا عديـد  مـن إسـتما
الى مجمود مراسلي القنـا  هـي  ونسبتها إستمار  منها صالحة 15وبعد الفح  والتدقيب وجدنا ؤ إستمار 

وهي برأينا نسبة يمضن إعتمادها لتعميم نتاه  البحج فيها على بقية المراسـلين صيـر البمحـو ين . % 70
 . العاهدين للقنا 

هي أوف قنا  تلفزيونية فياهية بدأت بّج برامجها من داخل كوردسـتاا : K.TVية كوردستان فضائ 
وتعود مل يتها للحزب الديموقراطي ال وردستاني و يتم تمويلها و توجيههـا مـن قبـل  1999/ 1/ 17في 

 . هي ة الثقافة و اإلعالم المركزية للحزب
ومحطة بثهاؤ موجـود  فـي العاصـمة أربيـل التـي تعـّد  إدارتها العامة و ستوديوهاتها المركزية األساسة

. والو اهقيـة ال بريـةمركز نفوت الحزب الديموقراطي ال وردستانيؤ سمتها األساسة هي البرام  السياسية و 
وقد إّتصلنا بإدارتها العامة و قسم العالقات فيهاؤ وأرسلنا العديد مـن إسـتمارات اإلسـتبياا لتوزيعهـا علـى 

لـم ؤ اسـليهاؤ ول ـن ومـع األسـم وعلـى الـرصم مـن إلحاحنـا الشـديد و تدةيـداتنا المتواصـلةاةبر عدد من مر 
إســتمار  وعنــد التــدقيب فــي صــالحيتهاؤ أفرزنــا مــن بينهــاؤ عشــر إســتمارات فقــ  صــالحة  13نســتلم ســوى 

وهـي . % 50وهذا العدد مقارنة بالعدد اإلجمالي لمراسلي القنا ؤ يشّضل نسـبة . إلدخاف بياناتها وتحليلها
 نسبة معقولة ومقبولة للبحج فيها. ؤ برأش الباحج

الــى المــدير العــام ومــدير ؤ مــرتينؤ أمـا عــن المعلومــات المطلوبــة عــن القنــا  والتــي ارســلنا نســ ة منهــا
فدةتفينــا بالمعلومـــات ؤ مــع األســـم لــم نســتلم منهمــا أّيـــة معلومــاتؤ العالقــاتؤ وأّةــدنا عليهــا مـــرات عــد 

  العامة المتوفر  لدينا.
ؤ سياسـية -  هي فيـاهية إخباريـة(فياهية شعب كوردستاا) أش گەلی کوردستان /: G.Kفضائية 

المضتــب  توجــا مــن مضتــب اإلعــالم المركــزش لاتحــاد الــوطني ال وردســتانيس و تمويلهــا األســاس مصــدره
ؤ عة الـثمنؤ فإا إيراداتها من اإلعالنات التجارية مدفو المالي للحزب. وبحسب المسسوف اإلدارش للقنا  

 . من ميزانيتها الشهريةؤ في أحسن األحواف %40وال تتجاوز ؤ صير مستقر 

                                                           
  7/7/2015إستلمنا هذه المعلومات تحريريا من السيد المسؤول اإلداري للقناة ، بتأريخ  
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إدارتها العامة و ستوديوهاتها المركزيـة األساسـة ومحطـة بثهـاؤ موجـود  فـي محافظـة السـليمانية التـي 
ية ولها مراسلوا فـي جميـع محافظـات وأقيـ. تعّد مركز نفوت اإلتحاد الوطني و منطقة إدارتها ال يراء

 . اإلقليم إ افة الى بغداد عاصمة العراق
فقـد تـم اإلعـداد التقنـي و المـالي والبشـرش لهـاؤ  2006إاّ ف ر  تدسيس هـذه الفيـاهية تعـود الـى عـام 

يـــوم اإلحتفـــاف بـــذكرى تدســـيس اإلتحـــاد  2008حتـــى جـــاء يـــوم إفتتاحهـــاؤ وهـــو األوف مـــن حزيـــراا عـــام 
 تبج برامجها اليومية.  الوطني ال وردستانيؤ فبدأت من تلو التدري.

القاعد  في نه  عمل القنا  اليومي هي توجيا المراسلين وبحسب خطة عمل مركزية من قبل اإلدار  
وكنـا قـد . العامةؤ أما اإلستثناء فهـو أا يعطـى هـامش حريـة للمراسـلين إلنجـاز تقـارير تات محتـوى بـارد

وبعــد حــوالي شــهر ؤ لمترجمــة الــى اللغــة ال ورديــةإّتصــلنا بــإدار  القنــا  و زودناهــا بإســتمارات اإلســتبياا ا
 إستمار .  14إستلمنا ما مجموعا 

فدعتمــدناها و أهملنــا صيــر الصــالحة منهــاؤ لوجــود ؤ وبعــد التــدقيب تبــّين لنــا صــالحية عشــر منهــا فقــ 
علمــا بــدا العــدد الصــالم للتفريــغ و . أخطــاء أو شــطب أو تــر  بعــا مــا فيهــا مــن األســ لة دوا أجوبــة

ــة يمضــن تعمــيم نتــاه  . مــن مجمــود مراســلي القنــا  % 60يشــّضل نســبة التحليــل  وهــي برأينــا نســبة معقول
 . تحليل بياناتهاؤعلى جميع المراسلين في هذا القنا  سواء كانوا من المبحو ين أو من صير المبحو ين

ـــــة فيـــــاهية عامـــــة: Spedaفضـــــائية  -4 ـــــا  تلفزيوني تابعـــــة لحـــــزب اإلتحـــــاد اإلســـــالمي ؤ هـــــي قن

وهــو حــزب إســالمي إخــواني المــنه  والف ــرؤ اُعلــن عــن تشــضيلا فــي بدايــة التســعينات مــن ؤ ســتانيال ورد
ولهـا ممثلـوا فـي ؤ القرا الما ي كحزب يدعوا الى حضم إسالمي عادف ويـسمن بالديموقراطيـة البرلمانيـة

 . 2013البرلماا و وزراء في حضومة اإلقليم منذ عام 
ومقرهـا العـام و أسـتوديوهاتها الرهيسـة  16/6/2009  فـي باإلرساف ألوف مر  Spedaبدأت فياهية 

لهــا مراســلوا فــي جميــع محافظــات اإلقلــيم وفــي عــدد مــن . موجــود  فــي محافظــة أربيــل عاصــمة اإلقلــيم
بنســـ. مـــن إســـتمار  اإلســـتبياا مـــع الشـــرح  زّودنـــا إدار  القنــا ؤ األقيــية. وبعـــد زيـــارات وتو ـــيحات عـــّد 

ودّققنــا بهــا ؤ هــا علــى المراســلينؤ وبعــد مــد  شــهر إســتلمنا تســع إســتماراتالمفّصــل لفقراتهــا وطلبنــا توزيع
فوجدنا سبع منها فق  صالحة للتفريغ والتحليـلؤ فدهملنـا اإلسـتمارتين صيـر الصـالحتين بسـبب نقـ  فـي 
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مـــن العـــدد ال لـــي  % 55وتبـــّين لنـــا بـــدا عـــدد اإلســـتمارات الصـــالحة تمثـــل نســـبة . بياناتهـــا و إختياراتهـــا
 قنا . لمراسلي ال

. مل يتهــا تعــود لشــركة وشــا التابعــة لحركــة التغييــر. هــي قنــا  خبريــة سياســية: KNNفضــائية  -5

محطتهـا . أش شـبضة األخبـار ال ورديـة Kurdish News Network  واألحـرف الـثال ؤ هـي م تصـر
لحركـــة و إدارتهــا العامـــة و إســـتوديوهاتها الرهيســة تقـــع فـــي محافظــة الســـليمانية بـــالقرب مــن مقـــر قيـــاد  ا

 ولها مضاتب و مراسلوا في جميع محافظات اإلقليم ومعظم أقييتا. . ومنسقها العام
ـــو . 31/12/2008بـــدأت إرســـاف برامجهـــا مـــن محافظـــة الســـليمانية بتـــدري.  KNNإا فيـــاهية  وتل

الشـــ   الثـــاني فـــي قيـــاد  حـــزب اإلتحـــاد الـــوطني  -نوشـــيرواا مصـــطفى أمـــين) عقـــب إنشـــقاق جنـــاح
 ـم . عن حزبا و تدسيس شركة إعالمية  قايية بدسم وشا/ ال لمـة( عاما 30ةثر من ال وردستاني لمد  أ

حّوف الشركة و فياهيتها و صحيفتها و موقعها األل تروني و إتاعتها الى لساا حاف حزبا الجديـدؤ أش 
ـــي أعلنهـــا فـــي عـــام  ـــر الت ـــة فـــي عـــام  2009حركـــة التغيي ودخلـــت  2009ف ا ـــت المنافســـة اإلنت ابي

في  و 2013 م إشتركت في إنت ابات . كتلة معار ة برلمانيةؤ شّضلة مع األحزاب اإلسالميةالبرلماا م
ــا فــي حضومــة  الحضومــة المنت بــة بدربعــة وزراء و رهــيس البرلمــاا و إســتلمت العديــد مــن المناصــب العلي

 . اإلقليم وفي الحضومات المحلية في المحافظات
لنقـــد والـــتهجم وحتـــى التشـــهير بـــاألحزاب الحاةمــــة و باإّتســـمت سياســـة حركـــة التغييـــر ومنـــذ البدايــــة 

ــــيم ــــو السياســــة فــــي ميــــموا  الش صــــيات المســــسولة فــــي اإلقل وأســــلوب طــــرح ال طــــاب  و تجّســــدت تل
منــذ إنطالقتهــا األولــىؤ وأســتمر الحــاف علــى تا  المنــواف الــى حــين وصــوف الحركــة  KNN اإلعالمــي لـــ

لمـاا. فهـدأت نوعـا مـا سياسـة الحركـة وبالتـالي هـدأ الى ُسـّد  الحضـم مـن خـالف أربعـة وزراء و رهـيس للبر 
عــادت الحركــة الــى ممارســة ؤ يبعــد أقــل مــن عــامؤ ول ــن لــم يــدم هــذا الهــدوء طــويال. خطابهــا اإلعالمــي

سياســة النقــد الشــديد واللجــوء الــى التشــهير واإلســتهزاء ورســت دام لغــة الــتهجم والتعــابير ال شــنة  ــد مــن 
وهـي كانــت وال تــزاف . KNNي باتــت مدلوفـة للمشــاهد مـن خــالف شاشــة والتــ( الفاسـدين) تصـفهم بالحّضــام

 . سياسة الحزب المالو لهاؤ تجّسد بذلو
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وكّنـــا قـــد زرنـــا اإلدار  العامـــة للقنـــا  مـــّرات عـــّد  لشـــرح محتـــوى اإلســـتمار  و فقراتهـــا  ـــم توزيعهـــا علـــى 
منهـا لوجـود أخطـاء وشـطب  3وبعد التـدقيب أهملنـا ؤ إستمار  18مراسليهاؤ وبعد أةثر من شهر إستلمنا 

مـن عـدد مراسـلي  %75 وهـذا العـدد األخيـر يشـّضل نسـبة. إستمار  منها فحّللنا بياناتها 15فيهاؤ وأفرصنا 
KNN.  
وهـــو ؤ هـــي القنـــا  التلفزيونيـــة الفيـــاهية التابعـــة لحـــزب الجماعـــة اإلســـالمية :Payamفضـــائية  -6

ـــادات . فـــي كوردســـتاا العـــراق( الحركـــة اإلســـالمية) حـــزب إســـالمي منشـــّب عـــن الحـــزب األم وكانـــت قي
تغيـر درامــاتيضي بــدخولها ؤ وطــرأ علـى نهجهــا المتشــددؤ الجماعـة اإلســالمية تّتبـع سياســة جهاديــة مسـلحة

 مشّضلة كتلة معار ة مع اإلتحاد اإلسالمي و حركة التغيير.  2009في عام  اإلنت ابات البرلمانية
ضومـة اإلقلـيم والحضومـات المحليـة فـي المحافظـات. فقـد شـاركت فـي ح 2013أما بعد إنت ابات عـام 

وتجّســدت سياســة الجماعــة اإلســالمية وتوجهاتهــا اآليدولوجيــة و البراصماتيضيــة فــي ال طــاب اإلعالمــي و 
كـــدوف  2008/ 12/ 1التـــي بـــدأت إرســـالها الفيـــاهي بتـــدري. ؤ فـــي كـــل مـــا ُيعـــر  علـــى هـــذه الشاشـــة
حافظـة السـليمانية التـي تتواجـد فيهـا محطـة بثهـا و إدارتهـا من مؤ فياهية تات توجا إسالمي في اإلقليم

مـع عـدد قليـل مـن ؤ وللقنا  مضتب في أربيـل العاصـمة. العامة و إستوديوهاتها الرهيسة و أصلبية مراسليها
 . المراسلين

قمنا بزيارتين للمحطة الرهيسة في محافظة السـليمانية و المضتـب الفرعـي فـي أربيـلؤ بغـر  تو ـيم 
وبعـد ؤ إسـتمار  14تمار  اإلستبياا و توزيعها على المراسـلينؤ فإسـتلمنا بعـد أةثـر مـن شـهر ميموا إس

وهـذا العـدد الصـالم مـن اإلسـتمارات . إستمار  صالحة وأهملنا اإلستمارتين الناقصـتين 12التدقيب افرزنا 
 من المجمود ال لي لمراسلي القنا .  %65يشّضل نسبة 
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 : الفصل الثالث

 التلفزيونية لخبريةاالتغطية 
 

 أهمية األخبار التلفزيونية  -1
التلفزيونية. وهنا  تنافس ملحوظ بـين القنـوات  ةفاو حجر زاوية في الصح افقري اال بر عمود أصبم
 فـي عصـر المعلومـات الـذش ن يشـا فـي مجـاف تحقيـب السـبب الصـحفي وشـد المشـاهد بشـتى التلفزيونية

 . الطرق 

فـي سـنوات العقـد  "كبيـرا "يونية وأساليب إعدادها ورخراجهـا قـد شـهدت تطـوراصناعة األخبار التلفز  اّ إ"
متــد هــذا التطــور ليشــمل لغــة ال بــر وطريقــة صــياصتا وتحريــره وقوالبــا إوقــد  األخيــر مــن القــرا الما ــي

والشضل الذش يصل با إلى المتلقـي انسـجاما مـع تلـو التطـورات ال بيـر  التـي يشـهدها اإلعـالم كعلـم وفـن 
 (343ؤص 2004" ") اهل البيتؤ مجلةؤ وصناعة.
الحــرب   ــروفال ســيما فــي و  هتمامــات النــاس باألخبــار كلمــا زاد القلــب والمعانــا  فــي المجتمــعإ تــزداد 
صلـب المحطـات ألتشـضل األخبـار المـاد  األولـى  إتؤ زمات السياسية واإلقتصادية واإلجتما يةألاوفترات 

عمليـــة نقـــل الحـــد  فـــور وقوعـــا مباشـــر  عـــن طريـــب  بعـــد التطـــور الحاصـــل فـــي "خصوصـــاؤ التلفزيونيـــة
  الناس الى أدماا ؤاألخبار والسّيما السياسية والريا ية منها .  مما دفع بدصلب  صطنا يةإلا األقمار

نـا فـن صـحفي لـا قواعـده إباإل ـافة الـى  “. للوسـاهل اإلعالميـة بمثابة العمود الفقرش  فال بر أصبم

هـو وسـندها األوف  أساسـهانمـا إما يقدم من مـواد إعالميـة  خرىؤ ف لّ ألاعن صيره من الفنوا  هالتي تميز 
سـتطالد إلإ افة الـى انـا يشـبع الحاجـة الـى المعرفـة وحـب ا( 25ص ؤ2000ؤ مرعيؤ مدكور)“ل برا

ؤ وبدونـا ال يت ـوا الـرأش وال مال بـر هـو كـل شـ “ بـدا وهنـا  مــن يـرى  ؤالجماعة او الغريزش لدى الفرد
 ( 241ص ؤ2005ؤ نسيمؤ خورش ) “حمية طريقها الى النورشضاف الصألخذ اتد

نـا يقـوم بـداعي مـع الواقـع المو ـوعيؤ ألال بر التلفزيوني علميًا اوف خطو  مـن خطـوات التفاعـل اإل
وفـــي ســـياق معـــين و ـــمن اســـتراتيجية ؤ تقـــديم المعلومـــاتؤ الوقـــاهعؤ مـــن منظـــور معـــين “ علـــى أساســـاً 



37 

 

 ؤ2000ؤ ديـــبأ ؤخيـــور) “ ت ـــوين النســـب المعرفـــي للمتلقـــي فـــي يســـاهم تراةميـــاً  ااجـــل أمعينـــةؤ مـــن 
 (95ص

لت الدراســات والبحــو  العلميــة فــي الواليــات المتحــد  الــى تشــ ي  و ــاهم وفــي هــذا المجــاف توّصــ
ؤ معـــو ) التغطيــة ال برّيــة لألحــدا  وأهميتهــا بالنســبة للجمهــور فـــي هــذا العصــرؤ وحــددتها بمــا يــدتي

 (211ؤ ص 2000ؤ محمد

ار يوفر تحذيرات سريعة عن التهديدات واالخطار الناتجة عن التغيرات التي تطرأ على رياا األخبس -أ
الظــروف الطبي يــة او تلــو التــي تترتــب علــى هجــوم مســلم كمــا تحقــب االنــذارات التــي تقــدمها اخبــار 

بما يتيم ل ل فـرد فرصـة متسـاوية ؤ التلفزيوا تقوية لشعور الجماهير بالمساوا  داخل المجتمع الواحد
فنشــر األخبــار لــا طــابع ايجــابي النــا يعلــن تحــذيرا مــن ال طــر المحــدق بــالمجتمع ؤ تالفــي االخطــاءل

 .خطار في الوقت المناسبا يساعد على درء األمّ مؤ و من ال ارجأسواء من الداخل 

 حتياجات اليومية.إلتوفير المعلومات واألخبار عن الظروف المحيطة  رورش لتحقيب ا -ب

ـــار المـــاف والطقـــستـــوفير المعلومـــات للمسس -ت ـــر . ســـات والمجتمـــع كاخب ـــاء ألنش العـــام باأو تنـــوير ال ب
ـــارات واألحــدا  العالميــةس ليــتمضن مــن ت ــوين الــر رالداخليــة وال ارجيــة و  ش أطالعــا علــى م تلــم التي

 .ال اص با

حســن وســيلة لمســاير  األحــدا  العالميــة أ ــراء  قافــة المجتمــع وجعلهــا اةثــر تنوعــًاس فــالتلفزيوا يعــد إ -ث
 .خبار العالم المهمةأار التلفزيوا تحطم قيود العزلة والمسافات وتقدم لنا فدخب

 .حبا إلمل بالمستقبل ويبعد الشعور باألخلب واقع بديل للجمهور بما يحقب ا -ج
 

 خصوصية األخبار التلفزيونية: -2
 ألحـدا ا مـع التواصـل مـن الجمـاهير تمضـن بارز  وأدا   اإلعالم أركاا من "مهما "ركنا األخبار تمثل
 وتشـضل نطباعـاتإلا ت ـوين تتـيم التـي األساسـية الوسـاهل مـن واحـد  تمثـل " ةمـا .والعالميـة المحليـة

 (34ؤص2009" ) المهداوشؤ .الدولية العالقات في التد ير حدا إ باإل افة الى اإلتجاهاتؤ
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 التي ال برية الماد  تقديم في لا مثيل ال” و دوره األخبارؤ لنقل إعالمية وسيلة حسنأ التلفزيوا  عدّ ويُ 
 كمـا يتميـز( 23ص  2004ؤ علـيؤ الشعيبي) “ األخرى  اإلعالم وساهل دوا من  فاهقة بجاتبية تتمتع

 والحركـة والصـور  الصـوت تعتمـد مت املـة مشـاهد فـي األحـدا  لنـا يقـدم بانـا اخبـارش  ةجهـاز التلفزيوا 
 .واللوا 

 “ لألخبـار الـى "أساسيا "مصدرا بوصفا يةم الجماهير اإلعال وساهل باقي على التلفزيوا  تفوق  ويرجع
 ابـةؤجذّ  عناصـر مـن تحويـا لمـا وتلـوؤ لهـا الجمهور واستقباف انتاجها في المست دمة الصور  ت تيضات
 صيـر األمـس أخبـار مشـاهد  المشـاهد مـن نفـور عـدم فـي يسـاعد انا بل أةبرؤ ومصداقية ةحيويّ  ت سبا

 (.45ص 2005ؤ عبد هللاؤالحيدرش ) “.قرأها او سمعها ما الطازجة إتا
مـن  اليـوم أصـبحت حتـىؤ وال يـ  ال ـم فـي ةبيـر عبـر نصـم قـرا بتغييـر التلفزيوا  أخبار لقد مرت

 الوقـت وزاد المهمـةؤ التلفزيـوا  بـرام  أحـد أسـس أصـبحت بـل التلفزيـواؤ مهايقـدّ  التـي المـواد أهـم
عنــد األفـــراد عـــن  نيـــةالذه الصــور  دورا وا ـــحا فــي ت ـــوين يــسدش فــالتلفزيوا أصـــبم لهـــا. الم صــ 

انا يس ر في الطريقة ” األحزاب و القوى اإلجتما ية و الدوف والمواقم واألحدا ؤ بل يمضن القوف أييا
 والطريقة التي يف روا بهاؤ وفي سلوكهم نحو عالمهم الذش ي يشـوا ييـا التي يدر  فيها الناس األمورؤ

 (.45ص  2004ؤ عبد العزيز ؤتركستاني) “
 ال فـاء  ترو  يبلـغ فـالتلفزيوا  واقعيتهـاؤ مـن تزيـد التـي بالفوريـة للتلفزيـوا  ال بريـةة تتمتـع التغطيـ 

اا النقـل المباشـر ألخبـار الحـروب و يـرى الباحـج  وقوعهـا. و فـور األحـدا  تغطيـة عنـد اإلعالميـة
ل بـر واالنشطة الريا ية مـن والـى جميـع انحـاء العـالم جعـل مـن ا ال وار  والمستمرات والفعاليات الفنية

 للمعلومة بالنسبة للجمهور على اختالف شراهحا و قافاتا.  "رهيسا "فزيوني مصدرالالت
 الصـحافة تنشـر فـي اعّمـ ر المصـوّ  األحـدا  بصـحة ةثرأ ويثقوا  يصّدقوا  المشاهدين جمهور ااّ " 

 فـي الصـنا ية األقمار ست دامإل وكاا (35ؤص2009" ) المهداوشؤ المسموعة. و اإلتاعةأ المطبوعة
 فـي يحـد  مـا صلـبأ  فدصـبم التلفزيـواؤ خبـارأ ريوتطـو  تحسـين في الوا م  رألا التلفزيوا  خبارأ نقل

 عبـر العـالم خـالف "ا ال بـر يضـوا مشـاهداإفـ المسـافات بعـدت ومهمـا نسـااؤإلا يـد متنـاوف فـي العـالمؤ
 المحلي العام أشالر  في العقلي التحضم في الدوف قدر  باتت “بذلو و  .الفياهية القنوات من خالف دقاهب
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 يملـو مـن يـدشأ فـي ال يـار وأصـبم الدوليـةؤ الجماهيريـة اإلعـالم وسـاهل طالتـا اأ بعـد خيـافؤ محـا
 ال بـر صـياصة علـى طرويسـيّ  الدوليـةؤ الجماهيريـة اإلعـالم وسـاهل يوجا ومن الحديثة اإلتصاف وساهل
 لشـبضة السـابب المـديرويقـوف . (19ؤ ص1999ؤ آخـروا رويبيـر و ؤ سـتيفن) “يريـدها التـي ريقـةبالطّ 

(NBCفــي إتجاهــات الــرأش العــام األخبــار يــتحضم يملــو مــن اّ إ“ (  ةروســماف لــورنس) األميركيــة 
 . (60ؤ ص1999ؤ وأخروا ؤ ستيفن)“

أهم المواد التي تقّدمها محطات التلفزيوا في كافة الدوف  “ُتعد نشر  األخبار من ومن هذا المنطلب  
جتما يــــة والثقاييـــة بتزويــــد شــــعوبها باألنبـــاء واألحــــدا  الداخليــــة علـــى إخــــتالف نظمهـــا السياســــية و اإل

 .(76صؤ 1986ؤ يوسم ؤمرزوق ) ”.وال ارجية والتعليب عليها وتفسيرها بما يتفب ووجهة نظرها
م أساتذ  اإلتصاف السياسي أنـواد تـد ير وسـاهل اإلعـالم فـي عمليـة التنشـ ة السياسـية  وبشضل عام ُيقسّه

  (.136ؤ ص1997ؤ محمد ؤعود البشرمس)  إلى  ال ة أنواد
 

   Cognitive Effectالتد ير المعرفي -1
 زياد  الوعي المعرفي والثقافي بالبي ة السياسية.في وساهل اإلعالم مدى تد ير ويقصد با 

  Affective Effectالتد ير العاطفي  -2
  ية السياسية. ويقصد با مدى تد ير وساهل اإلعالم في المشاركة الحقيقية للنشاطات البي

  Behavioral Effectالتد ير السلوكي -3
ويقصـــد بـــا معرفـــة العالقـــة بـــين التعـــر  لوســـاهل اإلعـــالم والمشـــاركة الحقيقيـــة فـــي نشـــاطات البي ـــة 

 السياسية.
الصيغة التـي يصـاب بهـا ال بـر والهـدف الـذش يرمـي إلـى تحقيقـا والميـموا الـذش ويرى الباحج إا 

و طبقـــة الصـــوت ونو يـــة األداء التـــي تجســـدهؤ كـــل هـــذه العوامـــل فـــرادا و  يحملـــا والصـــور  التـــي ترافقـــا
مجتمعة تمنم ال بر بعدا سياسيا محـددا حتـى ورا لـم يضـن ال بـر يحمـل بعـدا سياسـيا فـي تاتـا   فهنـا  
أخبار ال تتعلب بحد  سياسي وال تمت بصلة إلـى مسـدلة سياسـيةؤ وقـد ال يحمـل ال بـر أيـة صـفة ينـت  

 . ا ال ينفي باليرور  البعد السياسي الذش تعطيا اياه تلو العواملعنها هدف ل ن هذ
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التي ترافقا حتى لو كانت صـور  سـاةنة. ومتـى مـا  الصور يعتمد ال بر التلفزيوني في األساس على 
ولعــل أحــدا ا كبيــر  وقعــت فــي العــالم أةســبها . ل بــر اإلتاعــيل فقــدت هــذه ال اصــية فانــا ســيضوا أقــرب

يمـاا المتلقـي إزتـا عـن اإلتاعـة وجعلـت مـن درجـة التـي ميّ  الصـور صوى بسبب مرافقـة التلفزيوا أهمية ق
 1969تمـوز  21فـيف الناقلـة لهـذا ال بـر. أةبر بصدقية ال بـرؤ وبالتـالي مصـداقية المسسسـة اإلعالميـة

نسـاا إكـدوف  (نيـل آرمسـترونغ)راهـد الفيـاء األمريضـي  العـالم مليوا ش   حـوف 500شاهد أةثر من 
(. وقـد بلـغ حجـم التـد ر 11)أبولـو  ما على سـطم القمـر  ـمن مهمـة مركبـة الفيـاء األميركيـةييع قد

لعنة هللا  نها نهاية العالم وااّ إا بعا األش اص انتحروا وآخرين تصوروا أبالصور  المنقولة من القمر 
 ( 56 ص 2006ؤ فنتوم توم).ستحل على البشر لتجاوزهم الحدود

 في ينشد حيّ  او لمسجّ  خبر وهو األوف. وعنصرها التلفزيوا  أخبار اتنشر  أساس التلفزيوني ال بر
 قطـاتاللّ  مـن مجموعـة مـن ويت ـوا  جوانبـاؤ جميـع مـن تغطيتـا مت صـ  طـاقم ويتولى الحد ؤ موقع

 بالدرجـة التلفزيـوني ال بـر يعتمـدرت و . بشـضل منطقـي ببعيـها مرتبطـة خـرى ألا تلـو واحـد  ر المصـوّ 
النـاس. تلـو  مـن مهمـا عـددا تهـم وحقـاهب أحـدا ا ميقـدّ  “ فانـا ؤوالصـوت كةالمتحر  الصور  على األساس

 والتـد ير والوصـوف الجـذب علـى مقدرتـا مـن يزيـد ممـا ؤحاسة من اةثر مع اا ال بر التلفزيوني يتعامل
 2000ؤ معـو  و بركـات)” الصـور  حتـى بـات يطلـب علـى العصـر الـذش ن يشـا عصـرؤ المتلقـين فـي

 (.67ص
 Soft)ساهل اإلعالم تركز على نو ية خاصة من األخبار وهي األخبار الحديثة ومن الوا م اا و 

news) اصــطلم علــى تســميتا بالســبب الصــحفي وهــي قيمــة تســعى وســاهل  أش تلــو التــي تشــضل مــا
عليـا فـدا أوف مـاينبغي . اإلعالم الى تحقيقها بشضل عام وفي األخبار التلفزيونية على وجا ال صـوص

ؤ ص 2004حسـني ؤ نصر). تفرقة بين  ال ة ُاسس  ل ال ل  بينها على الدواممالحظتا هو  رور  ال
75). 

 _ معايير نشر ال بر أو إتاعتا. 1
 ._ ألقيم ال برية2
 ._ ألصفات الواجب توّفرها في ال بر3
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تعــد معــايير إتاعــة ال بــر أساســا لوســاهل اإلعــالم إت تحــدد فــي  ــوهها صــالحية ال بــر لاتاعــة او 
 وعـادات قواعـد مـن المجتمـع يقبلـا مـا تتيـمن"  فالمعـايير القـيمؤ مـن وأشـمل و أوسـع أعـم هـي النشر و

محـــددات أخالقيـــة و دينيــــة و  مـــن تلـــو وصيــــر(  67ؤ ص  2009" ) أبـــو زعيـــزد ؤ  وقـــيم ورتجاهـــات
  إعتبارية لها اصوف وجذور داخل المجتمع.

 عليــا يضــوا  اا ينبغــي لمــا الــ مرشــدا لت ــوا  الفــرد اليهــا يرجــع مرج يــة اطــر هــي والقــيم بشــضل عــامؤ
فهي العناصر التي يجب توافرها كلها أو بعيـها فـي الحـد  ل ـي يسـتحب اا  ال بريةسلوكا. أما القيم 

 . يصبم خبرا
فمـن البـاحثين مـن يـرى اا األخبـار ؤ ال بريةوهنا  آراء و اف ار عديد  حوف كيمية تحديد تلو القيم 

ؤ وشــانتو سـتيفن). ”مـا تعضـس صـور  المـرء الواقـم امامهـا بـار  عـن مـرآه تعضـس األحـدا  كمـا هـي مثل“
 .( 101صؤ 1999

ات انـا ؤ ويرى الباحج اا هـذا اإلفتـرا  ينقصـا ال ثيـر مـن الدّقـة والمسـسلية اإلنسـانية و اإلجتما يـة
يصــّور عمليــة نشــر و إتاعــة األخبــار كعــاةس وناقــل ميضــانيضي لألحــدا  والقيــايا الجاريــة مــن مواقعهــا 

ف م يشــة العواهــل و مضاتــب العمــلؤ بغــا النظــر عمــا ســينت  عنهــا مــن ردود فعــل أو الــى داخــل صــر 
 .وعلى النطاقين الوطني و الدوليؤ مياعفات على المستويين اإلجتماعي و الفردش

و هنا  بحو  ترى اا اإلعتبـارات اإلقتصـادية تحـوف دوا قيـام العـدف المطلـوب بـين األخبـار وتلـو 
  (.70ؤ ص 1999ؤ جااؤ ةرم). ى األرباح التي تجنيهاعل ال بريةإلعتماد الشبضات 

ويــرى الباحــج اا فــي هــذا اإلفتــرا  قســ  كبيــر مــن الصــحة والدّقــةؤ إت اا القنــوات اإلعالميــة صيــر 
الحضوميــة وصيــر الحزبيــة والتــي تعــرف باألهليــة ترّكــز فــي اجنــدتها و خطــ  أعمالهــا الفصــلّية أو الســنوّية 

 نا  و تدوير رأسمالها باإل افة الى نسبة ربم مشجعة. على كيمّية تدمين مصروفات الق
ومــن هنــا فــإا إدارات هــذه القنــوات تراقــب وعلــى الــدوام مسشــرات وتقــديرات نســب المشــاهد  و تــدّرجها 

لتحــّدد فــي  ــوء نتاهجهــا نو يــة المعــايير و القــيم الواجــب مراعاتهــا بــل ؤ  ــمن بقّيــة القنــوات الوطنّيــة
 ال برية و انتاج برامجها األخرى. وربرازها في سياق تغطياتها
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هنــا  إتجــاه آخــر يــرى اا الجــو العــام المضــتا بشــسوا السياســة و صــراعاتها وتجــاتب قواهــا والتــي  
أجبــرت القنــوات علــى الــدخوف فــي منافســة شــديد  ليــماا أعلــى نســبة مشــاهد  مــا ؤ أرهقــت عمــوم النــاس

الترييـا والتبسـي  مـن  الى ميال واةثر جدية قلما أدى الى  هور موجة أخبار اؤ بين القنوات التلفزيونية
دوا التعــر  الــى موا ــيع تحمــل فــي داخلهــا قــيم الصــراد السياســي ومــن دوا الــدخوف فــي حيثيــات و 

واسسا المو و ية  ال برش اا مركز الجاتبية قد انتقل من معايير العمل  إت. تفاصيل األخبار السياسية
 ( 70ؤ ص1999 جااؤ كرم)  .اإل ار  واإلستعرا الى معايير تهدف الى خلب أجواء تّتسم ب

اا األهمية التي ت تسبها األخبار في حياتنا اليومية ورغبة المشاهد وحاجتا الملحة الى التعرف إلـى 
عتباطيـةؤ إ تجعلنا نهمل مسدلة أساسيةؤ وهي اا األخبار ليسـت نقـال للواقـع بصـفة “  ااالواقع ال يمضن 

 وآخرواؤ )ال يارش “  أبرزها لعلّ  التلفزيونيّ  فات في ال بر الصحفيّ الّص  ر مجموعة منمن توفّ  بل البدّ 
  (5ص ؤ2006

مــن دوا حــذف ي ــل بســياق الحــد ؤ و مــن وهــي نقــل ال بــر بدمانــة مــع تكــر تفاصــيلا الدقيقــة   الدّقــة -أ
 .دوا مبالغة تسدش إلى فهم مغاير للحقيقة

. ة صيـــر مصـــطنعة أو مفتعلـــةقيـــام ال بـــر علـــى وقـــاهع صـــحيح أش  ة الحـــد المصـــداقية و صـــحّ   -ب
. فمــن صيــر المعقــوف وخــارج عــن .فــال بر يجــب اا يبنــى علــى أســاس حــد  واقعــي ولــيس العضــس

 . األخالق المهنية اا يصاب ال بر على أساس الرغبة والتمني
صـــياصة  عـــن عمليـــة رغبـــات و اف ـــار الصـــحفي أو المسسســـة اإلعالميـــة أش عـــزف  المو ـــو ية  -ت

ا إختيــار زاويــة تصــوير معينــة ونو يــة ألالمــاد  الفلميــة التــي ســيتم بثهــا. و  ال بــر أو إختيــار الصــور 
ش إلى تغليـب إتجـاه علـى آخـر األش اص المرافقين لل بر والتركيز على تفاصيل دوا أخرى قد تسدّ 

 .و بالتالي فهم خاطىء لحقيقة الحد 
أو  هـة نظـر محـدد نحياز إلـى وجإلدوا امن التوازا ال برش والبحج عن وجهات النظر الم تلفة   - 

 .التعتيم على موقم طرف أساسي مس ر في الحد 
بعاصـفة الصـحراء.  ت سـاهد  زمنـًا طـويال حتـى بدايـة حـرب ال لـي  األولـى المعروفـةهنا  قاعد   ّلـ

مـن دوا زيـاد  أو نقصـااؤ بـال ( News is News) تلو القاعد  كانـت تقـوف إا األخبـار هـي األخبـار
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األخبـار هـي خبـر ؤ قاعد  طرأ عليها تغيير داخـل نشـرات األخبـار لتصـبمحذف أو إ افة. ول ن هذه ال
وقد إنقسم ال براء ييما بينهم حوف هذا التغيير الـذش ( News is News plus Views) ووجهة نظر 

 ال بريـةأحد تا الشبضة األمريضية ول ن بمرور الوقـت أصـبم هـذا المفهـوم هـو السـاهد فـي معظـم القنـوات 
 (21 صؤ 2005ؤ خالدؤ مدمح) .”العالمية

تلفزيونيـة  فل ـل قنـا  ؤكامـلبشـضل  ال واصا تتحقب مثل هذه أنا من شبا المستحيل إويرى الباحج 
رمضاناتهـا الماديـة والتقنيـة والبشـرية و  هـا السياسـيّ خطّ موقع ما فـي المنظومـة السياسـية اإلعالميـة للبلـد و 

قـرار صـناعة  فـيالمطروحـة. وكـل تلـو يـس ر  جمهورهـا المسـتهدف ومواقفـا مـن القيـاياال اصة بها و 
التفاصـــيل التــي يجـــب التركيــز عليهـــا دوا صيرهـــا و طريقـــة تناولــا و نتقاهــا إمــن إلتقاطـــا و  ال بــر إبتـــداءاً 

 . الى صياصتا و بثا من عدما وصوالً 
التلفزيونيـة  خبـارألل ومع كل هذا وتا  يتفب الباحج مـع اآلراء القاهلـة بيـرور  تـوافر شـرو  أساسـية

 ومن أبرزها 
 

وحد  متماسضة “  ال يمضن إختزاف ال بر التلفزيوني من النهاية او من أية نقطة أخرى كونا  إليجازا

جزاء لا مقدمة ومتن وخاتمة ورتا حذف أش جزء منا يصـبم ال معنـى لـا تمامـا ألوبناء معلوم متجانس ا
 . (30ص  2005ؤ فأشر  ؤرا ي) “خير من مسرحية متقنة الصياصةألمثلما لو حذف الفصل ا

 مــنه ال اصــية هــذ تإليجــاز يشــضل أحــد ال صــاه  الرهيســة لل بــر التلفزيــونيؤ فقــد اســتغلاومــع اا 
إلصــراق الجمهــور فــي دوامــة مــن األحــدا  والتــدفب  أســوء إســتغالف” قبــل العديــد مــن القنــوات التلفزيونيــة

 2007ؤ خالــدؤ صـالح) “م.واإلصـداق ل لـب حالـة مــن الـوعي المبـرم  والمعــد مسـبقا بإتجـاه واحــد مرسـو 
 (23ص

 

“  فـر  علــى محـرر ال بـر التلفزيــونيت اا الصـور  المعّبـر  والوا ــحة والمتسلسـلة  مركزيـة الصــورة
.. وهــذا يعنــي اا علــى كاتــب ال بــر التلفزيــوني اا يــدد الصــور  تصــم .أإليجــاز بدقصــى درجاتــا يتــوخ

 وصــلت و مركزيــة الصــور  دهميــةف (9ؤ ص 2002ؤ عبــد الســتارؤ جــواد)“ الحــد  لجمهــور المشــاهدين
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ر عـن األشـياء أةثـر فالصور  تعبّ  من يسيطر على الصور  يسيطر على العقوف القوف بدا يمضن حد الى
 .وتد يرها أقوى من تد ير التقارير الصحمية وال بارات المصاصة بإحضامؤ من ال لمات بضثير

 

 الصــور  منطقــي و النفســي بــينالتطــابب و التناســب الوالمقصــود هنــا هــو : التطــابو و التناســب

  ابتة أو رسوماً  أو صوراً  ال بر التلفزيوني يعتمد على عنصرين  الصور  سواء كانت فيلماً " ف والصوت 
ؤ العزيـز عبـد )شـرفؤ. "الصوت الذش لا تد يره ال ـاص وسـحره علـى النفـوس بيانية والعنصر الثاني هو

  .ة ال برر بحسب نو ييتغيّ  يجب أا فإيقاد الصوت (35 ص1988
                                                                                        

ول ــن هــذه البســاطة ال . حــدى خصــاه  ال بــر التلفزيــوني المهمــةإتعــد البســاطة   والوضــوح البســاطة
 . برالتي تشّضل جوهر ال ال بريةو قل وأهمية القيم  يجب اا ت وا على حساب الحقيقة

 لــدى المصــادرؤ وأهمهــا ت تلــم بحســب المعــايير المعتمــد  مــن هنــا يبــرز مفهــوم القيمــة ال بريــة التــي
 أحضـامهم اإلتصـاف وساهل في المحترفوا  يمارس بموجبا الذش الم يار هي ال برية القيم اا يرى  مفهوم

 والمفهـوم. وتقـديمها وانتقاههـا األخبـار جمـع عمليـة يوّجـا ممـا آخر شم على لشم وتفييالتهم التقويمية
 تحويـــل يـــتم أساســـها علـــى التـــي والذهنيـــة الماديـــة المعـــايير مجموعـــة هـــي ال بريـــة القـــيم اا يـــرى  الثـــاني
 التــي وهــيؤ الجمهــور وبــين الحــد  بــين بالتفاعــل المرتبطــة التركيبيــة الصــفات وهــيؤ خبــر الــى الحــد 
 مــاأوالفهـم  والمعرفـة لاّطـالد مو ـود الـى تحويلـا أشؤ اإلجتمـاعي وامتـداده الحـد  جـوهر عـن ت شـم
 األةثــر األخبـار إلنتقــاء للحـد  الـداللي او اإلدراةــي اإلطـار هــي ال بريـة القـيم اا فيــرى  الثالـج المفهـوم
 األخبـار. منهـا تشـضل التـي الجوهريـة المضونات وهي المعلومات او الوقاهع من كبير عدد بين من أهمية

 (72ص ؤ2006ؤ الدين علم احمد)
باحج انا البد من الجمع بـين جـوهر المفـاهيم الثال ـة المـذكور  أعـاله وتلـو  ـمانا للدقـة ييما يرى ال

عنصـر القـاهم   العلمية و عدم إصفاف أحـد العناصـر الثال ـة الرهيسـة والمحـدد  لمعنـى القـيم ال بريـة وهـي
نصــر و ع فهــو العنصــر األســاس اّلــذش ال خبــر بدونــا( فــردا كــاا أو فريــب عمــل أو مسسســة) اإلتصــافب

وأخيــرا عنصــر الحــد  كمــا هــوؤ بمعــزف ؤ الجمهــور و توقعاتــا و إهتماماتــا الــذش ال قيمــة لألخبــار بدونــا
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عن المقاييس المهنية و اعتبارات الجمهور فال أخبار بدوا أحدا  وال قيمة ل ل ما يذاد و ينشـر إتا لـم 
 . يضن نابعا من رحم حد  واقعي حقيقي

 
  في التلفزيون: الخبريةالقيم  -3

 
نوجزهـــا قــدر اإلمضـــاا  ال بريــةتعــّددت البحــو  و الدراســـات وال تــب التـــي تتحــّد  عـــن ماهيــة القـــيم 

حسـب اإلتجاهـات بت تلـم معـايير انتقـاء األخبـار مـن مجتمـع آلخـر معتمدين على أهم تلـو المصـادر. 
ــــا  قــــيم متشــــابهة تســــود المجت السياســــية و ــــو فهن معــــات اإلقتصــــادية والثقاييــــة الســــاهد  فيهــــاؤ ومــــع تل

وبـين قـيم ؤ ة المتطـور يز بـين قـيم األخبـار السـاهد  فـي المجتمعـات الرأسـمالالمتجانسةؤ ونسـتطيع اا نمّيـ
  األخبار التي تسود في مجتمعات العالم الثالج.

مــن  ال بريــةُينظــر الــى القــيم ؤ هــيمن علــى أســرار الت نولوجيــافــي العــالم الغربــي او الليبرالــي الــذش يُ ف
ؤ لـذلو فــاا هـذا العـالم يـرى اا األخبـار تعــد سـلعة تجاريـة و بالتـالي فهـي ت يــع وجهـة نظـر إقتصـادّيا

مــن هنــا نســتطيع ال شــم  (420صؤ 1986ؤ جيهــاا لقــانوا البيــع والشــراء مثــل الســلع األخــرى )رشــتي
أهمهـــا ؤ ال بريـــةعــن الســـر الــذش يضمـــن وراء تركيــز اإلعـــالم الغربـــي الرأســمالي علـــى تشــضيلة مـــن القــيم 

   وابرزها
الّلتـين تجّسـداا روح الحيـار  الت نولوجيـة الغربيـة  :Speed and immediateفورية والسـرعة ال

ؤ وت ـدماا أهـداف القـاهمين علـى المسسسـات اإلعالميـة فـي اإلتصـافو التطّور الهاهل المستمر لتقنّيـات 
زمنيــة  الوصــوف الــى أةبــر عــدد مــن الزبــاهن ومســتهل ي األخبــار و الــى أبعــد مــدى جغرافــي بدقصــر مــد 

 ليماا تسويب سريع منافس لبياعتها. 
وصالبــا مــا تتــر  هــاتين القيمتــين آ ــارا ســلبية جــدا داخــل المجتمعــات إت إنهــا تســّطم األمــور وتصــّور 
القيــايا المهمــة بشــضل مبتــذف وت تزلهــا بــل و تحّجمهــا بحيــج تفقــد جــدّيتها و وزنهــا الحقيقــي و ال تتــيم 

دّية والتعر  اإلنتقاهي المبنّي على التدقيب و التحليل المنطقيؤ مّما المجاف والفرصة ال ايية للرلية النق
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يسدش الى حدو  نود من البلبلة و انتشار الشـاهعات والفو ـى و تشـّجع علـى هيمنـة تهنيـة اإلسـتهال  
 العاجل و  قافة اآلنية التي ال ترتب  بجذور عاطمية عميقة وال أسس عقالنية متينة. 

إا عصــرنا هــو عصــر الســرعة ورا الت نولوجيــا ســريعة التطــورؤ وهــي دومــا إا الباحــج يــدر  جيــدًا 
متسارعة ولن تهدأ أو تسضن على حاف.. وهذه سمة من سمات الت نولوجيا.. ول ن السساف الجوهرش هنا 

ـــى عـــن  والتدمـــل  وهـــي التريـــجومميزاتـــا اال أهـــم ســـماتا مجموعـــة مـــن هـــو  هـــل علـــى اإلنســـاا أا يت ّل
م عليا أا يتنـازف بسـهولة عـن واحـد  مـن أهـم الصـفات الجوهريـة التـي تمّيـزه عـن أو هل محتّ ؤ والتدقيب 

بقّيـة العـالم الحيـوانيؤ اال وهـي النظـر  النقدّيـة لبي تـا ول ـل مـا يجـرش مـن حولـا وبالتـالي تحّضمـا بإرادتــاؤ 
تريـج وال لمجرد اللحاق بركب الت نولوجيـا المتسـارد الـذش ال عقـل لـا وال منطـب وال عاطفـة و اليعـرف ال

ا الوحيـد هـو الهيمنـة التامـة علـى الوجـود وتسـليع كـل التمعن في انسانية اإلنساا وال يسمن بالنقد بل همُ 
 موجوداتا من خالف تحطيم كل إراد  تقم في طريقا 

 
الماد  ال برّيـة المثيـر  للمشـاعر واألحاسـيس و الغراهـز لهـا فرصـة  اا: (sensationalism) اإلثارة

ى المستهلوؤ لذلو فاإل ار  هي م يـار أسـاس مـن معـايير انتقـاء ال بـر و قيمـة أساسـية أوفر للوصوف ال
. مــن تشــضيلة القــيم التــي تعتــام عليهــا الماةنــة اإلعالميــة المهيمنــة علــى المجتمعــات والحيــار  الغربيــة

و الناشــر أ مايفر ــا قبــوف علــى مجبــرا لــيس وهــوؤ يريــدها التــي األخبــار ول ــوا المشــاهد الغربــي يشــترش 
 الغربيــة )محمــد المجتمعــات فــي األخبــار لقــيم أحــد أهــم المعــايير هــي فاإل ــار  التلفــازؤ او اإلتاعــة مالــو
 ( 133ص ؤ1999ؤ حسن مضاوشؤ وؤ سعيد السيدؤ
 الحثيـج السـعي إلـى تلـو الغربيـةؤ وُيعـزى  الصـحافة فـي اسـت داما المعـايير أةثر اإل ار  عنصر ُيعد

 من الصحيفة تتمضن وبهذا الصحيفةؤ صدور متلهفينؤمترقبين قاههمورب القراءؤ من عدد أةبر جذب إلى
والتنـافس  الصـراد المحمـوم  ـل فـي لهـا مناسـب مضـاا علـى واإلبقـاء المـادش المطلـوبؤ الـربم تـدمين
 . (6صؤ 2002ؤ هللا عبد )بدرااؤ. اإلفالس شبم من والهروب البقاءؤ أجل من الشديد
 ال بـر اعتبـار يمضـن لـذلو وله ـي فطبقـا لل بـرؤ الغربـي مفهـومال فـي األهم العنصر أا اإل ار  هي أش
 (.20 صؤ 1998ؤ سليمااؤ مثيرا. )صالم يضوا  أا من البد خبرا
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اهتمامــًا أساســيًا بالريبورتاجــات المصــور  عــن ؤ ونالحــ  فــي إعــالم المجتمعــات األوروبيــة واألميركيــة 
وقـد ُقـدمت  ب وال ـوار  والمآسـي المروعـةالفياهم واألسرار واألحدا  القياهية وشـسوا الجـنس والحراهـ
والصــــوتؤ واأللـــوااؤ وزوايـــا التصــــويرؤ ؤ إلـــى الُمشـــاهد فـــي إطــــار درامـــي تلعـــب ييــــا الصـــور الم تـــار 

واألرشــي ؤ دورًا رهيســًا حتــى يبــدو وكــدا الشــضل يطغــى علــى الميــموا  يــوازش هــذا االهتمــام اهتمامــًا 
الجنسـية والمقدمـة داهمـًا فـي شـضل اسـتعرا  يت طـى مما اًل بالريبورتاجـات التـي تحمـل بعـا اللمسـات 

 ( 63ص ؤ1999ؤ جاا ال ام. )ةرم ال بريةالماد  
لها تـد يرات سـلبية كثيـر   ال بريةللماد   ويرى الباحج اا إعتماد اإل ار  كقيمة أساسية وم يار قياسي

لمتلقي الـى عالقـة خـداد ف العالقة مابين وساهل اإلعالم و الجمهور افي سايضولوجة الجماهيرؤ إت تتحوّ 
.. إت كّلما توصلت وساهل اإلعالم في ا ار  صراهز الغيب و اإلنتقام و العنـم Dishonestyو تيليل 

انجــرف المتلقــي مـع تيــار ردود الفعــل الســريعة و اإلنفعــاف المتطــرف و ؤ .. لــدى المتلقــي.و الجـنس والــ.
اد علــى اإل ــار  بـل يــدمنها إدمانــا وهـذا مــا يدفعــا ييعتـؤ ةّلمـا زاد  قــة بنفســا و بذخيرتـا المعلوماتيــة الهشــة

 .بدوره الى طلب المزيد من اإل ار  والتي يم والمبالغة ورفا الجدّية واألصالة والتعّمب
ت تمــل دور  اســتثمار قـــيم اإل ــار  عنــدما تســـتجيب وســاهل اإلعــالم لطلـــب الجمهــور بــدصراق الســـوق و 

المزيــد مــن األربــاح مــن خــالف الّلعــب بعقــوف و صراهــز  بالمزيــد مــن اإل ــار  و التيــ يمؤ فتحقــب لنفســها
نا منهم انهم يمارسوا عمليـة إصنـاء الـوعيؤ  المستهل ين الذين أدمنوا اإل ار  و التي يم إل بات الذات 

يتوقـــع جمهـــور مشـــاهدش ف. بينمـــا هـــم فـــي الحقيقـــة  ـــحايا التـــوهم و اإلدرا  الســـطحي والـــوعي المزّيـــ 
يجـدوا العناصـر نفسـها فـي  “أا ؤ اهد  أفالم العنم والصراد والعاطفة واإل ار التلفزيوا الذين اعتادوا مش

أخبار التلفزيوا التجارشؤ واتا لم يجدوها فـانهم يتحولـوا الـى قنـا  أخـرى تلبـي مايريـدوا. وحيثمـا يـذهب 
 .(184 ص 1993ؤ محمود العدوش ؤ كارولين )لويس“المشاهدواؤ تتبعهم على الفور أمواف المعلنين. 

 
من المعلوم اا الماد  ال برية كدية سلعة إستهالةية اخرى ستفقد قيمتهـا  :(importance)ألهمية ا

ؤ جيهــاا اتا لــم تحيــى بدهميــة الجمهــور المســتهلو لهــا. )رشــتيؤؤ وفرصــتها فــي ســوق المنافســة الحــر 
ر و ( و يبــدو الجمهــور المســتهلو الغربــي فــي الظــاهر حــرًا و تو اراد  حــر  فــي إختيــا428 ص ؤ1986
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ول ــــن الباحــــج يـــرى اا صالبيــــة الجمهــــور المســــتهلو للمــــواد اإلعالميــــة ؤ تحديـــد اهتماماتــــا و احتياجاتــــا
الغربيــةؤ لــيس ااّل عبــدا متحيــرا وعصــريا لهيمنــة اإلعــالم ومــدمنا علــى موادهــا الم ــدر  ومقــامرا خاســرا 

تحضم بضـل مفاصـل الحيـا  و على الـدوام أمـام تقنّيـات اللعـب بـالعقوف التـي يمارسـها النظـام الرأسـمالي المـ
 .منظومتها القيمية

 
الـى حـد مـاؤ فـي المجتمعـات الغربيـة تسكـد أّا ؤ   هنا  اعتقاد ساهد و راس.(Negativity) السلبّية

الرأسمالية اليبراليـة خصوصـا( و وصـل ) النجاح و التفّوق هما من سمات الحيا  في المجتمعات الغربية
   إا أميركا هي بالد الفرص والحريات األمر الى اا نسمع منذ سنين عديد 

ومــن هــذا المنطلــب فــإا الفــرد الغربــي عمومــًا و األميركــي خصوصــا ال يعيــر إهتمامــا كبيــرا بقصــ  
بينمـــا األخبـــار ؤ كونهـــا تحصـــيل حاصـــل و إا الحـــد  اإليجـــابي شـــم متوقـــع ومنتظـــرؤ النجـــاح والتفـــّوق 

ولـيس قاعـد   إلنتحـار هـي التـي تعـد إسـتثناءالسلبية و قصـ  الفشـل وال سـار  و اإلفـالس وأالنـدحار وا
لـــذلو فـــاا ؤ أو أحـــدا ا متوقعـــة أو عاديـــةؤ ممـــا تيـــفي علـــى الحـــد  قيمـــة الغرابـــة و الجاتبيـــة و اإل ـــار 

الا األولى تحظى بعدد أةبر من عناصر القيمـا ؤ األخبار السلبيا أةثر تفييال من األخبار اإليجابية“
 . (186صؤ 1988ؤ حلميؤ )سارش  “ ال برية
 

اا كــل مــا يتعلــب بالحيــا  ال اصــة ألشــ اص توش شــهر  و تــنقالتهم و (  Prominence) الشــهرة
وكــذلو كــل مــا يتعلــب بالشــركات المعروفــة علــى نطــاق ؤ مشــاةلهم والســّيما فيــاهحهم الماليــة و العاطميــة

عالم الغربـي و واسع أو الوزارات أو حتى الدوف تات الشهر  والثقل الدبلوماسيؤ كلها ُتعد ماد  خامة لا
ألا األســماء الشــهير  تصــنع األخبــار و ؤ تقتنصــها قنصــا لتصــنع منهــا قصصــا إخباريــة وتقــارير مفصــلة

الشهر  تعد قيمة خبرية تحظى باألهمية و األسبقية لدى الجمهور الغربي المتشّوق لمعرفة مايدور حولا 
 وما يجرش خلم ال واليس و بعيدا عن انظار الناس العاديين.

لنــا مــن جملــة هــذه القــيم و المعــاييرؤ التــي ُتعــد ُانموتجــًا مــن تشــضيلة أةبــرؤ اا أخبــار العــالم يظهــر 
الرأســــمالي الغربــــي تنطلــــب مــــن مفــــاهيم و مبــــادئ أساســــية ًبنيــــت عليهــــا حيــــارتهم ًمنــــذ م ــــات الســــنين 
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من اليرورش ترى إنا  فتجّسدت في كل مناحي الحيا  ومنها اإلعالم المستند الى الفلسفة الليبرالية التي
اا يضوا لوساهل اإلعالم قاعـد  كبيـر  مـن الحريـة كـي تسـاعد النـاس فـي الوصـوف الـى الحقيقـة وهـذه ال 

 . تظهر ااّل من خالف التفاعل الحر بين المعلومات واألف ار
بــل ؤ ول ــن الباحــج يــرى انــا لــيس باليــرور  اا يضــوا كــل هــذا ))التفاعــل الحــر(( حــرا بمعنــى ال لمــة

الم و أجنـــدات أصـــحاب رلس األمـــواف اليـــ مة التـــي تـــدير الماةنـــات اإلعالميـــة ييـــل خا ـــعا لمصـــ
الهادفــة الــى ابقــاء الفــرد الغربــي محاصــرا بالمعلومــات واألف ــار التــي تصــدر منهــا وعنهــا و تبقيــا بحاجــة 
ماســـة الـــى مـــن يشـــبع حاجاتـــا المصـــطنعة واإل ـــطرارية بدســـتمرار مـــن خـــالف اإلعتمـــاد علـــى )أإل ـــار  

 (.لبية والشهر والسرعة والس
وفـــي المقابـــل يواجـــا اإلعـــالم داخـــل المجتمعـــات الناميـــة مجموعـــة تحـــدّيات و معّوقـــاتؤ مّمـــا دعـــى 
اإلعالميــين و األةــادميين فــي هــذه الــدوفؤ الــى البحــج عــن بــداهل للقــيم والمعــايير الســاهد  والراهجــة فــي 

 . الدوف والمجتمعات الغربية والتي توّجا المسير  اإلعالمية فيها
جد البحو  و الدراسات قد أفرزت عددا مـن القـيم والمعـايير التـي ت ـدم سياسـات التنميـة و الوحـد  فن

الوطنيـة والتوافــب مــابين مضونـات المجتمــع للحيلولــة دوا وقــود خالفـات وا ــطرابات ا نيــة أو طاهميــة أو 
 . قبلية

أهـــم مـــا أوردتهـــا  كرؤ نـــذو المجتمعـــات الناميـــة بالعـــالم الثالـــثال اصـــة  ال بريـــةومـــن جملـــة القـــيم 

   العلمية والبحو المصادر 
 

وســاهل اإلعــالم فــي الــدوف الناميــة وبحضــم اا   (Social Responsibility) المســؤلية اإلجتماعيــة

وفقـــر الثقافـــة المدنيـــة و  ـــعم العالقـــات ؤ هيمنـــة منظومـــة القـــيم التـــي تمثـــل مجتمـــع ماقبـــل الصـــناعي
 “وتلــو مــن خــالف  الســلم اإلجتمــاعي وتماســو مضوناتــا المسسســيةؤ عليهــا اا تتحمــل مســسولياتها تجــاه

 ــرار بمصــالم الدولــة العليــا او تعــريا تماســو إلالمتحيــز  والتــي مــن شــانها ا ال بريــةتجنــب التغطيــة 
مــــا ( 57ص ؤ1989ؤ الفتــــاح عبــــد النبــــيؤ المجتمــــع لل طــــرؤ أو اشــــاعة الفو ــــى واإل ــــطراب )عبــــد

حذرين جدا عند نشر ورتاعة األخبار السـلبيةؤ والتدةيـد  يستوجب من اإلعالميين و مسسساتهم اا يضونوا
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على اإليجابيات و أخبار النجاح والتصالم مجتنبين حد اإلمضاا النقـد الصـريم للمقدسـات و المعتقـدات 
أو نشــر و إتاعــة أخبــار الصــراعات الداخليــة و المصــالم المتيــاربة داخــل ؤ و العــادات والتقاليــد الســاهد 

  المجتمع.
 

دوف النامية التي تعاني أصلب الفي    اا المسسسات اإلعالمية(National Unity) لوطنيةالوحدة ا
وتر . تحت  قل جملة مـن اآلفـات اإلجتما يـة والت لـم ؤ أساسا من غياب عقلية تقّبل اآلخر كما هو

ــةؤ خطــور  المغــامر  و  بمفهــوم الوحــد  الوطنيــة اإلقتصــادش والتربــوشؤ بحاجــة الــى اا تــتفهم بعمــب وجدّي
عليهـا أا تنــدى بنفســها عــن زرد بــذور اإلنشــقاق والتفرقــة والت نــدق بــين مضّونــات المجتمــع داخــل الــوطن 

كمـا وعليهـا أا تسّكـد فـي رسـاهلها اإلعالميـة قـيم الوحـد  والتـآلم والتوافـب الـوطني وعـدم التفـري  ؤ الواحد
 . أآليدولوجية بالّلحمة الوطنية من منطلب المصالم والمواقم الطاهمية أو الف وية أو

 
 "  ال بر في مجتمعات العالم الثالجؤ يعّلم و يثقـم "يقوف أحد الباحثين اا: (Education) التثقيف

فغالبيـة أفـراد هـذه المجتمعـات محرومـوا مـن الـتعّلم و ينقصـهم  (59 ص ؤ1988 وآخرؤ. هستروتو.)ف
وا الصحية و التربويـة و الزرا يـة الحد األدنى من المعرفة في مجاالت الحيا  العصرية ابتداّء من الشس 

 واإلست دام السليم للت نولوجيا وصوال الى حماية البي ة و تذوق األعماف األدبية و الفنية وال.... 
مــن هنــا أصــبم مــن واجــب اإلعــالم فــي هــذه المجتمعــاتؤ أا يتحمــل قســطا وافــرا مــن مســسولية تعلــيم 

 . وتثقي  و تنوير قطاعات واسعة من المجتمع
 

اا كل ما تفعلا و تنجزه الدوف النامية و مجتمعاتها تصّب في النهاية   (Development) يةالتنم
تمثـــل  ـــرور  ملحـــة للمجتمعـــات الناميـــةؤ ات ال بـــديل أمـــام هـــذه  “فالتنميـــة ؤ فـــي خانـــة التنميـــة الشـــاملة

 النبـي )عبـد ”المجتمعات لل روج من حالة التب ية والت ّلم والركود ااّل من خـالف اإلعتمـاد علـى الـنفس
والميــي قــدما فــي ســبيل تنميــة الــوطن و المــواطن مــن خــالف إســتمرارية  (56ص 1989ؤ الفتــاح ؤعبــد

 مسير  البناء و تنمية الموارد البشرية. 
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تشـحن وعلـى الـدوام بقـيم العمـل  ومن هذا المنطلب وجـب علـى الرسـالة اإلعالميـة فـي هـذه الـدوف اا
و ت ريس صور  تهنية إيجابية  رفع ال فاءات اإلنتاجيةعب من أجل تحفيز ابناء الش و واالنتاج والمثابر 

لحــين إجتيـاز مرحلــة اإلنتقـاف و الوصــوف ؤ عـن جمــاف الـوطن و واإلنتمــاء لـا والــدفاد عـن مســير  إعمـاره
 .الى بّر األماا و استقرار خط  التنمية المستدامة

  
التفاصـيل ال اصـة بحــاد  أو هـي عمليــة الحصـوف علـى المعلومـات و : الخبريـةمفهـوم التغطيـة -4

واقعـــة مـــا.. ويقـــوم بهـــذه المهمـــة صـــحفي مت صـــ  هـــو المنـــدوب المضلـــم بـــذلو وعليـــا أا يرجـــع إلـــى 
 ؤ1989ؤ كـرم شلبيؤ).المصادر األصلية للمعلومات ومنها موقع الحد  والمشاركين ييا وشهود ال ياا

 .(393ص
وهاجســها األســاس الوصــوف إلــى ؤ لقيــا بــار  عــن نشــا  صــاهي ال يضتمــل إال بت ال بريــةالتغطيــة  اّ إ

وبقدر ما تنجم التغطية اإلعالمية في أا تظهر )أةثر مما ت بر أو تصـم( كلمـا ؤ المتلقي والتد ير ييا
 ؤ2001ؤ أديــب خيــورؤ) .اســتطاعت أا تيــع المتلقــي وجهــا لوجــا أمــام الوقــاهع والحقــاهب الجوهريــة

 ( 26ص

الحيـا  العامـةؤ  فـي  س ر المـ تصادية و العسـضرية واألمنيـةواإلق عند وقود األحدا  السياسيةمعلوم أنا 
مجريـــات هـــذه  ب صـــوصالمعلومـــات  لتلقــيالنـــاس إلـــى وســاهل اإلعـــالم كمصـــدر أســـاس  يتوجــا معظـــم
المتوقعــة منهــا و تد يراتهــا اآلنيــة والمســتقبلية فــي روتــين حيــاتهم  نتــاه الميــاعفاتها و معرفــة  األحــدا  و

بمـا يعطـي هـذه الوسـاهل فرصـة ؤ و قـدراتهم الشـراهية و مسـتقبل أوالدهـماليومية وعلى أمـنهم ومصـالحهم 
تســتنفر الوســيلة اإلعالميــة كــل طاقاتهــا ف “ التنــافس فــي تقــديم خدمــة إخباريــة ترقــى إلــى مســتوى الحــد 

ؤ محمـدؤ البشـر )سـعود “ ة عـن وقاهعـا ومسـتجداتاوتحشد كل جهودها لمتابعة الحد  وتقديم تقارير حّيـ
 . (161صؤ 1997
 بدسـبابا واالحاطة با المتعلقة والمعلومات معين حد  وتفاصيل بيانات على الحصوف عملية “ وهي
 تجعـل التـي المعلومـات مـن تلـو وصيـر.. وقـع ومتـى وقـع وكيـ  ييـاؤ المشـتركين واسـماء وقوعا ومضاا
 الحـد  حـوفت التـي هـي ال برية التغطية و للنشر صالحاً  تجعلا التي والعناصر للمقومات مال اً  الحد 
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كمــا ويعّرفهــا باحــج آخــر بجملــة واحــد  ( 125ص ؤ1998ؤ فــاروق  زيــدؤ )ابــو ”النشــر يســتحب خبــر إلــى
ؤ 1988ؤ هربــرت سـترنزؤ).ولــم ت ـن تعرفـا باألمسؤ مـا تعرفـا اليـوم مــن معلومـات عـن حـد  مـا  يوهـ
  (.32ص

 ةالتغطيـــإّا   (Brendan Hennessy and W.Hodgson) البريطانيـــاا ااويــذكر الباحثـــ
(Reporting )األخبـــار جمـــع يتيـــمن مـــزدوج نشـــا  هـــي (News Gathering )األخبـــار وكتابـــة 
(News Writing )المهـارات مـن دوا  ألنـا. ومضملتـاا لبعيـهما الـبعا األهميـة فـي متسـاو وكالهما 

 أا كماؤ النفع قليلة ت وا  والتحرير سوف ال تابة إمضانيةؤ و تدقيقها ومراجعتها األخبار لجمع اليرورية
يضن هنا  تفهم و مشاركة مابين  لم جدوى إتا دوا  ت وا من سوف األخبار جمع في البراعة أو المهار 

 (. Hennessy & Hodgson, 1995. P1.)المراسل و المتلقي
مـن  األخبـار مرحلـة كتابـة  ـم األخبـار مرحلـة جمـعؤ في السابب كانت العملية تتم على  ـال  مراحـل

المسـسوف  أش تحريرها بعد مراجعتها من قبل المحرر و المرحلة الثالثة( The Reporter) قبل المراسل
(The Editor ) .الذش كاا يجلس في صرفة األخبار 

الــى  علــى الســبب الصــحفي و الوصــوف المنافســة و الحــالي الت نولــوجي التطــور  ــل وفــى اآلا أمــا
 موقـع من تقريره ويرسل واحد اآ في ويحرر يضتب المراسل هو من يجمع و فإا اآلخرينؤ قبل المشاهد
 أو اإل افة أو بالحذف الصياصة واعاد  المراجعة عملية إلى يحتاج ال جاهزا بالصوت والصور  الحد 
ؤ ااّل فـي الحـاالت التـي تقـرر ييـا القنـا  عـدم بـج التقريـر مباشـر  للـن  الفنـي البنـاء أو األسـلوب بتغيير

 . من داخل المسسسةوالتريج لحين مراجعتا من قبل حراس البوابة 
 موقــع مــن المراســل بــا يقــوم واحــد عمــل فــي معــاً  فالمراحــل الــثال  تنــدم  أمــا فــي الحــاالت العاديــة

 .الحد 
 

  الخبريةلتغطية اأنواع  -5
 هي  و أنواد من حيج الميموا   ال ة تتفرد الى ال بريةلتغطية ا

  Objective News reportingالتغطية المحايدة  -أ
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الحقــاهب فقــ ؤ أش قصصــًا إخباريــة مو ــو ية ( و/أو المحــرر )المراســل اإلتصــافب القــاهم فيهــا يقــدم
زؤ أش يعـــر  الحقـــاهب األساســـيةؤ والمعلومـــات المتعلقـــة خاليـــة مـــن العنصـــر الـــذاتي الش صـــي والتحّيـــ

ل بــالرأشؤ أو مـــزج الوقـــاهع اتؤ أو تـــدخّ أبعــاد جديـــد ؤ أو تقـــديم خلمّيــ التطــّرق الـــىبالمو ــودؤ مـــن دوا 
  لنظر.بوجهات ا

 

 Interpretative News reportingالتغطية التفسيرية  -ب
أبعـــاده و خلميـــة مـــن المعلومـــات والبيانـــات التـــي تشـــرح تفاصـــيل الحـــد  المعتمـــد  علـــى هـــي التغطيـــة 

( و/أو المحرر )المراسل اإلتصافالقاهم بيجمع  إت ودالالتا التاري يةؤ اإلقتصاديةؤ أو السياسية الم تلفة
ـــى جانـــب الحقـــاهب األساســـية للقصـــ   ؤ أو التفســـيريّ المعلومـــات المســـاعد بهـــدف تفســـير  ال بريـــةةؤ إل
ـــللمشـــاهدينال بـــرؤ أو شـــرحاؤ  ذين لـــيس لـــديهم وقـــت كـــاف للبحـــج بانفســـهمؤ بشـــر  اا ت ـــوا هـــذه ؤ اّل

التغطية منصفة تقدم كل التفاصيل. وتتيمن وصم الجو العامؤ المحـي  بالحـد ؤ أو وصـم المضـااؤ 
ة على الجهد والدراسة والـرب  حليل األسبابؤ والنتاه ؤ واآل ار المتوقعةؤ المبنيّ وت أو وصم األش اصؤ

 (32ؤ ص 2012) الدليمي ؤ عبدالرزاقؤبين الواقع واألحدا  المشابهةؤ وعقد المقارنات. 
 

 Biased News reporting زةالتغطية المتحيّ  -ت
ؤ وقد يحذف بعا الحد من  معينعلى جانب (و/أو المحرر )المراسل اإلتصافالقاهم بز يركّ  وفيها

وصالبـا مـا  ه بعا الوقاهعؤ وقد ي ل  وقاهع ال بر برأيـا الش صـيالوقاهعؤ أو يبالغ في بعيهاؤ أو يشوّ 
 )ســعوداألطــراف المتنازعــة  ىيقــع مــن حيــج يشــعر أو ال يشــعر فــي شــر  الدعايــة السياســية ألحــد هنجــد

بتنظـــيم حملـــة إعالميـــة  ة األخبـــار يقـــومصرفـــ فـــي يوجـــد فريـــب أو ربمـــا( 170ص ؤ1997ؤ البشـــرؤمحمد
 ال بـر تحـويرهـو تلـوينؤ أو  ها الرهيسوهدف ال بريةموجهة ومدروسة  من هذه النو ية من التغطيات 

 . لينسجم مع أولويات وأجندات القنا  أو اية جهة ُممّولة للماد  اإلعالمية
ات اإلقنـــاد لـــدى القـــاهم و هنـــا يـــرى الباحـــج  ـــررور  التطـــرق الـــى أهميـــة عنصـــر اإلســـتمالة ومهـــار 

إت أا جميـع أنـواد التغطيـة ال بريـة البـد مـن أا تتمتـع بالقـدر  علـى إقنـاد المتلقـي بميــموا ؤ اإلتصـافب
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ؤ ورال ف ل الجهود المبذولة و األمواف المصروفة عليها ستذهب هباء ومن دوا ال برش ال بر أو التقرير 
 . جدوى 

تجّســـد القـــدرات اد أساســـية مـــن اإلســـتمالة التـــي عـــن  ال ـــة أنـــو المصـــادر  وفـــي هـــذا الصـــدد تتحـــد 
 هي  أال و ؤ اإلتصافب والمهارات اإلقنا ية لدى القاهم

 العاطفية: اإلستمالة: 1
ــــد ير  تســــتهدف اإلســــتمالة ــــة الت ــــا النفســـــية و فــــيالعاطمي ـــــعاالتاؤ ور ــــار  حاجات  وجــــداا المتلقــــي وانف

ـــــــاهم ب ـــــــب أهـــــــداف الق ـــــــة حواســـــــا بمـــــــا يحق ـــــــةؤ وم اطب  وآخـــــــرؤ حســـــــن ؤ)مضـــــــاوش  تصـــــــافاإلاإلجتما ي
 تعتمد على هي . و .( 192 ــ188ص1998
 ؤ وتعتمــد فــي تلــو علــى خاصــية التبســي  لعمليــة التف يــر واختــزاف اســتخدام الشــعارات والرمــوز

فالشعارات هي  بارات يطلقها . مراحـلا الم تلفة عن طريب إطالق حضم نهاهي في شضل مبس 
ــتل ّ  اإلتصــافالقــاهم ب واحــد  ومــس ر  بشــضل يســهل حفظهــا وترديــدهاؤ أمــا   هدفــا فــي صــيغة ل

الرمــوز فتشــير إلــى تنظــيم التجــارب اإلنســانية فــي مجموعــة مــن الرمــوز التــي تلغــي التبــاين بــين 
األفراد في عالم الواقعؤ ويصبم التفاهم ممضنًا على أسـاس هـذه الرمـوز العامـة التـي حلـت محـل 

 بين أفراد الجماعة. التجارب الفردية وأصبم لها مدلوف عام متفب عليا
 ــة ؤ الــذش ي ــرج عــن اإلســتفهاموال نايــة أو  واإلســتعار ؤ مثــل التشــبيا اســتخدام األســاليب اللغوي

وكل األساليب البالغية التي من شدنها ؤ ةونا استفهامًا حقيقيًا إلى معنى آخر مجازش كالتوبي.
 .اإلتصافتقريب وتجسيد وجهة نظر القاهم ب

  م عـــــن موا ـــــعا اعتمـــــادًا علـــــى األلفـــــاظ ســـــاليب تحريـــــ  ال ـــــالوهـــــي مـــــن أؤ دللت األلفـــــا
المست دمةؤ ويمضن تطبيب تلو باست دام كلمة أو صفة أو فعـلؤ ت ـوا محملـة بمشـاعر معينـة 

ســم أو الفاعــل المصــاحب لهــا مثــل اســت دام إلقــد ت ــوا ســلبية تيــفي نوعــًا مــن الــرفا علــى ا
وقـد ت ـوا إيجابيـة  (ؤ زعمؤ اعترفإّدعى) أو أفعاف مثل ( ال يانةؤ اإلحتالفؤ اإلرهابصفات )

. ويالحـــ  أا بعـــا هـــذه األلفـــاظ فـــي أصـــلها (.الناشـــطواؤ الجيـــل الصـــاعدؤ اإلعتـــداف) مثـــل 
عى( إال أا م يار الحضم هو ما جرى العرف عليا في اسـت دام اللفـ ؤ اللغوش محايد  كلف  )ادّ 
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مضـن اسـتبداف ال لمـة بضلمـة أخـرى ف (.. كـذلو يللّ  المتعارف عليهاطلب عليا )الحقيقة وهو ما يُ 
مـن  قصـد بالداللـة المعنوية انتــقاف الـذهن مـن مفهــوم اللفــ  إلـى مـا يالزمـالها داللة معنويةؤ ويُ 

 معنى.
 تفـاق واإلجمـاد إلؤ وتلـو علـى الـرصم مـن عـدم اانتقاء ما يـدل علـى أن الـرأي أو الحكـم حقيقـة

 .عليا
 ا بمـن هـو أةثـر أو أعلـى سـلطة أو مـن يحظـى ؤ وهـي تسـتغل حـب التشـبالسـتشهاد بالمصادر

 بمصداقية عالية من جانب المتلقي.
  قصـد بهـاؤ اسـتغالف اليـغ  الـذش يجعلنـا نتوافـب مـع ؤ ويُ غريـزة القطيـ اإلستفادة مـن توييـف

 . الجماعة المرج ية التي ننتمي إليها
 
 اإلستمالة العقلية: -2

لشــواهد المنطقيــة وتفنيــد اآلراء الميــاد  بعــد وتعتمــد علــى م اطبــة عقــل المتلقــيؤ وتقــديم الحجــ  وا
 فــي تلــو معتمــد . (334-321ص 2000ؤ محمــد الحميــدؤ )عبــد مناقشــتها ور هــار جوانبهــا الم تلفــة.

تقـــــديم األرقـــــام واإلحصـــــاءات.بناء النتـــــاه  علـــــى  االستشـــــهاد بالمعلومـــــات واألحـــــدا  الواق يـــــة.  علـــــى
وعـدم إجبـار المتلقـي علـى القبـوف بمـا ؤ منطـب السـليمعن طريـب ال األخرى  تفنيد وجهة النظر المقدمات.

ُيعر  علياؤ بل تشجيعا على إعماف الف ر و تحليل ما يتالقاه  م إت ـات القـرار عقليـا وعـن إراد  ولـيس 
 .إستسالما

  
 ف:يخو تإستمالة ال -3

صـيات المتلقـي لتو  إسـتجابةالنتـاه  صيـر المرصوبـة التـي تترتـب علـى عـدم  مـع هـذه اإلسـتمالة تتعامل
  في حالتين هذه اإلستمالة  وتنجم. (123ص ؤ2005ؤ موريس جهشاا) باإلتصافالقاهم 

 ستجابة لمحتوى الرسالة.ا  شد  اإل ار  العاطميةؤ التي تشضل حافزًا لدى المتلقي لاألولى
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 سـتجابةإلتجنـب األخطـار وبالتـالي تقليـل التـوتر العـاطفي عنـد ا يـةإمضانبشـدا   توقعات الفـرد الثانية
 لمحتوى الرسالة.

ـــة الـــى ـــة عوامـــل  وتشـــير المصـــادر العلمي ـــار  العاطميـــة فـــي هـــذا النـــود مـــن  فـــي مـــس ر  ال  شـــد  اإل 
 هي و اإلستمالةؤ 

  إت يجب أا يضوا لمحتوى الرسالة معنى عند المتلقي حتى يستجيب للهدف منهـا محتوى الرسالة.  1
وا ــحة علــى  يــداتؤ حتــى تظهــر عالمــاتويحــد  التــوتر العــاطفيؤ فالنــاس يميلــوا إلــى تجاهــل التهد

 خطورتها.
 لــــم  صيــــر مُ  بوصــــفا باإلتصــــافإتا نظــــر المتلقــــي إلــــى القــــاهم  مصــــدر الرســــالة:قــــوة ومصــــداقية .  2

بالمعلومات ال ايية فسوف يرفا توقعاتاؤ وبهذا تفشل الرسـالة فـي إ ـار  ردود فعـل عاطميـة  ورتا شـعر 
بينما ت وا اإلستجابة فورية او  وي  فإنا قد يتجاهل ما يقولا.يبالغ في الت  باإلتصافالمتلقي أا القاهم 

 شبا فورية لمصدر يتمتع بالثقة والمصداقية عند المتلقي أو عند افراد توش نفوت في بي ة المتلقي.
  حينما يتعر  بعا الناس لرساهل تثير )ال وف( والتوترؤ يقل السابقة للمتلقي اإلتصالخبرات .  3

فالتعر  السابب للمعلومات يسدش إلـى نـود  .ؤ إتا سبب أا تعر وا لرساهل مشابهةجانب ال وف لديهم
درجـة اإل ـار  العاطميـة التـي تحـد ها   دازيـدور في عنصر المفاجد  بينما يضوا لمن التحصين العاطفيؤ 

 األنباء السي ة. 
 عّدة من أهمها: ياتفرض ويقوم استخدام إستمالة التخويف أو التهديد على

كــز عليهــا رمــوز تر  التـي بالعزلــةؤ الشــعور أو بـال وف اإلحســاس لزيــاد  نتيجـة بــالتوترؤ الفــرد اسإحسـ. أ
 الرسالة.

 ب ال طر أو النتاه  صير المرصوبة.تجنُ ليشضل حافزًا للفرد  -في هذه الحالة  -اإلحساس بالتوتر . ب
 أو النتاه  صير المرصوبة. جنبا هذا ال طرتوصيات تُ  ةسوف يستجيب الفردؤ بتد ير الحافزؤ إلى أيّ . ج
إلــى عــادات ســلوكية تتفــب مــع  تــدريجيا ســتجاباتإلوالتــد يمؤ تتحــوف ا بــة والت ــرارمــن خــالف التجر و . د

 .اإلتصافأهداف القاهم ب
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و ــوح الرســالة يــسدش الــى إمضانيــة تنفيــذ توصــياتهاؤ وهــذا ي تلــم عــن و ــوح و هــور ال طــر أو . هـــ
لمتلقـــي بدبعــــاده يزيـــد مــــن تـــوتره أةثــــر مـــن التهديــــد صمو ـــاؤ ألا صمـــو  ال طــــر وعـــدم معرفــــة ا

مــا كـاا مــن مــا كانـت التوصـيات فــي حـدود قــدرات المتلقـي ورمضانياتـا كلّ كلّ إت . والمضشـوف المعـروف
 .لتزام بهاإلالسهل تنفيذها وا

 

 :ةأساليب التغطية الخبريّ  -6

 ال بريـةو ـع خطـة للنشـر   ة محطة تلفزيونية فياهية هيهي ة التحرير في أيّ  ات مهاممن أولويّ  اّ إ
التــي ســُتقدم وكيميــة اســتعماف كــل مــن عناصــرها مــن مــذيع وصــور  ال بريــةيــدّوا فيهــا ترتيــب القصــ  

ؤ وبــــدوا هــــذه المعلومــــات ال بريــــةوصيرهــــا ومــــدى إ ــــافة كــــل منهــــا إلــــى النشــــر   وأفــــالم ابتــــة وخــــراه  
أ نـاء فـي ذلو فـي الوقـت المناسـب المصاحبة للنشر  يصـعب انتاجهـاؤ وتجمـع المعـدات التقنيـة الالزمـة لـ

 .(134صؤ ت. بؤ العزيز ؤعبد الغنام) عملية البج.
لتشــد انتبــاه  Lead Storyوقــد جــرت العــاد  اا يــتم و ــع قصــة إخباريــة قويــة فــي بدايــة النشــر   

عــادف ال بــر الــرهيس فــي الصــحم ي تــاالمســتمع أو المشــاهد الــذش يتوقــع اا يضــوا ال بــر األوف فــي أهمي
مـا يتــر  انطباعــًا  Close storyنهــاء النشـر  ب بــر خميـ ؤ ُيطلــب عليـا ال بــر ال تـامي رو  المطبوعـةؤ

  .تقاف من قصة إلى ُأخرى بنعومة شديد انجيدًا في تهن المشاهد ويضوا أييًا بمثابة الجسر ل
ـــة ـــار  وكـــوا نهاي ـــاا العـــاملين فـــي قســـم األخب نشـــرات األخبـــار مـــن اللحظـــات المهمـــة للمشـــاهدينؤ ف

ونيــة يحرصــوا علــى اســتغالف تلــو اللحظــات فــي تقــديم مــوجز مصــور ســريع ألبــرز األخبــار التــي التلفزي
ستماد والمشاهد   م لشد انتباه المشاهدين من جديدؤ في إلفاتهم ا لّلذينوردت في النشر ؤ وتلو كتذكير 

  .أةثر تشويقااا تقديم األخبار ال ميفة والطراهم والنوادر ُيعد أسلوبًا  بعيهمحين يرى 
 ؤمنهـا ترتيـب األخبـارؤ  دساليب عدّ بأهمية شديد  وتتم  تووالتنظيم المسبب لنشر  األخبار التلفزيونية 

 ُتـــديرحســـب أهميتهـــا للجهـــة التـــي ب حســـب أهميتهـــا بالنســـبة للجمهـــورؤ أوبمـــن المهـــم إلـــى األقـــل أهميـــة 
 .اإلتاعة أو القنا  التلفزيونية

األخبـار المحليــةؤ ” خمـس ف ــات أساسـية هــي علــىخبـار وهنـا  محطـات إتا يــة وتليفزيونيـة تقســم األ
والقوميةؤ واإلقليميةؤ والدوليةؤ واالنسانيةؤ ويتم ترتيـب أخبـار كـل ف ـة وفقـًا ألهميتهـا  وأحيانـًا يـتم ترتيـب 
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ؤ حســـنؤ )مضـــاوش  “ األخبـــار حســـب نوعيتهـــا السياســـية واإلقتصـــادية واإلجتما يـــة والريا ـــية والطقـــس
 .(305ص ؤ1989

اا يضــوا ال بــر األوف فــي النشــر  محليــًا ولــيس ” لفيــاهيات  ــرور ا ت تحريــر العديــد مــنتــرى هي ــا
 مضــاوش  وؤ ســعيدؤ )الســيد“ نتبــاه المشــاهدين أةثــر مــن أش شــيء آخــرإا تلــو مــن شــانا جــذب ألعالميــًا 
عــالمي نفســا علــى مقدمــة النشــر  وفــي كــل الســاخن الحــد  الوربمــا يفــر  . (254صؤ 1999ؤ حســن

ابةؤ بحيج تتمضن من لفت انظار المشـاهدين ومتـابعتهم مفتر  اا ت وا بداية النشر  جذّ األحواف من ال
 .لها

األخبار التـي يبثهـا التلفزيـوا ليسـت  األوكل هذا األهتمام بجدولة األخبار وتنوعها لم يدت عبثا بل 
ــم بالشــ طبــاد أو نإلاجــزء مــن عمليــة خلــب ؤ بــل هــي مأحــدا ًا مجــرد  يلتقطهــا المشــاهد علــى ســبيل العل

تنطبع فــي ســالتــي ؤ المتحركــةالتــد ير الــذش يتســلل إلــى وجــداا المشــاهد وعقلــا وف ــره مــن خــالف الصــور  
 .تهنا بضل دالالتها الف رية واإلجتما ية والسياسية واإلقتصادية والحيارية المرتبطة بها

الا ل ربمـا يضّمـلـا وجهـاا ال ينفصـالا بـ ال بريـةاا ترتيب واقرار الصيغة النهاهيـة لميـموا النشـر  
ــة اا يتّ  مــن فــال بر البــد. اوجــا مهنــي تقنــي صــرف و آخــر سياســي ف ــرش موّجــؤ بعيــهما صــم بالدّق

والســـرعة والو ـــوحؤ وهـــذه مـــن متطلبـــات المهنـــةؤ أمـــا صـــالحية أو عـــدم صـــالحية ال بـــر فتلـــو مهمـــة 
راس بوابـــة التـــي تتلقـــى المعلومـــات والتـــي يســـيطر عليهـــا حـــ ت يـــع إلتجـــاه الوســـيلة اإلعالميـــة سياســـية

 .(123ص ؤ1990ؤ وسسددؤ فالحؤ )المحنة يسمحوا بنشر أخبار ويمنعوا صيرها.
 

 : أشكال التغطية الخبرّية. 7
التـي تحمـل فـي إطارهـا بـرام  اخباريـة تلفزيونيـةؤ ( Format) مع وجود العديد من األشضاف والقوالـب

. وأهـم / أو تحليل و تفسير األخبارتقديم األخبار و  عة الى تحقيبف لها تهدف و بطرق م تلفة و منوّ 

   هذه األشضاف هي
 تت ـوا مـن مجموعـة مـن األخبـارو   (20 ص ؤ1983ؤ العزيـز عبـدؤ )الغنـام الخبريةالنشرات  -أ

و  المعتمـد  لـدى صرفـة األخبـار القصير  و القص  ال برّية و المتفرقة التي ترتب بحسب المعـاير
 الصــور  المتحركــة المرهيــة والمســموعة )الفيــديو(بتسلســل منطقــي وفنــي جــذابؤ وتعتمــد أساســاعلى 
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و مـــذيعات األخبـــارؤ باإل ـــافة الـــى تنـــود أســـاليب  والصـــور الثابتـــة و الجراييـــو ومهـــارات مـــذيعي
 .التقديم

بـل هـي فـي تطـور مسـتمر  اا نشرات األخبار التلفزيونية لم ولن تيل في مستوى واحد مـن التطـور
بديـــا المحطـــات التلفزيونيـــة  ـــاهر ييمـــا تُ  ايـــاهياتؤ وهـــذلفا عصـــرؤفـــي عصـــرنا هـــذا  والســـيماو داهـــم 

تصاميم  فين في عر ها لنشرات األخبار الرهيسة خصوصا و الوطنية و العالمية من اهتمام كبير بالتفنّ 
  ديضور األستوديوهات وأزياء مذيعي األخبار و تنويع ميامينها.

وأصـبحت تتـدخل فـي عمليـة ت ـوين  ةهـم مصـادر الصـور  الذهنيـأ المصـور  مـن  ال بريـةعد النشرات تُ 
بعد اا تم في كثير من القنوات الفيـاهية التلفزيونيـة أدخـاف اسـلوب  والسيماش العام المحلي والدولي أالر 
 .صرا  تحليل األخبار والتعليب عليهاألستيافة عبر الهواء مباشر  إلا

وأهم تلو . ونا و تد يراهنا  عوامل عديد  ساهمت مباشر  في تطوير نشرات األخبارؤ شضال و ميم
 ( 42 صؤ 2009ؤ نصرالدينؤ )ال يا ي العوامل بحسب نصرالدين ال يا ي هي

 
 وفـب ؤال اصـة فقـ  المسسسـات ولـيس ؤالتلفزيونيـة قنواتهـا تـنّظم فالـدوف: السياسـي العامـل 

 للشعوب موجهة بلغات أخرى  الدوف لقنوات تلفزيونية إطالق هو مثاف وأبرزؤ السياسي تنظيمها
 العمومية.  الديبلوماسية أو الثقافي بالتقارب ُيسّمى ما تحتؤ م تلفةال
 البـج تقنيـات إلـى وصـوالً  التصـويرؤ أدواتالتطـّور الحاصـل فـي  مـن بـدءاً  التقنـي: العامـل 

 واق يـة علـى وحجـة ا بـات و يقـة ةونهـا التلفزيونيـة مـن لصور ر التي حّولت عملية نقل االمباش
 المشـاهدين لـدى اإلحساس أنت  قدو  زهاوابر  الحد  إل هار د  حيةما إلى األخبار ومصداقيتها

 مرحلـة مجـرد المصـّور  النشـر  إجتـازت هضـذا. رهمانظـأ أمـام يجـرش  وهـو الحـد  فـي بالمشـاركة
 با. واإلستمتاد ييا بالمشاركة اإليحاء وبلغت مرحلة وشرحاؤ جرى  ما تو يم

 نشـرات فـي متزايـد بشـضل القنـوات عليهـا مدتعت التي اإلعالنات بها وُيقصد اإلقتصادي: العامل 

الـى  اإلتصـافب القـاهمين دفعتـ إخباريـةة سـلع" إلى ال برية الماد  تحويل إلى يسدش امّ م األخبارؤ
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 األحـدا  أبـرز ونقـل بتغطيـة اهتمامهم بدف المشاهدين من ممضن عدد أةبر إلى النشر  إيصاف
 .ودقيب مت امل بشضل

. ومن بـين هـذه النشـرات هنـا  النشـر  الرهيسـة األولـى .ى مدار الساعةعل ال بريةيتم توزيع النشرات 
إعـدادها ا نـاء السـاعات  “وهـي النشـر  التـي يـتم ؤ في محطة إخبارية تبج اربعا وعشرين ساعة في اليوم

األولـــى مـــن النهـــار و صالبـــا مـــا تعـــر  عنـــد منتصـــم النهـــار لتعقبهـــا نشـــرات رهيســـة أخـــرى كـــل أربـــع 
 ـم العصـر والمسـاء وفـي نهايـة السـهر  عنـد منتصـم  نشرات الرهيسـة علـى الظهيـر أش تتوزد الؤ ساعات
ؤ إســماعيلؤ )األمــين ”وبالتــالي هنــا  اربــع نشــرات رهيســة بــين منتصــم النهــار و منتصــم الليــل. الليــل

 .(36 صؤ 2013
 

ت ويت لـل عـاد  الفتـراؤ ختصار في ميـاميناإلسم موجز األخبار بالقصر وايتّ موجز األخبار:  -ب 
التـي  ألخبـارمـوجز ل عـر و وتهدف الـى متابعـة  ةالرهيس ال بريةالتي ت وا فاصلة بين مواعيد البرام  

 ؤ1987ؤ كــــرمؤ . )شــــلبيالرهيســــة ال بريــــةوتــــر  التفاصــــيل للنشــــر  ؤ تــــرد بعــــد تقــــديم النشــــرات الرهيســــة
 (125ص

ات وهــو لفيـاهيا هــو الشـضل الشـاهع الـذش اسـتحد  مـع تطـور( News Bar) شـري  األخبـار -ت

يعر ــاا وعلــى الــدوام ؤ ســفل الشاشــة مصــاحبا ألصلبيــة البــرام أ بــار  عــن شــري  او شــريطين يتحركــاا 
العنــاوين الرهيســة ألهــم األخبــار السياســية واألمنيــة و اإلقتصــادية و الريا ــية والثقاييــة واحيانــا الصــحية 

ترد تفاصــيلها فــي نشــرات وهــي ليســت باخبــار بمعنــى ال لمــة بقــدر مــا هــي عنــاوين ألخبــار ســ. والمنوعــة
 . األخبار الرهيسة

 صرفة األخبار فين فريب مت ص  من المحررين والتقنيين ين الشريطيويتولى تحديج محتويات هذ
(News room)هو ابقاء المشاهد على دراية بآخر التطـورات  . والهدف من عر  شري  األخبار هذا

   دوا انقطاد.من بدوف و وال أليوم والساعة او المستجدات المتعلقة بدحدا  
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و يقدم عند ورود خبر هام و عاجل وتو  ال بريةاشضاف البرام   وهو شضل من: قط  البرامج -ث 
ـــا الـــى فتـــر  النشـــر   قيمـــة خبريـــة بالنســـبة لجمهـــور كبيـــر او المـــوجز  ال بريـــةبحيـــج ال يمضـــن تدجيل

  لتقديم هـذا ال بـر الـذش قـد ماعليا يتم قطع البر ويضوا  روريًا لتحقيب السبب الصحفيؤ  ؤال برش 
ا تفاصيل هذا ال بر سترد ديضوا مصورا او صير مصور وفي بعا االحياا يتم التنوية للمشاهد ب

ب بــار   بظهــور المــذيع اقــد جــرت العــاد  فــي تقديمــو  الرهيســةؤ ال بريــةالحقــا فــي المــوجز او النشــر  
 (.ال بر العاجل هذا اليضمأو )( تيآلما يلي( او )اليضم ال بر ااآلا )جاءنا 

المرهية والمسموعة يتنـاوف ييـا كاتبـا عـر  وتحليـل  ال بريةحد اشضاف البرام  أهو :” التعليو -ج

ل األحـدا  المتلقي على التحقيب من طـرق تـداخو وجهة نظر معينة عن حد  مهم لمساعد  أرأش 
ش أتوجيــا الــر  الهــدف منــا (184صؤ تؤ بؤ العزيــز عبــدؤ الغنــام) “ الم تلفــة وررتباطهــا ببعيــها

وهـو . ش المسسسة اإلعالمية في تقييما لألحدا أالعام بإتجاه محدد و تشجيع المشاهد على تبني ر 
تو ــيم وتفســير ول ــن مــن جانــب محــرر ال بــر و إعتمــادا علــى معلوماتــا الســابقة وخبرتــا  “ أييــا

 (.22 ص ؤ2006ؤ خالدؤ محمد) “ومقدار و يا بالقيية مو ود التعليب.
ؤ العزيـز عبدؤ )الغنام” بعادهاأتو يم األخبار و  يسعى الى” الذش ال برش وهو الشضل  :التحليل -ح

وعـــر  كافـــة المعلومـــات التفصـــيلية المتعلقـــة بدصـــل ال بـــر التـــي لـــم يضـــن فـــي ( 186صؤ تؤ ب
حصـاءات و المواعيـد وال لميـات التدري يـة و إلألرقـام والتـواري. وااالمقدور تكرها فـي نـ  ال بـرؤ ك

ليتسـنى للمشـاهد اإلّطـالد علـى كيميـة حـدو  مـا حـد  . دوا شحنها بالرأش و التعليب منتطوراتها 
مـن دوا تـدخل لوجهـة نظـر  فهو  بـار  عـن إ ـافة مزيـد مـن المعلومـات علـى ال بـر. ولماتا حد 

 .محرر ال بر كتحديد دوافعا ونتاهجا
 .س للمراسل ال برش كونا العمل الرهي  مستقالً وهو ما سن ص  لا فصال  التقرير الخبري  -خ 

هنــا  مـــن البــاحثين مـــن تنــاوف المو ـــود مــن الجانـــب الفنــي البحـــت فــذكروا أســـاليب فنيــة عـــد  و  
 (150 ـ 149 ص ص ؤ2000ؤ فاروق ؤ زيد للتغطية ال برية من بينها )أبو

فتحـاوف اإلحاطـة بجميـع جوانـب ؤ واقعـة أو حاد ـة واحـد ونقل وصم بتقوم   بسيطة خبريةتغطية .  1

  .ستشهاد بشهود ال ياا والمسسولينإلواؤ  هاو روف حدو 
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وصوف إلـى تغطيـة لغر  الأةثر من واقعة والرب  بينها ونقل تقوم بوصم و   بةمركّ  خبريةتغطية .  2
 تدف على حد  واحدؤ تات إطار واحد. و يم أةثر من واقعةتعة إخبارية موسّ 

قـدم تع تفاصـيلا بحيـج حـد  وتّتُبـسـرد وقـاهع التالتي وهي   سرد األحداثقاهمة على  خبريةتغطية .  3

 .صور  مت املة للحد  كما وقع فعالً 
تصريحات مـن مصـدر مسـسوف أو ال سردوهي التي ت  التصريحات عرضقاهمة على  خبريةتغطية .  4

وهـــو مـــا يحـــد  فـــي المـــستمرات الصـــحمية أو ؤ ال بريـــةمـــن الش صـــية التـــي تـــدور حولهـــا التغطيـــة 
 . ..ال..ال طب السياسية

أو حـد  حقـاهب تـدور حـوف مو ـود  و وبيانـات سـرد معلومـاتعـرض و قاهمة على  بريةختغطية .  5

  مثاف تلو تغطية خبرية تسرد البيانات ال اصة بتقرير أعدتا إحدى الجهات عن نشاطاتها.ؤ معين
 أساليب التغطية الخبرية في الفضائيات المبحوثة : 

يات ال ورديــة فــي اإلقلــيمؤ يمضــن إدراج عمليــا ومــن خــالف مالحظــة الباحــج المباشــر  لشاشــات الفيــاه
   كما يدتي ال بريةأبرز األشضاف والقوالب الفنية المست دمة في تغطياتها 

 العر  الروتيني اإلعتيادش لألخبار المتسلسلة.  .1
تقــــارير مباشــــر  مــــن المراســــلين مــــن داخــــل الــــوطن و مــــن خارجــــا عبــــر أجهــــز  اإلرســــاف و األقمــــار  .2

 .الصنا ية
 داخل صرفة األخبار اعتمادا على فيديو مسجل و/ أو أرشي  المحطة.تقارير معد  من  .3
أخبــار عاجلــة ســواء مــن خــالف نصــوص تعــر  مــن فــوق شــري  األخبــار العاديــة بجاتبيــة و لــوا  .4

 .و/أو من خالف  هور مذيع األخبار و قراءتها لمّرات عّد . صالبا ما يضوا أحمرا() م تلم
ـــر التيليفـــو  .5 ـــر األقمـــار اإلصـــطنا ية أو الســـضايب تقـــارير صـــوتية للمراســـلين عب ـــة حيـــة عب ا أو مرهي

 ومواقع التواصل اإلجتماعي.
 .التيليفوني اإلتصافإستيافة ش صية أو أةثر عبر األقمار الصنا ية أو عبر  .6
 .إستيافة ش صية أو أةثر داخل اإلستوديو  من نشرات األخبار الرهيسة .7
 .ة والثقايية الف ريةؤ عبر األقمار الصنا يةنقل مباشر للمستمرات الصحمية و المناسبات السياسي .8
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  الفصل الراب :

 التلفزيوني الخبري التقرير 
 

 :التلفزيوني الخبري التقرير  مفهوم .1

 
 نظـرا عاليـة مهنيـة ةفـاء  يتطلـب الـذش ال بـرش  العمـل أنـواد أرقـى من التلفزيوني ال برش  التقرير عديُ 

 أحـد فالتقرير هـو. المراسل و/ أو المحرر يحتاجا لذشا المهني والجهد يتيمنهاؤ التي ل ثير ا هلعناصر 
 برليـة الوقـاهع يغّطـتً  التـي اإلعالميـة ألنـوادا مـن هـمم ونـود التلفزيونيـةؤ للصـحافة األساسـية المحـاور

 .أحـدا  مـن يجـرش  مـا بحقيقـة الجمهـور عـالمإ  منهـا يقصـد التـي ال بريـة الزوايـا  ـمن مصـنّ ويً  .تاتيـة
 على التقرير ويرت ز .ال برية النشر  في األساس العنصر انا كما .ال برية التغطية من رهيس جزء فهو

  .وال لمة الصور 
المراسـل  فعلـى .أساسـية انهـا إالّ  لهـا مضملة هي وال لمةؤ التلفزيونية ال تابة في األساس الصور  وتعد

  .ةمرهيّ  بطريقة ما ال بريةتهبمادّ  ار يف ّ  اا التلفزيوني و المحرر
يقــــدم ؤ نــــود صــــحفي إخبــــارش تطــــور تاري يــــاً ” وعة البريطانيــــة التقريــــر الصــــحفي بانــــاعّرفــــت الموســــ

وانمــا فــي اإلتاعــة والتلفزيــوا ؤ ولــُا أهميــة كبيــر  لــيس فــي الصــحافة فقــ ؤ األحــدا  والمعلومــات الم تلفــة
من الوا م اا هذا التعري  ال يحـدد األسـس والعناصـر  ( وRobert P. & others, 1986)“أيياً 

 مما يجعلا وصفا عاما لمفهوم التقرير. ؤ للتقرير وال يحدد مهاما بل يشير اليها إشار  عابر  فق  المضونة
ســرد المالحظــات والتفاصــيل العامــة حــوف واقعــة معينــة مــن ” ســاتذ  اإلعــالم بانــاأبينمــا يعرفــا أحــد 

 ية وكمـا ومن  م فهو مجـرد سـرد لل بـر ينبغـي اا يسـرد بمو ـو ؤ خالف وجهة نظر ال اتب أو المحرر
 . (135 ص ؤ1989ؤ كرمؤ )شلبي “حد  وليس من وجهة نظره هو

يشير في الجملة األولى الى اا التقرير هـو  إتؤ التعري يا وا حا في صميم هذا يجد الباحج تناقُ 
سرد من خالف وجهة نظر المحررؤ بينما يشير فـي الجملـة الثانيـة الـى انـا ينبغـي اا يسـرد بمو ـو ية 
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مــن دوا اا يو ــم كيميــة التوفيــب مــا بــين المو ــو ية مــن جهــة و وجهــة   ه هــوولــيس مــن وجهــة نظــر 
 خرى. أالنظر ال اصة من جهة 

فـــن يقـــع مـــا بـــين ال بـــر “   هنـــا  تعريـــ  آخـــر للتقريـــر الصـــحفي يتنـــاوف المفهـــوم بـــبعا التفصـــيل

هــا ويقــدم التقريــر مجموعــة مــن المعــارف حــوف الوقــاهع فــي ســيرها وحركتؤ الصــحفي والتحقيــب الصــحفي
ــة فهــو يتميــز بالحركــة والحيويــة وال يقتصــر علــى الوصــم المنطقــي والمو ــوعي لألحــدا  وانمــا ؤ الحّي

مـا كـاا ف لّ ؤ يسمم في الوقت نفسا بإبراز اآلراء الش صية والتجارب الذاتية للمحرر الذش يضتـب التقريـر
ؤ فـــاروق ؤ زيـــد أبـــو) “ زادت فرصـــة النجـــاح أمـــام التقريــر الصـــحفيؤ المحــرر شـــاهد  يـــاا علـــى الحــد 

  .(135 صؤ 1998
وهـذا مـا يتفـب . ا الش صـية و تجاربـا الذاتيـةهـييا نجد توكيدا لدور المحرر شـاهد ال يـاا وآراأوهنا 

مع وجهة نظر الباحج في أهمية العوامل الذاتية لمحرر التقرير أش المراسل الصحفي. بينما ال نجد أية 
اإلجتما يــة و القانونيــة و السياســية وتوقعــات الجمهــور تــد ير العوامــل األخــرى  أهميــةاشــار  الــى دور و 

فــي المقــام  الــذش يهــتم تقريــرال “  بانــا ال بــرش . وييــي  ال اتــب نفســا فــي تعريــ  محــدد للتقريــر .الــ.

.. .األوف بعر  وشرح وتفسير بعا زوايا أو جوانب من األخبار واألحدا  أو الوقاهع اليومية الجارية
ــذلو يســمى فــي بعــا األحيــا ــًا أخــرى  او ل ؤ زيــد أبــو) “.لتقريــر المو ــوعيأبتقريــر المعلومــات وأحيان

هـــو فــن يهــتم بالشـــرح  ال بــرش  ـــمنا الــى اا عمليــة تحريـــر التقريــر  مشــيرا (151 ص ؤ2000ؤفــاروق 
نتقاهيـة مـن خـالف اإلهتمـام بـبعا زوايـا األخبـار و اوالتفسير وليس العر  فق  وهي عمليـة ت يـع ل

فـت للنظـر هنـا هـو اا التعريــ  لـم يشـر بضلمـة واحـد  الـى شـ   المراســل الال. األحـدا  ولـيس كلهـا  
كمــا لــم يشــر بضلمــة واحــد  الــى ؤ نتقــاءإلشــاهد ال يــاا و المتواجــد فــي موقــع الحــد  و دوره فــي عمليــة ا

 . نتقاهيةإلالعوامل التي تتحضم في تلو ا
المتعلــب بتغطيــة حــد  أو  ال بــرش اا الريبورتــاج ” يقــوفإت  ال بــرش وهنــا  توصــي  آخــر للريبورتــاج 

يتيــمن تســجيال للحــد  أو نقــال مباشــرا حيــا مــن نفــس الموقــع.... وهنــا  يضــوا  مــن أاواقعــةؤ ال بــد 
ؤ كـــرمؤ )شـــلبي” الصـــحفي المنـــدوب والـــذش يضـــوا عليـــا اا ينظـــر ويســـمع ويفهـــم ويســـجل ويت ـــذ القـــرار

أو المنـــدوب و  نجــد فــي هــذا التوصــي  نوعــا مـــن التركيــز علــى عنصــر المراســلف (181 ص ؤ1987
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أهميـة تواجــده الفعلـي فــي موقـع الحــد ؤ مـا يعطــي التوصـي  نوعــا مـن التمّيــز مـع انــا يسخـذ عليــا عــدم 
  تطرقا بتاتا الى المس رات الذاتية والمو و ية التي تحّفز أو تعيب عملا.

 اا “إلتاعــي عــن ال بــر مــن حيــج المهمــةؤ يشــير كاتــب آخــر الــى ا وييمــا يتعلــب بمــا يمّيــز التقريــر

يعنـي القــدر  علـى تقــديم األحــدا  الحيـة وخلــب اللوحـات الصــوتية ورتا كـاا لل بــر مهمــة  ال بــرش التقريـر 
 ص ؤ1987ؤ فوزيــةؤ )فهــيم “ فــاا التقريــر مهمتــا تفســير مــا وراء ال بــرؤ وهــي إعطــاء الحقيقــة مجــرد 

71)  
دوا اإلشـار   مـن ليهـااا يجيب ع ال برش ز على األس لة التي على التقرير ييما نجد تعريفا آخر يركّ 

مثل ال بر يعمل على إجابة  ال برش التقرير  “  الى العناصر األخرى في بناء التقرير ومالبسات انتاجا
وقـد ؤ أو كليهمـا معـاً ( لمـاتا وكيـ ) ز على إجابة أحد السسالينول نا يركّ ؤ األس لة االستفهامية المعروفة

 ( 10 صؤ 2002ؤ فاروق ؤ )علي “ تبقى أجوبة بعا هذه األس لة خايية وصير معلومة
كـوا اإلجابـة ؤ الصـحفي و التحقيب الصحفي و يرى الباحج اا هذا التعري  ي ل  ييما بين التقرير

يرّكـز في حين اا التقريـر ؤ لماتا  ( ليس من اختصاص التقرير بل من اختصاص التحقيب)عن السساف
و لمـاتا(. فلاجابـة عـن  السـسالين )ةيـ والفـرق وا ـم جـدا مـابين (. ةيـ  )  اإلجابة عن السـسافعلى 

يتطلــب مــن المراســل الصــحفي التلفزيــوني تزويــد المتلقــي بتفاصــيل صــيرور  الحــد   ةيــ   ()  الســساف
وهـذه هـي . ( أش كيمية حدو ها بتسلسل زماني و مضاني و مو ـوعيEvent The) الراهن أو المناسبة

 تطلب من المراسل ال و  ال فـي تفاصـيلتلماتا ( إلجابة عن السساف )ابينما . مهمة التقرير األساسية
ســبابها الحقيقيــة والتــي صالبــا مــا أبــل فــي خلمياتهــا و جــذورها وال شــم عــن مســببيها و ( الحالــة الراهنــة)

سلوبا م تلفا تمامـا عمـا يقـوم أطوف و مجهودا أةبر و أوهذا يستغرق وقتا . ت وا خايية عن عامة الناس
 .التلفزيوني وهي بعينها المهمة األساسية للتحقيبؤ لتقرير خبرش عداده إ  ناء في أبا المراسل 

يـرى الباحــج انـا مـن اليــرورش اا ؤ ال بـرش وفـي  ـوء هـذه التعريفــات الم تلفـة و المتباينـة للتقريــر 
 يقوم بصياصة تعري  إجراهي ي دم بحثا وينير لا دربا في الفصوف القادمة 

ـــر  {  ـــوني فـــن مـــن الفنـــو  ال بـــرش التقري ـــة يعـــده ويقدمـــا المراســـلالتلفزي ـــوني ا ال برّي بالتعـــاوا  التلفزي
مهمتـا و ؤ احّيـنقـال  نقلـاأم  عـن طريـب تسـجيلامع المصّور التلفزيوني من موقع الحد  سـواءا والتنسيب 
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الهدف ؤ حد  واقعي ملم بالحركة واألهمية أش كيمية حدو   كي ؤ األساسية هي اإلجابة عن السساف
ال يتسـع مـتن ال بـر لـذكرها. ؤت تفصيلية وآراء وحقاهب متعلقة بالحد  الراهند المتلقي بمعلوماويز منا ت

توجهاتهــا لدا مجّســرا عــن سياســاتها أليــة مسسســة إعالميــة معّبــ ال بريــةوهــو عنصــر أســاس فــي التغطيــة 
داريـة لبي تها اإل الف رية والتجارية متد را بضل العوامل الذاتية والمو و ية الفّعالة داخل المنظومة القيمية

 {السياسية والقانونية.واإلجتما ية و 
 

 : التقرير الخبري التلفزيوني ويائف .2

واألنـــواد الصـــحمية األخـــرى تقـــوم  الشـــو فـــي اا التقريـــر ال بـــرش التلفزيـــوني كبقيـــة الفنـــوا التحريريـــة
 بالمهـــام والو ـــاهم التقليديـــة لاعـــالم والمتعـــارف عليهـــا عالميـــاؤ ومـــن بينهـــا تزويـــد المتلقـــي بمعلومـــات
تفصيلية بعا الشم عن أحـدا  تات أهميـة تـدور فـي محيطـا و بي تـا المحليـة والعالميـة مـع مـا أمضـن 

 .. .من شرح و تفسير بهدف اإلعالم والتوجيا والتو ية والتثقي  والتعليم واإلمتاد والتسلية
 وفـــي الغالـــب يقـــوم التقريـــر ال بـــرش التلفزيـــوني بال شـــم عـــن الجوانـــب الغاميـــة أو صيـــر الوا ـــحة
للحد  وتلو من خالف تسلي  اليوء على خلمية الحد  التدري ية باإلسـتناد الـى الو ـاهب واقـواف شـهود 

 .ال ياا وتوش الصلة
 أبو) بشضل عاممن و اهم للتقرير ال برش ؤ أحد األساتذ وفي هذا المجاف نذكر ييما يدتي ما أورده 

 .(213ص ؤ2000ؤ ليلى و فاروق ؤ زيد

 يطة با والمناخ الذش تم ييا والناس الذين ارتبطوا با.وصم الحد  والظروف المح -أ

عـــر  وتصـــوير وتســـجيل التجـــارب الذاتيـــة ســـواء تجـــارب المحـــرر كاتـــب التقريـــر نفســـا مـــع  -ب
الحــد  أو تجــارب األشــ اص الــذين يمســهم الحــد  أو الــذين لهــم عالقــة بــا وهــو كثيــرًا مــا يــدد 

ر  الحــد  كمــا وقــع أو كمــا تصــوره النــاس يت لمــوا بانفســهم ويرســموا بتعبيــراتهم ال اصــة صــو 
 وهو يقع.

ـــدور حـــولهم  -ت ـــذين ي ـــر واألشـــ اص ال ـــر عـــن األف ـــار والمشـــاعر الش صـــية ل اتـــب التقري التعبي
 .للحد ومنظورهم الحد  ويعضس رليتهم ال اصة 
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 .ا شار  في رلية الحد نّ د.. وك.اا يجعل المتلقي ي يش في الحد  نفسا - 

باألحـدا  أو المشـتركة فيهـا إت اا هـذه األحـدا  تيـفي انا يقوم بتقديم الش صيات المرتبطـة  -ج
أهمية كبرى علـى هـذه الش صـيات فت تسـب الش صـية أهميتهـا مـن الحـد  وهـذا ينطبـب بشـضل 

 .خاص على تقرير عر  الش صيات

تصــوير عمليــة الصــراد بــين االنســاا والطبيعــة أو االنســاا والمجتمــع أو االنســاا والمــر  أو  -ح
 .ل الشهر  أو المجد أو المافاالنساا واالنساا من أج

 
ومــن هنــا تبــرز ال صــاه  التــي تمّيــز التقريــر ال بــرش التلفزيــوني عــن كــل مــن ال بــر التلفزيــوني و 

 هم تلو ال صاه  أ التحقيب التلفزيوني ومن بين 
 بالحيـور الفاعـل لـدور المراسـل أو المنـدوب الصـحفي الـذش اا التقرير يتميز عن ال بر المجرد 

وبالتـــالي يـــنعضس هـــذا فـــي اســـلوب و  ومعايشـــا للحـــد ؤ فيتـــد ر بمـــا يجـــرش مـــن حولـــايضـــوا متواجـــدا 
 وحتى فـي إختيـاره لزوايـا التصـوير و إختيـار اللقطـة التـي ت ـدم رليتـا للحـد . التغطية و لغة تعبيره

  .برلية المحرر الش صية بينما ال بر يضوا اةثر حيادية و اقل تد را
يفقـد ال بـر مو ـوعيتا بـل صـفاتا ك بـر إتا  إتش صـيتا من اليرورش اا ي في كاتب ال بـر و  

يتحــد  عــن نفســا بنفســا بعضــس مــا  -اش ال بــر -وهــو  بــرز مــن  نايــاه ش صــية المحــرر الــذش كتبــا
فالعامــل الــذاتي يمــارس تــد يره فــي التقريــر بدرجــة أقــوى ممــا هــو الحــاف فــي ال بــر ” .يحــد  مــع التقريــر

ورجـراء أحاديـج ؤ والتفاصـيلؤ ابتـداًء مـن جمـع الوقـاهعؤ جميعهـا ويشمل هذا التد ير مراحل إعـداد التقريـر
 .(97 صؤ 2000ؤ أديبؤ خيور) “ وطريقة المعالجة والنقل والصياصةؤ سريعة مع المشتركين

  خـذ المتلقـي دبينما التقرير ال يضتفي بهذا القدر بـل يؤ اا ال بر المجردؤ ييع المتلقي أمام الحد
تغطيــة ال  أســاليبلــا مــن خــالف اإلســتفاد  مــن وســاهل و تقنيــات و الــى مضــاا الحــد  وييــعا فــي داخ

وهـذا التنـود يجعـل التقريـر ” .جراء المقابالت ووصم المضاا واألشـ اصإتتوفر لمحرر ال برؤ مثل 
 صؤ 2000ؤ أديـبؤ )خيـور “أةثـر مقـدر  علـى التـد ير واإلقنـاد  مّ ة وديناميضيـة ومـن  ـأةثـر حيوّيـ

98) 
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  ويركز على اإلجابة عـن اربعـة مـن األسـ لة السـتة المتعـارف ؤ عة كما هينقل الواقبمتاز ال بر ي
 وتلــو ليــرور  تحويــل الحــد  الــى خبــر ونقلــا الــى المتلقــي( يــن و متــى أمــاتا    مــن) وهــي اعليهــ

علـــى كيميـــة  تلقـــيّ فعليـــا اا يطلـــع المُ ؤ يجـــاز. بينمـــا نجـــد اا مهمـــة التقريـــر أشـــمل وأوســـعإ بســـرعة و
دالء بـــــآراههم و الـــــهـــــم األشـــــ اص الفـــــاعلين فيهـــــا أ شـــــرا  رو ؤ دو هاحـــــدو  الواقعـــــة و و ـــــروف حـــــ

 تصوراتهم. 
 ــمن الســياق العــام وتلــو مــن خــالف  هــم التفاصــيل عــن صــيرور  الحــد أ فــالتقرير يحــاوف تقــديم  

لهـاؤ الـى جانـب اإلجابـة ؤ والتـي ال يتسـع وقـت و قالـب ال بـر المجـرد( ةيـ ) البحج عـن إجابـة للسـساف
 نفة الذكر.آلة اعن األس لة األربع

 
 وييما يتعلب بتمّيز التقرير عن التحقيب نذكر مايدتي 

   و زاويتين بارزتين للحد ؤ بينما يطاف التحقيب زوايا عديد  و أصالبا ما يركز التقرير على زاوية
أش اا التقرير . سانية ترتب  بجذور الظاهر  أو الحد  مو ود التغطية اإلعالميةانبعاد تدري ية و أ

لتحقيـــب يتجـــاوز ابينمـــا ؤ نيـــة للحـــد  أو الظـــاهر آلالســـريعة و ا ال بريـــةي بمـــا يســـمى بالتغطيـــة يضتفـــ
ــــة  ــــةالتغطي ــــة إ ال بري ــــى تغطي ــــةل ــــىأ أشــــمل و  إعالمي ــــى  اا“  عمــــب. باإل ــــافة ال التحقيــــب يقــــوم عل

ؤ )الياسـرش  “على أساس تقديم الشـيء الجديـد ال برش بينما يقوم التقرير ؤ المعلومات القديمة والحديثة

 ( 146 ص 1991ؤ يونس و قيس
   الحــد   بشــدافر مــن معلومــات تفصــيلية بعــا الشــم ايضتفــي التقريــر بتزويــد المتلقــي بمــاهو متــو

بينمـا يقـوم التحقيـب بـالنبش فـي ال فايـا والبحـج فـي المسـضوت ؤ ةثرأبغر  ا ار  اإلهتمام لديا ليس 
رأش العام لصـالم أو  ـد القيـية سانية بهدف خلب أو تغيير أو توجيا الانعنا من  واهر وحاالت 

 . المطروحة في متنا
   ياصةؤ التـي ة فـي األسـلوب والّصـغوّيـال صـاه  التقنيـة و اللّ العديد مـن هذا طبعا باإل افة الى

 التلفزيونية عن بعيها البعا. ةتمّيز هذه الفنوا التحريريّ 
 



69 

 

 التلفزيونية الخبريةأنواع التقارير  -3
 التلفزيونية وهما   ال بريةوجود نوعين أساسيين للتقارير تتفب المصادر العلمية على 

 .التقرير الوثائقي و التقرير الميداني المصّور
ــدانيا المصــّور -أ ــر المي و يعــّد مــن قبــل المراســل بالتعــاوا مــع المصــورؤ وقــد يجتمعــاا فــي  التقري

تــرى و األتا التــي  يضــوا هــو العــين التــي ال بريــةشــ   واحــد. فالمراســل فــي هــذا النــود مــن التقــارير 
ييضـوا صـانعًا حتـى للمـواد ال ـام ال اّصـا بـالتقرير مـن ” تسمع و اللساا الذش يتحد  من موقع الحـد 

 ص ؤ2004ؤ عاصــمؤ )حميــدش ”المعلومـة إلــى الصـور  إلــى انتقــاء اليـيوف المتحــد ين داخــل التقريـر
91)   

 وهذا النود من التقارير ينقسم الى 
 ال بريـةاإلرسـاف ال ـارجي المباشـر و عـاد  مـا ت ـوا فـي أ نـاء النشـرات و تبـج عبـر  تقارير حّية -

أو ربما منفصلة عنها في حاالت نادر  و عاجلة و يضوا المراسل في هـذه الحالـة هـو جـامع المعلومـات 
ليرسل ماد  التقرير بشضلها النهاهي إلـى  و ال اتب الذش يصوب األف ار و المذيع الذش يقم أمام ال اميرا

 .(56صؤ 2005ؤ سعدؤ الصاحب عبد) .ة اإلتا ية والتلفزيونيةالمحط
وهي نقل للوقاهع واألحدا  ول نها ال تعر  مباشر  من موقع الحـد  بـل تعـر   تقارير مسجلة -

ييما بعد وبحسب أجند  صرفة األخبار بعد اا ت يع لعملية المونتاج الفني الذش مـن خاللـا يـتم حـذف 
ة صير فنّية أو صير متوافقة مع سياسة القنا  أو اجتهادات هي ـة التحريـر مشاهد بصرّية أو مقاطع سم يّ 

فــي صرفــة األخبــار أو ربمــا تيــاف اليهــا بعــا اّللقطــات مــن األرشــي  و بعــا التعليقــات و المــس رات 
 الصوتية و الصورية اليرورية و المضملة.

 بحسب و يفتها الى  المسجلة الخبريةوتصنف التقارير 
مـا يـراه و مايسـمعا ومـا يعايشـا فـي موقـع الحـد  بوصـفا  قـل مـن خاللهـا المراسـلين تقارير وصـفية

ييسـتطيع المنـدوب أو المراسـل  “أقرب الشـهود الـى الحـد  وتطوراتـا مـا يجعلـا يتحـد  بيـمير المـت لم 
  (210 ص1999ؤ ومضاوش ؤ السيد )محمد ”اا يعطي ويقدم وصفًا حيًا نابيًا بانفعاالت الموقم
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يتعمـب المراســل مـن خاللهــا فــي األسـباب و العوامــل المتداخلــة والفاعلـة فــي الموقــم  تقــارير تحليليــة
الذش يغطيا خبريا بحيج يجمع أةبر كمية من المعلومات ويستطلع اآلراء  م يرب  األحدا  مع بعيها 

 .البعا في سياق ليتوصل الى بعا اإلستنتاجات يجّسدها في تعليقا الصوتي األخير
وصالبـا مـا  أةثر مـن سـابقاتها فـي خبايـا و خفايـا عناصـر الحـد  تتعمب التي ائوالحق تقّصي تقارير
 معلومــات وكــذلو  ــ مة جهــود إلــى تحتــاج التقــارير هــذه “ و باإلتصــاف. القــاهم نظــر وجهــات تعــر 
 1989ؤ حسنؤ )مضاوش  ”ال بر في الغمو  جوانب ل شم منها واالنطالق إليها اإلستناد يمضن مسكد 
  .(310 ص

 
وهو اّلذش يعـده فريـب عمـل فـي صرفـة األخبـار بنـاء علـى معلومـات و بيانـات   تقرير الوثائقيال -ب

وصــــلت الــــى المحطــــة التلفزيونيــــة مــــن مصــــادر اخــــرى صيــــر المراســــلين كوكــــاالت األنبــــاء أو القنــــوات 
أو  ال بريـة اإلعالمية المحلية أو العالمية وهذا النود من التقارير التلفزيونية إما اا تبج في أ ناء النشر 

 (56 ص ؤ2005ؤ سعدؤ الصاحب منفصلة عنها. )عبد
وفي كلتا الحالتين فاا معدش التقارير عليهم اا يضونوا على قدر عاف مـن المهنيـة والسـيما فـي نقـل  

الحقاهب والتطابب بين ميموا الن  والماد  المصور  الا التطابب بين الشضل والميـموا هـو  ـماا 
 (. 128 ص1990ؤ رتيسضيرايو ؤ للجود  )ايروفنسضي

 
 
 

 متطلبات التقرير التلفزيوني -4

مـاتا حـد   مـا هـي التطـورات   ا يجيب علـى تسـالالت المشـاهد مثـلأ التقرير التلفزيوني الجيدعلى 
مـا حـد   ُيعـدّ األخير  لما حد   ما القيايا التي يجب علّي اا أفهمها للرب  بين تلو التطـورات  لمـاتا 

 افـي تقـديم إجابـات عـن تلـو األسـ لةؤ عليـالمراسـل جم يـنول ـي  نـي مـن كـل تلـو مهمًا  ومـا الـذش يعني
 .تمضن من نقلها إلى المشاهد بطريقة سهلة وجَذابةياا  الَم بهاؤ  م علييأواًل اا 

 (bbc.co.uk/academy) :يمضن إيجاز مواصفات التقرير التلفزيوني الجيد يدتيوييما 
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أحيانـًا يمضـن للمراسـل الجيـد . قرير إلى بحج أةثر من قيـية.بمعنى أال يهدف الت  وحدة الموضوع 
 الرب  بين مو وعينؤ فق  اا كانت هنا   مة عالقة عيوية ومنطقية بينهما. 

بإلتقـا  انفاسـا مـن كـل  ـال  إلـى  أش المراسـل تسمم الجمل القصير  لقارئ التقريـر: الجمل القصيرة

اهد أييــا إللتقــا  انفاســا. فالجمــل الطويلــة معقــد  خمــس  ــوااؤ وهــي المــد  نفســها التــي يحتاجهــا المشــ
 .بطبيعتهاؤ ويصعب مونتاجهاؤ وتجعل المشاهد يلهجؤ كما انا من الصعب قراءتها بشضل تلقاهي

نفــاس الصـور  هــي أمـا بــين إلتقـا  الـنفس واآلخــرؤ يجـب اا تتــر  الصـور  تتـنفس. و   تـنفس  الصــور

مبالغـة فـي إبــراز مثـل تلـو األصــوات المصـاحبة مــن  مــن دوا ل ـن و  األصـوات الطبي يـة المصــاحبة لهـا
 وروح العملية اإلخبارية التلفزيونية .ؤفالصور  هي جوهر المو ود دوا مبرر مو وعي

 أجــزاء منطقيــة وُيســمجى كــل جــزء بـــ علــىم التقريــر الجيــد يجــب اا ُيقّسـ  تقســيم التقريــر إلــى أجــزاء

Sequence  ـــا مـــع   20إلـــى  15تتـــراوح مـــد  كـــل جـــزء مـــا بـــين انيـــة. ويتعامـــل كـــل جـــزء أو ســـياق إمج
مو ود واحد أو مع موقع جغرافـي واحـدؤ داخـل المدينـة نفسـهاؤ أو  بـار  عـن تمهيـد لمقتطـم صـوتيؤ 

 .أو المقتطم الصوتي نفسا. و يساعد هذا التقسيم المشاهد على فهم السياق العام للقصة
حـدؤ أش إمجـا مـن األحـد  إلـى األقـدم أو يجب اا يسـير السـياق الزمنـي فـي إتجـاه وا  السياق الزمني

 .ساالعضسؤ وال ُيفيل است دام اإلتجاهين في التقرير نف
يجـــب اا يســـير الســـياق المضـــاني فـــي إتجـــاه وا ـــمؤ أش اا بـــدأت مـــن موقـــع مـــا   الســـياق المكـــاني

 .واتجهت إلى موقع آخرؤ ربما يمضنو فق  العود  في نهاية التقرير إلى الموقع األوف
قتباسـات الصــوتية داخـل التقريـر بــالتعري  إليجـب اا يـتم التمهيــد ألصـحاب ا  الصــوتية لمقتطفـاتا

إلى أش إتجاه ينتمواؤ وفي الصور  باا نشاهدهم في أماةنهم الطبي ية يمارسوا حياتهم اليوميـةؤ وتلـو 
 .ا بالحديجل قبل اا يبد

نقـ  المـاد   -ضل مفيـوحراييـو فـي التقريـر بشـجاا يعضس اسـت دام ال يجوزال   رافيكجاستخدام ال

بــل يجــب اا يضــوا فــي ســياق تو ــيم معلومــات وبيانــات مــن الصــعب تو ــيحها مــن دوا  -الفيلميــة
راييــو )ةاألرقــامؤ واإلحصــاهياتؤ ونتــاه  اســتطالعات الــرأشؤ ونتــاه  االنت ابــاتؤ أو مســار جاســت دام ال

 ( ال....طاهر  م طوفة أو طاهر  متحطمة
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ب اا يضوا است دام الصور األرشيمية في سياق وا ـم ومعلـنؤ ال يج  استخدام الصور األرشيفية
 اا ي دد المشاهد ويجعلا ي ل  بينها وبـين الصـور الحديثـة. ويجـب اا يضـوا سـياق الصـور األرشـيمية
بإتجاه واحدؤ أش اا تست دمها في موقع واحدؤ ال اا تست دمها  م تعود إلى صـور اليـومؤ  ـم تعـود مـر  

ينطبب تلو على الصور األرشيمية التي ترجع إلـى سـنوات ميـتؤ أو تلـو التـي أخرى إلى األرشي . و 
 .تعود إلى األسبود الما ي مثال

 التقريــر الميــداني مقدمــة يجــب اا يضــوا  هــور المراســل فــي  يهــور المراســل فــي التقريــر الميــداني

رًاؤ واا ييي  ال ثير إلى  وفي إنتقاالتا و ختام التقريرؤ  .المو ود بحيويةالمشاهد  إحساسمبرج
 

 : الصورة وتغطية األخبار: خامسا
سبب وأشرنا بصور  عابر  في المباحج السابقة الى أهمية الصور  التلفزيونية وارتباطها الو يب بال بر 

تهـدف اساسـا الـى إشـباد حاجـة مهمـة مـن حاجـات المتلقـي اال  -أش الصـور - فهي. و التغطية ال برية
 ورلية مايجرش من حولا.  عن طريب المشاهد على األقل  وهي حاجة المشاركة في الحد 

ومــن طبيعــة اإلنســاا أنــا يثــب بمــا يــراه اةثــر مــن  قتــا بمــا يســمع أو يــروى لــاؤ والصــور  التلفزيونيــة 
حتـى . عموما و الحّية المنقولة مباشر  من ميادين الحد  هي األجدر واألفيل فـي إشـباد تلـو الحاجـة

 صيــر الرســاهل تصــديب الــى عــاد  يميــل فــالجمهور اللفظيــةؤ وصيــر اللفظيــة الرســالتاا تناقيــت مــا " اتا
ؤ اديــبؤ )خيــور كلماتهــا " مــن اةثــر الش صــية فــي اشــارات يقــرأ اا للمشــاهد تســمم فال ــاميراؤ اللفظيــة
 .(30ص 2002

مهمـة ترقيـة  قافـة ؤ عالو  على تلو فإا هنا  من يرى إا على الصور  التلفزيونية وحيـار  الصـور 
ـــةؤ يوســـم هد متوســـ  الثقافـــة و تثقيـــ  المشـــاهد األمـــي )احمـــدؤالمشـــا  1999 اعالميـــة متابعـــات مجل
  (41ص

أحـد ؤ هذين المنظورين فقد اصبحت الصور  التلفزيونية المباشر  والملّونة المتحركة عالية الجود  ومن
وأشـضاف ف ـل مسـتويات ؤ السـلطات بغيـر منـافس سـلطة أصـبحت فالصـور  أركاا اإلعالم المعاصر. أهم

 الـذش األمـرؤ السلطة المادية منها والرمزية باتت صير قادر  على اإلستغناء عن سـلطة و سـطو  الصـور 
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 نطـــاق خـــارج إلعـــالم اليـــوم وجـــود فـــال العـــالم دوف م تلـــم فـــي ييـــا والـــتحضم بـــاإلعالم اإلهتمـــام يفّســـر
 .الصور 

لصـور  التلفزيونيـة كونهـا أصـبحت توجـا الـى الـدور السـلبي لؤ وفي المقابل هنا  إنتقـادات جدّيـة عـّد 
أحد أخطر وسـاهل صسـل الـدماب و صـناعة الصـور  الذهنيـة النمطيـة لـدى صالبيـة المشـاهدين مـن خـالف 

 الوجــــداا إلــــى أساســــا التلفزيونيــــة الصــــور  فتتوجــــا. تد يرهــــا المباشــــر فــــي عواطــــم و مشــــاعر المتلقــــي
 . لمتلقيم يلة و ف ر  م في سلو  ا في وتس ر واإلنفعاالت والعواطم

 إلعــاد  فجــل مــا يشــاهده المتلقــي مــن صــور تعــر  علــى شاشــة التلفزيــواؤ تتحــوف عنــده الــى تريعــة
 الواقــع بـين فالحـدود. نمطيـة مغروسـة و م زونـة فـي تاةرتـاؤ وترسـي. صـور تهنيـة مسـبقة معرفـة إنتـاج

 الصـــور  تعـــد فلـــم النتاجهـــاؤ الت نولوجيـــة واالبت ـــارات التلفزيونيـــة الصـــور خـــالف مـــن تالشـــى قـــد وال يــاف
  .او بديل الواقعؤ بل اصبحت هي الواقع البديلؤ مجرد صور  أو إنعضاس للواقع التلفزيونية

 حيج قاف في مناسبة ما  دوبريا(  للمف ر الفرنسي )ريجيس الباحج هنا مقولة ويستحير
ات التنشـ ة مسسسـ نشـدتها بدايـة ومنـذ صـزت التلفزيونيـة فالصـور  ".واقـع لـا لـيس صـور  لـا ليس ما " 

التالميـذ  يقيـي المجتمعـات مـن كثيـر ففي. ومن  م المدرسة أوال األسر ؤ األساسية واليب  اإلجتماعي
 . الدراسة مقاعد على يقيونا مما بضثير أةثر التلفزيوا  أمام وقتا المدارس و طلبة

الة التـي الرسـ أش في ميموا ؤ إا سلطة الصور  ت من في ميمونها الداللي وفي قدرتها اإلتصالية
ا كوسـيلة للتسـويب السياسـي والتـروي  لصـالم شـضالهأو  اإلقنـادساليب أ فمن المعلوم إاّ  تحملها وتوجهها.

تقدم الواقع  لم تعداا الصور  التلفزيونية  مسكدمن البات وتنوعتؤ بحيج  تطورتقد  ف ر  ما أو  دهاؤ
ايديولوجيــة وسياســية  بمبــادئ و مصــالم مشــحونًا و مغّلفــاً  اً تلفزيونيــ اً صــنع وتقــدم واقعــت هــيبــل  الفعلــي

مـن منظـور معـين الحقيقـي الفعلـيؤ الواقـع عناصر محدد  من  عملية انتقاء من خالفواقتصادية معينة 
 . ول دمة مصالم معينة وبقدر كبير من الدقة والمهار 

                                                           

 يؤ إشُتهر في سبعينات و  مانينات القرا الما ي بطروحاتا الجديد . وقد ؤ هو فيلسوف يسارش فرنسريجيس دوبريا
  ا. )الباحج(تذًكر الباحج مقولتا هذه ول ن دوا أا يتذَكر عنواا مصدره
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ي ت مــــن فــــؤ يــــرى الباحــــج إا ال طــــور  األساســــية للصــــور  التلفزيونيــــة المصــــاحبة للتغطيــــة ال بريــــة
ترّوج  فغالبا ما نجد الصور  المزّيفة للواقع  أدلجتهاؤ وتلوينها بلوا المنافع والمصالم السياسية و الحزبية

وكدنهـا هـي األسـاس والقاعـد  وتلـوين  للعنم والهياج الجماهيرش و تي يم الحاالت الفردية بحيـج تبـدو
شــيود  ة صيــر الواق يــة فتــسدش الــىالمشــهد العــام بلــوا الســواد و تســلي  األ ــواء علــى المطالــب الشــعبوي

 .الفو ى وعدم األستقرار اإلجتماعي
ــديها بشــر   ــماا الــربم المــادش( للتــروي  لانحــراف ) ةمــا ورا الصــور  التجاريــة الربحيــة ال مــانع ل

ورنتهـا  الحرمـات والتشـجيع  درات وأسـاليب السـطو وسـرقة البيـوت والمحـافالجنسي واإلدمـاا علـى الم ـ
ّبـــل الهـــاب  و القبـــيم مـــن الســـلو  الفـــردش والجمـــاعي مـــن خـــالف نمذجـــة األشـــقياء و علـــى الجريمـــة و تق

وتســــويب الســــلو  والتف يــــر اإلســــتهالةيين و تســــطيم الثقافــــة ؤ ال ــــارجين علــــى القــــانوا واآلداب العامــــة
 إا الجمهور يريد تلو(  ) كل تلو بحجةؤ وربتذاف العلوم و الفنوا واآلداب

سســــات اإلعالميـــة والســـينماهية هــــي التـــي بــــدأت )ةوســـيلة للــــربم والحقيقـــة هـــي إا بعــــا تلـــو المس 
المادش( باللعب على تقوا الناس و إ ار  صراهزهم الدفينة وربرازها الى السطم والتعامـل معهـا كدنهـا أمـر 

صانعة واقعا فرديا  طبيعي ال  رر منا حتى تحولت تلو الغراهز الحيوانية الى نود من الحاجة المزّيفة
واقعا يتم ييا قبوف اإلنحراف و الجريمة بشتى أنواعهـا وكدنهـا . مزّيفا مقلوبا رأسا على عقبو إجتما يا 

وهــي بــذلو تنتهــو حــب المتلقــي فــي إعــالم متــزا مو ــوعي ومســسف أخالقيــا و أنســانياؤ . ســلو  طبيعــي
يـمونا و إعالم يحترم إنسانية المتلقيؤ ويـزوده بمـاد   قاييـة مصـور  عاليـة الجـود  لـيس فقـ  تقنيـا بـل م

 اسلوبا أييا. 
فـال حيـار  ؤ البّد مـن أا ت ـوا متوازنـة و ت امليـة فالعالقة مابين صور  الحيار  و حيار  الصور 
فالصور  الحقيقية المتحير  هي التي بمقدورها أا . حقيقية بدوا صور  وال صور  حقيقية بدوا حيار 

يـات الطيبـة شـم آخـر تمامـاؤ فـالتلفزيوا ول ـن الواقـع شـم و األمن. ت لب مجتمعا يتقبـل حيـار  الصـور 
ؤ السريعة واألف ار المعلومات قوامها هشة  قافة نقل في تسهم " وسيلة ومنذ عقود وحتى أيامنا هذه بات

 العقليـة للعمليات إعماال تتطّلب ال فهي وبالتالي الصور  طريب عن جاهز   قافة تقّدم باإل افة الى أنها
ـــد الـــى تقـــود قـــد التلفزيـــوا  فـــي العنـــم مشـــاهد ت ـــرار اا كمـــا  ـــيقة ودحـــد فـــي إالّ  كـــالتف ير الراقيـــة  تبّل
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 صؤ 1994ؤ هـادشؤ مدلوفـة " )الهيتـي امور وكدنها العنيفة األساليب الى والنظر واألحاسيس المشاعر
16.) 

 لغــة فهــي المقنعــة الوســاهل أحســن التلفزيونيــة مــن الصــور  تبقــى اإلنتقــادات كــل هــذه مــن الــرصم وعلــى
 اإلقنـاد أسـاس هـي " فالرليـة. ال بريـة للبـرام  قيمـة التي تمنم أفيـل وهي الشعوب كل همهاتف عالمية
 %90 ورا والبصـر السـمع حاسـتي طريـب عـن تـدتي اإلنسـاا المعاصـر معـارف مـن %98 واا خاصـة

أش عـن طريـب التعامـل ( 43ص 1999ؤ محسنؤ حساا )اف الرلية " طريب عن تدتي المعرفة هذه من
 .ر  وحيار  الصور السليم مع الصو 

إا ل ـــّل وســـيلة إعالميـــة تقنيـــات خاصـــة بهـــاؤ وهـــي تفـــر  علـــى وســـيلتها خصـــاه  مميـــز  للغتهـــا 
اإلعالميـــة. فالصـــور  هـــي العنصـــر األســـاس فـــي لغـــة التلفزيـــوا اإلعالميـــةؤ ول ـــل لقطـــة مـــن الّلقطـــات 

قة مضّمال ومتّمما لها وتلو التلفزيونية مدلولها ومعناها واست داماتها ال اصة في حين تعّد ال لمة المنطو 
بعضس ما نجده في الصحافة الورقية أو حتى األل ترونية إت الدور األسـاس منـو  بال لمـة بينمـا الصـور  

 . تلعب دور التو يم والتوكيد والتو يب
التقنيـات و الرمـوز التــي  مـن جيـد  بمجموعـة معرفــة وتو يفهـا يفتـر  اإلسـت دام األمثـل للصـور  اا
المعلنــة وصيــر المعلنــة الــى المســتقبلين. ويشــتر  فــي  إيصــاف مقاصــد رســالتا مــن باإلتصــاف القــاهم تمّضــن

 ونظــرا"  فهمهــا أا ت ــوا مشــتركة مــابين المرســل و المســتقبل مــا ييــمن ف هــا و تلــو الرمــوز والشــفرات
 مطيـةن واألشـ اص لألف ـار التلفزيـوا  يقـدمها التـي اإلشارات فاا التلفزيونية للصور  عالمية سوق  لوجود

. للواقـع التبسي  من لنحو هذا على اف ارها تشضلت التي الجماهير اوسع تدركها حتى ومسّطحة ومجّرد 
 . (18 ص 1998ؤ اديبؤ )خيور

يــرى الباحــج إا محطــات التلفزيــوا فــي العــالم وفــي األقلــيم تلجــد الــى تو يــ  الصــور  فــي تغطياتهــا 
د ومســتويات عــد  لاشــارات والشــفرات والرمــوز ال بريــة فــي خدمــة سياســاتها ومصــالحهاؤ مــن خــالف أنــوا 

   صير اللفظيةؤ ومن أهمها وابرزها

مثــل نــود وحجـــم اللقطــة ومــدتها و زاويــة التصــوير و إ ــافة المـــس رات ؤ شــفرات خاصــة بــالتلفزيوا  -1
 الصوتية و اليوهية لها في المونتاج..ال..
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أش . لـــة الجم ّيــــة للجمهــــور المســــتهدفمضانيـــة( لهــــا دالالتهــــا فــــي الم يّ / زمانيــــة) شـــفرات زمضانيــــة -2
 دفين . هدف مبين أو صر لؤ خدمة تو ي  عنصرش المضاا والزماا في صير محليهما

شـــفرات لغـــة الجســـد وتتيـــمن كـــل مـــا يبـــدو علـــى مالمـــم الوجـــا و حركـــات العيـــوا و األيـــدش مـــن  -3
لوب إ ــافة الــى طبقــة الصــوت وحــد  نبرتــا واســ Body language إشــارات وحركــات تعــرف بـــ

 .ال...اليحو
مــن قبيــل األةسســوارات والمالبــس والوانهــا وطريقــة الميضــآب وطــراز األ ــا  وهندســة ؤ شــفرات مرافقــة -4

 المعمار و تصميما..ال..
تعمل  من سياقات إجتما يـة و سـايضولوجية مترابطـة  -إا وجدت-علما بدا هذه الشفرات وصيرها 

ّيــة اّللفظيـة وصيــر اّللفظيــة للمجتمــع خــالف مرحلــة أو مراحــل لتشـّضل اإلطــار العــام للمنظومــة الثقاييــة اللغو 
 .عد  من مسيرتا التدري ية
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 : الفصل الخام 

 المراسل التلفزيوني كقائم باإلتصال
 

 المراسل التلفزيوني : أولا 
 مفهوم المراسل: -1

حصرها في الصحفي فمنها ما تؤ نجد في ال تب والمراجع النظرية توصيفات م تلفة لتسمية المراسل
أو اإلعالمــي الــذش ترســلا مسسســة إعالميــة الــى خــارج البلــد ل ــي يجمــع و يحــرر و يرســل أخبــار بلــداا 

وعـــاد  مـــا يضـــوا واحـــدا مـــن كبـــار الصـــحفيين ؤ أخـــرى الـــى داخـــل البلـــد الـــذش توجـــد ييـــا المسسســـة األم
بالشـــــرح المفّصـــــل  واإلعالميـــــين توش ال بـــــر  توفـــــده المحطـــــة مـــــن أجـــــل أا يغّطـــــي األحـــــدا  ويزّودهـــــا

ب صوص طبيعة األحدا  وخلفيتها والتوقعات بشاا المستقبل في  وء قراءتـا للواقـع. وقـد يـدير مضتبـا 
 (. 23صؤ 1999من مضاتبها في مدينة كبير  أو عاصمة )جوادؤعبد الستار ؤ

لمدينـة بينما يرى بعيهم اا المراسل هو الذش يجمع األخبار من داخل البلد ول ن خارج اإلقلـيم أو ا
التي تبج منهـا القنـا  ويسـمى مراسـال محليـا أو يراسـل المسسسـة مـن خـارج البلـد ويسـمى مراسـال خارجيـا 

وآخـــــــروا ُيســـــــمونهم  Correspondents  وبعيـــــــهم يســـــــمونهم( 24ص  2010ؤ ناصـــــــرؤ )حســـــــين
Reporters .( المراســل) الــى جانــب( منــدوب) . والمســالة ال تنتهــي هنــا بــل هنــا  مــن يــدتي بتســمية

داللــة علــى مــن تنتدبــا المسسســة اإلعالميــة الــى إحــدى مسسســات الدولــة كرهاســة الجمهوريــة أو ديــواا لل
القصر المل ي أو مجلس الـوزراء أو ديـواا الـوزارات أو حتـى المحـاةم والـ.... وهـم مضلفـوا رسـميا بنقـل 

 األخبار من وعن الجهات التي ينتدبوا اليها. 
 

 : أنواع المراسلين -2
  ( 102ؤ ص2004ؤ حسني وسناءؤ )نصر ى:لع  لين بحسب المكانيقّسم المراس

وهو المراسل الداهم للمسسسة اإلتا ية أو التلفزيونية داخل أر  الـوطن أو الدولـة المراسل الداخلي:  .أ

 التي تعمل فيها المسسسةؤ من أجل تزويدها باألخبار والمعلومات عن ما يحد  داخل البلد.



78 

 

تبعج با إحدى المحطات اإلتا ية أو التلفزيونية إلـى خـارج الدولـة وهو مراسل  :المراسل الخارجي .ب

التي تعمل فيهاؤ لموافاتها باألخبار والتقارير عن األحدا  والقيايا في المضـاا الـذش يضـوا موجـودًا 
 ييا.

 
  ويقّسمون بحسب اإلقامة و طبيعة العمل على

  المراسل الدائم أو المراسل المقيم -أ
نبــيؤ ويبــج بانتظــام تغطيــات إخباريــة مــن هــذه الدولــة إلــى المحطــة التــي وهــو صــحفي يقــيم ببلــد أج

( و يمثـل محطتـا اإلتا يـة أو التلفزيونيـة خـارج بلـد 94ص ؤ2005ؤ خالـدؤ يعمل لصالحها )مجد الدين
فــي إحــدى العواصــم أو المــدا العالميــة لمــد  طويلــةؤ مــن أجــل تغطيــة انباههــا وررســالها إلــى  “أش ؤ البــج

 . (106ؤ ص2004ؤ مل لصالحها )نصرؤ حسني وسناءالمحطة التي يع
 

 :المراسل المتنقل أو المتجّول -ب
فـي تغطيـة رقعـة جغراييـة محـدد ؤ ربمـا تت ـوا مـن عـد  دوف أو  عاد  ما يضونـوا مت صصـين هسالء

مــدا رهيســة متقاربــةؤ ويت ــذ إحــدى هــذه العواصــم داخــل رقعتــا الجغراييــة مركــزا لــا ويقــوم باإلنتقــاف منهــا 
بعـــا  تقـــوم. ة العواصـــم فـــي حـــاالت اليـــرور  و عنـــد حـــدو  مـــا يســـتحب اا يقـــوم بتغطيتهـــاالـــى بقيـــ

.( لذا فاا وسـاهل 138ص 2009ؤ محمودؤ المحطات بذلو كحل لمواجهة الت الي  العالية )علم الدين
تحـتف  بمجموعـة مـن المراسـلين الجـاهزين للتحـر  إلـى مواقـع األحـدا   اإلعالم ال بـرى فـي العـالم باتـت

 (23ص1999ؤ عبد الستارؤ )جواد مةالمه
 

  Free lance المراسل الحر أو المستقل -ت
يعمـل “وهو الصحفي المراسل الذش ال يتقيد بتعليمات أو إداريات أية محطة إتا يـة أو تلفزيونيـة بـل 

على وفب خططا ال اصة من أجل الحصوف على السبب الصحفي مضتوبًا أو مصورًا لبيعا ألية محطة 
 ( 96ؤ ص2005ؤ )مجد الدينؤ خالد“فزيونية أو وكالة انباء إتا ية أو تل
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 : المراسل المؤقت -ث
وهو المراسل الذش تبعج با إحدى المحطات اإلتا ية أو القنـوات التلفزيونيـة لتغطيـة حـد  مهـم يقـع 

ؤ 2004ؤ حســــني وســــناءؤ فــــي منطقــــة ت لــــو مــــن وجــــود مراســــل فــــي حالــــة األحــــدا  اليــــ مة )نصــــر
 (107ص

 :المراسل الحر ي -ج
إعالمــي يرافــب القــوات المســلحة فــي أ نــاء قيامهــا بواجباتهــا المســلحةؤ وييــطلع بمهمــة تزويــد  ”هــو  

 ”والتحقيقــات والصــور. ال بريــةالمحطــة اإلتا يــة أو القنــا  التلفزيونيــة التــي يعمــل لصــالحها بالتقــارير 
 (36ص  2010ؤ حسينؤ ناصر)

مرافقـة بعـا القطعـات العسـضرية والتوجـا الـى  وهو الصحفي أو اإلعالمي المدّرب تدريبًا جيـدًا علـى
جبهــات القتــاف بغــر  تغطيــة تطــورات الحــرب و تو يــب المعــار  وتزويــد الجمهــور بتقــارير عــن القتــاف 
وعـن الـروح المعنويــة للجنـود. وطبعــا كـل هـذا بشــرو  منهـا مــا يتعلـب بالحصـوف علــى الـرخ  الرســمية 

و منها ما يتعلب باحتياطات السالمة واإللتزام ال امل من الجهات العسضرية المعنية بمصاحبة القطعات 
بتوجيهــات و أوامــر القــاد  الميــدانيين كمــا اا عليــا عــدم بــج تقــاريره الميدانيــة ااّل بعــد مراجعتهــا مــن قبــل 
الجهات األمنية العسـضرية الم تصـةؤ ل ـي ال يسـمم بتسـريب معلومـات خطيـر  و إفشـاء أسـرار عسـضرية 

نقل المعلومات التي يسمعها أو يراها المراسل الحربـي فـي ال طـو  األماميـة أو  للعدو جراء التمادش في
 . في ال طو  ال لمية لجبهات القتاف

ال ــوردش  وجــد الباحـج نفســا أمــام واقـع اإلعــالمؤ وفـي خيــم هـذه المســاجالت و التوصــيفات اّللغويـة
ـــذت ييـــا األمـــور ببســـاطة و و ـــوح ـــذش ُأخه ل نفســـنا ففعلنـــا كمـــا فعـــل اإلعـــالم ال. ال  ـــوردش إت لـــم ُنشـــغه

فــي اللغــة العربيــة اإلعالميــةؤ مضتفــين بمــا تــم  بال لمــات و التوصــيفات المتداخلــة و المتشــابضة المتداولــة
 أش الـــذش( Payamner پەیاااارنیر اإلتفـــاق عليـــا  ـــمنا و عمليـــا منـــذ عشـــرات الســـنين وهـــو تســـمية )

دى القنــوات اإلعالميــة عبــر تقــاريره و هــو الــذش يراســل احــ( الرســاهل يرســلالمراســل و الشــ   الــذش )
  .ال برية
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 هو ؤ ببساطةوفي تعريفنا اإلجراهي ؤ إتا فالمراسل في قاموس اإلعالم ال وردش 
الصحفي الذش يعمل لصـالم مسسسـة إعالميـة مـاؤ بـالتعيين الـداهم أو المسقـت أو بحسـب القطعـةؤ  { 

مراســال محليــا أو خارجيــاؤ وهــو مضّلــم  بعو ــا كــاا أومســواءًا كــاا منــدوبا لــدى إحــدى مسسســات الدولــة 
فتحويلهـا الـى أخبـار  بتغطية األحدا  بدأ من البحج عـن األحـدا  و التدةـد مـن صـحتها و نفعهـا العـام

وصـــور  أو  ( )صـــوتاً أو مســـجالً  ونقلهـــا الـــى القنـــا  بطـــرق تتناســـب مـــع طبيعـــة الوســـيلة اإلعالميـــة )حيـــاً 
ات مسسســتاؤ فمــنهم مــن هــو مت صــ  فــي مجــاف محــدد مــع سياســ متوافقــاً ( فقــ  ( أو )صــوتاً تحريريــاً 

ةالسياســـة واإلقتصـــاد أو أخبـــار البرتوكـــوالت أو الريا ـــة الـــ... أو مراســـال شـــامال يالحـــب األحـــدا  و 
  }.يغطيها حيثما ت وا وأيا كانت سواء داخل أو خارج البلد

 

 مؤهالت المراسل التلفزيوني الناجح: -3
و المراســل التلفزيــوني بشــضل خــاص تات صــعوبة ومســسلية إا مهمــة المراســل الصــحفي بشــضل عــام 

إجتما ية و أخالقية كبرىؤ بحيج يتوجب على القنوات اإلعالمية التمعن و التروش فـي ت ليـ  أش فـرد 
من افراد فريب عملا اإلعالمي بالقيام بمهمة المراسـل الـذش سـوف يمثلهـا ويضـوا واجهتهـا بـين النـاس و 

 األ ير وعلى صفحات مطبوعاتها.  بين الدوف وعلى الشاشة وعبر
ـــة و يـــرى الباحـــج وباإلســـتناد  مالحظاتـــا الش صـــية اا يـــورد بعـــا أهـــم خبرتـــا و الـــى مصـــادر علمي

 يراد لا اا يضوا مراسال تلفزيونيا ناجحا. المسهالت الواجب توافرها لدى أش إعالمي
المجــاف للحصــوف ال أا يــدخل  محتــرفؤ كمراســلفــي مجــاف اإلعــالم أا يضــوا لديــا شــغم بالعمــل   -

 .و وسيلة لاشتهار أو كهواية  فحسبعلى لقمة ال يش 
أا يضوا صاحب مسهل علمي ومهني ومدّرب تدريبا جيدا على تقنيات التحرير و المقابلة و التعامل  -

 (64ص 2002ؤ القادرشؤ نهوند وسعاد). مع ال اميرا و الييوف و الحاالت الطارهة
ّية عند إعداد األس لة الجوهرية المهمـةؤ وبعـدها سـيضوا مـن السـهل اا يضوا تا بصير  و مالحظة قو  -

طرح المزيد من األس لة عن طريب الحوار وهو ما ُيمضّهنا في النهاية مـن الحصـوف علـى المعلومـات 
 .( 81-80ؤ ص1988ؤ طلعتؤ والقيام بتغطية دقيقة وشاملة )همام
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ــــد ــــع بســــرعة البديهيــــة و اا يضــــوا مســــتمعا جي ــــم مــــدركا للمعلومــــات و وعليــــا اا يتمت ا ومــــن  
التصريحات المتناقيـة ييحللهـا بسـرعة و يسـتنت  منهـا مـا يتيّسـر لـا مـن حقـاهب فينقلهـا بلغـة سلسـة 
وبســـيطة الـــى جمهـــوره مـــن دوا تـــدُخل مباشـــر منـــا فـــي تـــدطير وتحديـــد الفهـــم والموقـــم العـــام مـــن 

 .األحدا  و القيايا التي يغطيها
 .على األقل ا تاما الى جانب لغة عالمية حّية أخرى اا يضوا ملما بلغة األم المام -
وعلـى دسـاتير وقـوانين بلـده و البلـداا التـي ؤ اا يضوا مّطلعا على نواحي الحيا  العصرية بشـضل عـام -

ؤ يعمــل فيهــا ل ــي ال يقــع فــي المحيــورؤ وأا يضــوا علــى تواصــل داهــم مــع متغيــرات الحيــا  المدنيــة
 . اإلجتما يةؤ الثقاييةالسياسيةؤ اإلقتصادية و الميادين 

أا يضوا قادرا على مّد جسـور المـوّد  و إقامـة شـبضة عالقـات مبنّيـة علـى الثقـة بينـا و بـين قطاعـات  -
 .الثقايية ؤاألةاديمية و الزمالء اإلعالميين اآلخرينؤ واسعة من الشعب و الن ب السياسية

 متذمر أو مستسلم حين تواجها ابس  سريع التنقل صير مت اسل والؤ أا يضوا نشطاؤ متفاهالؤ صبورا -
ما يمّضنا من ؤ وأا يضوا مصّرا على الوصوف الى أقرب نقطة من مضاا و زماا الحد ؤ المعّوقات

 . رلية وسماد و وتحّسس تفاصيل ووقاهع األمور ش صيا و مباشر  ومن دوا وسطاء
الفرديـة واألمـال  الش صـيةؤ  أا يلتزم بدخالقيات مهنة الصحافة و إحترام ال صوصّيات و الحرّيـات -

 . وعدم البوح بدسماء و مواقع مصادره ااّل إتا سمم المصدر بذلو أو في حاف طالبت با المحاةم
ب إليا ف رّيا أو عاطميا أو و يميا  د طـرف آخـر قـد يضـوا علـى ينحاز أو يميل إلى طرف مقرّ  أالّ  -

 هو تفسـير سـمعا و يحّسـا ش صـيا و فمهمتـا كمراسـل هـو نقـل مـا يـراه و ي. حب أو حتى على باطـل
 . مواقم و أقواف وسلو  المتواجدين و المشاركين في صناعة الحد من خالف   اأو ربما تحليل

ـــاهب عـــن خلميـــة الحـــد  مـــن خـــالف البحـــج فـــي أ - ـــة مـــن المعلومـــات والو  ا يجمـــع أةبـــر كميـــة ممضن

 ال بــرش يعــد أســاس العمــل  فالبحــج واإلعــداد المســبب “ المضتبــات واألرشــي  وعلــى شــبضة اإلنترنــتؤ
 “ وت لفــة طبي يــة يجــب اا يــدفعها المراســل إتا أراد اا يضــوا كفــد وعلــى درجــة عاليــة مــن الحرييــة

 (70ص ؤ2005ؤ خالدؤ )مجد الدين
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 المشاكل والتحدّيات التي تواجه المراسلين:-4
وف صـ بة الـى إنجـاز مهامـا فـي  ـر  -ةبقّيـة اهـل الصـحافة و اإلعـالم-صالبـا مـا ييـطر المراسـل 

وتواجها مشاةل وتحدّيات وم اطر عديد  تشضل  غوطات تس ر سلبا في انتاجا اإلعالمي ؤ ورستثناهية
   ومن بين تلو المشاةل نورد أبرزها. بل وربما في حياتاؤ وفي صحتا الجسدية والنفسية

 

 المصاعب والمشاكل المهنية التقليدية ومن اكثرها تأثيرا:: أ
وسـلعتا سـريعة التلـم إا لـم ؤ العمل اإلعالمي مرتب  إرتباطا صميميا بالوقتإت اّا   عنصر الوقت-1

وهــذا يتطلـب مـن اإلعالمــي عمومـا و المراســل . تصـل إلـى المســتهلو ـ المتلقـي فــي الوقـت المناسـب
ُمســّل  عليــا ( Deadlineخصوصــا العمــل تحــت  ــغ  عامــل الوقــت و ســي  التوقيــت النهــاهي )

 .بشضل داهم
يجمعـا و  المساحة الزمنية الم صصة للبجؤ إت إّنا ال  ماا لنشـر وبـج كـل مـامحدودية و يب  -2

يحـرره المراســلؤ وبالتـالي فإنــا كثيــرا مـا يصــطدم بمواقـم وقــرارت بيروقراطيــة صيـر منصــفة بحقــا وال 
 و ال تر ي طموحاتا و صروره الصحفي. ترقى الى مستوى مجهوده وت با

وكــــذلو حــــاالت  لترّقــــب واإلنتظــــار و المتابعــــة المســــتمر ومــــن أبرزهــــا حــــاالت ا  اليــــغو  النفســــية -3
. اإلحبا  و الشو و اليدس و الشعور بالغبن والمنافسة الداهمة و صير العادلة و عدم ت ـافس الفـرص

 . فرادا و مجتمعة تيّر بالصحة النفسية والعصبية والجسدية للمراسلين وكل هذه اليغو 
 

 تحدّيات العصر ومن أبرزها:: ب

دّش الت نولــوجي و ســيطر  اإلعــالم المرهــي الفيــاهي و اإلعــالم األل ترونــي الجديــد و شــبضات التحــ -1
حيج السرعة و اآلنية و إجتياز المسـافات وت ّطـي الحـدود التقليديـة للـدوف ؤ التواصل عبر اإلنترنت

ـــــى حريـــــة تـــــداوف و تناقـــــل و  تبـــــادف المعلومـــــات و هـــــور مـــــا يســـــمى و المجتمعـــــاتؤ باإل ـــــافة ال
ـــ القانونيـــة و السياســـية و  حفي المـــواطن و صـــحافة المـــواطن(( مـــع تآةـــل امضانيـــات الرقابـــة))الصـب

الف رية و األخالقية سواء أةاا من قهبل الدوف الُمستقبهلة للبج المباشر و أمواج الشبضة العن بوتية أم 
 .من طرف األفراد والمجتمعات والمسسسات اإلعالمية
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إت اّا تاهقـة الجمهـور ؤ ّية في أتواق الجمهور و إحتياجاتـا و توقعاتـاالتغييرات الدراماتيضية و الجذر  -2
ي تلـم كلّيـًا عـن جمهـور مـا قبـل خمسـة عشـر عامـًا حـين لـم يضــن  -فـي إقلـيم كوردسـتاا-المعاصـر

األمـــر الـــذش ؤ كمـــا هـــو الحـــاف اليـــومؤ إســـتقباف البـــج الفيـــاهي و أســـت دام اإلنترنـــت متـــوفرا للجميـــع
مـي المعاصــر بشـضل عــامؤ بـذف المزيـد مــن الجهـد فــي تنميـة وتطــوير و يتطلـب مـن المراســل واإلعال

تحــديج مهاراتــا ورمضاناتــا المهنيــة بمــا يــتالءم و متطّلبــات العصــر و توّقعــات الجمهــور ورحتياجاتــا 
 .العصرّية

إت يتعــر  اصــحاب القلــم و المــايضروفوا وال ــاميرات فــي   تحــدّيات اإلرهــاب و العنــم و الحــروب -3

و خطـــم و تعـــذيب و  و فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـ  بال صـــوصؤ الـــى عملّيـــات تهديـــدالعـــالم كلـــا 
اصتيــــاف علــــى ايــــدش اطــــراف النزاعــــات المســــلحة و فــــي منــــاطب القتــــاف و مــــن قبــــل الجماعــــات و 

 التنظيمات اإلرهابية و العصابات الحامية لمصالم تجار الم درات وأصحاب الماف و النفوت. 
( بعنـــــواا )مـــــاتوا وقتلـــــوا أ نـــــاء الواجـــــبؤ دراســـــة حالـــــة .Sussman.L.A) وبحســـــب دراســـــة أجراهـــــا

 58فــإا مهنــة المراســل تمثــل أخطــر خــامس مهنــة مــن بــين ( 1989و  1982لصــحفيي العــالم مــابين 
مهنة تم تصنيفها بناء على درجة المشـّقة ومـاينت  عنهـا مـن  ـغو  العمـل باإل ـافة الـى إرتفـاد نسـبة 

 .(Sussman.L.A., 1991,P 195). الويّيات بسبب المهنة
 
 

 المراسل كقائم باإلتصال اإلعالمي في ضوء نظريات التأثير اإلعالمية:: ثانياا 
 :باإلتصال مفهوم القائم

تتفــاوت المفــاهيم التــي و ــعتها المــدارس اإلعالميــة للقــاهم باإلتصــافؤ فقــد اتجهــت بعــا الدراســات  
يشـمل مـن لـديهم القـدر  علـى التـد ير   ف بدناإلى تعريفا من منظور القدر  على التد ير في المتلقيؤ فُعرّه 

بشــضل أو بــآخر فــي األف ــار واآلراء. فــي حــين إّتجهــت دراســات أخــرى إلــى تعريفــا مــن منظــور دوره فــي 
الشـ   الـذش يتـولى إدار  العمليـة اإلتصـالية وتسـّييرهاؤ وعلـى  ـوء مـا   عملّية اإلتصافؤ فعرفتـا بدنـا

داء يتحــــــــــــــدد مصــــــــــــــير العمليــــــــــــــة اإلتصــــــــــــــالية يتمتــــــــــــــع بــــــــــــــا مــــــــــــــن قــــــــــــــدرات و كفــــــــــــــاءات فــــــــــــــي األ
  ( 5ؤص1992)فوافؤنجوىؤ.برمتها
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أو أا القاهم باإلتصاف هو  أش فرد أو فريب منظم يرتب  مباشر  بنقل المعلومات من فرد آلخر عبر 
ـــــر الوســـــاهل  ـــــى الجمهـــــور عب ـــــة نشـــــر الرســـــاهل إل ـــــا عالقـــــة بتســـــيير أو مراقب ـــــةؤ أو ل الوســـــيلة اإلعالمي

ــــة ــــا .اإلعالمي ــــدنهمةما حددت ــــاال ومباشــــرا فــــي إنتــــاج الرســــاهل   دراســــات أخــــرى ب ــــذين يــــسدوا دورا فّع ال
 .اإلعالمية

وتطرح المدرسة الفرنسية في اإلعالم مفهوما آخرا للقاهم باإلتصاف إت تطلب عليـا لقـب الوسـي  علـى 
أسـاس أا الصـحفي يقـوم بـددوار متعــدد ؤ فهـو يبحـج عـن المعلومـة وي تــار ميـموا الرسـالة  ـم يتوجــا 

 .()المصدر( و الجمهور )المتلقي ها إلى الجمهورؤ وهو بذلو يلعب دورا تفاو يا بين صانع المعلومةب
 (communication.akbarmontada.coؤ 2010)

وممــــا ســــبب يمضــــن تعريــــ  القــــاهم باإلتصــــاف بدنــــا أش شــــ   داخــــل فريــــب عمــــل ينتمــــي إلحــــدى  
بـــدءا مـــن و ـــع الف ـــر  أو  اإلعالميـــةالمسسســـاتؤ وييـــطلع بمســـسولية مـــاؤ فـــي صـــنع ورنتـــاج الرســـالة 

السياســة العامـــة ومراحـــل الصـــياصة الم تلفـــة لهـــاؤ ورنتهـــاء بإخراجهـــا وتقـــديمها للجمهـــور المتلقـــي بهـــدف 
 التد ير.

المراســل التلفزيـــوني كونـــا قـــاهم أســـاس باإلتصـــاف اإلعالمــيؤ يعـــّد واحـــدا مـــن أهـــم العناصـــر المضّونـــة 
يفّسر سر كونا من أبرز مو ـوعات الدراسـة والتحليـل العلميـين  لعملية اإلتصاف اإلعالمي الفّعافؤ مما

 . بصور  مباشر  أو صير مباشر ؤ في إطار معظم نظريات التد ير اإلعالمية
فمــن بــين أبــرز وأهــم تلــو النظريــات ركــزت نظريتــاا أساســيتاا علــى تنــاوف مو ــود القــاهم باإلتصــاف 

   وهماؤ بتعمب و أهتمام خاص جدا
 

 Gate Keeper Theory: البوابة نظرية حارس -1 
نسب الفيل في تطوير هذه النظرية المستند  الى دراسات سابقة لباحثين آخـرينؤ الـى عـالم الـنفس يُ 

على طـوف الرحلـة  “الذش يقوف إنا   (Kurt Lewinةورت ليوا ) النمساوش األصلؤ األميركي الجنسية
هنـا  نقـا  أو بوابـات يـتم فيهـا إت ـات قــرارات التـي تقطعهـا المـاد  اإلعالميـة حتـى تصـل الـى الجمهـورؤ 

ورّنـا كّلمـا طالـت المراحـل التـي تقطعهـا األخبـار حتـى تظهـر فـي وسـيلة اإلعـالمؤ ؤ بما يـدخل ومـا ي ـرج
إزدادت المواقــع التــي يصــبم فيهــا ُمتاحــًا لهســلطة فــرد أو عــد  أفــرادؤ تقريــر مــا إتا كانــت الرســالة ســتنتقل 
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ا التغيرات عليهاؤ لهـذا يصـبم نفـوت مـن يـديروا هـذه البّوابـات والقواعـد بالشضل نفسا أو بعد إدخاف بع
التي تطّبب عليهاؤ والش صّيات التي تمتلو بحضم عملها سلطة التقريرؤ يصبم نفـوتهم كبيـرا فـي إنتقـاف 

 (.294ؤ ص1978)رشتيؤ جيهاا ؤ. المعلومات
القـوى ال امنـة خلـم  ”لا بعنواا عددا من مراحل عملية حراسة البوابات في مقالة(ةورت ليوين) حدد

 ,1943) . فـــــذكر المراحـــــل علـــــى النحـــــو اآلتـــــي1943عـــــام  ”عـــــادات التغذيـــــة ومنـــــاه  تغييرهـــــا

PP.35سBulletin of the National Research Council  )  تتحــر  المعلومــات خطــو
المعلومـات مـن  م يجـب أا تمـر  ب طو  عبر القنوات. ويتباين عدد القنوات ومقدار الوقت في كل قنا .

 . لتنتقل من قنا  للتالية وهضذاؤ بوابة
وداهما تصطدم الرسالة أو المعلومة بقوى تتحضم فـي القنـوات. فقـد ت ـوا هنـا  قـوى و عوامـل نفسـية 

وقد يضوا هنا  العديد من القنوات التـي . معار ة تسّبب الصراد الذش ي لب مقاومة للحركة عبر القنا 
ة نفسها. وقد تتحضم عوامل م تلفة في القنوات وت وا بمثابة حراس في أوقـات تسدش إلى النتيجة النهاهي

 م تلفة.
 

 إتا تستند نظرية حارس البوابة الى مجموعة من اإلفترا ات 
إا حركة تدفب المعلومات واألخبار تمر فـي سلسـلة متصـلة مـن الحلقـاتؤ التـي يقـم فـي كـل منهـا  -1

 سماح لها أو حجبها أو تعديلها زياد  أو نقصا.أش اص يتمتعوا بالقدر  والسلطة على ال
إا هــسالء األشــ اص هــم حــراس لــنظم سياســية و إجتما يــةؤ  قاييــةؤ إقتصــاديةؤ وهــم جــزء مــن تلــو -2

المنظومات بحضم إنتمـاههم اليهـا آيـدولوجيا أو بناهيـا أو بحضـم اليـغو  التـي تمـارس علـيهم مـن قبـل 
ة التـي يعملـوا فيهـاؤ وأحيانـا بسـبب العوامـل الت نولوجيـة أترد السلطة الساهد  أو المسسسـة اإلعالميـ

 التي ال يمضن لها أا تظهر جوانب الظاهر  كافة في كل األحواف.
يسيطروا على خطو  تدفب المعلومات المتاحة لهـمؤ وبالتـالي ؤ إا حراس البوابات بحضم مناصبهم -3

ت و أخبــار وآراءؤ ممــا ســيضوا لــا يتحضمــوا بمــا ُتتــاح لنــا قراءتــا و ســماعا و مشــاهدتا مــن معلومــا
تـد ير فـي درجــة فهمنـا و إطالعنـا علــى مـا يجـرش حولنــاؤ ومـن  ـم ســيضوا لـا تـد ير قــوش فـي ت ــوين 

 .(63ص  2003ؤ شاهينازؤ )طلعت اإلتجاهات و ووجهة نظرنا عن هذا العالم.
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أحـد اهـم العناصـر عد المراسل من أهم القاهمين باإلتصاف داخل المسسسة اإلعالمية واإلتصالية و ويُ 
ـــة أو  ـــدين أوال الـــى مجموعـــة السياســـات التـــي يرســـمها أصـــحاب المل ي ـــة فـــي نظـــام العملؤالـــذش ي الفاعل

 .القاهموا عليهاؤ وتتفب مع أهدافهم من إنشاء هذه المسسسات
ويعـــد إلتـــزام القـــاهم باإلتصـــاف بتوجهـــات وسياســـات المسسســـة التـــي يعمـــل فيهـــا  ـــرورية إلســـتمرار  ”

يضتســـبها القـــاهم ؤ رارها فـــي عالقاتهـــا بـــالمجتمع و قـــد ت ـــوا السياســـات معلنـــة أو مســـتتر المسسســـة ورســـتق
 . (155ص ؤ 2010ؤ ميؤ العبدهللا) ” .باإلتصاف من خالف عالقات الزمالة واإلنتماء

المراســل كونــا قــاهم باإلتصــاف ُيعــّد واحــدَا مــن أهــم الحلقــات فــي سلســلة عمليــة اإلتصــاف التــي تبــدأ بــا 
هــي بــا كمســتقبل. إتا فهــو مــس ر و متــد ر فــي الوقــت نفســاؤ مــس ر فــي محتــوى و شــضل ةمرســل و تنت

الرسالة والمعلومة و في مستقبلي رساهلا عن طريب تحضما بنو ية و شضل وميموا وتوقيت سرياا و 
ــا ومتــد را فــي ؤ تــدفب الرســالة اإلعالميــة ييغّيــر جــزًء أو أجــزاًء منهــا زيــاد  أو نقصــاؤ أو ربمــا حجبهــا كلّي

 لوقت نفسا بما يحي  با من عوامل تاتية و مو و ية متعدد  و متشابضة. ا
ـــة العـــالم ال نـــدش )جـــوا كلوتيـــا( إّا عنصـــر )القـــاهم  أش( Whoمـــن ) وفـــي هـــذا الصـــدد تـــرى نظري

الذش هو فـي الوقـت تاتـا مرسـل و  لانساا العصرش() باإلتصاف( في أية عملية إتصافؤ هو تش ي 
 المرســــل و (Emetteur( فــــدم  التســــميتين بالفرنســــية )48ب.تؤ ص )عبدالحميــــدؤ محمــــدؤ  مســــتقبل

(Recepteur( المســتقبلؤ فدصــبحت )EMERECأش ) ()المرســقبل إتا جــاز التعبيــر. وتعّبــر نظريــة 
الفاعـــــل ؤ اإلجتمـــــاعي العصـــــرشؤ النشـــــ  و ال امـــــل-ال ـــــاهن ؤ المرســـــقبل( هـــــذهؤ عـــــن حالـــــة اإلنســـــاا)

إنسـاا ي ـيش فـي تواصـل . بفـتم الجـيم() و الموّجـا( بضسـر الجـيم) والمفعوفؤ المس ر و المتـد رؤ الموّجـا
داهم متشابو مع امثالا داخل المجتمع و مع الت نولوجيا التي صنعها و يصنعها اإلنساا. إنساا ي يش 
في صراد و توافب متعاقبين داهميين مع من وما حولا من بشر و أف ار و وقـيم و آالتؤ مـس ر فيهـا و 

حـاماًل لتلـو الثناهيـة المعروفـة ( CLOUTIER -ةلوتييـا ) يضـوا القـاهم باإلتصـاف عنـد متد را بها. هضذا
 (. دكتور جيضل و مستر هايد -)اإليجاب والسلب أش  ناهية لدى علماء النفس 

                                                           
  المرسل و المستقبل( لغر  تجسيد مفهوم المستقبل الذش هو مرسل و المرسل )المرسقبل  هي مزج ما بين كلمتي

 .الباحثت تاتا. الذش هو مستقبل في الوق
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الــــذين ؤ عـــد نظريـــة حـــارس البوابـــة نظريـــة لدراســـة القـــاهمين و المســـسولين علـــى الوســـيلة اإلعالميـــةتُ 
ّد  و هي تنتقل من المصدر إلى المتلقي ؤ ةيتحّضموا بميموا الرسال فتُمّر الرسالة اإلعالمية بمراحل عه

ليـــتم التقريـــر مـــا إتا كانـــت الرســـالة التـــي تلقوهـــا ســـوف ينقلوهـــا أو لـــن ينقلوهـــا أو ســـتطرأ عليهـــا بعـــا 
  .ويمنعوا ما ال يريدوا نشرهؤ فينشروا ما يريدوا ؤ التغييرات و التعديالت

بحيــج يصـــبم ؤ نــي الســـيطر  علــى مضـــاا إســتراتيجي فـــي سلســلة اإلتصـــافونظريــة حــارس البوابـــة تع
 سلطة إت ات القرار ييما سيُمّر من خالف بّوابتا. ؤ أش القاهم على الوسيلة اإلعالميةؤ لحارس البّوابة

   فهذه النظرية تسّ ر من ناحيتين
   ومن ناحية الماد  التي يتم منعهاؤ من ناحية الماد  التي يتم نشرها

فاعلة جًداؤ ومس ر  جًداؤ إتا كاا حارس البوابة على قـدر مـن المسـسولية اإلجتما يـة  نظرية كهذهإا 
لتتوافــب مــع أخالقيــات مهنــة اإلعــالم و مصــالم ؤ ويــدر  أهميــة فلتــر  الميــموا اإلعالمــيؤ واألخالقيــة

يش السـلمي وحقـوق وتنسجم مع القيم اإلنسانية العليـا و قافـة التعـاؤ عامة الناس وأمن الوطن و المواطن
 اإلنساا وقبوف اآلخر. 

لغـر  تمريـر أهـواء  وخطير  جًداؤ إتا ما تم اسـتغالف هـذا الموقـع مير  -ومن منظور آخر –وهي 
أو إتا تم تطويع البوابـة ل دمـة توش النفـوت ؤ أو تحقيب مصالحا الذاتية و الف وية اليّيقةؤ حارس البوابة

 ألف ار متطرفة أو عبثية تشالمية و فو وية. السياسي واإلقتصادش أو ألجل التروي  
بدراسة القـوى فـي حراسـة ؤ ؤ قام كل من )شوميضر وريضولز وكيم و ورجلي( مجتمعين2001في عام 

 Journalism & Mass (Communication) بوابات األخبار ييما يتعلب بتغطية قوانين ال ونجرس.
Quarterly, 2001.Vol.78 P.233 ًاؤ كانوا مهتمين بفر يتين . وبشضل أةثر تحديد  

فــي تقيــيم مــدى إســتحقاق  إرتبــا  العوامــل وال صــاه  الفرديــة لحــراس البوابــات اإلعالميــة المعتــاد  -1
 أخبار القوانين للنشر بال يمية التي تتم تغطية تلو األخبار بها.

ل بــر  فــي العمــل واأليديولوجيــة السياســية وا إرتبــا  العوامــل وال صــاه  الفرديــة للصــحفي )التعلــيم -2
والعرق والجنس والسلو  اإلنت ابي( بضيمية تناوف مشرود قـانوا. كمـا أنهـم تنّبـسا بـدا أحقيـة مشـرود 
قــانوا بنشــر أخبــاره ســوف ت ــوا أةثــر أهميــة مــن خصــاه  الصــحفيين الش صــية. يبالبحــج حــوف 
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حب النشــر(ؤ الصــحفيين )ييمــا يتعلــب ب صاهصــهم الش صــية( والمحــررين )لتقيــيم األخبــار التــي تســت
وجد )شوميضر وزمالله( أا أحقية األخبار في النشر وحدها لها تد ير بارز في مقدار التغطيـة التـي 
تعطــى للقــانواؤ وهضــذا تــم دعــم أولــى فر ــياتهم وكــذلو ف ــر  أا أحقيــة األخبــار للنشــر ت ــوا أةثــر 

 أهمية من ال صاه  الفردية.
 ( علــــى صــــرف األخبــــار التقليديــــةؤ اهتمــــتوفــــي الوقــــت الــــذش ركــــزت ييــــا دراســــة )شــــوميضر وآخــــرين

ســـينجر( فـــي دراســـتين منفصـــلتينؤ بال يميـــة التـــي مـــن خاللهـــا تـــتم ترجمـــة حراســـة البوابـــات اإلعالميـــة )
 Journalism. )2000إلسـت دام الصـحم التقليديــة ألدوات اإلنترنـت فـي االنت ابــات الرهاسـية لعــام 

and Mass Communication Quarterly (2000 V. 80.PP 56–39.  واإلنت ابات الرهاسـية
  .نترنت تغيير عملية معالجة الصحمدرست كي  يمضن لا 2004لعام 

حراس البوابات اإلعالمية تبـدو وكدنهـا تقـل فـي مجتمـع المعلومـات قدر  وأ هرت نتاه  الدراستين إا 
و أش شـ   آخـر بدةملها ويتحدى ف ر  أا يتمضن الصـحفيوا أ البوابة الحديج. ويتحدى اإلنترنت ف ر 

 أا يحددوا ما يمر خاللها.
)سينجر( أا المحتوى الذش يبدو على إصدارات اإلنترنت ال اصة بالصـحم يـدتي فـي أصلبـا ت وجدَ 

 Journalism and Mass Communicationمـن المحتـوى الـذش يظهـر فـي اإلصـدار المطبـود. )
Quarterly2004.V.83.P. 265 ين جًدا بـاألدوات التفاعليـة ( ومع تلوؤ كاا المحرروا أييا ف ور

على مواقعهم على شبضة اإلنترنت التـي ال يمضـن أا ت ـوا فـي الصـحيفة. وهـدف المحـررين فـي النهايـة 
هو إعالم الجمهور. وعالو  على تلوؤ بدأ الصحفيوا في العـود  خطـو  إلـى الـوراء والت لـي عـن دورهـم 

ن المواقــــع اإلل ترونيــــة بهــــا أقســــام يقــــدم فيهــــا التقليــــدش فــــي حراســــة البوابــــة اإلعالميــــةؤ إت إا العديــــد مــــ
حتياجـاتهم و إهتمامـاتهمؤ مثـل إلالصحفيوا معلومات أساسيةؤ ويستطيع المست دموا الـتحضم فيهـا وفًقـا 

ال راه  التفاعلية وسيناريوهات الهي ة اإلنت ابية وأدوات بناء اإلقتراد اإلنت ابي الذش يعتمد على الرموز 
 البريدية. 



89 

 

كاا المحرروا يتفاخروا بمدى السرعة التي ينشروا بها النتاه  ليلـة اإلنت ابـات.  2000وفي عام 
لــم تُعــد هــذه هــي القيــيةؤ فقــد أصــبحت ممارســة عاديــة فــي تلــو الوقــت. بــل كــاا  2004وبحلــوف عــام 

 هو السماح للجمهور بتوجيا التغطية. 2008هدفهم المعلن لدور  إنت ابات عام 
( أصبم لمست دمي اإلنترنت دور أةبر في إنتـاج ورعـاد  2شبضة )الأش ( Web2)  هور وشيودمع 

مثـل  -على شبضة اإلنترنت من خالف ما يسمى بشبضات )التواصل اإلجتماعي  ال بريةتوزيع القص  
لبوابـــــات ل الجمهـــــور"حراســــة  الســـــلو  شــــوميضر وفـــــوس( علـــــى مثــــل هـــــذا ) وأطلـــــب. تــــويتر وييســـــبو (

فإا حراسة الجمهور للبوابات اإلعالمية هي عملية يقوم من خاللها ؤ وهاإلعالمية......". ووفقا لما تكر 
"....... بنشــر األخبــار الموجــود  بالفعــل والتعليــب عليهــا وفقــا لمعــايير المســت دم ال اصــة  المســت دموا 

 (Shoemaker and T. Vos, 2009 P.113حوف أهمية ال بر وأحقيتا في النشر" )
 ,Kwon and others)نظريـة حراسـة الجمهـور للبوابـات اإلعالميـة. وآخـروا ( kwon) ييمـا هيـد

2012, pp. 212-229 إلست شـاف القنــوات التـي يسـت دمها جمهـور تــويتر بشـضل رهـيس لتصــمية )
 محتوى األخبار ومشاركتا. 

 ,Goode, Luke) (Goodeوينســجم مفهــوم حراســة الجمهــور للبوابــات اإلعالميــة مــع مناقشــة )
2009, pp. 1287-1305مسـت دمين بمقتيـاها فـي ( حـوف صـحافة المـواطنؤ والتـي يضـوا دور ال

إعـــاد  معالجـــة ونشـــر المحتـــوى الموجـــود علـــى اإلنترنـــتؤ قـــد تـــم التدةيـــد عليـــا بوصـــفا العمـــل األصـــلي 
 للمست دم في إطار تغذية صحافة المواطنؤ بحيج تعيد تشضيل نظام الصحافة الهرمي القاهم. 

أا األخبـــار المعـــاد معالجتهـــا بـــالمواقع تات المحتـــوى الـــذش يصـــنعا  وآخـــروا ( kwon) ةمـــا وجـــد
التواصــل اإلجتما يــةؤ مــن أةثــر األدوات التــي يعتمــدها مســت دمو تــويتر مقارنــة المســت دمؤ أو وســاهل 

باألخبار المباشر  التي يتم الحصوف عليها من المسسسات اإلعالمية التقليديةؤ مسكًدا علـى الـدور القـوش 
 ةفي إعاد  نشـر وتوزيـع األخبـار للعامـة علـى شـبضات التواصـل اإلل ترونيـ لمست دمي اإلنترنت العاديين

(Kwon, and others, 2012 pp. 212-229) 
 
 

mhtml:file://C:/Users/Bahat/Desktop/متعلقات%20البحث/مصادر%20مهمة/مصادر/حراسة%20البوابات%20الإعلامية%20(اتصال)%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!x-usc:http://aisel.aisnet.org/thci/vol4/iss4/1/
mhtml:file://C:/Users/Bahat/Desktop/متعلقات%20البحث/مصادر%20مهمة/مصادر/حراسة%20البوابات%20الإعلامية%20(اتصال)%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!x-usc:http://aisel.aisnet.org/thci/vol4/iss4/1/
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 ( وض  األجندات): نظرية ترتيب األولويات -2
علـى أنهـا مـن نظريـات ( - Agenda Settingو ـع األجنـدات ) :تصنجم نظرية ترتيب األولويات

تلـو إلفتـرا  النظريـة إا وسـاهل اإلعـالم هـي مـن تقـوم بترتيـب إهتمامـات الجمهـور و القـاهم باإلتصـافؤ 
ورهمــاف قيــايا أخــرى. فُيبــدش الجمهــور إهتمامــا ؤ خــالف إبــراز القيــايا المســتحقة مــن وجهــة نظرهــا مــن

مـن دوا أا ت ـوا لـا أّيـة  ( 2010.) المستارش ؤ محمـدؤ بهذه القيايا على حساب صيرها من القيايا
أحيانا برام   و تلو من خالف وساهل اإلعالم التي تبجؤ ولهذه النظرية تد ير قوش جدا. إراد  أو إختيار

و موا يع تعطيها حيزا كبيرا من الوقت وترّكز عليها حتى تبدو للمشاهد على إّنها أهـم مـن صيرهـاؤ بـل 
 . تجعلا يهمل موا يع أةثر منها أهمية وقيمة وربما

 Walter ولتـر ليبمـاا)  هرت علـى يـد( ترتيب األولويات) إا أوف إشار  مباشر  إلى و ع األجند 
Lippmann-أا وســاهل اإلعــالم  “ رأى حــين 1922ســنة ( أســس لهــا فــي كتابــا )الــرأش العــام ( الــذش

بي ـات زاهفـة  تساعد في بناء الصور الذهنية لدى الجماهيرؤ وفي ال ثير مـن األحيـاا ُتقـّدم هـذه الوسـاهل
لعقــوف الجمــاهير وتعمــل وســاهل اإلعــالم علــى ت ــوين الــرأش العــام مــن خــالف تقــديم القيــايا التــي تُهــم 

 . ”تمعالمج
ــة للسياســات أشــار إلــى أا السياســات  بــار  عــن سلســة مــن “ وعنــد حديثــا عــن اإلســت دامات الرمزّي

بانورامـا متحركـة  الصور الذهنية التي يـتم نقلهـا مـن خـالف وسـاهل اإلعـالمؤ وت ـّوا هـذه الصـور الذهنيـة
  .(288ؤ ص 1998ؤ حسنؤ )مضاوش  .”تقع أحدا ها في عالم ال يدرُكا ُمعظم الجمهور العام

مــن جامعــة ( بينمــا يــرى آخــروا إا رّواد هــذه النظريــة هــم )ماةســويل و مــا  كــومبس و دونالــد شــو
قاهمـة القيـايا و األحـدا    ةارولينا الشمالية في الواليات المتحد  األمريضيـةؤ وعرفـوا هـذه النظريـة بدنهـا

ا وهـي ليسـت ااّل أجنـد  وسـاهل التي يتم النظر اليها في وقت من األوقات على إنها مرّتبة طبقا ألهميته
 ؤدرويـــــش) والجماعـــــات السياســـــية اإلتصـــــاف الجماهيريـــــة التـــــي ســـــتس ر فـــــي أجنـــــد  كـــــل  مـــــن الجمهـــــور

 . (167ص  2005ؤ عبدالرحيم
الصـــحافة والسياســـة ) ليسكـــد فـــي كتابـــا 1963عـــام ( Bernard Cohen برنـــارد كـــوهن)  ـــم جـــاء
اإلعــالم ال تــنجم داهمــا فــي إبــالب الجمــاهير كيــ  إّا وســاهل  “ وجهــة نظــر ليبمــاا بقولــا ( ال ارجيــة



91 

 

ؤ ص 1998ؤ )مضاوش حسن و ليلى “يف روا ول نها تنجم داهما في إبالصهم عما يجب أا يف روا ييا 
 .( أش أنها تعّلم جمهورها وُترشده إلى ما يجب أا ُيفّ ر و يتحّد  ييا290

هـــا تنبـــع مـــن اإلعتقـــاد الراســـ. بـــدور إا النقطـــة األةثـــر أهميـــة فـــي هـــذه النظريـــة و فر ـــّياتها هـــي إن
الوا ـــم فـــي المســاعد  علـــى تشـــضيل الــرأش العـــام و الميـــل العــام و إتجاهـــات التف يـــر والســـلو   اإلعــالم

 السياسي والسّيما اإلنت ابي لدى الجمهور.
ــزت فــي الواليــات المتحــد  عــام  ( دانيــاف كورنــو Daniel Cornuمــن قبــل ) 1988هنــا  دراســة ُانجه

ي مـن صـنع يجة مفادها أا ُمعظم القيايا المتداولة في أوسا  الرأش العـام األمريضـيؤ هـخُلصت الى نت
  (.100ص ؤ 2004ؤ يوسم ؤالصحافة المضتوبة )تمار

فـي العقـد  ف يـ  هـو الحـاف إتاؤ فاتا كاا الو ع هضـذا قبـل أةثـر مـن رُبـع قـرا  مـع اإلعـالم المقـرل
وسـحر  لمرهي الفيـاهي واألل ترونـي الجديـد بضـل تطـورهالثاني من القرا الحادش والعشرين مع اإلعالم ا

   تقنياتا وسرعة وصولا ورختراقا ل ل الحدود الجغرايية و الثقايية التقليدية
إّا وســاهل اإلعــالم ال تســتطيع أا تغّطــي كــل القيــايا و األحــدا  التــي تجــرش داخــل المجتمــعؤ بــل 

اهديـة و  ـروف تنشـ تهم اإلجتما يـة والدراسـية و في  وء خلمياتهم الف ريـة والعقؤ ينتقي حراس بواباتها
ينتقـوا بعـا المو ـوعات ويـتم التركيـز ؤ سياسات القنا  التي يعملوا لصالحها و عوامل أخـرى عديـد 
الى أا تتحوف مو وعات هذه التغطيات ؤ عليها عبر تناولها بطرق و أساليب برامجية م تلفة ومت رر 

وبالتــالي ســتحرز ؤ ا وتجعلهــم يف ـروا فيهــا ســواء رصبــوا فيهــا أم الالـى قيــايا تثيــر اهتمــام النــاس تــدريجي
هـذه المو ـوعات عنـد الجمـاهير أهميـة أةبـر نسـبيا مـن المو ـوعات التـي ال تطرحهـا وسـاهل اإلعـالم. 
وال تقتصر آ ار هذه العملية على الجمهور العـام و الحشـودؤ إنمـا تتعـداه الـى ميـادين العمـل السياسـي و 

ـلم اإلجتمـاعي ؤ ش الحزبي و اإلدار  فدحيانا تس ر بشضل إيجابي و ومثمر وأخرى تس ر تـد يرا سـلبيا فـي السه
 . و التوافقات السياسية داخل دوف ُبلداا عالمنا الثالج

قاهمـة أولويـات وسـاهل اإلعـالم وأسـاليب إبـراز أو طمـس تلـو  “ إتا فعمليـة اإلنتقـاء اليـومي لمفـردات
ا ال تستهدف إ ار  إهتمام الجمهور العام فق ؤ إنما هي عمليـة المو وعاتؤ وتحريضها صعودا أو هبوط

 (10ؤ ص 1993ؤ هبةؤ الدين جماف) .صانعي القرار السياسي –أييا  –تستهدف 



92 

 

ومــنهم المراســـلوا بوصــفهم القـــاهموا باإلتصــاف فـــي الصـــفوف ؤ ا وســاهل اإلعـــالم والقــاهمين عليهـــاإ
ى عمليــة تــدفب المعلومــات عبــر قنواتهــاؤهم مــن بــين األماميــة و حــراس البّوابــات الرهيســة ويســيطروا علــ

الــذين يحــددوا األولويـــات التــي تتناولهـــا األخبــار وهـــم الــذين يعطـــوا أهميــة خاصـــة لهــذه المو ـــوعات 
لتصبم من األولويات المهّمة في أجند  الجمهـورؤ فالمو ـوعات التـي يراهـا المراسـلوا  ـم المحـرروا و 

تات أهميــةؤ هــي التــي يــتم بثهــا حتــى لــو كانــت ؤ ســيب البــرام أخيــرا رلســالهم فــي صــرف األخبــار و تن
يعطــي أهميــة ميــاعفة لتلــو  “ عضــس تلــو فــي الواقــعؤ مــدركين إا مجــرد بثهــا و عر ــها فــي حــد تاتــا

ؤ 2009ؤ )زكريـاءؤ أحمـد .”المو وعات بحيج يراها الجمهور تات أهمية تفوق صيرها من المو وعات
 (6ص 

كثيــراؤ فــي تشــضيل  ا التغطيــات ال بريــة والبرامجيــة للتليفزيــوا تســهموبنــاءا علــى تلــو يمضننــا القــوف إ
فمن خالف التركيز على قيية معينة وتجاهل أخرى تحـدد وسـاهل اإلعـالم أولويـات أفـراد  “ؤ الرأش العام

ؤ 2003ؤ سعود البشيرؤ محمد) المجتمع في اإلهتمام بالقيايا المتعلقة بقطاعات متنوعة في المجتمع.
   .(45ص 

التـي تصـبم بـدورها عـامال  ال بريـةمعرفة كي  و بماتا يتد ر القاهم باإلتصـاف عنـد ترتيبـا لألجنـد  ول
 صـــاحب ف ـــر  بيـــار بورديـــو الفرنســـي() نشـــير الـــى دراســـاتؤ مهمـــا فـــي تشـــضيل الـــرأش العـــام الجمـــاهيرش 

متياربؤ إا فياء الصحفيّين فياء جد متنافس بل و  " يرى هذا الباحج .التدفب المغلب للمعلومات()
مّما يجعل اإلنتاج اإلعالمي يتجا الى التما لؤ وعن طريب المراقبة التـي تجـرش بـين هـسالء الصـحفيينؤ 
والنقـــل المتبـــادف للمعلومـــات ييمـــا بيـــنهمؤ فـــانهم صالبـــا مـــا ينتهـــوا الـــى الحـــديج عـــن األشـــياء و القيـــايا 

ؤ ص 2004ؤ ارؤ يوســـمتمـــ) "نفســـهاؤ وهـــو مـــا ســـينت  عنـــا نوعـــا مـــن الحصـــار أو اإلنســـداد الف ـــرش.
111 .) 

ومـــن هـــذا المنطلـــب يتبـــين لنـــا إا ال يـــارات فـــي إنتـــاج المـــواد اإلعالميـــة ليســـت كلهـــا فـــي يـــد القـــاهم 
بــل هــو داخــل ال محــاف فــي ل بــة جما يــة يشــار  فيهــا آخــروا مــن نفــس مهنتــا يــس ر ؤ باإلتصــاف وحــده

 لب للمعلومات. فيهم و يتد ر بهم من خالف ما أسماه )بيار بورديو( بالتدفب المغ
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ول ــن مــن جهــة أخــرى علينــا اإلنتبــاه الــى أا هــذه الل بــة الجما يــة داخــل مجموعــات الصــحفيّين و 
المراســلينؤ والقــاهمين باإلتصــاف عمومــاؤ ت ــوا خا ــعة الــى حــد بعيــد لقــوانين و أســس هــي مــن نتــاج 

للمراســـل و  مـــن بينهـــا ال صـــاه  الفرديـــة و الش صـــيةؤ عوامـــل متشـــابضة عديـــد  ؤتاتيـــة و مو ـــو ية
وبي ة العمل اإلدارية وشـرو  العمـل المهنيـة و العوامـل اإلجتما يـة بقيمهـا و  العوامل السياسية والف رية

وهــو مــا ســيحاوف . و مزاجــا العــام معاييرهــا و عامــل الجمهــور و توقعاتــا و طموحاتــا و عقليتــا الســاهد 
 . الباحج التعُمب ييا في الصفحات التالية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 

 الفصل السادس
  

 العوامل المؤثرة في عمل المراسلين

 
 وء كّل الُمعطيات النظرّية التي أوردناها في الفصوف السابقة من هذه الدراسةؤ توّصل الباحج  في

ؤ البـّد لهـا ال بريةالى قناعة تاّمة من إّا أية محاولة علمّية جاّد  لتش ي  العوامل المس ر  في التغطّية 
أش المراســل -الف دراســة و تشـ ي  العوامـل المـس ر  فــي شـ   القـاهم باإلتصـاف مـن أا ت ـوا مـن خـ

والعنصـر الحقيقــي المتواجـد فــي  ال بريـةل ونـا هــو العامـل األوف والحاسـم فــي عمليـة التغطيــة  -ال بـرش 
فهــو الشــ   األقــرب زمانّيــًا ومضانّيــًا و وجــدانّيًا مــن ؤ موقــع الحــد  وقــت حدو ــا أو بعــد حدو ــا مباشــر 

ف ـّل مـا لـا تـد ير فـي ش صـّية  -أبطـااًل كـانوا أم  ـحايا أو شـهود  يـاا -يات الحـد  وش وصـا مجر 
زانـًا أو وكل ما لا تد ير في سـلوكا إتّ ؤ بها علمًا باألمور أو جهالً ؤ ُخلقًا و مهار ً ؤ المراسل ف رًا و وجداناً 

ًاؤ وكــل مــا لــا تــد ير فــي م يشــتاؤ كفافــًا أو ظــًا أو إنــدفاعتحفّ ؤ حيــادًا أو إنحيــازاً ؤ راً إعتــدااًل أو تــوتّ ؤ تهــّورا
يحــُد  وفــي إســلوب  إحتياجًاؤالبــد وأا يضــوا لــا تــد ير مباشــر أو صيــر مباشــر فــي كيمّيــة تعاُملــاه مــع مــا

بحثــاه عــن المعلومــات والبيانــات ودوافعــا خــالف إنتقاهــا للقــيم ال برّيــة الُمتعلهقــة بالحــد  وبالتــالي ســيضوا 
 في صياصة قصتاه ال برّية و طريقة عر ها وتقديمها.  ل ّل هذا وتا  تد ير مسّكد

إتا فـــإا أّيـــة تغطّيـــة لألخبـــار ســـتتد ر بعوامـــل عديـــد  أ ّـــرت قبـــل تلـــو وتـــس هر علـــى الـــدوامؤ فـــي ف ـــر 
كونا بصفتا القاهم باإلتصاف األوف و و  اّلذش ُيغّطي األحدا  والوقاهع ال برش ووجدااه وسلو ه المراسل 
ينّفذوا أجند  المسسسـة اإلعالميـة  ومت املة من حراس بوابات ة حلقات مترابطةالحلقة األولى من سلسل

 .يعملوا لصالحهاالتي 
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ُيمضهـن تصـنيُفها ؤ ال بريـةيرى الباحج إّا هذه العوامل الُمس هر  في عمل المراسل ومن ُ م في التغطيـة 
 ةما يدتي 

 العوامل الذاتية : اولا 
أساسا  الجنسؤ العمرؤ  والتي تشمل. ه  والسمات الفردية للمراسلالعوامل الذاتية في ال صاتتمثل 

 الطبقة اإلجتما يةؤ التعلـيم واإلحسـاس بالـذاتؤ ويـرى الباحـج إّا اإلنتمـاءات الف ريـة والعقاهديـة الدخلؤ
فـي طريقـة التف يـر والتفاعـل مـع العـالم اّلـذش  إلنهـا تـس رؤ تعـد محـددا مـن المحـددات المهمـة للش صـية

السياسيةؤ واإلقتصـادية  لمراسل الذش ينتمي حتمًا إلى بعا الجماعات التعليمية ؤاإلجتما ية ؤُيحي  با
واإلتجاهــاتؤ مــا ُيحــتهم  بمثابــة جماعــات مرج يــةؤ يشــتر  مــع أعيــاهها فــي الــدوافع والميــوف هــيالتــي 

 جب. إنعضاسها في قيما عند إت ات قراراتاؤ وقياما بسلو  معين و ُتحّدد لا ما يجب وما ال ي
فالقاهم باإلتصاف اإلعالميؤ والمقصـود هنـا هـو المراسـلؤ محـّدد الـى درجـة كبيـر  فـي تف يـره وسـلوكا 

وأجنـد  ورختياره و إنتقاها لألحدا ؤ بمعايير ومصالم جماعاتا المرج يـة باإل ـافة الـى مـس هرات المهنـة 
 و بالتالي ُمحّددا جدّيا قوّيًا.  وحياتا اليومية وكل هذا يصبم جزءا من خبراتا وتجاربا الم تزنةمسسستا 

تحـــوم حـــوف قـــدر  ؤ يـــرى الباحـــج إّا هنـــا  مجموعـــة مترابطـــة مـــن المـــس رات  ـــمن العوامـــل الذاتيـــة
   المراسل التلفزيوني وأداها. ومن أهمها

 

 : السمات والخصائص اإلجتماعية -أ

هـسالء وخلميـاتهم  وأا ش صيةؤ الُمراسلين يقوموا بدور يصُعب تجاهلا فى عملية صنع األخبار إاّ 
المجـاف. فجـنس الُمراسـل وُعمـره ومسـتوى دخلـا  اإلجتما ية وكفـاءاتهم المهنيـة تلعـب دورًا كبيـرًا فـى هـذه

 . ال.... .وم يشتا ورنتماءاتا الف رية و إلتزاماتا الدينّية ومجمل خبراتهم وتجاربهم ال اصة
مـــًا فـــي عمليـــة إنتقـــاء القـــي م ال بريـــة و لهـــا تـــد ير فهعلـــّي فـــي رليـــة ةـــل هـــذه المتغيـــرات تلعـــب دورًا ُمهه

سواء في الصـياصة أو ؤ وبالتالي يتد ر بها عند تغطيتا لألخبارؤ المراسل لهما يدور من حولا من أحدا 
 .في إبراز عناصر محدد  من ال بر ورهماف أخرى 
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  نوعية التأهيل ومستوى التدريب الذى يتمت  به المراسل:.  2
األةاديمي و المهنـي المت صـ ؤ يعـد بمثابـة تحـديج داهـم لقـدرات  مر الجيدفالتدريب والتدهيل المست

و مهارات المراسلؤ وتطوير  قافتا المهنية و توسيع مداركا و تجارباؤ بحيـج يـوّفر لـا الفرصـة لمواةبـة 
 .تطّور المهنة علميًا وعملياً 

 
  لألحزاب والنقابات الصحمية  إنتماء المراسل.  3

بوجــود  هيــر لــا وتمنحــا  ن المراجــع و ملجــد مــن المالجــم التــي ُتشــعر المراســلالتــي ُتعــّد مرجعــًا مــ
بينمــا سيشــعر المراســل بنــود مــن الوحشــة و . درجــة مــن اإلطم نــاا والثقــة بــالنفس فــي أ نــاء أداء عملــا

 . العزلة اتا لم ينتمه ألية نقابة أو منظمة مهنية تدافع عنا في حاف وقود أش مضروه لا
را محــددا مــن محــددات الش صــية ألنــا يــس ر فــي طريقــة التف يــر أو التعامــل مــع ُيعــد اإلنتمــاء عنصــ
كمــا أا الفــرد يــتم وصــفا أييــا مــن خــالف مفهــوم الجماعــات التــي ينتمــي اليهــا ؤ العــالم المحــي  بــالفرد

Membership Groups الو يميــةؤ السياســية. وجماعــات ؤ اإلجتما يــةؤ مثــل الجماعــات التعليميــة
يشار  الفرد أعياهها في الدوافع والميوف واإلتجاهاتؤ  Reference Groups يات اإلنتماء ُتعد مرج

 .(2012ؤحسين ؤالقريشي ).فيتمثل قيمهمؤ ومعاييرهم عند إت ات قراراتا أو أحضاما أو قياما بسلو  معين

بـل  افؤللقـاهم باإلتصـ ال بريةالسياسية دورًا بارزا فى تشضيل منظومة القيم  تلعب الميوف واإلنتماءات
تقــّرر ُاســلوب معالجــة القيــايا وطريقــة  وهــي التــي هــي التــي تحــّدد المحتــوى الــذش يســعى لتدةيــده وربــرازه

هى من أبرز العوامل المس ر  في التغطيـة  -برأش الباحج- ال وردشؤ السياسية المراسل فميوف تغطيتها.
 ال برية. 

رجـعؤ يسـاعد كثيـرا علـى التعـُرف علـى ما يعني إّا التعّرف على جماعات اإلنتمـاء أو جماعـات المم
دات األساسية التي ُتشّضل اإلطار المرجعي ألفرادها مما يساعد على توّقع أنما  السلو  والتف يـر  المحده

 ( 102ص  2000ؤ محمدؤ عبدالحميد) عندهم.
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   الخلفية التعليمية و نوعها.  4
لعلوم اإلنسانية مثالؤ سـيضوا أقـدر ا ال ريب أا المراسل المتعلم والمت ص  في مجاف من مجاالت

تعتمــد النظــر  النقديــة و  مــن صيــره علــى تفهــم األحــدا  كونــا يمتلــو أدواتــا و عقليــة منهجيــة فــي تفســيرها
  المنطقية و ال يستسلم لظاهر األمور.

 لفلسفة الجديد  لتعليم الصحافة و اإلتصاف تهدف إلى الجمع بين جانبين  إا ا
ــــة والتحريــــر واإلخــــراج واإلدار  هــــو المهــــارا الجانــــب األول ــــل وتتعلــــب بعمليــــات ال تاب ت القابلــــة للنق

  .واستعماف األجهز  والتقنيات واألنظمة التقنية واإلتصالية الجديد 
ـــاني ـــب الث ـــة  والجان ـــى جـــوهر عملي ـــز عل ـــذش يرّك ـــد  هـــو ال ـــيم الصـــحافة واإلتصـــاف الجدي لفلســـفة تعل

م الجـامعي يعد من مزايا وريجابيات التعلانيؤ وكل هذا يُ اإلتصاف بالجماهير ببعديها اإلجتماعي و اإلنس
 . للمراسل ويساعده على إنجاز مهاما كإعالمي محترف

ومن جانـب آخـرؤ يـرى الباحـج إنـا قـد يضـوا للتحصـيل الجـامعي بعـا السـلبّيات عليـاؤ فـاإلعالمي 
آراء و  لديـاضوا يجام يـةؤ سـخـالف سـنوات دراسـتا ال تلقاهـاره بالعلوم النظرية التـي  م تد   الجامعيؤ وبحُ 

و معلوماتـا المسـبقة تلـو مواقم مسبقة عما يجرش يوميا في بي تاؤ ّمما يزيد من إحتماالت تد ره بدف اره 
  . والمضتسبة من التعليم والت ص  

فيـــرى الباحـــج إا واحـــد  مـــن األخطـــاء التـــي قـــد يقـــع فيهـــا األةثـــر  قافـــة و تحصـــياّل علميـــًا مـــن بـــين 
هـــو ال لـــ  مـــابين ؤ ية أو إجتما يـــة تات حساســـية بالغـــةأ نـــاء تغطيـــة أحـــدا  سياســـاإلعالميـــينؤ فـــي 

 . وعدم التفريب ما بين الواقع كما هو والواقع كما يبدو من وجهة نظره هوؤ والرأش الحقيقة
قـد أشـارت دراسـة صـحمية إلـى أا الحاصـلين علـى درجـات جام يـة وعلى الرصم من هـذه الم ـاوف ف

ؤ وأا ال بريـةيهم درجة الثقة بالنفس حوف كيمية أداههم لعملهم الصـحفي وقـراراتهم فى الصحافة تتزايد لد
راســة التــي دفال .ال بريــةالصــحفيين صيــر المــسهلين تتراجــع لــديهم معــّدالت الّدقــة واإلةتمــاف فــى التغطيــة 

من الصحفيين األمريضيين توصلت إلى أا نسبة الحاصلين على شـهادات جام يـة  1410ُاجريت على 
عــــام  %58و  1982عــــام  %74بينمــــا كانــــت  %82نســــبة  1992نــــت فــــى زيــــاد  إت بلغــــت عــــام ةا

1971 .(http://elameer.elaphblog.com/posts.aspx?U=4021&A=52788) 
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 العوامل الموضوعية:ـــ ثانياا  
 بي تــــينمســــتويين لإّا المراســــل التلفزيــــوني كــــدش قــــاهم باإلتصــــاف اإلعالمــــي ي ــــيش و يعمــــل داخــــل 

   ينمو وعيت
 لهــاإداريــة  ؤ بي ــةمعلنــةالمعلنــة وصيــر المصــالم السياســة و ال وجنــد  اإلعالميــة تات األ تامسسســ بي ــة

 .أنظمة و تعليمات محدد 
تــتحضم  معــايير وأنظمــةإجتما يــة و سياســية تات تقاليــد و ؤ إقتصــاديةأوســع وأشــمل   قانونيــة ؤ وبي ــة 

 . و توجههافي رسم سمات الحيا  العامة 
ر الفرد على اإللتزام بشروطهما التـي كثيـرا مـا ت ـوا جبه يُ ؤ هاتين البي تين المو وعيتين والعمل داخل

 عضس رغباتا وطموحاتا الذاتية. 
هــاتين ومــن أهــم العوامــل تات التــد ير الوا ــم فــي عمــل وأداء المراســل مــن بــين العناصــر المضّونــة ل

 لبي تين المو وعيتين نذكر ما يدتي ا
 

   وطهعالقات العمل وضغ.  1

إا المراســل الــذش يــتعلم أصــوف العمــل علــى أيــدش زمالهــا اّلــذين ســبقوه فــي العمــل داخــل المسسســة و 
مـن أا يـدخل فـي شـبضة مـن العالقـات المهنيـة و الش صـية و البـد لهـذه  يقيي معظـم وقتـا معهـم البـدّ 

  عنها مايسـمى نتُ تَ و  إجتما ياً  إا هذه العالقات ستوجد بعداً  إتالعالقات من أا تتر  بصماتها علياؤ 
اآلخــرين( مــن خــالف إحساســهم ) )الجماعــة األوليــة( التــي توّحــد مــابين أفرادهــا وتجعلهــم يتعــاملوا مــع ـــــب

ل مــن خــالف المعايشــة المســتمر  للمواقــم المت ــرر  فــي حيــاتهم الــذاتي و معــاييرهم المشــتركة التــي تتشــضّ 
 المهنية. 

إا لهـذه الجماعـة األوليـة تـد يرا قويـا ( 10ـــ ـ 5صص ؤ 1989ؤ سـعيدؤ السـيد) ويرى أحد البـاحثين.
في القاهم باإلتصاف إت تعزلا نوعا ما عن ف ات المجتمع األخرى ويعتمد في سلوكا واسلوب عملا علـى 

 سواء من داخل مسسستا أو من خارجها. ( المراسلين) ما يشتر  ييا مع أفراد مجموعتا
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يقّلـد أحـدهم فـي ؤ ونـراه معنويـاً زمالهـا  لـب الـدعم مـنيصـل الـى حـد ط بهـذه العالقـة المراسـلتد ر إا 
وطــــرق تقديمـــا للتقــــارير مـــن خــــالف المالحظـــة الذاتيــــة لهمواهــــب  مــــن أســـاليب إعــــداده البدايـــة  ــــم يطـــّور

 .ا اليا من قبلهمالمراسلين وأخطاء اآلخرين أو من خالف المالحظات و النصاهم التي توجّ 
معظـم داخـل  اليوجـد اومـن خـالف تجربتـا الش صـيةؤ وجـد أنـوهنا ال بّد من اإلشار  الى إا الباحج 

بـل ؤ بتبليغ و تلقين المراسـل بسياسـة المسسسـة بصـور  مباشـر  يقوم من المسسسات اإلعالمية في اإلقليم
الجماعـــة األوليـــة( التـــي تجمعـــا بزمالهـــا المراســـلين اآلخـــرينؤ وتلـــو مـــن خـــالف التجربـــة ) يتعلمهـــا مـــن

 ن قصير على ما يجب أا يتجنبا و ما هو مسموح لا. والت رارؤ فيتعرف بمرور زم
مراسـل( يريـد و يسـعى الـى ) الى جانب ما تكرنـاه فـإا لمهنـة اإلعـالم طبيعـة تنافسـية و كـل إعالمـي

عــدد مــن المشــاهدين مــن جهــة وكســب ر ــا المســسلين فــي مسسســتا مــن جهــة أخــرىؤ ممــا  اةبــرجــذب 
ّيز في أسلوب تغطيتا لألحدا . أش بمعنى إا المراسـل يحفزه على محاولة إةتساب نود من التفّرد والتم

الجماعة األولية( سيتد ر من ناحيتينؤ فهو يحصل علـى تنشـ ة إجتما يـة داخـل ) الذش ين ر  كفرد في
الجماعـــة و يصـــبم فـــردا منهـــاؤ فيهـــا ولهـــا. وفـــي المقابـــل ستســـاعده الجماعـــة علـــى تجـــاوز الصـــعوبات 

مهنيــة وتمنحــا الفرصــة للتمّيــز وتحقيــب  ا الجماعــة مهــاراتحيــة أخــرى ست ســبوم ــاطر العمــل و مــن نا
داف يـة إنجـازه ال مـّي و النـوعّي كمراسـل. علمـا بـدا  الـذات و الر ـى الـو يفي الـذش سـيس ر بالتـالي فـي

 الر ى الو يفي شم نسبي ي تلم من ش   الى آخر ومن مسسسة الى ُاخرى.
 

   آليات السيطرة و الضب  اإلداريةــ  2
إعالميةؤ إت أا كـل  أية مسسسة األسس التي تعتمد عليها إدار  من أبرز و أهم يطر  واليب ُيعّد الس

ؤ رهيس قسم بحاجة إلى  ب  مرلسيا بالشـضل اّلـذش يـسدش الـى إنجـاز الواجبـات اليوميـة للقسـم و أفـراده
 من خالف تطبيب سياسات اإلدار  العليا وبالتالي تحقيب أهداف المسسسة اإلعالمية. 

عدد مـن اإلجـراءات واألدوات التـي تشـضل آليـة السـيطر  و اليـب  داخـل المسسسـة اإلعالميـة  وهنا 
والتـــي تيـــمن إلتـــزام المراســـل بسياســـات المسسســـة وتوجهاتهـــا ومصـــالحهاؤ التـــي ســـيتعلمها عـــن طريـــب 

كمــا وتيــمن للمسسســة ؤ الُمحاةــا  و تقليــد زمالهــا فــي العمــلؤ كبــديل عــن قناعاتــا وتوجهاتــا الش صــية
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يبــا ألولويــات المراســل وفقــا ألجنــد  و جــدوف أولوياتهــا هــي. وبهــذا سيحصــل نــود  مــن التطــابب وتوّحــد ترت
 . القيم مابين المراسل ومسسستا التي يعمل لصالحها

 : الى ما يدتي( سعيد السيد) يشير الباحج ومن بين أبرز تلو اآلليات

 بتغطية مو وعات خاليية. إست دام السلطة والعقوبات مع إمضانية ت لي  مراسلين آخرين 
  المسشرات ال اصة بيرور  تجنب بعا المو وعات من خالف الشطب المت رر والرفا المتتالي

 .لبعا الفقرات
 . المضافد  على نو ية معينة من العمل والسلو 
 رغبة وحاجة المراسل في التمّسو بالمهنة وعدم المغامر  بلقمة  يشا و فرص الترقية. 
  بديلة يمضن أا تحمي المراسل و تسانده عند ال روج عن خ  المسسسة.عدم وجود مجموعات 
 ( 15ص ؤ 1989ؤ سعيدؤ السيد) .إجتماعات وقرارات هي ة التحرير في صرفة األخبار 
 
   عالقات المراسل بمصادر المعلومات واألخبار.  3

خــارج المسسســة  إا مصــادر المعلومــات واألخبــارؤ ُتعــد مــن أهــم العوامــل اإلعالميــة التــي تــسّ ر مــن
ؤإت هــي التــي ُتحــدد فــي المراحــل األولــى مــن صــناعة ال بــر مــا  ال بريــةاإلعالميــةؤ فــي عمليــة التغطّيــة 

وهــي التــي ســتفر  تصــّوراتها و مســتوى فهمهــا للقيــايا السياســية ؤ سيصــل مــن معلومــات الــى المراســل
 ل بر. واإلجتما ية ؤعلى ميموا ورتجاه المعلومات التي ست ّوا الماد  ال ام ل

فلوكــاالت األنبــاء العالميــة واإلقليميــة والمحليــةؤ تــد يرا كبيــرا فــي عملّيــات التغطيــة ال بريــةؤ إت تفــر  
التــروي  لقــيم  قيمهــا الثقاييــة واآليديولوجيــة علــى المسسســات اإلعالميــة التــي تتعامــل معهــاؤ مــن خــالف

ــــبعا المصــــطلحات والمفــــرادات المشــــحونة  إخباريــــة معينــــة و تجاهــــل ُاخــــرىؤ واإلســــت دام المســــتمر ل
 والمسدلجة المعّبر  عن نواياها و توجهاتها ومصالحها. 

ةمــا ورّا لقســم العالقــات العامــة فــي مسسســات الدولــة و والمنظمــات و القطــاد ال ــاص دورًا وتــد يرًا 
 ةبيرين في وصوف المراسل الى معلومات  دقيقة و مو وقة وُمت املة مـن عدمـاه. وبقـدر مـات وا عالقـات

م بالمصداقية و الثقة الُمتبادلةؤ بقدر مـا تـس هر ايجابيـا  راسل بمصادرهالم إيجابية و مت اف ة وعالقات تّتسه
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وفـي حـاف حـدو  العضـسؤ أش وجـود عالقـات ُمتشـنهجة . في أداء المراسل ومهنيتا أ ناء التغطية ال برية
مراســل الــى مصــادر  انويــة ومتــوتر  ال مصــداقية فيهــاؤ يفتــره  الباحــج تصــاُعد نســبة إحتمــاالت لجــس ال

تفتقهــد المصــداقية أو حتــى ُربمــا ييـــّطُر لّلجــوء الــى مصــادر مجهولــة تتناقــل الشـــاهعات ؤ وصيــر ُمعتمــد 
ّمـــا سيُيـــّر بمصـــداقية  واألقاويـــل صيـــر المو وقـــة مثـــل مـــا يســـمى بــــ))شبضات التواصـــل اإلجتمـــاعي(( مه

 المراسل وبدداها المهني. 
القــاهم باإلتصــاف تعــد مــن القيــايا الشــاه ة والمتشــابضة وتتحــر   إا قيــية العالقــة مــابين المصــدر و

فغالبـــا مــا يضـــوا  ـــاهر العالقــة علـــى نقـــيا . إا لـــم يضـــن معقــداؤ فهـــو لـــيس ببســي ؤ فــي إطـــار جــدلي
جوهرهــا. وفــي البحــو  التــي تســّنى للباحــج اإلّطــالد عليهــا وجــد نمــاتج م تلفــة لتفســير العالقــة مــابين 
المصدر والقاهم باإلتصافؤ ومن بين تلو النماتج يجد الباحج نفسا مّتفقا مع اإلنموتج الذش طرحا كل 

دد تلو العالقة في  ال ـة ( والذش يحW.GIEBER AND W.JOHNSON-جيبير و جونسوا ) من
 ,Journalism&MassCommunication Quarterly September 1961; 38, P) مستويات

P.289 -297.)  وهيؤ   
   المستوى األول -1

عالقــة رســمية بيروقراطيــة ال ت ــوا العالقــة فــي هــذا المســتوى مــابين المصــدر والقــاهم باإلتصــاف 
طــــــر المرج يــــــة المســــــتمّد  مــــــن القــــــيم واألدوار اإلجتما يــــــة والمناصــــــب ااّل مــــــن خــــــالف األ تتــــــد ر

 . ويضوا تدّفب المعلومات من المصدر الى القاهم باإلتصاف تدّفقا رسمّيا. البيروقراطية ل ل منهما
   المستوى الثاني -2

ت وا العالقة فيها متبادلة ومتفاعلة ما بين الطـرفين مـن خـالف مشـاركتهما فـي بعـا األهـداف 
مــن العمليــة اإلتصــالية. فالقــاهم باإلتصــاف بحاجــة الــى المعلومــات واألخبــار المتــوافر  لــدى المصــدر 

باإلتصـاف لتحقيـب صـر  مـا  ل ي يذيعها و ينشرهاؤ وفـي المقابـل يضـوا المصـدر بحاجـة الـى القـاهم
 وبلوب صاية ما في صالحا من خالف إتاعة أو نشر المعلومات التي لديا. 

 
   لثالمستوى الثا -3
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 تصـاف إت يعتمـد كليـا علـى المصـدرؤفي هذا المستوى ت وا العالقة تب ية مـن طـرف القـاهم باإل
ويســيطر المصــدر علــى العمليــة اإلتصــالية ولــن يتــر  للقــاهم باإلتصــاف حريــة اإلختيــار والقــرارؤ بــل 

 . يتحوف القاهم باإلتصاف الى مجرد منّفذ مطيع مجبر لمصالم و أجندات المصدر و سياساتا
هذا ييما يتعلب بنود العالقة ومستوياتها مابين المصدر و القاهم باإلتصاف بشضل عام. أما عـن 
العالقــة مــابين السياســي و القــاهم باإلتصــاف اإلعالمــيؤ فإنهــا تتــد ر الــى أبعــد الحــدود بمعتقــدات كــل 

التب يـة والعـداء  فالعالقة تتراوح مابين. منهما و رليتا الى األحدا  و إتنماها الحزبي و اآليدولوجي
و مابينهما من حاالت العالقـة المتبادلـة والتشـار  فـي بعـا األهـداف مـن عمليـة اإلتصـاف و نشـر 

 (. 69ص  ؤ1993ؤ بسيونيؤ حماد )األخبار والمعلومات للجمهور.
فــي كــل األحــواف وعلــى كــل المســتويات ت ــوا العالقــة مابينهمــا  ــرور  ل ليهمــاؤ لــذلو نجــد أا 

وفي  نايا األبحا   العمليإلعالمي تحظى بدهمية في الحيا  الواق ية و على الصعيد عالقة السياسي با
 . العلمية
 

 : القائم باإلتصال وحّراس البّوابة اآلخرون .  4
نفسا أمام العديد من التعليمات  -المقصود هنا هو المراسل بالتحديدو  -عاد  ما يجد القاهم باإلتصاف
ع من داخل مسسسـتاؤ بعيـها ُمعلـن وبعيـها مسـتتر. بعيـها مباشـر ال و التوجيهات الداخلية التي تنب

يقبــل التدويــل و بعيــها يّتســم بنــود مــن العموميــة والمطاطيــة واليــبابية تاركــًا ل ــل فــرد حريــة التفســير 
والتدويــــل بحســــب مســــتواه الثقــــافي وطــــوف تجربتــــا العمليــــة داخــــل المسسســــة وتعايشــــا مــــع مصــــالحها و 

 و و يًا و حياديًا بينما يضوا اآلخر متحيزًا و محددًا وُمبّررًا. بعيها يضوا م ؤسياساتها
ةمــا ويتــد ر المراســل بعامــل الوقــت و ــغوطاؤ فالمواعيــد النهاهيــة للبــج المباشــر و الظهــور فــي الجــو 
 من نشرات األخبار المباشر ؤ ورلحاح ُم رجي وُمعّدش ومذيعي األخبار على عامَلي السرعة واإليجاز 

ات الحد  وتفرعاتا العديد  من جهة أخرىؤ تيغطاا على المراسـل بـل وربمـا تربضانـا من جهة ومعطي
ـــة  ـــا فـــي تغطي ـــى إ هـــار كامـــل كفاهت فتظهـــر عالمـــات التعجـــل واإلربـــا  علـــى ســـلوكا فتفقـــده القـــدر  عل

 األخبار.
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وفي الجانب اآلخرؤ أش خارج المسسسةؤ يجد نفسا محاطـا بمجموعـة مـن القـوانين والتشـريعات التـي 
ّبر عن وجهة نظر السلطة السياسية و الدولة التي تبغـي مـن وراههـا  ـماا  ـب  العمليـة اإلعالميـة تع

( 116صؤ 2000ؤ محمــــدؤ )عبدالحميــــد وحركــــة إنتقــــاف ونشــــر المعلومــــات واألخبــــار داخــــل المجتمــــع.
م ومعلوم إا كل هذه البّد لها من حّراس و حمايات يذودوا عنهاؤ ويحرصـوا علـى تطبيقهـاؤ وهـسالء هـ

ســـيحموا هـــذه األنظمـــة ؤ مـــن نســـميهم بحـــراس البوابـــة اآلخـــرين الـــذين وبآليـــاتهم وصـــالحياتهم ال اصـــة
والتشـريعات والتوجيهـات مـن أّيـة إختراقـات أو تجـاوزات حتـى ولـو جـاءت مـن طـرف القـاهمين باإلّتصــاف 

المــات ففــي كــل خطــو  ي طوهــا المراســل يجــد نفســا محاطــا بــال طو  الحمــر وع. ومــن بيــنهم المراســلين
 . والمحظور التي يحرسها صيره من حراس البوابات من داخل مسسستا أو من خارجها الممنود

ترخيصـًا مـن الجهـات األمنيـة فـي كوردسـتااؤ ول ـن كثيـرا  يبالرصم مـن إّا العمـل اإلعالمـي اليتطلـب
 مــــا نجــــد مجموعــــة مــــن اإللتزامــــات القانونيــــة داخــــل نصــــوص قــــوانين الصــــحافة والمطبوعــــات و قــــانوا 
العقوبــات ُتقّيــد الحرّيــة المطلقــة والالمحــدود  لاعــالم و اإلعالميــين وتــس ر تــد يرا مباشــرا وملحو ــًا فـــي 

 ومعالجتها من قبل القاهمين باإلتصاف.  اساليب تناوف المعلومات
 

 معايير وقيم المجتم :.  5
ُبّد أا يضـوا لـا تـد ير إا النظام اإلجتماعي الذش يتحضم في ساهر مناحي الحيا  المادية والروحيةؤ ال

ــًا و أساســيًا فــي القــاهمين  وا ــم ال لــبس ييــا علــى عمــل وســاهل اإلعــالمؤ وبالتــالي يضــوا لــا تــد يرا قوي
يتعر  لها القاهم باالتصاف ت تلم و تتنود من مجتمع آلخر. ويرى  باإلتصاف علمًا إّا اليغو  التي

 الباحج إا من أبرز هذه اليغو  هي  
 والتقاليد اإلجتماعية المحافظة على القيم : 

فله ّل نظام إجتماعي منظومة قيم ومعايير يسعى لت ريسها ورقرارها و تقّبلها من لـدا المـواطنين 
وتمـّر مـن خـالف جميـع  عامةؤ تلو من خالف عملية التنش ة اإلجتما ية التي تبدأ من داخـل األسـر 

آليــات عملههــا ال اّصــة فــي الحفــاظ مسسســات المجتمــع والدولــة ومنهــا وســاهل اإلعــالم التــي ُتســاهم ب
 على تلو القيم الثقايية و المعايير اإلجتما ية الساهد  تات المقبولية لدى عامة الناس. 

  التوافو بشأن أساسيات التعايش داخل المجتم : 
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بهــدف الحفــاظ علــى الوحــد  الوطنيــة وتماســو المجتمــع داخليــًا. ومــن أجــل تلــو ي تــار القــاهموا 
هل اإلعـــالم الجماهيريـــة المـــواد اإلعالميـــة التـــي تحقـــب هـــذا الهـــدفؤ عـــن طريـــب باإلتصـــاف فـــي وســـا

 اإلختيار اإلنتقاهي ألنباء و اإلصفاف المتعمد ألخرى. 
  احتــرام رجــاف الــدين ومسسســاتاؤ   مثــلؤ واجــب حمايــة األنمــاا الثقافيــة الســائدة فــي المجتمــ

ؤ القـاد ؤ والرمـوز التدري يـة الوطنيـةكبار السـن و  طقوس ومراسم وترا  األقليات المحلّيةؤ إحترام
.. الــ. .وقــوى األمــن و رجــاف الجــيش والبيشــمركة و  ــحايا األنفــاف و تكــرى الشــهداء وعــواهلهم

لتــد يم البنــاء ؤ وصالبــا مــا تتجنــب وســاهل اإلعــالم انتقــاد مــن يتمتعــوا بتلــو األدوار اإلجتما يــة
 الثقافي للمجتمع.

ـــآراء وتحليـــل المـــو  بدراســـة( واريـــن بريـــد) قـــام اد اإلعالميـــة صيـــر المنشـــور ؤ أش المحذوفـــةؤ مســـتعينًا ب
إا وسـاهل اإلعـالم الجماهيريـة تعمـل علـى تحقيـب   الصحفيين. فتوصل بذلو إلى افترا  جديـدؤ مفـاده

اإلتفــاق الثقـــافي واإلجتمــاعي عـــن طريـــب حــذف وربعـــاد المــواد اإلعالميـــة التـــي تهــدد البنـــاء اإلجتمـــاعي 
وقـد أ هـرت  (http://muhammad-2009.blogspot.comlبـا الفـرد. ) والثقافيؤ وتهدد مـا يـسمن

دراســـاتا أا  لـــج المـــواد اإلعالميـــة المحذوفـــة تتعلـــب بالمو ـــوعات السياســـية واإلجتما يـــةؤ وأا خمـــس 
المواد اإلعالمية المحذوفة تتعلب بـاألمور الدينيـةؤ بينمـا تناولـت بقيـة المـواد اإلعالميـة المحذوفـة قيـايا 

 بطولة الفرديةؤ والصحةؤ والقياءؤ وكرامة الفرد. األسر ؤ وال
نستنت  من كل تلو أا وساهل اإلعالم تقـوم بحمايـة األنمـا  الثقاييـة والقـيم اإلجتما يـة منطلقـة مـن 
موقفها ومن وجهة نظرها ال اصة. وأا ما ال تقدما وساهل اإلعالم الجماهيرية من مواد إعالمية ال يقل 

 ة التي تقدمها.أهمية عن المواد اإلعالمي
 
 
 

 : توقعات الجمهور المتلقي.  6
جمهر  أو حشد أو مجموعة كبير  من الناس مسلفة من م تلـم الطبقـات و الف ـات   بالجمهورنعني 

و ــرواتهمؤ  و الشــراهم اإلجتما يــةؤ ي تلــم أفرادهــا فــي مراةــزهم وأدوارهــم اإلجتما يــة ومهــنهم و قافــاتهم
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يتفاعل الواحد منهم مع اآلخرين أو يتبادف معهـم المشـور  وال بـر ؤ  اومجهولي الهوية وليس باليرور  أ
وكل ما يشد بعيهم إلى بعا هو إمـا حـد  أو ؤ نجدهم يعملوا كضتلة واحد  فهم صير منظمين ونادرا

 شّدهم إلى متابعة تطوراتا.تؤ  ةأو ديني ةوطني  مناسبة تعنيهم جميعاً 
لت تشـم أنمـا  سـلوكا. وبنـاء عليـا صـاه  جمهورهـا من البـديهي أا تـدُرس المسسسـة اإلعالميـة خ

يــمن تحقــب تاإلعالميــة ل ــي  اقــوم بإختيــار ميــامين و أشــضاف وأســاليب و وتوقيتــات عــر  رســاهلهت
التي ال تقتصر على تد ير القـاهم باإلتصـافؤ وتـد ير المـاد  اإلعالميـة فـي  من العملية اإلتصالية اأهدافه

 بل وتتعداها أييـًا إلـى تـد ير جمهـور اإلعـالمؤ للماد  اإلعالمية فق الجمهور اإلعالمي في أ ناء تلقيا 
فـي القــاهم باإلتصــاف فــي أ نــاء إعــداده للمــاد  اإلعالميـة وررســالها عبــر قنــوات اإلتصــاف الجماهيريــةؤ مــن 
خالف توقعات القاهم باإلتصاف عن ردود الفعل المحتملـة مـن قبـل الجمهـور اإلعالمـي. فـإا ردود الفعـل 

 ...ة من قبل الجمهور صالبا ما تلعب دورًا حاسما في عملية اإلتصافالمحتمل
بـل هـو مضـّوا مـن . ويرى الباحج أّا الجمهور ليس كتلة جاهز  داهمة ُمعـّد  للتعامـل مـن دوا تغييـر

عرقيـــةؤ و طاهميـــة م تلفـــة. وكـــل دعـــم مـــن جانـــب ؤ م يشـــيةؤ طبقـــات وف ـــات عمريـــةؤ جنســـيةؤ تربويـــة
ر حاســم فــي تثبيــت أقدامــا داخــل مسسســتا مــن الناحيــة الو يميــة والماليــة. وال الجمهــور للمراســلؤ لــا دو 

يمضــن تعمــيم اش نــود مــن أنــواد العالقــة مــا بــين الطــرفين ؤألا ال الجمهــور وال القــاهم باإلتصــاف يمــثالا 
لت اليها ّتفهقًا مع ما توصيجد نفسا مُ حالة نهاهية صير قابلة للتغييرات الدراماتيضية و بالتالي فإا الباحج 

( دينيس ما  كوهيل و هيس وينداف - D.Mc.Quail & S.Windahl) قام بها كل من دراسات علمية
مـــن خاللهـــا  ال ـــة نمـــاتج للعالقـــة مـــابين القـــاهم باإلتصـــاف و  والتـــي إســـتنتجاؤ ســـوية 1983فـــي عـــام 
 (122ص ؤ 2000ؤ )عبدالحميد ؤمحمد  الجمهور

 
 
 

 (Domination Model) نموذج الهيمنة: النموذج األول
في هذا النموتج من العالقاتؤ ت وا السيطر  و القياد  بيـد القـاهم باإلتصـاف تمامـاؤ فهـو السـّباق فـي 
تحديد نود جمهوره وف تا بما يتفـب مـع أهـداف رسـالتا وتلـو طبعـا بنـاء علـى دراسـات ومسـوحات مسـبقة 
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لســيطر  ألا إتجاهــات فيــروف كــل عمليــة إتصــاف مــا بــين الطــرفين ت ــوا تحــت ا. للجمهــور وللســوق 
لــدى ؤ وميــوف وتوقعــات الجمهــور ت ــوا وا ــحة ومدروســة مســبقاؤ لهــذا الســبب يضــوا اإلحســاس بالــذات

القــاهم باإلتصــاف إحساســا قويــا نابعــا مــن قــو  الــدعم اآلتيــة مــن المسسســة و اإلحســاس بالثقــة اآلتــي مــن 
 .  ماا توقعات الجمهور منا ومن رسالتا

ج فهــو لــيس ااّل هــدف أو ســوق مســتهدف يتلقــى رســاهل مدروســة مســبقا أمــا الجمهــور فــي هــذا النمــوت
 يـراد منهـا تحقيــب صايـة سياسـية مــا )أ نـاء حمـالت الدعايــة اإلنت ابيـة مـثال( أو صايــة إقتصـادية تســويقية

 . ةحمالت التو ية الصحية مثال() ةاإلعالنات التجارية مثال( أو صاية إجتما ية خدمية عامة)
جاح هذا النموتج للعالقة مابين القاهم باإلتصـاف والجمهـورؤ هـو الحصـوف علـى وأحد أهم متطلبات ن
مـــن جهـــة المتلقـــي لتحديـــد مـــدى تحقـــب الغـــر  مـــن العمليـــة ( Feed back) رجـــع الصـــدى الفـــورش 

 .اإلتصالية و التعرف فورا على مسشرات نجاح و فشل المرسل والرسالة والقنا 
 

 (Autism Model) التوحد: النموذج الثاني
في هذا النموتج ت وا األولوية لدى القاهم باإلتصاف للمعايير والنظم التـي يسـتقيها مـن مسسسـتا أو  

وهنــا يتوحــد القــاهم باإلتصــاف مــع ؤ مــن منهجيــة دراســتا األةاديميــة ولــيس لرغبــات أو حاجــات الجمهــور
اآلتـي مـن أهداف و وتوجهات مسسستا كمو م ومهني بحت ليس من أولوياتا اإلهتمام برجع الصدى 

 . الجمهور ااّل إتا جاء من الن بة المت صصة
وفي هذا المجاف توصلت دراسة أجريـت علـى العـاملين فـي تلفزيـوا هوليـوود الـى وجـود  ـال  أنمـا  

   للقاهمين باإلتصاف التوحدش
بـل لمجـرد أا ييـل فـي السـباق وداخـل المنافسـة التجاريـة ؤ نم  يهتم برغبات الجمهور ليس حبا بـا

 تم بحاجاتا الحقيقية. صير مه
 . د مع أهداف ونظم مسسستا على حساب حاجات وتوقعات الجمهور مناونم  يتوحّ 
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وأخيــــرا نمــــ  يتميــــز بــــاإللتزام المبــــدهي والفلســــفي بدهــــداف اإلعــــالم التقليــــدش مــــن منظــــور المســــسلية 
هي ـة  BBC) ةاإلجتما ية تجاه ما يحتاجا الجمهور من وجهة نظره وبالتالي خلب عالقـة أبويـة توجيهيـ

 . كمثاف على تلو( اإلتاعة البريطانية 
 

 : نموذج المشاركة وكسب الدعم: النموذج الثالث
ال نجد أهدافا مصاصة مسبقا و ال نظم  في هذا النموتج للعالقة ما بين القاهم باإلتصاف و الجمهورؤ

مــا خاصــا باإلســتجابة و معــايير تحــدد مســبقا مــديات التحــر  والتواصــل مــا بــين الطــرفين. بــل نجــد إهتما
داخـــل  الحاجـــات و إهتمامـــات وردود فعـــل الجمهـــور المتلقـــي. وصالبـــا ت ـــوا هـــذه العالقـــة  ـــاهر  لل يـــا

المجتمعات المحلية التي يعرف معظم أفرادها بعيها البعا و يشـتر  كـل مـن المتلقـي و المرسـل فـي 
 اربة جدا. أةثر من مجاف كونهما ينتمياا لثقافة واحد  و همومهم وطموحاتهم متق

ويرى الباحج إا هذه النظرية وبالرصم من دقتها في توصـي  وتحديـد نمـاتج العالقـة مـابين القـاهمين 
باإلتصـــاف و جمهـــورهمؤ ااّل انهـــا اصفلـــت أو لـــم تالحـــ  نموتجـــا آخـــر لتلـــو العالقـــة والمتمثلـــة بالعالقـــة 

جهة الممولة لها( ل ل مـا يبديـا بناء على مصلحة المسسسة وال) وفيها يستسلم القاهم باإلتصاف الشعبوية
 . الجمهور ول ل مطالبا حتى لو كانت صير معقولة أو صير قانونية بل حتى لو كانت فو وية ومزاجية

وهي اسوأ النماتجؤ في بلـداا العـالم الثالـج ومـن بينهـا إقلـيم ؤ وصالبا ما نرى هذا النموتج من العالقة
 . اعات الحزبية و خالف حمالت الدعاية اإلنت ابيةوخصوصا أ ناء إحتدام الصر ؤ ةوردستاا العراق

لمفهــوم الجمهــور المتلقــي وهــو  خـالف العقــد األوف مــن القــرا الحــادش والعشــرينؤ  هـرت أبعــاد جديــد 
من أبرزها هيمنة نظام العولمة و وانعضاسات  نتاج جملة من العوامل الت نولوجية واإلقتصادية والسياسية

  عالم الجديد.تطور ت نولوجيا اإلتصاف واإل
بعد اإلفترا ـية و ُبعـد الالماديـة والالمحدوديـة فـي الزمـااؤ والمضـااؤ  ومن أهم تلو األبعاد نشير الى

أش القــدر  الُ لّيــة علــى التواجــد فــي كــل مضــاا وفــي الــزمن نفســا والــذش ســاعد علــى  هــور عــالم مــا بعــد 
ؤ م عبـر اإلتصـاف الرقمـي و اإلنترنـتفهذه الت نولوجيا أ افت وتيي  كل يو ؤ التد ير ومابعد الجمهور

تســهيالت  و إلــى الجمهــورؤ عناصــر جديــد  وتســهيالت مغريــة جــدا الــى عمليتــي اإلرســاف و التلقــي مــن
أا اإلتصاف الرقمي لم  إتؤ في أنظمة اإلتصاف الجماهيرية التقليدية وعناصر لم يضن الجمهور يحلم بها
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يت أييا نهاهيا على العديـد مـن القيـود التـي كانـت يمنم حرية اإلختيار المطلب للملتقي وحسبؤ بل ق
و التــزاف تفر ــها وســاهل اإلعــالم التقليديــة علــى نشــا  وفاعليــة جمهورهــا وتلــو بعــد عــر  نســ. مــن 

( e-mediaخــدمات وســاهل اإلعــالم عبــر مواقــع اإلنترنــت ورنشــاء وســاهل إعــالم جماهيريــة إليضترونيــة )
عليـة محـل التـد يرؤ حيـج الفـرد والجمهـور فـي عصـر اإلنترنـت فساهمت هذه الت نولوجيا في إحالف التفا

بناء على قـرارات ؤ واإلعالم الجديد أصبم يتمتع بحب القبوف والرفاؤ التدييد و النقدؤ التلقي و اإلهماف
 تصدر منا ونابعة من اختياراتا وتفييالتا الش صية. 

قــد وّلــى الــى األبــد.. فحتــى هــذا  وطبعــا كــل هــذا اليعنــي إا عصــر مفــاهيم ونظريــات التــد ير والتــد ر
. فهــو .بضــل مــا تعنيــا ال لمــة حــّر اإلختيــار(( لــيس حــراً )الفــرد الجديــد المتفاعــل والــذش  ــاهر أمــره إنــا )

اليــزاف بشــضل أو بــآخر تحــت تــد ير عوامــل اليــد لــا فيهــاؤ منهــا امتــدادات لعوامــل تقليديــة المفــّر منهــاؤ 
 .لا معها هيمن الذش الحوف للفرد وال قو المُ وأخرى من نتاج العالم اإلفترا يؤ الوهميؤ 

 
 المؤسسة ومصادر تمويلها: إدارة ملكية و .  7

ات وهـــى مل يـــة الدولـــة مباشـــر ؤ أشـــضاف لمل يـــة مسسســـات اإلعـــالم ومـــن بينهـــا الفيـــاهيّ   ال ـــةهنـــا  
 ونمــ   الــج وهــو نمــ  مل يــة األحــزاب أو المنظمــات و مــن شــركات أو أفــراد  ال ــاص القطــادمل يــة و 

وت تلــــم أنمــــا  مل يــــة المسسســــات اإلعالميــــة مــــن بلــــد آلخــــر بــــاختالف الــــنظم السياســــية . التعاونيــــات
 .واالقتصادية

القطــاد و مل يــة ؤ األحــزاب مل يــة ؤ فــي اقلــيم كوردســتاا هنــا  نوعــاا مــن المل يــة لوســاهل اإلعــالم
عالمية بنود المل ية حيـج والبد أا تتد ر الوسيلة اإل. مايسمى باألهلية أفراد( وهو أو  شركاتال اص )

تبقى هذه الوسيلة اإلعالمية والقاهمين باإلتصاف فيهـا حـاملين آليديولوجيـة وصـور  ومصـالم مـن يمل هـا 
لوساهل اإلعالم الممّولة من جانب األحزاب التي  ال بريةفمن الطبيعي أا تتد ر القيم  و يصرف عليها.

 . م الدولة و مسسساتها التنفيذية والتشري ية و القياهيةتدير السلطة السياسية بديدولوجيا وأجند  ومصال
لوساهل إعالم األحـزاب المعار ـة أو التـي لهـا مشـاركة صـورية فـي الحضـمؤ  ال بريةبينما تتد ر القيم 

 .بالنظر  النقدية والمعار ة لسياسات الحضومة متماشية مع ميوف و توقعات الجمهور المعار 
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الم الممولة من القطاد ال اص واألفرادؤ تعمل وتنشـ  تحـت تـد ير ومن جهة أخرى نجد وساهل اإلع
لـة لهـا والمعلنـين األساسـيين م بهـا الجهـة أو الجهـات المموه ما تمليا عليهـا مصـالحها الماديـة والتـي تـتحضّ 

لديها. وهنا تبرز لنا حالة خاصة وهي إا بعا القنوات اإلعالمية ال اصـة تـرتب  بشـضل مـن األشـضاف 
. والبعا اآلخر تعمل مستقلة عن سواء كانت في السلطة أو خارجها ؤبدفراد متنفذين فيها أوباألحزاب 

 . السياسة و صراعاتها آخذ  بعين اإلعتبار قوانين السوق و التسويب من عر  وطلب
في أجواء كهذه و شرو  عمل كتلو ال يسع الباحج ااّل أا يسكد إا معظم اإلعالميين ليس لهـم إال 

ــا كــانوا أم افــرادا حــب واحــد هــو إ نجــاز منتــوج إعالمــي يوافــب رغبــات أصــحاب القنــوات و مموليهاؤأحزاب
و شـحن الوقـاهع ؤ وشركاتؤ وهذا هو في رأّينا التفسـير األقـرب الـى الواقـع لظـاهر  خلـ  المعلومـة بـالرأش

ــة المو ــو ية بــالقراء  المسدلجــةؤ التــي باتــت خطــرا جــدّيا علــى العالقــ ة مــابين بالرغبــات و تبــديل الرلّي
 اإلعالم و المجتمع ال وردستاني. 

فال طر على وساهل اإلعالم ال يتوقم على هيمنة السلطات السياسية واألحزاب فحسب ورنما هنا  
األوف يتمثـل فـي استسـالم اإلعـالم ؤ عامالا آخراا اليقل خطرهمـا عـن خطـور  عامـل السـلطة السياسـية

ـــالي بالصـــا ـــر المب ـــة الجمهـــور صي ـــةلشـــعبوية و مزاجي ـــة  ؤلم العـــام والمتهافـــت وراء المضاســـب اآلني األناني
م بميـــة والتـــد ير المتزايـــد لمنطـــب الـــر تســـليع الرســـالة اإلعال ويتمثـــل العامـــل اآلخـــر فـــي  ـــاهر . الف ويـــةو 

حيـــج تتحـــّوف الحريـــة السياســـية وحـــب ؤ اإلقتصـــادش مـــن خـــالف نـــود المل يـــة وســـيطر  اإلعـــالا التجـــارش 
  الربم المالي لماّل  القنوات و ممّوليها الى جانب المعلنـين فيهـا. وهـذا اإلعالم للمواطن إلى حرية زياد

ـــد ير بـــالغ علـــى أداء المراســـل و أســـاليب بحثـــا عـــن األخبـــار و إنتقـــاءه للقـــيم  العامـــل اإلقتصـــادش تو ت
 بشضل عام ومباشر.  ال بريةوبالتالي على التغطية  ال برية

حـده ليـماا تحقيـب الديمقراطيـة فـى مجـاف اإلعـالم و عموما ال ُيمضن اإلرت اا إلـى عامـل المل يـة و 
بُح ـم سـلطتا الماليـة وكونـا  ألا مالو المسسسـة اإلعالميـةؤ  ماا حماية الحقوق المهنية لاعالميينؤ

ويقــوم ؤ سياســة وأهــداف المسسســة اإلعالميــة يســتطيع أا يقــررؤ هــو الممــوف ومصــدر التمويــل الرهيســي
يقــوم باإلشــراف علــى تعيــين المــو فين وتحديــد مســ ولياتهم  كمــا .البتوجيههــا ســوءًا كــاا هــو مــديرها أم 

يتدّخل فى إصدار القرارات حتى لو تعار ت مع قـرارات  و .بغا النظر عن أهليتهم لتحمل المس ولية
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وأخيــرا فــدا مالــو المسسســة اإلعالميــة هــو اّلــذش يحــدد ميزانيتهــا ممــا يــس ر فــي  .المــدير التنفيــذش المهنيــة
 .الفني واإلدارش  التحريرش  نشاطها بوجهيا

عنـــد الحـــديج عـــن الممـــّولين والتمويـــل البـــّد مـــن الحـــديج عـــن العالقـــة بـــين القـــدر  الماليـــة للمسسســـة 
اإلعالميــة وبــين مســتواها اإلعالمــي و هــي عالقــة وا ــحة إت مــع تــوّفر مصــدر تمويــل مســتقل وقــوشؤ 

يـات أفيـل والتعبيـر بحريـة أةبـرؤ مـا تستطيع المسسسة اإلعالمية التحر  في مجاالت أةثر تنوعًا وبتقن
يعنــي بالتــالي الحصــوف علــى نفــوت وســطو  أوســع فــي ســوق المنافســة علــى كســب الجمهــور وزيــاد  نســبة 

 . المشاهد  و المسمو ية والمقروهية
ُيعد اإلعالا من أهم مصادر تمويل المسسسات اإلعالمية و عـامال حقيقيـا ومـس را فـي عمليـة إّت ـات 

يُدّر على وساهل اإلعالم دخال وفيرًا إلى درجـة ُتمّضـن القـاهمين عليهـا مـن خفـا ت لفـة  القرار فيها. فهو
وهـذا ُيعـد عــامال إيجابيـا. ول ـن لاعـالا أ ــارا ؤ تلـو الوسـاهل و إنتاجهـا.. و ـماا رواتــب العـاملين فيهـا

باإل ــافة الــى  وتــد يرات ســلبية علــى و ــاهم اإلعــالم الثقاييــة واألدوار السياســية واإلجتما يــة التربويــة
قين لشــــركات اإلعـــالا ي ــــدموا اهــــدافها جين ومســـوّ دورهـــا فــــى إفســـاد اإلعالميــــين وتحـــويلهم إلــــى مــــروّ 

 ب ميزانية المواطن البسي . رهه فى خلب أنما  استهالةية تُ  كما إا اإلعالا ُيسهمؤ التجارية
رّيــة التعبيــرؤ لنجــاح قنــا  ال يضفــي تــوف ر رأس المــاف وال بــر  الفنيــة فــى اإلعــداد والتقــديم واإلخــراج وح

ــة فيــاهية مــاؤ بــل البــّد مــن أا تتــوافر إدار  عصــرّية تيــمن  قاهمــة علــى أســس علميــة و مهنيــة إحترايّي
لديها والمتمثلة في مستوى الهب للم يشة ومضافد   والعاملين وُتنّظم الحقوق المادية والو يمية لاعالميين

وتوفير بي ة عمـل داخليـة  الوات وتنظيم ساعات العملوالع بالصحة نهاية ال دمةؤ واليمانات ال اصة
كلهـا ؤ مناسبةؤ ألا ر ا اإلعالميين عن رواتبهم ومضافآتهم و بي ة عملهم و نو ية تعامـل اإلدار  معهـم

مــن تــدنّي راتبــا قــد يلجــد إلــى  م اإلعالمــيؤ فــاإلعالمي الــذش يشــضوفــي نو يــة أداههــم لعملهــ تــس ر إيجابــاً 
يـس ر سـلبًا علـى نو يـة ففي أةثر من مضاا ومجافؤ مما يشـّتت جهـوده وتركيـزهؤ القيام بدةثر من عملؤ 
 عملا اإلعالمي وكفاهتا.
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 :الساب  الفصل 
  عرض الجداول وتحليل بياناتها: لا أو 

 
إّا الف ة العمرية الغالبة فـي أيـة مهنـة هـي مـن العناصـر المـس ر  و المهمـة التـي يجـب أا تسخـذ .  1

وجــود هــذه النســبة العاليــة مــن الشــباب فــي هــذه المهنــة هــي التــي تحــدد مالمــم العمــل بنظــر اإلعتبــار. ف
الصـــحفي ورســـلوبا وآلياتـــا بـــل وحتـــى بعـــا أهدافـــا فـــي أيـــة مسسســـة إعالميـــة كانـــتؤ ألّا التقـــارب فـــي 
األعمــار يعنـــي اإلنتمــاء الـــى جيــل واحـــدؤ وبالتـــالي يعنــي المشـــاركة فــي مجموعـــة كبيــر  مـــن األحـــالم و 

األف ار وتقارب في خبرات وتجاربؤ ت تلم عن تجارب وخبرات وأحالم وأف ار أجيـاف أخـرى المعايير و 
 هــذا إلــى الحــاف بطبيعــة منحــاز  ت ــوا  لألخبــار باالتصــاف القــاهم معالجــة فــدا " لــذا .ســبقتا أم أتــت بعــده

 ."شعوريا ال الجيل
 

 لمراسلين( الفئات العمرية ل1جدول)

 
 
 
 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 الفئات 

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % العمرية

 29ـ20 11 73.3 5 71.4 9 75 4 40 11 73.3 4 40 44 63.8

27.5 19 50 5 20 3 50 5 16.7 2 14.3 1 20 3 
 39ـ 30

8.7 6 10 1 6.7 1 10 1 8.3 1 14.3 1 7 1 
 49ـ 40

 فاكثر-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 1 الشكل 
 
 
 

 
 

 2 الشكل 
 

حــازت علــى نســبة  ســنة 29 - 20الف ــة العمريــة  اّ أو الرســمين التو ــيحيين ( 1) يوّ ــم الجــدوف

و  Zagrosل ـل مـن قنـاتي  %73.3  من مجمود المبحو ين والنسبة ل ل قنا  هـي كمـا يـدتي 63.8%
KNN 71.4 و نســـبةؤ% Speda 75ؤ% Payam ل ـــل مـــن قنـــاتي  %40ؤG.K  وK.TV . بينمـــا
من مجمود المبحو ين ونسبة كل قنا   %27.5سنة حازت على نسبة  39 - 30الف ة العمرية  نجد اا

ـــدتي ـــاتي  %50  هـــي كمـــا ي ـــاتي  %20ؤ K.TVو  G.Kل ـــل مـــن قن ؤ KNNو  Zagrosل ـــل مـــن قن
16.7 % Payam 14.3ؤ % Speda. 49و  40ةمـــا يشـــير الجـــدوف الـــى اا الف ـــة العمريـــة مـــابين 
. و أةثــرســنة  50ال وجــود للف ــة العمريــة األخيــر   انــأوأخيــرا نــرى  .% 8.7بنســبة  هــي األقــل ســنة 

 % 90يبلــغ أةثــر مــن  المبحــو ينالشــبابية مــن عمــر  39و  20الف ــة العمريــة مــابين  نســبةالنتيجــة إا و 
  .في اقليم كوردستااالمهم  اإلعالمي ا المجافشباب على هذهيمنة اللوا م  مسشر ووه
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 ؤ1998 ب يـــتؤ) وهـــذه النتيجـــة متقاربـــة مـــع نتـــاه  دراســـة عـــن سســـيولوجية الصـــحفيين المصـــريين.
 .(37ص
نتـــاه  الدراســـات القليلـــة عـــن النســـاء العـــامالت فـــي وســـاهل اإلعـــالم تشـــير إلـــى  ـــعم الوجـــود  اّ إ.  2

أا ( منظمــة األمــم المتحــد  للمســاوا  وتمضــين المــرأ  ) رتهاتظهــر دراســة نشــف إلعــالمالنســاهي الفاعــل فــي ا
أصلـــب النســـاء اللـــواتي يظهـــرا فـــي وســـاهل اإلعـــالم ت ـــوا مهمـــاتهن ترفيهيـــاؤ ويتحـــد ن برقـــة ويتبـــرجن 

  ـــمن العربيـــة المـــرأ   منظمـــة أشـــارت. لي ـــرجن بصـــور  تـــوحي بـــدنهن "ةاهنـــات جنســـية" قبـــل كـــل شـــيء
 خــو  ف ــر  قبــوف فــي يضمــن األوف التحــدش إاّ  2015-2009 يــةالعرب للمــرأ   اإلعالميــة االســتراتيجية

 .(5.12.2015ؤ الجديد العربي موقع). فق  األسرية وليس االجتما ية القيايا ل ل اإلعالمية المرأ  
 بيانات عن جن  المبحوثين (2جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

 3 الشكل  

 القنوات  K.TV KNN G.K Payam  Speda  Zagros المجموع الكلي

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % الجن 

 أنثى 3 20 0 0 0 0 2 20 1 6.7 1 10 7 10.1

 ذكر 12 80 7 100 12 100 8 80 14 93.3 9 90 62 89.9

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 4 الشكل  

 
مــن  %89.9بينمـا تبلــغ نســبة الـذكور الــــ %10.1ا  ال تتجـاوز الـــإا نســبة اإلنــ 2الجـدوف نجـد فــي 

التـــابعتين  Payamو  Spedaو يالحـــ  عـــدم وجـــود مراســـلين إنـــا  لـــدى قنـــاتي . مجمـــود المبحـــو ين
فــي حــين إا ل ــال القنــاتيين عــددا مــن المــذيعات المحجبــات توات المهــار  الجيــد  فــي . لحــزبين اســالميين

لـــدى كـــل مـــن  % 20بينمـــا تبلـــغ نســـبة المبحـــو ين اإلنـــا  . ام  الحواريـــةتقـــديم نشـــرات األخبـــار و البـــر 
 .% 6.7بنسبة  KNN م قنا  ؤ %10بنسبة  K.TVتليهما قنا   G.Kو  Zagrosالقناتين 
 طبيعــة الــى عوامــل عديــد  منهــاؤ يعــود الــذكور نســبة وارتفــاد العنصــر النســوش  نــدر  اا الباحــج يــرى 
وكذلو ؤ مضتبي صير محي  اعات مبضر  أو متدخر  من النهار وفيلس العمل تتطلب التي الص بة المهنة

النظــر  المريبــة التــي ينظــر بهــا المجتمــع التقليــدش الــى النســاء اللــواتي يظهــرا كثيــرا فــي األمــاةن العامــة 
المهنــة.إّا هــذه األســباب وأخــرى  هــذه فــي لالن ــرا  اإلنــا  يــس ر ســلبًا فــي انــدفاد وعلــى الشاشــاتؤ ممــا

التعامــل مــع ال ــادر النســوش داخــل المسسســات اإلعالميــة تاتهــاؤ هــي التــي تمنــع حتـــى تتعلــب باســلوب 
 خريجات معاهد وكليات اإلعالم من اإللتحاق بمسسسات اعالمية للعمل لديها. 
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ُيظهر البحـج أّا مـا يقـارب نصـم مجمـود المراسـلين المبحـو ين هـم مـن الحاصـلين علـى شـهادات .  3
صير الحاصلين على تعليم تقني أو اةاديمي في مجاف الصحافة واإلعـالم إت ماقبل التعليم الجامعيؤأش 

ممـا يـنعضس سـلبًا علـى األداء دّرس فـي مرحلـة مابعـد اإلعداديـة ولـيس قبلهـا أو خاللها.اا هذا المجاف ُيـ
 الصحفي .

 ( التحصيل الدراسي للمبحوثين3جدول)

 
 
 
 
 

 
 
 

 5 الشكل  

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 ت % ت % ت % ت % ت % ت  % ع % الشهادة
 متوسطة 3 20 0 0 1 8.3 0 0 2 13.3 1 10 7 10.2
 إعدادية 2 13.3 3 43 6 50 5 50 6 40 5 50 27 39.1

 دبلوم 4 26.7 3 43 2 16.7 2 20 3 20 4 40 18 26.1

 بكالوريوس 6 40 1 14 3 25 3 30 4 26.7 0 0 17 24.6

 عليا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 6 الشكل  
 

مـــــن مجمـــــود المراســـــلين تحصـــــيلهم العلمـــــي هـــــو الدراســـــة  %10.2إا نســـــبة  3 الجـــــدوفنجـــــد فـــــي 

مراســلي قنــا  مــن  %20بينمــا ؤ لــيس لــديها مراســل مــن هــذه الف ــة Spedaعلمــا بــدا قنــا  ؤ المتوســطة
Zagros  هــــم مـــــن هـــــذه الف ـــــة و تليهــــاKNN  لقنـــــا   %10و  %13.3بنســـــبةKTV  لقنـــــا   %8.3و
Payam . من مجمـود المراسـلين تحصـيلهم العلمـي هـو الدراسـة اإلعداديـة.علما إا  %39.1ورا نسبة

مـــن مراســـليها علـــى  %50تتقـــدم األخريـــات بحصـــوف نســـبة  KTVو G.Kو  Payamةـــاّل مـــن قنـــوات 
 % 40بنسـبة  KNNو  %43بنسـبة Spedaو تليهـا كـل مـن قنـوات ؤ الدراسـة اإلعداديـة فقـ تحصيل 

من مجمود المراسلين تحصيلهم العلمي هو  %26.1وكما نجد أّا نسبة . %13.3بنسبة  Zagros م 
قنــا  ؤ Speda 43%شـهاد  الــدبلوم )سـنتين مــا بعـد اإلعداديــة(. والنسـبة ل ــل قنـا  هــي كمـا يــدتي  قنـا  

KNN ؤ %40سـبة بنZagros  ل ـل مـن قنـاتي  %20و  %26.7بنسـبةG.K و KNN نسـبة  واخيـرا
فقــ  مــن مجمــود المراســلين تحصــيلهم  %24.6ويوّ ــم الجــدوف أّا نســبة . Payamلقنــا   % 16.7

 ؤZagros 40%قنــا    البضــالوريوس(. والنســبة ل ــل قنــا  هــي كمــا يــدتي) العلمــي هــو الدراســة الجام يــة
 %14بنســــبة  Spedaو  %25بنســــبة  Payamو  KNN 26.7%وتليهــــا  %30بنســــبة  G.Kقنــــا  

هي حصيلة ف ة الشهادات  %0وكانت نسبة . %0خارج هذه الف ة تماما بنسبة  K.TVبينما بقيت قنا  
 دبلوم عافؤ ماجستيرؤ دكتوراه(. ) العليا
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ُيعـد عـامال عـالم مـن األعمـاف السـَيما العمـل فـي مجـاف اإل عمـلالرهيسي للقيام بـدش  الدافع.  إا  4
 وكذلو في نتاهجا ال مًية والنو ًية .في اسلوب القيام بهذا العمل مهما ومس رًا 

 
 ( دواف  العمل كمراسلين4جدول )

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 7 الشكل  
 
 
 
 

 

 
 8 الشكل  

 K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 القنوات

 الدواف 

  ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %
 هواية 12 80 6 85.7 9 75 8 80 11 73.3 10 100 56 81.1
 تأمين معيشة 1 6.7 1 14.3 0 0 2 20 1 6.7 0 0 5 7.3

 الترويج لقضية 0 0 0 0 1 8.3 0 0 1 6.7 0 0 2 2.9

 تطوير المجتم  2 13.3 0 0 2 16.7 0 0 2 13.3 0 0 6 8.7

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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إت نجـد أّا . يوّ م الـدوافع مـن وراء اشـتغاف المبحـو ين كمراسـلين لصـالم فيـاهياتهم 4رقم الجدوف 
لهــا حصــة األســد بنســبة  K.TVعلما بــدا قنــا  .مــنهم يشــتغلوا كمراســلين بــدافع الهوايــة %81.1نســبة 
دافـع تـدمين الم يشـةؤ  أمـا. %73و  %85وتليها القنوات األخرى بنسب متقاربة تتراوح مـابين  100%

 %20  والنسبة ل ل قنا  هي كما يدتيؤ من مجمود عدد المراسلين المبحو ين %7.3فلم ينل اةثر من 
دافـــــع . K.TVلــــــ      %0و ؤ KNNو  Zagrosل ـــــل مـــــن  %6.7ؤ Spedaلــــــ  %14.3ؤ G.Kلــــــ 

نسبة ل ل قنا  هي فق  من مجمود المراسلين المبحو ين. وال %2.9التروي  لقيية ماؤ حاز على نسبة 
. %0امـــا بقيـــة القنـــوات فلـــم تنـــل اةثـــر مـــن . KNNلقنـــا   %6.7و  Payamلقنـــا   %8.3ةمـــا يـــدتي 

ـــر مـــن نســـبة  ـــل أةث ـــم ين ـــرا نجـــد اا دافـــع تطـــوير المجتمـــعؤ ل مـــن مجمـــود عـــدد المراســـلين  %8.7وأخي
 %16.7ل ل منهما و نسبة  %13.3بواقع  KNNو  Zagrosالمبحو ينؤ موزعة على مراسلي قنوات 

ـــا   وهـــذا بـــرأش الباحـــج دليـــل وا ـــم علـــى أّا اإلعـــالم لـــم يعـــد رســـالة )بالنســـبة ألصلبيـــة . Payamلقن
 . المبحو ين( ورنما هو مجاف لقياء الوقت والترييا عن الذات وممارسة هواية ش صية ليس أةثر

مهنــة  هـي داللـة وا ــحة علـى اا %81.1يـرى الباحـج إا هــذه النسـب والسـّيما نســبة دافـع الهوايــة 
المراسل في القنوات المبحو ة هي هواية ورغبة ش صية بضل ما لمفهـوم الهوايـة مـن دالالت تتيـم فـي 

 العمــلُ  َأو اللجعــبُ  "  التــي تــرى إا الهوايــة هــي( عربــي عربــي معجــم - الجــامع المعــاني تعريــ  )معجــم
موقـع ال ترونـي ؤ المعاني.)" يحترفا َأا دوا  مزاولتا في فراصا َأوقاتَ  ويقيي المرء با ُيشَغم المحبوبُ 
   وربما كاا حب الشهر  واإلشتهار من أهم العوامل التي تدفع بهم الى ممارسة هذه الهواية. (2015
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لـدخل فا. خطيـرا ومـس را سـلبيا فـي انتاجيـة المراسـلين نوعـا وكمـا إا تدني الدخل الشهرش يعد مسشرا.  5
هـو يتعلـب بحيـاتهم فؤ مجتمع ومن بيـنهم اإلعالميـوا يشضل عامل  غ  مباشر ومزع  على كل أفراد ال

 .عنهم في تدمين نفقات ال يش ال ريم وا مسسل مالش صية وأرزاق من ه
 

  الدخل الشهري للمراسلين( 5جدول )

 
 

 
 
 
 
 9 الشكل
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 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % الدخل

 متدني 14 93.3 6 85.7 12 100 10 100 8 53.3 10 100 60 87
 متوس  0 0 1 14.3 0 0 0 0 6 40 0 0 7 10.1

 جيد 1 6.7 0 0 0 0 0 0 1 6.7 0 0 2 2.9

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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حو ـة ينتمــوا الـى ف ــة متـدنيي الــدخل مــن مجمـود العينــة المب %87نسـبة  أاّ  5يظهـر مـن الجــدوف  

وبنسـبة . K.TVو  G.Kو  Payamل ـل مـن قنـوات  %100  والنسبة ل ل قنا  هي كما يدتيالشهرش 
ولــــم تنــــل ف ــــة . KNNلقنــــا   %53.3و أخيــــرا ؤ Spedaلقنــــا   %85.7 ــــم  Zagrosلقنــــا   93.3%

 %40  قنا  هي كما يدتي والنسبة ل ل %10.1متوسطي الدخل من بين مجمود العينة المبحو ة سوى 
ف ـــة نســبة أمــا ييمــا يتعلــب ب ل ــل مــن القنــوات األخـــرى. %0و  Spedaلقنــا   %14.3و  KNNلقنــا  

موزعــة بالتســاوى مــابين . %2.9جيــدش الــدخل الشــهرش مــن بــين مجمــود العينــة المبحو ــة فلــم تتجــاوز 
 . ل ل منهما %6.7  والنسبة ل ل قنا  هي كما يدتي KNNو  Zagrosقناتي 
رورش اإلشار  هنا الى إا الباحج قد احتسب مستويات الدخل على أساس الراتب الشهرش يومن ال 

 أقـل مـن مليـوا  الـى 500 مـن  مسـتوى متـدني  اآلتـيالذش يتقا اه المراسـل مقابـل عملـا وعلـى النحـو 
ر من أةث مستوى جيد و ؤ نصم المليوا  دينارمليوا  الى مليوا  من  مستوى متوس س و دينار عراقي 

 .نصم المليوا  دينارمليوا 
نجد تقاربا وتمـا ال دراسة أجريت على عينة من الصحفيين المصريين وعند مقارنة نتاه  دراستنا مع 

لهـا الصـحفيوا  فـي مقدمـة اليـغو  التـي يتعـر هـي ؤ و رواتـبهم الشـهرية غ  الموارد المالية إت إا 
. هم الشــهريةوأجــور  همتــدني رواتــب يعــانوا مــنمــن المبحــو ين أنهــم  % 4س74 نســبة قــاففقــد  ؤالمصــريوا 

وعاد  ما تسود نود من الالعدالة والالمساوا  في تقدير أتعـاب المراسـلين و  (166ؤ ص1998 ؤب يت)
 العـاملين المصـريين الصـحفيين مـن عينـة لهـا أخيـع دراسـة أشـارت وقـد. مضافدتهم على أعمالهم الشاقة

  لـج وأا مو ـو ية ومعـايير أسـس وفـب تـتم ال األجـورو  الرواتـب عمليـة أا الـى ال اصـة الصـحم في
لســد العجــز الــداهم فــي ميزانيتــا الشــهرية  الصــحفي عملــا جانــب الــى أخــر عمــال يمــارس البحــج مجتمــع

 . (73ص ؤ2003ؤ امير  ؤال باسي)
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كمــا هــو مبــين فــي الجــدوف  ّا إرتفــاد نســبة اإللتــزام بــالطقوس الدينيــة مــابين المبحــو ين كــإعالميين. إ 6
ؤ هو جزء من افرازات الظرف العـام الـذش يسـود المنطقـة بشـضل عـام مـن حـروب و أزمـات وعـدم  6قم ر 

إســـتقرارؤ مّمـــا يـــدفع بـــدفراد المجتمـــع الـــى القلـــب و ال ـــوف وترّجـــي األمـــاا و الحمايـــة مـــن خـــالف تدديـــة 
 .فرو  ال باد  واإللتزام بالطقوس الدينية

 
 ( درجة اإللتزام الديني6)جدول 
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 12 الشكل  
 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 درجةال

 
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %

 التزام عال 4 26.7 2 28.6 9 75 2 20 2 13.3 0 0 19 27.5
 التزام وس  7 46.7 4 57.1 3 25 5 50 9 60 10 100 38 55.1
 غير ملتزم 4 26.6 1 14.3 0 0 3 30 4 26.7 0 0 12 17.4
 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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. مــن المبحــو ين ملتــزمين بــالطقوس الدينيــة بدرجــة عاليــة و/ أو وســ  %82.6  أ هــرت الدراســة أاّ 
ؤ % Zagros 73.4ؤ G.K 70%  علمــا بـــإا لـــيس هنـــا  تفاوتـــا كبيـــرا مـــابين نســـب القنـــوات ال مـــس

KNN 73.3 % ؤSpeda 85.7 % ؤK.TV 100% و أخيــــــــــراً ؤ Payam 100 %. و إّا نســــــــــبة 
 .من مجمود المبحو ين هم من صير الملتزمين بالطقوس الدينية % 17.4
 
 

كمـا هـو مو ـم فـي  هم من الموالين لسياسات الحزب مالو القنـا إا جميع أفراد العينة المبحو ة .  7 

أا يــس ر فــي اســلوب عمــل المراســلين فــي فــي أ نــاء تغطيــتهم وهــذا العامــل البــد لــا مــن . 7الجــدوف رقــم 
ـ اإلقتصـادشؤ احة السياسية والمحي  اإلجتماعي لألحدا  و ورليتهم و طريقة تفهمهم لما يدور في الس

لــذلو فمــن المتوقــع جــدا أا يتبّنــى المراســل التلفزيــوني وجهــة نظــر حزبيــة فــي كــل صــغير  وكبيــر  خــالف 
 ا سيشضل تعار ا حتميا مع القواعد المهنية وأخالقيات العمل اإلعالمي. عملية التغطية ال برية مم

 
 ( نوع اإللتزام الحز ي الحالي للمبحوثين7جدول )

  

 

 

 

 

 

 القنوات  K.TV KNN G.K Payam  Speda  Zagros المجموع الكلي

 نوع

 اإللتزام

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %

 حز ي 15 100 6 85.7 9 75 9 90 3 20 9 90 51 73.9

 مؤيد 0 0 1 14.3 3 25 1 10 12 80 1 10 18 26.1

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 الشكل    

 

 

 
 
 
 

 14 الشكل  
 

والنسبة . من مجمود المبحو ين هم من الملتزمين حزبيا % 73.9أّا نسبة  7رقم يتبين من الجدوف 
ـــدتي ل ـــل قنـــا  هـــ ــــ %100  ي كمـــا ي ــــ ل مـــن %90ؤ Zagrosل  %85.7و نســـبة ؤ K.TVو  G.K ل

Speda  لقنا   %75 مPayam لقنا   %20واخيرا ؤKNN التابعة لحركة التغيير . 
فــي حــاف و  .مــن مجمــود المبحــو ين هــم مــن المسيــدين للحــزب الــذش يملــو القنــا  % 26.1ورّا نســبة 

 %100علـــى مســـتوى العينـــة المبحو ـــة نجـــد أّا نســـبة ؤ لـــا الجمـــع مـــابين المنتمـــين للحـــزب و المسيـــدين
 موالوا للحزب مالو القنا  . 

 Payamلقنـا   % 25ؤ % 80بنسـبة  KNNصالبيتهم من مراسلي   والنسبة ل ل قنا  هي كما يدتي
ُيالح  أّا نسـبة . Zagrosلقنا   %0وؤؤ G.Kو  K.TVل ل من قناتي  %10ؤ Speda %14.3و 
 %80بينمـا نـرى اّا نسـبة ؤ التابعـة لحركـة التغييـر لهـم التـزام حزبـي KNNقنا  فق  من مراسلي  20%
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لحزب من طراز حركة التغييرؤ التـي ال تعتمـد  في قنا  وهذه  اهر  طبي ية. من مراسليها مجرد مسيدين
على آليات التنظيم التقليدش ألحزاب المنطقةؤ بل تعتمـد علـى المسيـدين والمصـوتين لـا فـي اإلنت ابـات. 

ـــا   فرصـــة واحـــد  ااّل و ســـاهمت بصـــور  مباشـــر  فـــي ؤ لـــم تفـــّوت منـــذ يومهـــا األوف KNNعلمـــا بـــدا قن
 .  ية والحزبية داخل و خارج اإلقليمالصراعات والمنافسات وال الفات السياس

تشــير الدراســات األمريضيــة الــى  إتهــذه الظــاهر  ليســت بجديــد  وليســت حضــرا علــى اإلعــالم ال ــوردشؤ 
فــي أ نــاء فــي إلنتمــاء الحزبــي بــين الصــحفيين األمــريضيين وتبنــيهم وجهــات نظــر حزبيــة تزايــد معــدالت ا

  (.40ص ؤ 1998ؤ ب يت). ممارستهم العمل الصحفي
 ونجد أّا هذه النتيجة متوافقة مع ما توصلت اليها دراسة اجريت على عينة من الصحفيين العـراقيين

أّا إنتماءاتهم الحزبية والسياسية تنعضس سـلبا  من المبحو ين يدركوا جيداً  %67التي أ هرت إا نسبة 
 .(158ص ؤ 2008ؤ )إبراهيم.على مهنيتهمؤ إا كاا بوعي منهم أو بغير وعي

يرى الباحـج أّا هـذا هـو أحـد األسـباب التـي تـدفع الصـحفي واإلعالمـي فـي اقلـيم كوردسـتاا والعـراق 
ب و يغّطـــي اإلحـــدا  محضومـــا الــى سياســـي يتحـــد  و يعّلـــؤ عمومــا الـــى أا يتحـــوف فـــي أصلـــب األحيـــاا

مســبقةؤ ال عالقــة لهــا بالمعــايير المهنيــة ؤ طاهميــة ومناطقيــةؤ حزبيــةؤ سياســيةؤ بدف ــار و رلى و معــايير
 . لاعالم وأخالقياتها
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فـي كـل المهـن والمجـاالتؤ ول ـن الحـاف إا اإلنتماء الى النقابات المهنّيـة ُيعـد  ـاهر  حيـارية .  8

 اآلتي   8بصور  وا حة وكما هو مبين في الجدوف رقم ي تلم ثنا ؤ بالنسبة لعينة بح
 

 ( الموقف من عضوية النقابة8جدول )
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 K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 القنوات

 اإلجابة

  ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %
 نعم 10 66.7 4 57.1 8 66.7 7 70 6 40 5 50 40 58

 كال 5 33.3 3 42.9 4 33.3 3 30 9 60 5 50 29 42

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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ويظهـر   هـل أنـت عيـو فـي نقابـة صـحفيي كوردسـتاا  اإلجابـة عـن السـساف 8رقـم  يو م الجدوف
فيي كوردسـتاا والنسـبة ل ـل قنـا  هـي من المبحو ين أعياء فـي نقابـة صـح %58من الجدوف أّا نسبة 

ــــدتي   ــــاتي  %66.7ؤ G.K %70ةمــــا ي ؤ % Speda 57.1 ؤPayamو  Zagrosل ــــل مــــن قن
من مجمود المبحـو ين ليسـوا أعيـاء فـي نقابـة  %42. ورا نسبة KNN %40و  K.TVلقنا   %50و

  صحفيي كوردستاا.
  النقابة علـى الـدفاد عـن مصـالحهم يرى الباحج إا هذه الظاهر  تعود الى عدم  قة اإلعالميين بقدر 

وهـذه النتيجـة . وحمايتهم من اليغو  اإلداريةؤ السياسيةؤ اإلجتما ية ؤاإلقتصـادية التـي يتعر ـوا لهـا
 القانونيـــة الحمايـــة إنعـــدام مـــن يعـــاني العراقـــي اإلعـــالم متوافقـــة مـــع مـــا توصـــلت اليـــا دراســـة تقـــوف " ااّ 

حمــايتهم "  علــى المهنيــة منظمــاتهم بقــدر  يثقــوا  ال نهمكــو  باألمــاا شــعور الصــحفيين للصــحفيينؤ وعــدم
 .(80ؤ ص2007ؤ العضيلي)

 
ليســـوا بمتفـــرصين للعمـــل  وكمـــا هـــو مو ـــم فـــي الجـــدوف اآلتـــي ؤ نجـــد إا حـــوالي  لـــج المبحـــو ينؤ.  9

ممــا يــدفع ؤ ةمراســلينؤ وهــذا يعــود بــرأش الباحــج الــى عــدم كفايــة الــدخل الشــهرش فــي حــاف التفــرب التــام
و و ـــاهم أخـــرى الـــى جانـــب مهنـــة اإلعالمـــيؤ لســـد حاجـــاتهم  ســـلين الـــى ممارســـة أعمـــافبـــبعا المرا

 .المادية
 

 ( نوعية التفرغ للمهنة9جدول )
 

  

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % نوع التفرغ
 لّيا متفرغ ك 12 80 6 85.7 9 75 6 60 10 66.7 6 60 49 71

 متفرغ جزئيا 3 20 1 14.3 1 8.3 2 20 1 6.7 4 40 12 17.4

 عمل بالقطعة 0 0 0 0 2 16.7 2 20 4 26.6 0 0 8 11.6

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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17 الشكل    

 

 
 
 
 
 
 

18 الشكل    
 

وقـد أ هـر أّا نسـبة ؤ لمهنـة المراسـل التلفزيـونيم ص  للتعرف علـى نو يـة التفـرب  9رقم الجدوف 
والنسـبة ل ـل قنـا  هـي كمـا . من مجمود العينة المبحو ة هـم مـن المتفـرصين كلّيـا للعمـل كمراسـلين 71%

ل ـــــل مــــــن  %60و ؤ KNN %66.7ؤ Payam %75ؤ Zagros %80ؤ Speda %85.7يـــــدتي  
ود العينـــة المبحو ـــة هـــم مـــن مـــن مجمـــ %17.4إا نســـبة كمـــا أ هـــر الجـــدوف . K.TVو  G.K  قنـــاتي

ل ــل مـــن  %20ؤ K.TV %40المتفــرصين جزهيــا للعمــل كمراســلين. والنســبة ل ـــل قنــا  هــي كمــا يــدتي  
وأخيرا فإا نسـبة . KNN %6.7و  Payam %8.3ؤ Speda %14.3و  .G.Kو  Zagrosقناتي 
  ي كمـــا يـــدتيوالنســـبة ل ـــل قنــا  هـــ. مــن مجمـــود العينـــة المبحو ــة يعملـــوا كمراســـلين بالقطعــة 11.6%
KNN 26.6% ؤG.K 20% و ؤPayam 16.7% . 
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التـي تعتمـد عليهـا  . إا مسدلة الت ص  في مجاالت الحيا  العصرية أصبحت من اليـرورات 10
وهـذه الحقيقـة فر ـت نفسـها فر ـًا علـى مجـاالت العمـل أية إدار  علمية ناجحة ألية مسسسـة عصـرية. 

يو ـــم لنـــا حـــاف الت صـــ  فـــي مجـــاف التغطيـــات  10. والجـــدوف رقـــم منـــذ عقـــود المعاصـــر اإلعالمـــي
 عند المراسلين ؤ عينة البحج.ال برية 

 
 ( التخصص المهني للمراسلين10جدول )

 
 
 
 
 
 

 19 الشكل  
 
 
 
 

 20 الشكل  

 القنوات  K.TV KNN G.K Payam  Speda  Zagros المجموع الكلي
 

 متخصص
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %

 نعم 2 13.3 3 42.9 5 41.7 5 50 5 33.3 1 10 21 30.4

 كال 13 86.7 4 57.1 7 58.3 5 50 10 66.7 9 90 48 69.6

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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. مجـاف خبـرش معـين أم التغطيـة م ص  لمعرفة هل اا المراسـل مت صـ  فـي  10رقم الجدوف 
والنسـبة ل ـل . مت صصـوا فـي مجـاف معـين ينـة المبحو ـةفقـ  مـن مجمـود الع %30.4وهو يظهـر إا 

ــا  هــي كمــا يــدتي   ل ــل مــن قنــاتي  %33.3ؤ Payam %41.7ؤ Speda %42.9ؤ G.K %50قن
Zagros و KNN لقنا   %10و ؤKTV . مـن مجمـود العّينـة المبحو ـة هـم  %69.6بالتالي فدا نسبة

 من صير المت صصين في مجاف معين. 
ى عــدم اهتمــام ادارات تلــو القنــوات بتــدريب مراســليها فــي دورات ت صصــية إا هــذه الظــاهر  تعــود الــ

احتراييـة ورا الركاةــة واليــعم اّلـذش يشــوب عــددا كبيــرا مـن التقــارير ال بريــة هـي نتيجــة لهــذه الظــاهر ؤ 
برتوكوليــةؤ صــحيةؤ إجتما يــةؤ ريا ــية ؤ حيــج يضّلــم المراســلين بتغطيــة م تلــم األحــدا  مــن سياســية

معرفــــة بضيميــــة التعامــــل مــــع مفــــردات دوا و أو خلميــــة  قاييــــة ومعلوماتيــــة ن دوا إلمــــام وفنيــــة الــــ... مــــ
وا ــحةؤ ممــا يــنعضس ســلبا علــى نو يــة التقــارير  ومســتجّدات تلــو المجــاالت فتــراهم يقعــوا فــي أخطــاء

 ال برية و على الجهود المبذولة والماف المصروف عليها. 
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 15الـــى  6تتــراوح مــابين ؤ بحــو ين لهـــم خبــر  عمــل كمراســلينيتيــم مــن الدراســة إّا نصــم الم.  11
   ويرى الباحج إا هذه النسبة األخير  هي نسبة جيد  نظريا. ول ن البد من السساف سنة.
   هل هذه النسبة هي خبرات حقيقية أم هي فق  تعداد لسنوات ال دمة في اإلعالم وحسب -
   هذه ال براتالى أش مدى إستفادت الفياهيات المبحو ة من  -
   و تطويرها علميا و عمليا  م تقنيا وماهو السبيل الى تنمية مهاراتها -
 

 ( العمر الوييفي للمراسلين11جدول )

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 الشكل  

 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 العمر
 الوييفي 

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %

 اقل من سنة 1 6.7 0 0 1 8.3 0 0 4 26.7 0 0 6 8.7

 سنة 5ـ1 4 26.7 2 28.6 8 66.7 3 30 7 46.7 4 40 28 40.6

 سنة 10ـ 6 8 53.3 4 57.1 2 16.7 6 60 3 20 5 50 28 40.6

 سنة 15ـ  11 2 13.3 1 14.3 1 8.3 1 10 1 6.6 1 10 7 10.1
 سنة فاكثر 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 22 الشكل  

 
العمــر ؤ مــن مجمــود المبحــو ينؤ كانــت مــن حصــة %8.7  هــذا الجــدوف أ هــر إّا اقــل نســبة وهــي

ـــو يفي أقـــل مـــن ســـنة واحـــد   Payamؤ KNN 26.7%والنســـبة ل ـــل قنـــا  هـــي كمـــا يـــدتي مـــابين ؤ ال
فليس بينهم واحـد مـن هـذه ؤ K.TVو  G.Kو  Spedaات أما مراسلي قنو . Zagros 6.7%ؤ 8.3%

مــن مجمــود  %40.6وصــلت الــى نســبة ؤ ســنة 5 - 1 الف ــة. وأ هــر الجــدوف أّا ف ــة العمــر الــو يفي
ـــدتي  المبحـــو ين. ؤ K.TV %40ؤ KNN %46.7ؤ Payam %66.7 والنســـبة ل ـــل قنـــا  هـــي كمـــا ي

30% G.K 28.6ؤ% Speda 26.7ؤ% Zagros . ؤ مجمــــود المبحــــو ين مــــن %40.6أمــــا نســــبة
ــا  هــي كمــا يــدتي 10 - 6ف انــت مــن نصــيب ف ــة العمــر الــو يفي  قنــا   %60  ســنةؤ والنســبة ل ــل قن

G.K 57.1ؤ% Speda 53.3ؤ% Zagros 50ؤ% K.TV 20ؤ% KNN 16.7ؤ% Payam. 
مــن مجمــود المبحــو ين.  %10.1ســنة هــي  15 - 11وأخيــرا يتبــين لنــا إّا نســبة ف ــة العمــر الــو يفي 

 و G.K ل ــل مــن %10ؤ Zagros %13.3ؤ Speda %14.3 ة ل ــل قنــا  هــي كمــا يــدتي والنســب
K.TV 8.3ؤ% Payam  6.6و% KNN . ف انـــت ؤ ســـنة فـــدةثر 16أمـــا نســـبة ف ـــة العمـــر الـــو يفي

0% . 
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بالنسـبة لاعالمـي عالميـة ورجاد  التحد  والقراء  بلغة األم و لغـات ُاخـرى إّا التمُضن اللغوش .  12
ا فــي العمــل. إنجاحــا وتفّوقــمــن العوامــل الذاتيــة الرهيســة التــي تســهم فــي  ُيعــدؤ  ال بــرش راســل والســّيما الم

ذا المراســلين المبحــو ين بالــذاتؤ بهــو  ال ورديــةن لنــا مــدى إهتمــام إدارات الفيــاهيات والجــدوف اآلتــي يبــيّ 
 المجاف .

 
 ( اللغات التي يجيدها المراسلون 12جدول )

 

 

 
 
 
 

 
 23 الشكل  

 
 
 
 
 

  24 الشكل  

  K.TV KNN G.K Payam  Speda  Zagros المجموع الكلي
 القنوات

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % اللغات

 الكوردية 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100

 العر ية 7 47 4 57 4 33 7 70 11 73 2 20 35 50.7

 اإلنجليزية 6 40 1 14 0 0 2 20 3 20 2 20 14 20.3
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وقـــد أ هـــر إا نســـبة . خـــاص بمعرفـــة اللغـــات التـــي يجيـــدها المراســـلوا تحـــد ا و قـــراء  و كتابـــة 12الجـــدوف 

مــن المجمــود ال لــي للمبحــو ين يجيــدوا لغــة األم وهــي اللغــة ال ورديــة ؤعلمــا بــدا الباحــج الحــ  وعلــى  100%

لحات فــي صيــر أماةنهــا بــل الــدوام الركاةــة فــي صــياصة الجمــل وعــدم الو ــوح فــي ال بــارات ورســت دام المصــط

 ــيقةؤ  وحتــى الــتلف  ال طــد لــبعا ال لمــات وعــدم الــتحف  فــي ترديــد بعــا المفــردات والتعــابير بل نــة محليــة

مـن المجمـود ال لـي للمبحـو ين  %.50.7كما أو م الجدوف إا نسبة . والسّيما في التغطيات المباشر  لألحدا 

 %47ؤ Speda %57ؤ G.K %70ؤ KNN %73  مــا يــدتيوالنســبة ل ــل قنــا  هــي ك. يجيــدوا اللغــة العربيــة

Zagros 33ؤ Payam 20ؤ K.TV .  والملفت للنظر هنا هو نسبة قناPayam   وقنـاSpeda  إت إا هـاتين

ومــن المفتــر  أا يضــوا ال ــادر اإلعالمــي اإلســالمي مّطلعــا علــى أدبيــات ؤ القنــاتين تــابعتين لحــزبين إســالميين

حم و ملّما بضثير مـن األحاديـج وكـل تلـو يعنـي أا يضـوا ملّمـا باللغـة العربيـة. اإلسالم وقادرا على قراء  المص

في حين نجد نسب بعا القنوات صير اإلسالمية في إجاد  اللغة العربية أةثـر بضثيـر مـن نسـب هـاتين القنـاتين. 

وهــذه النســبة . للمبحــو ين ال لــي المجمــود فقــ  مــن %20.3أمــا نســبة اّلــذين يجيــدوا اّللغــة األنجليزيــة فقــد بلغــت 

وتطـوير  تستدعي القلب ومسشر علـى عـدم جدّيـة الفيـاهيات المبحو ـة فـي مجـاف إختيـار مراسـليهاؤ برأش الباحج

 . % 0بنسبة  Payamقنا  و  %40لها النسبة األةبر بواقع  Zagrosوالمالح  إا قنا  . ةفاءاتهم ومهاراتهم

الباحــــج بــــدا  ويــــرى  والتحريــــ ؤ تشــــوياال مــــن لموجــــات يوميــــا تتعــــر  التلفزيــــوا  فــــي إّا الّلغــــات
عامـل ت ريـب لقواعـد وجمـاف  إلـى جمـاهيرشؤ سحر ونفـوت من لديها بماؤ الفياهيات ال وردية قد تحولت

 عرفنا بـدا إتا السيما. عامة الناس واألجياف اليافعة خصوصالدى  اللغوش  الذوق  فسادو  ؤال ورديةلغة ال
ســـحر  ومـــعالدراســـة.  مقاعـــد علـــى يجلســـوا  ممـــا أةثـــر وا التلفزيـــ شاشـــات يقيـــوا أوقاتـــا أمـــام التالميـــذ

ؤ واإلســت دام الالمســسف لّلغــة وتشــويا جمالهــا وعــذوبتها اإلعــالم الحديثــة وســاهل اإلتصــاف و الشاشــة و
والعاهلـة  المدرسـة تقدمـا مزاحمة مـا إلى يسدش ما قدموسلوكية من دوا إتا أو رقيب  معريية قيم تتسلل

 دوره عـن التلفزيـوا  انحـراف خطـور  شـن ر( مـن )رينيـا الباحـج يحـّذر لصـددهـذا ا وفـي. وبالتالي إزاحتـا
 بعـــين يدخـــذ أا التلفزيـــوا  " علـــى  يقـــوف إت اللغـــة وميـــامينها الـــذوق العـــام وتشـــويا فســـاد فـــي ورســـهاما

 األخــرى  المجــاالت وفــي المجــاف هــذا فــي أخــرىؤ إنــا صايــات إلــى باإل ــافة ترييــاؤ وســيلة اإلعتبــار إنــا
 فـــــي نتعلمهـــــا التـــــي ال الســـــيضية اللغـــــة ســـــالمة فـــــي حتمـــــا تـــــس ر طبي يـــــةؤ صيـــــر د ـــــةمحا لغـــــة ي تـــــرد
 (.59ص ؤ1988ةرمؤ جااؤ )."المدارس
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هــــي مـــــن أساســــيات العمـــــل داخليــــة و خارجيـــــة إّا اإلشــــترا  فـــــي دورات تدريبيــــة و تدهيليـــــة  . 13
ي دورات تدريبـة و ا الغالبية العظمى من المبحو ين قد إشتركت فـوأ هرت الدراسة أؤ اإلعالمي الناجم

 اآلتي   13ؤ وكما هو مو م في الجدوف رقم تدهيلية داخل اإلقليم
 

 المشاركة في دورات داخل اإلقليم( 13) جدول

 

 
 
 
 
 
 
 

25 الشكل    
 

 

 

 

 K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 القنوات 

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % اإلجابات

 نعم 14 93.3 7 100 10 83.3 7 70 13 86.7 10 100 61 88.4

 كال 1 6.7 0 0 2 16.7 3 30 2 13.3 0 0 8 11.6

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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26 الشكل    

م ص  لمعرفة هل شار  المراسـلوا فـي دورات لتطـوير المهـارات داخـل  13رقم  هذا الجدوف إا 
 %88.4  و بنسـبةؤ تبين إا اصلب المبحو ين سبب و أشتركوا في دورات داخل اإلقليمف   اإلقليمؤ أم ال

 %86.7ؤ Payamلقنـا   %83.3وؤ G.Kلقنـا   %70والنسـب متقاربـة تبـدأ مـن . من المجمود ال لي
ول ن يبقى أا نعرف مدى . K.TVو  Spedaل ل من  %100وؤ Zagrosلقنا   %93ؤ KNNلقنا  

 إتا فلنرى ما هي طبيعة تلو الدورات. ؤ ؤ جاالتهاحريية تلو الدورات و م
 
 

من مجمود المبحو ين فـي دورات تدريبيـة و تطويريـة داخـل  %88.4على الرصم من مشاركة .  14

ــيمؤ ول ــن لألســم فــدا طبيعــة صالبيــة تلــو الــدورات لــم ت ــن ت صصــية ولــم ت ــ ن متعلقــة بمهــارات اإلقل
 لل . المراسلؤ والجدوف اآلتي يبين لنا هذا ال 

 طبيعة الدورات الداخلية (14جدول )

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % طبيعة الدورات

 عامة شاملة 10 71.4 6 85.7 8 80 5 71.4 11 84.6 9 90 49 80.3
 فنون التحرير 3 21.4 1 14.3 1 10 0 0 2 15.4 1 10 8 13.1

 المهارات التقنية 1 7.2 0 0 0 0 1 14.3 0 0 0 0 2 3.3
 التعامل م  لمصادر 0 0 0 0 1 10 1 14.3 0 0 0 0 2 3.3
 المجموع 14 100 7 100 10 100 7 100 13 100 10 10 61 100
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27 الشكل    
 

 

 

 
 
 

28 الشكل    

 
ورّا نســــبة . ا المراســـلوا هـــذا الجـــدوف م صـــ  لمعرفــــة طبيعـــة الـــدورات الداخليـــة التــــي شـــار  فيهـــ

أش صيـر مت صصـة و مجـرد محا ـرات نظريـة ؤ من مجمود تلو الدورات كانت عامة شـاملة 80.3%
عامة تثقيمية ال تتعلـب بمهـارات العمـل الميـداني. والنسـب متقاربـة مـابين القنـوات المبحو ـة والنسـبة ل ـل 

 قنا  هي كما يدتي  
ـــــــــــــــــــــاتي   %85.7ؤ KNN %84.6ؤ Payam %80و. G.K  71.4%و  Zagrosتبـــــــــــــــــــــدأ بقن

Speda 90و ؤ% K.TV .فقــ  مــن الــدورات كانــت  %13.1إا نســبة ( 14)كمــا يظهــر مــن الجــدوف
ــــدتي. م صصــــة لتطــــوير مهــــارات فنــــوا التحريــــر الصــــحفي  %21.4  والنســــبة ل ــــل قنــــا  هــــي كمــــا ي
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Zagros 15.4ؤ% KNN 14.3ؤ% Speda ل ل من  %10و ؤPayam  وK.TV . لقنـا   %0 م
G.K. 

والمقصـود ؤ فقـ  مـن الـدورات كانـت م صصـة لتطـوير المهـارات التقنيـة %3.3ا نجـد إا نسـبة بينمـ
بالمهارات التقنية مهارات التعامل مع ال اميرات الحديثة واست داماتها و مهارات إست دام اجهـز  تسـجيل 

قنــا   %14.3  . والنســبة ل ــل قنــا  هــي كمــا يــدتي.الصــوت و المونتــاج الميــداني و البــج المباشــر الــ.
G.K 7.2و ؤ% Zagros .لبقية القنوات جميعها %0و . 
 
 

تقدير أهمية إشرا  كوادرها فـي دورات ؤ من المهم جدا بالنسبة إلدارات المسسسات اإلعالمية.   15
تدريبيــة خــارج الــوطنؤ والســّيما فــي الــدوف المتقدمــة تات التــدري. وال بــر  الطويلــة والرصــينة فــي مجــاف 

 .ي المسسوف. ول ن البيانات التي بين أيدينا تقوف لنا شي ا آخر تمامااإلعالم الحر المهن
 

 ( المشاركة في دورات خارج اإلقليم15جدول )
 

 
 
 
 

 القنوات  K.TV KNN G.K Payam  Speda  Zagros المجموع الكلي

 

 اإلجابات
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %

 نعم 3 20 1 14.3 1 8.3 1 10 2 13.3 4 40 12 17.4

 كال 12 80 6 85.7 11 91.7 9 90 13 86.7 6 60 57 82.6

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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29 الشكل    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 الشكل    

 

يبّين لنا هل أّا المراسلين المبحو ين سبب و اشتركوا في دورات تطوير خارج اإلقليمؤ أم  هذا الجدوف
مـــن مجمــود المبحـــو ين لــم يســـبب لهــم اإلشـــترا  فـــي دورات  % 82.6إا نســبة   ت اإلجابـــاتال  وكانــ

سـبب لهـم اإلشــترا  ؤ مــن مجمـود المبحـو ين فقـ  %17.4تدريبيـة و تطويريـة خـارج اإلقلـيم و إّا نسـبة 
 ؤت ـرارات 4بواقع  K.TVقنا   %40في دورات تطويرية خارج اإلقليمؤ والنسبة ل ل قنا  هي كما يدتي  

 KNN %13.3ؤ وبواقـــع ت ـــرار واحـــد فقـــ Speda %14.3ؤ ت ـــرارات 3بواقـــع  Zagrosقنـــا   20%
 . و بواقع ت رار واحد فق  Payam %8.3 م ؤ بواقع ت رار واحد فق  G.K %10ؤ بواقع ت رارين
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إنــا حتــى الــدورات النــادر  التــي شــار  فيهــا عــدد قليــل مــن المبحــو ينؤ كانــت البحــج يتيــم مــن  . 16

وهنـا البـد مـن اآلتـي .  16وكمـا هـو مُبـّين فـي الجـدوف رقـم تها عامة شاملة نظرية وصيـر ت صصـية. صالبي
السساف عن سر اصرار إدارات الفياهيات المبحو ة على اشرا  كوادرها الميدانيـة فـي دورات عامـة وشـاملة 

ن مــدربين صيــر ت صصــية ســواء داخــل الــوطن أم خارجــاؤ فــي الوقــت الــذش هــي بحاجــة ماســة الــى مراســلي
 بشضل مت ص  و إحترافي  

 
 ( طبيعة الدورات خارج اإلقليم16)جدول

 
 

 

 
 
 
 
 31 الشكل 

 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
طبيعة 
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % الدورات

 عامة شاملة 2 66.7 1 100 1 100 1 100 1 50 4 100 10 83.3

 فنون لتحرير 1 33.3 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 2 16.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
المهارات 

 التقنية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
التعامل م  

 المصادر

 المجموع 3 100 1 100 1 100 1 100 2 100 4 100 12 100
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 32 الشكل 
 

فنجـــد إا نســـبة . تر  فيهـــا المبحو ـــوا يوّ ـــم لنـــا طبيعـــة الـــدورات ال ارجيـــة التـــي اشـــ 16رقـــم الجـــدوف 
خـارج اإلقلـيم كانـت عامـة شـاملة صيـر ت صصـية والنسـبة ل ـل قنـا  هـي كمـا  من مجمود الدورات 83.3%
  ـمؤ بـدربع ت ـرارات K.TVؤو واحـد فقـ   بت ـرار G.Kؤ Payamؤ Spedaل ل من قنوات  %100  يدتي

66.7% Zagros 50 وأخيـــراؤ بت ـــرارين% KNN فقـــ ؤ مـــن  %16.7كمـــا إّا نســـبة  . بت ـــرار واحـــد فقـــ
والنسبة ل ل قنا  هي كما . مجمود الدورات خارج اإلقليم كانت ت صصية في مجاف فنوا التحرير الصحفي

لبقيـــة  %0و . بواقـــع ت ـــرار واحـــد فقـــ ؤ Zagros %33و ؤ بواقـــع ت ـــرار واحـــد KNN 50%قنـــا    يـــدتي
 . ل ل القنوات %0المصادر ف اا نصيبها  أما المهارات التقنية و والتعامل مع. جميعها القنوات

يرى الباحج إا ندر  إشرا  المراسلين في دورات تطوير المهارات المهنية اإلحترايية هي إحدى األسباب 
العلمــي  فالتــدريب. الرهيســة ال امنــة خلــم النمطيــة و اليــعم و عــدم التــوازا و اإلبتعــاد عــن المو ــو ية

المهنـي و يمضـن  العمـل علـى ؤو العقاهديـة السياسـية الش صـيةؤ يـوفالم  ـغو  تقليـل فـي اإلحترافي يساهم
فالوساهل و الت نولوجيا . التربوية لاعالم -الثقايية  -أا يلعب دورا مهما في تحقيب الو اهم اإلجتما ية 

المتطور  ال يمضن أا تنجز المهام المنتظر  منها بدوا كوادر توش مهارات تقنية مت صصة وخلميات  قايية 
 . مدربة تدريبا جيداؤ وسو يةم

يرينـا جانبـا مظلمـا لواقـع الحـافؤ يباإل ـافة الـى ؤ ول ن المشهد اإلعالمي ال ـوردش وكمـا تشـير البيانـات
عـدم إهتمـام إدارات الفيـاهيات المبحو ـة بتـدريب كوادرهـا اإلعالميـة ومراسـليها خصوصـاؤ وعلـى الـرصم مـن 

فــي اإلقلــيم و منــذ مــا  ديميــة مــن معاهــد وكلّيــات إعــالمؤوجــود اةثــر مــن ســت مسسســات تعليميــة تقنيــة وأةا
فــاا صالبيتهــا تعــاني مــن نقــ  شــديد فــي القاعــات واألســتوديوهات وأجهــز  الســيطر  و ؤ عامــا 15يقــارب الـــ
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األمر الذش يسدش الى نق  شـديد فـي التـدريب والتطبيـب العملـي لمـا يـدّرس ؤ المونتاج و ال اميرات الحديثة
رى يعاني اإلعـالم ال وردسـتاني مـن شـبا إنعـدام العالقـة مـابين المسسسـات اإلعالميـة ومن ناحية أخ. نظريا

ورنعــدام الرليــة اإلســتراتيجية لــدى وزار  التعلــيم العــالي والبحــج ؤ التعليميــة و المسسســات اإلعالميــة العاملــة
وحاجـة السـوق و ؤ ب صوص أهمية التعليم التقني و األةاديمي لعلوم اإلتصاف واإلعالمؤ العلمي في اإلقليم

 . المهام المنتظر  من إعالم مسسوف و مساهم في تنمية شاملة للوطن والمواطن

 
 

اةبـر مـن  قـة  ومصـداقية  اإلعالميـة المسسسـة يمـنمأا تكر مصادر األخبار أمـر في الشو .  17
ام علـى اإلعالمـي اإللتـز قاعـد  يجـب  يعـدبحسـب موا يـب الشـرف اإلعالمـي أييا و ؤ وهو قبل الجمهور
هـــو  الشـــاهعاتعـــن  الحقيقيـــة األخبـــارمـــا يميـــز ألا ؤ اإلعـــالممـــع مبـــادئ أخالقيـــات مهنـــة بهـــا تطبيقـــا 

والجــدوف اآلتــي يو ــم لنــا كيميــة  .المعلــوم الــواقعي ولــيس المصــدر المجهــوف صيــر المعــروف المصــدر
 التي تعطي معلومات تتفب مع سياسات قنواتهم .تعامل المبحو ين مع المصادر المجهولة 

 

 كيفية التعامل م  المصادر المجهولة (17جدول )

 

 
 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros لمجموع الكليا

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % نوع التعامل
اعتمدها  2 13.3 1 14.3 2 16.7 1 10 2 13.3 0 0 8 11.6

 مباشرة

اعتمدها بعد  13 86.7 6 85.7 10 83.3 9 90 13 86.7 10 100 61 88.4

 التشاور 

 ل أعتمدها 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 33 الشكل 

 
 
 
  

 
 
 34 الشكل 

 
يظهر كيمية تعامل المراسل مـع معلومـات مصـادرها مجهولـة ول نهـا تتفـب مـع سياسـات  17الجدوف 

من مجمود المبحو ين قالوا إنهم يعتمدونها مباشر  مـن دوا الرجـود الـى  %11.6بة قناتا. فتبين إّا نس
ؤ Payamبواقــع ت ــرارين لقنــا   %16.7  والنســبة ل ــل قنـا  هــي كمــا يــدتي. أصـحاب القــرار فــي قنــواتهم

و  Zagrosبواقــــع ت ــــرارين ل ــــل مــــن القنــــاتين  %13.3ؤ Spedaبواقــــع ت ــــرار واحــــد لقنــــا   14.3%
KNN اقع ت رار واحد لقنا  بو  %10ؤ وG.K . لقنا   %0وأخيراK.TV . 
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مــن مجمـود المبحــو ين أجـابوا بــدنهم يعتمـدونها بعــد التشـاور مــع أصـحاب القــرار  %88.4ورا نسـبة 
ل ـــل مـــن  %86.7ؤ G.K %90ؤ K.TV %100فـــي مسسســـاتهم. والنســـبة ل ـــل قنـــا  هـــي كمـــا يـــدتي  

 .Payam %83.7و ؤ Speda %85.7ؤ KNNو  Zagrosقناتي 
اإلفــرا  فــي بــل إّا تاتــاؤ  خرقــا للقاعــد  بحــدّ  عــديُ المصــادر المجهولــة ال  اللجــوء الــىإا الــبعا يــرى 

مـن ) فمـدير لجنـة. للقواعـد والمبـادئ األخالقيـة لمهنـة اإلعـالم اً وتهديد اً خرق لاللجوء اليها هو الذش يشضه 
د المصـادر مجهولـة لم تعُ  " دد يقوف في هذا الص لصحافة األمريضيةؤ توم روسانسيل(أجل المثالية في ا

د مصادر   يفة ورنما مصادر بليغة وأةثر فعاليـة مـن المصـادر مجرّ  (ووترصيت)الهوية عقب فييحة 
 . (P169 2000ؤ Hugo) الرسمية

تزايــد مســتمر ســواء علــى صــفحات الجراهــد والمجــالت وعلــى ظــاهر  األخبــار مجهولــة المصــدر فــي ف
فصـحم ؤ. دوا أخـرى من تقتصر على دولة د إت لم تعً  ال برية رونيةاالل ت والمواقع اتالفياهيشاشات 

ـــــي  ـــــايمز وواشـــــنطن بوســـــت اســـــتعانت بالمصـــــادر المجهولـــــة ف ـــــل نيويـــــور  ت مـــــن قصصـــــها  %54مث
كمــا أنهــا الــدوف المتقدمــة  إعــالمفــي    بشــضل واســعنتشــر فهــي م( 14ؤص2004ؤحســني وســناء .)ال برية

ومــن  ـمنها إقلـيم كوردســتاا والبيانـات التـي حصــلنا  لناميـةا البلـداا إعــالمفـي باتـت مـن أبــرز الظـواهر 
ســلوبين مـع المصــادر المجهولـة ول ــن بد مــلتعامســتعّدوا للمــن المبحـو ين  %100عليهـا تــدف علـى أّا 

 م تلفينؤ مباشر و/ أو بعد التشاور مع مدراههم. 
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ة هي إتجاه المتصـل نحـو تاتـاؤ يرى الباحج أّا واحد  من أهم المس رات في العملية اإلتصالي . 18

أش مدى ر ا المتصل عن تاتا. فالمتصل الناجم والفّعاف سواء كاا مرسال أومستقبالؤ بحاجة الى أا 
يضوا را يا عن تاتا لينعضس تلو الر ا إيجابيا على طريقة تعاملا مع رساهلا و متلقيا و مع العملية 

لـذات ســيعضس ال محالـة قـدرا مـن عــدم الثقـة فـي الــنفس اإلتصـالية كضـلؤ وااّل فـإا اإلتجــاه السـلبي نحـو ا
ممــا ســـيس ر ســـلبا فـــي أولويـــات المتصـــلؤ فـــي اختيـــار الميـــامين وطـــرق تعاملـــا معهـــا بـــل وحتـــى علـــى 
اســلوب عر ــها و طرحهــا للمتلقــي. وبالتــالي ربمــا ســيسدش كــل هــذا الــى تحميــل الرســالة فــي صــياصتها 

 . همة أو حتى فو ويةالنهاهية بشحنات سلبية مشوشة و عدوانية متشا
 

 ( درجة الرضا عن الذات18جدول )
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 35 الشكل 

المجموع 

 الكلي
K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros 

 القنوات

 درجة

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % الرضا
 تماما 6 40 0 0 3 25 2 20 4 26.7 2 20 17 24.6
الى حد  8 53.3 6 85.7 7 58.3 8 80 9 60 4 40 42 60.9

 ما

عدم  1 6.7 1 14.3 2 16.7 0 0 2 13.3 4 40 10 14.5

 الرضا
 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 36 الشكل 

 

مــن مجمــود  %24.6فنجــد أّا ؤ درجــة رضــا المبحــوثين عــن الــذات كأنســانيبــين لنــا  18الجــدوف 
مــن مجمــود المبحــو ين قــالوا انهــم  %60.9 بينمــا نــرى أاّ . ن تواتهــم تمامــارا ــوا عــؤ المبحــو ين فقــ 

مـن مجمـود المبحـو ين قـالوا  %14.5ونسـبة . را وا الى حّد ما عن تواتهـمؤ أش ليسـوا برا ـين تمامـا
 . انهم ليسوا را ين عن تواتهم

مــع مــن هــم  مــن هــم را ــوا الــى حــّد مــا) إا هــذه النســبة العاليــة التــي بــين أيــدينا مــن حاصــل جمــع
تعـــد مسشـــرا يســـتحب الدراســـة و ؤ %75.4  مـــن مجمـــود المبحـــو ين وهـــي( ليســـوا برا ـــين عـــن تواتهـــم

إت إّا اإلنسـاا بحاجـة ألا يضـوا را ـيا عـن تاتـا ل ـي نتوقـع منـا نشـاطا فّعـاال و . المتابعة و المعالجة
بــل مــن إحســاس الفــرد ؤ بوالر ــا عــن الــذات اليــدتي جزافــا أو صــدفة أو مــن الفــرا . إنتاجــا نافعــا وريجابيــا

يشــعر الفــرد خاللهــا بــدا لــا قيمتــا وأهميتــا فــي ؤ بضيانــا و قيمتــا مــن خــالف اإلنتمــاء واإلنــدماج فــي خبــر 
وكـــذلو مـــن خـــالف اإلحســـاس القـــوّش ؤ اإلحتـــرام واإلهتمـــام ال ـــافيين مـــن قـــبلهم نظـــر اآلخـــرين ورنـــا يلقـــى

 . مي الياباإلنسجام واإلتفاق والت امل مع النظام أو السياق المنت
الـى إّا الر ـا عـن الـذات مـن  (Baumeister & Learyبوميسـتر و الرش ) في هـذا الصـدد يشـير

خـــالف اإلنتمـــاء يت ـــوا مـــن أربعـــة مضونـــات وهـــي  وجـــود عالقـــات ش صـــية وطيـــد  صـــادقة تـــرب  الفـــرد 
شـعور وشـعور الفـرد بـدا حاجاتـا سـوف يـُتم إشـباعها مـن خـالف الجماعـة التـي ينتمـي اليهـاؤ ؤ بالجماعة

ـــراد  وت ـــوينؤ الفـــرد بدهميـــة وجـــوده داخـــل الجماعـــة ـــة وخبـــرات مشـــتركة بـــين أف عالقـــات وروابـــ  وجداني
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وبعضسا فإّا الفرد الذش يفتقـد مشـاعر اإلنتمـاء سـوف يعـاني ( 129ص2010ؤ أبو النيل هبة)الجماعة.
ؤ ير السوداوش العبثـيالعديد من مشاعر المشّقة وسس التوافب واإلةت اب والقلب والشعور باإلصتراب والتف 

 . ورنعضاساتا على سلوكا اليومي
 

 
األخبـار  تغطيـة فـي إمـاس  العمـل أجـواء فـي أوقاتهم معظم يقيوا  ّا اإلعالميينمن المعلوم أ.  19

 العالقــات مـن بشـبضة محضومـوا  فــإنهم لـذاس مسسسـاتهم  داخـل صــرف األخبـار فـي أو فـي ميـادين العمـلؤ
ف ّلمـــا كـــاا احساســـهم بهـــذا المحـــي  . المباشـــرين وصيـــر المباشـــرين العمـــل رلســـاء و المهنـــة زمـــالء مـــع

إيجابيــاؤ زاد شــعورهم بالر ــا عــن بي ــة عملهــم وبالتــالي يــس ر إيجابــا فــي اســلوب عملهــم ونو يــة نتــاجهم 
والقاف والقيل والتنافس صيـر األخالقـي وعـدم  التدمرية األجواء و العضس صحيم أيياؤ حيجؤ اإلعالمي

ينت  عنا عدم الر ا عن بي ة العمل وبالتالي س  بعا المسسسات اإلعالمية يسود شالذؤ ت افس الفرص
مــدى ر ــا إتا لنــرى . للمراســلين والمحــررين وكافــة اإلعالميــين اآلخــرين المهنــي لــألداء تراجعـا ملحو ــا

 المبحو ين عن بي ة عملهم وكما هو مو م في الجدوف اآلتي   
 

 درجة الرضا عن بيئة العمل( 19جدول )

 

 

 K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 القنوات

 درجة 

 الرضا

  ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %
 تماما 5 33.3 1 14.3 6 50 5 50 8 53.3 1 10 26 37.7
 ماالى حد  7 46.7 6 85.7 4 33.3 4 40 6 40 6 60 33 47.8

 عدم الرضا 3 20 0 0 2 16.7 1 10 1 6.7 3 30 10 14.5

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 37 الشكل 

 

 
 
 
 
 
 38 الشكل 

 
مــن مجمــود  %37.7فــإّا نســبة . عــن بيئــة عملهــمهــذا الجــدوف يبــّين لنــا درجــة ر ــا المبحــو ين 
 ؤKNN %53.3  والنسبة ل ل قنا  هي كما يدتي . المبحو ين قالوا إنهم را وا تماما عن بي ة عملهم

50% G.K 50ؤ% Payam 33.3ؤ% Zagros 14.3ؤ% Speda 10ؤ% K.TV . ورا نســــــــــــــبة
والنسـبة ل ـل قنـا  هـي . قـالوا إنهـم را ـوا الـى حـّد مـا عـن بي ـة عملهـم من مجمود المبحو ين 47.8%

ؤ KNNو  G.Kل ـــل مـــن  %40ؤ Zagros %46.7ؤ K.TV %60ؤ Speda %85.7 ةمـــا يـــدتي 
33.3% Payam . ّمــن مجمــود المبحــو ين قــالوا إنهــم صيــر را ــين عــن  %14.5نســبة  بينمــا نجــد أا

ؤ Payam %16.7ؤ Zagros %20ؤ K.TV %30  والنســبة ل ــل قنــا  هــي كمــا يــدتي. بي ــة عملهــم
10% G.K 6.7ؤ% KNN . 0و% Speda . 
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مــن هــم را ــوا الــى حــّد مــا مــع مــن هــم ) إا هــذه النســبة العاليــة التــي بــين أيــدينا مــن حاصــل جمــع
تعـد مسشـرا علـى حالـة تسـتحب ؤ %62.3مـن مجمـود المبحـو ين وهـي ( ا ـين عـن بي ـة عملهـمليسوا بر 

وو ــع األجنــد   تفــي القــرارا إشــرا  المراســلين اّ يــرى الباحــج أعليــا . الدراســة و المتابعــة و المعالجــة
سية النف اإلحساس بالذات وهو ما عنيناه بالر ا عن الذات والراحةيفي جوا من يؤ اليومية واألسبو ية

قيـــامهم بتغطيـــة األحـــدا  وممارســـة حيـــاتهم  فـــي أ نـــاء المراســـلين عنـــدالر ا الـــو يفي نعنيـــا بـــــوهـــو مـــا 
الـــذش ؤ دار إلاالصـــارمة فـــي مركزيـــة الســـلوب البيروقراطـــي ونظـــام األإّتبـــاد  أمـــا .العاديـــة كـــدش فـــرد آخـــر

القـرار وغيـاب تنـود الـى تيـييب فـرص المشـاركة فـي حتمـا  يسدياا بعا المسسسات اإلعالمية مابعهتتّ 
وعنـد التـدقيب . ؤ األمر الذش يـسدش الـى عـدم الر ـا عـن بي ـة العمـل بـدرجات متفاوتـةف ار في العملاأل

هـي المعـدف  %68.85 و نجـد إا نسـبة 19و  18في النسب و األرقام الوارد  في الجـدولين المـرقمين 
 وهو معدف وس  عـاف( ئة العملعن بيو  عن الذات( )عدم الرضاو  الرضا الى حد ما) لحالتي الوس 

 .جدا ويقتيي اإلنتباه و الدراسة و المعالجة
 

مــن  عملهــم أســاليب مســتعدوا لتعــديلالمبحــو ين  نســبة كبيــر  مــن المراســلين ا. أ هــرت الدراســة أ 20

كفـــاآتهم  رفــع فـــي يجابــاإ ا يـــس رمــمؤ ةهنّيـــومه  خبــر    اةثـــرُ  لـــزمالء لهــم ةحــجبالتجـــارب النا اإلقتــداء خــالف
 اآلتي   20وهذه حقيقة وا حة مبّينة في الجدوف رقم  .جيد  اخبارية تقارير ازإلنج

 
 ( التأثر بمراسل آخر20جدول )

 

 

 القنوات  K.TV KNN G.K Payam  Speda  Zagros المجموع الكلي

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % اإلجابات
 نعم 2 13.3 5 71.4 5 41.7 6 60 6 30 5 50 29 42
 كال 13 86.7 2 28.6 7 58.3 4 40 9 60 5 50 40 58

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 39 الشكل 
 
 
 
 
 
  

 

 40 الشكل 

 

يحتـــوش علـــى إجابـــات المبحـــو ين عـــن الســـساف  هـــل انـــت متـــد ر بمراســـل آخـــر وتحـــاوف  20الجـــدوف 
     وكانت اإلجابات كما يدتي تقليدهؤ أم ال

ؤ Speda %71.4  والنســبة ل ــل قنـــا  هــي كمــا يـــدتيؤ %42( حصــل علــى نســـبة نعـــمالجــواب بـــ)
60% G.K 50ؤ% K.TV 41.7ؤ% Payam 30ؤ% KNN 13.3ؤ% Zagros . 

 %58.3ؤ KNN %60ؤ Zagros %86.7  وكــدآلتي. %58كانــت نســبتا ( كــاّل بينمــا الجــواب بـــ)

Payam 50ؤ% K.TV 40ؤ% G.K 28.6ؤ% Speda . 
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ممـن ) من سـبقوهُ َمـعلى تد ر نسبة عالية من المراسلين بـزمالههم فـي العمـل والسـّيما به  دليالً عد يُ وهذا 
من خالف تقليد أداههم أو حتى أساليبهم في است دام لغة الجسد عند تقديم ( حازوا على الشهر  والشعبية

 . تقاريرهم ال برية
الـــذات  تحقيـــب منهـــا م تلفـــة بـــدوافع ين يـــدتياإلســـتعداد للتقليـــد و اإلحتـــذاء بـــالزمالء واآلخـــر  إّا هـــذا

ـــة ســـريعة و مـــن خـــالف ســـبب  الشـــهر  بـــين نيـــل أو المسسســـة ر ـــا مـــن أجـــل كســـب أو صـــحفي بطريق
 . مالية مضافد  على الحصوف أو المشاهدين

ةما يرى الباحج أّا إدارات معظم القنوات تشّجع على هذه الحالة كونها تعود بالفاهد  على المسسسة 
إت تتــوار  أجيــاف المراســلين عــن طريــب التقليــد و اإلقتــداء بــذوش ال بــر ؤ األســاليب والطــرق  ؤاإلعالميــة

التــي طالمــا خــدمت سياســات المسسســة و مصــالحها مــن قبــلؤ دونمــا حاجــة الــى فر ــها علــى األجيــاف 
 . الجديد  من المراسلين وبقية القاهمين باإلتصاف

اســـلوب معـــين أو عـــدد قليـــل مـــن أســـاليب تقـــديم  إّا هـــذه الظـــاهر  أدت وتـــسدش بإســـتمرار الـــى هيمنـــة
التقارير والبرام  الحوارية على الشاشات ال ورديةؤ وبالتالي أصبحنا نحن المتلقين أمام درجة عالية جدا 

األمـر الـذش بـات يشـّضل عاهقـا يصـعب ؤ من النمطية في تقديم التقارير والبرام  الحوارية وحتى الترفيهية
ال يجـرلا علـى الظهـور بدسـاليب و طـرق جديـد  صيـر ؤ ومقـدمي البـرام  الجـددفتجـد المراسـلين ؤ تجاوزه
 . وهضذا تترس. النمطية أةثر فدةثرؤ فيّتبعوا ما هو مدلوف ومطروق مسبقاؤ نمطية

 
 مــعالســّيما  ؤالظــاهر والمســتوري الفــرد مــن مشـاعر القلــب والتــوتر مـن المتوقــع داهمــا أا يعــان .  21
الر ا عن الذات وعن بي ـة  عدم حوف  في الجداوف السابقة التي عر ناها البيانات ال طير تلو  وجود

ألا الشــعور بــالقلب هــو أحــد إفــرازات عــدم الشــعور بالر ــا النــات  عــن عــدم اإلنــدماج فــي العمــل. وتلــو 
جماعة يضوا لا فيها مضانـة وأهميـة و  ـمانا لل ـيش ال ـريم و حـب المشـاركة الفاعلـة فـي فهـم ورسـم مـا 

 21وهــذا مــا يو ــحا لنــا الجــدوف رقــم  ا مــن أمــور تتعلــب بالعمــل و الحيــا  والمســتقبل. يــدور مــن حولــ
 اآلتي  
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 ( الشعور بالقلو في أثناء العمل ومن جراءه21جدول ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 41 الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 42 الشكل 

 القنوات  K.TV KNN G.K Payam  Speda  Zagros المجموع الكلي

 درجة

 القلو 
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %

 نعم دائما 1 6.7 1 14.3 2 16.7 0 0 1 6.7 3 30 8 11.6
 حياناأنعم  13 86.6 6 85.7 9 75 7 70 14 93.3 7 70 56 81.2

 كال 1 6.7 0 0 1 8.3 3 30 0 0 0 0 5 7.2
 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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؟ هل ينتابك القلو في في أثناء العمـل ومـن جرائـه  السـساف على اإلجابات عن 21يحتوش الجدوف 
   وجاءت اإلجابات كاآلتي

ؤ أحيانــا نعــمالجــواب بـــ  .مــن مجمــود اإلجابــات %11.6  ؤ حصــل علــى نســبةدائمــا نعــمالجــواب بـــ 

فق  مـن  %7.2  حصل على نسبةؤ كالمن مجمود اإلجابات. الجواب بـ  %81.2  حصل على نسبة
 أحيانـا نعـممـع حصـيلة الجـواب  نعم دائمـاحصيلة الجواب  فلو نظرنا الى نات  جمع. مجمود اإلجابات

  لرأينا كم هو حجم القلب الذش ينتاب المراسلين فـي فـي أ نـاء أداء عملهـم ومـن جراهـا %92.8والبالغة 
93.3% Zagros 100ؤ% Speda 91.7ؤ% Payam 70ؤ% G.K 100ؤ% KNN 100ؤ% 
K.TV . 

وفـي مقـدمتها ؤ ت من وراء هذا ال م الهاهل من الشعور بـالقلب لـدى المراسـلينإا هنا  عوامل عديد  
عدم الثقة بالنفس وحالة اإلحبا  الدفين التي تالزمهـم وأحـد أسـبابها إنعـدام ت ـافس فـرص النجـاح وفـرص 

 . التدريب والتطوير الداهمينؤ التي يفتر  أا ت سبهم المهارات والمعارف الجديد  باستمرار
 الـى يعـود وهـذا اإلعالمـي فـي اإلقلـيم العمـل تواجـا التـي ال بير  المعيالت من تعدّ  لتدريبا فمشضلة

الوقت و الماف ال افيين للتدريب والتطوير المهنـي والمعرفـي لل ـوادر اإلعالميـة مـن قبـل  ت صي  عدم
ال أةاديميـا  عـالمادارات الفياهياتؤ في الوقت الذش كما أشرنا سابقا إّا صالبية المراسلين لـم يدرسـوا اإل

 وال تقنيًا. 
أقســــام اإلعــــالم والصــــحافة فــــي  طلبــــة فحســــبؤ بــــل إاالمبحــــو ين  والمشــــضلة ال تتوقــــم عنــــد هــــسالء

 فـــرص فـــي فـــي أ نـــاء ســـنوات الدراســـة علـــى لـــم يحصـــلوا( ولألســـباب تاتهـــا) الـــذينؤ والمعاهـــد الجامعـــات
ــا لــنق  شــديد فــي اإلمضانــات التقنيــة الجيــد  وال علــى فــرص مت اف ــة لممارســة  لتطبيــب مــا تعلمــوه نظري

 اإلعـداد مـن  ـ يل بقـدر تـزودوا وقـد طـريقهم يشـّقوا أا ليس أمامهم سبيل االّ ؤ عملّيا بعد الت ّرج المهنة
 وبإستمرار. ؤ والتجربة الفعلية وقلب  اهر أو دفين ينتابهم دوما أو أحيانا

ين المبحــو ين بــالقلب فــي فــي مــاهي أســباب شــعور المراســل  إتا فالســساف الــذش يطــرح نفســا هنــا هــو
 وهل تهتم إدارات الفياهيات المبحو ة بالبحج عن جواب حقيقي لهذا السساف    أ ناء العمل ومن جراها
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هــــي تف يــــر اســــباب الشــــعور بــــالقلب لــــدى المبحــــو ين أبــــرز ا واحــــد  مــــن أ هــــرت الدراســــة أ.  22
 اآلتي   22 المبحو ين بمبدأش الثواب والعقاب وكما هو وا م في الجدوف رقم

 
 ( التفكير في الثواب و العقاب22جدول )

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 43 الشكل 

 

 

 

 

 

 
 
 

 44 الشكل 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % اإلجابات

 نعم دائما 4 26.7 0 0 3 25 8 80 3 20 2 20 20 29
 نعم أحيانا 6 40 5 71.4 9 75 2 20 6 40 6 60 34 49.3

 كال 5 33.3 2 28.6 0 0 0 0 6 40 2 20 15 21.7
 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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هـل تف ـر بمبـدأ الثـواب و العقـاب مـن قبـل   يحوش على إجابات المبحو ين علـى السـساف 22الجدوف 
 فجاءت اإلجابات على النحو اآلتي    لواإلدار  و/أو الجمهورؤ في في أ ناء عم

ــانســبة اإلجابــة بـــ . مــن مجمــود اإلجابــات. % 29  كانــتؤ نعــم دائمــانســبة اإلجابــة بـــ  ؤ نعــم أحيان

فقــــ  مــــن مجمــــود  %21.7  كانــــتؤ كــــاّل نســــبة اإلجابــــة بـــــ . مــــن مجمــــود اإلجابــــات %49.3  ةانــــت
 . اإلجابات

ـــ نعــم داهمــا و نســب إا حاصــل جمــع ــر  %78.3  والبــالغؤ ة إجابــات نعــم أحيانــانســبة إجابــات الـ يعّب
اال وهـو التف يـر الـداهم ؤ أحسن تعبير عن واحد  أخرى من أسباب القلب في في أ ناء العمل ومـن جراهـا

 أو المتواترؤ بمبدأ الثواب والعقاب من قبل اإلدار  و/ أو الجمهور. / و
 

ا أةثــر مــن نصــم المبحــو ين ليســوا مــسهلين تــدهيال مهنيــا بدرجــة كاييــة بحيــج أ هــرت الدراســة أ.  23

ا هــم علــى الحيــاد و علــى مســافة واحــد  مــن أطــراف نــزادؤ ينتمــو  تمّضــنهم مــن البقــاء فــي أ نــاء التغطيــة

 اآلتي   23وكما هو مو م في الجدوف  بشضل من األشضاف الى إحداها
 

 الموقف بين أطراف نزاع (23جدول )

 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % نوع الموقف

 أنحاز لطرفي 10 66.7 2 28.6 7 58.4 6 60 6 40 5 50 36 52.2

 أبقى على حياد 5 33.3 4 57.1 4 33.3 3 30 6 40 5 50 27 39.2

 أترك التغطية 0 0 1 14.3 1 8.3 0 0 1 6.7 0 0 3 4.3

 ل أعرف 0 0 0 0 0 0 1 10 2 13.3 0 0 3 4.3
 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 10 15 100 10 100 69 100
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 45 الشكل 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 46 الشكل 

 

ينتمي ؤ في أ ناء تغطية نزاد ماؤ بين أطراف  تظهر لنا موقم المبحو   23بيانات الجدوف إّا 
 ( .. من اإلنتماءات.ال.مناطقيا أو مهنيا ؤ قومياؤ دينياؤ سواء ف ريا) هو الى إحداها
( والنسـبة ل ـل قنـا  أنحـاز للطـرف الـذي أنتمـي اليـه) من مجمود المبحـو ين قـالوا %52.2إا نسبة 

ؤ KNN %40ؤ K.TV %50ؤ Payam %58.4ؤ G.K %60ؤ Zagros %66.7  هي كما يدتي
 . وهي نسبة عالية جدا تستحب التوقم عندها ودراستها تفصيليا. Speda %28.6وأخيرا 
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والنسـبة ل ـل قنـا  هـي ( أبقـى علـى الحيـاد) من مجمود المبحو ين قالوا %39.2نما نرى إّا نسبة بي
ـــــــــــدتي و  Zagrosل ـــــــــــل مـــــــــــن  %33.3ؤ KNN %40ؤ K.TV %50ؤ Speda %57.1  ةمـــــــــــا ي

Payam 30ؤ وأخيرا% G.K . 
يـدتي   والنسبة ل ل قنا  هـي كمـا(. أترك التغطية) فق  من مجمود المبحو ين قالوا %4.3ورا نسبة 

Speda 14.3% ؤ ت رار واحدPayam 8.3% ت رار واحد ؤKNN 6.7% ت رار واحد . 
ــا  هــي كمــا (ؤ ل أعــرف) مــن مجمــود المبحــو ين قــالوا %4.3وأخيــرا نجــد أّا نســبة  والنســبة ل ــل قن

 .للبقية %0و. بواقع ت رارين KNN 13.3%و ؤ بواقع ت رار واحد G.K 10%  يدتي
 

فـدا الحصـيلة ( أنحـاز لطرفـي أ أتـرك التغطيـة أ ل أعـرف) ة مـن قـالوافي حاف الجمع ما بين نسـب

 ؤ من المبحو ين %60.8ستبلغ نسبة عالية جدا وهي 
أا علــى الصــحفيين اإللتــزام بالمو ــو ية والمقصــود بالمو ــو ية هــو  ؤ صالبــا مــا نســمع ونقــرأ

 ال بريـــةالقصـــ   التجـــّرد واإلبتعـــاد عـــن الميـــوف الش صـــية والعواطـــم فـــي إنتقـــاء وصـــياصة و عـــر 
إنطالقا من مبدأ مسداه أّا ال بر هو ؤ ورعطاء صور  متوازنة ومت املة عن الوقاهع بال تشويا أو تحري 

ورّا علـى الصـحفي . ملو القارئؤ فإتا مـا تـم تحميلـا بـالرأش أو العاطفـةؤ أهـدرت الحقيقـة و المو ـو ية
أو عد  عناصر من ال بر األصلي األمر أا يقاوم كل إحتماالت التحّيز التي من شدنها تشويا عنصر 

 .الذش يسدش الى تقديم حقيقة ناقصة أو مشّوهة الى المتلقي
بــل هــي ؤ إّا تحّيــز اإلعالمــيؤ والمقصــود هنــا هــو المراســل التلفزيــونيؤ ليســت مســدلة ش صــية بحتــة

ومنهـــا  نتــاج حتمــي لمعطيـــات تدري يــة إجتما يـــة و قاييــة و مهنيــة متشـــابضة خارجــة عـــن إراد  المراســل
السياسة اإلعالميـة للمسسسـة التـي تتحـدد إنطالقـا مـن مصـالحها الماديـة و إنتمـاءات مال يهـا و مـديريها 

 مدرسة صحمية تات سمات و اساليب خاصة بها. ؤ اآليدولوجية والتي ستشّضل وعلى المدى الطويل
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لـم يُعـد محصـورا فـي . إا تد ير ما ينشر ويذاد عن طريب مواقع وشبضات التواصل اإلجتماعي  24

فتر  فيهم أا يضونوا هم دى الحدود ورخترق حصانة ومناعة اإلعالميين الذين يُ نطاق الجمهورؤ بل تع
لمعلومــات آخــر ؤ أوف مــن ينشــر و يــذيع األخبــار والمعلومــات ال أا يضــوا متلقيــًا كــدش شــ   عــادش 

 اآلتي. 24قم صير مو قة ال ميمونًا وال صياصة . وكل هذا وا م من خالف الجدوف ر 
 

 
 التأثر بشبكات التواصل اإلجتماعيدرجة  (24)جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

 47 الشكل 

 Zagros سپيده K.TV KNN G.K Payam المجموع الكلي

 القنوات
 درجة
 التأثر

  ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %
 عالية  10 66.7 3 42.8 10 83.4 5 50 10 66.7 3 30 41 59.4

 ضعيفة 2 13.3 2 28.6 1 8.3 3 30 3 20 3 30 14 20.3

 ل تؤثر 3 20 2 28.6 1 8.3 2 20 2 13.3 4 40 14 20.3

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 48 الشكل 

 

يبـين لنـا درجـة تـد ر المبحـو ين بمـا ينشـر ويقـاف فـي شـبضات التواصـل اإلجتمـاعي علـى  24 الجدوف
 .اإلنترنيت
ـــد روا بدرجـــة  %59.4ســـبة إا ن ـــاف ينشـــر بمـــاعاليـــة مـــن مجمـــود المبحـــو ين مت  شـــبضات فـــي ويق
 % 83.4ؤ KNNو Zagros %66.7والنسبة ل ل قنا  هي كما يدتي  ل ل من . اإلجتماعي التواصل
Payam ؤ 
30% K.TV.  42.8و% Speda  50و% G.K. 

 شــبضات فــي ويقــاف ينشــر ابمــ ضــعيفةمــن مجمــود المبحــو ين متــد روا بدرجــة  % 20.3 ورّا نســبة
 %20ؤ Zagros %13.3ؤ Payam %8.3والنسـبة ل ـل قنـا  هـي كمـا يـدتي  . اإلجتمـاعي التواصل
KNN 30ؤ% K.TV. 28.6% Speda 30ؤ% G.K . 

 فـــي ويقـــاف ينشــر بمـــا غيـــر متـــأثرينمـــن مجمـــود المبحــو ين  % 20.3ةمــا أننـــا نجــد النســـبة تاتهــا 
ؤ Zagros %20ؤ K.TV %40  ل قنــــا  هــــي كمــــا يــــدتيوالنســــبة ل ــــ. اإلجتمــــاعي التواصــــل شــــبضات
28.6% Speda 20ؤ% G.K 13.3% KNN 8.3ؤ % Payam 

إّا هذه النسـبة العاليـة مـن المتـد رين بمـا ينشـر فـي شـبضات التواصـل اإلجتمـاعي ُيعـّد مسشـرا وا ـحا 
و علــى مــدى رواج الثقافــة الشــعبيوية التــي هــي مــن ســمات مــا ينشــر ويــذكر فــي صــفحات المــيس بــو  

التويتر و اليوتوب وصيرها ألسباب تتعلب بمجهولية المصادر و القدر  على التستر والت فـي وراء أسـماء 
وعناوين وهمية و صير حقيقيةؤ وتد يرها السلبي في مجمل المشهد اإلعالمي و على إتجاهات القـاهمين 

 في إقليم كوردستاا. ؤ باإلتصاف عموما
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عتمـاد عليهـا إلالـى اعالم التقليـدش اإلبـالمواقع قد تـدفع احيانـا اا سرعة تداوف المعلومات عبر هذه و 
 . عالم التقليديةيمثل مصدر خطر على مصداقية وساهل اإلما لمواةبة االحدا ؤ 

وكذلو العديد من الصـحفيين حـوف  وفي الواقع اا ان داد الناشطين على مواقع التواصل االجتماعي
اا و على سبيل المثاف سبب فؤ من األمور المدلوفة في العالمبات ؤ بصور او تقارير صير صحيحة العالم

لطفــل  إنــاســاس أ علــى مواقــع التواصــلؤ وقــدمت علــى( الطفــل الراقــد بــين قبــرش والديــا)انتشــرت صــور  
ا ييمـا بعـد إتيـم إختـار اا يرقـد بـين قبريهمـاؤ  ـم إالحرب في سـوريةؤ وانـا  في أ ناء سورش فقد والديا

خيــا فــي مشــهد درامــي خيــاليؤ وتلــو حســبما أبــن لتقطهــا إلقــد إزيــز العتيبــي مصــورها الســعودش عبــد الع
  و م في مقابلة مع بي بي سي العربية.أ

كانت مفاجد  كبير  ل ثير من الناشطين على موقـع "تـويتر" اا يضتشـفوا اا "سـار  ابـراهيم"ؤ الفتـا  ةما 
آلالف ممـن تعـاطفوا معهـا عبـر المصابة بالسرطااؤ ال وجود لهاؤ بل هي مجرد وهم عام في  اللـا ا

والحقيقـة اا هـذه الصـور لفتـا  امريضيـة اسـمها "اسـمى" كانـت  شهور من معاناتها المفتر ة مـع المـر 
تعـــاني بالفعـــل مـــن الســـرطااؤ وتـــم اســـتغالف صـــورتها مـــن جانـــب مـــن يقـــم وراء هـــذا الحســـاب الـــوهمي 

 (.2015)بي بي سي عربيؤ نقطة حوارؤ للمريية المزعومة.
 

 
اإلعالمــي الــذش ي ــرج الــى ميــادين العمــل الشــاقة والملي ــة بالمصــاعب والمفاجــآتؤ مــن أجــل إّا .  25

البـد أا ؤ رصد ومعايشة األحدا  مّرها وحلوها و جمع األخبار والوقاهع وصياصتها بإّتزاا و مو ـو ية
يــ  يعتــام منــا . ول ــن كو ــماا الم يشــة ورســتمرار العمــل الــذش مــاا درجــة عاليــة مــن األيضــوا فــي 

من أا يطرد و ي سر و يفتا التي يعتام هو وأسرتا  اً وخوف اً وهو يحمل في داخلا هاجسسيضوا حالا 
 بيانات خطير  في هذا الصدد  يو م لنا  25  والجدوف رقم منها
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 من العمل هاج  عقو ة الطرد (25جدول )

 
 
 
 
 
 
 

 49 الشكل 
 

 
 
 
 
 
 

 50 الشكل 

 

 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % الجواب
 نعم 7 46.7 6 85.7 6 50 9 90 7 46.6 7 70 42 60.9
 كال 8 53.3 1 14.3 6 50 1 10 8 53.4 3 30 27 39.1
 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100



161 

 

هـــل لـــديو هـــاجس عقوبـــة الطـــرد مـــن   ى الســـسافالمبحـــو ين علـــ ُيظهـــر لنـــا أجوبـــة 25الجـــدوف 
 العمل .

. لــديهم هــاجس عقوبــة الطــرد مــن العمــل نعــممــن المبحــو ين أجــابوا بـــ  % 60.9نســبة  اّ أ فقــد تبــّين

ؤ Payam %50ؤ K.TV %70ؤ Speda %85.7ؤ G.K %90  ل ــــــــــل قنــــــــــا  اآلتيــــــــــةوبالنســــــــــب 
46.7% Zagros 46.6و ؤ% KNN . لــيس  كــالو ين أجــابوا بـــ فقــ  مــن المبحــ % 39.1ورّا نســبة

 . لديهم هاجس عقوبة الطرد من العمل
ألا  ــماا لقمــة ال ــيش  إّا نســبة الــذين لــديهم هــاجس الطــرد مــن العمــل ُتعــّد نســبة عاليــة و خطيــر 

بالنســبة ألفــراد المجتمــعؤ يعــّد مــن أهــم الركــاهز التــي تنبنــي عليهــا الم يشــة و كــل الطموحــات و ؤ ال ــريم
 . اآلماف واألحالم

 
إا والء المبحــو ين لسياســات وأهــداف األحــزاب المال ــة لقنــواتهم الفيــاهية و هيمنــة العقليــة .   26
يــا الــى أدّ فــي الوســ  اإلعالمــي والصــحفيؤ  والســّيماؤ مــاً اليــّيقة فــي المجتمــع ال وردســتاني عمو الحزبيــة 

تشّضل المشهد السياسي ال ميفة والشديد  أحيانًا و  مابينتتراوح ـحزبية صراعات سياسية و تور  هسالء في 
 اآلتي   26في كوردستاا. وهذا ما يظهر جليًا من خالف الجدوف رقم  العام

 
 قوة تأثير الصراعات السياسية داخل اإلقليم( 26)جدول 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros مجموع الكليال
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % الدرجة

 عالية  11 73.3 3 42.9 8 66.7 4 40 10 66.7 9 90 45 65.2
 متوسطة 3 20 3 42.9 4 33.3 5 50 5 33.3 1 10 21 30.4

 ضعيفة 1 6.7 1 14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.9
 ل تؤثر 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 1.5
 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 51 الشكل 

 
 
 
 

 
 52 الشكل 

 

فتبــّين إا ؤ يوّ ــم قــو  تــد ير الصــراعات السياســية داخــل اإلقلــيم علــى عمــل المبحــو ين 26الجــدوف 
والنسبة . من مجمود المبحو ين متد روا بدرجة عالية بالصراعات السياسية داخل اإلقليم %65.2نسبة 

و  Payamل ـــل مـــن قنـــاتي  %66.7ؤ Zagros %73.3ؤ K.TV %90  ل ـــل قنـــا  هـــي كمـــا يـــدتي
KNN 42.9ؤ% Speda 40ؤ% G.K.  مــن مجمــود المبحــو ين متــد روا بدرجــة  %30.4ورا نســبة

 % 20ؤ K.TV %10 والنسـبة ل ـل قنـا  هـي كمـا يـدتي . متوسـطة بالصـراعات السياسـية داخـل اإلقلـيم
Zagros ل ل من قناتي  %33.3ؤPayam  وKNN 42.9ؤ% Speda 50ؤ % G.K.  

ن متــد روا بدرجــة  ــ يفة بالصــراعات السياســية داخــل مــن مجمــود المبحــو ي %2.9ةمــا أّا نســبة 
ؤ  م Payamو  G.Kو  KNNو  K.TV ل ل من قناتي %0 والنسبة ل ل قنا  هي كما يدتي . اإلقليم
14.2% Speda 6.7و ؤ% Zagros فقــــ  مــــن  %1.5بينمــــا نســــبة .بواقـــع ت ــــرار واحــــد ل ــــل منهما
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بواقـع ت ـرار  G.Kخـل اإلقلـيم وتنفـرد بهـا قنـا  بالصـراعات السياسـية دا غيـر متـأثرينمجمود المبحـو ين 
 . واحد فق 

مــن  %95.6  مــن هــذا الجــدوف والبــالغ( التــد ير القــوّش و التــد ير المتوســ ) إا حاصــل جمــع نســبتي
من الممضن عّده دلياّل على هيمنة السياسة و وصراعاتها داخل اإلقليم علـى المشـهد ؤ مجمود المبحو ين

 المراسلين المبحو ين بالسياسة و صراعاتها. ر اإلعالمي وعلى مدى تد ُ 
العـــام رأش الـــفـــي خلـــب انمـــا  التف يـــر وتوجيـــا دورا و تـــد يرا كبيـــرين  عالميـــةم تلـــم الوســـاهل اإلإّا ل

مــــن تغيــــرات كبيــــر   منطقــــة الشــــرق األوســــ التــــي شــــهدتها  األحــــدا وبرهنــــت  ؤداخــــل أش مجتمــــع كــــاا
التحــريا فــي  امباشــر دورا القنــوات الفيــاهية  ثيــر مــن إا لؤ خــالف األعــوام القليلــة الما ــيةومتســارعة 

التغيـــرات الدراماتيضيـــة التـــي عرفـــت بإســـم الربيـــع دعـــم علـــى أعمـــاف العنـــم الثـــورش و الحـــروب األهليـــة و 
 وتد رها الشديد بالصراعات السياسية الفياهياتتلو وكل هذا وتا  يمضن عّده دلياًل على تور  ؤ العربي

 . عالمإلمهنة اأخالقيات  ومبادئالم الم لشرو   أساليبها ونهجها من خالف
اإلعالمي  إا النفوت الواسع لألحزاب و وهيمنة العقلية الحزبية و تد ير السياسة وصراعاتها في النه 

المتــوازا مــن جانــبؤ وعــدم إســتقاللية وســاهل اإلعــالم و تد رهــا الوا ــم والشــديد بهــذه الصــراعات عــن 
عالمـي إ صـراد الى نشـوب  من جانب آخرؤ قد أدياؤ الحقاهبالوقاهع و  وتشويافتراء التيليل واإل طريب
واألحـــزاب الصـــراد السياســـي بـــين القـــوى  فإنتقـــلؤ ال وردســـتانيةعالميـــة بـــين عـــدد مـــن الوســـاهل اإلمريـــر 

 وتحــّوف الــى صــراد إعالمــي وحــرب كلمــات وصــور مــابين باتجاهاتهــا المتقاطعــة بضــل  قلــا ال وردســتانية
 .  تلفة وفي مقدمتها الفياهيات المبحو ة وصير المبحو ةالم عالموساهل اإل
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. ناقشـــنا فـــي الفصـــوف النظريـــة الســـابقة مســـتويات العالقـــة مـــابين المراســـل و مصـــادرهســـبب و .  27

مسشر رقمـي وا ـم علـى نـود ومسـتوى العالقـة مـابين المراسـلين المبحـو ين و  27رقم وبيانات الجدوف 
 .من مصادرهم ال برية كبير نسبة شضّلوا سسولين الحزبيين الذين يالم

 
 الحز يين المسؤولين الشخصية م  العالقات تأثير ( قوة27جدول )

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 53 الشكل 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 درجة

 التأثر 
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %

 عالية  6 40 0 0 4 33.3 1 10 5 33.3 3 30 19 27.5
 متوسطة 8 53.3 5 71.4 6 50 7 70 5 33.3 2 20 33 47.8

 ضعيفة 1 6.7 2 28.6 2 16.7 1 10 4 26.7 4 40 14 20.3

 ل تؤثر 0 0 0 0 0 0 1 10 1 6.7 1 10 3 4.4

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 0 100 10 100 69 100
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 54 الشكل 

 
فتبّين إّا نسبة . ير عالقات المبحو ين الش صية مع المسسولين الحزبيينيوّ م قّو  تد  27الجدوف 

من مجمود المبحو ين متد روا بدرجة عالية بعالقـاتهم مـع المسـسولين الحـزبيين. والنسـبة ل ـل  27.5%
ؤ K.TV %30ؤ KNNو  Payamل ــل مــن قنـــاتي  %33.3ؤ Zagros %40  قنــا  فهــي كمــا يـــدتي

10 G.K . 0و أخيرا% Speda . 
مــن مجمــود المبحــو ين متــد روا بدرجــة متوســطة بعالقــاتهم مــع المســسولين  %47.8إا نســبة ةمــا 
ؤ Zagros %53.3ؤ G.K %70ؤ Speda %71.4  والنســــبة ل ــــل قنــــا  هــــي كمــــا يــــدتي. الحــــزبيين

50% Payam 33.3ؤ% KNN 20و ؤ% K.TV . 
مــــع المســـــسولين  مـــــن مجمــــود المبحـــــو ين متــــد روا بدرجـــــة  ــــ يفة بعالقـــــاتهم %20.3را نســــبة و 

ؤ KNN %26.7ؤ Speda %28.6ؤ K.TV %40والنســـــبة ل ـــــل قنـــــا  هـــــي كمـــــا يـــــدتي  . الحــــزبيين
16.7 Payam 10ؤ% G.K 6.7ؤ% Zagros . 

والنسـبة ل ـل قنـا  . مـن مجمـود المبحـو ين %4.4فقـ    أما نسبة صير المتد رين بتلو العالقات فهي
 6.7وأخيـرا ؤ K.TVبواقع ت رار واحد لقنـا   G.K .10%بواقع ت رار واحد لقنا   %10 هي كما يدتي 

 . بواقع ت رار واحد KNNلقنا   %
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مـن  %75.3  من هذا الجـدوف لحصـلنا علـى( التأثير القوّي و التأثير المتوس ) فلو جمعنا نسبتي
وهــــذا يمضــــن أا ُيعــــّد دلــــياّل علــــى قــــو  تــــد ير العالقــــات الش صــــية مــــابين المراســــل ؤ مجمــــود المبحــــو ين

بـل إنهـم كثيـرا مـا . لين السياسيين الـذين يلتقـيهم فـي العديـد مـن المناسـبات و الظـروف واألمـاةنوالمسسو 
 . أبطاف للتقارير و القص  ال برية التي ُيعّدها يومياّ  يضونوا مصادر و/ أو

والمســـتوى  تتـــراوح مـــابين المســـتوى الثـــانيمـــابين المراســـل والمصـــدر وبـــرأش الباحـــج إا هـــذه العالقـــة 
فالقاهم باإلتصاف بحاجة الى المعلومات واألخبار ش عالقة تبادف منافع وأف ار مابين الطرفين ؤ أالثالج 

باإلتصـاف  المتوافر  لدى المصدر ل ي يذيعها و ينشـرهاؤ وفـي المقابـل يضـوا المصـدر بحاجـة الـى القـاهم
هـذا ييمـا  ؤلديـا لتحقيب صر  ما وبلوب صاية ما في صالحا مـن خـالف إتاعـة أو نشـر المعلومـات التـي

  .ي   المستوى الثاني من العالقة
وسيطر  المصدر على العملية المراسل للمصدرؤ  تب ّيةه  عالقةُ  ييما يتعلب بالمستوى الثالجؤ فهي أما

 . اإلتصالية و تحّوف المراسل الى منّفذ مطيع ألجندات المصدر و سياساتا
 
 

ُيعـّد مـن العوامـل المهمـة  لين الحضـوميينالش صـية مـع المسـسو المراسـل عالقـات إا قو  تـد ير .  28
الّدقـة . والعالقـات السـليمة هـي التـي  والمس ر  في عملية الحصوف على المعلومات من ناحيـة السـرعة و

يو ـم قــو   28الشــو و التجسـس . والجـدوف رقــم  ســاس الثقـة و التفـاهم ولــيس علـى اسـاستبنـى علـى ا
   تد ير هذه العالقات  
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 ة تأثير العالقات الشخصية م  المسؤولين الحكوميين( قو 28جدول )

 

 
 
 
 
 

 

 
 55 الشكل 

 
 
 
 
 
 

 56 الشكل 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 درجة

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % التأثر 

 عالية  8 53.3 1 14.3 4 33.3 2 20 6 40 5 50 26 37.7

 متوسطة 6 40 5 71.4 8 66.7 6 60 7 46.7 1 10 33 47.8

 ضعيفة 1 6.7 0 0 0 0 1 10 2 13.3 3 30 7 10.2

 ل تؤثر 0 0 1 14.3 0 0 1 10 0 0 1 10 3 4.3
 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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   يبين لنا قو  تد ير العالقات الش صية للمبحو ين مع المسسولين الحضوميين 28الجدوف 
بعالقـــــاتهم مــــع المســـــسولين  مـــــن مجمــــود المبحــــو ين متـــــد روا بدرجــــة عاليــــة % 37.7فــــإا نســــبة 

ؤ KNN %40ؤ K.TV %50ؤ Zagros %53.3  و النســــــبة ل ــــــل قنــــــا  هــــــي كــــــاآلتي. الحضــــــوميين
33.3% Payam 20ؤ% G.K 14.3ؤ% Speda . 

لمســـــسولين بعالقـــــاتهم مـــــع ا مـــــن مجمـــــود المبحـــــو ين متـــــد روا بدرجـــــة متوســـــطة % 47.8ونســـــبة 
  .G.K%60ؤ Payam %66.7ؤ Speda %71.4  والنسبة ل ل قنا  هي كاآلتي. الحضوميين

بعالقـــاتهم مـــع المســـسولين  مـــن مجمـــود المبحـــو ين متـــد روا بدرجـــة  ـــ يفة %10.2ةمـــا أّا نســـبة 
ــا  هــي كــاآلتي. الحضــوميين  %6.7ؤ G.K %10ؤ KNN %13.3ؤ K.TV %30  والنســبة ل ــل قن
Zagros .0%  قناتي ل ل منSpeda  وPayam . 

بعالقـــاتهم مـــع المســـسولين  فقـــ  مـــن مجمـــود المبحـــو ين صيـــر متـــد رين % 4.3 بينمـــا نجـــد إا نســـبة
 %0و. K.TV %10ؤ G.K %10ؤ Speda %14.3  والنســـبة ل ـــل قنـــا  هـــي كـــاآلتي. الحضـــوميين

 . ل ل من القنوات األخرى 
مـن  %85.5  مـن هـذا الجـدوف والبـالغ( التأثير القوّي و التأثير المتوسـ ) إا حاصل جمع نسـبتي

يعد برأش الباحج دليال على قو  تد ير العالقات الش صـية مـابين المراسـل المبحـو  ؤ مجمود المبحو ين
 .والمسسولين الحضوميين

إا نســـبة المتـــد رين بدرجـــة عاليـــة بالعالقـــة مـــع المســـسولين الحضـــوميين متوافقـــة مـــع درجـــة و مســـتوى 
  .G.Kفي مسسسات الدولة داخل إقليم كوردستاا بإستثناء قنا   مشاركة الحزب مالو القنا 

ؤ التابعتين للحزب الديمقراطي ال وردستاني الـذش يتـرأس الحضومـة K.TVو  Zagrosفالنسبة لقناتي 
المشـــاركة فـــي الحضـــم بإتفـــاق مـــع الحـــزب الـــديمقراطيؤ  KNNو النســـبة لقنـــا  . %50و  % 53.3هـــي

 Speda. وكذا بالنسبة لقنا  % 40  وزارتين سياديتين في الحضومة هيوالذش يتولى أربع وزارات منها 
التابعـة لحـزب  Payamو قنـا   %14.3التابعة لحزب اإلتحـاد اإلسـالمي ال وردسـتاني بـوزارتين بنسـبة 

 . %20الجماعة اإلسالمية بنسبة 



169 

 

فـب مـع مـا لهـذا وهـي ال تت %20التابعة لحزب اإلتحـاد الـوطني ال وردسـتلني فنسـبتها  G.Kأما قنا  
حيج منصب ناهب رهيس الحضومة و ناهب رهيس اإلقليم و عدد ؤ الحزب من إسهام ومشاركة في الحضم

د من الوزارات ال دمية من حصة هذا الحزب. والسبب برأش الباحج يعود الـى ال الفـات الداخليـة و تعـد  
ال ثيـر مـن المواقـم السياسـية و  والتـي تتجسـد فـيؤ داخل هذا الحزب و إنعدام المركزية وال تلاألجنحة 

األمر الذش ينعضس مباشر  على مواقم اإلعالميين المنقسمين على هذه المنابر ؤ التصريحات الصحمية
 . تجاه الحضومة و مسسوليهاؤ وال تل تات المصالم والتوجهات الم تلفة بل والمتصارعة أحيانا

 
 هـم األةثـر عر ـة لانتقـام واألتى البـدني مـن بـين جميـع اإلعالميـين() إا مراسلي التلفزيـوا .  29

ؤ وهــذه الحقيقــة مــن قبــل األفــراد والجماعــات التــي تتيــرر مــن جــراء تغطيــة أحــدا  و وقــاهع تتعلــب بهــم
 اآلتي   29تبدو وا حة جدا من خالف الجدوف رقم 

 
 تأثير الخوف من اإلنتقام (29جدول )

 
 
 
 
 

 
 57 الشكل 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % الجواب

 نعم 9 60 6 85.7 10 83.3 9 90 12 80 8 80 54 78.3

 كال 6 40 1 14.3 2 16.7 1 10 3 20 2 20 15 21.7

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 58 الشكل 

 
وتبّين إا   هل ينتابو ال وف من اإلنتقام الش صي  مبحو ين عن السسافيبّين أجوبة ال 29الجدوف 

ونسـبة كــل . مـن مجمــود المبحـو ين أجــابوا بـنعم ينتــابهم ال ـوف مــن اإلنتقـام الش صــي % 78.3نسـبة 
ؤ KNN % 80ؤ Payam % 83.3ؤ G.K %90ؤ Zagros % 60ؤ K.TV %80  قنا  كما يدتي

ال ينتـابهم ؤ فقـ  مـن مجمـود المبحـو ين أجـابوا بــ كـال % 21.7ورا نسبة . Spedaلقنا   % 85.7و 
ؤ K.TVو  KNNل ــل مــن  % 20ؤ Zagros %40ال ــوف مــن اإلنتقــام. ونســبة كــل قنــا  كمــا يــدتي  

16.7% Payam 14.3ؤ% Speda. 
ةّلمــا زاد خـــوف الصــحفيين عمومـــا والمراســلين خصوصـــا مــن أا يتعر ـــوا لــألتى البـــدني وال طـــم 

حدود تحركاتهم بحرية من أجل نقل الحقاهب بمو و ية. عليـا فـدا عامـل األمـن  والقتلؤ  اقت عليهم
ؤ ضل عام وعمل المراسلين بشـضل خـاصالش صي هو من أةبر العوامل المس ر  في العمل اإلعالمي بش

الميضرفونـات وال ـاميرات ويقومـوا  ألا مراسلي التلفزيوا عاد  ما يضونوا مضشوفين لآلخـرين إت يحملـوا 
ؤ كمـا يقومـوا ببـج  األحدا  ويجروا لقاءات مـع شـهود ال يـاا ومـع مـن لهـم عالقـة باألحـدابتصوير 

ؤ للمتيـررين مـن هضـذا تغطيـات لقطات حية وبذلو يوّ قوا األحدا  بتفاصيلها بحيج ال يتركوا مجـاال
بهم قد يثير سـ   بعيـهم ييصـّبوا جـّل صيـ التراجع عن مواقفهم أو إن ار ما قالوه أو ما قاموا باؤ ما

ؤ علــى هــسالء المراســلين فــي أقــرب فرصــة متاحــة و أحيانــا يضــوا إنتقــام هــسالء األفــراد أو تلــو الجماعــات
 إنتقاما عنيفا جدا ربما يصل الى حد التصمية الجسدّية.
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إا أةثـر الف ــات اإلعالميــة التـي يهــّددها ال طــر هـم المحققــوا الصــحفيوا الـذين يحققــوا فــي قيــايا 
علـب بالفسـاد الحضــومي والجـراهم المنظمــة والعنـم السياسـي. وممــا يفّسـر تعــّر  الفسـاد ويضشـفوا أدلــة تت

المراسلين والمندوبين للم اطر الداهمة هو أنهـم يمثلـوا الجهـات الوحيـد  فـي بعـا الـدوف التـي تتقصـى 
 (6ؤ ص2006الممارسات ال اط ة بشضل جدش )لجنة حماية الصحفيينؤ 

 
ام شاهعة أو معلومة ت ال وردية كثيرا ما يجدوا أنفسهم أمإّا مراسلي األخبار في الفياهيا.  30

ب عليهم مقاومة إصراء بحيج يصعُ ؤ ل نها من الغرابة واإل ار و ؤ صير مسكد  من جهة محدد  تات عالقة
ت عدم للسبب الصحفيؤ ولن يمّر وقت طويل على بج هضذا معلومة ناقصةؤ حتى تثبُ  تسويقهاؤ كسباً 

تها ب حرجًا بالغًا للمراسل و للفياهية التي بثّ سبهّ جهات رسمية أو معنيةؤ ليُ صحتها ويجرش ت ذيبها من 
  .مثولها أمام القياءربما يضوا سببًا في و بل 

 
 أهمية السبو والسرعة (30الجدول )

 

 

 

 
 

 

 

 59 الشكل 

المجموع 

 الكلي
K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros 

 القنوات

 األهمية

  ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %
 مهم جدا 14 93.3 6 85.7 11 91.7 8 80 14 93.3 9 90 62 89.9
 مهم  1 6.7 1 14.3 1 8.3 2 20 1 6.7 1 10 7 10.1

 لي  هما 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 60 الشكل 

ويتبـّين أّا نسـبة   عنـد المبحـو ينؤ والسرعة فـي ارسـاف التقـارير يبين درجة أهمية السبب 30الجدوف 
  ونســبة كــل قنــا  هــي كمــا يــدتي. مــن مجمــود المبحــو ين يعــّدوا الســبب والســرعة )مهمــًا جــدًا( 89.9%
، Speda % 85.7ؤ K.TV % 90ؤ Payam % 91.7ؤ KNNو  Zagrosل ـــــل مـــــن  % 93.3

80% G.K لمتبقيــة مــن مجمــود المبحــو ين يعــّدوا الســبب ا % 10.1. وكمــا أ هــر الجــدوف إا نســبة
ؤ K.TV %10ؤ Speda %14.3ؤ G.K %20  والســـرعة )مهمـــًا(. ونســـبة كـــل قنـــا  هـــي كمـــا يـــدتي

8.3% Payam ل ــل مــن  % 6.7و ؤZagros  وKNN .ـــ مبحو ــا لــم نجــد مبحو ــا  69و مــن بــين الـ
  .واحدا ال يعطي السبب والسرعة أهمية في إرساف معلومتا و تقاريره

من المبحو ين يعّدوا السبب والسـرعة مهمـا  %100إتا فتحصيل حاصل هذا الجدوف هو إا نسبة 
وهــذه النســبة هــي إحــدى إفــرازات  ــاهر  التســابب مــابين أجهــز  اإلعــالم علــى توصــيل . أو مهمــا/ جــدا و

فــي  لــيسؤ ال بـر والمعلومــة الـى المتلقــي والتـي باتــت سـمة أساســية مـن ســمات اإلعـالم الفيــاهي الـراهن
ؤ الــى كــاهن ال بــرش المراســل ( بــرأش الباحــج) األمــر الــذش حــّوفؤ بــل فــي العــالمؤ إقلــيم كوردســتاا فحســب

مهــروف ومســتعجلؤ علــى حســاب التــدني و الدقــة والتــدقيب فــي صــالحية و مصــداقية المعلومــة ؤ متســابب
 . التي يحصل عليهاؤ بدّية طريقة أو وسيلة كانت و من أش مصدر كاا

 تعامل مع معلومة صير مسكد  فالباحج يقترح اسلوبين أما عن كيمية ال
يمضــن نشــر المعلومــة صيــر المسكــد  مــع إبــراز تحفــ  المراســل و تنســيبها إلــى جهــة معّينــة أو   األوف

أخبار أو معلومات لم تسكد بعد(. وبهذه األسلوب يتم الجمع ما ) أش اص معّينينؤ أو يشير اليها ب بار 
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اا  قـة الجمهـورؤ فـي حـاف ت ـذيب ال بـر ييمـا بعـد. أمـا األسـلوب الثـاني بين السبب الصـحفي وعـدم فقـد
 ــم ؤ مــن صــدق المعلومــةؤ فهــو التريــج إلــى أا يتدةــد المراســل عــن طريــب اتصــاالتا وعالقاتــا الواســعة

 والمقامر  بمصداقيتا الش صية و مصداقية مسسستا اإلعالمية. من دوا الم اطر ؤ بضل  قة اعالنها
 
 

صالبيــة المراســلين المبحــو ين أا ؤ  31و ــحت كمــا هــو مبــين فــي الجــدوف رقــم إا دراســتنا أ.  31

  ـــــ أةثر من صيرها من القيم ال برية اإل ار  والصراد وتوقعات الجمهور  ـــــــ تشّدهم قيم
 

 ( القيمة الخبرية األساسية التي تشّد إنتباه المبحوثين31الجدول )

 
 
 
 
 

61 الشكل   
 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % القيمةالساسية
 اإلثارة 6 40 2 28.6 2 16.7 2 20 2 13.3 2 20 16 23.2
 الصراع 3 20 1 14.2 2 16.7 2 20 1 6.7 2 20 11 15.9
 السلبية والشر 0 0 0 0 1 8.3 1 10 1 6.7 0 0 3 4.3
 اإليجابية والخير 0 0 0 0 1 8.3 0 0 2 13.3 2 20 5 7.3
 توقعات الجمهور 3 20 2 28.6 3 25 3 30 4 26.7 1 10 16 23.2
 المسؤوليةاإلجتماعية 1 6.7 0 0 1 8.3 0 0 2 13.3 1 10 5 7.3
 الوحدة الوطنية 2 13.3 2 28.6 2 16.7 2 20 3 20 2 20 13 18.8
 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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62 الشكل   
 

يوّ م لنا القيم األساسية التي تشّد انتباه المراسلين المبحو ين واهتمامهم  فيتبّين لنا أّا  31الجدوف 
مـن مجمـود  % 15.9و إا نسـبة . اإلثـارةمن مجمود المبحـو ين مشـدودوا الـى قيمـة  % 23.2نسبة 

مــن مجمــود المبحــو ين مشــدودوا الــى قيمــة  % 4.3 ونســبة. الصــراعالمبحــو ين مشــدودوا الــى قيمــة 
 ورا نسبة. والخير اإليجابيةمن مجمود المبحو ين مشدودوا الى قيمة  %7.3 و نسبة. والشر السلبية

مــن مجمــود  %7.3ونســبة . الجمهــور توقعــاتمــن مجمــود المبحــو ين مشــدودوا الــى قيمــة  23.2%
ــة المســؤوليةالمبحــو ين مشــدودوا الــى قيمــة  مــن مجمــود  % 18.8وأخيــرا نجــد إّا نســبة . اإلجتماعي

 . الوطنية الوحدةالمبحو ين مشدودوا الى قيمة 
نالتـــا اةبـــر نســـبة مـــن بـــين القـــيم ال بريـــة األخـــرى بواقـــع ( اإلثـــارة و توقعـــات الجمهـــور) إا قيمتـــي

. مــن مجمــود المبحــو ين %15.9التــي حــازت علــى ( الصــراع) الــى جانــب قيمــةؤ ل ــل منهمــا 23.2%
ؤ احج إا هذه القيم الثال  لم تحصل على هـذه النسـب العاليـة إعتباطـا أو عـن طريـب الصـدفةويرى الب

إنما تركزت اإلختيارات عليهن لسـبب جـوهرش وهـو إا هـذه القـيم الـثال  تلتقـي مـع بعيـها الـبعا فـي 
ى وقـدرتها علـؤ م اطبتها للغراهز و العواطـم و و تحفيزهـا لانفعـاالت  أهمهاؤ مفاصل وسمات أساسية

 اإلصـــراء ورشـــباد الغـــرور وحـــب اإلســـتطالد بســـبب خروجهـــا عـــن المـــدلوف و اختراقهـــا للممنـــود وكشـــفها
   م قدرتها على النطب بالمسضوت عنا.ؤ للمستور

مــن مجمــود  % 62.3  لحصــلنا علــى نســبة عاليــة وهــيؤ فلــو جمعنــا نســب القــيم الــثال  المــذكور 
وهـــذه النتيجـــة يراهـــا و . الجمهـــور وتوقعـــات والصـــراع اإلثـــارةهـــم المراســـلوا الـــذين تشــّدهم ؤ المبحــو ين
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يسمعها المشـاهد ال ـوردش يوميـا مجسـد  بـاأللواا مـن علـى شاشـات الفيـاهيات ال ورديـة المبحو ـة منهـا 
ؤ والمسسولية اإلجتما يةؤ في حين نجد نسب قيم اإليجابية وال ير. وصير المبحو ة أييا بل وربما أةثر

   المبحو ين بواقع خمسة ت رارات ل ل منهما فق  ال أةثرمن مجمود  %7 لم تتجاوز الـ
تســتدعي التدمــلؤ إت يــرى ؤ مــن مجمــود المبحــو ين % 18.8إا نســبة قيمــة الوحــد  الوطنيــة والبالغــة 

الباحج أّا هنا  تناقيا وا حا وصارخا بين أا ال ينجذب المراسل الى قيمتي المسـسولية اإلجتما يـة 
إت ال قيمـة لـوطن . قت الـذش يـّدعي ييـا اإلنجـذاب الـى قيمـة الوحـد  الوطنيـةفي الو ؤ و اإليجابية وال ير

و التعـايش السـلمي و إّا  وال جدوى من الوحد  الوطنيـة بـدوا سـياد  ال يـر و واإلجابيـةؤ بدوا مواطنين
عليــا أا يضــوا منجــذبا أواًل الــى قــيم ؤ أش إعالمــي مهــتم ومنجــذب قــوال وفعــال الــى قيمــة الوحــد  الوطنيــة

 من منظور المسسولية اإلجتما ية. ؤ ير واإليجابية و يتعامل مع كل معلومة أو ف ر  أو حد ال 
إعالمـــي وأيـــة وســـيلة هـــي التحـــدش الحقيقـــي ألش  الجـــاد ؤ اإل ـــار  المو ـــو يةةمـــا يـــرى الباحـــج إّا 

مـع الجا عاليـةؤ ألإحتراييـة ؤ يتطلـب تاتـافـي الوقـت ( و جـدّياَ  اَ مو ـو يّ )ؤ فدا ت ـوا )مثيـرا( وإعالمية
اإلّتجار  أساسهاأما )اإل ار  الرخيصة( التي  .حقيقي تحده هو شيء جديد  إلخراج ت اماليبين نقييينؤ ل

اإل ـار  الرخيصــة  الصـحافة الصـفراء ورعــالم جــوهر يفهـمجـرد إطــالق بالونـات فـي الهــواء  وأبتـزاز إلاو 
  مشاةلهمؤ ألال داهل وال تقترح حلوالتقّدم بؤ ول ن ال التي تثير القيايا و إنفعاالت الجمهور يةو الشعب
للتلــم اســتهالةية قابلــة مغشوشــة  ؤ وبيــاعتهاوقصــير  المــدى ؤ ونظرتهــا  ــيقةآنيــة وأنانيــة أهــدافها 

زاف فـــي مرحلـــة الــذش " اليـــمجتمعنـــا مـــع  ـــروف تناســب تلـــذا فهـــي ال . والفســاد خـــالف مـــد  قصــير  جـــداً 
 ات كبيـــر نفســـيؤ ولديـــا احتياجـــات أساســـية وتحـــديّ جتمـــاعي والف ـــرش والقتصـــادش واإلإلالتشـــضل والنمـــو ا

هــو  فــاإلعالم المســسوف المو ــو يةؤالجدّيــة و المعالجــة  اإلعــالمتتطلــب مــن ( 3ؤ ص2003)الفــايزؤ 
ــمنتــدى الن بــة المُ بمثابــة  ــا  و طــرح البــداهل ر  والمهنيــة المت صصــةؤ لمناقشــة ف ه م تلــم مجــاالت الحي

ـــوف لرو ؤ المجتمـــعمشـــاةل وعـــر   ـــة وتحفيـــز روح  هـــاؤقتـــراح الحل ـــة والجما ي وتشـــجيع المبـــادرات الفردي
 . المواطنة واإلحساس بالمسسولية تجاه الحا ر والمستقبل
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مثلمـــا هـــو مو ـــم فـــي ؤ عناصـــر ال بـــر كمـــا هـــي ل المراســـل كـــلّ مـــن المتوقـــع جـــدًا أا الينُقـــ.  32
سـتظهر لنـا عديـد  وبحضـم عوامـل  م تلفـة ؤ بـل ي فـي أو يهمـل بعيـها ألسـباباآلتـي  32الجدوف رقم 

 . 33في الجدوف رقم 
 تعُمد إخفاء بعض عناصر الخبر (32جدول )

 

 
 
 
 
 
 
 

63 الشكل   
 
 
 
 
 

64 الشكل   
 

 القوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % الجواب
 نعم 8 53.3 4 57.1 8 66.7 4 40 10 66.7 8 80 42 60.9
 كال 7 46.7 3 42.9 4 33.3 6 60 5 33.3 2 20 27 39.1

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100



177 

 

 هــل تتعّمـد إخفــاء بعــا عناصــر ال بــر   يحتــوش علــى إجابــات المبحـو ين عــن الســساف 32الجـدوف 
ونسـبة كـل قنـا  كانـت  .نعـممـن مجمـود المبحـو ين أجـابوا بــ  % 60.9ف انت النتاه  كاآلتي  إّا نسبة 

 % 53.3ؤ Speda % 57.1ؤ KNNو  Payam  ل ل من قناتي %66.7ؤ K.TV %80  ةاآلتي
Zagros 40ؤ % G.K . 

 ونسـبة كـل قنـا  كانـت كـاآلتي . فقـ  مـن مجمـود المبحـو ين % 39.1هـي  كـالّ ونسبة من أجابوا بــ 
60% G.K 46.7ؤ % Zagros 42.9ؤ % Speda ل ـــــــــــل مـــــــــــن  % 33.3ؤPayam  وKNN ؤ
20% K.TV . 

 
 

سياســة المسسســة علــى بقيــة العوامــل التــي قــد تســهم فــي عمليــة إخفــاء . أ هــرت الدراســة هيمنــة  33
 الجدوف اآلتي يو م تلو باألرقام  بعا عناصر ال بر من قبل المراسلؤ و 

 
 ( العامل األكثر تأثيرا في إخفاء بعض عناصر الخبر33جدول ) 

 

  
 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 العامل 
 األكثر تأثيرا

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %

76.8 33 100 8 50 5 50 2 75 6 100 4 88.9 8 
سياسة 

 المؤسسة

 إجتهاد شخصي 0 0 0 0 1 12.5 1 25 0 0 0 0 2 4.6

 توقعات الجمهور 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 0 0 2 4.6

 الفعل تحسبا لردود 1 11.1 0 0 1 12.5 0 0 1 10 0 0 3 7

 أخرى  0 0 0 0 0 0 1 25 2 20 0 0 3 7

 المجموع 9 100 4 100 8 100 4 100 10 100 8 100 43 100
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 65 الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 66 الشكل 

 

 

يظهر لنا العوامل األةثر تد يرا في دفع المبحو ين الى إخفاء بعـا عناصـر ال بـر فـي   33الجدوف
كعامـل أسـاس  سياسـة المؤسسـةمـن مجمـود المبحـو ين حـددت  % 76.8فإا نسـبة .  بريةالتقاريرهم 

 ل ــل مــن قنــاتي %100  ونســبة كــل قنــا  كانــت كــاآلتي. فــي إخفــاء بعــا عناصــر ال بــر فــي تقاريرهــا
Speda  وK.TV 88.9ؤ% Zagros 75ؤ % Payam ل ـــــل مـــــن قنـــــاتي  %50ؤG.K  وKNN .

 .من مجمود المبحو ين % 23.2ةثر من أما بقية العوامل مجتمعة فلم تنل أ
وهذه البيانات يمضن أا ُتعد دلياًل على هيمنة سياسة المسسسات اإلعالمية على اإلحترايية المطلوبة 

 . ال بريةفي إعداد التقارير 
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ز المراسـل بعـا عناصـر ال بـر  من المتوقـع . 34  34رقـم  و مبـين فـي الجـدوفكمـا هـجـدًا أا ُيبـره
   35ستظهر لنا في الجدوف رقم  م عوامل عديد  حُ اب م تلفة وبه ألسباآلتي ؤ وتلو 

 
 ( تعّمد إبراز بعض عناصر الخبر34جدول )

 
 
 
 

 
 

 67 الشكل 
 
 
 
 
 
 
 68 الشكل 

 القنوات      K.TV KNN G.K Payam  Speda  Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % الجواب

 نعم 11 73.3 6 85.7 12 100 8 80 15 100 8 80 60 87
 كال 4 26.7 1 14.3 0 0 2 20 0 0 2 20 9 13

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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هل تتعّمد إبراز بعا عناصر ال بر في تقارير    ييم إجابات المبحو ين عن السساف  34الجدوف
ونسـبة كـل قنـا  . نعـم مجمـود المبحـو ين أجـابوا بــ مـن % 87إّا نسبة   والنتاه  كانت كاآلتي  ال برية

ل ــــل مــــن  %80ؤ Speda % 85.7ؤ KNNو  Payam  ل ــــل مــــن قنــــاتي %100  ةانــــت كــــاآلتي
 .كالّ فق  من المبحو ين أجابوا بـ  % 13بينما نجد نسبة . Zagros %73.3ؤ K.TVو  G.K  قناتي

 
بـــراز بعـــا عناصـــر ال بـــر تلبيـــة تعمـــدوا إج أا معظـــم المراســـلين المبحـــو ين يأ هـــر البحـــ.  35

توقعات الجمهور ؤ كما هو مبّين في عامل المسسسة اإلعالمية و سياسة لعاملين أساسيين وهما عامل 
  اآلتي   35الجدوف رقم 

 
 ( العامل األساس في إبراز بعض عناصر الخبر35جدول )

 

 

 
 
 
 

 
 69 الشكل 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % اسيالعامل األس

 سياسة المؤسسة 7 63.6 3 50 3 25 4 50 6 40 7 87.5 30 50
 إجتهاد شخصي 2 18.2 1 16.7 3 25 0 0 1 6.7 0 0 7 11.7

 توقعات الجمهور 2 18.2 2 33.3 6 50 4 50 8 53.3 1 12.5 23 38.3
 إرضاء مراكز القرار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 أخرى  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 المجموع 11 100 6 100 12 100 8 100 15 100 8 100 60 100
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 70 الشكل 

 
يظهر لنـا العوامـل األساسـية واألةثـر تـا يرا فـي إبـراز بعـا عناصـر ال بـر فـي تقـارير  35الجدوف  

   المراسلين المبحو ين كما يدتي
فـي إبـراز كعامـل اسـاس  سياسـة المؤسسـةحـّددت ؤ مجمـود اّلـذين أجـابوا بـنعممـن  %50 إا نسبة 

 %63.6ؤ K.TV %87.5  ونســـــبة كـــــل قنـــــا  كانـــــت كـــــاآلتي. بعـــــا عناصـــــر ال بـــــر فـــــي تقاريرهـــــا
Zagros ل ل من قناتي %50ؤ  Speda  وG.K 40ؤ% KNN 25ؤ% Payam . 

فـي إبـراز الجمهـور كعامـل أسـاس  من مجمود اّلذين أجابوا بنعم حّددت توقعات % 38.3ورا نسبة 
ل ــل مــن  %50ؤ KNN % 53.3  ونســبة كــل قنــا  كانــت كــاآلتي. بعــا عناصــر ال بــر فــي تقاريرهــا

و كانــــــــــــت . K.TV % 12.5ؤ Zagros %18.2ؤ Speda % 33.3ؤ G.Kو  Payam  قنــــــــــــاتي
 %25ؤ KNN %6.7ؤ Speda %16.7ؤ Zagros %18.2  %11.7نســبة اإلجتهــاد الش صــي 

Payam  للبقية.  %0و 
التقـاء أو تقـاطع عـاملي )سياسـة   يرى الباحج أّنا من اليـرورش مالحظـة نقطـة جوهريـة هنـا وهـي 

فمـن الوا ـم هنـا إّا بيانـات . 33فـي إطـار هـذا الجـدوف و الجـدوف رقـم ( المسسسة و توقعات الجمهور
مــل توقعــات تظهــر التقــاء وتوافــب عامــل سياســة المسسســة مــع عاؤ فــي هــذا الجــدوف KNNمراســلي قنــا  

مبنية أساسا على تلبية  KNNوهذا مسشر على إّا سياسة مسسسة . %53.3و  %40الجمهور بنسبة 
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. توقعات الجمهور وليس على أساس تنوير الجمهور وتزويدهم بالمعلومات بمو و ية و حيادية مهنية
في تحديد  %20بة تنفرد بنس KNNفنجد إا ؤ 33ةما إننا نلح  تقاربا لهذين العاملين في الجدوف رقم 

كــذلو الحــاف مــع قنــا  . %50عامــل توقعــات الجمهــور مسشــرا و تمهيــدا لعامــل سياســة المسسســة بنســبة 
G.K ل ل منهمـا.  %50بنسبة  إت التوافب واإللتقاء مابين عاملي سياسة المسسسة و توقعات الجمهورؤ

بواقــع ت ــرارين  % 33.3و  %50بنســبة  Spedaوهنــا  تقــاُرب كمــّي مــابين هــذين العــاملين عنــد قنــا  
  بينمـــا نجـــد فـــي هـــذا الجـــدوف تباعـــدا وتقاطعـــا مـــابين هـــذين العـــاملين لـــدى قنـــوات. مقابـــل ت ـــرار واحـــد

Zagros 63.6%  و ؤ % 18.2وPayam 25%  ؤ % 50وK.TV 87.5%  كما . %12.5و 
ذه القنـوات إت إّا نسبة تقـارب أو التقـاء هـذين العـاملين لـدى هـ 33هو الحاف أييا في الجدوف رقم  

 . %0هي ؤ الثال 
  

المت امل اّلذش يقوم بالتصوير والتحرير والتقديم في  على دور و فاعلية المراسلالباحج  يسكد.  36

ــــ فـي إختيـار اللقطـات  اّلـذش يرافقـاـــــ  في توجيـا المصـورالمراسل التقليدش على دور الوقت تاتا وكذلو 
ؤ هـاغّطيعلـى األحـدا  التـي يُ  سَجلة التي ُتصاحب تقـاريره و تعليقاتـاد الحّية والمُ شاهه زوايا التصوير للمَ و 

إت إًا أش تحجـــيم أو تيـــ يم ؤ حّمـــل المراســـل مســـسولية جســـيمة تجـــاه الجمهـــور والحقيقـــةاألمـــر الـــذش يُ 
بّيت في تف ير و وجـداا صر  مُ ن وراءه نّية مسبقة و يضمُ  ؤلمفرد  من مفرادات اللقطة والمشهد المصًور

 ما تهبنا اليا  على صحة  هو بمثابة  دليل  36رقم  الجدوفو ا المصور. ذش يوجهّ المراسل الّ 
 

 توجيه المصور (36جدول )

 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

ه يتوج 
 المصور

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %

 نعم 10 66.7 5 71.4 11 91.7 7 70 12 80 9 90 54 78.3
 كال 5 33.3 2 28.6 1 8.3 3 30 3 20 1 10 15 21.7.7

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 71 الشكل 

  
 
 
 
 

 72 الشكل 

 
هل انت من يوجا المصور في اختيار زوايـا   يوّ م لنا اجابات المبحو ين عن السساف 36الجدوف 

 ير التصوير واللقطات عند اعداد التقار 
 %70ؤ Zagrosف %66.7 والنسـب هـي. نعـمأجابـت بــ  % 78.3إا صالبية المبحـو ين و بنسـبة 

G.K71.4 ؤ % Speda 80ؤ % KNN لــــــــقنا   %90و ؤK.TV 91.7و% Payam.  ورا نســـــــبة
 .كالمن مجمود المبحو ين أجابت بـ  % 21.7
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مبحو  على إجتهاداتا نا حتى في حاف إعتماد المراسل الأ 37يظهر الجدوف رقم  .  37

طلبات سياسة كثيرا عن مت م اللقطات و زوايا التصويرؤ فدنا لن يبتعدالش صية في إختيار نود و حج
معها  قناتا بحيج تلتقي إجتهاداتا نوعا ما مع سياسة ومصالم المسسسةؤ بل يتوافب معها وكدنا توّحد

 إةراه   من دوا رقيب أو 
 في اختيار زوايا التصوير العامل األكثر تأثيرا( 37جدول )

 
  

 

 

 

 

 
 
 73 الشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 
 74 الشكل 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % العامل األساسي

43.6 24 70 7 41.7 5 28.6 2 36.4 4 20 1 50 5 
 سياسة المؤسسة

 إجتهاد شخصي 3 30 2 40 4 36.4 5 71.4 4 33.3 3 30 21 38.2

 توقعات الجمهور 0 0 1 20 3 27.2 0 0 0 0 0 0 4 7.3

 ضرورات فنية 2 20 1 20 0 0 0 0 3 25 0 0 6 10.9

 المجموع 10 100 5 100 11 100 7 100 12 100 10 100 55 100
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قطات التصـوير  يوّ م العوامل األةثر تد يرا في إختيار المراسلين المبحو ين لزوايا ول  37 الجدوف
كـدةثر العوامـل تـد يرا فــي  سياسـة المؤسســةمـن مجمـود المبحــو ين حـّددت عامـل  % 43.6فـإّا نسـبة 

اإلجتهــاد مــن مجمــود المبحــو ين حــّددت عامــل  % 38.2ورّا نســبة . إختيــار اللقطــات وزوايــا التصــوير
مـن  %7.3بـإّا نسـبة  كما أو ـم. كدةثر العوامل تد يرا في إختيار اللقطات وزوايا التصوير الشخصي

مجمــود المبحـــو ين حـــّددت عامـــل توقعـــات الجمهـــور كـــدةثر العوامـــل تـــد يرا فـــي إختيـــار اللقطـــات وزوايـــا 
 مــن مجمــود المبحــو ين حــّددت عامــل  ــرورات فنيــةؤ فقــ  % 10.9 بينمــا  هــر إّا نســبة. التصــوير

 .ةدةثر العوامل تد يرا في إختيار اللقطات وزوايا التصوير
البيانــات إّا هنــا  التقــاًء وتقاربــًا مــا بــين نســبة كــل مــن عــاملي سياســة المسسســة و  يّتيــم مــن هــذه
إّا اليـــغوطات صيـــر المباشـــر  التـــي يتعـــر  لهـــا  .% 38.2 و % 43.6 بواقـــعؤ اإلجتهـــاد الش صـــي

المراســل خــالف تعامــل اإلدار  اليــومي معــا والتــي تتجســد فــي شــضل مالحظــات وعتــب أو إهمــاف ورفــا 
ُيجبره تـدريجيًا علـى أا ينتبـا الـى شـرو  ومعـايير رلسـاها ؤ ن تقارير وقص  إخباريةلبعا ما ُيعده م

ييحــــذو حــــذو زمــــالء المهنــــة اّلــــذين ينــــالوا ؤ فــــي العمــــل الــــذش ُيعــــرف بسياســــة المسسســــة صيــــر المعلــــن
فنـــراه صالبـــا مـــا يدُخـــذ وجهـــة نظـــر أو رأش لمـــدير قســـماؤ فـــي مجـــاف التغطيـــة . اإلستحســـاا مـــن اإلدار 

مدخذ الجد بإعتباره مبدًأ و قاعدً  من قواعد العمـل اإلعالمـيؤ وبـذلو يقتـرب المراسـل يومـا بعـد ؤ ال برية
من تنفيذ أهواء و آراء أقرب المسسولين اليا في عملا و يبتعد أةثر فدةثر عن القواعد ؤ أةثر فاةثرؤ يوم

   .والمبادئ األخالقية لمهنة اإلعالم
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المشــاهدوا المواقــم اإلنســانية المــس ر  ولحظــات ال طــر التــي  در يــفــي أصلــب األحيــاا قــد ال .  38
بتفاصـيلا نقـل ال بـر مهمـة ف. في أ ناء إنتظاره البج المباشـر والظهـور علـى الهـواء  لها المراسل يتعرّ 

بهـدوء قـدر المسـتطاد  والتحـّد  مشـاعره بـته كَ  جبرانـا علـىورهبة البـج المباشـر يُ وبالّدقة المطلوبة مناؤ 
  بحركات مدروسة.ة و وجديّ 
 يسـتطيعال قـد  مشـاعرصـاحب و  ا محـدود طاقـة تحملـو ل ن فـي نهايـة األمـرؤ فـإا المراسـل إنسـاا و 

مباشــر  علــى الهــواءؤ تقديمــا لتقــارير ةبتهـا فــي بعــا األحيــااؤ وتلــو نتيجــة مواقــم عــد  تواجهــا خــالف 
تي يعطينا بيانات وا حة والجدوف اآل. (2015ؤ )موقع العربي الجديد فمنها محزنةؤ محرجة أو مس ر .

 عن مدى تد ير انتظار البج المباشر في عمل المراسلين المبحو ين  
 

 ( تأثير إنتظار البث المباشر38جدول )

 
 
 
 
 
 

 75 الشكل 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % هل يؤثر 

 نعم كثيرا 7 46.7 3 42.9 4 33.3 3 30 5 33.3 8 80 30 43.5
 نعم قليال 6 40 3 42.9 5 41.7 5 50 7 46.7 2 20 28 40.6

 ليؤثير 2 13.3 1 14.2 3 25 2 20 3 20 0 0 11 15.9
 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 76 الشكل 

 
هــل تتــا ر ســلبًا بطــوف مــد  انتظــار البــج المباشــر    يبــين أجابــة المبحــو ين عــن الســساف 38 الجــدوف

 ف انت النتاه  كاآلتي 
 و نسـبة. يـس ر كثيـرا( فـي عملهـم كمراسـلين من مجمود المبحو ين أجابوا بـ )نعـم % 43.5إا نسبة 

 بينمــا نجــد إّا نســبة. فــي عملهــم كمراســلين( يــس ر قلــيال )نعممــن مجمــود المبحــو ين أجــابوا بـــ % 40.6
إتا يتيـــم لنـــا بـــإّا . فـــي عملهـــم كمراســـلين يـــؤثر لمـــن مجمـــود المبحـــو ين أجـــابوا بــــ فقـــ   % 15.9

بطــوف إنتظــار البــج المباشــرؤ ونســبتهم ؤ األصلبيــة المطلقــة مــن مراســلي القنــوات المبحو ــة متــد روا ســلباً 
 . من المجمود ال لي للمبحو ين % 84.1تبلغ 

آخـر تقنـي و ؤ لهواء في البـج المباشـرؤ سـبباايرى الباحج إا لطوف إنتظار المراسلين للظهور على ا
السبب التقني يشمل الصعوبات التي تظهر في في أ ناء تشغيل أجهز  البج المباشر مثل عطـل . إدارش 

أش عـدم التنسـيب ؤ . والسبب اإلدارش يضُمن في التوقيت ال طد.في األجهز  أو إنقطاد تيار ال هرباء ال.
. وطبعـًا هـذا التـد ر السـلبي .ومـن يعمـل عليهـا الـ. SNGـ جهاز ال ستوديو و صرفة السيطر  ومابين اإل

يــنعضس تلقاهيــا علــى قــدر  المراســل علــى التركيــز عنــد صــياصة المــاد  التحريريــة أو تقــديم المــاد  الشــفهّية 
فيبدو اليجر على مالمم وجها و التعب والرخـاو  فـي ؤ التي اعّدها وكذلو يتجّسد في لغة الجسد عنده

 األمـــر الـــذش يـــسدش الـــى فقـــداا السالســـةؤ بير يديـــا و الرتابـــة فـــي إيقـــاد ونبـــرات صـــوتاحركـــات وتعـــا
 .والتواصل في الحديج و الميموا 
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المواعيـد النهاهيـة للنشـرات  من الوا م إّا صالبية المراسلين المبحو ين يعانوا من شد   ـغ .  39
لــى اإلةتفــاء بتغطيــات ســطحّية يييــطروا اؤ يــوم واحــد  خــالف عديــد ت ــرر مــرات والتــي قــد ت المباشــر ؤ

والجـدوف اآلتـي  فـي مواعيـدها النهاهيـة. ال بريـةصير متعمقة ليتمضنوا من اللحاق بالبج المباشر للنشرات 
 يو م هذه الف ر  باألرقام  

 
 تأثير ضغ  المواعيد النهائية للنشرات( 39جدول )

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 77 الشكل 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %  تأثرتهل 
 جدا نعم كثيرا 5 33.4 3 42.9 4 33.3 3 30 7 46.7 7 70 29 42

 كثيرانعم  8 53.3 3 42.9 7 58.4 7 70 7 46.7 3 30 35 50.7

 ل أتأثركال  2 13.3 1 14.2 1 8.3 0 0 1 6.6 0 0 5 7.3

 لمجموعا 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 78 الشكل 

 
هــل تتـد ر ســلبا بيــغ  المواعيـد النهاهيــة لنشــرات   يبــّين إجابـات المبحــو ين عــن السـساف 39الجـدوف 

   األخبار  ف انت اإلجابات كاآلتي
مـــن مجمـــود  % 50.7. ونســـبة جـــدا نعـــم كثيـــرا مـــن مجمـــود المبحـــو ين أجـــابوا بــــ % 42إّا نســـبة 

. كال ل أتأثر من مجمود المبحو ين أجابوا بــ % 7.3 بينما نجد إّا نسبة. نعم كثيرا ن أجابوا بـالمبحو ي
مــن مجمــود المبحــو ين ينجــزوا تغطيــتهم لألخبــار تحــت  ــغ  المواعيــد النهاهيــة  % 92.7إتا فنســبة 

 . سلبا بدرجة ما وبشضل من األشضاف لنشرات األخبار و متد روا با
العاجــل و الفوريـــة ) لمفيــد هنــا العــود  الـــى الصــفحات التــي إنتقــدنا ييــا  قافــةيــرى الباحــج إنــا مــن ا

واآلنيــة والمســتعجل( التــي تطغــي علــى اســلوب عمــل الفيــاهيات عمومــا. فقــد أصــبحت نشــرات األخبــار 
ومواعيدها النهاهية تّشضل عامل  غ  صير مبّرر وال إنساني على المراسلين و المحـررين و الفنّيـين بـل 

وكل تلو يحد  ال لشم سوى التسابب على ايصـاف مـا يسـمى بالمعلومـة   المشاهدين أييا وحتى على
فقـد أصـبحت الفيـاهيات أدا  و . الى المتلقي بدسرد مايمضن على حساب الدّقة و المصـداقية و الجـدوى 

عبيــدًا لهــا. ســرعة فــي إختــراق زمــن األفــراد والجماعــات ؤ وجعلتنــا نحــن أييــاؤ وســيلة للســرعة والعاجــل
سـرعة سـطحّية . خصوصـياتاؤ حاجاتاؤ هموماؤ من دوا األخذ بنظر اإلعتبار إنسانية اإلنسااؤ واألمم

 . على حساب التدّني والتعّمب
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 إلعـداد طـويال وهو يملو وقتا النهاهيةؤ المواعيد في شديد  مرونة هنا  الصحافيؤ للمراسل يبالنسبة
 المراســــل أمــــا.. ورليــــة تحلــــيال ويحمــــل فصــــالعــــاد  مــــا يضــــوا م تقريــــره لــــذلو نــــرى إا. إخبــــارش  تقريــــر

المحـّدد  والتـي عـاد  ال تتجـاوز مـّدُتها  النهاهيـة المواعيد اليرحم بسبب  غ  تحت واقع فهو التلفزيونيؤ
 .تقاريره في جود  مس ر  تد يرا سلبياً   الدقاهب بل الثواني

ــــامؤ بيــــعة " قبــــل   أحــــد الصــــحفيّين يقــــوف  األخبــــار مضتــــب ةالتلفزيونيــــ المحطــــة صــــاحب دخــــل أي
  هـــوره مـــع أخــرىؤ محطـــة شاشـــة علــى أخبـــار شـــري  رأى حينمــا المراســـلين تـــوبي. فــي وبـــدأ بالمحطــةؤ

 .(12098ؤ العدد 2012ؤ األوس  الشرق  محطتا " )جريد  في عنا  واا بيع متدخرا
 

على كيمية التصرف في المستمرات الصحمية وعدم إعداد مراسلين  العملي نق  التدريبإن .  40
وصير  عدم إلمام المسسسات الحضومية الىباإل افة مت صصين في مجاف المستمرات الصحمية. 

من العوامل المس ر  سلبًا في  هيؤ وعالقاتها العامةؤ بتنظيم المستمرات الصحمية وردارتها الحضومية
تراةا مابين حتى يجد نفسا في تزاحام وتنافس بل كثيرا ما سل التلفزيوني ؤإت انا نفسّية المراعمل و 

   نو حها باألرقام في الجدوف اآلتي  خالف المستمرات الصحمية. وهذه الحالة زمالء المهنة 
 

 ( تأثير تزاحم المراسلين في المؤتمرات الصحفّية40جدول )
 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %  تتأثرهل 
 جدا نعم كثيرا 5 33.3 0 0 3 25 2 20 2 13.3 7 70 19 27.5
 كثيرانعم  3 20 6 85.7 7 58.3 2 20 8 53.3 0 0 26 37.7

 ل أتأثركال  7 46.7 1 14.3 2 16.7 6 60 5 33.4 3 30 24 34.8
 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 79 الشكل 

 
 
 
 
 
 

 80 الشكل 
 

 ييــم إجابــات المبحــو ين عــن الســساف  هــل تتــد ر ســلبًا بتــزاحم المراســلين فــي المــستمرات 40جــدوف ال
 ف انت اإلجابات كاآلتي    الصحمية

مــن مجمــود  % 37.7. ونســبة نعــم كثيــرا جــدامــن مجمــود المبحــو ين أجــابوا بـــ  % 27.5 إا نســبة
. كــال ل أتــأثربـــ     المبحــو ين أجــابوامــن مجمــود  % 34.8 . ورّا نســبةنعــم كثيــراالمبحــو ين أجــابوا بـــ 

بشــضل  متــأثرون ســلباا مــن مجمــود المبحـو ين يمارســوا عملهـم وهــم  % 65.2 والحصـيلة هــي إا نسـبة

 .بتزاحم زمالههم في أ ناء تغطية المستمرات الصحمية ؤ من األشضاف
 
 



192 

 

كثيـــرًا مـــا الميـــةؤ إا تـــدّخل إدارات القنـــوات الفيـــاهية ال ورديـــة فـــي قيـــايا حرييـــة و مهنيـــة إع.  41
يتســّبب فــي خلــب جــو  مــن عــدم التفــاهم  فتــس ر ســلبًا فــي عمــل المراســلين وكمــا هــو مو ــم فــي الجــدوف 

 اآلتي  
 عمل المراسلين فيدارية غير المهنية إلالقرارات اتأثير  (41جدول )
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 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % األجو ة

 لباغانعم  7 46.7 2 28.6 7 58.3 7 70 15 100 8 80 46 66.7

 نعم أحيانا 6 40 3 42.8 4 33.3 3 30 0 0 2 20 18 26.1

 ل تعيو 2 13.3 2 28.6 1 8.4 0 0 0 0 0 0 5 7.2
 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 والقــرارات األداريـة صيــر المهنيـة تعيــب عملــهــل   ظهـر لنــا إجابــات المبحـو ين عــن السـسافيُ  41رقــم الجـدوف 

بالقرارات اإلداريـة صيـر المهنيـة الصـادر   يتأثرون سلبا % 92.8إّا نسبة   ف انت اإلجابات كما يدتي  ةمراسل

ؤ Zagros % 86.7ؤ Speda % 71.4  ا  كـاآلتيونسـبة كـل قنـ. غالبـا و/ أو أحيانـامن إدارات فيـاهياتهم 

91.6 % Payam 100ؤ % G.K 100ؤ % KNN 100ؤ % KTV .قــــ  مــــن مجمــــود ف % 7.2 و نســــبة

. وهذه نتيجة متوقعة بالنظر لتدخل اإلداريين و أصحاب القرار صير اإلعالميـين فـي ل تعيو المبحو ين أجابوا بـ

 حدا . ةثير من األمور المتعلقة بتغطية حريّية لأل

 
 التنـاصم و الـتفُهم ممارسة سياسات تيـمن على القدر  في يضمن إعالمّية وسيلة أّية نجاح سرّ  إاّ .  42

ــــين الحقيقــــيؤ ــــة اإلعالمــــي المشــــرود أطــــراف ب ــــة-الممــــوف  )الثال  ــــاهم ) اإلدار ( و ال ــــوادر اإلعالمي الق
سياسـات القنـوات يظهـر أا   42ومن خالف بيانات الجدوف رقـم ول ن باإلتصاف(  م الجمهور المتلقي. 
  د  لمشاركة حقيقية .بدف أا ُتسّهل وُتمههّ المبحو ة تعيب عمل المراسلين 

 
 عمل المراسلين فيسياسات القناة تأثير  (42جدول )

 القنوات  K.TV KNN G.K Payam  Speda  Zagros المجموع الكلي

 مدى

 اإلعاقة 
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %

 غالبانعم  7 46.7 1 14.3 3 25 1 10 11 73.3 5 50 28 40.6
 نعم حيانا 5 33.3 5 71.4 8 66.7 5 50 3 20 5 50 31 44.9

 ل تعيو 3 20 1 14.3 1 8.3 4 40 1 6.7 0 0 10 14.5

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 هل تعيب سياسات القنا  عملو كمراسل    جابات المبحو ين على السسافهذا الجدوف يظهر إ
متد روا سلبا بسياسات القنـا  فـي فـي أ نـاء عملهـم  % 85.5من الوا م إّا صالبية المبحو ين وبنسبة 

ؤ Payam % 91.7ؤ KNN% 93.3ؤ K.TV %100  ونسـبة كـل قنـا  كـاآلتي. غالبا و/ أو أحيانا

85.7 % Speda 80ؤ % Zagros 60% G.K . فقــ  مــن مجمــود المبحــو ين  % 14.5إّا نســبة
وهــذا يسكــد مــا أ هــره البحــج مــن تــدخل صيــر مهنــي مــن قهبــل إدارات الفيــاهيات فــي . أجــابوا بـــ ال تعيــب

عمــل اإلعالميــين المهنــيؤ ســواء مــن خــالف القــرارات صيــر المهنيــة أو رســم السياســات التــي تعيــب العمــل 
 . و عدم إشراةهم في إت ات القرارات و صياصة برام  األعمافاإلعالمي المو وعي والمهني أ
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عوامـل عـد  ومنهـا القـوانين واألنظمـة السـارية فـي تنـاصم إا نجاح أش عمل إعالمي يدتي مـن .  43
ــيم تات يظهــر لنــا أا هنــا  خلــل فــي  43والجــدوف رقــم البلــد.  القــوانين واألنظمــة الســارية فــي داخــل إقل

 ب وطريقة تطبيقها على أر  الواقع بحيج اصبحت تعيب عمل المراسلين . أو في اسلو ةوردستاا 
 

 ( تأثير القوانين واألنظمة السارية في عمل المراسلين43جدول )
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 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

مدى 

 اإلعاقة
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %

 نعم غالبا 7 46.7 4 57.1 7 58.3 3 30 11 73.3 5 50 37 53.6

 نعم أحيانا 6 40 2 28.6 5 41.7 5 50 3 20 4 40 25 36.2

 ل تعيو 2 13.3 1 14.3 0 0 2 20 1 6.7 1 10 7 10.2

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100



196 

 

   هل القوانين واألنظمة الرسمية تعيب عملو  ن السسافيظهر إجابات المبحو ين ع 43رقم الجدوف 
ؤ بالقوانين واألنظمة أو أحياناا / و غالباا  متد روا سلباً  % 89.8  إاّ الغالبية العظمى من المبحو ين
ؤ Payam %100  ونســبة كــل فيــاهية مــن هــذه الغالبيــة هــي. الرســمية ألنهــا تعيــب عملهــم كمراســلين

93.3 % G.K 90ؤ% K.TV 86.7ؤ % Zagros 85.7ؤ% Speda 80ؤ% G.K . ورّا نســــــــــبة
 .ال تعيبفق  من المبحو ين أجابوا بـ  % 10.2

علــى عــدم اإلنســجام مــابين القــوانين واألنظمــة اإلداريــة الســارية فــي  اً وا ــح اً مسشــر ُتعــد وهــذه النتيجــة 
علومــاتؤ دواهــر الدولــة و العمــل اإلعالمــي المعاصــر وكــذلو عــدم تنفيــذ قــانوا حــب الحصــوف علــى الم

مــــن قبــــل أصلــــب الــــوزارات ومسسســــات الدولــــة بســــبب عــــدم تفُهــــم بعــــا ؤ الصــــادر عــــن برلمــــاا اإلقلــــيم
قـات الروتينيـة والبيروقراطيـة أمـام اإلعالميـين ؤ المسسولين ألهمية القانوا  وبالتـالي و ـع العراقيـل والمعوه

  ا الرسمية.في أ ناء محاوالتهم الحصوف على المعلومات واإلحصاءات الدقيقة من مصادره
 
 

ُتعد ؤ من المالح  أّا الفياهيات المبحو ة تعتمد حتى اآلا على تقنيات وانظمة تسجيل وبج.  44
والسبب يعود بحسب المسسولين في . تقليدية مقارنة بتقنيات أةثر تطورا تست دمها فياهيات صير حزبية

يظهـر بو ـوح  44والجـدوف رقـم  بهـا.الى محدودية ميزانياتها التي تدتيها من أحزاؤ الفياهيات المبحو ة
 رأش المبحو ين بهذا الصدد  

 ( تأثير محدودية التقنيات في عمل المراسلين44جدول )

 

 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % مدى اإلعاقة
 لباغانعم  10 66.7 4 57.1 6 50 9 90 8 53.3 7 70 44 63.8
 نعم أحيانا 5 33.3 3 42.9 5 41.7 1 10 5 33.3 1 10 20 29

 ل تعيو 0 0 0 0 1 8.3 0 0 2 13.4 2 20 5 7.2
 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 88 الشكل 
 

محدوديــة اإلمضانـات و الوســاهل التقنيــة اا هــل   هـذا الجــدوف يظهــر إجابـات المبحــو ين علــى السـساف
ورّا نسـبة . نعـم غالبـامـن مجمـود المبحـو ين أجـابوا بــ  % 63.8فتبـّين أّا نسـبة   تعيب عملو كمراسل

ــــ % 29 فقـــ  مـــن مجمـــود  %27.كمـــا نجـــد إّا نســـبة . نعـــم أحيانـــا مـــن مجمـــود المبحـــو ين أجـــابوا ب

 .ال تعيب المبحو ين أجابوا بـ
نتيجـة لمحدوديـة ؤ غالبـا و/أو أحيانـاَمن يتد روا سـلبًا فـي عملهـم  مبحو ينمن ال %92.8إتا فإا 

ـــات و الوســـاهل الت نولوجيـــة كـــدجهز  اإلتصـــاف وكـــاميرات التصـــوير و معـــدات اإلنـــار  والقطـــات  اإلمضان
  الصوت و المونتاج و أجهز  البج المباشر.
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بحاجــة الــى لجــود  العاليــة تقنيــًا ؤ اإلنتــاج اإلعالمــي العصــرش تو اأ بتــت التجربــة العمليــة أا .  45
وبعضســا تمويــل جيــد وســ ي و وســاهل نقــل ورتصــاالت ســريعة متــوافر  فــي الوقــت والمضــاا المناســبين . 

فـــي أش انتـــاج اعالمـــي الســـّيما فـــي عمـــل المراســـلين . فالبـــد أا نتوقـــع ال ثيـــر مـــن المصـــاعب وال لـــل 
 ية الهاّمة . موقم المبحو ين من هذه الجزهيظهر لنا  45والجدوف رقم 

 
 ( تأثير النقص في التمويل و قّلة وسائل النقل45جدول )

 

 

 
 
 
 

 
 89 الشكل 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 الجواب
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %

 غالبانعم  13 86.6 6 85.7 9 75 4 40 12 80 8 80 52 75.4
 حياناانعم  1 6.7 1 14.3 2 16.7 6 60 2 13.3 1 10 13 18.8

 يؤثر ل 1 6.7 0 0 1 8.3 0 0 1 6.7 1 10 4 5.8

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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هــل يــؤثر الــنقص فــي التمويــل و ّقلــة وســائل يظهــر إجابــات المبحــو ين عــن الســساف   45الجــدوف 
مـن مجمـود المبحــو ين  % 75.4إّا نسـبة   ف انـت اإلجابــات كالتـالي؟ كمراسـلالنقـل سـلباا فـي عملــك 

 %5.8 ةمـا أّا نسـبة. نعـم أحيانـا من مجمود المبحـو ين أجـابوا بــ %18.8 ونسبة. نعم غالبا أجابوا بـ
 %94.2إتا فـــإّا الغالبيـــة العظمـــى مـــن المبحـــو ين البالغـــة .ل يـــؤثر مـــن مجمـــود المبحـــو ين أجـــابوا بــــ

 . بنق  التمويل و وساهل النقل( غالبا و/أو أحياناسلبا )متد روا 

يّتيم من اإلجابات أهمية التمويل الجيد و رور  توافر وساهل نقـل سـريعة وأمينـة و مريحـةؤ عليهـا 
لنقـــل المراســـلين والطـــاقم الفنـــي اّلـــذش يرافقـــا الـــى أقـــرب نقطـــة مـــن موقـــع الحـــد ؤ ليتســـنى ؤ TVعالمـــة 

لــى تفاصــيلا ونقلــا بدمانــة الــى جمهــور المشــاهدين. وكــذا بالنســبة للمصــورؤ للمراســل اإلّطــالد مباشــر  ع
اّلــذش يحتــاج الــى نقــل صــور حّيــة وقريبــة لتفاصــيل الحــد . فــنق  التمويــل وعــدم تــوفر وســاهل النقــلؤ 

 ي يقاا عمل المراسل.
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مقابـل ال ي الول ـن فـ ونظام رعاية البرام  التلفزيونيـة.فيل اإلعالنات ال أحد يستطيع إن ار  . 46
وأصــحاب اإليــديولوجيات توش المصــالم اإلقتصــادية المعلنــين ورعــا  البــرام  تــد ير إن ــار أحــد يســتطيع 

رأش ُيظهر  46ثقايية .الجدوف رقم و ال ال بريةالسياسية الم تلفةؤ في محتوى التقارير والبرام  والميوف 
  المبحو ين في هذا الشدا .

 
 الخبريةفي محتوى التقارير ( هل للمعلنين تأثير 46جدول )

 
 
 
 
 
 
 
  

 91 الشكل 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % الجواب

 نعم 11 73.3 2 28.6 1 8.3 5 50 11 73.3 3 30 33 47.8

 كال 4 26.7 5 71.4 11 91.7 5 50 4 26.7 7 70 36 52.2

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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هـــل للمعلنـــين تــــاثير فـــي محتـــوى التقـــارير   ظهـــر إجابـــات المبحـــو ين علـــى الســـسافيُ  46الجـــدوف 

 ف انت اإلجابات كاآلتي  ؟ الخبرية

ن مـن مجموعــة المبحــو ي % 52.2 ونســبة. نعـم مــن مجمـود المبحــو ين أجـابوا بـــ %47.8 إّا نسـبة
 .كالأجابوا بـ 

ؤ تقتـرب مـن نصـم المبحـو ينؤ ال بريـةنعم للمعلنين تد ير في محتوى التقارير   إا نسبة الذين قالوا
( بمـا فيهـا المعلنـين ) وهذه النتيجة تتفب مع مـا ُتةـر فـي الفصـوف النظريـة بشـدا تـد ير مصـادر التمويـل

لم نرى يومـا ؤ فعلى سبيل المثاف. أييا على الميامين بل وربما على أساليب ولغة الرساهل اإلعالمية
تقريرا أو حوارا حوف سوء ال دمات التـي تقـدمها شـركة را يـة إلحـدى البـرام  المعروفـة بتوجيـا النقـد فـي 

علــى الشاشــة ؤ أو خبــرا ســلبيا عــن الشــركات التــي لهــا إعالنــات تجاريــة مدفوعــة الــثمنؤ مجــاالت م تلفــة
 . تاتها
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مــــاعي والثقــــافي مــــن العوامــــل المــــس ر  بفعاليــــة فــــي وســــاهل اإلعــــالم بنيــــة و ُيعــــّد البنــــاء اإلجت.  47
ميــمونًا. فالعــادات والقــيم واألعــراف اإلجتما يــة الســاهد  والتــي لهــا جــذور تدري يــة فــي الذهنيــة العامــة 

ل اإلطـار العـام الـذش يعمـ ـــــبصـور  مباشـر  أو صيـر مباشـر   ـــــوالذاةر  الجم ية ألش مجتمـعؤ تشـّضل معـًا 
داخلــا جميــع وســاهل اإلعــالمؤ بــل ُتشــّضل أةثــر مــن تلــو بالنســبة لبعيــها فتصــبم مرجعــًا لتقيــيم مضانــة 

حافظـة الـى حـد مـا ال وردسـتاني ُيعـد مـن المجتمعـات الموالمجتمـع . وكفاء  أّش نشا  إعالمي جمـاهيرش 
 قـو  تـد ير  والعصـبية الـ.( الثـدر والتعـاوا يـة التقليديـة مثـل ) العيـب و قيم األخالقالرية و وللعالقات العشاه

 .خصوصاً المراسلين اإلعالميين و عمل ومنها كافة مجاالت الحيا  في 
 

 تأثير العادات والتقاليد السائدة في المجتم ( 47جدول )
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 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % التأثيرقوة 
 عالية  14 93.3 7 100 11 91.7 9 90 14 93.3 9 90 64 92.8

 ةضعيف 0 0 0 0 1 8.3 0 0 0 0 0 0 1 1.4

 ل تؤثر 1 6.7 0 0 0 0 1 10 1 6.7 1 10 4 5.8

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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  علـى عمـل المراسـلين كـاآلتي عادات والتقاليد السـاهد  فـي المجتمـعتد ير القو   47رقم الجدوف يبّين 
بالعـادات والتقاليـد السـاهد  ، مـتأثرون بدرجة عاليـة %92.8إا الغالبّية العظمى من المبحو ين وبنسبة 

ل ـــل مـــن  % 93.3ؤ Speda % 100  والنســـبة ل ـــل قنـــا  هـــي كـــاآلتي. فـــي المجتمـــع ال وردســـتاني
Zagros  وKNN 91.7ؤ % Payam ل ــــــل مــــــن  %90ؤG.K  وKTV . مــــــن  % 1.4ورا نســــــبة

وبواقع ت رار واحد فق .  Payamلقنا   %8.3بنسبة . تأثير ضعيفةمجمود المبحو ين قالوا إّا لها قو  

و  K.TVل ل من  %10بنسبة  وتلو.ل تؤثرمن مجمود المبحو ين قالوا إنها  % 5.8بينما نجد نسبة 
G.K ل ل من  % 6.7و ؤZagros و KNN وبواقع ت رار واحد للجميعؤ. 

وهذه النتيجة متوافقة مع ما توصلت اليهـا دراسـة أنجزتهـا مجموعـة مـن البـاحثين حـوف أةثـر العوامـل 

 (PP 84-96. Jian-Hua & others,1997)وسـاهل اإلعـالم ودورهــا فـي المجتمـع تـد يرا فـي 

ألةثــر تــد يرا مقارنــة بعوامــل ال بــر  و والتــي أ هــرت إّا العامــل اإلجتمــاعي بضــل مفرادتــا ومضوناتــا هــو ا
 المعايير المهنية و سياسة المسسسة. 

وهنا الُبَد من اإلشار  الى الصراد الداهم مابين التقاليد والعادات اإلجتما ية الساهد  والتي ُجلها ُتعّبـر 
نة التي هي عن الواقع اإلجتماعي ألجياف سابقة من جهة وبين متطلبات و رورات الحيا  المادّية الراه

 اإلقتصادش الراهنؤ من جهة إخرى.  -من إفرازات الواقع اإلجتماعي 



204 

 

فتوجـــد أجيـــاف ؤ هنـــا  تنـــاقا وعـــدم توافـــب مـــابين الما ـــي و الحا ـــر فـــي المجتمـــع ال وردســـتاني
ؤ تمارس حياتها الواق ية اليومية وفقًا لقوانين السوق وشروطها و متطلباتها المادية ــ المو ـو ية الراهنـة

ما السـاهد مـن تقالـديها التـي ترّبـت عليهـاؤ وعاداتهـا المورو ـةؤ مرتبطـة هنـا  بالما ـي. هـذه األجيـاف بين
ت ــيش فــي حالــة مــن شــبا إصتــرابؤ قــدم  فــي الما ــي وآخــر فــي الحا ــرؤ حيــا  مقّســمة علــى شــطرين  

صلــب أجســاد تتحــر  فــي الحا ــرؤ و أف ــار ُتــراوح فــي الما ــي. وهــذا التنــاُقا يــنعضس و يتجّســد فــي أ 
األنشــطة اإلجتما يــة التــي تنتمــي الــى البنيــة الفوقيــة للمجتمــعؤ ومنهــا اإلعــالم ال وردســتاني. فــال عجــب 

 من تدُ ره اإلعالميين الشباب بالعادات والتقاليد المورو ة والساهد  في المجتمع.
 
 

فـي الحيـا  ء سوا ؤوالعصريينمنهم إّا دور و تد ير المسسسات الدينية ورجاف الدين التقليديين .  48

وبالتالي فدا مجـاالت ُيعد من المسّلمات والبديهيات. ؤ ات الشرق أوسطيةأفراد المجتمعسلو   وأالعامة 
ه . والجــدوف اآلتــي العمـل اإلعالمــي و نمـ  تف يــر وسـلو  اإلعالميــين كـدفراد واقــع ال محـاف تحــت تـد ير 

 المراسلين.يو م لنا مدى وقو  تد ير المسسسات الدينية ورجاالتها في عمل 
 

 سات الدينية ورجالتهاتأثير المؤسّ ( 48جدول )
 

 
 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % قوة التأثير

 عالية  12 80 4 57.1 12 100 5 50 12 80 8 80 53 76.8

 ضعيفة 2 13.3 2 28.6 0 0 4 40 1 6.7 1 10 10 14.5

 ل تؤثر 1 6.7 1 14.3 0 0 1 10 2 13.3 1 10 6 8.7

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 95 الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 96 الشكل 
 

ـــد ير المسسســـات الدينيـــة و رجاالتهـــا فـــي  48الجـــدوف  ـــا قـــو  ت عمـــل المراســـلين المبحـــو ين ُيظهـــر لن
  وكاآلتي

. والنســـبة ل ـــل قنـــا  هـــي تـــأثير عاليـــةمـــن مجمـــود المبحـــو ين قـــالوا إّا لهـــا قـــو   % 76.8إا نســبة 

 % 57.1ونســــــــبة . K.TVو  KNNو  Zagros  ل ــــــــل مــــــــن % 80ؤ Payam % 100 ةــــــــاآلتي 
Speda 50ؤ % G.K .تـــأثير ضـــعيفةمـــن مجمـــود المبحـــو ين قـــالوا إّا لهـــا قـــو   %14.5 و نســـبة .

ؤ وبواقـــع ت ـــرارين Speda % 28.6ؤ ت ـــرارات 4بواقـــع  G.K % 40  وكانـــت نســـبة كـــل قنـــا  كـــاآلتي
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13.3 % Zagros 10ؤ بواقع ت رارين% K.TV  6.7ؤ بواقع ت رار واحد فقـ % KNN  بواقـع ت ـرار
 .Payam %0و . واحد فق 

وكانــت نســبة كــل قنــا  . تــؤثر لفقــ  مــن مجمــود المبحــو ين قــالوا إّنهــا  % 8.7 بينمــا نجــد أّا نســبة

 K.TV %10ؤ بواقــع ت ــرارين KNN % 13.3ؤ بواقــع ت ــرار واحــد فقــ  Speda % 14.3  ةــاآلتي
 . بواقع ت رار واحد فق  Zagros % 6.7ؤ بواقع ت رار واحد فق 

 3وبواقــــع ؤ األســــالمية التوجــــا Spedaمــــن مراســــلي قنــــا   % 42.9الملفــــت للنظــــر هــــو أّا نســــبة 
فـــي عملهـــم  ليســـت لهـــا تـــأثيرأو  /و ضـــعيف تـــأثيرللمسسســـات الدينيـــة ورجاالتهـــا  قـــالوا إاؤ ت ـــرارات

  ةمراسلين.
اإلعالمي  بها ينظر التى الطريقة في بشتى المستويات تس راا اإلعالم بي ة العمل وسياسة وسيلة إاّ 
ول نهــا ليســت المــس رات الوحيــد  و الفريــد  فــي هــذا  الممضنــةؤ والحلــوف والمشــاةلؤ القيــاياؤ م تلــم إلــى

نـود و مسـتوى العالقـات الش صـية    أخرى الى جانبهـا منهـا مـثالالمجاف. بل هنا  داهما مس رات عديد
لممارســة ال بــادات  منتظمــة مواعيــد فــى جماعــة المســجد و ال نيســةؤ حيــج يجتمــع الفــرد بــدفراد جماعتــاو 

ميــامين  مــع يتجــاوبوا  فتجــدهم صالبــا مــا الــدينؤ ال طبــاء ورجــاف يقــوف مــاتا والطقــوس الدينيــة وســماد
 جمهوره في تد يره جيدا ويدر يحس  الدين آخرينؤ األمر اّلذش يجعل رجل إلى بدورهم وينقلونها خطبهم

 . والسّيما الشباب الذين يعملوا في م تلم مجاالت اإلعالم و يديروا وساهلا
التــي يقــدر  مــن أوســع ف ــر أنظمــة  ــمن القيــايا وصــياصة تــدطير علــى وألّا رجــاف الــدين قــادروا 

 اشــد يضونــوا ؤؤ صــغير  أو كبيــر  فــي قيــايا ي طبــوا أو يفتــوا  تــراهم عنــدماؤ عليهــا حشــود المســتمعين
 شـــر ّية دالهـــل يقـــّدموا  والســـّيما عنـــدما ر والحشـــودؤاهيالجمـــ رلى  تشـــضيل مـــن صيـــرهم فـــى ونفـــوتاً  تـــد يراً 

ويطرحونهــا عــن طريــب إســت دام اإلســتمالتين العاطميــة والت ويميــة  ((  ســةنصــوص مقدّ ))  مــن  مســتمدّ 
 وُيعجـب يقـّدرُهم الـذش وجمهـورهم مجـتمعهم فـي ومسسسـاتا بالتـد ير الـدين لرجاف معًاؤ األمر الذش يسمم
مــن  والعــالم مجــتمعهم لمشــاةل األخالقيــة لألبعــاد ((توش إدرا  أعمــب))  روحيــّين بهــمؤ بصــفتهم زعمــاء

 . حولهم
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ـــة الوطنيـــة الرمـــوز إا.  49   ـــذتّ تُ  وال لـــذاتها دقَصـــتُ  ال رمـــوز هـــيؤ منهـــا أم البشـــرية ســـواء المعنوي
مفاتيم ألبواب تدري. األمة ودالهل على أحقّية هذه األمـة فـي ال ـيش هي بل ؤ لل باد  و التدليا طواصيتَ 

 هـــاؤبمحبته  امحبُتـــ تتجـــّذرُ  للـــوطن ســـيماء ألنهـــاؤ بهـــا المســـاس ُتمّ َيـــ أو ُتهـــاا أا مضـــنيُ  ال ـــريم الحـــرؤ فـــال
وهـذه الحقـاهب نراهـا مجسـد  فـي . األجيـافاا و الزمـ رّ َمـ علـىؤ ورستقرارها وبقاهها بتدري ها مضانتاُ  وتتعّمبُ 
 اآلتي    49الجدوف رقم بيانات 

 ( تأثير الرموز الوطنية التأريخية49جدول )
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 97 الشكل 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam  Speda  Zagros المجموع الكلي

قوة 

 التأثير

 األيجابي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %

 عالية  15 100 7 100 12 100 10 100 14 93.4 9 90 67 97

 ةضعيف 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.6 0 0 1 1.5

 ل تؤثر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 1.5

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 98 الشكل  
 

فـــي عمـــل ؤ ري يـــة لألمـــة ال ورديـــةيبـــّين لنـــا قـــو  التـــد ير اإليجـــابي للرمـــوز الوطنيـــة التد 49الجـــدوف 
. تـأثير عاليـةمـن مجمـود المبحـو ين قـالوا إا لهـا قـو   % 97 إا نسـبة  وكـاآلتيؤ المراسلين المبحو ين

بينمــا نجــد إّا نســبة . تأثيرهــا ضــعيفقالــت اّا  KNNوبواقــع ت ــرار واحــد مــن قنــا   % 1.5 ورا نســبة
 .ا تأثيرلي  لهقالت  K.TVوبواقع ت رار واحد من قنا   % 1.5

   نعني بالرموز الوطنية التدري ية لألمة ال ورديةسبب أا وّ حنا للمبحو ين بدننا و 
 .. .القاد  التدري يين الثوريين و المنا لين وأعالم األدب و الفن و العلوم ال.  الرموز البشرية

 ب الشـــهيدنصـــؤ الشـــعار الـــوطنيؤ كالنشـــيد الـــوطني القـــوميؤ العلـــم ورايـــة الـــوطن  الرمـــوز المعنويـــة
 ال.... ؤ ومتحم الو اهب التدري يةؤ المناسبات واأل ياد الوطنية

بهـــذه الرمـــوزؤ ألا الفـــرد ؤ مـــن الوا ـــم إا الغالبيـــة المطلقـــة مـــن المبحـــو ين متـــد روا بدرجـــة عاليـــة
 يمـرّ قّدس ـــ هذه الرمـوز و أحيانا تُ  تقليدية تحترم ــ بل سر داخل اُ ؤ منذ الطفولة يتربى ال وردستاني عموماً 

بجماعات في الفرد بمراحل دراسية تهتم في مناه  تعليمها بالرموز الوطنية والتدري ية. وعاد  ما ي تل  
نشـيده ود من اإللتزام األخالقي بتدري. ُامتـا واإلعتـزاز بقادتـا و مشـاهيره  ورايتـا و فيها ن مناسباتؤ يسودُ 

تصــارعة مــا تــدفع بــاألطراف المُ  ي كثيــراً تلــو علــى الــرصم مــن الصــراعات السياســية والحزبيــة التــؤ الــوطني
ــوهّ الــى اللّ  ل مــن شــدنهاؤ ال لشــم إاّل ألنهــا أقــرب الــى قّلــمعة هــذه الرمــوزؤ وتُ   و تشــّوه ُســعــب بالنــار فتل

 . ال صم أو المنافهس منها الطرف اآلخر المصادر والمنابع الرمزية والتدري ية التي يشربُ 
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البيشمركة مـن األمـور الطبي يـة والمتوقعـة فـي كوردسـتااؤ ألا هـذا  معة ومضانةإّا التد ر واإلعتزاز بسُ . 50

هــذا وا ــم مــن و ثيــر فــي الــذاةر  الفرديــة والجم يــةؤ مفــاهيم وقــيم التيــحية واإليثــار والمقاومــة البطوليــة. األســم يُ 

 اآلتي   50خالف بيانات الجدوف رقم 

 
 البيشمركة اإليجابي لسمعة ومكانةتأثير ال (50دول )ج

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 99 الشكل          

 

 

 

 

 
 

 100 الشكل          

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros ع الكليالمجمو 
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %  درجة التأثير

 عالية 15 100 7 100 12 100 9 90 15 100 9 90 67 97

 ةضعيف 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 1.5

 ل تؤثر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 1.5

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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ــد ير اإليجــابي لســمعة و مضانــة البيشــمركة 50الجــدوف  فــي عمــل المراســلين المبحــو ين ؤ يظهــر لنــا درجــة الت

   وكاآلتي

 100  ة كـل قنـا  كـاآلتي. وكانـت نسـبتـأثير عاليـةمن مجمـود المبحـو ين قـالوا إّا لهـا قـو   % 97 إا نسبة

% Zagros 100ؤ % Speda 100ؤ % Payam 100ؤ % KNN 90ؤ % G.K 90ؤ % K.TV .

ــأثير ضــعيفةمــن مجمــود المبحــو ين قــالوا إّا لهــا قــو   % 1.5 نســبةو   نســبةو  .G.Kبواقــع ت ــرار واحــد لقنــا  . ت

 .K.TVنا  بواقع ت رار واحد لق. لها تأثير لي قالوا ؤ من مجمود المبحو ين فق  % 1.5

 Margگو مـر . أش الوجا أو الواجهة والجهة األمامية Peshيش پؤ هي كلمة من مقطعين: البيشمركةإسم 

  .Who faces death  الذش يواجا الموت  تعني  Peshmargaبالتالي . الموت  أش

إّبــاا  م حــين أطلقــت علــى أفــراد القــوات المســلحة ال ورديــة التــي تشــّضلت1946وهــي تســمية تعــود الــى عــام 

فـي الجـزء الشـرقي مـن ؤ مهابـادمدينة جمهورية كوردستاا وعاصمتها   إعالا تدسيس أوف جمهورية كوردية وهي

واّلـذش أعدمتـا الُسـلطات اإليرانيـة بعـد ؤ بزعامـة الشـهيد قا ـي محمـدؤ دولـة إيـراا حدودةوردستاا الواقعة  من 

 . سقو  الجمهورية الفتية في نهاية عامها األوف من عمرها

قــوات البيشــمركة تشــّضلت مــن الشــباب المتطــود اّلــذش جــاء مــن م تلــم مــدا ومنــاطب كوردســتاا ومــن بيــنهم 

الم ــات مــن شــبيبة منطقــة بــارزاا بقيــاد  ال الــد مصــطفى البــارزاني الــذش إجتــاز الحــدود وعبرهــا مــن العــراق الــى 

 . ة ال وردية الفتيةإيراا والتحب بالقوات المتمركز  في مهاباد لحماية الجمهورية الديموقراطي

والتابعـــة لألحـــزاب ال ورديـــة المعار ـــة للحضومـــات العراقيـــة( ) خا ـــت قـــوات البيشـــمركةؤ ومـــن جهـــة أخـــرى 

ف عقود إمتدت من بعـد سـقو  جمهوريـة كوردسـتاا فـي مهابـاد الـى اـتدري ية طو  معار  بطولية و سّجلت أمجاداً 

ــيم كورد ســتاا العــراق عقــب إنهيــار الجــيش العراقــي ييمــا ُعــرف اإلنتفا ــة الجماهيريــة ال بــرى التــي إجتاحــت اقل

ولحضومــة اإلقلــيم اليــوم جــيش نظــامي موّحــد مــن أفــراد البيشــمركةؤ والله . 1991بعاصــفة الصــحراء أواهــل عــام 

األوف واألخيــر للــوطن وأجتــازت ســمعتا الطيبــة حــدود كوردســتاا الــى العــالم أجمــع بعــد معاركــا البطوليــة ودحــره 

 ش وكسر شوكتهم. لارهابيين الدواع
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وأر  محروقةؤ مارسها نظام صدام ؤ األنفاف هي إسم لسلسلة عمليات وجراهم إباد  جما ية.  51
كاا حصيلتها قتل آآلف المدنيين بالغازات ؤ 1988حسين  د أبناء الشعب ال وردشؤ خالف عام 

آالف قرية  4أةثر من  ألم إنساا كوردش وتدمير 182دوليًا و إباد   المحرمةوالقنابل ال يماوية 
منهم  جميع أفراد العينة عدا واحداً إّا  51ويتبين من الجدوف رقم  بزرعها و  رعها عن بضر  أبيها.

 إيجابًا بذكرى الشهداء و حايا األنفاف .فق  ؤ متد روا 
 

 وضحايا األنفالتأثير ذكرى الشهداء  (51) جدول
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 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %  التأثيرقوة 
 عالية  15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 9 90 68 98.6

 ةضعيف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ل تؤثر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 1.4

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 102 الشكل 

 
   وكاآلتيؤ يظهر لنا مدى تد ر المراسلين بذكرى الشهداء و حايا جراهم األنفاف 51الجدوف 

ــاا مــن مجمــود المبحــو ين قــالوا إا لهــا  % 98.6إّا نســبة  مــن  % 0 . ورّا نســبةتــأثيرا إيجابيــاا عالي

لــي  لهــا مــن مجمــود المبحــو ين قــالوا  % 1.4ة ونســب. تــأثيراا ضــعيفاا مجمــود المبحــو ين قــالوا إا لهــا 
 . K.TVبواقع ت رار واحد لقنا  . تأثير

عــاطفي ؤ أولهمــا وطنــي  دافعــينؤ قويــاا إيجابيــاا لهــا تــأثيرا ُربمــا كــاا وراء إرتفــاد نســبة مــن قــالوا إّا 
رجة األولى أو إت نادرًا ما تجد فردًا من ال ورد ليس لا قريب من الدؤ والثاني قد يضوا ش صياً ؤ ورنساني

 . واحد من  حايا األنفاف صديبؤُاستشهد على يد السلطات العراقية أو على أيدش اإلرهابيين أو
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وااُلمم . ولهذا اإلنتماء من كل األقوام والجماعات اإلنتماء القومي سمة من سمات األفراد .  52
اء .. ومستوى فطرش صريزش أو تد ير على مستويين   مستوى واد ومدر  لمهام و واجبات اإلنتم

ف تطره نصرش مُ عُ آخر إتجاهين   إتجاه معتدف ورنساني سلمي .. و إتجاه  وتد يره تو. عاطفي 
 باإلنتماء القومي . تدُ ر المبحو ين عطينا ف ر  وا حة عن يُ  52وهذا الجدوف المرقم  .عيوسّ تَ 

 
 مدى تأثير اإلنتماء القومي( 52جدول )
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 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 قوة

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % التأثير

 عالية 14 93.3 7 100 12 100 9 90 13 86.6 10 100 65 94.2

 ضعيفة 1 6.7 0 0 0 0 1 10 1 6.7 0 0 3 4.4

 ل يؤثر 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.7 0 0 1 1.4

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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   يوّ م لنا مدى تد ير اإلنتماء القومي في عمل المراسلين المبحو ين و كاآلتي 52الجدوف 
متـد روا ؤ من مجمود المبحـو ين موزعـة بنسـب متقاربـة مـابين القنـوات المبحو ـة % 94.2 إّا نسبة

 % 4.4 ورا نسـبة. باإلنتماء القومي عند تغطيـتهم لألخبـار التـي تتعلـب بـابضل ما يتعلب عالية بدرجة 

ؤ Zagros  بواقــع ت ــرار واحــد فقــ  ل ــل مــن قنــوات.تــأثيرا ضــعيفامــن مجمــود المبحــو ين قــالوا بــدا لــا 
G.K  وKNN .بواقـــع ت ـــرار واحـــد لقنـــا  . ل يـــؤثرمـــن مجمـــود المبحـــو ين قـــالوا بدنـــا  % 1.4 ونســـبة

KNN . 
إّا بعيًا من هذا التد رؤ نـات   عـن شـعور أو إحسـاس فطـرش وصريـزش ولـيس نابعـا مـن  يرى الباحج
ألنا يناقا بعا الوقاهعؤ والسـّيما عنـد التـّدقيب فـي طريقـة ورسـلوب بعـا المراسـلين ؤ التزام قومي واد

ــة وؤ ال ــورد فــي تغطيــة مجريــات الحــرب  ــد اإلرهــاب ولقيــايا تتعلــب بــاألمن القــومي  إت تفتقــد الحريّي
 الّدقة وال تلتزم بسرّية التحركات واإلمضانات العسضرية واألمنّية النابعة من وعي قومي رصين.
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إّا التعّصب بضل أشضالا  اهر  خطير  وُمدّمر  للمتعصب ولآلخرين.وهي ناتجة عن سياد  .  53
شبابؤ فتتحوف أو ربما ت وا تعبيرًا عن الشعور باإلحبا  لدى بعا الؤ  قافات مغلقة و مصالم  ّيقة

تدريجيا الى عامل إختالق أزمات وترسي. خالفات وتفاقم الصراعات بين جمهور متعصب متابع يتلقى 
حالة خطير  ونسبة عالية من التعصب مابين ن تشم  53وفي الجدوف رقم  رساهل إعالمية متعصبة.
 المبحو ين لمناطقهم . 

 
 للمنطقة( درجة تأثير التعّصب 53جدول )
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 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros لكليالمجموع ا
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % التأثير قوة

 عالية 12 80 1 14.3 4 33.3 2 20 6 40 8 80 33 47.8

 ةضعيف 1 6.7 3 42.8 4 33.3 3 30 5 33.3 0 0 16 23.2

 ؤثريل  2 13.3 3 42.8 4 33.3 5 50 4 26.7 2 20 20 29

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100



216 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 106 الشكل 

 

يظهر لنا مدى تـد ير الميـل والتعّصـب المنـاطقيؤ فـي عمـل المراسـلين المبحـو ين وعلـى  53الجدوف 
 النحو اآلتي  
ــــةمتــــد روا بدرجــــة ؤ مــــن مجمــــود المبحــــو ين % 47.8 إّا نســــبة  بالتعّصــــببضــــل مــــا يتعلــــب  عالي

ؤ K.TVو  Zagros  ل ـل مـن %80  موزعة مابين القنـوات المبحو ـة كـاآلتيؤ المناطقي واإلنتماء لها
40 % KNN 33.3ؤ % Payam 20ؤ % G.K 14.3ؤ % Speda . 

وهـي الوحيـد  القـادر  علـى تفسـير تفشـّي  ـاهر  )المحلّيـة( ؤ إا هذه النسبة عالية جدا و ـاهر  خطيـر 
 . مراسلين و اللهجات المحلية التي يقّدموا و يعّدوا بها تقاريرهمفي ميامين تقارير ال
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من أجل توجيهها الى جمهور عام أو خاص ؤ م إعدادها وتصميمها يتُ إّا أية رسالة إعالمية .  54
اإلستماالت الثال  المعروفة وهي   اإلستمالة من أا يتم التعامل معها بحسب واحد  أو أةثر  دّ البُ 

 المقصودا قد أو حنا للمبحو ين وكنّ و اإلستمالة العاطمية و اإلستمالة الت ويمية الغريزية .  العقلية
ؤ إمضانية م اطبة ورقناد الجمهور المتلقي عقليًا والتد ير ييا هياإلستمالة العقلّية .اإلستماالت بهذه

وتلو ؤ المنطقي لألحدا أش عن طريب العر  والتحليل ؤ تد يرا معرييا وزياد  و يا المعرفي والثقافي
عن التعابير اإلنفعالية  غة األرقام بعيداً لُ الصراحة العلمية وتقديم األدلة والو اهب والبيانات وبه  من خالف
 مقدار تفهم المبحو ين لهذه اإلستمالة المهمة جدًا.يو م لنا  54والجدوف رقم . والعاطمية

 
 ( إمكانية إستمالة الجمهور عقليا54جدول )
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 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros ع الكليالمجمو 
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % األجو ة

 اتفو  6 40 0 0 2 16.7 4 40 1 6.7 0 0 13 18.8
 ل أتفو 9 60 7 100 10 83.3 6 60 14 93.3 10 100 56 81.2

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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يمكن إستمالة ) :يّتفقون م  العبارة اآلتية أم لهل إن المبحوثين   يظهر لنا 54 الجدوف
 (الجمهور عقليا

 ف انت اإلجابات كما يدتي 
 .يمضن إستمالة الجمهور عقليا  مع  بار  إّتفقوافق  من المبحو ين  % 18.8إاّ نسبة 

 .عقليا الجمهور إستمالة يمضن  مع  بار  لم يتفقوامبحو ين من ال % 81.2و إا نسبة 
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المقصود باإلستمالة العاطمية هو  إمضانية م اطبة ورقناد الجمهور المتلقي عاطميًاؤ أش عن .  55
من دوا حاجة ؤ طريب عر  الوقاهع واألحدا  بدسلوب إنفعالي مثير لعواطم وأحاسيس المتلقي

يو م موقم المبحو ين من هذه اإلستمالة والجدوف الى و اهب و أدلة واق ية. لبرهاا منطقي مستند 
 الحّساسة .

 أمكانية إستمالة الجمهور عاطفياا  (55جدول )
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 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % األجو ة

 اتفو  6 40 2 28.6 5 41.7 4 40 4 26.7 3 30 24 34.8
 ل أتفو 9 60 5 71.4 7 58.3 6 60 11 73.3 7 70 45 65.2

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 :يّتفقون م  العبارة اآلتية أم لهل أّن المبحوثين   يظهر لنا 55الجدوف 

 (يمكن إستمالة الجمهور عاطفيا)
 ف انت اإلجابات كما يدتي 

 .يمضن إستمالة الجمهور عاطميا  مع  بار  إّتفقوامن المبحو ين  % 34.8 إاّ نسبة 

 .عاطميا الجمهور إستمالة يمضن  مع  بار  لم يتفقوامن المبحو ين  % 65.2 و نسبةّ  
 
 

اطبة و إقناد والمقصود بإستمالة الجمهور من خالف إ ار  صريز  ال وفؤ هو  إمضانية م .  56
ممارسة الهيمنة علياؤ عن طريب عر  الوقاهع بدسلوب ت ويفي من خالف حتى الجمهور المتلقيؤ بل 

تي يم الم اطر واأل رار المحتملةؤ الناتجة عن القيام بفعل ما أو اإلمتناد عناؤ بحسب الهدف من 
التي تتعامل مع هذه اإلستمالة لنا كيمية تعامل المبحو ين ظهر يُ  56والجدوف رقم  الرسالة اإلعالمية.

 مع صريز  ال وف عند المتلقي .
 

 ( إمكانية إستمالة الجمهور من خالل إثارة غريزة الخوف56جدول )
 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % أألجو ة
 تفو أ 4 26.7 0 0 1 8.4 2 20 1 6.6 0 0 8 11.6
 ل أتفو 11 73.3 7 100 11 91.6 8 80 14 93.4 10 100 61 88.4

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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  يّتفقوا مع ال بار  اآلتية أم الهل أّا المبحو ين   يظهر لنا 56الجدوف 
 (إ ار  صريز  ال وف يمضن إستمالة الجمهور من خالف)

  ف انت اإلجابات كما يدتي
يمضـــن إســـتمالة الجمهـــور مـــن خـــالف إ ـــار  صريـــز    مـــع  بـــار  إّتفقـــوامـــن المبحـــو ين  %11.6إاّ نســـبة 

ــممــن المبحــو ين  %88.4 ال ــوف. و نســبة  إ ــار  خــالف مــن الجمهــور إســتمالة يمضــن  مــع  بــار  يتفقــوا ل

 ال وف. صريز 
  مـن أبرزهـاؤ هي بمثابة مسشر على حقاهب عد  ؤ56ؤ 55ؤ 54داوف الثال  يرى الباحج إا نتاه  الج

العقليــة والعاطميــة والت ويميــة(. ) إّا المبحــو ين ال يــدركوا تمامــا أهميــة وخطــور  األنــواد الثال ــة لاســتماالت
تنعــة مــن المبحــو ين وهــي نســبة عاليــة جــدا صيــر مق % 81.2 ورّا نســبة. وال يتعــاملوا معهــا تعــاماًل علميــاً 
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وهـــذا مسشـــر خطيـــر علـــى أّا المبحـــو ين مقتنعـــوا بـــدا قّطاعـــًا واســـعًا جـــدًا مـــن ؤ بإســـتمالة الجمهـــور عقليـــا
الجمهـــور قـــد تـــَم تسييســـا بحيـــج ّحولتـــا الـــى حشـــد أو حشـــود مسدلجـــة حزبيـــة ال فاهـــد  ترجـــى مـــن محاولـــة 

 . إستمالتها عقليًا وهذه حالة تبعج على قلب جدشّ 
لى إّا معظـم المبحـو ين يقّيمـوا الجمهـور بمعـايير حزبيـة آيدولوجيـة صيـر ومن زاوية أخرى هي داللة ع

 فيتعاملوا معا من منطلب إّا الجماهير ليست ااّل قطيعًا ال يمضن م اطبتا عقليا ومنطقيا. ؤ عقالنية
هذه النتاه  متوافقة مـع نتـاه  دراسـة إخـرى للباحـج أ هـرت إا نسـبة  ـ يلة جـدا مـن األسـ لة واألجوبـة 

قــا ره )  .كانــت فــي إطــار اإلســتمالة العقليــة G.Kاولــة خــالف التحــاور فــي البــرام  الحواريــة لفيــاهية المتد
 . (163ص  2010داخيؤ

 القـومي التوجـاؤ K.TVاإلسالمية التوُجـا و قنـا   Spedaمن مراسلي كل من قناتي  % 100إا نسة 
مــن مراســلي  % 83.3ونســبة ؤ المعــار  الشــعبوّش التوُجــا KNNمــن مراســلي فيــاهية  % 93.3و نســبة 
   صير مقتنعة بإمضانية إستمالة الجمهور عقلياؤ اإلسالمية التوُجا Payamفياهية 

وهــذه النســب ُتعضــس مــايعر  علــى شاشــات هــذه الفيــاهياتؤ فمعظــم التقــارير ال بريــة للقنــوات األربــع 
ر الــى العقالنيــة والمنطــب أو تفتقــؤ المــذكور  مشــحونة بُشــحنات إنفعاليــة عاطميــة دينيــة أو قوميــة أو شــعبوية

 . أدلة و أرقام مو وقة وعلمّية
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وأش قاهم باإلتصاف أو إعالمي يحدد الجمهور المستهدف قبل توجيا . إّا أية مسسسة إعالمية  57

على تعرف توفي هذا السياق عليها أا تدرس نود وكي  هذا الجمهور ؤ عليها أا الرسالة اإلعالمية . 
وكنا قد أو حنا للمبحو ين المقصود على رغباتها و توقعاتها . و عقلي والم يشي والتعليمي ال مستواها

هو  ما يتطّلع اليا الجمهور من تطورات و أحدا  تنسجم و رغباتا ومصالحا و بتوقعات الجمهور هنا 
و صالبا ما  األنانية واآلنيةؤ من دوا أش إعتبار لمدى وطنية وقانونية أو شر ية تلو الرغبات والمصالم

تتبلور هذه التوقعات لدى الجمهور من خالف ما تبثا و تحّر  عليا القنوات اإلعالمية  من حمالتها 
 . السياسية والحزبية
 يو م كيمية تعامل المبحو ين مع توقعات الجمهور وتد يرها في عملهم. 57الجدوف رقم 

 
 تأثير توقعات الجمهور درجة (57جدول )

 

 
 
 
 
 

 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع %  درجةال

 ةقوي 14 93.3 7 100 12 100 8 80 13 86.7 7 70 61 88.4

 ةضعيف 1 6.7 0 0 0 0 2 20 2 13.3 3 30 8 11.6

 ل تؤثر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 113 الشكل 
 
 
 
 
 
 

 
 114 الشكل 

 

 
تأثير توّقعات الجمهـور منـك و  ما هي درجة  يظهر لنا أجوبة المبحو ين على السـساف 57الجدوف 

   ةاآلتيكمراسل خبري؟  من القناة في عملك
فقـ  بـدا  % 11.6 بينما أجابت نسـبة. قويامن المبحو ين أجابوا بدا لها تد يرا  % 88.4إا نسبة 

 .بالنسبة لجميع المبحو ين %0فهو ؤ . أما نسبة من أجابوا بدنها ال تس رضعيفالها تد يرا 
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ول ن هذا م توقعات الجمهور وال يستفزهم أو يجرح مشاعرهم يتفهّ حترف أا البّد لاعالمي المُ . 58

في تغطية األخبار. قواعد المهنية على حساب اإللتزام بالال يعني أا يستسلم لنزوات الجمهور ومزاجيتا 
 لحالة الحساسة والمصيرية في عملية التغطية ال برية.يو م موقم المبحو ين من هذه اوهذا الجدوف 

 
 الخبريةالقواعد المهنية للتغطية  وتوقعات الجمهور  (58جدول )
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 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % مدى اإلتفاق

 اتفو  12 80 5 71.4 12 100 9 90 11 73.3 9 90 58 84
 ل أتفو 3 20 2 28.6 0 0 1 10 4 26.7 1 10 11 16

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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عــات الجمهــور أهــم مــن توقّ إّن تلبيــة   )علــى  بــار  يظهــر لنــا مــدى إّتفــاق المبحــو ين 58الجــدوف 
   وكما يدتي (.الخبريةالقواعد المهنية للتغطية اإللتزام ب

توقعات الجمهـور أهـم مـن القواعـد إا   مع  بار  متفقون من المبحو ين قالوا بدنهم  % 84إا نسبة 

وقعات الجمهور تد يرا قويا فيهم و بدا لت  وهي نسبة قريبة جدا لنسبة من قالوا. ال بريةالمهنية للتغطية 
 . السابب 57في الجدوف رقم  %88.4في قنواتهم 

وهــي نســبة قريبــة أييــا مــن نســبة مــن . مــع ال بــار  يّتفقــوا لــمفقــ  مــن المبحــو ين  % 16ورا نســبة 
 .السابب 57في الجدوف رقم  %11.6قالوا بدا لتوقعات الجمهور تد يرا   يفا فيهم و في قنواتهم 

يمضن أا ُتعد دليال آخرًا على إا معظـم الفيـاهيات ؤ 58و  57النسب الوارد  في الجدولين  إّا هذه
بــل تّتبــع سياســة تر ــية الجمهــور ومواةبــة رغباتــا و توقعاتــا منهــاؤ ؤ فــي إقلــيم كوردســتاا ليســت حريّيــة

وتنمويـة جـاد  و  وال تّتبع إستراتيجية وطنية وا حة المعالم تات أهداف تنويريةؤ بضل تقلباتها ومزاجيتها
 . مسسولة
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هنــا لهــم وجّ توقعاتــا لوا الســير وراء رغبــات الجمهــور و تلبيــة يفّيــللتدةــد مــن إّا المبحــو ين  .  59

    59السساف بصيغة ُاخرى ف انت النتاه  هي تاتها وكما هو مو م في الجدوف رقم 
 

 توقعات الجمهور وتغطية األحداث ( 59جدول )
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 117 الشكل 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros يالمجموع الكل
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % مدى اإلتفاق

 اتفو  15 100 7 100 12 100 9 90 15 100 10 100 68 98.6

 ل أتفو 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 1.4

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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 118 الشكل 
 

يجــب أن آخــذ ، عنــد تغطيتــي لثحــداث  )يوّ ــم مــدى إتفــاق المبحــو ين علــى  بــار  59الجــدوف 
مــن المبحــو ين  % 98.6إا نســبة   وكــاآلتي (.توقعــات الجمهــور منــي و مــن قنــاتي بنظــر األعتبــار

 .غير متفوبت رار واحد  G.Kفق  من  % 1.4مع ال بار  و متفقون 

ول ن ؤ السابب 58  تحمل تات المعنى الوارد في ال بار  الوارد  في عنواا الجدوف رقم إا هذه ال بار 
الباحـــج و ـــعها فـــي مـــتن إســـتمار  اإلســـتبياا للتوصـــل الـــى نتـــاه  وا ـــحة والتدةـــد مـــن صـــحة تجـــاوب 

 المبحو ين مع ال بارتين تات المفهوم الواحد والمطروحين بدسلوبين م تلفين. 

بــدّا علــى المراســل أا يدخــذ بعــين اإلعتبــار توقعــات   بة المطلقــة التــي تــرى إا الــتمُعن فــي هــذه النســ
شـعبوية   الجمهـور منـا ومـن قناتـا عنـد تغطيتـا لألحـدا ؤ ييـعنا أمـام دليـل آخـر وا ـم و دقيـب علـى

و هـذا ال يعنـي  وعلـى إبتعـاده عـن الحريّيـة و المهنيـةؤ اإلعالم الفياهي ال ـوردش المبحـو  علـى األقـل
هــي فــي حــاف أفيــل مــن هــذه ؤ ت األخــرى صيــر المبحو ــة والتــي لــم تتجــاوب مــع الباحــجإا الفيــاهيا

 .الفياهيات المبحو ة هنا
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ال يغا النظر عن أش سلو  عليا أا مهنية اإلعالم باإلعالم واإلعالمي الملتزم إا    60
أو  ما كاا .. سواء من الش صيات العامة أو من عامة الناس يصدر عن أياً منحرف أو فو وش 

تعامل المبحو ين مع سلو  مجاميع وحشود جماهيرية . والجدوف اآلتي يبين لنا كيمية حتى من طرف 
 جماهيرش قابل للنقد .

 
 ( إنتقاد الجماهير60جدول )

 
  

 
 
 

 

 119 الشكل 
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 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % الجواب

 نعم 8 53.3 3 42.9 5 41.7 4 40 8 53.3 8 80 36 52.2

 كال 7 46.7 4 57.1 7 58.3 6 60 7 46.7 2 20 33 47.8

 المجموع 15 100 7 100 12 100 10 100 15 100 10 100 69 100
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و موقفاا جماهيرياا من هل سبو وانتقدت بصراحة سلوكاا أ  يبّين أجوبة المبحو ين عن السساف 60الجدوف 

بة بينما نجد إّا نس. نعم ـمن المبحو ين أجابوا ب % 52.2بة إا نس  وكاآلتي؟ الخبريةقضية ما في تقاريرك 

 . كالّ  ـمن المبحو ين أجابوا ب % 47.8

قد يضوا سببًا  % 52.2ل ن إرتفاد نسبة من أجابوا بنعم ؤ و على الرصم من أّا النسبتين متقاربتين جدا

من  ـ أحياناـ عنا الى التفالف ب صوص شجاعة أةثر من نصم المراسلين المبحو ين وجرأتهم على التحريدف

 . شعبوية فياهياتهم

 
 . التقارير التي  تم إنتقاد الجماهير فيهاوتعاملهم مع  المسسسا  اإلعالميةموقم  .  61

 
 

 ( موقف القناة من إنتقاد الجماهير61دول )ج
 

 
 
 

 
 
 
 121  الشكل 

 القنوات K.TV KNN G.K Payam Speda Zagros المجموع الكلي
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ع % الجواب

 نعم 2 25 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 3 8.3
 كال 6 75 3 100 5 100 3 75 8 100 8 100 33 91.7

 المجموع 8 100 3 100 5 100 4 100 8 100 8 100 36 100
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 122 الشكل 
 

السـابو،  60في حال اإلجابة بنعم على السؤال   يظهر جواب المبحو ين على السـساف 61الجدوف 
 ؟ كما هيؤ هل وافقت قناتك على عرض و ث تقاريرك التي إنتقّدت فيها سلوكا أو موقفا جماهيريا

فقـ  مـن المبحـو ين  %8.3والنتيجة جاءت متوافقـة مـع نتـاه  الجـداوف السـابقة تات العالقـةؤ فنسـبة 
 . بكالأجابوا  %91.7ؤ والبقية بنسبة بنعموا أجاب

وهذه النسب جـاءت لتوّ ـم مـر  أخـرى الطريقـة صيـر العلميـة وصيـر المهنيـة التـي تتعامـل بهـا إدارات 
كوادرهــا اإلعالميــة   هــذه الفيــاهيات المبحو ــة مــع شــريضيها األساســيين فــي أيــة عمليــة إعالميــةؤ وهمــا

 و جمهورها المتلقي. (ؤ )المراسلوا 
يّتيم من البيانـات السـابقة والحاليـةؤ تيـييب هـامش الحرّيـة علـى المراسـلين و اإلهتمـام بتر ـية  إت

 .ورستمالة الجمهور حتى لو لم يضن على حبؤ على حساب القواعد المهنية للتغطية ال برية
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 ب الفصل السا

 : ثانياا 

 مقارنة النتائج بفرضيات البحث

 
 منه :  لبدّ  توضيح

المالحظة الش صية في مجاف العمل التلفزيوني ومن خالف  اتجربتالنظرية و  خبر  الباحجلى استنادًا ا
 لمالحظــاتامجموعــة مــن  ؤ ســّجلوتقــارير المراســلين فــي الفيــاهيات ال ورديــة  ال بريــةللبــرام  اليوميــة 
خـالف الـدورات ال واص الفردية للمراسلين ومسهالتهم العلمية والعملية ؤ مع مهاراتهم المضتسبة من حوف 

 .ؤ باإل افة الى إمضاناتهم اللغوية و إنتماءاتهم الحزبية و التزاماتهم الدينية التدريبية 
المو ـو ية التـي لهـا الذاتية و  مجموعة من اإلفترا ات حوف العوامل  قدم الباحجوعلى هذا األساس 

ــــر مباشــــر فــــي  ــــد ير مباشــــر أو صي ــــر المراســــلين ال ــــورد واســــلوب تعــــت املهم مــــع األحــــدا  طريقــــة تف ي
ــة مــابين عوامــل تاتيــة وجــود عالقــات  ا التــي تحــي  بهــم وكــذلو إفتــر واألشــ اص واألمــاةن  تات دالل

المعلومـات مـس ر  فـي عمـل المراسـلين و عوامـل مو ـو ية البـد أا تـس ر فـي عملهـم وطريقـة بحـثم عـن 
 تحتوش على قيم وعناصر محدد  من دوا صيرها من قيم إخبارية . التي 

مــن نظريــات ليــرورش هنــا التدةيــد علــى نقطــة مهمــة وهــيؤ إّا هــذه الدراســة بضــل مــاورد فيهــا ومــن ا
محاولــة علميــة تاجاتؤ هــي ومــن بيانــات ومعلومــات وأرقــام ونســب م ويــة و تحلــيالت ورســتن فر ــياتو 

ـــ لل شــم عــن الصــعوبات والعواهــب جــاد  رصــينة وم لصــة  ـــ الذاتيــة منهــا والمو ــو ية ــ تعتــر  التــي ـ
كــإعالميين وتحــرمهم مــن أا ُيقــّدموا افيــل مــا لــديهم شــرات المراســلين الم لصــين فــي عملهــمؤ طريــب ع

ال لـل ليتسـنى ألصـحاب القـرار فـي  نقـا وكـل تلـو بهـدف تحديـد  شباب اليزاف الطريب طوياًل امامهم .
 بدســلوب علمــي وعملــي ؤ امعالجتهــالتعامــل معهــا و المسسســات اإلعالميــة المبحو ــة وصيــر المبحو ــةؤ 

 وطنا كوردستاا .  و خدمة لاعالم وللمواطن ال وردش
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   األولى الفرضّية.  1

 تعلـيم علـى يحصـلوا الـذين لـمو  المبحـو ين لمراسـلينبـين ا الشـابة العمريـة الف ات نسبةارتفاد  إاّ 
  . اإلعالم ؤ ُيعد من العوامل المس ر  السلبية الرهيسة في عمل هسالء مجاف في أةاديمي أو تقني جامعي

مــن المبحــو ين فــي هــذه المهنــة ؤ مــن  % 91.3وجــود نســبة عاليــة جــدا  أ هــرت الدراســة وقــد 
.  %63.8( ســنة   29 -20و بالتحديــد مـن الف ـة العمريـة )ؤ. ( سـنة 39و  20 ـة العمريـة مـابين )الف

الدراســة إّا مــا يقــُرب نصــم عــدد المراســلين المبحــو ين هــم مــن الحاصــلين علــى شــهادات  ةمــا وأ هــرت
يعني إّا نصم عدد المراسلين المبحو ين كحد أدنـى وبصـور  مسكـد  ؤ لـم  وهذاماقبل التعليم الجامعي. 

 الجام يــةُتــدّرس فــي المرحلــة  إتؤ اديمي فــي مجــاف الصــحافة و اإلعــالميحصــلوا علــى تعلــيم تقنــي أو أةــ
 .وهذه النتيجة متوافقة مع أولى فر يات البحج  . قبلها وليس

   يةالثان الفرضية . 2

 تدريبيــة دورات فــي إشــرا  المراســلينّقّلــة  و فــي تغطيــة مجــاف خبــرش معــين  صــ إَا عــدم الت
 ؤ هما من العوامل المهنية المس ر  سلبًا على عمل المراسلين .ت ّصصية وتدهيلية

 صيــــر مـــن هــــم المبحو ـــة العّينــــة مجمـــود مـــن % 69.6 نســــبة إاّ  الدراســـة نتــــاه  أ هـــرتوقـــد 
 لهــم يســبب لــم المبحــو ين مجمــود مــن % 82.6 وراّ .  محــدد حيــاتي جــافم تغطيــة فــي المت صصــين

 ســـواء الـــدورات مجمـــود مـــن %80 مـــن وأةثـــر ؤ اإلقلـــيم خـــارج تطويريـــة و تدريبيـــة دورات فـــي اإلشــترا 
 فر ــيتنا مــع متوافقــة نتيجــةوهــذه ال . مت صصــة صيــر شــاملة عامــة كانــت ال ارجيــةؤ أو منهــا الداخليــة
 .  الثانية

 : الثالثة الفرضية. 3
 قيمـا ُي فـي أو ُيبـرزعلـى أا  ال وردّيـة الفيـاهيات فـي مسسسات اإلعالميـة تجبـر المراسـلال إا

 .األحدا  واقع مع تعار ت أم توافقت سواءؤ  سياساتها مع إنسجامها لمقدار وفقاً  إخبارية
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 سياســة المؤسســةحــّددوا  %76.8 هــرت الدراســة إّا أةثــر مــن  ال ــة اربــاد المبحــو ين وقــد ا
كعامــل  سياســة المؤسســةحــّددوا    %50ؤ و فــي إخفــاء بعــا عناصــر ال بــر وقيمــا ةعامــل أســاس

 . في إبراز بعا عناصر ال بر وقيما في تقاريرهم. وهذه نتيجة تتفب مع فر يتناأساس 
 الرابعة:  الفرضية. 4

 متــد روتحــت تــد ير المنــاخ السياســي واإلعالمــي العــام ؤ  ال ورديــة الفيــاهيات فــي المراســلإّا 
 .عقلياورستمالتا  م اطبتا اليمضن الجمهور إاّ   بف ر 
هــي و مقتنعــين بإســتمالة الجمهــور عقليــًا. مــن المبحــو ين صيــر  %80أ هــرت الدراســة إا أةثــر مــن  وقــد

 .فر يةالتتفب مع  نتيجة
  : الخامسة فرضيةال. 5

ــــاف  إاّ  ــــيماينشــــر ويق ــــع ف ــــي عمــــل  اإلجتمــــاعي التواصــــل مواق ــــس ر ف ــــةي ــــي اســــلينالمر  صالبي  ف
 .ال وردية الفياهيات

بمـا ُينشـر وُيقـاف فـي شـبضات  أ هرت الدراسة إا أةثر من نصـم المبحـو ين متـد روا بدرجـة عاليـةوقد 
 .فر ية النتيجة تتفب مع ي التواصل اإلجتماعي ؤ وه

 : السادسة الفرضية. 6
 المهنيـة القواعـد مـن أةثـر الجمهـور توقعـات تهُمها ال وردية الفياهيات في المراسلين صالبية إاّ 

 . ال برية للتغطية
مــــن المبحــــو ين متــــد روا بدرجــــة  قوّيــــة بتوقعــــات  % 88أ هــــرت الدراســــة إا أةثــــر مــــن وقــــد 

مـن المبحـو ين مقتنعـوا بـدا توّقعـات الجمهـور أهـم  % 84الجمهور منهم ومن قنواتهم ؤ كمـا إا نسـبة 
 .فقة مع فر ية البحج. وهذه النتاه  متّ  ال بريةمن القواعد المهنية للتغطية 

  :السابعة . الفرضية7
 ومــن العمــل أ نــاء فــي بــالقلب الشــعور مقــدار و المبحــو ين عمــر مــابين عضســية عالقــة هنـا إّا 

 . جراءه



235 

 

للف ـة  %91.3فقـد  هـر إا هنـا  عالقـة وا ـحة بـين نسـبة بين من البحج صحة فر ـيتنا تو 
داهمــا و/ أو لمبحــو ين الــذين ينتــابهم القلــب )ا( ســنةؤ مــن جهــة وبــين نســبة 39الــى20العمريــة الغالبــة )

. وهي برأش الباحج عالقة طبي ية و متوقعة فـي  ـوء  %92.8أ ناء العمل و من جراها  في أحيانا( 
المعطيات األخرى للبحجؤ إ افة الـى الف ـة العمريـةؤ مثـل الـنق  فـي المهـارات و ال ـوف مـن ال ـروج 

سـجم مـع توقعـات الجمهـور. وبالمقابـل هنـا  عالقـة وا ـحة و القيـام بمـا ال ينأعلى سياسات المسسسـة 
فــي مــن جهــة و نســبة مــن اليشــعروا بــالقلب  %8.7ســنة فــدةثر( وهــي  40مــابين نســبة الف ــة العمريــة )

 . مجمود المبحو ين من %7.2أ ناء العمل ومن جراها وهي 
  : الثامنة ةفرضي. ال9

 إخباريـــة قـــيم الـــى المراســـل وانجـــذابؤ جهـــة مــنالشـــبابية  العمريـــة الف ـــة مـــابين عالقـــة هنــا إّا 
 . القيايا و لألحدا  تغطيتا أ ناء فيؤ مثل اإل ار  و الصراد و توقعات الجمهور محدد 

مــن  %63.8هنـا  عالقـة وا ـحة مـابين  نسـبة ن إّا فتبــيّ  أ هـر البحـج صـحة فر ـيتناؤوقـد 
هم قـيم ) اإل ـار  وتوقعـات الجمهـور ؤ وبين نسبة المبحو ين الذين تشدّ ( سنة 29 الى 20الف ة العمرية )

 (  من مجمود المبحو ين .  %62.3والصراد ( وحاصل جمعها البالغ )
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 الفصل الساب 

 ثالثاا 

 :النتائج واإلستنتاجات
 

سعت هذه الدراسة الى ال شم عن العوامل المس ر  في التغطية ال برية وتلـو مـن خـالف دراسـة بي ـة 
تلفزيوني اّلذش ُيعد المصدر األساس ألخبار التلفزيواؤ شانا في تلـو شـاا بقيـة عمل المراسل ال برش ال

ؤ كما إنـا ينقـل ال بـر تحقيب فورية النقل وسرعتافهو يسدش دورا مهمًا في نقل األخبار و  وساهل اإلعالم
 بعيوا القنا  وبشضل م تلم عن رلى قنوات أخرى وربما خدمة إلصرا  أخرى. 

 األحدا  مواقع في ُيشّضل وجودهم إت التلفزيوا  اخبار تغطية في أساس بدور المراسلوا يقوموا إّا 
 حيـج مـن سـواء بتغطيتهـا يقومـوا  التـي ال بريـة للقصـة المصـدر األبـرز التصـويرؤ طـاقم بُصـحبة

التـي سـيتعامل معهـا ُمحـّرروا  الطريقـة بهاؤ وهو ما ُيحّدد صالبـاً  ال اصة ال بريةالتطورات  المعلومات أو
 . رف األخبار في القنوات الفياهيةر من داخل صُ األخبا

.. كــاا لزامــًا علينــا دراســة العوامــل الذاتيــة والمو ــو ية جــل فهــم أســرار مهنــة صــناعة األخبــارفمــن أ
ؤ وتربــى داخــل منظومــة قيميــة ســاا و كفــرد جــاء مــن بي ــة إجتما يــةالتــي تــس ر فــي عمــل المراســل كدن

رد  مـن داخـل أسـر  و ترعـرد خـالف مراحـل التربيـة والتعلـيم و ؤ هـو فـمعينةؤ. فالمراسل قبل وبعد كل شم
ؤ سياسـية و  قاييـة أدوارا إجتما يـة ةّوا ش صيتا داخـل عالقـات وتقاليـد إجتما يـة متشـابضة  ـم تقّمـ 

ؤ كبتـًا أو تحفيـزًاؤ بضـل أا يتد ر سلبًا أو إيجاباً من  متعدد   من منظومة القيم الساهد  في بي تا.. فالبدّ 
رو  و ال ـــزين التربـــوش الثقـــافي القيمـــيؤ اّلـــذش تـــراةم لديـــا خـــالف ســـنوات عمـــره وتعاملـــا مـــع هـــذا المـــو 

من النتـاه  اآلخرين وقيمهم ومع بي ة عملا وأنظمتها. فتوّصلت الدراسة الى مجموعة مت املة ومترابطة 
  نورد مل صاتها بديجاز

الــى  20 -الف ـة العمريـة الشـبابية هــم مـن  %90أ هـرت دراسـتنا إّا صالبيـة المراسـلين المبحـو ين  - 1
فهي األقلّية. وهذا مسشر وا ـم لهيمنـة الشـباب  -سنة  49الى  40 أما الف ة العمرية -سنة  39
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وكاا مـــن األجـــدر اســـتثمار هـــذه الحالـــة علـــى هـــذا المجـــاف اإلعالمـــي المهـــم فـــي اقلـــيم كوردســـتاا.
  أينا من خالف البحج.استثمارا جيدا ومدروسًاؤ بعضس ما هو موجود في الواقع كما ر 

أ هرت دراستنا إّا الغالبية العظمى من مجمـود المراسـلين المبحـو ين هـم مـن الـذكور تحديـداؤ مـع  - 2
الجندرش( ّتعد نقطة  عم من اإلنا . وهذه الحالة من عدم التوازا النوعي ) %10جدا  قّلة قليلة

رات هــذه المسسســات اإلنتبــاه الــى األجــدر بــإدا ؤ مــنوخلـل فــي الواقــع اإلعالمــي الفيــاهي ال ــوردش 
 . هذا ال لل وعالجا

من المبحو ين لم يتجاوز تحصيلهم العلمي مرحلـة اإلعداديـة  %50كما أ هرت الدراسة إا حوالي  -3
 صفًا ( أش لم يحصلوا على تعليم جامعي أةاديمي أو تقني في أش من مجاالت الحيا  . 12) 

 آلتي  اعمل المراسلين وك فيسلبًا تآلفت وأّ رت  ةً وكل هذه العوامل مجتمع
 الطبي ية العلوم أو اإلعالم مجاف في جامعي تعليم على المراسلين من عالية نسبة حصوف عدم إاّ 

 المقـابالت إجـراء و التحريـر بفنـوا  خاصـة وتدهيـل تـدريب دورات فـي إشـراةهم وعدم األخرىؤ واإلنسانية
مجـاف حيـاتي محـددؤ أّدى الـى  وأحـدا  أخبـار يةتغط في ت صصهم عدم وكذلو الهواءؤ وعلى السريعة

 هــور بعــا نقــا  اليــعم التــي إنتبــا اليهــا الباحــج مــن خــالف المالحظــة المباشــر  و متابعــة التقــارير 
 التي ُتعر  على شاشات الفياهيات المبحو ة  

 ؤ وعـدم ن  السـليم ؤ لـدى صالبيـة المراسـليُفقر في الذخير  الّلغوية و عم فـي مهـارات التعبيـر والـتلف
حـدا  فـي األعنـد تغطيـة  والسـّيماالقدر  على إيجاد التعبير المناسب في التوقيت والمضاا المناسبين 

 المجاالت العلمية والتقنية.
  فيهـا تـرد جملـةؤ فـي(  نسـبة/  ەال ل  في التعابير والمصطلحات ال ورديةؤ كدست دام مصطلم )ريژ 

( قتلـى و جرحـى  الزلـزاف  نسـبة/ ى ەريـ  ) إرتفعـت  يقـوف كـدا   م ويـة نسـباً  وليسـت أرقـام و أعـداد

القتلـى. و كـذلو ال لـ   عدد(/ ى ژمارهش      والمفرو  أا يقوف  إرتفع ) 600الى أةثر من 
مابين كلمة )سودما ند / ُمستفيد( و )سود بـا خـش/ ُمفيـد (   أو )هـاورده/ إسـتيراد( و )هـا نـارده / 

 تصدير(   والعديد من األمثلة األخرى .
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  نقــ  فــي مهــار  طــرح األســ لة بصــيغة مباشــر  وا ــحة ومــن دوا مقــدمات طويلــة ُتربــو الُم اَطــب
 والُمتلقيؤ وأحيانا حتى المراسل نفسا 

  عدم القدر  على التلُف   الصحيم ل ثير مـن األسـماء و ال لمـات األجنبيـة )عربيـة كانـت أم إنجليزيـة
هضـذا   Originalكلمـة )ينطقـوا اف على تلو   ( وتقطيع المفرد  األجنبية تقطيعا صير مناسب  مث

ـــاف( بـــداًل مـــن  أوريجينـــاف. و ينطقـــوا كلمـــة  )  ـــداًل مـــن  Finalأور جين (.  فاينـــلهضـــذا  فينـــاف ؤ ب
هضـذا     Document. و )فيتيرنيـري (هضـذا   فيتينيـرىؤ بـدال مـن  Veterinaryوينطقوا كلمة  )

  ال.... ديضومينت ؤ بداًل من دوكيومينت ( 
ؤ شر  ي إدامة سيرور  الحيا  و مسيرتهاد اإلندفاد الموجود لدى الشباب عامال إيجابيًا و حيويًا فُيع

أا يتـوافر لهــا البي ــة واألر ــية والوســاهل المســاعد  و إتاحــة فــرص التطــور والــتعلم المســتمرين. والعضــس 
مــابين اإلنــا   س فــي الفــرصمــن دوا تــوازا جنــدرش و ت ــافمــن ا إنــدفاد الشــباب أصــحيم أييــًا.. أش 

ؤ األةــاديميؤ ســيتحوف الــى عامــل ســلبيؤ ومــن مــن دوا مســتوى الهــب وجيــد للتحصــيل العلمــي والــذكور
ّا بعــا هــذه الســلبيات  ــاهر  أونحــن نــرى  اإلّتــزاا والعبثيــة. وربمــا يــسدش الــى نــود مــن الفو ــى وعــدم

 دا  و الوقاهع.لل ياا في اإلعالم ال وردش ؤ مجّسد  في أساليب التغطية صير المهنية لألح
  ـوردش اال وهـو إا الغالبيـةآخـر مـن الواقـع اإلعالمـي السـلبيًا ـ من ناحية أخرى أ هـر البحـج جانبـًا  4

ء الوقـــت و وســـيلة للشـــهر  و العظمـــى مـــن المبحـــو ين أختـــاروا مهنـــة المراســـل التلفزيـــوني كهوايـــة لقيـــا
وهـذه الحقيقـة المـّر  هـي أييـًا مـن . و إجتمـاعي أو حتـى لتـدمين الم يشـة.. وليس بدافع ف ـرش أالظهور

مـــن المبحـــو ين  %81إّا أةثـــر مـــن  الدراســـة أ هـــرتفقـــد  ســـابقًا. إفـــرازات تـــآلم العوامـــل التـــي تكرناهـــا
و  الشـــهر يعملـــوا كمراســـلين بـــدافع الهوايـــة. ومـــن هـــذه النســـبة العاليـــة جـــداؤ يســـتنت  الباحـــج إا حـــّب 

تتشـّضل حولـا هـذه الهوايـة والـدليل علـى تلـو هـو الظهور على الشاشة هو المحور األساس الـذش تـدور و 
سـنة ( مـن جهـة و  39الـى  20للف ـة العمريـة الشـبابية ) %90العالقة الوا حة مـابين نسـبة أةثـر مـن 

   إحترافها للمبحو ين الذين أختاروا المهنة كهواية لقياء أوقات الفراب من دوا  %81نسبة أةثر من 
جامعيؤ حتما سيضوا أةثـر إسـتعدادا وأوفـر وقتـًا للتفـرب إلختيـار هوايـة فالشاب اّلذش لم يلتحب بالتعليم ال

. وهضذا غواًل بمحا رات كليتا ورمتحاناتاما و ممارستها لقياء أوقات فراصا في حين يضوا صاحبا مش
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. فدية هواية أخرى ت جذبًا ورصراًء لهسالء الشبابتصبم مهنة المراسل التلفزيوني واحد  من أةثر المجاال
ن أا ت وا أفيل لشاب لديا مّتسع من الوقت صير ملتزم بالمحا رات واإلمتحانـات  هوايـة تجعـل يمض

   وزميالتا وأهلاؤ في صيوا أسابيع اهمنا نجمًا في عيوا زمال
صحيم إا اإلعالمي اّلذش ال يهوى مهنتا وصنعتا سيفشل ال محاف آجاًل أم عاجاًل. وصحيم إّا 

اإلنساا هاويًا في  لّ ظحتى يعمل ما ُيحبؤ ول ن هذا اليعني أبدًا أا ي اإلنساا عليا أا ُيحب ما يعمل
ــ  والتفــّرب التــام أليــة مهنــة ُيمارســها اإلنســاا عمومــًاؤ  مجــاف عملــا و ال يحترفهــا. فــاإلحتراف والت ص 

المرء ُممارسا هامشـيًا  لّ ظ رورية جدا للوصوف الى اإلبداد والتجديد واإلنتاج النوعي. وبعضسا سوف ي
واإلحترافؤ ُيعداا من العوامـل المصـيرّية  ؤ فالت ص  ُقدر . وييما يتعّلب باإلعالمهنتا الحوف لا واللم
 لنسبة لمن يمتهن إحدى مجاالتها با
ونسـبة  القليل الدخل الشهرش  تاتف ة التبين من البحج إّا معظم افراد العينة المبحو ة ينتموا الى .  5

فقــ . بينمــا لــم تتجــاوز نســبة ف ــة  %10عينــة المبحو ــة بلغــت ف ــة متوســطي الــدخل مــن بــين مجمــود ال
ي انتاجية المراسـلين تات تد ير سلبي كبير فمن المبحو ين. وهذه النتاه   %2.9جيدش الدخل الشهرش 

لدخل يشضل عامل  غ  مباشر ومزع  على كل أفراد المجتمع ومن بينهم اإلعالميـوا ؤ فا .نوعًا وكماً 
 . نهم في تدمين نفقات ال يش ال ريمصية وأرزاق من هم مسسلوا عفهو يتعلب بحياتهم الش 

هــذه النسـبة قريبــة جــدا مــن نســبة . و مبحــو ين ملتزمـوا بــالطقوس الدينيــةإّا معظــم ال أ هـرت الدراســة. 6
. وهذا التقارب ُيعّد نتيجة طبي ية للعالقـة العضسـية  %87المبحو ين من توش الدخل المتدني ؤ والبالغة 

ف ّلما تدّنى مستوى الم يشة والدخلؤ  يات الدخل ومستويات ممارسة بعا الطقوس الدينية.مستو  مابين
اوات إبتغـــاء زيـــاد  الـــرزق إرتفـــع مســـتوى اإللتـــزام بممارســـة بعـــا ال بـــادات مـــن دعـــاء ورجـــاء مـــن الســـم

 . والبركة
ذش يملـو وُيـدير من المبحو ين ملتزموا ) إنتمـاَء و تدييـدًا ( بـالحزب اّلـ %100تبين من البحج إّا . 7

ا من العوامل التي تس ر في أساسالقنا  الفياهية التي يعملوا لديها. بذلو أصبم اإللتزام الحزبي عامال 
سـات أحـزابهم و ُتهمـل عمل المراسلين و توجا عيونهم وآتانهم و عدسات كاميراتهم لتلتق  مـا ي ـدم سيا

   ما ُينافيها
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ًا في خلـب نّيـة مسـبقة وتوُجـا قبلـيؤ يـتحّضم فـي مـزاج و أساسال هضذا نجد إّا اإللتزام الحزبي أصبم عام
ــة و  فــي أف ــار و مشــاريع ورلى المراســل قبــل و أ نــاء تغطيتــا لألحــدا ؤ بعضــس مــا ُتمليــا عليــا الحريّي

  المهنّية اإلعالمية وأخالقياتها.
ي إقلـــيم إّا هيمنــة السياســـة وتســييس كافـــة مجـــاالت الحيــا  فـــي منطقــة الشـــرق األوســـ  عمومــًا وفـــ

 بشضلةوردستاا خصوصًا أصبحت من الظواهر اليومية العادية التي يتعامل معها األفراد والمجموعات 
وتفاصيلهاؤ فيتوزعوا مـابين هـذا الحـزب أو تا ؤ  ال إرادشؤ فالجميع في هذا البلد يتحد وا في السياسة

خـــر واآلخـــرين مـــابين مسيـــد و مواجهـــة اآلفـــي وبالتـــالي يجـــّرهم هـــذا اإلنقســـام الـــى إســـتقطابات وت ـــتالت 
ر و ُمحاف  ؤ ُمتفاهل و متشاهم ؤ ُمتيقن  و ُمشضهو .  نجد الصحفيين كثيرًا ما لهذا السبب ُمعار ؤ متحره

ؤ نهم اإللتــــزام بالمو ــــو ية والحيــــادفــــي الّلحظــــات التــــي تتطّلــــب مــــو فــــي إقلــــيم كوردســــتاا واإلعالميــــين 
ــــوا يتحوّ  ــــى ل ــــى سياســــيين يتحــــد وا و ُيعّلقــــوا عل ــــيس بلغــــة األحــــدا  بلغــــة السياســــيين الحــــزبييال ن ول

 والعراقي.البرلماا ال وردستاني  في مقاعدالعديد منهم  تبوأبل وحتى قد  اإلعالميين المهنيين
هذه الظاهر  تعود من المبحو ين ليسوا أعياء في نقابة الصحفيين.  %42 هرت الدراسة إا نسبة ا.8

بقـــدر  النقابـــة علـــى الـــدفاد عـــن مصـــالحهم وحمـــايتهم مـــن الـــى عـــدم  قـــة نســـبة عاليـــة مـــن اإلعالميـــين 
 اليغو  اإلداريةؤ السياسيةؤ اإلجتما ية واإلقتصادية التي يتعر وا لها.

 % 30  هر البحج خلاًل آخرًا في مجاف ت ص  المراسلين المبحو ينؤ اال وهو وجود نسبة قليلةا. 9
 ي فــى علــى أحــد مــدى التــد ير الســلبي . والتغطيــة مجــاف خبــرش محــّدد مــن المراســلين المت صصــين فــي

 لهذه الظاهر  في عمل المراسلين صير المسهلين وصير المدربين على تغطية أخبار مجاف حياتي محدد.
ســنوات  10الــى  1كمــا أ هــرت الدراســة إا النســبة األعلــى للعمــر الــو يفي للمبحــو ين كانــت مــن . 10

م إّا يــ. وبالنتيجــة يتّ ســنة 15الــى 11 للعمــر الــو يفي مــن %10. وجــاءت نســبة  %81وقــد بلغــت 
سـنوات. وهـذه نتيجـة جيـد  ول نهـا  10الى  1معظم المبحو ين لهم خبر  عمل كمراسلين ؤ تتراوح مابين 

إنتــاجهم العملــي اليــومي اّلــذش نــراه مــن خــالف شاشــات فيــاهياتهم .  فــيومــع األســم لــم تــنعضس إيجابــا 
ن لـــم ُيجيــــدوا التحــــُد  وال تابـــة باّللغــــة العربيــــةؤ توّصـــل البحــــج الــــى إّا نصـــم مجمــــود المبحــــو ي. 11

مــدى  ب صــوصافة الــى مالحظاتنــا العديــد   ــ. هــذا باإلوا اّللغــة اإلنجليزيــةوصــالبيتهم العظمــى لــم ُيجيــد
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الرسمية و لهجاتها المحلية والدور السلبي اّلذش يل ُبـا ُمعظـم المراسـلين  -إجادتهم لّلغة ال وردية األدبية 
فـي التســويب لُمفـردات ُمصـطنعة وتعــابير وُجمـل صيـر كورديــة اساسـًا و التوجـد فيهــا  والصـحفيين عمومـاً 

 أدنى شرو  السالمة اّللغوية .
ؤ عُدد الّلغـات ودرجـة الـتمُضن منهـاإّا السالح الرهيس بيد المراسل التلفزيوني ؤهو الّلغات التي يجيدها. فت

ل اّلـذش ال يعـرف صيـر نا الحـالي. فالمراسـة فـي نجـاح أش صـحفي فـي عصـر يساسـُيعّداا من العوامل األ
نو يـة  تقـارير( هو مراسـل هامشـي صيـر ُمعتبـرؤ وال يمضنـا إنجـاز لغة ُأماه )بل وأحيانا لهجة مدينتا فق 

رر موا ـــيع يـــدور حـــوف نفســـا وفـــي داهـــر   ـــّيقة ال مجـــاف للتطـــور فيهـــاؤ ُي ـــ لّ ظؤ بـــل ســـيومت صصـــة
للتطــور ســُتفتم أمــام المراســل الُمــتمضهن مــن لغــة أو لغــات  بينمــا أبــواب عديــد  مــن قبــُل. روتينيــة مطروقــة

أخرى عالميةؤ وفرص مثل المشاركة في تغطية مـستمرات دوليـة مهمـةؤ ورجـراء مقـابالت مـع ش صـيات 
 مـنعالميـةؤ وحيـور مـستمرات صـحمية ونـدوات مهمـةؤ يطـرح فيهـا أسـ لة و يحـاور المـستمرين بجـرأ  و 

  ترّدد أو رهبة. دوا 
شتركوا في دورات تدريبة لتطوير المهارات داخل أا امعظم المبحو ين سبب و ّا أدراسة أ هرت ال. 12

 اإلقليم . 
ؤ أش صيــر مت صصــة و مجــرد عظــم تلــو الــدورات كانــت عامــة شــاملةكمــا أ هــرت الدراســة إا م. 13

كانـت محا رات نظرية عامة تثقيمية ال تتعلـب بمهـارات العمـل الميـداني ونسـبة قليلـة فقـ  مـن الـدورات 
. وهــذه النتــاه  ُتعــد ُمحبطــة وتد يراتهــا الســلبية  ــاهر  علــى طــوير المهــارات التقنيــة الميدانيــةم صصــة لت

 شاشات فياهّياتنا. 
شــتركوا فــي دورات تدريبــة لتطــوير المهــارات أا االمبحــو ين ســبب و أ هــرت الدراســة إّا اقليــة مــن . 14

 خارج الوطن.

ســبة نؤ أش صيــر مت صصــة. ورّا مــة شــاملةلــدورات كانـت عاكمـا أ هــرت الدراســة إا معظــم تلــو ا. 15
قليلة فق  مـن مجمـود الـدورات خـارج اإلقلـيم كانـت ت صصـية فـي مجـاف فنـوا التحريـر الصـحفي . أمـا 

ل ل القنوات . إّا هذه النتـاه  و النسـب هـي  %0والتعامل مع المصادر ف اا نصيبها  المهارات التقنية
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م النمطيــة واليــعم و عــدم التــوازا و اإلبتعــاد عــن المو ــو ية فــي إحــدى أبــرز األســباب ال امنــة خلــ
 صياصة وعر  المواد ال برية في الفياهيات ال وردية المبحو ة.

ة شر  أا معلومات من مصادر مجهول دوا من المبحو ين يعتم %100ّا نسبة أأ هرت الدراسة . 16
. اور مــع أصــحاب القــرار فــي مسسســاتهمها بعــد التشــدونيعتمــ . وصالبيــة هــسالءتتفــب مــع سياســات قنــواتهم

 الرجود ألصحاب القرار في قنواتهم. دوا  منها مباشر  دونيعتمبينما األخروا 
ؤ أمــا قــ ؤ را ــوا تمامــًا عــن تواتهــممــن مجمــود المبحــو ين ف %24.6ّا نســبة أأ هــرت الدراســة . 17

لعاليـة مـن اإلتجـاه السـلبي نحـو . إا هـذه النسـبة اؤ فهم صير را ين تماما عن تواتهمالبقية وهم الغالبية
ــة قــدرا مــن عــدم الثقــة فــي الــنفس ممــا ســيس ر ســلبا  ــذات ســيعضس ال محال أولويــات المراســلؤ فــي  فــيال

 اختيار الميامين وطرق تعاملا معها بل وحتى على اسلوب عر ها و طرحها للمتلقي.
ؤ ًا عــن بي ــة عملهــمقــ ؤ را ــوا تمامــمــن مجمــود المبحــو ين ف %37.7ّا نســبة أأ هــرت الدراســة . 18

األجـواء التدمريـة . إّا لهذه النسب تد يرات سلبية عديد  إت إّا ة صير را ين تماما عن بي ة عملهموالبقي
س لــذش يســود بعــا المسسســات اإلعالميــةؤ اقــي وعــدم ت ــافس الفــرصوالقــاف والقيــل والتنــافس صيــر األخال

محــررين حو ــا لــألداء المهنــي للمراســلين والينــت  عنهــا عــدم الر ــا عــن بي ــة العمــل وبالتــالي تراجعــا مل
 .وكافة اإلعالميين اآلخرين

ـــد روا بمراســـلين آخـــرين ســـبقوهم فـــي العمـــل . 19 ـــة مـــن المبحـــو ين مت أ هـــرت الدراســـة إّا نســـبة عالي
والظهور على الشاشات ييحاولوا تقليدهم في اسلوب تغطية األخبار والظهـور أمـام ال ـاميرات. إا هـذه 

أدت وتسدش بإستمرار الى هيمنة اسلوب معين أو عدد إال أنها بعا إيجابياتها  صم منعلى الر الظاهر  
قليــل مــن أســاليب إعــداد التقــارير وتقــديمهاؤ مّمــا يعنــي رســوخ نــود مــن النمطيــة فــي هــذا المجــاف اّلــذش 

 .تطلب التجديد والتطوير المستمريني
را و أ نـاء العمـل ومـن جراهـا فـي بهم القلـب من المبحـو ين ينتـاّا الغالبية العظمى أأ هرت الدراسة . 20

ؤ ألا الشــعور الظــاهر منهمــا والمســتور ؤني الفــرد مــن مشــاعر القلــب والتــوترمــن المتوقــع داهمــا أا يعــا
بالقلب هو أحد إفرازات عدم الشعور بالر ـا النـات  عـن عـدم اإلنـدماج فـي جماعـة يضـوا لـا فيهـا مضانـة 

 وأهمية.
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 ُيعــدّ جس االمبحــو ين لــديهم هــاجس عقوبــة الطــرد مــن العمــل. وهــذا الهــ ّا اةثريــةأأ هــرت الدراســة . 21
إلعالمـي ي ـرج يوميـًا الـى ميـادين العمـل الشـاقة يرصـد ويعـايش األحـدا  مّرهـا وحلوهـاؤ  خطيرًا بالنسبة

 فال عجب أا نراه أحيانًا في حالة من اإل طراب وبف ر مشّوم.
من العمل ؤعديـد  ومتشـابضة أبرزهـا هـي إحسـاس نعتقد بدّا أسباب الشعور بالقلب و هاجس الطرد 

ؤ و تعامـــل إدارات اإلحترافـــي لـــدى المراســـلينؤ مـــن جهـــةداخلـــي بـــنق  فـــي المهـــارات والتدهيـــل المهنـــي 
ال فــاء  و  مــن منطلــب المسسســات اإلعالميــة مــع منتســبيها مــن منطلــب المحســوبية و المنســوبية ولــيس

 الجّدّية في العملؤ من جهة أخرى.

/ أو أحيانـا( مـن قهبـل  ّا معظم المبحو ين يف هروا بمبدأ الثواب والعقاب) داهمـا وأالدراسة أ هرت . 22
. وهـذا أييـًا ُيعـد مـن عوامـل القلـب والتـوتر اّلـذش ينتـاب المراسـل أ ناء العمـلفي / أو الجمهور اإلدار  و

 في أ ناء عملا. 
ازوا الـى الطـرف اّلـذش ينتمـوا أةثر من نصم مجمـود المبحـو ين سـوف ينحـ أاّ أ هرت الدراسة . 23

مـنهم سـوف يتركـوا  %4.3ورا نسـبة م الى إحداها. هُ  ا اليا في أ ناء تغطية نزاد مابين أطرافؤ ينتمو 
ــذش يجــب أا يعملــوه. أش  %4.3التغطيــةؤ و النســبة تاتهــا  اةثريــة المبحــو ين ليســوا  اّ أاليعرفــوا مــا اّل

ريّية وحياد.  وا جعلهم يغطّ يمسهلين وال مدربين تدريبًا مهنيا   نزاعات كهذهؤ بهحه
ّا أةثر من نصم مجمود المبحو ين متد روا بدرجة عاليـة بمـا ُينشـر ويقـاف فـي أأ هرت الدراسة . 24

ة التــي عــّد مسشــرا وا ــحا علــى مــدى رواج الثقافــة الشــعبويّ تُ شــبضات التواصــل اإلجتمــاعي. وهــذه النســبة 
وأخالقــــي وُتعــــد خطــــرًا حقيقيــــا علــــى اإلعــــالم أش رقيــــب إجتمــــاعي دوا ُتنشــــر فــــي تلــــو الشــــبضات مــــن 

(( عبر هذه المواقع قـد تـدفع احيانـًا اإلعالميـين الـى سرعة تداوف )) المعلومات الجماهيرش التقليدش ألاّ 
إعتمادهــا لــيس مــن أجــل الحقيقــة بــل ألجــل مواةبــة االحــدا  واألحاديــج الشــاهعة مــابين مســت دمي تلــو 

 الشبضاتؤ ليس ااَل.
اّلذين قالوا بدنهم  %52.2هنا  عالقة مابين هذه النسبة و نسبة المبحو ين    من الوا م إاّ و 

إّا  إتينحــازوا الــى الطــرف اّلــذش ينتمــوا اليــا عنــد تغطيــة نــزاد بــين أطــراف ينتمــي هــو الــى إحــداها . 
مايسمى بشبضات التواصل اإلجتماعي( يحّوف الفرد  الى فريسـة و يدفعـا الـى الوقود في شر  و شبا  )
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نـا يصـبم فـردا فـي مجموعـات إفترا ـية أ من الُعزلة عن واقع الحيـا  و الحيـا  الواق يـة ؤ الـى درجـة نود
وهمّية تتشّضل عفوّيا )أو ربما عمدًا( ينحـاز اليهـا بـدافع )اإلنتمـاء فحسـب( ولـيس مـن منطلـب األحقّيـة و 

فـي عملـا و تعاملـا مـع المشرو ية . وبالتالي تنعضس هذه السمة المضتسبة على ش صيتا و تس ر سـلبًا 
 الناس و األحدا ؤ في الحيا  الواق ية والعملية . 

مــن المبحــو ين متــد روا بالصــراعات السياســية فــي اإلقلــيم ورّا  %95.6ّا نســبة أأ هــرت الدراســة . 25
وهيمنــة العقليــة الحزبيــة علــى كــل ميــادين الحيــا  ومنهــا اإلعــالم بصــور  خاصــةؤ  النفــوت الواســع لألحــزاب

كلمــات وصــور مــابين وســاهل  لــى إنتقــاف الصــراعات السياســية وتحّولهــا الــى صــراد إعالمــي وحــربأّديــا ا
 ؤ الحزبية منها وصير الحزبية.اإلعالم

لمبحــــو ين متــــا روا بالعالقــــات الش صــــية مــــع المســــسولين الحــــزبيين ّا معظــــم اأأ هـــرت الدراســــة . 26
سولين الحزبيين والحضوميين ُيشـًضلوا المصـدر والمسسولين الحضوميين وجدير باإلشار  الى اّا هسالء المس

أو كمصادر لم ترصب في ال شـم  من داخل اإلجتماعات المغلقة سواء علناً  الرهيس للمعلومات الُمسّربة
 عن هوّياتها.

ّا معظــم المبحــو ين ينتـابهم ال ــوف مــن اإلنتقــام الش صـي. وهــذه النســبة مسشــر أأ هـرت الدراســة . 27
يــر لعامــل األمــن الش صــي فــي عمــل المراســلين والســبب الــرهيس فــي تلــو هــو وا ــم علــى التــد ير ال ب

 تحّوف العمل اإلعالمي في كوردستاا الى نشا  سياسي حزبي متور  في الصراعات السياسية.
مـابين مـن  %100نسـبة المبحـو ين المتـد رين بمبـدأ السـبب والسـرعة قـد بلغـت  أاّ  أ هرت الدراسـة .28

مـن سـمات اإلعـالم الفيـاهي  ةأساسـباتـت سـمة . فالسرعة والّتسرد ف إنا مهماف إنا مهم جدا و من قاق
ؤ الـى ال بـرش مراسـل ؤ بل فـي العـالم أجمـعؤ األمـر الـذش حـّوف الالراهنؤ ليس في إقليم كوردستاا فحسب

 ؤ على حساب التدني و الدّقة.ةاهن متسابب
فـي  -راد واإل ار  و توّقعات الجمهورالص-ّا أةثرية المبحو ين ينجذبوا الى قيم أأ هرت الدراسة . 29

مـــن  %7م تجـــذب أو تشــد إنتبـــاه أةثــر مـــن ؤ لــوال يـــرؤ والمســسولية اإلجتما يـــة ّا قـــيم اإليجابيــةأحــين 
 مجمود المبحو ين.
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ـــم العمريـــة الف ـــة هـــذه مـــع الـــثال  القـــيم هـــذه مـــابين العالقـــة إا   طريـــب عـــن أو إعتباطـــا تـــدت ل
 قابليتهــا فــي الــبعا بعيــها مــع تلتقــي الــثال  القــيم هــذه أاّ  وهــو جــوهرش  لســبب جــاءت إنمــا الصــدفةؤ

 وحــب الغــرور ورشــباد اإلصــراء علــى وقــدرتها لانفعــاالتؤ وتحفيزهــا العواطــم و الغراهــز م اطبــة علــى
 النفســــية ال صـــاه  مــــن ُتعـــد وكّلهــــا للممنـــودؤ اختراقهــــا و المـــدلوف عــــن خروجهـــا بســــبب اإلســـتطالد
 .مجتمعنا في الشباب ش صية ُتشّضل التي األساسية والسلوكية

الـــى إخفـــاء بعـــا عناصـــر ال بـــر فـــي تقـــاريرهم  دوا اةثريـــة المبحـــو ين يعمـــأ هـــرت الدراســـة إّا . 30
 ال بريةؤ ورّا صالبية هسالء حّددوا سياسة مسسساتهم اإلعالمية كعامل أساس في تلو. 

ر ال بـر فـي تقـاريرهم عناصـالـى إبـراز بعـا  دوا معظـم المبحـو ين يعمـأ هـرت الدراسـة إّا كما  . 31
 ين في تلو. أساسؤ وهسالء حّددوا سياسة مسسساتهم اإلعالمية وتوقعات الجمهور كعاملين ال برية
 فــيهـي داللــة وا ـحة علـى مــدى هيمنـة سياسـة المسسسـات اإلعالميــة و مقـدار تد يرهـا  الحالـةإّا هـذه 

يج ُتجبر القاهم باإلتصاف على عمل ونتاج إعالمييها من مراسلين و مصورين و محررين ومقدمينؤ بح
القيــــام بمــــا تمليــــا عليــــا سياســــة مسسســــتا ولــــيس مــــا يعايشــــا و يــــراه و يســــمعا مــــن مواقــــع األحــــدا  و 

 ش وصها. 

هــوا المصــور اّلــذش يــرافقهم فــي تغطيــة األخبــار. ورّا ّا صالبيــة أأ هــرت الدراســة . 32 المبحــو ين يّوجه
فـــي إختيـــار زوايـــا ولقطـــات  الميـــة كعامـــل أســـاسحـــوالي نصـــم هـــسالء حـــّددوا سياســـة مسسســـاتهم اإلع

 .%10.9ؤ بينما لم يتجاوز عامل اليرورات الفنية لديهم ؤ نسبة الـالتصوير
وهـــذه النهســــب ُتعبهـــر عــــن عالقــــة تّتســـم بالّتب ّيــــة بـــين عــــاملي سياســــة المسسســـات اإلعالميــــة واإلجتهــــاد 

إجتهاداتهم الش صية فـي إختيـار نـود نا حتى في حاف إعتماد المراسلين على أالش صي للمراسلينؤ إت 
ّنهم لن يبتعـدوا كثيـرا عـن توّجهـات وسياسـات مسّسسـاتهمؤ بـل يّتفقـوا إوحجم اللقطات وزوايا التصويرؤ ف

 معها بحيج تلتقي إجتهاداتهم معها وال تتقاطع.

 يتــد روا ســـلبًا بطـــوف مــد  إنتظـــار البــج المباشـــر وــــبيغ  ا معظــم المبحـــو ينأأ هــرت الدراســـة . 33
ّا صالبية المراسلين المبحو ين يعانوا من شد  هذا اليغ  أالمواعيد النهاهّية لنشرات األخبار ّمما يعني 
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قـة ليتمضنـوا ؤ يييـطروا الـى اإلةتفـاء بتغطيـات سـطحّية صيـر متعمّ عـد  فـي اليـومالذش قد يت رر مـرات 
 كاا. في مواعيدها النهاهية كيفما ال بريةمن اللحاق بالبج المباشر للنشرات 

بشـضل  متأثرون سلباا أ هرت الدراسة إا أةثر من نصم مجمود المبحو ين يمارسوا عملهم وهـم . 34

 أ ناء تغطية المستمرات الصحمية.في هم همن األشضاف ؤ بتزاحم زمال
بــالقرارات اإلداريـة صيــر المهنيـة الصــادر  مــن  يتـأثرون ســلباا أ هـرت الدراســة إّا معظـم المبحــو ين . 35

  غالباا و/ أو أحياناا.اهياتهم إدارات في

غالبـــاا و/ أو ّا صالبيـــة المبحـــو ين متـــد روا ســـلبًا بسياســـات القنـــا  أ نـــاء عملهـــم أ هـــرت الدراســـة . أ36
 .أحياناا 
ـــا . 37 ـــة العظمـــى مـــن المبحـــو ينأأ هـــرت الدراســـة كم ـــاا متـــد روا ســـلبًا  اّ الغالبي ـــاا و/ أو أحيان ؤ غالب

تعيـب عملهـم كمراسـلين. وهـذه النسـبة مسشـر علـى عـدم اإلنسـجام بـين  بالقوانين واألنظمة الرسـمية ألنهـا
القوانين واألنظمة اإلدارية السارية في دواهر الدولة و متطلبـات العمـل اإلعالمـي المعاصـر وكـذلو عـدم 

 تنفيذ قانوا حب الحصوف على المعلومات. 
ؤ نتيجــــة  لبــــاا و/أو أحيانــــاا غاّا صالبيــــة المبحــــو ين يتــــد روا ســــلبًا فــــي عملهــــم أأ هــــرت الدراســــة . 38

أ نـــاء تغطيـــتهم لألخبـــار و فـــي  رهـــا لهـــم قنـــواتهملمحدوديـــة اإلمضانـــات و الوســـاهل الت نولوجيـــة التـــي توفّ 
 . بنق  التمويل وقّلة وساهل النقل متد روا سلبًا )صالبًا و/أو أحيانًا (

وتلـو يعـود الـى سـلطة المـاف  بريـةال ّا للمعلنين تد يرًا قويًا على محتوى التقارير أأ هرت الدراسة . 39
 ونفوت التمويل اّلذش ُيعد شرياا الحيا  بالنسبة للقنوات الفياهّية أينما كانت. 

ـــة العظمـــى مـــن المبحـــو ين وبنســـبة أأ هـــرت الدراســـة . 40  مــــتد روا بدرجـــة عاليـــةؤ %92.8ّا الغالبّي
ّا العامـــل اإلجتمـــاعي بضـــل ألـــى بالعـــادات والتقاليـــد الســـاهد  فـــي المجتمـــع ال وردســـتاني. وهـــذا مسشـــر ع

 مفرادتا ومضوناتا هو األةثر تد يرا مقارنة بعوامل ُاخرى.
ّا اةثرية المبحو ين متد روا بدرجة عاليـة بالمسسسـات الدينيـة و رجاالتهـا. بينمـا أأ هرت الدراسة . 41
 ا نسبة قليلة جدا فق  من مجمود المبحو ين قالوا إّنهم صير متد رين بها.أنجد 
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ّا الغالبية العظمى من المبحو ين متد روا إيجابا بـالرموز الوطنيـة التاري يـة أكما أ هرت الدراسة . 42
هذا األسم يثير في الذاةر  ال ورديـة الفرديـة والجم يـة ؤ لألمة ال وردية وبسمعة ومضانة البيشمركة ل وا 
 .مفاهيم وقيم التيحية واإليثار والمقاومة البطولية

مـن مجمـود المبحـو ين متـد روا إيجابـًا وبدرجـة عاليـة بـذكرى الغالبية العظمـى ّا أ أ هرت الدراسة. 43
ّا أونعتقــد الشــهداء و ــحايا جــراهم األنفــاف وبضــل مــا يتعلــب باإلنتمــاء القــومي عنــد تغطيــتهم لألخبــار. 

 قسطًا من هذا التـد ر العـاليؤ نـات   عـن شـعور أو إحسـاس فطـرش وصريـزش ولـيس نابعـًا مـن التـزام قـومي
القومي و حب الوطن ليس كالمـا أو شـعارات أو أناشـيدؤ فاإلنتماء  .د ألّا واقع الحاف يناقا األقوافوا 

 حيا  ؤ الصغير  منها وال بير . مجاالت الفي كل خدمة و تيحية ورخالص  و عملبل 
بضــل مــا يتعلــب بالتعّصــب  عاليــةؤ متــد روا بدرجــة ّا حــوالي نصــم المبحــو ينأأ هــرت الدراســة . 44

أّدت وصير مقبولة في العمل اإلعالمي  وهي التي  لمناطقي واإلنتماء لهاؤ وهي بإعتقادنا  اهر  خطير ا
هجـات المحليـة التـي اللّ  إسـت دام ( في ميامين العديد من تقارير المراسلين والى تفشّي  اهر  )المحلّية

 بها تقاريرهم.  يعّدوا يقّدموا و 
وقـد . إسـتمالة الجمهـور عقلّيـاً  مضانيـةق  من المبحو ين مقتنعـوا بإنسبة قليلة ف اّ أأ هرت الدراسة . 45

عـدم إدرا  المبحـو ين ألهميـة وخطـور  كـل  واحـد  مـن مفادهـا لنا عن طريب هذا البحج الى قناعـة توّص 
وعــــدم درايــــتهم بضيميــــة تو يفهــــا فــــي الوقــــت والمضــــاا  -العقلّيــــة و العاطمَيــــة والت ويمَيــــة  -اإلســــتماالت
 المناسبين. 
بــدّا هــذه القناعــة ليســت محصــور  فــي نطــاق المراســلين فقــ  ؤ إنمــا هــي قناعــة  الباحــج عتقــدي

إدارات المسسســـات اإلعالميـــة قبـــل أا ت ـــوا قناعـــات مراســـليها.  مـــا يعنـــي إّا معظـــم مـــا ُيعـــر  علـــى 
 شاشـات فيـاهياتنا مـن تقـارير أخباريــة ؤ ت ُمـن وراءهـا قناعـة مفادهــا   إّا جمهـور الشاشـات  بـار  عــن
حشود حسّية ال عقالنية . لذا توّجب تفريغ محتوى الرساهل اإلعالمية من اإلشـارات والبيانـات المنطقيـة 

 و العقالنية قدر المستطاد   
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ا الغالبية العظمى مـن المبحـو ين متـد روا بدرجـة قوّيـة بتوّقعـات الجمهـور مـنهم أأ هرت الدراسة . 46
ت الجمهــــور أهــــم مــــن األلتــــزام بالقواعــــد المهنّيــــة للتغطيــــة تلبيــــة توقعــــا -ومــــن قنــــواتهم . ومقتنعــــوا بــــدا

نهم مقتنعوا بدنـا البـّد مـن أا يدخـذوا توقعـات الجمهـور بعـين اإلعتبـار أكما وأ هرت الدراسة  -ال برية
عنـد تغطيـتهم لألحــدا  ؤ وهـذا ُيعـّد دلــياًل آخـر علـى عــدم حريّيـة اإلعـالم ال ــوردش عمومـًا وربتعـاده عــن 

 وأألهداف التنويرية وتبعَيتها لتقلبات المزاج العام وتوقعات الجمهور والحشود.القواعد المهنية 
نــا مــن اليــرورش اإلشــار  هنــا الــى إّا هــذه الظــاهر  ليســت حضــرا علــى مراســلي أ ويــرى الباحــج

الفياهيات ال وردية المبحو ة فحسبؤ إنما هي  اهر  عامة شملت كّل القنوات التلفزيونية الحزبية منها 
لحزبيــة. فتجــدها تطــرح وتعــر  مــا ينســجم مــع توقعــات الشــارد ولــيس مــا هــو واقــع  فعلــي.. بــل وصيــر ا

وأحيانــــا تتجــــاوز توقعــــات الجمهــــور عــــن طريــــب تحبيبهــــا و التحــــريا عليهــــا و تصــــويرها كدنهــــا إراد  
الجماهير الحّر    وهي أساسـا خلـي  مـن المزاجيـة وردود أفعـاف أفـراد أو مجموعـات مـن جهـة  ومصـالم 

ت اإلعـالم المادّيـة والرمزّيـة التـي تعتمـد أساسـا علـى جلـب اةبـر عـدد مـن اإلعالنـات مدفوعـة الـثمن قنوا
لـــدى إدارات هـــذه  مـــن خـــالف رفـــع نســـبة المشـــاهد  وعـــدد المشـــاهدين ؤ واّلتـــي أّدت الـــى بـــروز قناعـــات

تثقيــ  و هــذا مــا يريــده الجمهــور( وكــدا دور اإلعــالم هــو التب يــة للجمهــور ولــيس  الالمسسســات بــدّا )
 التنوير  م الترييا و التو ية ؤ فتحرير عقلية ونفسية الجمهور.

نتقدوا بصراحة سلوكًا أو موقفًا جماهيرّيـًا فـي ا وأخيرا أ هرت الدراسة إا نصم المبحو ين سبب و. 47
ّا أهذا األمل عنـدما نجـد  ي ّيبؤ ول ن الدراسة أ هرت ما ؤ وهذا مسشر إيجابي ومفرحال بريةتقاريرهم 

 معظم تلو اإلنتقادات ُحرهمت من البج والعر  من قهبل إدارات القنوات الفياهّية.
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 ل الساب الفص

 :رابعاا 

 والمقترحاتالتوصّيات 

 

 راج النتــاه  واإلســتنتاجات ؤ نقــدم مجموعــة تبعــد إتمامنــا لهــذه الدراســة النظريــة والميدانيــة و إســ
 ة وكاآلتي  الجهات المعني من التوصّيات والمقترحات الى

 :المبحوثةتوصّيات مقّدمة الى إدارات القنوات الفضائية أوأل : 

وخلب نود من التوازا الجندرش فـي هـذه  ال برش . تشجيع العنصر النسوش على مزاولة مهنة المراسل  1
 المهنة اإلعالمية.

الت صــ   . و ــع برنــام  طويــل األمــد للتــدريب المهنــي للمراســلينؤ داخــل وخــارج الــوطن فــي إطــار 2
فــي مجــاف التغطيــات ال بريــة و تطــوير مهــارات اللغــة و التحريــر والتصــوير والمونتــاجؤ مــن أجــل 

ؤ وبدمضانــا مواةبــة المســتجدات والحدا ــة فــي مجــاف المت امــل والمضتفــي تاتيــاً المهنــي المراســل  إعــداد
 . عملا

 . مي تمتهالم يشي للمراسلين وتدمين حيا   كريمة لهم ولمن هم ف المستوى . تحسين  3
. تـوفير فــرص اإللتحــاق بالدراســة األةاديميــة للمراســلين الــذين لــم يحصــلوا علــى دراســة اإلعــالم وتلــو  4

 بالتنسيب مع الجامعات و وزار  التعليم العالي والبحج العلمي.
. إشرا  المراسلين في و ع أجنـدات العمـل اليوميـة واألسـبو ية. وعـدم التـدخل المباشـر فـي المجـاف  5

 ي من قبل صير المت صصين العاملين في إدار  القنا .المهن
ـــة مســـتلزمات العمـــل اإلعالمـــي اإلحترافـــي و وســـاه  النقـــل و أجهـــز  التصـــوير واإلنـــار   6 ـــوفير كاف . ت

 ورلتقا  الصوت و البج الميداني وال. ... 
لميـًا و حريّيـًا . تدريب عدد مـن المراسـلين الـراصبين ؤ علـى تغطيـة أخبـار اإلرهـاب و الحـرب تـدريبًا ع 7

 ييمن سالمتهم البدنية والنفسية.  
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. مساند  المراسلين مادّيا و معنويًا في حـاالت الطـوارئ و فـي أ نـاء مثـولهم أمـام المحـاةم و الجهـات  8
 األمنية ألسباب تتعلب بعملهم كإعالميين. 

خاصـة بالعـاملين فـي مجـاف . التنسيب ييما بين جميع القنوات التلفزيونية ال وردستانية لتدسـيس نقابـة  9
 اإلعالم المرهي.

و ـــع معـــايير خاصـــة لاتفـــاق علـــى . التنســـيب ييمـــا بـــين جميـــع القنـــوات التلفزيونيـــة ال وردســـتانية  10
اســـــو  بالفيـــــاهّيات المعروفـــــة و يقـــــة أخالقيـــــات المهنـــــة واإللتـــــزام بهـــــا رعـــــداد بالعمـــــل اإلعالمـــــي و 

اص بــــاإلعالم المرهــــي وتقــــديمها الــــى برلمــــاا مســــود  قــــانوا خــــالعمــــل معــــًا إلعــــداد ؤةــــذلو عالمّيا
 ةوردستاا لمناقشتها والمصادقة عليها. 

 

 :رة التعليم العالي والبحث العلميتوصّيات مقّدمة الى وزاثانياا : 

ـــل اقســـام اإلعـــالم فـــي جامعـــات اإلقلـــيم الـــى كلّيـــات إعـــالمؤ لهـــا اقســـام ت صصـــية و تـــوفير  1 . تحوي
قاعات تدريس و تدريب عمليؤ واإلهتمام بالتطوير الداهم لمناه   المستلزمات المادّية من أجهز  و

التعلــيم والتــدريبؤ مــع تــوفير فــرص تطــوير و تحــديج ال فــاءات العلميــة والعمليــة لهي ــات التــدريس 
 فيها. 

ــًا و فــي كــل مــا ي ــ  شــرو  قبــوف  2 ــًا ومالي . مــنم إســتقاللية أةثــر للجامعــات وكلّيــات اإلعــالم إداري
 ددهم. الطلبة فيها وع

 :قليممجل  وزراء اإلبرلمان و توصّية مقّدمة الى ثالثاا : 

الطلب من الوزارات والمسسسات وكافة الدواهر الحضومّية وصيـر الحضومّيـة اإللتـزام بتنفيـذ كـل القـوانين  .1
واألنظمـــة والتعليمـــات ال اصـــة بحـــب الحصـــوف علـــى المعلومـــات والتعامـــل حيـــارَيا وبشـــّفايية مـــع 

المعلومات التـي يسـتند اليهـا المراسـلوا ويعتمـدونها  وتوفيرأجل  ماا المصداقية  اإلعالميين من
 .ال بريةفي تغطياتهم 

ااّل فـــي قـــانوا الصـــحافة فـــي المحـــاةم وعـــدم معاملـــة اإلعالميـــين كمجـــرمين أو مشـــتبا فـــيهم . تفعيـــل 2
 حاالت الجرم المشهود.
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 بحسب اليرور  .ت الالزمة عليا حب التقاعد لألعالميين و إجراء التعديال. تفعيل قانوا 3
 المرهي والمسمود واإلعالم الجديد.باإلعالم  ةخاص قوانين. العمل بجدّية من أجل إصدار 4
 

 :المقترحات

 على أقسام اإلعالم في جامعات اإلقليم ما يدتي نقترح 

مــن أجــل  لمّيــاً التدريبــة ومواةبــة التطــورات الحاصــلة فــي هــذا المجــاف عا. تطــوير مناهجهــا التعليميــة و  1
 بالمسسسات اإلعالمية وهم مسهلوا تمامًا.عمليًا لالتحاق  مدربيننظريًا و  ملمينت ري  طلبة 

 سيها و كوادرها الفنّية. . التطوير المستمر لل فاءات العلمية والمهارات العملية لمدرّ  2
موا ـيع ميدانيـة عمليـة و . تشجيع طلبة الدراسات العليا على إجراء البحو  والدراسات العلمية عـن  3

 ت صصية في مجاالت العمل اإلعالمي. تقنية 
 .  وخارجهاكوردستاا  داخل. تطوير عالقاتها مع المسسسات اإلعالمية  4
التعاوا والتنسيب ييما بينها على كافة المستويات وتبادف ال برات مع بعيها البعا ومع المعاهد .  5

 األجنبية و الصديقة . وال لّيات 
لـم و خاصـة بتطـوير العمـل اإلعالمـي عـن مو ـوعات الميدانيـة . إجراء عدد من البحو  األةاديمية  6

 يسعنا التفصيل فيها خالف هذا البحجؤ ومن ابرزها   
 السياسة .جند  اإلعالميةؤ بين الحريّية و بناء األأ. 

 التو ي  السياسي للصور  التلفزيونية .ب . 
 تمالة الجمهور.إساساليب اإلعالم ال وردش و ج . 


