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الفصل األول: قطعة غیر معروفة - خارجیة- اإلعالم والّدیمقراطّیة

درجة.40الكلي:المجموعسؤال،لكلدرجة20أسئلة،)3(ثالثةأصلمن)2(سؤالینعناإلجابة

التجاریةللقنواتإعالنیةمنصاتأصبحتإسرائیل،فيالشعبیةالصحافةھیئاتتعتبران،13و12قناةأخبار

2020السابعةالعین

بنسبةنوعیةقفزة•اإلخباریةالنشراتفيو"ریشیت""كیشت"قنواتوتدّخلتأثیرمدىعنشاملةدراسةكشفت
نشرةخاللالتراكميالترویجمنساعات10•االخباریةالنشراتفيواإلعالنالذاتيالترویجنطاقفي100%
السلطةقامتالسنة•في"كیشیت"لقنواتالواقعتلفزیونوبرامجوالترفیھالتسلیةلبرامج12قناةاخبار

وأصحابالمالكینَتُدّخلمنعشأنھامنقوانینووضعاألخرىالقنواتعناإلخباریةالشركاتبفصلالتشریعیة
وتنفیذھا.القرار من السیطرة على الـُمحتوى – ولكن لم یتّم فرضھا

لمدىعنشاملةلدراسةمعطیاتتكشف الرئیسیة،اإلخباریةالنشراتفيالتجاریةالتلفزیونیةللقنواتالعمیقالَتَدخُّ
الـمجلسقامالتيوالقواعدالقوانینُیخالفوھذا-االخبارّیةالنشراتفيالترفیھّیةلبرامجھاالترویجخاللمنوذلك

إسرائیل.فيالـُمؤّثرةالصحافةأنظمةحالًیاُتعّدوالتياإلخباریة،الشركاتاستقاللّیةعلىالحفاظبھدفبسّنھاالتشریعي
التجاریة على األخبار ومحتواھا.كما تكشف معطیات الدراسة عن مدى التأثیر العمیق للقنوات

واسعنطاقعلىبالترویج13"ریشیت"و12"كیشیت"التجاریةالقنواتعلىالرئیسیةاإلخباریةالنشراتتقوم
البرامجلتلكترویجھاكثرةاألخیرةاآلونةفيلُوِحَظفقدالقنوات.تلكعلىُتَبّثالتيالواقع،وبرامجالترفیھیةللبرامج

أخبارتحویلإلىوأّدىالتلفزیون،فيجرىالذيالجذريالتغییرلحظةمنوذلكالرئیسیة،االخباریةالنشراتخالل
"ریشیت"الىالعاشرةالقناةأخبارملكیةنقلكما"كیشیت"،لـحصرّیةملكیةإلىالیوم)12قناة(أخبارالثانیةالقناة

).13(قناةوأصبحت

اعتباراتمنتنُبعاإلخباریةالنشراتفيالترویجّیةالعروضبأّناإلخبارّیةالشركاتاّدعاءالدراسة،تنفيكما
الشركاتُترّكزالّدراسة،فيجاءلـماووفًقاالواقع.وبرامجالترفیھّیةبالبرامجالجمھوراھتمامومنصحافیة،
للقنواتالّتابعةالترفیھیةالبرامجمحتویاتوتتجاھللھا،الـمالكةالقناةبرامجمحتویاتترویجعلىالیوماإلخباریة

مصالحھا االقتصادّیة أو أّي مصالح أخرى للقناة.الـمنافسة، بل وتعمل على إزالة البرامج التي ال ُتالئم

الّسلطة(قانونللقانونواضحةُمخالفةالرئیسیةاإلخباریةالنشراتفيوالـُمَمّوَلةالـمالكةالقناةلبرامجالترویجُیعتبر
12ألخبارالترخیصولشروط"ریشیت"،و"كیشیت"لقنواتالترخیصلشروطأیًضامخالفوذلكوبنوده)،الثانیة

الـمنّصاتتحویلوتمنعالتجاریة،القنواتعلىُتشرفأنالـمفترضمنالتيالثانیة،الّسلطةامتناعذاتھا.13و
الجمھوریمنعاإلخباریة،والشركاتالقنواتضدإجراءاتاّتخاذعنالـمالكة،القناةلبرامجترویجلـمنصاتاإلخباریة

من إمكانیة الحصول على صورة كاملة وواضحة للواقع.

لحصولھانظًراالتجارّیة،للقنواتالـماديللمدخولالرئیسيالـمصدرالواقع،تلفزیونوبرامجالترفیھیةالبرامجُتعتبر
الرائدةالبرامجھيالرئیسّیةاإلخبارّیةالنشراتُمرتفعة.مبالغالـُمعلنینعلىتفرضوبالتاليللمشاھدة،نسبةأعلىعلى

أيمنوخالیةفقط،صحافیةومعاییراعتباراتعلىمبنّیةتكونأنویجبالتجارّیة،القنواتفياألخبارلشركات
یتعارضذلكألّناإلعالم،وسائلتتبّناهأنُیمكنآخرغریباعتباركّلومنالّدعائّي،البّثومناقتصادّیةاعتبارات
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الجمھوروإعالمالـمھمةالـمعلوماتعنوالكشفالّالئقة،غیرللسلوكیاتنقدیكونأنالـمفترضمنالذيدورھا،مع
بھا.

وبینالتجارّیةالقنواتُتنتجھاالتيالواقعتلفزیونوبرامجالترفیھّیةالبرامجبینوتاّمكاملفصلیكونأنیجب
یجبوالـمھنیةواألخالقیةالقانونیةالناحیةومنقناة،لكّلاإلخباریةالشركاتتنتجھاالتيالرئیسّیةاإلخبارّیةالنشرات

علىموجودغیرالفصلذلكأّننجدذلك،ومعاألخبار،شركةفيالصحافّيالعملنظامعلىالـمالكةالقناةتؤّثرالأن
لفھناكالواقع،أرض مصالحھموفقالرئیسّیةاالخباریةالنشراتتشكیلفيالتجاریةالقنواتألصحابمستمّرَتَدخُّ

الـمختلفة.

علىاإلخباریةالشركاتاعتمادعلىُیؤّكداإلخباریةالنشراتخاللالتجارّیةالقنواتلـمحتوىالـُمتزایدالترویج
الرئیسّیةاإلخباریةالنشراتعملمنفبدًالأنظمتھا.استقاللیةمدىحولاستفھامعالمةویضعتمّولھا،التيالقنوات

تعزیزعلىنفسھبالوقتتقومبھا،وااللتزامالـمھنیةللمعاییروفًقاالجاریة)والشؤونالقضایاوتعالجتتناول(التي
األحداثجمیعتغطیةعلىاإلخباریةاألنظمةقدرةعلىمباشرتأثیرلھوھذایمولھا،الذيالكیانومصالحشؤون
ُتعتبرالتيالرئیسّیةاإلخبارّیةالنشراتعلىرّكزتالّدراسةأّنإلىاإلشارةوتجدرأیًضا.مستقّلبشكلاألخرىالیومّیة
بالترویجأكثرملّوثةإّنھابلاألخبار،شركاتتنتجھاالتياألخرىالساعةألحداثبرامجمعبالـمقارنةنسبًیا،نظیفة

للبرامج الترفیھیة وبرامج تلفزیون الواقع.
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السؤال األول:)1(

اعتباراتمنتنُبعاإلخباریةالنشراتفيالترویجّیةالعروضبأّناإلخبارّیةالشركاتاّدعاءالّدراسة،تنفي"كما
الشركاتُترّكزالّدراسة،فيجاءلـماووفًقاالواقع.وبرامجالترفیھّیةبالبرامجالجمھوراھتمامومنصحافیة،
الّتابعةالترفیھیةالبرامجمحتویاتترویجوتتجاھللھا،المالكةالقناةبرامجمحتویاتترویجعلىالیوماإلخباریة

االقتصادّیة أو أّي مصالح أخرى للقناة".للقنوات الـمنافسة، وإزالة البرامج التي ال ُتالئم مصالحھا

منبأمثلةُمستشھًداالّذاتیة"،"الّرقابةمخاطرمن)2(اثنتیناشرحثمالذاتّیة"."الّرقابةمصطلحاشرحأ.
درجات)10(الـمرفق.المقالمنأوأعالهالـمقّدمة

المواضیعحولالقرارباتخاذوصحفیون،محرروناإلعالم،وسائلمالكوبھیقومالذيالوضعھيالذاتیةالرقابة
أي أن الجمھور لن یعرف عن وجود ھذه القضایا.التي ستتم تغطیتھا وأي المواضیع التي ال تتم تغطیتھا،

قومیةودوافعمصالحمنولیساقتصادیةمصالحمنعامبشكلینبعذاتيلقراٍرنتیجةھوكھذهالذاتیةالرقابةفرض
ل الرقابة الذاتیة على تقریر معین أو مضامینأو عمومیة تخّص مصلحة مواطني الدولة. ومن الممكن أن معینة.ُتَفعَّ

الخطورة النابعة من الرقابة الذاتیة

بوسائلیتحكمأنمنالحكمنظامتمنعأنھياإلعالموسائلوظیفة:الدولةفيالتعبیربحریةالمس.1
بحریھبالمسالجدیدالوضعیسببقدتشویش.دونمعلوماتوأخذالمعرفةفيالجمھورحقتأمینبغیةوذلكاإلعالم
وسائلفإنوإداریةداخلیةتقییداتفيالمقصودوھناالمعلومات،بكسبحقھمفيوالمسالدولةمواطنيلدىالتعبیر
وجمھورالصحفيمنُینزعحیثالعسكریةالرقابةحاالتمثلتماًمالذلكالمعارضةحقعاتقھاعلىتأخذاإلعالم

المواطنین حّق المعرفة بوجود ھذه األحداث.
المواضیعتجاهاإلعالملمالكيالمختلفةاالعتبارات:اإلعالمّیةالتغطیةفيوالصحافةاإلعالمبأداءالمّس.2

منولیسأنفسھمأجلمنالسیاسیةوالقوةبالحكمخاصةواعتباراتاقتصادیةاعتباراتمنتنبعتغطیتھایجبالتي
الصحفي.اجل الشعب التي قد تمس وظیفة وأداء الصحفیین والعمل

مضامینوزیادةتعددیةإلىتؤديالمشاھدینونسبةالشعبیةمقیاسمالحقة:اإلعالمیةبالمضامینالمس.3
وذاتوجّدّیةتحقیقاتبرامجإنتاجعناإلعالممالكویمتنعبأنالخطورةتنبعوھناالمختلفة،اإلعالموسائلفيالترفیھ
والعالیةمشاھدةنسبةتجلبالالبرامجھذهأنحیثالواسعللجمھورتتوجھالوالتيمختلفة،وثائقیةوأفالمجودة

تجذب المعلنین.
أجل الربح المادي والذي یمكن ان یمس في المضامین.األمثلة من المقال:  استعمال االعالنات التجاریة من

واحًدامعیاًرااشرحثّموروجیھ"،"جالتونجالباحثانتبّناھاالتياألخبارمعاییرمن)2(اثنینواشرحاذكرب.
درجات)10(إجابتكعلّلالسابعة"."العینصحیفةفيالّدراسةنشرسببُیفّسر

األخبارفيظھورھااحتمالكانكلّماوغریبةمفاجئةاألحداثكانتكلّما:ההפתעהגורםالمفاجأة-عامل.1
األخبار األحداث الغریبة والمفاجئة.أكبر من أي حدث عادي آخ، في أغلب األحیان تظھر  في نشرة
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نسبًةوالعظمةوالكمیةالحجمناحیةمنبارزاًالحدثكانكلّما:הערךסף–(الضخامة)الحدثعظمة.2
أكبر.ألحداث أخرى كلّما كان احتمال ظھوره في نشرة األخبار

ظھورهاحتمالكانكلّمااإلعالموسائلبّثلموعدمالئمالحدثموعدكانكلّما:הזמןממדالزمن-عامل.3
أكبر.

األحداثاألخبار.فيظھورهاحتمالزادوافیةومعلوماتھوضوحاأكثرالحدثكانكلّما:בהירותالوضوح-.4
تفاصیلھتكونقدحدثأّيأّنیعنيھذاخبراً،تصبحأنجداًالصعبمنمفھومةالغیرأوواضحةالغیر

ناقصة احتمال ظھوره في نشرة األخبار ضئیل.
النشرةفيظھورهاحتمالكانكلّماأكثرسلبیةنتائجللحدثكانكلّما:השליליותגורם–السلبیةعامل.5

جریمة قتل، سرقات، عملیات إرھابیة.أكبر، أغلب األخبار المفاجئة ھي أخبار سلبیة. مثال:
العقلیستطیعالالّتيمنطقیةالغیراألحداث:הנמעניםלציפיותהתאמהالجمھورلتوقعاتالُمالئمة.6

قبلدقیقلفحصبحاجةألّنھاتدخلالوقداألخبار،لنشراتللّدخولأكبرلوقتتحتاجاستیعابھاالبشرّي
القریة،فيتتجولغریبةأجسامعنتقریرمثال:منطقي،ولكنمفاجئایكونأنیجبالخبرأّنأينشرھا،

فحصھ والّتأكد من صحتھ.ھذا الخبر ال یدخل بسرعة وسھولة إلى نشرة األخبار، فیجب
التطوراتومالحقةمتابعتھتتّملخبرویتحّولالتصفیةبوابةیخترقالّذيالحدث:המשכיות–االستمراریة.7

بھ.خاصةجدیدةتفاصیلظھرتكلّماإخبارّیةبتغطیةیحظىاإلخباریةقیمتھتثُبتالّذيفالحدثبھ،المتعلّقة
مثال: مقتل رابین، اغتیال الحریري.

مجاالتوبعّدةمتنوعةأخبارتقدیمیوداألخبارمحّرر:מבנהאוהרכבالتشكیل)-(التركیب/األخبارمبنى.8
المجال،نفسمنجمیعھاأخبارالمحررطاولةتصلأحیاناریاضّیة.أواقتصادّیةسیاسّیة،مثل:لجمھوره،

منأحداثبإدخالالمحّرریقومالحالةھذهفيقلیلة،اإلخباریةقیمتھاالمجاالتلباقيالتابعةاألحداثوباقي
بناءتحّددللحدثاإلخباریةالقیمةالحالةھذه(فيللتنویع.قلیلةاإلخباریةقیمتھاكانتولوحّتىمختلفةمجاالت

على احتیاجات المحّرر ولیس وفق ممّیزات الحدث).
منثقافیاًأوجغرافیاًقریباالحدثكانكلّما:ורלוונטיותתרבותיתקרבה–وثقافيجغرافيقرب.9

واحتمال ظھوره في األخبار أكبر.جمھور وسیلة اإلعالم كلّما كانت قیمتھ اإلخباریة أكبر،
تتعلّقمواضیعبسماعومعنیونبشرھماألخبارمستھلكيأوالجمھور:האנשהللبشر-التطّرقعامل.10

بالّناس، وتخاطب حیاتھم الیومیة.
بالّدولالمتعلّقةاألحداث:אליטהלמדינותהקשוריםאירועיםالعظمى-بالّدولالمتعّلقةاألحداث.11

الّتياإلرھابحوادثمثال:أھمیة،أقلصغیرةبدولتتعلّقألحداثبالنسبةأفضلیةُتعطىوالمھّمةالكبیرة
أھمّیةأقلدولفيتحصلإرھاببحوادثُمقارنةواسعةإعالمّیةبتغطیةتحظىالمّتحدةالوالیاتفيتحصل

مثل الھند وبلجیكا.
كانكلّما:אליטהלאנשיהקשוריםאירועים(الّنخبة)–ومشھورةمرموقةبشخصیاتُمتعّلقةأحداث.12

سیاسیون،دول،رؤساءلمشاھیر:أمثلةأكبر.األخبارفيظھورهاحتمالكانكلّمابالمشاھیر،متعلّقالخبر
ألھمیةنظراإعالمیةبتغطیةسیحظىالحكومةرئیسإلبنةحصلبسیططرقحادثمثال:إعالمیون،فناون،

الشخصیة ولیس ألھمیة الحدث.
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السؤال الثاني:)2(

نظًراالتجارّیة،للقنواتالماديللمدخولالرئیسيالمصدرالواقع،تلفزیونوبرامجالترفیھیةالبرامجُتعتبر
ھيالرئیسّیةاإلخبارّیةالنشراتُمرتفعة.مبالغالـُمعلنینعلىتفرضوبالتاليللمشاھدة،نسبةأعلىعلىلحصولھا
فقط،صحافیةومعاییراعتباراتعلىمبنّیةتكونأنویجبالتجارّیة،القنواتفياألخبارلشركاتالرائدةالبرامج
ألّناإلعالم،وسائلتتبّناهأنُیمكنآخرغریباعتباروكلّالّدعائّي،البّثومناقتصادّیةاعتباراتأيمنوخالیة

المھمةالمعلوماتعنوالكشفالّالئقة،غیرللسلوكیاتنقدیكونأنالمفترضمنوالذيدورھا،معیتعارضذلك
وإعالم الجمھور بھا.

ُمبّیًناالّصحافة،أخالقیاتبنودمن)2(َبْنَدْینواشرحاذكرثمالصحافة.أخالقیاتدستورھومااشرحأ.
المقالعلىبناًءأوأعاله،المقدمةعلىبناًءاألخبارشركاتوإدارةتصرفاتبھامّستالتيالبنودمنواحًدا

درجات)10(إجابتك.علّلالـُمرفق.

دستور أخالقیات الصحافة

وتضعتمثلھامھنیةنقاباتإقامةفيتسعىنفسیینوأخصائیینصحافییناألطباء،كالمحامین،مھنیةمجموعةكلإن
ومامقبولھوماعادل؟،غیرھووماعادلھوماأخالقي؟غیرھووماأخالقيھو(مامحددةسلوكیةقواعدلنفسھا

یمثل الصحافیین.ھو مقبول غیر مقبول؟). مجلس الصحافة في إسرائیل ھو جسم

اإلعالممؤسسةحیثإسرائیل،فيالصحافیینلجمیعالمھنیةاألخالقیاتدستوروتبنيبلورةفيالصحافةمجلسسعى
ھوماجید،غیرھووماجیدھوبماتتعلققضایاعلىیرتكزالدستورھذاإنالدستور.لھذاخاضعةإسرائیلفي

ذلك من القضایا المسلكیة.منصف وما ھو غیر منصف، ما ھو سلوك مسؤول وأخالقي وغیر

یرتبطالدستورھذابأناالعتقادویسودالیوم،حتىصیاغتھمنذعدیدةوتحوالتجدیدةتغییراتشھدالدستورھذا
الذي نشأ فیھ ھذا الدستور.بحیث المضمون بالمناخ السیاسي، االجتماعي والثقافي للمجتمع

داخلیةوتدابیرقواعدتضعأنھاإالقانونیةناحیةمنالصحافيتلزمالبأنھاوذلكالقانونعنتختلفالمھنةأخالقیات
فيوتعاقبھمالصحافیینتلزموالتيوالتنفیذیةالتشریعیةالسلطةعنیصدرماوكلواألوامرواللوائحالقوانینبعكس

حالة عدم التزامھم للقانون.

حریةبأھمیةإیمانھمخاللمنوالتحركالعملالصحافیینعلىینبغيللصحافیین،المھنةأخالقیاتدستورحسب
نشرھاوكیفیةالمعلوماتجمعفيالدقةمراعاةعلىوالحفاظالتعبیرحریةحمایةعلىملزمونفھموالصحافة،التعبیر
بمااألموروتفسیراجتماعیةمسؤولیةوإظھاررفیعمھنيبمستوىالتمسكالصحافیینعلىینبغيكماالجمھور،اتجاه

سلیمة.یتوافق ویتالءم مع الوقائع وتجنب االستنتاجات الغیر

دوندینیةعرقیة،شخصیة،خلفیةعلىاآلخریناتھاماإلساءة،التحریض،یمنعوھامآخربندھنالكذلكإلىإضافة
للصحافة.إثبات مادي فھذا یتعارض مع مبادئ األخالقیات المھنیة

في إسرائیل:من بنود أخالقیات المھنة الصحافیة التابعة لمجلس الصحافة

6



واألمانة:االستقامة.1

یجب على الصحفي والصحیفة العمل باستقامة وأمانة.·

إذا تم الوعد بذلك.عدم إخالء وعد عدم نشر مقال أو معلومة إخباریة·

بالحقیقة:.االلتزام2

صحة ھذه المعلومات حتى لو كان النشر ضروري،عدم نشر مواضیع غیر حقیقیة مع معرفة مسبقة بعدم·
یجب التأكد من صحة المعلومات قبل النشر.

ممارسةتموإنحتىبنشرھا،معرفتھاالجمھورحقمنمعلوماتنشرمنوالصحفيالصحیفةمنععدم·
أو التھدید بالمقاطعة.الضغوطات السیاسیة واالقتصادیة علیھا أو غیرھا، أو المقاطعة،

ھو بنفسھ مباشرة، كالمیا أو خطیا. وفي المقابل، ُیسمحال ُتبث المضامین باسم أي شخص إال إذا عبر عنھا·

یتضمنلموإذامسبقا،ذلككاتبھایمنعلمإذاحرفي،غیرنشراالتحریر،ھیئةإلىتصلالتيالرسالةبنشر·
تحریرھا

أي تغییر جوھري لمضمونھا أو لمعانیھ.·

الحقائق:.فحص3

وبالحذرمصداقیة،المصادرأكثرقبلمنصحتھبفحصخبر،أينشرقبلوالصحفي،الصحیفةتقوم·
الخبرصحةفحصمنتعفيالللنشرالملحةالضرورةوحثیاتھ.الموضوعظروفحسبالمطلوب

المذكور أعاله.

فحصعلیھالسابق،النشرعلىاعتماداجدید،منبنشرهیقوممنتعفيالالسابقفيماخبرنشرحقیقةإن·
مصداقیة الخبر مجددا.

.الموضوعیة:4

األخبار واآلراء.یجب على الصحیفة والصحفي تمییز في النشر بین·

علیھ قواعد أخالقیات المھنة المتعلقة باألخبار.الخبر الذي ُینشر في إطار التعبیر عن الرأي تنطبق·

مواربات أو میول.یجب أن یكون نشر األخبار منصفا وصادقا دون أیة·

یجب أال یكون العنوان مضلالً.·
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تظھرإعالناتُتنشرالبحیثاإلعالمیة،والمادةاإلعالنبینالنشرفيالتمییزوالصحفيالصحیفةعلىیجب
وكأنھا مادة إعالمیة. - تم المس بھذا البند .

ثمالدیمقراطي.الـمجتمعفياإلعالموقوةألھمیةالتشبیھاتأواإلعالمأدوارمن)2(اثنینواشرحاذكرب.
ُمستشھًداالـُمرفق،المقالفيأوأعالهالـمقّدمةفيتنعكسسابًقاذكرتھاالتياألدوارتلكمنواحًدادوًرااشرح
)درجات10(رأیك.یدعمبمثال

في المجتمع الدیمقراطيأھمیة وقوة االعالم في المجتمع الدیمقراطي: أدوار اإلعالم

كمرآهاإلعالم.1

ممكنلذاالمجتمعفيالسائدةاآلراءتعكساإلعالموسائلھو.كماالواقعتعكسألنھابالمرآةتشبھاإلعالموسائل
القول أن ما ینشر في اإلعالم یعكس الرأي العام في المجتمع.

:كوسیطاإلعالم.2

اقتراحات,طلبات,معلومات,ینقلاإلعالمھكذاطرفین,بینالوسطفيیقفحیاديإنسان–بالوسیطاإلعالمیشبھ
األسستحقیقاجلمنمھمالوسیطھذاوجودتتدخل.دونالمجتمعفيمختلفةوجھاتفئاتبینموافقات

وممثلیھ.الدیمقراطیة في المجتمع خاصة الحوار الدائم بین الجمھور

للدیمقراطیةالحراسةككلباإلعالم.3

والحكومة تماما مثل كلب الحراسة.وسائل اإلعالم تشبھ للكلب الذي یتابع ویراقب عمل السیاسیین

أیةحدوثعندوإنذارھمالحكومةعملحولالتقاریرإعطاءھمخاللمنالُمنتخبینعلىالُمحافظةاإلعالمیینعلى
رشاوى/شخصیة-ألھدافلمناصبھمالسیاسییناستغاللاألقلیات،بحقوقالمس(مثالالدیمقراطيالنظامیھددخلل

الشعب والحكم.فساد). ھكذا یحافظ اإلعالم على أسس دیمقراطیة ھامة بین

للمواجھاتكمنبراإلعالم.4

وسائل اإلعالم تشبھ لمنبر مواجھات تصب إلیھ اآلراء المختلفة.

كلأنحیثاآلراءھذهبینللصراعمنبرایشكلأخرىناحیةومنجمھوريونقاشحواروجودعلىیساعداإلعالم
نقاشلموضوعتتحولاإلعالمفيللحوارالمطروحةالمواضیعالمنبر.ھذاخاللمنسیاسیةقوةلكسبتسعىفئة

مركزي عند الجمھور وھكذا یؤثر اإلعالم على األجندة الجماھیریة.

التعبیر الذي یعد مبدأ أساسي في نظام الحكم الدیمقراطي.قیام اإلعالم بھذا الدور ھو بمثابة تطبیق لمبدأ حریة

السؤال الثالث:)3(
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علىاإلخباریةالشركاتاعتمادعلىُیؤّكداإلخباریةالنشراتخاللالتجارّیةالقنواتلـمحتوىالـُمتزایدالترویج
الرئیسّیةاإلخباریةالنشراتعملمنفبدًالأنظمتھا.استقاللیةمدىحولاستفھامعالمةویضعتمّولھا،التيالقنوات

تعزیزعلىنفسھبالوقتتقومبھا،وااللتزامالمھنیةللمعاییروفًقاالجاریة)والشؤونالقضایاوتعالجتتناول(التي
األحداثجمیعتغطیةعلىاإلخباریةاألنظمةقدرةعلىمباشرتأثیرلھوھذایمولھا،الذيالكیانومصالحشؤون
التيالرئیسّیةاإلخبارّیةالنشراتعلىرّكزتالّدراسةأّنإلىاإلشارةوتجدرأیًضا.مستقلّبشكلاألخرىالیومّیة

أكثرملّوثةإّنھابلاألخبار،شركاتتنتجھاالتياألخرىالساعةألحداثبرامجمعبالمقارنةنسبًیا،نظیفةُتعتبر
بالترویج للبرامج الترفیھیة وبرامج تلفزیون الواقع.

المقدمةمنواحد مثالب الفرقینمنفرقلكّلومّثلالتجاري.والبّثالجماھیريالبّثبین)2(َفْرَقْیِناشرحأ.
درجات)10(اجابتكعلّلالـمرفق.المقالمنأوأعاله

البث الجماھیري والبث التجاري

البث التجاريالبث الجماھیريالموضوع

قوانین
منظمة

قانون السلطة الثانیة، قانون الـ "بیزك"قانون سلطة البث

الكوابل واألقمار الصناعیة
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البثوظیفة
/ المضامین

وانالجمھوریخدمأنالمفترض.من1
الضغوطاتمنومجردامستقالیكون

والمصالح السیاسیة واالقتصادیة.

یزودانمفترضالجماھیري.البث2
المضامین لجمیع شرائح الجمھور.

ومواقفآلراءعنللتعبیرمساحة.منح3
المجموعات في المجتمع اإلسرائیلي.

فيواإلبداعاتلإلنتاجاتمنصة.منح4
ھذهوبثوالتربویةالثقافیةالمجاالتجمیع

االنتاجات من اجل:

انتاجاتھاصراعاتھا،الدولة،حیاة*عكس
وإنجازاتھا.

*تعزیز المواطنة الصالحة.

والقیمالموروثمعاالرتباط*تعمیق
الیھودیة وتعمیق معرفتھا.

ألسباطالثقافيواإلرثالحیاة*عكس
الشعب من البالد المختلفة.

*زیادة الثقافة ونشر اآلراء.

*عكس حیاة الیھود في الشتات

*تعزیز أھداف التعلیم الحكومي

*تعزیز االبداع العبري واإلسرائیلي.

*بث مضامین باللغة العربیة

*بث مضامین للیھود في الشتات.

*بث للخارج

للمواطنین،یتوجھالتجاريالتلفزیون
صناعةفيكمشاركینولیسكمستھلكین

القرار الجماھیري.

مشاھدةعلىالمستھلكتشجیعھوالتوجھ
وبشكلالدخل،مصدرھيوالتياإلعالنات

صرفعلىالمشاھدینتشجعمباشرغیر
یعلنالتياالستھالكیةالمنتوجاتعلىاموالھم

التلفزیونالتلفزیون.اوالرادیوفيعنھا
جماھیریةقاعدةألدنىیتوجھالتجاري

عریضة ویشوش ھویة المشاھدین.

ویعمل على االنصھار في الثقافة العالمیة.

شركاتناحیةمنالسوقاحتیاجاتتلبیة
االنتاج.
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األزماتوقتبھاموثوقإعالم.وسیلة5
مثل الحروب,

/البثإدارة
الرقابة

منیعینجماھیريمجلسبواسطةیدار
قبل الحكومة، ومن خالل لجنة مصغرة.

وجھاتمؤسساتخاللمنویشغلیدار
جماھیريمجلسرقابةتحتلكنخاصة،

خاللمنالجماھیریةالمصلحةتمثیلھدفھ
البث، وكذلك تنظیم البث.

مصادر
التمویل

منممولخارجي.بتمویلمتعلقغیر
وبثالرعایاتاإلعالنات،،العامالمال

الخدمات.

اإلعالنات.منالعائدةاالموالمنفقطیمول
تترجموالتيالمشاھدةنسبةعلىجدایعتمد

لمردود مالي.

نطاقعلىالـموضوعبتغطیةاألخرىاإلعالموسائلالسابعة"،بدأت"العینصحیفةفيالدراسةنشربعدب.
واسع.
فيتنعكسالثالثاألجنداتمن)1(واحدةأجندةبّینثماألجندة"."تحدیدلنظریةالمركزياالّدعاءاشرح

درجات)10(إجابتك.علّلالـمرفق.المقالفيأوأعالهالمقدمة

تّدعياألجندةنظرّیةوالسیاسّیة.الجماھیرّیةاألجندةُتحّدداإلعالمّیةاألجندةأّنھواألجندةلنظرّیةالمركزّياالدعاء
حجمتحدیدخاللمنالمجتمعیواجھھاالّتيالقضایاحولالعامالّرأيتشكیلفيكبیرةبقوهتتمّتعاإلعالموسائلبأّن

لیسولكنونتحدث،ُنفكربماذالناُیحّددأنعلىالقدرةلدیھاإلعالمبأّنتّدعياألجندةنظرّیةالمواضیع.لھذهتغطیتھا
ماذا ُنفكر.

علىاإلعالموسائللقدرةنتیجةاألقلعلىالجماھیرّیة،األجندةعلىُمباشًراتأثیًراتؤّثراإلعالمیةاألجندة·
جذب انتباه الجمھور.
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الفصل الثاني: الوحدة االختیاریة: اإلعالم الحدیث 

درجة.20الكلي:المجموعسؤال،لكلدرجة20أسئلة،)2(سؤالینأصلمن)1(سؤالعناإلجابة

السؤال الرابع: ما الجدید في اإلعالم الحدیث.)4(

موقععلىشخصمالیین4منأكثرشاھد
جنسلـمعرفةحفلة“أكبربأّنھُوِصفمایوتیوب
فقدخلیفة.برجفيُنّظمتالعالم”فيمولود

“أنصالة”نفسھاعلىُتطلقأُسرةاختارت
)Ansala family،(وھما)عربیانزوجان

عنللكشفغریبةطریقةیوتیوب)فيشھیران
عبرذلكعناإلعالنخاللمنمولودھا،جنس

مؤّشرتصّدراكمادبي.فيخلیفةبرجواجھة
العربیةالمملكةفيجوجل،العالميالبحث

انتقدتالّصددوبھذاالعربي.والوطنالسعودیة
التواصلمواقععلىالتغریداتمنالكثیر

كانت ھناك تغریدات مؤیدة.االجتماعي الزوجین والتكالیف الباھظة لالحتفالیة، بینما

2020العربصحیفة
درجات)10(أعاله.المقدمةعلىبناًءوالتكنولوجیا،الحدیثاإلعالممّیزاتمن)2(اثنتینومثلاشرحأ.

محدود.وغیرالنطاقواسعللمحتوى:التعرضنطاق.1
سھلة.بطریقةالمحتوىواسترجاعالتخزینإمكانیةكبیرة:سعة.2
وفوري.عالميمعولم:اتصال.3
كثیرة.محادثاتاجراءإمكانیةالتفاعلیة:.4
الفور.علىوتوزیعھوتعدیلھالمحتوىتلقيللمستقبلیمكن.5
وانتماء.اطرتحدیدمعلوماتبحثإمكانیة.6
بالمدوناتوالكتابةومتنوعةواسعةوخیاراتموادهتحمیلالمستخدموصولإمكانیة.7
وعامة.خاصةالستخداماتتستعمل.8
واحد.مكانفيمرتبطینوغیرمكانكلفيموجودینالمكانیة:االتاحة.9

المختلفة.اإلعالموسائلبینالتقاربإمكانیةوبالتالياإلعالميالنشاطجوانبجمیعرقمنة.10
التقلیدي.االعالمفيظھرتالتيالمؤسسةوخصائصممیزاتطمس.11
التقلیدي.االعالممنأقلورقابةتنظیم.12

ممیزات التكنولوجیا:
التفاعلیة.1
التنوع.2
المستھلكیناستقاللیة.3
للمستھلك.الشخصیةالمالئمة.4
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التقلیدیینالحدحراسمكانةضعفُمبّیًناالجدید،لإلعالمالـُمصاحبةالّظواھرمن)2(اثنتینومثلاشرحب.
درجات)10(أعاله.المقدمةعلىبناًء

الظواھر المصاحبة لإلعالم الجدید:
الكبرى.اإلعالمیةالمؤسساتاحتكاركسر.1
محترفینأصبحواأنھمإالاإلعالم،فيالمتخصصینغیرمنوأحیاناًاإلعالمیین،منجدیدةطبقةظھور.2

على أھل االختصاص األصلیین.في استخدام تطبیقات اإلعالم الجدید، بما یتفوقون فیھ
ویعّقبویتفاعلویستقبلیرسلأنالمجتمعفيفردأيباستطاعةأصبحفقدللحوار،جدیدةمنابرظھور.3

ویستفسر ویعلّق بكل حریة، وبسرعة فائقة.
)المحتوى(جدیدة.وإعالمیةثقافیةمضامینظھور.4
عنھامسكوتقضایاعلىبكثافةالضوءتسلیطفيأحیاناًالجدیداإلعالمینجحاألجندة:وضعفيالمشاركة.5

ومناقشتھافیھاللتفكیرللمجتمع،ھاجساًالمھمةالقضایاھذهیجعلمماالتقلیدیة،اإلعالموسائلفي
ومعالجتھا. (تحدید ماذا سیتضمن المحتوى)

یتحاوروناألشخاصمنمجموعةوھياالجتماعیة:والشبكاتاالفتراضيالمجتمعظاھرةنشوء.5
ھذاوفيتربویة،أواجتماعیةأوثقافیةأومھنیةألغراضالجدید،اإلعالموسائلباستخدامویتخاطبون

المكان،نفسفيیحضرونالواألعضاءمتزامنة،بالضرورةتكونالبأنھاالعالقاتتتمیزالمجتمع
وذلكالحقیقي،المجتمعمنوفعالیةقوةأكثراالفتراضيالمجتمعیكونوقدالحضور،دونیتموالتواصل

بأقل قدر من القیود والمحددات.ألنھ یتكون بسرعة، وینتشر عبر المكان، ویحقق أھدافھ
یتفتتالجمھوربدأفقدالتاریخفيمثیللھیسبقلمالذيالكبیروالتنوعالھائلالتعددمعالجماھیر:تفتیت.7

اإلعالمانتقلوھكذاالتقلیدیة،اإلعالملوسائلالعریضةالجماھیرحالةمنبدالًصغیرة،مجموعاتإلى
إلى مرحلة اإلعالم الفئوي واإلعالم المتخصص.

السؤال الخامس:  العنف في اإلعالم.)5(
لَ ظھرتفقدذلك،ومعأعرض.وجمھورأوسعأفاقإلىاألرضعلىیحدثمانقلفيمھمةأداةالرقمّياإلعالمَشكَّ
تدورالتيللمعارككامتداداآلنُیستخدمأصبحأّنھإذاإلعالمّیة،الوسیلةنقلمنالـمتطّورالنوعلھذاسلبیةآثار

حولنا. 
علىوالتحریضالكراھّیةخطاباتوبثوالعنفالنزاعتأجیجفيالرقمياإلعالمدورھيللمعارك،االمتدادمفھوم
وتویترفیسبوكمنلتجعلالقتالساحاتمؤّخًرافامتدتوالشتم.البذيءالكالماستعمالالىباإلضافةالعنف،

انتشاًرا،األكثرورسائلھااألعلى،صوتھاتجعلأنأطراففیھاتحاولرئیسةساحاتوغیرھاوتلیجرامویوتیوب
ورؤیتھا ھي الحقیقة.

2019انسانيمدونة

علىالعنیفةالـمضامینلـمشاھدةالسلبیةالتأثیراتُتفّسرالتيالنظریاتمن)2(اثنتیناشرحأ.
درجات)10(أعاله.المقدمةفيتنعكسالتيالنظریاتمنواحدةمّثل.والمجتمعالفرد

نظریة التعلّم والتقلید:
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فيالسیئةوالسلوكیاتالتصرفاتھذهتقلیدالىبالمشاھدینتؤديالعنیفةالبرامجمشاھدةللنظریة:المركزياالدعاء
أخرى،بكلماتمعھم،یتضامنونالذینلألبطالالعنیفةالسلوكیاتیقلّدونالمشاھدینبأنالنظریةتحّددمعینة،ظروف

العنف في التلفاز یعتبر مصدر للسلوكیات العنیفة للمراھقین.

التصّرفبینالعالقةیمّیزونالالذینالصغارفاألطفالبالجیل،عالقةلھیكونأنیمكنالمشاھدةبواسطةالتعلیم
یتعلمونالسنتینجیلمناألطفال(العنف.مشاھدیقلّدواأنأكثرمعّرضونونتائجھا،حوافزھایمّیزونوالالعنیف

الرسوم المتحركة)العنف من المشاھدة، العنف غیر المؤذي والمسلّي من أفالم

في ذاكرتھم، لیستغلوھا بتصرفاتھم المستقبلیة.أما األوالد األكبر جیال، یخّزنون العنف أثناء المشاھدة

לאלימותגירויنظریة تحفیز العنف:

المطافبنھایةویؤديانفعالھممنویزیدالمشاھدینیحّفزبالتلفازعنیفةلسلوكیاتالتعّرضللنظریة:المركزياإلدعاء
بعدعنیفةطاقاتولتفّجرمحّفزالىتتحّولأنممكنالتلفازفيمالكمةمشاھدةمثال،داخلھم،العنفطاقاتتفجیرالى

المرفق.التحفیز واالنفعال. ھذا النظریة التي تنعكس في المقال

תירבותنظریة التحّضر-

ویقّويیعّززذلكبأنفوجدواالتلفازفيعنیفةمشاھدمشاھدةبعدالواقعاستیعابكیفیةوجروسجیربرالعالمانفحص
اإلدراك للواقع بأنھ عنیف وخطیر.

ساعاتفيبالذاتوالخطرةالعنیفةبالمضامینمليءعالمعنعبارةاألمریكيالتلفزیونعالمبأنالبحثأظھرلقد
الحقیقي،الواقعمنمراتبعشرأكثراألمریكيالتلفزیونفياالجرامنسبةأناألسبوع،نھایةوفيالمشاھدةذروة

الثقیلالمشاھدبأنالباحثاناستنتجھنافمنالبرامج.أنواعبكلقصیرزمنفيعنیفةلمشاھدیتعرضونفاألوالد
العنیفة،للممارساتأكبراحتمالبھویوجدخطیرمكانھوالواقعبأنیعتقدالیوم)فيساعات6منألكثر(مشاھدة

المشاھدفأنذلك،مقابلللنظام.وفرضبأمانبھالعیشیصّحمكانالىالواقعتحّولحتىقویةلشخصیةحاجةویوجد
بین الواقع والعنف المتلفز.الخفیف (مشاھدة ألقل من ساعتین یومیا) استطاع بأن یمّیز

حساسیةطمسخاللمنالعنیفللتصّرفالشرعیةیعطيجھازعنعبارةالتلفازبأنوجروسجیربرالعالماناّدعى
المشاھد للمعاناة.

بّینثّموجروس"،"جرنبرللباحثینوالّظالم"الـُمخیفالعالم"فرضیةالتحّضرنظریةاشرحب.
درجات)10(أعاله.المقدمةفيالنظریةھذهتنعكسكیف

תירבותظریة التحّضر-

ویقّويیعّززذلكبأنفوجدواالتلفازفيعنیفةمشاھدمشاھدةبعدالواقعاستیعابكیفیةوجروسجیربرالعالمانفحص
اإلدراك للواقع بأنھ عنیف وخطیر.
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ساعاتفيبالذاتوالخطرةالعنیفةبالمضامینمليءعالمعنعبارةاألمریكيالتلفزیونعالمبأنالبحثأظھرلقد
الحقیقي،الواقعمنمراتبعشرأكثراألمریكيالتلفزیونفياالجرامنسبةأناألسبوع،نھایةوفيالمشاھدةذروة

الثقیلالمشاھدبأنالباحثاناستنتجھنافمنالبرامج.أنواعبكلقصیرزمنفيعنیفةلمشاھدیتعرضونفاألوالد
العنیفة،للممارساتأكبراحتمالبھویوجدخطیرمكانھوالواقعبأنیعتقدالیوم)فيساعات6منألكثر(مشاھدة

المشاھدفأنذلك،مقابلللنظام.وفرضبأمانبھالعیشیصّحمكانالىالواقعتحّولحتىقویةلشخصیةحاجةویوجد
بین الواقع والعنف المتلفز.الخفیف (مشاھدة ألقل من ساعتین یومیا) استطاع بأن یمّیز

حساسیةطمسخاللمنالعنیفللتصّرفالشرعیةیعطيجھازعنعبارةالتلفازبأنوجروسجیربرالعالماناّدعى
المشاھد للمعاناة.
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»الفصل الثالث: أسئلة «عومر

للسؤال. درجة20)،2(سؤالینمن)1واحد (سؤالعناإلجابةعلیك

السؤال السادس:)6(
أخالقیات المھنةاإلعالم في "حضرة" كورونا.. بین البحث عن اإلثارة واحترام

المتعلقةالتطوراتتغطیةفياإلعالموسائلتعاملإزاءانتقاداتموجةتونسفيوجیزةفترةقبلوقعتحادثة"أثارت
).19(كوفید-الـُمستجدكورونابفیروس

الصحفیةبینمناوشاتحصولإثرتونس،فيعارًماغضًباالصحّيللحجرمخّصصلـمكانتلفزيفریقدخولأّدى
لـمخالفتھاالقناة،ضدصارمةعقوباتلتسلیطرقابیةإعالمیةجھاتسارعتحینفيبالـمقّر،الموجودینوبعض

أخالقیات العمل الصحفي.
تضّمنتلفزیونًیابرنامًجامعھ،السلطاتتعاملوآلیاتالوباءلتفشيتغطیتھاإطاروفيالخاّصة"التاسعة"قناةوبثت

الصحّي، حیث یوجد عشرات من العائدین من مناطق موبوءة.ربًطا مباشًرا من داخل أحد الُنُزل الـُمخّصص للحجر
تصویرھم،علىاحتّجواالذینالُنزلفيالمتواجدیناألشخاصوبعضجھة،منالصحفّیةبینكالمّیةمشاداتوحصلت

بإصابتھمالمشتبھضدمسیئةبعباراتالـمباشرعلىللتفّوهالصحفیةودفعوالفوضىالھلعمنحالةأحدثمّما
بالفیروس.

2020الجزیرة

یحصل،ماكّلألظھاركاملةتكونأنیجباإلعالمّیةالتغطّیةبأّناّدعىمنفھناككبیًرا،جدًالالتغطیةتلكأثارت
وآخرون قالوا أّن التغطیة مّست بحقوق المواطنین.

)2(موضوعینأومصطلحینعلىویستندانموقفك،یدعمان)2(سببینُمستعرًضاالقضّیة،ھذهمنموقفكعنعّبر
من ماّدة الدراسة.

في كتابتك، تأّكد من وجود الـمكّونات الّتالیة:
درجات)8(واضح.بشكلموقفكعرض:االّدعاءأ.

الـمواّدبحسباإلعالمّیةوالمعرفةالـمصطلحاتیشمالن–)2(سببینأو)2(استنتاجینعرض:الّتعلیلب.
درجات)12(تعلّمتھا. التيالنظرّیة

االعالمیة شرحھا وربطھا مع المقدمة.كل ادعاء یقبل ضد او مع لكن بشرط استعمال المصطلحات

في المجتمع الدیمقراطي، أخالقیات الصحافة،  معاییرحق الخصوصیة، حق الجمھور في المعرفة، أدوار اإلعالم
األجندة.األخبار، حریة التعبیر عن الرأي، حقوق متضاربة، نظریة
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السؤال السابع:)7(
انتقدحیثماروز.وجايفیلنائيأورليللصحفیینمخطًئا؟"كلھالعالمكانلو"ماذافیلمنشرتّمینایرمنالسابعفي

انتقادات.الـمركزّیة تعرض البیانات التي تقّدمھا الحكومة دونالفیلم إدارة سیر أزمة كورونا، ویّدعي أّن قنوات البّث
للوھلةالـمركزّیة.البّثقنواتمالكيمننشرهلرفضفقط،"یوتیوب"االجتماعّيالّتواصلشبكةعبرالفیلمُنشر

الّالذعالنقدیشاركونھمالذینالمجاالت،مختلففيالخبراءمنكبیرةمجموعةقّدمواالفیلممنتجيأّنیبدواألولى،
بأّنمقابلتھمتّمتالذیناألشخاصاّدعىحیثالعالم.وفيإسرائیلفيالّصحةوزاراتمناألزمةسیرإدارةحول

مناھج وتوّجھات أخرى للتحصین ومكافحة الفیروس."طاعون الكورونا" لیس بالحّدة المزعومة، ویجب اعتماد
بأّنھالبعضیّدعيال؟أملبّثھمجالھناككانھلبالسؤال:األمرتعلّقعندمااإلعالموسائلفيكبیرةضّجةالفیلمأثار
التعاونعدمإلىالجمھوریدفعقدالنشربأّنآخرونُیجادلبالـمقابل،المعلومات.ھذهعلىالجمھورإطالعالـمھّممن

في مكافحة الفیروس.
من)2(موضوعینأومصطلحینعلىویستندانموقفكیدعمان)2(سببینواعرضالقضّیة،ھذهمنموقفكعنعّبر

ماّدة الدراسة.
في كتابتك، تأّكد من أّن لدیك الـمكّونات الّتالیة:

درجات)8واضح (بشكلموقفكعرضاالّدعاء:أ.
التيالنظرّیةالـمواّدبحسباإلعالمّیةوالـمعرفةالـمصطلحاتیشمل–سببینأواستنتاجینعرضالتعلیل:ب.

درجة)12(الدروس. خاللتعلّمتھا
االعالمیة شرحھا وربطھا مع المقدمة.كل ادعاء یقبل ضد او مع لكن بشرط استعمال المصطلحات

الرقابة الذاتیة،  أدوار اإلعالم في المجتمع الدیمقراطي،حق الجمھور في المعرفة، قضیة جماھیریة، حریة التعبیر،
الرقمي، انواع الجماھیر.أخالقیات الصحافة،  معاییر األخبار، المواطنة في العصر
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والوحدة االختیاریة: اإلعالم الحدیث. الفصل الرابع: أسئلة قصیرة – اإلعالم والّدیمقراطّیة

الدیمقراطیةاالعالممن)2(سؤالینامثلة،اعطاءمع)8(ثمانیةأصلمن) أسئلة4(أربعةعناإلجابةعلیك
وسؤالین

درجة. 20الكّليالمجموعسؤال،لكلدرجات5الحدیث. اإلعالماالختیاریة:الوحدةمن)2(

اإلعالم والدیمقراطیة:

نوع.كّلعنمثاًالاذكرثّمالجماھیر،أنواعمن)2(نوعیناشرح.8

علىوالقدرةانتقائیةودونبسھولة،منھاویتأثرالرسالةیستوعبفعالغیر:الخاملالجمھور.1
التفكیر المستقل.  غیر مھتم وغیر مشارك.

االتصالیة-أيالعملیةفيأھمیةولھالمحتوىعلىویردمشاركجمھورھو:الفعالالجمھور.2
انھ جمھور مھتم ومشارك.

فيالمطروحةالمواضیعمتابعةفيیكتفيمشارك.وغیرمھتمجمھورھو:المصغيالجمھور.3
وسائل االعالم.

ومشارك.مھتمغیرجمھورأنھأيعنھ،رغمایجرجمھورھو:الُمفّعلالجمھور.4

الدیمقراطیة.الدولةفيأھمّیتھبّینثّمالقریب"،الیقین"اختبارھومااشرح.9

التعبیرحریةبتقییدُیسمحمتىاالختباُرھذاُیحّدداألخرى.والحقوقوالقیمالتعبیرحریةبینالتوازنلفحصاختبارھو
في حال تضاربھا مع قیم أخرى.

مثاًال.وأعِطاإلعالمیة"،"البّطةمصطلحاشرح.10

"البط الصحفّي" ھم بالمجال السیاسّي، عندما ینشرھو لقب للخبر الصحفّي الذي نشر دون أساس واقعّي. بالغالب،
یّتضح الحقُا أنھا غیر صحیحة.الصحفّیون والمحلّلون أخبار حول شخصّیات أو أحداث سیاسّیة

من المراسل، ولكن كثٌر یضعون اللوم على المحّررین" ھو "حادثة عمل": خطأעיתונאיברווזبمعظم الحاالت "
المضمون. نشر ھذا النوع من األخبار یمكن أنأیضا، ألن جزًء من وظیفتھ ومسؤولّیتھ ھو فحص صّحة ونجاعة

محاولة جمع األخبار والحصرّیات، لذلك ال یفحصیحصل نتیجة خطأ أو تھّور الكاتب، الذي یكون تحت ضغط
السبب یكون ھو تضلیل مقصود من مصادر خارجّیة التيالمصادر ودّقة المعلومات بصورة كافیة. ولكن بحاالت أخرى

تزّود الصحفّي بالمعلومات الكاذبة التي ال أساس لھا.

مثاًال.واذكرواإلعالم،والّسلطةالـمالبینالعالقةتصفالتيالمركزیةالفكرةاشرح.11

والمصالح المتبادلة بین األشخاص في مجاالت العملتنبع تلك العالقات من دمج المصالح ومن عالقات الصداقة
المجتمعتشویشات مختلفة في أداء المؤسسات وإلى المس برفاھیةواإلعالم والسیاسة. كثیرا ما تؤدي تلك العالقات إلى
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بشكل عام وذلك نتیجة التستر على حاالت الفساد والمس بأداء السوق والحكومة والصحافة. إن للمؤسسات اإلعالمیة و
المتبادلة حتى عندما یعني ذلك المس بالجمھور بطرق مختلفة.السیاسیین ورجال األعمال مصالح مشتركة تخلق التبعیة

منھو التغطیة اإلعالمیة الداعمة والمؤیدة لھم واإلكثارإن أكثر ما یھم السیاسیین والوزراء وكبار الموظفین واألحزاب
المتعلقة بھم. یمكن للصحفیین والمؤسسات اإلعالمیة عرضذكرھم في وسائل اإلعالم ومنع نشر التقاریر والفضائح

أو لرجال األعمال، كما یمكنھم منع نشر التقاریر المحرجةالتغطیة اإلعالمیة المؤیدة السیاسیین والوزارات المختلفة،
تكون المؤسسات اإلعالمیة الكبیرة قادرة، في بعضودفع أو وقف التقاریر في أعقاب ورود معلومات جدیدة إلیھم.
بالشكل المریح للمؤسسة أو السیاسي. ولھذا األمر تأثیرالحاالت، على فرض الرقابة على مواضیع معینة أو عرضھا
واألعمال.على الصورة العامة ذات األھمیة القصوى بالنسبة السیاسیین

اإلعالم الحدیث:
ذلك.علىمثاًالواذكرالجماھیر""حكمةبـنعنيماذااشرح.12

عنتحدثالتيالعملیةھيھذهالرقمي.التواصلخاللمنللناسالجماعیةالبصیرةاستخدامھيالجماھیر:حكمة
الرقمیة من أجل التفكیر مع الجماھیر.طریق التعھد الجماعي -باستخدام الشبكات االجتماعیة والمنصة

یتمجماعیةفكرةھذهالمعرفة.لخلقأداةوھيمنا،واحدكلفيالمتأصلالفریدالذكاءإلىالجماعیةالحكمةتستند
الجماھیر.ابتكارھا عن طریق التعاون، مما یعني ترجیح وتوازن آراء

مثاًال.واذكراالنترنت،علىاألخالقیات-"نتیكا"مصطلحاشرح.13

االفتراضي.العالمأخالقیاتھيNetika((اآلدابأخالقیة،منظومةھي)אתיקה(األخالقیات
لبعضھممعلوماتفیرسلونالشبكاتعبرالبعضبعضھممعاإلنترنتمستخدميمنكبیرعددیتواصل
علىویحصلوناألسئلةیطرحونویبیعون،یشترونیتوّددون،یتجادلون،اآلراء،یتبادلونیتحاورون،البعض،

عالقاتوینشئونویتطّورونیتعلمونمًعا،ویستمتعونمًعایلعبونمشتركة،مواضیعحولیتكّتلوناإلجابات،
لم یروھم من قبل.ُمتبادلة منوعة مع األشخاص الذین یعرفونھم، ومع أشخاص

اّتصاللبناءتھدفسلوكیةومعاییرأخالقیةقواعدإلىتستندالتواصلشبكاتعبرالسلوكوقواعدمعاییر
صحیح، إیجابي وآمن للتواصل عبر اإلنترنت.

ذلك.حولمثاًالاذكرثمالوسیلة،دمجبـنعنيماذااشرح.14

واحدةوسیلةالدمجعملیةخاللمنالحدیث.االعالموسائلمعالتقلیدياالعالموسائلدمجعنعبارةالوسیلةدمج
والحاسوبللمشاھدة،والتلفزیونللمكالمات،الماضيفياستعمالتمالمثال:سبیلعلىاألخرى.الوسیلةممیزاتتأخذ

مدموجة بوسیلة واحدة.للعمل، والرادیو لالستماع، بینما الیوم جمیع الوسائل

في العالقات، األسواق، الجانرات والجماھیر.عملیة الدمج لیست مرتبطة فقط في التكنولوجیا وانما أیضا
عنھ.یعّبرمثاًالواعِطاألخالقي.بالذعرنعنيماذااشرح.15

تجاهفیھاالمبالغاالجتماعیةالفعلردودأیضاوھوعقالني،غیرالغالبوفياالنتشار،واسعخوفھواألخالقيالذعر
كماالمجتمع،فيللقلقرئیسيمصدرأنھاعلىحدوثھا)(عنداألفعالتلكالىُینظرمعینة.جماعاتاوأفرادأنشطة

علىالیومیةالحیاةوفيأكادیمیاالمصطلحاستخدامشیوعمنالرغموعلىبھا.المحیط(الذعر)االعالموسائلوتضخم
كوھنستاناالجتماععالمأعمالنشراثروحسبالسبعیناتبدایةمنذإالدارجایصبحلمالواقعفيأنھإالسواء،حد
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فينقلھاطریقةأنإالما،حدالىبسیطةاناألخالقيالذعربمصطلحالمرتبطةلألنشطةیمكنالشباب.ثقافاتعن
إلثارة حفیظة المجتمع.وسائل االعالم أدت الى تسلیط الضوء علیھا بوصفھا سببا
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