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ـــــا ا اهتمـــــــــع مضـــــــــائق واـــــــــله مامـــــــــ  م تلـــــــــ     ا  ـــــــــا ممضـــــــــائل ا  معالجـــــــــ ــ ة القضــ

ماملشـــكلج مجتمااهـــة، ماختل ـــع تـــزن معالجغ ـــا مـــا  هـــل ا  هـــة   ـــدا  ا،  حلهل ـــا 

مم ا شغ ا ام  املح اج والمهة، ماملطا اج الصح هة، مكذلك م جـاج ثيرـ  مكلـك 

ب هـــة اطـــلهء الضـــ ة، ممزا  ـــة ال و ـــة مجتمااهـــة، مـــا  جـــق الحـــد م  ـــا، م شـــز الـــ    

 ل ا ممحاربغ ا. املجتمع ،  كه هة التصدي

ن ــا ف  ــ  دراضــح ا، ل ــدا ال ــزن امل رــ ة مثكلــ  اضــتق ا ا لةجمــاهر   ــ  معالجــة 

  د نماكج املشكلج مجتمااهة لالمها مهـ  الجزممـة،  اتاتمـاد املحا ـاة والمهـة   

عثـــــــا  واـــــــادة التم هـــــــق مجزمـــــــاج م  ا ـــــــهق الجزممـــــــة درامهـــــــا، م ح ـــــــ  ضـــــــر   ثمـــــــز الـــــــذي لت

ه هة كش  ملبطا  ا  أضل ب اش مقي مشا ه لألفله ال  له د ـة  ممـا التحقهقاج مك

ـــل    ــــة الطـــ ــــ  ا ذ ــ ـــا  ــ ــــا م  ـــ ـــ  ان لق ــ ـــوت ا ال ـــ ــــ  فزيـــ ـــ  م اتــــــز م طــ ـــ ق سرـــ ـــ ل ميشـــ لطـــ

ـــ  لـــــدا ال ـــــزد  ـــــ   ـــــق مشـــــكل ه. هـــــ  مقاربـــــة  حلهلهـــــة ملجم اـــــة مـــــا  وجزامـــــي مالع هــ

الــدمر الـــذي  لعـــ   مـــا  جــق الكشـــ  اـــا لغزززص الجسيمزززةثاــداد مـــا  زنـــام  ثضــ     

هـــذا الم نـــام  والمـــي الـــدرامي  ـــ  الحـــد مـــا ىـــاهزة الع ـــ  موجـــزاه لـــدا الشـــ اب  م 

  سمادة  ط غ ا مانحشارها لدا هذه ال  ة.
  .الش اب الجشائزي   الع    الدراما  املحا اة  الجزممة الكلمات املفتاخية:
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The media, through its different channels and means, dealt 

with social issues and problems. The methods of addressing them 

varied in terms of coverage of events, analysis and discussion 

through media stations and press areas, as well as airwaves, in 

order to shed light and monitor the social environment in order to 

reduce them and spread the community's awareness of how to 

confront and combat them. 

In our study, one of the most exciting and attractive ways for 

the masses to deal with the social problems of media is crime, 

relying on media simulation, which means re-enactment of the 

drama and details of the crime dramatically, and follow the course 

of investigations and how to reveal their circumstances in a teaser 

style similar to Hollywood films; According to our hypothesis, we 

started to feed the criminal and violent behavior of the individual 

in solving his problems.Is an analytical approach to a number of 

issues from the weekly crime mystery program in order to reveal 

the role played by this media drama program in reducing the 

phenomenon of violence and criminality among young people, or 

increase the percentage and prevalence of this category. 

Keywords: Crime ; Simulation ; Drama ; Violence ; Algerian 

Youth. 
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 مقدمة 

ـــ  مــــــا القضــــــا ا،  ــــة الك رـــ ــــض اا ق ــــــا معالجــ ــــاج والمهــــــة ا ــ  أخـــــذ بعــــــع املةضطــ

  ل ــا، مال حــل اــا  لــ ي ل ــا. سرـــ   مالظــ اهز مجتمااهــة مكلــك س ــدا اطــلهء الضـــ ة

 ن ـــا م ـــ  الك رـــ  مـــا   هـــات  تجـــه  ــــ  معالجغ ـــا نحـــ   ضـــاله  ويـــارة مامل ال ـــة، مـــا  جــــق 

اضـــــتق اب، مجــــــذب  ااــــــدة ازمضــــــة مــــــا جمــــــاهر  القــــــزاة ماملشــــــاهد ا ل ــــــا دمت ا  ــــــ اه 

مل ــــادخ م خل هــــاج العمــــق والمــــي ال ــــ   ةكــــد ا ــــض يــــزمرة ا  ــــ اه ال ص  ــــهة ماــــده 

ش ر ، كذلك م عع العد د ما الق انرت والمهة مال   لعد  ـان ت واـله الجشائـزي الح

   دها  شز   ر القتق مالع   م اتزة.

لت ثمــز املل ــخ مــةخزا هــ    جــه بعــع الق ــ اج والمهــة ال ا ــة  ــ  الجشائــز 

للـــض معالجـــة  ـــ اد  م ضـــا ا الجزممـــة لالمهــــا مكلـــك اـــا تزمـــ  لاـــادة  م هـــق   ا ــــهق 

الجزممة بش صهاج مشم ة مكلك س دا معالجة ماطلهء الض ة ا ض هذه الجزائل ال   

اضحشـــزج  ـــ  املجتمـــ  الجشائـــزي، مهـــ  مـــا   ـــزأ اطـــا تج اد ـــدة  هم ـــا   ـــا م  ـــ  هـــذه 

المــ ام  مــا املــ اد القان نهــة ال ــ  م عــع كلـــك خا ــة م ن ــا اشــ ق مــ اد فهلمهــة اعلهمهـــة 

  اة   ضا    الحهاة ال ا عهة. دف   املشاهد نح  التقلهد ماملحا

:   حل دراضح ا     أير  هذه الم ام  ال    حـا ي  ـ  محت اهـا  م هلهـاج الجزممـة إلاشكالية

بش صــــهاج مشم ــــة ممــــدا مطــــاهمغ ا  ــــ  خلــــ  الع ــــ  لــــدا ف ــــة الشــــ اب ال ــــ  اعتمــــ  مــــا 

ال  ـــــاج مجتمااهـــــة ال ـــــ    حـــــل اـــــادة اـــــا التجزبـــــة ملتـــــ ا  ال ضـــــ ي مالتقلهـــــد، مكلـــــك 

 حطلهء الض ة   ي   د هذه الم ام  والمهة ال   اتغ زج تزمقغ ا    محا اة   دا  

الجزممــة ملعالجغ ــا  ــ  الجشائــز، ممنحشــار الك رــ  الــذي ازفــه الم نــام  لــدا م تلــ  ف ــاج 

 "لغص الجسيمة"املجتم  مه   زنام  

 أهمية الدزاطة وأهدافها:

  املحت مـــاج والمهـــة  ـــأير ا  كمـــا  همهـــة دراضـــح ا  ـــ    ن ـــا   حـــل  ـــ   كلـــ -  

ا ــــــض ثفــــــزاد  م تلــــــ  ف ــــــا  ل العمزمــــــة دمت مجــــــ د  ي  ــــــدمد  م ا ائــــــ  

 حـــــ ي  مـــــاه م ـــــ ي مف ـــــل الزضـــــالة والمهـــــة، ال ـــــ   أخـــــذ تابعـــــا درامـــــي 
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 م ه ــ   ـــ  معالجغ ــا لقضـــهة اجتمااهـــة   ــدد  هـــاة ال ــزد ماملمتل ـــاج لكـــا 

آلهة تنحشار الع   مالجزممـة  تزمقة املت عة    املعالجة اعد     د كا  ا

    ال ضء مجتما  . 

  دا دراضح ا نح  ال   ا ا ـض الـدمر ال  رـ  الـذي  ـد اشـ له املعالجـة  - ب

والمهة لقضا ا الجزممة    انحشار مخل  الع   لدا الشاب الجشائزي، 

ــــتعانة  ـــــة  اضــ ـــــهق الجزممـ ـــــزار الت ا ـ ـــــادة  كـ ـــل ب لاـ ــ ـــا  ضـ ــ ـــــة  ااتمادهـ خا ـ

ل هلمهــة ممــا   لــ  املتعــة مالجــذب ماطــ ل  ــ  الــتعلل  م تلــ  املــةيزاج ا

 ال زد  ق هاج الجزممة مااتماد الع       ق مشكل ه اله مهة. 

 املقازبة التدليلية للمفاهيم: (1

  :لشــر  م  ــ ه املحا ــاة والمهــة للــض مصــ ةحرت اي ــرت والمهــة املداكززاة الدزاميززة

ـــق م  ـــ  ل  هعــــة ال عـ ـــا اعزمــــ  املصــــ ةع مفـ ـــا  مك  ـ ـــاي املشــــت  م ــــه   هــــل مه ـ املجـ

ـــل  ـــار م شـــــزها،  م هـــــ  املـــــادة ال م  ـــــة ال ـــــ    ــ  ــــز  ء بعملهـــــة جمـــــ  املعل مـــــاج مثخ ــ

جمااــة مــا ثفــزاد م ــةيز  ــ  ضــها  ل مجتمــا  .  مــا مصــ ةع املحا ــاة فقــد ار ــ ء 

ـــــاله   ـــا ثضــ ــ ــــذلك مــ ـــ  كـــ ــ ـــــهل م اتمــ ــــاج التعلــ ـــــائق مآلهـــ ـــــاحأدماج مال ضــ ــــ ه  ــ ـــــذا امل  ـــ هــ

ـــ  لع ــــة ال ــ ــــض التعلهمهـ ـــر  للـ ـــا  شــ ــــة ماملعل مـــــاج لألفـــــزاد مه ــ ـــق املعزفـ ــــ  نقــ ـــا  ـ تمـــــد الي ــ

مجم اـــة مـــا التعزم ـــاج ل ـــذا املصـــ ةع  هـــل ازفتـــه  د هـــاج  أنـــه  م هق حأفعــــاي 

ال ــاص مــا  ــرت ال رــ ة مالشــزمزة،  حهــل   ــ ت مز  ــة ثجــشاة ا ــض نحــ  لع ي ــا تــاب  

محا ـــاة الظـــ اهز  الضـــزمرة  م م تمـــاي  ـــ    الـــد بعضـــ ا الـــ عع، مثمـــز ن طـــه  ـــ 

ــــ .  ــــة مالع اتـ ــــذلك ممن  ااـــــاج الذه هـ ـــة كـ ،  ــــــ حة د 2102)اـــــشمه،  ال  هعهــ

كمـــا  ــــز  ء املحا ــــاة  التم هــــق الــــدرامي ال ــــ   اعثــــا    ــــل الحهــــاة مجتمااهــــة،  ص(

فهــ  اطــااد ال ــزد ا ــض   ــاة الــ    مجتمــا  ، مكلــك مــا خــلي لعــ  م م هــق  هــاة 

عالشة ماضتحضـار تـع ر الش صـهة ال ـ   م ل ـا ال اص مل هاة الحد  التارمخ  مم

 م لشـــــاهدها ا ـــــض ضـــــ اة فتم هـــــق دمر و طـــــات ال قرـــــ  مال ثـــــ   م  ـــــا   الطـــــل ة 

)هـهلج،   حق  للمتعلل ف ما امه  مماها  الطل   و طا ي  ـ  ال يـ  ال  هعـ  

  .  (050، ص2112
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 :ـــ  العنززززززف ــــه العقــــــاد  أنـــ ـــ   هــــــل ازفــ ــــ ةع الع ـــ ــــاج متعــــــددة ملصــ ــــع اعزم ــ ه  ا هــ

 اضــــتجا ة ضـــــل كهة  تمرــــي  صـــــ ة ان عالهـــــة تــــد دة  ـــــد    ـــــ ي ا ــــض ان  ـــــا   ـــــ  

مطـــــت ا الت كرـــــ  مال صـــــر ة  مازفـــــه كـــــذلك ا ـــــد املحمـــــ د مال شـــــزي  أنه الطـــــل   

الــذي  تضــما اضــت داه القــ ة  ــ  ماتــداة ا ــض اــ ، آخــز دمت لراد ــه،  م ل هــات 

شــــ ، منطــــ   لــــه  م ممت ــــا  اــــا فعــــق  م  ــــ ي مــــا تــــأنه  ت ل ــــ  ة للــــض كلــــك ال

 ةخذ الع    (222، ص 2102)الشمزي،  يزرا جطمانها  م ن طها  م اجتمااها  

مـا خــلي التعــزم رت ضــمة للحــان الضــزر  ـال ر  ضــ اة  ــات الع ــ  ل ظهــا  م  ــدنها، 

مالـــذي   ـــ ت مكمـــا  تـــارا ان ل ـــا مـــا اخـــتلي ا ـــض مطـــت ماج اـــدة  مـــظ الجانـــ  

مهذ  النط ة لدراضح ا  م  ي ا ، آخز،  م ال كزي مالعق   لل زد  م ال  ق مالتل

ـــ ، آخـــــز  ـــ  مطــــتقزة  ــــ  الجانــــ  مجتمــــا   مال   ــــ   مبالتــــال  خلــــ  اـ ج انــــ  ارـ

مطــتعد ملمارضــة ضــل   الع ــ  يــد سرــ ه. م ــد ميــعع مجم اــة مــا ال صــائ، 

 العامة، مال    تم ق   :

  الع ــ  ضـــل   اجتمـــا   ك رــ ا مـــا  تعـــار  مــ   ـــهل املجتمـــ  مالقـــ انرت

ة العامة فهه الع ـ   ـد   ـ ت ماد ـا فري قهـا م ـد   ـ ت مع  مـا الزضمه

 كولحان ثكا ال       م املع  ي  اآلخزما. 

  الع ــــ   تجــــه نحــــ  م يــــ   خــــارم   ــــد   ــــ ت فــــزدا  م جمااــــاج  م ــــد

    ت نح  ممتل اج اامة  م خا ة.

 .الع ـــ  ف ـــدا للـــض للحـــان الضـــزر  م ثكا  امل يـــ   الـــذي  تجـــه للهـــه 

 (040، ص2100)محمد، 

م د  مردج مجم اة ما الدراضاج ال    ح ع    الع   كطل   ادما ي لدا ال زد 

مجم اة ما الع امق ال ارجهة مالداخلهة ال   اط ل    لكطاب ال زد ضل   ا ه     

اعامله م    زانه يما  هئته ال   لعوف في ا  م ممارضة ا   يد كا ه مال   نحددها 

 : (21-04ص ص ، 2102  هة، )        الع ا ز التالهة

 ذكز بعع ال ا  رت ال  طهرت  ت ال زد  ز  جه اج الوزاثة والبيئة والعنف:  - أ

عبززززززد العصيززززززص  مــــــد ج ــــــاسه العضــــــ    ــــــالق ة للقهــــــاه   عــــــق ا هــــــ ، كمــــــا  ــــــذه   
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للــض  أكهــد ا ــض دمر ال رايــة مال و ــة  ــ    عهــق الع ــ  لــدا ال ــزد مــا  القوصزز" "

هــــة مــــا ك ــــاة ممــــشاج، م  ــــ ما جطــــ   ممــــا تــــا ه خــــلي مهتمــــاه  ــــال زمن ال راي

كلــــك، مدراضــــة الظــــزما امل تل ــــة املتعــــددة ال ــــ  ااتــــ ا في ــــا مهــــ  مجمــــ   مــــا 

 الج ان  ال    كد الي ا    اش ه، م  جهه ال زد مالجه.

ـــــذه  التقليززززززد واملداكززززززاة والعنززززززف:  - ب ـــا  بانززززززدوزا ـ ــ ـــــتجا اج مـ ـــــتعلل اضـ ـــــزد  ـ ــــض  ت ال ـ للــ

محا اة هـذا الطـل   الجد ـد، م ت ر مـة ال ـزد لطـل   ال م كج مه   ةدي للض  قلهد م 

الع ــ  لــدا الك ــار  ضــع  مــا  يــز الكــ  الــذي  تعــز  لــه دافــ  الع ــ  ال ــاما  ــ  

ن طه، فه  ل  ضافزا دمت  هـد  م اـائ  مهـ  مـا  ضـاله  مآلهـاج الـتعلل ال ـ     ـق 

 للي ا ال ا   ت.

تـائ  دراضـاج الطــا قة مـا خـلي العد ــد مـا نالزركا  والتديزيل الدزايز"ا والعنززف:  - ت

ـــا  ـــاة م  ــــــق  حصــــــهل مـــ ـــق ك ـــ ـــل   ـــ ـــرت  ت ثفــــــزاد  م التلمهــــــذ املتصــــــ رت  ــــــالع   هــ  ح ــ

العــاد رت م ــد  كــدج ل ــدا الدراضــاج  نــه لــوظ يمــة ار  ــاا  ــرت التحصــهق الدرا ــ   

م ي مــــــا  تــــــ اي ضــــــل   الع ــــــ ، ملك ــــــه ار  ــــــاا م جــــــ   الطــــــل   الطــــــ ي، فقلمــــــا 

 للم اد الدراضهة م  ضل   الع  .لطتقهل التحصهق الدرا    الجهد 

لت ال يــ  م تصــادي امل ــ دي مالظــزما لوضززالا الاقتيززادي والاحتمززاعي والعنززف: ا - ث

مجتمااهــة املشرمــة اطــاهمات  ــ   شــ ة الع ــ  مب ا ــة ا ــد ثت ــاي  ــ  ضــا الــنفة 

ه  هـــل  ت  فـــزاد ال  قـــة م تصـــاد ة 0541مهـــذا مـــا  كد ـــه ل ـــدا الدراضـــاج ضـــ ة 

ــــة ممجتمااهـــــة ال ـــا  فـــــزاد اه ـــــة ال  قـــــة م تصـــــاد ة ممجتمااهـ ـــ  ا  ـــــا مــ طـــــو ة  كلــ

 املز  عة.

لت و طات  كزه  ت  ظ ز  ماه آلاخزما  :الشعوز بالعجص والنقص والانهصام النفس"ا - ج

اــاجشا يــعه ا، م جــده   هانــا   ــا ز ممتحمــق ممصـــم  ا ــض مــز ثمــ ر،  ــي ت لشــمع  ـــه 

صــــاب   ه ــــة  مــــق، فتجــــده  حــــامي مــــا آلاخــــزمت، ملكا   ــــظ ال ــــزد  ــــ ق،  م  جــــش  

خـــلي مشـــااز ال رــــ ة مالع ـــ  مالعدائهــــة لهكمـــق ال قـــائ،  اتاتــــداة ا ـــض آلاخــــزما  م 

 املمتل اج  ي    ع كا ه.

لت ثضـــــــزة هـــــــ  املحتضـــــــا ال   ـــــــ ي ثمي ل  ـــــــق الـــــــذي  التنشزززززززئة اطزززززززسية والعنزززززززف: - ح

ال لــــق  ــــد ضهصــــ ب تــــا ا فــــوت   ــــاب ثضــــزة خلــــق ا عكــــظ كلــــك ا ــــض ث  ــــاة، مهــــذا 
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 تم ـــــــق  ـــــــ  ان صـــــــاي ال الـــــــد ا، انحزاف مـــــــا، فقـــــــز ثضـــــــزة  م سمـــــــادة اهاد  ـــــــا، وهمـــــــاي 

ثضــــزي، ال   هــــة القاضــــهة  م اطــــاهق ماشــــجه  ضــــل   الع ــــ  لــــدا ال  ــــق...ال  مهــــ  

ـــق مالشــــاب ماكحطـــــا ه  ــ    ــــ ما ال  ـ ـــ ق م اتـــــز  ــ ـــق املــــةيزة ميشـ ـــا الع امـ مجم اــــة مـ

 م    زانه.لطل   الع   مالعدمانهة    اعامله 

 :الجزممــة ا ــض  ن ــا   ــق ضــل    م  شــاا  م فعــق م ــال  للقــهل  اعــزا الجسيمززة

مالق ااــــد العامــــة الطــــائدة ممعــــا ر  املجتمــــ  مالصــــادر مــــا و طــــات مقصــــ دا  م 

 حع  أير  اامق معرت م الذي  حد  الضزر  ال زد ماملةضطاج املجتم  مال  اة 

   ما مي زا اج الطل كهة. م شز مجتما   ما ج ة، مالذي  ةدي للض خل  ن

الذاز مالقل  مال  ا  رت  فزاد املجتم  ما ج ة  خزا مال    زج   ض اس ا للـض 

ا امـــق ك رـــ ة،  ـــد   ـــ ت ل ضـــائق واـــله دمرا  ـــ  خلـــ  كلـــك الطـــل   امل ـــال  

لكت مكما  تار التعزم  للـض  (25، ص 2111)هزسا ي،  ملعا ر  املجتم  م  انو ه 

هـــ  ال عـــق امل ـــال  ملـــا ا  ـــ  الهـــه مـــا  ـــهل م اـــزاا مالتقالهـــد  ـــ   ت الجزممـــة 

املجتمــــ  مالــــذي   رــــ  ال  الاــــ ا مميــــ زاب مجتمــــا   مال   ــــ   ممةحــــ  الضــــزر 

 ــــــاحأفزاد م هـــــــا  ل، ممتل ــــــا  ل ماضـــــــتقزارهل، كمــــــا ااتمـــــــ  التعزمــــــ   ت ل ضـــــــائق 

ن ـا  هـ  واله دمر  ـ  ى ـ ر الجزممـة  ـ  املجتمـ ، كمـا ازفـع الجزممـة كـذلك  أ

ـــل القــــــهل  ــــ  اعلــ ـــق  ــ ــــض فشــ ــــ  مجتمـــــا   مللــ ــــة الت  هــ ــــ ة املهـ  لـــــك مضـــــتجا ة لطــ

ـــق الضـــــ ء مجتمـــــا   مسهـــــاب الضـــــمر   ، ص 2114) لهمـــــة،  مامتصـــــاص ا امــ

اشــــر  بعــــع ث حــــا  للــــض  ت ه ــــا  مجم اــــة مــــا آلالهــــاج ال ــــ  لطــــ ل مــــا  (37

ـــــزمة  ـــــمعهة ال صـ ـــــمعهة مالطـ ـــــائله الطـ ـــ  مضـ ــ ـــ  م تلـ ــ ـــله مامـ ــ ــــذلك خلل ــــــا واـ مكــ

املكت بــة  ــ  انحشــار الجزممــة  ــدت اــا معالجغ ــا  م ل جــاد  لــ ي ل ــا مهــ  مجمــ   

 .(2104)نصز،  آلالهاج ال    طت ضح ا    ال قاا آلا هة:

فمـــا خــلي  شـــز   ا ـــهق ار  ـــاب الجزممـــة ضـــ اة   انـــع امـــ  مضـــائق واـــله  :التعلزززيم -  

ـــار نقــــق ث ــــدا  مال  ــــا  ،  م امــــ  ثتــــز  ـــا املكت بــــة،  ــــ  لتـ تة مثفــــله املطــــت  اة مـ

 صـــ، ما عهـــة  م خهالهـــة  مكـــا لل ـــزد اعلـــل  ضـــاله  ار  ـــاب الجـــزائل م نمات ـــا اـــا 

تزمـــ  مـــا  نشـــزه مـــا مضـــائق ضـــز ة الطـــهاراج ملخ ـــاة معـــالل ملكهغ ـــا، مكه هـــة  شممـــز 

 ال يائ ، ممضائق ال ف التجاري مسر ها ما  ضاله  منحزافاج الطل كهة. 
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لت كه هة  شز خم  الحد  وجزامـي  م جعلـه  ؛نكاز من الجسائمقتل الاشمئزاش والاطت - ب

 .رك ا  ضاضّها    مضائق واله،  جعق ما املمارضاج وجزامهة ضل  ا ااد ا

مــا  ــرت م ع اضــاج امل اتــزة ل ضــائق واــله ا ــض ثت ــاي   حعززل الجسيمززة مس وبززة - ج

   قــ ه س ــا، مك ائــه مالشــ اب هــ  جعــق املجــزه ا صــا جــذا ا مــا خــلي ال  ــ تج ال ــ

 ال ارن للعادة.

 م ـــق ىـــاهزة  قلهـــد مـــا لعـــز   ـــ  مضـــائق واـــله مـــا  كلـــ  آلايـــار  التقليزززد واملداكزززاة؛ -  

 امل اتزة ا ض ضل    فزاد املجتم  مخا ة ف اج ثت اي مالش اب.

  مـ  دخـ ي ج ــاس التل ـاس مالــدمر فقزدا  اطززسة ملكان هزا وللززدوز الزري كانزز  ثقزوم بزز  - ج

 قــ ه  ــه، كمــا   ــ ب  ــأير  التل ــاس  كلــ  فاالهــة مــا ثضــزة، لت ثت ـــاي الــذي   ــ ب 

ما هـل تـز اة  ـ  ” مار ا“اله ه مكما  ق ي ال ا ل ثملا ي 
ّ
لوط ا مشاهد ا فقء ملن

ث ـــــدا  م ـــــ  التم هـــــق، ف ـــــل لعوشـــــ ت مـــــ  الحـــــد  منشـــــار  ت فهـــــه، فقـــــد اضـــــتح ك 

 التل شم ت ا ض انح اه ل فصزا كل م  ل اا آلاخز.

اطــاهل مضــائق واــله بشــ ق اــاّه مج ــاس التل ــاس بشــ ق خــاّص  فقززدا  الاطززتقاللية، - أ

   فقدات اضتقللّهة ال زد  م الش ، املتقّ ق للزضالة والمّهة،  حهل  حّ ي هذا 

 الج اس للض مصدر اعلهل م  جهه ممصدر انصها  ما   ق املتقّ ق.

ا  مشززززاهدة بزززززسامج العنزززززف - خ ـــرت  ،قتززززل إلاخظزززززاض حزززززسم ـــا  ــ ال ــــزن التأير ّ ـــــة ثخـــــزا مـ

 ل ضائق واله ا ض ضل   ثفزاد مالجماااج ه   تق و طاص  جاه آلاخزما.

 املقازبة النظسية لتفظير العنف عبر وطائل إلاعالم: (2

لعتمــــــد ال ـــــــا   ت  ــــــ  الدراضـــــــاج العلمهــــــة ال ـــــــ    حــــــل  ـــــــ  املضــــــامرت والمهـــــــة 

مـا ال ظزمـاج ماملقاربـاج العلمهـة،  املتعلقة  الع   ام  مضائق واله ا ض العد د

مال ــ  لعتمـــ  الــل الـــ  ظ ممجتمــا  العلـــل الــذي  شـــأج  ــ  لتـــاره، كمــا  ت م تلـــ  

الع امق ال    ةيز    ال زد اله ه ه  نحهجة للع امق مجتمااهة مال  طـهة ال ا جـة 

ك اا ال و ـة ال ـ   ت اجـد س ـا، ممـا  هـل ال ظزمـاج العلمهـة ال ـ  لعتمـد الي ـا  ـ  كلـ

 نظزمة الت  وظ.
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ــــض ث ــــــق وسزمقــــــي  ــــة للــ ــــ د الحطــــــمهة العلمهــــــة ل ــــــذه ال ظزمــ ــــل اعــ  ي  cathrasis هــ

ـــ   ــ ــ ــــ  الت ظهـــ ــ ــ ـــ  اعثــ ــ ــ ـــــوظ، مال ـــ ــ ـــ   cleaningالت  ــ ــ ــ ــــة  puringمالتظ رـــ ــ ــ ـــض الت قهــ ــ ــ ـــافة للـــ ــ ــ  اإليـــ

purification طـــــز ال ـــــا   ت هـــــذه ال ظزمـــــة  ـــــ   ـــــ ت املشـــــااز الطـــــل هة مـــــا املمكـــــا  ت   .

ـــ ــ ـــــزد ممـ ـــــدا ال ــ ـــ اكل لـ ــ ا  ـــــــةدي للــــــض ى ـــــــ ر  اــــــزا  مايـــــــ زا اج ال  طــــــهة، فاملشـــــــكلج   ـ

مجتمااهــة اله مهــة ال ــ    لــد الك ــع مالضــ  ا  ــ  مجــ د  و ــة م لقــة  ــد   لــ  ان جــار 

ا هـــ   لـــذا الت جـــه نحـــ  التصـــزا مفـــ  الطـــل   العـــدما ي  مـــز مارد، فـــالت  وظ  ـــ  ىـــق 

ق مــــا الضــــ ء م  جهــــه هــــذا الطــــهان لعتمــــ  مــــا  ــــرت  هــــل الع امــــق املطــــاادة ا ــــض التقلهــــ

م ـ  هـذا الطـهان   ضـع .  (95، ص 2104)ملـ  ي،  الطل   بعهـدا اـا من جـار الع هـ .

ال ــا   ت للــض يــزمرة الت جــه والمــي نحــ  ل جــاد ضــ ق لت  ــوظ م ــد مرــيج يــل  نمــاكج 

 .(11، ص 2104)مل  ي،  لذلك نذكزها    ما  أاي:

  :الـــــــذي اضــــــــتعمق  مي مــــــــزة منعـــــــ د ال ضــــــــق ثمي للـــــــض  رضــــــــالنمزززززززوذج الززززززززدزامي   

مصـــــ ةع الت  ـــــوظ مـــــا خـــــلي اـــــز  مم ـــــ  ال  اجهـــــد اج وسزمقهـــــة مطـــــت دما 

 العزم  املةحمهة، ب هة التقلهق ما مشااز القل  مال  ممب اا الجماهر .

  :ــــض النمززززززوذج إلاكلينيكززززززي ـــــهة ا ــ ـــ ة  ضاضـ ــ ــــ كج مبصـ ـــــذا ال مــ ـــ  هـ ــ ـــ ق ك رـ ــ ـــــد بشـ لعتمـ

ـــهة مبالتـــــال  مجمـــــ   املشـــــااز املك   ـــــة لـــــدا ال ـــــزد  ـــــ  ال  ـــا  ايـــــ زا اج ال  طــ ا  ــ

  أ هق الطل   الع ه  لدا الش ،.

  :لعتمــــد هــــذا ال مــــ كج ا ــــض ت هعــــة العل ــــة  ــــرت التع رــــ  ا ــــض  النمززززوذج التجسي ززززا

ـــا  ـــا ال ـــــزد  ــــ   ها ـــــه اله مهــــة مال غ ــ ـــ ا  م لشـــــعز س ـ ـــ  لعوشـ م تلــــ  م  اتــــاج ال ــ

  التقلهق ما الطل كهاج الع ه ة.

 دزاطات طابقة في إلاعالم، والجسيمة، والعنف: .2

  : دمر مضــائق واــله  ــ  2111"بوعجنززاك امززا  نــا ف ال ا ــلالدزاطززة او:زز  

التقلهــق مــا ىــاهزة الع ـــ  داخــق امللاــ ،  هــل هـــدا مــا خــلي دراضــته للـــض 

ال  ـ ا ا ـض دمر ال ضــائق والمهـة لةحــد مـا ىــاهزة الع ـ ، مكلــك مـا خــلي 

ـــ   ـــ الهته ال ـــ ــــة، اتـــ ـــهة املكت مــ ـــحافة الزمايـــ ــــ ب  م الصـــ ـــله املكتــ ـــض واـــ ركــــــشج ا ـــ

ممحاملـة وجا ــة ا ــض مجم اـة مــا ال زيــهاج ال ــ  ار كـشج ا ــض مىه ــة واــله 

الزماالاـــــ    ـــــ    اهـــــة الجمـــــاهر   ظـــــاهزة الع ـــــ   ـــــ  امللاـــــ ، مدمرهـــــا  قلهـــــق مـــــا 
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  ق الع      ملا  كزة القده.  كد ال ا ل ما خلي مجم   ال تائ  ال    

للي ــا ا ــض  همهــة واــله الزماالاــ   املكتــ ب  ــ    اهــة ال ــزد  أهمهــة ممارضــة كــزة 

القده، مم تداة  امل ادخ ال    ز  ء س ذه الزماية مةكدا ا ض  همهته    الحد 

 ما ىاهزة الع   الزماالا  .

 مـــا خـــلي دراضـــته حعفزززس فزززازض عسحزززا الـــدكت ر     حـــل :الدزاطزززة اليانيزززة  

ة مالطل هة ل ضائق واله الزمايهة ثردنهة    مطت ا الع ـ   ثدمار و جا ه

(  ـــــ ي 2109مالشـــــ   مالتعصـــــ   ـــــ  م افطـــــاج كـــــزة القـــــده ثردنهـــــة )ازجات،

الدمر الذي  لع ه مضائق واله الزمايهة    الحد ما ىـاهزة الشـ   مالع ـ  

اـة مالتعص     م افطاج كزة القده ثردنهة، م د    ـلع الدراضـة للـض مجم  

ما ال تائ   هم ا:  ت ا ض مضائق واله ملةحد ما هذه الظاهزة ل  ا   ضاله  

ال ــ    اضــ غ ا  ــد م  ــا  ات   افهــة مامل يــ اهة  ــ  ا  هــة امل افطــاج، م كــدج 

كذلك دراضته ا ض  ت ت هعة الت  هة ال   اط   الحد  الزماالا   ه  ما  هل 

امللاــــ ، كمــــا  ت التعلهــــ  ثضــــ اب ال ــــ    لــــ  الشــــ   مالع ــــ  مالتعصــــ   ــــ  

 ماللقاةاج م ق الكتا اج ل ا دمر ك ر     خل  هذه الظاهزة لدا الجماهر .

 :ـــــل   الدزاطزززززززززززززة الياليزززززززززززززة ــ ــ ــ ـــلي  ("2112الباخيزززززززززززززة نزززززززززززززوا  وطزززززززززززززاز   حــ ــ ــ ــ ــ ـــا خــ ــ ــ ــ ــ مــ

دراضغ ا املعالجة والمهة لةجزممة سرـ  م ظمـة  ـ  الصـحافة املكت بـة الجشائزمـة 

ة ال مـــ  الهـــ مي  هـــدفع ال ا  ـــة مـــا ال ا ـــة دراضـــة م ـــ هة  حلهلهـــة لصـــحه 

خـــــلي دراضـــــغ ا نحـــــ  اطـــــلهء الضـــــ ة ا ـــــض دمر ال مـــــ  كصـــــحه ة اعـــــزا انحشـــــارا 

ممقزمئهـــة  لـــدا الجشائـــزمرت مال غ ـــا  انحشـــار الجزممـــة، كـــذلك محاملـــة ال  ـــ ا 

ا ـــــض مـــــدا ال يام ـــــا  املطـــــةملهة مجتمااهـــــة ا جـــــاه املجتمـــــ  مال يام ـــــا  الق ااـــــد 

  ـــامي الجزممــــة، م ـــد    ــــلع الدراضـــة للــــض نتـــائ   هم ــــا:  مالضـــ ا ء امل  هـــة  ــــ 

ـــــا ة  ــ ـــــزا للمطـ ــ ــــك نظـ ــ ــــة مكلــ ــ ـــــا ا الجزممــ ــ ــــة  ضـ ــ ـــ   معالجــ ــ ــــحه ة الك رـــ ــ ـــــاه الصــ ــ اهتمـ

امل صصــــــــة م صــــــــدر  خ ارهــــــــا الصــــــــحه ة، ال ــــــــياه الصــــــــحه ة  الق ااــــــــد امل  هــــــــة 

 مثخل هة للعمق الصح ي ما   اه القهل مجتمااهة مخص  هة ثا اص.
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 وإلاحسائي لدزاطة: إلاطاز املنهجي - خ

  املنهج وادوات: .1

 نت ــــــ  دراضــــــح ا لدراضــــــاج ال  ــــــ هة التحلهلهــــــة مهــــــ  دراضــــــة اعثــــــا  و ــــــدا الظــــــ اهز 

 مجتمااهـــــة ال ــــــ   ــــــز  ء ى  رهــــــا  م  ــــــد م  ـــــا   ضــــــائق واــــــله  هــــــل اعــــــزا الدراضــــــاج

 ال   هة التحلهلهة ال     تل  دراضة الحقائ    ي الظ اهز مث دا  م  طر ها ب ز 

ال   ي للض اعمهماج مق  لة مه  ىاهزة الع   لدا الش اب املت شهة حأض اب م تل ة 

ـــر   ـــهة م  هانــــا والمهــــة   هــــل اشـ ل ــــا ال ــــة  ال و ــــة مجتمااهــــة، م تصــــاد ة، الطهاضـ

العد د ما ث حا  للض الدمر الك ر  الذي    ب  لع ه واله  م تل  مضائله    انحشار 

م ــــه  م معالجتــــه.  عتمــــد  ــــ  دراضــــح ا ا ــــض  داة املل ظــــة العلمهــــة  الع ــــ   ــــدي مــــا الحــــد

  مالـــذي   ـــل لغزززص الجسيمزززةمكلــك  تح ـــ  اـــدد مـــا الحلقـــاج ال ا ـــة  الم نـــام  ثضـــ      

امـ    ــاة الشـزمن ال ا ــة م ـد اــزا متابعـة مانحشــارا ك رـ ا  ــرت م تلـ  ف ــاج املجتمــ ، 

زممـــة س ـــدا معالجـــة الجزممـــة م ح ـــ  مالـــذي لعـــد  ـــ  تـــ ق محا ـــاة لالمهـــة لت ا ـــهق الج

   ا هق  دم  ا مالكش  ا  ا  التعامت م  مصالع ثما.

 ثدليل النتائج: .2

   ـــــلع دراضـــــح ا ال ـــــ   املـــــع ال حـــــل  ـــــ  دمر واـــــله متزمقـــــة معالجتـــــه للقضـــــا ا 

ـــ  مجمــــ   الحلقـــــاج  ـــلي  ح ـ ـــا خــ ـــ  لـــــدا الشــــ اب، ممـ ـــ   ــــ ا  الع ـ ـــالجزائل  ــ املتعلقــــة  ـ

ة الــــذي   ــــل  ضــــ  اها ا ــــض   ــــاة الشــــزمن ال ضــــائهة ال ا ــــة، م ــــد لم نــــام  ل ــــش الجزممــــ

    لع دراضح ا للض مجم اة ما ال تائ  نذكزها فهما    : 

ــــ  القضـــــا ا  .0 ــــة الم نـــــام  مل تلـ ـــ  الت  هـــــة ممعالجـ ــــة  ــ مـــــا ال ا هـــــة والمهـــــة مالتق هـ

ا ــض  وجزامهــة   خــذج تابعــا درامــي  امتهــاس مــا خــلي ااــادة  م هــق الجــزائل مماتمــاد

م ضـــهقر درامهــــة  ماضـــهة  ــــ  م تلـــ  املشــــاهد، ماتمـــاد ا ــــض  لـــ ات ثضــــ د مث ــــ ز 

ــــة ماملت هلـــــة لت ا ـــــهق  ـــا للمشـــــاهد املحاكهـ ــــاهد ممــ ـــا املشـ ــــ  العد ـــــد مــ مكـــــذلك ث مـــــز  ـ

 الجزممة  ط  رما اج املع هرت  الجزممة مكذلك املحققرت بعدا  قهقها.

ـــ  الحلقــــاج ثضــــ اب مالــــدماف  ال ــــ  .2  دج للــــض  هــــاه الج ــــاة  جــــزائم ل  ككــــزج م تلـ

مال ــ   م لــع  هم ــا  ــدماف  منتقــاه، الطــز ة، مستصــاب، اعــاتي امل ــدراج مالكحــ ي، 
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ـــار مالعل ــــاج  املشــــا ق ثضــــزمة، املــــز  العق ــــ  مال   ــــ  ، املشــــا ق مجتمااهــــة، منتحـ

 الش صهة خارج وتار الشز   مالقان  ي  رت الجا ي مالطحهة.

ـــل ار   ــــع النطــــ ة  .7 ـــ  الج ــــاة ال ــــاالرت  ــــ  هـــــذه الجــــزائل  أاــــ اص ل ــ ـــ ة مل تلــ ك رـ

  زا ة اائلهة  م  دا ة  م سمالة  رت الجا ي مالطحهة.

ااتمــدج العد ــد مــا الحلقــاج ا ــض الصــ ر الحقهقهــة لألهــق الج ــاة  م الطــحا ا  ـــ   .9

اــــز  الشــــ اداج  ــــ ي الجزممــــة، ممــــا لشــــر  للــــض اعــــدي الم نــــام  ا ــــض ل ــــدا الق ااــــد 

ثخل هة للعمق الصح ي، كما  ت از  املشاهد  ص رة  ق  ب ما الحقهقة امل  هة م

   ار  اب الج اة لةجزائل لعتم   مزا سر  مط  ت ا جاه الجم ـ ر م هـق الطـحهة مالجـا ي 

معــا  ي  نــه  ــدخق  ــ  خانــة الحشــ ر ، كمــا  ت  كــزار مشــاهد القتــق  ــد   لــ   الــة مــا 

  اتز  م سر  م اتز.التع د ا ض ال عق لدا ثفزاد بش ق م

ــــة  .1 ــ ـــ راج الجزممـــ ــ ــ ـــــزدها ملمـ ــ ــــة ضــ ــ ــــ  تزمقــ ــ ـــــام  م ـــ ــ ـــا الم نـ ــ ــ ــــاج مــ ــ ـــــع الحلقــ ــ ــــع بعــ ــ التمطــ

اضــتع اا للمشــاهد ا  جــاه املجــزه، مكلــك مــا خــلي ككــز بعــع ثضــ اب ال ــ  دفعــع 

   ــــــ   الجزممــــــة  م منتحــــــار، كمــــــا  املــــــع ليــــــارة سضــــــ  الجمــــــاهر   ــــــ  بعــــــع الجــــــزائل 

 ة مصا  ة لص ر  هق الطحهة. اتاتماد ا ض م ضهقر ممةيزاج  شم 

ار   ـــع م تلـــ  القضـــا ا    ـــاج امزمـــة  ـــات املجـــزه في ـــا مـــا ال  ـــة الشـــ اب ممـــا  .2

الجنطرت مما لعث  انحشار ال عق وجزامي لدا ال  ترت، كما  ت ال  اج ال   ار  كع    

  ق ا الجزائل ه  ما النطاة مثت اي.

  مضـامرت الع ـ  مالجزممـة لت الحد ل اا الدمر واله  م تلـ  مضـائله مامـ

ال ــــــ   تــــــارج للــــــض الــــــز ا مال ظزمــــــاج العلمهــــــة م كــــــدج ا ــــــض دمرهــــــا  ــــــ   حقهــــــ  الت  ــــــوظ 

ـــاة  ــ ـــ  املحا ــ ــ ــــة  ــ ــ ــــة مالع ه ـ ــ ـــــاج العدمانهـ ـــــه لتم هلهــ ـــ  متابعتــ ــ ـــــزد مامــ ــــه ال ــ ــ ـــ   ي   جهـ ــ مالت  رــ

الدرامهة ملشاهد الجزممة ام   زنام  لالمي ميش ق متكزر  ـةدي للـض اـده الطـه زة ا ـض 

تــائ  ال ــ   مكـــا  ت  ــةدي للي ــا خا ـــة م ت فكــزة التأ ــهق م  جهـــه ال ــزد للــض ال زمقـــة ال 

إلفزاغ مالت ل، ما الضـ  ا ال  طـهة مو  ـاا  ـد   لـد فـزد ا هـ  ماـدما ي مهـ  مـا 

  تارج للهه املقاربة العلمهة املشار للي ا.
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 الخاثمة:

   م تل  املجـاتج  اط ل مضائق واله مم صاي اادة      اهة  فزاد املجتم 

هازولززززد ماملهــــاد ا مجتمااهــــة، مكمــــا  ــــذه  مال ا ــــل  ــــ  الداا ــــة الطهاضــــهة مواــــله 

للـض  أكهـد دمرهـا  ـ  مزا  ـة ال و ـة مكلـك مـا  هـل اطـلهء الضـ ة ا ـض م تلـ   الشويل

 الظ اهز الطل هة مم جا هة    املجتم  ما  جق الحد م  ا  م الحشجه  الي ا.

ــــة  ـــــ  مر ت ـــــا ال ح ـــاهزة الجزممـ ـــرت الظــ ــــ ا ا ـــــض العل ـــــة  ــ ـــا ال  ـ  هـــــة هـــــذه  امل ــ

مالع   لدا الش اب ما خلي املعالجة والمهة ال    ح ع ا اله ه اا تزم  املحا اة 

مالتم هق الدرامي ملجزماج الجزممة م  ا هل ا  أضل ب اش مقي  جذب م تل  ال  اج 

   ـلع دراضـح ا للـض لألضـاله  املت عـة مجتمااهة ملتابعته آلخز مش د    الم نام ، م ـد 

 ــــ  املعالجــــة مــــا خــــلي املــــةيزاج الصــــ  هة مالصــــ رة ماملحا ــــاة الدرامهــــة حأدن   ا ــــهق 

الجزممــة، ممــا خــلي  كــزار العد ــد مــا املشــاهد القتــق مالت كهــق  الج ــل مالطــحا ا  ــد 

اــا    لــ  لــدا املشــاهد الشــع ر  الزس ــة  ــ  ار  ــاب الجــزه  م  ــق  ي مشــ ق اجتمــا  

تزمـــ  ااتمـــاد الع ـــ  الجطـــدي الـــذي لعثـــ  الجـــزائل  م تلـــ   ن اا ـــا. كمـــا  كـــزار هـــذه 

الص ر   ل  لدا ال زد ما لط ا  الحالة ما التع د لـدا ال ـزد ا ـض م ـق هـذه الصـ ر 

 مالظ اهز    املجتم .

مه ـــــا  شـــــر  للـــــض  ت دمر واـــــله مم صـــــاي مالـــــدراما هـــــ  دمر ا جـــــايي مم لـــــ ب  ــــــ  

م فـزاده لكـا مـا ج ـة  خـزا ت ـد مـا ال ضـائق واـله التقهـد  م تلـ   خدمة املجتمـ 

الق انرت ال    لشم ا ا   اه مشـااز  هـق الطـحهة مخص  ـهغ ل، اـده اضـت لي مأضـاة 

 الطحا ا    ونتاج والمي م ذكر هل س ا ملاادة ل هاة مشااز الكزه ممنتقاه لدف ل.
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 املساحالا: 

أطززززاليع العنززززف لززززدى ثالميززززر املسخلززززة ( 2102 ــــا    ضــــعد منــــظ الشــــمزي) .0

، مجلة الدراضاج ال    مة، العـدد الابتدائية من وحهة نظس املعلمي  واملعلمات

04. 

العنزززف املدزيززز"ا عنزززد اطفزززا  وعالقتززز  بفقزززدا  ( 2100فاتمــة  امـــق محمـــد) .2

  ، دمت  لد النشز.09، دراضاج  زب مة،العددأخد الوالدين

( مزدى فاعليزة بسنزامج نفسز"ا دزشزادي 2112 انظز موطز محمد ف ـد   ـ   ـ هة .7

، للحززد مززن طززلوايات العنززف لززدى ثلميززرات املسخلززة اطاطززية فززي ق ززا   ززصة

 ماجوط  ، جامعة ثسهز، سشة.

م  عــــة  ــــلأ  ،   ردضــــتات،إلاعززززالم والجسيمززززة( 2111نــــ ري  اضــــرت هزسا ــــي) .9

 الد ا، اربهق.

مو  أخبززاز الجسيمززة فززي الةززحافة الجصائسيززة ثدليززل م زز( 2114اـالف  لهمــة) .1

، رضــــــــالة ماجوطـــــــــ  ،جامعة مت ـــــــــ ري الجسيمززززززززة فزززززززززي حسيزززززززززدة الشززززززززسوك اليزززززززززومي

  ط  ه ة.

ــــز) .6 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمر  نصـ ــ ــ ــ ــ  ،                                              مداولزززززززززززززززة، فززززززززززززززززي طيظزززززززززززززززيولوحيا إلاعزززززززززززززززالم إلاحسامززززززززززززززززي( 2107ضــ

https://www.alawan.org/2013/12/08ـــ -/محاملـــــة ــــه ل جها- ـــ ـــله-ض ضــ -واـــ

 وجزاه

( أثززس الززدزاما للمززادة التعليميززة فززي ثديززيل طلبززة اليززف 2112  ــلأ هــهلج .7

املجلــــــة ثردنهــــــة  ــــــ  العلــــــ ه ال    مــــــة،  السابززززززالا فززززززي مبدززززززث ال ربيززززززة الاحتماعيززززززة،

 .7،العدد 2املجلد

(، نظزمـة املحا ـاة مالت هـق  ـرت  ـاسه القزتـام  2102ل زاههل ال ـادي ا ـ  اـشمه) .8

 مالطةجما   .

https://www.alawan.org/2013/12/08/محاولة-في-سوسيولوجيا-الإعلام-الإجرام
https://www.alawan.org/2013/12/08/محاولة-في-سوسيولوجيا-الإعلام-الإجرام
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أثزززززس مواقزززززالا الشزززززبكات الاحتماعيزززززة فزززززي  شزززززس الاندزززززسا   (2104 ا ــــد و ملـــــ  ي .9

الظزززززززلوكي لزززززززدى الشززززززززباب دزاطزززززززة ميدانيززززززززة ع ززززززز  عينزززززززة مززززززززن شزززززززباب مدينززززززززة 

 .0، دكت راه، جامعة  ا  ةقظن ينة

الظزززلبية لوطزززائل إلاعزززالم ادواز إلايجابيزززة و ( 2109جع ـــز فـــارص ازجـــات ) .11

السياضززية ازدنيززة فززي مظززتوى العنززف والشززغع والتعيززع فززي منافظززات اززسة 

 ، جامعة نا   للعل ه ثم هة. الطع د ة.القدم ازدنية

ـــــار)   .11 ــ ــــ اي مضــ ــ ــ "املعالجزززززززززة إلاعالميزززززززززة للجسيمزززززززززة  يزززززززززر منظمزززززززززة فزززززززززي  (2102نـ

فة الةزززززحافة املكتوبزززززة الجصائسيزززززة الخاتزززززة دزاطزززززة وتزززززفية ثدليليزززززة لةزززززحي

 ماجوط  ، جامعة  ام  م تار. الخبر اليومي،

دوز وطززائل إلاعززالم فززي التقليززل مززن فززاهسة العنززف  (2100كمــاي   ج ــان ) .12

 ، جامعة مطهلة.2و دا  الزماالا  ، العددداخل املالعع، مجلة 

 
 

  

 


