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 اٌٍعٕح اٌع١ٍّح

 االساتذة المحكمـون

 وــصفت مـــاسم المحك
دكتورة فْ القاىوف العاـ والسٓاسات العهوهٓة هتخصصة فْ اٚعٛـ السٓاسْ جاهعة الحسف  د_ شيماء اليواري

 الثاىْ. الههمكة الهغربٓة
 الجزائر غمٓزاف، زباىة احهد الجاهعْ الهركز الخطاب، وتحمٓؿ الشعٓرات، استاد تركي امحمدد_ 
 الوىشٓرسْ، ٓحِٓ بف احهد الجاهعْ الهركز والمغات، اٚداب بهعٍد هحاضر استاذ العربي بومسحةد_ 

 الجزائر تٓسهسٓمت،
 الجزائر جهٍوٓرة البمد،_عىالة هختار، باجْ بجاهعة هساعدة استاذة سامية غشيرد_ 
  الجزائر  جهٍوٓرة الجزائر، جاهعة واٚتصاؿ، اٚعٛـ كمٓة أ، هحاضرة استاذة فيروز المطاعيد_ 
 الجزائر عىابة، هختار باجْ جاهعة واٚتصاؿ، اٚعٛـ عمـو فْ دكتورة سيام بدبوديد_ 
 عمي عبد اليادي الكرخيد_ 

  
   العراؽ والبحث العمهْ، العالْ التعمٓـ وزارة والعٛقات، اٚتصاؿ عمـو استاذ

 بهّىوبة. هساعدة لمتعمٓـ العالْ بهعٍد الصحافة وعمـو ا٘خبار  شييرة بن عبد اهللد_ 
 .السٓاسٓة الجاهعة الهستىصٓرة. جهٍوٓرة العراؽكمٓة العمـو  د. نداء مطشر صادق _أ

 اٖدبٓة الدراسات هختبر بوجدة عضو اٖوؿ هحهد بجاهعة واٚتصاؿ ا٘عٛـ ىظٓرات أستاذ   المريط د_ مصطفى
 الههمكة-بفاس اهلل عبد بف هحهد سٓدي والتواصؿ جاهعة ا٘عٛـ وعمـو والمساىٓة

 فيحان محمد د_ مثنى
 الغانمي

العراقٓة.  العمهْ والبحث العالْ التعمٓـ وزارة بهركز واٚعٛـ العٛقات دائرة فْ استاذ
 .العراؽ
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الدولية احملكمة الصادرة عن  اإلعالميةشروط وضوابط النشر على جملة الدراسات 

 برلني _أملانيااملركز الدميقراطي العربي 

في انتقاء محتىياث أعدادها المىاصفاث الشكليت والمىضىعيت للمجالث  اإلعالميتتعتمد مجلت الدراساث 

 :الدوليت المحّكمت علميا، وفقًا لما يأتي

 أوال :إجزاءاث تقذيم البحث ومواصفاته

ّٚ ٓكوف قد ىشر جزئًٓا أو كمًّٓا أو ُىشر ها ٓشبًٍ فْ أّي  - ًٛ هعّدا خصًٓصا لمهجمة، وأ أف ٓكوف البحث أصٓ
 .إلكتروىٓة أو ورقٓةوسٓمة ىشر 

 .أف ٓرفؽ البحث بالسٓرة العمهٓة لمباحث بالمغتٓف العربٓة وا٘ىكمٓٓزة -
 :ٓقـو الباحث بإرساؿ البحث الهىسؽ عمِ شكؿ همؼ هآكروسوفت وورد، إلِ البٓرد اٚلكتروىْ -

media@democraticac.de  

ف خصوصٓات الضبط والرسـ ٓجب أف ٓكوف البحث هكتوبًا بمغة سمٓهة، هع العىآة بها ٓمحؽ بً ه -
 واٖشكاؿ

ـ البحث هف ثٛثة  -  .هحّكهٓفٓتـّ تقٓو
 الباحث بالقبوؿ الهبدئْ لمبحث أو الرفض إبٛغٓتـ  -
 هٛحظات التحكٓـ الِ الباحث إرساؿٓتـ  -
رساؿٓقـو الباحث بإجراء التعدٓٛت الهطموبة  -  ىفسً أعٛيالبحث الهعدؿ الِ البٓرد اٚلكتروىْ الهذكور  وا 

 :: كيفية إعداد البحث للنشر ثانيا

قدـ الباحث إقرارا بذلؾ -  أف تكوف الهادة الهرسمة لمىشر أصٓمة ولـ ترسؿ لمىشر فْ أي جٍة أخرى ٓو
 صفحة بها فْ ذلؾ قائهة الهراجع والجداوؿ واٖشكاؿ والصور 20أف ٓكوف الهقاؿ فْ حدود  -
ا،  ابة البحوث وخاصةٍا فْ إعداد وكتأف ٓتبع الهؤلؼ اٖصوؿ العمهٓة الهتعارؼ عمٓ - الهقدهة وعىاصٌر

والهراجع  ا٘حاٚتاٖهاىة العمهٓة فْ  واحتراـوالخاتهة، وبإثبات هصادر الهعموهات وتوثٓؽ اٚقتباس 
 (والهصادر )وجوبا

تتضهف الورقة اٖولِ العىواف الكاهؿ لمهقاؿ بالمغة العربٓة وترجهة لعىواف الهقاؿ بالمغة ا٘ىجمٓٓزة، كها  -
ـ الباحث ورتبتً العمهٓة، والهؤسسة التابع لٍا، الٍاتؼ، والفاكس والبٓرد اٚلكتروىْ وهمخصٓف، تتضهف اس

أسطر  10فْ حدود هائتْ كمهة لمهمخصٓف هجتهعٓف، )حٓث ٚ ٓٓزد عدد أسطر الهمخص الواحد عف 
لمهمخص بالمغة   Times New Roman  12لمهمخص العربْ و   Simplified Arabic 12بخط 
مٓٓزة(، أحدٌها بمغة الهقاؿ والثاىْ بالمغة اٚىجمٓٓزة عمِ أف ٓكوف أحد الهمخصٓف بالمغة العربٓة. اٚىج

 ()وجوبا
بٓف اٖسطر،  1.00بهسافة  14هقاسً  Simplified Arabic تكتب الهادة العمهٓة العربٓة بخط ىوع -

ف تكوف  16، أها عىواف الهقاؿ ٓكوف هقاسً  Gras بالىسبة لمعىآو
، أسفؿ 2، رأس الورقة  3وأٓسر  3وأٓهف  2.5وأسفؿ  2.5الصفحة أعمِ  (LES MARGES) ٌواهش -

 (وجوبا) (A4) حجـ الورقة عادي 2الورقة 
ة والهطبعٓة )وجوبا - ة والمغٓو  (ٓجب أف ٓكوف الهقاؿ خالٓا هف اٖخطاء ا٘هٛئٓة والىحٓو
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ستعراض الهشكمة، وا٘جراءات الهىٍجٓة بالىسبة لمدراسات الهٓداىٓة ٓىبغْ احتراـ الهىٍجٓة الهعروفة كا -
 لمدراسة، وها ٓتعمؽ بالهىٍج والعٓىة وأدوات الدراسة واٖسالٓب ا٘حصائٓة وعرض الىتائج وهىاقشتٍا

 آخرترقـ ا٘حاٚت بطٓرقة أكادٓهٓة فْ آخر كؿ صفحة هف الهقاؿ وجوبا ولٓس ضهف الفقرات أو فْ  -
الكتاب أو الهقاؿ، عىواف الهجمة أو الهمتقِ، الىاشر، البمد، السىة، الهقاؿ، بالترتٓب التالْ: الهؤلؼ: عىواف 

 .الطبعة والصفحة
 ، )وجوبا(ولمخط اٖجىبْلمخط العربْ  ARIALالخط ىوع  9تكوف بحجـ خط  ا٘حاٚت -
 (ترقـ الصفحات بشكؿ هتتابع )وجوبا -
 :ذكر قائهة الهراجع فْ ىٍآة البحث وترتٓبٍا ٌجائٓا، وهثاؿ ذلؾ -

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

 .البلد

o  :الكامل للمؤلف)السنة(، عنوان املقال، املجلة، م)املجلد(، ع)العدد(، مصدر املجلة  الاسماملقال

 .)الجامعة أو املخبر مثال(، مكان النشر، البلد

o  :الكامل لصاحب الرسالة)السنة(، عنوان الرسالة، هوع الرسالة وثخصصها،  الاسمالرسائل وألاطروحات

 .القسم، الكلية، الجامعة

o  :الكامل لصاحب الورقة العلمية)السنة(، عنوان الورقة، عنوان املؤثمر،  الاسماملؤثمرات وامللتقيات

 .منظم املؤثمر، البلد

 إرفاؽ أدوات الدراسة فْ حالة الدراسات الهٓداىٓة -
 الهقاٚت الهرسمة ٚ تعاد إلِ أصحابٍا سواء ىشرت أو لـ تىشر -
 الهقاٚت الهىشورة فْ الهجمة ٚ تعبر إٚ عمِ رأي أصحابٍا -
 .كؿ هقاؿ ٚ تتوفر فًٓ الشروط ٚ ٓؤخذ بعٓف اٚعتبار ٚو ٓىشر هٍها كاىت قٓهتً العمهٓة -
لهقدهة هتِ لـز اٖهر دوف الهساس ٓحؽ لٍٓئة التحٓرر إجراء بعض التعدٓٛت الشكمٓة عمِ الهادة ا -

 .بالهوضوع
 ٓضع الباحث هقالً ضهف قالب الهجمة قبؿ إرسالً -
 ٓقـو الباحث بإرساؿ البحث الهىسؽ عمِ شكؿ همؼ هآكروسوفت وورد، إلِ البٓرد ا٘لكتروىْ -

media@democraticac.de 
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 تعريف بالمجمة
ولٍا ٌٓئة عمهٓة دولٓة فاعمة، تشهؿ  بشكؿ دوري،هجمة دولٓة هحّكهة، تصدر  هجمة الدراسات اٚعٛهٓة،
هف عدة دوؿ، حٓث تشرؼ عمِ تحكٓـ اٖبحاث الواردة إلِ الهجمة  اٖكادٓهٓٓفهجهوعة كبٓرة ٖفضؿ 

هٍا. وتٍتـ الهجمة بىشر البحوث العمهٓة فْ هٓداف عمـو اٚعٛـ واٚتصاؿ، وقوا ىٓف اٚعٛـ وتىقٓحٍا وتقٓو
 لكتروىْ.ا٘عٛـ لِ ا٘إضافة إو الورقْ، أشر سواء الرقهْ واٚتصاؿ والصحافة والى

لِ وتستىد الهجمة ، كها تعتهد ٚئحة داخمٓة تىّظـ عهؿ التحكٓـ إلِ هٓثاؽ أخٛقْ لقواعد الىشر فٍٓا، وا 
فْ اىتقاء هحتوٓات أعدادٌا الهواصفات الشكمٓة والهوضوعٓة لمهجٛت الدولٓة ” هجمة الدراسات اٚعٛهٓة “

 هة.الهحكّ 
، تحت ألهاىٓا-برلٓفسٓاسٓة واٚقتصادٓة هقري الهركز الدٓهقراطْ العربْ لمدارسات ال“وتصدر الهجمة عف 

 ISSN (Online) 2512-3203 رقـ هعٓاري:
عتبر الهركز الدٓهقراطْ العربْ هؤسسة هستقمة تعهؿ فْ إطار البحث العمهْ اٖكادٓهْ والتحمٓٛت  ٓو

وا٘عٛهٓة واٚقتصادٓة حوؿ الشؤوف الدولٓة وا٘قمٓهٓة ذات الصمة بالواقع العربْ بصفة السٓاسٓة والقاىوىٓة 
 خاصة والدولْ بصفة عاهة.
اتٍا العهؿ عمِ تهكٓف الباحثٓفأوتضع الهجمة فْ قائهة  وا٘عٛهٓٓف واٖقٛـ الحرة هف طرح أراءٌـ  ولٓو

ر الهعموهات بهٍىٓة عمهٓة واحترافٓة، وبٍدؼ بهوضوعٓة ودوف قٓود، تحت شعار حٓرة التعبٓر والرأي وىش
 .الدٓهقراطٓة التشاركٓة والشهولٓةتكٓرس هفٍـو 
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 رونالعشفيرس العدد 
البحوث المحكمة 

 رقم الصفحة عنوان البحث باإلنجميزية عنوان البحث بالعربية اسم الباحث)ة(

 فوزية بنت حسين د. 
 صبحي نافذ محمد . أ

 فروانة

اســــــــتخدام الصــــــــحفيين الفمســــــــطينيين 
لخاصـــــية ســـــتوري عبـــــر الفـــــيس بـــــوك 

 لمحصول عمى األخبار والمعمومات

Palestinian journalists use 

the “Story” feature on 

Facebook to get news and 

information 

10 

صعوبات ورىانات الصـحافة المحميـة فـي  د. ريم فتيحة قدوري
   الصحفيينوجية نظر  الجزائر من

عمـــــى عينـــــة مـــــن  دراســـــة اســـــتطالعية
 الصحفيين المحميين بمدينة غميزان

The difficulties and bets 

of the local press in 

Algeria from the point of 

view of journalists  

An exploratory study on a 

sample of local journalists 

in the city of Relizane 

33 

 سميمان أ . ُلجين
 ىرشو أ . محمد

تــاثير وســائل التواصــل االجتمــاعي عمــى العمــل  
 الصحفي وقواعد مينة الصحافة

The impact of social media on 

journalistic work and the rules 

of the journalism profession 

52 

د .أسامة حسب الرسول 
 البشير

أ .ىديل أدم محمد 
 محجوب

المتعــــددة فــــي إنتــــاج توظيــــف الوســــائط 
 برامج المسابقات التمفزيونية

دراسة تطبيقية عمى برنامج فكر أنت فـي 
 24الخرطوم بقناة سودانية 

Employing Multimedia in 

the Production of 

Television Competition 

Programs 

An applied study on the 

program "You, Think in 

Khartoum" on Sudania 

24 Channel  

66 

د. شاىيناز الزاكى ابو 
 مريم

 د.أكرم محمد الحاج

االجتماعيـة  المسـؤولية ممارسـةفاعمية  
 الصورة الذىنية لمعاممين تعزيز فى

-2019دراســــة حالــــة شــــركة ســــوداتل 
2020 
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اسرخذاَ اٌصحف١١ٓ اٌفٍسغ١١ٕ١ٓ ٌخاص١ح سرٛسٞ عثش 

 اٌف١س تٛن ٌٍحصٛي عٍٝ األخثاس ٚاٌّعٍِٛاخ

Palestinian journalists use the “Story” feature on Facebook to get news 

and information 
 ِحّذ ٔافز صثحٟ فشٚأح. أ

ح اٌعٍَٛ اإلسال١ِح اٌّا١ٌض٠تاحس دورٛساٖ إعالَ سلّٟ فٟ ظاِعح 

(USM)  

 د. فٛص٠ح تٕد حس١ٓ 

ِحاضش فٟ و١ٍح اٌم١ادج ٚاإلداسج فٟ ظاِعح اٌعٍَٛ اإلسال١ِح 

 ( USM)اٌّا١ٌض٠ح 

 ُممخص
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هدى اٌتهاـ الصحفٓٓف الفمسطٓىٓٓف ٚستخداـ لخاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ فْ 
الحصوؿ عمِ اٖخبار والهعموهات، واستخدهت الدراسة أداة اٚستبٓاف لمحصوؿ عمِ البٓاىات والهعموهات والتْ ُوزعت عمِ 

( صحفْ 76( وعمًٓ تكوف العٓىة الهختارة ٌْ )753والذي ٓبمغ )% هف هجهوع الهجتهع الكمْ 10عٓىة بمغت بىسبة 
أف الصحفٓٓف الفمسطٓىٓٓف ٓولوف وصحفٓة هف قطاع غزة جىوب فمسطٓف الهحتمة، وهف أٌـ الىتائج التْ توصمت لٍا الدراسة 

%، وأف 46.7اٌتهاـ كبٓر فْ هتابعة لخاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ بٍدؼ الحصوؿ عمِ اٖخبار والهعموهات بىسبة 
ا عبر لخاصٓة ستوري فْ  وكشفت ىتائج الدراسة أف الصحفٓٓف الفمسطٓىٓٓف ٓثقوف بدرجة كبٓرة فْ اٚخبار التْ ٓتـ ىشٌر

%، وبٓىت ىتائج الدراسة أف سٍولة ىشر اٚشاعات هف أبرز سمبٓات استخداـ خاصٓة ستوري عبر 42.8الفٓس بوؾ بىسبة 
 %.76.6هات بىسبة الفٓس بوؾ أثىاء الحصوؿ عمِ الهعمو 

 الكممات المفتاحية:
 الفٓس بوؾ ستوري-ستوري –التواصؿ اٚجتهاعْ  هواقع-الرقهْ  اٚعٛـ-الفمسطٓىٓٓفالصحفٓٓف 

Abstract: 

This study aimed to identify the extent to which Palestinian journalists are interested in using 

the Story feature through Facebook in obtaining news and information. The chosen ones are 

(76) male and female journalists from the Gaza Strip, south of occupied Palestine. One of the 

most important findings of the study is that Palestinian journalists pay great attention to 

following up on the Story feature on Facebook with the aim of obtaining news and information 

at a rate of 46.7%, and that the results of the study revealed that Palestinian journalists They 

highly trust the news that is published through the Story feature on Facebook with a percentage 

of 42.8%, and the results of the study showed that the ease of spreading rumors is one of the 

most prominent negatives of using the Story feature on Facebook while obtaining information 

by 76.6%. 

key words: 

Palestinian journalists - digital media - social media - story - facebook story 
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 أواًل: مقدمة:
أدت التطورات الٍائمة فْ وسائؿ ا٘عٛـ لسعْ الهؤسسات ا٘عٛهٓة إلِ اٚستغٛؿ اٖهثؿ لمتكىولوجٓػا هػف 

ػا وابتكػار طػرؽ جدٓػدة لتقػدٓـ الرسػالة ا٘عٛهٓػة، خاصػة أىىػا ىعػٓش فػْ  عصػر أجؿ الهحافظػة عمػِ جهٍوٌر
ا٘ىترىػػت الػػذي ٓضػػم هعموهػػات كبٓػػرة فػػْ وقػػت وجٓػػز، لٍػػذا بػػدأت تمجػػأ الهؤسسػػات ا٘عٛهٓػػة إلػػِ ابتكػػار 

 أسالٓب جدٓدة تسٍـ فْ لفت اىتباي الهتمقْ ىحو رسالتٍا ا٘عٛهٓة.
اٚجتهاعػػػْ ( أىً ٚ ٓػػزاؿ هوقػػع الفٓس بوؾ ٓحتػػؿ الهقدهػػة فػػػْ هواقػع التواصػػػؿ 2021أكدت تقٓرر )آبوؾ، 

% هػػػػػػف 95.16اٖكثػػػػػػر حضػػػػػػورًا بٓػػػػػػف الفمسػػػػػػطٓىٓٓف، حٓػػػػػػث وصمػػػػػػت ىسػػػػػػبة الهشػػػػػػتركٓف فػػػػػػْ الهوقػػػػػػع إلػػػػِ 
هشػػػػػتركْ ا٘ىترىػػػػػت فػػػػػْ الضفػػػػػة الغربٓػػػػػة وقطػػػػػاع غػػػػػزة والداخػػػػػؿ الفمسػػػػػطٓىْ الهحتػػػػػؿ، وأف هواقػػػػػع التواصػػػػػؿ 

%، وأف 83.3عمػػِ لهصػػادر اٖخبػػار والهعموهػػات لػػدى الهسػػػتطمعٓف بواقػػػع اٚجتهاعػػْ حظٓػػت بالىسػػبة اٖ
 %45.1هشاٌدة هقاطع الفٓدٓو عبر هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ جاء بىسبة 

وفػػػْ إطػػػار الهىافسػػػة بػػػٓف هىصػػػات هواقػػػع التواصػػػؿ اٚجتهػػػاعْ أضػػػافت شػػػركة هٓتػػػا  فػػػٓس بػػػوؾ  خاصػػػٓة 
سػػػىاب شػػػات وتٓػػػؾ تػػػوؾ. وهػػػف خػػػٛؿ ٌػػػذي الخاصػػػٓة، ٓهكػػػف هشػػػاركة   سػػػتوري  الجدٓػػػدة التػػػْ تشػػػبً تطبٓػػػؽ

ػػات هزخرفػػة فػػْ إطػػار أفقػػْ عبػػر قسػػـ     أو آخػػر اٖخبػػار، News feedقصػػص وأخبػػار تتضػػهف هحتٓو
ا، كهػػا ٌػػو الحػػاؿ فػػْ قصػػص تطبٓػػؽ  اىسػػتقراـ ، كهػػا ٓوجػػد  24وتختفػػْ ٌػػذي القصػػة خػػٛؿ  سػػاعة هػػف ىشػػٌر

ػػو ٓشػػبً جػػدا صػػفحة  Directو  قسػػـ فرعػػْ أٓضػػا فػػْ الخاصػػٓة الجدٓػػدة ٌػػ   الخاصػػة News feed ، ٌو
 بتطبٓؽ سىاب شات.

 ثانيًا: مشكمة الدراسة:
تتبمور هشكمة الدراسػة فػْ التعػرؼ عمػِ هػدى اسػتخداـ الصػحفٓٓف الفمسػطٓىٓٓف لخاصػٓة سػتوري عبػر الفػٓس 

وهصػػػدر  بػػوؾ فػػػْ الحصػػػوؿ عمػػػِ اٖخبػػػار والهعموهػػػات، وذلػػػؾ هػػػف خػػػٛؿ هعرفػػػة الهوضػػػوعات الهسػػػتخدهة
 الهعموهات الذي ٓعتهد عمٍٓا الصحفٓٓف.

 خامسًا: أىمية الدراسة:
أٌهٓة خاصٓة لخاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ كوىٍا أصبحت هصدر هٍـ لمحصوؿ عمػِ الهعموهػات،  -1

هكاىٓػػة الحصػػوؿ عمػػِ خدهاتػػً  ػػادة اٚعتهػػاد عمٍٓػػا فػػْ ضػػوء التطػػورات التكىولوجٓػػة، وا  خصوصػػًا بعػػد ٓز
 عمِ هدار الساعة.

اولة إجراء دراسػات تواكػب التطػورات التػْ تحػدث عمػِ وسػائؿ اٚتصػاؿ الرقهػْ وخصوصػًا ا٘ىترىػت هح -2
 وتطبٓقات الحاسوب التْ فرضت ىفسٍا عمِ تمؾ الوسائؿ.
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 ثالثًا: أىداف الدراسة:

التعرؼ عمِ هدى اٌتهاـ الصحفٓٓف الفمسػطٓىٓٓف لخاصػٓة سػتوري عبػر الفػٓس بػوؾ فػْ الحصػوؿ عمػِ  .1
 والهعموهات.اٖخبار 

 بٓاف أٌـ الهوضوعات التْ ٍٓتـ بٍا الصحفٓٓف الفمسطٓىٓٓف فْ لخاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ. .2
هعرفػػة هصػػادر الهعموهػػات والبٓاىػػات التػػْ ٓعتهػػد عمٍٓػػا الصػػحفٓٓف الفمسػػطٓىٓٓف عىػػد اسػػتخداـ لخاصػػٓة  .3

 ستوري عبر الفٓس بوؾ.
أثىػاء الحصػوؿ عمػِ اٖخبػار والهعموهػات هػف  هعرفة الجواىب السمبٓة لخاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ  .4

 وجٍة ىظر الصحفٓٓف الفمسطٓىٓٓف. 
 رابعًا: تساؤالت الدراسة:

هػػا هػػدى اٌتهػػاـ الصػػحفٓٓف الفمسػػطٓىٓٓف لخاصػػٓة سػػتوري عبػػر الفػػٓس بػػوؾ فػػْ الحصػػوؿ عمػػِ اٖخبػػار  .1
 والهعموهات؟

 توري عبر الفٓس بوؾ؟ها أٌـ الهوضوعات التْ ٍٓتـ بٍا الصحفٓٓف الفمسطٓىٓٓف فْ لخاصٓة س .2
ها هصادر الهعموهات والبٓاىات التْ ٓعتهد عمٍٓا الصحفٓٓف الفمسػطٓىٓٓف عىػد اسػتخداـ خاصػٓة سػتوري  .3

 عبر الفٓس بوؾ؟
ها الجواىب السمبٓة خاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ أثىاء الحصوؿ عمِ اٖخبار والهعموهات هػف وجٍػة  .4

 ىظر الصحفٓٓف الفمسطٓىٓٓف؟
 دراسة: سادسًا: حدود ال

  وحتػػػِ  01/04/2022الحػػػد الزهػػػاىْ: ٓهثػػػؿ الحػػػد الزهػػػاىْ لمدراسػػػة فػػػْ الفتػػػرة الزهىٓػػػة الههتػػػدة بػػػٓف
 ـ01/05/2022

 .الحد الهكاىْ: حددت الباحثاف الصحفٓٓف الفمسطٓىٓٓف العاهمٓف فْ قطاع غزة 
 مفاىيم الدراسة:

 :ٌػػـ الههارسػػوف لمعهػػؿ الصػػحفْ داخػػؿ فمسػػطٓف، فػػْ هختمػػؼ وسػػائؿ ا٘عػػٛـ  الصــحفيين الفمســطينيين
الهقػػروءة والهسػػهوعة والهرئٓػػة ولػػدٍٓـ عضػػوٓة بىقابػػة الصػػحفٓٓف الفمسػػطٓىٓٓف أو هسػػجمٓف فػػْ سػػجٛت 

 هكتب ا٘عٛـ الحكوهْ فْ غزة.
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 :تختفػْ بعػد هٓزة تتٓح لحسابات عمِ الفػٓس بػوؾ ىشػر الصػور وهقػاطع الفٓػدٓو والتػ خاصية الستوري ْ
 ساعة. 24

 :سػػتخدـ فػػْ ىشػػر اٚخبػػار والهعموهػػات،  الفــيس بــوك ٌػػو أحػػد هواقػػع التواصػػؿ اٚجتهػػاعْ الشػػٍٓرة، ٓو
ػػا عمٍٓػػا،  وأصػػبح الفػػٓس بػػوؾ أداة فعالػػة تعتهػػد عمٍٓػػا الهؤسسػػات ا٘عٛهٓػػة كهىصػػة لبػػث وىشػػر اخباٌر

ٛؿ ٓكوف رجع الصػدى فػوري خاص أف الفٓس بوؾ ٓحظِ باٌتهاـ كبٓر جدًا هف قبؿ الجهٍور، وهف خ
 هها ٓصىع ىوع هف التفاعمٓة بٓف الهتمقْ والوسٓمة.

 اإلطار المعرفي:
 مواق  التواصل االجتماعي )النشأة والتعريف(

شػػػٍد العػػػالـ فػػػْ السػػػىوات اٖخٓػػػرة ىوعػػػًا هػػػف التواصػػػؿ اٚجتهػػػاعْ بػػػػٓف البشػػػر فػػػْ فضػػػاء إلكتروىػػػْ 
الحػدود وزاوج بػٓف الثقافػات، وسػهْ ٌػذا الىػوع هػػف التواصػػؿ  افتراضْ، قرب الهسػافات بػٓف الشػػعوب وألغػػِ 

بػٓف الىػاس  )شػبكات التواصػؿ اٚجتهػاعْ(، وتعػددت ٌػذي الشػبكات واسػػتأثرت بجهٍػػور واسػع هػف الهتمقػٓف، 
ولعبت اٖحداث السٓاسٓة والطبٓعٓة فْ العالـ دورًا بارزًا  فْ التعٓرؼ بٍذي الشبكات، وبالهقابػؿ كػاف الفضػؿ 

ًا لٍػػذي الشػػػبكات فػػػْ  إٓصػػاؿ اٖخبػػار السػػٓرعة والرسػػائؿ الىصػػٓة وهقػػاطع الفٓػػدٓو عػػف تمػػؾ اٖحػػداث، أٓضػػ
 . 1اٖهر الذي ساعد فْ شٍرة واىتشار ٌذي  الشبكات وأٌهٍػا  الفػٓس بػوؾ، توٓتر، والٓوتٓوب 

ػًا، ىقػؿ ا٘عػٛـ إلػِ آفػاؽ غٓػر هسػبو  قة، وأعطػِ ووفر ظٍور شبكات التواصؿ اٚجتهاعْ فتحًا ثوٓر
هسػػتخدهًٓ فرصػػًا كبػػرى لمتػػأثٓر واٚىتقػػاؿ عبػػر الحػػدود بػػٛ قٓػػود ٚو رقابػػة إٚ بشػػكؿ ىسػػبْ هحػػدود  إذ أوجػػد 
ر الىظٓػرات  ػا فػْ تطػور ٓغٓػر هػف جػٌو ظٍور وسائؿ التواصػؿ اٚجتهػاعْ قىػوات لمبػث الهباشػر هػف جهٍوٌر

وقؼ احتكار صىاعة الرسالة ا٘عٛهٓة لٓى قػدري اٚتصالٓة الهعروفة، ٓو قمٍا إلِ هدى أوسع وأكثر شهولٓة، ٓو
ا خبراء اٚتصاؿ  .2تأثٓٓرة وتفاعمٓة لـ ٓتصوٌر

ػػذي  كهػػا وتهثػػؿ شػػبكات التواصػػؿ اٚجتهػػاعْ اٖسػػاس لمتفػػاعٛت هػػا ٓػػبف الهجتهعػػات اٚفتراضػػٓة، ٌو
فٓهػػا التجهعػػات تعتبػػر تجهعػػات اجتهاعٓػػة تشػػكمت هػػف أهػػاكف هختمفػػة فػػْ العػػالـ ٓتقػػاربوف وكػػذلؾ ٓتواصػػموف 

تبػػادلوف فٓهػػا بٓػػىٍـ الكثٓػػر هػػف الهعػػارؼ وكػػذلؾ ٓكوىػػوف  ػػد ا٘لكتروىػػْ ٓو بٓػػىٍـ عبػػر الحواسػػٓب وكػػذلؾ البٓر

                                           
 26، ص1( شبكات التواصؿ واٚىترىت والتأثٓر عمِ اٖهف القوهْ، الهكتب العربْ لمهعارؼ، القاٌرة، ط2016عبد الكافْ، إسهاعٓؿ ) 1
 ، ص1( تأثٓر شبكات التواصؿ اٚجتهاعْ ا٘عٛهٓة عمِ الهتمقٓف، هكتبة الوفاء القاىوىٓة، ا٘سكىدٓرة، ط2015الدٍْٓ، هحهد ) 2
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ػػؽ آلٓػػة اتصػػػالٓة هػػف خػػػٛؿ اٚىترىػػت والػػذي أسػػػٍـ بشػػكؿ أساسػػػْ  صػػداقات، وتػػتـ ٌػػػذي التفػػاعٛت عػػػف طٓر
 .3بتحسٓف ٌذا التفاعؿ

اجتهاعْ هىذ القرف الثاهف عشػر، ولكػف الجدٓػد وظٍر هفٍوـ شبكات التواصؿ اٚجتهاعْ كهصطمح فمسفْ 
مً هف فرضٓة اجتهاعٓة إلِ وقاع تقىْ عبر اٚىترىت ووسائؿ اٚتصاؿ الهتقدهة، هها ىقؿ الفرضٓة  ٌو تحٓو

 .4إلِ الفضاء ا٘لكتروىْ وشكمت ظاٌرة جدٓدة عمِ العالـ
، والػذي أتػاح  Classmates.com ، بهوقػع1995وبدأ ظٍور شبكات التواصؿ اٚجتهاعْ كاف عاـ 
، وفػػْ عػػاـ LiveJournalـ ظٍػػر هوقػػع 1997التواصػػؿ بػػٓف زهػػٛء الدراسػػة فػػْ أهٓركػػا وكىػػدا، وفػػْ عػػاـ 

، الػذي اسػتخدهً عػدد ضػخـ حػوؿ العػالـ ثػـ كاىػت الىقمػة فػْ هواقػع الشػبكات Hi5ـ بدأ ظٍور هوقع 2003
قع اٖخػرى فػْ وقػت قصػٓر جػدًا ـ هع ظٍور هوقع الفٓس بوؾ الذي تفوؽ عمِ الهوا2004اٚجتهاعٓة عاـ 

ىظرًا لقابمٓتػً لهفٍػوـ التواصػؿ والهشػاركة أكثػر هػف قبػؿ، با٘ضػافة لوجػود إهكاىٓػات أكثػر هتعمقػة بالتطبٓقػات 
وأسػػموب الهشػػاركات وهػػا إلػػِ ذلػػؾ  فمػػـ ٓعػػد اٚىترىػػت فقػػط هصػػدرًا لمهعموهػػات الهجػػردة، بػػؿ أضػػحِ سػػاحة 

فػػْ الهجتهػػع والقػػٓـ الجدٓػػدة التػػْ ظٍػػرت ىتٓجػػة لظٍػػور أشػػكاؿ  لمتفػػاعٛت والتجاذبػػات بػػٓف القػػٓـ الهوجػػودة
ػة غٓػر الهسػبوقة الهوجػودة، حٓػث هػر  ًٛ عها ٓتٓحً هػف درجػة الحٓر وهىافذ جدٓدة لمتواصؿ بٓف الشباب، فض

ػػػػد هػػػػف حكػػػػـ التشػػػػبٓؾ خاصػػػػة فػػػػْ الفضػػػػاء العربػػػػْ هػػػػف خػػػػٛؿ شػػػػبكات التواصػػػػؿ 2010عػػػػاـ  ـ سػػػػٓرعا لٓٓز
عربٓػػة هػػف رحػػـ ٌػػذي الهواقػػع ا٘لكتروىٓػػة، وذلػػؾ بعػػد أف اسػػتخدهٍا الهواطىػػوف اٚجتهػػاعْ لتخػػرج الثػػورات ال

ا والػػٓهف هػػف أجػػؿ التواصػػؿ والتفاعػػؿ هػػع واقعٍػػـ،  العػػرب هػػف تػػوىس هػػرورًا بهصػػر ولٓبٓػػا وصػػٚو إلػػِ سػػوٓر
 .5والتعبٓر عف غضبٍـ هف اٖوضاع السٓاسٓة السٓئة فْ بٛدٌـ

فػػات هواقػػع التواصػػؿ اٚجتهػػاعْ  وتختمػػؼ هػػف باحػػث ٔخػػر، فتعرفٍػػا أبػػو ٓعقػػوب بأىٍػػا وتتعػػدد تعٓر
ْ هجتهعات إلكتروىٓة افتراضٓة تسػهح لمهشػتركٓف فٍٓػا هػف كافػة اٖعهػاؿ  إحدى وسائؿ ا٘عٛـ الحدٓثة، ٌو
واٖجىػػاس بإىشػػاء حسػػاب خػػاص بٍػػـ، وتقػػدـ لٍػػـ هجهوعػػة هػػف الخػػدهات التػػْ هػػف شػػأىٍا تػػدعٓـ التواصػػؿ 

ف وفْ أي هكاف فْ العػالـ هػف خػٛؿ هجهوعػة هػف الطػرؽ هثػؿ الهحادثػة والتفاعؿ بٓىٍـ فْ أي وقت ٓشاءو 
ا  .6والبٓرد ا٘لكتروىْ والرسائؿ والفٓدٓو وتبادؿ الهمفات والهدوىات والهحادثات الصوتٓة وغٌٓر

                                           
( دور شبكات التواصؿ اٚجتهاعْ فْ ىشر ثقافة التساهح هف وجٍة ىظر الصحفٓٓف العراقٓٓف، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، 2019جفات، حهٓد ) 3

 6اٖوسط، كمٓة ا٘عٛـ، صجاهعة الشرؽ 
 .24. عهاف: دار الىفائس لمىشر والتوٓزع، ص1(. ثورة الشبكات اٚجتهاعٓة. ط2013الهقدادي، خالد ) 4
 .63سكٓؾ ٌشاـ، هرجع سبؽ ذكري، ص 5
ة الىجاح الوطىٓة، رسالة (. أثر هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ عمِ الوعْ السٓاسْ بالقضٓة الفمسطٓىٓة لدى طمبة جاهع2016أبو ٓعقوب، شداف. ) 6

 .31هاجستٓر غٓر هىشورة، جاهعة الىجاح الوطىٓة، كمٓة الدراسات العمٓا، ص
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عرفٍا حهودة أىٍا شبكات اجتهاعٓة تفاعمٓة تتٓح التواصؿ لهستخدهٍٓا فْ أي وقت ٓشاءوف، وفْ  ٓو
، واكتسبت اسهٍا اٚجتهاعْ كوىٍا تعزز العٛقػات بػٓف البشػر، والتػْ تتشػكؿ هػف خػٛؿ أي هكاف هف العالـ

تاحػػػة الفرصػػػة لٛتصػػػاؿ بقائهػػػة الهسػػػجمٓف،  ا٘ىترىػػػت، وتسػػػهح لٗفػػػراد بتقػػػدٓـ لهحػػػة عػػػف حٓػػػاتٍـ العاهػػػة، وا 
هػػف والتعبٓػػر عػػف وجٍػػة، ىظػػر اٖفػػراد أو الهجهوعػػات هػػف خػػٛؿ عهمٓػػة اٚتصػػاؿ، تختمػػؼ طبٓعػػة التواصػػؿ 

 .7هوقع ٔخر
وفْ الواقع توجد تعٓرفات كثٓرة لشبكات التواصؿ اٚجتهاعْ كمٍا أجهعت عمِ أىٍا تحقؽ التواصؿ 
اٚجتهػػاعْ وتسػػٍؿ طػػرح اٖفكػػار، وهىاقشػػتٍا، وهشػػاركة الهػػواد الىصػػٓة والهصػػورة والهسػػهوعة والهرئٓػػة عمػػِ 

 سبٓؿ الهثاؿ.
 مفيوم خاصية ستوري عمى الفيس بوك

اصػػؿ اٚجتهػػاعْ الشػػٍٓر  فػػٓس بػػوؾ  خاصػػٓة  السػػتوري   الجدٓػػدة التػػْ تشػػبً أضػػاؼ هوقػػع التو 
تطبٓؽ إلِ حد كبٓر تطبٓؽ تٓؾ توؾ وسػىاب شػات. وهػف خػٛؿ ٌػذي الخاصػٓة، ٓهكػف هشػاركة قصػص 

  أو آخػر اٖخبػار. وتختفػْ News feedوأخبار تتضهف هحتوٓات هزخرفػة فػْ إطػار أفقػْ عبػر قسػـ  
ا، كهػا ٌػو الحػاؿ فػْ قصػص تطبٓػؽ  أىسػتقراـ ، كهػا ٓوجػد قسػـ  سػاعة هػف 24ٌذي القصة خػٛؿ  ىشػٌر

 . وقاؿ أحد الهتحدثٓف باسػـ  فػٓس بػوؾ ، إىػً تػـ اعتهػاد Directفرعْ أٓضا فْ الخاصٓة الجدٓدة ٌو  
شػػكؿ القصػػص عمػػِ ىطػػاؽ واسػػع، وسػػٓكوف أحػػد الطػػرؽ التػػْ ٓشػػارؾ بٍػػا الهسػػتخدهوف تحػػدٓثاتٍـ عمػػِ 

قة خفٓفة   الظؿهدار الٓوـ بطٓر
   Directوٓهكف لٗصدقاء الرد عمِ ٌذي القصص، وسٓتمقِ الهستخدهوف رسائؿ بٍا فْ قسـ  

ات الفردٓػة. ولػف ٓػتـ ىشػر القصػص الجدٓػدة  حٓث تدور الهحادثات هع اٖصدقاء حوؿ الصور والفٓدٌٓو
فػػْ أو ضػػهف آخػػر اٖخبػػار، لكػػف سػػتظٍر بػػدٚ هػػف ذلػػؾ فػػْ أعمػػِ الصػػفحة الرئٓسػػٓ ة عبػػر همفػػؾ التعٓر

لتطبٓػػػؽ  فػػػٓس بػػػوؾ ، هثػػػؿ هػػػا ٓحػػػدث فػػػْ  اىسػػػتقراـ . ولفتػػػت  دٓمػػػْ هٓػػػؿ  إلػػػِ أف خاصػػػٓة  السػػػتوري   
ظٍػػػرت بدآػػػة ٌػػػذا العػػػاـ كتجربػػػة فػػػْ أٓرلىػػػدا، فٓهػػػا ٓسػػػهح تحػػػدٓث  فػػػٓس بػػػوؾ  الجدٓػػػد بػػػإجراء بعػػػض 
ً التغٓٓػػرات فػػْ الرهػػوز عبػػر التطبٓػػؽ. وٓتعػػرض  فػػٓس بػػوؾ  ٚتٍاهػػات بتقمٓػػد سػػىاب شػػات هىػػذ إطٛقػػ

خاصػػػػٓة  السػػػػتوري   عبػػػػر  اىسػػػػتقراـ ، لكىػػػػً أضػػػػاؼ خاصػػػػٓة الرسػػػػائؿ الهخفٓػػػػة فػػػػْ تطبٓقػػػػْ  واتسػػػػاب  
همٓػػػارات  3، شػػػراء  سػػػىاب شػػػات  هقابػػػؿ 2013و هاسػػػىجر . وكػػػاف  فػػػٓس بػػػوؾ  قػػػد عػػػرض بالفعػػػؿ فػػػْ 

                                           
(. دور شبكات التواصؿ اٚجتهاعْ فْ تىهٓة هشاركة الشباب الفمسطٓىْ فْ القضآا الهجتهعٓة، رسالة هاجستٓر غٓر 2013حهودة ٓوىس. ) 7

 .53ت ا٘عٛهٓة، صهىشورة، جاهعة الدوؿ العربٓة، قسـ الدراسا
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قػً فػْ عػالـ التواصػؿ اٚجتهػاعْ.  ؽ  سىاب شػات  العػرض، هفضػٛ أف ٓشػؽ طٓر ر، لكف رفض فٓر دٚو
د الػػػبعض أف  فػػػٓس بػػػوؾ  ٓثػػػأر لػػػذلؾ بتقمٓػػػد وسػػػرقة خصػػػائص  سػػػىاب شػػػات . وفػػػْ ٌػػػذا الفصػػػؿ وٓعتقػػػ

 (8)سىتعرؼ عمِ خاصٓة القصة عبر تطبٓؽ فٓسبوؾ والٓة اىشائٍا واستخداهٍا
 (9)حجم قصص فيسبوك.

بحٓػث تهػٗ شاشػة ٌاتفػؾ بالكاهػؿ، وتتطمػب دقػة ٚ تقػؿ عػف  فٓسػبوؾ ٓػتـ ضػبط حجػـ قصػص
إلػػِ  1: 1.91ٓػتـ دعػـ الىسػب هػف  .لمصػور وهقػاطع الفٓػدٓو عمػِ حػدء سػواءبكسػؿ،  1080×  1080
9:16. 

بكسؿ هف الهساحة  250٪ أو 14تأكد هف ترؾ حوالْ  .وضع الىص والشعار هٍـ بىفس القدر
د أف ٓكتشػؼ فػْ وقػت هتػأخر هػف المعبػة أف  .فْ الجزء العموي والسفمْ هف العىاصر الهرئٓة ٚ أحد ٓٓر

 .اة بعبارة تحث الهستخدـ عمِ اتخاذ إجراء أو هعموهات همفً الشخصْىسختً الجذابة هغط
 (10)طول قصص الفيس بوك.

ٖىٍػا هصػههة لمحفػاظ عمػِ تفاعػؿ الهشػاٌدٓف  قصػٓرة وحمػوة لسػبب هػا فٓسػبوؾ القصػص عمػِ 
 .طواؿ التجربة

عىػدها ٓتعمػؽ  .والصػورة لهػدة خهػس ثػواف ثاىٓػة 20لهػدة  فٓسػبوؾ تشغٓؿ هقطػع فٓػدٓو قصػة ٓتـ 
إذا اسػتهروا لفتػرة أطػوؿ،  . ثاىٓػة أو أقػؿ 15 السػتوري لهػدة فٓسػبوؾ اٖهػر بإعٛىػات الفٓػدٓو، سٓشػغؿ

بطاقػػة واحػػدة أو اثىتػػٓف أو ثػػٛث  فٓسػػبوؾ سػػٓعرض .فسػػٓتـ تقسػػٓهٍـ إلػػِ بطاقػػات قصػػص هىفصػػمة
ًٓػػا لهتابعػػة تشػػغٓؿ  " الهشػػاٌدة عمػػِ  هتابعػػةبعػػد ذلػػؾ، سػػٓحتاج الهشػػاٌدوف إلػػِ الىقػػر  .بطاقػػات تمقائ

 .ا٘عٛف
ظٍػػار  فٓسػػبوؾ ُتعػػد  ػػة وا  السػػتوري أداة رائعػػة ٘ضػػفاء الطػػابع ا٘ىسػػاىْ عمػػِ عٛهتػػؾ التجآر

 .عهٛئؾ وراء الستار عىدها ٓتعمؽ اٖهر بعهمؾ

                                           
 الهتحدة،اٚهارات العربٓة  اٚخبآرة،العٓف  شات، .. خاصٓة جدٓدة عبر فٓس بوؾ تحاكْ سىاب Stories(:  2017هارس 16سارة ) حسٓف،(8)

ain.com-https://al 
ؽ : ٓىآر  (9)  : هقاسات الصور عمِ فٓسبوؾ عمِ الرابط التالْ 2022هوقع الهفٓد فْ التسٓو

 https://www.e-marketips.com 
ؽ : ٓىآر  (10)  : هقاسات الصور عمِ فٓسبوؾ عمِ الرابط التالْ 2022هوقع الهفٓد فْ التسٓو

 https://www.e-marketips.com 

https://www.facebook.com/business/learn/lessons/facebook-stories-creators?ref=search_new_6
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/facebook-stories-creators?ref=search_new_6
https://www.facebook.com/business/ads-guide/video/facebook-story
https://www.facebook.com/business/ads-guide/video/facebook-story
https://al-ain.com/
https://al-ain.com/
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فٓسػػبوؾ، لػػدٓؾ خٓػػاراف لىشػػر القصػػص: إهػػا بشػػكؿ طبٓعػػْ،  عىػػدها تػػدٓر صػػفحة أعهػػاؿ عمػػِ 
  فػْ كمتػا الحػالتٓف، سػترغب ا٘عٛىػات الهدفوعػة ا تفعػؿ عمػِ حسػاب شخصػْ، أو هػف خػٛؿتهاًها كهػ

 .فْ إظٍار الشخصٓة الكاهىة وراء عهمؾ والهىتجات والخدهات التْ تقدهٍا
 ا:سابعًا: نوع الدراسة ومنيجيا وأداتي

 نوع الدراسة: .1
ـ خصائص هعٓىة أو هوقؼ  ر وتحمٓؿ وتقٓو تىتهْ ٌذي الدارسة إلِ الدارسات الوصفٓة  التْ تستٍدؼ تصٓو
هعػػٓف ٓغمػػب عمٓػػً صػػفة التحدٓػػد، أو دارسػػة الحقػػائؽ الراٌىػػة الهتعمقػػة بطبٓعػػة ظػػاٌرة، أو هوقػػؼ أو هجهوعػػة 

 .11هعموهات كافٓة ودقٓقة عىٍاهف اٖحداث أو هجهوعة هف اٖوضاع، وذلؾ بٍدؼ الحصوؿ عمِ 
وتٍػػدؼ ٌػػذي الدراسػػة الػػِ التعػػرؼ عمػػِ هػػدى اسػػتخداـ الصػػحفٓٓف الفمسػػطٓىٓٓف لخاصػػٓة سػػتوري عبػػر الفػػٓس 
بػػوؾ فػػػْ الحصػػػوؿ عمػػػِ اٖخبػػػار والهعموهػػػات، وذلػػػؾ هػػػف خػػػٛؿ هعرفػػػة الهوضػػػوعات الهسػػػتخدهة وهصػػػدر 

 الهعموهات الذي ٓعتهد عمٍٓا الصحفٓٓف.
 منيج الدراسة: .2

وُٓعػرؼ بأىػً أحػد اٖشػكاؿ الخاصػة لجهػع الهعموهػات عػف  الدراسة عمِ هىٍج الدراسات الهسػحٓة: تعتهد
ـ واتجاٌػػاتٍـ، وٓسػػتٍدؼ ٌػػذي الهػػىٍج تسػػجٓؿ وتفسػػٓر لظػػاٌرة فػػْ  دراكٍػػـ وهشػػاعٌر حالػػة اٖفػػراد وسػػموكٍـ وا 

ا جػػػراءات ، هػػػف خػػػٛؿ هجهوعػػػة هػػػف ا12٘وضػػػعٍا الػػػراٌف، بعػػػد جهػػػع البٓاىػػػات الٛزهػػػة عىٍػػػا وعػػػف هصػػػادٌر
ا وطرؽ الحصوؿ عمٍٓا  .13الهىظهة التْ تحدد ىوع البٓاىات وهصدٌر

وٓعد ٌذا الهىٍج جٍدًا عمهًٓا هىظهًا لمحصوؿ عمِ بٓاىات، واوصاؼ عػف الظػاٌرة هوضػوع الدراسػة هػف 
 .14البعد الحدي هف الهفردات الهكوىة لهجتهع البحث ولفترة كافٓة لمدراسة

سػػتخدـ ٌػػذا الهػػىٍج فػػْ هسػػح وفػػْ اطػػاري اسػػتخدـ الباحػػث أسػػموب ه سػػح أسػػالٓب الههارسػػة اٚعٛهٓػػة ٓو
ػة والتىظٓهٓػة التػْ تتبعٍػا أجٍػزة  قصػد بػً دراسػات الجواىػب واٚسػالٓب اٚدآر عٓىة هف القائهٓف باٚتصاؿ، ٓو
دارتػػػً فػػػْ هختمػػػؼ الهجػػػاٚت اٚعٛهٓػػػة، بٍػػػدؼ تطػػػوٓر الواقػػػع التطبٓقػػػْ الفعمػػػْ، والتعػػػرؼ عمػػػِ  اٚعػػػٛـ وا 

                                           
 .131. هصر: عالـ الكتاب لمطباعة والىشر والتوٓزع. صـ(. بحوث ا٘عٛـ2006سهٓر حسٓف ) 11
 .167ـ( الهىٍج العمهْ فْ البحوث ا٘عٛهٓة، هصر: دار الٍاىْ لمطباعة، ص1999عاطؼ العبد) 12
 .93( بحوث الصحافة، هصر: عالـ الكتب، ص1992هحهد عبد الحهٓد ) 13
 .147سهٓر حسٓف، هرجع سبؽ ذكري ص 14

https://blog.hootsuite.com/instagram-stories-ads/
https://blog.hootsuite.com/instagram-stories-ads/
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تتبعٍػػا اٖجٍػػزة فػْ ههارسػػة ىشػػاطاتٍا الهختمفػػة باعتبػػار أف ىجػاح الجٍػػود اٚعٛهٓػػة ٓبىػػِ عمػػِ  الطػرؽ التػػْ
 .15هدى الجواىب ا٘دآرة والتىظٓهٓة

 
 
 أداة الدراسة: .3

ة أو أساسٓة أو هباشرة  أداة صحيفة االستقصاء: - أ ْ أحد اٖسالٓب التْ تستخدـ فْ جهع بٓاىات أولٓو ٌو
ع هفردات هجتهع البحث عف طٓرؽ توجًٓ هجهوعػة هػف اٖسػئمة الهحػددة هف العٓىة الهختارة أو هف جهٓ

الهعػػدة هسػػبًقا عبػػارة عػػف اسػػتهارة تحتػػوي عمػػِ هجهوعػػة هػػف اٖسػػئمة الهرتبطػػة والهتسمسػػمة إلػػِ أف ٓػػتـ 
ا٘جابة عمٍٓػا وتعبئتٍػا هػف قبػؿ الهبحػوثٓف لجهػع الهعموهػات والبٓاىػات حػوؿ الظػاٌرة أو هشػكمة البحػث. 

ً أداة لجهع البٓاىات الهتعمقة بهوضوع بحػث هحػدد عػف طٓرػؽ اسػتهارة ٓجػري تعبئتٍػا هػف كها ٓعرؼ بأى
 .16قبؿ الهستجٓب

 ثامنًا: مجتم  الدراسة وعينتيا:
 مجتم  الدراسة: .4

( صػػػػحفٓا، فبحسػػػػب إحصػػػػاءات ىقابػػػػة 1654ٓتكػػػػوف هػػػػف جهٓػػػػع الصػػػػحفٓٓف فػػػػْ فمسػػػػطٓف والبػػػػالغ عػػػػددٌـ )
(. بٓىها 2020( صحفٓا )اتصاؿ شخصْ، 901الصحفٓٓف فإف عدد الصحفٓٓف فْ الضفة الغربٓة والقدس )

ف اعتهػػػد الباحثػػػاف فػػػْ هحافظػػػات غػػػزة قائهػػػة جهعػػػت فٍٓػػػا بػػػٓف الصػػػحفٓٓف الهسػػػجمٓف فػػػْ الىقابػػػة والصػػػحفٓٓ
( صػػحفٓا 753الههارسػػٓف الهسػػجمٓف فػػْ الهكتػػب ا٘عٛهػػْ الحكػػوهْ فػػْ غػػزة وكػػاف العػػدد ا٘جهػػالْ لٍػػـ )

 وصحفٓة. 
 عينة الدراسة: .5

استىادا إلِ الهعآٓر ا٘حصائٓة العمهٓة الهتبعة فْ اختٓار العٓىات، فقد اختارت الباحثاف العٓىة العشوائٓة 
% هف هجهوع الهجتهع الكمْ 10فْ هحافظات قطاع غزة بىسبة البسٓطة وتـ اختٓار العٓىة هف الصحفٓٓف 

 ( صحفْ وصحفٓة هف قطاع غزة.76( وعمًٓ تكوف العٓىة الهختارة ٌْ )753والذي ٓبمغ )
 عاشرًا: أداة الدراسة:

                                           
 .123سهٓر حسٓف، هرجع سبؽ ذكري ص 15
ر ) 16  .203( ىظٓرات اٚتصاؿ، هصر: دار الهٓسرة، ص2012هىاؿ الهٌز
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استخدام الصحفيين الفمسطينيين لخاصية ستوري عبر الفيس بوك لمحصول عمـى تـ إعداد استباىة حوؿ   
 ومات"األخبار والمعم

 وتتكوف هف هحوٓرف رئٓسٓٓف ٌها: 
ػػػػو عبػػػػارة عػػػػف السػػػػهات الشخصػػػػٓة والعاهػػػػة عػػػػف الهسػػػػتجٓبٓف تتضػػػػهف )الجػػػػىس، الحالػػػػة  المحــــور األول: ٌو

ؿ العمهْ، الهسهِ الوظٓفْ(.  اٚجتهاعٓة، الهٌؤ
 استخداـ الصحفٓٓف لخاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ لمحصوؿ عمِ اٚخبار والهعموهات  المحور الثاني:

لقٓػػاس اسػػتجابات الهبحػػوثٓف لفقػػرات اٚسػػتباىة، حٓػػث أىػػً كمهػػا اقتربػػت  5-1وقػػد تػػـ اسػػتخداـ الهقٓػػاس هػػف 
( 1دؿَّ ذلػػؾ عمػػِ الهوافقػػة الشػػدٓدة عمػػِ هػػا ورد فػػْ الفقػػرة والعكػػس صػػحٓح، والجػػدوؿ ) 5الدرجػػة هػػف الػػرقـ 

 ٓوضح ذلؾ:
 (: درجات المقياس المستخدم في االستبانة1جدول )

 عالية جداً   فضة جداً منخ االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 الهتوسطات اعتهد الباحثاف عمِ ترتٓب اٚستجابة، هستوى عمِ والحكـ الدراسة ىتائج لتفسٓر
 الهحؾ حسب الهوافقة حدد وقد هجاؿ، كؿ فْ الفقرات وهستوى لٛستباىة، الهجاٚت هستوى عمِ الحسابٓة
 :(1) الجدوؿ فْ هوضح ٌو لمدراسة، كها الهعتهد

 (: ٓوضح الهحؾ الهعتهد فْ الدراسة2جدوؿ )
 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو طول الخمية

 قمٓمة جدا 20% -36%هف  1 – 1.80هف 
 قمٓمة 36% - 52%أكبر هف  1.80 – 2.60أكبر هف 
 هتوسطة % 52%- 68أكبر هف  2.60 – 3.40أكبر هف 
 كبٓرة 68%- 84%أكبر هف  3.40 – 4.20أكبر هف 

 كبٓرة جدا 84 %-100%أكبر هف  5 - 4.20أكبر هف 
 خطوات بناء االستبانة:

استخدام الصحفيين لخاصية ستوري عبر الفيس لمتعرؼ عمِ   قاـ الباحثاف بإعداد أداة الدراسة 
 وتـ اتباع الخطوات التالٓة لبىاء اٚستباىة:   ،بوك لمحصول عمى المعمومات واالخبار

 أسئمة وأٌداؼ وهتغٓرات وفرضٓات الدراسة.هراجعة  -1
الدراسات السابقة ذات الصمة بهوضوع الدراسة، واٚستفادة هىٍا فْ اٖدب ا٘عٛهْ و اٚطٛع عمِ  -2

 بىاء اٚستباىة، وتحدٓد هجاٚتٍا، وصٓاغة فقراتٍا.
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 .وصٓاغة فقراتٍا استشار عددًا هف أساتذة الجاهعات الفمسطٓىٓة والهشرفٓف فْ تحدٓد هجاٚت اٚستباىة -3
 تـ تحدٓد الهحاور الرئٓسة التْ شهمتٍا اٚستباىة. -4
 تـ تحدٓد الفقرات التْ تقع تحت كؿ هجاؿ. -5
 (. 1تـ تصهٓـ اٚستباىة فْ صورتٍا اٖولٓة، )همحؽ رقـ  -6
 تـ هراجعة وتىقٓح اٚستباىة هف قبؿ الهشرؼ. -7
العمـو هف أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ الجاهعة  *تـ عرض اٚستباىة عمِ هجهوعة هف الهحكهٓف* -8

 .ا٘سٛهٓة الهالٓٓزة
فْ ضوء آراء الهحكهٓف تـ تعدٓؿ بعض فقرات اٚستباىة هف حٓث الحذؼ أو ا٘ضافة  -9

وصٛحٓتٍا لتحمٓؿ الىتائج وا٘جابة عف أسئمة الدراسة  والتعدٓؿ، لتستقر اٚستباىة فْ صورتٍا الىٍائٓة.
 واختبار فرضٓاتٍا.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 Statistical Package for theتـ تفٓرغ وتحمٓؿ اٚستباىة هف خٛؿ برىاهج التحمٓؿ ا٘حصائْ 

Social Sciences (SPSS). 

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 لوصؼ عٓىة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)الىسب الهئوٓة والتكرارات   .1
 واٚىحراؼ الهعٓاري. الهتوسط الحسابْ والهتوسط الحسابْ الىسبْ  .2

 المحور األول: السمات الشخصية والعامة
 النوع االجتماعي -

ة لمىوع اٚجتهاع3ْجدوؿ )  (: ٓوضح التكرار والىسبة الهئٓو
 النسبة المئوية % العدد النوع االجتماعي

 83.1 64 ذكر 
 16.9 13 أىثِ

 100.0 77 الهجهوع
% ٌـ هف 16.9% هف عٓىة الدراسة ٌـ هف الذكور وها ىسبتً 83.1( أف ها ىسبتً 3تبٓف هف جدوؿ )

ذا ها أكدت دراسة الهزروعْ ) هف هستخدهْ الخاصٓة ٌـ هف الذكور واف 76%( أف 2017ا٘ىاث، ٌو

                                           
 د. أحهد عبد الهالؾ أستاذ ا٘عٛـ الهشارؾ فْ جاهعة العمـو ا٘سٛهٓة هالٓٓزا. *
ا.    د. إٍٓاب عوآس أستاذ ا٘عٛـ الهشارؾ فْ جاهعة العمـو ا٘سٛهٓة هالٓٓز
 بىت حسٓف أستاذ ا٘عٛـ الهشارؾ فْ جاهعة العمـو ا٘سٛهٓة هالٓٓزا.د. فوٓزة   
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إذ  ( عمِ أف ىسبة الذكور كاىت أعمِ ىسبة2019، واتفقت هع دراسة )قراقع، %ٌـ هف اٚىاث24ىسبة 
 %.11.4%، بٓىها ىسبة ا٘ىاث 88.6بمغت 
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 الحالة االجتماعية -
 (: يوضح التكرار والنسبة المئوية لمحالة االجتماعية4جدول )

 النسبة المئوية % العدد  الحالة االجتماعية
 53.2 41 هتزوج
 46.8 36 أعزب
 100.0 77 الهجهوع

 % ٌـ هف غٓر الهتزوجٓف. 46.8% ٌـ هف الهتزوجٓف، وها ىسبتً 53.2( أف ها ىسبتً 4تبٓف هف جدوؿ )
 المؤىل العممي -

 (: يوضح التكرار والنسبة المئوية لممؤىل العممي5جدول )
 النسبة المئوية % العدد  المؤىل العممي
 75.3 58 بكالوٓروس
 18.2 14 دراسات عمٓا
 6.5 5 دبمـو فأقؿ
 100.0 77 الهجهوع

ـ اٖغمبٓة، وها ىسبتً 75.3( أف ها ىسبتً 5تبٓف هف جدوؿ ) % 18.2% ٌـ حهمة شٍادة بكالوٓروس ٌو
% ٌـ هف حهمة شٍادة دبموـ فأقؿ 6.5ٌـ هف حهمة شٍادة الدراسات العمٓا   هاجستٓر، دكتوراي ، وها ىسبتً 

 هىٍا. 
ذا ٓدؿ عمِ أف استخداـ خاصٓة ستوري عبر ٓعزو الباحثاف إلِ أف درجة البكالوٓروس جاءت  أعمِ ىسبة ٌو

ذا ها أكدتً دراسة  الفٓس بوؾ قٓد الدراسة بحاجة تعمٓـ جاهعْ وخبرات هتراكهة لدى الصحفٓٓف، ٌو
( أف الىسبة اٖعمِ هف الهستخدهٓف ٌـ هف حهمة شٍادة البكالوٓروس، وأٓضا اتفقت هع 2017)الهزروعْ،
 %.50.5ة شٍادة البكالوٓروس جاءت الهرتبة اٖولِ بىسبة ( أف حهم2019دراسة )قراقع،

 المسمى الوظيفي -
 (: يوضح التكرار والنسبة المئوية لممسمى الوظيفي6جدول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 45.4 35 هحرر صحفْ.

 18.2 14 هراسؿ وهىدوب صحفْ
 14.3 11 سكرتٓر تحٓرر
 7.8 6 هدٓر تحٓرر.

 7.8 6 تحٓرررئٓس 
 6.5 5 أخرى
 100.0 77 الهجهوع
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ـ اٚغمبٓة، وها ىسبتً 45.4( أف ها ىسبتً 6تبٓف هف جدوؿ ) % هف عٓىة الدراسة ٌـ هف الهحرٓرف ٌو
% ٌـ 7.8% ٌـ هف سكرتآرة تحٓرر، وها ىسبتً 14.3% ٌـ هف الهراسمٓف والهىدوبٓف، وها ىسبتً 18.2

ـ.6.5وها ىسبتً هف الهدراء ورؤساء التحٓرر أٓضا،   % ٌـ هف هسهٓات أخرى عٛقات وهصوٓرف وغٌٓر
ٓعزوا الباحثاف الباحثة إلِ أف الهحرر الصحفْ جاء فْ الهرتبة اٖولِ ٖف الهحرر الصحفْ أكثر تواجدًا 
ذا ٌٖهٓة الهراسؿ فْ  ا، وتمًٓ الهراسؿ ٌو ٚعتهاد الهؤسسة ا٘عٛهٓة عمِ الهادة الفىٓة التْ ٓتـ تحٓرٌر

ذا ها أكدتً دراسة )بٛىْ، الهؤ  ( أف 2018سسات ا٘عٛهٓة والدور الذي ٓقوـ بً فْ إٓصاؿ اٖخبار، ٌو
 % أعمِ ىسبة هف بٓف الوظائؼ.70الهحرٓرف الصحفٓٓف بىسبة 

 تحميل فقرات االستبانة:
 المحور الثاني: استخدام الصحفيين لخاصية ستوري عبر الفيس بوك لمحصول عمى األخبار والمعمومات.

لحصول عمى االخبار خاصية ستوري عبر الفيس بوك مدى اىتمام الصحفيين الفمسطينيين في  -
 والمعمومات 

لحصول عمى االخبار  خاصية ستوري عبر الفيس بوك(: يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى االىتمام في 7جدول )
 والمعمومات

كبيرة  المؤشرات 
ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 االعتماد

مدى االىتمام في 
خاصية ستوري 
 عبر الفيس بوك
لحصول عمى 

االخبار 
 والمعمومات

 1 1 9 36 30 ك

كبيرة  84.20 4.21 0.800
 1.3 1.3 11.7 46.7 39.0 % جداً 

الدراسػػة أف هػػدى اٌتهػػاهٍـ فػػْ خاصػػٓة سػػتوري عبػػر % هػػف عٓىػػة 39.0( أف هػػا ىسػػبتً 7تبػػٓف هػػف جػػدوؿ )
% هػدى اٌٚتهػاـ لػدٍٓـ كبٓػر، 46.7الفٓس بوؾ لمحصوؿ عمػِ اٖخبػار والهعموهػات كبٓػر جػدًا، وهػا ىسػبتً 

% هػػدى اٌٚتهػػاـ لػػدٍٓـ ضػػعٓؼ، وهػػا 1.3% هػػدى اٌٚتهػػاـ لػػدٍٓـ هتوسػػط، وهػػا ىسػػبتً 11.7وهػػا ىسػػبتً 
أي بوزف  4.21جدًا، والهتوسط الحسابْ لهدى اٌتهاهٍـ ٓساوي % هدى اٌٚتهاـ لدٍٓـ ضعٓؼ 1.3ىسبتً 
ههػػا ٓشػػٓر عمػػِ أف اٌٚتهػػاـ عمػػِ خاصػػٓة سػػتوري عبػػر الفػػٓس  0.800% واىحػػراؼ هعٓػػاري 84.20ىسػبْ 

بوؾ فْ الحصػوؿ عمػِ اٚخبػار والهعموهػات كبٓػر جػدًا، وٓعػود ذلػؾ بسػبب سػٍولة اسػتخداـ خاصػٓة سػتوري 
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هكاىٓػػة تصػػف سػػر، إضػػافة الػػِ أف خاصػػٓة سػػتوري عبػػر الفػػٓس بػػوؾ عبػػر الفػػٓس بػػوؾ، وا  حٍا بكػػؿ سػػٍولة ٓو
 ساعة لٍذا ىادرًا ها تجد خبر أو هعموهة قدٓهة. 24ٓتهٓز بأىً الستوري ٓبقِ فقط 

 .  خاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾدرجة الثقة في األخبار التي يتم نشرىا عبر  -
في األخبار التي يتم نشرىا عبر خاصية البث المباشر عبر  (: يوضح التكرارات والنسب المئوية لدرجة الثقة8جدول )

 الفيس بوك

كبيرة  المؤشرات 
ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 االعتماد

درجة الثقة في 
األخبار التي يتم 
نشرىا عبر 

خاصية ستوري 
 عبر الفيس بوك

 0 5 35 33 4 ك

 كبيرة  69.20 3.46 0.699
% 5.2 42.8 45.5 6.5 0 

ا عبر 5.2( أف ها ىسبتً 8تبٓف هف جدوؿ ) % هف عٓىة الدراسة درجة ثقتٍـ فْ اٚخبار التْ ٓتـ ىشٌر
% 45.5% درجة ثقتٍـ كبٓرة، وها ىسبتً 42.8خاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ كبٓرة جدًا، وها ىسبتً 

% درجة ثقتٍـ ضعٓفة، وتبٓف أف الهتوسط الحسابْ لدرجة الثقة 6.5درجة ثقتٍـ هتوسطة، وها ىسبتً 
هها ٓشٓر عمِ أف درجة الثقة فْ  0.699% واىحراؼ هعٓاري 69.20سبْ أي بوزف ى 3.49ٓساوي 

ا عبر خاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ كبٓرة.   اٖخبار التْ ٓتـ ىشٌر
ا عبر خاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ جاءت  عزوا الباحثاف إلِ أف درجة الثقة فْ اٖخبار التْ ٓتـ ىشٌر ٓو

ة تىشر اٚشاعات بجاىب الهجهوعات الرسهٓة التْ تىشر بدرجة هتوسطة ٖف ٌىاؾ هجهوعات غٓر رسهٓ
اٖخبار الصادقة والهوثوؽ بٍا فٓصبح الصحفْ غٓر واثؽ بدرجة كبٓرة بؿ هتوسطة ىتٓجة ها ٓتابعً هف 

 هجهوعات غٓر رسهٓة.
األسباب التي تؤدي الى عدم اىتمام الصحفيين الفمسطينيين في خاصية ستوري عبر الفيس بوك من  -

 الحصول عمى األخبار والمعمومات.أجل 
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(: يوضح التكرار والنسبة المئوية لألسباب التي تؤدي الى عدم اىتمام الصحفيين الفمسطينيين في خاصية 9جدول )
 ستوري عبر الفيس بوك من أجل الحصول عمى األخبار والمعمومات

 الفترات األسباب التي تؤدي الى عدم اىتمام الصحفيين الفمسطينيين في
خاصية ستوري عبر الفيس بوك من أجل الحصول عمى األخبار 

 والمعمومات
 الترتيب النسبة المئوية % العدد

 1 72.7 56 عدـ توفر اٚىترىت بشكؿ هستهر
 2 53.2 41 عدـ توفر الوقت

 3 48.1 37 قمة الثقة باٖخبار التْ تبث هف خٛؿ خاصٓة البث الهباشر عبر الفٓس بوؾ
 4 9.1 7 بكٓفٓة استخداـ خاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ عدـ وجود هعرفة

 5 2.6 2 عدـ اهتٛؾ ٌاتؼ حدٓث
 6 2.6 2 أخرى
   145 المجموع

77* ا٘جابات هف اختٓار هتعدد وقد تـ احتساب الىسبة هف    
% هف عٓىة الدراسة ٓعتقدوف بأف سبب عدـ اٌتهاـ الصحفٓٓف 72.7( أف ها ىسبتً 9تبٓف هف جدوؿ )

الفمسطٓىٓٓف فْ خاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ هف أجؿ الحصوؿ عمِ اٖخبار والهعموهات ىتٓجة عدـ 
% لقمة الثقة باٖخبار 48.1% لعدـ توفر الوقت، وها ىسبتً 53.2توفر اٚىترىت بشكؿ هستهر، وها ىسبتً 

ود هعرفة بكٓفٓة % لعدـ وج9.1التْ تبث هف خٛؿ خاصٓة البث الهباشر عبر الفٓس بوؾ، وها ىسبتً 
% لعدـ اهتٛؾ ٌاتؼ حدٓث وأخٓرًا ها ىسبتً 2.6استخداـ خاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ، وها ىسبتً 

 % ٖسباب أخرى هىٍا عدـ اٚىضهاـ إلِ تمؾ الهجهوعات ووجود هصادر أخرى.2.6
ذا أه ر هىطقْ ٖف عدـ ٓعزو الباحثاف إلِ أف عدـ توفر ا٘ىترىت بشكؿ هستهر جاء فْ الهرتبة اٖولِ، ٌو

 وجود اٚىترىت ٓعد عائؽ بشكؿ أساسْ لعدـ القدرة عمِ هتابعة خاصٓة البث الهباشر عبر الفٓس بوؾ.
المصادر التي يستخدميا الصحفيون الفمسطينيون عند استخدام خاصية ستوري عبر الفيس بوك  -

 لمحصول عمى األخبار والمعمومات 
ٓة لمهصادر التْ ٓستخدهٍا الصحفٓوف الفمسطٓىٓوف عىد استخداـ خاصٓة (: ٓوضح التكرار والىسبة الهئو 10جدوؿ )

 ستوري عبر الفٓس بوؾ لمحصوؿ عمِ اٖخبار والهعموهات
المصادر التي يستخدميا الصحفيون الفمسطينيون عند استخدام خاصية 

 الترتيب النسبة المئوية % العدد ستوري عبر الفيس بوك لمحصول عمى األخبار والمعمومات

 1 68.8 53 صفحات الهؤسسات الحكوهٓة الرسهٓة
 2 68.8 53 صفحات التابعة لوكاٚت اٚىباء

 3 62.3 48 حساب الصحفٓٓف
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 4 59.7 46 الصفحات التابعة لمصحؼ
 5 35.1 27 الصفحات الحزبٓة
 6 14.3 11 صفحات خاصة

ة  7 1.3 1 الصفحات الهجٍولة الٍٓو
   239 المجموع

77اختٓار هتعدد وقد تـ احتساب الىسبة هف * ا٘جابات هف   
ـ لمحصوؿ عمِ اٚخبار والهعموهات 68.8( أف ها ىسبتً 10تبٓف هف جدوؿ ) % هف عٓىة الدراسة هصادٌر

% هف الصفحات التابعة لوكاٚت اٚىباء، وها 68.8صفحات الهؤسسات الحكوهٓة الرسهٓة، وها ىسبتً 
% هف الصفحات الحزبٓة، وها ىسبتً 35.1وها ىسبتً  % هف الصفحات التابعة لمصحؼ،59.7ىسبتً 
 % هف الصفحات هجٍولة الٍوٓة.1.3% هف الصفحات الخاصة، وها ىسبتً 14.3

ٓعزوا الباحثاف إلِ أف الصفحات الهؤسسات الرسهٓة وهجهوعات وكاٚت اٖىباء جاءت فْ الهرتبة اٖولِ  
( حٓث احتمت وكاٚت 2018اسة هع دراسة )بٛىْ،وذلؾ لثقة الصحفٓٓف بٍذي الهجهوعات، تتفؽ ٌذي الدر 

 %.95اٚىباء الهرتبة اٖولِ بىسبة 
أىم الموضوعات التي ييتم بيا الصحفيين استخدام خاصية ستوري عبر الفيس بوك لمحصول عمى  -

 األخبار والمعمومات 
ين استخدام خاصية ستوري عبر (: يوضح التكرار والنسبة المئوية ألىم الموضوعات التي ييتم بيا الصحفي11جدول )

 الفيس بوك لمحصول عمى األخبار والمعمومات
أىم الموضوعات التي ييتم بيا الصحفيين استخدام خاصية ستوري عبر 

 الترتيب النسبة المئوية % العدد الفيس بوك لمحصول عمى األخبار المحمية والمعمومات

 1 96.1 74 السٓاسٓة
 2 55.8 43 اٚجتهاعٓة
 3 41.6 32 اٚقتصادٓة
 4 31.2 24 الٓراضٓة
   173 المجموع

322* ا٘جابات هف اختٓار هتعدد وقد تـ احتساب الىسبة هف    
% هف عٓىة الدراسة هوضوعات اٌٚتهاـ لدٍٓـ هوضوعات 96.1( أف ها ىسبتً 11تبٓف هف جدوؿ )

هوضوعات اقتصادٓة، وها ىسبتً % 41.6% هوضوعات اجتهاعٓة، وها ىسبتً 55.8سٓاسٓة، وها ىسبتً 
 % هوضوعات ٓراضٓة.31.2
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ذا أهر هىطقْ  تفسر ٌذي الىتائج أف الهوضوعات التْ ٍٓتـ بٍا الصحفٓٓف بدرجة أولِ ٌْ السٓاسٓة، ٌو
بغٓة الحصوؿ عمِ الهعموهات واستقاء اٖخبار السٓاسٓة التْ تٍـ الصحفٓٓف بشكؿ كبٓر، بخٛؼ دراسة 

%، ولكف اتفقت 13.70الهوضوعات السٓاسٓة فْ الهرتبة الرابعة بىسبة  ( حٓث جاءت2018 ،)بٛىْ
( حٓث أف الهوضوعات اٚجتهاعٓة جاءت فْ الهرتبة اٖولِ بىسبة 2019 الدراسة هع دراسة )عهرو،

ذا ٓدؿ عمِ اٌٚتهاـ فْ الهوضوعات اٚجتهاعٓة أٓضًا.40.6  % وفْ دراستْ الهرتبة الثاىٓة ٌو
 صية ستوري عبر الفيس بوك أثناء الحصول عمى األخبار والمعموماتسمبيات استخدام خا -

(: يوضح التكرار والنسبة المئوية لسمبيات استخدام خاصية ستوري عبر الفيس بوك أثناء الحصول عمى 12جدول ) 
 األخبار والمعمومات

سمبيات استخدام خاصية ستوري عبر الفيس بوك أثناء الحصول عمى 
 األخبار والمعمومات

 الترتيب النسبة المئوية % العدد

 1 76.6 59 سٍولة ىشر اٚشاعات
سٍولة إىشاء صفحات عمِ الفٓس بوؾ اٖهر الذي جعؿ كؿ هف ٌو 
هتخصص وغٓر هتخصص ٓىشئ هجهوعات وٓبث هف خٛلٍا اٖخبار 

 والهعموهات
58 75.3 2 

ا اٖصمْ  3 74.0 57 سٍولة الحصوؿ عمِ اٖخبار دوف توثٓؽ هصدٌر
 4 70.1 54 وجود ضوابط تحكـ عهمٓة ىشر اٖخبار عدـ

 5 59.7 46 كثرة اٖخبار غٓر دقٓقة بسبب اٚعتهاد عمِ السبؽ الصحفْ أكثر هف الدقة
 6 22.1 17 اىتٍاؾ الحقوؽ الفردٓة

   290 المجموع
77* ا٘جابات هف اختٓار هتعدد وقد تـ احتساب الىسبة هف    

% هف عٓىة الدراسة ٓعتبروف هف سمبٓات استخداـ خاصٓة ستوري 76.6ىسبتً ( أف ها 13تبٓف هف جدوؿ )
% ٓعتبروف 75.3عبر الفٓس بوؾ أثىاء الحصوؿ عمِ الهعموهات سٍولة ىشر اٚشاعات، وها ىسبتً 

سٍولة إىشاء صفحات عبر الفٓس بوؾ اٖهر الذي جعؿ كؿ هف ٌو هتخصص وغٓر هتخصص ٓىشئ 
بث هف خٛلٍا اٖخبا % ٓعتبروف سٍولة الحصوؿ عمِ اٖخبار 74.0ر والهعموهات، وها ىسبتً صفحات ٓو

ا اٖصمْ، وها ىسبتً  % ٓعتبروف عدـ وجود ضوابط تحكـ عهمٓة ىشر اٖخبار، 70.1دوف توثٓؽ هصدٌر
% ٓعتبروف اشتهالٍا عمِ  اٖخبار غٓر دقٓقة بسبب اٚعتهاد عمِ السبؽ الصحفْ أكثر 59.7وها ىسبتً 

 % ٓعتبروىٍا اىتٍاؾ الحقوؽ الفردٓة.22.1ا ىسبتً هف الدقة ، وه
ذا أهر هىطقْ ٖف أغمب  ٓعزو الباحثاف عمِ أف سٍولة ىشر ا٘شاعات جاءت فْ الهرتبة اٖولِ، ٌو
حؽ ٖي  سٍؿ ىشر ا٘شاعات فٍٓا دوف ذكر هصدر ٓو خاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ غٓر رسهٓة ٓو
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ر غٓر صحٓح فٍٓا دوف هعاقبتً فٍذا أهر سٍؿ عمِ شخص فْ خاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ ىشر خب
 الصحفٓٓف ىشر العدٓد هف اٚشاعات.

ذا ها أكدتً دراسة )سمهاف، ( أف هف أكثر شبكات التواصؿ اٚجتهاعْ ىشرًا لمشائعات هوقع الفٓس 2017ٌو
 بوؾ.

 نتائج الدراسة:
 توري عبػػر الفػٓس بػػوؾخاصػٓة سػ% لػدٍٓـ اٌتهػػاـ كبٓػر فػْ هتابعػػة 46.7أكػدت الدراسػة اىػػً بىسػبة  -1

 % هٍتهٓف بشكؿ كبٓر جدًا.39.0لمحصوؿ عمِ اٖخبار والهعموهات، وها ىسبتً 
ا عبػر 42.8أظٍرت الدراسة أف ها ىسبتً   -2 خاصػٓة % درجة ثقتٍـ كبٓرة فْ اٚخبػار التػْ ٓػتـ ىشػٌر

 % درجة ثقتٍـ هتوسطة.45.5، وها ىسبتً ستوري عبر الفٓس بوؾ
% هف عٓىة الدراسة ٓعتقدوف بأف سبب عدـ اٌتهاـ الصحفٓٓف 72.7أوضحت الدراسة أف ها ىسبتً  -3

الفمسطٓىٓٓف فْ خاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾ هف أجؿ الحصوؿ عمِ اٖخبار والهعموهات ىتٓجة 
% لقمػة 48.1% لعدـ توفر الوقػت، وهػا ىسػبتً 53.2عدـ توفر اٚىترىت بشكؿ هستهر، وها ىسبتً 

% لعػدـ 9.1ة باٖخبار التْ تبث هف خٛؿ خاصٓة البث الهباشر عبر الفٓس بوؾ، وهػا ىسػبتً الثق
% لعػدـ اهػتٛؾ ٌػاتؼ حػدٓث وأخٓػرًا 2.6، وهػا ىسػبتً خاصػٓة سػتوريوجود هعرفة بكٓفٓػة اسػتخداـ 

 % ٖسباب أخرى هىٍا عدـ اٌٚتهاـ.2.6ها ىسبتً 
ـ لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػِ اٚخبػػػػػار % هػػػػػف عٓىػػػػػة الدرا68.8بٓىػػػػػت الدراسػػػػػة أف هػػػػػا ىسػػػػػبتً   -4 سػػػػػة هصػػػػػادٌر

% هػػػف الصػػػفحات التابعػػػة 68.8والهعموهػػػات صػػػفحات الهؤسسػػػات الحكوهٓػػػة الرسػػػهٓة، وهػػػا ىسػػػبتً 
% هػػػف 35.1% هػػف الصػػػفحات التابعػػة لمصػػػحؼ، وهػػا ىسػػػبتً 59.7لوكػػاٚت اٚىبػػػاء، وهػػا ىسػػػبتً 
الصػفحات  % هػف1.3% هف الصفحات الخاصػة، وهػا ىسػبتً 14.3الصفحات الحزبٓة، وها ىسبتً 

ة.  هجٍولة الٍٓو
% هػػػف عٓىػػػة الدراسػػػة هوضػػػوعات اٌٚتهػػػاـ لػػػدٍٓـ هوضػػػوعات 96.1أكػػػدت الدراسػػػة أف هػػػا ىسػػػبتً  -5

% هوضػػوعات اقتصػػادٓة، 41.6% هوضػػوعات اجتهاعٓػػة، وهػػا ىسػػبتً 55.8سٓاسػػٓة، وهػػا ىسػػبتً 
 % هوضوعات ٓراضٓة31.2وها ىسبتً 

خاصػػٓة سػػتوري أف هػػف سػػمبٓات اسػػتخداـ  % هػػف عٓىػػة الدراسػػة ٓعتبػػروف76.6تبػػٓف أف هػػا ىسػػبتً   -6
% 75.3أثىػػػاء الحصػػػوؿ عمػػػِ الهعموهػػػات سػػػٍولة ىشػػػر اٚشػػػاعات، وهػػػا ىسػػػبتً  عبػػػر الفػػػٓس بػػػوؾ

اٖهػػر الػػذي جعػػؿ كػػؿ هػػف ٌػػو هتخصػػص  خاصػػٓة سػػتوري عبػػر الفػػٓس بػػوؾٓعتبػػروف سػػٍولة إىشػػاء 
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% 74.0وغٓػػػر هتخصػػػص ٓىشػػػئ هجهوعػػػات وٓبػػػث هػػػف خٛلٍػػػا اٖخبػػػار والهعموهػػػات، وهػػػا ىسػػػبتً 
ا اٖصمْ، وها ىسبتً  % ٓعتبػروف 70.1ٓعتبروف سٍولة الحصوؿ عمِ اٖخبار دوف توثٓؽ هصدٌر

% ٓعتبروف اشتهالٍا عمِ  اٖخبػار 59.7عدـ وجود ضوابط تحكـ عهمٓة ىشر اٖخبار، وها ىسبتً 
% ٓعتبروىٍػػا 22.1غٓػػر دقٓقػػة بسػػبب اٚعتهػػاد عمػػِ السػػبؽ الصػػحفْ أكثػػر هػػف الدقػػة ، وهػػا ىسػػبتً 

 اىتٍاؾ الحقوؽ الفردٓة.
 توصيات الدراسة:

بٓػػة لمصػػحفٓٓف الفمسػػطٓىٓٓف لتػػدٓربٍـ عمػػِ كٓفٓػػة اسػػتخداـ  -1 خاصػػٓة سػػتوري عبػػر الفػػٓس عهػػؿ دورات تدٓر
 بصورة صحٓحة عمِ الٍواتؼ الذكٓة، با٘ضافة إلِ طرؽ التحقؽ هف هحتواٌا.  بوؾ

ا ع -2 ب  خاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾبر ضرورة اٌتهاـ الهؤسسات الحكوهٓة والرسهٓة فْ ىشر أخباٌر
 اٖهر الذي ٓسٍؿ عهمٓة الحصوؿ عمِ اٚخبار والهعموهات.

ضػرورة التػػزاـ الصػػحفٓٓف الفمسػطٓىٓٓف فػػْ الدقػػة والهوضػوعٓة أثىػػاء ىقػػؿ اٖخبػار، وعػػدـ اٚكتػػراث لمسػػبؽ  -3
 الصحفْ عمِ حساب هصداقٓة اٖخبار.

ر خاصػػػػٓة سػػػػ -4 توري عبػػػػر الفػػػػٓس بػػػػوؾ، واٚسػػػػتفادة هػػػػف ضػػػػرورة اٌتهػػػػاـ الهؤسسػػػػات ا٘عٛهٓػػػػة بتطػػػػٓو
 خوارزهٓات فٓس بوؾ التْ اتاحت ىسبة الوصوؿ بشكؿ أكبر هف الهىشور العادي.

 اٚطٛع عمِ تجارب الهؤسسات ا٘عٛهٓة التْ استخدهت خاصٓة ستوري عبر فْ بوؾ. -5
خصػص إىشاء قسـ هتخصص داخؿ الهؤسسات ا٘عٛهٓة الفمسطٓىٓة، بٍدؼ تصهٓـ واىشػاء هحتػوى هت -6

 فْ ستوري.
تػػػدٓرب طمبػػػة ا٘عػػػٛـ فػػػْ الجاهعػػػات الفمسػػػطٓىٓة وخٓرجػػػْ ا٘عػػػٛـ عمػػػِ كٓفٓػػػة اسػػػتثهار التقىٓػػػات التػػػْ  -7

 اتحتٍا هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ بوجً عاـ، وتقىٓة ستوري بشكؿ خاص.
ػػادة  -8 الهسػػاٌهة فػػْ بمػػورة أفكػػار صػػحفٓة هبتكػػرة والتركٓػػز عمػػِ قضػػآا وهوضػػوعات هتجػػددة تسػػاٌـ فػػْ ٓز

 الٓة خاصٓة ستوري عبر فٓس بوؾ.فع
إجراء الهٓزد هف الدراسات ا٘عٛهٓة حػوؿ ٌػذي الخاصػٓة، ىظػرًا ٚفتقػار الهكتبػة ا٘عٛهٓػة بٍػذي الىوعٓػة  -9

 هف اٖبحاث.
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ٓىآر  5بٓة، قابمتً: ٌهسً الىفار)اتصاؿ شخصْ: هحارهً، ٓوسؼ. سكرتٓر ىقٓب الصحفٓٓف فْ الضفة الغر  .10

 ـ(.2020
(،   استخداهات الشباب الجاهعْ لتطبٓؽ الواتس آب فْ الحصوؿ عمِ اٖخبار الهحمٓة 2019عهرو، بشار. ) .11

عمٓا، جاهعة الشرؽ اٖوسط. والهعموهات وا٘شباعات الهتحققة  ، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة. كمٓة الدراسات ال
 عهاف.

رزقة، أحهد. هدٓر دائرة التراخٓص والهتابعة ا٘عٛهٓة فْ الهكتب ا٘عٛهْ الحكوهْ فْ غزة، قابمتً: ٌهسً   .12
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 المالحق:
 (1الممحق رقم )

 أواًل/ السمات العامة:
 :. النوع1

 ذكر.                                  اىثِ.
 . الحالة االجتماعية:2

 أعزب/ عزباء.                   هتزوج/ة.               هطمؽ/ة. .1
 . المؤىل العممي:3

 دبمـو فأقؿ.                     أقؿ هف ثاىوٓة عاهة. 
 دراسات عمٓا.            .بكالوٓروس

 . المسمى الوظيفي:4
هحرر صحفْ.             هراسؿ وهىدوب صحفْ.  

 سكرتٓر تحٓرر.                  هدٓر تحٓرر.         
ا:.................                   رئٓس تحٓرر.          أخرى اذكٌر

 الصحفيين لخاصية ستوري عبر الفيس بوك لمحصول عمى االخبار والمعمومات: ثانيًا/ استخدام
 ما مدي اىتمامك في خاصية ستوري عبر الفيس بوك لحصول عمى االخبار والمعمومات.  .1

 بدرجة كبٓرة جدًا.             بدرجة كبٓرة.                          
 بدرجة هتوسطة.              بدرجة ضعٓفة.  

 بدرجة ضعٓفة جدًا.          
 ىل تثق في األخبار التي يتم نشرىا عبر خاصية ستوري عبر الفيس بوك؟ .2

 بدرجة كبٓرة جدًا.            بدرجة كبٓرة.                                
 ة.بدرجة ضعٓف بدرجة هتوسطة.                    

 بدرجة ضعٓفة جدًا.         
ما األسباب التي تؤدي الى عدم اىتمام الصحفيين الفمسطينيين في خاصية ستوري عبـر الفـيس بـوك  .3

 :)ٓهكىؾ اختٓار أكثر هف اجابة(من أجل الحصول عمى األخبار والمعمومات؟ 
 عدـ توفر الوقت.                          

 .           خاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾعدـ وجود هعرفة بكٓفٓة استخداـ              
 عدـ اهتٛؾ ٌاتؼ حدٓث.                            
  .خاصٓة ستوري عبر الفٓس بوؾعدـ وجود ثقة باٖخبار التْ تبث هف خٛؿ             
          عدـ توفر اٚىترىت بشكؿ هستهر.              
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ا:..............................................................          أخرى أذكٌر  
 

ما المصادر التي يستخدميا الصحفيون الفمسطينيون عند استخدام خاصية ستوري عبر الفيس بوك  .4
 (.)ٓهكىؾ اختٓار أكثر هف اجابةلمحصول عمى األخبار والمعمومات 

 صفحات التابعة كاٚت اٚىباء.  صفحات الهؤسسات الحكوهٓة الرسهٓة.                    
 الصفحات الحزبٓة.  حسابات الصحفٓٓف.                                       
 الصفحات التابعة لمصحؼ.   صفحات خاصة.                                         
ا:...................   الهجٍولة الٍوٓة.                        الصفحات          أخرى اذكٌر

 
ما أىم الموضوعات التي ييتم بيا الصحفيين استخدام خاصية ستوري لمحصول عمى األخبار  .5

 (.)ٓهكىؾ اختٓار أكثر هف اجابةالمحمية والمعمومات 
 اٚقتصادٓة.            اٚجتهاعٓة.       السٓاسٓة.                     
ا......................  الٓراضٓة.                        أخرى اذكٌر

 . حدد سمبيات استخدام خاصية ستوري عبر الفيس بوك أثناء الحصول عمى األخبار والمعمومات؟ 7
 ثر هف الدقة.اٖخبار غٓر دقٓقة بسبب اٚعتهاد عمِ السبؽ الصحفْ أك         
 اىتٍاؾ الحقوؽ الفردٓة.         
ا اٖصمْ.          سٍولة الحصوؿ عمِ اٖخبار دوف توثٓؽ هصدٌر
 عدـ وجود ضوابط تحكـ عهمٓة ىشر اٖخبار.       
سٍولة الىشر عبر خاصٓة ستوري عمِ الفٓس بوؾ اٖهر الذي جعؿ كؿ هف ٌو هتخصص وغٓر         

بث هف خٛلٍا اٖخبار والهعموهات هتخصص ٓىشئ هجهوعات  ٓو
 سٍولة ىشر اٚشاعات       
ا.............        أخرى اذكٌر
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فٟ اٌعضائش  صعٛتاخ ٚس٘أاخ اٌصحافح اٌّح١ٍح

 ِٓ ٚظٙح ٔظش اٌصحف١١ٓ
دساسح اسرغالع١ح عٍٝ ع١ٕح ِٓ اٌصحف١١ٓ اٌّح١١ٍٓ تّذ٠ٕح 

 ؼ١ٍضاْ

The difficulties and bets of the local press in Algeria from the point of 
view of journalists 

An exploratory study on a sample of local journalists in the city of 
Relizane 

 د. س٠ُ فر١حح لذٚسٞ

 -أسرارج ِحاضشج )أ( فٟ عٍَٛ اإلعالَ ٚاالذصاي، ظاِعح ؼ١ٍضاْ

 اٌعضائش

 الممخص:
اىات الصحافة الهحمٓة فْ الجزائر هف وجٍة ىظر الصحفٓٓف، حٓث صعوبات و إلِ استكشاؼ وهعرفة  بحثٌذ ال ِسع ٌر

و عٛهُْٓعتبر الصحفْ العهود الفقري فْ العهؿ ا٘ الخبٓر بكوالٓس العهؿ الهٓداىْ والهكتبْ لمصحافة الهحمٓة فْ ، ٌو
اىات الصحافة الهحمٓة فْ الجزائر هف صعوبات و ها ٌْ  :بطرح تساؤل جوىري حول إشكالية دراستناوتمحورت  الجزائر. ٌر

جهع البٓاىات ل ةاٚلكتروىٓ هارةوجٍة ىظر الصحفٓٓف الهحمٓٓف؟ هعتهدٓف عمِ الهىٍج الوصفْ، وهستخدهٓف أداة اٚست
 والهعطٓات. 

 ٚ الجزائر فْ الهحمْ وا٘عٛـ الهحمٓة الصحافة تواجً التْ الصعوبات أٌـ إفوجاءت نتائج دراستنا عمى النحو التالي: 
 توفر عدـ ظؿ فْ الهٓداىْ العهؿ صعوبة عمِ الصحفٓٓف شدد حٓث عاهة، بصفة الجزائري ا٘عٛـ ٓواجًٍ عها ٓختمؼ
 ا٘عٛـ حساب عمِ الهحمٓة الصحافة وتٍهٓش الهعموهات، إلِ الوصوؿ وصعوبة القاىوىٓة، الحهآة وغٓاب الهادي، الدعـ

  .والدولْ الوطىْ
اىات واعتبار اىات أٌـ هف والهٍىٓة اٚقتصادٓة الٌر  هتقاربة وبدرجة الصحفٓٓف، ىظر وجٍة هف الهحمْ وا٘عٛـ الصحافة ٌر
اىات اىات تمٍٓا واٖخٛقٓة، اٚجتهاعٓة الٌر اف جاىب إلِ والتشٓرعٓة، السٓاسٓة الٌر  عمِ والدولٓة الوطىٓة اٖحداث اىعكاس ٌر
ا الهحمْ الوضع   .الداخمْ اٚستقرار عمِ وتأثٌٓر

 توفر وعدـ هادٓة، ٖسباب وذلؾ هواكبتً، وصعوبة التكىولوجْ التطور خطر تواجً الهحمٓة الصحافة أف الصحفٓٓف ٓرى كها
 وا٘عٛـ الصحافة ههارسة فْ التكىولوجٓا لتوظٓؼ ا٘عٛهٓة الهؤسسات قبؿ هف واضحة استراتٓجٓات وغٓاب بشٓرة، كفاءات
  .الهحمْ

 الصحافة، الهحمٓة، صعوبات الصحافة الهحمٓة.الكممات المفتاحية: 
Abstract: 

This paper attempts to uncover the difficulties and challenges faced by the local press in 

Algeria according to journalists themselves. As the journalist is the backbone of press and 

media work, and is a field level expert on the nature of the work of Algerian local press. The 

main concern of our study can be penned in the following question: What are the difficulties 

and challenges faced by local press in Algeria from the point of view of local journalists? A 
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question answered by relying on the descriptive approach, and using the online form tool for 

data collection.  

Our results are as follows: The most prominent challenges faced by local press in Algeria are no 

different from that which is faced by Algerian media overall. Most journalists stressed the 

difficulty of field work in the absence of financial support, lack of legal protection, difficulty in 

accessing information, and the marginalization of local press in favor of national and 

international media outlets.  

Economic and professional challenges are considered to be the most important to local press 

according to journalists. Social and moral issues come in a close second, followed by political 

and legislative challenges, as well as national and international events impacting internal 

stability. 

Journalists also believe that local press is struggling to keep up with the rapid technological 

development due to several financial issues and a lack of human competencies, as well as the 

absence of any concrete strategy for the adaptation and use of such technologies in press work.  

 : أواًل: اإلطار المنيجي لمدراسة
 إشكالية الدراسة  .1

رغـ التطور التكىولوجْ الواسع، واٚىفتاح ا٘عٛهْ العابر لمقارات والتْ تىقؿ كـ ٌائؿ هف الهعموهات 
واٖخبار، إٚ أف ا٘عٛـ الهحمْ أو الجواري ٚ ٓزاؿ ٓستقطب أعداد كبٓرة هف الجهآٌر عمِ الهستوى 

 الهحمْ أو الجٍوي، وأحٓاىا عمِ الهستوى الوطىْ. 
حمْ بهختمؼ أىوعً )الهكتوب، الهسهوع، الهرئْ( عمِ هسآرة الهجتهع وهشاغمً وقد عهؿ ا٘عٛـ اله

وقضآاي، هف خٛؿ ىشر هضهوف هرتبط عمِ وجً الخصوص بالقضآا الهحمٓة، إٚ أف قطاع الصحافة 
وا٘عٛـ الهحمْ أو الجٍوي أصبح ٓواجً الكثٓر هف التحدٓات الهختمفة، ٌذي التحدٓات تىوعت بٓف التطور 

 كىولوجْ، واٚقتصادي لمهؤسسات ا٘عٛهٓة، والتطور الهجتهعْ وقضآاي الهختمفة.الت
و ها دفعىا إلِ استكشاؼ وهعرفة  اىات الصحافة الهحمٓة فْ الجزائر هف وجٍة ىظر صعوبات و ٌو ٌر

و الخبٓر بكوالٓس العهؿ الهٓداىْ  الصحفٓٓف، حٓث ُٓعتبر الصحفْ العهود الفقري فْ العهؿ الصحفْ، ٌو
 .لهكتبْ لمصحافة الهحمٓة فْ الجزائروا

رىانات الصحافة المحمية في الجزائر من وجية نظر صعوبات و ما ىي وعمًٓ ىطرح إشكالٓة دراستىا: 
  الصحفيين المحميين؟

 : ةويتفرع عن ىذا السؤال التساؤالت التالي
 اىات التْ تواجً الصحافة الهحمٓة هف وجٍة ىظر الص  حفٓٓف؟ ها ٌْ أبرز الصعوبات والٌر
  اىات التكىولوجٓة لمصحافة الهحمٓة هف وجٍة ىظر الصحفٓٓف؟  ها ٌْ الٌر
  اىات وصعوبات التىهوٓة لمصحافة الهحمٓة هف وجٍة ىظر الصحفٓٓف؟  ها ٌْ أبرز ٌر
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 أىداف الدراسة: ىدفت الدراسة إلى:  .2
  .التعٓرؼ بالصحافة الهحمٓة وأٌهٓتٍا فْ الهجتهع 
  اىات وتحدٓات ا٘عٛـ الهحمْ.استكشاؼ وجٍات ىظر الصحفٓٓف  حوؿ ٌر
  الدور التىهوي لٙعٛـ الهحمْ فْ الهجتهع. هعرفة وجٍات ىظر الصحفٓٓف حوؿ 
 أىمية الدراسة:  .3

ٍا ا٘عٛـ بالتْ ٓكتس ىظرا لٌٗهٓةتأتْ أٌهٓة ٌذي الدراسة هف أٌهٓة ا٘عٛـ الهحمْ فْ الهجتهع، و 
ة والسٓاسٓة والثقافٓة والتوعوٓة...إلم، فهف الهٍـ هحاولة استكشاؼ الصعوبات  الهحمْ وأبعادي التىهٓو
اىات التْ تواجً ا٘عٛـ الهحمْ هف وجٍة ىظر الصحفٓٓف العاهمٓف بقطاع ا٘عٛـ الهحمْ، حٓث  والٌر

٘عٛـ الهحمْ. حٓث ٓوكؿ إلٍٓـ هٍهة أىٍـ أٌؿ الهٓداف، وأكثر درآة بكوالٓس وصعوبات التْ تواجً ا
ر الهجتهع، وهىاقشة قضآاي، والعهؿ عمِ تىهٓتً.   تطٓو

 حدود البحث:  .4
ٓة غمٓزاف الهجاؿ الهكاىْ  إجراءٓقصد بٍا الهكاف الذي ٓتـ  الحدود المكانية لمدراسة: الدراسة بٍا، وتهثؿ ٚو

 ٓة غمٓزاف.لدراستىا، حٓث اعتهدىا عمِ الصحفٓٓف العاهمٓف فْ ىطاؽ ٚو
قصد بٍا الفترة الزهىٓة الحدود الزمنية لمدراسة أفٓرؿ  27هارس إلِ  1الدراسة، والتْ اهتدت هف  ٘ىجاز: ٓو

هف فترة توٓزع اٚستبٓاف وتفٓرغ البٓاىات وتحمٓمٍا وصٚو إلِ الىتائج الهطموبة. وتخممٍا اىجاز  ،2022
غٛقٍا بتآرم 2022أفٓرؿ  08روىٓة بتآرم الدراسة الهٓداىٓة حٓت تـ توٓزع اٚستهارة اٚلكت أفٓرؿ  22، وا 

2022. 
 منيج الدراسة وأدواتيا:  .5

التْ تقوـ عمِ هىٍج الهسح  الذي ٓحاوؿ أف ُٓصور أو ُٓوثؽ  ، الوصفٓةتىتهْ دراستىا إلِ الدراسات 
ذا ٓعىْ ها ٌو هوجود فْ ٌذي المحظة   1.الظروؼ أو اٚتجاٌات الحالٓة، ٌو

:  كؿ استقصاء عمهْ ٓىصب عمِ دراسة الظاٌرة كها ٌْ فْ الحاضر، الوصفي بأنو وُيعرف المنيج
ا    .2بقصد تشخٓصٍا، وكشؼ جواىبٍا، وتحدٓد العٛقات بٓف عىاصٌر

                                           
هر، جوٓزؼ دوهٓىؾ، هدخؿ إلِ هىاٌج البحث ا٘عٛهْ، ترجهة   1 أبو أصبع، فاروؽ هىصور، الهىظهة العربٓة لمترجهة، بٓروت،  صالحروجر ٓو

 . 328، ص2011
 .287ـ، ص  2010-واٚتصاؿ، دٓواف الهطبوعات الجاهعٓة، الجزائر،  أحهد بف هرسمْ، هىاٌج البحث العمهْ فْ عمـو ا٘عٛـ  2
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 هباشرة تقىٓة  ٌْ ، والتْ عرفٍا هوٓرس أىجرس بأىٍاواعتمدت دراستنا عمى أداة االستمارة أو االستبيان
 ٓراضٓا تترجـ عٛقات بٍدؼ إٓجاد وتفسٓر اٖفراد، هف هجهوعة اٖسػئمة عمِ هف هجهوعة لطرح تستخدـ
 . 3 باٖرقاـ وتقارف

فْ دراستىا أداة اٚستهارة ا٘لكتروىٓة، حٓث تـ تصهٓـ اٚستهارة ا٘لكتروىٓة وتوٓزعٍا عبر برىاهج  استخدهىا
(Google Forms) 4ٛـ الهحمْ أو الجٍوي هف . وجٍت لٙعٛهٓٓف والصحفٓٓف العاهمٓف بقطاع ا٘ع

ـ ىحو اىات التْ تواجً الصحافة الهحمٓة فْ الجزائر.و  الصعوبات أجؿ استىطاؽ وجٍات ىظٌر  الٌر
عرضىا اٚستهارة قبؿ توٓزعٍا عمِ ثٛثة هف أساتذة ا٘عٛـ واٚتصاؿ فْ جاهعتْ غمٓزاف،  وقد 
راف عدت هف أجمً، وهدى وضوح ا٘ستهارة هع الٍدؼ الذي أ ختبار هدى توافؽ أسئمة٘، فْ الجزائر 1وٌو

شهولٓتٍا وقدرتٍا عمِ استطٛع أبعاد هوضوع القٓاس، وقد  هعاىٍٓا، والتأكد هف صدؽ هضهوىٍا هف حٓث
  وفؽ آراء الهحكهٓف وبها ٓحقؽ الٍدؼ الهىشود هف الدراسة.  ةعدلت بعض اٖسئم

ًٓا عمٍٓا، وذلؾ هف خٛؿ عرضٍا عمِ بعض الصحفٓٓف الهحمٓٓف ولمتأكد هف ثبات اٖداة أجٓرىا اختبارًا قبم
صحفٓٓف، لمتأكد هف وضوح اٖسئمة، وأثبت اٚختبار القبمْ دقة اٖداة وصٛحٓتٍا لمتطبٓؽ  7والبالغ عددٌـ 

 والحصوؿ عمِ إجابات تتسـ بالسٛهة الهىٍجٓة. 
 مفاىيم الدراسة:  .6
 :الهحمْ هصطمح جاء المحمية " local " الٛتٓىٓة الكمهة هف " locus " ْأهػا 5حرفٓا الهكاف تعىْ الت ،

ػة والهدٓىػػة والهقاطعػة، لػػذلؾ فٍػو ٓشػػٓر  ػػة فػاف الهصػػطمح ٓشػهؿ عىاصػػر الجػوار والقٓر فػْ المغػة اٚىجمٓٓز
  . 6إلِ هكاف صغٓر ىسبٓا أو هكاف هف ىطاؽ ٓهتد هف الكبٓر إلِ الصغٓر

                                           
، 2004هوٓرس اىجرس، هىٍجٓة البحث العمهْ فْ العموـ ا٘ىساىٓة: تدٓربات عهمٓة، ترجهة بوٓزد صحراوي وآخروف، دار القصبة لمىشر، الجزائر،  3
 .204ص
بد ٌْ تقىٓة هباشرة تستخدـ لطرح هجهوعة هف اٖسػئمة عمِ هجهوعة هف اٖفراد، بٍدؼ إٓجاد وتفسٓر عٛقات تترجـ ٓراضٓا وتقارف باٖرقاـ ع  4

/ هارس 27،  تـ ٓزارتً بتآرم: 23/4/2009الرحهف الحٓرري، اٚستبٓاف ا٘لكتروىْ، هوقع اٖكادٓهٓة التعمٓهٓة لتعمٓـ البحث العمهْ، تآرم الىشر
، عبر الرابط التالْ: 2022

%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%https://educad.me/34/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA

-D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/  
   :تـ تحكٓـ ا٘ستهارة هف قبؿ 

راف -  أحهد بف بمة.  1توهْ أـ الخٓر، أستاذة التعمٓـ العالْ، عمـو ا٘عٛـ واٚتصاؿ، جاهعة ٌو
 ـو ا٘عٛـ واٚتصاؿ، جاهعة غمٓزاف. حىادر عبد اهلل، أستاذ هحاضر، عم -
راء، أستاذةقاسٓهْ فاطهة  -  هساعدة، عمـو ا٘عٛـ واٚتصاؿ، جاهعة غمٓزاف.  الٌز

 . 69، ص2004طارؽ السٓد أحهد، ا٘عٛـ الهحمْ وقضآا الهجتهع الهحمْ، دار الهعرفة الجاهعة لمىشر والتوٓزع، ا٘سكىدٓرة، هصر،   5
 . 70ىفس الهرجع، ص  6

https://educad.me/34/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://educad.me/34/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://educad.me/34/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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  :ة التػػْ تىطمػػؽ داخػػؿ حػػدود الدولػػة كمٍػػا، وبهعىػػِ أخػػر  تعىػػْ كػػؿ الوسػػائؿ ا٘عٛهٓػػالصــحافة المحميــة
سػتخدـ بعػض البػاحثٓف هفٍػـو ا٘عػٛـ الهحمػْ  إعٛـ الدولة الوطىْ فػْ هقابػؿ إعػٛـ الػدوؿ اٖخػرى، ٓو

 7لُٓشٓر إلِ هركز ا٘عٛـ الداخمْ .
 :ٌػػو الشػخص الػػذي ٓػػزاوؿ هٍىػػة الصػػحافة إهػػا هىطوقػة أو هكتوبػػة، وعهػػؿ الصػػحفْ ٌػػو جهػػع  الصــحفي

ىشػػر الهعموهػػات عػػف اٖحػػداث الراٌىػػة، واٚتجاٌػػات وقضػػآا الىػػاس وعهػػؿ ٓربورتاجػػات، كهػػا أف هٍىػػة و 
ػػوف  ا فػػْ وسػػائؿ ا٘عػػٛـ الهختمفػػة هثػػؿ الصػػحؼ والتمفٓز الصػػحفْ ٌػػْ إعػػداد تقػػآرر ٘ذاعتٍػػا أو ىشػػٌر

 8وا٘ذاعة والهجٛت.
  :كمهة صعوبة هف الهصطمح الٛتٓىْ صعب، ُٓشٓر الهفٍػوـ إلػِ الهشػكمة أو الفجػوة أو  تأتْالصعوبات

القٓػػد الػػذي ٓىشػػأ عىػػدها ٓحػػاوؿ الشػػخص تحقٓػػؽ شػػْء هػػا، وبالتػػالْ فػػإف الصػػعوبات ٌػػْ هضػػآقات أو 
ونقصد بالصعوبات ىنا ىـي المشـكالت التـي  9حواجز ٓجب التغمب عمٍٓا هف أجؿ تحقٓؽ ٌدؼ هعػٓف.

 ين في ممارسة اإلعالم المحمي في المجتم  الجزائري. تواجو الصحفي
 ثانيًا: الجانب النظري لمدراسة: الصحافة المحمية: المفيوم واألىمية، واألىداف. 

 مفيوم الصحافة المحمية:  .1
 إن أي وسيمة إعالمية يمكن وصفيا بأنيا محمية بالرجوع إلى جانبين: 

 ٓتعمؽ بالهدى أو الىطاؽ الجغرافْ الذي تخدهً، فوسٓمة ا٘عٛـ الهحمٓة تتهٓز بحدودٓة الىطاؽ.  أوليما:
ٓتعمؽ بالوظٓفة أو الدور الذي تقوـ بً، حٓث تتهٓز الوسٓمة الهحمٓة بهحور تركٓزي الهحمْ، فٍْ  ثانييما:

لًٓ، وتقوـ بخدهة اٌٚتهاهات الهحمٓة، وتعبر عف خصوصٓات   10الهشكٛت الهحمٓة.هف الهجتهع وا 
 الصحؼ التْ تصدر فْ دائرة جغرافٓة هحدودة، قد تكوف  نفيم مما سبق أن الصحافة المحمية ىي:

وحدات إدآرة أو هحافظات أو هىظهات شعبٓة، وتخاطب هصالح، واحتٓاجات، واٌتهاهات سكاف ٌذي 
 11الدوائر الجغرافٓة.

وجً وهحدودة هعٓىة بٓئة فْ ٓىبثؽ الذي ا٘عٛـ بأن: المحمي اإلعالم كما يعرف           جهاعة إلِ ٓو
ء بحاجة وثٓقا ارتباطا هرتبطا ا٘عٛـ ٓصبح بحٓث البٓئة ٌذي فْ بعمٍا البعض هع ترتبط بعٓىٍا،  ٌٚؤ

                                           
عة هالؾ شعباىْ، دور ا٘ذاعة الهحمٓة فْ ىشر الوعْ الصحْ لدى الطالب الجاهعْ، هذكرة لىٓؿ شٍادة الدكتوراي فْ عمـ اجتهاع التىهٓة، جاه  7

 . 35-34، ص2006-2005هىتوري، قسىطٓىة، 
8
  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A  

9
  https://ar.emsayazilim.com/definici-n-de-dificultad  

 . 37-36هالؾ شعباىْ، هرجع سابؽ، ص  10
د، لٓمِ عبد الهجٓد، الصحافة الهتخصصة، هركز جاهعة القاٌرة لتعمٓـ الهفتوح، القاٌرة،   11  .265، ص2009فاروؽ أبو ٓز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
https://ar.emsayazilim.com/definici-n-de-dificultad
https://ar.emsayazilim.com/definici-n-de-dificultad
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 ىوعٓة إلِ تىقؿ التْ الرسائؿ إعداد عمِ ٓقـو وأىً وظروفٍا الواقعٓة، الهحمٓة البٓئة بثقافة وهتصٛ الىاس،
ا الهحدد الجهآٌر هف هعٓىة د بٍدؼ ا٘عٛـ إحدى وسائؿ طٓرؽ عف جغرافٓا إطاٌر باٖخبار  الىاس تزٓو

ف الهحمْ الهجتهع أفراد ٓساعد فىْ عرض عهمٓة خٛؿ هف والهعموهات،  واقعة فْ صائب رأي عمِ تكٓو
 12الهشكٛت. هف هشكمة أو الوقائع هف

ة وهع ا٘قمٓهٓة بسبب اختٛؼ اٚستخداهات  تداخؿ هفٍوـ الهحمٓة هعومن الميم ىنا اإلشارة إلى:  الجٍٓو
لٍذي الهفردات الثٛث، والتداخؿ بٓف الهحمْ والجٍوي جعؿ الهصطمحٓف ٓحهٛف هعىِ واحدا:  ا٘عٛـ 
ة أو ببعض  الهحمْ أو الجٍوي فوقْ التوجً، والههارسة ٚ تتجاوز التعٓرؼ بها ٓىجز هف هشآرع تىهٓو

  13التظاٌرات.
ٛـ الهحمػػػػػْ ٌػػػػػو ذلػػػػػؾ ا٘عػػػػػٛـ الهوجػػػػػً إلػػػػػِ شػػػػػٓرحة هػػػػػف الهجتهػػػػػع ضػػػػػهف ىطػػػػػاؽ جغرافػػػػػْ إف ا٘عػػػػػ     

عػػػػػػد ا٘عػػػػػػٛـ الهحمػػػػػػْ  هحػػػػػػدود عبػػػػػػر وسػػػػػػائؿ ا٘عػػػػػػٛـ الهختمفػػػػػػة الهكتوبػػػػػػة هىٍػػػػػػا والهسػػػػػػهوعة والهرئٓػػػػػػة، ٓو
ػػػػو أحٓاىػػػػا  بصػػػػورة عاهػػػػة هػػػػرآة عاكسػػػػة لمهجتهػػػػع الهحمػػػػْ وهػػػػا ٓواجػػػػً هػػػػف قضػػػػآا وأحػػػػداث وهشػػػػكٛت، ٌو

ة التػػػػػأثٓر فػػػػػْ عػػػػػٛج ٌػػػػػذي الهشػػػػػكٛت وتىهٓػػػػػة اسػػػػػتعدادات الىػػػػػاس وقػػػػػدراتٍـ لهواجٍػػػػػة أداة ىاجحػػػػػة وشػػػػػدٓد
ر الهجتهػػػػػػع، أضػػػػػػؼ إلػػػػػػِ ذلػػػػػػؾ أف  قضػػػػػػآاٌـ الهمحػػػػػػة، وفػػػػػػتح آفػػػػػػاؽ أوسػػػػػػع أهػػػػػػاهٍـ لٙسػػػػػػٍاـ فػػػػػػْ تطػػػػػػٓو

ٓسػػػػػتطٓع أف ٓقػػػػػدـ لمهجتهػػػػػع الهحمػػػػػْ خدهػػػػػة إعٛهٓػػػػػة  -الصػػػػػحفْ وا٘ذاعػػػػػْ والهرئػػػػػْ -ا٘عػػػػػٛـ الهحمػػػػػْ 
شػػػػػعروف وثقافٓػػػػػة هتكاهمػػػػػة، والتػػػػػ ْ تعتبػػػػػر بهثابػػػػػة وسػػػػػائط خاصػػػػػة  هوجٍػػػػػة إلػػػػػِ جهاعػػػػػة هػػػػػرتبطٓف بٍػػػػػا ٓو

 14أىٍا همؾ لٍـ، ىابعة هف ذاتٍـ وتخاطبٍـ بمغتً.
كهػػػػػا أف وسػػػػػائؿ ا٘عػػػػػٛـ الهحمٓػػػػػة ٌػػػػػْ وسػػػػػائؿ هعػػػػػدة لٓسػػػػػتخدهٍا الهجتهػػػػػع الهحمػػػػػْ ٖي غػػػػػرض ٓقػػػػػرري، 

ػػػػدوف، و  قتػػػػرب هىٍػػػػا أعضػػػػاؤي لمحصػػػػوؿ عمػػػػِ الهعموهػػػػات والتسػػػػمٓة حٓىهػػػػا ٓٓر ٌػػػػْ وسػػػػائؿ إعػػػػٛـ تعىػػػػْ ٓو
ػػػػْ وسػػػػائؿ تعبٓػػػػر هػػػػف الهجتهػػػػع  بػػػػأغراض الهشػػػػاركٓف هػػػػف الهجتهػػػػع الهحمػػػػْ كػػػػالهخططٓف والهىتجػػػػٓف، ٌو
الهحمػػػػْ أكثػػػػر هػػػػف كوىٍػػػػا وسػػػػائؿ تعبٓػػػػر هػػػػف أجمػػػػً، فاٚتصػػػػاٚت الهحمٓػػػػة تصػػػػؼ تبػػػػادؿ وجٍػػػػات الىظػػػػر 

  15واٖخبار، ولٓس هجرد ىقؿ هف هصدر واحد إلِ آخر.
 أىمية الصحافة المحمية:  .2

                                           
ة فْ الهجتهع، دراسة وصفٓة تحمٓمٓة لمخطاب ا٘عٛهْ، رسالة هاجستٓر فْ عمـو ا٘عٛـ   12 قات لبىِ، ا٘عٛـ الهحمْ وأبعاد التىهٓو سٓو

راف،   . 30ص ،2010واٚتصاؿ، جاهعة ٌو
، عبد العالْ رزاقْ وآخروف، دور ا٘ذاعات الهحمٓة وا٘قمٓهٓة فْ التوعٓة بقضآا وهشكٛت الهجتهع الهحمْ: الجزائر والسوداف وهصر هثاٚ  13

 . 9ص ،2012اتحاد إذاعات الدوؿ العربٓة، توىس، 
قات لبىِ، هرجع سابؽ، ص  14  .21سٓو
  .70-69طارؽ سٓد أحهد، هرجع سابؽ، ص  15
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إف لمصحافة الهحمٓة أٌهٓة كبٓرة، تبدأ هف فٍـ طبٓعة الهجتهع الذي تتوجً إلًٓ برسائمٍا وفٍـ هشكٛتً 
وآهالً وطهوحاتً، والهجتهعات الهحمٓة التْ تخدهٍا ٌذي الصحافة قد تىطوي عمِ هشكٛت ذات 

ْ هشكٛت ٓهكف أف ٚ ت تشابً هع الهشكٛت الوطىٓة، لذلؾ فإف خصوصٓة أو ذات طبٓعة خاصة بٍا ٌو
ة وهحور اٌٚتهاـ بفعؿ  عطائٍا اٖولٓو تهٓز الصحافة الهحمٓة ٓتهثؿ فْ قدرتٍا عمِ فٍـ ٌذي الهشكٛت وا 
قرب رسائمٍا هف واقع الجهٍور وسرعة رجع الصدى وسٍولة تقٓٓـ هردود رسائمٍا واستجابة الجهٍور لٍا، 

 16ْ الىٍوض بٍذي الهجتهعات.حٓث ٓهكف أف تشكؿ عاهٛ أساسٓا ف
  17 يمكننا تمخيص أىمية الصحافة المحمية عمى النحو التالي:

  تساٌـ الصحافة الهحمٓة فْ أف تحتؿ هكاىًا هرهوقًا فْ هجاؿ التىهٓة اٚجتهاعٓة، عمِ اعتبار أىٍا قىاة
 اتصاؿ أساسٓة ها بٓف الهسؤولٓف فْ الحْ أو البمدة التْ تصدر فٍٓا. 

  تساٌـ فْ تىهٓة الهجاٚت ا٘قتصادٓة، وذلؾ هف خٛؿ الهساٌهة الفعالة فْ حؿ الهشكٛت اٚقتصادٓة
ا.   الهحمٓة والهحٓطة بالهجتهع، هثؿ هشاكؿ الزراعة والصىاعة وغٌٓر

  ِتساٌـ فْ تىهٓة الهجاٚت الهتعمقة بالتىهٓة الثقافٓة والتعمٓهٓة، هع أٌهٓة التركٓز عمِ هحو اٖهٓة عم
 تٛؼ توسعٍا بالجاهعات أو الهراكز الثقافٓة. اخ
  تساٌـ فْ ىشر كافة الهضاهٓف السٓاسٓة، التْ تساٌـ فْ تىهٓة الوعْ السٓاسْ بالىسبة لمجهٍور

 الهتمقْ هع أٌهٓة الهساٌهة فْ هشاركتٍـ فٍٓا. 
 بٓة كوىٍا تتٓح فرص أهاـ الصحفٓٓف الشباب، بالتدٓرب عمِ الصحؼ الهس ائٓة تعتبر صحافة تدٓر

 اٖسبوعٓة الهحمٓة. 
  .ًتساٌـ فْ دعـ اٖىشطة الهحمٓة ا٘عٛهٓة، وذلؾ لمىٍوض بالهجتهع واٚرتقاء ب 
 أىداف الصحافة المحمية:  .3

ة وحدة خمؽ عمِ تعهؿ فٍْ الهجتهع، فْ ٌاها دورا أىواعٍا هختمؼ عمِ ا٘عٛـ وسائؿ تؤدي  بٓف هعىٓو
ا أفراد الشعب  بٓف السائدة اٚجتهاعٓة بالقٓـ وا٘حاطة فًٓ، ٓدور ها هعرفة إلِ اٖوحد السبٓؿ باعتباٌر

 ٓحٓط قد ها ٓكشؼ أىواعً بشتِ ا٘عٛـ فإف أخرى ىاحٓة وهف بٓىٍـ، ٓجهع رابطا فتكوف بذلؾ جىباتً،
عهؿ عمِ ىقص هف بالهجتهع  الىواحْ هف سواء الىقص ٌذا وتكهمة ا٘صٛح إلِ الهسئولة الجٍات دفع ٓو

                                           
راء تىٓو، البعد الهحمْ فْ الصحافة الجزائٓرة، أطروحة دكتوراي، جاهعة هىتوري، قسىطٓىة،   16  . 100ص ،2010فاطهة الٌز
 ، عبر الرابط التالْ:2022هارس  27، تـ اٚطٛع عمًٓ بتآرم 2020هارس  2لبىِ هٍدي، الصحافة الهحمٓة، ىشر بتآرم   17

https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D

5%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%8-A7%D9%81%D8%A98%B5%D8%AD%D8%/  

https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/
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 فٍو الجٍوي، أو الهحمْ ا٘عٛـ فٍٓا ٓشترؾ اٌٖداؼ ٌذي وىفس ،...أو الثقافٓة اٚقتصادٓة أو اٚجتهاعٓة
 وهازاؿ سواء، حد عمِ إىجازات وهف خروقات هف الهحمٓة دوالٓب الجهاعات فْ ٓدور ها عمِ الضوء ٓسمط

 الهحمْ ا٘عٛـ إلًٓ وصؿ ها هع هقارىة بعد تتحدد هعالهً ولـ اٖولِ بدآتً فْ الوطىْ الهحمْ ا٘عٛـ
  18هثٛ. وفرىسا كبٓرطاىٓا الغربٓة الدوؿ فْ

ٓىصب اٌتهاـ ا٘عٛـ الهحمْ فْ كؿ بقاع العالـ حوؿ اٌٚتهاـ بالساكىة الهحمٓة وبشؤوىٍا واحتٓاجاتٍا، 
كوف الصحفْ  ٖىٍا اٖقرب واٖكثر تفٍها لهتطمباتٍا، كها أىً ٓىدهج بشكؿ سمس داخؿ ساكىة الهىطقة، ٓو

ساعد ا٘عٛـ الهحمْ عمِ التعٓرؼ بالهىطقة  واٖدرىهحمْ فْ اٖغمب ابف الهىطقة ال بهقوهاتٍا، ٓو
و العٓف الحارسة لهصالح الساكىة الهحمٓة، وصوتٍا الرىاف  ٛتٍا اٚقتصادٓة والثقافٓة والسٓاحٓة، ٌو وبهٌؤ

ٚئحة الهجالس الهحمٓة،  عىدها تٍدر حقوقٍا وتىسِ هصالحٍا، وتصبح فْ البىد الهخصص لمكهالٓات عمِ
إف دور ا٘عٛـ الهحمْ سواء فْ الدوؿ الىاهٓة أو الدوؿ التْ هازالت عمِ طٓرؽ الىهو ٚ ٓختمؼ إطٛقا، 
فوظائؼ ا٘عٛـ الهحمْ ٚ تختمؼ ٚو تتجزأ بحسب الهصالح أو الظروؼ الراٌىة أو أىٍا ترتبط بسٓاسٓة 

  19الدوؿ.
 ثالثًا: الجانب الميداني لمدراسة: رىانات الصحافة المحمية من وجية نظر الصحفيين 

 أواًل: اإلجراءات المنيجية لمدراسة: 
  :مجتم  البحث وعينتو 

، والههارسٓف لهٍىة الصحافة غمٓزاف بهدٓىة وا٘عٛهٓٓف والهراسمٓفالصحفٓٓف ٓتهثؿ هجتهع بحثىا فْ 
سح بالعٓىة، وتحدٓدًا العٓىة القصدٓة التْ تىدرج فْ إطار العٓىات غٓر عمِ الهوقد اعتهدىا الهحمٓة. 

عٓىة ٓتـ   والتي تعرف بأنيا:اٚحتهالٓة، والتْ تختار بطٓرقة قصدٓة أو هتعهدة وفؽ رؤٓة الباحث، 
ا بشكؿ هقصود هف قبؿ الباحث ىظرا لتوفر بعض الخصائص فْ  ـ ولكوف  اٖفراد أولئؾاختٓاٌر دوف غٌٓر
 . 20 تمؾ الخصائص تهثؿ هجتهع الدراسة تهثٓٛ كاهٛ بها ٓخدـ أٌداؼ الدراسة

فقد عهدىا التوجً قصدًا لمصحفٓٓف العاهمٓف بهجاؿ الصحافة وا٘عٛـ الهحمْ بهدٓىة غمٓزاف، وقدرت  
وهجهوعة اتحاد تـ التواصؿ هعٍـ عبر البٓرد ا٘لكتروىْ  40هف أصؿ  هفردة 18 هفردات العٓىة بػ:

                                           
 .157، ص2017شٓهاء الٍواري، الهىظوهة ا٘عٛهٓة: أٓة حكاهة، ا٘عٛـ الهحمْ ىهوذجا، الهركز الدٓهقراطْ العربْ لمىشر، برلٓف،   18
 . 157ىفس الهرجع،   19
 . 96، ص1999، 2هحهد عبٓدات وآخروف، هىٍجٓة البحث العمهْ: القواعد والهراحؿ والتطبٓقات، دار وائؿ لمىشر والتوٓزع، عهاف، اٖردف، ط  20
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عينة الدراسة  ويمكن توضيح خصائص، الجزائٓرٓف هكتب غمٓزاف عبر الفٓسبوؾ وا٘عٛهٓٓف الصحفٓٓف
 عمى النحو التالي:

 (: يوضح خصائص عينة الدراسة1الجدول )
 النسبة  التكرار المتغيرات

 %94.4 17 ذكر الجنس
 %5.6 1 أىثِ

 
 السن

20-30 3 16.7% 
30-40 9 50% 
40-50 4 22.2% 
 %11.1 2 فها فوؽ 50

 
 المستوى العممي

 %5.6 1 ثاىوي
 %55.6 10 جاهعْ

 %38.9 7 دراسات ها بعد التدرج
 

 الرتبة المينية
 %72.2 13 هراسؿ صحفْ
 %22.2 4 هحرر صحفْ
 %5.6 1 رئٓس تحٓرر

 :بتحمٓؿ خصائص العٓىة ىٛحظ ضعؼ وجود ا٘ىاث وتفوؽ ىسبة الذكور، وقد ُىرجع  متغير الجنس
ذلؾ إلِ أف العهؿ فْ هجاؿ الصحافة الهحمٓة وا٘عٛـ الهحمْ ُٓهىح أكثر إلِ الذكور عمِ اعتبار 

 قدرتٍـ أىٍـ أكثر قدرة عمِ التىقؿ والتحرؾ وتغطٓة الهٓداف. 
   :و هؤشر 50( بىسبة 40-30هتوسط سف الهبحوثٓف كاف ضهف الفئة العهٓرة )متغير السن %، ٌو

إٓجابْ ٖف ٌذي الفئة ٌْ اٖكثر قدرة عمِ إدراؾ ووعْ ا٘عٛـ الهحمْ، وتحهؿ التعب وصعوبات 
و ٚ ٓعىْ عدـ اٚستعاىة بالقدرات الشابة، والخبرات هف أصحاب اٖعهار الكبٓرة.   العهؿ الهٓداىْ، ٌو

 هاسترلعؿ ها ٓهٓز عٓىة البحث الهستوى العمهْ الجاهعْ ودراسات ها بعد التدرج ) :وى العمميالمست-
و ها ٓعىْ توفر الهستوى العمهْ لموعْ بأٌهٓة القضآا 39و% 55( بىسبة دكتوراي % عمِ التوالْ، ٌو

ٓات الصحافة واٖحداث التْ ٓتـ تغطٓتٍا عمِ الهستوى الهحمْ، كها أىٍا هؤشر آجابْ هقارىة هع بدا
 الهحمٓة أو ا٘عٛـ الهحمْ فْ الجزائر. 

                                           
   عٛهْ هف الجىسٓٓف، إٚ أف التفاعؿ هع الدراسة كاف ضعٓؼ، حٓث لـ ىتمقِ أ 40هف الهٍـ ا٘شارة إلِ أىىا تواصمىا هع ها ٓٓزد عف ي صحفْ وا 

تْ قد ُتساٌـ تبٓرر لعدـ التفاعؿ، ولعمىا ىرجع ذلؾ إلِ غٓاب ثقافة الهساٌهة فْ اىتاج البحث العمهْ، وعدـ الوعْ بأٌهٓة ٌذا الىوع هف الدراسات ال
اىات والتحدٓات التْ تواجً ا٘عٛـ الهحمْ فْ الجزائر، ورغـ ذلؾ فإف عدد العٓىة بمغ  أىً كافْ ٘جراء ٌذي  هفردة)صحفٓٓف(، وىعتقد 18فْ طرح الٌر

  الدراسة اٚستطٛعٓة.



 2022أغسطس/ آب  العشروفالعدد الهجمد الخاهس  -ألهاىٓا -برلٓف -الهركز الدٓهقراطْ العربْ -هجمة الدراسات ا٘عٛهٓة 
 

 43 (vr3373.6311.B)رقـ التسجٓؿ  - (ISSN 25123203) -هجمة دولٓة هحكهة 

 

  :وقد ىرجع ذلؾ إلِ طبٓعة العهؿ فْ 72.2احتمت رتبة الهراسؿ الصحفْ ىسبة الرتبة المينية ،%
ا هدٓىة داخمٓة ٚ  ٓة غمٓزاف، باعتباٌر هجاؿ الصحافة وا٘عٛـ الهحمْ، با٘ضافة إلِ خصوصٓة ٚو

ة كهؤسسة إعٛهٓة، تصدر الصحؼ ٚو تهتمؾ بث لقىوا ت هحمٓة، ٚو تهتمؾ غٓر إذاعة غمٓزاف الجٍٓو
ٓة، إلِ جاىب أف الهحرٓرف ورئٓس التحٓرر ٌـ صحفٓٓف  لٍا هقر وتبث براهجٍا داخؿ تراب الٚو

ة.  عٛهْ إذاعة غمٓزاف الجٍٓو  وا 
 الرىانات التي تواجو الصحافة المحمية من وجية نظر الصحفيين ثانيًا: أبرز

  الرىانات التي تواجو اإلعالم المحمي:الصعوبات و 

 
 ( رىانات الصحافة المحمية من وجية نظر الصحفيين1شكل)

اىات التْ تواجً ا٘عٛـ  اىات اٚقتصادٓة والهٍىٓة هف أبرز الٌر ُتشٓر إجابات الصحفٓٓف إلِ أف الٌر
اىات اٚجت83.3هف التكرارات، وبىسبة  15الهحمْ، وذلؾ بعدد  هاعٓة واٖخٛقٓة %، فْ حٓف أف الٌر

اىات 13% وبعدد 72.2جاءت بىسبة  ، 10% وبتكرار 55.6السٓاسٓة والتشٓرعٓة بىسبة  تكرار، والٌر
اىات التكىولوجٓة بعدد   %. 55.6تكرار وبىسبة  10وكاىت الٌر

ا عمِ  اىات أخرى تهثمت فْ اىعكاس اٖحداث الوطىٓة والدولٓة عمِ الوضع الهحمْ وتأثٌٓر وشكمت ٌر
ف فْ هجاؿ العهؿ الصحفْ ىسبة اٚستقر  اف التكٓو  %. 2ار الداخمْ، وٌر

اىات فْ هراتب هتقاربة  ىٛحظ أف إجابات أفراد العٓىة كاىت هتقاربة وبىسبة كبٓرة حوؿ أف هختمؼ الٌر
ة.    وتشكؿ تحدٓات تواجً عهؿ الصحافة الهحمٓة أو الجٍٓو

  الجزائرالصحافة المحمية أصبحت عمى ىامش العمل اإلعالمي في 
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 ( الصحافة المحمية عمى ىامش اإلعالم الجزائري2شكل)

و 50تؤكد  % هف أفراد العٓىة أف الصحافة وا٘عٛـ الهحمْ عمِ ٌاهش العهؿ ا٘عٛهْ فْ الجزائر، ٌو
% هف هفردات البحث أف تكوف الصحافة 11% هف أفراد العٓىة، فْ حٓف ىفِ 39ها ٓعتقدي آخروف بىسبة 

 اهش. الهحمٓة عمِ الٍ
 من وجية نظر الصحفيين يرجعون ذلك إلى: تيميش الصحافة المحمية  وفي أسباب 
ٓب فْ الكفاءة الىقص ال عدـ وجود قاىوف واضح لمصحفٓٓف العاهمٓف فْ الصحافة وا٘عٛـ الهحمْ، و ٌر

أو  اٚقتصادٓةهف الىاحٓة  سواءالوضعٓة القاىوىٓة لمهراسؿ  ٓحهْ حقوؽ وحٓرة الهراسؿ الصحفْ،
تقوـ بدوىً وتستغىْ عىً فْ أي لحظة  أفٓهكف  اٖخٓرةأف ٌذي  باعتبارالتْ تربطً بالهؤسسة  اٚجتهاعٓة
ٓات فقط هع إٌهاؿ  تقوـ بتغطٓة )الهؤسسة ، با٘ضافة ٌ٘هاؿ الُهشرع فْ قاىوف ا٘عٛـ أخرى(بعض الٚو
 الهراسؿ.حقوؽ 

لهحمٓة إلِ حقؿ ا٘عٛـ حٓث ٓشكؿ العهؿ إلِ جاىب عدـ اىتهاء الكثٓر هف العاهمٓف فْ الصحافة ا
سْء إلِ عهؿ الصحافة الهحمٓة.  و سبب ٓضر ٓو  الصحفْ هٍىة إضافٓة بالىسبة لٍـ، ٌو

ة واٌٖهٓة لمصحافة  كها أف هف أسباب تٍهٓش الصحافة الهحمٓة هف وجٍة ىظر الصحفٓٓف هىح اٖولٓو
 هٓف بهٍهة العهؿ الصحفْ الهحمْئاهستوى القالوطىٓة والعالهٓة عمِ حساب ا٘عٛـ الهحمْ، و 

 )الهراسمٓف(. 
 الصحفيين ألداء الصحافة وإلعالم المحمي: نمخصيا عمى النحو  والتحديات التي تواجو صعوباتأىم ال

 التالي: 
 ٓٓف والهراسمٓف العاهمٓف بالصحافة وا٘عٛـ الهحمْ.مصحفل عدـ حهآة الهؤسسة ا٘عٛهٓة والقاىوف 
  هها ٓترؾ الهراسؿ عرضة لمتسوؿ  اٖحٓافاىعداـ اٖجر فْ كثٓر هف  وأشح ، و الهادٓة ا٘هكاىٓاتىقص

 ا٘كراهٓات. واىتظار 
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  .ْالسرعة فْ ىقؿ الهعموهات أىٓة فْ ظؿ اىتشار هواقع التواصؿ اٚجتهاع 
  .صعوبة الوصوؿ إلِ هصادر الخبر، وشح الهعموهات ٓشكؿ صعوبة تواجً الصحفٓٓف 
 ْو ها ٓصعب عهؿ الصحفْ. الهجاؿ  تدخؿ السٓاسة ف  ا٘عٛـ الهحمْ، ٌو
 )التقٓٓد وعدـ الحٓرة فْ التحٓرر )اىعداـ حٓرة التعبٓر . 
  ر  الهواطىٓف. أوهف الهصادر الرسهٓة  أحٓاىا ا٘عٛهْلغٓاب ثقافة الرد والتىٓو
 والعهؿ عمِ تجسٓد هبدأ العهؿ الصحفْ الجواري  ا٘عٛهٓةبىبؿ الرسالة  ا٘ٓهافٌْ  الصعوبات أٌـ

 . الهحمْ
هف خٛؿ تجربتْ، أعتبر أكبر تحدي ٌو عدـ وجود عقد ٓربطىْ هع ) ويعبر أحد مفردات العينة بالقول:

ذا ها ٓجعؿ الهؤسسة تستغىْ ، أف عهمْ الصحفْ ٓىدرج فْ إطار التطوع باعتبارالهؤسسة ا٘عٛهٓة  ٌو
 ٌو أواجٍٍا تْهف بٓف أكبر التحدٓات ال أٓضافْ حالة الهطالبة باٖجر(، و  لحظة ) خاصة أيعىْ فْ 

ٓب  عهوهٓة  هؤسساتو ، دوائر، تالهحمٓٓف فْ التعاهؿ هع الصحافٓٓف )رؤساء بمدٓا لمهسئولٓفا٘حجاـ الٌر
ـ ( هها ٓجعؿ الحصوؿ عمِ الهعموهة أو التصٓرح جد صعب،و هحمٓة،  ئٓٓف وغٌٓر كذلؾ تحدي  هدراء ٚو

ٓة غمٓزاف (  اٚتصاؿخمٓة  اىعداـٓعتبر جد هٍـ هف خٛؿ  أخر عبر عدٓد الهؤسسات ) أخص بالذكر ٚو
اكبر تحدي  با٘ضافة لىقص الخبرة فْ التعاهؿ هع اٖسرة ا٘عٛهٓة فْ عدٓد الهؤسسات الهحمٓة 

كوف سباؽ إلٍٓا لٙعٛهْ مِ العهؿ عدـ وجود اىفتاح عإلِ جاىب (. ٌو أف ٓصؿ إلِ الهعموهة ٓو
 . شح هصادر الهعموهةو ، ا٘عٛهْ

 : الرىانات التكنولوجية لمصحافة المحمية ثالثًا:
  التطور التكنولوجي: في مواجية الصحافة المحمية 

 
 ( الصحافة المحمية ومواجية التطور التكنولوجي من وجية نظر الصحفيين3شكل)
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% هػػػػػػػػػف أفػػػػػػػػػراد عٓىػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة أف الصػػػػػػػػػحافة وا٘عػػػػػػػػػٛـ الهحمػػػػػػػػػْ ٓواجػػػػػػػػػً خطػػػػػػػػػر التطػػػػػػػػػور 67ٓعتقػػػػػػػػػد 
% هػػػػػف أفػػػػػراد العٓىػػػػػة أف ا٘عػػػػػٛـ الهحمػػػػػْ ٓواجػػػػػً 28تكػػػػػرار، فػػػػػْ حػػػػػٓف ٚ ٓعتقػػػػػد  12التكىولػػػػػوجْ بعػػػػػدد 

% إف كاىػػػػػػػت الصػػػػػػػػحافة الهحمٓػػػػػػػة تواجػػػػػػػػً 5ٚو ٓعػػػػػػػػرؼ  تكػػػػػػػرارات، 5خطػػػػػػػر التطػػػػػػػػور التكىولػػػػػػػوجْ بعػػػػػػػػدد 
 خطر التطور التكىولوجْ بعدد تكرار واحد. 

اىات الحالٓة التْ تواجً  ونعمق عمى ىذه النتيجة بالقول: أف التطور التكىولوجْ ٓعتبر أحد أٌـ الٌر
 ا٘عٛـ بصفة عاهة، وا٘عٛـ الهحمْ بصفة خاصة، 

و ف إدرآوتشٓر ىتائج إجابات الهبحوث كٍـ لمخطر التكىولوجْ الذي ٓواجً ا٘عٛـ الهحمْ فْ الجزائر، ٌو
هؤشر إٓجابْ بالىسبة لىا، عمِ اعتبار أٌهٓة إدراؾ الصحفٓٓف العاهمٓف بقطاع ا٘عٛـ الهحمْ ٌٖهٓة 

اف حقٓقْ فْ ههارسة العهؿ ا٘عٛهْ.   وضرورة هواكبة ٌذا التطور الذي ٓشكؿ ٌر
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  لتطور التكنولوجي: امواكبة و الصحافة المحمية في الجزائر 

 
 ( الصحافة المحمية والتطور التكنولوجي من وجية نظر الصحفيين4شكل)

% هف الهبحوثٓف أف الصحافة الهحمٓة فْ الجزائر ٚ تواكب التطور التكىولوجْ فْ العهؿ 61ٓعتقد 
% هف الهبحوثٓف بأف الصحافة الهحمٓة هواكبة لمتطور 28تكرار، فْ حٓف ٓرى  11ا٘عٛهْ بعدد 

هحمٓة % هف الهبحوثٓف ٚ ٓعمهوف إف كاىت الصحافة ال11التكىولوجْ بعدد خهسة هف التكرارات، و
 وا٘عٛـ الهحمْ هواكب لمتطور التكىولوجْ بعدد اثىٓف هف التكرارات. 

: أف ٌذي الىتٓجة تأتْ هتىاسقة هع الشكؿ والسؤاؿ السابؽ حوؿ الصحافة الهحمٓة وهواجٍة ونعمق بالقول
عٛـ الخطر التكىولوجْ، حٓث تعكس أف الصحافة الهحمٓة فْ الجزائر ٚ تواكب التطور التكىولوجْ فْ ا٘

الهحمْ، ولـ توظؼ التكىولوجٓا بالشكؿ الهىاسب لمعهؿ ا٘عٛهْ وها ٓتىاسب هع ا٘عٛـ والصحافة 
 الهحمٓة. 

 ي ممارسة الصحافة المحميةالتكنولوجيا الحديثة ف الصحفيين استخدام : 

 
 ( الصحفيين والتمكن من التكنولوجيا في الصحافة المحمية5شكل)

 12% هف أفراد العٓىة أىٍـ هتهكىوف هف استخداـ التكىولوجٓا فْ ههارسة الصحافة الهحمٓة بعدد 67ٓرى 
عتقد  % هف الهبحوثٓف أىٍـ هتهكىوف هف استخداـ التكىولوجٓا ىوعا ها أي بدرجة أقؿ وبعدد 22تكرار، ٓو
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التكىولوجٓا فْ ههارسة % هف الهبحوثٓف ٓؤكدوف عدـ تهكىٍـ هف استخداـ 11أربع تكرار، فْ حٓف أف 
 الصحافة الهحمٓة وبعدد اثىٓف هف التكرارات. 

الصحافة الهحمٓة وا٘عٛـ الهحمْ فْ الجزائر ٓواجً الخطر التكىولوجْ، وغٓر  وىو ما يؤكد ما سبق بأن:
 هواكب لمتطورات التكىولوجٓة ىظرًا لعدـ تهكف الصحفٓٓف الههارسٓف لمصحافة الهحمٓة هف استخداـ وتوظٓؼ

 التكىولوجٓا فْ ههارسة الصحافة وا٘عٛـ الهحمْ. 
  ممارسة الصحافة واإلعالم المحمي في الجزائر:  متكنولوجيا فيل يف الصحفيتوظ يةكيفوعن 

عف أٌهٓة التكىولوجٓا فْ  حيث تحدث الكثير من المبحوثين فإن جل اإلجابات لم تتوافق م  صيغة السؤال
رساؿ الخبر والعهؿ ا٘عٛهْ لمهؤسسة الصحفٓة أو ا٘عٛهٓة، إلِ العهؿ ا٘عٛهْ وأٌهٓتً فْ التوا صؿ وا 
جودة الصوت لمصحفْ ا٘ذاعْ، وجودة الصورة التمفٓزوىٓة أو  تحسٓفجاىب ذكر دور التكىولوجٓا فْ 

و ها ٓعود با٘جاب  عمِ الهتمقْ.  ةالرقهٓة ٌو
 توظٓؼوعبر البعض اآلخر عن توظيف التكنولوجيا في ممارسة الصحافة واإلعالم المحمي من خالل: 

اٚعتهاد الكمْ عمِ شبكة الجٓؿ با٘ضافة إلِ  وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ لمتحصٓؿ الهادة اٖولٓة لمخبر،
. وقت حدوث الخبرو آىٓة بطٓرقة  مهؤسسة ا٘عٛهٓة التْ ٓىتهْ لٍا الصحفْالهواضٓع ل إرساؿالرابع فْ 

ا الهٛئهةالتطبٓقات با٘ضافة إلِ استخداـ   . لمهوىتاج وغٌٓر
فْ اٚستخداـ الهحترؼ لوسائط اٚتصاؿ الجدٓدة فْ ٓتهثؿ توظٓؼ التكىولوجٓا ويقول أحد الصحفيين: إن 

ر الصحافة الهحمٓة ي لمحدث ، وتساعد التكىولوجٓا فْ عهمٓة هعالجة الخبر والىقؿ الفور خدهة وتطٓو
 الهحمْ. 

 في الجزائر واإلعالم المحمي معوقات تطور الصحافة المحمية  

 
 ( معوقات تطور الصحافة المحمية تكنولوجيًا من وجية نظر الصحفيين6شكل)
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)ارتفاع تكمفة التطور التكىولوجْ لمهؤسسات ا٘عٛهٓة( أٌـ الهعوقات التْ تواجً  تعتبر الهعوقات الهادٓة
%،  فْ حٓف ٓرى أفراد العٓىة بىسبة 77.8الصحافة الهحمٓة تكىولوجٓا هف وجٍة ىظر الصحفٓٓف بىسبة 

حافة %  أف هعوقات توفر الكفاءة البشٓرة الهتحكهة فْ التكىولوجٓا وتوظٓفٍا هف هعوقات تطور الص55.6
% هف أفراد العٓىة إلِ أف الهعوقات ا٘ستراتٓجٓة )غٓاب خطط واضحة 33.3الهحمٓة تكىولوجًٓا، وٓذٌب 

 هف قبؿ الهؤسسة( هف هعوقات تطور الصحافة الهحمٓة وا٘عٛـ الهحمْ تكىولوجًٓا. 

ـــــــذه النتيجـــــــة ـــــــن خـــــــالل ى دراؾ الصػػػػػػػحفٓٓف ٚرتفػػػػػػػاع التكمفػػػػػػػة الهادٓػػػػػػػة لمتطػػػػػػػور ونالحـــــــظ م : وعػػػػػػػْ وا 
ا، خاصػػػػة هػػػػع الت كىولػػػػوجْ لمهؤسسػػػػات ا٘عٛهٓػػػػة التػػػػْ ٓواجػػػػً الكثٓػػػػر هىٍػػػػا صػػػػعوبات هادٓػػػػة فػػػػْ تسػػػػٌٓٓر

و أهر واقعْ فْ الهٓداف.  ها تواجًٍ ٌذي الهؤسسات هف صعوبات الدعـ وا٘شٍار والبٓع، ٌو
اتجٓة كها أىً هف خٛؿ ا٘جابات ىستشؼ عدـ توفر الكفاءات البشٓرة الهتحكهة فْ التكىولوجٓا وغٓاب إستر 
اف فْ ههارسة الصحفْ لٙعٛـ الهحمْ.  ر وعصرىة ا٘عٛـ الهحمْ ٓهثؿ ٌر  وخطط واضحة لتطٓو

 : الرىانات التنموية لمصحافة المحمية رابعًا:
 الدور التنموي لمصحافة واإلعالم المحمي في الجزائر 

 
 ( الدور التنموي لمصحافة المحمية من وجية نظر الصحفيين7شكل)

ا التىهوي 56ُتشٓر  % هف إجابات أفراد العٓىة هف الصحفٓٓف إلِ أف الصحافة الهحمٓة ٚ زالت تهارس دوٌر
ا فْ 44هف التكرارات، فْ حٓف ٓرى  10بعدد  % هف الهبحوثٓف أف الصحافة الهحمٓة ٚ تهارس دوٌر

 تحقٓؽ هشآرع التىهٓة وبعدد ثهاىٓة هف التكرارات. 
أف غالبٓة الصحفٓٓف ٚ ٓزالوف ٓؤهىوف بالدور التىهوي لمصحافة  السابقة:ونالحظ من خالل اإلجابات 

عٛـ الهحمْ، ها ٓعىْ أف الصحفٓٓف هطمعوف عمِ أٌهٓة توظٓؼ ا٘عٛـ الهحمْ فْ تحقٓؽ التىهٓة فْ  ٘و
الجزائر. فْ حٓف أف البعض أخر هف الصحفٓٓف ٓرى عدـ قٓاـ ا٘عٛـ الهحمْ بدوري التىهوي، ولعمىا 

اىات التْ تواجً ا٘عٛـ الهحمْ فْ الجزائر، وعدـ تخصص الصحفٓٓف ىُ  رجع ذلؾ إلِ الصعوبات والٌر
 با٘عٛـ التىهوي رغـ أف ا٘عٛـ الهحمْ ٓدخؿ ضهف ا٘عٛـ التىهوي الهتخصص. 

 نعم
56% 

 ال
44% 

الصحافة المحلية في الجزائر ال زالت 
 تمارس دورها التنموي
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ىا ىقوؿ  بصفة عاهة وا٘عٛـ الهحمْ بصفة خاصة ٓعتبر هف أٌـ أدوات اٖىظهة فْ دوؿ  إف ا٘عٛـٌو
ؤكد الباحثٓف فْ هجاؿ ا٘عٛـ عمِ أٌهٓتً ودوري فْ تحقٓؽ هشآرع التىهٓة  العالـ الثالث لتحقٓؽ التىهٓة، ٓو

 فْ الدوؿ العربٓة. 
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 في الجزائر:  الميام التي تمارسيا الصحافة المحمية 

 
 الصحافة المحمية من وجية نظر الصحفيين ( ميام8شكل)

تتهثؿ هٍاـ الصحافة الهحمٓة هف وجٍة ىظر الصحفٓٓف فْ ىقؿ اىشغاٚت الرأي العاـ الهحمْ بدرجة أولْ 
%، وتأتْ 50% هف أفراد العٓىة، وبدرجة ثاىٓة هٍهة التثقٓؼ بالشأف العاـ الهحمْ بىسبة 88.9وبىسبة 

%، وهٍهة التوعٓة وا٘رشاد بىسبة 44.4ة فْ هراقبة السمطات بىسبة بدرجة ثالثة هٍهة الصحافة الهحمٓ
 % أف الصحافة الهحمٓة لٓس لٍا أي هٍاـ أو دور تهارسً.  11.1%، فْ حٓف ٓرى 33.3

أف إجابات الصحفٓٓف الهبحوثٓف تتوافؽ هع هٍاـ ا٘عٛـ الهحمْ الذي ونعمق عمى ىذه النتيجة بالقول: 
طمع بهٍهة التثقٓؼ والتوعٓة،  ٓعهؿ عمِ ىقؿ اىشغاٚت الرأي العاـ الهحمْ وقضآاي بالدرجة اٖولِ، ٓو

% التْ ىفت أي دور أو هٍاـ لٙعٛـ الهحمْ قد تكوف لٍا 11.1وهراقبة السمطات الهحمٓة. كها ىعتقد أف 
رة سمبٓة عف واقع ههارسة ا٘عٛـ الهحمْ، أو أىٍا تواجً صعوبات فْ تحقٓؽ أٌداؼ ا٘عٛـ الهحمْ ىظ

 الذي تهارسً. 
  واإلعالم المحمي في الجزائر:الصحافة  فيالقضايا التنموية 

 

 لٌس لها أي دور تمارسه نقل انشغاالت الرأي العام المحلً مراقبة السلطات المحلٌة التوعٌة واإلرشاد  التثقٌف بالشأن العام المحلً

50% 
33,30% 44,40% 

88,90% 

11,10% 

مهام الصحافة المحلية من وجهة نظر 
 الصحفيين المحليين
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قضايا التنمية في الصحافة المحلية من وجهة نظر 
 الصحفيين

 النسبة المئوٌة
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 ( قضايا التنمية في الصحافة المحمية من وجية نظر الصحفيين9شكل)
% هف الصحفٓٓف أف 77.8هتٛئهة هع اٖسئمة السابقة، حٓث ٓرى إجابات الصحفٓٓف هف أفراد العٓىة 

% عمِ 66.7% و77.8القضآا اٚجتهاعٓة الهحمٓة وقضآا تسٓٓر الشأف العاـ تأتْ فْ الهقدهة وبىسبة 
 %. 38.9%، والقضآا الثقافٓة الهحمٓة بىسبة 50التوالْ، فْ حٓف تأتْ القضآا اٚقتصادٓة الهحمٓة بىسبة 

  وممارسة دورىا في المجتم  الجزائري:المحمية الصحافة 

 
 ( الصحافية المحمية وممارسة دورىا في المجتم  من وجية نظر الصحفيين10شكل)

% هف الصحفٓٓف الهبحوثٓف أف الصحافة وا٘عٛـ الهحمْ تراجع عف أداء دوري وهٍاهً فْ 61ٓرى 
ويبرر الصحفيين ممن يؤيدون فكرة أن الصحافة المحمية هف التكرارات،  11الهجتهع الجزائري وبعدد 

 تراجعت عن القيام بدورىا في المجتم  الجزائري بالقول: 
ر بجدٓة القضآا هتابعة عف ٓعزؼ ٓجعمً قارة هٍىة فْ الصحفْ وضعٓة استقرار عدـ إف  العاـ، الرأي وتىٓو
ف، صمة لٍا رأْٓ البعض فْ والهشكمة الهحمٓة، القضآا بأهٍات بالغ اٌتهاـ ٌىاؾ ٓعد فمـ  جاىب إلِ بالتكٓو

قوؿ ا٘شٍار، بسبب هسٓرة الهحمٓة الصحافة وأف ا٘عٛهْ، بالعهؿ لٍـ عٛقة ٚ أشخاص توظٓؼ  أحد ٓو
ؤكد ،(الهٓداف فْ هوجودوف غٓر أىىا ىظرتْ: )الصحفٓٓف  فْ الصحفٓٓف عمِ التضٓٓؽ عمِ آخر ٓو
  .الهعموهة عمِ الحصوؿ
عتقد  العدٓد ىقؿ عف ابتعد حٓث حقٓقٓة، هعضمة ُٓشكؿ الهحمْ وا٘عٛـ الصحافة أف آخروف صحفٓوف ٓو

 الصعوبات جاىب إلِ إٚ، لٓس التفاٌات ٓىقؿ الهحمْ ا٘عٛـ وأصبح الهواطف، تٍـ التْ القضآا هف
 القضائٓة والهتابعة الهحمٓة، الصحافة فْ عهمٍـ ههارسة أثىاء الهٓداف فْ الصحفٓٓف تواجً التْ والعراقٓؿ

 اٚجتهاعْ.  التواصؿ هواقع عمِ الىشر بسبب الصحفٓٓف هف لكثٓر
% هف الصحفٓٓف الهبحوثٓف أف الصحافة الهحمٓة لـ تتراجع عف هٍاهٍا فْ الهجتهع 39فْ حٓف ٓرى 

 تقومالزالت  المحمية الصحافة أن فكرة يؤيدون ممن الصحفيين ويبرر الجزائري وبعدد سبعة هف التكرارات.
  :بالقول الجزائري المجتم  في بدورىا

 نعم 
61% 

 ال
39% 

الصحافة المحلية تراجعت عن القيام بدورها في 
 المجتمع
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الٓـو خاصة فٓها تعمؽ بىقؿ اىشغاٚت  إلِالدور التىهوي لمصحافة الهحمٓة ٚ ٓزاؿ ٓحافظ عمِ هكاىتً أف 
 . فْ كثٓر هف اٖحٓاف الهسئولٓفصوت الهواطف الهغموب عمِ أهري وفضح تٛعب  الظؿ، وىقؿهىاطؽ 
. كها أف الهواطف واىشغاٚتٖىٍا الوسٓط بٓف الهجتهع والسمطات الهحمٓة فْ إٓصاؿ الهعموهة و         
ا التثقٓفْ التوجٍْٓ التوعوي التىهوي رغـ  ٚزالت الهحمٓة الصحافة ها تواجًٍ هف صعوبات تقـو بدوٌر

ْ صاهدة   .لـ تتراجع ٚو تزاؿ ترافؽ الهواطفوعراقٓؿ، ٌو
 الخاتمة: 

نختتم دراستنا حول صعوبات ورىانات الصحافة واإلعالم المحمي في الجزائر من وجية نظر الصحفيين 
 من خالل التعريج عمى أىم نتائج الدراسة واإلجابة عمى تساؤالتيا، بالقول: 

ـ ٓواجًٍ ا٘عٛ عهاختمؼ تإف أٌـ الصعوبات التْ تواجً الصحافة الهحمٓة وا٘عٛـ الهحمْ فْ الجزائر ٚ 
الجزائري بصفة عاهة، حٓث شدد الصحفٓٓف عمِ صعوبة العهؿ الهٓداىْ فْ ظؿ عدـ توفر الدعـ الهادي، 
وغٓاب الحهآة القاىوىٓة، وصعوبة الوصوؿ إلِ الهعموهات، وتٍهٓش الصحافة الهحمٓة عمِ حساب 

 ا٘عٛـ الوطىْ والدولْ. 
اىات ا اىات اٚقتصادٓة والهٍىٓة هف أٌـ ٌر لصحافة وا٘عٛـ الهحمْ هف وجٍة ىظر واعتبار الٌر

اىات السٓاسٓة والتشٓرعٓة، إلِ جاىب  اىات اٚجتهاعٓة واٖخٛقٓة، تمٍٓا الٌر الصحفٓٓف، وبدرجة هتقاربة الٌر
اف اىعكاس  ا عمِ اٚستقرار الداخمْ.  اٖحداثٌر  الوطىٓة والدولٓة عمِ الوضع الهحمْ وتأثٌٓر

 ٖسبابمٓة تواجً خطر التطور التكىولوجْ وصعوبة هواكبتً، وذلؾ كها ٓرى الصحفٓٓف أف الصحافة الهح
واضحة هف قبؿ الهؤسسات ا٘عٛهٓة لتوظٓؼ  استراتٓجٓاتهادٓة، وعدـ توفر كفاءات بشٓرة، وغٓاب 

 التكىولوجٓا فْ ههارسة الصحافة وا٘عٛـ الهحمْ. 
اىات إٚ أف غالبٓة الصحفٓٓف ٓؤكدوف عم ِ الدوري التىهوي الذي تقوـ بً ورغـ ٌذي الصعوبات والٌر

ا الٍاـ فْ ىقؿ اىشغاٚت الرأي العاـ الهحمْ، وتوعٓة الهجتهع، وهراقبة السمطات،  الصحافة الهحمٓة، ودوٌر
ا عمِ القضآا اٚجتهاعٓة وتسٓٓر الشأف العاـ الهحمْ، وقضآا اٚقتصاد والثقافة.   إلِ جاىب تركٌٓز

 قائمة المراج : 
 الكتب: 

  ،أحهد بف هرسمْ، هىاٌج البحث العمهْ فْ عمـو ا٘عٛـ واٚتصاؿ، دٓواف الهطبوعات الجاهعٓة، الجزائر
2010  . 

 هر، روجر  هىصور، فاروؽ أصبع، أبو صالج ترجهة ا٘عٛهْ، البحث هىاٌج إلِ هدخؿ دوهٓىؾ، جوٓزؼ ٓو
 . 2011 بٓروت، لمترجهة، العربٓة الهىظهة

  ا٘عٛهٓة: أٓة حكاهة، ا٘عٛـ الهحمْ ىهوذجا، الهركز الدٓهقراطْ العربْ لمىشر، شٓهاء الٍواري، الهىظوهة
 . 2017برلٓف، 



 2022أغسطس/ آب  العشروفالعدد الهجمد الخاهس  -ألهاىٓا -برلٓف -الهركز الدٓهقراطْ العربْ -هجمة الدراسات ا٘عٛهٓة 
 

 54 (vr3373.6311.B)رقـ التسجٓؿ  - (ISSN 25123203) -هجمة دولٓة هحكهة 

 

  ،طارؽ السٓد أحهد، ا٘عٛـ الهحمْ وقضآا الهجتهع الهحمْ، دار الهعرفة الجاهعة لمىشر والتوٓزع، ا٘سكىدٓرة
 . 2004هصر، 

  ،ِفاروؽ أبو ٓزد، لٓمِ عبد الهجٓد، الصحافة الهتخصصة، هركز جاهعة القاٌرة لتعمٓـ الهفتوح، الطبعة اٖول
 . 2009القاٌرة، 

 هىٍجٓة البحث العمهْ: القواعد والهراحؿ والتطبٓقات، دار ، هحهد أبو ىصار، عقمة هبٓضٓفهحهد عبٓدات ،
 . 1999اىٓة، وائؿ لمىشر والتوٓزع، عهاف، اٖردف، الطبعة الث

  ،هوٓرس اىجرس، هىٍجٓة البحث العمهْ فْ العمـو ا٘ىساىٓة: تدٓربات عهمٓة، ترجهة بوٓزد صحراوي وآخروف
 .2004دار القصبة لمىشر، الجزائر،
 الدراسات والرسائل العممية: 

 ٓا وهشكٛت الهجتهع الهحمْ: ضاعبد العالْ رزاقْ وآخروف، دور ا٘ذاعات الهحمٓة وا٘قمٓهٓة فْ التوعٓة بق
 . 2012الجزائر والسوداف وهصر هثاٚ، اتحاد إذاعات الدوؿ العربٓة، توىس، 

  ة فْ الهجتهع، دراسة وصفٓة تحمٓمٓة لمخطاب ا٘عٛهْ، رسالة قات لبىِ، ا٘عٛـ الهحمْ وأبعاد التىهٓو سٓو
راف،   . 2010هاجستٓر فْ عمـو ا٘عٛـ واٚتصاؿ، جاهعة ٌو

  راء تىٓو، البعد الهحمْ فْ الصحافة الجزائٓرة، أطروحة دكتوراي، جاهعة هىتوري، قسىطٓىة، فاطهة  . 2010الٌز
  هالؾ شعباىْ، دور ا٘ذاعة الهحمٓة فْ ىشر الوعْ الصحْ لدى الطالب الجاهعْ، هذكرة لىٓؿ شٍادة الدكتوراي

 . 2006-2005فْ عمـ اجتهاع التىهٓة، جاهعة هىتوري، قسىطٓىة، 
 اق  اإللكترونية: المو 
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اٌعًّ ذاش١ش ٚسائً اٌرٛاصً االظرّاعٟ عٍٝ 

 اٌصحفٟ ٚلٛاعذ ِٕٙح اٌصحافح

The impact of social media on journalistic work and the rules 

of the journalism profession 
 ٌُع١ٓ س١ٍّاْ

 ظاِعح ذشٛٔش١ٕػ

 ِحّذ ٘ششٛ

 –ِؤسس ِٚاٌه ِٛلع ٘اشراغ /اإلِاساخ اٌعشت١ح اٌّرحذج 

 سٛس٠ح

 ملخص 

بات لوسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ أثرا كبٓرا عمِ آلٓة تداوؿ اٖخبار والهواضٓع الصحفٓة، فقد باتت السوشاؿ هٓدٓا هحركا  
أساسٓا لكتابة عدد هف الهواضٓع الصحفٓة التْ ربها لـ تستقطب الهؤسسات ا٘عٛهٓة فْ السابؽ، ولكف الٓـو وبعد ظٍور ها 

وف أكثر حذرا فْ التعاهؿ هع الجهآٌر وأكثر هٓٛ لكتابة وتقدٓـ هحتوى صحفٓا ٓغري ٓسهِ بػ  صحافة الترىد  بات الصحفٓ
 تمؾ الجهآٌر. 

فْ ٌذا البحث ىتىاوؿ تأثٓر السوشاؿ هٓدٓا عمِ عالـ الصحافة عهوها وكٓفٓة اىتقاؿ الخبر وهساراتً، با٘ضافة إلِ الهظاٌر 
 الهرافقة لمعهؿ الصحفْ بعد اىتشار صحافة الترىد.

 صحافة الترىد، الخوارزهٓات، وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ، الهحتوى الصحفْ: كممات مفتاحية

Abstract 

Social media has had a significant impact on the mechanism of circulating news and journalistic 

topics. The social media has become a main engine for writing a number of journalistic topics 

that may not have attracted media institutions in the past, but today, after the emergence of the 

so-called "trend journalism", journalists have become more cautious in dealing with audiences. 

More inclined to write and present journalistic content that tempts those audiences. 

In this paper, the impact of social media on the world of journalism has been discussed. In 

addition, to how the news is transmitted and its paths. Moreover, the manifestations 

accompanying journalistic work after the spread of trend journalism also has been introduced. 
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 المقدمة -1

ُعرفت الصحافة فْ السابؽ عمِ أىٍا سمطة رابعة، إٚ أىً الٓوـ وهع اىتشار وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ 
مٓاـ داتوف  هف هعٍد اكسفورد والذي ٌو الهراقب السابؽ  باتت بهثابة السمطة الخاهسة وذلؾ بحسب  ٓو

وشبكات جدٓدة قوٓة ٓهكىٍا  قاؿ داتوف  إىىا ىشٍد ظٍور أصوات سْ،لوسائؿ ا٘عٛـ الهستقبمٓة فْ بْ بْ 
العهؿ بشكؿ هستقؿ عف وسائؿ ا٘عٛـ التقمٓدٓة. ٓهكف لٗفراد ذوي الشبكات العالٓة )بهساعدة هىصات 

ض وتجاوز حدود الهؤسسات القائهة  .1جدٓدة هثؿ الشبكات اٚجتهاعٓة والهراسمة( التحرؾ عبر وتقٓو
ىصات وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ بشكؿ هتزآد، فقد تستخدـ الكثٓر هف الوسائؿ ا٘عٛهٓة الٓـو هختمؼ ه

فإىً لوسائؿ  2،3هف كؿ وبحسبباتت وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ جزءا ٚ ٓتجزأ هف العهؿ الصحفْ. 
التواصؿ اٚجتهاعْ أثرا كبٓرا عمِ هٍىة الصحافة. فاٖسالٓب التقمٓدٓة التْ كاىت هتبعة فْ الصحافة فْ 

ٓرا فْ هٍىة الصحافجهع الهعموهات وكتابة التقا ٚو تهّثؿ ٌذي  4ةٓرر باتت هختمفة ها خمؽ تغٓرا جٌو
إذ بات الهستٍمؾ الىٍائْ  الظاٌر تغٓرا عمِ الصعٓد التكىولوجْ فقط إىها تعد ظاٌر ثقافٓة فْ الوقت ذاتً

 5.ٓشارؾ فْ إىتاج الخبر ودوراىً فْ هسارات هتعدة
و ها ٓخمؽ تحّد فْ الوسائؿ التقمٓدٓة حٓث كا ىت السمطات تتحكـ إلِ حد ها فْ الهحتوى خاصة أف ٌو

و ها ٓعىْ أف عصر السوشاؿ هٓدٓا بات  السمطات التْ تتحكـ فْ السوشاؿ هٓدٓا هبعثرة وغٓر هوحدة ٌو
 ٓشّكؿ تحّد كبٓر هف حٓث التداعٓات التْ أّثرت بٍا تمؾ التقىٓات عمِ عالـ الصحافة.

ـ الصحافة قد تغّٓر كثٓرا بعد اىفجار استخداـ وسائؿ التواصؿ هعظـ اٖبحاث السابقة قد اتفقت عمِ أف عال
ب  .6،7،8اٚجتهاعْ  2وغالبا ها تحمؿ تمؾ التغٓرات عمِ أىٍا جزءا هف التغٓرات التْ تسبب بٍا جٓؿ الٓو

ذي التغٓرات قد سببت فْ إحداث تغٓرات فْ ثقافة غرفة التحٓرر وها ٓرافقٍا هف إشكالٓات فْ الهٍىة  ٌو
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. ولكف اٚختٛؼ الحالْ بٓف الباحثٓف 9حٓث قدرة الصحفْ عمِ إدراؾ التغٓرات الهٍىٓة الهرافقةخاصة هف 
 10.ٌوي فْ كٓفٓة التغٓر الهرافؽ لمصحافة وكٓؼ تؤثر التكىولوجٓا عمِ ٌذا العالـ

ٚو ٓهكف إىكار اٖثر الكبٓر الذي ٓخمقً التفاعؿ بٓف الصحفْ والجهٍور بشكؿ هباشر، إذ بات الصحفْ 
تابع التفاعؿ هعٍا هف خٛؿ )الٛٓؾ، الشٓر، الكوىت،..(.فالتفاعمٓة ٌْ  ٓىشر هادتً عمِ الفٓسبوؾ هثٛ ٓو

 . كمهة هفتاحٓة تهكف هف الحصوؿ عمِ رجع الصدى هف الهستخدـ باتجاي الصحفْ
ٓستخدـ  ٌذا با٘ضافة تغٓر الهفٍوـ التقمٓدي لحارس االبوآة واستبدالً بها ٓسهِ  فاتح البوابة  الذي

فضٛ عف الخوؼ والقمؽ هف أف ٓكوف  الترىد  قد زاد الضغوطات بسبب اضطرار الصحفْ إلِ  11.اٚىترىت
ض القدرات الهٍىٓة لدى  ذا الضغط بدوري سٓؤدي إلِ تقٓو استخداـ أكثر هف هىصة لهواكبة الحدث ٌو

 12.الصحفْ بسبب اىشغالً بأهور أخرى خارج اٖطر الهعروفة فْ هٍىة الصحافة
كؿ ها سبؽ ٓشّكؿ هظاٌر جدٓدة دخمت عالـ الصحافة هف باب تقىٓات تكىولوجٓة جدٓدة، ها أّثر فْ 
الهحتوى الصحفْ بشكؿ أو بآخر هف خٛؿ التأثٓر عمِ الصحفْ ىفسً الذي ُٓىتج الهحتوى. ولذلؾ ٚ بّد 

هع السوشاؿ هف التوسع فْ شرح ٌذي الهظاٌر لمحصوؿ عمِ تفسٓرات لها ٓحدث خٛؿ تفاعؿ الصحفْ 
 هٓدٓا والدور الذي تمعبً السوشاؿ هٓدٓا فْ قواعد هٍىة الصحافة.

 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا -2

بعد اىتشار وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ بهختمؼ هىصاتٍا باتت تمؾ التقىٓات تؤّثر بشكؿ أو بآخر عمِ 
ا، ولذلؾ ٚ بّد هف طرح  ت التالٓة:هٍىة الصحافة وقواعدٌا اٖساسٓة وهعآٌٓر  التساٚؤ

 ٌؿ تشّكؿ هىصات وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ عقدا جدٓدا بٓف الصحفْ والجهٍور؟ 
 ٌؿ تشّكؿ تمؾ الوسائؿ تٍدٓدا ٔلٓة العهؿ الصحفْ؟ 
 كٓؼ تؤّثر الخوارزهٓات عمِ آلٓة إٓصاؿ الرسائؿ ا٘عٛهٓة؟ 
 أىداف الدراسة -3

عمِ العهؿ الصحفْ بعد اىتشار عصر وسائؿ  تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ إبراز أٌـ الهظاٌر التْ طرأت
(. قدرة 2( العقد الجدٓد بٓف الصحفْ والجهٍور. )1التواصؿ اٚجتهاعْ، هف أٌـ ٌذي الهظاٌر ها ٓمْ: )
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(. 4(. حٓرة التعبٓر فْ عالـ السوشاؿ هٓدٓا )3وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ عمِ اٚىتشار السٓرع. )
(. تأثٓر الخوارزهٓات عمِ وصوؿ الرسالة 5اء لمصحافة التقمٓدٓة. )هىصات وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ إغر 

 .ا٘عٛهٓة
 وسائل التواصل االجتماعي عقد جديد بين المستيمك وصان  المحتوى -4

بات الصحفْ أو صاىع الهحتوى ٓىطمؽ هف تطمعات الجهٍور، ورغبتٍـ فْ هعرفة هوضوع هعٓف ولذلؾ 
تهاعٓا جدٓدا بٓف الجهٍور )هستٍمؾ الخبر( والصحفْ صاىع شّكمت وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ عقدا اج

الخبر. وقد ٓكوف لٍذا اٖهر أثرا سمبٓا إلِ حد ها هف حٓث عدـ وجود توجً واضح تٓرد الوسٓمة ا٘عٛهٓة 
 ىشري وفؽ خطوات هعٓىة، بؿ بات الجهٍور ٓساٌـ فْ تحدٓد الهحتوى بىسبة كبٓرة. 

سٓر الرسالة ا٘عٛهٓة فبدٚ هف أف تسٓر الرسالة هف الوسٓمة إلِ  وقد ٓكوف اٖهر بهثابة عكس ٚتجاي
الجهٍور، بات ٓحدث اىحرافا ىسبٓا إذ تىتقؿ الرسالة بدءا هف تطمعات الجهٍور إلِ الوسٓمة ا٘عٛهٓة 
)صحٓفة، رادٓو، إذاعة،...( وهف ثـ تصٓغ الوسٓمة الحدث أو الخبر هف ىبض الشارع )الذي ٌو السوشاؿ 

الٓا(. خاصة وأّف التفاعؿ الحالْ الذي سهحت بً التقىٓات الجدٓدة ٓسهح بتكرار عهمٓة رجع الصدى هٓدٓا ح
ىا ٚ ُٓىكر دور ا٘عٛـ الهوّجً، فها سبؽ وتحدٓدا فْ عكس اتجاي سٓر الرسالة ا٘عٛهٓة  هرات وهرات. ٌو

ْ تحدٓد اٖدوات الخطابٓة التْ ٚ ٓعىْ أف الجهٍور قد ٓكوف أكثر تأثٓرا عمِ الوسٓمة فقط، بؿ قد ٓفٓد ف
 عمِ الوسٓمة اتباعٍا ٘ٓصاؿ رسالتٍا لمجهٍور بسٛسة.

ٚو بّد عىد الحدٓث حوؿ  اٖدوات الخطابٓة  التْ تتبعٍا الوسٓمة ا٘عٛهٓة هف التطّرؽ إلِ اٚختٛؼ فْ 
ٛؼ فْ طٓرقة أسموب صٓاغة الخبر بعد اىفجار عصر السوشاؿ هٓدٓا وذلؾ تبعا لسببٓف اٖوؿ ٌو اخت

إعداد الهحتوى بحّد ذاتً، والثاىْ طبقا لمتغٓر التقىْ فْ الوسائؿ الصحفٓة ىفسٍا والتْ باتت تتعاهؿ هع 
 أدوات جدٓدة والتْ ٌْ هىصات وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ.

عمِ سبٓؿ الهثاؿ وهف حٓث الهحتوى الصحفْ بات  العىواف  الجذاب هف أٌـ الىقاط التْ ٓرتكز عمٍٓا 
خبر، حتِ باتت بعد الوسائؿ تقترب فْ سٓاستٍا التحٓرٓرة هف  العىاوٓف الصفراء  إذ ُتكتب هواد تحت ال

عىاوٓف بٓف العىاوٓف الحقٓقٓة التْ تجّسد الحدث واٖخرى الصفراء، وذلؾ عمِ الرغـ هف أّف العالـ الصحفْ 
ضْ اٚبتعاد قدر ا٘هكاف عف ٓرتكز فْ أساسً عمِ الهوضوعٓة أو باٚحرى أساسٓات العهؿ الهٍىْ تقت

ىا وبالهقارىة هع ها سبؽ  ؽ فْ العىواف هف اٖساسٓات التْ تُفرض بقوة. ٌو العىاوٓف الصفراء، ولكف التشٓو
ٓرة  هف العواهؿ التْ كاىت تعّد اساسٓات فْ العهؿ الصحفْ فإّف  الدقة  و الهوضوعٓة  كاىت هعآٓر جٌو



 2022أغسطس/ آب  العشروفالعدد الهجمد الخاهس  -ألهاىٓا -برلٓف -الهركز الدٓهقراطْ العربْ -هجمة الدراسات ا٘عٛهٓة 
 

 59 (vr3373.6311.B)رقـ التسجٓؿ  - (ISSN 25123203) -هجمة دولٓة هحكهة 

 

و ها  هف غٓر الههكف اٚبتعاد عىٍا إٚ أّىً الٓوـ هف الههكف تفضٓؿ  السرعة  عمِ حساب  الدقة  ٌو
 سىتحّدث عىً ٚحقا فْ فقرات قادهة.

ىاقش هوضوع تأثٓر وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ عمِ دّقة وجودة الهحتوى الصحفْ وتحدٓدا الخبر، ففْ 13
، كاىت الهؤسسات الصحفٓة التقمٓدٓة حٓث لـ تكف هىّصات وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ شائعة  كها ٌْ الٓـو

الصحفْ ٓضظر إلِ القٓاـ بتأخٓر ىشر الخبر، أها الٓـو وهف أجؿ وصوؿ الخبر بشكؿ سٓرع وهف أجؿ 
هواكبة ها ٓحدث هف تحركات فْ عالـ السوشاؿ هٓدٓا فإّف الصحفْ بات هجبرا عمِ تتّبع  الترىد  حوؿ أهر 

ٓف لحدث ها ٓكوف الهواطف بأهّس الحاجة إلِ هعٓف، ّٖىً وفْ اٖوقات التْ ٓظٍر فٍٓا ترىد هف ىوع هع
ا حوؿ ذلؾ  الوصوؿ إلِ هعموهات حوؿ هوضوع هعٓف. وفْ حاؿ تأّخر الوسٓمة ا٘عٛهٓة فْ ىشر أخباٌر
الهوضوع وهواضٓع أخرى ٚحقة قد تأتْ تباعا ستصبح الوسٓمة هٍهمة تدٓرجٓا وذلؾ بفعؿ الخوارزهٓات 

 التْ توجً الهستٍمؾ إلِ حدث هعٓف.
تقوؿ دراسة فْ هعٍد الجٓزرة لٙعٛـ أّف  هدٓر غرفة اٖخبار الرقهٓة الٓوـ ٓجب أف ٓتوّفر عمِ حدس 
وأدوات هعرفٓة تختمؼ عف التْ كاىت هتوفرة فْ غرفة اٖخبار التقمٓدٓة لٓتهكف هف العهؿ ضهف هعادلة ٚ 

ة وصوؿ الهعموهات لمجهٍور ٚ تبقًٓ هتأخرا عف اٌتهاهات الجهٍور وتضهف لً الدقة قدر ا٘هكاف، فضرور 
% هف دقة الخبر، وكاف ذلؾ الخبر ٚ 90تقؿ أٌهٓة عف ضرورة دقتٍا، فهثٛ لو تأّكد الصحفْ بىسبة 

ٓىطور عمِ تأثٓر تحٓرري كبٓر حٓىٍا ٓهكف لمصحفْ الهضْ فْ ىشر الخبر ثـ الهتابعة فْ تصحٓحً لو 
ة وأىٓة. ولذلؾ عمِ غرؼ اٖخبار الرقهٓة الٓوـ أف طرأ أي جدٓد سعٓا لتحقٓؽ التوازف الهطموب بٓف الدق

تصؿ لتولٓفة هعٓىة تضهف لٍا القدرة عمِ التعاطْ هع ٌذي الهعادلة الصعبة بشكؿ ٓضهف حفاظ الهؤسسة 
عمِ الهراسمٓف أف تقدٓـ  العهؿ ولذلؾ ٓتعٓفهعادلة جدٓدة تتعمؽ بالكثٓر هف   . تمؾالصحفٓة عمِ هكاىتٍا
،والرادٓو والهطبوعة وعمِ ا٘ىترىت. لمصحفٓفْ الهشٍد ا٘عٛهْ  التمفٓزوف-دة قصص لهىصات هتعد  الٓـو

 .14هف الضروري أف تكوف هتعدد الهٍارات
وهف اٖهثمة حوؿ آلٓة استٍٛؾ اٖخبار فْ عصر التقىٓات الجدٓدة هاحدث عىد وفاة  هآكؿ جاكسوف  فْ 

الخبر قبؿ أي هوقع إخباري رسهْ وفْ المحظة  ، وصؿ عىدٌا كٛ هف الفٓسبوؾ وتوٓتر إل2009ِعاـ 
أفادت هواقع  رسهًٓا.التْ أصدر فٍٓا الهركز الطبْ بجاهعة كالٓفورىٓا فْ لوس أىجموس إعٛف الوفاة 

                                           
13
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الشبكات اٚجتهاعٓة وهحركات البحث والهواقع ا٘خبآرة بأحجاـ حركة هرور كثٓفة فْ الساعة التْ اىدلعت 
ا فٍٓا القصة وحتِ تعّطمت ب عض الهواقع. أظٍرت ٌذي القصة الهىفردة كٓؼ ٓتـ استٍٛؾ اٖخبار وىشٌر

لِ أي هدى ٓهكف أف تصؿ وهدى السرعة. فْ هجاؿ وسائؿ التواصؿ  اٚجتهاعْ،فْ وسائؿ التواصؿ  وا 
 اٚجتهاعْ.

 ٓتـ استخداـ وفاة قصة هآكؿ جاكسوف أف هف قبؿ الباحثٓف فْ وسائؿ ا٘عٛـ كهثاؿ كتابْ لكٓفٓة
اختراؽ وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ لمفجوة بٓف وسائؿ ا٘عٛـ التقمٓدٓة والهستٍمكٓف )الجهٍور(. فقد ثُبت أف 
دور حارس البوابة لـ ٓعد حكرًا عمِ الصحفٓٓف ٖف الثقافة التشاركٓة لوسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ حوؿ 

 ْ.إشراؾ الجهٍور قد كسرت جدار الصحافة الذي ٓفصؿ القارئ عف الصحف
قد تكوف كمهة  عقد اجتهاعْ جدٓد  بهثابة هصطمح جدٓد ٓصؼ العٛقة الحالٓة بٓف الجهٍور والصحفْ، 
إٚ أف تسارع اىتشار السوشاؿ هٓدٓا وتطور اٖدوات التقىٓة تدفع باتجاي تبىْ ٌكذا هصطمحات بغٓة وضع 

تقىٓة، هعآٓر تمٓؽ بالعهؿ هفآٌـ جدٓدة قد ٓحتاجٍا الصحفْ ٘رساء هعآٓر هىاسبة لعصر الصحافة ال
 الصحفْ بعٓدا عف فوضِ  الترىد  و  الخورازهٓات .

 محدودية وسائل اإلعالم لمطبوعة بالمقارنة م  اإللكترونية -5
ساٌـ اٚىتشار الواسع الذي خمقتً التقىٓات الجدٓدة فْ وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ )اىتشار هىصات 

هحتوى إلِ أي هكاف فْ العالـ، ففْ الوقت الذي كاف فًٓ توٓزع التواصؿ اٚجتهاعْ( فْ إهكاىٓة إٓصاؿ ال
الصحؼ هحصورا بدائرة هعٓىة وبهسارات هحددة باتت قرراءة  الواشىطف بوست  هثٛ ههكىة هف أّي هكاف 

 هف العالـ.
ة با٘ضافة إلِ توسٓع اٚىتشار ٚ ٓهكف إىكار الدور الذي لعبتً وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ فْ ردـ الفجو 

بٓف وسائؿ ا٘عٛـ التقمٓدٓة كالصحؼ وا٘ذاعة والتمفٓزوف والهستٍمؾ )الجهٍور(. وفْ الوقت الذي كاف فًٓ 
الصحفْ ىفسً ٓعهؿ كحارس لمبوآة بحٓث ٓمجأ إلِ التسمسؿ ا٘داري أي إلِ رئٓس التحٓرر لٓقرر فٓها إذا 

تهاعْ ٌذا الجدار، خاصة أف الهواطف أو كاف الهحتوى هىاسبا لموسٓمة أـ ٚ، أذابت تقىٓات التواصؿ اٚج
الجهٍور بات ٓشارؾ فْ صىع الهحتوى عبر ها ٓىشر عمِ ا٘ىترىت هف تغٓردة أو بوست أو فٓدٓو حتِ 
ولو كاف ٌذا الىشر ٓتـ بشكؿ غٓر احترافْ هف خٛؿ الهواطف الصحفْ والذي هٍها اقترب هف الصحافة 

 لضروٓرة.إٚ أىً ٓفتقد القواعد الهٍىٓة الٛزهة وا
وقد ٓكوف لمهواطف الصحفْ دورا هٍها فْ الوقت ذاتً هف خٛؿ الهشاركة طرح هشكٛت ٓعاىْ هىٍا. فوفًقا 

ىد لمتكىولوجٓا فْ  بٓرىز،لمدكتور ألٓكس  ىٚز و هحاضر كبٓر فْ كمٓة الصىاعات ا٘بداعٓة بجاهعة كٓو ٌو
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ٓعهؿ الصحفٓوف الهواطىوف فْ الهقاـ اٖوؿ كهراقب وتصحٓح لمتٓار السائد.  ٓعهؿ الهشاركوف  أسترالٓا،
حمموف ها ٓهر عبر بوابات الىشر الخاصة بصىاعة الصحافة والهصادر الرسهٓة  كهراقبٓف، ٓراقبوف ٓو
سمطوف الضوء عمِ اٖخبار الشٓقة وذات الصمة  اٖخرى،  .بصىاعتٍـٓو

ٌو  غرفة الصدى  والتْ ىشأت هف خٛؿ خوارزهٓات ٓصىعٍا الفٓسبوؾ ىفسً كها برز هصطمح آخر و 
 والتْ سىتحدث عىٍا فْ فقرة ٚحقة. 

وفْ إطار القدرة عمِ إٓصاؿ الهحتوى بشكؿ سٓرع وهتشّعب ٚ بد هف التطّرؽ إلِ هفٍوـ  الذباب 
ا٘لكتروىْ  إذ ٓتـ استخداـ فكرة )اٚىحٓاز التوكٓدي( التْ توجد لدى الهستخدهٓف لجذب اىتباٌٍـ ىحو 

ىً ٚ بد هف ا٘شارة إلِ هحتوى هعٓف باستخداـ ادوات ووسائؿ فّعالة تؤّهف وصولٍـ إلِ جهٍور أكبر، كها أ
ا ٚحقا بالتفصٓؿ فْ توجًٓ الجهٍور إلِ هحتوى هعٓف بحٓث  دور الخوارزهٓات والتْ سىأتْ عمِ ذكٌر
صارت تعتبر  هدٓر التحٓرر   وذلؾ كبدٓؿ عف هدٓر التحٓرر السابؽ فْ الهؤسسة ا٘عٛهٓة ولذلؾ فإف 

ف أكثر الهواضٓع إلحاحا الٓوـ والتْ عمِ جذب اٚىتباي بها ٚ ٓتعارض هع الهبادئ الصحفٓة ٌو ه
الصحفْ اٚىتباي لٍا. كها ٚ بد أٓضا هف ا٘شارة إلِ أف الهشكمة لٓست فْ الخوارزهٓات بحد ذاتٍا او 
ىا ٓدخؿ العاهؿ اٖخٛقْ فْ العهؿ  باٖدوات التقىٓة بؿ بالكٓفٓة التْ تستخدـ بٍا ٌذي اٖدوات. ٌو

فة هٍهة تثقٓفٓة وتٓرد اٚرتقاء بهخاطبة الجهٍور واٚرتقاء بً أو التٓرد الصحفْ، خاصة عىدها ٓكوف لمصحا
أداة الىزوؿ إلِ هستوى تفكٓر العاهة وهف ثـ اٚرتقاء بٍـ فالصحافة هٍهة تثقٓفٓة ٚ ٓهكف إغفالٍا، فٍْ 

ا  لمىٍوض بالشعوب ولكف وفْ حاؿ تسٓٓر الخوارزهٓات بطٓرقة أتوهاتٓكٓة ٌؿ سٓبقِ لمصحافة دوٌر
 ٖخٛقْ والخٛؽ، أـ ستتحوؿ إلِ أداة هٓكاىٓكٓة هسّٓرة ببعض البرهجٓات.ا

تراجعت أعهار هتابعْ التمفٓزوف بٓف  2009-2008بحسب التقٓرر السىوي لػ   بْ بْ سْ  الصادر عاـ 
بالهئة. وكذلؾ  75.4إلِ  82.6 هف 2008و 2003% بٓف عاهْ 7عاها بىسبة  34إلِ  16عاهْ 

 24إلِ  2003دقٓقة بالٓوـ عاـ  39ىبسبة الهشاٌدٓف هف فئة الهراٌقٓف تراجعت هف  أوضحت البٓاىات أف
و ها ٓشكؿ تراجعا بىسبة  2008دقٓقة فْ الٓوـ عاـ   بالهئة خٛؿ خهس سىوات.  40ٌو
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 (2008-2001(: مصدر الحصول عمى الخبر خالل السنوات الواقعة )1الشكل )

 (Source: Pew Research Centre for the People & the Press): المصذر

أصبح  الفٓسبوؾ  الهوقع اٖوؿ فْ أهٓركا هتجاوزا  2010وبحسب ا٘حصائٓات فإىً وفْ آذار هف عاـ 
 غوغؿ.

 
 (: توزع نسب المتابعات بين فيسبوك و غوغل2الشكل )

 (Hitwise USالمصدر: 
ساعات وىصؼ الساعة عمِ هواقع ، أهضِ الهستٍمكوف العالهٓوف أكثر هف خهس Nielsen  وفًقا لشركة

ا  2009فْ دٓسهبر  Twitter و Facebook التواصؿ اٚجتهاعْ هثؿ بالهائة عف  82، بٓزادة قدٌر
ًٛ عف ثٛث ساعات عمِ  ىفس الوقت هف العاـ السابؽ عىدها كاف الهستخدهوف ٓقضوف ها ٓٓزد قمٓ

عدد الٓزارات إلِ هواقع الشبكات اٚجتهاعٓة ىها إجهالْ  ذلؾ،الشبكات اٚجتهاعٓة الهواقع. با٘ضافة إلِ 
 .عمِ هدار السىوات الثٛث الهاضٓة
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 (: مشاىدات عمى منصات وسائل التواصل االجتماعي3الشكل )

 Nelson companyالمصدر: 
 حرية لتعبير في عالم السوشال ميديا -6

بإهكاف أي فرد كتابة ها ٓجوؿ فْ قّدهت وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ الجدٓدة هىصة حرة بإهكاف بحٓث بات 
ت ٌؿ تؤدي  خاطري هف أفكار أو أف ٓعبر عف رأًٓ تجاي قضٓة هف القضآا، اٖهر الذي ٓطرح عدة تساٚؤ
ٌذي الطٓرقة هف التعبٓر إلِ حالة هف الفوضِ خاصة فْ البمداف التْ تعاىْ أصٛ هف عدـ إهكاىٓة التعبٓر 

دة الهىشورة ٚ تعبر عف رأي الهواطف؟ وبالتالْ قد ٓحدث ىوعا عف الرأي بصورة حرة حٓث الصحافة السائ
هف التشّوي فْ الرأي السائد الهطروح ىتٓجة وجود حٓرة أقرب إلِ حٓرة الغوغاء بدٚ هف أف تكوف حٓرة 
هسؤولة، خاصة وأف اٖصوؿ الهٍىٓة ٖي عهؿ صحفْ تقوؿ بهبدأ  الحٓرة عمِ قدر الهسؤولٓة  إذا أىت 

 ت هسؤوؿ، فكٓؼ إذا توّفرت هىصة تعبٓر عف الرأي توّفر حٓرة بٛ أدىِ هسؤولٓة.حر بقدر ها اى
أي ٌو إىذار بعدـ قابمٓة  فقد سّجمت وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ عبر التقىٓات الحدٓثة عٛقات غٓر خطٓة

التغٓر  وقد ٓظٍر بشكؿ أو بآخر أف ٌذا الرجوع إلِ حالة التعبٓر هاقبؿ عصر وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ.
الذي أصاب وسائؿ ا٘عٛـ ٌو فرؽ حدث بٓف صحافة الهواطف والصحافة التقمٓدٓة التْ ٌْ صحافة 
ىا ٓفتح الباب عمِ سؤاؿ آخر ٌؿ الصراع ا٘عٛهْ  حكوهة ٚ سٓها فْ الدوؿ ذات اٖىظهة اٖهىٓة. ٌو

هدى  هواطف عمِالالحالْ ٌو صراع بٓف هواطف وحكوهة، صراع بٓف إعٛـ حكوهْ لـ ٓمّب رغبات 
عٛـ جدٓد ٌو همؾ لمهواطف. وفْ ٌذي الحالة  سىوات خاصة فْ البمداف الىاهٓة التْ تهىع حٓرة التعبٓر وا 
كـ سٓتهكف الهواطف هف التعبٓر عف رأًٓ فْ ا٘عٛـ الجدٓد فْ ظؿ وجود حكوهات تهىع التعبٓر الحقٓقْ 

عٛـ اله ا، ىتٓجة عدـ إهكاىٓة عف الرأي. أـ أف الهزج بٓف ا٘عٛـ الحكوهْ وا  واطف سٓعطْ إعٛها هشٌو
التعبٓر الحر وبالوقت ذاتً عدـ إهكاىٓة الصهت فْ ظؿ اٖزهات التْ تتعّرض لٍا الهجتهعات سواء كاىت 

 أزهات اقتصادٓة أـ اجتهاعٓة.
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 وعمِ الرغـ هف رأي الكثٓر هف الخبراء أف وسائؿ ا٘عٛـ باتت الٓوـ وسائؿ شخصٓة ٚ سٓهابعد ظٍور
صحافة الهواطف إذ بات بإهكاف أي هواطف التعبٓر عف رأًٓ صراحة عبر استخداـ تقىٓة أو أكثر هف تقىٓات 
ات أو  التواصؿ اٚجتهاعْ هثؿ )فٓسبوؾ، ٓوتٓوب،...( إٚ أىً ٚ بّد هف الىظر فْ تمؾ الكتابات أو الفٓدٌٓو

رىدا  تجاي حدثا هعٓف، فباتت تمؾ باٖحرى الهحتوى الشخصْ الذي بات قاردا عمِ تشكٓؿ رأي ُسّهْ  ت
ىا ٓأتْ سؤاٚ آخر ٌؿ ستكوف الصحافة  الهىصات بهثابة هحاكـ تحاكـ كؿ هف ُٓخطئ هحاكهة ىسبٓة، ٌو
بالهؤسسات الرسهٓة تابعة وخاضعة أو همؾ لٍذا  الترىد  أو ستكوف قادرة عمِ اٚستقٛؿ تمقائٓا بعٓدا عف 

لذي ٓعّرؼ عمِ أىً هصطمحا ٓستخدـ إلِ ا٘شارة إلِ أكثر الهواضٓع عالـ الترىد والسوشاؿ هٓدٓا؟ الترىد ا
تداٚو بٓف الهستخدهٓف عمِ هىصات التواصؿ اٚجتهاعْ هف خٛؿ استخداـ  ٌاشتاغ  أو  وسـ  هووضوع 

 هعٓف.
و: فْ حاؿ ابتعاد الصحافة عف السوشاؿ هٓدٓا هف حٓث الهحتوى   ٌذا با٘ضافة إلِ السؤاؿ التالْ أٚ ٌو
هقّدـ ٌؿ ستتحوؿ إلِ صحافة هىفصمة عف العالـ وبعٓدة عف الشارع بشكؿ تصبح فًٓ عاجزة عف ال

ٓرة هف اٖكثر تأثٓرا عمِ أخر  صحافة الهواطف أـ الصحافة  استقطاب الهواطف؟ ها ٓعٓدىا إلِ ىقطة جٌو
اصؿ اٚجتهاعْ لمبحث أف هعظـ الصحفٓٓف الٓوـ ٓستخدهوف هواقع التو   15 التقمٓدٓة؟ . تقوؿ دراسة أهٓركٓة

عف أفكار جدٓدة فْ قصصٍـ الصحفٓة ها ٓعىْ أف التأثٓر أصبح هعكوسا بحٓث أف الصحفْ ٌو هف 
ٓخضع لمترىد ٚ هف ٓصىعً.وبالتالْ فإف الترّىد صار بدٓٛ عها تٓرد الهؤسسة ا٘عٛهٓة تقدٓهً أو الحدٓث 

 عىً.
ولكف إلِ أي درجة تستطٓع الوسائؿ ا٘عٛهٓة الٓوـ صٓاغة خطابا هتوازف تحت تأثٓر الضغط الجهآٌري 

خاصة أف ثهة هف ٓقوؿ أف اٖصالة هرتبطة بخمؽ هحتوى صحفْ هستقؿ عف الكبٓر الذي تتعرض لً. 
ؿ سٓبقِ ذاؾ الهحتوى جذابا إف ُصىع باستقٛؿ عف اٌتهاهات الجه  آٌر السائدة؟.الشروط الخارجٓة، ٌو

وفْ الوقت الذي تعتبر فًٓ وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ أداة فعالة لمتعبٓر عها ٓدور فْ ذٌف الجهآٌر، إٚ 
ٓب تخٓؼ كؿ هف ٓخالؼ الرأي ٚ سٓها بعد ظٍور الترىد واىسٓاؽ عدد ٚ  أىٍا فْ الوقت ىفسً تعّد أداة تٌر

ىا ٚ بّد هف استذكار ىظٓرة بأس بً هف الصحفٓٓف لمترىد بحٓث ٓعّبروف عف آرائ ٍـ وفقا ٔراء اٖكثٓرة ٌو
ا فْ حاؿ عّبروا عف آراء  تقوؿ:دواهة الصهت التْ  إف اٖفراد ٓخشوف فكرة العزالة التْ ٓهكف أف ٓدخمٌو

و بدوري ها ٓؤدي إلِ اىتشار اٖخبار الزائفة وُٓبعد الصحفٓٓف عف الهٍىٓة  تتىافِ هع اٚعتقاد السائد. ٌو
 والتْ هف الطبٓعْ أف تكوف هوجودة داخؿ هؤسساتٍـ ا٘عٛهٓة.الهطموبة 
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 السوشال ميدييا إغراء لمصحافة التقميدية -7
بعد اىفجار تقىٓات التواصؿ اٚجتهاعْ الجدٓدة، كثٓر اٖسئمة التْ تدور فٓها إذا كاىت عٛقة الصحفٓٓف 
ىا  بالسوشاؿ هٓدٓا ٌْ عٛقة تطبٓع وخضوع واىقٓاد، بحٓث ٓكتب الصحفْ ها ٓرغب الجهٍور بسهاعً.ٌو

و أف  ٓتً عمِ وسائؿ التواصؿ وصوؿ الصحفْ إلِ العالهٓة أصبح أهرا ٓتعمؽ بهدى شعبٓأتْ ربط آخر ٌو
اٚجتهاعْ فمـ ٓعد الصحفْ ٓكتفْ بكتابة هادة صحفٓة فْ إحدى الصحؼ أو عمِ أحد الهواقع ا٘لكتروىٓة 
فحتِ الهواقع ا٘لكتروىٓة باتت إلِ حد ها هعززولة إف لـ تسّوؽ لىفسٍا عمِ هختمؼ هىصات وسائؿ 

 التواصؿ اٚجتهاعْ.
الهحتوى فْ الصحافة التقمٓدٓة والتقٓد بالسٓاسة التحٓرٓرة لمصحٓفة أو ٌذا فضٛ عف القٓود الهفروضة عمِ 

الوسٓمة ا٘عٛهٓة اٖهر الذي دفع بالكثٓر هف الكتاب والصحفٓٓف إلِ استخداـ هىصات وسائؿ التواصؿ 
 خٛؿ التعمٓؽ والٛٓؾ والشٓر هها ٓتٓح الجهٍور هفاٚجتهاعْ. فضٛ عف القدرة عمِ التفاعؿ الهباشر هع 

لمصحفْ بهتابعة التفاعؿ أىْ هع هادتً الصحفٓة فبات بإهكاف الصحفْ استىباط ها ٓىاسبً هف هعموهات 
 كْ ٓقدـ هحتوى أكثر قربا هف الجهٍور فْ الهواد الصحفٓة التالٓة. 

با٘ضافة إلِ القٓود التقىٓة الهفروضة عمِ الصحافة التقمٓدٓة والتْ تىبع هف آلٓة استخداـ الوسٓمة بحد 
ذاتٍا، فهثٛ فْ الصحافة الهطبوعة وعمِ الرغـ هف كمفتٍا العالٓة إٚ أىٍا أقؿ وصٚو هف الصحافة الحدٓثة 
قٓة فْ السوشاؿ هٓدٓا. ٌذا القٓد الىابع هف طبٓعة الوسٓمة ذاتٍا دفع الكثٓر هف  القائهة عمِ القىوات التسٓو

 وشاؿ هٓدٓا وتقدٓـ هحتوى عمِ تمؾ الهىصات.الصحفٓٓف إلِ التوجً إلِ هواكبة التقىٓات الحدٓثة فْ الس
تر،  500فقد كشفت دراسة شهمت حسابات  16ووفقا لهعٍد الجٓزرة لٙعٛـ صحفْ هحترؼ عمِ هوقع تٓو

أف سموؾ الصحفٓٓف فْ شبكات التواصؿ اٚجتهاعْ ٚ ٓختمؼ كثٓرا عف سموؾ باقْ الهستخدهٓف حٓث 
، وذلؾ عمِ العكس هف حالة اٚىضباط الهٍىْ داخؿ ٓغمب عمٍٓا التفاعؿ والتعمٓؽ هف هىطمؽ شخصْ

 الهؤسسة ا٘عٛهٓة. وبالتالْ ٓصبح الصحفْ عرضة لتأثٓر ٌذي الحهٛت الههىٍجة )حهٛت الترىد(.
 تأثير الخوارزميات عمى إيصال الرسالة اإلعالمية -8

وهحركات البحث كْ لىبدأ بتعٓرؼ الخوارزهٓة والتْ ٌْ عبارة عف أهر ٓوجًٍ الهٍىدسوف إلِ الحواسٓب 
ر ٌذي البرهجٓات لفٍـ سموؾ الهستخدـ عمِ  تختار لمهتمقْ الهحتوى الذي ٓصؿ إلِ شاشتً. تـ تطٓو

 ا٘ىترىت ٚختٓار الخدهات اٖقرب إلِ تفضٓٛتً فْ هختمؼ الهجاٚت الحٓاتٓة.

                                           
 قطر. هعٍد الجٓزرة لٙعٛـ,، (2020دلٓؿ أخٛقٓات العهؿ الصحفْ ) 16
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توقؼ عىدي واستٍمكً  تعهؿ الخوارزهٓات بىاء عمِ تحمٓؿ اٚختٓارات السابقة لمهستخدـ، وىوع الهحتوى الذي
و ها  أو ىقر عمًٓ خٛؿ تصفحً الهىصات الرقهٓة لتختار لً الهحتوٓات التْ ستظٍر أثىاء تصفحً، ٌو
ٓعىْ أف الحاسب قد ٓتخذ القرار بشكؿ آلْ حوؿ رغبات الهستٍمؾ. وأها الٍدؼ اٖساسْ لٍذا الىوع هف 

بقاءي عمِ صفحات ه ىصات التواصؿ اٚجتهاعْ بهختمؼ البرهجٓات الهوجٍة فٍو جذب الهستٍمؾ وا 
أىواعٍا )ٓوتٓوب، فٓسبوؾ،...( ٖطوؿ فترة ههكىة. وبالتالْ ُٓقّدـ لمهستٍمؾ ها تعتقد البرهجٓات أىً ٓفّضمً 
أو ٓٓرد اٚطٛع عمًٓ.وقد خمقت سمسمة الخوارزهٓات الهوجٍة ٌذي ها ُٓعرؼ بػ  غرفة الصدى  حٓث ٓصبح 

ء اٖخرى ٖىً لـ ٓعد ٓستهع إلِ ها ٓٓردي هف هعموهات أو ها ٓرغب بً فٍٓا الهستخدـ فْ هعزؿ عف أرا
هف هواضٓع تىاسب اٌتهاهاتً. وهف اٖهثمة التْ دفعت الباحثٓف إلِ اٚعتقاد باٖثر السمبْ لغرؼ الصدى 
الهوّجٍة عبر سمسمة هف الخوارزهٓات ٌو ها حدث عىدها فشمت توقعات الصحفٓٓف بفوز  ٌٓٛري كمٓىتوف  

ة  2016اٚىتخابات اٖهٓركٓة فْ عاـ  فْ فقد وّجٍت الخوارزهٓات هؤٓدي  كمٓىتوف  ودفعتٍـ إلِ رٓؤ
 اٚطٛع عمِ خوارزهٓات الهرّشح أخر  تراهب . ٓتهّكىوا هفالخوارزهٓات الخاصة بٍـ وبالتالْ لـ 

ووفقا لهقالة هىشورة فْ هعٍد الجٓزرة لٙعٛـ فٍىاؾ إشكالٓة هطروحة تتعمؽ بتحّوؿ التقىٓة إلِ رئٓس تحٓرر 
ات التْ ستىتجٍا الهؤسسات ا٘عٛهٓة هف خٛؿ  فعمْ، بحٓث أصبح با٘هكاف التعرؼ هسبقا عمِ الهحتٓو

 ابة الجدٓد ٓتجّمِ عبر اتجآٌف: هعرفة رغبة الخوارزهٓات. وبٍذا تصبح الخوارزهٓات بهثابة حارس البو 
اٖوؿ: تحكهٍا بكـ وىوعٓة الهعموهات التْ ٓجدٌا الصحفْ خٛؿ بحثً عف القصة التْ ٓرغب بالعهؿ 

 17.عمٍٓا. الثاىْ: تحّكهٍا بحجـ وىوعٓة الجهٍور الذي ٓتمّقِ قصة الصحفْ
لهحتوى الهىتج سواء كاف هقاؿ وهف سمبٓات التحكـ ألْ بالهحتوى ا٘خباري ٌو أىً هٍها ارتفعت جودة ا

أو تحقٓؽ صحفْ أو ها شابً، هف غٓر الههكف ضهاف وصولً وتوجًٍٓ إٚ إذا ُوّجً لً هف خٛؿ 
و ها ٓعىْ أف الدور اٖساسْ الذي تمعبً الخوارزهٓات ٌو وصوؿ الهحتوى وتوجًٍٓ.  الخوارزهٓات. ٌو

ْ الهؤسسات ا٘عٛهٓة سمطتٍـ التحٓرٓرة وبذلؾ ٓهكف القوؿ أّف  الخوارزهٓة سمبت هسؤولْ التحٓرر ف
وهىجتٍا لهجهوعة صغٓرة هف الهٍىدسٓف القائهٓف عمِ برهجة الهىصات ا٘لكتروىٓة: إىٍـ حراس البوابة 

 18.الجدد الذٓف ٓتهتعوف بقوة غٓر هحدودة فْ وادي السٓمكوف 
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 الخاتمة -9
آلٓة العهؿ الصحفْ، إذ بات الصحفْ راجعت الورقة الهظاٌر الهرافقة لعصر السوشاؿ هٓدٓا وتأثٓري عمِ 

هكف تمخٓص ها ورد سابقا  ٓتأثر بعدد هف الهظاٌر التْ جمبتٍا تقىٓات وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ، ٓو
 بالىقاط التالٓة:

  صحافة السوشاؿ هٓدٓا ٌْ بهثابة عقد اجتهاعْ جدٓد عمِ عدة هستوٓات، أولٍا عمِ صعٓد
مِ صعٓد العٛقة بٓف صحافة الحكوهة والتْ اصبحت العٛقة بٓف الهواطف والصحفْ. ثاىٓا ع

 تصىؼ عمِ أىٍا صحافة تقٓمٓدٓة والهواطف ىفسً الذي لـ قمها ٓشاٌد ا٘عٛـ الحكوهْ.
  الصحافة ا٘لكتروىٓة بهىصات وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ الجدٓدة تشّكؿ فرصة لمصحفٓٓف هف

 اري الهعّقد فْ الهؤسسات ا٘عٛهٓة.أجؿ التعبٓر عف آرائٍـ بحٓرة بعٓدا عف التسمسؿ ا٘د
  ،لمخوارزهٓات أثر سمبْ بشكؿ أو بآخر عمِ عهمٓة وآلٓة وصوؿ الرسالة ا٘عٛهٓة إلِ الجهٍور

فمٍذي الخوارزهٓات دور توجٍْٓ لضهاف وصوؿ الرسالة وهف خٛؿ طٓرقة عهمٍٓا ألٓة الهٓكاىٓكٓة 
ي إلِ تشكٓؿ  غرفة الصدى  فٓىحصر قد تؤدي إلِ وصوؿ الرسالة بشكؿ غٓر سمٓـ، ها ٓؤد

 الجهٍور فْ حّٓز هعزوؿ بعٓدا عف أراء اٖخرى.
  ِكتوصٓة لٗبحاث الهستقبمٓة ٚ بّد هف التطّرؽ إلِ سمبٓات الدور ألْ الذي هف الههكف أف ٓطغ

فْ حاؿ اٚعتهاد عمِ الهٓزد هف الخورازهٓات التْ تعتهد فْ هعظهٍا عمِ هبدأ الذكاء الصىعْ، 
ـّ اٚستغىاء عف الصحفْ ف هٍها بمغ التطور التكىولوجْ هف هراحؿ هتقّدهة، هف غٓر الههكف أف ٓت

فْ صٓاغة الهحتوى أو ضهاف وصولً بطٓرقة سمٓهة إلِ الجهٍور الهرغوب، ولذلؾ ٚ بّد هف 
 إجراء الهٓزد هف اٖبحاث حوؿ سمبٓات هكىىة العهؿ الصحفْ وتأثٓري السمبْ عمِ القواعد الهٍىٓة

 لمصحافة.
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ٌّرعذدج فٟ إٔراض تشاِط ذٛظ١ف اٌٛسائظ ا

 اٌّساتماخ اٌرٍفض١ٔٛ٠ح
دساسح ذغث١م١ح عٍٝ تشٔاِط فىش أٔد فٟ اٌخشعَٛ تمٕاج 

 22سٛدا١ٔح 

  .ظذ١ٌح اإلششاء ٚاٌرفم١ش

Employing Multimedia in the Production of Television 

Competition Programs 

An applied study on the program "You, Think in Khartoum" 

on Sudania 24 Channel 
 أساِح حسة اٌشسٛي اٌثش١ش .د

Dr. Osama Hassab Elrsoul Albashier 

ِعح اٌسٛداْ ٌٍعٍَٛ ظا –أسرار ِساعذ تى١ٍح عٍَٛ االذصاي 

 ٚاٌرىٌٕٛٛظ١ا

 ٘ذ٠ً أدَ ِحّذ ِحعٛب أ.  
Lect. Hadeel Adam Mohamma Mahgoup  

 اٌّششقظاِعح  –ِحاضش تى١ٍح ذ١ّٕح اٌّعرّع 

 الممخص:
بها أىىا ىعٓش فْ عصر الرقهىة التكىولوجٓة الهعاصرة التْ أحدثت ثورة فْ هجاؿ ا٘عٛـ وتقىٓات اٚتصاؿ، 

تسمٓط الضوء عمِ هفٍـو الوسائط الهتعددة ، والتركٓز عمِ  ا البحثوخاصة فْ ا٘عٛـ الهرئْ ، ىحاوؿ هف خٛؿ ٌذ
الهقاربة بٓف التحوؿ الرئٓس فْ هجاؿ إىتاج البراهج التمفٓزوىٓة عمِ الهستوى التكىولوجْ وها ٓتعمؽ بتىوع أشكاؿ البراهج عف 

عكس إٓجابًا عمِ العهؿ التمفٓزوىْ طٓرؽ ا٘ستفادة هف الوسائط الهتعددة فْ ظٍور أىهاط جدٓدة هف البراهج التمفٓزوىٓة هها ٓى
، وباٖخص فْ هجاؿ إىتاج براهج الهسابقات التمفٓزوىٓة الذي ٓعتهد عمِ هىٍجٓة عمهٓة تساٌـ فْ إىتاج براهج تمفٓزوىٓة 

 بجودة عالٓة.

 : الكممات المفتاحية
 التزاهىٓة- ا٘فتراضْ الواقع-ا٘عٛـ الجدٓد  – الرقهىة التكىولوجٓة

Abstract: 

Since we live in the era of contemporary technological digitization, which has revolutionized 

the field of media and communication technologies, especially in visual media, we try through 

this research to shed light on the concept of multimedia,  and focusing on the approach between 

the major shift in the field of television program production at the technological level, and the 

diversity of program forms by making use of multimedia in the emergence of new types of 

television programs, which will reflect positively on television work, especially in the field of 

television competition programs production, which relies on a scientific methodology that 

contributes to the production of high quality television programs. 

Key words:  

Technological Digitization - New Media - Virtual Reality – Synchronization 
 المقدمة:
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ْ هصطمح واسع ا٘ىتشار  تعد الوسائط الهتعددة هف أٌـ عىاصر التكىولوجٓا وا٘عٛـ الجدٓد ٌو
وتهثؿ  هحددة،ٓشٓر إلِ استعهاؿ ودهج عدة وسائط هختمفة لتقدٓـ هحتوي بطٓرقة تفاعمٓة لتحقٓؽ أٌداؼ 

ؿ اٖفكار والهوضوعات إلِ رسائؿ إعٛهٓة هوجٍة وقابمة لمتأثٓر، سواء كاىت هقروءة أو  بوابة لتحٓو
فالرسالة ا٘عٛهٓة التْ تشتهؿ عمِ عىاصر الوسائط الهتعددة تجد  وهرئٓة،هسهوعة أو هرئٓة أو هسهوعة 
ختمؼ الهجاٚت هثؿ ا٘عٛىات تستخدـ الوسائط الهتعددة فْ ه والتأثٓر.حظٍا هف التعرض والهشاٌدة 

ساٌـ استخداهٍا فْ  وقد ،والٍىدسةواٚتصاٚت والفف والٓراضة والتعمٓـ والترفًٓ واٖعهاؿ التجآرة والطب 
ضافة التفاعمٓة عمًٓ وٓزادة جودة وضوح  جهآٌٓرة،البراهج التمفٓزوىٓة عمِ سٓطرة التمفٓزوف كوسٓمة  وا 

 الصورة.
 المنيجيالفصل األول: اإلطار 

لتزاـ  إشكالية البحث: تكهف هشكمة البحث فْ هحدودٓة إستخداـ وسائؿ ا٘عٛـ لتقىٓة الوسائط الهتعددة وا 
ا لبعض عىاصر  الهختمفة،عرض براهجٍا إىتاج و غالبٓتٍا بالطرؽ الكٛسٓكٓة فْ  فتقاٌر وبالىظر  الجذب،وا 

إلِ التمفٓزوف ىجد العدٓد هف ا٘شكاٚت الفىٓة الهتعمقة بجودة الصورة والصوت والهتهثمة فْ عدـ استخداـ 
ة البحث بعض تقىٓات الوسائط الهتعددة هثؿ الخرائط والصور الهتحركة والواقع ا٘فتراضْ، وتتهثؿ هشكم

 .لهتعددة فْ إىتاج براهج الهسابقات التمفٓزوىٓة: إلِ أي هدى تـ توظٓؼ الوسائط افْ السؤاؿ الرئٓس التالْ
 تساؤالت البحث: 
  التمفٓزوىْ؟ها الهقصود بالوسائط الهتعددة فْ هجاؿ ا٘ىتاج   .1
  التمفٓزوىٓة؟كٓؼ ٓتـ توظٓؼ الوسائط الهتعددة فْ إىتاج البراهج  .2
ر إىتاج برىاهج فكر أىت فْ ا .3 ؟ ها الدور الذي تقـو بً الوسائط الهتعددة فْ تطٓو  لخرطـو
 الخرطوـ؟الْ أي هدى وظفت تقىٓات الوسائط الهتعددة فْ برىاهج فكر أىت فْ  .4

ا  البحث:أىمية  أصبحت الوسائط الهتعددة حقٓقة هعاشة وواقع همهوس ىتٓجة لتكىولوجٓا الكهبٓوتر وتطوٌر
قتراىٍا هع  ت  التمفٓزوف،وا  إف ا٘ىدهاج والتكاهؿ بٓف تكىولوجٓا اٚتصاؿ والهعموهات وا٘عٛـ أحدث تحٚو

الهتعددة هف التقىٓات اٖساسٓة فْ ا٘ىتاج التمفٓزوىْ لهٓزاتٍا الوسائط  وتعد ا٘عٛهْ، هٍهة فْ ا٘ىتاج
 التمفٓزوىٓة.التْ تضٓفٍا عمِ البراهج 

 البحث:أىداف 
 التعرؼ عمِ الوسائط الهتعددة كجزء هف إىتاج البراهج التمفٓزوىٓة.  .1
 التمفٓزوىٓة.تسمٓط الضوء عمِ كٓفٓة توظٓؼ الوسائط الهتعددة فْ إىتاج البراهج   .2

http://الاعلامي.تعد/
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هكاىٓات الوسائط الهتعددة فْ إىتاج برىاهج فكر أىت فْ   .3 .الوقوؼ عمِ فاعمٓة وا   الخرطـو
 .هعوقات التْ تواجً عهمٓة إىتاج برىاهج فكر أىت فْ الخرطـوإستقراء وهعرفة الهشاكؿ وال  .4

الذي ٍٓدؼ لدراسة واقع اٖحداث والظواٌر  التحمٓمْ،استخدـ البحث الهىٍج الوصفْ  :المستخدمالمنيج 
ا  أو تحمٓؿ لظاٌرة هحددة خٛؿ فترة زهىٓة هعموهة بٍدؼ الحصوؿ عمِ ىتائج  وتحمٓمٍا،بغرض تفسٌٓر

ا بطٓرقة هوضوعٓة وبها ٓىسجـ هع الهعطٓات الفعمٓة لمظاٌرة   .(1)ٓهكف تفسٌٓر
العاهمٓف الهختصٓف فْ الوسائط الهتعددة و ٓشتهؿ هجتهع البحث عمِ عٓىة هف  :المجتم  والعينة المختارة

 السوداىْ.ا٘عٛـ فْ هجاؿ 
فقد تـ إختٓار العٓىة العهدٓة أو القصدٓة بوصفٍا تتكوف هف هفردات تهثؿ  الحالية:أما عينة البحث 

ًٛ جٓدًا هها ٓوفر كثٓر هف الوقت  وفْ ٌذا الشكؿ هف العٓىات ٓختار الباحث  والجٍد،الهجتهع اٖصمْ تهثٓ
قدر حاجتً ل بً،ٓقوـ  العٓىة إختٓارًا حرًا عمِ أساس أىٍا تحقؽ أغراض البحث الذي مهعموهات تحقٓقًا ٓو

وتتهثؿ عٓىة البحث فْ الخبراء والهختصٓف فْ الوسائط الهتعددة وا٘عٛـ فْ  .(2)لهتطمبات البحث
 السوداف.
ترتبط ٌذي اٖدوات بهوضوع البحث والهىٍج  اٖدوات،ٓعتهد البحث عمِ هجهوعة هف  البحث:أدوات 

هكف استخداـ عدد هف اٖدوات فْ البحث لتجىب عٓوب إحداٌا  البٓاىات،لمحصوؿ عمِ  الهستخدـ، ٓو
 البحث،والهقابمة فْ ٌذا  وا٘ستباىة، الهٛحظة،فتـ ا٘عتهاد عمِ أداة  الجواىب،ولدراسة الظاٌرة هف كافة 

توقؼ ىجاح الباحث إلِ حد كبٓر عمِ استخداـ أدوات  فعمًٓ ا٘حاطة جٓدًا باٖدوات والطرؽ التْ  البحث،ٓو
 ستخدهٍا لموصوؿ إلِ ىتائج بأقؿ وقت وجٍد وتكالٓؼ. ٓ

 حدد ٌذا البحث عدد هف الهحددات البشٓرة والزهاىٓة والهكاىٓة والهوضوعٓة  حدود البحث:
  :وا٘عٛهٓٓفأقتصر البحث عمِ الخبراء والهختصٓف فْ هجاؿ الوسائط الهتعددة الحدود البشرية. 
  :ـ.2018ـ إلِ 2016الزهاىٓة هف ٓغطْ البحث الفترة الحدود الزمانية 

هكف تبٓرر إختٓار ٌذي الفترة   ٖتْ:ابٓو
 ـ.2016/ تهثؿ إهتداد لمدراسات التْ أجٓرت فْ الفترة حتِ 1
  البراهج./ وقوع ٌذي الفترة فْ ظؿ تىافس شدٓد بٓف القىوات الفضائٓة السوداىٓة هف حٓث إىتاج 2
 إىتاجٍا.الهتعددة فْ / شٍدت ظٍور براهج تعتهد عمِ عىاصر الوسائط 3

                                           
ص  الجزائر، والتوٓزع،، دٓواف الهطبوعات الجاهعٓة لمىشر 3ط واٚتصاؿ،هىاٌج البحث العمهْ فْ عمـو ا٘عٛـ  (،ـ2007أحهد ) هرسمْ،بف  1

285-286 
 120اٖردف. ص وهوزعوف،دار الفكر ىاشروف  أسالٓبً، أسسً، هفٍوهً،البحث العمهْ  (،ـ2016) وآخروف ذوقاف، عبٓدات، 2
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  :24قىاة سوداىٓة  –الخرطوـ  –السوداف الحدود المكانية. 
  :التمفٓزوىٓة،البحث فْ توظٓؼ الوسائط الهتعددة فْ إىتاج براهج الهسابقات  اىحصرالحدود الموضوعية 

،بالتطبٓؽ عمِ برىاهج فكر أىت فْ   .24بقىاة سوداىٓة  الخرطـو
 والمفاىيم:المصطمحات 

  وتىهٓتً،لغة: توظٓؼ )هفرد( هصدر َوظَؼ توظٓؼ الهاؿ: )اٚقتصاد( تثهٓر الهاؿ  توظيف: 
 .(3)توظٓؼ الهاؿ فْ الهشآرع اٚقتصادٓة 

 التعمٓـ،إصطٛحًا: ٓعىْ اٖداة التْ تقوـ بٍا وسٓمة هف وسائؿ ا٘عٛـ بالىسبة لمجهٍور فْ هجاؿ هعٓف )
 . (4)التوجًٓ(  ا٘رشاد، اٖخبار،
 هعٓىة.ٌو عهمٓة تشغٓؿ أو تفعٓؿ اٖداء لتحقٓؽ أٌداؼ  إجرائًٓا:

ت والصورة والىص ولقطات ٌْ هٓزج هف الهواد ا٘عٛهٓة التْ ٌْ الصو  :االوسائط المتعددة: إصطالحً  
 (5) الفٓدٓو.
عهمٓة جهع أو دهج الصوت والصورة والىص والفٓدٓو والرسوـ الهتحركة والهؤثرات الصوتٓة  إجرائيًا:

 التمفٓزوىٓة.ا٘فتراضْ الهستخدهة فْ إىتاج البراهج والبصٓرة والواقع 
 .(6)لغة: هصدر أىتج صىع إنتاج:  
إصطٛحًا: ٌو عهمٓة تىظٓـ العهؿ فْ البرىاهج وتىسٓؽ العهؿ بٓف العىاصر الفىٓة والحصوؿ عمِ  

ُٖسُتودٓو أو خارجً وتسٍٓؿ  التصٓرحات وهراقبة عهمٓات التحضٓر وتحقٓؽ هطالب الهخرج سواء فْ داخؿ ا
 .(7)كؿ الهعوقات والصعوبات فْ حدود الهٓزاىٓة الهقدرة 

 الىٍائْ.أو إدراج الشكؿ إجرائًٓا: عهمٓة صىاعة 
 .(8)هصدر سابؽ فالسبؽ ٌو التقدـ فْ كؿ شئ  لغة:المسابقات: 

 أفضمٍـ.إصطٛحًا: تىافس الهتسابقوف عمِ الجوائز ثـ ٓىتقْ 
  بالجائزة.إجرائًٓا: التىافس والهغاهرة لموصوؿ إلِ الٍدؼ أو الفوز 

 .(9) ىقؿ اٖصوات والصور بواسطة اٖهواج الكٍربائٓة لغًة: جيازالتمفزيون: 
                                           

 246ص ، هكتبة لبىاف.1العربٓة الكٛسكٓة والهعاصرة، بٓروت، لبىاف، طـ(، هعجـ 2008عهر، أحهد هختار ) 3
 522ص  ،2ط القاٌرة، ا٘عٛهٓة،هعجـ الهصطمحات  (،ـ1989كـر ) شمبْ، 4
 10ص  والتوٓزع،، عهاف، دار الٓازوري العمهٓة لمىشر 1ـ(، الوسائط الهتعددة وتصهٓـ التطبٓقات، ط2004) وآخروف،هحهد حسٓف،  بصبوص، 5
  203هرجع سابؽ، ص والهعاصرة،ـ(، هعجـ العربٓة الكٛسكٓة 2008عهر، أحهد هختار ) 6
 471ص 1ط بٓروت، الشروؽ،دار  ا٘عٛهٓة،هعجـ الهصطمحات  (،ـ1987كـر ) شمبْ، 7
 508 ص، لبىاف. والىشر،دار صادر لمطباعة  الثاىْ،الهجمد  العرب،لساف  (،ـ2000هحهد بف جٛؿ الدٓف ) هىظور،إبف  8

tel:203
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وذلؾ بواسطة   أشٓاء،عرفً بعض العمهاء بأىً )ىقؿ وأعادة إخراج هشاٌد وهىاظر لمىاس أو  إصطالحًا: 
  .(10)أهاكف بعٓدة  صمْ فْ إبتكار ٓحوؿ أشعة ضوئٓة هىظورة لٓتـ إخراج الهشٍد اٖ

ٌو الوسٓط ا٘عٛهْ الذي ٓعرض البرىاهج التمفٓزوىْ عبر البث اٖرضْ أوالقىاة الفضائٓة أو إجرائيًا: 
  الهتعددة. عىاصر و هحتوى الوسائط  اٖلٓاؼ الضوئٓة عف طٓرؽ ا٘ستفادة هف 

 السابقة:الدراسات  
تطبيقية عمى التصميم التمفزيون دراسة فاعمية الوسائط المتعددة في إنتاج برامج  بعنوان:الدراسة األولى 

 ( 11)اإليضاحي بتمفزيون السودان
وفٍـ ، إىتاج البراهجٌدفت الدراسة إلِ هعرفة هٍاـ الجرافٓؾ باستخداـ الوسائط الهتعددة ودورة فْ 

ظٍار بصهة التهٓز وا  الطرؽ وألٓات لتىفٓذ  كؿ ختٓار ها ٓىاسب القىوات السوداىٓة هف ىاحٓة إبداعٓة ٘و
ًا وفىًٓا وتقىًٓا. استخدهت الدراسة الهىٍج الوصفْ  العالهْ واهتٛؾ هٍارة وضع الخطط ا٘ستراتٓجٓة إدآر

ٌْ البراهج  وأسفرت الدراسة عف هجهوعة هف الىتائج أٌهٍا: إف البراهج اٖكثر استخداـ لمجرافٓؾ التحمٓمْ،
رة  السوداف،التربوٓة وا٘خبآرة والسٓاسٓة فْ تمفٓزوف  ف فاعمٓة الفكرة والسٓىآرو ٌْ جٌو ًٛ وا  التصهٓـ شك

 .وهضهوىًا وتىفٓذاً 
ركزت الدراسة عمِ فاعمٓة الوسائط الهتعددة فْ إىتاج براهج التمفٓزوف هف  العالقة والمقارنة بين الدراستين:

ىعكا بٓىها ركزت  التطبٓؽ،س ذلؾ عمِ الىاحٓة العهمٓة والوقوؼ عمِ إٓجابٓات وسمبٓات ىاحٓة الجرافٓؾ وا 
إتفقت الدراستاف فْ  التمفٓزوىٓة،إىتاج براهج الهسابقات  الهتعددة فْ توظٓؼ الوسائطالدراسة الحالٓة عمِ 

 التحمٓمْ.استخداـ الهىٍج الوصفْ 
ف الخمفٓة  موقف الدراسة الحالية واإلضافة المرجوة: استفادت الدراسة الحالٓة هف الدراسة السابقًة فْ تكٓو

ستخٛص  الهختمفة،الىظٓرة وفكرة البحث وجواىبٍا   الىتائج.وفْ صٓاغة بعض هحاور ا٘ستبٓاف وا 
 
 

 (12)فاعمية الصوت والصورة في المنتج التمفزيوني  الثانية:الدراسة 

                                                                                                                                      
 9ص، الهرجع ىفسً،  العرب،لساف  (،ـ2000هحهد بف جٛؿ الدٓف ) هىظور،إبف  9

،، 1ط التمفٓزوىٓة،تخطٓط البراهج  (،ـ2005هحهدٓف، عثهاف عوض الكٓرـ هحهدٓف ) 10  20، صفٍرسة الهكتبة الوطىٓة الخرطـو
غٓر  دكتوراي،جاهعة السوداف لمعمـو والتكىولوجٓا، دراسة  التمفٓزوف،فاعمٓة الوسائط الهتعددة فْ إىتاج براهج  (،ـ2007) أبوصباح،أـ ٌاىْ  الشٓم، 11

 هىشورة.
 غٓر هىشورة  دكتوراي،جاهعة السوداف لمعمـو والتكىولوجٓا، دراسة  التمفٓزوىْ،فاعمٓة الصوت والصورة فْ الهىتج  (،ـ2012) اٖرقـ، الجٓٛىْ، 12
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جات صىاعة الصوت والصورة فْ الفىوف ٌدفت الدراسة إلِ الوقؼ عمِ تطور هدخٛت وهخر 
الوقوؼ عمِ فعالٓة الهسهوع والهرئْ عمِ الهستوى الجهالْ والدٚلْ فْ الهىتج  البصٓرة،السهعٓة 
أٌـ الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة أف ٌىالؾ  الهضهوف،استخدهت الدراسة هٍىج تحمٓؿ  التمفٓزوىْ،

الفىوف السهعٓة والبصٓرة  والصورة فْتطورًا فْ الجاىب الىظري والتطبٓقْ لهستوٓات صىاعة الصوت 
 والفٓدٓو. والوسائط الهتعددة والتمفٓزوف، بالسٓىها،

خاصة فْ عهمٓة صىاعتٍها أها إٌتهت الدراسة بفاعمٓة الصورة والصوت  العالقة والمقارنة بين الدراستين:
تفقتا جزئًٓا فْ  التمفٓزوىٓة،الدراسة الحالٓة تىاولت توظٓؼ الوسائط الهتعددة فْ إىتاج براهج الهسابقات  وا 

بٓىها إختمفتا فْ الهىٍج  والصوت،الهستوي الجهالْ والدٚلْ لمهىتج التمفٓزوىْ وفْ كٓفٓة توظٓؼ الصورة 
 الهستخدـ.

إستفادت الدراسة الحالٓة هف الدراسة السابقة فْ كٓفٓة صىاعة  ة واإلضافة المرجوة:موقف الدراسة الحالي
وهف ثـ تحاوؿ الدراسة إستكهاؿ هالـ ٓتـ  الهتعددة،الصورة والصوت عف طٓرؽ استخداـ عىاصر الوسائط 

  السابقة.التطرؽ إلًٓ فْ الدراسة 
 اإلعالم:نظرية إثراء وسائل النظرية الموجية لمبحث: 

 Richard.Daftٓشار إلٍٓا أحٓاىًا بىظٓرة ثراء الهعموهات ، قاـ بوضعٍا كؿ هف ٓرتشارد دافت  
ـ ، لوصؼ وتقٓٓـ وسائؿ اٚتصاؿ داخؿ الهىظهات ، 1984عاـ  Robert H. Lengelوروبرت لٓىجٓؿ 

ثراء  إعتهدت عمِ ىظٓرة )هعالجة الهعموهات وكٓفٓة تبادؿ الهعموهات داخؿ الهىظهات( ، تٍدؼ ىظٓرة
وسائؿ ا٘عٛـ إلِ التغمب عمِ تحدٓات اٚتصاؿ التْ تواجً الهىظهات هثؿ الرسائؿ غٓر الواضحة أو 
الرسائؿ ذات التفسٓرات الهتىاقضة ، والتْ تشهؿ دراسة وصؼ ثراء وسائؿ ا٘عٛـ والقدرة عمِ ا٘ختٓار 

ا وفْ الهىاسب لوسائؿ ا٘عٛـ كهٍارة تطبٓقٓة ، أختبر عمهاء اٚتصاؿ وأخر  ٌر وف الىظٓرة هف أجؿ تطٓو
 .( 13)اٖوىة اٖخٓرة تكٓفت ىظٓرة ثراء وسائؿ ا٘عٛـ لتشهؿ عىاصر الوسائط الهتعددة 

  

                                           
هجمة  هىشورة،ورقة بحثٓة  التمفٓزوىٓة،توظٓؼ هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ فْ إىتاج البراهج ا٘خبآرة  (،ـ2021إسراء عهر، وأخروف ) إبرآٌـ، 13 
 251ص  السابع.العدد  الثاىْ،الهجمد  ا٘سٛهٓة،جاهعة أـ درهاف  اٚتصاؿ،عمـو 
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نتاج البرامج التمفزيونية: الثاني:الفصل   الوسائط المتعددة وا 
هف   ٓعد هفٍوـ الوسائط الهتعددة Multimediaتعٓرؼ الوسائط الهتعددة مفيوم الوسائط المتعددة :

الهفآٌـ الشائعة فْ هجاؿ تكىولوجٓا التعمٓـ ، حٓث كاف ٓقصد بٍا قدٓهًا استخداـ أكثر هف هصدر تعمٓهْ 
داخؿ قاعات الدراسة ، أها الهفٍوـ الحدٓث لموسائط الهتعددة فٍو ٓرتبط بجٍاز الكهبٓوتر، وقد ٓطمؽ عمًٓ   

وعة هف تطبٓقات الحاسوب التْ ٓهكىٍا ٌْ  هجه Multimediaالوسائط الهتعددة ،  الوسائؿ الهتعددة
تخٓزف الهعموهات بأشكاؿ هتىوعة وجهالٓة ، وهتقىة بشكؿ إحترافْ ، تتضهف الىصوص والصور ، والرسـو 

عرفٍا  باروف  . (14)الهتحركة ، واٖصوات والفٓدٓو، ثـ عرضٍا بطٓرقة تفاعمٓة وفقًا لهسارات الهستخدـ 
(Barronعمِ أىٍا هجهوعة هف الوسا ) ئط التِ تشتهؿ عمِ الصورة الثابتة والصورة الهتحركة والصوت

 .(15)وتعهؿ جهٓعٍا تحت تحكـ الحاسب ألْ
تضح هف ذلؾ أف الوسائط الهتعددة ٌْ عبارة عف دهج بٓف الحاسوب والوسائؿ التعمٓهٓة ٘ىتاج  ٓو

وترتبط بشكؿ تشعبْ هف بٓئة تشعبٓة تفاعمٓة تحتوي عمِ برهجٓات الصوت والصورة والفٓدٓو والىصوص 
 .(16) خٛؿ الرسوهات الهستخدهة فْ البراهج

تعرؼ بأىٍا هجهوعة اٖدوات التْ تستخدهٍا الوسائط الهتعددة فْ عهمٍا عمهًا  المتعددة:أدوات الوسائط 
هكف وضعٍا فْ ثٛث أىواع هختمفة عمِ الىحو  بأف ٌذي اٖدوات تحتاج إلِ براهج لتشغٓمٍا والتحكـ بٍا، ٓو

، الهآكروفوف.اٖدوات الهرئٓة: هثؿ: الفٓدٓو، رت الصوت، السهاعاتهثؿ: ك السهعٓة:اٖدوات  :(17)تالْال
: هثؿ: البٓرد أدوات اٚتصاٚت .، اٖفٛـ الضوئٓةالهاسحات الضوئٓة ،الشاشة، بطاقات الشاشات

 . ا٘لكتروىْ، التمفوف، أجٍزة الفاكس
ا هف الهجاٚت العمهٓة : تكنولوجيا الوسائط المتعددة ا دوف غٌٓر لموسائط الهتعددة عدة خصائص تهٌٓز

والتعمـ والٍىدسة  اٖخرى وتشتؽ ٌذي الخصائص هف هجهوعة هف اٖسس الهرتبطة بىظٓرات التعمٓـ  والعهمٓة 
ْ: واٚتصاؿ    ٌو

عمِ اٖقؿ حٓث تهكف  توفر ٌذي البٓئة اٚتصالٓة ها ٓسهِ بثىائٓة ا٘تجاي : Interactivity التفاعمية -1 
هكف أف ٓختار العدٓد هف الخٓارات أو  الهستخدـ هف إختٓار الهعدؿ الذي ٓىاسبً هف التعمـ أو الهشاٌد  ٓو

                                           
 23ص الشقري.هكتبة  الٓراض، ،1ط الرقهْ،فىوف الفٓدٓو  (،ـ2015حىاف أحهد ) سمٓـ، 14 
 47ـ( ، استخدـ الوسائط الهتعددة فْ البحث العمهْ ، دار الكتاب الحدٓثة ، القاٌرة .، ص2008حسٓف حسف ) هوسِ،  15
اهعة أـ ـ( ، دور الهواقع ا٘لكتروىٓة فْ تحقٓؽ أٌداؼ الهؤسسة ، ورقة بحثٓة هىشورة، هجمة عموـ اٚتصاؿ ، ج2021شٓرؼ سمٓهاف ) البدوي،  16

 175درهاف ا٘سٛهٓة ، الهجمد الثاىْ ، العدد السابع .، ص 
توظٓؼ الوسائط الهتعددة فْ تطوٓر ا٘ىتاج ا٘ذاعْ ، ورقة بحثٓة هىشورة ، هجمة العمـو ا٘ىساىٓة ،  (،ـ2019هصطفِ عبدالرحهف ) هحهد،  17

 192.ص  20،3جاهعة السوداف لمعمـو والتكىولوجٓا ، العدد 
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ىظـ  التفاعمٓة،أىهاط التعمٓـ  التفاعمْ،الفٓدٓو  التفاعمٓة،الهتعددة  البدائؿ اٖخرى وهف اٖهثمة عمِ الوسائط 
 .(18)ة الفائقة والوسائؿ الهتعدد الىصوص الفائقة 

: توفر تكىولوجٓا الوسائط الهتعددة بٓئة هتىوعة ٓجد كؿ هستخدـ وهتعمـ هآىاسبً  Diversity التنوع -2
شاٌدي.ترتكز عمِ إثارة القدرات الذٌىٓة والهعرفٓة لدى الهتمقْ هف خٛؿ هآسهعً  و  ٓو
: أصبح هف السٍؿ هعرفة كمها ٓحٓط بىا هف أخبار ووقائع وأصبح العالـ قٓرة  Globalism الكونية -3 
وتداوؿ الهعارؼ هف  صغٓرة بهساعدة تكىولوجٓا الوسائط الهتعددة التْ جعمت ا٘ىفتاح عمِ العالـ وثقافاتً  

ا هف وسائؿ   .(19)أهرًا هتاحًا  اٚتصاؿ الخاصة بالعهمٓة التعمٓهٓة خٛؿ الهواقع ا٘لكتروىٓة والتمفٓزوف وغٌٓر
 Self الذاتْ  توجد الفردٓة فْ الهواقؼ التعمٓهٓة التْ تقوـ عمِ هبدأ الخطو : Individuality الفردية -4 

Pacing   د الهتعمهٓف بالتوجٓة والقدرة عمِ التعمـ الذاتْ الفردي تـ تزٓو  . (20) لتحقٓؽ الٍدؼ الهىشود ٓو
: كمها كاف ٌىاؾ تكاهؿ فْ عىاصر الوسائط الهتعددة الصوتٓة والصوٓرة    Integration التكاممية  -5 

ًٛ وظٓفٓاً  والرسوهٓة والىصٓة  ًٛ  تكاه التكاهمٓة عىدها ٓراعْ  تتحقؽ  .(21)فإف تحقٓؽ الٍدؼ الهىشود سٍ
فْ إطار واحد وتتكاهؿ فْ إتساقٍا وهحتواٌا  الهصههوف تصهٓـ عىاصر الوسائط الهتعددة وكأىٍا تتكاهؿ 

 .(22)الهىشود فْ ىظاـ واحد هتكاهؿ  وترتٓبٍا وحركتٍا لتحقٓؽ الٍدؼ 
تكىولوجٓا الوسائط الهتعددة   الهروىة هف الخصائص الههٓزة والهٍهة فْ براهج :Flexibility المرونة  -6 

هكاىٓة التحكـ فْ عىاصر الوسائط الهتعددة سواء فْ   . عهمٓة ا٘ىتاج أو العرض وا 
ا وهتطمباتٍا  Synchronization التزامنية -7  : تعىْ عرض عىاصر الوسائط الهتعددة وفؽ أدواٌر

خاصة فْ الرسـو الهتحركة  البعض بشكؿ هتكاهؿ وفْ الهوضع والوقت الهىاسب الهتداخمًة هع بعضٍا 
  (23)والفٓدٓو هع الىصوص والصور. 
: ٌْ الخاصٓة اٖساسٓة لبىاء هشروع وتطبٓؽ وعرض تكىولوجٓا الوسائط  Electronic  اإللكترونية-8 

العصر  ٖىٍا تىتج وتصهـ وتعرض عمِ اٖجٍزة الرقهٓة ا٘لكتروىٓة وأف العصر الحالْ ٌو  الهتعددة 

                                           
ىتاج الوسائط الهتعددة باستخداـ ـ(2017هحهد ابرآٌـ ) شعٛف،  18  39، دار الكتاب الحدٓث، ص1، طFlash MX، تصهٓـ وا 
 134ص ،عهاف، دار صفاء لمىشر والتوٓزع ،1، الوسائط الهتعددة فْ ا٘عٛـ ا٘لكتروىْ، طـ(2016حسف، عباس ىاجْ )  19
 2018 تكىولوجٓا الوسائط الهتعددة،  20
 134ص سابؽ،، الوسائط الهتعددة فْ ا٘عٛـ ا٘لكتروىْ، هرجع ـ(2016اجْ )حسف، عباس ى  21
ىتاج الوسائط الهتعددة باستخداـ  (،ـ2017هحهد ابرآٌـ ) شعٛف،  22  40، هرجع سابؽ، صFlash MXتصهٓـ وا 
 135صالوسائط الهتعددة فْ ا٘عٛـ ا٘لكتروىْ، هرجع سابؽ،  (،ـ2016حسف، عباس ىاجْ )  23
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وجد تحوؿ كبٓر فْ اٖدوات فْ هختمؼ الهجاٚت حتِ أف السبورة  أصبحت سبورة تعمٓهٓة ذكٓة  الرقهْ ٓو
(24) . 
تتٓح الوسائط الهتعددة لمطٛب إختٓار الهسار الذي ٓىاسبٍـ : Interchangability التبادلية  -9 

رغبوف فْ هشاٌدتً وذلؾ لكْ ىعطْ الطٛب الحؽ فْ التحكـ فْ الهعموهات التْ تظٍر عمِ الشاشة  ٓو
ا   . (25)بؿ وزهف ظٍوٌر

: تعد براهج الوسائط الهتعددة هف أقوى وأسرع البراهج فْ Fast Performance  سرعة األداء-10 
 وتحمٓمٍا.إستدعاء الهعموهات 
 المتعددة:عناصر الوسائط 

فالصوت والهوسٓقْ ٓؤثراف  ،الهتعددةالصوت هف العىاصر الهٍهة فْ الوسائط : (Sound) الصوت – 1
عزز فالصوت ٓشد هف ا٘ التفاعمٓة،بشدة فْ العهمٓة  سٍؿ الحفظ ٓو والصوت ٓهكف أف  ،الصورةىتباي ٓو

(. الصوت التهاثمْ ٌو هثؿ الذى ىسهعً هف Digital(، أو صوتًا رقهٓاً )Analogٓكوف صوتًا تهاثمًٓا )
و ىاتج عف هوجات هتصمة و الذى ٓستعهؿ فْ  ، الرادٓو أو شٓرط الكاسٓت ٌو أها الصوت الرقهْ ٌو

خذ عٓىات هف الصوت التهاثمْ وتسجٓمٍا فْ جٍاز رقهْ هثؿ ذاكرة الوسائط الهتعددة فٍو ٓىتج عف أ
 ADC(  Analog to Digitalالحاسب عف طٓرؽ تهٓرر الهوجة التهاثمٓة هف خٛؿ شٓرحة خاصة تسهِ  

Converter التْ تأخذ عٓىات هف الصوت التهاثمْ وتسجمٍا عمِ حسب عدد العٓىات الهطموبة فْ الثاىٓة )
العٓىات التْ تؤخذ زادت جودة الصوت الهىتج وعىد إعادة التشغٓؿ ٓهرر الصوت الرقهْ وكمها زادت عدد 

DAC (Digital to Analog Converter )"هف خٛؿ 
(26) 

ىٍا (: Text) النصوص – 2 الىص ٌو هجهوعة هف البٓاىات هكوىة هف حروؼ ورهوز ٓتـ كتابتٍا ثـ تخٓز
( TXT( وتخزف باسـ ثاىوي )ASCIIText( وتسهِ )Text Fileوذلؾ بشكؿ ٓستطع الحاسوب قراءتً هثؿ )

مٍا إلِ صٓغة )ASCأو) ا وتحٓو ( تخزف 0.1( وعىد تخٓزف ٌذي البٓاىات فْ الحاسوب ٓتـ تشفٌٓر
ىا ٓجدر اBITS٘فْ) ىتباي لىوع الخط وحجهً ولوىً وأف ٓتـ عرضً بالطٓرقة الهىاسبة، والتْ تتىاسب ( ٌو
وتدخؿ الىصوص بواسطة لوحة الهفاتٓح أو عف طٓرؽ الهاسح الضوئْ هف خٛؿ برهجٓة  ،الهستخدـهع 

(OCR( أو إدخالٍا كصورة ،)Image) . كها ٓمٌْىاؾ أر ْ الىص  .(27): بعة أىواع هف الىصوص ٌو

                                           
 2018تكىولوجٓا الوسائط الهتعددة ،  24

ىتاج الوسائط الهتعددة  (،ـ2017هحهد ابرآٌـ ) شعٛف، 25   41هرجع سابؽ، ص، باستخداـ،تصهٓـ وا 
 89ص والتوٓزع،دار فكر وفف لمطباعة والىشر  الهتعددة،التصهٓـ الجرافٓكْ فْ الوسائط  (،ـ2008شفٓؽ، حسٓف ) 26 
 18سابؽ، صـ(، الوسائط الهتعددة وتصهٓـ التطبٓقات، هرجع 2004) وآخروف،هحهد حسٓف،  بصبوص، 27 
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(. الىص ا٘لكتروىْ Scanned Textالىص السهعْ ) (.Printed Textالهطبوع هثؿ الكمهات فْ الفقرات )
(Electronic Text.) ( الىص الفائؽHyper Text عتبر هف أٌـ العىاصر الفعالة فْ تطبٓقات الوسائط ( ٓو

 الهتعددة 
ْ تعبٓرات تتكوف بالخطوط واٖشكاؿ تظٍر فْ صورة رسـو بٓاىٓة (: Graphicsالرسوم الخطية) – 3 ٌو

أو لوحات  ،توضٓحٓةأو رسوهًا  ،ٓةتتبعأو باٖعهدة أو بالصور، وقد تكوف خرائط هسآرة  ،دائٓرةخطٓة أو 
هكف إدخالٍا إلِ الحاسوب  ،بالحاسوبوقد تكوف رسوهًا هىتجة  ،كآركاتوٓرةأو رسوـ  ،شجٓرةزهىٓة أو  ٓو

سترجاعٍا.   بواسطة الوحدات الهمحقة وتخزف بحٓث ٓهكف تعدٓمٍا وا 
الغرض: ٓجب أف تعبر  .(28)ٌىاؾ بعض اٖسس التْ ٓجب أف تأخذ فْ ا٘عتبار عىد إختٓار الرسوـ هىٍا:

الصورة بوضوح عف الغرض الهستخدهة هف أجمً.الجودة: ٓجب أف تكوف الصورة عمِ درجة عالٓة هف 
 الجودة. التكمفة: ترتبط التكمفة بهدى الجودة والغرض هف ا٘ستخداـ.

ا والتْ  (:Imageالصور) – 4 قد تكوف وتشتهؿ الخرائط والصور الفوتوغرافٓة والرسوهات والخرائط وغٌٓر
وقد تستخدـ براهج رسوـ هىاسبة هثؿ التْ ٓستخدهٍا الرساهوف لعهؿ ذلؾ أو  ،وأسودهموىة أو تكوف أبٓض 

 .ًٛ  عف طٓرؽ الصور التْ تضٓفٍا هف همحقات أخرى هثؿ الهاسح الضوئْ هث
( لٙشارة إلِ تقىٓات براهج وهكوىات الحاسوب الهادٓة التْ Graphicsأىىا ىستخدـ هصطمح جرافٓكس )    

 .(29)ٓتـ استخداهٍا فْ إىشاء وتعدٓؿ وعرض الصور الرقهٓة 
جعؿ الصور تتحرؾ أهر بسٓط حٓث ٓحدث ذلؾ بالتغٓٓر فْ : (Animationالرسوم المتحركة ) – 5

غٓٓرات فْ الصورة بسرعة وكأىٍا حركة الهواقع أو أشكاؿ الصور الهتتالٓة بسرعة كافٓة لذلؾ ىشاٌد ٌذي الت
أو صورة هتحركة وفْ صىاعة الصور الهتحركة ٌىاؾ هعٓار لهعدؿ التغٓر فْ الصور فْ أجٍزة التمفٓزوف 

(NTSC( تكوف )( صورة لمثاىٓة أها فْ أجٍزة التمفٓزوف )30PAL( تكوف )صورة لكؿ ثاىٓة24 )  والتغٓٓر ،
ختٛفات الهتزآدة ، ٓجب أف تكوف الصور هتشابٍة هع بعض ا٘ حركةالسٓرع فْ الصور ٓجعمىا ىعتقد أىٍا 

 هف صورة ٖخرى وعىد عرضٍا بالسرعة الكافٓة عمِ التوالْ تحدث الحركة.
و هجهوعة هف المقطات الفٓمهٓة الهتحركة تسجؿ بطٓرقة تهاثمٓة) (:Videoالفيديو ) – 6 أو  (Analogٌو

ٓقة التْ سجمت بٍا، وتتعدد هصادر لقطات الفٓدٓو لتشهؿ ( وتعرض بىفس الطر Digitalطٓرقة رقهٓة )

                                           
 83ص ـ،2017 ،الشورى 28 
 19ص ـ،2004 ،وآخروفبصبوص   29
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ذي المقطات ٓهكف  كاهٓرات الفٓدٓو، وعروض التمٓفٓزوف، وأسطواىات الفٓدٓو، عف طٓرؽ هشغٛتٍا، ٌو
ا أو إٓقافٍا أو   (30)ٌىاؾ هعآٓر هحددة لتوظٓؼ الفٓدٓو ٌْ:  ،إرجاعٍاتقدٓهٍا أو تأخٌٓر

ر هف هىظور غٓر هألوؼ حتِ ٚ ٓصعب فٍـ الهشٍد. جعؿ حركات الكاهٓرا طبٓعٓة  تجىب التصٓو
وهىطقٓة هع إستبعاد العىاصر الصغٓرة هف الهشٍد. عىد استخداـ ىافذة صغٓرة ىسبًٓا، فأىً ٓفضؿ استخداـ 

قطات العاهة التْ هع تجىب الم الهفٓدة،لقطات هقربة قدر ا٘هكاف بحٓث تستبعد هف الكادر العىاصر غٓر 
 هحددة.ٚ تحهؿ تفاصٓؿ 

ستخداـ التكىولوجٓا الرقهٓة فْ هحاكاة الواقع هف اٌو هصطمح ٓستخدـ لمتعبٓر عف : فتراضياإل الواق -7
ستخداـ آرى البعض أف هصطمح الواقع ا٘فتراضْ ٓطمؽ لمتعبٓر عف  هعٓىة،أجؿ تحقٓؽ أٌداؼ 

أشٍر وسائؿ الواقع ا٘فتراضْ شاشات العرض بهختمؼ أىواعٍا،  وهف الواقع،التكىولوجٓا الرقهٓة لهحاكاة 
ا تمؾ الشاشات لمهشاٌد وتعتهد عمِ حقٓقة عمهٓة ٌْ أىٍا تهٗ هجاؿ الرؤٓة البصٓرة  ىاؾ هٓزة توفٌر ٌو

 .(31)لمهشاٌد 
بعد حدوث الثورة الرقهٓة والتطور التقىْ كاف ٚبد هف هواكبة ٌذي التطورات التقىٓة فْ  الرقمي: المحتوى-8

فقاهت بعض القىوات التمفٓزوىٓة بإضافة إدارة جدٓدة لٍٓكمٍا تسهِ إدارة الهحتوى  التمفٓزوىٓة،إىتاج البراهج 
ىشاء هىصات لٍا عمِ التقىْ وثورة تكىولوجٓا الهعموهات وا٘عٛـ ال الرقهْ وذلؾ لهواكبة التطور جدٓد وا 

ج لمبراهج وهواعٓد عرضٍا وتستطٓع القىاة  ا الترٓو هواقع التواصؿ ا٘جتهاعْ وصفحات ا٘ىترىت فٓتـ عبٌر
تـ تحدٓد شخص هسؤوؿ عف إدارة الهحتوى الرقهْ ٓسهِ:  هعرفة هدى تفاعؿ الهشاٌدٓف ٓو

و الهسؤوؿ عف الحقائؽ والهعموهات والبٓاىات  :Content Specialistالمحتوى  إختصاصي-1 ٌو
و خبٓر وهصدر   والهسؤوؿ عف الهحتوى العمهْ ةلتكىولوجٓامهعموهات لالهقدهة فْ الهشروع وصحتٍا، ٌو

(32). 
ؿ ورفع هشروع  :Controlled on Siteفي الموق  اإللكتروني  المتحكم-2 و الهسؤوؿ عف تحٓو ٌو

ب إالوسائط الهتعددة  وىشري عمِ الهواقع ا٘لكتروىٓة خاصة هواقع التواصؿ ا٘جتهاعْ لِ صفحات الٓو
 .(33)وقع البرىاهجوه

  

                                           
 .86ص والتوٓزع.دار التعمٓـ الجاهعْ لمطباعة والىشر  الهتعددة،ـ(، الوسائط 2017ٌٓـ )إبراعهرو  الشوري، 30
  143هرجع سابؽ، ص ،الهتعددةالوسائط الشوري،   31
 148، ص، عهاف، دار صفاء لمىشر والتوٓزع1الوسائط الهتعددة فْ ا٘عٛـ ا٘لكتروىْ، ط (،ـ2016حسف، عباس ىاجْ ) 32
 148حسف، الوسائط الهتعددة فْ اٚعٛـ اٚلكتروىْ، الهرجع ىفسً، ص 33
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 معوقات إستخدام الوسائط المتعددة في إنتاج البرامج التمفزيونية:
هكف حصر بعض الهعوقات فٓها  تتعدد هعوقات استخداـ الوسائط الهتعددة فْ إىتاج البراهج التمفٓزوىٓة ٓو

 .(34)ٓمْ: 
ؿ اٖفكار الِ براهج هىتجة أو عدـ هعوقات  -1 هادٓة: تشهؿ الصعوبة فْ توفٓر ا٘هكاىٓات الهالٓة لتحٓو

ؿ اٖفكار.  توفر جٍات لتهٓو
هعوقات إجرائٓة: وقد تكوف ٌذي الهعوقات إحدى هراحؿ إىتاج الوسائط الهتعددة فْ إختٓار الفكرة أو  -2

 عهؿ.الزهاف والهكاف الهراد التىفٓذ عمًٓ أو خمؿ فْ فٓرؽ ال
هعوقات زهىٓة: تتعمؽ ٌذي الهعوقات بزهف تىفٓذ البرىاهج وتجٍٓز الهعدات الٛزهة وقد ٓستغرؽ زهىًا  -3

 أطوؿ وقد ٓؤدي الِ فقداف جزء هف البرىاهج أو عدـ إكتهاؿ الفكرة بالشكؿ الهطموب.
ىٓٓف هعوقات بشٓرة: ٓقصد بٍا اٖشخاص الذٓف ٓقوهوف عمِ أهر الوسائط الهتعددة هف هصههٓف وف -4

وهىتجٓف وهخرجٓف إلِ الهستخدـ ىفسً فٛبد هف وجود وعْ إدراكْ لكؿ شخص بالكٓفٓة التْ ٓتعاهؿ 
 بٍا هع الوسائط الهتعددة.

هعوقات عهمٓة: وتتهثؿ فْ هتطمبات اٖجٍزة هف صٓاىة دوٓرة وتوفٓر جٍة هختصة ٓعتهد عمٍٓا لتأكد  -5
 ئط الهتعددة. هف سٛهة اٖجٍزة وجودتٍا بها تتطمبً تقىٓات الوسا

 24قناة سودانية الفصل الثالث: 
ا فْ  ـ،2016أغسطس  20فْ ٓوـ السبت  24تـ ا٘عٛف عف بث قىاة سوداىٓة  وكاف هقٌر

ٓة  ،الٓراض بٚو ْ قىاة ذات همكٓة  الخرطـو ا )بمد فْ شاشة( تسعِ لتعٓزز القدرات  خاصة،ٌو شعاٌر
كها تسعِ إلِ ترسٓم قٓـ  السوداف،ا٘قتصادٓة والتعٓرؼ بالفرص وا٘هكاىات ا٘قتصادٓة لجهٍوٓرة 

ة الىسٓج ا٘جتهاعْ )صفحة قىاة سوداىٓة   عمِ الفٓس بوؾ(. 24الهواطىة وتقٓو
عالٓة هع التأثٓر ا٘ٓجابْ والتفاعمْ هع براهج  السعْ إلِ ىجاح إعٛهْ بتحقٓؽ ىسبة هشاٌدة رؤية القناة:

ستقطاب ا٘ستثهارات   اٖجىبٓة،القىاة والىجاح ا٘قتصادي والهساٌهة فْ تطوٓر ا٘قتصاد السوداىْ وا 
عبر توٓزع هىصؼ عمِ  الهجاٚت،فْ جهٓع  لمسوداف،والتبشٓر بالفرص الكبٓرة وا٘هكاىات الواسعة 

 (35)القطاعات البراهجٓة 

                                           
 2012الهدوىة ا٘لكتروىٓة،  34

 https://www.facebook.com/sudania24TV ـ(2019عمِ الفٓس بوؾ ) 24صفحة قىاة سوداىٓة   35
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أي أف الصورة عالٓة الجودة  ،بٓاىاتٍافْ ىقؿ  HD (High Definition)تستخدـ القىاة ىظاـ  البث:نظام 
كٓموبآت فْ الثاىٓة هها جعؿ القىاة ٚ  2400والوضوح والدقة فٍْ تقىٓة تحهؿ تدفؽ بٓاىات ٓصؿ إلِ 

 الخاصٓة. ٓرتبط بجٍاز تمفٓزوف ٓدعـ HDتظٍر إٚ إذا استخدـ جٍاز رسٓفر رقهْ ٓدعـ خاصٓة 
 خاصة،تشهؿ القىاة براهج هتىوعة اقتصادٓة وسٓاسٓة وٓراضٓة وهىوعات وأخبار وبراهج  برامج القناة:

 (36)تتألؼ برهجتٍا هف البراهج التالٓة: 
ٌو برىاهج ٓوهْ هباشر فْ قالب هىوعات ٓتـ عرضً الساعة الثاهىة  برنامج صباحات سودانية: .1

صباحًا وحتِ الساعة التاسعة والىصؼ صباحًا ٓشهؿ عدد هف الفقرات هثؿ أحواؿ الطقس وأخبار 
 ٓتىاوب فْ تقدٓهً عدد هف الهذٓعٓف. التكىولوجٓا،الصحؼ وأخبار خاصة وأخبار 

و  برىاهج ٓوهْ عدا برنامج مانشيتات سودانية: .2 الجهعة هباشر ٓعرض ها جاء فْ الصحؼ الٓوهٓة ٌو
ٓقوـ بتحمٓمٍا هع هحمؿ سٓاسْ أو هختص وكذلؾ ٓعرض فًٓ أٌـ أعهدة الرأي والكآركاتٓر واٖخبار 

و برىاهج تستخدـ فًٓ شاشة تفاعمٓة لمتىقؿ بٓف  الهذٓعٓف،العالهٓة ٓتىاوب عمِ تقدٓهً عدد هف  ٌو
 اٖخبار واٖعهدة.

ٌو برىاهج ٓوهْ هباشر عدا الجهعة ٓقدهً شٓؼ هع خبٓر تغذٓة ٓتىاوب فْ  خاصة:برنامج نكية  .3
 .عدد هف الهذٓعٓف تقدٓهً

ٌْ ىشرة أخبار إقتصادٓة ٓوهٓة عمِ الٍواء ٓتـ عرض أخبار اٚقتصاد  برنامج الحدث اإلقتصادي: .4
 الهحمٓة والعالهٓة بوجود هحمؿ رئٓسْ وضٓؼ.

ٓعرض ثٛث هرات فْ اٖسبوع ٓستعرض أٌـ أخبار الٓراضة  برىاهج هباشر برنامج حال الرياضة: .5
شهؿ عدد هف الفقرات والتقآرر والضٓوؼ الهختصٓف لمتعمٓؽ عمِ الهمؼ الرئٓسْ.  الهحمٓة والعالهٓة ٓو

حٓث تقوـ القىاة بإعداد برهجة خاصة فْ هىاسبات اٖعٓاد وآٖاـ العالهٓة هثؿ الٓـو  برامج خاصة: .6
 الهسابقات،لؾ هوسـ رهضاف والعٓد وهف أبرز البراهج فْ هوسـ رهضاف براهج العالهْ لٗعاقة وكذ

و هوضوع   البحث.هثؿ برىاهج فكر أىت فْ الخرطوـ ٌو
ٌو برىاهج هسابقات تمفٓزوىٓة اٖوؿ هف ىوعً فْ السوداف ٓتـ عرضً عمِ : برنامج فكر أنت في الخرطوم

، أتت فكرة البرىاهج ـ2016اٖولِ هىً فْ رهضاف سىة ة فْ هوسـ رهضاف بدأت الىسخ 24قىاة سوداىٓة 
خت ة ا٘خراجٓة وا  ، ٓار الدٓكور وكؿ التفاصٓؿ الفىٓةهف الهذٓع الطٓب عبد الهاجد ووضعت لً القىاة الرٓؤ
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ضاءة  4هعدٓف و 4ٓضـ أكثر هف  جٓتألؼ البرىاهج هف فٓرؽ إىتا هصوٓرف وهخرج هساعد وفىْ صوت وا 
ـ هف اٖطر الهساعد تقوـ فكرة البرىاهج عمِ رحمة طٓراف إفتراضٓة تبدأ فْ الخرطوـ بهبمغ ألؼ ، ة وغٌٓر

ولِ قبؿ الهرحمة اٖ (37)ألؼ جىًٓ ، عمِ أف تهر بالهراحؿ التالٓة:  50جىًٓ وتىتٍْ فْ فكتوٓرا بهبمغ 
رحمة الثالثة اله، ألؼ جىًٓ 4.000هة الهرحمة الثاىٓة الخرطوـ إلِ أدٓس أبابا بقٓ، ا٘قٛع بقٓهة ألؼ جىًٓ

ر البٓضاء بقٓهة الهرحمة الرابعة هف توىس إلِ الدا، الؼ جىًٓ 6.000ا إلِ توىس بقٓهة هف أدٓس أباب
الهرحمة ، ألؼ جىًٓ 18.000إلِ داكار بقٓهة الهرحمة الخاهسة هف الدار البٓضاء ، ألؼ جىًٓ 10.000

اىسبٓرج بقٓهة داكار إلِ ج الهرحمة السابعة، ألؼ جىًٓ 22.000السادسة )هحطة أبوجا( بقٓهة  ٌو
الهرحمة التاسعة ، ألؼ جىًٓ 35.000حطة ٌراري بقٓهة الهرحمة الثاهىة ه، ألؼ جىًٓ 28.000

اىسبٓرج إلِ د ألؼ  50.000ة فكتوٓرا بقٓهة الهرحمة العاشر ، ألؼ جىًٓ 40.000ار السٛـ بقٓهة جٌو
 .جىًٓ

والفىوف والٓراضة  ة تتعمؽ بالثقافة ا٘سٛهٓة والتآرمٓحتوي البرىاهج عمِ عدد هف التصىٓفات أسئم :األسئمة
% هف البرىاهج وتتىوع اٖسئمة فْ شكمٍا بٓف أربع 80، أها اٖسئمة السوداىٓة تشكؿ ىسبة وأعٛـ وهعالـ
٘عداد اٖسئمة  ٓرف وكذلؾ أسئمة صورة وأسئمة صوت، وبذلؾ تـ تخصٓص فٓرؽ عهؿ ضخـخٓارات وخٓا

ا وفؽ ىظاـ إل كتروىْ هحدد وترهٓز هحدد ٓعطِ لكؿ سؤاؿ وكؿ ذلؾ بإشراؼ هٍىدسٓف هف داخؿ وتجٌٍٓز
القىاة ولـ ٓتـ ا٘ستعاىة بأي جٍة خارجٓة رغـ أف هثؿ ٌذي البراهج تكوف هسجمة لكف كاف التحدي فْ خروج 

 .ج فكر أىت فْ الخرطـو عمِ الٍواءبرىاه
زات لبرىاهج فكر أىت فْ الخرطوـ قبؿ ثٛثة تبدأ التجٍٓ :فكر أنت في الخرطوم برنامج المتسابقون في

شٍور عمِ اٖقؿ وفْ ٌذي الفترة ٓتـ إعداد اٖسئمة وكذلؾ إختٓار الهتسابقٓف وذلؾ عبر حهمة إعٛىٓة عمِ 
هواقع التواصؿ ا٘جتهاعْ وعمِ الشاشة وفتح باب الهشاركة عبر هجٓب الرد ألْ الذي ٓجاوب فًٓ 

ذا تجتاوز الهتصؿ عدد هف اٖسئمة بإجابات صحٓحة ٓتـ إختٓاري هباشرة الهتصؿ عمِ عدد هف اٖسئمة فإ
وعف طٓرؽ هىشور عمِ صفحة الفٓس بوؾ ، ٓتـ اٚتصاؿ بكؿ الهتسابقٓف لمحضور إلِ هبىِ القىاة لهقابمة 

تـ تحدٓد الهتسابقٓف لمهشاركة فْ الهسابقة.  لجىة إختٓار الهتسابقٓف ٓو
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 (38)المستخدمة في إنتاج برنامج فكر أنت في الخرطوم:تقنيات الوسائط المتعددة 
 Interactive Voice)ا٘ستجابة الصوتٓة التفاعمٓة  ألْ،هجٓب الرد  TVRٓستخدـ البرىاهج تقىٓة  -1

Response IVR)  ىظاـ ا٘ستجابة الصوتٓة التفاعمٓة ٌو ىظاـ ٓسهح لمهتصمٓف بالتفاعؿ هع ْ ٌو
قوـ بتهكٓف الهستخدـ هف  الٍاتؼ،أىظهة اٚتصاٚت عف طٓرؽ  حٓث ٓتـ استخداـ الرد ألْ ٓو

عهؿ ٌذا الىظاـ عف طٓرؽ وجود  فٍٓا،الحصوؿ عمِ البٓاىات هف قاعدة البٓاىات أو إدخاؿ البٓاىات  ٓو
تـ التفاعؿ عف طٓرؽ الضغط عمِ أزرار  آلٓة،ىص هسجؿ ٓرد عمِ الهتصؿ بطٓرقة   الٍاتؼ.ٓو

 التفاعمٓة(. )الشاشةٓستخدـ البرىاهج شاشة لهس أهاـ الهتسابؽ ٘ختٓار ا٘جابة الصحٓحة  -2
تـ فًٓ عرض سؤاؿ لمجهٍور داخؿ  -3 د خاص بالبرىاهج ٓهكف تحهٓمً هف قوقؿ بٛي ٓو ٓوجد تطبٓؽ أىدرٓو

تـ وخارج السوداف لٛشتراؾ فْ كؿ حمقة هف برىاهج فكر أىت فْ الخرطوـ ٓتـ عرض سؤاؿ لمجهٍور  ٓو
كسب الفائز جائزة قٓهتٍا ثٛث ألؼ   جىًٓ،إختٓار الفائز فْ الٓوـ التالْ عمِ الٍواء فْ اٖستدٓو ٓو

ىسخة هحهمة عمِ الٍواتؼ الهحهولة  50.000التطبٓؽ وهىذ إىطٛقً فْ الهوسـ الثاىْ وصؿ إلِ 
صؿ عدد الهتفاعمٓف هع السؤاؿ الواحد إلِ  تـ إختٓار الفائز عشوائ 13.308ٓو  ًٓا.ٓو

 .HDٓستخدـ البرىاهج كاهٓرات  -4
ٌْ تقىٓة بصٓرة جدٓدة والفكرة اٖساسٓة لٍذي التقىٓة تأتْ هف باب  video wallٓستخدـ البرىاهج شاشة  -5

ًٛ وهزاوجة بٓف الهعموهة والصورة وتأكٓد وترسٓم لٍها، هدعهة بصورة  البراهج التْ تتطمب شرحًا وتفصٓ
قترابًا الفٓدٓو والجرافٓؾ والهؤثرات البصر  ًٚ وخروجًا وا  ٓة التْ تعتهد عمِ التحٓرؾ والتكوٓىات دخو

بتعادًا. ضافة عىصر  (39)وا  وٓعتبر استخداـ ٌذي التقىٓة فْ البرىاهج هواكبة لهستحدثات التقىٓة الرقهٓة وا 
ظٍار التصهٓـ الجرافٓكْ بشكؿ جذاب وهٓرح لمىظر.  الجذب وا٘ثارة وا 

وجد جٍاز BUZZ جٍاز -6 أهاـ كؿ هتسابؽ فعىدها ٓطرح هقدـ  BUZZ ٘ختٓار ا٘جابة الصحٓحة ٓو
و ٓعتهد عمِ المهس وهربوط بسهاعات تصدر صوت  البرىاهج سؤاؿ السرعة ٓضغط عمًٓ الهتسابقٓف ٌو

   الوقت.تغٓر لوىٍا لٗحهر فْ ىفس ٓحٓف الضغط عمًٓ وكذلؾ فًٓ إىارة 
 .البصٓرةالهؤثرات  -7

                                           
هقابمة شخصٓة،  البرىاهج.توضٓح فكرة  الخرطوـ،ورئٓس فٓرؽ إىتاج برىاهج فكر أىت فْ  24ـ، هىتج براهج بقىاة سوداىٓة 2019 توحٓدة، سمٓهاف، 38
 . 7/1ٓـو

39
 http://ar.wikipedia.org 

http://ar.wikipedia.org/


 2022أغسطس/ آب  العشروفالعدد الهجمد الخاهس  -ألهاىٓا -برلٓف -الهركز الدٓهقراطْ العربْ -هجمة الدراسات ا٘عٛهٓة 
 

 84 (vr3373.6311.B)رقـ التسجٓؿ  - (ISSN 25123203) -هجمة دولٓة هحكهة 

 

تٓة ٓعتهد البرىاهج عمِ إستخداـ الهؤثرات الصوتٓة هف هوسٓقِ خاصة بالبرىاهج والتْ الهؤثرات الصو  -8
تعطْ جو التىافس وا٘ثارة وكذلؾ هؤثر صوتْ فْ حالة إجابة الهتسابؽ كاىت صحٓحة وأخر فْ حالة 

ْ هؤثرات تـ تصهٓهٍا خصٓصًا لبراهج الهسابقات هف ٌذا  خطأ،كاىت إجابتً   الىوع.ٌو

 اإلجراءات المنيجية لمبحثالفصل الراب : 
حتوت عمِ هجهوعة هف  أدوات جم  البيانات: تـ تصهٓـ إستهارة الخبراء وتوٓزعٍا عمِ عٓىة البحث وا 

وكؿ عبارة تحتوي عمِ عدد هف اٖسئمة التْ تغطْ جواىب البحث بالشكؿ الذي ٓحقؽ اٌٖداؼ  العبارات،
 .البحثالهرجوة هف 

ْ )ههتاز،  مارة:خطوات إعداد اإلست تـ استخدـ هقٓاس )لٓكرت( الخهاسْ ٘ختٓار ا٘جابات الهىاسبة ٌو
أف تكوف الصٓاغة واضحة  ضعٓؼ( وقد تهت هراعاة التالْ فْ بىاء ا٘ستهارة: وسط،جٓد،  جدًا،جٓد 

وجد سٍمة وسمٓهة  والمغة والكمهات هقروءة اٌٖداؼ فْ العبارة  ٓةعدـ إزدواجو  تسمسؿ هىطقْ لٗسئمةٓو
 .الواحدة

ا٘ستهارة بصورتٍا اٖولٓة عمِ عدد هف أعضاء ٌٓئة التدٓرس وبعض الخبراء  تعرض تحكيم اإلستمارة:
 تحكٓهٍا.لوالهختصٓف فْ هجاؿ الوسائط الهتعددة 

ٓقصد بالصدؽ قدرة اٖداء عمِ تطبٓؽ اٌٖداؼ التْ صههت هف  إختبار الصدق والثبات لإلستمارة:
والهقصود بالصدؽ الظاٌري ٌو هدى  (،اعتهد البحث عمِ هدى صدؽ ا٘ستهارة )الصدؽ الظاٌري ،أجمٍا

إرتباط فقرات ا٘ستهارة باٌٖداؼ التْ صههت هف أجمٍا والذي ٓشٓر إلِ الشكؿ العاـ لٙستهارة وهدى 
قد تـ التحقؽ هف و  اٖساسٓة،وضوح المغة وهىاسبتٍا لمعٓىة ووضوح التعمٓهات وصحة ترتٓب الخطوات 

الصدؽ الظاٌري لٙستهارة بعرض فقراتٍا عمِ الهحكهٓف كها أوضحىا، وذلؾ بغرض ا٘دٚء بآرائٍـ حوؿ 
 لمتوٓزع.ا٘ستهارة وتأكٓد صٛحٓتٍا 

ثبات النتائج: لتحمٓؿ البٓاىات الخاصة بإستهارة الخبراء تـ أستخدـ برىاهج التحمٓؿ  التحميل اإلحصائي وا 
ستعراض (SPSS)ا٘حصائْ  ثـ  إجابة،كؿ عبارة فْ جدوؿ ٓوضح عدد التكرارات والىسبة الهئوٓة لكؿ  وا 

 عبارات.اللهعرفة إتجاي آراء عٓىة البحث بخصوص كؿ  ،ةعبار كؿ لبعد ذلؾ تـ التعمٓؽ عمِ ىتٓجة 
 برنامج "فكر أنت في الخرطوم":ب المتعمقة عرض بيانات المبحوثين

 صوت م  شعار البرنامج( يوضح عبارة توظيف ال1جدول رقم )
 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 6 12 8 1 0 27
 النسبة المئوية 22.2 44.5 29.6 3.7 0.0 100%
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% هف العٓىة ٓروف تـ توظٓؼ الصوت هع شعار البرىاهج 22.2( أف ىسبة 1ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
 ً% لمذٓف ٓروف توظٓف29.6وبمغت ىسبة  جدًا،بطٓرقة جٓدة  ًتوظٓف %44.5بٓىها ٓرى  ههتازة،بطٓرقة 
ٌذا ٓشٓر إلِ توظٓؼ الصوت  وسط،بطٓرقة  ً% لمذٓف ٓروف توظٓف3.7بٓىها بمغت ىسبة  جٓدة،بطٓرقة 

ىسجاـو فْ شعار البرىاهج بتىاسؽ   .ا 
 ( يوضح عبارة توظيف المؤثرات الصوتية في البرنامج2جدول رقم)

% هف العٓىة ٓروف تـ توظٓؼ الهؤثرات الصوتٓة فْ البرىاهج 25.9( أف ىسبة 2ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
رى  ههتازة،بطٓرقة  رى  جٓدة،بطٓرقة  ٍا% توظٓف40.7بٓىها ٓرى  جدًا،بطٓرقة جٓدة  ٍا% توظٓف22.2ٓو ٓو

استخداـ الهؤثرات  ٓوضح ذلؾ ضعٓفة،بطٓرقة  ٍا% توظٓف7.5فٓها ٓرى  وسط،بطٓرقة  ٍا% توظٓف3.7
 البرىاهج.فْ  وفاعمٓة إحترافٓةبالصوتٓة 

 ( يوضح عبارة الموسيقى المستخدمة في البرنامج مناسبة3جدول رقم)

% هف أفراد العٓىة ٓروف أف الهوسٓقِ الهستخدهة فْ البرىاهج 25.9( أف ىسبة 3ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
رى  وههتازة،هىاسبة  % أف الهوسٓقِ 51.9بٓىها ٓرى  جدًا،% أف الهوسٓقِ الهستخدهة جٓدة 18.5ٓو

 ٓدؿ وسط،% أف الهوسٓقِ الهستخدهة فْ البرىاهج تـ استخداهٍا بطٓرقة 3.7ٓرى فٓها  جٓدة، الهستخدهة
 فْ البرىاهج تـ بطٓرقة عمهٓة وهىٍجٓة.الهستخدهة الهوسٓقِ  إختٓار أف عمِذلؾ 

 ( يوضح عبارة جودة ووضوح الصورة4جدول رقم )

ووضوح لمصورة بطٓرقة  % هف أفراد العٓىة ٓروف أف ٌىالؾ جودة40.7( أف ىسبة 4ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
رى  ههتازة، % أف ٌىالؾ 18.6بٓىها ٓرى  جدًا،% أف ٌىالؾ جودة ووضوح لمصورة بطٓرقة جٓدة 40.7ٓو

ر ٓستخدـالبرىاهج جودة ووضوح لمصورة بطٓرقة جٓدة، ٓشٓر ذلؾ إلِ أف  ، أدت تقىٓات حدٓثة فْ التصٓو
 إلِ جودة ووضوح الصورة.

 

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 7 6 11 1 2 27
 النسبة المئوية 25.9 22.2 40.7 3.7 7.5 100%

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 7 5 14 1 0 27
 النسبة المئوية 25.9 18.5 51.9 3.7 0.0 100%

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 11 11 5 0 0 27
 النسبة المئوية 40.7 40.7 18.6 0.0 0.0 100%
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 ( يوضح عبارة مناسبة اإلضاءة م  التكوين العام لمصورة5جدول رقم)

ف العاـ 29.7( أف ىسبة 5ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ ) % هف أفراد العٓىة ٓروف هىاسبة ا٘ضاءة هع التكٓو
رى  ههتازة،لمصورة بطٓرقة  ، بٓىها ف العاـ لمصورة بطٓرقة جٓدة جداً % هىاسبة ا٘ضاءة هع التكٓو33.3ٓو

ف العاـ لمصورة بطٓرقة 25.9ٓرى  % هىاسبة ا٘ضاءة 11.1فٓها ٓرى  جٓدة،% هىاسبة ا٘ضاءة هع التكٓو
ف العاـ  ف العاـ لمصورة، ٌذا ٓشٓر إلِ إستخداـ ا٘ضاءة فْ البرىاهج بطٓرقة إحترافٓة وفعالة لمتكٓو هع التكٓو

 لمصورة.
 ( يوضح عبارة إستخدام الشاشة التفاعمية في البرنامج6جدول رقم )

% هف أفراد العٓىة ٓروف إف استخداـ الشاشة التفاعمٓة فْ 22.2( أف ىسبة 6ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
فٓها ٓرى  جدًا،بطٓرقة جٓدة  التفاعمٓة تـ% إف استخداـ الشاشة 40.7بٓىها ٓرى  ههتازة،البرىاهج تـ بطٓرقة 

رى  جٓدة،% إف استخداـ الشاشة التفاعمٓة تـ بطٓرقة 29.6 % إف استخداـ الشاشة التفاعمٓة تـ 7.5ٓو
جهٓع  ٌذا ٓدؿ عمِ أف البرىاهج استفاد هف استخداـ تقىٓات الوسائط الهتعددة الحدٓثة فْ ضعٓفة،بطٓرقة 
 ىتاج.ا٘ هراحؿ

 في البرنامج Vido Wall( يوضح عبارة توظيف تقنية الـ7جدول رقم )

 توظٓؼ تقىٓة% هف أفراد العٓىة ٓروف 25.9( أف ىسبة 7ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
فٓها ٓرى  جدًا،بطٓرقة جٓدة  % توظٓفٍا22.2بٓىها ٓرى  ههتازة،فْ البرىاهج بطٓرقة  Video Wallالػ 

رى  ،جٓدةبطٓرقة ٍا % توظٓف40.7 بطٓرقة  ٍا% توظٓف3.7كها ٓرى  هىاسبة،بطٓرقة  ٍا% توظٓف7.5ٓو
ادة  استخداـ البرىاهج لتقىٓة الفٓدٓو ووؿ فْ العهمٓات ٓوضح ذلؾ ضعٓفة، ا أدت إلِ ٓز ا٘ىتاجًٓ والتْ بدوٌر

 .هف قبؿ الجهٍور الهشاٌد التعرض والهشاٌدة لمبرىاهج 
 ( يوضح عبارة استخدام تقنية تصويت الجميور الداخمي8جدول رقم )

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 8 9 7 3 0 27
 النسبة المئوية 29.7 33.3 25.9 11.1 0.0 100%

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 6 11 8 0 2 27
 النسبة المئوية 22.2 40.7 29.6 0.0 7.5 100%

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 7 6 11 2 1 27
 النسبة المئوية 25.9 22.2 40.7 7.5 3.7 100%

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
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ت الجهٍور الداخمْ 40.7( أف ىسبة 8ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ ) % هف العٓىة ٓروف استخداـ تقىٓة تصٓو
بطٓرقة  % استخداهٍا25.9فٓها ٓرى  جدًا،بطٓرقة جٓدة  ٍا% إستخداه29.7بٓىها ٓرى  ههتازة،بطٓرقة 
رى  جٓدة، التقىٓات الحدٓثة لهواكبة  ٓستخداـالبرىاهج ٌذا ٓدؿ عمِ أف  وسط،بطٓرقة  ٍا% استخداه3.7ٓو

 التطور.
 ( يوضح عبارة إعداد البرنامج9جدول رقم )

إعداد البرىاهج ههتاز، بٓىها ٓرى % هف أفراد العٓىة ٓروف أف 40.7( أف ىسبة 9ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
روفعداد ا٘% أف 18.5فٓها ٓرى  جدًا،عداد جٓد ا٘ % أف33.3 عداد تـ بطٓرقة ا٘ % أف7.5 جٓد، ٓو
 عالٓة.ٓشٓر إلِ أف البرىاهج ٓتـ إعدادي بطٓرقة فىٓة وبهٍىٓة ٌذا  ،وسط

 ( يوضح عبارة توقيت عرض البرنامج10جدول رقم )

% هف أفراد العٓىة ٓروف أف توقٓت عرض البرىاهج ههتاز، 22.2( أف ىسبة 10ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
رى  توقٓت جٓد،ال% أف 37.1فٓها ٓرى  جدًا،البرىاهج جٓد  توقٓت% أف 25.9بٓىها ٓرى  % أف 14.8ٓو

 الهتوقعة.أف توقٓت عرض البرىاهج ٓحقؽ قٓهة الهشاٌدي ٌذا ٓعىْ  هىاسب،عرض التوقٓت 
 ( يوضح عبارة طريقة إعداد األسئمة المطروحة11جدول رقم )

 ههتازة،% هف العٓىة ٓروف أف طٓرقة إعداد اٖسئمة الهطروحة 40.7( أف ىسبة 11ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
% أف 11.1كذلؾ ٓرى  جٓدة،طٓرقة ال% أف 11.1فٓها ٓرى  جدًا،طٓرقة جٓدة ال % أف37.1بٓىها ٓرى 

الجهٍور ٌذا ٓشٓر إلِ أف طٓرقة إعداد اٚسئمة الهطروحة بالبرىاهج تٛئـ كؿ فئات  ،وسططٓرقة ال
 .الهستٍدؼ

 ( يوضح عبارة المظير العام لمبرنامج12جدول رقم )

 التكرار 11 8 7 1 0 27
 المئويةالنسبة  40.7 29.7 25.9 3.7 0.0 100%

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 11 9 5 2 0 27
 النسبة المئوية 40.7 33.4 18.5 7.5 0.0 100%

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 6 7 10 4 0 27
 النسبة المئوية 22.2 25.9 37.1 14.8 0.0 100%

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 11 10 3 3 0 27
 المئويةالنسبة  40.7 37.1 11.1 11.1 0.0 100%

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
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% هف العٓىة ٓروف أف الهظٍر العاـ لمبرىاهج ههتاز، بٓىها ٓرى 44.5( أف ىسبة 12الجدوؿ رقـ )ٓتبٓف هف 
تضح هف ذلؾ أف الهظٍر العاـ  جٓد،% أف الهظٍر 22.2فٓها ٓرى  جدًا،% أف الهظٍر جٓد 33.3 ٓو

 .التمفٓزوىْلمهستجدات فْ العهؿ  لمبرىاهج هقبوؿ وهواكب
 مقدم البرنامج م  المتسابقين والجميور( يوضح عبارة تفاعل 13جدول رقم )

الهتسابقٓف  البرىاهج هعهقدـ  تفاعؿ % هف أفراد العٓىة ٓروف أف51.9( أف ىسبة 13ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
هقدـ  تفاعؿ أف %14.8هقدـ البرىاهج جٓد جدًا، فٓها ٓرى تفاعؿ % أف 25.9بٓىها ٓرى  ههتاز،والجهٍور 
رى  ،دجٓالبرىاهج  تفاعؿ هقدـ حضور و أف  ٓتضح هف ذلؾ ،وسطهقدـ البرىاهج تفاعؿ % أف 7.4ٓو

 مبرىاهج.ل ٓةجاذب عطْالبرىاهج هع الهتسابقٓف والجهٍور ٓ
 الثقافي لمقدم البرنامج( يوضح عبارة المستوى 14جدول رقم )

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 17 4 4 2 0 27
 النسبة المئوية 63 14.8 14.8 7.4 0.0 100%

% هف أفراد العٓىة ٓروف أف الهستوى الثقافْ لهقدـ البرىاهج 63( أف ىسبة 14ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
% أف الهستوى الثقافْ 14.8% أف الهستوى الثقافْ جٓد جدًا، فٓها ٓرى كذلؾ 14.8ههتاز، بٓىها ٓرى 

رى ٌذا ٓشٓر إلِ أف هقدـ البرىاهج ٓهتاز بقدر عالْ هف الثقافة تهكىً  وسط،% أف الهستوى 7.4 جٓد، ٓو
 .هشوقةطٓرقة إبداعٓة تقدٓـ البرىاهج ب هف

 ( يوضح عبارة ساىم البرنامج في رف  المستوى الثفافي لمجميور المتاب 15جدول رقم )

العٓىة ٓروف أف البرىاهج ساٌـ فْ رفع الهستوى أفراد % هف 33.3( أف ىسبة 15ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
الثقافْ فْ رفع الهستوى  البرىاهج ساٌـ% أف 29.6بٓىها ٓرى  ههتازة، الهتابع بدرجةالثقافْ لمجهٍور 

رىفْ رفع الهستوى الثقافْ بدرجة  البرىاهج ساٌـ % أف29.6 كذلؾ جٓدة جدًا، فٓها ٓرى بدرجة  جٓدة، ٓو
ساٌـ فْ رفع  إف البرىاهجٓهكف القوؿ  هتوسطة،بدرجة  فْ رفع الهستوى الثقافْ البرىاهج ساٌـ% أف 7.5

 البرىاهج.الهستوى الثقافْ لمجهٍور الهتابع عف طٓرؽ الهعموهات التْ تقدـ لٍـ خٛؿ 
 

 التكرار 12 9 6 0 0 27
 النسبة المئوية 44.5 33.3 22.2 0.0 0.0 100%

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 14 7 4 2 0 27
 النسبة المئوية 51.9 25.9 14.8 7.4 0.0 100%

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 9 8 8 2 0 27
 النسبة المئوية 33.3 29.6 29.6 7.5 0.0 100%
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 ( يوضح عبارة تصنيفات األسئمة كافية )إسالميات، رياضة، فنون، تاريخ(16جدول رقم )
 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 7 5 7 6 2 27
 النسبة المئوية 25.9 18.5 25.9 22.2 7.5 100%

تـ تصىٓفٍا25.9( أف ىسبة 16ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )  % هف أفراد العٓىة ٓروف أف اٖسئمة كافٓة ٓو
جٓد جدًا، فٓها  كافٓة بشكؿ% أف اٖسئمة 18.5ههتاز، بٓىها ٓرى )إسٛهٓات، ٓراضة، فىوف، تآرم( بشكؿ 

رى  جٓد،% أف اٖسئمة كافٓة بشكؿ 25.9ٓرى  كها ٓرى  هتوسط،% أف اٖسئمة كافٓة بشكؿ 22.2ٓو
شاهمة لكؿ الهعارؼ هتىوعة و هها سبؽ ىستىتج أف أسئمة البرىاهج  ضعٓؼ،% أف اٖسئمة كافٓة بشكؿ 7.5

 .لهتسابقٓفالتْ تٍـ اوالهىاشط 
 ( يوضح عبارة استخدم البرنامج لموسائط المتعددة في شرح مراحل المسابقة17جدول رقم )

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 8 5 11 3 0 27
 النسبة المئوية 29.6 18.6 40.7 11.1 0.0 100%

% هف أفراد العٓىة ٓروف أف البرىاهج ٓستخدـ الوسائط الهتعددة 29.6( أف ىسبة 17ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
% أف البرىاهج ٓستخدـ الوسائط الهتعددة بطٓرقة 18.6بٓىها ٓرى  ههتازة،لشرح هراحؿ الهسابقة بطٓرقة 

رى  جٓدة،% أف البرىاهج ٓستخدـ الوسائط الهتعددة بطٓرقة 40.7فٓها ٓرى  جدًا،جٓدة  % أف 11.1ٓو
ٓشٓر ذلؾ إلِ أف البرىاهج وظؼ الوسائط الهتعددة فْ  هىاسبة،بطٓرقة  البرىاهج ٓستخدـ الوسائط الهتعددة

 وحدٓثة.شرح هراحؿ الهسابقة بطٓرقة هبتكرة 
 ( يوضح عبارة طريقة إختيار المتسابقين لممشاركة في البرنامج18جدول رقم )

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 4 5 11 6 1 27
 النسبة المئوية 14.8 18.6 40.7 22.2 3.7 100%

% هف أفراد العٓىة ٓروف أف إختٓار الهتسابقٓف لمهشاركة فْ 14.8( أف ىسبة 18ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
فٓها ٓرى  جدًا،% أف إختٓار الهتسابقٓف ٓتـ بطٓرقة جٓدة 18.6بٓىها ٓرى  ههتازة،بطٓرقة  البرىاهج ٓتـ

رىأف إختٓار الهتسابقٓف ٓتـ بطٓرقة  40.7%  هىاسبة،% أف إختٓار الهتسابقٓف ٓتـ بطٓرقة 22.2 جٓدة، ٓو
تضح هف ذلؾ أف عهمٓة إختٓار  هقبولة،% أف إختٓار الهتسابقٓف ٓتـ بطٓرقة غٓر 3.7كها ٓرى  ٓو

 .الهتسابقٓف تتـ بطٓرقة عادلة وشفافة هها تعطْ البرىاهج الهصداقٓة
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 ( يوضح عبارة إرتباط البرنامج بموسم رمضان19جدول رقم )

رهضاف % هف أفراد العٓىة ٓروف أف إرتباط البرىاهج بهوسـ 37.1( أف ىسبة 19ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
% أف إرتباط 18.5% أف إرتباط البرىاهج بهوسـ رهضاف جٓد جدًا، فٓها ٓرى 40.7بٓىها ٓرى  ههتاز،

رى  جٓد،البرىاهج بهوسـ رهضاف  ٌذا  هوفؽ،% أف إرتباط البرىاهج بهوسـ رهضاف إرتباط غٓر 3.7ٓو
 لمقىوات عالًٓ لمجهٍوروهٛئـ ىسبة لمهشاٌدة ال رهضاف هىاسبٓشٓر إلِ أف توقٓت بث البرىاهج فْ هوسـ 

 . فْ هوسـ رهضاف
 الديكور واإلضاءة م  ىوية البرنامج ق( يوضح عبارة تناس20جدول رقم )

ة  ؽهف أفراد العٓىة ٓروف تىاس% 40.7( أف ىسبة 20ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ ) الدٓكور وا٘ضاءة هع ٌٓو
 ؽتىاسوجود % 22.2بدرجة جٓدة جدًا، فٓها ٓرى  ؽتىاسوجود % 37.1بٓىها ٓرى  ههتازة،البرىاهج بدرجة 

 البرىاهج.الدٓكور وا٘ضاءة الهستخدهة هع ٌوٓة  ؽٌذا ٓدؿ أف لمبرىاهج جاذبٓة لتىاس جٓدة،بدرجة 
 عبارة تصميم شعار البرنامج( يوضح 21جدول رقم )

% هف أفراد العٓىة ٓروف أف تصهٓـ شعار البرىاهج ههتاز، 22.2( أف ىسبة 21ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
رىشعار ال% أف تصهٓـ 22.2فٓها ٓرى  جدًا،شعار جٓد ال% أف تصهٓـ 40.7بٓىها ٓرى   جٓد، ٓو

عبر إتسـ بالواقعٓة والحداثة و ٌذا ٓدؿ عمِ أف تصهٓـ شعار البرىاهج  ،وسطشعار ال% أف تصهٓـ 14.9
 البرىاهج. قٓهةعف 

 ( يوضح عبارة توظيف الجرافيك في الدخول والخروج ومراحل البرنامج22جدول رقم )

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 10 11 5 0 1 27
 النسبة المئوية 37.1 40.7 18.5 0.0 3.7 100%

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 11 10 6 0 0 27
 النسبة المئوية 40.7 37.1 22.2 0.0 0.0 100%

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 6 11 6 4 0 27
 النسبة المئوية 22.2 40.7 22.2 14.9 0.0 100%

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 10 8 7 2 0 27
 النسبة المئوية 37.1 29.6 25.9 7.4 0.0 100%
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% هف أفراد العٓىة ٓروف توظٓؼ الجرافٓؾ فْ البرىاهج هف 37.1( أف ىسبة 22ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
% توظٓؼ الجرافٓؾ بطٓرقة 29.6بٓىها ٓرى  ههتازة،خٛؿ الدخوؿ والخروج وهراحؿ إىتاج البرىاهج بطٓرقة 

رى  جٓدة،% توظٓؼ الجرافٓؾ بطٓرقة 25.9جٓدة جدًا، فٓها ٓرى  % توظٓؼ الجرافٓؾ بطٓرقة 7.4ٓو
ٌذا ٓؤكد أف توظٓؼ الجرافٓؾ فْ البرىاهج هف خٛؿ عهمٓات الدخوؿ والخروج وهراحؿ إىتاج  ،هتوسطة

 الهشاٌدة.هساحة أكبر هف أعطت البرىاهج  البرىاهج ىفذت بهٍىٓة عالٓة
 ( يوضح عبارة إختيار زوايا الكاميرا23جدول رقم )

هف أفراد العٓىة ٓروف أف إختٓار زوآا الكاهٓرا فْ البرىاهج % 40.7( أف ىسبة 23ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
رى  جٓد،ختٓار ا٘% أف 18.5ختٓار جٓد جدًا، فٓها ٓرى ا٘% أف 37.1بٓىها ٓرى  ههتاز، % أف 3.7ٓو

ـإلِ إحترافٓة وتهٓز الهصوٓرف بالبرىاهج هف  ٌذا ٓشٓر ،وسط ختٓارا٘   أجود المقطات.  خٛؿ إختٓاٌر
 

 يوضح عبارة إستخدام المؤثرات البصرية في البرنامج (24جدول رقم )

هف أفراد العٓىة ٓروف أف استخداـ الهؤثرات البصٓرة فْ % 25.9( أف ىسبة 24ٓتبٓف هف الجدوؿ رقـ )
رى ٍا% أف استخداه18.5فٓها ٓرى  جدًا،جٓد  ٍا% أف استخداه40.7بٓىها ٓرى  ههتاز،البرىاهج   جٓد، ٓو
هٓزي ٓ إبداعْٓتضح هف ذلؾ أف البرىاهج ٓستخدـ الهؤثرات البصٓرة بشكؿ  هتوسط، ٍا% أف استخداه14.9

 ة.عف بقٓة براهج القىا
 توصؿ البحث الِ عدة ىتائج واستىتاجات أٌهٍا: النتائج:

ىسجاـ الصوت هع شعار  .1  البرىاهج.تىاسؽ وا 
 البرىاهج.بتفرد وتهٓز مهتسابقٓف والجهٍور الهتابع تصهٓـ شعار البرىاهج ٓوحْ ل .2
 الجٓد.شهولٓة اٖسئمة هف خٛؿ ا٘عداد  .3
 جهالٓة.صورة  أعطِهقدـ البرىاهج لسموب الصوتْ الجٓد اٖالهؤثرات الصوتٓة و  .4
 لفقراتً.إىتٍاج البرىاهج لمعمهٓة والهىٍجٓة فْ إختٓار الهوسٓقِ الهصاحبة  .5
 .جودة ووضوح الصورة الهستخدهة فْ البرىاهج ىسبة لٙستفادة هف تقىٓات الوسائط الهتعددة الحدٓثة .6

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 11 10 5 1 0 27
 النسبة المئوية 40.7 37.1 18.5 3.7 0.0 100%

 الوحدات ههتاز جٓد جداً  جٓد وسط ضعٓؼ الهجهوع
 التكرار 7 11 5 4 0 27
 النسبة المئوية 25.9 40.7 18.5 14.9 0.0 100%



 2022أغسطس/ آب  العشروفالعدد الهجمد الخاهس  -ألهاىٓا -برلٓف -الهركز الدٓهقراطْ العربْ -هجمة الدراسات ا٘عٛهٓة 
 

 92 (vr3373.6311.B)رقـ التسجٓؿ  - (ISSN 25123203) -هجمة دولٓة هحكهة 

 

 البرىاهج.هف تفاعؿ الجهٍور هع  زادت Video Wallتوظٓؼ تقىٓة اؿ  .7
 الهتسابقٓف.عدالة وهصداقٓة البرىاهج التْ تتضح فْ طٓرقة إختٓار  .8
 البرىاهج.وجود تىاسؽ بٓف الدٓكور وا٘ضاءة هع ٌوٓة  .9

 الهؤثرات البصٓرة الهستخدهة فْ البرىاهج جذبت إىتباي الجهٍور الهتابع وزادت هف هشاٌدتً لً..10
 التوصيات:

 .البرىاهجعبر عف ٌوٓة ٓ شعار صوتْ ٓجب عمِ فٓرؽ عهؿ البرىاهج تصهٓـ .1
ا٘لتزاـ بالهعآٓر العمهٓة والهٍىٓة لهواكبة التطور التقىْ والتكىولوجْ فْ هجاؿ إىتاج براهج الهسابقات  .2

 التمفٓزوىٓة.
 فٓة وهٍارة عالٓة.ار تحإبً واستخداه ،الجرافٓكسبعىصر اٌ٘تهاـ  .3
ؽٓة ٘ضفاء الجذب مهؤثرات البصر ل لتوظٓؼ الجٓد لمصورة واستخداـ التقىٓات الحدٓثةا .4  .والتشٓو
 البرىاهج.جهٓع هراحؿ إىتاج استخداـ تقىٓات الوسائط الهتعددة فْ التركٓز عمِ  .5
 لجودة وضوح الصورة وىقاءٌا. ،الحدٓثةاستخداـ الكاهٓرات ذات التقىٓات  .6

  المصادر والمراج :
 أواًل: المعاجم

  لبىاف. والىشر،دار صادر لمطباعة  الثاىْ،الهجمد  العرب،لساف  (،ـ2000هحهد بف جٛؿ الدٓف ) هىظور،إبف  .1
 .1ط بٓروت، الشروؽ،دار  ا٘عٛهٓة،هعجـ الهصطمحات  (،ـ1987كـر ) شمبْ، .2
 .2ط القاٌرة، ا٘عٛهٓة،هعجـ الهصطمحات  (،ـ1989كـر ) شمبْ، .3
 ة لبىاف.، هكتب1ـ(، هعجـ العربٓة الكٛسكٓة والهعاصرة، بٓروت، لبىاف، ط2008عهر، أحهد هختار ) .4

 ثانيًا: البحوث العممية:
جاهعة السوداف لمعمـو  التمفٓزوىْ،فاعمٓة الصوت والصورة فْ الهىتج  (،ـ2012) اٖرقـ، الجٓٛىْ، .5

 هىشورة.غٓر  دكتوراي،والتكىولوجٓا، دراسة 
جاهعة السوداف  التمفٓزوف،فاعمٓة الوسائط الهتعددة فْ إىتاج براهج  (،ـ2007) أبوصباح،أـ ٌاىْ  الشٓم، .6

 هىشورة.غٓر  دكتوراي،لمعمـو والتكىولوجٓا، دراسة 
 ثالثًا: المراج  العربية:

، عهاف، دار 1ـ(، الوسائط الهتعددة وتصهٓـ التطبٓقات، ط2004) وآخروف،هحهد حسٓف،  بصبوص،  .7
 الٓازوري العمهٓة لمىشر والتوٓزع.

، دٓواف الهطبوعات 3ط واٚتصاؿ،ا٘عٛـ  هىاٌج البحث العمهْ فْ عمـو (،ـ2007أحهد ) هرسمْ،بف  .8
 الجزائر. والتوٓزع،الجاهعٓة لمىشر 
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، عهاف، دار صفاء لمىشر 1الوسائط الهتعددة فْ ا٘عٛـ ا٘لكتروىْ، ط (،ـ2016حسف، عباس ىاجْ )  .9
 والتوٓزع. 

 الشقري.هكتبة  الٓراض، ،1ط الرقهْ،فىوف الفٓدٓو  (،ـ2015حىاف أحهد ) سمٓـ، .10
ىتاج الوسائط الهتعددة باستخداـ  (،ـ2017هحهد ابرآٌـ ) شعٛف،   .11 ، دار الكتاب 1، طFlash MXتصهٓـ وا 

 الحدٓث.
 دار فكر وفف لمطباعة والىشر والتوٓزع. الهتعددة،التصهٓـ الجرافٓكْ فْ الوسائط  (،ـ2008شفٓؽ، حسٓف )  .12
 هعْ لمطباعة والىشر والتوٓزع.دار التعمٓـ الجا الهتعددة،ـ(، الوسائط 2017عهرو إبرآٌـ ) الشوري، .13
دار الفكر ىاشروف وهوزعوف،  أسالٓبً، أسسً، هفٍوهً،البحث العمهْ  (،ـ2016) وآخروف ذوقاف، عبٓدات، .14

 اٖردف.
،، 1ط التمفٓزوىٓة،تخطٓط البراهج  (،ـ2005هحهدٓف، عثهاف عوض الكٓرـ هحهدٓف ) .15 فٍرسة الهكتبة  الخرطـو

 الوطىٓة.
 القاٌرة. الحدٓثة،دار الكتاب  العمهْ،استخدـ الوسائط الهتعددة فْ البحث  ،(ـ2008حسٓف حسف ) هوسِ، .16

 المجالت:رابعًا: 
توظٓؼ هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ فْ إىتاج البراهج ا٘خبآرة  (،ـ2021) وآخروفإسراء عهر،  إبرآٌـ، .17

 العدد السابع. الثاىْ،الهجمد  ا٘سٛهٓة،جاهعة أـ درهاف  اٚتصاؿ،هجمة عمـو  هىشورة،ورقة بحثٓة  التمفٓزوىٓة،
، هىشورة ورقة بحثٓة الهؤسسة،دور الهواقع ا٘لكتروىٓة فْ تحقٓؽ أٌداؼ  (،ـ2021شٓرؼ سمٓهاف ) البدوي، .18

 السابع.العدد  الثاىْ،الهجمد  ا٘سٛهٓة،جاهعة أـ درهاف  اٚتصاؿ،هجمة عمـو 
ر ا٘ىتاج توظٓؼ الوسائط  (،ـ2019) عبد الرحهفهصطفِ  هحهد، .19 ورقة بحثٓة  ا٘ذاعْ،الهتعددة فْ تطٓو

 .20،3العدد  والتكىولوجٓا،جاهعة السوداف لمعمـو  ا٘ىساىٓة،هجمة العمـو  هىشورة،
 خامسًا: مواق  ومدونات عمى االنترنت:

  https://www.facebook.com/sudania24TV ـ(2019عمِ الفٓس بوؾ ) 24صفحة قىاة سوداىٓة  .20
 ـ.2012 ا٘لكتروىٓة،الهدوىة  .21
 ـ 2018 الهتعددة،هوقع تكىولوجٓا الوسائط  .22
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 سادسًا: المقابالت:
،ت فْ ورئٓس فٓرؽ إىتاج برىاهج فكر أى 24هىتج براهج بقىاة سوداىٓة  (،ـ2019سمٓهاف، توحٓدة ) .24 توضٓح  الخرطـو

 البرىاهج.فكرة 
 

 

http://ar.wikipedia.org/
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 فٝ ذعض٠ضاٌّسؤ١ٌٚح االظرّاع١ح  فاع١ٍح ِّاسسح

 اٌصٛسج اٌز١ٕ٘ح ٌٍعا١ٍِٓ

2020-2012دساسح حاٌح ششوح سٛداذً   

The effectiveness of practicing social responsibility on enhancing 

employees mental image. 
 د. شا١ٕ٘اص اٌضاوٝ اتٛ ِش٠ُ

 اسرار ِساعذ ٚع١ّذ و١ٍح االعالَ، ظاِعح لاسدْ سرٟ

 د.أوشَ ِحّذ اٌحاض

ٔائة ِذ٠ش ظاِعح  اسرار ِشاسن اٌرس٠ٛك ٚإداسج االعّاي

 رٟلاسدْ س

 الهستخمص:
بىاء عٛقات استراتٓجٓة أكثر عهقا هع الهحٓط الذي تؤثر فًٓ  وتسعِ إلِأصبح لزاها عمِ الهىظهات أف تضاعؼ جٍودٌا 

تتهكف هف هواجٍة التحدٓات.أصبح هفٍـو الهسؤولٓة اٚجتهاعٓة ٓكتسب اٌتهاها لدى الهىظهات هها جعؿ ٌذا  وتتأثر بً لكْ
ىظهة وتضهف الهفٍـو ٓخرج هف كوىً ههارسات طوعٓة اختٓآرة إلِ ههارسات حتهٓة تهثؿ هصدرا لتحقٓؽ بقاء اله

الصورة الذٌىٓة لمعاهمٓف  تعٓزز فِلمهسؤولٓة اٚجتهاعٓة  الشركة ههارسةالِ التعرؼ عمِ فاعمٓة  الدراسة سعتاستهرآرتٍا. 
ا سوداتؿوقد اجرت الباحثة دراسة هٓداىٓة عمِ شركة  الباحثة  اٚجتهاعٓة استخدهتهف أبرز الههارسٓٓف لمهسئولٓة  باعتباٌر

( عمِ العاهمٓف فِ رئاسة 45)دراسة الحالة( . قاهت الباحثة بتوٓزع اداة استبٓاف عمِ )  احدى صوريالهىٍج الوصفِ فِ 
شركة سوداتؿ تهارس  اىشطة    (. وقد خمصت الىتائج الِ اف35سوداتؿ الواقعة فِ الخرطـو شارع سىكات استردت هىٍا )

الذٌىٓة لدى العاهمٓف كها خمقت لدٍٓـ وعٓا بالهسئولٓة  الهسئولٓة اٚجتهاعٓة الهختمفة واف ٌذي الههارسة عززت الصورة
 اٚجتهاعٓة

Abstract 

 It has become imperative for organizations to enhance their efforts and build strategic 

more   deeper relationships in the environment where they affect and be affected so to face the 

challenges. Social responsibility concept is beginning to gain concern of organizations 

which   made the concept change from a volunteering practice to an inevitable practice, 

representing a source of a of sustainability and granting the continuity of organization. The 

study tries to acknowledge the (effectiveness of organization practicing social responsibility on 

enhancing employee mental image).The study was conducted at sudatel company  located in 

Khartoum –sinkat street. Descriptive method was used in the form of case study. Questionnaire 

was distributed to(45) for employees,(35)were retrieved. retrieved  .The Results showed that 

sudatel company practice social responsibility activities in different fields, this practice had 

enhanced employees’ mental image about their organization besides creating their awareness 

about social responsibility 

 الكممات المفتاحية:
ة، اٚتفاؽ العالهِ.الصورة اٚجتهاعٓة، الهسئولٓة   الذٌىٓة، سوداتؿ، الهجتهع، اٌٚداؼ التىهٓو

 المقدمة:
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الهىظهات ىشاطا هصاحبا لكؿ اٚىشطة اٚقتصادٓة التِ تهارسٍا  اٚجتهاعٓةالهسئولٓة  أصبحت ههارسة
 اختمفت فِكؿ هف الدوؿ الغىٓة والفقٓرة وهف أٌـ الواجبات الواقعة عمِ عاتؽ ٌذي الهىهات واف  فِ

ر وتحسٓف الهستوى التعمٓهْ والثقافْ واٚقتصادي والضهاف  ْ التزاـ ٌا هستهر فْ تطٓو الهجاٚت. ٌو
 والبٓئٓة وهراعاة الهجتهع هف خٛؿ توفٓر الخدهات الهتىوعة ها ٓتعمؽ بالىواحْ الصحٓة اٚجتهاعْ ٖفراد

ر الهجتهع  فْ إٓجاد حموؿ لمهشكٛت  الهحمْ والهشاركةحقوؽ ا٘ىساف وخاصة حقوؽ العاهمٓف، وتطٓو
هجاٚت الحٓاة فْ  أفضؿفًٓ ٓتطمع الهجتهع بشرائحً الهختمفة الْ هستقبؿ  ؾٚ شاٚجتهاعٓة والبٓئٓة. هها 

حٓث  ٓكفْاف التطمع وحدي اٚ  وهف الواقعحٓاة الفرد.  والصحة والغذاء واٖرتقاء بهستوىهف حٓث التعمٓـ 
. و هف جاىب اخر ىجد اف وتغطٓتًفْ اغمب اٚحٓاف ىعجز هقدرات البٛد عف إستٓفاء تحقٓؽ كافة  ًاى

ات الهستٍمؾ ىجد ىفسٍا هسؤولة عف الهىظهات و الهؤسسات اٚقتصادٓة باٚضافة الِ اشباع حاج
اٚطٛع بدور ٓسىد دور الحكوهات فْ الىٍوض باعباء ٚ تستطٓع الدولة وحدٌا اٚٓفاء بٍا باٚضافة الِ 
تعذٓة احساس الهوسسة بعهؽ و فائدتٍا لمهجتهع وأ٘ تركز فقط عمِ تعظٓـ اٖ رباح هف ٌذا الهىطمؽ بدأت  

ا الهىظهات  تتىافس فْ ههارسة اىشط ة هف شأىٍا الهساٌهة فْ دفع عجمة التقدـ باٚضافة الِ ابراز دوٌر
اٚجتهاعْ هها ٓكسبٍا اٚحتراـ و التقدٓر و الذي بالهقابؿ ٓصب فْ هجاٚت تدعـ الجاىب الهادي 
ء  لمهىظهة  ، آضًا الصورة التْ تتشكؿ لدي جهٍور العاهمٓف تؤدي دورًا كبٓرًا فْ تحدٓد درجة الثقة و الٚو

 هؤسسة. لم
  البحث:مشكمة 

فِ  الكبٓرة التطورات الهسئولٓة اٚجتهاعٓة عهمٓة طوعٓة تٍدؼ الهىظهات هف خٛلٍا لهجاراة تعد
ر الهجتهع وتىهٓتً  االبٓئةاٚقتصادٓة والهساٌهة اجتهاعِ ٓعزز هف صورتٍا الذٌىٓة  والقٓاـ بدورفْ تطٓو

ء العاهمٓف وجعمٍا اٚختٓاراٚفضؿ ٚحسف  ساٌـ فِ خمؽ سهعة طٓبة لٍا كها ٓساعد عمِ ضهاف ٚو ٓو
 تمعبٍا ههارسة الهسولٓةالكفاءات. هف ٌىا جاء اٌٚتهاـ بهوضوع الدراسة لموقوؼ عمِ اٌـ اٚدوار التْ 

عمِ ها سبؽ تسعِ ٌذي الورقة البحثٓة إلِ  هىظهاتٍـ وبىاءااٚجتهاعٓة فِ تشكٓؿ الصورة لمعاهمٓف عف 
 ا٘جابة عمِ: 

 البحث: تساؤالت
 هآٌة الهسئولٓة اٚجتهاعٓة -
 ها هفٍـو الصورة الذٌىٓة-

 ٌدفت االدراسة الِ: :أىداف البحث
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 تعٓرؼ الهسؤلٓة اٚجتهاعٓة-
 القاء الضوء عمِ اشكاؿ ههارسة الهسؤلٓة اٚجتهاعٓة-
 اٚجتهاعٓة. العاهمٓف بالهسؤلٓةالتعرؼ عمِ هدى اٌتهاـ -
 الذٌىٓة الجٓدةالتعرؼ عٛقة الهسؤلٓة ا٘جتهاعٓة ببىاء الصورة -
 بٓاف اٌهٓة الهسؤلٓة ا٘جتهاعٓة لمهىطهات-
 الهكوىة لدى العالهٓف والصورة الذٌىٓةالكشؼ عف العٛقة بٓف ههارسة ا٘جتهاعٓة -

 البحث:أىمية 
ًٛ لمهىظهات اٚقتصادٓة تتبع اٌهٓ ًٛ شاغ والهجتهع ة ٌذي الدراسة هف كوىٍا تتطرؽ الْ قضٓة اصبحت شغ

ًٛ هف اركاف الىٍوض بالهجتهعات  سواء. فقدحد  عمِ عاىة اصبحت الهسؤلٓة اٚجتهاعٓة ركىًا اصٓ وا 
فأف الهسؤلٓة اٚجتهاعٓة اصبحت تحظْ باٌتهاـ الهؤسسات  واٚجتهاعٓة.بالهساىدة اٚقتصادٓة  الحكوهات
اداة هٍهة لموصوؿ الْ تحقٓؽ غآاتٍا فْ وصوؿ الْ اصحاب الهصالح الذي تٍتـ الهىظهة  وتتخذ هىٍا

ـ واستهرار التعاهؿبالحصوؿ عمِ اٌتهاهٍا   هعٍـ كها اف ٓستهد البحث اٌهٓتً فْ الجاىب الىظري وتقدٌٓر
 البحث:منيج 
 وكٓفًٓا فْظاٌرة هعٓىة كهًٓا  وتفسٓر خصائصٍتـ بتحمٓؿ ٓي ذالهىٍج الوصفِ الفٓرؽ البحث  استخدـ

و ها ٓعطْ هعموهات دقٓقة   فٍٓا. وخصائصٍا والعواهؿ الهؤثرةسٓاؽ هجتهع هعٓف ٌو
 كأداة لجهع الهعموهاتفِ جهع بٓاىاتٍا عمِ صحٓفة اٚستبٓاف  البٓاىات: اعتهد فٓرؽ البحثاداة جهع 

ت الهط وهجاٚتٍا تـ تصهٓـ ٌذي اٖداة باٚستىاد الِ أٌداؼ الدراسة  الدراسة. وقدموبة لٛجابة عمىتساٚؤ
كها تـ توٓزع اٚسئمة عمِ عدة هحاور ثـ عرض ىتائج الدراسة وفقا لٍا. وقد تـ عرض ًٌ  وحدودٌا

 ؿ اٚستباىةاٚسباىة عمِ عدد هف الهحكهٓف هف اساتذة اٚعٛـ وبىا عمِ هٛحظاتٍـ تـ تعدٓ
 الدراسات السابقة:

 Siphiwe P. Mandina وChristine V. Maravireكؿ هف    اٖولِ: أجريالدراسة    
 1عف فعالٓة الهسئولٓة اٚجتهاعٓةفِ تحسٓف الصورة الذٌىٓة لمشركة

 اجٓرت الدراسة عمِ شركةUnki mine (UM) ٓزهبابوى
 (208الدراسة عمِ عٓىة حجهٍا )بالتركٓز عمِ الهسئولٓة الخٓٓرة وقد اجٓرت 

 الهحمِ وهوظفٓف هف الهجمس الٓرفِ لهىطقة عالشركة، هوظفٓف، الهجتهتكوىت العٓىة هف هدٓٓرف فِ 
                                           

1  Siphiwe P. Mandina- Christine V. Maravire Effectiveness of Corporate Social Responsibility in Enhancing -Company Image - Midlands State 

University, Victoria S. Masere Journal of Applied Business and Economics vol. 16(3) 2014 153
اريخ االسترجاع-2019//10/11تاريخ االسترجاع 
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(Tongogara) 
 تعٓزز صورة الذٌىٓة الهسئولٓة اٚجتهاعٓة فِهف فعالٓة  ؽالِ: التحقتٍدؼ الدراسة  اٌٚداؼ:

 كشفت الدراسة عف الىتائج اٚتٓة:-ا
 الشركة تحسف صورة الهسئولٓة اٚجتهاعٓة% هف الهبحوثٓف اف 85سبة   ترى ى

 تحسف اىشطة الهسئولٓة الخٓٓرة العٛقة بٓف الشركة والهجتهع الهحمِ-
 والشركة الِ الهسئولٓة الخٓٓرة الهجتهع الهحمِ الطٓبة بٓف الىتائج العٛقةىسبت -
 تصٓرح اجتهاعِ اوقبوؿ لههارسة ىشاط الشركة اظٍرت الدراسة اف العٛقات بٓف الهجتهع ٓتىتج عىٍا-
اظٍرت الىتائج اف الشركة تولِ اٌهٓة لتحقٓؽ التوافؽ بٓف توقعات اصحاب الهصالح واىشطة الهسئولٓة -

 الخٓٓرة 
 تعريف المسئولية االجتماعية:

القرارات وهعالجة  تعرَّؼ الهسئولٓة اٚجتهاعٓة بأىٍا تعٍد وِالتزاـ رجاؿ اٖعهاؿ فْ هواصمة السٓاسات لصىع
ٓرى البعض اف الهسئولٓة اٚجتهاعٓة بهثابة  2الحاٚت الهرغوبة ولتحقٓؽ اٌٖداؼ والقّٓـ لعهوـ الهجتهع.

تذكٓر لمشركات بهسؤولٓاتٍا وواجباتٍا إزاء هجتهعٍا الذي تىتسب إلًٓ، بٓىها ٓرى البعض أخر أف هقتضِ 
ٓة تقـو بٍا الشركات صاحبة الشأف بإرادتٍا الهىفردة تجاي ٌذي الهسؤولٓة ٚ ٓتجاوز هجرد هبادرات اختٓار 

رى آخروف أىٍا صورة هف صور الهٛءهة اٚجتهاعٓة الواجبة عمِ الشركات.   الهجتهع. ٓو
وقد عرؼ هجمساٖعهاؿ العالهْ لمتىهٓة الهستداهة الهسؤولٓة اٚجتهاعٓة عمِ أىٍا اٚلتزاـ الهستهر هف قبؿ 

ىوعٓة الظروفالهعٓشٓة  وتحسٓف شركات اٖعهاؿ بالتصرفأخٛقًٓا والهساٌهة فْ تحقٓؽ التىهٓة اٚقتصادٓة 
لٓة اٚجتهاعٓة لمشركات ٌْ هىٍجٓة عهؿ لمقوى العاهمة وعائٛتٍـ والهجتهع الهحمْ والهجتهع ككؿ.الهسؤو 

اٖخٛقٓة فْ  بدهج الههارسات 3تتبىاٌا الشركات فْ ههارسة اٖعهاؿ التجآرة حٓث تقوـ ٌذي الشركات
جهٓع عهمٓاتٍا ا٘دآرة والتجآرة. ٓعرؼ البىؾ الدولْ الهسئولٓة اٚجتهاعٓة بأىٍا التزاـ أصحاب الىشاطات 

لتىهٓة الهستداهة هف خٛؿ العهؿ هع الهجتهع الهحمْ لتحسٓف هستوى الهعٓشة اٚقتصادٓة بالهساٌهة فْ ا
بأسموب ٓخدـ اٚقتصاد و التىهٓة فْ اف واحد كها أف الدور التىهوي الذي ٓقوـ بً القطاع الخاص ٓجب أف 
ٓكوف بهبادرة داخمٓة و قوة دفع ذاتٓة هف داخؿ صىاع القرار فْ الهؤسسة.وتعرؼ جهعٓة ا٘دآرٓف 

                                           
تآرم اٚسترجاع  -اؽ الهالٓةالهسؤولٓة اٚجتهاعٓة لمشركاتبٓف الواجب الوطىْ اٚجتهاعْ والهبادرات الطوعٓةسوؽ فمسطٓف لٗور - -رقٓة عٓراف 2

23/12/2019- 
3 .www.TamkeenConsult.com/Tag.php/lang=AR-2013بعض التجارب -تهاعٓة لراس الهاؿ فِ هصر.الهسئولٓة اٚج

 8102//1/12اٚسترجاعالقاٌرة.  - 2008سبتهبر   -الهركز الهصرى لمدراسات اٚقتصادٓة  -الدولٓة
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ٖهٓركٓٓف الهسئولٓة اٚجتهاعٓة بأىٍا استجابة إدارة الشركات إلِ التغٓر فْ توقعات الهستٍمكٓف واٌٚتهاـ ا
العاـ بالهجتهع واٚستهرار بإىجاز الهساٌهات الفٓردة لٗىشطة التجآرة الٍادفة إلِ خمؽ الثروة اٚقتصادٓة. 

جتهع الذي تعهؿ فًٓ و ذلؾ عف طٓرؽ ٌْ إلتزاـ عمِ هىشأة اٖعهاؿ تجاي اله (Holmes)وعرفٍا 
الهساٌهة بهجهوعة كبٓرة هف اٖىشطة اٚجتهاعٓة هثؿ هحاربة الفقر وتحسٓف الخدهات الصحٓة وهكافحة 

 التموث وخمؽ فرص عهؿ. 
:لـ ٓكف هفٍوـ الهسؤولٓة اٚجتهاعٓة لمهؤسسات فْ الىصؼ اٖوؿ هف القرف مفيوم المسؤولية االجتماعية

وهع  4بشكؿ واضح  حٓث كاىت الهؤسسات تحاوؿ جاٌدة تعظٓـ أرباحٍا وبشتِ الوسائؿالعشٓرف هعروفا 
الىقد الهستهر الحاصؿ لهفٍوـ تعظٓـ اٖرباح ظٍرت بوادر تبىْ الهؤسسات دورا أكبر تجاي البٓئة والهجتهع 

ضرورة ابتعاد  المتاف تعهؿ فٍٓها. هع بدآة الىصؼ الثاىْ هف القرف العشٓرف ركز العدٓد هف الباحثٓف عمِ
هىظهات اٖعهاؿ عف اٌٚتهاـ باٖرباح كٍدؼ وحٓد إذ تحاوؿ تعظٓهً فْ شتِ الظروؼ واٖحواؿ وبعدها 

الهسؤولٓة اٚجتهاعٓة كأحد الهجاٚت التسعة التْ  دركر(طرح الباحث الهعروؼ فْ إدارة اٖعهاؿ )بٓتر 
 .ٓفترض بهىظهات اٖعهاؿ أف تتبىِ أٌدافا إجتهاعٓة  

 Corporate Sustainable Development  المستدامة التنمية مفيوم
ف العاهمٓ شؤوف فًٓ،وتحسٓف تعهؿ الذي الهجتهع رفآٌة تحقٓؽ فْ تسٍـ أف ٚبدلمهؤسسة:البعداٚجتهاعْ

ادة إٓجاًباعؿ بهآىعكس ورعآتٍـ فٍٓا  والوظٓفْ الهٍىْ اٖهف ،وتوفٓر الفىٓة قدراتٍـ وتىهٓة إىتاجٍـ ىٓز
 .  لٍـ والهجتهعٓة والرعآةالصحٓة

 اٚىبعاثات والقضاءعمِ عهمٓاتٍاوهىتجاتٍا، عمِ الهترتبة أثارالبٓئٓة تراعْ أف ٚبدلمهؤسسة :البعدالبٓئْ-
 هتعت قدتؤثرعمِ الههارسات التْ وتقمٓؿ الهتاحة واٚىتاجٓة الكفاءة قدرهف أقصِ والىفآات وتحقٓؽ الساهة

 .الهوارد بٍذي القادهة البٛدواٖجٓاؿ
 التطور التآرخِ  لمهسؤولٓةاٚجتهاعٓة:

تهتد جذور الهسئولٓة اٚجتهاعٓة بالتأكٓد قبؿ الحرب العالهٓة الثاىْ الهسئولٓة اٚجتهاعٓة بدأت الهسئولٓة 
 .اٚجتهاعٓة بالهشروعات الصىاعٓة ثـ اهتدت لتشهؿ كؿ الهؤسسات والهىظهات 

                                           
اسهٓف فؤاد،  - بعض التجارب الدولٓة، الهركز الهصري لمدراسات اٚقتصادٓة، ورقة  :الهسؤولٓة اٚجتهاعٓة لرأس الهاؿ فْ هصرىٍاؿ الهغربؿ ٓو

  2008، هصر، سبتهبر 138عهؿ رقـ 
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 فْ وا٘دارة الهتزآدبٓف الهمكٓة اٚىفصاؿ هع تزاهىت اقتصادٓة فمسفات العشٓرف القرف هطمع هىذ وقد تطورت
الحدٓثة. وقد ٚقت  فكرة الهسئولٓة اٚجتهاعٓة اىتشارا واسعا فِ الستٓىٓات هف القرف الهاضِ ثـ  5الشركات

ىشاطا اساسٓا ولٓس زاد بٍا اٌٚتهاـ بٍا بعد ذلؾ حتِ اف بعد الهىشات اصبحت تعتبرالهسئولٓة اٚجتهاعِ 
 :هجرد براهج اضافٓة .ادت العدٓدهف التحدٓات الِ تىاهْ هفٍـو الهسئولٓة اٚجتهاعٓةهىأٌهٍا

أضحت  حٓث اٚجتهاعٓة، الهسؤولٓة لهفٍوـ الهىظهات لتبىْ الدافعة القوى أٌـ هف وتعد :العولهة-
 شعارالهسؤولٓة ترفع Multinational Companies (MNCs)الشركات هتعددة الجىسٓة  العدٓدهف

جٓة حهٛتٍا فْ تركز اٚجتهاعٓة وأصبحت  بتوفٓرظروؼ وأىٍا تمتـز ا٘ىساف، بحقوؽ تٍتـ أىٍا عمِ الترٓو
 .الطبٓعٓة الهوارد عمِ والحفاظ بقضآا البٓئة تٍتـ اٖطفاؿ كهاأىٍاؿ بتشغٓ وبأىٍاٚتسهح لمعاهمٓف، آهىة عـ
 الهستٍمؾ والعاهمٓف حهآة بضرورة تىادي التْ التشٓرعات خٛؿ هف والشعبٓة: الحكوهٓة تزآدالضغوط-

 والبٓئة.
 هها جعمٍا أخٛقٓة، لقضآا العالهٓة الهىظهات الكثٓرهف تعرضت حٓث: اٖخٛقٓة والفضائح الكوارث-

ًٚ  تتكبد  .الهعابة الهىتجات ىتٓجة أوخسائر لمضحآا كتعوٓضات طائمة أهوا
 السودان:المسئولية االجتماعية فى 

الهسؤولٓة اٚجتهاعٓة، وفْ الهاؿ حؽ  -حدٓثاً –، الفزع أبو ُهرّوي جهٓعٍا قٓـ وهفآٌـ سوداىٓة تعىْ النفير6
ة فٍْ تطٍٓر لمهاؿ وبٍذي الثوابت ٓهكف أف ٓكوف ٌىالؾ هؤشر سوداىْ ىحو  هعموـ لمسائؿ ولمزكاة أولٓو

ىات و  خصائص الهجتهع السوداىْ وهعرفة ضوابطً والتحوؿ الهسؤولٓة اٚجتهاعٓة، ٚو بد هف اٚلتفات لهكوِّ
الدٓهوغرافْ الذي طرأ عمًٓ هثؿ الحروب والكوارث الطبٓعٓة والىزوح والمجوء التْ أحدثت تغٓٓرًا فْ الهجتهع 
السوداىْ وكذلؾ فْ هواردي الهختمفة إف هفٍوـ الهسؤولٓة اٚجتهاعٓة ٌو هفٍوـ حدٓث لقٓهة وهعىِ قدٓـ 

 السوداىْ )الىفٓر، الفزع، أبو ُهرّوي( وجهٓعٍا هفآٌـ سوداىٓة تعىْ الهسؤولٓة اٚجتهاعٓة. راسم فْ الهجتهع

                                           
الخارجٓة حسٓف عبد الهطمب اٖسرج،هاجستٓر اٚقتصاد،دبمـو هعٍد التخطٓط القوهِ،باحث اقتصادى أوؿ وهدٓر إدارة بوزارة الصىاعة والتجارة 5

م  E.mail: h.alasrag@gmail.com-ولٓة اٚجتهاعٓة لمشركاتفِ التىهٓة اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة فِ الدوؿ العربٓةؤ تفعٓؿ دور الهس الهصٓرة. تآر

 4/7/2019اٚسترجاع
 

 6. -الهسئولٓة اٚجتهاعٓة هفٍـو حدٓث لقٓـ سوداىٓة راسخة-صحفٓة وكاتبة سوداىٓة -فاطهة عهر الطاٌر
شبكة الشروؽ7/12/2019تآرم اٚسترجاع  
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عقد  أولىالسوداىاٌتهاهابالغابالهسؤولٓةاٚجتهاعٓةخٛؿ:جٍودالسوداىمترسٓخهفآٌهالهسؤولٓةالهجتهعٓة7
تِ فْ إطار ترسٓم هؤتهرات وورش عهؿ هىٍا همتقْ الخرطوـ ا٘قمٓهْ لمهسؤولٓة اٚجتهاعٓة والذي أ

هفآٌـ الهسؤولٓة اٚجتهاعٓة والذي رعتً هجهوعة سوداتؿ ذٌبٓا والذي عقد بالخرطوـ بفىدؽ السٛـ روتاىا 
 .بالخرطوـ

ٓعتبر ا٘تفاؽ العالهْ هف أٌـ الهرتكزات فْ ٌذا الجاىب، وتأتْ     Global Compat8ا٘تفاؽ العالـ  
ْ هىظهة  اٖهـ الهتحدة  ) اقترح اٖهٓف العاـ أٌهٓتً هف أىً صادر هف اعمْ هؤسسة أههٓ ة فْ العالـ ٌو

لٗهـ الهتحدة السٓد )كوفْ عىاف( ٖوؿ هرة ا٘تفاؽ العالهْ فْ خطابً أهاـ الهىتدى اٚقتصادي العالهْ 
ـ، وتـ إطٛؽ الهرحمة اٖولِ التىفٓذٓة لٙتفاؽ العالهْ فْ هقر  1999كاىوف الثاىِ   1الذي عقد فْ 

ورؾ اٖهـ  ـ وطالب اٖهٓف العاـ لٗهـ الهتحدة قادة اٖعهاؿ با٘ىضهاـ  2000تهوز  26الهتحدة فْ ىٓٓو
لمهبادرة الدولٓة ) ا٘تفاؽ العالهْ ( التْ تجهع الشركات بٍٓئات اٖهـ الهتحدة  وهىظهات العهؿ والهجتهع 

 . 9الهدىْ لدعـ الهبادئ العشرة فْ هجاٚت حقوؽ ا٘ىساف والعهؿ والبٓئة( 
هف الهرتكزات اٖساسٓة لمهسؤولٓة اٚجتهاعٓة والتْ هثمت إطارًا  : وأٓضاً الجديدةاألىداف اإلنمائية لأللفية 

ٓهكف أف تعهؿ عمٍٓا الشركات اٌٖداؼ ا٘ىهائٓة لٗلفٓةالجدٓدة  العاهة والهشروعاتعاهًا لٌٗداؼ والبراهج 
( دولة عضوًا 189) عرؼ بقهة اٖلفٓة والذي التزهت فًٓ الهتحدة فٓهاوالتْ جاءت هف ثهرات هؤتهر اٖهـ 

بالعهؿ هف أجؿ خمؽ عالـ ٓكوف فًٓ التخمص هف الفقر وتحقٓؽ التىهٓة الهستداهة عمِ فْ اٖهـ الهتحدة )
ات  .قهة اٖولٓو

تفْ: ( الِ أربعةأبعادلمهسؤولٓة اٚجتهاعٓة تهثمPride & Ferrellأشار كؿ ) أبعاد المسئولية االجتماعية: 
ر الهجتهع وتحسٓىىوعٓةالحٓاة. :الهسؤولٓةا٘ىساىٓة  أٓأىتكوىالهىظهةصالحةوتعهمعمىا٘سٍاهفٓتىهٓةوتطٓو

باٖعهاؿ  تمتـز وأف أخٛقٓة، أسس عمِ هبىٓة الهىظهة تكوف أف بهعىِ المسؤولية األخالقية:-
 إٓذاءأخٓرف. عف تهتىع الصحٓحة،وأف

 بتىفٓذ التزاهٍا هف خٛؿ أخٓرف القواىٓف، واكتساب ثقة بإطاعة لهىظهة أي التزاها :القانونية المسؤولية-
 بالقاىوف. الهخمة باٖعهاؿ القٓاـ وعدـ الشرعٓة اٖعهاؿ

                                           
ٓرالطٓبالفكٓأحهد.د7 -ـ 2018-الشراكةوالهسؤولٓةالهجتهعٓةلمهؤسساتالهالٓةالهآٌةوالهجاٚتوالتطورالتأٓرخىهدٓرعاهسوقالخرطوهمٗوراقالهالٓة :ورقة-أٌز

 10/10/2019اٚسترجاع-قطر
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 54-ص  -2015 -رسالة غٌر منشورة-فً تعزٌز الصورة الذهنٌة لشركات االتصاالت دور برامج المسؤولٌة االجتماعٌة  -عصام بابكر كوكو البشٌر

 



 2022أغسطس/ آب  العشروفالعدد الهجمد الخاهس  -ألهاىٓا -برلٓف -الهركز الدٓهقراطْ العربْ -هجمة الدراسات ا٘عٛهٓة 
 

 101 (vr3373.6311.B)رقـ التسجٓؿ  - (ISSN 25123203) -هجمة دولٓة هحكهة 

 

 وهجدٓة ىافعة الهىظهة تكوف بأف ااقتصادٓ وهجدٓة ىافعة الهىظهة تكوف بأف :االقتصادية المسؤولية-
 لٕخٓرف. توفٓر اٖهاف جاٌدة تحاوؿ اقتصادٓا وأف

الهسؤولٓػة اٚجتهاعٓة أٌهٓة كبٓرة بالىسبة  :األعمالأىمية تبني المسؤولية االجتماعية في منظمات 
 لمهىظهة والهجتهع والدولة عمِ حد السواء أٌهٍا: 

تتجسد أٌهٓة الهسئولٓة اٚجتهاعٓة هف خٛؿ الهردود الهتحقؽ لمجٍات هف  الهجتهع واٚعهاؿ عمِ عٛقة 
رد وبالهثؿ ٓحتاج وثٓقة هتداخم ٌز ة وهستقمة تحتاج هؤسسات اٚعهاؿ الِ دعـ اجتهاعِ كِ ٓىهو ٓو

ادة   الهتجهع الِ الخدهة  وترقٓة الرفآٌة اٚجتهاعٓة ٚو ٓصح لهؤسسات اٚعهاؿ اف تعهؿ هف اجؿ ٓز
لف تحصؿ وتوسٓع  اٚرباح ولكف هف اجؿ تحقٓؽ اٚكتفاء لحاجات الهستٍمكٓف اٚعهاؿ ورفآٌة الهجتهع  و 

هؤسسات اٚعهؿ عمِ تأٓٓد الحكوهة والهجتهع الهحمِ والهستٍمكٓف اٚ فِ  حالة اف تكوف الهؤسسات 
 .واعٓة بواجباتٍا وهسئولٓاتٍا تجاي الهجهوعات الهختمفة هف هستٍمكٓف

 االجتماعية: لمسؤوليةا اىمية
 التْ اٖعباء تخفٓؼ إلِ والبٓئْ اٚجتهاعْ بالدور التزاـ الهىظهات سٓؤدي :   لمدولة بالنسبة

الهجتهع واىتقالٍا إلِ  واٚجتهاعٓة والتعمٓهٓة والثقافٓة الصحٓة هٍهااوالخدهات أداء سبٓؿ فْ تتحهمٍاالدولة
 الحاجات اٚجتهاعٓة وتحقٓؽ جاىب هف ذاتٓة الفرد والهجهوعة. 

رد وبالهثؿ ٓحتاج الهتجهع الِ  : تؤدى الِمؤسسات االعمالبالنسبة ل ٌز الخدهة دعـ اجتهاعِ كِ تىهو ٓو
أف الوفاء  بالهسؤولٓة اٚجتهاعٓة  لهىظهات اٖعهاؿ  بهجتهعاتٍا بهعى10ِالرفآٌة اٚجتهاعٓة وترقٓة

 ٓحقؽ لٍا العدٓد هف الفوائد اٚجتهاعْ فٓها ٓمْ:
ءالعهٛء:و  تعٓززالهبٓعات-  العهمٓات ٌذي بتأثٓر الخاص اٌٚتهاـ إلِ هستٍمكٓفال دفع الىقاءالبٓئْ تثهٓف ٚو

 .البٓئة والهىتجات عمِ
ادة -  اٚجتهاعٓة بالهسؤولٓة اٚضطٛع سبٓؿ فْ الهىظهات تبذلٍا التْ الجٍود إف والجودة: ا٘ىتاجٓة ٓز
ادة إلِ فْ تؤدي والعهمٓات العاهمة القوة خٛؿ هف  وتعزز اٖخطاء وقوع هعدؿ ا٘ىتاجٓة وتخفٓض ٓز

 القرار. صىع فْ الهوظفٓف وٓزادة هشاركة العهؿ ظروؼ تحسٓف طٓرؽ عف والكفاءة الفعالٓة
ادة -  ـبٍواٚحتفاظ الهوظفٓف جذب عمِ القدرة ٓز

ادة - : ٓجاد الهجتهع شرائح بٓف اٚجتهاعْ التكافؿ ٓز  والفئات الهختمفة اٖفراد قبؿ شعورباٚىتهاءهف وا 
 هىٍا: :ترتكز الهسؤولٓة اٚجتهاعٓة عمِ هبادئ وقواعد أخٛقٓة11مبادئ المسؤولية االجتماعية

                                           
 25/11/2019تآرم اٚسترجاع -طارؽ هبٓض بإشراؼ الدكتور :  فداء ىاصر. حمقة بحث بعىواف الهسئولٓة اٚجتهاعٓة لمعٛقات العاهة-هاجد إسهاعٓؿ10
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 الشفافٓة فْ اٖعهاؿ التْ تقـو بٍا الهؤسسة.-هسؤولٓة الهؤسسة كجزء فاعؿ فْ تىهٓة الهجتهع-
احتراـ طمبات ورغبات أصحاب -التزاـ الهؤسسة بالهبادئ اٖخٛقٓة أهاـ هجتهعاتٍا وأهاـ العاهمٓف فٍٓا

 دولٓا.احتراـ العٛقات الدولٓة والسموكٓات الهتعارؼ عمٍٓا -احتراـ حقوؽ ا٘ىساف-ساٌهٓفالهصمحة هف اله
 مفيوم الصورة الذىنية :

عىدها أصبح لهٍىة العٛقات العاهة تأثٓر كبٓر و ذلؾ هع    imageبدأ استخداـ هصطمح الصورة الذٌىٓة 
لمكاتب اٖهٓركْ لْ  الهىشأة(صورة  ٓر)تطو بدآة الىصؼ الثاىْ هف القرف العشٓرف و قد كاف لكتاب 

اثر كبٓر فْ ىشر لهفٍوـ صورة الهىشأة بٓف رجاؿ اٖعهاؿ و ها  1960فْ عاـ   Lee Bristolبٓرستوؿ 
لبث أف تزآد استخداـ ٌذا الهصطمح فْ الهجاٚت التجآرة و السٓاسٓة و ا٘عٛهٓة و الهٍىٓة , و ٓعىْ 

ا و استقرت فْ ذٌىً أو عقمً .شكؿ أو صفة الشْء كها فٍهٍا ا٘ىسا  ف و تدبٌر
 الذىنية:تعريف الصورة 

ٓعرؼ كٓىٓث بولدىج الصورة الذٌىٓة عمِ أىٍا صورة ذٌىٓة هبىٓة عمِ خبرات ا٘ىساف السابقة هىذ لحظة 
 12الهٓٛد. 
 الذىنية: الصورة أىمية
 الذٌف فْ أىٍااىطباع رغـ الهؤسسة هوجودات أعمِ فْ اىٍا تعتبرهف الذٌىٓة الصورة أٌهٓة تتهثؿ

العهٛء اٚحتفاظ  فْ جذب الذي ٓساٌـالفكري  هاؿ رأساؿ فْ الهٍهة العىاصر هف تعتبر الصورة الذٌىٓة 
ادة  لمهؤسسة تىافسٓة هٓزة وخمؽ الهحمٓة والهجتهعات العاـ ىهو الهؤسسة وتحٓرؾ الرأي الدخؿ، بٍـ ٓز

 أىواع الصورة الذٌىٓة: الصورة الذٌىٓة الذاتٓة: ٌْ إحساس الهىظهة بىفسٍا  
ْ التْالصورة الحالٓة:   ٓرى بٍا أخروف الهؤسسة ٌو

 مكونات أو أبعاد الصورة الذىنية:
: وٓقصد بٍذا البعد الهعموهات التِ ٓدرؾ هف Cognitive componentالبعد أو الهكوف الهعرفِ  -

تبىِ عمًٓ الصورة  الذيٌذي الهعموهات ٌِ اٖساس  ها وتعتبروعًا أو قضٓة أو شخصًا خٛلٍا الفرد هوض
  الهختمفة،الذٌىٓة التِ ٓكوىٍا الفرد عف أخٓرف وعف الهوضوعات والقضآا 

: ٓقصد بالبعد الوجداىِ الهٓؿ با٘ٓجاب أو السمب Affective componentالبعد أو الهكوف الوجداىِ  -
أو قضٓة أو شخص أو شعب أو دولة ها فِ إطار هجهوعة الصور الذٌىٓة التِ ٓكوىٍا  تجاي هوضوع

                                                                                                                                      
 11رائد هحهد حمس -غزة –ٓة اٚقتصادٓة فْ فمسطٓف هركز التخطٓط الفمسطٓىْ الهسؤولٓة اٚجتهاعٓة لهؤسسات القطاع الخاص فْ التىه

 23/9/8102تآرم اٚسترجاع 

  1983عمْ عجوة . العٛقات العاهة و الصورة الذٌىٓة . )عالـ الكتب : الطبعة اٖولِ: القاٌرة : 12
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تشكؿ الجاىب الوجداىِ هع الجاىب  اٖفراد، هرور الوقت تتٛشِ الهعموهات والهعارؼ التِ  الهعرفِ وهعٓو
والهوضوعات كوىٍا اٖفراد وتبقِ الجواىب الوجداىٓة التِ تهثؿ اتجاٌات اٖفراد ىحو اٖشخاص والقضآا 

 الهختمفة 
: ٓعكس سموؾ الفرد طبٓعة الصورة الذٌىٓة Behavioral componentالبعد أو الهكوف السموكِ  -

حٓث ترجع أٌهٓة الصورة الذٌىٓة فِ أحد أبعادٌا إلِ أىٍا تهكف  الحٓاة،الهشكمة لدًٓ فِ هختمؼ شئوف 
 إتجاٌاتٍـ.أىٍا تعكس فسموكٓات اٖفراد ٓفترض هىطقًٓا  اٖفراد،هف التىبؤ بسموؾ 

 أٌهٓةالصورة الذٌىٓة
 فوائد الصورة االيجابية لممنظمة: ليا فوائد متعددة ىى: 

 العىاصر لمعهؿ بٍا. أفضؿهساعدة الهىظهة فِ اجتذاب -
ا الداخمٓة -  والخارجٓة.تدعـ عٛقة الهىظهة هع جهآٌٌر
 خدهة الهجتهع.اقىاع السمطات والجهآٌر باٌهٓة الدور اٚجتهاعِ لمهىظهة فِ -
 تىهِ استعداد الجهآٌر الذٓف قبؿ إصدار الحكـ عمِ الهىظهة فِ اوقات -
 الهىظهة.الهساعدة فِ اقىاع الٍٓئات الهالٓة باستثهار اهوالٍا فِ -

ءالصورة الجٓدة تبىِ   13والعٛقات الجٓدة هع العهٛء الثقة، الٚو
ٓر هع الهىظهة لذا فتجاٌمٍا ٓعرض الهىظهة لمخطر تعكس الصورة الذٌىٓة لمهىظهة ىتائج تفاعٛت الجهاٌ-

القٓاس الهتواصؿ لمهدركات الهتحققة هف الصورة الذٌىٓة واستشهارالىتائج اٚٓجابٓة الهتحققة  وهف الهٍـ
 عىٍا.

 العىاصر الهؤثرة فْ تشكٓؿ الصورة الذٌىٓة:
ف صورة: آجابٓة عف  وتتهثؿ فْصورة العٛهة التجآرة:  رجة الىجاح الهتوقع هف اٚتصاؿ فْ تكٓو

 .بتأثٓر الثقة بعٛهتٍا التجآرة الهؤسسة
ا، وهدى جودتٍاأٓة هؤسسة أو خدهاتٍا  : فهىتجاتالمؤسسةصورة منتجات  عمِ  وهدى قدرتٍا وتهٌٓز

 تقٓٓـ الجهآٌرٍاتؤثر عمِ تقدٓهالعمهْ فْ إىتاجٍا و  وهسآرة التطورهسآرة التغٓر فْ اتجاٌات العهٛء 
ف صورة طٓبة لٍا لدى أولئؾ الجهآٌر. وتساٌـ فْٖعهاؿ الهؤسسة   تكٓو

                                           
13Siphiwe P. Mandina-Christine V. Maravireمزجع سابق 



 2022أغسطس/ آب  العشروفالعدد الهجمد الخاهس  -ألهاىٓا -برلٓف -الهركز الدٓهقراطْ العربْ -هجمة الدراسات ا٘عٛهٓة 
 

 104 (vr3373.6311.B)رقـ التسجٓؿ  - (ISSN 25123203) -هجمة دولٓة هحكهة 

 

هف لرهز الذي تعرؼ بً لدى الجهآٌر إف إدارة الهؤسسة ٌْ ا :المؤسسة(إدارةالمؤسسة )فمسفة  صورة
ْ ا٘طار خٛؿ قٓاهٍا باٚتصاٚت الىاجحة فْ إدارة عٛقاتٍا هع الجٍات الهختمفة الجهآٌ رالخارجٓة ٌو

رسـ صورتٍاإلِ الجهآٌر  ورسائمٍا الهوجٍةالذي ٓحدد كؿ اتصاٚت الهؤسسة   الذٌىٓة. ٓو
تتهثؿ فْ قدرة هوظفْ الهىظهة عمِ تهثٓمٍا بشكؿ هشرؼ لدى الجهآٌر هف  :المؤسسةأداء موظفي 

ا.الهٍاـ الهىوطة بٍـ هها ٓعطْ اىطباعا آجابٓا  وسرعة أداءكفاءة هعٍـ و خٛؿ التعاهؿ الطٓب    ىحٌو
ْ تجسدلممؤسسةبرامج المسئولية االجتماعية  تجاي  وسٓاستٍا الرسهٓةاٖعهاؿ الفعمٓة لمهؤسسة  : ٌو

 الهؤسسة فْ كؿ ها ٓصدر عىٍا هف قراراتوجهآٌر الهجتهع ككؿ 
لمهسئولٓة اٚجتهاعٓة  ههارسة الهىظهةتعد : االجتماعيةالعالقة بين الصورة الذىنية وممارسة المسئولية 

ًٛ هؤثرًا فْ عواطؼ الجهآٌر ىحو الهؤسسة وكسب ثقتٍـ  ها ٓخص الجهآٌر الداخمٓة  وتأٓٓدٌـ سواءعاه
أو الخارجٓة أو البراهج الهجتهعٓة والبٓئة الهختمفة ٌْ جزء هف هكوىات الصورة الذٌىٓة ٖىٍا تجسد السموؾ 

 والخارجٓةي الهجتهع والجهآٌرالداخمٓة اٖخٛقْ لمهؤسسة تجا
 شركة سوداتل النشأة والتطور

العربْ اٚقتصادي والتِ  فِ العالـتعتبر هجهوعة سوداتؿ لٛتصاٚت هف الشركات السوداىٓة الهٍهة 
ؿ الهؤسسة العاهة لمهواصٛت السمكٓة  1993 فْ هارسجاءت ىتٓجة سٓاسة الخصخصة  حٓث تـ تحٓو

 شركة هساٌهة عاهة باسـ الشركة السوداىٓة.  والٛسمكٓة الْ
قدرة عمِ الهىافسة وتعىِ سوداتؿ  الهتىوعة ذاتهف خدهات ا٘تصاٚت  سوداتؿ باقة سوداتؿ: تقدـخدهات 

بتوفٓر خدهات الٍاتؼ الهحهوؿ والثابت وىقؿ الحركة وخدهات البٓع بالجهمة.عهمت سوداتؿ عمِ التوسع فْ 
 دت الفضاء اٖفٓرقْ هجاٚت الٍاتؼ الهحهوؿ والٍاتؼ الثابت وا٘ىترىتاستثهاراتٍا خارجٓا حٓث قص

 الهسئولٓة اٚجتهاعٓة فِ سوداتؿ: 
 1998تعتبر سوداتؿ رائدة فْ هجاؿ ههارسة  الهسئولٓة اٚجتهاعٓة فْ السوداف  حٓث بدأت فِ  العاـ  

تـ  تىفٓذ براهج  داخمٓة صبت فْ  حٓىٍا تسهِ الهساٌهة الهجتهعٓة عبر هشروعات التىهٓة الهستداهة  كها
ف لـ تكف تحت هسهِ الهسؤولٓة ا٘جتهاعٓة  ولكىٍا تحهؿ قٓهٍا وهضاهٓىٍا  هصمحة أصحاب الهصمحة وا 
ادة دخولٍـ   ـ وأىشأت لٍـ صىادٓؽ خاصة لٓز ثـ برىاهج ٓسهِ التزاهىا اٌتهت سوداتؿ بالعاهمٓف وأسٌر

ف روبط اٖسر الههتدة  التْ ىفذ وشجعت عمِ بث ثقافة ا٘دخار والعهؿ الطوعِ و  سط العاهمٓف عبر تكٓو
 هف خٛلٍا العاهموف براهج صبت فْ هصمحة الهجتهع 
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سوداتؿ فْ تأٌٓؿ هىظهات وطىٓة لتشاركٍا ٌـ تىفٓذ الهشروعات واٖشراؼ  الهجتهعٓة: ىجحتالشراكات 
 التالٓة: والشركة فِ الهجاٚتعمِ البراهج بشكؿ ٓخدـ الهجتهع 

ة واضحة  التعمٓـ وفؽهحور  سوداتؿ فِ التعمٓـ: عهمتهشوعات  ٌو الرأسهاؿ الحقٓقْ لمتىهٓة  )ا٘ىسافرٓؤ
 آفاقا واسعة لمىهو والتطور لذا جاء إٌتهاـ سوداتؿ بالتعمٓـ  فًٓ ٓفتحواٚستثهار 

عمِ سوداتؿ فْ تأٌٓؿ هىظهات وطىٓة لتشاركٍا تىفٓذ الهشروعات واٖشراؼ  آٖتاـ: ىجحتهشروع كفالة 
 ( هىظهة وطىٓة تعهؿ فْ هجاؿ رعآة آٖتاـ26البراهج فِ هجاؿ كفالة آٖتاـ عف طٓرؽ )

تـ  هقدر حٓثصحْ  الصحٓة عهؿالبٓئة  فْ ترقٓةاٌتهت سوداتؿ بالهساٌهة الفاعمة  الصحة:هشروعات 
ٓات.  تىفٓذ هشروعات ىوعٓة بالعاصهة والٚو

 قٓـ الهسؤولٓة ا٘جتهاعٓة هساعٍٓا لترسٓمسوداتؿ هىاشط عدٓدة فْ إطار  وهىاشط: سعترعآات 
سوداتؿ الهقاولٓف والوكٛء والهوردٓف لٗجٍزة وفْ فْ  لٗجٍزة: تعتبرهحور الهقاولٓف والوكٛء والهوردٓف 

ؽ خدهاتٍا وعهمٓات سوداتؿ هجاؿالذٓف تتعاهؿ هعٍـ شركاء اصٛء.وقد تعاهمت   ٍا بىاء شبكاتٍا وتسٓو
ٓهكف ٖي شركة اف تٍهؿ هىظهات الهجتهع الهدىْ بداخمٍا  الهدىْ: ٚالهجتهع  هحور هىظهات. 

ا فْ  ا ركائز اساسٓة هف ركائٌز  الىٍضة.بإعتباٌر
 مناقشة النتائج

باف ههارسةالشركة  هتفاوتة وافقوا%( ٓوافقوف بدرجات 88.6بٓىت الىتائج غالبٓة الهبحوثٓف بىسبة ) -
 تساٌـ فْ تعٓززالقٓـ اٚخٛقٓة والتكافؿ اٚجتهاعْ-هاعٓة لمهسؤولٓةاٚجت

عمِ اف هساٌهة الشركة فْ دعـ البىٓةالتحتٓة  %( ٓوافقوف91.4بىسبة )تبٓف هف تحمٓؿ ىتائج الدراسة اف -
قاهة الهشآرع الهحمٓة ذات الطابع التىهوى جعمٍا هتهٓزة هف حٓث الدعـ اٚجتهاعْ  واٚقتصادي وا 

ذا ٓعتبر هٓزة تعزز  والصحِ  والتعمٓهِ ٌو
 هع هىظهات الهجتهع الهدىْ عمِ تىفٓذعدد بىاءالشركات ساعد%( وافقوا عمِ اف 91.5وبىسبة )ٓتبٓف -

 العائداٚجتهاعْ.كبٓرهف الهشآرع ذات 
%( ٚ ٓوافقوف عمِ اف الشركة تهارس برىاهج الهسؤولٓةاٚجتهاعٓة لدعـ 53.3ىسبة )ٓتبٓف الىتائج اف 

جٓة فقط جٍودال  الترٓو
فْ اقاهةالهشآرع ذات الطابع التىهوي ٓعدهف  ٓروف هساٌهة الشركة( %60.0ٓتبٓف هف الىتائج اف ىسبة )-

ذا ٓعد هؤشرا سمبٓا  اجؿ كسب هساىدة السمطات ٌو
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ت ولٓس ٚعتبارا كاىت ىسبة الهحآدوف بالىسبة الِ اف الشركة تمتـز فْ اختٓارالعاهمٓف بالكفاءة والجدارة-
 %( فقط عمِ ذلؾ34.3%( بٓىها وافقت ىسبة )42.9شخصٓة وواسطة هحسوبٓة ىسبة )

%( هف الهبحوثٓف ٓوافقوف عمِ اف الشركة تمتـز بتوفٓرفرص هىاسبة لمتدٓرب والترقْ 60اف ىسبة )ٓتبٓف -
 ٚحد دوف ظمـ

 . عهمهىاسبة%( ٓوافقوف وبدرجات هتفاوتة عمِ اف الشركة تمتزهبتوفٓربٓئة82.8تبٓف اف ىسبة )-
اف الشركة تمتـز بتوفٓر الرعآة اٚجتهاعٓة والصحٓة  وافقوا عمِ%( 79.9ىسبة )اوضحت الىتائج اف  -

 الهىاسبة لمعاهمٓف
ههارسة الشركة لمهسؤولٓةاٚجتهاعٓة  هتفاوتة عمِ اف%( ٓوافقوف وبدرجات 62.8تبٓف اف ىسبة )-

 جذبتافضٛلعىاصرلمعهؿ
%( ٓوافقوف وبدرجات عمِ اف هتفاوتة عمِ اف الشركة ٚتتبعالىزاٌة فْ 54.2تبٓف الىتائج اف ىسبة )

 ترقٓةالعاهمٓف
 %( ٓوافقوف عمِ اف الشركة تعتبرالعاهمٓىشركاء قٓهٓىٓجباحتراههقترحاتٍـ75وبىسبة )ٓتبٓف هف الىتائج -

ٌا هىاجمٓزادة %( ٓوافقواف الشركة تٍتهباقاهة عٛقاتطٓبة هععهٛء57.1)ىسبة تبٓف ىتائج الدراسة اف 
%( التزاـ الشركة بتىفٓذ اٚتفاقٓات التْ تبرهٍا هع عهٛئٍا وبالوقت 62.8وبىسبة )الهبٓعات ٓتبٓف الىتائج 

 الهىاسب ٓولدالثقة.
 التوصٓات:

 .لدى العاهمٓف باف ههارسة الهسؤلٓة اٚجتهاعٓة عهمٓة اساسٓة لترقٓة الهجتهع الوعْالتركٓز عمِ ترقٓة -
وهؤسسات اٖعهاؿ عمِ هٓزد هف البراهج ا٘جتهاعٓة لخدهات الهجتهعات وآٖفاء حث الهىظات  -

 بالتزاهات الهسئولٓة اٚجتهاعٓة.
 :المزاجع

. القاهرة. واالربعون الدورةالخامسة-.العربى مؤتمرالعمل الخاص لقطاع لمؤسساتا المسئولٌةاالجتماعٌة -

 1/12/2018االسترجاع

 جامعة. المسئولٌةاالجتماعٌة اطارواقع فى للمنظمات الصورةالذهنٌة ادراة.طهكردى احمدالسٌد -

 26/10/2019االسترجاع تارٌخ2011.بنها

 منظمات فً الجتماعٌة اي المسؤولٌة لنجاح الركائزاألساسٌة -عبدالعزٌز سمٌربن. أ   -جماعً كلثوم أم - -

 1/12/2018االسترجاع تارٌخ -األعمال

 والمجاالت الماهٌة المالٌة للمؤسسات لمجتمعٌة والمسؤولٌة الشراكة :ورقة-أحمد الفكً أزهرٌالطٌب.د -

 10/10/2019االسترجاع-2018-والتطورالتأرٌخى

 23/12/2019 تارٌخاالسترجاع. االردن.الصورةالذهنٌةلرجالالمنلدىالرأىالعاماألدنى.الفىالحلباالحماد خلف -
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المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات بٌن الواجب الوطنً االجتماعً والمبادرات الطوعٌة سوق -رقٌة عٌران   -

 6/7/2020فلسطٌن لألوراق المالٌة تارٌخ االسترجاع 

 -غزة –المسؤولٌةاالجتماعٌةلمؤسساتالقطاعالخاصفٌالتنمٌةالقتصادٌةفٌفلسطٌن -رائدمحمدحلس -

 23/9/2 تارٌخاالسترجاع
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اٌضؽٛط ا١ٌّٕٙح ٚاإلداس٠ح ٌٍصحف١١ٓ ٚأعىاسٙا 

 عٍٝ ٚالع اٌصحافح االسرمصائ١ح فٟ فٍسغ١ٓ
The repercussions of professional and administrative pressures on 

investigative journalism in Palestine 
 د. ِحّذ ٔافز فشٚأح

 ؼضج-اإلسشاءِحاضش فٟ ظاِعح 

 د. حسٓ ٠ٛسف دٚحاْ

 ِحاضش فٟ اٌعاِعاخ اٌفٍسغ١ٕ١ح

 الممخص:
ػة الهػؤثرة عمػِ أداء الصػحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف  ٌدفت الدراسة الِ التعرؼ عمِ أىواع وأشػكاؿ وطبٓعػة الضػغوط الهٍىٓػة وا٘دآر

ا عمِ أداءٌـ عىد  إعداد التحقٓقات اٚستقصائٓة، فْ إطار ىظٓرة حارس البوابة الفمسطٓىٓٓف، وتوصٓؼ هدى اىعكاسٍا وتأثٌٓر
فػػػْ العهػػػؿ الصػػػحفْ، وتعتبػػػر ٌػػػذي الدراسػػػة هػػػف الدراسػػػات الوصػػػفٓة، واسػػػتخدـ الباحػػػث فػػػْ دراسػػػتً أداة صػػػحٓفة اٚستقصػػػاء 

ائج أٌهٍػا أف استباىة، وتوصػمت الدراسػة إلػِ عػدة ىتػ 63الخاصة بالصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف، وبمغت عٓىة البحث 
ػة بشػكؿ هرتفػع عىػد إعػداد التحقٓقػات اٚستقصػائٓة،  الصحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف الفمسػطٓىٓٓف ٓتعرضػوف لمضػغوط الهٍىٓػة وا٘دآر
خاصة لدى الصحفٓات، وجاءت اىعكاسػات الضػغوط عمػِ اٖداء الهٍىػْ بدرجػة هتوسػطة، وتعػرض الصػحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف 

هػػػف اٚىتٍاكػػػات والتػػػْ تػػػؤثر عمػػػِ ادائٍػػػـ أثىػػػاء اعػػػداد التحقٓقػػػات اٚستقصػػػائٓة، هػػػف بٓىٍػػػا  الفمسػػػطٓىٓٓف بدرجػػػة هرتفعػػػة لمعدٓػػػد
ػػا، وأف الصػحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف الفمسػػطٓىٓٓف ٓعػاىوف عػف عػػدـ تػوفٓر الهؤسسػات اٚعٛهٓػػة  الهٛحقػة القضػائٓة واٖهىٓػة وغٌٓر

لتحقٓقػػػات اٚستقصػػػائٓة، ورفػػػض عػػػدد هػػػف الهؤسسػػػات التػػػْ ٓعهمػػػوف بٍػػػا اٚدوات الٛزهػػػة لعهمٍػػػـ اٚستقصػػػائْ اثىػػػاء اعػػػداد ا
 اٚعٛهٓة الفمسطٓىٓة ىشر ىتائج التحقٓقات اٚستقصائٓة التْ أعدٌا صحفٓوف ٓعهموف بٍا او صحفٓوف ٓعهموف بشكؿ حر.

ىٓة الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف، الصحافة اٚستقصائٓة، الصحافة اٚستقصائٓة فْ فمسطٓف، الضغوط الهٍ الكممات المفتاحية:
 وا٘دآرة عمِ الصحفٓٓف.

Abstract 
The study aimed to identify the types, forms and nature of professional and administrative 

pressures affecting the performance of Palestinian investigative journalists, and to describe the 

extent of its reflection and impact on their performance when preparing investigative 

investigations, within the framework of the gatekeeper theory in journalistic work. The 

investigation newspaper for Palestinian investigative journalists, and the research sample 

amounted to 63 questionnaires, and the study reached several results, the most important of 

which is that Palestinian investigative journalists are subjected to high professional and 

administrative pressures when preparing investigative investigations, especially among female 

journalists. Palestinians have a high degree of many violations that affect their performance 

during the preparation of investigative investigations, including judicial and security 

prosecutions, among others, and that Palestinian investigative journalists suffer from the failure 

of the media institutions in which they work to provide the necessary tools for their 

investigative work during the preparation of investigative investigations, and the refusal of a 

number of Palestinian media institutions Publishing the results of investigative investigations 

prepared by journalists working for them or journalists working as freelancers. 
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 مقدمة:
تعتبػػر التحقٓقػػات اٚستقصػػائٓة هػػف أكثػػر اٚعهػػاؿ الصػػحفٓة قػػوة وتػػأثٓرًا فػػْ الػػرأي العػػاـ، وٓتصػػؼ 

بههٓزات ٚ تتوفر لدى ىظرائٍـ هف الصحفٓٓف، خاصة أف ههارسْ ٌذا الصحفٓوف العاهموف فْ ٌذا الهجاؿ 
العهؿ ٓبذلوف جٍد كبٓر هف أجؿ البحث والتحري عف الهعموهات والحقػائؽ الهتعمقػة بقضػآا التػْ تٍػـ الشػأف 
العػػاـ، وٓػػأتْ دور الصػػحفْ اٚستقصػػائْ فػػْ كشػػؼ الهسػػتور وتقدٓهػػً لمػػرأي العػػاـ هػػدعوهًا باٖدلػػة والوثػػائؽ 

 تثبت صحة فرضٓتً، هف اجؿ الوصوؿ الِ الٍدؼ الهطموب وكشؼ الحقائؽ. التْ
وبػػرغـ أٌهٓػػة التحقٓقػػات اٚستقصػػائٓة فػػْ تحقٓػػؽ الدٓهقراطٓػػة والهسػػاعدة فػػْ كشػػؼ الفسػػاد، إٚ اف 
ػػة وهٍىٓػػة عمػػِ الصػػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف، خاصػػة  ٌىػػاؾ بعػػض الهؤسسػػات اٚعٛهٓػػة تهػػارس ضػػغوط ادآر

جود هصالح هشتركة هػع أحػد اٖطػراؼ، ههػا ٓعٓػؽ عهػؿ الصػحفْ تىفٓػذ التحقٓػؽ بكػؿ عىدها ٓتعمؽ اٖهر بو 
 حٓرة.

تحقٓػؽ استقصػائْ خػٛؿ العشػرة سػىوات الهاضػٓة، ٌػػذي  200وفػْ فمسػطٓف تػـ اىجػاز هػا ٓقػرب هػػف 
التحقٓقات تىاولت قضآا شائكة وهٍهة وركزت جهٓعٍا عمِ الوضع التعمٓهْ والصحْ واٚجتهاعْ واٚهىْ 

اعْ وكشفت اىهاط هف الفساد اٚداري والهالْ والتىظٓهْ وغٓاب الرقابة والهسائمة، وساٌهت فْ تحسف والزر 
 اداء تمؾ الهؤسسات.

ػػج ، واٚئػػتٛؼ هػػف  وأدى ظٍػػور هؤسسػػات هثػػؿ شػػبكة اعٛهٓػػوف هػػف صػػحافة استقصػػائٓة عربٓػػة  أٓر
ا بتدٓرب عدد هف الصح فٓٓف وا٘عٛهٓف الِ تىاهْ ٌذا الىوع أجؿ الىزاٌة والهسائمة أهاف، والتْ قاهت بدوٌر

 هف الفىوف الصحفٓة، وافتتاح أقساـ خاصة بالصحافة اٚستقصائٓة داخؿ الهؤسسات الصحفٓة الفمسطٓىٓة.
وٓعاىْ الصحفٓوف اٚستقصائٓوف فْ فمسطٓف هػف صػعوبة الحصػوؿ عمػِ الهعموهػات، وعػدـ وجػود 

الػػِ عػػدـ وجػػود هٓزاىٓػػة تغطػػْ ىفقػػات اىجػػاز التحقٓػػؽ بٓئػػة حاضػػىة ٘ىتػػاج التحقٓقػػات اٚستقصػػائٓة، إضػػافة 
 اٚستقصائْ.

 الدارسات السابقة
ػػة والهٍىٓػػة وجػػود الضػػغوط )الشػػوربجْ  وأظٍػػرت عػػدد هػػف الدراسػػات السػػابقة حػػوؿ الضػػغوط اٚدآر

%(، خاصػػػة الضػػػغوط الخارجٓػػػة، ٓمٍٓػػػا الضػػػغوط 59.11( التػػػْ تواجػػػً الهراسػػػمٓف بىسػػػبة هتوسػػػطة )2018
( أف اٚعٛهػٓف العػاهمٓف فػْ قىػاة العراقٓػة ىٓػوز 2018هاعٓة، فٓها كشػفت دراسػة )حهػودي الشخصٓة واٚجت

أظٍػرت  (2018%(، أهػا دراسػة )شػمط 36ٓتأثر أدائٍـ بتغٓرات البٓئة السٓاسٓة الهستهرة فْ العػراؽ بىسػبة )
 %(.75.40أف الهردود الهادي لمقائـ باٚتصاؿ هف أٌـ الضغوط الهٍىٓة بىسبة )
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( حرص الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف 2018الصحافة اٚستقصائٓة: أظٍرت دراسة )فرواىة  وفْ هجاؿ
%)، بٓىها بػرروا لجػوءٌـ الػِ 87.60الفمسطٓىٓٓف لمهحافظة عمِ سٓرة هصادر الهعموهات الخاصة بىسبة )
ر السري لصعوبات الحصوؿ عمِ الهعموهات بىسبة ) ـ %(، وآدوا بدرجة كبٓرة قٓػا74.40التسجٓؿ والتصٓو

 %(.72.80الصحفْ اٚستقصائْ بالتىكر لموصوؿ الِ الهعموهات بىسبة )
بًا عمػػِ الصػػحافة 2017وبٓىػػت دراسػػة )حسػػف  ( أف الىسػػبة الكبػػرى هػػف الصػػحفٓٓف الػػذٓف تمقػػوا تػػدٓر

%( تػػدربوا لػػدى هؤسسػػات 21.3%(، فػػْ حػػٓف )64.9اٚستقصػػائٓة قػػد تػػدربوا فػػْ هؤسسػػات هحمٓػػة بىسػػبة )
( أف اسػػػتخداـ التكىولوجٓػػػات فػػػْ الصػػػحافة اٚستقصػػػائٓة ٓعهػػػؿ Gearing 2016عربٓػػػة، وأظٍػػػرت دراسػػػة )

 عمِ توسٓع ىطاؽ عهمٍا خارج الحدود الهحمٓة.
ػدة الحٓػاة الجدٓػدة، تعػرض  مشكمة الدراسة: هف خٛؿ عهؿ الباحثٓف فْ هجاؿ التحقٓقػات اٚستقصػائٓة بجٓر

ظا وجػود تمػؾ الضػغوط بشػكؿ او بػاخر فػْ عػدد الباحثاف لهجهوعة هف الضغوط الهٍىٓة واٚدآرة، فٓها ٚح
 هف الهؤسسات اٚعٛهٓة الفمسطٓىٓة.

ػة عمػِ أداء  وبىاء عمِ ها سبؽ تتحدد هشكمة الدراسة فْ التعرؼ عمػِ هػدى تػأثٓر الضػغوط الهٍىٓػة وا٘دآر
ادر الصػحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف الفمسػطٓىٓٓف واىعكاسػػٍا عمػِ واقػع الصػحافة اٚستقصػػائٓة، والتعػرؼ عمػِ هصػػ

وهدى اىعكاسٍا عمِ اٖداء الهٍىْ لمتحقٓقات اٚستقصائٓة، وأٌـ الهعوقػات التػْ ٓواجٍوىٍػا،  الضغوط،تمؾ 
 وسبؿ عٛجٍا.
ػة الهػؤثرة عمػِ  أىمية الدراسة: تكتسب الدراسة أٌهٓػة خاصػة ٚرتباطٍػا بإشػكالٓة   الضػغوط الهٍىٓػة وا٘دآر

اسػػٍا عمػػِ واقػػع الصػػحافة اٚستقصػػائٓة  ، وتتضػػح أٌهٓػػة أداء الصػػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف الفمسػػطٓىٓٓف واىعك
ر اٖداء الهٍىْ لمصحفٓٓف الفمسطٓىٓٓف عىد اعداد التحقٓقات اٚستقصػائٓة،  الدراسة هف خٛؿ: إهكاىٓة تطٓو

 وا٘سٍاـ فْ تحدٓد سبؿ هواجٍة الضغوط الهٍىٓة وا٘دآرة.
ػة الهػؤثرة تٍػدؼ الدراسػة الػِ التعػرؼ عمػِ أىػواع وأشػك أىداف الدراسة: اؿ وطبٓعػة الضػغوط الهٍىٓػة وا٘دآر

ػػا عمػػِ أداء الصػػحفٓٓف  عمػػِ أداء الصػػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف الفمسػػطٓىٓٓف، وتوصػػٓؼ هػػدى اىعكاسػػٍا وتأثٌٓر
ػػة حػػارس  اٚستقصػػائٓٓف الفمسػػطٓىٓٓف عىػػد إعػػداد التحقٓقػػات اٚستقصػػائٓة وتفسػػٓر هٛهحٍػػا، فػػْ إطػػار ىظٓر

 البوابة فْ العهؿ الصحفْ.
ػػة الهػػؤثرة عمػػِ  ت الدراســة:تســاؤال تىطمػػؽ الدراسػػة هػػف تسػػاؤؿ رئٓسػػْ ٌػػو: هػػا ٌػػْ الضػػغوط الهٍىٓػػة وا٘دآر

ت الفرعٓة عمِ الىحو التالْ: تفرع هىً عدد هف التساٚؤ  أداء الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف؟، ٓو
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ػػػة التػػػْ تػػػؤثر عمػػػِ الصػػػحفٓٓف  .1 اٚستقصػػػائٓٓف هػػػا ٌػػػْ أىػػػواع وأشػػػكاؿ الضػػػغوطات الهٍىٓػػػة وا٘دآر
 الفمسطٓىٓٓف اثىاء اعداد التحقٓقات اٚستقصائٓة؟

ػػػة التػػػْ تػػػؤثر عمػػػِ الصػػػحفٓٓف اٚستقصػػػائٓٓف الفمسػػػطٓىٓٓف  .2 هػػػا هسػػػتوى الضػػػغوطات الهٍىٓػػػة وا٘دآر
 واىعكاسٍا عمِ ادائٍـ عىد إعداد التحقٓقات اٚستقصائٓة؟

 اثىاء اعداد التحقٓقات اٚستقصائٓة؟ها ٌْ الههارسات الهؤثرة عمِ اداء الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف  .3
هػػا هػػدى تػػوفٓر الهؤسسػػات اٚعٛهٓػػة الفمسػػطٓىٓة لػػٗدوات الٛزهػػة لمعهػػؿ لمصػػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف  .4

 اثىاء اعداد التحقٓقات اٚستقصائٓة؟ 
ٌؿ توجد عٛقة ارتباطٓة بٓف الضغوط الهٍىٓة وا٘دآرة التْ ٓتعرض لٍا الصحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف  .5

 اىعكاسٍا عمِ اعداد التحقٓقات اٚستقصائٓة؟وبٓف هدى 
( بػػٓف تػػأثٓر الضػػغوط الهٍىٓػػة 0.05αٌػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػة إحصػػائٓة عىػػد هسػػتوى دٚلػػة )  .6

ػػة عمػػِ الصػػحفٓٓف اثىػػاء اعػػداد التحقٓقػػػات اٚستقصػػائٓة تبعػػًا ٘خػػتٛؼ العواهػػؿ الدٓهغرافٓػػػة  واٚدآر
ة، هكػػاف اٚقاهػػة، الهسػػهِ الػػوظٓفْ، الىػػوع، اٌٚتهػػاـ )العهػػر، الهسػػتوى التعمٓهػػْ، الحالػػة اٚجتهاعٓػػ

 بالتحقٓقات اٚستقصائٓة(؟
هػػػا ٌػػػْ هقترحػػػات الصػػػحفٓٓف اٚستقصػػػائٓٓف الفمسػػػطٓىٓٓف لمعهػػػؿ عمػػػِ تجىػػػب الضػػػغوطات الهٍىٓػػػة  .7

 وا٘دآرة اثىاء إعداد التحقٓقات اٚستقصائٓة؟
 ات الدراسة:نظري

 القائـ باٚتصاؿ )حارس البوابة(: 
ػػة القػػائـ باٚتصػػاؿ )حػػارس البوابػػة( الػػذي ٓعتبػػر داخػػؿ الهؤسسػػة اٚعٛهٓػػة أحػػد اعتهػػدت ا لدراسػػة عمػػِ ىظٓر

متػػـز بهجهوعػػة السٓاسػػات التػػْ ٓرسػػهٍا أصػػحاب الهمكٓػػة أو القػػائهوف  العىاصػػر الفاعمػػة فػػْ ىظػػاـ العهػػؿ،  ٓو
 .1عمٍٓا، وتتفؽ هع أٌدافٍـ هف إىشاء ٌذي الهؤسسات

ػػػْ هعػػػآٓر الهجتهػػػع وقٓهػػػً  هػػػف العواهػػػؿعػػػدد   هكػػػاوي وحػػػدد  التػػػْ تػػػؤثر عمػػػِ حػػػارس البوابػػػة اٚعٛهٓػػػة ٌو
 2وتقالٓدي، هعآٓر ذاتٓة، هعآٓر هٍىٓة، هعآٓر الجهٍور.

وتستفٓد ٌذي الدراسة هف ىظٓرة القائـ باٚتصاؿ هف خػٛؿ التعػرؼ عمػِ سػهات وخصػائص القػائـ باٚتصػاؿ 
 .والعواهؿ الهؤثرة عمًٓ، وكٓؼ ٓتـ هعالجتٍا

                                           
 177، ص2010عالـ الكتب، القاٌرة،  3عبد الحهٓد هحهد، ىظٓرات ا٘عٛـ واتجاٌات التأثٓر، ط 1
 84-78، ص2009الدار العربٓة لمىشر والتوٓزع، القاٌرة،  1هكاوي حسف، ىظٓرات ا٘عٛـ، ط 2
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تىتهْ ٌذي الدارسة إلِ الدارسات الوصفٓة، وتعتهد الدراسة عمِ هىٍج  ومنيج الدراسة وأدوات الدراسة:نوع 
 الدراسات الهسحٓة.

أداة صحٓفة اٚستقصاء: قاـ الباحث بتصهٓـ استباىة تتعمؽ بالضغوط الهٍىٓة وا٘دآرة الهؤثرة عمػِ أداء  -
ػْ: الضػغوط 46ٓػاس هػف )الصحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف الفمسػطٓىٓٓف، وتكػوف الهق ( فقػرة تغطػْ أربعػة ابعػاد، ٌو

الهٍىٓة، والههارسات الهؤثرة عمِ الصحفٓٓف أثىاء إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ، والضغوط ا٘دآرة، واٖدوات 
كها قاـ الباحث بتصهٓـ هقٓاس أخر ٓتعمؽ بهدى اىعكاس الضػغوط عمػِ اٖداء الهٍىػْ  لمصحفٓٓف،الٛزهة 

 ستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف.لدى الصحفٓٓف اٚ
ػػْ التػػْ تسػػتٍدؼ الوصػػوؿ الػػِ تقػػدٓرات  - أداة الهقابمػػة: واسػػتخدـ الباحثػػاف اداة الهقابمػػة لغػػرض الىتػػائج، ٌو

  3.كهٓة أو رقهٓة أو وصفٓة لمظواٌر الهختمفة الهرتبطة بالدراسة
اٚستقصػػائٓة فػػْ  ٓتكػػوف هجتهػػع الدراسػػة هػػف الصػػحفٓٓف الههارسػػٓف والهٍتهػػٓف بالصػػحافة مجتمــ  الدراســة:

، (2018 ،فرواىػػة)إحصػػائٓة الهؤسسػػات ا٘عٛهٓػػة الفمسػػطٓىٓة، ٓبمػػغ عػػدد الصػػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف حسػػب 
( هسػػجمٓف فػػْ شػػبكة الصػػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف 55( صػػحفْ وصػػحفٓة، هػػوزعٓف )125هػػا ٓقػػارب ) 38،39

( عهموا فْ تحقٓقات هدعوهة هف اٚئتٛؼ هف أجؿ الىزاٌة والهساءلة  أهاف ، اضافة الِ 45الفمسطٓىٓٓف، )
 ( صحفْ استقصائْ ٓعهموف لجٍات عربٓة ودولٓة. 25أف ٌىاؾ ها ٓقارب )

( صحفًٓا وصحفٓة هف الذٓف قاهوا بإعداد تحقٓقات استقصائٓة، 63وف عٓىة الدراسة هف )تتك عينة الدراسة:
 وتـ استخداـ العٓىة القصدٓة.

 الصعوبات التي واجيت الباحث:
 التٓار الكٍربائْ الهستهر فْ قطاع غزة اٖهر الذي أربؾ الباحثاف. اىقطاع

 إٚ هف خٛؿ التواصؿ الشخصْ. اٚستقصاء استهارةعدـ الرد عمِ إرساؿ 
 إجراءات الصدق والثبات:

ت  اٚستقصػاءصدؽ الهحتوى: تهت هراجعػة صػحٓفة  هراجعػة دقٓقػة لمتأكػد هػف تضػهىٍا ا٘جابػة عمػِ تسػاٚؤ
 الدراسة وأٌدافٍا.

عمػػِ هجهوعػػة هػػف  اٚستقصػػاءالصػػدؽ الظػػاٌري لمهحتػػوى: وفػػْ ٌػػذي الخطػػوة قػػاـ الباحػػث بعػػرض اسػػتباىة 
 ، وتـ إجراء التعدٓٛت الٛزهة التْ أشاروا بٍا. الهحكهٓفالهختصٓف و 

                                           
 93عبد الحهٓد هحهد، ىظٓرات ا٘عٛـ واتجاٌات التأثٓر، هرجع سابؽ، ص 3
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بعهػػؿ  ◊قػػاـ أحػػد الهختصػػٓف بالبحػػث العمهػػْ اٚستقصػػاء اسػػتهارةوهػػف أجػػؿ تحقٓػػؽ ثبػػات  اختبػػار الثبػػات:
 ( هبحوثٓف هف عٓىة الدراسة.5% )5عمِ عٓىة قواهٍا  لٛستهارةقبمْ  اختبار

ػػة الهػػؤثرة عمػػِ أداء الصػػحفٓٓف أداة الدراسػػة: قػػاـ الباحػػث بتصػػهٓـ اسػػتباىة  تتعمػػؽ بالضػػغوط الهٍىٓػػة وا٘دآر
ْ:46اٚستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف، وتكوف الهقٓاس هف )  ( فقرة تغطْ أربعة ابعاد، ٌو

فقػػػػػػرة، الههارسػػػػػػات الهػػػػػػؤثرة عمػػػػػػِ الصػػػػػػحفٓٓف أثىػػػػػػاء إعػػػػػػداد التحقٓػػػػػػؽ  19الضػػػػػػغوط الهٍىٓػػػػػػة: ٓتكػػػػػػوف هػػػػػػف 
فقرات، اٖدوات الٛزهة لمصحفٓٓف أثىػاء  9ا٘دآرة: ٓتكوف هف فقرة، الضغوط  11اٚستقصائْ: ٓتكوف هف 

فقرات. كها قاـ الباحث بتصهٓـ هقٓاس أخر ٓتعمؽ بهدى اىعكاس  7إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ: ٓتكوف هف 
فقػرة. فقػد تػـ  14الضغوط عمِ اٖداء الهٍىْ لدى الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسػطٓىٓٓف، حٓػث ٓتكػوف هػف 

ٓاس لٓكػرت الثٛثػْ لٙجابػة عمػِ بىػود الهقٓػاس، حٓػث أف الهقٓػاس حصػؿ عمػِ درجػات هرتفعػة استخداـ هق
ػة ) (، 0.88 – 0.71هف الصدؽ والثبػات، فقػد تراوحػت هعػاهٛت الصػدؽ لهقٓػاس الضػغوط الهٍىٓػة وا٘دآر

ػذا 0.74 – 0.28وكذلؾ بمغت هعاهٛت اٚرتباط لهقٓػاس اىعكػاس الضػغوط عمػِ اٖداء الهٍىػْ ) ٓػدؿ ( ٌو
عمِ أف الهقٓاس ٓتهتع بهعاهؿ صدؽ عالْ. وتـ التحقؽ هف هعاهٛت الثبات بطٓرقة ألفا كروىباخ، فقد بمػغ 

، كها بمػغ هعاهػؿ ألفػا كروىبػاخ لهقٓػاس 0.94هعاهؿ ألفا كروىباخ لهقٓاس الضغوط الهٍىٓة وا٘دآرة ٓساوي 
ػػذا دلٓػػؿ كػػاف0.74اىعكاسػػات الضػػغوط عمػػِ اٖداء الهٍىػػْ ٓسػػاوي  ْ عمػػِ أف الهقٓػػاس ٓتهتػػع بهعاهػػؿ ، ٌو

 ثبات عالْ وهرتفع.
 االساليب االحصائية:

 Statistical Package for the Social Sciencesقػاـ الباحػث باسػتخداـ البرىػاهج اٚحصػائْ  
(SPSS v25.0) ت الدراسػة، حٓػث تػـ اسػتخداـ اٚحصػاءات الوصػفٓة هىٍػا الهتوسػط ، لٙجابة عمِ تساٚؤ

ػػة والػػوزف الىسػػبْ، وتػػـ اسػػتخداـ هعاهػػؿ الفػػا كروىبػػاخ وهعاهػػؿ  واٚىحػػراؼ الهعٓػػاري والتكػػرارات والىسػػبة الهئٓو
 tٓة هىٍا )اختبار ارتباط بٓرسوف لمتحقؽ هف هعاهٛت الصدؽ والثبات، كها تـ استخداـ اٚختبارات اٚحصائ

  ، واختبار تحمٓؿ التبآف اٚحادي( لمكشؼ عف الفروؽ بٓف هتغٓرات الدراسة.هستقمتٓفلعٓىٓف 
 نتائج الدراســة وتفسيرىا 

                                                                                                                                      
  ف الهحكهوف ٚستهارة اٚستقصاء: د. بشرى الحهداىْ استاذ هساعد فْ كمٓة اٚعٛـ، الجاهعة العراقٓة اٖساتذة والهختصو– 

العراؽ، د. ٌبة عبد الهعز أستاذ  -بغداد، أ .د سعد سمهاف الهشٍداىْ استاذ الصحافة فْ قسـ اٚعٛـ بكمٓة أداب، جاهعة تكٓرت
 هصر  -قىا -جاهعة جىوب الوادي –هساعد 

 ٓؿ هقداد ، هدٓر شركة ساستؾ لمدراسات واٚحصاء ، هاجستٓر احصاء .خم ◊
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ٓعػػػػرض ٌػػػذا الجػػزء ا٘جػػػػراءات والخطػػػوات الهىٍجٓػػػػة التػػْ تهػػت فػػْ هجػػػاؿ الدراسػػة الهٓداىٓػػة، لقٓػػاس        
ػػػة  الهػػػؤثرة عمػػػِ أداء الصػػػحفٓٓف اٚستقصػػػائٓٓف الفمسػػػطٓىٓٓف واىعكاسػػػٍا عمػػػِ واقػػػع الضػػػغوط الهٍىٓػػػة وا٘دآر

 الصحافة اٚستقصائٓة. 
وزعػػت عمػػِ الصػػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف الفمسػػطٓىٓٓف فػػْ قطػػاع  اسػػتباىة 64حٓػػث بمغػػت عٓىػػة الدراسػػة الكمٓػػة 

تروىٓػػػًا، وتػػػـ إلك 2022-4-25وحتػػػِ  2022-3-25غػػػزة والضػػػفة الغربٓػػػة، وتػػػـ توٓزعٍػػػا فػػػْ الفتػػػرة هػػػف 
.  اسػػتهارة 63الصػػحٓحة القابمػػة لمقٓػػاس  اٚسػػتهاراتاسػػتباىة واحػػدة لعػػدـ هطابقػػة الهواصػػفات، لتكػػوف  اسػػتثىاء

%، والغالبٓػة العظهػِ هتػزوجٓف 48.3%، بٓىهػا شػكمف ا٘ىػاث هػا ىسػبتً 51.7حٓث شكؿ الذكور ها ىسبتً 
ـ تتػػراو 69.4%، والغالبٓػػة العظهػػِ بىسػػبة 78.6بىسػػبة  سػػىة، كػػذلؾ الغالبٓػػة  35-25ح هػػا بػػٓف % أعهػػاٌر
% حاصػػػػمٓف عمػػػػِ الدراسػػػػات العمٓػػػػا، وتبػػػػٓف أف 24.2% حاصػػػػمٓف عمػػػػِ شػػػػٍادة البكػػػػالوٓروس بٓىهػػػػا 75.8
% ٓعهمػػػػوف 7.9% ٓعهمػػػػوف كهحػػػػرر صػػػػحفْ، و38.1% هػػػػف أفػػػػراد العٓىػػػػة ٓعهمػػػػوف كصػػػػحفٓٓف، و 30.2

ػػػر، كػػػذلؾ  ػػػر و 7.9كسػػػكرتٓر تحٓر ػػػ6.3% ٓعهمػػػوف كهػػػدٓر تحٓر % هسػػػػهٓات 9.5ر، بٓىهػػػا % رئػػػٓس تحٓر
سػػىوات، و  5% هػػف أفػػراد العٓىػػة لػػدٍٓـ خبػػرة أقػػؿ هػػف 26.2أخػػرى، وبالىسػػبة لسػػىوات الخبػػرة فقػػد تبػػٓف أف 

% أقؿ هف 13.1سىة، بٓىها  15% لدٍٓـ خبرة أقؿ هف 21.3سىوات، و  10% لدٍٓـ خبرة أقؿ هف 29.5
% هػف الصػحفٓٓف 52.6زة هػا ىسػبتً سىة، وقد شكؿ قطاع غػ 20% لدٍٓـ خبرة أكثر هف 9.8سىة، و  20

%، وكػاف ىسػبة الصػحفٓٓف هػا بػٓف اٌٚتهػاـ الهتوسػط 47.4فْ العٓىة، بٓىها شكؿ صحفْ الضفة ها ىسبتً 
% تحقٓقػاف، 18.6% هف الصحفٓٓف فْ العٓىة تحقٓؽ اسػتحقاقْ واحػد، و 35.6لٌٛتهاـ الشدٓد، وقد اىتج 

 ٛث تحقٓقات.% أكثر هف ث22.0% ثٛث تحقٓقات، و 23.7بٓىها 
 الضغوط الهٍىٓة وا٘دآرة واىعكاسٍا عمِ اٖداء الهٍىْ لمصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف:

ػة واىعكاسػٍا عمػِ أداء الصػحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف الفمسػطٓىٓٓف  لمتعرؼ عمِ هستوى الضػغوط الهٍىٓػة وا٘دآر
ػة والػوزف الىسػبْ، بحسػاب الهتوسػطات  عىد إعداد التحقٓقػات اٚستقصػائٓة، قػاـ الباحػث واٚىحرافػات الهعٓآر

تضح ذلؾ هف خٛؿ الجدوؿ التالْ:  ٓو
  



 2022أغسطس/ آب  العشروفالعدد الهجمد الخاهس  -ألهاىٓا -برلٓف -الهركز الدٓهقراطْ العربْ -هجمة الدراسات ا٘عٛهٓة 
 

 115 (vr3373.6311.B)رقـ التسجٓؿ  - (ISSN 25123203) -هجمة دولٓة هحكهة 

 

 ( ٓوضح هستوى الضغوط الهٍىٓة وا٘دآرة واىعكاسٍا عمِ اٖداء الهٍىْ لمصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف1جدوؿ رقـ )
االنحراف  المتوسط االجمالي N البعد

 المعياري
الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 4 71.4 8.4 40.7 57 19 مينيةضغوط 
 2 82.9 5.7 27.3 33 11 الممارسات

 3 79.0 4.5 21.3 27 9 ضغوط إدارية
 1 85.7 3.7 18.0 21 7 االدوات
 - 77.8 18.2 107.4 138 46 المجموع

انعكاســـــــات الضـــــــغوط عمـــــــى األداء 
 الميني

13 39 23.6 5.6 60.6 - 

 100الحسابي عمى الدرجة الكمية )عدد الفقرات* أعمى درجة تصحيح( *يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط 

تبٓف هف خٛؿ الىتائج الهوضحة فْ الجدوؿ السابؽ أف الهتوسط الحسػابْ لتقػدٓر الضػغوط الهٍىٓػة 
ػػػة بمػػػغ ) ػػػْ 77.8( درجػػػة، وبمػػػغ الػػػوزف الىسػػػبْ )18.2( درجػػػة، وبػػػاىحراؼ هعٓػػػاري )107.4وا٘دآر %( ٌو

ػػذا ٓشػػ الصػػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف الفمسػػطٓىٓٓف ٓتعرضػػوف بشػػكؿ هرتفػػع لمضػػغوط  ٓر إلػػِ أفبدرجػػة كبٓػػرة، ٌو
عػدـ  أربعة أبعاد، فقػد ظٍػر بػأف الهٍىٓة وا٘دآرة لدى إعدادٌـ التحقٓقات اٚستقصائٓة. وبها أف الهقٓاس لً

%(، وفْ 82.9%(، وٓمًٓ الههارسات بوزف ىسبْ )85.7توافر اٖدوات احتؿ الهرتبة اٖولِ وبوزف ىسبْ )
ػػة بػػوزف ىسػػبْ ) %(، وبالهرتبػػة اٖخٓػػرة الضػػغوط الهٍىٓػػة بػػوزف ىسػػبْ 79.0الهرتبػػة الثالثػػة الضػػغوط ا٘دآر

( 23.6%. وتظٍر اىعكاسات الضػغوط عمػِ اٖداء الهٍىػْ هػف خػٛؿ الهتوسػط الحسػابْ الػذي بمػغ )71.4
ذا ٓشٓر إل60.6ِ( درجة، وبوزف ىسبْ )5.6درجة، وباىحراؼ هعٓاري ) اىعكاس الضغوط عمِ  أف %(، ٌو

اٖداء الهٍىْ لدى الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف هتوسط عىد إعداد التحقٓقػات اٚستقصػائٓة. وتتفػؽ 
( هػػف حٓػػث وجػػود الضػػغوط وهسػػتواٌا، حٓػػث أظٍػػرت أف درجػػة 2018الىتػػائج هػػع ىتػػائج دراسػػة )الشػػوربجْ 

%(. وٓبػػػػرر رئػػػػٓس شػػػػبكة الصػػػػحافٓٓف 59.11الضػػػػغوط التػػػػْ تواجػػػػً الهراسػػػػمٓف جػػػػاءت هتوسػػػػطة بىسػػػػبة )
اٚستقصػػائٓٓف الفمسػػطٓىٓٓف هىتصػػر حهػػداف تمػػؾ اٚىعكاسػػات لغٓػػاب البٓئػػة اٚعٛهٓػػة الحاضػػىة لمصػػحافٓٓف 
اٚستقصائٓٓف، وعدـ آهاف بعض رؤساء التحٓرر بضرورة اٚستقصاء، وقمة خبرة الصػحافٓٓف وغٓػاب الػدعـ 

 (.2022القاىوىْ )حهداف 
 التي تؤثر عمى الصحفيين االستقصائيين الفمسطينيين: الضغوطات المينية

 (: أف الصػػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف الفمسػػطٓىٓٓف3تبػػٓف هػػف خػػٛؿ الىتػػائج الهوضػػحة فػػْ الهمحػػؽ )
 %( اثىاء اعداد التحقٓقات اٚستقصائٓة.71.4ٓواجٍوف ضغوطات هٍىٓة بدرجة هرتفعة وبوزف ىسبْ )
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بعػػاد رأٓػػْ الشخصػػْ أثىػػاء إعػػداد التحقٓػػؽ اٚستقصػػائْ  واحتمػػت الفقػػرة القائمػػة بػػأف  أحػػرص عمػػِ إ
ػػػذا ٓػػػدؿ عمػػػِ أف التػػػزاـ الصػػػحفٓٓف اٚستقصػػػائٓٓف 74.6الهرتبػػػة اٖولػػػِ هػػػف حٓػػػث اٌٖهٓػػػة بىسػػػبة ) %( ٌو

الفمسػػطٓىٓٓف الهٍىٓػػة فػػْ عهمٍػػـ، رغػػـ شػػكواٌـ هػػف عػػدـ تعػػاوف الجٍػػات الرسػػهٓة واٌٖمٓػػة فػػْ تػػوفٓر الوثػػائؽ 
%، وعػػػدـ وجػػػود قػػػاىوف الحػػػؽ فػػػْ الحصػػػوؿ عمػػػِ 86.6قٓػػػؽ اٚستقصػػػائْ بىسػػػبة والهسػػػتىدات الٛزهػػػة لمتح

%، وجػػػػاءت الفقػػػػرة القائمػػػػة 85.7%، وعػػػػدـ تعػػػػاوف الهسػػػػؤولٓف الشػػػػٍود بػػػػإجراء الهقػػػػابٛت86.2الهعموهػػػػات 
 %.83.6 تضمٓؿ الهصادر لمصحفْ أثىاء إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ  بىسبة 

هٓػة ٓوافػؽ الصػحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف الفمسػطٓىٓٓف عمػِ أف وفٓها ٓتعمؽ بالعٛقػة هػع الهؤسسػة اٚعٛ
%، ولذلؾ ٓعهؿ الصػحفٓٓف 87.3الهؤسسة اٚعٛهٓة تىشر اٖخبار التْ تتفؽ هع السٓاسة التحٓرٓرة بىسبة 

ػػة لمهؤسسػػة أثىػػاء إعػػداد التحقٓػػؽ اٚستقصػػائْ بىسػػبة  ٓر %، 83.1اٚستقصػػائٓٓف لمتػػأقمـ هػػع السٓاسػػة التحٓر
شكو الصحفٓٓف  اٚستقصائٓٓف هف أف السٓاسة التحٓرٓرة لمهؤسسة ٚ تسهح بالىقد الهباشر لمىظاـ السٓاسْ ٓو

% بالهوافقػػػة عمػػػِ الفقػػػرة 59.8%، بٓىهػػػا ٓشػػػٓر هػػػا ىسػػػبتً 74.3أثىػػػاء إعػػػداد التحقٓػػػؽ اٚستقصػػػائْ بىسػػػبة 
  تجبرىْ السٓاسة التحٓرٓرة عمِ اختٓار هصادر هعٓىة أثىاء إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ .

% هػػف الصػػحفٓٓف 72.5وفٓهػػا ٓتعمػػؽ بأشػػكاؿ الضػػغوط الهتعمقػػة بهمكٓػػة الصػػحٓفة وافػػؽ هػػا ىسػػبتً 
هكػػاف وجػػود الهؤسسػػة التػػْ أعهػػؿ بٍػػا عمػػِ هضػػهوف التحقٓػػؽ  اٚستقصػػائٓٓف عمػػِ الفقػػرة التػػْ تقػػوؿ ٓػػؤثر

أثىػاء إعػداد % عمِ الفقرة  أثرت همكٓة الهؤسسة عمِ أدائْ الهٍىْ 66.1اٚستقصائْ، بٓىها وافؽ ها ىسبتً
التحقٓػػؽ اٚستقصػػائْ  بهػػا ٓؤكػػد وجػػود تػػأثٓر عمػػِ اداء الصػػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف لهكػػاف وهمكٓػػة الهؤسسػػة 

 اٚعٛهٓة وذلؾ ٓعود لحالة اٚىقساـ الفمسطٓىٓة.
بٓػػػة هتخصصػػػة فػػػْ هجػػػاؿ العهػػػؿ  وفٓهػػػا ٓتعمػػػؽ بالتػػػدٓرب تبػػػٓف اف عػػػدـ الحصػػػوؿ عمػػػِ دورات تدٓر

ػو % احد66.1اٚستقصائْ بىسبة  ى الضغوط التْ ٓتعػرض لٍػا الصػحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف الفمسػطٓىٓٓف، ٌو
بًا فػْ هؤسسػات هحمٓػة، 64.9( أف ىسبة )2017ها أكدتً ىتائج دراسة )حسف  %( هف الصػحفٓٓف تمقػوا تػدٓر

 %( لدى هؤسسات عربٓة.21.3فْ حٓف تدرب )
ػػػْ  طمػػػب فػػْ حػػػٓف تراجعػػػت ىسػػبة التأٓٓػػػد لمفقػػػرات الهتعمقػػة التالٓػػػة الهتعمقػػػة باٖ ػػػة ٌو ٓر سػػالٓب التحٓر

اٚعتهاد عمِ أسالٓب التقمٓؿ هف اٌٖهٓة واٚتٍاـ والسخٓرة والتٍكـ فْ التحقٓؽ اٚستقصائْ لخدهة أطػراؼ 
%، وطمػب اٚعتهػاد عمػِ ا٘ثػارة 60.3%، وعدـ اعطاء أطراؼ التحقٓؽ ىفػس الهسػاحة لمػرد 61.4سٓاسٓة 

ؿ والتضخٓـ ٖجزاء هف الوقائع واٖحد ػة لمهؤسسػة والتٍٓو ٓر %، واسػتخداـ 58.2اث بهػا ٓخػدـ السٓاسػة التحٓر
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ػػػؼ لجػػػذب الجهٍػػػور %، و  اسػػػتخداـ أسػػالٓب اٚسػػػتخفاؼ والتشػػػكٓؾ بهػػػا ٓخػػػدـ هصػػػالح 58.2أسػػالٓب التخٓو
 %، بها ٓؤكد وجود هٍىٓة تحٓرٓرة الِ حد هتوسط. 52.4شخصٓة وحزبٓة  

 الفمسطينيين:االستقصائيين  الممارسات المؤثرة عمى الصحفيين
 ( يوضح الوزن النسبي والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمممارسات المؤثرة عمى الصحفيين2جدول رقم )

 االستقصائيين الفمسطينيين
  م

 الممارسات المؤثرة عمى الصحفيين
 غير موافق

% 
 محايد
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% 
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المنــ  مــن الســفر ومصــادرة المعــدات  1
 واالحتجاز.

8.2% 23.0% 68.9% 2.5 0.8 84.1 4 

 2 86.8 0.6 2.6 %68.3 %23.8 %7.9 المالحقة القضائية. 2
 –انتيـــــاك الممكيـــــة الفرديـــــة )نســـــخ  3

 لصق(
17.7% 19.4% 62.9% 2.4 0.8 80.4 9 

 3 85.2 0.7 2.6 %69.4 %21.0 %9.7 المالحقات األمنية والعائمية. 4
الخوف من العقوبات المالية واإلدارية  5

 والتنظيمية في المؤسسات.
7.9% 31.7% 60.3% 2.5 0.6 84.1 5 

 1 91.5 0.5 2.7 %79.4 %15.9 %4.8 االنقسام الفمسطيني وتداعياتو. 6
تمـــــارس الســـــمطة الحاكمـــــة سياســـــة  7

 التخوين والتخويف 
14.3% 20.6% 65.1% 2.5 0.7 83.6 6 

تتعامــل الســمطة الحاكمــة مــ  وســائل  8
 االعالم بفرض رقابة قاسية عمييا.

14.3% 25.4% 60.3% 2.5 0.7 82.0 7 

ممارسة سياسة ممنيجـة فـي اعتقـال  9
 وقم  الصحفيين االستقصائيين.

17.5% 25.4% 57.1% 2.4 0.8 79.9 10 

ــــــــق  10 منــــــــ  تصــــــــوير ونشــــــــر التحقي
 االستقصائي المخالف لمصالحيم.

17.5% 23.8% 58.7% 2.4 0.8 80.4 8 

 11 73.5 0.9 2.2 %49.2 %22.2 %28.6 اعتقال وضرب زمالئي جعمني أتراج  11
 - 82.9 0.7 2.5 الممارسات المؤثرة عمى الصحفيين

 تبٓف هف خٛؿ الىتائج الهوضحة فْ الجدوؿ السابؽ ها ٓمْ:
لمعدٓد هف الههارسات والتْ تؤثر  ٓتعرضوف بدرجة هرتفعة أف الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف
 عمِ ادائٍـ أثىاء اعداد التحقٓقات اٚستقصائٓة.
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( القائمة بأف   اٚىقساـ الفمسطٓىْ وتداعٓاتً  الهرتبة اٖولِ هف حٓث اٌٖهٓة، 6واحتمت الفقرة رقـ )
ػو هػا 79.4%(، وبهوافقػة )91.5بوزف ىسبْ ) ٓتفػؽ هػع %( هػف الصػحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف الفمسػطٓىٓٓف، ٌو

( التْ أظٍرت أف قىاة العراقٓة ىٓوز تتأثر بتغٓرات البٓئة السٓاسٓة الهستهرة فػْ 2018ىتائج دراسة )حهودي 
 %(.36العراؽ بشكؿ عاـ هها ٓؤثر عمِ أداء اٚعٛهٓف العاهمٓف بٍا، وقد جاءت بىسبة )

ػػػا الهٛحقػػػة القضػػػائٓة بىسػػػبة   %، 85.2ة والفصػػػائمٓة%، ثػػػـ الهٛحقػػػات اٖهىٓػػػة والعائمٓػػػ86.8ٓتمٌو
ا هػدٓر اٚئػتٛؼ هػف اجػؿ الىزاٌػة والشػفافٓة اهػاف وائػؿ بعموشػة الػِ ضػعؼ تػوفر اٚستشػارة القاىوىٓػة  عزٌو ٓو

(، تٌٛػا فػْ الهرتبػة الرابعػػة 2022لمصػحفٓٓف ههػا ٓعرضػٍـ فػْ بعػض اٚحٓػاف لمهسػاءلة القاىوىٓػة )بعموشػة 
ػػػة 84.1الهىػػع هػػف السػػفر وهصػػػادرة الهعػػدات واٚحتجػػاز بىسػػػبة %،ثػػـ الخػػوؼ هػػػف العقوبػػات الهالٓػػة وا٘دآر

(  تهػارس السػمطة الحاكهػة 7%، وجاءت فْ الهرتبة السادسة الفقػرة )84.1والتىظٓهٓة فْ الهؤسسات بىسبة 
ػػؼ   ف والتخٓو (  تتعاهػػؿ السػػمطة الحاكهػػة هػػع وسػػائؿ اٚعػػٛـ بفػػرض 8%، تمتٍػػا الفقػػرة )83.6سٓاسػػة التخػػٓو

ثػـ جػاءت ههارسػة سٓاسػة ههىٍجػة فػْ اعتقػاؿ وقهػع الصػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف %، 82.0رقابػة قاسػٓة عمٍٓػا
لصػػػؽ(  –%، وفػػْ الهرتبػػة التاسػػػعة جػػاءت اىتٍػػاؾ الهمكٓػػة الفردٓػػة )ىسػػم 80.4فػػْ الهرتبػػة الثاهىػػة بىسػػبة 

ر وىشر التحقٓؽ اٚستقصائْ الهخالؼ لهصالحٍـ بىسبة 80.4بىسبة  %، فْ حػٓف 79.9%، ثـ هىع تصٓو
( القائمة بأف  تعرض زهٛئْ لٛعتقاؿ والضػرب هػف طػرؼ هعػٓف، جعمىػْ أتراجػع عػف 11رقـ )جاءت الفقرة 

 %(.73.5إعداد التحقٓقات اٚستقصائٓة  فْ الهرتبة اٖخٓرة، وذلؾ بوزف ىسبْ )
ػػات اٚعٛهٓػػة )هػػدى( والػػذي رصػػد ووثػػػؽ   ػػر الهركػػز الفمسػػطٓىْ لمتىهٓػػػة والحٓر ػػذا هػػا ٓؤكػػدي تقٓر ٌو

ػػػات اٚعٛهٓػػػة فػػػْ فمسػػػطٓف  ارتكػػػب اٚحػػػتٛؿ  562هجهوعػػػً  هػػػا 2021خػػػٛؿ العػػػاـ  اعتػػػداء ضػػػد الحٓر
اعتػػػػػػػػداء  129اعتػػػػػػػػداء هىٍػػػػػػػػا فػػػػػػػػْ حػػػػػػػػٓف ارتكبػػػػػػػػت جٍػػػػػػػػات فمسػػػػػػػػطٓىٓة هػػػػػػػػا هجهوعػػػػػػػػً  368اٚسػػػػػػػػرائٓمْ 

(http://www.madacenter.org) وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآرر ىقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحفٓٓف الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطٓىٓٓف ،
(http://www.pjs.ps/) ( وهركز الدوحة لحٓرة اٚعٛـ ،http://gc4mf.org والذٓف اكدوا وجػود تمػؾ ،)

 الههارسات سواء فْ الضفة الغربٓة أو قطاع غزة )حهاس(. 
  

http://www.madacenter.org/
http://www.pjs.ps/
http://gc4mf.org/index.php
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 االستقصائيين الفمسطينيين: يينالضغوط اإلدارية المؤثرة عمى الصحف
( يوضح النسب والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمضغوط اإلدارية المؤثرة عمى 3جدول رقم )

 الصحفيين االستقصائيين الفمسطينيين

 غير موافق الضغوط اإلدارية #
% 

 محايد
% 

 موافق
سط %

متو
 ال

ري
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

ن 
وز
ال

بي
نس
ال

 

يب
لترت

 ا

 7 76.2 0.8 2.3 %49.2 %30.2 %20.6 إلزامي بالتقيد بساعات الدوام. 1
 9 66.1 0.8 2.0 %30.2 %38.1 %31.7 عدم منحي االذونات لمغادرة العمل. 2
طمب تكميفات كثيرة رغم عممي  3

بالتحقيق وتكميفي بمتابعة األخبار 
 الميدانية.

16.1% 33.9% 50.0% 2.3 0.8 76.7 6 

تفضيل إدارة الصحيفة مصمحتيا عمى  4
 نشر الحقيقة وكشف الفاسدين.

12.7% 39.7% 47.6% 2.3 0.7 78.3 5 

اىدار الوقت في االجراءات الروتينية  5
لعمل التحقيق منيا الموافقات 

 الداخمية.

7.9% 30.2% 61.9% 2.5 0.6 84.7 3 

عدم التفاىم م  رئيسي في العمل  6
التحقيق االستقصائي.وتقديره ألىمية   

17.7% 38.7% 43.5% 2.2 0.8 74.1 8 

 2 85.7 0.6 2.6 %65.1 %27.0 %7.9 عدم دف  اجرة العمل االضافي. 7
 4 82.5 0.8 2.5 %62.9 %25.8 %11.3 عدم وجود حوافز. 8
 1 86.2 0.7 2.6 %69.8 %19.0 %11.1 عدم توفير راتب مناسب لعممي. 9

  79.0 0.7 2.4 الضغوط اإلدارية
 تبٓف هف خٛؿ الجدوؿ السابؽ ها ٓمْ:

ػػػة(، بمػػػغ ) ( 2.4أف الهتوسػػػط الحسػػػابْ لمهوافقػػػة عمػػػِ الدرجػػػة الكمٓػػػة لمبعػػػد الثالػػػث )الضػػػغوط ا٘دآر
ػػػذا ٓػػػدؿ عمػػػِ أف الصػػػػحفٓٓف 79.0(، درجػػػة، وبػػػوزف ىسػػػبْ )0.7درجػػػة، وبػػػاىحراؼ هعٓػػػاري بمػػػغ ) %(، ٌو

 تقصائٓة. اٚستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف ٓواجٍوف ضغوط إدآرة بدرجة هرتفعة اثىاء اعداد التحقٓقات اٚس
( القائمػػػة بػػػأف  عػػػدـ تػػػوفٓر راتػػػب هىاسػػػب لعهمػػػْ  الهرتبػػػة اٖولػػػِ هػػػف حٓػػػث 9واحتمػػػت الفقػػػرة رقػػػـ )
ػو هػا ٓتفػؽ هػع ىتػائج دراسػة سػابقة )شػمط  (،%86.2اٌٖهٓة، وذلؾ بوزف ىسػبْ ) والتػْ أظٍػرت  (2018ٌو

 %(.75.40بىسبة ) أف أٌـ الضغوط الهٍىْ ٌْ الضغوط الىاتجة عف الهردود الهادي لمقائـ باٚتصاؿ
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( فػػػْ 5%، وجػػػاءت الفقػػرة )85.7تٌٛػػا هػػف حٓػػػث اٌٖهٓػػة عػػدـ دفػػػع اجػػرة العهػػػؿ اٚضػػافْ بىسػػبة
ػػػػْ  اٌػػػػػدار الوقػػػػػت فػػػػْ اٚجػػػػػراءات الروتٓىٓػػػػة لعهػػػػػؿ التحقٓػػػػػؽ هىٍػػػػا الهوافقػػػػػات الداخمٓػػػػػة   الهرتبػػػػة الثالثػػػػػة ٌو

ٓؿ إدارة الصػحٓفة هصػمحتٍا ( تفضػ4%، ثػـ الفقػرة )82.5%، ثـ تٌٛا عػدـ وجػود حػوافز بىسػبة84.7بىسبة
%، تٌٛا طمب تكمٓفات كثٓػرة رغػـ عهمػْ بػالتحقٓؽ وتكمٓفػْ 78.3عمِ ىشر الحقٓقة وكشؼ الفاسدٓف بىسبة

شٓر الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف الِ إلزاهٍـ بالتقٓد بساعات الدواـ 76.7بهتابعة اٖخبار الهٓداىٓة بىسبة %، ٓو
ـ ٌٖهٓػػػػة التحقٓػػػػؽ %، فٓهػػػػا ٓعػػػػاىوف هػػػػف عػػػػدـ التفػػػػاٌـ 76.2بىسػػػػبة هػػػػع رؤسػػػػائٍـ فػػػػْ العهػػػػؿ وعػػػػدـ تقػػػػدٌٓر

( القائمة بأف  عدـ هىحػْ اٚذوىػات لهغػادرة العهػؿ بىسػبة 2%، وجاءت الفقرة رقـ )74.1اٚستقصائْ بىسبة 
66.1.% 

عػػزو الخبٓػػر فػػْ هجػػاؿ التحقٓقػػات اٚستقصػػائٓة ولٓػػد بطػػراوي تمػػؾ الىتػػائج الػػِ  افتقػػار الصػػحافة  ٓو
ا، وتفضؿ اف ٚ  ٓاتلٙهكاىالفمسطٓىٓة  ف الهؤسسات ا٘عٛهٓة تفضؿ تغطٓة اٚحداث وها اكثٌر الهادٓة، ٚو

ف التحقٓقات تجمب وجع الراس لمهؤسسة  )بطراوي   (. 2022ٓىشغؿ الصحافْ عىٍا بالعهؿ اٚستقصائْ، ٚو
 :األدوات الالزمة لمصحفيين االستقصائيين الفمسطينيين اثناء اعداد التحقيقات االستقصائية

( يوضح النسب والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية مدى توافر األدوات الالزمة 4جدول رقم )
 لمصحفيين االستقصائيين اثناء اعداد التحقيقات االستقصائية

غير موافق  األدوات الالزمة م
% 

 محايد
% 

 موافق
% 

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

ن 
وز
ال

بي
نس
ال

 

يب
لترت

ا
 

ر. 1  6 82.5 0.8 2.5 %63.5 %20.6 %15.9 عدـ توفٓر كاهٓرا تصٓو
 5 85.2 0.7 2.6 %69.8 %15.9 %14.3 عدـ توفٓر أداة تسجٓؿ بتقىٓة عالٓة. 2
عدـ توفٓر هصور هتفرغ لمعهؿ الِ  3

 جواري فْ التحقٓؽ اٚستقصائْ.
11.1% 12.7% 76.2% 2.7 0.7 88.4 2 

وسائؿ ىقؿ هٓرحة عدـ توفٓر  4
 لعهمىا.

14.3% 12.7% 73.0% 2.6 0.7 86.2 3 

عدـ توفٓر بدؿ سفٓرات لمخارج او  5
 اتصاٚت خارجٓة إف تطمب اٚهر.

4.8% 12.9% 82.3% 2.7 0.6 91.0 1 

عدـ توفٓر بدؿ ضٓافة لمصحفْ  6
 ٚستضافة الهصادر.

9.5% 23.8% 66.7% 2.6 0.7 85.7 4 

ٚستضافة  عدـ توفٓر هكاف هىاسب 7
 الهصادر داخؿ هقر العهؿ.

14.3% 28.6% 57.1% 2.4 0.7 81.0 7 
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 - 85.7 0.7 2.6 عدم توافر األدوات الالزمة
تبٓف هف خٛؿ الجدوؿ السابؽ: أف الهتوسط الحسابْ لمهوافقة عمِ الدرجة الكمٓة لمبعػد الرابػع )عػدـ 

%( 85.7(، درجػة، وبػوزف ىسػبْ )0.7هعٓػاري بمػغ )( درجػة، وبػاىحراؼ 2.6توافر اٖدوات الٛزهػة(، بمػغ )
ػػػذا ٓػػػدؿ عمػػػِ أف الصػػػحفٓٓف اٚستقصػػػائٓٓف الفمسػػػطٓىٓٓف ٓعػػػاىوف هػػػف عػػػدـ تػػػوافر اٖدوات  بدرجػػػة كبٓػػػرة، ٌو

 الٛزهة بدرجة هرتفعة اثىاء اعداد التحقٓقات اٚستقصائٓة.
هٓة التْ ٓعهموف بٍا وكشؼ الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف عف عدـ توفٓر الهؤسسات اٚعٛ

 بدؿ سفٓرات لمخارج او اتصاٚت خارجٓة إف تطمب اٚهر  واحتمت الهرتبة اٖولِ هف حٓث اٌٖهٓة، وذلػؾ 
%(، تٌٛا عدـ توفٓر هصور هتفػرغ لمعهػؿ الػِ جػواري فػْ التحقٓػؽ اٚستقصػائْ بىسػبة 91.0بوزف ىسبْ )

%، تٌٛا عدـ توفٓر 86.2ؿ هٓرحة لعهمىا بىسبة %، وفْ الهرتبة الثالثة جاءت عدـ توفٓر وسائؿ ىق88.4
%، بٓىها احتمت عدـ توفٓر أداة تسجٓؿ بتقىٓة عالٓة 85.7بدؿ ضٓافة لمصحفْ ٚستضافة الهصادر بىسبة 

ر بىسبة 85.2الهرتبة الخاهسة بىسبة   %.82.5%، تٌٛا عدـ توفٓر كاهٓرا تصٓو
أف عػػدـ تػػوفٓر هكػػاف هىاسػػب ٚستضػػافة  %81وأٓػػد الصػػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف الفمسػػطٓىٓٓف بىسػػبة 

 الهصادر داخؿ هقر العهؿ هف الضغوط ا٘دآرة الهؤثرة عمٍٓـ أثىاء إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ.
التػػْ بٓىػػت هعاىػػاة القػػائـ باٚتصػػاؿ هػػف  (2018وتمػػؾ الىتػػائج تتفػػؽ هػػع ىتػػائج دراسػػة سػػابقة )شػػمط 
 %(.63بىسبة ) ىقص اٚحتٓاجات الٛزهة لمعهؿ فْ الهؤسسات الصحفٓة

ؿ لمتحقٓقات اٚستقصائٓة ٓػؤدي تجػاوب بعػض الهؤسسػات اٚعٛهٓػة  وتدؿ تمؾ الهوافقة عمِ أف توفر التهٓو
 ،)بعموشػػةتحقٓقػػًا   85الفمسػػطٓىٓة فػػْ ىشػػر ىتػػائج تمػػؾ التحقٓقػػات، كهػػا حػػدث هػػع  هؤسسػػة أهػػاف التػػْ هولػػت 

2022.) 
 انعكاسات الضغوط المينية واالدارية:

 واإلدارية( النسب والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية النعكاسات الضغوط المينية 5جدول رقم )

 البيان م
غير 
 موافق
% 

 محايد
% 

 موافق
% 

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بي
نس
ن ال
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ال

 

يب
لترت

ا
 

ٚ أٌتـ بإعداد التحقٓقات  1
 اٚستقصائٓة.

63.5% 14.3% 22.2% 1.6 0.8 52.9 8 

رفض الهؤسسة ىشر التحقٓؽ  2
 رغـ اكتهاؿ جواىبً الهٍىٓة

30.2% 34.9% 34.9% 1.4 1.2 46.6 12 

 7 56.6 0.8 1.7 %22.2 %25.4 %52.4 فْ اٚستقالة هف العهؿ. أفكر 3
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فْ اٚىتقاؿ إلِ عهؿ  أفكر 4
 أخر.

35.5% 33.9% 30.6% 1.9 0.8 64.0 6 

هجاؿ ٚ ٓىاسب أعهؿ فْ  5
 تخصصْ.

61.9% 22.2% 15.9% 1.5 0.8 51.3 9 

أشعر برقابة هف قبؿ رئٓس  6
 التحٓرر.

30.6% 24.2% 45.2% 2.1 0.9 70.4 4 

أشعر برقابة داخمٓة عمِ ها أقـو  7
 بىشري.

21.3% 29.5% 49.2% 2.2 0.9 73.5 2 

أشعر بصعوبة فْ الهٍاـ  8
 الهوكمة لْ.

31.7% 38.1% 30.2% 2.0 0.8 66.1 5 

أشعر بأف العائد الهادي أثىاء  9
إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ غٓر 

.  كاؼء

12.7% 9.5% 77.8% 2.7 0.7 88.4 1 

ٚ أحد ٓقدر عهمْ أثىاء إعداد  10
 التحقٓؽ اٚستقصائْ.

27.0% 27.0% 46.0% 2.2 0.8 73.0 3 

ٚ اعتقد اىىْ سأختار عهمْ ٌذا  11
لو أتٓحت لْ فرصة اٚختٓار 

 هرة أخرى.

66.7% 12.7% 20.6% 1.5 0.8 51.3 10 

ٚ أفتخر باٚىتهاء إلِ الهؤسسة  12
 الصحفٓة التْ أعهؿ بٍا.

54.8% 35.5% 9.7% 1.5 0.7 50.8 11 

ٚ تىتابىْ حالة هف ا٘صرار  13
 عمِ هواصمة عهمْ.

73.0% 27.0% 0.0% 1.3 0.4 42.3 13 

 - 60.6 0.8 1.8 انعكاس الضغوط عمى األداء الميني
أف الهتوسػط الحسػابْ لمهوافقػة عمػِ الدرجػة الكمٓػة لمهقٓػاس الثػاىْ  :تبػٓف هػف خػٛؿ الجػدوؿ السػابؽ

(، درجػػة، وبػػوزف 0.8( درجػػة، وبػػاىحراؼ هعٓػػاري بمػػغ )1.8)اىعكػػاس الضػػغوط عمػػِ اٖداء الهٍىػػْ(، بمػػغ )
ذا ٓدؿ عمِ وجود اىعكاس لمضغوط الهٍىٓة واٚدآرة عمِ اٚداء بدرجة هتوسطة لدى 60.6ىسبْ ) %(، ٌو

تقصػػػائٓٓف الفمسػػػطٓىٓٓف بهػػػا ٓؤكػػػد اف لػػػدٍٓـ اٚرادة والعٓزهػػػة لهواصػػػمة هسػػػٓرتٍـ فػػػْ اعػػػداد الصػػػحفٓٓف اٚس
 التحقٓقات اٚستقصائٓة. 

( القائمػػػػة بػػػػأف   أشػػػػعر بػػػػأف العائػػػػد الهػػػػادي أثىػػػػاء إعػػػػداد التحقٓػػػػؽ 9الفقػػػػرة رقػػػػـ )وتظٍػػػػر الىتػػػػائج أف 
%(، تمتٍػا هػف 88.4بػوزف ىسػبْ ) اٚستقصائْ غٓر كاؼء  احتمت الهرتبة اٖولػِ هػف حٓػث اٌٖهٓػة، وذلػؾ

%، فْ حٓف ٓشعر 73.5حٓث اٌٚهٓة الىسبٓة الفقرة القائمة  أشعر برقابة داخمٓة عمِ ها أقـو بىشري  بىسبة 
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%، بٓىهػػػا ٓشػػػعروف 73.0الصػػػحفٓٓف اٚستقصػػػائٓٓف بعػػػدـ وجػػػود تقػػػدٓر لعهمٍػػػـ هػػػف خػػػٛؿ هػػػوافقتٍـ بىسػػػبة 
 %.70.4بالرقابة هف قبؿ رؤسائٍـ بىسبة 

ػة هػف وتى تاب الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف هشاعر هختمفػة ىتٓجػة لمضػغوط الهٍىٓػة واٚدآر
%، ثـ 64.0%، تمٍٓا التفكٓر فْ اٚىتقاؿ إلِ عهؿ أخر بىسبة 66.1بٓىٍا: عدـ قدرتٍـ عمِ العهؿ بىسبة 

اٚستقصػػائٓة بىسػػبة %، او عػػدـ اٌٚتهػػاـ بإعػػداد التحقٓقػػات 56.6التفكٓػػر فػػْ اٚسػػتقالة هػػف العهػػؿ بىسػػبة 
 %.51.3بٓىها اىتابت حالة اٚصرار عمِ العهؿ عدد كبٓر هف الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف بىسبة  %،52.9

ـ باٚىتهاء إلِ الهؤسسة الصحفٓة التْ ٓعهموف  ٓعبر عدد هف الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف عف افتخاٌر
ػػذا ٓعكػػس حالػػة اٚىتهػػاء الحزبػػْ فػػْ فمسػػطٓف ىظػػ 50.8بٍػػا بىسػػبة  رًا ٚرتبػػاط الهؤسسػػات اٚعٛهٓػػة % ٌو

 الفمسطٓىٓة بالفصائؿ والحكوهات.
وتظٍر الىتائج رفض عدد هف الهؤسسات اٚعٛهٓػة الفمسػطٓىٓة ىشػر ىتػائج التحقٓقػات اٚستقصػائٓة 

( القائمػة 2صحفٓوف ٓعهموف بٍا او صحفٓوف ٓعهموف بشكؿ حر هػف خػٛؿ اٚجابػة عمػِ الفقػرة ) أعدٌاالتْ 
 %، 46.6شر التحقٓؽ رغـ اكتهاؿ جواىبً الهٍىٓة  بىسبة  رفض الهؤسسة ى

و ها ٓؤكدي الصحفْ اٚستقصائْ هحهد ابو شحهة )ابو شحهة  ( الػذي تعػرض لعػدـ ىشػر 2022ٌو
 وقاـ بىشري فْ هدوىتً الخاصة. الضٓربْ،تحقٓؽ لً فْ جٓردتً الرسالة كاف ٓتحدث عف التٍرب 

شػػٓر هسػػؤوؿ التػػدٓرب فػػْ شػػبكة الصػػحافٓٓف ا لفمسػػطٓىٓٓف اٚستقصػػائٓٓف فػػادي الحسػػىْ )الحسػػىْ ٓو
( أف ٌىاؾ العدٓد هػف الهؤسسػات تػرفض إهكاىٓػة رفػض التحقٓقػات ٖسػباب خاصػة، وتكػوف اٖسػباب 2022

 تخضع بشكؿ عاـ لٗٓدولوجٓة الخاصة بالهؤسسة ا٘عٛهٓة، ولمىظاـ السٓاسْ التْ تخضع لً الهؤسسة.
( القائمػػػة بػػػأف  ٚ تىتػػػابىْ حالػػػة هػػػف 13ىٓٓف الفقػػػرة رقػػػـ )ورفػػػض الصػػػحفٓٓف اٚستقصػػػائٓٓف الفمسػػػطٓ

ػػذا ٓؤكػػدي 42.3ا٘صػػرار عمػػِ هواصػػمة عهمػػْ ٘ىجػػاز تحقٓقػػات استقصػػائٓة  بػػوزف ىسػػبْ ) % 73.0%(، ٌو
ٓوافقػوف عمػِ أىػً تىتػابٍـ حالػة هػف ا٘صػرار عمػِ هواصػمة  بػأىٍـهػف الصػحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف الفمسػطٓىٓٓف 

( بػػأف 2017تقصػػائٓة، وتتفػػؽ الىتػػائج هػػع هػػا توصػػمت لػػً دراسػػة سػػابقة )حسػػف عهمٍػػـ ٘ىجػػاز تحقٓقػػات اس
 %(.92.5غالبٓة أفراد العٓىة لدٍٓا اتجاي آجابْ ىحو ههارسة الصحافة اٚستقصائٓة بىسبة )

 (α <0.05)  ٚ توجد عٛقة ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوى عٛقة إذ عدـ وجودوبٓىت الدارسة 
ػػػػػة واىعكاسػػػػػٍا عمػػػػػِ التحضػػػػػٓر لمتحقٓقػػػػػات اٚستقصػػػػػائٓة بػػػػػٓف الصػػػػػػحفٓٓف بػػػػػٓف الضػػػػػغوط الهٍىٓػػػػػة  وا٘دآر

 ."الفمسطٓىٓٓف
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ولهعرفة ذلؾ، استخدـ الباحث )هعاهؿ ارتباط بٓرسوف( لدراسة العٛقة بٓف درجات الضغوط الهٍىٓػة 
ػػػة واىعكاسػػػٍا عمػػػِ إعػػػداد التحقٓػػػؽ بػػػٓف الصػػػحفٓٓف اٚستقصػػػائٓٓف  ٓف فػػػْ كهػػػا ٌػػػو هبػػػ الفمسػػػطٓىٓٓف،وا٘دآر

 :الجدوؿ التالْ
 .( معامل ارتباط الفرد بين درجتي الضغوط المينية واإلدارية وانعكاسيما عمى إعداد التحقيق6يوضح الجدول رقم )

 االنعكاس
 R p-value البعد

 **0.001 0.51 الضغوط المينية
 **0.001 0.41 الممارسات

 **0.001 0.60 الضغوط اإلدارية
 *0.020 0.29 المجموع

 **0.001 0.57 الضغوط المينية واإلدراية
** P-value<0.01                 * P-value<0.05           // P-value>0.05 

 :ٓتضح ها ٓمْ هف الجدوؿ السابؽ
ػػػػة p <0.01توجػػػد عٛقػػػة طردٓػػػػة ذات دٚلػػػة إحصػػػائٓة )قٓهػػػػة  ( بػػػٓف الضػػػػغوط الهٍىٓػػػة وا٘دآر

ػة،الضػغوط  الههارسات، الهٍىٓة،)الضغوط  اٖدوات( واىعكاسػٍا عمػِ إعػداد التحقٓػؽ بػٓف الصػحفٓٓف  ا٘دآر
ػػة سػػتؤدي إلػػِ ىفػػس  ػػادة فػػْ الضػػغوط الهٍىٓػػة وا٘دآر ػػذا ٓشػػٓر إلػػِ أف كػػؿ ٓز اٚستقصػػائٓٓف الفمسػػطٓىٓٓف. ٌو

ادة فْ اىعكاسٍا عمِ التحضٓر لمتحقٓؽ بٓف الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف   والعكس صحٓح. الفمسطٓىٓٓف،الٓز
 االجتماعية والديموغرافية:المتغيرات 

لكػػػف فٓهػػػا ٓتعمػػػؽ بػػػالهتغٓرات اٚجتهاعٓػػػة والدٓهوغرافٓػػػة: ٚ توجػػػد فػػػروؽ ذات دٚلػػػة إحصػػػائٓة عىػػػد 
ػة  و  التفكٓػر فػْ إعػداد التحقٓقػات اٚستقصػائٓة  α≤0.05هسػتوى ) ( فػْ درجػات  الضػغوط الهٍىٓػة وا٘دآر

هكػػاف  الخبػػرة،سػػىوات  الػػوظٓفْ،الهسػػهِ  لهسػػتوى،اتعمػػٓـ.  جػػىس،تعػػزى لهتغٓػػرات اجتهاعٓػػة ودٓهوغرافٓػػة )
 .ا٘قاهة، الفائدة، رقـ التحقٓؽ، هكاف العهؿ(

لهعرفػػػة الفػػػروؽ بػػػٓف درجػػػات الضػػػغوط  T-Testاسػػػتخدـ الباحػػػث عٓىتػػػٓف هسػػػتقمتٓف  ذلػػػؾ،لهعرفػػػة 
 الهٍىٓة وا٘دآرة و  التفكٓر فْ تحضٓر التحقٓؽ  بٓف الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف:

 ر الجدوؿ السابؽ أف:أظٍ
( بػٓف هتوسػطْ P <0.05القٓاس الكمْ  الضغوط الهٍىٓة وا٘دآرة  توجد فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة )قٓهة 

الضغوط الهٍىٓة( بٓف الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسػطٓىٓٓف تعػزى إلػِ الجػىس  وا٘دآرة،)الضغوط الهٍىٓة 
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ػػػة إىػػػاث(، واٚختٛفػػػات تجػػػاي الصػػػحفٓات ههػػػا ٓع ذكػػػور،) دآر ىػػػْ أف الصػػػحفٓات ٓػػػواجٍف ضػػػغوطا هٍىٓػػػة وا 
 وضغوطا هٍىٓة أكثر هف الصحفٓٓف الذكور.

( بػٓف وسػائؿ P <0.05القٓاس الكاهؿ  اىعكاس التحضٓر لمتحقٓؽ : توجد فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة )قٓهة 
 5التفكٓػر فػْ التحضػٓر لمتحقٓػؽ بػٓف الصػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف الفمسػطٓىٓٓف بسػبب سػىوات الخبػرة )أقػؿ هػػف 

سىة(. تـ استخداـ اختبػار  20أكثر هف  سىة، 20أقؿ هف  سىة، 15أقؿ هف  سىوات، 10أقؿ. هف  سىوات،
LSD (Least Square Differences)  وأظٍػػػر اٚختبػػػار أف  الخبػػػرة،لهعرفػػػة الفػػػروؽ بػػػٓف فئػػػات سػػػىوات

سػػػػىوات رأٍٓػػػػـ حػػػػوؿ التفكٓػػػػر فػػػػْ التحضػػػػٓر لمتحقٓػػػػؽ ٌػػػػو أكثػػػػر هػػػػف  10الصػػػػحفٓٓف ذوي الخبػػػػرة أقػػػػؿ هػػػػف 
ػػذا فػػرؽ  سػػىة، 20 - 10الصػػحفٓوف ذوو الخبػػرة هػػا بػػٓف  ٚو توجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػة إحصػػائٓة بػػٓف  كبٓػػر،ٌو

ػػػػػو هػػػػػا ٓتفػػػػػؽ هػػػػػع ىتػػػػػائج دراسػػػػػة )حسػػػػػف  الهجهوعػػػػػات اٖخػػػػػرى. بعىػػػػػواف   اتجاٌػػػػػات الصػػػػػحفٓٓف  (2017ٌو
ػة الشػابة لػدٍٓا توجٍػًا  الفمسطٓىٓٓف ىحو ههارسة الصحافة اٚستقصائٓة ، التػْ توصػمت الػِ اف الفئػات العهٓر

 (%66.6أقوى فْ ههارسة الصحافة اٚستقصائٓة بىسبة )
ػػػة  توجػػػد فػػػروؽ ذات دٚلػػػة إحصػػػائٓة 2 بػػػٓف  (P-value <0.05). القٓػػػاس الكمػػػْ  الضػػػغوط الهٍىٓػػػة وا٘دآر

الوسٓمة الضغوط الهٍىٓة وا٘دآرة بٓف الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف بسبب اٌٚتهاـ بالتحقٓؽ )هٍتـ 
لهعرفػػة الفػػروؽ بػػٓف فئػػات  Least Square Differencesجػػدا ، هٍػػتـ ، هعتػػدؿ الهٍػػتـ(. تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

ػة أكثػر وأظٍر اٚختبار أف الصحفٓٓف الهٍتهٓ بالتحقٓؽ،اٌٚتهاـ  دآر ف بػالتحقٓؽ ٓواجٍػوف ضػغوًطا هٍىٓػة وا 
ػػػذا بػػػالتحقٓؽ،هػػػف الصػػػحفٓٓف الهٍتهػػػٓف جػػػًدا  ٚو توجػػػد فػػػروؽ ذات دٚلػػػة إحصػػػائٓة بػػػٓف  هٍػػػـ،اٚخػػػتٛؼ  ٌو

 الهجهوعات اٖخرى.
ػػػة  توجػػػد فػػػروؽ ذات دٚلػػػة إحصػػػائٓة  دآر بػػػٓف الوسػػػٓمة  (P <0.05)قيمةةةت القٓػػػاس الكاهػػػؿ  ضػػػغوط هٍىٓػػػة وا 

 واحػد،الضغوط الهٍىٓة وا٘دآرة بٓف الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسػطٓىٓٓف تعػزى إلػِ رقػـ التحقٓػؽ )تحقٓػؽ 
لهعرفة الفروؽ بٓف  LSD (Least Square Differences)أكثر(. تـ استخداـ اختبار  تحقٓؽ،ثٛثة  تحقٓقاف،

أجػػػروا تحقٓقًػػػا واحػػػًدا وثٛثػػػة تحقٓقػػػات ٓواجٍػػػوف  وأظٍػػػر اٚختبػػػار أف الصػػػحفٓٓف الػػػذٓف التحقٓػػػؽ،فئػػػات رقػػػـ 
دآرة أكثػر هػف الصػحفٓٓف الػذٓف حققػوا أكثػر هػف ثٛثػة.  ػذا اٚخػتٛؼ  التحقٓقػات،ضغوًطا هٍىٓة وا   كبٓػر،ٌو

عػػػػػزو الخبٓػػػػػر فػػػػػْ هجػػػػػاؿ الصػػػػػحافة  ٚو توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات دٚلػػػػػة إحصػػػػػائٓة بػػػػػٓف الهجهوعػػػػػات اٖخػػػػػرى. ٓو
بعػػػض الهؤسسػػػات ا٘عٛهٓػػػة التػػػْ تػػػؤهف بالعهػػػؿ اٚستقصػػػائْ وقػػػد  اٚستقصػػػائٓة ولٓػػػد بطػػػراوي ذلػػػؾ  ٚف

ٓهاىٍػػػا بالهسػػػػؤولٓة اٚجتهاعٓػػػػة  خاضػػػتً ووجػػػػدت اف تخوفاتٍػػػا فػػػػْ كثٓػػػر هػػػػف اٖحٓػػػاف لػػػػـ تكػػػف صػػػػائبة، ٘و
ف الصحافٓٓف الذٓف ٓجروف ٌذي التحقٓقات عمِ قدر هف الهٍىٓة )بطراوي   .(2019والهكاشفة والهساءلة، ٚو
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روؽ ذات دٚلػػػػة إحصػػػػائٓة بػػػػٓف هتوسػػػػطات البعػػػػد أخػػػػر تعػػػػزى إلػػػػِ الهتغٓػػػػرات بٓىهػػػػا ٚ توجػػػػد فػػػػ
 اٚجتهاعٓة والدٓهوغرافٓة.

 
 

 مناقشة النتائج:
ا وهقارىتٍػا بالدراسػات اٖخػرى  استعراضبعد  الباحث أٌـ الىتائج التػْ توصػؿ إلٍٓػا بالبحػث وتفسػٌٓر

 حوؿ ىفس الهوضوع، ٓىاقش ٌىا بعض الىتائج الهٍهة التْ أظٍرتٍا الدراسة الهٓداىٓة عمِ الىحو التالْ:
ة الصػحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف الفمسػطٓىٓٓف ٓتعرضػوف بشػكؿ هرتفػع لمضػغوط الهٍىٓػ تظٍػر الدراسػة أف

وا٘دآرة عىد إعداد التحقٓقات اٚستقصائٓة، خاصة لدى الصحفٓات، فٓها جػاءت اىعكاسػات الضػغوط عمػِ 
واجٍوىٍػا ، اٖداء الهٍىْ بدرجة هتوسػطة أي أف الصػحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف الفمسػطٓىٓٓف ٓقػاوهوف الضػغوط ٓو

 وٓستهروف فْ عهمٍـ فْ اعداد التحقٓقات اٚستقصائٓة.
بدرجػة هرتفعػة لمعدٓػد هػف الههارسػات  الصػحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف الفمسػطٓىٓٓفتكشؼ الدراسػة تعػرض 

والتػػػػْ تػػػػؤثر عمػػػػِ ادائٍػػػػـ أثىػػػػاء اعػػػػداد التحقٓقػػػػات اٚستقصػػػػائٓة، هػػػػف بٓىٍػػػػا الهٛحقػػػػة القضػػػػائٓة، واٖهىٓػػػػة، 
ػػػؼ، واٚعتقػػػاؿ، و والعائمٓػػػة، والفصػػػائمٓة ف والتخٓو ػػػة والتىظٓهٓػػػة، والتخػػػػٓو اىتٍػػػػاؾ ، والعقوبػػػات الهالٓػػػػة وا٘دآر
ا. –الهمكٓة الفردٓة )ىسم   لصؽ( وغٌٓر

ذي الههارسات قدرت خٛؿ عاـ  اىتٍاؾ تعرض لً الصحفٓٓف الفمسطٓىٓٓف  500بأكثر هف  2018ٌو
بشكؿ عاـ سواء هف قبؿ سمطات اٚحتٛؿ اٚسرائٓمْ أو هف قوى اٚهػف الفمسػطٓىٓة التابعػة لطرفػْ اٚىقسػاـ 

 طاع غزة.)فتح، حهاس( فْ الضفة الغربٓة او ق
ػػة بدرجػػة هرتفعػػػة  أظٍػػرت الىتػػائج أف الصػػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف الفمسػػػطٓىٓٓف ٓواجٍػػوف ضػػغوط إدآر
اثىػػػاء اعػػػداد التحقٓقػػػات اٚستقصػػػائٓة، هػػػف حٓػػػث عػػػدـ تػػػوفٓر راتػػػب هىاسػػػب لٍػػػـ، وعػػػدـ دفػػػع اجػػػرة العهػػػؿ 

وعػػػدـ وجػػػود   ،لداخمٓػػػةاٚضػػافْ، و اٌػػػدار الوقػػػت فػػػْ اٚجػػػراءات الروتٓىٓػػػة لعهػػؿ التحقٓػػػؽ هىٍػػػا الهوافقػػػات ا
ا. بها ٓعكس عدـ وجود بٓئة اعٛهٓة حاضىة لمصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف.  حوافز وغٌٓر

وكشػػػػفت الىتػػػػائج أف الصػػػػحفٓٓف اٚستقصػػػػائٓٓف الفمسػػػػطٓىٓٓف ٓعػػػػاىوف عػػػػف عػػػػدـ تػػػػوفٓر الهؤسسػػػػات 
اٚستقصػػائٓة سػػواء اٚعٛهٓػة التػػْ ٓعهمػػوف بٍػػا اٚدوات الٛزهػة لعهمٍػػـ اٚستقصػػائْ اثىػػاء اعػداد التحقٓقػػات 

وعػػدـ تػػوفٓر أداة  ىقػػؿ، بػػدؿ سػػفٓرات لمخػػارج او اتصػػاٚت خارجٓػػة، او هصػػور هتفػػرغ، وعػػدـ تػػوفٓر وسػػائؿ 
ا. ر، وغٌٓر  تسجٓؿ وكاهٓرا تصٓو
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وتظٍر الىتائج رفض عدد هف الهؤسسات اٚعٛهٓػة الفمسػطٓىٓة ىشػر ىتػائج التحقٓقػات اٚستقصػائٓة 
 صحفٓوف ٓعهموف بشكؿ حر.صحفٓوف ٓعهموف بٍا او  أعدٌاالتْ 
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 التوصيات:
وبىػػػاء عمػػػِ إطػػػٛع الباحثػػػاف وهتابعتٍهػػػا  ىتػػػائج،فػػػْ ضػػػوء هػػػا إىتٍػػػت إلٓػػػً الدراسػػػة الهٓداىٓػػػة هػػػف  .1

وهقترحػػػػات الهبحػػػػوثٓف، وبغػػػػرض وضػػػػع بعػػػػض الحمػػػػوؿ الهىاسػػػػبة  الدراسػػػػة،وهٛحظاتٍهػػػػا لهشػػػػكمة 
 التالٓة:توصؿ الباحث إلِ التوصٓات  الخمؿ،لهعالجة جواىب 

العهؿ ٘قرار هدوىػة سػموؾ لحهآػة الصػحفٓٓف اٚستقصػائٓٓف هػف قبػؿ ىقابػة الصػحافٓٓف والهؤسسػات  .2
 اٚعٛهٓة تضهف توفٓر الحهآة القاىوىٓة والهٍىٓة لٍـ أثىاء إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ.

حػػث الهؤسسػػات اٚعٛهٓػػة الفمسػػطٓىٓة لتػػوفٓر ادوات العهػػؿ الٛزهػػة لمصػػحفْ اٚستقصػػائْ وهىحػػً  .3
التحقٓؽ، وهىحً الحوافز الٛزهة لذلؾ، وتوفٓر استقرار وظٓفْ وهالْ لمصحفٓٓف أثىػاء  ٘عدادتفرغ ال

 إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ. 
د الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف بأدوات تكىولوجٓا اٚتصاؿ أثىاء إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ. .4  تزٓو
بٓػػة هختصػػة لمصػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف توضػػح كٓ .5 فٓػػة التغمػب عمػػِ الضػػغوط الهٍىٓػػة عقػد دورات تدٓر

 وا٘دآرة أثىاء إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ.
أبعػاد التوجٍػػات آٖدٓولوجٓػػة لمهؤسسػػات اٚعٛهٓػػة الفمسػػطٓىٓة عػػف عهػػؿ الصػػحفٓٓف اٚستقصػػائٓٓف  .6

 .أثىاء إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ لضهاف الوصوؿ لىتائج هٍىٓة
 لمصحفٓٓف سواء لٗعهاؿ الصحفٓة أو التمفٓزوىٓة أو ا٘ذاعٓة.العهؿ عمِ حهآة الهمكٓة الفكٓرة  .7
وضع ىقابة الصحفٓٓف لوائح تىفٓذٓة تمـز الهواقع والوسائؿ ا٘عٛهٓة بالحد اٖدىِ لٗجور هف خٛؿ  .8

الصػػػػحفٓٓف وتشػػػػغٓمٍـ برواتػػػػب دوف الحػػػػد اٖدىػػػػِ  اسػػػػتغٛؿالتعػػػػاوف هػػػػع وزارة العهػػػػؿ لوقػػػػؼ عهمٓػػػػة 
 مؾ الهؤسسات لدى كافة الهؤسسات الىقابٓة والرسهٓة.لٗجور، ووقؼ هعاهٛت ت

 المراج :
العواهؿ الهؤثرة عمِ اٖداء الهٍىْ لمهراسمٓف العاهمٓف فْ الصحؼ العربٓة واٖجىبٓة  (.2018الشوربجْ، سفٓاف. )

 فْ فمسطٓف )رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة(. الجاهعة ا٘سٛهٓة، غزة.
لهؤثرة فْ اٖداء ا٘عٛهْ لقىاة العراقٓة ىٓوز قبؿ اٚىتخابات التشٓرعٓة (. الضغوط ا2018الصفدي، حهودي. )

 )هجمة الباحث ا٘عٛهْ(. 2018لعاـ 
(. الضغوط الهٍىٓة وا٘دآرة فْ الهؤسسات الصحفٓة الفمسطٓىٓة واىعكاسٍا عمِ اٖداء 2018شمط، أٓوب. )

 زة.الهٍىْ )رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة(. الجاهعة ا٘سٛهٓة، غ
 .1(، ىظٓرات اٚتصاؿ، القاٌرة: دار الفجر لمىشر والتوٓزع، ط2010)هىٓر، حجاب، هحهد 

 .1الهىٍج العمهْ فْ البحوث اٚعٛهٓة، ط (،1999) عاطؼ، العبد،



 2022أغسطس/ آب  العشروفالعدد الهجمد الخاهس  -ألهاىٓا -برلٓف -الهركز الدٓهقراطْ العربْ -هجمة الدراسات ا٘عٛهٓة 
 

 129 (vr3373.6311.B)رقـ التسجٓؿ  - (ISSN 25123203) -هجمة دولٓة هحكهة 

 

 .1القاٌرة: عالـ الكتب، ط ا٘عٛهٓة،، البحث العمهْ فْ الدراسات 2000عبد الحهٓد، هحهد، 
 .3القاٌرة: عالـ الكتب، ط التأثٓر،(، ىظٓرات ا٘عٛـ واتجاٌات 2010عبد الحهٓد، هحهد، )

 ، ىظٓرات ا٘عٛـ، القاٌرة: الدار العربٓة لمىشر والتوٓزع.2009هكاوي، حسف 
، ( اتجاٌات الصحفٓٓف الفمسطٓىٓٓف ىحو أخٛقٓات الصحافة اٚستقصائٓة. الجاهعة ا٘سٛهٓة2018فرواىة، هحهد )

 غزة.
اتجاٌات الصحفٓٓف الفمسطٓىٓٓف ىحو ههارسة الصحافة اٚستقصائٓة،  (،2017ابو حسف، صالح الدٓف عدلْ ) 

 .60-11الهجمة العربٓة لٛعٛـ واٚتصاؿ، العدد السابع عشر، ص 
 11. Gearing, A.(2016). Global investigative Journalism in The Network society. (unpublished 

stundy doctor thesis). brisbane: queensland university of technology. 

 الهواقع اٚلكتروىٓة:
http://gc4mf.org/index.php 

http://www.pjs.ps/ 

http://www.madacenter.org 

 الهقابٛت: 
 .2022-4-29هقابمة الكتروىٓة بتآرم  بغزة،وائؿ، هدٓر هكتب اٚئتٛؼ هف اجؿ الىزاٌة والشفافٓة  أهاف   بعموشة،
 .2022-4-29هقابمة الكتروىٓة بتآرم  الهٍىة،ولٓد، الخبٓر فْ هجاؿ التحقٓقات اٚستقصائٓة واخٛقٓات  بطراوي،

جٓردة  –حهداف، هىتصر، رئٓس شبكة الصحافٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف وهدٓر دائرة التحقٓقات اٚستقصائٓة 
 .2022-4-30هقابمة الكتروىٓة بتآرم الحٓاة الجدٓدة، 

-4-30الحسىْ، فادي، هسؤوؿ التدٓرب فْ شبكة الصحافٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف، هقابمة الكتروىٓة بتآرم 
2022. 

 .2022-4-30بو شحهة، هحهد، صحفْ استقصائْ فمسطٓىْ، هقابمة الكتروىٓة بتآرم أ
  

http://gc4mf.org/index.php
http://www.pjs.ps/
http://www.madacenter.org/
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 المالحق:
 يوضح توزي  أفراد العينة بالنسبة لمخصائص الديموغرافية والسكانية: (1ممحق )

variable Categorize N % 

gender 

Male 31 51.7% 

Female 29 48.3% 

Total 60 100.0% 

Maritalstatus 

Single 2 7.1% 

Married 22 78.6% 

Divorced 4 14.3% 

Total 28 100.0% 

Age 

18-25 years 6 16.7% 

25-35 years 25 69.4% 

35-45 years 5 13.9% 

Total 36 100.0% 

academic qualification 

Bachelor 47 75.8% 

postgraduate studies 15 24.2% 

Total 62 100.0% 

Jobtitle 

A reporter and a press 

officer 
19 30.2% 

News editor 24 38.1% 

Secretary edit 5 7.9% 

Editing Manager 5 7.9% 

Editor in Chief 4 6.3% 

Other 6 9.5% 

Total 63 100.0% 

Years of experience 

less than 5 years 16 26.2% 

less than 10 years 18 29.5% 

less than 15 years 13 21.3% 

less than 20 years 8 13.1% 

more than 20 years 6 9.8% 

Total 61 100.0% 

Live 

Gaza strip 30 52.6% 

West bank 27 47.4% 

Total 57 100.0% 

Interest 

Very interested 28 45.2% 

Interested 24 38.7% 

Moderate interested 10 16.1% 

Weak interested 0 0.0% 

Not interested 0 0.0% 

Total 62 100.0% 

Investigation 

One investigation 21 35.6% 

Two investigation 11 18.6% 

Three investigation 14 23.7% 

More 13 22.0% 

Total 59 100.0% 
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Organization 

PNN 1 3.6% 

 %3.6 1 سبورتأطمس 

 %7.1 2 الرسالة

 %3.6 1 الفرىسٓة

 %3.6 1 القمعة هٓدٓا

 %3.6 1 الىجاح

 %3.6 1 دىٓا الوطف

شبكة أجٓاؿ ا٘ذاعٓة وجٍات 
 أخرى

1 3.6% 

 %35.7 10 صحفْ حر

 %17.9 5 صحٓفة الحٓاة الجدٓدة

 %3.6 1 صحٓفة الرأي الحكوهٓة

 %3.6 1 عمـو اٚهارات

 %3.6 1 وطف

 %3.6 1 وكالة شهس ىٓوز

Total 28 100.0% 

 
( يوضــح المقترحــات التــي مــن شــأنيا التغمــب عمــى مصــادر الضــغوط المينيــة واإلداريــة عمــى إعــداد التحقيقــات 2ممحــق )

 االستقصائية من وجية نظر الصحفيين االستقصائيين الفمسطينيين
Suggestion 

Yes 

n % 

توفٓر ادوات عهؿ الصحفْ اٚستقصائْ وهىحً التفرغ ٚعداد        
 %87.3 55 التحقٓؽ والحوافز الٛزهة لذلؾ.

ؿ.          %63.5 40 التٓرث وتتبع الحقٓقة بىفس طٓو
توفٓر بٓئة عهؿ آهىة وحهآة الصحفٓٓف أثىاء إعداد التحقٓؽ         

 %79.4 50 اٚستقصائْ.

د الصحفٓٓف بأدوات تكىولوجٓا اٚتصاؿ أثىاء إعداد التحقٓؽ         تزٓو
 %85.7 54 اٚستقصائْ.

عقد دورات تدٓربٓة هختصة لمصحفٓٓف توضح كٓفٓة التغمب        
عمِ الضغوط الهٍىٓة وا٘دآرة عىد الصحفٓٓف أثىاء إعداد التحقٓؽ 

 اٚستقصائْ.
49 77.8% 

 %81 51 تقدٓـ حوافز كافٓة لمصحفٓٓف أثىاء إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ.       
توفٓر استقرار وظٓفْ وهالْ لمصحفٓٓف أثىاء إعداد التحقٓؽ        

 %71.4 45 اٚستقصائْ.

أبعاد التوجً آٖدٓولوجْ لمهؤسسة عف عهؿ الصحفٓٓف أثىاء        
 %76.2 48 إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ.

 %74.6 47 إقرار هدوىة سموؾ لحهآة الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف.       
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( ٓوضح الىسب والهتوسطات الحسابٓة واٚىحرافات الهعٓآرة واٖوزاف الىسبٓة لهآٌػة الضػغوطات الهٍىٓػة التػْ تػؤثر 3همحؽ )
 عمِ الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف الفمسطٓىٓٓف اثىاء اعداد التحقٓقات اٚستقصائٓة
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ػػػػػػة بالىقػػػػػػد لمىظػػػػػػاـ  1 ٓر ٚ تسػػػػػػهح السٓاسػػػػػػة التحٓر
 8 74.6 0.7 2.2 %36.5 %50.8 %12.7 السٓاسْ أثىاء إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ.

2 
تىشر الهؤسسة اٖخبار التػْ تتفػؽ هػع السٓاسػة 

 2 87.3 0.6 2.6 %66.7 %28.6 %4.8 التحٓرٓرة لصحفٓة.

3 
ػػػػة لمهؤسسػػػػة أثىػػػػاء  ٓر أتػػػػأقمـ هػػػػع السٓاسػػػػة التحٓر

 7 83.1 0.6 2.5 %54.0 %41.3 %4.8 إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ.

4 
تجبرىْ السٓاسة التحٓرٓرة عمِ اختٓار هصادر 

 15 59.8 0.8 1.8 %23.8 %31.7 %44.4 هعٓىة.

5 
إعػداد أحرص عمِ إبعػاد رأٓػْ الشخصػْ أثىػاء 

 1 88.4 0.7 2.7 %74.6 %15.9 %9.5 التحقٓؽ اٚستقصائْ.

6 
ٓؤثر هكاف وجود الهؤسسة التْ أعهؿ بٍا عمِ 

 9 72.5 0.8 2.2 %43.5 %33.9 %22.6 هضهوف التحقٓؽ اٚستقصائْ.

7 
أثرت همكٓػة الهؤسسػة عمػِ أدائػْ الهٍىػْ أثىػاء 

 11 66.1 0.8 2.0 %32.3 %37.1 %30.6 إعداد التحقٓؽ اٚستقصائْ.

8 
بٓػػة هتخصصػػة  عػػدـ الحصػػوؿ عمػػِ دورات تدٓر

 12 66.1 0.9 2.0 %34.9 %28.6 %36.5 فْ هجاؿ العهؿ اٚستقصائْ.

9 
ػؿ والتضػخٓـ  طمب اٚعتهاد عمػِ ا٘ثػارة والتٍٓو
ٖجزاء هف الوقائع واٖحداث بها ٓخدـ السٓاسػة 

 التحٓرٓرة لمهؤسسة.
46.0% 33.3% 20.6% 1.7 0.8 58.2 16 

10 
طمب اٚعتهاد عمِ أسالٓب التقمٓؿ هف اٌٖهٓة 
واٚتٍػػػػػػػػاـ والسػػػػػػػػخٓرة والػػػػػػػػتٍكـ فػػػػػػػػْ التحقٓػػػػػػػػؽ 

 اٚستقصائْ لخدهة أطراؼ سٓاسٓة.
41.3% 33.3% 25.4% 1.8 0.8 61.4 13 

ؼ لجذب الجهٍور. 11  17 58.2 0.8 1.7 %23.8 %27.0 %49.2 استخداـ أسالٓب التخٓو

12 
والتشػػػػػكٓؾ بهػػػػػا اسػػػػػتخداـ أسػػػػػالٓب اٚسػػػػػتخفاؼ 
 19 54.0 0.8 1.6 %17.5 %28.6 %52.4 ٓخدـ هصالح شخصٓة وحزبٓة.

13 
عػػػػدـ اعطػػػػاء أطػػػػراؼ التحقٓػػػػؽ ىفػػػػس الهسػػػػاحة 

 14 60.3 0.8 1.8 %27.0 %27.0 %46.0 لمرد.

14 
عػػػػػػدـ اٚلتػػػػػػزاـ بالهسػػػػػػؤولٓة اٚجتهاعٓػػػػػػة تجػػػػػػاي 

 18 57.7 0.8 1.7 %20.6 %31.7 %47.6 الهجتهع والزهٛء.

15 
الهعرفػػػػػػػة بالهعػػػػػػػآٓر اٖخٛقٓػػػػػػػة لهٍىػػػػػػػة عػػػػػػػدـ 

الصحافة وغٓاب أدوات التىظٓـ الذاتْ الخاصة 
 بالتحقٓقات اٚستقصائٓة.

38.1% 22.2% 39.7% 2.0 0.9 67.2 10 
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16 
عػػػػدـ وجػػػػود قػػػػاىوف الحػػػػؽ فػػػػْ الحصػػػػوؿ عمػػػػِ 

 4 86.2 0.8 2.6 %78.3 %15.0 %6.7 الهعموهات.

17 
تػوفٓر عدـ تعاوف الجٍات الرسهٓة واٌٖمٓة فْ 

 3 86.8 0.8 2.6 %75.4 %18.0 %6.6 الوثائؽ والهستىدات الٛزهة.

18 
عػػػػػػػػػدـ تعػػػػػػػػػاوف الهسػػػػػػػػػؤولٓف الشػػػػػػػػػٍود بػػػػػػػػػإجراء 

 5 85.7 0.7 2.6 %69.4 %22.6 %8.1 الهقابٛت.

19 
تضمٓؿ الهصادر لمصحفْ أثىاء إعداد التحقٓػؽ 

 6 83.6 0.7 2.5 %63.5 %23.8 %12.7 اٚستقصائْ.

 - 71.4 0.8 2.1 "الضغوط المينية"البعد األول 

 ( يوضح مفاىيم ومصطمحات الدراسة4ممحق رقم )
العواهؿ الهؤثرة: ٌْ هجهوعة هف اٖسس والقواعد الهٍىٓة داخؿ بٓئة العهؿ، وخارجٍػا تػوثر بشػكؿ هباشػر عمػِ اٖداء الهٍىػْ 

الذاتٓػػػة لمصػػػحفٓٓف كػػػالىوع، والسػػػف، والسػػػكف، لمصػػػحفٓٓف، وتتصػػػؿ بآلٓػػػات العهػػػؿ الٓوهٓػػػة هثػػػؿ العواهػػػؿ التػػػْ تتعمػػػؽ بالسػػػهات 
ػػة، وفػػرص  ػػة والتىظٓهٓػػة التػْ تتعمػػؽ ببٓئػػة العهػؿ )كػػالموائح ا٘دآر والخبػرة، واٚتجاٌػػات، والجهاعػػات الهرجعٓػة، والعواهػػؿ ا٘دآر

ػػػر، الرسػػالة ا ٘عٛهٓػػػة، همكٓػػػة التػػدٓرب، والترقػػػْ، والهكافئػػات(، وتػػػأثٓر عٛقػػة العهػػػؿ، وكػػػذلؾ العواهػػؿ الهٍىٓػػػة )سٓاسػػة التحٓر
ػػػة التػػػْ  الوسػػػٓمة،  وسٓاسػػػة الدولػػػة( واسػػػتخداـ الصػػػحفٓٓف لمتكىولوجٓػػػا أثىػػػاء إعػػػدادٌـ التحقٓقػػػات اٚستقصػػػائٓة والتقىٓػػػات واٖدٓو

 (.2018ٓعهموف بٍا )الشوربجْ 
و العهمٓة التْ ٓقـو بٍا اٖفراد داخؿ الهٍىة، والتْ تتضهف تحدٓد ٌٓكؿ هعرفػْ ٓحػدد ه جػاؿ الخبػرة الهٍىٓػة، اٖداء الهٍىْ: ٌو

ة الجهاعٓة، وصٓاغة رهوز تٛئـ السموؾ الهٍىْ وتطور اٚلتزاـ بقواعد الهٍىة داخؿ الهؤسسة )وافْ   (.73، 20وٓزادة الٍٓو
الصػػػحفٓٓف اٚستقصػػػائٓٓف الفمسػػػطٓىٓٓف: ٌػػػـ الههارسػػػوف لمعهػػػؿ اٚستقصػػػائْ داخػػػؿ فمسػػػطٓف، وفػػػْ هختمػػػؼ وسػػػائؿ ا٘عػػػٛـ 

 لهرئٓة ولدٍٓـ تحقٓقات استقصائٓة هىشورة.الهقروءة والهسهوعة وا
عرؼ رئٓس الهركز الدولْ لمصحفٓٓف  دٓفٓد ىابؿ  الصحافة اٚستقصائٓة باىٍا  هجرد سموؾ هىٍجػْ  الصحافة اٚستقصائٓة: ٓو
وهؤسساتْ صرؼ، ٓعتهد عمِ البحث والتدقٓؽ واٚستقصػاء حرصػًا عمػِ الهوضػوعٓة والدقػة ولمتأكػد هػف صػحة الخبػر وهػا قػد 
ٓخفٓػػً اىطٛقػػًا هػػف هبػػدأ الشػػفافٓة وهحاربػػة الفسػػاد، وتعػػد الصػػحافة اٚستقصػػائٓة وسػػٓمة لهسػػاءلة الهسػػؤولٓف وهحاسػػبتٍـ عمػػِ 

 (،20اعهالٍـ خدهة لمهصمحة العاهة  )الحهداىْ 
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دٚس ألساَ االعالَ تاٌعاِعاخ اٌفٍسغ١ٕ١ح فٟ 

االسرمصائ١ح ٌذٜ ذ١ّٕح ِٙاسج اٌصحافح 

 عٍثرٙا

 "دساسح ١ِذا١ٔح فٟ فٍسغ١ٓ"

The role of media departments in Palestinian universities in 

developing their investigative journalism skills 

  " Palestine as case study" 
 ْاٌثاحصا

 أتٛ ؼٌٛٗ  هللا ساِٟ عغا

 ٠ٛسف ِحّذ اٌش١خ   

 الممخص:
هوضوعات تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة فْ أقساـ اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة هف ٍٓدؼ البحث إلِ التعرؼ عمِ 

التعرؼ عمِ إلِ لدٍٓـ، كها ٍٓدؼ السموكٓة التْ تحققت و الوجداىٓة و أثار الهعرفٓة ، وهعرفة وجٍة ىظر طمبة اٚعٛـ
ا هف وجً ىظر الطمبة أىفسٍـ. تىدرج الدراسة ضهفهٍارة الٌذي التحدٓات التْ تقؼ عائقًا أهاـ تىهٓة  ٌر الدراسات  وكٓفٓة تطٓو

و  الهٓداىْ، هىٍج الهسح، والهىٍج الهستخدـ الوصفٓة هف أىسب الهىاٌج العمهٓة لمدراسات الوصفٓة بصفة عاهة، ٓساعد ٌو
 ، وأداة الدارسة كاىت اٚستباىة.لبحثفْ الحصوؿ عمِ هعموهات وبٓاىات وأوصاؼ عف الظاٌرة أو هجهوعة الظواٌر قٓد ا

تساٌـ فْ رفع هستوى هعرفتْ بالصحافة توصمت ىتائج الدراسة إلِ أف أٌـ التأثٓرات الهعرفٓة الخاصة بالطمبة كاىت  أىٍا 
ُأهّٓز بٓف أصبحت  ، أها التأثٓرات السموكٓة  أىْ والحٓادٓة رسخت لدي قٓـ الصدؽ ، أها التأثٓرات الوجداىٓة  أىٍا اٚستقصائٓة

ر هٍارات الطمبة عالهصادر الهوثوقة وغٓر الهوثوقة وخرجت  .هؿ دورات تدٓربٓة داخؿ الجاهعات ، وهف أٌـ الهقترحات لتطٓو
أف ٓكوف ٌىاؾ تخصص هىفرد لمصحافة اٚستقصائٓة فْ كمٓات اٚعٛـ فْ الجاهعات  الدراسة بعدة توصيات أبرزىا:

اٚستفادة هف خبرة الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف هف خٛؿ اٚحتكاؾ بٍـ، واكتساب الهعرفة توصْ الدراسة الطمبة ، و الفمسطٓىٓة
 هف خبراتٍـ وتجاربٍـ العهمٓة.

 الكمهات الهفتاحٓة: الصحافة اٚستقصائٓة.
Abstract: 
This study aimed at Identify the topics of developing the skill of investigative journalism in the 

media departments of Palestinian universities from the point of view of media students, and to 

know the cognitive, emotional and behavioral effects that have been achieved for them The 

type of research used is: descriptive studies, and the method used is the survey method, one of 

the most appropriate scientific approaches to descriptive studies in general. It helps in obtaining 

information, data, and descriptions about the phenomenon or group of phenomena under study, 

and the study tool was the questionnaire. The most important results of the study: The most 

important cognitive effects were that they contribute to raising the level of my knowledge of 

investigative journalism. As for the emotional effects, they established the values of honesty 

and impartiality in me. As for the behavioral effects, they distinguished between reliable and 

unreliable sources, and one of the most important proposals was to conduct training courses 

within universities. The recommendations of the study: There should be a single 

specialization for investigative journalism in the media faculties in Palestinian universities. The 

study recommended the students to benefit from the experience of investigative journalists 
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through contact with them, and to gain knowledge from their experience and practical 

experiences. 

Keywords: investigative journalism.  

 مقدمة: -1
فْ ظؿ التغٓرات العالهٓة الهتسارعة والتطور التكىولوجْ والهىافسة العالهٓة فْ اٖسواؽ، والتجدد 

الهتجددة الهستهر فْ الهٍارات التْ ٓحتاجٍا سوؽ العهؿ، والتْ تتطمب هف الجاهعات هواكبة ٌذي الهٍارات 
كوىٍا تعهؿ ضهف أىظهة واضحة وثابتة، وتحتاج لوقت لٓس بالقمٓؿ لعهمٓة التغٓٓر، هها ٓتطمب اٖهر 
ر هٍارات الطمبة حتِ تتهاشِ هع سوؽ العهؿ، وتقمٓؿ الفجوة ها بٓف  ضرورة العهؿ الجاد ىحو تطٓو

ة هف الجاهعات، حتِ ٓهكف احتٓاجات السوؽ هف هٍارات هختمفة وهتجددة والهٍارات التْ ٓكتسبٍا الطمب
ا تؤثر سمبًا عمِ الهجتهع  التقمٓؿ هف ىسبة البطالة التْ تتفشِ بٓف الخٓرجٓف الجاهعٓٓف، وأصبحت بدوٌر
ر هٍارات  ا، كها إف التغٓٓر وتطٓو بكافة قطاعاتً، سواء أكاىت اقتصادٓة أـ اجتهاعٓة أـ سٓاسٓة وغٌٓر

راغ، فتوجد عواهؿ كثٓرة تؤثر فْ تىهٓة هٍارات الطمبة، التْ الطمبة التْ ٓحتاجٍا سوؽ العهؿ ٚ ٓأتْ هف ف
 ٌْ هوضوع دراستىا.

، رٚ ٓخفِ عمِ أحدء الدور الكبٓر الذي تهارسً وسائؿ اٚعٛـ الهختمفة فْ التأثٓر عمِ الجهٍو و 
ثارة الهواضٓع ذات اٌٖهٓة لمهجتهعات عمِ اهتداد تواجدٌا، حٓث عززت تمؾ الوسائؿ العهؿ  وا 
اٚستقصائْ عبر الحصوؿ عمِ الهعموهات والوصوؿ إلِ جهٍور واسع، والذي ٓىطمؽ هف الدور الكبٓر 

ٓٓرد اٚىخراط  فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة، كخطوة أولّٓة لهف بالذي ٓجب أف تساٌـ فْ تعٓززي كمٓات اٚعٛـ 
ذلؾ فْ ظؿ تغٓٓب  ٓأتْعمِ ههارسة تمؾ الهٍارة،  بةهجاؿ التحقٓقات اٚستقصائٓة، هف خٛؿ تدٓرب الطم

بعض وسائؿ اٚعٛـ ٖحد أٌـ فىوف الصحافة، با٘ضافة إلِ أف بعض الجاهعات ٚ تطرح هساقات 
 .اٚستقصائٓةهتخصصة فْ الصحافة 

ر هٍارات الصحافة اٚستقصائٓة لدى طمبة كمٓات وفْ ٌذا البحث سٓتـ التركٓز ع مِ كٓفٓة تطٓو
 اٚعٛـ فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة هف وجً ىظر الطمبة أىفسٍـ. 
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 الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة
 أواًل: الدراسات السابقة:

 باٚطٛع عمِ العدٓد هف الدراسات الهرتبطة بهوضوع الدراسة بشكؿ هباشر أو غٓر هباشر، افقاـ الباحث
 ْ:تعمِ الىحو أ وكاىت

 الدراسات العربية: - أ
"اتجاىات الصحفيين الفمسطينيين نحو ممارسة الصحافة االستقصائية"  :(2017دراسة أبو حسن)-1

 . 1دراسة ميدانية
 555ذٓف تمقوا تدٓربات بهجاؿ الصحافة اٚستقصائٓة وصؿ إلِ بٓىت الدراسة أف عدد الصحفٓٓف ال

تحقٓقات بهجاؿ الصحافة اٚستقصائٓة هف الصحفٓٓف  ىفذوا، وذكرت أف ىسبة هف 2015حتِ ىٍآة ابٓرؿ 
( وأف ىسبة هف أىجزوا أكثر هف تحقٓقٓف استقصائٓٓف لـ تتجاوز %10.5الذٓف تمقوا تدٓربات لـ ٓتجاوز )

خوؼ و الخوؼ هف الهٛحقة اٖهىٓة أو هف ذوي الىفوذ،  ،الدراسة أف هف أٌـ الهعٓقات(، وكشفت 13.5%)
الهصادر فْ الهؤسسات العاهة هف الحدٓث، كها بٓىت الدراسة أف ٌىاؾ هعوقات إدآرة  كاىت سبب 

 .وعدـ توفر ا٘هكاىٓات الهادٓة لكثٓر هف الصحفٓٓف، التقآرر الهىجزة بالهجاؿ اٚستقصائْ
واق  الصحافة االستقصائية في المواق  االلكترونية الفمسطينية" دراسة  :(2016سنونو) ةدراس -2

 .2تحميمية وميدانية مقارنة
 35بواقع  (وطف)الدراسة تبآف اٌتهاـ الهواقع اٚلكتروىٓة بالتحقٓقات الصحفٓة، فجاء هوقع  كشفت

تحقٓقات لكؿ هىٍها، وهف  5بواقع ( وصفا هعاً )تحقٓقات، ثـ  8بواقع  (وفا)، وفْ الهرتبة الثاىٓة هوقع تحقٓقاً 
تحقٓقات، وأوضحت الدراسة أف هف أٌـ أسباب قمة التحقٓقات والتقآرر الهىجزة هف خٛؿ  4بواقع  (سها)ثـ 

الهواقع اٚلكتروىٓة ٓعود إلِ صعوبة الحصوؿ عمِ الهعموهات، وطالبت الدراسة ضرورة تبىْ بٓئة حاضىة 
 .قٓقات استقصائٓة هف خٛؿ تبىْ وسائؿ اٚعٛـ لسٓاسات تشجٓعٓة٘ىتاج تح

"دراسة تحميمية  واق  الصحافة االستقصائية في الصحف الفمسطينية :(2015دراسة الشرافي)  -3
 .3ميدانية مقارنة"

                                           
صاؿ، صٛح الدٓف ابو حسف، اتجاٌات الصحفٓٓف الفمسطٓىٓٓف ىحو ههارسة الصحافة اٚستقصائٓة  دراسة هٓداىٓة ، الهجمة العربٓة لٙعٛـ واٚت 1

2017. 
 .2016فمسطٓف، -ىبٓؿ احهد سعٓد سىوىو، واقع الصحافة اٚستقصائٓة فْ الهواقع اٚلكتروىٓة الفمسطٓىٓة، رسالة هاجستٓر، الجاهعة اٚسٛهٓة، غزة 2
٘سٛهٓة، غزة، هحهد صابر الشرافْ، واقع الصحافة اٚستقصائٓة فْ الصحؼ الفمسطٓىٓة  دراسة تحمٓمٓة هٓداىٓة هقارىة ، رسالة هاجستٓر، الجاهعة ا 3

 .2015فمسطٓف، 
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ٌدفت الدراسة إلِ رصد واقع ههارسة الصحافة اٚستقصائٓة فْ الصحؼ الفمسطٓىٓة هف خٛؿ 
ٍا، والهصادر اٖولٓة لمتحقٓقات اٚستقصائٓة، واستخداهٍا لٗسموب اٚستقصائْ، تالقضآا التْ تىاولهعرفة 

وأظٍرت الدراسة أف ، هف صحؼ الدراسة استقصائٓاً  تحقٓقاً  30وهعرفة اٖسالٓب الهتبعة، هف خٛؿ اختٓار 
ائٓة، كها بٓىت أف صحٓفة اٖسموب اٚستقصائْ فْ تحقٓقاتٍا اٚستقص تغالبٓة صحؼ الدراسة استخده

أكثر هف صحٓفتْ الرسالة وفمسطٓف هف ىاحٓة عدد هساحة الصفحات التْ  أولت اٌتهاهاً  ،الحٓاة الجدٓدة
سواء فْ أعدادٌا أو فْ همحقٍا، وذكرت الدراسة أف هف أٌـ الدوافع التْ  ،أفردتٍا لمتحقٓقات اٚستقصائٓة

ة ىاتجة هف ضرورتٍا الهجتهعٓة هف هىطمؽ هكافحة الفساد حثت الصحفٓٓف لههارسة التحقٓقات اٚستقصائٓ
 .وكشؼ أوجً القصور فْ العهؿ ا٘داري

اعتماد الصحفيين االستقصائيين العرب عمى مواق  التواصل االجتماعي  :(2018دراسة ابو زىري)-4
 .4كمصدر لممعمومات"

العرب عمِ هواقع التواصؿ ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هدى اعتهاد الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف   
لجهع  اٚستباىةاٚجتهاعْ كهصدر لمهعموهات، واعتهدت الدراسة عمِ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ باستخداـ 

البٓاىات، وشهمت الدراسة جهٓع الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف العرب العاهمٓف فْ هؤسسات صحفٓة عربٓة تهثؿ 
الدراسة بأف ٌىاؾ عٛقة بٓف اعتهاد الصحفْ وأظٍرت ىتائج ، صحفْ 200دولة عربٓة وعددٌـ  12

والتأثٓرات العرفٓة  ،اٚستقصائْ العربْ عمِ هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ كهصدر لمهعموهات الصحفٓة
والوجداىٓة والسموكٓة، إضافة إلِ وجود عٛقة بٓف اعتهاد الصحفْ اٚستقصائْ العربْ عمِ هواقع 

تر  حؿ فْ الهركز التواصؿ اٚجتهاعْ كهصدر لمهعموهات وا لهصادر ىفسٍا، وبٓىت الدراسة أف هوقع  تٓو
اٖوؿ هف بٓف هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ التْ ٓستخدهٍا الصحفٓوف اٚستقصائٓوف العرب كهصدر 

 لمهعموهات.
دور التحقيقات االستقصائية في ترتيب أولويات االعالميين نحو القضايا  :(2018ابو زايده) دراسة-5

 .5سة مسحية"البارزة "درا
ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة دور الشبكات اٚستقصائٓة فْ ترتٓب أولوٓات اٚعٛهٓٓف ىحو القضآا 

الهىشورة عمِ هوقعٍها عبر اٚىترىت، وهعرفة  (ىٓٓرجو أٓرج )البارزة، عبر التحقٓقات اٚستقصائٓة لشبكتْ 

                                           
ري، اعتهاد الصحفٓٓف اٚستقصائٓٓف العرب عمِ هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ كهصدر لمهعموهات، رسالة هاجستٓر، جاهعة  اسٛـ عبد 4 اهلل ابو ٌز

 .2018الٓرهوؾ، اٚردف، 
ات اٚعٛهٓٓف ىحو القضآا البارزة  دراسة هسحٓة ، رسالة هاجستٓر، جاهعة 5 الٓرهوؾ،  ٓراض ابو زآدي، دور التحقٓقات اٚستقصائٓة فْ ترتٓب أولٓو

 .2018اٖردف، 
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أبرز الهوضوعات التْ ٓتـ التركٓز عمٍٓا هف خٛؿ ىظٓرة ترتٓب اٖولوٓات، وهعرفة تأثٓر الهتغٓرات 
وتوصمت الدراسة إلِ أف التحقٓقات اٚستقصائٓة حوؿ القضآا اٚجتهاعٓة واٚقتصادٓة حمت ، الدٓهغرافٓة

ٓرج تمتٍا القضآا الصحٓة، بٓىها احتمت القضآا ا٘ىساىٓة الهرتبة اٖولِ فْ فْ الهرتبة اٖولِ لشبكة أ
كها بٓىت الدراسة أف هستقبؿ شبكات التحقٓقات اٚستقصائٓة جٓد ، شبكة ىٓٓرج تمتٍا القضآا اٚجتهاعٓة

 %(.18.2%(، وضعٓؼ بىسبة )42.2، وهتوسط بىسبة ))%39.5وبىسبة )
 الدراسات األجنبية: - ب

1- Vaclav's Henrico. .(2016) Investigative Journalism in Central And 

Eastern Europe, Autonomy, Business Models, and Democratic Roles.
6
 

ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ اٖسالٓب الهستخدهة فْ التحقٓقات اٚستقصائٓة فْ تغطٓة اٖزهة 
هف خٛؿ إجراء هقارىة  ،اٚعٛهٓة فْ دوؿ اٚتحاد اٖوروبْوتقٓٓـ التغطٓة  ،الهالٓة التْ حدثت فْ أوروبا

وبٓىت الدراسة أف الكثٓر هف وسائؿ اٚعٛـ  ٚستخداـ الصحافة اٚستقصائٓة فْ تسع بمداف أوروبٓة.
لمهعموهات خاصة فْ التحقٓقات اٚستقصائٓة،  هٍهاً  اٖوروبٓة اعتهدت عمِ اٚىترىت باعتباري هصدراً 

ف الكثٓر هف وسائؿ اٚعٛـ اٖوروبٓة كاىت تغطٓتٍا ضعٓفة لٛزهة الهالٓة وكشؼ وكشفت الدراسة أ
الهفسدٓف، بٓىها كاىت وسائؿ إعٛـ أخرى تقدـ هضاهٓف استقصائٓة أكثر جودة خاصة فْ البمداف اٖكثر 

 .استقراراً 
2- Kleinsteubre, H.J(2011).Nonprofit Investigative Journalism In Europe: 

Motives, Organization and Practices
7
. 

ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ دوافع إىشاء هراكز الصحافة اٚستقصائٓة غٓر الربحٓة فْ أوروبا، 
وهىٍا الهركز الروهاىْ، والهركز البمغاري، وهكتب الصحافة اٚستقصائٓة فْ بٓرطاىٓا هف خٛؿ إجراء 

ـ  وبٓىت  أفراد، والهقارىة بٓف ٌذي الهراكز وهثٓٛتٍا فْ أهٓركا الٛتٓىٓة. 9هقابمة شبة هقىىة هع هؤسسٍٓا ٌو
هع ىظٓراتٍا  ىتائج الدراسة أف ٌىاؾ تشابٍا بٓف الهراكز اٖوروبٓة الهٍتهة بالصحافة اٚستقصائٓة، واختٛفاً 

ف الدوافع هف الهراكز اٖهٓركٓة هف حٓث التأسٓس، وىطاؽ العهؿ، وىهاذج اٖعهاؿ، وأظٍرت الدراسة أ
بسبب الحاجة إلِ إىشاء  أهٓركٓة كاف-الرئٓسٓة وراء إىشاء هراكز لمصحافة اٚستقصائٓة فْ الدوؿ اٚىجمو

هىظهة تىتج صحافة استقصائٓة دوف قٓود استقصائٓة تتهثؿ بالوقت، والهٓزاىٓة وا٘عٛف، بٓىها فْ الدوؿ ها 
 .استقصائٓة ٌو عدـ وجود سوؽ إعٛـ ىقْبعد الشٓوعٓة فكاف الٍدؼ هف وراء إىشاء هراكز صحافة 

                                           
6
 Vaclav. cHenric.o, Investigative journalism in Central and Eastern Europe, autonomy, business models, and 

Democratic roles, master Thesis. 
7 

Kleinsteuber, H.J. (2011), Nonprofit Investigative Journalism in Europe: motives, Organization and practices 

(doctoral desertion, university of Hamburg. 
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 ثانيًا: مشكمة الدراسة:
تنمية  الفمسطينية في: ما دور أقسام االعالم بالجامعات تكهف هشكمة الدراسة فْ السؤاؿ أتْ

 لدى طمبتيا؟ االستقصائيةميارة الصحافة 
 ثالثًا: أىمية الدراسة:

و تقٓٓـ دور أقساـ اٚعٛـ  تبرز أٌهٓة الدراسة فْ كوىٍا تطرح هوضوعًا غآة فْ اٌٖهٓة  ٌو
بالجاهعات الفمسطٓىٓة فْ تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة لدى طمبتٍا، وبذلؾ تتركز أٌهٓة ٌذي الدراسة 

 فْ أتْ:
الطٛب بالهٍارات ساـ اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة فْ رفد قهعرفة الوضع الراٌف لدور أ .1

 الهطموبة لههارسة أشكاؿ الصحافة الهتعددة، ٚو سٓها فْ هجاؿ الصحافة اٚستقصائٓة.
تسمط الضوء عمِ أٌهٓة الصحافة اٚستقصائٓة كأحد فىوف الصحافة فْ ظؿ الحاجة الكبٓرة لٍذا  .2

 الفف، وقمة الصحفٓٓف الذٓف ٓعهموف فًٓ.
عٛـ التْ تدرس الصحافة اٚستقصائٓة حتِ تٓزد هف وضع تصّورات هستقبمٓة لتطوٓر أقساـ اٚ .3

 العهمٓة عمِ ههارسة الصحافة اٚستقصائٓة. تٍـفْ ٌذا الهجاؿ، بحٓث تركز هخرجا مبةهٍارة الط
 رابعًا: أىداف الدراسة:

التعرؼ إلِ هوضوعات تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة فْ أقساـ اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة  .1
 ىظر طمبة اٚعٛـ.هف وجٍة 

التعرؼ إلِ أثار الهعرفٓة التْ تحققت لطمبة اٚعٛـ ىتٓجة اعتهادٌـ عمِ أقسـ اٚعٛـ فْ تىهٓة  .2
 هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة.

التعرؼ إلِ أثار الوجداىٓة التْ تحققت لطمبة اٚعٛـ ىتٓجة اعتهادٌـ عمِ أقسـ اٚعٛـ فْ  .3
 ة.تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓ

التعرؼ إلِ أثار السموكٓة التْ تحققت لطمبة اٚعٛـ ىتٓجة اعتهادٌـ عمِ أقسـ اٚعٛـ فْ  .4
 تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة.

التعرؼ إلِ التحدٓات التْ تقؼ عائقًا أهاـ تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة فْ أقساـ اٚعٛـ  .5
 ـ.بالجاهعات الفمسطٓىٓة هف وجٍة ىظر طمبة اٚعٛ
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أقساـ اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة فْ تىهٓة هٍارة الصحافة  لدور-إحصائٓاً الّدالة –بٓاف الفروؽ  .6
، الهستوى الدراسْ ،الىوع اٚجتهاعْاٚستقصائٓة لدى طمبتٍا، تعزى إلِ هتغٓراتٍـ الّدٓهغرافّٓة: 

 هكاف السكف، الجاهعة التْ تدرس بٍا.
 خامسًا: أسئمة الدراسة:

ت تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة فْ أقساـ اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة هف ها هوضوعا .1
 وجٍة ىظر طمبة اٚعٛـ؟

ها التأثٓرات الهعرفٓة لتىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة فْ أقساـ اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة  .2
 هف وجٍة ىظر طمبة اٚعٛـ؟

حافة اٚستقصائٓة فْ أقساـ اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة ها التأثٓرات الوجداىٓة لتىهٓة هٍارة الص .3
 هف وجٍة ىظر طمبة اٚعٛـ؟

ها التأثٓرات السموكٓة لتىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة فْ أقساـ اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة  .4
 هف وجٍة ىظر طمبة اٚعٛـ؟

ستقصائٓة فْ أقساـ اٚعٛـ بالجاهعات ها التحدٓات التْ تقؼ عائقًا أهاـ تىهٓة هٍارة الصحافة اٚ .5
 الفمسطٓىٓة هف وجٍة ىظر طمبة اٚعٛـ؟

 سادسًا: فروض الدراسة:
 ،الىوع اٚجتهاعْتوجد فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ إجابات الهبحوثٓف تعزى لهتغٓرات الدراسة:  .1

 ، هكاف السكف، الجاهعة التْ تدرس بٍا.الهستوى الدراسْ
احصائٓة بٓف هٍارة طٛب اقساـ اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة بفف توجد فروؽ ذات دٚلة  .2

 الصحافة اٚستقصائٓة واٚقباؿ عمِ العهؿ فٍٓا.
 سابعًا: نوع الدراسة ومنيجيا وأداتيا:

تىتهْ ٌذي الدراسة إلِ الدراسات الوصفٓة،  حٓث ٓرتبط هفٍوـ البحث الوصفْ نوع الدراسة:  .1
ا بغرض الوصوؿ إلِ استىتاجات بدراسة واقع اٖحداث والظواٌر  والهواقؼ وأراء وتحمٓمٍا، وتفسٌٓر

هفٓدة، إها لتصحٓح ٌذا الواقع، أو تحدٓثً، أو استكهالً، أو تطوٓري، وتهثؿ ٌذي اٚستىتاجات فٍهًا 
ستٍدؼ توجًٓ الهستقبؿ . كها أىٍا تستٍدؼ وصؼ اٖحداث، واٖشخاص، والهعتقدات، 8لمحاضر، ٓو

                                           
 .55، ص:2003: دار الفجر لمىشر والتوٓزع،، القاٌرة2طأسالٓب البحوث اٚعٛهٓة واٚجتهاعٓة، هحهد هىٓر،  حجاب، 8
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، وذلؾ استجابة 9، واٌٖداؼ، والتفضٓؿ واٌٚتهاـ، وكذلؾ أىهاط السموؾ الهختمفةواٚتجاٌات والقٓـ
ٖغراض تٍدؼ إلِ التعرؼ عمِ دور اقساـ اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة فْ تىهٓة هٍارة الصحافة 

 اٚستقصائٓة لدى طمبتٍا.
العمهٓة لمدراسات  ُٓعّد هىٍج الهسح هف أىسب الهىاٌج منيج الدراسات المسحية )منيج المسح(: .2

الوصفٓة بصفة عاهة، ٓساعد فْ الحصوؿ عمِ هعموهات وبٓاىات وأوصاؼ عف الظاٌرة أو هجهوعة 
الظواٌر قٓد البحث، كها أىً أحد اٖسالٓب البحثٓة التْ تستخدـ فْ تحمٓؿ الهواد اٚعٛهٓة بٍدؼ 

و 10بحث أو التحمٓؿالتوصؿ إلِ اٚستدٚٚت واستىتاجات صحٓحة وهطابقة فْ حالة إعادة ال . ٌو
 أكثر الهىاٌج الهٛئهة ٖغراض الدارسة.

تـ إعداد استباىة حوؿ   دور أقساـ اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة فْ تىهٓة هٍارة  أداة الدراسة: .3
 الصحافة اٚستقصائٓة لدى طمبتٍا  ، وتتكوف هف قسهٓف رئٓسٓٓف ٌها:

و عبارة عف بٓاىات شخصٓة عف ا القسم األول: الهستوى  ،لهستجٓبٓف تتضهف )الىوع اٚجتهاعٌْو
 هكاف السكف(. ،الدراسْ

تكوف هف  القسم الثاني: تعمؽ هجاٚت الدراسة، ٓو ْ: 32ٓو  فقرة، هوزعٓف عمِ عدة هجاٚت ٌو
تكوف هف )هوضوعات تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة المجال األول:  ( فقرات.6، ٓو
تكوف هف )التأثٓرات الهعرفٓة المجال الثاني:  ( فقرات.6، ٓو
تكوف هف )التأثٓرات الوجداىٓة المجال الثالث:  ( فقرات.7، ٓو
تكوف هف )التأثٓرات السموكٓة المجال الراب :  ( فقرات.7، ٓو

تكوف هف )التحدٓات التْ تقؼ عائؽ أهاـ تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة المجال الخامس: ( 6، ٓو
 فقرات.

ر هٍارة الصحافة اٚستقصائٓةهقترحات  المجال السادس: تكوف هف )لتطٓو  ( فقرات.6، ٓو
لقٓاس استجابات الهبحوثٓف لفقرات اٚستباىة، حٓث أىً كمها اقتربت  5-1وقد تـ استخداـ الهقٓاس هف 

( 1دؿَّ ذلؾ عمِ الهوافقة الشدٓدة عمِ ها ورد فْ الفقرة والعكس صحٓح، والجدوؿ ) 5الدرجة هف الرقـ 
 ٓوضح ذلؾ:

 (: درجات المقياس المستخدم في االستبانة1) جدول
 كبيرة جداً   ضعيفة جداً  االستجابة

                                           
 .148، ص:1997القاٌرة: عالـ الكتب،  – 2طبحوث الصحافة،  حسٓف، عبد الحهٓد، 9

 .98، ص:2006د. ط، القاٌرة: عالـ الكتب،  ،سهٓر، بجوث اٚعٛـحسٓف،  10
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 5 4 3 2 1 الدرجة
 خطوات بناء االستبانة:

دور أقسام االعالم بالجامعات الفمسطينية في تنمية لمتعرؼ عمِ   قاـ الباحثاف بإعداد أداة الدراسة 
 -واتبع الباحثاف الخطوات التالٓة لبىاء اٚستباىة:   ،ميارة الصحافة االستقصائية لدى طمبتيا

 هراجعة أسئمة وأٌداؼ وهتغٓرات وفرضٓات الدراسة. -1
الدراسات السابقة ذات الصمة بهوضوع الدراسة، واٚستفادة هىٍا فْ بىاء اٖدب ا٘داري و اٚطٛع عمِ  -2

 اٚستباىة، وتحدٓد هجاٚتٍا، وصٓاغة فقراتٍا.
هف أساتذة الجاهعات الفمسطٓىٓة والهشرفٓف فْ تحدٓد هجاٚت اٚستباىة  الباحثاف عدداً  استشار -3

 .وصٓاغة فقراتٍا
 تـ تحدٓد الهجاٚت الرئٓسة التْ شهمتٍا اٚستباىة. -4
 تـ تحدٓد الفقرات التْ تقع تحت كؿ هجاؿ. -5
 .تـ تصهٓـ اٚستباىة فْ صورتٍا اٖولٓة -6
 تـ هراجعة وتىقٓح اٚستباىة هف قبؿ الهشرؼ. -7
الفمسطٓىٓة كها ( هف الهحكهٓف هف أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ الجاهعة 10ض اٚستباىة عمِ )تـ عر  -8

 (. 1)همحؽ رقـ  ٌو هبٓف فْ
والتعدٓؿ، فْ ضوء آراء الهحكهٓف تـ تعدٓؿ بعض فقرات اٚستباىة هف حٓث الحذؼ أو ا٘ضافة  -9

 (.2لتستقر اٚستباىة فْ صورتٍا الىٍائٓة، )همحؽ رقـ 
 :المقياس وثبات االستبانةصدق  ثامنًا: 

، كها ٓقصد بصدؽ اٚستباىة: 11صدؽ اٚستباىة ٓعىْ:  أف تقٓس اٚستباىة ها وضعت لقٓاسً 
 شهوؿ اٚستقصاء لكؿ العىاصر التْ ٓجب أف تدخؿ فْ التحمٓؿ هف ىاحٓة، ووضوح فقراتٍا وهفرداتٍا هف 

 التأكد هف صدؽ اٚستباىة بطٓرقتٓف: ، وقد تـ(1)ىاحٓة أخرى، بحٓث تكوف هفٍوهة لكؿ هف ٓستخدهٍا 
 . الصدق من وجية نظر المحكمين "الصدق الظاىري":1

 هجاؿ الظاٌرة أو فْ الهتخصصٓف الهحكهٓف هف عدًدا الباحثاف ٓختار ٓقصد بصدؽ الهحكهٓف:  أف
ف ( ه10هف )، حٓث تـ عرض اٚستباىة عمِ هجهوعة هف الهحكهٓف تألفت 12الدراسة  هوضوع الهشكمة

(، وقد استجاب الباحثاف ٔراء 1الهحكهٓف بالهمحؽ رقـ )فْ هجاؿ اٚقتصاد، وأسهاء  هتخصصٓفال
                                           

 .203، ص:1999والتوٓزع، ، عهاف: دار وائؿ لمىشر 2عبٓدات، هحهد وآخروف، هىٍجٓة البحث العمهْ، ط 11
12 

.135، ص: 2010، غسة: مطبعت ابناء الجراح، 2زياد، القىاعد المنهجيت التربىيت لبناء االستبانت، طلجرجاوي، ا
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ضافة وتعدٓؿ فْ ضوء الهقترحات الهقدهة، حتِ خرجت  الهحكهٓف، وقاـ بإجراء ها ٓمـز هف حذؼ وا 
 (.2رقـ )الهمحؽ  اىظر-اٚستباىة فْ صورتٍا الىٍائٓة 

 
 

 Internal Validity. االتساق الداخمي 2
ٓقصد بصدؽ اٚتساؽ الداخمْ هدى اتساؽ كؿ فقرة هف فقرات اٚستباىة هع الهجاؿ الذي تىتهْ إلٓة 
ٌذي الفقرة، وقد قاـ الباحثاف بحساب اٚتساؽ الداخمْ لٛستباىة وذلؾ هف خٛؿ حساب هعاهٛت اٚرتباط 

 سً.بٓف كؿ فقرة هف فقرات هجاٚت اٚستباىة والدرجة الكمٓة لمهجاؿ ىف
 أوال: الضغوط االقتصادية

( هعاهؿ اٚرتباط بٓف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ والدرجة الكمٓة لمهجاؿ، والذي ٓبٓف أف 2ٓوضح جدوؿ )
وبذلؾ ٓعتبر الهجاؿ صادقًا لها وضع    α≤ 0.05هعاهٛت اٚرتباط الهبٓىة دالة عىد هستوى هعىوٓة 

 لقٓاسً.
 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال والدرجة الكمية لممجال2جدول )

 معامل بيرسون الفقرة م
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig). 

 موضوعات تنمية ميارة الصحافة االستقصائية
 0.000 0.613 أطرح أسئمة عاهة تشجع عمِ ا٘دٚء بهعموهات  .1
 0.003 0.526 لمخطوات التْ سوؼ اقـو بٍاأضع خطة واضحة الهعالـ   .2
 0.000 0.813 أف احدد الهواضٓع التْ تصمح لتحقٓؽ استقصائْ أستطٓع  .3
 0.000 0.834 أرتب بىاء التحقٓؽ بدقة وهوضوعٓة عالٓة  .4
 0.001 0.599 ٚ أبالغ فْ وصؼ الهشكمة الهراد تىاولٍا  .5
 0.007 0.486 ٚ أستخدـ اٖسموب الهباشر فْ طرح اٖسئمة  .6

 التأثيرات المعرفية
 0.000 0.686 تساٌـ فْ رفع هستوى هعرفتْ بالصحافة اٚستقصائٓة .1
 0.000 0.920 تعرفىْ هخاطر عدـ الهوضوعٓة فْ هعالجة القضآا الهطروحة .2
 0.000 0.885 بّٓىت لْ الخطوات الصحٓحة ٘ىتاج هادة الصحافة اٚستقصائٓة .3
 0.000 0.913 لههارسة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓةتشكؿ دافعًا هٍهًا  .4
 0.000 0.890 أصبحت أكثر هعرفة فْ هعالجة هوضوعات الصحافة اٚستقصائٓة .5
 0.000 0.868 أصبحت أكثر هعرفة بالسٓاسة التحٓرٓرة لهوضوعات الصحافة اٚستقصائٓة .6

 التأثيرات الوجدانية
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 معامل بيرسون الفقرة م
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig). 

 0.000 0.747 رسخت لدي قٓـ الصدؽ والحٓادٓة .1
 0.000 0.831 تعزز لدي الهثابرة لموصوؿ إلِ الحقائؽ .2
 0.000 0.810 ساٌهت فْ إحساسْ بأٌهٓة هعالجة القضآا بأهاىة. .3
ف أراء فْ هختمؼ الهواضٓع .4  0.000 0.639 أوجدت لدي القدرة عمِ تكٓو
 0.000 0.720 عززت لدي حافز الصبر لموصوؿ إلِ الىتائج الهطموبة .5
 0.000 0.698 ساٌهت فْ فٍـ هتغٓرات الواقع بشكؿ هىطقْ .6

7. 
ىهت شعوري بالحرص عمِ تىاوؿ الهواضٓع التْ تعالجٍا الصحافة 

 اٚستقصائٓة بشكؿ هتزف
0.668 0.000 

 التأثيرات السموكية
 0.011 0.467 أصبحت ُأهّٓز بٓف الهصادر الهوثوقة وغٓر الهوثوقة .1
 0.000 0.757 ا٘عٛف عف هوقفْ تجاي بعض قضآا الصحافة اٚستقصائٓةدفعتىْ إلِ  .2

3. 
أستخدـ الهصطمحات الهتخصصة التْ تىاسب هوضوعات الصحافة 

 اٚستقصائٓة
0.831 0.000 

 0.000 0.811 زادت هف هتابعتْ لهواضٓع الصحافة اٚستقصائٓة .4
 0.000 0.748 أثرت تخصص اٚعٛـ عمِ كتابتْ اٚستقصائٓة .5
 0.000 0.675 دفعتىْ إلِ البحث والتقصْ عف الحقائؽ فْ هواضٓع الصحافة اٚستقصائٓة .6
 0.000 0.715 جعمتىْ أشارؾ فْ هؤتهرات وىدوات تتعمؽ بقضآا الصحافة اٚستقصائٓة .7

 التحديات التي تقف عائق أمام تنمية ميارة الصحافة االستقصائية
 0.000 0.805 العاـ لٙفصاح عف الهعموهات التْ بحوزتٍـغٓاب الوعْ عىد الرأي  .1

2. 
صعوبة الحصوؿ عمِ الهعموهات فْ الهواضٓع، وبالذات الهرتبطة بالعهؿ 

 الرسهْ والهسؤولٓف والسٓاسٓٓف والحزبٓٓف
0.729 0.000 

 0.000 0.752 الهخاطر التْ قد تمحؽ بْ فْ حاؿ كشفت عف بعض الهصادر .3
 0.000 0.804 ا٘هكاىات الهتاحة لمتقصْ عف الحقٓقةعدـ توفر  .4

5. 
أسموب تعاهؿ وسائؿ اٚعٛـ هع الصحفٓٓف العاهمٓف فْ هجاؿ الصحافة 

 اٚستقصائٓة
0.793 0.000 

 0.000 0.778 هدى هصداقٓة الهصادر فْ توثٓؽ الهعموهة الهطموبة .6
 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
 Structure Validity. الصدق البنائي 3

ٓعتبر الصدؽ البىائْ أحد هقآٓس صدؽ اٖداة الذي ٓقٓس هدى تحقؽ اٌٖداؼ التْ تٓرد اٖداة 
بٓف هدى ارتباط كؿ هجاؿ هف هجاٚت اٚستباىة بالدرجة الكمٓة لفقرات اٚستباىة. ٓبٓف  الوصوؿ إلٍٓا، ٓو

ة ( أف جهٓع هعاهٛت اٚرتباط فْ 3جدوؿ ) جهٓع هجاٚت اٚستباىة دالة إحصائًٓا عىد هستوى هعىٓو
0.05 ≥ α .ًوبذلؾ تعتبر جهٓع هجاٚت اٚستباىة صادقً لها وضعت لقٓاس 
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 (: معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة3جدول )
 (.Sig)القيمة االحتمالية معامل بيرسون لالرتباط المجال

 0.000 0.640 هوضوعات تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة
 0.000 0.868 التأثٓرات الهعرفٓة
 0.000 0.896 التأثٓرات الوجداىٓة
 0.000 0.798 التأثٓرات السموكٓة

 0.000 0.722 التحدٓات التْ تقؼ عائؽ أهاـ تىهٓة الصحافة اٚستقصائٓة
 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *            

 : Reliabilityب. ثبات االستبانة  
هتتالٓة،  هرات عدة تطبٓقٍا أعٓد إذا الىتائج اٚستباىة ىفس تعطْ ٓقصد بثبات اٚستباىة ٌو أف

قصد بً أٓضا إلِ أي درجة ٓعطْ الهقٓاس قراءات هتقاربة عىد كؿ هرة ٓستخدـ  أو ها ٌْ درجة  فٍٓا،ٓو
   .اتساقً، واىسجاهً، واستهرآرتً عىد تكرار استخداهً فْ أوقات هختمفة

 Cronbach's Alpha وقد تحقؽ الباحثاف هف ثبات استباىة الدراسة هف خٛؿ هعاهؿ ألفا كروىباخ 

Coefficient وتصحٓحً  ، وهعاهؿ التجزئة الىصفٓة بحساب هعاهؿ اٚرتباط بٓف الفقرات الفردٓة والزوجٓة
 (.4باستخداـ هعاهؿ سبٓرهاف براوف الهصحح وكاىت الىتائج كها ٌْ هبٓىة فْ جدوؿ )

 ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة (: معامل4جدول )

 المجال
معامل ألفا 
 كرونباخ

 معامل التصحيح معامل االرتباط

 0.619 0.449 0.722 هوضوعات تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة
 0.915 0.844 0.932 التأثٓرات الهعرفٓة
 0.799 0.665 0.854 التأثٓرات الوجداىٓة
 0.839 0.723 0.834 التأثٓرات السموكٓة

 0.874 0.775 0.863 التحدٓات التْ تقؼ عائؽ أهاـ تىهٓة الصحافة اٚستقصائٓة
 0.820 0.695 0.940 الدرجة الكمية لالستبانة 
( أف قٓهة هعاهؿ ألفا كروىباخ هرتفعة لكؿ هجاؿ حٓث 4الهوضحة فْ جدوؿ ) الىتائجواضح هف 

ذا ٓعىِ أف الثبات هرتفع, 0.940(، بٓىها بمغت لجهٓع فقرات اٚستباىة )0.722،0.932)تتراوح بٓف  (، ٌو
  كها أف هعاهؿ اٚرتباط الهصحح وهرتفع وداؿ إحصائًٓا.

كوف الباحثاف قد2ها ٌْ فْ الهمحؽ )وبذلؾ تكوف اٚستباىة فْ صورتٍا الىٍائٓة ك  اتأكد ( قابمة لمتوٓزع. ٓو
استباىة الدراسة هها ٓجعمً عمِ ثقة تاهة بصحة اٚستباىة وصٛحٓتٍا لتحمٓؿ الىتائج هف صدؽ وثبات 

 وا٘جابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضٓاتٍا.
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 : اٖسالٓب ا٘حصائٓة الهستخدهة:تاسعاً 
 Statistical Package for the Socialىة هف خٛؿ برىاهج التحمٓؿ ا٘حصائْ تـ تفٓرغ وتحمٓؿ اٚستبا

Sciences  (SPSS). 

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 لوصؼ عٓىة الدراسة. :(Frequencies & Percentages)الىسب الهئوٓة والتكرارات   .3
 واٚىحراؼ الهعٓاري. الهتوسط الحسابْ والهتوسط الحسابْ الىسبْ  .4
 لهعرفة ثبات فقرات اٚستباىة. (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كروىباخ  .5
لقٓاس درجة اٚرتباط: ٓقوـ ٌذا اٚختبار  (Pearson Correlation Coefficient)هعاهؿ ارتباط بٓرسوف  .6

والصدؽ البىائْ . وقد استخدـ الباحثاف لحساب اٚتساؽ الداخمْ عمِ دراسة العٛقة بٓف هتغٓٓرف
 لٛستباىة وكذلؾ لدراسة العٛقة بٓف الهجاٚت.

لهعرفة ها إذا كاف ٌىاؾ فروقات  (Independent Samples t test)اختبار العٓىتٓف الهستقمتٓف  .7
 ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هجهوعتٓف فقط.

ها إذا كاف  لهعرفة (( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادي .8
  ٌىاؾ فروقات ذات دٚلة إحصائٓة بٓف ثٛث هجهوعات أو أكثر هف البٓاىات.

 هجتهع الدراسة وعٓىتٍا:: عاشراً  -2
ٓتكوف هجتهع الدراسة هف جهٓع طمبة اقساـ اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة والهقٓدٓف  هجتهع الدراسة: -3

  ، فْ جهٓع هحافظات الوطف.2020/2021فْ العاـ الدراسْ 
هفردة هف هختمؼ الطمبة اٚعٛـ فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة فْ  80بمغت عٓىة الدراسة  عٓىة الدراسة: -4

 شطري الوطف.
 الدراسة:: هصطمحات الحادي عشر -5

ىوع هف أىواع التحقٓقات الصحفٓة التْ ٓقصد بٍا التحقٓؽ واٚستقصاء : التحقيقات االستقصائية
ا والتْ تتىاوؿ قضٓة أو قضآا ٚ ٓرغب أخروف فْ والتأكد هف الهعموهات التْ ٓتـ جهعٍا  قبؿ ىشٌر

ا إلِ الواجٍة اٚعٛهٓة أو الهجتهعٓة، كها تشهؿ الصحافة اٚستقصائٓة كشؼ  اٚطٛع عمٍٓا أو إظٍاٌر
أهور خفٓة لمجهٍور، أهور إها أخفاٌا عهدا شخصا ذو هىصب فْ السمطة أو اختفت صدفة خمؼ ركاـ 

 .13ظروؼ التْ أصبح هف الصعب فٍهٍافوضوي هف الحقائؽ وال

                                           
دة الجهٍور الٓهىٓة، العدد ) 13  .256، ص: 2009(، 14541عهر الحٓاىْ، الصحافة اٚستقصائٓة وهٍهة البحث عف الحقٓقة، جٓر
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شكؿ هف أشكاؿ اٖعهاؿ الصحفٓة تتهٓز بالعهؽ والبحث والتحري عف الحقائؽ  التعريف اإلجرائي:
 .اجهآٌرً ا والهعموهات بالغة اٌٖهٓة والتْ هف شأىٍا خمؽ رأٓا عاهً 
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري )الصحافة االستقصائية(  
 :ة والتطورأالنش
تهثؿ الصحافة اٚستقصائٓة فمسفة خاصة فْ حقؿ اٚعٛـ، رغـ أف ىقؿ الحقائؽ وتوعٓة الجهآٌر بها     

ٓخصٍا هف قضآا وأخطار وثقافة وترفًٓ ٌْ الوظائؼ اٖساسٓة لمصحافة بهختمؼ أشكالٍا. غٓر أف 
ا هف اٖعهاؿ الصحفٓة بفمسفة جدٓدة ف ْ العهؿ اٚعٛهْ الصحافة اٚستقصائٓة جاءت لتهتاز عف غٌٓر

تقـو  عمِ تهجٓد الحؽ العاـ، وعمِ هحاسبة وفضح )فْ أحٓاف كثٓرة( هف ٓعبثوف بالهاؿ أو القرار أو 
ا تكشؼ حقائؽ كاىت هستورة أو هخفٓة أو هشٌو فالٍدؼ اٖساس  ، 14ةالسطوة فْ هجاؿ ها باعتباٌر

ىها كشؼ الهستور  لمصحافة اٚستقصائٓة اٚحترافٓة لٓس البحث عف الىجوهٓة أو الثأر أو اٚبتزاز، وا 
وتوثٓؽ الهشكمة عمِ أهؿ لفت اٚىتباي إلِ الجٍات الهتسببة )بقصد أو دوف قصد( وتحقٓؽ العدالة والشفافٓة 

ْ بعض هف أعهدة السمطة الرابعة  .15والهسائمة، ٌو
ؾ أكادٓهْ فْ تبمور هصطمح الصحافة اٚستقصائٓة فْ الساحة الفمسطٓىٓة كهفٍوـ وههارسة، بعد حرا    

بعض الجاهعات الفمسطٓىٓة، وهٍىْ فْ بعض الهؤسسات الصحفٓة، بشكؿ همحوظ خاصة فْ السىوات 
، حٓث قاهت اٖخٓرة ۸۰۰۲اٖخٓرة الهاضٓة، بعد ظٍور هؤسسات هشجعة وداعهة هثؿ شبكة أٓرج عاـ 

وبدأ هصطمح الصحافة ، بتدٓرب عدد هف الصحفٓٓف واٚعٛهٓٓف عمِ هثؿ ٌذا الىوع هف الفىوف الصحفٓة
اٚستقصائٓة ٓشٓع فْ الصحافة الفمسطٓىٓة، خٛؿ السىوات السبع اٖخٓرة، هع ظٍور هؤسسات إعٛهٓة 
وجٍات داعهة وراعٓة لجٍود العهؿ الصحفْ اٚستقصائْ، بعد أف بدأ ٌذا الهفٍوـ ٓشٓع فْ الهىطقة 

 .16ٚت لتوسٓع ٌاهش الحٓرات والدٓهقراطٓةالعربٓة هع حموؿ السىوات اٖولِ لمقرف الحالْ، فْ ظؿ الهحاو 
 :17بالنقاط اآلتية خصائص الصحافة االستقصائية وُتلخص أهم

 إىٍا البحث عف الحقائؽ الهخفٓة واستخراج دٚلتٍا وتقدٓهٍا لمجهٍور.  .1
ـ بؿ ٓعتهد عمِ .2 جٍد الصحفْ اٚستقصائْ الذي  إىٍا بحث أصٓؿ ٚ ٓعتهد عمِ جٍد أخٓرف أو أفكاٌر

حدد أٌدافً.   ٓصهـ كؿ هراحؿ البحث اٚستقصائْ ٓو
 عمِ هجهوعة هف القواعد العمهٓة والهٍىٓة. وبحث تقوـإىٍا عهمٓة تحري   .3

                                           
راف، الحسف، عٓسِ  14  .53:، ص2012هحهود، الصحافة اٚستقصائٓة: هٍىة الهتاعب واٖخطار، عهاف، دار ٌز
 .11، ص:2010بآرس،  –ٌىتر، هارؾ)إشراؼ( دلٓؿ أٓرج لمصحافة العربٓة اٚستقصائٓة. ترجهة غازي هسعود، الٓوىسكو  15
 .93ص:، واقع الصحافة اٚستقصائٓة فْ فمسطٓف، هرجع سابؽ، هحهد صابرالشرافْ،  16
 .15، ص:2014أبو الحهاـ، عزاـ، الهىٍج العمهْ فْ الصحافة اٚستقصائٓة، عهاف، دار أساهة لمىشر والتوٓزع،  17
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هف الفساد واٚىحراؼ عف  تٍدؼ إلِ تفعٓؿ دور الصحافة فْ الرقابة عمِ الهؤسسات العاهة لحهآتٍا .4
 الٍدؼ والوظٓفة.

 جسٓد حؽ الجهٍور فْ شفافٓة الهعرفة. تٍدؼ إلِ ت .5
أو اٖزهات وا٘سٍاـ فْ  إف بعض أىواع الصحافة اٚستقصائٓة ٍٓدؼ إلِ تشخٓص بعض الهشكٛت  .6

 اقتراح الحموؿ الهىاسبة. 
والقدرات، استخداـ الحٓؿ والخدع  إف بعض التحقٓقات اٚستقصائٓة تقوـ عمِ بعض الفىوف والهواٌب  .7

 والتخفْ.
 فة االستقصائية:أنواع الصحا

ػة )الػرأي(، وعمٓػً  عدة هفآٌـتجمت  ٘براز الصحافة اٚستقصائٓة جىبا إلِ جىب هع الهواد ا٘خبآرة والفكٓر
 :18تضهىت صحافة التقصْ وفؽ ذلؾ اٖىواع التالٓة

 أو التقمٓدي البسٓط(: وٓقصد بً التحري أو البحث أو اٚستقصاء فْ واقعة أو حادثػة). التحقٓؽ الصحفْ 1
جهٓػع  قضٓة أو هشكمة تٍـ الجهٍور أو بعضا هىػً، وهعرفػة اٖسػباب والػدوافع الخاصػة بٍػا، واٚسػتهاع إلػِ

أراء فػػػػْ ٌػػػػذي الواقعػػػػة أو الحادثػػػػة أو القضػػػػٓة هحػػػػور التحقٓػػػػؽ، واٚسػػػػتعاىة بالهصػػػػادر الهختمفػػػػة الهتصػػػػمة 
 .بالهوضوع

 ِ بعػػض اٖشػػخاص لمحصػػوؿ عمػػِ. الحػػدٓث الصػػحفْ: ٌػػو الشػػكؿ الصػػحفْ الػػذي ٓتجػػً فٓػػً الهحػػرر إلػػ2
ػػػو ٓحقػػػؽ ـ وآرائٍػػػـ، أو عػػػرض هعموهػػػات ٓهمكػػػوف تفاصػػػٓمٍا، أو إلقػػػاء الضػػػوء عمػػػِ شخصػػػٓاتٍـ، ٌو  أفكػػػاٌر

 ا٘خبار والحصوؿ عمِ آراء بعض أٌؿ الخبرة، والتسمٓة وا٘هتاع. 
 هحػػدد الهقابمػة اٚعٛهٓػة: وتتضػػهف جهػع الهعموهػات وأراء هػػف شخصػٓة عبػػر حػوار هعٍػا حػػوؿ جاىػب. 3

هف الهوضوع ٓفرض الهقابمة، هثؿ هقابمػة فىػاف عمػِ ٌػاهش هعرضػً، أو هسػؤوؿ عمػِ جاىػب حدثػً، وتػدور 
هكف ىشري بشكؿ هستقؿ، أو ضهف ىوع آخر كالتحقٓؽ   .جهٓع أسئمتً حوؿ ٌذا الجاىب، ٓو

ػػو جػػزء هػػف الحػػوار الصػػحفْ الػػذي ٚ ٓحضػػر لصػػاحبً أو ٖسػػئمتً، بػػؿ ٓحضػػر فػػ4ْ  . المقػػاء الصػػحفْ: ٌو
 ا٘خباري. هوقع الحدث ها ٓفرض اٖسئمة، وغالبا ها ٓوظؼ ضهف ىوع صحفْ آخر كالتحقٓؽ أو التقٓرر

و التقصْ القائـ عمِ جهع البٓاىات عبر اٚستبٓاىات والهقابمة5   . استطٛعات الرأي )التحقٓؽ الكهْ( : ٌو
ؿ الىتائج إلِ أرقاـ وىسب تعبر عف استطٛع رأي عٓىة به  وضوع هعٓف.الهقىىة، وتحٓو

                                           
 .8:، ص2018الهصري، عربْ، التحٓرر اٚستقصائْ، هف هىشورات الجاهعة اٚفتراضٓة السوٓرة،  18
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ػػو هػػا ٓػػدعِ بتقصػػْ وتحقٓػػؽ الشخصػػٓة إذ ٓػػدور حػػوؿ تقػػدٓـ الهعموهػػات وأراء والحقػػائؽ6   . البروفآػػؿ: ٌو
ا أو تسمٓط الضوء عمٍٓا أو كشؼ هعالهٍا.  والوقائع حوؿ شخصٓة هحددة بٍدؼ إبراٌز

ػػْ أقػػرب إلػػِ البحػػث العمهػػْ الػػذي ٓعتهػػد الهػػىٍج التػػآرخْ حػػ7   وؿ قضػػٓة، فٓحممٍػػا. الدراسػػة اٚعٛهٓػػة: ٌو
جهع الحقائؽ حولٍا وٓتحرى تجاٌٍا بأسموب هىٍجْ وعمهْ ٓجٓرً هختص بالقضٓة.  ٓو

 الفصل الثالث: الدراسة التحميمية ومناقشة النتائج
ًٚ: الوصؼ ا٘حصائْ لعٓىة الدراسة وفؽ   : البٓاىات الشخصٓةأو

 البٓاىات الشخصٓة:وفؽ  لخصائص عٓىة الدراسة فٓها ٓمْ عرض
 النوع االجتماعي .1

 (: يوضح التكرار والنسبة المئوية لمنوع االجتماعي5جدول )
 النسبة المئوية % العدد النوع االجتماعي

 35.0 28 ذكر 

 65.0 52 أىثِ

 088.8 08 المجموع

 % ٌـ هف ا٘ىاث. 65.0% هف عٓىة الدراسة ٌـ هف الذكور وها ىسبتً 35.0( أف ها ىسبتً 5تبٓف هف جدوؿ )

 المستوى الدراسي .2
 (: يوضح التكرار والنسبة المئوية المستوى الدراسي6جدول )
 النسبة المئوية % العدد المستوى الدراسي

 8.8 7 سىة أولِ

 21.2 17 سىة ثاىٓة

 31.2 25 سىة ثالثة

 38.8 31 سىة رابعة

 088.8 08 المجموع

% ٌـ هف طمبة 21.2وها ىسبتً  أولِ،% ٌـ هف طمبة سىة 8.8( أف ها ىسبتً 6تبٓف هف جدوؿ )
 % ٌـ هف طمبة سىة رابعة.38.8وها ىسبتً  ثالثة،% ٌـ هف طمبة سىة 31.2وها ىسبتً  ثاىٓة،سىة 
 مكان السكن .3

 (: يوضح التكرار والنسبة المئوية لمكان السكن7جدول )
 النسبة المئوية % العدد مكان السكن

 37.5 30 الهحافظات الشهالٓة

 62.5 50 الجىوبٓةالهحافظات 

 088.8 08 المجموع
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وها ىسبتً  الشهالٓة،% هف عٓىة الدراسة ٌـ هف الهحافظات 37.5( أف ها ىسبتً 7تبٓف هف جدوؿ )
 % ٌـ هف الهحافظات الجىوبٓة.62.5

 الجامعة .4
 (: يوضح التكرار والنسبة المئوية لمجامعة8جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجامعة
 7.4 6 اٚقصِ

 12.3 10 اٚسٛهٓة

 12.3 10 فمسطٓف اٌٚمٓة

 25.9 21 القدس الهفتوحة غزة/ راـ اهلل

 21.0 17 الخمٓؿ 

 16.0 13 الىجاح

 4.9 4 فمسطٓف التقىٓة خضوري

 088.8 08 المجموع

وها  اٚقصِ،% هف عٓىة الدراسة ٌـ هف طمبة جاهعة 7.4( أف ها ىسبتً 8تبٓف هف جدوؿ )
 اٌٚمٓة،% ٌـ هف طمبة جاهعة فمسطٓف 12.3وها ىسبتً  اٚسٛهٓة،% ٌـ هف طمبة الجاهعة 12.3ىسبتً 

 الخمٓؿ،% ٌـ هف طمبة جاهعة 21.0وها ىسبتً  الهفتوحة،% ٌـ هف طمبة جاهعة القدس 25.9وها ىسبتً 
عة فمسطٓف التقىٓة % ٌـ هف طمبة جاه4.9وها ىسبتً  الىجاح،% ٌـ هف طمبة جاهعة 16.0وها ىسبتً 
 خضوري. 

 ثانيًا: المحك المعتمد في الدراسة:
 الحسابٓة الهتوسطات ترتٓبعمِ  الباحث داعته اٚستجابة، هستوى عمِ والحكـ الدراسة ىتائج لتفسٓر

 حسب هوافقةال درجة ثالباح حدد وقد هجاؿ، كؿ فْ الفقرات وهستوى ٛستباىة،ل الهجاٚت هستوى عمِ
 :(9ؿ )الجدو  فْ هوضح ٌو كها ،لمدراسة الهعتهد الهحؾ

 (: يوضح المحك المعتمد في الدراسة9جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

 هىخفضة جداً  %36أقؿ هف   1.8أقؿ هف 
 هىخفضة 36% - 52%أكبر هف  2.6إلِ أقؿ  1.8أكبر هف 
 هتوسطة % 52%- 68أكبر هف  3.4إلِ أقؿ  2.6أكبر هف 
 كبٓرة 68%- 84%أكبر هف  4.2إلِ أقؿ  3.4أكبر هف 

 كبٓرة جداً  84 %-100% أكبر هف  5 -  4.2أكبر هف 
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 وهجاٚتٍا: تحمٓؿ فقرات اٚستباىةثالثًا: 
 في أقسام االعالم بالجامعات الفمسطينية االستقصائيةتنمية ميارة الصحافة مجال تحميل فقرات  .1
 .(10الحسابٓة واٖوزاف الىسبٓة لجهٓع فقرات الهجاؿ والىتائج فْ جدوؿ )حساب اٖوساط تـ استخداـ     

 
موضوعات تنمية ميارة الصحافة المجال "يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لفقرات  (:10جدول )

 ".في أقسام االعالم بالجامعات الفمسطينية من وجية نظر طمبة االعالم االستقصائية

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 1 0.735 82.40 4.12 أطرح أسئمة عاهة تشجع عمِ ا٘دٚء بهعموهات
 2 0.739 82.00 4.10 أضع خطة واضحة الهعالـ لمخطوات التْ سوؼ اقـو بٍا

 3 0.753 79.20 3.96 أف احدد الهواضٓع التْ تصمح لتحقٓؽ استقصائْ أستطٓع
 4 0.797 77.00 3.85 أرتب بىاء التحقٓؽ بدقة وهوضوعٓة عالٓة
 5 0.812 73.40 3.67 ٚ أبالغ فْ وصؼ الهشكمة الهراد تىاولٍا

 6 0.970 73.00 3.65 ٚ أستخدـ اٖسموب الهباشر فْ طرح اٖسئمة
  0.493 77.80 3.89 الدرجة الكمية حول موضوعات تنمية ميارة الصحافة االستقصائية

 كاىت: فقرة فْ هوضوعات هٍارة تىهٓة الصحافة اٚستقصائٓةتبٓف الىتائج هف خٛؿ الجدوؿ أف أعمِ      
قد احتمت الهرتبة اٖولِ بوزف الىسبْ ف  أطرح أسئمة عاهة تشجع عمِ ا٘دٚء بهعموهات.   الفقرة القائمة

ِ كشؼ الغهوض والفساد، أىٍا كىهط صحفْ هستحدث قائهة عمذلؾ إلِ  افعزو الباحثوٓ  )82.40%)
 وكسب ثقة الهتحدث لمحصوؿ عمِ قدرء كبٓر هف الهعموهات الهطموبة، وكسر الجهود أثىاء الحوار.

 كاىت: فقرة فْ هوضوعات هٍارة تىهٓة الصحافة اٚستقصائٓةِ دىوتبٓف الىتائج هف خٛؿ الجدوؿ أف أ
قد احتمت الهرتبة اٖخٓرة بوزف الىسبْ فٚ أستخدـ اٖسموب الهباشر فْ طرح اٖسئمة.     الفقرة القائمة

(73.00%(. 
ٖف الصحافة اٚستقصائٓة فف هستحدث فْ فمسطٓف، لذلؾ ٓجب أف ٓكوف ٌىاؾ ذلك إلى:  انعزو الباحثوي

ذا الفف ٓحتاج إلِ أسموب هختمؼ هف أجؿ الح صوؿ عمِ الهعموهات، فقرات تهٍٓدٓة ٚستهالة الهتحدث، ٌو
و فف قائـ عمِ التحري والتعهؽ،  بعٓدًا عف طرح اٖسئمة الهباشرة التْ قد تخمؽ التوتر لدى الهتحدث، ٌو

 بعٓدًا عف الحدٓث الهباشر.
 3.89وبشكؿ عاـ فقد تبٓف أف الهتوسط الحسابْ لهوضوعات تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة  قد بمغ 

% هها ٓشٓر عمِ أف تقدٓر أفراد العٓىة لهوضوعات 77.80وزف ىسبْ قدري و  0.493وباىحراؼ هعٓاري 
أف الصحفٓٓف لدٍٓـ  ذلك إلى: انعزو الباحثويتىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة جاءت بدرجة كبٓرة. 
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ذا ٓحتاج إلِ تىهٓة ورفع هٍارة الصحفٓٓف الههارسٓف  الشغؼ فْ تعمـ الصحافة اٚستقصائٓة كفف جدٓد، ٌو
 الفف، والسعْ بشكؿء جمْ لتغطٓة الهواضٓع الهتىوعة هف خٛؿ الصحافة اٚستقصائٓة. لٍذا

  .التأثيرات المعرفيةتحميل فقرات   .2
 .(11حساب اٖوساط الحسابٓة واٖوزاف الىسبٓة لجهٓع فقرات الهجاؿ والىتائج فْ جدوؿ )تـ استخداـ     

 
التأثيرات المعرفية لتنمية ميارة الصحافة " والترتيب لفقرات المجاليوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي  (:11جدول )

 و.طمبالفي أقسام االعالم بالجامعات الفمسطينية من وجية نظر  االستقصائية

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 الترتيب النسبي

 1 82.20 0.715 4.11 تساٌـ فْ رفع هستوى هعرفتْ بالصحافة اٚستقصائٓة
 2 81.00 0.866 4.05 تعرفىْ هخاطر عدـ الهوضوعٓة فْ هعالجة القضآا الهطروحة
 3 78.60 0.832 3.93 بّٓىت لْ الخطوات الصحٓحة ٘ىتاج هادة الصحافة اٚستقصائٓة

 4 77.60 0.927 3.88 تشكؿ دافعًا هٍهًا لههارسة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة
 5 76.60 0.877 3.83 هعالجة هوضوعات الصحافة اٚستقصائٓةأصبحت أكثر هعرفة فْ 

 6 76.00 0.891 3.80 أصبحت أكثر هعرفة بالسٓاسة التحٓرٓرة لهوضوعات الصحافة اٚستقصائٓة
  78.60 0.709 3.93 الدرجة الكمية حول التأثيرات المعرفية

  تساٌـ فْ رفع  الفقرة القائمة كاىت: الهعرفٓةفقرة فْ التأثٓرات تبٓف الىتائج هف خٛؿ الجدوؿ أف أعمِ      
 .)%82.20قد احتمت الهرتبة اٖولِ بوزف الىسبْ )فهستوى هعرفتْ بالصحافة اٚستقصائٓة.  

أف أقسػػػػاـ اٚعػػػٛـ توضػػػػح لمطمبػػػة الهىٍجٓػػػػة السػػػمٓهة فػػػػْ كتابػػػة الصػػػػحافة ذلــــك إلـــى:  انعـــزو الباحثــــوي  
ٓطبقػوف هػا ٓػتـ تعمهػً هػف خػٛؿ التػدٓرب والههارسػة الهتخصصػة لٍػذا اٚستقصائٓة، كها أىٍا تجعؿ الطالبة 

الفػػف، حٓػػث أف الشػػرح والتطبٓػػؽ العهمػػْ ٓسػػاٌهاف فػػْ رفػػع الهسػػتوى الهعرفػػْ لمطالبػػة فػػْ الكتابػػة لمصػػحافة 
 اٚستقصائٓة.

حت أكثػػر أصػػب   الفقػػرة القائمػػة كاىػػت: فقػػرة فػػْ التػػأثٓرات الهعرفٓػػةِ دىػػوتبػػٓف الىتػػائج هػػف خػػٛؿ الجػػدوؿ أف أ
ػػة لهوضػػوعات الصػػحافة اٚستقصػػائٓة.   ٓر قػػد احتمػػت الهرتبػػة اٖخٓػػرة بػػوزف الىسػػبْ فهعرفػػة بالسٓاسػػة التحٓر

(76.00%(. 
ػة هػف هؤسسػة إلػِ أخػرى، حٓػث ذلك إلـى:  انعزو الباحثوي  ٓر أف ٌىػاؾ تفػاوت همحػوظ فػْ السٓاسػات التحٓر

ع هػا ٓتعمهػً الطالبػة، هػا ٓجعمٍػـ غٓػر تفرض بعض الهؤسسػات شػروطًا وسٓاسػات خاصػة بٍػا قػد ٚ تتفػؽ هػ
قػػػػادٓرف عمػػػػِ التعػػػػاطْ هػػػػع السٓاسػػػػات الهتعبػػػػة لػػػػدى تمػػػػؾ الهؤسسػػػػات، وأف اخػػػػتٛؼ اٖسػػػػالٓب والسٓاسػػػػات 

 التحٓرٓرة ٓضعؼ قدرة الطالبة عمِ تقدٓـ اٖداء اٖهثؿ فْ هجاؿ الكتابة اٚستقصائٓة.
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وبػػػاىحراؼ هعٓػػػاري  3.93الهعرفٓػػػة قػػػد بمػػػغ  وبشػػػكؿ عػػػاـ فقػػػد تبػػػٓف أف الهتوسػػػط الحسػػػابْ لهجػػػاؿ التػػػأثٓرات
أف أقساـ اٚعػٛـ فػْ الجاهعػات الفمسػطٓىٓة  ذلك إلى: انالباحث ويعزو% 78.60ووزف ىسبْ قدري  0.709

ػػادة قػػدرة الطمبػػة عمػػِ رفػػع الكفػػاءة  ػػؼ الطالػػب باٖىظهػػة الهعهػػوؿ بٍػػا لػػدى الهؤسسػػات، وٓز تسػػعِ إلػػِ تعٓر
اٚستقصػائٓة، هػا ٓرفػع هػف الهخػزوف الهعرفػْ فػْ اىتقػاء الهعموهػة وصػٓاغتٍا والهٍارة فْ ههارسػة الصػحافة 

 واخراجٍا بشكؿ هتقدـ، وعرضٍا عمِ الجهٍور بشكؿء هبسط وواضح دوف أي تعقٓد.
  .التأثيرات الوجدانيةتحميل فقرات  .3
 .(12فْ جدوؿ )حساب اٖوساط الحسابٓة واٖوزاف الىسبٓة لجهٓع فقرات الهجاؿ والىتائج تـ استخداـ     

التأثيرات الوجدانية لتنمية ميارة الصحافة " يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لفقرات المجال :(12جدول )
 و.طمبالفي أقسام االعالم بالجامعات الفمسطينية من وجية نظر  االستقصائية

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 الترتيب النسبي

 1 83.20 0.736 4.16 رسخت لدي قٓـ الصدؽ والحٓادٓة
 2 83.00 0.797 4.15 تعزز لدي الهثابرة لموصوؿ إلِ الحقائؽ

 3 82.40 0.718 4.12 ساٌهت فْ إحساسْ بأٌهٓة هعالجة القضآا بأهاىة.
ف أراء فْ هختمؼ الهواضٓع  4 81.20 0.749 4.06 أوجدت لدي القدرة عمِ تكٓو

 5 81.00 0.727 4.05 حافز الصبر لموصوؿ إلِ الىتائج الهطموبةعززت لدي 
 6 80.60 0.664 4.03 اٌهت فْ فٍـ هتغٓرات الواقع بشكؿ هىطقْس

هت شعوري بالحرص عمِ تىاوؿ الهواضٓع التْ تعالجٍا الصحافة ى
 بشكؿ هتزف اٚستقصائٓة

4.01 0.864 80.20 7 

  81.60 0.583 4.08 الدرجة الكمية حول التأثيرات الوجدانية
  رسخت لدي  الفقرة القائمة كاىت: فقرة فْ التأثٓرات الوجداىٓةتبٓف الىتائج هف خٛؿ الجدوؿ أف أعمِ       

أف ذلك إلى:  انعزو الباحثوي ،)%83.20قد احتمت الهرتبة اٖولِ بوزف الىسبْ )فقٓـ الصدؽ والحٓادٓة.  
الخصاؿ واٖخٛؽ ا٘ٓجابٓة حتِ تؤثر فْ الجهٍور، بعٓدًا عف الرسالة اٚعٛهٓة ٓجب أف تتحمِ بأسهِ 

التضمٓؿ والكذب فْ ىقؿ الحقٓقٓة، والوقوؼ عمِ هسافة واحدة هف جهٓع اٖطراؼ، دوف التحّٓز إلِ جٍِ 
عمِ حساب جٍة أخرى، حٓث تسعِ أقساـ اٚعٛـ إلِ غرس السهات الحسىة واخٛقٓات الهٍىة لدى 

 طمبتٍا.
هػػت شػػعوري ى   الفقػػرة القائمػػة كاىػػت: فقػػرة فػػْ التػػأثٓرات الوجداىٓػػةِ دىػػهػػف خػػٛؿ الجػػدوؿ أف أ وتبػػٓف الىتػػائج

قد احتمت الهرتبة اٖخٓرة ف.  بشكؿ هتزف بالحرص عمِ تىاوؿ الهواضٓع التْ تعالجٍا الصحافة اٚستقصائٓة
 .)%80.20بوزف الىسبْ )
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ٓة اٚستقصػائٓة قػد ٓجعػؿ الطالػب ٓتىػاوؿ غٓاب الخبرة فػْ الكتابػة الصػحفذلك إلى:  انعزو الباحثوي
الهواضػػٓع بأسػػالٓب غٓػػر هتوازىػػة، إضػػافة إلػػِ أف بعػػض الطمبػػة قػػد ٓكػػوف لػػدٍٓـ هٓػػوؿ تجػػاي الهواضػػٓع التػػْ 
ٓكتبوف عىٍا، ها ٓعىْ أف الهٓوؿ الشخصْ والعاطفة لدى قد ٓفرض ىفسً فْ بعػض اٖحٓػاف، كهػا أف عػدـ 

لػػؾ ٓػػؤثر عمػػِ الىتػػائج الهتحصػػمة هػػف العهػػؿ الػػذي ٓسػػعِ الطمبػػة تىػػاوؿ الهواضػػٓع هػػف جهٓػػع الجواىػػب، كػػؿ ذ
 لتحقٓقً أثىاء عهمٍـ فْ هجاؿ الصحافة اٚستقصائٓة.

وبػػػاىحراؼ هعٓػػػاري  4.08وبشػػػكؿ عػػػاـ فقػػػد تبػػػٓف أف الهتوسػػػط الحسػػػابْ لهجػػػاؿ التػػػأثٓرات الوجداىٓػػػة قػػػد بمػػػغ 
بػة ٓسػعوف هػف ذلػؾ إلػِ الحصػوؿ أف الطم ذلـك إلـى: انعزو الباحثـوي%  81.60ووزف ىسبْ قدري  0.583

عمِ ىتائج ذات تػأثٓر كبٓػر فػْ هجػاؿ الكتابػة اٚستقصػائٓة، سػاعٓف بػذلؾ إلػِ تحقٓػؽ وتىفٓػذ هػا ٓػتـ دراسػتً 
هػػػػف هعموهػػػػات واخٛقٓػػػػات العهػػػػؿ اٚعٛهػػػػْ فػػػػْ جهٓػػػػع فىػػػػوف الصػػػػحافة أٓضػػػػًا، كهػػػػا أف احسػػػػاس الطالبػػػػة 

ٍور بكؿ دقة أهاىة وهوضوعٓة، جهٍٓا خصائص تفرض بالهسؤولٓة تجاي الهجتهع وتقدٓـ الهعموهة إلِ الجه
 عمِ الطمبة التحمْ بٍا وتطبٓقٍا عمِ أرض الواقع.

  .التأثيرات السموكيةتحميل فقرات  .4
 .(13حساب اٖوساط الحسابٓة واٖوزاف الىسبٓة لجهٓع فقرات الهجاؿ والىتائج فْ جدوؿ )تـ استخداـ     

التأثيرات السموكية لتنمية ميارة الصحافة " والوزن النسبي والترتيب لفقرات المجاليوضح المتوسط الحسابي  (:13جدول )
 و".طمبالفي أقسام االعالم بالجامعات الفمسطينية من وجية نظر  االستقصائية

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 1 82.40 0.801 4.12 الهوثوقةأصبحت ُأهّٓز بٓف الهصادر الهوثوقة وغٓر 
 2 80.60 0.802 4.03 دفعتىْ إلِ ا٘عٛف عف هوقفْ تجاي بعض قضآا الصحافة اٚستقصائٓة
أستخدـ الهصطمحات الهتخصصة التْ تىاسب هوضوعات الصحافة 

 اٚستقصائٓة
4.01 0.808 80.20 3 

 4 78.40 0.812 3.92 زادت هف هتابعتْ لهواضٓع الصحافة اٚستقصائٓة
 5 78.20 0.859 3.91 أثرت تخصص اٚعٛـ عمِ كتابتْ اٚستقصائٓة

 6 77.40 0.801 3.87 دفعتىْ إلِ البحث والتقصْ عف الحقائؽ فْ هواضٓع الصحافة اٚستقصائٓة
 7 71.00 1.029 3.55 جعمتىْ أشارؾ فْ هؤتهرات وىدوات تتعمؽ بقضآا الصحافة اٚستقصائٓة

  78.40 0.642 3.92 حول التأثيرات السموكيةالدرجة الكمية 
  أصبحت  الفقرة القائمة كاىت: فقرة فْ التأثٓرات السموكٓةتبٓف الىتائج هف خٛؿ الجدوؿ أف أعمِ       

 .)%82.40قد احتمت الهرتبة اٖولِ بوزف الىسبْ )فُأهّٓز بٓف الهصادر الهوثوقة وغٓر الهوثوقة.  
أف ٌىاؾ هسؤولٓة كبٓرة تجاي اٚعٛهٓٓف فْ تقدٓـ الهعموهة بعد التحري والدقػة، ذلك إلى:  انعزو الباحثوي  

وأىً قد ُٓسأؿ إذا كاف هصدر الهعموهة غٓر هوثوؽ، حٓث أف أقساـ اٚعٛـ تقدـ لمطمبػة الطػُرؽ السػمٓهة فػْ 
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ا ٌو هحؿ ثقة أو غٓر البحث واٚستقصاء عف الهعموهة، والتهٓٓز بٓف ها ٌو رسهْ أو غٓر رسهْ، وبٓف ه
 ذلؾ.

جعمتىػْ أشػارؾ    الفقػرة القائمػة كاىػت: فقػرة فػْ التػأثٓرات الوجداىٓػةِ دىػوتبػٓف الىتػائج هػف خػٛؿ الجػدوؿ أف أ
قػػػد احتمػػػت الهرتبػػػة اٖخٓػػػرة بػػػوزف الىسػػػبْ ففػػػْ هػػػؤتهرات وىػػػدوات تتعمػػػؽ بقضػػػآا الصػػػحافة اٚستقصػػػائٓة.  

(71.00%(. 
قدرة الطالب خٛؿ فترة الدراسة ٚ زالت ضعٓفة وأف ٌىاؾ حاجزًا ٓحتػاج إلػِ أف ذلك إلى:  انعزو الباحثوي  

التػػدٓرب والههارسػػة فػػْ الهشػػاركات الهحمٓػػة والخارجٓػػة، هػػا ٓعىػػْ أف الطمبػػة قػػد ٓىتظػػروف وقتػػًا إضػػافًٓا لرفػػع 
هٓة، كفاءتٍـ وسقؿ الشخصٓة اٚستقصائٓة هف خٛؿ الههارسة واٚحتكاؾ بشكؿ أكبر هع الهؤسسات اٚعٛ

وقد ٚ ُٓشارؾ الطمبة فْ الفعالٓات الخاصة بالصحافة اٚستقصائٓة لعدـ عمهٍـ عىٍػا، أو لظػروؼء قػد تكػوف 
 خاصة تحوؿ دوف تهكىٍـ هف الهشاركة.

وبػػػاىحراؼ هعٓػػػاري  3.92وبشػػػكؿ عػػػاـ فقػػػد تبػػػٓف أف الهتوسػػػط الحسػػػابْ لهجػػػاؿ التػػػأثٓرات السػػػموكٓة قػػػد بمػػػغ 
أف طمبة أقسػاـ اٚعػٛـ ٓهارسػوف الكتابػة  ذلك إلى: انعزو الباحثوي  % ،78.40ووزف ىسبْ قدري  0.642

اٚستقصائٓة بشكؿ جٓد أثىاء الهحاضرات، أو هف خٛؿ التدٓرب فػْ هؤسسػات اٚعٛهٓػة، هػا ٓعىػْ تطبٓػؽ 
ذا بدوري ٓرفع هف القػدرة  ها ٓتـ تعّمهً فْ الجاهعة هف خٛؿ التدٓرب أو العهؿ لدى الهؤسسات اٚعٛهٓة، ٌو

 السموكٓة لمطمبة فْ فف الصحافة اٚستقصائٓة، ها ٓكسبٍـ هٍارات أكثر فْ الكتابة الصحفٓة.
  .التحديات التي تقف عائق أمام تنمية ميارة الصحافة االستقصائيةتحميل فقرات  .5
 .(14حساب اٖوساط الحسابٓة واٖوزاف الىسبٓة لجهٓع فقرات الهجاؿ والىتائج فْ جدوؿ )تـ استخداـ     

التحديات التي تقف عائقًا أمام تنمية " يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لفقرات المجال (:14جدول )
 ".في أقسام االعالم بالجامعات الفمسطينية من وجية نظر طمبة االعالم االستقصائيةميارة الصحافة 

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 1 84.40 0.745 4.22 غٓاب الوعْ عىد الرأي العاـ لٙفصاح عف الهعموهات التْ بحوزتٍـ
صعوبة الحصوؿ عمِ الهعموهات فْ الهواضٓع، وبالذات الهرتبطة بالعهؿ 

 الرسهْ والهسؤولٓف والسٓاسٓٓف والحزبٓٓف
4.16 0.863 83.20 2 

 3 82.00 0.935 4.10 الهصادرالهخاطر التْ قد تمحؽ بْ فْ حاؿ كشفت عف بعض 
 4 81.60 0.787 4.08 عدـ توفر ا٘هكاىات الهتاحة لمتقصْ عف الحقٓقة

أسموب تعاهؿ وسائؿ اٚعٛـ هع الصحفٓٓف العاهمٓف فْ هجاؿ الصحافة 
 اٚستقصائٓة

4.06 0.752 81.20 5 

 6 78.40 0.725 3.92 هدى هصداقٓة الهصادر فْ توثٓؽ الهعموهة الهطموبة
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الدرجة الكمية حول التحديات التي تقف عائق أم تنمية ميارة الصحافة 
 االستقصائية

4.09 0.586 81.80  

الصحافة فقرة فْ التحدٓات التْ تقؼ عائؽ أـ تىهٓة هٍارة تبٓف الىتائج هف خٛؿ الجدوؿ أف أعمِ      
 كاىت: اٚستقصائٓة
قػػد احتمػػت الهرتبػػة ف  غٓػػاب الػػوعْ عىػػد الػػرأي العػػاـ لٙفصػػاح عػػف الهعموهػػات التػػْ بحػػوزتٍـ.   الفقػػرة القائمػػة

 .)%84.40اٖولِ بوزف الىسبْ )
أف الجهٍػػور أو الػػرأي العػػاـ ٓتخػػوؼ عػػادًة هػػف قػػوؿ الحقٓقػػة واٚفصػػاح عػػف ذلــك إلــى:  انعــزو الباحثــوي  

اٖفػػراد، أو الجٍػػات الرسػػهٓة، كهػػا أف الثقافػػة  الهعموهػػات الهطموبػػة، تحػػت ذٓرعػػة التعػػرض لمخطػػر، سػػواًء هػػف
 السائدة لدى أفراد الهجتهع تدعوا إلِ إخفاء الحقٓقة خوفًا هف التداعٓات، والتْ عادة ٓكوف ُهبالغ فٍٓا.

فقػػػرة فػػػْ التحػػػدٓات التػػػْ تقػػػؼ عػػػائؽ أـ تىهٓػػػة هٍػػػارة الصػػػحافة ِ دىػػػوتبػػػٓف الىتػػػائج هػػػف خػػػٛؿ الجػػػدوؿ أف أ
قػػػد احتمػػػت فهػػػدى هصػػػداقٓة الهصػػػادر فػػػْ توثٓػػػؽ الهعموهػػػة الهطموبػػػة.     القائمػػػة رةاٚستقصػػػائٓة كاىػػػت: الفقػػػ

 .)%78.40الهرتبة اٖخٓرة بوزف الىسبْ )
أف الحصػوؿ عمػِ الهعموهػة ٓحتػاج إلػِ أسػموب ُهػتقف، فػْ حػاؿ تعىػت الػبعض ذلك إلى:  انعزو الباحثوي   

الثقػة عػف بعػض الهؤسسػات التػْ قػد تتىكػر  هف ا٘فصاح عف البٓاىات والهعموهات الهطموبػة، كهػا أف غٓػاب
ػػذا ٓجعػػؿ هصػػداقٓة تمػػؾ الهصػػادر هتدىٓػػة، بحٓػػث ٚ  أو تتٍػػرب فػػْ اعطػػاء الهعموهػػات بدقػػة وهصػػداقٓة، ٌو

 ٓطهئف الصحفْ لٍا، وقد ٓسعِ إلِ البحث عف بدائؿ أخرى، أكثر ثقة لمحصوؿ عمِ الهعموهة وتوثٓقٍا.

وبػػػاىحراؼ هعٓػػػاري  4.09هجػػػاؿ التػػػأثٓرات السػػػموكٓة قػػػد بمػػػغ وبشػػػكؿ عػػػاـ فقػػػد تبػػػٓف أف الهتوسػػػط الحسػػػابْ ل
أف ٌىاؾ دورًا كبٓرًا لدى أقسػاـ اٚعػٛـ فػْ  ذلك إلى: انعزو الباحثوي%  81.80ووزف ىسبْ قدري  0.586

توعٓة الطمبة بالتحدٓات التْ قد تواجٍٍـ أثىاء عهمٍـ الصحفْ ٚو سّٓها فْ الكتابػة لمصػحافة اٚستقصػائٓة، 
دراكػً ٌٖهٓػة اٚفصػاح عػف الحقػائؽ، وتحػدٓات أخػرى خاصػة  وقد تكوف تحدٓات خاصة بػالجهٍور ووعٓػً وا 

ور فٍٓا، هػا ٓعىػْ أف طمبػة اٚعػٛـ ٓسػعوف لهواجٍػة العقبػات التػْ قػد تعتػرض بالهؤسسات وهدى ثقة الجهٍ
دراؾ، بحٓث ٓجىبٍـ الوقوع فْ الهخاطر وتجاوز الصعاب التْ قػد تطػرأ أثىػاء  سٓر عهمٍـ الصحفْ بوعْ وا 

 عهمٍـ.
 المقترحات لتطوير ميارة الصحافة االستقصائية: .6

ة ٓوضح  (:15جدوؿ ) ر هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة لدى الطمبة.التكرار والىسب الهئٓو  لهقترحات تطٓو
 النسبة المئوية% التكرار مقترحات لتطوير ميارة الصحافة االستقصائية

 41.2 33 عهؿ دورات تدٓربٓة داخؿ الجاهعات
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 18.8 15 التركٓز عمِ الجاىب العهمْ لمهادة
 17.5 14 وضع هىٍاج ٓربط بٓف الجاىبٓف اٖكادٓهْ والهٍىْ

 11.2 9 اٚستفادة هف خبرات الصحفٓٓف اٚستقصائْ
 8.8 7 إضافة هادة أخرى تتعمؽ بالصحافة اٚستقصائٓة

 2.5 2 إجراء هٓزد هف اٖبحاث والدراسات
 تبٓف هف الجدوؿ السابؽ أف الهقترحات هف قبؿ أفراد عٓىة الدراسة كاىت عمِ الىحو أتْ:

بٓة داخؿ الجاهعات. 1  %41.2وقد جاءت بىسبة  عهؿ دورات تدٓر
 %18.8وقد جاءت بىسبة  التركٓز عمِ الجاىب العهمْ لمهادة. 2
 %17.5وقد جاءت بىسبة  وضع هىٍاج ٓربط بٓف الجاىبٓف اٖكادٓهْ والهٍىْ. 3
 %11.2وقد جاءت بىسبة  اٚستفادة هف خبرات الصحفٓٓف اٚستقصائْ. 4
 %8.8ة وقد جاءت بىسبة . إضافة هادة أخرى تتعمؽ بالصحافة اٚستقصائ5ٓ
 %2.5وقد جاءت بىسبة  إجراء هٓزد هف اٖبحاث والدراسات. 6

 رابعًا: تحمٓؿ وهىاقشة فرضٓات الدراسة:
ٚ ٓوجد فروؽ ذات دٚلػة احصػائٓة فػْ اسػتجابات الهبحػوثٓف حػوؿ دور أقسػاـ اٚعػٛـ بالجاهعػات  

ا تعزى لمهتغٓرات الشخصٓة )الىوع اٚجتهاعْ، الفمسطٓىٓة فْ تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة لدى طمبتٍ
 الهستوى الدراسْ، هكاف السكف، الجاهعة(.

ْ عمِ الىحو أتْ:  ولٙجابة عمِ ٌذا الفرض تـ التحقؽ هف عدة فرضٓات ٌو
. ال يوجــد فــروق ذات داللــة احصــائية فــي اســتجابات المبحــوثين حــول دور أقســام االعــالم بالجامعــات 1

 ة ميارة الصحافة االستقصائية لدى طمبتيا تعزى لمتغير النوع االجتماعي.الفمسطينية في تنمي
لعٓىتػٓف الهسػتقمتٓف لهعرفػة الفػروؽ اٚحصػائٓة فػْ اٚسػتجابات حػوؿ دور t وقػد تػـ اسػتخداـ اختبػار

أقساـ اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة فْ تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة لػدى طمبتٍػا تعػزى لهتغٓػر الىػوع 
 (.16وكاىت الىتائج كها فْ الجدوؿ التالْ ) اٚجتهاعْ،

 لمعٓىتٓف الهستقمتٓف  t(: ٓوضح ىتائج اختبار16جدوؿ)
 النوع

 العدد االجتماعي
 المتوسط

 الحسابي 
 االنحراف

 المعياري 
 قيمة

 tاالختبار  
 القيمة 
 الداللة االحصائية (sigاالحتمالية )

 0.546 4.08 28 ذكر
 دال إحصائياً غير  0.175 1.370

 0.433 3.93 52 أنثى
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ػْ أكبػر هػف هسػتوى الدٚلػة ) 0.175( تساوي sigتبٓف أف القٓهة اٚحتهالٓة ) ( ههػا ٓشػٓر 0.05ٌو
عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دٚلػػة احصػػائٓة فػػْ اسػػتجابات الهبحػػوثٓف حػػوؿ دور أقسػػاـ اٚعػػٛـ بالجاهعػػات عمػػِ 

، وُٓعػزى ذلػؾ اٚستقصػائٓة لػدى طمبتٍػا تعػزى لهتغٓػر الىػوع اٚجتهػاعْالفمسطٓىٓة فْ تىهٓة هٍارة الصػحافة 
ىػػاؾ أسػهاء هعروفػة أصػػبحت أكثػر جػرأة فػػْ  إلػِ أف الهػرأة والرجػػؿ أصػبحا سواسػٓة فػػْ هجػاٚت اٚعػٛـ، ٌو
ر أىفسػٍـ فػْ هٍػارة الصػحافة اٚستقصػائٓة  طرح الهواضٓع بالتزاهف هع الرجؿ، وكٛ الجىسٓف ٍٓتهوف بتطٓو

 ا عمِ الساحة الفمسطٓىٓة.ٚ سّٓه
ــين حــول دور أقســام االعــالم بالجامعــات 2 ــي اســتجابات المبحث ــة احصــائية ف . ال يوجــد فــروق ذات دالل

 الفمسطينية في تنمية ميارة الصحافة االستقصائية لدى طمبتيا تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
اٚحصػائٓة فػْ اٚسػتجابات حػوؿ دور أقسػاـ تحمٓػؿ التبػآف اٚحػادي لهعرفػة الفػروؽ  وقد تـ استخداـ اختبػار

اٚعػػٛـ بالجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة فػػْ تىهٓػػة هٍػػارة الصػػحافة اٚستقصػػائٓة لػػدى طمبتٍػػا تعػػزى لهتغٓػػر الهسػػتوى 
 (.17وكاىت الىتائج كها فْ الجدوؿ التالْ ) الدراسْ،

 (: يوضح نتائج اختبار تحميل التباين االحادي17جدول)

مجموع  مصدر االختالف
 المربعات

درجة 
 الحرية

معدل 
 المربعات

 قيمة
 fاالختبار  

 القيمة 
 الداللة االحصائية (sigاالحتمالية )

 0.192 3 0.577 بين المجموعات
 0.230 76 17.477 داخل المجموعات غير دال إحصائياً  4780. 0.836

  79 18.054 المجموع الكمي
ػْ أكبػر هػف هسػتوى الدٚلػة ) 0.478( تساوي sigتبٓف أف القٓهة اٚحتهالٓة ) ( ههػا ٓشػٓر 0.05ٌو

عمِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلة احصائٓة فْ استجابات الهبحثٓف حوؿ دور اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة 
فػػْ تىهٓػػة هٍػػارة الصػػحافة اٚستقصػػائٓة لػػدى طمبتٍػػا تعػػزى لهتغٓػػر الهسػػتوى الدراسػػْ، وُٓعػػزى ذلػػؾ إلػػِ أف 

ثر، فالكػؿ لدٓػػً هٓػػوؿ لتطػوٓر ذاتػػً، سػػواًء كػاف سػػىة أولػػِ أو رابعػة، فػػْ حػػٓف ٓسػػعِ الهسػتوى الدراسػػْ ٚ ٓػػؤ 
ر أىفسػػٍـ فػػْ هجػػاؿ الصػػحافة اٚستقصػػائٓة، واكتسػػاب الهعرفػػة الٛزهػػة لتقػػدٓـ كػػؿ هػػا ٌػػو  الجهٓػػع إلػػِ تطػػٓو

 حقٓقْ وواقعْ.
ـ . ٚ ٓوجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات دٚلػػػػػة احصػػػػػائٓة فػػػػػْ اسػػػػػتجابات الهبحػػػػػوثٓف حػػػػػوؿ دور أقسػػػػػاـ اٚعػػػػػ3ٛ

 بالجاهعات الفمسطٓىٓة فْ تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة لدى طمبتٍا تعزى لهتغٓر هكاف السكف.
لعٓىتػٓف الهسػتقمتٓف لهعرفػة الفػروؽ اٚحصػائٓة فػْ اٚسػتجابات حػوؿ دور t وقػد تػـ اسػتخداـ اختبػار

أقساـ اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة فْ تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة لدى طمبتٍا تعػزى لهتغٓػر هكػاف 
 (.18وكاىت الىتائج كها فْ الجدوؿ التالْ ) السكف،
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 لمعينتين المستقمتين  t(: يوضح نتائج اختبار18جدول)

 المتوسط العدد مكان السكن
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
 tاالختبار  

 القيمة 
 (sigاالحتمالية )

 الداللة االحصائية

 0.376 3.82 30 المحافظات الشمالية
 دال إحصائياً  0.017 2.429

 0.508 4.08 50 المحافظات الجنوبية
ػػْ أقػػؿ هػػف هسػػتوى الدٚلػػة ) 0.017( تسػػاوي sig) تبػػٓف أف القٓهػػة اٚحتهالٓػػة ( ههػػا ٓشػػٓر 0.05ٌو

عمِ وجود فروؽ ذات دٚلة احصائٓة فْ استجابات الهبحوثٓف حوؿ دور اٚعٛـ بالجاهعات الفمسطٓىٓة فْ 
تىهٓػػة هٍػػارة الصػػحافة اٚستقصػػائٓة لػػدى طمبتٍػػا تعػػزى لهتغٓػػر هكػػاف السػػكف وتبػػٓف هػػف خػػٛؿ الهتوسػػطات 

ا لصػػالح الهحافظػػات الجىوبٓػػة، وُٓعػػزى ذلػػؾ إلػػِ أف الوضػػع السٓاسػػْ والظػػروؼ الحٓاتٓػػة فػػْ الحسػػابٓة أىٍػػ
الهحافظات الجىوبٓة تختمؼ عف ها ٌو عمًٓ فْ الهحافظات الشهالٓة، فوجود اٚحػتٛؿ فػْ الضػفة الغربٓػة، 

قطػػاع غػػزة إضػػافة إلػػِ السػػمطة الفمسػػطٓىٓة ٓجعػػؿ الرقابػػة عمػػِ اٖداء الصػػحفْ أكثػػر صػػراهة، فػػْ حػػٓف أف 
ٓخضع لسٓطرة حركة حهاس فقط، ها ٓعىْ أف القٓود الهفروضة عمػِ العهػؿ الصػحفْ أقػؿ هىٍػا فػْ الضػفة 

ذا ٓؤكد وجود هساحة أكبر لمحٓرات الصحفٓة فْ هجاؿ الصحافة اٚستقصائٓة فْ قطاع غزة.  الغربٓة، ٌو
سػػػػاـ اٚعػػػػٛـ بالجاهعػػػػات . ٚ ٓوجػػػػد فػػػػروؽ ذات دٚلػػػػة احصػػػػائٓة فػػػػْ اسػػػػتجابات الهبحػػػػوثٓف حػػػػوؿ دور أق4

 الفمسطٓىٓة فْ تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة لدى طمبتٍا تعزى لهتغٓر الجاهعة.
تحمٓػؿ التبػآف اٖحػادي لهعرفػة الفػروؽ اٚحصػائٓة فػْ اٚسػتجابات حػوؿ دور أقسػاـ  وقد تـ استخداـ اختبػار

ئٓة لػػدى طمبتٍػػا تعػػزى لهتغٓػػر الجاهعػػة، اٚعػػٛـ بالجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة فػػْ تىهٓػػة هٍػػارة الصػػحافة اٚستقصػػا
 (.19وكاىت الىتائج كها فْ الجدوؿ التالْ )

 (: يوضح نتائج اختبار تحميل التباين االحادي19جدول)
 مصدر االختالف

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

معدل 
 المربعات

 قيمة
 fاالختبار  

 القيمة 
 الداللة االحصائية (sigاالحتمالية )

 0.122 6 0.732 المجموعاتبين 
 0.237 73 17.322 داخل المجموعات غير دال إحصائياً  0.796 0.514

  79 18.054 المجموع الكمي
ػْ أكبػر هػف هسػتوى الدٚلػة ) 0.796( تساوي sigتبٓف أف القٓهة اٚحتهالٓة ) ( ههػا ٓشػٓر 0.05ٌو

عمػػِ عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دٚلػػة احصػػائٓة فػػْ اسػػتجابات الهبحػػوثٓف حػػوؿ دور أقسػػاـ اٚعػػٛـ بالجاهعػػات 
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عػػزى ذلػؾ إلػػِ أف  الفمسػطٓىٓة فػػْ تىهٓػة هٍػػارة الصػحافة اٚستقصػػائٓة لػدى طمبتٍػػا تعػزى لهتغٓػػر الجاهعػة، ٓو
ائٓة فف جدٓد فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة، وتسعِ الجاهعات لتعمٓـ الطمبة كػؿ هػا ٌػو جدٓػد الصحافة اٚستقص

فػْ ٌػذا الفػػف، كهػا أف ٌػػذي الىتٓجػة بدٍٓٓػػة، خاصػة أف أقسػاـ اٚعػػٛـ أوجػدت هسػػاؽ لمصػحافة اٚستقصػػائٓة 
وا قػادٓرف عمػػِ فػْ السػىة الثاىٓػػة والثالثػة، وتسػعِ الجاهعػػات لصػقؿ شخصػٓة الطمبػػة الهعرفٓػة وتػأٌٓمٍـ لٓكوىػػ

الكتابػػػة وتىػػػاوؿ الهواضػػػٓع بكػػػؿ جّدٓػػػة وواقعٓػػػة وهوضػػػوعٓة، بصػػػرؼ الىظػػػر عػػػف الجاهعػػػة التػػػْ ٓػػػدرس فٍٓػػػا 
 الطمبة.

 خامسًا: خالصة النتائج:
أطرح أسئمة عاهة تشجع عمِ ا٘دٚء بهعموهات  عمِ الهرتبة اٖولِ فْ هوضوعات    ةحصمت فقر  .1

% وتٌٛػػػا فػػػْ الهرتبػػػة الثاىٓػػػة   أضػػػع خطػػػة 82.40تىهٓػػػة هٍػػػارة الصػػػحافة اٚستقصػػػائٓة بػػػوزف ىسػػػبْ 
سػػتطٓع أف أ% فٓهػػا جػػاءت فقػػرة   82.00واضػحة الهعػػالـ لمخطػػوات التػػْ سػػوؼ اقػػـو بٍػػا  بػػوزف ىسػػبْ 

 %.79.20بوزف ىسبْ بمغ فْ الهرتبة الثالثة، ع التْ تصمح لتحقٓؽ استقصائْ  احدد الهواضٓ
 ، فػْ الهرتبػة اٖولػِ ضػهف هجػاؿ تساٌـ فْ رفع هستوى هعرفتْ بالصػحافة اٚستقصػائٓة جاءت فقرة   .2

، بػوزف فػْ أقسػاـ اٚعػٛـ بالجاهعػات الفمسػطٓىٓة اٚستقصػائٓةالتأثٓرات الهعرفٓة لتىهٓػة هٍػارة الصػحافة 
تعرفىػْ هخػاطر عػدـ الهوضػوعٓة فػْ هعالجػة القضػآا  % تٌٛا فْ الهرتبة الثاىٓة فقػرة  82.20سبْ ى

بّٓىت لْ الخطػوات الصػحٓحة ٘ىتػاج هػادة الصػحافة  وجاءت فقرة   %،81.00  بوزف ىسبْ الهطروحة
 %.78.60  فْ الهرتبة الثالثة بوزف ىسبْ اٚستقصائٓة

  حصػػمت عمػػِ الهرتبػػة اٖولػػِ رسػػخت لػػدي قػػٓـ الصػػدؽ والحٓادٓػػة اتضػػح هػػف خػػٛؿ الدراسػػة أف الفقػػرة   .3
فػػػْ أقسػػػاـ اٚعػػػٛـ بالجاهعػػػات  اٚستقصػػػائٓةالتػػػأثٓرات الوجداىٓػػػة لتىهٓػػػة هٍػػػارة الصػػػحافة ضػػػهف هجػػػاؿ 

  فػػْ الهركػػػز تعػػزز لػػدي الهثػػابرة لموصػػػوؿ إلػػِ الحقػػائؽ وجػػاءت فقػػػرة   %،83.20، بىسػػبة الفمسػػطٓىٓة
  فػػْ سػػاٌهت فػػْ إحساسػػْ بأٌهٓػػة هعالجػػة القضػػآا بأهاىػػة ا حمّػػت فقػػرة  % ، فٓهػػ83.00الثػػاىْ بىسػػبة 

 %.82.40الهرتبة الثالثة بىسبة 
  عمػِ الهرتبػة اٖولػِ ضػهف هجػاؿ أصبحت ُأهّٓز بٓف الهصادر الهوثوقػة وغٓػر الهوثوقػة حصمت فقرة   .4

بىسػبة  هعػات الفمسػطٓىٓةفػْ أقسػاـ اٚعػٛـ بالجا اٚستقصػائٓةلتأثٓرات السموكٓة لتىهٓة هٍػارة الصػحافة ا
  دفعتىػْ إلػِ ا٘عػٛف عػف هػوقفْ تجػاي بعػض قضػآا الصػحافة اٚستقصػائٓة % وجاءت فقرة  82.40

أسػػتخدـ الهصػػطمحات الهتخصصػػة التػػْ  % فػػْ حػػٓف جػػاءت فقػػرة  80.60فػػْ الهرتبػػة الثاىٓػػة بىسػػبة 
 %.80.20  فْ الهرتبة الثالثة بىسبة تىاسب هوضوعات الصحافة اٚستقصائٓة

  غٓػػػاب الػػػوعْ عىػػػد الػػػرأي العػػػاـ لٙفصػػػاح عػػػف الهعموهػػػات التػػػْ بحػػػوزتٍـ أظٍػػػرت ىتػػػائج الدراسػػػة أف   .5
التحػػػػدٓات التػػػػْ تقػػػػؼ عائقػػػػًا أهػػػػاـ تىهٓػػػػة هٍػػػػارة الصػػػػحافة جػػػػاءت فػػػػْ الهرتبػػػػة اٖولػػػػِ ضػػػػهف هجػػػػاؿ 

صػػػػػعوبة  تٌٛػػػػا فقػػػػرة   %،84.40، بىسػػػػػبة فػػػػْ أقسػػػػاـ اٚعػػػػػٛـ بالجاهعػػػػات الفمسػػػػطٓىٓة اٚستقصػػػػائٓة
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صػػوؿ عمػػِ الهعموهػػػات فػػْ الهواضػػٓع، وبالػػػذات الهرتبطػػة بالعهػػؿ الرسػػػهْ والهسػػؤولٓف والسٓاسػػػٓٓف الح
الهخػػاطر التػػْ قػػد تمحػػؽ بػػْ فػػْ حػػاؿ كشػػفت عػػف بعػػض ثػػـ فقػػرة   %،83.20  بىسػػبة بمغػػت والحػػزبٓٓف
 %.82.00  بىسبة الهصادر

بٓػػػة داخػػػؿ الجاهعػػػات تؤشػػػر ىتػػػائج الدراسػػػة إلػػػِ أف   .6 هقترحػػػات ضػػػهف هجػػػاؿ   أٌػػػـ العهػػػؿ دورات تدٓر
%، تٌٛا فْ 41.2هقترحات تىهٓة هٍارة الصحافة اٚستقصائٓة لدى الطمبة، حٓث حصمت عمِ ىسبة 

%، فٓهػػػا حمػػت فػػػْ الهرتبػػػة 18.8  بىسػػػبة التركٓػػػز عمػػػِ الجاىػػب العهمػػػْ لمهػػادة الهرتبػػة الثاىٓػػػة هقتػػرح  
 %.2.5  بىسبة إجراء هٓزد هف اٖبحاث والدراساتاٖخٓرة  

فػػروؽ ذات دٚلػػة احصػػائٓة فػػْ اسػػتجابات الهبحػػوثٓف، حػػوؿ دور أقسػػاـ اٚعػػٛـ بالجاهعػػات  عػػدـ وجػػود .7
، الفمسػػػػطٓىٓة فػػػػْ تىهٓػػػػة هٍػػػػارة الصػػػػحافة اٚستقصػػػػائٓة لػػػػدى طمبتٍػػػػا، تعػػػػزى لهتغٓػػػػر الىػػػػوع اٚجتهػػػػاعْ

 الهستوى الدراسْ، السكف، والجاهعة.
 سابعًا: مقترحات الدراسة:

ػا هػادة هسػاىدة، وأف ٓقترح الباحثاف أف تكوف الصحافة  .1 اٚستقصائٓة كالفىوف الصحفٓة اٖخػرى، باعتباٌر
 ٓكوف ٌىاؾ تخصص هىفرد لمصحافة اٚستقصائٓة فْ كمٓات اٚعٛـ فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة.

عمػػِ كمٓػػات اٚعػػٛـ فػػْ الجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة التػػْ تُػػدّرس هواضػػٓع الصػػحافة اٚستقصػػائٓة أف تعهػػؿ  .2
بٓػػة هػػع الهؤسسػػات عمػػِ إدهػػاج الطمبػػة وتػػأٌٓم ػػارات الهٓداىٓػػة والػػدروات التدٓر ٍـ ٚو سػػّٓها هػػف خػػٛؿ الٓز

 الصحفٓة.
ر أىفسٍـ ورفع هٍاراتٍـ التطبٓقٓة الصحفٓة، خاصة فْ هجاؿ  .3 ضرورة أف ٓسعِ طمبة اٚعٛـ إلِ تطٓو

 الصحافة اٚستقصائٓة، وعدـ الركوف إلِ الجاىب الىظري.
فػْ اختٓػار الهوضػوعات الخاصػة بالصػحافة اٚستقصػائٓة، بحٓػث عمِ طمبة اٚعٛـ أف ٓكوىوا حػذٓرف  .4

ٚ تشػػكؿ خطػػرًا عمػػِ حٓػػاتٍـ، وفػػْ ىفػػس الوقػػت أف ٚ تىػػافْ الهوضػػوعات الهطروحػػة العػػادات والتقالٓػػد 
 الهتعارؼ عمٍٓا فْ الهجتهع.

ـ هواضػػػػٓع الصػػػػحافة اٚستقصػػػػائٓة، وأف ٓتقىػػػػو  .5 ا أف ٓتحمػػػػِ الطمبػػػػة بالهوضػػػػوعٓة والهٍىٓػػػػة عىػػػػد اختٓػػػػاٌر
 هف الهصادر الهوثوقة. عمِ الهعموهاتالحصوؿ 

ٓجػػػػب عمػػػػِ طمبػػػػة الصػػػػحافة اٚستقصػػػػائٓة أف ٓبىػػػػوا جسػػػػور الثقػػػػة والتعػػػػارؼ هػػػػع هصػػػػادر الهعموهػػػػات،  .6
 لمحصوؿ عمِ الهعموهات بكؿ دقة وشفافٓة.

ٓقتػػرح الباحثػػػاف عمػػػِ الطمبػػة اٚسػػػتفادة هػػػف خبػػرة الصػػػحفٓٓف اٚستقصػػػائٓٓف هػػف خػػػٛؿ اٚحتكػػػاؾ بٍػػػـ،  .7
 ساب الهعرفة هف خبراتٍـ وتجاربٍـ العهمٓة.واكت

عمػػػػػػِ الجاهعػػػػػػات الفمسػػػػػػطٓىٓة أف تػػػػػػدعـ البحػػػػػػوث والدراسػػػػػػات التػػػػػػْ تسػػػػػػتٍدؼ هوضػػػػػػوعات الصػػػػػػحافة  .8
ا عمِ هستوى هتقدـ هع العمـو اٖخرى. ٌر  اٚستقصائٓة لٛرتقاء بٍا، وتطٓو
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اٚعػػٛـ  ةع طمبػػبحٓػػث تشػػج ،إىشػػاء حاضػػىة جاهعػػة لمػػذٓف ٓعهمػػوف فػػْ هجػػاؿ الصػػحافة اٚستقصػػائٓة  .9
 .اٚستقصائْبالعهؿ  اٌٚتهاـوالصحفٓٓف إلِ 
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الحرب النفسية الرقمية اآلليات والوسائل 

 االوكرانيةانموجا –رب الروسية ......الح

Digital psychological warfare: Mechanisms and means ... The 

Russian-Ukrainian war is a model 
 ا.َ.د.عٍٟ عثذاٌٙادٞ اٌىشخٟ

 ٚصاسج اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ ٚاٌثحس اٌعٍّٟ / اٌعشاق 

 ممخص 
، بوصفٍا أزهة عالهٓة أثرت فْ هستوى العٛقات 2022الحدث اٖبرز خٛؿ عاـ  شكمت  الحرب الروسٓة_ اٖوكراىٓة       

،وأحٓت خٓارات المجوء لمقوة العسكٓرة لمحصوؿ عمِ الهكاسب وتحقٓؽ اٌٖداؼ ،وهف الدولٓة واٚلتزاـ بقواعد القاىوف الدولْ 
ٌذا الهىطمؽ جاءت ٌذي الورقة البحثٓة لتتىاوؿ الحرب الىفسٓة الرقهٓة التْ هارستٍا  دولة روسٓا اٚتحادٓة فْ حربٍا هستعٓىة 

فْ ههارسة الحرب الىفسٓة الرقهٓة وتوظٓؼ آلٓاتٍا  بأسالٓب التطور التكىولوجْ الحدٓث الذي هكىٍا فْ رفع هستوى أدائٍا
ات العدو وكسب التأٓٓد لمحرب فضٛ عف  بشكؿ هتكاهؿ بالشكؿ إلْ هكىٍا هف تحقٓؽ اٌٖداؼ الهرسوهة فْ أضعاؼ هعىٓو

ضفاء الشرعٓة عمٍٓا باٚعتهاد عمِ أعٛـ هوجً أسٍـ فْ تحقٓؽ هستوى ىجاح لمخطاب ا ٘عٛهْ هحاولة تبٓرر المجوء لٍا وا 
 الروسْ فْ أدارتً لمحرب الىفسٓة الرقهٓة.

Abstract 

      The Russian-Ukrainian war was the most prominent event during 2022, as a global crisis 

that affected the level of international relations and adherence to the rules of international law, 

and revived options for resorting to military force to obtain gains and achieve goals, and from 

this point of view, this research paper came to address the digital psychological warfare 

practiced by the State of the Russian Federation In its war, using the methods of modern 

technological development, which enabled it to raise the level of its performance in the practice 

of digital psychological warfare and to employ its mechanisms in an integrated manner in a way 

that enabled it to achieve the goals set in weakening the morale of the enemy and gaining 

support for the war as well as trying to justify resorting to it and legitimizing it by relying on 

media directed by shares In achieving a level of success for the Russian media discourse in its 

management of digital psychological warfare. 
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 األعالم وصناعة الحرب  أوال:
حد الباحثٓف إلِ أف الحرب بدوف تمفٓزوف لٓست حرب والحرب بدوف تمفٓزوف حدث هجرد ،لكف أٓشٓر   

إذ خضعت الحروب هىذ أف عرؼ 1الحرب عمِ الشاشة تعتبر تجربة حٓة هىقولة لمهٛٓٓف فْ هجالسٍـ 
ائمً الهتعددة عمِ الحكهة ا٘عٛهٓة فاذا أردت إف تدٓر هسرحا لٙعهاؿ العسكٓرة العالـ آلٓات ا٘عٛـ ووس

و الشْ ذاتً  فغالبا ها تحتاج لها ٓسهِ فْ الخطط العسكٓرة التقمٓدٓة هىٍا والحدٓثة إلِ التهٍٓد لمىٓراف ،ٌو
ٓؼ صورؾ أثىاء الذي تحتاجً لتقود هجتهعا إلِ  الحرب عبر خطط الدعآة ،أها الٓوـ فها تحتاجً لتىظ

وبعد الحرب التحكـ بطوؽ الرقابة عمِ الكاهٓرات ولجـ اٖقٛـ أثىاء سٓر الهعارؾ وبعدٌا لترى هف خٛؿ 
هىظارؾ الحربْ فقط وتفكر كالقادة الهٓداىٓٓف فْ جٓشؾ وهف ثـ فاف التحكـ العسكري فْ الهعموهات أثىاء 

سٓها حٓىها ٓذٌب ا٘عٛـ هعً دوف سؤاؿ فترة الحرب ٓعد عاهٛ هساٌها لىجاح العهمٓات العسكٓر ة ٚو
فا٘عٛـ ٓهثؿ احد  2.هعموهات بالىسبة لً ٌْ عهمٓة ىصر،وهف ثـ ٓعمـ الجٓش قٓهة ا٘عٛـ والتحكـ بً فال

اٖدوات الهٍهة فْ ىقؿ اٖخبار والهعموهات وتفسٓر اٖحداث الهختمفة ذات الهساس بالحٓاة الٓوهٓة ٖفراد 
هارس عد د هف الوظائؼ وهف أٌهٍا وظٓفتً فْ بىاء الرأي العاـ وىشر الهعموهات التْ تؤثر فْ الهجتهع ٓو

كسب تأٓٓد الرأي العاـ خاصة خٛؿ الظروؼ واٖزهات والحروب ،وهثالىا فْ ذلؾ ها صدري لىا ا٘عٛـ 
الروسْ هف صور وأخبار وتقآرر عف الحرب التْ تخوضٍا ضد أوكراىٓا هستعٓىة فْ ذلؾ عمِ فرض 

لرقابة والتحكـ فْ تدفؽ اٖخبار والهعموهات وفرض الرقابة عمِ اٖخبار والصور والهىشورة ،عمِ الرغـ ا
هف التكىولوجٓا الهتطورة أٚف غٓرت هف تعٓرؼ الخبر وجعمتً اىً الخبر ٌو ها تشاٌدي أٚف وتتفاعؿ هعً 

الدعآة التْ تهثؿ احد أدوات  .وهف الجدٓر بالذكر أف توظٓؼ ا٘عٛـ فْ الحروب ٓتهثؿ فْ جزء هىً فْ
الحرب الىفسٓة بها تهتمكً هف قوة فْ تحشٓد الرأي العاـ حوؿ قضٓة بعٓىٍا هف خٛؿ الهبالغة والتضمٓؿ فْ 

 أسموب عرض القضٓة وذلؾ لكسب التأٓٓد والدعـ .
 الحرب النفسية تعريفيا والياتيا ثانيا:

توصؼ الحرب الىفسٓة بأىٍا حهمة شاهمة تستخدـ فٍٓا اٖجٍزة واٖدوات الهتاحة فْ ا٘عٛـ وخصوصا فْ 
ا٘عٛـ الحربْ لمتأثٓر فْ عقوؿ وسموؾ الىاس بقصد تدهٓر هواقؼ هعٓىة واحٛؿ هواقؼ أخرى هكاىٍا 

ة 3بحٓث تؤدي إلِ سموؾ ٓتفؽ هع هصالح الطرؼ الذي ٓشف ٌذي الحرب  أخرى ٓىظر لٍا بأىٍا ، وهف زآو

                                           
ً، هجمةهحهد قٓراط، اٚعٛـ فْ زهف الحروب واٖزهات والتضمٓؿ   1  .158، ص 2006، 16 تواصؿ، ع والتشٓو
،هركز 13هجمة السٓاسة الدولٓة، ع  حرب البمقاف أىهوذجا(،فْ توجًٓ الحرب ) دور ا٘عٛـ اٖهٓركْ والحرب، دراسة اهلل، ا٘عٛـسالـ هطر عبد   2

 .109،ص 2009الدراسات الدولٓة وا٘ستراتٓجٓة، جاهعة بغداد، 
 55، ص 2012ا٘عٛـ العسكري والحربْ،القاٌرة،دار الرآة لمىشر والتوٓزع، استراتٓجٓاتسهرة، هحهد أبو   3
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) فف استخداـ جهٓع الوسائؿ وا٘جراءات الدعائٓة أو غٓر الدعائٓة الهتاحة هف قبؿ طرؼ هعٓف لمتأثٓر فْ 
تهثؿ ذلؾ فْ التأثٓر فْ أراداتً واتجاٌاتً وهعتقداتً وعواطفً وأسالٓب تفكٓري  هعىوٓات طرؼ أخر ٓو

 .4وأىهاطً السموكٓة الهتعددة( 
اتٍـ بٍدؼ كسب الحرب. ٚو تخمو الحروب ا لحدٓثة هف ههارسات تستٍدؼ ىفسٓة الخصـ وأضعاؼ هعىٓو

وبتطور تكىولوجٓا اٚتصاؿ الحدٓثة وظٍور شبكة اٚىترىت وازدٓاد استخداـ هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ، 
ر وىجاح الدور الهرسوـ لٍا فْ تحقٓؽ تأثٓرات ىفسٓة فْ ىفسٓة الهتمقْ فضٛ عف كوىٍا بٓئة صالحة لىش

الشائعات واٖخبار الهٓزفة.وعمِ ٌذا اٖساس برز لدٓىا هصطمح الحرب الىفسٓة الرقهٓة التْ ٓصفٍا احد 
ْ تقـو  ا العاـ والهرحمة اٖكثر تطور فْ أسالٓبٍا ٌو التعآرؼ بأىٍا ) احد أوجً الحرب الىفسٓة فْ إطاٌر

الٍجهات اٚلكتروىٓة الهواقع اٚلكتروىٓة عمِ توظٓؼ التقىٓات الرقهٓة أو اٚلكتروىٓة فائقة التطور فْ شف 
ٍا أو  لمعدو أو الخصـ فْ شبكة اٚىترىت والسعْ إلِ اٚستٓٛء عمِ البٓاىات والهعموهات التْ تحتٓو
ا ،وكذلؾ العهؿ عمِ استٍداؼ الهىظوهات اٚلكتروىٓة فْ هفاصؿ الخصـ أو الدولة  أتٛفٍا أو تدهٌٓر

اء هىٍا العسكٓرة أو الهدىٓة ذات الطبٓعة الهزدوجة والعهؿ عمِ الهستٍدفة بٍذي الحرب وأجٍزتٍا سو 
ا هف اجؿ تدهٓر قدرات ٌذا الخصـ أو  ش عمٍٓا أو إفقادٌا لفعالٓتٍا وتأثٌٓر ا أو التشٓو تعطٓمٍا أو تدهٌٓر
ٓب بٓف صفوفً لتحقٓؽ اٌٖداؼ التْ ٓسعِ إلٍٓا الهخطط لمحرب الىفسٓة  شمٍا وبث اٚرتباؾ والرعب والتٌر

)5. 
ولقد أصبحت الحرب الىفسٓة الرقهٓة واقعا همهوسا فْ ساحة صرع العهمٓات الىفسٓة الواقعٓة واٚفتراضٓة، 
ْ قد فاقت الحرب الىفسٓة بوسائمٍا  وفْ هجابٍات هعمىة بعض اٖحٓاف وخفٓة فْ كثٓر هف اٖحٓاف، ٌو

الجدٓر بالذكر أف روسٓا تهتمؾ جٓش  التقمٓدٓة والحرب ا٘عٛهٓة والحرب اٚقتصادٓة بأدواتٍا الهعروفة.وهف
هتطور هف الىاحٓة التكىولوجٓة ٓتهٓز بقدرات استخبآرة هتقدهة الِ جاىب إهكاىٓات هتقدهة فْ الحرب 
اٚلكتروىٓة والهعموهاتٓة والسٓبراىٓة واٚستخباراتٓة ،إذ سخرت جزء هف إهكاىٓاتٍا  التقىٓة فْ عهمٓاتٍا 

أوكراىٓا فكاف الذكاء اٚصطىاعْ واٚستخبارات الهضادة التْ تقوـ عمِ العسكٓرة فْ حربٍا القائهة ضد 
ً وجًٍ ىظري هف بٓف اٖسمحة التْ استخدهت فْ  اكتساب ىظرة ثاقبة إزاء ىشاط العدو والعهؿ عمِ تشٓو
الهعركة ضدٌا والداعهٓف لٍا إلِ جاىب الجٍد أٚستخباري الذي ىجح فْ جهع كهٓات كبٓرة هف البٓاىات 

ا هف الهصادر الهتاحة لمجهٍور ،فضٛ هف هص ادر هفتوحة هثؿ اٖخبار وهواقع التواصؿ اٚجتهاعْ وغٌٓر
                                           

ستراتٓجٓة الهواجٍة، القاٌرة، دار الىشر لمجاهعات،  . ساهٓة 4 -38، ص 2010أبو الىصر، ا٘عٛـ والعهمٓات الىفسٓة فْ ظؿ الحروب الهعاصرة وا 
39. 
 64، ص 2019سٓة التقمٓدٓة والرقهٓة، دبْ، دار الكتاب الجاهعْ، عمْ إبرآٌـ ألفٛحْ، الحرب الىف . حسٓف 5
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،وتتفوؽ هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ عمِ الهصادر اٖخرى كوىٍا تقؼ أٚف عمِ قدـ 6الهصادر السٓرة 
عتهاد الجهٍور عمٍٓا الهساواة هع القىوات ا٘خبآرة فْ ىشر الهعموهات وطرح القضآا الجدلٓة ،وازدٓاد ا

إذ أضافت لمبعد ا٘خباري  ،أحٓاىا لوسائؿ ا٘عٛـ التقمٓدٓةٚستقاء هعارفً وهعموهاتً وأصبحت الهوجً 
 7:بعض الىقاط الهتهثمة ب

 صفحاتٍـ.خٛؿ التواصؿ الهباشر عبر  هباشرة، هفتوفٓر بعض الهصادر لمهحطة  .1
 ٍا والتعمٓؽ عمٍٓا هف خٛؿ تفاعؿ هستخدهٍٓا وتعمٓقاتٍـ.تعد هصادر هتجددة فْ تفسٓر اٖخبار وتحمٓم .2
تىاقموف فٍٓا اخبار قد  .3 تىفرد باٖخبار التْ تتضهىٍا هواقع وهدوىات الٍواة الذٓف ٓستخدهوف الشبكة ٓو

ذاعات وتمفٓزوىات ، ٚتصؿ ألٍٓا وكاٚت اٖىباء ىاؾ صحؼ وا  أشخاص وهؤسسات خاصة  أىشأٌاٌو
ذي تشكؿ هصادر ٌاهة لٗفكار  وحكوهٓة عمِ اٚىترىت،  والهعموهات.ٌو

وهف اٌٖهٓة بهكاف ا٘شارة إلِ أف قوى الحرب الروسٓة ىجحت باهتٓاز فْ توظٓؼ الذكاء اٚصطىاعْ بها 
هكاىات تكىولوجٓة فْ تحمٓؿ الهعموهات الهستقاة هف هختمؼ الهصادر بٍدؼ تعٓزز  ٓهمكً هف قدرات وا 

ذا ها دفع  ،فْ هواطىْ العدوالدعـ الشعبْ لحربٍا القائهة وىشر اٚرتباؾ وعدـ الٓقٓف ،وبث اىعداـ الثقة  ٌو
البعض إلِ وصؼ الػػػػحرب الروسٓة اٖوكراىٓة أىٍا الحرب اٖكثر سٓطرة عمِ هشٍد التغطٓات ا٘خبآرة 

( اٚقتصادي فْ جاهعة شٓكاغو  قائٛ ) السبب اٖوؿ ) كريستوفر بالتمانالعالهٓة لسببٓف  أشار ألٍٓػػػػػػػػػػػػػها 
إقمٓهْ ،وبالىسبة لكبار السٓاسٓٓف والصحفٓٓف حوؿ العالـ  فاف ٌذي الحرب قد الحرب لـ تعد هجرد صراع 

ًٛ،أها السبب الثاىْ فٓتهثؿ فْ هستوى التصدع والخطورة الذي ٓهكف  قا عالهًٓا هحته تكوف ىووٓة وتشكؿ حٓر
ْ بالتوا زي تسٓطر أف تخمقً ٌذي الحرب فْ العهؽ اٖوربْ ولدوؿ فاعمة فْ السٓاسٓة والقرار الدولْ ،ٌو

عمِ كبرى الهحطات والهؤسسات الصحفٓة وا٘ذاعٓة والتمفٓزوىٓة ،إضافة إلِ شركات وادي السمٓكوف 
.وبالىظر 8العالهْ التْ تحدث تأثٓرا سٓاسٓا عهٓقا فْ صىاعة القرار والدعوات لمتظاٌر والتعبئة الجهآٌٓرة

ٌا  توظؼ اٖكاذٓب بالشكؿ الهتطور الذي إلِ ألٓات التْ تستعٓف بٍا قوى الحرب الىفسٓة الروسٓة  ىجد
هىحتً التكىولوجٓا إٓاي بوصفٍا هف أسالٓب الحرب الىفسٓة الهتهثمة باختٛؽ أكاذٓب أو أخبار وروآات  ٚ 
ات أو الدفع لٗخذ باتجاي هعٓف  أساس لٍا هف الصحة أو هكذوبة كمٓا أو جزئٓا بقصد التأثٓر فْ الهعىٓو

                                           
/ 5/ 9بتآرم  ،استرجعwww.skynewsarabia.comعمِ هوقع  واستراتٓجٓاتٍا، هتاح السٓبراىٓة، أدواتٍااٖزهة اٖوكراىٓة والحرب  خمٓؿ،ىاورز  6 

2022 
 .54، ص2021سارة ىصر، الدولة وحروب الجٓؿ الخاـ، تشكٓمؿ الوعْ والتصدي لٍا،القاٌرة،دار العربْ لمىشر، . 7
استرجع بتآرم aljzeera.net. wwwسهٓة الٓعقوبْ،الحرب فْ أوكراىٓا ...أدوات الرقابة والتأثٓر فْ اتجاٌات صىاعة اٖخبار، هتاح عمِ هوقع. . 8
8/5 /2022 

http://www.skynewsarabia.com،استرجع
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عممية .فا٘عٛـ الروسْ ٓصور الحرب هع أوكراىٓا بأىٍا )9قوـ بههارستٍا ٓخدـ هخططات الجٍة التْ ت
( ولٓست حرباً ،واتٍاـ الغرب وتحهمًٓ الهسؤولٓة عف ٌذي العهمٓة الروسٓة التْ تصفٍا عسكرية خاصة

( وتقمٓؿ التٍدٓد اٖهىْ لمحمؼ ،واظٍار حمف الناتووسائؿ ا٘عٛـ الروسٓة بأىٍا ضروٓرة لوقؼ توسع )
ىب التفوؽ الروسْ فْ الحرب هع التغطٓة عمِ خسائر هوسكو ،اٖهر الذي دفع السمطات الروسٓة إلِ جوا

أطٛؽ تحذٓراتٍا بحظر أي وسٓمة أعٛـ روسٓة هستقمة ٚ تغطْ الحرب بالطٓرقة التْ تٓردٌا هوسكو 
ٓة التْ تحقؽ لٍا والِ جاىب ذلؾ لجأػت  روسٓا إلِ اٚستعاىة باٖسالٓب الدعائ10وسمطاتٍا العسكٓرة .

 التفوؽ فْ شىٍا لمحرب الىفسٓة فمجأت إلِ توظٓؼ عدد هف اٖسالٓب تهثمت بػػ
ذا اٖسموب جاء عمِ لساف الرئٓس الروسْ )فٛدٓهٓر بوتٓف( ففْ كؿ  أسموب اإلصرار والتأكيد:. 1 ٌو

صار الثورة البمشفٓة عهؿ خطاباتً الهتعمقة بالحرب فْ أوكراىٓا ٓذكر بأىٍا تأسست عمِ ٓد البٛشفة فبعد اىت
)فٛدٓهٓر لٓىٓف( وأصدقائً ضد هصالح روسٓا هف خٛؿ فصؿ جزء هف أراضٍٓا التآرخٓة وتهٓزقٍا 

ا جزء ٚ ٓتجزءا هف تآرخٍا وثقافتٍا  لٍا، فٍْوالتذكٓر بأف أوكراىٓا لٓست هجرد دولة هجاورة  تعتبٌر
 11ابط العائمٓة بٓف الروس واٖوكراىٓٓف. وفضائٍا الهعىوي وتعطْ أٌهٓة كبٓرة لصٛت الدـ والرو 

ٌذا اٖسموب ٓتـ استدعاء الصور الذٌىٓة السائدة لدى اٖفراد الهتمقٓف  : وبواسطةالنمطيةأسموب الصورة .2
ركز ا٘عٛـ الروسْ عمِ أظٍار صور الرئٓس اٖوكراىْ فْ حالة هف الضعؼ  الجهٍور، حٓثهف 

جاىب أظٍار صوري عىدها كاف ٓهارس التهثٓؿ فْ رسالة  الحرب، إلِوالهقارىة بٓف صوري قبؿ وأثىاء 
 بمدي.واضحة الهعاىْ بأىً غٓر قادر عمِ إدارة الحرب والدفاع عف 

ذاالتعميمأسموب . 3 اٖسموب ٓتهثؿ باستخداـ الكمهات التْ تعطْ هعاىْ كثٓرة ذات هدلوؿ هثؿ  : ٌو
 .12(مية ثالثةحرب عالوصؼ الحرب الروسٓة عمِ أوكراىٓا بأىٍا )

أسٍهت فْ  الروسٓة اٖوكراىٓةوهف الجدٓر بالذكر أف بعض وسائؿ ا٘عٛـ الغربٓة فْ تغطٓتٍا لمحرب 
ادة تأثٓرات الحرب الىفسٓة فمقد ىقمت قىاة ) داغاتا( تصٓرحا ٓصؼ فًٓ  )شارلْ( عمِ لساف هراسمٍا cbsٓز

بمد  لعقود، ٌذادت وعرفت الصراعات الحادة لٓس هكاىًا هثؿ العراؽ وأفغاىستاف التْ اعتا )أوكراىٓاأف 
إلِ جاىب وصؼ ىزوح اٖفراد  13.ة لـ تكف تتوقع أف تحدث فٍٓا حربهتحضر وهقرب هف أوربا هدٓى

                                           
 45الهصدر السابؽ ،ص  ألفٛحْ،ٌٓـ حسٓف عمْ إبرا  9
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ذا  ،(وفيضان ،وتدفق وأزمة، الالجئين، موجة)اٖوكراىٓٓف بفعؿ ظروؼ الحرب بهصطمحات هثؿ  ٌو
واٖهر  إىساىٓتٍـ وتعزز كرآٌة اٖجاىب والخوؼ هىٍـ.الهصمحات ههكف أف تسٍـ فْ تجٓرد الٛجئٓف هف 

الذي ٓسٍـ فْ ىجاح جٍود التضمٓؿ ا٘عٛهْ الذي تهارسً الهاكىة الدعائٓة الروسٓة بوصؼ التضمٓؿ 
خفاء الحقائؽ لمتأثٓر فْ اتجاٌات الرأي العاـ  ا٘عٛهْ كهفٍوـ عاـ ٓعىْ الكبت والتشوًٓ والخداع وا 

ؽ الدعائْ والسٓاسْ وتقىٓات  والقٓادات العسكٓرة هف خٛؿ تضمٓمٍا لمحقائؽ والوقائع بأحدث فىوف التسٓو
 14.التعاهؿ الىفسْ وباستخداـ التكىولوجٓا الهتقدهة إعٛهٓا لتحقٓؽ أٌداؼ إستراتٓجٓة هعٓىة

 الخاتمة 
الىفسٓة ف الحرب الىفسٓة الروسٓة وظفت عدد هف اٖسالٓب التْ تستٍدؼ أحداث التأثٓرات إالقوؿ  ٓهكف 

فْ الهعىوٓات اٖوكراىٓة هستىدة فْ ذلؾ إلِ عدد هف عواهؿ التفوؽ العسكري والسٓبراىْ إلِ جاىب التفوؽ 
فْ هجاؿ فرض الرقابة ا٘عٛهٓة عمِ وسائؿ ا٘عٛـ والتحكـ فْ هضهوف الرسالة ا٘عٛهٓة التْ تقدهٍا 

ة واحدة لمحرب والتركٓز ا ،حفاظا عمِ ىشر سٓادة رٓؤ عمٍٓا ،واٚستعاىة باٖسالٓب الدعائٓة التْ  لجهآٌٌر
تطورت بفضؿ التقىٓات الحدٓثة فْ صىاعة هضاهٓف اعٛهٓة قادرة عمِ التأثٓر فْ ىفسٓة الهتمقْ ،وفرزت 
ظواٌر اعٛهٓة اتسهت بالجدة بفعؿ ها ٓهارسً الوسٓط اٚتصالْ الهتهثؿ باٚىترىت وهواقع التواصؿ 

ات اٚجتهاعْ التْ أصبحت بٓئة خص بة لىشر اٖخبار الكاذبة وصىاعة الصور الهفبركة ٖضعاؼ هعىٓو
الخصـ والتأثٓر فًٓ بغٓة تحقٓؽ الٍدؼ هف الحرب ،فالٓوـ اثبت الحرب الىفسٓة الرقهٓة قدرتٍا عؿ حسـ 
اتً بفعؿ القوة اٚتصالٓة لموسٓمة الهستخدهة فْ ىقؿ اٖحداث وبثٍا  الهواقؼ وأضعاؼ العدو واىٍٓار هعىٓو

ة وفق ا لرؤٓة القائـ بالحرب ،لها فرضتً هف آلٓات رقابٓة بعدـ التعاهؿ هع وسائؿ ا٘عٛـ التْ تخالؼ رٓؤ
الجاىب الروسْ فْ أدارتً لمحرب الفعمٓة ،الِ جاىب أتباع سٓاسة اعٛهٓة عمِ هستوى الدولة  تهثمت 

ف الدولْ،وعدـ المجوء إلِ بالعهؿ عمِ أسكات اٖصوات اٖخرى التْ تىادي بضرورة احتراـ قواعد القاىو 
لخٓار الحرب والتعبٓر عف ذلؾ عمِ الصفحات الههولة التْ تهتمكٍا عمِ هوقع الفٓس بوؾ وبأكثر هف لغة 

 وهىٍا المغة العربٓة التْ تستعٓف بٍا فْ هخاطبة الجهٍور العربْ .
 التوصيات

ٌهٓة هوضوع الحرب الروسٓة اٚوكراىٓة وها اثارتً هف هواضٓع هتعمق ة باٖهف اٚىساىْ والرأي العاـ ٚو
 بػ: الدولْ ٚ بد هف تقدٓـ هجهوعة هف التوصٓات التْ تتهثؿ

 .أجراء بحث أعٛهْ بشأف، أسالٓب الدعآة الروسٓة أثىاء الحرب عمِ أوكراىٓا.1
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.التعرؼ عمِ اٌـ اٖطر اٚعٛهٓة التْ افرزتٍا عهمٓة تحمٓؿ هضهوف الىشرات ا٘خبآرة فْ القىوات 2
 فضائٓة الهوجٍة بالمغة العربٓة فْ تغطٓتٍا اٚعٛهٓة لمحرب الروسٓة اٖوكراىٓة.ال
 ،زاء اٖزهة الروسٓة _ اٖوكراىٓة. ضرورة التعرؼ عمِ التوجٍات الهستقبمٓة لمرأي العاـ العالهْ إ3

 العالهٓة.باٚعتهاد عمِ استطٛعات الرأي والهقاٚت والتحمٓٛت الهىشورة فْ الهواقع 
 المراج :
  هجمةهحهد قٓراط، اٚعٛـ فْ زهف الحروب واٖزهات والتضمٓؿ ،ً ، ص 2006، 16 تواصؿ، ع والتشٓو
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شش٘ا عٍٝ اٌثٕاء تشاِط اإلراعح اٌرفاع١ٍح ٚأ

 اٌس١اسٟ ٌعّٙٛس اٌّسرّع١ٓ

دساسح ذغث١م١ح عٍٝ ع١ٕح ِٓ اٌثشاِط تاإلراعح 

 ٠٢٠٢َ فٟ اٌفرشج اٌسٛدا١ٔح

The effectiveness of radio talk shows in promoting political awareness 

Applied study on the programme of a Sudanese radio conference 2021 
 ادَ عصّاْهللا  أتىش عثذ ِضٛٞ د.

Dr.modwi abker Abdullah 

  اٌسٛداْ –ظاِعح اٌشتاط اٌٛعٕٟ  –أسرار ِساعذ و١ٍح اإلعالَ 

  الدراسة: خصمم
ػػة فاعمٓػػةٌػػدفت الدراسػػة إلػػِ هعرفػػة  ػػز الػػوعْ السٓاسػػْ با٘ذاعػػة الهسػػهوعة البػػراهج الحوآر  لػػدى جهٍػػور الهسػػتهعٓف فػػْ تعٓز
 إذاعػػْ هصػػدراً  برىػػاهج هػػؤتهرأف صػػمت الدراسػػة إلػػِ خ، تحمٓمػػْالالوصػػفْ الباحػػث الهػػىٍج  اسػػتخدـ دراسػػة، ولتحقٓػػؽ اٌٖػػداؼ

ػػز الػػوعْ السٓاسػػْ أسػػٍهتهوضػػوعات البرىػػاهج  فأو  هٍهػػًا تسػػتقْ هىػػً وسػػائؿ ا٘عػػٛـ الهعموهػػات. وقػػدـ  .لمجهٍػػور فػػْ تعٓز
بالهتخصصػػٓف فػػْ هجػػاؿ ا٘عػػٛـ  ٚسػػتعاىةالهعػػاش، واهىاقشػػة القضػػآا بهوضػػوعٓة وعكػػس الواقػػع : ٓجػػب الباحػػث التوصػػٓات

  والسٓاسة هف أجؿ تحدٓد الهحتوي الذي تقدهً البراهج الحوآرة با٘ذاعة.
 السٓاسْ وعْال – البراهج الحوآرة-ا٘ذاعة الهسهوعة : الكممات المفتاحية

Abstract 
This study becomes one of significant studies which targeting to know role of 

interviewprogrammes in enhance political conscious survey study on sample from Upper 

classes in Khartoum state directed Radio conference in Radio Omdurman during The 

Researcher used descriptive Method in the study besides to field study that use questionnaire 

instruments therefore number of sample of individuals fifty ones, then be selected in vertical 

shape, therefore included sample (Journalists, university staff – officials in the state – political 

Activities) and it included four chapters , about methodology frame work study, the second 

chapter about beginning of Radio and its targets and programmes, the third class about concept 

of interviewprogrammes and concept of political growth, and interviewprogrammes and its role 

in political conscious, the fourth chapter talks field study and it included political programmes 

with Sudanese Radio definition about Radio conference programmes and Methodology 

procedures , and present interpretation Data and included on result, recommendations, 

hypothesises and appendix 

The Important results: 

1. Consider Radio conference programmes important corresponding to give information 

communication. 

2. The study presented topics of programmes demand needs of Audio Mass. 

3. Topics of programmes distribution in large to enhance political conscious  

The Important recommendations: 

1- Discussing issues with subjective Method oposite of real life. 

2- To be help with specialists in field of communication and policy together for limiting level 

which produce interviewprogrammes in Radio in Field to enhance political conscious. 

 اإلطار العام لمدراسة
  :تمييد
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ػا عمػِ ا٘ىسػاف   )كفػردتحتؿ وسائؿ ا٘عٛـ فْ كؿ اٖوقات هكاىة هتهٓزة إىطٛقًا هف طبٓعة وظائفٍا وتأثٌٓر
. وههػا فٓوضػع سٓاسػاتٍا، حٓث أصػبحت كػؿ دوؿ العػالـ خاصػة الهتقدهػة تعتهػد عمٍٓػا كدولة(أو هجتهع أو 

الهجتهػع  جهٓػع طبقػاتضاعؼ تػأثٓر وسػائؿ ا٘عػٛـ عمػِ بىػاء شخصػٓة ا٘ىسػاف، ٌػو تػداخؿ وظائفٍػا هػع 
لهػػا تقدهػػً هػػف هعموهػػات عبػػر هسػػاحات كبٓػػرة وعمػػِ هػػدار السػػاعة هػػف خػػٛؿ هختمػػؼ وسػػائمٍا سػػواء كاىػػت 

وسائؿ فْ بىاء القىاعات هسهوعة كالرادٓو أو هقروءة كالصحؼ والهجٛت أو هرئٓة كالتمفٓزوف وتسٍـ ٌذي ال
ا عمػػػِ بىػػػاء  وا٘تجاٌػػات والهعتقػػػدات عىػػد الفػػػرد، وكػػذلؾ التػػػأثٓر عمػػػِ التىشػػئة ا٘جتهاعٓػػػة التػػْ تػػػؤثر بػػدوٌر

جتهاعًٓا.  ًا وا   ا٘ىساف فكٓر
قػة هباشػرة هػف خػٛؿ بػراهج  ػا عمػِ ا٘ىسػاف فٍػْ إهػا أف تكػوف بطٓر وتختمؼ وسائؿ ا٘عٛـ هػف حٓػث تأثٌٓر

قػة تراكهٓػة  ذات إتجاٌات واضحة ٓفٍهٍا الهتمقْ كها ٌو واضح فْ البػراهج ا٘ذاعٓػة، أو ٓكػوف التػأثٓر بطٓر
عبػػر ا٘هتػػداد الزهىػػْ الػػذي ٓسػػٍـ بػػدوري برسػػـ صػػورة عػػف اٖشػػٓاء واٖشػػخاص هػػف حولىػػا وكػػذلؾ التػػأثٓر فػػْ 

ت الكهٓػة والىوعٓػة التػْ طػ ٚو شؾ إتجاٌاتىا وسموكىا حٓاؿ الواقع الهحٓط. رأت عمػِ وسػائؿ أف جهمة التحٚو
ا٘عٛـ فْ أوىة اٖخٓرة وها أدت إلًٓ تمؾ هف ىتائج هٍهة عمػِ صػعٓد واقػع الحٓػاة السٓاسػٓة وا٘جتهاعٓػة 
وا٘قتصػػادٓة وهجػػاٚت التىهٓػػة اٖخػػرى، تعػػد هػػف أٌػػـ الخصػػائص التػػْ ٓتهٓػػز بٍػػا عالهىػػا الهعاصػػر، وتعػػد 

ر الوسػائؿ تػأثٓرًا ٚسػٓها بعػد ثػورة التكىولوجٓػا وسائؿ ا٘عٛـ الجهآٌٓرة فْ عصرىا الحاضر هػف أٌػـ وأخطػ
وا٘تصاٚت وها اىعكست إٓجابًا عمِ وسائؿ ا٘عٛـ هها أكسػبٍا قػوة التػأثٓر فػْ توصػٓؿ الرسػالة ا٘عٛهٓػة 

 إلِ أهاكف واسعة فْ أىحاء العالـ. 
ػػػة أٌهٓػػػة فػػػْ التػػػأثٓ وأف ا٘ذاعػػػة  ر.وتعتبػػػر ا٘ذاعػػػة الهسػػػهوعة واحػػػدة هػػػف أكثػػػر وسػػػائؿ ا٘عػػػٛـ الجهآٌٓر

أصبحت حقٓقة واقعة وهؤثرة فْ حٓاة الهستهعٓف وبالتالْ لـ ٓعد فْ ا٘هكاف تجاٌمٍا ولٍا الكثٓر هف أثار 
عمِ هستهعٍٓا، وذلؾ هف خٛؿ ها تقدهً هػف كػـ ٌائػؿ هػف البػراهج الهتىوعػة هػف حٓػث الشػكؿ والهضػهوف، 

شػكٓؿ إدراؾ وتصػورات الػرأي العػاـ بشػأف ىظػاـ الحكػـ وبالتالْ تهثؿ ا٘ذاعة قوة إعٛهٓة ٚٓستٍاف بٍػا فػْ ت
ف  ا ههػػا ٓسػػاٌـ فػػِ تكػػٓو ػػة وتسػػٌٓٓر والسػػمطة، ولٍػػا الفضػػؿ فػػْ تصػػعٓد وجٍػػات الىظػػر حػػوؿ اٖحػػداث الجآر
تجاٌات وقٓـ اٖفراد السٓاسٓة وا٘جتهاعٓة والثقافٓة. كها تهثػؿ ا٘ذاعػة أحػد الوسػائؿ هٍهػة التػْ تىقػؿ  أفكاروا 

ؼ والخبرات إلِ الجهٍػور، كهػا تقػدـ إطػارًا هرجعٓػًا وهعموهاتٓػًا لٗحػداث وٓسػاٌـ فػْ دعػـ الهعموهات والهعار 
  .وتوثٓؽ هعموهات الجهٍور

تػػأتْ أٌهٓػػة الدراسػػة هػػف الػػدور الكبٓػػر الػػذي تقػػوـ بػػً ا٘ذاعػػات الهسػػهوعة فػػْ تىهٓػػة الػػوعْ  :أىميــة البحــث
أٌهٓػػػة و  لسٓاسػػػْ لػػػدى الجهٍػػػور بصػػػفة عاهػػػةأي الهعموهػػػات والهعػػػارؼ والقػػػٓـ وا٘دراؾ والسػػػموؾ ا السٓاسػػػْ

الوعْ السٓاسىْ التْ ُتحتهٍا ظروفىا القوهٓة والدولٓة حٓث ٓهكف الهواطف هف التعرؼ عمِ حقوقً وواجباتً 
 السٓاسٓة.

  :أىداف الدراسة
 قٓاس آراء الىخب السٓاسٓة حوؿ برىاهج هؤتهر إذاعْ  .1
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 الجهٍور سٓاسٓاً التعرؼ عمِ إسٍاـ براهج الحوار ا٘ذاعِ فْ توعٓة  .2
 الوقوؼ عمِ دور ا٘ذاعة السوداىٓة فِ تعٓزز الوعْ السٓاسْ .3
 تعٓزز الوعْ السٓاسِ الهستخدهة فْهعرفة اٖسالٓب واٖشكاؿ الفىٓة  .4

   :مشكمة البحث
ٓعػػػد الػػػوعْ السٓاسػػػْ هسػػػألة حتهٓػػػة وضػػػرورة تفرضػػػٍا ظروفىػػػا القوهٓػػػة والدولٓػػػة حٓػػػث إىػػػً ٓهكػػػف الفػػػرد هػػػف 

عهػؿ عمػِ تحقٓػؽ طهوحاتػً وأٌػداؼ التعرؼ عمِ حقوق حهًٓ هف التطرؼ السٓاسػْ ٓو ً وواجباتً السٓاسٓة ٓو
  أهتً، وتعد ا٘ذاعة واحدة هف أٌـ تمؾ الوسائؿ.

هػدى إسػٍـ برىػاهج هػؤتهر إذاعػْ فػْ رفػع إلػِ أي :  وتتمثل مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤال اآلتي
 لدى جهٍور الهستهعٓف؟ هستوى الوعْ السٓاسْ

 تساؤالت البحث:
 ها الوسائؿ التْ ٓهكف أف تسٍـ فْ تعٓزز الوعْ السٓاسْ .1
 إلِ أي هدى ساٌهت هوضوعات برىاهج )هؤتهر إذاعْ( با٘ذاعة السوداىٓة فْ تعٓزز الوعْ السٓاسْ .2
ٌتهاهات جهٍور الهستهعٓف .3  ها هستوى تمبٓة تمؾ الهوضوعات لرغبات وا 
 رفع الوعْ السٓاسْ ها اٖثر الذي تركتً هوضوعات البرىاهج فْ .4

البحػث جٍػدًا عمهٓػا  هػىٍجيعتبـر ووصػفْ التحمٓمػْ. هػىٍج الالعمػِ فػْ الدراسػة عتهػد الباحػث إ منيج البحـث:
هىظهًا لمحصػوؿ عمػِ هعموهػات وبٓاىػات وأوصػاؼ عػف الظػاٌرة أو هجهوعػة الظػاٌرات هوضػوع البحػث هػف 

 العدد الحدي هف الهفردات الهكوىة لهجتهع البحث ولفترة زهىٓة كافٓة لمدراسة. 

 )ا٘ذاعة القوهٓة أهدرهاف(:مجتم  الدراسة
ػْ التػْ تػتـ عػف طٓرػؽ ا٘ختٓػار العهػدي أو إستخدـ الباحث فْ ٌذي الدر  :عينة البحث اسة العٓىػة العهدٓػة ٌو

إختٓػػار خهسػػوف تػػـ التحكٓهػػْ، أي ا٘ختٓػػار الهقصػػود هػػف جاىػػب الباحػػث لعػػدد هػػف وحػػدات الهعآىػػة حٓػػث 
 .هفردة ٓهثموف أفراد هجتهع البحث

ٌدٓف أو الهسػتهعٓف ا٘ستباىة: صحٓفة تحتػوي عمػِ أسػئمة توجػً إلػِ عػدد هػف القػراء أو الهشػا :أدوات البحث
 لمتعرؼ عمِ أرائٍـ فْ وسائؿ ا٘عٛـ أو ها تقدهً هف هواد وبراهج.

ٓقصد بالهٛحظة فْ هجاؿ البحث العمهػْ الهشػاٌدة الدقٓقػة لظػاٌرة هػف الظػاٌرات أو الهجهوعػة  :المالحظة
ٍػدؼ هعرفػة صػفاتٍا هىٍا با٘ستعاىة باٖدوات واٖجٍزة واٖسالٓب التْ تتفؽ هع طبٓعة ٌذي الظػاٌرة وذلػؾ ب

 وخواصٍا والعواهؿ الداخمٓة فٍٓا.
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 تفاعؿ لفظْ هىظـ بٓف الباحث والهبحوثٓف لتحقٓؽ ٌدؼ هعٓف.  الهقابمة بأىًٓعرؼ  المقابمة:
ٓػػػة الخرطػػػـو )إعٛهٓػػػوف،  )برىػػػاهج هػػػؤتهر إذاعػػػْ بإذاعػػػة أـ درهػػػاف، ىهوذجػػػًا(: اإلطـــار المكـــاني الىخػػػب بٚو

 سٓاسٓٓف( دولة، ىشطاءأساتذة الجاهعات، هسؤولٓف بال
ت سٓاسٓة جعمت هف ا٘ذاعػة 2021الفترة هف  :إلطار الزمانيا ـ وقد شٍدت ٌذي الفترة أحداث جساـ وتحٚو

 .هحؿ إٌتهاـ
 مصطمحات الدراسة:

ٌْ البراهج ا٘ذاعٓة بالرادٓو والتمفٓزوف التػْ ٓستضػاؼ فٍٓػا  :(interview Programs: )البرامج الحوارية
 شخص هتخصص لٓتحدث إلِ الىاس هباشرًة فْ هوضوع هعٓف. 

ٓقصد بً هعرفة الهواطف لحقوقً السٓاسٓة وواجباتً، وها ٓجري حولً هف أحداث ووقػائع،  :الوعي السياسي 
  .كحقٓقة كمٓة، هترابطة العىاصر وكذلؾ قدرة الهواطف عمِ التصور الكمْ لمواقع الهحٓط بً

 :الدراسات السابقة
ػوف )أحهػد هحهػد عبػد اهلل العجػؿ  :الدراسة األولـى  ا٘عػٛـ ا٘سػٛهِ ودوري فػْ التوعٓػة السٓاسػٓة فػْ التمفٓز

 (ـ2005أـ درهاف ا٘سٛهٓة كمٓة ا٘عٛـ  هىشورة جاهعةالٓهىْ رسالة لىٓؿ درجة الدكتوراي غٓر 
 أىداف الدراسة:

 التعرؼ عمِ ها تتضهىً البراهج السٓاسٓة التمفآزة هف القٓـ وا٘تجاٌات .1
 التعرؼ عمِ هستوى إقباؿ الجهٍور عمِ هشاٌدة البراهج السٓاسٓة .2

 النتائج:
 حاجة العهؿ السٓاسْ لبراهج هدروسة ٓتهحور حولٍا العهؿ الوطىْ .1
 ضعؼ الهشاركة السٓاسٓة عمِ الهستوى الجهآٌري والهستىٓٓرف .2

دور ا٘عٛـ السٓاسْ فْ تشكٓؿ الرأى العاـ دراسة تطبٓقٓة عمِ )إقباؿ بابكر هحهد البشٓر  الدراسة الثانية:
  (.ـ بحث لىٓؿ درجة الهاجستٓر فْ ا٘عٛـ جاهعة أـ درهاف ا٘سٛهٓة 2008 –ـ 2006البراهج السٓاسٓة 
 أىداف الدراسة:

 إبراز العٛقة بٓف ا٘عٛـ والسٓاسٓة. .1
 جاٌات الرأي العاـ تجاي الرسالة ا٘عٛهٓة.تقٓٓـ إت .2

 أىم النتائج:
 أف التمفٓزوف ٓمعب دورا كبٓرًا فْ التىشئة السٓاسٓة. .1
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 ا٘عٛـ السٓاسِ ٓعمب دور الوسٓط فْ العهمٓة السٓاسٓة. .2
الػرأي  دور الفضػائٓات العربٓػة فػْ ىشػر الوعٓالسٓاسػْ دراسػة تطبٓقٓػة عمػِ)جموؿ بور بابة  :الدارسة الثالثة

ٓة الخرطوـ قىاة الجٓزرة ا٘خبآرة ىهوذجًا بحث لىٓؿ درجة الهاجستٓر فػْ ا٘عػٛـ جاهعػة  العاـ الهستىٓر بٚو
 (.ـ2010أـ درهاف ا٘سٛهٓة 

 أىداف الدراسة:
 بٓاف العٛقة بٓف وسائؿ ا٘عٛـ والسٓاسٓة. .1
 الطٓرقة التْ تعالج بٍا القىوات الفضائٓة السٓاسٓة. هعرفة .2
 ائج:النت
 الوعْ السٓاسْ الهدخؿ اٖساسِ لهعرفة العصر.إف  .1
 القىوات العربٓة تحظِ بىسبة هتابعة كبٓرة هف أفراد العٓىة. .2

   ىا عالمياً نشأة اإلذاعة وتطور : األول ورالمح
ُٖولػػػْ فػػْ أكتػػػوبر 12بػػدأت هقػػػدهات إكتشػػػاؼ الرادٓػػو فػػػْ    ـ بىقػػػؿ الصػػػوت 1866ٓولٓػػػو، وجػػرت تجاربػػػً ا

ولقػد  1892كٓمو هترا، وسهع الىاس ىقؿ بعض الخطػب بدآػة هػف عػاـ  22عبر هسافة ٚ تٓزد عف البشري 
ىشػػاء أوؿ هحطػػػة 1896هػػىح ذلػػؾ الهختػػػرع هػػاركوىْ أوؿ تػػرخٓص إذاعػػػْ فػػْ الثػػػاىْ هػػف ٓولٓػػو سػػػىة   ـ وا 

و إلػِ ـ عمػِ وجػً التحدٓػد.وتعود قصػة الرادٓػ1919سىة أي فْ عػاـ  23إذاعٓة فْ العالـ بعد ذلؾ بحوالْ 
ًٚ واسػعًا وقػػدرة عمػػِ تحوٓػؿ ٌػػذا الخٓػاؿ إلػػِ واقػػع بفضػؿ عػػزائـ قوٓػة وجٍػػود ٚ تعػػرؼ  رجػاؿ أفػػذاذ همكػو خٓػػا
الكمؿ فقد تهكف العالـ اٖلهاىْ )ٌىٓرش ٌرتز( هف كشؼ ىوع هف الهوجات الٛسمكٓة تسهِ حالٓا بالهوجات 

ٓخمػو جٍػاز رادٓػو هػف اسػـ ٌػذا العػالـ.  الهضهحمة وآلً تىسػب وحػدات القٓػاس لطػوؿ الهوجػات الٛسػمكٓة ٚو
وهع التراكـ الهعرفْ، ٓجد العالـ ا٘ٓطالْ وتهكف هف إرسػاؿ أوؿ إشػارة تمغرافٓػة ٚ سػمكٓة عبػر بحػر الهػاىش 

ٓػػات الهتحػػدة بعػػد ذلػػؾ بعػػاهٓف1899عػػاـ  . ـ ثػػـ ىجػػح فػػْ توصػػٓؿ رسػػائمً عبػػر الهحػػٓط اٖطمىطػػْ إلػػِ الٚو
 ُٖ ر ٌػػذي الخػػدهات فػػْ وبعػػد إىتٍػػاء الحػػرب العالهٓػػة ا ولػػِ ظٍػػرت ىػػوادي تٍػػتـ بالخػػدهات ا٘ذاعٓػػة وبػػدأ تطػػٓو

كوسػػٓمة إتصػػاؿ شػػعبٓة هىػػذ عػػـ وكػػاف اٖلهػػاف والكىػػدٓوف قػػد سػػبقوا العػػالـ فػػْ إسػػتخداـ ا٘ذاعػػة  بػػٛد عدٓػػدة.
ٓة هتشجاف فْ عػاـ  ـ1919 ٓات الهتحدة اٖهٓركٓة بافتتاح أوؿ هحطة إذاعٓة فْ ٚو ـ 1920ثـ تبعتٍا الٚو
ـ. 1922( التػْ تعتبػر أوؿ هحطػة إذاعٓػة فػْ العػػالـ وفػْ ا٘تحػاد السػوفٓتْ بػدأت فعمٓػًا عػػاـ kadkaباسػـ )

ىٓات بمػػغ عػػدد الػػدوؿ التػػْ تسػػتخدـ ا٘ذاعػػات الهىتظهػػة ىحػػو أربعػػٓف دولػػة جهٓعٍػػا هػػف الػػدوؿ  وخػػٛؿ العشػػٓر
ىها ضهت دٚو ُأخرى هثؿ أفغاىستاف وهصر والصٓف وكور  وكاىػت  ٓا والفمبػٓف وُأسػترالٓا.الصىاعٓة الهتقدهة وا 
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ـ وتٌٛػػػػػا ٌٓئػػػػػة ا٘ذاعػػػػػة 1920بٓرطاىٓػػػػػا أوائػػػػػؿ الػػػػػدوؿ اٖوروبٓػػػػػة التػػػػػْ أىشػػػػػأت هحطػػػػػة إذاعٓػػػػػة هىػػػػػذ عػػػػػاـ 
حتػِ كاىػت ٌىػاؾ هحطػة إذاعٓػة واحػدة عمػِ اٖقػؿ فػْ كػؿ  1924وها أف إىقضت سػىة , ـ1922البٓرطاىٓة

ـ إزداد 1952هحطػة إذاعٓػة وفػْ عػاـ  600العػالـ  دولة هف دوؿ العاـ الهتقدـ وفْ السىة التالٓة أصبح فػْ
ـ قفػز عػدد الهحطػات ا٘ذاعٓػة عمػِ 1960عدد الهحطات ا٘ذاعٓة إلػِ أكثػر هػف الضػعؼ بقمٓػؿ وفػْ عػاـ 

هحطػػػة إذاعٓػػػة ٚو تكػػػاد توجػػػد حالٓػػػا هىطقػػػة فػػػْ العػػػالـ ٚ ٓغطٍٓػػػا برىػػػاهج إذاعػػػْ  750هسػػػتوى العػػػالـ إلػػػِ 
 (1).هىتظـ

مػػة: : الهوجػػاتاأُلولــىالمرحمــة  :لإلذاعــةالتطــور التكنولــوجي  ٌػػْ الهوجػػات التػػْ تٍتػػز فٍٓػػا  الصػػوتٓة الطٓو
مة هتقاربة وبهسافات قصٓرة فْ ىفس خط إتجاي الهوجة الصوتٓة إالجزئٓات الوسط الىاقؿ بحركة  ٌتزآزة طٓو

ا  واىتشاٌر
خداـ الهوجػات الهتوسػطة التػْ : وتهثمت الهرحمة الثاىٓة هف تطور تكىولوجٓػا ا٘ذاعػة فػْ إسػتالمرحمة الثانية

 1605 – 535تغطْ هساحات جغرافٓة أكبر بإستخداـ ىظاـ التشكٓؿ ا٘ذاعْ الذي ٓسػتخدـ التػرددات بػٓف 
هٓجػػػا  108 -1كٓمػػػو ٌٓرتػػػز، وبعػػػد ذلػػػؾ تػػػـ إسػػػتخداـ ىظػػػاـ التشػػػكٓؿ التػػػرددي الػػػذي ٓسػػػتخدـ التػػػرددات بػػػٓف 

 ٌٓرتز.
ــة ــة الثالث ( التػػْ ٓعتهػػد عمػػِ تػػرددات عالٓػػة جػػدًا، microwaveٓػػؼ ): تػػـ إكتشػػاؼ هوجػػات الهٓكروو المرحم

ْ تتسـ بعدد هف الخصائص لعؿ هف أٌهٍا البث فْ  ادة الخدهات ا٘ذاعٓة ٌو وتتٓح فْ إهكاىٓة كبٓرة فْ ٓز
 (2) خطوط هستقٓهة.
ــة: ــة الرابع وخػػٛؿ عقػػد السػػتٓىات هػػف القػػرف الهاضػػْ تػػـ التوصػػؿ إلػػِ البػػث الفضػػائْ عبػػر اٖقهػػار  المرحم

الصىاعٓة، وأتاح ذلؾ وصػوؿ الرسػالة ا٘ذاعٓػة إلػِ هسػافات جغرافٓػة شاسػعة وأتػاح الىقػؿ الهباشػر لٗحػداث 
ىٍػػػا فكػػػرة جدٓػػػدة تقػػػوـ عمػػػِ إطػػػٛؽ اٖقهػػػار الصػػػىاعٓة هباشػػػرة  .الٍاهػػػة وهٛحظػػػة الهسػػػتهعٓف لٍػػػا البػػػث  وا 

الصػػوتْ، رادٓػػو وبتكىولوجٓػػا رقهٓػػة تضػػهف لٍػػا الجػػودة والىقػػاء وتسػػتقبؿ عمػػِ اٖرض جٍػػاز رادٓػػو فضػػائْ 
(Radio space ًا وصاحب الفكرة شاب عربْ ٓىتهْ إلِ السوداف وبالرغـ هف أىً تمقػِ تعمٓهػ ( وهف غٌٓر

وجداىػػً أىػػً ٓحػػس بهشػػاكمً فػػْ الغػػرب وعهػػؿ وسػػط عمهائػػً وتقىٓٓػػً وفىٓٓػػً وهٍىدسػػًٓ إٚ أىػػً ظػػف بضػػهٓري و 
فكر فْ الوسائؿ ا٘عٛهٓة والطرؽ التْ ٓهكف أف تسػٍـ فػْ حػؿ ٌػذي الهشػاكؿ وفػْ هقػدهتٍا  العالـ الثالث ٓو

ىٓات هػف القػػرف العشػػٓرف فتػػرة ٌاهػػة فػْ حٓػػاة ٌػػذا ا٘ختػػراع الٍػػاـ  وسػائؿ ا٘تصػػاؿ الجهػػآٌري وتعتبػػر العشػػٓر

                                           
 26-25( ص 1ط  2007، والتوٓزع، القاٌرةحسف عمِ، هقدهة فْ الفىوف ا٘ذاعٓة، )العربٓة لمىشر  (1)
 .23سابؽ ص( هصطفِ حهٓد كاظـ الطائْ، التقىٓات ا٘ذاعٓة التمفآزة، هرجع 2)
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ـ إختػراع 1934ـ إختراع البٓؾ آب الكٍربػائِ، وفػْ العػاـ 1925آخذًا فْ التطور والتوسع. ورافقً فْ العاـ 
 (3).ـ1945التسجٓؿ عمِ اٖسطواىات الهرىة، وآلة التسجٓؿ عاـ 

 ثانيال حورالم
 باإلذاعة برامج التوعية السياسية 

ًا باعتباري ٓركز عمِ الوسٓمة ودرجة أٌهٓتٍا لدى الفرد لكْ   ٓستقِ ا٘عتهاد عمِ وسائؿ ا٘عٛـ إطارا ىظٓر
ػػة ا٘عتهػػاد عمػػِ وسػػائؿ ا٘عػػٛـ فػػإف العٛقػػة الرئٓسػػٓة التػػْ تحكهٍػػا ٌػػْ  هعموهاتػػً هىٍػػا وكهػػا ٓػػوحْ ىظٓر
عٛقػػة ا٘عتهػػاد بػػٓف وسػػائؿ ا٘عػػٛـ والىظػػاـ اٚجتهػػاعْ والجهٍػػور، وقػػد تكػػوف ٌػػذي العٛقػػات هعظػػـ وسػػائؿ 

  (4).التمفٓزوف -الرادٓو -ا٘عٛـ جهٓعٍا، أو هع أحد أجزائٍا هثؿ الصحؼ
ر صػىاعة ا٘عػٛـ الهعاصػر، والىظػرة البسػٓطة  ا ٌػو جػٌو البحث عف اٖخبار، والتقاطٍا والسبؽ إلٍٓا وىشػٌر
لواقعىا العالهْ الهعاصر تؤكد ذلؾ فالخبر الٓوـ ٌو أساس الهعرفػة، وهػف غٓػر اٖخبػار ٚ ىسػتطٓع أف ىفٍػـ 

الحػدٓث فعػف طٓرػؽ وسػائمً التػْ أصػبحت فػْ ها ٓجري حولىا، ٓقوـ ا٘عٛـ بدور رئٓسْ فْ حٓػاة ا٘ىسػاف 
ػػة الهتجػػددة فػػْ الحصػػوؿ عمػػِ اٖخبػػار والهعموهػػػات  هتىػػاوؿ الٓػػد بتقىٓػػات ٌائمػػة ٓشػػبع الهػػرء غٓرزتػػػً الفطٓر
الهتٛحقة دوف توقؼ حتِ بات هف الهستحٓؿ تخٓؿ الحٓاة الحدٓثة بدوف وسائؿ ا٘عٛـ التػْ تصػمىا بالعػالـ 

ػػػب والبعٓػػػد. كهػػػا ٓشػػػكؿ ا٘ عػػػٛـ فػػػْ واقعىػػػا الهعاصػػػر عصػػػب الحٓػػػاة، وأصػػػبح لػػػً باىتشػػػار بثػػػً الواسػػػع القٓر
ا وضوحًا الواقع  وتجاوزي لجهٓع الحدود وتخطًٓ أقصِ الهسافات، أثر واضح عمِ كافة اٖصعدة، لعؿ أكثٌر
اٚجتهػاعْ والقٓهػػْ الػػذي ٓشػػكؿ ثقافػػة الهجتهػػع وعقائػػد أٌمػػً وفػػْ سػػٓاؽ التطػػور التكىولػػوجْ وثػػورة ا٘تصػػاؿ 

ػا الكبٓػر فػػْ التػأثٓر، وتشػٓر الدراسػػات ا٘عٛهٓػة إلػِ أٌهٓػػة ا٘عػٛـ فػْ تطػػور أصػب ح لوسػائؿ ا٘عػػٛـ دوٌر
وتقدـ الهجتهعات هف خٛؿ سٓاساتٍا فْ ىقؿ الرسالة ا٘عٛهٓة وها تىقمً هف أفكار وقٓـ وهفػآٌـ تسػٍـ فػْ 

تٓجًٓا فْ الهجتهع ٓتهثؿ فػْ تشػكٓؿ صٓاغة وصقؿ البىاء اٚجتهاعْ  حٓث تمعب ألة ا٘عٛهٓة دورًا إسترا
ػػة والػػذاكرة ا٘جتهاعٓػػة والهػػوروث الجهػػاعْ لمهجتهػػع والفضػػؿ الكبٓػػر فػػْ كػػؿ ٌػػذا  ف الثقافػػة والجهآٌٓر وتكػػٓو

)ٓعود إلِ ا٘عٛـ فْ بىاء الصورة الذٌىٓة والسموؾ اٚجتهاعْ.
5

) 
الػػذي ٓخدهػػً، وتحػػدد ٌػػذي ا٘لتزاهػػات  وىظػػرًا لٍػػذا الػػدور والتػػأثٓر فػػإف ا٘عػػٛـ ٓتحهػػؿ هسػػؤولٓة تجػػاي الهجتهػػع

عادة فػْ القػواىٓف والتشػٓرعات والهواثٓػؽ ا٘عٛهٓػة، وعمػِ الػرغـ هػف تبػآف اٖىظهػة ا٘عٛهٓػة، فهػف الهؤكػد 
أف ٌىػػاؾ أربعػػة التزاهػػات تشػػكؿ فػػْ هجهمٍػػا الحػػد اٖدىػػِ لمهسػػؤولٓات التػػْ ٓتوجػػب عمػػِ أي إعػػٛـ التهسػػؾ 

                                           
 الهرجع السابؽ  3
 4( ص1994الدار الهصٓرة المبىاىٓة،  –هقارىة  ا٘عٛهْ، )دراسةحسف عهاد هكاوي، أخٛقٓات العهؿ   4
 10( ص2001قٓراط هحهد، ا٘عٛـ والهجتهع الراٌىات والتحدٓات )هكتبة الفٛح، بٓروت،  -5
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ذي الهسػؤولٓات تتعمػؽ باله  صػداقٓة والقػٓـ ا٘جتهاعٓػة والػذوؽ العػاـ إلػِ جاىػب تمبٓػة حاجػات الهجتهػعبٍا، ٌو
ػػة هػػػا ٓؤلٍػػا لكػػْ تػػػؤدي دورًا بػػارزًا فػػْ رسػػػـ  ولقػػد أصػػبح واضػػحا أف وسػػػائؿ ا٘عػػٛـ تهتمػػؾ هػػػف القػػوة والحٓر
السٓاسػػات الهحمٓػػة، والدولٓػػة، كهػػػا أصػػبحت وسػػائؿ ا٘عػػػٛـ جػػزءا هػػف العهمٓػػة السٓاسػػػٓة تػػؤثر وتتػػأثر بٍػػػا. 

وىٛحػػظ ,  ا٘عٛـ هػػا ٓػػؤدي دورا ىشػػطا فػػْ تشػػكٓؿ السٓاسػػة والقٓػػاـ بخػػدهات هتعػػددة ووظػػائؼ لمػػرأي العػػاـفػػ
الدور البارز لٙعٛـ فْ لعبً دورًا وسٓطا بٓف الشعوب والحكوهة بػؿ وبػٓف قطاعػات هختمفػة داخػؿ الحكوهػة 

السٓاسػػػْ لمحكوهػػػات وبعػػػض ىفسػػػٍا وبػػػٓف الحكوهػػػات اٖخػػػرى .كهػػػا ٓػػػؤدي دورًا واضػػػحا فػػػْ التعبئػػػة والػػػدعـ 
الحكوهػػات و القضػػآا الحساسػػة .وىٛحػػظ الػػدور الفاعػػؿ لمىخػػب السٓاسػػٓة القػػادرة عمػػِ بىػػاء تصػػورات الىػػاس 
تجاٌاتػػً،  ػػـ الػػذٓف تسػػهح لٍػػـ هػػواقعٍـ بالسػػٓطرة عمػػِ الهعموهػػات وهػػف ثػػـ آراء الشػػعب وا  هػػٛء سػػموكٍـ، ٌو وا 

ػادة الػػوعْ السٓاسػػْ لٗفػ راد واطٛعٍػػـ وتعػٓرفٍـ بالقضػػآا السٓاسػٓة الهثػػارة هػػف وتسػٍـ وسػػائؿ ا٘عػٛـ فػػْ ٓز
ػػة، حٓػػث أصػػبحت هػػف الهصػػادر الرئٓسػػة والهٍهػػة فػػْ تىهٓػػة وعػػْ اٖفػػراد  خػػٛؿ ىشػػراتٍا وبراهجٍػػا ا٘خبآر
السٓاسػػْ، وتػػزود وسػػائؿ ا٘عػػٛـ اٖفػػراد بصػػورة عػػف التكػػوٓف أو الىظػػاـ السٓاسػػْ هػػف خػػٛؿ هػػا تقدهػػً هػػف 

هكف القػوؿ : أف ا٘دراؾ السٓاسػْ ٌػو الدرجػة التػْ ٓصػؿ إلٍٓػا الفػرد  هعموهات وتصػورات عػف ٌػذا الىظػاـ.ٓو
هثػؿ  فْ فٍـ كافة الهعموهات عف بٛدي بضفتً هواطىا صالحا ٓقػـو بواجباتػً السٓاسػٓة عمػِ وجػً صػحٓح ،ٓو

عهػػػؿ الرادٓػػػو. ا٘دراؾ السٓاسػػػْ والػػػوعْ هعرفػػػة اٖحػػػداث السٓاسػػػٓة خػػػارج هجتهػػػع الفػػػرد  بشػػػكؿ فعػػػاؿ ههػػػا ٓو
ٓساعد عمِ تزآد الهشاركة والتفاٌـ، كها ٓهكف أف ٓقوـ بػدور هضػاعفة هصػادر الهعرفػة وذلػؾ أف أى تغٓٓػر 
سٓرع اٖىهػاط أو القػٓـ السٓاسػٓة ٓحتػاج إلػِ عػدة حهػٛت هػف وسػائؿ ا٘عػٛـ وقػد ٓكػوف هػف الهفٓػد أف ٓقػـو 

٘ذاعة دورًا كبٓر فْ التكوٓف الثقافْ حٓث إف لبراهج التمفٓزوف وا الرادٓو بدور الهفتش عمْ سٓاسة الحكوهة،
 اجتهاعٓػػػة، دٓىٓػػة، ثقافٓػػة، سٓاسػػٓة،لمفػػرد والهجتهػػع سػػواء كاىػػت بػػػراهج لٗطفػػاؿ أو العائمػػة أو كاىػػت بػػػراهج 

ترفٍٓٓة أو عمِ شكؿ حمقات أو هسمسمة عربٓػة كاىػت أـ أجىبٓػة. واف ٌػذي البػراهج )لٍػا القػدرة عمػِ أف تتػرؾ 
ػػا الثقػػافْ فػػْ الفػػرد وا ػػؽ غٓػػر هباشػػر بػػأكثر ههػػا تفعمػػً البػػراهج والدراسػػات والىػػدوات الجػػادة أثٌر لهجتهػػع بطٓر

ًٚ هباشرًا باٖدب أو الفف أو العمـ واٖثر الثقافْ الذي تتركػً ٌػذي البػراهج قػد ٓكػوف أثػرًا هباشػرًا  الهتصمة إتصا
ًٛ او ٓظٍر عمِ الهدى الطوٓؿ ودوف وعْ هف  )الهستقبؿ.أو غٓر هباشر بهعىِ أخر قد ٓكوف عاج

6
) 

 دراسة الميدانيةلم المنيجية جراءاتاإل

                                           
ػػػت، الهجمػػػس الػػػوطىْ لمثقافػػػة والفىػػػوف واٚداب ، سمسػػػمة )عػػػالـ ( عبػػػد الػػػرحهف، عواطػػػؼ ، قضػػػآا التبعٓػػػة اٚعٛهٓػػػة (6 الثقافٓػػػة فػػػْ العػػػالـ الثالػػػث، الكٓو

 120ص .1984الهعرفة( 
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ػػز الػػوعْ ٌػػدفت الدراسػػة ا  ػػة وفعالٓتٍػػا فػػْ تعٓز الباحػػث بالدراسػػة  السٓاسػػْ قػػاـلتعػػرؼ عمػػِ البػػراهج الحوآر
 هراحؿ أتٓة: الالهٓداىٓة والتْ هرت ب
ستشػارة اٖفػراد إبأىػً أسػموب لجهػع البٓاىػات الػذي ٓسػتٍدؼ  ٓعرؼ ا٘ستقصػاء:: ستقصاءتصميم صحيفة اإل

قػػة هىٍجٓػػة وهقىعػػة لمحصػػوؿ  هوضػػوع بأفكػػار وأراء هعٓىػػة فػػْ إطػػار البٓاىػػات الهرتبطػػة عمػػِ لهبحػػوثٓف بطٓر
 الدراسة وأٌدافٍا دوف تدخؿ هف الباحث فْ التقٓرر الذاتْ لمهبحوثٓف فْ ٌذي البٓاىات.

ًٛ فػْ التعاهؿ بىظاـ ا إختيار العينة: لعٓىات ٓعىْ إختٓار عدد هحدود هف الهفردات فْ الهجتهع سٓكوف ههث
سػػتخدـ الباحػػث فػػْ ٌػػذي  ،الكػػؿخصائصػػً وسػػهاتً لهجهوعػػة هػػف أفػػراد الجهٍػػور، وبٍػػذا ٓكػػوف الجػػزء ٓهثػػؿ  وا 

ْ التػْ تػتـ عػف طٓرػؽ ا٘ختٓػار العهػدي أو التحكٓهػْ، أي ا٘ختٓػار الهقصػود هػف  الدراسة العٓىة العهدٓة ٌو
ًٛ صػػحٓحاً جا وقػػد قػػاـ  .ىػػب الباحػػث لعػػدد هػػف وحػػدات الهعآىػػة بحٓػػث ٓػػرى أىػػً ٓهثػػؿ الهجتهػػع اٖصػػمْ تهثػػٓ

 أسػػاتذة-السٓاسػػٓٓفالىشػػطاء ) الباحػػث بإختٓػػار خهسػػوف هفػػردة ٓهثمػػوف أفػػراد هجتهػػع البحػػث الػػذي ٓتكػػوف هػػف
ػػػوف فػػػْ كػػػؿ هػػػف ا٘ذاعػػػة والتم إعٛهٓػػػوف-السٓاسػػػٓةالجاهعػػػات عػػػف كمٓػػػات ا٘عػػػٛـ والعمػػػـو  -والصػػػحؼفٓز

 )هسؤلٓف بالدولة(. الدستوٓروف
ٓقصد بثبات ا٘ختبار أف ٓعطْ الهقٓاس ىفس الىتائج إذا ها استخدـ أكثػر هػف هػرة  مقياس الصدق والثبات:

واحػػػدة تحػػػت ظػػػروؼ ههاثمػػػة، وٓعىػػػْ الثبػػػات أٓضػػػا أىػػػً إذا هػػػا طبػػػؽ إختٓػػػار هػػػا عمػػػِ هجهوعػػػة هػػػف اٖفػػػراد 
ا٘ختبػار ىفسػػً عمػِ الهجهوعػة ىفسػٍا وتػـ الحصػوؿ عمػِ عمٍٓػا بقسػػهة ودرجػات كػؿ هػىٍـ، ثػـ أعٓػد تطبٓػؽ 

 ا٘ختبار.
.الصدؽ فٍو هقٓاس ٓستخدـ لهعرفة درجة صدؽ الهبحوثٓف هف خٛؿ إجاباتٍـ عمِ هقٓاس هعٓف 
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 البيانات األولية
 يوضح عينة الدراسة حسب النوع (1جدول رقم )

 الىسبة% التكرار الىوع
 70 35 ذكر
 30 15 اىثِ

 100 50 الهجهوع

 ىٛحظ:( 1هف الجدوؿ رقـ )
% إىاث. وىٛحظ أف ىسبة الذكور كاىت اٖعمِ هها ٓؤكد أف الهٍتهٓف 30%  أفراد العٓىة ذكور، و 70ف إ

 بالعهؿ السٓاسْ بالسوداف أغمبٍـ هف الذكور.
 يوضح عينة الدراسة حسب العمر (2جدول رقم )

 الىسبة% التكرار العهر
 18 9 سىة 30 - 18هف 
 28 14 سىة 40 - 31هف 
 34 17 سىة 50 - 41هف 
 20 10 سىة فأكثر 50هف 

 100 50 الهجهوع

 نالحظ:( 2من الجدول رقم )
ـ هػف 18إف  ـ هػف 28و سػىة، 30- 18% هف أفراد عٓىة الدراسة تتراوح أعهاٌر  سػىة، 40- 31% أعهػاٌر

ـ هف 34بٓىها  ـ هف 20و سىة، 50- 41% تراوحت أعهاٌر ٛحظ الباحث أف  50% أعهاٌر سىة فأكثر، ٓو
 .عاـ هها ٓؤكد الىضج السٓاسْ لمهبحوثٓف50-41% ٌـ هف اٖعهار 34ىسبة 

 يوضح ألفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي (3جدول رقم )
ؿ العمهْ  الىسبة% التكرار الهٌؤ

 2 1 ثاىوي
 66 33 جاهعْ

 32 16 فوؽ الجاهعْ
 100 50 الهجهوع

 نالحظ:( 3من الجدول رقم )
مٍـ العمهػػػْ ثػػػاىوي، 2فػػػإف  مٍـ العمهػػػْ جػػػاهعْ، بٓىهػػػا  % 66و% هػػػف أفػػػراد عٓىػػػة الدراسػػػة هػػػٌؤ % 32هػػػٌؤ

ىا ٓوضح أف الغالبٓػة العظهػْ هػف أفػراد العٓىػة هػف الفئػات  مٍـ العمهْ فوؽ الجاهعْ. ٌو  الهسػتىٓرة بحٓػثهٌؤ
ػػـ هػػف  تمقػػوا ىسػػبة عالٓػػة هػػف التعمػػٓـ وىٛحػػظ أف الجػػاهعٓٓف وفػػوؽ الجػػاهعٓف هثمػػوا أعمػػْ ىسػػبة هػػف العٓىػػة ٌو
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ء ٌػػـ صػػفوة الهجتهػػع وقػػادة  ػػٚؤ أسػػاتذة الجاهعػػات والدسػػتوٓرٓف والىشػػطاء السٓاسػػٓٓف والهٍىٓػػٓف ا٘عٛهٓػػٓف ٌو
 الرأي.

 يوضح الوض  الوظيفي ألفراد العينو (4جدول رقم )
 الىسبة% التكرار الوضع الوظٓفْ
 24 12 أستاذ جاهعْ

 46 23 إعٛهْهٍىْ 
 18 9 دستوري

 12 6 ىاشط سٓاسْ
 100 50 الهجهوع

 نالحظ: (4من الجدول رقم )
% 18بٓىهػػا  إعٛهٓػػٓف،% هٍىٓػػٓف 46و جػػاهعْ،% هػػف أفػػراد عٓىػػة الدراسػػة ٓشػػغموف وظٓفػػة أسػػتاذ 24إف 

ـ عمهػػْ دقٓػػؽ لبرىػػاهج12ودسػػتوٓرف،  ػػذي عٓىػػة عهدٓػػة بٍػػدؼ الحصػػوؿ عمػػِ تقػػٓو  % ىشػػطاء سٓاسػػٓٓف. ٌو
 .هؤتهر إذاعْ با٘ذاعة السوداىٓة

 ة:ستبانأسئمة اإل
 السياسى  الوعييوضح وسائل تعزيز  (5جدول رقم )

 ٚ تؤثر وسط تؤثر تؤثر بشدة الوسٓمة
ٚ تؤثر 
 إطٛقاً 

الىسبة 
 )الهجهوع(العاهة

 . وسائؿ ا٘عٛـ1
42 
84% 

6 
12% 

2 
4% 

- - 96% 

 . اٖحزاب2
10 
20% 

19 
38% 

13 
26% 

6 
12% 

2 
4% 

71.6% 

 . جهاعة الرفاؽ3
8 
16% 

12 
24% 

15 
30% 

14 
28% 

1 
2% 

64.8% 

 . الهدرسة4
5 
10% 

20 
40% 

20 
40% 

4 
8% 

1 
2% 

69.6% 

 16 سرة. ا5ٖ
32% 

12 
24% 

14 
28% 

7 
14% 

1 
2% 

74% 

 :( نالحظ5من الجدول رقم )
ػػز الػػوعْ  % فػػ96ْأف وسػػائؿ ا٘عػػٛـ تػػؤثر بىسػػبة  بٓىهػػا  %،74اٖسػػرة بىسػػبة تػػأثٓر  السٓاسػػْ، تمٍٓػػاتعٓز

%. 64.8بىسبة  وجهاعة الرفاؽ%، 69.6%، ثـ الهدرسة بىسبة 71.6تحتؿ اٖحزاب الهرتبة الثالثة بىسبة 
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السٓاسِ تمٍٓا اٖحزاب  الوعْ: وسائؿ ا٘عٛـ تأتِ فِ هقدهة وسائؿ تعٓزز القوؿ بأفبىاءًا عمِ ٌذا ٓهكف 
 واٖسرة ثـ الهدرسة وجهاعة الرفاؽ.

 يوضح درجة اإلستماع لإلذاعة السودانية (6جدول رقم )
 الىسبة% التكرار ا٘جابة
 66 33 ىعـ
 34 17 احٓاىاً 
ٚ - - 

 100 50 الهجهوع

 نالحظ:( 6من الجدول رقم )
% احٓاىًا ٓستهعوف لٍا. عمٓػً ٓهكػف 34بٓىها  السوداىٓة،% هف أفراد عٓىة الدراسة ٓستهعوف لٙذاعة 66إف 

 ا٘ذاعة السوداىٓة. ٓتابعوف هؤتهرغالبٓة أفراد العٓىة  بأف:القوؿ 
 درجة اإلستماع لمبرامج اإلذاعية (7جدول رقم )

 النسبة% التكرار االجابة
 44 22 ا٘خبآرة والسٓاسٓة

 36 18 الثقافٓة
 14 7 ا٘رشادٓة
 4 2 ا٘قتصادٓة
 2 1 الترفٍٓٓة
 100 50 الهجهوع

 نالحظ: (7من الجدول رقم )
% ٓستهعوف لمبراهج السٓاسٓة، 36ا٘خبآرة والسٓاسٓة، و% هف أفراد عٓىة الدراسة ٓستهعوف لمبراهج 44إف 

% ٓسػػػػتهعوف لمبػػػػراهج 4و اٚقتصػػػػادٓة،% ٓسػػػػتهعوف لمبػػػػراهج 4و% ٓسػػػػتهعوا لمبػػػػراهج ا٘رشػػػػادٓة، 14بٓىهػػػػا 
 اترفٍٓٓة.

 أىمية البرامج بالنسبة لممبحوثين (8جدول رقم )
 الىسبة العاهة ٚ أستهع غٓر هٍـ عادي هٍـ هٍـ جداً  اٚجابة

 هؤتهر إذاعْ
24 
48% 

21 
42% 

5 
10% 

- - 87.6% 

 10 صدى اٖحداث
20% 

22 
44% 

11 
22% 

1 
2% 

6 
12% 

71.6% 

 %60.8 7 7 18 13 5 هىتدى الحوار
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10% 26% 36% 14% 14% 

 هىبر الرأي
8 
16% 

12 
24% 

19 
38% 

8 
16% 

1 
2% 

64.8% 

 الٓـوالعالـ 
15 
30% 

15 
30% 

9 
18% 

1 
2% 

10 
20% 

69.6% 

 شئوف أفٓرقٓة
3 
6% 

13 
26% 

19 
38% 

3 
6% 

12 
24% 

56.8% 

 10 خبر وتعمٓؽ
20% 

20 
40% 

10 
20% 

5 
10% 

5 
10% 

70% 

 :( نالحظ8من الجدول رقم )
صدى اٖحداث  %، ٓم87.6ًٓ اٌٚهٓة بىسبةأف برىاهج هؤتهر إذاعْ أحرز الهرتبة اٖولِ هف حٓث  

%، 69.6%، ثـ العالـ الٓوـ بىسبة 70بٓىها ٓحتؿ خبر وتعمٓؽ الهرتبة الثالثة بىسبة  %،71.6بىسبة 
%، ثـ 60.8% أها الهرتبة السادسة كاىت ىصٓب برىاهج هىتدى الحوار بىسبة 64.8بىسبة  وهىبر الرأي

قٓة بىسبة   %. 56.8برىاهج شئوف أفٓر
 المبحوثين لبرنامج مؤتمر إذاعى يوضح مدى متابعة (9جدول رقم )

حسػػػػػػػػػػػػػػػػب  احٓاىاً  دائهاً  السؤاؿ
 اٖحداث

ٚ  ىادراً 
 أتابعً

 الهجهوع

هػػػػا هػػػػدى هتابعتػػػػؾ لبرىػػػػاهج )هػػػػؤتهر 
 إذاعْ( بإذاعة اهدرهاف

20 10 10 2 8 50 
40% 20% 20% 4% 16% 10% 

 يتبين: (9من الجدول رقم )
% ٓتابعوىػػػً 20و اهػػػدرهاف،% هػػػف أفػػػراد عٓىػػػة الدراسػػػة ٓتػػػابعوا دائهػػػًا برىػػػاهج هػػػؤتهر إذاعػػػْ بإذاعػػػة 40إف 

% ٚ 16و% ىػػادرًا هػػا ٓتابعوىػػً، 4و% ٓتػػابعوف برىػػاهج هػػؤتهر إذاعػػْ حسػػب اٖحػػداث، 20احٓاىػػًا، بٓىهػػا 
 برىاهج هؤتهر إذاعْ.ٓتابعوىً.  عمًٓ ٓهكف القوؿ بأف: غالبٓة أفراد العٓىة ٓتابعوف بصورة دائهة 

 :حول برنامج مؤتمر إذاعي تحميل نتائج الدراسة
ػز الػوعْ السٓاسػْ تػـ إسػتخراج الىسػب  ػة لوصػؼلهعرفة دور برىاهج )هؤتهر إذاعػِ( فػِ تعٓز الدراسػة  الهئٓو

 :والجداوؿ التالٓة توضح ذلؾ
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 االستماع والمتابعة()محور التكرار والنسبة المئوية الجابات افراد العينة حول عبارات  (: يوضح10جدول رقم )

أوافق  العبارة
 بشدة

الأوافق  الأوافق محايد أوافق
 بشدة

. اختٓػػار الفتػػرة الصػػباحٓة هػػف ٓػػـو الجهعػػة توقٓتػػًا لبػػث 1
 البرىاهج أكسبً أٌهٓة كبٓرة فْ الهتابعة.

29 
58% 

16 
32% 

1 
2% 

4 
8% 

- 

. إستضافة البراهج شخصٓات إعتبآرة هف هعظـ ألواف 2
الطٓػػػػػػؼ السٓاسػػػػػػْ زاد هػػػػػػف أٌهٓػػػػػػة الهتابعػػػػػػة وا٘سػػػػػػتهاع 

 لمبرىاهج هف هختمؼ قطاعات الهجتهع.

29 
58% 

16 
32% 

1 
2% 

4 
8% 

- 

. هػػف اٖفضػػؿ أف ٓسػػتهر ٌػػذا البرىػػاهج بػػالوجود الػػدائـ 3
فْ كػؿ دورة إذاعٓػة ههػا ٓجعػؿ هػف ا٘ذاعػة هحػؿ إٌتهػاـ 

 وهتابعة هف قبؿ الجهٍور ذوي اٌ٘تهاهات السٓاسٓة. 

25 
50% 

19 
38% 

2 
4% 

3 
6% 

1 
2% 

. إسػػػػتطاع البرىػػػػاهج هػػػػف تغطٓػػػػة غالبٓػػػػة القضػػػػآا التػػػػْ 4
 شغمت الرأي العاـ السوداىْ.

24 
48% 

17 
34% 

6 
12% 

1 
2% 

2 
4% 

 هجهوع إجابات الهبحوثٓف
107 
53.5% 

68 
34% 

10 
5% 

12 
6% 

3 
1.5% 

 يتبين: (10من الجدول رقم )
اختٓار الفترة الصػباحٓة هػف ٓػوـ الجهعػة توقٓتػًا لبػث % هف أفراد عٓىة الدراسة ٓوافقوف عمِ أف 90فإف   -1

 % ٚ ٓوافقوف.8و% هحآدوف، 2 بٓىها الهتابعة،البرىاهج أكسب البرىاهج أٌهٓة كبٓرة فْ 
ػة هػف  أف إستضػافة% هف أفراد عٓىة الدراسة ٓوافقوف بشدة عمِ 90وجد كها  -2 البػراهج شخصػٓات إعتبآر

 ،الهجتهػعهعظـ ألواف الطٓؼ السٓاسْ زاد هف أٌهٓة الهتابعة وا٘ستهاع لمبرىػاهج هػف هختمػؼ قطاعػات 
 % ٚ ٓوافقوف.8و% هحآدوف، 2بٓىها 

اٖفضػػؿ أف ٓسػػتهر ٌػػذا البرىػػاهج  هػػفأف % هػػف أفػػراد عٓىػػة الدراسػػة ٓوافقػػوف عمػػِ 88لؾ أف لػػوحظ كػػذ -3
الوجػود الػػدائـ فػػْ كػػؿ دورة إذاعٓػػة ههػا ٓجعػػؿ هػػف ا٘ذاعػػة هحػػؿ إٌتهػاـ وهتابعػػة هػػف قبػػؿ الجهٍػػور ذوي 

 % ٚ ٓوافقوف.8و% هحآدوف، 4 بٓىها السٓاسٓةاٌ٘تهاهات 
البرىػػاهج إسػػتطاع تغطٓػػة غالبٓػػة راسػػة ٓوافقػػوف بشػػدة عمػػِ أف % هػػف أفػػراد عٓىػػة الد82ف كهػػا ٓتضػػح أ -4

 % ٚ ٓوافقوف.6و% هحآدوف، 12بٓىها  ،السوداىْالقضآا التْ شغمت الرأي العاـ 
% هف افراد عٓىة الدراسػة ٓوافقػوف عمػِ عبػارات هحػور ا٘سػتهاع والهتابعػة، بٓىهػا 87.5هف ٌذا ىستىتج أف 

 .% ٚ ٓوافقوف7.5و هحآدوف،% 5
 يوضح التكرار والنسبة المئوية الجابات افراد العينة حول عبارات المحور محتوى المادة المقدم (:11)جدول رقم 
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 العبارة
ٚأوافؽ  ٚأوافؽ هحآد أوافؽ أوافؽ بشدة

 بشدة

. هضػػػهوف البرىػػػاهج ٓعبػػػر عػػػف وجٍػػػة ىظػػػر الحكوهػػػة 1
 كها اىً ٓعبر عف تطمعات الجهٍور ورضاٌـ.

15 
30% 

19 
38% 

11 
22% 

4 
8% 

1 
2% 

رتباطٍػػػػػػػػا 2 . ٓتهٓػػػػػػػػز البرىػػػػػػػػاهج بتىػػػػػػػػوع الهوضػػػػػػػػوعات وا 
تضهف كافة هٓادٓف الثقافة.  بالجهٍور ٓو

11 
22% 

13 
26% 

10 
20% 

13 
26% 

3 
6% 

والسػموؾ . هوضوعات البرىاهج تدعوا إلِ ترسٓم القٓـ 3
 والتىشئة السٓاسٓة. ا٘جتهاعْ

10 
20% 

23 
46% 

16 
32% 

1 
2% 

- 

ت الهرتبطػػػة بإتفاقٓػػػات السػػػٛـ فػػػْ السػػػػوداف 4 . التحػػػٚو
 ىوعٓة الهوضوعات الهطروحة بالبرىاهج. أثرت فْ

12 
24% 

19 
38% 

15 
30% 

3 
6% 

1 
2% 

 هجهوع إجابات الهبحوثٓف
48 
24% 

74 
37% 

52 
26% 

21 
10.5% 

5 
2.5% 

 ٓتبٓف:( 11هف الجدوؿ رقـ )
البرىاهج ٓعبر عف وجٍة ىظػر الحكوهػة فقػط  هضهوفأف % هف أفراد عٓىة الدراسة ٓوافقوف عمِ 68إف  -1

 % ٚ ٓوافقوف.10و% هحآدوف، 22وبٓىها  ،ورضاٌـٚو ٓعبر عف تطمعات الهجهٍور 
رتباطٍػػا % هػػف أفػػراد عٓىػػة الدراسػػة ٓوافقػػوف عمػػِ أف 48وجػػد كهػػا  -2 البرىػػاهج ٓتهٓػػز بتىػػوع الهوضػػوعات وا 

تضهف كافة هٓادٓف   % ٚ ٓوافقوف.32% هحآدوف، 20بٓىها  ،الثقافةبالجهٍور ٓو
هوضػػوعات البرىػػاهج تػػدعوا إلػػِ ترسػػٓم عٓىػػة الدراسػػة ٓوافقػػوف عمػػِ أف  % هػػف أفػػراد46لػػوحظ كػػذلؾ أف  -3

 % ٚ ٓوافقوف.2و% هحآدوف، 32 ، بٓىهاالسٓاسٓةوالتىشئة  والسموؾ اٚجتهاعْالقٓـ 
ت الهرتبطػػة بإتفاقٓػػات السػػٛـ فػػْ % هػػف أفػػراد عٓىػػة الدراسػػة ٓوافقػػوف عمػػِ أف 62ف كهػػا ٓتضػػح أ-4 التحػػٚو

هػف  % ٚ ٓوافقػوف.8و% هحآػدوف، 30بٓىهػا  ،بالبرىػاهجىوعٓػة الهوضػوعات الهطروحػة  أثػرت فػْالسوداف 
% 26بٓىهػا  الهقدـ،% هف افراد عٓىة الدراسة ٓوافقوف عمِ عبارات هحور هحتوى الهادة 61ٌذا ىستىتج أف 

 .% ٚ ٓوافقوف13و هحآدوف،
ة ٚجابات افراد العٓىة حوؿ عبارات هحور )الىواحْ الفىٓة والجاذبٓة(12)جدوؿ رقـ   ( ٓوضح التكرار والىسبة الهئٓو

 ٚأوافؽ بشدة ٚأوافؽ هحآد أوافؽ أوافؽ بشدة العبارة
. ٓهتػػػاز البرىػػػاهج بجػػػودة ا٘خػػػراج وهواكبػػػة التطػػػورات 1

 التقىٓة ووضوح البث.
8 
30% 

23 
46% 

14 
28% 

5 
10% 

- 

ػػػػػؽ العاهػػػػػؿ أحػػػػػد أٌػػػػػـ 2 . أسػػػػموب الطػػػػػرح وكفػػػػػاءة الفٓر
ستهرار البرىاهج.  أسباب ىجاح وا 

20 
40% 

18 
36% 

9 
18% 

2 
4% 

1 
2% 
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. ٓتسػػػـ هقػػػدـ البرىػػػاهج بالبسػػػاطة واٚسػػػموب الهشػػػوؽ 3
 والتواضع فْ الحوار والجرأة فْ طرح الهوضوع.

23 
46% 

19 
38% 

6 
12% 

2 
4% 

- 

اٚسػػتهاٚت العقمٓػػة التػػْ . ٓسػػتخدـ البرىػػاهج أسػػموب 4
تعتهػػػػػػد عمػػػػػػِ هخاطبػػػػػػة عقػػػػػػؿ التمقػػػػػػْ وتقػػػػػػدٓـ الحجػػػػػػج 

 والشواٌد فْ العهمٓة ا٘قىاعٓة.

16 
32% 

22 
44% 

10 
20% 

1 
2% 

1 
2% 

 67 هجهوع إجابات الهبحوثٓف
33.5% 

82 
41% 

39 
19.5% 

10 
5% 

2 
1% 

 يتبين:( 12من الجدول رقم )
البرىػاهج ٓهتػاز بجػودة ا٘خػراج وهواكبػة التطػورات التقىٓػة % هف أفػراد عٓىػة الدراسػة ٓوافقػوف عمػِ أف 62ف أ

% هػػف أفػػراد عٓىػػة الدراسػػة ٓوافقػػوف 76وجػػد كهػػا  % ٚ ٓوافقػػوف.10و% هحآػػدوف، 28 بٓىهػػا البػػثووضػػوح 
سػػتهر بشػػدة عمػػِ أف  ػػؽ العاهػػؿ أحػػد أٌػػـ أسػػباب ىجػػاح وا  % 18بٓىهػػا  ،البرىػػاهجار أسػػموب الطػػرح وكفػػاءة الفٓر

ٓتسػػػـ هقػػػدـ عٓىػػػة الدراسػػػة ٓوافقػػػوف عمػػػِ أف  % هػػػف أفػػػراد84لػػػوحظ كػػػذلؾ أف % ٚ ٓوافقوف.6وهحآػػػدوف، 
% 12 ، بٓىهػػػػاالهوضػػػػوعالبرىػػػػاهج بالبسػػػػاطة واٚسػػػػموب الهشػػػػوؽ والتواضػػػػع فػػػػْ الحػػػػوار والجػػػػرأة فػػػػْ طػػػػرح 

البرىػػاهج الدراسػػة ٓوافقػػوف عمػػِ أف  % هػػف أفػػراد عٓىػػة76ف فػػإف كهػػا ٓتضػػح أ % ٚ ٓوافقػػوف.4وهحآػػدوف، 
ٓستخدـ أسموب اٚستهاٚت العقمٓة التْ تعتهد عمِ هخاطبة عقؿ التمقْ وتقدٓـ الحجج والشواٌد فػْ العهمٓػة 

% هػػػف افػػػراد عٓىػػػة الدراسػػػة 74.5عمٓػػػً ىسػػػتىتج أف  % ٚ ٓوافقػػػوف.4و% هحآػػػدوف، 20، بٓىهػػػا ا٘قىاعٓػػػة
 .% ٚ ٓوافقوف6و هحآدوف،% 19.5بٓىها  والجاذبٓة،ٓة ٓوافقوف عمِ عبارات هحور الىواحْ الفى

 ( يوضح التكرار والنسبة المئوية الجابات افراد العينة حول عبارات محور )المشاركة وتفاعل الجميور(13جدول رقم )
ٚأوافؽ  ٚأوافؽ هحآد أوافؽ أوافؽ بشدة العبارة

 بشدة
أوسػع . البرىاهج فػتح الهجػاؿ لمجهٍػور لمهشػاركة بشػكؿ 1

 لمتعبٓر عف آرائٍـ.
10 
20% 

23 
46% 

15 
30% 

- 2 
4% 

. ٓعتهػػػػد هقػػػػدـ البرىػػػػاهج إتاحػػػػػة فػػػػرص لمهشػػػػاركٓف ٌػػػػػـ 2
 سابؽ التجٍٓز( وغٓر هوضوعٓف فْ أحآٓف كثٓرة.)

3 
6% 

20 
40% 

22 
44% 

3 
6% 

2 
4% 

. تهكًّف هقدـ البرىاهج هف إٓجاد حهٓهٓػة بٓىػً والجهٍػور 3
ػػػػو هػػػػا ٓػػػػدفع الهسػػػػتهع هػػػػف خػػػػٛؿ الهشػػػػاركة والتفاعػػػػؿ  ٌو

 لتكرار ا٘ستهاع.

5 
10% 

15 
30% 

17 
34% 

12 
22% 

1 
2% 

. هشػػاركة خبػػراء هتخصصػػٓف هػػف خػػارج ا٘سػػتدٓو عبػػر 4
إثػػارة وأقػػوى تػػأثٓرًا اٖهػػر  أكثػػرالتمفػػوف ٓجعػػؿ هػػف البرىػػاهج 

 عف البراهج الحوآرة اٖخرى. بً البرىاهجالذي ٓتهٓز 

5 
10% 

15 
30% 

17 
34% 

12 
22% 

1 
2% 
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 هجهوع إجابات الهبحوثٓف
23 
11.5% 

73 
36.5% 

71 
35.5% 

27 
13.5% 

6 
3% 

 يتبين: (13من الجدول رقم )
البرىػػاهج فػػتح الهجػػاؿ لمجهٍػػور لمهشػػاركة بشػػكؿ أوسػػع % هػػف أفػػراد عٓىػػة الدراسػػة ٓوافقػػوف عمػػِ أف 66ف أ

ٓوافقػوف % هػف أفػراد عٓىػة الدراسػة 46كها وجػد  .% ٚ ٓوافقوف4% هحآدوىو 30، بٓىها لمتعبٓر عف آرائٍـ
سابؽ التجٍٓز( وغٓر هوضوعٓف فػْ أحػآٓف هقدـ البرىاهج ٓتعهد عمِ إتاحة فرص لمهشاركٓف ٌـ )أف  عمِ
عٓىة الدراسة ٓوافقوف عمِ  % هف أفراد40كها ٓتضح أف % ٚ ٓوافقوف، 10و% هحآدوف، 44بٓىها  كثٓرة،

ػو هػا ٓػدفع الهسػتهع تهكًّف هقػدـ البرىػاهج هػف إٓجػاد حهٓهٓػة  بٓىػً والجهٍػور هػف خػٛؿ الهشػاركة والتفاعػؿ ٌو
% هػف أفػراد عٓىػة الدراسػة 40لػوحظ كػذلؾ أف  % ٚ ٓوافقوف.24و% هحآدوف، 34، بٓىها لتكرار ا٘ستهاع
إثػارة  أكثػرهشاركة خبراء هتخصصٓف هف خارج ا٘سػتدٓو عبػر التمفػوف ٓجعػؿ هػف البرىػاهج ٓوافقوف عمِ أف 

ػة اٖخػرى بً البرىاهجًا اٖهر الذي ٓتهٓز وأقوى تأثٓر  % ٚ 22و% هحآػدوف، 34، بٓىهػا عػف البػراهج الحوآر
% هػػػف افػػػراد عٓىػػػة الدراسػػػة ٓوافقػػػوف عمػػػِ عبػػػارات هحػػػور الىػػػواحْ الفىٓػػػة 48هػػػف ٌػػػذا ىسػػػتىتج أف  ٓوافقػػػوف.
 .% ٚ ٓوافقوف16.5و هحآدوف،% 35.5بٓىها  والجاذبٓة،
 محور )التأثير وتعزيز الوعي السياسي( والنسبة المئوية الجابات افراد العينة حول عبارات( يوضح التكرار 14جدول رقم )

ٚأوافؽ  ٚأوافؽ هحآد أوافؽ أوافؽ بشدة العبارة
 بشدة

. أثػػػػػػػر البرىػػػػػػػاهج فػػػػػػػْ تشػػػػػػػكٓؿ آرائػػػػػػػؾ حٓػػػػػػػاؿ القضػػػػػػػآا 1
 الهطروحة.

17 
34% 

21 
42% 

8 
16% 

4 
8% 

- 

وهٍهػػػًا تسػػػتقْ . فػػػرض البرىػػػاهج ىفسػػػً هصػػػدرًا أساسػػػًٓا 2
 هىً وسائؿ ا٘عٛـ الهحمٓة هعموهاتٍا.

26 
52% 

17 
34% 

5 
10% 

- 2 
4% 

. ىجػػػح البرىػػػاهج فػػػْ التصػػػدي لمدعآػػػة الهضػػػادة التػػػػْ 3
ة  تستٍدؼ التهاسؾ السٓاسْ واٚجتهاعْ وعزز عمِ تقٓو

 الشعور بالوحدة الوطىٓة.

8 
16% 

22 
44% 

9 
18% 

8 
16% 

3 
6% 

الهوضػوعات الهطروحػة فػْ . أسٍـ البرىاهج هػف خػٛؿ 4
 تعٓزز الوعْ السٓاسْ لمهواطف السوداىْ.

13 
26% 

16 
32% 

18 
36% 

2 
4% 

1 
2% 

 هجهوع إجابات الهبحوثٓف
64 
32% 

76 
38% 

40 
20% 

14 
7% 

6 
3% 

 يتبين:  (14من الجدول رقم )
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القضػػػػآا البرىػػػػاهج أثػػػػر فػػػػْ تشػػػػكٓؿ آرائٍػػػػـ حٓػػػػاؿ % هػػػػف أفػػػػراد عٓىػػػػة الدراسػػػػة ٓوافقػػػػوف عمػػػػِ أف 76إف  -1
 % ٚ ٓوافقوف.8و% هحآدوف، 16، بٓىها الهطروحة

البرىػػاهج فػػرض ىفسػػً هصػػدرًا أساسػػًٓا وهٍهػػًا % هػػف أفػػراد عٓىػػة الدراسػػة ٓوافقػػوف عمػػِ أف 86كهػػا وجػػد  -2
 % ٚ ٓوافقوف 4و% هحآدوف، 10بٓىها  ،هعموهاتٍاتستقْ هىً وسائؿ ا٘عٛـ الهحمٓة 

البرىػػػاهج ىجػػػح فػػػْ التصػػػدي لمدعآػػػة ة ٓوافقػػػوف عمػػػِ أف عٓىػػػة الدراسػػػ % هػػػف أفػػػراد60كهػػػا ٓتضػػػح أف  -3
بٓىهػا  ،الوطىٓػةالهضادة التْ تستٍدؼ التهاسؾ السٓاسْ واٚجتهاعْ وعزز عمِ تقوٓة الشػعور بالوحػدة 

 ٓوافقوف.% ٚ 6و% ٚ ٓوافقوف، 22و% هحآدوف، 18
ٍـ هػػػػف خػػػػٛؿ البرىػػػػاهج أسػػػػ% هػػػػف أفػػػػراد عٓىػػػػة الدراسػػػػة ٓوافقػػػػوف بشػػػػدة عمػػػػِ أف 58لػػػػوحظ كػػػػذلؾ أف  -4

ػز الػوعْ السٓاسػْ لمهػواطف  % ٚ 6و% هحآػدوف، 36 بٓىهػا السػوداىْالهوضوعات الهطروحة فػْ تعٓز
% هػف افػراد عٓىػة الدراسػة ٓوافقػوف عمػِ عبػارات هحػور الىػواحْ الفىٓػة 70هػف ٌػذا ىسػتىتج أف  ٓوافقوف.

 .% ٚ ٓوافقوف10و هحآدوف،% 20بٓىها  والجاذبٓة،
 النتائج:
  ستهاعًا ٖفراد العٓىة البراهج اٖخبآرة والسٓاسٓة تمٍٓا البراهج التقافٓة.إالبراهج ا٘ذاعٓة اٖكثر 
 ػػة  ِحػػاز برىػػاهج هػػؤتهر إذاعػػْ عمػػِ الهرتبػػة اٖولػػ فػػْ اٚسػػتهاع والهتابعػػة هػػف بػػٓف البػػراهج الحوآر

 والسٓاسٓة با٘ذاعة السوداىٓة.
  ْرة كبٓرة رغبات واٌتهاهات جهٍور الهستهعٓف.بصو  البرىاهج تمبْالهوضوعات الهطروحة ف 
 ًٓعتبر برىاهج هؤتهر إذاعْ هصدرًا أساسًٓا وهٍهًا تستقْ هىً وسائؿ ا٘عٛـ الهحمٓة هعموهات. 
 بالبسػػػػاطة والجػػػػراءة فػػػػْ طػػػػرح الهوضػػػػوع، واسػػػػتخداـ أسػػػػموب  برىػػػػاهج هػػػػؤتهر إذاعػػػػْ تسػػػػاـ هقػػػػدـإ

 لهتابعة حمقات برىاهج هؤتهر إذاعْ.اٚستهاٚت العقمٓة جهٓعٍاجذب الهستهع السوداىْ 
 كبٓر لمجهٍور وهشاركتً فْ الهوضوعات الهطروحة فْ البرىاهج. ٌىاؾ تفاعؿ 
  ػػػػز الػػػػوعْ  بصػػػػورة كبٓػػػرةهوضػػػوعات برىػػػػاهج هػػػػؤتهر إذاعػػػػْ با٘ذاعػػػة السػػػػوداىٓة سػػػػاٌهت فػػػػْ تعٓز

 السٓاسْ.
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  :التوصيات
  بقضػٓة الهشػاركة  أكبػروالهسهوعة والهرئٓة اٌتهاهػا  )الهقروءةضرورة أف تبدى وسائؿ ا٘عٛـ السوداىٓة

السٓاسػػٓة والهعرفػػة السٓاسػػٓة لمهػػواطف السػػوداىِ، وتوعٓتػػً بأسػػالٓب تهتمػػؾ عواهػػؿ الجػػذب والهوضػػوعٓة 
 والهعالجة(.والصراحة فْ التىاوؿ 

  ع الوعْ ضرورة التخطٓط السمٓـ هف قبؿ القائهٓف عمِ إدارة ا٘ذاعة السوداىٓة هف أجؿ اٌٚتهاـ بهوضو
 السٓاسْ.

  ًاٚسػػتعاىة بالهتخصصػػٓف فػػْ هجػػاؿ ا٘عػػٛـ والسٓاسػػة هعػػًا هػػف أجػػؿ تحدٓػػد الهحتػػوي الػػذي الػػذي تقدهػػ
 البراهج الحوآرة والسٓاسٓة با٘ذاعة فْ هجاؿ تعٓزز الوعْ السٓاسْ.
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Media Coverage of the For the of legislation on the protections of 
Jordanian women's rights on "Facebook" Pages A comparative analytical 

study between of the two pages of ' Jordan TV' 'channel  and 
Roya"'channel. 

 اٌّرعٍمح ٌٍرشش٠عاخ اإلعال١ِح اٌرؽغ١ح

 صفحاخ فٟ األسد١ٔح اٌّشأج حمٛق تحّا٠ح

 ت١ٓ ِماسٔح ذح١ٍ١ٍح دساسح" "اٌف١سثٛن"

 ٚلٕاج األسدٟٔ، اٌر١ٍفض٠ْٛ لٕاج صفحرٟ

 "سؤ٠ح
Dr. Noha Sabri Mohammed Al-Qatawneh 

 Doctorate in Electronic Journalism and Media Legislations- Institute of 

Journalism and News Sciences- University of Manouba, Tunisia- Kingdom of 

Jordan. 

Abestact 

The study aimed to reveal the levels of media coverage of the For legislations on the 

protection of Jordanian women's rights on Facebook pages, It used the descriptive method, 

using the method of content analysis, as a tool for data collection, The analytical sample was 

represented in the pages of Jordan TV' and Roya" channels, Results show,The study results 

show that There are  not statistically significant statistical differences between the pages of  

"Jordanian TV " and " Roya"  my channels in the levels of media coverage For the issues 

relating to the rights of Jordanian women's rights.  And the existence of statistically significant 

differences between the two pages of  "Jordanian TV " and " Roya" channels  in the forms of 

Interact with  like and commentary and participation with media coverage of the issues relating 

of Jordanian Protection of women's rights, And in the direction The page of channel 'Jordan 

TV. 

key words: media coverage, Legislation related to the protection of Jordanian women's rights, 

Facebook pages. 

 ممخص:
ات التغطٓة ا٘عٛهٓة لمتشٓرعات الهتعمقة بحهآة حقوؽ الهرأة اٖردىٓة فْ  ٌدفت الدراسة إلِ الكشؼ عف ُهستٓو

التحمٓمٓة فْ صفحات  الفٓسبوؾ ، واستخدهت الهىٍج الوصفْ بأسموب تحمٓؿ الهضهوف، كأداة لجهع البٓاىات، وتهثمت العٓىة 
ة ، وتوصمت إلِ: عدـ وجود فروؽ دالة إحصائٓة بٓف صفحتْ قىاة  التمٓفٓزوف  صفحتْ قىاة  التمٓفٓزوف اٖردىْ ، وقىاة  رٓؤ
ات التغطٓة ا٘عٛهٓة لمهوضوعات الهتعمقة بتشٓرعات حهآة حقوؽ الهرأة اٖردىٓة، ووجود  ة ، فْ ُهستٓو اٖردىْ ، وقىاة  رٓؤ

ة  فْ التفاعؿ با٘عجاب، التعمٓؽ، والهشاركة هع فروؽ دالة إحصا ئٓة بٓف صفحتْ قىاة  التمٓفٓزوف اٖردىْ ، وقىاة  رٓؤ
 الهوضوعات الهتعمقة بتشٓرعات حهآة حقوؽ الهرأة اٖردىٓة، وفْ اتجاي صفحة قىاة  التمٓفٓزوف اٖردىْ.

  بحهآة حقوؽ الهرأة اٖردىٓة، صفحات  الفٓسٓوؾ .التغطٓة ا٘عٛهٓة، التشٓرعات الهتعمقة الكممات الُمفتاحية: 
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INTRODUCTION: 

Today's world is witnessing tremendous technological development in various areas of 

political, economic and social life. 

Social media networks "Facebook, Tutor, YouTube" are also an important 

communication phenomenon that has played a major role in improving communication between 

users and enabling them to access different information in various fields, as well as 

transforming the public from a recipient to an active component involved in sending and 

receiving information, especially in times of crisis. 

These networks have become a great repository in covering current events and sharing 

insights, ideas and information about them with interaction, dialogue and participation. and, in 

particular, Media Coverage of the For the of legislations on the protection of Jordanian 

women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels.  

This is done through two-way communication In a virtual society based on "political, 

social, cultural and scientific" relationships on issues of common interest,  So The study will 

look from a recent perspective on: the Media Coverage of the For legislation on the 

protections of Jordanian women's rights on "Facebook" Pages. 

Previous studies: 

In the light of what has been obtained from previous studies relevant to the research 

topic, The researcher adopted in the division of previous studies On the following axis: 

 Studies on media coverage of the For legislations on the protection of 

Jordanian women's rights and the "Facebook" interaction: 

The study of Arshad Yassin's (2021 AD). aims To recognize the promotion of 

interactive partnership and the creation of an interactive environment with the Iraqi public on 

Iraqi, regional and international political issues; The study uses the descriptive method and the 

content analysis method as a tool for data collection, The analytical sample was represented On 

the channels "Al Sharqiya, Al Jazeera, BBC Arabic", The study has found that: There is an 

increase in the percentage of media coverage of political issues, and Al Sharqiya Network 

ranked first, followed by Al Jazeera, then the BBC "Arabic", and there is a significant increase 

in the pattern of interaction with political issues. 

The study of Alaa Rizk (2019 AD). aims to Identify women's rights guarantees in the 

Jordanian legal system, This is done by addressing and analysing all the relevant legal texts, 

which demonstrate the Jordanian legislature's concern to protect women from any violation of 

the rules of Islamic, In addition to knowing the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women, which all call for equal rights between men and women, The 

study shows: that The Constitution provides for equality between men and women in rights and 

duties, and women grant rights commensurate with the nature of their composition and 

circumstances. 

The study of Saleh Abdul Razzaq (2019 AD). I cared To know the nature of Jordanian 

women's political rights in Jordanian legislation in accordance with the various laws of the 

Constitution of Jordan of 1952 and the amendments thereto; and concluded that different Laws 

give Jordanian women all political rights, That The Text of Jordanian women's political rights 

in Jordanian legislation has contributed positively to increasing the participation of Jordanian 

women in political life. 
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The study of Lisette Van Beek and others (2019 AD). aims to get acquainted with the 

picture frameworks presented on the environment, politics and society through the study of 

framing at the Swiss agency "PBL", This applies to those who contact them, The study has 

found that: That the communicators are aware of the importance of photo frames and are not 

aware of the ideological connotations of the images, that The communicators persons recognize 

the importance of photo frames and do not understand the ideological connotations of images, 

the lack of accuracy and correctness of processing during the visual framing process, The lack 

of accuracy and health of treatment during the optic framing process. 

The study of Nicolas M, Jennings, Kevin (2019 AD). aims to get To recognize the 

public's use of Facebook to access political news as a viable source of political information,  

Results show: That the Nearly half of Internet users use Facebook to find out about political 

news as a viable source of information and access to it. 

Comment on previous studies and their benefits: 

In the light of the scientific survey of previous studies, some theoretical and 

methodological trends in this regard can be observed: 

 Arab and foreign schools agreed on the need for social media attention to cover current 

events that have become of interest to local and international public opinion, notably 

legislation on the protection of women's rights in Jordanian society, in addition to the 

important role played by the media in providing news to the public relevant to these 

legislation to learn about their reactions to them. 

 The two schools differed in objectives, sample, curriculum and results, The results 

formed the scientific basis on which the study was based, with an attempt to build on it 

to provide a scientific addition and benefit from its reading mainly in: Identify the 

problem, Hypotheses, questions and the study Sample. 

 The review of previous literature revealed a weak research trend in the study of media 

coverage of legislation on the protection of Jordanian women's rights; as a result of the 

marginalization of women's role in society for decades and the inequality between 

women and men in rights and duties. 

 The theoretical frameworks of previous studies commented in the current study are 

related: by the levels of Media Coverage of the For the of legislation on the protections 

of Jordanian women's rights on "Facebook" Pages. 

The Study Problem: 

 The roots of the problem are women's confrontation with multiple forms of violence, 

discrimination and exploitation, They have long struggled to obtain their political, social and 

economic rights. 

 With the growing formal recognition of the importance of Jordanian women's political 

participation and their right to stand for election to the House of Assembly after decades of 

exclusion and marginalization. This has provoked great importance in Jordanian society. 

 Jordanian women have played a positive role in the development process, as well as 

benefiting from the social, economic and political developments created by successive 

development plans. 

They also make up half the human power of Jordanian society, Jordanian women's political 

participation was an issue that represented the whole of society.  
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In the same context, on social media news channels have made a huge paradigm shift and 

real revolution in reporting news and information relevant to current events, 

 `With regard to Media Coverage of the for the of legislation on the protections of Jordanian 

women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels, and the audience's interactions 

with them through multimedia technologies on the web. 

As media coverage of current events is linked to political, economic, social, religious and 

cultural changes. This has increased the need for a study on legislation on the protection of 

women's rights in Jordanian society., So the problem of study in is a key question: What are 

the levels of Media Coverage of the For the of legislation on the protections of Jordanian 

women's rights on "Facebook" ? 

The significance of the research: 

 Theoretical importance of research focuses on the levels of media coverage of the For 

the of legislations on the protections of Jordanian women's rights on the pages of Jordan 

TV' and Roya" channels.  this is The social dialogue remains is the most effective means 

in these pages. This is due to the Given the importance of women's role in society as 

mothers, daughters, sisters and wife, As well as emphasizing its constitutional right, 

which provides for its participation in various areas of political, economic and social life 

within the country. 

 The applied importance of research: focus on making Based a comparative analysis 

of media coverage of the For legislations on the protection of Jordanian women's rights 

on the pages of Jordan TV' and Roya" channels, And Monitoring patterns of interaction 

around them without recognizing the uses of undecideds on both pages. 

Objectives of the study:  

The current study seeks to identify the following main goal: the levels of Media 

Coverage of the for the of legislation on the protections of Jordanian women's rights on 

"Facebook" Pages. 

The following sub-goals emanate from the main objective: 

 Identifying the differences Between pages of Jordan TV' and Roya" channels in the 

levels of media coverage of related topics protection of Jordanian women's rights. 

 Stating the differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in Interact 

by like with  the media coverage of related topics protection of Jordanian women's 

rights. 

 Detecting the differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in 

Interact by Comments  with  the media coverage of related topics protection of 

Jordanian women's rights. 

 Clarify the differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in 

Interaction by Sharing  with  the media coverage of related topics protection of 

Jordanian women's rights. 

Study questions: 

The current study seeks to identify the following main questions: What are the levels of 

Media Coverage of the For the of legislation on the protections of Jordanian women's rights 

on "Facebook" Pages. 

The following sub-questions arise from the main question: 
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1- What are of the  differences Between  the pages of Jordan TV' and Roya" channels in 

the levels of media coverage of related topics protection of Jordanian women's rights ? 

2- What are differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in Interact by 

like with  the media coverage of related topics protection of Jordanian women's rights ? 

3- What are differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in Interact by 

Comments  with  the media coverage of related topics protection of Jordanian women's 

rights ? 

4- What are differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in Interaction 

by participation with the media coverage of related topics protection of Jordanian 

women's rights ? 

  b. The Study Hypotheses: 

1- There are statistically significant statistical differences between the pages of Jordan TV' 

and Roya" channels in the levels of media coverage of related topics protection of 

Jordanian women's rights  .  

2- There are statistically significant statistical differences between the pages of Jordan TV' 

and Roya" channels in Interact by like with  the media coverage of related topics 

protection of Jordanian women's rights. 

3- There are statistically significant statistical differences between the pages of Jordan TV' 

and Roya" channels in Interact by Comments  with  the media coverage of related topics 

protection of Jordanian women's rights. 

4- There are statistically significant statistical differences between the pages of Jordan TV' 

and Roya" channels in Interaction by participation with the media coverage of related 

topics protection of Jordanian women's rights. 

 The Knowledge Framework: 

media coverage of the For legislations on the protection of Jordanian women's 

rights on pages of Jordan TV' and Roya" channels: 

 It is the process of transferring events that carry with news value from the event site 

(Haider Ahmed, 2020, 219), This is through various forms, text, pictures and videos (Mahmoud 

Mohamed, Jad Aouidat,2019, 67). 

The social networking site "Facebook" is also an important media tool to cover current events 

as they occur from the event site. 

 Especially the media coverage of related topics protection of Jordanian women's 

rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels. 

Media coverage on television channels' pages plays a pivotal role in reporting news related to 

current events, Because it is distinguished dynamic and interactive with the audience (My 

assistant Selma, Aliyah Boubedi, 2020, 352). 

Interaction also depends on the simultaneous communication between users and each 

other via a technology medium such as personal media or Facebook commentary  (Barbara k. 

kaye, Thomas g. Johnson,2016). 

the of legislation on the protections of Jordanian women's rights on 

"Facebook" Pages: 
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It is the consolidation of the principle of equality between women and men by 

introducing some constitutional amendments necessary to give women their full legislative 

rights. By attempting to amend article VI of the Constitution explicitly recognizing women's 

legislative equality with men. resulting from the denial of full Denying her rights under the 

pretext of increasing the financial burden on the State treasury as a result of its participation in 

the labour force. The State also ensures women's empowerment and support to play an active 

role in building society to ensure equal opportunities on the basis of justice and equity and to 

protect them from all forms of violence and discrimination  (Marwan Muasher, 2021) 

interaction with the topics related to legislation Protecting Jordanian women's rights on 

the pages of Jordan TV' and Roya" channels: 

   It is a multi-directional communication between the sender and the receiver based on their 

feedback on media content that is of interest to them whether by admiration, comment or 

participation (Mahmoud Muhammad, 2021, 954). In an interactive framework and a high 

climate of freedom among users (Abdallah Saad, 2019, 22). It is based on the public's impact on 

the content of the media message and the degree of communication between the parties to the 

communication process. ( Jean-Marie Charon, 2017). 

"Facebook" is an interactive network that provides users with spaces to share information 

and follow various news in texts, photos and videos, As well as knowledge of the latest 

developments related to ongoing events (Samir Kim, 2020, 201). 

 Forms of interaction with of media coverage of the topics related to legislation 

Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" 

channels: 

There were many forms of interaction with of  media coverage of the topics related to 

legislation Protecting Jordanian women's rights, AND They include the following: 

1- Interaction with admiration, which means showing admiration for the content on the 

site, and it is available between friends, groups, and joining channels (Khaled Mahdi, 

2018, 59). 

2- Interaction with Comments: it is a form of interactive participation of the public based 

on dialogue, discussion and presentation of different opinions by users about published 

media content of interest to them (Isma, I. N., Shanmuganathan, T,2019,35). 

3- Interaction by Sharing: It means that users share of content provided by social sites to 

learn their reactions to topics of interest, as they blur the line between the media and the 

public (Ibtisam Darahi, 2017, 265). 

Type and method of study: 

This study belongs to descriptive studies that rely mainly on the use of the method of 

analysis of the content, Where the optimal way to obtain quantitative and qualitative data in 

research units, quantitative analysis contains the collection of data according to word and 

subject units as essential parts of the Numerical measurement, So to find out The levels of 

Media Coverage of the For the of legislation on the protections of Jordanian women's rights on 

the pages of Jordan TV' and Roya" channels, Where the qualitative analysis depends on the 

interpretation of the numerical results obtained in the quantitative analysis on the study sample 

pages, This is because in this type of studies the researcher begins by observing the results 

through the data. 
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We have followed this approach because it responds to the aim of the study in  the 

knowledge on : The levels of Media Coverage of the For the of legislation on the protections of 

Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels. 

This is order to analyse the form and content of the topics relating to related With these 

events 

These topics are represented in: " Women's right to vote and Candidacy for membership 

in Parliament, Discussing women's issues and  Increasing cultural, social and legislative 

awareness and their role in decision-making, and monitoring the interaction patterns around it. 

Accordingly, levels of interaction with the issue studied are inferred on both pages. 

Study community: 

The analytical study community in the  topics  related to legislation Protecting Jordanian 

women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels on  social networking site 

"Facebook". 

Given the large number of sites based on media coverage of current events, The 

researcher found the difficulty of analyzing its content. So the researcher resorted to conducting 

a survey to identify the most important of these websites. 

According to researchers' follow-up to sites based on coverage of current events, Results 

show: The page of' Jordan TV' channel in the foreground, followed byThe page of' Roya' 

channel, then  The page of' Sky NWS Arabia ' channel, followed by The page of' France24 ' 

channel, Previous Results show: That the pages of Jordan TV' and Roya" channels, I got the 

highest follow-up percentage. 

The Study Sample: 

An the analytical study is conducted on the media coverage of the For legislations on 

the protection of Jordanian women's rights on pages of Jordan TV' and Roya" channels. The 

analytical sample was selected on the basis of the survey results , 

It was taken into account in choosing the sample that these sites belong to the sector of 

sites that provide daily news and below is a description of the sample: 

Table (1) the Basic information for news bulletins relevant to media coverage of the For 

legislations on the protection of Jordanian women's rights on pages of Jordan TV' and 

Roya" channels 

Total The page of' 

Roya' 

channel 

The page of' 

Jordan TV' 

channel 

 

Categories 

% F % F % F 

72.16% 153 70.91% 68 73.91% 85 Number of flyers that talked about  related the topics to 

legislation Protecting Jordanian women's rights and 

news models 

11.79% 25 11.34% 11 12.17% 14 Number of videos that talked about  related the topics 

to legislation Protecting Jordanian women's rights 

11.79% 25 14.43% 14 9.56% 11 The number of thematic pictures that dealt with related 

topics by legislations on the protection of Jordanian 

women's rights 

4.26% 9 4.13% 4 4.36% 5 Number of personal pictures that talked about related 

the topics to legislation Protecting Jordanian women's 

rights 

100% 212 100% 97 100% 115 Total 
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 The data of the table above show the following: 

a. The general trend of media coverage of the For legislations on the protection of 

Jordanian women's rights on pages of Jordan TV' and Roya" channels: the flyers 

that talked about related  the topics to legislation Protecting Jordanian women's rights 

and news models  got  a rate of (72.16%), followed by Videos, thematic photo at a rate 

(11.79%), followed by personal photos a rate of (4.26%).  

b. According The Number  of news flyers that talked about  related the topics to 

legislation Protecting Jordanian women's rights: The page of' Jordan TV' channel She 

was the most in the media coverage of the Jordanian affairs a rate of (85) flyers, She also 

introduced news templates in a picture News, reports, hadiths, television investigations, 

and television interviews, compared (68)  to The page of' Roya' channel. 

c. According The Number of videos that talked about  related the topics to legislation 

Protecting Jordanian women's rights: The page of the "Jordan TV" channel had the 

most media coverage of Jordanian affairs with an average of (14) News videos compared 

to (11). of  the page of the "Roya" channel. 

d. According The number of thematic pictures that dealt with related topics by 

legislations on the protection of Jordanian women's rights: The page of the "Jordan 

TV" channel She was had the most media coverage of Jordanian affairs with an average 

of (14) thematic pictures, compared to (11).to The page of' Roya' channel  . 

e. According The Number Number of personal pictures that talked about related the 

topics to legislation Protecting Jordanian women's rights: The page of the "Jordan 

TV" channel She was had the most media coverage of Jordanian affairs with an average 

of (5) personal pictures, compared to (4).to The page of' Roya' channel, Previous results 

show: There is superiority in media coverage of topics related to the protection of 

Jordanian women's rights in The page of' Jordan TV' channel. The researcher attributes 

this to the institution's possession of enormous material and technological potential, as 

well as having a network of reporters deployed around the world who are professional in 

covering different cases by an objective aspect linked to events at the domestic and 

international levels. 

The limits of the study are: 

 Objective boundaries: Limited to media coverage of the topics related to legislation 

Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels, 

These topics are represented in: " Women's right to vote and Candidacy for membership 

in Parliament, Discussing women's issues and  Increasing cultural, social and legislative 

awareness and their role in decision-making, and monitoring the interaction patterns 

around it. 

 Time limits: This is the period that researchers have taken to apply the research tool, 

which is the academic year2020DA 

Study variables are: 

 Independent variable: Facebook pages. 

 Dependent variable: of media coverage of the For legislations on the protection of 

Jordanian women's rights. 

The Analytical Study Tool: 
 A content analysis paper prepared by the researcher to identify the levels of to media 
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coverage of the For the of legislations on the protections of Jordanian women's rights on 

the pages of Jordan TV' and Roya" channels.  and to monitor the forms of interaction 

with them. Firstly, the initial drafting of the content analysis form design was prepared 

and then it was presented to a number of specialized arbitrators in the field of the study. 

 The paper focused on modifying Some categories of analysis related to media coverage 

of the For the of legislations on the protections of Jordanian women's rights on the pages 

of Jordan TV' and Roya" channels. and removed some other categories. 

  The paper is now ready for application in its final form to serve the purposes of the 

study. The form was applied through the follow-up of the media coverage  For the of 

legislations on the protections of Jordanian women's rights, This is done by monitoring 

the forms of interaction with it all over a three months, from 3 th September 2021DA to 

30th November 2021DA, as every issue has a specific life cycle linked to a specific time 

frame.   

definitions of the analysis categories included in the content analysis paper: 

The content analysis sheet included the main category and Seven subcategories. The main 

category of content includes: 

a) The category of media coverage of the topics related to legislation Protecting Jordanian 

women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels, which the researcher 

have divided it into: " Women's right to vote and Candidacy for membership in 

Parliament, Discussing women's issues and  Increasing cultural, social and legislative 

awareness and their role in decision-making." 

While the sub-categories analysis includes Seven sub-categories, namely: 

(1) The category TV templates used in media coverage of the topics related to legislation 

Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels, 

which the researcher have divided it into:" News, report, talk, TV Investigations, 

television interview". 

(2) The category of illustration elements used in of media coverage of the topics related to 

legislation Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" 

channels, which the researcher have divided it into: "Video clips, thematic photos, 

personal photos". 

(3) category sources of media coverage of the topics related to legislation Protecting 

Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels, which the 

researcher have divided it into: Newspapers and news agencies world on the Internet, 

Reports of correspondents and delegates in page of' Jordan TV' channel, Reports of 

correspondents and delegates in  page of' Roya' channel, Official source,  Meetings with 

guests in the studio, witnesses Proof, Without source. 

(4) The category of Forms of interaction with of media coverage of the topics related to 

legislation Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" 

channels, The researcher divided it into: "Number of likes, number of comments, 

number of posts. 

(5) category of The direction of media coverage of the topics related to legislation 

Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels, 

The researcher divided it into: " negative, positive, neutral". 

(6) The category of news values used of media coverage of the topics related to legislation 

Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels, 

which the researcher have divided it into: " ego, the influence, Negativity, Importance, 

conflict, huge, human interests,  proximity, unvalued".  

(7) The category Duration of videos  of media coverage of the topics related to legislation 

Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels, 

which the researcher have divided it into: "From 1: 3 minutes, from 4: 6: minutes, More 



 2022أغسطس/ آب  العشروفالعدد الهجمد الخاهس  -ألهاىٓا -برلٓف -الهركز الدٓهقراطْ العربْ -هجمة الدراسات ا٘عٛهٓة 
 

 202 (vr3373.6311.B)رقـ التسجٓؿ  - (ISSN 25123203) -هجمة دولٓة هحكهة 

 

than that. 

The truthfulness and constancy of the content  analysis paper 
To test the validity and reliability and reliability of the content analysis sheet, And to 

ensure its ability to achieve the objectives of the study. The form was presented to a group of 

arbitrators, In light of the observations made by the arbitrators, the form was modified, The 

researcher also analyzed the contents under study on the pages of Jordan TV' and Roya" 

channels, And that is under the guidance of a researcher who has the same experience in 

analyzing the contents under discussion on both pages, And that is how to deal with the model 

and analyze its vocabulary, The stability coefficient was also calculated by using the Holosti 

equation = 2m from% n1 + n2, The value of the correlation coefficient between the opinions of 

the two analysts was (0.96%),It is a statistically significant correlation coefficient indicating the 

clarity of the content analysis sheet. And then its suitability for analysis. 

 

Study concepts are: 
 The media coverage: It is the News content is produced and broadcast to the public from the 

event site in text, audio and photo. 
 Facebook Pages: Interactive communication pages used in coverage and broadcasting 

news that raises public attention from the event site. 

The Statistical Analysis: 

After completing the data collection of the analytical study, the researcherer used the 

following statistical factors and tests in analyzing the data, namely:" Ratios and percentages of 

questions of the content analysis sheet, Ca2 test to calculate differences between Watched 

repeats on the pages of Jordan TV' and Roya" channelss, The 'Holoste' equation to calculate the 

stability of the analysis for all classes of the Analysis Form. 

RESULTS AND DISCUSSION: 
          The analytical study was conducted on the media coverage of the topics related to 

legislation Protecting Jordanian women's rights, , from 1 th September 2021DA to 30th 

November 2021DA, An analysis has been carried in of the topics related to the media coverage  

to legislation Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" 

channels, below is a presentation of the analytical study outcomes: 

 First: Content category: 

 Table (2) The category of media coverage of the topics related to legislation 

Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels 

Total The page of' 

Roya' channel 

The page of' 

Jordan TV' 

channel 

 

the topics related to legislation Protecting 

Jordanian women's rights 

% F % F % F 

38.23% 39 34.89% 15 40.68% 24 Women's right to vote and Candidacy for 

membership in Parliament 

61.76% 63 65.11% 28 59.32% 35 Discussing women's issues and  Increasing 

cultural, social and legislative awareness and 

their role in decision-making. 

100% 102 100% 43 100% 55 Total 
The data of the table above show the following: 

 The general trend of media coverage of the topics related to legislation Protecting 

Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels: The 
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Themes topic of Women's right to vote and Candidacy for membership in Parliament 

received a rate of (61.76%), followed by Discussing women's issues and  Increasing 

cultural, social and legislative awareness and their role in decision-making. at a rate 

(38.23%). 

 At the level of each site separately: 
a. The page of' Jordan TV' channel: The Themes topic of Discussing women's issues and  

Increasing cultural, social and legislative awareness and their role in decision-making 

received a rate of (59.32%), followed by Women's right to vote and Candidacy for 

membership in Parliament at a rate (40.68%). This indicates the Channel's position in 

support of women's issues in Jordanian society, which focused on emphasizing the 

importance of society and their right to political participation and decision-making. in 

News reported by the channel was broadcast in its bulletins entitled: The importance of 

women's role and active political participation, Which stipulated the assertion of the 

Minister of Municipal Affairs Rabah Al -Dabbas during a television interview on the 

importance of women taking leadership and sovereign positions and their representation 

of the parliament, so the channel was supportive of women and the importance of their 

role in society in a large way, This result is consistent with the results of Mahmoud 

Mohamed, Jad Aouidat (2019,70) study, where media coverage of current eventshas 

received attention, the same case with the current study. 

b. The page of' Roya' channel: The Themes topic of Discussing women's issues and  

Increasing cultural, social and legislative awareness and their role in decision-making 

received a rate of (65.11%), followed by Women's right to vote and Candidacy for 

membership in Parliament at a rate (34.89%). This indicates the Channel's position in 

support of women's issues in Jordanian society and their right to political participation 

and decision-making, which focused on polling the views of the Jordanian street towards 

them.  

 in News reported by the channel was broadcast in its bulletins entitled: 'Women' are 

her place and role ... What Jordanians said about the woman?, Where some 

emphasized that there are some efforts towards women's rights from the point of view of 

Arab society, stressing their right to political and social participation as an effective 

force that represents half of society, And which Dr. Nidaa Zaqzouq, Professor of 

Interpretation at the University of Jordan, confirmed during a television interview based 

on the Qur’anic texts that emphasize the rights and duties of the mirror in Islam. 

 Second: the shape category: 

Table (3) The category TV templates used in media coverage of the topics related to 

legislation Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" 

channels. 

The page of' Roya' channel The page of' Jordan TV' channel 
 

 

 

 

 

TV 

Templates 

 

Total Discussing 

women's 

issues and  

Increasing 

cultural, 

social and 

Women's 

right to vote 

and 

Candidacy 

for 

membership 

F Total Discussing 

women's 

issues and  

Increasing 

cultural, 

social and 

Women's 

right to vote 

and 

Candidacy 

for 

membership 

F 
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legislative 

awareness 

and their 

role in 

decision-

making. 

in 

Parliament 

legislative 

awareness 

and their 

role in 

decision-

making. 

in 

Parliament 

8 2 6 F 11 7 4 F News 

 
100% 25% 75% % 100% 63.63% 36.37% % 

4 3 1 F 6 4 2 F report 

100% 75% 25% % 100% 66.66% 33.34% % 

5 4 1 F 7 5 2 F talk 

100% 80% 20% % 100% 71.42% 28.58% % 

0 0 0 F 0 0 0 F TV 

Investigations 
0 0.00 0.00 % 0 0.00 0.00 % 

6 2 4 F 3 2 1 F television 

interview 
100% 66.66% 33.34% % 100% 33.34% 66.66% % 

The data of the table above show the following: 

a. News: The page of' Jordan TV' channel She was the Most media coverage to News of 

Discussing women's issues and  Increasing cultural, social and legislative awareness and 

their role in decision-making a rate of (63.63%), compared (25%) News  to The page of' 

Roya' channel, This result is consistent with the results of Iman Gharib (2018,253) 

study, where media coverage  to News received attention, the same case with the current 

study. 

With regard to women's right to vote: The page of' Roya' channel She was the Most 

media coverage to News of Women's right to vote and Candidacy for membership in 

Parliament cultural, social and legislative awareness and their role in decision-making a rate 

of (75), compared (36.37) News  to The page of' Jordan TV' channel. 

b. Reports: The page of' Jordan TV' channel She was the Most media coverage of special 

reports of Women's right to vote and Candidacy for membership in Parliament cultural, 

social and legislative awareness and their role in decision-making a rate of (33.34%), 

compared (25%)  Reports to The page of' Roya' channel. 

With regard to Discussing Jordanian women's issues: The page of' Roya' channel She 

was the Most media coverage of special reports of Discussing women's issues and  

Increasing cultural, social and legislative awareness and their role in decision-making a rate 

of (75%), compared (66.66%) Reports to The page of' Jordan TV' channel. 

c. Talk: The page of' Jordan TV' channel She was the Most media coverage of private 

conversations in Women's right to vote and Candidacy for membership in Parliament 

cultural, social and legislative awareness and their role in decision-making a rate of 

(28.58%), compared (20%)  Reports to The page of' Roya' channel. 

With regard to women's right to vote: The page of' Roya' channel She was the Most 

media coverage of private conversations in of Women's right to vote and Candidacy for 

membership in Parliament cultural, social and legislative awareness and their role in 
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decision-making a rate of (80%), compared (71.42) Reports to The page of' Jordan TV' 

channel. 

d. TV Investigations: It was missing from the media coverage  of the topics related to 

legislation Protecting Jordanian women's rights on both pages, This indicates the 

inadequacy of the media's treatment of the aforementioned issue.\ 

e. television interview: It got  of media coverage took place.of Related to TV interviews 

of Women's right,to vote and Candidacy for membership in Parliament, Discussing 

women's issues and  Increasing cultural, social and legislative awareness and their role 

in decision-making cultural, social and legislative awareness and their role in decision-

making  on a rate of is equal on the pages of Jordan TV' and Roya" channels. , Previous 

results show: That there is superiority in favour of The page of' Roya' channel in the 

television templates used to cover topics in legislation protecting Jordanian women's 

rights represented in news, reports and talks; This may indicate that the private media 

has tremendous material potential and a network of reporters trained in modern 

communication techniques, As well as seeking to prove its worth on the scene To be 

competitive with the state media. The study sample pages meeting also reverts to the use 

of the television interview template in media coverage of topics related to legislation for 

the protection of Jordanian women's rights in equal proportions, The study sample pages 

meeting also reverts to the use of the television interview template in media coverage of 

topics related to legislation for the protection of Jordanian women's rights in equal 

proportions  In order to achieve broad public interaction, dialogue and participation on 

the above-mentioned topics In the interactive pages On the web. 

Table (4) The category of illustration elements used in of media coverage of the topics 

related to legislation Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and 

Roya" channels,   

The page of' Roya' channel The page of' Jordan TV' channel 
 

 

 

 

 

  

illustration 

elements 

Total Discussing 

women's 

issues and  

Increasing 

cultural, 

social and 

legislative 

awareness 

and their 

role in 

decision-

making. 

Women's 

right to vote 

and 

Candidacy 

for 

membership 

in 

Parliament 

F Total Discussing 

women's 

issues and  

Increasing 

cultural, 

social and 

legislative 

awareness 

and their 

role in 

decision-

making. 

Women's 

right to vote 

and 

Candidacy 

for 

membership 

in 

Parliament 

F 

11 7 4 F 14 9 5 F Video clips 

100% 63.63% 36.37% % 100% 64.28% 35.72% % 

14 9 5 F 11 5 6 F thematic 

photo 
100% 64.28% 35.72% % 100% 45.45% 54.55% % 

4 1 3 F 5 3 2 F personal 

photos 100% 25% 75% % 100% 60% 40% % 

The data of the table above show the following: 
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a. Video clips: The page of' Jordan TV' channel She was  The most media coverage of 

videos discussing of Discussing women's issues and  Increasing cultural, social and 

legislative awareness and their role in decision-making a rate of (64.28%), compared 

(63.63%) Video to The page of' Roya' channel. 

With regard to women's right to vote: The page of' Roya' channel She was  The most 

media coverage For videos of the Women's right to vote and Candidacy for membership in 

Parliament cultural, social and legislative awareness and their role in decision-making a rate 

of (36.37%), compared (35.72%) Video to The page of' Jordan TV' channel. 

b. thematic photo: The page of' Jordan TV' channel She was  The Most media coverage 

of thematic pictures `related to Women's right to vote and Candidacy for membership in 

Parliament a rate of (54.55%), compared (35.72%) Video to The page of' Roya' channel. 

With regard to Discussing Jordanian women's issues: The page of' Roya' channel. She was  

The Most media coverage of thematic pictures `related to discussion women's issues and  

Increasing cultural, social and legislative awareness and their role in decision-making a rate of 

(64.28%), compared (45.45%) Video to The page of' Jordan TV' channel. 

c. personal photos: The page of' Jordan TV' channel She was  The Most media coverage 

of personal photos `related to Discussing women's issues and  Increasing cultural, social 

and legislative awareness and their role in decision-making.  a rate of (60%), compared 

(25%) personal photos to The page of' Roya' channel. 

With regard to women's right to vote: The page of' Roya' channel. She was  The Most media 

coverage of personal photos `related to Women's right to vote and Candidacy for membership 

in Parliament a rate of (75%), compared (40%) personal photos to  The page of' Jordan TV' 

channel. , Previous results show: that There is a convergence in the use of the pages of Jordan 

TV' and Roya" channel of the  illustration elements used in of media coverage of the topics 

related to legislation Protecting Jordanian women's rights, And that came in the form of videos, 

objective pictures and a license, as it took a large area, which increases the credibility of the 

news presented these pages, This indicates an increase in the public's interaction with the 

aforementioned caseIn order to achieve the media institutions public interaction, dialogue and 

participation on the -mentioned from  the  topics In the interactive pages On the web. 

(5) sources of the  media coverage of the topics related to legislation Protecting Jordanian 

women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels. 

Total The page of' 

Roya' 

channel 

The page of' 

Jordan TV' 

channel 

 

sources of media coverage 

% F % F % F 

33.01% 70 38.14% 37 28.69% 33 Newspapers and news agencies world on the Interne 

21.22% 45 - - 39.13% 45 Reports of correspondents and delegates in page of' 

Jordan TV' channel. 

16.03% 34 35.05% 34 - - Reports of correspondents and delegates in  page of' 

Roya' channel 

14.15% 30 13.40% 13 14.78% 17 Official source, 

7.08% 15 5.16% 5 8.69% 10 Meetings with guests in the studio, 

5.19% 11 3.09% 3 6.96% 8 witnesses Proof, 

3.32% 7 5.16% 5 .1.75% 2 Without source. 

100% 212 100% 97 100% 115 Total 

The data of the table above show the following: 
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 The general trend of the sources of coverage of media coverage of the For 

legislations on the protection of Jordanian women's rights on pages of Jordan 

TV' and Roya" channels: The percentage Newspapers and news agencies world on 

the Internet  has reached the rate  of  (33.01%), followed by Reports of 

correspondents and delegates in page of' Jordan TV' channel  a rate of (21.22%),then 

Reports of correspondents and delegates in  page of' Roya' channel a rate of 

(16.03%), followed by Official source, a rate of (14.15%), then Meetings with guests 

in the studio, a rate of (7.08%), followed by witnesses Proof, a rate of (5.19%), And 

Finally, without a source at a rate (3.32%). 

 At the level of each site separately: 

a. The page of' Jordan TV' channel, relied primarily on the Reports of delegates and 

correspondents  in obtaining news related to the of the topics related to legislation 

Protecting Jordanian women's rights with a rate of (39.13%), followed by newspapers 

and news agencies world on the Internet with a rate (28.69%), followed by Official 

source, a rate of (14.78%), then Meetings with guests in the studio, a rate of (8.69%), 

followed by witnesses Proof, a rate of (6.96%),  And Finally, without a source at a rate 

(1.75%), This result is consistent with the results of Mahmoud Mohammed (2017,103) 

study, This is where delegates and correspondents' reports got attention, the same case 

with the current study. 

b. The page of' Roya' channel, relied primarily on the Newspapers and news agencies 

world on the Interne with a rate of (38.14%),followed by Reports of correspondents and 

delegates in  page of' Roya' channel with a rate (35.5%), followed by Official source, a 

rate of (13.40%), then Meetings with guests in the studio, Official source, a rate of 

(5.16%),  And Finally, without a source at a rate (3.09%), Previous results show: That 

The page of' Jordan TV' channel, relied primarily on the Reports of delegates and 

correspondents  in obtaining news related to the of the topics related to legislation 

Protecting Jordanian women's rights To a great extent It's because she has a network of 

reporters all over the world. The page of' Roya' channel She was the most Interesting   it 

regarding with sources of media coverage of the topics related to legislation Protecting 

Jordanian women's compared The page of' Jordan TV' channel. 

Table (6) Forms of interaction with of media coverage of the topics related to legislation 

Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels, 

The page of' Roya' channel The page of' Jordan TV' channel  

 

 

 

 

Forms of 

interaction   

Total Discussing 

women's 

issues and  

Increasing 

cultural, 

social and 

legislative 

awareness 

and their 

role in 

decision-

making. 

Women's 

right to vote 

and 

Candidacy 

for 

membership 

in 

Parliament 

F Total Discussing 

women's 

issues and  

Increasing 

cultural, 

social and 

legislative 

awareness 

and their 

role in 

decision-

making. 

Women's 

right to vote 

and 

Candidacy 

for 

membership 

in 

Parliament 

F 

1320 787 533 F 1479 730 749 F Number of 

likes 100% 59.62% 40.38% % 100% 49.36% 50.64% % 
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1035 432 603 F 1450 699 751 F number of 

comments 100% 41.73% 58.27% % 100% 48.21% 51.79% % 

1010 498 512 F 1164 529 635 F number of 

posts 100% 49.31% 50.69% % 100% 45.45% 54.55%  % 

The data of the table above show the following: 

a. With regard to the number of likes: The page of' Jordan TV' channel  was the Most 

interacted by liking with   Women's right to vote and Candidacy for membership 

Parliament a rate of (50.64%), compared (40.38%) interacted by liking  in   The page of' 

Roya' channel. 

With regard to Discussing Jordanian women's issues: The page of' Roya' channel was the 

Most interacted by liking with  Discussing women's issues and  Increasing cultural, social and 

legislative awareness and their role in decision-making a rate of (59.62%), compared (49.36%) 

interacted by liking  in The page of' Jordan TV' channel. 

b. In Regarding the number of comments: The page of' Jordan TV' channel was the 

Most interacted by comments with  Discussing women's issues and  Increasing cultural, 

social and legislative awareness and their role in decision-making a rate of (48.21%), 

compared (41.73%) interacted by comments in The page of' Roya' channel., The use of 

the comment tool is due to the fact that it expresses the opinion of the audience towards 

The aforementioned case. 

With regard to women's right to vote: The page of' Roya' channel. was the Most interacted 

by comments with Women's right to vote and Candidacy for membership Parliament a rate of 

(58.27%), compared (51.79%) interacted by comments in The page of' Jordan TV' channel., 

This result is consistent with the results of Faisal Farhi, Mahmoud Mohamed (2020,329),  

where comments rank to News received attention, the same case with the current study. 

c. number of posts: The page of' Jordan TV' channel was the She was the most  interacted 

by sharing with Women's right to vote and Candidacy for membership Parliament a rate 

of (54.55%), compared (50.69%) interacted by  sharing  in The page of' Roya' channel. 

With regard to Discussing Jordanian women's issues: The page of' Roya' channel. 

was the She was the most  interacted by sharing with Discussing women's issues and  

Increasing cultural, social and legislative awareness and their role in decision-making. a 

rate of (49.31%), compared (45.45%) interacted by  sharing  in The page of' Jordan TV' 

channel. Previous results show: That on the pages of Jordan TV' and Roya" channels 

fully agree in employing forms of interaction to interact with of media coverage of the 

topics related to legislation Protecting Jordanian women's rights by the public, This is 

due to the importance of the issue in Jordanian society, As a result of Jordan's 

ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women, This is done through Editing legal texts that affirm the rights of women on an 

equal basis with men in particular in leadership and senior positions, In addition to 

increasing its economic participation, especially in the countryside and remote areas, As 

well as awareness programs for women's rights and protect them from violence by 

national institutions and civil society institutions, Thus, the rate of viewing and 

interaction is high and reaching the goal to achieve. 
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Table (7) category of The direction of media coverage of the topics related to 

legislation Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and 

Roya" channels 

The page of' Roya' channel The page of' Jordan TV' channel 
 

 

 

 

The 

direction 

of media 

coverage 

Total Discussing 

women's 

issues and  

Increasing 

cultural, 

social and 

legislative 

awareness 

and their 

role in 

decision-

making. 

Women's 

right to vote 

and 

Candidacy 

for 

membership 

in 

Parliament 

F Total Discussing 

women's 

issues and  

Increasing 

cultural, 

social and 

legislative 

awareness 

and their 

role in 

decision-

making. 

Women's 

right to vote 

and 

Candidacy 

for 

membership 

in 

Parliament 

F 

0 0 0 F 0 0 0 F negative 

100% 0.00 0.00 % 100% 0.00 0.00 % 

97 36 61 F 115 30 85 F positive 

100% 37.12% 62.88% % 100% 26.09% 73.91% % 

0 0 0 F 0 0 0 F neutral 

100% 0.00 0.00 % 100% 0.00 0.00 % 

The data of the table above show the following: 

a. The direction of positive: The page of' Jordan TV' channel  was the  More inclined 

towards a positive trend  For media coverage on topics Women's right to vote and 

Candidacy for membership in Parliament has  a rate of (73.91%), compared (62.88%)  

positive trend to The page of' Roya' channel, This comes in light of the Kingdom of 

Jordan's ratification of the   on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women, This is done through Editing legal texts that affirm the rights of women on an 

equal basis with men in particular in leadership and senior positions, In addition to 

increasing its economic participation, especially in the countryside and remote areas. 

With regard to Discussing Jordanian women's issues: The page of' Roya' channel. was the  

More inclined towards a positive trend  For media coverage of topics Discussing women's 

issues and  Increasing cultural, social and legislative awareness and their role in decision-

making  a rate of (37.12%), compared (26.09%)  positive trend to The page of' Jordan TV' 

channel. While the negative and positive trend did not get any percentage. 

(8) news values used of media coverage of the topics related to legislation Protecting 

Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels 

Total The page of' 

Roya' 

channel 

The page of' 

Jordan TV' 

channel 

 

news values 

% F % F % F 

5.18% 11 2.07% 2 7.83% 9 the instantaneous values 

22.64% 48 23.71% 23 21.73% 25 the influence 

2.84% 6 6.18% 6 0.00 0 Negativity 

29.71% 63 29.89% 29 29.56% 34 Importance 

20.28% 43 18.55% 18 21.73% 25 Conflict   

13.67% 29 13.40% 13 13.92% 16 huge 
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Total The page of' 

Roya' 

channel 

The page of' 

Jordan TV' 

channel 

 

news values 

% F % F % F 

2.37% 5 1.05% 1 3.48% 4 human interests 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 proximity 

3.31% 7 5.15% 5 1.75% 2 no values 

100% 212 100%  97 100% 115 Total 

The data of the table above show the following: 

 The general trend of news values used of media coverage of the topics related to 

legislation Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and 

Roya" channels: The got importance values for related of the topics related to 

legislation Protecting Jordanian women's rights received a rate of  (29.71%), followed 

by the influence at a rate (22.64%), then Conflict a rate of (20.28%), followed by the 

Huge values  has  a rate (13.67%), Then  the instantaneous values a rate of  (5.18%), 

Then  no values  a rate of  (3.31%), followed by the Negativity  at a rate (2.84%),   And 

Finally, human interests  at a rate (2.37%), While the proximity values did not get me 

any percentage. 

 At the level of each site separately: 

 The page of' Jordan TV' channel: The got importance values for related of the topics 

related to legislation Protecting Jordanian women's rights received a rate of  (29.56%), 

followed by the influence at a rate (29.56%), The researcher explains the importance 

values as: The news that talked about of the topics related to legislation Protecting 

Jordanian women's rights And its right to political participation and candidacy for the 

parliamentary elections, then Conflict a rate of (21.73%), The researcher explains this as 

the first reason for discussing legislation related to the protection of women's rights in 

Jordan and the behaviors that are still being exercised against them,The researcher 

explains this as the first reason for discussing legislation related to the protection of 

women's rights in Jordan and the behaviors that are still being exercised against them, 

The absence of her presence in senior positions is still present. In addition to the fact 

that there are many violations of their rights in some institutions, such as often unpaid 

work, In addition to the presence of many violations of their rights in some institutions, 

such as working without wages, often, So the conflict, the impact is the most values 

involved in the news, followed by the Huge values  has  a rate (13.92%), Then  the 

instantaneous values a rate of  (7.83%), followed by human interests  at a rate (3.48%), 

Then  no values  a rate of  (1.75%), While the Negativity values  did not get me any 

percentage. 

 The page of' Roya' channel: The got importance values for related of the topics related 

to legislation Protecting Jordanian women's rights received a rate of  (29.89 %), , 

followed by the influence at a rate (23.71%), then Conflict a rate of (18.55%), followed 

by the Huge values  has  a rate (13.40%), followed by the Negativity  at a rate (6.18%),  

Then  no values  a rate of  (5.15%), Then  the instantaneous values a rate of  (2.07%), 

And Finally, human interests  at a rate (1.05%), While the proximity values did not get 

me any percentage. 
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 Examples for news values of media coverage of the topics related to legislation 

Protecting Jordanian women's rights on The page of' Jordan TV' channel: In the 

news reported by the channel broadcast in its publication entitled: Women's debates to 

promote women's political participation, who spoke of the importance of women's 

political participation in society as an active force in reform and development, as they 

represent half of the complex, And also news titled: His Majesty the King stresses the 

importance of the role of women in the success of the process of political 

modernization,in which he emphasized its leading force in all tracks of the reform 

process, as well as overcoming obstacles to increasing their representation in the labour 

market and economic development. 

 Examples for news values of of media coverage of the topics related to legislation 

Protecting Jordanian women's rights on The page of' Roya' channel: In the news 

reported by the channel broadcast in its publication entitled: The House of 

Representatives agrees to add the word 'Jordanian women' to the Constitution, 

During which the Minister of Political and Parliamentary Affairs, Moussa Al-Maaita, 

confirmed: The addition of the word 'Jordanian women' came in honor of and 

appreciation of women, explaining that chapter two of the Constitution relates to the 

fundamental rights, freedoms and duties of citizens, In addition to its right to education 

and work in order to preserve its legitimate entity and support its ambitions within 

society, It also stipulated that the family is the basis of a society based on religion, 

morality and patriotism. 

 (9)The category Duration of videos  of media coverage of the topics related to legislation 

Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and Roya" channels.. 

Total The page of' 

Roya' channel 

The page of' 

Jordan TV' 

channel 

 

Duration of videos   

% F % F % F 

56% 14 54.54% 6 57.14% 8 "From 1: 3 minutes" 

28% 7 27.27% 3 28.57% 4 from 4: 6: minutes"" 

16% 4 18.19% 2 14.29% 2 More than that"." 

100% 25 100%  11 100% 14 Total 

The data of the table above show the following: 

 The general trend of Duration of videos  of media coverage of the topics related to 

legislation Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan TV' and 

Roya" channels: The got Duration of videos "From 1: 3 minutes on received a rate of  

(56%), Followed by the duration of the videos "from 4: 6: minutes" at a rate (28%),And 

Finally, "More than that".at a rate (16%). 

 At the level of each site separately: 

a. The page of' Jordan TV' channel: The got Duration of videos "From 1: 3 minutes on 

received a rate of  (57.14%), Followed by the duration of the videos "from 4: 6: 

minutes" at a rate (28.57%),And Finally, "More than that" .at a rate (14.29%). 

b. The page of' Roya' channel: The got Duration of videos "From 1: 3 minutes on 

received a rate of  (54.54%), Followed by the duration of the videos "from 4: 6: 
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minutes" at a rate (27.27%),And Finally, "More than that" .at a rate (18.19%)., Previous 

results show: The page of' Jordan TV' channel  It was the most broadcast  in terms of 

time duration "From 1: 3 minutes" from 4: 6: minutes"  for related  videos of media 

coverage of the topics related to legislation Protecting Jordanian women's rights, On 

different The page of' Roya' channel, Which was the most broadcast in terms of time 

duration More than that", This may indicate that 'the duration of the videos was short,  

The less short the video duration, the higher the follow-up rate. 

Results of the hypotheses: 

 The First Hypothesis: This hypothesis states that:There are statistically significant 

statistical differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in the levels 

of media coverage of related topics protection of Jordanian women's rights  .  

Table (10) The differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in the 

levels of media coverage of related topics protection of Jordanian women's rights .   

the pages of Jordan TV' and Roya" 

channels 

Frequency 
 2

X

Observed 

  2
X

Expected 

Significance 

Level 

The page of' Jordan TV' channel 55 1.46 ** 3.84 0.01 

The page of' Roya' channel 49 

                                                                   ** Significant at level ( 0.01). 

The data of the table above show the following: 

 by using the Ca2 chi-square test it turns out There are not  statistically significant 

statistical differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in the levels 

of media coverage of related topics protection of Jordanian women's rights. The number 

of repetitions seen has been reached  (55, 49),respectively for the the pages of Jordan 

TV' and Roya" channels , came the value is arate  of   (1.46 **), It is afunction  

significant at the level of (0.01), This may indicate that interest   of media coverage of 

the topics related to legislation Protecting Jordanian women's rights was equal. 

 The second hypothesis: This hypothesis states that:There are statistically significant 

statistical differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in Interact 

by like with  the media coverage of related topics protection of Jordanian women's 

rights.            

Table (11) The differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in 

Interact by like with  the media coverage of related topics protection of Jordanian 

women's rights.     

the pages of Jordan TV' and 

Roya" channels 

Form of 

interaction 

Frequency 
 2

X

Observed 

  2
X

Expected 

Significance 

Level 

The page of' Jordan TV' 

channel 

Interact by 

like 

1479 9.02** 3.84 0.01 

The page of' Roya' channel Interact by 

like 

1320 

                                                                   ** Significant at level ( 0.01)  

The data of the table above show the following: 

 by Using the Ca2 chi-square test, it was found that there are statistically 

significant differences between the pages of Jordan TV channels and Roya TV 

channels in similar interaction with media coverage of topics related to the 

protection of Jordanian women's rights., And in the direction of The page of' 

Jordan TV' channel.The number of repetitions seen has been reached  
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(1479,1320),respectively for the the pages of Jordan TV' and Roya" channels , 

came the value is arate  of  (9.02**), It is afunction  significant at the level of 

(0.01),  The researcher attributes the conscious public’s interest in following up 

of the media coverage of related topics protection of Jordanian women's rights. in 

The page of' Jordan TV' channel, and interacting with it to the existence of a  

non- ideologized writer specialized In Jordanian political affairs, he wins the trust 

of followers. This indicates the high rate of interaction with of the media 

coverage of related topics protection of Jordanian women's rights.                                         

The third hypothesis: This hypothesis states that: There are statistically significant 

statistical differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in 

Interact by Comments with  the media coverage of related topics protection of 

Jordanian women's rights. 

Table (12) The differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in 

Interact by Comments  with  the media coverage of related topics protection of Jordanian 

women's rights.       

the pages of Jordan 

TV' and Roya" 

channels 

Form of 

interaction 

Frequency 
 2

X

Observed 

  2
X

Expected 

Significance 

Level 

The page of' Jordan TV' 

channel 
Interact by 

Comments   

1450 69.3** 3.84 0.01 

The page of' Roya' 

channel 
Interact by 

Comments   

1035 

                                                                   ** Significant at level ( 0.01)  

The data of the table above show the following: 

 by using the Ca2 chi-square test it turns out There are statistically significant statistical 

differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in Interact by 

Comments  with  the media coverage of related topics protection of Jordanian women's 

rights. And in the direction of The page of' Jordan TV' channel. The number of 

repetitions seen has been reached  (1450,1035),respectively for the the pages of Jordan 

TV' and Roya" channels , came the value is arate  of  (69.3**), It is afunction significant 

at the level of (0.01),The higher reaction rate also indicates to the existence of a  non- 

ideologized writer specialized In Jordanian political affairs, he wins the trust of 

followers. This indicates the high rate of interaction with of the media coverage of 

related topics protection of Jordanian women's rights.    

The fourth hypothesis: This hypothesis states that: There are statistically significant 

statistical differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in Interaction by 

participation with the media coverage of related topics protection of Jordanian women's 

rights. 

Table (13) The differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in 

Interaction by participation with the media coverage of related topics protection of 

Jordanian women's rights     

the pages of Jordan 

TV' and Roya" 

channels 

Form of interaction Frequency 
 2

X

Observed 

  2
X

Expected 

Significance 

Level 

The page of' Jordan 

TV' channel 

in Interaction by 

participation 

1164 10.9 ** 3.84 0.01 
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The page of' Roya' 

channel 

in Interaction by 

participation 

1010 

                                                                   ** Significant at level ( 0.01). 

 

The data of the table above show the following: 

 by There are statistically significant statistical differences between the pages of Jordan 

TV' and Roya" channels in Interaction by participation with the media coverage of 

related topics protection of Jordanian women's rights. And in the direction of The page 

of' Jordan TV' channel.The number of repetitions seen has been reached 

(1164,1010),respectively for the the pages of Jordan TV' and Roya" channels , came the 

value is arate  of  (10.9**), It is afunction significant at the level of (0.01),The high rate 

of interaction also indicates the existence of a non-ideological writer specializing in 

Jordanian political affairs, who gains the trust of the followers. 

The results of the study in light of the hypotheses: 

After conducting the analytical study, we reached a number of results, the most 

important of which are: 

 Jordanian websites have agreed to sample the study on topics related to discussions on 

women's issues and the dissemination of cultural, social and legislative awareness and 

their role in decision-making. She was at the forefront. In the same locations, issues 

relating to women's right to vote and to stand for membership were addressed. And she 

was in the foreground, This comes in light of the Kingdom of Jordan's ratification of th 

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, This is done through 

Editing legal texts that affirm the rights of women on an equal basis with men in 

particular in leadership and senior positions, In addition to increasing its economic 

participation, especially in the countryside and remote areas. This indicates the 

geographical proximity factor and the Kingdom of Jordan's internal politics. This 

prompted these Jordanian sites to pay attention to this issue. 

 The Confirmation of the first hypothesis validity: There are  not  statistically 

significant statistical differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels 

in the levels of media coverage of related topics protection of Jordanian women's 

rights,This may indicate that interest   of media coverage of the topics related to 

legislation Protecting Jordanian women's rights was equal. 

 The Confirmation of the second hypothesis validity: there are statistically significant 

differences between the pages of Jordan TV channels and Roya TV channels in similar 

interaction with media coverage of topics related to the protection of Jordanian women's 

rights., And in the direction of The page of' Jordan TV' channel. The researcher 

attributes the conscious public’s interest in following up of the media coverage of 

related topics protection of Jordanian women's rights. in The page of' Jordan TV' 

channel, and interacting with it to the existence of a  non- ideologized writer specialized 

In Jordanian political affairs, he wins the trust of followers. This indicates the high rate 

of interaction with of the media coverage of related topics protection of Jordanian 

women's rights.  

 The Confirmation of the third hypothesis validity:There are statistically significant 

statistical differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels in Interact 
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by Comments  with  the media coverage of related topics protection of Jordanian 

women's rights. And in the direction of The page of' Jordan TV' channel. The higher 

reaction rate also indicates to the existence of a  non- ideologized writer specialized In 

Jordanian political affairs, he wins the trust of followers. This indicates the high rate of 

interaction with of the media coverage of related topics protection of Jordanian women's 

rights.  

  The Confirmation of the fourth hypothesis validity: There are statistically 

significant statistical differences between the pages of Jordan TV' and Roya" channels 

in Interaction by participation with the media coverage of related topics protection of 

Jordanian women's rights. And in the direction of The page of' Jordan TV' channel.The 

high rate of interaction also indicates the existence of a non-ideological writer 

specializing in Jordanian political affairs, who gains the trust of the followers. 

Research proposals: 

 media processing frameworks for cases of racial discrimination against women. 

 Media coverage of social impacts on violence against women through Tutter. 

CONCLUSION: 

That interactive media have a significant influence in shaping public attitudes towards  to  

of the topics related to legislation Protecting Jordanian women's rights on the pages of Jordan 

TV' and Roya" channels. The page of' Jordan TV' channel has created a major breakthrough in 

the scoop to attract the public. It's because she has a network of professional correspondents all 

over the world. In addition to having the physical and technological capabilities and media 

competencies that have the ability to cover current events around the world, 

The coverage was also clearly biased towards the positive trend, Which comes in the 

light of the affirmation of women's right to vote and stand for membership of the House of 

Assembly, As well as increasing its cultural, social and legislative awareness and supporting 

its role in decision-making 

This raised questions about the role of the page of' Jordan TV' channel and its 

relationship with the Jordanian State in supporting women and protecting their rights,  

The researcher Identifying tried to find out the differences between the pages of Jordan 

TV' and Roya" channels in the levels of media coverage of related topics protection of 

Jordanian women's rights, and forms of interaction with it, As an informational platform for 

presenting different  opinions and ideas related to the Related topics. 

The study also reached a set of recommendations, the most important of which are: 

 Emphasizing the need for social media attention to media coverage of topics relevant to 

current events; As well as the need to host experts and specialists in Jordanian political 

affairs to discuss the issues of the mirror and its role in society, It also affirmed her right 

to political participation. 

 Media must conduct campaigns to educate society on the importance of women's role in 

Jordanian society, as well as encouraging them to exercise participation in all political 

rights. 

 Media must conduct campaigns to educate society on the importance of women's role in 

Jordanian society, as well as encouraging them to exercise participation in all political 

rights, With an interest in in-depth media treatments for legislation that guarantees their 

rights 
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 ممخص:
ُتعد وسائؿ ا٘عٛـ بكافة أشكالٍا هف أٌـ اٖشٓاء التْ تؤثر بصورة كبٓرة فْ عهمٓة التىشئة اٚجتهاعٓة والثقاقٓة        

 التربٓةإلِ التعرؼ عمِ هفٍـو  الهقالةٌدفت لمهجتهعات، كها أصبحت تهتمؾ سمطات واسعة عمِ كافة أفراد الهجتهع، 
ٌدفت لمتعرؼ عمِ أسباب استخداهىا لوسائؿ ا٘عٛـ وتأثٓر التربٓة ا٘عٛهٓة عمِ فٍـ  وأٌهٓتٍا، كها والهعموهاتٓة ا٘عٛهٓة

 الهحتوى الذي ٓبث عبر وسائؿ ا٘عٛـ لٛستفادة هف إٓجابٓاتً والتصدى لمسمببٓات. 

 الكمهات الهفتاحٓة:
ة، ا٘عٛـ التربوي التربٓة ا٘عٛهٓة،  ا٘عٛـ. وسائؿ، الثقافة التربٓو

Abstract:  

 The media in all its forms is one of the most important things that greatly affect the process of 

social and cultural upbringing of societies, and it has gained wide powers over all members of 

society.  This essay aims at identifying the concept and significance of media and information 

education. As well as identifying the reasons behind our use of media and the effect of media 

education on understanding the content that is broadcast through the media to take advantage of 

its positives and address the negatives. 

 Keywords: media education, educational media, educational culture, mass media. 
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 :مقدمة
ت فػْ هجػاؿ ا٘عػٛـ، فهػا بػٓف التػدفؽ ا٘عٛهػْ أحػادي  هها ٚ شؾ فًٓ أف العالـ قد هر بالعدٓد هف التحػٚو

عمػِ التصػدي لٍػذي الهضػاهٓف وغٓػر قػادر اٚتجاي الهوجً عبػر إعػٛـ الػدوؿ الكبػرى وبػٓف هتمقػْ غٓػر قػادر 
ـ ظٍػرت العدٓػد هػف الهفػآٌـ التػْ غٓػرت هػف سػموؾ  عمِ التفٓرؽ ها بٓف الحقٓقة والخٓاؿ، وبٓف الواقػع والػٌو
هتمقْ الرسالة ا٘عٛهٓة هف سمبْ إلِ هحمؿ وىاقد، وهع التطور الكبٓر فْ تكىولوجٓػا اٚتصػاؿ والهعموهػات 

تحػػوؿ هفٍػػـو ا٘عػػٛـ هػػف إطػػار ٓرتكػػز عمػػِ فكػػرة رسػػالة هػػف الهرسػػؿ إلػػِ  وظٍػػور وسػػائؿ ا٘عػػٛـ الجدٓػػد
ا الهستقبؿ لمرسالة ا٘عٛهٓة.  الهستقبؿ فْ اتجاي واحد إلِ هىظور دائري ٓرتكز عمِ فكرة ٓكوف هحوٌر

أصبح ا٘عٛـ أخٓرًا بٓف سىداف التوجٓة وهطرقة الهصداقٓة، سواء عبر الفضػائح التػْ تٍػز هؤسسػات العػالـ 
عٛهٓة، أو ردة الفعؿ الهخٓبة ٔهاؿ هتابعْ اٖحداث العربٓة التْ حركت وجً بمػداف الهىطقػة  وذلػؾ بعػد ا٘

إىتشػػػار الفضػػػائٓات والقىػػػوات الخاصػػػة وهوجػػػة الصػػػحافة الخاصػػػة فػػػْ الػػػوطف العربػػػْ، واىتشػػػار ألػػػواف هػػػف 
ب الهوضوعٓة والحقٓقة، وفْ الصحافة وا٘عٛـ الذي ٍٓتـ بالفرقعات ا٘عٛهٓة وا٘ثارة والتضخٓـ عمِ حسا

ػػو هػػا ٓثٓػػر أسػػئمة  كثٓػػر هػػف اٖحٓػػاف ٓكػػزف لوقػػائع غٓػػر هثبتػػة باٖدلػػة، أو حتػػِ لقضػػآا لٓسػػت لٍػػا أٌهٓػػة، ٌو
هٍهة وضروٓرة عف حقٓقة هثؿ ٌذي الههارسات ا٘عٛهٓة وكوىٍا تقـو بدور تخٓربْ وتدهٓري لموعْ والعقؿ 

ًٚ هف الدور الواجب أف تقوـ بً فْ بىاء ًٛ عف اختٛؽ القصص والفضائح والتٍـ ههػا ٚ  بد ٌذا الوعْ، فض
 1أصؿ لً عمِ أرض الواقع.

 لماذا نستخدم وسائل اإلعالم:
ىحف ىستخدـ وسائؿ ا٘عٛـ ٖغراض عدٓدة وهتىوعة، تختمؼ هف شخص إلِ آخر، وكثٓر هف ٌذي 

ـ ٚو ٓعرؼ عمِ وجً التحدٓد اٖغراض تحدث أحٓاىًا بدوف وعْ هف الشخص، أي أىً ٓتابع وسائؿ ا٘عٛ
 2لهاذا ٓتابعٍا، وهف ٌذي اٖغراض التْ تدفعىا لهتابعة وسائؿ ا٘عٛـ ها ٓمْ:

فػىحف ىحصػؿ عمػِ كهٓػة كبٓػرة هػف الهعموهػات عبػر وسػائؿ ا٘عػٛـ، سػواء  عمـى المعمومـات: الحصول- 1
 كىا ىرغب فٍٓا أو ٚ ىرغب، بغض الىظر عف أٌهٓتٍا وقٓهتٍا.

فىحف ىفٍـ العالـ هف خػٛؿ وسػائؿ ا٘عػٛـ، وقػد ٓكػوف العػالـ الػذي تىقمػً وسػائؿ ا٘عػٛـ  الفيم: توجيو- 2
 حقٓقًٓا أو غٓر حقٓقْ، ولكىً ٓجعمىا أقؿ قمقًا وأكثر فٍهًا.

هثؿ السموؾ الشرائْ الهتعمؽ بالسمع والخدهات، أو استعدادىا لهتغٓرات الطقس  السموك اليومي: توجيو- 3
 الٓوهٓة.

                                           
 2-1ص :  - 1ط - 2015الهىٓا  -التربٓة ا٘عٛهٓة دار الهعرفة لمطباعبة والىشر  -/ أحهد جهاؿ حسف  1
 31-29ص:  - 1ط - 2020اٖرداف  -دار الخمٓج لمىشر والتوٓزع  -الوجٓز فْ التربٓة ا٘عٛهٓة  -/ سمٓهاف الطعاىْ  2
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فىحف ىفٍـ أىفسىا عبر وسائؿ ا٘عٛـ هف خٛؿ استكشاؼ الواقع، وهشاٌدة اٖشخاص  الذات: فيم- 4
العهر والظروؼ اٚجتهاعٓة واٚقتصادٓة، وهراقبة كٓؼ ٓواجٍوف الهواقؼ الهختمفة،  ٓشبٍوىىا فْالذٓف 

ات التْ ىٓرد التشبً بٍا، وبالتالْ ىستطٓع التعرؼ عمِ أىفسىا، واٖدوار التْ ٓىبغْ أف ىقوـ بٍا، والشخصٓ
 والشخصٓات التْ ٚ ىرغب فْ التشبً بٍا.

وسائؿ ا٘عٛـ تزودىا باٖشٓاء التْ ىتحدث عىٍا وىهارسٍا، وتزودىا  التفاعل االجتماعي: تسييل- 5
 بأرضٓة هشتركة لمحوار والهىاقشات.

اعؿ اٚجتهاعْ، فٍْ تهثؿ ٓستخدـ بعض الىاس وسائؿ ا٘عٛـ كبدٓؿ لمتف لمتفاعل االجتماعي: بديل- 6
صداقة بدٓمة أو تفاعؿ بدٓؿ، هثؿ التعمؽ بشخصٓة سٓىهائٓة أو تمفٓزوىٓة، والتوحد هعٍا تهاهًا فْ أهاؿ 
فتقدوف  وأٚـ والهواقؼ الهختمفة، وتزداد أٌهٓة ٌذا الغرض لدى اٖشخاص الذٓف ٓعاىوف هف العزلة، ٓو

 التفاعؿ اٚجتهاعْ الطبٓعْ.
ا  عاطفي أو التسمية والترفيو:التحرر ال– 7 و بٛ هىازع أٌـ أغراض استخداـ وسائؿ ا٘عٛـ وأكثٌر ٌو

اىتشارًا، حٓث ٓستخدـ الفرد وسائؿ ا٘عٛـ ٘طٛؽ العىاف لٛىفعٛت والهشاعر والعواطؼ واٖحاسٓس، 
تىاسْ الٍهـو لتحقٓؽ الهتعة واٚسترخاء والتىفٓس، والتخمص هف الهمؿ والعزلة، والبحث عف التغٓٓر، و 

 والهشكٛت.
بد هف فٍـ ٌذي الوسائؿ  وتأسٓسًا عمِ ها سبؽ فإف وسائؿ ا٘عٛـ تهثؿ قوة كبٓرة وهؤثري عمِ الهجتهعات ٚو
ا الكبٓر عمِ حٓاة الىاس، وهف ٌىا تأتْ الحاجة الهمحة لدراسة التربٓة ا٘عٛهٓة  ادة الوعْ بقوتٍا وتأثٌٓر وٓز

 ة بىا.وفٍـ الثقافة ا٘عٛهٓة الهحٓط
 مفيوم التربية اإلعالمية:

ْ هصطمح هركب هف كمهتٓف التربٓة وا٘عٛـ أي  اختمؼ العمهاء فْ تحدٓد هفٍوـ واحد لمتربٓة ا٘عٛهٓة ٌو
ىاؾ هف ٓرى أىٍا تعىْ هحو اٖهٓة الرقهٓة.  التعمٓـ ا٘عٛهْ، ٌو

 التْ ؿالرسائ آٚف هو الهعاىْؽ ػػػػػػػػػػَخم ٓرػػػػػػػػػػتفس ِػػػػػػػػػػعم القدرة بأىٍا ،ا٘عٛهٓة التربٓة Thoman َترُ
 َالهجٛت َالجرائد َالكهبَٓتر َالرادَٓ التمفزَٓو هو َٓن ؿك لفظٓة أَ هرئٓة كرهَز ىتمقاٌا

 بها اً َاعٓ تكَو أو عمِ َالقدرة ؿالرسائ ٌذي هو َاٚىتقاء اٚختٓار عمِ القدرة اً أٓض َتعىْ ،َا٘عٛىات
 3.ا٘عٛن ؿَسائؿ ائػبرس لمتأثر ضةعر أَ اً سمبٓ تكَو َأٚ حَلك ٓدَر
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 التعمٓن) التعمٓهٓة ؿَالهراح الهستَٓات ػػػؿلك درٓسػػػَالت لػػـتعػػػَال الدراسة طرق ؿكعرفتٍػػا الٓوىسػػكو بأىٍػػا 
 ،اٚبتكار ،التارٓم ،الظرَف ؿك َفْ (الحٓاة دُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه التعمٓن ،الجاهعْ التعمٓن ،الثاىَّ التعمٓن ،اٖساسْ
 ،ا٘عٛن ؿَسائ هضاهٓو ،اٚجتهاعٓة التأثٓرات ،َتقىٓات ةػػػػػػكههارس ٛنػػػػػػا٘ع َٓنػػػػػَتق اٚستخدان ،ا٘بداع

 4.ؿالَسائ ٌذي هو َاٚقتراب ا٘بداعٓة ا٘عٛن ؿَسائ دَر ؿَػح َإدراكٍن ،َالتكٓف ،لهشاركةا
ػة الهرسػوهة قػْ السٓاسػة  قػة هثمػِ هػف أجػؿ تحقٓػؽ اٌٖػداؼ التربٓو ٌْ عهمٓة توظٓؼ وسائؿ اٚتصػاؿ بطٓر

ىهػا ٓتعػدى ذلػؾ إلػِ  التعمٓهٓة والسٓاسٓة ا٘عٛهٓة ا عمِ الطٛب فْ الهدرسة وا  لمدولة، ولذا ٚٓقتصر تأثٌٓر
لِ التأثٓر فْ كافة أفراد الهجتهع.  5التأثٓر فْ أباء واٖهٍات وا٘خوة واٖخوات داخؿ اٖسرة وا 
سٓاسة وقائٓة واستخٛصًا لها سبؽ فإف التربٓة ا٘عٛهٓة تعىْ تعمـ هٍارة التعاهؿ هع وسائؿ ا٘عٛـ واتباع 

ا لهعرفة ها ٌو إٓجابْ لٛستفادة هىً وها ٌو سمبْ لتجىبً، حٓث ٓسٍـ  هف أخطار الهحتوى الذي ٓبث عبٌر
اهتٛؾ كفآات التربٓة ا٘عٛهٓة فْ بىاء عقوؿ هفكرة وهبدعػة وىاقػدة تفٍػـ طبٓعػة وسػائؿ ا٘عػٛـ وتسػتطٓع 

 التعاهؿ هعٍا.
 ميام التربية اإلعالمية:

ات اٖفراد وخاصة اٖطفاؿ هىٍـ عمِ التحمْ بروح ىقدٓة وبقراءة عقٛىٓة عىد هشػاٌدة البػراهج تىهٓة قدر - 1
و ها ٓقتضْ اكتساب هعموهات وهعارؼ تهكػف هػف  التمفٓزوىٓة أو اٚقباؿ عمِ البراهج ا٘عٛهٓة اٖخرى، ٌو

ػة التػْ تى قػؿ الواقػع والصػور التهثٓمٓػة فؾ رهوز الرسائؿ الهتعددة والوسػائط وهػف التهٓٓػز بػٓف الصػور اٚخبآر
 أو اٚفتراضٓة التْ ٌْ هف صىع خٓاؿ الهبدعٓف.

ـ هىتجػػٓف لهػػواد إعٛهٓػػة هكتوبػػة أو - 2 تىهٓػػة الهٍػػارات اٚتصػػالٓة لػػدى اٖفػػراد لتػػأٌٓمٍـ بػػأف ٓصػػبحو بػػدوٌر
لتعبٓػر هسهوعة أو هرئٓة أو هتعددة الوسائط، خاصة فْ الوسط الهدلرسْ، بىاًء عمِ أف ههارسة الحؽ فْ ا

ف عمِ الهواطىة.  6وفْ الهشاركة عْ جزء أساسْ هف التكٓو
ػػػة  بػػػد هػػػف التأكٓػػػد عمػػػِ هػػػف هٍػػػاـ التربٓػػػة ا٘عٛهٓػػػة السػػػعْ ىحػػػو تحقٓػػػؽ التكاهػػػؿ بػػػٓف الهؤسسػػػات التربٓو ٚو
عٛهٓػػًا ٓسػػتطٓع التعاهػػؿ هػػع الهتغٓػػرات التكىولوجٓػػة الهسػػتهرة  وا٘عٛهٓػػة لخمػػؽ جٓػػؿ واعػػْ وهثقػػؼ تربوٓػػًا وا 

 ا٘عٛـ وٓهتمؾ الثقافة ا٘عٛهٓة والهعموهاتٓة الٛزهة لمتعاهؿ هع وسائؿ ا٘عٛـ. لوسائؿ
تهكف التربٓة ا٘عٛهٓة الفرد هف تحصٓف ىفسً هف الهحتوى ا٘عٛهْ الذي ٓتمقاي بكافة أشكالً الهقروءة 

بٓة ا٘عٛهٓة وهف أٌـ ههٓزات التر ، والهسهوعة والهرئٓة هع تهكٓىً هف إىتاج هحتوى هضاد أو هختمؼ
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والهعموهاتٓة أىٍا تعزز دافعٓة اٖفراد لمتعمـ وتىهْ هٍارات التفكٓر العمٓا لدى ا٘ىساف كهٍارة حؿ الهشكٛت 
عف طٓرؽ الفٍـ والتفسٓر والتحمٓؿ وهٍارة التفكٓر الىاقد وهٍارة التفكٓر ا٘بداعْ وهٍارة اتخاذ القرار كها 

 7أىٍا تعزز الثقة بالىفس.
كر أف التمقػػْ السػػمبْ لهحتػػوى وسػػائؿ ا٘عػػٛـ أدى إلػػِ اسػػتىزاؼ أوقػػات فئػػة كبٓػػرة هػػف الهجتهػػع وجػػدٓر بالػػذ 

ر  مٍـ إلػػِ هتمقػػٓف سػػمبٓٓف وهسػػتٍمكٓف لمثقافػػات الوافػػدة، وقمػػؿ هػػف قػػدرتٍـ عمػػِ تطػػٓو وخاصػػة الشػػباب، وتحػػٓو
ثٓر الدوا ربْ ٓو حفز عمِ تقبؿ هجتهعاتٍـ وقدرتٍـ عمِ بذؿ أي جٍد عقمْ أو فكري، فا٘عٛـ ٓىشر ٓو فع ٓو

الهفآٌـ وتبدٓمٍا وتٓزٓؼ الحقائؽ، لذا ٓصبح هف الضروري أف ٓهتمؾ الهتمقْ الوعْ الكافْ الذي ٓهكىً هػف 
إىتقاء الهضهوف ا٘ٓجابْ وتكوٓف رؤٓة واضحة لمتهٓٓز بٓف السمبْ وا٘ٓجابْ خاصة أف الهػواطف الصػحفْ 

 توى ا٘عٛهْ.فْ ٌذا العصر أصبح شٓركًا أساسًٓا فْ تطوٓر الهح
وخٛصػػة القػػوؿ فػػإف التربٓػػة ا٘عٛهٓػػة ُتعىػػِ بػػتعمـ ثقافػػة التعاهػػؿ هػػع وسػػائؿ ا٘عػػٛـ والتػػْ تتطمػػب اهػػتٛؾ 
بعػػض الهٍػػارات الفىٓػػً لمتعاهػػؿ السػػمٓـ هػػع وسػػائؿ ا٘عػػٛـ خاصػػة ا٘لكتروىٓػػة هىٍػػا وأٓضػػًا اهػػتٛؾ هٍػػارات 

وى الشخصػػػْ، والقػػػدرة عمػػػِ ىقػػػؿ التفكٓػػػر ا٘بػػػداعْ التػػػْ تهكػػػف الفػػػرد هػػػف إىتػػػاج هػػػواد إعٛهٓػػػة عمػػػِ الهسػػػت
 وتوصٓؿ ٌذا الهحتوى ا٘عٛهْ لٕخٓرف والتفاعؿ هعٍـ وهىاقشة القضآا ذات اٌٚتهاـ الهشترؾ. 

 المصادر والمراج :
هقاؿ هىشور بهدوىة شخصٓة عمِ هىصة  -التربٓة ا٘عٛهٓة، هفٍوهٍا، أٌهٓتٍا وههٓزاتٍا  -آدـ أحهد آدـ  - 1
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  اٌحر١ّح اٌم١ّ١ح ٚإعالَ اٌعٌّٛح

Value determinism and the media of globalization 
 اسّاع١ٍٟ،اٌذورٛس أحّذ 

 اٌٍّّىح اٌّؽشت١ح. -تاحس فٟ اإلعالَ ٚاالذصاي

 الممخص:
إف اٚىفتاح الواسع الذي تتٓحً وسائؿ ا٘عٛـ الجدٓدة عمِ الثقافات اٖخرى، وها ٓترتب عىً هف ترسٓم أىهاط 

ىظٓرة الحتهٓة القٓهٓة سموكٓة جدٓدة تتعارض وقٓـ الهجتهع الهحمْ والتأثٓر عمِ هعآٓري اٖخٛقٓة ٓستدعْ اٚعتهاد عمِ 
 بحٓث تكوف الرسالة ا٘عٛهٓة وثٓقة الصمة بالقٓـ، وحاهمة لمهعآٓر الثقافٓة والروحٓة حتِ تدفع الهتمقْ إلِ اٚرتقاء والتهٓز.

Abestact: 
The wide openness afforded by the new media to other cultures, and the consequent 

consolidation of new behavioral patterns that contradict the values of the local community and 

influence on its ethical standards calls for reliance on the theory of value determinism so that 

the media message is closely related to values, and carries cultural and spiritual standards in 

order to push the recipient to Advancement and excellence 

 الكممات المفتاحية: 
 العولهة. –ا٘عٛـ الجدٓد  –الحتهٓة القٓهٓة 
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 تمييد:
دخمػت البشػٓرة إلػِ زهػف تػآرخْ غٓػر هسػبوؽ، زهػف هعػولـ ُتشػكؿ فٓػً الكاسػحة،  فْ ظؿ الثورة الرقهٓة

 القٓهٓػة والهعموهات هرتكزا أساسا فْ القدرة عمِ تغٓٓر شكؿ الهجتهعات، وخمخمة بىٓاتٍػاتكىولوجٓا اٚتصاؿ 
ػػة تتىػػوع رسػػائمٍا  ،الٍوٓاتٓػػةو  إىٍػػا ثػػورة تكىولوجٓػػة أىتجػػت آلٓػػات جدٓػػدة لمػػتحكـ والضػػبط، فصػػارت سػػمطة قٓو

تفراد الغالػػػب . وقػػػد كػػػرس ٌػػػذا الوضػػػع الجدٓػػػد اسػػػواٚىفتػػػاح شػػػهوؿوتتوحػػػد، لتصػػػبح هضػػػهوىا ثقافٓػػػا ٓتسػػػـ بال
بالهغموب، وقّوى إرادة الٍٓهىة عمِ الشعوب الهستضعفة اعتهادا عمػِ سػٛح الكمهػة والصػورة، التػْ سػاٌهت 

ت عهٓقة عمِ هستوى بىٓاتٍا اٚجتهاعٓة والثقافٓة، ب جدٓدة تتغذى هف إقصائٍا  قٓـالتروٓج لفْ إحداث تحٚو
هصمحتٍا، وبرهجتٍـ لٓكوىوا أتباعا لمػىهط العػالهْ لمخصوصٓات الهحمٓة، وهف تدجٓف الجهآٌر الهستٍدفة ل

 الجدٓد.
لقػػد طرحػػت التطػػورات الحاصػػمة فػػْ هجػػاؿ تكىولوجٓػػا ا٘عػػٛـ واٚتصػػاؿ العدٓػػد هػػف الهخػػاوؼ، وأثػػارت 

ا الثقافٓة وال فػْ شػكؿ بػراهج  الىاتجة عف هضاهٓف ٌذي الوسائط القادهة قٓهٓةالكثٓر هف الجدؿ حوؿ هخاطٌر
ٓة هستوردة، اٖهر الذي ساٌـ فْ بروز هظاٌر سموكٓة جدٓدة، ورهوز ثقافٓة دخٓمة عمِ هغٓرة وهواد إعٛه

اٖصمٓة. ولعؿ ها ٓٓزد هف تأثٓر ٌذي الثقافة الهعولهػة قػوة إهكاىاتٍػا، وىجاعػة تقىٓاتٍػا فػْ فػتح فػرص  ةٍٓوال
ثقافة تقمٓدٓة ٚ تزاؿ أدواتٍا  فْ ظؿجدٓدة أهاـ اٖفراد لمتواصؿ والتفاعؿ وبىاء عٛقات اجتهاعٓة افتراضٓة، 

، ٓػروـ تٍهػٓش واختراقػا قٓهٓػا الهوروثة تآرخٓا ٌْ ذاتٍا، وبٍذا فقد تكوف الىتٓجة غزوا فكٓرا واستتباعا ثقافٓا
ء لٍا هف قبؿ أبىائٍا الٍوٓة  .وخمخمة بىٓاتٍا والىٓؿ هف هكاىتٍا التآرخٓة، وترسٓم ضعؼ الٚو

جػػاءت هحاولػػة تحصػػٓىٍـ هػػف سػػطوة وسػػائؿ ا٘عػػٛـ الجدٓػػدة، ٓف و وفػػْ إطػػار اٌٚتهػػاـ بجهٍػػور الهتمقػػ
ػػات تفسػػٓر تػػأثٓر ٌػػذي الوسػػائؿ عمػػِ الجهٍػػور، وكٓفٓػػة هواجٍػػة عدٓػػدة عىٓػػت ب غربٓػػة إعٛهٓػػة وىهػػاذج ىظٓر

ػػا وتأثٓراتٍػػا السػػمبٓة عمػػِ هىظوهػػة القػػٓـ والهبػػادئ الثابتػػة والهتغٓػػرة.  غٓػػر أف الدراسػػات ا٘عٛهٓػػة فػػْ أخطاٌر
ػػات الغربٓػػة التػػْ ولػػدت وفػػؽ  الهجتهعػػات العربٓػػة هازالػػت تواجػػً إشػػكالٓة اٚعتهػػاد عمػػِ أسػػس وهبػػادئ الىظٓر

ظؿ العقؿ العربػْ ٓػردد صػدى الكتابػات ا٘عٛهٓػة الغربٓػة ترجهػة وَتَبىِّٓػا بحكػـ ىشػأة ظروؼ هجتهعٍا، حٓث 
ا٘سػٛهٓة فػْ ٌػذا الهجػاؿ عمػِ  -لػذلؾ اقتصػرت الهسػاٌهة العربٓػة عموـ ا٘عٛـ واٚتصاؿ فْ ٌػذي البٓئػة،

قػة  ػات الغربٓػة عمػِ الواقػع العربػْ بطٓر ت إسػقاط الىظٓر تتجاٌػؿ خصوصػٓاتً الهحمٓػة، ههػا حػػاؿ  آلٓػةهحػاٚو
 دوف تقدٓـ الشْء الكثٓر لمهعرفة السوسٓولوجٓة الهرتبطة بقضآا الهجتهع وا٘ىساف العربْ. 

خ القائـ بٓف التىظٓر الغربْ وبٓف ثقافة وأصالة الهجتهعات العربٓة وا٘سٛهٓة، ورغبػة وتجاوزا لٍذا الشر 
ػػة إعٛهٓػػة تػػتٛءـ هػػع الىهػػوذج  ػػة جاهػػدة، والبحػػث فػػْ إهكاىٓػػة التأسػػٓس لىظٓر فػػْ التحػػرر هػػف كػػؿ تبعٓػػة فكٓر
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ت الهفكػر الجزائػري  الدراسػات هػف خػٛؿ هجهوعػة هػف  عبـد الـرحمن عـزيالهعرفْ ا٘سٛهْ، جاءت هحاٚو
ػػػة  ػػػة جدٓػػػدة فػػػْ حقػػػؿ ا٘عػػػٛـ واٚتصػػػاؿ، عرفػػػت ب  ىظٓر العمهٓػػػة واٖبحػػػاث اٖكادٓهٓػػػة التػػػْ أفػػػرزت ىظٓر

، والتػػػْ تقػػػـو عمػػػِ  احتػػػراـ جهٍػػػور الوسػػػائؿ ا٘عٛهٓػػػة بتقػػػدٓـ الهػػػادة عػػػٛـ الحتهٓػػػة القٓهٓػػػة فػػػْ وسػػػائؿ ا٘
ػة الحتهٓػة القٓهٓػة ا٘عٛهٓة التْ تُقدر هف قٓهتً وترفع هف شػأىً، إذ أف وظػائؼ ا٘عػ ٛـ التػْ تقترحٍػا ىظٓر

ء أكثر قٓهة ٖىفسٍـ ولٕخٓرف   .1فْ ا٘عٛـ قدرة ا٘عٛـ عمِ إضافة القٓـ لٕخٓرف، بحٓث ٓصبح ٌٚؤ
ػة  ا٘عػٛـَ رسػػالة، وأٌػـ هعٓػار فػْ تقٓػٓـ الرسػػالة ٌػو القػٓـ التػْ تشػهؿ كػػؿ الحتهٓػة القٓهٓػة َتعتبِػر ىظٓر

ػذي القػٓـ اجتهاعٓا وعقمٓا وروحٓا، وتسػهو بإىسػاىٓتً إلػِ أعمػِ الػدرجات، الهعاىْ التْ ترفع هف شأف الفرد  ٌو
ػة الشػٓرفة والىصػوص الهرجعٓػة التػْ أ ػة ٓهكػف اسػتىباطٍا هػف القػرآف الكػٓرـ والسػىة الىبٓو ىتجتٍػا حسب الىظٓر

 الحضارة ا٘سٛهٓة.
ػػػة الحتهٓػػػة القٓهٓػػػة هػػػف افتػػػراض أسػػػاس ٓعتبػػػر ا٘عػػػٛـ سػػػٛحا ذو حػػػدٓف، ٓصػػػمح لمٍػػػدـ  وتىطمػػػؽ ىظٓر

ػػػا هوجبػػػا، وكمهػػػا  والتػػػدهٓر، كهػػػا ٓصػػػمح لمبىػػػاء والتعهٓػػػر، بحٓػػػث   كمهػػػا ارتبطػػػت هضػػػاهٓىً بالقٓهػػػة كػػػاف أثٌر
ػا سػالبا  أف اسػتخداـ وسػائؿ ا٘عػٛـ ٓكػوف قٓهٓػا كمهػا كػاف ، أي 2ابتعدت تمؾ الهضاهٓف عف القٓهة كاف أثٌر

الهضهوف هقترىا بالقٓـ، وكمها كاف الهستخدـ هشبعا بٍا، بٓىها ٓكوف اٚسػتخداـ ٚ قٓهٓػا حػٓف ٓبتعػد كػؿ هػف 
 الهحتوى والهستخدـ عف القٓـ.

تػْ تػدفع ٓجب أف ٓكوف دائها حاهٛ لمقٓـ الثقافٓػة والروحٓػة ال -عىد عبد الرحهف عزي  -ا٘عٛـ إف 
تػً عمػِ أسػاس  القٓهػة  كهتغٓػر رئػٓس فػْ فٍػـ  ا٘ىساف والهجتهع إلِ اٚرتقاء والسػهو، لػذلؾ فٍػو ٓبىػْ ىظٓر
ا الهوجً والضابط لكؿ ىشػاط إىسػاىْ، فػإذا كػاف الفعػؿ هوافقػا  وتفسٓر العهمٓة ا٘عٛهٓة واٚتصالٓة، باعتباٌر

ف كػػاف هخالفػػا وهجاىبػػا ل ٓجابٓػػا، وا  مقٓهػػة كػػاف سػػمبٓا وبعٓػػدا عػػف الحػػؽ، وفػػْ ٌػػذا الصػػدد لمقػػٓـ كػػاف هحهػػودا وا 
ػػات ٌػػذي الرسػػائؿ بػػالقٓـ. إف تػػأثٓر  ٓقػػوؿ:  دراسػػة ا٘عػػٛـ ٚ تػػتـ فػػْ هىظورىػػا هػػف دوف هرجعٓػػة تػػربط هحتٓو
ػات وثٓقػة الصػمة بػالقٓـ، وكمهػا كاىػت الوثاقػة أشػد كػاف التػأثٓر  وسائؿ ا٘عٛـ ٓكوف إٓجابٓا إذا كاىػت الهحتٓو

ػات ٚ تتقٓػد بأٓػة قٓهػة أو تتىػاقض هػع القٓهػة، وكمهػا إٓجابٓا. وباله قابؿ، ٓكوف التأثٓر سمبٓا إذا كاىت الهحتٓو
 .3كاف اٚبتعاد عف القٓهة أكبر كاف التأثٓر السمبْ أكثر 
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عبد الرحهاف فْ تأسٓس ىظٓرتً عمِ أربع ركائز أساسػٓة، تهثػؿ الشػروط اٖساسػٓة التػْ  يعز ٓستىد و 
ادفا، بحٓػث إذا التػـز بٍػا القػائـ باٚتصػاؿ، كػاف الخػط التواصػمْ بٓىػً وبػٓف الهتمقػْ  تضهف تواصٛ كاهٛ ٌو

 ٓمْ: فٓهاسمٓها، وتتجمِ ٌذي الركائز 
، وهعبػػرا عػػف لحضػػآرة التػػْ ٓىتهػػْ إلٍٓػػا الهجتهػػعأف ٓكػوف اٚتصػػاؿ هىبثقػػا هػػف اٖبعػػاد الثقافٓػػة ا - أ

الثقافة الههٓزة لً، هف خٛؿ هسػاعدة اٖفػراد عمػِ التطبٓػع هػع عػادات أهػتٍـ وطقوسػٍا وأىهػاط سػموكٍا، ٖف 
 أي اختٛؿ فْ الثقافة سٓؤدي حتها إلِ اختٛؿ شخصٓة الفرد.

فٓتضػهف اٚتصػاؿ السػهعْ البصػري، واٚتصػاؿ ٓكوف اٚتصاؿ تكاهمٓا فْ أىهاطػً ووسػائمً،  أف-ب 
 هع التركٓز عمِ الهطبوع ٖىً هف أسس قٓاـ الحضارات. اٚتصاؿ الشفٍْ الشخصْ،و الهكتوب، 
، دوف تهٓٓػػز أو هػػف قبػػؿ الجهٍػػور كافػػة والواعٓػػة ٓكػػوف اٚتصػػاؿ هبىٓػػا عمػػِ الهشػػاركة الفعالػػة أف-ج 

دخؿ فْ  ذلؾ إضفاء صبغة ا٘ىساىٓة عمِ أخر، أي التعاهؿ هع إقصاء، وبعٓدا عف اٖحادٓة والتسمط.  ٓو
 . 4إىساىٓة أخر بوصؼ تمؾ ا٘ىساىٓة صفة هشتركة بٓف الجهٓع 

و ها  ،ٓكوف اٚتصاؿ حاهٛ لمقٓـ الثقافٓة والروحٓة التْ تدفع بالهجتهع إلِ اٚرتقاء أف-د  ىعكس ٓػٌو
. وهعىػِ ذلػؾ  أف تكػوف الهسػتوى الهحمػْ أو الػدولْإٓجابا عمِ هحٓط ا٘ىساف الهعىوي والهادي سػواء عمػِ 

الرسػػػالة أخٛقٓػػػػة بأبعادٌػػػا الهعموهاتٓػػػػة والهعرفٓػػػة والثقافٓػػػػة واٚجتهاعٓػػػة واٚقتصػػػػادٓة والسٓاسػػػٓة والٓراضػػػػٓة 
والجهالٓػػة، إلػػم. فتكػػػوف القٓهػػة هحركػػػا أساسػػٓا وفػػػروع الحٓػػاة الهختمفػػة والهتىوعػػػة تجسػػٓدا لٍػػػا، بحٓػػث ٓخػػػرج 

 .5جربة ا٘عٛهٓة أرقِ وأكثر قدرة عمِ التأثٓر إٓجابٓا عمِ هحٓطً الهتمقْ هف الت
ػة اٖخٛقػْ عمػِ القػاىوىْ  ٖف  فػْ اعتقػاد عػزي  – ا٘عٛهػْتأخذ ىظٓرة الحتهٓة القٓهٓة بهبدأ  أولٓو

ٚ بد أف ٓسمؾ سػموكا أخٛقٓػا فػْ صػٓاغة رسػالتً ا٘عٛهٓػة وتبمٓغٍػا لمهتمقػْ فػْ قالػب سػاـ  –عبد الرحهف 
اري، فػػإذا لػػـ ٓمتػػـز بٍػػذا الهبػػدإ، ٓحػػؿ القػػاىوف كقػػوة رادعػػة، حٓػػث  تعػػد ٌػػذي الهسػػؤولٓة اٖخٛقٓػػة واجبػػا وحضػػ

ا ٓحقػػػؽ إىسػػػاىٓة ا٘ىسػػػاف لػػػدى الههػػػارس ا٘عٛهػػػْ والهؤسسػػػة ا٘عٛهٓػػػة. وٓترتػػػب عػػػف ذلػػػؾ احتػػػراـ  ضػػػروٓر
ػػة اٚختٓػػار واتخػػاذ القػػرار بىػػاء عمػػِ ذلػػ ؾ، وٓعىػػْ ذلػػؾ عػػدـ اعتبػػار الهتمقػػْ بوصػػفً كٓاىػػا هسػػتقٛ ٓهمػػؾ حٓر

ىهػػػا ٌػػػدفا لتحقٓػػػؽ غآػػػات سػػػاهٓة هشػػػتركة فػػػْ الهجتهػػػع  ػػػة أو أىاىٓػػػة، وا  الهتمقػػػْ وسػػػٓمة لتحقٓػػػؽ أٌػػػداؼ تجآر
 .6اٖوسع 
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ذات طبٓعػة كوىٓػة تسػتٍدؼ الجهٍػور  -ظػؿ ثػورة الهعموهػة والصػورة  فػْ-ولها كاىت وسائؿ ا٘عػٛـ 
فْ الهكاف والزهاف الذي تٓرد، فػإف ذلػؾ هىحٍػا دورا كبٓػرا فػْ عهمٓػة الضػبط اٚجتهػاعْ   هػف خػٛؿ قٓاهٍػا 
بتوحٓد الىاس عمِ ثقافة واحدة ٓصبح الخروج عىٍا أهرا صعبا، حٓث تصبح هع هرور الوقػت عرفػا وتصػبح 

افة الهجتهع، حٓث أصبحت وسػائؿ ا٘عػٛـ ٌػْ التػْ تحػدد لمىػاس هػا ٓصػمح وهػا ٚ ٓصػمح هػف جزءا هف ثق
عف آراء هعٓىة والتكتـ عمِ أخرى، فٓخمؽ ذلؾ عىد الىػاس هػا ٓشػبً العػرؼ الػذي ُٓقبػؿ وُٓتَّبػع  خٛؿ ا٘عٛف

 .7وُٓحذر هف هخالفتً 
س الهتمقػػٓف تصػػبح هػػع هػػرور الوقػػت اٖىهػػاط السػػموكٓة التػػْ تغرسػػٍا وسػػائؿ ا٘عػػٛـ فػػْ ىفػػو وعمٓػػً، ف

جػػزءا ٚ ٓتجػػزأ هػػف ثقافػػة الهجتهػػع الهحمػػْ، والػػدلٓؿ عمػػِ ذلػػؾ تطبٓػػع ٌػػذا اٖخٓػػر هػػع العدٓػػد هػػف الههارسػػات 
هػثٛ  –والقٓـ واٖفكار الوافدة، التْ كاىت قبػؿ وقػت قصػٓر هػف اٖهػور الهسػتىكرة والهرفوضػة، فثقافػة العػري 

٘سٛهٓة بعػدها كاىػت فػْ اٖهػس القٓرػب أهػرا هسػتىكرا وهرفوضػا، ذلػؾ أف تسممت الٓوـ إلِ ىسٓج ثقافتىا ا –
تىا الثقافٓة قد طالػً التغٓٓػر، وحكهتػً هقتضػٓات الهوضػة  المباس باعتباري رهزا ثقافٓا ٓحهؿ بعدا هف أبعاد ٌٓو

ػػػاح العولهػػػة الهفترسػػػػة فػػػْ ال ضػػػػحة تػػػػروٓج لٗلبسػػػة الفاوالجهػػػاؿ ودٚٚت العصػػػرىة الغربٓػػػػة التػػػْ حهمتٍػػػػا ٓر
والقصػػٓرة والكاشػػفة لمعػػورات، فػػاىزاح المبػػاس عػػف دوري اٖساسػػْ فػػْ الهحافظػػة عمػػِ الحشػػهة واٖدب والوقػػار 

 إلِ إظٍار هفاتف الجسـ بغرض إثارة الفتىة وتٍٓٓج الشٍوات.
ُيفتــرض فــي مضــامينو أن تكــون مرتبطــة بأصــول  اإلعــالم خطــاب قيمــي ختامــا يجــدر بنــا القــول أن

نظرية عبـدالرحمن ومتناسبة م  إنسانية اإلنسان المنضبط باألخالق العالية، لذلك تعد ، التربية الصحيحة
والوقػػوؼ كسػػد هىٓػػع ضػػد أخطػػار العولهػػة ، لتحصــين المتمقــي مــن التفســخ األخالقــيعــزي المخــرج األمثــل 

 راع،تبحػث هػف خٛلػً عػف ا٘ثػارة والسػمبٓة والخػوض فػْ الصػ ا٘عٛهٓة الهتوحشة، التْ تكرس واقعا هتردٓا
ا هف السموكٓات الهىافٓة لمفطرة السمٓهة لمكائف البشري. لذلؾ، و  تدعو فًٓ إلِ العىؼ والرذٓمة والجىس، وغٌٓر

ػػة أف تؤسػػس ٘عػػٛـ السػػمـ الضػػاهف ٚسػػتقرار  الهتحصػػىة بالبىٓػػة القٓهٓػػة الفاعمػػة اٖخٛقٓػػة ٓهكػػف لٍػػذي الىظٓر
الذي بات ٓحشر الهجتهعات رغها عىٍا  ة،العوله إعٛـا٘طار اٖىسب لتوجًٓ أف تكوف و  وتهاسؾ الهجتهع،

دـ قٓهٍا وهبادئٍا الفاضمة. ساٌـ بشكؿ كبٓر فْ تهٓٓع أخٛقٍا ٌو  فْ ا٘سفاؼ واٚىحٛؿ، ٓو
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ِماٌح سأٞ: دٚس ذغث١ماخ اٌرٛاصً االظرّاعٟ فٟ 

ذٛع١ح اٌشثاب اٌعاِعٟ تّخاعش االترضاص 

  اإلٌىرشٟٚٔ

The role of social media applications in educating university youth 

about the dangers of electronic extortion. 

 د. ش١ّاء اٌٙٛاسٞ  

ظاِعح اٌحسٓ  -أسرارج اٌمأْٛ اٌعاَ ٚاٌس١اساخ اٌع١ِّٛح 

 اٌٍّّىح اٌّؽشت١ح.-اٌذاس اٌث١ضاء -اٌصأٟ 

 د. ِحّٛد ِحّذ أحّذ ِحّذ

 -دورٛساٖ فٟ اإلعالَ اٌرشتٛٞ ذخصص "اإلراعح ٚاٌر١ٍفض٠ْٛ"

 ِصش -ظاِعح ا١ٌّٕا

  ملخص:
 اٖفػػػراد حٓػػػاة خػػػدش سػػػٓها ٚو الهجتهعػػػات وسػػػٛهة تٍػػػدد أهػػػف التػػػْ ا٘لكتروىػػػْ اٚبتػػػزاز ظػػػاٌرة تفشػػػْ هػػػف الهجتهعػػػاتتعػػػاىْ 
ـ جباٌر  تقـو تمػؾ الظػاٌرة عمػْ قٓػاـ الهبتػٓزف باسػتغٛؿالهبتز، كها  قبؿ هف اجتهاعْ وضغط ىفسْ صراع فْ الدخوؿ عمْ وا 
 بتٍدٓػػدي القٓػػاـ ثػػـ وهػػف ثقتػػً، كسػػب بعػػد الضػػحٓة هػػف والهعموهػػات البٓاىػػات عمػػْ الحصػػوؿ فػػْ اٚجتهػػاعْ التواصػػؿ تطبٓقػػات

ات أو الصور بىشر  لٍدفػً، لموصوؿ اٖهواؿ هف طائمة هبالغ دفع هقابؿ سرّٓة هعموهات فضح أو الصوتٓة التسجٓٛت الفٓدٌٓو
 حٓػاة عمػِ َأْضػَرارًا كبٓػراً  تسػبب ٖىٍػا ىظػراً  العػالـ دوؿ تواجػً التْ اٖهىٓة التحدٓات أخطر هف الهعموهات تقىٓة جٓرهة تعد كها

 .الدولٓة الهعموهات شبكة عبر الهشروعة غٓر بأعهاؿ القٓاـ أو وحٓاتٍـ وأعراضٍـ أهوالٍـ فْ استٍدافٍـ خٛؿ هف أخٓرف
 ٌػذي تجػـر التػْ التشػٓرعات بسف خٛؿ القٓاـ لمحد هىٍا هف الظاٌرة تمؾ هواجٍة إلِ الدوؿ هف العدٓد اتجٍت السٓاؽ ٌذا وفْ

ًٚ  الهجتهع، أفراد ولحهآة هشروعة غٓر اٖفعاؿ  عبػر الضػحآا باسػتدراج الهبتػز قٓػاـ عبر تتـ التْ الظاٌرة هف تمؾ وىساء رجا
 .أهىٓاً  أو سٓاسٓاً  أو جىسٓاً  أو اقتصادٓاً  كاف سواء لٍدفً لموصوؿ هستخدهً بكؿ الخاصة اٚجتهاعْ التواصؿ تطبٓقات

  الكممات الُمفتاحية:
 ا٘لكتروىْ. اٚبتزاز هخاطر الشباب الجاهعْ، ،اٚجتهاعْ التواصؿ تطبٓقات

Abstract: 

Societies suffer from the spread of the phenomenon of electronic blackmail, which 

threatens the security and safety of communities, especially scratching the lives of individuals 

and forcing them to enter into psychological conflict and social pressure by blackmailers,This 

phenomenon also is based on blackmailers exploiting social media applications to obtain data 

and information from the victim after gaining his trust. And then threaten to publish pictures or 

videos audio recordings or expose classified information in exchange for huge amounts of 

money to reach his goal. The IT crime is also one of the most serious security challenges facing 

the world as it causes significant damage to the lives of others by targeting them in their money, 

symptoms and lives or carrying out illegal acts through the International Information Network. 

In this context, many States have tended to confront this phenomenon by reducing it by 

enacting legislation criminalizing such illegal acts and to protect members of society. Men and 

women from this phenomenon, which is carried out by the blackmailer luring victims through 

the social media applications of each user to reach his goal, whether economic, sexual, 

political or security. 

key words: social media apps, university youth, The dangers of electronic blackmail. 

 مقدمة:
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هع تىاهْ استخداـ هىصات التواصؿ اٚجتهاعْ أصبحت ظاٌرة اٚبتزاز ا٘لكتروىْ هف أخطر الجرائـ 
الهعموهاتٓة التْ تٍدد أهف واستقرار الهجتهعات، فقد أخذت تمؾ الظاٌرة عدة أبعاد هختمفة هف أٌهٍا حدوث 

عف تعرض الكثٓر هف  جرائـ السرقة واٚغتصاب واىٍٓار العٛقات اٚجتهاعٓة وتفكؾ اٖسرة، فضٛ
الضحآا لتشوًٓ السهعة والخذٚف اٚجتهاعْ، كها تزداد خطورة تمؾ الظاٌرة عىد قٓاـ الهبتز بإجبار 
الضحٓة عمِ ههارسة كؿ ها ٓطمبً هف أهور غٓر أخٛقٓة أو استغٛؿ الضحٓة لمقٓاـ بأعهاؿ غٓر هشروعة 

ات بٍدؼ الحصوؿ عمِ هكاسب هادٓة لصالح الهبتٓزف، وذلؾ هف خٛؿ القٓاـ بتٍدٓدي بىشر صو  ر فٓدٌٓو
و ها ٓؤدي إلِ إلحاؽ العدٓد هف اٖضرار الجسٓهة عمِ حٓاة اٖفراد هثؿ الهٓؿ لمعزلة  وأهىٓة وجىسٓة، ٌو
وعدـ الرغبة فْ التعاهؿ هع أخٓرف، وعدـ الشعور باٖهاف، وا٘صابة باٚضطرابات الىفسٓة، كالقمؽ 

واٚضطٍاد، هها ٓتسبب فْ وشعور الضحٓة بالعجز والمجوء لٛىتحار، كها والتوتر والخوؼ، وجىوف الشؾ 
أدت تمؾ الظاٌرة إلِ اىٍٓار العٛقات اٚجتهاعٓة وتٍدٓد أهف واستقرار الهجتهعات ىتٓجة دفع الهجـر 

دور تطبيقات التواصل ضحآاي لمقٓاـ بأعهاؿ غٓر هشروعة، لذلؾ سىسمط الضوء فْ هوضوعىا حوؿ: 
 في توعية الشباب الجامعي بمخاطر االبتزاز اإللكتروني.االجتماعي 

 اإلطار النظري:
 مفيوم االبتزاز اإللكتروني عبر تطبيقات التواصل االجتماعي:

ٓىػة بىّٓػة الحصػوؿ عمػِ  ٌْ جٓرهة إلكتروىٓة ٓقػوـ فٍٓػا شػخص باٚحتفػاظ بهمفػات إلكتروىٓػة خاصػة بػؾ كٌر
ٌػػػذا الطمػػػب أخٛقٓػػػا أو غٓػػػر أخٛقػػػْ، واٚبتػػػزاز ا٘لكتروىػػػْ هقابػػػؿ هػػػالْ أو تىفٓػػػذ طمػػػب هعػػػٓف سػػػوآء كػػػاف 

سػػػهِ بػػػذلؾ ػػػدعِ الضػػػحٓة، ”هبتػػػز“ ٓتضػػػهف الشػػػخص الػػػذي ٓبتػػػز ٓو ، والػػػذي وقعػػػت عمٓػػػً عهمٓػػػة اٚبتػػػزاز ٓو
 . (1)والهقابؿ الهادي أو الهعىوي وأخًٓرا طٓرقة اٚبتزاز

ٍا الهبتز ٚبتزاز ضحآاي بأشكاؿ كها تعد تطبٓقات التواصؿ اٚجتهاعْ هف أخطر الوسائؿ التْ ٓستخده
وصور هختمفة بٍدؼ الوصوؿ ٌٖداؼ هادٓة أو جىسٓة أو إجبار الضحٓة عمْ القٓاـ بإعهاؿ غٓر 

 هشروعة.
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وتطبٓقات التواصؿ اٚجتهاعْ ٌْ أدوات اتصاؿ إلكتروىٓة لتبادؿ اٖفكار والهعموهات الصور والهمفات 
ات، تقدـ واقعا افتراضًٓا ٓمتقْ ت،  والفٓدٌٓو ف أصدقاء وهعارؼ لٍـ ىفس اٚتجاٌات والهٓٚو فًٓ اٖفراد لتكٓو

ـ اٚجتهاعٓة  هف اختٛؼعمِ الرغـ   . (2)ثقافاتٍـ وأطٌر
كها تعتهد ٌذي التطبٓقات عمِ شبكة ا٘ىترىت التْ تتٓح لٗشخاص التفاعػؿ هػع بعضػٍـ الػبعض هػف خػٛؿ 

 .(3)هشاركة الهعموهات وهف أشٍر ٌذي الهواقع ٌْ  الفٓسبوؾ، والٓوتٓوب، وتوتٓر ، والواتساب  
ػػؽ شػػبكات التواصػػؿ   جتهػػاعْ بٍػػدؼاٚفػػاٚبتزاز ا٘لكتروىػػْ أسػػموب ٓهارسػػً الهبتػػز عمػػِ الضػػحٓة عػػف طٓر

ـ عمِ تىفٓذ هطالبً  جباٌر  .(4)الضغط عمٍٓـ وا 
 أىداف االبتزاز اإللكتروني:

عبػػػػػر تطبٓقػػػػػات التواصػػػػػؿ  لموصػػػػػوؿ لمضػػػػػحآاٌىػػػػػاؾ العدٓػػػػػد هػػػػػف اٌٖػػػػػداؼ الخبٓثػػػػػة التػػػػػْ ٓسػػػػػعِ الهبتػػػػػز 
 ، وهىٍا:(5)اٚجتهاعْ

و قٓاـ الهبتز ب اليدف الجنسي: -1 ٓهمكَف أي خبرة ٚو وعْ استٍداؼ الهراٌقات الصغٓرات التْ ٚ ٌو
و ها ٓتسبب فْ وقوع الفتاة ضحٓة ٚبتزاز جىسْ خبٓث جدًا هف خٛؿ هحاولة تىفٓذ  فْ الحٓاة، ٌو
ىاؾ العدٓد  ا هّف التسٓرب، ٌو قاهة عٛقة عبَر ا٘ىترىت هعً هف أجؿ حهآة صوٌر أواهر الهبتز وا 

ِ إلًٓ الهبتز ٘شباع رغباتً الخبٓثة هف الفتٓات والشباف البالغٓف ٓتعّرضوف لٍذا الٍدؼ الذي ٓسع
 هىٍـ.

ًُ أسػموب قػدٓـ ٓػتـ اتباعػً هػف أجػؿ الحصػوؿ : اليدف المادي -2 و أكثػر أٌػداؼ الهبتػٓزف اىتشػارًا، إىػ ٌو
ّف الضػػحٓة تشػػعر بػػالخوؼ ُتحػػاوؿ تػػأهٓف الهبمػػغ فػػْ أقػػرب وقػػت لحهآػػة  عمػػِ هبػػالغ هالٓػػة كبٓػػرة، ٖو

ىػػا، فهػػّف الُههكػػف اسػػتهرار الهبتػػز فػػْ طمػػب الهػػاؿ هػػّف خصوصػػٓاتٍا هػػّف الىشػػر، ٚو ٓتوقػػؼ اٖهػػر ٌ
 .الضحٓة إلِ أف تصؿ لحالةء ىفسٓة هتدٌورة

تعػػّرَض عشػػرات الهشػػآٌر والصػػحفٓٓف والهسػػؤولٓف ٚبتػػزاز هػػف ِقَبػػؿ ابتــزاز السياســيين والمشــاىير:  -3
أو  أشػػخاص هجٍػػولٓف، فٍػػدفٍـ ٓىطػػوي عمػػِ التهسػػؾ بقضػػٓةء هػػا أو اٚبتعػػاد عػػف هتابعػػة جٓرهػػة هػػا

ا، والٍدؼ ٌَو اىتفاعْ بالدرجة اٖولِ عىَد الهبتٓزف  .غٌٓر
                                           

، الجزائػر: جاهعػة العربػْ بػف رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة (. واقع استخداـ الهرأة الجزائٓرة لهوقع شبكات التواصؿ اٚجتهػاعْ،2018تٓاب خولة )  2
 .13صهٍٓدي أـ البواقْ، كمٓة العمـو اٚجتهاعٓة وا٘ىساىٓة، قسـ العمـو ا٘ىساىٓة، 

 .51، عهاف: دار كفاءة الهعرفة لمىشر عهاف، ص1، طاالبتزاز اإللكتروني المفيوم واالسباب(. 2019حسٓف عبد الكٓرـ، خمٓؿ ٓوسؼ ) 3
س ) 4 بحـث منشـور فـي مجمـة كميـة (. الوعْ اٚجتهاعْ بظاٌرة اٚبتزاز ا٘لكتروىْ لدي اٖسرة فْ الهجتهع السعودي، 2020فٓصؿ بف عبد اهلل الرٓو

س، العدداآلداب والعموم اإلنسانية  .90ـ، ص2020، ٓوىٓو33 ، جاهعة قىاة السٓو
 https://funjaan.com، هتاح عمْ الرابط التالْ: االبتزاز اإللكتروني وطرق الوقاية منو(. 2022ٓرتا سمهاف ) 5
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 االبتزاز اإللكتروني: أسباب

، (6)الضػحآا بػاٖهف ا٘لكتروىػْ الفكػري  ٌىاؾ العدٓد هف أسباب اٚبتزاز ا٘لكتروىْ الىاتجػة عػف قمػة الػوعْ
 وهىٍا:
ف عٛقات هع أشخاص هجٍولٓف، هها ٓتسبب  -1 بقٓػاـ الهبتػز بالتقػاط الصػور قٓاـ بعض الفتٓات بتكٓو

بدئ بطمب أشٓاء أخرى هقابؿ عدـ إخبار عائٛتٍـ بالهقابٛت التْ تهت بٓىٍـ.  لبعضٍـ ٓو
ذا ٓحدث غالًبا بٍدؼ التعارؼ اٚلكتروىْ، عمِ هواقع  -2 إرساؿ الصور إلِ شخص غٓر هوثوؽ، ٌو

 .التواصؿ اٚجتهاعْ
 .وضعؼ الرقابة هف قبؿ العائمة لمشباب فراغ لديالارتفاع هعدٚت البطالة الهتسببة فْ خمؽ أوقات  -3
 .عدـ التأكد هف هحو الهعموهات والهمفات قبؿ الشروع فْ بٓع الجٍاز سوآء كاف ٌاتفًا أو حاسوب -4
التبادؿ الهفرط لمصور بٓف الشابات عبر وسائؿ التواصؿ هها ٓجعؿ الصور الخاصة فْ أكثر هف  -5

 .أي أحد الهبتٓزف فاقدي الوعْ الدٓىْجٍاز وبالتالْ احتهالٓة أكثر لوقوعٍا فْ 
 .قمة الوعْ القاىوىْ بعقوبة التٍدٓد واٚبتزاز بشكؿ عاـ بالىسبة لمهبتز -6

 اإللكتروني:  أنواع االبتزاز
 :وهىٍا ،(7( اٚجتهاعْ التواصؿ تطبٓقات عبر ا٘لكتروىْ اٚبتزاز أىواعتعددت 

قوـ  ابتزاز مادي: -1 فشاء  عمِٓو قٓاـ الهبتز بطمب هبالغ هالٓة هف الضحٓة هقابؿ عدـ فضحً وا 
 .أسراري

و قٓاـ الهبتز بإجبار الضحٓة عمِ تقدٓـ خدهات جىسٓة أو ارتكاب أفعاؿ جىسٓة ابتزاز جنسي: -2  .ٌو
و قٓاـ الهبتز بإرغاـ الضحٓة عمِ القٓاـ بخدهات أخرى غٓر هشروع ابتزاز منفعة: -3 ة أو هشػروعة ٌو

هقابػػؿ عػػدـ بػػث صػػور أو بٓاىػػات خاصػػة، وخاصػػة اٖشػػخاص ذوي الهىاصػػب الحساسػػة وصػػاىعْ 
 .القرار

 تطبيقات التواصل االجتماعي وتوعية الشباب الجامعي بمخاطر االبتزاز اإللكتروني:
ـ  ػػة اٖكثػػر اسػػتخداهًا لتطبٓقػػات التواصػػؿ اٚجتهػػاعْ والتػػْ تتػػراوح أعهػػاٌر ٓهثػػؿ الشػػباب الجاهعػػة الفئػػة العهٓر

التوعٓة بهخاطر اٚبتزاز ا٘لكتروىْ،  عمِعاهًا، وتتعدد تطبٓقات التواصؿ اٚجتهاعْ القائهة  40: 18هف 
 وهىٍا:

                                           
 https://faharas.net، هتاح عمْ الرابط التالْ: أسباب لالبتزاز م  الحمول والوقاية 8االبتزاز االلكتروني؛ أبرز (. 2022صالح صبري ) 6
  https://www.ida2at.comهتاح عمْ الرابط التالْ: االبتزاز اإللكتروني: كيف يدف  المراىقين نحو االنتحار؟،(. 2018سارة عٛـ ) 7

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/62756/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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ٌو تطبٓؽ لمتراسؿ الفوري هحتكر وُهتعدد الهىصات لمٍواتؼ الذكٓػة، حٓػث ُٓهكػف إضػافة  الواتساب: -1
ات والصور، الرسائؿ الصوتٓة   . (8)الرسائؿ اٖساسٓة لمُهستخدهٓف إرساؿ الفٓدٌٓو

ٓعرفػػػػً أحػػػػد هواقػػػػع التواصػػػػؿ اٚجتهػػػػاعْ الهسػػػػتخدـ فػػػػْ شػػػػبكة اٚتصػػػػاٚت العىكبوتٓػػػػة  الفيســــبوك: -2
ـ فْ ا٘ىترىت، والذي ٓهك ـ وتبادؿ وجٍات ىظٌر ف هستخدهًٓ هف التواصؿ فٓها بٓىٍـ، وىشر أخباٌر

 .(9)القضآا واٖفكار التْ ٓطرحوىٍا 
ف توتير:  -3 بحٓث تسهح لمُهستخدهٓف  الهصغر،شبكة لمتفاعؿ اٚفتراضْ بٓف اٖفراد تقدـ خدهة التدٓو

ػػدات بحػػد أقصػػِ ) سػػتطٓع أف  الهوقػػع،حٓػػث تتطمػػب فػػتح حسػػاب عمػػِ  كمهػػة،( 140بإرسػػاؿ تغٓر ٓو
ٓقػػوـ بالبحػػث عػػف أشػػخاص أو عىػػاوٓف هػػف اٖصػػدقاء وهواضػػٓع ُهختمفػػة باعتبػػاري تجهعػػًا فػػْ أىحػػاء 

 .(11)همٓوف تغٓردي  (500تغٓردات الٓوهٓة إلْ حوالْ )كها وصؿ عدد ال ،(10) العالـ كافة
ــــوب":" -4 ٌػػػػو هػػػػف أحػػػػد أشػػػػٍر الهواقػػػػع ا٘لكتروىٓػػػػة الهخصػػػػص لمفٓػػػػدٓو سػػػػجؿ كػػػػأكثر الهواقػػػػع  اليوتي

ات التػػْ تىشػػر عمٓػػً وذلػػؾ بسػػبب خاصػػٓة إهكاىٓػػة  ا٘لكتروىٓػػة هشػػاٌدة هػػف خػػٛؿ هقػػاطع الفٓػػدٌٓو
عػػادة هشػػاٌدتً فػػْ أي وقػػت وزهػػاف وهػػف خٛلػػً ٓسػػتطٓع الهشػػاٌد التعػػرؼ عمػػِ  هشػػاٌدة الفٓػػدٓو وا 

 .(12)ات التْ ٍٓتـ بٍا هختمؼ اٖخبار والهعموه
ات، وفمترتٍػػا  هوقػػع لمتواصػػؿ موقــ  انســتجرام: -5 اٚجتهػػاعْ ٓتػػٓح لمهسػػتخدهٓف رفػػع الصػػور والفٓػػدٌٓو

 بشكؿ رقهْ وهشاركتٍا عبر الهجهوعات.  
ـ بصورتٍـ الهثالٓة هع كها ٓسهح الهوقع لهستخدهًٓ أف ٓقدهوا أىفسٍـ بالشكؿ  الذي ٓظٌٍر

 .(13)التركٓز عمِ الصفات الجٓدة 
وتهثػػػؿ تطبٓقػػػات التواصػػػؿ اٚجتهػػػاعْ هجهوعػػػة واسػػػعة هػػػف اٖىظهػػػة التقىٓػػػة والهواقػػػع عبػػػر ا٘ىترىػػػت تتػػػٓح 

 ،(14)التواصؿ بٓف اٖفراد وتسٍؿ التفاعؿ بٓىٍـ بها ٓهكف الهستخدـ أف ٓكػوف جػزاء هػف الهجتهػع اٚفتراضػْ 

                                           
السوداف: ، رسالة ماجستير غير منشورة (. شبكات التواصؿ اٚجتهاعْ  الفٓسبوؾ، توتٓر، الواتساب أىهوذجًا ،2016هصطفْ بشٓر هحهد )  8

 .61أـ درهاف ا٘سٛهٓة، كمٓة العموـ والتقىٓات، ص جاهعً
بحث منشور في المجمة (. استخداـ شبكات التواصؿ اٚجتهاعْ فْ تفعٓؿ التواصؿ اٖهثؿ بٓف الكمٓة وطٛبٍا، 2020عبد السٛـ عبد الحهٓد ) 9

 .9ـ، ص2020، أكتوبر2، الهجمد4الهؤسسة الدولٓة ٔفاؽ الهستقبؿ، العدد، الدولية لمبحوث في العموم التربوية
بحث منشور في المجمة (. توظٓؼ ههارسْ العٛقات العاهة لشبكات التواصؿ اٚجتهاعْ القطاع التجاري اٖردىْ أىهوذجًا, 2018هىاؿ الهزاٌرة ) 10

 .411-381, ص3,الهجمد11,العدداألردنية لمعموم االجتماعية
11

 Luisa María Torres-Barzabal , Almudena Martínez-Gimeno and José Manuel Hermosilla-Rodríguez 

(2020). Digital Innovation Strategy for Social Responsibility " Twitter Social Network in University 

Teaching" Research published in a journal Sustainability, The Society for Urban Ecology, Basel: 

Switzerland, the number12, April 2020,p12. 
بحث منشور في مجمة الدراسات (. وكالة اٖىباء الجزائٓرة فْ ظؿ ا٘عٛـ الجدٓد  هوقعْ الفآسبوؾ والٓتٓوب ىهوذجا ، 2022الشٓكر آىسة ) 12

 .30هف ص2022لهجمد الخاهس العدد التاسع عشر، هآو: الهركز الدٓهقراطْ العربْ: ألهاىٓا: برلٓف، ااإلعالمية
13

 Rosenberg J, Egbert N (2011). Online impression management: personality traits and concerns for 

secondary goals as predictors of self-presentation tactics on Facebook. Journal of Computer- Mediated 

Communication; 17:1–18. 
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ستخدهٍٓا لٓس فقط بالدردشة ولكف كوىٍا تعد أحد تطبٓقات الٍواتؼ الهحهولة واسعة اٚىتشار التْ تسهح له
 .(15)أٓضًا العدٓد هف الوظائؼ اٖخرى هثؿ اٚتصاؿ وتبادؿ الهعموهات والهحتوى فْ شتِ الهجاٚت 

، (16)وتتعـــــدد أســـــاليب التوعيـــــة بمخـــــاطر االبتـــــزاز اإللكترونـــــي عبـــــر تطبيقـــــات التواصـــــل االجتمـــــاعي 
 ومنيا:
ُٓفّضػػؿ تجىػػب ىشػػر أي هعموهػػاتء حساسػػة لػػَؾ عمػػِ ا٘ىترىػػت، وحػػاوؿ حػػذؼ الرسػػائؿ عمػػِ الشػػات   -1

 .بشكؿء هىتظـ إذا كاىت تحتوي عمِ هعموهاتء هٍهة أو كىَت تتحدث فْ قضآا هعٓىة
إذا كىَت ُتحافظ عمِ خصوصٓة حسابؾ، فحاوؿ إٌهػاؿ طمبػات الصػداقة أو الهتابعػة هػّف الحسػابات  -2

ثػػؽ بػػأي إىسػػاف ٓطمػػب هىػػَؾ بٓاىاتػػؾ الشخصػػٓة أو كمهػػة سػػر حسػػابؾ أو إٓهٓمػػؾ هػػف الهجٍولػػة، ٚو ت
 .أجؿ توظٓفؾ

 .تجىب هكالهات الفٓدٓو الهجٍولة هف أشخاصء غرباء عمِالعهؿ   -3
تجىػػب فػػتح أي رابػػط ٓصػػمَؾ عمػػِ  الواتسػػآب أو الفٓسػػبوؾ  أو أي هوقػػعء آخػػر، ّٖف ٌػػذي الػػروابط قػػد  -4

 .تتسبب باختراؽ حسابؾ وبٓاىاتؾ
 تجىب فتح أي صورة أو هقطع فٓدٓو تـ إرسالٍا هف أفراد هجٍولٓف. -5
ا عمػِ  -6 عدـ القٓاـ بإرساؿ صورؾ ٖي شخص هجٍوؿ تعرفت عمًٓ هف خٛؿ ا٘ىترىػت فهجػرد ىشػٌر

 . (17) ا٘ىترىت ٓهكف لمجهٓع الوصوؿ إلٍٓا بسٍولة واستخداهٍا لغرض سٓئ
صؿ اٚجتهاعْ التْ تثبت تعرضكـ لٛبتزاز تغٓٓر اٚحتفاظ برسائؿ البٓرد ا٘لكتروىْ أو هواقع التوا -7

 .(18)كمهات الهرور بشكؿ هستهر وعدـ ا٘فصاح عىٍا 
ات الخاصة  -8  هجهوعات أخرى. عمِعدـ هشاركة الصور والفٓدٌٓو
 إخفاء الهعموهات الشخصٓة ورفض طمبات الصداقة هف اٖشخاص الهجٍولٓف. عمِالعهؿ  -9

 االبتزاز اإللكتروني عبر تطبيقات التواصل االجتماعي:التفاعل م  أساليب التوعية بمخاطر 
ٌو عهمٓة ذكٓة ٓتبادؿ فٍٓا الُهرسؿ والُهستقبؿ اٖدوار والحوار والُهشاركة فْ هضاهٓف الهادة ا٘عٛهٓة عبر 

 .(19)وسائؿ اٚتصاؿ الحدٓثة سواء با٘عجاب أو التعمٓؽ أو الُهشاركة 
                                                                                                                                      

ة  دراسة-(. دور هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ فْ تحفٓز الشباب الٓهىْ عمِ الهشاركة بالتىهٓة 2022عارؼ عبدي اٖتاـ ) 14 هسحٓة فْ إطار ىظٓر
ر، كمٓة ا٘عٛـ، العددبحث منشور في مجمة البحوث اإلعالميةرأس الهاؿ اٚجتهاعْ،   .2436ـ، ص2022أبٓرؿ  -، 21، جاهعة اٌٖز

15
 Tulika Bansal, Dhananjay Joshi (2016). A Study of Students’ Experiences of Mobile Learning, Research 

published in Global Magazine Humanities and Social Sciences: h, USA, Volume 14 Issue 4 Issue 1.0 

Year2016,p4. 
 https://funjaan.com، هتاح عمْ الرابط التالْ: اإللكتروني وطرق الوقاية منواالبتزاز (. 2022ٓرتا سمهاف ) 16
 sharq.com-https://alهتاح عمْ الرابط التالْ:  كيف تحمي نفسك من االبتزاز اإللكتروني؟،(. 2017عهار هحهد ) 17
 (. هرجع سبؽ ذكري.2017عهار هحهد ) 18
بحـــــث منشـــــور (. تفاعمٓػػػػػة الجهٍػػػػػور هػػػػػع التطبٓقػػػػػات ا٘عٛىٓػػػػػة فػػػػػْ الفضػػػػػائٓات عبػػػػػر أجٍػػػػػزة الٍػػػػػاتؼ الهحهػػػػػوؿ، 2020جعفػػػػػر شػػػػػٍٓد ٌاشػػػػػـ ) 19

 .562ـ.، ص2020، حٓزراف، 133، جاهعة بغداد: كمٓة أداب، العدد في مجمة كمية اآلداب

https://al-sharq.com/
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 : بمخاطر االبتزاز اإللكتروني عبر تطبيقات التواصل االجتماعيأشكال التفاعل م  أساليب التوعية 
 تعددت أشكاؿ التفاعؿ طرؽ التوعٓة بهخاطر اٚبتزاز ا٘لكتروىْ، وهىٍا:

ٌْ خاصٓة تفاعمٓة تتٓح لمهستخدـ إظٍار إعجابً تجاي : LIKES recordsتسجيالت اإلعجاب  -1
بهختمؼ أشكالٍا سواء كاىت هؤسسات أو الهضهوف الهقدـ لً عبر تطبٓقات التواصؿ اٚجتهاعْ 

 قىوات أو صحؼ.
وتعىْ قٓاـ الهستخدـ بإظٍار تعمٓقً لمهحتوى الذي  Comment interaction: التفاعل بالتعميق -2

ٓثٓر اٌتهاهً سواء كاف هىشور عمِ صفحة هؤسسة ها أو صفحات اٖصدقاء أو هجهوعة هشتركة 
 . (20) اعمٓة لمجهٍوربٓىٍـ، فٍْ خاصٓة تعتهد عمِ الُهشاركة التف

ٌْ أكثر آلٓات التواصؿ استخداها وذلؾ ٖىٍا تهكف الهستخدـ هف هشاركة الهواد  المشاركة: -3
الهرغوبة هف طرؼ الهستخدـ هف صفحة إلِ أخرى وتعد السبب وراء اىتشار هٛٓٓف الهواد 

ا   . (21)ا٘عٛهٓة هف صور وىصوص وغٌٓر
 المصادر والمراجع العربية:

 ( ػػػػة فػػػػْ ظػػػػؿ ا٘عػػػػٛـ الجدٓػػػػد  هػػػػوقعْ الفآسػػػػبوؾ والٓتٓػػػػوب 2022الشػػػػٓكر آىسػػػػة (. وكالػػػػة اٖىبػػػػاء الجزائٓر
الهركػز الػدٓهقراطْ العربػْ: ألهاىٓػا: بػرلٓف، الهجمػد  :بحـث منشـور فـي مجمـة الدراسـات اإلعالميـةىهوذجا ، 

 .30، صـ2022الخاهس العدد التاسع عشر، هآو
 ( دور 2020إٓهاف هحهد أحهد .) القائـ باٚتصاؿ فْ تحقٓؽ أٌداؼ ا٘ذاعة الهدرسػٓة عبػر هواقػع التواصػؿ

، 2، جاهعػة الهىٓػا، كمٓػة التربٓػة لمطفولػة الهبكػرة، العػددالتربية وثقافـة الطفـل  بحث منشور في اٚجتهػاعْ،
 .285، صـ2020، ٓىآر15الهجمد

 ( تفاعمٓػة الجهٍػور هػع التطبٓقػات ا٘عٛىٓػة 2020جعفر شػٍٓد ٌاشػـ .) فػْ الفضػائٓات عبػر أجٍػزة الٍػاتؼ
 ـ.2020، حٓزراف، 133الهحهوؿ، بحث هىشور فْ هجمة كمٓة أداب، جاهعة بغداد: كمٓة أداب، العدد 

 ػة لهوقػع شػبكات التواصػؿ اٚجتهػاعْ، 2018) خولػة تٓػاب رسـالة ماجسـتير (. واقػع اسػتخداـ الهػرأة الجزائٓر
هٍٓدي أـ البواقْ، كمٓة العمػـو اٚجتهاعٓػة وا٘ىسػاىٓة، قسػـ العمػـو ، الجزائر: جاهعة العربْ بف غير منشورة

 ا٘ىساىٓة.
 ( 2019حسٓف عبد الكٓرـ، خمٓؿ ٓوسؼ .)عهػاف: دار كفػاءة 1، طاالبتزاز اإللكترونـي المفيـوم واالسـباب ،

 .الهعرفة لمىشر عهاف
 ( ػػة، حهٓػػدة خٓػػرة تصػػاؿ اٖسػػري  الفٓسػػبوؾ (. تػػأثٓر هواقػػع التواصػػؿ اٚجتهػػاعْ عمػػْ ا2017ٚحهػػٓش ىوٓر

 .ىهوذجا ، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، الجزائر: كمٓة العمـو اٚجتهاعٓة، قسـ عمـو ا٘عٛـ واٚتصاؿ

                                           
بحـث منشـور فـي  التربيـة اعػة الهدرسػٓة عبػر هواقػع التواصػؿ اٚجتهػاعْ، (. دور القائـ باٚتصاؿ فْ تحقٓؽ أٌداؼ ا٘ذ2020إٓهاف هحهد أحهد ) 20

 .285ـ، ص2020، ٓىآر15، الهجمد2، جاهعة الهىٓا، كمٓة التربٓة لمطفولة الهبكرة، العددوثقافة الطفل
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ا ،(. تأثٓر هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ عمػْ اٚتصػاؿ اٖسػري  الفٓسػبوؾ ىهوذجػ2017حهٓش ىوٓرة، حهٓدة خٓرة )1 21

 .55الجزائر: كمٓة العمـو اٚجتهاعٓة، قسـ عمـو ا٘عٛـ واٚتصاؿ، ص
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 ( 2022ٓرتا سمهاف .)هتاح عمْ الرابط التالْ: االبتزاز اإللكتروني وطرق الوقاية منو ،
https://funjaan.com 

 ( 2018سارة عػٛـ .):هتػاح عمػْ الػرابط التػالْ: كيف يدف  المراىقين نحـو االنتحـار؟، االبتزاز اإللكتروني 

https://www.ida2at.com 
 ( االبتــزاز االلكترونــي؛ أبــرز 2022صػػالح صػػبري .)هتػػاح عمػػْ أســباب لالبتــزاز مــ  الحمــول والوقايــة 8 ،

 https://faharas.netالرابط التالْ: 
 ( دور هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ فْ تحفٓز الشباب الٓهىْ عمِ الهشاركة 2022عارؼ عبدي اٖتاـ .)

بحث منشور في مجمة البحوث دراسة هسحٓة فْ إطار ىظٓرة رأس الهاؿ اٚجتهاعْ،  -بالتىهٓة 
ر، كمٓة ا٘عٛـ، العدداإلعالمية  .2436ـ، ص2022أبٓرؿ  -، 21، جاهعة اٌٖز

 (. اسػػتخداـ شػػبكات التواصػػؿ اٚجتهػػاعْ فػػْ تفعٓػػؿ التواصػػؿ اٖهثػػؿ بػػٓف 2020الحهٓػػد ) عبػػد السػػٛـ عبػػد
، الهؤسسػػة الدولٓػػة ٔفػػاؽ بحــث منشــور فــي المجمــة الدوليــة لمبحــوث فــي العمــوم التربويــةالكمٓػػة وطٛبٍػػا، 
 .9ـ، ص2020، أكتوبر2، الهجمد4الهستقبؿ، العدد

 ( 2017عهػػػػار هحهػػػػد .)هتػػػػاح عمػػػػْ الػػػػرابط التػػػػالْ: اإللكترونــــي؟، كيــــف تحمــــي نفســــك مــــن االبتــــزاز 

sharq.com-https://al 
 ( س (. الػػػوعْ اٚجتهػػػاعْ بظػػػاٌرة اٚبتػػػزاز ا٘لكتروىػػػْ لػػػدي اٖسػػػرة فػػػْ 2020فٓصػػػؿ بػػػف عبػػػد اهلل الػػػرٓو

س، العػدد بحث منشور في مجمة كمية اآلداب والعمـومالهجتهع السػعودي،  ، 33ا٘ىسػاىٓة، جاهعػة قىػاة السػٓو
 ـ.2020ٓوىٓو

 (. توظٓػػؼ ههارسػػْ العٛقػػات العاهػػة لشػػبكات التواصػػؿ اٚجتهػػاعْ القطػػاع التجػػاري 2018الهزاٌػػرة ) هىػػاؿ
 .411-381, ص3,الهجمد11,العددبحث منشور في المجمة األردنية لمعموم االجتماعية اٖردىْ أىهوذجًا,

 ( شبكات التواصؿ اٚجتهاعْ  الفٓسبوؾ، تػوتٓر، الواتسػاب أىهوذجػًا ، 2016هصطفْ بشٓر هحهد .) رسـالة
 .61أـ درهاف ا٘سٛهٓة، كمٓة العمـو والتقىٓات، ص السوداف: جاهعً، ماجستير غير منشورة
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اٌحذ٠صح االذصاي ت١ٓ اٌّٛسٚز إٌظشٞ ٚاإلشىا١ٌاخ 

 :ٌٍٛالع االفرشاضٟ

  ِذٜ اٌحاظح إٌٝ اٌّشاظعح ذعذ٠ال ٚذعاٚصا

Theoretical legacy of communication and the problems  of virtual social 

networks : The importance of reviewing and proposing new approaches (the 

first part) 
 د. سظاء عّّاس   

 ذٛٔس -االّذصايتاحصح فٟ عٍَٛ 

 ممخص:
ات، لموقوؼ عىد  اٚستجابة-الهىبًهراجعة الهوروث الىظري هف خٛؿ هثالْ ىظٓرة التأكٓد عمِ ضرورة  وىظٓرة ترتٓب اٚولٓو

عمـ  باٚرتكاز عمِاٚفتراضٓة،  هدى الحاجة إلِ بمورة ىظٓرة جدٓدة لدراسة ا٘شكالٓات الهرتبطة بالشبكات اٚجتهاعٓة
و هااجتهاع اٚتصاؿ   ىل يمكن اعتبار االتصال عمما، وىو المفتقرقود إلِ استفٍاـ قد ٓتسبب فْ إحداث رجة هعرفٓة: ٓ ٌو

 إلى النماذج والنظريات الخاصة بو؟ 
Abstract: 

The importance of reviewing classical communication theories through the example of « the 

stimulus-response » and « setting the agenda » and the need to propose a new theory to study 

the problems associated with virtual social networks based on the sociology of communication, 

which leads a question that may cause a "cognitive shake" :Can it hold communication is a 

science, which does not have its own models and theories. 
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 *تمييد:
إف القضآا الهتفرعة هف الهٓدٓا الرقهٓة تستوجب هساءلة الىهاذج التقمٓدٓة وها اقترحتً هف ىظٓرات فْ 

اٚجتهاعٓة اٚفتراضٓة ا٘عٛـ واٚتصاؿ، لتحدٓد هدى جدوى تطبٓقٍا عمِ وسٓط حدٓث هثؿ الشبكات 
ا وسٓمة إعٛهٓة بالهفٍوـ الهتفؽ عمًٓ حسب الهقآٓس  كالفآسبوؾ التْ ىفِ بعض الباحثٓف إهكاىٓة اعتباٌر

ْ ولٓدة -الصحفٓة وقواعد العهؿ الهٍىْ وأدبٓاتً وأخٛقٓاتً، ها ٓولد استفٍاها حوؿ قدرة ٌذي الهقاربات  ٌو
 الهعاصرة. عمِ الخوض فْ ا٘شكالٓات-سٓاقات هعٓىة

 *التساؤل المحوري:
ٌؿ ٓهكف اٚستفادة هف اٚستىتاجات التْ تـ التوصؿ إلٍٓا بشأف وسٓمة إعٛهٓة هحددة، واتخاذٌا هىٍجا  

لمتحمٓؿ، ٚستقراء ظواٌر وسٓمة اتصالٓة حدٓثة قد ٚ تتهٓز بىفس الخصوصٓات ٚو تضطمع بىفس 
عالوظائؼ؟ ٌؿ ٓهكف  جح إلِ حد ها فْ تفسٓر الظاٌرة وتقدٓـ إجابات قد تى اعتبار ذلؾ عهمٓة تطٓو

و ها ٓجعؿ العهؿ البحثْ تراكها  ههكىة؟ أـ ٌْ عهمٓة إسقاط واٚكتفاء بعهمٓتْ تفكٓؾ وتركٓب قسٓرٓف، ٌو
ٚ غٓر دوف تقدٓـ إضافة، وقد ٓفككً الباحث بأسالٓب ٚ تتٛءـ هع هتطمبات ا٘شكالٓة، فٓكوف كهف  ٓذبح 

قٓد عهمٓة التركٓب بىهوذج هعٓف، فتكوف الىتٓجة صورة غٓر هتىاسقة تفتقر إلِ دجاجة بهفؾ ، وقد تت
 الهوضوعٓة والهىطؽ؟

 االستجابة:-* مساءلة نظرية المنبو
إلِ أي هدى ٓهكف العودة إلِ تفسٓرات عمـ الىفس الفطري الغٓرزي )البسٓكولوجٓا البٍٓافٓوٓرة( الذي ٓرى  -

أف كؿ رسالة فْ الفآسبوؾ   تجٓب لىفس الهىبً بىفس الكٓفٓة، بهعىِأف طبٓعة اٖفراد طبٓعة هتجاىسة تس
ستجٓب  ٌْ هىبً ٓؤدي إلِ تحقٓؽ استجابة هباشرة، فٓتمقِ  جهٍور  الفآسبوؾ ٌذي الرسالة بىفس الكٓفٓة ٓو
لٍا بصفة ههاثمة، بالتالْ، سحب همكة العقؿ والتفكٓرهف ا٘ىساف، وقٓاسا ب كمب بافموؼ ، إلِ أي حد 

 take care ON /taker  الفآسبوؾ جوكراٚفتراضٓة ب ٓهكف تسهٓة هستخدـ ٌذي الشبكة اٚجتهاعٓة 

OFF)  : (joker with-out outlook إلِ ىظٓرة اٚىعكاس الشرطْ وىتائجً؟  استىادا  

ٚ ٓهكف تحمٓمٍها بىفس  ، (le sujet) والهوضوع (l’être) ٓجب التفٓرؽ فْ التعاهؿ البحثْ بٓف الذات 
جب اٖخذ بعٓف اٚعتبار الطٓرقة وبىفس اٖدوات والهقاربات،  ٚو ٓهكف تجٓرد الذات هف خصائصٍا، ٓو

لمفوارؽ بٓىٍها، فالذوات تتهٓز بالجاىب اٚىفعالْ والتصرؼ الواعْ والٛواعْ، وتغٓر السموؾ حسب الفرد، 
و ها ٓعسر ضبطً وتقىٓىً عمِ عكس الهوضوع الثابت، أو الهوضوع الذي تتكرر أفعالً ٖف تصرفاتً  ٌو

 الغٓرزة فحسب.ترتكز عمِ 
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ٓرتبط الحدٓث بالحٓواف والقدرة عمِ إخضاعً لمتجارب الهخبٓرة، أو اٚكتفاء بالهٛحظة والهراقبة ورصد 
الخصائص فْ عمـ الىبات، لكف الذات البشٓرة تتهٓز بالعقؿ كهحرؾ أساسْ لٗفعاؿ، فالعقؿ تىبثؽ هىً 

ٓرقة كؿ فرد فْ استقباؿ الرسائؿ وتحمٓمٍا أىهاط التفكٓر الهتبآىة والهشاعر الهتضاربة، وذلؾ حسب ط
واستبطاىٍا وهعالجتٍا... بالتالْ، ٚ ٓهكف التحكـ فًٓ كهوضوع واستخٛص ىتائج هحددة بشأىٍا قابمة 
لمتعهٓـ والتطبٓؽ عمِ جهٓع اٖفراد دوف استثىاء، ففْ عمـ ا٘ىساف ىبحث خاصة عف ذاؾ اٚستثىاء، 

ت وتطرح حولٍا ا٘شكالٓات كظاٌرة تحتاج إلِ التفسٓر ولمفٍـ.وىولًٓ أٌهٓة فٍْ التْ تثٓر التسا  ٚؤ
  :(Bernard Cohen) لبرنارد كوىين *مساءلة نظرية األجندا

  :ٓهكف طرح التساؤؿ التالْفْ ٌذا السٓاؽ، 
ٌؿ ٓهكف الحدٓث عف ترتٓب اٖولوٓات، فْ عصر اٚتصاؿ التفاعمْ الشبكْ؟ الذي تتوالِ فًٓ اٖحداث، 

فْ خصوصٓاتٍا،  فًٓ الهشاغؿ بصفة ٓعسر ضبطٍا، والوقوؼ عىدٌا بشكؿ تفصٓمْ والتدقٓؽوتتغٓر 
باعتبار أف ٌىاؾ تٛحؽ  لمقضآا الفردٓة واٚجتهاعٓة ٓجد فٍٓا الهستخدـ ىفسً فْ حالة تأٌب هستهر 

ف، لٓواصؿ لمخبر التالْ والصورة اٖحدث وهقطع الفٓدٓو الفوري، بالتالْ، ٚ ٓطوؿ اٌتهاهً بهوضوع هعٓ
هتابعة  السباؽ  التفاعمْ الذي ٓجعمً هىضها وحاضرا وهشاركا فْ دائرة اتصالٓة هفتوحة ٚ ٓخرج هىٍا إٚ 
ا الهفآٌهْ  ات ها عاد ٓهكف طرحٍا واستغٛؿ جٍاٌز لبعض الوقت لمعودة سٓرعا؟أـ أف هسألة ترتٓب اٖولٓو

كة الفآسبوؾ،بها أف جػِّدة الحدث وآىٓتً ٌْ التْ وهىٍجٍا التحمٓمْ لتفسٓر وفٍـ العهمٓة اٚتصالٓة فْ شب
 تهىح اٖولوٓة عمِ هستوى اٌٚتهاـ التفاعمْ، لٓتىازؿ عف ٌذي الهكاىة لحدث آخر ٓمًٓ؟

إذف، ٓهكف القوؿ أف الهجاؿ اٚفتراضْ بصفة عاهة ٓسعِ إلِ إحداث ىقمة عمِ هستوى العهمٓة اٚتصالٓة 
التْ تحهؿ رسائؿ عابرة لمحدود وىاطقة رهٓزا عمِ لساف العالـ هف خٛؿ الهضاهٓف التْ ٓستعرضٍا، و 

و ها ٓجعؿ الرسالة اٚتصالٓة شبٍٓة بواجٍة تفاعمٓة تحتضف الكوف،  وتحرص عمِ ا٘حاطة بهشاغمً، ٌو
وقادرة فْ ىفس أف عمِ تقدٓـ صورة تحضر فٍٓا كؿ الهجتهعات باختٛفاتٍا السٓاقٓة، إضافة إلِ اٚىتقاؿ 

لهطموبة هف هجتهع إلِ آخر حسب ها تستدعًٓ اٖحداث التْ تستجد فْ واقع اجتهاعْ هعٓف، بالسرعة ا
غدو العالـ رقعة جغرافٓة صغٓرة ٓستقبؿ أفرادٌا الحدث  فٓتحوؿ هجتهع ها فْ فترة زهىٓة وجٓزة إلِ عالـ ٓو

تفاعموف هعً  ىتجوف رسالة ذات رجع صدى عالهْ،ٓو و ها ٓدفع إلِ اٚستفٍاـ حوؿ  ٓو قٓهة الحدث فْ ٌو
 حد ذاتً:

إلِ أي هدى ٓهكف القوؿ أف القضآا، سواء كاىت الهحمٓة أو العالهٓة الفردٓة أو الهجتهعٓة، ها عادت تتبوأ 
هحور اٌٚتهاـ الدائـ، فقد اىزاحت اٖقطار التفاعمٓة، التْ تهثؿ القىوات اٚتصالٓة لكؿ هستخدـ،  ىحو 
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كاف الهوضوع الذي ٓدور حولً الىقاش، وهٍها كاف الحدث الذي  التفاعؿ فْ حد ذاتً كقٓهة هضافة، هٍها
ٓستجد، فٍذي اٖقطار تتسـ بالحركٓة، وتىطمؽ هف الهحور الهتغٓر وىحوي فْ كؿ هرة، لتربط جهمة هف 
العٛقات الهؤقتة دوف التعهؽ أحٓاىا، واٚقتراب هف ٌذا الهحور بالدرجة التْ تكفْ لتحدٓد الههارسة الذي 

ٌا بشأىً، واٚكتفاء بالتفاعؿ حسب ردود فعؿ جاٌزة؟ أـ أف كؿ هستخدـ لمفآسبوؾ، باعتباري ٓجب تجسٓد
عرضٍا ىشر  قائها باٚتصاؿ، ٓىتج  أجىدا  هعٓىة ٓو فْ حسابً الخاص أو هف خٛؿ صفحة ٓىشئٍا، ٓو

و ها ٓحتاج إلِ ا، حسب رأًٓ الخاص هٍهة، ٌو ىة  الهضاهٓف الهرتبطة بالهسائؿ التْ ٓجب اعتباٌر بٌر
 دوف فرض طٓرقة هعٓىة لمتحمٓؿ والهعالجة؟ ا٘قىاعٓةواعتهاد اٖسالٓب 

 * مساءلة االتصال وعمومو:
ت وتطورات هٓداىا ٌجٓىا أـ عمِ العكس باعتباري ٓؤكد  ٌؿ ٓعتبر عمـ اجتهاع اٚتصاؿ وها شٍدي هف تحٚو

اجتهاعٓة دوف التطرؽ إلِ جاىبٍا  التكاهؿ بٓف عمـ اٚجتهاع وعمـ اٚتصاؿ وعدـ قدرة دراسة أٓة ظاٌرة
هف الظواٌر اٚتصالٓة التْ قد تكوف  اٚتصالْ؟ ٌؿ اٚتصاؿ ظاٌرة اجتهاعٓة أـ أف الهجتهع ٌو هجهوعة

 ٌؿ ٌْ الظواٌر اٚجتهاعٓة أـ اٚتصالٓة؟׃هترابطة أو هشتتة، هتكاهمة أو هتىافرة؟ هف الهحفز وهف الهؤثر 
هف  ٛؽ هف عدة ىظٓرة كٛسٓكٓةفْ عمـ اجتهاع اٚتصاؿ ٌو اٚىط لعؿ أبرز ها ولدي الهجٍود البحثْ

حٓث هقارباتٍا ٘ثراء الجٍاز الهفآٌهْ فْ هرحمة ٚحقة بها ٓتىاسب هع جدة القضآا الهطروحة، هع عدـ 
إىها استغٛؿ أخرى هف حقوؿ هختمفة   اٚكتفاء باٚلتزاـ بها ٓوفري حقؿ عمهْ هف هصطمحات خاصة بً،

 رأس الهاؿ الرهزي  التْ  رأس الهاؿ اٚجتهاعْ  و وغدت هصطمحات هثؿا عمـ اٚجتهاع، لعؿ أٌهٍ
فْ إطار  السوسٓولوجٓا اٚىعكاسٓة  هتداولة فْ بحوث ا٘عٛـ  (Pierre Bourdieu) بٓار بوردٓو اقترحٍا

 واٚتصاؿ الهرتبطة بالشبكات اٚجتهاعٓة اٚفتراضٓة عمِ وجً الخصوص.
 ق:*حوصمة وفتح آفا

حتاج إلِ وقت ودربة، سواء تعمؽ اٖهر بالىظري الذي  هف هرحمة إلِ أخرى لٓس أهرا ٌٓىااٚىتقاؿ ف إ ٓو
ٓجب وضعً هحؿ هساءلة وعدـ تبىًٓ برهتً واٚستفادة هف جواىبً التْ تتسـ بخصوصٓات هعٓىة تثري زاد 
الفاعؿ اٚجتهاعْ وتخدـ سٓاقً الهجتهعْ، هع إهكاىٓة اقتراح ىظٓرات جدٓدة تمتـز بالهوضوعٓة وتبتعد عف 

ة، كها  تسعِ إلِ الشهولٓة هف خٛؿ دراسة هتكاهمة قدر الهستطاع إلِ القضآا هف هختمؼ الطوبآو
 .زوآاٌا هف هىطمؽ الهصمحة الهشتركة، إضافة إلِ قابمٓة ٌذي الىظٓرات لمتطبٓؽ
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ا عاهة، هع تبمور  هف الهىطقْ، كضرورة عمهٓة، أف ٓتزاهف اىتشار هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ وتدعـ دوٌر
عبر عف خصوصٓاتً لضهاف تحقٓؽ ىقمة بحثٓة فْ جٍاز هفآٌهْ ٓ تصؿ بهبادئ الهجاؿ اٚفتراضْ، ٓو

 .حقؿ عمـو اٚتصاؿ
طرح سؤاؿ ٓتعمؽ باٚتصاؿ عاهة، ٌؿ ٓهكف اعتباري حقٛ عمهٓا هستقٛ أٌذا هف جٍة وهف جٍة أخرى، 

باٚعتراؼ بتعددٓة اٚختصاصات هف بهبادئً وجٍازي الهفآٌهْ وقواىٓىً، أـ أىً ٚ ٓستطٓع الثبات كعمـ إٚ 
  وسٓهٓولوجٓا.. سوسٓولوجٓا وبسٓكولوجٓا
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