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 :االهداء
 

الـذين  فطاـا األ، والـى فطاـا األحتال ، والـى االسـر  اال ضحايا فطاا األالى ارواح الشهداء 
 فطاـــا األ، الـــى العـــالم أفطاـــا بكامـــ  حهوقهـــا كبـــاقي مـــا زالـــوا ينتنـــرون ان يعيشـــوا فطاـــولتهم 

الذين يحاولون ان يتحدوا نروفهم الهـاهر  متمسـكين بحيـاتهم وفطاـولتهم الـى مـن يحـاولوا ان 
 أفطاـــا ، الـــى عـــالم بـــالفطرق المختلاـــةونهـــا الـــى اليحملـــوا علـــى عـــاتههم همـــوم اوفطـــانهم وينهل

 العالم اهدي جهدي هذا. أفطاا فلسفطين و 
 

 والء داوود بفطافط                                                          
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 الشكر والعرفان
 
ــرا  أو  وال  أشــكر ا  أ ــد العــون والمســاعدة و خي ــي ي ــدم ل ــ  مــن ق ــ  ، وك كمــا  إشــجعني عل
ــر  ــدا  العزي ــ  رأســهم وال ــز محمــد فــر  ،ينالصــابر  زينســالتي وعل ــذ   ،وزوجــي العزي ال

علـ  الجهـد  ،بـو ديـةأحمـد أتقـدم بالشـكر للـدكتور أ، كمـا رافقني ودعمني فـي كـ  خفطـوة
علـ  دعمـه لـي  ،ي خالـد سـكراإلعالمـوالزميـ   ،رشـاد  وتـوجيهيإجـ  أمن  ؛الذ  بذله

 .لي خال  الدراسة عة عل  مساعدتهبمحمد ربا لصديقاشكر أكما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



  

 ج 

 الملخص:
 

ودوره فــــي التنشــــئة  ،الالســــفطيني الرســــمي فطاــــا األ إعــــالم  لــــى التعــــرق علــــى واقــــع إهــــذه الدراســــة  هــــدفت

ني وتمثلت مشكلة الدراسة في االجابة على سؤا  رئيسي وهو ما هو دور اعالم االفطاا  الالسفطي ،السياسية

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصاي ومنهج الرسمي في عملية التنشئة السياسية لالفطاا  الالسفطينين 

الدراســة ننريــة التنشــئة السياســية وننريــة اليــرس الثهــافي وننريــة حــارس  كمــا اعتمــدت  ،تحليــ  المضــمون

 .موضوع الدراسة كونها الننريات االنسب لالبوابة 

وتفطــوره والمســاحة االعالميــة المخصصــة لالفطاــا  فــي عــد  نشــ   االعــالم الالســفطيني كمــا تناولــت الدراســة  

تواجــه االعــالم الالســفطيني فــي هــذا وســائ  اعالميــة فلســفطينية مســموعة ومرئيــة ومكتوبــة والتحــديات التــي 

 المجا .

رسـمية كوسـيلة  تلازيـون فلسـفطين وهـي ،، يـة رسـميةإعالم قامت الباحثة بتحلي  مضـمون ثالثـة وسـائ  و   

وضـمن ، وصـحياة الحيـا  الجديـد  كوسـيلة رسـمية مكتوبـة  ،وصوت فلسفطين كوسيلة رسمية سمعية ،مرئية

وبرنــامج بــراعم المســتهب   ،برنــامج بيــت بيــوت علــى شاشــة تلازيــون فلســفطين تناولــت الباحثــة  ،هــذه الوســائ 

ها أهـدافمعرفـة مضـامينها و واستراحة الحيا  في صحياة الحيا  الجديد ، وذلـ  ل ،ذاعة صوت فلسفطينإعبر 

التــي تشــك  فــي مجموعهــا  اعتمــاد مجموعــة مــن الهــيم السياســيةمــن خــال   ،ودورهــا فــي التنشــئة السياســية

 .تنشئة السياسيةمضامين ال

قلـة تـوفر بــرامج االفطاـا  والمسـاحة االعالميــة الخاصـة باالفطاــا   :همهــاألــى عـد  نتـائج إالدراسـة وتوصـلت 

 كمــا تشــير النتــائج الــى ،الوســائ  االعالميــة الرســميةوتوفرهــا فــي  ،نية الرســميةوســائ  االعــالم الالســفطيفــي 

هـذه  دور  علـىيؤكـد  و مـاالالسفطيني الرسمي وه فطاا األ إعالم  في  لالفطاا  السياسيةالتنشئة  قيم توفر 

مج ز وســائ  االعــالم الالســفطينية مــن خــال  بــراتركــ حيــ  ،فطاــا لأل اســيةيالتنشــئة السالوســائ  فــي عمليــة 

 ،االفطاـــا  علـــى قـــيم المعرفـــة واالنتمـــاء والثوابـــت الوفطنيـــة وحريـــة التعبيـــر والمهاومـــة الســـلمية بشـــك  ملحـــون
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الــذي يــتهم وســائ  االعــالم  علــى المهاومــة المســلحة كمــا يــدعي االحــتال هــذه الوســائ  وبالمهابــ  ال تركــز 

عبر وسائ  االعالم الرسـمية بمـا تلتزم برامج االفطاا  التي تب  الالسفطينية بالتحريض على العنق ، حي  

ضـعق فــي دور وسـائ  االعـالم الرسـمية فــي  ان هنـا  ، نصـت عليـه االتااقيـات الدوليـة مــن حهـوق الفطاـ 

الخـــاو او االعـــالم الخاصـــة بـــاعالم االفطاـــا  ســـواء فـــي االعـــالم مجـــا  وضـــع الخفطـــفط واالســـتراتيجيات 

 الرسمي المكتوب،

ية اشكاليات في التوفيق بين التزاماتها السياسية بموجب االتااقيات وتواجه وسائ  االعالم الرسمية الالسفطين

ـــد  الناشـــئين ، حيـــ   ـــتموبـــين دورهـــا فـــي  ـــرس الهـــيم الوفطنيـــة ل  الالســـفطيني فطاـــا األ إعـــالم   مهاجمـــة ي

 فلســفطين عــن التاريخيــة المعلومــات تهــديمها بمجــرد فهــفط اإلســرائيلياإلعــالم  و  الحكومــة قبــ  مــن ،الرســمي

 المؤسسـات تواجـه ،والتحـريض رهـابباإل البـرامج هـذه علـى الهـائمين اتهـام ويـتم ،العـود  حـق ت كيدها علـىو 

 لهــا توجههــا التــي الــتهم علــى الــرد مهــدرتهاعــدم  مشــكلة وهــي الرســمية و يــر اإلعالميــة الرســمية الالســفطينية

 . اإلسرائيلية الحكومة

الالســفطيني وزيـــاد   فطاــا األ إعالم بــ االهتمــام  ضــرور  :  همهــاأقــدمت الدراســة مجموعــة مــن التوصــيات 

 واألســـبوعية اليوميـــة الصـــحق تخصـــو أن ضـــرور ، و  المهـــروءاإلعـــالم  وخاصـــة  لـــهالمســـاحة الخاصـــة 

 مشاركتهمل معهولة  مساحاتوتاسح  ، ،الالسفطيني للفطا  موجهة إمكانياتها حسب أكثر أو صاحة ةيالرئيس

 فطاـا األ إعـالم   بـين مـا العالقـة توضـيحور  ضـر و  ، ومشـاكلهم قضاياهم وتعالج ،تخصهم موضوعات في

 فطاــا األ مــع التعامــ االعالميــة مــن  المؤسســات تــتمكن حتــى الفطاــ  بحهــوق الخاصــة الدوليــة اإلتااقيــاتو 

  .الموضوعة والهوانين الحدود ضمن

 ومحتو  مضمون ذات تكون ،الالسفطينية اإلذاعات في يومية أفطاا  برامج تخصيوكما اوصت الدراسة ب

 وأ ،فطاـا األ إعالم   مجا  في صونمتخص البرامج ويهدم يعد نأ على ،فطاا األ احتياجات وتلبي ،هادق

 . فطاا األ مشاركة مع التربية
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Abstract: 

 

This study aimed to examine the reality of Palestinian official children media and its role 

in political socialization. The problem of the study is represented in answering a main 

question: “what is the role of Palestinian official children media in political socialization of 

Palestinian children?”. The study has adopted the descriptive approach and content 

analysis methodology; and it has also adopted the theory of political socialization, 

cultivation theory and gate keeper theory as they are the most appropriate theories for the 

subject of the study. 

 

The study has addressed the emergence and development of Palestinian media as well as 

the media space specialized for children in several Palestinian audio, visual and written 

means of media in addition to the challenges which encounter the Palestinian media in this 

field. 

 

The researcher has analyzed the content of three official means of media: Palestine TV as a 

visual official means of media, Voice of Palestine Radio as an audio official means of 

media, as well as Al-Hayat Newspaper as a written official means of media. Among these 

means of media, the researcher has addressed “Beit Byout” program which is displayed on 

Palestine TV, as well as “Baraim Al-Mustaqbal” program which is broadcasted on Voice 

of Palestine Radio, in addition to “Al-Hayat Break” in Al-Hayat Newspaper, in order to 

examine their implications, objectives and role in political socialization by adopting a 

group of political values which constitute the implications of political socialization. 

 

 

The study has reached to several results; mainly: lack of children programs and children’s 

media space in Palestinian official means of media; while such programs are available in 

official means of media. The results also indicate that the values of political socialization 

of children are apparent in the Palestinian official children media; which emphasizes the 

role of these means of media in the political socialization of children. The Palestinian 

means of media also significantly concentrate; through children programs, on the values of 

knowledge, affiliation and national constants, as well as freedom of expression and 

peaceful resistance; whereas they do not concentrate on armed resistance as the Israeli 

occupation claims and accuses the Palestinian media of provoking violence. Children 

programs which are broadcasted through official means of media commit to what is 

stipulated by the international charters of children rights. Moreover, the role of official 

means of media in setting plans and strategies of children media; whether in private media 

or official written media, is weak. 



  

 و 

 

The Palestinian official media encounters difficulties in matching between their political 

commitments pursuant to the agreements and their role in embedding national values 

among children; as the Palestinian official children media is attacked by the Israeli 

government and media just for providing historical information about Palestine and 

emphasizing the Palestinian right of return. The team of such programs is accused of 

terrorism and provocation; and the official and non-official Palestinian media institutions 

encounter the problem of being incapable of responding to the accusations made against 

them by the Israeli government.  

 

 

The study has presented a group of recommendations; mainly: the necessity of paying 

attention to Palestinian children media and increasing children’s media space especially 

printed media. Furthermore, the main daily and weekly newspapers should allocate a page 

or more, depending on their potentials, for the Palestinian children; and open reasonable 

spaces for their participation in topics which concern them and address their issues and 

problems. It is also necessary to clarify the relation between children media and 

international agreements of children rights to enable media institutions to deal with 

children within the placed limits and laws. The study has also recommended specializing 

daily children programs to be broadcasted in Palestinian channels; given that such 

programs should have a meaningful content and meet children needs; and they should be 

prepared by specialists in children media or education with the participation of children. 
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 األو الاص  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة الدراسةخلاي
 

 المقدمة 3.3
 

  تــؤثر فــي تنشــئة الفطاــ ،لمــا يحمــ  مــن رســائ  مختلاــة ؛عــالمنــواع اإلأهــم أمــن  فطاــا إعــالم األ يعتبــر

 فطاا األوخاصة المرئي المتخصو باإلعالم، ن يكون أ، ومن الماترض تربويًا واجتماعيًا وفنيًا ووفطنياً 

والتهدم  ،في نروق الحيا  المختلاة من جهة نشيا ن اإلأال إ األسر ،بعد على الفطا  ذو الت ثير الثاني 

أفطاالهـا، فـي تنشـئة  ،األهـمعن دورها  األسر  إنشيا في  األبرزلعبا الدور  أخر ،التكنولوجي من جهة 

 .اإلعالمعلى عاتق  ين المسؤولية بفطريهة  ير مباشر مله

لتوجهـات المجتمـع  ،المناسـبةالمـواد  يـر  األحيانفي كثير من  ،ملحون وبشك   فطاا األ إعالم ويهدم 

مــن مسلســالت كرتونيــة وبــرامج  فطاــا األفمــا تجلبــه قنــوات  ،فــي الجوانــب االجتماعيــة والتربويــةخاصــة 

 إعـالم أهميـةوتكمـن هنـا ، مـع اليربـي بفطبيعـة الحـا تحاكي المجت ،اليربياإلعالم درامية وفنية صنيعة 

لوجود  ننراً  ؛ذل  في الحالة الالسفطينية أهميةتزداد ، و ئه التربوية واالجتماعية السليمةفي التنش فطاا األ

ومــا تبهــى مــن  ،كمــا يهــدد بســرقة هويتــه وتراثــه الشــعبي ،الشــعب الالســفطينياالحــتال  الــذي يهــدد حيــا  

للحاـان  سياسـيا فطاـا األمـن خـال  تنشـئة اإلعـالم،  كبـر علـى عـاتق ألية و تصـبح  المسـؤ  حيـ ، أرضه
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 فطاــا األيـي إعالماخـر  اذ يتفطلـب مــن ن هنـا  مســؤولية أ، كمـا قـ  فـي عهــولهموفطـانهم علــى األأعلـى 

، يةساسـاألحهـوقهم  مـنوالـذي ال شـ  يسـتهدق حرمـانهم  ،مـن خفطـر االحـتال توعيته وتحذير االفطاـا  

ن يــوفر المســاحة اإلعــالم أفمــن جهــة يجــدر علــى  ،تبــرز فــي مثــ  هــذه الحالــة مجموعــة مــن التناقضــات

ودون  ، بموضــوعيةوسياســياً  ودينيــاً  وفنيــاً  وتربويــاً  تــي تعنــى بــه اجتماعيــاً وال فطاــا ،الكاملــة لألاإلعالميــة 

المتخصصـين اإلعالميـين يحـتم علـى  ،ن الوضع االستثنائي في فلسفطينإف أخر ، ومن جهة التحريض

 .فطاا األهؤالء تحهيق ك  ذل  مع مراعا  النروق التي يعيشها اإلعالم، بمجا  

 

 مبررات الدراسة 0.3

 الالسفطينية. األكاديميةتناوله في الدراسات  ضعقو  ،ت في هذا الموضوعقلة الدراسا -1

 فطاــا األباحتياجــات  أكثــرواالهتمــام  ،فطاــا األ إعــالم أكثــر فعاليــة؛ لــدعمفطــرق  إيجــادلــى إالحاجــة  -2

 ومحاولته فطمس الهوية الوفطنية. ،لمواجهة المخافطر الهائمة بسبب االحتال  ؛الالسفطينيين

حـد النمـاذ  أوهـو  ،بيـت بيـوت فطاـا األتعد وتهدم برنـامج  ،الباحثة مبرر شخصي يتمث  في كون  -3

 .التي سيتم تحليلها ودراستها

 

:الدراسة ومبرراتها أهمية 1.3  

 

 الدراسة في: أهميةتكمن 

 السياسية.في التنشئة  فطاا اال إعالم الدور الذي يهوم به أهمية -1
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مــع  ،واجتماعيـاً  وتربويـاً  يتهم وفطنيـاً والهـادر علـى تــوع ،فطاـا الالسـفطيني الموجــه لأل اإلعـالم ضـعق -2

 ،والفطاــ  الالســفطيني بشــك  خــاو ،بشــك  عــام ،عــا  النــروق التــي يعيشــها الشــعب الالســفطينيامر 

 لموضوع الدراسة. أهميةالذي يعفطي مر األ

بــالتحريض  ،فـي فلسـفطين فطاــا األلإلعـالم واتهامـه  اإلسـرائيلي،دعـاءات االحــتال  إمواجهـة  أهميـة -3

 كاديمية.أ  بفطرق علمية وعبر دراسات على الكراهية وذل

 في هذا المجا . أخر يعتمد عليه في دراسات  مدخالً  ،ن تشك  هذه الدراسةأيمكن  -4

 

 مشكلة الدراسة: 3.3

 

هـــذا  أهميـــةويـــزداد  ،سياســـيةفـــي عمليـــة التنشـــئة ال ،مســـؤوليات كبيـــر  فطاـــا األ إعـــالم  هـــع علـــى عـــاتقت

يتهــدد  ،محــدقاً  حيــ  يواجــه الشــعب الالســفطيني خفطــراً  ،نيةفــي بعــض الحــاالت كالحالــة الالســفطياإلعــالم 

كمـا يتعـرض االعـالم الالسـفطيني الرسـمي للمراقبـة مـن قبـ   ،وجوده وهويته الوفطنية باع  دولة االحتال 

بــين التزامــه فــي هــذه  ومــن ثــم تبــرز مشــكلة الدراســة االحــتال  كونــه خاضــع لشــروفط المرحلــة السياســية 

  فطنية.الشروفط وبين مسؤولياته الو 

 

 

 الدراسة أهداف 1.3
 

فـــي التنشـــئة  ،فطاـــا إعـــالم األ لـــى تحهيـــق هـــدق رئيســـي يتمثـــ  فـــي التعـــرق علـــى دورإتســـعى الدراســـة 

 :وهي  اآلخر الارعية  هداق، ويتارع عن الهدق الرئيسي مجموعة من األسياسيةال

 .، والمستو  الذي وص  اليهالالسفطيني فطاا األ إعالم التعرق على واقع  -1
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ســواء علــى مســتو   ،والمضــامين التــي يســعى لتهــديمها ،الالســفطيني فطاــا إعــالم األوجهــات معرفــة ت -2

ـــة بحهـــوق  ـــيم المتعله ـــا األاله ـــى مســـتو  المشـــاركة السياســـيةأ ،فطا ـــى مســـتو  مأ ،و عل هاومـــة و عل

 .االحتال 

 على الساحة الالسفطينية. اإلعالمتحديد العهبات والتحديات التي تواجه هذا النوع من  -3

مـــــن التفطـــــرق للجوانـــــب الوفطنيـــــة  ،الالســـــفطيني فطاـــــا األ ت االحـــــتال  لمنـــــع إعـــــالمكشـــــق محـــــاوال -4

ة واتهاماتــــه اإلســــرائيليوالــــرد علــــى االدعــــاءات  م رضــــهالتــــي تؤكــــد حــــق الالســــفطينين ب ،والتاريخيــــة

 الالسفطيني بالتحريض. لإلعالمل

 

 الدراسة أسئلة 6.3

 

فــي عمليــة  الرســمي الالســفطيني فطاـا األ إعــالمدور مــا هــو  : وهــوإلــى ســؤا  الدراســة الرئيسـي ضـافةباإل

 :الارعية التالية سئلةعلى األ لإلجابة، تسعى الدراسة لسياسيةالتنشئة ا

 في فلسفطين؟ فطاا إعالم األ ما هو واقع -1

 رســــها فــــي  ،فــــي فلســــفطينالرســــمي  فطاــــا األ إعــــالملمضــــامين التــــي يســــعى مــــا هــــي الرســــائ  وا -2

 ؟فطاا األ

 عمليـــة فـــي دوره أداء فـــي ،فلســـفطين فـــي فطاـــا األ إعـــالم هتواجـــ التـــي والتحـــديات العهبـــات هـــي مـــا -3

 الوفطنية؟ التنشئة

 فلسفطين؟ في فطاا إعالم األ  من اإلسرائيلي االحتال  يثيرها التي المخاوق هي ما -4
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 الدراسة فرضية 2.3

 

ة في التنشئ رئيسياً  يلعب دوراً  ،الالسفطيني الرسمي فطاا إعالم األن أ ،تنفطلق الدراسة في فرضية ماادها

 .ة التدخ  في مضامينة وتوجهاته العامةاإلسرائيليلذل  تحاو  الحكومة  ؛فطاا السياسية لأل

 

 الدراسة منهجية 8.3

 

 فــي ودوره فلســفطين فــي فطاــا األ إعــالم واقــع وصــق ســيتم حيــ  ،الوصــاي المــنهج علــى الدراســة تعتمــد

 بـرامج مـن مجموعـة مونمضـ تحليـ  سـيتم حيـ  ،المضـمون تحلي  منهج لىإ إضافة السياسية، التنشئة

 ،الهــيم مــن مجموعــة تحديــد ســيتم حيــ  المختلاــة، الرســمي اإلعــالم وســائ  عبــر تعــرض التــي ،فطاــا األ

 ،المجــا  هــذا فــي الالســفطينية الخصوصــية مراعــا  مــع ،السياســية التنشــئة عمليــة فــي محــور تشــك  التــي

 .اإلسرائيلي االحتال  وجود وخاصة

 

  حدود الدراسة 1.3

 

 .ة كافة، الضاة اليربية وقفطاع  ز الالسفطيني األراضيتيفطي الدراسة  :انيةالحدود المك

 .2212وحتى عام  2212الحدود الزمانية: تيفطي الدراسة الاتر  الزمنية الممتد  من عام 
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 :مخفطفط الدراسة 32.3
  

  :فصو  على النحو التالي أربعةتتضمن الدراسة 

الدراســـة  أســـئلةو  هـــداقوالمبـــررات واأل يـــةاألهممـــن حيـــ   ،ةخلايـــة عامـــة للدراســـ :األو يتنـــاو  الاصـــ  

 .وحدودها ومنهجيتها

 الننري للدراسة والدراسات السابهة. اإلفطارما الاص  الثاني: فيتضمن أ

 .الالسفطيني والعهبات والتحديات التي تواجهه فطاا إعالم األ : واقعويعالج الاص  الثال 

 ،نيالالســـفطيني فطاـــا الرســـمي فـــي عمليـــة التنشـــئة السياســـية لألاإلعـــالم فتنـــاو  دور  :مـــا الاصـــ  الرابـــعأ

علــى المضــامين الوفطنيــة فــي  اإلســرائيليذل  يعــالج رد  الاعــ  وكــ ،وتحليــ  مجموعــة مــن هــذه الوســائ 

 .الالسفطينية فطاا األبرامج 
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 ي:الاص  الثان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : والدراسات السابقةالنظر   اإلفطار
 

فـــي التعامـــ  مـــع اإلعـــالم  لتـــي تحـــاو  تاســـير دور ا ،يتضـــمن الاصـــ  الثـــاني مجموعـــة مـــن الننريـــات

وننريـة  الثهـافي وننريـة التنشـئة السياسـيةتنـاو  ننريتـي اليـرس كمـا ت ،الننـري اإلفطارالجمهور ضمن 

، التي تساعد فـي تحهيـق اهـداق الدراسـة واالجابـة علـى تسـاؤالتها ا اهم الننرياتباعتباره حارس البوابة

  .الدراسات السابهةو وخصائصة  أهميته فطاا األ إعالم هذا الاص  تناو يكما 

 

 االفطار النظر  2.1
 

 :المقدمة 2.2.1 
 

الفطاـ ( والـذي تمتـد  إعـالمن )إ( كعلـم قـد تـ خر نهـوره الـى بـدايات الهـرن العشـرين. فـاإلعـالم اذا كان )

، علم وليد ، هذا العلم هومن علم ناس واجتماع و يرها ،والعلوم المعنية بالفطا اإلعالم لى علم إجذوره 

 لـه وت خـذ بيـده الـى مرحلـة تفطـور سـاساأللى بلور  ننريات عامة ترسى حجر إما زا  يتحسس الفطريق 

 .(9و ،6991 ،إسماعي )  اآلخر  تضعه في مصاق مع بهية العلوم االنسانية ،تالية
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 نمــا امتــد ليشــم  العلــوم االجتماعيــةا  ، و النهضــة لــم يهتصــر علــى الصــناعة فهــفطن عصــر أيمكــن الهــو  

ومـد  تـ ثير الجمهـور ونـوع الرسـائ    ،اإلعالم. ولتبيان مد  ت ثير وسائ  اإلعالموننريات االتصا  و 

لـــى تهســـيم كافـــة العناصـــر ووضـــع إومضـــامينها، عمـــد العلمـــاء  اآلخـــرمـــن كـــ  فطـــرق باتجـــاه  ،المرســـلة

  .للواقع األقربلى النتائج إبهدق الوصو   ،الننريات الخاصة بك  فطرق

فــي التعامــ  مــع اإلعــالم  ســيتم تنــاو  عــدد مــن الننريــات التــي تحــاو  تاســير دور  اإلفطــاروفــي هــذا 

 الننري وخاصة ننريتي اليرس الثهافي والتنشئة السياسية. اإلفطارالجمهور ضمن 
 

 خصائصه ودوره فطاا إعالم األ 1.3.6
 

 تناولت التي ساتالدرا فكانت محاورها، من ياأساس محورا تشك  والفطاولة ،اإلعالمية البحو  بداية منذ

 بالنسـبة الصـحق بمهرؤيـة خاصـة ودراسـات و يرها هيملوايت دراسة مث  ،فطاا األ على التلازيون ت ثير

 الاتــره فــي بالفطاولــة االهتمــام لزيــاد  ننــراقــد ازداد  اإلعــالمالتركيــز علــى هــذا النــوع مــن  ان اال ،عــالملإل

 المجتمعــات فــي الفطاــ  وثهافــة إعــالم تــ ثير موعنــ الزديــاد وننــراً  التخصــو، الــى العلــم والتجــاه األخيــر 

 تـتالءم بفطريهـة فطاـا األ وتنشـئة تربيـة تتبـع والتي العالم يشهدها التي المتالحهة للتييرات ننراً  ،المختلاة

 (.22و ،6991 ،إسماعي ) التييرات تل  مع

  

 ماهوم الفطاولة  3.3.6
 

،  الثامنـة عشـر كـ  انسـان لـم يتجـاوز  6 ، المـاد  :6999سب اتااقية حهوق الفطا  لعـام يعني الفطا  ح

 (.53و ،2001 )حوامد ، ه.ما لم يبلغ سن الرشد قب  ذل  بموجب الهانون المنفطبق علي

انـه كـ  انسـان لـم يـتم الثامنـة عشـر   (6) فـي مـاد  رقـم وايضا يعرق الفطا  في قانون الفطا  الالسفطيني

 (2002 ،7رقم )قانون الفطا  الالسفطيني،  من عمره
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 الدولية اإلتااقياتفي اإلعالمية وق الفطا  حق 4.3.6
 

وال بــد مــن ذكــر بعــض هــذه اإلعــالم  الفطاــ  مجموعــة مــن المــواد حــو  الفطاــ  و  اتااقيــة حهــوقجــاء فــي 

 (51و ،2001، )حوامد المواد لعالقتها بموضوع  الدراسة ومنها 

كانيــة حصــو  وتضــمن ام، اإلعــالمالهامــة التــي تؤديهــا وســائ   األفطــراق بالونياــةتعتــرق الــدو   -6

 .الفطا  على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوفطنية والدولية

 على نشر المعلومات والمواد ذات المناعة االجتماعية والثهافية للفطا  اإلعالمتشجع وسائ   -2

 بان لك  فطا  حها اصيال في الحيا . األفطراقتعترق الدو   -5

حريـة فطلـب جميـع انـواع المعلومـات وتلهيهـا يكون للفطا  الحق في حرية التعبير ويشم  هذا الحق  -2

 واذاعتها دون أي اعتبار للحدود سواء بالهو  او الكتابة او بالان او أي وسيلة يختارها الفطا 

 

 (66) الحهوق االساسية للفطا  في ماد  2002( لسنة 7كما جاء في قانون الفطا  الالسفطيني رقم )

 (296و ،2065 لتشريعي الالسفطيني،لك  فطا  الحق في الحيا  وفي االمان) المجلس ا

 

 : فطاا األ إعالم   ماهوم 5.3.6
 

بانـه تزويـد الجمـاهير بـاكبر قـدر ممكـن مـن المعلومـات الصـحيحة او الحهـائق الواضـحة  اإلعـالميعرق 

ئع، او مشـــكلة مـــن او االخبـــار الصـــحيحة التـــي تســـاعد علـــى تكـــوين رأي صـــائب فـــي واقعـــة مـــن الوقـــا

، ويعـرق عبيرا موضوعيا عن عهلية الجماهير، واتجاهاتهم، وميولهمالرأي ت بحي  يعبر هذا، المشكالت

، عـن بالمعلومـات وتننـيم التااعـ  بينهـابانه عملية اتصا  موضوعية تهـدق تزويـد الجمـاهير اإلعالم  

ـــا .  فطريـــق وســـائ  متخصصـــة تنهـــ   المعلومـــات بهـــدق توعيـــة النـــاس وتعـــرياهم وخـــدمتهم بـــامور الحي

 .(65و ،2001 )حوامد ،



  

12 

 التعرياات االجرائية:

االذاعيـــة اإلعـــالم  مباشـــر  عبـــر وســـائ   فطاـــا علـــى انـــه الخفطـــاب الموجـــه لأل فطاـــا األ إعـــالم يعـــرقو 

ــــة ــــالفطرق  هــــو المســــاحة المخصصــــة لمناقشــــة احتياجــــات واهتمامــــات األفطاــــا  ،والمســــموعة والمكتوب ب

 .التي تناسب فئاتهم العمرية المختلاة  األساليبو 

تعليميــة وترفيهيــة  أهــداقمــن اجــ  تهــديم مــواد ذات المعروفــة اإلعالميــة م الوســائفط اســتخدا يضــاً أوهــو 

وتربويــة ووفطنيــة ويمكــن ان تكــون علــى شــك  بــرامج او مسلســالت او ا ــاني او مــواد كرتونيــة ونصــائح 

 ارشادية وتهدم عبر الصحق والمجالت او االذاعة او التلازيون.

 

 : فطاا األ إعالم أهداف 2.2.1
 

للمــؤثرات التــي  فطاــا األ: وهــذا يتوقــق علــى الوســائفط المســتخدمة ومــد  اســتجابة والتوجيــهاالرشــاد  -6

 .تنهلها الوسائفط من اج  تحهيق الهدق

  .التثهيق: يحص  التثهيق بشك  عاوي  ير مهصود ضمن التخفطيفط المسبق -2

وتسـليتهم مـن  فطاـا األالتسلية والترفيه: ويتم الترفيه والتسلية بالفطرق التي تعتمد على جذب اننـار  -5

 .خال  المواد التي تهدم لهم ويستمتعون بمتابعتها

التربية والتعليم : وهذا يتم من خـال  تهـديم التوجيهـات المختلاـة للفطاـ  بشـك  مباشـر و يـر مباشـر  -2

 .(27و-26و ،2001 )ابو معا ، وتوجييههم لالفض  فطاا األمن اج  تعليم 
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 : فطاا األ إعالم دور 7.3.1
  

 سـيفطر  عليـه تسـيفطر اصـبحت انهـا حتى االنسان، حيا  في خفطير تربوي بدور اإلعالم وسائ  تضفطلع

 فطاـا األ حيـا  تتشـك  المختلاـة برامجها فعبر ،فطاا األ لد  والمعرفة للخبر  الرئيسي المصدر فهي تامة

 صــر المعا الحضــار  فطاــ  ان ،الهــو  الــى االجتمــاع علمــاء دفــع مــا وهــذا ،والســلوكية والوجدانيــة الاكريــة

 الخفطيـر  المهمـة الـى ينبـه مـا وهـذا المتنوعـة البصـري السـمعي اجهـز  وهـو ابويـه، بعـد ثالثا ابا له اصبح

 الجانـب مهـدمتها في النواحي جميع من الحدي  العصر في واالتصا  اإلعالم وسائ  بها تضفطلع التي

 (.2060 السيد،) التربوي

 عامة واإلعالم    يشك ، وأساليبه وسائله في المتسارع والتهدم ،الهائلة التكنولوجية الثور  هذه ن  وفي

 الالسفطيني؛ الفطا  شخصية تشكي  في المستخدمة واألدوات الوسائ  أهم إحد  خاصة فطاا األ إعالم 

حدا  ،االستحواذ على وقدر  عنيم، وناوذ كبير، أثر من اإلعالمية الوسائ  لهذه لما  أو سلبا التييير وا 

 (.2001.حشيش ابو) إيجابا

 

 ،2002، اليباشــي): وهــي بهــا الهيــام ويتوجــب امــور عــد  مراعــا  فطاــا األ إعــالم   علــى يترتــب لــذل 

 (.30و

 وارســاء الصــحيح البــدي  وتهــديم الخافطئــة، والهــيم األفكــار كشــق فطاــا لأل المهــدماإلعــالم  يتبنــى أن -6

 . واألفكار الهيم

 . خناوتاري أخالقنا مع يتاق خاو وفن أدب خلق في يساهم أن -2

 الفطاــ  ســلو  توجيــه فــي مهمــا دوراً  تــؤدي الصــحية البيئــة ألن وذلــ  بيئتــه ابــن ب نــه الفطاــ  تعريــق -5

 .  الوجدانية دوافعه يننم أن على ومساعدته

 .  الخلق تهوي التي الحميد  العادات اكتساب على يعاونه أن -2
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 .  الوقت وقضاء والترويح للترفيه فرصة إتاحة -3

 

 العربي األفطاا  إعالم خصائص 2.2.1
 

 المعاصــر الفطاــ  علــى بناللهــا تلهــياإلعــالم  أجهــز  أن إلــى الصــدد هــذا فــي العلميــة الدراســات تشــير

 بالمعصــم الســوار إحافطــة بــه تحــيفط فهــي أســرها، مــن يالــت أن عليــه يصــعب أنــه حتــى ســلبًا، أو إيجابــاً 

 جديـــداً  فطريهـــاً  لـــه ترســـم نأ وتحـــاو ...ونهـــاراً  لـــيالً  الليـــات، وبمختلـــق الجهـــات، مختلـــق مـــن وتحاصـــره

 وتعليمـه، تثهياه في بااعلية اإلسهام على قادر  فهي ثم ومن وعالقاته، لنشافطه معاصراً  وأسلوباً  لحياته،

 . الرحبة الحيا  آفاق إلى بيده واألخذ وتوجيهه،

 التوقـق ننـابامكا فانـه المختلاـة األفطاـا  إعـالم   وسـائ  بهـا تهوم التي والسلبية االيجابية المؤثرات وبين

 .(20و ،2009 الهيتي،) وهي العربي األفطاا  إعالم   بها اتسم التي الخصائو اهم عند
  

 العــرب األفطاـا  يتلهاهــا التـي االتصـالية الرســائ  مـن عاليــة نسـبة ان ويالحـن: وافــد منـه الكثيـر ان: اوال

 وافــد  او مســتورد  ازيونيــةوالتل االذاعيــة والبــرامج الكتــب مــن كبيــرا كمــا ان حيــ  الوافــد اإلعــالم مــن هــي

 .لألفطاا  األساسب المهدم العربي يماإلعال االنتا  وضعق قلة بسبب

 وثهافيـة واجتماعيـة اخالقية وقيم اتجاهات األفطاا  إعالم   يحم :  استهالكية قيم ذو منه الكثير: ثانيا

 إعـالم   مـن الكثيـر ان نويالحـ والمنتجـين، الكتـاب لمننـور تبعا تتباين والهيم االتجاهات وهذه وسياسية

 قــيم علــى تنفطــوي والتلازيــون الراديــو فــي األفطاــا  بــرامج ان كمــا اســتهالكية، ماــاهيم علــى يؤكــد األفطاــا 

 منافيــــة اتجاهــــات العربــــي الــــوفطن فــــي األفطاــــا  إعــــالم   يحمــــ  ان فيــــه يترتــــب وقــــت فــــي اســــتهالكية،

  .االعالنات في كما لالستهال 
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  فـي الداللـة ذات  يـر والرمـوز الاضااضـة والتعبيرات الشعارات تتواتر:  لانية نزعة ذو منه كثير: ثالثا

 األفطاـا  و إعـالم  الكبـار إعالم   في( verbalism) اللانية بشيوع الهو  يمكن لذا األفطاا ، إعالم 

 الــى االســتناد بــد  الليويــة الحلــو  الــى ميــالين األفطاــا  ينشــ  حيــ  الســلو  فــي ت ثيراتهــا وللانيــة معــا،

 .المتييرات بين الموضوعي والربفط كيرالتا

 ،معــا األفطاــا  إعــالم مضــمون فــي التصــلب نــاهر  تبــين يمكــن:   متصــلبة نزعــة ذو منــه الكثيــر: رابعــا

 تـدفع التـي ،المهـوالت مـن و يرهـا واالقـدام والصـمود المبـدأ علـى ك لثبـات متعـدده اسـماء تحـت ذل  ويرد

 التصــلب وان وخاصــة المرونــة، علــى األفطاــا  تنشــئة فيــه يترتــب الــذي الوقــت فــي، وتبــرره التصــلب الــى

 الـى الكبـر فـي بهـم يهـود قـد الفطاولـة فـي بلورتـه فـان لـذا االجتماعي، التنازع الى تهود التاكير في فطريهة

 .التفطرق

 االعجـاب مـن بـه مباليـا مسـتو  اآلخربـ االنبهـار يمثـ  :اآلخربـ االنبهار الى يدفع منه الكثير:  خامسا

 اليـ س مشـاعر الى يؤو  اآلخرب االنبهار فان لذا اآلخر ازاء وعجزها الذات بانكااء ورالشع مع اآلخرب

 يوازيــه ان دون قــدراتها فــي ميــالي اآلخــر عــن صــور  يعفطــي األفطاــا  إعــالم   مــن الكثيــر ان ويالحــن

 .(26و ،2009 الهيتي،) الذات أداء في الهصور عوام  عن موضوعية صور  اعفطاء

 

 :يماإلعال رالتأثي نظريات 2.2.1
 

ـــؤثر التـــي الكيايـــة علـــى الجمـــاهيري االتصـــا  علمـــاء بـــين اتاـــاق يوجـــد ال ـــى اإلعـــالم وســـائ  بهـــا ت  عل

 تـ ثير أصبح ولهذا الت ثير، هذا وجود على إجماعاً  هنا  أن من بالر م الت ثير، ذل  نوعية أو الجمهور

 التــ ثير هــذا تاســير تحـــاو  التـــي صــةالخا ننرياتــه لــه بذاتــه قائمــاً  واســعاً  مجــاالً  الجمهــور علــىاإلعــالم 

، وفيمــا يلــي اإلعالمــي التـــ ثير ننريـــات أواإلعالميــة  بالننريــات يعــرق بــات مــا عبــر وذلــ  وكيايتــه،

 البرز هذه الننريات: استعراض
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 :ياإلعالم اإلفطار تحلي  نظرية 2.2.2.1

ي حد ذاتها اال ال يكون لها ميز  فاإلعالم ان احدا  ومضامين وسائ   أساستهوم هذه الننرية على 

وتسـتخدم  ،هـذه االفطـر تـننم االلاـان والنصـوو والمعـاني ،يـةإعالماذا وضعت في تننيم وسياق افطـر 

يـوفر الهـدر  علـى قيـاس محتـو  الرسـالة اإلعالميـة ، وت فطير الرسـالة الخبرات والهيم االجتماعية السائد  

فالحـد  قـد ال تكـون  ،هـع حـاد  معـين، ويعني عندما يي الت ثير على االراء واالتجاهاتوياسر دورها ف

ي مـن حيـ  الليـة والصـيا ة إعالمـتصـاه فـي افطـار اإلعـالم  ولكـن وسـائ   ،له داللة كبر  عند الناس

 ،2212)الدســــمة،  االجتمــــاعي اإلفطــــاروالتركيــــز  علــــى عنصــــر معــــين حتــــى يصــــبح هامــــا فــــي قلــــب 

 .(12و

الــذي  ،6972( عــامerving Goffmanعلــى يــد عــالم االجتمــاع )اإلعالميــة تبلــورت ننريــة االفطــر 

فطور ماهوم البناء االجتماعي والتااع  الرمزي من خال  مناقشته لهدر  االفراد على تكوين مخـزون مـن 

 الخبـــرات يحـــر  مـــدركاتهم ويحـــثهم علـــى حســـن اســـتخدام خبـــراتهم الشخصـــية وذلـــ  عـــن فطريـــق افطــــر 

ح االفطـر واالجـراءات المتبعـة وحدد بدقـة مصـفطلسبة تضاي على المضمون معنى وميز ، منا يةإعالم

( Goffman، واشار )framing analysisفي هذا النوع من التحلي  وذل  في كتابه تحلي  االفطر 

هو العمليات التي يهوم بها االنسـان فـي تصـنيق وتننـيم وتاسـير الواقـع  اإلفطارفي هذا الكتاب الى ان 

 .(22و ،2063 حسونه،) والتي تسه  عملية فهم المعلومات ووضع االحدا  في سياقها

ية تدور حو  الماهوم الرئيس فـي ساساأل هداقبمجموعة من األاإلعالمية ويرتبفط جوهر بحو  االفطر 

: فـــي  هـــداقوتتحـــدد هـــذه األ اإلفطـــارالـــى ماهـــوم تـــ ثير  ضـــافةباإل اإلفطـــارهـــذه الننريـــة والمتمثـــ  فـــي 

 :(27، و 2063 ،)حسونة

ة معينـــــة ويوصـــــق هـــــذا االســـــتخالو اســـــتخالو ووصـــــق المضـــــمون الخفطـــــابي لوحـــــدات نصـــــي -6

 .اإلفطارب
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االفطـــر شــرح وتاســـير اولويــات ترتيـــب او تننــيم المعلومـــات والســـياقات السياســية التـــي يــتم تركيـــب  -2

 النصية في ضوئها.اإلعالمية 

يـة، او البنـاء المعرفـي لالفـراد األولمع المعلومات اإلعالمية تحديد الفطريهة التي تتااع  بها االفطر  -5

 .اإلفطارلى تاسير واستدعاء المعلومات من الذاكر  بالشك  الذي يتنا م مع بصور  تدفعهم ا

فـي العمليـات علـى المسـتو  االجتمـاعي سـواء كـان اإلعالميـة تحديد الكمية التـي تـؤثر بهـا االفطـر  -2

 يرتبفط بالرأي العام او المنانرات حو  الهضايا السياسية .

 

العــام للوســلة واالســلوب الــذي يهــدم عبــر  اإلفطــار تهتــرب هــذه الننريــة نســبيا بالدراســة مــن حيــ  تحليــ 

المتخصصـة باختيـار اإلعـالم  من اج  الت ثير في التنشئة السياسية حي  تهوم وسائ  اإلعالم  وسائ  

المبســـفطة  األســـاليبافطـــار خـــاو قـــادر علـــى التـــ ثير فـــي الائـــة المســـتهدفة وهـــذا مـــا يعتمـــد عـــاد  علـــى 

 .والترفيهية من اج  تهديم المعلومة

 

 : البوابة حارس ظريةن 1.2.2.1

 اإلعالميـة البوابـة حـارس ننريـة بتفطـوير هو من قـامعالم الناس االلماني االمريكي   )Kurt Lewin( يعد 

 توجـد المسـتهدق الجمهـور إلـى تصـ  حتـىاإلعالميـة  الماد  تهفطعها التي الرحلة فطو  على أنه ير  إذ

 األخبــار تهفطعهــا التــي المراحــ  فطالـــت كلمــاو  ويخــر ، يــدخ  بمــا قــرارات اتخــاذ فيهــا يــتم( بوابــات) نهــافط

 كانـت إذا مـا أفـراد عـد  أو فـرد سـلفطة فيهــا يـصبح التي المواقع تزداداإلعالمية  الوسيلة في تنهر حتى

 الرسـالة كانـت إذا مـا أفـراد عـد  أو فـرد سـلفطة مـن تعــديالت إدخـا  بعـد أو الشك  بناس ستنته  الرسالة

 أهميـة لـه البوابـات هـذه يـديرون مـن ناـوذ ويصـبح عليهـا، تعــديالت دخــا إ بعــد أو الشك  بناس ستنته 

 .(22و ،2066)الحمام،  المعلومات انتها  في كبير 
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اتت فكر  هذه الننرية من عم  الحارس الذي يهق على البوابه فيدخ  من يشـاء ويمنـع مـن يشـاء وفـي 

حـارس فـي ادخـا  مـن يريـد ومـن ال يريـد اليالب تتحكم االعتبارات الشخصية والمؤسسية في قرار هذا ال

، 6223 ،)السعيدحتى تص  الى الجمهور المستهدق اإلعالمية على فطو  الرحلة التي تهفطعها الماد  

 .(26و 

 

 :يةاإلعالم البوابة حارس عل  تؤثر التي العوام 
 

 الشخصــيات واحتــرام الثهافيــة األنمــافط وحمايــة والتهاليــد الهــيم كتــدعيم:  وتهاليــده وقيمــه المجتمــع معــايير

 .االجتماعية

 الاكرية واالنتماءات والتعليم االجتماعية والفطبهة والدخ  والعمر كالنوع: باالتصا  للهائم الذاتية المعايير

 .الذات واحترام

 

 العمـــ  وعالقـــات األخبـــار، ومصـــادر اإلعالميـــة المؤسســـة سياســـة: باالتصـــا  للهـــائم المهنيـــة المعـــايير

 .وضيوفطه

 . (22، و 6223 ،السعيد) الجمهور فع  ردود عن توقعات: ورالجمه معايير

تــرتبفط ننريــة حــارس البوابــة  بالدراســة مــن حيــ  العوامــ  والمعــايير التــي تــؤثر علــى حــارس البوابــة هنــا 

الرسمية والتي تهوم بتهديم المعلومات بناءا على رؤيتها وسياسـتها اإلعالمية حارس البوابة هي الوسائ  

الرســمية التـي يجــب ان تلتـزم بهــا ، وتـر  الباحثــة ان  اإلتااقيـاتالوضــع العـام للمجتمــع و العامـة وتتـ ثر ب

 .ننرية حارس البوابة من الننريات االنسب لموضوع الدراسة 
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  agenda setting theoryويات(األولنظرية تحديد االجندة ) 3.2.2.1

وبـين اإلعـالم  ة عرض وسـائ  وجود عالقة وثيهة بين فطريه يهوم على ي لهذه الننريةساساأل ان المبدأ

ـــةترتيـــب  ـــارهـــذه الموضـــوع أهمي ـــابعي االخب . والماتـــرض ان يراعـــي الهـــائمون ات، مـــن وجهـــة ننـــر مت

واهتمامـات الجمهـور اإلعالميـة باالتصا ، بان تكون هنا  عالقة ايجابية بـين ترتيـب اولويـات الوسـيلة 

 .(23، و6223 )السعيد، ور باتهم

، وتوضـح اإلعالميـةانتباه الجمـاهير حـو  قضـية معينـة باسـتخدام الرسـائ  وننرية تحديد االجند  تركز 

د  ادرا  ، ومـوتوجيه الجمـاهير نحـو اتجـاه معـيناإلعالم  بشك  تجريبي الروابفط بين التعرض لوسائ  

، ولــد  هــذه الننريــة نهــافط ضــعق تتمثــ  فــي ان الننريــة مشــتهة مــن ننريــات الجمهــور للهضــايا العامــة

ومختصة باالخبـار والحمـالت السياسـية وكـذل  فـان اتجاهـات ت ثيراتهـا مشـك  بهـا مـن المجتمع الشام  

 .(69،و2063)ربابعة، البعض

وبحو  االجند  بشك  عام تهوم ببح  العالقة بين الترتيب الناتج لماردات المحتو  مـن خـال  التحليـ  

ية للمسح، وبنـاء علـى نتـائج والترتيب الذي يهدمه الجمهور من وجهة ننره من خال  االجراءات المنهج

اإلعـالم  الـرأي الـى تـ ثير وسـائ   وينتهـي ،جابيتهـا فـي معنـم الدراسـات تهريبـاهذه العالقة التي ت كدت اي

 .(69و    ،2063عه، بربا) على بناء اجند  الجمهور بالهضايا والموضوعات المفطروحة

ويــات خاصـــة تناســـب فطبيعـــة بوضـــع اول فطاـــا المتخصصـــة لألاإلعــالم مــن الماتـــرض ان تهـــوم وســـائ  

من اج  التنشئة السياسية وهو  فطاا األ إعالم  المجتمع ونروفه واحتياجاته وهذا ما يجب ان يهوم به 

 السياسية التي تتناسب مع النروق العامة للمجتمع. األهمتحديد الهيم 
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 news framing theoryنظرية االفطر الخبرية  4.2.2.1

حـو   اإلعالمـيالمنهولـة فـي الخفطـاب اإلعالميـة ضـمون الرسـالة تستخدم هذه الننريـة لهيـاس وتحليـ  م

التعرق لـدور وسـائ  بـ، ويسـهم إعالميـة لـه داللـة  اإلفطـارحد  معين او قضية معينـة حيـ  ان ماهـوم 

 في تشكي  اتجاهات الرأي العام حو  الموضوعات المختلاة .اإلعالم  

 

فـي تشـكي  االفكـار اإلعـالم  را لـدور وسـائ  وتهـدم تاسـي اإلعالمـيوتتيح هـذه الننريـة قيـاس المضـمون 

 أربعة، وتهوم هذه الننرية على تحديد اإلعالمواالتجاهات ازاء الهضايا المختلاة والمفطروحة في وسائ  

، وتتجاهــ  الجوانــب اإلعالميــة، وتركــز الننريــة علــى جانــب محــدد مــن الوســيلة جوانــب لالفطــار الننــري

 .(66و ،2066 )بدر،  اآلخر 

 

 وهي: entmanاالخباري كما يحددها انتمان اإلفطارونائق لتحلي   ثةثالوهنا  

 تحديد المشكلة او الهضية بدقة -6

 تشخيو اسباب المشكلة-2

 ح  للمشكلة. إيجاد-5

لالحــدا  والهضــايا المختلاــة اإلعالميــة اجريــت كثيــر مــن الدراســات التــي اعتنــت بدراســة تــاثير االفطــر  

تـ ثير االفطـر  أهميـةالهضـايا، وكانـت اهـم نتائجهـا تشـير الـى مـد  على بناء افطـر الجمهـور محـور هـذه 

، وتشــكي  الــرأي العــام والسياســات المفطروحــة داخــ  هــذه االفطــر المشــار اليهــا التــي فــي بنــاءاإلعالميــة 

 .(26 و ،2063 عة،بربا) تنعكس على االفطر التي يكونها الجمهور بش ن هذه الهضايا
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 بس واخرون:النموذ  الذ  فطرحه ماكسوي  ماكوم 5.9.1.2

والشخصــيات البــارز  لــد  الجمــاهير بوصــق  قــدم فيــه تاســيرا لكيايــة بنــاء الصــور النمفطيــة عــن الشــعوب

، ويشـــير مـــاكومبس، واخـــرون فـــي هـــذا األخيـــر فـــي االونـــة اإلعـــالم  لوســـائ   األهـــمذلـــ  يمثـــ  التـــ ثير 

ات المجرد  بالمعلومتتضمن سمات موضوعية وهي تل  التي تتعلق اإلعالمية النموذ  الى ان الرسالة 

، وبـدالئ  حلولهـا والسـمات العافطايـة رافها واسـباب الموقـق المشـك  فيهـا، وافطحو  الهضية وشخصياتها

والشخصــيات الــوارد  ضــمن ســياق الهضــية بشــك  مــوات، او  يــر مــوات أي  األفطــراقأي كيايــة تنــاو  

 .(25، و 2063عة، رباب) بصور  ايجابية او سلبية األفطراقتهدم 

  

 ة الغرس الثقافي:نظري 2.2.2.1

بشــك  عــام والتلاــاز بشــك  اإلعــالم  وتهــدق هــذه الننريــة إلــى قيــاس نتيجــة تعــرض المشــاهدين لوســائ  

خـــــاو، وأثـــــر تكـــــرار المشـــــاهد  والتشـــــابه فـــــي المضـــــامين المعروضـــــة علـــــى إدرا  المشـــــاهدين للواقـــــع 

 (.18، و2213 العوامره،)اإلعالم  االجتماعي الحهيهي والواقع الصوري الذي تهدمه وسائ  
 

جمهـور المتلهـين ات مـن التلازيـون إلـى إن عملية اليرس الثهافي ليست عبار  عن تدفق موجة من الت ثير 

ولكنها جزء مـن عمليـة مسـتمر ، وديناميكيـة للتااعـ  بـين الرسـائ  والسـياقات، ومشـاهد  التلازيـون تـرتبفط 

 .بفطرق عديد  بمختلق الجماعات، والمواقق الحياتية وصور العالم

 حي ونية على المشاهدين، ومن جانب اخر فإن ننرية اليرس الثهافي تعتمد على هيمنة الصور التلازي

 .(2211)السعد، للمعلومات والمعارق اأيضًا مصدر  يعتبر
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التلازيــون يعتبــر قــو   نيعتبــر جــور  جربنــر، أو  مــن أشــار إلــى هــذه الننريــة فــي كتاباتــه التــي بينــت أ

الحدي ، وكانت هذه األفكار نتيجة الجهود التي قام بها هو ومجموعة من  مسيفطر  في تشكي  المجتمع

 ن على المجتمع األمريكي الباحثين في بح  ت ثيرات التلازيو 

 

 (.2066السعد،) ستهدق جور  جيرنبر ما يلي:اوقد 

، أي دراســة سياســات االتصــا  وت ثيرهــا علــى أنتــا  مضــمون  لالعــالمتحليــ  العمليــة المؤسســاتية  -6

 الدراما الموجهة مخفطفطًا لها أم ال. إن كانت، ومعرفة يةاإلعالمسائ  الر 

شـيوعًا وتكـرارًا فـي  كثـروتحديد األفكار والهيم والصور الذهنيـة األاإلعالمية تحلي  محتو  الرسائ   -2

 ي.أساس، وخاصة في عالم التلازيون والمحتو  الدرامي بشك  ميةاإلعالالرسائ  

 

لازيـــون فـــي تكـــوين ماـــاهيم المشـــاهدين عـــن الواقـــع االجتمـــاعي، أي  ـــرس تحديـــد اإلســـهام المســـته  للت

 ع.لد  المشاهدين، واليرس هو المكون الثال  لهذا المشرو  جديد  تصورات وقيم

 

ويمكن استنتا  ان اليرس الثهافي يتمث  في سلسلة من العمليات المتوالية والمتداخلة على النحو التـالي 

 :(22، و2065 )العوامره،

 ت ثير والنتائج المتراكمة على المد  البعيد.ال-6

 الجمهور. التي يستوعبهااختزا  التلازيون للتيارات المختلاة ، وعكسه لالراء والصور والمعتهدات -2

 من العادات الراسخه والمعرفه المكتسبة من التلازيون الناتجةالدمج بين المعرفة االجتماعية -5

 .الت ثير التراكمي الممتد-2

 ال ي تي مباشر  ب  على شك  جرعاتاإلعالم  ام الجرعات : ويعني ان ت ثير وسائ  نن-3
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 ت ثير الخفطو  خفطو  والذي ينبع من المشاهد  االجمالية للصور واالحدا .-1

 

 موضوع الدراسة:بعالقة نظرية الغرس الثقافي 

ت ثيراتهـا علـى المجتمـع   ومـد اإلعـالم  وسـائ   أهميـة علـى تؤكـد ننرية اليرس الثهافيتر  الباحثة ان 

اإلعالميــة و ــرس الهــيم والمبــاديء التــي تحــاو  ايصــالها للمتلهــي وخاصــة التلاــاز اذ ان بعــض النمــاذ  

 مرئية وتلازيونية وتسعى من خال  الدراسة الى التعرق علـى الـدور الـذي يهـوم بـه  تعتمدها الدراسةالتي 

عالمو  اإلسرائيلياالحتال   ذي يحاو في الوقت ال في التنشئة السياسية  فطاا األ إعالم   محاربة ه ا 

 وفطنيا متهما اياه بالتحريض.  فطاا األالالسفطيني الذي يهوم بتنشئة  فطاا األ إعالم ومهاجمة ، هذه الهيم

 

 الهـيم  ـرس اسـس علـى الننريـة تهـوم حيـ  للدراسة االنسبتعد  الثهافي اليرس ننرية ان الباحثة وتر 

 التوصـ  الباحثـة تحـاو  مـا وهـذا الجمهـور أي المتلهـي علـى مباشـر بشـك   ثيروالتـ المختلاـة والتوجهات

 .المتلهي لد  الوفطنية الهيم علىاإلعالمية  الوسيلة ت ثير مد  وهو الدراسة خال  من اليه

 

  نظرية التنشئة السياسية: 7.2.2.1

 فيشــير تمــام،االه مــن الكثيــر اولتهــا الهديمــة الحضــارات ان اال السياســية التنشــئة مصــفطلح حداثــة ر ــم

 فـيهم الحسـنة الصـاات وزرع بتهذيبهم تهتم خاصة رعاية الحكم سيتولى من رعاية ضرور  الى افالفطون

 .(15و ،2215 )هال ، لديهم الخوق يزرع عما وابعادهم

 اكتســاب أي الننــام، يتفطلبــه مــا والــعاي ان علــى النــاس لتــدريب محاولــة بانهــا السياســية التنشــئة وتعــرق

 .المجتمع هذا في والمايد  المر وبة والمهارات والهيم المعايير
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 يســتخدمها التــي التــدابير كــ  ان اعتبــرا حيــ  التنشــئة، أهميــة الــى هــيس وروبــرت ايســتون كــ  ويشــير

 هـذه تعنيـه مـا بكـ  سياسـيا الناشـيء جيلـه تعلـيم علـى يعم  لم ان كافية،  ير استمرارية لضمان الننام

 ان او المجتمــع، اعضــاء الــى السياســي تراثــه بعــض لنهــ  يســعى ان الننــام وعلــى معــان، مــن الماــاهيم

 الت ييـد توقـع مـن جديـد  تحـو  مرحلـة يشـهد الـذي الننـام يـتمكن حتـى لهـم، جديـد ترا  خلق على يعم 

 (.14 و ،2215 هال ،) .لمستهبلها

التـي تلـت  ان االهتمام المعاصر بالتنشئة السياسية كان وليد عـد  اتجاهـات للتحليـ  السياسـي فـي الاتـر 

، فهــد كــان الــدافع والحــافز البحــا  التنشــئة السياســية  هــو الر بــة فــي فهــم اســس الثانيــةالحــرب العالميــة 

 .(83و ،2213شعبان وحجازي،) االنمافط المختلاة لتوجهات الارد السياسية

 

بيـان ب سـاتالدرا بـدأت حيـ  ،بـالغ تـ ثير لـهاإلعالم   فان السياسية، التنشئة فياإلعالم   لدور وبالنسبة

 وكــان ،العشــرين الهــرن مــن الســبعينيات وبدايــة الســتينيات نهايــة فــي التنشــئة عمليــة علــىاإلعــالم  ثير تـ 

 وتيتــــون ووارد شــــافي ودراســــة ،1972 دومنيــــ  جوزيــــق ودراســــة ،1971 هوالنــــدرز دراســــة اهمهــــا مــــن

 االتصـا  سـائ و  اسـتخدام ان الى الدراسات تل  ك  وتوصلت ،1982 واتكين جارمون ودراسة ،1981

 االتصـا  وسـائ  وان السياسية، سلوكياتهم وفي االفراد ادراكات في تييرات احدا  ش نه من الجماهيري

 .السياسية التنشئة عملية في رئيسية مصادر تعتبر

 وبمعنـى والجامعات، والمكاتب والنوادي المهاهي في وجودها ونلحن المختلاة، النه  وسائ  الى وانتهلت

 يجـري مـا نتـابع ان دون مـن العـيش نسـتفطيع ال واصـبحنا اليوميـة، حياتنـا فـي تاارقنـا تكـاد ال فانها اخر

 .(15 ،و2215 هال ،) خاللها من احدا  من العالم في
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 :السياسية التنشئة ماهوم 32.3.0
 

 بهـا يهـوم التـي العمليـات كاحـد  السياسية بالتنشئة واضحا اهتماما يلمس االنساني الاكر لتاريخ المتتبع

– الارعونيــــة) المختلاــــة الحضــــارات فاــــي االجتماعيــــة التنشــــئة عمليــــة ثنايــــا فــــي( المنشــــئون) المجتمــــع

 فطبهـات واعـداد لتنشـئة السـب  انجـح عـن بالبح  والماكرين الاالساة إنشيا  على دالئ  نجد( اال ريهية

 بتربيـة العنايـة ،كـذل  المجتمع في الصالح الموافطن مواصاات تحديد او وعهليا سياسيا بعينها اجتماعية

 (18،و2215)هال ،، االجتماعية الحيا  محور باعتبارها الصاو  او الحكام فطبهة

 ان الــى نشـير ان نـود الماهـوم لهـذا البـاحثون اوردهـا التــي المختلاـة التعرياـات ذكـر فـي نسـتفطرد ان قبـ 

 :وهمــا السياســية نشــئةللت البــاحثون تصــوره الــذي للهــدق فطبهــا فئتــين فــي ادراجهــا يمكــن التعرياــات هــذه

 :(39 و ،2224 خفطاب،)

 تعنـي فهـي تدعيمـه او الهـائم الوضـع علـى الحاـان الـى تهـدق العمليـة هـذه ان تـر  والتـي :ىاألولـ الائة

 يتضـمن بمـا السياسـي الننـام او المجتمـع وجـدان فـي المسـتهر  هـداقواأل والمعايير الهيم فطاا األ بتلهين

 كنيــ  يفطـرح كمـا االتجــاه ناـس فـي يــدور هايمـان هربـرت تعريــق نجـدف.  الـزمن عبــر واسـتمرارها بهاءهـا

 السياسـية لثهافتـه المجتمـع نهـ  كيايـة عن تعبر السياسية التنشئة ان فير  مشابهة ننر وجهة .النجتون

 .جي  الى جي  من

 . المالئمة النروق خلق او التييير محاولة هو السياسية التنشئة هدق على وتركز :الثانية الائة

 الننام نحو والمشاعر االتجاهات خاللها من الارد يكتسب عملية انها هذه الننر وجهة اصحاب يؤكدو 

 التـزام مـد  هـو مـا) المشـاعرو  (السياسـي الننام عن الارد يعرق ماذا) المعرفة :تتضمن وهي السياسي

 .السياسي الننام في الارد به يهوم ان يجب الذي الدور هو ما) السياسية الكااء و  (للوفطن ووالئه الارد
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 انواع التنشئة السياسية 33.3.0
 

ية هي اجتماعية اال انها ساساألالتنشئة السياسية  ير المباشر : وهي التي ال تعلن مباشر  فونياتها -1

بفطرق  ير مباشر  تتحو  لمؤسسات ونائاها سياسية هذه المؤسسات تتمثـ  فـي مؤسسـات المجتمـع 

  .ودور العباد  األسر و  المدني المتمثلة في المدرسة

التنشـــئة المباشـــر  : تســــمى قنـــوات مباشــــر  النهـــا تســـاهم فــــي عمليـــة التنشــــئة السياســـية  الن هــــدفها -2

، فهـــي مؤسســـات سياســـية ذات ونـــائق سياســـية  وتتمثـــ  مؤسســـات التنشـــئة ي هـــو التنشـــئةساســـاأل

ـــــة السياســـــية المباشـــــر  فـــــي المؤسســـــات   ،2213 حجـــــازي،)شـــــعبان و  واالحـــــزاب السياســـــيةاإلعالمي

 .(84و

 اوردهـــا التـــي الخصـــائو بعـــض اســـتخالوحديـــد الماهـــوم يمكـــن توازاء االخـــتالق بـــين البـــاحثين فـــي 

 خفطـــاب،( مـــا يلـــي علـــى ركـــزت قـــد المختلاـــة التعرياـــات ان فنجـــد تعرياـــاتهم بـــه تميـــزت مـــا او البـــاحثون

 .(41و ،2224

 بمثابـة االجتمـاعي المننـور مـن وهي تالتوجها من مجموعة بمهتضاها االفراد يكتسب تعلم عملية انها

 السياسية الثهافة تييير على االبهاء الى السبي 

 سياسية واتجاهات وقيم معارق الفطا  اكساب ش نها من عملية انها

 السائد  السياسية الثهافة دعم او تييير على تساعد انها

 .الارد حيا  فطوا  مستمر  عملية انها

 مؤسسـات كافـة تسـعى التـي العمليـة تلـ  بانهـا تعـرق السياسـية ئةالتنشـ فـان الخصائو هذه ضوء وفي

 الالزمــة السياســية والتوجهــات والمعــايير الهــيم( مراههــا– فطاــال)  الاــرد اكســاب الــى خاللهــا مــن التنشــئة

 الثهافــة نهــ  فــي الهــائم الوضــع علــى الحاــان اجــ  مــن فهــفط لــيس المجتمــع أهــداق مــع يــقالتك لتحهيــق

 السياســـية الثهافـــة خلـــق او تيييـــر عمليـــة كـــذل  تتضـــمن لكـــن جامـــد  بصـــور  الخـــر جيـــ  مـــن السياســـية
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ان االنســان  أيكمــا ان التنشــئة السياســية عمليــة مســتمر  تســتمر مــع الحيــا   المجتمــع الســتهرار المالئمــة

 (.83، و2213 ،شعبان وحجازي) يتعرض لها منذ الفطاولة حتى الشيخوخة

 

 فقا لهذه النظرية كما يليتتعدد مصادر التنشئة السياسية و  30.3.0
 

، ة بصــاة عامــة والسياســية بصــاة خاصــةمــن اهــم مصــادر التنشــئة السياســي األســر تعتبــر : األســرةاوال: 

ى التـي تتـولى الاـرد منـذ حياتـه المبكـر  وتعمـ  علـى األولـوتكتسب هذه المكانة لكونها البيئة االجتماعية 

فتر   هي األسر العالقة االناعالية التي تربفط الارد ب،  األسر ية كما ان التااع  بين ساساألاشباع حاجاته 

م مــن اهــم الاتــرات فــي تشــكي  مالمــح شخصــية الفطاــ  المســتهبلية وتحــدد معــال وتعتبــر مــا قبــ  المدرســة

يــؤثر بــالفطبع علــى ســلوكه السياســي مســتهبال، وتعــد هــذه المرحلــة مــن اهــم  وهــو مــا، ســلوكه االجتمــاعي

االعلـى والـذي يتشـك   األنـا  يهـا مـن تشـكي  األنـا وبدايـة نمـو الضـمير اونمائيـة لمـا يحـد  فالاترات اال

دمـا  الهـيم والمعـايير واالتجاهـات التـي لمالحنة والتهليد ممـا يسـهم فـي اوا االسريةعبر اساليب التنشئة 

 (.229و ،1992، إسماعي ) .تتميز بها الثهافة الارعية التي ينتمي اليها االباء

 

 المؤسسـات عـن أهمية يه  ال بدور( التلازيون-الراديو-الصحق)اإلعالم   وسائ  ومته :اإلعالم ثانيا: 

 فيــه يـتم الـذي الوقــت فاـي ، حـدين ذا سـالحا الــدور هـذا ويمثـ  التنشـئة، عمليــة فـي  اآلخـر  االجتماعيـة

 تهـوم ناسـه الوقـت فـي فانها المجتمع افراد بين عليها المتاق االجتماعية والمعايير الهيم نه  فطريهها عن

 علــى ســلبيا يــؤثر ممــا ،مكانهــا جديــد  أخــر  واحــال  والمعــايير الهــيم هــذه بتيييــر مباشــر   يــر بصــور 

 فتــرات فــي خاصــة بصــور  المختلاــة المجتمعــات فــياإلعــالم   وســائ  خفطــور  وتنهــر ، االفــراد شخصــية

 (.33و ، 2002، فطابخ.)مجتمع أي به يمر الذي االجتماعي التييير
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 هــذه فطبيعــة فــي تــتحكم التــي المعــايير بــاختالق يختلــق بهــدر الاــرد، تنشــئة فــيم اإلعــال وســائ  تســاهم

اإلعــالم   لوســائ  التعــرض فــي االختيــار علــى الهــدره لديــه الاــرد ان ناهريــا يبــدو وقــد وعملهــا، الوســائ 

 بكافـة وارسـائها محـدد  افكـار نشـر تسـتهدق مخفطفطـة لبـرامج مننمة بصور  يخضع الواقع في هو بينما

 .(2061، تمار)  الوسائ

 

  :التلازيون -

 الدوليـة، والمواثيـق االعالنات من كثير في عليه الت كيد ورد الدولية العناية من شيئا فطاا األ إعالم نا 

 عــد  وفهــرات مــواد نصــت ،حيــ  بــه اهتمامــا الوثــائق أكثــر كانــت العالميــة الفطاــ  حهــوق اتااقيــة ان  يـر

 .(66، و2009 الهيتي،)االتصا  في فطاا األ حق على

 انـواع جميـع فطلـب حريـة الحـق هـذا ويشـم :  التعبيـر حريـة فـي حـق للفطاـ  يكـون ان) اكـدت التي منها

 او الفطباعــة او بالكتابــة او بــالهو  ســواء للحــدود اعتبــار أي دون واذاعتهــا، وتلهيهــا واالفكــار المعلومــات

 (.الدولية الفطا  حهوق يةاتااق ،66،و65ى،الماد األول الاهر )الفطا  يختارها وسيلة باي او الان

 كثيـر افطلهـت ،الخمسـينيات مفطلـع مـع الجمـاهيري االتصـا  وسـائ  مـن كوسـيلة التلازيون نهر ان ومنذ

 وكانـت ،فطاا األ سلو  في ت ثيره ذل  في بما االنساني، السلو  في ت ثيره احتماالت حو  التنبؤات من

 الفطاولـــة وعـــن ،اتصــالية كنـــاهر  تلازيــونال عـــن الصــلة مهفطوعـــة واجتهاديــة ذاتيـــة التنبــؤات تلـــ  ا لــب

 الدوليـة التلازيونيـة الهنـوات العشـرين الهـرن مـن تزايـد التسـعينيات مفطلع وشهد واجتماعية، ناسية كناهر 

 النافطهـة الهنـوات من قلي   ير عدد التهافط مكانباال واصبح الاضاء، سوات  عبر للحدود، العابر  العابر 

 (.609، و2009 الهيتي،) بالعربية
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 التلازيون ومدى تأثيره عل  الفطا  أهميةسباب أ -
 

 الخاصة في مجا  التثهيق وهذا يرجع الى عد  عوام  اهمها:  هميتهيتميز التلازيون ب

ذا يزيــد مــن قــو  تــ ثيره علــى ، وهــالكلمــة المســموعة والصــور  المرئيــةان جهــاز التلازيــون يجمــع بــين -6

 .عتماده على وسيلتين من وسائ  التثهيق المتنوعة، ويزيد من فائدته في التثهيق، الالناس

 أهميتـهتعتبر الخاصية التي يمتلكها التلازيون في جذب مشاهديه الصيار لاتر  فطويلـة مـن عناصـر -2

  .واالجازات خال  العام الدراسي مما يجعله ردياا تربويا للمدرسةوبخاصة في ايام العفط  الصياية 

هارات والمعارق والعلوم والسلو  مـن خـال  مـا يشـاهدون مـن بـرامج على اكتساب الم فطاا األيعين -5

 .(96و،  2001، )ابو معا ومواد تلازيونية 

 

 :االذاعة -

 أقــو  مــن واحــد  اإلذاعــة أن ينكــر أن ألحــد يمكــن ال. الجماهيريــة االتصــا  وســائ  أقــدم تعتبــر االذاعــة

 يمكـن التـي السـاعات بعـدد ذلـ  قيـاس ويمكن. المجتمع شرائح مختلق في تؤثر أن يمكن التي الوسائ 

 .اإلذاعة إلى يستمع وهو اإلنسان، يهضيها أن

 لتعبئة قوية معلومات مصدر تكون أن عام، مائة على يزيد ما قب  األو  الب  منذ اإلذاعة، استفطاعت

 قوية معلومات مصدر تكون أن ، اإلذاعة استفطاعت المجتمع لحيا  مركزية ونهفطة االجتماعي، التييير

 إلــى تصــ  التــياإلعــالم   وســائ  بــين ومــن المجتمــع، لحيــا  مركزيــة ونهفطــة االجتمــاعي، التيييــر لتعبئــة

 اتصــا  أدا  المنصــة هــذه تـزا  ال الجديــد ، التهنيــات عصـر فــي العــالم، فــي نفطـاق أوســع علــى الجمهـور

   (.2062 الياقوت،) .رخيصة إعالم   ووسيلة قوية

 مــن اجتماعيــة أكثــر وجعلهــا وصــهلها، الفطالــب شخصــية بنــاء فــي مهمــة وســيلة المدرســية اإلذاعــة تعــد  

 علـى الهـدر  الفطالـب ناـس فـي وتنمي المدرسة، بيئة في والمعلمين الفطالب مع الجماعي التواص  خال 
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 الخجـ  نـوازع ك  على وتهضي والخوق، االرتبا  عن بعيدا ولباقة بجرأ  المستمعين جموع في الحدي 

 .واالنفطواء

 

 برنــامج هنــا  يكــون بحيــ  فاعــ ، بشــك  المدرســية اإلذاعــة تونيــق التدريســية الهيئــة ســنتح أن بــد وال

 النشــافط فــي اإليجابيــة المشــاركة علــى يهبلــوا أن علــى الفطــالب تســاعد وتعليميــة تربويــة أهــداق ذو معــد  

 ضــمن يفطرحــه مــا اختيــار حريــة للفطالــب وتتــر  والــروتين الجــاهز  الهوالــب عــن بعيــد  وتكــون اإلذاعــي،

 التربــــويين بـــا  تشـــي  التـــي المهمــــة واألحـــدا  والدينيـــة الوفطنيـــة والمناســــبات التربويـــة العامـــة ياســـةالس

 .(92،ع 2061)الهواري،  التربوي المجا  في والعاملين

 

 :فطاا األاالذاعة ومدى تأثيرها عل   أهميةاسباب  -

ــديها الهــدر  علــى نهــ  المــاد  المذاعــة الــى ماليــين المســتمعين فــي -6 وقــت واحــد، مهمــا  ان االذاعــة ل

 .مواقع تواجدهم داخ  الوفطن العربيتباعدت 

ـــرين علـــى هـــذه الوســـيلة  -2 ـــا يـــؤدي الـــى اعتمـــاد الكثي ان انتشـــار االميـــة وارتاـــاع نســـبتها فـــي مجتمعن

المسموعة التي ال تحتا  االستااد  منها الى اتهان مهار  الهـراء  والكتابـة التـي تـنهو الكثيـرين مـن 

 .ابناء مجتمعنا

 

 : الصحف -

ر ) المكتوبـة الصـحافة ب ن هـا: فطاـا األ صـحافة تعر ق  العمريـة مـراحلهم وفـق ،فطاـا لأل خصيصـاً ( المحـر 

رونهـــــا، الكبـــــار موضـــــوعاتها يكتـــــب. المختلاـــــة  الزوايـــــا بعـــــض كتابـــــة فـــــي فطاـــــا األ يشـــــتر  وقـــــد ويحر 

ــ فطاــا األ صــحياة تنــ    ذلــ ، ومــع.. الصــيير  والموضــوعات ــ عــام بوجــه ـ  أن هــا يأ الكبــار، إنتــا  مــن ـ

هة  .(2061) عبد الهادي ، .خاصة تربوية أهداق تحهيق بهصد الصيار، إلى الكبار من موج 
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ان الصــحافة المكتوبــة او المهــروء  تنهســم الــى جرائــد ومجــالت ، فالجرائــد تختلــق حســب زمــن صــدورها 

حية فمنهـــا اليوميـــة والنصـــق اســـبوعية واالســـبوعية وتصـــدر صـــباحا او مســـاءا ، والمجلـــة كلمـــة اصـــفطال

فالمجلـة مفطبـوع دوري يختلـق عـن الصـحياة فــي  تعنـي انهـا دوريـة تتنـاو  معـارق ومعلومـات متنوعـة ،

 .(50، و2002، اليباشيلحجم والمحتو  والشك  )ا

 صــــديق" باســــم( 6796و 6727) عــــامي بــــين مــــا فرنســــا فــــي ،فطاــــا لأل عامــــة صــــحياةاو   نهــــرت

 إلى خاللها من نه  والرشاقة، بالسهولة كتاباته زتتمي   وقد. اسمه عن ياصح لم أديب وأنش ها" فطاا األ

 فرا اً  تسد   أن الصحياة هذه استفطاعت وبذل .  اآلخر  البلدان في فطاا األ قصو الارنسيين، فطاا األ

 بحــريتهم، يمارســونها حيــ  والممتعــة، المســلية الهــراء  فــي ر بــتهم تشــبع وأن ،فطاــا األ ميــو  فــي كبيــراً 

 الكتابــــة لحركــــة بعثــــاً  بالتــــالي وكانــــت التعليميــــة، األخالقيــــة والنصــــائح يةالمدرســــ المــــواعن عــــن وبعيــــداً 

   .فطاا لأل

 ،6970 عـام الهاهر  في كانت العربية، باللية فطاا لأل صدرت صحياة أو  ن  فا العربي، العالم في أم ا

 .(2061عبد الهادي،) والهصصي الشعري األدبي،( التالميذ) فطاا األ إنتا  من وكانت

بانهـا تهـوم علـى الاـن البصـري فـي المهـام    اآلخـر اإلعـالم  حافة المكتوبة عن سائر وسائ  تتميز الص

، اذ تعتمد على الكلمة المفطبوعـة والصـور  واللـون فـي تعبيرهـا عـن االفكـار والحهـائق ، ويمكـن ان األو 

ليباشــي، ا)اذا علمنــا ان الفطاــ  ياكــر بواســفطة الصــور  البصــرية  قبــ  كــ  شــيء  ذلــ   أهميــةتت كــد لنــا 

 .(59، و2002

 

 تمتاز الصحياة بالخصائص التالية -

، لتكــون مصــدرا مــن مصــادر ارشــيق االفكــار والمعلومــات والثهافــة المفطبوعــة ســهلة الحاــن واالقتنــاء-6

 .فيها
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تمتاز باعتماد عنصر البسافطة والسهولة واالختصار المايد في عرض الاكر  او المعلومة التي تنوي -2

 .نشرها على صاحاتها

للصحياة ت ثير على الهراء من الناحية الاكرية والثهافية واستجابة لالراء المفطروحة وسهولة االفطـالع -5

 (.632و ،2001 )ابو معا ، عليها

 

ى التـي توناهـا الـننم السياسـية فـي بـ  وتـرويج األولـتمث  المدرسـة المؤسسـة الرسـمية  :ثالثا: المدرسة

اي معنم الننم السياسية في الدو  النامية بصاة خاصة ينافط ، فها لد  الصيارأهدافقيم معينة تتاق و 

ها مــن خــال  المهــررات الدراســية التــي هــدافبهــذه المؤسســة  ــرس الهــيم واالتجاهــات التــي تراهــا مالئمــة أل

خاصة في ذل  العتبارات عديد  منها فطـو  الاتـر  التـي يهضـيها  أهميةتهدمها للنشء وتكتسب المدرسة 

رتبـــافط الننـــام المدرســـي بالدولـــة وخضـــوعه للســـلفطة السياســـية . فـــالتعليم هـــو االدا  الاـــرد فـــي التعلـــيم وا

 (.37و ،2002 فطاب،خ) الرئيسية الحددا  التييير االجتماعي.

 بنـاءً  تعـد وهـى النشء لد  واالجتماعية السياسية واالتجاهات الهيم  رس فى هاماً  دوراً  المدرسة تلعبو 

 واألدوار والونـــائق التااعـــ  خـــال  مـــن تحهيههـــا إلـــى يســـعى التـــى هأهدافـــو  وفلســـاته فكـــره لـــه اجتماعيـــاً 

 المهررات هما رئيسيين، محورين خال  من الدور بهذا المدرسة وتهوم البناء، لهذا واالجتماعية السياسية

 .(2215)نور الدين،  المدرسي المناخ وفطبيعة الدراسية،
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 ،2224 خفطــاب، سـمير) اهمهــااعتمـد البــاحثون فــي التنشــئة السياســية العديــد مـن القــيم  30.3.1

 (.112و

 وال: تحم  المسؤولية أ

تنهر قيمة تحم  المسؤولية من خال  مجموعة من السلوكيات التي تشير الـى ر بـة الاـرد وميلـه للهيـام 

، كمـا ينهـر كـذل  فـي مـد  قدرتـه علـى تحمـ  مسـؤولية اآلخـروندوره الذي يتوقعـه منـه  أداءبواجباته و 

ا ومــا يبديــه نحــوهم مــن ســلو  يتســم بمحاولــة افــادتهم والمحافنــة عليهموتهــديم الجماعــة التــي ينتمــي اليهــ

 .النصح لهم في حالة ميلهم الى السلو  المنحرق مثالً 

وكذل  ما يبديه الارد من سلو  ايجابي يشـير الـى محاولـة التصـدي للمنـاهر والسـلوكيات السـلبية التـي 

 .يراها كلما استفطاع

 

 االيثار ثانيا:

ين والعمـ  علـى اسـعادهم دون توقـع اآلخـر اليثار وراء سلو  الارد الذي يتمثـ  فـي مسـاعد  تكمن قيمة ا

الحصو  على مهاب  مادي لذل  ودون فطلب منهم فمثال االنخرافط في االنشفطة الخيرية او التفطوعية او 

 .قيام الارد بالتبرع لالفراد او المؤسسات او مساعد  المحتاجين

 

 ثالثا: الديمقرافطية

ين قب  اتخاذ الهـرارات وعـدم االناـراد بـالرأي وتهبـ  االخـتالق فـي اآلخر  بة الارد وميله الستشار  تعني ر 

ين ومناقشــــتهم وعــــدم التعصــــب للــــرأي الــــذاتي الــــذي قــــد يحتمــــ  الخفطــــ ، اآلخــــر الــــرأي واالســــتماع لــــرأي 

 واستعداده لتيييره ان تبين خفطؤه.
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 رابعا :العم  الجماعي 

ن خــال  مــا ينهــره الاــرد مــن ســلو  يكتشــق عــن تاضــيله للعمــ  مــع تتضــح قيمــة العمــ  الجمــاعي مــ

ين اثنـــاء العمـــ  اآلخـــر ذلـــ  فـــي تنميـــة قدراتـــه ومهاراتـــه حيـــ  االســـتااد  مـــن   هميـــةالجماعـــة واعترافـــه ب

ونهور كااء  الارد، فمثال الفطالب في المدرسة يشتر  مع الزمالء في ممارسة االنشفطة  داءوتحسين األ

والتـي تعـد  اآلخـر البيئة المدرسية مع جماعات االصدقاء في االنشفطة التفطوعية  المختلاة او في خار 

 من المؤشرات الدالة على وجود هذه الهيمة .

 

 خامسا: احترام الملكية العامة 

تنهــر مــن خــال  مجموعــة االنشــفطة الســلوكية التــي يمارســها الاــرد وتشــير الــى حرصــه علــى الممتلكــات 

ين علــى ذلــ  او بمحاولــة ننــر اآلخــر ليهــا بفطــرق متعــدد  بــدءا مــن حــ  العامــة والعمــ  علــى الحاــان ع

المخالاين او بابالغ الجهات المنوفطة بذل  وينهر ذل  في سلو  الارد وفي تعامالته اليومية في البيئة 

 المحيفطة به.

 

 عالقة نظرية التنشئة السياسية بالدراسة: -

اإلعـالم  من خـال   خاصة لسياسيةالتنشئة ا تسعى الباحثة من خال  هذه الدراسة للتركيز على موضوع

وفطنيــا وسياســيا وتؤكــد ننريــة  فطاــا األتنشــئة  هميــةننــرا أل فطاــا األالخــاو بالائــة المســتهدفة اال وهــي 

وفطــانهم وخدمتــه والحاــان علــى تاريخــه، وقــد أعلــى حــب  فطاــا األتربيــة  أهميــةالتنشــئة السياســية علــى 

بحثــت فــي مــد  تــ ثير المنهــا  الالســفطيني مــن خــال  بعــض  لجــ ت الباحثــة الــى الدراســات الســابهة التــي

علــى  فطاــا األ إعـالم  ودور  أهميــةالمـواد علــى عمليـة التنشــئة الوفطنيــة، لتؤكـد مــن خــال  النتـائج علــى 

 .فطاا األت ثيرا على  كثرالتنشئة الوفطنية كونها الوسيلة األ
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 مراجعة االدبيات السابقة: 1.1
 

 التمهيد: 2.1.1
 

، فـان سياسـيةلالالسـفطيني فـي التنشـئة ا فطاـا األ إعـالم  الدراسة الذي يتنـاو  دور  ننرا لحداثة موضوع

الباحثــة لــم تعثــر علــى الدراســات  التــي تتصــ  اتصــاال مباشــرا بالموضــوع ، وفيمــا يلــي يمكــن اســتعراض 

 ابرز الدراسات التي افطلعت عليها الباحثة في هذا المجا  :

 نمـاذ  العربـي العـالم فـي السياسـية والتنشـئة التعلـيم) نـوانبع: هال  محمد رضا للدكتور دراسة: اوال

 الهـــيم ابــرز علــى التعــرق :الـــى الدراســة وتهــدق ،1125( مصــر العـــراق، الكويــت، االردن، البحــرين،

 السياســـية الهـــيم تحليـــ ، و العربيـــة الـــدو  لـــبعض الدراســـية المنـــاهج فـــي والثهافيـــة واالجتماعيـــة السياســـية

 .الدراسة موضع الدراسية المناهج في واالجتماعية

 محـــ  المهـــررات فـــي المتضـــمنة السياســـية الـــدالالت ذات والثهافيـــة واالجتماعيـــة واالقتصـــادية السياســـية

 .المضمون تحلي  ومنهج الوصاي المنهج على الدراسة واعتمدت، الدراسة

 تـزا  ال ربـيالع الوفطن في الدراسية المناهج بعض انوتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها 

 مــن بــدال المعرفــة علــى ترتكــز عــام بشــك  العربيــة الدراســية المنــاهج ان كمــا ،للســلفطوية خصــبا مصــدرا

كمــا ان  ، معدومـة تكـون تكــاد بمنـاهجهم تتعلـق التـي الهــرارت فـي الفطـالب مشــاركة فـان ولـذل  ،الفطالـب

 داخـ  العالقـات باقامـة ةدراسـال تواوصـ للمسـتهب ، التوجـه دون علـى الماضـي المناهج المدرسية ترتكز

ـــة التنشـــئة مؤسســـات مـــن و يرهـــا األســـر  ـــاد ، واالحتـــرام والتحـــاور التاـــاهم اســـس علـــى االجتماعي  المتب

 . االمن من جو واشاعة

 االجتماعيــة المشــاركة انجــاز عبــر السياســي االصــالح تحهيــق ومؤسســات المجتمــع جنبــات فــي والحريــة

 .واساليبها بنيتها في المناهج تفطوير على والعم  تالثروا توزيع في العدالة وتوفير الواسعة،



  

34 

 القنــوات فــي فطاــا األ بــرامج تعكســها التــي القــيم) بعنــوان مغــار  محمــد احمــد للــدكتور دراســة: ثانيــا

 التــي المختلاــة الهــيم علــى التعــرق دراســته خــال  مــن الباحــ  يهــدق ،1121( الالســفطينية التلازيونيــة

اســتخدم  الباحــ  حــاو  ، البــرامج هــذه مضــمون تحليــ  خــال  مــن ةالتلازيونيــ فطاــا األ بــرامج تتضــمنها

 .الباح  منهج تحلي  المضمون

% 99.10 بنســبة تتــوافر فطاــا األ بــرامج فــي توافرهــا الواجــب الهــيم انالــى   النتــائج وتوصــلت الدراســة 

 بزياد  لباح ا واوصى االخالقية الهيم رأسها على وي تي بالهيم البرامج ثراء الى تشير مرتاعة نسبة وهي

 الـدوري التهيـيم وضـرور  التلازيونية الالسفطينية الهنوات في فطاا األ  برامجل المخصصة الزمنية المساحة

واالهتمـــام بتهـــديم المضـــامين التـــي تحتـــوي علـــى زرع الهـــيم االخالقيـــة والتربويـــة  فطاـــا األ بـــرامج ومراقبـــة

  والوفطنية والدينية .

 

 وفضــائية اذاعــة عبــر فطاــا األ بــرامج تقــويم) بعنــوان عــرام ابــو مصــفطا  ايمــان للباحثــة دراســة: ثالثــا

ــررات فــي المتضــمنة الفطاــ  حقــوق ماــاهيم ضــوء فــي االقصــ  ــة االنســان حقــوق مق ( الغــو  بوكال

 حهـوق ماـاهيم ضـوء فـي االقصـى وفضـائية اذاعة في فطاا األ برامج تهويم الى الدراسة هدفت ،1121

 الوصــاي المـنهج الدراســة اسـتخدمت وقـد ، اليــو  بوكالـة ناالنســا حهـوق مهـررات فــي المتضـمنة الفطاـ 

 فـي الحيـا  فـي الحـق ماـاهيم تعكـس التلازيونيـة البرامجان   اهمها نتائج الى الدراسة وخلصت التحليلي،

بضـرور   الدراسـة واوصت ا ،الحرية في الحق مااهيم ثم ، الكرامة في الحق مااهيم يليها ىاألول المرتبة

المااهيم التي تتعلق بحهوقه وخاصة حق الفطا  فـي  فطاا األوتركيزها على تعليم  فطاا األاهتمام برامج 

ان هـذه الحهـوق دوليـة وقـد كالتهـا المؤسسـات  علـىالحيا  والحق في الحرية والحـق فـي الكرامـة والت كيـد 

  الحهوقية الدولية.
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 المنــاهج فــي ســلمينوالم العــرب صــورة) بعنــوان مســاعد ابــو عليــان اســماء للباحثــة دراســة :رابعــا

 لفطـــالب اســـرائي  تهدمـــه الـــذي والتشـــويه الزيـــق عـــن الكشـــق الـــى الدراســـة تهـــدق ،1122( ةاإلســـرائيلي

 تربيـة فـي دورهـا  واثبـات يةساسـاأل المرحلـة لصـاوق االنسـانية العلـوم مـواد جهامن في الرسمية مدارسها

 المحافـــ  فـــي اســـرائي  تهـــدمها تـــيال االدعـــاءات علـــى والـــرد والمســـلمين العـــرب تجـــاه والهتـــ  العـــداء روح

 الباحثـة وقامـت ، ةاإلسـرائيلي المنـاهج فـي االرهابيـة المالمـح وابراز العربية المناهج ارهابية حو  الدولية

  السادسحتى   – الثال من   للصاوق واالدبيات اللية ماد  في الكلمات محتو  بتحلي 

 والمسـلمين العـرب صور  تشويه على حرصت ةئيلياإلسرا الدراسية المناهج كتب ان الى النتائج واشارت

 .العربية الشخصية في السلبية الجوانب على والتركيز ةاإلسرائيلي المناهج في

 العربيـة الـدو  فـي الدراسـية المنـاهج علـى الهـائمين دعـو  :اهمها توصيات عد  الى الدراسة خلصت وقد

 ةاإلسـرائيلي المنـاهج فـي الموجـود لالتجـاه د يتصـ ما الدراسية المهررات تضمين ضرور  الى واالسالمية

 علــى للــرد المتخصصــين البــاحثين مــن فريــق وتشــكي  ،اليهــودي العــرق وســمو العنــق ثهافــة فــي المتمثــ 

 فلســـفطين ارض يهوديـــةعلـــى   تؤكـــد التـــي الدراســـية مناهجهـــا فـــي المتضـــمنة اســـرائي  وادعـــاءات مـــزاعم

 العرب ودونية اليهودي العرق وسمو

 

 المســموعة المحليــةاإلعــالم   وســائ  دور) بعنــوان هريــد ابــو محمــد نياــين للباحثــة ســةدرا: خامســا

 معرفـة الـى الدراسة تهدق، 1121( غزه قفطاع في الالسفطيني للشباب السياسية التنشئة في والمرئية

ــــةاإلعــــالم   وســــائ  دور ــــة المســــموعة) المحلي  للشــــباب السياســــية التشــــئة فــــي  ــــزه قفطــــاع فــــي( والمرئي

 الوســـائ  الباحثـــة اســـتهدفت وقـــد 2001-2005 عـــامي بـــين الواقعـــة الزمنيـــة الاتـــر  خـــال  يالالســـفطين

 تلازيــون فكانــت المرئيــة الوســائ  امــا ، الهــدس صــوت واذاعــة االقصــى صــوت اذاعــة التاليــةاإلعالميــة 
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 الدراسـة هـذه فـي الوصـاي المـنهج الباحثـة واسـتخدمت االقصـى وفضـائية الالسفطينية والاضائية فلسفطين

  االستبانة ادا  فيها استخدمت التي الميدانية الدراسة الى ضافةإلبا

 العديـد نشـا شهدت   2001-2005 عامي بين الواقعة الاتر  ان : اهمها نتائج لعد  الدراسة وتوصلت

 وكشــق الالســفطينين المــوافطنين معانــا  عــن عبــرت والتــي  ــز  قفطــاع فــي المحليــةاإلعــالم   وســائ  مــن

 االخــذ دون مباشــر بشـك  لهــا التابعــة االحـزاب خدمــة علــى حرصـت المهابــ  فــي هـالكن ،االحــتال  جـرائم

 الالسـفطينين الشـباب مـن كثيـر متابعـة واقتصـرت، الخبـر صيا ة في والموضوعية الحيادية الحسبان في

اإلعـالم  وسـائ  متابعـة عـن الكثيـرون وامتنـع فهـفط الحـزابهم التابعةاإلعالم   وسائ  على  زه قفطاع في

 سـاهمت كمـا وافكـار، معلومـات مـن الوسـائ  هـذه تهدمـه مـا اسـر  جعلهـم ممـا  اآلخـر  لالحـزاب التابعـة

 تهــم ولـم ، الحزبــي التعصـب حــد  زيـاد  فــي الدراسـة فتــر  خـال   ــزه قفطـاع فــي المحليـةاإلعــالم   وسـائ 

 .والتضلي  االشاعة لب  ادا  بعضها كان ب  الداخلي والنزاع الارقة اسباب مواجهة في بدورها

اإلعالميــة  الوســائ  علــى الهــائمين قبــ  مــن الســليم والتخفطــيفط الجيــد  االدار  بضــرور  الباحثــة اوصــتو  

 الهـدق هـذا لتحهيـق المجـا  وافسـاح الالسـفطيني، للشـباب السياسـية التنشئة بموضوع االهتمام و المحلية

 تحديـد اجـ  مـن عـام والسياسـة اإلعـالم مجـا  في بالمختصين باالستعانة اوصت كما ومهنية بمسؤولية

 ادخـا  وضـرور ، للشـباب السياسـية التنشـئة مجـا  في والتلازيونية االذاعية البرامج تهدمه الذي المحتو 

 البدايـة منذ الشباب لتوعية والثانوية االعدادية للمدارس الدراسي المنها  ضمن كمهرر السياسية التنشئة

  .السياسية التنشئة باليات

 

 للصـاوف وتقويمهـا الوفطنيـة التربيـة كتـب محتـوى) بعنـوان بشـير نظمـي عاذم للباح  دراسة: سادسا

( الغربيــة الضــاة شــما  محافظــات ومعلمــات معلمــي نظــر وجهــة مــن والســابع والســادس الخــامس

 للصـاوق الالسفطينية الوفطنية التربية لكتب المعلمين تهويم مستو  على للتعرق الدراسة هدفت، 1112
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 والمؤهـ  الجـنسالمتمثلـة فـي  الدراسـة متييـرات اثـر تحديـد وايضا.  السابعو  والسادس الخامس يةساساأل

 محتــو  وتحليــ   الكتــب هــذه تهــويم علــى المــاد  تــدريس مــرات وعــدد التدريســية والخبــر  والصــق العلمــي

 . الكتب في والضعق الهو  موافطن على والتعرق الصاوق لناس الوفطنية التربية كتب

 للصــاوق الوفطنيــة التربيــة مبحــ  لكتــب والمعلمــات المعلمــين تهــويم جــةدر  ان الدراســة نتــائج وتوصــلت 

مرتاعــة  المجــاالت جميــع فــي اليربيــة الضــاة شــما  محافنــات فــي والســابع الســاس، الخــامس، يةساســاأل

كتـــب التربيـــة الوفطنيـــة الالســـفطينية للصـــاوق مـــن قبـــ  المعلمـــين با واضـــح اأي ان هنـــا  اهتمامـــ، جـــدا

 المذكور .

 التعليميـة هـداقباأل قائمـة وجـود يخـو فيمـا الوفطنيـة التربيـة كتب اثراء اعاد  ضرور بواوصت الدراسة 

، فــي  هــذه وحــداتال مــن وحــد  بكــ  الرئيســية لالفكــار مناســبة ملخصــات تضــمينو  ،تعليميــة وحــد  لكــ 

 .العامة الحيا  في ودورها الوفطنية التربية اثر بيانو 

 

 تدعيم في المتلازة فطاا األ برامج دور) بعنوان جرجاو ال محمد علي بن زياد للدكتور دراسة:  سابعا

  الدراسـةت هـدف ،1112( فطاـا األ ريـا  فـي العـامالت بعـ  نظـر وجهـة مـن الالسـفطيني الفطا  قيم

 بــرامج دور ومعرفــة، الالســفطيني للفطاــ  الدينيــة الهــيم تــدعيم فــي المتلاــز  فطاــا األ بــرامج دور معرفــةالــى 

 هـذه فـي الباحـ  اسـتخدم الالسـفطيني، للفطا  والجمالية والوفطنية العلمية يماله تدعيم في المتلاز  فطاا األ

 تبنـت كانـت واجتماعيـة تربويـة مؤسسـات وجـود عـن الدراسـة وكشات التحليلي، الوصاي المنهج الدراسة

 .المسلم للفطا  والمعرفة العلم

 بالفطاولــة رحمــة يةاســالم تربويــة ننريــة بنــاء علــى العمــ : اهمهــا توصــيات عــد  وتوصــلت الدراســة الــى 

دينيـا  فطاا األاالهتمام بالجانب التعليمي الديني وضرور  الوقوق عند تنشئة و  االنسانية لسعاد  وضمانا

 .على تعاليم االسالم وتفطبيهها  فطاا األان يكبر  هميةفي مراح  اعمارهم المبكره وذل  أل
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 التعليق عل  الدراسات السابقة 3.1
 

وعمليـــة التنشـــئة  فطاـــا األاالدبيـــات التـــي تناولـــت مواضـــيع تتعلـــق بمـــن خـــال  العـــرض الســـابق لـــبعض 

ان معنم االدبيـات اعتمـدت علـى مـنهج تحليـ  المضـمون فـي تحليـ  المهـررات يالحن ، السياسية والهيم

والمناهج المدرسية والبرامج التلازيونية لمعرفة ت ثيراتها في عمليـة التنشـئة السياسـية والهـيم المختلاـة وهـو 

ارتكـــزت دراســـة الـــدكتور احمـــد محمـــد  وقـــد  ،وم الباحثـــه باســـتخدامه فـــي الدراســـةهج الـــذي ســـتهذات المـــن

لــذل  كانــت دراســته  فطاــا األميــازي علــى تــ ثير البــرامج التلازيونيــة الالســفطينية علــى الهــيم المختلاــة عنــد 

 سياســية ال نســبيا لموضــوع الدراســة الحاليــة اال انهــا لــم تركــز بشــك  مباشــر علــى عمليــة التنشــئة األقــرب

التلازيونيــة الالســفطينية علــى الهــيم االخالقيــة واالقتصــادية  فطاــا األبــالر م انــه اوضــح مــد  تــ ثير بــرامج 

حيــ  تحــدثت بشــك   يــر ماصــ  وواضــح عــن الهــيم السياســية ، ة والدينيــة والتعليميــة والسياســيةوالجماليــ

، مـن الماتـرض الالسـفطينيين فطاا األ في ناوسزرعها التلازيونية الالسفطينية  فطاا األالتي تحاو  برامج 

عنـــد التنشـــئة السياســـية والتـــي مـــن الماضـــ  فطرحهـــا كتنشـــئة وفطنيـــة ننـــرا للبعـــد التربـــوي  أكثـــرالوقـــوق 

 .فطاا األالمرتبفط مع اتااقيات حهوق 

واكتاــت  سياســية ي علــى التنشــئة الأساســلــم ترتكــز بشــك  مباشــر و  الســابهةالدراســات كمــا ان العديــد مــن 

مـــا يميـــز هـــذه الدراســـة عـــن  يرهـــا مـــن وهـــو ، فطاـــا األاالثـــار الدينيـــة والتعليميـــة لبـــرامج بـــالوقوق علـــى 

وســتتوقق  سياســيةالالســفطيني فــي التنشـئة ال فطاـا األ إعــالم  سـترتكز علــى دور حيــ الدراسـات الســابهة 

  .سياسيةالالسفطيني في التنشئة ال فطاا األ إعالم  الباحثة عند تااصي  مد  نجاح 
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 :الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في وقد استاادت 2.3.1

 حثــت فــي واحــد مــن موضــوعاتان معنــم الدراســات الســابهة قــد ب أســاساختيــار موضــوع الدراســة علــى 

اوالتنشــئة السياســية والوفطنيــة ، لــذل  فــان فكــر  الــربفط والتكامــ  بينهمــا قــد  فطاــا األ إعــالم  الدراســة امــا 

 جاءت من خال  ما ورد في دراسات سابهة

 

تخدم منهجـين معـا وهـي المـنهج تسـ عن الدراسـات السـابقة فـي انهـا: الحالية تختلف الدراسةو  1.3.1

وتحليـ  مضـمون مجموعـة  فطاـا األ إعـالم  الوصاي ومنهج تحلي  المضمون حي  سـيتم وصـق واقـع 

الى انها تشم  جميع محافنات  إضافةالمختلاة، اإلعالم  التي تعرض عبر وسائ   فطاا األمن برامج 

 المحتلة االمر الذي لم يسبق الي دراسة سابهة ان شملته. األراضياليربية و زه و  الضاة
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 الاص  الثال :
________________________________________________________ 

 
  االعالم الالسفطيني واعالم االفطاا  3.1

 

 الالسفطيني نشأته وتفطورهاإلعالم  3.3.1 
 

 النضـــالي التـــاريخ بهـــا مـــر التـــي الخاصـــة النـــروق فرضـــتها بخصوصـــية  الالســـفطينيم  اإلعـــال يمتـــاز 

 وتـ ثر والنضـالي، السياسـي بالعمـ  وثيهـاً  ارتبافطـاً  فلسـفطين فـي ياإلعالم العم  ارتبفط حي . الالسفطيني

 .الالسفطيني الشعب عاشه الذي السياسي بالواقع

 الصــحق بصــدور ىاألولــ بــدأت . ريخيــةتا مراحــ  خمــس عبــر وتفطــورت نشــ ت" الالســفطينية فالصــحافة

 العالميــة الحـرب مفطلـع فـي بتوقاهــا انتهـتو  م،6781 سـنة العثمـاني العهـد فــي الهـدس فـي العربيـة بالليـة

ــ  البريفطــاني االنتــداب نــ  فــي الصــدور الــى الصــحق بعــود  الثانيــة المرحلــة بــدأت و (. 6161) ىاألول

 الصــهيوني الكيــان قيــاممــع و  النكبــة بعــدجــاءت  والمرحلــة الثالثــة. 6117 عــام لنهايــة امتــدتو ( 6161)

" 6118 حـرب بعـد الرابعـة المرحلة وت تي(. 6191) الهاشمية األردنية المملكة الى اليربية الضاة وضم

 (. 6161 ،بدوان)
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ـــة امـــا ـــه والـــذي 6111 عـــام أوســـلو اتاـــاق توقيـــع بعـــد بـــدأت فهـــد الخامســـة المرحل  االنســـحاب تـــم بموجب

 .الالسفطينية الوفطنية السلفطة إنشاء تم و الرئيسية، الالسفطينية المدن من اإلسرائيلي

 الصـــحق انتشــرت فهـــد الخمســة، المراحـــ  خــال  فلســـفطين فــي والمجـــالت الصــحق أنمـــافط اختلاــت وقــد

 وقـــد. التســـلية الـــى تهـــدق التـــي وتلـــ  والانيـــة، واالجتماعيـــة واالقتصـــادية واألدبيـــة السياســـية والمجـــالت

ـــة كـــ  تميـــزت ـــة نوعيـــة فـــي  اآلخـــر  عـــن مرحل  األقـــالم واخـــتالق الصـــادر ، والمجـــالت الصـــحق وكمي

 .(6116)بفطراوي، المراح  تل  في تكتب كانت التي الصحافية

 عــام إنشــاؤها تــم والتــي" الهــدس هنــا" ىاألولــ إذاعتــانفــي فلســفطين   كــان فهــد اإلذاعــة صــعيد علــى امــا

 اإلذاعتـــين هـــاتين ان اال. ربعينـــاتاأل أوائـــ  فـــي أنشـــئت والتـــي" األدنـــى الشـــرق" إذاعـــة والثانيـــة ،6111

 إســرائي  تســمح لــم و ،6117 عــام لالســفطين اإلســرائيلي االحــتال  بعــد فلســفطين فــي العمــ  عــن توقاتــا

 .6111 عام حتى فلسفطينية إذاعة بإنشاء

 سبباً  التاريخية الدراسات تذكر وال فلسفطينية، تلازيونية محفطة أي هنا  يكن فلم بالتلازيون، يتعلق وفيما

 والســينمائية التلازيونيــة األعمــا  مــن العديــد هنــا  كانــت فهــد والســينمائي، التلازيــوني اإلنتــا  امــا. ل لــذ

 توقيـع بعد ما الى عليه هو ما على الوضع هذا ن  وقد. األحيان ا لب في توثيهياً  فطابعاً  أخذت والتي

 بعـد فيمـا سـميت والتـي" يـونوالتلاز  لإلذاعـة سـلفطة" إقامـة للالسـفطينيين بموجبـه سـمح والـذي أوسلو اتااق

 .(6116 بفطراوي،) الالسفطينية والتلازيون اإلذاعة هيئة"

 أســير  الالســفطينية الصــحافة وقعــت ،6118 عــام  ــز  وقفطــاع اليربيــة للضــاة اإلســرائيلي االحــتال  فمنــذ

 يفـ تجلـت والتـي التعبيـر، و الـرأي حرية على حديدية قيود فرض في المتمث  اإلسرائيلي االحتال  لهمع

 حيـ  الهدس، في تصدر كانت التي الالسفطينية الصحق جميع على ةاإلسرائيلي العسكرية الرقابة فرض

 ولم.  ز  وقفطاع اليربية الضاة في المجالت و الصحق إصدار اإلسرائيلي االحتال  سلفطات تسمح لم

 الضـاة مـدن فـي والمجـالت الصـحق هـذه بعـض توزيع منع الى ذهبت ب  الحد، هذا عند إسرائي  تهق
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 سـلفطات منعـت وبـالفطبع. المفطبوعـات هـذه بحـوزتهم توجـد من باعتها  تهوم كانتو   ز ، وقفطاع اليربية

ــــة محفطــــة إقامــــة اإلســــرائيلي االحــــتال  ــــة او إذاعي ــــة، األراضــــي داخــــ  فلســــفطينية تلازيوني  وكــــان المحتل

 بـرامج تبـ  التـي ةرائيلياإلسـ واإلذاعة المجاور ، العربية الدو  إذاعات من أخبارهم يستهون الالسفطينيون

. الالسـفطينية الثـور  إذاعـة موجـات التهـافط استفطاعوا المنافطق بعض سكان ان الى إضافة. العربية باللية

 العربيـة الـدو  من التلازيوني الب  يشاهدون المحتلة األراضي داخ  الالسفطينيون كان فهد تلازيونيًا، اما

 يتخلله العربية باللية ساعة لمد  يومياً  برنامجاً  يب  والذي اإلسرائيلي التلازيون ب  الى إضافة المجاور 

 باســـتفطاعتهم كـــان  ـــز  وقفطـــاع اليربيـــة الضـــاة فـــي" فالالســـفطينيون. ســـاعة نصـــق مـــدتها أخبـــار نشـــر 

 التلازيـون مشـاهد   ـز  قفطـاع سـكان بإمكـان كـان كمـا والثانية، ىاألول بهناتيه األردني التلازيون مشاهد 

 .(6161 بدوان،) السوري التلازيون ب  التهفطوا ووسفطها اليربية الضاة شما  سكان بعض و المصري،

قامــة أوســلو، اتاــاق توقيــع بعــد االعــالم فــي وضــع  تفطــور ، 6111عــام  الالســفطينية الوفطنيــة الســلفطة وا 

 المرئي مجالي في ب  فحسب، المكتوبة الصحافة على التفطور هذا يهتصر ولم ملحونًا، تفطوراً  فلسفطين

 الوفطنيـــة الســـلفطة ت ســـيس ومنـــذ فلســـفطين، فـــي اإلعـــالم وزار  أصـــدرت" فهـــد. ســـواء حـــد علـــى والمســـموع

 ومؤسســات وأحــزاب ألفــراد صــدرت( لصــحق 16و لمجــالت 71) ترخيصــاً  666 مــن أكثــر الالســفطينية،

، البفطـراوي" )سـنوية ربـع او شـهرية او أسـبوعية مجـالت او يوميـة صـحق إلصـدار أخـر  حكوميـة  ير

6116 .) 

 

 وقنــا  الحكــومي فلســفطين تلازيــون الــى إضــافة خاصــة محليــة تلاــز  محفطــة 16 فلســفطين فــي ناال ويوجــد

 الــى إضـافة FM موجـات علـى برامجهـا تبـ  خاصـة محليـة إذاعـة 66 يوجـد كـذل . الاضـائية فلسـفطين

 ."فلسفطين صوت" إذاعة
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 توقـق دقـ بعضـها ان اال والصـحق، للمجـالت التـراخيو مـن الكبيـر العـدد هـذا صـدور مـن الـر م على

 اسـبوعياً  او يوميـاً  امـا فيصـدر منهـا والمنـتنم. منـتنم  يـر بشـك  يصدر اآلخر والبعض الصدور، عن

 أسـبوعية صـحق وثـال  ،"الجديـد  الحيا "و" األيام" ،"الهدس" هي يومية صحق ثال " فهنا  شهرياً  او

 للمعارضـة مواليـة سـيةسيا ترفيهيـة،) شـهرية فلسفطينية مجالت وسبع فلسفطينية، أحزاب باسم نافطهة كلها

" األيـام" صـحياة مع  الباً  – شهرياً  نصق او شهرياً  توزع متخصصة مالحق وأربع( للحكومة موالية او

 المـــرأ  شـــؤون فـــي متخصـــو ملحـــق ضـــمنها مـــن والتمويـــ  التحريـــر حيـــ  مـــن عنهـــا مســـتهلة لكنهـــا –

 .(6111عبد الحميد،) "النساء صوت" ملحق هو الالسفطينية

 

  الالسفطيني فطاا ألا إعالم  2.3.1
 

 مالئمـةاإلعالميـة  المـاد  كانـت فكلمـا االجتماعي، بالننام ويت ثر يؤثر كونه من أهميته اإلعالم يستهي

 عميهة، معرفةو  االجتماعي وتركيبه الجمهور معرفة من البد ولهذا ت ثيرها، ازداد ومحتو  لية للجمهور

اإلعـــالم   فـــن تفطـــور التكنولوجيـــا وتهـــدم لعلـــوما تفطـــور ومـــع المناســـبة،اإلعالميـــة  المـــاد  وضـــع ليتســـنى

 حسنت إن حدين ذو سالح فهو عنه،  نى ال ياأساس الان هذا وأصبح أساليبه وتعددت وسائله وتهدمت

ن ،هداقاأل تحهيق حسن واستثماره قيادته  بالضـرر عاد قواعده واهتزتاإلعالمية  الهياد  ميزان اخت  وا 

 .(6و ،6161اال ا، . ) أهله على

 

 فطاــا األ إعــالم  فــي كافــة منــاحي الحيــا  وفــي كافــة المجتمعــات اال ان  لــه اهميــةاإلعــالم  نإليــه فــوع

الخاصـــة التـــي تكونـــت نتيجـــة نـــروق مختلاـــة يعيشـــها الفطاـــ  الالســـفطيني داخـــ   أهميتـــهالالســـفطيني لـــه 

 (6111 ابو حشيش،) جتمعه وهذا يعود لعد  اسباب اهمها:م
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ممــا  ،مــن نصــق قــرن أكثــراإلحــتال  الصــهيوني منــذ  خصوصــية فلســفطين التــي تعــيش فــي أجــواء -1

فـي حريتـه، وتربيتـه،  انعكس بالسلب على مختلق شرائح المجتمع بمـا فيهـا الفطاـ  الـذي تـ ثر سـلبا

  وك  مناحي الحيا  . وتعليمه، ونش ته

 ، حيــ  ألهــت بناللهــا اإليجابيــةاألخيــر انتشــار الصــحو  اإلســالمية فــي فلســفطين فــي العهــود الثالثــة  -2

 .ن وعافطاة وسلو  الفطا  الالسفطينيعلى فكر  تكوي

كثر  مؤسسات حهوق اإلنسان والمجتمع المدني التي تحاو  نشر فلساة حهـوق الفطاـ  فـي المجتمـع  -3

الحيــا  المدنيــة لــ  كمنهــر مــن منــاهر الديمهرافطيــة و ذفــق الهــوانين واألعــراق الدوليــة و الالســفطيني و 

  المؤسسات. التي تفطالب فيها الجهات الممولة لهذه

أنـه مجتمـع فتـي ي يتسم بالشبابية، و اإلحصائية التي تايد أن المجتمع الالسفطينالمعلومات البحثية و  -1

 حي  تمث  الائة العمرية الخاصة بالفطاولة حسب التعرياات الدولية الهانونية حوالي نصق السـكان

 .قفطاع  ز  الالسفطينيين في الضاة اليربية و 

أن جـزء كبيـرا ختلاة في عدد كبيـر مـن البيـوت، و الماإلعالم  ر بوسائ  أن المجتمع الالسفطيني زاخ -1

يعتمــــدون عليهــــا فــــي تحصــــي  ، و المتباينــــةاإلعــــالم  الالســــفطينيين يتعرضــــون لوســــائ   فطاــــا األمـــن 

 .وقضاء أوقات فرا هم ،معارفهم 

 

هــذه الشــريحة،  أهميــة، وال يتــوائم مــع  يــر كــاق   فطاــا األبور ــم ذلــ  إال أن واقــع اهتمــام هــذه الوســائ  

فــي فلســفطين مــن خـال  االفطــالع علــى تااصــي  المجــاالت  فطاــا األ إعـالم  مالمــح واقــع يمكـن تحديــد و 

 . فطاا األلإلعالم  المختلاة 
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 موقف الهيئة العامة لالذاعة والتلازيون الالسفطيني من برامج االفطاا  3.1.3

 عمــ  تســير ان خاللهــا مــن تحــاو  واســتراتيجيات خفطــفط وضــع علــى عــاد اإلعالميــة  المؤسســات تحــرو

 تلـ  فـي يكـون ان الضـروري من لذل  ، العامة هاأهداف وتفطبيق نهجها عليه لتكم  فطريق وتكون المؤسسة

 المتخصصـة الـدوائر وبـين للمؤسسـة العامـة والتوجهـات هـداقاأل بـين تهـارب واسـتراتيجيات خفطـفط المؤسسة

 والتلازيــون االذاعــة هيئــة فــي فطاــا األ بــرامجب الخاصــة االســتراتيجية عنــد التوقــق ال بــد مــن لــذل  ، داخلهــا

 وقـد ، اآلخر اإلعالمية  المؤسسات لكافة العامة الوفطنية التوجهات تعكس رسمية مؤسسة كونها الالسفطيني

 التـــي وتوجهاتهـــا هاأهـــداف ولهـــا  الالســـفطيني والتلازيـــون االذاعـــة هيئـــة فـــي أفطاـــا  بـــرامج دائـــر  وجـــود تبـــين 

 )سـكر، :وهـي لهـا العامـة الخفطـة خـال  مـن تفطبيههـا تحـاو  أهـداق عد   وهنا الهيئة ت سيس منذ وضعت

2112) 

 واضـحة اسـتراتيجية ضـمن فطاـا لأل والتلازيـوني االذاعـي بثهـا عبـر برامجهـا مـن خاصـة مسـاحة وضع -1

 يعيشـة الـذي الخـاو الوضـع مراعـا  مـع واخالقيـا، وسياسيا تربويا الالسفطسنين فطاا األ تنشئة تستهدق

 .لسفطينف في فطاا األ

 ،فطاـا األ لـد  الوفطنيـة الهويـة تعميـق رسـمية يـةإعالم كمؤسسة والتلازيون لالذاعة العامة الهيئة تحاو -2

 .المستهب  بنا  فطاا األ ان اذ

 دولـة بنـاء علـى قـادر جديـد جيـ  تنشـئة اج  من ووفطنيا تربويا هادق مضمون ذات أفطاا  برامج تهديم-3

 .المستهب  في

 .تخصهم التي المواضيع كافة ومناقشة بحرية ذاتهم عن التعبير اج  من فطاا لأل خاصة مساحة إيجاد-4

 .واهتماماتهم بمواهبهم االهتمام اج  من  فطاا األب خاصة ترفيهية يةإعالم   مساحة توفير-5

  وعهولهم ناوسهم في الوفطن حب زرع خال  من فطاا األ لد  الوفطنية الروح تعزيز-2

 والسيء الجيد بين والتميز حوله يجري ما درا ا على قادر مثهق جي  تنشئة-7

 .(2112 فلسفطين، تلازيون ،فطاا األ برامج دائر ) بها والمفطالبة حهوقهم كام ب فطاا األ توعية ضرور -8
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التــي  هــداقان األ 2112الخفطــة االســتراتيجية لهيئــة اذاعــة وتلازيــون فلســفطين لعــام  متابعــة بعــد وقــد تبــين 

ي هيئــة االذاعــة والتلازيــون تفطبــق بنســبة عاليــة وضــمن المرفهــات للخفطــة فــان يســعى لتحهيههــا االداريــون فــ

، وهــذا يؤكــد سـينتج فــي نهايــة العـام دون تنايــذ مـن الخفطــة تبهــىرســميا ومـا  تـم تنايــذهمعنـم مــا تـم ذكــره قــد 

 .فطاا األاهتمام الهيئة العامة لالذاعة والتلازيون بائة 

 2112وفــــي خفطــــة عــــام  ،تلازيــــون ضــــمن خفطتهــــا الســــنويةحيــــ  قــــررت ادار  الهيئــــة العامــــة لالذاعــــة وال

تخصيو فتر  يومية لالفطاا  واالستمرار في عرض المواد الكرتونيـة يوميـا السـاعة الثالثـة والنصـق عصـرا 

وقامــت بعــرض البــرامج المحليــة اصــدقاء والارحــان وشــارع سمســم وبرنــامج حكــي كمــا  ،ولمــد  نصــق ســاعة

ي لالفطاا  في تلازيون فلسفطين بيت بيوت كما قاموا بتسجي  مجموعـة واالستمرار بالبرنامج الرئيس ،صيار

وكـذل  الحـا  فـي اذاعـة صـوت  2112انتـا  درامـا لالفطاـا  نهايـة عـام ، والعمـ  علـى من ا اني االفطاا 

فلسفطين حي  يستمر برنامج براعم المستهب  وبرنامج بكره احلى اضافة الى اثراء المكتبة الموسيهية با اني 

 .(2112، المنوعة )خفطة برامج االفطاا فطاا  اال
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 في فلسفطين فطاا األ إعالم  واقع  3.3
 

يستعرض هذا الجزء من الدراسة تحليال لواقع اعالم االفطاا  الالسـفطيني فـي وسـائ  االعـالم الالسـفطينية 

 وذل  كما يلي:
 

 ازيون فلسفطين :تل 1.6.3

ولمـد   فطاا األ  يومية لتهديم كرتون حي  خصو فتر  فطاا األائة ب هتم تلازيون فلسفطين منذ ت سيسها 

المواد الكرتونية التي تب  عبر شاشة تلازيون فلسفطين هي مستورد  أي ليست من انتا  دقيهة، و  ينثالث

، اال ان تلازيـون العربـي للمـواد الكرتونيـةاإلعـالم  ننرا لهلة انتـا   اما يكون عربيمنها وقلي  ، فلسفطيني

انتــا  فلســفطيني مــن عبــر شاشــته بــرامج تعليميــة وتربويــة وترفيهيــة  متواصــلةفتــرات  فلســفطين يهــدم علــى

برنـامج بيـت وهـو  2117ة تلازيـون فلسـفطين منـذ عـام للبرنـامج االسـبوعي الـذي يبـ  عبـر شاشـ إضافة

يحتــوي علــى مجموعــة مــن الاهــرات التعليميــة والتربويــة والترفيهيــة ويهــتم البرنــامج  الــذيبيــوت البرنــامج 

 .(2112)سكر، ، ويعرض مر  اسبوعيا ولمد  ساعة لوفطنية والتربوية والتعليميةبالهيم االخالقية وا

اهمها برنامج فرحان واالصدقاء الذي   فطاا األبشراء برامج محلية خاصة بالالسفطيني ويهوم التلازيون  

ويهـدق الـى  ،فطاـا األالـدمى المتحركـة و الـذي يتضـمن مجموعـة فهـرات تهـدمها و  2112تم بثه في عـام 

وبرنـامج شـارع سمسـم  ، لهيم االخالقية والوفطنية والتربويه لد  الفطا  ومد  البرنامج ثالثـون دقيهـةنشر ا

وهـو نسـخة فلسـفطينية مـن السلسـة العالميـة  2117الذي يتم عرضه عبر التلازيون الالسفطيني منـذ عـام 

دام الدمى المتحركة يعتمد على استخو  يضاً أو ، التي تهدم في كافة الدو  العربية باشراق وانتا  امريكي 

يجـــادو ، لنشـــر الهـــيم التربويـــة لـــد  الفطاـــ   ومدتـــه ثالثـــون دقيهـــة، وبرنـــامج  مســـاحة مـــن الترفيـــه لـــديهم، ا 

ويتضمن فهرات مختلاة تهتم في تنمية مهارات الفطاـ  فـي الفطـبخ  2111كتاكيت والذي تم عرضه عام 
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والـذي يهـتم  2112دز الـذي قـدم عـام برنـامج سـتار كيـ ، وواللعب والمعرفة ومد  البرنامج ثالثون دقيهـة

 (.2112 ،سكرالينائية والموسيهية ومد  البرنامج ستون دقيهة ) فطاا األبانهار مواهب 

 

 فضائية معا 3.6.3

)فطاـولتي ملكـي( ويركـز البرنـامج  فطاـا األتنتج فضائية معا وبالتعـاون مـع مؤسسـة انهـاذ الفطاـ  برنـامج 

والمعاهـدات الدوليـة  اإلتااقيـاتية في فلسفطين ذات العالقـة و على التعريق بحهوق الفطا  والهوانين السار 

ومـد  كاايتهـا  فطاـا يناقش البرنامج الخدمات المهدمة لأل كما .6171خاصة اتااقية حهوق الفطا  لعام 

 فطاـــا لأل إضـــافةكمـــا ونوعـــا، وتاخـــذ حلهـــات البرنـــامج الفطـــابع الحـــواري مـــع المســـؤولين وصـــناع الهـــرار 

 .(6161)فر ،  والمؤسسات العاملة معهم

 فطاـا األو  األسـر كما تناذ شـبكة معـا حملـة مسـتمر  للتوعيـة والتثهيـق بحهـوق الفطاـ  تسـتهدق المجتمـع و 

مـــن االســـتيال  االقتصـــادي، والعنـــق،  فطاـــا األاناســـهم، حيـــ  ركـــزت الحملـــة حتـــى االن علـــى حمايـــة 

الحــرب، وموضــوعات  والحمايــة مــن مخلاــات الحــروب، والعنــق المدرســي والتنمــر، والحمايــة فــي اوقــات

 .أخر 

بالتعاون ما بين معـا ومؤسسـة انهـاذ الفطاـ  وبمشـاركة مسـرح الحـار   فطاا ويجري انتا  برنامج جديد لأل

اناسـهم مـن خـال   فطاا األ، بحي  يناقش البرنامج حهوق الفطا  من وجهة ننر فطاا األمجموعة من و 

 .(6161، )فر  في ك  حلهة فطاا األدراما تلازيونية تتناو  قضية تخو 

 

عصــرا  1وليايــا  1يوميــا مــن بــين الســاعة معــا  علــى شاشــة فضــائية فطاــا الاتــر  المخصصــة لألوتمتــد 

وجميعهــا انتــا   يــر محلي.ويبلــغ نســبة مــا تبثــه  فطاــا ويبــ  خاللهــا مجموعــة افــالم كرتونيــة ترفيهيــة لأل

 توعويـة وسـبوتات نالكرتـو  افالم بين ما تهريبا فطاا لأل يخصو الشاشة وقت من% 12 ،فطاا معا لأل
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 انفطالقـا والتحـد  البـرامج بتلـ  فطاـا األ اشرا  يتم ما و البا، معا في تنتج التي األفطاا  برامج وحلهات

 .(6161)فر  ، الحق مبدا من

 

 فضائية الكتاب 3.6.3

قنـا  منوعـة فـي حيـ  تسـتهدق كافـة شـرائح  دينيا وتب  من قفطاع  ـز  وهـي ذات توجهتعد قنا  الكتاب 

 هنــا ال أن والســيما الشــريحة بهــذه معنيــة الهنــا  كــون فطاــا األ لبــرامج مخصصــة مســاحة ا هنــ، المجتمــع

 برنـامجالهنـا    تنـتج الجانـب، هـذا في مستهدفة فئة فطاا األ يمث  حي  والتعليمي التربوي بالجانب تهتم

 امجالبــر  فــي دمجهــا يــتم التــي  اآلخــر  الاهــرات مــن للعديــد إضــافة أســبوعي بشــك  ســاعتين مدتــه رئيســي

 فطاـا األ شـريحة تسـتهدق التـي واألنشـفطة للاعاليـات والتيفطيات لألخبار إضافة الكتاب كعدسة ، العامة

 . ز  قفطاع داخ 

 كليبات من سواء كانت  المحلي اإلنتا  من هي الكتاب قنا  تبثها التي التلازيونية والمواد البرامج معنم

ــبع جــداً  فطايــق اســتخدام مــع و يرهــا، واسكتشــات وفواصــ   (2112 )حمــود  ، الخارجيــة األعمــا  ضل

 : لزرع الهيم التالية من خال  برامجهاالهنا  وتسعى 

 .األصيلة واإلسالمية الدينية الهيم-

 .إليها واالنتماء والهضية فلسفطين حب من الوفطنية الهيم-

 .الحميد  األخالقية الهيم-

 .المنضبفطة والسلوكية التربوية الهيم-

 .يميةاألكادو  العلمية الهيم-
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 وأن خاصة الهنا  شاشة على فطاا األ تخو التي التلازيونية والمواد البرامج ك  مع كبير تااع  هنا و 

 متعـدد  ورسـائ  والجمهـور، الضـيوق من ومشاركات كبير  اتصاالت وهنا  مباشر بشك  البرامج تب  

 . (2112ه ،)حمود أناسهم األمور أولياء ومن بالفطاولة تعنى التي المؤسسات من ومساهمات

 

 .االذاعة 4.2.2

 اذاعة صوت فلسفطين  3.4.2.2

مــن خــال  برامجهـــا بكافــة الهضــايا السياســـية  تعنـــى ، وتعتبــر اذاعــة صــوت فلســـفطين االذاعــة الرســمية

، وعيةمن خال  عد  برامج اسب فطاا ، وتحرو على توفير مساحة خاصة لألالقتصاديةواالجتماعية وا

خمســة بــرامج اســبوعية تتاــاوت مــد  كــ  برنــامج عــن  ويهــارب عــدد البــرامج التــي ينتجهــا صــوت فلســفطين

بعنــوان بكــره  فطاــا ارشــادي لأل تهــدم برنــامج  حيــ   حســب المواضــيع وحســب الائــة المســتهدفة، اآلخــر

كمــا يهـدم برنـامج الحكـواتي بشــك  اسـبوعي لمـد  خمســة  ، احلـى ينـاقش سـلوكيات تربويــة مختلاـة للفطاـ 

اسبوعي مدتـه  وهو برنامج  ، وبرنامج براعم المستهب  فطاا دقيهة ويعرض الحكايات المختلاة لأل  عشر 

وبرنــامج جنــة ، فــي مدارســهم المراكــز التــي تعنــى بهــم  فطاــا األالــى  بــين عشــرين وثالثــين دقيهــة يصــ  

بالمواضـيع  فطاـا األمن عشرين عاما وهو برنامج تااعلي مباشـر يهـتم بمناقشـة  أكثرالصيار الذي دام 

فطنيــة ويبــ  مــر  اســبوعيا لمــد  ســاعة علــى الهــواء مباشــر  ، وتعــد اذاعــة صــوت التربويــة واالخالقيــة والو 

يـين متخصصـين فـي مجـا  إعالم  ، كما يهدم البرامج  فطاا األاهتماما ببرامج  اإلذاعات أكثرفلسفطين 

 .(6161 )الهشلمون، فطاا األ

 

 

 



  

51 

 اذاعة راية اف ام 2.4.2.1

فطـرح ومعالجـة الهضـايا المختلاـة ، لـذل   المحلية الالسـفطينية المنوعـة والناشـفطة فـي اإلذاعاتتعتبر من 

، تهـــدم رايـــة اق ام المجتمـــع المهمـــة مــن خـــال  برامجهـــا كاحــد  فئـــات فطاـــا األفهــي تســـتهدق شـــريحة 

ليــة اعاســبوعي باســم نــو نصــيو ويحتــوي علــى جانــب مــن المســابهات التا أفطاــا بشــك  دائــم برنــامج 

برنـامج نـو نصـيو الـذي يبـ  اسـبوعيا  ويحاو  فطاا صائح واالرشادات لألوجانب اخر من تهديم الن

 وال يشــك  البرنــامج أي عــبء ،ية واالخالقيــة والدينيــة والوفطنيــةولمــد  ســاعة التركيــز علــى الهــيم االنســان

المتخصصـين  إيجـادفـي تكمن  مشكلة ال انمادي بالنسبة لالذاعة كونه يهدم مر  واحد  في االسبوع اال 

علـى ممثـ  تخصـو مـع الوقـت فـي مجـا  بـرامج  االعتمـاد  مما دعا االذاعة الى فطاا األ إعالم  في 

 المــد  عشــر دقــائق يوميــ فطاــا االذاعيــة، وكمــا وتهــوم اذاعــة رايــة بتهــديم حكايــات قبــ  النــوم لأل فطاــا األ

 اإلذاعــات، وبالتــالي تعتبــر رايــة اق ام مــن ســنوات 9-1مــن عمــر  فطاــا األيســتهدق الائــة الثانيــة مــن 

 % يوميـــا مـــن نســـبة البـــ  اليـــومي6يمكـــن ان ال تصـــ  الـــى   فطاـــاالتـــي تخصـــو مســـاحة خاصـــة لأل

 .(6161 ،)زماعر 

 

 اذاعة اجيا  واذاعة انغام: 2.4.2.2

فيهمــا تعتمــد  فطاــا األ، اال ان بــرامج انتشـارا اهمــأكثر المحليـة فــي فلســفطين و  اإلذاعــاتمــن اقــدم  ان تعتبـر 

 وبالتالي فهي، ب  االعالناتلهدايا والجوائز مهاعلى وجود دعم مالي من الشركات التي تهدم الما  او ا

فــي االذاعــة لاتــرات  فطاــا األتــرتبفط بشــك  مباشــر بالتســويق للبــرامج وهــذا مــا يــؤدي الــى  يــاب بــرامج 

فطويلة وان توفرت تكون قصير  المد  اسبوعية ولمد  ساعة وال تتعد  دور  برامجية واحد  يمكـن ان ال 

 .(6161تتكرر )رجوب محمد،
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 اذاعة نسا اف ام  4.4.2.2

 أفطاـا نسـا برنـامج  اذاعة ، وتهدمهاالفطالع على كافة الهضايا المتعلهة بالمرأ  ومن وجهة ننر ت سست ل

ومناقشــة اهتمامــاتهم وهوايــاتهم الانيــة  فطاــا األاســبوعي لمــد  نصــق ســاعة يركــز علــى انهــار مواهــب 

 (.6161،حمدان) واالدبية والموسيهية

 

 الصحف والمجالت 5.6.2

 صحياة الحياة 3.5.2.2

 تخصـيو علـى وعملـت المحلـي، بالشـ ن االهتمـام على 6119 عام صدورها منذ" د الجدي الحيا " حرصت

 تليــى حيــ  ،ةدائمــ  يــر الصــاحاتهــذه  اال ان الجامعــات، أو الفطاــ  أو للمــرأ  ســواء متخصصــة صـاحات

 .تعود ثم ومن لاتر 

 امـا ،"أحـد يـوم كـ "  اسـبوعية صـاحة السـابق فـي خصصـت حي  للفطا ، مساحة الجديد  الحيا  تخصو

 .ثالثاء ك  صباح يصدر الذي" الحيا  استراحة" ملحق في بالفطا  خاصة مواد تنشر حاليا

النشـــــافطات او  تيفطيـــــة عـــــن وعبـــــار  اخباريـــــة فهـــــي بالفطاـــــ  الخاصـــــة امـــــا التنـــــاو  اليـــــومي للموضـــــوعات

 مـــواد مـــن خاليـــا يكـــون اليـــومي العـــدد فـــان" كثيـــر  تكـــون قـــد" احيـــان فـــيو  فطاـــا األالموضـــوعات المتعلهـــة  ب

 .فطاا لأل صصةمخ

 عــن عبـار  تكــون مالحههـا أو الصــحياة فـي تنشــر التـي والتهــارير األخبـار مــن كبيـر  تكــون قـد نســبةكمـا ان 

 التــي واأللعــاب ،...والمــرض والعنــاد التربيــة حيــ  مــن فطاــا األ مــع التعامــ  كيايــة بشــ ن للوالــدين ارشــادات

 .عربية ومجالت صحق عنمنهولة  لمواد كانت النسبة االكبرمن هذه ا وان  اعمارهم حسب شراؤها ياض 

 كتابــة علــى مهتصــر و  ،فــي الصــحياة قليلــة جــدا  المــواد كتابــة فــي فطاــا األ مشــاركةفــان  أخــر مــن جهــة 

 .الهصائدأو  خوافطرال
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الرسـمي المكتـوب لـم يـنجح كثيـرا فـي المسـاهمة اإلعـالم  يـر  الصـحاي بشـار برمـاوي ان وفي هذا المجا  

كتابتهـــا او زوايـــا تشـــتم  علـــى  فطاـــا األيتـــولى حيـــ  لـــم تخصـــو زوايـــا  فطاـــا األبالتنشـــئة الوفطنيـــة عنـــد 

 .(6161موضوعات لها عالقة بالثهافة الوفطنية )برماوي ،

ضعق الحيـز المخصـو وتر  الباحثة ان الصحق الالسفطينية اليومية الثال  الهدس وااليام والحيا  تلتهيا 

ال تعتمـد و بشك   ير منـتنم وعشـوائي  فطاا األساحة وما زالت الصحق اليومية تهدم م وقضاياهم فطاا لأل

وهـي التــي  فطاــا كمــا ان هنـا  فــرق بـين مــاد  تهـدم لألو علـى اســس علميـة او مهنيــة تهـوم علــى التخصـو 

كـالتي توجـه لالهـ  واالخصـائيين فـي مجـا   فطاـا األبشـك  مباشـر وبـين مـاد  تهـدم عـن  فطاـا األتستهدق 

 والعامة من الهراء. فطاا األ

 

 لزيزفونةمجلة ا 2.5.2.2

برسـوماتهم  فطاـا األي علـى مسـاهمات أساسـ، تعتمـد بشـك  فطاـا األمجلة شهرية تهدق الى توعية وتثهيق 

المــدارس فــي كافــة انحــاء الــوفطن، يســاهم فــي مشــاركات المجلــة كتــاب  علــى تــوزعوابــداعاتهم االدبيــة حيــ  

ر  الثهافــة الالســفطينية علــى فلســفطينيين مثــ  محمــود شــهير وخالــد جبــور، وتعمــ  الزيزفونــة بالتعــاون مــع وزا

، تعـــد الزيزفونـــة المجلـــة الالســـفطينية الوحيـــد  هـــراء  مـــن خـــال  النشـــافطات المختلاـــةعلـــى ال فطاـــا األتشـــجيع 

تصــدر المجلــة نســختين شــهريا و ، الالســفطينية فطاــا األوالتــي تعتمــد علــى مســاهمات  فطاــا المتخصصــة لأل

ســنوات حتــى ســبعة عشــر عامــا  ر عشــرمــن عمــ فطاــا تحــت عمــر تســع ســنوات ونســخة لأل فطاــا نســخة لأل

 إعـالم  تحـت اشـراق ادبـاء ومتخصصـين فـي مجـا   ولكـن  فطاـا األعلى مشـاركة  انتعتمد وكال النسختين

 .(6161)سمحان، فطاا األوادب 

 

 

 



  

54 

 في فلسفطين فطاا األ إعالم  التحديات والمعيقات التي تواجه  3.3
 

فــي فلســفطين واالســباب التــي تؤكــد  فطاــا األ م إعــال الــذي يجــب ان يهــوم بــه  للــدورالدراســة  تنــاو بعــد 

اإلعالميـة في فلسـفطين مـن خـال  بعـض النمـاذ   فطاا األ إعالم  واقع و في الحالة الالسفطينية   أهميته

 التـــي معيهـــاتالتحـــديات و ال يمكـــن االشـــار  الـــى مجموعـــة مـــنالالســـفطينية المرئيـــة والمســـموعة والمكتوبـــة 

 .(2112 ( )سكر،2112 ، )فر  في فلسفطين فطاا األ إعالم  تواجه 

 إعـــالم  الالســـفطيني مـــن قلـــة االنتـــا  المحلـــي وهـــذا مـــا يعانيـــه بشـــك  عـــام  فطاـــا إعـــالم األ يعـــاني  -1

 .العربي فطاا األ

  .في فلسفطين فطاا األ إعالم  هنا  نهو واضح في وجود متخصصين في مجا   -2

الـذي اإلعـالم  تمييـز مـا بـين فـي الاإلعالميـة بعـض ادارات المؤسسـات  من قب   عدم تاريقهنا   -3

ـــا األيهـــدم مـــن اجـــ   ـــين مـــا يهـــدم عـــن  فطا ـــا األوب ـــذي يكـــون موجـــه بشـــك  م فطا باشـــر لالهـــ  وال

 .والمتخصصين التربويين

 مالئمتـهالوافـد دون  فطاـا األ إعـالم  المرئي على اإلعالم  هنا  اعتماد واضح من قب  مؤسسات  -4

 .مع المجتمع المستورد للماد 

لــذل  تكــون البــرامج  فطاــا األبــرامج   هميــةبالــوعي ضــعق الالســفطينية مــن  اإلذاعــات تعــاني معنــم -5

 .على شك  مسابهات ويرتبفط وجودها بوجود دعم مالي فطاا المهدمة لأل

بائاتــه الـــثال   فطاــا يجــب ان يوجـــه لأل فطاــا األ إعـــالم  ان اإلعالميــة المؤسســات  ضــعق ادرا  -2

 الخاصة. اماتها واحتياجاتهاوك  فئة لها اهتم (كبير،متوسفط  ،صيير)

المرئيـة والمسـموعة اإلعالميـة فـي الوسـائ   فطاـا األالهـائمين علـى بـرامج  الكثير مناهتمام ضعق  -7

 .فطاا األوالمكتوبة على المضمون الذي يهدم في برامج 
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وبــين  فطاــا األالالســفطينية الرســمية ببــرامج اإلعالميــة هنــا  تاــاوت واضــح بــين اهتمــام المؤسســات  -8

 فطاـــا إعالم األتتاــوق المؤسســـات الرســمية فــي اهتمامهــا بــ ،الخاصــة حيــ اإلعالميــة لمؤسســات ا

 .وبالنتيجة هنا  قصور واضح بالشك  العام

قنــاع المتلاــز الــى امكانيــات ماديــة ضــخمة ننــرا العتمــاد  علــى عمليــة اال فطاــا األ إعــالم  يحتــا  -2

الخاصــة اإلعالميــة و حجــم انتــا  االعمــا  الــى تهلــياإلعالميــة ؤسســات بالصــور  فبالتــالي تلجــ  الم

 .العالية ننرا لتكلاتها فطاا األب

ة اإلسـرائيليالذي يعنـى بالتنشـئة الوفطنيـة ضـيوفطات وهجـوم مـن الحكومـة  فطاا األ إعالم  يواجه  -11

 .ة المختلاة ويتهم بالتحريضاإلسرائيلياإلعالمية من خال  الوسائ  
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 الاص  الرابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالم االفطاا  الالسفطيني وعملية التنشئة السياسية
 

 

 :مقدمة 3.3
 

 فــي ياإلعالمــ النشــافط يحتلهــا التــي الكبيــر  والمكانــة الباليــة يــةاألهم علــى والبــراهين الــدالئ  كافــة تشــير

ــم لــه، اليوميــة الحيــا  مــن رئيســاً  جــزءاً  النشــافط هــذا أصــبح أن بعــد ســيما ال الفطاــ ، حيــا   الفطاــ  يعــد فل

 عليــه، ناســها وتاــرض بـــه، تحــيفط التــي االتصــا  وســائ  مــع يتعامــ  أن دون الحيــا  يســتفطيع المعاصــر

ضـــرور  ال بـــد منهـــا، لمســـاعد  هـــذا الجيـــ  اإلعـــالم  ، ان العنايـــة واالهتمـــام بوســـائ   خر بـــ أو بصـــور 

، ليكـون هبـهلى تنمية قدراته، وصه  ابداعاته، وتبني ميولـه ور باتـه، والعمـ  علـى تعزيـز مواالصاعد ع

  بذل  انسان المستهب  المشرق باالم  والتااؤ ، المعد االعداد الجيد لحيا  سيكون عضوا فاعال فيها

 اللحنـة، ناـس فـي فطاـا األ ماليـين إلـى الــوصو  مـن الوسـائ  لهـذه المعاصر  االتصا  ثور  مكنت وقد

 معينة، عمرية شريحة على هتصرياإلعالم   يعد ولم وأسماعهم، أبصارهم متناو  في كلها الدنيا و دت

 علـى قـادراً  أصـبح ولكنـه ،أخـر  دون فطائاـة تخـو معلومـات تهـديم إلى ينحو أو منهم،  خـاصة فئة أو

 . يكونون وحيثما كانوا أينما المستويات وجميع األعمار، كافة إلى التوجه
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، فانهــا والمــدارس فطاــا األوننــرا النتشــار هــذه الوســائ  وســهولة وصــولها الســريع فــي البيــوت وريــاض 

الـى ونائاهـا فـي  ضـافةباإل، تساعد في تعزيز المنـاهج الدراسـيةدخلت في افطار الوسائ  التعليمية التي 

ــذل  كلــه اخــذت تســاهم فــي تنشــئة الفطاــ  هيــق االخبــاري والاكــري واالجتمــاعي، والعلمــي والــدينيالتث . ل

اجتماعيــا  علــى توجيهــه، وارشــاده ســلوكيا و ، وتعمــ  لمهــارات الليويــة مــن قــراء  وكتابــهوتثهياــه، واكســابه ا

 (.11و ،2222 )ابو معا ،

 

 السياسيةوتأثيرها عل  التنشئة  فطاا إعالم األ المضامين السياسية والوفطنية في 0.3
 

 القيم والمااهيم : 3.0.3
 

ن ذل  وعلى الر م م العشرينيرجع اهتمام علماء الناس وعنايتهم بدراسة الهيم الى الثالثينات من الهرن 

 (1929، ممـا جعـ  )تـوفلر، أخـر فان ماهـوم الهـيم ال زا  يكتناـه اليمـوض، والخلـفط بينـه وبـين ماـاهيم 

 التــي للدراســات تهييمــه وفــي ،يصـق الهــيم بالفطاــ   يــر الســعيد الـذي يعــاني بــؤس وشــهاء عــدم علمنـا بــه

 االمبريهـــي لتوجـــها ذوي االجتمـــاعيين العلمـــاء ان -قـــرن ربـــع حـــوالي منـــذ روكيـــتش يـــذكر بـــالهيم اهتمـــت

 وفطبهــا الهــيم مــن أكثــر االتجاهــات وقيــاس بننريــة كبيــرا اهتمامــا – فتــر  فطويلــة مــن الــزمن خــال  -اولــوا

 تحــدد الاــرد اتجاهــات فــان البــاحثين قناعــة مــن ينبــع ال االتجاهــات بدراســة االهتمــام هــذا فــان لــروكيش،

 وهــذا بينهمــا االتجاهات،والعالقــة قيــاس لوســائ  ســريع نمــو هــو حــد  مــا ان بــ  الهــيم، مــن أكثــر ســلوكه

 صعبة الهيم بان واسع قبو  على حازت التي الشائعة للننر  رو  قد االتجاهات على فيه المبالغ الت كيد

 الننــــام داخــــ  االتجاهــــات مــــن ديناميــــة أكثــــرو  مركزيــــة أكثــــر دورا تلعــــب انهــــا ر ــــم والهيــــاس التعريــــق

 .(32و ،2215 )هال ، للارد الوجداني -المعرفي
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من المرجح ان نهو االهتمام بدراسة الهيم في مهاب  االتجاهات قد انعكـس علـى تحديـد ماهـوم الهيمـة و 

ادق فنجــد مــن يتنــاو  الهيمــة مــن مننــور االهتمــام ، او كمــر  –فــي علــم الــناس االجتمــاعي  –ودراســتة 

اـاهيم وصـوال ، ممـا يسـتوجب الهـاء الضـوء ولـو بصـور  مـوجز  علـى تلـ  الملالتجاه او الحاجة او الـدافع

 .(35،و2215هال  ،) الى بلور  ماهوم الهيمة

 

 القيم التي تعتمدها الدراسة للتنشئة السياسية 0.0.3

تر  الباحثة ان الهيم التي ستركز عليها من خال  تحلي  المضمون للبرامج التلازيونية واالذاعية ومجلة 

كمـا يجـب التركيـز علـى ،سـفطيني للفطاـ  الالاإلعالميـة يجب ان تراعـي فطبيعـة محاكـا  الوسـيلة  فطاا األ

الجوانـب ذات مـع خصوصية الوضع الذي يعيشـه الشـعب الالسـفطيني تحـت االحـتال  وضـرور  التعامـ  

ويــــة بالنســــبة للتنشــــئة السياســــية للفطاــــ  الالســــفطيني فــــي نــــ  محــــاوالت االحــــتال  فطمــــس الحهــــائق األول

 واالستيالء على فلسفطين بالكام  .

تحــت ســن  فطاــا األتناســب الائــة المســتهدفة فــي هــذه الدراســة وهــي فئــة لــذل  فــ ن الهــيم السياســية التــي 

التـي تحـاكي الفطاـ  اإلعالميـة فطبيعـة نـروق الفطاـ  الالسـفطيني والوسـيلة والتي تتوائم مع الثامنة عشر 

 الالسفطيني وتنشئته سياسيا ووفطنيا هي:

 اوال: حقوق الفطا :

 حهـه واهمهـا الحيـا  هـذه علـى وجـوده لـه تكاـ  التـي الحهـوق الالسـفطيني الفطاـ  يعـرق ان الضروري من

 خــال  مــن فطاــا األ إعــالم   دور يبــرز وهنــا االمــانالعــيش ب  فــي وحهــه معرفــةال فــي وحهــه الحيــا  فــي

 لالنســــان العامـــة الحهـــوق التـــي تتضـــمنها  اإلتااقيـــاتو  فطاـــا األ بحهـــوق الخاصـــة الحهـــوق هـــذه تمريـــر

 .الالسفطيني
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الضــروري ان يعــرق الفطاــ  الالســفطيني عــن وفطنــه وتاريخــه ومــن  قيمــة المعرفــة مــن حهــوق الفطاــ وتعــد 

وخاصـــة ان هنـــا  مـــن يحـــاو  اخاـــاء الحهـــائق وتزويرهـــا لـــذل  علـــى الفطاـــ  الالســـفطيني ان يعـــرق عـــن 

ربما لم تكن واضـحة ان  ،هنا  تهسيمات وجدت باع  االحتال فلسفطين التاريخية والمحتلة وخاصة ان 

وهنـــا ينهـــر دور  ،مـــا يجـــري ومـــا جـــر  علـــى هـــذه االرض نالمعلومـــات الكاملـــة عـــاإلعـــالم  لـــم يهـــدم 

. يعرفهــا الفطاــ  الالســفطيني عــن وفطنــه فــي تهــديم المعلومــات الالزمــة والتــي مــن الضــروري اناإلعــالم  

الـى حهوقـه  إضـافةعـن الـوفطن اإلعـالم  والسؤا  هنا ما الذي يعرفه الفطا  عن الوفطن وما الذي يهدمـه 

 ية .ساساأل

 

 اسيةثانيا: المشاركة السي

وتوضـح هــذه الهيمــة مـد  التــزام الفطاــ  ووالءه للـوفطن وهــذا يتضــح مـن ســلوكه الــذي ينهـر بدفاعــه عــن 

وايضــا ،مــن خــال  حديثــه وحانــه لالناشــيد واال ــاني الوفطنيــة التــي تؤكــد انتمــاءه للــوفطن  أرضــهوفطنــه و 

  المشرقة وعودتها من قبضة االحتال  والسعي ليكون شخو مميز ليعكس الصور  أرضهامنياته بحرية 

 :يمكن ان نتوقق عند ثال  قيم ثانوية تعكس المشاركة السياسية وهي ،عن وفطنه ويساهم في تفطويرها

االنتماء وحرية التعبير والوحد  الوفطنية، وتكمن مشاركة الفطا  سياسـيا مـن خـال  التعبيـر عـن رأيـه فـي 

نية في ن  النرق الوحد   الوفطالشؤون السياسية المختلاة واهمها ما يشعر به اتجاه وفطنه وموقاه من 

 .الالسفطيني الخاو

 

 ثالثا: مقاومة االحتال 

م  رضهالالسفطينين تؤكد مد  ايمانهم بحههم ب فطاا األوتعد هذه الهيمة مهمة لما تعكسه من قو  بداخ  

يتضح من خال  احالمهم التي يرسمونها بعودتهم لالراضي التـي احتلـت  هو ماالمسلوبه والعود  اليها و 
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والتمســ  بهــا مــؤمنين بــان فلســفطين ســتتحرر حتمــا ر ــم قــو  االحــتال  ور ــم مضــي وقــت  1948م عــا

مـــن خـــال  مخيلتـــه بحلـــم العـــود  او موقاـــه مـــن المهاومـــة ذلـــ  فطويـــ  علـــى احتاللهـــا ، يمكـــن ان ينـــدر  

ال  وتتارع من قيمـة مهاومـة االحـتاإلعالمية االسرية وثانيا السياسية المسلحة او السلمية حسب تنشئته 

 .الثوابت الوفطنيةالمواقق من المهاومة المسلحة والمهاومة السلمية و 

 

 مجتمع وعينة الدراسة: 1.3
 

مجتمــع الدراســة والتــي اذيعــت خــال  اشــهر : ســبتمبر  فطاــا األالدراســة فــي جميــع بــرامج يتمثــ  مجتمــع 

رامجيــة بدايــة دور  ب حيــ  انهــا الاتــر  التــي بــدأت بهــا الهبــة الشــعبية وايضــا 2215واكتــوبر نــوفمبر لعــام 

 .جديد  لالذاعة والتلازيون

 فلســفطين تلازيـون علـى يبـ  الـذي بيـوت بيـت التلازيـوني فطاـا األ برنـامج فـي فتتمثـ  الدراسـة  عينـة امـا

 الجديد  الحيا  صحياة استراحة وملحق فلسفطين، صوت اذاعة عبر يب  الذي المستهب  براعم وبرنامج

و  ،حلهـات مـن برنـامج بـراعم المسـتهب  (12برنـامج بيـت بيـوت )( حلهـات مـن 12وقد تم حصـرها فـي )

 ( اعداد من  استراحة صحياة الحيا  والتي صدرت في ذات الاتر 2)

 

 قياس الصدق والثبات: 3.3
 

والسياســة اإلعــالم  تــم عــرض اســتمار  الدراســة علــى مجموعــة مــن المحكمــين المتخصصــين فــي مجــا  

، وقــد تبــين ان نســبة االتاــاق بــين المحكمــين عــدت لهياســه بالاعــ دا  تهــيس مــا اوذلــ  للاصــ  فــي ان اال

 .سة تحهق الهدق الذي اعدت من اجلهعلى ادا  الدرا
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 البرامج واعداد الصحياةالمضامين السياسية والوفطنية من خال  تحلي   3.3.3

مـــن خـــال  عبـــارات تـــؤدي لـــناس لهـــد تـــم اســـتخرا  المضـــامين السياســـية والوفطنيـــة مـــن النمـــاذ  الثالثـــة 

 وقــو  المحبــة علــى فطاــا األ مــع ين بيــت بيــوت وبــراعم المســتهب  البرنــامج فكــان التركيــز فــي  ،لمعنــىا

 بهـــا يتحلـــى ان يمكـــن التـــي االبـــداعات خـــال  مـــن لـــه واالخـــالو الـــوفطن أهميـــة عـــن الحـــدي و  االراد 

 علــى الحاــان كيايــة عــن الموهــوبين فطاــا األ وتحــد  فلســفطين عــن االجمــ  الصــور  ويعكســون فطاــا األ

 وتشـــجيع ةاإلســـرائيلي البضـــائع بمهافطعـــة ينالبرنـــامج اهـــتم كمـــا الـــوفطن علـــى الحاـــان مـــن كنـــوع التـــرا 

 .الالسفطينية المنتوجات

ــــالهيم االهتمــــام وزادت   اصــــبح والتــــي الشــــعبية الهبــــة بعــــد أي اكتــــوبر منتصــــق فــــي أكثــــر السياســــية ب

 االحــدا  بعــد ناوســهم فـي  االمــ زرع خــال  مـن فطاــا األ بناســية لالهتمـام اتمخصصــ هنــا ينالبرنـامج

 حلهـــات كافــة فــي واضـــحا كــان الــذي العـــود  حــق علــى الت كيــد الـــى إضــافة الاتــر  تلـــ  فــي جــرت التــي

 . النهاية حتى امبدايته منذ ينالبرنامج

 أهميــة اهمهــا كــان ووفطنيــا سياســيا فطاــا األ تنشــئة اجــ  مــن بــارز  عنــاوينت الاتــرا فطيلــة خصصــت وقــد

 بحهـوق واالهتمام ةاإلسرائيلي البضائع ومهافطعة الوفطن خدمة وفطرق الترا  على الحاان وكياية االرض

 وتوضــيح فلســفطين فــي جــر  مــا عــن للتعريــق حلهــات خصصــت وايضــا عنهــا الــدفاع اجــ  مــن فطاـا األ

  الالســفطينية الثــور  فــي ودوره الراحــ  الــرئيس بشخصــية التعريــق الــى إضــافة النكبــة منــذ انهســامها كيايــة

معـاني يمكـن ان تشـير الـى ناـس معنـى الهـيم  أي، كما تم اعتمـاد نوفمبر في يلهرح ذكر  صادق الذي

فـي صــحياة اسـتراحة الحيــا  وننــرا لهلـة المؤشــرات فــي االعـداد التــي تـم تحليلهــا فهــد تـم اســتنتا  المعنــى 

  .العام للمهاالت والتي يمكن ان تشير بشك   ير مباشر الى ناس الهيم
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 تشك  عينة الدراسة أهداف ومضامين البرامج التي 6.4.4

 برنامج بيت بيوت 3.6.4.4

عشر سنوات، ما يزيد يعتبر برنامج بيت بيوت البرنامج الرئيسي الذي يب  على تلازيون فلسفطين منذ 

 ك  يوم جمعة الساعة الخامسة مساء ولمد  ساعة. أسبوعياحي  يب  

وتحرو ، سفطين سنوياالتي يفطرحها تلازيون فل اإلستراتيجيةالخفطة  في إفطاربرنامج بيت بيوت  وي تي

التربوية والترفيهية والوفطنية  ألهميتهخفطتها السنوية على وجود البرنامج،  في إدار  برامج األفطاا 

 إضافة لألفطاا المخصصة  اإلعالميةالمساحة يمث  جزءا مهما من ومشاركاتهم، وخاصة انه  لألفطاا 

 فتر  الكرتون اليومية. إلى

 برنامج  أهداف 

، إضافة إلى بيوت الى توعية وتعليم االفطاا  في المجاالت المختلاة التي تخصهميهدق برنامج بيت  

الترا   أهميةتعزيز  ،التعرق على المعالم والمواقع والهر  والمدن الالسفطينيةبوفطنيا  األفطاا توعية 

 مساحة من التسلية والمتعة والترفية.األفطاا ، مع المحافنة على والمحافنة عليه لد  

بمناقشة ك  ما يخصهم من مواضيع  رأيهمللتعبير عن  فرصة لألفطاا  نامج أيضاالبر  خصووي

مذيعين صيار قادرين على تهديم المعلومات التي  إلعداديسعى ، كما تربوية ووفطنية وتعليمية 

 تخصهم.

 مضمون البرنامج 

 كما ،يهوم البرنامج على استضافة االفطاا  لمناقشة مواضيع تربوية ووفطنية واجتماعية تخصهم

فطرح مجموعة من الاهرات التربوية  حي  يتمالموهوبين في المجاالت المختلاة،  األفطاا يستضيق 

 .في تهديمها والتااع  معها األفطاا  في ك  حلهة ويشار والترفيهية والتعليمية 
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هذه الاهرات : فهر  مفطبخ بيت بيوت والتي من خاللها يحاو  االفطاا  االعتماد على اناسهم  ومن 

وفط السالمة، كما يهدم البرنامج فهر  شمة هو  حي  تهوم ر ضير وجبة بسيفطة وسريعة مع مراعا  شبتح

يعرض البرنامج  و، والتعريق بها زيار  الهر  والمدن والمعالم الالسفطينية والتعرق عليهابدمية متحركة 

ها يعرق االفطاا  فهر  عالم التكنولوجيا والتي يهدمها فطا  ال يتجاوز بالعمر عشر سنوات ومن خالل

البرنامج فهر  بعنوان بصير وما ويتضمن على معلومات تتعلق بالتكنولوجيا واالختراعات المختلاة، 

بصير ومن خاللها يهوم مجموعة من الدمى بتمثي  السلوكيات االيجابية التي يجب ان يهوم بها 

العرب و  الالسفطينيينعراء والش األدباءفهر  فكر ويهدمها فطا  يتناو  من خاللها  ويهدم، األفطاا 

الجوانب المشرقة في حياتهم ، ويهدم البرنامج فهر  حكاية ستي والتي من خاللها يتعرق بق يوالتعر 

االفطاا  على حكايات شعبية فلسفطينية ، اضافة الى مجموعة فهرات ترفيهية تعتمد على المسابهات 

 بتحهيقتتمنى والتي من خاللها يهوم البرنامج والزيارات التعرياية للمدن والهر  الالسفطينية، وفهر  شو ب

 ، و يرها من الاهرات التي تعتمد على مشاركة االفطاا  في تهديمها والتااع  معها.األفطاا  أمنيات

 

 تحلي  مضمون البرنامج 

الدالة على  قامت الباحثة بتحلي  المضمون لبرنامج بيت بيوت بعد ان وضعت مجموعة من الهيم 

مد  احتواء  باالعتماد على العبارات واألفكار لبيانعشر حلهات من  وذل  ضمن، السياسية التنشئة

 البرنامج على المضامين السياسية المعتمد  سواء بشك  مباشر او بالاكر  التي تؤدي الى ناس الهيمة .

في  الخاصة بالتنشئة السياسيةعلى المضامين والهيم  وأكدتذكرت في البرنامج  األمثلة التي ومن

 ما يلي: لحلهات التي تمت متابعتهاا

 معلومات عن سور عكا كمعلم فلسفطيني، وهنا تبرز قيمة حق المعرفة. تهديممثا : 

  .وهنا تبرز قيمة الوحد  الوفطنية إلى أهمية وحد  الشعب الالسفطيني اإلشار مثا : 
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مهما فطا   9184عام  الحدي  عن حتمية عود  الالجئين إلى أراضيهم التي هجروا منها فيمثا : 

 ، وهنا تبرز قيمة الثوابت الوفطنية .تناراالن

 .للمحافنة على كافة اشكا  الترا  الالسفطيني وهنا تبرز قيمة االنتماء دعو  األفطاا مثا : 

لالهتمام بحياتهم والمحافنة عليها وتجنب كافة المخافطر الن الحيا  حق اساسي  األفطاا  دعو مثا : 

 .ب مانلفطبيعي ونسعى لذل ، وهنا تبرز قيمتا حق الحيا  وحق العيش ويجب ان ننعم بها بالشك  ا

: فطا  ييني للمهاومة المسلحة وبان الحرية ست تي بالمهاومة المسلحة، وهنا تبرز قيمة المهاومة مثا 

 المسلحة.

الانون، وهنا تبرز قيمة المهاومة  أشكا لمهاومة المحت  بالعلم والاكر وكافة  األفطاا  دعو مثا : 

 .السلمية

في المواضيع المختلاة عن الوفطن وتعفطي المساحة الكافية للفطا  للتعبير عن  األفطاا  نهاش معمثا : 

 ذاته، وهنا تبرز قيمة حرية التعبير.

من  الخاصة بالتنشئة السياسيةمتابعة عشر حلهات من البرنامج استخرجت الباحثة الهيم ومن خال  

تكرار ك  قيمة خال  الاتر  التي تم تحلي  المضون فيها كما  حي  تم استخرا  ،التي فطرحت األفكار

كما ينهر الحها  في الجزء المتعلق بالتحلي  تم قياسها بالنسب المئوية ومن ثم وضعها ضمن الترتيب 

 . الكمي

 

  انعكاس برنامج بيت بيوت عل  عملية التنشئة السياسية  لدى االفطاا 

ابعين لبرنامج بيت بيوت، توصلت الدراسة النعكاس وت ثير من خال  اراء مجموعة من االفطاا  المت

األسئلة، وفيما يلي نماذ  البرنامج بشك  مباشر بعد ان قابلت الباحثة االفطاا  وس لتهم مجموعة من 

 من اإلجابات:
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عاما، لهد شاركت في برنامج بيت بيوت منذ كنت صييرا واهم  94 اآلنراشد سعاد  : يهو  انا عمري 

نعرق ك  شيء عن فلسفطين كي نحميها ، كما قدمت فهر  بلدي انا ومن  أنيجب  أننا هو: هما تعلمت

بشهادتي وعلمي سادافع عن  أننيخاللها تعرفت على الكثير من المدن والهر  الالسفطينية، وتعلمت 

 وفطني، واالن ادرس االعالم وساحهق حلمي وادافع عن وفطني بهلمي.

ا، شاركت في برنامج بيت بيوت منذ كان عمري تسع سنوات ، عام 94عمري  أنامارون حلو: يهو  

لهد تعلمت في البرنامج انني يمكن ان اكون بفط  اذا وصلت صوتي بعزفي و نائي وموهبتي لك  

حههت حلم  أننيكما  ،ا ني لوفطني وس بهىاعزق وا ني باحتراق  وأالن، أقنعهم أنالعالم واستفطعت 

  .الفطب بدراستي ،الفطاولة

 

برنامج بيت بيوت منذ الفطاولة ، لهد تعرفت على  أتابععاما،  91عمري  أناير: يهو  فطارق خض

وفطني ومعالم بالدي من خال  البرنامج ، واحب االم  الذي تزرعه المذيعة بداخلنا بالعود  لالراضي 

يا  يجب الالسفطينية المحتلة ، وتعلمت ان هنال  اساليب مختلاة للمهاومة اهمها البهاء الننا نستحق الح

تمسكنا بالترا  والمحافنة عليه سواء الرقو الشعبي او الزي الشعبي او الم كوالت  وأيضانعيشها،  أن

ما اخذ بالهو  ال  أن أر صييرا، ولكن  وأناه كثيرا بالشعبية ، لهد تعلمت ك  ذل  واحترمه وكنت اقتنع 

 وس دافعلسياسية ، وساصبح محل  سياسي الثانوية العامة وادرس العلوم ا أنهيت اآلنبالهو ،  إاليسترد 

 عن وفطني بفطريهتي.

 

 برنامج براعم المستقب   6.6.4.4

حي  يبلغ عمر  ،يعتبر برنامج براعم المستهب  من اقدم برامج االفطاا  التي تب  على صوت فلسفطين

 .من بعد النهر عاما وهو برنامج اسبوعي يب  ك  يوم جمعه الساعة الثالثة والنصق 91البرنامج 
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برنامج براعم المستهب  من اساسيات بنود الخفطفط واالستراتيجيات التي يضعها صوت فلسفطين يعد 

برامج من مجموعة  إلى إضافة ،سنويا، حي  استمر البرنامج فطيلة السنوات الماضية دون توقق

تنتج وتعرض عبر صوت فلسفطين، منها ما هو ثابت منذ سنوات ومنها ما يتيير في ك   األفطاا  التي

اال ان براعم المستهب  يبهى على اولويات الخفطة االستراتيجية لالذاعة ننرا الهميته للفطا  عام. 

 الالسفطيني. 

 الهدف من البرنامج 

يجاد ،تربويا ووفطنيا األفطاا ويهدق البرنامج الى توعية وتثهيق  مساحة لمناقشة المواضيع التي  وا 

  هم.تخص

إضافة  ند الفطا  من خال  مشاركته في تجاربه العلمية،كما يهدق البرنامج لتفطوير الهدرات الذهنية ع

 مساحة من التسلية والترفيه للفطا  الالسفطيني. إلى توفير

 مضمون البرنامج 

على مشاركة  وأخر يتضمن البرنامج مجموعة من الاهرات بعضها تهوم على تهديم المعلومات العامة، 

اا  على الهر  والمدن والمعالم الالسفطينية، ، وبعضها تتعلق بتعريق االفطاألفطاا في قضايا  األه 

فهرات الحكايات الشعبية والتعريق بالترا  الالسفطيني والمواهب الالسفطينية، وقد تم  البرنامجكما يهدم 

بعد  البرنامج تضمنهاالتي  األفكاراستخرا  الهيم التي تم اعتمادها في تحلي  المضمون من خال  

 دقيهة.  03-52راوح بين يت  حلهة مد  ك إذاعيةمتابعة عشر حلهات 

في  الخاصة بالتنشئة السياسيةتؤكد على المضامين والهيم و  البرنامجومن نماذ  األفكار التي تضمنها 

 .األمثلة التالية الحلهات التي تمت متابعتها

 قيمة المعرفة. وهو ما يد  علىحياا ويافا هي مدن فلسفطينية  اإلشار  إلى أنمثا : 
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قيمة الثوابت  وهو ما يشير إلى 9184التي احتلت عام  لألراضي ر  إلى حتمية العود اإلشامثا : 

 الوفطنية .

 ننهض بالسفطين وندافع عنها بالعلم والاكر وهنا تبرز قيمة المهاومة السلمية. إننامثا : تهو  المذيعة 

 .مثا : فطا  يهدم قصيد  للوحد  الوفطنية وهنا تبرز قيمة الوحد  الوفطنية

 .فطا  ييني عن الوفطن ويذكر التحرر بالسالح وهنا تبرز قيمة المهاومة المسلحةمثا : 

وهنا تبرز قيمة  ،عن مواضيع مختلاة وتعفطيهم المساحة الكافية للتعبير األفطاا مثا : المذيعة تس   

 حرية التعبير.

 .مثا : المذيعة تتحد  عن اهمية دعم المنتوجات الوفطنية وهنا تبرز قيمة االنتماء

 .وهنا تبرز قيمة حق الحيا  ،حق فطبيعي ألنهاا : المذيعة تؤكد لالفطاا  اهمية الحاان على الحيا  مث

 ب مان.من المخافطر وما يهدد الحيا  وهنا تبرز قيمة حق العيش  األفطاا مثا : المذيعة تحذر 

  األفطاا انعكاس برنامج براعم المستقب  عل  عملية التنشئة السياسية لدى 

لمؤشرات على ء مجموعة من االفطاا  المتابعين لبرنامج براعم المستهب ، توصلت الدراسة من خال  ارا

وس لتهم مجموعة من  األفطاا  عدد من قابلت الباحثة أنانعكاس وت ثير برنامج براعم المستهب  بعد 

 تي:كاآل اإلجابات نماذ  وكانت األسئلة

م المستهب  منذ ثالثة سنوات من خال  مشاركة سنة اتابع برنامج براع 92يهو  انا عمري  :محمد رائد

المدرسة في البرنامج ، وقد تعلمت انني استفطيع ان اساعد وفطني وادافع عنه من خال  عد  فطرق مث  

االهتمام بدراستي ومستهبلي ، كما تعلمت انني يجب ان احافن على وفطني من خال  المحافنة على 

 الترا  ومعرفة ك  شيء عن الوفطن.

عاما واتابع برنامج براعم المستهب  منذ اربع سنوات وايضا اشار   91تهو  انا عمري  :ودسار  محم

في البرنامج من خال  مناقشة المواضيع التي تفطرح واقدم الهصائد احيانا ، لهد تعلمت في هذا البرنامج 
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ات العامة ، اننا جميعنا يمكننا ان نخدم الوفطن بالمحبة والتمس  به والمحافنة عليه وعلى الممتلك

 .نحافن على حياتنا النها حق اساسيوتهدير جما  وروعة بالدنا ، كما  يجب علينا ان 

يهو  انا عمري عشر سنوات واتابع البرنامج منذ سنة، لهد شاركت في البرنامج من خال   :رامي اسعد

احب وما اتعلم المدرسة، وفي المر  االولى قدمت قصيد  للوفطن وكنت سعيد بهذه المشاركة، اكثر ما 

وهذا يسعدني الن والدي ايضا يهو  لي ناس الحدي ،  9184اننا سنعود لالراضي التي احتلت عام 

 وان حياتنا بالمخيم االن هي مؤقتة حتى العود .

 

 استراحة الحياة  1.6.4.4

تعتبر استراحة الحيا  الملحق االسبوعي الذي يصدر في صحيهة الحيا  الجديد  ك   يوم ثالثاء 

 وتهتم بالشؤون االسرية عامة ومن بينها شؤون االفطاا ، اسبوعيا 

يجيات تتعلق بمساحة خاصة اال ان صحياة الحيا  ليس لها اهداق واضحة ضمن خفطة واسترات

، لذل  بعد متابعة ستة اعداد من صحياة الحيا  لتحلي  مضمون استراحة الحيا  وجدت لالفطاا 

، والجما  والموضة واالفطاا  الرضع واضيع تتعلق باالمالباحثة  معنم ما يهدم في استراحة الحيا  م

مخصصة  والصحة وهنا ال يمكن ان يفطلق على هذا النوع من االعالم اعالم افطاا  او مساحة

تة كتب فيها عن فطا  موهوب ، اال ان الباحثة وجدت مها  بين االعداد السلالفطاا  ب  لاله  والمرأ 

 .صود االمكان استخرا  الهيم المه، ببالرسم

 المضامين والقيم التي تم استخراجها من االعداد التي تم تحلي  مضامينها 

 اشار  الىوهنا  ،مثا : كتب التهرير عن فطا  موهوب بالرسم وتم االشاد  بموهبته كنوع من المهاومة

 قيمة المهاومة السلمية .
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قيمة حرية  ا يشير الىوهو م ،مثا  : تحد  الفطا  عن موهبته وعن ذاته والمعيهات التي تواجهه

  .التعبير

 قيمة حق المعرفة . وهو ما يشير الى ،الفطا  والمعالم المحيفطة إقامةمثا : تم التعريق بمكان 

 وهنا تبرز قيمة االنتماء. ،المحافنة على الوفطن أهميةمثا : ذكر التهرير 

 ا يبرز حق الحيا وهن ،العالم حيا  كريمة أفطاا مثا : تحد  الفطا  انه يستحق ان يعيش كباقي 

وهنا يبرز حق ، مثا : كما تحد  الفطا  انه بحاجه ان يعيش بامان في ن  النروق الصعبة هذه

 العيش بامان

 وهنا تبرز قيمة الثوابت الوفطنية  ،وهي يافا أجدادهمثا : تمنى الفطا  ان يعود الى ارضه التي ولد فيها 

  .سلميةولم تنهر قيمتا الوحد  الوفطنية وقيمة المهاومة ال

وقامت الباحثة باستخرا  مجموع تكرار الهيم بالاكر  وقياسها بالنسب المئوية وترتيبها ضمن تكرار 

 ونسب الهيم كاملة.

ولم تجد الباحثة أي ردود فع  من االفطاا  النه ال يوجد متابعة للصحياة من االفطاا ، اذ ان استراحة 

لتااعلهم وا لب ما يتم تناوله في استراحة الحيا  صحياة الحيا  ال تهوم بمخافطبة االفطاا  وال تسعى 

هي مواضيع تخو االم ، والصحة ، وال تهدق لفطرح مواضيع  تخافطب االفطاا  ، وتر  الباحثة ان 

مجموع الهيم التي جاءت في استراحة صحياة الحيا  كان يجب ان ت تي في سياق تااعلي لالفطاا  

  .وفي مساحة مخصصة لهم

 

قيم  مجموعةالرئيسة مع السياسية  اد ثالثة نماذ  يحتوي ك  نموذ  على الهيمة قامت الباحثة باعد

لتحلي  المضمون من خال  هذه الهيم لبرنامج بيت بيوت التي تم اعتمادها في الدراسة و ثانوية فرعية 

تم رصد تكرار هذه الهيم في نماذ  الدراسة تهب  واستراحة صحياة الحيا  حي  وبرنامج براعم المس
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 12حلهات تلازيونية من برنامج بيت بيوت واالستماع    12لنسب المئوية لك  منها ، تم مشاهد  وا

اعداد الستراحة صحياة الحيا  وكانت النتيجة  ستةحلهات اذاعية من برنامج براعم المستهب  ومتابعة 

 :كما في الجداو  التالية

 اوال: المجا  االو  : حقوق الفطا 

 وق الفطا  ثالثة قيم وهي : حق الحيا  ، حق العيش بامان ، حق المعرفة.وهنا يتارع عن قيمة حه

 قيمة حقوق الفطا  (:3.3جدو  )

 صحياة الحياة   براعم المستقب                بيت بيوت                                 لمتغيرات ا            

 ت                %     ت %                  ت    %                                           حقوق الفطا 

 2 8.33 1 2 29.41 22 2 32.52 55 حق الحيا 

 2 8.33 1 3 14.71 12 3 27.778 52 حق العيش بامان

 1 83.33 12 1 55.88 38 1 41.227 75 حق المعرفة

  122 22  122 28  122 182 المجموع

 

والتــي تاــرع منهــا الهــيم الثالثــة حــق الحيــا  وحــق العــيش بامــان  المضــامين السياســية لهيمــة حهــوق الفطاــ 

فـي برنـامج بـراعم ان قيمة الحق في الحيا  تكررت  يتضحوحق المعرفة وخال  المتابعة للنماذ  الثالثة 

 مــن مجمــ  الهــيم المتعلهــة بحهــوق الفطاــ  التــي وردت فــي البرنــامج % 29.41مــر  بنســبة  22المســتهب  

علــى التمســ   فطاــا األي واصــرار أساســالحيــا  كحــق  أهميــةكيــد المذيعــة علــى ونهــر ذلــ  مــن خــال  ت 

قيمـة حـق العـيش بامـان فهـد تكـررت فـي  بحياتهم وهذه النسب والتكرارات عن متابعة عشر  حلهات ، اما

 فطاــا األ% وقــد نهــر ذلــ  مــن خــال  مفطالبــة  14.71مــرات بنســبة مئويــة  12برنــامج بــراعم المســتهب  

بنســبة مئويــة  أيمــر   38ي امــا قيمــة المعرفــة فهــد تكــررت فــي ناــس البرنــامج أساســالعــيش بامــان كحــق 
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وقــد نهــرت مــن خــال  تهــديم المذيعــة معلومــات  فطاــا األ% وهــي االعلــى ضــمن قيمــة حهــوق 55.88

 فطاـا األالـى معلومـات تتعلـق بالمعـالم الالسـفطينية بمـدن متعـدد  ومشـاركة  إضـافةتاريخية عن فلسـفطين 

 ات .في تهديم المعلوم

امـــا برنـــامج بيـــت بيـــوت والـــذي يبـــ  عبـــر تلازيـــون فلســـفطين فيبـــين الجـــدو  الخـــاو بحهـــوق الفطاـــ  ان 

تكـررت  حيـ  ان قيمـة حـق الحيـا  فهـد اكـد علـىة منـه يـالبرنـامج ومـن خـال  متابعـة عشـر حلهـات متتال

اـ  التــي مـن مجمـ  الهـيم المتعلهـة بحهـوق الفط %32.52مـر  بنسـبة مئويــة  55فـي البرنـامج هـذه الهيمـة 

الحاـان علـى الحيـا  والـدفاع عنهـا  أهميـةونهر ذل  من خـال  تركيـز المذيعـة علـى  وردت في البرنامج

العالم اما قيمة حق العيش بامان   فطاا بالتمتع بهذا الحق اسو  ب فطاا األلمفطالبة  إضافةي أساسكحق 

 فطاـــا األمفطالبـــة % ونهـــر ذلـــ  مـــن خـــال  27.778مـــر  بنســـبة مئويـــة  52فهـــد تكـــررت فـــي البرنـــامج 

% وقــد 41.227مــر  بنســبة مئويــة  75ي امــا قيمــة حــق المعرفــة فهــد تكــررت أساســالعــيش بامــان كحــق 

 1948نهرت من خال  تهديم المذيعة لمعلومات تاريخية عن فلسفطين كاملة وخاصة التي احتلت عام 

 .فطاا األوتعتبر هذه الهيمة االعلى تكرارا ونسبة في برنامج بيت بيوت ضمن قيم حهوق 

امـا اسـتراحة صـحياة الحيـا  الجديــد  ومـن خـال  المتابعـة لثالثـة اعــداد فهـد اتضـح ان الصـحياة تناولــت 

مـن  ،%8.33ا  مـر  واحـد  بنسـبة مئويـة على النحو التالي: تكررت قيمة حق الحيـ فطاا األقيمة حهوق 

لعـيش بامـان فهـد تكـررت امـا قيمـة حـق ا مجم  الهيم المتعلهة بحهوق الفطا  التي ركزت عليها الصحياة

وتساوت بالمرتبة الثانية مع قيمة حق الحيا  ، اما قيمـة حـق المعرفـة فهـد  8.33مر  واحد  بنسبة مئوية 

% وقد نهر ذل  مـن خـال  المعلومـات التـي 83.33مرات بنسبة مئوية  12تكررت في صحياة الحيا  

ى بـين الهــيم الثالثـة لحهــوق فـة االعلــكتبـت عــن الفطاـ  الموهــوب ونبـذ  عــن بلـده وتعتبــر قيمـة حــق المعر 

قــ  تكــرارا بــين النمــاذ  الثالثــة بيــت بيــوت وبــراعم المســتهب  اال انهــا االعلــى نســبة ، علمــا انهــا االالفطاــ 

 مئوية لذل  يجب مراعا  ان النسب تحسب من مجموع تكرار الهيم الثانوية لك  نموذ  على حدا.
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 :المجا  الثاني: المشاركة السياسية 

الوحد  الوفطنية. وقـد االنتماء، حرية التعبير،  من قيمة المشاركة السياسية ثالثة قيم فرعية وهي، ويتارع

 :التاليالجدو   حي  تبين كما يتضح في تم متابعتها في النماذ  الثالثة ذاتها وفي ناس الاتر  

 قيمة المشاركة السياسية  (0.3) جدو 

 صحياة الحياة   براعم المستقب                يت بيوت               ب                 لمتغيرات ا            

 ت %   ت %   ت %   المشاركه السياسية

 1 71.43 5 1 47.32 35 1 47.52 95 االنتماء

 2 28.57 2 1 47.32 35 2 42 82 حرية التعبير

 3 2 2 3 5.41 4   3 12.5 25 الوحده الوفطنية

  122 7  122 74  122 222 المجموع

 

يــب رتتجــاءت فــي ال ركــزت علــى االنتمــاء حيــ   المشــاركة السياســية فــي برنــامج بــراعم المســتهب  والتــي

مـن مجمــ  الهــيم المتعلهــة بالمشــاركة السياســية  %47.32مــر  وجــاءت بنســبة  35بعـد ان تكــررت  األو 

وايضــا البرنــامج  عــن انتمــاءهم للــوفطن فــي فطاــا األونهــرت مــن خــال  تعبيــر  التــي وردت فــي البرنــامج

والهصائد الوفطنية كما تساوت مع قيمة االنتماء قيمة حريـة التعبيـر التـي مـن تهديمهم اال اني واالناشيد 

مـــر  وبنســـبة مئويـــة  35خاللهـــا اســـتفطاعوا التعبيـــر عـــن مـــا بـــداخلهم حيـــ  تكـــررت قيمـــة حريـــة التعبيـــر 

مرات بنسبة مئوية  4السياسية فتكررت  اما قيمة الوحد  الوفطنية فكانت االق  بين قيم المشاركة 47.32

لهصــــائد تــــدعو للوحــــد  وتنــــاولهم  فطاــــا األ% وقــــد نهــــر ذلــــ  مــــن خــــال  اراء بعــــض الضــــيوق 5.41

 الوفطنية.

 (2.4)في برنـامج بيـت بيـوت ومـن خـال  متابعـة الحلهـات العشـر  فهـد تبـين كمـا ينهـر فـي الجـدو  اما 

، تكـررت الارعيـة الثالثـة علـى النحـو االتـية بـالهيم برنامج بيت بيوت ركز على قيمـة المشـاركة السياسـي
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من مجم  الهيم المتعلهة بالمشاركة السياسية  %47.52مر  بنسبة مئوية  95قيمة االنتماء في البرنامج 

انتماءهم للوفطن من خال  االفكار التي فطرحوها من اج   فطاا األحي  انهر  التي وردت في البرنامج

، امــا قيمــة حريــة التعبيــر فهـــد الــى الهصــائد واال ــاني الوفطنيــة إضــافةه المحافنــة علــى الــوفطن وتفطــوير 

اء مـن بـين % وجـاءت فـي المرتبـة الثانيـة بعـد قيمـة االنتمـ42مر  بنسبة مئوية  82تكررت في البرنامج 

، امــا قيمـــة الوحــد  الوفطنيــة  فهـــد جــاءت فـــي المرتبــة الثالثــة بـــين قــيم المشـــاركة قــيم المشــاركة السياســـية

% ونهـرت مـن خـال  مشـاركات 12.5مر  بنسـبة مئويـة  25، وتكررت في برنامج بيت بيوت اسيةالسي

 والهصائد واال اني الوفطنية . أحياناً والمذيعة  فطاا األبعض 

 

 اما صحياة الحياة فقد تناولت قيم المشاركة السياسية عل  النحو التالي:

% وتليهــا فــي الترتيــب 71،43مئويــة  مــرات بنســبة 5وتكــررت  األو نهــرت قيمــة االنتمــاء فــي الترتيــب 

% وفـي الترتيـب الثالـ  قيمـة الوحـد  28،57الثاني قيمـة حريـة التعبيـر فهـد تكـررت مـرتين بنسـبة مئويـة 

 تكرر نهائي والنسبة المئوية صار.الوفطنية حي  لم ت

سـتهب  مهاومة االحتال  كما جاءت في برنـامج بيـت بيـوت وبرنـامج بـراعم الم المضامين السياسية لهيمة

: المهاومــة ارعيــة لهيمــة مهاومـة االحــتال  وهــيواسـتراحة صــحياة الحيــا  مـن خــال  التركيــز علــى الهـيم ال

 السلمية والمهاومة المسلحة والثوابت الوفطنية.
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 :المجا  الثال : مقاومة االحتال 

 مقاومة االحتال  (1.3)جدو  

 صحياة الحياة   براعم المستقب                        بيت بيوت                        لمتغيرات ا            

 ت %   ت %   ت %   مقاومة االحتال 

 1 22 3 1 52 25 2 44.74 85 المهاومة السلمية

 3 2 2 3 12 5 3 7.89 15 المهاومة المسلحة

 2 42 2 2 42 22 1 47.37 92 الثوابت الوفطنية

  122 5  122 32  122 192 المجموع

 

ان برنــامج بــراعم المســتهب  تنــاو  قيمــة مهاومــة االحــتال  مــن خـــال  ( 3.4)مــن خــال  الجــدو   يتبــين

علـى  فطاـا األالسـلمية مـن خـال  اصـرار التركيز علـى الهـيم الـثال  الارعيـة ، فهـد تنـاو  قيمـة المهاومـة 

ان يصـ  تحرير فلسفطين والدفاع عنها من خال  مـواهبهم ومسـتهبلهم وعلمهـم وابـداعهم الـذي مـن شـ نه 

مــن مجمــ  قيمــة مهاومــة  % 52مــر ، وبنســبة مئويــة  25، فهــد تكــررت قيمــة المهاومــة الســلمية =للعــالم 

بـين الهـيم الارعيـة لمهاومـة االحـتال   األو حيـ  جـاءت فـي الترتيـب االحتال  التي وردت فـي البرنـامج 

% 42بنســبة مئويــة مــر   22قيمــة الثوابــت الوفطنيــة حــيو تكــررت  امــا فــي الترتيــب الثــاني فهــد جــاءت

وفـي المرتبــة  1948المشـاركين العــود  لالراضـي التــي احتلـت عــام  فطاــا األونهـرت مـن خــال  اصـرار 

% ونهـر ذلـ  مـن خـال  12مـرات بنسـبة مئويـة  5الثالثة جاءت قيمة المهاومة المسلحة والتي تكررت 

 . فطاا األاالناشيد التي قدمها بعض 

الارعيــة لهيمــة مهاومــة االحــتال  علــى النحــو  يــوت تنــاو  الهــيمان برنــامج بيــت ب ( 3.4)ويبــين الجــدو 

مـــن مجمـــ  قيمـــة  44.74مـــر  بنســـبة مئويـــة  85التـــالي: تكـــررت قيمـــة المهاومـــة الســـلمية فـــي البرنـــامج 

، اما قيمة المهاومة المسـلحة فهـد ت بالمرتبة الثانية، حي  جاءاالحتال  التي وردت في البرنامج مهاومة
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، امــا قيمــة الثوابــت الوفطنيــة فهــد % حيــ  جــاءت بالترتيــب الثالــ  7.89مئويــة   مــر  بنســبة 15تكــررت 

 فطاا األونهر ذل  من خال  اصرار  . 47.37مر  بنسبة مئوية 92وتكررت  األو جاءت في الترتيب 

 .على العود  الراضيهم المحتلة 

االحــتال  علــى النحــو  ويوضــح الجــدو  ان اســتراحة صــحياة الحيــا  تناولــت الهــيم الارعيــة لهيمــة مهاومــة

مــن مجمــ  قيمــة مهاومــة االحــتال  % 22مــرات بنســبة مئويــة  3التــالي: تكــررت قيمــة المهاومــة الســلمية 

مــر  بنســبة  2، امــا قيمــة المهاومــة المســلحة فتكــررت ىاألولــوجــاءت بالمرتبــة  التــي وردت فــي الصــحياة

، وجــاءت فــي المرتبــة كة السياســيةتيفطيتهــا لهــيم المشــار  وجــاءت فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــ  2مئويــة 

 .% 42الثانية قيمة الثوابت الوفطنية  حي  تكررت مرتين بنسبة مئوية 

 فلسـفطين وصـوت تلازيـون فـي فطاـا األ بـرامج فـي السياسـية الهـيم تـوفر يتضـح اعاله و االجد خال  من

 والتلازيـــون عـــةاالذا بـــين النســـب هـــذه وتتاـــاوت البـــرامج فـــي الهـــيم تكـــرار يؤكـــده مـــا وهـــذا عاليـــة بنســـب

 التلازيــوني بيــوت بيــت برنــامج المختلاــة الهــيم تكــرار حســب األو  بالترتيــب تــ تي حيــ  الحيــا  وصــحياة

 مـن ولكـن الجديـد  الحيـا  صـحياة الثالـ  والترتيـب االذاعـي المسـتهب  بـراعم برنامج الثاني الترتيب وفي

 انــه حيــ  بهــو  ومتــوفر فعــا  رســميالاإلعــالم   فــي والمســموع المرئــي فطاــا األ إعــالم دور ان الواضــح

 .فطاا األب الخاصة الدولية لالتااقيات العامة الهوانين مراعا  مع السياسية التنشئة على ياته ساسب يهوم

 



  

72 

 :(3.3جدو  )

 المتغيرات الكلية للتنشئة السياسية بالنسبة لك  مجا  

ــــــي  صحياة الحياة   قب              براعم المست  بيت بيوت                   لمتغيرات ا             الحجــــــم الكل
 للمتغيرات

 % ك ت                %     ت %                  ت %                                              حقوق الفطا 

 01.1 26 2 8.33 1 2 29.41 22 2 32.52 55 حق الحيا 

 01.3 63 2 8.33 1 3 14.71 12 3 27.778 52 حق العيش بامان

 32.1 301 1 83.33 12 1 55.88 38 1 41.227 75 حق المعرفة

 %322 062  %122 12  %122 28  %122 182 المجموع

 % ك ت %   ت %   ت %   المشاركه السياسية

 38.3 311 1 71.43 5 1 47.32 35 1 47.52 95 االنتماء

 33.6 332 2 28.57 2 1 47.32 35 2 42 82 حرية التعبير

 32.1 01 3 2 2 3 5.41 4   3 12.5 25 الوحده الوفطنية

 %322 082  122 7  122 74  122 222 المجموع

 % ك ت %   ت %   ت %   مقاومة االحتال 

 36.3 331 1 22 3 1 52 25 2 44.74 85 المهاومة السلمية

 8.0 02 3 2 2 3 12 5 3 7.89 15 المهاومة المسلحة

 31.2 330 2 42 2 2 42 22 1 47.37 92 الثوابت الوفطنية

 %322 031  122 5  122 52  122 192 المجموع

 

الـى مجمـوع  إضـافة( المجاميع الكلية لكـ  قيمـة ضـمن مجمـوع الهـيم الرئيسـية 4.8يوضح الجدو  رقم )

ية ويتبــين بــان قيمــة حهــوق الفطاــ  نهــرت فــي ساســاألالتكــرارات والترتيــب لكــ  قيمــة داخــ  افطــار الهيمــة 

 اذ  الثالثة بيت بيوت وبراعم المستهب  واستراحة الحيا  على النحو التالي:النم

( مر  وجاءت في الترتيب الثاني بين قـيم حهـوق الفطاـ  72تكررت قيمة حق الحيا  في النماذ  الثالثة )

مـر   21% وتساوت معها فـي الترتيـب الثـاني قيمـة حـق العـيش بامـان حيـ  تكـررت 29.3بنسبة مئوية 
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ضـمن قـيم حهـوق الفطاـ  فجـاءت قيمـة  األو % امـا فـي الترتيـب 23.4ذ  الثالثة بنسبة مئويـة في النما

وهنــا يتضــح ان النمــاذ  الثالثــة ركــزت علــى حــق  47.3مــر  بنســبة مئويــة  123حــق المعرفــة وتكــررت 

 في حهوق الفطا   اآلخر من الهيم  أكثرالمعرفة 

 

 لثالثة عل  النحو التالياما قيمة المشاركة السياسية فقد ظهرت في النماذ  ا

امــا قيمــة حريــة التعبيــر  48.1مــر  بنســبة مئويــة  135قيمــة االنتمــاء فتكــررت  األو جــاءت فــي الترتيــب 

وفـي الترتيـب الثالـ  قيمـة الوحـد   41.2مـر  بنسـبة مئويـة  117فهد جاءت في الترتيـب الثـاني وتكـررت 

قيمـة االنتمــاء كانـت االعلـى بـين قــيم % ويتضـح ان 12.3مـر  بنســبة مئويـة  29الوفطنيـة حيـ  تكـررت 

 المشاركة السياسية

 

 اما قيمة مقاومة االحتال  فقد ظهرت في النماذ  الثالثة عل  النحو التالي 

% وفـــي الترتيـــب 42.1مـــر  بنســبة مئويـــة  113قيمـــة المهاومـــة الســلمية فهـــد تكـــررت  األو فــي الترتيـــب 

% وفـي الترتيـب الثالـ  45.7بنسـبة مئويـة  112ر الثاني جاءت قيمة الثوابت الوفطنية حيـ  تكـررت  مـ

% وهنـا يتضـح ان التركيـز كـان 8.2مـر  بنسـبة مئويـة  22جاءت قيمة المهاومة المسلحة حي  تكـررت 

 .في قيمة المهاومة السلمية في النماذ  الثالثة أكثر
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 تفي ك  المجاال فطاا األالمتغيرات الكلية للتنشئة السياسية في برامج (: 1.3جدو  )

 المجموع الكلي صحياة الحياة     براعم المستقب                بيت بيوت                   لمتغيرات ا            

 %   ت %     ت %                  ت %                                            

  
 9.8 72 5 4.17 1 5 12.42 22 2 9.25 55 حق الحيا 

 7.9 21 2 4.17 1 7 5.21 12 7 8.77 52 حق العيش بامان

 15.7 123 2 41.27 12 1 19.79 38 5 13.12 75 حق المعرفة

 17.4 311 1 22.83 5 2 18.23 35 1 12.27 95 االنتماء

 14.9 332 3 8.33 2 2 18.23 35 4 14.24 82 حرية التعبير

 2.9 01 7 2.22 2 9 2.28 4    8 4.39 25 الوحده الوفطنية

 14.5 331 4 12.52 3 4 13.22 25 3 14.91 85 المهاومة السلمية

 2.5 02 8 2.22 2 8 2.22 5 9 2.23 15 المهاومة المسلحة

 14.4 330 4 8.33 2 5 12.417 22 2 15.79 92 الثوابت الوفطنية

 %122 782   24  122 192  122 572 المجموع الكلي 

 

ميع التكرارات والنسب المئوية لك  قيمة فرعيـة  ونهورهـا فـي النمـاذ  ( يتبين مجا5.8في الجدو  رقم )

 :الثالثة ويتبين كما يلي 

من حي  التكرار والنسبة المئوية في النماذ  الثالثـة قيمـة حـق االنتمـاء حيـ   األو جاءت في الترتيب 

لمعرفـة وتكـررت %، اما في الترتيب الثاني فهد جاءت قيمة حـق ا17.4مر  وبنسبة مئوية  135تكررت 

% ، اما في الترتيب الثال  فهد جاءت قيمة حرية التعبير 15.7وبنسبة مئوية  123في النماذ  الثالثة 

% ، والترتيــب الرابــع جــاءت قيمــة المهاومــة الســلمية حيــ  14.9مــر  وبنســبة مئويــة 117حيــ  تكــررت 

الرابـع  تسـاوت قيمـة الثوابـت % وفـي الترتيـب ا14.5مـر  بنسـبة مئويـة  113تكررت في النماذ  الثالثة 

% امـــا فـــي الترتيـــب 14.4مـــر  بنســـبة مئويـــة  112الوفطنيـــة مـــع قيمـــة المهاومـــة الســـلمية حيـــ  تكـــررت 
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% وفــي الترتيـب السـادس قيمـة حــق 9.8مـر  بنسـبة مئويـة  72الخـامس جـاءت قيمـة الحيـا  فهــد تكـررت 

ع فهد جاءت قيمة الوحد  الوفطنية % وفي الترتيب الساب7.9مر  بنسبة مئوية  21العيش بامان وتكررت 

% واخيــرا قيمــة المهاومــة المســلحة فــي الترتيــب الثــامن وتكــررت فــي 2.9مــر  بنســبة مئويــة 29وتكــررت 

 %.2.5مرات بنسبة مئوية  8لثالثة النماذ  ا

يمكننا مالحنة اهتمام الوسائ  الثالثـة فـي حـق المعرفـة واالنتمـاء والثوابـت الوفطنيـة  والمهاومـة السـلمية 

الالسـفطيني الرسـمي بيـرس هـذه الهـيم فـي ناـوس وعهـو   فطاا األ إعالم  بشك  مكثق مما يؤكد اهتمام 

وبالمهابــ  لــم تركــز ناــس الوســائ  علــى قــيم الوحــد  الوفطنيــة وقيمــة  المهاومــة المســلحة بشــك   فطاــا األ

تهب  وبرنـامج مكثق ومستمر وقد نهرت قيمة المهاومة المسلحة بنسب قليلة جدا في برنامج براعم المس

وهـــذا يؤكـــد زيـــق ادعـــاءات  فطاـــا األبيـــت بيـــوت مـــن خـــال  اال ـــاني والهصـــائد واالناشـــيد التـــي يهـــدمها 

يدعو الى العنق والتحريض لكراهية  فطاا األالالسفطيني الرسمي المتمث  ببرامج اإلعالم  االحتال  بان 

 ين.اإلسرائيليالالسفطينين لهت   فطاا األين وتحريض اإلسرائيلي
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 :فطاا األردة فع  االحتال  عل  المضامين الوفطنية لبرامج  4.6
 

 :مقدمة 1.4.6
 

 إلـى والهجـر  للصـهيونية التـرويج أجـ  مـن ؛اإلعالم بـ ت سيسها منذ العالمية الصهيونية المننمة اهتمت

 ،"وولـــت دي" الصـــهيونية الحركـــة أســـبوعية مـــن األو  العـــدد افتتاحيـــة فـــي هرتســـ  قـــا  حيـــ  فلســـفطين؛

 أعــداء ضــد وســالًحا اليهــودي، للشــعب درًعــا تكــون أن الصــحياة هــذه علــى يجــب: "1827\2\3 بتــاريخ

 المســتويات كافــة علــى الصــهيونية الحركــة قــاد  عمــ  ؛1248 عــام  إســرائي  ت ســيس وقبيــ ".  الشــعب

 خــال  نشــفطت وقــد.  المســتويات هــذه أهــم أحــد اإلعـالم   وكــان الدولــة، بونياــة الهيــام مــن تمكــنهم التـي

 وموجهـة بالعربيـة، نافطهـة صـحق أربـع منهـا صهيونية  صحياة عشر وأربع ،"إسرائي  إذاعة" الاتر  تل 

 ويــديعوت هــترتس صــحياة) الصــحق هــذه أشــهر ومــن صــهيونية؛ أ راضــا لتخــدم واليــرب للالســفطينيين

تحـا السـالم، وصـحياة السـالم، بريـد: فهي بالعربية النافطهة الصحق أما ودافار؛ ومعاريق أحرونوت  دوا 

 أقـــدام تثبيـــت هـــياإلعـــالم  و  الدعايـــة فـــي  الوســـائ  تلـــ  كـــ  أهـــداق وكانـــت.  األمـــر وحهيهـــة العمـــا ،

 إلـى الصـهيونية للهجـر  التـرويج أجـ  مـن الدعايـة كـذل  الالسـفطينيين العـرب وتخويـق وترويع الصهاينة

 .(2117)النعامي ، فلسفطين

 قـا  فهـد الصـهيوني؛ المشـروع عـن الـدفاع هـو ،اإلسـرائيلياإلعـالم  ونياـة أن يعتهـد، جوريون بن وكان

 الحذر؛ علينا ولكن ومخلصة؛ حر  رقابة إلى بحاجة نحن الساعة هذه في: "البريفطاني االنتداب فتر  في

 وعـــدم شـــعبنا، فـــي والاوضـــى الاتنـــه زرع أو معلومـــات العـــدو إعفطـــاء وعـــدم أقوالنـــا نـــزن أن علينـــا يجـــب

 التـي" الصـحق تحريـر رؤسـاء هيئـة" يسـمى مـا إسـرائي ، ت سـيس إعالن عند أسس، ثم من ؛"االستسالم

 الموســــاد  أذرع إحــــد  مــــن اعتبــــرت وقــــد آنــــذا ، والحزبيــــة، المســــتهلة الصــــحق رؤســــاء كافــــة ضــــمت

 المعلومـات تتلهـى كانـت فهـد ؛اإلسـرائيلياإلعـالم   علـى المحكمـة الرقابـة بمهـام قامـت حيـ  ،اإلسرائيلي
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 اليـوم ويـر .  اإلعـالم فـي نشـره يجـب مـا حـو  ،األمنية جهز واأل الحكومة كرئيس المسئولين، كبار من

 تثبيــت كــان دورهــا ألن انتهــى؛ قــد" الصــحق تحريــر رؤســاء هيئــة" دور أن والساســةاإلعالميــين  بعــض

خااء الصهيوني، المشروع  بـالتحرر لهـا يسـمح مـا قويـة؛ إسـرائي  واليـوم العـدو؛ عـن ومعلومـات أسـرار وا 

 ةاإلســـرائيلي بالسياســة مهيـــدا اإلســرائيلياإلعــالم   بهـــي اليــوم؛ حتــى ولكـــن أكبــر؛ بشــك  الهيـــود تلــ  مــن

ـــى عـــدوان وشـــن الحـــرب حـــاالت فـــي وخصوًصـــا الموحـــد ،  للدراســـات الالســـفطيني لمركـــزا ).العـــرب عل

 (2115. ةاإلسرائيلي

 

 الوفطنية: فطاا األردة فع  االحتال  عل  مضامين برامج  3.2.4
 

، الالســـفطيني فطاـــا األ إعـــالم  مضـــامين البـــوزار  الخارجيـــة انتهـــادات ة ممثلـــة اإلســـرائيليتوجـــه الحكومـــة 

، ينين علــى الكراهيــة وممارســة العنــقالالســفط فطاــا األالالســفطينية تحــرض  فطاــا األوتــدعي بــان بــرامج 

االناشيد والهصائد  الالسفطينية ال تعترق باسرائي  ويتضح لهم ذل  من خال  فطاا األبان برامج  إضافة

والتـي تؤكـد علـى حههـم واصـرارهم للعـود  لالراضـي التـي احتلـت عـام  همفـي بـرامج فطاـا األ التي يهدمها

هم أفطاـالالالسـفطيني يهـوم علـى تنشـئة  فطاـا األ إعـالم  اسرائي  هذا انكـار لوجودهـا وان  تعتبرو  1248

ذي ال اآلخرالتي قامت باالستيالء عليها ، االمر  األراضيعلى عدم االعتراق بشرعية اسرائي  وحهها ب

تحــرض الالسـفطينية  فطاـا األان بـرامج  ةاإلسـرائيلي تحـاو  اسـرائي  التـرويج لـه مـن خـال  وزار  الخارجيـة

 على كراهية اليهود وهنا تحاو  اسرائي  تحوي  الصراع من سياسي الى ديني .

 

لالسـفطيني الالسـفطيني الروايـة التاريخيـة الالسـفطينية التـي تؤكـد الحـق ااإلعـالم  ان يهـدم  اسرائي  ال تريدو 

وبهــاءه فهــذه  اإلســرائيليالتــي ســلبتها اســرائي  ، وتــر  فــي هــذه الروايــة خفطــرا علــى الوجــود  األراضــيفــي 

الالسـفطيني ال اإلعالم  على المهاومة، وحهيهة ان اسرائي  تبالغ بك  ما تدعية ف فطاا األالرواية تحرض 
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 ومضــامينها فهــيالنصــوو  يحــرض علــى الكراهيــة وال علــى المهاومــة فاســرائي  اعتــادت علــى تحريــق

 فانه يحرض على العنق والكراهية. 1248بمجرد ان يحلم فطا  بالعود  الى مدن ا  انه تعتبر

لتصدي للجهود الدبلوماسـية التـي تهودهـا الهيـاد  الالسـفطينية علـى السـاحة الدوليـة لنيـ  اوتحاو  اسرائي  

ومحاولـة تهـديمها للـدو  الالسـفطيني   اإلعـالممن االعتراق بالسفطين دولة من خال  جمع مهافطع فيديو 

فلسـفطينية  وهـو مـا يهتضـي وجـود جهـةالمانحة على انها مواد تحريضية تدعو للعنق وكراهية اسـرائي ، 

اإلعــالم  كمــا ان ة التــي تحــاو  تشــويه الصــوره الالســفطينية اإلســرائيليبحثيــة تهــوم بالتصــدي لالدعــاءات 

 ةاإلســرائيليتخصــو فــي الــرد والتصــدي لالدعــاءات يوصــق بالبــدائي اذ ال يوجــد محــرر مالالســفطيني 

 .(2112)انس ابو عرقوب،

 

عالممظاهر متابعة االحتال  وقادته و  3.2.4  الالسفطينية فطاا األه لبرامج ا 
 

 الالســفطينياإلعــالم   مراقبــة دائــر  رئــيس 21 اإلســرائيلياستضــاق التلازيــون  2112ينــاير  27 بتــاريخ

 الهنـا  تهدمـه الـذي فطاـا األ بـرامج وهـاجم الالسـفطينيةاإلعـالم   مواقـع بمهاجمـة قـام الذي  ماركوس ايتلم

 فطاــا األ، مســتندين لمهفطــع فيــديو لبرنــامج المســتوفطنين وقتــ  العنــق علــى تحريضــها بحجــة الالســفطينية

من االقتراب مـن االمـاكن الهريبـة مـن المسـتوفطنين وجـيش  فطاا األحكي صيار ومهدمة البرنامج تحذر 

ان ما يهوم به االحتال  هي اعمـا  وحشـية ويجـب ان نحـذر محـاولين العـيش  فطاا االحتال  مؤكد  لأل

 .( 2112، 21 ةاإلسرائيليموقع الهنا  ) بامان

على صاحته على الايس بو  مهددا  اإلسرائيليكتب رئيس الوزراء  2112من مارس لعام 22 وبتاريخ

بيـت بيـوت  فطاـا األمهفطـع لبرنـامج  بانه سوق يهوم بحجب الدعم عن السـلفطة الالسـفطينية معتمـدا علـى

الالســفطينية مؤكــد  لهــم ان فلســفطين  األراضــيعلــى  فطاــا األحيــ  كانــت مهدمــة البرنــامج تعــرق علــى 

كاملة للالسفطينين وانه حتما سنعود اليها يوم مشير  للمدن الالسفطينية حياا ويافا عكا وكام  المدن التي 
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يو يؤكـدون حههـم بـالعود  رافضـين كـ  االنتهاكـات في ناس الايد فطاا األكما نهر  1248احتلت عام 

الالســفطينية والشــعب الالســفطيني ، وقــد تــم نشــر هــذا المهفطــع  األراضــيوبحــق   فطاــا ة بحههــم كاإلســرائيلي

ين وفيمـا بعـد قـاموا بدبلجـة اإلسـرائيليمن البرنامج على صاحة نتنياهو الخاصـة وصـاحة بعـض الـوزراء 

مــن خــال  برنــامج بيــت  فطاــا األالتلازيــون الالســفطيني بانــه يحــرض الصــوت بالليــة االنجليزيــة واتهمــوا 

ـــى  ـــاهو )اإلســـرائيليبيـــوت عل ـــائال نتني ـــي الكلمـــة إفطـــار فـــين  ق ـــوبي مـــؤتمر أمـــام ألهاهـــا الت  اليهـــودي الل

 .واشنفطن في المنعهب إيبا  األمريكي

ومــن "همأفطاــال هــو ع تســميم عــن بــالكق الالســفطينيين يفطالــب أن عليــه, الســالم الــدولي المجتمــع أراد إذا"

اإلعــالم  الواضــح ان هــذا الايــديو انتشــر ســريعا بالليــة االنجليزيــة فــي اوروبــا ايضــا حيــ  اهــتم فيمــا بعــد 

االوروبي بالتحهيق في الموضوع اذ قام التلازيون االلمـاني بـالتحهيق بالموضـوع مـع مهدمـة برنـامج بيـت 

 اإلســرائيلي)صــاحة رئــيس الــوزراء وســعة اســرائيلية مــن خــال  مهابلــة تلازيونيــة م أخــر بيــوت وافطــراق 

 (2112 نتنياهو على الايس بو ،

التــابع للرئاســة الالســفطينية يحــرض  فطاــا األة ان برنــامج اإلســرائيليكتبــت معــاريق  2115فــي نــوفمبر 

 .(2115) موقع بيت لحم الحد ،  1248الالسفطينين على كراهية اسرائي  والعود  الراضي  فطاا األ

 

لخارفطــة فلســفطين نشــر موقــع المراقبــة الصــهيونية صــور  مــن مجلــة الزيزفونــه  2112مــايو  15بتــاريخ 

التاريخية وفطا  يرتدي قميو يكتب علية انا فلسفطيني وتم التعليق على الصـور  بـان هـذه المجلـة التـي 

مـــــن خـــــال  هـــــذه  اإلســـــرائيليتــــدعمها الســـــلفطة الالســـــفطينة تعتبـــــر اســـــرائي  فلســـــفطين وتتجاهـــــ  الوجـــــود 

 الرسومات.
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نشر اوفيـر جنـدلمان عبـر صـاحته علـى الاـيس بـو  مهفطـع فيـديو لـناس الايـديو  2112يناير  18 وفي

 ويمنــع اإلرهــاب ييــذي الالســفطينية الســلفطة تمارســه الــذي التحــريض: شــاركواالــذي نشــره نتنيــاهو وكتــب 

 (.2112 ) صاحة اوفير جندلمان، الصراع ويفطو  السالم

ية العـــالم االفطاـــا  الالســـفطيني ان دور اعـــالم االفطاـــا  ويتضـــح مـــن خـــال  متابعـــة الحكومـــة االســـرائيل

الالســــفطيني بــــريء مــــن كافــــة االتهامــــات االســــرائيلية وان اســــرائي  تحــــاو  منــــع الفطاــــ  الالســــفطيني مــــن 

المحافنــة علــى حهوقــة ومعرفتهــا والتعبيــر عــن ذاتــه بالفطريهــة التــي تناســب عمــره كمــا تحــاو  الحكومــة 

المعرفـة عـن اوفطـانهم وحلـم الم االفطاـا  الالسـفطيني مـن مـنعهم االسرائيلية من خـال  تحريضـها ضـد اعـ

 العود  اليها .
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 نتائج الدراسة:
 

الرسمية الثالثـة تلازيـون فلسـفطين واذاعـة  اإلعالمية من خال  هذه الدراسة وتحلي  المضمون للوسائ   

لسياســية يهــوم علــى فــي التنشــئة ا فطاــا األ إعـالم  صـوت فلســفطين وصــحياة الحيــا  فهــد اتضــح ان دور 

ــدفاع عنــه ســلميا وعــدم  فطاــا األ ــرس المبــاديء الوفطنيــة التــي تــدعو مــن خاللهــا  الــى حــب الــوفطن وال

ومعرفــة كــ  مــا يخــو التنــاز  عــن الحهــوق االنســانية والثوابــت الوفطنيــة وضــرور  التمســ  بحــق العــود  

 إعـالم  يحـاو  ان ييرسـها  الوفطن من تاريخ يؤكد االحهية الالسفطينية باالرض وك  هـذه المبـاديء التـي

 إعـــالم  بـــان ة التـــي تايـــد اإلســـرائيليتناـــي االدعـــاءات  فطاـــا األالالســـفطيني الرســـمي فـــي عهـــو   فطاـــا األ

ـــا األ ـــى العنـــق الالســـفطي فطا ـــدخ  فـــي تنشـــئة الفطاـــ  ني يحـــرض عل وهـــذا يعنـــي ان اســـرائي  تحـــاو  الت

ى اليــاء الوجــود الالســفطيني وعــدم الالســفطيني سياســيا بمــا يتناســب مــع رؤيتهــا العنصــرية التــي تــدعو الــ

 تـاريخ فلسـفطين ر ـم ان كـ  مـا يهـوم بـه والمعرفـة عـن فطن المفطالبة بالحهوق الالسفطينة  وال االنتماء  للو 

الالســفطيني الرســمي ضــمن حهــوق الفطاــ  التــي نصــت عليهــا اتااقيــة حهــوق الفطاــ  عــام  فطاــا األ إعــالم 

الهـــوانين الدوليـــة الخاصـــة بالفطاـــ  كمـــا تـــدعي الالســـفطيني لـــم يختـــرق  فطاـــا األ إعـــالم  أي ان  1282

 .اسرائي 

 سنهوم باستعراض اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وفيما يلي

  تخـــو واســـتراتيجيات خفطـــفط الالســـفطينيةاإلعالميـــة  المؤسســـات فـــي العامـــة الخفطـــفط ضـــمن يوجـــد ال .1

 العامة هيئةال باستثناء لسفطينيالا المجتمع في فطاا األ بائة االهتمام عدم يؤكد وهذا فطاا األ إعالم 

 .الالسفطيني والتلازيون لالذاعة
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 لـبس وهنـا  فطاـا األلإلعـالم   الحهيهـي المعنـى تجه  الالسفطينيةاإلعالمية  الوسائ  معنم زالت ما .2

 يمكـن ال وهـذا فطاا األ اج  من االه  يخافطب الذياإلعالم   عن فطاا األ إعالم   وتمييز فهم في

 .التربويين والمختصين ذويهم يخافطب وانما فطاا األ واحتياجات اهتمامات مباشر بشك  يخافطب ان

 المواجهات في واالذاعة الشاشة عن تييب لذل  ترفيهية كبرامج فطاا األ برامج مع التعام  يتم .3

 إعالم  هو فطاا األ إعالم   بان الهائمين وعي عدم يؤكد ما وهذا والحروب الجثامين وتشييع

 فئتها تناسب التي األساليبب وتعرق لتشار  بحاجة مهمة شريحة افطبيخ تعليمي ناسي تربوي

 .حولها يجري ما العمرية

 الرسمية  ير والمرئية المسموعةاإلعالمية  المؤسسات وعي عدم الى الدراسة نتائج  تشير كما .4

 . المختلاة الوسائ  عبر فطاا لأل تهدم خاصة مساحة وجود هميةأل الرسمية والصحق

 اولويات ضمن فطاا األلإلعالم   مساحة تضع ال الالسفطينيةاإلعالمية  المؤسسات معنم .5

 تلازيونية برامج فطاا األ إعالم   يحتاجها التي العالية المادية لالمكانيات يعود وهذا مؤسساتها

 .المؤسسات مدراء حسب وصحاية واذاعية

 ان أي الرسمي سفطينيالال فطاا األ إعالم   في السياسية الهيم توفر الى الدراسة نتائج تشير .2

 من تااوت هنا  ولكن السياسية التنشئة في جيد بشك  بدوره يهوم الرسمي الالسفطينياإلعالم  

 فلسفطين تلازيون السياسية التنشئة حي  من األو  بالترتيب وي تي أخر  الى يةإعالم   وسيلة

  الحيا  صحياة واخيرا فلسفطين صوت بسيفط بتااوت ويليه

 علــــى تحتــــوي زوايــــا وال فطاــــا لأل موجهــــه خاصــــة مســــاحة الجديــــد  الحيــــا  صــــحياة فــــي يوجــــد ال .7

 االم بصـحة تهـتم التـي واالجتماعيـة الصـحية االخبـار مع التعام  يتم وبالمهاب  فطاا األ مشاركات

 . فطاا األ إعالم   من جزء انها على فطاا األ واالسر  الشهداء واخبار واالنجاب والرضاعة
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فهفط  اإلسرائيلياإلعالم  الالسفطيني الرسمي من قب  الحكومة و   فطاااأل إعالم  يتم مهاجمة  .8

بمجرد تهديمها المعلومات التاريخية عن فلسفطين وتؤكد حق العود  ويتم اتهام الهائمين على هذه 

البرامج باالرهاب والتحريض علما ان حق المعرفة هو حق اقرته االمم المتحد  في اتااقية حهوق 

ليه معنم دو  العالم ومن بينها اسرائي  التي تحارب وتنته  هذا ووقعت ع 1282الفطا  عام 

 .فطاا األالحق كييره من حهوق 

ها بكافة وسائلة السلفطة الوفطنية إعالم  ة من خال  وزار  خارجيتها واإلسرائيليتهدد الحكومة  .2

حة الالسفطينية بحجب الدعم من خال  الترويج لما يدعونه من مواد تحريضية امام الدو  المان

وبالمهاب  ال يوجد هنا  ردود فلسفطينية رسمية تناسب حجم الهجوم الذي تشنه اسرائي  مما يجع  

 الموقق الالسفطيني حرجا امام الموقق الدولي .

 االتهامات على الرد تجه  الرسمية و ير  الرسميةاإلعالمية  الالسفطينية المؤسسات زالت ما .11

 .ةاإلسرائيلي الحكومة لها توجهها التي التهم على ردال مهدرتها بعدم ذل  ويتجاوز ةاإلسرائيلي
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  التوصيات
 

 :تتمث  توصيات الدراسة فيما يلي

 التعام  يتم حتى الفطا  بحهوق الخاصة الدولية اإلتااقياتب فطاا األ إعالم  توعية الهائمين على .1

  .الدولية والهوانين الحدود ضمن فطاا األ مع

 بما وذل  فطاا لأل والمهروء  والمسموعة المرئية الوسائ  في تهدم التي اليومية الزمنية المد  زياد  .2

 انتا  في الثال  العمرية الائات مراعا ، و الالسفطيني المجتمع في فطاا األ فئة نسبة مع يتناسب

 واسلوب واحتياجات اهتمامات عمرية فئة لك  ان ادرا  وضرور  ،والتلازيونية االذاعية البرامج

 .تنجذب لها التي البرامج في خاو

 تلبي فطاا ألتلازيونية واذاعية خاصة بااعالمية  مؤسسات ت سيس على المستثمرين تشجيع .3

 .يعيشه الذي الوضع خصوصية وتراعي الالسفطيني الفطا  احتياجات

 فطاا األ إعالم   من الوافد نسبة وتهليو الالسفطيني فطاا إعالم األ  انتا  التكثيق ضرور  .4

 عن كثيرا تختلق والتي الوافد  للمواد المنتجة المجتمعات حيا  ونروق بيئة اختالق ومراعا 

 .والالسفطينية العربية البيئة

ة التي تحاو  اإلسرائيلياالدعاءات  للردعلى وجود مؤسسات بحثية فلسفطينية متخصصة ضرور  .5

 .الالسفطيني فطاا األ إعالم  تشويه صور  
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 المراجع:
 

 المراجع باللغة العربية
 

  اوال: الكتب

 ضوء في االقص  وفضائية اذاعة عبر األفطاا  برامج تقويم(. 2112). مصفطاى ايمان عرام، ابو -

 قسـم ماجسـتير، رسـالة ،الغـو  بوكالـة االنسان حقوق مقررات في المتضمنة الفطا  حقوق مااهيم

  .فلسفطين االسالمية، الجامعة التربية، كلية التدريس، وفطرق مناهج

ــاهج فــي والمســلمين العــرب صــورة .(2111) .عليــان اســماء مســاعد ابــو -  رســالة. اإلســرائيلية المن

 .فلسفطين.االسالمية الجامعه. ماجستير

الفطبعـــة  ،علـــ  تعلـــيم األفطاـــا  وتثقـــياهماإلعـــالم ثـــر وســـائ  أ (.2112. )، عبـــد الاتـــاحابـــو معـــا  -

 .ى، دار الشروق للنشراألول

 للشــباب السياســية التنشــئة فــي ةوالمرئيــ اإلعــالم  المســموعة وســائ  دور. محمــد نياــين هريــد ابـو -

 2111.فلسفطين . زه .االزهر جامعة .ماجستير رسالة .غزة قفطاع في الالسفطيني

 عـين جامعـة دكتـوراه، رسـالة. إعـالم الفطاـ  فـي البحـ  مناهج .(1222). حسن محمود ،إسماعي  -

 .الهاهر  شمس،

، اعي وقبــو  ارخــرإعــالم  الفطاــ  الالســفطيني لعمليــة الضــبفط االجتمــ  (.2111) .اال ــا صــاوت -

 ، جامعة االزهر،  ز منتد  التربوي العالمي في فلسفطينال

 األساسية، للصاوف الالسفطينية الوفطنية التربية كتب محتوى تحلي ( 2112. )ننمي معاذ بشير، -

  .،فلسفطين الوفطنية،نابلس النجاح جامعة. ماجستير رسالة. السابع السادس، الخامس،
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 االنسـان حقـوق قضـايا نحو الالسفطيني الصحاي الخفطاب (. 2114 .)نسـرين محمد عبده حسونة -

 . زه االسالمية، الجامعة ماجستير، رسالة ،والسياسية المدنية

تــــأثير العوامــــ  السياســــية واالجتماعيــــة واالقتصــــادية علــــ  صــــحافة  (.2111) الحمــــام، عــــزام. -

 ، جامعة الشرق االوسفطاإلعالم، كلية االنترنت

 دار جرير للنشر والتوزيع. ،، الفطبعة الثانيةوالفطاولة  ائ  اإلعالموس(. 2222. )حوامد  باسم -

 .ىاألول الفطبعة ،والقيم السياسية التنشئة (.2114. )سمير خفطاب -

دراسـة نظريـة ، يالتـأثير الـداللي للكلمـة والصـورة فـي الخبـر اإلعالمـ (.2112) .الدسمة ، مبـار  -

 االوسفط ، رسالة ماجستير، جامعة الشرقفي اإلعالم  الكويتي

 .الهاهر : دار الاكر العربي ،االسس العملية لنظريات االتصا  (.1278رشتي جيهان. ) -

، جامعـــة الصـــحافة الســـعودية واولويـــات القضـــايا التربويـــة ه(.1424الســعيد احمـــد بــن ابـــراهيم. ) -

 المل  سعود، رسالة ماجستير.

 األو  لدالمج ،االنسان حقوق زاوية الحق، مؤسسة (.1223. )ريم الهادي عبد -

، الصورة الذهنية للبفط  في المسلسالت التركية المدبلجة الـ  العربيـة (.2113) .العوامر ، ابراهيم -

 .جامعة الشرق االوسفط

، األولــى، عــالم الكتــبالفطبعــة  ،صــحافة األفطاــا  فــي الــوفطن العربــي (.2112. )اليباشــي، شــعيب -

 .الهاهر 

 .فلسفطين. األو  لسفطينيالا المنها  خفطة(. 1228.)الالسفطيني المناهج مركز -

 فــي األساســية للمرحلــة الوفطنيــة التربيــة كتــب فــي الــوفطن ورةو(. 2112.)هشــام فــاتن مشــاهر ، -

 .فلسفطين . الهدس. الهدس جامعة منشور   ير ماجستير رسالة. فلسفطين
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ــين صــحياتي  (.2211. )مصــفطاى بــدر - ــداخلي فــي ســوريا ب ــزاع المســلي ال الصــورة الصــحاية للن

  .، عمانة ماجستير من جامعة الشرق االوسفطرسال ،أرتس اإلسرائيليةالعرب القفطرية وه

، القــيم الواجــب توافرهــا فــي بــرامج األفطاــا  فــي القنــوات الاضــائية الالســفطينية (. 2212. )ميــازي -

 .رسالة دكتوراه

، معهـد البحـرين للتنميـة التعليم والتنشئة السياسية في العـالم العربـي (.2115. )هال  محمد رضـا -

 2115، سلسلة دراسات سيةلسياا

  ىاألول الفطبعة والتوزيع، للنشر اسامة دار ،اإلعالم  والفطا  (. 2118. )نعمان هادي الهيتي -

 

 مواقع االلكترونيةثانيا : ال

  زه، الثاني، التربوي المؤتمر ،2112 فلسفطيني، فطا لإلعالم   مهترح تصور محمد، حسن حشيش، ابو

 .فلسفطين

http://site.iugaza.edu.ps/hhashesh/%D8%A3%D8%A8%D8%AD 
 اهلل، رام ،2114 السنوي التهرير ،27 رقم الفطا  احصاءات سلسلة الالسفطيني، لالحصاء المركزي الجهاز

 3342دد ، اليرس الثهافي، مجلة الحوار المتمدن، الع42111-24 ،السعد، توفيق

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=256306 
 .2112-5 ،121 العدد ، الفطالب شخصية بناء في واثرها المدرسية االذاعة الند، عود عدلي، الهواري

http://www.oudnad.net/spip.php?article732 
 14242 العدد 2114 مايو 17 الموافق السبت جاسم، الياقوت،-

-www.cese.iq/sada_alnahryn/sd_81m_8-11.htm 

 الديباجة ،1282 ، الفطا  حهوق اتااقية-

http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/convention

enfants.pdf 

http://site.iugaza.edu.ps/hhashesh/%D8%A3%D8%A8%D8%AD
http://site.iugaza.edu.ps/hhashesh/%D8%A3%D8%A8%D8%AD
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=256306
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=256306
http://www.oudnad.net/spip.php?article732
http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/conventionenfants.pdf
http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/conventionenfants.pdf
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 2111، اسرائيلية شؤون ، وفا الوفطني المعلومات مركز-

aspx?id=8788www.wafainfo.ps/atemplate> 
إعالم  ل  الالسفطيني المركز ، وتداعيات مناهر اسرائي  في التعليم عسكر  دراسة صالح، النعامي-

(13-1-2117.) 

https://www.palinfo.com/news/2007/1/13/%d8%b9%d8%b3%d9 

 كليةاإلعالم   قسم ماجستير، رسالة ،2111الفطا ، تربية فياإلعالم   وسائ  ميةأه ، صااء السيد-

 المنصور  جامعة التربية،

http://kenanaonline.com/users/Arabmedia/posts/134987 
 إعالم  الالسفطيني، المركز الالسفطيني ل اإلعالم  اإلعالم  ، 2112بدوان، علي ،  -

https://www.palinfo.com/articles/2016/4/16/%D8%AA%D8%AC%  
يات م اإلعال، واقع المرأ  في العم  التلازيوني واالذاعي في فلسفطين، مؤتمر 2111بفطراوي ، بيناز، -

 العربيات ، المنعهد في عمان

 اإلعالم الالسفطينية ، وزار  اإلعالم  ، الثهافة ووسائ  2114عبد الحميد فطلعت ، -

moi.pdf-6-http://home.birzeit.edu/cds/arabic/news/other/2004/jun 
 ، التحريض ضد برامج االفطاا  الالسفطينية2112حة بنيامين نتنياهو على الايس بو  ، صا

9601https://www.facebook.com/IsraeliPM.Arabic/videos/vb.22814939389

/1067138743333991/?type=2&theater 
، التحريض ضد  اعالم االفطاا  2112،صاحة اوفير جندلمان على الايس بو  

الالسفطيني

https://www.facebook.com/OfirGendelmanpmo/videos/vb.233341413439

362/910066322433531/?type=2&theater 
 لداخ  ) الشؤون االسرائيلية(، اسرائي  من ا2112االسرائيلية ،  21الهنا  

https://www.facebook.com/IsraelInSaid/videos/vb.136741426402664/94

9080688502063/?type=2&theater 

http://www.wafainfo.ps/atemplate%3easpx?id=8788
http://www.wafainfo.ps/atemplate%3easpx?id=8788
https://www.palinfo.com/news/2007/1/13/%d8%b9%d8%b3%d9
https://www.palinfo.com/news/2007/1/13/%d8%b9%d8%b3%d9
http://kenanaonline.com/users/Arabmedia/posts/134987
http://kenanaonline.com/users/Arabmedia/posts/134987
https://www.palinfo.com/articles/2016/4/16/%D8%AA%D8%AC%25
http://home.birzeit.edu/cds/arabic/news/other/2004/jun-6-moi.pdf
http://home.birzeit.edu/cds/arabic/news/other/2004/jun-6-moi.pdf
https://www.facebook.com/IsraeliPM.Arabic/videos/vb.228149393899601/1067138743333991/?type=2&theater
https://www.facebook.com/IsraeliPM.Arabic/videos/vb.228149393899601/1067138743333991/?type=2&theater
https://www.facebook.com/IsraelInSaid/videos/vb.136741426402664/949080688502063/?type=2&theater
https://www.facebook.com/IsraelInSaid/videos/vb.136741426402664/949080688502063/?type=2&theater
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 ، الرقابة على اعالم االفطاا  الالسفطيني2112يلية على االعالم الالسفطيني، موقع الرقابة االسرائ

https://www.palwatch.org/main.aspx?fi=339 
 

 المقابالت الشخصية :

 2112-5-25ة ، تلازيون فلسفطين ،اإلسرائيليانس ابو عرقوب ، الشؤون -1

 2112-5-13دير البرامج، فضائية الكتاب،اسعد حمود ، م-2

 2112-5-14بشار برماوي، صحياة الحيا  ،-3

 2112-2-18،، صحياة الحيا  منتصر حمدان-4

 2112-5-11،، مدير عام البرامج ، تلازيون فلسفطين خالد سكر-5

 2112-5-11، مدير عام فضائية معا ،محمد فر -2

 2112-5-8، تلازيون فلسفطين،فطاا األ امجبر  محمد احمد فر  ، دائر -7

 2112-5-8، ، مدير برامج اذاعة اجيا محمد رجوب-8

 2112-5-8، صوت فلسفطين  ،أفطاا ومهدم برامج  ، معدمازن الهشلمون-2

 2112-5-12، مدير البرامج ، رايه اق ام ،شادي زماعر -11

 2112-5-12، مجلة الزيزفونة ،شريق سمحان-11

 2112-8-11ب فطب سنة ثانية، مارون حلو، فطال-12

 2112-8-11راشد سعاد ، فطالب صحافة،-13

 2112-8-11فطارق خضير، فطالب علوم سياسية ،-14

 2112-8-11محمد رائد ، فطالب مدرسة،-15

 2112-8-11سار  محمود، فطالبة مدرسة،-12

 2112-8-11رامي اسعد ، فطالبة مدرسة ،-17

https://www.palwatch.org/main.aspx?fi=339
https://www.palwatch.org/main.aspx?fi=339
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 المالحق

 ت للمقابالتاألسئلة التي استخدم(: 1ملحق رقم )

 ؟األفطاا ه  لديكم خفطة سنوية او شهرية لمساحة خاصة ب -1

 ؟لديكم في التلازيون او االذاعة أفطاا كم برنامج  -2

 فطاا ؟وه  لديكم زاوية خاصة عبر صحياتكم ومجلتكم لأل -3

 فطاا ؟كم في تخصيو فترات لألأهدافما هي  -4

 جكم وكتاباتكم؟من خال  برام األفطاا ما هي الهيم التي تحاولون  رسها في ناوس  -5

 األفطاا ؟ إعالم  ه  هنا  متخصصين في مؤسساتكم في مجا   -2

  ؟كمإعالم لماذا يهاجم االحتال   -7

 نإعالم األفطاال ما الذي يريده االحتال  من -8

  ؟اإلسرائيليعالم ه  يوجد في فلسفطين مؤسسات بحثية متخصصة في الرد على اإل -2
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 فهرس الجداو 

 71 ............................................................. الفطا  حقوق قيمة(: 2.4) جدو 

 71 ........................................................ السياسية المشاركة قيمة( 1.4) جدو 

 74 ................................................................. االحتال  مقاومة( 3.4) جدو 

 72 ........................... مجا  لك  بالنسبة السياسية للتنشئة الكلية المتغيرات (:4.4) جدو 

 72 ........... جاالتالم ك  في األفطاا  برامج في السياسية للتنشئة الكلية المتغيرات(: 5.4) جدو 
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Abstract: ...................................................................................  ه 

 

 2 ................................................................ الدراسة خلاية :األو  الاص 
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