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  و تقدیر  شكر                                       

الجهد ، و هللا  الحمد والشكر على جالل فضله، وعظیم نعمه، الحمد هللا الذي یّسر لي الوقت
  .والعزیمة، ما أعانني على اتمام دراستي هذه

نصحها  و  العرفان إلى من غمرتني برعایتهاو  جزیل الشكرو  و یشرفني ان اتقدم بخالص الحب
ما منتحتني إیاه من ، و ه الرسالةالفاضلة الدكتورة حمیدة سمیسم لتفضلها اإلشراف على هذ

االتصال،مما كان له و  تجربتها الغنیة في مجال اإلعالم، و رأي سدید من فكرها، و جهد، و توجیهات
أدعو اهللا دائمًا أن یمتعها بموفور ، و أكبر األثر في خروج هذه الرسالة بالصورة التي تلیق بها

  .یمد بعمرها، و العافیةو  الصحة

لكبیر للدكتور المعلم الفاضل كامل خورشید مراد،عمید كلیة اإلعالم الذي أسجل شكري ا -أیضاً  -
  .-بأي وقت  - المساعدة و  االرشاد، ولم  یدخر جهدًا أو وقتًا في تقدیم المشورةو  قّدم لي من النصح

 رئاستهاو  اإلمتنان لجامعة الشرق األوسط ممثلة برئیس مجلس أمنائهاو  كما یسرني أن أتقدم بالشكر
وال یفوتني أن أتوجه بالشكر لألساتذة األفاضل المحكمین على .جمیع العاملین بهاو  تي الكرامأساتذو 

أشكر جمیع أفراد العینة الذین لم ، و أرائهم القیمة مما كان له أثر في تجوید تصمیم أداة الدراسة
  .رغم انشغاالتهم -أیضًا  –یبخلوا بوقتهم 

 -أطال اهللا في عمرهما  - ین والدي الغالی، و لوالدتي اكبیر و  اخاص ااسمحوا لي هنا أن أوجه شكر و  
كانا خیر مشجعین،كما أشكر جمیع أفراد أسرتي الذین و  المهنیةو  ن رافقا مسیرتي الدراسیةاللذی

ال یفوتني أن أشكر كل الزمالء ، و توتري خالل هذه الفترة الماضیةو  قلقيو  تحملوا انشغالي
 .الحزنو  الجهد،الفرحو  تقاسمت معهم الوقت الصدیقات الذینو  األصدقاءو  والزمیالت
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  اإلهداء

رحِ كَ و . ..لى النور الذي رافقني فأضاء سماء روحيإ   ..!.لم نما على كتفي فَكبُ

  !... ملإنه األ... أطوف العالم كل یوم بدعوة مترفة منهو  إني طفت

  ...قرار الدروبل فاتحاً الرسم بالكلمات  مل الذي جعل دائماً األ

  ...صرارإ فمشیت بكل، الحیاة تستحقلكن ... لو كان بعض الحلم واقعًا متأخراً  نَّ أفعرفت به 

مفرداتها  تفرز التجارب لتظل... أبداً  عن التحلیق كّف ألن و  سأتابع سیري... ناو مع هذا السَّ 

   ...ورقالعلى أشجانًا 
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  الملخص

  ياإلعالم للتضلیل األردنيالعام  الرأي إدراك درجة             

  الرأيمن وجهة نظر قادة                          
The  Awareness Degree of the Jordanian Public Opinion of Misleading 

Media from the Opinion Leaders’ Perspective  

  الرا خالد طماش: ةإعداد الطالب  

  سمیسمحمیدة : ةالدكتور األستاذة إشراف 

ةكل   2014/2015جامعة الشرق األوسط / اإلعالم یّ

من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك لقیاس درجة هدفت هذه الدراسة بشكل رئیس    

ةتكمن و  ،األردنفي  الرأي ةشكاالت االخالقمن اإل انطالقاً  ةهذه الدراس أهمیّ التي تعاظمت في  یّ

ةخالل تغط ،ياإلعالم المحتوى  عدم الدقةو  تغییر الحقائقو  الخداعو  حداث كالكذباألنقل و  ،یّ

 اإلعالم بعض وسائل  - أحیاناً - الذي تمارسه نقص الحیاد و  تزانإختالل اإل إلى ضافةإ الوضوحو 

  . بشكل عام

حیث یفترض من هذه ،وسائل اإلعالمكشف الدور المنوط  بو  برازخطوة إلتعد هذه الدراسة أن  كما

 ةیتؤمن له الحماو  ،استقرارهو  لكي تحافظ على المجتمع ؛رسالتها الهادفةو  تقوم بدورهاأن  المؤسسات

ةضد االختراقات الثقاف تشكل درعاً و  الوعيو  ةالفكر  یّ ةالعسكر و  یّ سیستفید من نتائج هذه الدراسة و  ،یّ

   .اع القرارصنّ و  الرأيقادة و  المختلفة وسائل اإلعالمو  ییناإلعالمو  قطاع واسع من الجمهور

ةنظر  :هيو  اعتمدت الباحثة في دراستها هذه على اربع نظریات  ةالنظر و  العام الرأي یّ ةالنقد یّ  ،یّ

ةالنظر و  ةالثقاف یّ ةالنظر  أما ،یّ ةفكانت نظر  ةالرابع یّ ،ثم استعرضت الباحثة )األولویات تحدید(جندةاأل یّ
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ة عالقته و  ياإلعالم ، ثم تناولت تاریخ التضلیلاألردنفي اإلعالم  تاریخو  اإلعالم وسائل أهمیّ

 نواعه كالحرب النفسیهأو  سالیبهأو  شكالهأو  ياإلعالم بعدها استعرضت طرق التضلیلو  العام الرأيب

ةقتصادالحرب اإلو  التسمیم السیاسيو  غسیل الدماغو  الشائعةو  یةالدعاو  التضلیلو  الخداعو    .یّ

تم و  لكونه منهج البحث العلمي المناسب لموضوع بحثها ؛لقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي

قد وزعت على مجتمع العینة الذي بلغ عدده و  ،مجاالت ةلهذا الغرض تكونت من ست نهاستبإعداد إ

 قتصاديعالمي،اإلهي المجال السیاسي،اإلو  مجاالت ةربعأفي  األردنفي  الرأيمن قادة ) 200(

أن :ئج التي خرجت بها الدراسةاهم النتأ كانت،تحلیلهاو  جمعهاو  ستبانةاإلبعد توزیع و  .جتماعياإلو 

ةإعالم  وسیلةأي  بشكل یفوق األردني) التلفزیون( على متابعة اكبیر  قباالإهناك   أنا مخرى،كأ أردنیّ

ةاأل وسائل اإلعالم ذلك و  - وقائع معینة و  حداثأضمن و  ،بشكل محدودإال  ال تقوم بالتضلیل ردنیّ

   -أحیاناً -  بعض هذه الوسائل تخفيأن  كما بینت الدراسة -العام الرأيمن وجهة نظر قادة 

مفاهیم واضحة بالنسبة للجمهور و  ةیبینما تستخدم لغة عام ،مصادر الحصول على المعلومات

دون  -ة موضوع تسلیط الضوء على بعض القضایامن نتائج الدراسة برز بشدّ  -  أیضًا  - المتلقي،

ةاإلعالم الرسائلأو  سواء من خالل التكرار -غیرها  فیما  أما .شخاص بعینهمأمن خالل أو  یّ

ةرشیفیخص موضوع المواد اإل في استخدام مادة  السبب ربماأن  الصور فقد بینت الدراسةو  یّ

ةرشیفأ ةبسبب حصر  ما إ ،یّ ةتعذر وجود مادة فیلمو  نهعالإسرعة و  الخبر یّ  صورة حدیثة جداً أو  یّ

لتغیر معطیات  مواقف تبعاً و  شخاصأالفرق الذي طرأ على و  لبیان االختالفأو  نهعالإبوقت 

خذ بعین مستجداته مع األو  في متابعة الخبرأكبر  جهدداث،مع ضرورة العمل على بذل حاأل

  .حكام مسبقةأصدار إعتبار ضرورة مراعاة عدم اإل

  .قادة الرأي  –التضلیل اإلعالمي  –الرأي العام  –اإلدراك  :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract 

The  Awareness Degree of the Jordanian Public Opinion of 
Misleading Media from the Opinion Leaders’ Perspective.    

  
Prepared by:  

Lara khaled tamash 

Supervised by: 

Dr. Hamida Smeisim 
 

Faculty of Media / Middle East University 2014/2015 

This study aims basically to measure the awareness degree of the Jordanian 
Public Opinion from the opinion leaders’ perspective in Jordan. The 
importance of this study comes from the ethical problems which have 
increased in the media content, through covering and transferring events 
such as lying, deception, changing facts, lack of precision and clarity, 
imbalance and lack of neutrality which is practiced sometimes by some 
media in general. 

This study is a step to show the role of media. Media institutions are 
supposed to play their role and aiming message in order to maintain society 
and its stability, as well as providing protection and awareness and forming 
shield against cultural, intellectual and military breakthroughs. A big sector 
of public media means and Opinion’s leaders as well as decision makers 
will get benefit from this study’s results. 

The researcher in her study depends on four theories: public opinion’s 
theory, critical theory, cultural theory and the fourth theory is the Agenda 
theory (determining the priorities). The researcher argues the importance of 
media and media’s history in Jordan. Then she discusses the history of 
misleading media and its relation with public opinion. The researcher 
shows the methods of misleading media, its forms, and types as the 
psychological warfare, deception, publicity, rumors, brainwashing, political 
poisoning and economical warfare. 

The study depends on the descriptive approach since it is the suitable 
scientific research’s approach for the study’s research. A questionnaire is 
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prepared for this purpose composed of six fields. It is distributed on the 
community’s sample which is 200 opinion’s leaders in Jordan in four 
fields: political, media, economical, and social. After distributing, 
gathering, and analyzing the questionnaire, the results of study are: there is 
a big desire to follow up the Jordanian television rather than any Jordanian 
media. Jordanian media does not mislead except limitedly among certain 
events and incidents according to the opinion leader’s perspective. Some of 
these media are resources to obtain information. A slang or and clear 
expressions are used in front of listeners and watchers. Another result is to 
show seriously highlighting some issues either through frequency and 
media messages or through some people. As for the Archival materials and 
images, the study shows the reason behind using an archival material either 
the reason behind the exclusivity of the new and the speed in advertising it. 
Also a film material or modern image could not be existed in the time of 
advertising it, also showing the difference that is belong to some people 
and incidents according to change the incidents data with the necessary of 
working to make big effort in following news taking into consideration the 
necessary of not issuing prior provisions.   

KeyWords: Awarness- Puplic Opinion-Misleading Media-Openion 
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  ولالفصل األ 

  مقدمة الدراسة

ةجتماعإمتضاربة في ظل تحوالت  ةمتالحق یشهد العالم برمته أحداثاً  ة،سیاسیّ ةقتصادإ ، و یّ حتى و  یّ

ةنفس تفسیرها ضمن مسمیات و  على مالحقتها،تحلیلهاغیر قادر    -أحیاناً - یكاد العقل البشري،یّ

عادة إ و  ،الربیع العربيما یسمى ، و من حروب التحریرمتنوعة دالالت و  شكالأأخذت ،مختلفة

  .لرأي عام یتناسب مع اإلتجاهات المراد تحقیقها تشكیل العقول وصوالً و  ،صیاغة

ي مجرد اإلعالم كنتیجة لهذا التزاحم،فلم یعد التضلیل ؛بفضل ذلك تعددت أسالیب صناعة الخبر و

ة،اإلقتصادةالوقائع السیاسیو  تزییف للحقائق، و أكاذیب ةاإلجتماعو  یّ  أصبح، و بل تعدى بساطة ذلك یّ

 في بعض المؤسساتاألخبار عداد إبحیث تتحول غرف  ،طالبهو  فن له أساتذتهو  بذاته اقائم اعلم

ةاإلعالم من فكك لغم إال  وال ینج، و المجتمعو  ةللتأثیر على الثقاف ؛صناعة الخبرلمطابخ  إلى یّ

  .دقق في مصدر الخبرو   ،ةالرسال

من  أشیر للتضلیل بدءاً  مع الزمن قبل االسالم و في االسالم فقد تطور ،للتضلیل تاریخ قدیم و

خلفاؤه على و  نهاحتى نجح أعو  ،استمرو  مرأمتد األو  بلیس لهماإخداع و  واءحو  قصة سیدنا آدم

وتقدیمهم على ) شیاطین اإلنس(ستخدام تعبیر إولعل هذا هو سر  ،كمال المهمةإرض في األ

مْ { :الىشیاطین الجن في قوله تع ُ ْعُضه وِحي بَ ُ اْلِجنِّ ی اِطیَن اِإلنِْس وَ يٍّ َعُدوا َشیَ ِب ا لُِكلِّ نَ ْلنَ َكَذلَِك َجعَ  وَ

ا  إلى ورً ِل ُغرُ َف اْلَقوْ ْعٍض ُزْخرُ   .صدق اهللا العظیم} بَ

ةكلما تقدم بنا الوقت أدركنا  ةفي تنم هدور و ،اإلعالم أثرو  أهمیّ المؤسسات و  الحیاة یّ

ةالسیاس ةقتصاد،اإلةاإلجتماعی،یّ بالجمهور من خالل  ةله عالقة مباشر و  الحیاة  كل ما یمّس و  یّ

وسائل لأن  النهوض به،كماو  التي تعنى بالمجتمع ،مشكالت هذه المؤسساتو  هتمامه بقضایاإ
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 يالبشر العقل صناعة و  هذه المؤسسات لكونه أداة تشكیل وعي، في ،الرأي على قادة اتأثیر  اإلعالم

  . تكوین الِفكرو 

ةبالسیطرة النفسو  تلكو  وبین هذه العام لیتشكل في خضم  الرأيیبرز دور و  ،األفكارو  تتشكل الرؤى یّ

 ،ياإلعالم ناهیك عن دور السبق،(news)األخبار  و  (views)بین األراء   -أحیاناً - خلط متعمد

حیث هنا یكمن  ،مصالح خاصةو  ،على أجندات ةالقائملبعض القضایا  ةیاإلعالم معالجاتهطریقة و 

  .تزان في المجتمععلى اإلو  للحفاظ على المصلحة العامة الرأيدور قادة 

أي  الحصول علیها فيو  البحث عن المعلومة نإلذلك ف ؛حقیقةلل معاكسي اإلعالم التضلیلإن 

ةقض ثبتت التجارب وراء أكما و  نهأل ؛ةنسانیحق من حقوق اإلو  كان هو مطلب شرعي أمر  أو یّ

طمس  - غالباً  –الغرض من الفبركة هو أن  الدراسة نفهمو  لذلك بالتحلیل؛ معنىو  كل خبر خبر

إثارة أو  فیها خدعة ةیلغا  - غالباً  –نما إ ،للجمیع ةتحقق المنفع ةالحقیقة، ربما لمصلحة مؤقتهذه 

ةصراعات قومو  لفتن ةطائفو  یّ تتضح  من هناو  الناس تأجیج عواطفو  لجهل و التخلفستغالل لإ و  یّ

ةنتقائتكمن في اإلحیث القوة الناعمة ،ياإلعالم خصائص التضلیل  الكلمة ختیارإ عند زتحیّ الو  یّ

 العدالةو  ه السالمیعمّ  مثالیاً  وهذا العالم لیس عالماً  -سالح ذو حدیناإلعالم  نوأل ،الخبرو  الصورةو 

في  فعاالً  سالحاً ي اإلعالم یجعل من التضلیل ختالفهاإ و  ن تضارب المصالحإف - المحبةو 

سلوب مخفي مستتر أعبر  -عادة–یتم ي قد اإلعالم هذا التضلیل لكن، و الصراعاتو  ختالفاتاإل

 .یالحظه الكثیرونأن  على المدى الطویل دونو  ،یؤثر ببطء

ةالحصر و  من مبدأ السرعةو  ،جندته الخاصةأله اإلعالم  وسائل من بعضاً أن  من المالحظ مؤخراً    یّ

أو  جل السرعةألو  الشائعات،و  الدقة وتساهم في نشر التضلیل إلى هذه الوسائلبعض فتقد تقد 

غیر دقیقة  -  حیاناً أ–أخبار  نشر إلىاإلعالم  عدد من المتابعین تتجه بعض وسائلأكبر   لحصد
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البد من التحقق من  أنهفي حین جتهاد في التفسیر للقضایا اإل إلى ضافةإها،هتمام إلیلجذب اإل

    أیضًا   - ،األخبارو  ة هذه المعلوماتدلیل صحتو  تقدیم مصدرو  ،تنشر صحة المعلومات التي

، عنها همسؤولیت خالءإلخرى أ ةإعالمی بوسیلة المعلومة ربط إلى لجأقد تاإلعالم  وسائل بعض -

  .ثارة الجاذبةعلى اإل عتمادباإل لمتلقینتجاه ما لإصناعة أو  بلبلةو  ضجة حداثإبالمقابل لكن 

الرجال حكمة في العالم القدیم الفیلسوف الیوناني  أكثر ستفادة من مصاِف و البد لنا من اإل

األولى تتطلب التحري عن المصفاة : حین قال ةلالمنقو  األخبارللوقوف على صحة ) سقراط(

ةمصداق ةوالمصفاة الثان الخبر من مصادره، یّ الشر في نقل و  تتطلب البحث عن مواطن الخیر یّ

القصة عندئذ أو  تداول الخبرو  تتطلب معرفة الفوائد المرجوة من تكرارالمصفاة الثالثة و  ،الخبر

النظر بالحذر و  ستخدام العقلإب، فالفرز المنطقي اطمئنان لصحة األنباء الواردة والوثوق بهیمكننا اإل

ةاإلعالم عند التعامل مع القوىو  ،هذهوقاتنا أخاصة في  مور مطلوبلأل األخبار لغربلة  ؛المتسلطة یّ

ةیدولوجالتحوالت األ، و التبدالتو  ،یعاني من الثورات المثیرة المتالحقة في عالم عات زاالنو  ،یّ

ةالعسكر  ةالتحوالت الدیموقراطو  ،یّ الحوار بكثیر من و  كلها تؤثر على الناس في توجیه الفكر ،یّ

 اإلسالمسایكو و  فوبیا اإلسالم و تطرفالفكر المو  رهاباإلو  سها العولمةأالمتغیرات وعلى ر 

ةاالقلیمو  ةالخالفات المحلیّ و  ةالعرقو  یّ ةالتدهورات االقتصادو  سلحةألا، و ةالطائفیّ و  یّ ةاالجتماعو  یّ  ،یّ

بعاد فأنتجت هذه البیئة الخصبة أل ؛قطاباأل متعددیات نشأت من نظام عالمي مور لها خلفأكلها 

ةداخل ةقلیمإ و  یّ ةعالمو  یّ   .یّ

ةهو یحمل مسؤولو  یمارس دوره داخل المجتمع اإلعالم نإ عام مؤثر رأي  كبیرة نتیجتها صناعة یّ

غناء و  فق المتلقینأع یفي توس سامیاً  یكون لهم دوراً أن  ییناإلعالمو  عالمإللذلك البد لفیه و  ،علیه إ

 الكذبعن  بعیداً من حق الجمیع الحقیقة ف ،متعلمو  جاهلنسان إمداركهم في مجتمع هو خلیط بین 

ةالحرب النفسو  التمویهو  شاعةاإلو  التضلیلو  لیس و  تافه فلیس كل ما یعرف یقالو  بین ما هو هام، و یّ



5 
 

 

 -أحیاناً  - الفكر قد یشوشو  البصر یزیغو  ذن تشتبهلیس كل ما یرى حقیقي فاألو  یصدق كل ما یقال

  لیس الظن هو سید المواقف في حیاتنا؟  أو  :- رضي اهللا عنه -م علي ما كما یقول األو  -

نما من إ و  ياإلعالم للتضلیل األردنيالعام  الرأي إدراك ومن هنا تحاول هذه الدراسة معرفة درجة

ةالقوانین التي تحكم العملعدم االلتزام ب ننفسهم ألأ الرأيوجهة نظر قادة  ةاإلعالم یّ  من نزاهة یّ

للجماهیر مع و  ،مضلل لنفسه -بشكل عام  - من اعالمنا العربي اً كبیر  اً جزءدقة جعل و  شمولو 

إعالم  التوازن بین الطرفین نصنعفب ،منه بدالأمر  السلطة هوو  اإلعالم التعاون بینأن  كیدأالت

عرض على مجلس رئاسة الوزراء تقریر یتضمن قیاس لمستوى حق كان  األردنفي و  موثوق،

عمال مجلس المعلومات في هذا التقریر السنوي ألجاء ، و ةالحصول على المعلومة الصحیح

 الذي من وظیفته قیاس مدى التزام الحكومة بتزوید المعلومات لطالبیهاو  2014الوطني للعام 

عدها البنك الدولي عن قانون أكنتیجة لهذه الدراسة التي و  ؛النظر في الشكاوى المقدمة منهمو 

كثر استجابة كانت الدولة األ األردنأن  ،قهتطبیو  األردنيضمان حق الحصول على المعلومات 

ولى المرتبة األفكانت ب ،عدم حجبها عن طالبیهاو  ضمان تدفقهاو  لطلبات الحصول على المعلومات

 البرازیل، ،المملكة المتحدة ،األمریكیة الوالیات المتحدة :لدراسة هيدول شملتها ا من بین ثمانِ 

على هذه المرتبة المتقدمة  األردنحصول ن إ .األردنو  تایلند، فریقیا،إوجنوب  المكسیك، الهند،

ةبراز المصداقإ إلى األردننجاز یؤكد سعي إ - هو برأي - تقدماً  أكثر على دول تعتبر  ،یّ

ةوالموضوع ةالشفافو  یّ  2007 -6-17هذا القانون هو من القوانین الحدیثة التي سنت فيأن  رغم یّ

كما حق الحصول على و  ،لكن بالمقابلو  مثل هذا القانون،في إقرار  -  عربیاً  -ول هو األ األردنو 

من المعلومات التي  تبقي على بعضأن  ن البد من السلطةأل المعلومة بالمجمل لیس مطلقاً 

إال  برغم هذا التقدمو  لذلك ؛االستقرار للبلدو  مناألو  ا مساسا بالسیادةأنه -بحسب تقدیرها  -تعتبر

 مناألو  الذي یتضمن السیادةو  من هذا القانون 13البند یین یرون في اإلعالم كثر منأن 
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ةیقید الحریات الصحفو  یحدد حق الوصول للمعلومة ،بند معیق أنهاالستقرار و  بالتالي ینعكس و  ،یّ

ةیساهم في عملو  على المعلومات المقدمة للجماهیر   .ياإلعالم التضلیل یّ

ةالشفافو  رغم الدعوة لردء الصدع ،فجوةزال هناك  فال بشكل عام الخطاب الرسمي إلى بالنظرو   یّ

 فقد ،كان واضحاً  دائما اإلعالم فیما یخص  -عبد اهللا الثاني - فخطاب جاللة الملك  ،اإلعالم في

ةننا نرید حر إجاء فیه ما یؤكد على  یعكس  ،منفتحو  عالم حر مفتوحإل سعیاً  ،سقفها السماءإعالم  یّ

ةلكن ضمن حدود المسؤولفواه أدون تكمیم  ،اآلخر الرأيو  الرأي  المصدرو  كد من النزاهةأالتو  ،یّ

ةغتیال الشخصإبتعاد عن اإلو   یراقبأن اإلعالم  دور اً إذ .تغلیب مصلحة الوطن على الجمیعو  ،یّ

ةستبقى عملنما إ ،یحاسبو  ةعملاإلعالم  التحكم في یّ  األردنالمشهد الرقابي في ، و لیست سهلة یّ

ةضاغطة على حر جماعات و  قوانینو  عرافیخضع أل   .التعبیرو  الفكر یّ

ةنسانإظاهرة اإلعالم  نإ نخلص بالقول هیأتها لحالة من و  شقت طریقها في المجتمعاتة، بحت یّ

 بل،نسانحدثه اإلأواكبت كل تطور  -من حین آلخر - التواصل الدائم ضمن منظومة متطورة 

ةفانتقل من الوظیفة الكالسیك  ،داعماً  كانت عامالً و  ّ  ، كبرأدور  إلى له یّ طاح أو  د لثوراتفمه

 التضلیلو  لكن بین التأویل.جدیدة ةإعالمی وضع مصطلحاتو  ،رسى دیموقراطیاتأو  ،بحكومات

ةنشر بعض المعطیات السیاس إلى -أیضًا  – الرأيقادة بعض و  اإلعالم تضطر وسائل أو  یّ

ةقتصاداإل ةزمات البرلمانعرفة الجماهیر بها في الواقع كاألسباب كثیرة منها مأل یّ ةالسیاسأو  یّ  یّ

ةخارجإعالم  قیام وسائلأو  الحوادث الكبرىأو  الحروبأو  عموماً  أن  حتى توقعأو  بنشر الخبر یّ

 عالمیون روایتهم الخاصة للحدثالسیاسیون واإلقدم یأن  البدخرى بنشرها ولذلك أتقوم وسائل نشر 

أو  خرى المحتملةألاللحدث لقطع الطریق على الروایات  ،بالتفسیر الخاص هالحاقأو  مزج ذلكو 

معطیات الحدث ولكنه قد یتخلل أو  ، الخداع والتضلیل قد ال یأتي في نطاق سرد وقائعالواقعة فعالً 

ن أل ؛قناع نسبة كبیرة من المتلقین بالتحلیل المقدمإكثیرة    - أحیاناً -  التحلیل والتعلیق بحیث یجري
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أن  م غیر قادرین علیه مما یعنيأنهأو  المتابعةو  هم غیر معنیین بالتنقیب أما الكثیر من المتلقین 

ةالروا ةهي الرواعادة  من القادة المقدمة  یّ خرى قد یجري الروایات األأن  في حین ةالرئیس یّ

  .البد من توخي الحذرهنا و  المشككةأو  تصنیفها على نطاق الروایات المعارضة

  

  :ةمشكلة الدراس

، تجاهاتاإلو  تصال الجماهیري هو تكوین اآلراءالتي تؤدیها وسائل اإل ةالوظائف الرئیسمن 

 فیها دقة ةموضوعیو  ةنأما و  تقوم بدورها بصدقأن  تفرض على هذه الوسائل اإلعالم اخالقیاتو 

من خالل ما  وسائل اإلعالمت بعض أصبح -حداث المتالحقة ألنتیجة لو  -نما إشمول،و  توازنو 

 عام مضلل بسبب تعدد اآلراءرأي  تشكیل إلى معلومات تحاول قیادة الجماهیرو  أخبار تقدمه من

التأكد من و  البحثتضارب المصالح،لذلك قامت الباحثة في هذه الدراسة ب إلى ضافةإختالفها إ و 

من وجهة نظر قادة الرأي  -ي اإلعالم لهذا التضلیل األردنيالعام  الرأيدراك لدى مستوى درجة اإل

    .- م العا
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  :اسئلة الدراسة

 ؟ األردنفي  الرأيمن وجهة نظر قادة اإلعالمي للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك ما درجة

 

ة  -فروق   هل توجد  األردنيالعام  الرأي إدراك في درجة) x)=0,05  -ذات داللة إحصائیّ

 ؟  )أنثىأو  ذكر( تعزى للنوع االجتماعي ؛من وجهة نظر قادة الرأي العام  للتضلیل 

  

ة  -فروق   هل توجد من  -  األردنيالعام  الرأي إدراك في درجة) ,x)=050 - ذات داللة إحصائیّ

أو  ،اجتماعي،سیاسيإعالمي تعزى للمركز القیادي سواء أكان - وجهة نظر قادة الرأي العام 

 اقتصادي؟

  

من  -ألردني العام ا الرأي إدراك في درجة (X=0,05) - ة حصائیإذات داللة  - هل توجد فروق 

أو  بكالوریوسأو  من بكالوریوسأقل  أي كادیميتعزى للتحصیل األ -وجهة نظر قادة الرأي العام 

  دراسات علیا ؟

  

  :الدراسة هدافأ

 للتعرف على درجة األردنفي  الرأيوجهات نظر نخبة من قادة و  خذ بآراءلأل الدراسةهذه  تهدف

ةكیفو  للتضلیل األردنيالعام  الرأي إدراك حتى تصبح  ةالشعبیاإلرادة   استمالة الجماهیر لتطویع یّ

ةهداف الفرعوینبثق من هذا الهدف األ .تنساق خلف المؤثرات ،عجینة لینه   :ةیالتال یّ
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 .الرأيي من وجهة نظر قادة اإلعالم للتضلیل األردنيالعام  الرأي إدراك قیاس درجة 

ةحصائإلیجاد الفروق اإ  -  الرأيمن وجهة نظر قادة  -  األردنيالعام  الرأي إدراك في درجة یّ

 ).أنثىأو  ذكر(بحسب النوع االجتماعي 

ةحصائمعرفة الفروق اإل  وفقاً  - الرأيمن وجهة نظر قادة  - األردنيالعام  الرأي إدراك في درجة یّ

 .)و االقتصادأعالم،السیاسة،االجتماع،اإل(ز القیادي سواء أكان في مجال للمرك

ةحصائیجاد الفروق اإلإ العام  الرأيمن خالل وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك في درجة یّ

ةثانو (بحسب التحصیل االكادیمي سواء أكان   ،دبلوم عال بكالوریوس، دبلوم كلیات مجتمع، عامة، یّ

 ).دكتوراة  ماجستیر،

  

ة   :الدراسة أهمیّ

ةتكمن  ةخالقشكاالت األمن اإل نطالقاً إختیار هذا الموضوع بإ الدراسةهذه  أهمیّ التي تعاظمت في  یّ

 - بشكل عام  وسائل اإلعالمتغییر الحقائق الذي تمارسه بعض و  الخداعو  حداث كالكذبنقل األ

كشف الدور المنوط  و  برازخطوة إلتعد هذه الدراسة أن  كما  -الغربي على حد سواءو  العربي

رسالتها الهادفة لكي تحافظ على و  تقوم بدورهاأن  من هذه المؤسسات حیث یفترض وسائل اإلعالمب

ةتؤمن له الحماو  استقرارهو  المجتمع ةضد االختراقات الثقاف تشكل درعاً و  الوعيو  یّ ةالفكر  یّ  یّ

ةالعسكر و   ياإلعالم الواضعین للنظامو  سیستفید من هذه الدراسة قطاع واسع من الجمهورو  ،یّ

  .اإلعالم في وسائلالعاملین و  ییناإلعالمو 

  

ةي متصل بمصلحة سیاساإلعالم وعادة ما یكون التضلیل  إعالمي تقوم على تبني خطاب ،یّ

غیّب دور بعض الوسائلأو  فیغیب ُ  التسویفو  في كشف الحقائق،فتتجه نحو التزویر ةیاإلعالم ی
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هي و  الدولةو  اإلعالم هناك عالقة متصله بین أن  كما تلقي الضوء على.فساداإلو  بدال الوقائعإ و 

ساسها أتُبنى على  نههمیتها ألأفالمعلومة تدل على  ةشكال متعددة متفاوتة تبادلیأعالقة ذات 

تلك المحطة أو  ةنظار نحو هذه الشاشتأثیره في جلب األو  موقعهو  لحدثتؤثر في قوة او  قرارات

  .المواقعأو  حدى الصحفإأو  ةعیذاً اإل

ةاإلعالم والتضلیل الذي تمارسه بعض المؤسسات ةاأل ةبالغ ةالیوم هو سلع یّ  مرتفعة الثمن همیّ

نشر خصومة و  ةحداث بلبلأل مطلقاً  تفویضاً    -أحیاناً - أنهكو  ن تأثیره یتعاظمأل ؛مهمة النتیجةو 

 ةلكیفی اً مؤشر و   فتاكاً  سالحاً  أنهكو  ربما في العالم العربي خاصةو  غیر مسبوقة في العالم كله عامة

  .نفذتها حكومات من الشرق غالباً و  جندات رسمت في الغرب عادةأحداث وفق ع األالتعاطي م

مما اإلعالم  مسیرة ،حقیقةبشيء من  ناخرجكون قد نأن  نأمل الدراسةنتهاء من هذه مع اإلو 

یكون أن  من بدالً عن التضلیل ف بعیداً  "األردنيلعام ا الرأي إدراك درجة"في رفع  اً یجابإینعكس 

ساعدنا على الوقوف یوعي  لدینایكون  یهلغربإلعالمیة اابعض المؤسسات یدي أعصا غلیظة في 

قدرة على قراءة  أكثرو  ناضجو  عام واعرأي  ور للمساهمة في بناءكشف المستو  على الحقیقة

 السیطرة على سوق المعلومةنستعید ل؛رةسطورها لتبدأ صحوة الجماهیر الغفیما بین و  حداثاأل

ج -عامة–و العربي - خاصة - األردنياإلعالم  یصبحو    .مستهلكو  منتج لها ال مروّ

  

  

  

  مصطلحات الدراسة  :أوالً  

   :العام الرأي
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ةظاهرة عالم ةبصورة لفظ ةمسألأو  للتعبیر عن موقف یّ ةحركأو  یّ ةصوتأو  یّ صورة تحمل مأو  یّ

في وقت و  ما أمر وعي اتجاهو  رادةإعن  تعبیراً  ةغایته الجماعو  األفراددالالت وهو ینبع من 

  ).2005،سمیسم ( .المحكومو  جل تنظیم العالقة بین الحاكمأمن  ةط فیه موافقته للشریعمعین،یشتر 

  

  :العام الرأيقادة 

  :التعریف االصطالحي

خرین، نتیجًة لتمیزهم من نواح الذین لهم تأثیر على سلوك األ األفرادهم مجموعة من  الرأيقادة 

 أما استخد أكثر وغالبًا ما یكونون. طالعهم على الشأن العامإ شخصیتهم، مهاراتهم،أو :مختلفة مثل

  )1944،كاتز و الزرسفیلد(.االتصال من غیرهملوسائل 

  :جرائيالتعریف اإل

قتصاد وتم تحدیدهم داخل إلجتماع وااإلالسیاسة، ،اإلعالم ت واضحة في مجالمااهم الذین لهم اسه

   .ةإعالمی جهزةأمدراء أو ،أو مجلس النواب األحزاب،أو  ساء النقاباتمثل رؤ  الدراسةمجتمع 
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  :دراكدرجة اإل

   :التعریف االصطالحي

ةعمل:دراك وهيرتبة اإلأو  وىمست ةمعرف یّ یعي اإلنسان من خاللها ما حوله من األشیاء   یّ

المعاني بتحویل  إلى التوصلو  واألحداث باستخدام الحواس فیتمكن من فهم العالم الخارجي

ةاالنطباعات الحس  .دراك بعدة عواملیتأثر اإلو  ةتمثیالت عقلی إلى یّ

  :جرائيالتعریف اإل

  .الدراسةداة أبالدرجة التي سیحصل علیها المستجیبین على فقرات  جرائیاً إو یعرف 

  

  :ياإلعالم التضلیل

 جعله ضاالً أي  هعاو خدأ خر ینحرف عن الطریق الصحیح،یعني جعل األ :التضلیل لغویاً 

  .)المعجم الغني( )المعجم الوسیط(

المختلفة والمتاحة في عملیات اإلعالم  هو وسیلة یتم التحكم بها عبر وسائل ياإلعالم التضلیل

لتقدیم الخبر الذي یخدم أهدافًا محددة ضد رغبة  األفرادو  الصراع بین الدول،الشركاتو  المنافسة

الخطاب  و إثارة الخوف، التعتیم، التضخیم، ،عالخدا السیطرة علیه بالكذب،و  المتلقي بهدف البلبلة

  ).2011،الطائي( .المزدوج
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  :زمةاأل 

ةزمة من الناحتعني األ ةالسیاس یّ تستدعي اتخاذ قرار و  مشكلة تأخذ بأبعاد النظام السیاسيأو  حالة یّ

  )2002،وةعلی(. ثقافیاً و  اقتصادیاً  ،اجتماعیاً  ،سیاسیاً  ،داریاً إلمواجهة التحدي الذي تمثله سواء كان 

  

  :الجمهور

في وحدة المصالح  إدراك أو عاطفة مشتركةأو  اتجاهأو  یجمع بینهم میل األفرادوهو مجموعة من 

 یختلف مقدار هذا الشعور من جمهور آلخرو  تحقیق الذاتو  هم شعور بالوحدةدیلذلك یتولد ل

ةمن وظیفة الفئة االجتماعأكبر   وظیفة الجمهورو    ).2005،سمیسم(. نواعه ال حصر لهاأو  یّ

  

  :الجماهیر

ال تتكون بحكم و  تكوین محددأو  التي تضم مجموعة متنوعة لیس لها بناء ةو تعني الكتل الكبیر 

مصالح و  أفكار لدیهمأن  بینهم غیر ةفرادها بانعدام المعرفة السابقأالمساحة یتصف أو  الوقت

. انهاتغیرت الظروف ینحل كی اً إذ زاء مصیر واحد بشكل متماثل لكنإهم بذلك یتصرفون و  مشتركة

  ).2005،سمیسم(

  

  :العام الرأيتوجیه 

مباشرة بمساعدة جمهور ما في الغیر و  تصال المختلف المباشرةئل اإلعملیه من خاللها تقوم وسا

ةزاء قضإعام رأي  إلى التوصل ةخالف یّ ثارة إ :تمر بعدة مراحل أولهاو  مكان معینو  في فترة معینة یّ

ةالقض  :الشكل الثانيأما  ،نفسیاً أو  اجتماعیاً أو  العام سیاسیاً  الرأيلتوجیه اإلعالم  في وسائل یّ
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 ةتقتصر فیه العملی :الشكل الثالث، و راءاتجاه األمر بعد المفاضلة بین اآلرأیها  ةفتحسم فیه الجماع

  ). 2007،حارص(.  ةتفاق الغالبیإ إلى التوصلو  على المناقشة

  

  :الدراسةحدود   :ثانیاً 

ةتتنفیذ هذه الدراسة ضمن الحدود اآلتم    :یّ

  )محافظة العاصمةأو  ( األردن:الحد المكاني

 2015- 2014الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي : الحد الزماني

 األردنيالعام  الرأيقادة : الحد البشري

  

  :محددات الدراسة  :ثالثاً 

  :ةضمن المحددات التالی  الدراسةتعمیم نتائج هذه یمكن 

  .ها الباحثة لهذا الغرضتعدالتي أ الدراسةثبات أداة و  صدق دالالت -

 .له ةالمجتمعات المماثلو  هذا المجتمعالمجتمع المأخوذه من و  الدراسةعینة  -

ةجدو  صدق -  .المستجیبین على أداة الدراسة یّ
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 الفصل الثاني

  الدراسات السابقةو  النظري األدب

  

 نظریات الدراسة: المبحث االول - 

 النظري األدب:المبحث الثاني - 

 :الدراسات السابقة: الثالتبحث الم - 

ةالدراسات باللغة العرب -   یّ

 یّةجنبالدراسات باللغة األ - 

 ما یمیز هذه الدراسة عن غیرها - 
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  الدراسات السابقةو  طار النظرياإل :الفصل الثاني

النظري الذي یتضمن المبحث  األدبو  تناولت الباحثة ضمن هذا الفصل النظریات المؤطرة للدراسة

ةاإلعالم النظریات: األول ألهم الدراسات  السابقة  اعرضو  النظري، األدب :المبحث الثانيو  ،یّ

ةالعرب ةاألجنبو  یّ   .التعلیق علیها في المبحث الثالثو  یّ

  

  نظریات الدراسة :المبحث األول

من أهم نظریات  بموضوعنا هذا هي ةذات العالق األربع الدراسةنظریات أن  لقد وجدت الباحثة 

ةاإلعالم الدراساتو  البحوث ةا تساعد في فهم الكیفنهأل؛المستخدمة بكثرة یّ  مثل ،التي تتم بها یّ

ةعمل هذه النظریات هي و  التأثیر على الجماهیر بعدة أشكال،و  التوجهاتو  الرأيصناعة و  التضلیل یّ

ةنظر  ةالنظر  العام، الرأي یّ ةالنقد یّ ةالنظر  ،یّ ةالثقاف یّ ةنظر  ،یّ   .جندةاأل یّ

 نسانيتصال اإلإلن ركزوا دراساتهم على االباحثین الذی جهودكخالصة لاإلعالم  أتت نظریات و قد

 نكونو  سهلأمر عندها یكون األ تصال مباشراً كان اإل اً إذ إال صعباً  اً أمر  ثره الذي یعتبرأقیاس و 

 إلى یؤديو  ثراً أمر الذي یحدث الجمهور األمن خالل معرفة رد فعل قدرة على قیاسه  أكثر

 ما االغاؤه تمأو  تعزیزهو  یتم تبني اتجاه أما مجموعة من التغییرات التي لها تأثیرها على المستقبل ف

الجمهور المناسب لها بحسب و  اختیار الوسیلة الصحیحةو  مر كله یعتمد على التفاعلاألو  تعدیلهأو 

مشترك و  التأثیر الذي یحدث هو متبادل أن  ال نغفل هناأن  البدو  محتواهاو  الرسائلو  تجاهاتاإل

ةاإلعالم كما الوسیلة ما افالجمهور یؤثر في الوسیلة تم - كانن إ و  تؤثر على الجمهور حتى یّ

  . غیر مباشرأو  التأثیر غیر سریعو  هذا التغییر  -أحیاناً 
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ةلمؤثرات اقتصاد تبعاً طبیعتها و  الفروقات في تكوینهاو  تعدد المجتمعات أمر نإ إذاً  ةاجتماعو  یّ  یّ

ةسیاسو  ةثقافو  یّ وفیما یلي عرض لهذه  ،النظریاتو  المذاهبو  ختالف المدارسدى الأاالمر  یّ

  .نتائجهاو  مؤثره في بحثها انهأل ؛التي استخدمتها الباحثة ربعألا النظریات

  

ةنظر  :أوالً     العام  الرأي یّ

العام هي  الرأيظاهرة أن  فكر غربي،حتىو  فهي التي ولدت في مجتمع كثر تعقیداً ربما قد تكون األ

ةنفس(ظاهرة مركبة تتسم بكونها ظاهرة  اصالً  ةاجتماعو  یّ ةسیاسو  یّ واحد مما أن  في) ةاتصالیو  یّ

رأي في موضوع یضمره  :أنهالعام  الرأي )ماكنون(عرف و  ثارة لالهتمامإكثر یجعلها هي البعد األ

 یأخذ به كل الناس تقریباً و  نتشار التدریجيم باإلتسهو یو  حسن الخلقو  بالذكاء األشخاص المتمیزون

الُكلیه فتدرس السلوك  إلى دتأوهي تدرس الجزیئیات التي . حتى لو تباینوا في مستواهم التعلیمي

 عقل جمعي إلى دتأوانعكاساتها التي  ةاالجتماعیو  ةسباب النفسیاألو  ةیاإلعالم الفلسفهو  السیاسي

  .)165،ص5- 4صب،2005سمیسم،( .م موحدعارأي  إلى اتفاق یصلو 

 فصاح عنهااختالف اإلو  موجودة في جمیع المجتمعات بتباین ةالعام حقیقة واقع الرأيو تعد ظاهرة 

ةنظمة فالدول تختلف من جهة كیفمؤسسات األو ها في قنوات السلطة همیتأقرار بكذلك في اإلو   یّ

و قوة هو  العام التي من خاللها یمكن الكشف عن ما یفكر به الناس الرأيالتعامل مع استطالعات 

ةالثقافو  ةمؤثرة في الحیاة االجتماعی ةالسیاسو  یّ   ) 2011:233خورشید،( للبلدان یّ

ةشكالإالعام نواجه  الرأيتعریف و  مفهومو  وعند البحث في تاریخ مصطلح تتكون نتیجة  ةساسیأ یّ

منظومة من العالقات التي تنسج داخل فكر معین مشاكل عدیدة مترابطة ال یمكن حلها منفردة بل 
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یأخذ ثالث منحنیات ما بین الذي  ةشكالیهنا سبب هذه اإلو  البد من حل عام یشملها جمیعاً 

ةشكالاإل ةریخاالت یّ ةثم الحضار  یّ ةثم اللغو  یّ ما وضعه علماء لم تكن فقط ب ةشكالیهذه اإل، و یّ

 سیاسیاً أو  دینیاً أو  خرى سواء فلسفیاً ال بل تمتد لجوانب الفكر األ ،المختصون ةالسیاسو  االجتماع

ةعلى الخصوص بناًء و  العام الرأيتعریف  اً إذ ،حضاریاً أو  ةالقوم یّ ةالدینو  یّ  السائد الذي الرأي:هو یّ

ما في وقت  أمر  تجاهاوعي و  رادةإعن  ذلك تعبیراً و  )الجماهیر( ةغایته الجماعو  األفرادینبع من 

یكون هذا أن  المحكوم علىو  بین الحاكم ةیحافظ على تنظیم العالقو  ةیوافق الشریعأن  معین بشرط

  ) 11-10:ب2005،سمیسم( ةمفراد األالدیني ألو  يالوطنو  بالوالء القومي االعام مرتبط الرأي

المعتقدات التي و  المواقفو  راءحصیله اآل :أنهالعام على  الرأي ةكما تعرف الموسوعة البریطانی

 -بذلك یختلفو  زاء موضوع بعینهإمجتمع ما أو  د المجتمع الواحدافر أمؤثرة من  ةتعكس اتجاه نسب

ةالعادات االجتماعو  عرافالعام عن األ الرأي -  حتماً  فرد أو  فرادأالتي تهم  ةالمصالح الخاصو  یّ

  )2012:76،أصبعأبو (في المجتمع  ةواسعدون جماعات 

ةفهو حالة دائمة فكر  یبین موقفاً و  حكم یظهر أنهالكاتب الفرنسي  )ریالبی(كما یعرفه  ةمادو  یّ في  یّ

ةلالستجابة بنمط معین من السلوك لنمط معین من وضع ؛الوقت نفسه عن  نقالً ( معینة یّ

  )56 :2005،عواد

 حداثن تأثیرها على مجریات األأل؛في المجتمعات المعاصرة بروزاً  أكثر العام الرأي أصبح إذاً 

 الجماهیري زاد من انتشارهااإلعالم  انتشار وسائلأن  مما الشك فیهو  انتشاراً  أكثر ةخاصه السیاسو 

 یقف رمزاً  أنهفي   Pendleton Herringالعام كما یرى الرأي ةهمیأتكمن و  االلتفات لهاو  بلورتهاو 

أي  ةتكمن صالحیو  قناعاإلو  ةینبثق عن المناقشجماع الذي من خالل اإل ةنسانییوجه الشؤون اإل
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ذلك من خالل نوع المناخ االجتماعي الذي و  ییدأتو  العام من دعم الرأيحكومة فیما یوفر لها 

  ) 76- 75: 2012،أبو أصبع( التي تشجعه ةاهات الفكریاالتجو  العام في قیاسه الرأيیساعد 

ف ) جون ستیوارت میل(أما  بالتحدید الجزء و  هو ما یریده المجتمع :أنهالعام على  الرأيفقد عرّ

ةما ال یریده هذا الجزء،فیعتبر األمر الحاسم الذي یقرر بصفة علمأو  القوي فیه القواعد التي یجب  یّ

  ) 165: ب2005،سمیسم( .الرأيأو  عدم تعارضها مع القانونو  مراعاتها

ةبرز التعریفات العربأ أما  الفكرة السائدة  بین : العام هو الرأي ،مأما إبراهیمتعریف الدكتور  یّ

أو  تصرف من التصرفاتأو  زاء موقف من المواقفأجمهور من الناس تربطهم مصلحة مشتركة 

  )56 :2005عواد،( تتصل بمصالحهم المشتركةأو  التي تثیر اهتمامهم ةمسالة من المسائل العام

ةبتفسیرها االصطالحي باللغه العرب أفنبد) (problematiqueشكالیات بالنسبة لإل أما  فعندما   :یّ

حلها  ةمكانیإهنا هي مشاكل عدیدة مترابطة ال تتوافر و  اختلطو  التبسأي  علیه) مرشكل األأ(نقول 

 ین مهمینأمر  نتوقف عندأن  هنا البدو  طار حل عام یشملها جمیعاً إفي إال  ال تقبل الحلو  منفردة

  :هماو 

المختصون و  السیاسةو  العام ال تتحدد فقط بما خرج به علماء االجتماع  الرأيظاهرة  ةشكالیإن إ

ةمن الفردأي  بعد من ذلكنما یذهب ألإ و  عن جوانبها المتعددة ةموقعها من الجماع إلى یّ مقارنة و  یّ

 ةاإلسالمیو  ةالطبع مختلفة في التقالید العربیالشرق فهي بو  في الغرب هیهذه المفاهیم بین ما تعن

ةحصائالفرد في الغرب هو رقم في الجداول اإل نعنها في الغرب أل مهما كانت صفات حامله  یّ

ةاالجتماع ةحصائإ ةیه یعني وحدة قیاسیأبالتالي ر و  یّ ةفي المجتمعات العرب األفراد أراء بینما یّ لیس  یّ

ةحصائإلیس كل تصنیف لفئات المجتمع مجرد قیمة و  ال تتمیز بالتعبیر المستقلو  لها القیمة نفسها  یّ
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ن كل منهما أل ؛ةمر نفسه ینطبق على مفهوم الجماعاألو  وضوحاً  أكثر تساهم في جعل الجداول

 .یناقض االخر

ةالخصوصأن  مر الثاني الذي البد من وضعه بعین االعتباراأل أما  ةشكالإفي التعبیر عن  یّ  یّ

بل البد من  ةصغیر  ةیقر  أصبحالعالم أن  مكاني على اعتبارو  طار زمنيالظاهرة ال تخضع إل

  -113:ب2005 ،سمیسم( :تيأذلك بما یو  المكانيو  طار الظاهرة الزمانيإبین  التمییز جیداً 

114( 

ةاإلشكالیات التي تفرضها نظر    :العام الرأي یّ

ةشكالاإل ةالتاریخ یّ   یّ

فرق كبیر و  بي عنها في المجتمع العربيالحدیثة في المجتمع الغر  ةهناك فرق بین المفاهیم السیاسی

الحدیث عن أن  نؤكدأن  عند مقارنتها بین المنطقتین لذلك هنا البدأو  هناكو  ن هنایبین المتحدث

ةجنبهذه المفاهیم األ  تنتج من حقیقة ةاالصطالحین المعاني أل؛قدر كبیر من الحذر إلى احتاج یّ

هي ناتجة عن فكرهم و  ي كما تخضع لنقطتین في طریقة تقدیمها عند الغربسیاسو  واقع اجتماعيو 

 كیف یتم التعامل مع التراث السیاسيو  كیف یتم تداول ذلك في العالم العربيأو  الحقوقيو  السیاسي

ةاالجتماعي بناء على ماهأو   ةخاضعأو  ةاإلسالمیللتقالید  ةخاضع ما كانت اً إذ سیاسة الحكم یّ

  .ثیر كلتا الحالتین على سیاسة الحكمأتو  مستوردة من الغربیدولوجیات أل

   



21 
 

 

ةالحضار  ةشكالیاإل :ثانیاً    یّ

ةوهي تؤكد على خصوص ةالهو  یّ ةالحضار و  ةالثقافی یّ ةیدولوجاألالتبدالت في بعد  ةخاص یّ ةنساناإل یّ  یّ

ةالحضار و  ةا تقلیدأنهعلى  ینظر لها كانمنذ القرن الماضي حیث  یّ القرون  تمتد من ثقافةو  یّ

  .تطورهاو  م دخول الحضارةأما  اساسیاً  یشكل عائقاً و  الوسطى

  

ةشكالاإل :ثالثاً  ةاللغو  یّ    یّ

ةتتحدث عن العالقة االرتباط ةشكالیو هنا هذه اإل ةالتاریخ ةشكالیباإل یّ ةالحضار و  یّ حیث لكل فترة  یّ

في المجتمع العربي  أما  ،دالالت لغتهو  متعلق بها یعكس المجتمعو  تعبیري خاصو  ارتباط لغوي

  .تها في تغیر مستمرأما استخدو  خرن مفهوم اللغة متطور من وقت آلإف

 یتأثر بالكفاءاتو  حتى ظهور مشكلة تحركه -عادة  - الكن  یبقى ساكن العام متغیر حتماً  الرأي إذاً 

العناصر المكونة للرأي  إلى نصلأن  نستطیع ةمن خالل التعریفات السابق، و نخبة المجتمعأي 

  :العام

ةوجود قض ةمع احتمال عدم االتفاق حول القض :لةأمسأو  یّ التي عادة تكون محور اهتمام  یّ

 .المجتمع لیس فقط الفرد

ةمهتمة بقض األفرادوهي جماعة معینة من  :الجمهورطبیعة   نیثر أالجمهور هو هؤالء المتو  ما یّ

ةن للقضیالواعو  ةما تهتم بهذه القض ةلكن هناك جماهیر خلقتها قضیو  عاملیس هناك جمهور و  یّ   .یّ

رّكب األفضلیات لدى الجمهور ةكل إلى وهو یشیر: مُ ةالجمهور حول قض أراء مجموعة  من یّ  ما یّ

ةراء الفردذلك یعني كل األو  كثافتهو  اتجاههو  الرأيهذا یتضمن فكرة توزیع و   المقاسةأو  المتخیلة یّ

 .جمعوا علیهأحول موضوع   ةذوو العالقالتي یحملها الجمهور و 
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 من شكل أكثر خذأیو  ،هو التعبیر عن وجهات نظر مختلفه تكون حول قضیه ماو  :رأي التعبیر عن

 .غیر لفظيأو  طریقة سواء تعبیر لفظيو 

لها عدد مختلف لكن  ةكل حالو  هذا یرتبط بحجم الجمهورو  :ةالمشتركین في العملی األفرادعدد 

 . ثیرأالتهم هو قوة األ

 الحكومةو  الجماعةو  الفردعلى العام  الرأيثیر أهناك عدة مستویات لتو  :العام الرأيتأثیر 

 )77- 76 :2005، أبو أصبع( .المجتمع االقلیمي المجتمع الدوليو  المؤسساتو 

ةهناك تطورات معاصرة جعلت من هذه النظر  إذاً  للجوانب  تفسیراً و  من المعرفة المعممة نسقاً  یّ

ةللواقع فنظر  ةالمختلف  ؛ترتبط بالممارسةو  عقالً و  تعكس الواقع روحاً  ةالعام تتمیز بكونها مركب الرأي یّ

خذ بمجموعة وقائع أم المعرفة حتى یتوجب حلها فتكون العقل الذي یأما ملحة  ةا تطرح مشكلنهأل

ةخصائص نظر و  یربط بینهاو  منظمةو  لكن مفسرةو  منسقة فقطأو  لیست مالحظة ة العام ثالث الرأي یّ

  :أمور

 استخالص النتائج من التجربةأي  ساس الوحید الستنتاجهاالبحث التجریبي هو األأن  -  أوالً  

  .الزمانو  هما متغیران بطبیعتهما نسبیان من حیث المكانو  المعرفةو 

ةتسعى لتكون نظر  -ثانیاً    ؛ربط النظام الجزئي بالكلي للظاهرةأي  جزاءتربط بین مختلف األ ةعام یّ

خذ بعین االعتبار فعلینا األ سهالً بذلك تحلیله لیس و  العام هو متغیر كما ذكرنا سابقاً  الرأيألن 

ةالكیفو  كیف هي عالقة الفرد بالسلطة الحاكمةو  ظاهرة السلوك السیاسي دوات أالتي تتعامل بها  یّ

ةجتماعاإل مقوماتهاو  صلهاأو  من ثم تحلیل القوى المعارضةو  االتصال الجماهیري مع الحقیقة  یّ

  .االتصال للجمیعو  اإلعالم هتمام الدولي بحقاإلو 
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ةالخارجي مكونة مجموعة معینة من الحقوق الفردو  بین القانون الداخلي ةتنساب في العالق -ثالثاً    یّ

ةنسانمن الكرامة اإل اً تكاد تكون جزءو  التي تعلو على المشرع الوصفي  ،حمیدة سمیسم،.د. (یّ

 ) 25 - 18: ب2005

  

  :Kimball Youngالعام كما یراها  الرأيمراحل تكوین  أما 

ةبروز قض   .یّ

ةالنقاش حول القض  .حلول مقترحةو  یّ

ة من  جماعاً إاتفاق حولها مما یعني  إلى الوصول  )  79: 2005 عاصبأبو  (..األغلبیّ

ةبعض الدالالت السیاس أما  ةساسالمعاصرة األ یّ  مع هذه الظاهرة فهناك عدة نقاط  للتعامل یّ

  :نوجزها بما یلي

ةالمكتبة العرب ةضافات نوعبحاجة إل یّ ةمهمة على صعید المنهج یّ ةدوات التحلیلاألو  یّ  الرأيشكال أل یّ

  .قضایاهو  العام

ي أالنظري للر و  للتراث الثقافي یقدموا تجدیداً أن  من النتاج الفكري لمفكري العالم العربي كان متوقعاً 

ةالعام كظاهرة حضار  ةضافات النوعاإلو  یّ ةالتي تترجم خصوص یّ تعكس و  حضارة هذه المجتمعات یّ

  .لكن ذلك جاء قلیالً و  العام الرأيالمشكالت التي یواجهها و  االختالف النوعي  في طبیعة القضایا

ةمجتمعاتنا العرب هو لكن موضع االختالف و  تعیشها كغیرهاو  تعرف هذه الظاهرة ةاإلسالمیو  یّ

 .مظاهر التعبیر عنها

ةالمنهجي لمفاهیم النظر و  هناك ندرة في البحوث التي تتصدى للتأصیل العلمي  . یّ
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ةبین غالب هناك اتفاق مساق معرفي یستوعب موضوع هذه  إلى لم یتم التوصل أنهالباحثین  یّ

ةالنظر  ةتصالاإل جعلها قاسم فكري بین الدراساتمما  یّ ةاإلعالمو  یّ ةاالجتماعو  یّ ةالسیاسو  یّ دون  یّ

ةتحدید هو   .المساق العلمي یّ

ةالعام اختصاصات جانب الرأيدخل على حقل  ةالمسته بسطح یّ دى لتواضع مستوى أتبسیط مما و  یّ

 .تحلیالتهو  دراسته

العام عدة مداخل كالتناول االتصالي الذي ركز على عالقة وسائل  الرأيیغلب على حقل دراسات 

من ثم یغلب على معظم الدراسات في هذا السیاق الجوانب و  ،لعاما الرأياالتصال الجماهیري ب

ةجرائاإل ةالمؤسساتو  یّ ةالشكلو  یّ  تشكیلهو  بنائهو  في دراسته یّ

ةغیاب المؤسسات العلم ةتقنیات جدیدة للعملو  دواتأتطویر و  العام الرأيلقیاس  یّ   . یّ

  

ةالنظر  ةالنقد یّ   :یّ

هي من النظریات و  أما سبعین عو  نحو خمسة إلى یعود تراثهاو  نبثقت من مدرسة فرانكفورتا

 ياألدبالنقد و  علم االجتماعو  مجاالتها الفلسفةو  الحدیثه المستخدمة التي انتعشت في القرن العشرین

بسبب قدرتها على تفسیر الواقع   -فیما بعد  -ثر على النظریات التي ظهرتأو  تراثها تراث فكريو 

لیها مجموعة إانضم و  مؤثره في اوروبا،  -كفكر –ا ال زالت أنهیدولوجیات لذلك نرى أأي  عن بعیداً 

ةمن المثقفین مثل مؤسسها الذي تحولت على یده من نظر  ةثور  یّ ةلفكر  یّ  )ماركس هوركایمر( یّ

ةولى فترة ریادقد مرت بمرحلتین األو  )یوجین هابرماس(و ) رك فورمأ(تباعه متل أو  - 1930بین  یّ

ةتعتبر النظر و  1980ثم مرحلة التجدید في  1970 هي التراكم المنظم للعلم بشكل یتیح وصف  یّ

ةالفكر و  ةتغییر المجتمع على جمیع مستویاته المعرفی إلى هي تهدفو  عمیق للواقع  تهتم بدراسة و  یّ
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ا نهأل ل اإلعالموسائالعام من خالل مخرجات  الرأيبالتالي تطور و  السیاسيو  التطور االجتماعي

على هذا و  نتاجحیاة المجتمع في الواقع هي محصلة للعمل الذي تقدمه شتى قطاعات اإلأن  ترى

  .الثقافيو  االساس انطلق روادها في تحلیلهم للمحیط االجتماعي

ةهذه النظر  ال تلقو   بسبب الحصار الفكري الذي  ؛في عالمنا العربي كما یجب تاثیراً و  رواجاً  یّ

ةیغني الممارسة الفكر أن  أنهغیاب كل ما ش إلى ضافةإیدولوجیات تفرضه بعض األ فضول و  لها یّ

من اتباع  النقد الذاتي بنفس القساوة بدالً و  ممارسة النقدو  معرفي فیه جرأة على مسائلة الواقع كما هو

ةالموضات الثقاف ن لم یجرؤوا على یمن المترجم كثیراً أن  بلخر أو  التي یفرزها الغرب بین حین یّ

: 1990 ،هوركایمر(نقد قد ال یرحمو  فهي تقدم فكر جدي -همیتها أرغم  -متها للقارىء العربي رجت

5 -6 (  

ةهمیتها التاریخأتأتي  اً إذ  ةخاصة النظر و  من تأثیرها على غیرها من النظریات یّ ةالثقاف یّ هي و  یّ

الوالیات  إلى مجموعة علماء من مدرسة فرانكفورت في المانیا كانوا نزحوا إلى ترجع بالتفصیل

سباب الفشل الذریع للتغیر أكانت تفسیراتهم تدور حول و  ةمن النازی المتحدة هروباً  األمریكیة

ةالفوق ةرجعوا السبب للقدرات الفائقة للبنیأو  فیه ماركس أاالجتماعي الثوري الذي كان قد تنب  یّ

یقاف إقدرة هذه الوسائل على و  المعاصرة وسائل اإلعالمیدولوجیات المتمثل في نظم األأي  للمجتمع

ةسیر العملیات المؤد ةللتغیرات االقتصاد یّ ةالطبقة المسیطرة نجحت في تكییف البنأن  بمعنى یّ  یّ

ةالتحت ةاالقتصاد یّ ةالتجار  ةالجماهیری ةلصالحها من خالل الثقاف یّ نجحت في كسب  كما ةالشائع یّ

المكتسبات  احتوائها فنجح النظام الرأسمالي بتحقیقو  في النظام االجتماعي ةوالء الطبقة العامل

 تسوق للربح ففقدت قوة نقدها المعارضة كلها سلعو  الثقافات الناقدةو  ةفتحولت الفنون الراقی

  ) 11:2012صلوي،(
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ةبذلك ترى هذه النظر و  الطبقة المهیمنة تتحكم  غایتها بناء نظام التاریخ سار بالعكس فعاودت أن  یّ

مكان المواضیع الممكنة بحیث یصبح باإل كوني للعلم ال ینحصر في مجال محدد في جمیع

العلم بالخزانة  )ةبوانكاری(ف الوقائع  ویشبهو  ضایااستخدام نظام االستنباط من ثم المقابلة بین الق

  )8: 1990،هوركایمر(حتى تكبر  ئالتي تمتل

ةالنظر ومنطق  ةالنقد یّ ةوال تقتصر عالقة النظر  ةیجابیإننظر للتأمل نظرة أن  علیناأن  یّ ةالنقد یّ  یّ

تفهم الوقائع من خالل أن  البائسة القائمة على الوقائع وحدها بل البد ةبالفكر على تلك العالق

عنى بطبیعة األشیاء التي أن  نتجتها فالعقل البدأالظروف التي  ُ نتقاد إمر لیس ن األنتجتها ألأی

ةفحسب بل معرفة الظروف التاریخ   ) 29-2 :2010هاو،.(فضلىمن ثم تولید حیاة و  للوقائع یّ

ةمما یؤخذ على هذه النظر  أما   ةفكارها كانت خیالأأن  یّ حیث ال فرق  األمریكيانبهرت بالمجتمع  یّ

ةبقو  فیه بین الطبقة العاملة ةالفلسفة ففي الماركسو  ا متأرجحة بین العلمأنهالطبقات فباتت ك یّ الدین  یّ

  :هذا ال ینطبق على عالمنا العربي،فكان من سماتهاو  أفیون الشعوب

ةالسمة السلب ةال ةالنظرة الثقافیو  الغالبة علیها یّ ةللثقافة الجماهیر  نخبویّ  .یّ

من اهتمامها بقوة هذه الوسائل  أكثر بقاء على النظام القائمفي اإل وسائل اإلعالماهتمامها بقوة  

 .حداث التغییرإعلى 

ةاالنتقادات على النظر    :یّ

ةمفكري النظر  أراء اختالف لم تلتزم بما جاء و  توجهاتهم خاصة في الثالثینات من القرن العشرینو  یّ

ةفي نظریته النقد )هوركایمر(به   . یّ

ةعن الماركس اً كبیر  اً فانحرفت انحرافهمشت الطبقة العاملة و  االقتصادو  عدم االهتمام بالتاریخ  .یّ
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ةنشغلت باالشتراكإ 40-30بین ف حقبمرت بعدة  ةبالثورة التحرر  60ثم في ةبالثقاف 50ثم في  یّ  یّ

ةصیاغة الماركسو  حیث اتجهت للمعرفة 70لل قلیات وصوالً األو  للطلبة عجزت عن و  بشكل جدید یّ

 )25-23 :2004بوموتور،(.المستقبلو  سد الفجوة بین الحاضر

  

ةالنظر  ةالثقاف یّ   :یّ

ةتأثرت النظر  ةاتجاه نتاج الثقافة الجماهیر  ةإیجابی أكثر بمدرسة فرانكفورت لكنها ةالثقافی یّ محاولته و  یّ

ةفهم الثقافة الشعب  ةقلیات العرقیاألو  العمالو  دورها في حیاة الجماعات المختلفة مثل الشبابو  یّ

ةتركز على دور الثقافة الجماهیر  توحیده فهيو  تأثیر ذلك في جمع الشتاتو  في إخضاع  یّ

من و  ة بیرمنغهامسقد ركزت علیها مدر و  في المجتمع المتنافرةو  العناصر المتعارضةو  الجماعات

ةهذه النظر ، و برز روادها ستیوارت هولأ ةالعملیات التثقیفو  ا تعطي الثقافةأنهمعروف عنها  یّ  دوراً  یّ

ةعلى عكس كثیر من النظریات الماد أساسیاً  ةتراها تعكس ترتیبات اقتصادو  التي تهمشها یّ ةمادو  یّ  یّ

ةتعتبر هذه النظر ، و أكثر في المجتمع ال ةنسانبرز النشاطات اإلأالثقافة من  أن  یّ ا متشابكة نهأل  یّ

ةنشطة االجتماعفي األ أن  االقتصادي،كما،فالثقافة جزء من النظام الفكري الذي یتحكم فیه النظام یّ

 نشطة فهي تمثل كل الطبقاتاألو  ال یمكن فصلها عن الحیاة نهلها دورها في تثقیف المجتمع أل

ةعادة توجه النظر و  .الختالف تقسیماتهم بناء على ذلك نستطیع تفسیر استجابات الجمهور طبقاً و   یّ

ةالثقاف ةاإلعالم للرسائل أما اهتم یّ ةكیفو  الجمهورو  یّ ةساسمن النقاط األو  تلقیه لها یّ في هذا االتجاه  یّ

مراكز القوى في المجتمع ستعمل أن  بدور القوة في المجتمع حیث یؤخذ في الحسبان أیضاً  االهتمام

ةالمتاعب االقتصادو  زماتاألجاهدة على احتواء  ةفي المجتمعات الرأسمال یّ یؤكد منظرو هذه و  یّ

ةالنظر  ةفهم العملأن  یّ ةالثقاف یّ ةتأثیر القوى المادو  لعمل یتطلب فهماً  یّ ةفهم القوى المادو  یّ یتطلب  یّ



28 
 

 

ن ال ن مَ مِ  ثیراً أتو  هیمنة أكثر من یملكأي  ثر بقوة المالألدور الثقافة في المجتمع فالثقافة تت فهماً 

  ) 13 :2012صلوي،(یملك 

  

ةنظر     :)األولویات تحدید(جندة  األ یّ

ةوفكرة النظر  تساعد اإلعالم  وسائلأن  حیث یرى 1922عام ) العام الرأي(كتابه و  مانتعود للیب یّ

ةعلى بناء النظر  ةالذهن یّ أن و  حیان بیئة زائفة في عقولهمتقدم في كثیر من األو  ى الجماهیرلد یّ

همیه أبین ترتیب و  تصال الموضوعاتالطریقة التي تعرض بها وسائل اإل هناك عالقة وثیقة بین

ةیجابإیكون هناك عالقة أن  فالبداألخبار هذه الموضوعات بالنسبة لمتابعي  ةولو أبین  یّ    العرض یّ

  

ةولو أو  ةتصالإمات الجمهور فحین تركز وسیلة ااهتم یّ تكون تلك أن  قعاو لافعلى قضایا معینة فهي  یّ

 .مالكوم روادها برزأمن و  ت الجمهور نتیجة التعرض لهذه الوسیلةمااهتمإالقضایا في مقدمة 

  )2012:27الرجبي،(

ةو تفترض هذه النظر  العام من خالل  الرأيتأثیر كبیر في تشكیل و  تتمتع بدوراإلعالم  وسائلأن  یّ

لدفع الناس بالتفكیر بها دون اإلعالم  التركیز على قضایا محددة یطرحهاو  ثیرها على الجماهیرأت

  . طریقة للتفكیر علیهمأو  ةلیآفرض 

جندة ألاإلعالم  جندة وسائلأتحریك القضایا من و  هتمامیعني نقل اإل األولویات ترتیب اً إذ 

ةعوامل دیموغرافأو  همیتهاأو  طبیعة القضایا األولویات العوامل المؤثرة في هذهأما  الجمهور، أو  یّ

ةفروض النظر و . ثارة القضایاإتوقیت أو  تصال الشخصي،اإل ةاهتمام الناس بقضن إ تقول یّ من  یّ
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یتبعه تغییر اإلعالم  ت وسائلمااهتمإبالتالي التغیر بأن و  بهااإلعالم  هتمام وسائلإالقضایا تتبع 

ینعكس بالضرورة اإلعالم  ولویاتها في العرض بوسائلأو  ترتیب القضایاأي  ت الجمهورمااهتمإب

   )25-24: 2012،صلوي( .األولویات وضعها ضمنو  متابعتهاو  على اهتمام الجمهور بها

ةكما تنبع النظر  ةمن فرض یّ ةالعالقة التبادل یّ  وال نغفل هنا ،الجمهور المتلقيو  اإلعالم بین وسائل یّ

ةعملأن  المسلط علیها و  جانب القضایا المثارة إلى خرىتعتیم تتم بالمقابل على بعض القضایا األ یّ

فشل الباحثون قد و  ،زمان مخصصین مقصودین في التلفازو  كل ذلك یتم ضمن مساحة، و ضواءاأل

ةفي تقدیم نظر  ةمتكاملة حول طبیعة عمل یّ ةالتي تحدث نتیجة للتغط األولویات التغییر في یّ  یّ

ةاإلعالم ةحیان تفترض بحوث نظر غلب األأفي ، و یّ وجود عالقة بین القضایا التي  األولویات یّ

من هنا و  بهذه القضایا بین تزاید اهتمام تلك الجماهیرو  من االهتمام  مزیداً  وسائل اإلعالمتولیها 

ةالبد من التركیز على فهم العملیات المعرف ةالمتضمنة في عمل یّ على المستوى  األولویات وضع یّ

رغم و  وسائل اإلعالمالفردي كما وضع مؤشرات للواقع لتحدید مدى بروز القضایا على مستوى 

ةهذه النظر أن  جماع علىإاالنتقادات یبقى هناك   .في المجتمع اإلعالم وسائلزادت في فهم  یّ

  )28 :2012الرجبي،(

هم من أا أنهبرامج یبدو للمشاهد و  تبث رسائلو  ترسل وسائل اإلعالمأن  تعني األولویات ترتیب

ةغیرها بالتركیز على قض ةیضخم قض أنهال هذا الفعل غیر و  خرىأمن  أكثر یّ خرى أعلى حساب  یّ

ةمنها حساسأقل  حتى لو باتت ةأو  یّ ستحقاقا إ أكثر هتمام بقضایابل یؤثر سلبا على اإل أهمیّ

  ).2011خورشید،( .للوعي
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قضایا  إلى نتباهإلثارة اإفي  وسائل اإلعالمفي الخمسینات قوة ) النج والنج(وقد الحظ الباحث 

عبد ( موضوعات مقترحة لما یشعر به الفردها بصفتها تقدیمو  للسیاسة ةمعینة ببناء صورة عام

  ). 1997:274الحمید،

 یفكرون بهاو  تجعلهم یدركونهاو  ت الناس تدریجیاً مااهتمإهي تثیر و  وهذه الموضوعات تم التحكم بها

ةمن ثم تمثل هذه الموضوعات بالنسبة لهم و  اأنهیقلقون بشو  مقارنة بالموضوعات أكبر  أهمیّ

  ).1998:288السید،و  مكاوي (بتغطیتها  وسائل اإلعالمخرى التي ال تقوم األ

ةاعتقاد الجمهور بأن  كما  ةما یتسق مع طریقة تغطیتها الخبر  -غالباً  - هذه القضایا أهمیّ  أكثر یّ

ةمن قیامه باالعتماد على مؤشرات حقیق الجمهور ال أن و  ) 62-61: 2006الحدیدي،( ةواقعی یّ

 همیتها من ترتیبها في الوسیلةأنما یعرف إ ةالقضایا العامو  حداثاأل وسائل اإلعالمیعرف من 

ةاإلعالم   ).275- 274 :1997عبد الحمید، ( یّ

ةالعام،النظر  الرأياستندت الباحثة في اجراء هذه الدراسة على اربع نظریات  إذاً  ةالنقد یّ ة،النظر یّ  یّ

ةالثقاف ةنظر و  یّ  توظیف الباحثة لها جیداً و  الفهم الواعي لهذه النظریاتو  جندةاألأو  األولویات تحدید یّ

فهي التي اضاءت  وسائل اإلعالمتأثیرها على و  ا كلها كان لها أهمیتهاأنهفي هذه الدراسة یعني 

ةعلى الكیف ةالقضایا،كما كان لهذه النظریات التأثیر في عملو األخبار التي یتم فیها التعامل مع  یّ  یّ

ةالكیفو  وسائل اإلعالمالتلقي لمخرجات  بالتالي و  شكل هذا التأثر من قبل الجمهورو  التي تعمل بها یّ

أن  العام خاصة الرأيما یعرف بأو  السبیل لصناعة التوجهاتو  طار العاماإلأو  تحدید الصورة

تعدد و  یزداد بزیادةو  االقتصادیةو  الثقافیةو  االجتماعیةو  له انعكاساته السیاسیة وسائل اإلعالمتاثیر 

ةنسانعلى كل النشاطات اإل مر منطویاً لیصبح األ ؛انتشاراً و  مضموناً و  تطورها شكالً و  هذه الوسائل  یّ

ةاإلعالم الرسالةأن  بماو   بین مؤید أراءو  هي عرض وجهات النظر المختلفة من معلومات یّ
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ةزیادة الفهم لكیف إلى دىأمعارض فإن استخدام هذه النظریات و  شكاله أتعدد و  محتوى هذا التأثرو  یّ

ةكما أكد على  قبال اإلو  نوع الوسیلة أن  من الوسیلة نفسها مع العلم أكثر المضمونو  المحتوى أهمیّ

  .دائماً یؤخذ بعین االعتبار أن  علیها البد
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  النظري األدب:المبحث الثاني

ةالكیفو  بالمتلقین وسائل اإلعالمالتي تفسر عالقة و  عرضنا النظریات المرتبطة بدراستنا هذهأن  بعد  یّ

ةعملفي اإلعالم  التي یتم فیها تأثیر  بالتضخیم أو التهمیش،و  صناعته بالتركیزو  العام الرأيتوجیه  یّ

بموضوع  ات الدراسة التي تعتبر مرتبطةتأصیل نظري لمتغیر و  ن من عرضالتصغیر البد لنا اآلو 

ةعلى  البد من المرور اإذ .ياإلعالم التضلیل  ،األردنفي اإلعالم  تاریخو  ،اإلعالم وسائل أهمیّ

  .أشكالهو  طرقهو  ياإلعالم التضلیلأنواع  ومن ثم

  

ة    وسائل اإلعالم أهمیّ

ةمنذ العصور البدائاإلعالم  تطور مراحل  عبر ،العهود المتوسطة ثم القرن الحادي والعشرین إلى یّ

 إلى التخاطب واللغة ثم الكتابة ثم مرحلة الطباعة من البسیطة إلى نتقالشارات ثم اإلمتطورة من اإل

ةالمیكانیك ةثم المعلومات ،یّ الكتابة و  العالمةو  شارةباإلأما تصال اإل هایتم عبر  قنوات عالملإلو  ،یّ

ةالتصور  ةالرسوم الجدار و  یّ  ،شخص أخر إلى من شخصأو  ،جماعة إلى تصال من جماعةاإلو  ،یّ

كما كان یستخدم الحمام الزاجل والنار  ،یصال المعلومة والخبراكما استخدم السلف وسائل عدة في 

تصال وتطورت األسالیب في العصر الحدیث بسبب اال ،ةإعالمی وسائلكوالدخان في المرتفعات 

دى أمما  ،تنترناإلو  التلكسو  الفاكسو  شرطةاألو  التلفاز والسینماو  اعةذاإلو  الجماهیري بین الصحافة

ةصبح العالم قر ن یأل فعالً     .صغیرة یّ

البدائي اإلعالم  بدایات وظائفأن اإلعالم  عتبر خبراءعبر التاریخ فقد ااإلعالم  لوظائف وبالعودة

ةالرسائل الشفو و  وامراألو  جاءت على شكل تبلیغ المنشورات أو  التي كان یصدرها شیخ القبیلة یّ
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ةوقد عرفت المجتمعات البدائ ،حدى وسائل الحرب في ذلك الوقتإالسلطان كما كانت أو  كمحاال  یّ

ةبطرق فطر اإلعالم  نسان یمارسكان اإلو  سالیبه البسیطة االولىأب اإلعالم  لم یبذل فیها مجهوداً ف یّ

على و  التاللو  المناداه في الطرقات من اعالي الجبالو  شجاراألو  حجاركالنقش على األ ،كبیراً 

القدیم اإلعالم  سالیبأوقد ظلت بعض وسائل و  ،في الطرقات ةالمناداو  ذنآمن المأو  ظهور الدواب

 یسةمنابر الكنو  خاصة الخطابة كما هو الحال في خطبو  تستخدم في العصر الحدیث بنجاح كبیر

في  وسائل اإلعالم نجحأ منعتبارها بان األ ةیمازلت الخطابة هي التي تستخدم لغاو  هذا .المسجدو 

صقات التي كان الحكام لكذلك المو  ليلمیكافی إلى ارسطومن و  الحدیثة إلى كل من العصور القدیمة

ةلیها ویوجهون فیها البیانات السر إون أیلج ةالسیاس یّ   ) 107-106 :2013،أ المشاقبة( .یّ

انحصرت في  التي في الحضارات القدیمةاإلعالم  وظائفل قدم ملخصاً أوعلى ضوء ماتقدم ذكره 

ةكل حسب الفترة التاریخو  - ةیالتاللمهام ا   ) 109 -106: 2013المشاقبة أ،( :-لها یّ

ةفي الحضارة الفرعوناإلعالم     اإلعالم ن وظائفإولذلك ف ةلهفقد كان الملوك والحكام بمثابة األ: یّ

ةنجازات الحضار خاصة اإلو  الترویج لحكمهمو  نجازات الحكامإالفرعوني انحسرت في تضخیم  التي  یّ

لكن لتقوم و  لالحتفاظ بجثث الحكام فحسبلیس المعابد الضخمة و  تأما هر تشید اإلكعنة راحققها الف

  .راعنةتوثیق انتصارات الفو  بتسجیل وسائل اإلعالم

 إلى ترجع ةإعالمی فقد كشف علماء االثار العراقیین عن وجود نشرات: حضارة مابین النهرین

ةكیف إلى سنة قبل المیالد ترشد المزارعین ١٨٠٠ ةبذر المحاصیل الزراع یّ ها وعالجها من ریّ و  یّ

  .الزراعياإلعالم  وهو اإلعالم االفات وهذا نمط من انماط
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ةالحضارة الیونان ةاإلعالم فكارفي خلق األ) غریقاأل(الیونانیون القدماء  أفقد بد: یّ ةوالسیاس یّ  معاً  یّ

ةوخاصة عن طریق الخطابة والمناقشة الفكر  سكندر المقدوني اإلأن  والمساجالت ویسجل التاریخ یّ

ةمن بآ من  ثیر بالجماهیر فكان یصحب في ترحاله عدداً أوالنشر عن طریق التاإلعالم  أهمیّ

ةننسى نظر  اء، والاألدبالشعراء والخطباء والمفكرین والكتاب و  ول من أفالطون في االتصال فهو أ یّ

ةقدم نظر  ةنسان في حقل النظر لالتصال عرفها اإل یّ ةاالتصال یّ ةاإلعالمو  یّ   .الحقاً  یّ

في العصر الروماني من خالل رسائل المبشرین اإلعالم  فقد برزت وظائف: العصر الروماني

 تبرنجیل تعالبالد والتبشیر باإل إلى في الخروج متباعهأو  لكن نشاط المراسلینو  وائلالمسیحیین األ

ةحدى خطوات التطور البالغة األإ الذي كان اإلعالم  أن مما الشك فیهو  اإلعالم في تاریخ همیّ

تجنب و  رساء السالمإل وسائل اإلعالمالدیني الذي كان یعتبر وسیلة هامة من اإلعالم  هو سائداً 

  .الحروب

ةفي الحضارة العرباإلعالم    ةعرفت الجزیرة العرب :ةاإلسالمی یّ واضح و  بشكل بارزاإلعالم  یّ

ةمة العربفاأل ةاشتهرت بالمناظرات الشعر غة والشعر واللغة فقد المة البأهي  یّ وخاصة سوق عكاظ  یّ

ةللشعر حیث كانت القبائل العرب ةإعالمی مهرجاناً و  الذي یعتبر منبراً  یین اإلعالم ترسل مندوبیها یّ

للمشاركة في فعالیاته وخاصة القصائد التي تفوز بهذا المؤتمر فقد كانت تعلق على جدارن الكعبة 

 اإلسالمجاء أن  العشر، ومنذأو  عرفت بالمعلقات السبع متمیزة ةإعالمی ت ظاهرةأصبحوالتي 

ةفي الجزیرة العرباإلعالم  تحول ن آدیني بحت ولقد كان القر إعالم  إلى الخطابة والشعرإعالم  من یّ

ةالمرجعو  عالم الدیني بلالكریم هو الوسیلة العظیمة لإل ةالفكر  یّ أن  حیث اإلسالميعالم لإل یّ

ةتكون وظیفة دینأن  عظم قبلاإلالوظیفة كلف بها الرسول  ةتبلیغ ةإعالمی هي وظیفة یّ بالدرجة  یّ

ةوظیفة نشر الحقائق عن الدین الجدید من خالل تطبیق سیاسأي  ولىاأل  .محافظة ةإعالمی یّ
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 الدیني فقطاإلعالم  باو ور أعرفت شعوب العصور الوسطى في : في العصور الوسطىاإلعالم   

ةكاثولیالبروتستانتي حیث وجدت الكنیسة الكظهر المذهب إلى أن   طرتنفسها في ورطة فقد اض یّ

ةمضاد ضد الكنیسة البروتستانتإعالم  شّن  إلى  هذا الخطابو  عتبرتها خارج عن حدود الدیناو  یّ

فقد تم تكلیف رجال الدین من  اً إعالمی لیس خطاباً و  خطاب دعائي أنهي یمكن وصفه باإلعالم

في مواجهة اإلعالم  من البابا جریجوري الثالث عشر لقیام بمهام رجالمر أقساوسة بو  كرادلة

ةخطاب الكنیسة البروتستانت ةالكنیسة الكاثولیك إلى عادة الثقةإل یّ  .یّ

نقلة اإلعالم  انتقل ١٤٥٠منذ اختراع الطباعة على ید جوتنبرغ عام: في العصر الحدیثاإلعالم   

ةنوع ةبا حیث مهدت الطریق لبروز الثورة الصناعو ور أفي ساهمت في زیادة الوعي والتنویر  یّ  یّ

ةمهدت لبروز الثورتین الصناعو  ةالتكنولوجو  یّ له دور متمیز في المجتمعات اإلعالم  أصبحو  یّ

ةالغرب  أصبحو  نحاء العالمأجمیع  إلىاإلعالم  وصلإلى أن  الصحافةو  من خالل انتشار الكتاب یّ

ةكباقي العلوم االنسان -  أنهكیو  له مناهجه مستقالً  علماً  أصبحو  فلسفته الخاصة بهو  له نظریاته  یّ

ةالطبیعو  أي  یواكبو  ن یلحقأب ملزماً  أصبحفي العصر الحدیث  اإلعالم أن بل یمكننا القول - یّ

عالم لإل أصبح،كما قناع الجماهیرمشروع تنوي الدول والحكومات القیام به إلأي  أو مشروع تنویري

ولى في جمیع المؤسسات والهیئات لیكون حتل المرتبة األإیامنا هذه فقد أحضوره المتمیز في 

  .تیةالمعلوماو  ول من مصادر الحصول على المعرفةالمصدر األ

ةنسانإظاهرة اإلعالم  أن نخلص بالقول ةاجتماعو  بحتة یّ كل المجتمعات  إلى ت طریقهاشقّ  یّ

ةنساناإل  إلى جنباً  سریعاً  تطوراً  وسائل اإلعالمتطور في  فكان سبباً وهیئتها منذ العصور القدیمة  یّ

وظیفة من اإلعالم  نسان في جمیع المجاالت بل لقد تغیرت وظیفةمع التطور الذي حققه اإلجنب 
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ةكالسیك ضواء هذا بالطبع یجعلنا نسلط األو ، یر في اتجاهات الجمهورأثالت إلى نقل المعلوماتأي  یّ

   .بشكل عاماإلعالم  على وظیفة

ستقطاب حسب لإلاإلعالم  رخّ فقد ُس  ،مكوناتهاو  بمسماها عندما ظهرت الدولة أنهمن الواضح 

و الذین   الصینو  الهندو  الفرسو  الحكومات كحكومة الفراعنةو  منظر الحاكوجهة  دساتیر و  قوانین اسنّ

تعود بنا كما  ،بالوسائل المتوفرةو  اإلعالم نظمة عبراألو  كانوا ینشرون هذه القوانینو  ،لحكمهم

ةالذاكرة التاریخ ل القوانین المتعلقة ذ سّج إ،یام حمورابيأت في بابل نّ الشرائع التي ُس و  القوانین إلى یّ

جراءات التقاو  الريو  تأما بالغر  هذه القوانین كتبت كانت و  ،غیرهاو  الموتو  العقوبات والزواجو  يضإ

   .ة حمورابيبمسلّ  تسمیو  ة حمورابيعلى الصخور في مسلّ 

ةبتكارات العلماالو  خترعاتساهمت االمع مرور الوقت و  نو األ ةالمعلوماتو  تصاالتثورة االو  یّ  یّ

ةبزیادة فاعل ة المواجهة بین زدیاد حدّ اخاصة بعد و  ت أخطر سالح أصبححتى  ،وسائل اإلعالم یّ

تحاد اإلشتراكي الذي یقوده وبین المعسكر اإل األمریكیةالمعسكر الرأسمالي بقیادة الوالیات المتحدة 

  . - أنذاك  -السوفیتي في ظل الحرب الباردة

ةكتشافات العلماإلفي  -ال وبشكل فّع  -ساهمت هذه االختراعات أن  یتضح إذاً  وخاصة في  یّ

ةمجال ثورة االتصاالت والمعلومات بزیادة فاعل ت هذه أصبححتى في الغرب  وسائل اإلعالم یّ

ةالعالمالحكومات و  السلطات مضى سالح بیدأو  الرسائل أخطر    .یّ

ةوبالتركیز على  ةالرؤ و  تأثیرها على االتجاهاتو  وسائل اإلعالمنعكاسات ما یقدم في او  أهمیّ في  یّ

ةقو و  فهو أداة فّعالةساسي األو  ولإلعالم الدور األلأن  الحیاة عامة نجد  العام الرأيفي تضلیل  یّ

برز العلوم أكأحد اإلعالم  وقد أدخل ،االقتصادو  خاصة في مجال السیاسةقضایا  عدة فيتحریفه و 
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حقاق الباطلداة إلأ نهأل ،المهمة في الدراسات العلیا بعاد القریبو  وتقریب البعید ،بطال الحقوق وإ  ،إ

یدخل ، و مخلصاً  حتى نراه صدیقاً  تحسین صورة العدوو  تشویه صورة الصدیق حتى یصبح عدواً و 

 جزء مهم، و ال غنى لنا عنهو  ،فاعلو  عنصر مهمكفي معركتنا في العالم العربي اإلعالم  الیوم

المعركة التي یخوضها الشعب العربي ضد العدو من في خاصة  ساسي في المعركة بكل أشكالها،أو 

  .جنبيالحد من التدخل األو  جل عودة الحق العربي المغتصبأ

ةن إعلى ما تقدم ف بناًء و   ه بالشكل هوأخذ زمام المبادرة في توجی ،تكمن بالسیطرة علیهاإلعالم  أهمیّ

ةي موضوع ذو اإلعالم موضوعنا هذا حول التضلیل، و قناع للمتلقيیأخذ شكل اإلل؛ المطلوب  أهمیّ

الصاروخ بشكل و  من نقاط قوة یجعله في مصاف الرصاصة حالیاً اإلعالم  ما یملكهأن  مستند على

ةلة الحربیجعله یتفوق على األ   . قلب المفاهیمو  التأثیرو  لقدراته على التغییر یّ

 سیتم الحدیث عنهاو  سالیب عدیدةأو  شكالأ مهم لهو  موضوع واسع ياإلعالم لتضلیلا وبالطبع فإن

  .خالل دراستنا هذه التركیز علیها الحقاً و 

حدى إتوصلت فقد  األولویات ترتیبو بهذا فإن التضلیل اإلعالمي قد یتم ألسباب یقصد یراد بها 

تصال في حول دور وسائل اإل“ خرونآو  لوماكس”جراها مجموعة من الباحثین أالدراسات التي 

ةصانعي السیاس تمااهتمإ و  ولویاتأوضع  ةفي صنع السیاسهذه الوسائل ثیر أوالجماهیر وت یّ  یّ

 )231-2011:229الدلیمي،: (أتيما یالقرار السیاسي بو 

ةحداث الجار األن أا تمد صانعي القرار بالمعلومات بشأنه ةوالبیئة السیاس یّ لسیاستهم وفي كثیر من  یّ

ةسرع من القنوات الرسمأحیان تقدمها بشكل األ  .یّ

 .ت الشعب بطریقة مباشرةأما هتماتجعل صانعي القرار والحكومة یشعرون ب
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ةالجمهور والنخبة السیاس إلى زمة لنقل رسائلهمالتوفر للمسؤولین القنوات ال داخل الحكومة  یّ

 .وخارجها

ةمكانإتتیج للمسؤولین  الحضور في ذهن الجمهور بعرضهم المستمر لنشاطاتهم وصفاتهم  یّ

ةالشخص  .یّ

تجاه المسؤولین الحكومیین إتؤثر وسائل االتصال على مواقف متخذي القرار ومواقف الجمهور ب

ةوتستطیع التغط ةاإلعالم یّ ال ینكر و  ض السیاسات والحكوماتیید الجماهیري لبعأتزید من التأن  یّ

ةحداث تغیرات جذر إمالها من دور في  وخلق سیاسات جدیدة عندما تتطلب  وضاع السائدة في األ یّ

 .ي العامألر لمطلب لنشر  في حین الضرورةأو  المشاكل التدخل الحكومي

صعید وظائف االتصال على إلى أن  یشیران“ ومحمد البخاري”، “حوطفلصابر ”ن الباحثین إ  

ةالسیاسة الخارج   )230: 2011الدلیمي،(:عن نقالً ،تتمثل بما یلي یّ

ةوالشرائح االجتماع األفراداالتصال ب ةوالجماعات والكتل السیاس یّ والمنظمات داخل الدولة والتي  یّ

داخلها وتتمثل بالحوار مع القوى المؤثرة في اتخاذ القرار السیاسي من  ةإعالمی تمارس نشاطات

ةكتل برلمانو  حزابأو  شخصیات  إلى م المعارضة على السواء للوصولأكانت في السلطة أسواء  یّ

ةالحد االقصى من الفاعل ةالتي تخدم السیاسة الخارج یّ  .للدولة یّ

ةاالتصال المباشر بالجماهیر الشعب  عن طریق وسائل االتصال الجماهیري ومن خالل النشرات یّ

ةاإلعالم ةوالمؤتمرات الصحف یّ ةإذ االت والبرامج الوالمق یّ ةوالتلفزیون اعیّ ةوالعروض السینمائ یّ  یّ

ةوالمسرح ةاإلعالم قامة المعارضإ دیو و یفالم الفأو  یّ وتشجیع السیاحة المباشرة وتبادل الزیارات  یّ
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 إلى قدر ممكن من الصالت المباشرة مع الجماهیر للوصولأكبر   وسائل التي تتیحالوغیرها من 

ةفاعل أكثرو  فضلأ إعالمي ثیرأت  .یّ

ةكانت محلألیها سواء إالتي ینتمي “ المنظمةأو  الدولة”تصال الدولي یمثل اإل ةقلیمأم أ یّ ةم دولأ یّ  یّ

ةم تجار أم متخصصة أ  مم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة في العدید من دول العالمكمكاتب األ ،یّ

ةمن المنظمات الدولو  ةقلیمواإل یّ  .یّ

ةالسیاسة الخارج إلى المعاصر لم یعد ینظر لمالعاأن  خالصة القول مور تبعده عن أا أنهعلى  یّ

 له قواعده هبذات قائماً  علماً  أصبحو  تصال قد تطورت الشعب ومطالب الجماهیر فاالأما هتما

ةالسیاسة الخارجو  تصالت العالقة بین االأصبحو  مداخلهو  سالیبهأو  أن  رتباط وثیقة بحیثإعالقة  یّ

-229: 2011الدلیمي،.(غلبهاألم یكن أن  بعادهألیشكل بعض  ؛خرمنهما یتداخل في اآل كالً 

231( 

ةاإلعالم إن التعبئة تحدید و  صیاغةو  حداث فقطاألو األخبار في نقل ،من أفتك األسلحة وأشّدها یّ

بمثابة حرب  حالیاً  اإلعالم ي الذي یمارسهاإلعالم من هنا یصبح التضلیلو ،العام الرأيتوجهات 

ةنفس ر متزامن مع تطور العلوم ثیر السلبي وهو تطوّ قدر من التأأكبر   حداثتشن على المتلقي إل یّ

األخرى المتسارع والذي یشهده أیضا وقتنا الراهن وهو عصر تفّجر المعرفة،كل هذه اإلعتبارات 

   .دول العالم ر من أسالیبه و مجاالت بحثه لتشمل معظمألن یطوّ فعت بالتضلیل اإلعالمي د

عسكریة،اقتصادیة،سیاسیة،دبلوماسیة،إستخباراتیه،جماهیریة  ي له عدة صوراإلعالم والتضلیل

أو  التضلیل بالمعلومات التي لیس لها عالقة بالحدث،أو قلب الحقائق،إعالمیه و نفسیه و هدفها 

ةباالنتقائأو  إصدار أحكام باإلدانة، إلى ستخدام مفردات معینة تؤدياب المتحیزة التي تنتقي بعض  یّ
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همال و  على تهمیشتعمل و  المصادرو  الكلمات والحقائق  وهذا األسلوب في صناعة الكذب.خرىاألإ

سم احامد ربیع . أطلق علیه الخبیر السیاسي المصري الراحل دیصب فیما ) األسوداإلعالم (أو 

صناعته بمؤثراته و  التدلیس علیهو  تزییفهو  الصناعة التي تتعلق بالواقعأي  ؛»التسمیم السیاسي«

 .المختلفة ضمن تعظیم التافه وتسطیح المهم في إطار ترتبك فیه العقول وتحتار

  )1982:134ربیع،(

بعد تشتیته » المحیرة«العقل وهو في هذه الحال  وسائل اإلعالمتغزو أن  هوفي المجمل فالهدف 

ما هدفت  إلى وتوجه عناصر تفكیره تحركه ما أرادت،، و والتدلیس علیه، فتشكله ما استطاعت

هذه و  الواقع، لتفصل الناس عن واقعهم األلیم الذي یحرك احتجاجاتهم ومطالباتهم، فيبالتزویر 

 - المجتمع. (تزییف الوعيأو  المسألة واحدة من درجات ما یمكن تسمیته بغسیل المخ الجماعي،

  )2014المسلمین في انحاء العالم،

حالة التطور و  قیمهاو  لمبادئهاو  انعكاس لتاریخهاإال  دولة من الدول ما هو ي فياإلعالم النظام إذاً 

سباب التباین بین أقوى ألعل هذه االختالفات هي من و  تمر بهاو  الحضاري الفكري التي مرت

في  نهأل ؛)ياإلعالم التضلیل(سوء استخدام لهذه الوسائل یندرج علیه صفة أي  أنو  المجتمعات

ةنها  هو ثقافة متنقلةاإلعالم ف معلوماتو  أراءو  أفكار المخرجات بما فیها من مطاف یعكسال یّ

مع و  رفض ما یتعارض معهاو  نظمة سلطتها من خالله فتسخره لتأیید ما یناسبهاتعبیر تمارس األو 

  .تطلعاتهاو  هدافهاأ
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  األردنفي اإلعالم  تاریخ

  التطورو  النشأة

ةبدامع و  منذ نشأته األردنياإلعالم  لقد تأثر  العربي اإلعالم ب 1921عام  األردنرة شرقي إما یّ

وحدة و  على وحدة الفكر القومي اً الذي كان مبنیو و بالد الشام  في مملكة الحجاز الذي كان سائداً 

ةمة العرباأل ةالملكاإلرادة   حتى صدرت یّ ةبإنشاء مدیر  1958عام  یّ شملت  التي التوجیه الوطني یّ

ةاأل اعةذاإل ةمدیر و  ردنیّ ةالملكاإلرادة   قد حددت، و األثارو  السیاحة دائرةو  النشرو  تالمطبوعا یّ  یّ

ةمهمة مدیر  شراف على كل وسائل النشر في اإلو  التنسیقو  لتنظیما اأنهالتوجیه الوطني الجدیدة ب یّ

ةاألالمملكة  ةالهاشم ردنیّ ضافة للدفاع عن سمعة إتوزیع المعلومات عن حركة التطور في البالد و  یّ

ةكانت مهمة المدیر و  سیاساتهو  الوطن و قد تولى المدیریة  الجدیدة مرتبطة مباشرة برئاسة الوزراء یّ

  جاء بعده وصفي التل ثم صالحو  ول رئیس لهاأالرئیس عبد المنعم الرفاعي هو عدد من الرؤساء ك

  .الشعر أبو  مینأزید ثم   أبو

ةعه في الضفه الغرباإذ نشاء اولمن إ وقد كان هذا القرار بالتأسیس بعد عشر سنوات تقریباً  أي  یّ

ةفي الضفة الشرق اعةإذ  نشاء اولإبعد سنتین من و  1949عام   كانت وقتها في جبل الحسینو  یّ

النشر و  من خبرة الدولة في مجال الصحافةما اثالثین عو  بعد سبعةأي  1956افتتحت في عام و 

ةالتي بدأت مع بدا ةوضمت مدیر  رة،ماتأسیس األ یّ   :هي ةإعالمی إداراتالتوجیه الوطني ثالث  یّ

ةاأل اعةذاإل دار - ةالهاشم ردنیّ  .القدسو  في عمان یّ

 .النشرو  المطبوعات -

 .اآلثارو  السیاحة -
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ةو قد كانت هذه المدیر  ةاألبشؤون الصحافة  أول مؤسسة تُعنىهي بمثابة  یّ  اعةذاإل نأل ردنیّ

ةالمطبوعات كانتا تتبعان وزارة الخارجو  ةلقد لعبت مدیر  .ثم رئاسة الوزراء أوالً  یّ التوجیه الوطني  یّ

 الوطن العربيو  األردنخاصة في الفترات الحساسة على  األردني اإلعالم في توجیه  بارزاً  دوراً 

ةكانت وقتها مدیر و  تحدث عن جوالت الملك صدرت الكثیر من الكتب التي تأالتوجیه الوطني قد  یّ

ةوروبفي الدول األ ةالعربالبالد و  یّ ةضافة لكتب عن التربإ یّ غیرها من و  الصناعةو  التعلیمو  یّ

ةاأل ةفي المدن الرئیس ةإعالمی تم تأسیس مكاتب أیضاً  .المواضیع في العالم العربي إضافة و  ردنیّ

ةشراف على كل النشاطات الرسماإلو  مركز للصورو  مت مكتبة عامةأقاو  إلصدار نشرات ةالشعبو  یّ  یّ

ةلعل الشعور بو  بطبع نشرات خاصة عنها، ةاإلعالم دور هذه المؤسسة أهمیّ ةاالتصال یّ الهامة  یّ

ةخاصة في بداأكبر  كان ةالستینات مع ظهور الحمالت المعاد یّ  األردنياإلعالم  ضطرامما  یّ

  )2008،نّصار(.للرد

 التخاذ قرار بإنشاء وزارةت الحاجة ملحة أصبح وسائل اإلعالمالفعال لو  یجابيو مع بروز الدور اإل

ةإعالم  ةالملكاإلرادة   فصدرت أردنیّ ةبتحویل مدیر  1964عام  یّ  وزارة الثقافة إلى التوجیه الوطني یّ

ةاستحداث دائرة سیاسو اإلعالم و  مكانیات هذه إمالحظتها و  من شعور الدولة نطالقاً إفي الوزارة  یّ

ةحماو العام  الرأيصناعة و  الوسائل في توجیه  شاعاتاإلو  الحكم من الدعایاتو  سمعة الدولة یّ

   .الحمالت المضادة و 

ةالهام المنوط بهذه المدیر و  یدرك الدور الفّعال األردنالشعب في  أیضاً  بدأ والفرق بین ما ینشر  یّ

ةللدعا  الصدقو  ،الخداعو  بین الحقیقةو  المقروءو  بین ما هو منطقي فمیّز بین المسموعو  فقط یّ

جهزة الرادیو أفانتشر استخدام  ،الصراعاتو  بدأ ینتشر وقتها بسبب احتدام الخالفاتالتضلیل الذي و 

ةوتقو  ةللصحف المحل إضافةرسال تطویر تقنیات اإلو  یّ   .یّ
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ةالدولة لم تكن تستخدم وسائل دعائأن  و من الالفت للنظر وقتها غیره للدفاع عن و  من حمالت یّ

 الشعبو  التي كانت بین الدولة عتماد على حالة الثقةتوضیح صورتها بل كانت تكتفي باالأو  نفسها

ةمن عمل أكثر   .التوجیه السیاسي یّ

ةاألاإلعالم  ترسي وزارةأن  البد أصبحي اإلعالم و مع هذا التطور قوانین و  قواعد واضحة ردنیّ

نشاء إمر فتم بهذا األ) 1975-1968( تمیزت الفترة ما بین و  ،فیه نالعاملیو  ياإلعالم تنظم العمل

ةاألنباء وكالة األ ن عام التلفزیوني حتى تحویله لملوّ و  عيذاتوسیع البث اإلو  1969عام  )بترا( ردنیّ

  )2008:27نصار،.  (1974

  

ةاإلعالم مالمح السیاسة ةاأل  یّ   :ردنیّ

ةاإلعالم نماطاألأن  قلنا إذا جهزة الحرة التي یمتلكها تتلخص باألو  السائدة في العالم هي ثالثة یّ

النمط  خیراً أ، و وسائل اإلعالمالنمط الثاني الذي تمتلك الدولة من خالله كل أو  القطاع الخاص

ةمن الدول العرب نشارك به عدداً و  األردنهو النمط الذي نتبعه في و  الثالث ، یقع بین النمطینو  یّ

ةاإلعالم لعل الخطةو  ةاأل یّ وضحت أو   یةاإلعالم فّصلت السیاسة 1978التي صیغت عام  ردنیّ

بغیره  األردنعالقة و  الحربو  على حاالت السلم ما ال ینشر اعتماداً و  ما یمكن نشرهو  الغایات منها

ةالوطنو  الوفاءو  تعزیز االنتماءو  من الدول كما ركزت على سبل زرع  التمسك بالتراث العربيو  یّ

ةمراعاة المشاعر الدینو  اإلسالميو  محاربة و  الوطني العربيكید على التماسك أالتو  التقالیدو  القیمو  یّ

ةالتفرقة الطائف ةقلیماإلو  یّ ةلمواجهة الحرب النفس سساً أكما وضعت  یّ خذت على عاتقها أو  التضلیلو  یّ

 االستهزاء به حفاظاً أو  عدم السماح بتشویه صورة زعیمو  حداثفي األ األردنرأي و  توضیح دور

ةعلى القوم ةالعرب یّ   .وحدة التماسكو  یّ
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 المشاركاتو  على عاتقها عدة نقاط من خالل الحضور األردنفي اإلعالم  وأخذت سیاسة

ةالتجمعات االقلیمو  ةالدولو  یّ   )2007أبو عرجة،: (یّ

ةاإلعالم تضییق الفجوة  .الغربو  األردنبین أو  سواء بین دول المنطقة یّ

ةتوازن كمو  اإلعالم تنویع مصادر ةاإلعالم المواد یّ  .المطروح یّ

ةالبن تطویر ةالفنو  ةالبشری التحتیة یّ نتاج المحلي سواء من زیادة حصة اإلو  لوسائل االتصال یّ

 .ي العربياإلعالم مما عزز من التعاون مبادلتها مع دول الجوارأو  بیعهاو  البرامجأو  األخبار

في مختلف  األردنفي السفارات لعرض وجه و  في الخارج اإلعالم  تنشیط دور مكاتبو  تكثیف

 .القضایا

ةتوقیع اتفاقیات ثنائو  طرح  .مع عدة دولاإلعالم و  لتشجیع التعاون المباشر في مجال الثقافة یّ

فتح و  فالماألو  الدوریاتو  لالطالع على المطبوعات المختلفة األردنيم المواطن أما إتاحة الفرصة 

ةتغذو  لالستفادة منها وسائل اإلعالمم أما مصادر المعلومات   .عملها یّ

ُشهد بها لإل مورو لعل من األ ةحد ما في تلك الفترة بالتحدید حر  إلى ترك أنه األردنيعالم التي ی  یّ

ةالعرب وسائل اإلعالمو  نباءالحصول على المعلومات لمراسلي وكاالت األو  العمل ةجنباألو  یّ في ، و یّ

 النشر بما یخص عمل المراسلینو  من قبل دائرة المطبوعات اً خاص أما نفس الوقت وضع نظ

ةیكونوا یتمتعوا بأي حصانة دبلوماسإال  علىاشترط و  فیما یخص المراسلین المحلیین لوكاالت  أما ،یّ

ةجنبأ ةیتمتع هؤالء بعضو أن  فاشترط یّ أو  یكونوا غیر مستخدمین لدى دولأن و  نقابة الصحفیین یّ

ةسفارات اجنب نشرها و  التداول الحر للمعلومات إلى دائماً یدعو  األردنأن  خذ بعین االعتبارمع األ یّ

   .على نطاق واسع
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ةوتشیر دراسة تاریخ ةوصف یّ  اإلعالم جراها الدكتور تركي نصار بما یخص هذا المجال في تاریخأ یّ

ةالعالم األخبارمن % 80أن   األردني ةاأل وسائل اإلعالمتبثها أو  التي تنشرها یّ  هي من ردنیّ

ةوكاالت انباء عالمأخبار  لكن الحصة غیر متوازنة و  الیونایتد برس،و  سوشیتد برسواإل كرویتر، یّ

ةحصائإفي  المرسلة منها لالردن فمثالً  األخبارو  األردنالمرسلة من األخبار بین  تمت عام  یّ

 ر مرسل من وكالة الصحافة الفرنسیةخب 400المرسلة بین الجهتین كانت  األخبارعن عدد  1982

غیرها من الوكاالت فیرسل  أماللوكالة نفسها،  األردنمن  خبر شهریاً  100مقابل  سبوعیاً أردن لأل

  )44-2008:42نّصار،( .نیویوركو  ما معدله خبرین في الیوم للندن األردنمن 

 داري لوزارةوضع التنظیم اإل األردنمؤسساته في و  ياإلعالم و مع ظهور ضرورة تنظیم العمل

وقتها معالي السیدة لیلى شرف بإصدار قرار اإلعالم  من خالله قامت وزیرةو  1984عام  اإلعالم

  )55-2008:46نصار،( :خمس مدیریات إلى یقتضي تقسیم الوزارة

ةمدیر : ولىاأل ةدار الشؤون اإل یّ ةالمالو  یّ   .یّ

ةمدیر : ةالثانی   .التجریبو  البحوثو  الدراسات یّ

ةمدیر : ةثالثال   .العالقات العالقات العامة یّ

ةمدیر :الرابعة   .التنموياإلعالم و  التدریب یّ

ةمدیر :الخامسة   .الرقابةو  النشرو  المطبوعات یّ

  .على للتوجیه الوطنيالمجلس األ: السادسة

  .األردنياإلعالم  مكتب :السابعة
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إصدار  2001لعام  74قانون رقم استنادا لو  2002ول عام تم في الثالث من شهر كانون األأیضًا 

 لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید حد عشر عضواً أیتكون من و  )عالمعلى لإلالمجلس األ(نشاء إقرار 

تم تأسیس و  مین العام للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسیب من رئیس المجلس كمایعین األو 

ةعالم لتنمعلى لإلهداف المجلس األأي كهدف من اإلعالم للتدریب األردنيالمركز  الموارد  یّ

ةالبشر    )2008:58نصار،(.المحلي اإلعالم في قطاع یّ

  

 .األردنول مرة في تاریخ أل 2003عام اإلعالم  وفي عهد رئیس الوزراء فیصل الفایز الغیت وزارة

  .و استحدثت على أثرها وزارة الدولة لإلعالم و اإلتصال لمرحلة جدیدة مختلفةاإلعالم  بذلك نقلتو 

  

ةاأل الصحافة    :ردنیّ

في المخیم التابع للمغفور له الملك عبد ) الحق یعلو(اسمها و  1920عام أردنیة ت اول صحیفة أبد

ةعرب(كان شعارها و  ولاهللا األ ةثور  یّ  نسي تحریرها السید محمد األ یرأسو هي من مادة الجیالتین و  )یّ

لم یكن هناك قوانین تحكم الصحافة بل كانت تخضع لقانون المطبوعات و  عبد اللطیف شاكرو 

ثم توالت .ت الدولة تضع قوانین لتنظیم عملهاأبدو  المجالتو  الصحف یتزاید عدد أالعثماني ثم بد

ةالصحف الیوم ةسبوعاألو  یّ ةصدارات الیومبرزها من ضمن اإلأالیوم لعل و  یّ  الرأيصحیفة  یّ

  .الغدو  العرب الیومو  الدستورو 

  

  :المجالت
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ةت بالمجالت المدرسبدأ ةصدرتها المدارس الحكومأو  في االردن یّ ها لمیذ التي أصدر منها مجلة الت یّ

  .ثم توقفت في نفس العام 1927عدد عام  12صدر منها و  بشیر الشریقي

 تأما ظهر غیرها من المجالت المختلفة االهتمو  وبعدها صدر عدد من المجالت بعضها توقف

 مجلة رسالة عمان، التلفزیون،مجلة صوت التعاون،و  اعةذاإل التخصصات متل مجلة مؤسسةو 

  .ومجلة تایكي طفال،فارس لأل مجلة

  

ةاأل  اعةذاإل   :ردنیّ

ةمن الضفه الغرب اعةذاإل بدأت بعد انتهاء االنتداب البریطاني  حیث قام الجیش  1949عام  یّ

 ةجهزة الخاصدنى العرب بنقل األالشرق األ اعةإذ  بالتعاون مع بعض موظفي األردنيالعربي 

 العبري و  العربيو  نجلیزيدنى تتكون من القسم اإلالشرق األ اعةإذ كانتو  رام اهللا إلى بالبث بحمایتها

عند انتقالها  اعةذاإل عزمي النشاشیبي مدیر أصبحودین صامویل ثم أكان مدیر المحطة مستر و 

غیرها و  األردنبین  ةبسبب معارك كالمی 1956جبل الحسین عام  اعةإذ  لرام اهللا بعدها أنشأت

شرفت علیها أو  أقاویلو  ت باطلةامافها الرد على ما یقال من اتهدكان هو  وقتهاو  من الدول الشقیقة

ةمدیر    .عمان الكبرى اعةإذ  نشأتأحیث  1959التوجیه الوطني حتى عام  یّ

 

  :األردني) التلفزیون( محطة

تقدم  1965في عام و  1964في مطلع عام ) التلفزیون( بدأ اإلتجاه من الحكومة إلنشاء محطة

مجموعة من رجال األعمال بتقدیم طلب للحكومة للموافقة على منحهم ترخیص إلنشاء محطة 
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ةتلفزیون ل طلبهم في أیار من نفس العام ثم الحظت و  تكون شركة مساهمة عامةأن  على یّ قُِب

ال تفي بمتطلبات المجتمع و  ال تفي بالغرض المقصود اً إعالمی السیاسة التي قدمتأن  الحكومة

ةعهدت الحكومة بإنشاء مؤسسة تلفزیون حكومو  فألغت الترخیص  األردني تكرسها و  تنفق علیها  یّ

لكونها وسیلة إتصال مع العالم   - طبعاً  -ضافةإتنمیته بمفهومها الشامل و  األردنيلخدمة المجتمع 

ة الملك الراحل الحسین بن طالل أرسى جالل فعالً و  سیاستهو  الحضاري األردنالخارجي تعكس وجه 

ةبمادة أول 1968نیسان  27فتتاح الرسمي في تم االو  1966تموز عام  11حجر األساس في   یّ

ةمحلأخبار  كانت عبارة عن نشرات ثم بدأ البث البرامجي بالتدریج  ثم مرحلة بث على قنالین  یّ

ةللبرامج العرب 3القنال  1972-7- 1منفصلین في  ةبرامج االجنبلل 6القنال و  یّ  نجلیزيباإل یّ

  .1974- 4-21نتقال لمرحلة البث الملون في تم اال أخیراً ، و العبريو  الفرنسيو 

ةافتتحت القناة الفضائو  لمرحلة البث الفضائي األردني) التلفزیون( ومن البث المحلي الوطني انتقل  یّ

لیدخل البث التلفزیوني مرحلة جدیدة من االنتشار كأداة تنشر  1993من نیسان عام  27في ال 

ف به تاریخیاً و  .بقاع الدنیا إلى توصل صوتهو  العالم إلى األردنرسالة   ،اجتماعیاً ،حضاریاً تعرّ

  )2003عبیدات،(.سیاحیاً و 

  

ةاأل وكالة األنباء و  النشرو  دائرة المطبوعات   :بترا ردنیّ

ترسخ عملها مع و  استقالله األردنعندما نال  1946عملها من عام النشر و  دائرة المطبوعاتبدأت 

كانت تابعة و  1953عام  األردنيبدأت عملها وفق الدستور و  1948توحید الضفتین بعد حرب 

ةلوزارة الخارج ةاأل یّ    ،اإلعالم فُضمت لوزراة 1964ثم التحقت برئاسة الوزراء حتى عام  ردنیّ

حضور وكان لها  ،األردنياإلعالم  عرق مؤسساتأقدم و أتعتبر دائرة المطبوعات والنشر واحدة من 
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ي والوثائقي تمثل في عدد كبیر من الكتب التي صدرت عن الدائرة اإلعالم ممیز في مجال النشر

ةالدراسات والتقاریر الصحف إلى إضافة ها إحدى التي تصدرها الدائرة بشكل منتظم حالیًا مما یجعل یّ

 إضافة ،بكل جوانبهاإلعالم أهم الدوائر في مجال تقدیم المعلومات للدارسین والباحثین والمهتمین ب

ةاإلعالم دورها البارز في مجال تنظیم عمل المؤسسات إلى التابعة للقطاع الخاص من صحف   یّ

كالة االنباء بترا  و أما .ودور نشر وتوزیع ومطابع وغیر ذلك مما یتعلق بالصحافة والنشر بشكل عام

ةنشر نشاطات الدولة الرسمو  بسبب الحاجة لجهاز خاص مهمته تسجیل 1969فتم تأسیسها عام   یّ

ةاألوتعتبر وكالة االنباء  ،ةالخاصو  ةتسلیط األضواء على منجزات الدولة العامو  من بین كافة  ردنیّ

ةاإلعالم جهزة الدولةأ ترعاه الدولة  إعالمي التي تمر من خاللها سیاسة الدولة فهي بمثابة جهاز یّ

ةالسیاس األردنهداف ألخدمة  ةاالجتماعو  یّ ةالتنمو و  یّ نقل صورة صحیحة معبرة عن مواقف و  یّ

  )2003عبیدات،( .اتجاه القضایا األردن

  :لكتروني في األردناإلعالم اإل 

ات و  یتمتع األردن تقسم المواقع اإلعالمیه ام تقنیة التكنولوجیا،و ر في استخدتطوّ بإتساع هامش الحریّ

  ول الورقیة،وأالصحف و نسخ الكترونیة من أ ما صحف كاملة مستقلة بذاتهااإللكترونیة لنوعین إ

لكترونیة و بعدها توالت المواقع اإل 2006م عا )عمون( لكترونیة إخباریة في األردن هيإ صحیفة

و  لیس هناك تشریع خاص بهاالمطبوعات والنشر و ال تخضع لقانون  هيو حتى تجاوزت مئة موقع،

فالحریة ن یتحلى القائمین علیها بالمهنیة أهم واألالقوانین بنود لكن یتم العمل على تطویر 

م وشرف المهنة ة هر و لعل إنتشار ظا.اإلعالمیة البد أن تمارس في حدود القانون و إحترام قیّ

األردن تدل على تمسك األردنیین في مالحقة التطورات و اإلطالع على اإلعالم اإللكتروني في 

تعتمدها بعض هذه المواقع في نشر الخبر قد  ياألخبار من مصادر متنوعة و لعل السرعة الت
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ستراتیجیة الوطنیة بتطویر اإلعالم توازي الحفاظ على تكون على حساب المصداقیة،ألن تمسك اإل

عالم ة كل وسائل اإلقراره، وال یتم ذلك دون مراقبة و محاسبة لرفع سویّ حریة المواطن و أمنه و است

  .األردني بشكل یحفظها من التضلیل و تشویه الحقائق

    

  :التضلیلياإلعالم و  التضلیل

ةمن الوظائف الرئیسة التي تؤدیها وسائل االتصال الجماهیر  وظیفة تكوین اآلراء واالتجاهات لدى  یّ

 األخبار  والجماعات والشعوب، وهذه الوظیفة ال یمكن عزلها عن الوظائف األخرى ك األفراد

ةا تمتاز عنها بخصوصأنهإال  والترفیه، تفرض اإلعالم  أخالقیاتأن  ،الهدف من هذه الوظیفة یّ

ةنة وعدالة، وموضوعأما القیام بواجباتها ووظائفها بصدق و  وسائل اإلعالمعلى  وتوازن، وشمول  یّ

مع وجود صراع المصالح الهائل على المستوى  نماإاإلعالم  ودقة، وعدم إساءة استخدام سلطة

   ياإلعالم من التضلیلأنواع  وتحِدث بشكل متعمد ،- أحیانا- العالمي فإن هذه األخالقیات تغیب

  

 الخالفات تعدد في عصر ازدادت فیهو  كثر استخدامها ةوسیلو  ةغای أصبحالتضلیل هنا ل ولع

  .تنوعت فیه وجهات النظرو  النزاعاتو  المشاكلو 

  

  :ياإلعالم نعني بالتضلیل ذاام

أي  عهاو خدأ فیعني جعل االخر ینحرف عن الطریق الصحیح، تناولنا معنى التضلیل لغویاً  اً إذ 

بحیث ال تقدم المعلومات للمتلقي كما  ،)المعجم الغني( )المعجم الوسیط(كما جاء في  جعله ضاالً 

  .هي
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خفاء الحقائق إ و  الخداعو  التشویهو  یعني الكذب مفهوم عام :ي هواإلعالم من ذلك التضلیل وانطالقاً 

ةالقیادات العسكر و  العام الرأيللتأثیر في إتجاهات  حدث أمن خالل تضلیلها بطرق یستخدم فیها  یّ

أو  تقنیات التعامل النفسي مع االستفادة من التكنولوجیا الحدیثةو  السیاسيو  أسالیب التسویق الدعائي

  )194:أ 2005،سمیسم( .التي انتشرت مؤخراً  الجدید وسائل اإلعالمما یطلق علیه 

ستندناو  التضلیل یتم عند أن  :یحدده كاآلتيإنه ف التعریف الذي یقدمه فولكوف للتضلیل، إلى إ

ةمعالجة خبر معین بطرق ملتو  ةمن أجل تحقیق أهداف سیاس یّ  قبل تحویل أنظار الجماهیر یّ

ستغالل تلقائیتهمو  المزیفة في كسب  األخبارخیر مثال على هذا القول هو دور و  .جهلهم باألشیاءو  إ

  .الحروب مثالً 

تمریر أن  إنطلقنا من التحدید الذي یقدمه نفس المحلل حول شروط التضلیل، یتضح بجالء اإذ أما 

ةشروط أساس ةتحقیق غایاته المرسومة یفترض إستحضار ثالثو  خبر مزیف وجود جماهیر  :یّ

ةمستهلكة لألخبار الكاذبة، تسطیر الغایات السیاس هناك  أخیراً و  المراد تحقیقها من وراء الخبر یّ

  .خطاب محدد دون غیرهأو  العام صوب أزمة الرأيالوسائل الموظفة من أجل توجیه 

ةالتضلیل یتأسس على قصد عموماً   ان الحروبأغراض تتحقق في سیاق معین كما نجد ذلك إبّ و  یّ

بشكل أساسي من أجل إنتزاع اإلنتصار  األخبارالصراعات التي یوظف فیها هذا النوع من و 

 - بما فیها أحد األطراف المتنازعة -بتصدیق الجماهیر إال  السیاسي الذي ال یتحققأو  العسكري

على و  ،من عدة زوایا مختلفة ومن أجل فهم هذا الصراع البد من إستحضاره الحقاً .للخبر المزیف

ةخذ بنظریات كل من سیكولوجسبیل المثال ال الحصر األ ةاإلعالم الحربو  ةشاعاإلو  الجماهیر یّ  یّ

ةالحرب النفسأو  وكل ذلك یتم بإتجاهین داخلي لدعم المعنویات و تعزیز روح األمة و خارجي  یّ

  .معنویات العدو و تدمیر إرادتهلهدم 
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المختلفة  وسائل اإلعالموسیلة یتم التحكم بها عبر  :أنهعلى  ياإلعالم الطائي فیعرف التضلیلأما 

لتقدیم الخبر الذي یخدم أهدافًا  األفرادو  الصراع بین الدول،الشركاتو  والمتاحة في عملیات المنافسة

 إثارة التعتیم، التضخیم، ،عالخدا السیطرة علیه بالكذب،و  محددة ضد رغبة المتلقي بهدف البلبلة

تغییر في  إلى جراء تعدیل في الصورة بشكل مدروس یؤديإبحیث یتم المزدوج  والخطاب الخوف،

ذلك  بهدف و  یجاد واقع جدید ال عالقة له بالواقع الحاليإ إلى هذا التعدیل عادة ما یؤديو  ،المفاهیم

  ).2011:55الطائي،( .عینةغراض مأأو  خدمة مصالح

أو  نتباه عن عنصر الحقیقة في موضوع معینإلي تنصب غایاته على صرف ااإلعالم التضلیل إذاً 

التعتیم في نقل و  الرمزو  من التلوین أوعادة ما تتعدد وسائله لتبد خفائها عن الجمهور المتلقي،إ

ةتزداد ، و حداث في ظرف زمني محدداألو  تحریفها عن السیاساتو  وماتالمعل  هذا النوع من أهمیّ

ةوقات الحروب الداخلأفي و  ةخالل االزمات السیاسی اإلعالم ةالخارجو  یّ من  نهعالإكل ما یتم و  یّ

ةهو ضمن ما تقتضیه المصلحه الوطن وسائل اإلعالمخالل  لذلك هو حرب تتمیز بالشمول و  یّ

  .اإلمتداد زمانا و مكانا كما أنه یستغرق وقتا طویال لیشمل المنطقة المحیطة بالهدف

ةهو عبارة عن عمل :وسع مفاهیمه للتضلیلأي في اإلعالم فالمنطق إذاً  ، قناعدعوة لإلأو  قناعإ یّ

ةقناع یتم بالتنسیق بین الوقائع بحیث تكون منطقاإلو  ةال تناقض فیها من حیث بنیتها الداخل یّ  یّ

الحجة تتكون عادة من و  بمجموعة من الحجج التي تخدم وجهة النظر المخالفة، مة طبعاً مدّع 

ةا منطقأنهمجموعة من النقاط التي تعتبر على  ةیجابكانت تتباین بین اإلأسواء  یّ ةالسلبأو  یّ لكنها   یّ

تدرج مدروس في طرح الحجج حتى نصل و  لسل یكون هناك تسأن  هنا یراعىو  تدعم بعضها 

هداف بشكل مرحلي حتى نصل للشكل من خالل صیاغة األإال  ذلك ال یتمو  إعالمي لمخطط

ةالنهائي لعمل   ) 196:أ 2005سمسیسم،(التضلیل  یّ
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   :اإلعالمي تاریخ التضلیل

التضلیل من ثم ضاءة على تاریخ إومن بعد التعریفات التي تم تقدیمها عن التضلیل البد من 

 .صحاب الهدف في استخدامهاأالتي یتفنن و  نواعه المتعددةأو  سالیبهأو  طرقهو  وسائله إلى االنتقال

قدم أي من اإلعالم النشاطأن  بماو  أنه إلى التاریخ الذي ظهر فیه التضلیل فنشیر إلى بالعودةو 

ةالنشاطات البشر  التبادل بین الجماعات سواء و  التفاعلو  التي نشأت نتیجة حاجة البشر للتواصل یّ

ةالتعاونات الثنائأو  كان ذلك بسبب الصراعاتأ التواصل و  المستمر ثیرأهو قناة التاإلعالم  نألو  یّ

بال شك بأسالیبه المتشعبه اإلعالم  نإف إذاً  ،ةالتابع األفرادمجموعة و  ما بین السلطة الحاكمة

ةداة األساسالمتطورة هو األ بكل اإلعالم  قد استخدمو  تجاهات الجماهیرإقوى في التأثیر على األو  یّ

حجج مضلله یبنى و  وهام باستخدام براهینألتثبیت و  ثبات حقائقإلالمرئي و  المسموعو  المقروءوسائله 

 هدافاأل ةحعام یعمل على تكوینه جهات متنفذة ذات مصالح متعددة لكن واضرأي  علیها

ةي اإلعالم التضلیلوقد اكتسبت دراسات ،النتائجو  ةنتشار القنوات الفضائامتزایدة مع  أهمیّ تساع او  یّ

تنامي الدور الذي تلعبه هذه االطراف و  الجدیداإلعالم  ظهور ما یسمىو  اإلعالم االستثمار في

  .المختلفةقاطبة اتجاه القضایا 

ةالحروب الخارجو  ةعات الداخلیالنزاو  لقد دفعت السیاسة الستخدام شتى  قدیماً  ةللدویالت المتنافس یّ

ول تطبیق لظاهرة التعامل النفسي أیظهر فیها أن  قّدر لحضارة وادي الرافدینو  سالیباألو  الطرق

ةكداللة على عمل ما قبل  إلى هي قصیدة تعودو  مرقدم نصوص حول هذا األألعل و  التضلیل یّ

ةفي لوح مسماري كتب باللغه السومر  ف عام تقریباً خمسة اآل صموئیل (ا یقول یتضمن كمو  یّ

ةسالیب السیاسن حدث سیاسي توضح استعمال األقصیدة تدوّ ) الواح سومر(في كتاب ) كریمر  یّ

 ىحدإعلى  ةنفسی الذي شن حرباً ) ینمر كارأ(جل تحقیق النصر ومنها ما ذكر عن البطل أمن 

ةفي كسر روحهم المعنو  فلح فعالً ألحكمه ف ةالمدن المجاورة لجعلها تابع جعل و  هممهمتهبیط و  یّ
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ي التي تم تحدیدها بعد اإلعالم من أقدم عملیات التضلیل أیضاً  .ساكنیها یتبعونهو  حاكم المدینة

 أنهالدراسة والبحث هي قیام كهنة معبد الشمس في جنوب العراق بكتابة تاریخ إنشاء المعبد على 

والذي كان قد توفي حتى قبل البدء بالبناء، وذلك لتبریر " مانیشا توشو"في عهد الملك األكدي 

قناع الناس بذلك   )49-48 :أ 2005سمیسم،. (النفقات الباهظة التي تم صرفها وإ

نجح أسلوب حرب كلكامش ضد أكا ملك كیش كواحدة من أیذكر عن السومریین اشتهار أیضًا 

سالیب ارتبط ولعل كل هذا التطور في األ .التي نجحت في كسب المعركة ةیمناورات الحرب النفس

الثاني ارتبط بتطور استعمال و  ول تعلق بنشوء النظام السیاسي في بالد سومرثنین األإرین یبمتغ

ةالسالح كتقن ةمضافه للحرب التضلیل یّ سالیب ریخ التطور الملموس لهذه األالیذكر عبر التو  لیمتد یّ

ةباالمبراطور  مروراً و  جنوب العراقمن دویالت  ةكاداأل یّ حتى  ةالدولة البابلی إلىة ور الثالثأساللة و  یّ

ةتغلبوا على كل من سبقهم في استخدام هذه التكتیكات النفسو  سالیبهمأن في و شوریبرع األ . یّ

  )32-27:أ 2005سمیسم،(

 الخداع الذي ال ینطليو  المكرساتهم تقوم على فكرة اسیأن  في زمن الفراعنة كان معروف عنهمأما 

الدارج  ومن طرائف الحكایات المعبّرة عن هذا الشأن قّصة المثل الشعبي  ،على ضعاف العقولإال 

ةبحسب الرواو  ،!!"ن یا فرعونمااعلى ه"  ةالشعب یّ ن كانا قاطعي طریق في بلد ماافرعون وهأن  یّ

مساكین  ذهب فرعون لبلد آخر فوجد فیه قوماً ثمّ  یمكثا،أن  مكثا مع بعضهما ما شاء اهللا لهماو  ،ما

الو  وأعلن نفسه ملكاً  ،فتأمر علیهم  ،یزورهأن  ن فقررمااوبعد سنین وصلت أنباؤه لصدیقه ه ،هاً إ

وعندما وصل طلب من الحرس الدخول على فرعون،فذهب قائد الحرس وعاد  ،ذلك البلد إلى فسافر

رجع في الغد و  ،لكن عد غداً و  ،مشغول یخلق غنماً  نهأل ؛وهو یقول سیدنا یعتذر عن استقبالك الیوم

مشغول یخلق  أنهفرجع في الیوم الثالث فقالوا له   ،لكن عد غداً و  ،الیوم مشغول یخلق بقراً  أنهفقالوا 
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فذهب !!" ن یا فرعونمااعلى ه" :هب وقل لهإذ :قال لرئیس الحرسو ن،ماافطفح الكیل به  ،لنا إبالً 

اً  ستقبله صدیقه القدیم استقباالً او  ن،مااله لحظات حتى فتح البابإال  هيأن و  قائد الحرس،  ،حارّ

 هو تغییب العلم ثم التضلیل و  أوالً  على التجهیل ةقائم ةالفرعونی ةبذلك كانت السیاس .جعله وزیراً و 

  .تغییبهاو أیضًا  منع الحقائقأي 

لو انتقلنا بالحدیث عن و  یتضحو  اً إعالمی یتطورو  یزدادأن إال  لمفهوم التضلیل قدیماً  ما كانو 

ةحداثة منها ما یتعلق بالحرب العالم أكثر نماذج عدة االنتصار األلماني الصاعق على و  الثانیه یّ

الظروف التي تضافرت لما تم ذلك و  لوال العوامل أنهنلحظ  1940شیكوسلوفاكیا ثم على فرنسا عام 

ةحتى جاءت الحرب الكور  ةالفیتنامو  یّ دعى إفي ذلك حین  حادثة خلیج تونكین نموذجاً تعد ، و یّ

ةحد الزوارق البحر أأن  مریكاناأل ةالفیتنام یّ لها داخل  ةعطالق النار على سفینة تابإعلى وشك  یّ

ةمیاه دول یكاأمر  هذه المیاه التي تعتبرها ةاقلیم ها میاأنهن و بینما یعتبرها الفیتنامی یّ فحاولت السفینة  یّ

ي من شهر آب عام زمة المفتعلة في الثانانطلقت شرارة األو  رد االعتداء بإطالق النار األمریكیة

  )2005تحاد،جریدة اإلنقال عن ماكلوهان،( .أمریكا طول حرب خاضتهاأ لتعتبر 1964

الخداع لتحقیق و  النفاقو  ال حصر لها على استخدام المراوغة ةمثلأهناك  حدثوفي التاریخ األ

هدم و  دخال الشكوك وتعمیم االضطراباتإلهدافها واضحة في ذهن صانعیها أ ةغراض تضلیلیأ

ةكالدعاالبلبله و  ثارة الفتنإ و  المعنویات ةالصهیون یّ ةمن ثم تشویه القومو  بخصوص فلسطین یّ  یّ

ةالعرب  األمریكیةاحتكر في السیاسة  فغانستان فكان عمالً أعلى یكا أمر  فیما یخص حرب أنه،حتى یّ

ةاإلعالم الساحه بها  أمر من خالل التعلیمات التي اً یبدو ذلك واضحو  فغانستانأ بعلى حسا یّ

لكن و  الضحایا المدنیینأخبار  حیث طلب من مراسلیه عدم التركیز على )نإأن  سي(محطة مالك 

یعقب أن  وصىأو  حكومة طالبان هي المسؤولة عن الحرب أن  التي تبین األخبار  فبركة و  برازإ
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مسؤولین عن موت و  رهابیینإطالبان تؤوي أن ( :الباكستان تعلیق یقولأو  فغانستانأكل صورة عن 

ةا تقنأنه) خمسة االف شخص ثنایاها المعلومات  تفشي معلومات مغلوطة تضیع بینو  تزییف یّ

  )2008،مجلة الدفاعنقال عن محمد علي،(الصحیحة 

ةالغرب وسائل اإلعالمكانت ممارسة التضلیل ابرز ما وصفت به و فیما یخص العراق  ه األمریكیو  یّ

ةباستعمال التقن ةالسمع یّ ةالبصر و  یّ ةمعظم ما كان یبث هو دعاأن  الحدیثة حتى تبین یّ  مخادعة یّ

 اخرى لیست في العراق كان حرباً اإلعالم  ما یتحدث عنهأن  كان واضحاً أن  تضلیل ذكي لدرجةو 

أن  تلك المقولة التي مفادها وسائل اإلعالمي التي بثته اإلعالم من األمثلة المهمة على التضلیلو 

العام  الرأيوقد كان . “على رأس ثالث جیش في العالم”الرئیس العراقي السابق صدام حسین كان 

د لقیام تحالف دولي استهدف “ياإلعالم التضلیل”ضحایا مثل ذلك أكبر  الغربي من ّ ، الذي مه

یار نهاألو  التأثیرأنواع  التي استخدم فیها شتى ةالحرب النفسیتلك و  .النظام العراقى وصدام حسین

هي حادثة إسقاط تمثال الرئیس الراحل و  المواطنین في العراقو  المعنوي ضد العسكریینو  النفسي

صدام حسین في ساحة الفردوس حیث استغلت كل العوامل التي كانت ضمن خطة انطوت على 

ادثة أتى ألن المكان كان أقرب المسالك لمداخل لبغداد التضلیل لتحقیق هدف،فاختیار موقع الح

ةالجنوب عالن سقوط النظام عناصر إقد سبق و  للشهید صرحاً و  لتأثیره كونه كان رمزاً و  لمكانتهو  یّ

ذ، و أتى من بعدها ال قبلهاللسقوط التي  كلها هیأت فعالً  ةاإلعالم هذه الحرب إلى نظرنا اإ  یّ

قبیل  أوالً  ا مرت ضمن عدة مراحل مختلفة بدأت أنهالتضلیلة لكسب المعركة في العراق فنراها 

إلضفاء  الحرب بإستخدام كل وسائل االتصال الجماهیري بشكل یرتكز على الدور العقائدي مثالً 

ةشرع   .خاصة من رجال الدین الذین لهم تأثیر واضح تأیید كبیر من المجتمع األمریكيو  یّ
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بث و  العراقیین بالذات من خالل تصویرو  التاثیر على العربأیضًا  األمریكياإلعالم  حاول و قد

براز القوة و  حمالت المداهمة لبیوت العراقیین التي كان المقصود منها بث الرعب كما  األمریكیةإ

 لیكن معه األمریكيالعام  الرأيذلك بقصد شحن و  جرت تسریبات مقصودة لعدة سیناریوهات للحرب

بغرض  ،)إدارة الخداع اإلستراتیجي(بإنشاء إدارة أسمها أیضًا  یكاأمر  قد قامتو  في هذه الهجمات

دارة تتنوع ما بین الضغط ططات هذه اإلكانت مخو  نشر معلومات ملفقة عن عمدو  التشویش

ةتسریب خطط مضلله وهم إلى النفسي  نشر استفتاءات تؤید الحربو  تكتیكات الهجومو  للحرب یّ

برازو  ةفصائل المعارضة العراق إ التخاذ قرار الحرب  مقصود ضد الحرب وصوالً  إعالمي ثم تراجع یّ

  .من ثم بدء الهجماتو  2003في مارس 

ةجمهور في  أما  ادات ضمن االستعدو  1973كتوبر في عام أعودة لحرب و  العربیة مصر یّ

ةن وقتها عن الضخمة لها لم یغفل المسؤولون العسكریون المصریو  ةاستخدام الخدع التضلیل أهمیّ  یّ

ةاإلعالم الرسائل الكثیفة التي انشغلت المخابرات و  ضد العدو االسرائیلي فاستخدموا البرقیات یّ

ةاالسرائیل ون باالستعداد للحرب فابتلع الموساد الطعم كما أعلنت بفك تشفیرها بینما انشغل المصریّ  یّ

ةالقوات المسلحة المصر  العمرة و  عالن عن رحالت الحجاإلو  الحتیاطلف جندي من اأ 20تسریح  یّ

ةسبوعالمقاالت األ إلى ضافةإفراد القوات المسلحة أل  للكتّاب المعروفین كمحمد حسنین هیكل یّ

أن  التضلیل جعلتهم یعتقدونو  سرائیلي بإن اجراءات التمویهاعترف بعدها رئیس االستخبارات اإلو 

  )2008مجلة الدفاع،محمد،علي، عننقال ( .الجیش المصري یقوم بتدریب اعتیادي

ةاإلعالم كانت الحرب  في أحداث مصر مؤخراً و   ةالتضلیل یّ  األخبار  الكثیر من شیع بقوة فأو  قائمة یّ

فأوجد المتنازعة طراف بین األنجازات والتشویه للخصوم زییف الحقائق وتضخیم اإلعلى سبیل ت

 3نقالب إالمضلل في مصر منذ اإلعالم  مضحكة یقوم بهاالكاذیب األحالة من الفوضى ونشر 



58 
 

 

ةوضرب هو  وقلب الحقائق،وتغییر القناعات، الشعب المصري،تضلیل ، تشمل 2013یولیو   یّ

 وتكذیب الصادق، العمالة،و  والتباهي بالخیانة موالة أعداء األمة،و  مهاجمة الثوابت،، و األمة

ةوتصدیق الكاذب؛ ما جعل مصداق ةجعل مصداقو  ،بلاإلعالم هذا یّ یین اإلعالم المتحدثین یّ

نشر من معلومات غیر حقیق ؛أیضاً  للشرطة والجیش محل شكوك ةبسبب ما یُ كانت تداعیات تلك ف یّ

  .لوقتنا هذا ةتشعبمو  زمة عدیدةاأل

بكافة  وسائل اإلعالمعتماد الشعوب على لحوادث المتفرقة تؤكد بشكل قطعي امثلة من ان هذه األإ

التقّصي و  البحثو  في انتشار التضلیل دون سعیهم للتأكد ةمساهمة فّعالساهم مر الذي األنواعها أ

 كل ما یقدم من خاللها هوو  وسائل اإلعالمتلك هي وظیفة أن  قتناعهماعتبار اعن الحقائق على 

م به لحد ما عند معظم الجماهیر أمر  دراكو  ن ذلك یتطلب وعیاً أل  ؛األمر لیس بسهل فعلیاً و  مسّل  اً إ

المعلومة التي تفرضه و  المعرفة للخروج من حصار الخبرو  التمییزو  على التحلیل قدرةو  ثقافةو 

مر الذي یصعب على شریحة كبیرة من األ،حتى الدولو  المجتمعاتو  األفرادعلى  وسائل اإلعالم

ةمستویاتهم الثقاف نهأل؛الجمهور ةالتعلیمو  یّ ةاالجتماعو  یّ ةالبیئ یّ لعبة  إلى ضافةإمتدرجة هذا  یّ

  .غیرها من األهداف التي تتطلب ذلكو  المصالح

 

  :التضلیلو  اإلسالم

قائد أو  بلد، لتفرض إرادة حاكم ما إلى الجیوش تزحف من بلدٍ أن  معروف قدیماً كان من ال

 نحو غسل العقول یسراً و  سرعة أكثر حتى صار للخبر والمعلومة أجنحة، فبات التضلیل عسكري،

عد في غالف براقحشوها باألو  ُ ةقد حرص القرآن الكریم على توعو  هذا .فكار عن ب ، المسلمین یّ
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عالميو  تكوین حّس سیاسّي و  ةالوقاو  لیتقنوا أسالیب المواجهة؛ لدیهم إ العام  الرأيلصیانة  ،یّ

ر بكّل أشكال التضلیلو ، اإلسالمي من إشاعات وترویج أكاذیب كان  ّي،اإلعالم تحصینه من التأّث

ها المنافقون والخصوم داخل المجتمع    .وقتها اإلسالميیبّث

 الكذبو  الزیفو  مثلة على التضلیلأحوادث عدة تقدم القدیم و  الحدیث اإلسالميلعل في التاریخ 

ةالحروب النفسو  ةر كأحداث َس استغلتها قریش في ذلك الوقت لصالحها  ، فقدیماً یّ بن اعبد اهللا  یّ

ةس سر أجحش الذي بعثه الرسول على ر   یرصدوا قریشو  من الصحابة لینزلوا منطقة بطن نخلة یّ

لقریش  ي عیرف ةبن المغیر عثمان بن عبد اهللا و  بهم عمرو بن الحضرمي  خبارها فمرّ أخر آیعلموا و 

ذلك الیوم أن  نلم یكونوا یدرو و  المدینة إلى قاد العیرو  سروا اثنینأو  فقتله واكد بن عبد اهللا التمیمي

سفكوا و  وا الشهر الحرامحلّ صحابه استَ أو  محمداً أن  فقالت قریش خیر من شهر رجب،هو الیوم األ

بدت فیها قریش أكانت هذه الحادثة هي القصة التي .موالألخذوا اأو  سروا الرجالأو  الدماء فیه

أن  مستغلةو  الحرمحرصها على عدم انتهاك الحرمات مستغلة حرمة القتال عند العرب في الشهر 

عن  كان معروفاً أن  علماً  –البیت الحرام  إلى ةن لوفودها المتجهماهذا في وقت یؤمن لقریش األ

قال ،رجسهم إلى یضیفون بذلك رجساً و  شهر الحرم بما یناسبهاأخیر االأتو  تالعبها بتقدیم –قریش 

لیواطئوا   ماً ایحرمونه عو   اً مانما النسيء زیادة في الكفر یضل به الذین كفروا یحلونه عإ:(الىتع

ن لهم سوء عدة ما حرم اهللا فیحلّ  سورة ( .)اهللا ال یهدي القوم الكافرینو  عمالهمأوا ما حرم اهللا زیّ

ةاآل التوبة،   )37:یّ

ةنجحت في عمل اً قریشأن  والعبرة هنا  نشرتها عند العربو  بهذه الحادثة طارت فرحاً و  تضلیلها یّ

بن انتقام ممن قتل عمرو إاستعدت بو  حضرتو  عمرت الحرب :قائلینرددها الیهود مهللین و 

 سر في وقت كهذااألو  القتلو  خذت تتباكى على انتهاك المقدساتأو  رت المسلمینعیّ ، و الحضرمي
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سلوب جدید أظهار إ و  الكید لهمو  خبیئة تكمن في استمرار حربها ضد المسلمینإال  ما من وراء ذلكو 

 في ظل هذه الحملةو  ،سالیبهم في صدهم عن الدین اإلسالميأخابت كل أن  من العداء لهم بعد

م أنهظنوا أن  التحریف الدعائي للحقائق وقف المسلمین منتظرین التشریع االلهي  بعدو  التضلیلو 

 :الىبقوله تع 217في سورة البقرة اآلیة  الكریمن آالقر  الدلیل من ارتكبوا جرما عظیما فنزل

المسجد و  ُكفرٌ بهو  عن سبیل اهللا صدّ و  الحرام قتال فیه قل قتال فیه كبیرلونك عن الشهر أیسو (

خراج و  الحرام  وكم عن ال یزالون یقاتلونكم حتى یردّ و  من القتلأكبر  الفتنةو  عند اهللاأكبر   هله منهأإ

لعل ، و شهر الحرملأل وزناً  صالً أن الیهود ال یقیمون فرحوا ألو  فسما المسلمون) استطاعوان إ دینكم 

 التضلیل قدیمأن  على ي الذي یعطي مثاالً اإلعالم المكرو  شكال التضلیل من العدوأمن  هذا شكالً 

  )2005،الحضرمي(لیس بموضوع آني ظهر في وقتنا الحاضر و  جداً 

ةفي العصر الحدیث فان عمل أما  رموزه هي من المبادىء التي تعتمدها و  اإلسالمتشویه صورة  یّ

ةالدعا ةالصهیون یّ أن  على إجماعالتشویه للحقائق لبناء و  ممنهج فتعتمد التضلیلو  بشكل منسق یّ

ةللحضارة الغرب یشكل تهدیداً  اإلسالم للمخرج الصهیوني سام ) اإلسالمبراءة (مثال على ذلك فیلم و  یّ

فتقّصد إهانة  - السالم و  علیه الصالة - باسیل الذي یحمل مضامین مسیئة للرسول الكریم محمد 

المسلمین بجرح مشاعرهم بما أعتبر جریمة و  نصف الملیار من العربو  من ملیار أكثر معتقدات

ةتضلیل ةتحریفو  یّ في لیبیا كریستوفر  األمریكيمقتل السفیر خرجت تظاهرات انتهت بو  ةللحقیق یّ

نشرت صحیفة  2005سبتمبر عام - 17في  أیضاً  ،2012ثالثة موظفین في السفارة عام و  سننیفنز

ةدنمارك حد الصحفیین الدنماركیین أبعدما القى  اإلسالممقالة بعنوان الرهبة الشدیدة من انتقاد  یّ

كتابه الذي كان یتحدث عن سیرة  إلى یجاد رسامین یقبلوا برسم صور سیضیفهاإصعوبة في 

حدى الصحف للمشاركة في الرسم إمن الرسامین دعوة  حین قبل ثالثةو  -علیه السالم  - الرسول 

ةظهرت قض مؤخراً و  ن بسبب خوفهم من النتائجثناا انسحبو  عاد ةرسامي الصحیفة الفرنس یّ  یّ
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 بعض العاملین في الصحیفة بسبب إلى ضافةإثنین من الصحفیین ت حیاة اأنهتشارلي ایبدو التي 

  .مسیئة للرسول الكریم رسومأیضًا 

جرى دراسة للتحلیل أالباحث استشاري الطب النفسي الدكتور رامز طه أن  ومن الجدیر بالذكر

ةا عملأنه إلى النفسي لراسمي الرسوم المسیئة لیخلص تضلیل تقوم على اسقاطات من شخصیات  یّ

 المبالغةو  االغترابو  تتمحور حول العنف والهوس الجنسيو  شكال رسماتهمأالرسامین على 

منها و  المرسومهذا ما عكس حقیقة الراسم ال و  االعتقاد و  خطاء في التفكیراألو  الجمودو  التصلبو 

افضل ما یعبر عن ما یحث من تزییف  أنه إلى نسبة) وكوستاإلسالم(طلق الباحث مصطلح أ

  )328-2014:326،سلطان( .كي لمشاعر المسلمینو  حرقو  للحقائق

ةحداث التضلیلكل هذه األ جدید یعید  إعالمي المسلمین دلیل احتیاجنا لخطابو  المسیئة للعرب یّ

یعید التواصل مع العقل الغربي و  دون تشویه متعمد نقاًء و  وضوحاً  أكثر یقدم صورةو  صیاغة القصة

ةنقطة البدا، و )2014:334،سلطان(فضل للغرب یصحح االنطباعات الخاطئةأسالم إبتقدیم  هي  یّ

ةفي اآل الىقوله تع  الرعد، سورة( )إن اهللا ال یغیّر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم:(الكریمة یّ

ةاآل   ) 11:یّ

  

  :العام الرأيعالقة التضلیل ب

ةعمل« أنهي باإلعالم التضلیلاإلعالمیین بعض یعرِّف  غیر دقیقة، و  تقدیم معلومات خاطئة یّ

ب  -أحیاناً - وجهة محددة تحت ما یسمى إلى العام الرأيلغرض توجیه  وبشكل مقصود ومتعمد؛

ةالدعا« رفة ومنحازة؛ بغرض وخاطئة ومحَّ التي یتم من خاللها إعطاء معلومات مضللة  ؛»السوداء یّ

العام  الرأيأن  لنتیجة المؤلمة في كل هذافإن ا هتغییرها بأخرى مضللو  العام الرأيزعزعة قناعات 
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ةهو الضح ةو  یّ ةالسائد في مجتمع ما، خالل فترة زمنأو  الغالب الرأي نهالتأثیر علیه تأتي أل أهمیّ  یّ

ةتجاه قضامعینة،   تنفق علیه مئات المالیین من الدوالراتلهذا و  المجتمعمشكلة مثارة في أو  یّ

ةا تستثمر في عملأنهموال التي نسمع عنها لعل كل األو  غیر  أمر العام لهو الرأيصناعه و  توجیه یّ

 هنا نشیرو ،المعنويو  مستغرب فهو یدخل ضمن ما یسمیه نعوم تشومیسكي بعملیات النصب المالي

ةمن الخارج أكثر مؤثرا في القضایا الداخلیة  -أحیاناً - العام یعتبر الرأيإلى أن  لكن ذلك ال و  یّ

ذلك و  عتدت على المانیاأبولندا أن  بةذو كأنشر  كان ستخدم في الحالتین فهتلر منذ ی أنهینفي 

ةقتصادلمانیا اإلأعلى مشاكل  ذلك تغلب فيأن  منه اعتقاداً   ؛الدول القریبة ىحدأعندما یغزو  یّ

ةمحل عتداء خارجي یحقق أهدافاً ال داخلیاً  كان یرید إجماعاً  نهأل ةوطن یّ وسائل كفلت تعندها و  یّ

ةعاالد التي  األمریكیة اإلعالم مر نفسه یحدث من خالل مؤسساتاألو  ،تزییفهو  بالترویج لألمر یّ

خدمة سیاساتها للتأثیر و  تكنولوجي في هذا المجال لرسمأو  تتكثف الستثمار كل تفوق تقنيو  تتعدد

ةالعالمي فهي عبر إستراتیجو  العربيو  األمریكيالعام  الرأيعلى  ةوطن ةإعالمی یّ رصینة تعدها  یّ

ةمراكز الدراسات المعنو  بیوت الخبرة العام ومن  الرأيالتي تعمل على دراسات خاصة تقوم بمسح  یّ

ةثم تستعمل كل ذلك في أسالیب الدعا الوالیات المتحدة أن  علمنا اإذ بةال غراو  بأدوات تتعدد یّ

ةوكاالت إخبار و  إعالم وسائلو  في العالم من مؤسسات ةإعالمی ترسانةأكبر  تمتلك األمریكیة  یّ

ذو  من الصور المبثوثة، % 80تتحكم ب  األمریكیةفوكاالت األنباء  ،عات وصحف ومجالتاإ

ةمن األفالم السینمائ% 57تبث أو  وتنتج  590من  أكثر "سوشیتدبرساأل"في العالم، وتزود وكالة  یّ

ةعاإذ محطة ةوتلفزیون یّ نترنیت بشبكة اإل% 90ن بــ و األمریكیصفحة بأخبارها، ویشترك  1600بـ  یّ

ةخبار األ" إنأن  سي"وتعد محطة ألـ  تشیر و  كما. لألخبار المصورة في العالم المصدر األساس یّ

ةیشاهد العالم ویتابع قضایا ثقاف األمریكيالمواطن إلى أن  أحدث دراسة عالم یّ ةوإ عبر التلفاز  یّ

،) 9-8(بمعدل أي  ساعة تقریباً  3400بحدود  المطالعة و  السینماو  عة والمسرحذاواإل  ساعات یومیًا
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عن المواقف والقضایا من خالل ما تطرحه تلك الوكاالت  - بمعنى رأیاً   -اً یولد لدیه تصور بالتالي و 

ةخبر  ةإعالمی من مواد ةتغطأو  یّ ةأحداث عالم یّ ةذات صیغ دعائ یّ ةاإلعالم عبر تلك المؤسسات یّ  یّ

  .بوسائلها المختلفة

ةاستطاعت الدوائر السیاسلقد  توظیف  مثال األمریكیةوصناع القرار في الوالیات المتحدة  یّ

ةاإلعالم المنظومة ةالدعاو  التضلیلوتوسیع دورها في  األمریكیة یّ ةالسیاس یّ وتنفیذ السیاسات  یّ

ةواإلستراتیجیات لتحقیق األهداف والغایات اإلستراتیج االقتصادي و  ذات المنحى السیاسي یّ

ةاإلعالم المصطلحاتو  تسویق المفاهیمو  ,والعسكري لعل أبرزها و  ذات المنحى السیاسي العسكري یّ

ةستباقالحروب اإل" ةالحرب العالمو  "یّ ةیؤسس لكل إستراتیجو  على اإلرهاب، كما یّ مرحلة أو  یّ

ةإستراتیج  تنحت بشكل یحقق الغایاتو  تصاغ مصطلحاته بدقة "إعالمي قاموس مصطلحات" یّ

عماء و  األهداف لغزو العقولو  ةالغا إلى العام وتوجیهه الرأيالقلوب وإ ةاإلستراتیج یّ المطلوبة  یّ

ةباستخدام أسالیب الدعا ةومصطلحات الخطاب المزدوج بانتقائ یّ وفق معاییر   هابعضواجتزاء  یّ

ةمزدوجة وعلى سبیل المثال، الحر  ة، الدیمقراطیّ ةالدكتاتور  ،یّ  المحور، اإلرهاب، ،رالخیر، الش ،یّ

ةاألصول سفیرة الوالیات المتحدة " جین كیر كباتریك"حیث قالت  ،المتمردین ،المسلحینالتشدد، ،یّ

 هو بكل بساطة العنصر األهم في سیاسةاإلعالم ((في األمم المتحدة في عقد الثمانینات  األمریكیة

ةالخارج یكاأمر    ) 2010،واإلعالم األبحاثو  دار بابل للدراسات(.)) یّ

السیاسات المتبعه فیه و  لرسم الخطط ترتیباً و  یحتاج تركیزاً  ي التضلیلياإلعالم وألن العمل السیاسي

 میزانیتهاو  األمریكیةهي تتعامل مع المخابرات و  )ستراتیجيوحدة التأثیر اإل(باسم وحدة تعرف هناك 

المقاالت لعدد من و  عادة تؤمن مجموعة من المعلوماتو  وسطیتركز عملها في الشرق األو  ضخمة

 كتاباتهمو  رائهمآمن خالل  ةاألمریكیالكتاب بمقابل مادي لیتم تمریر كل ما یخدم مصلحة السیاسة 
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نحو المسار  جعله منحرفاً و  بتضلیله العام  الرأيصیاغة و  في تشكیل  ماً اه بذلك یلعبوا دوراً هم و 

یقول في كتابه ) كریس هیدجز(المراسل الحربي ف ،ةالطبع كل ذلك یتم بطرق مخفیبو  المراد تحقیقه

أن و  النقيبلده هو الخیر أن  زمات تسیطر علیه فكرةاألو  العام في الحروب الرأيأن  :عن الحرب

وهكذا تتحول الحقیقة لتصبح هي  ،هو عدو اً إذ من لیس بحلیفأن و  عداؤه هم الشر المسیطرأ

   .ولى ضحایا الحربأ

الدور الذي تلعبه و  أسالیب التضلیل البد لنا من معرفة العالقةو  عواملو  أنواع لكن قبل الخوض في

عند بعض التفصیالت التي تلعب ذلك بالوقوف و  ما ضد قضیةأو  العام مع الرأيدراسات حشد 

لنبدأ و  عتباري المعلوماتي بحیث تؤخذ بعین االاإلعالم التضلیل في عملیة مهماً و  حازماً  دوراً 

  .ذكر ذلك بناء على عدة تقسیمات تذكر تباعاً و  بتوضیح

 :2000عواد،(:قسام مختلفةأ ةثالث إلى ینقسمو  العام من حیث حجم معتنقیه الرأيأنواع  - أوالً  

78-81(  

 رأي قد یصبحو  بعض النخبةرأي  ضم اإذ له قیمة ةمن نصف الجماعأقل  وهو :ةقلیي األأر - 1

ة لتأثیر التضلیل في حال أكبر   النخبة یعطي فرصةرأي  هنا ضمو  ضمن تطورات معینة األغلبیّ

  .كان هدفاً 

ة رأي - 2 ال و  النخبةرأي  ضمنتیو  ةنصف الجماعوهو ما یزید عن و :األغلبیّ في مجرى  أصبحإ

 موافق على ما جاء فیه من معلوماتو  علیه متفقاً  هذا یصبح رأیاً و  الحزب الواحدأو  الواحد تجاهاال

  .اإلشارة ألي تضلیل تكون أضعفأو  بالتالي حالة النفيو  أخبارو 
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ةأكثر  رأي وهو:الساحق الرأي- 3 التعلیم خاصة و  لیس ناتج بالضرورة عن التثقیفو  ةالجماع یّ

ةالنامبالبلدان  ةبسبب هذه األكثر و  ةندفاع ثم الجموح حتى الرعوناإلو  نما بسبب الحماسإ یّ  ةالموافق یّ

  .أكبر   هاتأثیر و  نتشارهااو  ةإلیه یصبح تمریر المعلومات المضلل ةالمنتمیو 

ةیمكن تغذوعادة  یجعله یطفو على و  الكلي الرأيصادم یعصف بیكون ث یالساحق بح الرأي یّ

یؤسس لمرحلة جدیدة من و  ةخاطفو  جتماعي لكن لفترة قصیرةإثیر نفسي ألذلك تإنما السطح 

ةالمضي ضمن رؤ أي  نتحار الطوعياإلو  نفعالاإل   .واحدة یّ

ف و  یتأثر بها حجم التضلیلو  األخبارالتي تؤثر في نقل  العام الرأيأنواع  - ثانیاً  من حیث هو یعرّ

   :قسمین إلى تقسمو  التعبیر

ةیوصف بالسلبو  یحجم عن الظهوررأي  وهو :الكامنالعام  الرأي في إال  ال یفصح عنهو  یّ

أو  العام الداخلي الرأيیظهر من خالل الثورات ویسمى بو  ةموجود في المجتمعات التسلطی،حذر

ةالخشو  رهاباإلو  المختبىء بسب الخوف  .یثور بعد زوال هذا المناخو  یتوالدو  من الحكومة یّ

ةیعبر عنه بحر و  ةالمجتمعات الدیموقراطیهو في و  :الظاهرالعام  الرأي یؤدي للثورة و  یظهرو  یّ

ي الكامن أیسیطر رغم مخالفته للر و  منیهو یهو . العام الخارجي الرأيیسمیه بعض الخبراء بو  ةالعام

  .قوى أ نهأل ؛ظهر للعلنو  تغیرت الظروف اإذ زاحتهإعلى  اً الذي یعتبر قادر 

  

ةكل عملأن  -  ثالثاً  نما تتبع عدة و  ال تأتي من فراغ ةتسییره هي عملیو  العام الرأيلتشكیل  یّ إ

 دائماً تحتمل التزییف لكنها و  تقوم على الصدقو  الرأيهذا بعاد مؤثرات تدخل في تشكیل أو  عناصر

ضاءة ما یخدمه من و  ستنباطاعام على رأي  هنا یعمل من یشكلو  تنبع من األهداف المراد تحقیقها إ

ةیعمل عملو  نقاط   : أربعة أقسام إلى تقسم هذه األبعادأن  ممكنو  تعتیم لما ال یرید إبرازه یّ



66 
 

 

العام یعتبر تطور محدد لمجموعة من البشر عاشت في بقعة  الرأيأن  یتمثل من:البعد التاریخي

ةجغراف ن هو إذ للجمیعة المعلنه وغیر المعلنحداث یرتبط بالتتابع الزمني لألو  معینة في زمن معین یّ

ةبالحقائق التاریخیرتبط   .التي تم البناء علیها یّ

ةالحركات الشعبو  العام یتكون نتیجة للثورات الرأيي أ :البعد السیاسي  مشاكل المجتمعو  زمات األو  یّ

ةهذا البعد یعتمد على كمو  سلوك الطبقة الحاكمةو  نوع المعلومات التي تم تمریرها من خالل و  یّ

 .اإلعالمو  وسائل االتصال

  

ةالعام مع البن الرأيیتكون من تفاعل و :قتصاديالبعد اإل ةقتصاداال یّ  ستهالكالاو  نتاجسواء اإل یّ

عادة یستثمره السیاسیون في مجال و   ةالدعایو  عالنإلاو  ثر بها في فن التسویقأالتوزیع فیتو 

 .ةالمعارضو  لعبة الحكم بین المواالةو  االنتخابات

یخلق له طریقة سلوك معینة تتمثل في  معنویاً  اً العام مناخ الرأيكتساب إیتمثل بو  البعد النفسي

ةالعقیدة الدینو  المشاعر الدفینة المرتبطة بجوهر الحضارة إلى العودةو  ثارةاإلو  نفعالاال  .یّ

  

   



67 
 

 

  :ي العام في صناعة القراراتدور الرأ

ةالخارج ةالسیاس ةدورین هامین في صناعیلعب العام المحلي  لرأيمن مراجعات الباحثة ترى أن   یّ

  :خذ القرارات فهيأطرق  أما یقنعها بها و  على المعلومات التي یقدمها للجماهیر للدولة معتمداً 

رضا المواطنین و  یتم عن طریق سعي صناع القرار السیاسي الخارجي لكسب تأیید: ولالدور األ  

ةمما یجعل السیاسة الخارج قدر من حشد الدعم الشعبي من المواطنین بأخذ قرارات أكبر   تحقق یّ

ةخرى وقضایا خارجأتخص دول  ةارتیاح عام كقضو  برضا تنعكس اثارها داخلیاً  یّ الشهید معاذ ( یّ

  ).الكربوليو  عدام الریشاويإ و  الكساسبة

ي العام المحل الرأيفهو حرص صناع القرار السیاسي على محاولة تغییر اتجاهات : الدور الثاني

ةاتفاق(المصالحات مثل و  الخارج لعقد االتفاقات مثالً و  هدافه في الداخلألكي تتوافق مع   الصلح یّ

سوریا كمشكلة تداخل االراضي في و  األردنسرائیل لحفظ الحدود،أو بین إ و  األردنالتطبیع بین و 

  ).لم تحلو  ما زالت هذه المشكلة قائمةو  درعا بین البلدینو  الرمثا

ةالعام في صناعة السیاسة الخارج الرأيفي هذا المجال بین دور  ةعالقة عضویهناك أیضًا  ي أل یّ

  :بین النظام السیاسي القائم في المجتمع بالشكل التاليو  دولة

ةفي االنظمة الدیموقراط ةللراي العام في صنع السیاسة الخارجأكبر   هناك مساحة یّ في  أما  یّ

ةحر و  نظمة التي تقل مساحةاأل یتمتع  نهأل ؛متغیر تابعرأي  یصبح أنهالتعبیر عنه فو  العام  الرأي یّ

 السلطة في المجتمعو  ألن الدور األكبر یكون في اتخاذ القرار ألصحاب النفوذ ؛بمشاركة ضعیفة

مر یعتمد على ثالث جهات هذا األ، و العام الرأيفي تشكیل اتجاهات ًا أكبر  تلعب النخبة هنا دور و 

ةلكن بسبب السر و  من القوميأجهزة األللمعلومات وهي  التي تحاط بها قد ال تحصل بشكل واضح  یّ
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ةالعام نحو قض الرأيعلى اتجاهات   نقل إلى قد یؤديأیضًا  ذلكو  الجهاز الدبلوماسي أیضًا  ما، یّ

فراد هذا الجهاز بشكل بعید عن المحك أللمحیط الذي یتعامل معه  شاملة نظراً و  غیر حقیقةأخبار 

 إلى القرارات التي تقوم علیها تصبح مغلوطة تؤديو  بالتالي تنقل الصورة ناقصةو  مورالواقعي لأل

شمل في األو  فضلكثر األهي الجهة الثالثة فهي على األو  الجماهیري وسائل اإلعالمأما  التضلیل،

ةیومأخبار  ا تنقلنهأل ؛االتجاهاتو  نقل الصورة  العام الرأيالتعبیر عن و  تقوم بدور التحلیل یّ

ةهنا تبرز حساسو  تكوینهو  التضلیل المتعمد على السواء  و  حداثالتعرض لها من حیث تحریف األ یّ

   )45-44-: 1984أبوزید،.(  :بأشكال مختلفة منهاو  للمتلقيأو  لصانع القرار

  .كاذیب تحل محل الحقائق الثابتةجعل األ- 1

ف- 2 تصغیر مثل إطالق أو  صفات تعظیم أما الخبر باستخدام  إلى عندما یضاف تفسیر محرّ

  .صفة اإلرهابیین الفلسطینیین على الفدائیین الفلسطینیین

 إلى ةعندما یعطى لألحداث حجم یفوق حجمها كتضخیم إسرائیل لوصول صواریخ سوفیتی- 3

 . سوریا

ةمن حجمها الحقیقي كتجاهل أقل  عندما یعطى لألحداث حجم- 4 خطر بقعة الزیت في و  أهمیّ

ةالغرباإلعالم  الخلیج من بعض وسائل  .یّ

ةجمع بعض الحقائق الجزئ- 5 ةتعطي إنطباعات حقیق ةتركیزها لتصبح صورة كلیو  یّ كإبراز   یّ

 . ا صورة معممةأنهعلى  یكاأمر و  الغربي لتصرفات بعض العرب في أوروبااإلعالم   وسائل

إلستخدام مخاوف ال صحة لها مثل إستغالل الغرب و  عندما تعرض حقائق بطریقة تثیر شكوك- 6

ك العرب لمادة كالبترولالعرب البترول في حرب أ  .كتوبر إلثارة مخاوف من تمّل
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التجاهل عن و  تجاه وقائع تهم الجمهور متل الصمتالغربي ا وسائل اإلعالمإلتزام الصمت من - 7

ةمخاطر الحرب العراق  .ةاإلیرانی -  یّ

ةخرى تكمن أو من هنا مرة   الحدث الصحیح دون تحریفو  في نقل المعلومةاإلعالم  وسائل أهمیّ

ةرأیه إزاء قضو  للمتلقي لتكوین إتجاههو  تخاذ قرارهتغییر لصاحب القرار الأو  ن هذه معینة أل یّ

  .ةیساعدنا على تكوین رؤیو  الوسائل هي المقیاس الذي یمدنا بالمعلومة

  

  :أسالیب التضلیلو  طرق و  أنواع

 أفكار   النخب المتنفذون في مراكز القرار بعرضو  وسائل اإلعالمعندما یقوم القائمون على 

االتجاهات هي و  فكاراألـو  اوالتن كل المحأل ؛توجهات ال تتناسب مع حقائق الوجود االجتماعيو 

ن هدفها القیام بإنتاج واقع جدید أل سائسي عقول، إلى تسعى لخلق وعي زائف تجعلهم یتحولون

أو  الحق برفضها تیه للحیاة القائمة بشروطها مالكبإرادته الذا بعد ما یكون مستوعباً ألهؤالء 

 فراد بالتموهأأو  على وعي مضلل،فالتأثیر في فرد ةمشوهة قائمو  مموهة أفكار إلى قبولها،مما یؤدي

أحد األدوات  نهأل) أداة للقهر) (باولو فریر( كما یسمیهأو  حد طرق تضلیل العقولأالتالعب هو و 

عادة یضمن المضللون و  التي تحاول النخبة من خاللها تطویع إرادة الجماهیر ألهدافها الخاصة

هم من ضمن تلك  حتماً و  مصالح فئة قلیلةإال  التأیید الشعبي لنظام ال یخدم على المدى البعید

یعتبر و یصبح ال حاجة للتدابیر األخرى أجتماعیاً في تحقیق ذلك اإلعالم  عندما ینجح، و الفئة

 رادة الشعب كتعبیر عنإظهور  التضلیل لیس أول أداة تستخدمها النخب إنما یلجأون لها في حالة

ةمسار العمل ةالتاریخ یّ   )6-5: 1999تشیللر،( یّ
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ةي هو األداة األساساإلعالم وحین یكون التضلیل للسیطرة على مجتمع ما فإن التقسیم الثابت لهذا  یّ

نتیجة لذلك قد یصبح متلقوا األوامر فیما سبق هم ، و أخرى رابحةو  المجتمع یكون لفئتین فئة خاسرة

  .ي لممارسین لهذا التضلیلاإلعالم كذلك قد یتحول بعض الخاضعین للتضلیل مصدروا األوامر،

تحكم و  الصور هو قوةو  السیطرة على مصدر المعلوماتأن و  متنوعةو  إن وسائل التضلیل عدیدة

السیطرة و  بالطبع فإن فن التحكمو  تكتالتو  من خالل مؤسسات وسائل اإلعالمه بإمتالك أمر  یسهل

ةدرا إلى فجأة بل یحتاج عادةو  هذا لم یظهر هكذا ةعمل نهفئاته، ألو  فهم لمكونات المجتمعو  یّ  إدارة یّ

مضامین خمس تتكفل أو  أساطیر إلى قد أشیرو  .تنسیقو  یحتاج لتنظیمتدفقها و  توجیه المعلوماتو 

الوعي المعلب التي من خالله یتم محاولة تمویه القیام بعملیه و  ياإلعالم بموضوع التضلیل

قناعهم بهاو  التضلیل للجماهیر   )1999،تشیللر( :هي كاآلتيو  إ

  

ةالحر و  أسطورة الفرد ةمن الحر  ةالتي تضمن له حقوق مطلقو :ةالمطلق یّ ةاإلختیار بشكل له أولو و  یّ  یّ

تخاذ القرارات هوو  على حقوق الجماعات فاإلختیار الفردي ةأساسي في مجتمعات حضار  أمر  إ  یّ

اإلنتاج و  العطاءو  متقدمة یسود فیها فكر العولمة فاإلنسان الحر هو شخص سعید قادر على العمل

بذلك و  مجتمع غیر دیموقراطي بشكل أفضل من شخص مقید محاصر في خیارات محددة ضمن

ةفإن ملك ةوسائل اإلنتاج في المجتمع هي ملك یّ ةلعل أسطورة الفردو  خاصة لتضمن هذا الشرط یّ  یّ

ةالحر و  ةفي المجتمعات العرب أما الغرب و  أمریكا إنتشرت بقوة في المطلقة یّ  أكثر فالزال األمر یّ

ةمن هذه الحر  على قسم األفرادرغم حصول بعض  تعقیداً  ةالتي هي في الحقیقة حر  یّ  .مقنعة یّ

دلیل أي  مهمته بشكل ناجح البد من إخفاءو  ي وجودهاإلعالم لكي یمارس التضلیل :أسطورة الحیاد

ذلك و  تكونأن  األمور تسیر بشكل طبیعي سلس كما البد لهاأن  یثبت العكس فیبقى یشعر الفرد

ةحر أن  من الجمهور عادة یتم بقناعة جزء یظهر فیه نوع من أي  أنو  تطالها ید السلطةال  اإلعالم یّ
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یصرّ المضللون في سوق و  له بالجهاز األكبر صلة التحیز هو خطأ فردي شخصي إنساني ال

 )1999تشیللر،(.نوع من األیدولوجیاتأي  لوجود ال مساحةأن  األفكار في هذه الحالة

ةأسطورة الطبیعة اإلنسان عادة في التغییر اإلجتماعي ألن كل إنسان  األمنیات هي سبباً  :الثابته یّ

لون ، و الحیاةو  االقتصادو  لكل شخص منا تصورات خاصة عن السیاسةو  یطمح لألفضل المضلِ

قدیمه كل ما یتم ت ،نإذ كذلك هو العالمو  ةال متغیر  ةثابت ةنسانیهالطبیعة اإلأن  یعتبرون عادة

كل أن  وسائل اإلعالمهكذا یبرر القائمون على و  ما یطلبهو  نساناإل للمتلقي هو یتناسب مع طبیعة

 .الناس هما یقدم هو ما یحب

هو اإلعالم و  ةجهزة الثقافأن على و فالصراع كما یصوره القائم :جتماعيأسطورة غیاب الصراع اال 

ةمنبعه  خاص بكل فرد ال بالجذور االجتماعو  توجهاتو  أفكار   صراع  أناس طیبونفهناك  یّ

مور األو  سیطرة النخبة تعني تجاهل الكثیر من الفروقاتأن  حقیقة الواقعفي و  !شرارأناس أو 

خوف و  تركیز على هذا الموضوع یسبب لهوالء توترأو  اشارةأي  أنو  المسببة للصراع االجتماعي

الن كل نقاش مفتوح عن االمر یعني زیادة المقاومة للظلم االجتماعي مما یثیر القلق في نفوس 

تمویلها في معظم االحوال مبدأ و  لذلك یفضل القائمون على رعاة البرامجو  القراءأو  المشاهدین

 .الترفیهياإلعالم  تثیر الجدل فیفضلونأو  اختیار مادة عادة ال تؤجج المشاعرو  ةالسالم

ةسطورة التعددأ  ةاإلعالم یّ ةتركز على التعددیكا أمر  خاصة فيو  في الغرب وسائل اإلعالمأن  :یّ  یّ

 تأثراً  أكثر منهأل  ؛على الجمهور الغربي مثالً  مر الذي ینعكس سلبیاً ي األاإلعالمو  الثقافيالتنوع و 

ةما یقدم هو حر صافي من تأثیر أأن  بالتضلیل على اعتبار هنا یزدهر نشاط توجیه و  أیدولوجیات یّ

بحیث  مثالً یكا أمر  فياإلعالم  سلوبأالعقول بأن الفكرة برمتها تقوم على وهم االختیار الذي یؤكده 

ةالمحطات التلفزیونو  كثرة الصحفأن  النوع لیعتقد الجماهیرو  یخلط بین الكم ةاإلو  یّ فالم األو  ذاعیّ

ةالسینمائ ةحر و  نما تعني تنوعإ یّ مرسوم محدد إعالم  الحقیقة عكس ذلك بل هم محصورین ضمنو  یّ
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طار جمیعها من اإلیجري انتقاءها أفكار  تضلیل ضمنو  الغرض صناعة اتجاهاتو  هدافاأل

 اختلف التعبیرأن و  )جندةاأل( األولویات واضعو  ي نفسه من جانب حارس البوابةاإلعالم المرجعي

ةالعرض انما الجوهر واحد بال تعددو  ةاتصال یّ  )1999تشیللر،(.یدولوجيأال تنوع و  یّ

تتم السیطرة على أجهزة المعلومات وفق قاعدة بسیطة في السوق  أنه إلى ملخص ما ذكرنا یشیر إذاً 

ةلكي تسهل عمل؛ السیطرة علیهاو  اإلعالم هي امتالك وسائل  العام الرأيیسهل توجیه و  التضلیل یّ

 ةفیه شریحة واعیو  فئات إلى الجمهور ینقسمأن  ال نلغي حقیقةأن  لكن علینا في نفس الوقتو 

ةنما العملإخرى،أما قد ینطوي على فئة قد ال ینطوي على فئة و  ةمتعلمو  ةمثقفه ذكی  لیست بسهلة یّ

 التضلیل من تعقیداً  أكثر أشكال ظهور على االتصال وسائل تكنولوجیا في التقدم ساعدقد و 

ةعمل إلى مر یحتاجاأل أصبحبحیث  ياإلعالم حداث تركیزأ في دوامة األ أكثر تحلیلو  تدقیق یّ

  .المتالحقة الزخمة

  :اإلعالمي  التضلیلوسائل 

له  تأثیره هي متجددة متواصلهو  تاریخهو  الجهود المنكبة على دراسة التضلیلأن  من المعروف 

نما في عصر كثرت فیه الصراعاتو  الحربأو  سواء في السلم إال  من الخطورة أصبحالحروب و  إ

ن لدى الجماهیر وعیاً  ةنلیشكل قوة قدرة مب  ؛نفسیاً و  فكریاً و  واقتصادیاً  سیاسیاً و  اجتماعیاً  یتكوّ على  یّ

  .لیس كل ما یخفى هو غیر حقیقيو  مور فلیس كل ما یقال یصدقفهم األو  التحلیل

ةمع هذا التدفق الهائل لكم  نترنت،مواقع اإلو  المجالتو  الصحفو  اتعذاً اإلو  المعلومات من التلفزة یّ

ترجیح الكفة لطرف على حساب طرف و  في تسییر الصراعات الوعي یلعب دوراً إلى أن  اً إذ نخلص

على واقع صادق حقیقي لیتخلص الجماهیر من هذا الحصار الذي  اً یكون مبنیأن  خر بشرطأ

  .ةیاإلعالم تفرضه بعض المؤسسات
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ذو  منا اإ ةالتي تؤدیها وسائل االتصال الجماهیر  ةمن الوظائف الرئیسأن  سّل راء وظیفة تكوین األ یّ

إال  والترفیه األخبارخرى كالوظائف األ إلى الجماعات والشعوب إضافةو  األفرادواالتجاهات لدى 

ةا تمتاز عنها بخصوصأنه القیام  وسائل اإلعالمتفرض على اإلعالم  خالقیاتأأن  كما. الهدف یّ

ةموضوعو  نة وعدالةأماو  وظائفها بصدقو  بواجباتها ستخدام إساءة إعدم و  دقةو  شمولو  توازنو  یّ

وجود صراع المصالح الهائل على المستوى العالمي فإن هذه اإلخالقیات مع كل  اإلعالمسلطة

 نواععلى ذكر األي سنأت، و ياإلعالم من التضلیلأنواع  وتُْحِدث بشكل متعمد   -أحیاناً - تغیب

ةسالیب المتبعة في عملاألو    .ياإلعالم التضلیل یّ

تحویل المعلومات عن و  كلها تؤدي لتحریفأنواع  خذ عدةأالتضلیل أن  وقد رصدت الباحثة 

تجاهاتهو  العام الرأيهدفها في كل الحاالت واحد هو التأثیر على و  الحقیقيو  مسارها الطبیعي كل و  إ

أسالیب و  هذه األنواع تأخذ اشكاالً و  التي هي شریك أساسي للسلطة وسائل اإلعالمذلك ال یتم دون 

ةمتعددة سواء أكانت إخبار  ةبرامجأو  یّ ةترفیهأو  یّ یضمن  نهألأكبر   ذلك التموه خطورةفي و  یّ

من كون  أكثر الظروفو  وفقا للحاجات دائماً و  ي الوصول لكل فئات لجماهیراإلعالم للتضلیل

 :للمصالح تأتي كما یلي ي وفقاً اإلعالم التضلیلأنواع  بالتالي فإنو  األمر نهج ثابت

  )105: 2010الشمیمري،(

ةالتضلیل باالنتقائ زة،التي تنتقي بعض الكلمات والحقائق واالقتباسات والمصادر وتتجاهل  یّ المتحیّ

غفال الحقیقة األخرى المرتبطة بها   .األخرى، وتقوم بالتركیز على حقیقة وإ

وانطباعات معینة، ویتم  تعطي معانٍ  التضلیل بالتالعب بالمعلومات وترتیب الحقائق، بحیث

 .تفسیرها بشكل معین، یخالف الواقع

ةالتضلیل بإهمال خلف  .وال یستطیع المتلقي فهمها وتفسیرها األحداث، مما یجعلها ناقصة ومشوهة، یّ



74 
 

 

ةمن ناح األخبارعدم التمییز بین ، و التضلیل بالمزج والخلط ةالتعلیق من ناحو  والتحلیل الرأيو  یّ  یّ

 .الصحفي ووجهة نظرهرأي  هوأو  أخرى، فال یعرف المتلقي هل هذا جزء من الخبر؟

 .التضلیل بالمعلومات التي لیس لها عالقة بالحدث، على حساب الحقائق المهمة - 

المعلومات و  الغموضو  التهویلو  المعتمدة على المبالغة األخبارمقدمات و  التضلیل بالعناوین - 

ةالمادة الصحفأو  مع مضمون الخبر   -أحیاناً - الناقصة، مما ال یتفق   .یّ

 األشخاصو  صدار أحكام باإلدانة على المواقفإ إلى معینة تؤديستخدام مفردات إالتضلیل ب -

  .الرفضأو  تحمل وجهة نظر بالتأییدأو  الدول،و  الجماعاتو 

عرض معلومات مضللة بكلمات غیر و  المعلومات،و  التدلیس في المصادرو  التضلیل باإلیهام -

  .هي معلومات وأخبار غیر صحیحةو  واضحة المصادر،

التوازن الشكلي بین رأیین فقط، واختیارین ال غیر، مع تعمد إهمال وجهات التضلیل بإدعاء  - 

 .حتماالت واآلراء والحلولالنظر األخرى، وتغییب الكثیر من اإل

بتعاد عن قضایا أخرى تهم الجمهور، وتساهم في التضلیل بإختیار قضایا ومشكالت زائفة، واإل-

 .تشكیل الوعي الصحیح

ال یحتاج إلیها، مما یطلق علیه النفایات و  ر بمعلومات ال تهمه،التضلیل بإغراق الجمهو  - 

ةالمعلومات  .یّ

تفسیرها، أو  ال یستطیع المتلقي الربط بینها التضلیل باإلغراق بكم كبیر جدًا من المعلومات، - 

ةمما یوقعه بالسلب   .م طوفان المعلوماتأماوشعوره بالعجز  یّ
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ةالتضلیل بلفت األنظار عن قض- ةمعینة بتسلیط األضواء على قض یّ حصر التفكیر و أخرى،  یّ

ةتشتیت االنتباه عن القضو فیها،  ةاألصل یّ  .یّ

ةكان ذلك لقض سواًء  التجاهل،و  الحذفو  التغییبو  التضلیل بالتعتیم- مشكلة، مما أو  حدثأو  یّ

 .یجعلها خارج وعي الجمهور

ةلقض التهویل،و  التضلیل بالتضخیم -  مشكلة، لیترك ذلك انطباعًا زائفًا بحجمها لدى أو  حدثأو  یّ

 .الجمهور

 .تهمماااهتمو  عالقته بمصالحهمو  التضلیل بالتهوین وتقلیل قیمة الموضوع،رغم أهمیته للجمهور - 

، قطعها عن اإلطار العام، و حصر النقاش في جزئیات بعینهاو التجزيء، و  التضلیل بالتفكیك - 

 .الكاملةصورتها و سیاقها الطبیعي، و 

ةضح أنهتصویر المجرم ب إلى -أحیاناً - حتى یصل األمر التضلیل بقلب الصورة، -  ةالضحو ، یّ  یّ

 .هو المجرم المعتدي

ترسخ مفهومًا معینًا یتوافق مع مصالح و  التي تبني التضلیل بالمصطلحات المصنوعة المنحوتة، - 

  .تزییف الوعيو  الحقائقالترویج له، لتغییب و  ستحداثهإصانع المصطلح، الذي قام ب

لكنها و  متفق علیها في أصلها،و  مقبولةو  التضلیل بإستخدام مصطلحات قد تكون صحیحة -

 .تضلیًال في سیاق خاطيء ال یرتبط بهاو  تستخدم تعمداً 

ةغیر الحقیق الرأياستطالعات و  التضلیل باإلحصائیات -  ا أنهأو  ا لم تحدث أصًال،أنه أما  ،یّ

ةباألخطاء اإلجرائكانت حافلة   .خطأ النتائج إلى التي تؤدي یّ
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عب الصحیحة، لكن یتم التال الرأياستطالعات و  التضلیل بالقراءة المخادعة لإلحصائیات - 

ةبالرسوم البیانأو  بالكلمات سواًء  تفسیرها،و  بطریقة عرضها  .یّ

أو إضافة  في األلوان، والتحكم أو تغییر مضمونها، في طریقة التقاطها، أما  التضلیل بالصورة،-

أو یتم االدعاء بأن هذه الصور تمثل الواقع  بینما هي مصنعة  حذفها،أو  أشیاءأو  صور أشخاص

 .لتعطي انطباعًا معیناً 

ةالتضلیل بإختیار صورة حقیق-  ةا التقطت من زاو أنهإال  حدثأو  لشخص یّ في لحظة أو  معینة،  یّ

 .الحدثأو  الموقفأو  معینة، إلعطاء رسالة مضللة حول الشخص

ةتسلو  الذي یتعامل معه الناس بإعتباره طرفة االجتماعي،و  التضلیل بالكاریكاتیر السیاسي -   ،یّ

 .خصائص الصورةو  تجمع بین خصائص الكلمة رسالة مؤثرة،و  موقفو  رأي بینما هو

ةأسوأ شخصو  التضلیل بإختیار أضعف -  ةممكنة لتمثیل قض یّ  ،إعالمي حدیثأو  ما في حوار یّ

ةلكي یتم إسقاط القض ةتشویهها عبر هذه الشخصو  یّ  .أو الضعیفة المهزوزة السیئة، یّ

ه الذي یتم فیه التغییب الكلي المتعمد للقض -  ةالتضلیل بالحوار المشوّ ةالجوهر  یّ ةالمحور  یّ ، یّ

ةواإلغراق بالتفاصیل الهامش ةذات األثر المحدود على القض والثانویات الصغیرة، ،یّ ةالمحور  یّ التي  یّ

 .تم تغییبها قسراً 

ترسیخه و  التضلیل بتكرار الفكرة الخاطئة وترسیخها مهما تكن خاطئة، وتعزیز السلوك المنحرف - 

 .مهما یكن منحرفًا، وذلك بالتكرار المستمر المتواصل حتى تستقر في وعي الجمهور
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ةاإلعالم ألن الحربو  إذاً  ةال تقل  یّ ةالعسكر خطورة عن الحرب و  أهمیّ في زمن انتشرت فیه وسائل  یّ

ةقمار الصناععن طریق األ األخبارو  االتصال في كل مكان وتنقلت المعلومة  سهالً  اً أمر  لتصبح یّ

یتطلب العمل السیاسي المحترف إجادة  ،ةدمغلغسل األ مبرراً و  مشروعاً  عمالً و  اً ممكنو  اً متاحو 

ةلتحقیق األهداف اإلستراتیج ؛المراوغةو  الخداع، الغدر، الشك، استخدام أسالیب التضلیل،  یّ

  .المتباینة

      بوسائل)) قصف العقول(( هما یطلقون علی ،هوف ياإلعالم خطر وسائل التضلیلأ أما 

  )2012سلیم،: (همهاأمن و  ییناإلعالم علیها لدى متعارف

  

ةاألخبار وهو ما تقوم بة القنوات  –التحریف –1   .من تحریف الكالم بالقص والحذف یّ

  .هداف وغایات محددةخفاء المعلومات ألإعن طریق  –التعتیم  - 2

  .للمجهول يبصیغة المبن األخباروهى صیغة  - التنكیر- 3

ةحداث مفتعلة للتغطأعن طریق الحدیث عن - نظارلفت األ- 4 ةحداث هامة ومصیر أعلى  یّ   .یّ

ةجل غایات سیاسحداث ألأتجاهل مواقف وسیاسات و  –التجاهل - 5 ةودین ةیّ واقتصاد یّ   .یّ

  .األخبار عن طریق التلفیق وتكذیب – هیالتشو  - 6

  .للحقیقة موثوق خالفاً  يصلأمن مصدر  األخبارأن  ایهام المتلقى –التدلیس  - 7

  .خر مختلقریق تقدیم نصف الحقیقة والنصف األعن ط –دس السم فى العسل  - 8

  غراض خاصة العام أل يأالر ثیر فى أسالیب مختلفة للتأعن طریق تكرار الخبر ب –التكرار  - 9

  

ةفي عملوالجمهور    :ة أقسامثالث إلى بحسب التصنیفات لبعض الدارسین یقسمي اإلعالم التضلیل یّ
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 العام الثابت الموقف یساند ما تمثله القیم لكنه یحتاج الرأيهو جزء من و  جمهور متعاطف :أوالً  

  .ییدهألكسب ت دائماً شحن عزیمته  إلى

ةستخدام وسائل نفسإیتم إلى أن  یحتاجو  جمهور معادي :ثانیا ذكاء كسب و  ثیر علیهأالتو  لتعبئته  یّ

  .جانب تلك القضایا ال ضدها إلى تعاطفه للوقوف

أن  هؤالء البدو  كبر من الجمهورو الوصف الذي ینطبق على الجزء األهو  جمهور محاید :ثالثا

ال و  ممكنة التغییر ثانیاً و  ،أوالً   نسانیاً إن القضیه تمسهم أیشعروا ب    .تحولوا لغیرهاو یأسوا إ

  ) 2007،اللحام(

 إلى الخوف فغاب التوازنو  التغییراتو  التناقضاتو  هكذا یعیش العالم في جو مشحون من التوتراتو 

ةت وسائل التأثیر الخارجأصبحو  حد ما  أشكال التضلیلو  دور سیاسياإلعالم  أخذو  متعددة یّ

برزها من خالل هذه أالقاء الضوء علیها سنبدأ بذكر و  انهالبیو  تعددت طرقهاو  ي تنوعتاإلعالم

  .الدراسة

  :ياإلعالم أشكال التضلیل

 الرجل منهم إلى كنت أخرج :كیف كنت تغلب الخصوم ؟ فقال -رضي اهللا عنه  -م عليماقیل لأل

تعدد وسائل و  مع انتشار .نفسي علیهو  غلبه فكنتاعتقد أني أغلبه وهو یعتقد في نفسه أني اأنا و 

ةاإلعالم ي أشكال عدة تداخلت في بعض المفاهیماإلعالم فرز التضلیلأاالتصال  ةالنفسو  یّ مع  یّ

التضلیل وما دام لإلعالم دور أساسي في المجتمع فالوظائف المتعددة له تجعله قوة مؤثرة في 

ةاالجتماع:العدید من أوجه النشاطات األخرى ةاالقتصاد ،یّ ةالثقاف ،یّ ةالتربو  ،یّ ةالسیاس ،یّ  وغیرها، یّ

فیما یلي تستعرض الباحثة ، و ةالقضایا المختلفو  تتأثر بهذه االنشطةو  قوة متفاعلة تؤثرأن  كما

  :تستخدم في تضلیل العقول صوراً  )وأكاال(
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ةالحرب النفس:أوالً     یّ

ةالحرب النفسو  ةمؤدو  شكال التضلیلأهي شكل من  یّ فالعامل قدم الحضارات  أعرفت منذ و  له یّ

  ا مرتبطة به كلما تقدم حضاریاً أنهبرز مكونات التعامل بین البشر بل أمن  اً النفسي یعتبر واحد

ةعناصر منها عمل ةهي تعتمد على ثالثو  تعبیر عن و  التنفیذو  على التخطیط ةقدر الو  االتصال یّ

ةالحقیقة الحضار    )  3:أ 2005سمیسم،( یّ

ةوبالرجوع لمفهوم الحرب النفس هي واحدة من القوى   وسائل اإلعالمن إفي الفكر السیاسي ف یّ

فها صالح نصر و  المؤثره فیها بقصد  وسائل اإلعالمي نوع من هي االستخدام المعني به أل :اأنهعرّ

ةمعن ةعواطف جماعو  ثیر في عقولأالت ةمعاد یّ ةجنبأجماعات صدیقة أو  محایدة ةجماعأو  یّ  یّ

  ) 1967:436نصر،(معین تكتیكي أو  لغرض استراتیجي

ةتعد الحرب النفس هي إحدى األسالیب المرتبطة و  أدوات ظاهرة التعامل النفسيو  من أبرز مفاهیم یّ

في كسب  تلعب دوراً و  تعزز من تأثیرهو  تساندهو  هي ترافق القتال المسلحو  بالتأثیر على العدو

فإن أسالیب  ةجماعأو  سواء أكنا نتحدث عن فردو  البشر ةالمعركة من خالل التالعب بنفسی

قد تعددت التعریفات و  كما یفعل التضلیل  ماً ااآلراء تمو  التوجهاتو  تتالعب باالفكار ةالحرب النفسی

ةللحرب النفس ألن  غیر شاملةو  المفكرون ناقصة خاطئةشاع عنها عدة مفاهیم بعضها إعتبرها و  یّ

ةالحرب النفس ةلیست دعا یّ جراءاتو  یّ نما یراد و  ةإعالمی إ ر أن  بهاإ في السلوك العام للعدو مع تغیّ

ةاستخدام ادوات عسكر  إمكانیة   .هداف المرجوةالغارات بشكل یالئم األو  الهجماتك یّ

ةالحرب النفساإلعالم  ویستخدم ةساسأعناصر  ةثالثالتي تتكون من  یّ  ،وهي الجمهور المستهدف یّ

العدو،  ،)المواطنون( البیت :ثالثة أقسام إلى وقنوات البث وتقسیم الجمهور المستهدف ،الرسائل

ةالجمهور األكثر و  الحیاد ا للحرب نهاسك فعندما تطلب الدولة تجنید عناصرهم المواطنون  أهمیّ
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ةتقوم بعملأن  فهي مضطرة ةإقناع مواطنیها بالموافقة على التضح یّ ةخاصة في الحرب التقلد یّ  ،یّ

تتتعامل وتتأقلم مع أن  لكن الدولة مضطرة جزئیاً  وقات الحرب الباردة فإن هناك تجنیداً أوفي 

ةالمسؤل خرى مثل التذمر والتشكك على توزیع غیر عادل لعبءأصعوبات  ویجب إقناع المواطنین  یّ

یتم إقناع أن  ویجب ،عندما یكون الحدیث عن خطر یهدد الوجود تتطلب الكثیر من التضحیات أنه

  .أهداف الحربالجنود الذین یتم تجنیدهم بضرورة تجسید 

ویمكن هنا  ،نالجیش والمدنیّ  :اقسمین وهم إلى وهذه الجماعة تنقسم والجمهور الثاني هو العدو

مل في النصر وأن هذا هدف ضائع وكلما انتهت الحرب الهدف في إقناع العدو بأن ینزع منه األ

   .فضلكان ذلك من األ أكثر مبكرا

والهدف هنا  ،لیس له عالقة مباشرة في الصراع والجمهور الثالث هو الجمهور الحیادي والذي

   .قل منعهم من مساندة العدوعلى األأو  كسب رأیهم

ةاإلعالم والیوم في وقت تستعر فیه المعارك راء ینتجون األو  لخبراء هم من یؤثروناو  نفإن المثقفی یّ

نما جعل الجمهور یتبنى وجهات نظر إطالع الجمهور على الحقیقة إ لتشكیل العقول فلم یعد هدفهم

ي الذي نعیشه في اإلعالم التضلیلأنواع  یعد هذا من أقوىو  كسبهو  العام الرأيتساعد في بناء 

كل ذلك و  م تستثمر طاقاتها لتساعد في بناء قرار سیاسي مضللقتنا الحاضر ألن وسائل اإلعالو 

ففهم  ،معاییر المزدوجة في تناقضالو  التطبیق االنتقائي فیظل حاضریقف في مصلحة فئة خاصة 

فتقدم خیارات  خالق لشد انتباه الجمهور بشكل أفضل،األحداث یشوشه االستخدام البالغي لأل

من هنا تستدعى األخالق وفق و  لمراد تحقیقهالشر بمنطلق یتناسب مع الهدف او  للخیر محدودة

رة   ).27-2013:26بونیفاس،( .مواصفات متغیّ
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العام تحت مسمى الصالح  الرأيي لتشكیل اإلعالم سلحة التضلیلأفي السیاسة تستخدم كل  إذاً 

ةالمصلحة الوطنأو  العام ةنحدد مفهوم الحرب النفسأن  مر یساعدنا فيهذا األو  یّ التي باتت و  یّ

ةا استخدام الدعاأنهالسلم بو  تستخدم في الحرب  خرى  لها طابعألیها وسائل إ ضد العدو مضافاً  یّ

ةالعقول بتقنو  فكارعنف منظم ضد األو  سیاسيأو  حربيأو  اقتصادي  تأجیج النزاعو  ثارة الفتنةإ یّ

هي نوع من القتال النفسي الذي یؤثر على معنویات العدو بجمیع  اً إذ ،التفتیتو  فن التفكیكو 

ةأالوسائل الممكنة للقضاء على  عدم و  بالنفس التي قد تولد المقاومة ةصورة من صور الثق یّ

نما تحطیمو  الغرض منها لیس اإلقناع الحرب النفسیةأن  هذا یعني، و اإلستسالمو  اإلذعان اإلرادة   إ

ةالفرد ةتحطیم الثقة في الذات القومو  یّ المواطنین على أو  مما یضعف قدرة الجمهور یّ

ةالحرب النفس أیضًا  ،المواجهة تفترض الصراع بقصد تحطیم الخصم مع استعمال جمیع الوسائل  یّ

هو ما یدخل و  القضاء على التماسك الفكريو  لتحقیق هدف هذا الصراع ؛غیر المشروعةو  المشروعة

 .تسخیفهاأو  بتضخیمهاأو  تقدیمهاأو  خیرهاأبت أما إعادة تشكیل القیم أي  ضمنه التسمیم السیاسي

ةالحرب النفسینتج عن أن  وعادة یتوقع   )أ 2005سمیسم،( :أمور ةثالث یّ

ةالحرب النفس :أوالً   من هنا تأتي وظیفة هذا و  لیس مع أفرادو  هي أسلوب یتعامل مع موقف ما یّ

  . األسلوب في إضعاف التماسك العام بكل األدوات

  .كل طرف یسعى للقضاء على اآلخرو  الصراع هناك هو صراع البقاء :ثانیاً 

ةهي عملو  :ثالثاً  ةنام یّ   .دیمومة نتائجها إلى تتطور تسعى یّ

ةالحرب النفس نسان وهي تعد مؤثرة في حیاة  اإل اتها،مصطلحو  اختلفت تسمیاتهاأن و  فاعلةو  قدیمة یّ

ن الكریم كونه آوقد وردت صورها في القر  .قوى المؤثرات فیهأكونها تخاطب عقله محاولة إحداث 

ةیخاطب النفس البشر  ةبغ یّ بعاد إوكذلك  مؤثر یحد من عبودیته هللا،أي  بعادها عنإ و  صالحهاإ یّ
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الطغاة و  شنها ضد الجبابرةب الىاهللا تع أمر  كما رباك،اإلو  هذه النفس عن كل ما یسبب لها القلق

ةممن یتخذون الحرب وسیلة للتاثیر في النفس البشر  حالة و  عداد الشاملهي جزء من حالة اإلو  یّ

  )2010الزیدي،.(خرأشيء أي  تاثیرها على النفس قبللیقع تحت  ؛رهاب للعدواإل

ةوحسب تعریف حلف الناتو فإن الحرب النفس هي أنشطة    psychological warfareیّ

ةسیكولوج ةتوجه ضد الجماهیر المعادو  الحربو  مخططة تمارس في السلم یّ المحایدة و  الصدیقةو  یّ

أو  نجاز هدف سیاسيإنحو  یجابیاً إسلوكیات هؤالء لكي تؤثر و  جل التاثیر على مواقفمن أ

ةكادیمأ( .عسكري معین   )www.acofps.comعلم النفس یّ

ةالحرب النفس إذاً  مثل  األفرادو  على الثوابت المشتركة بین الدولة تعمل على تهیئة المجتمع بناًء  یّ

ةالرضا عنها ضمن منظومة القیم القومو  ترتیب القیم   .یّ

ةمن نماذج الحرب النفسأما  أیضًا  العنف بكل أشكالهو  فلدینا على سبیل الذكر ال الحصر اإلرهاب یّ

 المبالغة في حجمها ثم إثارة البلبلةو  تضخیم قوة الصدیقو  نثر الشائعاتو  تحقیر العدوو  دس الذعر

كل و  الترهیبو  الترغیبو  غتیاالتاالو  قاقاتاإلیحاء،إستغالل االنشو  الحیلةو  الفضائحو  التوترو  القلقو 

 جتماعي تحت مسمى علم نفس الجماهیر المرتبطبالتالي التدمیر االو  لى التضلیلع ذلك یعمل

في دراسة اإلعالم  هنا یدخل عملو  تغییرهو  تعدیلهو   الثبات علیهو  تكوینهو  العام الرأيبظاهرة  أیضاً 

ةالدعاالبیئة المحیطة بها فتبدأ الكلمة تأخذ تأثیرها في و  تكوینهاو  طبیعتهاو  الجماهیر المستهدفة  یّ

ةللحرب النفسو  التضلیلو  ةأبعاد محل یّ قلیمو  یّ ةإ ةدولو  یّ مات التي و  یّ لعل هناك مجموعة من المقوّ

ةیتصف بها صانع الحرب النفس اد،( :من ضمنهاو  لیحقق األهداف التي وضعها ؛یّ   )2000عوّ

ةاإلطالع الجید على مختلف الفنون الحرب ةالعسكر و  یّ  .سیاسة الحكومة و  یّ

ةبین الدعاالتنسیق   .فنون القتالو  یّ
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 .نظریات العلوم الحدیثةو   وسائل اإلعالممهني على و  إّطالع نظري

ةطالع على العادات االجتماعإ اللغة وذلك في  الواقع السیاسي،و  التاریخو  السلوكو  نمط التفكیرو  یّ

 .مجتمع الخصم أو  مجتمع الصدیق

ةالقدیم یزخر بأمثلة على التعبئة النفس اإلسالميوالتاریخ  ةتدمیر الروح المعنو و  للحلیف یّ شهرها ما أ یّ

المتوجه لفتح و  جنديعشر الفا  م جیشه البالغ عدد اربعةأمافعله القائد طارق بن زیاد عندما وقف 

لبحري سطول اُأحرق األأن  فقال للجنود بعد ن الف جندیاً ضد جیش العدو الذي یبلغ تسعی األندلسا

 لیس لكمو  البحر وراءكمو  مكمأمایها الجنود العدو أ :سبانیا قائالً إ إلى فریقیاإقله من شمال الذي أ

و في التاریخ یدي عدوكم،أما تستخلصون من إال  ال یعینكم على هذاو  النصرأو  الموتإال  اهللاو 

قادم لتحریر المصریین من ظلم الممالیك   أنهعندما غزا مصر ب 1798دعى نابلیون عام ااالوروبي 

 إلى فوجه اإلسالمحامي  أنهدعى او  رادت محاربة المسلمینأ في روما التي اصالً  ةالنصرانی محارباً 

 ال شریك له في ملكهو  اهللا ال ولد لهإال  بسم اهللا الرحمن الرحیم ال اله:اهل مصر منشور قال فیه

زالة دینكم فذلك كذب صریح إبقصد إال  انني ما نزلت بطرفكمیها المصریون قیل لكم أ أیضاً  قالو 

استسلموا له حتى و  هل مصر یصدقونهأني قدمت لخالص حقكم فجعل إفال تصدقوه 

اد،(.غزاهم   )2000عوّ

  

ةالدعا   :الدعائياإلعالم و  یّ

ةالدعا صل مشتق من هو مصطلح باألو  -سالیب التضلیلأحد أهي و كلمة التینیة  البروباجنداأو  یّ

أنشأ البابا جریجوري إدارة  استخدمت من قبل الفاتیكان عندما -ةقسام الكنیسة الكاثولیكیأحد أاسم 

ةالدعاو الدعایة و تضم األساقفة و تتولى تنظیم المهام الخارجیة للكنیسة، ةهي عمل یّ  التأثیر المنظم یّ
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ةنشرها سواء كانت لفظو  المدروس للرموزو  ةسمعأو  یّ ةیكون التركیز في الدعاو  ةیّ بصر أو  یّ على  یّ

  .الحّث على قصده اي :الشيء إلى هي مثل الدعاءفي التعریف اللغوي و  الرمزأو  الكلمة

ةعن الدعااإلعالم  ما یمیزأن   رْ ُحرْ : (یین بالمقولة التي تقول أناإلعالم هو التزام یّ  الرأيو . .الَخبَ

ْس  ولؤمَ ُ ةال تتسم الدعاو  )ـ ةاإلعالم یّ ةساسبتوضیح الفكرة األ یّ لمآربها فهي تقدم نموذجها عبر  یّ

بشكل  المعدة سلفاً و  عدد من الناس فهي تلك الرسالة الموجهةأكبر  كي تستمیلاإلعالم  وسائل

لتوجیهها نحو هدف معین بغض  ةجماعأو  فرداً  خرین سواًء األأفكار و  فعالأمقصود للتأثیر على 

مفاهیم و  قد وضعت عدة تفسیراتو  خطأ أو  صحیحة ةكانت المعلومات في الرسال اً إذ النظر

ةللدعا ةالخفو  ا القوة االولىنهأل ؛یّ  للسالم  كما هي صانعة  ماً اللحرب تم ةا صانعنهأل ؛الي صراع یّ

ةخصائص للدعاو  زمان سماتو  لكل مكانو  لشدة ارتباط تأثیرها و  القاتهي عمود فقري للعو  یّ

 أنهساس أعلم النفس االجتماعي على و  ردات فعله على القضایا ارتبطت بعلم النفسو  نسانباإل

یعتبر مرتبط بالبیئة  المحیط ألن متلقي الدعایةو  جماعةحاسمة تربط الفرد بالو  هناك عالقة مهمة

العام بناء على  الرأيا أسلوب له انعكاساته على أنهلهذا أعتبرت و  المحیطة به غیر معزول

ةكل الموروثات الدینو  التقالیدأي  خرى المحیطةألالمعطیات ا أن  وبذلك یمكن القول .الشعبیةو  یّ

ةالدعا ن،ظهرت في یه األمما هي عل تطوراً أقل  الیونان لكن بشكلو  عهد الرومان إلى قدیمة تعود یّ

ةبشكل أوضح مع تأسیس جمع 1622عام  فها عدد من  الرهبنة المقدسة لنشر األدیان، یّ وعرّ

ةرسطو عن الدعاأالعلماء فقال  أن  اعتبرو  قناعالتفتیش عن كل الوسائل الممكنة لإل :اأنه یّ

ةهم وجوه الدعاأهي  : الخطابة ةولى للدعاالتجربة األ :أن قال كازانوفو  ،یّ كانت خالل الثورة  یّ

ةالفرنس تطلعها على واقع الحیاة الن و  ا توقظ الجمعیات من نومهاأنهب :لینین فقال عنها أما  ،یّ

  .الحقیقي هو من كان یخدم الثورة اإلشتراكیه وقتهااإلعالم  بنظره
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 أراء تغییرو  بنحت نهایات سیاسیة إلى الضغط للوصول :اأنهالكاتب روجیه كلوس یراها  أما

أو  شعب بكامله لزیادة إنتشار فكرة ماأو  مجموعاتأو  الجمهور، فلها تأثیر نفسي على أشخاص

اد،( للتعریف بأحدهم   )2000عوّ

ةالدعا األمریكيعالم عرف هارولد السویل الو  فعال التي یقوم بها األأو  التعبیر عن اآلراء :اأنه یّ

جماعات أو  خرینأفراد أفي افعال أو  أراء ا ستؤثر فيأنهساس أعلى  عمداً  الجماعاتأو  األفراد

ةوذلك من خالل مراوغات نفس محددة مسبقاً  هدافألتحقیق   ؛خرىأ وضعت الدكتورة  واخیراً ،یّ

ةشمل ما كتب باللغة العربأیكاد یكون  جیهان رشتي تعریفاً  محاولة متعمدة من  :قالت فیه هيو  یّ

تعدیلها أو  السیطرة على االتجاهاتأو  لتكوین االتجاهات وسائل اإلعالمجماعة بإستخدام أو  فرد

یتفق رد الفعل مع أن  في كل حالة من الحاالت یجبو  هدف معینلتحقیق  ؛ذلكو  عند الجماعات

ةهدف رجل الدعا   )  15-13: 2012،أبو أصبع( .یّ

ةللدعا  إذاً  تدفعهم و ا تؤثر على اآلخرین نهأل ؛العام الرأيتأثیر على تكوین إتجاهات و  عالقة یّ

ةللدعا إذاً  معینة،أفكار و  تقنعهم بمواقفو  بإتجاه سلوك معین غیر مباشر في أو  دور مباشر یّ

ةالعام  فالدعا الرأيصناعة  السوداء هي ضرب من الكذب الخالص في تكوین ثقافة الفرد  یّ

ةالسلب ةالدعا أما  اجتماعیاً و  لیكون عجینة لینة في ید المستغلین سیاسیاً  ؛یّ ةالرماد یّ المختلطة فهي  یّ

ةفي تدمیر ذهن اً تلعب دور و  الصدقو  مزیج من الكذب یفقد القدرة على التمییز فتضیع  نهأل ؛الفرد یّ

ةالدعاأما  ي،اإلعالم الحقیقة بسبب التضلیل المفاهیم النبیلة و  فكارالبیضاء فهي تروج عادة لأل یّ

عادة هذا النوع و  ن هذا النوع یعتمد على الصدق في ایصال المعلوماتأل ؛ماً افتتغیر الصورة تم

  .الجماعاتو  األفرادعلى  لیس مؤثراً و  یشمل الفئات المثقفه فقط
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ةتقسیمات الدعا    ) 2011:134خورشید،( :یّ

ةالدعا  ةالدفاع یّ  .معمول بهو  العام متفق علیهأو  كاالحتفاظ بنوع من النشاط االجتماعي :یّ

ةالدعا ةالهجوم یّ ةنشاط اجتماعي ال یرغب فیه القائم بالدعاأي  فهي تستهدف وقف: یّ یتم ذلك و  یّ

ةبوسائل ثور  أما  ةعن طریق وسائل دولأو  من داخل المجتمع یّ ةدیبلوماس یّ ةحربأو  یّ  .یّ

ةالدعا ةاإلنقسام یّ ةیقصد بها الدعاو : یّ تصدع في جبهة أو  في جماعات العدو ماً االتي تحدث إنقس یّ

 .معینة كالجیش

ةدعا ةیقصد بها تفنید جانب من دعا: التركیز یّ  .العدو في موضوع معین یّ

ةسالیب الدعاوأ ةالصورة الذهنو  القولبهو  متعدده منها الشعارات یّ االعتماد على و  سلوب التكرارأو  یّ

  .التجدیدو  الدراساتو  االحصاءات

  

ةعوامل فعال ةالدعا یّ    )البروباجندا( یّ

ةدعائهناك عدة عوامل  ةتتیح تحقیق فاعل یّ ةلعملأكبر   یّ ةالدعا یّ أبو  (:ا،ومنه)البروباجندا(أو  یّ

  )2012،أصبع

مسیطرة بشكل كبیر في الوسط أو  محتكرة، وسائل اإلعالمكلما كانت   :اإلعالم وسائل احتكار .1

ةالمستهدف، فإن هذا یوفر للدعا ةفرصة تأثیر وفاعل یّ    .كبیرة یّ

ةالدعاتكون   :في مسار محدد التوجیه .2 ةذات فاعل یّ ستغاللها للمعتقدات السائدة، إب أكبر یّ

  رسائل وأنماط السلوك الموجودة مسبقًا، وذلك بتوجیهها فیما یخدم هدفتجاهات الراسخة، واإل

ةالدعا  .یّ
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ةهو زیادة فعالو  :زالتعزی .3 ةالدعا یّ یقوم ذلك بتعزیز دور  إذ من خالل االتصال الشخصي، یّ

ةلتحقیق أهدافها الدعائ  ؛وسائل اإلعالم   .یّ

ةالدعائ الدعائي یحاصر جمهوره في رسائلهأن  تعنيو  :المحاصرة .4 من وسیلة،  أكثر ستخدامإب یّ

 .وبتنویع أسالیب مخاطبة الجمهور

ةیحكم على الدعا إذاً  ال أن  كان ممكن یفعلوا شیئاً أن  ا نشاط یرغم الناس بشكل عام علىأنهب یّ

ةكانت القضأن  لكن حتى،یفعلوه لوال وجوده ةتكون الدعاأن  عادلة فهل نضمن یّ ال مبررة؟ سؤ  یّ

كان أن  ال یهمو  للتكنولوجیا المتاحة سالیب المستخدمة تبعاً لكن ستتنوع األسیظل یطرح نفسه 

ةهذا هو الفرق بین الدعاو  السلوك المطلوب ینتج عن الجهد المبذول ةالدعاو  الناجحة یّ . الفاشلة یّ

  )2000،تایلور(

  :ةالشائع

عبر  وسائل اإلعالمالذي یكثر استخدامه في و  ياإلعالم خر من وجوه التضلیلأهي وجه  ةالشائع

 ا ترتبط بتحریف الخبر بزیادةنهأل ؛ةالشائعو  الهواجسو  التناقضاتو  العالم في جو مشحون بالتوترات

 تمتاز بسرعة االنتشار الذي غالباً و  في محتواها عادة تحمل غموضاً و  نقصان على عناصرهأو 

وهي ركن اساسي في  نظار،لفت األو  االساءاتو  اثارة الفتنهو  هدف كالتحریضو  یكون له دافع

ةالحرب النفس ةالجماعات من عدم الوقوع كضحأو  ثقافه تمكن الفردو  تحتاج لوعي كبیرو  یّ  لها یّ

خرى أفیها قصة و  الشائعة تحمل كما من التحریف بحیث تصل لمطلقهاأن  مرالعجیب في األو 

  .مختلفة عما یطرحه هو نفسه
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ةتسري في كتلة اجتماع ههي انموذج عن رسال إذاً   األفرادمن خالل احتكاكات متواصلة بین  یّ

 التهویلأو  التشویهأو  ةیجابي عن طریق تعمد المبالغإأو  سلبي أما الهدف النهائي لهذا الترویج و 

ةهداف سیاسألتحقیق  ؛النوعيأو  العالميأو  قلیمياإلأو  العام  المحلي الرأيفي  تؤثر نفسیاً و  أو  یّ

ةاقتصاد ةعسكر أو  یّ  مع وجود االنسان،أي  قدیمة على هذه االرض من بدء الحیاةهي و  .یّ

ةهي تلعب دور ممیز في الحرب النفسو  استخدمها اباطرة الرومان أو  هي لیست مجرد خبر اً إذ یّ

تساقط و  مثلة علیها ما قام به جنكیز خان في غزوه لبالد ما وراء النهرأبرز األو  فكاهة،أو  سطورةأ

شاعات في كل ذلك یؤكد على مدى خطورة اإلو  حتى سقوط بغداد في ید هوالكو ةاإلسالمیالممالك 

تینالعالم ینغلب المعارك ثم كانت الحربأحسم  ةالثانو  ولىاأل یّ ةكثر هي من الشواهد األ یّ على  أهمیّ

 اً ا تعطي مفهومأنهرغم ذلك فو  غراض المتعددةاألو  اعة تحمل الكثیر من المعانيحقیقة اإلش، و ذلك

نطالق بفكرة معینة مرتبطة بواقعة معینة في مجتمع معین تحدد من حیث فهي تعني اإل اً واحد

ةالفكاهة الشعبو  هي تختلط بالنكتةو  المكانو  الزمان تعبر و  العام بل الرأيتؤثر في اتجاهات  طبعاً و  یّ

 هناك ثالث مراحل تمر بها الشائعاتأن  :یرى العالم الروسي بایسوو  .عن الكبت النفسي

  )138: 2011خورشید،(

  .دراك االنتقائيمرحلة اإل: أوالً  

  .ضافةاإلو  الحذفو  مرحلة التنقیح: ثانیاً 

 .االنتشارو  نطالقمرحلة اإل: ثالثاً 

صفة مختلفة من خالل الكلمة أو رأي  أو ا خبر مرتبط بواقعةأنه: عرفها الدكتور حامد ربیع أیضاً 

ةالمسموعة الشفه  2005سمیسم،.(الكبت الجماعيأو  عن حالة معینة من حاالت القلق تعبیراً  یّ

  )92:أ
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ةسیكولوج"الشائعة في كتابهما فعرفا البورت وبوستمان  أما  اصطالح یطلق على : "ا أنهب" الشائعة یّ

ة وموضوع ما ذ ةآخر عن طریق الكلمة الشفه إلى وینتقل من شخص أهمیّ یتطلب ذلك أن  ، دونیّ

  .لالدلیو  البرهان

ا ضغط اجتماعي مجهول المصدر یكتنفه الغموض أنه: ویعرفها سعید عبد الرحمن بقوله         

  .هتمامأفراد عدیدین باإلأو  واإلبهام وهي تحظى من قطاعات عریضة

ةخبر یحمل في طیاته  :إال ما هيفالشائعة  إذاً  عن طریق األفواه وقادر على  األفرادویتناقله  أهمیّ

بسبب و  .لدرجة وجوده ونضجه ا تعد مقیاساً أنهكما  تعبئتهو بلورتهو  العام في المجتمع الرأي هّز 

اإلعالم  كبر في مواجهتها یقع علىفإن العبء األ العام الرأيفي التأثیر و  تكوینالفي  هذا الدور

ةالدعاو  اإلعالم مهرةو  ذكیاءالمخططین األو  لسیاسیین البارعینثم او  كثرباأل  ،من ثم المحللین یّ

ةالرواأو  والشائعة قد تأخذ شكل الخبر وعادة الخبراء في هذا  الصورة،أو  الحدث المختلقأو  یّ

ا نهأل ؛جمهورها لكي یتم تفسیرها بشكل مناسبو  شكلهاو  ةشاعسرعة اإلو  األمر یربطون بین الحدث

ا وسیلة نهأل ؛یتعاظم اإلعالموسائل لعل دور و  الرعبو  الخوفو  الخصومو  حقادعادة تتغذى من األ

طالع الجماهیر و  األخبارو  من المعلومات نشر كم كاٍف و  ثقیف من خالل تمریرالتو  رساء الوعيإل إ

هكذا بالتالي و  ي الشائعةالتجاهل مما قد یغذأو  عدم ترك فرصة لبعض الغموضو  حداثعلى األ

  .بین الحقیقهو  بینهاالقدرة على التفریق و  أقدر على مقاومة الشائعةتكون الجماهیر 

بشكل كبیر كما نالحظ فهو نابع  -عادة  - سباب سریان الشائعات ألعل من مالحظات الباحثة و 

ةو التسلأ تحقیر،و  نبذأو  المیل لتأیید عاطفيأو  من حب الظهور في حاالت كثیرة تجتمع هذه و  یّ

من  الكن تضم كمبسیطة و  تكون مختصرةأن  ةمن ممیزات الشائعو  واحدة ةسباب كلها دفعألا

لة ؛التفاصیل الصادمة   .تنتشرو  لتغذي المخیّ
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  :نواع الشائعات فهناكا ذكرنا تصنیف ألإذ أما 

 .شائعة بیضاء غرضها تفاؤلي تشیع نوعا من االمل

ةشائعة سوداء تشاؤم  .خیبةو  لنشر حالة یأس یّ

     :من األدوات الفعالة لمواجهة اإلشاعة

ةلمسؤولیتها االجتماع اإلعالم إن تحمل وسائل تخلص الباحثة الى  ةالسیاسو  یّ ةاالنسانو  یّ هو بحد  یّ

وضع  أنهبتقدیم الخبر الموثوق من مصدره یعني اإلعالم  ن قیامسریان الشائعة ألذاته دفاع ضد 

خبار بحیث توطد بالتدفق السلس لألإال  ذلك ال یتمو  معلومات ال حصر لهاو  أخبار لتناول حداً 

بوجود نظام سیاسي إال  ذلك ال یتمو  على الثقة المتبادلة تقومو  وسائل اإلعالمعالقة الجماهیر مع 

مكان مما یعني االستعداد الدائم الصحیحة قدر اإل األخبارعطاء إ و  یسمح بمرور إعالمي اجتماعي

ةأمن قبل الحكومة لدحض  البد من رفع المستوى  كما.م الشعبأماذلك بعرض الحقائق و  شائعة یّ

لعل و  وعى في فرز ما یصلهأو  قوىأنسان المتعلم المثقف ألن اإل ؛بلدأي  التعلیمي فيو  فيقاالث

ةقر  أصبحالیوم في عالم   معرفة جذورهاو  نشاء مكاتب غرضها تحلیل الشائعةة فان فكرة إصغیر  یّ

ةبعادها السیاسأو  ةاالجتماعو  ةیالنفسو  یّ ن من ألو  نقلهاو  تصدیقهاو  ستعمل على الحد من انتشارها یّ

ةیطلق الشائعة قد یرغب بالتسل  أمكنة یجاد إبد من وضع بعین االعتبار ضرورة  تعبئة الفراغ فالو  یّ

ةانتشار النوادي الریاضو  ذلك عن طریق تأمین العملو  للترفیه ةالثقافو  یّ ،اي تامین حیاة تحفظ حق یّ

تماسكه تجعل و  حصانة البناء الداخلي للمجتمعو  إن متانة .كهذا أمر تثنیه عنالفرد بالعیش بكرامة 

  .الخارجو  العداء البلد في الداخل دقیقاً  منه مراقباً 

  



91 
 

 

ةقوانین الشائعات في بعض الدول العرب ةالمركز العربي للدراسات االمن( :یّ   )  74: 1986 ،یّ

مع علمه بعدم  تقریراً أو  شائعةأو  خبراً ردد أو  أعادأو  نشرأو  عاإذ من 107مادة  :السودان

ارتكاب جریمة  إلى شخصأي  للجمهور مما قد یدفع  ذعراً أو  یسبب خوفاً أن  بذلك صحته قاصداً 

أو  بالغرامةأو  نینة العامة یعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ثالث سنواتأالطمأو  ضد الدولة

  .بالعقوبتین معاً 

في زمن  ع عمداً اإذ بالسجن مدة ال تزید على عشر سنوات منیعاقب  1فقرة  79مادة  :العراق

ةدعا إلى عمدأو  مغرضةأو  شاعات كاذبةإأو  بیاناتأو  خباراً أالحرب  كان من شأن أو  مثیرة یّ

ةذلك الحاق ضرر باالستعدادات الحرب ضعاف الروح إ و  ثارة الفزع بین الناسإ و  للقوات المسلحة یّ

ةالمعنو    .منفي األ یّ

حدى هاتین العقوبتین إبأو  بغرامة ال تزید عن خمسمائة دینارو  تكون العقوبة بالحبس 2فقرة  أما 

وضاع أمغرضة حول االأو  اشاعات كاذبةأو  بیاناتأو  خباراً أفي الخارج  ع عمداً اإذ لكل مواطن

ةالداخل ةضعاف الثقة المالإكان من شأن ذلك و  للدولة یّ  الدوليزها كالنیل من مر أو  ةبالدول یّ

ةضرار بالمصالح الوطناإل أنهمن ش ي طریقة كانت نشاطاً أباشر بأو  اعتبارهاو  تكون العقوبة  یّ

  .وقعت الجریمة في زمن الحرب اإذ السجن مدة ال تزید على سبع سنوات

یكدر صفو  رعباً أو  فاً یسبب خو أن  أنهمن ش خبراً أو  شاعةإأو  ردد قوالً أو  من نشر :البحرین

الخبر  عار أو  شاعةاإلأو  لدیه ما یحمله على االعتقاد بأن ذلك القولأو  وهو عالممن العام األ

ةروب 2500یغرم ب أو  من الصحة یعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز سنتین   العقوبتین معاً أو  یّ
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ذو  لم یكن  أنهاسندت تهمة لشخص بموجب الفقرة السابقة فال یقبل في معرض الدفاع ادعاؤه ب اً إ

 إال الخبر عار عن الصحةأو  شاعةاإلأو  ن القولكن لدیه ما یحمله على االعتقاد بأی لمأو  یعلم

  الخبر قبل النشرأو  شاعةاإلأو  قد اتخذ التدابیر المعقولة للتاكد من صحة ذلك القول أنهثبت أ اً إذ

 مغرضةأو  شاعات كاذبةإأو  بیاناتأو  خباراً أفي زمن الحرب   ع عمداً اإذ كل من 73مادة : قطر

ةدعا إلى عمدأو  ةن ذلك كله الحاق الضرر باالستعدادات الحربأكان من شو  مثیرة یّ للدفاع عن  یّ

ةبالعملیات الحربأو  البالد ثارة الفزع بین الناس یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز إأو  للقوات المساحة یّ

  سبع سنوات

وجود ما یحمله أو  تقریر مع علمهأو  شاعةإأو  خبرأي  رددأو  أعادأو  نشرأو  عاإذ من 88مادة 

 شخصأي  للجمهور مما قد یدفع ذعراً أو  یسبب خوفاً أن  بذلك على االعتقاد بعدم صحته قاصداً 

أو  نینة العامة یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثالث سنواتأالطمأو  ارتكاب جریمة ضد الدولة إلى

  .معاً  بالعقوبتینأو  لایر یغرامة ال تزید على ثالثة االف

ع اثناء الحرب اإذ یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز خمس سنوات كل من 2فقرة  93الكویت مادة 

ةضعاف الروح المعنو إبیانات كاذبة قصد بها  رعایا الكویت على عدم القیام تحریض أو  یّ

  . ت المفروضة بسبب نشوء الحربامالتز باال
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 :التسمیم السیاسي

أو  قناعالخصم وهو ال یراد به اإل إلى السیاسيو  في الخطاب الفكري التسمیم السیاسي هو التوجه

ةنما یراد به القضاء بشكل كامل على الخصم بشل قدراته الفكر إاالقتناع  ةالمعنو و  یّ لذلك فكرة و   یّ

ةالتالعب بالنواحي المعنو و  السیطرة على العقول و  ساس التاثیرأالتسمیم السیاسي تقوم على  من  یّ

ةخالل عمل ثم تضخیم تلك القیم   ،غرس قیم دخیلة على نظام القیم السائد في المجتمع السیاسي یّ

ةفتضعف القیم التاریخ ،مستوى القیم العلیا إلى لترتفع ةلتصبح فرع یّ ةثانو  یّ والتسمسم السیاسي هو  ،یّ

ةیات الفرنساألدبمن المصطلحات الحدیثة التي برزت للظهور في  عن  واخر الستینات لتعبرأفي  یّ

ةعمل القضایا و  تصور للمواقف إلى الكذب بحیث یؤدي ذلكو  ةمعینة من خالل الخدیعأفكار  زرع یّ

ةبشكل یعكس تصور معین یختلف عن الحقیقة مما یترتب علیه عند اكتشاف الحقیقة صدمة نفس  یّ

 الحقاً أو  مقدمة لمعركة أما مر من ثم عدم القدرة على المواجهة  فیكون األو  شلل نفسي إلى تؤدي

ینطلق التسمیم السیاسي من و  منتصف القرن التاسع عشر إلى جوهر هذا االسلوب یعود، و لمعركة

ةربعة مفاهیم اساسأ   ) 155:أ 2005سمیسم،(: هي یّ

ةمكانإ - ةخلق التحلل في نظام القیم الجماع یّ  .بطریق غیر مباشر یّ

ةالقوماإلرادة   تطویع -  .من الداخل من خالل التعامل النفسي المباشر یّ

ةالتدرج في عمل -  .مستوى تضخیم القیم المرزوعة إلى التوجیه السیاسي من مستوى زرع القیم یّ

ةجعل مفهوم تفتیت الوحدة الوطن - ساس مطلق بوصفه مقدمة لتخطي الصراع العضوي في أ یّ

 .مواجهة االستعمار التقلیدي

ةوتمر عمل ةساسألسیاسي بثالث مراحل التسمیم ا یّ   )أ 2005سمیسم،( :للتخطیط لها یّ
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ةیتم فیها حمل العدوى الفكر و  :ولىالمرحلة األ هداف أاستخدام كل من ال یتجاوب لتحقیق أي  یّ

مور تؤدي على أكلها و  اختالق الخیاناتو  قتل القادةو  التسمیم السیاسي من خالل عملیات التخریب

ةالقومخلق عدم الثقة في الذات    .یّ

العمل على و  التي تقاوم التسمیم السیاسيو  التركیز على الطبقات المثقفه المختارة: ةالمرحلة  الثانی

ةتفكیكها مثل الدعوة العقائدو  ضعافهاإ ةیدلوجالحرب األو  یّ   .حرب المعلوماتو  یّ

تنحسر أن  یراد بهاو  الصراع المباشرو  غراق للجماهیرنتقال لمرحلة اإلهنا یتم االو  :المرحلة الثالثة

ةالقیم القوم ةساستصبح من القیم األو  بقصد التسمیملتحل محلها القیم التي زرعت   ؛یّ   .یّ

  

  :أشكال التسمیم السیاسي

یحقق هدفه  أنه اً سلوب یعي تماممن یستخدم هذا األأن  على شكال التسمیم السیاسي تاكیداً أجاءت 

یسیر نحو النجاح بالحصول على االستجابة المطلقة من الخصم  إعالمي من تضلیل نطالقاً إ

ة للتأثیر على دوات المتاحلحها في حملة شاملة تستخدم كل األمصاو  ضمن صراع تحقیق الذات

یأتي شكل هذا و  إحالل موقف آخر محلهأو  اء موقفأنهشعب محدد بأو  مةذاكرة األو  العقول

      :ياالتفاق بنتیجة من النتائج التال

التعایش  إلى عداءو  من الممكن تحول الحالة من صراع أصبح أنهاني التطبیع بإیهام الطرف الث-

 .مر الواقعألالقبول باو  یديبالتالي األسلحة من األو  المقاومة من العقولبذلك یتم نزع فكر و  معه

ةترویضها خاصة القیادات الفكر و اإلرادة  تغییرأي  التطویع- دها یتم خاللها عنالنخب التي من و  یّ

 .للتأثیر بها التأثیر به تبعاً و  كبر في المجتمعالمرور للجسم الداخلي األ
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ظهور أ بیبدو  غیر ودي اً مختلف اً ثقافته فیتخذ موقفو  عن مجتمعه جعل الفرد مغترباً أي  اإلغتراب-

 .ثقافتهو  بیئتهو  بین مجتمعهو  صراع بینه

د السیاسي فیصبح كل فرد فیه عاجز عن القیام بعثرة عناصر الجسو  یقصد به تفكیكو  التفجیر-

ةهنا یدخل الجزء القائم بعملو  بوظیفته  .لیلعب دور المحسن الذي یقدم خدماتو  التسمیم یّ

ةتنجح كل تلك العملیات تبدأ عملأن  بعد- ةالتبع یّ جنبي حتى ما یسمى ثمالة الشاملة للجسم األ یّ

 )أ2005سمیسم،(.معهو  التالشي بهو  خر التحول لألو  ار السیاسي بالتماوهاالنتحأي  التسمم

  

  :ل الدماغیغس

ةما من ظاهرة اتصال ةالرهبة كظاهرة فردو  كهذه الظاهرة اتصفت بالغموض یّ من كونها ظاهرة  أكثر یّ

ةجماع ةالسیاسي كعملو  ا األسوأ شهرة في التاریخ النفسيأنهقد عرفت و  یّ ا نهل الدماغ ألیغس یّ

اإلرادة   نساني ضدالسلوك اإلأو  نسانيا محاولة لتغییر اتجاه الفكر اإلنهأل ؛الدهشةو  تسبب االثارة

ول مرة عام استخدمت كلمة غسیل الدماغ ألو  ديهذا یعتبر قتل للعقل بالخضوع الالاراو  الحرة للفكر

ل الدماغ  في الصین حیث ترجم یفي كتابه غس" ادوارد هنتر" األمریكيبواسطة الصحفي  1951

ةالصینالكلمة  ةالمستخدمة للتعبیر عن النظر )  his nao –هسي ناو ( یّ ةالصین یّ  "إصالح الفكر" یّ

 ) hslang kai tsao szu  - سزو هسلینج كاي تساو (یدولوجي في مجال إعادة التشكیل األأو 

كل الناس الذین لم یثقفوا أن  ساسأجنبي وهو یقوم على األأو  برنامج التثقیف السیاسي للعدوأي 

ةرجواز معتقدات بو  یكون لدیهم اتجاهاتأن  المجتمع الشیوعي البد في عادة تثقیفهم إومن ثم یجب  یّ

  )  30 :1967نصر،(م في المجتمع الشیوعي نهایحتلوا مكأن  قبل
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ةوهناك تعریفات عدیدة لعمل  كل محاولة للسیطرة على الدماغ : اأنهل الدماغ منها نذكر یغس یّ

ةعمل :هوأو  مبادئه،و  یجرد من معلوماتهأن  توجیهه لغایات مرسومة بعدو  عادة إ و  تطویع للمخ یّ

ةبناء بنیته التفكیر  ةبالتالي تغییر االتجاهات النفسو  یّ ما یتفق مع و  لكن بشكل ضد رغبات الفرد یّ

  )أ 2005سمیسم،. (قیمهو  معتقداته

حول تحطیم سالیب التعامل النفسي یدور أسلوب من أ: (أنهكما یعرفه الدكتور حامد ربیع 

ةالشخص ةالفرد یّ ةبمعنى نقل الشخص یّ حد التمزق العنیف  إلى مافي حكم المتكاملةأو  المتكاملة یّ

عة ؛بحیث یصبح من الممكن التالعب بها   )1982بدر،( ).في ید مثیر الفتن لتصبح أداة طیّ

ةوعرفته الموسوعة البریطان قناع مبرمجة إلكراهي قسري بجهود منظمة إنشاط :أنهب 1974لعام  یّ

   .المبدأو  شخاص لتغییر الوالءأمجموعة أو  شخص

 مثلة التحویل الفكري المفاجىءنبیاء الكثیر من أحیاة األو  ممتاریخ األو  لقد ضم أدب الشعوب

ةغراض دینالرقص لتعدیل الدماغ ألو  األناشیدو  بر له من خالل الفعل الطقسيالمدو   غریق مثالً فاإل یّ

ةمراض العصبالدیني في عالج األستخدموا الرقص ا  اك الجسدينهمستغلین قرع الطبول حتى اإل یّ

اإلصالح أو  مر ال یتعدى التقویم الفكرياألأن  مر في المعسكر الشرقي یرىاإلغماء فیما ظل األو 

  . یدیولوجياأل

ةو تهدف عمل   :إلى ل الدماغیغس یّ

 قد ارتكب جرائم خطیرة ضد الشعب أنهخالص ذاتي إیعترف بكل أن  رغام الشخص البريء علىإ

  .الدولةو 

ةللشیوع ةییصبح داعو  حتى ینكر معتقداته السابقة ةعادة تشكیل معتقدات الفرد السیاسیإ   .یّ
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صالح اإلأو  مر ال یتعدى التقویم الفكرياألأن  مر في المعسكر الشرقي یرىفیما ظل األ

  .یدیولوجياأل

ةسالیب الحرب النفسأ أكثر هيو    :ترتبط بمتغیرینو  خطورة یّ

كانت تستخدم تحت مسمیات و  عقود من الزمان ةل الدماغ فهي ال تزید عن اربعیحداثة دراسة غس

 .ة في الخمسیناتیاتضحت التسمو  خرى أ

تقویم أو  خرى كتغییر االتجاهأصطالحات التصاقها باو  التحویل العقائديو  بین التثقیفو  الخلط بینها

 .للتحریر الفكريأو  فكاراأل

  )16 :ب2014المشاقبه، ( :ل الدماغیسالیب المستخدمة في عملیات غساأل

 .تقطع عنه االتصاالت لمدة طویلةو  في زنزانة منفردة سیر بزجه مثالً كحجب األ: عزلة الشخص

 

 العزلة دونأو  االستجوابو  هانةترك الشخص تحت ظروف متنوعة كاستخدام اإل :الضغط النفسي

 .طرحأي  الستقبال نسان یفقد قدرته على التمییز فیصبح مستعدً اإلمر یجعل هذا األو  تهمهأي 

  

الحرمان أو  العقاب على عدم التعاونو  التصفیدو  كالحرمان من الطعام والتعذیب: الضغط البدني

 .یارهنهإ إلى اختالل هذا التوازن یؤديو  یتوازنأن  نسان یحتاج لكي یصمداإلأن  من النوم خاصة

  

ةمحاضرات یومو  دروس ةجماعو  یّ مختلفة یراد ترسیخها في العقول مثل الفكر  أفكار تتضمن یّ

 .رهابي المتطرفاإلأو  شتراكياإل
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ةعملو كما ترى الباحثة فإن  إذاً  المخزون الذي اكتسبه و  لوجیاتیدو األو  التغییر هذه في الفكر یّ

ةبیئته  هي عملو  نسان من تجاربهاإل ي الذي یؤدي اإلعالم تدخل ضمن التضلیلو  لیست بسهلة یّ

ةاالجتماعو  ةیلتغییر في تحول في المیادین االقتصاد ةالسیاسو  یّ  ذلك كله انطوى على تغییر فيو  .یّ

ت أصبحكلها تأتي من دواعي التحول التي و  هداف المطلوبةلتحقیق األ ؛اإلعالم داء القائمین علىأ

ةالتغییرات الفكر و  الثوراتو  الحروبو  ضرورة بسبب النزاعات ةالمجتمعو  یّ الكبیرة التي نعیشها في  یّ

  .هذه الفترة

  

ةالحرب االقتصاد   :یّ

نما هو واحد من الضغوطات التي اعتادت على استخدامه إ جدیداً و  غریباً  قد یكون مصطلحاً 

ةیات الدعائاألدب ةسالیب الحرب النفسبوصفه واحد من أ یّ تقوم فكرتها على تحویل الموارد و  یّ

ةاالقتصاد ةبرز اصطالح الحرب االقتصادو  مواد ضاربة  إلى یّ ةقبل اندالع الحرب العالم یّ  ةیالثان یّ

ةبسنوات قلیلة كتعبیر عن  ةیعتبر مصطلح الحرب االقتصادو  العامل االقتصادي بالحرب أهمیّ  یّ

ةشمول من مصطلح ضغوط اقتصادو  دقة أكثر ةن الضغوط االقتصادأل ؛یّ دوات هي أداة من أ یّ

ةاالقتصادالحرب  ةترتبط ارتباط وثیق بنظر و  یّ الحرب الشاملة التي برزت على ید لودندروف بعد  یّ

ةانتهاء الحرب العالم من مساعدي هتلر  ضرورة توافر شرط  أصبحهو الذي و  )كدأ(كان و  ولىاأل یّ

ةخر من القدرة العسكر أ د ذلك من خالل تحویل الموار و  هي مقامة العدو في المیدان االقتصاديو  یّ

ةاالقتصاد . االستمرار بالحربأو  تضعف قوة العدو على المقاومةو  لموارد ضاربة تحمي البلد یّ

  )أ 2005سمیسم،(

ةالحرب االقتصادو   ةهي قوة هجوم یّ ةدفاعو  یّ   :هيو  حور حول عدة نقاط یستفاد فیها تتم یّ
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ةدوات متعددة هجومأاستخدام : أوالً   المقاطعة ، و الجويالحصار و  منها الحصار االقتصادي یّ

ةاالقتصاد ةهي من هنا تعكس تأثیرات اجتماعو  موالتجمید األو  نظام القائمة السوداءو  یّ ةنفسو  یّ  یّ

ةسیاسو  ةعسكر  یّ   .التأثیرو  دوات الصراعأو  بسبب تشابك وسائل یّ

ةدوات الحرب االقتصادأ أما : ثانیاً  ةالدفاع یّ ةفتتمثل بعمل یّ  المهمةنتاج من لمناطق اإلتحقیق األ یّ

ةالحفاظ على الطاقة االقتصادو  المخزون االستراتیجي من التدمیر المعادي ةیحماو  الترمیم و  نقاذاإلو  یّ

  .لما دمر

ةو للحرب االقتصاد   :تيسلحة تتمحور حول اآلأ یّ

  .يجوّ و  يبرّ و  الحصار االقتصادي بحري

  .المقاطعة االقتصادیة

القصد من هذا السالح هو حرمان العدو من ،المانعنظام الشراء أو  نظام المشتریات التحویلیة

ةسترتیجالحصول على المواد اإل   .یّ

ةالحیو  لتخریب المادي للمنشآت االقتصادیةا   .یّ

  .ة للتأثیر في وضع البلد اقتصادیاً یالعملأو  اإلتجار غیر المشروع  بالسلع

ةشاعات االقتصادسالح اإل   .یّ

  .في نتائج الحربخالل بشروطها للتأثیر اإلو  سحب القروض

ةالدور التخریبي للشركات متعددة الجنس   .یّ

ةالتصدي لالستثمارات الخارج   .للبلد العدو یّ

ةالتدابیر الماد تجمیدها أو  مواله المودعة في بنوك الدولةأالمتخذة ضد البلد العدو كالسیطرة على  یّ

  .جهده الحربيو  مر الذي یؤثر في اقتصاد العدواأل
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ة من وجهة نظر الباحثة یتضح من ما ذكر إذاً  ةالحرب االقتصاد أهمیّ الحرب أنواع  كنوع من یّ

ةالنفس بحیث یكون طریقة لوضع حد  مؤثر جداً و  الصراع بحیث یصبح المتغیر االقتصادي فعالو  یّ

لعل التاریخ و  تحطیم معنویاتهو  خرزعزعة األو  سهام في البعد النفسيإسلوب له أو  حاسم للصراع

ةمن الحرب العالم بهذه االمثلة بدءاً  مليء  حتى یومنا هذاو  لمانیا من خسارةما حدث ألو  ولىاأل یّ

ةسالیب الحرب دیبلوماسأسواء كانت  أنه لعل واضحاً و  یرانإمثال ذلك الحصار االقتصادي على و   یّ

ةعسكر أو  ةمقاطعة دول إلى الضغط مما یصلو  االرهاقو  االضعافو  فأن الهدف هو التدمیر یّ  یّ

 إلى المقاطعة في القاموس السیاسي تعني الفعل المركز الهادفو  كاملة عندما تشتد هذه الحرب 

ةقطع العالقات االقتصاد ةاالجتماعو  یّ ةالتجار و  یّ    .مجموعةأو  مع شخص یّ

  )أ2005سمیسم،(:شكال هذه المقاطعةألو فیما یلي ذكر 

 .نظام القوائم السوداء

 .التصدیرعادة إنظام التعهد بعدم 

 .الرقابة على صادرات

 .نظام شهادات المالحظة

 .نظام الشهادات المرافقة

 .نظام جواز مرور السفن

 .الرقابة على صادرات البالد المحایدة

  .نظام الحصص
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 هناك خلل واضح في القیمأن  عام یلمسبشكل اإلعالم  من یتابع الیومأن وهنا ترى الباحثة 

ةاإلعالم ةاإلعالم جل الممارساتأل أهدافهو  رسالتهانعكس على مر الذي األ یّ  ةسیاسیّ الو  یّ

ةاالقتصادو  ةاالجتماعیّ و    .بالمصالحو  متعلقة باألهدافال یّ

تنوعها  و  البصر بتعدد المصادرو  الذي یعمل لخطف العقل اإلعالم في عالم واسع من فضاءو 

دقة و  بمحتواها ةیاإلعالماألخبار و  مضامین الرسائلعرض و  قصور في فهمأو  هناك خلط  أصبح

ةشموله لجمیع حیثیات القضو  حیادهو  نزاهة العرضو  المعلومات فیها الرسالة أن  نعيأن  البد لناو  .یّ

نما إ و    - أحیاناً -  اخرى ةإعالمی وسیلةأي  التي تنقلها لنا جریدة ما ال تختلف عن تلك التي تنقلها

أو  یختلف بین قراءة الخبر نفسه في صحیفة المحتوى الذيو  سلوباألو  ثیر في الشكلربما هو التأ

التواجد أو  الجدید وسائل اإلعالممعرفته من خالل أو  مشاهدته عبر التلفازأو  اعةإذ  سماعه عبر

متى یحسن و  ینأو  كیفو  اذالمو  اذاي الحاذق هو من یعرف ماإلعالم، و ةفي مكان الحدث مباشر 

مر الذي األ یتطور بشكل سریع جداً اإلعالم  یوظفها خیر توظیفو  الوسیلةو  استخدام المعلومة

حسن االستفادة من كل و  جانب معرفي كبیر في طریقة التعامل معهو  یستدعي وجود ثقافة جدیدة

  .هتسهیل یقدمو  خبرو  معلومة
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  الدراسات السابقه :المبحث الثالث

  

ةالعرب ةعلى عدد من الدراسات السابق ةلقد اطلعت الباحث ، الدراسةبموضوع  ةذات الصل األجنبیةو  یّ

كما  - بشكل مباشر  - ياإلعالم كان من الصعوبة العثور على دراسات تتناول موضوع التضلیلو 

شارة بوضوح عن اإل ابتعد فعالً  األبحاثو  معظم الدراساتأن  تتناوله دراستها هذه،كما الحظت

، تشیر لذلك دائماً المحتوى كانت و  نما في الهدفإ و  ي في العنوان مباشرةاإلعالم لموضوع التضلیل

ةهذه الدراسات باللغتین العربفیما یلي عرض لو   إلى قدممن األ جنبیه مع مراعاة ترتیبهاثم األ یّ

  :)تصاعدیاً ( حدثاأل

  

ةالدراسات باللغة العرب   :یّ

ةبیان  إلى هدف الباحثی الدراسةفي هذه  :)1983،غنم(دراسة  -  العالقة بین األنباء أهمیّ

سئلة أجملة عالم االجتماع هارولد السویل التي تتخلص بمجموعة  الجمهور من خاللو 

منها ینطلق في و  كیف یقول؟و  یقول؟ ذاالمو  لمن یقول؟و  یقول؟ ذاامن یقول؟ م: هي ةقصیر 

 جماهیرأو  فراد جمهورأفئة عبر أو  الموجهة لمجتمع ةمضامین الرسائل االتصالی ةدراس

ةساس تتم المعالجة الفنأأي  علىو  ةالتقنو  یّ یجاد حداثها إلإماهي التاثیرات المطلوب و  یّ

عام ناتج عن االستجابات بعد صیاغه رأي  إلى المطاف ةیوجهات نظر تخلص بنها

ةاإلعالم التفاعلیه بین المادة ةالمتلقي فیبرز جوانب العالق أفكارو  مشاعر في  الجمهورو  یّ

دیب هنا تعاظم دور أبرز نتائج دراسة ألعل و  ،المراجعو  الوسائلعصر تعددت فیه 
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ة أو الجماهیر معرفة ردات فعل الفرد بشكل واضح و  من الصعب قیاس أنهمع  األغلبیّ

ةبعض المجتمعات قد ال تعطي أن   الختالف التفاسیر مع العام  الرأيو  للجمهور أهمیّ

ةوقوعها تحت االستبداد لكن ذلك ال یلغي و  بسبب تخلفها تساعدنا  الدراسةهذه و  الخبر أهمیّ

التحكم بها و  العام في توجیه المجتمعات الرأيقادة و  هنا على فهم سلطة حراس البوابات

ترزح تحت الحكم الطاغي المانع  مجتمعاتأو  متطورة ةسواء اكانت مجتمعات حضاری

 .على الخیارات ثقافي ینعكسو  تعدد فكريو  ي تطورأل

  

  اإلعالم حقیقة الحیاد في فهمو  لمعرفةهذه الدراسة هدف ت :)1983زكریا، (دراسة  -

ةالموضوعو  ةتحلیل سوسیولوجو  بدراسة ةالمقنع یّ عدة نتائج  إلى تخلصو  الخبر العربي یّ

العام تجعله یسیر باالتجاه الذي نرید  الرأيت مااتفاصیل في استخدو  هناك طرقأن  مفادها

ةمن خالل كیف الطریقة التي یتمم بها اختیار  إلى ضافةإترتیبها و  صیغتهاو  سئلةطرح األ یّ

من  لجهة من جهات الصراع ال یعفیهاإلعالم  انحیاز رجلأن  یؤكد الباحثو  العینة

الوقائع ال  إلى المصدر باالستناد إلى شارةاإلو  البحثو  ةلتزام بقواعد الكتابضرورة األ

یخلص كما  مر الذي یعتبر تضلیالً األالتجاهل بما یتالءم مع موقفه و  الحذفو  التألیف

 .هي بذلك ال تحترم المتلقيو  التوثیق إلى صحافتنا تفتقرأن  إلى الباحث

  

ةتوضیح رؤ  إلى باحثال هدفی :)1987غریب، (دراسة  - المشوهة  األمریكي اإلعالم یّ

ةالعربي الزال یخطو في الساحه الدول اإلعالم أن مر بحقیقة مفادهایلخص األو  للعرب  یّ

في هذا  بعیداً  الصهیوني على وجه الخصوص قد قطع شوطاً و  الغربي اإلعالم بینما

ةفتك من السالح بشكل مبني على استراتیجأ حرباً و  یشكل قوة أصبحو  المضمار مدروسة  یّ
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ذلك و  عطاء انعكاس مغلوط عن الواقع إ و  الخطى نحو تشویه صورة العربو  دقیقة المالمح

ةمن خالل ملك  األمریكیةالصحف و  التلفزیونيو  عيذاتحكم الیهود في شبكات البث اإلو  یّ

الفكري و  السیاسيو  ياإلعالم الغربي مسخرة لجزء كبیر من التضلیل اإلعالم لةأمما یجعل 

 نحراف من جانبإهناك أن  برزهاأیخرج الباحث بعدة نتائج ، و لخدمة مصالح فئة دون فئة

 ن لهذه الشبكاتأل ؛وجهات نظرهمو  سلوب عرضه لصورة العربأفي  األمریكي اإلعالم

ةاإلعالم كان أن و  صقله حتىو  بلورتهو  العام الرأيفعال في تكوین و  ساسيأالضخمة دور  یّ

ملف (متل  ةممنهجو  بالدول ةضمن ملفات خاص ةالموضوعیو  مضلال بعیدا عن النزاهة

خذ بعین االعتبار كما یرى وهكذا مع ضرورة األ )ملف مصر( )راقملف الع( )سوریا

اعطوا مادة غنیه و  نفسهم في نشر الصورة المشوهةأساهموا ب أیضاً  العربأن  الباحث

  .مصالح یبغون تحقیقها بشكل فرديو  كثیرة الرتباطات   - أحیاناً -  ساهموا بهو  للتضلیل

هم التفاصیل التي تلعب أصبع على واحدة من بما فیها هي بمثابه جهد لوضع األ الدراسةهذه  إذاً 

عام مضلل قائم على عملیات غسل رأي  بالتاليو  ووجهات نظرو  في تشكیل صورة  ماً ادورا ه

هذه الدراسة ستساعد أن  كما ،مثال ةاسب مع المصالح االسرائیلیبما یتن األمریكيالدماغ للمواطن 

تقدیم تفسیر لقلب و  الغربو  بین الشرق اإلعالمو  مكانیات االتصالإعلى تلمس مكامن الضعف في 

  .تشویه الحقائقو  الصور

العام  الرأي إلى تقدم مدخالً أن  هدفت من خاللها الباحثة :)2005سمیسم،(دراسة  -

ةنظر  إلى بوصفه ظاهرة تحولت  ؛الدراسةصعوبة عند و  الظواهر تعقیداً  أكثر یعتبر من یّ

ةالعام له خصوص الرأين أل ةبسبب المحل یّ  ثر بها وذلك بحسب المجتمعاتأالتي یت یّ

ةنظر  إلى تتحولالتي هذه الدراسة و  القضایا المثارة فیهاو  تكویناتهاو  ملة تكون خاصة متكا یّ

ةبعیدة عن التطبیقات الغرب ةبالمجتمعات العربی  انهیافي مجتمعات هي غریبة بك یّ
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ةخصائصها عنا حیث ال نقبل تفسیراتها الختالفات كثیرة مبنو  صفات و  ركانأعلى  یّ

ةالعرب ةللمجتمعات الشرقی ةیدولوجیآ  تحلیل المتغیراتو  كیف تطورت من خالل دراسةو  یّ

التأثر بالقوى و  التأثیر ةبیان كیفیو  االتصالو  وسائل اإلعالمربطها بالنظام العام من خالل و 

ةالضغوط النفسو  الفاعلة المحركة للمجتمع ةجتماعاإلو  یّ ةالسیاسو  یّ ةقتصادإلاو  یّ التي  یّ

ةفي االشكالیات اللغو أیضًا  تمارسها حیث تبحث ةفي بیان المفاهیم النفسو  في المفهوم یّ  یّ

ةاالجتماعو  ةالنظر أو  الدراسةكانت هذه  نإذ التي تدور حول ذلك یّ  ساسبمثابة األ یّ

 العاطفةو  السلوكو  الركیزة التي یدرك من خاللها الفرق بین المفاهیم دون خلط فاالتجاهو 

 .خریفرق عن األ أمر  التصویت السیاسي كلو  الحكمو  العقیدةو 

  

ةستساعد هذه النظر   لفهم للتطوراو  على وضع ركائز لدراستنا هذه كمنهج یستفاد منه في التحلیل یّ

ةالكیفو  األردنيفي المجتمع  الرأيعالقة النخب من قادة و  ةالمتغیرات الحضاریو  التي تتم فیها  یّ

ةواحد متفق اتجاه قضرأي  ةصناع معینة من خالل رسائل تعمل على تحقیق الهدف یتم ایصالها  یّ

حتى الحاضر مع التفریق بین و  من التاریخ أبفهم للسلطة یبد ةاالتصالی ةیاإلعالم بشتى الوسائل

ةلوسائل االتصال وظیفة معرفأن  دائماً كید أالنوعي مع التو  االقلیمي العالمينواعه الوطني أ  یّ

ةحضار  ةتثقیف یّ   .یّ

في  وسائل اإلعالملتعرف على دور من انطلقت هذه الدراسة إ :)2010حلس،( دراسة -

 ن یكاسلوب بحث من الباحث االستبانةتم استخدام و  نيیتشكیل الوعي لدى الشباب الفلسط

 نیتعرضو  92,7ما نسبته أن  من نتائج الدراسة كانو  طالب 219العینة من تكونت و 

تساهم في زیادة  وسائل اإلعالمأن  كدوا علىأمن المبحوثین % 86,3 أنو  وسائل اإلعالمل

م تزید العوسائل اإلأن  %67,6كد أكبیرة حیث  ةي بشكل فعال لكن لیس بدرجة فعالیالوع



106 
 

 

اشاروا %  12,8و ةا تزید الوعي بنسبة عالیأنهكدوا أ 19,9الوعي بنسبة متوسطة بینما 

بینما % 56,6س القائمة حیث اخذت نسبة أعلى ر ) التلفزیون( كانت محطاتو  ا ضعیفةأنه

الفضائیات  أنهبذلك خلصت الدراسة و  %2,7ثم الصحف % 22,8عات كانت بنسبة ذااإل

 . كثر تأثیراً هي األ

  

دور شبكات  هداف الدراسة في معرفةأتتلخص  ):2013 الطاهاتو  ،عبدالكریم( دراسة -

ةاأل ةطلبة الجامع معدالت استخدام العام  الرأيالتواصل االجتماعي في تشكیل   ردنیّ

ةالجدید للكشف عن كیف وسائل اإلعالمل كیف ، و االتجاهات لدى هؤالءتأثرهم بها لتتشكل  یّ

ةالتقلید وسائل اإلعالممستوى منافسة شبكات التواصل مع یكون  باعتبارها مصادر  یّ

سلوب المنهج الوصفي عن طریق تصمیم أواستخدم الباحثان  ،المعلوماتو  لالخبار

قد اختار الباحثان ست و تحلیلها و  الحقائقو  جمع المعلوماتو  لمسح االراء  ةنااالستب

ةجامعات  ةللمسح باستخدام العینة العشوائ أردنیّ خالل   300كان عدد العینة و  ةالقرع یّ

من الطالب % 97ما نسبته إلى أن  خلصت النتائجو   2012شباط و  كانون الثانيشهري 

 حداث والحقائق مما یعني تشویهااألو  األخبارو  یعتمد على النت في الوصول للمعلومة

عام لدى هؤالء الطلبة رأي  ذلك كله اثر في تشكیلأن و  ترویجا للشائعاتو  تضلیالو 

ةیجابي متل تعزیز الروح الوطنإبعضها   بعضها سلبي متل التحریض على االعتصامو  یّ

 .استخدام العامل الدیني كمحفزو  االضرابو  التظاهرو 
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التعرف على  إلى هدفت هذه الدراسة :)2013،اإلعالمو  البحوثو  سبار للدراساتأمركز ( دراسة -

ذو  من صحافة وسائل اإلعالمتعرض الشباب السعودي ل ةسیاسیه محلأخبار و  حداثأو  ةاعإ  یّ

سلوب تعامل الشباب مع أمي الذي یحدد العهم سمات السلوك اإلأتوضح الدراسة و  ،ةعالمیو 

 ياإلعالم هدافها حجم االستهالكأتوضح في و  النوع و  من حیث الكم ةدوات الثقافأو  وسائل اإلعالم

 طالعمستوى اإلإلى أن  خلصت الدراسةو   وسائل اإلعالمنوعه من خالل وصف لمدى التعرض لو 

ةالعالم األخبار ةمتابعو  ةالمحلو  یّ أكبر   لكن ضمن معطیات فمثال المتابعه ةكان بنسبة مرتفع یّ

ةحداث ضمن الفئة العمر لأل ن على و المتزوجو  كادیمي للتحصیل األو  ناثللذكور منها لإلو  كبراأل یّ

ةصحاب المهن الرسمأو  نیغیر المتزوج كانت    -أحیاناً - 24,1طالع بشكل دائم كانت فنسبة اإل یّ

ةالصحف غیر السعود أما ال یطلعون ابدا،  9,4و بنسبة قلیل جدا 23,1و %43بنسبة  فكانت  یّ

  57.7طالع علیها تساوي نسبة اإل
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غة االنجلیز  ةدراسات بالّل   :یّ

-  Sweeney.H.M.(1997).(Twenty-Five Ways To Suppress Truth: The 

Rules of Disinformation).   

  التضلیل قواعد :الحقیقةقمع طریقة ل خمسة وعشرین

العشرون و  كتاب للقواعد الخمستي وضعت بوصفها في هذه الدراسة الالكاتب   یفسرو  یبحث 

 المناظراتو  التي تتبع عادة في عملیات التضلیل في السیاسة الطرقو  شكالي األاإلعالم للتضلیل

التركیز على القضایا و  ةتجنب القضایا الرئیس عنمثله طرحت أمنها و  ،بمختلف وسائله اإلعالمو 

ةالفرع ةتقلیل األو  كنوع من التمویه یّ  ،كمانظار نحو قضایا أخرى لتهمیش غیرهاتحویل األو  همیّ

 ،نوایاهو  شعال فتیل الشك في الخصمإ و  تضخیم الحقائقو  الفر في النقاشاتو  الكرسلوب أ وضحأ

سالیب كل تلك األإلى أن  یخلص الباحث، و الشهودو  دلةتالشي األشار كیف یتم العمل على أكما 

االستماالت استخدام و  من خالل تشویه الحقائقفي طي النسیان  القضایاو  الظواهرو  ورمجعل األت

ةالعاطف   .في القضایا المطروحة یّ

  

- Kik,R.(2001).(You Are Being Lied To).New York 

  " لقد تم الكذب علیك" 

 واقع االكاذیب عكستمجموعة من المقاالت التي یحلل و  الباحث في هذه الدراسة یتتبع 

هذا ما و  الشركاتو  وسائل اإلعالمعبر عادة للشعوب الحقائق المشوهة التي تمررها الحكومات و 

ذلك من خالل مجموعة من و  ن الجماهیرتبقى الحقیقة بعیدة عأن  رادواأمن عن  اثبته التاریخ

غیرهم ممن ، و النقادو  مثقفونال، و اإلعالم المراقبین لوسائلو  الفالسفةو  الباحثینو  الصحفیین
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أو  حقائق تم تجاهلها بالقمعو  حداثأو  للعالم صورة جدیدة بقصص یستبدلونأو  یضعون

ةالروایات الرسم  .حداثلأل ةالمضلل یّ

 

- Garner,G (2011).(Case Studies in Exploiting Terrorist Group 

Divisions with Disinformation and Divisive/Black Propaganda) 

ةت في المجموعة اإلرهابماااستغالل االنقس ةالدعا-قبالتضلیل والشقا یّ    )دراسة حالة(السوداءیّ

ت واالقتتال مااتستغل االنقسأن  علیهاعملیات مكافحة اإلرهاب أن  تناولت هذه الدراسة كیف

ةاإلرهابلجماعات لالداخلي  كما . تفكیكهاو  محاربتها إلى كنقطة من نقاط الضعف التي تؤدي یّ

من أقل  االخطاء المرتكبة خالل عملیات المكافحة هذه جعل عددهو یكون الهدف العام أن  ینبغي

نقسام بین اإلو  التوترزیادة  ساعد علىمما ی من الجهادیین،التي یرتكبها عادة عدد األخطاء 

ةثم المجموعات الداخل أوالً  الجماعات  المحافظة على ابقائهم  إلى صغر ثانیا األمر الذي یؤدياأل یّ

بالتالي یكون و  الجمهور على نطاق واسعأو  االنخراط بالمجتمع الخارجيأو  بعیدین عن اإللتفاف

ةالعملیات النفسأن  ه الدراسةهذ تؤكدو  .تأثیرهم أقل ةستراتیجاإل یّ ةطرق الحرب النفس(أي  یّ التي ) یّ

ت في القیادة، واالختالفات في التخطیط االستراتیجي، واالختالفات مااتركز على استغالل االنقس

ةالعرق ةوالوطن یّ ةوالقبل یّ ةداخل وبین الجماعات اإلرهاب یّ ال یتجزأ من  تكون جزءاً أن  یمكنهي التي  یّ

بسبب االهتمام الذي  ماختیارهتم و  ،ستخدام ثالث دراسات حالةإب الجهود الشاملة لمكافحة اإلرهاب

مجموعة خصائص القیادة في هذه المجموعات المتطرفة أن  على اعتبارالمجتمع الدولي  مولیه لهی

ةالمنظمات الجهادخصائص القیادة في العدید من  یشابه  طرقأن  ضحیتو  ،المشابهه لها األخرى یّ

ةالحرب النفساسالیب و   كونیأن  یمكن بالتاليو  محاربتهم هي خیر وسیلة تعزز النهج المتبع في یّ

  .المتطرف فعال جدا في مواجهة التهدید الجهادي سلوبأ
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-  Pavelka.J.(2013) The Factors Affecting the Presentation of 

Events and the Media, Coverage of Topics in the Mass Media  
ةتغط(اإلعالم سائلو  أحداث عرض العوامل المؤثرة على    )اإلعالم وسائل في مواضیعال یّ

ةالتعرف على الكیف إلى تهدف الدراسة  ةالتي تتم فیها تغط یّ ما هي و   اً إعالمی مختلف المواضیع یّ

وتقوم على االفتراض  تنوعةالم وسائل اإلعالمالعوامل التي تلعب دورا في اختیار ما یعرض في 

ةالتغطأن  :التالي ةاإلعالم یّ ةي قضأل یّ  تعكس العالقات المتبادلة بین الموضوعات في وسائل یّ

. االجتماعي واقعهاو  ةیاألخبار مع بیان قیمتها  األحداث التي اشارت لها هذه الوسائل،، و اإلعالم

ةالختیار هذه القض ویعتبر السبب الرئیس ةالتغطأن  للدراسة هو یّ ةاإلعالم یّ للموضوعات  یّ

 قبالإسباب أبالتالي معرفة و  وسائل اإلعالممكانة جدیدة لو  ت أداة فعالة جدا لخلق واقعأصبح

ةخذ بعین االعتبار المستویات التعلیمفعال الجمهور علیها مع األأردود و  ةمالمختلفة من محو األ یّ  یّ

ةقد تم استخدام مجموعة من النظریات كنظر و  .كثر تعلیماحتى األو  ةنظر و  حارس البوابة، یّ  ترتیب یّ

ةنظر و  األولویات ةنظر و  المعرفة، یّ ةالبنائو  قناع،اإل  یّ ةاالجتماع یّ أخذت بعین االعتبار العوامل و  ،یّ

ةالثقاف ةاإلجتماعو  یّ ةالسیاسو  یّ ةاالقتصادو  یّ ةاألخبار القیمة أن  اوضحت الدراسةو ،یّ للموضوع تلعب  یّ

لتناقض المصالح أو  التركیز علیه، كنوع من اجتذاب النتباه الجمهورو  نشرهو  مهما في اختیاره دوراً 

قد و  المحررین من حراس البوابةو  وسائل اإلعالم مالكيو  راف المختلفة كالسیاسیینطبین األ

كما ،األخبار جندة أوضع و  استخدمت الدراسة مفهوم حارس البوابة كمخطط مفاهیمي إلختیار

ةالمحل األخبارترّكز على و  الجماهیر عادة تنتبهأن  اوضحت الدراسة ةالوطنو  یّ بغض النظر عن  یّ

ةالفكرة األساسأن  بینت الدراسة أیضًا  .مستوى ثقافتهم تكمن حقیقة في اإلطار الذي تتم من  یّ

 القصةو  هو مزیج من مختلف العناصر مثل العنوان، الصورة، النص،و  األخبارخالله اختیار 

ةالكیفو  اللغة المستخدمةو  شكل السردو  الشخصیاتو  ن كل واحد منها أل التي یتم بها ربط المواضیع یّ
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صناعة اآلراء نحو موضوع ما و  یمكن وضعه في إطار معین بشكل یستخدم للتأثیر على المواقف

عام رأي  بالتالي صناعةو  مما یعني عكس شكل خاص بأسلوب كل وسیلة في تشكیل االتجاهات

ةاالنتخابات الرئاس أیضاً و  ،من ضمن االمثلة المستخدمة كانت حرب الخلیجو  للجماهیر  في یّ

التي یتم تقدیمها للجمهور  األخبارهي التي تنتج  وسائل اإلعالمإلى أن  خلصت الدراسةو  .أمریكا

ةالتكرار، وشخصأن و  بطریقة موحدة بإستخدام أدوات مختلفة ي هي اإلعالم دوات العملأو  المقدم، یّ

كذلك و  البرامجو  األخبارذلك ینطبق على نشرات و  العام في المجتمع  الرأيالتي تصنع توجهات 

ةالمسلسالت التلفزیون طبعا و  تدریجیاإال  تقبلها ال یتمو  قلیلةو  الفرصة لالبتكار فهي محدودة أما یّ

ةاألمر نفسه ینطبق على الشبكات الرقم ةوالوسائط الرقم یّ  وسائل اإلعالمت ضمن أصبحالتي  یّ

م المعلومات داخل أن  الجدید،مع االخذ بعین االعتبار اق الخاص بهكل فرد یقیّ له  ضمن ما و  السیّ

وهذا المخطط  یؤثر على الطریقة التي یتم بها فرز  ،)تمثیل الذات المعرفي(أو  یسمى مخطط ذاتي

ةالتغطینطوي االمر نفسه على و  تفسیرهاو  معالجتهاو  تحدیدهاو  المعلومات ةاإلعالم یّ قضایا لل یّ

ةاإلجتماع ةللتغطأن  لذلك یالحظ هذه السیاقات في أیضاً  ي تدخلالت یّ ةاإلعالم یّ بشكل  قوة تؤثر یّ

ةالثقافة اإلنسان في تطویر كبیر ةوفي النها .أیضاً  یّ  هناك مجموعة من العوامل دائماً یبقى  یّ

شرط ك تعمل هيو  األخبارو  والموضوعات األحداث إختیار عملیات التي تؤثر علىالمكونات و 

ةنقطة البداو  مسبق ةالناجح لحسن اختیار القض العملي للتطبیق یّ   .وفقا لمبررات محددة یّ
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-  Imtihani,N.(2013) The Mass-Media Role in Conflict Resolution(A 

Case Study of Kompas Daily Coverage on Aceh Conflict 2003-   

2005  

  "2005 إلى 2003 "دراسة حالة بین عامي -في حل النزاعات وسائل اإلعالمدور 

ةیناقش هذا البحث التغط  ةاإلعالم یّ  2005و 2003للصراع االنفصالي في آتشیه ما بین  یّ

بین حركة اتشیه المستقلة  2005اغسطس - 15حیث تم توقیع اتفاق سالم في هلسنكي في 

ةوالحكومة اإلندونیس ةفي تغط وسائل اإلعالمالدراسة على دور  توركز  ،یّ نشر و  الحدث یّ

الخاصة به مما یعني بالضرورة معرفة ردة فعل الجمهور المتابع لهذه  األخبارو  المعلومات

ةفي هذا البحث فهي تدور حول كیف ةاألسئلة الرئیس أما ،الوسائل المتعددة ةتغط یّ وسائل  یّ

تقدم  وسائل اإلعالمكیف و  بناء صورة كل من األطراف المتنازعة؟و  هذا الصراع اإلعالم

زیادة العنف على طول الصراع؟ هذه الدراسة هي أو  معالجةو  السالم إلى معلومات تؤدي

ةدراسة تتبع اسلوب تحلیل المحتوى للجریدة الیوم ةكیف اظهرت البیاناتو  )البیان( یّ تأثر ناشر  یّ

 الحلول لالزمة،و  المشاكلو  عن الصراعالمتداولة  األخبارالمتلقي بهذه المعلومات عن و  الخبر

تأجیجه بین الحركات أو  في المساهمة في حل النزاع الموسائل اإلعكما تتحدث عن دور 

ةاالنفصال ةكیفو  وقتها یّ التدفق و  ياإلعالم بناء وجهات النظر من خالل اختیار الخطاب یّ

إلى  خلصت الدراسةو  .التحلیل للوعي البشري لالحداثو  نشرها كما الفهمو  النوعي للمعلومات

ةالتغطأن  ةاألخبار  یّ ةالدینامیك یّ . حد كبیر تتأثر باألحداث والوقائع في هذا المجال إلى هي یّ

في حل  وسائل اإلعالمفإن دور  أعلى  على سبیل المثال، عندما یكون مستوى العنف هوف

ةفي عمل أنهعلى عكس ذلك فو  مستوى من المطلوبأقل و  النزاعات یكون في تناقص السالم  یّ

ة أكثر وسائل اإلعالمیكون دور    .أهمیّ
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- Zhanabekova.Magulsim,  Barlybayevab.S, & Myssayeva.K. (2014) 

Development of Mass Media in Kazakhstan  

  في كازخستان وسائل اإلعالمتطور 

ةوسائل االتصال في جمهور تفاعل ن  للتعرف على تطور افي هذه الدراسة یهدف الباحث  یّ

من المعتمدین علیها و  المستخدمین لهاو  المعلوماتو  خبارمع الجماهیر من المتلقین لأل كازخستان

ةخالل تطور التقن ةالفن یّ على المعلومة في الوقت یعتبر الحصول ، و لوسائل االتصال الجماهیري یّ

ةكثر سهولة بسبب النقلة نوعالحالي األ ةالتي حدثت في طرق النشر بسبب التكنولوجیا الرقم یّ ما و  یّ

ةمجان الجدید مع االخذ بعین االعتبار وسائل اإلعالمیعرف ب أصبح بعضها مما یتیح وصولها  یّ

 في كازخستان اإلعالم سسأو  كبر عدد ممكن من االشخاص مما لعب دورا كبیرا في تغییر نظامأل

عولمة و  تساءلت الدراسة عن موضوع تحریرو  .العولمة لعبت دورا كبیرا في االمر إلى لعل النزعةو 

التغیرات التي و  كما تتبعت التطورات سهولة الحصول علیها،و  كل مكانالمعلومات عبر العالم في 

وضعها البروفیسور ستیفن لیتل عام و  حصلت في نظریات االتصال خاصة تلك التي تحدث عنها

ةلبحث في المشاكل التي ظهرت بسبب هذا التطور في عملل كما تهدف الدراسة .1996 الحصول  یّ

ةفي كیفو  على المعلومة تفاعله معها من و  علیها فتحدثت عن عالقة الفرد بها ألفراداحصول  یّ

 ةبأنواعها الثالث وسائل اإلعالمالصوت كما تحدثت الدراسة عن خصائص و  الصورةو  خالل الشاشة

وسیلة أي  في تحلیل لمعرفةو  .الجدید في التأثیر على االتجاهات وسائل اإلعالمبین و  الفرق بینهاو 

الرغبة في و  األخباراالعتماد على التلفاز لمعرفة إلى أن  خلصت الدراسة ما اهي االكثر استخد

 .هم من یرغبون بقراءة الصحف كل یوم تقریبا% 22 بینما% 91كانت  ةإعالمی متابعته كوسیلة

 أما ٪ 86هناك مستوى عال من الطلب على الهواتف المحمولة بنسبة أن  برزت الدراسةأأیضًا 

فكان  نترنتإلااستخدام  أما % 52اشكالها فكان فقطو  فیما یخص أجهزة الكمبیوتر بكافة انواعها
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 الثلث من المشاهدین مشتركین في تلفزیون الكابلإلى أن  ٪ من المشاركین،كما خلصت35بمعدل 

المحلي في ) التلفزیون( في سؤال للجمهور في كازخستان حول موقعو ، الخاص اإلعالم أي

ةالمحل األخبارمتابعتهم له للحصول على  % 34و یعتمدونه كموقع رسمي للخبر،أن  %64اشار  یّ

ةالمحل األخباریبحث عن   اهناك تأثیر أن  لدراسة اوضحتاخالصة  إذاً  .المجالتو  في الصحف یّ

 راءآ یكونواو  معها ایتفاعلو و  على المعلومات التي تصلهمو  تصال على المتلقینلوسائل اإل اكبیر 

ةاتجاهات حولها مما قد یؤثر على الثقافة المحلو  ةالشعبو  یّ ةلصالح العولمة رافق ذلك تنم یّ ر تغیّ و  یّ

تطور و  في كازخستان تخطو نحو تغیر اإلعالم اجتماعي كبیر لذلك بدات صناعةو  اقتصادي

ةضرورة تنمبشكل یركز على نفتاح لسوق المعلومات للرد على التحدي الزمني یتناسب مع هذا اإل  یّ

ةطرق اتصال   .االستفادة منها في التفاعل مع الجمهورو  جدیدة یّ

  

- Bernard,P., Au,P.K, Plaisent,M., & Chiang,J.M.H.(2014) 
- How party politics and media communication affect election 

results in Hong Kong: 

ةالحزبالسیاسات و  تؤثر وسائل اإلتصال كیف   على نتائج اإلنتخابات  یّ

ةوتحلل هذه الدراسة نتائج االنتخاب  المجلس التشریعي في هونج و  محافظةالالنتخابات مجلس  یّ

تلعبه ركز بشكل خاص على الدور الذي ت هيو . على التوالي 2012و 2011كونج في عام 

ةفي عمل وسائل اإلعالم في التأثیر على تلك  دور لعبالذي داخل التحالف  يالتنسیق الحزب یّ

ةالنتائج االنتخاب ةظهر األدلة التجریبتو . یّ ةنشر المعلومات السلبأن  یّ  وسائل اإلعالممن خالل  یّ

ةوغیاب التنسیق بین أعضاء المعسكر المؤید للدیمقراط ةساهمت في النكسات االنتخاب یّ في  یّ
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ةاألحزاب السیاسبدأت جمیع  ،2012في أعقاب انتخابات  أنهو  .االنتخابات األخیرة إعادة  إلى یّ

ةالتفكیر في كیف عادة إمن أجل تعزیز احتماالت  وسائل اإلعالم ظهورهم من خالل  تحسین یّ

ةشعبانتخاب أعضائها الذین یذهبون لمواجهة   2015 المقاطعة مجلسانتخابات في دقیقة  یّ

ةالسیاسقادة مختلف األحزاب أن  كشفتو  .2016في انتخابات المجلس التشریعي و   بدأوا فعال یّ

ةفعال أكثر لتصبح وسائل اإلعالمعلى تطویر استراتیجیات   الستخدامها في االنتخابات المقبلة یّ

رإ و  ةتوضیحها كو  الحاالت التي ترید عكسهاو  ظهار الصوّ الحفاظ على الوحدة بین أعضاء  أهمیّ

ةالتغطأن  كما اظهرت الدراسة.مثال التحالف ةاإلعالم یّ أن و  قراراتهمو  نوایا الناخبینفي  تؤثر یّ

ةخالل حمالت التغط وسائل اإلعالم  أما  تدفعالمعلومات و  من ما تم استخدامه من الصورو  یّ

على  ملحوظخطر  شكلیهذا بدوره ، و عند الجماهیر هاهیتشو أو  لتحسین صورة المرشحین

ةاالنتخاب فرصهم ةكیفالإدارة  األطراف على قدرةكما ركزت على  .یّ  یتم تصویرالتي فیها  یّ

تصنع فرقا في  أن  للجمهورالمقدمة المعلومات كیف یمكن لهذه و  وسائل اإلعالمفي  مرشحیها

 وسائل اإلعالم العالقة بینیكشفون  علماء السیاسةأن  أوضحت كیف، و الفوز في االنتخابات

ةلیبرال وجهة نظر االول من: من منظورین والسیاسة ةالمنح الدراس، وخاصة یّ  المرتبطةمثال  یّ

 اإلعالم ، بما في ذلكلها وسائل اإلعالم صورتو  ،"التحول الدیمقراطي منالموجة الثالثة " ب

ةالدیمقراط إلى فضيی الذيو  على االنترنت ةومن ناح ساحة مفتوحة للحوار، نهأل یّ  اخرى یّ

الوصول تكالیف  عن طریق تخفیف إقبال الناخبین تعززأن  وسائل اإلعالمل یمكنأیضًا 

الحركات  تعزیز دورها في إلى ضافةإ،التصویت التي تلعب دور في أخذ قرار لمعلوماتل

ةاالجتماع ةتطویر السیاسات الحزبإلى أن  أخیرا خلصت الدراسةو  .یّ هي خطوة ال رجعة فیها  یّ

ةنحو الدیمقراط افي هونغ كونغ سعی تنظیم أنفسهم  إلى في طریقهمفعال ن یالدیموقراطین أل یّ

ةبشكل أفضل للمسابقات االنتخاب ةم یدركون أنهو  .في المستقبل یّ  یعملون علىو  اإلعالم أهمیّ
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ةوضع استراتیج ةجماع یّ ةالروابط الحزبو  التحالفو  تعزز التنسیق وسائل اإلعالمل یّ في  یّ

ةاالنتخابات القادمة فلإلعالم دور مهم في بناء الصورة الحزب تكوین و  السیطرة و  بسط النفوذو  یّ

ةاإلتجاهات السیاسو  اآلراء  . لتحالف ما دون آخرأو  لحزب یّ
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  :ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

ةركزت الدراسات العرب ةاألجنبو  یّ المتعددة التي ال تخلو  وسائل اإلعالمالتي تم عرضها على أدوار  یّ

ةالنفس الحربو  التمویهو  ي ضمن الخداعاإلعالم من التضلیل أثر كل ذلك بالنتائج في وقت و  یّ

ةتحتدم فیه الصراعات لتصبح حتى عمل ةالخبر ذات و  البحث عن المعلومة یّ كبرى توازي نشر  أهمیّ

ةتغطو  الحدث نت الدراسات العالقات المتبادلة بین  أیضاً  .األخبارتبني و  المعلومات یّ وسائل بیّ

ةالكیف، و الموضوعاتو  اإلعالم ما و  فكار المختلفة بین ما تتبناهاألو  التي تؤثر بها في القضایا یّ

مكانو  صناعة الوعيو  وضحت مدى تأثیر ذلك كله في تشكیلأكما  .تهمشه ةإ  العام الرأيتوجیه  یّ

كما جاء في دراسة سمیسم كمظهر للرأي العام تحول الى نظریة التي ساعدت في وضع ركائز 

 حشده نحو القضایا المختلفة المراد التركیز علیهاو أساسیه لهذه الدراسة ببیان أهمیة الرأي العام 

ةتمریرها سواء أكانت اجتماعو  ةمدن ،یّ ةسیاس ،یّ ةاقتصاد ،یّ ةحتى عسكر و  یّ ةالتغطسواء من خالل  یّ  یّ

تلك العالقات التي و  السلطةو  یبدأ بفهم التاریخ اإلعالم كتابة الخبر، ففهمو  التي تتمثل ببناء الصور

ةومن ناح .تربط بینهم حتى الوقت الحاضر نت الدراسات كلها  یّ ةأخرى بیّ الدور التفاعلي بین  أهمیّ

  .وسائل اإلتصال بكافة أشكالهاو  الجماهیر

التي تسهم في فهم و  األردنفي من الدراسات الحدیثة جدا  أوالً  ا أنهتتمیز بلهذه الدراسة وجاءت 

ةالكیفو  ياإلعالم للتضلیل األردنيالعام  الرأي إدراك درجة ضمن  وسائل اإلعالمالتي تعمل بها  یّ

لنفهم كیف یستقبل الجمهور في  الرأيالمتعاقبة بشكل سریع من منظور قادة و  المختلفة حداثاأل

ةهو ما یكسبها و  ما یقدم له من وسائل اإلتصال األردن ا االولى من أنه إلى خاصة إضافة أهمیّ

بناء على ما تقدم من دراسات و  مع األخذ بعین اإلعتبار،بحسب علم الباحثة األردننوعها في 

طار النظري لدراستها هذه كما أستفادت من النقاط التي  الباحثة استفادت منها في اإلأن  سابقة

  .تناولتها هذه الدراساتو  ت إلیهاأشار 
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  الفصل الثالث                             

ةمنهج                    )تجراءااإلو  الطریقة(الدراسة  یّ

  

  منهج الدراسة :أوالً  

  مجتمع الدراسة :ثانیاً 

  عینة الدراسة :ثالثاً 

  أدوات الدراسة :رابعاً 

  الثباتو  الصدق :خامساً 

  الدراسةمتغیرات  :سادساً 

  إجراءات الدراسة :سابعاً 

  صعوبات الدراسة :ثامناً 

ةالمعالجة اإلحصائ :تاسعاً    یّ
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  :جراءاتاإلو  الطریقة

یتناول هذا و  ياإلعالم للتضلیل األردنيالعام  الرأي إدراك تقصي درجة إلى الدراسةهدفت هذه 

ةالفصل عرضا لمنهج أدوات  عینة الدراسة، الدراسة،مجتمع  منهج الدراسة،(یشتمل على و  الدراسة یّ

وفیما یلي توضیح  ،صعوبات الدراسة جراءات الدراسة،إ متغیرات الدراسة، الثبات،و  الصدق الدراسة،

  :ذلك
  

  منهج الدراسة :أوالً  

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي بإعتباره منهجا مناسبا لمثل هذه الدراسة التي 

بالتالي الوصول و  الظواهرو  هذا المنهج لتقدیم وصف لواقع المشكالت ویهدف الوصف، إلى تهدف

یعد هذا المنهج جهدا علمیا یستهدف و  )2009وخلیفة، اتي،یّ والب النعیمي،(لرأي عام حولها 

  .   معلومات حول مجتمع الدراسةو  الحصول على بیانات

التي بواسطتها سیتم جمع البیانات  ةنااالستبأداة ستخدام المنهج الوصفي المسحي باستخدام إسیتم *

  ) 2012سمیسم،.(الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك المتعلقه بدرجة

  

  مجتمع الدراسة :ثانیاً 

على بعضهم  هم ما تم ذكر أمثلةو  األردنفي  الرأيیتشكل مجتمع الدراسة من مجموعة من قادة 

  .االقتصادیین، و ییناإلعالم، و البرلمان، و األحزاب، و سابقا كروؤساء النقابات
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  الدراسةعینة : ثالثاَ 

ةعلى عینة عشوائ ةناتم توزیع االستب لقد  في رأي  قائد 200ونة من كمن مجتمع الدراسة م یّ

ةالعینة عشوائو  ،الدراسةمجتمع و  الرأيتم توصیفهم في تعریف قادة  قدو  األردن تثناء للمجتمع باس یّ

 ستبانات التي تم جمعهاكان عدد االو  ستخدامها للتأكد من ثبات االداةتم االتي  ةاالستطالعیالعینة 

من االستبانات التي تم توزیعها على %) 80(بنسبة أي  )160(المقبولة احصائیا هو و  تحلیلهاو 

 یبین) 1-3(رقم  الجدولو  ألفراد عینة الدراسةائص العامة فیما یلي عرضا للخصو  عینة الدراسة

    :ذلك
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  )1- 3(الجدول 

ةتوزع أفراد عینة الدراسة حسب متغیرات النوع االجتماعي والفئة العمر  والتحصیل  یّ

  كادیمي ومجال العملاأل 

 النسبة التكرار الفئة المتغیر

  النوع
 %66.9 107  ذكر

 %33.1 53  أنثى

ةالفئة العمر    یّ

 %11.9 19  سنة فأقل 30

 %23.8 38  سنة 40 إلى سنة 31

 %28.1 45  سنة 50 إلى سنة41

 %36.3 58  سنة 51أكثر من 

  كادیمياأل التحصیل

 %13.8 22  أقل من بكالوریوس

 %55.6 89  بكالوریوس

 %30.6 49  دراسات علیا

  العمل مجال

 %20.6 33  سیاسي

 %33.8 54  عالميإ

 %27.5 44  اجتماعي

 %18.1 29  اقتصادي

تكرار في النوع كان للذكور حیث بلغت نسبتهم  أعلى  أن یالحظ من الجدول السابق      

ةوفي الفئات العمر  ،%)33.1(ناث فقد كانت نسبتهم اإل أما %) 66.9( تكرار لفئة  أعلى  جاء یّ
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 ،%)11.9(بنسبة) سنة فأقل 30(دنى تكرار لفئة أو %)  36.3(بنسبة ) سنة 51أكثر من (لفئة 

دنى تكرار لفئة أو %) 55.6(بنسبة ) بكالوریوس(ر لفئة تكرا أعلى  جاءالتحصیل االكادیمي وفي 

) عالميإ(تكرار لفئة  أعلى  جاء العمل الوظیفي  ، وفي%)13.8(بنسبة ) أقل من بكالوریوس(

  %)18.1(بنسبة) اقتصادي(دنى تكرار لفئة أ، و )33.8(بنسبة 

  

  أداة الدراسة :رابعاً 

تم و  البیانات المراد التوصل الیهاو  لجمع المعلومات ةناهي االستبو  الدراسة أداة واحدة تضم

من هذه الدراسات و . بعد تحدید متغیرات الدراسةو  ذات العالقة تصمیمها بناء على الدراسات السابقة

  :التي تم االستفادة منها ما یلي

 .) 2013(زهیر یاسین لطاهات،ا-علي عبد الكریم الدبیسي، -

- Garner.J.(2011).غارنر جورج. 

- Imtihani, N.(2013 )إمتهاني   ناجح. 

- Pavelka.J.(2013) بافیلكا جیري 
Bernard,P., Au,P.K, Plaisent,M., & Chiang,J.M.H.(2014) ،جي ار 

 - شیانج جیمس،، و مایكل بلیزنت،و  كون، اوو،و   برنارد،

  

  :هي على النحو اآلتيو  مجاالت ةوتتكون األداة في صورتها األولى من ست

  .فقرة )12(تحتوي على و  ياإلعالم التضلیل في دقة المعلومات للمحتوى: األولمجال ال

  .فقرات )7(تحتوي على و  مصادرهاو  التضلیل في التوازن في نقل المعلومات: انيثالمجال ال

  .ةفقر  )16(تحتوي علىو  ياإلعالم لتضلیل في وضوع المحتوىا: المجال الثالث
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  .فقرات )9(تحتوي علىو  ياإلعالم ض المحتوىفي عر اد التضلیل في الحی: المجال الرابع

 )7(یحتوي على و  ياإلعالم النزاهة في عرض المحتوىو  التضلیل في اإلنصاف: المجال الخامس

  .فقرات

 )9(یحتوي على و  ياإلعالم التكامل في عرض المحتوىو  التضلیل في الشمول: المجال السادس

  .فقرات

ةفقرة بدون البیانات الشخص) 60(وتكونت األداة بشكلها الكامل من  ) 1(انظر الملحق رقم . یّ

ةبصورتها األول ستبانةلال   .یّ

  :ت على النحو التاليأصبحقامت الباحثة بتعدیلها ف انةستبهي االو  بعد تحكیم أداة الدراسة

ةالبیانات الشخص: أوالً   ةالوظیفو  یّ ةتشمل النوع اإلجتماعي،الفئة العمر و  یّ ،المؤهل العلمي،مجال یّ

  .العمل

  :االستبانةفقرات  :ثانیاً 

  .فقرات )9(تحتوي على و  التضلیل في دقة المعلومات: المجال األول

  .فقرات )7(تحتوي على و  مصادرهاو  التضلیل في التوازن في نقل المعلومات: المجال الثاني

  .فقرة )16(تحتوي على و  ياإلعالم التضلیل في وضوح المحتوى: المجال الثالث

  .فقرات )9(تحتوي على و  ياإلعالم التضلیل في الحیاد في المحتوى: الرابعالمجال 

  .فقرات) 7(تحتوي على و  ياإلعالم التضلیل في النزاهة في عرض المحتوى: المجال الخامس

  . فقرات) 9(تحتوي على و  ياإلعالم التضلیل في الشمول في عرض المحتوى: المجال السادس

ةبدون البیانات الشخص) 57(بعد التعدیل من وتكونت األداة بشكلها الكامل  قد اعتمدت الباحثة و  ،یّ

 موافق بشدة، :هم، و االستبانة فقراتالخماسي في اإلجابة عن  )لیكارت(على استخدام مقیاس 

  .معارض بشدة معارض، محاید، موافق،
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  الثباتو  الصدق:خامساً 

   :الصدق 

 المختصین في علمو  مجموعة من االساتذةلغرض التأكد من صدق األداة فقد تم عرضها على 

ةاألعلم اإلجتماع في بعض الجامعات و  اإلعالم  2الملحق رقم أنظر (. أفراد)9(بلغ عددهم و  ردنیّ

ةحیث طلب منهم التأكد من مدى صالح) لإلطالع على أسماء السادة المحكمین الفقرات لقیاس  یّ

ملحوظات أبداها أي ، و للمجال الذي وضعت فیهمدى انتماء كل فقرة و  وسائل اإلعالمالتضلیل في 

كنسبة اتفاق بین المحكین % 80وقد اعتمدت الباحثة على نسبة  االستبانةن حول و السادة المحكم

 إلى رحیث تم شطب بعض الفقرات التي أشی بعض فقراتهاو  االستبانةعلى كل فقرة من فقرات 

حول التضلیل في دقة المحعلومات  في المجال األول وهو) 3(الفقرات هوهذه عدد و  شطبها

ةبق أما ي اإلعالم للمحتوى بهذه التعدیالت و  المحكمین أراء الفقرات فقد تم تعدیلها بناء على یّ

  ).3(أنظر الملحق . صادقة للتطبیقو  ت أداة الدراسة جاهزةأصبح

  

   :الثبات

عادة االختبار  داة تمللتحقق من ثبات األ       إذ ،)Test – Retest(  استخدم طریقة االختبار وإ

ةعلى عینة استطالع االستبانةتم تطبیق  فرد من مجتمع الدراسة ومن خارج ) 30(مكونة من  یّ

عینتها مرتین بفارق زمني قدره اسبوعان، ثم حسبت معامالت الثبات باستخدم معادلة بیرسون، كما 

 حیث أشارت النتائج ،باستخدام معادلة كرونباخ قة االتساق الداخليیبات بطر حساب معامل الثتم 

  :والتي بلغت على النحو االتي دة،ثبات جیت المعامالإلى أن 
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  )2-3(الجدول 

  معامالت ثبات ابعاد اداة  باستخدام معادلة كرونباخ الفا

  معامل بیرسون  قیمة كرونباخ الفا  المجال الرقم

 0.81  0.77 ياإلعالم المعلومات للمحتوىالتضلیل في دقة  1

 0.84 0.87 التضلیل في  التوازن في نقل المعلومات ومصادرها 2

 0.86 0.82 ياإلعالم التضلیل في  وضوح المحتوى 3

 0.83 0.86  ياإلعالم التضلیل في  الحیاد في عرض المحتوى 4

 0.85 0.84 ياإلعالم التضلیل في النزاهة في عرض المحتوى 5

 0.82 0.87 ياإلعالم التضلیل في الشمول في عرض المحتوى 6

ةالدرجة الكل   0.89 0.88  یّ

وتعد هذه ) 0.87 - 0.77(داة الدراسة تراوحت بین معامالت الثبات ألأن  یالحظ من الجدول

ةالقیم مقبولة لغایات الدراسة الحال ةولبصورتها األ االستبانةیبین ) 3(والملحق رقم .یّ   یّ

  

  :متغیرات الدراسة :سادساً 

  :ةیاآلت ةالدراسة على المتغیرات التصنیفی شملت

 )أنثىو  ذكر(ن اله مستویو  النوع االجتماعي .1

 )عالمي،سیاسي،اقتصادي،اجتماعيإ(ربع مستویات أله و  المركز القیادي .2

  )دراسات علیاأو  بكالوریوسأو  قل من بكالوریوسأ(مستویات  كادیمي وله ستل األالتحصی .3
 .االستبانةي الذي سیتم قیاسه بواسطة اإلعالم للتضلیل األردنيالعام  الرأي إدراك درجة. 4
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  جراءات الدراسة إ:سابعاً 

  :ةجراءات اآلتیتم تنفیذ هذه الدراسة ضمن اإل

 .الدراسات السابقةو  النظري األدبطالع على اإل

 .تحدید مجتمع الدراسة  العینة

 .بناء أداة الدراسة

ةأداة الدراسة على عینة استطالع ثباتو  التأكد من صدق  .من غیر عینة الدراسة یّ

 .على عینة الدراسة االستبانةتطبیق 

 .جمع البیانات في جداول خاصة

 .جمع البیانات في جداول خاصة

 .جابة على أسئلة الدراسةتحلیل البیانات لإل

 .عرض نتائج الدراسة

 .مناقشة النتائج واستصدار التوصیات

  الدراسةصعوبات : ثامناً 

ةالدراسة میدانأن  العتبار ةتتعرض لموضوع یتصف بحساسو  یّ ةعال یّ فقد وجدت الباحثة صعوبة  یّ

ي اإلعالم التي تناولت موضوع التضلیل األبحاثو توفیر الدراساتو  المعلومات إلى في الوصول

محددات هذه هم أن إلذلك فو  جمعهو  بشكل مباشر،كذلك القت الباحثة صعوبة في توزیع االستبیان

  :الدراسة كانت

 .دولیاو  خارجه عربیاو  األردنقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع سواء داخل 
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 الرأينشغال قادة ابسبب أما فراد عینة الدراسة أجمعه من و  الصعوبة في توزیع االستبیان

ةتوزعهم في قطاعات تعتبر حیو أو  بارتباطاتهم  إلى ضافةإ األردنيهامة داخل المجتمع و  یّ

  .سفرهمأو  وعدم وجودهم داخل عملهم اللقاءات،و  باالجتماعات أما انشغالهم 

  

ةالمعالجة االحصائ: تاسعاً    یّ

ةلإلجابــة عــن أســئلة الدراســة، تــم إجــراء المعالجــات اإلحصــائ        المناســبة بعــد إدخــال البیانــات  یّ

ةالتي تم جمعهـا فـي ذاكـرة الحاسـوب؛ لتحلیلهـا ومعالجتهـا باسـتخدام الرزمـة اإلحصـائ وقـد  (SPSS) یّ

ةاستخدمت األسالیب اإلحصائ ةالتال یّ   :یّ

ــــةالتكـــرارات والنســـب المئو  -1 ـــةفـــراد عینــــة الدراســـة وفـــق المتغیــــرات الدیمغرافألوصـــف  یّ ، ووصــــف یّ

ةاأل وسائل اإلعالمعن  الدراسة عینة جابات أفرادإ  .لها متابعتهم ومعدل یتابعونها التي المختلفة ردنیّ

ةلإلجابــة عــن الســؤال األول  تــم حســاب المتوســطات الحســاب -2 ــةات المعیار اإلنحرافــ، و یّ  تحدیــد وتــم یّ

 مــن للتضــلیل األردنــي العــام الــرأي إدراك درجــة وقــد اعتمــدت الباحثــة تقســیم. ودرجــة التضــلیل الرتبــة

منخفضــة، ومتوســطة، ومرتفعــة، وقــد تــم : ثــالث درجــات هــي إلــى األردن فــي الــرأي قــادة نظــر وجهــة

  : ةیحساب مدى كل من هذه الدرجات الثالث وفق المعادلة اآلت

  

  =                           الدرجة 

  

   المدى 1.33=                 =            =  

 القیمة الدنیا للبدیل  –القیمة العلیا للبدیل 

 عدد المستویات 

4 5 - 1  

3 3  
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  : وبذلك یكون مدى كل درجة على النحو التالي

 ). 2.33 – 1(الدرجة المنخفضة تكون بین المتوسطین  -

 ).3.67 – 2.34( المتوسطین بین المتوسطة تكون الدرجة  -

  ).5 – 3.67( المتوسطین بین المرتفعة تكون الدرجة  -

 t–test for towمســتقلتین لعینتــین لإلجابـة عــن الســؤال الثـاني، تــم اســتخدام االختبـار التــائي -3

group independent samples.. 

واختبــار  ) ANOVA(حــاديلإلجابــة عــن الســؤالین الثالــث والرابــع تــم اســتخدام تحلیــل التبــاین األ -4

ةللمقارنات البعد شیفیه  .یّ

 .داة الدراسةألحساب معامل ثبات  ، ومعادلة كرونباخ الفابیرسونمعامل ارتباط  - 5
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  الفصل الرابع

  عرض النتائج                             

اإلجابة عن أسئلتها، یتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة من خالل 

  :وعلى النحو اآلتي

  :عرض بیانات عینة الدراسة -1

ةتم استخدام التكرارات والنسب المئو  ةاأل وسائل اإلعالمجابات أفراد عینة الدراسة إل یّ المختلفة  ردنیّ

  :التي یتابعونها ومعدل متابعتهم لها، والجدول التالي یبین تلك النتائج

  )1-4(الجدول

ةوالنسب المئو التكرارات  ةاأل  وسائل اإلعالمالجابات أفراد عینة الدراسة  یّ المختلفة التي  ردنیّ

  یتابعونها ومعدل متابعتهم لها

  النسبة تكرار االجابة السؤال

ةاأل  وسائل اإلعالم التي تتابعها ردنیّ  

 %51.3 82 قنوات التفزیون
ذاعةمحطات اإل  18 11.3% 

 %18.8 30 الصحف والمجالت
ةمواقع الكترون یّ  30 18.8% 

ةاأل ) التلفزیون( ما قنوات :التي تتابعها ردنیّ  

ةالفضائ ةاأل یّ ردنیّ  74 46.3% 
 %11.3 18 قناة رؤیا
7 Star 24 15.0% 

A1 Jordan 34 21.3% 
رموكیقناة ال  10 6.3% 

 %0. 0 غیر ذلك
ةاأل ) التلفزیون( معدل متابعتك لقنوات ؟ ردنیّ  
 
 
 

ساعتین یومیاً أقل من   31 19.4% 
ساعات یومیاً   3- 2  73 45.6% 

ساعات فأكثر یومیاً  4  56 35.0% 
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ةاأل  ذاعةاإل ما محطات :التي تتابعها ردنیّ  

ةاأل اعةإذ ال ردنیّ  73 45.6% 
أف أم أمن  38 23.8% 

أف أم الوكیل  12 7.5% 
أف أم عمان  30 18.8% 
أف أم حیاة  7 4.4% 

 %0. 0 غیر ذلك

ةاأل  ذاعةاإل معدل متابعتك لمحطات ؟ردنیّ  
 %31.3 50 أقل من ساعتین یومیاً 

ساعات یومیاً   3- 2  64 40.0% 
ساعات فأكثر یومیاً  4  46 28.8% 

ةاأل ما الصحف  :التي تتابعها ردنیّ  

 %53.1 85 الرأي
 %21.3 34 الدستور
 %13.1 21 الغد

 %12.5 20 غیر ذلك

ةاأل معدل متابعتك للصحف  ؟ ردنیّ  

 %13.1 21 دائماً 
 %36.3 58 غالباً 
 %30.0 48 أحیاناً 
 %13.1 21 نادراً 
 %7.5 12 ابدا

 

ةاأل وسائل اإلعالملتكرار  أعلى  أن یالحظ من الجدول السابق فراد عینة الدراسة أالتي یتابعها  ردنیّ

ةوبنسبة مئو ) 82(بلغ تكرارهم  إذ قنوات التفزیونل كان جاء تكرار أقل  أن في حین%) 51.3( یّ

ةوبنسبة مئو ) 18(بلغ تكرارهم  إذ ذاعةاإل لمحطات ةالفضائ جاءت,%)11.3( یّ ةاأل یّ في  ردنیّ

ةوبنسبة مئو ) 74(المرتبة األولى من حیث المتایعة بتكرار بلغ  من حیث  معدل  أما ، )46.3( یّ

ةاأل) التلفزیون( متابعة عینة الدراسة لقنوات بتكرار ) ساعات یومیاً   3-2(علىالنسبة األ، كانت ردنیّ

ةونس) 73(بلغ ةمئو  یّ ةاأل اعةذاإل جاءتو ،)45.6(یّ في المرتبة األولى من حیث المتایعة  ردنیّ

ةذللمحطات اإل ةوبنسبة مئو ) 73(بتكرار بلغ  اعیّ من حیث  معدل متابعة عینة  أما ، )45.6( یّ

ةذالدراسة للمحطات اإل ةونس) 64(بتكرار بلغ) ساعات یومیاً   3- 2(االعلى، كانت النسبة اعیّ  یّ
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ةمئو  في المرتبة األولى من حیث المتایعة للصحف بتكرار  الرأيجاءت صحیفة  في حین )40.0(یّ

ةوبنسبة مئو ) 85(بلغ  من حیث معدل متابعة عینة الدراسة للصحف فكانت النسبة  أما ، )53.1( یّ

ةونس) 58( لغبتكرار ب ،ا غالباً أبو  االعلى للذین أج ةمئو  یّ   ).36.3( یّ

ةكما تم استخدام التكرارات والنسب المئو  الجابات أفراد عینة الدراسة لدرجة متابعة أفراد عینة  یّ

ةاإلعالم الدراسة للمواد   :المختلفة، والجدول التالي یبین تلك النتائج یّ

  )2-4(الجدول

ةالتكرارات والنسب المئو  ةاإلعالم لدرجة متابعة أفراد عینة الدراسة للمواد یّ   یّ

ةاإلعالم المواد  یّ
  ابدا  نادراً   أحیاناً   غالبا  دائماً 

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 %5.0 8 %15.0 24 %21.3 34 %30.6 49 %28.1 45  ةالرئیس األخبار  نشرات 

ةالتحلیالت السیاس  %6.3 10 %23.1 37 %22.5 36 %15.0 24 %33.1 53  یّ

 %4.4 7 %30.6 49 %12.5 20 %13.1 21 %39.4 63  الندوات والمقابالت

ةالبرامج االقتصاد  %17.5 28 %23.1 37 %10.6 17 %10.6 17 %38.1 61  یّ

ةالبرامج االجتماع  %3.1 5 %23.1 37 %8.1 13 %26.3 42 %39.4 63  یّ

الخطابات بانواعها 

  المختلفة
75 46.9% 25 15.6% 31 19.4% 6 3.8% 23 14.4% 

 

ةاإلعالم لدرجة متابعتك للموادتكرار  أعلى  أن یالحظ من الجدول السابق ةالتال یّ   كان للذین  یّ

ةلبرامج الندوات والمقابالت والبرامج االجتماعا غالبا لفقرة بو ااج ةوبنسبة مئو ) 63(بلغ تكرارهم  إذ یّ  یّ

ةالرئیس األخبار  جاء لمادة نشرات  دائماً ا بو اللذین اجكان تكرار أقل  أن في حین%) 39.4(  إذ یّ

ةوبنسبة مئو ) 45(بلغ تكرارهم    .%)28.1( یّ
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  :جابة عن أسئلة الدراسةاإل -2

  :تمت اإلجابة عن أسئلة الدراسة على النحو اآلتي 

 األردنيالعام  الرأي إدراك ما درجة" النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول، الذي نصه: أوالً  

  ؟ األردنفي  الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة 

ةلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحساب       ةات المعیار اإلنحرافو  یّ ، وتم تحدید یّ

لكل مجال  األردنفي  الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةالرتبة و 

  .ذلك) 3-4(ویظهر الجدول   الدراسة،من مجاالت أداة 

 )3-4(الجدول 

ةالمتوسطات الحساب ةات المعیار اإلنحرافو  یّ للتضلیل من  األردنيالعام  الرأي إدراك ودرجةوالرتبة  یّ

  مرتبة تنازلیاً لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة  األردنفي  الرأيوجهة نظر قادة 

 المتوسط المجال الرقم
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعیاري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 0.92 3.18 ياإلعالم التضلیل في  وضوح المحتوى 3
 متوسطة 2 1.06 3.13  ياإلعالم التضلیل في  الحیاد في عرض المحتوى 4
 متوسطة 3 0.87 3.05 التضلیل في التوازن في نقل المعلومات ومصادرها 2
 متوسطة 4 0.98 2.85 ياإلعالم التضلیل في النزاهة في عرض المحتوى 5
 متوسطة 5 1.02 2.81 ياإلعالم التضلیل في دقة المعلومات للمحتوى 1
 متوسطة 6 0.99 2.70 ياإلعالم التضلیل في الشمول في عرض المحتوى 6

ةالدرجة الكل  متوسطة  0.86 2.98 للتضلیل األردنيالعام  الرأيالدراك  یّ
  

للتضلیل من وجهة نظر  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةأن  )3-4(یالحظ من الجدول          

نحراف) 2.98(بلغ المتوسط الحسابي  إذ كانت متوسطة، بشكل عام األردنفي  الرأيقادة   وإ

تراوحت  إذ ، وجاءت مجاالت أداة الدراسة جمیعها في الدرجة المتوسطة،)0.86(معیاري 
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ةالمتوسطات الحساب التضلیل في  وضوح "مجال ، وجاء في الرتبة األولى )2.70 - 3.18(بین  یّ

نحراف) 3.18(، بمتوسط حسابي "ياإلعالم المحتوى ة،  وفي الرتبة الثان)0.92(معیاري  وإ جاء  یّ

نحراف) 3.13(بمتوسط حسابي " ياإلعالم التضلیل في  الحیاد في عرض المحتوى"مجال   وإ

 التضلیل في دقة المعلومات للمحتوى"مجال بة قبل االخیرة ، وجاء في الرت)1.06(معیاري 

نحراف) 2.81(بمتوسط حسابي " ياإلعالم مجال ،  وجاء في الرتبة االخیرة )1.02(معیاري  وإ

نحراف) 2.70(بمتوسط حسابي " ياإلعالم التضلیل في الشمول في عرض المحتوى" معیاري  وإ

  -:بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي أما ، )0.99(

  :ياإلعالم التضلیل في  وضوح المحتوى -1

ةتم حساب المتوسطات الحساب      ةات المعیار اإلنحرافو  یّ العام  الرأي إدراك درجة، وتم تحدید یّ

المجال، والجدول لكل فقرة من فقرات هذا  األردنفي  الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة  األردني

  یبین ذلك) 4-4(
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  )4-4(الجدول 

ةالمتوسطات الحساب ةات المعیار اإلنحرافو  یّ للتضلیل من  األردنيالعام  الرأي إدراك ودرجةوالرتب  یّ

مرتبة ي اإلعالم التضلیل في  وضوح المحتوىلفقرات مجال  األردنفي  الرأيوجهة نظر قادة 

  تنازلیاً 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 اإلنحراف
 الدرجة الرتبة المعیاري

ةاإلعالم تكرار بعض الرسائل 15 بوسائل متعددة وأوقات   یّ
 مرتفعة 1 1.25 3.79 .مختلفة واشخاص معینین بهدف تمریر ما ترید

التالعب بالمصطلحات باضافة معلومات وتعمیمها  16
 متوسطة 2 1.20 3.59  .ياإلعالم ألشخاص لخدمة هدفها

ةسلیمة بنسب عالأخبار  صناعة 14  متوسطة 3 1.26 3.42 ودس ماترید من خالله یّ
 متوسطة 4 1.27 3.36 .القیام بفعل آخرأو  تخویف للجمهور بهدف منع فعل ما 13

حداث بسیطة بقصد التأثیر على الجمهور نفسیًا أتضخیم  10
 متوسطة 5 1.27 3.35 ومعنویاً 

ةتسلیط األضواء على احداث هامش 12 بعاد الجمهور عن إ و  یّ
ةحداث االكثر األ  متوسطة 6 1.28 3.33 .أهمیّ

صعوبة أو  تعذر إلى اخفاء المعلومات التي یؤدي نشرها 11
 متوسطة 7 1.34 3.32 .تحقیق أهدافها

 متوسطة 8 1.17 3.18 .استخدام المفاهیم والعبارات التي تحتمل تفسیرات متعددة 7
 متوسطة 9 1.20 3.13  .واألحداث عدم الوضوح في ذكر الوقائع 4
 متوسطة 10 1.14 3.12 .استخدام المفاهیم المتخصصة والمعقدة 8
ةخفاء كیفإ 2  متوسطة 11 1.25 2.99 .الحصول على المعلومة یّ
 متوسطة 12 1.24 2.95 .عدم ذكر المصادر 3

ةرشیفنشر بعض المحتویات اإل 9 أخبار  اأنهالقدیمة على   یّ
 متوسطة 13 1.42 2.93 .جدیدة

 متوسطة 14 1.06 2.87 .إعالمي عدم التحقق من الغموض في المحتوى 1
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هل هي صور (استخدام  الصور والفیدیوهات دون توضیح  6
ةرشیفإ ةتعبیر أو  یّ  متوسطة 15 1.28 2.86 ).مرتبطة بالحدثأو  یّ

ةرشیفاستخدام  بعض المحتویات اإل 5  متوسطة 16 1.23 2.76 .دون تحدید تواریخها یّ
ةالدرجة الكل  متوسطة  0.92 3.18 ياإلعالم للتضلیل في  وضوح المحتوى یّ

  

للتضلیل من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةأن  )4-4(یالحظ من الجدول        

بلغ  إذ كانت متوسطة،ي اإلعالم لفقرات مجال التضلیل في  وضوح المحتوى األردنفي  الرأي

نحراف) 3.18(المتوسط الحسابي  ، وجاءت فقرات هذا المجال جمیعها في )0.92(معیاري  وإ

ةتراوحت المتوسطات الحساب إذ الدرجة المتوسطة،باستثناء فقرة واحدة جاءت مرتفعة، بین  یّ

 تكرار بعض الرسائل "التي تنص على) 15(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.76 -3.79(

ةاإلعالم ، بمتوسط "بوسائل متعددة وأوقات مختلفة واشخاص معینین بهدف تمریر ما ترید  یّ

نحراف) 3.79(حسابي  ة، وفي الرتبة الثان)1.25(معیاري  وإ " التي تنص على) 16(جاءت الفقرة  یّ

بمتوسط "ياإلعالم ضافة معلومات وتعمیمها ألشخاص لخدمة هدفهاإالتالعب بالمصطلحات ب

ن) 3.59(حسابي  التي تنص ) 6(، وجاءت في الرتبة قبل االخیرة الفقرة )1.20(معیاري  حرافوإ

ةرشیفإهل هي صور (استخدام  الصور والفیدیوهات دون توضیح  "على ةتعبیر أو  یّ مرتبطة أو  یّ

نحراف) 2.86(بمتوسط حسابي )" بالحدث خیرة الفقرة ، وجاءت في الرتبة األ)1.28(معیاري  وإ

ةرشیفخدام  بعض المحتویات اإلاست "التي تنص على) 5( بمتوسط حسابي " دون تحدید تواریخها یّ

نحراف) 2.76(   ).1.23(معیاري  وإ
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  ياإلعالم مجال التضلیل في  الحیاد في عرض المحتوى -2

ةتم حساب المتوسطات الحساب       ةات المعیار اإلنحرافو  یّ العام  الرأي إدراك درجة، وتم تحدید یّ

لكل فقرة من فقرات هذا المجال، والجدول  األردنفي  الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة  األردني

  .یبین ذلك) 4-5(

  )5-4(الجدول 

ةالمتوسطات الحساب ةات المعیار اإلنحرافو  یّ للتضلیل من  األردنيالعام  الرأي إدراك ودرجةوالرتب  یّ

ي اإلعالم الحیاد في عرض المحتوىالتضلیل في  لفقرات مجال  األردنفي  الرأيوجهة نظر قادة 

  مرتبة تنازلیاً 

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 الدرجة الرتبة المعیاري

جهات أخرى في الموضوع الذي أو  محاباة جهة على حساب جهة 3
 متوسطة 1 1.32 3.29 .تقوم بتغطیته

4 
 ترفیع مكانتهم إلى أما طراف، بشكل یؤدي تضخیم وتنمیط بعض األ

 متوسطة 2 1.12 3.24 .اإلضرار بهمأو 

7 
ةطراف المعنتاحة  المجال لجمیع األإعدم  بالموضوع  للرد، وفق  یّ

ةاألطر المهن ةوالتشریع یّ  متوسطة 3 1.12 3.21  یّ

 متوسطة 4 1.33 3.14 .ضد طرف آخرأو  تقلیل استخدام المصادر لصالح طرف ماأو  حشد 6

ال تتناسب ةإعالمی االبراز بتحیز، كاستخدام مادة استخدام عناصر  1
 مع حجمها ومكان عرضها

 متوسطة 5 1.19 3.10

 متوسطة 6 1.31 3.08 .ا مع مضمونهاأنهعرض  موضوعات ال یتوافق عنو  5
 متوسطة 7 1.38 3.06 األفرادأو  الجماعاتأو  بعض المؤسساتأخبار  تجاهل  8

والوقائع، واالراء  األخبار  سرد المعلومات دون الفصل بین  9
 .والتكهنات

 متوسطة 8 1.09 3.04

تغییب الحقائق التي تؤید وجهة نظر معینة، بهدف أو  انتقاء وحذف 2
 . إظهارها ضعیفة لحساب وجهة نظر أخرى

 متوسطة 9 1.30 3.03

ةالدرجة الكل  متوسطة  1.06 3.13 ياإلعالم للتضلیل في  الحیاد في عرض المحتوى یّ
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للتضلیل من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةأن  )5-4(یالحظ من الجدول        

بلغ  إذ كانت متوسطة،لفقرات مجال التضلیل في  الحیاد في عرض المحتوى  األردنفي  الرأي

نحراف) 3.13(المتوسط الحسابي  ، وجاءت فقرات هذا المجال جمیعها في )1.06(معیاري  وإ

ةتراوحت المتوسطات الحساب إذ الدرجة المتوسطة، ، وجاءت في الرتبة )3.03 - 3.29(بین  یّ

جهات أخرى في الموضوع أو  محاباة جهة على حساب جهة "التي تنص على) 3(األولى الفقرة 

نحراف) 3.29(، بمتوسط حسابي "الذي تقوم بتغطیته ة، وفي الرتبة الثان)1.32(معیاري  وإ جاءت  یّ

 ترفیع مكانتهم إلى أما طراف، بشكل یؤدي تضخیم وتنمیط بعض األ" تي تنص علىال) 4(الفقرة 

نحراف) 3.24(بمتوسط حسابي "اإلضرار بهمأو  ، وجاءت في الرتبة قبل )1.12(معیاري  وإ

والوقائع، واالراء  األخبار  دون الفصل بین  سرد المعلومات "التي تنص على) 9(خیرة الفقرة األ

نحراف) 3.04(بمتوسط حسابي " والتكهنات ، وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة )1.09(معیاري  وإ

تغییب الحقائق التي تؤید وجهة نظر معینة، بهدف إظهارها أو  انتقاء وحذف "التي تنص على) 2(

نحراف) 3.03(بمتوسط حسابي " ضعیفة لحساب وجهة نظر أخرى   ).1.30(معیاري  وإ

  مجال التضلیل في  التوازن في نقل المعلومات ومصادرها -3

ةتم حساب المتوسطات الحساب       ةات المعیار اإلنحرافو  یّ العام  الرأي إدراك درجة، وتم تحدید یّ

لكل فقرة من فقرات هذا المجال، والجدول  األردنفي  الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة  األردني

  .یبین ذلك) 4-6(
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  )6-4(الجدول 

ةالمتوسطات الحساب ةات المعیار اإلنحرافو  یّ للتضلیل من  األردنيالعام  الرأي إدراك ودرجةوالرتب  یّ

التضلیل في  التوازن في نقل المعلومات لفقرات مجال  األردنفي  الرأيوجهة نظر قادة 

  مرتبة تنازلیاً ومصادرها 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعیاري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 1.11 3.43 السماح لالطراف ذات العالقة بعرض وجهات النظر 7
 متوسطة 2 1.40 3.04 ياإلعالم المبالغة باستخدام اللغة في عرض المحتوى 2
 متوسطة 3 1.04 3.02 .توظیف الصور والفیدیوهات في بشكل غیر متوازن 5
 متوسطة 4 1.11 3.01 .تخصیص خبر غیر متوازن لألطراف ذات العالقة 6
 متوسطة 5 1.16 2.98 .استخدام عناصر االبراز بشكل غیر متوازن 3
 متوسطة 6 1.25 2.96 .تغلیب المصلحة الخاصة على العامة 4
 متوسطة 7 1.15 2.94 .االعتماد على مصادر محددة 1

ةالدرجة الكل  متوسطة  0.87 3.05 للتضلیل في  التوازن في نقل المعلومات ومصادرها یّ
  

للتضلیل من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةأن  )6-4(یالحظ من الجدول        

 كانت متوسطة،لفقرات مجال التضلیل في  التوازن في نقل المعلومات ومصادرها  األردنفي  الرأي

نحراف) 3.05(بلغ المتوسط الحسابي  إذ ، وجاءت فقرات هذا المجال جمیعها )0.87(معیاري  وإ

ةتراوحت المتوسطات الحساب إذ في الدرجة المتوسطة، ، وجاءت في الرتبة )2.94 - 3.43(بین  یّ

، بمتوسط "طراف ذات العالقة بعرض وجهات النظرالسماح لأل "التي تنص على )7(األولى الفقرة 

نحراف) 3.43(حسابي  ة، وفي الرتبة الثان)1.11(معیاري  وإ " التي تنص على) 2(جاءت الفقرة  یّ

نحراف) 3.04(بمتوسط حسابي "ياإلعالم المبالغة باستخدام اللغة في عرض المحتوى معیاري  وإ

 على الخاصة المصلحة تغلیب "التي تنص على) 4(، وجاءت في الرتبة قبل االخیرة الفقرة )1.40(

نحراف) 2.96(بمتوسط حسابي " .العامة ) 1(، وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة )1.25(معیاري  وإ
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نحراف) 2.94(بمتوسط حسابي " االعتماد على مصادر محددة "التي تنص على معیاري  وإ

)1.15.(  

  ياإلعالم مجال التضلیل في النزاهة في عرض المحتوى -4

ةتم حساب المتوسطات الحساب       ةات المعیار اإلنحرافو  یّ العام  الرأي إدراك درجة، وتم تحدید یّ

لكل فقرة من فقرات هذا المجال، والجدول  األردنفي  الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة  األردني

  .یبین ذلك) 4-7(

  )7-4(الجدول 

ةالمتوسطات الحساب ةات المعیار اإلنحرافو  یّ للتضلیل من  األردنيالعام  الرأي إدراك ودرجةوالرتب  یّ

ي اإلعالم التضلیل في النزاهة في عرض المحتوىلفقرات مجال  األردنفي  الرأيوجهة نظر قادة 

  مرتبة تنازلیاً 

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 الدرجة الرتبة المعیاري

 متوسطة 1 1.26 3.37  .التي وردتها عن مصدر ما األخبار  االجتهاد  في تفسیر المعلومات و  6
 متوسطة 2 1.30 2.90 .دوار التي قد تنم عن توجهات محددة سلفاوصاف واألاأل  طالقإ 3
ةلتزام باالطار القانوني في حماعدم األ 5 ةخصوص یّ  متوسطة 3 1.06 2.87  .الناس یّ

نة في نقل ما حدث وما قیل، وتحرفه، وتختصره مما یفقده ماعدم األ 4
 متوسطة 4 1.32 2.86 .معناه

 متوسطة 5 1.29 2.79  .ت غیر الصادرة عن مصدرمحدد، وبدون أدلة واضحةماانشر  االته 2

7 
األخبار  شخاص المعنیین بالحاق الضرر باألأو  الحرجأو  لمالتسبب  باأل

 متوسطة 6 1.17 2.66 .الحرجأو  لماألحتى لو كان بمقدورها تالفي ذلك 

 متوسطة 7 1.06 2.53 .األخبار الصور التي تسيء لألفراد الذین تدور حولهم   نشر 1
ةالدرجة الكل  متوسطة  0.98 2.85 ياإلعالم للتضلیل في النزاهة في عرض المحتوى یّ

  

للتضلیل من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةأن  )7-4(یالحظ من الجدول        

 كانت متوسطة،ي اإلعالم لفقرات مجال التضلیل في النزاهة في عرض المحتوى األردنفي  الرأي

نحراف) 2.85(بلغ المتوسط الحسابي  إذ ، وجاءت فقرات هذا المجال جمیعها )0.98(معیاري  وإ
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ةتوسطات الحسابتراوحت الم إذ في الدرجة المتوسطة، ، وجاءت في الرتبة )2.53 - 3.37(بین  یّ

التي وردتها عن  األخبار  االجتهاد  في تفسیر المعلومات و  "التي تنص على) 6(األولى الفقرة 

نحراف) 3.37(، بمتوسط حسابي "مصدر ما ة، وفي الرتبة الثان)1.26(معیاري  وإ جاءت الفقرة  یّ

بمتوسط " اطالق االوصاف واالدوار التي قد تنم عن توجهات محددة سلفا"التي تنص على) 3(

نحراف) 2.90(حسابي  التي تنص ) 7(، وجاءت في الرتبة قبل االخیرة الفقرة )1.30(معیاري  وإ

و كان حتى ل األخبار  الحاق الضرر باالشخاص المعنیین بأو  الحرجأو  التسبب  بااللم "على

نحراف) 2.66(بمتوسط حسابي " الحرجأو  بمقدورها تالفي ذلك االلم ، وجاءت )1.17(معیاري  وإ

نشر  الصور التي تسيء لألفراد الذین تدور حولهم  "التي تنص على) 1(خیرة الفقرة في الرتبة األ

نحراف) 2.53(بمتوسط حسابي " األخبار     ).1.06(معیاري  وإ

  ياإلعالم المعلومات للمحتوىمجال التضلیل في دقة  -5

ةتم حساب المتوسطات الحساب       ةات المعیار اإلنحرافو  یّ العام  الرأي إدراك درجة، وتم تحدید یّ

لكل فقرة من فقرات هذا المجال، والجدول  األردنفي  الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة  األردني

  .یبین ذلك) 4-8(
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  )8-4(الجدول 

ةالمتوسطات الحساب ةات المعیار اإلنحرافو  یّ للتضلیل من  األردنيالعام  الرأي إدراك ودرجةوالرتب  یّ

ي اإلعالم التضلیل في دقة المعلومات للمحتوىلفقرات مجال  األردنفي  الرأيوجهة نظر قادة 

  مرتبة تنازلیاً 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعیاري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 1.16 3.04 حكام مسبقةأصدار إ 9
 متوسطة 2 1.24 2.96 تقدیم معلومات ناقصة 4
 متوسطة 3 1.19 2.89 االقتباسات في غیر سیاقها  وضع 8
 متوسطة 4 1.18 2.86 .تعدیل المحتویات والتالعب بها 3
 متوسطة 5 1.18 2.81 .توظیف المعلومات بشكل خاطيء 5
 متوسطة 6 1.15 2.76 .غیر مصادرها إلى سناد المعلوماتإ 1
 متوسطة 7 1.10 2.66  .نشر مفاهیم خاطئة 7
 متوسطة 8 1.16 2.64  عتماد على مصادر غیر موثوقةاال 2
 متوسطة 8 1.08 2.64 .نشر معلومات خاطئة 6

ةالدرجة الكل  متوسطة  1.02 2.81 ياإلعالم للتضلیل في دقة المعلومات للمحتوى یّ
  

للتضلیل من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةأن  )8-4(یالحظ من الجدول        

 إذ كانت متوسطة،ي اإلعالم لفقرات مجال التضلیل في دقة المعلومات للمحتوى األردنفي  الرأي

نحراف) 2.81(بلغ المتوسط الحسابي  ، وجاءت فقرات هذا المجال جمیعها في )1.02(معیاري  وإ

ةالمتوسطات الحسابتراوحت  إذ الدرجة المتوسطة، ، وجاءت في الرتبة )2.64 - 3.04(بین  یّ

نحراف) 3.04(، بمتوسط حسابي "اصدار احكام مسبقة "التي تنص على) 9(األولى الفقرة   وإ

ة، وفي الرتبة الثان)1.16(معیاري  " تقدیم معلومات ناقصة "التي تنص على) 4(جاءت الفقرة  یّ

نحراف) 2.96(بمتوسط حسابي  التي ) 2(، وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرتان )1.24(معیاري  وإ
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نشر معلومات  "التي تنص على) 6(، والفقرة "اإلعتماد على مصادر غیر موثوقة "تنص على

نحراف) 2.64(بمتوسط حسابي " خاطئة   .على الترتیب) 1.08(، و)1.16(ین معیاریین وإ

  يعالماإل مجال التضلیل في الشمول في عرض المحتوى -6

ةتم حساب المتوسطات الحساب       ةات المعیار اإلنحرافو  یّ العام  الرأي إدراك درجة، وتم تحدید یّ

لكل فقرة من فقرات هذا المجال، والجدول  األردنفي  الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة  األردني

  .یبین ذلك) 4-9(

  )9-4(الجدول 

ةالمتوسطات الحساب ةات المعیار اإلنحرافو  یّ للتضلیل من  األردنيالعام  الرأي إدراك ودرجةوالرتب  یّ

 التضلیل في الشمول في عرض المحتوىلفقرات مجال  األردنفي  الرأيوجهة نظر قادة 

  مرتبة تنازلیاً ي اإلعالم

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 الدرجة الرتبة المعیاري

ةاالول األخبار  االكتفاء  ب 9  متوسطة 1 1.23 2.94 حداث وتداعیاتها بتقاریر معمقةوعدم متابعة األ یّ
 متوسطة 2 1.26 2.81 .تتناولها بشكل كاٍف وشاملأن  عرض  موضوعات دون 1
ةتقدیم  تفسیر مبهم لكیف 3  متوسطة 2 1.17 2.81 .حدوث الخبر، بهدف اخفاء بعض جوانبه عن الجمهور یّ
 متوسطة 4 1.18 2.77 .لما یحدثأو  الفعلأو  للجمهور، لسبب حدوث الخبرتقدیم   تفسیر غیر واضٍح  4
 متوسطة 5 1.16 2.73 دولةأو  مؤسسةأو  عدم بیان من وقع علیه الحدث سواء كان شخصاً  8

2 
  ف أخرى ولیس بهدف استكمال المادةاستخدام  الخلفیات الهدا

ةاألخبار   متوسطة 6 1.17 2.70 .یّ

 متوسطة 7 1.16 2.54  .موضع ومكان حدوث الخبر إلى شارةالخبر اإلعدم تضمین متن  5
 متوسطة 8 1.12 2.53  دولةأو  مؤسسةأو  عدم بیان من فعل الحدث سواء كان شخصاً  7
 متوسطة 9 1.17 2.49 .حداث بالتحدیداألأو  األخبار  عدم توضیح توقیت حدوث  6

ةالدرجة الكل  متوسطة  0.99 2.70 ياإلعالم للتضلیل في الشمول في عرض المحتوى یّ
  

للتضلیل من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةأن  )9-4(یالحظ من الجدول        

 كانت متوسطة،ي اإلعالم لفقرات مجال التضلیل في الشمول في عرض المحتوى األردنفي  الرأي
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نحراف) 2.70(بلغ المتوسط الحسابي  إذ ، وجاءت فقرات هذا المجال جمیعها )0.99(معیاري  وإ

ةتراوحت المتوسطات الحساب إذ في الدرجة المتوسطة، ، وجاءت في الرتبة )2.49 - 2.94(بین  یّ

ةاالولاألخبار ااالكتفاء  ب "التي تنص على) 9(األولى الفقرة  وعدم متابعة االحداث وتداعیاتها  یّ

نحراف) 2.94(، بمتوسط حسابي "بتقاریر معمقة ة، وفي الرتبة الثان)1.23(معیاري  وإ جاءت  یّ

) 3(، و"تتناولها بشكل كاٍف وشاملأن  عرض  موضوعات دون "التي تنص على) 1(الفقرتان 

ةتقدیم  تفسیر مبهم لكیف "التي تنص على " ء بعض جوانبه عن الجمهورحدوث الخبر، بهدف اخفا یّ

نحراف) 2.81(بمتوسط حسابي  على الترتیب، وجاءت في الرتبة ) 1.17(، و)1.26(ین معیاریین وإ

أو  مؤسسةأو  عدم بیان من فعل الحدث سواء كان شخصاً  "التي تنص على) 7(قبل االخیرة الفقرة 

نحراف) 2.53(بمتوسط حسابي " دولة ) 6(تبة االخیرة الفقرة ، وجاءت في الر )1.12(معیاري  وإ

بمتوسط حسابي " االحداث بالتحدیدأو  األخبار  عدم توضیح توقیت حدوث  "التي تنص على

نحراف) 2.49(   ).1.17(معیاري  وإ

ذات داللة  - فروق  -  هل توجد" النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني، الذي نصه : ثانیاً 

ة  من وجهة نظر  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك في درجة) )≥ 0.05((- - إحصائیّ

  ؟  )أنثىأو  ذكر( تعزى للنوع االجتماعي  - قادة الرأي العام 

ةجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابلإل         ةات المعیار اإلنحرافو  یّ  إدراك درجة یّ

أو  ذكر( تعزى للنوع االجتماعي  -من وجهة نظر قادة الرأي العام  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي

لمتغیر النوع  ؛لعینتین مستقلتین لفحص الفروق تبعاً "  ت" استخدم اختباركما تم ، )أنثى

  .یبین النتائج) 10-4(االجتماعي، والجدول 
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  )10- 4(الجدول 

ةالمتوسطات الحساب ةات المعیار اإلنحرافو  یّ في  للعینات المستقلة للفروق   t-testواختبار  یّ

  تبعًا للنوع االجتماعي ؛من وجهة نظر قادة الرأي العام -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك درجة

المتوسط  العدد النوع المجال
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعیاري

 مستوى الداللة قیمة ت

التضلیل في دقة المعلومات 
ياإلعالم للمحتوى  

 0.122 1.554 1.05 2.89 107 ذكر
   0.95 2.63 53 أنثى

التضلیل في  التوازن في 
 نقل المعلومات ومصادرها

 0.179 1.349 0.87 3.12 107 ذكر
   0.84 2.92 53 أنثى

التضلیل في  وضوح 
ياإلعالم المحتوى  

 0.665 0.433 0.93 3.21 107 ذكر
   0.92 3.14 53 أنثى

التضلیل في  الحیاد في 
ياإلعالم المحتوى عرض  

 0.434 0.784 1.05 3.18 107 ذكر
   1.08 3.04 53 أنثى

التضلیل في النزاهة في 
ياإلعالم عرض المحتوى  

 0.358 0.921 1.04 2.90 107 ذكر
   0.86 2.75 53 أنثى

التضلیل في الشمول في 
ياإلعالم عرض المحتوى  

 0.364 0.911 1.00 2.75 107 ذكر
   0.98 2.60 53 أنثى

ةالدرجة الكل یّ  
 0.301 1.037 0.88 3.03 107 ذكر
   0.81 2.88 53 أنثى

 

ة  -عدم وجود فروق  إلى )10- 4(تشیر النتائج في الجدول  عند مستوى  - ذات داللة إحصائیّ

 -من وجهة نظر قادة الرأي العام  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك في درجة)  ≥ 0.05(

ةبلغت للدرجة الكل إذ قیمة ت المحسوبة إلى ، استناداً االجتماعيتبعًا للنوع  ، وبمستوى )1.037( یّ

ة  - ، وكذلك عدم وجود فروق )0.301(داللة  )  ≥ 0.05(عند مستوى  - ذات داللة إحصائیّ

تبعًا للنوع  -من وجهة نظر قادة الرأي العام  - للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك في درجة
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 -1.554(تراوحت بین  إذ قیم ت المحسوبة إلى ، استناداً في جمیع المجاالتاالجتماعي 

  ).0.665-0.122(، وبمستوى داللة )0.433

ذات داللة  فروق  - هل توجد" النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث، الذي نصه : ثالثاً 

ة  من وجهة نظر  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك في درجة) )≥ 0.05((- - إحصائیّ

  ؟  )اقتصاديأو  اعالمي،اجتماعي،سیاسي(تعزى للمركز القیادي  - قادة الرأي العام 

ةجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابلإل       ةات المعیار اإلنحرافو  یّ  إدراك لدرجة یّ

لمتغیر المركز القیادي  تبعاً  - من وجهة نظر قادة الرأي العام  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي

  .ذلك) 11-4(، ویظهر الجدول )اقتصاديأو  عالمي،اجتماعي،سیاسيإ(

  )11-4(الجدول 

ةالمتوسطات الحساب ةات المعیار اإلنحرافو  یّ من  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك لدرجة یّ

أو  عالمي،اجتماعي،سیاسيإ(تبعًا لمتغیر المركز القیادي  -وجهة نظر قادة الرأي العام 

  )اقتصادي

المتوسط  العدد المركز القیادي المجال
 الحسابي

 اإلنحراف
  المعیاري

 ياإلعالم التضلیل في دقة المعلومات للمحتوى

 0.52 3.53 33 سیاسي
 0.93 2.59 54 عالميإ

 1.25 2.75 44 اجتماعي
 0.88 2.47 29 اقتصادي
 1.02 2.81 160 المجموع

 في  التوازن في نقل المعلومات ومصادرها التضلیل

 0.63 3.59 33 سیاسي
 0.86 2.70 54 عالميإ

 0.93 3.13 44 اجتماعي
 0.69 2.98 29 اقتصادي
 المجموع

 
160 3.05 0.87 

 0.67 3.69 33 سیاسي ياإلعالم التضلیل في  وضوح المحتوى
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 0.76 2.90 54 عالميإ
 1.18 3.09 44 اجتماعي
 0.77 3.27 29 اقتصادي
 0.92 3.18 160 المجموع

 ياإلعالم التضلیل في  الحیاد في عرض المحتوى

 0.76 3.67 33 سیاسي
 1.06 3.03 54 عالميإ

 1.20 2.96 44 اجتماعي
 0.97 2.95 29 اقتصادي
 1.06 3.13 160 المجموع

 ياإلعالم التضلیل في النزاهة في عرض المحتوى

 0.59 3.42 33 سیاسي
 0.89 2.72 54 عالميإ

 1.14 2.71 44 اجتماعي
 1.04 2.67 29 اقتصادي
 0.98 2.85 160 المجموع

 ياإلعالم التضلیل في الشمول في عرض المحتوى

 0.62 3.44 33 سیاسي
 0.89 2.59 54 عالميإ

 1.08 2.41 44 اجتماعي
 1.01 2.51 29 اقتصادي
 0.99 2.70 160 المجموع

ةالدرجة الكل   یّ

 0.59 3.58 33 سیاسي
 0.70 2.78 54 عالميإ

 1.06 2.87 44 اجتماعي
 0.78 2.86 29 اقتصادي
 0.86 2.98 160 المجموع

  

ةوجود فروق ظاهر ) 11-4(یالحظ من الجدول            ةبین المتوسطات الحساب یّ  إدراك لدرجة یّ

تبعًا لمتغیر المركز القیادي  - من وجهة نظر قادة الرأي العام  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي

ةعلى الدرجة الكل) سیاسي(حصل أصحاب الفئة  إذ ،)اقتصاديأو  عالمي،اجتماعي،سیاسيإ(  یّ

 إذ )إعالمي(، وأخیرًا جاء المتوسط الحسابي ألصحاب الفئة )3.58(متوسط حسابي  أعلى  على

ة  -كانت الفروق بین المتوسطات  اً إذ ، ولتحدید فیما)2.78(بلغ  عند مستوى  -ذات داللة إحصائیّ
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، وجاءت نتائج ) One way ANOVA( تم  تطبیق تحلیل التباین األحادي ) ≥ 0.05(داللة 

   :تحلیل التباین على النحو الذي یوضحه الجدول اآلتي

  )12-4(الجدول 

من وجهة نظر  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةفي تحلیل التباین األحادي للفروق 

  )اقتصاديأو  اعالمي،اجتماعي،سیاسي(تبعًا لمتغیر المركز القیادي  - قادة الرأي العام 

 مصدر التباین المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
ةالحر   یّ

متوسط 
 قیمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة

التضلیل في دقة المعلومات 
 ياإلعالم للمحتوى

 0.000 8.535 7.778 3 23.335 المجموعاتبین 
   0.911 156 142.177 داخل المجموعات

 159 165.512  المجموع
   

التضلیل في  التوازن في نقل 
 المعلومات ومصادرها

 0.000 8.500 5.583 3 16.749 بین المجموعات
   0.657 156 102.46 داخل المجموعات

    159 119.209  المجموع
في  وضوح  التضلیل

 ياإلعالم المحتوى

 0.001 5.621 4.393 3 13.18 بین المجموعات
 0.782 156 121.931 داخل المجموعات

  
 159 135.111 المجموع

   
التضلیل في  الحیاد في 

 ياإلعالم عرض المحتوى

 0.011 3.870 4.131 3 12.394 بین المجموعات
   1.067 156 166.517 داخل المجموعات

    159 178.91 المجموع
التضلیل في النزاهة في 

 ياإلعالم عرض المحتوى

 0.002 5.066 4.529 3 13.588 بین المجموعات
 0.894 156 139.471 داخل المجموعات

  
    159 153.059 المجموع

التضلیل في الشمول في 
 ياإلعالم عرض المحتوى

 0.000 9.270 7.925 3 23.775 بین المجموعات
 0.855 156 133.365 داخل المجموعات

  
 159 157.14 المجموع

   

ةالدرجة الكل  یّ
 0.000 7.609 4.992 3 14.975 بین المجموعات
   0.656 156 102.34 داخل المجموعات

      159 117.315 المجموع
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ة  - وجود فروق  إلى )12-4(تشیر النتائج في الجدول         عند مستوى  -ذات داللة إحصائیّ

 -من وجهة نظر قادة الرأي العام  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةفي )  ≥ 0.05(

قیمة ف  إلى ، استناداً )اقتصاديأو  عالمي،اجتماعي،سیاسيإ(تبعًا لمتغیر المركز القیادي 

ةللدرجة الكل )0.000(، وبمستوى داللة )7.609(بلغت  إذ المحسوبة  - فروق  وكذلك وجود ،یّ

ة  قیم ف  إلى في جمیع المجاالت استناداً )   ≥ 0.05(عند مستوى  -ذات داللة إحصائیّ

، ومن )0.011- 0.000(، وبمستوى داللة بین )3.870 -9.270(تراوحت بین  إذ المحسوبة

ةمعرفة عائد ةللمقارنات البعد الفروق تم تطبیق اختبار شیفیه یّ وجاءت النتائج على النحو الذي  یّ

  :یوضحه الجدول االتي

  )13- 4(الجدول 

ةللمقارنات البعد اختبار شیفیه من  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك في درجةللفروق  یّ

  تبعًا لمتغیر المركز القیادي -وجهة نظر قادة الرأي العام 

المركز  المجال
 القیادي

المتوسط 
 الحسابي

 اقتصادي اعالمي اجتماعي سیاسي
3.53 2.75 2.59 2.47 

التضلیل في دقة 
 المعلومات للمحتوى

 ياإلعالم

 *1.06 *0.94 *0.78 - 3.53 سیاسي
 0.28 0.16 -  2.75 اجتماعي
 2.59 اعالمي

  
- 0.12 

 2.47 اقتصادي
   

- 

التضلیل في  
التوازن في نقل 

المعلومات 
 ومصادرها

المركز 
 القیادي

المتوسط 
 الحسابي

 اعالمي اقتصادي اجتماعي  سیاسي
3.59 3.13 2.98 2.70 

 *0.80 *0.61 0.46 - 3.59 سیاسي
 3.13  اجتماعي

 
- 0.15 0.43 

 2.98 اقتصادي
  

- 0.28 
 -    2.70 اعالمي

التضلیل في  
 وضوح المحتوى

المركز 
 القیادي

المتوسط 
 الحسابي

 اعالمي اجتماعي اقتصادي  سیاسي
3.69 3.27 3.09 2.90 

 *0.79 *0.60 0.42 - 3.69 سیاسي
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 0.37 0.18 -  3.27 اقتصادي ياإلعالم
 0.19 -   3.09 اجتماعي
 2.90 اعالمي

 
 

 
- 

التضلیل في  الحیاد 
 في عرض المحتوى

 ياإلعالم

المركز 
 القیادي

المتوسط 
 الحسابي

عالميإ  سیاسي   اقتصادي اجتماعي 
3.67 3.03 2.96 2.95 

 *0.72 *0.71 0.64 - 3.67 سیاسي
 3.03 اعالمي

 
- 0.07 0.08 

 2.96 اجتماعي
  

- 0.01 
 2.95 اقتصادي

   
- 

التضلیل في النزاهة 
 في عرض المحتوى

 ياإلعالم

المركز 
 القیادي

المتوسط 
 الحسابي

عالميإ  سیاسي   اقتصادي اجتماعي 
3.42 2.72 2.71 2.67 

 *0.75 *0.71 *0.70 - 3.42 سیاسي
 0.05 0.01 -  2.72 اعالمي
 2.71 اجتماعي

  
- 0.04 

 -    2.67 اقتصادي

التضلیل في الشمول 
 في عرض المحتوى

 ياإلعالم

المركز 
 القیادي

المتوسط 
 الحسابي

عالميإ  سیاسي   اجتماعي اقتصادي 
3.44 2.59 2.51 2.41 

 *1.03 *0.93 *0.85 - 3.44 سیاسي
 0.18 0.08 -  2.59 اعالمي
 0.10 -   2.51 اقتصادي
 -    2.41 اجتماعي

ةالدرجة الكل  یّ

المركز 
 القیادي

المتوسط 
 الحسابي

عالميإ اقتصادي اجتماعي  سیاسي  
3.58 2.87 2.86 2.78 

 *0.80 *0.72 *0.71 - 3.58 سیاسي
 0.09 0.01 -  2.87 اجتماعي
 2.86 اقتصادي

  
- 0.08 

 2.78 اعالمي
   

- 
عند مقارنة متوسطهم مع ) سیاسي(الفرق كان لصالح اصحاب فئةأن  )13- 4(یالحظ من الجدول 

ةالمتوسطات الحساب ةفي الدرجة الكل) ، واجتماعي واقتصاديإعالمي(مع فئات یّ للتضلیل  یّ

مقارنة عند ) سیاسي( اصحاب فئة، والشمول، ولصالح دقة المعلومات، والنزاهة :ومجاالت

ةمتوسطهم مع المتوسطات الحساب ولصالح  ،في مجال التوازن )، واقتصاديإعالمي( مع فئتي یّ
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ةعند مقارنة متوسطهم مع المتوسطات الحساب) سیاسي( اصحاب فئة ، إعالمي( مع فئتي یّ

عند مقارنة ) سیاسي( صحاب فئةأولصالح  ي،اإلعالم وضوح المحتوى في مجال) واجتماعي

ةالمتوسطات الحسابمتوسطهم مع  في مجال الحیاد في عرض ) اقتصادي، واجتماعي( مع فئتي یّ

  .ياإلعالم المحتوى

ذات داللة  فروق  - هل توجد" النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع، الذي نصه : رابعاً 

ة  من وجهة نظر  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك في درجة) )≥ 0.05((- - إحصائیّ

دراسات أو  بكالوریوسأو  قل من بكالوریوسأ(تعزى للتحصیل االكادیمي  -قادة الرأي العام 

  ؟  ) علیا

ةجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابلإل       ةات المعیار اإلنحرافو  یّ  إدراك لدرجة یّ

كادیمي تبعًا لمتغیر التحصیل األ -من وجهة نظر قادة الرأي العام  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي

  .ذلك) 14-4(، ویظهر الجدول )دراسات علیاأو  بكالوریوسأو  قل من بكالوریوسأ(

  

  )14-4(الجدول 

ةالمتوسطات الحساب ةات المعیار اإلنحرافو  یّ من  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك لدرجة یّ

أو  قل من بكالوریوسأ(كادیمي تبعًا لمتغیر التحصیل األ  -وجهة نظر قادة الرأي العام 

  )دراسات علیاأو  بكالوریوس

 المعیاري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد التحصیل االكادیمي المجال

التضلیل في دقة المعلومات 
 ياإلعالم للمحتوى

 0.97 2.99 22 أقل من بكالوریوس
 1.04 2.74 89 بكالوریوس

 1.01 2.85 49 دراسات علیا
 1.02 2.81 160 المجموع

 1.04 3.11 22 أقل من بكالوریوسالتضلیل في  التوازن في 
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 0.88 3.01 89 بكالوریوس نقل المعلومات ومصادرها
 0.78 3.11 49 دراسات علیا

 0.87 3.05 160 المجموع

التضلیل في  وضوح 
 ياإلعالم المحتوى

 0.92 3.29 22 أقل من بكالوریوس
 0.90 3.18 89 بكالوریوس

 0.97 3.14 49 دراسات علیا
 0.92 3.18 160 المجموع

التضلیل في  الحیاد في 
 ياإلعالم عرض المحتوى

 1.08 3.11 22 أقل من بكالوریوس
 1.07 3.17 89 بكالوریوس

 1.06 3.07 49 دراسات علیا
 1.06 3.13 160 المجموع

التضلیل في النزاهة في 
 ياإلعالم عرض المحتوى

 1.00 2.89 22 أقل من بكالوریوس
 0.99 2.85 89 بكالوریوس

 0.97 2.85 49 دراسات علیا
 0.98 2.85 160 المجموع

التضلیل في الشمول في 
 ياإلعالم عرض المحتوى

 1.06 2.70 22 أقل من بكالوریوس
 1.00 2.69 89 بكالوریوس

 0.97 2.73 49 دراسات علیا
 0.99 2.70 160 المجموع

ةالدرجة الكل   یّ

 0.94 3.05 22 أقل من بكالوریوس
 0.84 2.97 89 بكالوریوس

 0.88 2.98 49 دراسات علیا
 0.86 2.98 160 المجموع

  

ةوجود فروق ظاهر ) 14-4(یالحظ من الجدول            ةبین المتوسطات الحساب یّ  إدراك لدرجة یّ

 تبعًا لمتغیر التحصیل االكادیمي، -من وجهة نظر قادة الرأي العام  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي

ةعلى الدرجة الكل) أقل من بكالوریوس(حصل أصحاب الفئة  إذ متوسط حسابي  أعلى  على یّ

 ، ولتحدید فیما)2.97(بلغ  إذ )بكالوریوس(، وأخیرًا جاء المتوسط الحسابي ألصحاب الفئة )3.05(

ة  -كانت الفروق بین المتوسطات  اً إذ تم ) ≥ 0.05(عند مستوى داللة  -ذات داللة إحصائیّ 
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، وجاءت نتائج تحلیل التباین على النحو ) One way ANOVA( تطبیق تحلیل التباین األحادي 

   :الذي یوضحه الجدول اآلتي

  )15-4(الجدول 

من وجهة نظر  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةفي تحلیل التباین األحادي للفروق 

أو  بكالوریوسأو  اقل من بكالوریوس(تبعًا لمتغیر التحصیل االكادیمي  - قادة الرأي العام 

  )دراسات علیا

مجموع  مصدر التباین المجال
 المربعات

درجات 
ةالحر   یّ

متوسط 
 المربعات

مستوى  قیمة ف
 الداللة

التضلیل في دقة 
 المعلومات للمحتوى

 ياإلعالم

 0.538 0.622 0.651 2 1.301 بین المجموعات
   1.046 157 164.211 داخل المجموعات

    159 165.512  المجموع

التضلیل في  التوازن في 
 نقل المعلومات ومصادرها

 0.753 0.284 0.215 2 0.429 بین المجموعات
   0.757 157 118.78 داخل المجموعات

    159 119.209  المجموع

التضلیل في  وضوح 
 ياإلعالم المحتوى

 0.819 0.200 0.172 2 0.344 بین المجموعات
   0.858 157 134.767 داخل المجموعات

    159 135.111 المجموع

التضلیل في  الحیاد في 
 ياإلعالم عرض المحتوى

 0.876 0.132 0.151 2 0.301 بین المجموعات
   1.138 157 178.609 المجموعاتداخل 

    159 178.91 المجموع

التضلیل في النزاهة في 
 ياإلعالم عرض المحتوى

 0.983 0.017 0.017 2 0.033 بین المجموعات
   0.975 157 153.026 داخل المجموعات

    159 153.059 المجموع

التضلیل في الشمول في 
 ياإلعالم عرض المحتوى

 0.973 0.027 0.027 2 0.054 بین المجموعات
   1.001 157 157.087 داخل المجموعات

    159 157.14 المجموع

ةالدرجة الكل  یّ
 0.920 0.083 0.062 2 0.124 بین المجموعات
   0.746 157 117.19 داخل المجموعات

    159 117.315 المجموع
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ة  -عدم وجود فروق  إلى )15-4(تشیر النتائج في الجدول         عند  -ذات داللة إحصائیّ

من وجهة نظر قادة الرأي  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةفي )  ≥ 0.05(مستوى 

، )دراسات علیاأو  بكالوریوسأو  اقل من بكالوریوس(تبعًا لمتغیر التحصیل االكادیمي  -العام 

ةللدرجة الكل )0.920(، وبمستوى داللة )0.083(بلغت  إذ قیمة ف المحسوبة إلى استناداً   ،یّ

ة  -فروق  وكذلك عدم وجود في جمیع )   ≥ 0.05(عند مستوى  -ذات داللة إحصائیّ

، وبمستوى داللة بین )0.017 -0.622(تراوحت بین  إذ قیم ف المحسوبة إلى المجاالت استناداً 

)0.538-0.983.(  
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  الخامسالفصل 

  الدراسة والتوصیاتمناقشة نتائج 

لنتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن مناقشة ایتضمن هذا الفصل عرضًا ل

  :أسئلتها، وعلى النحو اآلتي

ةاأل وسائل اإلعالملتكرار  أعلى  أن أشارت النتائج  التي یتابعها افراد عینة الدراسة  ردنیّ

ةوبنسبة مئو ) 82(بلغ تكرارهم  إذ لفازقنوات التل كان جاء تكرار أقل  أن في حین%) 51.3( یّ

ةوبنسبة مئو ) 18(بلغ تكرارهم  إذ اعةذاإل لمحطات اإلقبال الكبیر  إلى یعزى ؛ذلكو   ,%)11.3( یّ

 وقت مشاهدة التلفازأن  أیضًا  توفرها في كل مكان،و  نتشارهالى متابعة قنوات التلفاز،إضافة الع

 تتم خالل التنقلو  أقلو  هي مختلفة اعةذاإل إلى بینما ظروف االستماعأكبر   بتركیزو  یكون أطول 

ال نغفل عن عوامل  أیضاً  ضعف التركیز بما یقدم بها، إلى خالل ساعات محدودة اضافةأو 

  .الموسیقىو  اللونو  ورةصالو  الجذب المقدمة من خالل المواد المعروضة على التلفاز كالصوت

ةالفضائ جاءت ةاأل یّ وبنسبة ) 74(عة بتكرار بلغ بتبة األولى من حیث المتافي المر  ردنیّ

ةمئو  ةاأل) التلفزیون( من حیث  معدل متابعة عینة الدراسة لقنوات أما، )46.3( یّ ا نهأل ؛ذلكو  ،ردنیّ

ةالقناة الوطن یتم متابعتها بشكل أن  هموم ابناؤه فكان من باب أولىو  التي تبث قضایا الوطن یّ

  .رئیس

ةونس) 73(بتكرار بلغ) ساعات یومیاً  3-2( علىألكانت النسبة ا  ةمئو  یّ قد و ،)45.6(یّ

بسبب متابعة  أیضاً و  انشغاالتهاو  یكون السبب في ذلك هو صعوبة التفرغ بسبب طبیعة عمل العینة

  .التحلیالتو  المقابالتو  الندواتو  البرامج المتخصصةو األخبار فراد العینة لمواد محددة كنشرات أ
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ةاأل اعةذاإل جاءتو ةذفي المرتبة األولى من حیث المتایعة للمحطات اإل ردنیّ بتكرار بلغ  اعیّ

ةوبنسبة مئو ) 73( ةالوطن اعةذاإل اأنهیتابعها أفراد العینة من منطلق  و ،)45.6( یّ التي تبث  یّ

ةالخطابات السیاسو  التعلیمات المهمةو األخبار عادة  ةا عادة تمنح األولو أنهكما  ،یّ في بث كل ما  یّ

  .قضایاو  األخبار  یستجد من 

ةذمن حیث  معدل متابعة عینة الدراسة للمحطات اإلأما     3-2(على، كانت النسبة األاعیّ

ةونس) 64(بتكرار بلغ) ساعات یومیاً  ةمئو  یّ عدم و  ضیق الوقت أیضاً  قد یكون ذلك بسببو )40.0(یّ

  .العینةكثرة التنقل بحسب طبیعة عمل أفراد و  التفرغ

عة للصحف بتكرار بلغ بحیث المتا في المرتبة األولى من الرأيجاءت صحیفة  في حین 

ةوبنسبة مئو ) 85( ا مملوكة للدولة نهأل، و ا أقدم صحیفةأنهربما قد یكون السبب هو و  ،)53.1( یّ

 نقلهاالتي تود الحكومة و  هي تعتبر األكثر تعبیرا عن القضایا التي تتعلق بالحكومةو  %51بنسبة 

ةجاذب أكثر كونها إلى العام، إضافة الرأي إلى الصیاغة لكون و  المضمونو  من حیث الشكل یّ

 العاملین فیها یعتبروا من قدامى العاملین بالصحف مع األخذ بعین اإلعتبار مكانة الكتّاب فیها

  .شعبیتهم لدى القراءو 

 ،ا غالباً بو امن حیث معدل متابعة عینة الدراسة للصحف فكانت النسبة االعلى للذین أج أما 

ةونس) 58(بتكرار بلغ ةمئو  یّ ربما یكون السبب وراء ذلك تعدد طرق الحصول على و  ).36.3(یّ

  .الجدید وسائل اإلعالمفي متناول الید خاصة مع دخول و  ت كثیرةأصبحالمعلومة ف

ةاإلعالم لدرجة متابعتك للموادتكرار  أعلى  أن كما أشارت النتائج  ةالتال یّ ا غالبا بو اكان للذین اج یّ

ةلبرامج الندوات والمقابالت والبرامج االجتماعلفقرة  ةوبنسبة مئو ) 63(بلغ تكرارهم  إذ یّ %) 39.4( یّ

بلغ تكرارهم  إذ ةالرئیس األخبارجاء لمادة نشرات  دائماً ا بو اكان للذین اجتكرار أقل  أن في حین

ةوبنسبة مئو ) 45(  ربما جاءت النتیجة على هذا الشكل ألن البرامج تعكس اآلراءو  .%)28.1( یّ
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 أما ،الرأيفراد العینة قادة أت امامن ضمن اهتم یعتبر أمر  هذاو  صورة عن طبیعة المجتمعو 

ةاألخبار النشرات  ةت الیوماماا تقع ضمن اإلهتمنهألأقل  فربما جاءت بمرتبة یّ  طبقا لطبیعة عملهم یّ

هتمو  ةتهم التي تجعلهم على درااماإ   .بالتفاصیل أول بأول یّ

للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك ما درجة" السؤال األول، الذي نصهبالنتائج المتعلقة مناقشة 

  ؟ األردنفي  الرأيمن وجهة نظر قادة 

في  الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةأن  أشارت النتائج        

ةاألاإلعالم   وسائلإلى أن  تعزى هذه النتیجة إذ  ؛كانت متوسطة بشكل عام األردن ال تقوم  ردنیّ

أن  خاصةو  الرأيوقائع محددة من وجهة نظر قادة و  ضمن أحداثو  بشكل محدودإال  بالتضلیل

ةقیاد معظمهم یتبوأون مناصب عالمیو  یّ ةاقتصادو  ةإ ةالوطن وسائل اإلعالممن باب الدعم لو  یّ  یّ

مجال وجاء في الرتبة األولى  .ا ال تتضمن مساحة كبیرة جدا من التضلیلأنه أظهرت العینة

وسائل إلى أن  یعزى السبب في ذلكو  ،وبدرجة متوسطة"ياإلعالم التضلیل في وضوح المحتوى"

   -أحیاناً - تخفي بعض مصادرها في الحصول على المعلومات الرأيمن وجهة نظر قادة  اإلعالم

ا أنه إلى حیثیاته إضافةو  ظروفهو  بینما تظهر تلك المصادر في أوقات أخرى تبعا لطبیعة الخبر

الوصول لدرجة تضلیل  إلى دىأواضحة بالنسبة للجماهیر عامة مما و  تستخدم لغة عامة مفهومه

  .متوسطة

ةوفي الرتبة الثان وبدرجة  "ياإلعالم التضلیل في  الحیاد في عرض المحتوى"مجال جاء  یّ

ةحد ما بتغط إلى تقوم الرأيمن وجهة نظر قادة اإلعالم  ألن وسائلمتوسطة، عن طریق  ةیحیاد یّ

ةتقدیم وجهات نظر مختلفة لبعض القضایا سواء أكانت سیاس ةإقتصادأو  یّ ةإجتماعأو  یّ   .یّ

وبدرجة  ياإلعالم التضلیل في دقة المعلومات للمحتوى"مجال خیرة وجاء في الرتبة قبل األ 

تتوخى الدقة عادة عند حصولها  وسائل اإلعالمأن  األردنالعام في  الرأيیرى هنا قادة و  متوسطة،
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 تفسیر للمفاهیم مع نشر للمعلوماتو  تقدیم توضیحو  مصادرها إلى المعلومة بإسنادهاو  على الخبر

بینما تقدم معلومات ناقصة عن  بإصدار أحكام مسبقة في بعض القضایاا تقوم أنهدلیل على ذلك و 

درجة من درجات  أعلى  هذه الفقرة حصلت علىأن  الدلیل على ذلكو  بعض القضایا األخرى،

  .التضلیل في هذا المجال

وبدرجة  ،"ياإلعالم التضلیل في الشمول في عرض المحتوى"مجال وجاء في الرتبة االخیرة  

المختلفة تكتفي في بعض األحیان بإیراد  وسائل اإلعالمإلى أن  تعزى هذه النتیجةأیضًا و  .متوسطة

 إلى فیما بعد مما یؤدي األخباربشكل أولي دون متابعة لألحداث الواردة في تلك  األخباربعض 

ةالقضأو  عدم وضوح الخبر إلى -أحیاناً - شامل مما یؤديو  تناولها بشكل غیر كاٍف  عند  یّ

  .لذلك جاء التضلیل في هذا المجال بدرجة متوسطةو  الجمهور المتلقي

  -:بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي أما  

  :ياإلعالم التضلیل في  وضوح المحتوى -1

 األردنفي  الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةأن  أشارت النتائج

قد یعزى السبب في ذلك من و  كانت متوسطة،ي اإلعالم لفقرات مجال التضلیل في وضوح المحتوى

ةتخفي جزءا من مصادرها في كیف وسائل اإلعالمبعض إلى أن  الرأيوجهة نظر قادة  الحصول  یّ

األمر و  على عكس من ذلك تظهر تلك المصادر في أوقات أخرىو  بینما -أحیاناً - على المعلومات

تستخدم لغة عامة  وسائل اإلعالمإلى أن  حیثیاته إضافةو  ظروفهو  یكون تبعا لطبیعة الخبرعادة 

  .الوصول لدرجة تضلیل متوسطة إلى واضحة بالنسبة للجماهیر عامة مما ادىو  مفهومه

ةاإلعالم تكرار بعض الرسائل "التي تنص على) 15(وجاءت في الرتبة األولى الفقرة   بوسائل  یّ

یعود السبب في ، و وبدرجة مرتفعة ،"متعددة وأوقات مختلفة واشخاص معینین بهدف تمریر ما ترید

تسلط الضوء علیها أن  وسائل اإلعالمترید و  هناك بعض القضایا التي تهم المجتمعإلى أن  ذلك
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ةاإلعالم تكرار الرسالةو  تعددبشكل كبیر جدا بإستخدام هذه الطریقة من خالل  من خالل  یّ

العام نحو الهدف المراد تحقیقه سواء أكان هدفا  الرأيفي أوقات كثیرة لتوجه و  أشخاص معینین

  .هدفا غیر واقعيأو  واقعیا

ةوفي الرتبة الثان  ضافة معلومات إالتالعب بالمصطلحات ب" التي تنص على) 16(جاءت الفقرة  یّ

قد یكون السبب هو ألن بعض و  متوسطة،وبدرجة  "ياإلعالم وتعمیمها ألشخاص لخدمة هدفها

هداف محددة فتستخدم هذه أ[و أغراض تابعة ألشخاص معینینو  لدیها أهداف وسائل اإلعالم

 لدرجة معقولة هذا التالعب إلى یتعرفواأن  الرأيالمصطلحات بشكل یخدم هدفها،وقد إستطاع قادة 

  .بشكل دقیقغیر مكشوف  وسائل اإلعالمكان هذا األسلوب عند بعض أن و 

استخدام  الصور والفیدیوهات دون  "التي تنص على) 6(خیرة الفقرة في الرتبة قبل األ وجاءت

ةرشیفإهل هي صور (توضیح  ةتعبیر أو  یّ فقد تلجأ بعض  ،وبدرجة متوسطة)" مرتبطة بالحدثأو  یّ

في بعض األحیان ال تستطیع  نهتوقیتها ألو  إلستخدام الصور دون توضیح طبیعتها وسائل اإلعالم

ةفیدیوهات آنو  الخصول على صور ةأرشیف   -أحیاناً -  مواد مللحدث مما یضطرها إلستخدا یّ   .یّ

ةرشیفاستخدام  بعض المحتویات اإل "التي تنص على) 5(وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة   دون  یّ

هذا  إلى تلجأ وسائل اإلعالمبعض إلى أن  یعود السبب هناو  .وبدرجة متوسطة" تحدید تواریخها

األمر لبیان حال بعض األشخاص في ظروف سابقة مقابل ما طرأ علیهم من تغییر في ظروف 

ةحال في موقع آخر،أو  أصبحو  فتبدلت أحوالهم تبعا لذلك،كنقل كالم لشخص مسؤول كان أكادیمیا یّ

ةمثال قبل الدیموقراط   .بعدهاو  بعدها،او قبل إرتفاع أسعار المحروقاتو  یّ

  ياإلعالم مجال التضلیل في  الحیاد في عرض المحتوى -2

 األردنفي  الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةأن  أشارت النتائج 

ربما السبب في هذه و  كانت متوسطة، لفقرات مجال التضلیل في  الحیاد في عرض المحتوى 
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ةحد ما بتغط إلى تقوم الرأيمن وجهة نظر قادة  وسائل اإلعالمأن  النتیجة ةحیاد یّ عن طریق  یّ

ةتقدیم وجهات نظر مختلفة لبعض القضایا سواء أكانت سیاس ةإقتصادأو  یّ ةإجتماعأو  یّ ا أنه،كما یّ

الذین  األفرادربما إلستقطاب بعض أو  في بعض الحقائق لمحاباة جهة معینة   -أحیاناً - قد تغیر

المحاججة مقابل و  خطابي في الحضورأو  إعالمي لكنهم یعانون من ضعفو  یمثلون جهة ما

  .مكانة مما یضعف صورة األولو  قوة أكثر شخص آخر

أو  محاباة جهة على حساب جهة "التي تنص على) 3(وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 

تأكید ما ذكر في هنا نأتي على و  وبدرجة متوسطة،، "جهات أخرى في الموضوع الذي تقوم بتغطیته

جهات أخرى أو  التي تنص على محاباة جهة على حساب جهة) 3(ذلك ألن الفقرة و  النقطة السابقة

  .لذلك حصلت على الرتبة األولى في هذا المجالو  بتغطیته وسائل اإلعالمفي الموضوع التي تقوم 

ةوفي الرتبة الثان  طراف، األتضخیم وتنمیط بعض " تي تنص علىال) 4(جاءت الفقرة  یّ

 نعود هنا مرة أخرىو   وبدرجة متوسطة، "اإلضرار بهمأو  ترفیع مكانتهم إلى أما بشكل یؤدي 

التي و  نؤكد على ما سبق ذكره من تفسیر في النقطة السابقة الرأيهم قادة و  بحسب أفراد العینةو 

ألسباب  طراف على حساب أطراف أخرىتقوم بتضخیم بعض األ وسائل اإلعالمإلى أن  تشیر

  .معینة تهدف لها منها مثال اإلضرار بجهة على حساب أخرى

سرد المعلومات دون الفصل بین  "التي تنص على) 9(وجاءت في الرتبة قبل االخیرة الفقرة 

تقوم بذكر  وسائل اإلعالمبعض أن  ربما، و وبدرجة متوسطة" والوقائع، واالراء والتكهنات األخبار  

هاالوقائع دون أو  الحقائق ها وقائعو  أخبار تحدید أیّ ةقد تضیف بعض اآلراء الشخصو  ایّ على تلك  یّ

ةالحقیق األخبار  ا جزء من أنهبقصد إیهام المتلقي ب األخبار   بقصد تحقیق مآرب خاصة لتلك  یّ

ةاإلعالم الوسیلة   .یّ
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تغییب الحقائق التي أو  انتقاء وحذف "التي تنص على) 2(وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة  

قد و  .وبدرجة متوسطة" تؤید وجهة نظر معینة، بهدف إظهارها ضعیفة لحساب وجهة نظر أخرى

بعدم  ةالسبب وراء ذلك یعود لعدة امور منها الحفاظ على المصلحة العامأن  العام الرأيیرى قادة 

ةاإلعالم هذا یظهر الوسیلةو  عدم إكتمال الصورةأو  األخبار  نشر مثل هذه  ةنتقائا اأنهعلى  یّ  یّ

ةهذا ینعكس على الحیادو  في إختیار الحدث على حساب أحداث أخرى   .یّ

  مجال التضلیل في  التوازن في نقل المعلومات ومصادرها -3

في  الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةأن  أشارت النتائج        

و )24(كانت متوسطة،لفقرات مجال التضلیل في  التوازن في نقل المعلومات ومصادرها  األردن

م جمیع األطراف بعرض وجهة نظرها أماح المجال یال تت وسائل اإلعالمجاء ذلك ربما ألن بعض 

أو  بعضها قد یبالغ في اللغة المستخدمة لتقدیم خبر ما بشكل مهولأن  بشكل موازي لآلخر،كما

ةرشیفإاستخدام مادة أو  انهاتوظیف صور في غیر مكمبسط،أو  هذا و  من آخر أكثر تخدم طرفاً  یّ

  .الرأين من التضلیل من وجهة نظر قادة یما جعل وجود نوع

السماح لالطراف ذات العالقة بعرض  "التي تنص على) 7(وجاءت في الرتبة األولى الفقرة  

ةوفي الرتبة الثانوبدرجة متوسطة ، "وجهات النظر  المبالغة " التي تنص على) 2(جاءت الفقرة  یّ

یؤكد التفسیر السابق حصول و  وبدرجة متوسطة "ياإلعالم باستخدام اللغة في عرض المحتوى

و هي النبالغة )2(الفقرة و  بعرض وجهات نظرهاو التي تنص على السماح لالطراف )7(الفقرة رقم 

  .في هذا المجال ةیّ الثانو  في استخدام اللغة جاءت في المرتبة االولى

  

"  العامة على الخاصة المصلحة تغلیب "التي تنص على) 4(وجاءت في الرتبة قبل االخیرة الفقرة  

ذلك و  لتغلیب المصلحة الخاصة على العامة وسائل اإلعالمهنا قد تلجأ بعض و ،وبدرجة متوسطة
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أو  العامة للجمهور المتلقيدون مراعاة المصلحة و  ي العائد للوسیلةاإلعالمو  بسبب السبق الصحفي

  .الشخص المعني بالموضوع

وبدرجة " االعتماد على مصادر محددة "التي تنص على) 1(وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة  

هذه أن  اإلعتماد على مصدر واحد مثال بسبب إلى تلجأ وسائل اإلعالمذلك ألن بعض و  .متوسطة

ةالمصدر للخلفو  الوسیلةأي  تعود كالهماو  توجهاتهاو  جندتهاأالمصادر المحدودة تتناسب مع   یّ

ةالفكر  ةالثاقفو  یّ ةاالجتماعو  یّ   .ذاتها یّ

  ياإلعالم مجال التضلیل في النزاهة في عرض المحتوى -4

في  الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةأن  أشارت النتائج

یعود و  كانت متوسطة،ي اإلعالم لفقرات مجال التضلیل في النزاهة في عرض المحتوى األردن

تعبر عن و  الوقائع التي تحدثو  اإلعتماد على أسلوب واحد في تفسیر األحداث إلى السبب في ذلك

ةاإلعالم وجهة نظر الوسیلة  یرجع ذلكو  ال وجهة نظر األشخاص أصحاب العالقة بالحدث نفسه یّ

ةفي اإلجتهاد في التفسیر یعكس صورة أثر أن  ترى وسائل اإلعالمبعض إلى أن   للوسیلة أهمیّ

ةاإلعالم خبرتهاو    .یّ

 األخبار  االجتهاد  في تفسیر المعلومات و  "التي تنص على) 6(وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 

التي و  )6(رقم هذا یؤید التفسیر السابق في الفقرة و  ،وبدرجة متوسطة، "التي وردتها عن مصدر ما

من مصدر ما  اإلعالم التي وردت لوسیلة األخبار  و  اإلجتهاد في تفسیر المعلوماتأن  تنص على

لدى أكبر   التفسیر یعطیها قبوالأن  من الوسیلة جاءت في المرتبة األولى في هذا المجال ظناً 

  .المتلقي
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ةوفي الرتبة الثان  اطالق االوصاف واالدوار التي قد تنم عن "التي تنص على) 3(جاءت الفقرة  یّ

من وجهة نظر قادة الرأي  - ربما كانت تقوم بهذا األمر و  ،وبدرجة متوسطة" توجهات محددة سلفا

  .الوقائع التي نقلتها الوسیلة نفسهاو  األخبار  لتزید التأكید على صحة  - العام 

الحاق أو  الحرجأو  لمالتسبب  باأل "التي تنص على) 7(وجاءت في الرتبة قبل االخیرة الفقرة  

وبدرجة " الحرجأو  لمتى لو كان بمقدورها تالفي ذلك األح األخبار  الضرر باالشخاص المعنیین ب

ةتقوم القناة بهذا األمر أنما في الجوانب اإلجتماعأن  یمكن، و متوسطة ةاإلقتصادو  یّ لك 1و أكثر یّ

أولى من األلم الذي یصیب و  ظنا من القائمین على تلك القناة بأن عرض الحقیقة للمتلقي أهم

  .الشخص المعني

نشر  الصور التي تسيء لألفراد الذین تدور  "التي تنص على) 1(وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة  

 الخبر المنشور في الوسیلةقد یتم ذلك من أجل تعزیز و .وبدرجة متوسطة" األخبار  حولهم 

ةاإلعالم ةذلك یكسبها مصداقو  یّ   .المتلقینو  قبول من قبل المتابعینو  یّ

  ياإلعالم مجال التضلیل في دقة المعلومات للمحتوى -5

في  الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةأن  أشارت النتائج       

یرى هنا قادة ، و كانت متوسطةي اإلعالم لفقرات مجال التضلیل في دقة المعلومات للمحتوى األردن

المعلومة و  تتوخى الدقة عادة عند حصولها على الخبر وسائل اإلعالمأن  األردنالعام في  الرأي

ا أنهدلیل على ذلك و  تفسیر للمفاهیم مع نشر للمعلوماتو  تقدیم توضیحو  مصادرها إلى بإسنادها

تقوم بإصدار أحكام مسبقة في بعض القضایا بینما تقدم معلومات ناقصة عن بعض القضایا 

درجة من درجات التضلیل في هذا  أعلى  هذه الفقرة حصلت علىأن  الدلیل على ذلكو  األخرى،

  .المجال
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وفي  ،وبدرجة متوسطة، "اصدار احكام مسبقة "التي تنص على) 9(وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 

ةالرتبة الثان یؤید و  ،وبدرجة متوسطة" تقدیم معلومات ناقصة "التي تنص على) 4(جاءت الفقرة  یّ

هي تقدیم معلومات و  )4(و هي إصدار أحكام مسبقةو  )9(هذا التفسیر التفسیر السابق في الفقرتان 

ةالثانو  ناقصة جاءت في المرتبتین األولى   .في هذا المجال یّ

، "اإلعتماد على مصادر غیر موثوقة "التي تنص على) 2(االخیرة الفقرتان وجاءت في الرتبة 

هنا و  نفس الدرجة قد أخذتاو .وبدرجة متوسطة" نشر معلومات خاطئة "التي تنص على) 6(والفقرة 

 األخبار  باإلعتماد على مصادر غیر موثوقه في الحصول على  وسائل اإلعالمقد تلجأ بعض 

 نشر معلومات خاطئة حول الخبر إلى   - أحیاناً - صحفي مما یؤديسبق و  ألجل تحقیق سرعة

ةالقضو    .یّ

  ياإلعالم مجال التضلیل في الشمول في عرض المحتوى -6

في  الرأيللتضلیل من وجهة نظر قادة  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةأن  أشارت النتائج         

تعزى و  كانت متوسطة،ي اإلعالم لفقرات مجال التضلیل في الشمول في عرض المحتوى األردن

بشكل أولي  األخباربإیراد بعض    -أحیاناً -  المتنوعة تكتفي وسائل اإلعالمإلى أن  هذه النتیجة

شامل و  تناولها بشكل غیر كاف إلى مما یؤدي األخبار  دون متابعة لألحداث الجدیدة في تلك 

ةالقضأو  عدم وضوح الخبر إلى الذي یؤدياألمر  لذلك جاء التضلیل في و  عند الجمهور المتلقي یّ

  .هذا المجال بدرجة متوسطة

ةاالول األخبار  االكتفاء ب "التي تنص على) 9(وجاءت في الرتبة األولى الفقرة  وعدم متابعة  یّ

هذه النتیجة التفسیر السابق الذي هنا تؤید ، و وبدرجة متوسطة، "االحداث وتداعیاتها بتقاریر معمقة

ةاألول األخبار  التي تنص على اإلكتفاء بو  )9(قدمته الباحثة في الفقرة رقم   عدم متابعة األحداثو  یّ

  .بأول مما جعلها في الرتبه األولى في هذا المجال تداعیاتها بتقاریر معمقة شاملة أوالو 
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ةوفي الرتبة الثان  تتناولها بشكل أن  عرض  موضوعات دون "التي تنص على) 1(جاءت الفقرتان  یّ

ةتقدیم  تفسیر مبهم لكیف "التي تنص على) 3(، و"كاٍف وشامل حدوث الخبر، بهدف اخفاء بعض  یّ

یعزى ربما السبب في التضلیل في هذا المجال لعدم وجود ، و وبدرجة متوسطة" جوانبه عن الجمهور

ةمعلومات كاف ةاإلعالم عدم قدرة الوسیلةو  في هذا الموضوع یّ  اً إذ تناول الموضوع بشمول خاصة یّ

ةكان الموضوع یحتاج لمتابعة میدان ةاإلعالم فتلجأ الوسیلة یّ لتفسیرات مهمة حول الموضوع مما  یّ

  .نشر الموضوع بشكل مجتزء في بعض جوانبه بالنسبة للمتلقي إلى یؤدي

عدم بیان من فعل الحدث سواء كان  "التي تنص على) 7(الفقرة وجاءت في الرتبة قبل االخیرة 

ین األول إرتباط أمر  إلى یعود األمر في ذلك، و وبدرجة متوسطة" دولةأو  مؤسسةأو  شخصاً 

ةالمؤسسات بعقود مادأو  المؤسسة مع هؤالء االشخاص قد تحجب عنهم في حال وضوح الفاعل  یّ

ةمن خالل التغط ةاإلعالم یّ ةمن المالحقة القانون خوفاً  ثانیاً و  التي ترافق الخبر، یّ كانت  اً إذ خاصة یّ

ةاإلعالم الوسیلة   .ال تملك الدلیل القاطع على هذا الخبر یّ

أو  األخبار  عدم توضیح توقیت حدوث  "التي تنص على) 6(وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة  

ا نهتقوم بذلك أل وسائل اإلعالمأن  السبب في ذلكقد یعود و  .وبدرجة متوسطة" االحداث بالتحدید

جهات خاصة أو  الخبر بعد ترتیبات معینة لجهةأو  وقت لتهیئة الجمهور لتقبل األمر إلى تحتاج

ةاإلعالم بالترتیب مع الوسیلةإال  ال یتم ذلك طبعاً و  مثال   .نفسها یّ
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ة  -فروق  - توجدهل "السؤال الثاني، الذي نصهبالنتائج المتعلقة  مناقشة  -ذات داللة إحصائیّ

من وجهة نظر قادة الرأي العام  - للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك في درجة) )≥ 0.05((-

  ؟ )أنثىأو  ذكر(تعزى للنوع االجتماعي  -

ة  -عدم وجود فروق  إلى أشارت النتائج  )  ≥ 0.05(عند مستوى  - ذات داللة إحصائیّ

تبعًا للنوع  -من وجهة نظر قادة الرأي العام  - للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك في درجة

ةفي الدرجة الكل االجتماعي إلى أن  وقد تعود هذه النتیجة  ذلك الدة الدراسة وجمیع مجاالتها، یّ

العام من الذكور واإلناث تعرضوا لنفس الظروف الخاصة بمجال التضلیل الذي  الرأيجمیع قادة 

مر أوجد نوعًا م ذكورا كانوا أم إناثا، وهذا األالمختلفة بصرف النظر عن جنسه اإلعالموسائل تقوم 

من التشابه في وجهات نظر االناث والذكور حول مختلف الموضوعات والقضایا المرتبطة بمجال 

المختلفة، فكان عنصر النوع االجتماعي محایدًا لیس له تأثیر  وسائل اإلعالمالتضلیل الذي تقوم 

  . من الجنسین الرأيوجهات نظرة قادة في 

ة  -فروق  - هل توجد"الذي نصهالسؤال الثالث بالنتائج المتعلقة مناقشة   -ذات داللة إحصائیّ

من وجهة نظر قادة الرأي العام  - للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك في درجة) )≥ 0.05((-

  ؟  )اقتصاديأو  اعالمي،اجتماعي،سیاسي(تعزى تعزى للمركز القیادي  -

ة  - وجود فروق  إلى أشارت النتائج         في )  ≥ 0.05(عند مستوى  -ذات داللة إحصائیّ

تبعًا لمتغیر المركز  -من وجهة نظر قادة الرأي العام  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك درجة

) سیاسي(اصحاب فئةأن الفرق كان لصالح و ، )اقتصاديأو  عالمي،اجتماعي،سیاسيإ(القیادي 

ةعند مقارنة متوسطهم مع المتوسطات الحساب في ) ، واجتماعي واقتصاديإعالمي( مع فئات یّ

ةالدرجة الكل لصالح ، وكانت الفروق ، والشمولدقة المعلومات، والنزاهة :للتضلیل ومجاالت یّ

ةعند مقارنة متوسطهم مع المتوسطات الحساب) سیاسي( صحاب فئةأ عالمي، إ( مع فئتي یّ
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عند مقارنة متوسطهم مع ) سیاسي( ولصالح اصحاب فئة ،في مجال التوازن )واقتصادي

ةالمتوسطات الحساب  ي،اإلعالم وضوح المحتوى في مجال) عالمي، واجتماعيإ( مع فئتي یّ

ةعند مقارنة متوسطهم مع المتوسطات الحساب )سیاسي( صحاب فئةأولصالح   مع فئتي یّ

قد یعود السبب في ذلك و .ياإلعالم مجال الحیاد في عرض المحتوى في) اقتصادي، واجتماعي(

ما له عالقة باألطراف ذات الصلة بالموضوع و  مجالهو  لطبیعة تخصصه ةمتابع أكثر ألن السیاسي

هذا كله یمكنه من و  اإلقتصاديو  اإلجتماعيو  ياإلعالم بین الفئات األخرى مثل أكثر المطروح

یین لیس كلهم مطلعین أن اإلعالم في حین وسائل اإلعالمالخفایا التي تقوم بها و  معرفة األسرار

  .على تلك الخفایا

  

ة  -فروق  - هل توجد"السؤال الرابع، الذي نصهبالنتائج المتعلقة مناقشة   -ذات داللة إحصائیّ

من وجهة نظر قادة الرأي العام  - للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك في درجة) )≥ 0.05((-

  ؟  ) دراسات علیاأو  بكالوریوسأو  اقل من بكالوریوس(تعزى للتحصیل االكادیمي  -

ة  -عدم وجود فروق  إلى أشارت النتائج       )  ≥ 0.05(عند مستوى  - ذات داللة إحصائیّ

تبعًا لمتغیر  - من وجهة نظر قادة الرأي العام  -للتضلیل  األردنيالعام  الرأي إدراك درجةفي 

ةفي الدرجة الكل، )دراسات علیاأو  بكالوریوسأو  ریوسو اقل من بكال(كادیمي التحصیل األ ة ادأل یّ

بغض النظر عن تحصیلهم  الرأيهنا قد تفسر هذه النتیجة بأن قادة ، و الدراسة وجمیع مجاالتها

ةاإلعالم لنفس الخبرات المرتبطة بالوسائل تعرضوارأي  م كقادةأنهإال  األكادیمي التضلیل فیها و  یّ

أن و  بالدرجة نفسها خاصة وسائل اإلعالمأسالیبه في و  لذلك هم قادرین على التعرف على التضلیل

  .فردا) 22(هم ، و من حیث العدد هم فئة قلیلة جداً  الرأيمن بكالوریوس بین قادة أقل  اعداد فئة

  







167 
 

 

  التوصیات                         

  :تيوصي باآلن الباحثة تإتائج التي توصلت الیها الدراسة ففي ضوء الن

جوانبه سواء في دقة المختلفة باإلبتعاد عن التضلیل بمختلف  وسائل اإلعالمتقوم أن  ضرورة - 1

بالدراسة  مما ظهرت علیهأقل  الشمول في مختلف المجاالتو  الحیاد و  النزاهةأو  المعلومات

ةالحال  .ظهرت بدرجة متوسطةو  یّ

ةن خالل تكرار بعض الرسائل اإلعالمتبتعد الوسائل عن تمریر بعض أهدافها مأن  ضرورة - 2  یّ

ةالتي ظهرت بالدراسة الحالو  أشخاص معینیینو  بإستخدام أوقات مختلفة  .ةبدرجة تضلیل مرتفع یّ

ةبالحیاد وسائل اإلعالمإلتزام  - 3 استضافة أشخاص یمثلون فئات أو  في طرح الموضوعات یّ

ةالحال الدراسةقد ظهر هذا المجال في و  مختلفه في المجتمع  وسائل اإلعالموضح بأن أو  یّ

 .تمارس التضلیل فیه بدرجة متوسطة

طراف ذات العالقه بمبدا التوازن من خالل السماح لجمیع األ وسائل اإلعالمتلتزم أن  ضرورة - 4

ةالقضأو  بموضوع الخبر التي أظهرت و  عرض وجهات نظرهم بشكل متوازن لكل منهمو  بنشر یّ

ةبالدراسة الحال  وسائل اإلعالم  .ا تمارس التضلیل بدرجة متوسطةأنهب یّ

المعلومات التي تردها و  األخبار  عن االجتهاد الشخصي في تفسیر  وسائل اإلعالمأن تبتعد  - 5

ةالحقیقمن مصادرها  كما هي دون تفسیر منها،ألن ذلك أظهرها نتیجة  األخبار  تنشر هذه و  یّ

 .ا تمارس التضلیل في هذا الجانب بدرجة متوسطةأنهلهذه الدراسة 

حكام سابقة عن بعض أاصدار   الدقة في المعلومات بعد وسائل اإلعالمضرورة مراعاة  - 6

التي تنشر مع ضرورة المحاولة لتقدیم معلومات متكاملة غیر ناقصة حیث  األخبار  و  القضایا

    أیضًا   ا تمارس التضلیل في هذا الجانبأنهنتیجة لهذه الدراسة  وسائل اإلعالمظهرت 

 .رجة متوسطةدب
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التي تردها مع الحرص على متابعة تداعیات  األخبار  على متابعة  وسائل اإلعالمأن تعمل  - 7

ةتدعیمها بتقاریر إخبار و  األخبار  هذه   معمقة بحیث تتناول تلك الموضوعات بشكل مفصل یّ

التضلیل     أیضًا   ا تمارسأنهظهرت كنتیجة لهذه الدراسة  وسائل اإلعالمكاف،الن بعض و 

 .كان بدرجة متوسطةأن و  في هذا الجانب

ةاأل اإلعالموسائل ي في اإلعالم إجراء دراسة أخرى تتناول موضوع التضلیل - 8 من وجهات  ردنیّ

 .مقارنتها بوجهات نظرهمو  العام الرأينظر مختلفة عن وجهة نظر قادة 

ةتفعیل دور الجهات الرقاب - 9  من خالل وضع معاییر یتم الكشف بها عن التضلیل اإلعالم على یّ

ةطر القانونالتعرف علیه لإللتزام باألو  ياإلعالم ةاإلعالم مواثیق الشرفو  یّ   .یّ
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  المراجعالمصادر و 

 القرآن الكریم :أوالً   -
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ان1ط. وتأثیراته إستراتیجیات االتصال وسیاساته ).2005(صالح خلیل ،أبو أصبع  - 1  :،عمّ

 .دار مجدالوي للنشر والتوزیع

ةالدعا). 2012(صالح  خلیل ،أبو أصبع  - 2 ان،1ط). مفاهیم وتطبیقات(العام  الرأيو  یّ  :عمّ

 .جامعة فیالدلفیا عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا

ان ،3ط. االتصال الجماهیري ).2010(صالح خلیل ،أبو أصبع  - 3 دار البركة للنشر : عمّ

 .والتوزیع

ّةالعام ووسائل االتصال في صنع السیاسة الخارج الرأيدور  ).1984(فاروق زید، أبو  - 4 . ی

 .عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة: القاهرة ،1ط

: ،القاهرة1ط. )اإلعالم إعالم السلطة وسلطة(السلطة و  اإلعالم ).2007( فاروق زید، أبو  - 5

 .عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة

ان1ط. والوطن العربي األردنفي اإلعالم و قضایا االتصال). 2007(تیسیر عرجة،أبو   - 6  :،عمّ

 .الفارس للنشر والتوزیعدار 

ةوالدعا اإلعالم االتصال بالجماهیر بین ).1982(أحمد بدر، - 7 ةوالتنم یّ وكالة : الكویت. یّ

 .المطبوعات

اتجاهات حدیثة في دراسات الجمهور  اإلعالم نظریات ).2009( محمد فضل الحدیدي، - 8

  .مكتبة نانسي: القاهرة،1ط. العام الرأيو 
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مرشد الصحافي في العمل (األخبار في متابعة أفكار  ).2003( طارق موسى الخوري، - 9

ان1ط). الیومي ةالمكتبة الوطن: ،عمّ  .یّ

ان1ط  .معاصرة ةإعالمی قضایا). 2011( عبدالرزاق الدلیمي، -10 دار المسیرة للنشر : ،عمّ

 .والتوزیع
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ان1ط ةمركز حما:، عمّ ةوحر  یّ  .الصحفیین یّ
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ةفقه ان،1ط. یّ  .دار النفائس للنشر والتوزیع ودار الفجر للنشر والتوزیع: عمّ

ةالدعا). 2014( محمد صاحب سلطان، -15 ان1ط. اإلعالم وحروب یّ دار المسیرة للنشر : ،عمّ
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ان1ط. العام وطرق قیاسه الرأي). 2002( حمیدة سمیسم، -16 دار ومكتبة الحامد للنشر : ،عمّ

 .والتوزیع

ةالدار الثقاف: ،القاهرة1ط. العام الرأيالحرب  ).2005( حمیدة سمیسم، -17  .للنشر یّ
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ةالترب ).2010( بن عبد الرحمن فهد الشمیمري، -19 ةاإلعالم یّ . ؟اإلعالم كیف نتعامل مع-یّ

 .)ن.د( :1ط
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 .دار الینابیع: دمشق
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. اإلسرائیلي وفن التضلیل الدعائي اإلعالم ).2014( بسام عبد الرحمن ،ةالمشاقب -32

ان1ط  .للنشر والتوزیع ةدار أسام: ،عمّ



173 
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ةاللبنان  .یّ

ةالدار المصر : ،القاهرة5ط. ياإلعالم أخالقیات العمل). 2005( عمادحسن  مكاوي، -34  یّ

ةاللبنان  .یّ
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  )1(ملحق رقم 

  االستبانة قبل التعدیل
  

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  
  .المحترم المحترمة...............................: الفاضل الفاضلة

  

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  
، اإلعالمفي  الشرق االوسطلغایات الحصول على درجة الماجستیر من جامعة 
درجة ادراك الراي العام " تقوم الباحثة بتطویر إستبانة إلجراء الدراسة الموسومة بـ

  .وجهة نظر قادة الراي االردني للتضلیل االعالمي من

وللوقوف على صدق هذه األداة وتحقیق ما أعدت ألجله،  تضع الباحثة بین 
أیدیكم هذه اإلستبانة االستطالعیة لتحكیمها، نظرًا لما تتمتعون به من خبرة علمیة 
وعملیة، وذلك بتقریر مدى انتماء فقراتها ومالءمتها للمضمون من حیث الصیاغة 

المجال والفقرات المنسوبة إلیه، بتقدیم مالحظاتكم سواء أكانت اللغویة وصالحیة 
  .الحذفب مبالتعدیل أم باإلضافة أ

  

  ولكم مني جزیل الشكر والتقدیر

  الباحثة  
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  :والوظیفیة البیانات الشخصیة

  :نوع االجتماعي ال -1

    ذكر                       أنثى  

  :الفئة العمریة -2

 30  فأقلسنة.                          31 سنة 40سنة  إلى.  

 41 سنة 50سنة إلى.                   سنة 51أكثر من  

  : المؤهل العلمي -3

      فما دون الثانویة العامة      بكالوریوس         دراسات علیا  

  : مجال العمل -4

             سیاسي            إعالمي            اكادیمي  

  )یمكن اختیار اكثر من وسیلة(وسائل االعالم االردنیة التي تتابعها-5

             قنوات التفزیون            محطات االذاعة            الصحف والمجالت  

        :األردنیة التي تتابعها قنوات التفزیونما هي  -6

   الفضائیة االردنیة   قناة رؤیا   Star 7  A1 Jordan قناة البرموك  
  ............... ...................................................اخرى یرجى ذكرها
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  معدل متابعتك لقنوات التفلزین االردنیة ؟ -6

     ًأقل من ساعتین یومیا.       2-3  یومیاً  ساعات.    4 یومیاً  ساعات فأكثر.  

        :التي تتابعهااألردنیة  محطات االذاعةقنوات ما هي  -7

   االذاعة االردنیة    أمن اف أم    الوكیل اف ام     عمان اف ام  حیاة أف
  ............... ...................................................اخرى یرجى ذكرها  أم

  ؟محطات االذاعة األردنیةمعدل متابعتك -8

     من ساعتین یومیاً أقل.       2-3  یومیاً  ساعات.    4 یومیاً  ساعات فأكثر.  

        :التي تتابعهااألردنیة  ما هي الصحف -7

       الرآي       الدستور           الغد     اخرى یرجى ذكرها ...............
...................................................  

  ؟لصحف األردنیة متابعتك لمعدل -8

     ًدائما                    ًأحیانا.                  ًنادرا.  
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سابقة الذكر، ما هي درجة متابعتك للمواد وسائل االعالم االردنیة بناًء على متابعتك ل-9
  االعالمیة التالیة ؟

  

  المواد االعالمیة

  

 ً   غالبا

  

 ً   أحیانا

  

 ً   نادرا

        الرئیسیةنشرات األخبار 

        التحلیالت السیاسیة

        الندوات والمقابالت

        البرامج االقتصادیة

        البرامج االجتماعیة

        الخطابات

        )...........................................................حددھا( أخرى

  

  



186 
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  درجة الوضوح 
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  التضلیل في دقة المعلومات للمحتوى االعالمي : المجال االول            

           .مصادرها غیر الىوالمعلومات  اآلراء تسند وسائل االعالم   .1

           معروف في ذلكموثوقة ولها تاریخ غیر وسائل االعالم على مصادر  تعتمد  .2

3.  
صورا او فیدیوهات تم تعدیلها معومات أو یقدم  اعالمي محتوى وسائل االعالم تعرض

 .او التالعب بها
          

           .الوقائعتشوه  بمعلومات ناقصة اعالمي محتوى  وسائل االعالم تقدم  .4

           .واالحصاءات بشكل خاطيء وسائل االعالم االرقام والمؤشرات تستخدم  .5

           .واالخبار الخاطئة المعلومات بنشر وسائل االعالمتقوم   .6
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           .الخاطئة المفاهیم والمصطلحاتفي محتویاتها  تستخدم وسائل االعالم   .7

           .الى مصادر جماعیةالمعلومات أو االخبارالتي تنشرها وسائل االعالم  تعزو  .8

9.  
أو االخبار بشكل غیر مضبوط وتنسبها إلى وسائل االعالم المعلومات تنقل 

 .مصادرها
          

           التي قیلت فیها سیاقات غیر السیاقاتفي االقتباسات وسائل االعالم   تضع   .10

            .، بحیث یتم تفسیرها بشكل یخالف الواقعوالحقائقوسائل االعالم بالمعلومات  تتالعب  .11

12  
وسائل االعالم  مفردات معینة تؤدي إلى اصدار أحكام باإلدانة على  تستخدم 

  المواقف واألشخاص والجماعات والدول، أو تحمل وجهة نظر بالتأیید أو الرفض
          

  

  أیة مقترحات أو إضافات للمجال

........................................................................................................................................................................................................
...........  

........................................................................................................................................................................................................
 ...........  
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            ھامصادرول المعلومات نق التضلیل في  التوازن في: المجال الثاني  

           .تعتمد وسائل االعالم على مصدر إعالمي معین دون غیره من مصادر عرض المعلومات  .1

           .تستخدم وسائل االعالم اللغة بشكل مبالغ فیه عند عرض المحتوى االعالمي  .2

           .تستخدم وسائل االعالم عناصر االبراز والعناوین بشكل غیر متوازن  .3

           .تغلب وسائل االعالم المصلحة الخاصة على االمصلحة العامة  .4

            .تستخدم وسائل االعالم الصور والفیدیوهات في المحتوى االعالمي بشكل غیر متوازن  .5   

تعطي وسائل االعالم مساحات غیر متساویة لمختلف األطراف ذات الصلة بالمحتوى   .6
  .االعالمي

          

           وسائل االعالم لكافة القوى االجتماعیة والثقافیة المعنیة بالتغطیة او التي لها صلةتسمح    .7

           

  

  أیة مقترحات أو إضافات للمجال 

.......................................................................................................................................................................................................
..............  
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            االعالميالتضلیل في  وضوح المحتوى : الثالث مجالال  

           .محتوى اعالمي لم یتحقّق منهأي  بغموض وسائل االعالم تتناول  .1

           .او الخبر على المعلومة حصولهاوسائل االعالم كیفیة  تخفي  .2

           .مصادرها دون ذكرالمحتوى االعالمي في وسائل االعالم الحّقائق الجدلیة تعرض   .3

محدد وواضح في ذكر الوقائع واألحداث بشكل غیر تعرض وسائل االعالم المحتوى   .4
 .واألشخاص والمسمیات

          

           .بعض المحتویات االرشیفیة دون تحدید تواریخهاوسائل االعالم تستخدم    .5

 هل هي صور ارشیفیة او( دون توضیحتستخدم  وسائل االعالم الصور والفیدیوهات   .6
 .)او مرتبطة بالحدثتعبیریة 

          

           .لمفاهیم والعبارات التي تحتمل تفسیرات متعددةاتستخدم  وسائل االعالم   .7

           .والمعقدةالمفاهیم المتخصصة  تكثر وسائل االعالم من استخدام  .8

  .بعض المحتویات االرشیفیة  القدیمة على أنها اخبار جدیدة وسائل االعالم تنشر  .9
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تقوم وسائل اإلعالم بتضخیم احداث بسیطة بتصویرها بانها  خارقة التتناسب وواقع   10
  الحال وذلك بقصد التأثیر على الجمهور نفسیًا ومعنویاً 

          

            .تخفي وسائل االعالم  المعلومات التي یؤدي نشرها إلى تعذر أو صعوبة تحقیق أهدافها  11

احداث هامشیة وابعاد الجمور عن االحداث االكثر تسلط وسائل االعالم  األضواء على   12
  .اهمیة

          

            .تستخدم وسائل االعالم التخویف للجمهور بهدف منع فعل ما أو دفع فعل آخر   13

            تقوم وسائل االعالم بصناعة اخبار سلیمة بنسب عالیة و تقوم بدس ماترید من خالله  14

بعض الرسائل اإلعالمیة  بوسائل متعددة وأوقات تعمل وسائل االعالم على تكرار   15
  .مختلفة واشخاص معینین بهدف تمریر ما ترید

          

إضفاء معلومات وتعمیمها ألشخاص التالعب بالمصطلحات بتلجأ وسائل اإلعالم   16
  .یخدمون هدفها اإلعالمي فتمنحهم ألقابًا وصفات قد التكون فیهم

          

  

  أیة مقترحات أو إضافات للمجال 

........................................................................................................................................................................................................
...........  
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            في عرض المحتوى االعالمي الحیادالتضلیل في  : الرابع مجالال    

عدم تناسب اهمیة المادة مع  لمث تستخدم  وسائل االعالم عناصر االبراز بتحیز،   .1
 .والجرافیك وغیرها مكانها وحجمها واستخدام العناوین والصور

          

الحقائق التي تؤید  حذف أو تغییب: والحذف االختیاري باالنتقاء وسائل االعالمتقوم   .2
  .وجهة نظر معینة، بهدف إظهارها ضعیفة لحساب وجهة نظر أخرى

          

الموضوع الذي  جهة على حساب جهة أو جهات أخرى في محاباةب تقوم وسائل االعالم  .3
 .قوم بتغطیتهت

          

إلى ترفیع مكانتهم  ، بشكل یؤدي إمااالطرافتضخیم وتنمیط بعض ب تقوم وسائل االعالم  .4
 .أو اإلضرار بهم

          

           .مضمونهاالعنوان مع  تعرض وسائل االعالم موضوعات ال یتوافق عنوانها  .5

في استخدام المصادر لصالح طرف ما أو ضد  التقلیلاو  حشدبتقوم وسائل االعالم   .6
 .طرف آخر

          

المجال للرد، وفق األطر  ال تتیح وسائل االعالم لجمیع االطراف المعیة بالموضوع   .7
            المھنیة والتشریعیة

            فراداالجماعات او المؤسسات او بعض الاخبار  تتجاھل وسائل االعالم  8
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            .المعلومات دون الفصل بین االخبار والوقاع، واالراء والتكھنات وسائل االعالمتسرد   9

10             

  

  أیة مقترحات أو إضافات للمجال 

........................................................................................................................................................................................................
...........  

........................................................................................................................................................................................................
 ...........  

  

              التضلیل في االنصاف والنزاهة في عرض المحتوى االعالمي :الخامس مجالال  

           .لألفراد الذین تدور حولهم االخبار الصور التي تسيء تنشر وسائل االعالم   .1

           .وبدون أدلة واضحةمحدد، تنشر وسائل االعالم االتهامات غیر الصادرة عن مصدر   .2

           .توجهات محددة سلفا الداور التي قد تنم عنااالوصاف و  تطلق وسائل االعالم   .3

 یفقده، وتختصره مما تحرفهو األمانة في نقل ما حدث وما قیل،  تبتعد وسائل االعالم عن  .4
 .معناه
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            .خصوصیة الناسااللتزام باالطار القانوني في حمایة عن  تبتعد وسائل االعالم  .5

           .التي وردتها عن مصدر ما تفسیر المعلومات واالخبارتجتهد وسائل االعالم في    .6

 وسائل االعالم بااللم او الحرج او الحاق الضرر باالشخاص المعنیین باالخبارتتسبب   .7
 .حتى لو كان بمقدورها تالفي ذلك االلم او الحرج

          

 

  أیة مقترحات أو إضافات للمجال 

........................................................................................................................................................................................................
...........  

........................................................................................................................................................................................................
 ...........  

              في عرض المحتوى االعالمي الشمول والتكاملالتضلیل في  :السادس مجالال  

           . تعرض وسائل االعالم موضوعات دون أن تتناولها بشكل كافي وشامل  .1

           .استكمال المادة االخباریة بهدف  الهداف أخرى ولیسوسائل االعالم الخلفیات تستخدم   .2

، بهدف اخفاء بعض جوانبه عن لكیفیة حدوث الخبر مبهما وسائل االعالم تفسیراتقدم   .3
 .الجمهور
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واضحا لسبب حدوث الخبر او الفعل أو لما غیر تفسیرا للجمهور  تقدم وسائل االعالم   .4
 .یحدث

          

           .موضع ومكان حدوث الخبرإلى متن الخبر االشارة  عدم تضمین وسائل االعالمتتعمد    .5

           .بالتحدید االخبار او االحداثح توقیت حدوث یوضعن توسائل االعالم تتغاضى   .6

           فعل الحدث سواء كان شخص او مؤسسة او دولةبیان من وسائل االعالم عن تبتعد   .7

الحــدث ســواء كــان شــخص او مؤسســة او  بیــان مــن وقــع علیــهوســائل االعــالم عــن تبتعــد   .8
  دولة

          

            باالخبار االولیة وال تتابع االحداث وتداعیاتها بتقاریر معمقة  وسائل االعالمتكتفي   .9

  

  أیة مقترحات أو إضافات للمجال 

........................................................................................................................................................................................................
...........  

........................................................................................................................................................................................................
 ...........  
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  )2(ملحق رقم 
  سةمحكمي كّشاف اإلستمارة الخاّصة بالدرا

  

  جامعة البتراء  إعالم  أستاذ  د تیسیر أبو عرجة.أ 1

  جامعة الیرموك  إعالم  أستاذ مشارك  د حاتم عالونة.أ 2

  جامعة الشرق األوسط  إعالم  أستاذ مساعد  د صباح یاسین المفرجي.أ 3

  األوسطجامعة الشرق   إعالم  أستاذ مشارك  كامل خورشید مراد.د 4

اتي. د 5   جامعة الشرق األوسط  إعالم  أستاذ مشارك  رائد البیّ

  جامعة الشرق األوسط  إعالم  أستاذ مساعد  عالیة ادریس.د 6

  األردنیة الجامعة  اجتماع  أستاذ   مجد الدین خیري خمش.د 7

  شاركأستاذ م  موسى شتیوي.د 8
مدیر مركز     

  الدراسات االستراتیجیة
  الجامعة األردنیة

  الجامعة األردنیة  اجتماع  أستاذ مساعد  خلیل الهالالت.د 9
  

  

 

  

  

   



196 
 

 

  )3(ملحق رقم 

 االستبانة بعد التعدیل
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 .المحترم المحترمة............................... :الفاضل الفاضلة
 

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
 

 اإلعالم، في األوسط الشرق جامعة من الماجستیر درجة على الحصول لغایات      

 للتضلیل األردني العام الرأي إدراك درجة "بـ الموسومة الدراسة بإجراء الباحثة تقوم

 المملكة في العام يأالر  قادة من ولكونكم  ."العام الرأي قادة نظر وجهة من اإلعالمي

 وموضوعیة بدقة قراءتها راجیاً  ,االستبانة هذه أیدیكم بین أضع الهاشمیة، األردنیة

 وجهة عن یعبر الذي المناسب المكان في (×) إشارة بوضع فقراتها جمیع عن واإلجابة

 ,تامة بسریة معها التعامل یتم سوف  ستقدمونها التي المعلومات بأن علماً ,نظركم

 .تعاونكم حسن لكم شاكراً  العلمي البحث ألغراض إال والتستخدم

 

 والتقدیر الشكر جزیل مني ولكم
 
 
 

 الباحثة             
 

 طماش الرا                                                   
 
 
 

  



197 
 

 

 :والوظیفیة الشخصیة البیانات

 : االجتماعي النوع -1

  أنثى                    ذكر    

  :العمریة الفئة -2

 .سنة 40 إلى  سنة31                         .فأقل سنة 30 

 سنة 51 من أكثر                 .سنة 50 إلى سنة41 

   :العلمي المؤهل -3

   بكالوریوس         مجتمع كلیة دبلوم          دون فما العامة الثانویة     

 دكتوراه                 ماجستیر                       عالِ  دبلوم     

  :العمل مجال -4 

  )     ..............أذكرها(آخر    اقتصادي      اجتماعي       إعالمي      سیاسي     

  )وسیلة من أكثر اختیار یمكن( تتابعها التي األردنیة اإلعالم وسائل-5

   إلكترونیة مواقع        والمجالت الصحف      اإلذاعة محطات        التفزیون قنوات       

   

        :تتابعها التي األردنیة التلفزیون قنوات ما -6

 رموكیال قناة Star 7  A1 Jordan    رؤیا قناة   األردنیة الفضائیة      

 ................................................... ...............ذكرها یرجى خرىأ      

  ؟ األردنیة التلفزیون لقنوات متابعتك معدل -6

 .یومیاً  فأكثر ساعات 4    .یومیاً  ساعات  3-2       .یومیاً  ساعتین من أقل    
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       :تتابعها التي األردنیة االذاعة محطات ما -7

 أم أف حیاة   مأ فأ عمان    مأ فإ الوكیل     أم فإ أمن   األردنیة االذاعة  

 ................................................... ...............ذكرها یرجى خرىأ  

  األردنیة؟ االذاعة لمحطات متابعتك معدل-8

 .یومیاً  فأكثر ساعات 4    .یومیاً  ساعات  3-2       .یومیاً  ساعتین من أقل    

        :تتابعها التي األردنیة الصحف ما -7

 ...............ذكرها یرجى خرىأ      الغد               الدستور       الرآي      

...................................................  

 ؟ األردنیة للصحف متابعتك معدل-8

 .         ابداً        نادراً         .أحیاناً ◌ً       غالبا     دائماً        

 متابعتك درجة هي ما الذكر، سابقة األردنیة االعالم لوسائل متابعتك على بناًء -9

  التالیة؟ االعالمیة للمواد

 الرقم
 

 االعالمیة المواد
 ً  دائما

غال
 ً  با

أحیا
 ً  نا

 ً ً  نادرا  ابدا

      الرئیسیة األخبار نشرات 1

      السیاسیة التحلیالت 2

      والمقابالت الندوات 3

      االقتصادیة البرامج 4

      االجتماعیة البرامج 5

      المختلفة بانواعها الخطابات 6

      ) ...................حددها(أخرى 7
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 ستبانةاال فقرات

 الفقرة والمجال الرقم
موافق 
 بشدة

 معارض محاید موافق
معارض 

 بشدة

 االعالمي للمحتوى المعلومات دقة في التضلیل :االول المجال 

 المجال هذا في التالیة االسالیب االعالم وسائل تستخدم-

      .مصادرها غیر لىإ المعلومات سنادإ  .1

       موثوقة غیر مصادر على عتماداال .2

      .بها والتالعب المحتویات تعدیل .3

        ناقصة معلومات تقدیم .4

      .خاطيء بشكل المعلومات توظیف .5

      .خاطئة معلومات نشر .6

      .خاطئة مفاهیم نشر .7

      سیاقها غیر في االقتباسات  وضع  .8

       مسبقة حكامأ صدارإ 9

 یعكس نأ  :بالتوازن ویقصد :ومصادرها المعلومات نقل في التوازن  في التضلیل :الثاني المجال
 عالماإل وسائل تستخدم    بتساوٍ  طرافاأل كافة ومصادر ومعلومات نظر وجهات المحتوى

 المجال هذا في التالیة سالیباأل

      .محددة مصادر على االعتماد .1

 عرض في اللغة باستخدام المبالغة .2
 اإلعالمي المحتوى

     

 غیر بشكل برازاإل عناصر استخدام .3
 .متوازن

     

      .العامة على الخاصة المصلحة تغلیب .4

 بشكل في والفیدیوهات الصور توظیف .5   
  .متوازن غیر

     

 لألطراف متوازن غیر خبر تخصیص .6
  .العالقة ذات

     

 بعرض العالقة ذات طرافلأل السماح .7
   النظر وجهات
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 بشكل المحتوى عرض :بالوضوح ویقصد عالمي،اإل المحتوى وضوح  في التضلیل :الثالث المجال

 عالماإل وسائل تستخدم     .معاً  الشعب وعامة المختصین، جانب من المحتوى، فهم إلى یؤدي
 المجال هذا في التالیة سالیباأل

 المحتوى في الغموض من التحقق عدم .1
 .عالمياإل

     

      .المعلومة على الحصول كیفیة خفاءإ .2

      .المصادر ذكر عدم .3

 الوقائع ذكر في الوضوح عدم .4
 .واألحداث

     

 رشیفیةاإل المحتویات بعض  استخدام .5
 .تواریخها تحدید دون

     

 دون والفیدیوهات الصور  استخدام .6
 وأ رشیفیةإ صور هي هل) توضیح
 .)بالحدث مرتبطة وأ تعبیریة

     

 تحتمل التي والعبارات المفاهیم استخدام .7
 .متعددة تفسیرات

     

 المتخصصة المفاهیم استخدام .8
 .والمعقدة

     

  رشیفیةاإل المحتویات بعض نشر .9
 .جدیدة خبارأ أنها على القدیمة

     

 التأثیر بقصد بسیطة حداثأ تضخیم 10
 ومعنویاً  نفسیاً  الجمهور على

     

 إلى نشرها یؤدي التي المعلومات خفاءإ 11
 .أهدافها تحقیق صعوبة أو تعذر

     

 هامشیة حداثأ على األضواء تسلیط 12
 كثراأل حداثاأل عن الجمهور بعادإ و 
 .همیةأ

     

 أو ما فعل منع بهدف للجمهور تخویف 13
 . آخر بفعل القیام
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 عالیة بنسب سلیمة خبارأ صناعة 14
 خالله من ماترید ودس

     

  اإلعالمیة الرسائل بعض تكرار 15
 مختلفة وأوقات متعددة بوسائل

 ما تمریر بهدف معینین شخاصأو 
 .ترید

     

 ضافةإب بالمصطلحات التالعب 16
 لخدمة ألشخاص وتعمیمها معلومات

 .اإلعالمي هدفها

     

 البحث هذا في بالحیاد ویقصد عالمياإل المحتوى عرض في الحیاد  في التضلیل :الرابع المجال
 التالیة سالیباأل عالماإل وسائل تستخدم               بالقضیة موقف أو رأي اظهار عدم : هو
 المجال هذا في

 بتحیز، برازاإل عناصر استخدام  .1
 مع تتناسب ال عالمیةإ مادة كاستخدام

 عرضها ومكان حجمها

     

 التي الحقائق تغییب أو وحذف انتقاء .2
 إظهارها بهدف معینة، نظر وجهة تؤید

  .أخرى نظر وجهة لحساب ضعیفة

     

 أو جهة حساب على جهة محاباة .3
 تقوم الذي الموضوع في أخرى جهات

 .بتغطیته

     

 بشكل طراف،األ بعض وتنمیط تضخیم .4
 أو مكانتهم ترفیع إلى إما یؤدي

 .بهم اإلضرار

     

 عنوانها یتوافق ال موضوعات  عرض .5
  .مضمونها مع

 

     

 المصادر استخدام تقلیل وأ حشد .6
  .آخر طرف ضد أو ما طرف لصالح
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طراف تاحة  المجال لجمیع األإعدم  .7
المعنیة بالموضوع  للرد، وفق األطر 

 المھنیة والتشریعیة
     

 أوخبار بعض المؤسسات أ تجاھل  8
 و االفرادأالجماعات 

     

سرد المعلومات دون الفصل بین  9
 .راء والتكھناتخبار والوقائع، واآلاأل

     

 مدى بالنزاهة والمقصود :عالمياإل المحتوى عرض في النزاهة في التضلیل :الخامس المجال
 هذا في التالیة سالیباأل عالماإل وسائل تستخدم      خالقیاتهأو  عالماإل بمواثیق االلتزام
 المجال

 الذین لألفراد تسيء التي الصور  نشر  .1
 .خباراأل حولهم تدور

     

 عن الصادرة غیر االتهامات  نشر .2
 .واضحة أدلة وبدون مصدرمحدد،

     

 قد التي دوارواأل وصافاأل  طالقإ  .3
 .سلفاً  محددة توجهات عن تنم

     

 قیل، وما حدث ما نقل في األمانة عدم .4
 .معناه یفقده مما وتختصره وتحرفه،

     

 في القانوني طارباإل االلتزام عدم .5
  .الناس خصوصیة حمایة

     

 المعلومات تفسیر في  االجتهاد .6
 .ما مصدر عن وردتها التي خبارواأل

     

 الحاق وأ الحرج وأ لمباأل  التسبب .7
 خبارباأل المعنیین شخاصباأل الضرر

 لماأل ذلك تالفي بمقدورها كان لو حتى
  .الحرج وأ
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 حاطةاإل :بالشمول ویقصد :عالمياإل المحتوى عرض في الشمول في التضلیل :السادس المجال
 .عالمياإل المحتوى عرض في عالماإل وسائل تخدم التي الموضوعات بتفاصیل

  المجال هذا في التالیة سالیباأل عالماإل وسائل تستخدم
 تتناولها أن دون موضوعات  عرض .1

  .وشامل كاٍف  بشكل
     

 أخرى هدافأل الخلفیات  استخدام .2
 خباریةاإل المادة استكمال بهدف ولیس

. 

     

 حدوث لكیفیة مبهم تفسیر  تقدیم .3
 عن جوانبه بعض خفاءإ بهدف الخبر،

 .الجمهور

     

 للجمهور، واضحٍ  غیر تفسیر   تقدیم .4
 لما أو الفعل وأ الخبر حدوث لسبب
 .یحدث

     

 إلى االشارة الخبر متن تضمین عدم .5
 .الخبر حدوث ومكان موضع

     

 وأ خباراأل حدوث توقیت توضیح عدم .6
 .بالتحدید حداثاأل

     

 كان سواء الحدث فعل من بیان عدم .7
 دولة وأ مؤسسة وأ شخصاً 

     

 سواء الحدث علیه وقع من بیان عدم .8
 دولة وأ مؤسسة وأ شخصاً  كان

     

 متابعة وعدم ولیةاأل خبارباأل  االكتفاء .9
  معمقة بتقاریر وتداعیاتها حداثاأل
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