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ّالملخص:
 trtلصورة تركيا من خالل قناة  سويق اإلعالمي  تهدف دراستنا إلى معرفة طبيعة الت        

 على قناة قافي  الث" موزاييك"و ،السياسي   "ولنا وقفة"التركية الناطقة بالعربية من خالل برنامجي 
trt  تم إجراء ، و "موزاييك"وبرنامج  "ولنا وقفة"عربي، حيث تتمثل العينة في حلقات من برنامج

 وذلك باستخدام المنهج التحليلي   ،مفردات 01الدراسة على عينة عشوائية منتظمة مكونة من 
ج التي النتائ ومن أهم   ،مة الى فئات الشكل والمضمون وأداة تحليل المضمون المقس   الوصفي  

 ،ا لوصف دولة تركيا هو البلد الشقيقيها دراستنا: أن المصطلح األكثر استخدام  إلوصلت ت
قضايا ن لدعم الالدان العربية، كما يسعى البرنامجكدليل على الصداقة وحسن العالقة مع الب

 .العربية والتذكير بتاريخ تركيا المشترك مع العالم العربي  
  :الكلماتّالمفتاحية

 .كياصورة تر -القناة التركية الناطقة بالعربية-اإلعالمي التسويق-عالماإل–سويقالت     
 

Abstract: 

The purpose of this study is to know the nature of media marketing of 

Turkey’s image through TRT channel speaking Arabic. This was 

through the political program ‘‘We Have a Pause’’ and the cultural 

program ‘‘Mozaic’’through the TRT channel. The sample of the study 

stands for the episodes of the two programs. The type of the sample is 

a regular random sample which is composed of 10 individuals. It is used 

the analytical descriptive method and the content analysis which is 

devided into form and content categories. The most important findings 
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of this study are: the term most used to describe the state of Turkey is 

the brother country as evidence of friendship and good relationship with 

Arab countries. Moreover, the two programs seek to support Arab’s 

cases and remind of Turkey's common history with the Arab world. 

Keywords: marketing, media, media marketing, Turkish Arabic 

speaking channel   the image of Turkey 

 
 المقدمة:

 ؛الحياة اإلنسانية مرحلة العولمة مظاهر دخول ا من أهم  الم الفضائي الوافد واحد  اإلع عد  ي      
يكا وروسيا فكانت أمر  ،ففي الفترة األخيرة تعددت القنوات األجنبية الموجهة للجمهور العربي

المشاريع ه هذ والهدف الواضح من ،وبريطانيا السباقة لفتح قنواتها الناطقة باللغة العربية
دد من ع تحقيق، بل المختلفةالمية ليس إغناء المشاهد العربي بوجهات النظر اإلعة اإلعالمي

وهو  ،، وتكاد تكون جميعها متفقة على هدف واحدالستراتيجية والسياسية والدعائيةاألهداف ا
مصلحة  -على المدى البعيد-تغيير شخصية المواطن العربي وا عادة تشكيل عقليته ليخدم 

 معي  هم اإلعالم السلحة اقتصادية أم سياسية، ويسضائية سواء كانت مصالدولة المالكة للف
بشكل كبير في عملية الترويج والتسويق. وال يقتصر التسويق فقط على السلع  البصري  

ات الدول والهيئو والخدمات بل يتسع ليشمل تسويق األفكار واآلراء، والتسويق للصور 
ر عرف بالتسويق اإلعالمي عبعربي، وهذا ما ي  والمنضمات لنشر هذه الصورة في المحيط ال

 كافة أنواع البرامج الممكنة، السياسية والثقافية والترفيهية وغيرها.
تركيا من بين الدول التي تريد إعادة أمجاد ونجاحات الماضي من خالل  العالقة  عد  وت       

ا من الدولة لعربية كانت جزء  األراضي ا فجل   ؛القديمة التاريخية التي تربطها مع العالم العربي
، وعند لعثماني على العالم العربي آنذاكالعثمانية التي كانت تبسط عظمتها وثقافتها ونمطها ا

نفوذها  تان الحرب العالمية الثانية وتقسيم المناطق التي كانت تحسقوط الدولة العثمانية إب  
بعدها أسس  ،العالم العربي خاصةوفقدت مكانتها في العالم عامة و  ضعفت وتراجعت قوة تركيا

ليص تركيا وقام بتخ ،كمال أتاتورك الجمهورية التركية على أساس العلمانية المتطرفة ىمصطف
يا وأعلن عداوته للعالم العربي وأنكر كل ،بصلة لهويتها العثمانية اإلسالمية ت  من كل ما يم

 .األسوأئ إلى جميع الروابط التي كانت بينهما. وسار وضع تركيا من السي   
دوغان الذي حققته تركيا في سنوات حكم أر  والنهوض االقتصادي   االستقرار السياسي   وبعد    
ي الوسط يحتسب لها ف نت من استعادة مكانتها وعالقاتها مع العالم العربي وأصبحت قوة  تمك  
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بذلك  قة  حق  ا م  اقتصادي 01إلى  000فحكومة العدالة والتنمية نقلت ترتيب البالد من  ،السياسي  
في التنمية والتطور على يد رئيسها الذي حول تركيا من رجل أوروبا المريض إلى  نوعية   قفزة  

فسعى  يد الداخلي والخارجي.وقد صنع بذلك صورة جديدة لها على الصع .تعافيرجل العالم الم  
اإلسالمية بعد ة و ب أردوغان في هذه الفترة إلى تطوير مستوى العالقات بالدول العربيطي   رجب 

 فترة انقطاع طويلة. 
 سينمائي  وال ق لصورتها الجديدة في العالم مستخدمة اإلنتاج اإلعالمي  سو   راحت تركيا ت       

تركيا  جت الدراما التركية للثقافة وللسياحة فيفعلى سبيل المثال رو   ؛خاصة في العالم العربي
ز ونالت مشاهدات كبيرة حيث تجاو  ،ربيعن طريق مسلسالتها التي انتشرت في العالم الع

 1فارتفعت بفضلها نسبة السياحة الكتشاف هذا البلد. ،مليون مشاهدة 01بعضها 
ناطقة بالعربية  فتح أول قناة تركية تدعيم التواصل والعالقات بين تركيا والعالم العربي تم  لو      

 0102وأعيد هيكلتها سنة  ،0101تابعة لمؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية الحكومية سنة 
ية عن لألمة اإلسالمية والعرب اومناصر   اداعم   اصوت  وتعتبر  ،برامج منوعة وهي قناة عامة تبث  

طريق تعاطفها مع قضاياها المختلفة. كذلك تتناول برامجها الثقافة والتاريخ المشترك بينهما 
 من أجل تعزيز روابط االنتماء.

قة القنوات األجنبية الناط سائرلهذه القناة شأنه شأن  ج اإلعالمي  ت  د أن المنمن المؤك         
كرية وتسويقية ف ابعاد  أمنطلقاته  ىبل تتعد ،ة فحسببالعربية فهو ال يحمل منطلقات اتصالي  

ق فالتسويق اإلعالمي يهدف إلى خل ؛لصورة تركيا وحقيقة امتداد جذورها في العالم العربي
بشكل يتماشى مع ما تريد المؤسسة اإلعالمية توصيله وهو أداة  قناعات محددة لدى األفراد

هت و   وأفضل مثال على هذا صورة المسلمين التي ش   ،مهمة وفعالة في رسم الصور ونشرها
ن أهم ما يميز التسويق سبتمبر. وم 00األمريكي بعد أحداث  عن طريق التسويق اإلعالمي  

مما يتطلب  ،كب كافة التغييرات والتطورات السريعةوسريع التطور يوا نه ديناميكي  أاإلعالمي 
عربي التي  trtاعتماد المؤسسة اإلعالمية على األسس والتقنيات الحديثة وهذا ما يميز قناة 

تواكب اإلنتاج اإلعالمي العصري الذي يقوم على معايير عالمية كجودة الصوت والصورة في 
 برامجها المقدمة للجماهير العربية.

                                                           
محمد زكريا، المسلسالت التركية تكتسح الشاشات، على 1

 .00:12،على الساعة 0101-0-0تاريخ الزيارة ، http://www.masress.com/elsaba7/35278الموقع

http://www.masress.com/elsaba7/35278
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على القناة  عرضزاييك الثقافي وبرنامج ولنا وقفة السياسي من أهم البرامج التي ت  برنامج مو 
 ،وعربية فتناقش قضايا متنوعة تركية ،بجودة عالية في الصوت والصورة واحترافية في اإلخراج

وتسعى من خالل مضامينها إلى غرس أفكار معينة تساهم من خاللها بالتسويق لتركيا بالصورة 
 .التي تريدها

 ساؤل اآلتي:وبناء  على ما جاء في اإلشكالية نطرح الت  

لصورةّتركياّفيّالعالمّالعربيّمنّخاللّبرنامجيّ"ولناّوقفة"ّّماّطبيعةّالتسويقّاإلعالميّ 
ّبالعربية؟التركيةّالناطقةtrtّّوبرنامجّ"موزاييك"ّعلىّقناةّ

ّتساؤالتّالدراسة -0
ّمنّحيثّالشكل:

 عربي؟ trt''موزاييك'' على قناة ' ورنامجي ''ولنا وقفة'المدة الزمنية المستغرقة في ب ما .0
 trtالعناصر الفنية المستخدمة في برنامجي ''موزاييك'' و ''ولنا وقفة'' على قناة  ما .0

 التركية الناطقة بالعربية؟
التركية trtالقوالب الصحفية المعتمدة في برنامجي ''موزاييك'' و''ولنا وقفة'' على قناة  ما .2

 عربية؟الناطقة بال
ّمنّحيثّالمضمون:

ما المواضيع السياسية والثقافية المثارة في برنامج ولنا وقفة وبرنامج موزاييك على قناة  .0
trt التركية الناطقة بالعربية؟ 

 trtالمستخدمة في برنامجي ''موزاييك'' ''ولنا وقفة'' على قناة  اعيةاإلقنما االستماالت  .0
 التركية الناطقة بالعربية؟

حات المستخدمة لوصف دولة تركيا في برنامجي ''موزاييك'' و''ولنا وقفة'' ما المصطل .2
 التركية الناطقة بالعربية؟ trtعلى قناة 

 أهدافّالدراسة: 
 ،دة عن الظاهرة المدروسةالهدف العام لهذه الدراسة هو الوصول إلى معلومات محد ن  إ    

 أهداف فرعية أخرى تتمثل في:  إلىباإلضافة  
موزاييك'' ''' وى العناصر الفنية المستخدمة في إخراج برنامجي ''ولنا وقفة'التعرف عل -

 .التركية الناطقة بالعربية trtعلى 
 .السعي إليجاد القوالب الصحفية المعتمدة في البرنامجين محل الدراسة -
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التركية الناطقة بالعربية من خالل  trtالتي تعتمدها قناة  اعيةاإلقنمعرفة األساليب  -
 يها ''ولنا وقفة'' وبرنامج ''موزاييك''.برنامج

 إبراز أسس التسويق اإلعالمي التي يعتمد عليها برنامجي ''ولنا وقفة'' و''موزاييك''. -
إيجاد المصطلحات المستخدمة لوصف دولة تركيا من خالل برنامج ''ولنا وقفة''  -

 التركية الناطقة بالعربية. trtوبرنامج ''موزاييك'' على قناة 
التركية الناطقة بالعربية إلى تحقيقها من خالل  trtلألهداف التي تسعى قناة التوصل  -

 برنامج ولنا وقفة وبرنامج موزاييك.
العربية الناطق ب تتجلى أهمية هذا الموضوع في دراسة اإلعالم التركي  :ّةّالدراسةهميّ أ -

صامدة فبقاء دولة قوية و  العربي.مع فهم كيف تعتمد عليه تركيا لظهور في العالم 
ة خاص عنها،عتمد على مدى قدرتها على الظهور إعالميا وتكوين صورة مرضية ي  

إلى رسم صورة معاكسة لتركيا  الحكم سعىوأنه مع وصول الرئيس أردوغان إلى 
ى حيث اعتمد عل معه،الكمالية التي أدارت ظهرها للعالم العربي وقطعت عالقتها 

 ها.عم هذه الصورة الجديدة وتعزيزها والتسويق لاإلعالم التركي الموجه للعالم العربي لد
 :منهجّالدراسة 

التسويق اإلعالمي لصورة تركيا من خالل قناة "اعتمدت دراستنا التي جاءت تحت عنوان      
trt ألنه طريقة منظمة لوصف ظاهرة من الظواهر  ؛على المنهج الوصفي التحليلي "عربي

ل م فيها واستخالص النتائج والتعميمات وذلك من أجللوصول إلى أسبابها والعوامل التي تتحك
 1تجميع البيانات وتنظيمها وتحليلها.

 ؤلتنب  اكذلك يقوم بالكشف عن الحالة السابقة لظواهر وكيف وصلت لصورتها الحالية ويحاول  
 2بما ستكون عليه بالمستقبل.

ت كافية كز على معلوماأنها أسلوب من أساليب التحليل المرتبوتعرف الدراسات الوصفية     
وذلك من أجل  ،ودقيقة عن الظاهرة أو الموضوع محدد عبر فترة أو فترات زمنية معلومة

وكذلك  ،الحصول على نتائج علمية ثم تفسيرها بطريقة موضوعية تنسجم مع معطيات الظاهرة
هات اتعرف أيضا بأنها تلك الدراسة التي تدرس حالة األفراد والظواهر والممارسات واالتج

                                                           
 .012مرجع نفسه، ص 1
 .010،دار الصفاء للبحث والتوزيع، عمان، األردن،ص0ربحي مصطفى عليان، مناهج وأساليب البحث العلمي ه،ط2
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 ا من أجل الوصول إلى تحسين الظروف والعمليات االجتماعيةوالميول وتصفها وصفا دقيق  
 . واالقتصادية والسياسية والبدنية

األنسب لوصف وتحليل موضوع الدراسة ومعرفة طبيعة التسويق هو المنهج هذا يعتبر لذا  
من  ''موزاييك''، واإلجابةنا وقفة'' واإلعالمي لصورة تركيا عبر وصف وتحليل برنامجي '' ول

 : كيف قيل؟ وماذا قيل؟ن تساؤلينخاللهما ع
 ّ:العينة المستخدمة في هذه الدراسة عينة قصدية عمدية تحكمية تم انتقاؤها عينةّالدراسة

يات روط تفريغ البيانات والعملن البرنامجين تتوفر فيهما شا ألنظر   ؛واالعتماد عليها
دة على حساب ز لمفر التحي   الظهور دون  مفردات الدراسة  ل  تكفل لكو حصائية للمبحوثين، اإل

د د بها بطريقة منتظمة إلى حاختيار األفرا يتم  نة عشوائية و هي في أصلها عيو أخرى. 
حلقات من برنامج ''ولنا وقفة'' السياسي،  2) حلقات 01، وتتمثل عينة دراستنا في كبير
 .(حلقات من برنامج ''موزاييك'' الثقافي 2و
 ى المادة لفقد تم اختيار هذين البرنامجين لسهولة الحصول ع ،را لوجود عديد البرامجونظ

 ،يفهارشأمج األخرى التي يصعب الحصول على على غرار البرا ،متاحالرشيف الخام واأل
 وبالتالي كان من السهل االستناد إلى البرنامجين كعينة قصدية عمدية.

ّولناّوقفةّحسبّتاريخّالعرض.ّ:ّيمثلّتسلسلّحلقاتّعينةّبرنامج10جدول
 المدة تاريخ العرض الرقم التسلسلي

 د 12 0102-1-01 10الحلقة 

 د 21 0102-2-0 10الحلقة 

 د21 0102-2-00 12الحلقة 

 د 21 0102-7-00 11الحلقة 

 د 12 0102-0-0 12الحلقة 

ّ:ّيمثلّتسلسلّحلقاتّعينةّبرنامجّموزاييكّحسبّتاريخّالعرض10جدول
 المدة تاريخ العرض التسلسلي الرقم

 د 21 0102-2-07 10الحلقة

 د 12 0102-01-0 10الحلقة
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 د 21 0102-01-02 12الحلقة

 د 21 0102-00-02 11الحلقة

 د 21 0102-00-01 12الحلقة

 
ّالدراساتّالسابقة:
األولى: ارة شبعنوان: التسويق اإلعالمي ودوره في تحقيق تنمية سياحية مستدامة مع اإل الدراسّة

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في العلوم التجارية. إعداد الطالب: ابتسام  إلى التجربة التركية.
 ين عثماني. كلية العلوم التجاريةإشراف: الدكتور حس تخصص: تسويق خدمات. زايدي.

 .0102-0100واالقتصادية جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي. الجزائر سنة: 
سة من التساؤل الرئيسي: كيف استطاعت تركيا استغالل التسويق اإلعالمي انطلقت الدرا   

 ؟في تنمية سياحتها وتحقيق معدالت نمو اقتصادية معتبرة
 أهداف الدراسة:

   تدامتهاوالسعي الى تنميتها واس إظهار تزايد أهمية قطاع السياحة في االقتصاد العالمي.  
 لتنمية السياحة إظهار دور اإلعالم كوسيلة تسويقية مالزمة. 
   احته جانب التسويق اإلعالمي لخدمة سي تسليط الضوء على تركيا كبلد سياحي استغل

 وتنميتها.
   كيا.ا لسياحة في تحقيق أهداف تنموية لدولة تر إبراز الدور الذي يلعبه التسويق إعالمي 

 .وصفي  المنهج المنهج الدراسة: 
 النتائج:
 حيث أصبحت صناعة قائمة بذاتها تحقق  ؛دولالسياحة قطاع مهم في اقتصاديات ال

 عوائد معتبرة للدول.
   براز ما تمتلكه الدول من  يلعب التسويق اإلعالمي دورا كبير في خدمة السياحة وا 

وذلك عن طريق وسائل  ،ويعتبر دليال ماديا في السياحة ،مات جذب سياحي  مقو  
 ا.اإلعالم المختلفة والمواد اإلعالمية المعروضة من خالله

   برز مقوماته السياحية عن طريق اإلعالم السياحياستطاع أن ي   سياحي   تركيا بلد، 
واختيار الوسيلة اإلعالمية المناسبة والمادة اإلعالمية األكثر تأثيرا في الجمهور هي 
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المسلسالت الدرامية التي استغلتها أحسن استغالل في إيصال صورتها السياحية كدليل 
 حتها.مادي وعنصر جذب لسيا

ّأوجهّاالستفادةّمنّالدراسة:
   مي  وهو التسويق اإلعال تشترك هذه الدراسة مع موضوع دراستنا في متغير أساسي 

األمر الذي ساعدنا في جمع معلومات أكثر في الشق النظري للدراسة كذلك يشترك 
موضوع بحثنا في عينة هذه الدراسة وهي التجربة التركية وهذا ما أفادنا في جمع 

 .مات أكثر عن الموضوع وصياغة مشكلة البحثمعلو 
 اإلطارّالنظريّللدراسة 

ّرويجّللصورةّالذهنية:سويقّاإلعالميّفيّالتّ التّ ّ-0
موجودة ألحكام التعرف الصورة الذهنية بأنها الخزين المتراكم من األفكار واالنطباعات وا     

ماعة باشرة تجاه فرد أو جالتي تكونت بفعل قدرات حسية مباشرة أو غير مفي ذهن اإلنسان 
ا من مصادر العملية العقلية التي تقود إلى ويشكل هذا الخزين مصدر   ،أو منظمة أو ظاهرة

ما يكون ذلك الخزين المتراكم من الصور الذهنية  وعادة   ،اتخاذ قرارات وأحكام تجاه األشياء
 1ية.مشحونا بالعاطفة بحيث تكون تلك االنطباعات واألحكام سلبية أو ايجاب

 ثالثة مكونات أو أبعاد أساسية تتمثل فيما يلي: منوتتكون الصورة الذهنية 
  :بعد المعلومات التي يدرك من خاللها الفرد موضوعا أو  ويقصد بهالمكون المعرفي

قضية أو شخص ما، وتعتبر هذه المعلومات هي األساس الذي تبنى عليه الصورة 
لى ع موضوعات والقضايا المختلفة. بناء  وعن الالذهنية التي يكونها الفرد عن اآلخرين 

 ة المعلومات والمعارف التي تحصل عليها عن اآلخرين تكون دقة الصور الذهنية.دق  
  بالبعد الوجداني الميل باإليجاب أو السلب تجاه موضوع أو  : يقصدالوجداني  المكون

ا لتي يكونهقضية أو شخص أو شعب أو دولة ما، في إطار مجموعة الصور الذهنية ا
الفرد، ويتشكل الجانب الوجداني مع الجانب المعرفي ومع مرور الوقت تتالشى 

 المعلومات والمعارف التي يكونها األفراد.
   يعكس سلوك الفرد طبيعة الصورة الذهنية المشكلة لديه في مختلف المكون السلوكي :

ن لى أنها تمكن مشؤون الحياة، حيث ترجع أهمية الصورة الذهنية في أحد أبعادها إ

                                                           
 .10ص ،0101ردن، دار أسامة للنشر والتوزيع،باقر موسى، الصورة الذهنية في العالقات العامة، عمان، األ )1
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ي ات األفراد يفترض منطقيا أنها تعكس اتجاهاتهم فؤ بسلوك األفراد، فسلوكي  التنب  
 1الحياة.

ياتنا هو أداة رئيسية في ح فاإلعالم ،الذهنيةكبير في تشكل هذه الصور  ولإلعالم دور        
ياتنا تواجدا في ح ىولفالتلفزيون له اليد الط   ،ويعتبر مكون أساسي ال يمكن االستغناء عنه

و باب سحري وه ،سائلو له الغلبة على جميع ال -كما قال ولبر شرام إن-ألنه  ؛وتعرضا وتأثيرا
إنه دعوة كلها إغراء لالسترخاء النفسي وطرح مشاكل الحياة  ،إلى عالم الخيال والروعة واإلشارة

في  على قدرته وهو ما يؤكد دور اإلعالم بصفة عامة والتلفزيون بصفة خاصة ومتاعبها.
وبالتالي خلق االتجاهات والقيم لمختلف األفراد. فالفرد يحصل على  ،تكوين الصور الذهنية

لعالم ر لالمعلومات واآلراء والمواقف من وسائل اإلعالم وتساعده في ذلك على تكوين تصو  
التي  وماتحيث تلعب المعل ،في التعرف على الواقع المحيط به يحيا فيه ويعتمد عليهاالذي 

تتناقلها وسائل اإلعالم وخاصة تلك التي تتصف باالستمرارية دورا في تكوين معارف الجمهور 
 2غير.وهذا بعد مناقشتها مع الذات وال ،وتؤدي في النهاية إلى تشكيل صور ذهنية ،وانطباعاته

ألفراد لسواء  ،ا في تكوين صور حول العالم الخارجيرا بارز  مما سبق نالحظ أن لإلعالم دو      
كما تعمل وسائل اإلعالم الجماهيرية على تسويق  أو للمنظمات أو للدول أو لمختلف األشياء.

هذه الصور أي نشرها وتعميمها على أوسع نطاق لغرض تحقيق مصالح معينة، فيقوم التسويق 
لمتلقي درجة أن ااإلعالمي بتضخيم هذه الصور بدرجة كبيرة وبطبعها بقوة في األذهان إلى 

 خالل قة منالمسو  بأن الصور  يشعر-ماكلوهانعلى حد قول مارشال - غالب األحيان في
 3اإلعالم هي امتداد طبيعي ألبصارنا وأسماعنا وأن هذه هي الحقائق الموجودة.

ّاإلعالميّفيّتركيا:ّاالنفتاح-0
 ؛ال مؤخراإولم تنفتح على اإلعالم  ،ظهوره منذعد تركيا من الدول التي لم تواكب اإلعالم ت      

وكان بث القناة مقتصرا على ساعتين في اليوم  ،0200حيث بدأت أول قناة تركية بثها عام 
ساعات  2أيام في األسبوع بمعدل بث يومي  2ثم أصبح لمدة  ،أيام في األسبوع 2ولمدة 
ة بالمائ 00وفي نفس العام تم فتح قناتين تلفزيونيتين وأصبح البث التلفزيوني يصل إلى  يوميا.

                                                           
طاير مفيدة، صورة الواليات المتحدة األمريكية في الصحافة المكتوبة الجزائرية، رسالة دكتوراه، كلية علوم اإلعالم  )1

 .001ص ،0101، الجزائر،2جامعة قسنطينة واالتصال،
 . بتصرف.000ص، 0112،ن، ددمصر ،ةدط، القاهر  منصور أيمن، الصور الذهنية واإلعالمية، )2
 ، بتصرف.002ص  مرجع نفسه،3
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وبعد صدور  قنوات. 2تأسيس القنوات التلفزيونية إلى أن بلغت  من مساحة تركيا واستمر  
ي تركيا لمجموعة المتغيرات التي تضمنها شهدت قطاعات الدولة عملية وتبن   0220دستور 

تحديث وتطور عدد كبير من ضمنها القطاع اإلعالمي الذي يعد من أهم وسائل االتصال 
ية وهي مؤسسة االذاعة والتلفزيون التركبؤولية البث اإلذاعي والتلفزيوني المؤثرة إذ أنيطت مس

ية خاصة تتمتع باستقاللو  ،قانونيةمؤسسة حكومية ذات نفع عام مستقلة بذاتها ولديها صفة 
جماهير واسعة  مع trtوتتواصل المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون  ،trtوأطلق عليها اختصار 

ا ذاعة والتلفزيون التركية عملها كم  رت مؤسسة اإلوقد طو   ،تلفزيونية 02محطة إذاعية و 02 ـب
كما زادت عدد قنواتها التلفزيونية لمواكبة التطورات الزمنية وحظيت هذه القنوات باهتمام  ،ونوعا

 الرأي العام ومتابعته.
هات ذلك إنشاء استوديو استلزم و  hdبدأت المؤسسة العمل بتقنية ال  0101في سنة      

إمكانيات تقنية عالية حيث بلغت عدد  trtاد معدات وكاميرات متطورة، كما تمتلك ير جديدة واست
 ،عموم الواليات والمناطق التركية بقدرات بث متنوعة ومنتشرة في ،مرسلة 200مرسالتها 

قنوات  حيث فتحت ،ا لم يشهده من قبلا إعالمي  وشهد قطاع اإلعالم في هذه الفترة انفتاح  
الفئات في المجتمع بل وراحت تركيا تفتح قناة خاصة بكل إقليم  نت إذاعات مختلفة لكل  ش  ود  

شباع حاجاته من أجل دمجهم في المجتمع التركي من أقاليمها وهذا  وتلبية رغبات شعبها وا 
إلعالمية اهذه الفترة نشاطا في وسائله  ذطاع اإلعالمي منوشهد الق نواقصه،ومعرفة متطلباته و 

 ونذكر من هذه القنوات: 1دت وتنوعت مضامينها.القنوات التلفزيونية التي تعد  وخاصة 
أحدث التقنيات التكنولوجية وتمثل امتدادا ألول قناة تلفزيونية رسمية  : تمتلكtrt1قناة  -

 والدرامية،افية الثق التعليمية،عموم تركيا وتخاطب األسرة ببرامجها  العامة فيوتعد القناة 
أقمار اصطناعية إلى تركيا  1رفيهية، الرياضية واإلخبارية، وتبث عبر الموسيقية والت

 وأوروبا ووسط أسيا والواليات المتحدة األمريكية واستراليا.
هي قناة إخبارية متخصصة تبث آخر األخبار، وتتابع  :trt-haberقناة األخبار  -

داث ية األحوتقديم التحليالت، والندوات، وتغط السياسة،التطورات كلها في مجال 
 وتبث إلى تركيا وأوروبا ووسط آسيا. والوثائقية،الرياضية 

                                                           
فة دار كنوز المعر  األردن، ،ن(، عما)تاريخه وسماته واتجاهاتهالمعاصر الدبيسي عبد الكريم، االعالم التركي ( 1

 .002ص، 0102العلمية،



 

19 
 

جها بالتناوب مع قناة البرلمان رامج الرياضية تبث برامبصة بال: متخص  trt-3قناة -
وتبث من  ،trt sportوتواصل القناة بثها تحت شعار  (،مجلس األمة التركي الكبير)

 إلى تركيا ووسط آسيا. turksatر ين إلى تركيا وأوروبا والقمقمرين اصطناعي  
إلى  2صة في برنامج األطفال من عمر هي قناة متخص   :trt-çuçukقناة الطفل  -

 الالرياضة فضال عن دعم نمو األطفسنة تبث أفالم الرسوم المتحركة والموسيقى و  01
وتعليمهم اللغة والثقافة التركية، وتبث القناة برامجها من القمرين االصطناعيين 

turksat 2A وeutalsat w3A ومن القمر  وأوروبا وآسيا، الى تركياgalaxy19 
 وكندا.إلى الواليات المتحدة األمريكية 

 )اللهجاتهي قناة عامة تبث برامجها باللغة الكردية  :trt-6القناة السادسة الكردية -
ى اإلسهام للتركية، الزازاكية( إلى أكراد تركيا، وتهدف القناة إالكرمانجية، السورانية، وا

إيجابيا في تطوير عالقات تركيا مع دول العالم السيما دول المنطقة، وتعزيز الوحدة 
الوطنية التركية، ومواجهة حركة التمرد الكردي المسلح التي شهدتها مناطق جنوب 

وتبث القناة برامجها من األقمار الصناعية إلى تركيا والشرق األوسط  األناضول،شرق 
 وأوروبا.

 حيث تبث ،في اللهجات التركية العديدة الصوت avaz: وتعني كلمة avazفاز قناة أ -
 ،انربيجذأستان، تركمنستان، يز كستان، قرغبأوز  :هي ،دول 0 لـلغات  يالبرامج بثمان

افة عة، تتناول برامجها الثقمنو  و  عامة،وتركيا. وهي قناة  ،ألبانيا ،الهرسكالبوسنة 
 اتشكلة بذلك وحدة لغوية وفكرية بين تركيا والجمهوريوالتاريخ المشترك لدول المنطقة م
ى نحو بين الجمهوريات األخر ا مشترك   اصوت  بوصفها التركية األخرى. وتخاطب القناة 

 01دولة و 07امتدادا من الشرق األوسط وحتى البلقان بواقع  ،مليون شخص 021
 جمهورية.

عت القناة بروتوكوال للتعاون ق  بعد أن و  ،0101القناة عام بث   األناضول: بدأتقناة  -
ياة الناس البرامج التي تعكس طبيعة ح مع القنوات التلفزيونية المحلية في اإلقليم لبث   

 بارمثل: األخ ،وهي قناة عامة تبث برامج منوعة ،والمجتمع وثقافتهم في األناضول
دة في واليات الموجو  ة لنقل القيم والثقافاتعد  لخ وبعض البرامج الم  إوالتعليم والدراما... 

 1إقليم األناضول التركي بتعاون مع مؤسسات البث المحلية واإلقليمية.
                                                           

 .0110غداد،جامعة ب اإلعالم، كلية أخبار العراق في الفضائيات التركية، رسالة دكتوراه،البياتي، رائد أحمد حسين  )1
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محطة  ةعشر  خمس trtإلى هذه القنوات ترتبط بمؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية  إضافة      
 ،لغة 20 ـب ، وتبث  تانواثنتان عالمي ،وواحدة محلية ،إقليمية منها وطنية، وست   ست   ،إذاعية
 زة بأحدث التقنيات ومرسالت ذات قدرة عالية وبرامج منسجمة مع معايير البث اإلذاعي  مجه  

 وكذلك شهدت تركيا اندفاعا فريدا من نوعه للقطاع الخاص في مجال العمل اإلذاعي   الحديث.
حيث بدأت اإلذاعات وقنوات التلفزيون الخاصة في تركيا بثها في التسعينات من  ،والتلفزيوني

 ،إقليمية 01و ،منها وطنية 02 ،قناة تلفزيونية 020رن الماضي، ويوجد حاليا في تركيا الق
 1محلية. 000و
ّالسياسيةّلوسائلّاإلعالمّالتركية:ّاالتجاهات-3

والسلطنة الفة الخ وبعد إلغاءمنذ نشأته في كنف اإلمبراطورية العثمانية  شهد اإلعالم التركي      
 يار اإلسالمي  الت :ينمراحل متعددة من الصراع بين تيارين متضاد   العلمانية وتأسيس الجمهورية

 الذي سعى إلى فرض هيمنته بالقوة على كل مناحي والتيار العلماني   ،منة من جهةثالمنادي للع
ن وية البارزة بيالحياة من جهة أخرى، كانت وسائل اإلعالم لكال التيارين أدوات صراع اله  

 2.العثمنة والعلمنة
الدين بزة للمجتمع الحديث الذي يعمل دون اهتمام كبير مي   فهي العالقة الم   ،ما العلمنةأ    
 00بت أفكار العلمانية إلى تركيا منذ القرن قد تسر  و  ،األخالق أو الجماليات واعتبارات المكانةو 

ئك ة أولخاص ،أيام الدولة العثمانية عن طريق الطالب األتراك الذين كانوا يدرسون في الغرب
مانية على شكل تكرست العل 0202بعد تأسيس الجمهورية عام فرنسا و الين يدرسون في 
ضاء، يع، القعلمنة التشر شملت إلغاء الخالفة اإلسالمية و  قوانين صارمةإجراءات منهجية، و 

لخ. فالعلمانية في تركيا ال تقتصر على تحييد دور الدين إالسياسة، االقتصاد واإلعالم..... 
بل يذهب إلى أوسع من ذلك بإجبار الناس على المفهوم الذي يراه،  ،الدولة وفصله عن

فالعلمانية التركية تختلف عن العلمانية المعتدلة التي تفصل السياسة عن الدين ولكنها ال تعاديه 
 3، فهي علمانية شاملة متطرفة معادية للدين.وال تحاربه

                                                           
مكتبة  الرياض، السعودية، ترجمة فاضل حكر، تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد، كرامرهاينتس،( 1

 .0110،210العبيكان،
 .072ص مرجع سبق ذكره،الدبيسي، عبد الكريم  )2
، عمان، 00العدد لفراهيدي،مجلة آداب ا االعالم التركي من العثمنة إلى العلمنة، الدبيسي،عبد الكريم علي  3

 .0100،171،ناألرد
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وب ط الشعوية التي تربيمثل فيها اله   إلسالمي  أما العثمنة فهي ظاهرة تاريخية كان الدين ا    
التي حكمت المسلمين لعدة قرون، دولة الخالفة اإلسالمية ضمن إطار السلطنة العثمانية و 

سها عثمان بك وامتدت رقعتها إلى التي أس   0202-0022إلى الدولة العثمانية  العثمنة نسبة  و 
ارة تراثا عريقا وعظيما من الحض فتالية خل  ع ون إمبراطورية  ثالث قارات، فقد أقام العثماني  

 ،ز المجتمع العثماني في أثنائها بوحدة الهوية على الرغم من اختالف مكوناتهاإذ تمي   ؛والثقافة
لهوية التركية لم يكن لو  ،ت منضوية تحت الراية العثمانيةما بين الشعوب المسلمة التي كانالسي  
مبراطورية العثمانية لتتنازع على المجتمع التركي اإل انهيارى بدأت مالمح بارز حت   ظهور  

 1.ثقافتان لم تبتعدا عن مضمون الصراع بين الدين والعلمانية في تركيا
الحرب العالمية األولى إلى نهاية الدولة العثمانية التي فقدت تفوقها االقتصادي  دتوقد مه       

ى وسائل ر مباشرة علأث   مع التركي  المجت والتفكك فيهذا االنشطار  والعسكري، وعليه فإن  
 لت في:سياسية تمث   ثالثة اتجاهاتاإلعالم التي أخذت 

طبيق سياسة تبعد تأسيس أتاتورك للجمهورية، و  ازدهر :العلماني   الليبرالي   ني  يجاه اليماالت   1-0
محاولتها لالدولة العلمانية، أخذت الصحف التركية الصادرة آنذاك تثير اهتمام الرأي العام نتيجة 

تقليد الصحافة الغربية في تحليل األوضاع القائمة ولم تكن الصحافة التركية تميل إلى األخذ 
ريطانيا، ألمانيا السائدة في ب بالديمقراطية الغربية فحسب، بل كانت تناقش األساليب الديمقراطية

ات االتجاه سومن أبرز مؤس   ،في تركيا حت األخذ بتطبيق النظام الفرنسي  فرنسا حتى رج  و 
 ،ومجموعة بيلغين ،ومجموعة جنار ،اليميني العلماني مجموعة دوغان اإلعالمية الليبرالي  

يهود الدونمة ألعمال األتراك و يسيطر على هذا االتجاه كبار رجال او  ،ومجموعة دوغوش
 2التمويل.جارية يهودية في امتالك األسهم و عدة مؤسسات ت مساهمةو  ،والماسونيين

سارية جاه بتأثير تصاعد نشاط الحركات اليوالدة هذا االت   : جاءتالعلماني   اه اليساري  جاالت   1-0
ظيمات ا في فترة التنا واسع  قد أعطى اهتمام   * (كمالنامق )في الدول األجنبية، وكان قبل ذلك 

لألخبار ذات العالقة بالحركة االشتراكية المتنامية في أوروبا في كتاباته في صحيفة )تصوير 
 جاه اليساري بأنها تميل نحو اعتماد األسلوباألفكار(. وتتميز السياسة اإلعالمية إلعالم االت  

                                                           
 .172ص مرجع نفسه، 1
 .072ص مرجع سبق ذكره،الدبيسي، عبد الكريم  2



 

22 
 

ة ، بعيدا عن استخدام أسلوب اإلثار واألخبارتناولها الكثير من القضايا  زن فيوالمت   الجاد  
 1الذي تعتمده صحف االتجاه الليبرالي اليميني. والفضائح والجنس

خالفة ال وهي دولةفي كنف الدولة العثمانية،  اإلعالم التركي   لد: و  جاه اإلسالمياالت   1-2
 كان منو  ،ا إلى إضفاء صفة الشرعية على أعمالها بالديناإلسالمية التي كانت تسعى دوم  

انتكست  .جاه السائد في الدولة العثمانية عموما هو التيار اإلسالمي  الطبيعي أن يكون االت  
التنمية و  من الزمن ثم عادت لتبرز من جديد بعد تأسيس حزب العدالةالصحافة اإلسالمية لفترة 

كبرى  عالمية  إ  سات  في التسعينات مؤس   وتتقدم لتصبحوأخذت وسائل اإلعالم اإلسالمية تتطور 
 جيدة بين المؤسسات اإلعالمية األخرى. مكانة   تحتل  
 باب تصاعد دور وسائلفي إسطنبول أس "بال حدود"يبين إيرول أوندير مراسل منظمة و      

زب دور الحو  ،في فترة حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب أردوغان االتصال اإلسالمي  
 :بقوله ،الحاكم في إيجاد توازن جديد بين االتجاهين اإلسالمي والعلماني في وسائل اإلعالم

 الكون لوسائلرؤوس األموال الم ي حزب العدالة والتنمية زمام الحكم كان أصحاب  قبل تول  
ته التنمية إلى السلطة ببنيوبعد ذلك جاء حزب العدالة و  ،اإلعالم يتبعون مصالحهم الخاصة

بدوائر المالية الخاصة به التي أنهت احتكار رؤوس أموال معينة االجتماعية واالقتصادية و 
 اإلسالمي  برز وسائل اإلعالم التابعة للتيار أ 00ضمن الجدول رقم لوسائل اإلعالم التركية يت

 2في تركيا.
ّ:الموجهّللجمهورّالعربيّ ّاإلعالمّالتركيّ  -0
بدأ اإلعالم التركي الموجه للجمهور العربي عام  :بالعربيةالتركية الناطقة  trtقناة  -

ثها إلى وتوجه القناة ب ،غة العربيةلل  اوتمثل في قناة عامة تبث برامج منوعة ب ،0101
ات في تعزيز العالق سهام بشكل إيجابي  ف اإلدولة عربية بهد 00العربي في الجمهور 

التركية مع العالم العربي. وتعتمد القناة على مجموعة مميزة من استوديوهات موجودة 
هرة ثل بيروت والقام ،سطنبول وبعض العواصم العربيةإفي  وخارجها،داخل تركيا 
 ية:تالاللى تحقيق األهداف إوتسعى القناة 
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 .م العربيجسور التواصل مع العال مد   .0
 .اا وتراث  ومناخ   التعريف بتركيا للمشاهد العربي طبيعة   .0
 .فتح آفاق التعاون اإلعالمي المشترك بين تركيا والعالم العربي   .2
التركيز على الحيادية والنزاهة والشفافية، كقيم أساسية تسهم في نهضة القناة وارتقائها  .1

ة قناة من رؤية الحكومة التركيوتنطلق السياسة اإلعالمية لل لجذب الجمهور العربي،
ألهمية توطيد العالقة بالعالم العربي، التي ترتكز على طبيعة الوشائج الرابطة بين 

افة فتركيا والعالم العربي يتشاركان ثق ؛الثقافة في مناطق األناضول والعالم العربي
الم العربي عواحدة ورؤية فكرية متقاربة وحضارة واحدة والقواسم المشتركة بين تركيا وال

على عمق  دل  ة، تون بثقافة وحدوي  واحدة ويتحل   همكثيرة، باعتبار العرب واألتراك جذور 
ء دكان حافزا للب   ، وهو ماواالقتصادية التي تربط بينهم والفكريةالروابط االجتماعية 

 حددت القناة سياستها اإلعالمية الهادفة إلىو  ،هذه القناةفي في ترسيخ هذه المعاني 
 1جسور الصلة بين تركيا والعالم العربي.مد 

تاحه م من خالل حفل افتن رجب الطيب أردوغان رئيس تركيا الحالي هذه القناة وقد  دش  و       
 د أن العرب واألتراك مثل أصابع اليد الواحدةحيث أك   ،ومحبة للعالم العربي لها خطابا كله ود  

شتركة إلى العالقات والروابط التاريخية والثقافية المشيرا م   ،والعالقة بينهم عالقة الظفر باللحم
 بين العرب واألتراك قائال: بدونكم ال معنى للعالم. 

 ها.مستقبلو ال يختلف عن مصير الدول العربية  هاومستقبلسطنبول إوأضاف أردوغان أن مصير 
رعت ام قد ز  لغت بين أوطاننا في التاريخ القريب، وربما األط  وقد تكون الحدود السياسية قد خ  

يجعلنا  نا نمتلك من القوة واإلرادة مان  لكدت بين أراضينا، ي  وربما الجدران والسدود قد ش   ،بيننا
لت على مدى سبع سنوات ذأشار أردوغان إلى أن حكومته قد بو  ،نتجاوز كل هذه العقبات

العالم ا و ونصف من وجودها في السلطة جميع الجهود من أجل تأكيد هذه الروابط بين تركي
 لقا.طظهرها للعرب م   ه نحو الغرب بوجهها، لم تعط  ن تركيا وهي تتوج  إ :قائال ،العربي

غة العربية د بعضها باللكما رد   ،فكانت كلماته االفتتاحية حافلة بالعبارات حول هذه المسائل
وانا كامال ت ديفكان ،واختلط في كلمة أردوغان التاريخ بالسياسة واألدب والشعر بالفنون والطرب

لعربي. ا ردوغان في بيانه رموز الثقافة والفن  أالعرب وثقافتهم. حيث استحضر  في حب  
 فهي أيضا صوت األتراك ،نت هي صوت العرب جميعااإذا ك :حيث قال ،كلثوم فحضرت أم  
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ا هو وكم فأنا أخاطبكم اليوم .. ،بيروت اني وفيروز وماجدة الرومي  ب  قكما خاطب نزار و .. 
يدة نزار من قص ادا بالعربية أبيات  رد  م   ،هو نجيب فاضل لنا ولكم درويش لنا ولكم ها محمود

أعطى  ،ل في لحظات إلى باحث لغوي  الدنيا" كما لو أن أردوغان تحو   القباني "بيروت يا ست  
 1غة العربية والتركية.بين الل   أمثلة حول المشترك اللغوي  

الضوابط  ىعللتحقيق التفاهم المشترك  لجمهور العربي  ه لالموج   ويعتمد اإلعالم التركي     
 التالية:
 .هاتواالستدالالت والتوج  ة في طرح الرأي، ة والموضوعي  الحيادي   .0
 المعرفي والفكري الموجود في تركيا والعالم العربي. ،الثقافي  إظهار التنوع  .0
 .التركيز على عوامل البناء في تركيا والعالم العربي   .2
األخوة و  لعقبات والخالفات الفكرية التي من شأنها أن تعكر أجواء الود  االبتعاد عن ا .1

 .بين الشعبين
الريادي واإلبداعي والتركيز على التطور المستمر على مستوى  تأصيل عوامل الفن   .2

 الكادر العامل.
ذلك بإشاعة و  ،ضمان أعلى سقف ممكن من التواصل التبادلي بين تركيا والعالم العربي .1

 .ثقافية والمعرفية المشتركةالبرامج ال
عاون إعالمي كبير للت ، وبناء أفق  ع في مصادر المعلومات واستوديوهات البث  التنو   .7

 .اإلعالمي المشترك بين تركيا والعالم العربي  
 2التركيز على الكادر العامل، واستمرارية تأهيله وتطويره بشتى الوسائل واإلمكانيات. .0
 ّللدراسةاإلطارّالتطبيقي: 

 ك''''موزاييّقناعيةّفيّبرنامجّ''ولناّوقفة''ّوبرنامجيمثلّاالستماالتّاإلّ:10ّرقم:الجدولّّ
  قناعيةاالستماالت اإل

  ولنا وقفة موزاييك
 أعداد البرنامج  عاطفية  عقالنية  ترغيبية  عاطفية  عقالنية ترغيبية 

 العدد االول  7 01 00 01 7 12
 نيالعدد الثا  01 2 13 2 01 7
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 العدد الثالث  02 1 01 00 2 01
 العدد الرابع  2 0 2 00 2 01
 العدد الخامس 00 7 15 2 1 01

 المجموع 21 21 58 17 22 54
 النسبة المئوية % 21،0 % 00،7 % 10 % 22،17 % 01،10 % 11،02

ّر:والتفسيالتحليلّ
ك'' لنا وقفة'' وبرنامج'' موزاييالمستخدمة في برنامج ''و  قناعيةاإلل الجدول األساليب يمث      

تليها  20،7 ـعربي. حيث نجد أن األساليب الترغيبية بلغت أعلى نسبة تقدر ب TRTعلى قناة 
 .%02،1في حين احتلت األساليب العقالنية  22،7 ـاألساليب العاطفية بنسبة تقدر ب

ساليب األولى على األ الدرجةفي الدراسة يعتمدان  على أن البرنامجين محل   وهذه النتائج تدل  
لعاطفي، واللعب على ا ى بأسلوب التعبير الترغيبي  سم  أو كما ت   ،األساليب العاطفية الترغيبية ثم  

ع من هذا النو  إلى أن تلجأفمن الطبيعي  ،األوتار العاطفية وبما أنها قناة تركية ناطقة بالعربية
ا خاصة من خالل معالجته ،التسويقيةقناعية للرسالة اإلعالمية االستماالت لزيادة القوة اإل

إن أنسب طريقة ف ،للقضايا التركية أو من خالل تطرقها للمواقف التركية تجاه القضايا العربية
 .آلراءالجعل المستقبل يتقبل ويقتنع بهذه المواقف هو مخاطبة عاطفته وترغيبه لتبني هذه 

و ثقافي ه أسلوب الترغيب في كل ما والحال نفسه مع البرامج الثقافية إذ نالحظ أنها تتبع   
ثارة عواطف المتلقي ، معتمدة في ذلك أيض  اا كان أم حديث  تركي قديم   ا على مخاطبة المشاعر وا 

لجعله أكثر قابلية للرسالة اإلعالمية. فاإلنسان مهما بلغت قوته وخبرته ومهما كان موقفه، 
اهاته ونة وقدرة على تغيير اتجفإنه بمجرد مالمسة رغباته وتحريك عواطفه يصبح أكثر مر 

بما يخدم السياسة العامة للجهة القائمة  ،جديدة اكتساب اتجاهات وأفكار وبناء صورو 
ستماالت اال تخلو العينة المدروسة من وجود  عربي اإلعالمية. trtباالتصال، أي سياسة قناة 

عتمدان البرنامجين يفنجد أن كال  ،عقالنية أي مخاطبة العقل وذلك عن طريق توضيح الحقائق
ما على أسلوب البيانات الرقمية واإلحصاءات واألدلة العلمية من أجل جعل  على إلى حد  
 1ا إلى الحقيقة والمنطق.م أكثر وضوحا وأكثر صدقا وقرب  المحتوى المقد  

                                                           

 22عواد فاطمة، مرجع سبق ذكره، ص1 



 

26 
 

 أنبر استخدام القناة لألساليب الترغيبية واألساليب العاطفية بنسبة أكبر من العقالنية نفس  و    
لكي تكون و  ،على إقناع األفراد بشكل منطقي   أقدر  ستماالت الترغيبية والعاطفية فعالية اال
 لى استمالة رغبة وعواطف األفراد.فإنها يجب أن تعتمد ع ،وفعالة منطقية   الحجج  

 .:ّيمثلّالمصطلحاتّالمستخدمةّلوصفّدولةّتركياّفيّبرنامجّولناّوقفةّوبرنامجّموزاييك13جدولّرقمّ

ّالتحليلّوالتفسير:
الذي يوضح نسب المصطلحات األساسية في وصف تركيا من  12من الجدول رقم       

عربي نالحظ أن مصطلح البلد الشقيق أكثر  trtخالل برنامجي لنا وقفة وموزاييك على قناة 
رحيث  ؛تكرارا ثم مصطلح  ،% 01،1يليه مصطلح تركيا الثالثة بنسبة  ،% 22،1بنسبة  تكر 

أخيرا جاء  ،% 02،1ت نسبة مصطلح الدولة العثمانية وبلغ ،% 01البلد الجار بنسبة 
 .% 00.2 ـمصطلح إمبراطورية العالم السابقة وقدر ب

من خالل العشر حلقات المدروسة للبرنامجين توصلنا إلى أن مصطلح ''البلد الشقيق''      
 نحيث تحرص القناة على إقناع جمهورها بحسن العالقة بي ،يتكرر كثيرا في أغلب الحلقات

 وأنها تعتبر نفسها صديقة ألغلب الدول العربية ومتعاونة معها في السراء ،تركيا والعالم العربي
  والضراء.

  طلحات المستخدمةالمص
  ولنا وقفة  موزاييك

إمبراطورية 
 العالم السابقة

الدولة 
 تركيا الثالثة العثمانية

البلد 
 الجار

البلد 
  الشقيق

إمبراطورية 
 العالم السابقة

الدولة 
 تركيا الثالثة العثمانية

البلد 
 البلد الشقيق الجار

عدد 
 البرنامج

 0برنامج 5 1 2 0 0  0 0 0 2 1

 0برنامج 4 0 1 1 0  1 0 0 3 1

 2برنامج 0 1 1 0 1  1 2 0 0 0

 1برنامج 2 2 0 0 1  0 0 0 2 0

 2برنامج 4 0 2 0 0  0 0 1 1 1

 المجموع 15 4 6 1 2  2 0 3 0 1

00،72 % 00،2 % 00،72 % 21 % 12،5%  7،01 % 2،27 % 00،10 % 
01،00 

% 22،27 % 
النسبة 
 المئوية
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لى الصداقة د في بيانه عأك   التركي   فخالل مشاركة رئيسها أردوغان في منتدى التعاون العربي  
فهو  لعربي  ش من دون اأن يعي ''ال يجوز لتركي   تقول:من قصيدة  االعربية من خالل إلقائه بيت  

عينه ويده اليمنى'' الفتا إلى أنه على مدار األعوام السابقة كان يسدل الستار على العالقات 
ال ترجمة هو إ العربية التركية. فاستخدام هذا المصطلح في البرامج اإلعالمية لهذه القناة ما

 1لما قاله أردوغان ومحاولة لنشر رسالته هذه للجمهور العربي.
ى م  سجاء في المركز الثاني مصطلح تركيا الثالثة تسويقا لصورة تركيا الجديدة أو كما ت       

 ،الجوهرعودة مختلفة من حيث النوع و  هالكن   ،بتركيا أردوغان التي نراها فيها تعود إلى الماضي
هو  بكل ما فسهن محتفظة في الوقت اإلسالمي   فتركيا الثالثة تعني عودتها إلى الفضاء العربي  

ي وهي علمانية ولكن ف اعتدال،ة ولكن في جدير بالبقاء في عهدها العلماني، فهي إسالمي  
ية ولكن وهي شرق اعتدال،وهي غربية أوروبية ولكن في  اعتدال،اعتدال، وهي قومية ولكن في 

 في اعتدال، وهذا هو المعنى وراء هذا المصطلح.
أكثر كلمة استخداما لوصف تركيا وهذا  في المركز الثالث جاء مصطلح البلد الجار كثالث

ي ألن أردوغان كثيرا ما استخدمه في خطاباته، فف ؛ر استخدامهوتكر   ،نته القناةالمصطلح تب  
شتري ال تالتركية بقول مأثور لديهم وهو ''جاء وصف أردوغان للعالقات العربية  0112عام 

 قة.شددا على أهمية هذه العالم   ،الدارقبل  الجار   :حيث قال بالعربية ،الدار بل اشتري الجار''
 لعالم السابقة األقل تكرارا خاللكان مصطلح الدولة العثمانية ومصطلح إمبراطورية ا

كيا تحاول يفهم المشاهد أن تر  بحرص القناة على أال  ر قلة ذكرهما ونفس   ،حلقات العينة المختارة
 جاهقه اإلعالم ذو االت  ا ما يسو  ألن هذ ؛إعادة مجدها العثماني على حساب الدول العربية

ن فقط في بعض المواضيع التي تتطلب الحديث عن ان المصطلحاستخدم هذ. وي  الليبرالي  
 الدولة العثمانية وتاريخ تركيا.
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ّالمعتمدةّفيّبرنامجيّولناّوقفةّوموزاييكّسويقّاإلعالميّ :ّيمثلّأسسّالتّ 10جدولّرقمّ

ّالتحليلّوالتفسير:
المعتمدة في صياغة الرسالة اإلعالمية  أسس التسويق اإلعالمي   11 رقم:يمثل الجدول 

 تماد على الوضوح حيث جاء االع ،عربي   trtلبرنامجي ولنا وقفة وبرنامج موزاييك على قناة 
 07تليها الرشاقة بنسبة  ،%02،2وبلغت االنسيابية نسبة ، % 11،0بالمرتبة األولى بنسبة 

 .% 02،1وأخيرا االنقرائية بنسبة  ،%
أسس التسويق  عربي على trtهذه النسب تعكس بشدة اعتماد قناة  فإن   ،وعلى العموم    

ل ومن خال .الدراسة قائمة على هذه األسس اإلعالمي فالرسائل اإلعالمية للبرنامجين محل  
ن أن المضامين اعتمدت على الوضوح في المادة اإلعالمية المدروسة تبي  العشر حلقات ال

المقدمة للجمهور من خالل تقديم األمثلة لتوضيح المعنى واستخدام المقارنات والكلمات ذات 
 وتأكيده بكلمات أخرى. ،المعنى الواضح

خالل طرح أفكار سهلة ويسيرة الفهم، كما أن األفكار المطروحة  النقرائية مناعلى  واعت م د    
  دون وجود فجوة في أجزائها وهنا تحقق شرط االنسيابية. كانت مرتبة بانسياب طبيعي  

 
 

  أسس التسويق
  ولنا وقفة  موزاييك

 البرنامج االنقرائية االنسيابية الوضوح الرشاقة  االنقرائية االنسيابية الوضوح الرشاقة
 األولالعدد  1 2 10 2  2 4 11 2

 العدد الثاني 2 5 7 3  3 7 5 4

 العدد الثالث 3 6 11 3  3 7 9 4

 العدد الرابع 3 3 8 5  4 5 9 4

 العدد الخامس 3 6 9 4  3 6 10 3

 المجموع 12 22 45 17  15 29 44 17

 النسبة المئوية % 0062 % 0062 % 1160 % 0767  % 0160 % 0761 % 10 % 0160
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ّ.القوالبّالصحفيةّالمستخدمةّفيّبرنامجّ''ولناّوقفة''ّو''برنامجّموزاييك''ّل:ّيمثّ 5جدول

 
ّالتحليلّوالتفسير:

القوالب الصحفية المعتمدة في برنامج ولنا وقفة وبرنامج موزاييك على  12يمثل الجدول       
ثم  % 11،2وجاء بنسبة  ،كثر اعتمادااألعربي حيث يبين الجدول أن الريبورتاج هو  trtقناة 

 . ويعود% 01،2رير فقد كان ضئيال وجاء بنسبة أما االعتماد على التق %02البورتريه بنسبة 
اعتماد البرنامجين على الريبورتاج أكثر من باقي األنواع الصحفية األخرى ألهميته وسرعة نقله 

مهم ال  ي  إذن فهو نوع صحف ،فكلمة ريبورتاج تترجم للعربية إلى ''نقل األحاسيس'' للمعلومة.
سرد والمعالجة ة لكن يترك بصمته وحساسيته في اليكتفي فيه الصحفي بتقديم تقرير عن الواقع

عالمية، في مضمون الرسالة اإل واالنفرادفهو من القوالب الصحفية القادرة على إضفاء التمايز 
ويشيع استخدامه لألغراض التسويقية اإلعالمية لجمال أسلوبه وشفافيته وقدرته على التأثير 

ن محل اويعتمد البرنامجاإلعالمي،  لتسويقي  وبتالي تحقيق الهدف ا، ور الذهنيةورسم الص
الدراسة بالدرجة الثانية على البورتريه لتسليط الضوء على الشخصيات المهمة العربية أو 

فنجد أغلب الحلقات المدروسة تهتم بالشخصيات المتناولة وتعرفها للجمهور. خاصة  ؛التركية
مسارها  كشف عن هذه الشخصية ونقلإذا تناول البرنامج موضوع تركي فتستخدم البورتريه لل

سهاماتها بأسلوب جمالي   ن أهمية نا يبي  فالبورتريه ه ،بسيط يجذب المشاهد وال يشعره بالملل وا 
الشخصية المتناولة وينشر صورتها للجمهور العربي، ونالحظ في الجدول أن برنامج ولنا وقفة 

فسر هذا ون ،ضمون البرنامجينفي عرض مال ما يعتمدان على التقرير وبرنامج موزاييك قلي

  القوالبّالصحفية
  ولناّوقفة يكموزاي

 عددّالبرنامج ريبورتاج تقرير بورتريه ريبورتاج تقرير بورتريه
 العددّاألول  2 0 1 1 0 2
 العددّالثاني 2 0 2 3 0 1
 العددّالثالث 3 1 1 3 1 0
 العددّالرابع 3 0 0 2 1 1
 العددّالخامس 3 1 1 1 0 2
 المجموع 13 2 5 10 2 6

33،33ّ
% 

00،00ّ%ّ  النسبةّالمئوية 55ّ% 01ّ% 05ّ% 55،55
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أن المضامين اإلعالمية التسويقية يشترط أن تكون حيوية تميل الى األسلوب  الحي والجمالي ب
جامد ال و  يطرح المعلومة بشكل إخباري   ،والتشويقي في طرح المعلومة، إال أن التقرير نوع جاد  

 باه الجمهورتأثيرا وجذبا النتفهو بذلك يكون أقل  ،الصحفي ولمسته الجمالية يتدخل فيه حس  
ويق فالمعروف عن التس ،ومن المالحظ أنه ال يوجد تنويع في القوالب الصحفية .تهومتابع

جل إحداث تأثير قوي على من القوالب الصحفية من أ عديدة   اأنواع   نه يستغل  أاإلعالمي 
 الجمهور.

 يمثلّأهدافّالبرنامجّالسياسيّ''ولناّوقفة''.ّ:15جدولّرقمّ

ّ
ّيمثلّأهدافّبرنامجّ''موزاييك''ّّالثقافيّ ّ:10جدولّرقم

 األهداف الثقافية 
 

 أعداد البرنامج
 

 نشر الثقافة التركية
التذكير بتاريخ تركيا 

 المزدوج
 تثمين العادات والتقاليد

 1 0 0 العدد األول
 0 0 0 العدد الثاني
 0 0 0 العدد الثالث
 1 1 1 العدد الرابع

 1 2 0 عدد الخامسال
 7 0 1 المجموع

 %22،22 %20،12 %00،27 النسبة المئوية

 األهداف السياسية 
 أعداد البرنامج

 
التدخل في القضايا 

 العربية
تقوية الموقف السياسي 

 التركي
السعي لوحدة الدول 

 اإلسالمية
 0 1 2 العدد األول
 2 0 2 العدد الثاني
 1 1 0 العدد الثالث
 0 1 1 البرنامج الرابع

 2 0 2 الخامس العدد
 5 3 7 المجموع

 %22،22 %01 %11،1 النسبة المئوية
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ّالتحليلّوالتفسير:
عربي،  trtاألهداف السياسية في برنامج ولنا وقفة على قناة  11يبين لنا الجدول رقم      

 ليها السعي لوحدةي، % 11،1والمالحظ أن دعم القضايا العربية جاء في المركز األول بنسبة 
 .%01، أما هدف تقوية الموقف السياسي فجاء بنسبة % 22،22الدول اإلسالمية بنسبة 

 في العينة المدروسة وجدنا أن أغلب األعداد تهدف إلى دعم القضايا العربية وهذا يظهر    
أردوغان وبمجرد وصوله للحكم سعى إلى إصالح  ألن ؛القضاياا من خالل تناولها لهذه جلي  

حة مصر وليبيا، وعزم على فتح صفو  سوريافعقد الصلح مع  ،عرب وتطويرهاعالقاته مع ال
لالجئين  حيث فتح أبواب دولته ،داعم الحقوق العربيةب بق  جديدة مع السعودية ودول الخليج. ول  

وسهر على توفير األمن والسالم وسبل العيش لهم. كما دافع عن الشعوب العربية  ،السوريين
 مصيرها.ير ها في تقر إلى حق   اودع
فالسياسة اإلعالمية للقناة تنطلق من رؤية الحكومة التركية ألهمية توطيد هذه العالقة      

 ومد جسور التواصل معه. بالعالم العربي  
حقيق فالبرنامج يهتم بت ،جاء هدف السعي إلى وحدة الدول اإلسالمية في المرتبة الثانية     

ي أدركت األوروب لالتحادأن رفضت تركيا االنضمام  هذا الهدف ويعطيه أهمية معتبرة، فبعد
 تعاون بانضمام و وأنه ال سبيل إلرجاع مجد تركيا إال  ،هو العالم اإلسالمي أن عمقها الحقيقي  

 ورأت في اإلعالم وسيلة مهمة لبلوغ هذا المسعى.  ،هذه الدول
ن تركيا نشر صورة عألنه يساعد في ؛ تقوية الموقف السياسي التركيإلى القناة  هدفوت     
سي رائها المختلفة بحياد وشفافية فتقوية موقفها السياآقوية ومستقلة، قادرة على إبداء  بأنها

 ،يا العربيةرف بقوة مواقفه تجاه القضاع   أردوغانكما أن  ،يعني تقوية صورتها في العالم العربي  
انت وقفته حيث ك ،هيوني  القضية الفلسطينية الرافض تماما للظلم الص نومثال هذا موقفه م

اطبا الكيان خوهناك قال كلمته م   ،في دافوس دفاعا عن غزة وتنديدا بموقف الكيان االسرائيلي  
أبرياء في  أنتم قتلتم أطفاال ''أنتم في إسرائيل تعرفون كيف تقتلون الناس ... :اإلسرائيلي  
ا في وكان هذا الموقف سبب .'''ال تقتلوا' :رغم أن الوصية السادسة في التوراة تقول ،الشاطئ

لذلك تهتم القناة بتحقيق هذا الهدف عن  1تكوين صورة ايجابية عن تركيا في العالم العربي.
 طريق موادها اإلعالمية لكسب رصيدا إضافيا في الشارع العربي.
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 ،ن نسب أهداف برنامج موزاييك كانت متقاربةأ 17خالل قراءة الجدول رقم  ونالحظ من    
تليها  ،% 20،12 ـء التذكير بتاريخ تركيا المزدوج في المركز األول بنسبة قدرت بحيث جا

ثم نشر الثقافة التركية بنسبة بلغت  ،%22،22مباشرة تثمين العادات والتقاليد اإلسالمية بنسبة 
00،27%. 
وأفضل  ،ةالتذكير بتاريخ تركيا المزدوج من المبادئ األساسية التي بنيت عليها هذه القنا إن       

تركيا  أن  لى إحيث أشار  ،االفتتاحية التي ألقاها يوم تدشينه للقناة أردوغاندليل على ذلك كلمة 
األدب والشعر فاختلطت كلماته ب ،يتشاركان نفس الثقافة ويتقاسمان تاريخا واحدا والعالم العربي  

 :اطبافاستحضر في بيانه رموز الثقافة والفن العربي فقال مخ ،والفنون والطرب
''إذا كانت أم كلثوم صوت العرب فإنها أيضا صوت األتراك وكما خاطب نزار قباني وفيروز  

بيروت أخاطبكم وكما هو محمود درويش لنا ولكم فإن نجيب فاضل لنا ولكم'' كذلك أعطى 
ته ومن وفي هذا اعتراف واضح برغب '.أمثلة حول المشترك اللغوي بين اللغة العربية والتركية'

 1ا.مع تركي ازال تاريخه مشترك  يهذه القناة للتذكير بأن العالم العربي كان وال خالل
 ،كما أن تثمين العادات والتقاليد اإلسالمية هو من بين أهداف البرنامج التي يسعى لتحقيقها    

فكما ذكرنا سابقا أن المجتمع التركي انسلخ عن هويته اإلسالمية نتيجة العلمانية المتطرفة التي 
فإن هذا النوع من البرامج يسعى إلحياء العادات  ،فرضها أتاتورك على المجتمع التركي لذلك

الجمهور بأن تركيا ت ثم  ن هذه العادات وأن اإلسالم في تركيا انتكس  اإلسالمية إلقناعوالتقاليد 
 فقط ولم يسقط.

ثمنة العالم بالرجوع بعى تهتم تركيا أيضا بنشر ثقافتها من خالل هذا البرنامج أو ما يسم      
يته و نعلم أن العالم العربي يعاني من ظاهرة العولمة ومحاوالت لطمس ه   فكما ،جديدالعربي من 
فالقناة هنا تهدف إلى مواجهة األمركة أو الثقافة الغربية بظاهرة العثمنة وهذا بتسويق  ،اإلسالمية

  .جاه اإلسالميالت  عن طريق إعالمها الذي يتبع ا ثقافتها إلى العالم العربي  
يمثلّنسبّوتكرارّأسسّالتسويقّاإلعالميّالمعتمدةّفيّبرنامجيّ''ولناّوقفة''ّ :8جدولّرقمّ

 .و''موزاييك''
 النسبة المئوية التكرار أسس التسويق
 %02،1 07 االنقرائية
 %02،2 20 االنسيابية
 %11،0 02 الوضوح
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 %07 21 الرشاقة
 % 011 010 المجموع

ّلتفسير:واالتحليلّ
التسويق اإلعالمي المعتمدة في صياغة الرسالة اإلعالمية  أسس 10 يمثل الجدول رقم    

حيث جاء االعتماد على الوضوح بالمرتبة  ،عربي trtلبرنامجي ولنا وقفة وموزاييك على قناة 
وأخيرا  ،% 07تليها الرشاقة بنسبة  ،%02،2وبلغت االنسيابية نسبة % 11،0األولى بنسبة 

 .% 02،1نقرائية بنسبة اال
أسس التسويق  عربي على trtهذه النسب تعكس بشدة اعتماد قناة  فإن   ،وعلى العموم    

الل ومن خ .فالرسائل اإلعالمية للبرنامجين محل الدراسة قائمة على هذه األسس ،اإلعالمي  
ة الميالمدروسة تبين أن المضامين اعتمدت على الوضوح في المادة اإلعالعشر حلقات ال

المقدمة للجمهور من خالل تقديم األمثلة لتوضيح المعنى واستخدام المقارنات والكلمات ذات 
 المعنى الواضح وأيضا تأكيده بكلمات أخرى.

خالل طرح أفكار سهلة ويسيرة الفهم، كما أن األفكار  االنقرائية منتم االعتماد أيضا على 
 ابية.فجوة في أجزائها وهنا تحقق شرط االنسي المطروحة كانت مرتبة بانسياب طبيعي دون وجود

فة في المعلومات المقدمة عن طرق التناول المباشر للموضوع دون كذلك الرشاقة كانت موظ  
 1إطالة ودون تعقيد.

ّالنتائجّالعامةّللدراسة:
لفئات الشكل والمضمون لبرنامج ولنا وقفة السياسي  والكيفي   من خالل التحليل الكمي      
عربي توصلنا  trtبثان عبر القناة التركية الناطقة بالعربية ن ي  ياللذ ،مج موزاييك الثقافي  وبرنا

 ل في:إلى مجموعة من النتائج تتمث  
المدة الزمنية المستغرقة في برنامج ولنا وقفة وبرنامج موزاييك هي نصف ساعة في  .0

جديد الذي جي الفالقناة بذلك تسعى لمواكبة صفات الجمهور التكنولو  ،أغلب الحلقات
 يفضل مبدأ السرعة في طرح المعلومة.

يعتمد برنامج موزاييك وبرنامج ولنا وقفة على األساليب الترغيبية واألساليب العاطفية  .0
لة الة لتحقيق أهداف الرساإلقناع الجمهور بالرسائل الموجهة إليه وهي أساليب فع  
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وظيف كذلك كان هناك ت جمهور،للاإلعالمية التسويقية باللعب على األوتار العاطفية 
 لألساليب العقلية والتحدث بلغة المنطق.

لوبه لجمال أس ،الدراسة الريبورتاج هو أكثر القوالب استخداما في البرنامجين محل   .2
 .وقدرته على الجذب والتأثير وتحقيق األغراض التسويقية التي بنيت عليها القناة

لية ديوهات عافي استو قفة بطرق تقنية حديثة امج ولنا و يتم إخراج برنامج موزاييك وبرن .1
 التصميم الذكي والجذاب الذي يثير حواس   يتعتمد على الديكور االفتراضي ذ الجودة
  .المتفرج

يستعين برنامج ولنا وقفة وبرنامج موزاييك بالمؤثرات السمعية والمؤثرات البصرية  .2
بداعية لمضمون البرنامجين بغرض إث ين ارة العواطف وسحر عإلضافة لمسة جمالية وا 

 .المشاهد
التركية الناطقة بالعربية  trtأكثر القضايا طرحا في برنامج ولنا وقفة السياسي على قناة  .1

هي القضايا التركية للتعريف بتركيا ونشر صورتها في العالم العربي ثم القضايا العربية 
 وأخيرا العالمية.

لكسب  ية العربية الحديثة بالدرجة األولىيعمد برنامج موزاييك إلى طرح المواضيع الثقاف .7
ان الروابط بيل يع التاريخية التركية والعربيةالجماهير العربية، كما يهتم بالمواض

 واالعتراف بالقواسم المشتركة مع المحيط العربي. ،التاريخية
التركية  trtالبلد الشقيق هو المصطلح األكثر توظيفا لوصف دولة تركيا في قناة  .0

بالعربية كدليل على الصداقة وحسن العالقة مع البلدان العربية، يليها مصطلح الناطقة 
الذي يدل على األلفة والمحبة ومصطلح تركيا الثالثة المعتمد للتسويق  البلد الجار  

 لصورة تركيا الجديدة التي تجمع بين األصالة والحداثة.
عتبرة لقناة تعتمد بصفة مضح من خالل األفكار المطروحة في كال البرنامجين بأن ايت   .2

هذه  فال تخلو ،على أسس التسويق اإلعالمي وتطبقها في صياغة مادتها اإلعالمية
 .تهاالمواد من الوضوح واالنسيابية في األفكار ومن رشاقة المعلومة وانقرائي  

ي الشارع ف يسعى البرنامج السياسي إلى دعم القضايا العربية لكسب رصيد إضافي   .01
 يسعى لتقوية الموقف السياسي التركي واإلقناع بوحدة الدول اإلسالمية.كذلك  العربي،
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يهدف برنامج موزاييك الثقافي للتذكير بتاريخ تركيا المزدوج وتثمين العادات والتقاليد  .00
وكذلك نشر ثقافة تركيا في الوسط العربي  وترسيخها،اإلسالمية من أجل إحيائها 

ظهار تنوعها  .وا 
عن طريق إعالمها  لصورة تركيان التسويق اإلعالمي نستنج مما سبق طرحه أ .00

ي ف الم ضم نةالموجه للجمهور العربي هو تسويق مدروس يتم من خالل الرسائل 
دف بهذا وته ،شكال ومضمونا صاغة بأسلوب قوي  برامجها السياسية والثقافية والم  

اجهة مفقودة ومو إلى اإلقناع بوحدة الدول العربية واسترجاع مجد الهوية اإلسالمية ال
 العولمة عن طريق العثمنة ونشر ثقافتها وأفكارها في المحيط العربي.

ّالتوصيات:ّ-0
ك إعالمية مواجهة للعولمة وعدم تر  استراتيجيةعلى اإلعالم العربي أن يسرع في تشكيل     

 وحده.المجال لإلعالم التركي 
وعدم البقاء  ،لتقوية صورة العرب دالتفكير والمبادرة في تأسيس إعالم عربي موح   ضرورة    

إلعالم األجنبي الذي يسعى لمحو الشخصية العربية وا عادة تشكيلها بما يخدم افي تبعية 
 مصالحها.

توعية المشاهد العربي بعدم االنسياق لألفكار التي يسوقها اإلعالم الوافد في مضامينه      
 اإلعالمية.

على  اإلعالم التركي   محاولة هيمنةالتكنولوجيا لمنع  ر يواكبومتطو   االرتقاء بإعالم راق      
 المحيط العربي.

  .ضرورة االستفادة من التجربة التركية في مجال انفتاحها الواسع على اإلعالم     
اإلعالمي وأساليبه وآلياته خاصة في البحوث العلمية  االهتمام بموضوع التسويق    

 .ت اإلعالميةتستفيد منها المؤسسا واألكاديمية لكي
 :المراجعّوالمصادر 
  الشاشات، لمسلسالت التركية تكتسحمحمد زكريا، ا -0

-0الزيارة  ، تاريخ http://www.masress.com/elsaba7/35278الموقع على
 .00:12الساعة  ، على0101 -0

دار الصفاء للبحث  ،0ط ربحي مصطفى عليان، مناهج وأساليب البحث العلمي ه، -0
 ردن.والتوزيع، عمان، األ
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البحث اإلعالمي، اإلمارات العربية المتحدة، دار  سلمان سعد المشهداني، مناهج -2
 .0107الكتاب الجامعي،

باقر موسى، الصورة الذهنية في العالقات العامة، عمان، األردن، دار أسامة للنشر  -1
 .0101والتوزيع،

ئرية، رسالة الجزاطاير مفيدة، صورة الواليات المتحدة األمريكية في الصحافة المكتوبة   -2
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 مان،ع تاريخه وسماته واتجاهاته(،المعاصر )الدبيسي عبد الكريم، اإلعالم التركي   -7

 .0102مية،دار كنوز المعرفة العل األردن،
لية ك أخبار العراق في الفضائيات التركية، رسالة دكتوراه،رائد أحمد حسين البياتي،   -0

 .0110جامعة بغداد، اإلعالم،
لرياض، ا ترجمة فاضل حكر، تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد، كرامرهاينتس،  -2
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