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 .خلص مال
هدفت الدراسةةةةةةةةر ةلإ جاهفر ةغطيهيق غة ار زيية الطورهة لسودرة الوةةةةةةةةدىانار   لإ    جد  نط ت   

تفيىة سةةة، كذلك جاهفر جد  ةالوةةةدىانارزيية الطورهة في خسق غدازن في غدفق الماسدجيق حدل الودرة 
وةةةةةةةةةةةتد  )الفازيية الطورهة جن التقيرره التي يهسةةةةةةةةةةةسني المداايدن لته جدازإل التدا ةةةةةةةةةةة  ا  تميلي 

لتي ا . كذلك الدزدف لسإ التقيرره ا خبيررر بشةةةةةةةةةةةةةة سني ال دي ته( بطنيز النيغف الم مدل التدر
اسةةةةةر ةلإ  غد ةةةةةست الدر  .الت سيسي خدم البيح  المينج الد ةةةةةفي سةةةةةتيشةةةةةته  في ةنتي ني الطمندر.

نتي ني ة شةةةةةةةةةةةةته  فية وةةةةةةةةةةةةدىانار: جاظم التقيرره ا خبيررر حدل الودرة اللدى جن اليتيئج غتمو  في
ن غطيهيق جضةةةةةيجية.  يضةةةةةياالسج اعغطيج ا يطيىي لسإ  ةةةةة  اع تميليالطمندر لته جدازإل التدا

رة . ىييت الدراسةةةةر  ن لستويدلد اي القدم الماسإ في ةشةةةةايل الود وةةةةدىانارغة ار زيية الطورهة لسودرة ال
ى جن باداليتيئج    ةةةةةةةةةةةإ البيح  غسك  لسإجتموسر في جدازإل التدا ةةةةةةةةةةة  اع تميلي.  لوةةةةةةةةةةةدىانارا

: لضةةةةةةمين فيلسار التة ار ا خبيررر لقيية الطورهة لويفر القضةةةةةةييي ييبةي التميى التة ار التد ةةةةةةايق
ستقصيئار التي غطا  اليشهاق ا خبيررر  التقيرره  كوه زهبَي جن نبض المطتمإل. ييبةي ال هص ا 

ج  غ دره يط .ة الطورهة في كيفر القضةةةةةةةةةةةةةةيييلتوام لايصةةةةةةةةةةةةةةه التدازن في التة ار ا خبيررر لقيي ا 
  سيئ  ا يضيم المصيحبر لألخبير  التقيرره  ثييء جايلطر باض القضييي. 

 لثورات العربيةا - القنوات الفضائية - التغطية اإلخبارية –الكلمات المفتاحية: إتجاهات
 



 

2 

Abstract 
  This study aims at identifying the attitude and contents of Jazira channel 
in terms of Sudanese insurgence. To what extent did Jazira channel 
succeed in creating an equlipribuim in terms of flow of information 
concerning the Sudanese insurgence 
In this study, the researcher has made use of the descriptive methodology 
(survey method) survey content method in terms of news reports in the 
period  
The research based on interview, observation and content analysis tool. 
The study composed of four chapters.  
After conducting the field study, the researcher has concluded these:  
1. Most news reports on Sudanese insurgence were carried out by the 

public through social communication links (face-book-Twer).  
2. Most of attitudes were positive in terms of the contents of Gazira 

channel for Sudanese insurgence.  
3. The coverage of the news of Sudanese insurgence was selective of 

events and information by recording them in the field.  
The researcher recommends the following:  
1. To guarantees the efficient new coverage for Gazira channel 

concerning all issues. There is need to used the exclusive coverage 
that release news reports that tough the worries of the society through 
investigation research and exclude information that concern public 
opinion.  

2. It is necessary to commit to news report concerning Gazira channel 
in all aspects weather they are news, reports or interviews because 
indulgence component makes the coverage to lose its credibility and 
opens the door wide for free publicity and political promotion.  
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3. It is a must to promote visual aids that accompany news reports 
during processing some issues based on real events 

Keywords: trends - news coverage - satellite channels - Arab 
revolutions 
 

 : المقدمة
األسةةةةةيسةةةةةار لدسةةةةةيئ  اعغصةةةةةيل  غ ت  جدزاي غمو  الدظافر ا خبيررر ةحد  الدظيئف  

في اليشيط ا لالجي لسمطتمايق ال ديور ةذ غو ى المتسقي بيألخبير  الماسدجيق  جهكوريا 
 غفوةةةةةةةل المطيل  جيم  فهاى هذج المطتمايق لستدا ةةةةةةة   التفيل  جإل الم ا   التي ر جمي 

يئ  بيررر لدسةةةةةةةةةةةةةةن الدظافر ا خ كتشةةةةةةةةةةةةةةيف ذاغني ىذاغني  هذا يايي ةيطاسني زيىرة لسإ 
اعغصةةةةةةةيل غوةةةةةةةيهم في ىييء  غودرن ةىرا  المتسقي  بسدرة غصةةةةةةةدراغ   الدزيئإل  غ دراغني 

 رش   ا لالم ا خبير  زيلدة  سيسار لدسيئ  اعغصيل  . جن ثم غش ي  اله   الايم
الطميهيه  خصد ي القيداق الفضيئار ألىاء  ظيئفني المختسفر ةذا  ىق هذج الت دراق 

    ةةةةب ت زيىرة لسإ جداكبر األحدا  .إ زريىة فيلسار جنيجني ا خبيرررةلالتويدلد ار 
ر جن غدساإل لفضيئال ظر  زدلني  نق  غفي يسني بيلصدق  الصدرة  غم يت القيداق ا

جيياق    حد  ىاخ  لم غاد غايني في غة يتني أل ا خبيررر  ةهافايا ىائهة التة ار 
ي ديم غة ار ةخبيررر شةةيجسر لو  األحدا  التنتشةةير في غق سةةيهم هذا ا   ةهافار نيئار

 غ ظي باض القيداق الفضةةةيئار الاهبار بم ينر خي ةةةر في المشةةةند  ,غقإل في المطتمإل
ي فا لالجي الاهبي لد رهي في جطيل التة ار ا خبيررر لألحدا  الطيررر في الايلم   

 ي( جصةةةةةةةةةةةةةدراجمي  ا  هذج القيداق )الطورهة نمدذ  جوةةةةةةةةةةةةةيهمتني في الت دره ا خبير  
 سةةةةةيسةةةةةاي لألخبير   الماسدجيق  ذاق غ ثيه جس ده بوةةةةةتج ننطني   ظافتني ا خبيررر  
في غة ار جي ياتتهج الباض غدخال في الشةةةةةةةةةةةةةةة ن الم سي    يتاير  جإل المصةةةةةةةةةةةةةةةيلل 

 ستقهار الداخسي.الدايار الاساي لتالىة    يولوع ا 
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المؤثه الذ  بيغت غؤىير غتسدرق جشةةةةةةةةةةةةةةة سر الب   جن خالل الد ر  :مشككككككككككلة الب  
الفضةةيئايق الاهبار ا خبيررر في غشةة ي  اله   الايم  غ ديد المدازف غطيج القضةةييي ى  
   ةةةب ت جخه يق الفضةةةيئايق الاهبار جفهىاق  سةةةيسةةةار في غودرن جدخالق  ةةةييع 

 جن خالل  ، القهار في الايلم  في المويهمر في غهغيج ةهتميم الطمندر حوج   لدريغ
  در  جشةةةةةةة سر الب   في الوةةةةةةةؤال الم بيح  لسقيداق الفضةةةةةةةيئار الاهبار غتمو جتيبار ال

يية الطورهة  ه  لق ؟سودرة الودرة الودىانارزيية الطورهة لغة ار ةغطيهيق جد   : جيالتيلي
 ودىانار.غدازن في غدفق الماسدجيق لن الودرة ال

  :تساؤالت الب  
 ودىانارورهة لسودرة الجي اغطيهيق جضمدن التة ار ا خبيررر لقيية الط .1
 لطورهة جن غقيرره المداايين لته النيغف الم مدلازيية جي استفيىة  .2
 دىاناروجي اتاار السةر الموتخدجر في  ايالر األخبير  التقيرره حدل الودرة ال .3
دفق الماسدجةةةيق حدل الطورهة في غ قيق غدازن في غةةةزيةةةية نط ةةةت ةلإ    جةةةد   .4

 الودىانارالودرة 
 أهداف الب  :

  ندالني   سيليتني  جصيىرهيالتاهف لسإ التة ار ا خبيررر التسفوردنار  .1
سةةةةةةةةةةةةةةةتفةةيىة زيةةية الطورهة جن غقةةيرره المداايين التي  رىق لته النةةيغف ةجةةد   ىاةةين .2

 الم مدل 
 ودىانارغطيهيق جضمدن غة ار زيية الطورهة لسودرة الةجاهفر  .3
 اسدجةةيق حدل الودرةجاهفةةر جةةد  نطةةيم زيةةية الطورهة في خسق غدازن في غةةدفق الم .4

 الودىانار
ستخدجتني زيية الطورهة في  ايالر  خبيرهي  غقيررههي لن ةالسةر التي  الوشف لن .5

 .ودىانارالودرة ال
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ره إل    زيية الطورهة التي غت  ىهاجطني جن الاي ةةةةةةةةةمر الق هرر الد حر :المكانياإلطار 
هذا اعختاير لتخصةةةةاا زيية الطورهة نشةةةةهة ةخبيررر خي ةةةةر لسإ جدار الوةةةةيلر غيي ل 

 .الودىاناراألحدا   الت دراق المتالحقر بيلودرة 
ع ندعم زيم البيح  بيختاير هذج الفتهة نوةةةةةةةةةةةبر  2019جن : في الفتهة اإلطار الزماني

 .ودىانارالودرة ال
ياتته المينج ا اير الذ  يم ن البيح  جن التهغيج الميظم لمدضةةةةدع  :منهج الب  

ب و     ىراست ، ةلتمد البيح  في الدراسر لسإ المينج الد في الت سيسي  راتته جن 
 نوةةةةةةةةج المييهج الاسمار جالئمر لسدراسةةةةةةةةر. حي  يوةةةةةةةةتندف غوةةةةةةةةطي   غ سي   غفوةةةةةةةةيه 

 المالئمر ،  هذج الدراسةةةةةةةةةةةةةةةر الظداهه في   ةةةةةةةةةةةةةةةفني الهاهن باد  مإل التاينيق الويفار 
غوةةةةةةةةةةةةةةتخدم في غ سي  المضةةةةةةةةةةةةةةمدن المتمو  في ليير التقيرره بقيية الطورهة حدل الودرة 

 الودىانار. 
 : أدوات جمع بيانات الب  

لمقيربر ةشةةةةةةةةة يلار الب    فنم  سةةةةةةةةةتخدجت الدراسةةةةةةةةةر غ سي  المضةةةةةةةةةمدن ة هاء جينطايا ة
دىانار وليي ههي  لم يقتصه الت سي  لسإ الد ف الومي لما ايق  باينيق الودرة ال

 التقيرره التي غتيي لني الطورهة غطيج )التتدرج  التصةةةةةةةةةةةةةةةياا الاد  الماي  الومي(   نمي 
ن يكةةةين المةةةدخةةة  الوافي  الاالزةةةيق ا رغبةةةيااةةةر ىين جتةيهة التة اةةةر ا خبةةةيررةةةر رافةةةد

  سيسين لويه ةش يلار الدراسر  غ ديد  بايىهي المختسفر.
 المقيىسر الشخصار:

هي  سةةةةةةةيسر جن  سةةةةةةةيئ   مإل الماسدجيق  غاهف ب نني ج يىثر ىين شةةةةةةةخصةةةةةةةين غ غي 
المبيىرة فيني جن البيح .  ذلك ىندف ال صةةةةةةةةةةةةدل لسإ جاسدجيق جييسةةةةةةةةةةةةبر لب      

 جدضدع جاين.
 المالحظر:

التي لهفني ا نوةةةةةةةين   سةةةةةةةتخدجني في  مإل الماسدجيق  حي  غاتته جن  زدم الدسةةةةةةةيئ 
 لمي ي ا  ب  جن ظداهه في التي ر    المطتمإل الذ  يعاش فا .     
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 ورهة.الط هد المطتمإل الذ  غطه  لسار الدراسر زوم األخبير في زيية مجتمع الب  :
ةختير البيح  جفهىاق الايير جن جطمدليق جدزلر ب افار جتوةةةةةةةي رر عينة الدراسكككككة: 

لسإ المطتمإل األ ةةةةةةةةةسي ةذ زيم البيح  ب خذ ليير لشةةةةةةةةةدائار جيتظمر  هي  بيرة لن 
 .لن بيلودرة الودىانارغقهرهاا  25
 :الدراسة مصطل ات 
  :تجاهاتإل ا

ير كمي األخبهي الوةةةةايسةةةةر  المد نيق ةلإ غ  م لم  الم  ر التسفوردنار في نشةةةةه   
يم ن  ن غ سق لسإ المام ا خبةةيررةةر التي يمةةير  الم تهفدن في  سةةةةةةةةةةةةةةةةيئةة  ا لالم 
 ح يجنم التقدرمار  غفصةةةةةةةةةةةيالغنم لمدضةةةةةةةةةةةدع    خته ى ن  خه جمي يد   لمسار  مإل 

 نتقيئني  نشههي. األخبير   
  التغطية اإلخبارية:

  ج ين  زدل  هي لمسار  مإل التاينيق  غفي ةةةةةةةةةةي  حد  جاين  ا حيار ب سةةةةةةةةةةبيب   
 ال د .   سميء المشتهكين فا   كاا  جتإ  زإل

هي ج  يق غسفوردنار غت  ىهاجطني لته األزمير الصةةةةةيي ار لوي  القنوات الفضكككائية:
يتطي ز ا رسةةةيل ن يل ال د ى الطةهافار لد لر ا رسةةةيل حي  يم ن اسةةةتمبيل  في ى ل 

 .اق غت  جيياق  خه  لته   نوة خي ر لالستمبيل  التقيط ا شير 
قدم يخفض فيني جادل التهي حيلر غيشةةةةةةةةةةةةة  لد  األفهاى في المطتمايق التي ي الثورات:

 (1).الذ  يهغب  الشاجلن الموتد  
 

                                                           

 4ص م.1999،لمين، ىار لشه ل 1حهب الم  يق الفضيئار، ط ,ةييى ش ه  الته  . 1 
 جين سايد لتدالةيي، الوقيفر الاهبار  الفضيئايق: رؤرر ةلالجار جن جيظدر جينطار الت سي   الوقيفي، القيههة ايتها   .2

 123ص. 2003لس بيلر  اليشه  التدزرإل 
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 الدراسات السابقة:
غطيهي المايلطر ا لالجار لسشةةةةةةةةةةةةةةةؤ ن األفهرمار في زيية الطورهة ة) الدراسةةةةةةةةةةةةةةةر األ لإ: 

ة ار غطيهيق التة)لطورهة نظهة رجيىير ةلإ  فهرماي( هدفت الدراسةةةةةةةةةةةةةةةر ةلإ الب   في  
ا خبيررر لسقضةةةةةةةةةةةةةةةييي األفهرمار في زيية الطورهة  جي ةذا كينت لن المايلطر ا لالجار 

سةةةةةةةتاميررر و المي سق جن اليظهة ا لسفضةةةةةةةيئايق التي  غوةةةةةةةم  سةةةةةةةسدبني ا خبير  بيلت ي
 سةةةةةةةةةةةةةةةات ةلإ جاهفر نم  الاالزيق الدىسدجيسةةةةةةةةةةةةةةةار ىين التسد المخته لير  ى لر ز ه 

  اليظه في ةذا جي كينت األخبير لن الد ل األفهرمار سستار  م ةيطيىار
ج قيىسر  غد ةةةةةة  ةلإ اليتيئسةةةةةةتتاين  الم  سةةةةةةتخدم البيح  غ سي  المضةةةةةةمدن   ى اق ا 

 التيلار:
الطورهة غستي حي ر لهب  سةةةةةةةةةةةةةةةاي  كوه جمي غستي حي ر لهب  فهرماي األجه الذ   زيية

لتتهغ  الدراسةةةةةةر ندلي جن الت يو ضةةةةةةد زضةةةةةةييي القيرة األفهرمار حتإ لد كينت زضةةةةةةييي ة 
.هييلك زصةةةةةةةدر كتيه في حطم الميىة األفهرمار شةةةةةةةميل الصةةةةةةة هاء غخا لهب ةفهرماي

مةةي  ن  وءا كتيها جن غة اةةر الشةةةةةةةةةةةةةةةؤ ن جقةةيرنةةر بةة  مةةيل المةةيىة التي غتونةةي القيةةية . ك
 . لاهبار في  فهرماي شميل الص هاء األفهرمار يخا الد ل

اختصةةهق الدراسةةر الايير في باض التهاجج ال داررر  لم غنتم بيليشةةهاق ا خبيررر لت  
اغطيهيق التة ار ا خبيررر لسشةةةةةةةةةةةةةةةؤ ن األفهرمار جمي  ا  نتيئج الدراسةةةةةةةةةةةةةةةر ع غ ا  

 .التة ار ىتفي ي  هذج
 :جن خالل زيية الطورهة( ر)التة ار ا لالجار ل هب الخساج الويلوالدراسكككككككككة الثانية:

هدفت الدراسر ةلإ ر د جهغوواق التة ار ا خبيررر لقيية الطورهة ل هب الخساج الويلور 
 غ ديد نوةةةقني ا خبير  اغطيج جضةةةمدنني  غيي لت اليشةةةهاق ا خبيررر التي كينت غتوني 

 21فتهة ال هب األجهر ار التهر ينار لسإ الاهال  بسغ لدى نشهاغني  زيية الطورهة خالل
لتمدق الدراسةةةر غ سي  المضةةةمدن ة هاء جينطاي  اسةةةتاينت   نشةةةهة ةخبيررر )ال صةةةيى(   

 تيئج     غد ست ةلإ اليبيلمقيىسر  ىاة لطمإل التاينيق  الماسدجيق لدراسر جدضدع الب
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لتميى التة ار ا خبيررر  يوي   فاي  سيساي في المايلطر ا لالجار لس هب التيلار: ة 
حتاي يق الطمندر الذ  كين يهازج التداييق األ لي ةلسإ الاهال في ج ي لر  شةةةةبيع 

ركوق التة اةةةر لسإ المقةةةيىالق ا خبةةةيررةةةر التي احتسةةةت المهغبةةةر  لس هب لسإ الاهال.
صةةةةدل لسإ غفي ةةةةي  األحدا   رى ى األفايل الوينار  التمدق لسإ المهاسةةةةسين في ال 

 ا حيار بيأل ضةةةةةةةةةةةةةةةيع اع تمي ار لساهازيين في ظ  ال هب. حت  التاسيق ا خبير  
المهغبةةةر الوةةةيلوةةةر ، ىييمةةةي  رى التقهره في المهغبةةةر الهاباةةةر عن غداغه األخبةةةير الاةةةي سةةةر 

الل فتهة خرره غفتقه  التة ار المبيشةةةةةةةةهة يطا  التقهره جيىة جيتر خصةةةةةةةةد ةةةةةةةةي ان التقي
 . ال هب لس دة

نمدذ ي( ىراسر  ة)ىيار األخبير في القيداق الفضيئار الاهبار زيية الطوره الدراسة الثالثة:
هدفت الدراسةةةر ةلإ ر ةةةد  نداع الخته في نشةةةهاق زيية الطورهة  غهغيج   ةةةفار غ سيسار.

تظمر يليير لشةةةةةةةةةةةةةةةدائار ج  ختير البيح .     تني انتقيء األخبير التي يتم بمالمايييه 
  سةةتخدم البيح  غ سي  المضةةمدن ة )حصةةيى( خالل فتهة الدراسةةر, نشةةه  12غتودن جن 

ة هاء جينطاي لت سي  الايير ، جوةةةةةةةةةةةةةةتاييي بيلمالحظر  كذلك المقيىسر لس صةةةةةةةةةةةةةةدل لسإ 
ت ةليني تيئج التي غد ةةسالماسدجيق  التاينيق التي غاسق بمدضةةدع الدراسةةر  جن  هم الي

في زيية الطورهة غاتمد الخته ليق  األحدا   الدزيئإل اليشةةةةةةةةةةةةةةةهاق ا خبيررر الدراسةةةةةةةةةةةةةةةر: 
لضةةةةةةةةمين غة ار ةخبيررر شةةةةةةةةيجسر لسمشةةةةةةةةيهد  غدظف التقيرره  ىهاز غ درق القضةةةةةةةةييي 

باض األخبةةةةير الخفافةةةةر  جطهرةةةةيغنةةةةي  ع يظنه التاسيق ا خبةةةةير   ع جصةةةةةةةةةةةةةةة دبةةةةي ى
جيار ركوق اليشةةةةهاق ا خبيررر لستة ار لسإ المدضةةةةدليق الوةةةةايسةةةةار  األ  الميدليق.
سقيية الصدرة  خبيررر ل. غوتخدم اليشهاق اغستني األخبير الخفافر  الميدليق الاو هرر 

  .الفيسمار
ضةةةيئي ر القيداق الف غطيهيق التة ار ا خبيررر فيةغب   الدراسةةةر في  :هيكل الدراسككة
   فقيا 2019ىراسةةةةةر حيلر غة ار زيية الطورهة لسودرة الوةةةةةدىانار ىراسةةةةةر  :لسودراق الاهبار

 لويني ىييمي يدر  المب   اجفندم التة ار ا خبيررر األ ل    لنذا الندف يب   المب
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رتيي ل    ا لالم الاهبي  الت  الفضةةةةةةةيئي  ردر  المب   الويل  الفضةةةةةةةيئايق الاهبار.
 .ودىاناربيلدراسر  الت سي  غة ار زيية الطورهة لسودرة الالمب   الهابإل 

 
 األول  ورالم

 اإلخباريةالتغطية 
يقصةةةةةةةةةةةد بيلتة ار ا خبيررر لمسار ال صةةةةةةةةةةةدل لسإ ىاينيق  غفي ةةةةةةةةةةةي  حد  جاين   

 كاا  ركين في الماسدجيق المتاسقر ب   ا حيار ب سبيب   ج ين  زدل    سميء المشي
 لايي ةةةةه  جقدجيق  جتإ  زإل  اليه ذلك جن الماسدجيق التي غطا  ال د  جيلويا   زإل

د ندم التة ار ا خبيررر لسإ غقدرم الميىة الختهرر بايشةةةةةةتم  جف .نشةةةةةةهج    ةذالت   بو 
 يلر    جضةةةمدن    ج تد   ةةة في جاين مإل الماسدجيق  جايلطتني   ةةةايالتني كهسةةة

ر فيلتة ا ةذاا ريضةةةةي في شةةةة      زيلج  ةةةة في جييسةةةةج.سةةةةايسةةةةي    ازتصةةةةيى     ر 
ا خبةيررةر هي )الامساةر التي يقدم جن خالهةي الم هر الصةةةةةةةةةةةةةةة في بةيل صةةةةةةةةةةةةةةةدل لسإ 
جاسدجيق لن التفي ةةةةي   الت دراق  الطدانج المختسفر ل د      ازار    غصةةةةهرل جي 
 نني ة يبر لن ك  األسةةةةةةةةةةةةةة سر التي زد غتبيىر ةلإ ذهن القيرا بشةةةةةةةةةةةةةةين هذج الدازار    

 ماسدجيق ثم كتيىتني ب سةةةةةةةسدب  ةةةةةةة في جييسةةةةةةةجال د     التصةةةةةةةهرل  غقوةةةةةةةام هذج ال

 غصةةةةةةيل الماسدجيق  التاينيق التي ي صةةةةةة  لسيني الصةةةةةة في  ثييء غة يت  أل  حد  
 غويهم ا  يبر  *(5w s and howفي ست غويؤعق ي سق لسيني الشماقيق الوتر )

ليني في غة ار جتويجسر لألحدا   غ قيق الدظافر ا خبيررر التي غختصةةةةةةةةةةةةةةةه ب جداى 
 ء بيألخبير   شةةةةةبيع حي يق المتسقي بشةةةةةين غفي ةةةةةي  األحدا   غ دراغني  نتيئطنيالقها

(   رقصةةةد ىني التة ار الفدررر لألحدا     غ سيالق coverageالتة ار اعنطسيورر )
  غقديم غفويهاق لني.
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 أنواع التغطية اإلخبارية:
 د  جتدزإل المتاسقر بغنتم بيل صةةدل لسإ التفي ةةي   الماسدجيق التغطية التمهيدية: 

ار  رم ن  ن نوميني التة  ا  حد  لم يتم باد  لون هييلك جؤشه ةلإ احتميل  زدل 
 القتسار لألحدا     زت   زدع ال د . 

 
سإ    غسك التي غنتم بيل صةةةةةةةةةدل ل غوةةةةةةةةةمي التة ار التوةةةةةةةةةطيسار، التغطية التقريرية:

دا  انني غة ار هدير لألحالتفي ةةةي   الماسدجيق الخي ةةةر ب د  جاين غم بيلفا     
 حي  يقدم الص في ىيق  غفي يسني. التي  زات

غتيي ل غة ار المتيبار ا خبيررر جدضةةةةةةةةةةةةةةةدليق     حد      خبير تغطية المتابعة: 
سةةةةةةتق نشةةةةةةههي    ةلالم الطمندر ىني لون اه ق لسيني ز ايي  ديدة غطيج لن  سةةةةةة سر 

 )1(.هتميم بيلت در الذ   زإل لسختهةذاا فيلمتيبار غايي اع غد ر في  ذان المتسقين 
ر غقدم التة ار التفوةةيهرر لسإ  سةةي  الت سي  الوةةي   فنم األخبيالتغطية التفسككيرية: 

 الفنم هيةةي يايي  كوه جن جطهى القةةدرة لسإ غاهرا المصةةةةةةةةةةةةةةة س ةةيق    األى اق    
  رتضةةةةةةةةةةةمن ذلك غمييو ال د  امسني في جييحي جختسفر جن ال اية,األلفيه التي يوةةةةةةةةةةةت

الخيص كداحد جن سةةةةةسوةةةةةسر ل  سةةةةةتج  غ ثيه  في هذا اليدع جن التة ار غتدر  لمسا  
 التفويه    المدضدع في ةاير غاهرا كسمر ةلإ فقهة     كوه ةلإ زصر جتصسر. 

الت ه   الب    اعسةةتقصةةيء في  ازار    حيىثر    زضةةار    ستقصائية: التغطية اإل
 اء في هذجألسةةةةةةةةبيب  الد افإل الخي ةةةةةةةةر ىني  اعسةةةةةةةةتميع ةلإ ك  ا ر جشةةةةةةةة سر  جاهف  ا

 . زد يص  الم قق ةلإ ة دار ح م في الينيير الدازار ج در الت قيق 
  

                                                           
حيفظ لتد الهحام )الذىدنار الوايسار في المطتمإل الاهبي( زهاءة ا تمي ار سايسار في غطهبر التييء الدايي .1

          124. ص1م ، ط2006، ىيه ق ، جهكو ىراسيق الدحدة الاهبار ،  ىتدنس
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 وظائف التغطية:
غ خذ التة ار ا خبيررر حيوا كتيها في غشةةةةةةةةةةة ي  اله   الايم وظيفة تكوين الرأي العام: 

إل ىائهة غخيذ القهار  ذلك ىتدسةةاةغطيهيق  غتال الفه ةةر لهسةةنيم في لمسار  غودرن ا 
 المشيركر.

فيلخته يوةةةةةةةةةةةةةةةت اإل خسق اله   الايم بمي ل  جن  همار لسإ القيرا  لته هذج األخبير 
ن غتم لمسا  ا زييع التي غؤثه لسإ الاق   الايافر  بيلتيلي الت ثيه ل  سسد   يم ن 

 الطمندر.
غقدم التة ار ا خبيررر ىيشةةةةةةةةةةةةه  خبير الفوةةةةةةةةةةةةيى  الطهائم التي غهغوتني ة: وظيفة المراقب

 (1)الوس ر  لا  نشه  خبير فيتييم  ثيئق التيتيالدن ىليال لسإ ذلك.
كمي شةةةةةةةةةةةندق غة ار سةةةةةةةةةةةامدر هيه  جن  كيلر ىسةةةةةةةةةةةبيغش نيدز ا خبيررر حدل القت  

 هز لسص يفر. ة ىدلتالطميلي لسفيتييجيين في جذب ر جير  ع  غميو  كوب  الفدز بطيئو 
غت قق الدظافةةةر التاساماةةةر جن خالل التة اةةةر ا خبةةةيررةةةر ىتقةةةديم الوظيفككة التعليميككة:  

المايرف  الماسدجيق الطديدة  نشةةةةةةةةةةةةةةةه األخبير الاسمار  ال تار  ا رشةةةةةةةةةةةةةةةيىير  غو رد 
 المطتمإل بيلمام  الختهاق الطمي ار التي يتقيسمني  فهاى المطتمإل.

غقدم التة ار ا خبيررر ىدظافر غدحيد األجر ق التماسكككككك : وظيفة توحيد األمة وت قي 
  .جن خالل نق  المام  المايرف جن األ ايل الميضار ةلإ األ ايل الطديدة

  

                                                           

ة  1996لتد ال سام جدسي ياقدب ة التة ار ا خبيررر لمش س   يدب الودىان في الص يفر الودىانار  ة  .1 
 66ص.م1998
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 الم ور الثاني
 اإلعالم العربي والب  الفضائي

 ى  التقةةدم  الت در النةةيئةة  في المطةةيل التقيي نتاطةةر  جتوا  ثال  ثدراق هي ثدرة  
 ثدرة  سةةةةةيئ  اعغصةةةةةيل المتموسر في غقيايق اعغصةةةةةيل ال ديور،   خيهاا ثدرة الماسدجيق 

لوته نار التي ةجتو ت ب    سةةةةيئ  اعغصةةةةيل   ندجطت جاني،  ىق هذج ال يسةةةةبيق ا 
الودرة التويدلد ار لسإ  مإل الماسدجيق  غدزراني،  لم ياد ى رهي يقتصةةةةةةةةةةةةةةةه لسإ نق  

في رسةةةةةةةةةم الصةةةةةةةةةدر لسشةةةةةةةةةادب  الد ل  الماسدجيق فق  ى    ةةةةةةةةةب ت غساج ى راا جنميا 
  الميظميق لسإ حد سداء.

شةةةةةةةند الايلم غ دراا جس دظيا في  سةةةةةةةيئ  ا لالم  اعغصةةةةةةةيعق  جن  همني اعغصةةةةةةةيل  
الفضةةةةةيئي  الذ  سةةةةةيلد لسإ نق   غدفق الماسدجيق  األخبير جن ج ين ةلإ  خه ب   

قيراق جيق لته الحهرر  روةةةه  سةةةيلدق ثدرة غويدلد اي اعغصةةةيعق لسإ غدفق الماسد 
المختسفر بيلصةةةةةةةدرة  الصةةةةةةةدق جإل اليا الم تدب  غخ ي حي و الوجين  الم ين, ك  
هذا  ى  ةلإ غم ين ا لالم جن غ قيق رسيلت  لسإ جد    سإل   لمق جمي كين لسا  
في الوةةةةةةةةةةةةةةةيىق، جمي يؤكد لسإ  همار ا لالم ال دي   زدرغ  لسإ  ىاء ى ر فايل في 

  ةةةةبل جدضةةةةدع الت  التسفوردني المبيشةةةةه  حد الت دييق  .جختسف القضةةةةييي ا نوةةةةينار
التي غدا   األجر الاهبار،    ةةبل جن الضةةه ر  غدفيه زيداق اغصةةيلار غداكج الت در 
النيئ  الذ  غشةةةةةندج المطتمايق الماي ةةةةةهة في المطيل ا لالجي في ظ  هذا الت در 

نإل الةهب جن جتال   حد  جي  نتطت  جصةةةةةةةةةةةةةةةيةالتقيي غوةةةةةةةةةةةةةةةيبقت الد ل الاهبار لسإ 
ق جتال  التويدلد اي في حد ذاغ  هدفيا ر دةغويدلد اي اعغصيل  الماسدجيق،    بل 

ل  جيوانايق ضةةةةةةةةةخمر  ظنهق الفضةةةةةةةةةيئايق الاهبار    ةةةةةةةةةب ت غ ت  جهكواا جنميا ىين 
في   وةةةةةةةةةا هة لسإ الطميهيه الاهبار. نظيهاغني جن القيداق األ يتار في ج ي لر جيني لس

ر الاهباةةر ال  دجاةةر جينةةي الومي  ربمةةي اليدلي لسقيداق الفضةةةةةةةةةةةةةةةةةيئاةةظةة  هةةذا التدا ةةد 
 لسإ سيحر الفضيء الاهبي الهحج لم ياد بمقد ر الد ل الاهبار  ن غش د   الخي ر
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جن لدم التدازن في اجتال  غويدلد اي اعغصةةيل ى  ان حطم القيداق الفضةةيئار الاهبار 
ي لد ل الميلور لني،  ع يتالءم  حطمنالويب ر في الفضيء زد ع يتييسج جإل ةج ينايق ا

 (1)جإل الموهم الايلمي.
شةةةةةةةةةةةةةةةيه غقهره الميظمر الاهبار لستهبار  الاسدم  الوقيفر )اليدنوةةةةةةةةةةةةةةة د( ةلإ  ن التقيايق ي

 الموةةةةةةتامسر لد  الد ل الاهبار هي  حد  جي هد جتدفه في  سةةةةةةدال الد ل الصةةةةةةيي ار
 ق في الاةةيلم، حتإ  ن باضالموةةةةةةةةةةةةةةةتنسوين لنةةذج التقياةةي بةةذلةةك ياةةد الاهب جن  كوه 

الم  يق ا ذا ار  التسفوردنار   ةةةةةةةب ت جاير  لألحدا    ضةةةةةةةخم جي غم غصةةةةةةةياا  
 . ليلمايا 

ياتته التسفوردن  وءاا ع يتطو  جن اليظيم الوةةةةةايسةةةةةي في  السج ى ل الايلم فند الطنيز 
ل اية االاصةةةتي لس  دجر    الوةةةس ر  ىرا  حماقر الد ر الذ  ىد  يسعب  التسفوردن في 

قيفايا سةةةةةةةتةالل الفضةةةةةةةيء ةلالجايا  ث الوةةةةةةةايسةةةةةةةار  لقد ز ى التسفوردن بيلودرة اعغصةةةةةةةيلار   
 ازتصةةةةةةةةةيىيي في جطتمإل جي باد المهحسر الصةةةةةةةةةيي ار،  هد جياه  نتج لي  غد ام لد ر 
التسفوردن  الفضةةةةةةةةةيئايق ا خبيررر التي غاه  لن اهرق الصةةةةةةةةةدرة رؤرتني  رؤاهي لن 

 (2) لمنمر لسإ الصايد الايلمي.اهرق جايلطتني لسقضييي ا
كين التسفوردن لوةةةةةيداق لديدة ح هاا لسإ ال  دجيق الاهبار   لالجني الهسةةةةةمي، ب طر 

الل الصةةةةةةدرة خ ةن التسفوردن  سةةةةةةيسر  ميهيهرر ل  زدرة غ ثيهرر كتيهة لسإ الطمندر جن
 لنذا يم ن  ن يوةةةةةةةةةةةةةتخدم ك ىاة غ هرضةةةةةةةةةةةةةار في يد الق يع الخيص،  ال هكر  األلدان 

لون ىد ق غظنه فوهة ا لالم الخيص نتاطر اتاعار لنذج الودرة اعغصيلار في ةاير   
اعنفتيم  جطيراة اعغطيهيق الايلمار  جيني غايظم جفندم المييفوةةةةةةةةةةةةةةةر ىين ى ل الايلم 

ظيم . الي ىد   ليم التي غوةةةةةةةت اإل اسةةةةةةةتخدام زداهي الخي ةةةةةةةر  غ درهي لسإ  كم     
هاف فوهة )اليظيم ال  دجي( في الوةةا هة  التد ا   ا شةة التسفوردني الاهبي يوةةتيد لسإ

                                                           

سيق  اعغطيهيق ال ديور  الدراسدسيدلد اي اعغصيل  ا لالم ، اليش ة الت دررر , لتد هللا ج مد لتد الهحمن .1 
 33م. ص2005الميدانار .ا س يدررر، ىار الماهفر الطيجعار 

  178. صم1999، ىار القدجار الاهبار لسوقيفر  اليشه لد اي الفضيء   زمير اعغصيعق، غويد لسإ ج مد شمد.2
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زتصةةةةةةةةةةةيىير،  التسفوردنيق الاهبار  ال  دجار غام  لسإ غات ر  ألسةةةةةةةةةةةبيب سةةةةةةةةةةةايسةةةةةةةةةةةار   
المداان،  غامق   ا  الوةةةةايسةةةةي  اع تميلي جن خالل ةنتي  التهاجج  غقديم األخبير 

 هراا المشةةةةيهدين جن  سةةةةه يء ى ر القيداق الفضةةةةيئار ج .  المالئمر أليديدلد ار الد لر
القيداق الهسةةةةةةمار  جقسالا التميىهم لسإ الدسةةةةةةيئ  التقسيدير،  جخفضةةةةةةيا ل دة سةةةةةةا هغني 
لسينم  بنذا زسست القيداق الفضةةةةةةةةةةةةيئار ا خبيررر جن غ ثيه ا لالم الهسةةةةةةةةةةةةمي  المد ر 
 بيلتيلي لاتت هذج الفضةةةةةةةيئايق ى راا في غةييه المدازف  اعغطيهيق    ةةةةةةةب ت غساج 

تيهاا في غشةةةةةةةةةةةةةةة يةةة  اله   الاةةةيم الاهبي،  نظهاا ل ةةةي ةةةر األفهاى  المطتماةةةيق ةلإ ى راا ك
الماهفر ف ننم ياتمد ن لسإ  سيئ  ا لالم بيلتبيرهي جصدراا جن جصيىرهي، حي   ن 
الفهى يندف ةلإ غ جين حق  جن الماهفر عغخيذ القهاراق المختسفر  رهغب  نطيم  سةةيئ  

في غدفيه احتاةةي ةةيق األفهاى لسماسدجةةيق حيةة  يورةةد ا لالم بمقةةدرة هةةذج الدسةةةةةةةةةةةةةةةةيئةة  
  . اعلتميى لسإ  سيئ  ا لالم كمصيىر لسماسدجيق  بين األزجيق  الودار 

 ا لالم الاهبي المادل لساة  في ظة  هةذا الت در التقيي ان ي دن جدضةةةةةةةةةةةةةةةد اةيا في 
جخيابر اله   الايم الاهبي  الايلمي  بشةةةةةةةةةةةةةة   جؤثه جن خالل اسةةةةةةةةةةةةةةتخداج  لمختسف 
السةيق المتدا لر ليلمايا.  ذلك جن خالل ةنشةةةةةةيء زيداق فضةةةةةةيئار بمختسف لةيق الايلم 

 ر  الفهنوةةةةةةةار  غد ا  رسةةةةةةةيئ  ةلالجار جؤثهةخي ةةةةةةةر السةيق الهئاوةةةةةةةار كيلسةر اعنطسيور
 فيلسر غويهم في غةييه نظهة الايلم الةهبي لسايلم الاهبي ىداس ر ةىارة ال دار،  اهم 
القضةةةييي الاهبار في شةةة   ىهاجج حداررر جإل شةةةخصةةةايق جؤثهة في جهاكو  ةةةيإل القهار 

بيررر، لميىة ا خالاهبي  الايلمي  كذلك جايلطر القضةةييي الاهبار التي غشةة   لصةةج ا
 جايلطتني غ هرهاا بش   جدضدلي. 
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 ل الثا  ورالم
 الفضائيات العربية                                 
هي ج  يق غسفوردنار غت  ةرسةةةةةةةةةةةةةةةيلني لته األزمير الصةةةةةةةةةةةةةةةيي ار لوي يتطي ز هذا   

ي فا رسةةةةيل ن يل ال د ى الطةهافار  الوقيفار لمي قر ا رسةةةةيل، حي  يم ن اسةةةةتمبيل  
الدارىة لته األزمير  جيياق  خه  لته   نوة  خه  لالسةةةةةةةةةةةةةتمبيل  التقيط ا شةةةةةةةةةةةةةيراق

هدق ىيهى  اليههي جن األزمير، لته   نوة  –نيي  سةةةيق  –الصةةةيي ار جو  لهبوةةةيق 
غندف هذج    اعسةةةةتمبيل  األابيل الالز ر  هي غشةةةةم  زيداق غسفوردنار لهبار    يتار.

 يهد  اعحتفيه ب  حتإ يظ  جتيبايا لتهاجطني لسإالم  يق التسفوردنار ةلإ  ذب المش
جةةةدار اليدم،  لةةةذلةةةك غامةةة  هةةةذج الم  ةةةيق لسإ غقةةةديم ند اةةةيق جختسفةةةر جن التهاجج 

 بييء لسإ هذا الدازإل   المضةةةةةةةةةةةةةةةيجين غتفق جإل حي يق  رغبيق الطمندر المشةةةةةةةةةةةةةةةيهد.
 تاعغصةةةةةةيلي الطديد الذ   فهزغ  ثدرة اعغصةةةةةةيعق  غقيار األزمير الصةةةةةةيي ار   ةةةةةةب 

الفضةةةةةةيئايق  حد  هم  سةةةةةةيئ  اعغصةةةةةةيل الطميهيه   الذ  يتميو بقدرغ  لسإ غد ةةةةةةي  
الهسيئ  ةلإ الطمندر الاهرض جتبيين اعغطيهيق  الموتدريق،  لألفهاى اليه جاه فين 
لسقيئم بيعغصةةةيل حي  غصةةةسنم الهسةةةيلر في الس ظر نفوةةةني  بوةةةهلر جدهشةةةر، جإل جقدرة 

يهيق   نميط جن الوةةةةةةةةةةةسد  اليه جد دى   ةةةةةةةةةةةالا. لسإ خسق ر   ليم  لسإ غيمار اغط
ا غدخ   بنذ   غوةةةةةةيهم  سةةةةةةيئ  ا لالم ب هرقر اليه جبيشةةةةةةهة في الت ثيه لسإ الوةةةةةةسد 

الفضةةةيئايق في ةاير جي ياهف بي لالم الد لي حي  يشةةةيه جصةةة سل ا لالم الد لي 
ةلإ غةةدا ل ا لالم لته ال ةةد ى ب يةة  يتاةةد  الموةةةةةةةةةةةةةةةتنةةدفين جن زتةة  هةةذا اليدع جن 

 لالم ن يل الد لر الداحدة    الشةةةةاج الداحد فند  بيرة لن اغصةةةةيل ىين  جم  ى ل ا
جختسفر لته ال د ى  هد غ ه  الهسيئ  ا لالجار لته ال د ى ىين  ثيين     كوه جن 

جوسمةةي لمةةدق القيداق األ يتاةةر الوةةةةةةةةةةةةةةةبةةيزةةر ةلإ الخةةدجةةيق , األنظمةةر الوقةةيفاةةر المختسفةةر
األ ه، زةةيجةةت الم  ةةيق الاهباةةر  غدزلةةت ىين هةةذين المطةةيناةةر  الخةةدجةةيق المةةدفدلةةر 

اليدلين فنيةةي  في المي قةةر زيداق جطةةيناةةر لةةيجةةر،  رةةدخةة  ضةةةةةةةةةةةةةةةمينةةي جاظم القيداق 
الفضةةةةةيئار ال  دجار  كويه جن الفضةةةةةيئايق الخي ةةةةةر، ةضةةةةةيفر لقيداق فضةةةةةيئار لهبار 
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جشةةةةةةةفهة غاتمد لسإ غقديم خدجيق ند ار جتخصةةةةةةةصةةةةةةةر ذاق جوةةةةةةةتد  ليل غ توه ى  
 (1)  التهاجج جقيى    ه جاسدم  بنذا غ قق ليئداا جيلايا   مندراا خي يا ىني.األحدا  

جن يمسك التويدلد اي المتقدجر في جطيل اعغصةةةةةةةةةةةةةةةيل هد الذ  يمسك ةىارة الوةةةةةةةةةةةةةةةا هة 
الوقيفار  الفوهرر،  حوةةةةةةةةةةةةج غقهره الميظمر الاهبار لستهبار  الوقيفر  الاسم )اليدنوةةةةةةةةةةةة د( 

ر لد  الد ل الاهبار هي جن  حد  جي هد جتدافه في يشةةيه ةلإ ان التقيايق الموةةتامس
 سةةةةةدال الد ل الصةةةةةيي ار، بمايإ ان  ع غد د جشةةةةة سر في التقيايق   نمي المشةةةةة سر في 
ا نتةةي  الفوه  فمن المفته  ان ي دن ا نتةةي  الاهبي ية ي كةة  سةةةةةةةةةةةةةةةةيلةةيق التةة ، 
الوةةةؤال الذ  ي هم نفوةةة  ه  القيداق الفضةةةيئار لني سةةةايسةةةيق  اضةةة ر غدا   ىني  ثير 

ندر ت غ ت الم ي عق ةالمتةيهاق الد لار التي حمست جاني  خ ير  غ دييق  ديدة 
الةهبار  األجهر ار الوي ار ةلإ ةضايف  غنماش ى ر الت  الفضيئي الاهبي  غصديه 

   المقدجيق التي غي سق جيني.التهاجج التي غفقد الندرر الدايار 
جاظم القيداق الاهباةةر غباةةيا لهغبةةر جمدلينةةي جن ر ةةيل األلمةةيل نةة ق ىيفوةةةةةةةةةةةةةةةنةةي لن  

الصةةةةهاليق الوةةةةايسةةةةار  لم غقدم جضةةةةيجين ةلالجار ذاق باد سةةةةايسةةةةي ةع ان الت دراق 
ق غطيج ةلإ ةاالل لدة زيداالتي شةةةةةةةةةةةندغني المي قر الاهبار ىفات الق يع الخيص بي 

حتاي يق المشةةةةةةيهدين الاهب في ك  ج ين،  سةةةةةةهلين جي ةر جتخصةةةةةةصةةةةةةر لتستي ةخبيرر
ينج لسإ التقيار الايلار التي غمسوني بط لتميىاا ة غ ققت هذج القيداق نطيحيق جتالحقر 

غ هرهي جن الوةةةةةةةةةةةةا هة ال  دجار، جمي  ل يهي فه ةةةةةةةةةةةةر لمايلطر الاديد جن القضةةةةةةةةةةةةييي 
جن    يق الاهبار   لالجني الهسمي. المدضدليق بايداا لن المدازف المت فظر لس  دج

جميواق القيداق الفضةةةةةةةةةةةةةةةيئار الاهبار الخي ةةةةةةةةةةةةةةةر غمتاني بقدر  كته جن ال هرر جقيرنر 
                                                           

الدايي  سايسار في غطهبر التييءحيفظ لتد الهحام )الذىدنار الوايسار في المطتمإل الاهبي( زهاءة ا تمي ار  .1 
                                                                                79. ص 1م ، ط2006ىتدنس ، ىيه ق ، جهكو ىراسيق الدحدة الاهبار ، 

 19ص.  1، ط2008حير ارندق )في الودرة( غه مر ل ي لتدهللا ، ىيه ق، الميظمر الاهبار لسته مر،  .1
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ىه ةةةةةافيغني ال  دجايق  هذا  فه لني زيلدة شةةةةةاتار  كته  ىر ر جصةةةةةدا ار  لسإ لد  
المشةةةةةةةةيهدين الاهب الذين خيقتنم  حيىير اله   في  سةةةةةةةةيئ  ا لالم ال  دجار  الهزيبر 

 (1).المفه ضر لسإ ا لالم ال  دجي
ن يتتين هدرر  ةع  ن المتتبإل لنذج القيداق  كافار جايلطتني لباض القضةةةييي يوةةةت اإل  

هذج القيية  غد نني، فيلمتيبإل لقيية الطورهة  كافار جايلطتني ا خبيررر لسقضةةةييي الاهبار، 
( MBC. كذلك زيية )يوتشاه   داء ال هرر  الديمقهااار في اهم اله    اله   األخه

ن ايزهي بشةةةةةةةة      ب خه ل راء ةن غميو ىدضةةةةةةةةدم  ن كينت زيية خي ةةةةةةةةر غوةةةةةةةةت اإل    
زف    نيق اليظه الوةةادىير  المتيبإل لتهاجج  غد نيق القيداق الاهبار الخي ةةر ا المد 

ن ي دى الطنيق الهسةةةةةةةةةةمار التي غقف   عسةةةةةةةةةةامي ا خبيررر جيني يوةةةةةةةةةةت اإل لسإ الفدر 
كمي غتط  باض الفضيئايق الاهبار ةلإ  ت بش   جنيي ةخفيء ذلك. راءهي جنمي حي ل

غقسيد القيداق األ يتار في ةلداى  غقديم ىهاجطني، فموالا هيي  غشةةةةةةةةيب   اضةةةةةةةةل ىين زيية 
( األجهر ار في غة ار األخبير  في ىهاجطنم ال داررر  جن CNNالطورهة  شةةةةةةةةةةةةةةةب ر )

هاجج  في جقدجر هذج الت نس ظ ذلك. خالل باض المقيرنر ىين هذج التهاجج نوةةت اإل ان
(Cross fire( لشةةةةةةةةةةةةةةةب ةةر )( الةةذ  يقةةدجةة  الماسق األجهر ي )عر  كييجCNN ىييمةةي )

صةةة  غطيج المايكس( الذ  يقدج  ى. فايظنه التهنيجج نفوةةة  في زيية الطورهة بيسةةةم )ا 
كال )القيسم  جي التهنيجج الويني الذ  يقدج  سيجي حداى،  هد نوخر جقسدة جن ىهنيجج 

نتقيص (  هذا لاس لهCNNالد نين( الذ  يقدج  األجهر ي  اوي  يكودن لشب ر )
جن هذج التهاجج  لون جن     الب   لن  فوير   سةةةةةيليج  ديدة جشةةةةةدزر لووةةةةةج ثقر 
المشةةةةةةةةةةةةةةةيهد الاهبي   ذب ،  ذاق التوهار في األفوير غطدج القيداق الاهبار باضةةةةةةةةةةةةةةةني 

 ن غودن  ق األفوير  المضةةةةةةةةيجين،  رطج الباض جإل اختالف  سةةةةةةةةم التهنيجج  لون ذا
غاميق   زيق الاهبار  غقهرج   نيق اليظه غدايد الاال اليير ا لالم الاهبي الفضيئي

مشةةةةةةيهد غاتته ظيههة ةيطيىار ألنني غتال لسالاهبار التدا ةةةةةة ،  غادى القيداق الفضةةةةةةيئار 
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 ختصةةةيراا  .    ديمالاهبي  راء جختسفر  غيدليا في الهؤ   األفوير  األشةةة يل   سةةةيليج التق
ر، التايج  ا يطيىي جإل الظيههة التويدلد ا فين القيداق الفضةةةةةةةةةةيئار الاهبار ب ي ر ةلإ

ستيبيط  سيليج له   ديدة ى نمي غقسيد  لمإ لمي ى  في القيداق األ يتار.لدم ةجإل 
الس يل بيلمد ر التسفوردنار ةثبيغيا لسد دى الشةةةةةةةةةةةةةةة سي ى ن غدفيه ةنتي  ةلالجي  ثقيفي 

نطيم هذا الت   رؤكد لسإ الد دى الفاسي  ال ماقي. رطج غتدي  الهؤرر غطيج يؤجن 
 سةةةتوميل لست  الم سي )التقسيد (. كذلك لقد  ر ةلتبيرج حسقر ة الت  الفضةةةيئي  لدم 

لم  لتبيىل اله    المشةةةةةةةةةدرة جإل المختصةةةةةةةةةين حتإ خير  هذج القيداق حتإ يتم غقديم 
ل ديم التهاجج الهخاصةةةةةةةةةر التي غنب  ىذ  ىهاجج غصةةةةةةةةةسل لست  الفضةةةةةةةةةيئي.لدم ةنتي   غق

 جن  المشةةةةةةةةةةةةةةةيهد  جهالية  ذ ال المشةةةةةةةةةةةةةةةيهدين  ان نقدم ل  اليميذ  التهاجطار الطديدة.
المالحظ انةة  لم غون المي قةةر الاهباةةر جاو لةةر لمةةي يطه  في الاةةيلم جن غ ةةديةة  في 

 سهع  إاعستخدام ا لالجي لتويدلد اي اعغصيل  لون الذ  حد  كين جفي  يا  بخ 
جن ك  التدزايق  لم غفسل زيدى الوةةةةةس ر    غشةةةةةهرايغني في جيإل اليي  جن التايج  جإل 
القيداق األ يتار  سةةةةةةةيلد لسإ ذلك غ در هدائايق اعسةةةةةةةتمبيل جإل ازىييى زدة ا شةةةةةةةيرة 
الميباور جن ج  يق ا رسةةةةةةةيل المطي رة    األزمير الصةةةةةةةيي ار ب ي  زيرب التسفوردن 

ىيد في التقيط ا رسةةةةةةةةةةةةةةةيل ا لوته ني الذ  ع ياهف ال د ى ان ي دن جو  زجيس  الها
 .الوايسار    الطةهافار فقد   بل ليلم الماسدجيق  ا لالم ليلم ىال حد ى بيلفا 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
غندف الدراسةةةةةر الت سيسار لت ديد ةغطيهيق التة ار ا خبيررر لسودرة الوةةةةةدىانار في زيية  

الطورهة جن خالل ر ةةةةةد  ندالني  جضةةةةةيجييني  جهغوواغني   نداع األخبير   نداع التة ار 
 جصةةةةةيىرهي   سةةةةةيليتني  التقيرره التي غدرى جن المداايين جن الشةةةةةدارع لته رسةةةةةيئ  الة 

sms  تميلي  لته المدزإل ا facbook  كذلك التقيرره التي غد ةةةةةةةةةةةةةةة  لته جدزإل 
شير  في الشهر  الوفسي لألخبير في زيية الطورهة. لذلك ف ن المدخ  لنذج الدراسر في 
ةاير غ سي  المضةةةةةةةةةةةةةةةمدن يقتضةةةةةةةةةةةةةةةإ التاهرا بيألى اق ا  هائار  المفي امار لمقيربر 
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 حةةداق الت سيةة   ج تد  الهسةةةةةةةةةةةةةةةةيلةةر ا لالجاةةر  غفواةةك ىييةةر خ ةةيىنةةي بةةيلتمةةيى  لاةةيق
  غضاا الف يق   ماني.

 
 :خطوات ت ليل المضمون 

ختير البيح  جفهىاق الايير جن جطمدليق جدزلر ب افار جتوةةةةةةةةةةةةةةةي رر لسإ ةالايير: 
 25ة لن ةذ زيم البيح  ب خذ ليير لشةةةةةةةةةةةدائار جيتظمر  هي  بير المطتمإل األ ةةةةةةةةةةةسي 

 .ة الودىانارر لن الود  غقهرهاا 
يهاى ىدحداق الت سي   حداق الم تد  التي يم ن ةخضةةةةةةةةةةةةةةةيلني لساد  حداق الت سي : 

 الماةةي   را إ   دىهةةي    غاةةيىنةةي  غوهارهةةي    ةىهازهةةي ىععق في غفوةةةةةةةةةةةةةةةيه اليتةةيئج 
 الومار. 

 غتميو ىراسةةةةةةةةيق غ سي  المضةةةةةةةةمدن ىين ندلين جن الدحداق:  حدة التوةةةةةةةةطي    حدة 
حدة لتي يم ن غهجيوهي  غمو    ةه   الماي   رقصد ىدحدة التوطي  الدحدة الدعلار ا

 سةةةيسةةةار في المضةةةمدن  ثييء غصةةةياا الف يق  الاد   الماي  المتداغه.  غودن جتةيهة 
 ل تااتني  حطمني. 

 جي  حدة الماي  فتمو   .الفقهة( –الطمسر  –يشةةةةةةةةةةم  غهجيو  حداق التوةةةةةةةةةةطي  )الوسمر 
الت ديد  التي غفيد في  حدة الفنم لتهجيو  حداق التوةةةطي   غشةةةيه ةلإ  حداق الهسةةةيلر

الدزيق لمايني  حداق التوةةةةةةةةةطي   غمو  الدحداق األكته لدحداق التوةةةةةةةةةطي   غشةةةةةةةةةم  
 بذلك ف ن  حداق الت سي  سةةداء  سةةتخدجت كدحدة غوةةطي   الطمسر  الفقهة  المدضةةدع.

    حدة  اي  غمو    واء جن الم تد  يتم لدهي   ايسةةةةةةةةةةةةةةةني لهسةةةةةةةةةةةةةةةتدعل جن خالل 
تخدم ةحد   حداق الت سي  ا غار ) حداق السةر  غشةةةةةم  الوسمر اليتيئج.  ليىة جي غوةةةةة

 الطمسر  الفقهة  غمو  ليي ةةةةه التييء السةد  لسم تد  ثم هيي   حداق الفوهة   حداق 
لتمد البيح   حدة الفوهة  ىاة لت ديد   الشةةةةةخصةةةةةار  حدة جفهىاق اليشةةةةةه    ا ذالر(.   

رر لسودرة الوةةةةةةةةةةدىانار جن خالل  حداق التوةةةةةةةةةةطي  في ىراسةةةةةةةةةةر ج تد  التة ار ا خبير 
التقيرره التي  رىق في نشةةةةهاق حصةةةةيى زيية الطورهة.  غفيد  حدة الفوهة في الت  م في 
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مسر الط –ا غطيهيق  ر ةةةةةةةةةدهي  كذلك )غ  م غيي ل الويغج لسدحداق األخه  )الوسمر 
 الفقهة( حي  يتم ةختايرهي  بييؤهي ىدزر لتخدم المايإ الذ  يندف الويغج غد ةةةةةةةةةةةةيس  –

ةلإ القةيرا  رت ةدى جن خالل غوهار هةذج األفوةير  الماةيني اغطةيج الوةيغةج    الم تد  
يهاى ىدحداق الت سي      الدسةةةةةةةةةةيسر جن األجدر  القضةةةةةةةةةةييي الم ه حر لسإ اله   الايم.

 حةةداق الم تد  التي يم ن ةخضةةةةةةةةةةةةةةةةيلنةةي لساةةد  الماةةي   را إ   دىهةةي    غاةةيىنةةي 
 ه اليتيئج الومار.  غوهارهي    ةىهازهي ىععق في غفوي

يقصد ىني الايي ه الهئاوار    الويندرر التي يتم  ضإل  حداق الت سي  ف يق الت سي : 
فيني )كسمر    جدضةةةةدع     ام(    الدحداق التي يم ن  ضةةةةإل ك   ةةةةفر جن  ةةةةفيق 

صةةةةياا غالم تد  فيني،  غصةةةةيف لسإ  سةةةةيسةةةةني.  هذا يايي  ن ف يق الت سي  لمسار 
سمطمدع جن خالل غمييو جفهىاغني ثم غطمااني في   ةةييف جتييظهة الايي ةةه الم دنر ل

 فقةةيا لماةةيييه ج ةةدىة يم ن  ن غودن ىعلاةةر    غهكيتاةةر    جاطماةةر    غاتيهرةةر     ن 
لمسار التصياا  غ ديد الف يق غهغب  بمفندم التطوئر    غ در  الو  ةلإ   واء ذاق 

 خصيئا    جدا فيق      زان جشتهكر.
 زي  )ف يق الم تد (: ف يق جيذا

 ختير البيح  ىراسر الف يق ا غار:  غطيج هذج الف يق لن سؤال جيذا زي ؟   
 ف ر المدضدع    ال د  الذ  غم غة يت : - 

غوةةةةةةةةةةةةةتندف الف ر ا  يبر لسإ الوةةةةةةةةةةةةةؤال لالم يد ر جدضةةةةةةةةةةةةةدع الم تد     ىراسةةةةةةةةةةةةةر 
 : غشم مار الودىغجدضدليق   حدا  التة ار ا خبيررر لقيية الطورهة لسودرة 

 ) جظيههة ،جويهة، حيى  ، جخيابر( -1
غطيهيق جضةةةةةةةةةمدن التة ار: غتيي ل اغطيج جضةةةةةةةةةمدن التة ار ا خبيررر لقيية ةف ر  -5

 –ازن جتد  -ةيطيىي  –جن حي  اتاار التة ار )سةةةةةةةةةةةةةةةستي  وةةةةةةةةةةةةةةةدىانارالطورهة لسودرة ال
 ج ييد(.
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تقيرره الطورهة الف ر المصةةةةةةيىر:  غشةةةةةةم  هذج الف ر الطنيق التي غوةةةةةةقإ جيني زيية  -6
 ةةةةةةةةةةةةةةة في جدازإل الوته ناةةةةر  -يد غتودن جن  كةةةةيعق األىيةةةةيء، زيداق غسفوردناةةةةر، راى

  الشخصايق الهسمار  اليه الهسمار.
ف ر القيلج الت هره  لستة ار  هي غشةةةةةةةةةةم : ىهاجج ةخبيررر جن غقيرره  نشةةةةةةةةةةهاق  –ب 

ذج م ه خبير  بهاجج حداررر  كذلك غشةةةةةةم  الشةةةةةةخصةةةةةةايق الم دررر في األخبير  غضةةةةةة
تي لتبيررر الالف ر الشةةةةخصةةةةايق الهجورر  ا نوةةةةينار  المؤسةةةةوةةةةيق ذاق الشةةةةخصةةةةار ا 

شةة ست جهاكو اهتميم األخبير  التقيرره. كذلك ضةةمن هذج الف ر اغطيهيق الضةةيدف في 
يايي  ن ف يق الت سي  لمسار  ج ييد(. -جي يز -جي يز -التهاجج ا خبيررر )ج ييد

 جن خالل غمييو جفهىاغني ثم غطمااني في   ييف غصياا الايي ه الم دنر لسمطمدع
جتييظهة  فقيا لمايييه ج دىة يم ن  ن غودن ىعلار    غهكيتار    جاطمار    غاتيهرر 

     ن لمسار التصياا.
 غطيج هذج الف يق لن سؤال جيذا زي ؟  ف يق جيذا زي  )ف يق الم تد (: 

 ف يق كاا زي   غشم  هذج:
لن الوةةةةةةةةةةةةةةةؤال كاا زي ؟  غنتم بيلقدالج  األنميط التي زدجت جن غطيج هذج الف يق 

 –ندع الصدرة  – غشم : الش   ا خبير  جن حي  )الوجن  خاللني الميىة ا لالجار.
المصةةدر(  كذلك  نداع التة ار  جيشةة  المقيىسر   سةةيئ  ا يضةةيم   سةةيسر ى  المقيىسر 

 ه. كذلك السةر الموتخدجر في  ايالر األخبير  التقيرر
سةةتميرة  ىاة الت سي  التي يصةةممني البيح  لطمإل التاينيق غمو  ا تصميم االستمارة:  

 ر ةةةةةةةةةةةةةةةةد جاةدعق غوهار الظداهه في المداى التي ي سة  ج تداهةي،    ا اةير الم ةدى 
لتوةةةةةةةطي  الماسدجيق التي غفي بمت سبيق الب  ، حي  يتم غصةةةةةةةمامني  فقيا لألالها  

دثاقر الداحدة التي غشةةةةةةةةةم  ف يق التصةةةةةةةةةياا   حداق الت سي   غاته كمايا لن رجدز ال
غظنه    الت سي    حداق الماي  بي ضةةةةةةةةةةةةيفر ةلإ التاينيق األ لار لن  ثاقر الم تد .

األهمار المينطار لالسةةةةةةةةةتميرة غ سي  المضةةةةةةةةةمدن ك ىاة جن  ى اق الت سي   ا حصةةةةةةةةةيء 
كدنني غاتته جه ايا لسدثاقر في حد ى  الها  الب    فه ض     غويؤعغ .  غدفه زدراا 



 

22 

كتيهاا جن المدضةةةةةةةةد ار في  مإل التاينيق  غوةةةةةةةةطي  الهجدز،  غوةةةةةةةةيهم في غ قيق زدر 
يرة غ سي  سةةةتمةع نظيم  احد في غ سي  التاينيق.  غ خذ كتيه جن الوبيق جن خالل ةغبي

 المضمدن لدة  ش يل.
زيم البيح  ىتصةةةةةمامني في ضةةةةةدء التاينيق  الما ايق الم سدب  تصكككميم االسكككتمارة:

غوةةةطيسني ضةةةمن خينيق يضةةةم ك  جيني لدىاا جن المهبايق يختا بمهحسر جن جهاح  
 ه.الت سي   الاد  الماي  له د جادعق غوهار الظداه

يقتضةةةةي اسةةةةتخدام غ سي  المضةةةةمدن ك ىاة جينطار لدراسةةةةر مقاييس الصكككدا والثبات: 
 ،  ن ي دن نظيم التوةةةةطي  الومي لدحداقوةةةةدىاناراغطيهيق التة ار ا خبيررر لسودرة ال

يراق الصةةةةةةةدل ختبةالم تد   ف يغ   جتةيهاغ  جييسةةةةةةةبيا  شةةةةةةة يلار الب    هد جي غ قق  
البيح  جن  ن المماي   األى اق المينطار  ةةةةةةةةةةةةةةةيل ر لت قيق  الوبيق ةلإ  ن يت كد 

األهداف التي  لدق جن   سني   نني سةةةةةةةتيق  ىدزر  جدضةةةةةةةد ار  ةةةةةةةدرة الدازإل الب وي 
 لتميى لسإ هذج الصدرة في التفويه  الفنم. التطهرتي ،  رم ن ا 

يقصةةةد بيلصةةةدل    الصةةة ر  ةةةالحار األسةةةسدب    األىاة لماي  جي هد جهاى الصككدا: 
 ايسةةةةةةة     بمايإ  خه هد  ةةةةةةةالحار  ىاة الب   في غ قيق  هداف الدراسةةةةةةةر  بيلتيلي 
ةرغفيع جوةةةةةةةةةتد  الوقر فامي غد ةةةةةةةةة  ةلا  البيح  جن نتيئج، ب ي  يم ن ا نتقيل جيني 
ةلإ التامام  لذلك غطه  ةختبيراق الصدل  ثييء الام ،  زت  غفويه اليتيئج لست كد جن 

هد جهاى  ايسةةةةةةة   جتإ كين المماي   ةةةةةةةيىزيا  ةةةةةةة ا يا  ن  ىاة الماي  غماس فاالا جي 
  ةةةةيل يا لت قيق الندف الذ   لد جن   س  ف ن  يايي  يضةةةةيا  ن  ثيىت  رتوةةةةم بيلدزر. 
لذلك ف ن جفندم الصةةةةةةةةةةدل يايي الوبيق في الدزت نفوةةةةةةةةةة  ىييمي ع يايي الوبيق جفندم 

ف يق الدزيق ل الصةةةةةةدل.  رم ن الت  م جن  ةةةةةةدل  ىاة غ سي  الم تد  ةذا غم التاهرا
الت سيةة    حةةداغةة   حصةةةةةةةةةةةةةةةه جاةةدعق غوهار الظداهه،  كةةذلةةك ةذا غدافهق ا  هاءاق 

 المينطار الص ا ر في الدراسر  الدزر في ةختاير الايير.
يايي الوبيق جن الييحار اليظهرر ضه رة الد دل ةلإ اغفيل كيج  في اليتيئج الثبات: 

 ييج نفوةةةني لسإ الميىة ا لالجار ذاغنىين البيحوين الذين يوةةةتخدجدن األسةةةس  األسةةةيل
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 غوةةةةتسوم غ قيق الوبيق الفنم الويج    هاءاق لمسار التهجيو  التدررج الموةةةةتمه لسإ 
هذج الامسار زت  ة هائني  كذلك ضةةةةةمين جوةةةةةتد  جن ا غوةةةةةيل  ا سةةةةةتقهار في الف يق 

ليد  لالمختيرة  هد جي يايي غايىل جايني الم تد  جإل ليي ةةه الف يق  ثبيق ا غوةةي
 غ دره الف يق غبايا لمت سبيق الب    جي غوفه لي  جوير الدراسر.

 اتالبيانعرض وت ليل 
 يوضح توزيع نسبة ال دث الذي تمت تغطيته (1)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات نوع ال دث
 19.5 25 مظاهرة
 21.1 27 مسيرة
 13.3 17 حادث
 18.0 23 مخاطبة

 28.1 36 القيمة المفقودة
 %100 128 المجموع

 
جهة 27 كين حطم غوهارهي %21.1 رغفيع نوةةةةةةةةبر الموةةةةةةةةيهة  هإ ةكشةةةةةةةةفت الدراسةةةةةةةةر  

 في غقهره خالفي لمي  رى في األخبير غسيني المظيههة اذ ىسةت نوةةةةةةةتتني  27.2 بمادل
كذلك كين  23  كين حطم غوهارهي  18.0 كذلك المخيابر ىسةت نوةةةةةةةةتتني % 19.5

جهة   جمي  17 حي  حطم غوهارج  % 13.3لس يى  ى ر في الودرة حي  ىسةت نوتت  
الموةةةيهة ني لاتت فيوةةةدىانار رغفيع نوةةةبر الموةةةيهة يدل لسإ ان الودرة الةن  ع شةةةك فا  

 الد ر األكته جيذ  ايجني.
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 تجاهات مضمون التغطيةإ يوضح (2)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرارات تجاهات مضمون التغطيةإ

 16.4 21 يجابيةإ
 10.9 14 سلبية
 11.7 15 م ايدة
 15.6 20 متوازنة

 43.3 58 القيمة المفقودة
 %100 128 المجموع

 
 يطيىي لستة ار حي  ىسةت نوةةةةةةةةةةتت  غطيج ا رغفيع نوةةةةةةةةةةبر ا ة ضةةةةةةةةةة ت الدراسةةةةةةةةةةر أ 

غطيج الوةةةةةةةةةةةةةةةستي جهة في ك  غقهره  كينت نوةةةةةةةةةةةةةةةبر ا 21  كين حطم التوهار 16.4%
جإل  %11.7جهة ، كمي ىسةت نوةةةةةةةةةبر ج ييدة  14جإل غوهار حطم   %10.9لستة ار 

 ,جهة 20غة ار جتدازنر ب طم غوهار  %15.6 جهة  نطد  ن نوةةبر  15غوهار حطم  
  الودىانارجن ذلك يتضل  ن غة ار زيية الطورهة ا خبيررر لسودرة 

  يطيىار.ة
 ودانيةالسيوضح توزيع نسبة مصادر أخبار وتقارير تغطية قناة الجزيرة للثورة  (3)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات مصادر األخبار والتقارير
 17.2 22 وكاالت أنباء
 17.2 22 قنوات تلفزيونية

 11.7 15 راديو
 7.0 9 ص ف

 16.4 21 مواقع الكترونية
 30.5 39 القيمة المفقودة

 %100 128 المجموع
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غضةةةةةةةةةةةةةةةل  ن جصةةةةةةةةةةةةةةةيىر   خبةير التقةيرره في غة اةر  حةدا  الودرة ةجن خالل الطةد ل 
لو   %17.2 كينت غ غإ جن  كيعق األنبيء  القيداق التسفوردنار ىيوةةةةةةةبر  الوةةةةةةةدىانار

 .جينمي
 السودانية يوضح وسائل اإليضاح في تغطية قناة الجزيرة للثورة(4) جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات وسائل اإليضاح
 18.0 23 مادة فيلمية
 17.2 22 صورة صامتة
 2.3 3 جرافيكس
 7.8 10 رسوم بيانية
 16.4 21 مؤثرات مت ركة
 38.3 49 القيمة المفقودة

 %100 128 المجموع
 

حي   "يتضةةةةةةةل جن الطد ل  ن الميىة الفيسمار هي  كوه  سةةةةةةةيئ  ا يضةةةةةةةيم اسةةةةةةةتخداجي
 الهسةةدم التاينار  %2.3 الطهافا س  %17.2 الصةةدرة الصةةيجتر  %18ىسةت نوةةتتني 

 .%16.4. المؤثهاق المت هكر  7.8%
يوضح توزيع نسب اللغة التي استخدمتها قناة الجزيرة في تغطيتها للثورة (5) جدول رقم 
 السودانية

 النسبة المئوية التكرارات اللغة المستخدمة في التغطية
 5.5 7 فص ى
 10.9 14 عامية
 19.5 25 إعالمية

 19.5 25 فص ى عامية
 44.5 57 القيمة المفقودة

 %100 128 المجموع
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رغفيع نوةةةةتتي السةر ا لالجار البوةةةةا ر الماوةةةةهة  الفصةةةة إ ة غضةةةةل جن الطد ل  ىنيج 
كمي ىسةت نوةةةةةةةةبر الفصةةةةةةةة إ السةر .لو  جينمي  %19.5ليجا  حي  ىسةت نوةةةةةةةةتتنمي 

   %10.9 بسةت نوبر السةر الايجار   %5.5الفص إ 
 يوضح وسيلة ب  المقابلة(6) جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات وسيله ب  المقابلة
 16.4 21 الهاتف

 14.8 19 أقمار صناعية
 18.0 23 من داخل األستوديو

 18.0 23 اسكاى بى
 32.8 42 القيمة المفقودة

 %100 128 المجموع
الشةةةيهد     الوةةةدىانار  غضةةةل  ن لستويدلد اي ى ر كتيه  دا في الودرةجن خالل الطد ل 

كذلك المقيىسر %18.0ارغفيع نوةةةةةةةةبر المقيىسر لته ةسةةةةةةةة ي    ىي التي ىسةت نوةةةةةةةةتتني 
جهة غسيني المقيىسر لته 23ب طم غوهار ىسغ  %18.0ىاخ  األسةةةةةةةةتدىيد ىسةت نوةةةةةةةةتتني 

 المقيىسر لته األزمير الصةةةةةةةةةةةيي ار ىسةت نوةةةةةةةةةةةتتني %16.4النيغف ةذ ىسةت نوةةةةةةةةةةةتتني 
.14.8%  

 يوضح الشكككككككككككككل اإلخباري  (7)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرارات الشكل اإلخباري 
 13.3 17 مع مقابالت
 13.3 17 بدون مقابالت

 19.5 25 الخبر
 18.8 24 التقرير

 53.1 68 القيمة المفقودة
 %100 128 المجموع
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 غضةةةل جن الطد ل  ن هييلك غوةةةي  في نوةةةبر التة ار بمقيىالق  بد ن جقيىالق حي  
جهة كمي ىسغ نوةةةةةةبر الخته الذ   17ب طم غوهار ىسغ  %13.3ىسةت نوةةةةةةبر ك  جينمي 

 . %18.8 التقهره نوبر  %19.5 رى  ثييء اليشهة 
 يوضح توزيع نسب زمن كل التقارير(8) جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات زمن التقارير
 8. 1 اقل من دقيقة
 10.2 13 دقيقتين

 14.8 19 دقائق 3
 13.3 17 دقائق4
 7.8 10 دقائق 5

 53.1 68 القيمة المفقودة
 %100 128 المجموع

 3ىسغ  دىاناروةةةىييت الدراسةةةر  ن  لسي سةةةقف زجيي لتقيرره غة ار زيية الطورهة لسودرة ال
ب طم غوهار جهة  %.8  غقهره  ز  جن ى اق   رى ىيوةةةةةةةةةةةةةبر  %14.8ىزيئق ىيوةةةةةةةةةةةةةبر 

 . احدج
التقاط بها الصورة  أثناء الثورة يوضح توزيع نسب نوع الوسيلة التي تم  (9)جدول رقم 
 السودانية

 النسبة المئوية التكرارات نوع الصورة
 15.6 20 عبر الموبايل
 15.6 20 عبر الكاميرا

 68.8 88 القيمة المفقودة
 %100 128 المجموع

 
 غضل جن خالل الت سي   ن هييلك غوي   في الدسيسر التي غم التقيط ىني الصدر 

ب طم غوهار  % 15.6  هي  سيستي الويجيها  المدبيي  حي  ىسةت نوبر ك  جينمي



 

28 

جهة  هذا يؤكد جييفو  المدبيي  لسويجيها   ثييء غة ار زيية الطورهة لسودرة  20ىسغ 
 .ودىانارال

 يوضح مصادر التقاط الصورة (10)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرارات المصدر
 15.6 20 مراسلين
 3.1 4 مندوبين

 18.0 23 مواطنين عاديين
 19.5 25 مواقع الكترونية
 43.8 56 القيمة المفقودة

 %100 72 المجموع
 
 درة ثيةةيء غة يتنةةي لسو غتين جن خالل الطةةد ل  ن الصةةةةةةةةةةةةةةةدر التي كةةينةةت لقيةةيج الطورهة 

يرره نتي  الصةةةةةةدر  التقكينت غ غي جن جداايين ليىيين شةةةةةةيركدا القيية في ة الوةةةةةةدىانار
 المهاسةةةةةةةةةةسين ىيوةةةةةةةةةةبر  %18.0 المدازإل ا لوته نار ىيوةةةةةةةةةةبر  % 19.5ىيوةةةةةةةةةةبر ىسةت

ي ف  إ هذا يدل لسي  ن لستويدلد اي القدم الماس %5.6  الميد بين نوةةةةةبر  15.6%
 الودىانار. ة لسودرةغة ار زيية الطوره 

 "صفات الضيف"يوضح المقابلة اإلخبارية (11)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرارات صفات الضيف

 16.4 21 إعالمى
 16.4 21 م لل سياسى
 14.1 18 مسئول حزبى

 16.4 21 مسئول هيئة مدنية
 10.9 14 اكاديمى
 8.6 11 برلمانى

 17.2 22 القيمة المفقودة
 %100 106 المجموع
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غتين جن الدراسر  ن ضيدف المقيىالق ا لالجيدن  الوايسيدن  جو دلي األحواب 
 .يميين  التهلمينيين ىيوج جتفي غرالوايسار  جو دلي الني يق المدنار  األكيى

 يوضح  أنواع التغطية(12) جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرارات أنواع التغطيه
 16.4 21 تقريرية
 12.5 16 تفسيرية
 12.5 16 المتابعة

 18.8 24 االستقصائية
 17.2 22 التقرير اإلخباري 
 14.1 18 التعليق اإلخباري 
 7.8 10 الت ليل اإلخباري 
 0.8 1 القيمة المفقودة

 %100 127 المجموع
قصيئار ستىييت الدراسر جن خالل الطد ل  ىنيج  لسي نوبر لستة ار هي التة ار ا 

هذا ةن ىل ةنمي يدل لسي غة ار زيية الطورهة لسودرة   %18.8ةذ ىسةت نوتتني 
 ال داى   األخبير صيءغة ار استقصيئار ركوق لسي غم اا  استق الودىانار
 . التقيرره

 يوضح منشأ المقابلة(13) جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرارات منشأ المقابلة

 13.3 17 مصر
 13.3 17 الدوحة
 8. 1 السعودية
 8.6 11 دول اروبا

 64.1 82 القيمة المفقودة
 %100 46 المجموع
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جن خالل الطةةةةةد ل نالحظ  ن المقةةةةةيىالق جإل اليةةةةةيشةةةةةةةةةةةةةةة ين ال قدزيين  ا لالجيين 
  الدىسدجيسةةةةةةةةيين  جوةةةةةةةة دلي الني يق المدنار غمت في جصةةةةةةةةه  الد حر ىيوةةةةةةةةبر  احدة 

بطم  %.8 جهة  بسةت نوةةةةبر المقيىالق في الوةةةةادىير  17 حطم غوهار ىسغ  13.3%
 .جهة11 ب طم غوهار  %9غوهار جهة  احدة  جي ى ل   ربي ىسةت نوبر المقيىالق فيني 

 "برامج إخبارية "القالب الت ريري يوضح (14) جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرارات القالب الت ريري 
 9.4 12 تعليق اخبارى 

 8.6 11 تقارير
 9.4 12 نشرات اخبار
 3.1 4 برامج حوارية
 7.0 9 افالم وثائقية

 7.0 9 صور
 55.5 71 القيمة المفقودة

 %100 57 المجموع
 كينت  ز  نوبر  %9.4 ىييت الدراسر ارغفيع نوبر التاسيق ا خبير   ثييء التة ار 

 .هي نوبر التهاجج ال داررر
 "الشخصيات الم ورية في األخبار"الت ريري القالب يوضح (15) جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات الشخصيات الم ورية
 4.7 6 عسكرية
 7.8 10 إعالمية
 7.8 10 سياسية
 5.5 7 قانونية
 7.8 10 حزبية

 66.4 85 القيمة المفقودة
 %100 43 المجموع
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ىييت الدراسر  ن الشخصايق الم دررر في األخبير كينت ا لالجار  الوايسار 
جهاق غسيني الشخصايق 10 حطم غوهار ىسغ  %7.8 ال وبار  ةذ ىسةت نوتتنمي 

 .القيندنار  الاو هرر
تجاهات الضيوف أثناء المقابالت في تغطية قناة الجزيرة إيوضح توزيع نسب   (16)جدول رقم 

 السودانيةللثورة 
 النسبة المئوية التكرارات تجاهات الضيوفإ

 7.8 10 م ايد
 4.7 6 من از للثوار
 4.7 6 من از لل كومة
 82.8 106 القيمة المفقودة

 %100 22 المجموع
جن خالل الت سي  غتين  ن الةيلتار التي غم استضيفتني  ثييء الودرة كينت ج ييدة ةذ 

 %4.7 جإل غوي  لمي يز  ال  دجر  الودار ىيوبر  احدج ىسةت  %7.8ىسةت نوتتني 
 .جهاق6 ب طم غوهار

 النتائج: 
سةةتقصةةيء  قيء   نتةسةةتقصةةيئار ركوق لسإ ة وةةدىانارلسودرة الالتة ار ا خبيررر لسودرة  .1

الدزيئإل  األحدا   الماسدجيق  سةةةةةةةهى األحدا   غوةةةةةةةطيسني جيداناي  ر ةةةةةةةد المتدزإل 
 جيني.

ر في  ايالر الدزلسإ  ودىانارالا خبيررر لسودرة  تنيغة يزيية الطورهة في  لتمدقة  .2
  .التقيرره   بادق لن التوسف  الوخهفر  التيميق السةد  

 ثتت الدراسةةةر ظندر  سةةةيئ  اغصةةةيلار  ديدة لستاتيه لن اله    اله   األخه  هي  .3
 جدازإل التدا   اع تميلي.
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ىييت الدراسةةةةةةةةةةةر زدج  ثه زيية الطورهة الد لي   غوةةةةةةةةةةةيع رزا  جشةةةةةةةةةةةيهديني في الدان  .4
 الاهبي  األفهرقي  الايلمي. 

زيية الطورهة  است جوةةةيحيق  اسةةةار لودراق الهباإل الاهبي غيي ع لألحدا   اهتميجي  .5
 ىني 

 ار ال د   نني  ستت اتا وةةةةةدىانارالهييلك غدازنيا في غدفق الماسدجيق غطيج الودرة  .6
 .ا لتصيم جن جيدان
 التوصيات:

ييبةي ال هص  اعلتوام بايصةةةةةةةةةةةةةةةه التدازن في التة ار ا خبيررر لقيية الطورهة في  .1
 كيفر القضييي.

ييبةي غ دره  سةةةةةيئ  ا يضةةةةةيم المصةةةةةيحبر لألخبير  التقيرره  ثييء جايلطر باض  .2
 القضييي فاطج ج يكية الدزيئإل  األحدا .

رج عب  الفضيئايق الاهبار ا خبيررر في غةييه  د اعهتميم بيلد ر الذ  يطج  ن غس .3
 المداان الاهبي لد  الةهب.

اعهتميم بيلقضةةةةةةةييي الاهبار في الفضةةةةةةةيئايق الاهبار خي ةةةةةةةر )زيية الطورهة( بشةةةةةةة    .4
جتوةةةةةةةي    ذلك جن خالل جييزشةةةةةةةر كيفر القضةةةةةةةييي التي غنم األجر الاهبار  ج ي ل  

 جايلطتني بش   جدضدلي.
الوةةةةةةةةةاي ةلإ غ دره الام  ا خبير   التهجطي   ضةةةةةةةةةإل خ   ةلالجا  غوةةةةةةةةةت اإل  .5

الفضةةيئايق جن خاللني الهى لسإ النطميق التي غوةةتندف الاهب  لقيدة الموةةسمين 
  غوتندف غشدر   درة الموسم  فوهج  ثقيفت   حضيرغ    رث . 

 :المصادر والمراجع
يشةةةةةةةةةةةدراق لسدم التهبار، حمد   ز ، جينطار الب    غ سي  المضةةةةةةةةةةةمدن الهبيط، ج .1

 2/2008ط
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 جين سةةةةةةةةةةةةةةايد لتدالةيي، الوقيفر الاهبار  الفضةةةةةةةةةةةةةةيئايق: رؤرر ةلالجار جن جيظدر  .2

 م2003جينطار الت سي  الوقيفي، القيههة ايتها  لس بيلر  اليشه  التدزرإل 
 م.1999، ىار لشه ل ، لمين1حهب الم  يق الفضيئار، ط ةييى ش ه  الته   .3
 ، اعغصةةةةةةةةةةةةةيعق في الم تبيق ال ديور غويدلد اي الماسدجيق, ىنطت ج ي  ىد  جاه ف .4

 م1997، ىار الفهزين لس بيع  اليشه 1ط ظندرهي  استخداجني
حيفظ لتد الهحام )الذىدنار الوةةايسةةار في المطتمإل الاهبي( زهاءة ا تمي ار سةةايسةةار في  .5

                                                            1م ،ط2006كو ىراسيق الدحدة الاهبار ، غطهبر التييء الدايي ىتدنس ، ىيه ق ، جه 
الميظمةةر الاهباةةر لسته مةةر ،  حيةةر ارنةةدق )في الودرة( غه مةةر ل ةةي لتةةدهللا  ، ىيه ق ، .6

  1ط ،2008
القيههة الد لار لالسةةةتوميراق الوقيفار  1ط زيية الطورهة   ةةةهاع الفضةةةيئايق ، رحام جورد، .7

 م 2002،
سةةةةةسامين  ةةةةةيلل،  سةةةةةيئ  ا لالم   ةةةةةييلر الصةةةةةدرة الذهيار )الودرت ، ج تبر الفالم  .8

 م( 2005لسيشه  التدزرإل، 
 1ىار  سةةةيجر األرىن ط –ا لالم  اله   الايم الاهبي  الايلمي  –سةةةييء ج مد الطتدر  .9

2010 
 1لياف لسإ الاتد ، فدزرر لتد هللا الاسي ، ىراسةةةةيق  في ا لالم الفضةةةةيئي ، ط .10

 م 1995يههة " ىار الفوه الاهبي الق
التة ار ا خبيررر لمش س   يدب الودىان في الص يفر  ,لتد ال سام جدسي ياقدب .11

 م 1998ة  1996الودىانار  ة 
لتد هللا ج مد لتد الهحمن .سةةةةةةدسةةةةةةيدلد اي اعغصةةةةةةيل  ا لالم ، اليشةةةةةة ة الت دررر  .12

 م(.2005ىار الماهفر الطيجعار  اعغطيهيق ال ديور  الدراسيق الميدانار .ا س يدررر، 
لتد المطيد شةةة ه  ، غويدلد اي اعغصةةةيعق في ةنتي  التهاجج في التسفوردن  الهاىيد  .13

  م1996ىار الفوه الاهبي ة القيههة ة  ,
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  1،ط1979ىيه ق، ىار المويهة  لصمت ساا الد لر )نظهرر الودرة الاهبار( .14
لسإ ج مد شةةةةةةةمد ، غويدلد اي الفضةةةةةةةيء   زمير اعغصةةةةةةةيعق ، ىار القدجار الاهبار  .15

 م 1999لسوقيفر  اليشه 
 ,1، ط ليلم اعغصةةيعق ىين الميضةةي  ال يضةةه  الموةةتقت  ,لميى خسف  حوةةييي  .16

 .2000مر  اليشه،ليمجهكو ا لالم لسته 
 ند ة حدل الطورهة في ا لالم الاهبي،القيههة: جاند األههام  ج مد  يسم الاسي، .17
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