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 اللجنة العلمية
 ساتذة المحكمـوناال

 هــصفت مـــاسم المحك
دكتورة في القانون العام والسياسات العمومية متخصصة في االعالم السياسي جامعة  د_ شيماء الهواري

 الحسن الثاني. المملكة المغربية
د_ محمد محمد عبد ربه 

 المغير
عات بالجام دكتور في هندسة التخطيط، استاذ مساعد في التخطيط، وادارة المخاطر في

 الفلسطينية، فلسطين
 دكتور في علوم االعالم واالتصال، استاد قسم االعالم جامعة االسراء، العراق   د_ على مولود فاضل
 علوم اإلعالم واالتصال /اتصال وعالقات عامة الجزائر أستاذ محاضر أ أ_ نور الدين مبنــي

هورية ، جموالبحث العلمي، وزارة التعليم العالي تصال والعالقاتواالاستاذ علوم االعالم  د_ علي عبد الهادي الكرخي
 العراق

د_ بديعة سليمان علي عبد 
 القادر

 دكتورة في العلوم السياسية والعالقات الدولية، جمهورية السودان

د_ نهى السيد عبد المعطى 
 أحمد

 ر مص وهاج،سجامعة  –اآلداب  كلية-اإلعالماإللكتروني بقسم  الصحافة والنشرمدرس 

 استاذ مدرس في كلية اآلداب بجامعة تكريت قسم علم االجتماع، العراق 
د_ سرمد جاسم محمد 

 الخزرجي
 كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية. جمهورية العراق

 المغربية المملكة – األول محمد جامعة واإلعالم التواصل في دكتوراه أ_ د. نداء مطشر صادق 
المريط د_ مصطفى  دكتورة في علوم االعالم واالتصال، استاذة محاضرة جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر   

باألكاديمية المهنية  دكتورة وباحثة علوم سياسية، معلم خبير بالتربية والتعليم ومدربة  د_ فاطمة الزهراء عبيدي
 مصر المهنية،للمعلم 
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الدولية المحكمة  اإلعالميةشروط وضوابط النشر على مجلة الدراسات 
 _ برلينألمانياالصادرة عن المركز الديمقراطي العربي 

في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجالت  اإلعالميةتعتمد مجلة الدراسات 

 :الدولية المحّكمة علميا، وفقًا لما يأتي

 أوال :إجراءات تقديم البحث ومواصفاته

ا للمجلة، وأاّل يكون قد نشر جزئياا أو كليًّا أو ُنشر ما يشبهه في أّي أن يكون ال - بحث أصيالا معّدا خصيصا
 .وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية

 .أن يرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث باللغتين العربية واإلنكليزية -
 :ريد االلكترونييقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى الب -

media@democraticac.de  

 يجب أن يكون البحث مكتوباا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والرسم واألشكال -
 .محّكمينيتّم تقويم البحث من ثالثة  -
 الباحث بالقبول المبدئي للبحث أو الرفض إبالغيتم  -
 مالحظات التحكيم الى الباحث إرساليتم  -
رسالم الباحث بإجراء التعديالت المطلوبة يقو  -  نفسه عالهأالبحث المعدل الى البريد االلكتروني المذكور  وا 

 :ثانيا : كيفية إعداد البحث للنشر

 أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى ويقدم الباحث إقرارا بذلك -
 ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال والصور صفحة بما في 20أن يكون المقال في حدود  -
ا، المقدمة وعناصره ها في إعداد وكتابة البحوث وخاصةأن يتبع المؤلف األصول العلمية المتعارف علي -

ع والمراج اإلحاالتاألمانة العلمية في  واحتراموالخاتمة، وبإثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتباس 
 (والمصادر )وجوبا

ورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة اإلنجليزية، كما تتضمن ال -
تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس والبريد االلكتروني وملخصين، 

أسطر بخط  10الواحد عن  في حدود مائتي كلمة للملخصين مجتمعين، )حيث ال يزيد عدد أسطر الملخص
12 Simplified Arabic   12للملخص العربي و  Times New Roman   ،)للملخص باللغة االنجليزية

 (أحدهما بلغة المقال والثاني باللغة االنجليزية على أن يكون أحد الملخصين باللغة العربية. )وجوبا
بين األسطر، بالنسبة  1.00بمسافة  14مقاسه  Simplified Arabic تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع -

 16، أما عنوان المقال يكون مقاسه  Gras للعناوين تكون
، أسفل 2، رأس الورقة  3وأيسر  3وأيمن  2.5وأسفل  2.5الصفحة أعلى  (LES MARGES) هوامش -

 (وجوبا) (A4) حجم الورقة عادي 2الورقة 
 (ئية والنحوية واللغوية والمطبعية )وجوبايجب أن يكون المقال خاليا من األخطاء اإلمال -
بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة، واإلجراءات المنهجية  -

 للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية وعرض النتائج ومناقشتها
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المقال،  خرآية في آخر كل صفحة من المقال وجوبا وليس ضمن الفقرات أو في ترقم اإلحاالت بطريقة أكاديم -
بالترتيب التالي: المؤلف: عنوان الكتاب أو المقال، عنوان المجلة أو الملتقى، الناشر، البلد، السنة، الطبعة 

 .والصفحة
 ، )وجوبا(وللخط األجنبيللخط العربي  ARIALالخط نوع  9تكون بحجم خط  اإلحاالت -
 (رقم الصفحات بشكل متتابع )وجوبات -
 :ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا، ومثال ذلك -

o  :الطبعة إن وجدت(، دار النشر، مكان النشر،  الكامل للمؤلف)السنة(، عنوان الكتاب، ط االسمالكتاب(

 .البلد

o  :جلد(، ع)العدد(، مصدر املجلة )الجامعة الكامل للمؤلف)السنة(، عنوان املقال، املجلة، م)امل االسماملقال

 .أو املخبر مثال(، مكان النشر، البلد

o  :الكامل لصاحب الرسالة)السنة(، عنوان الرسالة، نوع الرسالة وتخصصها،  االسمالرسائل واألطروحات

 .القسم، الكلية، الجامعة

o  :ن الورقة، عنوان املؤتمر، منظم الكامل لصاحب الورقة العلمية)السنة(، عنوا االسماملؤتمرات وامللتقيات

 .املؤتمر، البلد

 إرفاق أدوات الدراسة في حالة الدراسات الميدانية -
 المقاالت المرسلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر -
 المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال على رأي أصحابها -
 .وال ينشر مهما كانت قيمته العلمية كل مقال ال تتوفر فيه الشروط ال يؤخذ بعين االعتبار -
يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون المساس  -

 .بالموضوع
 يضع الباحث مقاله ضمن قالب المجلة قبل إرساله -
 ترونييقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد اإللك -

media@democraticac.de 
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 تعريف بالمجلة
ولها هيئة علمية دولية فاعلة، تشمل  مجلة دولية محّكمة، تصدر بشكل دوري، مجلة الدراسات االعالمية،

من عدة دول، حيث تشرف على تحكيم األبحاث الواردة إلى المجلة وتنقيحها  األكاديميينمجموعة كبيرة ألفضل 
االتصال نين االعالم و لة بنشر البحوث العلمية في ميدان علوم االعالم واالتصال، وقواوتقويمها. وتهتم المج

 لكتروني.اإلعالم لى اإلإضافة إو الورقي، أوالصحافة والنشر سواء الرقمي 
لى وتستند المجلة مجلة “ما تعتمد ، كالئحة داخلية تنّظم عمل التحكيم إلى ميثاق أخالقي لقواعد النشر فيها، وا 

 في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجالت الدولية المحّكمة.” اسات االعالمية الدر 
، تحت رقم لمانياأ-برلينسياسية واالقتصادية مقره المركز الديمقراطي العربي للدارسات ال“وتصدر المجلة عن 

 ISSN (Online) 2512-3203 معياري:
لعربي مؤسسة مستقلة تعمل في إطار البحث العلمي األكاديمي والتحليالت ويعتبر المركز الديمقراطي ا

السياسية والقانونية واإلعالمية واالقتصادية حول الشؤون الدولية واإلقليمية ذات الصلة بالواقع العربي بصفة 
 خاصة والدولي بصفة عامة.
 ميين واألقالم الحرة من طرح أراءهمواإلعال ولوياتها العمل على تمكين الباحثينأوتضع المجلة في قائمة 

بموضوعية ودون قيود، تحت شعار حرية التعبير والرأي ونشر المعلومات بمهنية علمية واحترافية، وبهدف 
 .الديمقراطية التشاركية والشموليةتكريس مفهوم 
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 عشر التاسعفهرس العدد 
 البحوث المحكمة

 رقم الصفحة البحث باإلنجليزية عنوان عنوان البحث بالعربية اسم الباحث)ة(
د. محمد محمد عبد ربه 

 المغير
ازدواجية معايير االعالم الغربي للقضايا 
الساخنة دراسة حالة القضية االوكرانية 

 والفلسطينية

Double Standards of 

Western Media for Hot 

Issues Examining the 

Case of Ukraine and 

Palestine 

11 

ـــــــــــــــــكر الشيـــــأ. 
 آنـــــسة

وكـــالـــة األنبـــاء الجزائريـــة في  ـــل اإلعالم 
 الجديد

 )موقعي الفايسبوك واليتيوب نموذجا(

The Algerian News 

Agency in the Light of 

the New Media 

(My Facebook and 

YouTube sites are 

examples 

28 

ي السمات االنثوية للخطاب السياس د_ فاطمة طيفور
السنية -االعالمي النسوي دراسة سيميو

الوارد  2012لخطاب المرأة السياسية لسنة 
 عبر الصحافة المكتوبة

Feminine features of 

feminist media political 

discourse Semio-

linguistic study of the 

women’s political 

discourse through the 

written press in 2012 

45 

زدواجية مساهمة مستخدمي الفايسبوك في عملية إ عّمار أ_ رجاء
 التغيير االجتماعي: جدلية اإلثراء والتفقير

The dual contribution 
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64 

ي األنســـــــــــــاق اإلعالم التفـــــاعلي: ثورة ف أ_ رشيد العزوزي
 التواصلية وابتكار في الممارسة المهنية

Interactive media: a 

revolution in 

communicative 

formats and innovation 

in professional practice 

92 

منهج التحليـــل الشـــــــــبكي االجتمـــاعي في  د. بن شّراد محمد أمين
بحوث اإلعالم الرقمي: مقــــاربــــة تن يريــــة 

 ودليٌل عمليّ 

Social Network 

Analysis (SNA) in 

Degital Media 

research: 

 A theoretical 

approach and a 

practical guide 

107 

الدور التربوي للوســـــائط اإلعالمية وتاثيرها  د. الهادي مسيليني
على ثقـــافـــة الطفـــل وأهميتهـــا كمصـــــــــــدر 

 لتو يف ألوان من التراث

The educational role of 

the media in 

influencing the culture 

of the child and its 

importance as a source 

of employment models 

from the heritage 

139 
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د_ ســـالم بن علي ســـالم 
 .عريجة

ـــايف إبراهيم محمـــد  أ_ ن
 كريري

معالجة الصحافة اليومية السعودية للشؤون 
 السياحية

دراسة وصفية تحليلية مقارنة لمضمون 
خالل عامي  قتصادية والوطنصحيفتي اال

2020 – 2021 

The Saudi daily 

newspapers’ treatment 

for the tourism affairs 

A descriptive, 

analytical and 

comparative study of 

the content of  

Al-Eqtisadiah and Al-

Watan newspapers 

During the years 2020 - 

2021 

159 

بع أ.م.د.بشرى داود س
 السنجري

األساليب اإلعالمية لتسييس األزمات 
الصحية في القنوات الفضائية األجنبية 

فيروس كورونا  –الناطقة باللغة العربية 
 أنموذجا 

Media methods to 

politicize health crises 

in foreign Arabic-

speaking satellite 

channels - Corona 

virus as a model 
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ين عبد الوهاب أ_علي الز 
 إدريس

ــــصال وفاعلية تو يفها في  ــــكنولوجيا االتـ تـ
 إدارة العالقـات العامة بالجامعات السودانية
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Effectiveness Of İts 

Employment İn The 

Management Of Public 

Relations İn Sudanese 

Universities 
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 أ_علي عدناسي
 مكلولأ_ سمير 

 أ_ جواد راجي
 _ ياسين لملسأ

حراس الحريات: دراسة ميدانية لتحديد 
 وضعيات واحتياجات التكوين 
 لدى الصحفيين واإلعالميين بالمغرب

THE GUARDIANS 

OF FREEDOMS 

Field stady to identify 

situations and needs of 
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 القضية حالة دراسة الساخنة للقضايا الغربي االعالم معايير ازدواجية
 والفلسطينية االوكرانية

Double Standards of Western Media for Hot Issues Examining the 

Case of Ukraine and Palestine 
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 الملخص: 
إلى بيان ازدواجية المعايير اإلعالمية للقضايا الساخنة خاصة في التعامل مع االحتالل االسرائيلي لألراضي  هدفت الدراسة

الفلسطينية، والحرب الروسية األوكرانية. ولتحقيق الهدف اتبع الباحث المنهج الوصفي الذي يصف واقع المنظومة اإلعالمية، 
الت الصحفية والتقارير االعالمية للقضيتين وتحليل محتوى التقارير المنشورة. والمنهج التحليلي الذي يحلل العديد من المقا

خلصت الدراسة إلى وجود ازدواجية واضحة في المعايير اإلعالمية الغربية للقضايا الساخنة، وأن هناك استهداف مباشر للقضية 
حتالل م الغربي لتسحين الصورة الذهنية لالالفلسطينية وتجاهل تجاوزات االحتالل تجاه الشعب الفلسطيني، وتجنيد اإلعال

االسرائيلي، وبالمقابل انعكست المعايير االعالمية لصالح أوكرانيا، وضرورة العمل على فتح إعالم باللغات األجنبية لتحسين 
ظهار المعاناة التى يعيشها المجتمع الفلسطيني.  الخطاب اإلعالمي للمجتمع الغربي وا 

 االوكرانية، القضية الفلسطينية، القضية االعالم الغربي، معاييرواجية، الازدالكلمات المفتاحية: 
Abstract  
The study aimed to demonstrate the duplication of media standards for hot-button issues, 

especially in dealing with Israel's occupation of Palestinian territories and the Russian-Ukrainian 

war. To achieve the objective, the researcher followed the descriptive approach describing the 

realities of the information system, the analytical approach analysing numerous press articles and 

media reports on both issues and the content of published reports. The study concluded that there 

was a clear duplication of Western media standards for hot-button issues, that there was a direct 

targeting of the Palestinian cause and disregard for the occupation's abuses towards the 

Palestinian people, recruitment of Western media to facilitate the mental image of the Israeli 

occupation, and that media standards were reflected in favour of Ukraine, and the need to work 

to open foreign language information to improve the media discourse of Western society and to 

demonstrate the suffering of Palestinian society 

Keywords: Double Standards, Western Media, Palestinian Question, Ukrainian Question. 
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 اإلطار العام للدراسة: .1
 تمهيد 1.1

تتميز المنظومة اإلعالمية في رسم مالمح التشكيل الذهني للمجتمعات في نقل الصورة لما يحدث حولنا، وقد 
ما لتطورات وسائل االعالم في سرعة النقل والتأثير المباشر على المكونات المجتمعية، وتوجيه المجتمعات 

على حساب دولة أخرى وتنمية التعاطف الشعبي في القضايا الساخنة على يحقق السياسة العامة لدعم دولة 
 الصعيد العالمي.

تستخدم الدول اإلعالم كسالح قوى في تغير القواعد السياسية كقوة ناعمة في التأثير على المستوى المجتمعي 
ت سياسية، لبناء تصوراوالشعبي، وقد تفننت المؤسسات االعالمية في صناعة الرأي العام العالمي واإلقليمي 

وتلعب األجهزة األمنية واالستخباراتية في التوجيه الخفي للمنظومات االعالمية لرصد التوجهات السياسية 
 العامة

تمر فلسطين باحتالل واغتصاب لألرض من قبل االحتالل االسرائيلي الذي تسبب في تدمير كافة المقدرات 
مة اإلعالمية أحد الوسائل التى استخدمت في تشويه المجتمع الوطنية والمحلية لفلسطين، وكانت المنظو 

الفلسطيني حيث امتلك االحتالل منظومة اعالمية ودعائية شارك فيها كافة وسائل اإلعالم العالمية الكبرى 
 التى ساهمت في توجيه المجتمعات العربية واألجنبية لتوجيه النخب بما يخدم رواية االحتالل اإلسرائيلي.

ولة روسيا على اتخاذ اجراءات احترازية للقيام بحماية الجغرافيا السياسية السيادة الروسية على أقدمت د
األراضي المحيطة وذلك في إطار تعزيز حدودها من تمدد حلف الناتو مما يشكل تهديد عسكري على األراضي 

ف الة توسع تحالفات حلالروسية، وقد استخدمت روسيا العديد من الوسائل واألدوات اإلعالمية لتضخيم ح
 الناتو وقد استخدم التضخيم اإلعالمي والتمويه إلرباك المنظومة الدفاعية األوكرانية.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 1.2
يعمل اإلعالم الغربي على الحد من تأثير االعالم والمنشورات الخاصة بالقضية الفلسطينية ومحاربة المحتوى 

ويج اإلعالم الغربي لحقوق اإلنسان وتطبيق القانون الدولي اإلنساني، وفي المقابل الفلسطيني على الرغم من تر 
يعمل على عكس الصورة اإلعالمية للمعاناة األوكرانية التى عمل اإلعالم على تضخيمها، ومن هنا ظهر 

 التساؤل الرئيس التالي:
يف تعمل ؟، وكوكرانية والفلسطينيةمعايير االعالم الغربي للقضايا الساخنة دراسة حالة القضية اال ما هي 

 ومنه تفرعت التساؤالت التالية: على تطبيق االزدواجية في المعايير؟
  ؟التى يتبناها المجتمع الدولياإلعالمية المعايير ما هي 
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 ما هو آراء المغردون من السياسيون؟ 
  في المنظومة اإلعالمية العالمية؟  الالعبونمن هم 
  ن إعالمياا؟من هم المهتمون والمؤثرو 

 أهداف الدراسة: 1.3
هدفت الدراسة لتحليل ازدواجية المنظومة اإلعالمية الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية واالحتالل 
االسرائيلي والقضية األوكرانية والروسية من جانب آخر، وذلك لبيان مدى االختالف المعياري في فهم األبعاد 

 المية الغربية.الخاصة بإدارة المنظومة اإلع
 منهجية الدراسة:  1.4

لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي الذي يصف الحالة الفلسطينية واألوكرانية آليات االحتالل 
والمنهج التحليلي الذي يحلل الالعبون في المنظومة اإلعالمية الغربية والمؤثرون والمهتمون، وتحليل محتوى 

أي الخبراء في انتقادهم الزدواجية المعايير المتبعة للتعاطي اإلعالمي مع القضايا المقاالت الصحفية ور 
 الساخنة عالمياا.

 . اإلطار الن ري:2
 1عالم واألزمات الدولية:اإل 2.1

يهتم العالم في تسخير اإلعالم لتحسين الصورة الذهنية للدول العظمي والتجاوزات التى ترتكبها، حيث إن 
مية تعتمد على التأثير السلبي واإليجابي في المجتمعات، بما ينسجم مع متطلبات الهوية المنظومات اإلعال

فيساهم اإلعالم في تقديم مادة تؤثر على المجتمعات وتساهم الوطنية والقومية للدول المستهدفة من اإلعالم، 
كما  جتماعية.الاثقافية و الفكرية و القيم في تغير جذري لهم على المدى المتوسط أو البعيد، مما ينعكس على ال

وتؤثر وسائل اإلعالم في تشكيل المجتمع وبناؤه، وبالتالي يتنوع مستوى تأثير وسائل اإلعالم وفق القواعد 
 التى ترسمها في التأثير المباشر واتجاهاتها المجتمعية والفكرية.

زمات لى مواجهة التغيرات واألتعمل المنظومة العالمية على رسم السياسات اإلعالمية لتعزيز قدرة الشعوب ع
وتحسين قواعد العمل العام، والتخطيط لتطوير توعية المجتمعات وتعزيز صمودها، وفي المقابل تساهم 
المنظومات اإلعالمية في رسم مالمح التوجهات الفكرية وتغذية الشعوب باألفكار التي تعزز فكرهم وتوجهاتهم 

                                           
دارة األزمات، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة العربي 2018بلوفة، بلحضري ) 1 (: اإلعالم وا 

 الجزائر.التبسي، تبسة، 
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، فللمنظومة اإلعالمية دور بار في تحسين الصورة الذهنية للدولة اتجاه دولة ما أو منظومة ما أو مؤسسة ما
 أو تشويه صورتها أمام المجتمعات مما يجعلها تفقد رصيدها العالمي ويؤثر على اقتصادها.

إن لإلعالم دور مهم في سرعة التفاعل مع األحداث واالنسجام مع الوقائع والظواهر سواء كانت االجتماعية 
السياسية أو األمنية أو األزمات الناتجة عن الحروب والصراعات والنزاعات العسكرية أو  أو االقتصادية أو

الطائفية مما يترتب عليه العديد من المخاطر اإلعالمية التي تهدد المجتمعات المعرضة للخطر، وخاصة 
ي في ظل معالمخاطر الناتجة عن سرعة النشر والسبق الصحفي والتي يمكنها أن تؤثر على الصمود المجت

 2المتغيرات المؤثرة على القطاعات التنموية واستدامة الحياة البشرية.
إن غياب الرقابة اإلعالمية في األزمات العالمية وما يترتب على ذلك من متابعة مستمرة لمخرجات وسائل 

حصول على لاإلعالم وأدواته يؤثر بشكل مباشر على استقرار الشعوب، فعمليات النشر العشوائية والتسلل ل
األخبار يؤثر على شكل المجتمع الخارجي أمام التهديدات التي يعانيها، وهذا يترتب عليه العديد من المخاطر 
التي تساعد في استهداف العناصر التي تقاوم طغيان المحتل وتحاربه، كما أن العديد من المنشورات التي 

ية وتهدم حالة التالحم بين القيادة السياسية واإلدار يطلقها النشطاء تزرع الشك وعدم الطمأنينة في الشعوب، 
 3للدول وشعوبها.

الدول في السنوات السابقة أصبحت تنهش في مقومات الصمود الشعبي والمجتمعي  اإن األزمات التى تحيياه
 افةك هشتن زالت وما كانت والتي والمتغيرات األزمات من العديد الدولتحدث ب، إذ وتهدد الموارد واإلمكانيات

 نإ العربية، المجتمعات مقومات كافة بين االجتماعية العدالة غياب ظل في العربية المجتمعات مقدرات
 تواجه أزمة كل تحويل وبالتالي النشطاء لكافة األوحد الشاغل الشغل أصبحت وآخر حين بين الواقعة األزمات
 ياسيةالس االجتماعية لألبعاد النظر دون للدولة ىمالقو  األمن تهديد في يساهم مما ؛عام رأي لقضية الدولة

 جلياا ذلك ظهر وقد 4للدولة، الخارجية العالقات مستوى على سلباا تنعكس والتي ،األزمة لتلك والدبلوماسية
ا ستهداف اال على عملالفلسطينية، وقد  األراضي في االحتالل صنعها التي األزمات من العديد في وواضحا

 مقاومةلوتوجيه المجتمع لنبذ كل ما هو من شأنه تخريب العالقة بين الشعب واالمعنوي لفصائل المقاومة 
 التي الهزلية وطللشر  يستجيب، و المقاومة أنواع من نوع بأي الفلسطيني المجتمع يؤمن ال أن بهدف الفلسطينية

                                           
نموذجا، المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية،  حليالم اإلعالم حكامة أية اإلعالمية: (: المنظومة2017الهواري، شيماء ) 2

 برلين
 ، نبالء ناشرون وموزعون ودار أسامة للنشر والتوزيع، عمان األردن.مقارنة دراسة اإلعالمية الرقابة(: 2014) بسام، الرحمن عبد 3
-5(، ص 2، العــدد )(7) العربي، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، المجلد(: أزمات الدولة في العالم 2020ساحلي، مبروك وسبسي، حسان ) 4

32. 
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 قضية هاءنا  و  فلسطيني هو ما كل وتدمير ،ةسالمقد لمدينةا معالم تغير من المجتمع على االحتالل يفرضها
 يحقق مسالم معلمجت لتحويلنا االحتالل يسعى وبالتالي ،المقاومة أنماط من نمط أي دون الفلسطينيين الالجئين
 .المجتمع من أحد يعترض أن دون العسكرية والسياسية األمنية أهدافه
 5االلكترونية بالوسائل المعنوي االستهداف 2.2

 والتي ،لعربيةا المجتمعات لقيادة المعنوي بالتدمير المتعلقة لوسائلا من العديد االسرائيلي االحتالل استخدم
 عن أساطيرو  قصص ونشر ،الفلسطينية القيادات من للعديد والمباشر المعنوي االستهداف مالمحها أبرز كان

 دواتأ كأحد االستهداف اهذ ظهر وقد المجتمعية، والتقاليد العادات مع يتنافى مما ؛االجتماعية عالقاتهم
 في والمفبركة الكاذبة األخبار هذه تداولوا المحليين النشطاء من العديد وأن كما البارزين، للقادة السمعة تشويه
 .المجتمع في عالميةاإل الفوضى نشر
 6محاربة المحتوى االعالمي الفلسطيني 2.3

لسطينيين الف غالق صفحات مئات النشطاءا  عالمي الفلسطيني و شركة فيسبوك لمحاربة المحتوى اإل شرعت
وقد برز ذلك في إغالق عشرات الحسابات  ،والعالمي بهدف تغيب الحقيقة عن المشاهد المحلي والعربي

ى نشر والنشطاء في قطاع غزة الذين يعملون عل ،اإللكترونية للنشطاء الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة
اف لألعيان المدنية والمجتمع المدني من الصورة الواقعية لما يحدث في المناطق الفلسطينية من استهد

ا عمدت ه، إذ أنوقد أغلق العددي من صفحات الوكاالت اإلعالمية الفلسطينية والقنوات الفضائية ،االحتالل
 حركة الجهاد–غالق كل الصفحات الفلسطينية التي يرد عليها )حركة المقاومة االسالمية حماس إعلى 

 .فلسطينية(المقاومة ال-االسالمي في فلسطين 
نف قوات والتي تظهر ع ،المشاهد المخالفة للقانون الدوليالمحتوى االعالمي الفلسطيني بنشر كافة  يتميز

رهابه للمجتمع الفلسطيني واستهداف مباشر  ،يالفئات الهشة والمهمشة في األراضي الفلسطين االحتالل وا 
 ،في المدينة المقدسة من خالل تعزيز السيطرةير معالم ومشاهد المناطق الفلسطينية لبناء واقع جديد يوتغ

ورات سعى االحتالل لتعزيز المنشيوكما وأنه وتهجير السكان وأصحاب األراضي وحرق البساتين الزراعية، 
الجانب  إلظهار ؛ات المنسق والناطق باسم الجيش والشرطة وغيرهمالمتعلقة بإنسانية االحتالل عبر صفح

غالق الطرقالمدني في التعاطي مع القضاي والفصل بين  ،ا الفلسطينية ويتغافل عن إظهار حواجز التفتيش وا 
 المناطق وغيرها من القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية والمعيشية.

                                           
    ي.، الموقع اإللكترون(: ما هو االغتيال المعنوي الذي ينتهجه االحتالل؟2019أكتوبر  16صحيفة الرسالة ) 5
م ... ما بين نشر االشاعة والطمأنينة، مجلة 2019ة نوفمبر (: إدارة المحتوى االعالمي في االعتداء العسكري على قطاع غز 2019المغير، محمد ) 6

 الدراسات اإلعالمية، العدد التاسع، المركز الديمقراطي العربي.



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 16 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

 اإلطار التحليلي:. 3
التحليلي الذي يصف الواقع اإلعالمي و تباع المنهج الوصفي ق أهداف الدراسة عمل الباحث على إلتحقي

والتحليلي الذي يحلل المعايير التي يتبناها المجتمع الدولي، والالعبون في  ،القضايا العالمية للتعامل مع
المنظومة اإلعالمية العالمية، وتحليل بعض آراء المغردون وذلك من خالل تحليل المقاالت الصحفية المنشورة 

ومقالة نشرت  9يفة الدستور،ومقالة عبر صح 8ومقالة عبر مدونات الجزيرة، 24،7خبر منشور على فرانس ك
 10عبر صحيفة القدس

 المعايير التى يتبناها المجتمع الدولي: 3.1
 المحتل  في المقابل ال يحق للشعب الفلسطيني ستسخير اإلعالم الغربي لحق أوكرانيا بالدفاع عن النف

 عام الدفاع عن نفسه. 74منذ ما يزيد عن 
 تحاد األوروبي والرئيس األمريكي للتنديد بالهجمات تسخير منصات األمم المتحدة ومجلس األمن واال

ل ل المدنيين الفلسطينيين على أيدي قوات االحتالتق عندبينما تعلن قلقها  ،الروسية على أوكرانيا
 . االسرائيلي

  التضخيم اإلعالمي لدعم بعض الشعوب والدول للشعب الفلسطيني المحتل في المقابل تدفق الدعم
 غربي ألوكرانيا.العسكري الدولي وال

 في المقابل فرض عقوبات في الشأن  افرض عقوبات على روسيا بسبب اعتدائها على أوكراني
الفلسطيني على الطرف الضعيف المعتدى عليه وحصاره وهذا ينعكس على زيادة هشاشة المجتمع 

ظهار الصورة في اإلعالم الغربي أن الفلسطينيو   سبب تدمير اإلنسانية.  نالفلسطيني وا 
  تبنى رواية إسرائيل الدولة التى المتهمة باالعتداء واستخدام القوة المفرطة والغاشمة ونقل روايتهم بأنهم

ضحايا، وبالمقابل نقل رواية االوكرانية واهمال رواية روسيا الدولة تدعي أنها تدافع عن الجغرافيا 
 السياسية والسيادة الروسية على المنطقة.

  لتطوع للتجنيد والمشاركة في القتال ضد عناصر الجيش الروسي في االترويج اإلعالمي من أجل
 ، وفي المقابل شيطنة كل من يساعد المقاومة الفلسطينية والترويج لقتله ووسمه باإلرهاب.أوكرانيا

  توجيه اإلعالم االقتصادي لمحاربة روسيا ودعم أوكرانيا كضحية، وفي المقابل توجيه االعالم
الل الدولة التى احتلت فلسطين وسرقت مقدراته كأنه ضحية بسبب مقاومة االقتصادي لدعم االحت

 الفلسطينيين.

                                           
 نيين، الموقع االلكتروني.الفلسطي حساب على الغربية" المعايير ازدواجية" ينتقد (: عباس2022مارس  27) 24فرانس  7
سرائيل روسيا" ملفي في السياسي لنفاق(: ا2022مايو  3قدورة، رائد عوض ) 8  ة نت، الموقع اإللكتروني.، مدونات الجزير "وا 
 .يفة الدستور، الموقع اإللكترونياالحتالل، صح جرائم مع التعامل في الدولية المعايير (: ازدواجية2022مارس  2القدوة، سري ) 9

 .يالدولي، الموقع اإللكترون المجتمع معايير ازدواجية حول سطينيةفل تساؤالت تثير أوكرانيا (: أزمة2022مارس  5القدس العربي ) 10
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 سرائيلي وصمت اإلعالم العالمي لكافة تجاوزات التدمير والقتل دعم اإلعالم الغربي لإلرهاب اإل
 ضوالترهيب واالعتقال والحروب ضد المدنيين العزل واالكتفاء في التنديد واإلدانة، وفي المقابل فر 
مما  ؛عقوبات والترويج اإلعالمي لمزيد من العقوبات على القيادة الروسية والمنظومة المالية الروسية

 يؤكد على ازدواجية التعاطي مع الملفات والقضايا.
  سرائيلي رغم أن الميثاق المستخدمة في مقاومة االحتالل اإلالتضخيم اإلعالمي لألدوات البدائية

 ،عوب في الدفاع عن أنفسهم في حالة تعرضهم ألي عدواٍن خارجيّ في حّق الش 51األممي رقم 
وباالتجاه اآلخر التقليل من السالح األوكراني ومقاومة االعتداء الروسي واعتباره حق مشروع والترويج 

 في كافة المنصات اإلعالمية بأن ما تقوم به أوكرانيا مكفول بحكم القانون الدولي اإلنساني. 
 لتطبيقاتا متجر خدمات بإيقاف آبل شركة   الروسية العسكرية العملية أيام ثاني في أوكرانيا طلبت 

 أيضا تيوبويو  ونتفليكس وغوغل فيسبوك شركات قامت كما روسيا، في المستخدمين عن ومنتجاته
 ترتبط إسرائيل بعالقات وطيدة مع المديرين التنفيذيين، وفي المقابل روسيا في خدماتها بتعليق

محتوى مما ساعدها على محاربة ال ؛واصل االجتماعي، وأبرزها فيسبوك وتويتر ويوتيوبلمؤسسات الت
سيطرتها وهيمنتها على كافة وسائل التواصل االجتماعي،  إسرائيل تفرضو . اإلعالمي الفلسطيني

وهي تسّخر جهدها وعالقاتها لمحاربة المحتوى اإلعالمي الفلسطيني، ورفِد المجتمع الدولي بروايٍة 
 ى مضّللة تُبّرُر فيها سياساتها ضد قتل الفلسطينيين واعتقالهم وتهجيرهم.أخر 

 يثح األوروبية، الدول سائر إلى الروسية اإلعالم وسائل وصول تقييد عن األوروبي االتحاد أعلن 
 دول يف الروسيتين" سبوتنيك" ووكالة" اليوم روسيا" قناة حظر على االتحاد دول خارجية وزراء وافق

 عن ائيالفض اإلنترنت بخدمة أوكرانيا تزويد على ماسك إيلون األميركي الملياردير ، ووافقاالتحاد
التجاه وفي ا. ماسك إلى رسمي أوكرانيٍ  طلبٍ  من فقط ساعاتٍ  بعد وذلك" لينك ستار" تقنية طريق

كنوٍع من مساندة  (BDS) "منظمة مقاطعة إسرائيل المعروفة باسم "بي دي إس اآلخر ظهرت
ينيين، وذلك من خالل فرض عقوبات اقتصادية وثقافية ورياضية على الممارسات والسياسات الفلسط

اإلسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، ثم ما لبث أن قامت الواليات 
إسرائيل  نبالمتحدة وبعض الدول األوروبية بمحاربة هذه المنظمة وتجريمها، كنوٍع من الوقوف إلى جا
 .ومحاربة الحقوق الفلسطينية في الحرية وتقرير المصير وتطبيق قرارات المجتمع الدولي

 ابات صتسبب بها االحتالل في القتل واإل الفلسطينية التى ةلم يتعاطى اإلعالم الغربي مع المعانا
في  ،بيةالغر  والتشريد وفقدان المأوي والمسكن وعدم نقل معاناتهم بسبب الهشاشة إلى المجتمعات

عالم الغربي لحالة الحاجة الحتضان الشعب األوكراني الهارب من الضربات الروسية المقابل روج اإل
 .سبِل الراحة واألمان لهم لحين انتهاء الحملة العسكرية الروسيةوعمل على تعزيز الدعم وتحقيق 

 عربية والمؤسسات الحكومية هاجم االحتالل االسرائيلي المؤسسات اإلعالمية الدولية والمحلية وال
ولم يتعاطى اإلعالم الغربي مع صور االستهداف  ،والدولية واألهلية وبعض مؤسسات األمم المتحدة
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لألعيان المدنية وفي االتجاه األخر كان اإلعالم الغربي يضخم كل استهداف حتى المنشآت العسكرية 
 وتجريم االستهداف الروسي لها. األوكرانية المستهدفة ويربطها بالبنية التحتية التنموية

 آراء المغردون: 3.2
 :نشر حسين الشيخ وزير الشئون المدنية الفلسطينية على صفحته على توتير 

 الدولية ةالشرعي ُتكال وعندما واإلنسانية، واألخالق القيم تضيع هوية، والعرق والدين اللون يصبح عندما“
 وُسحقت عتضا الدولية الشرعية من القرارات عشرات. لقوةا وتستبد الحق ويسحق العدالة تضيع بمكيالين

 ."العدالة وغياب االحتالل ضحية فلسطين شعب زال وما لها، التطبيق وغياب القوة جبروت أمام

 
 هللا عوض عمر السفير المتخصصة ومنظماتها المتحدة لألمم والمغتربين الخارجية وزير مساعد 
 اتخاذ نع تمتنع بينما آنية، أزمات تجاه وسريعة فاعلة مواقف باتخاذ ميةواألم الدولية المنظمات قيام انتقد
 في جيةازدوا يعكس مام عقود، سبعة من ألكثر امتدت التي وجرائمه اإلسرائيلي االحتالل تجاه حازم موقف

 ايةحمل إجراءات اتخاذ على قدرتها أظهرت وغيرها األوروبية الدول أن إلى ولفت .للعدالة وغياب المعاملة
 الدولي القانون قواعد إن حيث اإلرادة، بغياب هي ما بقدر األدوات بغياب ليست فالقضية ا،مؤخرا  المدنيين
 .دولية جريمة وجود حال في واضحة
 العالم، يف ومؤسساته القانون مكانة على ستؤثر الدولي القانون معايير مع التعامل في االنتقائية إن"وقال 
 استعماري، استيطاني احتالل من عاما 75 منذ يومية لجرائم يتعرض الذي لسطينيالف الشعب مع يقف ال فمن

 النظام على ثريؤ  الفلسطيني بالموضوع بمكيالين الكيل" وتطرق لـ "أن العنصري الفصل صور أبشع يمارس
 لىع قائمة إمالءات وفرض الدولية، المنظومة على الواحد القطب نظام تغول ظل في خاصة ا،عموما  الدولي
 ."والبلطجة الترهيب
 إليرلندي ريتشارد باريتالنائب ا 
 على العقوبات أشد العالم حول دول فرضت الحرب من أيام (5) خالل إنه قائالا  فلسطين، عن فيها تحدث
 لىع اعتداءاتها نتيجة إسرائيل، على عقوبات أي كثيرة دول فيها تفرض لم اعاما  (70) مقابل روسيا،

 .الفلسطينيين
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 مانية البريطانية جولي إليوتالبرل 
 في وقالت، اوأوكراني فلسطين مع الغرب تعامل في باالزدواجية إليوت جولي البريطانية البرلمانية نددت كما

 إلنهاء شيئا فعلن ال لماذا يسألون الفلسطينيين لكن أوكرانيا، الحتالل روسيا يعاقب العالم“ إن لها تصريحات
 .”االحتالل
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 كارلوس لطوف الفنان 
 مجتمعال تعاطي في المعايير ازدواجية تظهر التي الرسومات من عدداا  لطوف كارلوس لفنانا نشر بدوره
-ألوكرانيةا األزمة الراهن الوقت في تتصدرها والتي واالهتمام، الحساسية ذات السياسية القضايا مع الدولي
 .الروسية

https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
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نية لدولي فيما يخص القضية الفلسطييرى الباحث أن التعاطي الدولي والتعامل مع منظومة اإلعالم الغربي وا

المية الساخنة العالتعاطي المزدوج مع القضايا فقد يشعر المجتمع الفلسطيني بحالة من االحباط وخيبة أمل من 
معها اإلعالم الغربي والعربي، وخاصة أمريكيا وأوروبا وتناولهم للقضايا واألزمات الدولية ودعمهم والتي يتعامل 

المية األمريكية نساني للواجهة اإلعفي قضية أوكرانيا يظهر الجانب اإلولكن  ،تورية االسرائيليةللعدوانية والدكتا
والتعامل  أن االزدواجية، و والغربية، فكل ما يطلبه المجتمع الفلسطيني من نقل الحقائق يثبت مرة بعد مرة

ر واضح حول المعايي يكون هناك جانب، لالسيء مع القضية الفلسطينية هو أمر يتطلب الوقوف عليه
ة عالميان الواحدة، وأن تحقق العدالة اإلوالمؤشرات التى يطلقها اإلعالم للتعامل مع القضايا ذات األرك

والشفافية وفق المبادئ التى يقترحها الباحث كمؤشرات يمكن أن تساهم في معالجة الفجوات القائمة ومناقشة 
 القضايا العالمية.
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 مة اإلعالمية العالمية: في المن و  الالعبون 3.3
 أمريكيا: 3.3.1

تعمل الواليات المتحدة األمريكية على فرض نفسها كوصي على العالم وتوجيه المجتمعات من خالل 
االستراتيجية التبيعة، ونقل الرواية األمريكية أو من هم بمحورها مما يشكل كي لوعي الشعوب، واستهداف 

غتيال المعنوي عالم على االاألمريكي، أو تتبنى رواية تخالفها، ويعمل اإل للقيادات السياسية التى تخالف الرأي
لهم، واستهدف الشخصيات السياسية والنخب التى تعمل من أجل تحرير األوطان والشعوب والعقول من التبعية 

 .للقطبية األمريكية الفكرية واإلعالمية
توجيه نة وتستخدم العديد من وسائل الترغيب والرهيب و تعتبر أمريكيا الالعب األول في القضايا العالمية الساخ

عمل تالتى تشرف عليها المؤسسات األمريكية أو و  ،النخب المصنوعة عبر برامج صناعة الشخصيات والنخب
 تمويل مشاريع في الدول النامية لبناء الفكر للشباب عبر األنشطة والبرامج المختلفة.على 

مية تتعدد بها الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة كمصدر لتوجيه تستخدم أمريكيا أضخم منظومة إعال
عالم عمل اإلو مما يعزز توجيهاتهم ومستوياتهم الفكرية واالكاديمية واالجتماعية،  ؛المجتمعات والتأثير فيهم

الفلسطينية، ة عيان المدنيسرائيلي في استهداف األومة الفلسطينية، ودعم االرهاب اإلاألمريكي على شيطنة المقا
تهداف االسو  ،إن اإلعالم األمريكي لم يأخذ الحيادية في دعم الشعب المضطهد الذي يتعرض للظلم والعدوان

ظومات لذا تعمل أمريكيا ومن يتبعها من المن؛ بأنها شعب إرهابي يقتل الشعب الذي الضعيف ويتهم بالسامية
 اإلعالمية لتشويه صورة الشعب الفلسطيني.

ملت أمريكيا على دعم دولة أوكرانيا مقابل روسيا في االعتداء وقد حولت روسيا إلى وحش في المقابل ع
وضخمت الحرب الروسية األوكرانية كأن روسيا سوف تحتل العالم،  ،يستهدف اإلنسانية ويقتل األعيان المدنية
فرضه لت أمريكيا أن تمتناسية كل ما حاو  ،صد العدوان عليهاعلى وأن أوكرانيا الدولة الضعيفة التى تعمل 

 كمعادلة جديدة في تغير الجغرافيا السياسية لروسيا وجزيرة القرم أوكرانيا.
 اإلعالم الغربي:  3.3.2

 وكرانيا وجر العالم للمجهول،الروسية وحملها مسئولية استهداف أعمل اإلعالم الغربي على إدانة المواقف 
وصف أوكرانيا والدول التى دعمتها بالعتاد والسالح وأن  وقد عمل المستشارون واإلعالميون والسياسيون على

لوماسية وروبية على اقتصاد روسيا وبعض مؤسساتها الدبن نفسها وهذا جعلها تفرض عقوبات أأوكرانيا تدافع ع
واالقتصادية واالعالمية. لتحقيق األهداف السياسية المناوئة لروسيا عملت أمريكيا واالتحاد األوروبي لعقد 

القوات بطارئة لمجلس األمن لتدارس األزمة التى تواجه المنطقة بالتنسيق مع حلف الناتو، ومد أوكرانيا جلسة 
 مداد العسكري لحماية األوكرانيين.واإل

إن حيثيات الحرب الروسية االوكرانية أظهرت اختالل الميزان العالمي لتحقيق العدالة وحماية المواطنين 
في التعامل مع القضايا المشابهة فيما يتعلق باالحتالل واالستهداف المباشر  والسياسات العالمية المزدوجة

مما يشكل  ؛لألعيان المدنية والقتل والذبح وتضخيم حالة الضحية أحياناا، وتحويل الضحية لجالد أحيان أخرى
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عالمي على المجتمعات، وهذا ما ترفضه الشعوب الح عالمية إلا رة في االنجرار وراء السياساتضغط سياسي وا 
 التبعية للهيمنة األمريكية والغربية على العقل العربي أو العقل الحر.و 

 المهتمون والمؤثرون إعالمًيا 3.3.3
 غير المهتمون المهتمون 

 اإلعالم األمريكي المؤثرون
 اإلعالم األوروبي
 اإلعالم البريطاني.

 مكونات اإلعالمي الغربية

 اإلعالم التركي.
 اإلعالم اإليراني.
 اإلعالم الخليجي.

 قناة الجزيرة.
 اإلعالم األلماني. غير المؤثرون

 .اإلعالم الصيني
 .اإلعالم العربي

 منصات مجلس األمن واألمم المتحدة.

 اإلعالم اآلسيوي.
 اإلعالم اإلسالمي.
 اإلعالم األفريقي.

 .نشطاء اإلعالم والتواصل االجتماعي
لمنظومة اإلعالمية كانت أمريكيا واإلعالم األوروبي والبريطاني مما سبق يتضح أن المؤثرون والمهتمون في ا

وهذا يؤكد أن الرواية اإلعالمية للمنظومة الغربية يتم التحكم بها من  ،وبعض المكونات اإلعالمية الغربية
نها ممما يؤثر على رسم الصورة الذهنية للمشاهد من الزاوية التى ينطلق  ؛خالل الهيمنة األمريكية واألوروبية

 .مع القضايا وهذا يؤثر على مصداقية اإلعالم الغربي التعامل بازدواجية
 الخالصة:. 4

خلصت الدراسة إلى أن هناك ازدواجية واضحة في التعامل مع القضايا العالمية الساخنة تحكمها مجموعة 
ر والتي يمكن من األسس والمبادئ التى تعزز الدور اإلعالمي من منطلق مجموعة من المؤشرات والمعايي

 عالمية لإلعالم الغربي وهي كما يلي:ياس مؤشرات ازدواجية المعايير اإلمن خاللها ق
 أواًل مؤشر المبادئ العامة

 المؤشر الفرعي م
 مستوى التطبيق
 مالحظات الوزن النسبي

   حرية الصحافة واإلعالم. 1
   .للمجتمع المستهدف التحصين المعلوماتي والمعرفي 2
   .لقضية ما االنحياز عدم 3
   .ونشرها بأمانة الحقائق عن البحث 4
   الموضوعية في النشر دون التضخيم. 5
   الحرص على المهنية. 6
   .والمحبة نشر قيم التسامح 7
   قبول الرأي والرأي اآلخر لعالج الخالف. 8
   .والتشريعات واألنظمة احترام القانون 9
   .للدولة ذات القضية الساخنة عالمياا والوطنية الثقافية الهوية على الحفاظ 10
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 المؤشر الفرعي م
 مستوى التطبيق
 مالحظات الوزن النسبي

 ثانياا المؤشرات المهنية

 المؤشر الفرعي م
 مستوى التطبيق
 مالحظات الوزن النسبي

   المعلومات من مصدرين على األقل. دقة من التحقق 1
   اإلعالمية. المادة مضمون في التالعب عدم 2
   جزئيا. أو كليا المعلومات إخفاء عدم 3
   مواقفهم. عن للتعبير أطرافها لكافة متساوية فرص إعطاء 4
   زمن النشر وفق طبيعة الحادثة. 5
   عطاء المجال إلظهار القصص االعالمية من كافة زاوياها.إ 6
   معالجة األخطاء اإلعالمية وجبر الضرر. 7
   .خاصة في ظل األزمات قانونية الحصول على المعلومات 8
   صياغة األخبار وانعكاسها على الوقائع اإلعالمية. 9
   ثارة الفتن والتحليل وفق قواعد معالجة الفجوات.الحد من إ 10
   البعد عن انتحال الشخصيات. 11
   سرية للكشف عن القضايا الخطيرة. أساليب باتباع عنها الكشف 12
   الكشف عن مصادر المعلومات. 13
   شر المعلومات ال تلحق أي ضرر.التأكد أن ن 14
   احترام سرية المصادر. 15
   عدم نشر أخبار الجلسات المغلقة أو الدردشات. 16
   الفصل بين الخبر ووجهات النظر والتحليل الشخصي. 17
   عدم تحويل اإلعالن التجاري لخبر. 18
   التفريق بين الخبر واإلعالن. 19

 للجمهور ثالثاا مؤشرات االلتزامات

 المؤشر الفرعي م
 مستوى التطبيق
 مالحظات الوزن النسبي

   االهتمام بقضايا الرأي العام. 1
   العناية بالفئات الهشة. 2
   الحرص على عدم نشر أسماء الضحايا قبل التأكد من هواياهم. 3
   عدم نشر صور الضحايا. 4
   .احترام خصوصية المجتمع 5
   .القضاء لىع التشويش عدم 6
   االلتزام بتوضيح مصادر المعلومات للمجتمع. 7
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 المؤشر الفرعي م
 مستوى التطبيق
 مالحظات الوزن النسبي

   تجنب نشر الصور المزيفة. 8
   عدم تداول الصور المركبة. 9
   حماية األطفال من المواد اإلعالمية السلبية. 10
   عدم التشهير أو التحريض على العنف. 11
   عدم التمييز لعرق أو حزب أو جنس. 12
   شويش على القضاء.عدم الت 13
   دعم صمود المجتمعات. 14

 :اإلعالمية النزاهةرابعاا مؤشرات 

 المؤشر الفرعي م
 مستوى التطبيق
 مالحظات الوزن النسبي

   في التوجهات الخفية. المهنة استغالل عن االمتناع 1
   ياسية.سالمجتمع وفق األهداف األمنية وال لتهديد المهنة ستغاللاال عن االمتناع 2
   االمتناع عن تقاضي هدايا تؤثر على الحيادية ونشر أخبار عكس الواقع. 3
واستغالل حاجة  العمل شركاء أو األقارب أو لألصدقاء الترويج عن االمتناع 4

 .المجتمع المتضرر
  

عدم ربط التوجهات االنتخابية لألحزاب السياسية العالمية في مسارات التغطية  5
 .للقضايا الساخنةاإلعالمية 

  

   الحد من ربط األجندات العالمية والمصالح الحزبية وتغليب المصلحة الفئوية. 6
التغطية اإلعالمية للقضايا  أثناء أخرى حساب على لجهة االنحياز عن االمتناع 7

 الدولية.
  

   االلتزام بسياسية الدولة التى تغطي فيها األحداث. 8
   .الدولية لألنشطة والبرامج اإلعالميةااللتزام بالمعايير  9
   .االلتزام بعدم معارضة القوانين أو نقص الحقوق 10
   عدم االبتزاز أو المساومة للمجتمع المتضرر. 11
 االستنتاجات: 4.1
 الساخنة. العالمية هناك ازدواجية واضحة في المعايير اإلعالمية الغربية للقضايا 
 الفلسطينية وتجاهل تجاوزات االحتالل تجاه الشعب الفلسطيني. هناك استهداف مباشر للقضية 
 .تجنيد اإلعالم الغربي لتسحين الصورة الذهنية لالحتالل االسرائيلي 
 ة ، ولم تنعكس لصالح القضية الفلسطينيعالمية لصالح أوكرانيا كدولة محتلةانعكست المعايير اإل

ا  .كدولة محتلة أيضا
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 معات ، وبناء المجتومة الدولية جزء أساسي من صناعة الشعوب والنخبتعتبر القوة اإلعالمية للمنظ
عادة تشكيلها وفق منهجيات يرسمها النظام العالمي أحادي القطب  .وا 

  تعمل المنظومة العالمية على محاربة المحتوى الفلسطيني وفي المقابل تعمل على نشر المحتوى
 مية.األوكراني وتعطيه مساحات واسعة من التغطية اإلعال

 التوصيات: 4.2
  ظهار المعاناة العمل على فتح إعالم باللغات األجنبية لتحسين الخطاب اإلعالمي للمجتمع الغربي وا 

 التى يعيشها المجتمع الفلسطيني.
  تعزيز القوة اإلعالمية للقضية الفلسطينية واالستفادة من شعوب المغرب العربي في الترويج للقضايا

 العالمي.الفلسطينية ذات التأثير 
 .فضح ممارسات شركات التواصل اإلعالمي التي تنحاز في االحتالل االسرائيلي 
 ما يساهم في توحيد الرؤية اإلعالمية الموحدة للقضية الفلسطينية.ة بتطوير العالقات اإلعالمية العربي 
 اضحة و تحسين التواصل بين اإلعالم المحلي والعربي والدولي في إطار نقل الرواية اإلعالمية ال

 للمجتمع الغربي.
 المراجع:

 ( ــــــــر، محمــــــــد ــــــــى قطــــــــاع غــــــــزة نــــــــوفمبر 2019المغي ــــــــي االعتــــــــداء العســــــــكري عل (: إدارة المحتــــــــوى االعالمــــــــي ف
م ... مـــــــــا بـــــــــين نشـــــــــر االشـــــــــاعة والطمأنينـــــــــة، مجلـــــــــة الدراســـــــــات اإلعالميـــــــــة، العـــــــــدد التاســـــــــع، المركـــــــــز 2019

 الديمقراطي العربي.
 ،العربي الديمقراطي المركز نموذجا، المحلي اإلعالم حكامة أية: عالميةاإل المنظومة(: 2017) شيماء الهواري 

 برلين واالقتصادية، االستراتيجية للدراسات
 ( ازدواجية2022مارس  2القدوة، سري :) االحتالل، صحيفة الدستور، الموقع  جرائم مع التعامل في الدولية المعايير

 اإللكتروني، الرابط:
https://www.addustour.com/articles/1269550-

%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-

%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 

 ( أزمة2022مارس  5القدس العربي :) الموقع الدولي المجتمع معايير ازدواجية حول فلسطينية تساؤالت تثير أوكرانيا ،
 اإلكتروني، الرابط

 https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-

%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-

%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD/  

https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD/
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 ( دارة األزمات، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية 2018بلوفة، بلحضري (: اإلعالم وا 
 الجزائر.واالجتماعية، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

 ( أزمات الدولة في العالم العربي، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية2020ساحلي، مبروك وسبسي، حسان :)، 
 .32-5(، ص 2، العــدد )(7) المجلد

 ( مـــــــــا هـــــــــو االغتيـــــــــال المعنـــــــــوي الـــــــــذي ينتهجـــــــــه االحـــــــــتالل؟، الموقـــــــــع 2019أكتـــــــــوبر  16صـــــــــحيفة الرســـــــــالة :)
 اإللكتروني، الرابط

https://alresalah.ps/post/206385/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 

 ـــــــد مقارنـــــــة، نـــــــبالء ناشـــــــرون وموزعـــــــون ودار أســـــــامة  دراســـــــة اإلعالميـــــــة (: الرقابـــــــة2014الـــــــرحمن، بســـــــام ) عب
   للنشر والتوزيع، عمان األردن.

  روني، الفلسطينيين، الموقع االلكت حساب على الغربية" المعايير ازدواجية" ينتقد (: عباس2022مارس  27) 24فرانس
 الرابط:

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%

D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220327-

%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-

%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86 

 ( النفاق2022مايو  3قدورة، رائد عوض :) سرائيل روسيا" ملفي في السياسي ، مدونات الجزيرة نت، الموقع "وا 
 اإللكتروني، الرابط:

https://www.aljazeera.net/blogs/2022/3/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-

%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84 

https://alresalah.ps/post/206385/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://alresalah.ps/post/206385/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://alresalah.ps/post/206385/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://alresalah.ps/post/206385/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://alresalah.ps/post/206385/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.aljazeera.net/blogs/2022/3/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/blogs/2022/3/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/blogs/2022/3/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/blogs/2022/3/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 وكالة األنباء الجزائرية يف ظل اإلعالم الجديد
 )موقعي الفايسبوك واليتيوب نموذجا(

 The Algerian News Agency in the Light of the New Media 
(My Facebook and YouTube sites are examples) 

 كر آنسةالشي
 باحثة دكتوراه تخصص إعالم وإتصال

 منوبة تونسة معهد الصحافة وعلوم األخبار جامع
 ملخص:

تعد وكالة األنباء الجزائرية من أهم المؤسسات اإلعالمية والمصادر المهمة، التي تستقي أجهزة اإلعالم منها مختلف المعلومات 
واألخبار التي تقوم بتداولها على نطاق واسع.كما كان لوكاالت األنباء منذ نشأتها األولى في منتصف القرن الماضي، أثر كبير 

من جهة أخرى شمل التطور مفهوم الخبر ذاته وتحقيق عنصر وسائل اإلعالم الحديثة من جهة، و التطور الذي حققته في 
الفورية على نحو لم يسبق له مثيل، و لكن بمجرد ظهور ما يسمى باإلعالم الجديد وظهور مواقع التواصل االجتماعي بمختلف 

لمختلفة فغيرت هذه الوسائل الجديدة من الصورة القديمة لإلعالم وفرضت أنواعها، وجدت مصادر أخرى لألخبار و األحداث ا
على هذه الوكاالت إعادة النظر في أساليب و طرق عملها، وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية التعرف على أهمية وكالة 

 اإلعالمية. األنباء الجزائرية وكيفية تفاعلها مع اإلعالم الجديد وما فرضه من تغيرات في الساحة 

 االجتماعي.اإلعالم الجديد، وكالة األنباء الجزائرية، مواقع التواصل  الكلمات المفتاحية:
Abestract: 
The Algerian News Agency is one of the most important media institutions and important 

sources, from which the media derive various information and news that they circulate on a large 

scale. The news agencies, since their first inception in the middle of the last century, have had a 

significant impact on the development of modern media on the one hand, On the other hand, the 

development included the concept of news itself and the realization of the element of immediacy 

in an unprecedented way, but as soon as the so-called new media appeared and social networking 

sites of various kinds, other sources of news and various events were found, and these new means 

changed the old image of the media. These agencies were forced to reconsider their methods and 

methods of work, and we will try through this research paper to identify the importance of the 

Algerian News Agency and how it interacts with the new media and the changes it imposes in 

the media arena. 

Keywords: new media, Algerian news agency, social networking sites. 
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 مقدمة:
من بين أشكال اإلعالم الجديد نجد مواقع التواصل االجتماعي بمتنوع أشكالها التي صنع وجودها تحوال كبيرا 
في صناعة المحتوى اإلعالمي، وفتحت بابا واسعا ومجاال أكثر النتشار األخبار ومساحة تأثيرها والتفاعل 

والتقديمي  زايد مستوى التطور التقني، المضمونيمعها جماهيريا، فتنامى حجم جماهيرها بشكل كبير وتميزت بت
لها إلى حد جعلها تعنى باهتمام عدد كبير من المختصين في األوساط اإلعالمية االجتماعية والسياسية، 
باإلضافة إلى تزايد االستخدام اليومي والمنتظم للحصول على المعلومات واألخبار، مما أدى إلى انسحاب 

ائل التقليدية والمؤسسات اإلعالمية الرسمية ووكاالت األنباء العالمية في سرعة نقل البساط تدريجيا من الوس
تاحة تداوله عالميا لحظة وقوعه ما تسبب في خلخلة أسلوب عمل هذه المؤسسات والوكاالت التي  الخبر وا 

سيلة ه الو كانت قبل عقود هي المصدر الرئيسي لألخبار، األمر الذي أثار جدال واسعا عن مدى منافسة هذ
اإلعالمية الحديثة لوسائل اإلعالم التقليدية وما درجة المصداقية التي تحظى بها ونسبة حضورها في الجزائر، 

 من هنا جاءت دراستنا محاولة لإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:
 ماهو واقع العمل الصحفي داخل وكالة األنباء الجزائرية في  ل اإلعالم الجديد؟

 دراسة:الأهداف 
 :تهدف الدراسة إلى

  حفي.الصإبراز اإلنعكاسات التي فرضها اإلعالم الجديد واآلثار الناتجة عنه من خالل تأدية العمل 
 .تبرز الدراسة أهمية اإلعالم الجديد وما أضافه من ميزات للعمل الصحفي 
  والمعلومات.أهم المواقع التي تعتمدها الوكالة لجمع األخبار 
 الدراسة:أهمية 

نظرا ألهمية الموضوع في ظل البيئة الرقمية وما تبعته من مستجدات كان وال بد التركيز على أهم النقاط 
 .تفصيالا و أكثر عمقا  للموضوع بشكلالرقمي والتعرض  في العصرالخاصة بعمل وكالة األنباء الجزائرية 

 الدراسة:مفاهيم 
 مفهوم االستخدام:

يستخدم استخداما، فهو مستخدم والمفعول مستخدم، استخدمه أو من مصدر استخدم )فعل(، استخدم  لغة:
 اتخذه خادما.
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اإلستخدام على أنه استعمال لجهاز معين  the free dictionary by fartherعرفت موسوعة  اصطالحا:
 1لفرض معين.

موقعي ل نقصد باالستخدام في دراستنا هو عملية التصفح التي يقوم بها الصحفي ومدى استخدامه إجرائيا:
الفايسبوك واليوتيوب خالل ممارسته المهنية الصادرة من مواقع التواصل االجتماعي لجمع األخبار والمعلومات 

 ونشرها مع التأكد من صحتها. موضوع ماحول 
 مفهوم اإلعالم الجديد:

ه وأطلعته لغته إياا، وأعلمته باألمر أي أبإعالما  يعلم، يقال:-أعلم-اإلعالم لغة هو مصدر الفعل الرباعي  لغة:
 . 2عليه، جاء في لغة العرب: استعلم لي الخبر فالن وأعلمنيه حتى أعلمه، استعلمني الخبر فأعلمته إياه

الما جديدا بل إع إنه ليسرغم التضاد القائم بين بعض الباحثين حول هذا المفهوم فمنهم من يقول  اصطالحا:
نجد من التعريفات األولية لإلعالم الجديد، يعرفه قاموس  وسائل إعالم جديدة وهناك من يعتبره إعالم جديد

يصفه بأنه اندماج الكمبيوتر وشبكات بالمختصر و  Tech Dictionary-Highالتكنولوجيا الرفيعة 
 3 .والوسائط المتعددةالكمبيوتر 
صحفيين ال اإلعالميين أولمقصود باإلعالم الجديد في دراستنا هي تلك المواقع التي يستخدمها ا إجرائيا:

العاملين على مستوى وكالة األنباء الجزائرية في جمع المادة اإلعالمية وتشمل مواقع التواصل االجتماعي 
كالفايسبوك واليوتيوب التي أصبحت تنافس الوسائل التقليدية في الحصول على األخبار والمعلومات وأصبحت 

 دته اإلعالمية.جزء ال يتجزأ من المصادر التي يعتمدها الصحفي في جمع ما
 :Facebook مفهوم الفايسبوك 

هو موقع خاص بالتواصل االجتماعي يتيح نشر الصفحات الخاصة وقد وضع في البداية إلى  اصطالحا:
 4خدمة طالب الجامعة وهيئة التدريس والموظفين لكنه اتسع ليشمل كل األشخاص.

واصل بين األفراد والمجتمعات عن طريق االجتماعي يهدف إلى الت مواقع التواصلو موقع من ه: إجرائيا
رموز أو كتابات معينة من مختلف بقاع العالم ال تحدهم حدود جغرافية وال أجناس معينة فهو موقع يتيح فيه 

 للفرد من طرح أفكاره ووضع الصور والفيديوهات والتعليقات بين األشخاص.

                                           
 .272، ص2013عبد المطلب صديق مكي، اإلعالم العربي في عالم مضطرب، تأليف مجموعة من اإلعالميين، 1
 . 371، ص 9م، ج1988إيحاء التراث العربي، بيروت،  ، دار1العرب، طابن منظور، لسان  2
لنيل شهادة الماستر في علوم اإلعالمواالتصال، تخصص مؤسسات وتسيير  الجزائرية، مذكرةعالم الجديد في وكالة األنباء اإل علوي، استخدامسمية 3

 .23، ص2019-2018 ،الجزائر–المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم  وسائل اإلعالم،
  261م ص2011السودان ، مللنشر، الخرطو لمكتبة الوطنية فهرسة ا 1المجتمع، طالفايسبوك على  اهلل، أثروائل مبارك فضل  4



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 31 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

 :YouTubeمفهوم اليوتيوب 
لكترونية على شبكة األنترنت وهو موقع مخصص بمشاركة الفيديو حيث هو أحد أشهر المواقع اإل اصطالحا:

 Alexaيسمح للمستخدمين برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل مجاني وطبقا لتصنيف أليكسا 
العالمي فان موقع يوتيوب يأتي في المركز الثالث من حيث أكثر المواقع العالمية مشاهدة بعد كل من ياهو 

 5وجوجل
هو من أحد أشهر المواقع اإللكترونية المخصص للفيديو سجل كأكثر المواقع اإللكترونية  تعريف اإلجرائي:ال

عادة  مشاهدة من خالل مقاطع الفيديوهات التي تنشر عليه وذلك بسبب خاصية إمكانية مشاهدة الفيديو وا 
ي ألخبار والمعلومات التمشاهدته في أي وقت وزمان ومن خالله يستطيع المشاهد التعرف على مختلف ا

 يهتم بها.
 : نوع الدراسة

هي من ضمن الدراسات الوصفية، التي تهدف لدراسة واقع األحداث والظواهر بغرض تفسيرها وتحليلها، أو 
هي تحليل لظاهرة محددة خالل فترة زمنية معلومة بهدف الحصول على نتائج يمكن تفسيرها بطريقة موضوعية 

المنهج المسحي هو المنهج األنسب لمثل هذه الدراسات وباألخص و  6ت الفعلية للظاهرة.وبما ينسجم مع المعطيا
في البحوث الوصفية التي تستهدف سمات وآراء أو اتجاهات أو  ايستخدم أساسا مجال اإلعالم واإلتصال، 

 7 سلوكيات عينات من األفراد الممثلة لمجتمع ما.

 أدوات جمع البيانات:
طرق واألساليب المختلفة التي يعتمد عليها في الحصول على المعلومات والبيانات هي مجموع الوسائل وال

الالزمة في إنجاز البحث، وتتيح لنا جمع البيانات والمعلومات من مجتمع الدراسة واعتمدنا على أداة أساسية 
 أال وهي االستبيان.

 مجتمع البحث وعينة الدراسة:
التي ستمثل العينة هي مرحلة مهمة في البحث ولهذا ينبغي أن تمثل مرحلة انتقاء عناصر مجتمع البحث 

نحدد بدقة المجتمع الذي يستهدفه البحث وأن نختار بدقة المعاينة التي تمكننا من تحديد الحجم الضروري 
 للعينة.

                                           
 .22ص  استخدام اإلعالم الجديد في وكالة األنباء الجزائرية، مرجع سابق، سمية علوي، 5
 .286-852، ص 2007الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع،3ط مناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصال، أحمد بن مرسلي، 6
 . 41، ص 2008دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، أساليا البحث العلمي، ربحي مصطفى عليان عثمان محمد غنيم، 7
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 صحفي، 250يتمثل مجتمع بحثنا في الصحفيين العاملين بوكالة األنباء الجزائرية والمقدر عددهم بحوالي 
ا الستحالة القيام بدراسة مسحية شاملة لجميع مفردات مجتمع البحث قمنا باختيار أسلوب المعاينة نظرا و 

 37لكن تم الوصول بشكل فعلي إلى  مفردة، 50)العينة(، حيث كانت العينة المستهدفة من قبلنا في حدود 
 مفردة بحثية.
 : عينة الدراسة

يانات عندما يكون الباحث غير قادر على إجراء دراسته على تعتمد عينة الدراسة نفسها كأسلوب لجمع الب
جميع مفردات مجتمع البحث، حيث يتم عندها اللجوء إلى اختيار عينة تجرى عليها الدراسة بشرط أن تكون 

 هذه الدراسة ممثلة للمجتمع األصلي.
نتمكن دف والذين سيقوم الفرز بشكل الكرة الثلجية عندما نكون نعرف بعض أفراد مجتمع البحث المسته

فان أفراد مجتمع البحث هم الذين سيساهمون معنا في بناء العينة محل  باآلخرين، هكذابفضلهم من االتصال 
 .8الدراسة

 حدود الدراسة:
 المجال المكاني للدراسة هو المؤسسة اإلعالمية وكالة األنباء الجزائرية. ا:مكانيً 
 .2020راسة فيها هي السداسي األول من سنة المدة الزمنية التي تم إجراء الد ا:زمانيً 
 الطاقم الصحفي الخاص بوكالة األنباء الجزائرية. ا:بشريً 

  الجديد:خصائص اإلعالم 
إن اإلعالم الجديد بتنوع أشكاله وخصائصه المميزة فرض واقعا إعالميا جديدا من حيث سعة االنتشار وتغطية 

مكانية الوصول إلى جم يع أنحاء العالم دون اعتبار للحدود والحواجز المكانية والزمانية، المساحة الجغرافية، وا 
عدد من  تتشابه في المعاصرة تكادبالرغم من أن وسائل اإلعالم الجديد التي أفرزتها تكنولوجيا االتصال 

السمات مع الوسائل التقليدية إلى أن هناك سمات مميزة تنفرد بها الوسائل اإلعالمية الجديدة التي تؤدي 
  9ومن أبرز السمات التي يتصف بها اإلعالم الجديد هي: تأثيرات معينة على االتصال اإلنساني، بجورها إلى

 .أن اإلعالم الجديد هو إعالم ديناميكي تفاعلي، يجمع بين النص والصوت والصورة 
  .التفاعل بين المصدر والمتلقي، فهو يتيح فرصة التعليق والنقد 
 تطيع أن ينشر ما يريد. تحول المتلقي إلى ناشر يس 
 إعالم متعدد الوسائل، حيث يستعين بالصورة والكلمة ومقاطع الفيديو في الوقت نفسه 

                                           
 .314ص ،2006-2004، دار القصبة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، ط موريس أنجرس،8
 .23إلعالم الجديد، مرجع سبق ذكره، صياسين قرناني، أمينة بكار، تطبيقات ا9
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  .اندماجه مع مخرجات اإلعالم واستيعابه لها 
  سهولة االستخدام، فهو متاح للجميع، وفي متناول أيديهم عبر أجهزة الحاسوب الشخصية أو أجهزة

 الجوال التي بين أيديهم.
د البيئة اإلعالم الجدي السريع واجتياحإن التطور التكنولوجي  ال الممارسات الصحفية الجديدة وأدواتها:أشك

اإلعالمية أصبحت الصور ومقاطع الفيديو وروايات شهود العيان المنتشرة على مواقع التواصل االجتماعي 
نجاز مواده من مصادر المعلومات األساسية في غرف األخبار، التي يعتمد عليها الصح في في تقديم وا 

اإلعالمية فلم يعد باإلمكان االعتماد فقط على المراسلين الصحفيين أو الوكاالت العالمية والمواقع الرسمية 
نما نشأت أشكال وممارسات صحفية جديدة:   كمصدر للمعلومات، وا 

 (facebookشبكة فيس بوك:) -أ
حية واالجتماعية والسياسية والثقافية واإلعالمية، فمن النايمكن االستفادة من هذه الشبكة من النواحي التجارية 

اإلعالمية يمكن االستفادة من شبكة فيسبوك على أنه وسيلة لزيادة مساحة انتشار المادة اإلعالمية المنقولة 
إليه من وسائل أخرى وسرعة الحصول على المعلومات من الجهات العامة والخاصة للشخصيات العامة 

المهتمين  صفحات تجمع من إنشاءلوكنها تمتلك صفحات شخصية على الفيسبوك. كما تمكن والخاصة نظرا 
بأي شأن مشترك بما يجعله بمثابة نقطة التقاء افتراضية تتجاوز حدود اإلدارة المؤسسية، محليا ودوليا، وقد 

تين تمثل هذه لحاليكتفي هؤالء بالتعبير عن حجم التأييد والمعارضة، وقد يمضون إلى سلوك ميداني، وفي ا
الصفحات مقدمة لتغطية إعالمية، كل هذا فضال على أن الفيسبوك يوفر لكل مشترك فيه الفرصة لتغطية 

 10األحداث بوسائط متعددة.
 : youtubeشبكة اليوتيوب: 

العوامل التي دفعت بوسائل اإلعالم نحو إيالء اهتمام متزايد لهذه الشبكة، حيث سعى بعضها إلى عقد 
مع الموقع لبث بعض المواد، كما بدأ بعضها يشتري مساحة على الموقع كمنبر إضافي له، وقام  اتفاقات

البعض األخر بتخصيص مندوب صحفي لمتابعة ما يبث عليه، فمن الناحية اإلعالمية يمكن تصنيف الملفات 
 .11األولملفات العرض  والنمط الثانيعلى يوتيوب إلى نمطين رئيسين هما: النمط األول األرشيف 

 نشاة وتطور وكالة األنباء الجزائرية:

                                           
ت، و سعد بن محارب المحارب، اإلعالم الجديد في السعودية، دراسة في المحتوى اإلخباري للرسائل النصية القصيرة، جداول للنشر والتوزيع، بير  10

 .117-116، ص 2011
 .115-114سعد بن محارب المحارب، اإلعالم الجديد في السعودية، مرجع سبق ذكره، ص  11
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بتونس في خالل حرب التحرير الوطنية لكي تكون  1961تم إنشاء وكالة األنباء الجزائرية في الفاتح ديسمبر 
لسان حال الثورة الجزائرية على الساحة اإلعالمية الدولية، وبطبيعة الحال انتقل مقرها غداة االستقالل إلى 

إلى مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري وأصبحت تمارس  1991أفريل  20تحويلها في الجزائر، تم 
مهمتها كخدمة عمومية من خالل تطوير إنتاج األخبار العامة والمتخصصة ذات الطابع السياسي واالقتصادي 

نجازات الجزائر. في هذا الصدد تق الة بجمع وم الوكوالثقافي واالجتماعي سيما للتعريف بأحداث أو أعمال وا 
ومعالجة وبّث كل حدث أو خبر أو تعليق على األنباء أو مراجع وثائقية مكتوبة أو مصورة تشكل أساس 

 12معلومة موضوعية مع احترام قواعد أخالقيات المهنة ومتطلبات الخدمة العمومية.
 استخدامات صحفي وكالة األنباء الجزائرية للفايسبوكواليوتوب:

 فيين على الفايسبوك اليوتوب:تجربة عمل الصح1 -
شهدت وكالة األنباء تطورا معتبرا من خالل مواكبة التقدم الحاصل على مستوى العالم في نشر المعلومة وكذا 

فقد أصبح الصحفيين يعتمدون على الرقمنة بشكل واسع للحصول على األخبار  ،الوسيلة المعتمدة في ذلك
نه الفايسبوك واليوتوب وهذا إلتاحة الفرصة للمستخدمين للتعليق من خالل اإلعالم الجديد والذي يندرج ضم

 على القصص اإلخبارية ومشاركتها عبر الشبكات االجتماعية المختلفة.
ضمانا لالنتشار السريع  2012لنشر األخبار إلى عام يعود اعتماد وكالة األنباء الجزائرية على الفايسبوك

فرضت نفسها على وكالة األنباء الجزائرية السيما الجناح المتعلق لألخبار، إذ تعتبر هذه الخطوة ضرورة و 
باعتماد إدارة الموقع اإللكتروني وهو القسم الذي يحمل على عاتقه مهمة نشر األخبار على موقع التواصل 
االجتماعي فايسبوك ويتكون من مجموعة من الصحفيين كلفوا بانتقاء المواضيع وفق األهمية ووفق األخبار 

تهم المصالح العامة والتي تحمي طابع الخدمة العمومية التي تثير كذلك ردود الفعل، و بالتالي فان  التي
عملية النشر على صفحة الوكالة على الفايسبوك يكون فور صدور المعلومة على الموقعالخاص بالزبائن و 

 كذا الموقع الرسمي للوكالة.
 ية،ت اإلعالمية التي كانت سباقة إلىالتواجد على الشبكة العنكبوتإن وكالة األنباء الجزائرية تعتبر من المؤسسا

 والقسم الخاص به يساير جميع التطورات. 1989حيث يرجع إطالق موقعها اإللكتروني إلى العام 
 وكالة األنباء الجزائرية وبالنظر إلى كل ما سبق ذكره أنشأت أربع صفحات فايسبوك وبأربع لغات وهي العربية،

اإلنجليزية واألمازيغية وكل واحدة منها ترتبط بطبعة خاصة بالموقع ولكل منها لغة معنية تمنح  ،الفرنسية

                                           
، القاهرة 2018أكتوبر  1، االثنين14552داليا هاشم،وكاالت األنباء ووسائل التواصل االجتماعي، تكامل ام تنافس ؟، ) جريدة الشرق األوسط، العدد 12
 . 22:20، الساعة 2022ماي  21، تاريخ الولوج /https://aawsat.com/home/article/1412376مصر،المقال منشور على الرابط  –

https://aawsat.com/home/article/1412376/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%9F
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القارئ حرية اختيار اللغة التي يحسنها، هذه المواضيع تشكل جزءا صغيرا من المواضيع الموجهة لزبائن وكالة 
ف المؤسسات من اجل الحصول األنباء وال تخل بأي حال من األحوال بالعقود التي تم إمضاءها مع مختل

 .13نبل انه لم يعرف أي تغيير في عدد الزبائ على األخبار الحصرية ومنه فأن اقتصاد المؤسسة لم يتضرر،
والمالحظ أن صفحات وكالة األنباء الجزائرية ال تحمل جميعها شارة زرقاء ما عدى الصفحة التي تتعامل 

ها بعد صفح أنها الصفحة الرسمية لوكالة األنباء، فقد تحصلت عليباللغة الفرنسية،وهي العالمة التي تؤكد للمت
مصادقة مكتب فيسبوك في كاليفورنيا، وهذه الشارة التي ساعدت وكالة األنباء الجزائرية على جلب اكبر عدد 

ألف معجب بالصفحة الناطقة باللغة الفرنسية وذلك في بداية شهر أفريل  572من المتابعين بلغ أزيد من
،وهي بذلك تكون تقريبا لحقت بعدد المعجبين 2015معجب سنة 4300بعد أن كان العدد ال يتعدى ،2020

الف 600أزيد من  2018بصفحة وكالة األنباء الفرنسية، والذي بلغ في النصف الثاني من شهر سبتمبر 
 معجب ومتابع.

صطفى آيت ميوتيوب فيرى عالقته بمواقع التواصل االجتماعي كالفيسبوك والوفيما يخص العمل الصحفي و 
ميهوب،نائب مدير اإلعالم بوكالة األنباء الجزائرية،أنه من الصعب تحديد العالقة بين السوشيال ميديا ووكاالت 

ير مواقع التواصل االجتماعي فتحت المجال للمواطن العادي للتعب أناألنباء باعتبارها سلبية أو إيجابية، قائالا 
الكبرى في نفس لحظة وقوعها،ورغم أن الغالبية العظمى ممن يطلق عليهم  عن وجهة نظره، ونشر األحداث

)الصحافي المواطن( غير مهنيين ومصادر غير موثقة، إال أن مواقع التواصل خلقت تنافسية مع كبرى 
 وكاالت األنباء العالمية.

مهور، هي األقرب للجويفسر ميهوب جانباا من سطوة هذا اإلعالم الجديد في أن شبكات التواصل االجتماعي 
وأصبحت أداة لتشكيل الرأي العام، وهي أقل احترافية وغير مقيدة بأخالقيات الصحافة، وال تخضع للكثير من 
الضوابط قبل بث خبر ما، ويعتبرها بمثابة إنذار بوجود قصة خبرية يعمل عليها الصحافي بمزيد من االحترافية 

رت مواقع السوشيال ميديا مقاطع فيديو لفيضانات قسنطينة ويغذيها بالتفاصيل،وذكر مثاالا: حينما نش
بالجزائر،كان المواطن هو األقرب للحدث،وتحرك الصحافيون لتغطية الحدث باألرقام واإلحصائيات وتمت 

 االستعانة بهذه المقاطع.
مي،وعليها ميهوب يرى أن وكاالت األنباء في مفترق الطرق فيما يتعلق بصناعة الرأي العام والمحتوى اإلعال

التأقلم مع تلك المواقع والشبكات،ألن مواقع التواصل االجتماعي ال يمكن تجاوزها مضيفاا،أن وكاالت األنباء 
تستخدم هذه المواقع لنقل األخبار التي تصنعها لتصل للجمهور، ويرى كذلك أن الصحافي ال بد أن يكون 

                                           
 .53استخدام االعالم الجديد في وكالة األنباء الجزائرية، مرجع سبق ذكره، ص  سمية علوي، 13
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ود هذه المواقع شكل ضغطاا كبيراا، وبالطبع فإن بث متابعاا جيداا لألحداث من حوله واألحداث الدولية، ووج
خبر ما عبر مواقع التواصل االجتماعي ال يمكن محاسبة الصحافي عليه،لكن تجاهل الصحافي وتأخره في 

 . 14تغطية هذا الحدث، هو ما يعتبر تقصيراا في تغطية الحدث
 :التهديدات التي فرضتها البيئة اإلعالمية الجديدة على مهنة الصحفي

هناك تغير عميق في مشهد اإلعالم في العقد الماضي، إذا ما اعتبرنا أن األجيال السابقة كانت على صلة 
وثيقة بالشؤون العامة إذ أتيح لها الوصول إلى العديد من الشبكات اإلذاعية الحكومية، والصحف المحلية 

عية، فإن المداومين على متابعة األخبار اليومية باإلضافة إلى المجالت اإلخبارية والمحطات اإلخبارية اإلذا
ن المنافذ اإلعالمية المهتمة بالشؤون العامة بيسر وتكلفة أقل، ففي حين ماآلن يمكنهم الوصول إلى اآلالف 

كان في الماضي يتاح الوصول إلى عدد محدود من الوسائل اإلخبارية الدولية أمام النخبة فقط داخل أي 
ي يمكنه الوصول إلى الوسائل اإلخبارية العالمية المهتمة بالشؤون العامة والتي مجتمع،نجد أن المواطن العاد

 تقدم رؤى مختلفة حول قضايا الساعة الرئيسية.
إن البيئة اإلعالمية الجديدة تتحدي الصفوة السياسية،االجتماعية،القتصادية بتوفير قنوات اتصال للمواطنين 

 ،االجتماعية ى الوصول إلى المعلومات حول الحياة السياسية،العاديين من أجل إنتاج مباشر والقدرة عل
نائه إنه نمط أقرب في سمات ب واالقتصادية والتجاهل الكامل للقائمين على وسائل اإلعالم الجديدة والقديمة،

االجتماعي إلى ما يسميه مانويل كاستيل "بمجتمع الشبكة في زمن وعصر المعلومة"، الذي بات يعبر عن 
ربما يتمثل بقوة بنائها المؤسساتي في الكثير من مجتمعات المعمورة فالبناء االجتماعي في مجتمعاتنا نفسه، ول

البشرية، قد تشكل في ضوء عالقات اإلنتاج واالستهالك وصراع القوة وتراكم الخبرات،وهي القاعدة التي 
االجتماعية  الل شبكة العالقاتتشكلت في ضوئها ثقافتنا البشرية المختلفة، وهي ثقافة يعاد إنتاجها من خ

التي ينسجها األفراد داخل المجتمع والتي من خاللها تتم عملية انتقال المعلومات على الشبكة كدالة أساسية 
لما يسميه مانويل كاستيل بالمورفولوجيا االجتماعية،وبالتالي لم تعد مهنة الصحافة في ظل اإلعالم الجديد 

 الجمهور بمختلف أطيافه شريكة في صناعة المحتوى اإلعالمي.مهنة نخبوية،إنما أصبحت فئات 
كما أن التحوالت الجذرية في طرق التخطيط والعمل داخل المؤسسات اإلعالمية والصحفية، دفعت البعض 
لدرجة أن هناك من يتنبأ بموت الصحافة ما دام قراؤها ومشاهدوها بإمكانهم الوصول إلى مصدر المعلومة 

سيط، السيما مع عصر مواقع التواصل االجتماعي التي أتاحت لكل المؤسسات وكل دون الحاجة إلى و 
الشخصيات تقديم المعلومات والتعبير عن اآلراء دون الحاجة إلى االتصال بالصحفي، إذ يتساءل مناصرو 

                                           
 داليا هاشم: مرجع سبق ذكره. 14
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يصالها عبر المواقع االجتماع ة، فما يهذه الفكرة: إذا بات القارئ أو المشاهد قادرا على كتابة المعلومة وا 
طرحه رجل األعمال الفرنسي برنار تابي لماذا تشتري جريدة -الداعي لوجود الصحفي؟ سؤال مرير لكنه واقعي

 15؟إذا كان بمقدورك شراء صحفي
 وكالة األنباء الجزائرية:

 تعريف وكالة األنباء الجزائرية:
وية طالقا من أربع مديريات جهتتواجد وكالة األنباء الجزائرية في مصدر الحدث وتغطي مجريات األخبار ان

( مكتبا 47)البليدة وورقلة وقسنطينة ووهران( عبر التراب الوطني والتي تقوم بتنسيق نشاطات سبع وأربعين )
 والئيا.

 –لندن  –بروكسل  –أما في الخارج فإن وكالة األنباء الجزائرية ممثلة في اثني عشر عاصمة هي )باريس 
 واشنطن(. –الرباط  –تونس  –داكار  –القاهرة  – عمان –موسكو  –مدريد  –روما 

 فرق صحفيي ومصّوري وكالة األنباء الجزائرية:-
صحفي ومصور ومترجم مكلفين بتغطية األحداث في  300عامل وتجند ما ال يقل عن  500تضم الوكالة 

 شتى الوسائل ساعة وسبعة أيام حيث يستقون المعلومات من مصدرها األول ويزّودون 24وقتها على مدار 
اإلعالمية باألخبار وبالحوارات والتحاليل ووجهات النظر حول كل المواضيع ذات االهتمام المحلي أو الوطني 
أو الدولي، وتتوفر كل مديرية جهوية على فريقها الخاص من الصحفيين والمصّورين المكلفين بتغطية األحداث 

  الوطنية عبر مختلف واليات الوطن.
 األنباء الجزائرية: مصالح وكالة -

 برقية إعالمية في اليوم بثالث لغات )العربية والفرنسية واإلنجليزية(، 600تبث وكالة األنباء الجزائرية حوالي 
كما تضمن أوسع تغطية ممكنة في معالجة األخبار العامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتقدم 

ريبورتاجات تتناول مختلف المجاالت السياسية  1998ها سنة مصلحة التصوير الفوتوغرافي التي أعيد بعث
والثقافية والرياضية سواء على المستوى الوطني أو الدولي ويتم بث الصور على شبكة األنترنت عبر موقع 

http://photo.aps.dz. 

معة جاكما توفر الوكالة خدمات متخصصة أثناء األحداث الكبرى التي تنظمها الجزائر على غرار قمة ال
 العربية واأللعاب اإلفريقية التاسعة بالجزائر والمهرجان الثقافي اإلفريقي الثاني، إلخ...

                                           
 .200ديد، مرجع سبق ذكره، صخيرة خديم، القائم باالتصال في بيئة اإلعالم الج 15
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وبخصوص الخدمات النصية والصور الفوتوغرافية الموجهة لمختلف المستعملين )وسائل إعالم ومؤسسات 
اإلنجليزية( وهي فرنسية و ومتعاملين اقتصاديين( تتوفر وأج على موقع إلكتروني بثالث لغات هي )العربية وال

تستعد في المستقبل القريب القتراح خدمات متعددة الوسائط ترتكز في المرحلة األولى على الخدمات النصية 
 .16والصور واألنفوغرافيا الخاصة بالوكالة قبل أن يتّم توسيعها إلى الخدمات السمعية والفيديو

 نشاة وتطور وكالة األنباء الجزائرية:-
بتونس في خالل حرب التحرير الوطنية لكي تكون  1961كالة األنباء الجزائرية في الفاتح ديسمبر تم إنشاء و 

لسان حال الثورة الجزائرية على الساحة اإلعالمية الدولية، وبطبيعة الحال انتقل مقرها غداة االستقالل إلى 
ادي وتجاري وأصبحت تمارس إلى مؤسسة عمومية ذات طابع اقتص 1991أفريل  20الجزائر، تم تحويلها في 

مهمتها كخدمة عمومية من خالل تطوير إنتاج األخبار العامة والمتخصصة ذات الطابع السياسي واالقتصادي 
نجازات الجزائر. في هذا الصدد تقوم الوكالة بجمع  والثقافي واالجتماعي سيما للتعريف بأحداث أو أعمال وا 

األنباء أو مراجع وثائقية مكتوبة أو مصورة تشكل أساس  ومعالجة وبّث كل حدث أو خبر أو تعليق على
 معلومة موضوعية مع احترام قواعد أخالقيات المهنة ومتطلبات الخدمة العمومية.

 : يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس:01الجدول 
 النسبة المئوية التكرارات الجنس

 91.9% 34 ذكر
 %8.1 03 أنثى

 100% 37 المجموع
من % 8.1أما اإلناث بنسبة %91.9فئة الذكور قدرت بنسبة  أعاله، أنحظ من خالل نتائج الجدول نل

مفردة.ومنه نستنتج أن نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث ويرجع السبب لطابع  37إجمالي عدد العينة البالغة 
ة لنافي رجال أكثر مساعدالمؤسسة محل الدراسة والتي يغلب فيها الطابع الذكوري، باإلضافة لكون عنصر ال

 دراستنا مقابل النساء.
  

                                           
http://www.aps.dz/ar/a-،22:30الساعة  ،2022ماي  21الولوج للموقع بتاريخ تم  ،الموقع الرسمي لوكالة األنباء الجزائرية 16
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 : يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير منصب العمل:02الجدول 
 النسبة المئوية التكرارات المنصب

 %5.4 2 رئيس قسم
 %37.8 14 صحفي دائم

 %8.1 3 صحفي مؤقت
 %5.4 2 رئيس تحرير

 %10.8 4 صحفي متعاون
 %32.4 12 مراسل صحفي

 %00 0 ى أخر 
 %100 37 المجموع 

تظهر بيانات الجدول الذي يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير منصب العمل، أن النسبة األكبر كانت 
ثم الصحفيين المتعاونين بنسبة ،%32.4يليها المراسلين بنسبة  %37.8بالنسبة للصحفيين الدائمين بنسبة 

، فيما تساوت نسبة كل %8.1محدد المدة( سجلت نسبة ، أما فئة الصحفيين المؤقتين)عقد عمل 10.8%
 .% 5.4من رؤساء األقسام ورؤساء التحرير وسجلت الفئتان ادني نسبة قدرت بـ 

استنادا إلى ما تم التوصل إليه أن المراسلين والصحفيين أكثر الفئات تواجدا في مختلف المؤسسات اإلعالمية 
من أجل ضمان تغطية سريعة وكاملة لألحداث كما أن المنصب نظرا لضرورة تواجدهم بهذا الشكل المكثف 

أما الفئات األخرى كرؤساء األقسام  المهم والرئيسي في جميع المؤسسات اإلعالمية هو الصحفي الدائم،
ورؤساء التحرير غالبا ما يكون عددهم قليل فيتواجد صحفي واحد أو اثنان على رأس كل قسم ما يصعب 

 مل وموسع مقارنة بالفئات األخرى التي ذكرناها.الوصول إليهم بشكل كا
 : يمثل موقع التواصل االجتماعي الذي يستخدمه الصحفيين بشكل أكبر.03الجدول 

 النسبة المئوية التكرار الموقع
 %97.3 36 الفيسبوك
 %18.9 7 اليوتيوب
 %10.81 4 أخرى

و ي الذي يستخدمه الصحفيين بشكل أكبر هتوصلنا من خالل نتائج الجدول إلى أن موقع التواصل اإلجتماع
، ثم %18.9، يليه اليوتيوب بنسبة %97,3موقع الفيسبوك حيث يفضل الصحفيين استخدامه وذلك بنسبة 

نجد بعض الصحفيين ذكروا حسابات أخرى على غرار تويتر وانستغرام، حيث يمكننا تفسير هذه النتائج كون 
 ة في االستخدام من بقية المواقع ويمتاز بخصوصية أكبر.موقع الفيسبوك هو األكثر تداوال وسهول
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 واليوتيوب. : يمثل عدد المرات التي يتصفح فيه الصحفيين حساباتهم على الفيسبوك04الجدول 
 النسبة المئوية التكرارات عدد المرات التي تتصفح فيها حسابك

 %2.7 1 مرة واحدة
 %5.4 2 مرتان
 %81.1 30 مرات 3أكثر من 

 %10.8 4 أتصفحه كل يوم ال
 %100 37 المجموع

يمثل الجدول أعاله عدد المرات التي يتصفح فيها الصحفيين العاملين بوكالة األنباء حساباتهم على موقعي 
مرات يليها اللذين ال  3من الصحفيين يتصفحون حساباتهم أكثر من  %81.1نالحظ أن  فيسبوك ويوتيوب،

يتصفحون حساباتهم  2.7منهم يتصفحونها مرتان ومن ثمة  %5,4ثم  %10.8يتصفحونها كل يوم بنسبة 
 مرة واحدة فقط.

مرات في اليوم بما نسبته  3يتضح من خالل النتائج هذه أن أغلبية الصحفيين يتصفحون حساباتهم أكثر من 
ير مرات لهذه المواقع إن دل على شيء فهو يدل على درجة االهتمام الكب 3وتصفحهم أكثر من  81.1%

 من قبلهم بالموقعين والحاجة إلى تصفحهما إلشباع حاجات الصحفي العامل بالوكالة.
 : يمثل دوافع استخدام الصحفيين موقع الفيسبوك:05الجدول  

 النسبة المئوية التكرار دوافع استخدام موقع الفايسبوك
 %67.6 25 تحميل ومشاهدة الصور والفيديوهات

 %48.6 18 يهاإرسال التعليقات والتعقيب عل
 %75.7 28 الحصول على األخبار والمعلومات من الصفحات الرسمية

 %67.6 25 تبادل اآلراء مع الصحفيين في مختلف المجاالت
 00% 00 أخرى

تبرز النتائج المتوصل إليها دوافع استخدام موقع الفيسبوك وكانت أعلى نسبة ألفراد العينة الذين يستخدمونه 
ثم تساوت النسبتين في كل  %75.7خبار والمعلومات من الصفحات الرسمية بنسبة في الحصول على األ

 %67.6من تحميل ومشاهدة الصوروالفيديوهات وتبادل اآلراء مع الصحفيين في مختلف المجاالت بنسبة 
ا وذلك بنسبة والتعقيب عليه في حين أن أدنى نسبة من الصحفيين يستخدمون الفيسبوك إلرسال التعليقات

48.6%. 
ويمكننا تفسير هذه النتائج بالقول إناألغلبية من الصحفيين يستخدمون موقع الفيسبوك للحصول على األخبار 
والمعلومات من الصفحات الرسمية وهذا راجع إلى موقع الفيسبوك الذي أصبح فضاء رحب لنشر األخبار 

ية على صفحاتهم الخاصة والرسم والمعلومات كما أن أغلب الشخصيات الوطنية تقوم بنشر كل المستجدات
 في الفيسبوك، من هنا يلزم على الصحفيين البقاء على اطالع دائم.
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 :: يمثل دوافع استخدام الصحفيين موقع اليوتيوب06الجدول 
 النسبة المئوية التكرار الهدف

 %62.2 23 مشاهدة الفيديوهات وتحميلها
تسن لم ياالستفادة من أرشيف اليوتيوب "مشاهدة فيديوهات 

 %51.4 19 مشاهدتها في وقت سابق"

االستفادة من الفيديوهات المباشرة والموثقة لألحداث 
 %83.8 31 بتفاصيلها

 %00 00 أخرى
يتضح لنا من خالل الجدول أعاله، أن أعلى نسبة من الصحفيون يستخدمونه من أجل االستفادة من الفيديوهات 

يليها الصحفيون الذين يستخدمونه في مشاهدة  %83.8وذلك بنسبة المباشرة والموثقة لألحداث بتفاصيلها 
، في حين النسبة األقل عكست إجابات الصحفيين حول دافع االستخدام %62.2الفيديوهات وتحميلها بنسبة 

 . %51.4من أجل االستفادة من األرشيف بنسبة 
طبيقات ت الفيديوهات المباشرة أغلب تهذا ما يفسر النتائج المتوصل إليها، أنه في السنوات األخيرة اكتسح

األنترنت واليوتيوب كان سباقا لهذه التقنية التي تعتبر إلى حد كبير أكثر صدقا من التقنيات األخرى الموجودة 
من خاللها يستطيع الصحفي معرفة مكان الحادثة وكل التفاصيل المتعلقة بها مباشرة؛ لذلك  على اليوتيوب،

 دمون اليوتيوب لهذا الغرض.فان أغلب الصحفيين يستخ
 : يمثل المواضيع التي يقوم الصحفيين باالطالع عليها عبر الفيسبوك واليوتيوب07 الجدول

 النسبة المئوية التكرار المواضيع 
 %64.9 24 المواضيع التي تحدث ضجة

 %70.3 26 األخبار اآلنية
 %43.2 16 حسابات / قنوات عربية

 %62.2 23 يةحسابات / قنوات محلية ووطن
 %51.4 19 حسابات / صفحات الفاعلين في الحياة السياسية

 %78.4% 29 صفحات وقنوات رسمية للشخصيات الوطنية والدولية
نالحظ من خالل الجدول الذي يمثل العناصر التي يقوم الصحفيين باالطالع عليها عبر  موقعي الفيسبوك 

ية ن االطالع على صفحات وقنوات رسمية للشخصيات الوطنواليوتيوب، أن أعلى نسبة من الصحفيين يفضلو 
من الصحفيين % 64.9 منهم يطلعون على األخبار اآلنية في حين أن %70.3يليها  %78.4والدولية بنسبة 

منهم يطلعون على حسابات  %62.2يستخدمونها في االطالع على المواضيع التي تحدث ضجة يليها 
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نهم يستخدمونها لالطالع على صفحات وحسابات الفاعلين في الحياة م %51.4وقنوات محلية ووطنية ثم 
 . % 43.2السياسية وأدنى نسبة منهم يهتمون بالحسابات والقنوات العربية وذلك بنسبة 

من خالل النتائج أعاله نالحظ تقارب في معظم العناصر التي يفضل الصحفيين االطالع عليها عبر 
ب العناصر المذكورة أعاله ولكن أكبر نسبة كانت للصفحات والقنوات المنصتين ما يعني اهتمامهم بأغل

الرسمية للشخصيات الوطنية والدولية ويمكن تفسير ذلك بالرجوع إلى أن أغلب الصحفيين اللذين أجرينا عليهم 
بحثنا كانوا يشتغلون بالقسم الوطني فمن المنطقي أن يطلعوا على الحسابات والقنوات التابعة للشخصيات 
الوطنية من أجل االطالع على آخر المستجدات نفس األمر بالنسبة للصفحات الدولية فنسبة ال بأس بها من 

معرفة ارتفاع نسبة الصحفيين الذين يطلعون عليها ل لوحظالصحفيين محل الدراسة يشتغلون بهذا القسم،كما 
تنشر كل ما هو آني لحظة األخبار اآلنية وذلك كون المنصتين وخاصة منصة الفيسبوك منصة متجددة 
 وقوعه فمن الضروري على الصحفي أن يطلع عليها لمعرفة كل ما هو آني. 

 يمثل مدى تحقق الصحفيين من األخبار والمعلومات التي يعتمدونها من الموقعين: :08الجدول 
هل يتحقق الصحفي من األخبار والمعلومات التي يطلع 

 النسبة المئوية التكرار عليها عبر موقعي الفايسبوك واليوتيوب

 %97,3 36 نعم
 %2.7 1 ال

 %100 37 المجموع
 تحقق الصحفيين من األخبار والمعلومات التي يحصلون مدىنالحظ من خالل الجدول أعاله والذي يبين لنا 

منهم يتحققون من المعلومات ونسبة جد متدنية منهم ال يتحققون  %97.3عليها من الفيسبوك واليوتيوب أن
 فقط. 2.7%لك بنسبة وذ

أن غالبية  ظنلح .أوغائبباألخالق المهنية للصحفي حاضر  ما يفسر أن الضمير المهني والصحفي واإللتزام
الصحفيين يطبقون المبادئ والصحفيين الذين يطبقون مبادئهم المهنية بطبيعة الحال سوف يقومون بالتأكد من 

لباقية والتي النسبة ا ة المهنة التي يقومون بها في حيننظرا لحساسي أي شيء يعتمدون عليه من المنصتين،
جدد في المهنة ولم يتعودوا بعد على التأكد من المصادر  يرجع السبب إلى كونهمجدا  كانت منخفضة

والمعلومات قبل استخدامها أو قد يعتمدون على معلومات رسيمة ال تحتاج ألن يتأكد منها الصحفي فهو على 
 .علم بها
 خاتمة:

التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال إلى ظهور أشكال جديدة من تقنيات  همسا
ر مع تطبيقات اإلعالم الجديد وعلى رأسها مواقع التواصل االجتماعي بأكبشكل االتصال، هذه التقنيات برزت 

في داخل على واقع العمل الصحرف وعلى رأس هذه المواقع موقعي الفيسبوك واليوتيوب وفي محاولة منا للتع
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وتيوب م الصحفيين الجزائريين لموقعي الفيسبوك واليااستخد، من خالل البحث عن درجة وكالة األنباء الجزائرية 
النسبة لموقع ب ستخداماالمستوى ، حيث تم التوصل إلى أن في الممارسة المهنية في وكالة األنباء الجزائرية 

الي، أما اليوتيوب فمن متوسط إلى منخفض وقد تباينت آراء الصحفيين العاملين من متوسط إلى عالفايسبوك 
سة لممار ا أن هذا االستخدام يدخل في إطار يرونبالوكالة ومدى اعتمادهم على الموقعين إال أن أغلبيتهم 

ن للمهنة يالمهنية وأن العالقة التي تجمع بين هذين الموقعين والصحفي هي عالقة تكامل وترابط وليسا مهدد
الصحفية ،إال أنه ال يحق لنا إنكار األقلية المعارضة الستخدام الموقعين في الممارسة المهنية لصحفيي وكالة 

 .األنباء لعدة أسباب أهمها كون هذه المواقع غير موثوقة وعدم استنادها لمصدر صحيح ورسمي
 هي:ومن أبرز التوصيات التي نقترحها نتيجة ما توصلنا إليه 

ل على وضع استراتيجية إعالمية وطنية واضحة األسس والمعالم من طرف المؤسسات اإلعالمية العم -
 لالستفادة من تطبيقات اإلعالم الجديد بما يخدم مهنة الصحافة.

جهة معنية باإلعالم الرقمي لتولي مسؤولية تنظيم القطاع،وتوفير أدوات التدريب  إنشاءإلى السعي  -
 ميين.والـتأهيل للصحفيين واإلعال

وضع ضوابط مهنية وأخالقية صارمة ملزمة للصحفيين عند كتابة األخبار المتداولة الحرص على  -
  عبر مواقع التواصل االجتماعي.

وخاصة  تكنولوجيات االتصال الحديثة في مجالالصحفيين الجزائريين  ية لصالحتكوين برمجة دورات -
مل بية لفائدة الصحفيين في كيفية التعامل والعمواقع التواصل االجتماعي من خالل إجراء دورات تدري

 بهذه المواقع كونها أصبحت وسيط جديد للمهنة الصحفية.

 المراجع:قائمة 
 .9م، ج1988دار إيحاء التراث العربي، بيروت،  ،1ط ابن منظور، لسان العرب، -
عات الجامعية للنشر ، ديوان المطبو 3ط عالم واالتصال،مناهج البحث العلمي في علوم اإل أحمد بن مرسلي، -

 .2007الجزائر، والتوزيع،
داليا هاشم،وكاالت األنباء ووسائل التواصل االجتماعي، تكامل ام تنافس ؟، ) جريدة الشرق األوسط،  -

مصر،المقال منشور على الرابط  –، القاهرة 2018أكتوبر  1، االثنين14552العدد
https://aawsat.com/home/article/1412376/، 

 .2008دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، البحث العلمي، بأسالي ربحي مصطفى عليان عثمان محمد غنيم، -
سعد بن محارب المحارب، اإلعالم الجديد في السعودية، دراسة في المحتوى اإلخباري للرسائل النصية  -

 .2011القصيرة، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، 

https://aawsat.com/home/article/1412376/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%9F
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 ممذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم اإلعال لجديد في وكالة األنباء الجزائرية،استخدام اإلعالم ا سمية علوي، -
–المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم  واالتصال، تخصص مؤسسات وتسيير وسائل اإلعالم،

 .2019-2018 ،الجزائر
 .2013الميين، عبد المطلب صديق مكي، اإلعالم العربي في عالم مضطرب، تأليف مجموعة من اإلع -
، دار القصبة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، ط موريس أنجرس، -

2004-2006. 
 http://www.aps.dz/ar/a-propos-de-l-aps ،لرسمي لوكالة األنباء الجزائريةالموقع ا -
 ،الخرطوم السودان ة الوطنية للنشر،فهرسة المكتب 1ط ،ثر الفايسبوك على المجتمعأ ل مبارك فضل اهلل،وائ -

2011. 
 

http://www.aps.dz/ar/a-propos-de-l-aps
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 السمات االنثوية للخطاب السياسي االعالمي النسوي
الوارد  2012السنية لخطاب املرأة السياسية لسنة -دراسة سيميو

 عبر الصحافة املكتوبة
Feminine features of feminist media political discourse 

Semio-linguistic study of the women’s political discourse through the 

written press in 2012. 

 فاطمة طيفورد. 
 / الجزائرتيارت-خلدونجامعة بن ، دكتوراه في علوم االعالم واالتصال

 ملخص:ال
ية للخطاب الســياســي لالمينة العامة لحزب العمال الجزائرية الورادة عبر الدراســة الى تســليط الضــوء على الســمات االنثو هدفت 

، هذه الحقبة الزمنية التي عرفت تغيرات ســياســية مهمة في إطار 2012جريدة الشــروق الخاصــة، وذلك خالل تشــريعيات ماي 
اربة مســــــتعينة في ذلك بالمقلقد اعتمدت الدراســــــة على منهج تحليل الخطاب،  المشــــــاركة الســــــياســــــية النســــــوية في االنتخابات.

 الســــني من الكشــــف على اهم خصــــائص هذا الخطاب.-التداولية ضــــمن منظور اســــتعمال اللغة، حيث مكننا التحليل الســــيميو
نه رغم ظهور بعض الســمات االنثوية في خطاب المرأة الســياســية ضــمن أ أبرزها يخلصــت الدراســة الى العديد من النتائج، عل

 انه ظل االنتماء السياسي طاغيا على طبيعة ووجهة الخطاب السياسي االعالمي.العينة المدروسة، غير 

 ة التداوليةالسنية، المقارب-السمات االنثوية، الخطاب السياسي االعالمي، المرأة السياسية، دراسة سيميو الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
This study aims to shed light on the feminine features of the political discourse of the General 

Secretary of the Algerian Workers' Party, through the private newspaper Al-chorouk. This era 

knew an important political change of the political participation of women in the elections. The 

study relied on the discourse analysis method, using the pragmatic approach within the 

perspective of language use, therefore, the semio-linguistic analysis helped us to reveal the most 

important characteristics of this discourse. Among the most prominent results of the study, 

Despite the emergence of some feminine features in the political discourse of women, However, 

political affiliation remained dominant over the nature and direction of the political media 

discourse. 

Keywords: feminine features, media political discourse, political women, semio-linguistic 

study, pragmatic approach 

 
 

 

 
 
 

  



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 46 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

 :موضوع ومشكلة الدراسة
ن الخطاب السياسي وما يمتاز به من خصائص وسمات إضافة الى ارتباطه بوسيلة إعالمية، يجعل القائم إ

باالتصال  يسعى الى تحقيق اهداف معينة قد تتماشى مع معطيات الواقع وقد تتخطاه، السيما وان انتاج هذا 
تأثير السياسي اساليب جديدة تهدف الى استمالة المتلقي  وال الخطاب يتم في مرحلة انتخابية هامة، يبتكر فيها

فيه، وتوجيه أرائه عبر مجموعة من التقنيات  واالساليب والطرق المستمدة  من حقول معرفية متشعبة، وهو 
عندما نبه  ،1911- 1980 (M.Macluhanما ظهر بجالء في تنظيرات الفيلسوف الكندي مارشال ماكلوهان )

 وسيلة في صياغة نمط الرسالة.على أهمية ال
سيمكننا من معالجة موضوع لطالما  ،ن هذا السياق النظري وهذا التحليل الكيفي في بحوث علوم اإلعالمإ

شكل حقال خصبا للنقاش، حيث اختلفت الرؤى وتناقضت حوله نظرا للزوايا التي انطلقت منها بمختلف بحوث 
نفس، علم االجتماع ، العلوم السياسية ، وذلك عبر اقتران انتاج العلوم االجتماعية من انثربولوجيا، علم ال

الخطاب بمسألة النوع االجتماعي مما يفتح المجال حول خاصية الخطابة النسوية في مجال سياسي اعالمي، 
فبعد ما كان هناك تمييز لمشاركة المرأة في الحياة السياسية منذ عصر التنوير الذي ظهر  في  البرلمان الذي 

حاول تعرية  ،(Jean Stuart Mill ()1806-1873م يخص النساء على اإلطالق ونجد جون ستيوارت ميل )ل
مبررات استبعاد النساء من الصراع على السلطة من خالل الربط بين الدور السياسي للمرأة وشعورها بتدني 

لذي وقع بين المرأة والرجل بقي ، ذلك التمييز السلبي ا(1)مساواة مواطنتها مع الرجل في التجربة اإلنجليزية
محل اهتمام من قبل المفكرين بمختلف االنتماءات العلمية، الى ان حققت المرأة السياسية تمكينها السياسي 

 وحصلت على حق اإلشراك الكامل لألفراد في تقرير مصيرهم.
سي محصورة، ان االحتالل الفرنمن نساء العالم، فرغم انه بقيت مشاركتها السياسية اب والمرأة الجزائرية كغيرها

أدت  ينلسنوات، أأعباء المقاومة الشعبية  التحريرية، وحملالثورة  مشاركتها فيغير أن ذلك لم يثبط من 
 في حرب التحرير، وحصلت المرأة الجزائرية على حق المشاركة السياسية. متعددة ومشرفةالمرأة الجزائرية أدوارا 

في البحث عن طبيعة الممارسة الخطابية للمرأة السياسية الجزائرية من خالل  مام هذا الوضع، تتوجه دراستناأ
والتي امتازت بقيامها في سياق زماني  2012ماي  10تشريعيات مشاركتها في الحدث االنتخابي المتمثل في 

 ىوهذا ما نحاول رصده عل، ومكاني عرف الكثير من المتغيرات على المستوى الدولي، اإلقليمي والوطني
امراة سياسية واردة عبر جريدة الشروق من هذا المنطق طرحنا اإلشكالية  التطبيقية لخطببعض النماذج 

 التالية:

                                           
 144، ص1998، 05الفيلسوف والمرأة، القاهرة، العدد  دبولي: سلسلةالفتاح امام، مكتبة  م عبدإماجون استوارت ميل، استبعاد النساء، ترجمة  1
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حزب العمال الجزائرية الوارد عبر صحيفة الشروق بالسمات ل لألمينة العامةهل تحلى الخطاب السياسي 
 ؟2012االنثوية خالل تشريعيات ماي 
 الية من خالل معالجة الموضوع عبر المحاور التالية:سنحاول اإلجابة عن هذه اإلشك

 . الخطاب السياسي النسوي بين اطر المشاركة وسياق انتاجه واًل أ
 مقاربة الجندر والتمكين السياسي للمرأة عبر وسائل االعالم: ثانيا.
 :المقاربة المنهجية الدراسة 

 من الظواهر، فال يمكن ألي بحث علمي انيعد منهج البحث طريقة موضوعية يتبعها الباحث لدراسة ظاهرة 
يقوم بدون منهج واضح، فالمنهج هو تنظيم األفكار سواء للكشف عن حقيقة غير معلومة لدينا، أو إلثبات 

 حقيقة نعرفها.
على أنه مجموع  1911-2008( Madeline Grawitzتعرفه عالمة االجتماع الفرنسية مادلين غراويتس )

ا المفهوم مهما كانت وهذ ،نطبق عليها أخالقيات البحث من أجل الوصول إلى الحقائقالعمليات العلمية التي ت
لكل الخطوات العلمية التي تسمح بمالحظة هذه الحقائق مثل  منطقي مطابقللمنهج في المعنى العام مسار 

 .2مجموع القواعد المستقلة ألي بحث أو محتوى خاص
تمد عليها في الكشف عن الحقائق، اعتبرت مقاربة تحليل في رصيد المناهج التي يع خالل االطالعومن 

لظاهرة مهمة الكشف عن الجوانب ا ت الكيفية والتفسيرية التي تضطلعبالدراسا مقاربة تعنىالخطاب كأهم 
 والكامنة في الخطاب وما توحي به من دالالت ومعاني.

 على:حيث سيتم االعتماد 
ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر،  : وهو منهج تم تكريسهمنهج تحليل الخطاب -

حيث يعود السبب في االعتماد عليه في مجال بحوث العلوم اإلنسانية في رغبة الباحثين  في الوصول الى 
علم ينظر في االبعاد الحقيقية لما ينتجه االنسان من خطابات بمختلف انواعها، وهذا ما عمل عليه رواد 

( Charles Sanders Peirceاياته مع السيميائي األمريكي  شارل ساندرس بيرس )المنهج التداولي منذ بد
"كيف  نجعل افكارنا واضحة " حيث رأى بيرس انه بالتحديد  1878ظهور مقاله الشهير عام  عند1914 -1839

ينة، عالتداولي تتحدد العالمة اللسانية بحكم استعمالها في تنسيق مع عالمات اخرى من طرف افراد جماعة م
 فللعالمة اللسانية عالقة بظروف استعمالها ومحيطها ومن خالله تحمل معناها.

                                           
2 MadelineGrawitz, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 5 eme Edition, 1981, p348. 
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فقد  نبه الى عالقة العالمة  1903-1979( Charles William Mourisأما السيميائي األمريكي تشالز موريس)
أعطى تصور  ذا مابمستعملها وطريقة توظيفها  واثرها في المتلقين  واشار الى عالقة الرموز الى مؤوليها، ه

موريس بعدا سلوكيا وسنح بظهور دراسات تبنت دراسة الظواهر النفسية االجتماعية،  في حين ساهم  منظور 
الى اعتبار أن  1889- 1951( Ludwig Wittgensteinالفيلسوف والرياضي النمساوي لودفينغ فينجنشتاين )

ر عتبرا  ان الخطاب سلسلة من االلعاب اللغوية غياللغة ليست حسابا منطقيا  بل كل لفظة لها معنى معين، م
، مفادها ان هناك  حشدا من االستعماالت األخرى للغة ال تصف وقائع العالم  كاألمر 3قابلة للترجمة والتبادل

واالستفهام وغيرها وسمى كل استعمال منها لعبة  له قواعد يتفق عليها مستعملو اللغة ، وهذا ما نحى بأوستين 
(John Langshaw Austin للتأثر بما جاء به فينجشتاين، متصديا لرأي فالسفة الوضعية المنطقية الذين )

،  حيث حاول اوستين 4قصروا وظيفة اللغة  في وصف الوقائع الخارجية واطلق عليه  المغالطة الوصفية
ف عن انجازيتها والكش ضبط ودراسة كيفيات انتاج األفعال التأثيرية وشروطها من جهة، ومناقشة طرائق تأويلها

 Les  ( الذي اسس لنظرية عقود اللسانJ.R.Searleمن جهة أخرى، لينضج  الطرح ويكتمل مع تلميذه سيرل)
actes de langages   فاتحا النقاش حول عالقة ثالثية االبعاد بين بنية الخطاب والسياق الذي انتج فيه

ن يث يعتبر سيرل ان التكلم بلغة يعني االلتزام بشكل ممما منح النظرية بعدا سلوكيا  ح  ،وقصدية المتكلم
 .5السلوك المحكوم بقواعد

 بما أن الدراسة ستعتمد على منهج تحليل الخطاب وفق المقاربة التداولية سيتم ذلك من خالل بعدين:
ناصر الحياة ع باعتبار ان اللغة جزء من الحياة االجتماعية ال يمكن اختزاله، اذ لديه بين لسانية:أوال. دراسة 

االجتماعية األخرى عالقة جدلية تجعل من الضروري أن يأخذ البحث والتحليل االجتماعي اللغة دائما بعين 
عن دور اللغة في بناء الواقع االجتماعي، حيث يعتقد ان هذا  ، ان هذا ما جعل جون سيرل يتساءل6االعتبار

 طين أساسيين:األخير يوجد بفضل المؤسسات اإلنسانية التي تشترط شر 
 .التصورات تشكل الجزء التأسيسي لهالتمثالت أو  -
 التمثالت تتوقف على اللغة. -

                                           
، 2006، 1منشورات االختالف، المركز الثقافي العربي، الدار العربية للعلوم، طالفلسفة في عالم الواقع، تر سعيد الغامدي،  والمجتمع،جون سيرل، العقل واللغة   3
 .14ص
 .25، ص2014-2013محمد مدور، األفعال الكالمية في القرآن الكريم "سورة البقرة"، دراسة تداولية، أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة،   4

5John Searle, les actes de langages, essaie de philosophie du langage, Paris, Hermann, 1972, p52. 

 6. 19،ص2009نورمان فاركلوف، تحليل الخطاب: التحليل النصي في البحث االجتماعي، ترجمة طالل وهبة، المنظمة العربية للترجمة،  
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فطالما توجد ضرورة منطقية الرتباط الحقائق المؤسساتية باللغة، فإن األفكار ترتبط طبيعيا بالرموز والكلمات 
داث فإنها ال ه االشــــياء واألحوالصــــور والتي بدونها يســــتحيل التفكير فيها، فإذا لم يســــتطع األفراد تصــــور هذ

 7.تستطيع أن توجد، كما يرى أيضا أن إنتاج األحداث المؤسساتية يرتبط دائما بمسألة السلطة
 . دراسة سيميائية: 02

على التقريب بين السيمياء واللسانيات إذ  1938ساعد كتاب نظرية العالمات للفيلسوف تشارلز موريس عام 
مات او السيميائيات، اين حدد عالقة العالمات بالمخاطبين او المؤولين، وهي حدد اإلطار العام لعلم العال

يشتمل عليها علم العالمات، أي العالقة الداللية من خالل عالقة العالمات  البينية التياحدى العالقات 
مات بعضها الباألشياء التي تدل عليها او تحيل عليها، والعالقة االعرابية بكونها العالقات القائمة بين الع

 .8و المؤولينأوهي عالقة العالمات بالمتكلمين  ببعض، والعالقات التداولية
لكن عرفت السيمياء نضجها كمقاربة في الحقل اإلعالمي مع اعمال روالن بارث، وسعينا إلتباع هذا النسق 

إيجاد ذلك  خاللهمن االلســنية الى الســيمياء يتماشــى والمجال الذي طرحت فيه فرضــيات الدراســة، نبتغي من 
 االرتباط بين الدال والمدلول في فضاء استعمالي للغة ضمن مقتضيات عصر ما بعد الحداثة.

 مجتمع البحث وعينة الدراسة : 
تركز دراستنا في معرفة آليات تمرير الخطاب السياسي عبر الصحافة المكتوبة )جريدة خاصة(، الناطقة  

ترة االنتخابات السياسية خالل ف ة، فهي الممارسة الخطابية للمرأةرت للدراسالظاهرة التي اختي ماالعربية، أباللغة 
المناخ السياسي والقانوني  التغيرات في، السيما أن هذه المرحلة شهدت العديد من 2012التشريعية ماي 

 اإلقليمية والدولية من حراك الربيع العربي. عرفته الساحةالوطني وما 
اسة على العينة القصدية "النمط غير االحتمالي" والتي اختيرت من خالل متغيرين الدر  : اعتمدتالدراسةعينة 

 أساسيين:
 االنتماء الرسمي وااليديولوجي: -

 حزب العمال لويزة حنون. الشروق لرئيسةسيتم تحليل كافة الخطابات السياسية الواردة بجريدة 
الى غــايــة                            2012جــانفي  01من  رأشــــــــــــــه( 06مراحــل انتــاج الخطــاب: خالل فترة زمنيــة دامــت ســــــــــــــتــة ) -

موزعــة عبر ثالث مراحــل: قبــل اجراء الحملــة االنتخــابيــة، اثنــاء الحملــة االنتخــابيــة، بعــد  2012جوان  30
 االعالن عن النتائج.

م ت ،العربية( خطابات ظهرت في جريدة الشروق الخاصة الناطقة باللغة 09) المدروسة عشرةشملت العينة  
 دراستها اخذا بعين االعتبار المعطيات اآلتية:

                                           
7Grassineau Benjamin, John R.Searle, la construction de la réalité sociale, article publiée 01/09/2004, 

creativecommons. 

 .45، ص2007، 1فيليب بالنشيه، التداولية من اوستين الى غوفمان، ترجمة صابر حباشة، دار الحوار،سوريا، ط8 
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 التموقع الرسمي للقائمة باالتصال المشاركة في االنتخابات التشريعية، -
 التشريعية،االنتماء السياسي للقائمة باالتصال المشاركة في االنتخابات  -
 السياق الزماني، -
 السياق المكاني، -
 اللغة المستعملة، -
 جمهور المتلقين. -

 يلي للعينة المدروسةجدول تفص
 مجموع الخطابات عدد الخطابات بجريدة الشروق االنتماء السياسي االنتماء الرسمي المرأة السياسية
 09 09 العمال عامة لحزبأمينة  - لويزة حنون

 الن ري للدراسة:  اإلطار
 .الخطاب السياسي النسوي بين اطر المشاركة وسياق انتاجه واًل أ

ين والباحثين في التاريخ، الحضارات، الفلسفة، علم االجتماع واألنتربولوجيا على أن المرأة  اجمع غالبية المؤرخ
نالت منذ عصور قديمة قدرا كبيرا من االضطهاد والدونية والحرمان، ونظر إليها في كثير من أنحاء العالم 

لة دت  االسباب في  مواصعلى أنها كائن أدنى من الرجل وتحرم    من الكثير من الفرص والحقوق، وقد تعد
تكريس هذا التصور التي تعود في غالبيتها الى أطر دينية، انتروبولوجية، سيكولوجية وسوسيولوجية خصوصا 
ما تعلق منها  بحكم العادات والتقاليد واألعراف والخضوع الى السلطة األبوية، غير أن هذا لم يمنع من والدة 

المطالب بل توسيعها الى مختلف المجاالت،  أفضت الى االعتماد حركات نسوية  سعت الى تحقيق جملة من 
على أفكار مقاربة الجندر التي حظيت بمؤازرة دولية من خالل تبني العديد من الضمانات والعهود لحماية 
حقوق المرأة، والتي تضمنتها ايضا المنظومات القانونية لكل دولة، كما هو الحال بالنسبة للجزائر في سياق 

الحات السياسية التي انتهجتها الدولة تكريسا للديمقراطية، وكذا السياق الدولي المفعم باالحداث والتغييرات االص
 التي عصفت بإستقرار كثير من األنظمة السياسية.

 تشكيل الخطاب النسوي النسوية علىأ.تاثير الحركة 
س األول لفن الخطابة ، ولقد كتب ق.م( كونه المؤس 384-322) Aristotleارتبطت مسألة الخطابة بأرسطو 

ق.م(،  461مستقال في هذا الشأن أشار فيه للخطاب الجنائزي الذي ذكره سقراط على لسان اسبازيا ) اكتاب
،  ومع (9)غير ان ارسطو يعتبر ان األنوثة داللة على النقص والتشوه ويعتبر الرجولة داللة على الرقي والكمال

ا أنها من علمته البيان ويعيد إليها الفضل في إنشاء تلك الخطبة الجنائزية ان سقراط كان يعزو الى اسبازي

                                           
 .22، ص1996مركز األهرام للدراسات والنشر، ،عبد الفتاح امام، ارسطو والمرأة امام9 
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، فقد ظلت المرأة في التراث الفلسفي الغربي  (10)التي ألقاها بركليز بعد الخسائر األولى في حرب البلونير 
حالها وصوال ،  وبقيت تلك الصورة على (11)محل نكران، فسقراط اعتبر أن للرجال السياسة أما للنساء البيت

الى عصر التنوير أين ظل العديد من المفكرين والفالسفة ينظرون بشكل دوني للمرأة، إذ اعتبر جون جاك 
، (12)( ان الهيمنة الذكورية على النساء سلوكات طبيعية1712-1778) Rousseau Jaques Jeanروسو 

م( ان كل مشاكل المرأة  1856-1939) Sigmund Freudويرجع المفكر والطبيب النمساوي سيغموند فرويد 
وتهميشها السياسي واالجتماعي واالقتصادي راجع الى عقدتها تجاه العضو الذكري، أما فريديريك نيتشه 

( رأى ان المرأة فخ نصبته الطبيعة،  كل هذه الظروف التي سعت الى استبعاد النساء  لم تربك 1844-1900)
ير والتصورات التي سنش في خطاباتها عن جملة من المطالب االمرأة  على القيام بحركات عبرت من خالله

إليها ضمن كل حقبة مرت بها الحركة النسائية، دون الخوض في تلك ذات النزعة الراديكالية أو النقدية في 
 الخلفيات الدينية لتلك الحركات حيث أن هذا ال يندرج ضمن نطاق بحثنا.

ذه التيارات النسوية التي عرفها العالم ككل ثم العالم العربي من التحدث عن ه –وكما أسلفنا  –إن الغرض 
بشكل خاص، هو عرض تلك العالقة بينها وبين طبيعة الممارسة الخطابية وكيف ساهمت في تحقيق المشاركة 
السياسية للمرأة، لكن وجب اإلشارة أوال أن مصطلح الحركة النسوية تردد بين النسوية واألنثوية في مختلف 

ع، وذلك الختالف زاوية النظر فيؤشر مفهوم األنوثة على نوع جنساني بيولوجي الصنف يعتبر عنصرا المراج
أساسيا في بناء النظام اإلجتماعي، في حين النسوية تشير الى منظومة فكرية مدافعة عن مصالح النساء 

 وتدعو الى توسيعها عبر كافة النطاقات.
 جندر" على المشاركة السياسية للمرأةب.انعكاسات مقاربة النوع االجتماعي "ال

والتنظير لمعرفة اختصـــــــت بإيجاد منطق جديد لتوزيع األدوار وقياس  االجتماعي بالتفكيرســـــــمح مفهوم النوع 
المشـــاركة بين الرجل والمرأة كأفراد ينتمون لنفس المحيط االجتماعي، الســـياســـي، االقتصـــادي والثقافي ولديهم 

ــالمهــام المتوفرة ات المجتمع ونفسنفس الحظوظ لالســــــــــــــتفــادة من ثرو  كيــة وهــذا وفق حرا الفرص لإلطالع ب
 ناثالذكور واإليحكمها معيار النوع، ويشــــــــير مصــــــــطلح الجندر الى النمط العقلي والســــــــلوكي المتميز ألداء 

 الذي يتبع طبيعتهم البيولوجية الخلقية.

                                           
 .122ص ،1996للنشر والترجمة والدعاية،  يالمركز العرب مام، نساء فالسفة،إعبد الفتاح  مامإ 10 
، 2004، 1)دراسة نقدية اسالمية(، دار القلم للنشر والتوزيع، القاهرة، ط مثني امين الكردستاني، حركات تحرير المراة من المساواة الى الجندر 11 

 .17ص
 .153-143، ص ص 1993، 05للترجمة والنشر، ط بو زيد، القاهرة: مركز االهرامأث، ترجمة عال روبرت دال، التحليل السياسي الحدي 12
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، ورغم انه  ال يحمل معنى مباشر (13ىنه النوع الجنساني لكل من الذكر واألنثأويقصد بالنوع االجتماعي 
للجنس الذي يعني االختالف البيولوجي بين الذكر واالنثى، بل يعكس معنى لغويا متضمنا لتصنيف الجنس، 

، فالجنس لغة اعم من النوع ولقد Genreاذ تحيل كلمة جنس ذكر وانثى في المعاجم العربية الى الجنس 
اد النوع االجتماعي، ولقد تم تسليط الضوء على النوع االجتماعي استقر غالبي  مترجمي المصطلح على اعتم

م النوع المشاركة السياسية"، اذ ان مفهو  -في دراستنا نظرا انه يعنى بمتغيرين في الدراسة "الواقع االجتماعي
 االجتماعي ظهر في الدراسات االجتماعية من خالل دراسة الواقع بمختلف مستوياته السياسية، االقتصادية
واالجتماعية وتحليل تفاعل العالقات و األدوار للرجل والمرأة، والسلوك المناسب الذي يحدده المجتمع لكل من 
الرجل والمرأة مسبقا في ضوء موروثات اجتماعية ومنظومة ثقافية تضم مجموعة من العادات والتقاليد والقيم 

 .(14)السائدة في مجتمع ما وفي فترة زمنية معين
على التفرقة بين األدوار بين الرجل والمرأة وهذه األدوار يمكن ان تتغير وال تولد معهما، وتتكون يقوم الجندر 

وظائف كل من المرأة والرجل من عالقات اجتماعية يصنعونها هم، وهي تتأثر بالظروف االقتصادية والسياسية 
قضية  وأخذا بمفهوم الجندر تمكنتواالجتماعية كما أنها ترتبط وتتقاطع مع المؤسسات المجتمعية المختلفة، 

المرأة   من الخروج من دائرة الترف الفكري والحراك النسوي المغلق الى خانة التفعيل السياسي والمأسسة 
القانونية العلنية، اثر دعوة هيئة األمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية 

في سياساتها وتشريعاتها وخططها اإلنمائية، استكماال لجهودها  جتماعي  )الجندر(الى إدماج مقاربة النوع اال
 .15للقضاء على ظاهرة التمييز ضد المرأة
النوع االجتماعي في األطر القانونية والتشريعية الى احداث العديد من  –تهدف عملية ادماج مقاربة الجندر 

 واء السياسية، االقتصادية، االجتماعية، الثقافية وغيرها. التغييرات في حياة المرأة عبر كافة المجاالت، س
 ثانيا.مقاربة الجندر والتمكين السياسي للمرأة عبر وسائل االعالم:

ن دراستنا تصب ضمن الدراسات اإلعالمية، وجب تسليط الضوء على دور وسائل االعالم في تكريس أبما 
لدور األســـــــــاســـــــــي لإلعالم في كونه  أداة فعالة في تغيير هذه المقاربة  لتمكين المرأة ســـــــــياســـــــــيا،  اذ يعتبر ا

الســــلوكات والمعتقدات المجتمعية، ويعمل على نشــــر الوعي وتعزيز القيم وتصــــحيح المفاهيم وذلك من خالل 

                                           
الذكر واالنثى بين التمييز واالختالف، ترجمة محمد قدري عمارة، المركز القومي للترجمة، القاهرة،  النوع.جونز، جاري، جاريأ.أولسون، –ايفيلن آشتون 13 

 .42، ص2005، 731العدد 
 .16، ص2016، مارس 1سوية، طهند محمود، شيماء الطنطاوي، مجلة نظرة للدراسات الن 14 
امعة ج عصام بن الشيخ، مقاربة الجندر وانعكاساتها على الوضع السياسي للمراة المغاربية، اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية: عالقات دولية، 15 

 .18، ص2015- 1،2014باتنة 
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اختراقه كل البيوت، والحدود الجغرافية  واســــــــــــــتهدافه جميع الفئات االجتماعية، ورغم ان المرأة العربية كانت 
ثورات والنضــــال  لكن ســــجل تغييب ممنهج عن المشــــهد الســــياســــي واإلعالمي، وان كان لها شــــريكة   في ال

 .16حضور باهت على مستوى البرامج من أجل التأنيث فقط
عطاء مقاربة شمولية وجب توسيع دائرة الرصد  ولتشكيل صورة تأليفية عن صورة المرأة في وسائل االعالم، وا 

دى الدراسات ان تصوير النساء في الصحافة المكتوبة محكوم لتشمل النساء الصحفيات، حيث خلصت إح
بظاهرتين، األولى هي الصورة النمطية للكتابة الرجالية، والثانية تتمثل في منع تعيين صحفيات يتولين متابعة 
وتغطية أو كشف الممارسات غير العادلة اتجاه النساء، فامتازت عملية إسناد المهام وتوزيعها بين الصحفيين 

لرجال والصحفيات على أساس التمييز الجنساني، وهذا ما انعكس على ضآلة مساحة الكتابة النسوية في ا
، ولهذا فال قيمة لرصد صورة المرأة اذا لم يكن يهدف الى إظهار النوع االجتماعي، 17الصحافة مقابل الرجل

التي تزيد الوعي النسوي، لهذا وجب على الخطاب اإلعالمي أن يراعي المنظور الجنساني ونشر األفكار 
حيث يتكامل دور المؤسسات األيديولوجية من المدارس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية ودور االعالم 

 للقيام بهذه المهمة.
ا أنه لتجسيد المقاربة االجتماعية فهي بحاجة إلستراتيجية إعالمية تتبنى خطابا هادفا، يسعى الى يتضح جليا 

نمطية عن المرأة، وتسويق افكارها، مطالبها وتصوراتها لدى الرأي العام، على ان يتمتع تغيير تلك الصورة ال
هذا الخطاب هو اآلخر بالمساواة في توزيع المهام بين المرأة والرجل، حيث اعتبرت هيئة االمم المتحدة أن 

ية من العناصر األساسالنفاذ الى االعالم يعد  من بين المؤشرات لقياس المشاركة السياسية للمرأة، وتعد 
لدراسة معوقات إدماج مقاربة الجندر في سياق استراتيجيات األمم المتحدة، للتخفيف من الفقر واتخاذ التدابير 

 .(18)لتحسين قدرة النساء للحصول على التمويل والنفاذ الى المعلومات
 أ.الخصائص التداولية للخطاب النسوي

لموضــــوع عرف تغيرات واتجاهات عديدة وذلك بســــبب الموجات توصــــلنا الى أن الخطاب النســــوي من حيث ا
والمراحل التي مر بها وكذلك التصورات الفكرية التي انتمى اليها، غير أن الطبيعة التداولية للخطاب النسوي 

 فيها عن الخطاب الرجاليه يتمتع بجملة من الخصائص يختلف تجعل

                                           
 .05ص ،19/02/2014-18حو إعالم عربي منصف للمراة، مراكش تقرير المنتدى العربي حول المرأة واالعالم في ضوء المتغيرات الراهنة: ن16 
جامعة  ،عبد العزيز بوصفط، المراة الصحفية في الجزائر: الحضور واألداء، مذكرة ماجستير في علوم االعالم واالتصال قسم علوم االعالم واالتصال 17 

 .235، ص2006-2005الجزائر بن يوسف بن خدة، 
 .214ص ،2008رات العربية المتحدة، لهان، المفاهيم األساسية في العالقات الدولية، مركز الخليج لألبحاث، اإلمامارتن غريفيثس، تيري اوكا18 
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ان للجندر  بنية لغوية خاصــــة به  )Holmes Janet(مز  األلســــنية  جانيت هول -الباحثة االجتماعية ترجع  
 التي 1942( Lakoff Robinااللســـنية االمريكية روبين الكوف  )تفرقه عن الرجل، مســـتدلة  في ذلك بأبحاث 

توصلت الى  ان هناك فروقات بين خطاب المرأة وخطاب الرجل، حيث حولت تركيز البحث على االختالف 
ف في التراكيب، سيميائية  وأسلوب اللغة ، محددة جملة من المالمح االلسنية التي بين الجنسين الى االختال

 : 19تستعملها المرأة  اكثر من الرجل
 ... مثل حسنالحشو المعجمي:  -
 األسئلة التذييلية: مثال اليس كذلك؟... -
 الصفات الفارغة: لطيف، فاتن، سماوي -
 هذا كثيرا  أفضلالتكثيف: مثل  -
 ل المتداولة،استخدام صيغ األفعا -
 التهذيب واللطافة، -
 االنفعال. -

اب سمات الخط اللسان، الىالخطاب في ضوء نظرية عقود  عند تحليلهعكاشة  الباحث محمودكما توصل 
راسة، وتشمل عينة الد للخطاب فياآلتي بغية استغاللها في البحث عن السمات األنثوية  نوردها في النسوي،
 :20اآلتي
 التفصيل واألدلة المدعمة بالحجج اللغوية والمنطقية، واالستشهاد بالوقائع واألمثلة.االعتماد على الوصف و  -
عادة طرح الموضوع مع التجديد في الصياغة واألسلوب  - االعتماد على خاصية التكرار وكثرة التفاصيل وا 

 وتوليد الفكرة من الفكرة، مع االستعانة بالعالم الخارجي.
 انو ة النفعاالت القائمة باالتصال وسرعة تفاعلها مع الحدث وتأثرها به يعكس الخطاب استجابة مباشر  -

 يغلب العقل أحيانا. االنفعال
 ذلك االنفعال يجعل القائمة باالتصال تتفاعل مع خطابها، فتصور المعنى تصويرا دقيقا، تعبيرا وتمثيال. -
 االهتمام بالتفاصيل الدقيقة وجوانب المشهد وخلفياته. -
 ى تأكيد المعنى.الحرص عل -

                                           
19 Janet Holmes, an introduction to sociolinguistics, 4th edition, routledge  london and new york, 2013, pp 301-

303. 

نظرية أحداث اللغة، دراسة تطبيقية ألساليب التأثير واإلقناع الحجاجي في الخطاب النسوي في القرآن الكريم، دار النشر محمود عكاشة، تحليل الخطاب في ضوء  20 
 .402-401ص -، ص1، ط2013ت، القاهرة، للجامعا
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 مخاطبة الوجدان والوعي ثم العقل والقيم العامة. -
 التركيز على المؤثرات النفسية لتحصيل درجة عالية من اإلقناع. -
 سياقه الحي المباشر. الحدث فيتقدم  -

ة ريعيالجزائر قبيل اجراء االنتخابات التش اقتصادية في-والسوسيوب. السياق الوطني: المؤشرات السياسية 
2012 
 واقع اإلصالح السياسي في الجزائر: رصد اهم المؤشرات واألحداث التي واكبت العملية االنتخابية 

ادي الذي االجتماعي واالقتص أوال الوضعلمعرفة اإلستراتيجية االصالحية التي اتخذتها الجزائر، وجب عرض 
 ميز الجزائر قبيل إجراء االنتخابات

 جتماعي للبلد:مؤشرات الوضع االقتصادي واال -
 :2012األحداث قبيل اجراء االنتخابات التشريعية  أبرزرصد 

 2011جانفي  03احتجاجات  -
عرف المجتمع الجزائري أشــــــكاال متعددة من االحتجاجات على امتداد التاريخ الســــــياســــــي للجزائر، ظهر ذلك 

، ومن ثم التحريرية الكبرى الى الثورة الســــياســــي وصــــوالفي المقاومات الشــــعبية لالحتالل فضــــال عن الكفاح 
 تأسيس الدولة الجزائرية بجميع مقوماتها عقب افتكاك االستقالل.

التي عرفها الشارع الجزائري جاءت بشكل مفاجئ وتلقائي تندد بتدني  2011ن احتجاجات جانفي إغير 
ما تميزت ت والسكر، و األحوال المعيشية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية األكثر استهالكا وعلى رأسها الزي

بل اكتفت برفض  21،يات الحزبية أو الشعارات القوميةبه هذه االحتجاجات انها لم تعكس طغيانا لإليديولوج
سعار أ آلية لتثبيتا عبر احداث الوضع االجتماعي واالقتصادي الذي سارعت الحكومة في احتوائه الحقا 

 المواد الغذائية االساسية.
 ني لحق التمثيل للمرأة الجزائرية في البرلمانتطور التاصيل القانو  - 

بدأ مسار تفعيل الحقوق السياسية للمرأة وتفعيل دورها السياسي منذ إعالن المجلس الوطني التأسيسي 
 1963الذي تبنى مبدأ  ضمان ممارسة الحريات األساسية والحقوق للمواطنين، لينص دستور  25/09/1962

ويواصل السير في ذات النهج  22،اكها في تدبير الشؤون العامة وتطوير البالدعلى المبادرة برقي المرأة إلشر 

                                           
 36، ص2017، مارس 25 عربي بومدين، الحركات االحتجاجية في الجزائر وعسر التحول، مجلة سياسات عربية، العدد 21 
 .10/09/1963، الصادرة بتاريخ 64، الجريدة الرسمية رقم 08/09/1963المؤرخ في من دستور الجمهورية الجزائرية  01انظر المادة  22 
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بين  كل  قالذي تبنى في ديباجته الفلسفة االشتراكية  وتكريس المساواة في الحقو  ،23م1976دستور سنة 
لغاء كافة  24،م1989 فيفريأشكال التمييز سواء على اساس العرق أو الجنس، ومع إقرار دستور  المواطنين وا 

منه المساواة في ممارسة الحقوق السياسية، ليأتي دستور  28وبروز التعددية السياسية، كرست المادة 
المساواة بين الجميع إلعمال مبدأ المواطنة، هذه المساواة  تكون كذلك في  31متضمنا في مادته  25م،1996

 تقلد المهام والوظائف في الدولة. 
ي إدماج المرأة في الحياة السياسية، فبعد أن كان حضورها نسبيا طيلة نقلة نوعية وتغيرا ف 2012مثل عام 
تغيرات واإلصالحات في مجال بحدوث الكثير من ال 2012( سنة منذ االستقالل، امتازت سنة 50الخمسين )

حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ليتم ذلك عبر تعديل أعلى وثيقة في الدولة متمثلة في  توسيع
المرأة مكرر على ضمان توسيع تمثيل  31الذي عبر صراحة في المادة  26م،2008ديل الدستوري لسنة التع
 المجالس المنتخبة. في

وتزامن هذا مع إصدار جملة من القوانين مست مباشرة بمسار الحياة السياسية وحرية التعبير وتكريس 
 الديمقراطية، شملت اآلتي:

 وتكريس ن ام الحصص 03-12 القانون العضوي حماية حقوق المرأة السياسية بموجب 
يبين المسار التاريخي لمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة أنها كانت مشاركة ضعيفة، ففي المجلس الشعبي 

نائبا في  389حزبا من بينهم قائمة حرة منصب نائب من مجموع  11امرأة تنتمي الى  30الوطني شغلت 
عضوا  144( نساء من بين 07نساء، وسبعة ) %7.7وهو ما يمثل نسبة  27م،2012-2007العهدة النيابية 

، والذين تم تعيينهم ضمن الثلث الرئاسي، أما على مستوى المجالس %4.86بمجلس األمة، اي ما يمثل نسبة 
 1514مجموع  البلدي مننساء فقط كرئيسات للمجلس الشعبي  03الشعبية البلدية والوالئية، فإنه يوجد 

 28.بلدية
 إحياء ذكرى عيد الجمهورية بمناسبةمكرر من الدستور، وتنفيذا ألوامر رئيس  31في إطار تطبيق المادة 

، التي تتكفل 2009مارس  16، تم تشكيل لجنة وطنية لتوسيع المشاركة السياسية للمرأة في 2009 المرأة سنة

                                           
 24/11/1976الصادرة بتاريخ  94، الجريدة الرسمية رقم 22/11/1976دستور الجمهورية الجزائرية المؤرخ في 23 
 .01/03/1989، الصادرة بتاريخ 09، الجريدة الرسمية رقم 23/02/1989 دستور لجمهورية الجزائرية المؤرخ في 24 
 .08/12/1996، الصادرة بتاريح 76، الجريدةالرسمية رقم 28/11/1996دستور الجمهورية الجزائرية المؤرخ في  25 
 .16/11/2008الصادرة بتاريخ  63، الجريدة الرسمية رقم 15/11/2008المؤرخ في  19-08بموجب القانون رقم 26 
م االنسانية و دكار فريدة، الوضعية االجتماعية للمراة في الجزائر وانعكاساتها على المشاركة السياسية، اطروحة دكتوراه في علم االجتماع، كلية العل27 

 .216، ص2010-2009، السنة الجامعية 02واالجتماعية، جامعة الجزائر 
 .2011تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وزارة العدل، سبتمبر مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع 28 



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 57 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

والتي  29،ةمستوى المجالس المنتخب بإعداد مشروع قانون عضوي يتعلق بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة على
 للتمثيل النسوي للمرأة في المجالس المنتخبة. %30اعتماد نظام الكوتا من خالل منح حصة  خلصت الى

ويقصــد بالكوتا تخصــيص عدد محدد من المقاعد داخل الهيئة النيابية لفئة محدد على أســاس إقليمي، لغوي، 
 بير عن آرائها، مصالحها انشغاالتها في المجالس.ديني، عرقي، الجنس، بغية تمكينها من التع

ما تضمنته المادة الثانية منه، على انه ال يجب أن يقل عدد  ،30(03-12)ما جاء به القانون العضوي  وأبرز
 النسب المحددة أدناه: سياسية عنالنساء في كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب او عدة احزاب 

 يفية احتساب المقاعد الخاصة بالفئة النسوية في البرلمان: توضيح ك01الجدول رقم 
 عدد المقاعد النسبة
 مقاعد 04 20%
 مقاعد 05يساوي أو يفوق  30%
 مقاعد 15يساوي أو يفوق  35%
 مقاعد 32يساوي أو يفوق  40%
 مقاعد الجالية الوطنية في الخارج 50%

االمينة الخاصة ب ي للخطابات الواردة بجريدة الشروقالسن –السيميو  التحليلللدراسة: التطبيقي  اإلطار
 العامة لحزب العمال

  جريدة الشروق –تفصيل العينة المدروسة 
 الفترة عدد الجريدة تاريخ الخطاب الرقم القائمة باالتصال المجموع

 01 قبل الحملة االنتخابية 3550 30/01/2012 01 نوارة سعدية جعفر
  قبل الحملة االنتخابية 3540 20/01/2012 01 لويزة حنون

 
 
 
09 

02 19/02/2012 3570 
03 19/02/2012 3570 
04 26/02/2012 3577 
05 31/03/2012 3611 
 أثناء الحملة االنتخابية 3640 29/04/2012 06
07 05/05/2012 3645 
 بعد اإلعالن عن النتائج 3653 13/05/2012 08
09 07/06/2012 3678 
03 30/04/2012 3641 

 10 المجموع

                                           
 : الموقع 08/03/2009خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة احياء عيد المرأة  29 

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/recherche/recherche.htm 

 14/01/2012، الصادرة بتاريخ 01العدد  ، الجريدة الرسمية 12/01/2012المؤرخ في  03-12قانون عضوي رقم  30 



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 58 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

  " ار ان باعتب الطريقة،إذا أردنا ان نعيد الثقة للمواطن، فال يمكن ان نواصل السير على نفس
س الوقت على في نف متحزبون ويشرفوناللجنة االنتخابية يترأسها الوزير األول ويكون معه وزراء 

 الثقة للمواطن" االنتخابات، وهذا ال أعتقد أنه سيعيد
 م.2012جانفي  20-للقناة اإلذاعية األولى  تصريح-) العمالاألمينة العامة لحزب ) حنونلويزة 
 السمات األنثوية للخطاب: 
اين تتحدث لويزة حنون باسم حزب العمال "نحن" الذي تم التأكيد  الحزب،ن عامل االلتزام   أحال الى أرغم 

ابقاتها، ن كنتيجة منطقية لسوضع يظهر االلتزام الشخصي للويزة حنو عليه في ثالث مواضع، ثم في اخر م
ثرة ك الوقائع،لى إ، االستناد خالل االعتماد على عامل التكرار نه يمكن التماس االنتماء االنثوي منأغير 

 التفاصيل التي تعد من خصائص الخطاب النسوي.
  كنات كتوفير الســـــــــــ بهم االجتماعيةلمطال" ان التكفل بالفئات الهشـــــــــــة في المجتمع واالســـــــــــتجابة

وفرص الشـــغل للشـــباب أضـــحى أمرا ضـــروريا لحســـن ســـير الممارســـة الســـياســـية وان الشـــعب هو 
 الذي يفرض التجدد السياسي والمؤسساتي "

 2012فيفري  19-الحزب  مقر-) العمالاألمينة العامة لحزب ) حنونلويزة 
 السمات األنثوية للخطاب  : 

الحزب  من طرف األيديولوجية المتبناةاألنثوي للقائمة باالتصال حيث عبرت عن يسجل غياب االنتماء  -
وان كانت تنم عن اعتقادها الشخصي غير انها تندرج في إطار   خريطة الطريق المعتمدة من طرف حزب 

 العمال، مما يترتب عنه غلبة االنتماء السياسي للمتحدثة.
 "االجتماعي من اجل ضمان حسن سير االنتخابات  نطالب بالمزيد من الضمانات وبتنقية الوضع

 التشريعية المقبلة الحاسمة والمصيرية"
 م.2012فيفري  19-اجتماع بإطارات الحزب بمقره بالعاصمة - )األمينة العامة لحزب العمال(لويزة حنون 
   :السمات األنثوية للخطاب 

ها مطالب الحزب وان كانت تنم عن اعتقاد يسجل غياب االنتماء األنثوي للقائمة باالتصال حيث عبرت عن -
 من مطالب حزب العمال، مما يترتب عنه غلبة اانتماء السياسي. إطار مطلبالشخصي غير انها تندرج في 

  االنتخابات التشريعية تشكل فرصة فريدة للشعب الجزائري للتخلص النهائي من ممارسات الماضي
 مان الجديدالبرلوسيادة الشعب، ويجب أن يكون  والتفتح على عهد جديد تكرس فيه الديمقراطية

 من اختيار الشعب" مصداقية ونابعاذا 
 2012فيفري  26  -تجمع شعبي بالشلف- )األمينة العامة لحزب العمال (لويزة حنون

 :السمات األنثوية للخطاب 
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ابات ن االنتخيسجل غياب االنتماء األنثوي للقائمة باالتصال حيث عبرت لويزة حنون عن اعتقادها م -
التشريعية بصفتها أمينة عامة عن حزب العمال وليس كمواطنة، أي االنطالق في التعبير عن موقفها جاء 

 من انتمائها السياسي.
  الســـــــيادة الوطنية أصـــــــبحت مســـــــتهدفة في ظل التحوالت التي أفرزتها الثورات العربية في بعض

خ لمختلف الضــغوط التي تواجهها الجزائر بأي حال من األحوال الرضــو  وال يمكنالدول العربية، 
 والتي يبقى رهانها األكبر على إنجاح االنتخابات المقبلة "

 2012مارس  31-لقاء مع حزبها بقالمة - )األمينة العامة لحزب العمال (لويزة حنون      
 السمات األنثوية للخطاب  : 

رغم  لحزب،ااستراتيجية  رسميا يعكسياه طابعا يالحظ ان االنتماء السياسي كان غالبا على الخطاب، مانحا إ
 ان المتحدثة لم تخف تفاعلها مع األحداث التي تعرفها الساحة اإلقليمية، مستندة في نقل امثلة من الواقع.

 " ال تنتخبوا على اإلسالميين" 
 م.2012فريل أ 29 -هراس أتجمع شعبي بسوق - )األمينة العامة لحزب العمال (لويزة حنون

 ت األنثوية للخطاب:  السما 
ب غير استراتيجية الحز  رسميا يعكسيالحظ ان االنتماء السياسي كان غالبا على الخطاب، مانحا إياه طابعا 
لها مع الحدث تفاع النفعاالتها وسرعةانه يسجل العنصر االنفعالي أي ان تصريح كهذا هو استجابة مباشرة 

 ي في الخطاب.يكرس تواجدا لالمتداد االنثو  به مماوتأثرها 
 "المراقبون الدوليون يتجسسون على الجزائر " 
 م.2012ماي  05-تجمع شعبي بإليزي - )األمينة العامة لحزب العمال (لويزة حنون

   :السمات األنثوية للخطاب 
ب مما استراتيجية الحز  رسميا يعكسيالحظ ان االنتماء السياسي كان غالبا على الخطاب، مانحا إياه طابعا 

 االمتداد االنثوي غائبا في الخطاب.يجعل 
 ""مصادرو اإلرادة الشعبية يحاولون إثارة ربيع عربي في الجزائر 
 م.2012ماي  13-صحفية  ندوة-) العمالاألمينة العامة لحزب  (لويزة حنون

   :السمات األنثوية للخطاب 
ب مما استراتيجية الحز  ا يعكسرسمييالحظ ان االنتماء السياسي كان غالبا على الخطاب، مانحا إياه طابعا 

 يجعل االمتداد االنثوي غائبا في الخطاب. 
 " البرلمان فاقد للشرعية وتوليه تعديل الدستور مخاطرة كبرى 
 2012جوان  07-مع كتلتها البرلمانية  لقاء-) العمالاألمينة العامة لحزب  (لويزة حنون

   :البعد األنثوي للخطاب 
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نه ا موقف الحزب رغمكان غالبا على الخطاب، مانحا إياه طابعا رسميا يعكس يالحظ أن االنتماء السياسي 
 جاء متفاعال مع االحداث.

 
 

 :مناقشة وتحليل النتائج 
ب لجميع خطابات االمينة العامة لحز  السني-السيميوبدءا سنعمل خالل الجدول ادناه على تلخيص تحليلنا 

االلسني(، مدى تحقق اتجاه المطابقة، وجود عامل االلتزام العمال، مع توضيح طبيعة الفعل الكالمي )العقد 
الشخصي من عدمه، مدى توفر القوة االنجازية، ظهور السمات االنثوية في الخطاب، وفي االخير مدى 

 مالءمة السياق للخطاب.
 األمينة العامة لحزب العمال(حنون ) خطابات لويزة

الـخـطـــــــاب 
 /المرحلة 

تـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــق  العقد األلسني
 االتجاه

عامل التزام 
 شخصي

السمات  مؤشر القوة االنجازية
 األنثوية

 السياق

قبل الحملة االنتخابية: 
05

 

 الشرط موجود    تقريري
 النفي
 التكرار

 أفعال االنجازية لنقل االعتقاد

 مالئم موجودة

 التوكيد غائب  تقريري
 الروابط مع افتقار الشواهد

 مالئم غائبة

الفعــل االنجــازي يجــب اقــل قوة  غائب + تقريري+ توجيهي
 من االمر

 مالئم غائبة

 مالئم موجودة الفعل االنجازي يفيد االستبعاد غائب + تقريري+ توجيهي
 عــدم طلبي معالفعــل االنجــازي  موجود + توجيهي + تعبيري

 توضيح األدلة
 مالئم موجودة

اثناء الحملة االنتخابية 
02

 

الصـــــــــــــيغ المباشـــــــــــــرة النهي من  غائب ال يتحقق توجيهي
 للتوجيه مع عدم ايراد األدلة

 مالئم موجودة

 تقرير ي+ توجيهي
 

 مالئم غائبة االفتقار للشواهد غائب +

بعد اإلعالن عن النتائج
 

02
 

 تقرير ي
 

 مالئم غائبة االفتقار للشواهد  غائب 

االفتقار للشــــــــــــواهد واســــــــــــتعمال  غائب  تقرير ي+ توجيهي
 الفاظ غير مباشرة

ال  ئبةغا
 يتوافـق
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والحـــــــد
 ث

 
غلبة عقود االلسنية غير المباشرة في الخطاب من خالل استعمال القوة االنجازية الضمنية على الصريحة، -

حيث استعملت العقود التقريرية في غالبية الخطابات، غير انها تعدت قوتها االنجازية المباشرة في الوصف 
 ، التنبيه، الوعد، االقتراح.، اإلنكار، التحذيراالعتراضواإلخبار لتشمل النفي، االثبات، التوكيد، 

غياب شبه تام ماعدا حالة واحدة لعامل االلتزام الشخصي، حيث ان االمينة العامة للحزب تخاطب جمهورها  -
 من انتمائها السياسي اوال، وليس باعتبارها امراة مواطنة، 

عي والثقافي للمتلقي، وعامل المعارف المشــــــــتركة غلب على خطابات لويزة حنون مراعاة الســــــــياق االجتما -
 بين المرسل والمتلقي هذا ما ظهر عبر أهدافها الخطابية بالجريدة،

رغم اننا سجلنا حضور الوصف والتوكيد في التقريريات، واالحالة الى امور واقعية غرضها االقناع والحجاج،  -
توجيهية، التي تعبر كلها عن اهم السمات االنثوية العقود ال تجلى فياالنفعال الذي  الى مظاهرباالضافة 

(، حيث وجدنا ان الخطابات 09تسعة ) أصل( خطابات من 04للخطابة، غير ان هذا ظهر في اربعة )
الخمس التي غابت فيها السمات االنثوية، جاءت في تلك التي افتقدت الى تقديم الشواهد والبراهين من خالل 

 ية غير المباشرة، باالضافة الى التي تبنت مباشرة مواقف وسياسة الحزب.االعتماد على العقود االلسن
 خاتمة:

 العالم،اعل ما زاد من فعالية المقاربة التداولية وفق منظور التحليل االلسني السيميائي ضمن بحوث علوم 
ة تتقاطعان اوليباعتبار ان هذه األخيرة والتد الجندر،هو رصدها لخاصيات الخطاب النسوي ي واقحام لدراسات 

 في الممارسة.
كل هذه الفواعل من سياسة، اعالم وخطابة نسوية جعلتنا نعتمد فيها على دراسة تداولية، فرغم ان الخطاب 
يأتي تقريريا أي باإلحالة الى أمور في الواقع، خصوصا أن اللغة اإلعالمية هي لغة واقعية  متداولة، غير 

تصال والسياق الذي جاء فيه  الخطاب ، يجعل الصيغة اللغوية الواحدة انه  وبالنظر الى قصدية القائمة باال
ينتج عنها عدة درجات من المعاني، االنطالق من المعنى المباشر الى معنى المعنى والمتمثلة في القوة 

ن ا وهذا ما توصلنا اليه في العينة المدروسة، حيثاالنجازية غير المباشرة وصوال الى قوة إنجازية مستلزمة، 
جل الخطابات اخذت النهج غير المباشر، وانطلقت من االنتماء السياسي للمرأة، رغم ان السمات االنثوية 
للخطاب ظهرت فيما يقل عن نصف الخطابات التي ظهرت في هذه الجريدة الخاصة، السيما عنصر التفاعل 

ة، دون اغفال في االفعال التقريري الذي برز اكثر في التوجيهيات، باالضافة الى الوصف واالقناع الذي يتجلى
 للتوكيد والتكرار.

فيه ان ذلك االمتزاج بين السياسة، خصوصا الحقب الحرجة التي تعتبر امتحانات مصيرية  ال شكمما 
التي  واالعالم يعد من ابرز التحديات التشريعية او المحلية او غيرها، لالحزاب السياسية، كاالنتخابات سواء
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ناشطة في الحقل السياسي، فاليمكن اطالقا التنصل من ذاتيها وقصديتها التي تعبر عن حالتها تواجه المراة ال
النفسية وابعادها االنثوية من جهة، ومن جهة اخرى االلتزام السياسي اتجاه المنظومة السياسية التي تنتمي 

 اليها.
 قائمة المراجع:

 الكتب باللغة العربية:
 مركز األهرام للدراسات والنشر. ،ارسطو والمرأة ،(1996امام عبد الفتاح امام ) -
 المركز العربي للنشر والترجمة والدعاية. (، نساء فالسفة،1996امام عبد الفتاح امام) -
(، التمكين السياسي للمراة الجزائرية: دراسة في األطر النظرية والميدانية، 2018بن رحو بن عالل سهام ) -

 المانيا. –برلين  االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات
، منشورات 1ط (، العقل واللغة والمجتمع: الفلسفة في عالم الواقع، تر سعيد الغامدي،2006جون سيرل ) -

 االختالف، المركز الثقافي العربي، الدار العربية للعلوم.
، مركز االهرام للترجمة والنشر، 5زيد، ط ابو ترجمة عال(، التحليل السياسي الحديث، 1993روبرت دال) -

 القاهرة.
 سوريا. ، دار الحوار،1(، التداولية من اوستين الى غوفمان، ترجمة صابر حباشة، ط2007فيليب بالنشيه ) -
، 1دراسة نقدية اسالمية(، ط)الجندر (، حركات تحرير المراة من المساواة الى 2004مثني امين الكردستاني ) -

 والتوزيع، القاهرة. دار القلم للنشر
( المفاهيم األساسية في العالقات الدولية، مركز الخليج لألبحاث، 2008مارتن غريفيثس، تيري اوكالهان، ) -

 اإلمارات العربية المتحدة 
(، تحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة، دراسة تطبيقية ألساليب التأثير 2013محمود عكاشة ) -

 ، دار النشر للجامعات، القاهرة.1اب النسوي في القرآن الكريم، طواإلقناع الحجاجي في الخط
(، تحليل الخطاب: التحليل النصي في البحث االجتماعي، ترجمة طالل وهبة، 2009نورمان فاركلوف ) -

 المنظمة العربية للترجمة.
 الكتب اللغة االجنبية: 

--Janet Holmes(2013), an introduction to sociolinguistics, 4th edition, routledge  london and new 

york, 

- John Searle(1972), les actes de langages, essaie de philosophie du langage, Paris, Hermann. 

- MadelineGrawitz (1981), Méthodes des sciences sociales, 5 eme Edition, Paris, Dalloz. 

 المقاالت:
(، النوع .. الذكر واالنثى بين التمييز واالختالف، 2005جاري، جاريأ.أولســــــــــون ) جونز،–ايفيلن آشــــــــــتون  -

 ترجمة محمد قدري عمارة، المركز القومي للترجمة، القاهرة.
(، استبعاد النساء، ترجمة إمام  عبد الفتاح امام، مكتبة دبولي :سلسلة الفيلسوف 1998جون استوارت ميل) -

 (، القاهرة.05والمرأة )العدد 
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(، الحركات االحتجاجية في الجزائر وعســـــر التحول، مجلة ســـــياســـــات عربية، 2017بي بومدين )مارس عر  -
 .25 العدد

 .1( مجلة نظرة للدراسات النسوية، ط2016)مارس  هند محمود، شيماء الطنطاوي، -
Grassineau Benjamin, John R.Searle (01/09/2004), la construction de la réalité sociale, 

creativecommons  

 الرسائل:
(، الوضعية االجتماعية للمراة في الجزائر وانعكاساتها على المشاركة السياسية، 2010-2009دكار فريدة ) -

 .02اطروحة دكتوراه في علم االجتماع، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة الجزائر 
زائر: الحضــور واألداء، مذكرة ماجســتير في (، المراة الصــحفية في الج2006-2005عبد العزيز بوصــفط ) -

 علوم االعالم واالتصال قسم علوم االعالم واالتصال، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة.
(، األفعال الكالمية في القرآن الكريم "ســــــــــــورة البقرة"، دراســــــــــــة تداولية، أطروحة 2013/2014محمد مدور) -

 دكتوراه، جامعة باتنة.
 التقارير:

العربي حول المرأة واالعالم في ضـــــــوء المتغيرات الراهنة: نحو إعالم عربي منصـــــــف للمراة،  تقرير المنتدى -
 .19/02/2014-18مراكش 

 المواقع االلكترونية
 http://www.ons.dz/-Quelques-indicateurs-d-endettement-.html  

 : الموقع08/03/2009خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة احياء عيد المرأة  -
  http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/recherche/recherche.htm.   

http://www.ons.dz/-Quelques-indicateurs-d-endettement-.html
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ازدواجية مساهمة مستخدمي الفايسبوك يف عملية 
 التغيير االجتماعي:

  .جدلية اإلثراء والتفقير
The dual contribution of Facebook users to the process of 

social change: The dialectic of enrichment and 

impoverishment. 

  رجاء عّمار
 تونس -تصال معهد الصحافة وعلوم اإلخبارباحثة في علوم اإلعالم واال

 ملخص:
اهمة مزدوجة إلى اإلقرار بأنها مس عبر استخدامه لشبكة الفايسبوك تدفإن رصد مساهمة الفرد في عملية التغيير االجتماعي ع

بين اإلثراء والتفقير: اإلثراء عبر مواجهة العنف والسعي إلى الضبط االجتماعي بأساليب متنوعة ترتبط بأهداف محددة من 

 ساتلدور االجتماعي وتنميط الممار جهة، والتفقير من خالل تجريد التمثالت االجتماعية من االختالف في الرؤى وتضييق ا

 جهة ثانية. من

Abstract: 

The contribution of Facebook users to the process of social change through their post sis 

characterized by duality. On the one hand, it works to enrich by confronting violence and 

seeking social control. On the other hand, it may cause impoverishment by stripping social 

representations of different visions, narrowing the social role and stereotyping practices.  
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 مقدمة:
يدفع اكتساح الفايسبوك وفرض أساليبه التفاعلية كواجهة افتراضية من ناحية، واألحداث التي تجري في 

ة، جه تطورات منة إلى رصد اختالف تمثالت األفراد لواقع اجتماعي يشهد المجتمعات من ناحية ثاني
واختالالت من جهة أخرى، إلى حد هزات قد تملك من القوة لزعزعة دعائمه األشد ثباتا، ونعني باألساس 
و أالهوية بما تتضمنه من ثقافة ومبادئ ومعايير لم يكن رسوخها محل شك ولم يتم التنبؤ بإمكانية "فردنتها" 

"عولمتها" أو إلغائها وتشكيل أخرى أو غير ذلك من االحتماالت التي ما انفكت تتكاثر في صلب العملية 
 االتصالية.

ن ثورة االتصال قد ولدت اتصال الثورة؟ هل يمكن إإلى أي حد يمكن القول  ׃بالتالي، من الضروري التساؤل
واصل ستطيع أن يلعب هذا الدور ويبقى مجرد فضاء للتاعتبار الفايسبوك مجاال للتغيير االجتماعي أم أنه ال ي

ول السلوك االجتماعي هو الحص االفتراضية فيوالهدف من طرح سؤال تأثير الشبكات االجتماعية فحسب؟ 
على إجابة أو إجابات ممكنة دون الجزم بأن طبيعة التأثير إما أن تكون إيجابية خالصة من خالل توفيرها 

 لبية قاطعة من خالل سعيها لتضييق الدور االجتماعي وتنميط التمثالت والممارسات.للتحرير واإلثراء أو س
 موقع البحث من البحوث السابقة:

يعتبر مصطلح التغيير االجتماعي من المصطلحات التي تناولتها العديد من البحوث إلى درجة االختالف في 
ن تم االتفاق    أنها ظاهرة شاملة ال مناص من وقوعها.تعريفها وضبط خصوصياتها من طرف الباحثين، وا 

يمكن تلخيص ما توصلت إليه البحوث في هذا السياق في رؤيتين في إطار حتميتين، وهما الحتمية التكنولوجية 
"تنطلق من قناعة بان قوة الترسانة التكنولوجية المتجددة والمتطورة هي وحدها المالكة لقوة التغيير التي 

فالن رة التفاؤلية للتكنولوجيا تهلل لهذا التغيير، وتراه رمزا لتقدم البشرية المزدهر، أو باألحرى الن رة له، 
خفاقها في مجال االتصال الديمقراطي والشامل الذي تتقاسمه البشرية. والن رة  وعامال لتجاوز عثراتها وا 

الفرد، عبر  طرة علىالتشاؤمية التي ترى التكنولوجيا مطية للهيمنة على الدول والشعوب المستضعفة والسي
تتمثل الحتمية الثانية في . 1وسائل المراقبة والتحكم، فتقتحم حياته الشخصية وتفكك عالقاته االجتماعية"

 .2"التي ترى أن البنى االجتماعية هي التي تتحكم في محتويات التكنولوجيا وأشكالها"׃ الحتمية االجتماعية
يعتدها من  لم نفسه يجابه ظروفا وأوضاعا جديدة ع االجتماعيتشهد عملية االتصال تطورات متالحقة والواق

د تكون ق إلشباع متطلبات أخرىشمل مصطلح التغيير استخدامات الشبكات االجتماعية االفتراضية و  ،قبل
                                           

، الجامعة ؤون اجتماعيةشنحو آفاق جديدة لبحوث اإلعالم واالتصال في المنطقة العربية، مجلة  ׃نصر الدين العياضي، الرهانات االبستمولوجية والفلسفية للبحث الكيفي 1
 .14، ص.107، عدد 2010األمريكية بالشارقة وجمعية االجتماعيين واالقتصاديين باإلمارات، 

 .15المرجع السابق، ص. 2
 



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 66 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

أكثر عمقا وارتباطا بالواقع االجتماعي الذي غدت قضاياه محل نقاش وتبادل آراء بين مستخدمي مواقع 
ي التي تم اتخاذها مجاال للتعبير والنقاش وتبادل وجهات النظر وصوال إلى اعتمادها سالحا التواصل االجتماع
 في الثورات العربية.

ه اضطلعت ب ما تباينت وجهات النظر حول دور الشبكات االجتماعية الرقمية، فهناك من أكد على أهمية
تمعات العربية ألنها تتيح أشكاال جديدة "عالقة وثيقة بالتحوالت االجتماعية الراهنة في المج لهاوأقر أن 

من التعبير عن العوالم الفردية وهي تعكس مكانة الفرد الجديدة وأنماط التعبير عن ذاته ومشروعية الخطاب 
أن هناك مبالغة في وهو ما نفته وجهة نظر أخرى يرى صاحبها "، 3الخاص والحميمي في المجال العمومي"

ن دور أعضاء مجموعات فايسبوك أو المشاركين الدور الفعلي لمواقع التواصل  في تغيير واقع السياسة وا 
هو في غالب األحيان رمزي وال يتعدى حدود الشكليات. لذلك فإن النشاط السياسي في االنترنت ال يترجم 

في حين، نجد من اعتبرها عامال من  ،4بالضرورة إلى تغيير أو نشاط سياسي فعلي في الشارع العربي"
"ال تمثل مواقع التواصل االجتماعي العامل األساسي ׃امل عديدة تعاضدت لتحقيق التغيير االجتماعيجملة عو 

 .5للتغيير في المجتمع، لكنها أصبحت عامال مهما في تهيئة متطلبات التغيير عن طريق تكوين الوعي"
مر بأسباب في بادئ األ أفسحت التحوالت التي شهدها العالم العربي لطرح جملة من التساؤالت، التي ارتبطت

ومظاهر وغايات التغيير، لتنتقل في مرحلة الحقة إلى مساءلة التغيير نفسه، وقدرته على إحداث الفرق في 
العالم العربي مستقبال، والمضي به نحو آفاق اجتماعية واقتصادية وسياسية أفضل، أم أنه سيزيد الوضع تأزما 

ال سيما العلمية منها( النغالق أن متنا وتسلطها وعدم )و  المجاالت "فإذا كنا نعزو تخلفنا في مختلف׃وتقهقرا
اهتمامها بالمواهب وتهجير الكفاءات، فكيف سيكون الحال بعد زوال هذه األن مة؟ وهل ستكون الشعوب 

 .6العربية وأن متها المقبلة واعية بما يجب أن يتبع من خطط؟"
 خصوصية بدوره تحوالت حيث لم يعد التغيير يقوم علىشهد التغيير االجتماعي وما تتسم به مظاهره من 

الحروب أو المعارك، إنما يعتمد أساسا على الميديولوجيا وما سماه البعض بالحرب الناعمة وهو ما يفسر 
دعوة البعض الى ضرورة توخي الحذر فمآالت التفاعل االفتراضي ال تقود جميعها نحو عملية تغيير اجتماعي 

                                           
ة ، المنشورات الجامعية بمنوبة، تونس، السنأكاديمياالصادق الحمامي، كيف نفكر في مواقع الشبكات االجتماعية؟ إحدى عشرة مسألة أساسية، مجلة  3

 22، العدد السادسص.2012جوان  األولى،
، 16.00، 2022فيفري  27اعي في التغيير. مدخل نظري، تاريخ الزيارة ، دور مواقع التواصل االجتمالراويبشرى جميل  4

http://www.mmascom.com/?p=615 
 المرجع السابق5
م،  2011بعد الثورات السياسية في الدول العربية... هل من ثورات علمية وثقافية تخرجها من التخلف؟، إبراهيم بعزيز،  6
(http://brahimsearch.unblog.fr) 

http://brahimsearch.unblog.fr/
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"التاكيد أن العولمة االتصالية تتصف بقدرات فنية وتقنية ومادية لم تكن متوفرة تم ء، إذ تترادف مع االرتقا
من قبل. ولعل هذا ما يفسر قوة التاثير المتعا مة، لذلك ثمة من يعتبر أن العولمة االتصالية إذا تمكنت 

يا ن تهدم جزئيا أو كلمن الهيمنة على العالم، فإنها قادرة عمليا على أن تقوض ن امه القيمي السائد وأ
 7مرتكزات توازنه الثقافي والذهني والنفسي التي تعود عليها".

من هذا المنطلق، هل يمكن الحديث عن نشر الفايسبوك من خالل أساليبه التفاعلية لثقافة "عابرة 
االجتماعي  رللقوميات")نانسي فرايزر( أم على العكس هناك سعي للتنميط والقولبة وتفقير ممنهج لعملية التغيي

 ؟من خصوصياتها
في هذا اإلطار، نموقع بحثنا لنتساءل عن المرحلة التي تلت الثورات العربية والتي تميزت بحصول جملة من 

أهمها االغتياالت والتطرف الديني واكتساح مصطلح اإلرهاب  اجتماعيا لعلالوقائع سواء كان سياسيا أو 
الذين استغلوا  جتماعيين على شبكة الفايسبوك كمجال للتغييرلنحاول رصد ممارسات الفاعلين اال ،عالميا

 شبكة الفايسبوك لتمرير رسائلهم االتصالية 
سنسعى إلى توضيح مختلف األدوار التي اضطلع بها مستخدمو الفايسبوك، من خالل توظيفهم لألساليب 

مثالتهم وممارساتهم في ت رت بدورهاالتفاعلية الخاصة التي وفرتها هذه الشبكة االجتماعية االفتراضية، التي أث
 مع القضايا المطروحة في مجاله االتصالية االفتراضية من جهة، وعالقتهم بواقعهم االجتماعي وتعاملهم

 العمومي من جهة أخرى.
 إشكالية البحث:

إلى أي مدى اتسمت مساهمة مستخدمي الفايسبوك في عملية التغيير االجتماعي باالزدواجية؟: إلى أي  -
 لى المساهمة في عمليةإعن طريق مواجهة العنف والسعي  د قد تضطلع بعض المنشورات بدور اإلثراءح

 عبر تجريد التمثالت من االختالف في الرؤى في حين قد تتسبب أخرى في التفقير ،الضبط االجتماعي
 ؟وتضييق الدور االجتماعي وتنميط الممارسات

 أهمية البحث:
 ن األسئلة التالية:تتمثل في محاولة اإلجابة ع

ها ساهم في عملية التغيير االجتماعي التي تتميز باستمراريتها ورفض إن الفايسبوكإلى أي مدى يمكن القول  -
للنمط الواحد، وبحثها الدائم إلرساء التنوع والتعدد في صلب المجتمعات وضمان حرية الفرد التي تتبلور أساسا 

                                           
 ⁄47عدد  ،المجلة التونسية لعلوم االتصالفهم في ثنائية االتصال والهيمنة(،  محاولة)االتصال المنصف وناس، عناصر أساسية لبناء علم اجتماع  7

 .28ص. ،2007 جوان ⁄2006، جويلية تونس منوبة، جامعة ،48
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وره عن ذاته من ناحية والذي يكسب د تفاعل االجتماعي الذي يعبرفي قدرته على اختيار أسلوب ومضمون ال
 هل مثل الفايسبوك وسيلة ناجعة :على تكامل الوظائف المتعددة؟ خصوصية في البناء المجتمعي القائم

 من نوع جديد، إليجاد حلول لحصول انفراج اجتماعي ونفسي؟ للمساهمة، كفضاء عمومي
المستخدمين تتسم باآللية، أي القيام بالدور المطلوب دون زيادة أو  ساتإن ممار إلى أي مدى يمكن القول  -

 نقصان واالنقياد والتماهي إلى درجة التالشي، مما ينجم عنه انعدام االبتكار في مواجهة القضايا المجتمعية؟
 :طار الن ري للبحثاإل

إكسابها  في علون االجتماعيونرموز يشترك الفاتقدم التفاعلية الرمزية المجتمع على كونه منظومة من ال
ها إذن، من أسباب اختيار التفاعلية الرمزية أندالالت معينة يتفقون عليها حتى يسهل االتصال والتفاعل، 

تناد مع القضايا المجتمعية واالس الفاعل االجتماعي وأساليب تعاملهساعد على التدقيق في فهم ممارسات ت
كيف "تهتم هذه الن رية بالعالقة بين الفرد والمجتمع و االجتماعي، حيثعلى الواقع االفتراضي مجاال للتغيير 

يرتبط الفرد بالمجتمع وكيف ينفصل عنه وكيف يستطيع األفراد تكوين المجتمع والمحاف ة عليه وتغييره، 
عملية إبداعية تمخضت فالعملية االتصالية  ،8وفي ذات الوقت كيف يشكل المجتمع الفرد ليتكيف مع اآلخرين"

نما تفاعلية تقترح وتناقش وتطور،  ويلي تعد التفاعلية المن ور التا حيثعن رؤى جديدة ال فقط فردية وا 
الرئيسي ويذهب "جورج ميد"إلى أن المجتمع يشكل الخبرات الذاتية ويصوغها، إال أن الذات تستطيع أيضا 

 .9أن تشكل خبراتها االجتماعية الخاصة"
 :منهج البحث

"توصيف  لىيقوم ع ألن البحث يتطلب أسلوب تحليل المضمون الذي استقرائي هج كيفيتم االعتماد على من
البيانات وتفصيلها والربط بين أجزائها ربطا منطقيا حيث يعيد بناءها وتركيبها في شكل جديد يعطي دالئل 

 .10جديدة معينة، "
الت لى استقراء دالالت ومدلو تم رصد العديد من المنشورات الفايسبوكية المرتكزة على الصورة، والعمل ع

األساليب التفاعلية والتمثالت االتصالية والعالقات والممارسات االجتماعية، وذلك بطبيعة الحال حسب سياق 
حاجة و  محدد تميز بجملة من األحداث والقضايا وطرح مواضيع تستدعي االنتباه لها لما تثيره من إشكاليات

و الفكرة أو أ سياق التحليل، فالصورة أو الكلمةمن الضروري التطرق إلى بالتالي،  ،معطياتها للتفسير والفهم
 المفاهيم وليدة سياق معين تتأثر به وتؤثر فيه.

                                           
، الساعة 2011جوان  20، 3402، العدد الحوار المتمدننظرية السوسيولوجية وقضايا اإلعالم واالتصال، حسني إبراهيم عبد العظيم، ال 8

19.21،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20264036 
، 2002قاهرة، كلية اآلداب، معاصرة في نظرية علم االجتماع )ترجمة(، مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية، جامعة المصطفى خلف عبد الجواد، قراءات  9

  .79ص.
 58، ص.2199، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، األسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير و الدكتوراهمحمد عبد الغني مسعودي ومحسن أحمد الخضيري ، 10

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20264036
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يتعمق المنهج الكيفي من خالل هذه التقنية البحثية في جوهر الموضوع، وال يكتفي بالرؤية المجردة الوضعية 
ة التي من القواعد العلمية الصارم ه من خالل تطبيق جملةالتي تتقيد بما هو ملموس وممكن معاينته واختبار 

 ترتكز على مبادئ االحتمال والمنطق وتوفر جملة من األسباب يؤدي بصفة آلية للحصول على نتيجة معينة.
ليها التي تشتمل ع ن تكون هذه العينة متنوعة من حيث الرموزأالحرص  مع تم االعتماد على عينة قصدية

يير ساليب المعتمدة في عملية التغلإلحاطة بالظاهرة في أبعادها المختلفة. الستعراض األ على قدر اإلمكان،
 االجتماعي ورصد التمثالت والوقوف عند االثار واالنعكاسات.

I- ׃إثراء عملية التغيير االجتماعي 
ه المميزة ر نشير في البداية إلى أن التغيير ستكون له خصوصيته حسب البلد الذي تبناه وستكون له مظاه

ونتائجه المختلفة حسب األساليب المعتمدة، مع االتفاق حول نقطة جوهرية رسخها التغيير، وهي رفض 
حيث  ،االستبداد بجميع أنواعه واسترجاع الحق في النقد، على أن يكون بناء، والرفض سعيا للتحسين واالرتقاء

صرف، المجتمع والتي تعاني نقصا أو سوء ت تم اعتماد الفايسبوك مثال للخوض في جميع القضايا التي تهم
ر لذلك رصدنا مظهرين من مظاه ،حتى يشمل التغيير المجال االجتماعي واالقتصادي والثقافي والسياسي

ويتمثالن في مواجهة العنف االجتماعي من ناحية والضبط االجتماعي من  ،المساهمة في اثراء عملية التغيير
  .خرىأناحية 

 االجتماعي: مواجهة العنف -1 
غدت الذات الفردية ذاتا كونية تجتمع في صلبها مشاغل اآلخر التي يتم تبنيها كمشاكل شخصية وجب 
مواجهتها من خالل إثبات الوجود التفاعلي االفتراضي ضمن الدائرة التواصلية المفتوحة وتتحول كل القضايا 

في الحاضر الذي يعايشه الفاعل  زهاالتي تطرح مشاغلها بصفة ملحة إلى قضايا عالمية، ولعل من أبر 
ة الرسم البياني التالي أسلوبين من أساليب مواجه وردنا فيأاالجتماعي ظاهرة العنف في أقصى تجلياته، و 

 العنف االجتماعي:

 
 

 ׃م اهر العنف االجتماعي من زوايا مختلفة نقل-أ

 

نقل مظاهر 
العنف 
االجتماعي

من زوايا 
مختلفة

ابتكار 
مضامين 

للتشجيع        
على نبذ 
العنف

 مواجهة العنف االجتماعي ׃1الرسم البياني عدد 
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ى برة للحدود وناطقة رمزيا عليسعى مستخدمو الفايسبوك بصفة عامة إلى نشر مضامين تحمل رسائل عا
لسان العالم وتحرص على اإلحاطة بمشاغله، وهو ما يجعل الرسالة االتصالية شبيهة بواجهة تفاعلية تحتضن 
الكون، وقادرة في نفس اآلن على تقديم صورة تحضر فيها كل المجتمعات باختالفاتها السياقية، إضافة إلى 

لى آخر حسب ما تستدعيه األحداث التي تستجد في واقع اجتماعي االنتقال بالسرعة المطلوبة من مجتمع إ
رادها ويغدو العالم رقعة جغرافية صغيرة يستقبل أف ،معين، فيتحول مجتمع ما في فترة زمنية وجيزة إلى عالم

يضفي على  (…)االرتباط بقضية كبرى ف" وينتجون رسالة ذات رجع صدى عالمي،الحدث ويتفاعلون معه 
مد المرء يإنه يعبئ الطاقات الحيوية، و فك لذل ،محنهعلى الواقع المادي في تحدياته و  متسامياالوجود معنى 

 .11القدرة على تغيير مسارها لصالح بلوغ الهدف"اإلحساس بالسيطرة على الوقائع واألحداث، و  بذلك
و أماثل د تتق ن المجتمعات تشهد تفشي ظاهرة العنف االجتماعي بنسب متفاوتة ومظاهرأنكار إال يمكن 

تختلف ويفسر ذلك بعدم النجاح في التعايش السلمي ورفض األخر المختلف والسعي إلبادته لتطهير المجتمع 
بقاء األطراف التي يمكنها أن تحقق وجهة نظر معينة في  ثبات الوجود والرغب سياق البحثوا  ة في عن هوية وا 

قصائه بال تمثلتا حتى إذ -مهما كانت الوسيلة المعتمدة-التعبير عن الرفض  قتل أو في تهديد حياة األخر وا 
ا حتميا مر أاعتبر ذلك  هناك من .الدين بإشكاليةوالمالحظ ارتباط ظاهرة العنف االجتماعي  ،الذبح أو الحرق

وهي وجهة نظر تتسم  ،12يشكالن المرافق الطبيعي للعاطفة الدينية" والتعصب"إن عدم التسامح  بإقراره
  جازم. حكم إلطالقفي زاوية ضيقة  المتشعبةشكالياته ا  الدين و  بدورها بالتطرف وحصر
اصيلها وتكفل مستخدمو الفايسبوك بنقل تف ،في مناطق مختلفة من العالم باإلرهابتعددت الوقائع المرتبطة 

التي  (Charlie Hebdo)الجريدة الساخرة  حادثة نكر مثال حداثومن بين هذه األ ،دانتها بطرق متعددةا  و 
مصري قبطيا ذبحا حيث تم  21قتل حادثة من ناحية أزمة هوية مرتبطة بالقيم والمعتقدات الدينية و  تستعرض
 03الثانية في و   2014ولى في بداية ديسمبر األ :في فترتين مختلفتين ،من منازلهم في سرت هماختطاف
ة سميت هذه العمليو رض عملية الذبح في سواحل ليبيا يع 2015فيفري  15ثم نشر فيديو في   2015جانفي 

حادثة كوبنهاغن المتمثلة في التفجير الذي تم تنفيذه قرب كذلك  ،مة الصليب"أب"رسالة موقعة بالدماء إلى 
مقر االجتماع الذي تم عقده إللقاء محاضرة لمناهضة العنف بين األديان الذي حضر فيه رسام الكاريكاتور 

تم تنظيمها  تيالالفن ازراء األديان حرية التعبير" وة عنوانها "للرسول عليه الصالة والسالم ، أثناء ندالمسيء 
تم إطالق النار في "كنيس كوبنهاغن  2015فيفري  15وفي  ،2015فيفري  14لتكريم ضحايا الهجوم يوم 

 الكبير".
في نفس إطار مواجهة العنف االجتماعي، ال بد من اإلشارة إلى أن القضايا ال تحظى جميعها بنفس التغطية 
"اإلعالمية" االفتراضية، وهو ما يجعل نسب انتشارها في شبكة الفايسبوك متفاوتة، سواء على مستوى عدد 
الصفحات التي يتم إنشاؤها للغرض، أو كثافة المضامين التي تنتج وتنشر ويتم تقاسمها، وعدد المنضمين، 

                                           
 .345الطبعة األولى، ص. ،2005مصطفى حجازي، اإلنسان المهدور، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،11
 .92الطبعة األولى ص. ،1991 ، دار الساقي، بيروت، لبنان،الجماهير صالح، سيكولوجيةترجمة وتقديم هاشم  لوبون،غوستاف  12
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تفاعلي ل اللجوء إلى األسلوب الكثيرة هي األمثلة التي توضح اختالف درجات التفاعل بين القضايا، من خال
المتمثل في إنشاء صفحة في الفايسبوك، فإذا كان هناك قضايا تجاوزت عدد الصفحات، التي تم إنشاؤها 

وهو ما يحيلنا إلى مسألة ترتيب األولويات، للتساؤل حول  ،هناك قضايا ما حظيت بصفحة واحدة نإفللمائة، 
باالتصال في الشبكة االفتراضية، تجعل بقية المستخدمين يولون وجود أجندا معينة تفرض من طرف قائمين 

ن تساوى الحدثان في األهمية وما يكتسيانه من خطورة، مثال إذا ارتبط بعملية  اهتماما لحدث دون آخر، وا 
 على أي :همهاأوهو ما يطرح عدة تساؤالت لعل  نه من إشكاليات في كافة المجاالت،إرهابية وما يطرحا

  ؟عملية الترتيبأساس تجري 
ع سالموفوبيا خاصة منه تعزيز ظاهرة اإلأخرى من شأحداث وتغييب ن التركيز على نوعية معينة من األإ

نه من ألى إ ضافةإ ،سالميتواتر عمليات التنظيم الداعشي وسماح عناصره ألنفسهم بالتكلم باسم الدين اإل
عالمي إلسالمية وتركيز الجانب الى الديانة اإلإنتمون خيرة يرهابية في السنوات األبين من قام بالممارسات اإل

ن سالم هو دين اإلأوهو ما ساهم في  تشكيل صورة محرفة          عن الحقيقة مفادها  ،على هذه النقطة
ودحضا لهذه التهمة نجد مضامين فايسبوكية اضطلعت بدور  ،رهاب الناجم عن التطرف والتعصبيشجع اإل

اهر العنف االجتماعي من زاوية مغايرة وهو ما توضحه المنشورات في الوثيقة الدفاع من خالل نقل مظ
  :التالية

 

 

 

 تلفةنقل مظاهر العنف االجتماعي من زاوية مخ ׃1الوثيقة عدد 
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اة بالتعذيب لى حد تجريده من حقه في الحيإخر ساليب التنكيل باآلأحداثا تاريخية تسجل أهذه المنشورات  نقلت
لى إور مع جثث وهو ما يحيل و التقاط صأسلحة الكيميائية لتشويه الجسد و استخدام األأعدام بادة واإلواإل

سر أقطع رؤوس و و  ،نجازا يستحق التخليد في صورةإلى حد توثيقه واعتباره إاحتفاء الجاني بفعله العنيف 
 .ي االستقواء على فئة اجتماعية عزالءألألطفال 

-سطىلو ا إفريقيا-الصينن ضحايا هذا العنف جميعهم من المسلمين في بقاع عديدة من العالم )أما نالحظه 
انتماءاتهم  وىفلسطين المحتلة( والجناة مختلفون على مست-بورما-العراق-بالمغربالريف  منطقة-البوسنة

 -مريكاأ -سبانية والفرنسيةالحكومتان اإل -جنود ارثودوكس صرب -عصابات صليبية-)الحكومة الصينية
 .سرائيليون(إاالستعمار البريطاني والبوذيون وجنود 

نما تنوعت ا  و  ،ا استشرى في القرن الواحد والعشرينمرا مستجدا أرهابي ليس الفعل اإل إن يمكن القول ،بالتالي
 وهو ما يجب التأكيد عليه عمال على رفض العنف ،طراف القائمة بهمظاهره في التاريخ البشري وتعددت األ

تي وحدها اللى جهة معينة واعتبارها إعوض االقتصار على توجيه التهمة  ،مهما كان الطرف ،ساسهأمن 
بل  ،فهذه المعالجة القاصرة تتسم بدورها بالتطرف الذي لن يقدم حال للمشكل ،تهدد السلم االجتماعي العالمي

 .على العكس سيعمق الهوة بين الفاعلين االجتماعيين ويدعم العنف المادي والرمزي
وهي العنوان  قسامأعلى ثالثة  ذ اشتملت جميعهاإ ،خراج الفني في المضامين السبعةتم االعتماد على نفس اإل

هانا يراد الحدث الذي توثقه الصورة التي تعتبر بر إجابة المتمثلة في رهاب( والصورة ثم اإللونك عن اإلأ)يس
 ،كما تضطلع بدور مهم في لفت االنتباه لبشاعة المشاهد المرصودة ،دامغا على صحة الخبر الوارد بعدها

 .ها قيمة رمزية مضافة يفوق االكتفاء بالخطاب اللفظي في نشر الخبرلى االستجالء كما يمنح حضور إوتدفع 
من خالل  وهو ما يبرز ،بالغها وتتماشى مع السياق الدالليإتم االشتغال على المضمون ليخدم الرسالة المراد 

تيار اخو  ،(...قل ...لونك عنألى المعجم الديني في صياغة العنوان الذي يذكر باآلية الكريمة )يسإاللجوء 
حداث ترتبط بسفك الدماء واستباحة أوما سيتم ذكره من  ،حمر الرامز للتحذير من الخطر من جهةاللون األ

 ،المطلعين كبر نسبة منأكما اتسم الخطاب اللفظي باالختصار لضمان  ،نسانية الفرد المختلف من جهة ثانيةإ
زاوية  سعيا من خالل هذا النقل من ،لوهو ما قد ال يحققه خطاب لفظي طويل يتضمن استفاضة في التفاصي

ون جميع القضايا التي يشهدها العالم، فيكون لى مناقشةإحث مستخدمي الفايسبوك المساهمة في لى إمغايرة 
 رأيا عاما دوليا نتيجة التفاعل الذي تمكن من توليده التواصل العابر للحدود.

 ׃ابتكار مضامين -ب 
االجتماعي الذي يجسده اإلرهاب، الذي تجاوز مرحلة الظاهرة المقتصرة نواصل البحث في نفس إشكالية العنف 

على مجتمع معين أو حادثة منفردة ليغدو فعال متفشيا متكررا مهددا كافة المجتمعات، وهو ما استوجب تقديم 
مقترحات يتم بلورتها واستعراضها في شبكة الفايسبوك بصفة مبدئية، ليتم تجسيدها بصفة عملية على أرض 

 :وردناها في الوثيقة التاليةأقمنا برصد بعض المنشورات التي  ،ولتوضيح هذه الفكرة ،الواقع



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 73 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

 
ليه إعرض رهابي الذي تنشئت مباشرة بعد العمل اإلألى نفس الصفحة التي إول والثاني ينتمي المضمونان األ

ف رسم كاريكاتوري تصدر غال ول منشورا هو عبارة عنشكل المضمون األ .المشتغلون في الجريدة الساخرة
 ،ويحضر فيه رجال من ديانات مختلفة يمسكون بالعدد الذي تم فيه تخيل النبي كشخصية كاريكاتورية ،المجلة
ثار الغضب الذي قد يعتبر المحرض على ردة الفعل العنيفة التي ال تبررها حجة التصدي لمن يعتدي أوهو ما 

صيل م األسالز لكن بأساليب سلمية متحضرة للدفاع عن مبدأ اإلفالرفض جائ ،على قدسية الرموز الدينية
  .حسن(أ)وجادلهم بالتي 

نالحظ تشابها في مالمح الشخصيات الكاريكاتورية الثالث وارتسام نفس التعابير على وجوههم مع ضحكة 
على الثة في األلثمع القلوب ا ،غالق العينين تعبيرا عن االستمتاع النابع عن الرضى بالمحتوىإلى حد إواسعة 

وقد يكون  ،طيافهم المختلفة المجسدة عبر ما ارتدوه من مالبس مع توسط شخصية المسلمأوالتي تجمع بين 
 .سالم دين وسطية ال تطرف فيهن اإلأحالة على إذلك 

             
  

                                                                      
 

 ابتكار مضامين ذات أساليب مختلفة لإلقناع بضرورة نبذ العنف االجتماعي ׃2الوثيقة عدد 

المضمون 

المضمون 

 ولاأل

المضمون 

 الرابع

المضمون 

 الثالث
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كثر أل و ب ،ذ نجد حضور شخصية الرسول كاريكاتوريا مرة ثانيةإ ،ال تتوقف دالالت المضمون عند هذا الحد
ية هذا من ناحية ومن ناح ،نه يحمل الفتة مكتوب عليها شعار التضامن الذي حظي بالعالميةأنرى  ،ذلك من
طار حرية التعبير التي إن كل شيء مسموح به في أي أ (tout est pardonné)ضافة عبارة إتمت  ،خرىأ

  .فهي ال يحدها قيد وال يعوقها مقدس ،تتسامح مع اآلراء المختلفة
حثي وما ن ما يهم في هذا السياق البأغير  ،ور تأويالت عدة تتراوح بين تأييد مضمونها ورفضهيحتمل المنش

فة سالمي وال يجب الحياد عنها ورفض تبني مواقف عنيسنكتفي به هو التسامح كفكرة متجذرة في الدين اإل
يجاد إلى إعي زيزه والسوااللتزام بما يقتضيه التعايش السلمي وتع ،خر من حقه في الحياةتصل حد حرمان اآل

" يولد التسامح اإلرادة الطيبة والشعور باالمتنان حيث ،ساس االحترامأحلول وقبول االختالف القائم على 
 .13مستقر"إلى مجتمع مسالم و  والء من يتم التسامح معهم، ويفضيو 

طاب لفظي خ مثل المضمون الثاني صورة الغالف لهذه الصفحة والتي استغلت لتبليغ رسالة واضحة عبر
هناك  ،التاليب ،في تصريح يندد بالعنف ،بليغ على خلفية بسيطة "الحبر هو الذي يجيب ان يسل ال الدم"

تغل ن يشكل ذلك تهديدا لمن يسأو الرسم دون أبداع عبر الكتابة ا  نتاج و إدفاع على الحياة بما تتطلبه من 
 ،ة المطاففالفكرة تلزم شخصه في نهاي ،تهاكاذا رأى البعض في منجزه تجاوزا وانإوحتى  ،حقه في التعبير

ته فكار وطريقة التعبير التي قد تعتبر تعدٍّ هي بصمويختلف فيها منسوب الصواب والخطأ كغيرها من األ
حوال لها مردود والمواجهة العنيفة في جميع األ ،العابرة التي تتعلق به وليست وصمة يدمغ بها الثوابت الدينية

 .لى البربريةإنما تنحدر بها ا  و  ،ي بالمجتمعاتفهي ال ترتق ،عكسي
ال إحقق ن التغيير االجتماعي ال يتأورد الخطاب اللفظي في المضمون الثالث في صيغة تقريرية لدعم فكرة 

فلن  ،ذ تربطهما عالقة سبب بنتيجةإ (terre happy- thérapie)نرصد تالعبا مقصودا باأللفاظ  .بنبذ العنف
ال بعد "عالج" للتخلص من كل المظاهر التي تعيق تحقيق السعادة المنشودة إب سعيد نسانية بكوكتحظى اإل

ال باعتناق السالم وترشيد الممارسة االجتماعية لترسيخ العناصر الستة التي وردت إنسان التي لن يبلغها اإل
ن بهذه المبادئ يمان اإلأوذلك إلبراز  ،فقياأفي المضمون الرابع في شكل الفتات ملونة كقوس قزح وتم صفها 

لوان أي بليكتسي الواقع االجتماع ،والعمل على التحلي بها كفيل بالخروج من الظلمة التي يفرضها التطرف
فرد مع ذاته نسانية يتصالح فيها الإيجابية التي ترافق بعضها البعض لتتكامل في سبيل من الممارسات اإل

                                           
موريس، ترجمة سعيد الغانمي، مفاتيح اصطالحية جديدة. معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، المنظمة  وميغانغروسبيرغ  ولورانسطوني بينيت  13

 .183، ص.2010العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، سبتمبر 
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وبيا عن العنف وفال بالتخلي إالمحبة التي لن تتجذر لى إوهي السالم الذي يحتاج  ،خر المختلفومع اآل
 .الغيرية والعرقية والعنصرية

يتمتع بقدرات تخول له طرح ما هو مميز من خالل تجاوز المتداول، باالنطالق من  إن المستخدميمكن القول 
أخرى جديدة  حرموز متواضع عليها لتشكيل رسائل ذات أبعاد مختلفة وذلك لضمان التواصل، إضافة إلى اقترا

جزئيا أو كليا مع إيراد التوضيحات الالزمة أو إبقائها غامضة، لمنح كل مستخدم حرية التأويل وعدم تقييده 
 بدالالت معينة وفرض رسائل محددة.

 الضبط االجتماعي: -2
 نعلى مستوى العالقات االجتماعية، التي يسعى كل فرد إلى ربطها مع اآلخري تتمتع هذه العملية بأهمية

لتقاسم األفكار واآلراء، مع ما يستوجبه ذلك من التزامات معنوية، ليس مفادها تقييد الحرية وفرض تمثالت 
لمجتمع، ال تشكل تهديدا ل معينة دون أخرى أو اإلقصاء من المشاركة أو التهميش، إنما احترام االختالفات التي

 .إنما تهدف إلى تحقيق التكامل الوظيفي
 ׃االجتماعيأساليب الضبط  -أ 

سنتوقف عند بعض المنشورات الفايسبوكية التي تهدف إلى إثراء عملية التغيير االجتماعي من خالل الضبط 
عبر اعتماد جملة من األساليب التي تحث على تبني الفعل المتعارف عليه اجتماعيا والمقبول من طرف 

ية أو االجتماعية المرفوضة، ومن بين اآلخرين، والتأكيد على ضرورة تجنب السلوك أو الممارسة االتصال
التعرض لعدة و التركيز على رسالة معينة من خالل عدة مضامينأساليب الضبط االجتماعي المعتمدة 

 مواقف اجتماعية.
إن االطالع على الخطاب اللفظي لجميع منشورات الصفحات تقريبا المرتبطة بالتوجيه االجتماعي يمنح فكرة 

 اصلية التي يرتكز عليها لتبليغ الرسائل، حيث تم اعتماد أسلوب يشبه إلى درجة كبيرةحول اإلستراتيجية التو 
المعادلة الحسابية التي يتم في بدايتها استعراض المعطى األساسي وتعريفه، ثم معاينة تصرفه في فرضية 

 معينة وظرفية محددة، لتأتي بعد ذلك مرحلة النتيجة واالستنتاج.
االستداللي الرياضي وهو منطق يتسم بالموضوعية والبرهنة والتفكير العقالني الذي  على المنطق تم االرتكاز

امين قدرة وهو ما يمنح المض إلى عكس النتيجة المتحصل عليها، يؤكد ضمنيا أن القيام بتصرف نقيض يؤدي
العتبار، وفي اقناعية تستمدها من الكفاءة االتصالية التي ال تهمش الجانب االنفعالي الحسي وتأخذه بعين ٳ

نفس الوقت تثمن البعد العملي والتطبيقي الذي يمكن إخضاعه للتجريب لمعاينة فرضياته بصفة ملموسة 
 للحصول على استنتاج قائم على الدليل كإثبات لمصداقيته.

 بالتالي، هناك اعتماد للنمط االستراتيجي لتحقيق غايات ومقاصد القائم باالتصال، فاالتصال في هذه الحالة
 يقوم مقام استراتيجية حددت لنفسها أهدافا، وجندت وسائل مالئمة لتحقيق األهداف التي تم التخطيط لها.
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 ׃ن* التركيز على رسالة معينة من خالل عدة مضامي
خصية نموذج ش بوظيفتين، أولها نقد ممارسة معينة والتوضيح والتأكيد من خالل اعتماديضطلع هذا األسلوب 

 ورات:عن هذه المنش ضمن الوثيقة التالية بعض األمثلةاال عن السلوك المقبول، وتتتتجنبها وتقدم مث

 

 
 -Bill-سلوب صياغة الرسالة لتقديم شخصية كنموذج )باللأخراج الفني و تتشابه المضامين من حيث اإل

Françoisك و شادة بهذا السليلي ذلك األ ،( ثم عرض موقف اجتماعي وطريقة هذه الشخصية في التعامل
 .لى االقتداء بهذه الممارسةإوالقفلة المتمثلة في الدعوة 

لى احترام ول تأكيد عولى في الصف األففي المنشورات الثالثة األ ،تم توجيه رسالتين في هذه المضامين
ه في وهو ما تم االستمرار في توضيح ،لى انتقاد نابع من الرفضإالشخصية للغير ويقبلها دون االنسياق 

نب التعصب لى تجإثاني الذي يحث على نبذ الكره المتولد عن اختالف االنتماءات الدينية والدعوة المضمون ال
 .عبر المضمون الثالث والحرص على االنفتاح على الثقافات المختلفة

عرضها عبر و  ،تتمثل الغاية من التركيز على رسالة معينة وتخصيص عدة مضامين لها في ترسيخ الفكرة
في هذا السياق تخدم الرسالة عبر  ن طاقة المضاعفةأكما  ،رصدها من زواياها المتعددةتقديم ممارسات ت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التركيز على رسالة معينة من خالل عدة مضامين :3الوثيقة عدد 
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حث المتلقي على االقتناع بها وتوخي ممارسة شبيهة للتحلي بالذكاء في اختيار الممارسات التي ترتقي به 
 .وبمجتمعه

ام خصوصية الرسالة في احتر وتتمحور  ،فقي الثانيمر بالنسبة للمضامين الثالثة في الصف األنرصد ذات األ
وعدم التدخل في دائرته الشخصية حتى ال يحصل صدام ينعكس سلبا  على العالقة االجتماعية التي  ،خراآل

لذلك وجب قبول ما يتسم  ،(Camille n’est pas parfaite )ن الكائن البشري ال يتسم بالمثالية آتتطلب اعترافا ب
ملية التقييم فع ،الجتهاد في ذلك عوض االنشغال بما قد يعتبر عيوبابه من نقائص واالشتغال على الذات وا

قق و موضوعية ال تضمن تحأحيانا مسبقة دون تمحيص أوقد تكون  ،حكام جازمةأهذه واالكتفاء بها إلصدار 
و أيضمن ذلك التماسك االجتماعي عوض االنقسام  ن االعتراف بذلكإ .حسنالتغيير االجتماعي نحو األ

ل فسيفساء لى تشكيآعوض السعي  ،خرين واعتبارها عوائقلناجم عن رفض التأقلم مع اختالفات اآلالتقوقع ا
 .تتناغم فيها التمثالت المتباينة وتنسجم فيها الممارسات

 ׃* التعرض لعدة مواقف اجتماعية
 لى تحقيق الضبط االجتماعي عبر رصد عدة مواقف اجتماعية غيرإرمت بعض المنشورات الفايسبوكية 

و أ ،ما قد ينجر عنها من انعكاسات غير محمودةو  ،و مصلحة المجموعةأال تخدم الفرد  ألنهاسواء  ،سليمة
لخدمة  ذ يجند طاقاته ومعارفهإمن خاللها الفاعل االجتماعي رسالته المجتمعية  للتشجيع على ممارسة يحقق

رف الوظيفي عن طريق تسخير كل ط جتماعي عبر تجاوز الخللا في البناء االيجابيإخرين وهو ما يؤثر اآل
 مثلة عن هذه المنشورات:ونورد في هذه الوثيقة بعض األ ،خبرته لخدمة الكل

 

 
 

 التعرض لعدة مواقف اجتماعية  ׃رصد الشخصية في وضعيات مختلفة ׃4 الوثيقة عدد
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مل العالقات و تشأو المنزل أو العمل ألى سلوكيات يقوم بها الفرد في الطريق إتتطرق رسائل هذه المضامين 
و اللوم أسلوب الوعظ في خطابها اللفظي أ دون توسل ،و طريقة الدفاع عن التمثالت الذاتيةأاالجتماعية 

 .وهو ما قد ينفر المتلقي ،والتقريع
والتشجيع  ،وذجالنم -لى التصرف المرفوض الذي تتجنبه الشخصيةإقناعي يكتفي باإلشارة إتم توخي مسار 

جه زعاإبل ألهمية احترام االخر وعدم  ،ليس من باب التقليد على مضض ،على النسج على ذات المنوال
وحفاظا على السالمة الشخصية وعدم تعريض حياة الغير للخطر باستخدام الهاتف  ،بضجيج الدراجة النارية

وحسن التحكم في ترتيب االولويات بالنسبة للطبيب الذي يحرص على صحة مريضه وال  ،ثناء القيادةأالجوال 
فاالدعاء  ،اءصدقة العالقة مع األوضرورة التحلي بالصدق لضمان متان ،ولويةأيعتبر المكسب المادي لمهنته 

خر بالمعلومة الصحيحة ذا تكرر عدم احترام المواعيد وعدم مد اآلإخاصة  ،لى حد القطيعةإقد يضعفها 
ا تم التعبير وهو م ،همية التحلي بالروح الرياضيةألى إضافة إ ،لمعرفة المدة الزمنية التي سيقضيها انتظارا

ة بأسلوب السجع الذي ورد في جملة تختصر الهدف الجوهري للريضة عنه في المضمون السادس في الوثيق
 .)لتهذيب النفوس وليست لنيل الكؤوس(

ليغ لى تبإلى االحاطة بظواهر اجتماعية مختلفة والسعي إسلوب نسجل حرصا من خالل هذا األ ،بالتالي
زون ى المنطق المنبثق من المخنما العمل على التأثير المرن ببالغة الحجة المرتكزة علا  و  ،الرسالة دون ضغط

 .الرمزي المتواضع عليه ضمانا لسالمة العالقات والممارسات
 ׃من أهداف الضبط االجتماعي -ب
 ׃المساهمة في عملية التنشئة االجتماعية *

في إبراز الممارسة التي من المستحسن اتباعها لما توفره للعالقات االجتماعية  عملية التنشئة االجتماعية تتمثل
 ،هاالتي تعرقل نجاعت  من سالمة وديمومة وتعزيز، ودفعها إلى االستمرارية من خالل استبعاد الممارسات 

إلى تحيين بصفة مستمرة              هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، تحتاج عملية التنشئة االجتماعية
ى مع تحتاج إلى آليات فهم تتماشباعتبار أنها ال ترتبط بحيز زمني معين، وما يعرفه الواقع من تحوالت 

خصوصيتها كي يتمكن الفرد من تحقيق التكيف االجتماعي وتفادي حصول تشويش أو خلط رمزي قد يؤدي 
 إلى اختالل وظيفي.
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تم تحميل الخطاب اللفظي للمنشورات الفايسبوكيبة العديد من الرسائل المرتبطة بجملة من ممارسات الفرد في 

نقعه مواقف تواجهه في وا اختلفت األدوار التي اضطلعت بها، فهي تشترك في المساهمة في  االجتماعي، وا 
 عملية التنشئة االجتماعية، وهو ما تبرزه المضامين في هذه الوثيقة: 

 لى حث الفرد علىإعدة ممارسات تسعى الشبكات االجتماعية كالعائلة والمدرسة  شملت هذه المنشورات
فة ن الفايسبوك كشبكة اجتماعية افتراضية يضطلع بدوره بوظيألى القول إا يدفع وهو م ،التعامل وفق منهجها

اضع عليه لى السلوك المتو إالتنشئة االجتماعية عبر استغالله من طرف المستخدمين لتمرير رسائل لإلشارة 
سة المطلوبة ممار يراد الإوذلك عبر  ،ة الرمزية والمتمثلة في الثناءأاجتماعيا والذي يحظى من يقوم به بالمكاف

 .و رصد تلك المرفوضة التي يتم استبعادهاأمباشرة 
 ،اص كاألسرةترتبط بالمحيط الخ ،حسب مواقف حياتية متعددة ،لى فئات مجتمعية مختلفةإتتوجه هذه الرسائل 

 ،ال()غسل الصحون مث عمال المنزليةول والثاني بالحض على المشاركة في األوهو ما نجده في المضمون األ

 

 المساهمة في عملية التنشئة االجتماعية ׃5 الوثيقة عدد
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عالقات نه تمتين الأوهو ما من ش ،ب واحترام وجهة نظرهثناء مخاطبة األأالبر بالوالدين وعدم رفع الصوت و 
ل االسنان لى الفرد ذاته للحرص على النظافة)غسإثم تنتقل الرسالة  ،العائلية نتيجة المشاركة والوفاق المتبادل

 .مثال(
ينة ن استخدام الفايسبوك ال يقتصر على فئة عمرية معأن القائم باالتصال يدرك ألى إنشير  ،في هذا السياق

لمها الطفل ن يتعأوهو ما يجعله يركز على الممارسات البسيطة التي وجب  ،طفالنما يشمل األا  و  ،وهي الكبار
 لى عدم الغش فيإلى الدعوة إضافة إ ،ويتعود عليها ويقلع عن التصرف الخاطئ كالرسم على الطاولة

ض المدرسي ذ تقوم بالفر إ ،زيادة  عن حسن تنظيمها ألولوياتها ،شخصية التي تراجع جيدااالمتحان اقتداء بال
 .بحار في الشبكات االجتماعية الرقميةقبل اإل

ذ إ ،ةوكلها تصب في المصلحة الشخصية للفرد والفائدة العام ،مثلةتراوح الرسائل بين الخاص العام وتتنوع األ
قي به يربط الفرد عالقات اجتماعية ترت ،في وسائل النقل العمومية مثال سرار وتوقير الكبارفشاء األإبعدم 

 .كذات واعية ويضمن المجتمع تماسك بنيته العالئقية
II - :تفقير عملية التغيير االجتماعي 

أن تفقير العملية االتصالية يشترك في إمكانية حدوثه وحتى ترسيخه طرفان، وهما منتج  ،البدايةفي  ،نشير
وهو ما يدفع إلى التشكيك في مدى إمكانية ارتقاء الفايسبوك من مجرد موقع تواصل والمتفاعل معها، الرسالة 

 .إلى مجال للتغيير االجتماعي
يعرض الرسم البياني التالي مستويات ومظاهر تفقير استخدامات الفايسبوك لعملية التغيير االجتماعي والتي 

 :بشكل تفصيلي سنقوم بتحليلها

 

 
 

 

مستويات  ومظاهر تفقير الفايسبوك لعملية التغيير  ׃2الرسم البياني عدد 

 االجتماعي

 المستويات

 التمثالت االجتماعية االجتماعية واراألد الممارسات االجتماعية

 المظاهر

 التنميط
 التضييق والقصور

 من االختالف في الرؤى  التجريد
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 فقير التمثالت االجتماعية من االختالف في الرؤى والجدوى والفعالية على المدى البعيد:ت - 1
إذا أخذنا ف ،لرصد ممارسة معينة ره مستخدمو الفايسبوك من مضامينعلى ما ينش المستمر ال بد من االطالع

فحة في ل إنشاء صمن خال ، والسعي إلى عولمتهاة تعاملهم مع القضايا االجتماعيةعلى سبيل المثال، كيفي
أحيانا قد  ،الفايسبوك، نالحظ العدد الكبير للصفحات التي يتم بعثها ارتباطا بحدث ما، في حيز زمني قصير

ال يتجاوز الساعة )أكثر من مائة صفحة تم إنشاؤها للتأكيد على التضامن مع ضحايا حادثة الجريدة الفرنسية 
عنف االجتماعي الذي يهدد حرية التعبير(، ما يجعلنا عن رفض ال ، والتعبير Charlie Hebdoالساخرة 

نستفهم حول مدى جدوى هذه الوفرة في عدد الصفحات التي تعالج نفس القضية، وتستعرض نفس المضامين 
 سواء تعلق األمر بالخطاب اللفظي أو الصور أو مقاطع الفيديو دون حصول المتنقل بين هذه الصفحات ،تقريبا

 على إضافة تذكر.
تسبب فيه أن ي وما يمكن اءل حول نجاعة اللجوء بكثافة إلى نفس األسلوب التفاعلي لبلوغ هدف معين،نتس

من تشتيت للتفاعل، وفي كل مرة يستجد فيها حدث من هذا النوع خاصة، أي عملية إرهابية مثل حادثة 
ة الجريدة بعد حادث كررالذي غدا استعماله شائعا ومتالهجوم المسلح على متحف باردو، ونقوم برقن الشعار ا

تعرض أمامنا قائمة قد تطول لصفحات  ،(…je suis) الفرنسية مع تغيير اسم المدينة أو البلد أو شخص
 .العنوانتحمل نفس هذا 

إذن، يمكن القول أن الوفرة ال تعني بالضرورة الثراء الرمزي واإلثراء االتصالي، إنما قد تتحول إلى شكل من 
علي الذي ال يقدم خدمة فعلية للقضية، التي تدافع عنها أو للموقف الذي تعبر عن رفضها أشكال التراكم التفا

عادة نشر مضامين منقولة من الصفحة األم، أي الصفحة األولى التي تم  -له، إذا اكتفت بخلق صفحة وا 
يحسب ر، و إنشاؤها، وتملك حافزا أو جملة من الدوافع لالنبعاث، ومحيطة بالموضوع ولديها مضامين للنش

لصالحها هذا السبق الذي يلقي الضوء عمليا على الحدث، في حين أن أغلب الصفحات التي تليها تتضمن 
منشورات مكررة، وال تستقطب عددا كبيرا من المستخدمين، وال يتواصل نشر المضامين فيها سوى لفترة 

 محدودة، ليتم التوقف عن ذلك بصفة نهائية عند تجاوز الحدث.
ليس هناك ترسيخ لالتصال على المدى الطويل، إنما هو مجرد لجوء إلى أسلوب تفاعلي ال يكلف بالتالي، 

 صاحبه شيئا، سوى بعض الوقت، يستجيب لحاجة انفعالية مؤقتة، ويتم االستغناء عنه بانقضاء هذه الحاجة.
ما لذي يحّرك، إنفي هذا السياق، المهم أن االتصال مستمر ال يتوقف، حتى إذا كان المستخدم ليس هو ا

ن كان يعتقد أنه يمارس سيادته وحريالعملية االتصالية االفتراضية  ته هي التي تحركه في دورانها التفاعلي، وا 
كطرف من أطراف العملية االتصالية، ال يعدو أن يكون ذلك سوى "وهما" وجب التفطن إليه، السترجاع عجلة 
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األساليب،  وال يقبل بدور المتحكم فيه الذي تسيره الفايسبوك، في استخداماته في القيادة االتصالية، والتحكم
 وينقاد إلغراءاتها التفاعلية، باعتبار أن االتصال ليس مجرد تبادل مضامين فحسب، إنما هي عملية أعمق

حسب الطريقة التي يختارها الفاعلون االجتماعيون الستخداماتهم، مسار مجتمع  من ذلك، وهي التي تحدد،
 ما.
 ضييق الدور االجتماعي:ت -2
شرذم بين االفتراضي والت ،والأهم مظاهر هذا التضييق في االكتفاء باالفتراضي وعدم التطبيق في الواقع أمثل تت

 .ثالثاوجهل بمتطلبات الدور االجتماعي  ،ثانياوالواقعي 
 االكتفاء باالفتراضي وعدم التطبيق في الواقع: -أ

هو ما ينتج و  نتاج ونشر وتقاسم المضامين،إم الشبكة االجتماعية عبر قد يقتصر تفاعل الفرد على استخدا
عنه قصورا في الدور االجتماعي بسبب تجريده من الواقعية، فقد يغدو الفاعل االجتماعي مناضال وبطال 
ومدافعا عن القضية في صفحة الفايسبوك دون تحويل ذلك إلى ممارسة فعالة وواقعية في المجتمع )في صفحة 

e-Revolution) ):كان عندك فايسبوك و تحب تركب  على الثورة " انزل  ، نرصد الخطاب اللفظي التالي"
جام"(، وهو ما يبرز غياب التفاعل المرجو مع القضايا بشكل ملموس لتقديم اقتراحات يمكن تطبيقها عمليا، 

 إلنجاز" والعمل تبعا لناموسها."في المقابل، ما نهضت أمة، قديما  أو حديثا، إال انطالقا من تبني "ثقافة ا
هي التي تحدد الهوية والمكانة )...( كما أن صناعة المستقبل قائمة على الجهد الذاتي  ثقافة اإلنجاز

بداع"  .14والجماعي بما فيه من تجديد وا 
نتاج إيكتفي بعض المستخدمين بتبني المضامين عن طريق نشرها في حسابهم الخاص بصفة دائمة دون 

جاد لى استراتيجية تخدم المجال العمومي بإيإلى تحويل المنشور االفتراضي إالخاصة ودون السعي مضامينهم 
إلى المنطق النفعي  نيلجؤو  م، وهو ما يجعلهلى مستهلكين سلبيينإفيتحولون ، سبل لتحقيق التغيير االجتماعي

نحصر لتفكير في النتائج، ويدون ا          في أسرع وقت ممكن حاجتهم االتصالية مالسريع الذي يحقق له
االهتمام في المصلحة الشخصية دون األخذ بعين االعتبار لمصلحة المجموعة، واللجوء إلى أساليب التفاعل 

 .التي تحقق له مآربه التي قد تكون فردانية ضيقة وال تقدم خدمة فعلية، وتجعله يبتعد عن حاجاته الحقيقية
ي شبكة الفايسبوك هو مجرد نسق يتغذى من ردود فعل آلية؟ هل االتصال ف إلى أي حد يمكن اإلقرار أن

هناك نسقان: نسق يحدده الفايسبوك ونسق يحدده المستخدمون؟ إلى أي مدى يمكن القول أن الذات البشرية 
(، وانضمت إلى هذا Manuel Castells) وماتية العالمية التي تحدث عنهاانساقت وراء الرأسمالية المعل

                                           
 .55بعة األولى، ص.، الط2005مصطفى حجازي، اإلنسان المهدور، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ،  14



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 83 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

ها الواعية أو غير الواعية، فأصبحت المضامين والعالقات في حد ذاتها "بضائع" محل بيع النظام بإرادت
 وشراء؟

ذي يمنح ، الالتفاعل االفتراضيدعم هذا  ׃إن المستخدم مطالب بتحديد في أي مسار هو؟ وأي سبيل ينتهج
د يتسبب في ق كثف عليه،االعتماد الم ،لكنوجوده القدرة على تجاوز عراقيل التعبير وتخطي حدود التفاعل، 

ان التوازن، إال مع ضم االتصالية على المنطق واالنفعال عن مسؤوليته كذات مفكرة تستند تصرفاتها هتخلي
واقعه  فترستل لخدمته، امن كرسه على هجمتقد  التقنية  اكبر وتتعدد أذرعهت تما انفك هذه الميديا الرقميةأن 

 .االجتماعي
 ׃والواقعيالتشرذم بين االفتراضي  -ب

جتماعية شخصية ا ׃الفاعل االجتماعيانفصام شخصية  قد يتسبب استخدام الشبكة االجتماعية الرقمية في
قرار به عبر وهو ما تم اإل ،الواقعيبين االفتراضي و تشرذمه ما يولد منكمشة وشخصية افتراضية مناضلة وهو 

  :الوثيقةالخطابين اللفظيين الواردين في المضمونين المدرجين في هذه 

 
 

 في المستوى الفردي، لكن يتجاوز األمر إلى مستوى أوسع نطاقالهذا التشرذم  "السلبي"  ال ينحصر التأثير
عنه  وعوض فسح المجال للتعبير ،قته باآلخرين كاالنحراف بالشعور وقمع الفرد لذاتهلينعكس على عال
 "اعجبني"تغل فتس ،المتاحسلوب االفتراضي التفاعل عبر األ يتم تخيير ،نتاج المستخدمإبخطاب لفظي من 

ح من ، وتغدو هذه الممارسات اليومية عادة تترسخ شيئا فشيئا لتصبوجعني" الشعوريةأل" كتعويضالفايسبوكية 
مراقبة فيها  لصمت" التي يفرضإلى وضعية "لولب ا الذي يعيده المظاهر المميزة للتصرف االتصالي والتفاعلي

ختيار ا، فال يكشف عن تمثالته وآرائه إال بعد القيام بعملية فرز، يتم على أساسها لتعبيرفي اعلى حريته ذاتية 

 

 ماعيةانفصام في الشخصية االجت ׃االفتراضيالتشرذم بين الواقعي و ׃6 الوثيقة عدد
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التكتم عن وجهة نظره الخاصة والتستر عنها خوفا من إقصائه من العملية تلك التي ترضي المجموعة و 
 .االتصالية

ار أنها الستقبال للرسائل، باعتبال بد من األخذ بعين االعتبار العوامل النفسية المرتبطة بزمن اإلنتاج أو ا
ستؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أسلوب التفاعل المختار ومضمونه الذي سيحمل جملة من الدالالت 

والمجهولة  (soi caché)الواعية وربما غير الواعية المستبطنة في الذات الداخلية أو المخفية عن اآلخرين 
، وقد يجد المستخدم نفسه نتيجة تفاعالته االفتراضية (soi dévoilé)من طرفهم، عكس الذات المكشوفة 

ن كانت تعتبر بالنسبة إليه مجهولة، (soi aveugle)يكتشف ذواتا كامنة فيه كالذات العمياء  ، التي وا 
سواء من خالل الصورة المزدوجة  ،وهو ما يوضحه المنشور الثاني فاآلخرون يدركونها عند التواصل معه،

الذي         نه قد يتعمد رؤية الشخصإف ،ن كان الفرد يرى انعكاسه في المرآةا  و  ،ن متناقضتينلذات بشخصيتي
كما دعم الخطاب  ،نما هو ذاته االفتراضية التي اختار لها خصائص ال تشبهها  و  ،ليه بصلة في الواقعإال يمت 

د يصطدم بذاته ، كما قلذات"ن المستخدم قد يستسيغ تشرذمه مقابل حصوله على "تقدير زائف لأاللفظي فكرة 
 التي تم إفساح المجال لها للظهور والحضور.( inconnu soi) المجهولة

 (La fenêtre de Johari)هاري"  -الذوات األربع التي تم تحديدها من خالل ما تم تسميته بنافذة "جون إ
امل وتتنافر وقد قد تتداخل وتتزاوج وتتك (Joseph Luft et Harington Ingham, 1955)نسبة إلى 

د وذاته "ويعتبر فهم هذه العملية التي تحدث بين الفر يتحكم الفرد وقد يفلت، في خضم التفاعل، زمام الذوات، 
أساس فهم عملية االتصال، ذلك أن رد الفعل تجاه أي رسالة يستقبلها الفرد في أي شكل من أشكال 

ذاتيا في جميع المواقف، وتتاثر بالمخزون  االتصال األخرى يتوقف على ناتج هذه العملية التي تحدث
 .15عن األشخاص والرموز التي يتعرض لها الفرد في عملياته االنفعالية" اإلدراكي لدى الفرد

عادة بلورتها وعدم االنجراف، ألن التأثير االفتراضي قد يكون أكثر  بالتالي، ضرورة استحضار الذات الفاعلة وا 
جماهيري، ونقصد أساسا وسائل االتصال الكالسيكية، باعتبار أن مواقع حدة وتشعبا من وسائل االتصال ال

التواصل االجتماعي قد تعتبر في حد ذاتها وسيلة اتصالية جماهيرية، فهي تتضمن "الحشود" أي تكتالت 
  وموضوعية. ازمةاتصالية، ال يمكن فيها تحديد الهويات الفردية المنضمة إليها بصفة ج

  ׃ور االجتماعيجهل بمتطلبات الد -ج 
  * النشر العشوائي للمضامين:

                                           
 .32، ص.1997محمد عبد الحميد ، نظريات اإلعالم و اتجاهات التأثير، عالم الكتب، القاهرة،  15 
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يتجلى ذلك من خالل نشر صور الجثث المنكل بها وتقاسم الفيديوهات التي تستعرض عمليات ذبح وحرق 
م في مقاومة أنه يساهمعتقدا والسماح لها باالنتشار على نطاق واسع، كطريقة يستغلها مستخدم الفايسبوك 

عي ال وا هو مرفوض، دون تمحيص يخول له التفطن أن في ذلك دعم العنف االجتماعي بالتشهير بما
 العشوائية كما تبرز هذه لإلرهاب، فعرض الجريمة يمنح القائم بها قوة لقدرته على بث الخوف وزعزعة األمان،

عدم مناقشة األفكار والمس بكرامة األشخاص بالشتم و  الدعوة إلى إقصاء اآلخر وحتى تصفيته جسديا في
 .والقذف

  :يتم نشره بخطورة ما*عدم الوعي 
نتساءل في هذا اإلطار عن دور المستخدم في توجيه اإلمكانيات المتاحة لإلنتاج والتبادل إلثراء رأسماله 

 غايةأي حصر ال           الرمزي، وجعل رسائله ذات أهداف ال تقتصر على كسب أعلى نسبة من التفاعل
 أو وراته،منش من لمنشور والتقاسم والتعليقات" عجاباتاإلما يمكن من "من العملية االتصالية في جمع أكثر 

 كوسيلة رللنش يلجأ أي والبعيد، المتوسط المدى على االنعكاسات في التفكير أو غايات تحديد دون ينشر
ال  همتاحة وسهلة وال يعنيه بدرجة أولى ردود فعل اآلخرين في العملية االتصالية وال ينتظر تفاعالتهم أي أن

 ينشر بحثا عن دينامية العملية االتصالية.
ع لى النشر دون وعي بما تحمله دالالته من تشجيإيوضح المضمونان في الوثيقة السابعة انسياق المستخدم 

ضمني على العنف الرمزي عبر اليد المبتورة التي تقطر دما وهي نسخة "بشرية" من تلك االفتراضية التي 
على االنتحار  عبر التشجيع والعنف المادي ،عجبني"أر اقتراحه لها كأسلوب تفاعل "اشتهر بها الفايسبوك عب

وله  ،بتوضيح "الطريقة الصحيحة" عند استخدام مسدس لهذا الغرض الذي يعتبر عنفا يمارسه الفرد تجاه ذاته
قيميا  اوهو ما تم االستهانة به عبر مضمون يكشف استهتار  :انعكاسات على محيطه الضيق وعلى مجتمعه

 :ن على سبيل الهزلا  وغير مقبول عرض رسالة شبيهة و 

 

 

 عدم الوعي بخطورة ما يتم نشرهجهل بمتطلبات الدور االفتراضي من خالل  ׃7الوثيقة عدد 
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"إننا نصرف احتقانا تكلس في عروقنا مثل مومياء فرعونية استيق ت بعد  وجد البعض مبررا لذلك معتبرا
وهو ما قد يفسح المجال ليغدو الفايسبوك مفتوحا أكثر فأكثر لمضامين تتعلق بهذا  ،16ألف سنة من تحنيطها"

غل ال يست "، وهو ما يجعل الفردعنيف، حتى إذا اضطر األمر إلى نشر خطاب لفظي "المضامين النوع من
نما يجعل منه فضاء لنشر أية مضامين، فالمهم هو النشر وتطويع كل ما  هذا الفضاء االستغالل "األمثل"، وا 

 إمكانيات لهذا الغرض فحسب.الميديا الرقمية من وفرته 
 عية:تنميط الممارسة االجتما -3

قد يتمثل الخلل االتصالي في الفكرة في حد ذاتها، ومحاولة "تعليب" الممارسات والسلوك الذي يعتبره القائم 
باالتصال سليما ونموذجيا ويجب االقتداء به، كما أن تعليب الممارسات وترويجها لبيعها ويتم اإلقبال عليها، 

ذا اتس بصمة الفاعل االجتماعي وتفرده،قد يؤدي إلى التخلي عن الممارسات السابقة التي تحمل  عت دائرة وا 
قصاء االختالف والتنوع، وتغييب التحرر والخوف من اتباع  اإلقبال قد تكون النتيجة اتباع نفس الممارسات وا 

ة المعروفة "إننا بصدد تفعيل اآلليسلوك آخر غير ذاك الذي يتم الترويج له وأقبل عليه اآلخرون إقباال كبيرا،
ضبط األفكار والمسماة" إيقاف التفكير)...( وهكذا كلما تحركت األفكار تصد من خالل األمر الذاتي في مجال 

الضمني، وصوال إلى إيقاف النية بالتفكير ذاته التي تصبح مح ورة بشكل شرطي. هذا بالضبط ما تصل 
 17إليه عملية قمقمة الفكر وحتى النوايا"

 

 

                                           
 ،16.30، الساعة 2010سبتمبر  29، 3139عزيز باكوش، الشبكات االجتماعية االلكترونية الشيء تحقق، الحوار المتمدن، العدد  16

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=230464 
 .91، الطبعة األولى، ص.2005مصطفى حجازي، اإلنسان المهدور، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 17

 

 

 

 تنميط الممارسة االجتماعيةوتداعيات مظاهر  ׃3الرسم البياني عدد 

 

 التنفير من العملية االتصالية

 

 التداعيات

المس بخصائص التفاعل 

 محاولة تقييدهالالمحدود و

 المظاهر

إكساب الفاعل االجتماعي صفات  إقرار ممارسات معينة

لتفاعل                     سلبية عند عدم ا

 حسب ممارسة معينة

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=230464
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 ائص التفاعل الالمحدود:المس بخص ׃إقرار ممارسات معينة -أ
غييرها أو إلى ت دون السعي نفس الصيغة صحاب الصفحات الرامية الى التوجيه االجتماعيأيعتمد مختلف 

عطاء إشارة،  تعديلها، لمنحها داللة فارقة إلحداث االختالف القادر على إكسابها تميزا وجعلها الفتة لالنتباه، وا 
وهو ما يجعل األمر شبيها بعملية "استنساخ"،  لى مضامين مغايرة،على اشتمالها ع من خالل عنوان مغاير،

ن عليها قرار بعض القائميإلى إضافة إ أي أن هذه الصفحات ليست إال نسخا ال تختلف عن بعضها البعض،
عض ونورد في الوثيقة التالية ب ،ممارسات معينة دون احترام االختيارات الشخصية للفاعلين االجتماعيين

 :مثلةاأل

 

 

 ׃* المس بخصائص التفاعل الالمحدود ومحاولة تقييده
ي شبكة ف " باعتبار أن العملية االتصاليةفي هذا اإلطار، يمكن أن تطرح إشكالية "حدود االتصال الالمحدود

 فال يملك أي الفايسبوك منحت مستخدميها حرية غير مشروطة أو مقيدة بأي نوع من أنواع االلتزامات،
 اآلخرين بانتهاج ممارسة معينة أو اعتناق فكرة دون غيرها أو رأي محدد هذا من ناحية. حق إلزام مستخدم

ي العملية ف  من ناحية أخرى، ال يحتاج المستخدم إلى تبني مواقف المستخدمين، وال تستدعي مشاركته لهم 
قصاء الاالتصالية االفتراضية اإليمان بأفكارهم، أو التأثر بتمثالتهم حد التماهي التام معه قناعات الخاصة ا وا 

التي قد تكون مغايرة، وتبني آراء األطراف الذين يشكلون دائرة اتصالية افتراضية معينة، ويتجاهل في هذه 
الحالة أن هذه الدائرة كغيرها من الدوائر في الفضاء االفتراضي وشبكاته االجتماعية ومواقعه التواصلية 

د أو شرط يلزمه ليس هناك عق ك ليمارس حريته في التفكير والتعبير،مفتوحة، يمكنه الخروج منها متى شاء ذل
الفرصة لالنتماء  كما أنه كمستخدم له  بالبقاء، فانتماؤه لجماعة افتراضية معينة ال يجبره على التقيد بقواعدها، 

 

 
 قرار ممارسات معينةسلوب إلاعتماد نفس األ ׃ 8الوثيقة عدد 
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عزيز رأسماله تألكثر من دائرة اتصالية افتراضية واحدة، وكلما زاد عددها وأحسن التنقل بينها نجح نسبيا في 
 االجتماعي والرمزي.

إلى أي مدى تحرر الفاعل االجتماعي من خوفه تطرح هذه الوضعية جملة من االستفهامات لعل من أهمها: 
عد عن وهو ما يجعله يبت من اإلقصاء الذي يمنعه من التعبير بحرية وممارسة حقه في التفكير المختلف،

تهديد إحساسه باألمان، خاصة وأن تحقيق االكتفاء من  كل ما من شانه أن يتسبب بشكل أو بآخر في
الحاجة باألمان ياتي في المرتبة الثانية بعد الحاجات الفيزيولوجية، وهو ما يجعله مجبرا بطريقة أو باخرى 

 إلى اختيار عدم الخروج من دائرة الحماية العالئقية في الشبكة االفتراضية؟
 ׃يماعاالجت التنفير من التفاعل ׃لتفاعل حسب ممارسة معينة إكساب الفاعل صفات سلبية عند عدم ا-ب
ن كانت مفتوحة، ن عملية الضبط االجتماعي ال تعنيإ نما ت اختراق الدائرة االتصالية الفردية وا  في  تمثلوا 

ضمان االحترام المتبادل الذي ينجم عن غربلة الممارسات واإلبقاء فحسب على تلك التي تدعم العملية 
اده قبل على أساسها فعل تواصلي تم تحليل أبعيتبلور من خالل اختيار األفعال واالنفعاالت التي االتصالية 

غير ان بعض المنشورات تكشف سعي مستخدميها الى قولبة الممارسة والتكفل بالمعاقبة الرمزية لمن  تنفيذه،
 النموذج" -بت "الشخصية كسأعن المنشورات التي  في هذه الوثيقة مثالين ونورد ،ال يقتدي بتصرف معين

 :نسانيتها وربطها بحيوان موصوم بالغباءإلى درجة تجريدها من إصفات سلبية 

 
 

 ׃* التنفير من العملية االتصالية
قد يؤول إليه  امنتيجة  قد يحيد التفاعل االفتراضي عن غايته المتمثلة في اثراء عملية التغيير االجتماعي 

الكالم، فيتحول النقاش العقالني إلى اتهامات متبادلة، والسعي إلى تسفيه رأي عدم االستخدام الرشيد لحرية 
الشتم والتحقير، بالتالي، الحياد عن النقاش الجاد الذي لى إتم اللجوء اآلخر بجميع الطرق الممكنة، حتى إذا 

 ،التشبث بهاو ومحاولة فرض وجهة نظر بشتى السبل وعدم قبول التفاوض  يهدف لإلثراء الرمزي والعالئقي،
وهو ما يجعله يعرقل سيرورة دائرته االتصالية التي يريدها أكثر اتساعا  ،مر زعزعة العالقاتن استدعى األا  و 

 

 معينة ممارسةإكساب الفاعل االجتماعي صفات سلبية عند عدم التفاعل حسب  ׃9 الوثيقة عدد
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وديناميكية فإذا هي، نتيجة لممارساته، تضيق أو ينسحب منها اآلخرون، وقد يخرج منها الفرد نفسه ليغدو 
 .ي الواجهة االفتراضية عوض التعمق في تفاصيلهاف بدوره مجرد مراقب لحياته الخاصة التي حبذ نقلها

إن التركيز على موضوع واحد واالنشغال بالتعبير عنه، قد يؤدي إلى إحداث نوع من التكرار الذي يتسبب في 
كل من هم في قائمة  ردة فعل عكسية عند تلقي الرسالة التي ال تختلف في فحواها عن رسائل كثيرة يستقبلها

صفة في الحديث عن أمر يتعلق به ب شبيه باالتصال المباشر عندما يسرف فاعل اجتماعياألصدقاء، فاألمر 
مستمرة، وال يتوقف إال ليعود إليه من جديد، وهو بذلك جعله محورا لتمثالته التي حصرها في دائرة مغلقة، 

ائض من صل فدون األخذ بعين االعتبار مدى قابلية اآلخر للتلقي، ويتوقف عن التفاعل االيجابي متى ح
 الرسائل التي يجعل فيها صاحبها ذاته ومشاغلها محورا لالهتمام.

 ال تكن مثل...(،و  عدم التفاعل وقد يستغني عن العملية االتصالية هروبا من الضغط ) كن مثل الفرد يختار قد
ن يكون من بين ب أما يهدد المكانة التفاعلية لمنتج المضامين ودوره في الدائرة االتصالية المفتوحة، فهو يرغ

لكن، باستخدام آلية منفرة لفئة من المستخدمين على األقل  المحاور القادرة على إثارة االهتمام واالستقطاب،
ن تم ٳفي مرحلة أولى، ليتوسع النفور ويشمل مستخدمين آخرين نتيجة التكرار الذي قد يكون مفعوله سلبيا، و

عرض نفس المواضيع واستقبال ذات الرسائل التي ال تخلو من تتالي  نإفاالستجابة للمنشور في البداية، 
قد يجعل هذه المضامين ال تنجح في االستقطاب على  معاني اللوم والهجوم المستبطن واالتهام المباشر،

 المدى البعيد
يتم مهاجمة صاحب هذه المضامين الذي قد ال يبالي ويستمر في ضغطه، وقد يتوقف وينتج مضامين أخرى 

، أو يخرج من الدائرة االتصالية بسبب الشعور بالعجز واإلقصاء الناتج عن عدم والتغييريل التعديل على سب
 قدرته أو رغبته في إنتاج مضامين أخرى قد ال تحقق غاياته التفاعلية بنفس النسبة على األقل.

 

 خاتمة:
يام بها في عال التي يختار الفرد القدراك لألفن غلب فيه الوعي واإلٳالذي و تسم السلوك االنساني باالزدواجيةي

عن المراقبة الذاتية خاصة منها  ال أن بعض الممارسات قد تخرجٳموقف معين حسب السياقات المختلفة، 
 تلك التي تتولد عن االنفعال أو يعبر الالوعي عما تستبطنه الذات البشرية.

باحتجاج يامه ليولد عند ق ،ذي طال المخاضبالتالي، يمكن تشبيه وضعية الفاعل االجتماعي بوضعية الجنين ال
ن محل باآلخريتمع من حوله ووضع عالقته بذاته و من أجل التغيير، وهو محتاج إلى إعادة اكتشاف المج ما

معه بطرق  املوالتع في الكالم، وهو ما سيتم تقبله مساءلة، كما أن هذه الوالدة منحته الفرصة السترجاع الحق
، بكل حرية نتيجة طول فترة الصمت والخوف من التعبير الحر   صعوبة في النطق مختلفة، فقد يجد البعض 

تحليل ليقدم ويجتهد في ال والمنطق في التعامل مع المواضيع ومن الفاعلين االجتماعيين من يلتزم بالعقالنية
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غييبها وهو ما تأو اقتراحا، وهناك من سينتهز الفرصة ويستعرض طاقاته الكالمية التي تم  وجهة نظر أو رأيا
 قد يحيد به عن الموضوعية باعتبار انسياقه االنفعالي.

ويحتاج إلى وقت ودربة، سواء تعلق األمر بالنظري الذي  من مرحلة إلى أخرى ليس أمرا هينااالنتقال ن إ
يجب وضعه بدوره محل مساءلة وعدم تبنيه برمته واالستفادة من جوانبه التي تتسم بخصوصيات معينة تثري 

اد الفاعل االجتماعي وتخدم سياقه المجتمعي، مع إمكانية اقتراح نظريات جديدة تلتزم بالموضوعية وتبتعد ز 
عن الطوباوية، كما تسعى إلى الشمولية من خالل دراسة متكاملة قدر المستطاع إلى القضايا من مختلف 

 .للتطبيق إلى قابلية هذه النظريات    زواياها من منطلق المصلحة المشتركة، إضافة
ال بد من ترسيخ بحثنا في مرحلة ما بعد الحداثة للحاق بركب البحوث الغربية، وعدم االكتفاء بطرح اإلشكاليات 
المعهودة التي ما عادت مواكبة للعصر بقضاياه التي ما فتئت تنبثق بسرعة وتفرض وجودها وتحتاج إلى 

 :هم االشكاليات التي تطرحأولعل من تحليل وتفسير، 
أي حضارة نتحدث في هذه المرحلة التي تمر بها المجتمعات التي تشهد انتشارا للثقافة االفتراضية؟ عن -

ماهي خصائصها في هذا العصر الذي يجتاحه التطور التقني والتكنولوجي من ناحية، وتنتشر فيه بشكل 
 موسع استخدامات المجال االفتراضي بمواقعه العديدة من ناحية أخرى؟

لى ع تطور التقني خصوصيات الحضارة ويثريها، أم السعي إلى إحالل حضارة جديدة ترتكزهل يدعم ال -
رمزية،  من خلي عن سمات حضارته بكل ما تحملهخصائص مغايرة تماما؟ هل الفاعل االجتماعي مستعد للت

نتاجها وتحديد مبادئها وتشكيل مظاهرها، إن ا هي ملالنسياق وراء حضارة أخرى ليس شريكا في بنائها وا 
ارة أخرى لحض باألساس حضارة وافدة، ونتحدث في هذا السياق عن المستخدم العربي الذي يستهلك إنتاجا

 مقوماتها، ما قد ينجم عنه انسالخ حضاري وثقافي وطمس لمعالم الشخصية والهوية؟مبتعدا عن حضارته و 
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ابتكار يف اإلعالم التفاعلي: ثورة يف األنساق التواصلية و
 املمارسة املهنية

Interactive media: a revolution in communicative formats and 

innovation in professional practice. 

 رشيد العزوزي
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية المحمدية، باحث في سلك الدكتورة: جامعة الحسن الثاني

  الملخص:
بالثورات الصناعية األربع تأثرا كبيرا ومتسارعا، عكسته كثرة المفاهيم التي عادة  تأثر مجال الصحافة واإلعالم
كاالت إش رغم ما يطرحه هذا الوصف من إشكاالت ستوضح هذه الورقة أهمها.ما نصف بها "اإلعالم الجديد" 

م النصف ع إعالالمفتوحة المعتمدة م ≠الثورية / المغلقة  ≠في جوهرها ترجع إلى طبيعة األنساق التقليدية 
الثاني من القرن الماضي واأللفية الثالثة، نتيجة تعاظم االعتماد على األنترنيت والذكاء االصطناعي في غرف 

 األخبار من طرف مؤسسات غربية عديدة، وبعض التجارب القليلة في عالمنا العربي.
 التواصل -صطناعيالذكاء اال –الثورة الرابعة  -التفاعلية  –اإلعالم  الكلمات المفتاحية:

Abstract  :   

The field of journalism and the media was greatly and rapidly affected by the four 

industrial revolutions, reflected by the large number of concepts that we usually 

describe as “new media,” despite the problems that this description poses, the most 

important of which will be clarified in this paper. Problems in essence are due to 

the nature of the traditional ≠ revolutionary / closed ≠ open formats adopted with 

the media of the second half of the last century and the third millennium, as a result 

of the growing dependence on the Internet and artificial intelligence in newsrooms 

by many Western institutions and some few experiences in our Arab world. 

Key Word: Journalisme–media-artificiel intelligence- communicative-Communication 
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  :المقدمة
لقد دخل إعالم اليوم مع الثورة الرابعة مرحلة جديدة غير مسبوقة بفعل تعاظم التأثير التكنولوجي على مجال 
 اإلعالم والصناعات الثقافية، ثورة عارمة لها بنائها النظري، مفاهيمها ومناهجها وخطابها وأنساقها التواصلية

لطتها في عالقتها بالمتلقي من جهة، وجعلت الصحفيون التي أعادت هيكلة السلطة الرابعة، ضاعفت من س
اآلليون من جهة أخرى شركاء في جمع وتحليل ونشر األخبار، جنبا إلى جنب مع زمالئهم البشر الذين أصبح 

 دورهم ثانويا مؤقتا ومحدودا؛ بل باتت وظائفهم مهددة من طرف هذا الفاعل، الوافد الجديد المتجدد.
 :اإلشكالية

استطاعت الثورة العلمية األخيرة )الرابعة( إعادة تعريف التفاعلية في اإلعالم؟ وهل نجحت في  إلى أي حد
 إعادة هيكلة اإلعالم والتواصل نسقا وممارسة؟

  :الفرضيات
 الفرضية األولى: الثورة الرابعة أعادت تعريف اإلعالم والتواصل؟ 
 في الممارسة المهنية؟ الفرضية الثانية: االبتكار في األنساق أدى إلى االبتكار 
 الفرضية الثالثة: أثر هذه المستجدات بادية على المؤسسات اإلعالمية؟ 

 :األسئلة
هل اإلعالم الجديد هو اإلعالم اإللكتروني، ماذا عن التفاعلية؟ ماهي أهم األنساق التواصلية؟ هل كانت 

 ساني مع من سبقه؟ إلى أي حد كانإنسانية )نموذج جاكبسون( أم تلغرافية باألساس؟  هل قطع النموذج الل
نموذج محمد عبد الظاهر لالتصال ثورة في صحافة الذكاء االصطناعي مواكبة للثورة الرابعة، ما حجم حضوره 

 في صحافة اليوم عالميا وعربيا؟
 األهمية:

ادة ما نصف ع تكمن أهمية هذه الورقة العلمية أساسا في التدقيق والجدة، فهي محاولة لالنتقال بالمفاهيم التي
بها إعالم األلفية الثالثة، من الفوضى والتعميم واالرتجال إلى الضبط واإلحكام، على أمل مواكبة الباحث 
والممارس لتأثير الذكاء االصطناعي على الخطاب اإلعالمي من خالل تقديم تجارب إعالمية غربية ملهمة 

ت ات المؤسسات اإلعالمي في المنطقة التي الزالوأخرى عربية على محدوديتها تبقى رائدة ومتفردة وسط عشر 
 تشتغل بهواية وتمارس المهنة بنوع من التقليد.
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 األهداف:
الدراسة إلى تدقيق الجهاز المفاهيمي إلعالم اليوم، وفك االرتباط بين تسميات عديدة شائعة االستعمال  هدفت

، باعتبارها ةر، أو لسوء تقدير حجم حضور التفاعليلكنها غير دقيقة، تفتقد للضبط واإلحكام نتيجة لتداخل األدوا
)التفاعلية( سمة أساسية وميزة محورية تعكس مدى حضور الذكاء االصطناعي نسقا وممارسة في إعالم اليوم 

مع استحضار اختالف السياقات التكنولوجية وحجم التحديثات التقنية من خالل تقديم مؤسسات  ،غربيا وعربيا
 في االستثمار األمثل لنتائج الثورة الرابعة.نماذج رائدة  إعالمية تعد اليوم

 اإلجرائية: المفاهيم
نتيجة المكننة خاصة  1784تحقيب تاريخ الثورات الصناعية إلى أربع، أولى سنة  الثورة الرابعة: يقسم -

اقة الكهربائية، عنوانها العريض الط 1870اختراع الطاقة البخارية والغزل االلي بمصانع النسيج، وثانية سنة 
منتدى دافوس ب 2016، والرابعة التي أعلنت سنة 1969في حين كانت الثالثة بفعل اختراع الحاسوب سنة 
رنيت األشياء وأنت ثورة االقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي ؛االقتصادي العالمي في دورته السادسة واألربعين

 .التي أعادت هيكلة اإلعالم، وتشكيل الواقع اإلنساني
 ويفر عامو يرتبط مفهوم التفاعلية بالعالم وينر حينما أضاف رجع الصدى إلى نموذج شانون  ـة:الــتــفاعـلـي -

تكنولوجيا  ، ومع ظهوروالمستقبل، حيث بدا أول اهتمام بدراسة االتصال كعملية ديناميكية بين المرسل 1948
 بدراسة التفاعلية. مازداد االهتما الوالفيديوتكس والهاتف النقاالتصال الحديثة مثل الكمبيوتر 

مجموعة من العناصر التي تكتسب قيمتها من عالقتها فيما بينها، ال في استقاللها عن بعضها  :الــــنـــســــق -
من أجل تحقق هدف ما، وأي تغير يطال مكونا في الشبكة يؤدي إلى تغير في باقي المكونات، أو على األقل 

 آلونة األخيرة أصبحنا نتحدث عن أنساق مفتوحة ال مغلقة. أغلبها، بما أننا في ا
  هج:ـنـمـال

المنهج المقارن ب ااعتمدنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي ألن طبيعة الموضوع اإلعالمي فرضته، كما استعنن
 حين استحضرنا أكثر من مؤسسة إعالمية )عربية وغربية( وأكثر من نسق تواصلي )تقليدي وثوري(.  

 : فوضى المفاهيم: تفاعلي /جديد/مواطن/رقمي..  بحث األولالم
كثيرة هي ومتعددة التسميات التي تطلق على إعالم األلفية الثالثة، تسميات تفتقد في الغالب األعم للدقة وال 
تخلوا من لبس، فهناك من يتحدث عن اإلعالم التفاعلي، أو صحافة الربوت كما نجد من يصفه ب "اإلعالم 

، نجد أيضا في بعض الكتابات وسم "وسائل التواصل االجتماعي"، دون أن ننسى "اإلعالم الرقمي". الجديد"
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وكل هذا راجع باألساس إلى التوظيف المكثف لألنترنيت  ،ومؤخرا كثر الحديث عن صحافة الذكاء االصطناعي
 التفاعلي / الجديد. اإلعالم في هذا

اندماج »بأنه انفجار عظيم نتيجة  اإلعالم الجديد h DictionaryTec-High يعرف قاموس التكنولوجيا الرفيعة
طوفان کبير ضرب وبقوة كل الوسائل التقليدية لنقل  1الكومبيوتر وشبكات الكومبيوتر والوسائط المتعددة

المحتوى واستقباله، وقادها بدورها إلى محطتها النهائية، إنه الطريقة األكثر انتشارا واألقل كلفة لصانعي 
 .2محتوى ومستقبلية على حد سواء، وستذهب كل الوسائل التقليدية لنقل المحتوى واستقباله إلى متحف التاريخال

هذا التعريف الذي يربط جدة اإلعالم بالتحوالت التكنولوجيا قاصر، وبه من اللبس والخلط الذي حذرنا منه 
الم جديدا ديما بظهور تقنية جديدة، ألم يكن اإلعمطلع هذه الورقة العلمية الكثير فـ"ما يبدو اليوم جديدا يصبح ق

مع ظهور الطباعة، وجديدا مع تطور الصحافة، وجديدا مع ظهور اإلذاعة، وجديدا مع ظهور التلفزيون؟ كل 
ذلك ألن طبيعة التحول التي تقود إليها التقنية، في بعدها العلمي واإليديولوجي، تقتضي النظر في أمر ما 

حتمية التكنولوجية، إذن مفهوم اإلعالم الجديد هو في واقع األمر يمثل مرحلة انتقالية من يسميه ماكلوهان بال
وال ينفع كثيرا في القبض على المفهوم، فهل هذا يعني أن تحديد المفهوم إضافة إلى عالقته  3ناحية الوسائل

 من أهمية جماهيرية؟بالتكنولوجيا، وجب ربطه بوسائل التواصل االجتماعي )اإلعالم البديل( لما لها 
؛ إذ يستقي داللته من Alternative Media اإلعالم البديليبدو لباحثة أنه من األفضل اعتماد مفهوم 

يه النقد، الموقع الذي يمارس ف»جمهوريته، فالجمهور اتخذه بديال عن الوسائل اإلعالمية التقليدية وجعل منه 
بديل تدريب بين أفراد المجتمع، وربما األكثر أهمية يشير الى أن اليولد أفكارا وطرقا جديدة للتنظيم والتعاون وال

يتناول الموضوعات الحساسة في اآلليات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتوترات بين السيطرة والحرية، 
وبين العمل والبطالة، وبين المعارضة والحكومة، ومن ثم يتضاءل البديل إلى إن يصبح نمطا لالتصال 

 وما يرتبط بهذه الحشود من عفوية في الممارسة ويوتوبيا في النظر. 4جماهيريال

                                           
 2007ائصه العامة، مجلة األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، ع، عباس مصطفى صادق، اإلعالم الجديد: دراسة في تحوالته التكنولوجية وخص 1

 . 170 م، ص
 64ص 2021سنة  IAGإدريس أوهالل، االنفجار العظيم عصر النهايات، مجموعة األكاديميات الدولية  2
لبحرين، لعالم جديد، جامعة ا جديدة.الجديد: تكنولوجيا  عبد اهلل زين الحيدري، اإلعالم الجديد النظام والفوضى وقائع أبحاث المؤتمر الدولي اإلعالم 3
 128 م، صأبريل  2009 9- 8
 145، ص 1م، ج 2007جون هارتلي وآخرون، الصناعات اإلبداعية، ترجمة: بدر السيد سليمان الرفاعي، الكويت، عالم المعرفة،  4
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ينحدر اإلعالم البديل من مرجعية عفوية وغير منظمة تأخذ من مبدأ حرية التعبير واالستقالل عن كل 
و حصيلة هااللتزامات األيديولوجية أو االقتصادية القائمة دون أية قيود، وهو ما يشير إلى أن اإلعالم البديل 

 5مواقف فكرية على تخوم المشهد اإلعالمي تعمل باالعتماد على قاعدة التشكل الذاتي
بغض النظر عن هذا وذاك تشكل وسائل التواصل االجتماعي نقلة نوعية في عالم اإلعالم الرقمي، فقد جعلت 

يديوهات، ه )نصــوص، صــور، فمن العالم قرية متواصلة، خاصة أنها تسمح بإنشاء المحتــوى اإللكتروني وتبــادل
لدرجة أصبح معها تفاعل الواقع المعزز أكثر  6"عبر اإلنترنت، وتتيح نافذة مهمة للتفاعل بين األفراد"…( إلخ

واقعية من التفاعل في العالم االفتراضي الناقص، ومن الواقع الطبيعي في حد ذاته، كما كشف عن ذلك 
ميا إلى زوكربيرج" بمناسبة تغيير شركة فيسبوك عالمتها التجارية رسالرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك "مارك 

Meta. 
، سيكون مجاال افتراضيا ثالثي األبعاد يتيح لنا "Metaverse"زوكربيرج أن العالم االفتراضي الكامل  7أوضح

خاص آخرين، أش القيام معا بأشياء ال يمكن القيام بها في العالم الواقعي، ويمكننا من مشاركة تجارب فريدة مع
ن لم يسبق لنا االلتقاء بهم في الواقع، وهو ما سيكون له بالغ األثر على صناع اإلعالم عموما  حتى وا 

 وصحافة "الذكاء االصطناعي" خصوصا.
أو ما يمكن أن نعرفه اختصارا بـ  «Artificial Intelligence Journalism»صحافة الذكاء االصطناعي 

«AI Journalism»أشمل وأكبر من مجرد االعتماد على "روبوت" في صناعة الخبر، بل صحافة  ؛ المفهوم
الذكاء االصطناعي حقبة جديدة من اإلعالم، تسعى خاللها وسائل اإلعالم وصناع اإلعالم إلى توظيف 

  8تقنيات الذكاء االصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.
اعية التي تتجاوز سرعة اإلنترنت فيها ما بعد ألف من هذه التقنيات االعتماد على أحدث األقمار االصطن

بصورة فائقة وأوضح وأشمل من رؤية العين المجردة، عالوة  (D3)ميجابايت، واستعمال کاميرات تصوير 
على آالف الروبوتات التي تغطي األحداث في األماكن األكثر خطورة، التي يصعب على اإلنسان الوصول 

حرائق، قاع البحار في الفضاء، فوق ناطحات السحاب، فهذه هي حقبة صحافة إليها مثل: مناطق الحروب، ال

                                           
 .73 -72المرجع نفسه ص ص   5

6 AmbadyN.and (Others) : On Judging and Being Judged Accurately in Zero Acquaintance Situations, Journal of 

Personality and Social Psychology, (Washington, DC : American Psychology Association,1995) pp 69-70 
 .Connect 2021نعقاد المؤتمر السنوي بمناسبة ا 2021/أكتوبر/29كشف هذه المستجدات الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك يوم الخميس،  7
عادة هيكلة اإلعالم، دار بدائل للطبع والنشر والتوزيع مصر سنة  8  .57ص  2019محمد عبد الظاهر صحافة الذكاء االصطناعي، الثورة الرابعة وا 
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حقبة تغير معها وجه السلطة الرابعة في جميع مراحل صناعة اإلعالم، وصناعة الخبر،  9الذكاء االصطناعي؛
 من أنساق ونماذج.وحتى في عناصر العملية اإلعالمية وما تعتمده 

 التقليدية والنماذج الثورية : األنساق التواصلية المبحث الثاني
غرق إال النزر إذ لم تست-ة الكبيرة جدا والشديدة السرعة هذا الجهد النظري البارز وهذه التحوالت التقنية الكمي

في مجال االتصال وتكنولوجيا المعلوميات أدت إلى قفزة نوعية على مستوى  -القليل من الزمن التاريخي
صالية والتواصلية، أشركت المتلقي وحفزت االبتكار المهني في المؤسسات األنساق والنماذج واآلليات االت

 اإلعالمية.
أشمل من اإلعالم، إذ أن األخير هو جزء من االتصال؛  COMMUNICATION من المعلوم أن االتصال

فاالتصال هو الوعاء األوسع واإلعالم هو الشاغل األهم ألكبر جزء في هذا الحيز الواسع، فاالتصال هو 
لتبادل األخبار والحقائق واآلراء والرسائل بين األفراد والجماعات، بينما اإلعالم هو المنتج  (Process)عملية 

(Product،)  ومثال ذلك األخبار(news) والبيانات (data ) ومضامين ومنتجات أخرى لوسائل االتصال
  10الجماهيرية كاألنشطة الثقافية والصناعية

بط ارتباطا وثيقا باليات إيصالها فلما كانت األنساق واآلليات تقليدية كانت أدوار طبيعة هذه المضامين ترت
، ولما أصبحت هذه النماذج عصرية حديثة مواكبة للتكنولوجية انتزع القائم باالتصال 11الصحافة كذلك تقليدية

 أدوار أخرى، كانت حتى وقت قريب حكرا على مؤسسات اجتماعية وسياسية معينة.
 لتقليدية:األنساق ا -1

 : أ_ نموذج كلود شانون ووارين ويفر وجاكبسون
ال بأس من التذكير بأن نشأة المتن التنظيري والتحليلي للتواصل ارتبط بنموذج كلود شانون ووارين ويفر، 
خطاب يرتكز على قياس رياضي جبري لمعلومة/ وحدة يمكن تقليصها إلى حدها األدنى حتى تنخفظ تكلفة 

 اف ضمن مسار/ خانات سداسية.نقلها عبر التلغر 
هدف –الجهاز المستقبل –مصدر التشوش – الرسالة-المرسلالجهاز –والخانات الست هي: مصدر المعلومة 

المعلومة أو المرسل إليه(، نموذج التلغرافي/جاف/ال سياقي/ لكن سرعان ما عمم نفسه، عن قصد أو غير 
ن كانت إنسانية ك  ما توضح الخطاطة األتية.قصد، على كافة أشكال التواصل وا 

 السياق 1
                                           

 .58 – 57المرجع نفسه ص ص   9
  على محمد شمو، تكنولوجيا الحديثة واالتصال الدولي واإلنترنت، الشركة السعودية لألبحاث والنشر، جدة 1997 ص1027

 تحدد األدوار التقليدية للصحافة في اإلخبار والثقيف والترفيه. 11
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 المستقبل 4الرسالة          2المرسل           3
 قناة التواصل 5
 شيفرة التواصل 6

وقد ساهم في هذا التعميم نموذج رومان جاكوبسون الذي احتفظ بالخانات الست، وأعاد تسميتها كي يجعلها 
ي اشفا بذلك عن نزعته البنيوية المعتمدة بشكل مغرق فأكثر مالئمة لتحليل النص األدبي بالدرجة األولى، ك

الستينيات من القرن الماضي، وتتجلى هذه النزعة بوضوح في تجزيئه للتواصل ككل إلى وحدات أولية كفيلة 
 بحصر الدليل وضبطه. 

ى إرسال لإن إسهام اللسانيات والسيميولوجيا لم يكن ضعيفا في ترسيخ الفرضية القائلة بكون التواصل تركيز ع
خطاب حسب شفرة مالئمة يشكل ضبطها موضوع معرفة علمية، ونموذج جاكوبسون يرعى وهم الشمولية 

  12حين يحصي المقومات الست التي تدخل في تركيبة كل عملية تواصل وتحدد الوظائف الست للغة
  الوظيفة المرجعية 

 الوظيفة الندائية الــوظـيـفة الشعرية الوظيفة االنفعالية
  وظيفة إقامة اتصال 
  وظيفة ما فوق اللغة 

انطالقا من هذا النموذج اللساني الوظيفي التواصلي يمكننا القول إن اللغة ذات بعد لساني وظيفي، وأن لها 
ستة عناصر، وست وظائف: المرسل ووظيفته انفعالية، والمرسل إليه ووظيفته تأثيرية، والرسالة ووظيفتها 

 فته مرجعية، والقناة ووظيفتها حفاظيه، واللغة ووظيفتها وصفية وتفسيرية.  جمالية، والمرجع ووظي
وكنتيجة لذلك أكد جاكبسون في أكثر من مناسبة على أن التواصل هو الوظيفة األساسية للغة متأثرا في ذلك 

 Ferdinandوبنموذج فرديناند دوس وسير John L. Austinبمتن الفيلسوف المنطقي اللغوي جون أوسطين 

De Saussure.  
 :ب_النموذج السوسوري

النموذج التواصلي السوسوري يخالف جاكبسون إذ يميز "بين ثنائيتين اثنتين اللغة والكالم، فاللغة عنده تمثل 
المخزون الجماعي المشترك بين أفراد الجماعة اللسانية، والكالم هو اإلنجاز الفعلي لذلك المخزون في مقامات 

 14عملية يحددها دوسوسير في ثالث عناصر هي:13خاصةمعينة تحكمها شروط 

                                           
 .12-11ص ص  2010محمد عابد الجابري، التواصل: نظريات وتطبيقات، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت  12
 .35ص  2003، الالذقية سورية، 1ن جاكبسون أنموذجا، دار الحوار للتوزيع والنشر، طعبد القادر الغزالي، اللسانيات ونظرية التواصل روما 13
س لسنة منعمة دهش فرحان الطائي، النظرية التواصلية مقاربة في النشأة، والمفهوم، واإلجراء، مجلة األستاذ، العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الخا 14

 م.2017م، بغداد، 2017
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 العنصر الفيزيائي العنصر الفيزيولوجي العنصر النفسي
يظهر بجالء في ترابط التصورات 
والمفاهيم مع الصورة السمعية المطابقة 

 لها.

ندركه من خالل الموجات الصوتية التي  يتمثل في النطق واالستماع.
 يحدثها جهاز النطق.

من هذه العناصر الثالثة يلخص دوسوسير العملية التواصلية فيما يسميه بدورة الكالم، ولكي تكتمل انطالقا 
هذه الدورة يشترط دوسوسير على األقل وجود شخصين متحاورين )أ( و)ب(، ويكون دماغ أحد المتحاورين 

رات" في دماغ ر "التصو هو نقطة انطالق العملية التواصلية، حيث تثير ظواهر الشعور والتي يسميها دوسوسي
المرسل صورة سمعية مطابقة لها، وينقل الدماغ شحنة إلى أعضاء النطق، مما يجعل جهاز الصوتي يحدث 

وعندما تصل الرسالة إلى  15أصواتا تنتقل في شكل موجات صوتية من فم المتكلم )أ( إلى أذن المتلقي )ب(.
بشكل معاكس، حيث تبدأ من دماغ )ب( وتنتهي في  دماغ المتلقي )ب( وفهمها فإن دورة كالمية أخرى تنتج

  16دماغ المتكلم )أ(.

 
الدماغ ينقل إلى أعضاء النطق ذبذبة مالزمة للصورة، ثم تنتشر الموجات الصوتية من فم المتكلم )أ( إلى 
أذن المستمع )ب( وهذه عملية فيزيائية في شكل صرف، ثم يستمر المدار في )ب( بترتيب مقلوب أو معکوس 

ن األذن إلى الدماغ بحيث يتكون نقل جسمي داخلي للصور المناسب لها. فإذا تكلم )ب( بدوره فسيعطي م
 17دماغه أوامر في شكل ذبذبات تسري في أعضاء النطق أو الجهاز الصوتي".

عموما لقد طغى هذا النموذج التقليدي وألغى، بحكم شموليته المفترضة، كل تصور مغاير للتواصل، بل وطال 
وع أفعال التواصل ابتداء من النقاش اليومي الشفاهي إلى األشكال األكثر تركيبا كالسينما والمسرح، مرورا مجم

بالصورة الفوتوغرافية والملصقات واإلعالنات اإلشهارية.. إلخ. والمثير هو أن هذا النموذج وجد له، على األقل 
اوله في األوساط المثقفة كوسيلة منهجية في المغرب، منبرا في الجامعة فصار يدرس ويدرس به وذاع تد

                                           
 .142-141ص:  2012مقاربة تداولية، عالم الكتب الحديث األردن  د. حسن بدوح، المحاورة 15
 .29-30م، ص 1985فردينان دو سوسير، علم اللغة العام، ترجمة د. يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية، األعظمية، بغداد،  16
 .30المرجع نفسه ص 17
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لمقاربة األدب والفن واإلعالن والبيداغوجيا.. دون االنتباه إلى أصله التلغرافي اآللي، غير المالئم لحاجة 
 18المحلل نفسه في التواصل اليومي

اإلعالم و على كل حال هذا النموذج التواصلي التقليدي الذي اتضح قصوره حتى مع أنواع التواصل البسيطة 
التقليدي، ال يمكن بأي حال من األحوال اعتماده في تحديد أطراف التواصل وأدورها لتحليل الخطاب اإلعالمي 
الجديد، التي تعتبر التفاعلية أبرز سماته، وال مع صحافة الذكاء االصطناعي التي استثمرت أخر ما جادت 

اشرة لة والمتلقي وكل أطراف العمل الصحفي المببه الثورة الصناعية الرابعة معيدة تعريف الصحفي والوسي
وغير المباشرة، كما وضح ذلك رائد صحافة الذكاء االصطناعي الباحث محمد عبد الظاهر في نموذج اتصالي 

 سمي باسمه.
 ج أنساق ثورية.. نموذج محمد عبد ال اهر في صحافة الذكاء االصطناعي. -

ء االصطناعي "على طريقة دائرية تفاعلية متبادلة ومستمرة يعتمد نموذج االتصال الخاص ب "صحافة الذكا
لعناصر بمهام ا -ما عدا الرسالة  -حول الرسالة )المحتوى( يقوم فيها كل عنصر من عناصر عملية االتصال 

 األخرى على حد سواء في نقل الرسالة.
ؤثر، ألن ، وغيابه ال ينقل يتم بشكل دائري مستمر وتفاعلي؛ وجود البشر فيه عنصر ثانوي مؤقت ومحدود

الفراغ الذي يمكن أن يحصل التقنية قادرة تلقائيا على سده بأقل كلفة وجهد، وربما في ثواني أو أقل بفعل 
 فاعلية هذا النموذج الذي استفاد استفادة قصوى من الثورة الرابعة.
ل بشري شر، وأحيانا بتدخدون تدخل الب -تعتمد العملية االتصالية على تقنيات الذكاء االصطناعي منفردة 

محدود، في إعداد أهداف تلك العملية االتصالية، لكنها ال تشترط التدخل البشري کي تتم كاملة في كافة 
 مراحلها. 

هذه العملية تنتفي فيها الحدود بين أطراف العملية االتصالية كما كان معروفا مع نموذج ياجبسون مثال، حيث 
ي نموذج عبد الظاهر المرسل يقوم بدور الوسيلة أحيانا، والوسيلة تقوم بدور يتسيد المرسل العملية بينما ف

المتلقي أحيانا، والمتلقي يمكنه أن يقوم بدور المرسل، ليصبح المرسل األول متلقيا وقد تكون رسالة المتلقي 
أو روبوت،  اأكثر قوة وعمقا وتأثيرا من المبادر بالمراسلة كما يحدث في التعليق على مقال كتبه صحفي م

الكل في صورة تبادلية محكمة؛ ففي صحافة الذكاء االصطناعي المتلقي ال يقف عند حد الحصول على 
  المعلومة، فهذه أول مهام للمتلقي، بل يبحث، ويحلل، ويضيف، وينتقي وأخيرا يرسل مرة ثانية.  

                                           
 12محمد عابد الجابري، التواصل نظريات وتطبيقات، مرجع سابق، ص  18
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 -دة أياممن الصحفي اإلنسان عقد تأخد  -تستطيع تقنيات الذكاء االصطناعي تحليل بيانات إخبارية ضخمة 
والتوصل لنتائج مبهرة يمكن بثها بصورة آلية، بواسطة منصات البيانات المفتوحة أو الكاميرات ووسائل البث 

 بتقنيات الذكاء االصطناعي مباشرة دون أياد بشرية. 
موضح في  . كما هوتتم العملية االتصالية كلية بدون تدخل بشري إال في مرحلة تحديد األهداف األولية فقط

 نموذج االتصال في صحافة الذكاء االصطناعي حيث تكون الرسالة هي محور العملية االتصالية.

 
ط، ال يصنع رسالة فق»يتضح لنا من خالل تأمل النموذج أعاله أن المرسل في صحافة الذكاء االصطناعي 

 19«ة الرابعةد على تقنيات الثورة الصناعيبل يصنع أدوات جديدة تساهم في خلق المحتوى تلقائيا، جميعها تعتم
 مما يصعب من مأمورية تلقي هكذا خطاب إعالمي معقد كما ألفنا التلقي.

مرد التعقيد هنا أن المتلقي ليس إنسانا أو جمهورا متنوعا فقط، بل أدوات أخرى وأجهزة حاسب، وروبوت، 
ال حمل نفس صفات المتلقي العادي، من استقبوأقمار صناعية، وأجهزة ذكية داخل البيوت والمكاتب، جميعها ت

الرسالة وتحليلها، وقد تكون أذكي من الجمهور العادي في سرعة التحليل وفي إرسال ردود األفعال، بل 
 وتحويل الرسائل المتلقاة إلى رسائل متاحة لإلرسال مرة أخرى. 

ة، التواصل، وجميعها معلنة، موثوقتتاح لدى المتلقي ماليين الرسائل اليومية من مختلف وسائل اإلعالم و 
سريعة التغير وسريعة الوصول للجمهور المستهدف. فمع صحافة الذكاء االصطناعي ال وجود لوثائق 
ويکيليکس، أو المعلومات المخابراتية على األشخاص أو الكيانات الدولية، الجميع يستطيع الوصول لكافة 

   20نظيما.البيانات والمعلومات بطرق أكثر حرية وأكثر ت

                                           
مد عبد الظاهر، نموذج عبد الظاهر لالتصال في صحافة الذكاء االصطناعي، مؤسسة صحافة الذكاء االصطناعي للبحث واالستشراف يوليو مح 19

 ، دون ترقيم الصفحات.2020
 المرجع نفسه. 20
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في األخير نستطيع القول إنه مع نموذج صحافة الذكاء االصطناعي الجميع سوف يملك حق الرد الذي كان 
مقيدا بحيز محدود وزمان معلوم، حق التعبير عن الرأي، حق مناقشة البيانات الخام وتحويلها إلى المعلومات، 

افس به أي شرط أو قيود، وبشكل مبتكر قد ين بعد التصويب والتعديل وحتى التالعب، حق النشر والبث بدون
 مؤسسات عمالقة في المجال.

 : االبتكار المهني.. نماذج لمؤسسات إعالمية عالمية وعربية ملهمة المبحث الثالث
يمتلك الذكاء االصطناعي قدرة فائقة على التفاعل الفوري مع البيانات الضخمة، التي قد تصل أحياناا إلى 

جا بايت(، وربطها بالخطوط العريضة للقصة، من أجل كتابة تقارير معمقة في ثواني بعدما الماليين من )الجي
 كانت العملية تستغرق عادةا أسابيع من الجهد. 

فعلى سبيل المثال، استغرقت وثائق بنما شهوراا طويلة في تحليل بياناتها من أجل الخروج ببيانات عبر تقارير 
االصطناعي يمكنها تحليل بيانات تفوق في حجمها وصعوبة موضوعاتها  صحفية، في حين أن تقنيات الذكاء

وثائق بنما، وفي وقت قصير، وأبرز مثال على ذلك تجربة وكالة بلومبيرغ اإلخبارية التي وظفت روبوتات 
 .21الذكاء االصطناعي للعمل على تحليل اتجاهات مجموعات البيانات الضخمة

ة، اعي التي توفر األدوات المناسبة للتحليل والرصد وتقديم النتائج الدقيقوهنا يأتي دور صحافة الذكاء االصطن
بل واختيار أنسب طرق النشر، وأسرع الوسائل وصوال للجمهور المستهدف. وهناك مثال جيد حول كيفية تأثير 

لدولي اصحافة الذكاء االصطناعي على جانب تحليل البيانات التي يعتمد عليها الصحفيون، فقد نفذ االتحاد 
تيرابايت  2.6صحفي بتحليل ما يقرب من  400تجربة لمدة عامين، حيث قام فريق من قرابة  ICIJللصحفيين 

أي icig من رسائل البريد اإللكتروني والمستندات وقواعد البيانات الخاصة ب " وثائق بنما " لم تستخدم 
الذكاء  يام مستمرة، لكن باستخدام تقنياتروبوت في بداية أبحاثها، فكان األمر صعبا في التحليل والعمل أل

 االصطناعي، أصبح األمر أكثر سهولة وأسرع، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.  
  

                                           
الرابط المختصر  2021راير فب 22أمجد المنيف، الصحافة في عصر البيانات والذكاء االصطناعي، مركز سمت للدراسات نشر يوم اإلثنين  21
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 أسوشيتد برس: العلم في غرف األخبار
في استخدام علماء متخصصين في تحليل البيانات في غرف األخبار، واعتمادا على  22بدأت أسوشيتد برس

محسنة بصورة  بنتائج-من أتمتة تقارير أرباحها الفصلية  APتمکنت  "Automated Insights" نظام 
خبر في الربع عام،  3000رياضية صحيحة: فقد زاد اإلنتاج بعشرة أضعاف، مما أدى إلى إنتاج أكثر من 

 تقرير سابق فقط. 300مقارنة ب 
لبيانات بالبيانات؟ علماء الكن وفقا لتقرير أسوشيتد برس، ما هو عالم البيانات؟ وما هو الشخص المختص 

هم أفراد يتمتعون بالقدرات التقنية الالزمة للعمل مع أنظمة الذكاء االصطناعي الالزمة لتعزيز الصحافة. وهم 
 يعرفون كيفية التواصل بشكل جيد مع أدوات الذكاء االصطناعي. 

 ةالشفافي-عاير العلم الجيد من المهم إدخال العلم في غرف األخبار ألن م 23في هذا الموضوع قال الري فين
تماما في الصحافة"، الصحفيون الحاسوبين هم في األساس صحفيون، لكن لديهم فهم  تتناسب-والتكاثر 

لكيفية عمل الذكاء االصطناعي وكيف يمكن استخدام الذكاء االصطناعي لزيادة معلوماتهم، ربما األهم من 
  24ماء البياناتذلك أنهم يعرفون كيفية التواصل بشكل جيد مع عل

 )زاو نان( أول صحفي روبوت يكتب المقاالت :China Dailyمؤسسة 
الذكاء  كأحد أدوات صحافة»الروبوت »لم تكن وكالة أسوشيتد برس هي الوحيدة التي طورت عملها باستخدام 

التي « China Daily»االصطناعي، بل قامت عدة مؤسسات صحفية بخوض هذه التجربة من بينها مؤسسة 
 مكنت من تطوير أول روبوت في العالم قادر على كتابة المقاالت الذي أطلق عليه إسم )زاو نان(.ت

زاو نان استطاع كتابة أول مقالة صحافية ليصبح أول صحفي روبوت رسميا في العالم يتمكن من إنجاز 
ظرف ثانية واحدة  رمز كتابي في 300المهمة الموكلة إليه، ويستطيع زاو تان كتابة مقاالت صحفية بمعدل 

  25فقط.
 صحفية الية تحلل األخبار «bbc« :Juicerهيئة اإلذاعة البريطانية 

وتعتمد على برمجة ، «uicer»أذاتها للذكاء االصطناعي المعروفة ب  (BBC)أنشأت هيئة اإلذاعة البريطانية 
ي سي ومواقع إخبارية مقاالت من بي ب «Juicer»التطبيقات في تجميع األخبار واستخراج المحتوى، تأخذ 

 أخرى، وتقوم بتحليلها تلقائيا، وتضيفها مع الكيانات المعلوماتية المستخرجة ذات الصلة. 
                                           

 .1848وكالة أنباء أمريكية غير ربحية تأسست في مايو  22
 " APعالم رياضيات ومدرب يعمل كصحفي في فريق بيانات  23
  117محمد عبد الظاهر، صحافة الذكاء االصطناعي، مرجع سابق، ص  24
 118حمد عبد الظاهر، صحافة الذكاء االصطناعي، مرجع سابق ص م 25
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بمراجعة ( BBC Juicer)يتم تجميع الكيانات في أربع فئات: األشخاص واألماكن والمنظمات واألشياء تقوم 
الدولية والوطنية والمحلية، وقد بدأت مع من منافذ األخبار " RSS" مزود من مقتطفات األخبار 850حوالي 

 .26المصادر البريطانية وغيرها من مصادر اللغة اإلنجليزية وتتوسع إلى لغات أخرى
 فيسيبوك وتويثر: خوارزميات متطورة تنشر األخبار وتصطاد المتصفحين

ة في إنتاج لعلى الرغم من أن بعض الباحثين يعتبرون أن فيسبوك وتويتر ليسا بمؤسسات إعالمية مستق
المحتوى اإلخباري، مثل وسائل اإلعالم التقليدية، إال أن كليهما يمثالن أكبر منصات التواصل االجتماعي 
عادة نشر ماليين األخبار اليومية، حيث يستهدفان أكثر  في جميع أنحاء العالم، حيث يساعدان على نشر وا 

مليار مستخدم  2.38لغة. فهناك أكثر من  20ن مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم بأكثر م 2.5من 
. باإلضافة إلى ذلك، بلغ عدد 2019مارس  31نشط شهريا في جميع أنحاء العالم في فيسبوك حتى 

 27.مليون 330المستخدمين النشطين على تويتر 
 قناة العربية: "تمارا".. صحفية الية تجمع وتنشر وتحلل األخبار

ة" آخر المنضمين لفريقها اإلعالمي، وذلك خالل منتدى اإلعالم العربي الذي ُعقد ا فقد قدمت قناة "العربيعربيا 
في دبي مؤخراا، وهي المذيعة "تمارا"، مشروع قناة "العربية" للذكاء االصطناعي. اإلعالمية ميسون عزام عقدت 

أنه يمكن  ائي"، مؤكدةحواراا مع "تمارا" والتي عرفت نفسها بأنها ليست "مخلوقاا خيالياا خارجاا من فيلم فض
 اعتبارها "صحافية في غرفة األخبار". 

مراحل: "أجمع، أحلل، أنشر"، مضيفة أن  3وعن كيفية عملها، قالت الزميلة الجديدة إن عملها يتكون من 
آالف موقع، ثم فحص ما يتناوله الناس على  6المرحلة األولى، وهي مرحلة الجمع، تشمل تصفح أكثر من 

ألف معلومة. أما المرحلة الثانية، وهي التحليل،  23، وبذلك تكون قد اطلعت على أكثر من مواقع التواصل
ففي هذه المرحلة تستخدم "تمارا" التاغز، بحسب تعبيرها، للتركيز على األشياء األكثر أهمية في القصة، 

نها تترك فقالت "تمارا" إ وتستبعد المعلومات التي ال تهم الجمهور، أما عن المرحلة الثالثة، وهي نشر الخبر،
هذا القرار لزميلها الصحافي، فهو من يقرر الشكل األخير للخبر، أكانت مقالة أو تقريرا تلفزيونيا، بحسب 
تعبيرها. واختتمت "تمارا" تقديمها لنفسها بالقول إنها "متحمسة جدا" وتنتظر العمل إلى جانب زمالئها في 

  28"العربية".
                                           

   126مصر ص  2019محمد محمد الهادي " ثورة البيانات وأثارها المجتمعية والتنموية والعلمية، دار نشر طوابع للنشر وتقنية المعلومات  26
 130محمد عبد الظاهر، صحافة الذكاء االصطناعي، مرجع سابق ص 27
على الرباط  2021أغسطس  20 -هـ  1443محرم  11ى "تمارا".. مذيعة "العربية" الجديدة! نشر في قناة العربية بتاريخ الجمعة شاهد وتعرف عل 28

  https://bit.ly/2XJknZXالتالي المختصر 
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 خاتمة
ن خالل مجم الهدم والبناء الذي أحدثته الثورة الرابعة في مجال اإلعالم والتواصل نظريا وهكذا يتضح لنا ح

حفي عبر األدوار المتعاظمة للصوتطبيقيا غنى الجهاز المفاهيمي وازدياد التعويل على األنساق المفتوحة، 
 االلي. 

اء التصال والرسالة وليس انتهالقائم باعلى الخطاب اإلعالمي، بدءا ب تغيرات ثورية كان لها بالغ األثر
ه في تجويد مساهمتتطبيقا إلكترونيا، تطبيق؛ بالمتلقي، الذي يمكنه تبادل األدوار مع غيره بشرا كان أو 

ا لوجود في الشرق، نظر  تفوق ما يمكن أن يقدمه عشرات من بني البشراليوم في الغرب، الممارسة اإلعالمية 
 فجوة رقمية.

ا عربيا من خالل تعميم تجارب مؤسسات إعالمية عربية تشتغل بأدوات عصرية، هذه الفجوة يمكن تقليصه
أو من خالل االستفادة من تجارب إلعالميين عرب يمارسون بمؤسسات غربية موجهة للعالم العربي، كما 
يمكن التقليص من هذه الفجوة من خالل االستفادة القصوة من وسائل التواصل االجتماعي باعتبارها منصات 

مالقة تستثمر مبالغ فلكية في تطوير الذكاء االصطناعي الخادم أو المتقاطع مع كل ماله عالقة بالسلطة ع
  الرابعة في زمن العولمة.
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منهج التحليل الشبكي االجتماعي يف بحوث اإلعالم الرقمي: 
 "مقاربة تنظيرية ودليٌل عملّي

Social Network Analysis (SNA) in Degital Media research: 

 A theoretical approach and a practical guide 

 د. بن شّراد محمد أمين
 ، الجزائر(01)جامعة الحاج لخضر، باتنة

 :ملخص
 فيهم تأثيرهو  المستخدمين من غيره مع المستخدم ربط في المحوري ودورها االجتماعي التواصل مواقع الستخدام الهائل النمو مع 

 المهم من بات ما، هدف أو موضوعٍ  حول يةتنافر  أو/و تجاذبية وعالقات تفاعالتٍ  من ذلك عن يترتب ما ومع بهم، وتأّثره
 تمتين في دورهاو  ضعفها من قوتها مدى قياس وكذا المختلفة، تأثيراتها نشوء وآليات نشأتها وسبل العالقات هذه دراسة بمكمنٍ 

 المستخدمين كّتلت يةكيف فهم عبر االفتراضية المجتمعات سير ُسبل فهم ورائها ومن المتخّلقة، أو المتشّكلة االجتماعية الشبكات
 -كأداةٍ – وسعى االفتراضية االجتماعية الشبكات بهذه SNA" االجتماعي الشبكي التحليل" ُعني وقد. -رقمياا– ما موضوع حول

 البحثية، الورقة ذهه وفي .والمتداخلة المختلفة ووحداتها عقدها بين الرابطة العالقات وفهم فهمها، ثمة ومن وتفسيرها لتحليلها
 لخطوات ميّسرٍ و  متكامل عمليّ  بدليل متبوعاا االجتماعي، الشبكي التحليل حول شامل تنظيري مدخل تقديم إلى حثالبا يسعى
 منهجية عوباتص تواجههم قد الذين المهتمين أو للباحثين أساسيّ  بشكل الُموّجه الدليل/المدخل وهو المعقدة، الشبكي التحليل
 .الصدد هذا في متفاوتة
 ،الرقمي عالماإل بحوث االجتماعي، التواصل مواقع العالئقية، والروابط العقد االجتماعي، الشبكي التحليل: المفتاحية الكلمات

 .االتصال اجتماع علم
Abstract 
   With the tremendous growth in the use of social networking sites and their pivotal role in 

linking the user with other users, and with the resulting attractive and/or repulsive interactions on 

a topic or goal, it has become important to study these relationships and the ways of their 

emergence and mechanisms The emergence of its various effects, as well as measuring the extent 

of its strength from its weakness and its role in strengthening the formed or created social 

networks, and behind it an understanding of the ways of functioning of virtual communities by 

understanding how users aggregate around a subject digitally. The "Social Network Analysis" 

(SNA) was concerned with these virtual social networks and sought - as a tool - to analyze and 

interpret them, and from there to understand them, and to understand the relationships between 

their various and overlapping nodes and units.And in this research paper, the researcher seek to 

provide a theoretical approach to social network analysis SNA, followed by an integrated and 

facilitating practical guide for the complex steps of network analysis.This approach/guide is 

mainly presented to researchers or interested persons who may encounter methodological 

difficulties in the SNA methods. 

  Keywords: Social network analysis, nodes and relational links, social media, new media 

research, sociology of communication. 
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 مقدمة:
 مجملها يف تستحق جديدة ومفاهيم ونظريات مصطلحات ظهور في االفتراضي المجتمع وممفه تبلور ساهم

 وجذاباا ماادس موضوعاا لها المستخدمين األفراد جعل في االجتماعية الشبكات ساهمت كما والتحليل، الدراسة
 بكاتلشا تلك ومستخدمي المجتمع هذا وفهم لدراسة لهم قوياا ودافعاا التخصصات أغلب من للباحثين

 .االجتماعية
 قلح في متينة جذوراا لنفسها ثّبتت التي المستحدثة األدوات أحد sna االجتماعي الشبكي التحليل ويعتبر

 داخل تخدمينالمس بين الواصلة العالئقية والروابط الرقمية، االجتماعية بالبنية المهتمة األكاديمية الدراسات
 عنها التعبير ةثم ومن نمذجتها، ثم شبكياا  الفرد وخصائص ومكانة وارأد لمعرفةباألساس  والهادفة البنية، هذه

 .والتفسير والتحليل للقراءة قابلة بيانيةٍ  برسوم
 ُيحسب يالعرب العالم في الرقمي اإلعالم بحوث أن حقيقة إلى التنويه وجب البحثي، العمل هذا بداية وفي
 نظريات تطويع العرب الرقمي اإلعالم باحثي محاولة برع ،"التنظيري االستالب" مبدأ اعتمادها عموماا عليها

 باإلعالم لمرتبطةا االتصالية الظواهر وتحليل فهم محاولتهم أثناء وأفكارها فروضها واقتباس التقليدي اإلعالم
ا بعيدٍ  بشكل ،الرقمي  بدراسة حصراا المرتبطة واألدوات والمناهج النظريات تشهده الذي الرهيب التقدم عن تماما
 .الغرب في الشبكية والمجتمعات الرقمي اإلعالم

 فهم على قادراا و  تلك، االستالب لعملية ومناسباا جيداا بديال اليوم" االجتماعي الشبكي التحليل" منهج ويعدّ   
 تواصلال مواقع داخل لألفراد االجتماعية األدوار وتفسير وأسبابها، المستخدمين بين الناشئة العالقات

 المستخدمين ينب الرابطة العالقات وكثافة وحجم وطبيعة للفرد الشبكي النشاط خصائص فهم ذاوك االجتماعي،
 .والتحليل الدراسة محل للشبكة-بعض مع بعضهم- والمشّكلين ما بموضوع المهتمين

ذا    اإلعالم وصيةخص مع متماشيةا  جعلها ومحاولةِ  فروضها استالب تمّ  التي التقليدية النظريات هذه كانت وا 
 مثل لرقميا باإلعالم المرتبطة الظواهر لتفسير لها مناسبٍ  قدمٍ  موطئ -أحياناا - وجدت قد له وُمالئمةا الرقمي 
 تماداالع مواصلة رغم) وغيرها، واإلشباعات واالستخدامات العامة واألفضية البوابة وحارس األجندة نظرية
 أو عاجزة قفت أنها إال ،(بأنواعها واالستبانات كالمالحظة التقليدية البحثية األدوات نفس على المطلق شبه
 مواقع على الجمعية/الفردية بالعالقات المرتبطة الظواهر دراسة الباحثون حاول ما متى قاصرةا  األقل على

 شكله في بالمجتمع مقارنةا  الشديدة الخصوصية ذات االفتراضية المجتمعات وداخل االجتماعي التواصل
 الجديدة ناهجوالم لألدوات الباحثين من واضح إهمالٍ  وجود تسجيلنا إلى إضافة عليه، المتعارف الواقعي المادي
 "  لشبكاتل االجتماعي التحليل" منهج رأسها وعلى الغربي البحثي المجتمع في عالية فاعلية أثبتت التي
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(SNA)  الـ ودور مثال،ال سبيل على الرقمي االتصال اجتماع علم في حّققها التي الطيبة النتائج خالل من 

SNA  التواصلية لشبكاتا مستخدمي بين الرابطة العالقات وتفسير الرقمية، االتصالية الظواهر فهم في الكبير 
 .االفتراضية للمجتمعات  المشّكلين االجتماعية

 ومغاير ديدج بشكل والمفاهيم المصطلحات عديد تشكيل -االفتراضية المجتمعات أي- األخيرة هذه أعادت لقد
 والعداوة الصداقة مفهوم مثل الواقعية، التقليدية المادية المجتمعات في استخدامها عند المفاهيم تلك لنفس ماماا ت

 لماهية ليّ ك شبه تبّدل بحدوث وانتهاءا  وغيرها، والهوية االجتماعي والرأسمال الرأي وقيادة والزعامة والحب
 نقاش ال انعةم جامعة مفاهيم قريبٍ  وقتٍ  إلى كانت والتي جرا، وهلمّ  والتنافر والتجاذب والبعد القرب مفاهيم
 تقديم لىع االجتماعية الشبكات في المختصين والباحثين الرقمي اإلعالم خبراء شجع الذي الشيء عليها،
 .والعالئقية المفاهمية التغيرات تلك لتفسير مستحدث كبديل SNA الـ منهج
 جديد ومنهجٍ  كأداةو  وكمقاربةٍ  كمصطلحٍ " االجتماعي الشبكي تحليلال" لتناول البحثية الورقة هذه تسعى وعليه،
 شبكة تخداماس وتوطين توظيف في الهائل التطور عن نتجت التي االفتراضية المجتمعات لفهم ُيستعمل
 الرابطة لعالقاتا طبيعة في عميقٍ  تغّيرٍ  من نتج ما لتفسير وتحديادا اليومية، االجتماعية الحياة في االنترنت

 ثم بيانياا اوتمثيله ما، موضوعٍ  حول شبكةا  تشكيلهم أثناء االجتماعي التواصل مواقع في المستخدمين ينب
 .وشرحها قراءتها

 :المنهجي وجانبها الدراسة إشكالية عن  
 Howard ريجنولد هاورد المفهوم هذا واضع يعّرفه الذي االفتراضي، المجتمع مفهوم ظهور معإذن، و  

Rheingold، -االسم نفس يحمل الذي كتابه في له ُمنّظرٍ  أول بالمناسبة يعدّ  يوالذ  Virtual Community 

 م،العال أنحاء في متفرقة أماكن في أفرادٍ  من تشّكلت اجتماعية تجمعات" بأنه -*1(االفتراضي المجتمع)
 اهتمام األفراد الءؤ ه بين ويجمع اإللكتروني والبريد الكمبيوتر شاشات عبر بينهم فيما ويتواصلون يتقاربون
 ممثلةا  اتصاليةٍ  آليةٍ  خالل من بعد عن ولكن تفاعالت، من الواقع عالم في يحدث ما بينهم ويحدث مشترك،

 وهي ،(العقد) المستخدمين بين ناشئة جديدة وتأّثر تأثيرٍ  وعالقات لتفاعالتٍ  خالقين وبالتالي ،2"اإلنترنت في
 وتعليل االفتراضي ائهفض داخل الفرد تفكير طريقة فهم في وتفسيرها اوفهمه تحليلها يساعدنا قد التي العالقات

                                           
 ,Howard Rheingold: The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, MIT Press أنظر*1

Massachusetts (USA), 2000 

العلوم  ، مجلةمستوى الشعور بالتعضيد اإلجتماعي من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي من وجهة ن ر مستخدميهاحدة يوسفي وسعاد بن عبيد:  2 
 204، ص 2017، مارس 28 االنسانية واالجتماعية، العدد
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 فاعلية واألكثر األساسية أداته SNA االجتماعي الشبكي التحليل" منهج يمّثل الذي والتفسير الفهم وهو سلوكه،
 .وتمثيلها وفهمها والمتشابكة الناشئة العالقات هذه دراسة في -الراهن الوقت في-

 المعلومات بسيطوت جمع على فيها نعمل بامتياز، استكشافيةا  دراسةا  يعدّ  الذي هذا، بحثنا جاء ساألسا هذا وعلى
 بمثابة لدراسةا هذه ستكون كما والمهتمين، والطلبة للباحثين مكّثف تنظيري تراث وخلق ومراكمتها المتاحة
 وجمع يةاالجتماع الشبكات تحليل في المتبعة المنهجية الخطوات على التعرف خالله من يتم عمليّ  دليل

 فهم وكذا همها،وف العالقات تلك وضعف قوة مدى وقياس وطبيعتها، العقد بين الرابطة العالقات حول البيانات
 .عنها الناتج األثر
 لروابطا وتمثيل وفهم الكتشاف المنهج هذه استخدام يمكن وكيف االجتماعي؟ الشبكي التحليل هو فما

 االجتماعي؟ التواصل مواقع تخدميمس بين الناشئة العالئقية
 منهج" أنّ  لّخصهام هذا، بحثنا في ووحيدة أساسية فرضية على فسنعتمد الرئيسي، الدراسة تساؤل عن ولإلجابة
 افتراضياا  األفراد كسلو  تحليلهم أثناء للباحثين وفعاال خصباا بحثياا فضاءا  يتيح SNA االجتماعي الشبكي التحليل
 ".ما اجتماعية شبكة داخل العقد بين الناشئة ئقيةالعال الروابط وتفسير

 الرقمي اإلعالمب الباحث باهتمام أساساا فترتبط منها الذاتية أّما ومتعددة، كثيرة الموضوع هذا اختيار أسباب إنّ 
 مستخدمي لوكس فهم تستهدف التي المستحدثة واألدوات بالمناهج المرتبطة للمواضيع وميله بحثيٍة، كمادة

ا الباحث مالحظة مع خاصةا  تحديداا، االجتماعي التواصل ومواقع الرقمي اإلعالم  األبحاث في حاداا نقصا
 االجتماعي واصلالت مواقع مستخدمي متغيري بين الرابطة تلك وتحديداا المتخصصة، العربية العلمية والدراسات

 جمعية قضية أو ما موضوعٍ  لحو  تفاعلهم إطار في أخرى جهة من بينهم الناشئة العالقات وطبيعة جهة، من
 في الباحث ندع جادة رغبةٍ  وبروز العربي، عالمنا في بحثياا  بينهما الجمع يندر اللذان المتغيران وهما معينة،

 الدارسين جميعل ومناسبٍ  شاملٍ  أكاديميٍّ  مرجعٍ  بمثابة تكون مكثفة بحثية ورقةا  توفير عبر النقص، هذا سدّ 
 .األهمية وبالغ عالواس المجال بهذا والمهتمين

ا، كثيرة فاألسباب الموضوعي المستوى على أما  واقعم مستخدمي ألعداد المسبوق غير النمو فمع أيضا
 ،(عداوةا  أو ّتالتك) البعض بعضهم مع المستخدمين ربط في عبرها المنشور المحتوى ودور االجتماعي التواصل

 أو جاذبيةت وعالقات تفاعالتٍ  من كذلك عنه يترتب وما وتأّثر، تأثير من العالئقي الربط هذا عن ينتج وما
 هذه لدراسة مستحدث كمنهجٍ  يسعى الذي SNA -االجتماعي الشبكي التحليل ظهر ما، موضوعٍ  حول تنافرية

 الشيء ،بقوة يالغرب البحثي المجتمع في نفسه وفرض ،-قوتها وقياس عملها وآليات نشأتها وسبل العالقات
" االجتماعي بكيالش التحليل" يستهدفها التي المقاييس أهم وتناول الموضوع هذا في الخوض على شّجعنا الذي
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 تحليل في عهاتطوي الممكن والبرمجيات واألدوات األفكار مختلف وتبسيط وتياراته فروضه أهم من واالقتراب
 .مظاهرها وتفسير االفتراضية المجتمعات سير طريقة فهم كله ذلك وراء ومن وفهمها، الشبكة

 التي الُمرضية النتائج فمع نفسه، الموضوع أهمية من تنبع أهميتها إن القول فيمكن هذه، دراستنا أهمية وعن 
ا، الرقمي االتصال اجتماع علم في SNA للشبكات االجتماعي التحليل وأداة منهج حققها  اإلعالم وبحوث عموما
 SNA لـل المحوري الدوركذا و  خصوصاا، الشبكات هذه مستخدمي وسلوك االجتماعي التواصل ومواقع الرقمي

 داخل جتماعيةاال التواصلية الشبكات مستخدمي بين الرابطة والعالقات الرقمية، االتصالية الظواهر فهم في
 .بحثياا نهام واالقتراب المستحدثة المناهج هذه مثل دراسة أهمية توّضح عوامل كلها االفتراضية، المجتمعات

 المطروق وغير بحثياا الجديد الموضوع هذا من لالقتراب كمحاولةٍ  جاءت إذ الدراسة، هذه أهمية تبرز هنا ومن
 الذي وما فروضهو  االجتماعي الشبكي التحليل منهج يستهدفها التي المقاييس أهم على والتعرف عربياا، كثيراا
 تنظيرية مقاربة قديمت ثمة نوم تفسيرها، ثم بيانُيا وتمثيلها تحديدها بعد ما، شبكةٍ  داخل لدراسته فعلياا يسعى
 لناشئةا العاقالت طبيعة وتفسير لفهم تطبيقه وكيفية SNA االجتماعي الشبكي التحليل لمنهج وعملّية تفسيرية
 أو قضية لحو  عقدها تدور واحدة شبكةٍ  تحت المنضويين االجتماعي التواصل مواقع مستخدمي بين والرابطة
 .وشرحها العقد تلك سلوك سيرتفمن ثمة و  معه، وتتفاعل معّين موضوع

 حليلالت" فهم هو االطالق على أهمها لكن وعديدة، كثيرة األخرى فهي البحثية الورقة هذه أهداف عن أما
 االجتماعي التواصل مواقع ومستخدمي الرقمي اإلعالم بحوث في مستحدثة كأداةٍ  SNA "االجتماعي الشبكي
 تحت منضويينال االجتماعي التواصل مواقع مستخدمي بين لناشئةا العالئقية للروابط مفّسر وكمنهج تحديداا،
 عقد من عقدة لك لسلوك الموضوعي التفسير ثمة ومن البياني، والتمثيل والفهم للدراسة قابلةٍ  ما شبكةٍ  عباءة

 نشأته تاريخو  مصطلحاته، وأهم االجتماعي الشبكي التحليل لماهية وشاملة واضحة تعريفات تقديم مع الشبكة،
 ميدان ولوج في لراغبينا المبتدئين للباحثين عمليّ  تطبيقي نموذج بتقديم وانتهاءا  فيه، مدرستين وأهم وتطوره،
 وتفاعله تماعيةاالج الشبكات إلحدى استخدامه أثناء الفرد ُيبديه الذي العالئقي للسلوك الموضوعي التفسير
 .التحليلو  والدراسة البحث محل للشبكة شّكلالمُ  الموضوع وهو ما، موضوع حول المستخدمين باقي مع عبرها
 لمنهجا باعتباره هذا، بحثنا في الوصفي المنهج على االعتماد آثرنا : فقدالدراسة في المستخدم المنهجوعن 

 فهم هوو  ختاماا، المرجو التنظيري الهدف تحقيق على واألقدر موضوعنا لطبيعة واألمثل واألفضل األنسب
 .ما شبكة على تطبيقه وطريقة خطواته وتبسيط الجتماعيا الشبكي التحليل ووصف

 سيكونف منها األول الجانب أما: أساسية جوانب ثالثة على فيها فسنركز ،البحثية الورقة هذه خطة أّما 
 سنتناولف ثانيال الجانب أما والمصطلحي، الداللي وحقله الشبكي التحليل لماهية مفاهيميّ  استعراضٍ  بمثابة
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 وأخيراا، وثالثا فيه، بحثيين تّيارين وأهم االجتماعي الشبكي التحليل تاريخ عن آنٍ  في ومكثفة عةسري نبذة فيه
 .وتبسيطها االجتماعي الشبكي التحليل خطوات لجميع اعملي فسنضع دليالا 

 :االجتماعي الشبكي التحليل ماهية 1-
 :مفاهمية مطارحة  1-1
 يرتبط كونه SNA" االجتماعي الشبكي التحليل" مصطلح اداعتم ضرورة إلى التنويه البداية في المهم من

 على نهم،بي التفاعل هذا عن الناشئة وبالعالقات ومستخدميها االجتماعية والشبكات الرقمي اإلعالم بمجال
 اجتماعيةٍ  أخرى مجاالتٍ  في معروف   S)  االجتماعي دون وحده NA" (الشبكي التحليل" مصطلح أن اعتبار

 إضافة تتم حين في الكثير، وغيرها والهندسة المالي والتحليل والتسويق كاإلحصاء األولى جةبالدر  واقتصادية
 من غيره نع االجتماعي التواصل ومواقع الرقمي باإلعالم الخاص الشبكي التحليل بين للتفريق" االجتماعي"

 .األخرى الشبكية التحاليل
 SNA "االجتماعية الشبكات تحليل" أن إلى M. Van Der Hulst هيلست مارك البلجيكي الباحث يشير 

 واسعة تطبيقاتب بالقيام تسمح والتي المعقدة، االجتماعية األبنية فحص يستهدف مستحدث تحليلٍ  أسلوبُ " هو
 النشاط صائصخ تحدد مؤشرات إلى للوصول الحسابية التقنيات وتستخدم البيانية، الرسوم من كثيراا  تشتمل

 في جتماعياال الشبكي للتحليل األساسي الغرض ويكمن وغيرها، والمشاركات عية،االجتما واألدوار الشبكي،
 التركيز إلى ضافةباإل الشبكي، البناء وفهم والقيود المنافع وتحديد المستخدمين، بين الروابط أنواع عن الكشف
 ةالحاج ةنتيج جاء االجتماعية الشبكات تحليل أن الباحث نفس ويرى ،3 "الشبكة ومميزات خصائص على
 .وفهمها االجتماعية الشبكات لدراسة متقدمةٍ  بحثٍ  أدوات إلى
 وليس وباً أسل سّماه أين االجتماعي، الشبكي للتحليل هيلست تعريف حول مهمةا  مالحظةا  هنا تسجيلنا مع

 .أداةا  أو منهجا
 مخبرل لممّددا المنهجي األسبوع خالل المقدمة المرئية محاضرتها في شعباني وردية. د تعّرفه حين في

 ودراستها، لعالئقيةا لألشكال المرئي التمثيل" بأنه الجزائر، في واإلعالمية الثقافية المنتجات وتلقي استخدامات
 لنا تشكلها التي المرئية التمثيالت مختلف وتحليل دراسة إلى حسبها ما شبكة دراسة مصطلح يشير بحيث

 فهو ،"المحتوى على يؤثر الذي هو الترابطي الشكل بأن داااعتقا( األفراد) الوحدات بين الناشئة العالقات

                                           
وزيع، ، الدار المنهجية للنشر والت(تحليلية )رؤية والقيم االجتماعية الشبكاتبنت عبد الرحمن محمد الدوسري:  وسلمى العريشي حسين بن جبريل 3 

 .31، ص 2015عمان، 
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 اتعالق وهي استخراجها، إعادة بعد الناشئة العالقات نمذجة طريق عن االجتماعية الشبكة نمذجة عملية"
 .4"المجمل في للقياس قابلة

 مستخدمي تفاعل نع تجةالنا الجديدة( الروابط) العالئقية األشكال وتحليل لفهم تسعى أداة   هو الشبكي فالتحليل
 ذهه استخدام عن المترتبة اآلثار على التعرف ثمة ومن بينهم، فيما( العقد أو الوحدات) الرقمي اإلعالم
 .بصرية تمثيالت أو بأشكال األخير في عنها والتعبير عبرها، والتواصل الشبكات
 حين في ،نهيلست عند الشأن هو ماك أسلوباا وليس أداة أنه على إليه تنظر شعباني الباحثة أن هنا ونالحظ
 .ناشئاا علمياا منهًجا يراه الذي بلقاسم بن حبيب الباحث يخالفهما
 هيو  االجتماعية، العالقات نمذجة من ُتمّكن التي األدوات مجموعة هو عنده االجتماعية الشبكات فتحليل

 تحقيقول(. العقد هذه بين العالقات) والروابط( والمنظمات األفراد) العقد من مجموعة من المتكونة العالقات
 من ةالمستمد الرسومية المرئيات من مجموعة على يعتمد االجتماعية الشبكات تحليل فإنّ  النمدجة، تلك

 تحليل ويستند ،5"الشبكة في الفاعلة الجهات مختلف بين الكثافة أو القوة درجة لحساب ُتستخدم خوارزميات
 الترابط صفو  عبر منظّمة اجتماعية بيئة في األعضاء بين للعالقات ويةبني مقاربة إلى االجتماعية الشبكات

 .تمثيلها بتبسيط وتسمح الفاعلة الجهات بين
 الظواهر همف في المهمة المناهج من" االجتماعية الشبكات تحليل" بلقاسم بن حبيب الباحث يعتبر بحيث

 الغربيين حثينالبا بعض ذلك في ُمسايراا  ة،الماضي السنوات في االفتراضية االجتماعية بالشبكات المتعلقة
 الشبكات تحليل في يرون الذين ،Bazso وبازو Nepusz ونابيز Petroczi بيتروزي مثل المخضرمين
ا االجتماعية  لتقليديةا المناهج في المتاحة أو بالسهلة تكن لم جديدة تحليلٍ  طرق بظهور سمح جديداا، منهجا

 .وغيرها والمالحظة المقابالت مثل يديةتقل بحثٍ  أدوات على تعتمد التي
 .حسابية بيانية طرقب االفتراضي مستواه في االجتماعي النشاط عن للتعبير يسعى االجتماعي الشبكي فالتحليل

 Levi شتراوس فيلي كلود األلماني بحوث بفضل الكبرى قفزته وقفز االجتماعي الشبكي التحليل تطّور وقد 

Strauss  فهم أن يهاف يرى التي" المجموعات سوسيولوجيا" حول بحوثه وتحديداا بنيوية،ال المدرسة مؤّسس 
 معينٍة، ماعيةٍ اجت بيئة ضمن األفراد بين العالقات وفهم دراسة على باألساس يعتمد االجتماعية الجماعات بنية
 سبيل ىعل العقد بين المتبادل كاالعتماد نشوؤها الممكن العالقات أنماط مختلف وتحليل وصف عبر وذلك

                                           
نتجات م، محاضرة مقدمة ضمن فعاليات األسبوع المنهجي الممدد لمخبر استخدامات وتلقي الالتحليل الشبكي في الفضاء الرقميوردية شعباني:  4 

 ، الجزائر.2021مارس  13الثقافية واإلعالمية في الجزائر، بتاريخ 
، 2018، 2، مجّلة علوم اإلعالم واالتصال، السنة الثانية، العددالمنهج المهًمل في البحوث العربية: تحليل الشبكات االجتماعيةحبيب بن بلقاسم:  5 

 .5ص 
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 الذي لاالتصا تواتر مدى وقياس العقد، لبعض المركزية المكانة وكذا العالقات هذه تبادلية ومدى المثال،
 بفضل اكثيرا  البنيوي البحث من الشبكي التحليل استفاد وقد ،6 ضعيفة روابط أو قوية عالقات وجود إلى يشير
 .ومبتكرةٍ  طةمبس بطريقة الفاعلة الجهات جميع عيينوت وتعقدها العالقات تنوع تمثيل على األخير هذا قدرة

 تحقيق في عتمدوي مرئياا، وتجسيدها االجتماعّية الهيكليات تحديد إلى يهدف االجتماعية الشبكات تحليل إنّ   
 أو اإلنسان وعلم أوالا، النفس علم وهي( االجتماع علم إلى باإلضافة) مجاالت ثالث ضمن العمل على ذلك

 االجتماعي لشبكيا التحليل ويشتمل ثالثاا، الرياضيات من المأخوذة البياني الرسم ونظرية ثانياا، يااألنثروبولوج
 بيانات من وواسعةٍ  هائلة كتلة ضمن المجموعات، عن( اآللي) الممكنن بالكشف خاصة خوارزميات على
 . 7االجتماعي التواصل مواقع

ًا  SNA الـ فمنهج    تماعيةاالج العالقات عرضستي والذي االجتماعية، لشبكاتل المنهجي التحليل ذلك هو إذاا
 اثنين ريينعنص من أساسااوتتكّون هذه العالقات  علي، شيماء الباحثة تسميها كما الشبكة نظرية على بناءا 

 العالقات تمثل التيو  ،"الروابط" وثانياا الشبكات، داخل الفردية الفاعلة الجهات تمثل والتي" العقد" هما حسبها،
 هذه وتمثيل تصوير ويتم وغيرها، الجنسية والعالقات التنظيمي والوضع والقرابة الصداقة مثل األفراد بين

  .8خطوط شكل على والروابط نقاط شكل على العقد ُتمّثل بحيث مخططات، خالل من الشبكات
 .للغاية معقّد اجتماعي لنظام للغاية مبسط تمثيل هو إذاا، ببساطة الشبكي التحليل إن
 المركزية لعقدا هوية لتحديد اجتماعية حاسوبية خوارزميات توظيف على االجتماعي الشبكي التحليل يقوم كما

 sna الـ أنّ  تباراع على وذلك تفسيرها، ثم االجتماعي التواصل موقع على بينهم الرابطة والعالقات وتابعيهم،

 آلية وتفسير ماعيةاجت شبكات لتشكيل االجتماعي التواصل مواقع باستغالل األفراد قيام كيفية لفهم األنسب هو
 شبكاتهم ضمن لعقدا باقي على للتأثير قبلهم من استغاللها كيفية وأيضاا  واستقرارها، استمرارها على الحفاظ

 . 9تلك االجتماعية

 حدود سمر  كون هامةا، منهجية مشكلة يثير الشبكة حدود تصميم أن على بقاسم بن حبيب الباحث ويؤكد  
 موضوع ئنللكا واضحة رؤية له تكون أن الباحث على يحّتم ما النتائج، دقة على مباشر   تأثير له لشبكةا

 يجب ةالشبك أي األخيرة هذه. محدودة شبكة إطار في ودراسته البحث موضوع الباحث تحديد عبر الدراسة
                                           

 .6-5ص -حبيب بن بلقاسم، مرجع سبق ذكره، ص 6 
رصد وسائل التواصل االجتماعي عبر تحليالت وزارة الدفاع األمريكية لوسائل التواصل االجتماعي ويليام مارسيلينو و ميجان ل. سميث وأخرون:  7 

 .28، ص  2017، كاليفورنيا-مونيكا، منشورات مؤسسة راند، سانتا في المستقبل دعمًا لعملّيات المعلومات تقرير راند
 .18، ص 2015، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، القاهرة، في تفاعالت الجماعات االفتراضية دراسة-االنترنت مجتمعشيماء علي:  8 
ب عاصم سيد عبد الفتاح، منشورات المجموعة العربية للتدري ، ترجمةالمجتمعوسائل التواصل االجتماعي وتاثيرها على : وهوغ بروكسرافي غيبتا  9 

 .164، ص 2017هرة، والنشر، القا
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 ال الشبكة إنّ ف ذلك، ومع خارجي،ال بالعالم عالقاتهم من كثافة أكثر عالقات بينهم تربط أفراد من تتكّون أن
 تختفي أو تجّمعفت أخرى، شبكات مع تتشابك الشبكة فهذه ذاتها، حدّ  في أبداا نهائية أو محدودة تكون أن يمكن
 فرادأل الباحثين واختيار أخذ أنّ  حقيقة إلى الباحث نفس ينّوه كما، metanetworks 10 شبكات-الميتا داخل
 الشبكة على تنطبق ال التمثيلية ففكرة االجتماعية، الشبكات تحليل مع اطالقاا ناسبيت ال عشوائية بطريقة العينة
 العقد معضلة إلى إضافة غيرهم، من مركزية أكثر هم والبعض الموقع نفس لديهم ليس الشبكة أفراد كون هنا،

 من األفراد من النوع هذا اختيار وعدم بينها، فيما الفرعية المجموعات يربطون الذين األفراد وهم التجاسرية
 .الشبكة وشكل تصور كبيرٍ  بشٍكل يشّوه أن له يمكن الدراسة عينة

 التواصل سائلو  عبر األفراد نشاط فهم هدفه مستحدث بحثيّ  منهج   هو إذن، للشبكات االجتماعي التحليل إنّ   
 روابط مكيلهتش خالل من ما، موضوع مع وتفاعلهم الشخصية حساباتهم نشاط تتبع طريق عن االجتماعي
 مجموعة بتوافر الإ والتفسير الفهم ذلك يتم وال والتفكيك، التحليل محل الشبكة موضوع حول تبادلية عالئقية

 وروابطها دهاوعق الشبكة نمدجة إلى الوصول قبل االعتبار بعين أخذها الواجب والبحثية المنهجية الشروط من
 .قراءتها ومحاولة

  SNA:االجتماعي الشبكي التحليل مصطلحات  1-2
 فيما لشبكي،ا التحليل قاموس اآلخر البعض عليها يطلق والتي االجتماعي، الشبكي التحليل مصطلحات إنّ  

  champ  lexical الداللي الحقل أنها على ثالث فريق إليها وينظر الشبكي، التحليل بلغة آخر فريق يسميها

 التحليل لمح الشبكات مع التعاطي في الموّظفة اتالمفرد مجموع هي االجتماعي، الشبكي بالتحليل الخاص
 .داخلها غيرال على تأثيره وطبيعة مستخدم كل ومكانة فيها، المستخدمين بين الرابطة العالقات وتفسير

 :ومكثف موجز بشكلٍ  االجتماعي الشبكي التحليل مصطلحات ألهم تقديم   يلي، وفيما  
 االجتماعي التواصل شبكات يستخدمون الذين األفراد كل وهم ات،بالوحد المراجع بعض في وتسمى: الُعقد -أ 
 اباتحس لها مؤسسات أو هيئات إلى العقد تشير أن يمكن كما ،(طبيعية شخصيات الحالة هذه في وهم)

 وتكون) هم،ب وتتأثر فيهم أثراا وتترك المستخدمين مع روابط وتخلق االجتماعي التواصل مواقع على نشطة
 العقد لىع االجتماعي الشبكي للتحليل كبيرٍ  تركيزٍ  وجود مع ،(معنوية شخصيات لحالةا هذه في العقد

 :العقد تكون فقد العقد، من أساسية أنواعٍ  أربعة وتوجد   .الطبيعية
 رضأ في تشير وقد الوحدات، باقي مع جداا كثيرة وروابط عالقات لها عقدة كلّ  وهي: مركزية عقدا-1-أ 

 شخصيات لىإ تشير قد كما التحليل محل الشبكة على النشطين والصحفيين الرأي قادةو  المؤثرين إلى الواقع

                                           
 .11حبيب بن بلقاسم، مرجع سبق ذكره، ص  10 
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 والكتب مراجعال بعض في وتسمى وتحليلها، الشبكة في جداا كبيرة أهمية المركزية وللعقد زمرها، داخل مهمة
 ."توزيع نقطة" أو ،"توزيع عقدة" بـ
 شعبةمت وعالقات كثيرة صالت ذات عقدة وهي ية،مركز  عقدة من أكثر واحدة شبكة في نجد أن لنا ويمكن 

 بعيدة، أو قريبة ءا سوا طيبة بعالقاتٍ  المركزية العقد هذه وتحتفظ األخرى، العقد من كثير   إليها تتجه ومتداخلة
 في" رأيال قادة" ومواصفات مميزات نفس المركزية وللعقد األخرى، العقد من كبير عدد مع قوية أو ضعيفة
 الذي لموضوعا في ومؤثرة ومهمة قيادية شخصية المركزية العقدة تكون بحيث ،"مرحلتين على التدفق" نظرية
 .آخر بكيش موضوع أو أخرى شبكة في مركزية غير عادية عقدة تصبح حين في الشبكي، التحليل يتناوله

( المركزية دالعق فيها بما) العقد باقي مع محدودة عالقات لها التي العادية، العقد هي: مركزية غير عقًدا-2-أ  
 من العكس ىعل وهي العقد، تلك مع والضعف القوة بين تتراوح عالقات وتربطها التحليل محل الشبكة داخل
 بل شة،مهم أو لها دور ال أو هامشية عقد أنها أبداا  يعني ال هذا لكن الكثيرة، العالقات ذات المركزية العقد
  .المركزية غير العادية العقد بهذه ارتباطها من يتهاأهم المركزية العقد تكتسب إذ العكس، على

 المركزية العقد عكس) أكثر أو زمرتين مع والقوية الطيبة بعالقاتها تمتاز ُعقد هي: تجاسرية عقدا-3-أ   
 ميزة تجاسريةال العقد تمتلك حيث ،(فقط الواحدة الزمرة داخل وتأثيرية قيادية وصفات كبرى أهمية لها التي
" الجسر" بـ طيةالرب الميزة هذه وتسمى الواحدة الشبكة داخل تماماا مختلفتين مجموعتين أو زمرتين نبي ربطها
 العقدة هذه لبفض وواضحة قوية الواحدة الشبكة داخل الزمرتين بين العالقات وتكون تسميتها، جاءت هنا ومن

 عقدة بمثابة نتكو  أن مركزية غير يةعاد لعقدة ويمكن الزمر، باقي مع التواصلية عالقاتها وبفضل التجاسرية
 .تجاسرية

 ثانية مرةز  مع جسر لبناء منها وتخرج فقط، واحدة زمرة داخل عادية عقدة تكون أن التجاسرية للعقدة ويمكن 
ا، زمرتها في تبقى أن لها يمكن كما  .أكثر وأ زمرتين بين وسيط بمثابة هي التجاسرية فالعقد أيضا

 مركزية دةعق نجد أن النادر من لكن الوقت، نفس في تجاسرية عقدةا  مركزية غير عقدة   تكون أن يمكن ومنه  
 وجود النادر نم أنه إذ زمرتها، في المركزية العقدة تحتلها التي المكانة بفضل التجاسرية، العقد دور تلعب
 .زمرة نم أكثر في العالقات ومتعددة وقوية وحاضرة نشطة( مثالا  كالمؤثرين) المركزية العقدة نفس
 أكثر من تكونت التحليل محل الشبكة كانت إذا ما حالة في إال تجاسرية عقدة نجد ال أننا إلى أخيراا  التنويه مع
  .11فوق فما زمرتين أي واحدة، زمرة من

                                           
، 2021، جماعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزئر، محاضرات مقياس األساليب المستحدثة في تحليل المضامين الرقميةبن شراد محمد أمين:  11 

 .14ص 



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 117 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

 الواحدة ةالشبك داخل الزمر بين رسول أو بوابة، حارس وسيط، رسمي، ناطق بمثابة هي التجاسرية العقد إن
 .التحليل محل

 ابأنه تمتاز ومعدومة، جداا هشة روابطها لكن ما،( شبكة) زمرة داخل موجودة عقد وهي :فجوية عقدا-4-أ 
 تغيير بساطةب الفجوية العقد وتستطيع فقط، تنظر بل بتاتاا  تشارك ال فاعلة، وغير ُمالِحظة أو صامتة، عقد

 الروابط عديمة أنها رغم زمرة إلى تميتن دامت وما زمرتها، إلى العودة أو أخرى زمر إلى والدخول زمرتها
 داخل العقد يباق مع روابط ُتكّون ال أن وتفضل صامتة فقط إنها بل دخيلة، أو غريبة عقد أنها يعني ال فهذا

 .زمرتها
 وسط تكون ال أنها غالباا  سنالحظ ،والشبكات للزمر البيانية التمثيالت في الفجوية العقد عن البحث وحين
 .الهامش إلى غالباا  ترنو بل الزمرة
 فّضلت دةعق فقط هي بل( رقمياا ) لئيمة أو معقدة العقدة بأن أبدا يعني ال ما زمرة داخل فجوية عقدة ظهور إن
 عقد مع تبطوتر  راحتها تجد قد للزمرة تغييرها عند لكن المعنية، الزمرة داخل العقد باقي مع روابط خلق عدم
 لخاصية لذاتيا تفعيلها وبالتالي الخاصة، زمرتها الفجوية العقدة هذه تشّكل وقد بل الجديدة، الزمرة في أخرى

  .12بوريدو بيير المخضرم الفرنسي العالم طويال فيها نّظر الذي" االجتماعي الرأسمال"
 الواقع، أرض على أشخاص عن نتحدث بأننا للعقد األربع لألنواع أعاله التعريفات تحيل قد: جانبية مالح ة  
 يهتم يالشبك والتحليل ،"االجتماعي التواصل مواقع أحد على ُمنشأ حساب" هي ببساطة لعقدةا أن حين في

 يكون لتركيزا أنّ  أي الدراسة، محل الموضوع مع وتفاعله مثال تويتر على حسابه نشاط خالل من رقمياا  بالفرد
 الواقعية، همحيات في الطبيعيين األشخاص على وليس التحليل محل الموضوع حول الرقمي العقدة نشاط على
 قناة حساباتك األخرى، العقد ماليين مع ومكثفة متشعبة عالقات ولها مثالا، معنويةا  شخصيةا  العقدة تكون فقد

 .الحصر ال التمثيل سبيل على السعودية mbc مجموعة صفحات أو القطرية الجزيرة
 تلك بها ويقصد ،SNA "االجتماعي يالشبك التحليل" منهج في األشهر الثاني المصطلح وهي: الروابط-ب  
 وناتج لوحدات،ا أو العقد هذه بين الناشئة أو المتخّلقة العالقات مجموع وهي العقد، بين تربط التي" المسافات"

 فهم في األهم المعيار هي العالئقية الروابط فهذه عدمها، من الشبكة قوة إلى يشير الذي هو قوتها قياس
 أنماط ختلفم تحليل في تساعد الروابط هذه وكثافة معينة، اجتماعية بيئة داخل قدالع بين الناشئة العالقات
 ،..(إلخ ،مؤثرين رأي، قادة) العقد لبعض المركزية والمكانة العقد، بين المتبادل كاالعتماد الممكنة العالقات

                                           
 16بن شراد محمد أمين، مرجع سبق ذكره، ص . 12 
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 عن الحديث مةث ومن ضعيفة، أو قوية عالقات عن يعّبر الذي االتصال تواتر مدى بقياس لنا تسمح كما
 .ضعيفة أو قوية روابط
 :وجود غالباا سنالحظ ما، شبكة داخل للروابط البيانية للتمثيالت آنٍ  في ومتعمقة سريعة بصرية قراءة وفي
 .بعضهما من مقربتين العقدتين أن تعني والتي( المسافة طول حيث من: )قصيرة روابط -1-ب
 ليستا الكنهم مرتبطتين العقدتين أن تعني والتي( ادائما  المسافة طول حيث من: )طويلة روابط -2-ب

 .-األقل على رقمياا – بالضرورة بعضهما من مقربتين
 .اثنين اتجاهين في لعالقاتٍ  وأخرى واحدٍ  اتجاه في عالقات على تدل روابط هناك أن كما

 ألهمية ذلك أشار كلما ،ما عقدة عند الروابط عدد زاد وكلما أنه إلى التنويه بمكمنٍ  المهم من: جانبية مالح ة
 تحليله في لباحثا يتناوله الذي الموضوع وداخل شبكتها داخل مركزيتها وبالتالي الكثيرة وعالقاتها العقدة هذه

 ستفقد خرآ شبكي تحليلي بحثي موضوع في أخرى اجتماعية شبكة داخل العقدة نفس أن حين في الشبكي،
 حول دوري على سبيل المثال الشبكي التحليل موضوع كان فإذا مركزية، غير عقدة وتصبح روابطها أغلب

 إرهابي تنظيم حول عينته في الباحث اختارها التي الحسابات ونشاط اإلرهابي النشاط ومتابعة األمني الوضع"
 ووزنها هاثقل لها أنّ  يجدسو  مثال،" ع" اسم عليها وسيطلق األقل على واحدة مركزية عقدة الباحث سيجدف ،"ما

 شبكي تحليل في" ع" العقدة تلك نفس الباحثنفس  يصادف قدثم  والمتشابكة، المكثفة العالئقية اوروابطه
 ،"القدم لكرة يالوطن للفريق رقميين مساندين تشكيل سبلآخر تماماا، مثل " موضوع مثال فيه يتناول له آخر

 كبير شبكي ثقلٍ  وجود دون ضوعالمو  مع وتتفاعل مؤثرة وال قيادية وغير مركزية غير عقدةا  باتت أنها وسيجد
 يفقد إذ عاله،أ هيلإ نانوهّ  وأن سبق كما مرحلتين على التدفق نظرية في الرأي قادة مواصفات نفس وهي لها،
 موضوع في لوماتالمع بتدفق األمر يتعلق حين تابعاا ويصبح مكانته معلوم هو كما النظرية هذه في الرأي قائد
 .اختصاصاته من يكون وال اهتماماته ضمن يدخل ال مجال أو
 :والزمرة الشبكة-ت
في  فهي د،العق بين الروابط عن الناتج المرئي البصري التمثيل ذلك هي الشبكة كانت إذا: الشبكة -1-ت

 .متداخلة وخطوط ملونة رؤوس من المتكون المتداخل الشكل ذلكتعيفها المختصر 
 .بيانيال وتمثيلها" روابط+  عقد" معادلة حاصل هي فالشبكة
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 ،أكثر أو واحدة زمرة من شبكة كل وتتكّون بالمجموعة، األخرى المراجع عديد في وتسمى :الزمرة -2-ت
 واحدة زمرة عندنا كانت ما متى الشبكة نفسها هي الواحدة الزمرة تكون وبالتالي ،"روابط+  عقد" هي زمرة وكل
 .13 الشبكة داخل فقط

 قد الواحدة ةالشبك أن وهي بسيطة اإلجابة التسميتين؟ هاتين فلماذا ةالشبك نفسها هي الزمرة كانت إذا إذاا، 
 ذاإ أما ط،فق واحدة زمرة لدينا كان ما متى الشبكة نفسها هي الزمرة فتكون واحدة، زمرة من أكثر من نتتكوّ 
 ضرورياا، كةوالشب الزمر بين التفريق يصبحفس الشبكة نفس داخل( زمرتين) تجمعين من أكثر عندنا كان

 زمترين كل ينوب. األصغر الدائري التجمع ذلك فهي الزمر أما الكبير، النهائي الكلي الشكل ذلك هي فالشبكة
 .بشرحه أسلفنا كما التجاسرية العقد لنا تمثل والتي خطوط وجود نالحظ

 داخلها اشئةلنا الروابط وكثافة بعضها من العقد اقتراب ومدى الناشئة الزمر لهذه النهائي الشكل فإنّ  وعليه، 
 واحدة شبكة داخل نجد أن ويمكن ،الشبكة يسمى كبيراا  نهائيا شكال يعطينا الزمر بين التجاسرية والعالقات

 الزمر ةوكثاف حجم وتحليل دراسة عبر الشبكة هذه وكثافة حجم الباحثون ويدرس مجموعة، أو زمرة من أكثر
 العقد، بين والعالقات بالروابط الكثافةدراسة  تتم ينح في العقد، بعدد كونفت الحجمدراسة  أما لها: المشكلة
 .تشّكلها وأسباب مميزاتها منها ولكل أخرى، زمرة عن زمرة كل وتختلف

، يلي وفيما   تجاسرية عقدة ينهماب تربط اثنتين، زمرتين من تتكّون واحدة لشبكة مبسطةا  مرئيةا  نمذجةا  يمّثل شكل 
 .المركزية العقد وعديد واحدة، فجوية عقدة فيه ونميز واحدة،

 .اثنتين زمرتين من مكونة شبكة يمثل: 01 شكل

 
    الباحث: المصدر

                                           
 .18-17ص -ين، مرجع سبق ذكره، صبن شراد محمد أم 13 
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 على رتبالمت الشكل ذلك" عنده فهي خليفة، عزمي.د تعريف نجد للشبكة األخرى المميزة التعريفات ومن
 هذا وأساس ما، هدف لتحقيق أو محدد بمطلب للمطالبة بعضهم إلى أشخاص لعدة الطوعي االنضمام
 فالشبكة ي،ايديولوج أو إداري تنظيم أي إلى تفتقد ألنها مرناا تنظيمياا شكال يجعلها ما بحت طوعي االنضمام

 في التحكم وأ التنظيم غياب مع جمعية، رابطة بينهم تربط ال الذين للفاعلين جمعية أفعال هي جوهرها في
 .14"لضوضائيا االنتشار عن وتبتعد هادئة، ركتهاوح ،"أيديولوجية" وليست" أفعال" فهي ما، جهة من توجهاتها
 لونالفاع وهؤالء ،"عقدة" يسمى منهم فاعلٍ  وكل   فاعلين، مجموعة هي إذن خليفة عزمي.د عند فالشبكة
 وتتحدد ولوجية،تكن بأدوات االتصال هذا تأمين ويتم ومتداخلة، متعددة" روابط" عبر البعض ببعضهم يّتصلون
 تدفق ألكبر هااستيعاب بمدى وتتحّدد أهدافها، لتحقيق الشبكة فاعلية في المساهمة لىع بقدرتها العقد أهمية
 لوماتي،المع التفاعل هو هنا فالمعيار الشبكة، ألعضاء معلومات إصدار على قدرتها ومدى للمعلومات ممكن

 إذ للشبكة، ميةألها متفاوتة أنها كما الباحث، نفس حسب بالشبكة الصلة متفاوتة العقد تكون الحال وبطبيعة
 معالجتها اوكذ الشبكة، ومصالح وقيم بأهداف صلة ذات أكثر لمعلومات استيعابها بزيادة العقد أهمية تزداد

  15.العقد باقي من كفاءة أكثر بصورة للمعلومات

 الجديد باإلعالم الخاصة االجتماعية البحوث في المختص Dan Barney بارني دان المخضرم الباحث أما
 العقد هي يةرئيس عناصر ثالثة من تتألف الشبكات بأن فيرى األمريكية، يوتاه بوالية بيرغهام معةجا في

 كونت ما كثيراا أنها مع األقل، على أخرى بنقطة موصولة   محددة   نقطة فهي العقدة أما ،16والتدفقات والروابط
 يمرّ  ما هوف (التدفق) األفق أخيراا و  بأخرى، عقدة فيصل الرابط أما أكثر، أو أخريين نقطتين بين ربط نقطة
 انتقالها يف اإلعالمية الرسالة محتوى يشبه بارني حسب والتدفق. )الروابط طول على خاللها ومن العقد بين
 .) المستقبل إلى المرسل من

، أصدقاءٍ  مجموعة نعتبر أن ذلك ومثال  ً  األقل، لىع آخر بصديق موصولة عقدةً  صديقٍ  كل فيها ُيمّثل شبكة 
 المنتظم واالتصال آخر، طرف عبر أو مستقل نحو على مترابطون كذلك هم كثر بآخرين عادةا  موصولة   كنهال

 وعون وحب دوتأيي حميمة وصداقة ثرثرة من بينهم يمر وما بينهم، يصل الذي الرابط هو األصدقاء هؤالء بين
 بعضها مع ددتح التي المتغيرات من عدد   الثالث العناصر هذه من عنصر بكل يقترن كما ،(التدفق) األفق هو

 أو دائمة ،متحولة أو ثابتة ساكنة، أو نشطة ضعيفة، أو قوية العقد تكون وبالتالي شبكة، أيّ  ميزة البعض

                                           
، منشورات وحدة الدراسات تحوالت الدولة القومية والسلطة دراسة في انعكاسات المجتمع الشبكي على الحكم وعالقات السلطةعزمي خليفة:  14 

 .19، ص 2016، االسكندرية، 22المستقبلية بمكتبة االسكندرية، سلسلة أوراق، العدد 
 .19جع، ص عزمي خليفة، نفس المر  15 
 .40 39، ص ص 2015، ترجمة أنور الجمعاوي، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، لمجتمع الشبكيا دان بارني: 16 
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 خاصة شة،ه أو قوية الروابط تكون أن ويمكن التدفقات، أنواع لشتى متلقين شبكة أو مصادر شبكة وقتية،
 الثرثرة لمث) التدفقات أما. متداخلة أو متوازية مكثفة، أو ضئيلة فائضة، وأ فريدة متعددة، أو مفردة عامة، أو

 أو جاهاالت أحادية متبادلة، أو الجانب أحادية متقطعة، أو مطردة متدنية، أو غزيرة فتكون( والمال والبيانات
 التي رةالمتغي يزاتالم لهذه ووفقا. لها معنى ال أو معنى ذات التوازن، مختلة أو متوازنة االتجاهات، متعددة
 المركزية أو مركزية تكون أن لها يمكن إذ الخاصيات، من عدد للشبكة يكون للشبكة، المكونة العناصر تحملها

 حدود اله) متناهية لها، حد ال أو محدودة أفقية، أو تراتبية ،(لها مرکز ال أي) موزعة أو( المراكز متعددة أي)
 عليها، صولالح يتعذر أو المنال سهلة ،(والروابط العقد لعدد حدود ال) اثرةمتك أو( والروابط العقد العدد ثابتة
 من ثيراك إن أي) موّسعة أو( وقوية كثيفة روابط العقد من قليل عدد يتصل حيث) مرّكزة حصرية، أو شاملة
 غير أو( تجاهااالت والمتعددة المتبادلة التدفقات مسار تسهل) تفاعلية ،(وهشة ضئيلة بروابط موصولة العقد

 .17(االتجاه األحادية التدفقات من إال تمكن ال) تفاعلية

جماالا  إذن،  العقد وهي ا،رأين كما أساسية مفاهيم أربعة يضم الشبكي التحليل مصطلحات قاموس فإنّ  للقول، وا 
 والذي قالتدف أو األفق مصطلح بارني دان لها أضاف حين في أعاله، تناولناها والتي والشبكة والزمر والروابط
 .الدراسة محل الشبكة داخل محتوى من األفراد يتبادله وما ينتجه ما محتوى إلى يشير
 جزئية طلحاتمص مجموعة معرفة ضرورة على الحقاا  سنتناوله الذي األنثربولوجي التيار مؤّيدو يصرّ  حين في

 :كالتالي وهي جيداا، وفهمها أعاله الكبرى بالمفاهيم مرتبطة
 االجتماعية، شبكته وأعضاء الفرد بين الغالبة العالقات نوع حسب تتحدد والتي: الشبكة نمط أو نوع -أ  

 .الجيرة عالقات أو القرابة، عالقات أو العمل عالقات عليها تغلب كأن
 ما، عالقةب المبحوث معهم يرتبط الذي الشبكة أفراد عدد مجموع بها ويقصد: الفردية الشبكة حجم -ب 

 . "الشبكة داخل األخرى العقد مع واحدة دةعق عالقات حاصل" إنه
 بينهم، فيما لهموتفاع البعض ببعضهم معرفتهم ودرجة الشبكة أفراد بين االرتباط شدة وهي: الكثافة -جـ 

 وزمالء وجيران أصدقاء أو األقارب، من الشبكة هذه أفراد كان إذا كثيفة اجتماعية شبكة أن مثال فنقول
 .البعض بعضهم مع ويتفاعلون البعض بعضهم ويعرفون عمٍل،

                                           
 .40ص مرجع سبق ذكره، دان بارني: 17 
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 صائصهمخ حيث من متقاربين أفرادها كان إذا متجانسة أنها الشبكة عن فنقول: الشبكة تجانسية -د  
  18.الشبكة صاحب الفرد مع السوسيومهنية، الفئة الجنس، العمر، مثل واالجتماعية الفردية

 نحو ميلت الشبكة فإنّ  الشبكة، هدافأ لتحقيق ضرورية غير العقد بعض تصبح حين أنه إلى اإلشارة مع
قصاء حذف خالل من نفسها تشكيل إعادة ضافة العقد تلك وا   العقد يةأهم كون واحتوائها، جديدة أخرى عقد وا 
 إضافة خالل من هبقائ على ويحافظ ينمو حياا كائناا تعتبر التي للشبكة داعم كعنصر دورها في أساساا تتمثل
 .واالقصاء" االحتواء مبدأ"  إنه منها، النافعة غير وحذف الشبكة ألهداف المفيدة العقد

 وقياسه؟ دراسته الشبكي التحليل يحاول الذي ما 3-1- 
 لفهمها يسعى التي "المقاييس" بمثابة وهي دراسته، في اثنين مستويين على االجتماعي الشبكي التحليل يركز

 كل فيو  والتوزيعات، الروابط هما( القياسان أو) انالمستوي وهذان أعاله، بارني دان إليها أشار كما وقياسها
 :محددة عناصر أو مؤشراتٍ  دراسة تتم منهما
  :التالية المؤشرات فيها وندرس: الروابط .1 

. عنهم ينمختلف آخرين مقابل يشبهونهم، آخرين مع لروابط الفاعلة العقد تشكيل مدى هو :التماثل. أ   
 ازاإلنج أو المهنة أو السن أو العرق أو النوع خالل من هذا لتشابهوا التماثل مؤشر إلى النظر ويمكن
 لمتعدد،ا االرتباط االعتبار بعين األخذ مع أخرى، جوهرية خصائص أية أو القيم أو المنزلة أو التربوي
 كان إذا ،المثال سبيل علىف عقدتين، بين واحد رابط في الموجودة المحتوى أشكال عدد به يقصد والذي
 تعدداام ارتباطا بينهما إن فنقول ،(الصداقة رابطة+  العمل رابطة) معا ويعمالن صديقان خصانش هناك
 .العالقة بقوة غالباا المتعدد االرتباط ويقترن ثنائياا،

 أشكال من غيره أو البعض بعضهما صداقة فاعلتان عقدتان عنده تتبادل الذي المدى هو: التبادلية -ب   
 .التفاعل

 شبكات،لل الفرد إغالق افتراض على ويقوم الثالثية، العالقات لكمال مقياس   هو: لشبكاتا إغالق -ج  
 "باء" يجعل ما ،"جيم"و "ألف" وكذلك صديقان "باء"و "ألف" أنّ  بمعنى أيضا، أصدقاء أصدقاءهم أنّ  أي
ا صديقين "جيم"و  .أيضا

                                           
لمجلد جلة الحكمة للدراسات الفلسفية، ا، ماالقتراب الشبكي لل واهر االجتماعية كاتجاه ن ري جديد في علم االجتماع الحضريعبد الكريم ياسف،  18 
 .247، ص 2017، 7، العدد 4
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 أنّ  من بالرغم 19جغرافياا، منهم قريبينال مع أكثر روابط إلقامة الفاعلة العناصر ميل وهو: التجاور -د  
 .يجاورهم نم يفضلون الكثير أن إال بأسره، العالم وتربط الجغرافيا معيار على تقفز التواصل مواقع

 :لقياسها أدناه المؤشرات على وتشمل: التوزيعات 2.
 أو نعقدتي بين الوحيد الرابط يجعلها ما ما، بنيوية فجوة روابطها تمأل عقدة عن عبارة: الجسر -أ  

 مخاطرة نتيجة األطول الطريق تطبيق يتعذر عندما الطرق أقصر الجسر ويعتبر ،(زمرتين) مجموعتين
 .اإلرسال فشل أو الرسالة لتشويه عالية

 أو) عقدة" تأثير" أو" أهمية" تحديد إلى تهدف التي المقاييس إلى المركزية تشير: المركزية -ب  
 .كاتالشب إحدى داخل( زمرة/مجموعة

 لعددا بإجمالي والمتعلقة الشبكات إحدى في المباشرة الروابط نسبة يدرس مقياس وهو: الكثافة -ج  
 .الروابط لهذه المحتمل

 .فاعلتين عقدتين بين للربط الالزمة للروابط األدنى الحد هي: المسافة -د   
 فجوة تغاللواس اكتشاف يمنح وقد الشبكة، في عقدتين بين الروابط غياب هي :البنيوية الفجوات -هـ  

 على أحيانا ليهإ ويشار بيرت، رونالد االجتماع عالم المفهوم هذا طّور وقد العمل، لرائد تنافسية ميزة بنيوية
 صطلحاتبم الخاص العنصر في أعاله إليه نبهنا وأن سبق كما) االجتماعي المال لرأس بديلة فكرة أنه

 .(االجتماعي الشبكي التحليل قاموس
 التبادلية،و  والحميمية االنفعالية والكثافة للوقت الخطي التركيب خالل من تحديدها يتم: الرابط قوة -و  

 خالل من يفةالضع الروابط تظهر بينما التعدي، ومبدأ العقد وتجاور تماثل خالل من القوية الروابط وتظهر
 .الجسور

 ويشير التماسك، روابط خالل من مباشر شكلب باآلخر أحدها الفاعلة العقد ارتباط درجة هو: التماسك -ي
 20.تفككت( الزمرة) المجموعة من خرجوا إذا الذين األفراد من عدد أقل" إلى البنيوي التماسك مصطلح

ا تنويهنا مع ًا  بأن ختاما  ما مع يتشابهو  يتقاطع والتوزيعات بالروابط الخاصة المقاييس هذه في ورد مما بعضاا
 .ويكّملها الشبكي، التحليل بمصطلحات لخاصا العنصر في أعاله أوردناه

                                           
علمي ، كتاب وقائع المؤتمر التحليل الشبكات االجتماعية: مدخل منهجي لدراسة التفاعلية عبر المجتمعات االفتراضيةسناء محمد حسن دراوشة:  19 

رلين، ت المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية، باالفتراضي حول حوسبة العلوم االجتماعية في البيئة الرقمية، منشورا
 .44، ص 2021

 .44: مرجع سبق ذكره، ص تحليل الشبكات االجتماعيةسناء محمد حسن دراوشة:  20 
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 وليس دفاله حيث من االجتماعي الشبكي التحليل مقاييس إلى النظر عودية آيت الباحث يفضل حين في
 عن الكشف إلى يهدف االجتماعي الشبكي التحليل مقاييس من مقياس كل أن اعتبار على فقط، كمؤشر

 :ليي ما عنده المقاييس تلك أهم ومن الخفية، اعليةوالتف االجتماعية للشبكة البنيوية الخصائص
 الشبكة داخل الوحدة أهمية لتحديد أساساا المقياس هذا يهدف(: التوزيع درجة) الدرجة مقياس -أ  

 هنا ومن الوحدات توزيع لدرجة تبعاا األخرى، بالوحدات تجمعها التي الروابط عدد على اعتماداا االجتماعية
 بالشبكات سمىي أول نوع   االجتماعية، الشبكات من اثنين نوعين غالباا  المقياس هذا ناويعطي التسمية، جاءت

 عناصرها بين ابطالرو  توزيع بأن األولى تتميز. النطاق حرة بالشبكات يسمى ثانٍ  ونوع العشوائية االجتماعية
 عضالب ببعضهم بطونيرت األفراد أو العقد فإنّ  آخر بمعنى 21االحتماالت، لقانون وفقا عشوائي بشكل يتم

 هناك وأن بعض،ب بعضها العقد تلك الرتباط واحد تفسير أو منطقي مبرر أو ثابت سبب   يوجد وال عشوائياا 
 موضوعاا اولتتن التحليل محل الشبكة كون من بالرغم العالئقية الروابط تلك لنشوء محدودة غير احتماالت

 .محدداا
 بين التوزيع ةدرج أن أي متقارب، ارتباطات بعدد تتمتع ناصرهاع بأن أيضا العشوائية الشبكة تتميز كما  

 داخل زةوبار  مؤثرة عناصر إيجاد يندر ثمة ومن الشبكة، في الكلي التوزيع معدل من تقترب عناصرها
 الشبكة في االرتباطات متوسط كان إذا أنه بمعنى ،(العشوائية الشبكات داخل المركزية العقد غياب) الشبكة
 المعدل، هذا من يقترب روابط عدد لها عقدة كلّ  أنّ  فسنجد مثالا، عالقات( 05) خمس هو ةالدراس محل
 .بهم يرتبط أو األخرى العقد من كبير عدد على يؤثر كي جداا مهم فرد أو عقدة توجد وال
 بشكل رالعناص على تتوزع ال النطاق حرة الشبكات في الروابط أن نجد الثاني، النوع في بالمقابل،  
نما شوائي،ع  ببساطة مكنناي وبالتالي ،"األسي التوزيع" لقانون وفقا( القادة) المؤثرة العناصر حول تتركز وا 

 فقط ليلةق وحدات أو عقد توجد حيث الشبكة، عناصر مختلف بين التوزيع درجة في كبير تباين مالحظة
 من الباقي بيرالك للعدد يكون ينماب ،"توزيع نقاط" أو" مركزية عقدا" وتسمى الروابط من مرتفع بعدد تتمتع

 . محدودة روابط المركزية غير الوحدات
  

                                           
، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية 19تحليل الشبكات االجتماعية وتطبيقاته في الضبط اإلداري لمرض فيروس كوفيد بلخير محمد آيت عودية:  21

 .22، ص 2021،  4، العدد 9واالقتصادية جامعة تمنراست، المجلد 
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 جتماعيةا شبكة تمثل إحداهما التوزيع، درجة مقياس حسب اجتماعيتين شبكيتين لتحليل بياني تمثيل: 2 شكل
 .النطاق حرة اجتماعية شبكة والثانية عشوائية

 
 22 ص عودية، آيت بلخير: المصدر

 باوغال الواحدة، الشبكة داخل الموجودة( الزمر) المجموعات عن الكشف إلى يهدف: كتلالت مقياس -ب  
 بفعل بينها مافي تتقارب عناصر تضم وتكتالت مجموعات بنشأة النطاق حرة االجتماعية الشبكات تتميز ما

 معهم يشتركون أشخاص مع روابط لبناء األشخاص بنزوع تحدث اجتماعية ظاهرة وهي ،"التجانس" ظاهرة
 . معينة اعتبارات أو خصائص في
 ما وهو زمرة،ال في عقدتين بين تربط التي المسافات متوسط بتحديد ويهتم: التباعد درجة مقياس -جـ  

 .عناصرها مختلف بين الربط في الشبكة كفاءة معرفة على يساعد
 عدد به ويقصد د،العق نشاط مدى لقياس المركزية درجة مصطلح يستخدم: المركزية درجة مقياس -د  

 لشبكةل العامة التركيبة عن الكثير يكشف أن المقياس لهذا ويمكن العقدة، لدى التي االتصال خطوط
. الشبكة ىعل العناصر من جداا قليل عدد أو واحد   عنصر   يسيطر المركزية عالية الزمر في فمثال وزمرها،

 الفرعية تالشبكا من مجموعة إلى بسرعة حولتت وزمرها الشبكة فإنّ  تضّررت أو العناصر هذه أزيلت واذا
 22.المترابطة غير

 بلخير لباحثا تصنيف مع أوالا  أوردناه الذي بارني دان الباحث تصنيف بين وتقاطع تشابه وجود مالحظتنا مع
 وفي اييسالمق بعض وتأخير تقديم في فقط بسيطة تغييرات وجود مع النقاط، أغلب في أعاله عودية آيت
 اإلعالم مجال في بحثيّ  كموضوعٍ " االجتماعي الشبكي التحليل" بجدة المرتبط االختالف وهو ها،تصنيف كيفية

                                           
 .3بلخير محمد آيت عودية، مرجع سبق ذكره، ص  22 
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 اءالفض سعة الحال وبطبيعة وأخيراا، النظرية، مداخله وضع من باحثٍ  كلّ  أهداف اختالف وكذا ،الرقمي
 .لحوظةم لكنها جوهرية غير اختالفات من عنها ينتج وما استكشافية، بحوثٍ  هكذا في البحثي
  sna :االجتماعي الشبكي التحليل فروض 4-1- 
 :كالتالي وهي االجتماعي، الشبكي للتحليل أساسية فروض أربعة شعباني وردية الباحثة تحّدد
 أو اتالوحد) العقد على واهتماماته جهوده يركز ال الباحث فإنّ  ما، شبكة تحليل عند: األول الفرض- 

 تلك ينب مالحظتها الممكن العالقات على جهوده يركز ما بقدر ين،مستقلّ  منفردين كأشخاص( األفراد
 .وغيرها والتآزر كالتعاون العقد،

 وهي متباينة،و  مختلفة إفرازات لها البنية هذه ما،" بنيةا " العقد بين التواصل لنا ُينتج: الثاني الفرض -
 تلك حدود منض بينها فيما المفردات تلك عالقات تضبط" قيود" أنها على إليها النظر يمكن التي اإلفرازات

 .تواصلهم عن الناشئة" البنية"
 بين العالقة يه الشبكي البحث عليها يقوم التي الشبكي التحليل في األساسية الوحدة: الثالث الفرض -

( ووسيط قديتينع) عقد ثالثة بين الناشئة العالقة في بالبحث التعدي مبدأ تطبيق ثم عقدتين، أو وحدتين
 .سيمل جورج األلماني السوسيولوجي وضعه الذي االفتراض على بناءا 

 تطّور حالة في وهي ومرنة، ديناميكية هي بل قارة، ثابتة ليست الناشئة الشبكة بنية: الرابع الفرض -
  23.والمفردات العقد بنشاط أساساا مقرونة المرونة وهذه تتسع، وقد تضيق فقد مستمر،

 :التالية األسئلة على يجيبsna   االجتماعي الشبكي فالتحليل  
 باالنتشار؟ همرسائل وتتمتع األشخاص على كبيرة تأثير بدرجة يتمتعون الذين العقد أو األفراد هم من 
 الشبكة؟ على األكبر التأثير لديها التي المجموعات هي ما  
 وروابطه؟ عالقاته خالل من ما رسالة أو فكرة نشر على القادر من  
 انهيار في تتسببس باستبعادها التي الُعقد معرفة بإمكاننا هل بالشبكة، الخاصة للبنية معرفتنا حالة في 

 24 .الشبكة تدمير أو
 : SNA االجتماعي الشبكي التحليل تاريو 2- 

 :ونضجه SNA االجتماعي الشبكي التحليل لتطور تخصصية/كورنولوجية مقاربة  2- 1-
 نظام لداخ والمتداخلة المعقدة العالقات من واسعة مجموعةٍ  نمذجةو  وتصوير لتمثيل العلمية المحاوالت إنّ     

 دوركايم يميلإ الفرنسي مع تبدأ وقد الغربي، االجتماع علم قدم قديم   شبكةٍ  شكل في وتصويرها ما اجتماعي

                                           
 وردية شعباني، مرجع سبق ذكره، دون صفحة. 23 
 . 164رافي غيبتا وهوغ بروكس، مرجع سبق ذكره، ص  24 
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 ليتشّكل 25ي،االجتماع الشبكي للتحليل المؤسس األب يعتبر الذي سيمل جورج األلماني بفضل أكثر تونضج
 .االجتماعية بكاتالش تحليل يريد باحث كل عليهما يستند تيارين أهم واألنثربولوجيين البنيويين مع االحقا 
 الحظةم على القائم االجتماعية الشبكات تحليل منهج أطاح العشرين، القرن من األخير الربع بدء معف  

 ريفسّ  كان الذي الكالسيكي تماعاالج علم بقواعد االجتماعيين الفاعلين بين والتبادالت العالقات وتحليل
 يراتالتفس" الجديد المنهج" هذا رفض إذ االجتماعية، الفئات تصنيفات على بناءا  االجتماعية الظواهر

وغاص أعمق  طفق الفرد وصفات مميزات أي المنهجية الفردانية على تعتمد التي الكالسيكية السوسيولوجية
  منها.

 رهوتطوّ  وتاريخه SNA االجتماعي الشبكي التحليل حول للباحث مستفيضة قراءةٍ  وبعد التالي، الجدول وفي  
 جدولٍ  شكل في التشابك وشديد والمتداخل المركب تاريخه وتيسير تبسيط ارتأينا بها، مرّ  التي المحطات وأهم

 نشأته في ةالداخل والتخصصات االجتماعي الشبكي التحليل بكرونولوجيا مهتم كل على المأمورية لتسهيل
 .وتطوره

 :االجتماعي الشبكي للتحليل والتاريخي الكرونولوجي التطور يمثل: 01 رقم جدول
 
 
 
 
 
 

 مقدمة أهم إضافة التخصص مالعال   السنة
بكي يرى بأن التحليل الشكان هو مؤسس تحليل الشبكات، و  علم االجتماع جورج سيمل 1917

 يهو لب السوسيولوجيا على اعتبار أن علم االجتماع هو ف
لتالي فإن وبا حقيقته "علم هياكل وبنى العالقات االجتماعية"

 المجتمع في حد ذاته هو شبكة.
 حوالي 

1920 
علم مطّور  فاندانبورك

 االجتماع
 الشكلي

 وليساالجتماعية التركيز على شكل العالقات دعا إلى 
الظاهرة االجتماعية تنشأ عن التفاعالت  ، كونعلى محتواها

ثر هذه الظاهرة االجتماعية بطبيعة هذه تتأ ثمالفردية، 
 التفاعالت ونوعها.
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كوب يجا 1953
 مورينو

القياس مؤّسس 
السوسيومتري 

 علمكأحد فروع 
النفس 
 االجتماعي

ي ز على العالقات التركّ يالفرد لذاته، بل  ةسادر  يرفض
 ه.بحتة حسب روابط انفعالية كونها ،خرينتربطه مع اآل

ساس التجاذب والتنافر بين األفراد، وقد أهذه العالقات هي 
 .الذرة االجتماعيةمورينو هذه العالقات بـ  ىسم

 التفاعلهذا يدرس لالقياس السوسيومتري جاء بعدها 
سباب هذا أسس و أبين األفراد وعالقاتهم و  االجتماعي

ية، عامل القيادة، صشخالتفاعل، وعوامله، مثل عامل ال
 عامل االنتاجية، عامل القيم، عامل االتجاهات...

                                           
 .241ص سبق ذكره،  مرجع،  ياسف الكريم عبد 25
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 "المكانة السوسيومترية"كان مورينو أول من أثبت مبدأ وقد 
 .في ظهور القادة وسط الجماعة
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ليفي كلود 
 شتراوس

 (ألربعيناتا)

النظرية مؤسس 
 البنيوية

 االجتماعية

في  "البنية"إضافة مفهوم كان شتراوس أول من أصّر على 
 المختلفة. دراسة عالقات القرابة

 العالقات المتبادلة بين العناصرشتراوس تدرس بنيوية 
ماعية أو اجت لغويةبنية  أكانت ،األساسية المكونة لبنية ما

 .الوصفثم المالحظة أداة ا على اعتمادا  ،أو ثقافية
ة مفاهيمها كالنسق والنظام والبني مع التنويه أن للبنيوية

والعناصر والشبكة والعالقات والثنائيات والتفاعل والتعارض 
 .واالختالف

تعتبر بنيوية شتراوس بمثابة 
 التيار األول في التحليل الشبكي

بارنز جون 
ليزابيت بوت  وا 
)خالل 
 الخمسينات(

ثروبولجيا األن
 اإلثنولوجية

أخذ الثنائي بارنز وبوت نظرية فاندانبورك حول الشبكة 
 الكثافة وترابط الزمراالجتماعية، وتمت إضافة مصطلحي 

 التعدي فيللتحليل الشبكي، وكذلك مبدأ  والشبكات
وأّسسا معاا مدرسة مانشستر للتحليل الشبكي ، العالقات

 . االجتماعي
 لكليشكلها ايل الشبكات في تحل قاومت مدرسة مانشستر

 لتوفضّ ، مثل ما هو الشأن عند البنيويين )شبكة كلية(
وبالتالي  ،"فرديةالشبكة "ال، أي التركيز على الفرد وعالقاته

 ي.تبني البحث اإلثنولوج

ي هأثنروبولوجيا بانز وبوت 
كي الثاني في التحليل الشب التيار

 (مانشتر)مدرسة 
 

 ،فاستي  
خالل )

 (يناتالخمس

، الرياضيات
ونظرية 
الرسومات 
 البيانية

بيانية نظرية الرسومات الالتحليل الشبكي االجتماعي اقتبس 
ت العالقاتمثيل تمثيل العقد بنقط و عبر  والمخططات،

للمساعدة في حادية وثنائية االتجاه أبخطوط أو أسهم 
كذا و  ،فرادمالحظة وجود عالقات تبادلية من عدمها بين األ

  .وكثافة الروابطفهم نوع 
وهي  لتشكيل التحليل الشبكي بمفهمومه المتعارف عليه،)العلوم( الثالث أعاله دمج التخصصات الثالث تّم 

 (.ثروبولوجيناألو البنيوي  يندمج التيار ) وعلم االجتماع والرياضيات، علم النفس )القياس السوسيومتري(
فاستتينجر  1981

وهيئة 
INSNA 

 التحليل
بر الشبكي ع
 اآللياإلعالم 

وضع أسس دراسة ديناميكية الشبكات االجتماعية، ووضع 
ضافة مفهوم matrixمفهوم المصفوفة )ماتريكس  ( وا 

 .العقد "مركزية"
 الباحث: المصدر

  SNA :االجتماعي الشبكي التحليل وتيارات مدارس-2  
 علم فروع أحد يكون ألن يرقىم اليو  بات ، SNAاالجتماعية الشبكات تحليل لمنهج الطيبة النتائج بفضل

    تالشبكا اجتماع علم باسم يعرف ُمستحدثٍ  لتخصصٍ  يؤسس وبدأ االتصال، اجتماع وعلم االجتماع

Analyse des réseaux sociaux  معرفياا مستقالا  يكون ألن مستقبال يسعى والذي. 
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 في وهما الخاصة، ومدارسه تياراته له بات متينة، علمية جذوراا وتثبيته االجتماعي الشبكي التحليل نضج ومع
 األنثروبولجي والتيار البنيوي التيار: مسيطران كبيران اثنان تياران الحقيقة
 التيارين، من واحد كلٍّ  فروض أهم فيه مبرزين التفصيل، من بشيء أدناه الثاني الجدول في سنتناولهما واللذين

 .يويةوالبن مانشستر مدرستي بين الكبرى فروقوال الخاصة، وأفكاره وأدواته ومفاهيمه ومصطلحاته

 .وفروضهما أفكارهما وأهم االجتماعي الشبكي التحليل مدرستا يوضح: 2رقم جدول
 األنثروبولوجي )مدرسة مانشستر( التيار البنيوي )مدرسة هارفرد( التحليل تيار

 شبكات أي ،"الكاملة" أو "الكلية" الشبكات بدراسة يهتم
 حدود تعيين بهدف، ما تنظيم أو اعةجم داخل العالقات
ا التنظيم هذ أفراد بين نهايتكو  الممكن العالقاتعبر  الشبكة

 أو الجماعة.

 دال منب الفرد، حول المتمحورة "الفردية"الشبكات  بدراسة يهتم
 داخلت يةكيف إظهار عبر  ،القيم وأنساق العالقات أنساق فصل
 ةالمالحظ يتيعمل حصر ، معبعضها في ثروُتؤ  اآلنساق هذه

 .فراداأل مستوى على والتحليل

 مرتبطة عالقات منمكون  مغلق نسقهي  الكاملة الشبكة
. وقد يكون هذا النسق هو العائلة أو مشترك أو هدف بنشاط

 فالشبكة تدرس الكل ال الفرد مستقال. مقر العمل،

 ردمنطقية لتفاعل الف هي نتيجة عالقاته وأشكال األفراد أفعال
 ترتبط بقدر ما الثابتة والمعايير وال عالقة لها بالقيم ا،اجتماعيا 
 فيه. ظهرت الذي)غير المغلق(  العام بالنسق

 العالقات نسق عن تماما والمعايير مستقلة القيم أنساق
يده على وتقالال تؤثر قيم الفرد وعاداته  االجتماعية، بحيث

 طبيعة عالقته مع اآلخر.

 ئةر بانتمائه إلى نسق اجتماعي أو فال الفرد وعالقاته ال تتأثفعأ
 القيم،بأنساق أخرى ك بقدر ما ترتبط، ما كالعائلة أو العمل

االجتماعية، خصائص الفرد والسياق العام الذي  وعالقات الفرد
 .ظهر فيه ذلك الفعل(

 يالعقالنية التي يبديها هو  الفاعل االجتماعي، دراسةل تدعو
 بكتهباقي أفراد ش مع ايربطه التي للعالقاتمنطقية  نتيجة

 .االجتماعية

تماعية ما لشبكة بفئة اجالبنيويين لربط يرى األنثروبولوجيون أن 
مبدأ هم للبنيويين أنفسرفض القاطع اليعني تصنيفا مسبقا رغم 

 هذا، ويرون في ذلك تناقض بنيويا غير مقبول. التصنيف

 سالجنك علم االجتماع الكالسيكية ال تأثير حقيقي لتقسيمات
 يةبنف ،والمستوى الدراسي وغيرها االجتماعية والطبقة

 ةاهر للظ الوحيد هي المفسر la structure))العالقات 
 .االجتماعية

أدوات  ونهاكلتقسيمات التقليدية، هناك تأثير لالشبكة الفردية  في
(des outils) أثناء تعامله مع اآلخرين وبناء للفرد  يستعملها
 .يةاالجتماع الطبقة وأ التعليمي ىكالمستو  عالقاته الشبكية

 الكاملة يةاالجتماع الشبكة تبدأ أين من ال نعلمعند البنيويين 
 .تنتهي أيننعلم  وال

الفرد مع  شبكة عالقاتاألنثرولوجيون ستخرج في الشبكة الفردية ي
 .ايدرسونهالخاصة ثم األخرين ويرسمون له شبكته الفردية 

 لمالحظة لةوسي كة الفرديةيرفض البنيويين فكرة كون الشب
لفرد ا مالحظة بواسطة االجتماعي الفضاء ميكانيزمات بناء
 عالهأف ودورها في تحديد االجتماعية، وتوظيفه لعالقاته

 االجتماعية.

رفض مبدأ الشبكات الكاملة واالكتفاء بالشبكات الفردية، والمتمثلة 
عتماد افي شبكة عالقات الفرد التي ترتبط به حصراا، مع تفضيل 

 وتدرسها،شبكة فردية تستخرج شبكة عالقات 
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شبكة عالقات الفرد تخلق عليه ضغطا للقيام بأفعال 
 .اجتماعية معينة داخل الشبكة بناء على مكانته

تقفز الشبكة الفردية على تصنيفات الشبكة الكاملة التي تقسم 
كبرى طة ع الباحثين في ور ضتوتفيئه )من الفئة(، بحيث المجتمع 

 .رورة عن الفردضها ال تعبر بالكون
العالقة داخل الشبكة محل  "طبيعة" يركز البنويين على

ع م كل فردالدراسة فقط، رغم التأثير الهائل لعالقات 
 ،داخل الشبكة محل التحليل األخرى في سلوكه تاالشبك

عية الشبكات االجتمافيقلل من قيمة تحليلهم.  الشيء الذي
 متشابكة ومتداخلة

تلك  بما فيهاعالقات الفرد  كل ضمبكة الفردية شاملة، تالشإن 
العالقات  لدراسة، فتأخذوع محل اضخارج المو  التي تكون

 بعين االعتبار.ية والحميمية وغير المؤسساتية، صالشخ

مع  ،ائيحصيفضل البنيويون التعبير الكمي الرياضي اإل
 في بحوثهم.الجانب الكيفي  إهمال

استخدام المالحظة  ، بل تفضلكميلاتعبير ال ترفض اعتماد
 .يوميّ  وتسجيلها بشكل تلك لمالحظات جردالمباشرة، و 

 الباحث: المصدر
 :االجتماعي الشبكي التحليل خطوات لتطبيق عمليّ  دليل 3- 
 وشامل بّسطم عملي دليل لوضع سنسعى هذه، البحثية ورقتنا من واألخير الثالث العنصر وفي يلي، فيما

 شّكلت حددٍ م بحثيّ  موضوعٍ  باختيار الحال بطبيعة تبدأ والتي االجتماعي، الشبكي تحليلال خطوات لجميع
 عقد لبفض االجتماعي التواصل مواقع أحد على منتشراا حوله( محتوى) تدفق ويوجد حوله، روابط العقد

 .والتحليل والبحث الدراسة ويستحق مركزية،
 وفرزها بياناتال جمع ثم االجتماعي، الشبكي التحليل وبرامج تخوازرميا على أوال بالتعرف هذا الدليل ويبدأ  

قصاء  مصفوفات في اتالبيان تلك ترتيب ثمة ومن خطأا، فيها ودخلت الشبكة بموضوع لها عالقة ال التي تلك وا 
 في رهمودو  المؤثرين على للتعرف وبيانياا شبكياا بتمثيلها( اآللي) الممكنن واألمر بها الُمختار البرنامج وتطعيم
 :مفرداتها ينب الرابطة العالئقية والروابط عقدها وطبيعة مميزاتها واستنتاج الشبكة تحليل وأخيراا  الشبكة،
 :وبرامجه الشبكي التحليل خوارزميات1-3. 
 على رفللتع االجتماعية الشبكات لتحليل بها لالستعانة" األفضل" الخوارزمية بوجود القول الصعب من

 .لذلك" األنسب" الخوارزميات هنالك ما بقدر االجتماعي، التواصل وسائل على المؤثرين األشخاص
 بثالثة االستعانة يستحسن أنه على يؤكد Ravi Gupta غيبتا رافي الباحث فإنّ  النظرية الناحية ومن 

نجاز تنفيذ خالل الوقت نفس في لتطبيقها( ومناسبة) مختلفة خوارزميات  ةخوارزمي ولكل ،sna الـ خطوات وا 
 التوالي، لىع والوسطية والقرب، المركزية، لنا تقيس التي الثالث الخوارزميات وهي وكفاءاتها، مميزاتها منها

 :كفء تحليليّ  برنامجٍ  اختيار ضرورة إلى باإلضافة
 :كالتالي فهي Gupta حسب القياس خوارزميات أما   
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 أشرناو  سبق كما المركزية إنّ : كزيةالمر  لقياس بوناسيتل مدخل أو المركزية، قياس خوارزمية -أ-3-1
 مع يملكها تيال المباشرة الروابط عدد طريق عن يتم الفرد تأثير قياس أن على ينّص  بسيط   مفهوم   إليه

 أن حقيقة لىع التأكيد وجب ذلك ومع مركزيته، زادت كلما الفرد يملكها التي الروابط زادت فكلما اآلخرين،
 لنفس ذهباني وكالهما" ب"و" أ" شخصين هناك أن المثال سبيل فعلى ،"تأثيرال بالضرورة تعني ال المركزية"

 ومع معهم، مباشرة روابط يملك وكالهما اآلخر، عن يختلف منهم كل أصدقاء خمسة منهما ولكلّ  المدرسة
 آخرين أصدقاء أي يملكون ال" ب" أصدقاء ولكن عّدة، آخرين أشخاص أصدقاء هم" أ" فأصدقاء ذلك
 يتحدث" أ" بكةش في ولكن" ب" شبكة من بكثير أكبر" أ" شبكة أن فسنجد الشبكتين بين مقارنةوبال غيره،

 من يراتأث أكثر" ب" يجعل ما فقط،" ب" مع" ب" أصدقاء يتحدث بينما غيره، آخرين أشخاص مع أصدقاؤه
 ثر،أك رينآخ أشخاص إلى ستصل" أ" رسالة ولكن معه، يتحدثون آخر أحداا  يملكون ال هأصدقاء ألن" أ"

 العوامل هذه لتضع" للمركزية المعياري المدى خوارزمية" بتطوير بوناسيتش فيليب قام األساس هذا وعلى
 فعلياا  أثيراا ت األكثر الشخص تحديد من الباحثين تمكين على قادرة   اآلن الخوارزمية وباتت الحسبان، في

 تصالها يقتصر الذي الشخص أم رادأف عدة إلى التحدث يستطيع الذي الشخص هو فهل حالة، كل حسب
 26 صغيرة؟ مجموعة على

 هذه تتخطى: الذاتي االتجاه مدخل أو الجيسودية للمسافات الذاتية المتجهات خوارزمية -ب-3-1
 غير" الروابط الحسبان في باألخذ وتقوم األولى، الخوارزمية في كما المركزي القرب فكرة الخوارزمية
 آخر معنىب االجتماعية، شبكته ضمن اآلخرين األشخاص بقية مع يكّونها أن للفرد يمكن التي" المباشرة

 وهكذا ألصدقائهم اينقلونه قد بدورهم والذين ألصدقائهم سينقلونها فإنهم ألصدقائه أشياء بقول" أ" قام إذا أنه
 ينهماب يكن لم ولو" س" الشخص على التأثير على قادراا" أ" يكون أن يمكن وهنا ،"س" للشخص وصوالا 

 شبكة همولدي اآلخرين لدى شعبية لديهم" أ" أصدقاء أنّ  ذلك في والسبب المباشر، التواصل أنواع من أيّ 
 القرب وليس رالتأثي بمعنى) الجيسودي القرب من كبيراا قدراا يمتلك" أ" فإن هذا على وبناءا  كبيرة، عالقات
 تواصل هناك فليس اآلخرين عن كبير بشكل منقطعين أصدقاؤه يعتبر الذي" ب" حالة في أما(. الفيزيائي

 مدخل" يحسب إذ ،(جيسودياا بعيد) التأثير من للغاية ضئيالا  قدراا يمتلك" ب" فإن لذلك اآلخرين، وبين بينهم
 القاتع بفضل" أ" قرب درجة زادت فكلما. شبكته ضمن للجميع ما شخص قرب درجة هذا" الذاتي االتجاه

                                           
 .172رافي غيبتا وهوغ بروكس، مرجع سبق ذكره، ص   26 
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 من كبرأ عدد على للتأثير سهولة أكثر ويصبح شعبية أكثر كان ماكل( هو عالقاته وليس) أصدقائه
  27.والمعقدة والضخمة الكبيرة للشبكات أكثر مناسبة الخوارزمية وهذه الشبكة، في األشخاص

 الذي ردالف أنّ  حقيقة الحسبان في الوسطية فكرة تأخذ: المركزية للوسطية فريمان خوارزمية-جـ-3-1
 إذا ما تحديد يف الحق كذلك يمتلك والذي التدقيق، واإلقصاء للشبكة الدخول في التحكم على القدرة يمتلك
 زاد كلما أنه معنىب الشبكة، في للغاية كبيراا تأثيراا يمتلك ما رسالة إليهم تصل أن الشبكة ألفراد يمكن كان

 ادتز  اكلم آخرين بأشخاص واالتصال التواصل على لمساعدتهم معين واحد فرد على أشخاصٍ  اعتماد
 28. بها يتمتع التي( الوساطة) الوسطية درجة زادت وكلما الشخص، هذا تأثير درجة

 سير في نيتحكمو  كونهم البوابة، حارس نظرية في" البوابات حّراس" الوسيطون األشخاص هؤالء ويشبه  
 أو ليهاع ررااض توقع أن شأنها من الشبكة من معلومات أية إزالة على القدرة ولديهم وتدفقها، المعلومات

 .النهيارها تؤدي
ا يحتاجSNA في ميدان الـ  باحثال فإن ،"األنسب" الثالث الخوارميات على التعرف وبعد    البرنامج" لـ أيضا

 والتكلفة زاتالمي في وتختلف االجتماعي الشبكي التحليل إلجراء المتاحة البرامج من المئات وهنالك" األنسب
 Ravi Gupta غيبتا رافي الباحثان ينصح برنامج وأنسب وأسهل أكثر ولعل ام،االستخد وسهولة والخوارزميات

 أهمها لعلّ  جداا كثيرة مميزات يضم الذي ،UCINET  برنامج هو باستعماله Hugh Brooks بروكس وهوغ
ا NetDraw يدعى تصويريّ  برنامجٍ  على احتوائه اإلطالق على  .فيه مدمجا

 يتطلب-يالتحليل والبرنامج أعاله الثالث الخوازرميات لوجود باإلضافة– االجتماعي الشبكي التحليل إنّ    
 :وهي أساسيٍة، خطواتٍ  ثالث إكمال
 .المحملة البيانات على بناءا  البيانات وصياغة إنشاء  1- 
 .االجتماعي التواصل لشبكة تصويرية خريطة وضع أجل من تصويرية أداةٍ  استخدام  2- 
 .المؤثرين األشخاص إليجاد النتائج مقارنة ثمة ومن البيانات على ثالثال الخوارزميات تطبيق -3 

  :بيانًيا وتمثيلهم المؤثرين واألفراد والروابط العقد على التعرف -2- 3
 تويتر موقع على باكستان دولة في( أشخاص) العقد من شبكة دراسة ستتم أدناه، التطبيقي المثال في  

 وذلك ان،باكست دولة في والمقيمين طالبان لحركة معادية تغريدات شربن يقومون ممن االجتماعي للتواصل
 محاكاتها لأج من بنشرها هناك المؤثرون األشخاص يقوم التي والموضوعات والرسائل المعلومات دراسة بهدف
 :خالل من ذلك ويتم. وتحليلها شبكياا

                                           
 .173نفس المرجع، ص  27 
 .174رافي غيبتا وهوغ بروكس، مرجع سبق ذكره، ص  28 
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 يقوم ثمة نوم مصفوفات بإنشاء ثالباح يقوم أن البيانات تحضير خطوة تتضمن: البيانات إنشاء -أ-3-2
 وتحليلها، اتللشبك تفصيلية رسوم وضع من البرنامج يتمكن حتى المصفوفات بهذهUCINET   برنامج بتغذية
 وسائل لبيانات اآللي التحميل بميزة المعاصرة االجتماعية الشبكات تحليالت برامج أغلب تتمتع ال الحظ ولسوء

 الحالي وقتال في الباحثون يضطر لذلك واستخدامه، فهمه يمكن كلٍ ش في وصياغتها االجتماعي التواصل
 :أدناه بشرحها سنقوم التي الخطوات باستخدام يدوية بطريقة البيانات هذه لتحميل
 لةص لهم الذين تويتر مستخدمي على تحتوي قائمةٍ  إنشاء عبر وذلك :تويتر من البيانات جمع  .1

 بنشر قوموني ممن تويتر موقع على ألفراد شخصيةٍ  اباتٍ حس عن بالبحث ذلك ويتم التحليل، بموضوع
 خاصاألش" بعض" تحديد ثم باكستان، دولة في وجودهم حتملويُ  طالبان لحركة معارضة محتويات
 األولى ثنتان،ا طريقتان هناك توجد بذلك وللقيام ممن ينشرون هذا المحتوى، الشعبية وذوي المناسبين

 ممن تويتر مستخدمي بعض يعرف كان فإذا بموضوعه، لباحثا دراية مدى على اعتماداا  تكون
ذا ،(قصدية عينة) بهم فليبدأ عنهم يبحث ما يطابقون  عنهم البحثب فيقوم منهم، أّيا يعرف يكن لم وا 

 محتملال واإلنجليزية العربية باللغتين مفتاحية كلماتإذخال  طريق عن تويتر بحث محرك عبر
" القتل" ،"الرؤوس قطع" ،"الشر" ،"طالبان" مثل طالبان لحركة اديينالمع األشخاص قبل من استخدامها

 أشخاص نم قائمة وتكوين التغريدات بعض وقراءة بفحص حينها ليقوم الثانية، الطريقة هي وهذه
 التعرف ورةضر  مع عنه يبحث ما يطابق تغريداتهم ومحتوى األشخاص من كبير عدد يتابعهم محدودين

 وليس عاام الطريقتين استخدام وُيفضل باكستان، دولة في إقامتهم موقع نيكو  الذين األشخاص على
 ."األولى الدرجة من المستخدمين" بـ هؤالء ويسمى أكثر، معلومات على للحصول فقط، واحدة

 وماذا ونهيتابع من على للتعرف القائمة بهذه المستخدمين فحص يتم األولية، القائمة إنشاء وبعد  
 ستخدمينبالم روابطهم تتبع يتم ثم ،"الثانية الدرجة من المستخدمين" يـ هؤالء ويسمى لهم يغردون
 الثانية جةالدر  مستخدمو كان إذا ما وتحديد االتجاه، ثنائية أو أحادية الروابط كانت إذا ومعرفة األوليين
 استجابة أية ونديج ال كانوا فإذا بهم، عالقتهم نوعيةتحديد و  األوليين، للمستخدمين يغردون أو يتابعون

 اديةأح إذاا العالقة فهذه التغريدات، على الرد أو المتابعة بردّ  سواء األولى، الدرجة مستخدمي من
ذا االتجاه،  روابط فهذه ذااإ عليهم، والرد بمتابعتهم األوليون األشخاص يقوم أو استجابة يتلقون كانوا وا 
 .االتجاه ثنائية
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 لةص لها التي التغريدات اختيار أجل من وقراءتها يداتالتغر  لجميع الباحث فحص ضرورة مع  
 واحد وليأ بمستخدم المرتبطة تلك أو لموضوعنا بصلة تمت ال التي تلك وتجاهل الشبكة بموضوع

 .فقط

 تنفيذ لهاخال من يمكننا التي الطرق من العديد هنالك: مصفوفات صيغة إلى الشبكات بيانات تحويل .2
 صيغتها يف البيانات وضع أجل ومن حيث الشبكات، تصوير برنامج ستخداما منها هذه، الثانية الخطوة
 مايكروسوفت" برنامج على بيانات جداول عمل بدايةا  علينا االجتماعية الشبكات تحليل لبرنامج المناسبة
" نالمستخدمي قائمة: "الجداول هذه وتضم التحليالت، برنامج داخل البيانات وضع أجل من" إكسيل
 إدخالها فيةلكي معين ترتيب   فيها يشترط وال أسفله إلى العمود أعلى من المختارة األسماء إدخال عبر
 تخدمونالمس" قائمة إنشاء خطوة تليها. تويتر تطبيق في األسماء يسبق الذي@  رمز إدخال يهم وال

 على احثبال يتحصل وبهذا بينهم، الموجودة الروابط إلى اإلشارة أخيراا  وتليها ،"الروابط مستقبلو
 ا.أنشأه التي( ثالثالجداول ذات ال) الثالثية المصفوفة

 بعد  UCINET برنامج بفتح ذلك ويتم: بيانًيا وتمثيلها الشبكات تحليل برنامج في البيانات إدخال .3
 إدخال برهاع يتم التي الواجهة أمامنا تظهر البرنامج فتح وبمجرد طبعاا، الحاسوب جهاز على تثبيته

 يأمر أن قطف للباحث اآلن يبقى البيانات تحضير ومع إكسيل، برنامج على سابقا أةالمنش المصفوفة
 ،NetDraw  برنامج باستخدام وذلك االجتماعية للشبكة وتحليلي   تصويريٍّ  برسمٍ  UCINET برنامج
 أيّ  عن نتاجاتاالست بعض يقدم ولكنه التحليل، عملية في كثيراا  يفيد لن الرسم هذا أن من الرغم وعلى
، يبدو أو صحيحاا  ليس الشبكة شكل يكون حين فمثالا  الشبكة، في يوجد قد شيء  سيعطينا هذاف معطالا

 29.وبرمجتها تجميعها وطريقة البيانات مراجعة علينا وأن فيها خاطئا شيئاا  هناك أن انطباعاا
 ثم أعاله، اليهإ المشار الثالث الخوارزميات تطبيق الشبكات تحليل عملية تتضمن: الشبكة تحليل 3-3- 
 داخل هذه ثالثال الخوارزميات تطبيق يمكن أنه إلى التنويه مع بعٍض، مع بعضهم نتائجهم بمقارنة القيام
 :التالية بالخطوات وذلك للمقارنة وقابلة مناسبة صيغٍ  في نتائج على للحصولUCINET   برنامج
 برنامج عبر الشبكة وتمثيل Exel جبرنام عبر المصفوفات على الحصول بعد :الخوازرميات تطبيق -أ  

NetDraw  الشبكة بيانات قاعدة إضافة خالل من بالمركزية الخاصة بوناسيتش خوارزمية بتشغيل نقوم 
 المتوصل النتائج ظوحف" بيتا معامل" يدعى رقمٍ  على الحصول ليتم التجريبية، القيم على للحصول وتفعيلها
 .التأثير زاد كلما الرسالة وصول مدى زاد كلما بحيث إليها،
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 األولى، لخوارزميةا مبدأ نفس وتطبيق الجيسودية، للمسافات الذاتية المتجهات خوارزمية تشغيل يتم بعدها  
 عليه لالمحصّ  الملف اسم وسيكون متجاورة، وأرقام أسماء على إنما بيتا، معامل على هنا نحصل لن لكننا
 .أيضا ظهابحف نقوم أن وعلينا القرب، حول الثانية ارزميةالخو  نتائج تمثل والتي" الذاتية المتجهات" هو
 على لمرةا هذه ونتحصل الخطوات، نفس خالل من المركزية للوسطية فريمان خوارزمية تشغيل يتم ثم  

 .العقد سطيةو  حول واألخيرة الثالثة الخوارزمية نتائج هي وهذه" المركزية فريمان وسطية" اسمه ثالث ملفٍ 

 ضمن المؤثرين األشخاص على للعثور الثالث، النتائج بمقارنة نقوم أن هنا يمكننا  :ائجمقارنة النت -ب
 لتواصلل تويتر موقع على باكستان دولة في طالبان لحركة معارضة محتويات ينشرون ممن العقد شبكة

 .تأثيراا األكثر العقد بأسماء مصغرة قائمةٍ  على ونتحصل االجتماعي،
 العدد من %10 إلى 5 بين ما يتراوح ما عادةا  المؤثرين األشخاص عدد أن على صتن جّيدة قاعدة وهناك  

 والتي. مؤثرين أشخاص ثالثة عن نبحث فنحن مثال، عقدة 32 من شبكة ففي. الشبكة في للعقد الكلي
 وتشعبها هاوقرب الروابط قوة ومعرفةالبياني  الشبكة تمثيل قراءة خالل من صحتها من التحقق لنا يمكن
 التمثيل) التصويرية الخريطة مع الثالث الخوارزميات من إليها المتوصل النتائج مقارنة عبر داخلها،وت

 أم مؤثرة لعقدا هذه هل فعالا  لنرى دراو-نات برنامج من الشبكية الخريطة على نظرة بإلقاء وذلك ،(البياني
 .به قمنا الذي والعمل الخوارزميات نتائج على اعتماداا وذلك  حقاا، عقد ثالثة عددها وهل ال

أننا سعينا إلى تبسيط خطوات التحليل الشبكي بأسلوبنا الخاص، وبناءا  إلى ختاماا، اإلشارة الضروري ومن   
 الشبكي حليلالت خطوات فهم في األساسي اعتمادناعلى تجريبنا لجميع الخوازرميات والبرامج والخطوات، لكن 

 على أثيرهاوت االجتماعي التواصل وسائل" كتاب من الخامس الفصل علىوهضمها تلك كان مبنياا  االجتماعي
)بياناته الكاملة في قائمة المراجع والمصادر أدناه(  Ravi Guptaو Hugh Brooks األمريكي للثنائي" المجتمع
 بعوالمش والمتعمق والدقيق التفصيلي المحتوى بفضل وذلك المستفضية، القراءات من لمزٍيد إليه الرجوع ويمكن
 الشبكي لالتحلي فنيات من بعد المتمكنين غير أو المبتدئين للباحثين جداا والمناسب واألمثلة، بالصور

 .والمتداخلة المركبة االجتماعي
 :إليها المتوصل النتائج أهم -4
 النقاط يف الشبكي التحليل عملية شرح في القول إجمال يمكننا البحثية، الورقة هذه نتائج ألهم كملخص  

 :التالية السبع
 أشكالٍ  يف ثم بيانات، جداول مثل تبدو والتي أوالا  كمصفوفات االجتماعية الشبكات تمثيل يمكن 

 .الشبكة خرائط في مرسومة
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 االجتماعي الشبكي التحليل ُيستعمل SNA للشبكات وتمثيلية تصويرية خرائط وضع أجل من 
 العقد ينب والروابط المؤثرين اصاألشخ عن الكشف بغية االجتماعي التواصل وسائل على المعروضة
 .لها مبسط تعريفٍ  في عقد بين روابط من تتكون االجتماعية فالشبكات وقوتها،

 بةٍ استجا دون من" ب" الشخص مع" أ" الشخص يتحدث حيث االتجاه أحادية الروابط تكون أن يمكن 
 .البعض بعضهما مع الشخصان يتحدث حين ثنائية أيضاا  تكون أن ويمكن ،"ب" من

 لرسالةا محتوى أو( )بارن دان يسميه كما التدفق) والمبادئ الفكرية الوحدات المؤثر الشخص ينشر 
 تتناول التي االجتماعية الشبكات في األشخاص لمعظم السلوكيات في التغيير تدعم التي( التغريدة أو

 .مباشرة وغير مباشرة بطرق إليهم ويصل التقنية، العقبات بأقل ما موضوعاا
  ّلعقدا إليجاد الكفاءة من عالية درجة على االجتماعية الشبكات لتحليالت الثالث لخوارزمياتا إن 

 المرتبط األشخاص عدد من ينبع الشخص تأثير أن بوناسيتش خوارزمية تفترض بحيث المؤثرين،
 طيعيست حتى مبه هو المرتبط واألشخاص بها المرتبط الروابط عدد وكم   الشبكة طبيعة على بناءا  معهم
 ما شخص هاب يتمتع التي الروابط زادت كلما أنه فتفترض" القرب خوارزمية" أما معهم، اتصال إنشاء

 أن رضفتفت" الوسطية خوارزمية" أما أكثر، رسائله وانتشار تأثيره كان كلما ما شبكة في( عقدة)
 هنا ومن سالة،الر  إيصال يستطيع خالله من الذي" الوسيط" دور يمثل كان إذا مؤثراا يصبح الشخص

 الذين لألشخاص األساسي الوسيط هو كان إذا تأثيراا أكثر يصبح الفرد أن( فريمان) افتراض ُوجد
 .تصلهم التي الرسائل في ويتحكم معهم يتواصل

 االجتماعية الشبكات تحليالت برنامج يمّكننا UCINET برنامج عبر NetDraw وضع من فيه، المدمج 
 30.كسبرو  وهوغ غيبتا رافيكما يشرحها الثنائي  أيضاا  لهاوتحلي للشبكات تصويري شكلٍ 

 تحليل رنامجب في البيانات إدخال ثم المصفوفة، صيغة إلى البيانات تحويل الشبكة إنشاء يستلزم 
 .خيراا أ النتائج مقارنة ثم أوالا، الخوارزميات تشغيل التحليل يستلزم أين االجتماعية، الشبكات

 :خاتمة وتوصية
 منهج بأنّ -حثالب فرضية على وعطفاا جواباا  ختاميةٍ  كنتيجةٍ – القول يمكننا البحثية، الورقة ههذ نهاية في

 افتراضياا األفراد كسلو  تحليلهم أثناء للباحثين وفعاال خصباا بحثياا فضاءا  يتيح SNA االجتماعي الشبكي التحليل
 اإلعالم بحوث في المستحدثة األساليب نم وهو ما، شبكة داخل العقد بين الناشئة العالئقية الروابط وتفسير
ا الجديد ا االجتماعي التواصل مواقع على األفراد ونشاط عموما  .خصوصا
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 ساعاالت شديد لموضوعٍ  محددةٍ  زاويةٍ  ضمن جديدٍ  ضوءٍ  لتسليط محاولة   إالّ  هو ما البحثي العمل هذا إنّ 
 الروابط تغيريم تجمع مستقبليةٍ  وكيفيةٍ  كميةٍ  لدراساتٍ  أساسٍ  حجر لتكون إال الدراسة هذه جاءت وما والتعقيد،
 ثياا،بح معاا جمعهما يندر-ولألسف– التي االجتماعي، التواصل مواقع مستخدمي عالقات وتحليل والعقد

 منه قريبة أو sna ـب شبيهة أخرى مستحدثة تحليلية أساليب تقديم ال ولما فيهما، البحث من التكثيف وضرورة
 .ونقدياا كاديميااوأ بحثياا ومعاجلتها

 اإلعالم ببحوث عموماا الغربي االهتمام كون إلى نشير أن بمكمنٍ  لنا المهم من فإنه ،يةختامتوصية  وفي  
 عربيّ  اهتمام   يقابله أن يستوجب خصوصاا، االجتماعي التواصل مواقع مستخدمي بين والعالقات الجديد
 الشبكات خدميمست بين العالقات تكّون آليات لفهم أكبر اجهودا  العرب األكاديميون الباحثون يبذل وأن مماثل،

 .وآثارها االجتماعية
 :هجائًيا مرتبةً  المستعملة المراجع قائمة   
 سفيرو  لمرض اإلداري الضبط في وتطبيقاته االجتماعية الشبكات تحليل ،(2021) عودية آيت محمد بلخير 

 .4 العدد ،9 المجلد الجزائر، تمنراست، جامعة تصاديةواالق القانونية للدراسات االجتهاد مجلة ،19 كوفيد
 رؤية) والقيم االجتماعية الشبكات ،(2015) الدوسري محمد الرحمن عبد بنت وسلمى العريشي حسين بن جبريل 

 .األردن عمان، والتوزيع، للنشر المنهجية الدار ،(تحليلية
 علوم مجّلة ،االجتماعية الشبكات تحليل: العربية البحوث في المهًمل المنهج ،(2018) بلقاسم بن حبيب 

 .العراق بغداد، ،2 العدد الثانية، السنة واالتصال، اإلعالم
 االجتماعي التواصل مواقع خالل من اإلجتماعي بالتعضيد الشعور مستوى ،(2017) عبيد بن وسعاد يوسفي حدة 

 ،9 المجلد مرباح، قاصدي جامعة ية،واالجتماع اإلنسانية العلوم في الباحث مجلة ،مستخدميها ن ر وجهة من
  .الجزائر ورقلة، ،28 العدد

 السياسات، ودراسة لألبحاث العربي المركز الجمعاوي، أنور ترجمة ،الشبكي المجتمع ،(2015) بارني دان 
 .قطر الدوحة،

 دعب دسي عاصم ، ترجمةالمجتمع على وتاثيرها االجتماعي التواصل وسائل ،(2017) بروكس وهوغ غيبتا رافي 
 .مصر القاهرة، والنشر، للتدريب العربية المجموعة منشورات الفتاح،

 اتالمجتمع عبر التفاعلية لدراسة منهجي مدخل: االجتماعية الشبكات تحليل ،(2021) دراوشة حسن محمد سناء 
 منشورات مية،قالر  البيئة في االجتماعية العلوم حوسبة حول االفتراضي العلمي المؤتمر وقائع كتاب ،االفتراضية

 .ألمانيا برلين، واالقتصادية، والسياسية اإلستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز
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 للبحوث القومي المركز ،االفتراضية الجماعات تفاعالت في دراسة األنترنت، مجتمع ،(2015)علي شيماء 
 .مصر القاهرة، والجنائية، االجتماعية

 ضريالح االجتماع علم في جديد ن ري كاتجاه االجتماعية لل واهر الشبكي راباالقت ،(2017) ياسف الكريم عبد، 
 .الجزائر ،7 العدد ،4 المجلد الفلسفية، للدراسات الحكمة مجلة

 الحكم على الشبكي المجتمع انعكاسات في دراسة والسلطة، القومية الدولة تحوالت ،(2016) خليفة عزمي 
 االسكندرية، ،22 العدد أوراق، سلسلة االسكندرية، بمكتبة المستقبلية اساتالدر  وحدة منشورات ،السلطة وعالقات
 .مصر

 جامعة ،الرقمية المضامين تحليل في المستحدثة األساليب مقياس محاضرات ،(2021) شّراد بن أمين محمد 
 .الجزئر البواقي، أم مهيدي، بن العربي

 هجيالمن األسبوع فعاليات ضمن مقدمة محاضرة ،يالرقم الفضاء في الشبكي التحليل ،(2021) شعباني وردية 
 .الجزائر ،2021 مارس 13 بتاريخ الجزائر، في واإلعالمية الثقافية المنتجات وتلقي استخدامات لمخبر الممّدد

 وزارة تحليالت عبر االجتماعي التواصل وسائل رصد ،(2017) وآخرون سميث. ل وميجان مارسيلينو ويليام 
 نشوراتم راند، تقرير ،المعلومات لعملّيات دعماً  المستقبل في االجتماعي التواصل وسائلل األمريكية الدفاع
 .األمريكية المتحدة الواليات كاليفورنيا، مونيكا، سانتا راند، مؤسسة

  Howard Rheingold (2000), The Virtual Community: Homesteading on the Electronic 

Frontier, MIT Press, Massachusetts, USA. 
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الدور التربوي للوسائط اإلعالمية وتأثيرها ىلع ثقافة 
 الطفل وأهميتها كمصدر لتوظيف ألوان من التراث

The educational role of the media in influencing the culture of 

the child and its importance as a source of employment 

models from the heritage 

. الهادي مسيلينيد  
 أستاذ باحث/  جامعة قرطاج، تونس

 : ملخص
اإلعالمية بكل أشكالها المرئية والمسموعة والمكتوبة بدور هام في التأثير على ثقافة الطفل  الوسائطتقوم 

كسابه كفاءات وخبرات، بفضل ما توفره من مضامين  وتربيته، وذلك من خالل تزويده بمعارف وثقافات، وا 
. ل شخصيتهوتوظيفها في تربية الطفل وتنشئته وتشكي ضال عن كونها تساهم في نقل ألوان من التراثف متنوعة.

ومن ثم يتحتم التعامل معها بموضوعية ووعي إلدراك أبعادها ومنافعها وأضرارها وتبعاتها بهدف الكشف عن 
 التثقيف والترفيه والتعليم. به فيالدور المتعاظم الذي تضطلع 

 الكلمات المفاتيح: الوسائط اإلعالمية، وسائل اإلعالم واالتصال، الثقافة، الطفل، ثقافة الطفل
Abstract: 

The media, with all forms visual , audio and written play an important role in influencing the 

child’s culture and education by providing him with knowledge. This type of media, also, gives 

the child experience and competence thanks to its diverse context. It also contributes in 

transfering the information from the heritage and their exploying it in the upbringing of the child 

and the formation of his personality. Hence, it is imperative to deal with it objectively and 

consciously and consequently, explore its dimensious, benefits, drawbacks and consequences 

With the aim of revealing the role that it must play in education and  welfare.  
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 :مقدمــة
أصبحت الوسائط اإلعالمية تفرض وجودها في حياتنا اليومية ولم يعد باإلمكان اإلستغناء عن خدماتها أو 

ائط الوسائط اليوم من الوسهذه قد أضحت و تجاهل الدور الذي تلعبه في التأثير على الفرد أو المجتمع. 
ما أنها تجذب الناس من مختلف األعمار من كال الجنسين لتقوم بدور ايجابي في تطوير التربوية الهامة، ب

ثقافة الفرد. كما أنها تمتاز بميزات ال تتوافر في غيرها من وسائط الثقافة األخرى حيث أنها سريعة االستجابة 
طبيقاته العلم الحديث وت لنشر المستحدثات في مجال العلم والمعرفة. وقد مكنها من ذلك اعتمادها أساسا على

في مجالها، ال سيما بعد أن اقتحم النشاط اإلعالمي حياة األسرة وتغلغل في كيانها وشغل جزءا ال يستهان به 
عب لذلك، أصبح من الص من وقتها، وترك آثارا بارزة في كيانها منها ما هو إيجابي، ومنها ما هو سلبي. 

الوسائط اإلعالمية التي تمد الجماهير بسيل ال ينقطع من المعلومات تصور الحياة التي نعيشها اآلن في غياب 
 روالتوسع الناتج عنها أدى إلى تغيي اإلعالم تقنيات "يتضح أن التطور السريع في وبالتالي، .والصور واألفكار

لم ا، فال سيما بعد أن أصبح هذا النشاط جزءا رئيسيا من حياتن 1."المجتمعات جميع داخل اإلجتماعي المشهد
يعد الطفل المعاصر يستطيع الحياة دون أن يتعامل مع الوسائط اإلعالمية التي تحيط به وتفرض نفسها عليه 

العائلة المدرسة و  مثل األخرى اإلتصال لوسائل التقليدية الو ائف تراجع أسهم في" األمر الذي بصورة أو بأخرى.
 في اإلعالمية به المؤسسات تقوم الذي تعاظم الدور من الطبيعي باتقد و  .2لفائدة اإلعالم والمعلوماتيـة

وقراءتها  ةالثقاف على اإلطالع إمكانية معظم األفراد في جعل الذي التعليم انتشار نتيجة الحديثة المجتمعات
موضوعية ومن ثم يتحتم التعامل معها ب .في ظل واقع متغير باستمرار وتحليل محتوياتها وتشخيص مضامينها

أبعادها ومنافعها وأضرارها وتبعاتها بهدف الكشف عن الدور الذي تضطلع به في التثقيف ووعي إلدراك 
 والترفيه والتعليم.

 اإلشكالية: -
ي هيمنتها على مجتمعاتنا وخاصة في المستوى الثقافمن انفجار تكنولوجي  صاحبها مالئن فرضت العولمة و 

تى ح قيم وثقافات أخرى لم تكن متوافرة من قبل، من خالل توظيف جملة من الوسائط اإلعالمية بغية تمرير
لذلك أصبحنا نحتاج اليوم  الوطنية. للشخصية خطيرا أصبحت تشكل خرقا سافرا لخصوصية الثقافة وتحديا

. يال القادمةونقلها لألج أكثر من أي وقت مضى إلى تثمين ثروتنا الثقافية والفكرية وضرورة الحفاظ عليها
افة الطفل قالوسائط اإلعالمية في التأثير على ث الدور الذي تلعبه طبيعة يةلبحثا تعالج هذه الورقة لذلك

                                           
1 Voyenne  Bernard, « L’information aujourd’hui », Armand Colin U, Paris, 1992, p.23 
2 Arguran  José, Sociologie de l’information, Hachette, Paris,1996, p.119   
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يصالها  وتوظيف بعض األلوان التراثية وأهميتها في استخدام  لمدرسةا إلى األطفال حيث لم تعد األسرة أووا 
محور ذلك تتل عدة. والمعرفة، بل إن الطفل أصبح يتلقاهما عبر وسائط أو وسائل الثقافة مصدر وحدهما

 قافةاإلعالمية ومدى وتأثيرها على ث طئلوسال ما أهمية الدور التربويإشكالية البحث حول التساؤل التالي: 
 ؟.لوان من التراثأل من خالل توظيفها الطفل

 لة التالية:ئوتتفرع عن هذه اإلشكالية األس
 .اإلعالمية الموجهة للطفل؟ طئلوسال ما أهمية الدور التربوي والثقافي

 وماث الترامن ألوان  توظيفعلى ثقافة الطفل وما مدى أهميتها كمصدر ل اإلعالمية طئالوساكيف تؤثر 
  االجتماعية؟. التنشئة وأنماط التربية أساليب حول وممارسات أفكار من تتضمنه

ثير ومدى تأ اإلعالمية لوسائطالدور التربوي ل إلى هتطرق من خالل بحثال أهميةتنبع : أهمية البحث -
 راثية.الت خاصة منها مجاالتجل المن خالل تزويدهم بالمعارف والمعلومات في  ثقافة الطفل على برامجها

الوسائط اإلعالمية  دور برازا  تناول موضوع توظيف ألوان من التراث في تربية الطفل و  ةأهميإلى جانب 
 .به ويتأثر ذي تبثهال المحتوى مع يتفاعلاألطفال الذي  جمهور وجلب ةاستمال على وقدرتها

 :أهداف البحث -
 اإلعالمية من خالل المحتوى الذي تقدمه لفائدة األطفال. للوسائط والثقافي الدور التربوي على االطالع -
 .على ثقافة الطفل اإلعالمية الوسائط تأثير مدى معرفة -
ا قهونشرها وتوثي لتراثتوظيف ألوان من اب حين تقومأهمية الدور الذي تقوم به الوسائط اإلعالمية  -

 لألجيال القادمة. وحفضها
: تعتمد هذه الورقة البحثية على المنهج الوصفي التحليلي الذي ال تقتصر أهدافه على مجرد منهج البحث -

ستخالص الدالالت  نما يمتد إلى التحليل العلمي لعناصره وا  جمع المعلومات والبيانت حول موضوع البحث وا 
 عنها.  ج التي أسفرتئمن عناصره وربط المتغيرات بعضها ببعض ومناقشة النتاالناتجة عن كل عنصر 

 :ومصطلحات البحثمفاهيم  -
 ط اإلعالمية:ئالوسامفهوم  -  

هذه عتبر تو تعرف الوسائط اإلعالمية بأنها وسائل تقنية معينة تقوم بصياغة المعلومات وتبادلها ونشرها. 
على مجموعة من اللغات التي تساهم في نقل الرسائل اإلعالمية سواء الوسائط بمثابة وسيلة اتصالية تعتمد 

كانت تشتمل على كلمات أو صور أو أصوات، بحيث تكون من قبل مصدر إعالمي واحد وهو المرسل 
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رسالها إلى الطرف اآلخر وهو الجمهور اإلعالمي المتلقي على أنها جميع  (2008عبابدة، ) هاعرفوقد   3.وا 
نشر الثقافة للجماهير وهي ذات نفع وفائدة إذا استغلت للتثقيف والتسلية المفيدة وضارة إذا المؤسسات التي ت

أسيء استخدامها، ولذا يجب اإلشراف عليها وتوجيهها نحو خدمة المجتمع لتقديم برامج ثقافية ومعلومات 
على  مواد التي تعملعامة وأنباء تخص الدول والمجتمعات وتساهم في تقديم أفالم ومسرحيات وغيرها من ال

 4.صقل العقل وتعمل على إبراز المواهب وتلهم األفكار والمهارات
  التراث:مفهوم  -

 ليزيةقباإلن أيضا يعني مصطلح أنه كما أخر إلى جيل من تنتقل التي الثقافية العناصر على تراث كلمة تنطق
((Legacy الكلمة هذه ظلت لقد) األمور، من كثير في الموروث كلمة عنها تنوب االستعمال محدودة)التراث 

 أو العادات انتقال أي (Tradition) بمعنى ليزيةقاإلن باللغة تراث كلمة مقابل استخدامها شاع وبالتالي
 5.فيه تستخدم الذي السياق على تراث كلمة مدلول القديم، ويتوقف توريث أي أخر إلى جيل من المعتقدات

 الحاضر العصر تقاليد إلى بالنسبة نفسيا يعد علمية وفنية وأدبية مما رآثا من السلف لنا خلفه ما أيضا وهو
بعدهم  المتعاقبة من لألجيال األسالف خلفها منقولة غير أو منقولة آثار من وجد ما كل هو التراثو 6.وروحه
 .وغيرها والعلم األدب أو الثقافة مجال في إرث يكون وقد
عضهم، وتعني عادات وتقاليد أمة وشعب، وقد تعني ما هو مكتوب قد يعني التراث الثقافة الشعبية عند بو 

ومدون وعند الباحثين في علوم السلف، ما هو مكتوب من مخطوطات ونصوص خلفها السلف واألجداد، 
 7.ا"وعرفه محمد جميل مبارك "بأنه تركة مادية أو معنوية يخلفها السابق لالحق لرابطة بينهم

 :الثقافة تعريف  -
 الذي الكل المركب هذا هي اتساعا، األكثر االيثنولوجي معناها في موضوعة هي الحضارة وأ الثقافة

 اإلنسان يكتسبها التي خرىاأل والعادات القدرات وكل القانون واألخالق والفن والمعتقدات المعرفة يشمل
 البشرية معاتمجتال أفراد بينة المشتركسمات ال من مجموعة عن عبارة وهي  8.المجتمع في عضوا بوصفه

                                           
  https://e3arabi.com/?p=1133712؟ ,consulté le 27/04/2022أنظر الموقع: ما هو مفهوم الوسائط اإلعالمية 3 
 .117، ص2008ن، القراءة عند األطفال في ضوء المناهج العلمية الحديثة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، عبابدة، حسن حسي 4 
الفنية،  التربية كلية الرسم والتصوير قسم  10العدد والفنون العمارة ، مجلةالمعاصر الفن في الذاتية الهوية لتحقيق كمدخل التراث حامد، يوسف ثريا 5 

 .168ص 1996حلوان،  جامعة
الوطنية،  النجاح جامعة العليا، الدراسات كلية ،وآدابها العربية اللغة ، قسمسيف وليد شعر في الشعبي والموروث األسطورةماجد،  دياناحسين،  6 

 .12، ص2013، فلسطين
 عامل مع التراث اإلسالمي، بالتعاون مع معهد، الندوة التدريبية، كلية اآلداب، نحو منهجية للتمفهوم التراث: محددات ومفاهيمجميل،  مبارك، محمد 7 

 .98، ص2000الدراسات المصطلحية، والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، المغرب، 
 .31، ص2007بيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز السعيداني، منير: ترجمة ،االجتماعية العلوم في الثقافة مفهوم كوش، دنيس، 8 
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 والغناء كالرقص التعبير أشكال من العديد في تظهر وقد غيرهم عن تميزهمآثارا  تركوت سلوكهم تحدد حيث
 يشمل بحيث واسع بمعنى تستخدم أن الكلمة األنثروبولوجية الكتابات وضحتأ وكما .واللباس األكل وطريقة

 اإلنسان اكتسبه ما وكذلك فكر أو فعل أو قول من اإلنسان عن يصدر ما وكل بل البشري العقل زاتإنجا كل
  .فيه نعيش الذي المجتمع في تسود وقيم للسلوك وأساليب وتقاليد عادات من
 محاور البحث: -
 :لوسائط المقروءة. الدور التربوي والثقافي ل1
ت الغربية منذ ااألولى للتوسط اإلعالمي واالتصال الجماهيري في المجتمع البداية المكتوبة الصحافة مثلت لقد

وارتبطت في نشاتها وتطورها بجملة من الشروط المجتمعية التي أعطت للطباعة "ثالثينات القرن التاسع عشر، 
  9"الحديث المجتمع بناء مضامين وأدوار اجتماعية وثقافية جديدة لم تكن معروفة في

رها. على الكلمة والرمز والرسم وغيتعتمد التي وتعد الوسائل المطبوعة من أقدم وسائل االتصال الجماهيرية 
وتتميز هذه الوسائط بأنهـا تمكن الطفل القارئ من التعرض لمحتواياتها حينما يريد، فهي تسمح له بحرية 
التحليل والتأويل والتفسير. ومن أبرز هذه الوسائط الكتاب والصحيفة والمجالت وغيرها. ويأتي الكتاب في 

يزة أساسية من ركائز المعرفة رغم منافسة وسائط اإلعالم األخرى له. وهو مقدمة هذه الوسائط، فهو يشكل رك
الذي يقدم المعارف الجادة المدروسة التي يمكن الرجوع إليها أكثر من مرة للتثبت من المعلومات التي يتضمنها 

 يمكن أنه قعوالواالطفل " في الكتاب أثر عن هندي" يقول "وفي هذا الشأن  10.والمعالجات التي يشتمل عليها
 إذا الحياة مدى يدوم مكسبا القراءة عادة تصبح بحيث العقلي، الطفل نمو في جذري أثر الكتب لحب يكون أن

الكتاب أنه يخاطب الذهن، فالطفل وهو  مزاياومن  11."ومن مة مستمرة بصورة الالزم التشجيع نقدم كيف عرفنا
ا حتواه لكي يسهم في صياغة شخصيته ويعطيهيطالع الكتاب يحاور نفسه، يأخذ ويعطى، ويتفاعل مع م

تعتبر لذلك  12.االحتياجات األساسية للمعرفة والنمو والتعامل السليم مع القضايا التي تناسبـه وتكتنف حياته
ثراء خبراته. كما أنها  صحافة األطفال وسيلة لتعليم وتثقيف الطفل، وتوسيع آفاق معارفه وتنمية مهاراته وا 

إلنسان وتزويدهم بالقيم التي تدعوه الحترام ا صياغة االتجاهات اإليجابية لديهمائية في تمتلك مقدرة استثن
والمجتمع والمفاهيم والحقائق التي تتماشى مع العصر بطرق شيقة وأشكال مبسطة. باإلضافة إلى إمتاع الطفل 

شغال أوقات فراغه بما يعود عليه بالفائدة. و  دخال البهجة والسرور إلى نفسه وا  م في تحقيق بذلك فهي تسهوا 
                                           

9 Chomsky Noam, W.Mc Chesney Robert, Propagande, medias et démocratie, les éditions Ecosociété, Montréal, 

2000, p.89. 

 102 .، ص2004للنشر والتوزيع، القاهرة،  الفجر دار ،اإلعالمي المعجم)محمد(،  حجاب 10 
 .17ص ،1990عمان، المطابع،  ، جمعيةالطفل على اإلعالم وسائل أثرهندي )صالح ذياب(،  11 
 98 .، ص1999، المنظمة اإلسالمية الترية والعلوم والثقافة، الرباط، الطفل إلعالم اإلسالمية الرؤية، (الدين الحليم )محي عبد 12 
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مع  التفاعلو غايات التربية والتعليم في اآلن نفسه. وكذلك تشكل فضاءا مشتركا لتداول اآلراء والمواقف 
اطعة مع ق التعليمية المؤسسات جملة جانب إلى تنشيئية "لعبت الصحافة المكتوبة أدوارا األحداث العمومية. وقد

  13."ةاألشكال التقليدية للتنشئة اإلجتماعي
في مجال التنشئة االجتماعية يقوم بالعمل على تكامل أفراد  مقروءةوفي هذا الشأن، فإن دور الوسائط ال

 لىإالمجتمع من خالل ترسيخ القيم والمبادئ والمحافظة عليها والمساعدة على نقل التراث الثقافي من جيل 
يتوقف نجاح المادة الصحفية الموجهة جيل قصد تكوين قاعدة مشتركة بين أبناء المجتمع الواحد. لذلك 

لألطفال على مدى توافر القدرة على إعدادها والقـدرة على تحوليها إلى مواضيع نابضة بالحياة والجاذبية 
لمادة الصحفية ا تناسب استعدادات األطفال وتيسر لهم القراءة، وتنمي قابليتهم للذوق الفني، على أن يتم اختيار

خراجها وفقا للمعايي ويجب أن تكون هذه المادة شاملة متنوعة  14.ر الفنية والسيكولوجية التي تناسب الطفلوا 
العديد من ألـوان التراث كالقصة والحكاية والمثل والسير المعبرة دون إقحام  واألهداف، تنطوي على األغراض

سي. والمادة ه النفهذه المادة بطريقة فضة وغير مقبولة، أوبأسلوب جامد غير مناسب لطبيعة الطفل وتكوين
الصحفية الموجهة إلى الطفل ال بد أن تشعره بالراحة والبهجة وتحترم ذاته وتسلحه بالقيم واألخالق التي 

 تساعـده على مواجهة متطلبات حياته ومستقبله. 
األطـفال  كومن المهم أن يتم اختيار المادة الصحفية بالتنسيق مع خبراء الصحافة وعلـماء التربيـة، وأن يتـم إشـرا

فـي الكتابة والتعبير عن أنفسهم، ألن هذه المشاركة تؤدي إلى الربط بينهم وبين المادة الصحفية، وتحقق 
 وعهالن تبعا التراثية للمادة كمصدر أهميتها تتفاوت أن الطبيعي ومن 15.والسعادة ذواتهم وتشعرهم بالرضا

 أو قوميال االنتشار من الصحف ذات التراث موادب اهتماما أكثر اإلقليمية أو المحلية فالصحف وطبيعتها
در أهمية ثانوية فقط كمص سوى أن تمثل يمكن ال عامة بصفة التونسية العالمي. ونالحظ عموما أن الصحف
 حجم غرص في نسوقه على ذلك سهل يسير يمكن أن التدليل أن ونعتقد لنقل ألوان من التراث إلى الطفل.

 ضئيال ولو طاقس السريعة واألخبار العامة األحداث يتيح لها إلى جانب متابعة ال امم اليومية التونسية الجريدة
 لتونسيةا الجريدة حجم أن نذكر أن بعيد. ويكفي من أو قريب من إليها بمواد التراث أو اإلشارة التعريف من

 بعضو  لفزيونوالت اإلذاعة وبرامج السياسية كاألخبار مواضيع، عدة تتخللها صفحة 20و 10 بين يتراوح
الثابتة  األسبوعية األبواب وبعض والتحقيقات الحوادث وأخبار واإلعالنات الرياضة وأخبار المحلية األخبار
  والطفل وغيرها. بالمرأة تتصل والتي المحدودة

                                           
13 Barbier Frederic, Bertho Lavenir Catherine, Histoire des medias, Editions, Armande Colin,Paris, 2000. p50. 

 .2019، 1، العدد08، مجلة علوم اإلنسان والمجتمع، المجلد "حقوق الطفل في اإلعالم بين اإلستمالة واإلقناع"اد(، مر وميلود )قطاف )محمد(،  14 
 98 .، ص1999الدين(، مرجع سابق،  الحليم )محي عبد 15 
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 التراث انالمتصلة بألو  تناولت جملة من المواضيع الطويل، تاريخها عبر التونسية الصحافة أن وال شك في
 على رةقاد الصحف هذه بأن القول يمكنلذا،  األشكال غير أنها لم تتعمق في تناول هذا الشأن. من بشكل
تها "قد تعرض المجالت بعض األلغاز واألحاجي ويتم عرض إجابو في صورتها التقليدية. الظواهر الفلكلورية تقديم

 يهتمون بما أن األطفال 16."الجمهور بينها وبين الربط من كثير وهي بهذا تستطيع خلق في األسابيع التالية،
اؤالتهم. وهنا، حول جميع تس إجابات معرفة لهم ليتسنى شغف بكل المقبلة أعدادها وانتظار محتواياتها بمتابعة
 التي ئجالنتا لكن نموه مراحل حسب الطفل حاجات مع الصحفية المادة تتوافق أن ضرورة إلى اإلشارة تجدر
لم  إن معقدة عمواضي وتطرح األطفال بعض الكتابات تتجاوز عمر هناك أن يدتف الباحثين بعض إليها توصل

مها بسبب استصاغتها وفه الطفل على ومجردة يصعب نقل أنها ال تمت للطفل بصلة فجاءت مواضيعها جافة
 تائجهذه المواضيع المعقدة قد تتسبب في ن أن " روف بعث مجلة الطفل في تونس" لغتها. وقد أكد بحث بعنوان

 التحليل بتوأث يعجز الطفل عن فهم الموضوع، حينئذ يتكون لديه شعور بالنفور من القراءة. عكسية عندما
األدب  أن ،"المضمون مستوى دراسة مقارنة على 1984قوس قزح والرياض سنة "خر بعنوان آلبحث  الكمي

 حضوره كان فقد لشعرأما ا التونسية. األطفال مجالت إلى حد كبير في جل شحيحا حضوره كان القصصي
 17.و كتابتهأ طفولته المتأخرة إلى قراءة الشعر يميل في كاف إلشباع حاجات الطفل الذي وغير أيضا ضئيال
دراسة مقارنة على مستوى المضمون والصورة مع مجموعة  1977"عرفان وأزهار سنة  حول بحث آخر وقد بين

 األطفال هؤالء عدم إقبال ما يفسر ركن التاريخ ولعليهتمون ب ال المستجوبين من %20 نسبة أن "من األطفال
 قدرات حسب المعلومات تكيف أن األنسب ومن 18.األسماء الغربية على هذه المادة هو التركيز الكبير على
ا نجد أن في بالدن تصدر التي المجالت على الضوء ألقينافي أسلوب قصصي طريف. ولو  وتصاغ الطفل

 المتصلة المواد إلى تفتقر وهي كبير، حد إلى الترجمة على المجالت تعتمد ذهمعظم المواد التي تصدرها ه
جله اختفت عن السبب الذي من أ الشعبية واأللغاز، ونحن نتساءل واألغاني بالتراث الثقافي للطفل كالحكايات

ذي جعل بقاءها ال التعثر هذا األطفال تلقى مجالت كانت "إذاو المجالت التي تهتم بالتراث الثقافي للطفل. بعض
لذا  19.ضربا من الخيال" يعتبر لألطفال يومية صحف إصدار في التفكير فإن على قيد الحياة أمرا بالغ الصعوبة،

                                           
 .244-243، ص ص 1991، دار الفكر العربي، القاهرة، أدب األطفال علم وفن نجيب )أحمد(، - 16 
المعهد العالي للصحافة وعلوم المضمون، رسالة تخرج غير منشورة،  مستوى دراسة مقارنة على 1984قوس قزح والرياض سنة ، الرزقي، عفاف 17 

 .2013األخبار تونس 
، تخرج غير منشورة رسالةدراسة مقارنة على مستوى المضمون والصورة مع مجموعة من األطفال  1977عرفان وأزهار سنة الجماعي، رضا،  18 

 .2010د العالي للصحافة وعلوم األخبار تونس، المعه
 .245نجيب )أحمد(، مرجع سابق، ص 19 
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 خصيصت مع مساحتها وزيادة الصحف في تصدر أسبوعيا التي األطفال أبواب تطوير إلى تدعو الضرورة
 التراثية الموجهة للطفل. موادال لمختلف منها جزء
توسيع لى والسعي إبأهمية التراث  دور مهم في نشر الوعيبإمكانها أن تقوم ب كل ما ذكر فإن للصحافة ورغم
اما بما أنها ا وهييوم ليكون مصدرا رئيس يوما بعد . وقد تطور هذا الدورلهائعبر مختلف وسا الطفل ثقافة

لى حدود يومنا هذ عصرنا  ا، إال أن عملية التوثيق فيلعبت دورا في توثيق بعض األلوان التراثية تاريخيا وا 
لمختلفة فاليوم ا ط غيرت عالقتنا بالمواد التراثيةالحاضر أصبحت تتميز بالراوبط الفائقة والمتشعبة وهذه الرواب

يقدم اإلعالم الصحفي لنا المعلومة من خالل النص والصورة وأحيانا عن طريق الفيديو وهناك تفاعل حيوي 
الوسائل بدور  كما قامت هذه ربط الطفل المتابع بشكل مباشر مع تلك المواد التراثية.بين المعلومة ومتلقيها ت

ريادي في تسجبل األساليب القديمة للتوثيق والتي كانت أساسا في معرفة العديد من األلوان التراثية خاصة 
لمعالم قة بين تلك امنها المعالم األثرية الموجودة في بعض المدن والقرى إلى جانب دورها في تعزيز العال

 والهوية الثقافية للمجتمع.
  لوسائط المسموعةل الدور التربوي والثقافي. 2

بين أجهزة اإلعالم األخرى على الرغم من التحدي الذي تواجهه من التلفزيون  هامةتحتل اإلذاعة مكانة 
 وموسيقى جديدة أرقام حدثلل تضيف بل والزمان المكان تعرفنا اتصال وسيلة بأنها وتعرف .والوسائط األخرى

 قيمه وتأثير تراثه واحياء تثقيفه في المستمع وتساعد تنقله الذي الموضوع تخدم هادئة مؤثرة وأصوات حية
 تكوين على اإلذاعة تعمل فيها. كما يعيش التي البيئة من النابعة واآلداب بالفنون والعناية النبيلة الدينية
 الصورة يستوعب حتى التفكير إلى وتهديه عقله واتساع التخيل لىع المستمع وتساعد بالكلمة حية صورة

مصدرا من أهم مصادر الثقافة المتجددة لدى األطفال بما  دوهي تع 20.والكلمات الصوت عبر آليا المنقولة
أنها تزودهم بألوان عديدة من المعارف والخبرات وتمكنهم من حسن اإلستماع والقدرة على الحكم وتقبل 

عمار التي تستطيع مخاطبة كافة األ وتكوين رأي عام موحد. ويعد الراديو من وسائل االتصال العالميةالمعلومة 
ع الطفل المستمع إلى اإلذاعة يتاثر بالبرنامج المسمو مهما اختلفت درجات تعليمها أو مستوياتها الثقافية. و"

يزة تدفع الطفل إلى اإلهتمام وما يدور فيه من حوار وما يحويه من معلومات تؤدى بنبرات صوتية متم
ومن ثم فإنه أقدر على  21."والتركيز على اإلستماع واإلصغاء الجيد فينجح في التقليد والتقمص والمحاكاة

التوجه إلى األطفال في أي وقت وفي أي مكان. إضافة إلى أنه ال يتطلب تفرغا كامال لمتابعة برامجه، ويتميز 

                                           
 . 9ص م،2010 القاهرة،والتوزيع،  للنشر واإليمان العلم المدرسية، اإلذاعة القباني )أسامة(، 20 
 .142، ص 2003، دار البستان للنشر، تونس، أدب األطفالالطيب الفقيه )أحمد(،  21 
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االستحواذ على اهتمامه من خالل المؤثرات الصوتية والموسيقي والحوار، الـراديو بقدرته على جذب الطفل، و 
ويمكن للبرامج اإلذاعية أن  22إضافة إلى قدرته على تحقيق مشاركة األطفال الجماعية في االستماع لبرامجه.

ستخـدام نها ام الثقافيتسهم إسهاما بليغا في البناء الفكري والوجداني للطفل وذلك بمده بنماذج من التراث 
السرد القصصي الذي يعبر عن األفكار والمعلومات على شكل حكاية شعبية مشوقة تشجع األطفال على 
متابعتها بشغف ورغبة، أو في عرض سير األنبياء والرسل والمصلحين نظرا لما تحتويه من قيم واتجاهات 

ا وربطها بالواقع لبرامج الدينية وتفسيرهاستخدام اإلذاعة كوسيلة لبث ايمكن أيضا إيجابية يمكن تنميتها لديهم. و 
الذي يعيشه الطفل. وكذلك استخدام القصص الشعبي التي تحض األطفال على الشجاعة واالستكشاف والبحث 

ومن هنا وضعت األسس والشروط  23وغرس السلوكيات االجتماعية المرغوبة، وتنمية زادهم اللغوي.
اإلذاعة الموجهة إلى الطفل لتأخذ في اعتبارها طبيعة األطفال،  والمواصفات التي يتم بموجبها اختيار برامج

ثارة خيالهم وغرس القيم الفاضلة في  ومراحل نموهم المختلفة، وتساعـدهم على صياغة أفكارهم وتنميتها وا 
 نفوسهم.
 وني.التلفزيو  اإلذاعي اإلستقبال أجهزة امتالك الكثيرين مقدوري في أصبح المعيشة مستوى إلرتفاع ونتيجة

 أن موعةوالمس المقروءة الصحافة شأن كبير، فمن تربوي بدور تقوم الحديثة اإلعالمية وسائطوأصبحت ال
 أخرى دون فئةب وال تختص جميعا الناس إلى تتجه فهي الناس. بين مشتركا والفكرة والرأي عامال الخبر جعلت

بصفة عامة  اإلعالم "يمثلبالتالي و  الزمان والمكان. حواجز تحطيم أمكن جماعة دون جماعة وبفضلها أو
واتجاهاته  والتفاوضي بين فئات المجتمع التفاعلي اإلطار ويوفر نفسه مع المجتمع بها الوسيلة التي يتفاعل
 "أدتوهذا يعني أن الوسائط اإلعالمية أصبحت تسيطر عـلى اهتمامات األطفال، و 24وحركاته اإلجتماعية".

 منذ ثالثينات القرن الماضي، اإلذاعي البث مثلت جديدة إعالمية وسائط هور  إلى التكنولوجية التطورات
من خمسينياته، فتغير المشهد اإلعالمي وتعرضت الصحافة المكتوبة إلى منافسة  بداية التلفزيوني البث ثم

وأخذت هذه الوسائط تلقي بشباكها على الجيل  25جدية ببزوغ عصر الصورة مع السينما والتلفزيون".
وتمأل ساعات فراغه بل وساعات نشاطهم بالكثير من األفكار والمعاني ألنها تنهال عليهم بكم هائل  المعاصر

من الصور المتالحقة واألصوات المتعاقبة التي تحيط بهم من كل جانب. فال يملك الطفل معها القدرة على 
اية أن كل ما ويعتبر في النهالتمييز واالختيار ويخشى معه أن يسقط في دوامة تسير به إلى حيث أريد له، 

                                           
 86 .، ص1999اليمنية،  والنشر، الجمهورية للدراسات عبادي ،مركز"اإلعالمي االجتماع علم "(،أحمد(باسرده  22 
 .99.، مرجع سابق، صالطفل إلعالم اإلسالمية الرؤية ،(الدين الحليم )محي عبد 23 

24 Touraine Alain, Pour la sociologie, éditions du seuil, Paris, 1974, P.21. 

 .113، ص2004، تونس، دار سحر، لطة الصورة، بحث في إيديولوجيا الصورة وصورة اإليديولوجياس حميدة )مخلوف(، 25 
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 ببعض األلوان الطفل تزويد في هاما دورا اإلذاعة أجهزة كما تلعب 26.شاهده وسمعه حقيقة ال مجال للشك فيه
 جمهورها إلى وتنشرها جديد من وصياغتها إفرازها لتعيد التراثية المواضيع أنواع جميع وتستلهم تعالج إذ التراثية
ة على أن هذه األجهزة ال تقتصر على قولبة الموضوعات التراثيثقافة مستمرة، "عملية مستحدثة و  في العريض

نما هي تحمل كذلك باستمرار أنماطا من العادات واألفكار والفنون والمعارف قد تتعارض  عادة فرزها، وا  وا 
 27.ة"مع األنماط المماثلة في الثقافة الموروث

 ا، بلأن تخضعها لموجباته بعد األلوان التراثية من كثيرال المستمعين جمهور إلى اإلذاعة أجهزة تعيدكما 
 يقىالموس مجاالت في يحدث ما ذلك ومثال الحديثة. الفنون قواعد صيغ حديثة مبنية على تسوقها في
ن م وحدها بمعطيات الحياة الحديثة اإلنسان عقل تغمر ال الجمعي االتصال وسائل أن بمعنى واألغاني،

 الفنون) يسمى بما والخيال العقل هذا تغمر هي بل علمية، ومعارف وفنون قيةأفكار وقيم سلوكية وأخال
 بعض قتالو  نفس في تضمينها مع الحديث أي تلك األعمال التي تخضع لقواعد العرض واألداء المتطورة(،

ي التلذلك فإن عملية إعالم الطفل تتأثر بمجموعة العوامل االجتماعية  28.جزئيات أو عناصر المادة الشعبية
تحيط به كالقيم والعادات والتقاليد والجماعات التي ينتمي إليها. وبالتالي، فإن هذه الوسائط تختلف عن وسائط 
الثقافة األخرى في أنها تنقل إلى األطفال خبرات ليست في مجال تفاعالتهم البيئية واالجتماعية المباشرة. كما 

كون له أثره على تربية األطفال. ولذلك فهي في حاجة إلى أن أنها تنقل إليهم موادا ثقافية متنوعة جدا مما ي
عما تؤكده  ةمختلف تتكامل مع وسائط التربية األخرى في أهداف عامة مشتركة حتى ال تؤكد اتجاهات قد تكون

األسرة أو المدرسة مثال، مما يدعو إلى ضرورة مشاركة المجتمع في تخطيط برامجها. إال أن الجمع بين أكثر 
يلة يحقق تأثيرا فاعال، ويضاعف من عدد المزايا، ويمكن عملية االتصال من تحقيق أهدافها. لذا، فإن من وس

نجاح النشاط اإلعالمي الموجه إلى األطفال يتوقف على حسن اختيار الوسيلة والوقت والظرف االتصالي 
ة التي تثري لوان التراثيالمناسب، المهم هو كيفية استثمار معطيات هذه الوسائل لكي تسهم في توصيل األ

هام في النشر والحفاظ على التراث من خالل  ثقافة الطفل. وهكذا، نستخلص إذا بأن لإلذاعة دوروتوسع 
هذا يتطلب و  تقديمها لبرامج موجهة للطفل تهدف إلى التعريف بلون من ألوان التراث ونقله من جيل إلى آخر.

المستهدفة من العمل اإلعالمي الموجه لألطفال، بل يجب أن التنسيق بين جميع الوسائل لتحقيق األغراض 

                                           
 .342، مرجع سابق، ص"حقوق الطفل في اإلعالم بين اإلستمالة واإلقناع")مراد(،  وميلودقطاف )محمد(،  26 
 .338-337، ص ص1981المعارف، القاهرة، (، الجزء األول، دار األسس الن رية والمنهجية) علم الفلكلورالجوهري )محمد(،  27 
 .58-55، ص1982ر"، مجلة عالم الفكر، المجلد الثالث، العدد األول، أفريل سنة الماثورات الشعبية والعالم المعاصصالح )رشدي(، " 28 
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تتناغم وتتوافق هذه الوسائل جميعها لكي تـؤدي كل واحدة منها المسؤولية المنوطة بها في إعالم الطفل على 
 الوجه األكمل. 

 ثقافيةالو ة من خالل عرضها لعدد من البرامج التربوي ها كوسيلة اعالميةوانطالقا مما ذكر تؤدي اإلذاعة دور 
مجاال حيويا مالئما لتنمية معارف األطفال وتهذيب أذواقهم من خالل برامج تعنى باألدب والفن  تمثل بوصفها

جها رسائل تهدف رامبتبث عبر  فهي لذلك .والتراث لكي تجعلها في متناول جميع المقبلين عليها من كل مكان
ير يسعى لتغت ايجابية كمامجتمع وتدفعهم نجو اتجاهات إلى تغيير اتجاهات األطفال غير المالئمة لثقافة ال

 بتوثيق إلى جانب ذلك تهتم البرامج اإلذاعية 29.ولة اجتماعيابسلوكهم بهدف تثبيت اإلتجاهات المرغوبة والمق

التعرض  ذلك من خالليتم عليه باعتباره يمثل ذاكرة الشعوب الجماعية. و  ةفظاحممن أجل ال الثقافي التراث
 والفنون الشعبية والغناء والقصص التي تحكى وتروى على نلممارسات اليومية أو الموسمية كالمهإلى بعض ا
 ن كونها. فضال عفي نشر الثقافة الشعبية بمختلف ألوانهامتواضع دور ب تقومو من حين آلخر مسامعهم، 

طيع أن نؤكد فإننا نست عليه، ا.  وبناءالمجتمعيةالعادات والتقاليد بعض تساهم في إحياء مظاهر اإلحتفال ب
أن اإلذاعة كغيرها من الوسائط اإلعالمية الحديثة تستطيع االضطالع بأدق المهام وأخطر األدوار في تربية 

ة االنتشار، والقدرة لما تتمتع به من التنوع والتعدد وسع المختلفة وتزويده باأللوان التراثية والعناية بثقافته الطفل
من أهم الوسائط أيضا تعد و  أي مكان. طفال في أي وقت وفي أي وضع وفيعلى الوصول إلى هؤالء األ

 .اإلقناعالتأثير و  قدرة فائقة علىب تتمتعألنها  الثقافية المعاصرة
 المرئيةالمسموعة و لوسائط الدور التربوي والثقافي ل. 3

قة أن هذا الجهاز ي الحقييأتي جهاز التليفزيون في مقدمة الوسائل التي تجمع بين الصوت والصورة والحركة وف
الساحر الذي أطاح بكل الموازين، حتى أصبح يغزو مجتمعاتنا المحلية والعالمية مقتسما معنا أوقات حياتنا 
ومؤثرا بالسلب واإليجاب على أفكارنا وسلوكياتنا ألنه يسيطر على حواس اإلنسان سيطرة تجعله يبدو وكأنه 

 التلفزيوني بثال تستقبل التي المعروفة اإلعالمية الوسيلة على يونالتلفز  جهاز يقتصر الو  30.مسلوب اإلرادة
 أي لىإ يتعداه بل للكبار، أو إليهم موجهة كانت سواء برامج من األطفال يستقبله وما المحطات، إحدى من

 ة بمختلفالضوئي األقراص لمشاهدة أفالم الفيديو أو كان سواء استخدام يقوم به األطفال لجهاز التلفزيون
تبثه  ما قبالالست شبكة اإلنترنات استخدام كذلك ويشمل االلكترونية. لأللعاب شاشته استخدام أو أصنافها

 وينفرد هذا الجهاز بخصائص غير موجودة في غيره من الوسائط من برامج عبر الشبكة. المحطات التلفزيونية

                                           
 .94، ص2008، اللبنانية، القاهرة المصرية الدار والعشرين، الحادي القرن في اإلذاعة الغفار عادل، عبد مكاوي عماد، 29 
    .120، ص.1988، اإلمارات العربية المتحدة،تاثير المتغيرات االجتماعية واالقتصادية على طفولة الخليجسعد الدين)إبراهيم(،  30 
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مات جديدة معلو  ان وانفعاالت، ويقدم لهماإلعالمية األخرى. فهو الذي ينقل إليهم المشاهد بكل ما فيها من مع
سواء المتصلة بعناصر التراث المتواجدة في البيئة المحلية، أو خارج هذا المحيط، ويوسع نظرتهم للحياة 
بأسلوب سهل وبطريقة مشوقة. األمر الذي يثير الوعي واإلحساس لديهم بما يدور حولهم، ويوجد دافعا ورغبة 

 ع قضايا المجتمع. لديهم للمشاركة والتفاعل م
 على وتعمل والعقلي النفسي األطفال يكون التلفزيون نافذة تساعد على نمو أن في المربين يطمح أغلبلذا، 

حدين،  التلفزيون سالح ذو ندرك أن إذ المنال. بعيد إشباع حاجياتهم وتهيئتهم للمدرسة والحياة، وهذا طموح
ستهالكية ويشجع الروح اال الخيال ملكة ويعطل اإلحباط، إلى أيضا وقد يؤدي قد يؤدي إلى تزييف الوعي، فهو

غم من وعلى الر  عندهم. النضج المبكر لألطفال، وقد يعزز روح العنف إلى ويؤدي النمطية. الصور ويعزز
 31التهم الموجهة إليه فإنه يبقى وسيلة لنقل جملة من المعلومات واإلحساسات والخبرات التي يحتاجها األطفال.

 ستطيعي فهو االجتماعية، التنشئة في مساعدا عامال يكون أن يمكن استخدامه أحسن إذا المقابل، يف ولكن
 المعلوماتب األطفال يزود أن ويمكن الوطني. االنتماء شعور يعزز وأن اإليجابية، االجتماعية القيم يغرس أن

أنماط  عضب ويعلمهم اللغوية، مثروته في يزيد أن يمكنه معاينتها مباشرة. وكذلك الصعب من التي الجديدة
ثراء ثقافتهم. السلوك الجيد،  أي أنه بإمكانه المساهمة في تكوين شخصياتهم وا 

المتعلقة بألوان  بتقديم المعلومات معنية تكون التلفزيونية ال األطفال برامج فإن الهام الدور هذا من وانطالقا 
نما تراثية لألطفال بعينها، لى السليم أسس التفكير إلى همتوجيه مهمة عليها تقع وا   عن البحث كيفية وا 

 األطفال ويجد الثقافات الغربية. سيما ال األخرى بالثقافات االحتكاك فرص أيضا تيسر لهم المعلومات حيث
 فإن األطفال، تجربة إثراء في إيجابيات من التعدد لهذا ما وبقدر للسلوك متعددة ونماذج أنماط أمام أنفسهم

االستهالكي لديهم. ومن بين اآلثار السلبية األخرى  السلوك وتعزيز واقعية نقل صورة عدم هو هسلبيات أهم من
لهذا الجهاز الخطير تعطيله لخيال الطفل، ألنه يستسلم للمناظر واألفكار التي تقدم له دون أن يشارك فيها. 

دور  اعل وهو الناقد، ويقتصروال يبذل أي جهد في المشاركة والقبول أو الرفض لما يراه، فالجهاز هو الف
الطفل هنا على رؤية ما يعرض عليه دون أن يسهم بفكره فيما يعرض عليه. فيحول األطفال إلى متلقين 

نوا إيجابيين بشكل أو بآخر وأن يكو  يشاركوا وأن بد ال أنه بمعنى سلبيين مما يتنافى مع خطط تثقيف األطفال،
لعديد ا أيضا يحمل فإن هذا الجهاز بقدر ما يحمل من السلبيات فإنه وبالمقابل 32.لهم دور ما في هذه البرامج

من اإليجابيات من أبرزها تغذية عقل الطفل بمعلومات متنوعة، وتمكينه من تكوين صورة ذهنية وافية عن 

                                           
 .144، ص 2003، دار البستان للنشر، تونس، أدب األطفالالطيب الفقيه )أحمد(،  31 
 .349ص قطاف )محمد(، و ميلود )مراد(، مرجع سابق، 32 
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العالم المحيط به، ويسهم في تنشئته ويرتقي بثقافته. وال شك أن تحقيق هذه الفوائد يتوقف بشكل أساسي على 
تصميم البرامج الهادفة التي تراعي أعمار األطفال وأذواقهم وتتناول قضاياهم، وتقدم برامجهم بشكل جذاب، 

وفي ذات السياق، فإن هذه الثورة التي تم إحرازها  33وتستبعد البرامج التي تحمل قيما غريبة عن واقع المجتمع.
الم وتغريهم بما تقدمه لهم من أعمال درامية في تقنيات العمل اإلعالمي تمكنت من أن تشد إليها أطفال الع

 وفنون إخبارية وفقرات ثقافية وترفيهية تجذب انتباههم وتشد اهتمامهم بطرق الجذب وأساليب االستمالة وفنون

اإلقناع. وقد أضافت القنوات الفضائية وثورة المعلومات بعدا جديدا للنشاط اإلعالمي، وأحاطت األطفال من 
من روافد الفكر ومصادر المعرفة عن طريق الشبكات الدولية التي تتميز بسعة االنتشار، كل جانب بالعديد 

لغاء عنصري الزمان  34.المكانو  والسرعة في توصيل الرسالة، لتسهم بدورها في تحقيق عالمية المعرفة، وا 

 محدودة تكون ادتك فزيونمن خالل أجهزة اإلذاعة والتل تقدم التي تقدم، نالحظ أن البرامج التراثية ما لكل وتبعا
محدودة خاصة من حيث عدد مج ابر  هناك التلفزيون يقدم من برامج أخرى. ففي ما مع حجمها يتناسب وال

 الفنون فرق دمهتق وماتتصل بألوان من التراث من بينها خاصة التعريف ببعض المواقع األثرية  ساعات البث،
بعض السيرك و  المسرحية وعروض العروض وبعض ناسباتوالم واألعيـاد المواسم خالل سهرات من الشعبية
ة على إلى نشر األعمال الثقافية بهدف المحافظ التلفزيونسعى يو الثقافية األخرى الموجهة لألطفال.  البرامج

شباع و  المعرفية فاق الطفلآعن طريق توسيع  الثقافي التطوير التراث وتثمين مكانته والنزع إلى يقاظ خياله، وا  ا 
رفه، لتلفزة أنها مؤسسة اجتماعية وثقافية توجه وتربي وتعلم وتثقف وتاواألصل في   .الفنية والجماليةحاجاته 

ية لثقافا اتخدمالفحادت نوع ما عن مسار واتجهت نحو منطق الربح لكنها تأثرت بفعل العولمة الثقافية 
ع ذلك ما يزال مو  .ة والمبتذلةالحقيقية وأصبحت في كثير من األحيان تمرر بعض البرامج الثقافية السطحي

 ل تمكين األطفالمن أجوالبرامج الفكاهية  من خالل بث العروض الفنيةالتلفزيون يميل إلى الترفيه والتسلية 
 في الترويح عن النفس باعتبار ذلك حاجة انسانية.

قيفه طفل وتث، تأتي السينما كوسيلة من الوسائل المفضلة والجذابة إلشباع حاجيات الذكر ما جانب إلى
وتوعيته، ألنها لغة غير تقليدية سمعية وبصرية تترك أثرا قويا على األطفال وتستطيع أن تدخل عالمه الخاص 
والمتشابك. وقد اختلفت وجهات النظر حول سينما الطفل فمنهم من يقدم األطفال بصورة مباشرة موضوعا 

علق بصورة غير مباشرة من خالل عدة مواضيع تت رئيسيا في أفالمهم ويسندون البطولة لهم ومنهم من يقدمهم
السينما كل األفالم الموجهة إلى جمهور المشاهدين في سن الطفولة والفتوة،  غالبا ما تضمباألسرة والمجتمع. و 

                                           
 .100، مرجع سابق، صالطفل إلعالم اإلسالمية الرؤيةالدين(،  الحليم )محي عبد33 
 .101، المرجع السابق، ص(الدين الحليم )محي عبد 34 
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فني وغيرها. واليوم تتصدر السينما لتجمع بين الفنون محققة العمل ال الروائية منها والتسجيلية وأفالم الكرتون
ا ية والمسموعة وأخذت تقدم المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية كلهئالشامل في تجميع الفنون المر المتسق 

 35.مشاكلهمو  مغامراتهمو  األفالم التي تعرض حياة األطفال ع التناسق مثلئفي عمل واحد را
م وتضوغ أفكارهم هط الفكرية على المتلقي إذ تنفذ إلى عقل مشاهديها لتؤثر فيئوتبقى السينما من أهم الوسا

نما تبث  ألنها تملك من اإلمكانيات التأثيرية ما ال يملكه غيرها، كما أنها ليست أداة للتسلية والربح فقط وا 
رساءل فكرية فكرية محددة تسلب العقول باإلثارة والتشويق، ونتيجة لذلك أصبحت الثقافة التي نتحصل عليها 

 تستند إلى تقاليد علمية أو تعليمية ومما يزيد من سلبياتها أن وال من السنما ثقافة مجزءة ومتناثرة ومتباعدة
ط المؤثرة بشكل ئفهي تعتبر من الوسا 36.كثيرا من المعلومات التي تبثها السينما تتسم باإلثارة والمبالغة والعنف

قدمها السينما تكبير على األفراد والجماعات فالكثير من مظاهر الحياة قد تغيرت بفعل التأثر بالمضامين التي 
اته وتقترب رغبتلبي ن سلوكيات الطفل و م دلبما تمتلك من األدوات تستطيع أن تع كما أن السينماللطفل. 

أن  يضا إلى. ونشير أالموجه لهم من عواطفه وخياالته وتفيده بعرض أفالم تجسد ألوانا من التراث الثقافي
ال هتماما مباشرا وجديا بالنماذج التراثية الموجهة للطفل إلم تولي ا السينما العالمية على مدى تاريخها الطويل

سهمت تقنيات جديدة أ أدى إلى ظهور التطور التكنولوجي والعلمي وازدهار فن الكرتون، ذلك فإن ومع نادرا.
األقزام  -في انتشار أفالم شهيرة عّدت من األفالم الجماهيرية والشعبية بين أوساط األطفال مثل "ميكي ماوس"

وعليه فقد مكن للتدفق اإلعالمي من أن يصل بتلقائية ويسر إلى  أليس في بالد العجائب وغيرها. -سبعةال
أي مكان يوجد فيه أطفال حتى إن ما يدور في أقصى الشرق أصبح يسمعه ويراه أطفال الغرب في نفس 

 بعضعلمية و معلومات الالوقت. األمر الذي ييسر لهم أحسن فرص التعليم والتثقيف والترفيه، ويقدم لهم ال

التراثية وهو ما ال يمكن تحقيقه بأية طريقة أخرى بما يؤدى إلى اإلحساس باأللفة بينهم وبين المادة  نماذجال
 المعروضة عليهم.

  لوسائط االلكترونّيةالدور التربوي والثقافي ل. 4
تقبلهم. قع هؤالء األطفال ومسسبق أن أشرنا إلى أن التكنولوجيات المعاصرة تلعب دورا كبيرا في تغيير وا

 شك الوبذلك سيترك هذا التغيير آثارا بارزة على البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي يعيشون فيها. و 
دة إذا أحسن توظيفها فإنها يمكن أن تسهم في تحقيق العديد من المزايا لفائ تقنياتهاو  طئالوساهذه أن استغالل 
 واسعا وتستقطب فئات اجتماعية متزايدة والتي جديدة تعرف انتشارا إعالمية ضيةأف لكن ظهوراألطفال. 

                                           
 .64، ص1976، دار المعارف بمصر، القاهرة ،1، الجزء موسوعة تاريو الفنثروت عكاشة،  35 
 .35، ص1998، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، السينمائيالمحتوى الثقافي والتربوي للفيلم حجاب محمد منير،  36 
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التنموية  راتالمتغي المكتوبة في التاثير على والصحافة اإلعالم يفترض فيها أن تلعب دورا موازيا أو مكمال لوسائل"
 مع ةالتي تفتح آفاقا تواصليالوسائط الجديدة و  الفاعلية المفترضة لهذه حول واإلعالمية، مما يستدعي التساؤل

 للغةا ويرجع ذلك إلى أن الوسائط التي يقدمها الحاسوب تتجاوز في االتصال والتواصل 37.العالمية التجارب
عملية  علج والصورة واأللوان حيث تسهم هذه الوسائط التعبيرية في الصوت مثل أخرى وسائط إلى المكتوبة
 .رهاط بحاالت حسية وذهنية أخرى مثل اإلدراك والتخيل والتفكير وغياألطفال بالحاسوب وبرمجياته ترتب اتصال

وبظهور شبكة األنترنات واتساع مجاالت استخدامها، لتمثل أحدث التقنيات التي شهدها العقد األخير من 
القرن العشرين، فهي تعمل على بث واستقبال المعلومات في شتى أصناف المعرفة إلى كل أنحاء العالم. 

نات سالح ذو حدين شأنه في ذلك شأن وسائل االتصـال األخرى، لها مزايا تتعلق بما توفره مواقعها من واألنتر 
والتي تم ترقيمها من أجل مزيد التعريف بها وبخصائصه من جهة،  الثقافيمعلومات في شتى ألوان التراث 

ودة إليها واإلستفادة منها ومن أجل حفظها من التلف من جهة أخرى. وهو عامل إيجابي يخول ألطفالنا الع
متى رغبوا في ذلك. كما أن لها مساوئ على عقول األطفال وسلوكاتهم، ألنها تنقل إلى هؤالء األطفال من 
المعلومات والمفاهيم والمعارف ما يحقق لهم الخير أو ما يهدم قيمهم ويجرهم إلى سلوكات منحرفة، ال سيما 

 38.ألهداف مختلفة إضافة إلى الغزو الفكري لعقول أطفالنا تلك المعلومات التي تبثها بعض المؤسسات
وتعتبر الوسائط االلكترونية وسيلة تعليمية تضع بين يدي الطفل النتاج العقلي لإلنسانية. إذ تتوفر على الشبكة 

 لمطلوبةا المعلومات عن البحث على كتب، قواميس، معاجم لغوية تكون مقروءة أو مسموعة والتي تساعد الطفل

جهد وفي أسرع وقت. وتعتبر التطبيقات االلكترونية والصحف وبرامج القراءة والفيديوهات التعليمية من  أقلّ ب
المؤثرات اإليجابية في تعلم المفردات وتلقين القراءة وزيادة الحصيلة اللغوية لدى الطفل وتنمية القيم واالتجاهات 

اإلضافة إلى العلوم والمعارف المتنوعة التي ب ،والعادات التي تخصه وتجعل منه فاعال داخل مجتمعه
لسريع ا لبحث والوصولفهي بذلك تهيئ للطفل مجاالت واسعة للتعلم وذلك با 39.سيستخدمها عند الحاجة إليها

الحكايات المصورة و  من التراث كالقصص الشعبية ألوان لنقل المهمة الوسائط من تعتبر لذلكإلى المعلومة. 
والحوار الشيق والمؤثرات الصوتية بكافة أشكالها، وكأنها تنقل الكلمات من  الجذابة ورالص خالل من التفاعلية

. لذا، من المهم الحديث عن أهمية مع مختلف مشاهدها الورق إلى حياة حقيقية يغوص فيها الطفل ويعيش
ية بمختلف فتراضط بشكل عام فى نقل ألوان من التراث ألطفالنا، مثل زيارة المواقع التراثية اإلئهذه الوسا

                                           
37  Akoun André, Sociologie de communication de masse, Hachette, « série supérieur », Paris, 1997, p.69-70. 

 العامة لمجلس وزراء داخلية األمانة ،"عربيال الوطن في الجريمة بارتكاب وعالقتها واإلباحية العنف أفالم مشاهدة "(،خالد بن سعود )البشير 38 
 56 .ص ،2003السعودية، العرب،

 .119، ص2009، دار الفرابي، بيروت تكنولوجيات التعليم والتعلم، رؤى في التربية واإلعداد، وبران مارسيلل 39 
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 ط المتعددةئاالوسامن دور مهم فى حياة أطفالنا فى ظل تكنولوجيا  تلعبه ما سيما أنواعها وتخصصاتها وال
 ة فىأهمية كبير  من من تراثنا الشعبي رقمية المستمدةولما توليه الحكايات ال .الحاسوب التفاعلية وتطبيقات

 .لطفلاثري ومثير، يتم فيه نقل لون من ألوان التراث إلى من قيم ومثل من خالل خيال  تحويه وما ثقافتنا
عتمد اختيار األفكار تمتعددة للتعليم والتربية واالكتشاف والتثقيف و  تطبيقاتالوسائط اإللكترونية  وتتضمن

فرصة  من تنمية العديد من المهارات وتوفر له بفضلها يتمكن الطفل إذوصياغتها بوسائل اّتصالية متنوعة. 
 واألنشطةوفرة تالثقافية الم البرامج وشكل محتوى على وبإمكانه التعرف. ومتجدد ار في عالم معرفي جديداإلبح

التعلم  مليةع توظيف الحاسوب واإلنترنات في بإمكانه إلى جانب ذلك التطور. هذا مع يتناسب بما التربوية
على  لتعرفل غالل شبكة االنترناتواست واعادة تسجيلها القصص االستماع إلىو  برامج الرسماستخدام مثل 
  التراثية. واقعبعض الم كتشافإلو أ التراث ألوان إحدى

ق قيوتح نشرهات وتكمن إيجابيات هذه الوسائط في الكّم المعرفي الهائل الذي تقدمه والثقافات المتعّددة التي
 زرع سبيالر، حيث أّنها تالفائدة والتسلية لألطفال حتى أضحت حياتنا من دون هاته الوسائط صعبة التصوّ 

لمية أثناء شافات العتالعصرية واالك األحداث جلّ  يواكبون بذلك األطفال فجعلت واألفكار الصور من ينقطع ال
 40.ط المختلفة على أن تكون أيضا أدوات تربويةئ، ومع ذلك فإن ما نود رؤيته هي قدرة هذه الوساحدوثها

بكل ما يدور حولهم من متغيرات، دون أن يستثمر هذا التغيير ال يمكن ترك األطفال يتأثرون  وبالتالي،
 وتمكينه منولقد ساهمت هذه الوسائط في تثقيف الطفل  قدراتهم وتنمية مداركهم ومواهبهم. تأهيلفي 

 التعامل مع الرموز واألشكال، حيث تمّده بتقنيات عديدة لعرض برامج لقراءة الرسوم والخرائط وتنمّية حّس 

ة أتاحت الوسائط االلكترونية للطفل فرصفقد ذوق الفني واألدبي لديه. إضافة إلى ما تم ذكره اإلبداع وال
التحليل و  اكتشاف تطبيقات ومواقع افتراضية عديدة تعج بأبواب الثقافة العامة التي تساعده على الفهم

 ويشجعه دعم موهبتهالمواقع من شأنه أن ي هذه . ويصبح الطفل هنا مبدعا صغيرا واإلبحار فيواإلستنتاج

على البحث ومواصلة االستكشاف والتجريب وتكرار المحاولة. إلى جانب الدور التثقيفي الذي تضطلع به هذه 
التعرف على محتوى الكثير من المتاحف اإلفتراضية والمواقع األثرية وبعض المواقع  من خاللالوسائط 

 ينميبأن له سمح تف يمارسها الطفل،التي ب والمسابقات األلعا األخرى التي تهتم بالثقافة الشعبية، إلى جانب
 ن، حيلمشكالتوحل ااأللعاب االلكترونية في تنمية التفكير ه ويثري معلوماته، كما تساعد المعرفية دراتهق

 تعترض سبيله عّدة مواقف يجب أن يحسن التعامل معها. 

                                           
 .119المرجع السابق، ص تكنولوجيات التعليم والتعلم، مارسيل،لوبران  40 
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ألوان  عضبن تقوم بدور مهم في الحفاظ على أن الوسائط اإلعالمية بكافة أشكالها بإمكانها أ عتقدوعليه ن
 .التراث والتعريف بالمواقع األثرية من خالل إيجاد قنوات لنشر التراث وترويجه وتقريبه ألذهان الجيل الجديد

نما  أدوات فاعلة ساعدت كثيرا على تطوير هي إضافة إلى أن هذه الوسائط ليست فقط قنوات نقل صماء وا 

ي حلة جديدة تتالءم مع هذا العصر. ناهيك عن دور الوسائط األخرى في تزويد اإلبداع الشعبي وعرضه ف
قاعدة عريضة من األطفال بالحكايات والروايات التي يتداولها الناس ليتم التعديل عليها لتصبح مادة شعبية 

ذاع متتداولها األجيال القادمة. كما أن تلك الوسائط تعمل على إيجاد تواصل غير مباشر بين النص ال
والجمهور المتلقي يتم من خالل وسائل بث الكترونية وأدوات تقنية حديثة تنقل المادة التراثية إلى الجمهور، 
حيث أثرت الوسائط اإلعالمية في حياتنا المعاصرة وفي صياغة نمط حياة اإلنسان وظهر هذا التأثير واضحا 

 من خالل محتوى البرامج التي تقدمها على مدار الساعة.

صورة الثقافة التي ترّوجها الوسائط اإلعالمية سلبّية بالنسبة ألغلب المربين  طالقا مما سبق نخلص إلى أنوان
وال شك أن دور المؤسسة اإلعالمية ال يقّل قيمة عن دور المؤسسة  .تبرون هذه الثقافة سطحية ومبتذلةالذين يع

في  عائلية. كما أن الوقت الذي يقضيه الطفلالتربوية في التنشئة االجتماعية للفرد إلى جانب المؤسسة ال
تعامله مع الوسائط اإلعالمية ال يقّل أهمية عن الوقت الذي يقضيه في المدرسة. وتؤدي الوسائط اإلعالمية 
السمعّية البصرّية وظيفة ثقافّية وتربوّية حتى بالنسبة إلى من يجهل الكتابة والقراءة ولمن لم يتعّلم في المدرسة. 

لتعّلم عبر هذه الوسائط يقوم في جوهره على ترابط عضوي بين التعّلم والترويح عن النفس. لذلك فإّن كما أن ا
 المدرسة والوسائط اإلعالمية يخدمان نفس األغراض التربوّية. 

 ، وبالتالي ضماناحدو  في وقت والترفيهي لجمع بين الدور الثقافي والتربوياط بإمكانها ئفإن هذه الوسا عليهو 
وبالرغم  .، والتعّرف على السلوكّيات الصالحة ودفعه للقيام بهاالسليمةالطفل على المعرفة، والتربية  حصول

لوسائل اإلعالم في خدمة أغراض تربوّية، فإّن الجدل بقي قائما بين المربين  نوعةمن هذه االستعماالت المت
 والمدرسة األسرة أن تعاوننعتقد  عليه،و  41.ّيةوالدارسين حول الجدوى الفعلية لوسائل اإلعالم في العملية التربو 

هو أمر في غاية األهمية، حتى تشكل هذه الوسائط التربوية  وسائط اإلعالمية،ال وبين بينهما والتنسيق
والتعليمية إطارا موحدا يستقي منه الطفل سلوكا يغرس في نفسيته تقدير التراث ومحبته وضرورة الحفاظ عليه 

ه وسائط بل تغذيه وتدعم من فراغ، يتولد ال على ثقافة المجتمع الطفل فإن تفتحذلك لألجيال القادمة. وب
هذه الوسائط  وعن طريق وسائط التربية المختلفة خالل من إعالمية وتربوية متعددة، فالطفل يكتسب ثقافته

ن ثم تتكامل مو  واتجاهاته. وتقاليده وعاداته سلوكه تشكيل في يسهم مما التراث عناصر يتفاعل مع مختلف

                                           
 .13، ص2010،  الدار التونسية للنشر، تونس.44لعلوم االتصال، عدد مجلة افكار والتجديد في الزمن الرقمي" الصحافة"حمدان )محمد(،  41 
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هذه الوسائط في وظائفها، وفيما يحمله كل منها إلى الطفل من دالالت ومؤثرات، وفيما تلعبه في نفسية 
الناشئة وقضاياها الجوهرية من أدوار مما يجعل دورها في تحديد عالمه وتوجهاته يفوق كل تصور أو نظرة 

 سطحية.
 خـاتمة:

 نم الراهن وقتنا الملحة، نتيجة ما يواجهه مجتمعنا في اتبثقافة الطفل من الضرور  االهتمام لقد أصبح
عالمي متصاعد. ثقافي غزو ومن وضغوطات تحديات والتي ال  المحيطة بالطفل التغيرات السريعة ونتيجة وا 

مثل خلخلة نظامه القيمي  سيئة آثار من فيه تحدثه يكون دائما مستعدا لمواجهتها وال يكون مسلحا لمقاومة ما
عالمية وبالرغم من أهمية الدور الذي تلعبه الوسائط اإل وفي مجتمعه. بنفسه صوراته وفقدان ثقتهواضطراب ت

وتطالب بعدم تعامل األطفال معها بدعوى ما  في التأثير على ثقافة الطفل إال أنه هناك أصواتا تهاجمها،
وقت في ينبغي أن ننفق ال . ومن ثم فالتهمتحمله من آثار سلبية يفوق ما تحمله من آثار إيجابية في حيا

الهجوم عليها، ولكن يجب البحث عن األساليب المناسبة للتعامل مع هذه الوسائط ألنه أصبح من المستحيل 
 42.تجاهلها ولم تعد هناك جدوى من شن الهجمات عليها أو حتى مجرد التفكير في اإلستغناء عن خدماتها

ط اإلعــالمية تســـهم بــدور هــام فــي نشـــر المعرفــة اإلنســانية أن الوســائمن خالل هذه القراءة  لذلك يتضح لنا
إلجتماعية ا من التثقيـف والتوجيـه والتنشـئة عـن تمكينه حوله فضالما يدور  قـــدرات الطفل على فهموتنمية 
نشرها على نطاق و  أللوان التراثية وتثمينها والسهر على توثيقهابعض ال أحيانا استخدامها إلى جانب .المناسبة

ال تنحصر  ألن التربية بمفهومها الواسعة فـي تحقيـق األهـداف التربوية واسع. وبالتالي فهي تعتبر أدوات هام
 ها.خبراتفحسـب، بـل تمتـد لتسـتوعب كـل موقـف مـن مواقـف الحيـاة، وكـل خبـرة من  فـي دائـرة التعلـيم

ذا  فحري واالستمرار، للتواصل الوسيلة كلما أعوزتها إلى تراثها الثقافي بكليتها تلجأ دائما المجتمعات كانت وا 
 لهم يضمن ماب وتثقيفهم وتنشئتهم األطفال تربية في الزاخر لتطويره وتوظيفه بنا أن نلجأ نحن إلى تراثنا

 انفك ارعة.المتس ثقافية-السوسيو التغيرات أشكال قوية ومتوازنة لمواجهة مختلف التحديات وجميع شخصية
الذي  تجاهاال في وتوظيفها الستقرائها وجه الخصوص، على التراثبعض ألوان  اللجوء إلى الضروري من

 تطوير على العمل فإن لذا، وأفراده. مجتمعنا ة وتربية الطفل وتطوير ثقافته بما يخدم مصالحئتنش على يعمل
ه المستقبل الذي ننشد ضرنا من أجلبحا ووصل ماضينا الستمرارنا أساسيا شرطا يعد المشرقة جوانب التراث
ونحن نأمل إلى مزيد استثمار كافة اإلمكانيات في إنتاج البرامج الثقافية التي تشبع رغبات  جميعا ألبنائنا.

األطفال وتعمل على تلبية احتياجاتهم المعرفية وتقديمها باألساليب واألشكال التي يفضلونها لتحدث التأثير 

                                           
 .57مرجع سابق، ص ،العربي الوطن في الجريمة بارتكاب وعالقتها واإلباحية العنف أفالم مشاهدة سعود )البشير(، بن خالد 42 



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 157 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

من الضروري أن نعتمد في تربية الناشئ على القيم األخالقية والروحية ونمكنه من بناءا عليه، فو  المطلوب.
أدوات المعرفة والسلوك ونراقبه ونقيمه ونعمل على تصحيح انحرافاته إن اقتضى الحال حتى يكون على 

ستخلص ناستعداد تام لمواجهة متغيرات الحياة بكل جدية وأن يؤدي أعماله وواجباته على أحسن وجه. وعليه، 
 تنتهج ال الطفل، ولكنها تنشئة في الثقافة ومؤسسات والمدرسة األسرة مع تشترك أن جميع الوسائط المذكورة

 تمتلك ألنها التربوية األخرى مؤسسات كافة من أكثر تأثيرا فهي لذلك وال تعتمد نفس الوسائل. الطرق ذات
وسائط ذات أثر  وبالتالي، فهي وتربيته. ة الطفللها تأثيرها المباشر والغير مباشر على ثقاف متجددة آليات

التثقيف العام لألطفال خاصة في ظل هذا العصر الذي يتسم باالنفجار  المجال التربوي وفي مجال فعال في
 مزالق بعض من الطفولة تحصين مسألة تصبح وهكذا .وتنوعها المعرفي المتالحق وتعدد مصادر المعلومات

ور األبوين التركيز على د ضرورة مع الشاملة، التربوية االستراتيجيات ضمن مطلقة أولوية اإلعالمية طئالوسا
 .ومنتجي ثقافة الطفل الوطنية في حماية الطفل من مخاطر العولمة في مجال تكنولوجيا التربية والمتخصصين

  :قائمة المراجع -
 المراجع العرية: -

 الكتب:
 اليمنية. والنشر، الجمهورية للدراسات عبادي ، مركزالمياإلع االجتماع علم (،1999) أحمد باسرده، -
 (، الجزء األول، دار المعارف، القاهرة.)األسس الن رية والمنهجية علم الفلكلور(، 1981) محمد الجوهري،  -
 الوحدة دراسات مركز السعيداني، يرمن :ت ،االجتماعية العلوم في الثقافة مفهوم(، 2007) كوش ،دنيس - 

 .بيروت العربية،
 ، دار البستان للنشر، تونس.أدب األطفال(، 2003) أحمد ،الطيب الفقيه -
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 كلية ا،وآدابه العربية اللغة قسم، سيف وليد شعر في الشعبي والموروث األسطورة (، 2013) ماجد ن، دياناحسي -
 .فلسطين ، الوطنية النجاح جامعة ،العليا ساتاالدر 

 ،العربي الوطن في الجريمة بارتكاب وعالقتها واإلباحية العنف أفالم مشاهدة ،(2003)البشير سعود، بن خالد -
 .السعودية العرب، داخلية .عامة لمجلس وزراءال األمانة

، اإلمارات العربية تاثير المتغيرات االجتماعية واالقتصادية على طفولة الخليج (،1988) إبراهيم، سعد الدين -
   .المتحدة

ع، يدار صفاء للنشر والتوز القراءة عند األطفال في ضوء المناهج العلمية الحديثة،(، 2008عبابدة، حسن حسين ) -

 عمان.

 القاهرة.، دار المعارف بمصر 1، الجزء موسوعة تاريو الفن(، 1976عكاشه، ثروت، )
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المنظمة اإلسالية للترية والعلوم والثقافة، ، الطفل إلعالم اإلسالمية الرؤية ،(1999) الدين محي الحليم، عبد -
 .رباطال
 القاهرة.والتوزيع،  للنشر واإليمان العلم المدرسية، اإلذاعة (،2010أسامة ) القباني، -
 ، دار الفرابي، بيروت.تكنولوجيات التعليم والتعلم، رؤى في التربية واإلعداد، (2009لوبران، مارسيل ) -
 ة.اللبنانية، القاهر المصرية الداروالعشرين،  الحادي القرن في اإلذاعة (،2008الغفار عادل ) عبد مكاوي عماد، -
 .، القاهرة، دار الفكر العربيطفال علم وفنأدب األ (،1991) أحمد ،نجيب -
 المطابع، عمان. ، جمعيةالطفل على اإلعالم وسائل أثر (،1990) صالح ذياب هندي، -

 المقاالت:
   .تونس ،44 لعلوم االتصال، عدد مجلة افكار والتجديد في الزمن الرقمي" الصحافة"، (2010) محمد، حمدان -
، الندوة التدريبية، كلية اآلداب، نحو منهجية "مفهوم التراث: محددات ومفاهيم" (،2000) حمد جميل،مبارك، م -

 المغرب. ،للتعامل مع التراث اإلسالمي، بالتعاون مع معهد الدراسات المصطلحية، والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي
جلد الثالث، العدد األول، ، مجلة عالم الفكر، الم"الماثورات الشعبية والعالم المعاصر"(، 1982) رشدي ،صالح -

 .أفريل
، مجلة علوم اإلنسان "حقوق الطفل في اإلعالم بين اإلستمالة واإلقناع"(، 2019) مراد ميلود،محمد، و ، قطاف -

 الجزائر.، 1، العدد08والمجتمع، المجلد 
 العدد والفنون العمارة مجلة ،"المعاصر الفن في الذاتية الهوية لتحقيق كمدخل التراث" (،1996) حامد ثريا يوسف -

 ، القاهرة.حلوان جامعة ,الفنية التربية كلية الرسم والتصوير قسم 10
 البحوث الجامعية: -
دراسة مقارنة على مستوى المضمون والصورة مع مجموعة  1977عرفان وأزهار سنة (، 2010الجماعي، رضا ) -

 وعلوم األخبار تونس.المعهد العالي للصحافة ، تخرج غير منشورةرسالة  من األطفال

، رسالة تخرج المضمون مستوى دراسة مقارنة على 1984قوس قزح والرياض سنة (، 2013الرزقي، عفاف ) -
 المعهد العالي للصحافة وعلوم األخبار تونس.غير منشورة، 
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 معالجة الصحافة اليومية السعودية للشؤون السياحية
دراسة وصفية تحليلية مقارنة ملضمون صحيفتي االقتصادية 

 2021 – 2020خالل عامي  والوطن

The Saudi daily newspapers’ treatment for the tourism affairs 

A descriptive, analytical and comparative study of the content of  

Al-Eqtisadiah and Al-Watan newspapers 

During the years 2020 - 2021 

 د. سالم بن علي سالم عريجة 
 جامعة أم القرى –األستاذ المساعد بقسم اإلعالم 

 نايف إبراهيم محمد كريري
 جامعة جازان –باحث إعالمي 

 :ملخص البحث
. ن السياحية، وذلك بدراسة عينات من صحيفتي )االقتصادية، والوطن(تقييم معالجة الصحف السعودية للشؤو الدراسة إلى  هدفت

، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج .واستخدمت الدراسة في سبيل تحقيق هدفها المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المضمون
ف الدراسة التفسير. واعتمدت صح: أّن الصحافة السياحية السعودية ذات طابع إخباري في معالجتها على حساب التحليل و أهمها

التي  أغلب المعالجات الصحفية كانتو  ،تراجع المصادر األخرى مقابل يريةعلى الصحيفة كمصدر للحصول على المادة التحر 
ت الصحف متطوير القطاع السياحي القضايا السياحية التي اهت تصدرت قضيةفي الصفحات الداخلية. و الصحف نشرتها 
 .ضعيفاا الجداول البيانيةالرسوم و ب م الصحفوجاء اهتما ،بنشرها

 الصحافة السعودية، الصحافة المتخصصة، الصحافة السياحية، المعالجة، تحليل المضمون، السياحة. الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

The research aims to evaluate the coverage of the two Saudi newspapers of tourism affairs, by 

studying samples of them. And the study uses the descriptive method by using the content 

analysis method.The results show that the Saudi tourism press has relied on press release format 

coverage covered the tourism affairs instead of analysis and interpretation news. And the two 

newspapers relied on the newspaper as a source to obtain the editorial material and reducing other 

sources. Also, most of the news coverage was published inside pages’ newspaper. Moreover, the 

tourism development sector was the most important issue has published. Finally, the two 

newspapers don’t give attention to charts and graphs while covering the news. 

Keywords: Saudi journalism, specialized journalism, tourism journalism, coverage, content 

analysis, tourism. 
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 مقدمة:
المطبوعة منذ نشأتها على نشر الموضوعات المتخصصة في واحدة أو أكثر من القضايا دأبت الصحافة 

والموضوعات، التي تهّم الشأن العام، وُتراعي جميع االتجاهات والتخصصات واالهتمامات، ويبرز ذلك على 
ضايا ق صفحاتها بشكل دوري منتظم أو شبه منتظم، ويزداد اهتمامها توّسعاا كل ما دعت الحاجة لمعالجة

وموضوعات جديدة أو طارئة تتعلق بفئة من فئات المجتمع أو شريحة من شرائحه المتعددة والمتنوعة، وكل 
ذلك في محاولة للوصول ألكبر عدد من القراء، وكسب المزيد من الجماهير والمتابعين، واالهتمام باتجاهاتهم 

 المختلفة.
ز ما اهتمت بنشره الصحافة خالل العقود األخيرة، وهو وُتعّد المعالجة الصحفية للشؤون السياحية من أبر 

اهتمام نابع من تطّورات وتغّيرات حدثت لقطاع السياحة في مختلف دول العالم، وأصبح االستثمار في الشأن 
السياحي صناعة تقدمها كل دولة بحسب إمكانياتها ومقوماتها السياحية ونظرتها االستراتيجية نحو التطور 

داد االهتمام بوسائل اإلعالم المختلفة، ومنها الصحافة المطبوعة، لمواكبة سبل التحديث السياحي والريادة، فاز 
بمختلف مجاالته وأنواعه، حيث اّتجهت إلى نشر معالجتها الصحفية للشؤون السياحية التي غدت محطّ اهتمام 

ات تتناسب واتجاه رسمي وشعبي، وظهر ذلك من خالل الصفحات والمالحق السياحية المتخصصة، التي
جمهور من القراء ذوي االختصاص، وطرح الموضوعات والقضايا السياحية التي تهمه وُتخاطبه بمضمون 

 ُيرضي جميع حواسه.
، ودوره في دعم التنمية 2030في متن رؤية المملكة هتمام كبير افي السعودية بالقطاع السياحي وقد حظي 

قاا أوسع ومجاالت أرحب، عبر خطط استراتيجية تعمل على الدفع به المستدامة، وهو ما فتح لهذا القطاع آفا
لألمام من خالل ما تحظى به مناطق المملكة المختلفة من تنوع طبيعي، ومقّومات سياحية تجعلها بيئة جاذبة 

 على الصحافة المطبوعة، كثيرا عتمديوألن قطاع السياحة  ؛السعوديةلكثير من السياح من داخل وخارج 
إعالمية قادرة على معالجة جميع شؤونه من خالل مضمون يتميز بمستوى من الجّدية والعمق  كوسيلة
على واقع الصحافة المطبوعة السعودية ومدى مواكبتها لهذه النقلة الحالية وألجل ذلك ترّكز الدراسة ؛ والشمول

لى مستوى ُيقّدم للقراء، وعالنوعية في قطاع السياحة، ومدى اهتمامها بتقديم معالجة صحفية لمضمون سياحي 
عاٍل من الفائدة للجمهور، ومدى مواكبتها في تغطيتها لجميع الفعاليات والمهرجانات واألحداث السياحية في 
لى أي مدى انعكست هذه المعالجة على االهتمام بالسياحة الداخلية، والّتعرف على  جميع مناطق السعودية، وا 

حيث إّن الصحافة المطبوعة، كإحدى وسائل اإلعالم، ُتسهم في نشر مواقعها وزيارتها واالستمتاع بها، 
 الموضوعات السياحية المتخصصة ومّد القراء بمختلف المعلومات عن الشؤون السياحية في السعودية.
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 المبحث األول: اإلطار المنهجي والن ري للدراسة
 الدراسة: أواًل: إشكالية
بدور كبير في دعم الواقع السياحي، وذلك من خالل هم ُتسالصحافة المتخصصة السياحية نظرا ألن 

ا ترّكز مشكلة الدراسة على معرفة م؛ لذا ة واإلعالنية حول الشأن السياحيتخصيصها للمساحات التحريري
تنشره الصحافة السعودية عن الواقع السياحي، ومدى قدرتها على القيام بدورها المتمثل في توفير المعلومات، 

بكافة المجاالت واألنشطة السياحية، والتعرف على سمات وخصائص المضمون السياحي في ومدى إلمامها 
 الصفحات المتخصصة السياحية.

الكشف عن مضامين التغطية الصحفية اليومية السعودية، ومدى ارتباط معالجتها "وتتجسد مشكلة الدراسة في 
مختارة من تلك الصحف، وبخاصة في  لمختلف الشؤون والقضايا والموضوعات السياحية من خالل عينات

هذه المرحلة التي تشهد واقعاا سياحياا متطوراا في مجاالت متنوعة ومتعددة، ويبرز ذلك من خالل التنوع 
ما  تي:األ يسالتساؤل الرئفي مشكلة الدراسة  توتحدد د من المناطق السياحية السعودية.السياحي في عد

 ة من خالل صحيفتي )االقتصادية والوطن( للشؤون السياحية؟مدى معالجة الصحافة اليومية السعودي
 همية الدراسة:ثانًيا: أ

 األتي: تبرز أهمية الدراسة من خالل 
 تحديداو الكبيرة التي يحظى بها قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية خالل السنوات األخيرة،  األهمية-1

كس على اهتمام الصحف اليومية السعودية في نشر ، وهو ما انع2030بعد انطالق رؤية السعودية 
 الموضوعات والقضايا المتعلقة بالشؤون السياحية، ولذلك تبرز أهمية الدراسة في االعتبارات التالية:

حف عن المحتوى ن الصفي تعويض نقص وغياب الدراسات البحثية التي تهتم بتحليل مضمو الدراسة  ُتسهم-2
فادة الباحثين والمعنيين والدارسين في ُتشّكل إضافة جديالسياحي، و  دة للمكتبة اإلعالمية في هذا المجال، وا 

التخصصات اإلعالمية، ولفت نظرهم إلى االهتمام بهذا اإلعالم المتخصص، ودوره في عملية الترويج 
 والتسويق السياحي.

حصمعلومات و  تحاول الدراسة من خالل تطبيق المنهج العلمي الدقيق، التوص إلى-3 لمراكز تُفيد ا اتائيا 
صورة  مات السياحية، وصناع القرار، وتقدالبحثية والعلمية، والمهتمين بتطوير القطاع السياحي، والمؤسس

 السياحية. واضحة عن طبيعة وحجم التغطيات اإلعالمية، وطرق معالجة الصحف محّل الدراسة للشؤون
 تم نشره عن الجانب السياحي، حول ما، ةالمدروس للقائمين على هذه الصحففضال عن توفير معلومات 
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لى الجوانب التي للتركيز عوأبرز االتجاهات والفنون التي اهتمت بها صحف الدراسة، ولفت انتباههم مستقبالا 
 لدراسة.بالنشر المأمول خالل فترة ا لم تحظ
 أهداف الدراسة:ثالثًا: 
 :تيةتحقيق األهداف األإلى الدراسة  تسعى

 ى معالجة الصحف السعودية للموضوعات السياحية.التعرف على مد –1
 التعرف على كيفية معالجة الصحف السعودية للموضوعات السياحية إيجابياا أو سلبياا. –2
 التعرف على مدى التنوع في األشكال الصحفية التي تناولتها الصحف السعودية لتغطية الشؤون السياحية. –3
 الت السياحية في الصحف السعودية.التعرف على مدى وُبعد تنوع المجا –4
 التعرف على مدى وضوح رؤية معالجة الصحف السعودية في تناولها للقضايا السياحية. –5

 الدراسة: تساؤالترابًعا: 
 تية:التساؤالت اآل نتحاول الدراسة اإلجابة ع

 إلى أي مدى عالجت الصحف السعودية الموضوعات السياحية؟ –1
 حف السعودية للموضوعات السياحية إيجابياا أو سلبياا؟ما كيفية معالجة الص –2
إلى أي مدى تنوعت األشكال الصحفية المستخدمة التي تناولتها الصحف السعودية لتغطية الشؤون  –3

 السياحية؟
 إلى أي مدى وُبعد تنوعت المجاالت السياحية في الصحافة السعودية؟ –4
 في تناولها للقضايا السياحية؟ ما مدى وضوح رؤية معالجة الصحف السعودية –5

 الدراسات السابقة:خامًسا: عرض 
تناولت شابهة مبالنظر إلى الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة، فقد تبّين للباحث أنه ال توجد دراسة بحثية 

 "معالجة الصحافة اليومية السعودية للشؤون السياحية"، تحدثت عن هذا الموضوع، فيما توجد مقاربات بحثية
 لموضوع السياحة من جوانب أخرى، ومن أهم الدراسات السابقة في هذا المجال ما يلي:

  أنواع اإلعالم الرقمي المستخدمة  إلى معرفة الدراسةالتي هدفت (، 2018عثمان )محاسن دراسة
 للترويج للسياحة بوزارة السياحة، والوقوف على مدى ارتباط الخطط اإلعالمية بوزارة السياحة واآلثار

يج للسياحة قمي في الترو ومعرفة معوقات استخدام اإلعالم الر  رية بالخطط االستراتيجية للدولة،والحياة الب
المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات من عينة واتبعت الدراسة  األثرية.

وتوصلت الدراسة إلى ضعف مستوى  .السياحة واآلثار والحياة البرية( مبحوثاا بوزارة 50تكونت من )
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الوعي بأهمية اإلعالم الرقمي في الترويج للسياحة، وضعف تنفيذ الخطط ومتابعتها في مجاالت اإلعالم 
 .1الرقمي، وعدم كفاية المعلومات التي تُنشر عبر اإلعالم الرقمي

  الل الجزائر من ختقييم وتحليل الموروث الثقافي في  التي سعت إلى(، 2017بوادي )ربيحة دراسة
جريدة السياحي، والتعرف على األنواع والقوالب الصحفية المستخدمة في عرض الموروث الثقافي 

المنهج الوصفي المعتمد على التحليل باألسلوب الكمي والكيفي، وتوصلت إلى  واتبعت الدراسة الجزائري،
ى الصور عل الجريدةواعتمدت حي، السياجريدة  المستخدمة فيالقوالب الفنية تصدر الروبورتاج قائمة 

المصاحبة للمقال بدرجة كبيرة لما تحمله من خصائص وتأثير على القارئ، وأن أغلب مصادر المعلومات 
التي تقدمها الجريدة من أسرة التحرير، وأن أهم المجاالت التي تطرقت إليها الجريدة في تناولها لموضوعات 

 .2ىالمرتبة األولالموروث الثقافي هي المعالم األثرية ب
  إلى بيان أهمية اإلعالم السياحي المكتوب ودوره في  التي هدفت(، 2016سليمان )صباح دراسة

 تنمية السياحة في الجزائر، وكشف مواطن الضعف في اإلعالم السياحي الجزائري وطرق رفع كفاءته.
أعداد من مجلة  9ارت واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، والمقابلة، والمالحظة المقصودة، واخت

ة اإلعالم السياحي الجزائري يحتاج إلى جهود أكبر لنشر الثقاف وخلصت الدراسة إلى أن السياحي لتحليلها.
السياحية المرتكزة على المنهج العلمي والدراسات الدقيقة ألوضاع السياحة واحتياجاتها، والعمل على فتح 

وادر تكوين كو مية المتخصصة في السياحة بالجزائر، أكبر قدر ممكن من الوسائل االتصالية واإلعال
 زال ُيعاني منامتخصصة في التسويق واالتصال السياحي، كما أن تجربة اإلعالم السياحي ككل م

واعتمدت المجلة السياحية على األلوان في ، التهميش في الجزائر وغياب اإلمكانات واالستثمارات
، كما اعتمدت المجلة على الريبورتاج في تقديم المعلومة للقارئ، الصفحات األولى والداخلية لجذب القراء

واستخدمت الصور الموضوعية بصفة أكبر من الشخصية، كما تكررت األفكار الدالة على السياحة 
 .3بالجزائر في مختلف مواضيع المجلة السياحية

  ياحي وانعكاساته علىماهية اإلعالم السالتي استهدفت التعرف على (، 2016العلمي )إيمان دراسة 
القطاع االقتصادي بشكل عام، وأداء القطاع السياحي بشكل خاص، في ظل التحديات الداخلية والخارجية 

                                           
قمي في الترويج للسياحة األثرية: دراسة وصفية تطبيقية على وزارة السياحة واآلثار والحياة البرية في الفترة محاسن فقير عثمان: توظيف اإلعالم الر  1

 .2018، رسالة ماجستير، جامعة إفريقيا العالمية، كلية اإلعالم، السودان، 2018حتى ديسمبر  2017من يناير 
وث الثقافي الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة محمد بوضياف، كلية العلوم اإلنسانية ربيحة بوادي: دور اإلعالم السياحي في الحفاظ على المور  2

 . 2017واالجتماعية، الجزائر، 
لية ك صباح سليمان: اإلعالم السايحي المكتوب في الجزائر "دراسة وصفية تحليلية لمجلة السياحي نموذجا"، رسالة دكتوراه، جامعة محمد بوضياف، 3

 . 2016واالجتماعية، الجزائر، العلوم اإلنسانية 
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خلصت و  التي تواجه السياحة في الوقت الحالي، وأهمية اإلعالم لجذب السياح وتحقيق التنمية واستدامتها.
عالم على السياحة، وضرورة تعزيز وتفعيل دور الدراسة: إلى ضرورة التأكيد على األثر اإليجابي لإل
 .4اإلعالم السياحي في تحقيق تنمية سياحية مستدامة

  إلى توضيح أهمية اإلعالم السياحي ودوره المؤثر في  سعت(، التي 2011الرمضان )سعيد دراسة
لمنهج اواتبعت الدراسة . وسبل رفع كفاءته ضعفه،، والكشف عن مواطن السعودية السياحة الداخلية

الوصفي المعتمد على أسلوب تحليل المحتوى متضمناا التحليل الكمي والكيفي، وأجريت على عينة بلغت 
ا. 1175 وخلصت الدراسة إلى أن اإلعالم السياحي في المملكة العربية السعودية قدم نتائج جيدة  شخصا

في  الم التقليدية إلى تطويروسائل اإلع فيخالل السنوات القليلة الماضية. ويحتاج اإلعالم السياحي 
، كما أن اإلعالم الجديد يعتبر في الوقت الراهن أحد أهم األساليب للتواصل مع الجمهور جوانبه كثير من

عطائه األولوية في الخطط  قناعهم وترسيخ أهداف السياحة لديهم، فمن المنطقي أن يتم االهتمام به، وا  وا 
م الجديد نوافذ مفتوحة دائماا مع الجمهور لتقديم الجديد واألخذ والدراسات الجديدة، واعتبار وسائل اإلعال

وتحتاج جميع الوسائل اإلعالمية المستخدمة في اإلعالم السياحي في  .بآرائهم وحل بعض من مشاكلهم
السعودية إلى تطوير في المحتوى وليس في التصميم، وأن يقّدم محتواها رسالة حقيقية عن السياحة 

 .5ون جاذباا، ووضع ميزانيات مدروسة ألي إعالم يقدم السياحة الداخليةالداخلية وأن يك
 الدراسات السابقة: التعقيب على

تمت االستفادة من الدراسات السابقة في جوانب عديدة أسهمت في إضافة أبعاد جديدة إلجراء هذه الدراسة، 
ضوع الدراسة، اؤالتها التي تتسق ومو وفي تطوير منهجيتها البحثية، وتحديد إشكاليتها، وصياغة أهدافها وتس

هذه الدراسة مع  تتشابهوقد  وهو ما أسهم في تصميم استمارة تحليل للمضمون متوافقة والفئات التي حّددتها.
جة الصحفية المعال ، حيث يتناولراسة، ولكن موضوعها يأتي مختلفااالدراسات السابقة من حيث نوع ومنهج الد

 لسياحية، اليومية السعودية للشؤون ا
فية السعودية المعالجة الصح حيث ركزت الدراسة الحالية على، العنوانفي  فت الدراسة الحالية عن سابقتهااختلو 

ضوعات مو ، وعن بمفهومه الشاملالسياحي اإلعالم فيما تحدثت الدراسات السابقة عن ن السياحية، للشؤو 

                                           
 الدراما التركية أنموذجا، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة أم البواقي، المجلد-إيمان العلمي: تعزيز دور اإلعالم السياحي في تحقيق تنمية سياحية مستدامة 4
 . 2016الجزائر،  ،1 العدد ،4
حة الداخلية، رسالة ماجستير، األكاديمية العربية في الدنمارك، قسم اإلعالم واالتصال، سعيد محمد الرمضان: اإلعالم السعودي وتأثيره على السيا 5

 . 2011الدنمارك، 



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 165 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

المحددة ة اختيار العينلفت الدراسة عن سابقتها في ، كما اختغيرهاأو اإلسكان قضايا اقتصادية أو أحداث أو 
 . ينتأعداد من صحيفتي االقتصادية والوطن السعوديب

 سادًسا: اإلطار الن ري )القطاع السياحي في السعودية: التطور والمستقبل(
الوطني،  ، لإلسهام في تنويع قاعدة االقتصاد2030ُيعّد القطاع السياحي أحد أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 

وجذب االستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرصة عمل للمواطنين. وتضم منظومة السياحة كل من 
وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة، والتي تتكامل أدوارها لتنفيذ االستراتيجية 

 الوطنية للسياحة، وتحقيق طموحات ومستهدفات القطاع.
مّر قطاع السياحة في السعودية بعدد من التغييرات والتحوالت والتطّورات إلى أن وصل إلى ما هو عليه قد و 

اليوم ممثالا في وزارة السياحة، لتصبح الجهة الرسمية األولى المسؤولة عن القطاع السياحي بالمملكة، ففي 
ياحة" تأكيداا على اعتماد السياحة قطاعاا هـ، صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء "الهيئة العليا للس1421عام 

إنتاجياا رئيسياا في الدولة، خاصة فيما يتعلق بجذب المواطن السعودي للسياحة الداخلية، وزيادة فرص االستثمار 
يجاد فرص عمل جديدة  هـ، 1429وفي عام . للمواطن السعوديوتنمية اإلمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وا 

وزراء بتغيير مسّمى "الهيئة العليا للسياحة" ليصبح اسمها الجديد "الهيئة العامة للسياحة صدر قرار مجلس ال
واآلثار"، تأكيداا على أن قطاع السياحة بالمملكة أصبح واقعاا وطنياا تقف خلفه الدولة، ويستلزم قيام الجهات 

متع بها المملكة. سياحية المتميزة التي تتالمسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته، انطالقاا من العديد من المقومات ال
هـ، قّرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اسم الهيئة العامة للسياحة واآلثار إلى )الهيئة 1436وفي عام 

هـ، صدر أمر ملكي بتحويل مسّمى الهيئة 1441العامة للسياحة والتراث الوطني(، ومؤخراا في العام الماضي 
 .6اث الوطني إلى وزارة السياحةالعامة للسياحة والتر 

، فقد قامت الهيئة العامة للسياحة بدعم عدد من المهرجانات يع السياحة الداخلية في السعوديةومن أجل تشج
في مناطق مختلفة من الدولة منها؛ الرياض ونجران وبريدة وجيزان والقريات والجوف والطائف وتبوك، وتقدم 

مملكة أنشطة ترفيهية وثقافية واجتماعية وتراثية. كما تضاعف عدد الفنادق هذه المهرجانات في جميع أنحاء ال
ي الناتج فويستهدف القطاع السايحي رفع مساهمته تقريباا في مختلف المناطق عنها في السنوات الماضية. 

 ،توفير مليون فرصة عمل إضافيةو  .2030بحلول العام  ٪10ا يزيد عن كما هو اليوم، الى م ٪3المحلي من 

                                           
 هـ. من الرابط:1442رمضان  5موقع وزارة السياحة السعودية: التأسيس والهدف، تم االسترجاع بتاريخ  6

Goals.aspx-https://mt.gov.sa/AboutSCTA/Pages/Foundation  

https://mt.gov.sa/AboutSCTA/Pages/Foundation-Goals.aspx
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مليون زيارة  100جذب و  .2030لقطاع السياحي بحلول العام مليون وظيفة في ا 1.6ليصل اإلجمالي إلى 
 .20307سنوية دولية ومحلية بحلول عام 

تأثر القطاع السياحي في السعودية بجائحة كورونا كغيره من القطاعات في جميع دول العالم، وهو ما وقد 
ج عن الجائحة، حيث ذكر الموقع الرسمي لوزارة السياحة أّن ذلك أّثر انعكس على الركود االقتصادي النات

بشكل كبير على السياحة، وعلى األخص قطاع الطيران وقطاع الفنادق، واالنخفاض في عدد المسافرين نحو 
ألف وظيفة في القطاع أصابها الضرر، وقدمت المملكة مبادرات لدعم  ٢٠٠مليوناا، كما أن هناك  ٢٦

ا، وتم إتاحة الفرصة من خالل مبادرة  ١٢٠مبلغ االقتصاد ب مليار، هذا الدعم استفاد منه القطاع السياحي أيضا
)أجير( لتبادل المنافع بين المنشآت للحد من الضرر، وتم اسقاط الرسوم الخاصة بالسياحة والبلدية، واستضافت 

ودة مواطن(، حيث تّم استضافتهم ألف مواطن عادوا إلى المملكة من خالل مبادرة )ع ٥٠الفنادق أكثر من 
ألف غرفة فندقية لمدد تراوحت بين أسبوع وأسبوعين، ومن أجل تنشيط السياحة فقد أطلقت  ١٣في أكثر من 

 8وجهات سياحية على مستوى المملكة ١٠المملكة موسمي "صيف وشتاء السعودية"، الذي يغطي 
رة دية، بحسب ما ورد في الموقع الرسمي لوزاتسعى السعو وفيما يتعلق بمستقبل السياحة في السعودية، 

السياحة، إلى تطوير القطاع السياحي، وتقديم تجربة سياحية مميزة للسائح، وذلك من خالل العمل على تطوير 
، ة السياحةبما يتوافق واستراتيجي البنية األساسية والخدمات في السعودية، بهدف االستعداد للطلب المتزايد

 لي:وذلك من خالل التا
من هذه الفنادق سوف يجري تنفيذها  ٪70ألف غرفة فندقية جديدة في السنوات الثالث المقبلة.  150بناء • 

 من قبل القطاع الخاص. 
التعاون مع المستثمرين من الداخل والخارج والصناديق االستثمارية المحلية ومن بينها صندوق التنمية • 

 .2030جميع أنحاء المملكة بحلول عام  غرفة فندقية في 500,000بناء  فيالسياحي 
 يادة المعروض من الغرفمليار لاير لتحسين البنية التحتية، وز  115توقيع مذكرات تفاهم زادت قيمتها عن • 

 .9مليون مسافر سنوياا 100زيادة الطاقة االستيعابية لمطارات المملكة بأكثر من ، و الفندقية
 

                                           
من الرابط:  هـ،1442رمضان  1، جدة، تم االسترجاع في Domestic Tourismمحمد مرزا: صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية،  7

arabia-saudi-of-industry-tourism-https://destinationksa.com/the/ . 
من الرابط:  هـ.1442رمضان  7تأثر القطاع السياحي بجائحة كورونا، تم االسترجاع بتاريخ  –موقع وزارة السياحة السعودية: االستثمار السياحي  8

https://mt.gov.sa/TourismInvestment/Pages/TourismInvestment.aspx  
رمضان  7تطوير القطاع السياحي وتقديم تجربة سياحية مميزة للسائح، تم االسترجاع بتاريخ  –موقع وزارة السياحة السعودية: االستثمار السياحي  9

  https://mt.gov.sa/TourismInvestment/Pages/TourismInvestment.aspx من الرابط: هـ.1442

https://destinationksa.com/the-tourism-industry-of-saudi-arabia/
https://mt.gov.sa/TourismInvestment/Pages/TourismInvestment.aspx
https://mt.gov.sa/TourismInvestment/Pages/TourismInvestment.aspx
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 دراسةاالجراءات المنهجية للسابًعا: 
 :ومنهجها نوع الدراسة -1

 منهج المسح اإلعالمي، المعتمد على ، وقد وظفتالبحوث الوصفية التحليلية يةُتعّد هذه الدراسة من نوع
أسلوب تحليل المضمون، من خالل جمع المعلومات وتحليلها باألسلوب الكمي والكيفي معاا، من خالل رصد 

مضمون للقارئ، ومن ثّم قراءة األرقام التي توصل لها وتحليل مضمون النص اإلعالمي، وطريقة تقديم هذا ال
 تحليل عينات الصحف محّل الدراسة.

 مجتمع الدراسة: -2
 .الموضوعات السياحية المهتمة بنشرمجتمع الدراسة في الصحف اليومية السعودية،  يتحدد
 عينة الدراسة: -3

ى اختيار راسة التحليلية المقارنة علبالنظر لكون مجتمع الدراسة كبير وواسع، فإن الباحث استقر في هذه الد
صحيفتين، دون جميع الصحف والمجالت والمطبوعات الصحفية السعودية األخرى، وهما؛ صحيفة 

 االقتصادية، وصحيفة الوطن، وذلك لالعتبارات التالية:
الواسع  األنها صحيفة دولية، وُتطبع وتوزع داخل وخارج السعودية، وبالتالي انتشاره :صحيفة االقتصادية* 

ي صفحات متخصصة سياحية فوتخصص الصحيفة  ر الدولي وتوسع الترويج السياحي.من خالل الجمهو 
ي الشأن ف الصحيفة اختصاصإلى جانب وسياحة"، وتصدر بشكل شبه منتظم. مضمونها تحت عنوان "سفر

مجال قته بالاالقتصادي، وهو ما ينعكس على معالجتها للشؤون السياحية من الناحية االقتصادية وعال
 السياحي.

لمضمون بنشر ا ، وتهتمقة عسير التي ُتعّد منطقة سياحيةألنها تصدر داخلياا من منط :صحيفة الوطن* 
مالحق صحفية لتغطية الشؤون السياحية لمناطق ومدن السعودية  كما تنشرالسياحي بشكل شبه منتظم، 

 المختلفة.
فترة كافية نظرا لكونها ، 2021مارس  31إلى  2020يونيو  1 للدراسة منوقد تم اختبيار الفترة الزمنية    

ذه الفترة هلمواكبة الصحف اليومية السعودية لتغطية ونشر العديد من الفعاليات والنشاطات السياحية، وشهدت 
 الكثير من التحوالت السياحية بسبب جائحة كورونا داخل وخارج السعودية.

يفتين، خالل فترة التحليل، باستخدام العينة العشوائية المنتظمة، وذلك وتم اختيار عينة من أعداد الصح    
يوم األحد من األسبوع األول، ثم يوم االثنين من األسبوع ، حيث تبدأ باألسبوع الصناعي بتطبيق أسلوب

، ( عددا من كل صحيفة44بواقع )( 88) لتي تم دراستهاا عدد األعداد الصحفية وصلالثاني، وهكذا..، وبذلك 



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 168 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

( موضوعاا 162وبلغ عدد الموضوعات التي تّم رصدها عن قضايا السياحة بالصحف محّل الدراسة نحو )
 يخضع للتحليل.

 أداة الدراسة: -4
استخدم الباحث استمارة تحليل المضمون كأداة لجمع البيانات وتحليلها، وتم تصميم استمارة تحليل خاصة 

 .كلها بما يتفق وتساؤالت الدراسةمون المادة وشبالدراسة بحيث تشتمل على بيانات تفصيلية لمض
 وحدة التحليل:  -5

وحدة الموضوع، ووحدة المساحة والزمن، وُتعّد تحددت وحدة التحليل وفقا ألهداف وتساؤالت الدراسة، في   
فئة الموضوع من الفئات "األكثر استخداماا في دراسات تحليل المضمون، بينما تقيس وحدة المساحة والزمن 

ار المنشور الصحفي خالل زمن الدراسة، والتعرف على المساحة التي تشغلها المادة المنشورة وبحسب مقد
 موقعها في مكان الصحف محّل الدراسة.

 الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة: -6
 :أ/ صدق األداة

ر المحاو تضم مجموعة من ها يل المضمون والتأكد من أنّ لتحقيق عامل الصدق، تم تصميم استمارة تحل
الموضوعية المعبرة عن أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها، وقدرتها على قياس ما ُيراد قياسه، والتأكد من 

جراء اختبار أولي لالست كاختبار العينة، وتحديد الفئات. اإلجراءات التي تم اتباعها في التحليل مارة بتحليل وا 
محكمين من أساتذة اإلعالم، على مجموعة من العرضها وتم  محل الدراسة. عينة محدودة من الموضوعات

لفحص فئات االستمارة والحكم على مدى صالحيتها، وتعديل ما تم تعديله فيما يخص فئات االستمارة، ومن 
ثم إعادتها لهم مرة أخرى للتأكد من استيفائها للفئات المراد دراستها في ضوء أهداف الدراسة، وتعبيرها عن 

 قدرتها على جمع المعلومات الالزمة.مشكلة البحث، و 
 :االداة ثباتب/     

من  المواد في فئات تحليل المضمون التي تشتمل عليها استمارة التحليل، تم تصنيف للتأكد من ثبات التحليل
حيث تم  التعريفات اإلجرائية لفئات التحليل،مشكلة الدراسة وأهدافها و بعد اطالعهما على ، قبل باحثين آخرين

جراء حساب درجة معامل الثبتفر    :ات من خالل استخدام معامل هولستييغ النتائج وا 
، وهي درجة عالية من الثبات ألداة تحليل مضمون الدراسة، وبناء عليه فإن أداة ٪90وكانت نسبة االتفاق 

 القياس المستخدمة قابلة للتطبيق، وأنها تحقق ما وضعت ألجله، وتجيب على أسئلة الدراسة.
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 الدراسة: حدود -7
 :الحدود المكانية أ/    
صادية هي صحيفة االقتتصدر داخل وخارج المملكة العربية السعودية، صحيفتين يومية سعودية،  وتمثل

 وصحيفة الوطن.
 :الحدود الزمانية ب/    

 .2021مارس 31إلى  2020يونيو  1ُأجريت هذه الدراسة خالل الفترة الزمنية الممتدة من 
 عرض ومناقشة نتائج الدراسة: المبحث الثاني:

 توزيع المواد السياحية على الصحيفتينأواًل: 
 المواد السياحية على صحيفتي الدراسة توزيع (1) جدول

 النسبة% التكرار الصحيفة
 %54 88 االقتصادية
 %46 74 الوطن
 %100 162 المجموع

 ةاالقتصاديالسياحية، هي صحيفة  أّن أكثر الصحف تغطية لمعالجة الشؤون (1رقم ) ويتضح من الجدول
، وهو ما يعود إلى وجود ملحق خاص )بالسفر (٪46بنسبة ) الوطن، فجاءت(، ثّم صحيفة ٪54بنسبة )

يتعلق بما عالجته هذه الصحف في تناولها  وعّما. والسياحة( في صحيفة االقتصادية كما أشرنا من قبل
 والشكل. للشؤون السياحية، فتم تحليلها على مستوى المضمون

 الفنون الصحفية أنواعثانًيا: 
 المستخدمة في معالجة الشؤون السياحيةالفنون الصحفية أنواع ( 2جدول )

 الفن الصحفي الترتيب
 المجموع الوطن االقتصادية

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
 %38.9 63 %29.7 22 %46.7 41 الخبر 1
 %48.2 78 %58.2 43 %39.8 35 التقرير 2
 %0.6 1 0 0 %1.1 1 التحقيق 3
 %3.7 6 %5.4 4 %2.2 2 الحوار 4
 %8.6 14 %6.7 5 %10.2 9 المقال 5
 0 0 0 0 0 0 الكاريكاتير 6

 %100 162 %100 74 %100 88 المجموع والنسبة لكل صحيفة
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دراسة؛ االا لدى صحف عينة ال( إلى أّن التقرير الصحفي من أكثر الفنون الصحفية استعم2يشير الجدول رقم )
( من مجموع المواد التحريرية، وهذه النتيجة مقاربة لما جاءت به نتائج %48.2) حصل على نسبةحيث 
، وهي نتيجة طبيعية أن يحتل التقرير الصحفي درجة متقدمة 10(2016بوادي التي أجريت عام )ربيحة دراسة 

ش مجمل زيد من التقارير الصحفية الجاذبة سياحياا، والتي تناقذلك أن طبيعة الصحافة السياحية تهتم بتقديم الم
(، %38.9وجاء الخبر في المرتبة الثانية في صحف عينة الدراسة بنسبة ) الموضوعات والقضايا السياحية.

فنون المقال الصحفي المرتبة الثالثة ضمن أكثر البينما احتل  ،وهي نسبة مقاربة للدراستين المذكورة سابقاا
( من مجموع المواد التحريرية، وهي نسبة قليلة %8.6فية استخداماا في صحف عينة الدراسة بنسبة )الصح

إلى حّد ما وُتظهر قّلة اهتمام كتّاب المقاالت الصحفية لدى صحف عينة الدراسة بالموضوعات السياحية 
 والكتابة فيها.

ع المواد التحريرية، وهو أحد الفنون ( من مجمو %3.7بنسبة ) المرتبة الرابعة الحوار الصحفي جاء فيو 
الصحفية المهمة التي أظهرت النتائج عدم اهتمام صحف عينة الدراسة به، وربما يعود ذلك إلى امتناع 
المسؤولين والمعنيين بقطاع السياحة من إجراء الحوارات الصحفية، أو غياب الصحفي السياحي المتخصص 

 .المناسب وعن الموضوع الذي يتطلب ذلك في الشؤون السياحيةوالمتمّكن من إجراء الحوار مع المسؤول 
(، لعدد تكرار مرة واحدة فقط، فيما %0.6واحتل التحقيق الصحفي المرتبة الخامسة في نتائج التحليل بنسبة )

لم تسفر نتائج التحليل عن وجود هذا الفن في صحيفة الوطن، وهي نسبة قليلة، وربما يعود ذلك إلى أن 
لصحفي فن يتطلب مساحة واسعة ومصادر متعددة قد ال تمنحها الصحيفة لهذا الفن، وباإلضافة التحقيق ا

إلى غياب المعلومات التي أثرت على تراجع تواجد هذا الفن عن الصفحات السياحية في صحف عينة الدراسة، 
تي تهم ا الوبالرغم من األهمية التي تختص بها التحقيقات الصحفية في الكشف عن الظواهر والقضاي

 المجتمعات لتسليط الضوء عليها ومعالجتها.
 المواد السياحية في صحف الدرسة مصدرثالثًا: 

 صحيفتي الدراسةفي  مصادر المواد السياحية( 3) جدول

 المصدر الترتيب
 المجموع الوطن االقتصادية

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
 %33.3 54 %56.8 42 %13.6 12 الصحفي 1
 %65.5 106 %40.6 30 %86.4 76 الصحيفة 2
 %0.6 1 %1.3 1 0 0 وكالة األنباء السعودية 3

                                           
 .2017ربيحة بوادي، مرجع سابق،  10
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 0 0 0 0 0 0 وكاالت األنباء العربية 4
 %0.6 1 %1.3 1 0 0 وكاالت األنباء العالمية 5
 0 0 0 0 0 0 مصادر أخرى 6
 0 0 0 0 0 0 لم يذكر المصدر 7

 %100 162 %100 74 %100 88 فةالمجموع والنسبة لكل صحي
( من %65.5كان مصدرها الصحيفة بنسبة ) سياحيةالمواد الصحفية المعظم  إلى أن( 3الجدول رقم )ُيشير 

( من المواد التحريرية منسوبة للصحفي، وهو ما ُيشير إلى %33.3وجاءت نسبة ) ،مجموع المواد التحريرية
ية، والذي قد يبتكر ويصنع العديد من المواد الصحفية غياب الصحفي المتخصص في الموضوعات السياح

باح صالتي تناقش وتغطي مختلف الموضوعات للشؤون السياحية، وهذه النتيجة مقاربة لما توصلت إليه دراسة 
 .11( على أهمية تكوين كوادر متخصصة في التسويق واالتصال السياحي2016سليمان التي أجريت عام )
(، وبنفس النسبة في اعتمادها %0.6ى مواد من وكالة األنباء السعودية بنسبة )واعتمدت صحيفة الوطن عل

على مواد من وكالة األنباء العالمية، فيما لم تعتمد صحيفة االقتصادية على أي من الوكاالت اإلخبارية 
 .األخرى، وهو ما يعكس غياب التنوع في مصادر المعلومات واألخبار التي تنشرها صحف عينة الدراسة

 في صحف الدراسة رابًعا: موقع نشر المواد السياحية
 صحيفتي الدراسةفي واد السياحية ( موقع نشر الم4جدول )

 الموقع الترتيب
 المجموع الوطن االقتصادية

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
 %14.3 23 %24.4 18 %5.7 5 الصفحة األولى 1

2 
الصفحة الداخلية 

 عامة()متخصصة/
69 78.4% 55 74.4% 124 76.5% 

 %8.6 14 %1.2 1 %14.8 13 الصفحة األخيرة 3
 %0.6 1 0 0 %1.1 1 الملحق الخاص بالصحيفة 4

 %100 162 %100 74 %100 88 المجموع والنسبة لكل صحيفة
ت الصفحا ( أّن أغلب المواد التحريرية المنشورة عن الشؤون السياحية جاءت في4يتضح من الجدول رقم )

( من مجموع المواد التحريرية، وُتشير %76.5الداخلية إّما صفحات متخصصة أو عامة حيث بلغت النسبة )
هذه النتيجة إلى اهتمام صحف عينة الدراسة بالشؤون السياحية وذلك عبر تخصيص صفحات داخلية أو نشر 

 المواد ضمن صفحات وموضوعات أخرى.

                                           
 .2016صباح سليمان، مرجع سابق،  11
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ت والتغطيات في صحف عينة الدراسة تحظى بأهمية في النشر، وتجد كما تاشير إلى أّن بعض الموضوعا
ن كانت بنسبة أقّل حيث تصل إلى ما نسبته ) ( من مجموع المواد %14.3لها مكاناا في الصفحة األولى، وا 

التحريرية، وهو ما يبين أهمية تلك الموضوعات والتغطيات ذات الطابع السياحي المتخصص داخل وخارج 
 السعودية.

 المجاالت السياحية مًسا: خا
 المجاالت السياحية األكثر بروزا في معالجة صحف الدراسة( 5جدول )  

 المجال الترتيب
 المجموع الوطن االقتصادية

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
 %6.2 10 %8.1 6 %4.5 4 الدينية 1
 %30.8 50 %28.3 21 %33.1 29 الثقافية 2
 %22.8 37 %27.2 20 %19.3 17 يةالترفيه 3
 %4.3 7 %5.4 4 %3.4 3 الصحراوية 4
 %19.8 32 %21.6 16 %18.2 16 الترويحية 5
 %0.6 1 0 0 %1.1 1 العالجية 6
 %15.5 25 %9.4 7 %20.4 18 البيئية 7

 %100 162 %100 74 %100 88 المجموع والنسبة لكل صحيفة
فئات المجال في األنواع والموضوعات السياحية هو المجال الثقافي والذي  ( إلى أّن أكثر5ُيشير الجدول رقم )

( من مجموع المواد %30.8حصد النسبة األعلى من بين المجاالت األخرى حيث وصلت نسبته إلى )
التحريرية، وُتشير النتيجة إلى اهتمام صحف عينة الدراسة بالمجاالت السياحية المتعالقة مع الجانب الثقافي، 

هتمام القطاع السياحي في السعودية بهذا المجال في جوانبه المتعددة من متاحف ومواقع أثرية ومعالم وا
 تحظى بها المملكة العربية السعودية، وعملت على تفعيلها واالهتمام بها، وتعزيزها لنقل ،تنوع تراثيتاريخية و 

( التي خلصت إلى أّن 2016بوادي )سة ربيحة نتائج دراة لوهذه النتيجة مشابه الصورة الثقافية الحقيقة عنها.
أهم المجاالت التي تطرقت إليها مجلة السياحي هي الموضوعات التي تتحدث عن الموروث الثقافي وباألخص 
المعالم األثرية بالمرتبة األولى، وأّن معظم المعلومات تناولت في أغلبها الجوانب والمعلومات التي تخص 

 .12سياحيةالتراث وأحياناا معلومات 
حيث جاءت أقل نسبة  ،ضعف المعالجة الصحفية للموضوعات األخرىإلى كما ُتشير النتائج األخرى 

( لمجال السياحة العالجية أو االستشفائية من مجموع المواد التحريرية، وربما يكون ذلك بسبب غياب 0.6%)

                                           
 .2017ربيحة بوادي، مرجع سابق،  12
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افق مع المختلفة، وهو ما يتو الصحفي السياحي المتخصص في الموضوعات والتغطيات السياحية بأنواعها 
إلى أهمية نشر الثقافة السياحية المرتكزة على المنهج العلمي  تأشار  تي( ال2011الرمضان )سعيد دراسة 

والدراسات الدقيقة ألوضاع السياحة الداخلية واحتياجاتها الفعلية، وجعلها جزءاا ال يتجزأ من الثقافة العامة سواءا 
 .13حي أو المواطنين العاديينللعاملين في المضمار السيا

 القضايا السياحيةسادًسا: 
 صحيفتي الدراسة الواردة في معالجة( القضايا السياحية 6جدول )

التر
 تيب

 القضايا السياحية
 المجموع الوطن االقتصادية

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
 %26.5 43 %39.2 29 %15.9 14 استثمار السعودية في السياحة 1
 %35.8 58 %41.8 31 %30.7 27 تطوير القطاع السياحي 2
 %28.4 46 %16.3 12 %38.7 34 القطاع السياحي بجائحة كورونا رتأث 3
 %8.1 13 %2.7 2 %12.5 11 مساهمة القطاع الخاص سياحياا 4

5 
ارتفاع األسعار في بعض القطاعات 

 السياحية
2 2.2% 0 0 2 1.2% 

 %100 162 %100 74 %100 88 لكل صحيفةالمجموع والنسبة 
القطاع  قضية تطوير هي( إلى أّن أهم القضايا التي ناقشتها واهتمت بها صحف الدراسة 6ُيشير الجدول رقم )

هتمام هذه الصحف ( من مجموع المواد التحريرية، وهو ما يعكس ا%35.8نسبة ) حصلت على تيالسياحي ال
قطاع السياحة في مجاالت مختلفة، حيث شّكل العام الماضي اهتماماا  التحديثات السعودية الرسمية علىب

كبيراا بالقطاع السياحي في جوانبه المتعددة التشريعية والتنظيمية، ومن ذلك إنشاء وزارة السياحة إضافة إلى 
لقادمين ل الهيئة العليا للسياحة، وانطالق العديد من المشروعات التي يجري عليها العمل لتكون وجهات سياحية

كما ُتشير النتائج إلى االهتمام الذي أواله القطاع السياحي ومن ذلك إطالق  من داخل وخارج السعودية.
فعاليات خالل موسمي صيف وشتاء السعودية، مّما انعكس على السياحة الداخلية، وزيادة االهتمام بها 

ا اإلقبال عليها من خالل الوجهات السياحية الت  ي أعدت لهذين الموسمين.وتطويرها، وأيضا
 المستخدمة في المعالجة الصحفية للشؤون السياحية الصورسابًعا: 

 في معالجة الشؤون السياحية الصور المستخدمة( 7جدول )

 الصورة الترتيب
 المجموع الوطن االقتصادية

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
 %48.4 111 %33.8 45 %68.8 66 وجود صورة 1
 %29.2 67 %44.4 59 %8.3 8 الصورة الخبرية المستقلة 2

                                           
 .2011ان، مرجع سابق، سعيد الرمض 13
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 %7.5 17 %4.5 6 %11.4 11 الصورة الشخصية 3
 %10.1 23 %15.8 21 %2.1 2 وجود اإلنفوغرافيك 4
 %4.8 11 %1.5 2 %9.4 9 عدم وجود الصورة 5

 %100 229 %100 133 %100 96 المجموع والنسبة لكل صحيفة
( من مجموع المواد %48.4( إلى أّن فئة وجود الصورة بلغت النسبة األعلى بـ)7م )يتضح من الجدول رق

وتشير النتيجة إلى االهتمام بالصورة كعنصر طباعي مهم يضيف الكثير إلى المادة التحريرية ، التحريرية
 الصورة من دّ وُيكسبها درجة من المصداقية، وُيساعد القارئ على فهم الموضوع واالهتمام به ومطالعته، وُتع

 األدوات المهمة لدعم الموضوعات المنشورة عن السياحة التي تعتمد على الصورة للجذب والترويج السياحي.
التي يذكر فيها أن عينة الدراسة التي ( 2016سليمان )صباح إليه دراسة مع ما توصلت  وتتسق هذه النتيجة

 .14استخدمت الصور الموضوعية بصفة أكبر من الشخصية حللها
كما ُتشير هذه النتائج إلى ضعف االهتمام بفن اإلنفوغرافيك وهو من العناصر الطباعية الحديثة التي باتت 
الصحف تستخدمها، ومن المفارقة في ذلك أن يأتي فن التقرير كأحد أكثر الفنون الصحفية في المواد التحريرية، 

 ينة الدراسة.ولكنه لم يحظى بنصيب وافر الستخدام اإلنفوغرافيك في صحف ع
 الداعمة للمعالجة الصحفية الرسوم والجداول البيانيةثامًنا: 

 الرسوم والجداول البيانية الداعمة للمعالجة الصحفية للشؤون السياحية( 8جدول )

 الرسوم والجداول الترتيب
 المجموع الوطن االقتصادية

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
 %0.6 3 %0.4 1 %0.7 2 انيةوجود جداول بي 1
 %32.7 159 %32.9 73 %32.5 86 عدم وجود جداول بيانية 2
 %0.8 4 %1.8 4 0 0 وجود رسوم يدوية 3
 %32.5 158 %31.6 70 %33.3 88 عدم وجود رسوم يدوية 4
 %3.9 19 %5.8 13 %2.3 6 وجود رسوم تعبيرية 5
 %29.5 143 %27.5 61 %31.2 82 عدم وجود رسوم تعبيرية 6

 %100 486 %100 222 %100 264 المجموع والنسبة لكل صحيفة
( إلى أّن استخدام الجداول البيانية والرسوم بشكليها التعبيرية واليدوية محدودة جداا في 8ُيشير الجدول رقم ) 

حريرية، ( من مجموع المواد الت%3.9صحف عينة الدراسة، حيث جاءت أعلى نسبة لوجود الرسوم التعبيرية بـ)
وهذا يعني أّن صحف عينة الدراسة لم تكن تدّعم موضوعاتها السياحية بكثير من الجداول البيانية التي كانت 

(، ولذلك فإن %0.8(، وبعدها الرسوم اليدوية والتي كانت بنسبة أعلى وهي )%0.6األقل نسبة وهي )

                                           
 .2016صباح سليمان، مرجع سابق،  14
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عدم  ويمكن القول بأن هذه الرسوم. الموضوعات السياحية حتى تكون جاذبة البد أن تحتوي على وجود مثل
التنوع في الفنون الصحفية، وغياب فني التحقيق والحوار الصحفيين كان لهما دور في غياب مثل هذه الرسوم 
التي تدعم األسلوب التحليلي والتفسيري، في مقابل طغيان األسلوب الخبري والتقريري في صحف عينة 

 الدراسة.
 خاتمة الدراسة:
ن أظهرت نتائج  الدراسة تفوق صحيفة االقتصادية على صحيفة الوطن في معالجتها للشؤون السياحية، وا 

 مكن الخروجومن نتائج التحليل يكانت بنسبة متقاربة إاّل أّن ذلك يبين اهتمامها بنشر الموضوعات السياحية، 
 النقاط التالية:ب

فنون األخرى، ؤون السياحية، وبنسبة تفوق الاهتمام صحف الدراسة بفن التقرير الصحفي في معالجته للش أواًل:
 مع تراجع كبير في فني التحقيق والحوار الصحفيين.

أّن الصحافة السياحية في الصحف اليومية السعودية ذات طابع إخباري في معالجتها للشؤون السياحية  ثانًيا:
 حفي.والحوار والمقال الص على حساب التحليل والتفسير، وبرز ذلك من خالل االستخدام المحدود للتحقيق

اعتمدت صحف الدراسة على الصحيفة كمصدر للحصول على المادة التحريرية ونشرها باسمها، وتراجع  ثالثًا:
المصادر األخرى وعدم االهتمام بها أو التنوع في النشر بالمصادر المختلفة، والتي من أهمها الصحفي 

 كمصدر للمعلومة.
لصحفية التي نشرتها صحف الدراسة في الصفحات الداخلية بالدرجة األولى، أن أغلب المعالجات ا ا:رابعً 

 وكانت أقّل منها في الصفحة األولى واألخيرة.
أن موضوعات السياحة الثقافية كانت األكثر اهتماماا في النشر في صحف عينة الدراسة، وتليها  ا:خامسً 

 سياحية بكثير من االهتمام والنشر.السياحة الترفيهية، فيما لم تحظى المجاالت واألنواع ال
أن تطوير القطاع السياحي كان على قائمة القضايا السياحية التي اهتمت صحف الدراسة بنشرها،  ا:دسً سا

وهو ما يبين أن القطاع السياحي في السعودية يسعى إلى التطوير بشكل دائم ولذلك يناقش هذه القضية 
 بأبعادها المختلفة.

: كشفت نتائج الدراسة أن االهتمام بالصورة التعبيرية للمادة الخبرية في معالجة صحف الدراسة للشؤون اسابعً 
 السياحية كان مرتفعاا على حساب االهتمام باألنواع األخرى من الصور.

 أظهرت نتائج الدراسة أن اهتمام صحف الدراسة بالجداول البيانية والرسوم ضعيفاا وال يلبي حاجة ا:ثامنً 
 التغطيات السياحية التي تنشرها الصحف اليومية السعودية.
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 التوصيات:
 وبناءا على النتائج التي تمت اإلشارة إليها سابقاا، فقد اقترحت الدراسة عدداا من التوصيات من أهمها:

صحف لتقترح الدراسة أهمية التوازن في نشر مختلف الفنون الصحفية التي تعالج الشؤون السياحية في ا أواًل:
 اليومية السعودية.

تقترح الدراسة تدريب وتأهيل وتوظيف صحفيين متخصصين في الشؤون السياحية حتى تعتمد عليهم  ثانًيا:
 الصحف اليومية السعودية في نشر ومعالجة الموضوعات السياحية المختلفة.

السعودية  في الصحف اليوميةتقترح الدراسة التوازن في نشر الموضوعات واألنواع السياحية المتعددة  ثالثًا:
 حتى تستطيع أن تلبي اهتمامات مختلف القراء والمتابعين.

تقترح الدراسة أن توسع الصحف اليومية السعودية دائرة اهتمامها بمختلف القضايا السياحية والبحث  رابًعا:
 .ور شامل عن جوانب القطاع السياحيعن قضايا أخرى غير واردة في الدراسة للخروج بتص

تقترح الدراسة توسيع البحث مستقبالا في المعالجة الصحفية للشؤون السياحية، ومن ذلك مقارنة تغطية  خامًسا:
الصحف اليومية السعودية لموسمي الصيف والشتاء السياحيين، ومدى اهتمامها بالنشر الصحفي خالل هذين 

 الموسمين.
ياحية أن تركز على اختيار أحد المجاالت واألنواع الستقترح الدراسة في البحوث السياحية المستقبلية  سادًسا:

 وتوسيع البحث عليها، كالجانب الثقافي أو الترفيهي أو البيئي.
توصي الدراسة بضرورة اهتمام صحف الدراسة باألنواع المختلفة من الصور التي تنشرها ومن أهمها  سابًعا:

بالجداول والرسوم المختلفة التي تتواكب وحاجة اإلنفوغرافيك، وتدعيم معالجة الصحف اليومية السعودية 
 الموضوعات السياحية. 

 قائمة المراجع: 
 األطروحات والرسائل العلمية:

 دور اإلعالم السياحي في الحفاظ على الموروث الثقافي الجزائري، رسالة دكتوراه، (2017) ربيحة بوادي :
 .، الجزائرجامعة محمد بوضياف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 اإلعالم السعودي وتأثيره على السياحة الداخلية، رسالة ماجستير، األكاديمية (2011) الرمضان دسعيد محم :
  .العربية في الدنمارك، قسم اإلعالم واالتصال، الدنمارك

 اإلعالم السايحي المكتوب في الجزائر "دراسة وصفية تحليلية لمجلة السياحي (2016) صباح سليمان :
 .ذجا"، رسالة دكتوراه، جامعة محمد بوضياف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجزائرنمو 
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 توظيف اإلعالم الرقمي في الترويج للسياحة األثرية: دراسة وصفية تطبيقية (2018) محاسن فقير عثمان :
، رسالة ماجستير، 2018حتى ديسمبر  2017على وزارة السياحة واآلثار والحياة البرية في الفترة من يناير 

 .جامعة إفريقيا العالمية، كلية اإلعالم، السودان
 الدراسات العلمية المنشورة: 

 الدراما التركية-: تعزيز دور اإلعالم السياحي في تحقيق تنمية سياحية مستدامة(2016) إيمان العلمي 
 جزائر. ،ال1 ،العدد4 أنموذجا، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة أم البواقي، المجلد

 المواقع الرقمية:
  ،محمد مرزا: صناعة السياحة في المملكة العربية السعوديةDomestic Tourism ،الرابط: متاح على، جدة 

 https://destinationksa.com/the-tourism-industry-of-saudi-arabia ./ 

  ،الرابط: على متاحموقع وزارة السياحة السعودية: التأسيس والهدف  

https://mt.gov.sa/AboutSCTA/Pages/Foundation-Goals.aspx  

  لىمتاح عر القطاع السياحي بجائحة كورونا، تأث –موقع وزارة السياحة السعودية: االستثمار السياحي 
  https://mt.gov.sa/TourismInvestment/Pages/TourismInvestment.aspxالرابط: 

  زة ع السياحي وتقديم تجربة سياحية مميتطوير القطا –موقع وزارة السياحة السعودية: االستثمار السياحي
 الرابط:  متاح علىللسائح، 

https://mt.gov.sa/TourismInvestment/Pages/TourismInvestment.aspx 
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لقنوات األساليب اإلعالمية لتسييس األزمات الصحية يف ا
فيروس كورونا  –الفضائية األجنبية الناطقة باللغة العربية 

 أنموذًجا
Media methods to politicize health crises in foreign Arabic-speaking 

satellite channels - Corona virus as a model 

 أ.م.د.بشرى داود سبع السنجري
 كلية اإلعالم  –جامعة بغداد 

 المستخلص: 
لتسييس األزمات الصحية في القنوات الفضائية  المستخدمة اإلعالمية األساليبكمن إشكالية الدراسة في محاولة الكشف عن ت

العربية، وحددت أزمة وباء كورونا أنموذجا للدراسة ، ولتحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة المنهج الناطقة باللغة  األجنبية
ة قناة على شاشمن مسح عينة البحث التي تمثلت في برنامج داخل واشنطن الذي يعرض المسحي التحليلي، الذي ممكننا 

 ولغاية 3/1  سي جي تي ان( الصينية الناطقة بالعربية،  للمدة منتعليق الذي يعرض على شاشة قناة )، وبرنامج حوار و الحرة
ة العلمية البسيطة وتحليل المضمون. وقد ( حلقة . وتم توظيف أداتي المالحظ14حيث بلغ مجموع العينة )م 5/30/ 2020

ت هذه الفئة فيما احتلداخل واشنطن ، ستماالت العاطفية بالمرتبة األولى في برنامج إلحازت اتوصلت الدراسة لنتائج منها : 
ناول قضايا مهمة عند توتدل هذه النتيجة على أن قناة الحرة تعتمد على إثارة العواطف ، المرتبة الثانية في برنامج حوار وتعليق 

م االستماالت ، فيستخدحوار وتعليق اما برنامج الحلقات ،  في كل تقريبامثل قضايا متعلقة بالمجال السياسي ، وهذا حاضر 
األطباء ريحات وتص، دولية المنظمات العلى تقارير التي تصدرها على الحجج العلمية و العقلية في المرتبة األولى ، إذ يعتمد 

يضاحها  انتشار وباء كورونا لتدعيم قضيةلمية العالشخصيات و   باألدلة والبراهين الملموسة .وا 
Abstract: 
 The problem of the study lies in an attempt to reveal the media methods used to politicize 

health crises in the foreign satellite channels speaking the Arabic language, and identified the 

Corona epidemic crisis as a model for the study. It will be shown on the screen of Al-Hurra 

channel, and a dialogue and commentary program that is shown on the screen of the Chinese 

Arabic-speaking channel (CGTN), for the period from 1/3 to 5/30/2020, where the total sample 

amounted to (14) episodes. The simple scientific observation and content analysis tools were 

employed. The study reached results, including: Emotional solicitation ranked first in a 

program inside Washington, while this category ranked second in a dialogue and commentary 

program, and this result indicates that Al-Hurra depends on arousing emotions when dealing 

with important issues such as issues related to the political field, and this is present. Almost in 

all the episodes, as for the dialogue and commentary program, it uses mental appeals in the first 

place, as it relies on scientific arguments and reports issued by international organizations, and 

the statements of doctors and scientific personalities to support the cause of the spread of the 

Corona epidemic and to clarify it with evidence and concrete proofs 
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 المطلب االول / اإلطار المنهجي
أنها أضحت  بل للترفيه، أداة أولألخبار  مصدرا هذا يومنا في اإلعالم وسائل تعد لم  :أوال / إشكالية الدراسة

 المتخصصون ،ويجمع الذي تريده اتجاه في العام الرأية وتعبئ والقيم، اءاآلر  صياغة في كبير تسهم بشكل
حدتها،  تصاعد أو وتنوعها تعددها ظل في األزمات مرافقة في اإلعالم وسائل تؤديه الذي المحوري الدور على
 على يزبالترك تقوم بأنها االتهام أصابع إليها وقد توجه األزمة مع التعامل أساليب الى اإلشارة خالل من

نما  الواقع تعكس وال الوسائل تلك على للقائمين مصالح لتحقيق والقضايا الموضوعات األساسية بعض وا 
 عند شاهدناه وما ،لحقيقة األمر مدرك غير لكونه هذا المتلقي يتقبل وقد حقيقياا، للمتلقي يبدو عالم تخلق

واليات المتحدة األمريكية التي تحاول االتهامات مابين ال تداول أدى ) فيروس كورونا( حيث أزمة حصول
الصيني، كصانع لهذا الفيروس عن سابق تصور وتصميم والصين التي تحاول تسويق نظامها  شيطنة النظام

لينعكس األمر على سلوك الناس خبطاا عشوائيا وتداوال لمعرفة غير ، كأفضل نموذج في القضاء على الوباء
م تصاعد حدة التوتِر بين الواليات المتحدة والصين على خلفية اتهاو  ،ها علمية ال يتسع المقام لنقدها وتقويم

األخيرِة بالمسؤولية الكاملة عن انتشاِر فيروس كورونا المستجد والضغوط التي مارستها على منظمة الصحة 
عالمية التي وانطالقا مما تقدم ارتأينا دراسة األساليب اإل  .العالمية إلخفاء تفاصيل انتشار الوباء وخطورته

شف المحددات كفي التأثير على الرأي العام العربي و الفضائيات األجنبية الناطقة باللغة العربية استخدمتها 
 لذا تتحدد إشكالية الدراسة في اإلجابة عن التي جعلت العامل السياسي يتصدر العامل الصحي واالجتماعي.

تسييس األزمات الصحية في القنوات الفضائية األجنبية ل المستخدمة اإلعالمية األساليب ما :السؤال الرئيس
 اآلتية: السؤال األسئلة هذا من وتتفرع العربية؟الناطقة باللغة 

 كورونا؟في سياق جائحة تناولتها القنوات عينة الدراسة  التي مواضيع والقضاياال ما -1
 كورونا؟في سياق جائحة عينة الدراسة  القنواتفي  المستخدمة المصادر ما -2
 كورونا؟في سياق جائحة  الدراسة القنوات عينة عليها ركزت التي واألفكار المعاني ما -3
 ؟ما الفرق والتمايز بين الفضائيات المشمولة في الدراسة في تغطيتها لجائحة فيروس كورونا -4
   كورنا؟ما المساحة الزمنية ألخبار جائحة  -5
 سياسيا؟نا لتوظيف أزمة فيروس كورو  استخدامها تم التي األساليب ما -6
ذ تناولهت الذي الموضوع أهمية من أهميتها الدراسة الحالية تكتسب :الدراسة أهمية: ثانيا أزمة جائحة  تشكل ا 

وبات يمثل مصدرا كبيرا للقلق والخوف الشعوب  حياة في خطيرة سابقة وتفشي الفيروس التاجي وانتشارهكورونا 
تسييس هذه  لموضوع التصدي فان لذلك والعالمية العربية الدولاغلب في  الحياة عجلة أوقف من العدوى مما
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 بكل األزمات لتوظيف اإلعالمية األساليب عن للكشف يسعى واسع بحثي اتجاه من جزء األزمة الصحية يعد
تنبع إذ  .والمجتمعي العلمي المستوى على هذه الدراسة األهمية تحقق ان الباحثة وتٔامل. سياسيا أنواعها

أهمية الموضوع الذي يتناوله، ويمثل مقدمة لدراسات مستقبلية في واحدة من أهم مجاالت  منة العلمي هميةاأل
 عالمي.الالحياة وهي األزمات الصحية، والتي أصبحت حديث الساعة والقضية األكثر تداوالا في المشهد 

 لصالح توظيفها يمكن والتي تستخلصها تنبع أهمية الدراسة المجتمعية من النتائج التي المجتمعية: األهمية
في إطار الوضع الصحي الطارئ، و توفير معلومات جديرة بالثقة ودقيقة في إثبات الحقيقة العلمية  المجتمع

للفيروس وتفنيد كل المزاعم والمعلومات التي تؤثر على معرفة هذا الوافد الجديد الذي أدى الجهل به إلى تكبد 
ت االنتباه لدور اإلعالم الفعال في تجنيب البشرية ويال لفتن عفضال  الضحايا،البشرية أكبر حصيلة من 

 الجوائح واألوبئة. 
 :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية: الدراسة/ أهداف ثالثا 

 .التعرف على استراتيجيات الفضائيات عينة الدراسة وأساليب تغطية األزمة في سياق جائحة كورونا 
 كورونا؟في سياق جائحة تناولتها القنوات عينة الدراسة  التي مواضيع والقضايامعرفة ال 
 كورونا؟في سياق جائحة  الدراسة القنوات عينة عليها ركزت التي واألفكار الكشف عن المعاني 
   ؟الفرق والتمايز بين الفضائيات المشمولة في الدراسة في تغطيتها لجائحة فيروس كوروناتأشير 
 لتوظيف أزمة فيروس كورونا سياسيا؟ دامهااستخ تم التي األساليب الكشف عن 

المسحي  تنتمي هذه الدراسة الى الدراسات الوصفية التي تعتمد على المنهج: الدراسة ومنهجها نوعرابعا / 
 المعطيات مع ينسجم بما ، موضوعية بطريقة تفسيرها ثم ،علمية نتائج على الحصول اجل من التحليلي
 . للظاهرة الفعلية

يتمثل مجتمع الدراسة بالقنوات الفضائية األجنبية الناطقة باللغة : ع الدراسة وعينتها خامسا / مجتم
الحرة األمريكية وقناة  قناة  :وهي قناتين ، تشمل اختيار عينة قصديهالدراسة تم مجتمع  بين ومنالعربية ،

لتين تبادلت االتهامات لكونها تمثل دو  القنوات، هذه اختيار ويأتي( (CGTNالعربية لشبكة الصين الدولية 
حول مرجعية فيروس كورونا وهما الواليات المتحدة األمريكية التي تحاول اتهام النظام الصيني، كصانع 

ما تم إخضاع  كلهذا الفيروس والصين التي تحاول تسويق نظامها كأفضل نموذج في القضاء على الوباء ، 
الحرة وبرنامج )حوار وتعليق( الذي يعرض على  قناة على يعرض الذي  )داخل واشنطن( برنامج محتوى

نا باعتبار وتهتم هذه البرامج بتغطية أخبار جائحة فيروس كورو القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية 
أن أخبارها فرضت أهميتها على أجندة وسائل اإلعالم كافة ؛ األمر الذي يقتضي التمايز بينها كونها 
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 اطب جمهوراا ينتشر في شتى بقاع العالم وهذا يتالءم مع طبيعة الجائحة.تبث على نطاق واسع وتخ
( حلقات من كل 7)في  تمثلت التي العينة مفردات اختيار في القصدي األسلوب على الباحثة تاعتمد

الحرة ) تؤدي هذه القنوات: منها اعتبارات البرامج لعدة هذا اختيار تم وقد البرامج عينة الدراسة منبرنامج 
 السياسية أهدافها تحقيق سبيل في والخطاب بتوظيف وتقوم العربي العالم في مؤثراا  دوراا  (CGTNو

 ه البرامجهذ من متكاملة حلقات توفر عن فضالا  قناة،كما وتمثل  العربية المنطقة في هيمنتها وفرض
عينة الدراسة  حصر عملية الباحثة على سهل مما اليوتيوب و في بالقناة الخاص االلكتروني الموقع على

 (1.أنظر جدول )
 ( يوضح توصيف عينة البحث1جدول )

البرنامج داخل واشنطن   
 عنوان الحلقة 

 
 الزمن

 البرنامج حوار وتعليق
 عنوان الحلقة

 
 الزمن

 فيروس والعالم أمريكا تواجه كيف
 كورونا

محطات التلفزيون األمريكي وسبل  52:21
 نشر ن ريات المؤامرة

 
50:51 

من وراء تعطيل البحث العلمي  51:40 إيران عن وماذا الوباء تخفي الصين
واإلضرار بالتعاون القائم بين 

 العلماء

 
50:52 

الفيروس مصدره مختبر فيروسات في 
 .ووهان

 50:24 ةالمزيف ترامب والشائعات واألخبار 52:45

 تستغل وايران الصين تكذب االرقام
 العراق في الوباء

لعالقات الصينية ن رة الصين ل 52:50
 األمريكية

 
50:24 

مؤتمر ووهان وخيبت أمل أصحاب  50:21 للعالم الصين تضليل فعل ماذا
 ن رية المؤامرة

50:25 

 في امريكا تنجح هل ووهان وباء
 ووهان مختبر في جرى ما كشف

ن ريات المؤامرة تخدع األمريكيين  50:37 
 في عداء أكبر ضد الصين

 

50:18 

العالم يتطور بخطى أسرع وسط وباء 
 مدمر

استطالع رأي عربي كبير تجاه  50:21 
 السياسة األمريكية

50:5 

 353:19 الزمن الكلي 360:55  الزمن الكلي 
 الدراسة أدوات : سادسا
 وعلوم عامة االجتماعية العلوم إطار في وتوجد الواقع، من والمعلومات معطياتال بجمع الدراسة أدوات تسمح
 المعلومات وجمع تقصي في الباحث يستعملها التي المتنوعة الوسائل من مجموعة خاصة واالتصال اإلعالم
 شرناأ كما_   المسحي التحليلي المنهج استخدمنا دراستنا معين، وفي لمنهج استخدامه عند وذلك والحقائق

https://arabic.cgtn.com/n/BfJAA-BAA-HAA/DIHJcA/index.html
https://arabic.cgtn.com/n/BfJAA-BAA-HAA/DIHJcA/index.html
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 الذي يعد من األساليب المناسبة لجمعأداتي المالحظة العلمية وتحليل المضمون نوظف  أن وارتأينا  -سابقا
 رياضية عالقات اكتشاف إلى وراءها من نهدف كمية أجوبة على الحصول بدراستنا، المستهدفة المعلومات

قامة  ستخدمة في القنوات عينة الدراسة لتوظيفاستخالص التمايز بين األساليب الم ثمة ومن كمية، مقارنات وا 
 البيانات جمعلاستخدام المالحظة العلمية  تم فقد االعتبار هذا من أزمة جائحة كورونا سياسيا  وانطالقا

اعتمدت الباحثة أداة . كما الدراسة موضوع الظاهرة تتبعو  الدراسةبمجال  المشمولة العينة وحصر، والمعلومات
أداة علمية من أدوات المنهج الوصفي الستخراج  البحوث، وهياألنسب في مثل هذه تحليل المضمون لكونها 

لحصول على إجابات دقيقة عن أسئلة الدراسة. وعليه فقد وضعت الباحثة استمارة نتائج رقمية محددة، بغية ا
لسابقة ا خاصة بتحليل مضمون البرامج التي تضمنتها عينة الدراسة، مستفيدة من األدب النظري والدراسات

 وبما يتناسب مع طبيعة أهداف الدراسة. 
 :اآلتيةالخطوات  لبناء استمارة تحليل المضمونطبقت الباحثة  بناء استمارة التحليل:

مالحظة أرشيف مقاطع الفيديو عينة الدراسة والتي تحملها القنوات المدروسة في حساباتها في  -1
 اليوتيوب.

  .عديدة لمرات مشاهدتها كراروت الدراسةبمجال  المشمولة العينة حصر -2
 من وأهدافه البحث تسأوالت على باالعتماد والفرعية الرئيسة الفئات تحديد  -3

  اإلعالمية. األساليبو  ،اللغة ،واألفكار المعاني المصادر، ،المواضيع ترتيب حيث
ها تكل فئة منها مقسمة إلى فئات فرعية، وجد رئيسة،توزعت استمارة تحليل المضمون على فئات  -4

 إلى:وقد تم تقسيم المضمون  البحث،الباحثة ملبية ألغراض 
  قيام حتى يمكن ال معينة،تم تقسيم هذا المضمون إلى وحدات وفئات او عناصر : التحليلوحدات

وقد وجدت الباحثة ان وحدة العد  بدراسة كل عنصر او فئة منها وحساب التكرار الخاص بها.
في هذا البحث هي وحدة البرنامج حيث تعد كل حلقة من  الرئيسة التي يمكن االعتماد عليها

 الدراسة.حلقات من كل برنامج قيد  (7حلقات البرنامج وحدة قابلة للعد وقد تم تسجيل وتحليل )
  ماذا قيل؟( فئة الموضوع ) هما:تحليل المضمون الى نوعين رئيسين  تنقسم فئات التحليل:فئات

قيل؟( التي تعنى بشكل ونمط  )كيفعالمية واالتصالية وفئة الشكل الذي قدمت به المادة اإل
 :وتتضمن فئة كيف قيل اإلعالمية،المادة 

 لقياس،لفئة المساحة الزمنية المخصصة للمادة موضع التحليل: وتشمل المساحة الزمنية التي اعتمدت كوحدة 
  .زمن كل حلقة من حلقات البرنامج وتشمل،

شخصيات غير و  رسمية،شخصيات  البرنامج:التي تتضمنها حلقات فئة الشخصية: التركيز في الشخصيات 
 ، مؤيدة. شخصية معارضة، محايدة إعالميين الطبيين،، خبراء منظمة الصحة العالمية رسمية: خبراء ،
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 تتمثل في االستماالت العاطفية والعقلية .  االقناعية:فئة األساليب 
خفاء نكارأسلوب إ تتضمن،والتي  األزمة:فئة أساليب تسييس  كبت األزمة أسلوب تأجيل و ، المعلومات وا 

التقليل من أهمية األزمة ، تنفيس األزمة ، إخماد األزمة ، أسلوب تفريغ األزمة، وأسلوب عزل  ،األزمةظهور 
 .قوى األزمة

عني عرض ومع نص وت ثابت،أو فئة الفواصل: استخدام البرنامج للفواصل في الحلقة الواحدة ويكون متحرك 
 رات مرافقة للفاصل او بدون نص: االكتفاء بتقديم مادة فيلمية ثابتة أم متحركة. عبا

 صوت حي، الموسيقى، صمت. المذيع،فئة المعالجة الصوتية: وتشمل صوت 
ة ، مادة فيلمية من األرشيف، صور فيلمية حية من موقع الحدثمادة  وشملت،فئة المعالجة الفنية الصورية: 

ئة وتعنى هذه الف المستخدمة:فئة أنواع اللقطات ار بيانات أم مخططات، خارطة(. )أظه غرافيكس، ثابتة، 
 الكلوز وغيرها من أنواع اللقطات .–المتوسطة –بأنواع اللقطات سواء الكبيرة 

يعبر الصدق الظاهري عن اتفاق المحكمين على أن األداة صالحة فعالا لتحقيق  قياس الصدق والثبات:
جله، نظرا ألنه يقوم على أراء المحكمين لصالحية االستمارة ولقد ُعرضْت على الهدف الذي أعدت من ا
، من ذوي الخبرة واالختصاص، وُأجريْت بعض التعديالت على الفئات وتعريفاتها (*)مجموعة من المحكمين

اق تسواعتمدت الباحثة في احتساب الثبات على أسلوب اال. %85وفقاا آلراء المحكمين، فكانت نسبة االتفاق 
بتكرار عملية التحليل على عينة الدراسة وبعد مرور شهر على عملية التحليل األولى، ولم  ذلكعبر الزمن، و 

لى نتائج الدراسة، وبلغ ال يؤثر عتظهر عملية التحليل تغييرا كبيراا في نتائج التحليل باستثناء تغيير طفيف 
( وهي نسبة ثبات عالية %89متطابقة بنسبة )  معدل الثبات الذي تم قياسه باستعمال معادلة )هولستي(

 تدل على وجود درجة اتساق كبير بين التحليلين.
 مجاالت الدراسة  : سابعا

 الصينية  CGTNاألمريكية وقناة  الفضائية الحرة قناة :المكاني المجال -1

                                           
 التحليل:األساتذة المحكمين الستمارة  اسماء ()*

 كلية اإلعالم جامعة بغداد  –أ.م.د.عادل عبد الرزاق 
 اإلعالم جامعة بغداد كلية-العمارأ.م.د. ندى عبود 

 اإلعالم جامعة بغداد كلية-م.د.سينهات محمد عز الدين أ.
  قياس ثبات التحليل على النحو اآلتي:             تم 

          2(C1, C2) 
R = _____________ 

2+C1C             
 حيث أن: 

R  .معامل الثبات = 
C1, C2 عدد الفئات التي اتفق عليها الباحث في إثناء التحليلين = 

2+C1C  مجموع عدد الفئات التي تم تحليلها في المرتين =. 
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مات اإلعالمية لتسييس األز  باألساليب للدراسةالموضوعي  المجال يتمثل :الموضوعي المجال -2
 .كورونا فيروس-الصحية

 حددت اذ الدراسة فيها عينة حصر تم التي بالمدة للدراسةالزمني  المجال يتمثل :الزمني المجال -3
 عرض مع لتزامنها وذلك بطريقة قصديه الفترة هذهِ  اختيار تم 2020/5/30 ولغاية 2020/3/1

 انطالقها من أشهر عدبكورونا فضال عن ان هذه المدة تعد  فيروس انتشارتدور حول  قضايا
 .الصينية مدينة ووهان وتفشيه في الوباء

 إجرائيا:المفاهيم  تحديد :ثامنا
القنوات الفضائية الدولية  تستخدمها التي واآلليات األدوات وهي :األزمةلتسييس  اإلعالمية األساليب-1

 محددة سياسية أهداف ولتحقيق رالجمهو  في للتأثير والمعلومات األخبار تٔاطير الناطقة باللغة العربية بهدف
  وهي: كورونا فيروس لتوظيف استخدامها تم التي األساليب أكثر ومن

ويستخدم  بوجودها،هذا األسلوب على اإلنكار الكامل لألزمة وعدم االعتراف ويقوم  :أسلوب إنكار األزمة
 لى السيطرة الكاملة على كلالسعي إ وتداعياتها،التعميم اإلعالمي إلنكار جميع أسباب األزمة ونتائجها 

األطراف التي تشير إلى  ةمهاجم ،األزمةمحاولة العزل الكامل لكادر المنظمة عن مجريات  مجريات األمور
 وجود 

هذا األسلوب يطلق عليه أيضا أسلوب تأجيل ظهور األزمة، وهذا األسلوب يركز على  :أسلوب كبت األزمة
 ظهورها.التعامل مع األزمة وتأجيل 

جوهر هذا األسلوب هو التركيز على تقليل من شأن األزمة والتقليل من أهميتها  إن األزمة:ب بخس أسلو 
يجري و  مهم،والتقليل من شأن أسبابها وتأثيراتها ونتائجها وأن هذه األزمة مجرد حدث عابر وحدث غير 

 . التعامل معه بالوسائل واألدوات المناسبة، وأنه في طريقه إلى االنتهاء والزوال
وفكرة هذا األسلوب هي إيجاد قضايا فرعية وجزئية تتعلق بأسباب ودوافع األزمة،  :أسلوب تنفيس األزمة

 .والعمل على إثارتها مما يؤدي إلى إشغال الرأي العام في هذه القضايا
 .الخطورةيلجأ إلى هذا األسلوب عندما تكون األزمة في غاية  :أسلوب إخماد األزمة
يعتمد هذا األسلوب على تقسيم وتجزئة األزمة إلى أزمات فرعية، ويتم ذلك بعد وقوع  :ةأسلوب تفريغ األزم

الصدام األول مع قوى األزمة ككل، فيجري بعد ذلك السعي الحثيث والسريع للتعامل مع األزمة كمجموعة 
يب األزمة ذو متفرقة ومتفرعة من القوى، ويتم وضع أهداف بديلة لكل أطراف األزمة والعمل على امتصاص وت

زالة شدتها وحدتها، ويمكن تحقيق ذلك من خالل عدة محاور أهمها  :وا 
يقوم هذا األسلوب على تحقيق عزل كلي أو شبه كلي لقوى األزمة وفقا لهذا  :أسلوب عزل قوى األزمة

 .القوى المهتمة باألزمةو  األسلوب، فإنه يجري تقسيم القوى التي تصنع األزمة
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 العام سياقها عن القضية بإخراج أهداف سياسية لتحقيق ما لقضية دولة او جهة ماستخدا هو :التسييس-2
دخالها والحقيقي ال  هذا المصطلح أن إليه اإلشارة يجدر ومما متعددة وأساليب أدوات باستخدام بسياق أخر وا 
نما موضوعية العتبارات يخضع  خطابات في ذلك ويظهر المحددة النظر ووجهات الرأي الخاص عليه يغلب وا 

 .سياسيا وضفت الوباء بٔانها الصينية الحكومة وصف على دأيما ركزت التي ) رونالد ترامب( الرٔييس األمريكي
: وهو وباء عالمي ظهر في مدينة وهان الصينية وانتشر الى بقاع العالم، (covid19فيروس )كوفيد -3

ي يعني فيروس كورونا وهو االسم الذي والذ (corona virus disease)وجاءت التسمية من أول حرفين من 
  المرض.يرمز إلى عام ظهور  19أطلقته منظمة الصحة العالمية عليه ورقم 

 تبث والتي العربية الناطقة باللغة األجنبية التلفزيونية القنوات وهي: بالعربية الدولية الناطقة الفضائيات-4
 أهدافها تحقيق اجل من أفكارها لتمرير العربي اطناألولى المو  بالدرجة تستهدف ،االصطناعية األقمار عبر

 .المحددة
ويمولها الكونكرس األمريكي تتلقى هذا  األمريكية المتحدة الواليات مقرها فضائيةتلفزيونية  قناة: الحرة قناة

 بانتيز. جويل نورمان هو لها والمٔوسس 2004 عام تٔاسست الدولية،التمويل بواسطة مجلس امناء االذاعات 
)برنامج سياسي( أسبوعي يعرض يوم السبت ثم يعاد عرضه يوم األحد يفتح برنامج رنامج داخل واشنطن: ب

"داخل واشنطن" لمشاهدي قناة "الحرة" نافذة على العملية السياسية في عاصمة القرار الدولي عن طريق لقاءات 
ة معمقة حول السياس م نظرةويقدمع شخصيات سياسية بارزة ومؤثرة في رسم سياسة الواليات المتحدة. 

  البالد.األميركية ودورها في رسم صورة عن مستقبل 
هي نفس القناة العربية الدولية لتلفزيون الصين : (CGTN) العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية قناة

أخر المستجدات محليا  وتسابق لعرضتنقل األخبار، تغطي األحداث  2009المركزي والتي انطلقت عام 
ل الحياة تفاصي الشاسعة وتنقلتقدم وجهة النظر الصينية لكل ما يحدث وعلى امتداد مساحة الصين  .ودوليا

  .اليومية لمختلف القوميات الصينية بكل خصائصها وتميزها في عالم اليوم
 ءبرنامج حواري أسبوعي يعرض يوم االثنين ثم يعاد عرضه يوم األربعاء يسلط الضو  وتعليق:برنامج حوار 

على جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق لقاءات مع شخصيات بارزة ومؤثرة في رسم السياسة 
يهدف البرنامج حسب موقع القناة الرسمي إلى مد الجسور مع العالم العربي والشرق األوسط ويساعد  الصينية.

 الصينية.العرب على معرفة طبيعة الحياة 
التي  نفس المجال الخاص بمشكلة البحثبحثت في ل الدراسات السابقة التي تشك: الدراسات السابقة تاسعا:

اسات لذا سنحاول عرض بعض الدر  المطروحة،معرفية اولية بالنسبة للمشكلة  بدراستها، قاعدةتقوم الباحثة 
 القريبة من دراستنا ومنها:
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 الخطاب في الحرب عاراتالست المكثف االستخدام : تمثلت مشكلة الدراسة في1(2021) ،صالح دراسة-1
 لهذا والتداولي الداللي المجال مجمل على االستعارات هذه وطغيان ،19-كورونا جائحة حول اإلعالمي
  .الخطاب

 .نةالرقم: حول محددات تغطية الفضائيات اإلخبارية لجائحة كورونا في عصر 2(2020) ،موسى دراسة-2
ات التغطية اإلخبارية لجائحة كورونا في بعض الفضائي استراتيجيات وأساليبالى كشف هذه الدراسة تهدف 

فعَّال أهمية اإلعالم الصحي الو  ،اإلخبارية، وتبحث محدداتها في التعامل مع األزمة التي خلقها انتشار الوباء
 ودوره في تجنيب البشرية ويالت الجوائح واألوبئة.

مية فادها: ان التلفزيون يعد وسيلة اعالفي شكل فرضية م اشكالية البحث صيغت: 3(1998) دراسة فلحي،-3
جماهيرية ذات فعالية متميزة ومؤثرة في بث وترويج الموضوعات والمضامين عن طريق االدوار التي التي 
يضطلع بها في مجاالت التنشئة والتعبئة الجماهيرية والتثقيف السياسي وخلق التواصل المتبادل والتفاعل بين 

 القيادة السياسية والشعب. 
 مناقشة الدراسات السابقة

ساعدت الدراسات السابقة التي اطلعت عليها الباحثة في مرحلة اإلعداد لخطة هذا البحث على التعرف على 
ضوع فقد تم عرض الدراسات األكثر قرباا من المو  البحثية،أساليب البحث ومنهجيته وكيفية تناول المشكلة 

 باآلتي:جمال مالحظاتنا بشأن الدراسات السابقة ويمكن إ البحث.الذي نتصدى لدراسته في هذا 
 المضمون.الدراسات السابقة اعتمدت المنهج الوصفي، وأسلوب تحليل  أغلب-أ
عدا  ستها،دراإن الدراسات في مجال تسييس األزمات الصحية قليلة جدا فلم تجد الباحثة ما هو قريب من -ب

هذه الدراسات ركزت على مضمون واحد من مضامين  ما نشر على موقع )مركز الجزيرة للدراسات(، كما أن
جاءت  ألنها تتطرق لتحليل المضامين التي بجدتها،التلفزيونية وهي األخبار. أما دراستنا الحالية فتتميز 

بية لشبكة تلفزيون العر  قناةفي القنوات األجنبية الناطقة بالعربية ونخص منها بالذكر  الحوارية،بمحتوى البرامج 
، التي لم تخضع للدراسة سابقا وتعد هذه الدراسة األولى التي تعرضت لمضمون (CGTN) دوليةالصين ال

هذه القناة وهو مضمون جديد يختلف عن المضامين التي تناولتها الدراسات السابقة. لذا تعد هذه الدراسة حرثاا 

                                           
ا، مركز الجزيرة للدراسات ،-  19كوفيد :اإلعالمي الخطاب في الحرب بالغة صالح،الدين عبد القادر  حسام - 1  2021نموذجا

https://studies.aljazeera.net . 
 2020 الرقمنة، مركز الجزيرة للدراسات، ، محددات تغطية الفضائيات اإلخبارية لجائحة كورونا في عصرمحمد األمين موسى - 2

https://studies.aljazeera.net 
 .1998كلية االداب، جامعة بغداد،  -الوظيفة السياسية للتلفزيون، أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم اإلعالم، محمد جاسم فلحي - 3

https://studies.aljazeera.net/


 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 187 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

ت وهو مجال تسييس األزماطيباا بمجال جديد في الدراسات اإلعالمية في العراق وربما في الوطن العربي 
دراسات من ال المجال.والذي سيفتح الباب واسعاا أمام العديد من الدراسات اإلعالمية المتعلقة بهذا  الصحية،

خضاع قناة الحرة للتحليل  دراسةالقريبة من دراستنا فهي ) صالح( إذ تشابهت من حيث المنهج واألداة وا 
 التحليل فضال عن العينة التي تم إخضاعها للدراسة والتي تمثلتواختلفت دراستنا مع هذه الدراسة بمحتوى 
    بالعربية.بقناة )سي جي تي ان( الصينية الناطقة 

 الن ري اإلطار-المطلب الثاني 
 الخلفية الن رية  أوال:

تسعى  ييعد التأطير اإلعالمي أحد المفاهيم الجوهرية، التي يتفاعل في تكوينه العديد من المداخل النظرية، الت
  4تحليل األطر اإلعالمية""لتناول دور وسائل اإلعالم وتأثيراتها، كما يعتبر بدوره المكون الرئيسي لنظرية 

بقياس المحتوى الضمني للرسائل اإلعالمية التي تعكسها وسائل اإلعالم، وتقدم تفسيرا منتظما النظرية  تسمحو 
يال القضايا البارزة، وعالقة ذلك باستجابات الجمهور لدور وسائل اإلعالم في تشكيل األفكار واالتجاهات ح

  5إنتيمان أربع وظائف لتحليل اإلطار اإلعالمي هي:حدد وقد المعرفية والوجدانية لتلك القضايا. 
 تحديد المشكلة أو القضية بدقة -1
 تشخيص أسباب المشكلة -2
 وضع أحكام أخالقية -3
 اقتراح سبل العالج.  -4

 6ثالثة مكونات أساسية هي:ويتضمن تحليل اإلطار اإلعالمي 
 البناء التركيبي )الشكلي( للقصة اإلخبارية -1
 ( للقصة اإلخبارية )المحتوى الفكرة المحورية -2
 االستنتاجات الضمنية. -3
 أزمة انتشار فيروس كورونا تسييس/ ثانيا/

سواء أكانت  كاتيمكن تعريف األزمة بأنها )تهديداا خطراا متوقعاا او غير متوقع ألهداف وقيم ومعتقدات، وممتل
 7تابعة لإلفراد ام المنظمات ام الحكومات ام البلدان، والتي تحد من القدرة على اتخاذ قرارات فعالة او سريعة(

                                           
 ،اإلعالميةدراسة في إطار نظرية تحليل األطر –قضايا الرأي العام دينا يحيى، تأثير أبعاد اإلطار اإلعالمي للصحف المصرية على معالجة  - 4

 .193، ص2003، العدد ديسمبر، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 4المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، م
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ذا لم يتم التعامل مع هذا الحدث بطريقة صحيحة، فاّنه  شديد،كما تعرف األزمة بأنها )حدث يكون له تأثير  وا 
ومما  8قدراتها على القيام بمهمتها، والحفاظ على شرعيتها وسمعتها.يهدد قواعد المنظمة األساسية، ويحد من 

 اإلعالم وسائل اهتمام يتصدر الذي األوحد العالميالمشهد  تصدرت اكورون فيروس جائحةأزمة  أن شك ال
 نع إن إعالمية وسيلة أية تشذ أن المتوقع من ليس لذا .العالم سكان كافة اهتمام ثم ومن والجديدة، التقليدية
 جميعا حتى العالم الى بلدان تدريج انتشرت ثم الصين في بدأت التي الجائحة هذه لتطورات المكثفة التغطية
وقد ظهر  .المتأثرة والبلدان والمتعافين والمتوفين المصابين تحصي الساعة مدار على عدادات لها أصبح

لقتها عليه منظمة الصحة العالمية في (، بحسب التسمية التي أط19-فيروس كورونا المستجّد المسّبب )كوفيد
في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة، بالتزامن  2019أواخر كانون األول/ ديسمبر 

وفرضت السلطات  مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/ يناير،
مليون نسمة، وأغلقت سائر  11ني/ يناير حجراا على )ووهان( البالغ عدد سكانها كانون الثا 23الصينية في 

الى أزمة إقليمية ثم  تحولسرعان ما ت مقاطعة ، وان األزمة الصحية الناتجة من انتشار األمراضالأنحاء 
تشاره الواسع ان تهديداا عالميا  بسبب شك لو في معظم أنحاء العالم، ايقاف عجلة الحياة دولية وهو ما أسهم في 

القوتان الع ميان في العالم اليوم؛ الواليات المتحدة األمريكية والصين، تتراشق االتهامات المتبادلة  بدأت .
ة الستهداف كل منهما اآلخر، بينهما، والتي ال تخلو من أساليب بث الشائعات والدعايات المخطط فيما
ومما ال شك  ومصالحه على حساب الطرف الغريم.لخدمة أهدافه ” كورونا“أزمة  ”تسييس“على  توعمل

ما  من العودة إلى -حسب توقعات المختصين–بازمة كبيرة بكل المقاييس؛ ربما لن يتمكن  أن العالم يمر
ما لم تتمكن القوى الكبرى؛ وفي مقدمها القوتان الع ميان في العالم، أمريكا ” كورونا“كان عليه قبل 

دارة هذه المشكالت معاً والصين، من إيجاد طريقة للتع  .اون وا 
 المطلب الثالث / الدراسة التحليلية

 أوال / عرض وتفسير نتائج الدراسة 
خضعت البرامج في القنوات األجنبية الناطقة باللغة العربية والواردة في عينة البحث إلى التحليل وفق معيار 

للغة قنوات الفضائية األجنبية الناطقة بااألساليب اإلعالمية المستخدمة في الخاص يهدف إلى تحديد وكشف 
ي وفيما يأتي عرض وتفسير أهم النتائج الت أنموذجا،فيروس كورونا  –العربية لتسييس األزمات الصحية 

 توصلت إليها الدراسة والتي جاءت على النحو اآلتي : 
 

                                           
 .334، ص(2008الدار المصرية اللبنانية. )،راسم محمد الجمال،و خيرت معوض عياد،ادارة العالقات العامة )مدخل استراتيجي(.القاهرة - 8
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 ( يوضح توزيع التقطيع التقني للبرامج عينة البحث2جدول )
 البرنامج

 الفئات
ل واشنطن داخ

 الزمن/ ثا
 حوار وتعليق النسبة %

 الزمن / ثا
 المجموع النسبة %

 0.14 60 0.9 20 0.18 40 الجنيريك
 0.21 94 .20 44 0.23 50 التقديم كلمة

 95.78 41049 96.23 20400 35.35 20649 الضيوف
 3.79 1626 3.43 728 4.14 898 التقرير
 0.023 25 0.033 7 0.08 18 الفواصل

 / 42854 / 21199 / 21655 مجموعال
 في كال البرنامجين عينة البحث، للضيوف كانت التقني التقطيع في نسبة أعلى ( ، أن 2الجدول )  يبين
الثالثة كلمة  المرتبة وفي % 3.79بنسبة الثانية المرتبة في التقرير ويليها % 95.78جاءت بنسبة  حيث

الفواصل فيما احتلت  % 0.14نسبة  –مقصود بها البداية والنهاية وال -الجنيريك وأحتل 0.21 التقديم بنسبة
، وهذا يعني تقارب البرامج الحوارية عينة البحث في نسب التقطيع التقني لكال البرنامجين  % 0.023نسبة 

 باعتمادها اتسييره البرامج وطريقة سياسة ويرجع هذا إلى في كال البرنامجين ،إذ كانت أعلى نسبة للضيوف 
 اإلعالمية وأجندتها السياسية . أهدافها لتحقيق والتقارير المحللين لىع

  أهم الشخصيات المستضافة في البرامج عينة البحث 

 البرامج عينة البحثتوزيع أهم الشخصيات المستضافة في ( يوضح 3الجدول )

 البرنامج
 فئة الضيوف

 حوار وتعليق داخل واشنطن
 المراتب

 وتعليقحوار   عاصمة القرار 
 % ت % ت   % ت 

 الثالثة األولى 25 6 32.4 10 الشخصيات السياسية  
خبراء مختصين في 

 المجال الطبي
 األولى الثانية  33.3 8 16.1 5

 السادسة  الثانية  صفر صفر  16.1 5 شخصيات قانونية 
 الرابعة الثانية  8.3 2 16.1 5 محلل سياسي

خبراء من مة الصحة 
 العالمية

 الخامسة الثالثة  4.1 1 12.9 4

 السادسة الرابعة  صفر صفر 6.4 2 خبير اقتصادي
 الثانية  الخامسة  29.3 7 صفر صفر متطوعون 
 / / 100 24 100 31 المجموع
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 إذ جاءتالشخصيات السياسية المرتبة األولى في برنامج داخل واشنطن ،  فئة ( تصدرت3في الجدول )
ياسي ومحلل س ،شخصيات قانونية مختصين في المجال الطبي ،ما تساوت الفئات خبراء في %32.4 بنسبة

خبراء منظمة الصحة العالمية فقد ، أما الفئة 16.1بنسبة في البرنامج المذكور ،إذ احتلت المرتبة الثانية 
، أما فئة % 6.4بالمرتبة الرابعة بنسبة ادي فئة خبير اقتص، وجاءت %12.9احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 

حوار  لبرنامجاأما نتائج المتطوعون لم تحصل على أي تكرار ومرتبة تذكر بسبب إهمال البرنامج لهذه الفئة . 
الشخصيات  فئة فقد جاءت مختلفة تماما عن البرنامج األول من حيث التركيز على الفئات إذ جاءت وتعليق

 المرتبة األولى خبراء مختصين في المجال الطبي الفئةفيما احتلت  ،%25 بنسبة الثالثة المرتبةبالسياسية 
 بة صفر% ،بنسفقد احتلت المرتبة األخيرة  خبير اقتصاديوفئة  شخصيات قانونية أما فئة، %33.3بنسبة 
خبراء منظمة الصحة العالمية المرتبة  واحتلت الفئة% 8.3 بنسبة محلل سياسي بالمرتبة الرابعة الفئة  وجاءت

، جاءت هذه النتائج   % 29.3بنسبة الثانية   فيما احتلت الفئة متطوعون المرتبة % 4.1 الخامسة بنسبة
انعكاسا لسياسة القناة التي تتمثل بدعم قناة للسياسة األمريكية ومساندة إدارة ترامب ومزاعمه حول تصنيع 

ع رؤى القناة أرائهم  مالفيروس في الصين ، لذا فقد ركزت قناة الحرة على استضافة الضيوف الذين تتوافق 
ان البرامج عينة البحث ركزت على الشخصيات السياسية بالدرجة األولى على الرغم من أن البرامج فضال عن 

 يعالج قضية صحية وأزمة وباء صحي ، وهذا يدل على ان الهدف هو تسييس الوباء. 
 يبين اللغة المستخدمة في البرامج عينة البحث (4الجدول )

 حوار وتعليق    المرتبة     الزمن   داخل واشنطن المرتبة      الزمن خدمة اللغة المست
 الثانية  133:6 األولى  190:15 مزيج بين الفصحى والعامية 

 الثالثة  صفر الثانية  110:30 العامية 
 األولى 220:13 الثالثة  60:10 الفصحى 
 / 353:19 / 360:55 المجموع 

( إلى استخدام مزيج بين الفصحى والعامية في المرتبة األولى في برنامج داخل واشنطن 4تشير نتائج الجدول )
ص دائما ، وهذا يدل على ان قناة الحرة تحر ة الثانية في برنامج حوار وتعليقبينما حصلت هذه الفئة على المرتب

ن برامجها على العكس معلى مخاطبة الجمهور باللهجة الدارجة كأسلوب من أساليب زيادة تفاعل الجمهور مع 
قناة الصين التي تركز على اللغة الفصحى والتي حازت على المرتبة األولى كنمط سائد لبرامجها فيما احتلت 

 .الفصحى المرتبة الثالثة في داخل واشنطن
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 ( يبين أساليب اإلقناع المستخدمة في البرامج عينة البحث5الجدول ) 
 حوار وتعليق    المرتبة      الزمن  المرتبة      نطنداخل واش  الزمن أساليب االقناعية

 الثانية   145:10 األولى  335:20 االستماالت العاطفية 
 األولى  208:9 الثانية  25:35 االستماالت العقلية 

 / 353:19 / 360:55 المجموع 
حث وزمن المستغرق في ( إلى أساليب اإلقناع المستخدمة في البرامج عينة الب5تشير بيانات الجدول )

استخدامها ، حيث حازت االستماالت العاطفية بالمرتبة األولى في برنامج داخل واشنطن الذي يقدم من قناة 
الحرة، " شن هجمات إلكترونية ضد مجموعة من الشركات والمؤسسات األميركية التي تعمل على إيجاد لقاح 

أن تنظر إلى األمر على أنه هجوم على الصحة العامة لفيروس كورونا "." أن إدارة الرئيس ترامب يمكن 
سي  )للشعب األمريكي" . فيما احتلت هذه الفئة المرتبة الثانية في برنامج حوار وتعليق الذي يقدم من قناة 

إن الصين تقود العالم في مجال األبحاث للتوصل إلى عالج ولقاح لكورونا".  ( الصينية ."CGTNجي تي إن 
ذه النتيجة وتدل هخالقي استهداف الصين بالشائعات واالفتراءات في غياب الدليل العلمي" "تصرف غير األ

، اسيا متعلقة بالمجال السيعند تناول قضايا مهمة مثل قضايعلى أن قناة الحرة تعتمد على إثارة العواطف 
، لقاتيبا في كل الحوهذا حاضر تقر  ومن أجل إقناع الجمهور بما يتم الترويج له من أفكار في البرنامج ،

جي تي إن  سي)وتليها في مرتبة الثانية االستماالت العقلية ، اما برنامج حوار وتعليق الذي يقدم من قناة 
CGTN ج يعتمد العلمية أن البرنام( الصينية ، فيستخدم االستماالت العقلية في المرتبة االولى ، إذ يعتمد

 ة في األغلب وتصريحات األطباء والشخصيات العلمية لتدعيمبكثرة على تقارير التي تصدرها منظمات دولي
يضاحها أكثر وجعل المشاهد يصدق ما يقال ألن هذه االستماالت تحاكي العقل  قضية انتشار وباء كورونا وا 

 باألدلة والبراهين الملموسة .
 ( يوضح أساليب المستخدمة لتسييس األزمة في البرامج عينة البحث 6جدول )

 البرامج           
 األساليب

 المراتب حوار وتعليق داخل واشنطن

 حوار وتعليق داخل واشنطن النسبة% التكرار النسبة% التكرار
 الرابعة  األولى 13.0 3 25.7 17 توجيه االتهام بإنكار األزمة الصحية

 الثانية  الثانية  21.7 5 18 12 بالتعتيم اإلعالمي لكبت األزمةتوجيه االتهام 

 الرابعة  الثانية  13.0 3 18 12 بمحاولة بخس األزمةه االتهام توجي

وكشف للتحقيق  لجنة دوليةالدعوة إلى تشكيل  
 19-وباء كوفيد منشا

 الخامسة الثالثة  4.3 1 15.3 10

السادسة  الثالثة  صفر صفر 15.3 10 عديدة للفيروس  إطالق مسمياتأسلوب 
 األخيرة 
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 إيجابية ومواجهةكثر أسلوب إ هار البالد بشكل أ
 األولى الرابعة 30.4 7 4.6 3 الصورة السلبية

السادسة  الخامسة  صفر صفر  3.1 2 أسلوب نشر المعلومات المزيفة والمضللة 
 األخيرة

السادسة  17.3 4 صفر صفر أسلوب تنفيس األزمة
 الثالثة  واألخيرة

   100 23 100 66 المجموع

فئة األساليب المستخدمة لتسييس األزمة في البرامج عينة البحث على ثماني  ( توزعت تكرارات6في الجدول )
ألولى الصحية من قبل الواليات المتحدة األمريكية بالمرتبة ا توجيه االتهام بإنكار األزمة فئات فرعية جاءت فئة

حتلت هذه ( فيما ا%25.7( تكراراا بنسبة مئوية بلغت )17في برنامج )داخل واشنطن( حيث حصلت على )
أن ترامب ظل يهون من خطورة برنامج )حوار وتعليق( فقد ورد ""( في % 13.0( تكرارات بنسبة )3الفئة )

الوباء ويصفه بأنه ليس أكثر من فيروس عادي وحينما اشتدت ضغوط الرأي العام عليه، بدأ يوجه اتهامات 
اجع عن كل تشكيك في مصداقيته، ثم يتر لمنافسيه من الحزب الديمقراطي بأنهم يتآمرون بتضخيم األحداث لل

وجيه تهذا وأعترف بخطورة الوباء وأتخذ إجراءات غير مسبوقة بإعالن حالة الطوارئ في كل البالد . أما الفئة 
( %18بالتعتيم اإلعالمي لكبت األزمة فقد احتلت المرتبة الثانية في برنامج داخل واشنطن بنسبة )االتهام 

 ،رية الصينية القهرية لكبت األزمةراا ، وقد وردت العبارات :استخدام الدكتاتو ( تكرا12حيث حصلت على )
لى الضوء ع، وعدم السماح لوسائل اإلعالم بتسليط رة الكاملة على كل مجريات األمورالسعي إلى السيط

تم على ك، واالستمرار في عدم االعتراف باألزمة الصحية وانتشار المرض ومحاولة التحاالت اإلصابة بالوباء
سكات األطباء الذين  تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، "في وقت عمدت الشرطة في ووهان إلى توبيخ وا 

مهاجمة األطراف التي و  " 2019من عام  دقوا ناقوس الخطر بخصوص الفيروس في ديسمبر/كانون األول
ومعاقبة كل من يخالف ذلك تشير إلى وجود األزمة عدم السماح بتسريب أية أخبار عن الوباء إلى خارج 

فيما احتلت هذه الفئة المرتبة الثانية في برنامج حوار وتعليق بنسبة  .بعقوبة شديدة واتهامها بالتخريب
وقد ورد هذا األسلوب باتهام الصين ألمريكا بتعمدها تأجيل ظهور  تكراراا،( 5( حيث حصلت على )21.7%)

، بل استخدمت درجة عالية من العنف من أجل القضاء على األزمة، ولم تتعامل مع األزمة بصورة مباشرة
غالق جميع المنافذ والطرق إليجاد حلول للحد  الوباء في مراحلها األولى. وتسعى إدارة ترامب إلى التضييق وا 

 .من انتشار الوباء بهدف تعظيم وتصعيد األزمة
بنسبة  لثانية ايضا في برنامج داخل واشنطنبمحاولة بخس األزمة فقد احتلت المرتبة اتوجيه االتهام أما الفئة 

( إن جوهر هذا األسلوب هو اتهام واشنطن لحكومة الصين بالتركيز على تقليل من شأن الوباء 18%)
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وخطورته وتأثيراته ونتائجه وانعكاساته على المحيط العالمي وقد أعرب عن قلق واشنطن إزاء السياسة 
نامج مرضى المصابين بالوباء .واحتلت هذه الفئة المرتبة الرابعة في بر الالمسؤولة التي تمارسها الصين بحق ال

( ، وجاءت فئة الدعوة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق وكشف منشأ وباء كورونا %13.0حوار وتعليق بنسبة )
 ( في برنامج داخل واشنطن، فقد تكررت هذه الدعوات وعلى لسان كبار15.3بالمرتبة )الثالثة  ( وبنسبة )

المسئولين في البيت األبيض األمريكي : إذ  أعربوا عن إحباطهم  بسبب عدم إمكان الوصول إلى البيانات 
األولية خالل التحقيق الذي قام به فريق الخبراء لدى  منظمة الصحة العالمية ، في الصين لكشف مصدر 

تشهاد بتصريح ترامب اس. "فيروسلكشف مصدر ال "نريد مزيدا من البيانات. طلبنا بيانات أكثر .وباء كوفيد
( كمحاولة لوضع الكرة %4.3ما برنامج حوار وتعليق فقد استخدم هذا األسلوب بنسبة )أفي إحدى خطبه. 

، تكرار  "ربما الجيش األميركي هو من جلب الوباء إلى ووهان"في ملعب الواليات المتحدة األمريكية فقد ورد 
لدينا المزيد من األدلة  "" .ائل التواصل االجتماعي فيما يتعلق بالوباءعبارة "نظريات المؤامرة تنتشر عبر وس

 ة(الثالثاما فئة اسلوب اطالق التسميات فقد احتل المرتبة ) "على أن الفيروس ظهر أوال في الواليات المتحدة
ان" وفيروس هتم تداول مسميات عديدة للفيروس منها "إنفلونزا وو ( في برنامج داخل واشنطن، فقد 15.3بنسبة )

وفيروس بكين "، و"الفيروس المسبب لاللتهاب الرئوي بسوق األطعمة البحرية بمدينة  "كورونا ووهان
تكرر  هذه التسميات وعلى لسان كبار المسئولين في البيت األبيض األمريكي  ، فيما جاءت هذه الفئة ."وهان

 (. 19-ة.) وباء كوفيد( في برنامج حوار وتعليق فقد وردت التسمية العلمي%0بنسبة )
إظهار البالد بشكل أكثر إيجابية  ومواجهة الصورة السلبية المرتبة )الرابعة ( بنسبة أسلوب واحتلت الفئة 

( في برنامج داخل واشنطن، بينما احتلت هذه الفئة في برنامج حوار وتعليق على المرتبة األولى بنسبة 4.6)
أثير بشكل مباشر على تصريحات الحكومات األخرى في من ( فقد حاولت الحكومة الصينية الت% 30.4)

دولة ومنظمة الصحة  82أجل إظهار بالدها بشكل أكثر إيجابية، فقد ورد انها ".أرسلت مساعدات إلى 
العالمية باإلضافة إلى االتحاد األفريقي وتعتبر بعض وسائل اإلعالم الغربية تلك المساعدة محاولة  جادة من 

ينية تحاول كانت الحكومة الص»رتها السلبية التي تشكلت في المرحلة المبكرة من الوباء" ، بكين لمواجهة صو 
إبراز سلطة الدولة الصينية خارج حدودها وترسيخ الصين كقائد عالمي، فأن توزيع المساعدة الطبية جزء من 

ات ن، ما أثار اتهامكما استخدمت الصين الوباء من أجل بناء جسور سياسية مع بعض البلدا«. هذه المهمة
بأن هذه البلدان تضع السياسة قبل الصحة. "ربما أدت التوترات الحالية بين الواليات المتحدة والصين إلى 

ة فقد نشر المعلومات المزيفة والمضلل" اما فئة .تأخير الجهود المنسقة لمكافحة تفشي المرض في ووهان
( تكرارا 2يث بلغ مجموع التكرارات هذه الفئة الفرعية )احتلت المرتبة الخامسة في برنامج داخل واشنطن ح
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(. لم تحصل هذه الفئة في برنامج حوار وتعليق ، على أي تكرار وجاءت بنسبة %3.1بنسبة مئوية بلغت )
ن ال األزمات التي يمر بها العالم و صفر% ، وهذا يؤشر الى ان الواليات المتحدة األمريكية تحاول استغال

 خبراء مع تناقض أخبار ومعلومات مضللة ، وقد تداول في برنامج )داخل واشنطن(،معلوماتقناة الحرة تبث 
، كمحاولة   األزمة حول مزيفة ألخبار الترويج أو ونشر األوبئة، وعلماء الفيروسات، وعلماء العامة، الصحة

 أمدها إطالة أو األزمة تفاقم االزمة وزعزعة ثقة المواطن بالجهات الصحية وزيادة خطر لتعميق السياسين من
سياسية . ولم تحصل فئة أسلوب  مكاسب بها لتحقيق المتأثرين واألشخاص زيادة عدد اإلصابات وبالتالي

تنفيس األزمة في برنامج داخل واشنطن على عدد من التكرار اذ جاءت بنسبة )صفر%( إذ لم تلجأ واشنطن 
 ز دوافع انفجار األزمة العالمية وانتشار الوباء عالمياإلى استخدام أسلوب تنفيس األزمة وذلك كمحاولة لتعزي

( كمحاولة لتأخر %17.3اما برنامج حوار وتعليق فقد استخدم هذا األسلوب بنسبة ) جدا.ليكون مروعا وقويا 
انفجار أزمة الوباء والحد من انتشاره عالميا إذ لجأت إلى استخدام أسلوب تنفيس األزمة، وفكرة هذا األسلوب 

ارت قضايا فرعية وجزئية تتعلق بأسباب ودوافع األزمة، مما يؤدي إلى إشغال الرأي العام في هذه هي اث
 القضايا، فيؤدي ذلك إلى استنزاف جانب من قوة األزمة.

ويالحظ من النتائج أعاله إن قناة الحرة حاولت من خالل التغطية اإلعالمية ألزمة وباء فيروس كورونا 
 توجيه االتهامات الى الحكومة الصينية بإنكارها األزمةالمناهضة للصين، من خالل صناعة الصورة السياسية 

، ومحاولة كبت وبخس األزمة وقد احتلت هذه الفئات مراتب متقدمة في برنامج داخل واشنطن ،  الصحية
مما يشير الى تو يف قناة الحرة إستراتيجية دعائية لتسييس الوباء، عملت من خاللها على توجيه 

كونها قدمت معلومات مضللة بإنكارها بداية األزمة  التهامات إلى الصين؛ تارًة بانها لم تتعامل بشفافيةا
إمكانية انتقال المرض بين البشر، وتارة اخرى تتحدث عما تسميه بـ )مؤامرة صينية(، وأن الفيروس، حسب 

الفيروسات في ووهان؛ حيث  تم تصنيعه بشكل عرضي في مختبرات معهد علم دعاية بثها الـ سي آي إيه
أن تمنح العالم  -بزعمها-خرج عن السيطرة وأنها أخفت وجوده عندها لفترة ثالثة أشهر وكان من الممكن 

فترة الجاهزية المطلوبة، وأنها ال تزال تخفي األرقام الحقيقية للمصابين وتقدم معلومات مغلوطة ومفبركة، 
ة عن طبيعة المرض وسبل نشر نظرية نشأة الفيروس هو بهدف رسم صور ومدركات مشوهة وأفكار خاطئ

الصين من خالل اللقاءات المعدة مسبقا ونقل المعلومات المضللة حول الوباء . واذا تفحصنا نتائج تحليل 
ر وفق ما جاء بتحليل برنامج حوا-منذ اللح ات األولى الكتشافها المرض الصينية،الخطاب والتصريحات 

يتبين لنا بوضوح كيف حرصت الصين  –( الصينية CGTNجي تي إن  سي)قناة وتعليق الذي يعرض من 
على الدفع باتجاه التعاون الدولي، وشجعته، وشاركت  العالم بما لديها من معلومات حوله وحرصت على 
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 الصورة السلبية التي ترسمها الواليات المتحدة إيجابية ومواجهةأسلوب إظهار البالد بشكل أكثر استخدام 
 مريكية حيث احتلت هذه الفئة المرتبة األولى في البرنامج عينة البحث. األ

 ( يبين التوزيع النسبي للمعالجة الصوتية في البرامج عينة البحث7جدول )

 البرنامج       ت
 

 المعالجة الصوتية

 المرتبة حوار وتعليق داخل واشنطن

 حوار وتعليق داخل واشنطن % ت % ت
 االولى األولى 46.66 98 42.98 95 مجصوت مقدم البرنا 1

 الثانية الثانية 39.2 82 31.67 70 الصوت الحي 2

 الثالثة  الثالثة 14.28 30 25.33 56 الموسيقى 3

 / / 100 210 100 221 المجموع 

( ان صوت مقدم البرنامج استخدم بالدرجة األساس في كال البرنامجين عينة البحث إذ 7يتبين من الجدول )
في برنامج حوار وتعليق  %46.66في برنامج داخل واشنطن ونسبة  %42.98حتل المرتبة األولى بنسبةا

واعتمد البرنامج على الصوت الحي المحيط بالحدث المصور وجاء بالمرتبة الثانية في كال البرنامجين عينة 
ر وتعليق ، تبعته في برنامج حوا %39.2في برنامج داخل واشنطن ونسبة %31.67البحث إذ جاء بنسبة

في برنامج حوار وتعليق  %14.28في برنامج داخل واشنطن ونسبة %25.33الموسيقى في األهمية وبنسبة 
ولوحظ ان استخدام الموسيقى جاء بالمواقف التي تختلط فيها األصوات الطبيعية فيستعاض عنها بالموسيقى 

ه مقدم البرنامج المرتبة األولى الى استخداملما لها من تأثير فعال بمثل هذه البرامج ويعزى حصول صوت 
للتعليق على المشاهد التي تعرض في البرنامج لحاالت اإلصابة أو اإلجراءات الطبية او العلمية في المختبرات 
او تعليقات على أحاديث وخطب المسئولين في كال البلدين ..الخ التي تحتاج الى توضيح إضافة الى طرح 

بداية الحلقة او في نهايتها علما ان كال  البرنامجين يقدمان من قبل المعدين الرئيسيين بعض التساؤالت سواء ب
 في البرامج .
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 ( التوزيع النسبي للمعالجة الصورية في البرامج عينة البحث8جدول )

( وجود تباين في مراتب استخدام المعالجة الصورة في البرنامجين عينة البحث حيث احتلت 8يتضح من الجدول )
في برنامج داخل واشنطن فيما احتلت  %42.32فئة المادة الفيلمية من موقع الحدث المرتبة األولى بنسبة 

ويعود سبب تفوق هذه الفئة الى إن برنامج من داخل  %22.4بنسبة  برنامج حوار وتعليق المرتبة الثالثة في
واشنطن كان يركز دائما على نقل أحاديث ترامب وأفالم من داخل مدينة وهان الصينية أما الغرافكس فقد جاءت 

كز على تقديم البيانات ويعود ذلك الى ان البرنامج ير % 51.1بالترتيب األول في برنامج حوار وتعليق وبنسبة 
واإلحصاءات ونتائج المختبرية أي يقدم مادة علمية يخاطب عقول الجماهير بتقديم أخر اإلحصاءات حول 
المرض وحسب ما تتطلبه مقتضيات سير الحلقة أما والسي جي فقد استخدم في كل الحلقات لتوضيح أسماء 

في برنامج داخل واشنطن  %25وتعليق ونسبة  في برنامج حوار%26.5والعناوين الوظيفية للضيوف وبنسبة
في برنامج داخل واشنطن  فيما لم تحصل على أي  %3.84وأخيرا جاءت المادة الفيلمية األرشيفية وبنسبة 

 .تكرار في برنامج حوار وتعليق مما يدل على عدم استخدام البرنامج لهذا النوع من المعالجة الصورية
 اللقطة التلفزيونية في البرامج عينة البحث( التوزيع النسبي لنوع 9جدول )

 البرنامج       ت
 اللقطة التلفزيونية

 المرتبة حوار وتعليق داخل واشنطن
 حوار وتعليق داخل واشنطن % ت % ت

 االولى األولى 61.6 140 57.5 198 اللقطة القريبة   1
 الثانية الثانية 24.2 55 26.3 90 اللقطة الطويلة    2
 الثالثة الثالثة 14.2 32 16.2 56 طة المتوسطة   اللق 3
 / / 100 227 %100 344 المجموع 

 البرنامج       ت
 

 المعالجة الصوري

 المرتبة حوار وتعليق داخل واشنطن

 حوار وتعليق ل واشنطنداخ % ت % ت

مادة فيلمية من موقع  1
 الحدث

 الثالثة األولى 22.4 11 42.32 22

-)عرض بيانات غرافكس 2
 خرائط(-مخططات

 االولى  الثانية 51.1 25 28.84 15

3 CG إلعداد أسماء(
والعناوين المهنية 

 للضيوف(

13 
 
 

 الثانية  الثالثة 26.5 13 25

 / / صفر صفر 3.84 2 مادة فيلمية من األرشيف 

   100 49 %100 52 المجموع 



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 197 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

( ان فئة اللقطة القريبة احتلت المرتبة األولى في كال البرنامجين عينة البحث إذ جاءت 9يتضح من الجدول )
ود سبب اإلكثار ويع في برنامج حوار وتعليق61.6في برنامج داخل واشنطن ونسبة 57.5 بنسبة مئوية بلغت

في عينة البحث للكشف عن تفاصيل محدده .Close-ups أو ما تسمى بالـ والقريبة جدامن اللقطات القريبة 
 .المشاهد يشعر بأنه يندمج مع القصة كلما اقتربت الكاميرا من التفصيالت تخدم أهداف البرنامج فضال عن ان

اإلصابات وحاالت الوفاة تعطيك انطباعاا أنك دخلت  هو يتحدث بألم عنلقطة قريبة جداا من عين الطبيب و ف
لطويلة ، اما فئة اللقطة اك الشعور بالحضور داخل المشهدبالفعل إلى األستوديو وانه يحاورك عن قرب وتعطي

في برنامج داخل واشنطن،  26.3فقد جاءت بالمرتبة الثانية في كال البرنامجين عينة البحث وبنسبة مئوية بلغت 
فيما حصلت فئة اللقطة المتوسطة على المرتبة الثالثة وهي األخيرة وبنسبة  في برنامج حوار وتعليق 24.2مقابل 

إن عملية البناء الفني  .في برنامج حوار وتعليق14.2، مقابل في برنامج داخل واشنطن 16.2مئوية بلغت 
ألحيان ال حركاتها هي مكملة في اغلب لذلك فأن لغة الكاميرا من خال ،للبرنامج تحتاج إلى حركة متنوعة للكاميرا

  غاياتها.البرنامج  لرسالة
لمتبعة ااألساليب اإلعالمية حاولت الباحثة من خالل الدراسة التحليلية الكشف عن  للبحث:النتائج العامة 

ت الصينية( لتسييس األزما CGTN)قناة الحرة وقناة  في القنوات الفضائية األجنبية الناطقة باللغة العربية
 اآلتية:الصحية، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج 

ي كال فتقارب البرامج الحوارية عينة البحث في نسب التقطيع التقني إذ جاءت أعلى نسبة للضيوف  -1
الثالثة  المرتبة وفي %3.79 بنسبة الثانية المرتبة في التقرير ويليها % 95.78البرنامجين بنسبة 
 المحللين على باعتمادها اتسييره البرامج وطريقة سياسة ع هذا إلىويرج ،0.21 كلمة التقديم بنسبة

 السياسية.اإلعالمية وأجندتها  أهدافها لتحقيق والتقارير
رنامجين عينة متباينة بين البأهم الشخصيات المستضافة في البرامج عينة البحث جاءت نتائج الفقرة   -2

رنامج خصيات السياسية المرتبة األولى في بالش فئةالبحث من حيث التركيز على الفئات إذ تصدرت 
أما  ،%25 بنسبة الثالثة في برنامج حوار وتعليق المرتبةفيما احتلت  %32.4 بنسبةداخل واشنطن 

في البرنامج داخل  16.1بنسبة ومحلل سياسي فقد احتلت المرتبة الثانية  ،شخصيات قانونية الفئة
محلل سياسي بالمرتبة الفئة  وجاءت بنسبة صفر% ،خيرة األالمرتبة  فيما احتلت هذه الفئة واشنطن،
أما فئة المتطوعون لم تحصل على أي تكرار ومرتبة تذكر في برنامج داخل ،  % 8.3 بنسبة الرابعة 

  لمرتبةاواشنطن بسبب إهمال البرنامج لهذه الفئة ، فيما احتلت هذه الفئة في البرنامج حوار وتعليق 
جاءت هذه النتائج انعكاسا لسياسة القناتين  التي تتمثل بدعم قناة الحرة ،  % 29.3بنسبة الثانية 



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 198 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

للسياسة األمريكية ومساندة إدارة ترامب ومزاعمه حول تصنيع الفيروس في الصين ، لذا فقد ركزت 
ينة البحث ان البرامج عالقناة على استضافة الضيوف الذين تتوافق أرائهم  مع رؤى القناة فضال عن 

الشخصيات السياسية بالدرجة األولى على الرغم من أن البرامج يعالج قضية صحية  ركزت على
 وأزمة وباء صحي ، وهذا يدل على ان الهدف هو تسييس الوباء. 

تشير نتائج البحث إلى استخدام مزيج بين اللغة الفصحى والعامية في المرتبة األولى في برنامج داخل  -3
على ان قناة  وهذا يدل وتعليق،المرتبة الثانية في برنامج حوار واشنطن بينما حصلت هذه الفئة على 

الحرة تحرص دائما على مخاطبة الجمهور باللهجة الدارجة كأسلوب من أساليب زيادة تفاعل الجمهور 
مع برامجها على العكس من القناة الصينية التي تركز على اللغة الفصحى والتي حازت على المرتبة 

  واشنطن.برامجها فيما احتلت الفصحى المرتبة الثالثة في داخل األولى كنمط سائد ل
فيما  حرة،الحازت اإلستماالت العاطفية بالمرتبة األولى في برنامج داخل واشنطن الذي يقدم من قناة  -4

( CGTNي إن جي ت سي)احتلت هذه الفئة المرتبة الثانية في برنامج حوار وتعليق الذي يقدم من قناة 
همة مثل عند تناول قضايا مهذه النتيجة على أن قناة الحرة تعتمد على إثارة العواطف  وتدل الصينية.

قضايا متعلقة بالمجال السياسي ، ومن أجل إقناع الجمهور بما يتم الترويج له من أفكار في البرنامج 
رنامج حوار ب الحلقات ، وتليها في مرتبة الثانية االستماالت العقلية ، اما ، وهذا حاضر تقريبا في كل
( الصينية ، فيستخدم االستماالت العقلية في CGTNسي جي تي إن  )وتعليق الذي يقدم من قناة 
على الحجج العلمية ، أن البرنامج يعتمد بكثرة على تقارير التي تصدرها المرتبة األولى ، إذ يعتمد 

اء كورونا قضية انتشار وبمنظمات دولية في األغلب وتصريحات األطباء والشخصيات العلمية لتدعيم 
يضاحها أكثر وجعل المشاهد يصدق ما يقال ألن هذه االستماالت تحاكي العقل باألدلة والبراهين  وا 

 الملموسة .
توزعت تكرارات فئة األساليب المستخدمة لتسييس األزمة في البرامج عينة البحث على ثماني فئات   -5

الصحية من قبل الواليات المتحدة األمريكية بالمرتبة  توجيه االتهام بإنكار األزمة فرعية جاءت فئة
( %25.7( تكراراا بنسبة مئوية بلغت )17األولى في برنامج )داخل واشنطن( حيث حصلت على )

توجيه ( في برنامج )حوار وتعليق( أما الفئة % 13.0( تكرارات بنسبة )3فيما احتلت هذه الفئة )
ة ة فقد احتلت المرتبة الثانية في كال برنامجين ، إذ جاءت بنسببالتعتيم اإلعالمي لكبت األزماالتهام 

توجيه ( في برنامج حوار وتعليق، اما الفئة %21.7( في برنامج داخل واشنطن وبنسبة )18%)
( %18بمحاولة بخس األزمة فقد احتلت المرتبة الثانية أيضا في برنامج داخل واشنطن بنسبة )االتهام 



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 199 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

اتهام واشنطن لحكومة الصين بالتركيز على تقليل من شأن الوباء وخطورته  إن جوهر هذا األسلوب هو
وتأثيراته ونتائجه وانعكاساته على المحيط العالمي وقد أعرب عن قلق واشنطن إزاء السياسة الالمسؤولة 
التي تمارسها الصين بحق المرضى المصابين بالوباء، واحتلت هذه الفئة المرتبة الرابعة في برنامج 

( ، وتساوت في برنامج داخل واشنطن الفئات الدعوة إلى تشكيل لجنة %13.0ار وتعليق بنسبة )حو 
دولية للتحقيق وكشف منشأ وباء كورونا وفئة أسلوب إطالق التسميات بالمرتبة الثالثة بنسبة 

 ا( لكل منهما، فقد  تم تداول مسميات عديدة للفيروس منها "أنفلونزا وهان" وفيروس كورون15.3%)
إظهار البالد بشكل أكثر إيجابية ومواجهة الصورة السلبية فقد أسلوب " ،اما الفئة وفيروس بكين "وهان

( في برنامج حوار وتعليق بينما احتلت هذه الفئة المرتبة % 30.4احتلت المرتبة األولى بنسبة )
التأثير بشكل ( في برنامج داخل واشنطن، فقد حاولت الحكومة الصينية % 4.6الرابعة  بنسبة )

فئة  أما . مباشر على تصريحات الحكومات األخرى في من أجل إظهار بالدها بشكل أكثر إيجابية
ة فقد احتلت المرتبة الخامسة في برنامج داخل واشنطن حيث جاءت نشر المعلومات المزيفة والمضلل

 أي تكرار وجاءت( لم تحصل هذه الفئة في برنامج حوار وتعليق ، على %3.1بنسبة مئوية بلغت )
بنسبة صفر %،وهذا يؤشر الى ان الواليات المتحدة األمريكية تحاول استغالل األزمات التي يمر بها 
 العالم و ان قناة الحرة تبث أخبار ومعلومات مضللة ، وقد تداول في برنامج )داخل واشنطن(،معلومات

 ألخبار الترويج أو ونشر األوبئة، وعلماء الفيروسات، وعلماء العامة، الصحة خبراءمعلومات تناقض 
األزمة وزعزعة ثقة المواطن بالجهات الصحية  لتعميق السياسيين األزمة،كمحاولة من حول مزيفة

بها  المتأثرين واألشخاص زيادة عدد اإلصابات وبالتالي أمدها إطالة أو األزمة تفاقم وزيادة خطر
 .سياسية  مكاسب لتحقيق

لصوتية،ان النتائج جاءت متساوي في المراتب وبنسب متباينة للفئات كافة يتبين من نتائج المعالجة ا -6
وفي كال البرنامجين إذ استخدم صوت مقدم البرنامج بالدرجة األساس في كال البرنامجين عينة البحث 

في برنامج  %46.66في برنامج داخل واشنطن ونسبة  %42.98فقد احتل المرتبة األولى بنسبة
د البرنامج على الصوت الحي المحيط بالحدث المصور وجاء بالمرتبة الثانية في حوار وتعليق واعتم

في برنامج  %39.2في برنامج داخل واشنطن ونسبة %31.67كال البرنامجين عينة البحث بنسبة
في برنامج داخل واشنطن  %25.33حوار وتعليق ، تبعته الموسيقى في األهمية وبنسبة 

وتعليق ولوحظ ان استخدام الموسيقى جاء بالمواقف التي تختلط في برنامج حوار  %14.28ونسبة
فيها األصوات الطبيعية فيستعاض عنها بالموسيقى لما لها من تأثير فعال بمثل هذه البرامج ويعزى 
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حصول صوت مقدم البرنامج المرتبة األولى إلى استخدامه للتعليق على المشاهد التي تعرض في 
و اإلجراءات الطبية او العلمية في المختبرات او تعليقات على أحاديث البرنامج لحاالت اإلصابة أ

وخطب المسئولين في كال البلدين ..الخ التي تحتاج الى توضيح إضافة الى طرح بعض التساؤالت 
سواء ببداية الحلقة او في نهايتها علما ان كال  البرنامجين يقدمان من قبل المعدين الرئيسيين في 

 البرامج .
من نتائج المعالجة الصورية ، وجود تباين في مراتب استخدام المعالجة الصورة في البرنامجين  يتضح -7

في  %42.32عينة البحث حيث احتلت فئة المادة الفيلمية من موقع الحدث المرتبة األولى بنسبة 
ما ، أ %22.4بنسبة  برنامج داخل واشنطن فيما احتلت المرتبة الثالثة في برنامج حوار وتعليق

ويعود ذلك الى ان % 51.1الغرافكس فقد جاءت بالترتيب األول في برنامج حوار وتعليق وبنسبة 
البرنامج يركز على تقديم البيانات واإلحصاءات ونتائج المختبرية أي يقدم مادة علمية يخاطب عقول 

والسي  االجماهير بتقديم أخر اإلحصاءات حول المرض وحسب ما تتطلبه مقتضيات سير الحلقة، أم
في %26.5جي فقد استخدم في كل الحلقات لتوضيح أسماء والعناوين الوظيفية للضيوف وبنسبة

في برنامج داخل واشنطن  وأخيرا جاءت المادة الفيلمية األرشيفية  %25برنامج حوار وتعليق ونسبة 
عليق وتفي برنامج داخل واشنطن  فيما لم تحصل على أي تكرار في برنامج حوار  %3.84وبنسبة 

 .مما يدل على عدم استخدام البرنامج لهذا النوع من المعالجة الصورية
المرتبة األولى  ان فئة اللقطة القريبة احتلت التلفزيونية،يتضح من نتائج التوزيع النسبي لنوع اللقطة   -8

في برنامج داخل واشنطن  %57.5 في كال البرنامجين عينة البحث إذ جاءت بنسبة مئوية بلغت
أو ما  داوالقريبة جويعود سبب اإلكثار من اللقطات القريبة  في برنامج حوار وتعليق %61.6ةونسب

في عينة البحث للكشف عن تفاصيل محدده تخدم أهداف البرنامج فضال  .Close-ups تسمى بالـ
اا اللقطة قريبة جد .المشاهد يشعر بأنه يندمج مع القصة كلما اقتربت الكاميرا من التفصيالت عن ان

من عين الطبيب و هو يتحدث بألم عن اإلصابات وحاالت الوفاة تعطيك انطباعاا أنك دخلت بالفعل 
ة ، اما فئة اللقطإلى األستوديو وانه يحاورك عن قرب وتعطيك الشعور بالحضور داخل المشهد 

في  %26.3الطويلة فقد جاءت بالمرتبة الثانية في كال البرنامجين عينة البحث وبنسبة مئوية بلغت 
في برنامج حوار وتعليق ، فيما حصلت  فئة اللقطة المتوسطة  %24.2برنامج داخل واشنطن ، مقابل 

 في برنامج داخل واشنطن ، مقابل  % 16.2على المرتبة الثالثة وهي األخيرة وبنسبة مئوية بلغت 
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عة للكاميرا ركة متنو إن عملية البناء الفني للبرنامج  تحتاج إلى حفي برنامج حوار وتعليق   14.2%
 .،لذلك فأن لغة الكاميرا من خالل حركاتها هي مكملة في اغلب األحيان  لرسالة البرنامج غاياتها  

على ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج توصي الباحثة بمجموعة من التوصيات  وتأسيساالتوصيات: 
 أهمها:
علومات وكشف زيف الم والمسببات()األسباب ضرورة االهتمام بتقديم برامج تكشف حقائق االوبئة  -1

  سياسية.التي تروج لها القنوات التلفزيونية لتحقيق أغراض 
 ياسية.سعلى القنوات التلفزيونية االبتعاد عن توظيف األزمات سيما الصحية منها لتحقيق أهداف  -2
األزمات  خرى في مجالالدعوة إلى االهتمام بتوجيه الدراسات واألبحاث المستقبلية نحو دراسة جوانب أ -3

 المحتوى.الصحية وتأثيرها على الواقع اإلعالمي خاصة في مجال معالجة 
 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 
 .2009بشير العالق. العالقات العامة في االزمات. عمان: دار اليازوري للنشر،  -1
دراسة في –لجة قضايا الرأي العام دينا يحيى، تأثير أبعاد اإلطار اإلعالمي للصحف المصرية على معا -2

، العدد ديسمبر، كلية 4المصرية لبحوث الرأي العام، م المجلة ،اإلعالميةإطار نظرية تحليل األطر 
 .2003اإلعالم، جامعة القاهرة، 

ية الدار المصرية اللبنان المعاصرة، القاهرة:االتصال ونظرياته  السيد،حسن عماد مكاوي وليلى حسين  -3
 .1998لنشر والتوزيع، للطباعة وا

ا، مركز الجزيرة  19-كوفيد :اإلعالمي الخطاب في الحرب بالغة صالح،حسام الدين عبد القادر  -4 نموذجا
 .2021للدراسات ،

مركز  الرقمنة،محددات تغطية الفضائيات اإلخبارية لجائحة كورونا في عصر  موسى،محمد األمين  -5
 .2020الجزيرة للدراسات ،

 .2000لبحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، عالم الكتب، القاهرة،محمد عبد الحميد، ا -6
 .1995، ياسين احمد مكتبة ،عمان ،باألدارة وتطبيقاها النظرية األسس :العلمي البحث أساليب ،حافظ نائل -7
 .1999، الشهر الرابع ،  27فاضل زكي محمد. استراتيجية ادارة االزمات. مجلة العلوم السياسية، العدد -8
محمد الجمال،و خيرت معوض عياد،ادارة العالقات العامة )مدخل استراتيجي(.القاهرة،الدار المصرية راسم  -9

 .2008اللبنانية، 
 المعاصر، الفكر دار ،العلمية وممارساته النظرية أساسياته العلمي البحث ،دويدري وحيد رجاء   -10

 2000دمشق،
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تـكنولوجيا االتـصال وفاعلية توظيفها يف إدارة 
 دانيةالعالقـات العامة بالجامعات السو

Communication Technology And The Effectiveness Of İts 

Employment İn The Management Of Public Relations İn 

Sudanese Universities 

 الباحث: علي الزين عبد الوهاب إدريس
السودان،  –محاضر بقسم العالقات العامة جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم 

ي العالقات العامة بجامعة كوجالي تركيا.طالب دكتوراه ف  
 مستخلص البحث

تناولت الدراسة تـكنولوجيا االتـصال وفاعلية توظيفها في إدارة العالقـات العامة بالجامعات السودانية، وهدفت للتأكيد على أن 
خارجي، جراءات لجمهورها الداخلي والإستخدام تكنولوجيا االتصال في العالقات العامة بالجامعات يمك نها من تقديم الخدمات واإل

وللوقوف على الطرق الُمثلى لتوظيف تكنولوجيا االتصال في العالقات العامة بالجامعات. إستخدم الطالب المنهج الوصفي 
التحليلي، للوصول إلى نتائج تخدم موضوع الدراسة وبعد البحث والدراسة توصل الباحث إلى أن تكنولوجيا االتصال فرضت 

متد تأثير هذه التكنولوجيا )األنترنت، على  العالم لغة جديدة، األمر الذي ساعد في تغيير األساليب اإلعالمية في العالم أجمع، وا 
ومواقع التواصل االجتماعي( على العلوم والمعارف والجامعات، ولكي تحقق العالقات العامة أهدافها في الجامعات تحتاج إلى 

تصال، بجانب تدريب العاملين في العالقات العامة على إستخدام هذه التكنولوجيا، ذلك ألن العالقات إستخدام أمثل لتكنولوجيا اال
ستخدام تكنولوجيا االتصال يوفر لها الوقت والجهد  .العامة هي الجهاز الذي يربط الجامعة بجمهورها الداخلي والخارجي وا 

Abstract 

This study investigated the issue communication technology and the effectiveness of its 

employment in the management of public relations in Sudanese universities the study aimed to 

confirm that the use of communication technology in public relations at universities helps to 

provide services and procedures for internal and external population, and to stand on the best 

ways to functionalize communication technology in public relations at universities, the student 

adopted the descriptive, analytical method, to reach to the results serve the title of the study, after 

research and study, the Study raised the following findings, that communication technology has 

imposed on a new language in the world, which helped change the media methods in the whole 

world, and that the impact of this technology (Internet and social net working web site) on 

sciences and knowledge. the universities used the Internet in order to achieve public relations 

objectives, universities need an optimal use of communication technology, along with the training 

of workers in the public relations to the use this technology, because public relations is the device 

that connects the universities with internal and external population, and used communication 

technology so It provides them with time and effort.  
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 : مقدمة
والصالة والسالم على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد الحمد هلل رب العالمين 

فإن العالم اليوم يشهد تطوراا كبيراا في مجال األنترنت واالتصاالت الحديثة وأجهزتها وأصبح عصرنا يعرف بـ 
ن أهم القات العامة م)عصر المعلومات( مما ترك أثراا فعاالا وواضحاا في كل األنشطة اإلدارية ... وتعتبر الع

األنشطة اإلدارية في العصر الحديث، وقد أصبحت عملية تجهيز المعلومات و إعداد النشرات عملية سهله 
بشكل ال يقارن بما سبقه  مما حفز وشجع وألزم موظفي العالقات العامة على ضرورة إستخدام األجهزة 

نشر المعلومات على كل أفراد المجتمع وذلك  التكنولوجية المتطورة، وأصبح  األنترنت وسيلة من وسائل
أي  –لسهولة وصولها إلى المنازل والمكاتب والمالهي والمقاهي والشركات والمؤسسات بال حواجز وهي 

سهلة ورخيصة مما يزيد التفاعل بين األفراد والمؤسسات والشركات وبين المؤسسات نفسها  -وسائط االتصال 
هدت العالقات العامة تطورات كبيرة عبر مسيرتها والفضل في ذلك يرجع إلى بفضل التجارة االلكترونية، وش

الدراسات األكاديمية والمتخصصين في العالقات العامة، وأحدثت تكنولوجيا االتصال نقلة نوعية كبيرة في 
ال جعالم العالقات العامة ولم يقتصر تأثيرها في تغيير طرق التواصل التي يتبعها المتخصصون في هذا الم

 بل وسع كافة أنشطة العالقات العامة.
 مشكلة البحث:

نبعت مشكلة البحث من مجال عمل الباحث في مجال إدارة العالقات العامة بمؤسسات التعليم العالي بالسودان 
ويمكن تلخيص مشكلة البحث في أن العالقات العامة لها تعقيدات تحتاج إلى إستخدام تكنولوجيا االتصال، 

 وسائل االتصال في العصر الحديث. ومن هنا برز التساؤل اآلتي:بجانب تطور 
ما الطرق الُمثلى لتوظيف تكنولوجيا االتصال بإدارة العالقات العامة في الجامعات السودانية لعكس أنشطة 

 العامة؟العالقات 
 البحث:تساؤالت 

 ه التساؤالت هي:وضع الباحث عدد من التساؤالت لكي يسعى من خالل البحث لإلجابة عليها وهذ
 العامة؟ما العالقات  .1
 العامة؟ما أهمية العالقات  .2
 الحديث؟ما وظائف العالقات العامة في ظل تكنولوجيا االتصال  .3
 ما آلية توظيف تكنولوجيا االتصال بإدارة العالقات العامة في الجامعات؟ .4
  الجامعات؟ما تأثير تكنولوجيا االتصال على العالقات العامة في  .5
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 الجامعة؟لبرامج التي تخدم العالقات العامة في ما أهم ا .6
 البحث:فروض 

 وضع الباحث عدد من الفرضيات يسعى من خالل الدراسة إلى أثبات صحتها وهذه الفرضيات هي:
 العالقات العامة تحتاج إلى وسائط لتحقيق أهدافها. .1
 توظيف تكنولوجيا االتصال بالعالقات العامة في الجامعات يحقق األهداف. .2
 ثر تكنولوجيا االتصال على أداء العالقات العامة في الجامعات.تؤ  .3
 مواقع التواصل االجتماعي تساعد في نشر برامج العالقات العامة في الجامعات. .4
 البريد اإللكتروني يخدم العالقات العامة في الجامعات. .5
 إستخدام تكنولوجيا االتصال في العالقات العامة يوفر الوقت والجهد. .6
 حث:البأهمية 

تكمن أهمية البحث في أنه يخدم بالدرجة األولى مسئولي العالقات العامة في الجامعات السودانية لالستفادة 
 اآلتية:من تكنولوجيا االتصال ويمكن تحديد أهمية البحث في النقاط 

 توظيف تكنولوجيا االتصال في إدارة العالقات العامة بجامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم. .1
طريقة لنشر أنشطة وبرامج العالقات العامة في الجامعة عبر مواقع التواصل االجتماعي  تحديد .2

 بوك، تويتر، يوتيوب، واتس أب، الخ(. )فيسالمختلفة 
تقديم رؤية إلدارة عالقات عامة عبر تكنولوجيا االتصال وتدار بها أنشطة العالقات العامة )التعريف  .3

 بالمؤسسة، الخدمات التي تقدمها(.
 البحث:داف أه

يسعى الباحث من خالل البحث إلى تحقيق عدد من األهداف التي تصب في ترقية وتطوير عمل العالقات 
 العامة، أهمها ما يلي :

 الوقوف على الطرق الُمثلى لتوظيف تكنولوجيا االتصال في العالقات العامة بالجامعات. .1
 تسهيل الخدمات واإلجراءات التي تقدمهافاعلية إستخدام تكنولوجيا االتصال في العالقات العامة ل .2

 لجمهوريها.
واقع إستخدام تكنولوجيا االتصال بإدارة العالقات العامة في جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم  .3

 وجامعة السودان المفتوحة. 
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وضع خارطة إلدارة عالقات عامة تستخدم تكنولوجيا االتصال لتحقيق أعلى نسبة للتواصل بين  .4
 وجمهورها الداخلي والخارجي.الجامعة 

 البحث:منهج 
لما كان منهج البحث ُيعرف بأنه )البحث المستمر عن المعلومات والسعي وراء المعرفة بإتباع أساليب علمية 

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التطبيقي، والذي يعد من أهم المناهج المستخدمة  1مقننة(
نية وخاصة الدراسات االتصالية حيث أنه قائم على )وصف الحقائق الراهنة بطبيعة في الدراسات اإلنسا

الظاهرة أو الموقف أو جماعة من الناس أو مجموعة من األحداث مع محاولة تفسير هذه الحقائق تفسيراا 
 كافياا(.

 حدود البحث:
 أختار الطالب الحدود الزمانية والمكانية للبحث فيما يلي:

 ة للبحث:الحدود الزمني .1
إستخدام إدارة العالقات العامة بجامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، وجامعة السودان 

م (، وقد إختار الطالب هذه الفترة 2015 –م 2013المفتوحة لتكنولوجيا االتصال في الفترة من ) 
 نسبة إلنتشار إستخدام تكنولوجيا االتصال في السنوات األخيرة بالسودان.

 كانية:الحدود الم .2
 إدارة العالقات العامة في جامعتي القرآن الكريم وتأصيل العلوم، والسودان المفتوحة.

 الدراسات السابقة
 بالوقوف على عدد من الدراسات السابقة القريبة من مجال البحث وهي كالتالي: الباحثقام 

 الدراسة األولى:
 .2ى الجامعات األردنية(موضوع الدراسة )العالقات العامة في الجامعات بالتطبيق عل

 تمثلت أهم أهداف الدراسة فيما ياتي :
تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع العالقات العامة في األردن بشكل عام وفي الجامعات األردنية  .1

 بشكل خاص.

                                           
)الخرطوم، مركز البحوث العلمية والعالقات الخارجية جامعة السودان،  1لبحوث والدراسات العلمية، طأبو القاسم عبد القادر صالح وآخرون، اعداد ا 1 

 9م( ص 2001
)ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية  محمد أمين مفلح القضاة، العالقات العامة في الجامعات بالتطبيق على الجامعات األردنية 2 

 م(.1997
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 في الجامعات ومدى مساهمتها في مختلف األنشطة. العالقات العامةالتعرف على دور  .2
 قات العامة في الجامعات بحيث يكون هيكالا فعاالا.تصور هيكل تنظيمي للعال .3
 الدراسة:منهج 

 إستخدم الباحث المنهج المسحي والذي يعتبر من أهم المناهج المستخدمة في مجال الدراسات اإلعالمية.
 أهم نتائج الدراسة:

توصل  م ماضرورة التزام أجهزة العالقات العامة في الجامعات بالمنهج العلمي السليم منطلقاا من أه .1
 إليه خبراء العالقات العامة في هذا المجال.

 أن معظم العاملين في العالقات العامة بالجامعات األردنية من غير المختصين في العالقات العامة.  .2
 الدراسة الثانية:

موضوع الدراسة )العالقات العامة في عصر تقنيات االتصال والمعلومات ودورها في تطوير أداء مؤسسات 
 .3م(2002 –م 1998عليم العالي(  دراسة وصفية تحليلية بالتطبيق على الجامعات الصومالية )الت

 تمثلت أهم أهداف الدراسة فيما ياتي :
 إبراز أهمية العالقات العامة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي في العصر الرقمي. .1
 العالي. شطة اإلدارة لمؤسسات التعليمالتعرف على األداء الحقيقي للعالقات العامة ودورها في تفعيل أن .2
 التعرف على اإلحتياجات الضرورية لبرامج العالقات العامة في الجامعات الصومالية. .3

 منهج الدراسة:
 اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي.

 أهم نتائج الدراسة:

لعامة بمهام العالقات اأوضحت النتائج أن جميع الجهات التي أجريت عليها الدراسة لها أجهزة تقوم  .1
 رغم ضعف األداء وقلة ممارسة األنشطة.

ميل نسبة كبيرة من األجهزة إلى تسمية إدارة العالقات العامة بإدارة الشؤون اإلدارية في حين أن  .2
 التسمية الصحيحة هي إدارة العالقات العامة.

وى اإلدارة إنما إلى من حيث المستوى اإلداري إتضح أن تلك الجهات ال يرتقي جهازهم إلى مست .3
 مستوى قسم.

 
                                           

يجي، العالقات العامة في عصر تقنيات االتصال والمعلومات ودورها في تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي )ماجستير، غير منشورة محمد أحمد ب  3
 م(.2002، جامعة إفريقيا العالمية 



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 208 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

 الدراسة الثالثة:
ق على دراسة وصفية تحليلية بالتطبي –موضوع الدراسة )التقنيات الحديثة وأثرها في إدارة العالقات العامة( 

 .4م(2002 –م 2000) –الهيئة العامة للطيران المدني 
 ياتي:تمثلت أهم أهداف الدراسة فيما 

لعالقات العامة بالهيئة العامة للطيران المدني ومدى توظيفها للتقنيات التعرف على مدى فاعلية ا .1
 الحديثة.

 التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة العالقات العامة بالهيئة العامة للطيران المدني. .2
 ان المدني.ر إيجاد نظام واضح إلستخدام التقنيات الحديثة في إدارة العالقات العامة بالهيئة العامة للطي .3

 منهج الدراسة:
قام الباحث في )الدراسة السابقة( بإتباع نوعين من الدراسات هما الدراسات الوصفية التحليلية، والدراسات 

 البينية المقارنة.
 الدراسة:أهم نتائج 

 خرجت الدراسة بعدة نتائج منها:
 لطيران المدني.التقنيات الحديثة تلعب دوراا مهماا في تحقيق أهداف الهيئة العامة ل .1
إهتمام اإلدارة بوسائل االتصال الحديثة عزز من التعاون المشترك بين الهيئة العامة للطيران المدني  .2

 والهيئات العالمية.
( من المبحوثين يرون أن المشكالت التي تعيق إستخدام التقنيات الحديثة بالهيئة %50كشفت الدراسة أن )

 تخدام الشبكة.هي مشاكل تتعلق بنقص التدريب في إس
 :نشاة وتطور العالقات العامة

تعتبر العالقات العامة من العلوم الحديثة التي ظهرت في بداية في القرن العشرين بالواليات المتحدة األمريكية 
أبان فترة بداية انتشار الشركات وزيادة اإلنتاج والخدمات، غير أن العالقات العامة كمفهوم عام نشأ منذ وجود 

... وبالنظر إلى نشاطها يتضح أن جذورها عميقة تمتد إلى حضارات قديمة فاإلنسان  5على األرض اإلنسان
كائن إجتماعي ال يمكن عزله عن اآلخرين، فقد نشأت بينه وبين أفراد المجتمع عالقات مختلفة نتيجة التفاعل، 

ذا كانت العالقات العامة تهتم بعالقة المؤسسة مع جمهورها فان من البدي هي أن الحاجة للعالقات العامة وا 

                                           
 م(.2002مان اإلسالمية صالح موسى علي موسى، التقنيات الحديثة وأثرها في إدارة العالقات العامة )ماجستير، غير منشورة، جامعة أم در   4

  45 -44( ص  2011 – 1ط –)األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع –مفاهيم جديدة في العالقات العامة  –فهمي محمد العدوي   5 
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ستكون منذ أن بدأت هذه المؤسسات تتشكل سواء منها السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية، لكن بروز 
الحاجة للعالقات العامة ال يعني بالضرورة إستخدامها بالشكل الذي تمارس به في الوقت الحاضر، ومع أن 

العامة اليوم في الحضارات القديمة والعصور التالية إال أن واقع  هناك ممارسات شبيه بما تقوم به العالقات
 األمر أن العالقات العامة لم تعرف بشكلها ونشاطها المعاصر إال في بداية القرن العشرين.

ويرى "باجييت كوك" رئيس معهد لندن للعالقات العامة أن أول من إستخدم مصطلح العالقات العامة هو 
م حينما وضع مسودة رسالته السابقة في "الكونغرس" 1802ماس جيف" وكان ذلك في عام الرئيس األمريكي "تو 

وشطب كلمة )حالة من الفكر( وكتب بدالا عنها )العالقات العامة(. غير أن المحامي الفرنسي "فير دير" 
ي "درمان م حيث إستخدم المحامي األميرك1882يذهب إلى أن تعبير العالقات العامة لم يستخدم قبل العام 

اينوث" في مدرسة "إييل" في خطاب ألقاه بعنوان )العالقات العامة وواجبات المهنة القانونية(. إال أن غالبية 
الكتاب تعد "إيفي لي" هو المؤسس الحقيقي لها وهو صحفي أمريكي، وُلقب بأبي )العالقات العامة( وقد وضع 

م وقد إستخدم 1906كتباا للعالقات العامة في العام كثير من مبادئها خالل رحلته مع المهنة حيث إفتتح م
م حيث 1921"إيفي لي" عبارات مثل )مستشار النشر، خبير النشر، مدير النشر، مهنة النشر( حتى عام 

إستخدم ألول مرة تعبير )العالقات العامة( وكانت آراءه تنطلق من أن األخبار السلبية البد أن تحارب بأخبار 
 .6ايجابية
إلى نشأة العالقات العامة وتطورها نجد أن العالقات العامة ليس لها تاريخ محدد لنشاطها قديماا حيث  وبالنظر

تعد ظاهرة اجتماعية وجدت منذ وجود المجتمع البشري وعلى الرغم من أنها لم تستخدم إال في القرن العشرين، 
تسعت ان مع أفراد أسرته التي وجد فيها ثم إأول هذه العالقات هي التي كونها اإلنس  إال أننا نستطيع القول إن

الوحدة االجتماعية حتى صارت عشيرة أو قبيلة وكلما إتسع نطاق الوحدة االجتماعية التي يرتبط بها اإلنسان 
تعمل العالقات العامة على ربط المؤسسة بجمهورها الداخلي والخارجي، وقد و   كلما إتسعت دائرة عالقاتها.

ي وسائل اإلعالم المختلفة والسيما فيما يتعلق باالتصال دوراا كبيراا في زيادة فعالية هذا أدى التقدم التقني ف
الجهاز، وفي العصر الحديث إزداد الطلب على تطوير أقسام العالقات العامة، وسبب اإلقبال على هذا الفرع 

طة بنقل صورة لألنش من فروع اإلدارة هو الدور الذي يلعبه هذا الجهاز وأهميته لكل مؤسسة حيث يقوم
والخدمات التي تقدمها للجمهور وحاجة الجمهور للحصول على المعلومات. والعالقات العامة نشاط إداري 
اتصالي يستخدمه أشخاص مهنيون في العالقات العامة لبناء سمعة المنظمة من خالل التخطيط والتنفيذ 

 األخالق في تحقيق أهدافها.  والمتابعة لبرامج العالقات العامة ملتزمة بقيم الجمال و 

                                           
 . 23م( ص 2009 1)القاهرة، الدار العالمية للنشر والتوزيع، ط –الصورة الذهنية وحمالت العالقات العامة  –عبد الحكيم خليل مصطفى   6



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 210 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

  :مفهوم العالقات العامة
يقدم "سيول" مفهوم العالقات العامة بتعريفه بأن العالقات العامة )هي عملية مستمرة تقوم بها إدارة المنشأة 
لتفوز برضاء مستخدميها ومستهلكي منتجاتها وجماهيرها بوجه عام سعياا للتفاهم معهم جميعاا وتتم هذه العملية 

   :(7عن طريقين
 .األول: هو النشاط اإلداري القائم على النقد الذاتي

الثاني: هو النشاط الخارجي الذي يستغل جميع وسائل النشر والتعبير الممكنة وبذلك يركز مفهوم العالقات 
لضوء االعامة بتتبع أعمال القائمين بأمور المنشأة والمسئولين عنها ويستعرض نقاط القوة فيها ويلقي عليها 

ويمس نقاط الضعف لتستطيع المنشأة أن تقول فيها حكمها، وبذلك يمكن القول بأن العالقات العامة من حيث 
 .المفهوم هي صمام األمان الذي يضمن تالقي مصالح المنشأة ومصالح الجماهير على أسس أخالقية عالية

بر من الحاجة إليها في الدول المتقدمة ونجد أن الحاجة للعالقات العامة كقوة حضارية في الدول النامية أك
حيث أن لها رسالة إنسانية مهمة في كل مجتمع ديمقراطي يؤمن بضرورة اإلعالم الصادق، وبدور المواطن 

 .بالمساهمة في إحداث التغيير، وفي توعيته بالمسؤولية االجتماعية
 ، إال أنها ليست نشاطاا إدارياا فقط كأيتعد إدارة العالقات العامة داخل أي مؤسسة جزءاا من هيكلها التنظيمي

نما هي نشاط جوهره االتصال فالعالقات العامة تمثل نشاطاا مفتوحاا تتواصل  إدارة أخرى داخل هذا الهيكل، وا 
  .8مع بيئتها وتؤثر فيها وتتأثر بها

ذي تعمل مجتمع الوالعالقات العامة تقوم بدور مهم في الجامعات فهي تطلع بمهمة التعريف بالجامعة داخل ال
 .فيه الجامعة، كما تقوم بشرح سياسة الجامعة للعاملين لتزيد من تفاعلهم مع برامج الجامعة

وقد تزايد اهتمام المؤسسات المعاصرة بوظيفة العالقات العامة خالل السنوات األخيرة، ولم يعد من الممكن 
 .9درجة االهتمام بهاإغفال هذه الوظيفة في الهيكل اإلداري ألي مؤسسة رغم إختالف 

وقد عّرف "كانفيلد" العالقات العامة بأنها: )الفلسفة االجتماعية لإلدارة والتي تعبر عنها من خالل أنشطتها 
  10.وسياساتها المعلنة للجمهور لكسب ثقته وتفاهمه(

في مجال  ةوهنالك عدد من التعريفات للعالقات العامة من العلماء والباحثين والجهات والمنظمات المتخصص
 :العالقات العامة، منها

                                           
 .13( ص 2008المفاهيم الحديثة للعالقات العامة )الخرطوم، مركز أبو سليم للدراسات،  –منصور عثمان محمد زين 7 
 .15مرجع سابق ص  –مفاهيم جديدة في العالقات العامة  –فهمي محمد العدوي 8 
 .1م( ص 1995عجوة، العالقات العامة في المؤسسات المالية، )القاهرة، عالم الكتب،  على 9 
 1عجوة، العالقات العامة في المؤسسات المالية، مرجع سابق ص  على 10 
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تعريف "تشارلس س شتايذبرج" )إن العالقات العامة تتضمن اإلستخدام الماهر لفن االتصال واإلعالم والتأثير 
في الرأي العام(، ويقول: )إن محاولتها هي إقناع الجمهور بأهدافها وحاجاتها االقتصادية والثقافية 

 .11واالجتماعية(
هد العالقات العامة البريطاني" العالقات العامة هي: )الجهود اإلدارية المرسومة المستمرة وهنالك تعريف "مع

التي تهدف إلى إقامة وتدعيم تفاهم متبادل بين هيئة وجمهورها(.  ويتضح من التعريف أن العالقات العامة 
 .ماهيرهي جهود مخططة لكسب ثقة الجماهير والوصول إلى تحقيق التفاهم بين المنظمة والج

وقد عرفت "جمعية العالقات العامة األمريكية" العالقات العامة هي: )نشاط أي صناعة أو هيئة أو مهنة أو 
حكومة في إنشاء وتعزيز عالقات جيدة بينها وبين جمهورها كالعمالء والموظفين والمساهمين والجمهور العام(. 

لى عالقات المنظمة مع جماهيرها الخارجية ونالحظ أن جمعية العالقات العامة األمريكية لم تقتصر ع
 .كالعمالء والجمهور العام بل تشمل عالقاتها مع جماهيرها الداخلية أيضاا 

كما عرفها "إيفي لي" رائد العالقات العامة في الواليات المتحدة األمريكية بأنها: )مسئولية كبرى تتطلب 
ن مهمتها مزدوجة فتبد  أ بدراسة إتجاهات الرأي العام ونصح الشركات بتغييراإلصالح ثم إعالم الناس بذلك وا 

خططها وتعديل سياساتها لخدمة المصلحة العامة ثم إعالم الناس بما تقوم به الشركات من أعمال تهمهم 
 12.وتخدم مصالحهم

يث حوبالنظر إلى نشأة العالقات العامة وتطورها نجد أن العالقات العامة ليس لها تاريخ محدد لنشاطها قديماا 
تعد ظاهرة اجتماعية وجدت منذ وجود المجتمع البشري وعلى الرغم من أنها لم تستخدم إال في القرن العشرين، 

ن أول هذه العالقات هي التي كونها اإلنسان مع أفراد أسرته التي وجد فيها ثم إتسعت إإال أننا نستطيع القول 
ن ع نطاق الوحدة االجتماعية التي يرتبط بها اإلنساالوحدة االجتماعية حتى صارت عشيرة أو قبيلة وكلما إتس

 كلما إتسعت دائرة عالقاتها.
والمتأمل في تاريخ تطور العالقات العامة يالحظ أن تطور الوسائل التي إستخدمت في ممارستها يتفق مع 

العصور  ذ أقدمإحتياجات األفراد والجماعات والمؤسسات المختلفة. والعالقات العامة كنشاط مارسها اإلنسان من
يرى الباحث أن التعريف األمثل للعالقات   .13.كوسيلة لتحقيق التفاهم والتعاون بين أفراد المجتمع الواحد

العامة هو أن )العالقات العامة هي الجهاز الذي يربط المؤسسة بجمهورها الداخلي والخارجي عبر دراسة 
ركة وكسب الثقة المتبادلة، من خالل إحداث مخططة ومدروسة تهدف إلى توطيد وتنمية العالقات المشت

                                           
 .231محي الدين عبد الحليم، فنون اإلعالم وتكنولوجيا االتصال، مرجع سابق، ص  11 
 .4م( ص 1990شادية محمد صالح محمد الفكي، إدارة العالقات العامة في السودان بين النظرية والتطبيق )ماجستير  12 
 .15ص  2011منصور عثمان محمد زين، العالقات العامة الدولية )السودان، المكتبة الوطنية( 13 
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التأثير المطلوب(، ومن خالل تتبع مفهوم العالقات العامة عبر العصور )القديمة والحديثة( إتضح للباحث 
أن العالقات العامة كمفهوم كانت موجودة منذ بداية الحياة على سطح البسيطة ويالحظ ذلك من إستقراء 

ات العامة عند الفراعنة والبابليين واآلشوريين، وكذلك عند المسلمين وغيرهم النصوص التي تحدثت عن العالق
من الحضارات القديمة والحديثة التي تعاقبت على تاريخ البشرية، غير أن العالقات العامة بمفهومها الحديث 

ة وظهور الثورة يلم ُتعرف إاّل مع بداية القرن العشرين حيث كانت نتيجة للتقدم الصناعي في المجتمعات الغرب
الصناعية الضخمة التي تعتمد على اإلنتاج الكبير في دول العالم األول، وكان أبرز روادها ومنظريها الصحفي 

 األميركي )أيفي لي(.
 :أهمية العالقات العامة

ب يأصبحت أهمية العالقات العامة في إزدياد مستمر نسبة للتطور في عملية االتصال وأساليبها وانتشار األسال
الحديثة في إدارة المؤسسات والجامعات والتي تزداد معها أهمية العالقات العامة، كما أن تحول العقلية اإلدارية 
الكالسيكية إلى عقلية إدارية معاصرة والتحول عن تطبيق المركزية إلى الالمركزية في اإلدارة عزز من الحاجة 

عدة إعداداا جيداا إلنجاح ومساعدة اإلدارة في التعامل إلى وجود بنية اتصالية للعالقات العامة متخصصة وم
  14.مع جمهورها الداخلي والخارجي بصيغ أكثر فعالية

فالحقيقة أن بقاء أي منشأة من المنشآت أو جامعة من الجامعات يعتمد بصورة أساسية على مدى قدرتها على 
ة إن تكوين الصورة الذهنية المرضيالظهور بالمظهر الطيب الذي ُيرضي طموح جماهيرها وبعبارة أخرى ف

ُيعب ر عن أحد األساليب التي تعتمد عليها المنشأة أو الجامعة في إستمرارها وبقاءها، حيث تعكس هذه الصورة 
الذهنية العامة سلوك المنشأة بصفة عامة، وتساعد بصفة أساسية على تسهيل قيامها بعملها في المجتمع 

 الذي تعيش فيه.
 :15العامة في الجامعات السودانيةمهام العالقات 

 .شرح رسالة الجامعة للمجتمع .1
عدادهم اإلعداد المناسب ليكونوا عناصر فاعلين  .2 اإلهتمام بالطلبة في كافة النواحي النفسية والتربوية وا 

 .في المجتمع لدى تخرجهم
  .تنسيق الجهود داخل الجامعة لخدمة جماهيرها الداخلية والخارجية .3

                                           
 . 16منصور عثمان محمد زين، المفاهيم الحديثة للعالقات العامة، مرجع سابق ص  14 
مأخوذ بتصرف من دراسة منشورة على األنترنت على الرابط  15 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwir3PaF2oLIAhVJWxQK

-pptx-9-HdDdBkc&url=https%3A%2F%2Ffaculty.psau.edu.sa%2Ffiledownload%2Fdoc

-J-Nwrcoriginal.pptx&usg=AFQjCNGNdijykhW-021cd7a416138abe57030f17bb3b2686

VQ&cad=rja-TqlXukdXJe7w&sig2=dJIDRqL_pEygtABw3Nc  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwir3PaF2oLIAhVJWxQKHdDdBkc&url=https%3A%2F%2Ffaculty.psau.edu.sa%2Ffiledownload%2Fdoc-9-pptx-021cd7a416138abe57030f17bb3b2686-original.pptx&usg=AFQjCNGNdijykhWNwrc-J-TqlXukdXJe7w&sig2=dJIDRqL_pEygtABw3Nc-VQ&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwir3PaF2oLIAhVJWxQKHdDdBkc&url=https%3A%2F%2Ffaculty.psau.edu.sa%2Ffiledownload%2Fdoc-9-pptx-021cd7a416138abe57030f17bb3b2686-original.pptx&usg=AFQjCNGNdijykhWNwrc-J-TqlXukdXJe7w&sig2=dJIDRqL_pEygtABw3Nc-VQ&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwir3PaF2oLIAhVJWxQKHdDdBkc&url=https%3A%2F%2Ffaculty.psau.edu.sa%2Ffiledownload%2Fdoc-9-pptx-021cd7a416138abe57030f17bb3b2686-original.pptx&usg=AFQjCNGNdijykhWNwrc-J-TqlXukdXJe7w&sig2=dJIDRqL_pEygtABw3Nc-VQ&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwir3PaF2oLIAhVJWxQKHdDdBkc&url=https%3A%2F%2Ffaculty.psau.edu.sa%2Ffiledownload%2Fdoc-9-pptx-021cd7a416138abe57030f17bb3b2686-original.pptx&usg=AFQjCNGNdijykhWNwrc-J-TqlXukdXJe7w&sig2=dJIDRqL_pEygtABw3Nc-VQ&cad=rja
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 .ة المختلفة في الجامعاتبيان أوجه األنشط .4
 .االتصال بالجماهير بشتى وسائل االتصال إلعالمها بحقيقة رسالة الجامعة .5
إعالم الجماهير بقيمة األبحاث التي تجري في كليات الجامعة ومختبراتها ومدى فائدة تطبيقها في  .6

  .المجاالت التي تعني بها
ؤسسات والشركات والهيئات وهذه إطالق الحمالت اإلعالمية للحصول على دعم مالي من الم .7

  .الحمالت تقوم على اإلقناع والشرح والتفسير لبيان دور الجامعات الريادي في المجتمع
صدار النشرات والمجالت وتنظيم الزيارات في الجامعة .8  .تنظيم المؤتمرات والحوارات واالجتماعات وا 
ل على والء الخريجين لجامعتهم أن من مهام العالقات العامة في الجامعات التركيز على الحصو  .9

والحصول على الدعم المالي من مصادر القطاع الخاص إضافة إلى مهمة الدفاع عن الزيادات 
 .المقترحة في ميزانيات التعليم العالي

ويشير "وارنر" إلى أن من أكثر المهام والبرامج الملموسة للعالقات العامة في الجامعات هي اإلعالم عن 
عداد األعمدة الصحفية الخاصة األنشطة التي  تشهدها الجامعات من خالل التقارير الصحفية والصور وا 

والمقاالت والمواد الصحفية واإلذاعية والتلفزيونية التي تتناول أخباراا وقصصاا إخبارية حول أنشطة الكليات في 
 الجامعة من برامج وأبحاث علمية وبرامج أخرى تقوم بها خدمة للمجتمع.

 :عالقات العامة في الجامعاتأهداف ال
  :16تنقسم أهداف العالقات العامة في مؤسسات التعليم العالي إلى قسمين رئيسين هما

 .األول يتحدث عن المشكالت التي تواجه المجتمع الجامعي
 .الثاني يتناول أهداف العالقات العامة في مؤسسات التعليم العالي

 :المشكالت
حث العلمي في كثير من الدول بإجراءات معينة، تمثل قيوداا في بعض يواجه الب العلمية:الحرية  .1

الحاالت على التفكير العلمي وتشكل حجراا صريحاا أو مفتعالا على االراء وتزداد هذه الخطورة في أوقات 
 .األزمات

لقد أدى تطور نظم التعليم ومنهجه بما يتفق وضرورات هذا القرن، وكذلك النمو  المالي:الدعم  .2
المتزايد ألعداد الطالب والمستويات الجديدة للجامعة في مجال إجراء البحوث، والتدريبات العلمية أدى هذا 

 .كله إلى زيادة نفقات التعليم العالي بشكل كبير
اختيار الطالب: تزايد اإلقبال على التعليم العالي في معظم دول العالم حتى في الدول المتقدمة .3

ير من النظرة التقليدية إلى الشهادة الجامعية كقيمة في حد ذاتها وبغض النظر عما التي تحررت إلى حد كب
 .حولها من ظروف أخرى

                                           
سمية اسماعيل مكي محمد صالح، إستخدام الحاسب اآللي في إنتاج مطبوعات العالقات العامة بالجامعات السودانية، ماجستير غير منشورة،  16 

 . 14م، ص 2007جامعة أم درمان اإلسالمية 
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اجتذاب األساتذة: تواجه الجامعات منافسة شديدة إلجتذاب األستاذ الجامعي الكفء، وتستوي في  .4
 .ذلك الدول المتقدمة والنامية

ستناداا إلى تحليل المشكالت التي تواجه ا لتعليم العالي يمكن أن نحدد األهداف في هذا المجال على النحو وا 
 : التالي

 .تنمية الثقافة العامة .1
 .الرعاية الصحية واالجتماعية للطالب .2
 .استقبال الوفود الطالبية الزائرة .3
 .إعالم الطالب وتوعيتهم .4
 .تنظيم حفالت التخرج .5
 .ربط لجامعة بالمجتمع المحلي .6
 .الصالت بوسائل اإلعالمتوطيد  .7
 .توطيد العالقات بجهات الدعم المختلفة .8
 .استقبال األساتذة األجانب .9

 .متابعة اإلجراءات اإلدارية والمالية لألساتذة .10
 بناء وتدعيم السمعة الطيبة للجامعة. .11

 :و ائف العالقات العامة
نشطة واألعمال والتي تهدف إلى تحسين عالقة تقوم العالقات العامة في المؤسسات والجامعات بعدد من األ

المؤسسة بجماهيرها المختلفة ، وتهدف العالقات العامة في الجامعات والمؤسسات إلى إيجاد رابطة قوية بين 
الجماهير والمؤسسات المتصلة بها عن طريق إيجاد وسائل لالتصال المستمر بين الجانبين، ولقد حاولت 

العامة كما حاول خبراء العالقات العامة تحديد وظائف العالقات العامة، وفي  هيئات متخصصة في العالقات
بعض المصادر نجدها أربع وظائف كما ذكرها "د. حسين محمد علي" في كتابه "المدخل المعاصر لمفاهيم 

" في موالتقويم( وأيضاا دكتور "إبراهيم أما –االتصال  –التخطيط  –ووظائف العالقات العامة" وهي: )البحث 
 .17كتابه "فن العالقات العامة واإلعالم"

يرى الباحث أن أهمية العالقات العامة في الجامعات تكمن في أن الجامعات تعتمد بصورة أساسية على 
العالقات العامة في اإلعالم عنها وعن برامجها التي تقدمها إلى طالبها والمجتمع، كما تسعى العالقات العامة 

المظهر الطيب الذي ُيرضي طموح الجامعة وطموح طالبها، وبعبارة أخرى فإن العالقات إلى إظهار الجامعة ب
العامة تسعى إلى تكوين الصورة الذهنية المرضية عن الجامعة داخل المجتمع التعليمي، من ناحية ثانية 

                                           
 . 96م( ص 2009 1ة، )القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، طمحمد عبده حافظ، العالقات العام 17 
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امها يتعكس هذه الصورة الذهنية العامة سلوك الجامعة بصفة عامة، وتساعد بصفة أساسية على تسهيل ق
 بعملها في المجتمع الذي تعيش فيه.

 :تاثير التكنولوجيا على العالقات العامة
مع التطور التكنولوجي الذي لحق بالعالم في شتى المجاالت فإن وسائل االتصال الجماهيري هي األخرى 

ة والمعدات، إستطاعت ز تأثرت بالتكنولوجيا الحديثة وهذه التكنولوجيا لها تأثيرات إيجابية وسلبية ففي ناحية األجه
التكنولوجيا أن تؤثر إيجابياا على األجهزة والمعدات في وسائل اإلعالم من خالل عدة جوانب أبرزها: إزدياد 
كفاءة محطات اإلرسال، تطور أجهزة التصوير فقل حجمها وخف وزنها مما سهل إستخدامها، كما أصبحت 

وسائل اتصال جديدة أسرع وصل الخبر والحصول عليه  المطابع أكثر سرعة وكفاءة، باإلضافة إلى استحداث
البريد اإللكتروني(. أما التأثيرات السلبية فتتلخص في انعدام الخصوصية  -)مواقع التواصل االجتماعي 

والسرية نتيجة لصغر األجهزة سواء فيما يتعلق بالتصوير أو التسجيل دون علم األشخاص المعنيين وبطريقة 
 .18 قد تكون غير مباشرة

مما سبق يمكننا القول بأن تكنولوجيا االتصال نشأة بدايتها بإختراع الطباعة وواصلت في التطور عبر الزمن 
فمرت بمراحل عديدة في تطورها حيث ظهر اختراع التلغراف والراديو والتلفزيون ومع بداية القرن العشرين 

دثت مجال المعلومات وسرعة إنتقالها وقد أحظهرت شبكة األنترنت والتي حملت للعالم بأسره ثورة جديدة في 
نقلة نوعية في حياتنا إذ جعلت من هذا العالم الواسع الكبير قرية صغيرة يسهل التجول فيها ومعرفة كل ما 
يجري فيها من أحداث، وتواصلت التطورات حتى ظهرت أجهزة الهاتف النقال والحواسيب اللوحية الذكية 

ها يمكننا التواصل مع اآلخرين بجميع الوسائل، سواء أكانت بالمحادثات النصية بأنواعها المختلفة، ومن خالل
 أو الصوتية أو المرئية وبجودة عالية في أي زمان ومكان.

 تكنولوجيا االتصال والتعليم:
إن تكنولوجيا المعلومات تنجح في دعم جميع المؤسسات على ىتجاوز المشكالت، ويالحظ أن التغيرات الكبيرة 

سعة التي أحدثتها األنترنت أصبحت تتطلب تغيرات موازية في التعليم، حتى يكون التعليم قادراا على والوا
مجاراة التغيرات السريعة التي تطرأ على الوصف الوظيفي للوظائف المختلفة، حيث أصبحت األنترنت مجاالا 

نترنت على مستوى عالمي عبر األرحباا وواسعاا لمجاالت عديدة من البحث، وانتشر تكوين فرق البحث العلمي 
 19لتبحث في مجاالت متنوعة مثل الكيمياء والفيزياء واإلدارة وغيرها.

                                           
 .8كتاب اإلعالم والعولمة، مأخوذ من المكتبة الشاملة الحديثة ص     18 
 65( ص 3ط  2009يوسف أحمد أبو فارة، التسويق اإللكتروني )فلسطين، دار وائل للنشر،  19 
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االتصال والمعلومات بدور كبير في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي حيث تسمح بنقل  أسهمت تكنولوجيا
رق التدريب، واستحداث طسجالت براءات االختراع من على مواقع شبكة األنترنت ورفع مستوى التعليم و 

التعليم عن بعد والتعليم مدى الحياة، ونقل خدمات التعليم والتدريب إلى المناطق النائية المعزولة. ويجرى 
شراف أستاذ في  (Tele-education) تقديم خدمات التعليم عن ُبعد وذلك مثل نظام الجامعة المفتوحة، وا 

ستخدام أهم عناصر تكنولوجي الوسائل السمعية والبصرية والوسائط المتعددة،  وهيالمعلومات  اجامعة أجنبية، وا 
 20نظام متكامل يشمل المواد السمعية والفيديو والصور والمعلومات المكتوبة. وهي

كما أسهمت تكنولوجيا المعلومات في تأهيل الجيل الجديد من الطالب والشباب والخريجين للتعامل مع 
ي ا يرفع قدرتهم التنافسية على مستوى العالم ويفتح أمامهم آفاق المعرفة التوالمعلومات بم االتصال تكنولوجيا

 تمثل حجر األساس للتنمية في مختلف المجاالت.
وتشير الدراسات أن إستخدام هذه الطرق قد جعل الطالب محور العملية التعليمية وثبت أنها ترفع من دافعية 

ألولى والمعلومات في التدريس تتوقف بالدرجة ااالتصال جيا تكنولو  الطالب المتعثرين، ولكن نتائج إستخدام
اء بمستوى وحدها ال تحقق تغييراا ملموساا في اإلرتق تكنولوجياعلى كفاءة األستاذ في تنظيم عملية التعليم فال

 التعليم والتعلم ما لم يتم توظيفها بأساليب مبتكرة من جانب األستاذ.
 ية التعليمية: أهمية تكنولوجيا التعليم في العمل

 .لطالبلاإلدراك الحسي: حيث تقوم الرسوم التوضيحية واألشكال بدور مهم في توضيح اللغة المكتوبة 
 على تمييز األشياء. الطالبالفهم: حيث تساعد وسائل تكنولوجيا التعليم 

 .مهارات معينة كالنطق الصحيح الطالبالمهارات: لوسائل تكنولوجيا التعليم أهمية في تعليم 
وحل المشكالت التي  على التفكير المنظم الطالبفي تدريب  اا كبير  اا التفكير: تقوم وسائل تكنولوجيا التعليم بدور 

 يواجهها.
باإلضافة إلى: تنويع الخبرات، نمو الثروة اللغوية، بناء المفاهيم السليمة، تنمية القدرة على التذوق، وتنويع  

لفترات طويلة،  الطالببقاء أثر التعلم لدى  وتعاون على، الطالبية بين أساليب التقويم لمواجهة الفروق الفرد
 .21للتعلم وتقوية إتجاهاتهم اإليجابية نحوه الطالبتنمية ميول 

                                           
يم، دراسة منشورة على األنترنت على الرابط: إستخدامات تكنولوجيا االتصال و المعلومات في التعل 20 

https://sites.google.com/site/technetgirls/pros/education  
http://www.khayma.com/education-تكنولوجيا التعليم المفهوم والتطور، دراسة منشورة على األنترنت، على الرابط:  21 

technology/TCHH1.htm  

https://sites.google.com/site/technetgirls/pros/education
http://www.khayma.com/education-technology/TCHH1.htm
http://www.khayma.com/education-technology/TCHH1.htm
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ويرى الطالب أن أهم تحقيق لتكنولوجيا االتصال في العملية التعليمية هو الجامعة اإللكترونية، والتي نفرد لها 
 األسطر القادمة.

 :االتصال والجامعة اإللكترونيةتكنولوجيا 
نما تهدف إلى تقديم الخدمات التعليمية  الجامعة اإللكترونية هي مؤسسة للتعليم العالي ال تهدف إلى الربح وا 
والتدريبية والبحثية وفق أساليب تعليمية متكاملة أهمها التعليم عن ُبعد بإستخدام تكنولوجيا المعلومات 

ت وحاجات المجتمع، كما تسعى الجامعة لزيادة الطاقة االستيعابية للتعليم واالتصاالت، لكي تلبي متطلبا
  .22الجامعي، كذلك اإلسهام في خدمة المجتمع عن طريق توفير فرص التعليم الذاتي

 :التعليم اإللكتروني
وجيا لهو نقل برنامج تعليمي من موقعه في حرم مؤسسة تعليمية ما إلى أماكن متفرقة جغرافياا بإستخدام تكنو 

المعلومات واالتصاالت ويهدف إلى جذب طالب ال يستطيعون تحت الظروف العادية االستمرار في برنامج 
 دراسي تقليدي.  

 :تكنولوجيا االتصال والمواقع اإللكترونية
يعّرف الموقع اإللكترونّي بأّنه )عدد من الصفحات التي ترتبط فيما بينها بروابط مختلفة، والتي يتّم تخزينها 
على الخادم ذاته، حيث يمكن الولوج إلى هذا الموقع الُمنشأ من خالل إستعمال جهاز حاسوب ُمحمَّل عليه 
متصفح األنترنت، ومشبوك مع الشبكة العنكبوتية، كما ويمكن تصفح الموقع اإللكتروني بإستعمال األجهزة 

  .23 الذكية المحمولة، واألجهزة اللوحية أيضاا(
ماضية الباحثون وطالب العلم والمعرفة عندما تواجههم قضايا ومسائل علمية مجهولة وقد كان في العصور ال

أو عناوين مبهمة وغير واضحة، يتوجه تفكيرهم إلى كيفية البحث عنها وفك طالسمها، وبشكل عام كان لديهم 
ث بين حمصدران أساسيان للحصول على المعلومة فإما بالبحث عن مكتبة متخصصة يستقي منها المفيد ويب

جنباتها عن المراد، أو بالتواصل مع أو المراسلة مع أهل العلم المتخصصين في المجال ليتزود منهم المبتغى. 
وفي الطريق للبحث عن المعلومة والوصول لهذين المصدرين يواجه الباحث الكثير من المشاق، وقد يتطلب 

د تكون الحصيلة ال تفي بالغرض؛ بسبب منه أحياناا السفر وصرف الكثير من الوقت والجهد والمال، وق
محدودية المصادر المتوفرة أو نتيجة التشعب الكبير في فروع المعرفة المختلفة التي ال يمكن أن تحتويها 
مكتبة واحدة وال يمكن أن ُيِلم بها شخص بمفرده، أما اليوم وبفضل اهلل ثم بوجود شبكة "األنترنت" وتقنيات 

                                           
 . 59سمية اسماعيل مكي محمد صالح، إستخدام الحاسب اآللي في انتاج مطبوعات العالقات العامة بالجامعات السودانية، مرجع سابق ص 22 
مواقع اإللكترونية وتصنيف الجامعات اليمنية، مقال منشور على األنترنت على الرابط: زيد شمسان، ال23 

http://marebpress.net/articles.php?print=20998 
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تقدمة صارت المعرفة والمعلومة في متناول اليد ويمكن الحصول عليها عن طريق المعلومات واالتصاالت الم
البحث في المواقع اإللكترونية المعروفة على األنترنت و بمصادر متعددة وهائلة كماا وكيفاا، وضمن قاعدة 

فحين تص)من أي مكان وفي أي زمان(، إذاا في وقتنا المعاصر أصبح تعامل الباحثين مع المعرفة وحتى الم
العاديين لإلنترنت تعامالا مباشراا مع الموقع اإللكتروني لمصدر أو مستضيف المعرفة )كالمجالت الدورية و 
قواعد المعلومات والجامعات(. ويتكون الموقع اإللكتروني عادة من بوابة الموقع ومنها يتم إرشاد الداخل على 

ها الصفحات األخرى للموقع أو الوثائق التي يحتوي الموقع لمكوناته عبر مجموعة روابط تحيل المتصفح إلى
وقد توصله هذه الروابط إلى مواقع أخرى ذات عالقة من قريب أو بعيد. وبقدر سهولة تصفح الموقع وترتيبه 
وتصميمه و توفر المعلومات المفترضة به بحيث يمكن إيجاد المعلومات والوثائق بيسر وبدون تعقيد، تزيد 

 24.ه وأهميتهشهرة الموقع ومكانت
 :مواقع التواصل االجتماعي وآليات تكنولوجيا االتصال

لقد وّفر ظهور شبكات التواصل االجتماعي فتحاا ثورياا، نقل اإلعالم إلى آفاق غير مسبوقة، وأعطى مستخدميه 
ائل سفرصاا كبرى للتأثير واإلنتقال عبر الحدود بال قيود وال رقابة إال بشكل نسبي محدود. إذ أوجد ظهور و 

التواصل االجتماعي قنوات للبث المباشر من جمهورها في تطور يغير من جوهر النظريات االتصالية 
المعروفة، ويوقف إحتكار صناعة الرسالة اإلعالمية لينقلها إلى مدى أوسع وأكثر شمولية، وبقدرة تأثيرية 

  .25وتفاعلية لم يتصّورها خبراء االتصال
ساسي في نهوض األمم وتقدُّم الشعوب نحو تحقيق أهدافها، ووصل األمر وقد أصبح لإلعالم اليوم دور أ

باإلعالم الحديث إلى مستوى أصبح هو الفاعل والمؤثر األقوى في العالقات االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية 
يش كل و على وجه العموم، وأوجد معياراا أخالقياا عالي المستوى، يدخل بشكل مباشر في المبادئ اإلنسانية 

 سلطة معرفية وأخالقية.
من خالل الدراسة في هذا المبحث يمكننا التأكيد على أن أهم آليات تكنولوجيا االتصال التي تستخدم في 
العالقات العامة هي المواقع اإللكترونية والتي أوضحت الدراسات أنها تقدم كثير من الفوائد للمؤسسة أو 

مات واألبحاث واإلعالن عن المؤتمرات العلمية واألنشطة العلمية الجامعة، ويتمثل ذلك في )نشر المعلو 
واألكاديمية وغيرها من الفوائد( وما يمكن أن تقدمه للجمهور من االستفادة من هذه المعلومات واألبحاث 

                                           
زيد شمسان، المواقع اإللكترونية وتصنيف الجامعات اليمنية، مقال منشور على األنترنت على الرابط:  24 

http://marebpress.net/articles.php?print=20998 
بشرى جميل الراوي، دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير/مدخل نظري، دراسة منشورة على األنترنت، على الرابط:  25 

http://www.mmascom.com/?p=615 
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ات بوالمؤتمرات العلمية التي تقدم عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة، كما أسهم البريد اإللكتروني في نقل المكات
 -الرسمية والمعلومات الهامة من المؤسسة إلى الجمهور المستهدف في نفس اللحظة ودون تكاليف ُتذكر 

وك وساهمت مواقع التواصل اإلجتماعي مثل )الفيس ب -غير تلك التي تتعلق برسوم اإلشتراك في األنترنت 
مكن مات وتوصيلها إلى أكبر عدد موالتويتر والواتس أب والالين واإلنستغرام ، الخ ( في سرعة نشر المعلو 

من الجمهور المستهدف، فأصبح الوصول إلى الجمهور بأسهل الطرق وأقل اإلمكانات بفضل تطور تكنولوجيا 
 االتصال.

 نتائج الدراسة والمناقشات:
ت اهذا البحث تم اقتباسه من رسالة ماجستير بعنوان تـكنولوجيا االتـصال وفاعلية توظيفها في إدارة العالقـ

السودان، وجاءت  –بجامعة ام درمان االسالمية  2016بها في العام  العامة بالجامعات السودانية تقدمتُ 
الدراسة في اربع فصول حيث تناول الفصل االول االطار المنهجي للدراسة وكان الفصل الثاني عن العالقات 

يقية التصال، وختاماا تمت الدراسة التطبالعامة في الجامعات، بينما جاء الفصل الثالث في مجال تكنولوجيا ا
في الفصل الرابع حيث تم إعداد استبيان وتم توزيعه على عدد من الطالب والعاملين بالجامعات وكانت النتائج 

 كالتالي:
 :نتائج الدراسة

توصل الباحث من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية التي أجراها إلى عدد من النتائج والتي أجابت على 
 :والنتائج هيتساؤالت الدراسة وأكدت صحة الفروض، 

تكنولوجيا االتصال فرضت على العالم لغة جديدة، ساعدت في تغيير األساليب اإلعالمية، وأمتد تأثير  .1
التكنولوجيا على العلوم والمعارف والجامعات مستخدمة في ذلك األنترنت، ومواقع التواصل االجتماعي، وأكدت 

قات العامة في الجامعات تحتاج إلى إستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة وتوظيفها توظيفاا الدراسة أن العال
أمثل لتحقيق األهداف المنشودة في اإلدارة، كما أكدت الدراسة أن استخدام تكنولوجيا االتصال يوفر لمسئولي 

 .العالقات العامة بالجامعات الوقت والجهد
نولوجيا االتصال التي تستخدم في العالقات العامة بالجامعات هي المواقع أكدت الدراسة أن أهم آليات تك .2

اإللكترونية، كما أوضحت الدراسة أن هذه المواقع تقدم الكثير من الفوائد للجامعة مثل، نشر المعلومات 
 .والبحوث العلمية واإلعالن عن المؤتمرات العلمية بجانب نشر األخبار واألنشطة، وغيرها من الفوائد

أكدت الدراسة أن البريد اإللكتروني ُيساهم في نقل المكاتبات الرسمية والمعلومات المهمة من الجامعات  .3
إلى الجمهور المستهدف في نفس اللحظة ودون تكاليف ُتذكر غير تلك التي تتعلق برسوم اإلشتراك في 
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هور الجامعات من حيث السرعة األنترنت، األمر الذي سّهل على مسئولي العالقات العامة التواصل مع جم
 .والسهولة

...  ستغرام،واإلنأكدت الدراسة أن مواقع التواصل اإلجتماعي )الفيس بوك، والتويتر، والواتس أب والالين،  .4
الخ ( ساهمت في سرعة نشر المعلومات وتوصيلها إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف بالجامعات، 

في أداء العالقات العامة داخل الجامعات، حيث أصبح الوصول إلى جمهور والتي كان لها تأثير كبير 
 .العالقات العامة بأسهل الطرق وأقل اإلمكانات بفضل تطور تكنولوجيا االتصال

أكدت الدراسة أن لتكنولوجيا االتصال تأثيراا كبيراا على أداء العالقات العامة في الجامعات، وذلك ألن  .5
ه عالم سريع اإليقاع نتيجة للتطورات التكنولوجية التي صاحبته، وأصبح التواصل في عالم اليوم يتصف بأن

 .الجامعات أمراا ميسراا بفضل تكنولوجيا االتصال
أوضحت الدراسة أن العالقات العامة بجامعة السودان المفتوحة تستخدم تكنولوجيا االتصال، في إدارة  .6

 .العالقات العامة
الك ضعف في إستخدام تكنولوجيا االتصال في إدارة العالقات العامة بجامعة القرآن أكدت الدراسة أن هن .7

 .الكريم وتأصيل
أوضحت الدراسة أن هناك ضعف في أداء العالقات العامة في متابعة قضايا البحث العلمي والمشاركة  .8

 .في المؤتمرات العلمية بالجامعتين عينة الدراسة
جيا المستخدمة في إدارة العالقات العامة بجامعة السودان المفتوحة مواكبة أكدت الدراسة أن التكنولو  .9

للتطورات، بينما أوضحت الدراسة أن هنالك ضعف في االتساق بين تكنولوجيا االتصال المستخدمة وفريق 
 .العمل
ل العلوم وتأصي أكدت الدراسة أن التكنولوجيا المستخدمة في إدارة العالقات العامة بجامعة القرآن الكريم .10

غير مواكبة للتطورات، كما أن هنالك ضعف في االتساق بين تكنولوجيا االتصال المستخدمة وفريق العمل 
 .إلى جانب ذلك ال يوجد تدريب للعاملين على إستخدام التكنولوجيا

لعاملين ل أوضحت الدراسة أن هنالك ضعف في أداء العالقات العامة بالجامعات تجاه شرح سياسة اإلدارة .11
 .كما أن العالقات العامة ال تقوم باطالع إدارة الجامعة بالمستجدات في التعليم العالي بالجامعتين عينة الدراسة

أكدت الدراسة أن أهم البرامج )التي أتاحتها تكنولوجيا االتصال الحديثة( والتي تخدم العالقات العامة في  .12
يتيح للجامعة نافذة على االنترنت"، ومواقع التواصل االجتماعي،  الجامعات هي )الموقع اإللكتروني "والذي

 .والبريد اإللكتروني(
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 :توصيات الدراسة
توصل الباحث من خالل البحث والدراسة إلى عدد من التوصيات والتي يرجو الباحث أن تسعى جهات 

إتباع  حتى تكون معين على االختصاص في إدارة العالقات العامة بالجامعات السودانية لالهتمام بتنفيذها،
 .األساليب العلمية الصحيحة، لتحقيق األهداف المنشودة

العالقات العامة تحتاج إلى إستخدام أمثل لتكنولوجيا االتصال لتحقيق أهدافها، ألنها هي الجهاز الذي  .1
لعالقات برامج ا يربط المؤسسة بجمهورها الداخلي والخارجي، وعلى مسئولي العالقات العامة مراعاة أن تتسم

 .العامة في الجامعات بالمرونة، كما ينبغي على الجامعات أن تزيد من االهتمام بإدارة العالقات العامة
ضرورة االهتمام باإلستخدام األمثل لتكنولوجيا االتصال الحديثة في إدارة العالقات العامة بجامعة القرآن  .2

 .وحةالكريم وتأصيل العلوم، وجامعة السودان المفت
ضرورة تدريب العاملين في إدارة العالقات العامة، بجامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، وجامعة السودان  .3

 .المفتوحة، على إستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة
االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي في التواصل مع جمهور الجامعة الداخلي والخارجي وذلك لربط  .4

ة بجمهورها، مع ضرورة نشر البحوث العلمية وأخبار الجامعة وقضاياها واإلعالنات المتعلقة بالقبول الجامع
 .والدراسة واالمتحانات

إستخدم البريد اإللكتروني في إدارة العالقات العامة، مع مراعاة ربط كل اإلدارات والوحدات بالجامعة عبر  .5
 .إلدارات فيما بينهاالبريد اإللكتروني، وذلك حتى يسهل تواصل ا

ضرورة االستفادة من الموقع اإللكتروني للجامعة في التعريف بالجامعة وأنشطتها، ونشر البحوث العلمية  .6
التي تخدم المجتمع والرسائل الجامعية، ومراعاة تحديث المعلومات الخاصة بالجامعة أوالا بأول ألن ذلك يزيد 

 .دولية للتقييم والتي تعتمد على الموقع اإللكتروني للجامعةمن درجة تقييم الجامعة وفق المعايير ال
 :خاتمة

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه ننال الدرجات أحمده أن وفقني إلكمال هذه الدراسة والتي أرجو 
القادر عليه، و اهلل أن ينفع بها كل المهتمين بمجال العالقات العامة في العالم العربي واإلسالمي أنه ولي ذلك 

وقد إجتهدت في جمع مادة هذه الدراسة من المراجع والكتب، حيث قمت بزيارة عدد من المكتبات المخصصة 
لكليات اإلعالم في عدد من الجامعات السودانية، إبتداءاا من مكتبة كلية اإلعالم بجامعة أم درمان اإلسالمية، 

وم اإلسالمية، ومكتبة كلية اإلعالم بجامعة الخرطوم، ومكتبة ومكتبة كلية اإلعالم بجامعة القرآن الكريم والعل
كلية اإلعالم بجامعة إفريقيا العالمية، ومكتبة كلية اإلعالم بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة كلية 
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ة النظرية داإلعالم بأكاديمية السودان لعلوم االتصال، ومكتبة كلية اإلعالم بجامعة الجزيرة، وبعد اكتمال الما
للبحث، قمت بتصميم إستبانة وذلك للوصول إلى النتائج النهائي للبحث من خالل اراء المبحوثين في الجامعتين 

 .عينة الدراسة
والجدير بالذكر في هذا المقام أن الباحث قد واجهته خالل البحث عدد من الصعوبات تمثلت في قلة المراجع 

صال في العالقات العامة، بجانب ذلك عدم االهتمام بمأل اإلستبانة المتخصصة في استخدام تكنولوجيا االت
من عدد كبير من المبحوثين أضررت معها إلى إعادة طباعة اإلستبانة مرات إضافية، فأّما ما كان من توفيق 

 .فمن اهلل العلي القدير، وأّما ما كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي والشيطان
لني إلى عدد من التوصيات أتمنى أن تجد طريقها للتنفيذ من قبل اإلدارات وختاماا أقول هذا الجهد أوص

 المختصة بالعالقات العامة في الجامعات، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.
 المراجع:

)الخرطوم، مركز البحوث  1أبو القاسم عبد القادر صالح وآخرون، اعداد البحوث والدراسات العلمية، ط -
 .م(2001عالقات الخارجية جامعة السودان، العلمية وال

 :إستخدامات تكنولوجيا االتصال و المعلومات في التعليم، دراسة منشورة على األنترنت على الرابط -
https://sites.google.com/site/technetgirls/pros/education 

نت، راسة منشورة على األنتر بشرى جميل الراوي، دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير/مدخل نظري، د -
 http://www.mmascom.com/?p=615 :على الرابط

 :تكنولوجيا التعليم المفهوم والتطور، دراسة منشورة على األنترنت، على الرابط -
http://www.khayma.com/education-technology/TCHH1.htm  

 :منشور على األنترنت على الرابط زيد شمسان، المواقع اإللكترونية وتصنيف الجامعات اليمنية، مقال -
http://marebpress.net/articles.php?print=20998 

 :زيد شمسان، المواقع اإللكترونية وتصنيف الجامعات اليمنية، مقال منشور على األنترنت على الرابط -
http://marebpress.net/articles.php?print=20998 

حاسب اآللي في إنتاج مطبوعات العالقات العامة بالجامعات سمية اسماعيل مكي محمد صالح، إستخدام ال -
 .م2007السودانية، ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية 

شادية محمد صالح محمد الفكي، إدارة العالقات العامة في السودان بين النظرية والتطبيق )ماجستير  -
 .م(1990

رها في إدارة العالقات العامة )ماجستير، غير منشورة، جامعة صالح موسى علي موسى، التقنيات الحديثة وأث -
 .م(2002أم درمان اإلسالمية 

)القاهرة، الدار العالمية للنشر  –الصورة الذهنية وحمالت العالقات العامة  –عبد الحكيم خليل مصطفى  -
 .م(2009 1والتوزيع، ط

 .م(1995عالم الكتب،  علي عجوة، العالقات العامة في المؤسسات المالية، )القاهرة، -



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 223 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

 – 1ط –أسامة للنشر والتوزيعمفاهيم جديدة في العالقات العامة )األردن، دار  –فهمي محمد العدوي  -
2011). 

 . 8كتاب اإلعالم والعولمة، مأخوذ من المكتبة الشاملة الحديثة ص  -
  مأخوذ بتصرف من دراسة منشورة على األنترنت على الرابط -

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0Q

FjAAahUKEwir3PaF2oLIAhVJWxQKHdDdBkc&url=https%3A%2F%2Ffaculty.psau.

edu.sa%2Ffiledownload%2Fdoc-9-pptx-021cd7a416138abe57030f17bb3b2686-

original.pptx&usg=AFQjCNGNdijykhWNwrc-J-

TqlXukdXJe7w&sig2=dJIDRqL_pEygtABw3Nc-VQ&cad=rja 

محمد أحمد بيجي، العالقات العامة في عصر تقنيات االتصال والمعلومات ودورها في تطوير أداء مؤسسات  -
 .م(2002جامعة إفريقيا العالمية  منشورة،التعليم العالي )ماجستير، غير 

ر ردنية )ماجستير غيمحمد أمين مفلح القضاة، العالقات العامة في الجامعات بالتطبيق على الجامعات األ -
 .م(1997منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية 

 . م(2009 1محمد عبده حافظ، العالقات العامة، )القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط -
 م.2009محي الدين عبد الحليم، فنون اإلعالم وتكنولوجيا االتصال، القاهرة، مكتبة دار األنجلو المصرية،  -
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ة ميدانية لتحديد وضعيات واحتياجات دراس: حراس الحريات
 االتصاليةالتكوين لدى الصحفيين واإلعالميين باملغرب

THE GUARDIANS OF FREEDOMS 

Field stady to identify situations and needs of training for 

journalists and media professionnels in Morocco 

 علي عدناسي 
 امعة إبن طفيل القنيطرةباحث في سلك الدكتوراه، ج

 سمير مكلول 
 باحث في سلك الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني المحمدية    

 جواد راجي 
 باحث في سلك الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني المحمدية

 ياسين لملس 
 باحث في سلك الدكتوراه، جامعة ابن طفيل القنيطرة

  الملخص:
قيود القانونية فقط، بل يتم أيضا بتوفر أعلى درجة ممكنة من المهنية واالحتراف ضمان حرية اإلعالم ال يكون بتخفيف ال

للعاملين فيه، فاإلعالم في العصر الحاضر صناعة قائمة بذاتها، تتطلب معرفة واسعة بثقافات ولغات مختلفة، وقدرة على 
لى سنحاول، من خالل هذا البحث، الوقوف ع .استخدام التطورات التقنية الحديثة، في مجال السمعي البصري وتبادل المعلومات

 وضعية واحتياجات التكوين والتكوين المستمر لدى الصحفيين واإلعالميين بالمغرب.
Abstract : 
Guaranteeing freedom of media is not only a relaxation of legal restrictions but it is also ensures 

the highest degree of professionalism for its employees. The media in the present era is a self 

contained industry, requiring extensive knowledge of different cultures and languages, and the 

use of technical developments in the field of audiovisual and information exchange. Through this 

research we are trying to determine the status and needs of the training and development 

workshops for moroccan journalists and media professionals. 
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 المقدمة:

ة ز التكوين والتكوين المستمر آليات ال غنى عنها في تطور ورقي أي منتوج، في ظل التطور الكبير، والقف
التكنولوجية التي يعرفها مناخ الممارسة؛ إذ يستحيل ترقب أي عطاء أو مردود، دون مواكبة المستجدات التي 

. ذلك أن رجل اإلعالم، في شتى 1تطرأ على الساحة؛ ولن يتأتى هذا إال بالتكوين والتكوين المستمر
ثورة حركية وقفزة تكنولوجية و التخصصات، معني، قبل غيره، بهذا المعطى، في ظل ما يشهده الميدان من 

 في المجال السمعي البصري.
نما تكون بضمان أعلى درجات المهنية واالحتراف  إن حرية اإلعالم ال تتم بتحريره من القيود القانونية فقط، وا 
بين العاملين فيه والقائمين عليه. فاإلعالم أصبح صناعة قائمة بذاتها، تتطلب ممارستها درجة عالية من 

بحقوقهم واحتياجاتهم المهنية، ومعرفة واسعة ومختلفة في المجال الثقافي واللغوي، واستعمال وسائل  الوعي
التكنولوجيا الحديثة؛ مما يفرض تدبير كل هذه التحوالت على مستوى االختيارات واألهداف والدعامات واألدوات 

 واالستعماالت.
وسائل اإلعالم واالتصال ودورها االجتماعي ومساهمتها تنطلق هذه الدراسة من اإليمان بالسلطة المتنامية ل

في التنمية؛ وتستهدف وضع إستراتيجيات للتكوين والتكوين المستمر للصحفيين المغاربة، في سياق مركب 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتكنولوجيا. فأي دور يقوم به اإلعالم في مجتمعنا المغربي؟ هل يؤدي وظيفة 

رتقاء باإلنسان والمجتمع المغربيين، أم أنه مجرد ناقل لألحداث ومروج لألخبار، دون أن تنموية تتوخي اال
تكون له القدرة على توجيهها أو التأثير في صياعتها؟ وأي موقع يحتله في صناعة القرار السياسي والمجتمعي، 

بعية للدولة هل يعني درجة التوما مدى حريته ودرجة استقالليته؟ كثيرا ما طرح السؤال عن مفهوم االستقاللية. 
أم عن األحزاب أم الرأسمال، أم عن كل هذه الجهات مجتمعة؟ غير أن هذا المفهوم تغير بعد ظهور ما يسمى 

 بصحافة مستقلة في الساحة اإلعالمية، وأصبح يرتبط أكثر باالعتبارات المهنية.
لنهوض بحرية الصحافة، من خالل إطارا متقدما في مجال ا 2011على المستوى المؤسساتي، قدم دستور

المبادئ وااللتزامات الواردة في ديباجته، والمتعلقة بحقوق اإلنسان بصفة عامة، وحرية اإلعالم بصفة خاصة؛ 
. كما عرفت مدونة الصحافة تطورا كبيرا ووضعا 165والفصل   28والفصل   27وذلك من خالل الفصل 

مهنة الصحافة، في إطار السياق اإلصالحي، الذي يعيشه ، وتعززت ضمانات الحرية في ممارسة 2متقدما
، ويتم تقييم كفاءات اإلعالميين وأدواتهم وآليات اشتغالهم 3المغرب. داخل هذا السياق يمكن أن يقرأ دور اإلعالم

                                           
  1 عبد العزيز مياج: " الوضعية القانونية للصحفي المهني بالمغرب " مطبعة النجاح الجديدة، المغرب 1998 ص: 24 ـ 53.

  2 جمال الدين الناجي: المنسق العام للحوار الوطني حول اإلعالم. " الكتاب األبيض للحوارالوطني حول اإلعالم والمجتمع" 2012 ص: 47 ـ 48.
 .وت / لبنانبير  والنشر،: " قضايا اإلتصال واإلعالم في الوطن العربي " مؤسسة عبد الحميد شومان/ المؤسسة العربية للدراسات مي كامل عبد اهلل 3
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نقترب أكثر  قراءة،الومدى مساهمتهم في التنمية وتأثيرهم في الرقي بالرأي والوعي المجتمعيين. لكي تتم هذه 
               :أجريت على عينة تمثيلية كالتاليمن حاجيات اإلعالميين، من خالل دراسة ميدانية 

                        سمات العينة

 استمارة، حسب خمسة روائز:  100مستجوب شملت  100بلغ إجمالي العينة 
 من العينة.  % 30شملت العينة الرجال والنساء، بحيث ال تقل نسبة النساء عن  الجنس: .1
عالميين مهنيين.   الوضع المهني: .2  تكونت العينة من صحافيين وا 
تم تقسم النسبة مناصفة بين المؤسسات العمومية ومؤسسات خاصة غير مملوكة  طبيعة المؤسسة: .3

 للدولة مع مراعاة تنوع الحجم بين كل مؤسسة. 
  .حوثينيتم تبادل التأثير بين المبتم إجراء االستبيان في وجود الباحث من طرف مبحوث واحد، حتى ال  .4
تم إجراء مقابالت مع شخصيات من الوسط اإلعالمي )رؤساء التحرير، صحفيين بارزين،  المقابالت: .5

 (.وخبراء إعالميين أكاديميين
 المواضيع المثارة:

 يثير الباحث العديد من األسئلة التي تسمح له بالحصول على المعلومات.
 األوضاع المهنية: .1

 وصف لحالة التعليم والدراسة اإلعالمية ـــــ 
 عدد المعاهد الكليات ـــــ 
 اتجاه الدراسة بين النظري والعمليــــ 
 مدة الدراسة: الدرجات العلمية المتاحة )باكالوريا، إجازة، ماستر، دكتوراه(.ــــ 
ي )جرائد بالمجتمع اإلعالم هل توفر الكليات والمعاهد الصحفية تدورات تدريبية، وهل لديها عالقات قويةــــ 

 (؟اإلعالم اإلليكتروني، المجلس الوطني للصحافة
 اإلعالمية؟نسبة الصحفيين الدارسين لإلعالم أو ذوي الخلفية التعليمية ــــ 
  للصحفيين؟ تدريبية دورات تقدم وجدت، إن المحلية، المعاهد أيــــ 
 المجال؟ في األكفاء المدربين من أو شبكة جماعة هناك هل ــــ

 تقرير تحليلي لوضعية احتياجات التكوين والتكوين المستمر

                                           
  .39ـ  38ص:  2007الطبعة األولى 
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اعديا تص أعط ترتيبا الدورات؟: ما أهم العوامل الحاسمة في تحديد المشاركة في مجال االهتمام (1
  .5الى  1لدرجة األهمية من

   

التكوين   ها نوعية ، يلي%40يوضح الجدول أن االهتمام بموضوع الدورة جاء في المرتبة األولى بنسبة ـ 
 .% 22الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة 

. والجهة المنظمة في الترتيب الثالث، بين % 39جاءت في المرتبة األولى نوعية وتوقيت التكوين بنسبة ــــ 
 .لكل منهما % 18و 19شهادة المشاركة ومكان التكوين ب 

تحمل الجهة المنظمة نفقات االنتقال واإلقامة؛ فلم يكن االهتمام أما المدة الزمنية للدورة، ومكان التكوين، و ــــ 
 .بها كثيرا؛ بحيث كانت خارج مفكرة معظم المستجوبين

التكوين، وهذا  من خالل المعطيات التي بين أيدينا يتضح أن هناك اهتماما كبيرا بموضوع الدورة ونوعيةـــ 
تكوين المهتمة بالي في بالدنا. لذا ندعو الجهات يبين مدى الوعي المهني الموضوعي، لدى الجسم الصحف

 التركيز أكثر على هذه العوامل.إلى 
   أجنبية؟هل تجيد لغة  (2
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، وهذا مؤشر صحي يحتم على منظمي الدورات % 100نت نسبة الذين يجيدون لغات أجنبية أ
 التكوينية، وذلك بجعل اللغات آخر أولوياتهم في المراحل المقبلة.

 االجابة ب " نعم " حدد اللغة؟ في حالة 1 –2

 

ــ   ـــ ـــ ـــ مستواهم متوسط  %53مستواهم متوسط في قراءتها ونسبة  % 47بالنسبة للغة اإلنجليزية، هناك نسبة  ـ
. أما % 43بة القراءة بنســــــمســــــتوى باإلنجليزية فلم يقل كثيرا عن  في كتابتها. أما بالنســــــبة لمســــــتوى التحدث

حين يبلغ المستوى الضعيف  ، في%30و %20بين  بة والتحدث فيتأرجح مااءة والكتاالمستوى الجيد في القر 
 تقريبا. % 20
ة والكتاب القراءة ممتاز، فيمستواهم بين جيد وجيد جدا إلى  % 60بالنسبة للغة الفرنسية نجد أن أكثر من ــــ 

 .% 5 تاز؛ أما المستوى الضعيف فيقل عنالمستوى المم % 25والتحدث؛ في حين يبلغ حوالي 
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مســـتواهم  %40منهم  ؛%30وصـــلت نســـبة من يجدون لغة رابعة من بين الصـــحفيين المســـتجوبين حوالي  -
المســتوى الضــعيف فيبل  مســتواهم متوســط في الكتابة؛ أما %30متوســط في القراءة والتحدث؛ في حين نجد 

 .%15حوالي 
 : هل حضرت دورات تكوينية في المجاالت المذكورة:3

 

 الجدول على الشكل التالي: جاءت معطيات هذا
 .% 69نسبة من حضروا دورات في العم ل الصحفي اإلعالمي ــــ 
  % 30نسبة من حضروا دورات في مجال حقوق اإلنسان والدفاع عن الحريات ــــ 
 .% 25نسبة المشاركين في مجالي حرية التعبير والصحافة ــــ 

 . % 27اتية، فقد بلغت ـ نسبة المستفيدين من دورات برامج ومعدات معلوم

من هنا تظهر الحاجة إلى الزيادة في دورات حقوق اإلنســـان والدفاع عن حرية التعبير والصـــحافة، باإلضـــافة 
 إلى دورات في الوعي القانوني.

   في حالة اإلجابة بنعم أذكر أهم ثالث دورات شاركت فيها والجهة التي ن متها؟ 1-3
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 ، من إجمالي المشاركين:% 78ت تكوينية، غير التي ذكرنا في استمارتنا، نسبة وصل مجموع من تلقوا دوراــــ 

 

ـــــ  ـــ ـــــ ضمت الموضوعات المهنية االجتماعية )العمل الصحفي اإلعالمي ـ ـــ ــالتسيير المستقل لإلعالم المهني ـ ـــ ـ ـ
 الصحافة اإللكترونية(.ـــ التحقيق الصحفي 

 اإلنسان(حقوق ـــ القانون ـــ الصحافة والتدوين  حرياتـــ  )القضاءشمل الجانب االجتماعي ـــ 
 دعم المشاركة السياسية(ـــ االنتخابات ـــ اإلعالمية  )التغطيةضمت الموضوعات السياسية ـــ 
ــ  ـ ــ اإلعالميين الرياضيين  )تكوينأما الموضوعات الرياضية فتشمل ـ ـ ـالحكامة الرياضية في المغرب ـ ملتقى ـ

 ات(اإلعالميات العربي
 

ال إجابة ذكر دورات أخرى
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 أما على مستوى الجهات فيتم التمييز بين:
ـــــــ اء وكالة رويترز لألنبــــــ بي بي سي ــــــ القنصلية األمريكية  ــــــالجهات الدولية، وتضم )منظمة اإلسيسكو ــــــــ 

 االتحاد األوروبي ...( 
ف ائتالـــــــــ سة ابن رشد مؤســـــــــ مجلس حقوق اإلنسان  للصحافة ـــــــــالعالي  )المعهدالجهات المحلية، وتشمل ــــــــــــ 

 المجلس الوطني للصحافة(.ـــ المساواة والديمقراطية 
يتبين من الجدول الســابق مدى الجهد الكبير، الذي تقوم به المؤســســات المحلية في تطوير العمل الصــحفي، 

 والذي يجب أن يركز على االحتياجات الضرورية لتطوير العمل الصحفي.
 اإلعداد المهني للصحفيين واإلعالميين ؟هل تعرف جهات متخصصة في  - 4

 
 

جهات دولية جهات محلية

ال إجابة ال نعم
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 في حالة اإلجابة ب " نعم " اذكر ثالثا منها وتخصصها؟ 4-1
 ، على أن هناك جهات متخصصة في اإلعداد المهني للصحفيين واإلعالميين.% 100اتفقت نسبة ــــ 
للصحافة واإلعالم، أن هناك مؤسسات متخصصة في اإلعداد المهني كالمعهد العالي  % 61أفادت نسبة ــــ 

المغربية لصححححححافة  الجمعية منهاوالمعهد العالي لإلعالم واالتصـــــــــــال؛ ومؤســـــــــــســـــــــــات المجتمع المدني، 

التحقيق، والرابطة المغربية للصحححافة الرياضححية، وم سححسححة ابن رشححدؤ فضححال عن م سححسححات 

 صحفية، كمركز الجزيرة للتدريب اإلعالمي، والبي بي سي، والمجلس الوطني للصحافة.

توزعت التخصصات ما بين الصحافة واإلعالم، وصحافة التحقيق، والتكوين القانوني، وأخالقيات العمل  ــــــــــــــــــ
 الصحفي، وتسيير المقاوالت اإلعالمية، والتصوير الصحفي.

 هل هناك دورات تكوينية توجه للصحفيين في المغرب ؟ -5

 

ـــــ  ــــــ ــــــ ، بينما نفى وجودها %81لصحفيين في المغرب بلغت نسبة من أشاروا إلى وجود دورات تكوينية لفائدة لـ
 ، لعدم علمه بوجودها.% 4، في حين امتنع عن اإلجابة نسبة % 15
 في حالة الجواب " ـــ6
  الدورات؟نعم " ما تقييمك لهذه  

 

ال إجابة ال نعم

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ال إجابة جيد متوسط ضعيف



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 233 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

 هيمن على التقييم الضعيف للدوراتـــــ 
  56عدم مساهمتها في توفير فرص عمل بنسبةـــ  % 
 % 38الترقي بنسبة  ضعف دورها فيـــ  
 % 25، وجيدة بنسبة % 58نوعية المكونين متوسطة بنسبة ـــ  
  % 15، وضعيفة بنسبة % 56طرق ووسائل التكوين متوسطة بنسبة ـــ  
 ، لكل منهما.% 48المدة الزمنية للتكوين وتوقيت تنظيمها متوسطة بنسبة ـــ  
 .% 25، وجيدة بنسبة % 54االستفادة المهارية المهنية متوسطة بنسبة ـــ  
 .% 20، وجيدة بحوالي % 40تكلفة وشروط االلتحاق وطبيعة الجهات المنظمة متوسطة بحوالي ـــ  

 إعتمادا على هذه التقييمات ينبغي مراعاة ما يلي:
 إعادة النظر في نوعية المكونين بانتقائهم بطريقة احترافية وتحسين معايير اإلختيار.ــــ 
مالءمة الدورات مع ظروف المشاركين، لتحسين الولوج إلى العمل والترقي المهني، داخل العمل على ــــ 

 المؤسسات.
تحسين الظروف التي تمر فيها الدورات من حيث التوقيت والمدة الزمنية والتكلفة وشروط ـــ 

 االلتحاق مع تطوير وسائل التكوين المستعملة.
 بق؟ذكر جوانب أخرى في دورات التكوين غير ما س

 ، لم يذكروا جوانب أخرى من التقييم غير ما ذكر في االستمارة.% 99نسبة ـــ 
 تتذكر أسماء مكونين متميزين في مجالك المهني ؟  هل-7
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 النسبة:ذكروا أسماء مكونين. ومن بين تلك  % 46نسبة ــــ   
 في تقييم الدورات. % 6لم تحظ نوعية المكونين بأكثر من نسبة ـــ   
 نسوا أسماء المكونين، ولم يذكروا أي اسم.  % 54 ـــ  
 ما رأيك في إعداد سلسلة دالئل توجيهية للصحفيين اإلعالميين؟ -8

 

 طالبو بإعداد دالئل توجيهية للصحفيين اإلعالميين. من هذه المطالب:  88%
   سلسلة خاصة بقواعد الكتابة الصحفيةـ     
 قانون الصحافةــــ     
 ية المساطر القضائية وأوضاع المهنةتغطــــ     
       إلى جانب ذلك أشار البعض، إلى أن المؤسسة الوحيدة، التي تتوفر على دليل للصحفيين المشتغلين ــــ     
 بها، هي وكالة المغرب العربي لألنباء.     

 ما رأيك في توزيع دالئل وكتب لتعزيز قدرات الصحفيين واإلعالميين؟ -9

 

ال إجابة غير ضرورية مطلوب
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رون أن التوزيع المجاني للدالئل والكتب للجميع هي الطريقة األنسب لتعزيز قدرات الصحفيين ي %59ـــ
 واإلعالميين.

تجوبين، وبهذا تبقى الطريقة األنسب، لدى المس مع التوزيع التوزيع المجاني المبني على طلب الصحفي %22 ــــ
 رمزي. بثمنأو هي توزع الدالئل والكتب مجانا، أو بخصم خاص، 

 إذا كنت ترغب المشاركة في دورات تكوينية، فماهي أولوياتك؟ -10

 

 ك: حفيين للمشاركة في دورات تكوينيةأولويات الصـــ     
 % 93الرفع من الكفاءة المهنية بنسبة ـــ     
 % 71تحسين الجوانب التقنية والمعلوماتية بنسبة ـــ     
 .% 66 الرفع من درجة الوعي القانوني بنسبةـــ     
 أي أن المهنيين يتهمون كثيرا بتجويد الكفاءة المهنية، وتنمية المهارات التقنية والوعي القانوني.     

 أولويات أخرى للدورات التكوينية غير ما سبق ذكره:
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 من المستجوبين لهم أولويات أخرى لدورات تكوينية، وتنحصر في:       %5ـــ  
 التكوين المستمرــــ       
 االطالع على المستجدات التقنية ـــ       

 .االشتغال على التخصصـــ       
إلى  1األهمية من  قديرك؟ أعط ترتيبا تصاعديا لدرجةما أهمية هذه العوامل في نجاح المكون في ت -11
 صفة؟بوضع الرقم المناسب أمام كل  5

 

 من عوامل نجاح المكونين، لدى المبحوثين:ـــ 
، واألولى في المرتبة الثانية بنسبة %34ى خبرة عملية في المجال )األولى في المرتبة األولى التوفر علـــ 
29%) 
، والثانية في المرتبة الثانية ب %18الثانية في المرتبة األولى  )الرتبةالقدرة على إيصال األفكار والشرح ـــ 
 (%22، واألولى في المرتبة الثالثة ب 22%
 (%30المرتبة الرابعة بـ  واألولى في، %20في المرتبة الثالثة  )الثانيةحها سالمة اللغة ووضو ـــ 
 (%29األولى في المرتبة الخامسة بنسبة  )الرتبةتشجيع الحوار والنقد الحر ـــ 

من خالل هذه المعطيات يتبين أن جوانب الخبرة والتواصل والشرح الجيد، والتشجيع على الحوار والنقد الحر 
 مل المؤثرة في نجاح المكون. من هنا يتعين على المنظمين تحسين معايير اختيار المكونين.من أهم العوا

بوضع  5إلى  1ما أكثر الموضوعات التي تحتاج فيها إلى تكوين معمق. رتبها ترتيبا تصاعديا من  ـــ12
 صفة؟الرقم المناسب أمام كل 
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  حتاج الصحفي إلى التكوين فيها:تبرز اإلجابة على هذا السؤال الموضوعات التي يــــ  
 %29القواعد العلمية المهنية بنسبة ـــ 
، %25الثانية في المرتبة األولى  )الرتبةالتعرف على خبرات عملية من مؤسسات دولية رائدة في المجال ـــ 

  (%27واألولى في الترتيب الثاني 
 لمهنة، وأساليب وقواعد اإلدارة في المؤسساتيرغبون في التعرف على اإلطار القانوني المنظم ل %27نسبة  ــ

 التي يعملون بها. 
ألجل هذا يتعين االهتمام بالحاجات المرتبطة بالقواعد العملية للمهنة والوعي بالمحيط اإلداري والقانوني، ـــ   

  واالنفتاح على الخبرات الدولية، المتميزة في المجال.
 بي ؟هل تفضل المكون المغربي أم األجن1ــ 12 
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 من المستجوبين يفضلون المكون األجنبي. % 24ــــ 
 ال يهتمون بالجنسية أو اللغة، بقدر ما يهمهم أمتالك المعلومات والخبرات ونقلها بشكل جيد. %61ــــ

 التالي؟الحد األدنى والحد األقصى في تقديرك لمدة التكوين وفقا للجدول  أعط-13
 الحد األدنى الحد األقصى

 مدة الجلسة الواحدة ساعة واحدة اتأربع ساع
 مدة كل يوم تكويني أربع ساعات ثمان ساعات

 عدد أيام الدورة الواحدة يوم واحد أسبوع
 عدد أيام التكوينات خالل الشهر الواحد أسبوع واحد أسبوعين

ـــــــــــــــــ ولهذا، فمدة بلغ الحد األدنى لمدة الجلســـة الواحدة ســـاعة واحدة، بينما بلغ الحد األقصـــى أربع ســـاعات؛  ـ
 الجلسة الواحدة يمكن أن تتراوح بين ساعة وأربع ساعات.

ـــ الحد األدنى لمدة كل يوم تكويني أربع ساعات، والحد األقصى ثمان ساعات؛ ولهذا يتراوح اليوم التكويني  ــــ ــــ ـ
 الواحد، ما بين أربع وثمان ساعات.

 م يتعد الحد األقصى أسبوعا.ــــ عدد أيام الدورة الواحدة يوم واحد كحد أدنى، في حين أن ل
ـــــــ بخصوص عدد أيام التكوينات خالل الشهر الواحد، فكان الحد األدنى أسبوعا، في حين لم يتعد الحد  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ

 األقصى أسبوعين. ال يمكن أن تتراوح بين أسبوع وأسبوعين. 
م المناسب بوضع الرق 5إلى  1ماهي وسائل التدريب األكثر أهمية في ن رك ؟ رتبها تصاعديا من  -14

 أمام كل نوع ؟
 

 

 تمخض عن السؤال المعطيات التالية:ـــ 
 يفضلون المحترفات العملية التطبيقية ) الرتبة األولى( % 44 ــــ    
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 ) الرتبة الثانية( % 17تليها في المرتبة الحلقات الدراسية بنسبة  ـــــ    
 المجال )الرتبة الثالثة(تأتي بعدها الزيارات الميدانية لمؤسسات عاملة في  ـــــ

ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ استجواب قيادات متخصصة وتطبيقات بأسلوب المحاكاة متساوية في الصف األول في الرتبة  ـ
 .% 24و %22الخامسة، ما بين 
 وسائل أخرى للتدريب

 

 . من هذه الوسائل:% 2ال تتجاوز نسبة من ذكروا وسائل أخرى للتدريب ـــ 
 في المجالالتعرف على التجارب العالمية  ــــ
 استعمال وسائل التواصل الحديثة، كحضور المؤتمرات، واالجتماعات عن بعد عن طريق الفيديو. ــــ

 ؟مقومات نجاح الصحفي في رأيك هي ما-15
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 مقومات نجاح الصحفي من وجهة نظر المستجوبين:ــــ     
 % 93القدرات المهنية الذاتية  ــــ    
  %85تمر التكوين العملي المس ــــ    
 % 64نوعية التعليم والشواهد  ــــ    
 % 61العالقات السياسية واالجتماعية  ــــ    
 % 54حجم وأهمية المؤسسة الصحفية التي تشغله  ــــ    
 .% 44المناخ السياسي واالجتماعى ــــ     

 عوامل أخرى ذات أهمية:

 

 همية. منها:عوامل أخرى تعتبرها أكثر أ % 14ذكرت نسبة  ــــ    
 االلتزام بالموضوعية ــــ    
 مهنية االطالع ــــ    
 تملك التقنيات الصحفية الجديدة. ــــ    
 هو دور الجهات التالية في االرتقاء بمستواك المهني ؟ ما -16
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 من الجهات التي يرى المستجوبون أنها لعبت دورا في االرتقاء بمستواهم المهني:ــــ     
 % 53الشخصيات اإلعالمية والصحفية بنسبة  ــــ    
 % 42منظمات حقوق اإلنسان  ــــ    
 % 35الحكومة ومنظمات عربية ودولية بنسبة  ــــ    

 جهات أخرى

 
، وتشمل دور الجامعة، والتحول %2لم تتجاوز نسبة من ذكروا جهات أخرى مؤثرة في مسارهم المهني ــــــــــــــــــــــــ 

 السياسية واالقتصادية والثقافية.   الذي تعرفه البالد في المجاالت
 ما درجة تاثير الم اهر الموالية في العمل الصحفي واإلعالمي؟ -17

 
 أهم العوامل المؤثرة سلبا على العمل الصحفي حسب المستجوبين:ــــ 

عادة نشرها ــــ       %81السطو على أعمال اآلخرين وا 
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 % 75لومة ضعف الجهد المبذول في البحث عن المع ـــــ    
 % 73السعي لتحقيق مصالح سياسية فردية  ـــــ    
 %61ضعف االهتمام بالتكوين  ـــــ    
 %59ضعف القدرات والمهارات المهنية  ــــــ    
 ما أهمية الوسائل التالية في حصولك على األخبار والمعلومات ؟ -18 

 
 ترتيب أهم وسائل الصحفي للحصول على المعلومة:ــــ 
 %88استخدام الهاتف  ــــ    
 %86التحرك الميداني  ــــ    
 %83المقابالت مع الشخصيات الهامة ــــ     
 %66االتصال بالجهات المختصة  ــــ    
 .% 63البريد اإللكتروني  ــــ    
               ذكروا وسائل أخرى، تمثلت في مواقع التواصل االجتماعي، واللقاءات العمومية،  % 14نسبة  ـــ    
 والمصادر الخاصة.     
     من خالل المعطيات المتعلقة بوسائل الحصول على المعلومة، ينبغي التركيز في الدورات التكوينية    
 على كيفية استخدام الوسائل، وتوقيت استخدامها، وتطويرها مهارات الصحفي في توظيفها.   
 ؟ستكمال إعداد الموضوعات الصحفيةمؤسستك تلجا إليه ال هل يوجد مركز للمعلومات والبيانات في -19
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 . من هنا يتعين % 41وصلت نسبة من ال يتوفر على مركز للمعلومات ــــ 
 على المؤسسات الصحفية تكوين أرشيف، يمكن االستعانة به عند احتياج المعلومات  ــــ    
 هذا المجال. على المؤسسات المهتمة بالتكوين إعداد دورات في ــــ    
 هل لديك أية مالح ات تود إضافتها للرفع من مهارات ومؤهالت الصحفيين واإلعالميين؟ -20

 

 إضافات للرفع من مهارات ومؤهالت الصحفيين واإلعالميين:ــــ 
 التكوين والتكوين المستمر، مع التركيز على التقنيات الجديدة. ــــ    

 م بالمهنية والموضوعية.الموهبة والحس الصحفي وااللتزاـ   
 ــــ تنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات إعالمية بالخارج.    
 ــــ خلق مؤسسة األعمال االجتماعية لفائدة الصحفيين واإلعالميين.    
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 ــــ االهتمام باالستقرار االجتماعي واالقتصادي للصحفيين واإلعالميين    
 "الجنس"معلومات شخصية ـــ 

 
، أي أنها تجاوزت ما كان % 36خالل المبيان أن نسبة النساء المستجوبات قد بلغت نسبة  يظهر منــــ 

 محددا من أهداف، علما أن:
توزيع االستمارات لم يكن، في أغلب األحيان، بشكل مباشر مع الصحفيين بل عن طريق المسؤولين  ــــ

 اإلداريين للمؤسسات التي شملها البحث.
  عتمدت على أسئلة ال ترتبط أجوبتها بنوع الجنس المبحوث.صياغة االستمارة ا ــــ
 البحث عن معطيات حول ما تمثله المرأة داخل الجسم الصحفي. ــــ

 :السن

 

 :تنوعت نسب الشريحة العمرية للمستجوبين كالتاليــــ 
 % 53ما بين سن الثالثين والتسعة واألربعين  ــــ    
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 % 17أقل من ثالثين سنة ــــ     
  % 4أكثر من خمسين عاما ــــ     
 % 26الممتنعون عن اإلجابة  ـــــ    
 يعكس هذا ارتفاع نسبة الشباب المقبلين على المهنة.ـــ 

 :المستوى الدراسي

 
 إلى مستواها الدراسي ومجاالت التخصص: %86أشارت نسبة ــــ 

 استر واإلجازة.شمل المستوى الدكتوراه، دبلوم الدراسات العليا، والمــــ     
 اختلفت المجاالت، منها اللغة العربية واإلنجليزية واللسانيات والتاريخ ــــ    
 والحقوق والقانون والعلوم السياسية والصحافة     

 سنوات الممارسة الفعلية للمهنة
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 نسب سنوات ممارسة المهنة.ــــ 
 سنوات. 5ن أكبر نسبة من المستجوبين مارسوا المهنة ألكثر م ــــ    
 .% 21سنة بنسبة  19و  15ما بين ــــ    
 % 16سنة بنسبة  14و 10ما بين  ــــ   

     هذا التنوع إيجابي، من شأنه الرفع من قيمة الدورات التكوينية، إذ سيمكن من تالقح الخبرات، كما أنه     
 يظهر حاجة حديثي العهد بالمهنة إلى التكوين.    
  :العمل

 
 % 76ت نسبة من أشاروا إلى جهة عملهم بلغــــ 
 اختلفت جهة العمل بين:ــــ 
 التلفزيون واإلذاعة  ــــ
 المسؤولية اإلدارية في مؤسسات إعالمية. ــــ
 مزاولة الصحافة في جرائد ورقية أو إلكترونية. 

 خاتمة
معلومات، ع لالتصال واللقد أسفر التداخل، بين تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، عن ظهور الطريق السري

ونشـــــــــوء ظاهرة التخطي المعلوماتي للحدود، حيث أصـــــــــبح باإلمكان بث الحدث لحظة وقوعه، في أي مكان 
من العالم.  أصــــــــبح الخبر اآلن هو الحدث الذي تشــــــــاهده أثناء وقوعه؛ إذ صــــــــار باإلمكان نشــــــــر الطبعات 

 الكون.  الدولية والوطنية للصحف، في الوقت نفسه، وعلى امتداد مساحة
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من هنا، لم نعد نملك خيار االنعزال عن العالم، أو الوقوف موقف المتفرج على ما يحدث على الســـــــــــــــاحة 
لى دعم التكوين، وتعميق الوعي 4العالمية. ومن هنا أيضــــــا تولدت الحاجة الملحة إلى تأهيل الصــــــحافيين ، وا 

، وتقوية القدرة على ممارسة إعالمية 5اصرةبالتحوالت االجتماعية، وتعزيز مهارات التعامل مع التحديات المع
 وصحفية، تساير التطور المعرفي والتكنولوجي، وتتكيف مع البيئة اإلعالمية الجديدة.

ال ســـــــننحدر نحو الهاوية واإلبادة. علينا أن نواجه التحدي،  إننا محكومون بقوانين التطور الكلي والشـــــــامل، وا 
ريقة مختلفة في جمع المعلومات ونشــــر األخبار وتوجيه الرأي وأن نســــتغل فرص التطور، ونفعل األشــــياء بط

 العام نحو نموذج اجتماعي وتنموي جديد.
 
 

  

                                           
  4 جمال الدين الناجي: المنسق العام للحوار الوطني حول اإلعالم " الكتاب األبيض للحوار الوطني حول اإلعالم والمجتمع" 2012 ص: 47 ـ 48 . 

  5 نبيل الشريف: " اإلعالم اليوم الواقع والمتغيرات" مؤسسة عبد الحميد شومان / المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت / لبنان ، الطبعة األولى
.77ـ  76، ص :  2007  



 2022مايو/ آيار  عشر عالتاسالعدد المجلد الخامس -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 248 (vr3373.6311.B)رقم التسجيل  - (ISSN 25123203) -مجلة دولية محكمة 

 

 المالحق
 إستمارة 

 األخ )ت( الكريم )ة(
المرجو اإلجابة على األسئلة الموجودة في اإلستمارة، حسب المطلوب من كل سؤال، وذلك مساهمة في دراسية ميدانية لتحديد الوضعيات 

 حتياجات التكوينية للصحفيين واإلعالميين في المغرب. واإل
 :5إلى  1اعديا لدرجة األهمية من . ما أهم العوامل الحاسمة في تحديد المشاركة في الدورات التكوينية؟ أعط ترتيبا تص1

(série1)موضوع الدورة ـــ 
(série2)نوعية المكونين  ــــ 
(série3)وينتوقيت التك ــــ 
(série4)المدة الزمنية للدورة  ــــ 
(série5)مكان التكوين ــــ 
(série6) الجهة المنظمةــــ 
 (série7)شهادة المشاركة ــــ 
(série8)تحمل الجهة المنظمة نفقات اإلنتقال واإلقامة ــــ 

 . اللغات األجنبية: 2
  أجنبية؟هل تجيد لغة  2-1

 نعم                                                   
  ال                                                    

 اللغة؟في حالة اإلجابة ب "نعم" حدد    2-2
 اللغة  ضعيف متوسط جيد جيد جدا ممتاز

 اإلنجليزية القراءة      
 الكتابة     
 التحدث     
 الفرنسية القراءة      
 الكتابة       
 التحدث     
 لغة أخرى  القراءة     
 الكتابة     
 التحدث     

 هل حضرت دورات تكوينية في المجاالت التالية ؟ 3
  نعم ال

 العمل الصحفي اإلعالمي  
 حقوق اإلنسان  
 الوعي القانوني  
 الدفاع عن حرية التعبير والصحافة  
 برامج ومعدات معلوماتية  
 اهو؟ .....................................................مجال آخر؟ م  
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 في حالة اإلجابة ب نعم أذكر أهم ثالث دورات شاركت فيها والجهة التي ن متها  3-1
 الدورة الجهة المنظمة

  
  
  

 هل تعرف جهات متخصصة في اإلعداد المهني للصحفيين واإلعالميين؟  4
                         نعم                    

 

 ال                                             
 في حالة اإلجابة ب "نعم" أذكر ثالثا منها وتخصصها؟ 4-1

  
 الجهة التخصص

  
  
  

 هل هناك دورات تكوينية توجه للصحفيين في المغرب؟ -5
  

 نعم                 
 

 ال                  

 في حالة الجواب بنعم، ما تقييمك لهذه الدورات؟ -6 
  ضعيف متوسط جيد
 تكلفة وشروط االلتحاق    
 طبيعة الجهات المنظمة   
 االستفادة المهارية والمهنية   
 دورها في الترقي الوظيفي للمشاركين    
 مساهمتها في توفير فرص عمل    
 نوعية المكونين    
 ن المستعملة طرق ووسائل التكوي   
 المدة الزمنية للدورة    
 توقيت عقد الدورة    
 جوانب أخرى ..................................    

 هل تتذكر أسماء مدربين متميزين في مجالك المهني؟ -7
- ......................... 
- ......................... 
- .......................... 
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 ي إعداد سلسلة أدلة توجيهية للصحفيين اإلعالميين؟ما رأيك ف -8
 مطلوبة            ــــ 

 غير ضرورية   ـ      ـــ
 رأي أخرــــ 

 ماهو ...........................
 ما رأيك في طريقة توزيع  دالئل وكتب لتعزيز قدرات الصحفيين واإلعالميين -9
  

 لصحافيينتوزيع مجاني لكافة اــــ (1)
 توزيع مجاني بناء على طلب الصحفي ــــ (2)
 بيع بثمن رمزيــــ (3)
 بيع بخصم خاص للصحفيينــــ  (4)
 بيع بسعر التكلفةــــ  (5)

 إذا كنت ترغب في المشاركة في دورات تكوينية فما هي أولوياتك ؟ -10
  ضروري ضرورية نسبية غير ضروري

  (Série1) مهنية دورات لرفع الكفاءة ال 
  (Série2) دورات لزيادة الوعي القانوني 
  (Série3) دورات لزيادة المهارات التقنية والمعلوماتية 
 جوانب أخرى هي :........................   

ناسب بوضع الرقم الم 5إلى  1. ما أهمية هذه العوامل في نجاح المكون في تقديرك؟ أعط ترتيبا تصاعديا لدرجة األهمية من 11
 أمام كل صفة

 أن يكون من الشخصيات الموموقة                   ــــ    
 (série2)أن يكون قادرا على إيصال األفكار والشرح ــــ 
 (série1)أن يكون ذا خبرة عملية في المجالــــ 
 أن تكون افكاره متوافقة مع افكاري ــــ 
 (série4)أن يشجع الحوار والنقد الحرــــ 
 (série3)أن تكون لغته سليمة ومفهومةــــ  
 ـ أن يكون حسن المظهر والهيئة 
  (série5)ـ أن تكون درجته العلمية عالية 
   5إلى  1ــ ما أكثر الموضوعات التي تحتاج فيها إلى تكوين معمق. رتبها ترتيبا تصاعديا من  12

 بوضع الرقم المناسب أمام كل صفة      
 (série1)مهنةالقواعد العلمية للــــ  

 (série2)خبرات عملية لصحفيين إعالميين وطنيين قدامى في نفس مجال عمليــــ 
   (série3)اإلطار القانوني الحاكم لعمليــــ 
  (série4)أساليب وقواعد اإلدارة في المؤسسة التي أعمل بهاــــ 
  (série5)خبرات عملية من مؤسسات دولية متميزة في مجال عمليــــ 
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 هل تفضل المكون المغربي أم األجنبي؟ 1. 12
                    المغربي     

 األجنبي                        
      ال أهمية للجنس أو اللغة   

  التالي:. أعط الحد األدنى والحد األقصى في تقديرك لمدة التكوين وفقا للجدول 13
  الحد األدنى الحد األقصى

 الواحدة مدة الجلسة  
 مدة كل يوم تكويني   
 عدد أيام الدورة الواحدة  
 عدد أيام التكوينات خالل الشهر الواحد  

 بوضع     5 إلى 1 من رتبها تصاعديا األكثر أهمية في نظرك؟ التدريب ما هي وسائل 14

 الرقم المناسب أمام كل نوع.     

  (série1)محترف عملي تطبيقيــــ 
 (série2)سيةحلقات دراــــ 
  (série3)زيارات ميدانية لمؤسسات في المجالــــ 
  (série4)إستجواب قيادات متخصصة في المجالــــ 
 (série5)تطبيقات بأسلوب المحاكاةــــ 
 .................................... وسائل أخرىــــ 

 ـ ما هي مقومات نجاح الصحفي في رأيك؟15 
  هام جدا األهمية متوسط محدود األهمية   
 (1القدرات المهنية الذاتية )   
 (2حجم وأهمية المؤسسة الصحفية التي تشغله )   
 (3عالقاته السياسية واإلجتماعية )   
 (4وضعه االجتماعي )   
 ( 5المناخ السياسي واإلجتماعي )   
 (6نوعية التعليم وطبيعة الشواهد )   
 ( 7التكوين العملي المستمر)   
 ...............................عوامل أخرى .....   

 ما دور الجهات التالية في االرتقاء بمستواك المهني؟   ـــ16
  دور جوهري دور محدود غير مؤثر

 (1النقابات )   
 (2منظمات حقوق اإلنسان )   
 (3األحزاب السياسية )   
 (4البرلمان )   
 (5الحكومة )   
 (6ت عربية ودولية )منظما   
 (7الشخصيات اإلعالمية والصحفيين )   
 جهات أخرى ......................................   
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 واإلعالمي؟ـ ما درجة تاثير الم اهر الموالية في العمل الصحفي  17
 المظهر ضعيفة متوسطة خطيرة

 (1ضعف القدرات والمهارات اإلحترافية )   
 (2مصالح سياسية فردية ) السعي لتحقيق   
 (3السلبية والبعد عن القضايا الحساسة )   
 ( 4التأتر باالنتماءات الحزبية والسياسية )   
 (5ضعف القدرة التنافسية في مواجهة اإلعالم األجنبي )   
 (6ضعف اإلهتمام بالتكوين )   
 ( 7ضعف الجهد المبذول في البحث عن المعلومة )   
 (8نشره ) وإعادة أخرين أعمال لىالسطو ع   

 ما أهمية الوسائل التالية في حصولك على األخبار والمعلومات؟ ــ18
  هام جدا أحيانا غير هام

 (1إستخدام الهاتف )   
 (2التحرك الميداني )   
 (3البريد اإللكتروني )   
 (4المقابالت مع بعض الشخصيات الهامة )   
 (5الفاكس )   
 (6تبة )المك   
 (7وكاالت األنباء )   
 (8الجهات المختصة )   
 وسيلة أخرى ...................................   

 الصحفية؟هل يوجد مركز للمعلومات والبيانات في مؤسستك تلجا إليه الستكمال إعداد الموضوعات  ـــ19
  نعم            

               ال

 ح ات تود إضافتها للرفع من مهارات ومؤهالت الصحفيين واإلعالميين؟هل لديك أية مال ــ20
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................... 

 معلومات شخصية )إختيارية(:
 الجنس ذكر   أنثى 

 السن 
 تاريخ التخرج 
 المستوى الدراسي            
 سنوات الممارسة الفعلية للمهنة 
 العمل  
 االسم 
 الهاتف 
 البريد اإللكتروني 
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  التحــرش الجنسي عبــر الوسائط اإللكترونية.
Sexual Harassment via électronique media 

 عصام منصور د. 
دي محمد بن عبد هللا، كلية العلوم جامعة سي –دكتوراه في القانون الخاص 

 فاس ) المغرب( –القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
 ملخص:

انتشر التحرش االفتراضي عبر وسائل االتصال في الشبكات االجتماعية حتى أصبح ظاهرة تؤرق كل من أراد مواكبة تطور 
قيام بإرسال الف مفهوم التحرش عبر األنترنت بأنـــــــــــــــــه: " تكنولوجيا المعلومات واستخدام مواقع التواصل االجتماعي، وقد عر 

، ويندرج "التعليقات والرسائل والصور والفيديوهات غير الالئقة عبر االيميل أو الرسائل الفورية أو وسائل التواصل االجتماعي
ستخدمي سائل ال أخالقية. ويعاني الكثير من متحت مفهوم التحرش اإللكتروني التحرش عبر المكالمات الهاتفية بما تحمله من ر 

شبكات التواصل االجتماعي واألجهزة الموصولة بشبكة األنترنت من تلقيهم رسائل وصور ومقاطع فيديو تضم عبارات جنسية 
شره على نخليعة قد تتطور في الكثير من األحيان إلى التهديد واالبتزاز في حالة أخذ صور أو تسجيل فيديو للضحية والتهديد ب

 مواقع التواصل االجتماعي.
 األنترنت –وسائل االتصال  –التحرش اإللكترونــي الكلمات المفتاحية: 

Abstract : 
Virtual Harassment has spread through the means of communication in social networks until it 

has become a phenomenon that worries everyone who wants to keep pace with the development 

of information technology and the use of social networking sites. The concept of online 

harassment has been defined as: “ behavior  criminal,” appear in  several pictures   : electronic 

harassment, harassment through phone calls, with the immoral messages they carry. Many users 

of social networks and devices connected to the Internet suffer from receiving messages, photos 

and videos containing obscene sexual statements that may often develop into threats and extortion 

in the event of taking pictures or recording a video of the victim and threatening to publish it on 

social networking sites.  

Keywords : Electronique Harassment  - means of communication - Internet 
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 مقدمة:
الفاكس ظهور الفضاء اإللكتروني ووسائل االتصاالت الحديثة كتســارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني الهائل و 

وسائر صور االتصال اإللكتروني عبر األقمار الصناعية التي استغلها مرتكبو الجرائم اإللكترونية  1واألنترنت
 في تنفيذ جرائمهم التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة بل تجاوزت حدودها، وهـي جرائم مبتكرة ومستحدثة تمثل
ضربا من ضورب الذكاء اإلجرامي، واستعصى إدراجها ضمن األوصاف التقليدية في القوانين الجنائية الوطنية 

 .2واألجنبية
، متجاوزا بذلك 3فبفعل الثورة التكنولوجية، وظهور ما يسمى بالعالم االفتراضي، تطور مفهوم العنف ضد المرأة

ال وهــو العنف الرقمي، أو باألحرى العنف الممارس في حق المفهوم التقليدي، ليشمل نوعا جديدا من العنف أ
المرأة في الفضاء اإللكتروني، حيث ساهم تطور مواقع التواصل االجتماعي بأنواعها في خلق فضاء ومجال 
افتراضي عمومي محكوم بالصراعات ذاتها التي تحكم المجال العمومي الواقعي،  فتتحول المواقع من مجال 

لتحقيق التفاهم واالتفاق والبحث إلى مجال لتكريس الهيمنة والصراعات وممارسة العنف بكل  االتصال ووسيلة
ي وأحيانا أو العنف السياس    أشكاله وفي كل المجاالت سواء تعلق األمر بالعنف المرتبط بالنوع االجتماعي 

 عنف من أجل تحقيق أرباح اقتصادية.
ن أبرز مظاهر التقدم التكنولوجي الحديث، نظرا للخدمات الكثيرة حيث تعتبر األجهزة التقنية اإللكترونية م

التي تؤديها هذه األجهزة في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية حتى أصبح العالم بمثابة قرية 
 مصغرة، لكن إلى جانب هذا الوجه اإليجابي هناك جانب سلبي، فالتقادم التكنولوجي مهد الطريق الرتكاب

                                           
مجموعة من الشبكات وأجهزة الحاسب اإللكتروني التي تتواجد في مختلف دول العالم والتي تتصل ببعضها ويجمع بينهما أن مة األنترنت هو: "  - 1

 ". نات والمعلوماتاالتصاالت اإللكترونية التي تستخدم لنقل البيا
  " ،38، ص 2009"، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ط التاسعة  الجرائم المعلوماتيةخالد ممدوح إبراهــيم. 

ور بمجلة : "، مقال منشدراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفلسطيني –الجريمة اإللكترونية وبعدها القانوني صهيب ياســر محمد شاهين، "  - 2
 .151، ص 2021، ع األول 2روس األكاديمية، المجلد نومي

هو القوة الشديدة في األقوال والحركات، أما في االصطالح فله عدة تعاريف، إال أن المفهوم الشامل له يكمن في تعريف   VIOLENCEالعنف  - 3
إلحاق  فرد أو بعض األفراد اتجاه اآلخرين بالقصد والغاية منهالسلوك الذي يلجا إليه الجمال معتوق في كتابه سيسولوجية العنف والذي اعتبره ذلك: " 

محاولة استثارة األنثى دون رغبتها، ويشمل اللمس أو الكالم أو المحدثات التلفونية أو "، و "  األذى أو الضرر بهم، سواء كان ماديا أو معنويا
 ".المجامالت غير البريئة 

 :انظر –للمزيد من اإليضاح حول تعريف العنف 
  " ،34، ص 2013األردن، ط األولى  –"، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان  العنف المجتمعـيصفوان مبيضين. 
  " ،23،    ص 2012مصر، ط األولى  –"، دار الكتاب الحديث، القاهــرة  مدخل إلى سيسولوجية العنفجمال معتوق. 
  " ،صر، القاهرة، م –"، دار الفجر للنشر والتوزيع  ميدانية للعنف الجسدي والعنف الجنسيدراسة  –العنف ضد المرأة مديحة أحمد عبادة

 .203، ص 2008ط األولى 
 Boufelja ghalt, « phénomène de violence », Laboratoire de recherche en psychologie et Science de 

l’éducation, Paris 2008, p 132.   
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سلوك جنائي وغير اجتماعي بطريقة لم تكن مألوفة في السابق، ومن مظاهر هذا السلوك هو أن الوسائل 
التقنية الحديثة أصبحت أداة النتهاك القانون فيتم استخدامها إلتالف وتدمير المعلومات، أو الرتكاب جرائم 

 .4خمخلة باآلداب العامة واألخالق، أو للتحريض على ارتكاب جرائم ... إل
الذي أصبح يرتكب ليس فقط على المستوى  5وما يهمنا في هذا الصدد هو التحرش الذي يتم عبر األنترنت

المحلي، بل يتعدى الحدود اإلقليمية للدولة، ألن شبكات الحواسيب منتشرة إلى أبعد من الحدود اإلقليمية 
 انعدام الرقابة على مستخدميه قد يؤديللدولة، فال يعرف هذا النوع من الجرائم حدود الدول، يضاف إلى ذلك 

كافة أن تقنن استخدام شبكات األنترنيت حفاظا على  وتحاول الدولإلى أثار أقل ما توصف بأنها خطيرة، 
أجيالها من خالل وضع قواعد قانونية ملزمة للجميع واتخاذ مجموعة من اإلجراءات من خالل استخدام وسائل 

 تقنية متقدمة.
الوقاية و  لفنا ذكره، نجد أن هذا النوع من اإلجرام بدأ يتقدم بشكل أسرع من سبل الحمايةلكن ومع كل ما أس

في صعوبة إثبات هذا النوع من الجرائم ألنه من هو أن هناك صعوبات جمة تتمثل  منه، وما يزيد األمر سوء
ن التحقيق فة إلى أنه يسهل محو الدليل فيها، إضاإالصعب العثور على األثار الجريمة وحتى  ولو بقيت ف

فيها يحتاج إلى خبرات فنية عالية الدقة للوصول إلى مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وبالرغم من ظهور وسائل 
حديثة في إثبات الجرائم اإللكترونية إال أنه ال يوجد اتفاق حول نتائجها، كما لم يجر تقنينها لتصبح من ضمن 

سمي، فضال عن مساسها بالحقوق والحريات التي كفلتها االتفاقيات وسائل اإلثبات المعتمدة قانونا بشكل ر 
 الدولية والدساتير.

ومن ضمن المقومات التشريعية الحديثة التي أرساها المشرع المغربي ضمن خطته في مجال مكافحة الجرائم 
أساسا تعديل م همن مستجدات ت 103-13المتعلقة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، ما جاء به القانون رقم 

أو تتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب وبعض اإلجراءات المسطرية، باإلضافة إلى مأسسة آليات التكفل 
بالنساء ضحايا العنف، هذه المقتضيات جاءت ذات صلة بجرائم تقنية المعلومات ذات الطبيعة الجنسية، فقد 

يم تجر جموعة القانون الجنائي، من ضمنــــــــها: " تضمن هذا القانون مجموعة من األحكام المغيرة والمتممة لم

                                           
 .128، ص 2020، ع الثالث، سنة 2"، مجلة الكتاب، المجلد  لمسؤولية الجنائية عن جرائم التحرل الجنسي اإللكترونيازياد عبود مناجد، "  - 4
وبين اإلنترنت التي تعني استخدام التكنولوجيا وبروتوكوالت األنترنت في وسط مغلق، ومثال ذلك الشركة   Internetيجب عدم الخلط بين األنترنت  - 5

الربط بين فروعها المختلفة باستخدام تقنية تصميم صفحات األنترنت حيث يتم وضع لوائح العمل بالشركة أو أسعار بيع منتجاتها أو التي تقيم شبكة 
إلطالع ا التطبيقات الخاصة بها، لكي يستفيد منها موظفو البيع أو أي بيانات أخرى تريد المنشأة إطالع موظفيها عليها، وال يمكن ألي شخص خارجها

 تلك الصفحات وكمثال على ذلك شركات الطيران. على
  " ،منشورات زيـن الحقوقية، الطبعة األولى  دراسة مقارنة –جرائم تكنولوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على األشخاص عــلي جعفر ،"

 .59، ص 2013
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ومعاقبة التحرل الجنسي المتمثل في اإلمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بافعال 
  ". أو أقوال أو إشارات أو بواسطة رسائل أو تسجيالت أو صور ذات طبيعة جنسية أو ألغراض جنسية

قانون محاربة العنف ضد النساء توسيعه لنطاق تجريم التحرش الجنسي ليشمل  فمن المستجدات التي حملها
صورا أخرى مرتبطة باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة لم تكن مدرجة بالقانون الجنائي فيما قبل، وذلك 

نونيا جديدا ابغية تعزيز الحماية الجنائية ضد التحرش الجنسي، وبذلك تكون المرأة المغربية قد انتزعت مكسبا ق
 .6يجرم االعتداء عليها وتعنيفها والتحرش بها

ويعتبر التحرش مسألة جنسانية والتي تمثل عملية تقييم المجتمع للجنس الذكري واألنثوي انطالقا من تصور 
اجتماعي، والذي يتم على أساسه تقسيم األدوار واألماكن االجتماعية للجنسين عن طريق عملية التطبع التي 

طبيعة مجتمعنا القائمة على الهيمنة الذكورية، فقد عرف عبد الصمد الديالمي الجنسانية في المجتمعات  تفرضها
 اهرة شمولية تتجاوز البعد البيولوجي لإلنسان إلى ما هو نفسي، ديني، اجتماعي، ثقافي، العربية بأنـــــها: " 
ة عادل بتقديم االمتياز للرجل يعطيه قوة للهيمن، إن هذا التقييم الجندري أو النوعي غير ال7" سياسي وقانوني

 .8على المرأة مما يجعلها عرضة للعنف والتحرش الجنسي بأشكاله
أهمية الموضوع تكمن في كون جريمة التحرش الجنسي اإللكتروني   إن إذا ثبت ما سبق بيانه، يمكن القول

واضيع من تواجه مثل هذه الجرائم وتتطرق لهذه الممن الجرائم الماسة بالحياة الخاصة لألفراد والقلة القليلة هي 
 من أجل مناقشتها ومعالجتها رغم أن لها أهمية كبرى خاصة أنها تلمس جانبا حساسا ال يجب الصمت عليه.

 من خالل مجموعة من النواحي: أهمية الموضوعكما تبرز 
عن  القانونية القليلة التي تبحثتظهر األهمية العلمية للموضوع في كونه من الدراسات  :لميةاألهمية الع

موضوع التحرش الجنسي اإللكتروني، انطالقا من تشخيصه وصوال إلى البحث عن مختلف اآلليات القانونية 
المقررة لمواجهته، وذلك من منظور التشريع المغربي، فرغم أهمية الدراسات االجتماعية والنفسية في تفسير 

القانونية للتحرش الجنسي عبر وسائط اإللكترونية يبقى لها دور فعال في الظواهر ومسبباتها، إال أن الدراسة 

                                           
، ص 2019ماي  -16ية لألنظمة القانونية والسياسية، ع "، المجلة المغرب جريمة التحرل الجنسي في ضوء القانون المغربيفؤاد بوظيشط، "  - 6

139. 
 .13، ص 2009لبنان، ط األولى  –"، دار الطليعة، بيروت  سوسيوجيا الجنسانية العربيةعبد الصمد الديالمي، "  - 7
قد رأى أنه هناك " للتحليل النفسي، ف نجد أيضا تفسيرات العنف الجنسي في كتابات المحلل النفساني سيغموند فرويد من خالل نظريته الشهيرة - 8

عرية حيث يبد تاختالالت في الغريزة الجنسية تؤدي بالرجل إلى االعتداء الجنسي وارتكاب أفعال انحرافية جنسية منها التحرش الجنسي، مثل الميل إلى ال
رويد ة وتحدث أيضا عن األثرية وهو مصطلح أطلقه فهذا السلوك في حصول الرجل على إشباع جنسي عند قيامه بعرض أعضائه التناسلية على المرأ

حراف نعلى االنحراف الخاص بالذكور الذين يبحثون عن اإلشباع الجنسي التام حال مشاهدة أو مالمسة شيئا متميزا يرمز للمرأة، وتحدث أيضا عن ا
 يدة وملحة مستمرة إلشباع شهوته الجنسية.جنسي آخر وهو الجموع الجنسي ويطلق عليه أيضا اسم الليبيدو حيث يشعر الرجل برغبة شد

  " ،بتصرف(  85-80، ص 2008عمان، األردن، ط األولى  –"، دار الثقافة  علم النفس الجنائيأكرم نشأت إبراهيم ( 
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إظهار وكشف الميكانيزمات القانونية التي تحمي الضحية من انتهاك حقها في حريتها الجنسية وكرامتها 
وشرفها، فهو من أخطر أشكال العنف الجنسي، وفي معالجة األضرار التي تلحق بها، وكذا تلك الردعية التي 

 تحد من انتشار التحرش.
وذلك من خالل معالجتها ألحد أخطر القضايا التي تعد من الطابوهات ومن المواضيع  األهمية العملية:

المسكوت عنها في مجتمعاتنا العربية، وتأثيراتها السلبية على الضحية والمجتمع ككل على حد سواء، األمر 
 بتوسيع ميادين البحث. الذي يتطلب إيالء أهمية خاصة لهذه الظاهرة وذلك

البحث في جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط اإللكترونية هو بحث في قضية من  القانونية: األهمية
شكال من إشكاليته ناتج عن قصور تشريعي في هذا الباب، حيث يتطلب منا دراسة شاملة  قضايا الواقع وا 

ي جز الصمت، ومنحها إطارا قانونيا كفيال بالتصدلهذا النوع من الجرائم من أجل تجاوز سلبيتها وتكسير حا
 لها.

تعزيز األمن المعلوماتي الذي يشجع على التعامل عبر الوسائط اإللكترونية في تقريب  االقتصادية: األهمية
 الوطنية. وتجاوز الحدودالمسافات 
ي كافة ولوجيا المعلومات فتزايد الحاجة إلى االعتماد على وسائل االتصال الحديثة وتكن االجتماعية: األهمية

التعامالت اليومية، سواء تعلق األمر باألنشطة المهنية أو غير المهنية، مما يجعل المجتمع عرضة لتلك 
المجتمع في نواح  على اوتمثل خطرا النوعية من الجرائم المستحدثة والتي تعد نتاج الثورة التكنولوجية والتقنية 

 عدة.
ي الرغبة تتمثل باألساس ف ألسباب ذاتيةالموضوع لكي يكون موضوع مقالي، كما يرجع السبب اختياري هذا 

والميول الشخصية في البحث ودراسة قضية هامة وحساسة تهم المجتمع بكل فئاته، فالتحرش النسي عبر 
الوسائط اإللكترونية أصبح يعاني منه األطفال والنساء وحتى الرجال، باإلضافة إلى الفضول المعرفي للتعمق 

باب أسأكثر في هذه الظاهرة، والبحث عن اآلليات الميكانيزمات للحد من هذه الظاهرة، باإلضافة إلى 
 تتمثل فـي: موضوعية

  انتشار التحرش الجنسي عبر الوسائط اإللكترونية، مما يستدعي االهتمام ببحث مسبباته وآثاره على
 الضحية ومحيطها وحتى المجتمع وسبل مواجهته.

 لتحرش الجنسي اإللكتروني من الجرائم الصامتة الخفية ذات الرقم األسود، لذلك وقع تعتبر جريمة ا
االختيار على دراسة وبحث هذه الجريمة الجنسية الخطيرة، بإزالة التعتيم والغموض الذي يحيط بهذه 

ن لم نقل انعدامها مع عدم وضوح مفهومه.  الظاهرة، خاصة مع غياب االحصائيات الدقيقة وا 
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 : تسعى الدراسة لتحقيق مجموعة من األهداف تتمحور حول:لدراســةأهداف ا
  تشخيص ظاهرة التحرش الجنسي اإللكتروني وضبط مختلف المفاهيم المتعلقة بها، بتحديد تعريف واضح

 ودقيق للتحرش الجنسي، أشكاله، آثاره، فالتشخيص الجيد ألي ظاهرة هو أول خطوة في مواجهتها.
 ائية التي تبناها المشرع المغربي في مواجهة التحرش الجنسي اإللكتروني.الكشف عن السياسة الجن 
  عرض مختلف اإلشكاليات القانونية والصعوبات التي تواجه ضحية التحرش الجنسي اإللكتروني في

يجاد الحلول القانونية لتعزيز حمايتها.  إثبات تعرضها للتحرش، وا 
ل هنطلق إلجراء هذا المقال من اإلشكالية التالية: ه، فإننا نأمام كل هذه المعطيات وبناء على ما سبق بيان

في حالة و  ،أقــر المشرع المغربي آليات قانون خاصة لمواجهة التحرل الجنسي عبر الوسائط اإللكترونية ؟
 وجود هذه األخيرة ما مدى فعاليتها في الحد منه؟

 هذه اإلشكالية تتفرع عنها ثلة من الفرضيات:
 النافذة توفر الحماية الكافية لحماية المجتمع من هكذا نوع من اإلجرام، أم أننا بحاجة إلى  هل أن القوانين

 تشريع قوانين خاصة تواكب التطور الذي حصل في عالمنا ؟، 
  هل مواجهة هذا النوع من اإلجرام يكون فقط من خالل سن تشريعات تفرض عقوبات على مرتكبي هذا

 األخيرة؟وسائل أخرى يمكن اللجوء إليها للحد من انتشار هذه النوع من الجرائم، أم أن هناك 
  لكترونية؟اإلإلى أي حد نجح المشرع المغربي في مواجهة جريمة التحرش الجنسي المرتكب عبـر الوسائط 
  هل استخدام الفتاة لهوية مثيرة على مواقع التواصل االجتماعي له عالقة بوقوعها ضحية التحرش الجنسي

 ت؟األنترنيعبر 
  األنترنيت؟هل لغياب الرقابة األسرية للفتاة عالقة بوقوعها ضحية تحرش جنسي عبـر 

يهدف البحث إلى ايجاد الحلول المناسبة لإلشكاليات المطروحة آنفا ومحاولة التعرف على المعالجة التشريعية 
ق قنية المعلومات وحقو الحديثة لهذا الجرائم، وانسجاما مع اإلشكالية المطروحة نجد العالقة بين وسائل ت

ومصالح األفراد أمر مفروغ منه، لذا فالحماية الجنائية الستخدام وسائل التقنية الحديثة خير ضمان لحماية 
لإلجابة على إشكال سنحاول من ، حقوق األفراد وحرياتهم فضال عن ضمان استمرار التقدم في هذا المجال

ف على مضامين وجوانب القصور رغم أن الموضوع فيه شح أمكن االعتماد على المنهج التحليلي قصد الوقو 
: اإلطار المفاهيمي لجريمة المبحث األول وذلك باالعتماد على التصميم اآلتي:، المراجع المعتمدةوقلة 

: السياسة الجنائية لمناهضة جريمة التحرش المبحث الثاني ،التحرش الجنسي عبر الوسائط اإللكترونــية
 اإللكترونية الجنسي عبر الوسائط
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 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي لجريمة التحرل الجنسي عبر الوسائط اإللكترونــية
التحرش الجنسي بالمرأة لم يعد يحدث في الفضاءات العمومية كالجامعات...، بل امتد أيضا إلى الفضاء 

 نوع الجديد من العنفاالفتراضي األنترنت أي نجده في مواقع التواصل االجتماعي، ويعود ظهور هذا ال
الجنسي إلى مجموعة من األسباب االجتماعية كاالنفتاح الهائل على خصوصية األشخاص اآلخرين داخل 

، يةاالجتماعية، سهولة إخفاء الهو  مواقع التواصل االجتماعي، ضعف الرقابة االجتماعية، تغير منظومة القيم
ترونية األخيرة من القرن العشرين في مجاالت االتصاالت اإللكفالثورة الرقمية التي عرفتها البشرية خالل العقود 

وتكنولوجيا المعلومات، والتي شملت معظم نواحي الحياة، جعلت جل التشريعات تتجه إلى تنظيم الجرائم 
 المرتكبة عبر الوسائط اإللكترونية الواقعة على األشخاص.
عبر الوسائط اإللكتروني، البد من التطرق إلى  وبغية اإللمام باإلطار المفاهيمي لجريمة التحرش الجنسي

 (المطلب الثانيالخصائص المميزة لها ) (، وكذاالمطلب األولماهية هذه الجريمة )
 ماهية التحرل الجنسي عبـر الوسائط اإللكترونيةالمطلب األول: 

لناحية القانونية، ايطرح تعريف التحرش الجنسي صعوبة كبيرة في تحديد مدلوله نظرا لحداثة النص عليه من 
وكذلك بسبب اختالف المؤشرات الدالة عليه لتعدد األفعال التي يمكن إدراجها ضمن هذا التعبير وأيضا بسبب 
تنوع مظاهره، كما أن إحساس المتحرش بها يدخل كعنصر يحدد في اعتبار سلوك التحرش الجنسي نظرا 

 . 9لمـس بالكرامة بالنسبة للمتحرش بهلطابع الذاتية في اإلقرار بشعور اإلهانة والمطابقة وا
 الفقرة األولى: مفهوم التحرل الجنسي عبر الوسائط اإللكترونية

 مفهوم التحرش الجنسي عبر الوسائط اإللكترونية يقتضي منا اإلحاطة بالتعريف اللغوي للتحرش الجنسي
 (.الثاثش الجنسي اإللكترونـي )التحر باإلضافة إلى الوقوف على تعريف )ثانيا(،  وكذا االصطالحــي)أوال(، 

 للتحرل الجنســـي التعريــف اللغوي –أوال 
حرشه، حرشا، خدشــه وحرل الدابة: حك  هرها بعصا وحرل الصيد هيجه التحرش في اللغة العربية: 

رش الدابة حليصيده، والشيء الحرل الخشن، وحرل بينهم: أفسد بينهم، وتحرل بـه؛ عرض له ليهيجه، 
ها بعصا أو نحوها ويراد به الصيد، أي هيجه ليصيده ويقال احرشني بضب أنا حرشته وهو أي حك ظهر 

حرل الضب ، قال الجوهــري: " 10يخاطب به العالم بالشيء من يريد تعليمه إياه، فهي لإلنسان والحيوان

                                           
، ص 2001األولــى "، سلسلة لنحرك الصمــت، مطبعة النجاح الجديدة، ط جريمة التحرل الجنســيمغربية للدفاع عن حقوق النساء، "الجمعية ال - 9

27. 
 .166، ص 2004"، مكتبة الشروق الدولية، المجلد األول، الطبعة األولى  مجمع اللغة العربية –المعجم الوسيط إبراهــيم أنيس وآخرون، "  - 10
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ضربها ييحرشه حرشا صاده فهـو حارل للضباب، و هــو أن يحرك يده على حجره لي نه حية فيخرج ذنبه ل
"، وهو بمعنى اإلغراء ومحاولة اإلخضاع واالستغالل السافل التحريل" و"الحرلمن " 12، فالتحرش11"فياخذه

للسلطة اإلدارية على المرأة، وللتحرش عدة معاني من الناحية اللغوية، يقال تحرش به أي تعرض له ليهيجه 
ة الغضب، الحمل على الفتن، ويفيد أيضا معنى إثار ويثيره، كما يفيد معنى اإلغراء والخداع واإلفساد والتهييج، و 

وهو اإلغراء والتهيج واإلفساد، يقال حرش اإلنسان والحيوان أي أغراه وحرش بين القوم أفسد، واحترشــه فالنا 
أي خدعــه، واحترش الشيء أي جمعه، وقيل الحراش أي أثر الضرب في البعير يبرأ فال ينبت له شعــر وال 

 .13لشيء دابة لها مخالب كمخالب األسد وقرن واحد في وسط هامتهابره والحريش ا
فهــو النوع في كل شيء وال داللة فيه على غريزة الوطء وشهوة الفرج والجنس أي األصل، وفي  الجنس أما

اللغة الفرنسية هو مجموع الممارسات والسلوكيات أو األحاسيس التي تستساغ من المكونات الخاصة والوظائف 
زة لكال الجنسين وتختلف من العضو الذكري إلى العضو األنثوي، وهو أيضا اتصال شهوانــي بين الرجل الممي

 14والمرأة، فهو إذا كل فعل يسعى لتحقيق رغبة جنسية
 التحرل الجنسي اصطالحا: –ثانيا 

 Sexual Assaultإن لفظ التحرش الجنسي هو تعبير جديد على الثقافة العربية فهــو ترجمة للتعبير اإلنجليزي 

، الذي يعني تصرفات األشخاص بإساءة استعمال السلطة التي تخولها لهم وظيفتهم Sexual Harassment أو
  Le Harcèlementقصد الحصول على رغبات ذات طابع جنسي، ويعرف قاموس الورس الفرنسي التحرش

، أو هــي إخضاع شخص ما إخضاع شخص ما أو مجموعة ما إلى هجمات صغيرة بدون توقفبأنــــــه: "
إلى طلبات، انتقادات أو احتجاجات مستمرة، أو إلى ضغوطات مستمرة من أجل الحصول على غرض معين، 

                                           
انية لشين، باب حرش، ط الثحرف ا –لبنان، –"، دار الكتب العلمية، بيروت  معجم لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، "   - 11

 .334، ص 2003
"، نجد أنه يقصد بالتحرش سلوك مسيء ) إهانة،  المضايقات في المعنون "  La Petit Robertالتحرش في اللغة الفرنسية الوارد بقاموس  - 12

عل لك يقدم ذات القاموس معن آخر لفتهديدات، إلخ..( يقوم به شخص على نحو خبيت ومتكرر تجاه شخص آخر لزعزعة استقراره، باإلضافة إلى ذ
على   E.LITTREقاموس   Harceler"، كما يعرف فعل  الخضوع بال هوادة لهجمات صغيرة متكررة، واعتداءات سريعة ومتواصلةالتحرش بأنه: " 

 ".العذاب، المضايقة بهجمات صغيرة ولكنها متكررة أنه " 
«  Harcèlement moral : Conduire abusive (humiliation, menaces) exercée de manière insidieuse et répétée par 

une personne sur une autre, pour la déstabiliser » 

La Nouveau petit Robert/ Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue français – Nouvelle édition du petit 

Robert de Paul ROBERT / Texte remanié et amplifié sous  la direction de Josette REY-DEBOVE et Alain REY, 

Paris 2009, P 2837. 
 .200، ص 2008"، دار الحديث، القاهرة، ط األولى  مقاييس اللغــةأبي الحسن فارس بن زكرياء، "  - 13
"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم  المقارن جريمة التحرل الجنسي في القانون الجزائري والقانونمصطفى لقاط، "  - 14

 .15-14، ص 2012/2013، السنة الجامعية 01الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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وبالتالي هو فعل يقتضي االستمرارية، أي تكرار االعتداء أو اإلزعاج، أو التعرض دون توقف إلى هجمات 
 .15"متكررة أي غارات سريعة ال تتوقف

كل سلوك يتضمن إيحاءات جنسية مباشرة أو ضمنية ة الديمقراطية لنساء المغرب بأنه: " كما عرفته الجمعي
تستهدف اإليقاع بالطرف األخر سواء كان ذكرا أو أنثى رغما عن إرادتــه في ممارسة جنسية مستغال بذلك 

، 17" ةجنسيكل ضغط ذو غاية ، أما بعض الفقه المغربي فيرى أن التحرش الجنسي هو: " 16" سلطته ونفوذه
فالتحرش الجنسي عنف يمارس ضد المرأة، وهو كل فعل أو قول ذو أهداف جنسية يمس بكرامة المرأة ويحط 

فالتحرش الجنسي في أبسط صوره يعني اإلغواء واإلثارة واالحتكاك ، 18من قيمتها سواء كان معنويا أو جسديا
تظهر في العمل في الدراسة في االتصال  ، وهو ظاهرة اجتماعية واسعة النطاق التي19والمراودة عن النفس

بحياتنا اليومية مع الناس، وكذلك في مجال االتصاالت ومعظم الضحايا لهذا النوع من المضايقات من النساء 
 .20وبعد ذلك الرجال المثليون جنسيا واألطفال

 التحرل الجنسي اإللكترونـي  –ثالثا 
، وذلك بالنظر لتعدد وتنوع األفعال 21ليس باألمر الهين تحديد مفهوم التحرش اإللكتروني  إنيمكن القول 

والممارسات التي تندرج في خانة التحرش الجنسي اإللكتروني بالنظر أيضا للتسميات المختلفة التي يوظفها 
 األكاديميون في عالقة مع هذا الصنف من اإلجرام المستحدث.

                                           
 .166، ص 1989ولى "، مطابع شركة اإلعالنات الشرقية، دار التحرير للطبع والنشــر، القاهرة، ط األ المعجم الوجيزمجمع اللغة العربي، "  - 15
 .39، ص 2001"، نشــر الفنك، مطبعة النجاح الجديدة، ط األولى  التحرل الجنسي في المغربالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، "  - 16
 .329، ص 2013"، ج األول، ط األولى  الوسيط في قانون الشغل المغربيأحمد حميوي، "  - 17
"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء،  للشغل القانون الجنائيسميرة كميلي، "  - 18

 .221، ص 2001/2002السنة الجامعية 
، ص 2009ألولى "، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، ط ا تجريم التحرل الجنسي وعقوبتهمهند بن منصور الشعبي، "  - 19
12. 

20- Vida Vific, «  Stalking and Sexual Harassment on the internet », Faculty of University, Nis Serbia, 2013, p 

43-44. 
21 - Définir le cyber harcèlement n’est pas une chose simple, compte tenu de la diversité des dénominations qui sont 

utilisées et du large champ des peuvent être considérés comme du cyber harcèlement, Il ressort des nombreuses 

appellations qui circulent, tant dans les milieux académiques que non académiques, que fournir une définition 

adéquate est difficile. 

« internet harassement » - « internet bullying » - «online aggression » - « Internet starking » - « cyber 

stalking » – … etc., ne sont que quelques-uns des nombreux concerts qui sont aujourd’hui utilisé comme synonymes  

de cyber harcèlement, et qui sont repris comme des types spécifiques de cyber harcèlement, pour plus de détails sur 

ce sujet veuillez consulter : 

 Michel Wabrare, «Cyber harcèlement risqué du Virtual dans le real », observation des droits de 

plantèrent, février, 2009,  p 20. 
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روني، مكاننا تحديد مفهوم عام للتحرش اإللكتفبعد استعراضنا لمفهوم التحرش الجنسي بشكل عام أصبح بإ
، ومن 22فالتحرش الجنسي عبر األنترنيت يتضمن كل سلوك جنسي يمكن أن يتصور وقوعه عبر األنترنيت

ط على إرادة المجني عليه من أجل الخروج في موعد غرامي غأشكال هذه السلوكيات النكات الجنسية والض
الشائعات عن سلوك جنسي شائن بحق  إطالقا أو طلب المعاشرة أو أو االيحاءات التي تتضمن طابعا جنسي

المجني عليه أو عليها أو ارسال صور جنسية فاضحة عبر األنترنيت أو التلصص على المجني عليه عن 
 .23طريق برامج تجسس خاصة

يب و كما يعرف أيضا على أنه استخدام التكنولوجيا في االتصاالت مثل البريد االلكتروني وصفحات ال
الشخصية لالعتماد على السلوك العدواني اتجاه فردا أو مجموعة بقصد تسبب ضررا لآلخرين وتعتبر 

Vandebosh  أن تطبق المعايير الكالسيكية للتحرش وفقا لتعريفCyberstalking " استخدام وسيلة الكترونية
 .24"لق بالتكرارللتشهير أو القذف أو التهديد والمضايقة هو عمل محفوف بالمخاطر فيما يتع

استخدام للوسائل اإللكترونية ووسائل التواصل في توجيه الرسائل التي تحتوي أيضا بأنه: " ه ويمكن تعريف
على مواد تسبب اإلزعاج للمتلقي، سواء كانت هذه المواد تلميحا بالرغبة في التعرف على المتلقي ألهداف 

و صورا أو مشاهد فيديو جنسية عبر وسائل جنسية، أو كانت تحتوي على عبارات أو شتائم جنسية أ
ديوهات أو الصور أو الفي   ، فالتحرش عبر األنترنت القيام بإرسال التعليقات25" التواصل اإللكتروني المختلفة

غير المرغوبة والمسيئة أو غير الالئقة عبر االيميل الرسائل الفورية ووسائل التواصل االجتماعي المنتديات 
 .26ع الحوار عبر األنترنتالمدونات أو مواق

زعاجهم باكثر من طريقة وفي تعريف آخر هو: "  التعرض لمستخدمي األنترنيت األخرين باإللحاح عليهم، وا 
منها الرسائل الخارجة عن اآلداب العامة، أو إرسال صور ومقاطع صوتية ومقاطع مصورة خادشة للحياء 

، 27" تعليق على محتوى شخصي بطريقة غير الئقةالعام، وغير مالئمة لجيل المستقبل وتفكيره، أو ال
استخدام لغة المضايقة عبـر األنترنت بأنها: "   ICDL Arabia  –وتعرف منظمة " أي سـي دي آل العربية 

تهديدية أو غير الئقة على برامج وسائل التواصل االجتماعي أو غرف الدردشــة أو أي من وسائل تكنولوجيا 

                                           
 .37، ص 2017"، دار السنهوري، بيروت، الطبعة األولى  رائم تقنية المعلومات المخلة باألخالق العامةجمحمد عزت، نوفل علي الصفو، "  - 22
 .39،   ص 2011"،  مطابع دار الوثائق..، مصر، الطبعة األولى  التحرل الجنسي وجرائم العرضهشام عبد الحميد فرج، "  - 23

24 - Michel Wabrare, «Cyber harcèlement risqué du Virtual dans le real », op – Cit,  p 20. 
 .161، ص 2019"، مجلة القضيـة، ع األول  الجرائم المرتكبة عبر الوسائط اإللكترونية جريمتي االبتزاز والتحرل الجنسي نموذجامراد بنـار، "  - 25

26 - Vida Vific, «  Stalking and Sexual Harassment on the internet », op – Cit, p 43-44. 
امعة "، مجلة ج التحرل اإللكتروني عبــر مواقع األنترنت والتواصل االجتماعي دراسة على عينة من النساء المقدسياتحمد خليل، فداء طــه، "  - 27

 .158، ص 2018فبراير  –القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، ع الثالث واألربعون 
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، فانتشار تقنية 28" قة أو اإليذاء العاطفي لشخص واحد أو مجموعة من األفرادالمعلومات، بغرض المضاي
األنترنيت إلى أبعد من حدود الدولة ينعكس بشكل سلبي على قابليتها على الدخول عبر خطوط الهواتف 

ائية، نالنقالة والحواسيب، وترفع من معدالت انتهاك هذه النظم وسوء استخدامها يؤدي إلى ارتكاب األنشطة الج
 . 29ومخاطرها تكون على صعيد األمن القومي وقيم وأخالق المجتمع على حد سواء

المتعلق  103.13أما بخصوص التعريف القانوني لهذه الجريمة، أي ركنها المادي فقد جاء القانون رقـم 
دة مقتضيات ، والذي تضمن ع30بمحاربة العنف ضد النساء المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي المغربي

-1مهمة أبرزها تجريم التحرش الجنسي خارج فضاء العمل وعبر الوسائط اإللكترونية، حيث نص الفصل 
يعتبر مرتكبا لجريمة التحرل الجنسي..... كل من أمعن في مضايقات الغير في على أنه: "  1-503

 الحاالت التالية:
 ات ذات طبيعة جنسية أو ألغراض جنسية.في الفضاءات العمومية أو غيرها، بافعال وأقوال أو إشار 

بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيالت أو صور ذات طبيعة جنسية أو ألغراض 
 "جنسية...

 الفقرة الثانية: أنواع التحرل الجنسي عبر األنترنت
د أدائها ل مع المرأة قصيعد التحرش اإللكترونــي من الجرائم التي تتم بواسطة شبكة األنترنت في التواص

 (:عبر األنترنت )صوره واإلضرار بها جنسيا وابتزازها اجتماعيا، ومن أنواع التحرش
 التحرل اللف ــي –أوال 

يتم ذلك بإرسال كلمات خادشة للحياء أو مكالمات صوتية، وتلفظ بكلمات ذات طابع جنسي أو وضع تعليقات 
 Active verbal Sexualسيمه إلى تحرش جنسي لفظي إيجابيذات إيحاء جنسي والنكت الجنسية، ويمكن تق

harassement    وتحرس جنسي لفظي سلبيPassive verbal Sexual harassement   فاألول يظهر من
شارات  خالل رسائل جنسية خادشة للحياء توجه مباشرة للضحية، مثل هذه الرسائل تشمل تعليمات خليغة وا 

نما يستهدف مستلمي ونكت مهينة، أما التحرش الجن سي اللفظي السلبي فهو ال يستهدف شخصا محددا وا 
 رسائل محتملين، حيث يتم استعمال ألقاب وعبارات تتعلق بوضوح بتفاصيل شخصية. 

                                           
عرضون نيت والمخاطــر التي يت"، دراسة بحثية حول سلوك الشباب العربي على األنتر  على األنترنيت تقرير السالمةأي سي دي آل العربية، "  - 28
 .11، ص 2015، ط األولى لها
 .146، ص 2009"، دار النهضة العربية، ط األولى  الجرائم الناشئة عن االستخدام غير المشروع لألنترنيتمحمد عبيد الكعبــي، "  - 29
المتعلق بمحاربة العنف ضد  103.13( بتنفيذ القانون رقم 2018فبراير  22) 1439جمادى اآلخرة  5صادر في  1.18.19 ظهير شريف رقم - 30

 .1449(، ص 2018مارس  2) 1439جمادى األخرة  23بتاريخ  6655النساء، الجريدة الرسمية عدد 
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 ام نعرف القانون العربي النموذجي الموحد البريد اإللكتروني بأنه: "  المضايقة عبر البريد اإللكتروني:
، والفكرة األساسية التي يقوم عليها البريد اإللكتروني هي تبادل 31" الحاسباتللتراسل باستخدام شبكات 

الرسائل اإللكترونية والصور والملفات والبرامج والصوتيات ... إلخ عن طريق ارسالها من المرسل إلى شخص 
قدمة من هذه ، وبالرغم من الفائدة الم32آخر من أكثر الوسائل األنترنيت شيوعا واستخداما في الوقت الحالي

الخدمة إال أنها يمكن أن تنعكس بشكل سلبي فيما لو أسيء استخدامها، ويعد البريد اإللكتروني غير المرغوب 
فيه ذو المحتوى المثير للكراهية أو مضايقة المرسل إليه من خالل تضمنه موادا فاحشة ومسيئة من أكثر 

 .33األشكال شيوعا للمضايقة والتحرش عبر األنترنت
ومواقع التواصل  (Chat)على مواقع التواصل عبر األنترنت  ل من خالل التعليقات والمضايقاتالتحر 

االجتماعي المختلفة، فمع انتشار األنترنيت ودخول التقنية الحديثة تحول التحرش الجنسي اإللكتروني من 
تواصل ومواقع المجرد سلوك يتضمن مضايقة عبر البريد اإللكتروني إلى وسائل أخرى مثل غرف الدردشة 

االجتماعي مثل فيسبوك وتوتير وغيرها إضافة إلى الرسائل الفورية عن طريق البرامج التي يمكن تثبيتها على 
، أو عن طريق روابط تظهر للشخص (Vaiber – Whatsapp ) الحواسيب وكذلك على الهواتف الذكية مثل

شخاص ة غير مرغوب فيه ويمكن توجهيها ألعند تصفحه لشبكة األنترنيت والتي تحتوي على إعالنات جنسي
 .34محددين
 التحرل البصري –ثانيا 

يتم عن طريق إرسال الصور والفيديوهات أو األفالم اإلباحية والطلب من الضحية الكشف عن أجزاء من 
جسدها أو قيام المتحرش بإرسال صور أو فيديو وهـو في أوضاع مخلة بالحياء، ويظهر عند إرسال صور أو 

وهات خادشة للحياء عبر الماسنجر، الفايسبوك وغيرها، ويصطلح عليه بــ تحرش جنسي جرافيكي ايجابي فيدي
Active graphique gender harassement  وبطريقة متشابهة يشمل التحرش النوعي الجرافيكي السلبي ،
35فيديوهات لكنها تنشر عن طريق الويب و  صور

harassement gender graphique passive. 
 التحرل باإلكــراه –ثالثا 

                                           
 .298، ص 1988لطبعة األولى "، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، ا علم اإلجرامرمسيس بهنام، "  - 31
 .66، ص 2015"، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية، الطبعة األولى  اإلثبات الجنائي في الجريمة اإللكترونيةأشرف عبد القادر قنديل، "  - 32
،        2013ن الحقوقية، الطبعة األولى "، منشورات زيـ دراسة مقارنة –جرائم تكنولوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على األشخاص عــلي جعفر، "  - 33

 .277ص 
 .414"، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ص  الجرائم المعلوماتية –جرائم الحاسوب واألنترنيت عبد الفتاح بيومي حجازي، "  - 34

35 - Barak A, “Sexual Harassment on the internet ( electronic version)” social science computer review, 23 /2005, 

p 77-92. 
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يتم ذلك بإجبار الضحية على الموافقة على اللقاء بالمتحرش على أرض الواقع بعد أن قام المتحرش باختراق 
جهاز االتصال الخاص بالضحية والحصول على صور خاصة ومعلومات شخصية عنها وذلك من خالل 

 .36خالمالحقة أو التهديد أو االبتزاز بنشـر الصور... إل
 المطلب الثاني: خصائص التحرل اإللكترونــي

الطبيعة الفنية والعلمية التي تعمل بها الوسائل التقنية الحديثة تجعل الجرائم الناشئة عنها تتسم بصفات تميزها 
، ومن أبرز هذه 37عن الجرائم التقليدية وهذه الصفات تزيد التعقيد في اكتشافها والتحقيق فيها إلى حد ما

 الخصائص:
 الفقرة األولى: من حيث مكان ارتكابها

جرائم التحرش عبر األنترنت عادة ال يكون لها حدود جغرافية معينة فهـي جرائم عابرة للحدود وهذا يشمل 
بطبيعة الحال كل وسيلة اتصال تستخدم األنترنيت كالحواسيب والهواتف الذكية، فمن المتصور أن يتم إرسال 

نسيا إلى أي شخص يستخدم هذه الشبكة في أي مكان في العالم دون أن رسالة أو صورة تحمل إيحاء ج
تخضع لحرس الحدود ونقاط التفتيش، وهذه الخاصية تمكن مرتكبي هذه األفعال من ارتكاب جرائمهم عن 
بعد، فهناك في الغالب تباعد بين الجاني والمجني عليه وبالتالي بين الفعل اإلجرامي وبين النتيجة الجرمية 

 .38تقع في خارج حدود الدولة التي
ن كانت ال ينفرد بها التحرش اإللكتروني لوجود جرائم تستخدم األنترنيت وسيلة إال أن هذه  هذه الخاصية وا 
الخاصية تميزها عن الجرائم التقليدية كاإلتجار بالمخدرات واألسلحة والتي تحتاج إلى التنقل بين الدول وتحتاج 

ئم تدور في العالم اإللكتروني بعكس الجرائم التقليدية التي تقع في العالم المادي إلى الحركة كما أن هذه الجرا
 .39وهو ما يؤدي إلى صعوبة اكتشاف هذه الجرائم

 الفقرة الثانية: من حيث صفات مرتكبيها
من المعلوم أن مستخدمي شبكة األنترنيت يتمتعون بصفات تميزهم عن غيرهم وذلك كانعكاس لما تتطلبه  

استخدام هذه الشبكة من قدرات تقنية وفنية وال يمكن حصر فئات مرتكبي هذه الجرائم فقد يكونوا من  عمليات

                                           
"، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة الجيالنـي  التحرل الجنسي عبر األنترنتوئام طوليية، ماجن أسماء، "  - 36
 .50، ص 2015/2016بونعامة، خميس مليانة، السنة الجامعية  –
، 2013"، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، الطبعة األولى  نونية والفنية للتحقيق في الجرائم المعلوماتيةالمشاكل القارشا خالد عمر، "  - 37

 .27ص 
 .37ص  "،  جرائم تقنية المعلومات المخلة باألخالق العامة" محمد عزت فاضل، نوفل علي الصفو، - 38
 .100ص   ي الجرائم المعلوماتية"،المشاكل القانونية والفنية للتحقيق ف رشاد خالد عمر، " - 39
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و النساء أ     الشباب المراهقين أو من كبار السن أو حتى من قبل المتعلمين األحداث وقد يكونوا من الرجال 
 .40على حد سواء

 الفقرة الثالثة: من حيث اإلثبات
عبر األنترنيت عن جرائم التحرش العادية، بأنها ال تترك أي أثرا ماديا ومن السهل فيها  تتميز جريمة التحرش

محو األدلة أو التالعب فيها إضافة إلى أنها تحتاج إلى خبرة فنية عالية للوصول إلى مرتكبيها، ووسائل 
غلب عليها تروني يإثباتها تختلف عن وسائل إثبات التحرش الجنسي العادي حيث أن أساليب اإلثبات اإللك

 .41صفة الحداثة والصفة العلمية التي لم يتم االتفاق على نتائجها لحد هذه اللحظة
سائل اإلثبات التي يمكن إثباتها بكل و  –فإجراءات البحث والتحقيق في التحرش الجنسي بصورتها التقليدية 

ات الوسائط اإللكترونية ذ تختلف شيئا ما عن نظيرها التحرش الجنسي عبر –مثل البصمات أو الشهادة 
طبيعة تقنية ترتكب في فضاء بيئة افتراضية، مما يجعل التحقق والتثبت منها يتطلب جهود إضافية وأجهزة 
متخصصة بهدف تحديد عناصرها والوصول إلى مرتكبها، فعندما  يتعلق األمر بجريمة إلكترونية مثل جريمة 

اقع يستعين الجاني في ارتكابها على وسائل إلكترونية ومو  التحرش الجنسي عبر الوسائط اإللكترونية التي
، البريد اإللكتروني (، في توجيه الرسائل أو صور أو فيديوهات –واتساب  –التواصل االجتماعي ) الفيسبوك 

تحمل تلميحات جنسية، في هذه الحالة يصعب التثبت من الجريمة والوصول إلى الجاني باعتماد على وسائل 
 .42تقليدية مثال الشهادة أو االعترافاإلثبات ال

 المبحث الثاني: السياسة الجنائية لمناهضة جريمة التحرل الجنسي عبر الوسائط اإللكترونية
من مجموعة القانون الجنائي  1-503إن األساس الذي يرمي إليه تجريم التحرش الجنسي من خالل الفصل 

مات حقوق اإلنسان، كما أن حماية الكرامة ال يقتصر هو حماية الحق في الكرامة الذي يعتبر من أهم مقو 
نما تتعدى ذلك حتما إلى تحصينه من  على حماية الشخص من االعتداءات التي تنال مباشرة من أمواله وا 

                                           
 .83، ص 2014"، دار الكتب القانونية، اإلمارات، الطبعة األولى  الجريمة المعلوماتيةمحمد حماد مرهج الهيتي، "  - 40
 .40ص  "،  جرائم تقنية المعلومات المخلة باألخالق العامة" محمد عزت فاضل، نوفل علي الصفو، - 41
أو قاضي التحقيق االستعانة بأهل الخبرة كالمتخصصين في الهندسة المعلوماتية التي يتلخص مهام هذه الوحدة في تقديم  يمكن للشرطة القضائية - 42

أو  التحقيق هيئات من هيئة لكل يمكنمن قانون المسطرة الجنائية: "  194الدعم المعلوماتي لعناصر الشرطة القضائية هذا ما تنص عليه المادة 
ما إما خبرة بإجراء تامر تقنية، أن سالةم عرضت كلما الحكم  األطراف. من العامة أو النيابة من بطلب تلقائيا وا 
  االقتضاء. عند المحكمة تعينه الذي القضية أو القاضي عليها المعروضة المحكمة التحقيق أو قاضي مراقبة تحت بمهمتهم الخبراء أو الخبير يقوم
 طبق الكيفيات لالستئناف، قابال معلال أمرا ذلك في يصدر أن فعليه الخبرة، بإجراء الخاص للطلب ستجابةلال موجب ال أنه التحقيق قاضي ارتاى إذا

 ". 223و 222 المادتين في عليها المنصوص اآلجال وضمن
ذلك هي الخبرة  بل أكثر منمن خالل هذا النص ال يقصد بالخبرة تلك التي يقوم بها الخبراء لالستخالص أدلة حول جريمة التحرش الجنسي العادي فقط 

ت االتي تنجز من قبل المتخصصين في الجرائم المعلوماتية لفحص بيانات جهاز حاسب معين أو هاتف محمول أو أي جهاز آخر للتوصل إلى أدلة إثب
 الجريمة.
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االعتداءات التي من شأنها أن تنال اعتباره أو تخدش أحاسيسه من خالل إخضاعه إلى ضغوط من شأنها 
، والظاهــر 43تصدي لنزوات الغير وحمله على االنسياق إلى رغبات منافية للحياءإضعاف إرادته وقدرته على ال

أن ردع التحرش الجنسي مرده بالدرجة األولــى إلى صيانة كرامة الفرد بصفة عامة في كل مظاهرها وخاصة 
جريمة ل جانبها الشخصي بما ينطوي عليه من حياء واعتبارات ذاتية، وتتجلى فــي خصوصية العناصر المكونة

لفقرة ا(، التي يجب الوقوف عندما قبل النظـر في عقابها )الفقرة األولــىالتحرش الجنسي في الفضاء الرقمي ) 
 (.الثانية

 المطلب األول: خصوصية العناصــر المكونة لجريمة التحرل الجنسي في الفضاء الرقمــي
دي أي الجرائم تتطلب توفر ركنيين: ركــن ماإن جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط اإللكترونية كغيرها من 

الفقرة ) (، ثم الركن المعنوي المتمثل في النية المسبقة لدى مرتكب الفعلالفقرة األولىارتكاب الجريمة )
 (.الثانية

 القانوني(الفقرة األولى: الركن الشرعــي )
 "،ال عقوبة وال جريمة إال بنص " من المعلوم أن من المبادئ الراسخة في إطار المنظومة الجنائية هــو : 

ن  اهتت د ى  م  والمبدأ هذا يستنتج من جملة اآليات القرآنية من أبرزها قوله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: " 
ه   ت د ي ل ن فتس  م نت  ۖ  ف إ نَّم ا ي هت لَّ  و  ل   ف إ نَّم ا ض  ل يته ا ي ض  رُ  و ال   ۖ   ع  ر ةٌ  ت ز  ر   و از  زت ر ى   و  تَّى   ُمع ذِّب ين   ُكنَّا م او   ۖ   ُأخت  ح 

، فاهلل عز وجل ال يعاقب الناس إال بعد أن يبين لهن وينذرهم على لسان رسله، وعلى ذلك 44" بتع ث  ر ُسوالً ن  
فاألقوال واألفعال واإلشارات األصل أنه مباحة، وال حرج في إتيانها، إال ما ورد النص صراحة بتجريمه، فكل 

مكن أن نوقع على فاعلها عقوبة إال بنص يجرمها، وهذا النص إما أن يكون نص قول أو إشارة تقع ال ي
 شرعي من الكتاب أو السنة، أو أن يكون نص قانوني.

لذلك فالمشرع على غرار التشريعات المقارنة يكرسون هذا المبدأ باستثناء التشريع اإلنجليزي الذي يعمل  
 لى التشريع المغربي فإن التحرش الجنسي بالمرأة في الفضاءبالتشريع العرفي الغير المكتوب، إذا عودنا إ

الرقمي، فال نجد نص صريح شامل ومانع ينظم هذا الفعل ويجرمه، ولكن يستدل على تجريمه الرجوع إلى 
 القواعد العامة، وهذا هو اإلشكال بحد ذاته، فالتشريع المغربي ال زال متأخرا نقولها ونكررها.

ذا كان األمر كذلك ف -13ون ـــــــــــــإنه البد من الرجوع إلى بعض النصوص القانونية اليتيمة في إطار القانوا 
درهم من أجل  50000إلى  5000، بحيث يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبالغرامة من 103

                                           
 .237، ص 2005 – 10"، مجلة القضاء والتشــريع "، العدد التحرل الجنسيعبد اهلل األحمدي، "  - 43

  44- سورة اإلســراء، اآليــة 15. 
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خرى أجريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أو أمر تهديدات أو وسائل لإلكراه أو أية وسيلة 
 مستغال السلطة التي تخولها له مهامه ألغراض ذات طبيعة جنسية.

فمن خالل هذا الفصل يتضح أن المشرع المغربي جاء عاما خاصة حين استعماله مصطلح أية وسيلة، األمر 
لذي يمكن معه القول أن جريمة التحرش عبر الفضاء اإللكتروني تتحقق بمجرد تحقق أركانها المحددة قانونا 

ف النظر عن الوسائل التكنولوجية المستعملة، كما يقول الفيلسوف ميكيا فيلي الغاية تبرر الوسيلة، أي بصر 
ما دام أن النتيجة اإلجرامية تحققت فإن الجريمة تقوم، وال يهم كيف تحققت وبأي وسيلة ارتكبت وبالتالي تنزيل 

رع يمكن أن تكون إال ما قد نص عليه المشالمقتضى الزجري المرصود لها من قبل المشرع الجنائي والتي ال 
، وهما فصول 503-1-2وكذلك الفصل  503-1-1صراحة في الفصل أعاله باإلضافة إلى بعض الفصول 

 أيضا تحدد مجموعة من العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة.
 الفقرة الثانية: الركن المادي

 لك السلوك الذي يجعل الجريمة تحدث حتى ولو لميتمثل الركن المادي في جريمة التحرش االلكترونــي في ذ
تتوفر وجود المعرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته، فالركن المادي للجريمة هــو سلوك إجرامي يتم 
فيه ارتكاب فعل جرمه القانون أو امتناع عن فعل أمر به القانون، وللركن الدور األساسي في البنيان القانوني 

يث أن وجودها يؤدي إلى وجود جريمة وفقا للنموذج المحدد لها في نصوص التجريم والعقاب في للجريمة، ح
التشريعات المختلفة وحتى تقضي المحكمة بتقدير المسؤولية الجنائية على الجاني، فال بد أن يكون هذا األخير 

حددة وسواء فعال نتيجة مادية مقد ارتكب أفعاال يتحقق بها الركن المادي لجريمته ويترتب على ما ارتكب من أ
كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة طالما توفرت عالقة سببية بين سلوكه اإلجرامي نتيجة متحصلة من هذا 
السلوك أو هذا القيام بنشاط يجرمه القانون حتى ولو لم تتحقق معه نتيجة معينة، كما هو الحال في الجرائم 

، حيث تفترض كل جريمة صدور فعل مادي من الجاني ألن 45رونيالشكلية ومنها جريمة التحرش االلكت
القانون ال يعاقب على مجرد األفكار والنوايا الجرمية ما لم تتحول هذه النوايا اإلجرامية إلى أفعال موجودة في 

 الواقع.
من مجموعة القانون الجنائي والغوص في أعماقه نالحظ أنه مأل  503-1-1باستقراء مقتضيات الفصل 

وعا ما الفراغ التشريعي بخصوص جريمة التحرش الجنسي االلكتروني، وبحسب الفصل األنف الذكر فإن ن
الركن المادي لجريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط االلكترونية يتمثل في توجيه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو 

                                           
 .199، ص 1980القاهـرة، ط األولى  –"، مطبعة نادي القضاة، مصر  القسم الخاص –الوسيط في قانون العقوبات سرور فتحي أحمد، "  - 45
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االعتماد  بر دالئل قوية يمكنتسجيالت أو صور ذات طبيعة جنسية أو ألغراض جنسية والوسائل المذكورة تعت
 عليها في إثبات هذه الجريمة.

أن قيام األجير بإرسال رسائل  2011/10/19وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها بتاريخ 
 13:30و      12وذلك بين  MSN الكترونية لزميلتين له في العمل وذلك خارج ساعة ومكان العمل وعبر

يا عبر الوسائط االلكترونية، وفي قرار أخر صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ زواال تحرشا جنس
اعتبرت فيه استغالل مساعد لوظيفته وذلك من خالل االتصال بأحد زبائنه و إرسال رسائل  2007/5/23

 .46هاتفية خاصة تحرشا جنسيا يشكل خطأ جنسيا يبرر الفصل
عنصرية  : أي حركةالسلوك اإليجابــيلكترونـي؛ يمكن تقسيمه إلى والسلوك اإلجرامــي في جريمة التحرش اإل

إرادية يقوم بها الجاني لتنفيذ الجريمة التي ينسب إليه ارتكابها، ومن أبرز األمثلة في جريمة التحرش اإللكترونـي 
 قيام المتحرش بإرسال رسالة تحتوي على كلمات إباحية وألفاظ جنسية على الصفحات الخاصة بضحايا

بر : ففي ظل التطور التقني الحالي يعتالسلوك السلبيالتحرش اإللكتروني أو عن طريق إيميل الخاص؛ و 
السلوك السلبي ركن له أهمية في جرائم التحرش الجنسي بوجه عام، والتحرش اإللكتروني بوجه خاص فهو 

متمثل رضه القانون أو التقاعس اليجد انتشارا واسعا في مثل هذه الجرائم، فاالمتناع عن أداء الواجب الذي يف
 .47في االمتناع عن اتخاذ االحتياطات الالزمة يؤدي إلى وقوع حاالت تحرش إلكترونـي قد تصل إلى حد الزنا

 الفقرة الثالثة: الركن المعنوي
 نظرا لما يلتبس على وصف األقوال واألفعال والتصرفات إيجابية كانت أو باالمتناع فإن الجريمة تتطلب قصدا
جنائيا، بل ال يمكن تصورها دون هذا القصد وتبعا لذلك ال تقوم الجريمة إذا انعدم القصد الجنائي، ويتمثل 

للجريمة بصفة عامة األصول النفسية لمادياتها والسيطرة النفسية عليها، فال يسأل الشخص الركن المعنوي 
له  الة أن توقع عقوبة على شخص لم تكنعن جريمة ما لم تقم عالقة بين ماديتها ونفسيته إذ ال تقبل العد

بماديات الجريمة صلة نفسية، وهذه القوة النفسية التي من شأنها الخلق والسيطرة هي اإلرادة الجرمية التي 
 .48تربط بين ماديات الجريمة وشخصية المجرم واإلرادة هـي جوهر القصد الجنائي

                                           
 .169س، ص  ، مالجرائم المرتكبة عبر الوسائط االلكترونية جريمتي االبتزاز والتحرل الجنسي نموذجاقرار أورده مراد بنار،  -46
جلة الدراسات "، م إشكالية تحديد المسؤولية الجنائية للتحرل االلكتروني كجريمة إلكترونية والجهود الدولية لمكافحتهأحمد عبد القادر عامــر، "  - 47

 .11، ص 2021يونيو  1، ع 7القانونية واالقتصادية، المجلد 
ة، جامعة القانون الجنائي والعلوم الجنائي –"، رسالة لنيل دبلوم الماستر  ولي والقانون الجزائريجرائم العنف الجنسي في القانون الدنوري عمـر، "  - 48

 .18، ص 2019/2020زيان عاشور، الجلفــة، السنة الجامعية 
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تروني من خالل تحديد العالقة السببية بين األفعال إن إتيان الركن المعنوي لجريمة التحرش الجنسي اإللك
الموصوفة بالتحرش الجنسي وبلوغ الجاني النتيجة اإلجرامية المقصودة والمتمثلة في االستجابة لرغبات جنسية، 
أو الحصول على فضل ذي طابع جنسي، يعد من الصعوبة بما كان إن لم نقل يستعصى في أغلب األحيان 

صوفة بالتحرش لفظية كانت أو جسدية والتي تحمل دالالت واضحة ال لبس فيها، إذ أن ما عدا األفعال المو 
أغلب األفعال الموصوفة بالتحرش تقع تحت طائلة التلميح من خالل استعمال ألفاظ وعبارات وجمل تحمل 

تعمال سأو من خالل اال    إذ يكون المعنى المثير للجنس األقرب للتصور واألكثر بداهة  ،أكثر من معنى
يماءات جسدية تختلط فيها النية المعتمدة المقصودة بمجرد سلوك قد ال يثير للغير  أو اللجوء إلى حركات وا 

 .49المتحرش به أي رد فعل
حيث يمثل الركن المعنوي للجريمة في القصد الجنائي ) تحقيق الرغبات الجنسية أو الحصول على فضل ذو 

جب توفر الجنائي على الجاني على إرادة تحقيق هذا الفعل ثم العلم طابع جنسي(، ولتحقيق الركن المعنوي ي
بأن الواقعة مجرمة، ويتحقق الركن المعنوي، وبالتالي ال يكفي للمساءلة على نشاط إجرامي أن يأتي الفاعل 
 نشاطا ماديا بمجرد توجيه هذه الرسائل، ذلك أن جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط اإللكترونية تعتبر من
الجرائم العمدية يشترط لقيامها ركنا معنويا يتمثل في القصد الجنائي الذي يقوم على عنصري العلم واإلرادة 

 .50وهو القصد العام، إضافة إلى القصد الخاص المتمثل في الحصول على رغبات ذات طابع جنسي
ب تجاه ة أبدى عاطفته حوقد ذهب القضاء الفرنسي في إحدى قراراته بعدم قيام الجريمة في حق مدير مؤسس

مستخدمة كان قد أرسل لها عدة خطب وقصائد شعرية ال تتضمن أي عبارات فاحشة أو خليعة، وبالتالي 
 .51فالقضاء الفرنسي يستوجب تحديد القصد الخاص في تسبيب حكم اإلدانــة

يد األفعال الل تحدمن خ من تم فإن إثبات الركن المعنوي لجريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط االلكترونية
و الوصول أ  الموصوفة بالتحرش وبلوغ الجاني لنتيجة اإلجرامية المقصودة والمتمثلة في تلبية رغبات جنسية

إلى فضل جنسي يعد من الصعوبة بمكان ويستعصي في غالب األحيان ما عدا األفعال الموصوفة بالتحرش 
و صور جنسية للضحية قصد الحصول على نزوات والتي تحمل داللة واضحة ال لبس فيها كإرسال عبارات أ

                                           
 .270ص ، 2016ديسمبر  –"، مجلة االجتهاد القضائي، ع الثالث عشر 19-15جريمة التحرل الجنسي وفقا للقانون قفاف فاطمة، "  - 49
تاريخ  www.marocdroit.com "، مقال منشور بالموقع اإللكتروني التالي :  التحرل الجنسي عبر الوسائط اإللكترونيةعمر أكوناض، "  - 50

 على الساعة الرابعة زواال 12/4/2022اإلطالع 
 .1993/06/30اريخ قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بت - 51

http://www.marocdroit.com/
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، فاألفعال التي يأتيها الفاعل في جريمة التحرش البد أن يكون القصد منها اإلزعاج أو انتهاك جسد 52جنسية
 .53الضحية أو خصوصية أو مشاعر شخص ما، تجعله يشعر بالخوف أو عدم االحترام أو اإلهانة واإلساءة

ا جاء به المشرع من سياسته التجريمية تتماشى مع االنتظارات والمنظومات هذا ما يدفعنا إلى القول أن م
ذا كان ذلك خطوة إيجابية على مستوى التجريم فال بد من مقاربة موازية على مستوى  الجنائية المقارنة وا 

ضفاء الحماية الحق قية للشاهد ياإلجراءات القانونية فيما يتعلق بالمتابعة وتحريك المتابعات ووسائل اإلثبات وا 
 والضحية على حد سواء.

 عبر الوسائط اإللكترونيةلجريمة التحرل الجنسي  يةسياسة العقابالالمطلب الثاني: 
نما تقرر تدابير احترازية لها  السياسة الجنائية الحديثة لم تعد تقتصر فيها آثار الجريمة على توقيع العقوبة، وا 

نما مجرد وقاية المجتمع من الخطورة اإلجرامية الكائنة صفة العقوبة التي تستهدف لوم المجتمع على  مسلكه وا 
، من تم يترتب عن جريمة التحرش الجنسي اإللكتروني عقوبات جنائية نص عليها المشرع 54في شخصيته

الفقرة دة )(، وأخرى مشدالفقرة األولىالمغربي من خالل القانون الجنائي ويتعلق األمر بعقوبات أصلية عادية )
 (.ةالثاني

 الفقرة األولى: العقوبة األصلية 
من مجموعة القانون الجنائي فعقوبة جريمة التحرش الجنسي  503-1-1حسب الفقرة األولى من الفصل 

درهم  10.000إلى  2000عبر الوسائط اإللكترونية هــي الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 
عقوبة ترك هامشا كبيرا للسلطة التقديرية للمحكمة في اختيار ال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فالمشرع المغربي

 والتي جاءت على سبيل التخيير بين الحبس والغرامة مع إمكانية الجمع بينهما.
فمن خالل هذا النص يتضح أن المشرع رصد لجريمة التحرش الجنسي في صورتها البسيطة، هذه العقوبة  

لغرامة أو ا        اني بعقوبة الحبس والغرامة معا أو الحبس فقط ويكون القاضي مخير بأن يحكم على الج
فقط بشرط أال ينزل بالعقوبة عن حدها األدنى وهو الحبس الذي ال يقل عن سنة وبغرامة ال تقل سنة، أو 

 درهم( ، وذلك ألن الجاني توفر لديه نية إليذاء 10.000يرتفع بعقوبة الغرامة عن الحد األقصى المقرر لها ) 
 المجني عليها جنسيا بالحصول على منفعة جنسية.

 الفقرة الثانية: تشديد العقوبة 

                                           
 .170مراد بنار، الجرائم المرتكبة عبر الوسائط االلكترونية جريمتي االبتزاز والتحرش الجنسي نموذجا، مرجع سابق، ص  -52
 .123، ص 2002"، دار النهضة العربية، ط األولى يناير  المواجهة التشريعية واألمنية ل اهرة التحرل الجنسيطلحة محمد، "  - 53
 .4"، دار النهضة العربية، ص  القسم الخاص –شرح قانون العقوبات نجيب حسني،" محمود  - 54
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من مجموعة القانون الجنائي على عقوبة جريمة التحرش  503-1-2نص المشرع المغربي في الفصل 
إلى  5.000يعاقب بالحبس من ثالث إلى خمس سنوات وغرامة من الجنسي فــي صورتها المشددة بقوله: " 

أو سلطة     درهم، إذا ارتكب التحرل الجنسي من طرف أحد األصول أو المحارم أو من له والية 50.000
"، ومن خالل هذا النص يتضح أن على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافال له، أو إذا كان الضحية قاصرا

القة خاصة جود عالمشرع شدد عقوبة جريمة التحرش الجنسي عند توفر وصف معين لدى الجاني يتمثل في و 
لتأثير على أو يخشى منه ا تربطه بالمجني عليه تسهل له ارتكاب الجريمة، وذلك لكون المجني عليه يأمنه 

 مصدر رزقه أو مستقبله أو أي سبب يجعله يخشى منه رد فعل الجاني إن لم يرضخ لرغباته الجنسية.
د أصول المجني عليها أو ممن يتولى حيث اشترط المشرع لتشديد عقوبة التحرش أن يكون الجاني من أح

تربيتها أو مالحظتها أو ممن لهم سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافال له، أو إذا كان الضحية 
قاصرا، فإذا وقع التحرش الجنسي اإللكتروني من أحد هؤالء تشدد العقوبة عليه ألن قيام صفة من هذه 

لقربه من الضحية دائما وما يملكه من سلطة عليها، باإلضافة  الصفات في شخص تسهل له ارتكاب الجريمة
إلى أن هذه الرابطة األسرية يترتب عليها ألفة ومودة يأمن بعضهم بعضا فال يتخذ أيا منهم االحتياطات 
المعتادة التي يتخذها تجاه الغرباء حيث ال يتوقع أن تصدر أي خيانة لهذه العالقة فال يحتاط منه ويثق فيه، 

ن من الواجب على الجاني أن يكون هو من يدافع عن الضحية ويحميها من مثل هذه األفعال ال أن يكون وكا
 .55هالتي منحت ل ثقةهو مصدرها فإذا فعل ذلك استحق تشديد العقاب لتخليه عن واجبه وخيانته لل

من حين عاقب بالحبس من ثالث إلى خمس سنوات وغرامة  503-1-2وقد أحسن المشرع في الفصل 
أو    درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد األصول كاألب واألم والجدة  50.000إلى  5000

المحارم كاألخ واألخت واالبن والبنت وزوج األخت وزوجة األخ وما نحو ذلك أو من له والية كالوصي والولي 
ن مكلفا برعاية الضحية أو ومن عينه القاضي أو من له سلطة على الضحية كاألستاذ والمدرب أو من كا

كافال لها، أو إذا كان الضحية قاصرا، وقد أحسن المشرع في ذلك ألن القاصر ال يتوفر على القدرة على 
االختيار وهو في موقف ضعف وكان األجدى لو أن المشرع توسع وأدخل الذين هم في حالة الجنون والعته 

 .56والسفه أيضا
 أو لعملاف العقوبة في الحاالت التي يكون مرتكب الفعل زميال في وحسنا فعل المشرع أيضا حينما ضاع

من األشخاص المكلفين بحفظ النظام العام في الفضاءات العمومية أو غيرها، ألنه ليس من المروءة أن 

                                           
 .139ص  ،1997"، دار غريب، ط الثانية  الجرائــم الجنسية"  إدوارد غالي الذهبـي، - 55
  2018يوليو  5"، مجلة المنبر القانوني،  جريمة التحرل الجنسي بين الفهـم والتجريمعمــر أمزاوري، "  - 56
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يتحرش المرء بشخص يشاركه مكان العمل ويتقاسم معه لقمة العيش، وكذلك فإنه تغليظ المشرع للعقوبة في 
مكلف بحفظ النظام واألمن من شأنه تعزيز ضمانات حقوق اإلنسان وتعزيز األمن القانوني أمام حالة شخص 

 النافذين وذوي السطوة.
المعدل والمتمم لقانون الجنائي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تضمن  103-13بالتالي فإن القانون رقم 

ل اء العمل وعبر الوسائط اإللكترونية، جرم فععدة مقتضيات مهمة أبرزها تجريم التحرش الجنسي خارج فض
التحرش بغض النظر عن جنس مرتكبه أو ضحيته ووسع من دائرة تجريم التحرش ليشمل الفضاءات العمومية 
وغيرها من األماكن الواقعية واالفتراضية، وترك هامشا كبيرا للسلطة التقديرية للمحكمة في اختيار العقوبة التي 

 خيير بين الحبس أو الغرامة مع إمكانية الجمع بينهما. جاءت على سبيل الت
 خاتمة: 

خالصة القول إن ما قيل في صلب المقال المتواضع ما هو إال غيض من فيض ولن يوفي الموضوع حقه 
ما دام أن الجرائم المعلوماتية بوجه عام وجريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط اإللكترونية على وجه 

رائم الجديدة والعابرة للحدود التي تمخضت عن الثورة المعلوماتية واالستعمال المتواتر الخصوص، هي من الج
لوسائل التواصل االجتماعي، حيث سهلت هذه الوسائل المأمورية للمتحرشين وأصبح من السهولة بما كان أن 

لقانونية قصد اتحدث مضايقات داخل الشبكة العنكبوتية، لذلك وجب على المشرع المغربي تعزيز ترسانته 
هود فبالرغم من الج، ك خصوصية اآلخرين والمس بأعراضهمالوقوف بوجه كل من سولت له نفسه انتها

المبذولة من قبل المشرع المغربي في تأطير جريمة التحرش الجنسي اإللكتروني من الناحية القانونية، إال أن 
 .ق باإلضافة إلى بعض النواقص والثغراتمسألة إثبات هذه الجريمة تبقى من أصعب المواضيع على اإلطال

من تم يمكن القول أن جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط اإللكترونية غيرت النظرة التقليدية لجريمة 
التحرش، لكونها تتم عبر الوسائط اإللكترونية لم تنل بعد القدر الوافر من التقنين خاصة أن لها خصوصيات 

، فبروز هذه الظاهرة اإلجرامية ناتج عن قصور كبير في النصوص الموضوعية تميزها عن الجرائم التقليدية
رة الح التي أفرزتها ثو واإلجرائية فأصبحت هذه األخيرة عاجزة عن ضمان الحماية الالزمة والفعالة للمص

 فال تخلو هذه الجريمة من الخصوصية ذات الطابع اآللي والتقني والتي تؤثر بشكل كبير على، االتصاالت
 ،وعدم تخصص القضاة في هذا المجال السلطة التقديرية للقاضي من حيث أدلة اإلثبات وغموض النصوص

من خالل كل ما سبق بيانه، البد من إدراج بعض المقترحات الكفيلة للحد من هذا النوع من الجرائــم، والتي و 
 يمكن إجمالها فيما يلي:
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  التفكير في الوقوف عند مثل هذه الجرائمضرورة مراجعة التشريعات الوطنية وخلق نوع من        " 
ة "، بغية تحقيق الردع ومكافحة مثل هذه الجرائم اإللكتروني التحرل الجنسي عبر الوسائط اإللكترونية

 التي تمس بحياة األشخاص وحقوقه.
 ع من و جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط اإللكترونية من الجرائم العابرة للحدود لذلك وجب خلق ن

جرائيا من أجل مكافحة هذه الجرائم المخلة بالحياء والماسة بالعرض  التنسيق والتعاون الدولي قضائيا وا 
 والشرف.

  جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط اإللكترونية من الجرائم الواجب تشديد العقوبة على مرتكبيها للحد
 من هذا النوع من الجرائم الماسة باألخالق بدرجة أولى. 
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العنوان: اإلعالم السمعي وجدلية االنتقال من البث اإلذاعي 
  لى البث اإلذاعي الرقمي.التماثلي إ

Title: audio media and the argument of the transition from analogue to 

digital broadcasting. 

 إيمان محمد المجداوي.
 صحافية وباحثة في اآلداب واإلعالم الثقافي.

  جامعة محمد الخامس بالرباط والمعهد العالي للصحافة واإلعالم.
 ملخص الدراسة:

التحول الرئيس في مجال الخدمة اإلذاعية على المستوى التكنولوجي اليوم، يتعلق بتنوع البث وأشكال التلقي، والذي يتجسد أن 
كراهات، حتى  في ظهور أنماط جديدة في البث اإلذاعي، إضافة للبث الكالسيكي التناظري، الذي مر في تطوره بعدة مراحل وا 

ثم إن عصر االعالم الرقمي اليوم، هو وخزة فكرية استنفرت البشرية جمعاء، وشكلت  الرقمي. وصل إلى ما يسمى اليوم بالراديو
مرحلة مفصلية لتاريخ امتد طويال بمرحلة االعالم الكالسيكي، الذي حاول اللحاق بالركب واستحداث أساليبه دونما اإلخالل 

ل مما انعكس إيجابا على العمدعامات الممارسة اإلعالمية  باألعراف واالنسالخ عن الثوابت والهوية، والذي من خاللهم تتشكل
 اإلذاعي، فأضحت بذلك صنفا جديدا من اإلذاعة يقوم أساسا على نموذج إعالمي منفتح، بما يحقق مبدأ التفاعلية االذاعية.

Study summary: 
The main shift in the field of radio service at the technological level today is related to the 

diversity of broadcasting and forms of reception, which is embodied in the emergence of new 

patterns in radio broadcasting, in addition to the classic analog broadcast, which has gone through 

several stages and constraints in its development, until it reached what is called today digital 

radio. Moreover, the digital media era today is an intellectual prick that mobilized all humanity, 

and formed a pivotal stage for a history that extended for a long time to the stage of classical 

media, which tried to catch up and develop its methods without violating norms and disengaging 

from the constants and identity, through which the pillars of media practice are formed, which 

reflected positively on the work Thus, it became a new type of radio based mainly on an open 

media model, in order to achieve the principle of radio interactive ness.. 
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 توطئة:
بما أننا في عصر الرقمنة والتكنولوجيات المعاصرة التي أحدثت ثورة في مجال الصحافة واالعالم وتقنيات 

 أقارب من خالل هذه الدراسة، موضوع "االتصال، وخاصة في االعالم السمعي، اخترت في هذا الصدد أن 
لنبش "، رغبة منا في ا .اإلعالم السمعي وجدلية االنتقال من البث اإلذاعي التماثلي إلى البث اإلذاعي الرقمي

سهاما منا في تنويع مجال بحثنا وعملنا الصحافي واألكاديمي، بما يشمل جزءا  في مسالك االعالم اإلذاعي، وا 
 صحافة االذاعية(.من صاحبة الجاللة )ال

 منهج وأهمية الدراسة:
وستنطلق هذه الدراسة من مفهوم االعالم الجديد أال وهو االعالم الرقمي في مختلف تجلياته، حيث إنه تأسس 
على منطق السرعة وتطور التقنيات بما يواكب والجمهور المتلقي أخر التطورات، وألنه رهان تغيير النظريات 

ذاعة الكالسيكية المحافظة على تقاليد المهنة والتواقة للتغيير والمواكبة والتجديد بما والتصورات في أعراف اال
 يراعي ويصون تلك األعراف. 

وأهمية الموضوع الذي اخترته لهذه الدراسة، تكمن في أنه حاول أن يالمس موضوعا متفاوت الحساسية يتجلى 
لتوغل إلى سراديب التحديات االذاعية في العصر في واقع ممارسة االعالم اإلذاعي في المغرب، من خالل ا

الرقمي، وكذا مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى الرقمنة التي يشهدها العصر، والتي تعرف احتشاما في 
 الدراسات واألبحاث في المغرب. 

ي الحاصل، مكما ستتطرق الدراسة إلى الدور الذي يلعبه الصحافي والمذيع في المساهمة في هذا التطور الرق
وفي تأقلمه مع متغيرات العصر خاصة الجيل المخضرم من اإلعالميين، إذ عليهم مواكبة هذه التغيرات 
واالنخراط في الواقع التكنولوجي اليوم، باإلضافة إلى األليات والوسائل التي يجب اإللمام بها وضبطها 

 لالشتغال في ظل هذا التطور الرقمي، داخل المؤسسة اإلعالمية.
وتبعا لذلك سيتم تناول الدراسة في قالب أحد األجناس الصحافية الكبرى، وقد ارتأينا اعتماد جنس المقال 
التحليلي مناسبا للموضوع، باعتباره جنسا يتفحص حدثا أو ظاهرة ما إللقاء الضوء عليها، مستجليا معانيها 

ر تحليل، بحيث يقوم على التفسيوداللتها عبر البحث عن العالقات بين األحداث المرتبطة بموضوع ال
بموضوعية استنادا إلى جملة من المعطيات، بمعنى أنه يعتمد على الحقول المعرفية و التوثيق بشكل مكثف، 
قائما على منهج البرهنة عن طريق إدراج شهادات حية أو مستقاة من الوثائق، وهو األمر الذي سيتم اعتماده 

ات حية، انطالقا من اعتماد جنس االستجواب الصحفي، وهو األخر في هذه الدراسة عن طريق إدراج شهاد
قالب وجنس يندرج ضمن منظومة األجناس الصحافية الكبرى، باعتباره أداة لتفسير األحداث ولجلب مادة 
 إعالمية أولى من مصدر ذو كفاءة مهنية وخطابية، وايضا مصدرا مؤهال وملما بالموضوع مادة االستجواب.

هذه الدراسة ليس غاية في حذ ذاتها، بل بوصلة ضمن بوصالت كثيرة نتوسلها بغية جعل  إن المنهج في
العمل اإلذاعي منساقا للغايات التي نتوخاها من هذه الدراسة، حيث السعي إلى الكشف عن مسالك التحديات 

 ة الموضوع الذياالذاعية وتذليل مضمراتها أمام ممارسي اإلذاعة هما الغاية والهدف، وهذا ما يناسب طبيع
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ن كانت صالحة لهذا الغرض، إال  سأشتغل عليه في هذا الكتاب، حيث إن التوسل بأجناس صحافية أخرى وا 
أن االختيار بينها أملته طبيعة الموضوع الذي سأشتغل فيه على دراسة حالة }اإلعالم اإلذاعي في العصر 

 الرقمي{.
شكاليتها:  محاور الدراسة وا 

عالم الرقمي وما يتميز به من خصائص تجعله يحتل موقعا مهما لدى المستخدمين، ستتحدث الدراسة عن اإل
كما سيقدم تحليال للنظام االذاعي الرقمي مستجلياا مزاياه والتحديات المرتبطة به، من خالل الوقوف على 

جسد في تأنظمة البث االذاعي الرقمي وخيارات بثه وأشكال تلقيه كخدمة إذاعية تكنولوجية محضة والتي ت
 ظهور أنماط جديدة في البث االذاعي إضافة للبث الكالسيكي التناظري.

كما آثرنا في ختام الدراسة أن نرصد مبدأ التفاعلية االذاعية باعتبارها سمة أساسية في عملية االتصال 
ي تحاول توالتواصل بين المذيع والمستمع، بل وباعتبارها أضحت شكال من أشكال عمل االذاعة الجماهيرية ال

االنفتاح على هذه الثورة الرقمية بإشراك الجمهور المستمع في إثراء برامج ومضامين القنوات االذاعية، إضافة 
 إلى شعوره بفورية االذاعة وتلقائيتها. 

ا موتأسيسا على ذلك، فإن األساس الذي تنطلق منه هذه الدراسة يظل موجها بجملة إشكاليات من أهمها: 
 الم وماهي أهم خصائصه؟ وماهي التحديات واالكراهات التي تواجهه في ظل انتشاره؟مضمون هذا االع

غير أن تلك اإلشكاليات تكتفي بتوجيه مسار الدراسة وال تقيدها حتما، ألن القيد يعكر صفو مزاج القارئ، 
 لذلك نراهن على قراءة متأنية لمتفضالت الدراسة.

ي أثناء إنجاز هذا البحث، هو غياب دراسات وتحليالت مستفيضة إن أهم العوائق التي كان لها وقع خاص لد
عن مشهدنا السمعي، )عدا بعض االستثناءات القليلة(، وبالتالي كانت الصعوبة تتجلى في الوصول والحصول 
شكاليات ثم تحديات الصنفين من االعالم أي  على مراجع كفيلة بأن تمدني بصورة نظرية عن تجليات وا 

ي، وذلك ربطا بمجموعة من األمور التي كان من الممكن التوغل في تفاصيلها وسبر أغوارها، االذاعي والرقم
لوال العزوف الواضح من قبل الكتاب والدارسين، وهو األمر الذي ال يمكنه أن يفيدنا في هذا الجانب بأي 

 شيء يذكر.
الحالتين "من اجتهد فأصاب أرجو أن يكون لي هذه المحاولة صواب المصيب أو عذر المخطئ... وفي كلتا 

 فله أجران، ومن اجتهد فلم يصب فله أجر واحد".       
 واهلل المستعان.

 إيمان المجداوي.
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 مدخل لإلعالم الرقمي: معلومات عامة:
التواصل االجتماعي قديم قدم وجود اإلنسان على األرض، بداية من عصور ما قبل الميالد، كان التواصل 

الل الرسوم التصويرية التي توثق التفاعالت البشرية واألحداث االجتماعية، ثم جاء االجتماعي يتم من خ
االعتماد على الحيوانات والطيور للتواصل ونقل الرسائل من المرسل إلى المستقبل، عبر المناطق والحدود 

لها هذا ن خالالجغرافية والمسافات إيمانا بأهمية وضرورة التواصل االجتماعي،  واستحداثا لوسائل يتم م
التواصل، كان اختراع الطباعة لتوصيل ونشر األخبار واألحداث ومعها التأثيرات في مناطق جغرافية مترامية 
داخل حدود الدول أو عبر هذه الحدود. وقد سعى اإلنسان إليجاد وسائل تواصل أسهل وأسرع وأكثر تأثيرا 

اع نقل الصوت عبر المسافات، بعده كان اختراع المذيواستمرارا في وقت ومدى الرسالة، فكان اختراع الهاتف ل
لنقل األصوات والبرامج واألحداث واألخبار، حتى اصبحت االذاعة في أي دولة من دول العالم رمزا لوجود 
وهيبة الدولة. وقد كانت طموحات البشر دائما أعلى من إمكاناتهم، سعى البشر ليس األخبار المطبوعة في 

وات عبر الهاتف والراديو، بل تزايد الطموح سعيا لنقل الصورة المتحركة واألحداث الصحف أو لنقل األص
 الجارية، وليست األخبار السابقة، لضمان تحقيق أعلى قدر من التفاعل والتأثير بين المرسلين والمتلقين.
القات عكان ظهور اإلنترنيت كشبكة في محيط جغرافي صغير للتواصل وتبادل األخبار، بداية جديدة لل

التواصلية والتفاعلية في العالم، وقد تزايد تقدم وسائل التواصل على مستوى العالم، وصوال إلى منصات شبكات 
التواصل االجتماعي التي قامت بخلخلة كل التشكيالت والعالقات والظواهر والتفاعالت االجتماعية في كل 

ذه الخلخلة في ظهور ما يسمى االن باإلعالم أرجاء المعمور، على كل الدوائر والمستويات، وقد ساهمت ه
الرقمي. فما مضمون هذا االعالم وماهي أهم خصائصه ومرتكزاته؟ وماهي التحديات واالكراهات التي تواجهه 

 في ظل انتشاره؟
برز اإلعالم الرقمي حديثا بشكل الفت للنظر، بظهور تقنيات االتصال واإلعالم، وأخد يشق طريقه بقوة بين  

دمين ويمارس دوره في نقل المحتوى االتصالي، حيث يرادف مفهوم اإلعالم الجديد أو اإلعالم المستخ
اإللكتروني، وهذه المفاهيم الحديثة هي إحدى سمات العصر الجديد لإلعالم، التي تكشف عن مرحلة جديدة 

سيكي إلعالم الكالمن الخدمات اإلعالمية واالتصالية، المختلفة عن سابقاتها التي كانت تمارس في عصر ا
 ظهور البث الفضائي. قبل-الدراسةالتي هي محور -مثل الصحيفة أو التلفاز أو اإلذاعة 

ويعد توصيف اإلعالم الرقمي، عبارة عن مجموعة من األساليب واألنشطة الرقمية الجديدة التي تمكن من 
صلة إللكترونية أو الوسائط المتإنتاج ونشر المحتوى اإلعالمي وتلقيه بمختلف أشكاله، من خالل األجهزة ا

باألنترنيت في عملية تفاعلية بين المرسل والمستقبل، بحيث تكون جميع الوسائل واألدوات المستخدمة في 
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إنتاج المحتوى اإلعالمي من صحافة وأخبار وغيرها من األدوات ومصادر المعلومات بشكل رقمي ومخزنة 
ود نوع من التحكم االنتقائي من جانب أفراد الجمهور في نوعية في خزان إلكتروني، ويتميز هذا اإلعالم بوج

المعلومات التي يختارونها، ومدار هذا الطرح أن الجمهور أصبح مشاركا في وسائل اإلعالم، بدل أن يكون 
 متلقيا فقط كما في السابق.

حدث أي تغيير ث لم يوتتميز الثورة الرقمية بكونها ثورة معرفية تتضاعف فيها المعلومات بشكل مذهل، بحي
كبير في البنية الحركية والتطورية مثلما يحدث اليوم، ومع هذه الثورة كل أشكال المعلومات يمكن أن تصبح 

الصوت( وكل هاته المعلومات يتم انتقالها بواسطة -الصور  –الرسومات  –رقمية، ونذكر هنا )النصوص 
 الهاتف(. –جهزة في )الكمبيوتر أجهزة إلكترونية تمارس دور الوساطة، وتتمثل هذه األ

وقد فتحت الثورة الرقمية إمكانية تحقيق الشبكات الحالية لالتصاالت بين نقاط عديدة، والتي يمكن من خاللها 
 تخزين وتوزيع كم هائل من المعلومات الرقمية المستمرة في التزايد المضطرد. 

في اإلعالم الكالسيكي، الذي يستند إلى جانب  ويشكل اإلعالم الرقمي نظاما عكسيا لما جرى عليه النظام
وفير من القواعد والضوابط والقوانين التي تحكمه وتراقب توازنه، وذلك لما ينطوي عليه من كسر للتقاليد 

 المعرفية والمهنية المتعارف عليها في البيئة اإلعالمية الكالسيكية.
 اعال لدى المستخدمين ومنها ما يلي:ويتميز اإلعالم الرقمي بعدة خصائص تجعله يحتل موقعا ف

تفاعل الجماهير: بحيث تقوم فكرة اإلعالم الجديد على أن للجمهور القدرة على إنتاج المحتوى اإلعالمي، -
من صياغة وتحرير ومونتاج باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة لديه، فيكون هو المتحكم بما يبث 

ن، لمرسل والمستقبل في العملية االتصالية، فيكون االتصال ذو اتجاهيويرسل، ويتحقق تبادل األدوار بين ا
ويقصد بالتفاعل قدرة المتلقي على االستجابة للرسالة الموجهة إليه من خالل وسائل االتصال الحديثة، 
وهو ما أحدث نقلة نوعية وبعدا جديدا مهما ألنماط وسائل اإلعالم الجماهيري التقليدية، والتي تتكون في 

لعادة من منتجات ذات اتجاه واحد يتم إرسالها من مصدر مركزي كالصحيفة أو التلفاز أو الراديو إلى ا
الجمهور، هذا األخير الذي أتاح له االعالم الجديد الفرصة لممارسة إعالمية بحرية مطلقة، فتمكن من 

ة االتصال، في عملي إيصال رسالته إلى من يريد وفي الوقت الذي يريد، حيث أصبح للمتلقي دور مؤثر
 وازدادت درجات التفاعل بين طرفي العملية االتصالية.

حرية األداء اإلعالمي: خاصية أخرى مهمة لتكنولوجيا اإلعالم الجديد، هي أنها أعلت من سقف حرية -
اإلعالم بشكل غير مسبوق، فارتباط أي شخص بشبكة اإلنترنيت أهله ألن يكون قادرا على إيصال رسالته 

جميع أنحاء العالم بتكلفة ال تذكر، بحيث يمكنه استقطاب جمهور ال حدود له لمناقشة أي موضوع إلى 
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يخطر ببالهم مع عدد غير محدود من المستخدمين األخرين في أنحاء متفرقة من العالم، بكل حرية 
 وبمنتهى السهولة، مخترقا كل الحواجز الجغرافية والزمانية.

د وسائل االتصال الحديثة، وغزارة المعلومات واإلنتاج اإلعالمي، لم تعد تفتيت الجماهير: نتيجة تعد-
جماهير وسائل اإلعالم الجديد هي الكتل الضخمة الموحدة والمتجانسة ذاتها، بل تحولت في العصر 
الحالي إلى وحدات صغيرة، وأصبح كل فرد يتلقى من منفذه الخاص مختلف المواد الذي تناسبه، فزادت 

يارات أمام مستهلكي وسائل اإلعالم، وأصبح وقتهم موزعا بين وسائل اإلعالم الجديد ووسائل وتعددت الخ
اإلعالم الكالسيكي، فأضحى من الصعب، السيطرة أو التحكم أو متابعة المعلومات الواردة أو األخبار 

هم والسعي كار التي تصل للجمهور، وهذا ما يشكل قلقا وتحديا في التعامل مع الشعوب ومحاولة معرفة أف
 .1إلرضائهم

 الن ام اإلذاعي الرقمي، المزايا والتحديات.
 مميزات البث اإلذاعي الرقمي:-أ

ال يختلف اثنان في أن السنوات األخيرة شهدت تطورات كبيرة على مستوى التكنولوجيات الحديثة التي لحقت 
وسائل  ذه الثورة التي انتقلت إلىبوسائل االتصال عموما، فأحدثت بذلك ثورة كبيرة في مجال التقنيات، ه

اإلعالم وأبرزها اإلذاعة المسموعة، التي تأثرت أيما تأثر فتحولت بذلك من البث التماثلي إلى ما أضحى 
يعرف بالبث الرقمي، و"الذي يعتمد باألساس على التكنولوجيا الحديثة التي تمنح تحسنا ونقاوة في الصوت 

تمنح التقنية الجديدة للبث اإلذاعي فرصة نقل وبث النصوص بدرجة صوت األقراص المضغوطة، كما 
والمعلومات الخدماتية فضال عن تلك المتعلقة بمضامين البرامج اإلذاعية، وهي الخدمة اإلذاعية التي تمنح 

 .2الفرصة للمستمعين باستثمار االستماع وفق النمط الرقمي"
رسال عدة قنوات صوتية في حزمة صغيرة من الترددات وقد أتاحت تكنولوجيا البث اإلذاعي الرقمي إمكانية إ

تستقبل برامجه بواسطة هوائي صغير، وبمعنى اخر فإن هذه التكنولوجيا تشغل مساحة أصغر من الطيف، 
ميغا هرتز، في حين أن نفس القنوات  09وكمثال على ذلك، هناك سبع قنوات تناظرية يمكن أن تشغل حوالي

ميغاهيرتز، أي أن هذه األخيرة تأخد حيزا أقل  1.5قمي فإنها تشغل كحد أقصىفيما لو تحولت إلى البث الر 
في الفضاء مقارنة مع األولى، وبهذا ستسمح بتوفير مساحة أكبر على الطيف، مما يتيح الفرصة لقنوات 

 أخرى للعمل وبالتالي يخلق تنوعا كبيرا في المشهد اإلعالمي.

                                           
 .22ص1989مارس  54مقال: التربية الرقمية في تعزيز الدور االتصالي، ورد في مجلة اتحاد اإلذاعات العربية، عدد1 
 .17، ص2015مؤمن مطر، تأثير التحوالت الرقمية على المحطات اإلذاعية والتلفزية مركز تطوير االعالم بير زيت،2 
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ذاعي التماثلي اختالفا تاما من حيث المبدأ والمكونات والسيما ويختلف البث اإلذاعي الرقمي عن البث اإل
الوظائف، فلكل منهما خصائصه وأسسه وعيوبه في نفس الوقت، كما يتميز الرقمي عن نظيره التماثلي 

 بمميزات عديدة تجعله ينافسه منافسة شديدة قد تؤدي إلى إلغائه بالكثير من الدول مستقبال.
م البث االذاعي الرقمي البد من الوقوف قليال على توصيف البث اإلذاعي التماثلي وقبل استكمال باقي عوال

 وتلخيص عيوبه. 
يشكل البث التماثلي التناظري إرساال كهرومغناطيسي يحمل في طياته صورة وصوت أو صورة فقط أو صوت 

و اإلذاعة سواء في التلفاز أ فقط، بحيث أنه في البث التناظري التردد الواحد ال يحمل إال قناة واحدة ال أكثر
 أو في أجهزة استقبال البث الفضائي.

تستخدم اإلشارة التماثلية بعض خصائص الوسط الناقل لتحمل معلومات اإلشارة، فمثال كهربائيا فإن هذه 
 جالخصائص تكون عادة "فولتية" ويمكن استخدام اإلشارة التماثلية لنقل أي نوع من المعلومات، إذ غالبا ما تنت

اإلشارة عن طريق التغيرات في الظواهر الفزيائية كالصوت واإلضاءة والحرارة والموقع، والضغط يحدث هذه 
التغيرات باستعمال أي نوع من أنواع المحوالت أو مولدات اإلشارة ومثال عليها الميكروفون والسماعة، فمثال 

غيرا في قع على الميكروفون يخلق تفي عملية تسجيل صوت تماثلي فإن التغير في شدة ضغط الصوت الوا
اتساع فولتية التيار المار فيه ومن ثمة فإن االرتفاع في درجة الصوت تجعل التغيرات في اتساع الفولتية تزداد 
مع الحفاظ على التواتر، ولتوليد الصوت التماثلي يتم تحميل اإلشارة التماثلية عبر إشارة أخرى لكي تنقل ويتم 

 .(FM)وتعديل الذبذباتAM)  (الفيزيائي وتستخدم للتعديل عدة طرق منها تعديل االتساعتسجيلها عبر الوسط 
 ويعاب على نظام البث االذاعي التماثلي في أمور عديدة ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

 .عدم حصانته ضد الضوضاء والتداخل بما يؤثر على جودة اإلشارة المستقبلة 
 ظمة مما يقلل من سرية المعلومات المتبادلة، فبمجرد معرفة نوع سهولة التنصت على هذه األن

 التضمين يمكن استخالص إشارة المعلومات المرسلة.
  عدم دقة العناصر الكهربائية المستخدمة فعلى سبيل المثال "الترانزستور" التي من ضمن تركيب

 ا.غير دقيقة فعلي المضخم ليس لها استجابة خطية عند جميع الترددات، وكذلك سعة المكثفات
وبالرجوع إلى نظام البث اإلذاعي الرقمي، عقب هذه القراءة السريعة لنظيره التماثلي، نرى أن نظام البث 
اإلذاعي الرقمي جاء كبديل عن نظام البث التماثلي، حيث يتميز بتقنيات مختلفة كانت سببا في ظهور الوسائل 

ل البيانات، السيما ما توفره من وسائل تخزين البيانات ذات اإلعالمية الحديثة التي تتمتع بالسرعة في نق
السعة الهائلة، ويهدف هذا البث إلى تحقيق مجموعة من الخدمات الجديدة أوال، وتحقيق خدمة صوتية عالية 
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الجودة خالية من التشويش إضافة إلى امتيازات أخرى كإتاحة خدمات إذاعية كثيرة من خالل قدرة القنوات 
لى حمل عدد كبير من القنوات اإلذاعية التي تتيح بدورها للجمهور اختيار ما يناسبه من بدائل القمرية ع
 جديدة.

ويقوم البث اإلذاعي الرقمي على مبدأ التشفير، إذ يتحول الصوت إلى طاقة في شكل معطيات معلوماتية 
عة من إكراهات عديدة مستغنية بذلك عن الدعامة المغناطيسية، وهو ما يعني تحرر الصوت ومعه اإلذا

 مرتبطة باختزال المعطيات الصوتية وتخزينها وبثها*.
 تمارس اإلذاعة الرقمية حاليا على واجهتين وهما كاالتي:و 
رقمنة اإلنتاج: إذ يسمح ذلك بتنظيم المادة اإلعالمية مثل إعادة البث وتصنيف البرامج حسب المواضيع -

عد في العودة بسرعة لألرشيف وهو ما يمكن من تمديد فترات بث واألنواع والمراجعة في كل لحظة، كما يسا
 المادة المخزونة والمتوفرة.

رقمنة البث: وهو رهين بعدد أجهزة االستقبال المتاحة حيث يسع أكثر جمهور المستمعين لإلذاعات التي -
 ة.تستخدم أنظمة التلفزيون الفضائي، مقارنة مع التي تستخدم أنظمة البث الخاص باإلذاع

ويتميز نظام البث اإلذاعي الرقمي بالعديد من المميزات التي تجعله يفوق نظيره المعروف باالتصال التماثلي، 
 ويمكن تحديد هذه المميزات في النقاط التالية:

في البث التماثلي هناك نظام اإلرسال الذي يعمل بشكل مستقل عن نظام االستقبال وهذا ما يتسبب في  -
با ما يرجع ذلك لتأثير أحوال الطقس والظروف البيئية على اإلشارات التماثلية أثناء حدوث تشويش وغال

إرسالها، أما في االتصال الرقمي فيتم عبر الشبكة الرقمية، بحيث أن العملية تكون واحدة ومتكاملة بداية من 
 راحلها.اإلرسال وصوال إلى منفذ االستقبال، كما أنها تقاوم التشويش أو التدخل في جميع م

تتمتع الشبكة الرقمية في البث اإلذاعي الرقمي بقدر عالي من الذكاء، إذ تستطيع أن تراقب أوضاع القناة -
 .3وتصحيح مسارها بينما يتعذر ذلك في االتصال التماثلي

تتسم الشبكة الرقمية بالمرونة حيث يخضع النظام عادة للتحكم من خالل برامج فكرية بالحاسب اإللكترونية -
 مما يسمح بتحقيق قدر عالي من جودة االستخدام.

 يتسم االتصال الرقمي بالشمول، إذ يستطيع نقل البيانات في شكل نصوص وصوت وصورة بدقة عالية.-
 كما يقدم البث اإلذاعي الرقمي العديد من المزايا للمستمعين ويمكن ذكرها في العوارض التالية:

                                           
 .151ص1997عصر المعلومات، الدار المصرية اللبنانية،حسن عماد مكاوي، تكنولوجيا االتصاالت الحديثة في 3 

 .132، ص2010، 4*عبد اللطيف بن صفية، "اإلذاعة الرقمية ورهان القرب"، مجلة اإلذاعات العربية. عدد 
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ة شاسعة إذ يتم التغلب على المعيقات الجغرافية، إذ يتم التغلب على القدرة على الوصول إلى مناطق جغرافي-
 العوائق الطبوغرافية.

 التمتع بمواد وخدمات عالية الجودة سواء في المنازل أو السيارات.-
قدرة القنوات على حمل عدد كبير من اإلذاعات مما يجعل الجمهور يختار ما يناسبه وذلك بتوفر بدائل -

 جديدة.
 فاق للتجديد وخلق خدمات إذاعية جديدة خاصة تراعي متطلبات الجمهور.فتح اآل-
يتيح نظام البث اإلذاعي الرقمي عرض معلومات مرتبطة بالمضمون اإلذاعي على جهاز الراديو مثل أحوال -

 الطقس وعناوين األخبار ونتائج المباريات.. إلخ.
 .عند برنامج ما مع القدرة على استئنافه الحقا تتيح أجهزة االستقبال الرقمية للمستمع إمكانية التوقف-
تتميز أجهزة االلتقاط الرقمية بالقدرة على التعرف لوحدها على المحطات الجديدة عند االنتقال من منطقة -

 إلى أخرى.
فضال عن ذلك يتيح استخدام النظام الرقمي في البث اإلذاعي مقارنة بالنظام التناظري خمس خصائص أخرى 

 لي:وهي كالتا
 :أوال: يتخد االتصال الرقمي شكل الشبكة الرقمية

من بداية اإلرسال اإلذاعي إلى منفذ االستقبال، تكون مراحل االرسال واالستقبال والقناة عملية واحدة متكاملة، 
ويمكن التحكم في عناصر النظام في دائرة رقمية موحدة، مما يجعل قدر التشويش ضعيفا جدا، فالشبكة 

د نظاما من المعالجات تقوم بتوجيه المحتوى األصلي والتحكم في عملية اإلرسال والقناة وفك رمز الرقمية تجس
 الوسائل على مراحل مختلفة دون تداخل فيما بينها.

 ثانيا: يتسم نظام االتصال الرقمي بالنشاط والقوة:-
ة، كذلك في البيئية الصعبإذ يتفوق االتصال الرقمي على االتصال التماثلي في وصل االتصال رغم الظروف 

نقل المعلومات إلى مسافات بعيدة من خالل استخدام وصالت األلياف البصرية التي تحافظ على قوة االتصال 
منذ البداية حتى النهاية، كما تكمن قوة االتصال الرقمي وفعاليته من خالل أبعاد مثل: مقاومة التشويش، 

ء إلكترونيا، وكذا الحفاظ على قوة االشارة على طول خط مقاومة التداخل في الحديث، وتصحيح األخطا
 االتصال.
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 :4ثالثا: تتميز الشبكة الرقمية بقدر عال من الذكاء-
 لقد تم تصميم النظام الرقمي لكي يراقب تغير أوضاع القناة بصفة مستمرة ويصحح مسارها من خالل عاملين:

هو حل لمشكلة  فالتوافق الصوتي أو التناغم التوافقي تحقيق التوافق الصوتي أو التناغم بين األصوات:-أ 
التشويش في نظام التشكيل باالتساع الذي يؤدي إلى بعض التغيير في الموجة المرسلة، وكذا الحل لمشكل 
التداخل بين النبضات الرقمية وللتغير الذي يمس القناة خاصة ما تعلق بالقنوات اإلذاعية، حيث يسمح التناغم 

مية ياس التشويش في القناة باستمرار في شكل الموجة المستقبلية، ولتجبنه يكفي تركيب الشبكة الرقالتوافقي بق
 على طبق ضخم يتيح توفير قناة إرسال رقمية متماسكة من البداية إلى النهاية.

ة لالتحكم في الصدى: يعتبر الصدى انعكاسا الرتداد اإلشارة في جهز االرسال إلى نفس الجهاز، في حا –ب 
االتصال الرقمي يمكن استخدام أداة تقوم بتخزين اللغة المرسلة إلى محطة االرسال والوقت المستغرق لتلك 

 الرحلة حتى يصل إلى الطرف النهائي المستهدف، وبالتالي تفادي حدوث الصدى.
 رابعا: تتسم الشبكة الرقمية بالمرونة:

 حاسوب اإللكتروني الذي يسمح بتحقيق قدر عال منحيث يخضع النظام الرقمي للتحكم من جانب البرامج بال
 جودة االستخدام.

 خامسا: يتميز االتصال الرقمي بالشمول:
حيث يسمح النظام الرقمي على عكس النظام التماثلي عادة من نقل البيانات في شكل أصوات بقدر عال من 

د من كانية نقل الشبكة الرقمية للعديالدقة، ويتم االتصال عن طريق استخدام االشارات الرقمية إضافة إلى إم
 .5المحادثات أو األصوات المركبة في الوقت ذاته

 وفي ضوء المزايا العديدة التي يتمتع بها نظام البث الرقمي، يتيح استخدامه في اإلذاعة المزايا التالية:
ات ارات وأماكن التجمعتحسين ظروف استقبال المواد والخدمات اإلذاعية شديدة الجودة في المنازل والسي –أ 

 والمناطق النائية.
إتاحة خدمات إذاعية كبيرة من خالل قدرة القنوات القمرية على حمل عدد كبير من القنوات اإلذاعية -ب 

 التي تتيح للجمهور اختيار ما يناسبه من بدائل عديدة.
مة من خدمات المحطات الوصول إلى مناطق جغرافية شاسعة في التغطية اإلذاعية مثل المناطق المحرو -ج 

 .6اإلذاعية األرضية
                                           

 .2009محمد جاسم الموسوي، اتجاهات إعالمية معاصرة، االكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك،4 
 164ص1997الدار المصرية اللبنانية، جيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات،حسن عماد مكاوي، تكنولو 5 
 حسن عماد مكاوي، نفس المرجع.6 
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تزايد عدد المحطات اإلذاعية التي تعتمد على هذه التقنية بشكل مستمر، كما يتيح هذا النظام إمكانية بث -د 
اإلذاعات المشفرة على غرار التلفزيون المشفر وتحتاج تقنية البث الرقمي إلى أجهزة استقبال إذاعية تستطيع 

 استقبال إشاراتها.
ويسمح استخدام جهاز الراديو الرقمي من التخلص من مشاكل التداخل الصوتي المتمثلة في الفحيح والبهتان 
التي تفسد البث اإلذاعي، وهي حالة من الحاالت الرئيسية التي تميز البث التماثلي، فالراديو الرقمي مجهز 

أفضل ضمن الطيف اإلذاعي مقارنة  بمعالجات ترشح التداخل وتصحح األخطاء، كما يسمح ذات النظام ببث
بإذاعات إف إم، باإلضافة إلى المحتوى المبثوث فإن نفس الطيف يحمل بيانات إضافية في شكل نصوص 
وربما رسومات غرافيك يمكن قراءتها انطالقا من شاشة جهاز الراديو الرقمي، حيث تحمل هذه البيانات دليل 

 هزة االلتقاط التلفزيونية من األقمار الصناعية، وربما تحمل هذهبرنامج إلكتروني شبيه بذلك الموجود في أج
البيانات معلومات إضافية أخرى مثل نتائج المباريات أو حركة البورصة في بلد ما، وهذا ما يحقق االرتقاء 

يها . هذه األخيرة سنتطرق إل7بالبث الرقمي، كما يفسح المجال أمام األذاعات لكي تستفيد من آليات التفاعلية
في مبحث أخر الحقا، باعتبارها ميزة لصيقة بتكنولوجيات االتصال الرقمية تتيح لبعض المنصات االختيار 

 بين سماع البث المباشر أو انتقاء ما يريده المتلقي من برامج أو أغنيات مسجلة.
 صعوبات وتحديات االنتقال إلى البث االذاعي الرقمي:-ب
 االذاعة الوطنية نموذجا   

مع هذا المد التكنولوجي المهول الذي اكتسح الساحة اإلعالمية خاصة االذاعة المسموعة، ورغم المزايا جريا 
المتعددة الناتجة عن استخدام تكنولوجيا البث الرقمي في اإلرسال اإلذاعي، كمواكبة ومسايرة لهذا المد ولهذه 

نية، من إمكانية االنتشار السريع لهذه التقالثورة الرقمية الحديثة، إال أن هناك عدة تحديات وصعوبات تقلل 
ولو أنها تملك أهمية كبيرة في تحقيق مزايا عديدة للمستمعين، وال شك أن السؤالين التاليين يخامران ذهن 
 القارئ: ما هي أهم هذه التحديات؟ وكيف يمكن العمل على التحديث والتحول الرقمي في خضم هذه التحديات؟

يرتبط بمجموعة من األسباب التي تعد مكامن الخلل في اللحاق بالركب الرقمي،  إن مدار هذين السؤالين
وكتشخيص بسيط بهذه الصعوبات يمكن القول أنها تلك المرتبطة بارتفاع تكلفة أجهزة اإلرسال اإلذاعي التي 

ارتفاع كلفة  إلىتريد مسايرة ومواكبة النظام الرقمي، أو ما يقصد به البنية التحتية لإلذاعة الرقمية، إضافة 
أجهزة االستقبال الالزمة الستقطاب تقنية البث الرقمي على األقل في الوقت الحاضر، وال سيما في الدول 

                                           
 46.ص ،2008عباس صادق، اإلعالم الجديد المفاهيم والتطبيقات، دار الشروق للنشر والتوزيع،7 
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النامية، ناهيك عن غياب الشفافية فيما يتعلق بتسعيرة البث اإلذاعي الرقمي من قبل الشركات التي يعهد إليها 
 باإلشراف التقني على اإلرسال وتدبير البث.

وحتى نتفادى السلبية أو التبخيس نذهب للقول انه ربما تشهد السنوات القليلة القادمة حلوال لهذه المشكالت  
بهدف االستفادة القصوى من تكنولوجيا البث الرقمي في العمل اإلذاعي. ومفردة قصوى هنا نوردها كي تحيلنا 

 ت طفرة نوعية ملموسة.على أن هناك مجهودات مبذولة في هذا الشأن بل وأعطت نتائج حقق
وأمام هذا الطرح يبرز نموذج "اإلذاعة الوطنية" التي عملت على التحديث الرقمي لمسايرة تطور أساليب العمل 
وفق الثورة الرقمية الحديثة، رغم مجموعة من التحديات التي طرحها هذا التحول، ويوضح في هذا اإلطار 

 :8ار" األستاذ عبد اللطيف لمبرع هذا التحديث والتحديات قائالالمدير العام لإلذاعة الوطنية "مصلحة األخب
مما الشك فيه أن مواكبة التطور التكنولوجي وتحديث أساليب ووسائط العمل شكل احدى أولويات اإلذاعة "

المغربية في حقبة التسعينات التي شهدت بداية طفرة كبيرة على المستوى الكوني فيما يتعلق بمجال السمعي 
ككل، وخاصة مجاالت تكنولوجيا االتصال واالرسال واالستغالل، فقد شهد العالم بأسره في عز هذه  البصري

الطفرة تخليا تدريجيا عن التقنيات القديمة واألقل قدما في المجال التناظري، وبدا االنتقال شيئا فشيئا نحو عالم 
 من سبيل أمام اإلذاعة المغربية الطامحة التكنولوجيا الرقمية التي منحت إمكانيات هائلة للتطور...لم يكن

ي في قطار التحديث والتجديد التكنولوج ترسيخ ريادتها وتعزيز وظائفها وأدوارها اإلعالمية، غير ركوب إلى
مثل ألمانيا وفرنسا المعروفتين بتقاليد إذاعية عريقة.. كانت اإلذاعة  محطات انطالقه على غرار دول الشمال

ة على المستويات اإلقليمية والعربية واالفريقية في ولوج عالم الرقمنة أبوابه الوسعة إذ المغربية مطلقا سباق
شرعت في نهاية حقبة التسعينيات في إعادة النظر جذريا في آليات اشتغالها، تقنيا باقتناء المعدات والوسائط 

  يدة .ثل لهذه اإلمكانات الجدالبرمجية الرقمية، وبشريا بتكوين وتدريب األطر العاملة على االستغالل األم
سمعي التي تعتبر رائدة في المجال ال-بطبيعة الحال هذا التحول طرح تحديات كبرى كان لزاما على المؤسسة 

التغلب عليها، وفي طليعة ذلك، التصرف في الكم الهائل من الوثائق واالشرطة والمؤثرات  -في المغرب 
قالل، وحفظ الذاكرة االذاعية الوطنية من االندثار والضياع، إضافة الصوتية السابقة والالحقة لمرحلة االست

الى تأمين السالسة المطلوبة في االنتقال من البث التناظري الى البث الرقمي وتفادي أي إرباك لإلرسال 
عادة االرس ل، اواالستغالل، ناهيك عن الكلفة الباهظة لهذا التحول فيما يخص مالئمة أجهزة البث واالرسال، وا 

وآليات العمل واإلنتاج مع المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وهي صعوبات واكراهات كان من الضروري تذليلها 
 لتدخل اإلذاعة عصر الرقمنة مبكرا وبشكل ال رجعة فيه"

                                           
 .2021ماي31ع بتاريخ استجواب صحفي أجريته مع المدير العام لإلذاعة الوطنية عبد اللطيف لمبر 8 
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العام لوضع رؤية طموحة، تروم التخطيط للولوج إلى عالم الرقمنة  اإلطارعقب هذا التشخيص الذي المس 
مطباتها وتحدياتها الصعبة، يجدر بنا أن نتساءل، كيف خاضت االذاعة الوطنية غمار هذه التحوالت واستكناه 

 في حقبة مبكرة؟
إن هذا السؤال يفرض نفسه علينا بشكل كبير في سياق هذه التحوالت التي نحاول رصدها. ونقصد هنا الحديث 

اعي الرقمي، وفي ضوء األسئلة التي طرحناها، عن مراحل التحول من نظام البث التماثلي إلى نظام البث اإلذ
 يوضح المدير العام ذ.لمبرع أن مراحل التحول يمكن تلخيصها في ثالث فترات وهي كالتالي:

مرحلة اإلعداد: والتي انطلقت أواسط التسعينات بإعادة النظر في كل التجهيزات القديمة وبناء االستوديوهات -
ة تدريجية تراعي خصوصيات اإلذاعة واإلمكانات المالية المرصودة، بمواصفات حديثة ومتطورة وفق سياس

وقد واكب هذه المرحلة على المستوى البشري عملية واسعة النطاق لتأهيل المهندسين واألطر والعاملين 
وتكوينهم في مجال استغالل البرمجيات الجديدة والتدريب على االشتغال على الوسائط الرقمية...كما واكبها 

 د خرافي في تحويل األشرطة والوثائق الصوتية إلى وسائط جديدة يمكن استغاللها في المعدات الرقمية.مجهو 
المرحلة االنتقالية: تميزت بالحفاظ على معدات وتجهيزات البث التماثلي على سبيل االحتياط والتامين ضد - 

لجديدة...وانطلقت هذه المرحلة في أية مخاطر محتملة النقطاع االرسال عند االشتغال بالمعدات الرقمية ا
دماج معدات 98/1999نهاية التسعينات من القرن الماضي ) ( باالستغالل والبث التجريبي للوسائط الرقمية، وا 

جديدة إلى جانب أخرى تناظرية كانت تعد في وقتها جد متطورة...وقد مكنت هذه الخطوات من استبعاد كل 
  التجارب االذاعية التي سبقتنا قليال في بعض الدول األوربية.سلبيات االنتقال التي شهدتها مثال 

مرحلة البث الرقمي: ابتدأت مطلع األلفية الجديدة وتأسست كذلك على مبدأ التدرج وحسن استغالل اإلمكانات -
 المتاحة، في أفق انتقال كلي إلى االعتماد على الوسائط والبرمجيات الرقمية، طبعا بعد التأكد من زوال كل

   المخاطر واستيعاب كل العاملين لطرق وأساليب االشتغال واالستغالل األمثل للتجهيزات والوسائط.
بل حتمية كان البد من التعامل معها  اختيارا-األمرفي حقيقة -ومن المؤكد أن هذا التحول الرقمي لم يكن 

ا ومكلفا  ال فإن الثمن كان باهضا  من الناحية المهنية.بشكل جدي وموضوعي ودون تأخير كبير، وا 
من البديهي أن الحديث عن غمار هذه التجربة يستدعي الوقوف عن مكاسبها وانعكاساتها، وهنا يقر ذ. لمبرع 
بخصوص الحديث عن مكاسب هذا التحول، "أن دخول عصر الرقمنة في زمن مبكر لإلذاعة المغربية أتاح 

 لها ثالث نتائج مهمة وهي كالتالي: 
 ووظائفها اإلعالمية والمجتمعية في أحسن الظروف.مواصلة رسالتها -
 تنويع عرضها اإلعالمي وطنيا وجهويا.- 
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 مستوى وجودة عاليين." إغناء المشهد اإلعالمي بمواد إخبارية وترفيهية وتثقيفية ذات- 
من منظور يدفع في اتجاه التطور بالرغم من إكراهات وصعوبات  متحول،هذه قراءة حاولت تشخيص واقع 

ا االنتقال، الذي يسعى في مجمله إلى خلق ممارسة إعالمية مبتكرة ومتجددة، تعمل على إيالء العمل هذ
 االذاعي أهمية وبعد األفق في سياق تحوالت الثورة الرقمية.

 ج: التفاعلية اإلذاعية وأبعادها التكنولوجية. 
لذي يكون ين المرسل والمتلقي، اتعد التفاعلية سمة االتصال في عصر التطور التكنولوجي وهي التواصل ب

متبادال، إذ أن المتلقي يتلقى الرسالة ويتفاعل معها ويرسل بدوره تغدية راجعة للمرسل الذي يتفاعل مع هذه 
 التغذية الراجعة، ويحدث تعديالت أو إضافات أو يقدم توضيحات معينة.

تقبل، تبادل والمشاركة بين المرسل والمسفاالتصال ال يعني بالضرورة التفاعلية، إال إذا كان يضمن عملية ال
ويمكن التمييز بين نوعيين أساسين من التفاعلية، التفاعلية المباشرة والتي تكون في نفس الزمان وليس 
بالضرورة نفس المكان، وذلك باستخدام الحوارات واللقاءات المباشرة أو باستخدام الوسائل التقنية، كالهاتف أو 

أو الفاكس، أما التفاعلية األخرى فهي غير مباشرة والتي تستوجب اآلنية وتكون باستخدام  الرسائل اإللكترونية،
 البريد التقليدي أو اللقاءات غير المباشرة.

وتعتبر التفاعلية االذاعية إحدى الوسائط األساسية المستخدمة في عملية التواصل مع المتلقي بهدف تحقيق 
وخلق فضاءات حوارية مع المهتمين بالقضايا االذاعية حيث ال يمكن مشاركة فعالة في البرامج االذاعية، 

تصور تطور وسائل االعالم الجماهيرية ضمن فضاء العولمة دون إتاحة قنوات التفاعل والتواصل والحوار 
 وحرية التعبير وكذا المشاركة الفعلية للجمهور في إثراء برامج ومضامين القنوات االذاعية. 

ال ماتالر عن التفاعلية، أنها مفهوم ابتكر للداللة عن شكل خاص من العالقة بين السمعي ويقول أرمان وميش
البصري والمشاهد، ويهدف إلى تحويل المشاهد الساكن إلى عنصر فعال ونشيط، بشكل يؤثر في البرمجة، 

رسالة، سواء في اللكن االستخدام التدريجي والمتعدد لهذا المفهوم، أصبح يدل على كل أنواع مشاركة المتلقي 
 .9أحدثت رجع الصدى أو لم تحدث

لكن في الوقت الحاضر عكس الزمن الماضي، أمكنت تكنولوجيات االتصال الرقمية االستقبال الفوري لردود 
المتلقين التي تتنوع بين ما يفكرون فيه وما يشعرون به، وأحيانا كثيرة التعبير عما يريدونه، والتي تعود إلى 

 يعني التفاعل بذلك "سيطرة متبادلة على تدفق محتويات وسائل االتصال.المصدر فيصبح 

                                           
  .2006أرمان وميشال ماتالر، تاريخ نظريات االتصال، ترجمة: د. نصر الدين ليعاضي والصادق رابح، دار المنظمة العربية للترجمة، 9 
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وهناك تعريف آخر للتفاعلية يشير إلى أنها سلسلة من األفعال االتصالية التي يستطيع الفرد أن يأخذ فيها 
 موقع الشخص ويقوم بأفعاله االتصالية، فالمرسل يستقبل ويرسل في الوقت نفسه، وكذلك المستقبل، ويطلق

 على القائمين باالتصال لفظ المشاركين.
كما تطلق سمة التفاعلية على الدرجة التي يكون فيها المشاركين في عملية االتصال تأثير على أدوار اآلخرين 
وباستطاعتهم تبادلها، ويطلق على ممارستهم المتبادلة بالتفاعلية، وهي خاصية من خصائص تكنولوجيا 

 لمتعددة.المعلومات وتحديدا الوسائط ا
وتعد التفاعلية اإلذاعية شكل من أشكال التفاعلية اإلعالمية، إذ أن مختلف البرامج اإلذاعية تستخدم وبنسب 
مختلفة من التفاعلية المباشرة وغير المباشرة، خصوصا أن اإلذاعة تمثل وسيلة إعالمية جماهيرية ذات 

ة بشكل مباشر، كما أن التفاعلية اإلذاعيخصوصية ألنها تحاول أن تلبي رغبات المستمع وتطرح قضاياه 
تضمن نوعا من المشاركة في اختيار مضمون ما تبثه المحطة اإلذاعية، إضافة إلى ذلك شعور المستمع 

 .10بفورية اإلذاعة وتلقائيتها
 ارتبط مفهوم التفاعلية في استعماالته باإلشارة إلى الوسائط المتعددة، فاعتبر حديث العهد نسبيا جراء نقطة
االلتقاء التي جمعت بين المعلوماتية واالتصاالت الرقمية، وكل ذلك أدى إلى تغيير تمثيل االتصال، حيث 
صار ينظر إلى المتلقي كنشط وفاعل حاله حال المرسل، وذلك معناه أن تكنولوجيات االتصال الحديثة أكسبت 

 مرسل.المتلقي خاصية االرتكاسية أي أنه بات بإمكانه إرسال تفاعله إلى ال
ذا كان استعمال مصطلح التفاعلية مقرونا بالوسائط المتعددة، فإن شكال من أشكال التفاعلية كان سائدا في  وا 
وسائل االعالم في الماضي، مثل الرسائل التي كانت تبعث إلى القائم باالتصال سواء في الجريدة أو اإلذاعة 

ديو. لكن في الوقت الحاضر عكس الزمن الماضي، أو التلفزيون والمكالمات الهاتفية أو الحضور في االست
أمكنت تكنولوجيات االتصال الرقمية االستقبال الفوري لردود المتلقين التي تتنوع بين ما يفكرون فيه وما 
يشعرون به، وأحيانا كثيرة التعبير عما يريدونه، والتي تعود إلى المصدر فيصبح التفاعل التبادلي بذلك بمثابة 

 بادلة على تدفق محتويات وسائل االتصال.السيطرة المت
وتتفاعل المؤسسات اإلعالمية بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة مع هذه التحوالت، فمن المؤسسات من انفتحت 
على هذا الحراك الجديد، ونورد هنا الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، التي استثمرت بشكل خالق في اإلنترنيت 

التحديث الشامل تكنولوجيا وبرامجيا، كما استثمرت اإلنترنيت كوسيلة لتجديد العالقة مع  وأدواته كإحدى آليات
الجمهور من خالل توظيفها آلليات التفاعلية العديدة حتى أضحى الجمهور طرفا رئيسا في العملية اإلعالمية 

                                           
 أرمان وميشال ماتالر، مرجع سابق..10 
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ي أن باقي ية فهذا ال ينفكمتلق نشيط يساهم بآرائه وأفكاره. ولئن أعطينا كنموذج اإلذاعة والتلفزة المغرب
المؤسسات العمومية والخاصة لم تلحق بهذا الركب، بل طبيعة المضمون أملت بوجوب اتخاد أكثر المؤسسات 

  عراقة وأكثرها محافظة على التقاليد واألعراف الكالسيكية.
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 اللغة العربية يف الصحافة املكتوبة: مالمح األزمة وسبل االرتقاء بها
The Arabic language in the written press: features of the crisis and ways to 

improve it 

 عمر أمدي
طالب باحث بسلك الدكتوراه بمختبر الدراسات األدبية وللسانية وعلوم اإلعالم 

 فاس، المغرب.   -جامعة سيدي محمد بن عبد هللا والتواصل.
 ملخص: 

األزمة التي تعانيها اللغة العربية في وسائل اإلعالم العربية، وخاصة منها الصحافة المكتوبة،  حاول هذا البحث إبراز مالمح
حيث تكثر األخطاء اللغوية وتنتشر بشكل كبير، وهذا األمر يسيء إلى لغة الضاد. وتطرق البحث إلى األخطاء اللغوية الشائعة 

 لها، واقترح أيضا بعض اآلليات والسبل التي يمكن أن تساهم فيفي الصحف نتيجة عدم مراعاة قواعد العربية الفصحى أو جه
 تجاوز هذا المشكل.

 اللغة العربية، وسائل اإلعالم، الصحافة المكتوبة.      :المفتاحية الكلمات
 

Abstract: 

This research attempted to highlight the features of the Arabic language crisis in the Arab media, 

especially the written press, where linguistic errors abound and spread widely, and this harms the 

Arabic language. The research touched on common linguistic errors in newspapers as a result of 

non-observance or ignorance of the rules of classical Arabic, and also suggested some 

mechanisms and ways that could contribute to overcoming this problem. 

Keywords: Arabic language, mass media, written press. 
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 مقدمة
رية كُتعد اللغة عنوان أي أمة، ولسانها الناطق بهويتها، والمعبر عن خصوصيتها، والمجسد لمقوماتها الف

والمعرفية والثقافية. واللغة العربية جوهر األمة العربية واإلسالمية، إذ تشكل العنصر الرئيس في البناء التاريخي 
 .والحضاري والثقافي الذي رفعت األمة صروحه عبر الزمان

ة العربية عبر غوأدى التقدم التكنولوجي والتطور اإلعالمي اللذان يعرفهما العالم اليوم، إلى االنتشار الواسع لل
  .رمختلف وسائل اإلعالم بشكل غير مسبوق، مما أتاح للغة العربية الوصول إلى جميع أرجاء المعمو 

وتحظى اللغة العربية بأهمية بالغة في وسائل اإلعالم المختلفة، إذ نجد اليوم في الوطن العربي مئات 
اللغة  تكتب وتنطق باللغة العربية، باعتبار الفضائيات واإلذاعات، وما ال يحصى من الصحف والجرائد، وكلها

أداة وسائل اإلعالم، إذ بها تتواصل مع الجمهور المستهدف بالرسالة اإلعالمية. وقد قدمت وسائل اإلعالم 
خدمات مهمة وجليلة للغة العربية، إذ جعلت من الفصحى لغة مرنة ومتأقلمة ومنتشرة، كما شهدت اللغة 

التساع رقعة اإلعالم، فعرفت سرعة في النمو والتطور، لكون اإلعالم غذاها  العربية توسعا مذهال نتيجة
 .بألفاظ وتعابير وأساليب جديدة بفعل الترجمة

لكن في المقابل، أسهمت وسائل اإلعالم أيضا في تردي اللغة العربية وتفشي األخطاء اللغوية، وال سيما في 
وارا خطيرة في االرتقاء باللغة العربية أو الحط من شأنها الصحافة المكتوبة، مما جعل هذه الوسائل تؤدي أد

ة مزعجة، بصور  -بوعي أو دون وعي–نظر لما لها من نفوذ وسلطة. فالصحافة تشيع كل يوم األخطاء اللغوية
 .وتستخدم المفردات غير العربية في الرسائل اإلعالمية

ة خصوصا الصحافبية في وسائل اإلعالم، ومن هذا المنطلق يهدف هذا البحث إلى إبراز واقع اللغة العر 
الم في وسائل اإلع بهاواقتراح حلول جادة للنهوض  ،الخلل الذي تعانيهمكامن من خالل عرض المكتوبة، 

 ي:رئيسة على النحو اآلت مباحث خمسةولتحقيق هذا الهدف قسمنا البحث إلى  .عامة
 تناولنا فيه أهمية اللغة العربية في وسائلو  اإلعالم: وسائل في العربية اللغة أهمية: األول المبحث 

 . اإلعالم
 اللغة بين التفاعل مناحي وأبرزنا فيه والصحافة: العربية اللغة بين التفاعل مناحي: الثاني المبحث 

 .والصحافة العربية
 وعرضنا من خالله نماذج من األخطاء  المكتوبة: الصحافة في الشائعة الثالث: األخطاء المبحث

 .لشائعة في الصحافةاللغوية ا
 ين مواقف اللغويواستعرضنا فيه الشائعة:  األخطاء من واألدباء اللغويين موقف: الرابع المبحث

 .حول ظاهرة األخطاء اللغوية ئهمواألدباء وآرا
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 الحلول  وقدمنا فيه بعض آليات االرتقاء باللغة العربية في وسائل اإلعالم وسبله:: الخامس المبحث
  .لها رفع المستوى اللغوي لدى الصحافيينالتي يمكن من خال

وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن نتبع منهجا وصفيا، الذي يقوم أساسا بوصف الظاهرة اللغوية وصفا دقيقا، 
يجاد الحلول الناجعة لمحاربة الظاهرة  .وتشخيص العلة، وا 

 إشكالية البحث: 
 الصحف إن حيث الوسائل، هذه إحدى والصحافة اللغوي، التثقيف صادر من مهما مصدرا اإلعالم وسائل ُتعد

إن إشكالية لهذا ف .والخطأ اللحن مظاهر من تخلو ال صحيفة نجد ال أننا إال باالهتمام، جديرا لغويا ثراء تشمل
 هذا البحث يمكن صياغتها في التساؤل التالي: 

 كيف يمكن لوسائل اإلعالم االرتقاء باللغة العربية؟.-
 الية الرئيسة تولدت األسئلة األتية:وعلى ضوء هذه اإلشك

 ما أهمية اللغة العربية في وسائل اإلعالم؟.- 
 ما األخطاء الشائعة في الصحافة المكتوبة؟.-
 ما اآلليات والسبل لالرتقاء باللغة العربية في الصحافة؟.-

 اإلعالم وسائل في العربية اللغة أهمية: األول المبحث
 تساعدها تيال الرئيسة أداتها تمثل إذ ،(ومرئية ومسموعة مكتوبة) من المتعددة ماإلعال وسائل وعاء اللغة تشكل
 . واإلخبار اإلعالم في المتمثلة ومهمتها بوظيفتها القيام في

   المكتوبة الصحافة في العربية اللغة: األول المطلب
لوعي ي دورا مهما في نشر اُتعد الصحافة من أول وسائل اإلعالم التي ظهرت في العالم العربي، إذ كانت تؤد

االجتماعي والعلمي والسياسي بين أفراد المجتمع، باإلضافة إلى تحقيق التواصل بين الشعوب واألمم 
 فالصحافة وسيلة لنقل الثقافة واألفكار والتعريف بهما.  11.المختلفة

 لإلخبار-تعتمدهال وما تزا-اعتمدتها وقد شكلت اللغة العربية عصب الصحافة المكتوبة منذ ظهورها، إذ 
اإلخبارية. لذلك فالكلمة المقروءة تمثل أقوى أداة الصحافة  ومقاالتها معينة، عبر تقاريرها أحداث أو حقائق عن

في أداء مهمتها ووظيفتها، والصحافة بما بلغته من فن، تحاول أن تخلق لهذه الكلمة جاذبية تجعلها تحرك 
 12ل هذه الكلمة في أسلوب قريب من جميع األفهام.مشاعر القراء، وتؤثر في نفوسهم، كما تجع

                                           
 91، ص2006الجزائر، ، دار األمل، منافحات في اللغة العربية_ د. بلعيد صالح، 11 
 ، بتصرف.6، ص2، ط1988، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، ، مائة سؤال عن الصحافةد. همام طلعة_ 12 
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استطاعت الصحافة أن توجد لنفسها أسلوبها الخاص القائم على الوضوح والدقة والسهولة، وباإلضافة إلى ذلك، 
ي تعميم ومهارتهم اللغوية، فكان أثرها حسناا ف فجمعت حولها فئات مختلفة من القراء، يتفاوتون في ثقافتهم

فالصحافة تقدم  13.ة، وأثارت حركة نقدية لغوية بغية تصحيح األخطاء في اللغة واألساليبالفصحى الميسر 
المعلومات والمستجدات وتصور الوقائع بشكل مبسط، بعيدا عن التعقيد، ليتسنى للمتلقي فهمها، باعتبار 

 الصحافة موجهة إلى أفراد كل الطبقات داخل المجتمع.
 والتلفاز اإلذاعة في العربية اللغة: الثاني المطلب

ال بد من اإلشارة أوال إلى أن اإلذاعة قد سبقت التلفاز في دخولها العالم العربي، لكن التلفاز كان وال يزال 
أكثر تأثيرا وجذبا للمشاهد لكونه يخاطب الجمهور بالصوت والصورة، وجاء التلفاز مكمال لإلذاعة، وشاركها 

 في اللغة المنطوقة. 
ركائز األساسية لإلذاعة والتلفاز، كما للصحافة، ألن هذه الوسائل تؤدي وظائفها بمساعدة وتعد اللغة إحدى ال

، ماللغة، التي هي وسيلة لالختالط وأساس للتعبير عن األخبار، وبين اإلعالم واللغة عالقة عضوية ال تفص
سب معطيات يعيا ويكتالطفل وأمه، فكما يصعب على الطفل أن ينمو نموا طب شأنها في ذلك شأن العالقة بين

الحياة من حوله ويعبر عنها بصورة تلقائية دون أمه، فكذلك اإلعالم، ال يمكن أن يجد التربة الخصبة التي 
 14ينمو فيها والمجال الذي يمارس فيه نشاطه من دون لغة تصوغ رسائله وتنقل األفكار التي تتضمنها.

ن كانت في بدا لفة يتها ملتزمة بالفصحى، إال أنها قدمت مستويات مختفاإلذاعة اتبعت الصحافة في لغتها، وا 
من األداء اللغوي، يتراوح ما بين الفصحى في البرامج الثقافية، والعامية في البرامج الترفيهية، مروراا باللغة 

وقد استطاعت اإلذاعة  15الوسطى أو لغة الصحافة التي تؤدى بها األخبار والتعليقات والمقابالت والحوارات.
 تجذب جمهورا واسعا من المستمعين، باستخدامها أسلوبا لغويا بسيطا يفهمه الجميع.أن 

أما التلفاز فقد جذب هو اآلخر آالف المشاهدين، وبالرغم من اعتماده على الصورة وازدياد أهميتها، ظلت 
ع أن )اللغة ليست ة، ماللغة وسيلته التواصلية األولى واألساسية، ولم تفقد مكانتها وأثرها في الرسالة اإلعالمي

 16وسيلة من وسائل االتصال بالمفهوم اإلعالمي للوسائل، )ولكن االتصال وظيفة من وظائف اللغة(.

                                           
 18، ص2015، 3، العدد: 31المجلد:–دمشقجامعة،  ، مجلةلغة اإلعالم العربي_ دة. المليح حلواني فادية، 13 
 .223، ص1999عة والنشر والتوزيع، القاهرة، ، الكتاب المصري للطباالمدخل إلى وسائل اإلعالم_ د. شرف عبد العزيز، 14 
 .19دة.  المليح حلواني فادية، مرجع سابق، ص_ 15 
 .13_ المرجع نفسه، ص16 
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ويتضح إذن أن للغة العربية أهمية كبير في وسائل اإلعالم، فالصحفي يكتب بها، والمذيع يقرأ نشرته بها، 
ل ة بها، لذلك وجب االهتمام باللغة العربية، ألنها تمثوالمعد يعدها بها، والمتلقي يستقبل الرسالة اإلعالمي

 عمود العملية اإلعالمية.
 والصحافة العربية اللغة بين التفاعل مناحي: الثاني المبحث

 جوانب في ناالعنصر  هذان ويتداخل يتفاعل بل دائما، متوازية ليست العربية واللغة الصحافة بين العالقة إن
 .متعددة
   اللغوي الذوق وخلق حافةالص: األول المطلب

إن لغة الصحافة واإلعالم ال تثري زادنا اللغوي فحسب، بل تمنحنا تصورا لطبيعة األشياء، وحقيقة محيطنا، 
وأصوب السلوكات وأكثرها تطابقا مع قيمنا ومثلما، وعلى سبيل المثال إذا استعمل االعالم اللفظ العفيف 

خدامها نه إذا أحطنا بكلمات الفسق والسوء والبذاءة، فمن المتوقع أن يتم استوالدقيق، فقد يقتفي آثاره الناس، بيد أ
 (17)من قبل الجمهور.

لذلك من الواجب على الصحافيين واإلعالميين أن ينتبهوا إلى ما يكتبونه، وأن يلتزموا بقواعد اللغة العربية      
 ت جزءا ال يتجزأ من حياة الفرد.السليمة، ألنهم يخلقون الذوق اللغوي، باعتبار لغة الصحافة صار 

فقد الحظ الباحثون عددا من اآلثار الناجمة عن استخدامات اللغة في وسائل االعالم بشتى ضروبها،      
وتتجلى هذه اآلثار على الخصوص في الجوانب السلوكية والنفسية والتربوية، والنظرة إلى األشياء، والتفكير، 

رادته وعواطفه وتصوراته ومن ذلك أن اللغة تؤثر في الشعب ، المتكلم بها تأثيرا ال حد له، يمتد إلى تفكيره وا 
لى أعماق أعماقه، وأن جميع تصرفاته تصبح مشروطة بهذا التأثير ومتكيفة به. والناظر للغة التي  (18)وا 

يستخدمها األطفال في المدارس والطالب في الجامعات، سيجدها مليئة بالعبارات والمصطلحات والصيغ 
 اللغوية التي يوظفها الصحافيين واإلعالميين.

 اللغوي والتجديد الصحافة: الثاني المطلب
ال شك أن الصحافة العربية أحدثت تطورا كبيرا في اللغة العربية، إلى الحد الذي دفع عبد اهلل كنون      

فقد أضافت  ،مهمة جداوهذه شهادة ( 19)عضو مجمع اللغة العربية إلى أن يكتب عن "الصحافة وتجديد اللغة".
لغة الصحافة إلى اللغة العربية عبارات ال تحصى، وأثرت حركتها، إذ جعلت فيها حيوية تتماشى مع روح 

 العصر، وجعلت اللغة العربية قادرة على التعبير والتصوير مستجيبة لمتطلبات العصر.

                                           
 .127، ص1، دورية صادرة عن وزارة األوقاف والش ون اإلسالمية، قطر، ط:كتاب األمة: االرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالمد. بليبل نور الدين، _ 17 

 .125نفسه، ص _ المرجع 18 
 .37، ص2002، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة إنتاج اللغة اإلعالمية في النصوص اإلعالميةد. خليل محمود، د. منصور هيبه محمد، _ 19 
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ر، ان ما جد من المعاني واألفكاوهذا التجديد في اللغة الذي نجده في عمل الصحافة هو تطوير لها باحتض
من غير تبديل وال تغيير في القواعد واألحكام، وتلك هي البراعة في األداء والمقدرة في التعبير اللتان أوجدتهما 

وهذا بالتأكيد ال يعني أن كل الكلمات والعبارات والتراكيب الجديدة التي ابتكرتها  20الصحافة ولغة الصحافيين.
 عد اللغة العربية.الصحافة تحترم قوا

وبما أن اللغة العربية ال تضيق بالتجديد، فقد اتسع صدرها لمراحل متعاقبة من التهذيب والتطور، وبرهنت في 
كل ذلك على قدرتها وقوتها واستجابتها لمن يريد أن ينهض ويمدها بقوة تساير بها ذلك النهوض، فإن الصحافة 

طريق عاملين أساسيين، أحدهما هو الكسب الخارجي، أي ما يتسرب العربية تسهم في تجديد اللغة العربية عن 
فالصحافة استعملت  21إليها من لغات أخرى عن طريق الترجمة، ثم يتأصل فيها ويصبح جزء ثابتا منها.
عض الباحثين بيد أن ب. الكثير من العبارات التي ترجمت حرفيا من اللغات )الفرنسية واالنجليزية واأللمانية(

 ى ضرورة االنتباه من خطورة هذا التدّفق الهائل للمصطلحات األجنبية على اللغة العربية. يشير إل
ومن هنا يمكن القول، إن الصحافة لها فضل كبير في تجديد اللغة العربية، إذ أدخلت عليها الجديد من األلفاظ 

 بالنقل والتوليد والنحت والتركيب، لكن يجب وضع حدودا لهذا التجديد. 
 المكتوبة الصحافة في الشائعة األخطاء: الثالث ثالمبح
 طاءاألخ هذه وتتجلى ،(مهجور صواب من خير مشهور خطأ) شعار تحت الصحافة لغة في األخطاء تكثر
 الستعراضها محيس ال المجال ألن فقط، النماذج بعض بذكر سنكتفي أننا إال والصرفي، النحوي المستويين في
 .كلها

 والتركيبية النحوية األخطاء توىمس على: األول المطلب
 :العدد استعمال في أخطاء: أوال

 تكثر أخطاء العدد في الصحافة المكتوبة بصورة الفتة للنظر، وهذه أهمها:
 أ: العدد "ثمان": 

يسبب العدد "ثمان" مشكلتين لمستعمليه، سواء جاء مفردا أو مع غيره، وحل هاتين المشكلتين أمر سهل إذا 
صيغته المذكرة "ثمان" يعامل معاملة المنقوص، فيكون إعرابه في حالتي الرفع والجر )إذا لم علمنا أنه في 

                                           
 .37، المرجع نفسه، صد. خليل محمود، د. منصور هيبه محمد _20 

 .191، صويالمدخل إلى علم اإلعالم اللغ_ د. شرف عبد العزيز، 21
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يكن مضافا( بحركة مقدرة على الياء المحذوفة )ويلزم النون تنوين العوض، وبالحركة المقدرة على الياء 
 22المذكورة )إذا كان مضافا(. وفي حالة النصب ينصب بفتحة ظاهرة.

 حالتي الرفع والجر:العدد ثمان في -1
 الصواب نوع العدد الجملة التي ورد فيه العدد

 ثماني مئة مضاف مغربيوصول ثماُن مئة 
 ثماٍن وخمسون مفرد صدر عن المجلس ثماُن وخمسون قرارا

 العدد في حالة الرفع:-2
 الصواب الجملة التي ورد فيه العدد

 ثماني  ساعات ثماني ساعاتتبلغ 
 /ثماني  ثمانياا  ن مرة بلغت ثماِن وعشري

 ب: الخطا في تمييز العدد 
 يشمل هذا الخطأ نوعين من االنحراف:

 الخطأ في صياغة التمييز، كما يبدو في األمثلة التالية: .1
 الصواب الجملة التي ورد فيها العدد
 شبان وزعت على مئتين وثالثة شاباا  ثالث
 كيلو مترات يبعد عشرة كيلو متر عن الهدف  عشرة
 ماليين يقطنها أكثر من ستة مليون نسمة تةس
 :التالية األمثلة في يبدو كما التمييز، ضبط في الخطأ .2

 الصواب الجملة التي ورد فيها العدد
 أربع مئةٍ  رّكب أربع مئةا وعشرين صاروخاا  مئة
 شركةا  مع أربع عشرة شركٍة أجنبية  شركة
 قطعة   وحوالي خمسين قطعِة سالح قطعة 
 ألف   صل خمسين ألِف طالبمن أ ألف

 االستثناء أخطاء: ثانيا
 إيقاع الجار والمجرور بعد "سوى":-أ    

المعروف أن "سوى" اسم استثناء يضاف إلى ما بعده، لكن كثرة الخروج على هذا النمط لوحظ في الصحافة، 
 23ثيرة منها:وذلك عن طريق إيقاع الجار والمجرور بعدها خالفا لالستعمال العربي، وأمثلة ذلك ك

                                           
 .125، ص1، ط:1991، عالم الكتب، القاهرة، أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعييند. أحمد مختار عمر، _ 22 
، 2004، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة، التطبيقات-األسس-المفاهيم-اللغة االعالمية_ د. الشريف سامي، د. منصور ندا أيمن، 23 
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 .أغراضه بعض سوى يقضي الوالصواب: )ال يقضي سوى على بعض أغراضه(. -
    .صغيرة فجوة سوى االنفجار يسفر لموالصواب: )لم يسفر االنفجار سوى عن فجوة صغيرة(. -

 :ب: استعمال خاطئ لـــ "عدا"    
فهو عملية طرح ال جمع، ولكن  المعروف أن "عدا" أداة استثناء، ومعنى االستثناء إخراج شيء من شيء،

  24التي:ضافة، واألمثلة كانما الزيادة واإلا  الصحافة تستعمل "عدا" في جمل ال تعني فيها االخراج واالنقاص، و 
 )باإلضافة الى مئات المقاالت(. والصواب:ف عشرين كتابا عدا مئات المقاالت(، )ألّ -

 ثالثا: عدم المطابقة في االسم الموصول
سم الموصول صفة للفظ قبله، فالواجب أن يطابق موصوفه في الجنس، وفي العدد، لكن لغة حين يقع اال

 (25)الصحافة خرجت عن هذه القاعدة، كما يبدو في األمثلة اآلتية:
 : )اللتان(.والصواب)هاتان الطائرتان العجيبتان التي تتحدث عنهما المراجع العسكرية(، -
 : )التي(.والصوابلوزراء(، )في اللحظة الذي انتهى فيها مجلس ا_

 رابعا: عدم المطابقة في التذكير التانيث
 يتركز خطأ الصحافيين واالعالميين في قضية التذكير والتأنيت في ثالث حالت هي:

 الخطا في استخدام "أحد" أو "إحدى" مع جمع المؤنث السالم وجمع التكسير -أ    
 : )أحد(.والصواب)إحدى المصانع الصغيرة(، -
 : )إحدى(.والصوابأحد النتائج الحتمية(، )-

 ب: تذكير ما حقه التانيث    
 : )كان ذا أذنين كبيرتين(.والصواب)كان ذا أذنين كبيرين(، -
 : )اليسرى(.والصواب)أصيب برصاصة في فخذه األيسر(، -

 ج: تانيث ما حقه التذكير    
 )سيؤيدان(. والصواب)أن بلديهما ستؤيدان(، -
 : )أصلع(.والصوابصلعاء(،  )كان ذا رأس-

  

                                           
 .188_ المرجع نفسه، ص24 
 .195_ المرجع نفسه، ص25 
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 خامسا: تقديم التوكيد على المؤكد 
حق التوكيد أن يتأخر على المؤكد دائما، ويكون الخطأ بمخالفة ذلك، وهذا الخطأ شائع جدا في الصحافة. 

 ومن أمثلة ذلك:
 : )على الملعب ذاته(والصواب)على ذات الملعب(، -
 )في غرفة الوالدة نفسها(. : والصواب)كانتا في نفس غرفة الوالدة(، -

 سادسا: استعمال حرف الجر غير المناسب
لكل حرف جر معنى ووظيفة، لكننا نجد في لغة الصحافة استخداما لبعض الحروف الجر في غير سياقها 

 وداللتها، ومن أمثلة ذلك:
 : )في بيع(.والصواب)عن رغبتها ببيع(، -
 ظام(.: )إلى هذا النوالصواب)توصل لهذا النظام(، -
 : )إلى حياته(.والصواب)عودة المريض لحياته(، -

 سابعا: أخطاء اإلضافة
 وهي كثيرة جدا في الصحف، ونذكر منها:

 : )بتشويه صورة األردن ومنجزاته(.والصواب)بتشويه صورة ومنجزات األردن(، -
 دعم وصياغتها(.: )بلورة مجموعة من مبادرات الوالصواب)بلورة وصياغة مجموعة من مبادرات الدعم(، -

 المطلب الثاني: على مستوى األخطاء الصرفية
 أوال: أخطاء اإلسناد

 أ: إسناد الفعل الثالثي المقصور إلى ألف االثنين    
القاعدة في هذا النوع من األفعال أن ترد األلف في الواوي إلى الواو، مثل: عزوا، وفي اليائي إلى اليائي      

 26مثل: رميا.
 صحافة أمثلة كثيرة خرجت عن القاعدة، كما يبدو في األمثلة اآلتية:لكن في لغة ال

 : )دعوا(.والصواب)دعيا الرئيس ماركوس إلى االستقالة(، - 
 )تلوا(. والصواب)تليا الرسالة(، -

 ب: إسناد الفعل الناقص الواوي إلى نون النسوة    

                                           
 .176_ د. الشريف سامي، د. منصور ندا أيمن، ص26 
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 يرجو...، أن تظل الواو كما هي وتزداد النون القاعدة الصرفية في هذا النوع من األفعال، مثل: يسمو، يشكو،
 27على الفعل دون تغيير فيقال: النساء يسمون. لكن في لغة الصحافة نجد:

 )يشكون(. والصواب:)السيدات تشتكين من العقم(، -
 (.: )يشكونوالصواب)طالبات الفرقة الثانية يشتكين من طول منهج الرياضيات(، -

 المقصور ثانيا: تثنية
 28أن األلف إذا كانت ثالثة ترد إلى أصلها عند التثنية، فيقال تثنية )فتى/فتيان(، )عصا/عصوان(. القاعدة

 لكن لغة الصحافة خرجت عن القاعدة كما يبدو في األمثلة اآلتية: 
 )عصوان(. والصواب:)كان يتوكأ على عصاتين(، -
 : )العظميان(.والصواب)الدولتان العظيمتان(،  -

 سبثالثا: أخطاء الن
 توجد بعض أخطاء النسب في لغة الصحافة، وشملت أنماطا متعددة، واألمثلة على ذلك:

 )البيضي(. والصواب:)المكتب البيضاوي( واللفظ منسوب لــ)بيضاء(، -
 )صحافي(. والصواب:)صحفي(، واللفظ منسوب لــ)صحافة(، -
 : )رئيسة(.والصواب)قضية رئيسية(، واللفظ منسوب لــ)رئيس(، -

 ا: وضع اسم المفعول مكان اسم الفاعلرابع
 )المحتِدم(.والصواب:  )النضال القومي المحت دم(،-
 : )محتِشمة(.والصواب)مالبس غير محتش مة(، -

 خامسا: اشتقاق اسم الفاعل أو المفعول
اسم الفاعل من الثالثي على وزن فاعل، ومما زاد على الثالثة بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر 

ا قبل األخر. أما اسم المفعول من الثالثي فيكون على وزن مفعول، ومما زاد على الثالثي فيكون بإبدال م
 29.حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل األخر

    

                                           
 .107د. أحمد مختار عمر، مرجع سابق، ص_ 27 
 .53د. . أحمد مختار عمر، مرجع سابق، ص_ 28 
 .93د. أحمد مختار عمر، مرجع سابق، ص _29 
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 لكن المتأمل في الجرائد والصحف، سيجدها خرقت هذه القاعدة، واألمثلة كاآلتي:
 الصواب تقالجملة التي ورد فيها المش الفعل الماضي

 باهر ضوء مبهر بهر
 المبيعة البضاعة المباعة باع
 شائن فعل مشين شان
 م صون حق مصان صان
 ُمعفون معفيون من التجنيد أعفى
 ُملغى قرار ملغي ألغى

 الشائعة األخطاء من واألدباء اللغويين موقف: الرابع المبحث
للغوية بين مؤيد ومعارض، وسنحاول استعراض الموقفين اختلفت آراء اللغويين واألدباء حول ظاهرة األخطاء ا

 معا.
 المطلب األول: موقف أنصار قبول األخطاء الشائعة

لك ذوهذه الفئة اتفقت في الغاية المتمثلة في عدم التحرج من الخطأ، بينما اختلفت في الوسيلة، فاألدباء برروا 
 ر والتطور.في االدب، بينما رآه اللغويون من زاوية التيسي بالحرية

 أوال: موقف "جبران خليل جبران": 
، أن "لكم لغتكم ولي لغتي"وضح األديب "جبران خليل جبران" من خالل مقال كتبه في المنهل، تحت عنوان 

أهمية اللغة تكمن في التعبير عن األفكار والعواطف، وتتميز باإليحاء وحسن اإليقاع، وترجمة المشاعر، ليتنبأ 
يين وانتصار اللغة المتحررة التي ينادي به، إذ يقول: "لكم من اللغة العربية ما شئتم؟، ولي بزوال لغة المعيار 

منها ما يوافق أفكاري وعواطفي، لكم منها األلفاظ وترتيبها، ولي منها ما تومئ إليه األلفاظ، لكم منها جثث 
انينها لكم منها قواعدها الحاكمة وقو  محنطة باردة، ولي أجساد ال قيمة لها بذاتها، بل قيمتها بالروح التي تحد

ة ، إن ما تحسبونه بيانا ليس بأكثر من عقم مزركش وسخافال شيءاليابسة المحدودة....إن لغتكم ستصير إلى 
والواقع أن "خليل جبران" يسخر هنا من اللغة العربية األصيلة، ومن قواعدها ونظامها، ويحسبها  30مكلسة".

 تجاوزها بتبني لغة جديدة متحررة من قيود التراث.لغة جامدة ميتة، ويدعو إلى 
 ثانيا: رأي "قاسم أمين": 

يعد "قاسم أمين" من أنصار قبول الخطأ، الذين رفضوا قواعد اللغة العربية، كالنحو واإلعراب، ودعا إلى 
قيمة للنحو  تسكين أواخر الكلمات، بحيث تحذو العربية حذو اللغات اإلفرنجية، واللغة التركية، إذ يقول: "ال

واإلعراب، ويجب أن يطرح ذلك طرحا من لغتنا، فأواخر الكلمات ساكنة ال تتحرك بأي عامل من العوامل، 
                                           

 .84، مطبعة الرسالة، صاتها وخصومها، اللغة العربية بين حم_ د. الجندي أنور30 
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ب والجزم يمكن حذف الرفع والنص -وهي طريقة جميع اللغات االفرنجية واللغة التركية أيضا–وبهذه الطريقة 
خيال، ألنه ال يمكن إسقاط خصوصيات لغة معينة وهذا بالتأكيد ضرب من ال 31والحال واالستقبال وغير ذلك".

 على لغة أخرى، فلكل لغة سماتها وقواعدها الخاصة.
 ثالثا: رأي "كامل حسين":

ر أشبه بأعمال الحفريات في االثا–دعا "كامل حسي" إلى عدم اتباع منهج القدماء في اللغة، ألنه في نظره 
ها القدماء متخلفين يفضلون البداوة على الحضارة، واقترح القديمة، ويحسب من يؤمن بقواعد اللغة كما قعد ل

الفصحى المخففة حال بديال، إذ يقول: "يجب أن نعنى بداللة األلفاظ والتراكيب أكثر من العناية ببناء كلماتها 
عرابها كما كان الحال قديما، دون أن نضع قيودا جديدة للصواب والخطأ...". ولو افترضنا ذلك تحقق،  32وا 

 ي بنا إلى توظيف اللغة كل على هواه، فما سيستحسنه فريق، سيتركه فريق آخر. سيؤد
ن اختلفت –وبناء على هذه اآلراء السابقة، يتبين أن أنصار هذا االتجاه كلهم  تقويم  ضونيرف-مبرراتهموا 

 .الخطأ
 المطلب الثاني: موقف الرفضين لألخطاء الشائعة

وجه عام، والشائع بوجه خاص، ويشددون على توظيف اللغة العربية يرفض أنصار هذا االتجاه الخطأ اللغوي ب
 .توظيفا سليما، خالي من التغيير والتحريف

 أوال: رأي األستاذ "كمال بشير":
يرى أن اللغة نظام يجب أن ُيحترم، وأي ممارسة لغوية ال تلتزم بالقواعد الموروثة كما سطر نظامها اللغويون 

النحوي أو الصرفي أو الداللي أو غيره يعد لحنا وخطأ يجب تقويمه. إذ يقول: األوائل، وكل خرق لنظامها 
"األساس أو المصدر إنما هو اللغة الصحيحة السليمة أو الفصحى التي تلقاها الناس جيال بعد جيل، التي 

ة موضع قواعدها ورسم حدودها أهل االختصاص من اللغويين، وال يعنيهم بعد ذلك أن تكون هذه اللغة قدي
  33امتد بها العمر، وتعرضت لشيء من التغير، أو أن قواعدها جاءت شاملة لكل أنماط التعبير وصوره".

وبالتالي فأي تجديد يلحق اللغة العربية يجب أن يتماشى مع النظام الذي أرسى قوانينه ومقاييسه القدماء، وأي 
 انحراف عنها يعد لحنا.

 ثانيا: موقف الدكتور "مازن المبارك": 

                                           
 .63، ص1ط، 1989، القاهرة، الكتب عالمقضايا معاصرة في الدراسات اللغوية، _ د. عيد محمد، 31 
 20، صالمرجع نفسه_ 32 
 .455-456، ص1988، دار غريب، القاهرة، دراسات في علم اللغة_ د. بشر كمال، 33 
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 من: ""السخف الماثور في أن الخطا المشهور خير من الصواب المهجور" يقول مازن المبارك في مقاله
جملة ما زيفوا مما نحن بصدد من أمر اللغة أنهم قالو: "الخطأ الشائع المشهور خير من الصواب المهجور، 

ثه عن هذا لصواب، فتفتق خبوهي فرية عجيبة ال ندري أول من قالها، لكننا نحسبه خبيثا أخطأ فنبه على ا
العذر القبيح، وهو لو أخطأ في تقدير حق مادي من حقوقه، ثم تبين وجه الصواب للزمه وألح في التزامه 
متذرعا بأن الرجوع على الحق فضيلة، وأن العودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل... فهال كانت العودة 

لذلك فكل من خرق قواعد اللغة العربية فهو مخطئ،  34الجهل". تمادي فيإلى الصواب في اللغة خيرا من ال
 ويجب أن يعود إلى الصواب.

 ثالثا: رأي "األستاذ صالح بلعيد":
يقول األستاذ صالح بلعيد، إن اعتماد التراث العربي االصيل ضرورة للجميع، بل فرض عين على كل مستعمل 

نظام االعراب، الن كل مساس باإلعراب هو مساس للغة العربية، بحيث تظهر هذه الخاصية في التمسك ب
باألصول، ومن هنا يجب المحافظة على األصول، ولن يتأتى هذا بسهولة ما لم يلم الصحافي وغيره باألصول، 

ويعني هذا أن الصحافي مطالب بالتمسك باألصول التي تتميز بنظام  35أي قراءة التراث واستلهام اللغة منه".
 عدول عنه الن ذلك يؤدي غلى الخطأ. االعراب، وال يجب ال

ونستشف من هذه اآلراء، أن أنصار هذا االتجاه، ال يتسامحون مع أي أحد سولت له نفسه العبث باللغة، من 
 قد أدخلوا في اللغة ما ليس منها.خالل خرق قواعدها والخروج عن معالمها المرسومة، ألن ذلك يعني أنهم 

كلمونها، ولكّنه ليس من حقهم جميعا أن يتصّرفوا بها بحسب أهوائهم، وهم لو فاللغة ملك لكل الّناس الذين يت
 فاللغة العربية ملك مشترك.  36فعلوا لكانت اللغة أمرا فردّيا ال يحّقق الغاية التي ُوجد لتحقيقها.

 آليات االرتقاء باللغة العربية في وسائل اإلعالم وسبله: الخامس المبحث
في الحقل الصحفي واإلعالمي إلى النحو على أنه عائق في طريقهم المهنية،  ينظر العديد من العاملين

فأصبحوا يطالبون بالتحرر من االلتزام بقواعد النحو، لكن بعض الباحثين اللغويين يرون أن تجاوز هذا العائق 
 يقف على تبسيط قواعد النحو وتقديمها بطرق جديدة. 

  

                                           
 .192، ص1، ط1979الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ، مؤسسة نحو وعي لغوي_ د. المبارك مازن، 34 
 .124، دار األمل، تيزي وزو، صمنافحات اللغة العربية_ د. بلعيد صالح، 35 
 .58_ د. المبارك مازن، مرجع سابق، ص36 
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 القواعد النحوية المطلب األول: تحسيس الصحافيين باهمية
أجمع الباحثون والدارسون الذين تناولوا الكتابة الصحفية، على ضرورة التزام الصحافيين بقواعد اللغة العربية، 
)من نحو وصرف وغيرها(، ألن من شأن هذا االلتزام توضيح الرسالة أو الفكرة وتلخيصها من أي لبس أو 

الجمهور بقدرات الصحافيين اللغوية، وبمكانة ودور  غموض، وتسهيل وصولها إلى المتلقي، لتعزيز ثقة
 الصحافة في المجتمع. 

ومن هذا المنطلق، يجب تحسيس الصحافيين بأهمية القواعد النحوية في الكتابة الصحفية، ليس فقط من باب 
 37ويش.شمكانة النحو بين علوم اللغة العربية، ولكن أيضا من باب أهميته في توصيل الرسالة اإلعالمية بال ت

ألن النحو في نظرية اإلعالم يرتبط بعنصر الرسالة ارتباطا مباشرا من حيث قيامه بوظيفة تعبيرية عن الفكر، 
     وهو من هذا الموضع يكون قاسما مشتركا بين عناصر العملية اإلعالمية )المرسل والمستقبل(.

 المطلب الثاني: تبسيط القواعد النحوية
لدى الصحافيين في عدم احترام قواعد النحو، قولهم "إن اإللمام بقواعد النحو غير ال شك أن التبرير الشائع 

يسير نظرا لصعوبة هذه القواعد. وهذا التبرير مقبول لحد كبير، فقد وصف فخر الدين قباوة اللغة النحوية 
لمصطلحات ا ابأنها "لغة عسيرة، تقوم على الحجاج والجدل والتعقيد، وتتداخل فيها العبارات، وتكثر فيه

لذلك فأول ما يربك الشخص الذي يريد  ( 38)المجردة، ويحمل منها المتعلم أوانا معقدة من التعبير والتفكير".
تعلم قواعد النحو هي لغتها المعقدة. ويرى الدكتور زكرياء أرسالن أن "غياب الدقة في العبارة النحوية يجعل 

ت عليه فرصة اإلمساك بمضمون، فتجده بحكم ذلك، ال المتعلم مشغوال بفك أسباب الغموض، مما قد يفو 
فإن نفور  ومن ثم( 39)يقوى على المتابعة، لتتحول لغة القواعد واألحكام إلى عائق في طريق التعليم والتعلم".

الكثيرين من تعلم القواعد النحوية مرده صعوبة لغة القاعدة النحوية، التي تحول دون فهم فحواها، لذلك من 
لقاعدة تيسير لغة ا -ونحن نطالب الصحافيين باحترام القواعد النحوية واإللمام بها–دا اليوم الضروري ج

النحوية، ألنها أساس تعلمها وتعليمها، وذلك من خالل تطويعها وتبسيط مضمونها، وتخليصه من العبارات 
 الغامضة والغريبة، فضال عن تفسير أحكامها.

                                           
ة واإلعالم، االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، مداخلة في اليوم الدراسي: اللغة العربياألخطاء اللغوية في الكتابة الصحفية_ العجلة محمد سعد، 37 

 .  113فرع فلسطين، غزة، ص
 .10، صالمهارات اللغوية وعروبة اللسان_ د. أرسالن زكرياء نقال عن قباوة فخر الدين، 38 
 .465ولى، ص، الطبعة األ2016، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، إبستمولوجيا اللغة النحوية_ د. أرسالن زكرياء، 39 
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أي –اإلعالم في الوطن العربي، مطالبة بتبني وتحقيق هذا المنهج إن أقسام الصحافة بالجامعات ومعاهد 
تدريس القواعد النحوية، لتحبيبها للطالب، في سبيل خلق جيل جديد من  في-النحويةتيسير لغة القواعد 

 الصحافيين واإلعالميين متمكن من اللغة التي سيكتب بها
 توصيات عامة:

 40ة للنهوض بالعربية في وسائل اإلعالم:يمكن تقديم مجموعة من التوصيات اإلجرائي
 في مجال السياسة اللغوية  أوال:
  وضع سياسة لغوية ذات بعد استراتيجي، تحدد الوضع االعتباري للغة العربية، في عالقتها باللغة

 .األمازيغية، واللغات األجنبية األخرى
  داراتها كافة، بية في مؤسسات الدولة و التسريع بإنزال القوانين والمراسيم التي تلزم باستعمال اللغة العر ا 

وتدبير التعدد بين لغات الهوية ولغات االنفتاح بالتمييز بين البعدين  واستكمال تعريب التعليم وتقويته،
 .الوظيفي والتواصلي بشكل يبرز الوحدة والتكامل واالنسجام في السياسة اللغوية

 لغويين، علماء التربية، وعلماء النفس، وعلماء بلورة سياسة لغوية مندمجة يساهم فيها إلى جانب ال
االجتماع، والبيولوجيون، على أساس أن اللغة مسؤولية النخبة المفكرة قبل أن تكون مسؤولية الساسة 

ربية الع تعليمية للغةوأهل االختصاص، وقائمة على سبر عميق للواقع المغربي واعتماد مناهج 
حث والتجريب لتحديث البرامج والمقررات اللغوية وتطوير على أساس الب األجنبية قائمةواللغات 

الطرائق باستمرار وفق ما يقتضيه العصر وحاجات الناس، ويتم ذلك باالعتماد على الحقائق العلمية 
 .المكتشفة في حقل اللسانيات التربوية

 لى اللغة اظ عتقدير ودعم كل الجهود التي تبذل من طرف الدولة والمنظمات والمؤسسات واألفراد للحف
العربية وتعزيز استعمالها تعليماا وتواصالا، وتهيئة الفرص للمزيد من العناية بنشرها لغة وثقافة 
قليمياا وعالمياا، من أجل االرتقاء كمًّا  وحضارة، وتمتين الصلة بين الجهات المعنية بهذا الدور وطنياا وا 

 .لمغربية العربية األمازيغية.وكيفاا باللغة العربية والثقافة اإلسالمية والحضارة ا
  :منح اللغة العربية الوضع االعتباري الذي تستحقه داخل مؤسسات التنشئة االجتماعية المختلفة

المدرسة وسائل اإلعالم المختلفة )المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية...(، إضافة إلى الهيئات 
ي اللغوي السليم داخلها؛ والتعجيل بالحسم فالمختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التواصل 

االستراتيجية اللغوية، خاصة فيما يخص لغة تدريس المواد العلمية والتقنية في مختلف األسالك 

                                           
 م. 2014من ديسمبر  20و  19قدمها الم تمر الوطني الثاني للغة العربية المنعقد في الرباط يومي   _40
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التعليمية( من التعليم االبتدائي إلى التعليم العالي )التي ينبغي أن تكون هي اللغة العربية. ويجدر هنا 
 عتبارها لغة مدرسة، وبين اعتبارها لغة تدريس تنافس اللغة األصلية(.أن نميز بين اللغة األجنبية با

 في مجالي التشريع والتطوير    ثانيا:
 في مجال التشريع والقانون  .أ

  تفعيل دستورية اللغة العربية، بما يكفل وضعها الرسمي، ودورها الوظيفي الموحد، وعدم منازعة اللغات
 األخرى لها في وظائفها.

 ون خاص بحماية اللغة العربية وتنمية استعمالها بما يضمن قيام بيئة لغوية سليمة تتماشى إصدار قان
 ومقتضيات الدستور اللغوية.

  س ن قوانين تجعل اللغة العربية لغة إلزامية في الفضاء العام )أسماء المحالت التجارية، أسماء
 .)...المعروضات في األسواق أو المطاعم، الخ

 وقانونية لمراقبة التزامات الدولة بحماية اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية؛ على  وضع آليات مؤسسية
 .الصعيدين المحلي والوطني

  ضرورة تطبيق الدستور والتوقف الفوري من جانب المصالح اإلدارية، عن التراسل والتعامل داخلياا أو
 خارجياا بغير اللغة الرسمية للبالد.

  في مجال التطوير والتجديد .ب
  تحويلها إلى أداة مؤهلة لولوج مجتمع المعرفة مثال: وتجديدها و بناء مشروع إلصالح اللغة العربية و

)المفاهيم العلمية المشتركة بين الفرنسية واإلنجليزي رغم الصراع الكبير بينهما(. فتطوير اللغة 
اداا على جذرياا، اعتم باعتبارها أداة لالتصال، يمكن أن يغير جميع معطيات المشاكل الراهنة تغييراا 

المرونة اللغوية، وذلك ألن األنساق اللغوية المحافظة ال تستوعب الطابع الرمزي والمختزل للغات 
المعاصرة الموصولة بالتقنيات الجديدة وصناعاتها. وما يمنح اللغة العربية القدرة على مواصلة 

ح بها نظامها النسقي، ونظام حضورها في المجتمعات المعاصرة، هو مرونة التواصل التي يسم
 اشتغالها الوظيفي.

  إعداد خطط لغوية في مستويات مختلفة تحظى باالستثمار واإلنفاق المناسبين من أجل دعم حضور
تنسيق جهود الجامعات والمؤسسات البحثية المختلفة في مجال اللغة العربية والهندسة  اللغة العربية؛

: إنشاء معاجم عصرية، كتب قواعد عصرية، تجديد طرق التعلم اللغوية لالستجابة للحاجات العصرية
 والتعليم، تطوير الترجمة والتأليف باللغة العربية.
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 خاتمة
 مأسوف عواق خاصة، بصفة المكتوبة الصحافة وفي عامة، بصفة اإلعالم وسائل في العربية اللغة واقع إن

 ضعيفة مشوهة لغة اإلعالم وسائل بها وتنطق تكتب التي العربية فاللغة به، ونعترف به، نسلم أن ويجب عليه،
 (.وداللية وصرفية ونحوية إمالئية) المتنوعة باألخطاء ومليئة
 األلفاظ توظيف إلى يميلون إنهم حيث جدا، ضعيف العرب واإلعالميين الصحافيين معجم أن أيضا ويالحظ
 . العامية الكلمات استعمالهم بلة الطين زاد وما العربية، اللغة في يقابلها ما وجود رغم األجنبية
 عن يتوقفوا وأن بها، ويتحدثون يكتبون التي اللغة في النظر يعيدوا أن والصحافة اإلعالم برجال يجدر وعليه،
 .مجالتوال والجرائد والصحف واإلذاعات الفضائيات على ودقيقة ساعة كل وفي يوميا العربية اللغة نحر

 يبالغوا بأن غريبة، فصيحة بلغة للجمهور ويتحدثوا يكتبوا أن واإلعالميين فيينالصحا من يطلب ال أنه والحقيقة
نما والتفاصح، التقعر في  مما لها، ظمةالمن والمعايير العربية اللغة قواعد احترام هو منهم يطلب ما أقصى وا 

 . والقصور الرداءة عن به وينأى والجمالية، األناقة من مسحة أسلوبه على يضفي
 المستمر التكوين قطري عن وتصويبها العربية لغتهم تهذيب واإلعالميين الصحافيين على يجب ذلك، ولتحقيق

 .القواعد مجال في
 قائمة المراجع
 أوال: الكتب

 الطبعة ،2016 عمان، والتوزيع، للنشر المعرفة كنوز دار النحوية، اللغة إبستمولوجيا زكرياء، أرسالن .1
 .األولى

 .م2006الجزائر،  األمل، دار العربية، اللغة منافحات في بلعيد، صالح .2
 .الثانية الطبعة م،1988 عمان، والتوزيع، للنشر الفرقان دار الصحافة، عن سؤال مائة طلعة، همام .3
 .م1999 رة،القاه والتوزيع، والنشر للطباعة المصري الكتاب اإلعالم، وسائل إلى المدخل العزيز، عبد شرف .4
 والشؤون قافاألو  وزارة عن صادرة دورية اإلعالم، وسائل في بالعربية االرتقاء: األمة كتاب الدين، نور بليبل .5

 .األولى الطبة م،2001 قطر، اإلسالمية،
 اهرةالق جامعة مركز اإلعالمية، النصوص في اإلعالمية اللغة إنتاج محمد، هيبه منصور. د محمود، خليل .6

 .م2002 القاهرة المفتوح، للتعليم
 م،1991 القاهرة، الكتب، عالم واإلذاعيين، الكتاب عند المعاصرة العربية اللغة طاءأخ عمر، مختار أحمد .7

 .األولى الطبعة
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 قاهرةال جامعة مركز التطبيقات،-األسس-المفاهيم-االعالمية اللغة أيمن، ندا منصور. د سامي، الشريف .8
  .م2004 القاهرة، المفتوح، للتعليم

 .الرسالة مطبعة وخصومها، تهاحما بين العربية اللغة أنور، الجندي 9 .3
 .األولى الطبعة م،1989 القاهرة، الكتب، عالم اللغوية، الدراسات في معاصرة قضايا محمد، عيد .9

 .م1988 القاهرة، غريب، دار اللغة، علم في دراسات كمال، بشر .10
 .األولى بعةالط م،1979 بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة لغوي، وعي نحو مازن، المبارك .11
 .وزو تيزي األمل، دار العربية، اللغة منافحات صالح، بلعيد .12
 .اللغوي اإلعالم علم إلى المدخل العزيز، عبد شرف .13

 ثانيا: المجالت
 .م2015، 3، العدد: 31المجلد:–جامعة، دمشقالمليح حلواني فادية، لغة اإلعالم العربي، مجلة  .14

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 محور آراء وأفكار في الدراسات االعالمية وغيرها
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  اإلنسان الرقمي بين فخ الصورة وموت الواقع
The digital human between the image trap and the death of reality. 

 الدكتور أحمد اسماعيلي، 
 المملكة المغربيةباحث في اإلعالم واالتصال 

  الملخص:
نشاء واقع مصطنع يؤمن فيه المتلقي بالمظهر  الحقيقي يوم ِلوْأد الواقع ا بعديسعى اإلعالم الجديد عبر وسائطه المتعددة يوم وا 

  والسطحية ويفقد فيه قدرته على النقد وكشف األنساق المضمرة. 
Summary: 

The new media seeks to bury reality and create an artificial reality in which the recipient 

believes in appearance and superficiality and loses his ability to criticize. 

 موت الواقع. –الصورة  –اإلنسان الرقمي  الكلمات المفتاحية:
 كما هو معروف، هي في الكثير من المجاالت قناع لتحقيق اإليديولوجيايديولوجيا، و إحيث هناك اتصال هناك 

يات تها اإلعالمية إلى صناعة الواقع وبناء صورة له وفق خلفالمصالح، وبهذا المعنى تسعى العولمة بقوة ترسان
مفروضة ومخطط لها سلفا، وهو واقع يبدو في ظاهره أكثر واقعية من الحقيقة، نتيجة سلطة خطابه المعتمد 

عجاب به .على الصور المبهرة والمثيرات الصوتية الجذابة ذه والنتيجة المباشرة لذلك تكون على شكل تأثر وا 
إلى متابع شغوف يتماهى مع الصدقية المصطنعة لهذا الواقع  الرقميالجديدة التي حولت اإلنسان  الميديا

 الجديد، ويتخذه مرجعا في الحكم على مختلف القضايا المحيطة به.
ي ، بحيث يبدو وكأنه طبيعفي بناء واقع جديد داخل وعي األفراد والجماعاتوسائل اإلعالم اليوم  براعةإن 

ب "أن الواقع بمعناه الكالسيكي قد بدأ ينهار بالفعل، ألن  جعلت المتلقي الرقمي يؤمنحقيقة، ومعبر عن ال
صبحوا ألن أفراد المجتمع اليوم أو الحقيقة التي كانت ُتستقى من وجوده، أصبحت ُتست مد من وسائل اإلعالم، 

 .1يبنون تصوراتهم من خالل ما ُيقرأ وُيسمع وُيرى في هذه الوسائل"
ار وسائل االتصال واإلعالم الحديثة، السيما اإللكترونية منها، أدى إلى تغّيرات جوهرية في طبيعة إن انتش
 من خالل هذه الوسائل ليس الواقع الحقيقي وال إليه مع الحقائق والوقائع، فما يصل اإلنسان الرقمي تعامل

نما هو حالة من الواقع الـُمفبرك، الذي يتجسد فيما  احتى جزء ت يتم شاهده من صور وأحاديث وتعليقايُ منه؛ وا 
مه الواقعي ليعيش في عن عال ، فينفصلله ووعيهانتقاؤها باحترافية، ونقلها بكيفية جذابة ومثيرة للتالعب بعق

 ويفقد بالتدريج القدرة على أن يرى الحدود الفاصلة بينهما.  ،عالم وهمي وخيالي
                                           

البروباجندا اإلعالمية وصناعة الواقع، نحو فهم سوسيولوجي لإلعالم في المجتمع المعاصر، مجلة الدراسات اإلعالمية، المركز  :عتنا ياسين -1 
   .303، ص 2018، يونيو 3برلين، ألمانيا، العدد الديموقراطي العربي، 
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عرض  ضاربة ،واقع وفق أهوائها وأهدافها ومصالحهالقد أصبحت وسائل اإلعالم اليوم صناعة تُفبرك ال
اطف والسريع للهجوم الخ المتلقي الرقميالحائط بأدبيات النزاهة وااللتزام وع ْكس الحقيقة كما هي، فُتعر ض 

المتجذرة عن عروشها، ف"وسائل اإلعالم تضع  هالقديمة وقناعات هأفكار  تزلزلبمضامين ذات مرجعية محددة، 
ضايا داخل سياقات وأطر خاصة ومحددة وفق آليات وميكانيزمات وأعراف متفق عليها ضمنيا األحداث والق

مبراطوريات اإلعالم واالتصال. أما باقي ناقالت األخبار  في قاعات التحرير وفي وكاالت األنباء العالمية وا 
نقله األحيان ما ت عبر العالم سواء في جنوبه أو شرقه أو غربه فما هي إال صناديق بريد تردد في معظم

 .2وتوزعه كبريات المؤسسات اإلعالمية العالمية"
إن خطاب العولمة الذي يتبناه اإلعالم الجديد يحمل شعار: اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، 
وهو خطاب ملغوم ومملوء بالتناقضات التي تفرضها لغة المصالح، مما أدى إلى انهيار الواقع الذي كان من 

ت. فالواقع المترع بالمشاكل واإلخفاقا لعالمهم الحقيقي بديالفراد األ فيه مجتمع افتراضي وجد إنشاءه نتائج
ما عاد ظاهرا، بل محتجبا خلف واقع مصطنع ورقمي، افتقد فيه المتلقي الذي تريد وسائل اإلعالم أن تبينه "

تعاض عنها بمتاهة مصطنعة من ما هو حسي وحقيقي، جراء غياب قيمة األشياء وموضوعاتها الحية، ليس
 .3الشيء الذي يجعله حائرا أمام صدقية األحداث المعروضة عليه وحقيقتها" الصور المتخيلة والوهمية،

 مهوقدرتها الفائقة على قتل الواقع وتزييفه، يجعل من وضع ة المتلقينإن سيطرة وسائل اإلعالم على حيا
أفالطون، الذين اعتقدوا أن ما يرونه من ظالل هي أشياء الحالي مماثال لوضع ساكني الكهف في أسطورة 

حقيقية ال مجرد أخيلة منعكسة لموضوعات مادية موجودة خارج الكهف، فالصور المفبركة والمضامين 
ع صارت تُتخذ اليوم على أنها الواق –التي هي مجرد انعكاس للواقع  -المحبوكة في وسائل اإلعالم الجديد 

عصر المعولم في هذا ال الرقمي صداقية تفوق مصداقية الواقع الحقيقي، فرضي اإلنسانبذاته، وأصبحت لها م
ة المطاف وهذا ما أدى به في نهايبالنسخة بدل األصل، واستمد اليقين من الواقع المفبرك بدل الواقع األصيل، 

 .جتماعيثقافي واالإلى االنفصام عن مجتمعه وذوبانه في عالم اآلخر، على حساب قيمه وعاداته وموروثه ال
تمارس فن صنع واقع آخر غير الواقع الفعلي، حيث هكذا استطاعت وسائل اإلعالم بإمكانياتها المتطورة أن  

تبرز نظاما قمعيا في صورة نظام ديموقراطي، وبفضلها يمكن أن نربح حملة انتخابية، ونلحق  بإمكانها أن
والتزييف يمكن أن نضخم من اإلمكانيات البشرية  الخسارة بالخصم، وبقدرة هذه الوسائل على اإليهام

                                           
ل، اقيراط محمد: صناعة الوفاق االجتماعي، دور وسائل االتصال الجماهيري في التحكم االجتماعي وبناء الواقع، المجلة التونسية لعلوم االتص -2 

 .92ص ،2007، دجنبر 47/48معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، منوبة، الجمهورية التونسية، عدد 
، العدد اعمراني المصطفى: الخطاب اإلعالمي الجديد وأطروحة موت الواقع، مجلة نقد وتنوير، مركز نقد وتنوير للدراسات اإلنسانية، قرطبة، إسباني -3 

 .397، ص 2016الخامس، نيسان 
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واالقتصادية والعسكرية، ونقلل من إمكانيات العدو، كما يمكن أن نقيم الحجة وننقضها، ونرفع الشخص ونحط 
من قدره، ونزيد من قدسية المدنس، ومن دنس المقدس، ويمكن أن نلغي الصراع، أو نمارس عليه التعتيم، 

 .4...واالنسجام، أو أن نبرز التناقض الطبقي على أنه تعددية وليبرالية بدال منه الوفاق ونقدم
لقد بات هذا الواقع المصطنع المحمول على أِسنَّة العولمة المفترسة وأدواتها اإلعالمية يتقوى يوما بعد يوم، 

لكاذب ا "الواقع الذي كان بموجبه اإلنسان يميز بينفي عالم أصبحت فيه رقعة المعرفة تتسع وتزداد، ف
والصادق، الواقع والخيالي، الحقيقي والزائف، قد انهار في المرحلة المعاصرة ألننا أمام سيالن هائل من الصور 

 Baudrillardاإلعالمية التي تشي د واقعنا وتحدد رؤيتنا للعالم، وهذا ما أكده السوسيولوجي الفرنسي جون بودريار
Jean يقونات اإلعالم اليوم أن تشيد مجتمعا على رؤيتها، مجتمعا ، حيث يكشف لنا بدوره كيف استطاعت أ

استهالكيا يؤمن بالمظهر والسطحية والسرعة، وحياة السعادة في استهالك المنتوجات والترفيه والتسلية، كما 
 .5تسعى لصناعة المجتمع وفقا لرموزها أي صناعة واقع مفرط في واقعيته/فوق واقعي"

ن كان يحمل الكثير من المحاسن والمزايا ذات الجديد  اإلعالمإلى أن في ضوء ما تقدم عرضه، نخلص  وا 
لتي طغت ا الملغومة الرسائلالتأثير اإليجابي على اإلنسان الرقمي، فإنه يضمر في الوقت ذاته العديد من 

فينبثق  ،وبالتالي تصبح رؤيته لألمور والمواقف غير معبرة عن الواقع الفعلي، عليها مظاهر التدليس والتحريف
يل كشف أباطلنظرة نقدية فاحصة ينبغي أن يتسلح المتلقي ب عنه وعي مشوه وانتماء زائف ضعيف، لذلك

ليمة وتربية ، وهذا ال يتأتى إال بتنشئة اجتماعية سأهدافها المغرضةت ب يُِّن و  المضامين اإلعالمية التي تستهدفه
 .ض بمستواه الفكري والوجدانيالنهو من خالل  بناء متلق واع تراهن علىهادفة إعالمية 

 :الئحة المراجع

البروباجندا اإلعالمية وصناعة الواقع، نحو فهم سوسيولوجي لإلعالم في المجتمع المعاصر، مجلة  :عتنا ياسين -
   .2018، يونيو 3الدراسات اإلعالمية، المركز الديموقراطي العربي، برلين، ألمانيا، العدد 

ق االجتماعي، دور وسائل االتصال الجماهيري في التحكم االجتماعي وبناء الواقع، صناعة الوفا :قيراط محمد -
، دجنبر 47/48المجلة التونسية لعلوم االتصال، معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، منوبة، الجمهورية التونسية، عدد 

2007. 
 نوير، مركز نقد وتنوير للدراساتالخطاب اإلعالمي الجديد وأطروحة موت الواقع، مجلة نقد وت :عمراني المصطفى -

  .2016اإلنسانية، قرطبة، إسبانيا، العدد الخامس، نيسان 
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 املحددات اللغوّية للكتابة التفاعلية: الخبر الصحفي أنموذجًا
Linguistic determinants of editing interactive journalistic texts: the 

news as a model. 

 مروان حمي
 ه، جامعة آخن التقنية، تخصص علم اللغة واالتصالباحث دكتورا

 :لملخصا
تقتضي الكتابة للصحافة التفاعلية التي أضحت نمطاا صحفياا جديداا، يجمُع بين التقليدية واإللكترونية، تطويعاا لغوياا في صياغة 

غى عليها كتابة الرقمية التي أصبح يطأشكالها الرقمّية.  ُيفرد البحث الحالي مساحة لمناقشة بعض المحددات األسلوبية في ال
طابع التحليل والتفّرد، بفضل الحبكة الصحفية التي تعّدت التكّلف إلى التفاعل فالحميمّية في صفحات الويب. لهذا الغرض 

انيات كوّظف الباحث المنهج الوصفي بغية الوقوف على سمات ومعالم األشكال الكتابّية الرقمية ودورها التفاعلي القائم على أم
 الربط الهائلة لشبكة العنكبوتية. 

 ات تحريرها. الصحافة التفاعلية، أشكالها، أدواتها الرقمية، وفنيّ : الكلمات المفتاحية
Abstract: 

Writing for interactive press, which has become a new journalistic style, which combines 

traditional and electronic, requires linguistic adaptation to the formulation of its digital forms. 

The current research is devoted to discussing some stylistic determinants in the digital writing 

that are overwhelmed by the nature of analysis and uniqueness, thanks to the press plot that 

enriched the cost to interaction, the intimacy in the web pages. For this purpose, the researcher 

has employed the descriptive approach in order to determine the characteristics and features of 

digital written forms and their interactive role based on the enormous possibilities of linking the 

web  . 

Keywords: interactive journalism, forms, digital tools, and editing techniques. 

 تمهيد
تقتضي صياغةُ النصوِص الصحفّية الرقمّية عموماا، والنصوص اإلخبارّية خصوصاا دقةا وعنايةا أكبر من 

شّك، أن  البفّية والتراكيب النحوّية بالمقارنة مع لغة النِص المكتوب. حيث استخدام المفردات والصيغ الصر 
اللغة  في الصحافة الرقمّية قد أضحت الثيمة األبرز للنص الصحفي. ذلك أنها لم تعد تفتقُر إلى العوامِل 

ت منطوقة دالسمعّية والبصرّية المساندة في عملية التأثير على المتلقي.  ال بل أن لغة الصحافة الرقمّية غ
ُتدّعم بالنبر والتنغيم والوقف ثم الوصل؛ وكذلك لغة مرئّية يتعزز حضورها باإليحاءات الشكلّية واللونّية تارة 

أخرى.   وباإليماءات الجسدّية تارة ا
مّكنت هذه المزايا الصحافة التقليدّية من الولوج في فضاِء الرقمّية من أوسع أبوابها؛ حيث االختالُف في بناء 

حداث األثر الخاص في المتلقي كفعٍل ورد فعٍل تفاعلي. ومع دخول النص التقليدي عالم الصحافة الن ص، وا 
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الرقمّية الذي أسهمت فيه وسائل االتصال والوسائط المتعددة والبرمجيات الخاصة، دخلت لغة الفّنون الصحفّية 
 ي.مرحلة جديدة من البناء اللغو 

رية التي استوحت محدداتها اللغوية من خصائص األثير االفتراضي حيث األمر ذاته بالنسبة للصياغة اإلخبا
التزاوج بين اإلبالغ، كوظيفة صحفّية، والتكنولوجيا كحامل نّص تشعبي ُمترابط. تمّثُل النصوص التشعبّية 

Hypertext  تقدماا في واجهات المستخدم، لكونها تتغلب على قيود النّص بفضل ميزة الروابط والوصالت
 ارجية والمهام المتعددة التي تؤديها في وقت واحد.الخ
بناء على ما سبق يخوض هذا البحث غمار اإلرشادات التي تتطلبها ملكة اللغة من دقة في الصياغة وسالمة و 

بال من-منهاال سّيما اإلخبارية -في التعبير؛ ألجل تمكين األنواع الصحفية الرقمية  غ رسالتها أداء وظائفها وا 
هور. وبما أّن النّص في الصحافة الرقمية نص وسائطي بالدرجة األولى، وتفاعلي بالدرجة الثانية، مبلغ الجم

فإّن الخواص والّسمات اللغوية التي يتفّرد بها شكالا وبنّيةا جديرة بالبحث والتقّصي، على اعتبار أّن اللغة 
 .1""تتكون من دال هو الصورة الصوتية ومن مدلول هو الفكرة أو المفهوم

في تناول ظاهرة اللغة الصحفية ببعدها االتصالي التفاعلي تناوالا منهجياا علمياا. وألّن  تتجلى أهمية البحث
اللغة هي الوسيلة األنسب في إدراك معالم الحياة ومظاهرها من خالل الوظيفة التي تؤديها في االتصال 

ومن  .2ه"تمثيل الرأي العام على مرآة تعكس وظيفة اللغة في االتصال االفتراضي تتبدى في الجماهيري، فإنّ 
هنا تنبع أسباب االشتغال على البحث في محاولة لتعّرية العوامل التي تحكم عملية التوظيف اللغوي في الكتابة 
التفاعلّية الرقمّية؛ وفي سياق داللي بعيداا عن التجليات األسلوبّية السائدة في الصحافة التقليدّية حيث نقل 

 المعلومة.
في تبيان اإلرشادات اللغوية من خواص وسمات للنصوص اإلخبارية في الكتابة ، فتتمثل أهداف البحثأما 

الرقمّية، وكشف محددات بنائها في إطار عملية التحرير النصي الشبكي، باالستناد إلى ضوابط الكتابة 
مكانات الربط الهائلة للوسائط اإلليكترونّية خصوصاا.  عرف على ثغرات البحث الت كما يهدفُ الصحفّية عموماا وا 

الصياغة اللغوية التي تعترض الصحفيين أثناء تحرير النصوص اإلخبارية نظراا لعدم امتالكهم ناصية اللغة 
ومحاسنها. ويمّيز علماُء اللغة بين ثالثة مستويات للتعبير اللغوي، منها "المستوى العملي االجتماعي العادي، 

 . الخطأ ، حيث يكتنفه3"افة واإلعالمالذي يستخدم في الصحوهو 

                                           
 .547، ص2012سيلفان أورو وآخرون، فلسفة اللغة، ترجمة بسام بركة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، -1  
 .22، ص 1981كز الثقافي الجامعي، القاهرة، ، المر 1عبد العزيز شرف، المدخل إلى علم اإلعالم اللغوي، ط-2 
 .18، ص2002محمود خليل ومحمد منصور هيبة، إنتاج اللغة في النصوص اإلعالمية، جامعة القاهرة، مركز التعليم المفتوح،  -3 
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الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف جزئية "الصياغة اللغوية ، فقد أستخدم منهجيّة البحثبالنسبة ل
ويعّد  .للنصوص اإلخبارّية في الصحافة الرقمّية" وصفاا كمياا؛ بهدف الوقوف على واقع لغتها صياغةا وسالمةا 

لنوع من األبحاث، كونه يقوم على "رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معين المنهج الوصفي األنسب لهذا ا
بطريقة كمّية، أو نوعّية في مدة زمنية معينة، أو عدة فترات للتعّرف على الظاهرة أو الحدث من حيث المحتوى 

 .4أو المضمون، والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد في فهم الواقع وتطويره"
هذا يندرج في إطار الدراسات الوصفية التي تقّدم حقائق راهنة عن طبيعة الظاهرة  وألن موضوع البحث

المدروسة بقصد "وصف حركة الظواهر اإلعالمية وعالقاتها واتجاهاتها والعوامل المحركة والدافعة لعناصرها، 
ة افة الرقمي، فإّن دراسة الصياغة اللغوية للنصوص اإلخبارية في الصح5وعالقات هذه العناصر ببعضها"

 فومحددات كتابتها تهيئ القارئ بشكل مسبق إخبارياا لما يرمي إليه النص الصحفي الرقمي الذي يوظّ 
  معطيات التكنولوجيا الحديثة في تقديم قصص صحفية محبوكة الصياغة ومأنوسة اللغة.

لمباشرة ا ث إلى المالحظةوفي سبيل جمع المعلومات المتعلقة بتحليل ومراقبة الظاهرة قيد الدراسة لجأ الباح
في إطار الرصد والتسجيل الواقعي الذي يقدم إجابات واضحة على التساؤالت قيد  مأسلوب علمّي ُمنظّ ك

لى السرد الرقمي مبني عذلك أن وفق مقتضيات البحث العلمي في علوم الصحافة واإلعالم. ، وذلك 6الدراسة
 دوات التقنية التي يمكن استخدامها لرواية القصةعلى مجموعة من األفقط وال يقتصر ، صناعة المحتوى

تمة تبلور النتائج ا خامتلوهت، و ا تمهيد  ميسبقه ين اثنينإلى مبحث وقد ُقسم البحث، بناء على ما سبق،. رقمياا 
 وهما:والتوصيات، 

 ؛ مدخل مفاهيميوأنواعها التفاعلية الصحفية: النّصوص أوالً 
 التفاعلية نصوص اإلخباريةمحددات الصياغة اللغوية لل: ثانياً 

 مدخل مفاهيمي األول:المبحث 
 التفاعليةأواًل: النصوص الصحفّية  

. رنص يتخاطب مع مستويات لغوية متباينة لدى الجمهو عن غيره من النصوص، بأنه النص الصحفي  يتفّرد
حاة من لمستو في سياق المعاني المأنوسة تارة وا بعضها ببعضه كلماتكما يمتاز بالتناغم الذي يربط 
تعدد نظراا ل المجاالت والعلوممنذ القدم شّكل  النصُّ نقطة تالقي في العديد من الخصوصية التقنية تارة أخرى. 

                                           
 .162، ص2017، 1سعد سلمان المشهداني، مناهج البحث اإلعالمي، دولة اإلمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي، ط -4 
 .28سعد سلمان المشهداني، المرجع السابق، ص -5 
 ..296، ص 2000، 1محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، القاهرة: عالم الكتب، ط  -6 
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في إطار الوظائف التواصل النص أحد أبرز ثيمات  أضحى وسائل االتصال الجماهيريففي . تهدالال
 مكتوباا.  أو مسموعاا أو مرئياا على إظهار النص المجتمعية للصحافة. لذلك فقد دأبت وسائل اإلعالم بدورها 

 في مظهر كتابي يضعنا وجهاا لوجه أمام السمةيتجّلى أّن النّص بالصحفية  لكتابةهذا النمط من ا يمتاز 
 .وضوحالابّية أساليبها الكت، فال بّد أن يكتنف الكتابة جزء من النظام اللغويذاته. ولطالما أن  الّلغوّية للنّص 

أن "وضوح اللغة حيث الكلمات واأللفاظ تأخذ المدلول الحقيقي لها في إطار السياق العام للجملة ذا إلى عزى هيُ 
ال "الجوانب المختلفة ألشكيمّهد الطريق لوصف عام يّلم بـ وبالتالي، فإن وضوح النص . 7المعنية بالحدث"

 .لتقريرّية والسردّية منهاا دونانها، لنصوص اإلخبارية بشّتى ألو في ا 8االستعمال اللغوي وأشكال االتصال"
ص الصحفي وتختلف ألوانه باختالف مضمونه ونطاق تغطيته. وقد سبق تقديمه على أنه النتتعدد تعريفات 

كل الوحدات اللغوية ذات الوظيفة التواصلية الواضحة التي تحكمها جملة من المبادئ منها االنسجام "
coherence  والتماسكcohesion رية واإلخباinformativeness"9 هذه المبادئ ذاتها تشّكل مقومات .

في  معينةفة يقوالب تحريرية، يضطلـع كـل نـوع منـها بوظالنصوص الصحفية التفاعلية التي هي عبارة عن 
، ولكن والرأي التقويم والتحليلبشكل مباشر، باإلضافة إلى  ر الوقائع واألحداث والظواهر والتطوراتيفسإطار ت
 تكاز على مزايا الوسائط اإللكترونية. باالر 

وعليه فإّن النص الصحفي الرقمي "التفاعلي" هو نص صحفي ُينشر عبر الويب بشكل دوري، باستخدام 
تقنيات عرض النصوص والرسوم والصور المتحركة، ويصل إلى القارئ عبر شاشة الحاسوب سواء أكان هذا 

. 10على شبكات الويب، أو دورية تصدر خالصةا على الويبالنص قد نشر في دورية مطبوعة لها موطئ قدم 
 والبد أن ُيضمن النص الرقمي بعض من المزايا التفاعلية التي تتيح التواصل مع القارئ. 

 الرقمية "التفاعلية"وص أنواع النصثانيا: 
ق على و التي تتفخبارية اإلنصوص يغلب على أنماط الكتابة التفاعلية النمط اإلخباري المحض، حيث ال

بعض األخبار  ففي والتفسير. الرأي، التحليل، التقويممثيالتها من النصوص التي تغطي األحداث في إطار 
 يال ُيقّدم كامل مضمونها إال عبر الصوت، وبعضها اآلخر عبر الصورة، فيما ُتعرض أخبار أخرى بالنص ف

 وتطوراتها. والحقائقاألحداث والوقائع  تغطيةو  إطار عملية االتصال والتواصل

                                           
 . 468، ص2006ير ، ينا26السيد أحمد مختار عمر، الصحافة واللغة: بحث في األثر والسمات، مجلة البحوث اإلعالمية، العدد  - 7 
 .11، ص2001، 1فان دايك، ترجمة وتعليق سعيد بحيري، علم النص، القاهرة: دار القاهرة للكتاب، ط -8
 .15، ص1993، 1األزهر الزناد، نسيج النص، بيروت: المركز الثقافي العربي، ط -9 
 .95، ص 2007، 1لقاهرة، طرضا عبد الواحد أمين، الصحافة اإللكترونية، دار الفجر للنشر والتوزيع، ا -10 
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هناك بعض األشكال التحريرية التي حققت أن ، هو الالفت في هذا اللون الكتابي القائم على الرقمنةإن 
صية . وغالبا ما تعزى نجاحاتها إلى خصو األخرى الوسائلفي الصحفية النصوص  نجاحات باهرة بالمقارنة مع

طات ، كما هو حال المخطالرقميةعناصرها  ، وحالة االنسجام التي تربط بينالتقنية اوخصائصهمكوناتها 
 . 11البيانية التفاعلية وأفالم الفيديو والصيغ الصحفية الطويلة

صور المكن من خاللها تقديم المحتوى الرقمي. كما هو الحال مع يإلى جانب هذه األدوات ثمة قوالب آخرى 
ائط اميرا "درون"، البث المباشر، الخر الفيديو، فيديو ك، الثابتة، الصور المتحركة، الصور ثالثية األبعاد

ذ إالتفاعلية، االنفوجرافيك، الفيديو غرافيك، الموشن جرافيك، االنيمايشن، االستطالعات، وغيرها من القوالب. 
. خرىألايصال معلومة بطريقة مختلفة عن القوالب إأسلوب خاص في السرد ويخدم غاية بكل قالب يتمتع 

تصفيتها بغرض يرة و ثتعتمد على تحليل البيانات الك التيصحافة البيانات ي يشيع استخدام هذه األشكال ف
نوع من الصحافة الدور المتزايد الذي تستخدمه البيانات الرقمية في إنتاج . ويعكس هذا الإنشاء قصة إخبارية

 .وتوزيع المعلومات في العصر الرقمي
، ويعتمد صيغاا ةحددطلـع كـل نـوع منـها بوظائف متحريرية، يض أشكاالا في ثناياها  تفاعليةالصحافة ال تحتض

، تفاعليةالفية النصوص الصح أشكالالمختلفة. وتتنوع تعبيرية تتالءم وخصوصية الوقائع واألحداث والظواهر 
 صحفية أو كاريكاتيراا، أو قصة صحفية، أو تغطية ، أو افتتاحية، أو حواراا أو مقابلةا،بأنواعه تقريراا فقد تكون 

 . 12تسّيد هذا األخير الفنون الصحفية بأنواعها، حيث صحفياا راا خبأو 
 التفاعليالسرد القصصي تقنيات ثالثًا: 

خبارّية التقليدية إلى الصحافة الرقمية؛ وتفرد النّصوص اإلالصحافة السرد القصصي من تقنيات  رغيّ تيكن  لم
نما خضعت ل ،على نظيراتها من األشكال الكتابّية اتها اللغوّية محدد تأبرز جملة من العوامل التي وليد اليوم؛ وا 

من وحي البث المباشر والحّي. لهذا تتنوع على مواقع الويب وعلى تطبيقات األجهزة  بخصائص هاخّصتو 
المحمولة طرق سرد القصة الصحفية مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى. إذ ثمة عناصر تلعب دوراا حاسماا في 

 إبراز المحتوى الرقمي. 
ق أسلوب شيّ ب )حدث صحفي(قصة على أّنه رواية أو حكاية ل في أبسط حاالته السرد القصصي الرقميعّرف يُ 

 الصور وتتضّمنكالا من النص الرقمي، عناصر السرد القصصي الرقمي  . تشمل13ةوباستخدام أدوات رقميّ 

                                           
 . 102، ص 2013أليس انتوم، الصحافة الرقمية، نقله للعربية: سامي عامر وجورج سعيد، بيروت: ثقافة للنشر والتوزيع،  - 11 
 . 98-95، ص 2017، 1علي عبد الفتاح كنعان، الصحافة اإللكترونية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ط - 12 
 . 10لفتاح كنعان، المرجع السابق، صعلي عبد ا - 13 
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، وأخيراا ركةالرسوم المتح الفيديو ويتضمنط، والخرائالصور الفوتوغرافية إلى جانب الرسومات واالنفوجراف 
 . 14ةالصوت مثل المقابالت المسجلة والموسيقى والمؤثرات الصوتي

السرديات  عدّ . وتسرد قصصي مصنوع بشكل خاص للمنصات الرقميةبأنه الرقمي القصصي السرد ويتفرد 
" Story"ال أشكباإلضافة إلى جميع على الويب وعبر فيسبوك، سناب شات، تويتر، يوتيوب،  التي تُقدم

 ديةيصُعب استخدام هذه القوالب في وسائل اإلعالم التقليالميزة األخرى لهذه السرديات، أنه وألعاب الموبايل. 
 كالجرائد والتلفاز والراديو. 
ه متلقياا قارئا بوصفبطريقة غير مباشرة،  جمهورتُقحم الي تالسرد الوجوهر عملية  تعُد القصة الصحفية لب

الويب  الصحفية على التفاعل مع القصةوغالباا ما يتم إظهار فاعل. على أنه  القصة ، في صنعأو مشاهداا 
لفيديو بالضغط على ا". وقد يتم هذا مشاركة، تعليق"أو عبر  "أعجبني"إّما بالنقر على والمنصات الرقمية، 

تبيان أو شاركة اسباإلجابة عن أسئلة أو بمأو ومشاهدته، أو بمتابعة القراءة، أو بتصّفح خريطة تفاعلية، 
يحصل الصحفي على عناصر قصته البصرية من الجمهور، كأن يطلب منهم وفي كثير من األحيان . غيره

وبهذا يصبح الجمهور طرفاا أساسياا في بناء  ،ويتعاون معهم على بناء قصته الحدثصوراا حول موضوع 
  .دهومشاركاا في صنع الحدث الذي كان لعقود حكرا على الصحفي وح القصة

دوات المنصة الرقمية ألن امتالك وتجدر اإلشارة إلى أن طرق السرد الرقمي وتقنياته في تطور دائم، ذلك أ
الخلق في إلبداع و سياق هذا التطور، لكونه يزيد من فرص افي  اا أساسي اا أمر يعّد البحث وتعقب المعلومات 

 والقصة الصحفية. رواية السرد 
 التفاعلية ة اللغوية للنصوص اإلخباريةالمبحث الثاني: محددات الصياغ

هذا االختالف  .الرقمية في بعض الخصائص عن تلك الخاصة بالصحافة المطبوعة للصحافةتختلف الكتابة 
فراد المساحة مرده السرعة  في معالجة األحداث وتغطيتها وما يترتب على ذلك من إيجاز في الكتابة وا 

 ة في معظم اإلصدارات اإللكترونية. المخصصة للنشر، إضافة إلى غياب الرقاب
ففي غالبية المواقع  .15إن نجاح التحرير الرقمي يتوقف على اإليجاز الشديد في اإلبالغ والبساطة في التعبير

كلمة كحد أقصى، كما أن بعض الجرائد والمجالت  500ال تزيد غالبية القصص اإلخبارية عن ، اإلخبارية
هن ار . في الحقيقة تر قصص مختزلة عن موادها في موقعها اإللكترونيالمطبوعة المعروفة، تلجأ إلى نش

                                           
 . 103أليس انتوم، المرجع السابق، ص  - 14 
 . 34أليس انتوم، المرجع السابق، ص  - 15 
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ن السمتين حيث تعد هاتاعلى القصص القصيرة، واختزال أهم المعلومات في بضع فقرات، الصحافة الرقمية 
 أدوات التمّيز في العالم الرقمي.أهم من 

نولوجيا الحديثة، تي أوجدتها التقنيات التكاإلضافات الضوابط الكتابة في الصحافة الرقمية في ضوء  لقد تشّكلت
للوسائط المتعددة والفائقة، والنص الفائق، فضال عن إمكانية توظيف الصوت ات الربط يإمكانومن أشكالها 

وسائط، وذلك في إطار المعالجة اللغوية دون الخروج على المألوف في فنّيات هذه الالتي توفرها والصورة 
 التحرير الصحفي. 

الُمحدد األهم واألبرز في عملية التحرير والصياغة اللغوية للنص اإلخباري الرقمي في تحرير المادة  ويتجلى
يقود  ،نص ، بأنهأو النص التشعبي. يتميز النص الفائق Hypertextالصحفية وفق خصوصية النص الفائق 

يزها ينة داخل النص يتم تميويكون الربط من خالل إشارات مع عند النقر عليه. أخرى المستخدم إلى معلومات
. 16تيبوغرافياا داخل النص األصلي، بحيث إذا تم تنشيطها من خالل المحرك، فإنها تفتح على نصوص أخرى

وقد تكون نصوص سمعية أو بصرية أو كليهما، سواء داخل الصفحة أو تحيل القارئ إلى مواقع وعناوين 
 خارجية عبر كلمات محددة تسمى بالكلمات النشطة. 

في المواقع ة القصة كتاب. فالكتابة للويبفرض هذه الخصوصية للنصوص الفائقة أو التشعبية شروطها على ت
ي فاإللكترونية تختلف عما هو عليها في اإلعالم المطبوع. وينصح هنا بأن ُيكتب لب القصة الخبرية الرقمية 

جوهر من المحرر الرقمي التأكد من وهو ما يقتضي  .17كلمة 70الفقرات األربع األولى، بمعدل ال يزيد عن 
 . في هذه الفقرات قصته أو مقاله

كما ينبغي عليه، أن ُيخضع المحتوى المعلوماتي لعملية توازن بحيث ُتحّمل الفقرة الواحدة بالعدد نفسه من 
حت نشر تسمح بإضافة ملخص للقصة توالجمل قدر اإلمكان. وعليه أيضاا، أن يخص قصته بطريقة  الكلمات

نوان مباشرةا، وأن يبدأ بالمعلومات ثم مصدرها ال العكس، وأن يضع االقتباسات بشكل واضح كي ال تختلط الع
 .18مع نصه، وأن يقّسم المواد الطويلة بإضافة بعض العناوين

 الخالصة
نما الشكل أيضاا. ف لكتابة الم يؤد التطور التكنولوجي إلى تطور الوسائط الصحفية كحوامل للمحتوى فقط، وا 

لحداثة ا النمطية السائدة من جهة وبيننمطاا صحفياا جديداا، يجمُع بين غدت التفاعلية بأشكالها الصحفية 
في عملية ربة صار رأس ح عبر وسيط إلكترونيالتقنية من جهة أخرى. وهو ما يحتم على متلقيه تلقفه حصراا 

                                           
 . 70علي عبد الفتاح كنعان، المرجع السابق، ص  - 16 
 .2018دوليين، لمطبوعة؟  شبكة الصحفيين الإسماعيل عزام، في الصحافة الرقمية: كيف تتمّيز الكتابة للصحيفة الرقمية عن الكتابة للصحيفة ا - 17 
 إسماعيل عزام، المرجع السابق. - 18 
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غى وية ألشكال الصحافة الرقمّية أصبح يطالصياغة اللغأّن  ،ومن ثمار هذا الوسيط. اإلعالمي البناء والتلقي
وتبنت عوضاا  خطابفي الالتكّلف  أيضاا، حيث تالفتلحبكة الصحفية ا شهدته. وهو ما التحليل والتفّرد اعليه
ن خالل المستويين لبحث ملنوعية يمكن تلمس القيمة اللتواصلي القائم على الحميمّية. و بنهجها ا ةيّ لتفاعلعنه ا
 ين: اآلتي

  ى األول: التكوين المهنيالمستو 
البد من العمل على المستوى المهني وال سيما في  ةالصحفيالتفاعلي من الكتابة فرادة هذا النمط لنظراا 

ية، في الصحافة الرقم عموماا  جودة الصياغة اللغوية لألنواع الصحفيةالمؤسسات الصحفية بغية قياس 
أن تمرّ  عبر جملة من األسس اللغوية المستوحاة من  عملية القياس البد .وصاا واألشكال اإلخبارية خص

 فكما ُيقال: من المرسل إلى المتلقي مباشرة.قواميس التحرير في تلك المؤسسات، 
رير وكأنها دليل تكوين مهني في فنيات التح ،ة لبنة يؤسس عليهاآراء العاملين المهنيّ  ستغدوبال شك، ف

ن ترافقت بتمارين هذه الخطوة،  . من شأنمن الصحفيين أنفسهميؤديها المتدربون  الصحفي الرقمي، سيما وا 
أن ُتسهم بشكل كبير في تالفي األخطاء النحوية والتركيبية من جهة خالل المعالجة الصحفية للمادة، ومن 
جهة أخرى أن ُتحسن جودة النص الصحفي قبل النشر لغوياا. فضالا عن رفع سوية اللغة الصحفية عموماا 

 ة الرقمية خصوصاا.ولغة الصحاف
 المستوى الثاني: التكوين العلمي

تكاد تخلو جل أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد من مقررات تدريسية تختُص بتلقين وتعليم اللغة الصحفية 
الفجوات و سد الثغرات كي ت كوادرو خبرات مهنية  العمل على هذا الصعيد إليجادوقواعدها. وهو ما يستدعي 

فتح آفاق واسعة يوهذا من شأنه، أن . ة من مؤسسات تعليمية ومهنيةوالتعليمي ةالتكوين العلميور التي تكتنف د
ة في اغصيالومهارات في صلب التحرير اإللكتروني ة أمام طلبة أقسام الصحافة إلعداد بحوث تخصصيّ 

الدعوة إلى  لعلي ووظائف الصحافة كسلطة رابعة. و فة الرقمية بما يتوافق وفنيات التحرير الصحفاالصح
قل العاملين في هذا الحفي هذا الصدد قد تلقى رواجاا في قادم األيام. فهي سترشد  محددات لغوية ةمأسس

 .  بما يخدم أهداف الصحافة التوعوية والمجتمعية االفتراضي
 :المراجع والدوريات

فة المطبوعة؟ الكتابة للصحي إسماعيل عزام، في الصحافة الرقمية: كيف تتمّيز الكتابة للصحيفة الرقمية عن .1
 https://2u.pw/g2Ho1. متوفر عبر: 2018شبكة الصحفيين الدوليين، 

، 26السيد أحمد مختار عمر، الصحافة واللغة: بحث في األثر والسمات، مجلة البحوث اإلعالمية، العدد  .2
 .2006يناير 

https://2u.pw/g2Ho1
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  نما الرقمية يف ظل اإلعالم الجديدهيمنة السي
The dominance of digital cinema under the new media. 

 حنان بنعال
المسرح وفنون  وطالبة باحثة بسلك الدكتوراه أستاذة التعليم الثانوي اإلعدادي

 العرض/ جامعة ابن طفيل، المغرب
 الملخص:

لتي لحقت الصورة السينمائية في ظل انتشار الوسائل التكنولوجية الحديثة يسعى هذا المقال إلى الوقوف على أهم التطورات ا
 التي قلصت من هيمنة السينما التقليدية وفسحت المجال أمام التصوير الرقمي.  

Abstract  :  

This article seeks to stand on the most important developments that have occurred in the 

cinematic image in light of the spread of modern technological means that have reduced the 

dominance of traditional cinema and made way for digital photography. 

ساهم اإلعالم وما يزال في تقليص المسافات وعبور القارات، محاوال لمَّ شمل الكيان الجمعي والرفع من مستوى 
األفراد ما دام اإلعالم ينمو عبر طفرات منظومة تواصلية تكنولوجية متكاملة تتحكم فيها عوامل  الوعي لدى

يديولوجيةسياسية واقتصادية وتقنية   .وا 
وبعد رحلة مخاض عسير، استطاع اإلعالم الجديد أن ي خرج من رحم ُنظم االتصال مزودا محظوظا كونه 

مادة هالمية قابلة ألن تتمدد بسرعة لتتشكل ضمن النسيج  تجاوز النخبوية إلى مستوى العمومية، وأضحى
 العنكبوتي حتى تستجيب لمختلف تطلعات األفراد والمجتمعات.

إن إعالمنا الجديد خاضع لوسائط متعددة ومتباينة؛ سمعية وبصرية، مكتوبة ومقروءة، تناسلت تكنولوجيا 
التصال األخرى؛ وهو األمر الذي جعل لتنجب شبكة معقدة وضخمة للتواصل حوت في جوفها كل وسائل ا

ذاعة وتلفازا، وانعكس كذلك وهو األخطر »التطور التكنولوجي ينعكس على  جميع قنوات اإلعالم: صحافة وا 
ا فإعالمنا الجديد، أو م«. على طبيعة العالقات التي تربط منتج الرسالة اإلعالمية وموزعها ومتلقيها –

وسيلة لممارسة اتصال تفاعلي بين  Hypermediaالم الوسائط التشعبية يصطلح عليه باإلعالم الشبكي أو إع
أطراف متباينة ومتباعدة في اآلن ذاته؛ حيث يتسنى ألي شخص، كيفما كان، أن يساهم في بث رسائله عبر 
قنوات التواصل المتاحة متجاوزا حدود الزمكانية السيما أن وسائل االتصال تستنبت في مشاتلها تقنيات جديدة 

 مستحدثة ال أحد يستطيع أن يخبرنا بالمدى الذي ستصل إليه.
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إن هذا الفيض في الوسائل التكنولوجية الحديثة، ساهم في انحسار اإلعالم التقليدي الذي رجع القهقرى ليفسح 
المجال أمام ظهور مؤسسات إعالمية عمالقة، كان لها اليد الطويلة في تطوير تطبيقات جديدة موسومة بالدقة 

 كفاءة.وال
لقد امتدت خيوط اإلعالم الجديد إلى الحقل السينمائي واستطاعت أن تحرر الفن السابع من أصفاد التقليدية 
التي استحوذت عليه أمدا طويال؛ وهو األمر الذي قلص من دائرة الهيمنة الهوليودية في الحقل السينمائي؛ 

ْلكا جلد القواعد التقليدية الصارمة ليغدو مِ  حيث سيعرف هذا الفن )السينما( نقلة نوعية جعلته ينسلخ عن
 مشاعا بين الجميع.

لهذا ليس غريبا أن نجد شبابنا اليوم يستثمر عدسات الهواتف الذكية لينخرط بدوره في هذا الفن السينمائي 
لى ع الرقمي الجديد يطعم محاوالته الفيلمية بتقنيات ومهارات عالية الجودة تخضع لعدة تطبيقات، يتم تنزيلها

جهاز الحاسوب. فما المقصود بالسينما الرقمية؟ وكيف روَّج اإلعالم الجديد لصورة هذا الفن؟ وما أوجه التعالق 
 بين السينما الجديدة واإلنترنت؟
 أوال: مفهوم السينما الرقمية:

وذلك باالعتماد  ؛يعتمد هذا السمت السينمائي على التكنولوجيا الرقمية كعنصر فعال في إنتاج األفالم السينمائية
على الكاميرات الرقمية ذات القدرة العالية على التقاط الصور وتخزينها وهذا ما سيغير وسائل البناء الفيلمي، 
الذي كان يعتمد فيما سبق على تكثيف الصور ونقلها على أشرطة لينة، بل وستتحول الصورة السينمائية إلى 

اص رقمية، يستطيع الحاسوب أن يعيد تشكيلها وتقطيعها وفق جملة من األرقام التي يتم برمجتها على أقر 
فيلم أو فيديو أو بصورة مباشرة في صورة رقمية، من خالل »برامج خاصة. فأحداث الواقع يمكن تحويلها إلى 

إدماج رقمي يجعل المادة المصورة سهلة في المعالجة والنسخ والمونتاج، خاصة وأن اللقطات المصورة يمكن 
   «نها في ملفات الكترونية، مما يقلل من تكاليف طباعة النيجاتيف في فيلم السلولويداآلن تخزي

استخدام التكنولوجيا الرقمية خالل عمليات التصوير »تعتمد باألساس على  Digital cinemaفالسينما الرقمية 
وح العصر وهذا جيب لر رغبة في الترويج للصورة السينمائية بما يخدم الفن ويست «رير واإلخراج والبثوالتح

وخاصة فيما يتعلق بالحيل والخدع السينمائية وبما أن الصورة السينمائية »األمر مكن من ابتكار طرق عديدة 
الرقمية هي عبارة عن وحدات من الصغيرات لها كودات رمزية لكل شيء في محتواها، فإذن يمكن مع أجهزة 

 .«حذف ووضع وتغيير وتركيب صغيرات جديدةالكومبيوتر جرافيك أن تتحكم في تحريك وتبديل و 
وهكذا تكون الصورة السينمائية قد عرفت، في ظل الرقمنة، تغيرا جذريا مرنا مطاوعا قابال ألن يتشكل في عدة 
قوالب فنية، يتم ضبطها وتنظيمها داخل حدود شاشة الكومبيوتر، بل أضحى يسيرا، في ظل الرقمنة الجديدة، 
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سينمائية والتحكم في اإلضاءة. ومما ال شك فيه، أن هذا التحول الرقمي في استعمال العبث بألوان الصورة ال
الصورة السينمائية، واكب حركة التجريب في إطار التكنولوجيا الحديثة؛ حيث ظهر في الساحة السينمائية 

ات مرنة لها خفيفة الوزن ذات شرائح إلكترونية عالية الدقة وذات عدس (HD)كاميرات رقمية عالية الجودة 
ل التي بها ثالث شرائح إلكترونية أي شريحة لك»قدرة فائقة على التحكم في المساحات. وأفضل الكاميرات 

ًِ  –لون أزرق  أما الكاميرا ذات الشريحة اإللكترونية الواحدة ويعبر عنها  CCD3أخضرـ أحمر ويعبر عنها بِ 
 «.فقط فهي ال شك أقل جودة CCDب

 لسينما والتصوير الرقمي:المزايا التي توفرها ا
في ظل هيمنة التصوير الرقمي، استطاعت السينما أن تنتج أفالما وتعالجها بأقل تكلفة ممكنة مع إمكانية 
االحتفاظ بالتسجيالت الفيلمية وتخزينها على أجهزة الحواسيب أو الهواتف الذكية عكس عملية التحميض 

نها ة السينمائية التقليدية، والتي تعد باهظة التكلفة وتخزيالكيميائي المعقدة التي كانت تخضع لها األشرط
يحتاج لكثير من الدقة، كما أن عملية نسخها عدة مرات يؤثر على جودة األلوان. وتتيح السينما الرقمية الجديدة 

السيما  ةإمكانية قراءة الشريط السينمائي وتعديله بعد تسجيله مباشرة وهذا ما كان مستحيال في السينما التقليدي
 مع األشرطة اللينة.

ضافة  ساهمت السينما الرقمية في تسهيل عملية المونتاج عن طريق التحكم في لقطات الفيلم وتقطيعها وا 
مؤثرات مختلفة عليها )صوتية، ضوئية...(، مع إمكانية نشر الفيلم أو الشريط السينمائي عبر مختلف المنابر 

لة ر. كما تستطيع السينما الرقمية إنتاج أعداد غزيرة من األفالم المستقليكون بين يدي المشاهد دون تكاليف تذك
 في مدة زمنية قصيرة.

وقد كان للرقمنة فضل في ظهور طاقات إبداعية شابة هاوية سلكت سبيل التعبير بالصورة عوض الكلمة وهذا 
معاهد التمثيل دون التحاقهم بما نجده في كثير من القنوات التي احترف أصحابها التمثيل والمونتاج والتصوير 

السينمائي، كما أتاح هذا الفيض الرقمي انتشار الخدع البصرية والصور السينمائية الخيالية المتعالية عن 
 الواقع.

 هيمنة الصورة السينمائية الرقمية في  ل النشر االلكتروني:
لساحتين نفسها فرضا في ابفضل تطور نظم النشر اإللكتروني، استطاعت الصورة السينمائية أن تفرض 

اإلعالمية والفنية، ولعل األمر الذي ساهم في هذه الهيمنة آالت التصوير الرقمية سواء تعلق األمر بكاميرا 
الفيديو الشخصية أو بواسطة كاميرا الهواتف النقالة. وفي انتشار غير مسبوق ألجهزة االتصال الحديثة، 

رة عن تفاصيل حياتنا، بل أصبحت كاميرا الهاتف داخل أصبحت عدسات الهواتف ترصد كل صغيرة وكبي
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إيقاع حياتنا الراهنة أداة فورية هامة في تصوير األحداث الطارئة والمفاجئة لحظة وقوعها، ذلك ألن تحضير »
كاميرا الهاتف للتصوير ال تحتاج ألكثر من ثوان، مما يشكل أحيانا مصدرا بصريا هاما جدا للمادة الخبرية 

ة التسجيلية بالرغم من انخفاض المستوى الفني للقطات، إضافة إلى سهولة استخدام الهواتف النقالة والوثائقي
 «.وسريتها في الحاالت التي يمنع فيها التصوير بالكاميرات التلفزيونية

وهكذا، استطاعت السينما الرقمية أن تسود في الفضاء الرقمي بمختلف الوسائل والسبل المتاحة منفتحة على 
لعالم عابرة حدود القارات طاوية دروب المسافات محاولة أن تكون عينا على الحياة العامة؛ حياة الهامش ا

والنخبة، حياة المثقف واألمي، حياة المدني والالمدني، حياة الملتزم والمتطرف... وقد كان اإلنترنت الخيط 
نماذج فيلمية »على نطاق واسع عبر تطويره  الناظم الذي استأسد في مجال السينما الرقمية وساهم في انتشارها

كان تحميل األفالم والفيديوهات قد احتل حوالي  2006وبرامجية جديدة للسوق اإلعالمية والفنية؛ فبحلول 
نصف المساحة اإلجمالية على اإلنترنت، وفي غضون أيام، جذبت المحاكاة الساخرة المنزلية المتواضعة 

ه العديد من األفالم الوثائقية في أي مهرجان أو عرض سينمائي، وفي جماهير عالمية أكبر مما حظي ب
يق وقد أمنت اإلنترنت الطر « . الوقت نفسه، ظل النموذج التجاري الذي يمكنه دعم مثل هذه األعمال ملحوظا

واقع الحال المعاصر يؤكد أن ظهور التكنولوجيا »لعبور الصورة السينمائية بشكل سلس نحو الجمهور، و
مية غيرت التقاليد الراسخة في عملية إنتاج الفيلم السينمائي بشقيه الروائي والتسجيلي، وما بعدها من الرق

مراحل كما جعلت توزيع الفيلم وعرضه ابسط إجرائيا، كما أن ظهور التكنولوجيا الرقمية منح صناع الفيلم 
 «.المستقلون الوسائل لخلق الحقيقة بجماليات الواقع

لمخاض الذي تعيشه تكنولوجيا المعلومات واالتصال هو الذي ساعد على إنجاب السينما والحقيقة أن ا  
الرقمية وبالتالي ميالد جيل من هواة ومحترفي هذا السمت من السينما قادر على استثمار التقنيات الرقمية 

 ع.  وبلورة الرؤى اإلخراجية حتى يتسنى لهؤالء إنتاج أفالم سينمائية تنفذ إلى عوالم الواق
 قائمة المراجع: 

 (، الصورة السينمائية بالوسائل الرقمية، مطابع المجلس األعلى لآلثار، مصر. 2004سعيد شيمي) .4
عباس مصطفى صادق اإلعالم الجديد، المفاهيم والوسائل والتطبيقات: دار الشروق للنشر واإلعالم، عمان،  .5

 األردن.
 جامعة االفتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية.( األفالم الوثائقية، منشورات ال2020نهلة عيسى) .6
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  إفرازات –اإلعالم وامليديا الجديدة: مساءالت 
Media and new media: accountability - secretions. 

 د. نصرالدين مهداوي 
 جامعة محمد لمين دباغين سطيف / الجزائر –أستاذ في علوم اإلعالم واالتصال 

 ملخص:
 ته المسودة إلى عرض أبرز المساءالت واإلشكاالت التي تطرحها الظواهر اإلعالمية واالتصالية من خالل إفرازاتهدف هذ

اإلعالم في الميديا الجديدة، حيث أسهمنا في رصد أهم التحوالت والتغيرات الجذرية الحاصلة في البيئة الرقمية واالنزالقات 
 أخالقيا وتقنيا.الناجمة على الممارسة اإلعالمية:  مهنيا و 

Abstract 
This thesis aims to present the most prominent issues and problems posed by media and 

communication phenomena through the secretions of the media in the new media, where we 

contributed to monitoring the most important transformations and radical changes taking place 

in the digital environment and the slips resulting from media practice: professionally, ethically 

and technically. 

 

حتمية تقنية أم بديل في  ل تحول أنماط القراءة وبروز الخبر  الويب:زوال القوالب الفنية في صحافة . 1
 لميدياتيكي؟االشبكي 

لوسائط استعانة بمختلف أنماط ا اإلخباريةفي سردنا عن مراحل النشر االلكتروني للمادة في المواقع والصحف 
الملتيميديا ووصالت النص الفائق راودني سؤال لماذا تواجه غالبية الصحفيين إلى التخلي عن القوالب 

  االلكترونية؟واألهرامات الفنية في الصحافة 
ذا في  إلعالميةاالمادة  إدراجبأن فنيات التحرير االلكتروني تقتضي على الصحفي  اابستومولوجيا سلمن وا 

عكس فإن واقع الممارسة ي ، القوالب الفنية المعتمدة بناء على طبيعة المضمون والنوع الصحفي المستخدم
ن تخلي كلي عحظ لو  ، المتواضعة في ميدان الصحافة االلكترونية -تجربتنا  - وعلى ضوء أخرمشهدا 

ملخص  -القوالب الفنية في صياغة المادة قبل نشرها حيث يكتفي جل الصحفيين بعناصر الخبر ) المقدمة 
وع ومن ن أخر/ جسم أو متن الخبر والخاتمة تتضمن إضافات وتفاصيل ويعكس البناء من قالب إلى  -

ما هذا هفي صفحات الموقع ومن طرححتى نظام األعمدة يكاد يخلو شكليا  ط ،ليس هذا وفق ، صحفي آلخر
ولكن ما أؤكده أن هذه السلوكيات و الممارسات معممة نسبيا  ، فنحن ال نوجه أصبع االتهام لصحيفة معينة

في العديد من المؤسسات الصحفية هل هذا التخلي هو نتيجة تراكمات تقنية وتحوالت جذرية على مستوى 
 القراءة ؟ وأنماطالممارسة 

افة هذا التخلي هو نتاج بروز الصورة المتحركة وصح ،الميدياتيكيفي ظل بروز الخبر الشبكي  اإلجابة نعم 
اءة تشذر معنى التفاعلية عند القر  إلىمن متصفح إلى مستخدم هي أنماط تحيلنا  القارئالوسائط فتحول 
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ردي الس الخطاب ما أجبر الصحفي أو المحرر أو الكاتب االنتقال المرحلي والخروج من ، بأشكال متفرعة
سيميولوجيا الصورة الحية بوسائط الملتيميديا كدعائم الخبر االلكتروني.  إلى( القصصي )التناص المكتوب

وفق يجذبه ضمنيا من عنوان منشاة جودة المحتوى وبين ما يجذبه تقنيا  يارياتخاصار  القارئفالتصفح عند 
الحيز الذي و  )المساحةة تموقع الخبر في الموقع فيديوهات جودة الصور  ملخص) خبر طازج سريع االستهالك

لك الصفحات والمجموعات وكذ ومختلف( االجتماعيوتموقع الخبر في مواقع التواصل  الصفحة(يأخذه في 
  – الفضولية الصياغة-ـــــبالصياغة الجذابة لعنوان الخبر أطلقت عليها 

 وخصوصية االستخدامالصحافة الشبكية -صحافة الموبايل . 2
عبر وسائط الميديا الجديدة ال بد من التجذر  اإلعالميةإذا أردنا أن نكشف الستار عن خصوصية الممارسة  

 للمؤسسة ...  اإلعالميةفي مبدأ النظم اإلعالمية لتلك الدولة أو المجتمع والنبش في هوة السياسة 
 ؟من أنا) جتمع الرقميومن هنا يقودنا الشغف العلمي للتقصي في خصوصية الصحافي ووظائفه في الم

حليل أنماط تن خاصة عبر الشبكات االجتماعية و الفجوة المعرفية والتقنية الحاصلة في الوقت الراه أثرعلى 
أفرزت اءات، الفضستخدام عبر هذه المحركة لفعل اال والغدواتالممارسة والتلقي الميدياتيكي ألن الخوارزميات 

الجمهور المتلقي الذي أصبح محوريا في الفعل  إلىجح الكفة رهيب وغير متحكم فيه هذا ما ر  ينغترند
االتصالي "ماذا يفعل الجمهور بالجمهور؟؟" أي موت المؤلف وتالشي أدوراه وتحول المتلقي من جمهور سلبي 

مستخدم نشط ومنتج للمحتوى والقائم بالعملية االتصالية التشاركية التفاعلية... تلقائيا البد من التعريج  إلى
ى محور هام جدا أال وهو الرجوع إلى خصوصية المتلقي عبر الفضاء االفتراضي ومن ثمة الحديث عن عل

بنا نحو  هذا السياق الهام الذي يغدو"، الخبرية في الصحافة الشبكية  القيم" إنتاجهطبيعة المحتوى ومعايير 
 .ناصحول الجدة والعقالنية والموضوعية في طرح الت   Habermasمساءلة هابرماس

 في البيئة الرقمية  Ethics األخالق. 3

الطرح  عارضتأنا و ذات االرتباط بالغطاء المؤسساتي اإلعالمي أي الصحفي  األخالقإن التشديد على فكرة 
وال بد من أخلقة استخدام الوسائط الجديدة والبد من صيغة  ، تخطت حاجز الصحفي األخالقبحكم بان فكرة 

ل بعد دعونا نسلم بأنه لم يتم الفص ، حكم متمرسي ومستخدمي الفضاءات الرقميةت أخالقيةقانونية وضوابط 
نماو في أخالقيات صحافة الموبايل والنشر عبر السوشل الميديا سواء فاألخالقيات ال تمس الصحفي فقط   ا 
يب قمستخدمو ورواد الفضاء االفتراضي فالخصائص التكنولوجية التي أتاحتها هذه الوسائط تخطت حاجز الر 

ة وهذه المساءلة تحتاج إلى ضوابط مقنن،  في النشر وصناعة المحتوى الميدياتيكي  األخالقيوأزمة اإلطار 
تحكمها وتحدد كيفيات نمارسها ناهيك عن الفراغ القانوني وفي ظل غياب أخلقة ودمقرطة النشر الموضوعي 
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بر جديدة نتج عنه ما يسمى بزيفية الخلألخبار واالستغالل العقالني لهذه الفضاءات الرقمية والوسائط ال
فمرجعية هذه الظواهر  ،  وانتشار الدعايات .. الخ  Fake News الكاذبة خبارباألما يعرف  أوالميدياتيكي 

 يم وعن المألوف ) الق أوليس أخالقي ؟؟ األنماط والسلوكيات التي طرحتها آليات النشر المتسحدثة خرجت
ث المباشر في مجال الصحافة أمر حتمي تقني بحت فالخطابات التي ينتجها تقنية الب إقحامن إ( فاألخالق

 أو لما يقوم نستخدم بتوثيق خبر إعالميخطابات ميدياتيكية لها بعد  مستخدمي الشبكات االجتماعية هي
جدار صفحته أو ال يمكن القول أنه يتقمص دور ذلك الصحفي  حادثة في مكان الحدث مباشر عبر أوواقعة 
حتى يتم توسيع نطاق النشر ويصبح محل قضيه رأي عام ومن جهة أخرى  ، ينقل الحدث من موقعهالذي 
مما قد يسهم في التالعب بعقول ومشاعر شرائح عديدة من  واإلشاعاتكان محتوى البث يشوبه الكذب  إذا

ويضبط  ن يقننأالجماهير وتوجيههم نحو الوقوع في فخ المناورات لهذا الطرح له بعد قيمي أخالقي البد 
الصحفي ب األخالقفال يمكننا ربط  ، اإلشباعدمين المنتجين الذين أخفقوا حقيقة في خويحكم هؤالء المست

دوار ت الممارسة تتغير األأحوالت والتغيرات الجذرية التي طر الت األصلرتباطا مباشرا ووثيقا ألنه في ا
الفئات التي استغلت مهنة الصحفي داخل هذه  والعديد من،  مؤثرين ( إلىالصحفيين إلى رواد والرواد )

نماالفضاءات بفضل الخوارزميات التي تتيحها وهذا ليس عبثيا   ألولىاحتمية المواكبة تقنية من الدرجة  وا 
ي المزمع إطالقه ف لإلعالمالقانون العضوي  أن وأظن،   اإلعالميةللحفاظ على المكان في السوق والساحة 

لجديدة وسائط الميديا ا ة على رئيس الجمهورية أسال الكثير وخطاب الكراهية فيالذي عرض كمسود الجزائر
 .أسال الكثيرالذي 

وما أردنا أن نلح إليه في هذه األطروحة هو أن اإلشكاالت التقنية و أبجديات االستخدام تسهد تحول سريعا 
نية بدأت تغير أن هذه التحوالت التقالتقنية ، ونحن كباحثين يقلقنا ذلك بحكم  –ورهيبا في ظل تحور الوسيلة 

مجرى الممارسة اإلعالمية وأثرت بشكل كبير في مقومات المحتوى اإلخباري ومعايير وأسس إنتاجه ، هذا 
من جهة ومن جهة أخرى شوهت نوعا ما األهداف والمعالم التييقوم عليها مهنة الحصافة والصحفي في تنوير 

قيفه وتعليمه ، فبعد أن كان الصحفي قدوة المجتمع وعصب هام في الرأي العام وكشف الحقيقة ال سيم تث
البيئة االجتماعية باعتبار أن النظام اإلعالم مؤثر فاعل في تغيير حركة األنظمة االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية بمختلف أنساقها وهياكلها ، لكن مع مجيء هذه الوسائط والتكنولجيات أحدثت ثورة ساهمت في 

 ل موازين هذه األنظمة وتشتتها.اختال


