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 للعذد الىاحذ والعشريي ـــــــــةـــــــــاللجٌة العلويــ

 
االساتذة المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــون 

 
ـــــــــوـــــــــصفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــماسم المحكــــــــــ 

 
دكتورة في القانون العام والسياسات العمومية متخصصة في االعالم السياسي  د_ شيماء اليواري

 جامعة الحسن الثاني. المممكة المغربية
م االعالم و االتصال، استاد قسم االعالم جامعة االسراء،  جميورية دكتور في عمو  د_ عمى مولود فاضل 

 العراق
  

استاذ محاضر بمعيد االداب والمغات، المركز الجامعي احمد بن يحيى الونشريسي،  د_ العربي بومسحة
 تيسمسيمت، جميورية الجزائر

 ية الجزائراستاذة مساعدة بجامعة باجي مختار، عنالة_البمد، جميور  د_ سامية غشير
دكتورة في عموم و تقنيات الفنون و استاذة تعميم عالي بكمية اآلداب و العموم  د_ ريم الشريف

 االنسانية بالقيروان و متخصصة في عموم و تقنيات الفنون، جميورية  تونس
بية، أستاذ بالسمك الثانوي الفمسفة والفكر اإلسالمي، استاذ زائر في عدة جامعات مغر  د_ ىشام كزوط 

المدير التربوي لممعيد الدولي لإلعالم والصحافة اوبرا وينفري بمدينة وجدة، نائب 
مدير مركز تقارب لمدراسات واألبحاث في العموم االنسانية واالجتماعية بمدينة وجدة، 

 المممكة المغربية
عمي عبد اليادي د_ 

   الكرخي
 

ي و البحث العممي، جميورية استاذ عموم االتصال والعالقات، وزارة التعميم العال
   العراق

دكتور قانون عام و العموم السياسية قسم عربي جامعة الحسن االول كمية العموم  د_ شكاك سعيد 
 القانونية و االقتصادية و االجتماعية سطات، المممكة المغربية

جامعة عجمان، دولة  استاذ تصميم المنتجات و االتصال البصري كميو االعالم، د_ طارق اسماعيل محمد 
 االمارات العربية المتحدة

أستاذ نظريات اإلعالم واالتصال بجامعة محمد األول بوجدة عضو مختبر الدراسات  د_ مصطفى المريط  
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 -األدبية والمسانية وعموم اإلعالم والتواصل جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس
 المممكة المغربية
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الدولية احملكمة  اإلعالميةة الدراسات شروط وضوابط النشر على جمل
 برلني _أملانياالصادرة عن املركز الدميقراطي العربي 

 
فٙ اَزمبء يسزٕٚبد أػذادْب انًٕاصفبد انشكهٛخ ٔانًٕضٕػٛخ نهًدالد  اإلػاليٛخرؼزًذ يدهخ انذساعبد 

 :انذٔنٛخ انًسّكًخ ػهًٛب، ٔفمًب نًب ٚأرٙ

 هأوال :إجراءات تقذين البحث وهىاصفات

ا لممجمة، كأاٌل يككف قد نشر جزئينا أك كميًّا أك نيشر ما يشبيو في أٌم  - أف يككف البحث أصيبلن معٌدا خصيصن
 .كسيمة نشر إلكتركنية أك كرقية

 .أف يرفؽ البحث بالسيرة العممية لمباحث بالمغتيف العربية كاإلنكميزية -
 :كرد، إلى البريد االلكتركنييقـك الباحث بإرساؿ البحث المنسؽ عمى شكؿ ممؼ مايكركسكفت ك  -

media@democraticac.de  

يجب أف يككف البحث مكتكبان بمغة سميمة، مع العناية بما يمحؽ بو مف خصكصيات الضبط كالرسـ  -
 كاألشكاؿ

 .محٌكميفيتـٌ تقكيـ البحث مف ثبلثة  -
 الباحث بالقبكؿ المبدئي لمبحث أك الرفض إببلغيتـ  -
 ى الباحثمبلحظات التحكيـ ال إرساؿيتـ  -
رساؿيقـك الباحث بإجراء التعديبلت المطمكبة  -  نفسو أعبلهالبحث المعدؿ الى البريد االلكتركني المذككر  كا 

 :ثانيا : كيفية إعداد البحث للنشر

 أف تككف المادة المرسمة لمنشر أصيمة كلـ ترسؿ لمنشر في أم جية أخرل كيقدـ الباحث إقرارا بذلؾ -
 صفحة بما في ذلؾ قائمة المراجع كالجداكؿ كاألشكاؿ كالصكر 20أف يككف المقاؿ في حدكد  -
المقدمة كعناصرىا،  يا في إعداد ككتابة البحكث كخاصةأف يتبع المؤلؼ األصكؿ العممية المتعارؼ عمي -

كالمراجع  اإلحاالتاألمانة العممية في  كاحتراـكالخاتمة، كبإثبات مصادر المعمكمات كتكثيؽ االقتباس 
 (باكالمصادر )كجك 

تتضمف الكرقة األكلى العنكاف الكامؿ لممقاؿ بالمغة العربية كترجمة لعنكاف المقاؿ بالمغة اإلنجميزية، كما  -
تتضمف اسـ الباحث كرتبتو العممية، كالمؤسسة التابع ليا، الياتؼ، كالفاكس كالبريد االلكتركني كممخصيف، 

أسطر  10أسطر الممخص الكاحد عف  في حدكد مائتي كممة لمممخصيف مجتمعيف، )حيث ال يزيد عدد
لمممخص بالمغة   Times New Roman  12لمممخص العربي ك   Simplified Arabic 12بخط 

االنجميزية(، أحدىما بمغة المقاؿ كالثاني بالمغة االنجميزية عمى أف يككف أحد الممخصيف بالمغة العربية. 
 ()كجكبا

بيف األسطر،  1.00بمسافة  14مقاسو  Simplified Arabic تكتب المادة العممية العربية بخط نكع -
 16، أما عنكاف المقاؿ يككف مقاسو  Gras بالنسبة لمعناكيف تككف
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، أسفؿ 2، رأس الكرقة  3كأيسر  3كأيمف  2.5كأسفؿ  2.5الصفحة أعمى  (LES MARGES) ىكامش -
 (كجكبا) (A4) حجـ الكرقة عادم 2الكرقة 

 (خطاء اإلمبلئية كالنحكية كالمغكية كالمطبعية )كجكبايجب أف يككف المقاؿ خاليا مف األ -
بالنسبة لمدراسات الميدانية ينبغي احتراـ المنيجية المعركفة كاستعراض المشكمة، كاإلجراءات المنيجية  -

 لمدراسة، كما يتعمؽ بالمنيج كالعينة كأدكات الدراسة كاألساليب اإلحصائية كعرض النتائج كمناقشتيا
 آخرطريقة أكاديمية في آخر كؿ صفحة مف المقاؿ كجكبا كليس ضمف الفقرات أك في ترقـ اإلحاالت ب -

المقاؿ، بالترتيب التالي: المؤلؼ: عنكاف الكتاب أك المقاؿ، عنكاف المجمة أك الممتقى، الناشر، البمد، السنة، 
 .الطبعة كالصفحة

 ، )كجكبا(يكلمخط األجنبلمخط العربي  ARIALالخط نكع  9تككف بحجـ خط  اإلحاالت -
 (ترقـ الصفحات بشكؿ متتابع )كجكبا -
 :ذكر قائمة المراجع في نياية البحث كترتيبيا ىجائيا، كمثاؿ ذلؾ -

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

 .البلد

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

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

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

 .القسم، الكلية، الجامعة

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

 .منظم املؤثمر، البلد

 إرفاؽ أدكات الدراسة في حالة الدراسات الميدانية -
 المقاالت المرسمة ال تعاد إلى أصحابيا سكاء نشرت أك لـ تنشر -
 المقاالت المنشكرة في المجمة ال تعبر إال عمى رأم أصحابيا -
 .عيف االعتبار كال ينشر ميما كانت قيمتو العمميةكؿ مقاؿ ال تتكفر فيو الشركط ال يؤخذ ب -
يحؽ لييئة التحرير إجراء بعض التعديبلت الشكمية عمى المادة المقدمة متى لـز األمر دكف المساس  -

 .بالمكضكع
 يضع الباحث مقالو ضمف قالب المجمة قبؿ إرسالو -
 البريد اإللكتركنييقـك الباحث بإرساؿ البحث المنسؽ عمى شكؿ ممؼ مايكركسكفت ككرد، إلى  -

media@democraticac.de 
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 تعريف باجمللة
 

كليا ىيئة عممية دكلية فاعمة، تشمؿ  مجمة دكلية محٌكمة، تصدر بشكؿ دكرم، مجمة الدراسات االعبلمية،
مف عدة دكؿ، حيث تشرؼ عمى تحكيـ األبحاث الكاردة إلى المجمة  األكاديمييفمجمكعة كبيرة ألفضؿ 

نيف االعبلـ ا. كتيتـ المجمة بنشر البحكث العممية في ميداف عمـك االعبلـ كاالتصاؿ، كقكاكتنقيحيا كتقكيمي
 لكتركني.اإلعبلـ لى اإلإضافة إك الكرقي، أكاالتصاؿ كالصحافة كالنشر سكاء الرقمي 

لى كتستند المجمة مد ، كما تعتالئحة داخمية تنٌظـ عمؿ التحكيـ إلى ميثاؽ أخبلقي لقكاعد النشر فييا، كا 
في انتقاء محتكيات أعدادىا المكاصفات الشكمية كالمكضكعية لممجبلت الدكلية ” مجمة الدراسات االعبلمية “

 المحٌكمة.
، تحت ألمانيا-برليفسياسية كاالقتصادية مقره المركز الديمقراطي العربي لمدارسات ال“كتصدر المجمة عف 

 ISSN (Online) 2512-3203 رقـ معيارم:
الديمقراطي العربي مؤسسة مستقمة تعمؿ في إطار البحث العممي األكاديمي كالتحميبلت  كيعتبر المركز

السياسية كالقانكنية كاإلعبلمية كاالقتصادية حكؿ الشؤكف الدكلية كاإلقميمية ذات الصمة بالكاقع العربي بصفة 
 خاصة كالدكلي بصفة عامة.

كاإلعبلمييف كاألقبلـ الحرة مف طرح أراءىـ  احثيفكلكياتيا العمؿ عمى تمكيف البأكتضع المجمة في قائمة 
بمكضكعية كدكف قيكد، تحت شعار حرية التعبير كالرأم كنشر المعمكمات بمينية عممية كاحترافية، كبيدؼ 

 .الديمقراطية التشاركية كالشمكليةتكريس مفيـك 
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 نريالعشــــــــــــــــــالواحد فيرس العدد 
 ـــــة بالمغة العربيةالبحوث المحكمــــــــ

 رقم الصفحة عٌىاى البحث باإلًجليزية عنوان البحث بالعربية اسم الباحث)ة( 

 في دكتوراه: زيارة أمينة. د                            1
 وتحميل والمسانيات األدب

 المغرب-الخطاب
 ماجستير: قنوع ربا. أ
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 أحــــداث أثنــــاء اإلســــرائيمية بوســــت جيــــرزاليم

: م2021 عـام غزة عمى والعدوان جراح الشيخ
  حالة دراسة
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أثناء أحداث  صحيفة جيرزاليم بوست اإلسرائيميةصورة المقاومة الفمسطينية في موق  
 حالةاسة ر دم: 2021الشيخ جراح والعدوان عمى غزة عام 

The Image Of Palestinian Resistance On The Website Of Israeli 

Newspaper Jerusalem Post During The Events Of Sheikh Jarrah 

And The Aggression On Gaza In 2021: A Case Study 

 

 المغرب-د. أمينة زيارة: دكتوراه في األدب والمسانيات وتحميل الخطاب
 غزة -ن الجامعة اإلسالميةأ. ربا قنوع: ماجستير صحافة م

 

 الولخص:

أثناء أحػداث الشػيج جػراح  صحيفة جيرزاليـ بكست اإلسرائيميةصكرة المقاكمة الفمسطينية في مكقع تتمحكر الكرقة البحثية حكؿ 
الكشػؼ عػف صػكرة المقاكمػة الفمسػطينية كمػا يعكسػيا مكقػع جيػركزيمـ حالة، مف خبلؿ اسة ر دـ: 2021كالعدكاف عمى غزة عاـ 

ـ، كالتعػػػرؼ إلػػػى 2021بكسػػػت اإلسػػػرائيمية الناطقػػػة بالمغػػػة اإلنجميزيػػػة خػػػبلؿ أحػػػداث الشػػػيج جػػػراح كالعػػػدكاف عمػػػى غػػػزة عػػػاـ 
مكضػػكعاتيا كمصػػادرىا الصػػحفية كاتجاىاتيػػا، كنطاقيػػا الجغرافػػي كالكشػػؼ عػػف الشخصػػيات المحكريػػة، كاألدكار المنسػػكبة إلػػى 

، كصػفات المقاكمػة، إلػى جانػب رصػد القػيـ التػي تناكلتيػا مكضػكعات المقاكمػة المقاكمة الفمسطينية، كسمات المقاـك الفمسطيني
الفمسػػطينية،  كتحػػدييا أىػػدافيا ، كمػػا تعػػد ىػػذه الكرقػػة ضػػمف البحػػكث الكصػػفية ،التػػي اسػػتخدمت منيجػػي الدراسػػات المسػػحية، 

لممػكاد الصػحفية  لجيػركزيمـ بكسػت ، استخدمت فييا الباحثتاف استمارة تحميؿ المضمكف، عمػى عينػة زمنيػة منيج دراسة الحالةك 
ـ أم كقػػت أحػػداث الشػػيج جػػراح كىبػػة القػػدس كالعػػدكاف 2021يكنيػػك  1ـ إلػػى 2021مػػايك  1خػػبلؿ الفتػػرة الزمنيػػة الممتػػدة مػػف 

: جاءت مكضكعات المقاكمة الشعبية في مقدمة قضايا المقاكمة الفمسطينية، كتمتيا المقاكمة كمف أبرز نتائج الكرقةعمى غزة،  
كمػف أىػـ التكصػيات: محة، طغياف االتجاه السمبي عمى صكرة المقاكمة الفمسطينية في صحيفة الدراسة بنسػبة مرتفعػة جػدان المس

رفػػض السػػمات السػػمبية التػػي تمصػػقيا المكاقػػع اإلسػػرائيمية بالمقاكمػػة الفمسػػطينية عبػػر تكثيػػؼ الخطػػاب اإلعبلمػػي المكحػػد لمت كيػػد 
تميز بالبطكلة كالصمكد كالتضحية. تدعيـ الخطػاب الفمسػطيني النػاطؽ بالمغػة اإلنجميزيػة عمى صكرة المقاكمة الفمسطينية التي ت

 مف خبلؿ إنشاء مكاقع إلكتركنية ناطقة بالمغات المختمفة.
Abstract: 

The research paper focuses on the image of the Palestinian resistance on the website of the 

Israeli newspaper Jerusalem Post during the events of Sheikh Jarrah and the aggression on Gaza 

in 2021: a case study, by studying the problem of the study that works to reveal the image of the 

Palestinian resistance as reflected by the Israeli English-speaking Jerusalem Post website during 

the events Sheikh Jarrah and the aggression against Gaza in 2021 AD, identifying its topics, 

journalistic sources, direction, geographical scope, revealing the pivotal figures, the roles 

attributed to the Palestinian resistance, the characteristics of the Palestinian resistance, and the 

characteristics of the resistance, in addition to monitoring the values addressed by the topics of 

the Palestinian resistance, and challenging its goals. The paper is within the descriptive 

research, which used the survey studies and the case study method, in which the two 
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researchers used a content analysis form, on a time sample of the press materials of The 

Jerusalem Post during the time period from May 1, 2021 until June 1, 2021 AD, i.e. the time of 

the events of Sheikh Jarrah and the gift of Jerusalem and the aggression on Gaza, and among 

the most prominent results of the paper: The topics of popular resistance came to the fore in the 

Palestinian resistance issues. Followed by the armed resistance, the negative trend prevailed 

over the image of the Palestinian resistance in the study newspaper at a very high rate. Among 

the most important recommendations: rejecting the negative features that the Israeli websites 

attach to the Palestinian resistance by intensifying the unified media discourse to emphasize the 

image of the Palestinian resistance that is characterized by heroism, steadfastness and sacrifice. 

Strengthening the English-speaking Palestinian discourse through the establishment of websites 

that speak different languages. 

 مقدمة:
تعد المقاكمة الفمسطينية جزءان أصيبلن مف القضايا االستراتيجية التي يتصدر ليا الفمسطيني حككمةن كشعبان، 
في ظؿ العداء العالمي المركز عمييا، كالعمؿ بشكؿ جاد عمى تشكيو صكرتيا الحقيقية كاستبداليا مف دكر 

ح االحتبلؿ االسرائيمي، الذم يستثمر كافة اإلمكانيات عمى المستكل الضحية إلى الجبلد، لتحقؽ مصال
ثبات حقكقيـ غير المشركعة في الكسائؿ اإلعبلمية بالتزامف مع كسائؿ  العالمي لييمنة إعبلمية مضادة كا 

 اإلعبلـ الجديد التي أصبحت تؤثر بشكؿ كبير في الساحة اإلعبلمية الحديثة.
ـ العربية اتجاىان إيجابيان نحك المقاكمة الفمسطينية باعتبارىا حؽ مشركع كلقد اتخذت بعض كسائؿ اإلعبل 

لدكلة فمسطيف مف أجؿ الحصكؿ عمى استقبلليا كاسترداد أرضيا ككطنيا، فيما تنظر بعض كسائؿ اإلعبلـ 
ـ أك األجنبية كخاصة اإلسرائيمية منيا نظرة سكداكية نحك المقاكمة الفمسطينية باتياميا باإلرىاب كاإلجرا

 شيطنتيا أماـ الرأم العاـ العالمي.
لقد سعت الصحؼ اإلسرائيمية الناطقة بالمغة األجنبية إلى تجميؿ صكرة إسرائيؿ باعتبارىا مجتمعان مسالمان ال 
يسعى إلى الحركب، كمنحيا الشرعية الكاممة لمكاجية المقاكمة كقتؿ الشعب الفمسطيني األعزؿ، كقد عمدت 

ؿ الرأم العاـ عبر خطابيا اليجكمي الكاذب كالتضميمي عما تقكـ بو مف عمميات تمؾ الصحافة إلى تضمي
بادة لمشعب الفمسطيني، كعممت عمى تشكيو صكرة المقاكمة الفمسطينية محميان كعربيان كدكليان، لذا ي تي  قتؿ كا 

ة بالمغة اإلنجميزية ىذا البحث لدراسة صكرة المقاكمة الفمسطينية في مكقع جيركزيمـ بكست اإلسرائيمية الناطق
 كدراسة حالة.

 أواًل: الدراسات السابقة:
أجرت الباحثتاف مسحان أدبيان لمدراسات اإلعبلمية المرتبطة بدراستيما بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، ككانت 

 عمى النحك اآلتي: 
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صحؼ : ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات مقاالت صفحات الرأم في ال(1) م(2018الكتري ) -1
الفمسطينية اليكمية نحك المقاكمة كأىـ قضاياىا كمكضكعاتيا كالصكرة التي تعكسيا عنيا كرصد 
األساليب االقناعية التي استخدميا كتاب صفحاتيا مع مكضكعاتيا كأنكاع مقاالتيا كىكية كيتابيا، كتعد 

ب تحميؿ المضمكف ىذه الدراسة مف البحكث الكصفية التي استخدمت المنيج المسحي كفي إطاره أسمك 
كمنيج دراسة العبلقات المتبادلة كفي إطاره المقارنة المنيجية كالدراسات االرتباطية، كتـ جمع البيانات 
عف طريؽ استمارة تحميؿ المضمكف التي طبقت عمى عينة عشكائية منتظمة ب سمكب األسبكع الصناعي 

فمسطيف" خبلؿ المدة الزمنية الممتدة مف عمى الصحؼ الفمسطينية اليكمية: "القدس، الحياة الجديدة، ك 
ـ، كتكصمت الدراسة إلى: اىتماـ صحؼ الدراسة بالمقاكمة الشعبية 30/9/2016كحتى  1/10/2015

%، كبرزت المكضكعات الخاصة بإطبلؽ النار بنسبة 68أكثر مف المسمحة حيث حازت عمى نسبة 
عداد المقاك 37.8 % لؾ منيما، فيما جاءت 14.9ميف بنسبة % تبلىا العمميات االستشيادية كتجنيد كا 

% كالمكاجيات 25.1العمميات الفردية ك حد مكضكعات المقاكمة الشعبية في المرتبة األكلى بنسبة 
%، ككشفت الدراسة عف أف صكرة البطكلة كالتضحية أبرز الصكر التي عكستيا 16.1الشعبية بنسبة 

 %.28.3% كالثانية 30.4صحؼ الدراسة حيث بمغت األكلى 
: ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى معالجة الصحؼ الفمسطينية اليكمية (2)م(2018أبو نقيرة واألغا ) -2

لقضية المقاكمة قبؿ أكسمك كبعدىا، كتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفية التي استخدمت منيج 
ة كفي إطاره المسح اإلعبلمي كفي إطاره أسمكب تحميؿ المضمكف، كمنيج دراسة العبلقات المتبادل

أسمكب المقارنة المنيجية، كتـ جمع البيانات عف طريؽ استمارة تحميؿ المضمكف التي طيبقت عمى 
ـ، كتكصمت 1994ـ كحتى نياية شير فبراير 1993صحيفتي القدس كالنيار مف بداية شير إبريؿ 

%، تبلىا 74بة الدراسة إلى: تصدرت ممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي قضايا المقاكمة قبؿ أكسمك بنس
% لكؿ منيما، كبعد أكسمك تصدرت قضايا 13بفارؽ كبير قضايا المقاكمة الشعبية كالمسمحة بنسبة 

% ثـ المقاكمة 21% تبلىا قضايا المقاكمة المسمحة بنسبة 62ممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي بنسبة 
مة قائمة القكل الفاعمة في %، كبينت الدراسة أف االحتبلؿ اإلسرائيمي جاء في مقد17الشعبية بنسبة 

%، ثـ حركة حماس 46%، تبلىا الشعب الفمسطيني بنسبة 46.3قضايا المقاكمة قبؿ أكسمك بنسبة 
%، أما بعد أكسمك فقد تصدر االحتبلؿ اإلسرائيمي القكل الفاعمة 2% كحركة فتح بنسبة 2.7بنسبة 

                                           
(

1
ة تحلٌلٌة مقارنة، رسالة ماجستٌر غٌر م(. اتجاهات صفحات الرأي فً الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌة نحو المقاومة: دراس2018الكتري، روان )( 

 منشورة، الجامعة اإلسالمٌة، غزة.
(

2
قضاٌا المقاومة فً الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌة قبل أوسلو وبعدها: دراسة تحلٌلٌة مقارنة، مجلة  .(م2018) أبو نقٌرة، أٌمن واألغا، أبرار( 

 .294-267ص ص ،1، المجلد 26الجامعة اإلسالمٌة للدراسات اإلنسانٌة، العدد 
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% ثـ حركة فتح 5.4اس بنسبة %، كتبله حركة حم43.5%، ثـ الشعب الفمسطيني بنسبة 44.6بنسبة 
 %.2.5بنسبة 

: ىدفت الدراسة إلى رصد الخطاب الدعائي اإلسرائيمي بالمغة العربية نحك قضية (3) م(2017نعيم ) -3
المقاكمة الفمسطينية في شبكات التكاصؿ االجتماعي كتحميمو، كالكقكؼ عمى أىـ مكضكعات المقاكمة 

كمعرفة أىـ األطركحات كمسارات البرىنة كاألطر الفمسطينية كمدل االىتماـ بيذه المكاضيع، 
اإلعبلمية، كرصد أدكار كصفات القكل الفاعمة السمبية كاإليجابية، كتعد ىذه الدراسة مف البحكث 
الكصفية، كالتي في إطارىا تـ استخداـ ثبلث مناىج ىي: منيج الدراسات المسحية كفي إطارىا ايستخدـ 

تـ  ؿ الخطاب، كمنيج دراسة العبلقات المتبادلة كفي إطاره أسمكب تحميؿ المضمكف، كمنيج تحمي
تكظيؼ أسمكب المقارنة المنيجية، كتـ جمع البيانات عف طريؽ استمارتي تحميؿ الخطاب، كتحميؿ 
المضمكف، كالتي طبقت عمى عينة مف شبكات التكاصؿ االجتماعي ىي: "صفحة المنسؽ عمى الفيس 

ـ، 1/5/2016ـ كحتى 1/8/2017ؿ المدة الزمنية الممتدة مف بكؾ، أفخام أدرعي عمى تكيتر", خبل
%، تبعيا 15.3كتكصمت الدراسة إلى: تصدر مكضكع "تصنيع السبلح" اىتماـ صفحتي الدراسة بنسبة 

%، كاعتمدت الدراسة عمى االستشياد 14.7مكضكع إطبلؽ النار مف قبؿ المقاكمة الفمسطينية بنسبة 
%، 20.7% ثـ عرض كجية نظر كاحدة بنسبة 33.4البرىنة بنسبة باألدلة كالكقائع ك حد مسارات 
%، كقد أكلت صفحات الدراسة ىدؼ تشكيو صكرة المقاكمة 17.8كاالستماالت العاطفية بنسبة 

%، معتمدان عمى أسمكب التضميؿ كالتعتيـ، تبعيا ىدؼ تبرير 19.8الفمسطينية اىتمامان كبيران بنسبة 
%، معتمدان عمى أسمكب التبرير كتحميؿ الضحية 19.4ي بنسبة االعتداءات ضد الشعب الفمسطين

 الذنب.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الصكرة التي رسمتيا الصحافة العربية : (4) م(2017أبو شممة ) -4

لممقاكمة الفمسطينية كمعرفة مدل اىتماميا بمكضكعات المقاكمة الفمسطينية كتحديد أىـ سماتيا كالقيـ 
تجاه الصحؼ نجك مكضكعاتيا، كتعد ىذه الدراسة مف البحكث الكصفية التي استخدمت المتعمقة بيا كا

المنيج المسحي كفي إطاره أسمكب تحميؿ المضمكف، كمنيج دراسة العبلقات المتبادلة كفي إطارىا 
أسمكب المقارنة المنيجية، كتـ جمع البيانات عف طريؽ استمارة تحميؿ المضمكف التي طبقت عمى عينة 

لصحؼ العربية "الدستكر األردنية، الجميكرية المصرية، العرب القطرية، الفجر الجزائرية" ب سمكب مف ا
                                           

(
3

م(. الخطاب الدعائً اإلسرائٌلً باللغة العربٌة نحو المقاومة الفلسطٌنٌة عبر شبكات التواصل االجتماعً: دراسة تحلٌلٌة 2017نعٌم، هدى )( 
 مقارنة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، الجامعة اإلسالمٌة، غزة.

(
4

ٌنٌة فً الصحافة العربٌة: دراسة تحلٌلٌة مقارنة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، الجامعة م(. صورة المقاومة الفلسط2017أبو شملة، عبد الكرٌم )( 
 اإلسالمٌة، غزة.
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ـ، كتكصمت 31/12/2015ـ كحتى 1/1/2014األسبكع الصناعي خبلؿ المدة الزمنية الممتدة مف 
% كسمبية 79.4الدراسة إلى: جاءت صكرة المقاكمة الفمسطينية في صحؼ الدراسة إيجابية بنسبة 

%، كبينت الدراسة أف مكضكعات المقاكمة العسكرية المسمحة جاءت بالترتيب األكؿ بنسبة 17.7بنسبة 
%، ككشفت الدراسة عف أف صحيفة الجميكرية المصرية 47.8% تبلىا المقاكمة الشعبية بنسبة 52.2

 يجابي. % لبلتجاه اإل44.4% مقابؿ 46.7اتخذت اتجاىان سمبيان نحك المقاكمة الفمسطينية بنسبة 
: ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى صكرة المقاكمة الفمسطينية في صحيفة جيركزيمـ (5) م(2017قنوع ) -5

ـ، كتعد ىذه الدراسة مف البحكث الكصفية التي 2015ك 2014بكست اإلسرائيمية كمقارنتيا بيف عامي 
ة العبلقات المتبادلة استخدمت منيج الدراسات المسحية كفي إطاره أسمكب تحميؿ المضمكف كمنيج دراس

كمف خبللو أساليب "دراسة الحالة، كالمقارنة المنيجية كالدراسات االرتباطية، كالمنيج التاريخي، كتـ 
جمع بيانات الدراسة عف طريؽ استمارة تحميؿ المضمكف التي طبقت عمى عينة عشكائية منتظمة 

بكست اإلسرائيمية خبلؿ المدة ( عددان مف صحيفة جيركزيمـ 96ب سمكب األسبكع الصناعي بحجـ )
ـ، كتكصمت الدراسة إلى: إف المقاكمة الفمسطينية 31/1/2015ـ كحتى 7/1/2014الزمنية الممتدة مف 

بنكعييا الشعبي كالمسمح حاضرة في صحيفة الدراسة كحازت المقاكمة المسمحة عمى األكلكية بنسبة 
ـ، كأظيرت 2015% عاـ 70.3سبة ـ فيما حصمت المقاكمة الشعبية عمى ن2014% في عاـ 65.5

%، كبينت أف الشخصيات الفردية 50أف الصكرة األكثر سمبية كانت لحركة حماس في العاميف بنسبة 
ـ، ككانت أكثر األدكار المنسكبة لممقاكمة الفمسطينية ىي اإلرىابي خبلؿ العاميف، 2015برزت عاـ 

كالتكزيع الجغرافي فغزة تشيد الكفاح  ككشفت عف كجكد عبلقة بيف مكضكعات المقاكمة الفمسطينية
 المسمح مقارنة بالضفة الغربية كالقدس المتاف تشيداف طابع المقاكمة الشعبية.

: ىدفت الدراسة إلى رصد عممية الت طير اإلخبارم في معالجة قضايا المقاكمة (6) م(2015الدلو ) -6
يؿ كمي ككيفي لمكشؼ عف مدل الشعبية الفمسطينية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية باستخداـ تحم

اىتماميا بالمقاكمة الشعبية الفمسطينية كأشكاليا كأساليبيا كأدكاتيا كالنطاؽ الجغرافي الذم تمارس فيو 
كالشخصيات المحكرية التي تعتمد عمييا في معالجة القضية، كتعد ىذه الدراسة مف البحكث الكصفية 

ه أسمكب تحميؿ المضمكف كمنيج تحميؿ الخطاب التي استخدمت منيج الدراسات المسحية كفي إطار 
كدراسة العبلقات المتبادلة كفي إطاره أسمكب المقارنة المنيجية كتـ جمع البيانات عف طريؽ استمارتي 

                                           
(

5
م(. صورة المقاومة الفلسطٌنٌة فً صحٌفة جٌروزٌلم بوسن اإلسرائٌلٌة: دراسة حالة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، الجامعة 2017قنوع، ربا )( 

 اإلسالمٌة، غزة.
(

6
م(. األطر الخبرٌة للمقاومة الشعبٌة فً الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌة: دراسة تحلٌلٌة مقارنة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، 2015مد )الدلو، مح( 

 الجامعة اإلسالمٌة، غزة.
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تحميؿ المضمكف، كتحميؿ الخطاب المتاف طبقتا عمى صحيفتي األياـ كفمسطيف خبلؿ المدة الزمنية 
ـ ب سمكب األسبكع الصناعي، كتكصمت الدراسة إلى: 31/11/2012ـ كحتى 1/11/2011الممتدة مف 

تقدـ قضية إضراب األسرل عف الطعاـ في سجكف االحتبلؿ عمى غيرىا مف قضايا المقاكمة الشعبية 
في صحيفتي الدراسة، تبلىا اعتداءات االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى الفمسطينييف كمف ثـ مصادرة األراضي 

دراسة أف أسمكب االحتجاجات كالمسيرات الشعبية كاف أكثر أساليب كجدار الفصؿ العنصرم، كبينت ال
المقاكمة الشعبية استخداما ثـ االعتصامات فالمكاجيات الشعبية، ككشفت عف أف إطار الصراع حاز 
عمى الترتيب األكؿ مف بيف األطر الخبرية لممقاكمة الشعبية تبله إطار المسؤكلية، ثـ االىتمامات 

 النتائج االقتصادية. اإلنسانية، فإطار 
: ىدفت الدراسة إلى رصد كتحميؿ الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك قضية (7) م(2014خريس ) -7

المقاكمة الفمسطينية، كالكقكؼ عمى أطركحاتو، كرصد الصفات كاألدكار المنسكبة إلى القكل الفاعمة، 
كمعرفة أدكار كمكاقؼ القائميف كالحجج كالبراىيف كاألطر المرجعية التي يستند إلييا منتجك الخطاب، 

باالتصاؿ نحك قضية المقاكمة الفمسطينية، كمدل انعكاس تكجياتيـ الفكرية كالسياسية عمييا، كتعد ىذه 
الدراسة مف البحكث الكصفية، التي استخدمت منيج تحميؿ الخطاب، كالدراسات المسحية كفي إطاره 

ت المتبادلة، الذم تـ في إطاره تكظيؼ أسمكب أسمكب مسح أساليب الممارسة، كمنيج دراسة العبلقا
المقارنة المنيجية، كتـ جمع البيانات عف طريؽ أداة تحميؿ الخطاب الصحفي، التي طبقت عمى 

، ب سمكب 2012ديسمبر  31كحتى  2007"صحيفتي فمسطيف كالحياة الجديدة" كالتي تمتد مف  يكليك 
كزعت عمى عينة مف القائميف باالتصاؿ في عينة األسبكع الصناعي، كصحيفة االستقصاء التي 

صحيفتي الدراسة، كتكصمت الدراسة إلى: حظيت أطركحة إجراءات االحتبلؿ عمى النسبة األكبر مف 
بيف األطركحات التي تناكلت قضية المقاكمة، تمتيا أطركحة المقاكمة المسمحة، كأظيرت ارتفاع نسبة 

ة الفمسطينية في صحيفة فمسطيف، بينما ارتفعت نسبتيا الصفات اإليجابية لمرئيس محمكد عباس كالسمط
لحركة حماس ككتائب القساـ في صحيفة فمسطيف، ككشفت عف أف القائميف باالتصاؿ في صحيفتي 

 فمسطيف كالحياة الجديدة يؤيدكف جميعيـ مف حيث المبدأ خيار المقاكمة لتحقيؽ الحقكؽ الفمسطينية.
 راسات السابقة:المقارنة بين الدراسة الحالية والد

 تكافقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في االعتماد عمى البحكث الكصفية. -

                                           
(

7
ر غٌر منشورة، م(. الخطاب الصحفً الفلسطٌنً نحو قضٌة المقاومة الفلسطٌنٌة: دراسة تحلٌلٌة مقارنة، رسالة ماجست2014ٌخرٌس، رامً )( 

 الجامعة اإلسالمٌة، غزة.
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كتشابيت مع جميع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج المسحي، فيما اختمفت مع بعضيا في  -
 ـ(.2047ـ(، كأبك شممة )2017استخداـ المنيج التاريج كدراسة قنكع )

ـ( في االعتماد عمى منيج دراسة الحالة، فيما اختمفت مع 2017لحالية مع دراسة قنكع )اتفقت الدراسة ا -
غالبية الدراسات السابقة في االعتماد عمى منيج العبلقات المتبادلة، كاختمفت مع دراسات نعيـ 

 ـ( في استخداـ منيج تحميؿ الخطاب.2015ـ( كالدلك )2014ـ( كخريس )2017)
مع أغمب الدراسات السابقة في تكظيؼ أسمكب تحميؿ المضمكف، بخبلؼ  تشابيت الدراسة الحالية -

أسمكب تحميؿ  ـ( في استخداـ مسح أساليب الممارسة كنعيـ كالدلك في تكظيؼ2014دراسات خريس )
 الخطاب اإلعبلمي.

ـ كعمى صعيد أداة جمع البيانات، فقد تكافقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة في استخدا -
استمارة تحميؿ المضمكف، بينما اختمفت مع دراسات الدلك كنعيـ في استخداـ استمارة تحميؿ الخطاب، 

 كدراسة خريس في استخداـ صحيفة االستقصاء.
ـ( في اختيار عينة صحيفة جيركزيمـ بكست، فيما اختمفت 2017اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة قنكع ) -

ت الدراسة عمى عينة مف الصحؼ اليكمية الفمسطينية أك العربية، مع بعض الدارسات األخرل التي أجر 
 أك مكاقع التكاصؿ االجتماعي.

 ثانيًا: مشكمة الدراسة: 
تتبمكر مشكمة الدراسة في الكشؼ عف صكرة المقاكمة الفمسطينية كما يعكسيا مكقع جيركزيمـ بكست 

ـ، مف خبلؿ 2021اح كالعدكاف عمى غزة عاـ اإلسرائيمية الناطقة بالمغة اإلنجميزية خبلؿ أحداث الشيج جر 
التعرؼ إلى مكضكعاتيا كمصادرىا الصحفية كاتجاىيا، كنطاقيا الجغرافي كالكشؼ عف الشخصيات 
المحكرية، كاألدكار المنسكبة لممقاكمة الفمسطينية، كسمات المقاكـ الفمسطيني، كصفات المقاكمة، إلى جانب 

مقاكمة الفمسطينية، ككذلؾ معرفة األشكاؿ الصحفية المستخدمة رصد القيـ التي تناكلتيا مكضكعات ال
 كعناصر اإلبراز كالتدعيـ كالخدمات التفاعمية.

 ثالثًا: أىداف الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى صكرة المقاكمة الفمسطينية في مكقع جيركزيمـ بكست اإلسرائيمية 

ـ، كتنبثؽ عنو عدة أىداؼ 2021يج جراح كالعدكاف عمى غزة عاـ الناطقة بالمغة اإلنجميزية أثناء أحداث الش
 فرعية ىي: 

 الكشؼ عف ترتيب أكلكيات اىتماـ مكقع الدراسة بمكضكعات المقاكمة الفمسطينية. .أ 
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معرفة مصادر المعمكمات الصحفية التي اعتمدت عمييا مكقع الدراسة في الحصكؿ عمى مكضكعات  .ب 
 المقاكمة الفمسطينية.

 ؽ الجغرافي لمكضكعات المقاكمة الفمسطينية في مكقع الدراسة.معرفة النطا .ج 
 الكشؼ عف اتجاه صكرة المقاكمة الفمسطينية التي ظيرت بيا في مكقع الدراسة. .د 
 التعرؼ عمى الشخصيات المحكرية التي ظيرت في مكضكعات المقاكمة الفمسطينية في مكقع الدراسة. .ق 
 لممقاكمة الفمسطينية. رصد األدكار المنسكبة لممقاكمة الفمسطينية  .ك 
معرفة سمات المقاكـ الفمسطيني، كصفات المقاكمة الفمسطينية في مكضكعات المقاكمة في مكقع  .ز 

 الدراسة
 رصد القيـ التي ظيرت في مكضكعات المقاكمة الفمسطينية في مكقع الدراسة. .ح 
 مة الفمسطينية.التعرؼ عمى األشكاؿ الصحفية التي استخدميا مكقع الدراسة في تقديـ صكرة المقاك  .ط 
معرفة عناصر التدعيـ كالخدمات التفاعمية التي استخدميا مكقع الدراسة مع مكضكعات المقاكمة  .م 

 الفمسطينية.
 رابعًا: تساؤالت الدراسة:

تجيب ىذه الدراسة عف تساؤؿ رئيسي أال كىك "ما الصكرة التي يقدميا مكقع جيركزيمـ بكست اإلسرائيمية 
ـ 2021ة عف المقاكمة الفمسطينية أثناء أحداث الشيج جراح كالعدكاف عمى غزة عاـ الناطقة بالمغة اإلنجميزي

 كتنبثؽ عنو عدة تساؤالت ىي كاآلتي:
 ما ترتيب أكلكيات اىتماـ مكقع الدراسة بمكضكعات المقاكمة الفمسطينية؟ .أ 
ما مصادر المعمكمات الصحفية التي اعتمدت عمييا مكقع الدراسة في الحصكؿ عمى مكضكعات  .ب 

 المقاكمة الفمسطينية؟
 ما النطاؽ الجغرافي لمكضكعات المقاكمة الفمسطينية في مكقع الدراسة؟ .ج 
 ما اتجاه صكرة المقاكمة الفمسطينية التي ظيرت بيا في مكقع الدراسة؟ .د 
 ما الشخصيات المحكرية التي ظيرت في مكضكعات المقاكمة الفمسطينية في مكقع الدراسة؟ .ق 
 مة الفمسطينية لممقاكمة الفمسطينية؟ما األدكار المنسكبة لممقاك  .ك 
 ما سمات المقاـك الفمسطيني التي ظيرت في مكضكعات المقاكمة في مكقع الدراسة؟ .ز 
 ما صفات المقاكمة الفمسطينية في مكضكعات المقاكمة في مكقع الدراسة؟ .ح 
 ما القيـ التي ظيرت في مكضكعات المقاكمة الفمسطينية في مكقع الدراسة؟ .ط 
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 ية التي استخدميا مكقع الدراسة في تقديـ صكرة المقاكمة الفمسطينية؟ما األشكاؿ الصحف .م 
 ما عناصر اإلبراز التي استخدميا مكقع الدراسة في مكضكعات المقاكمة الفمسطينية؟ .ؾ 
 ما عناصر التدعيـ التي استخدميا مكقع الدراسة في مكضكعات المقاكمة الفمسطينية؟ .ؿ 
 الدراسة في مكضكعات المقاكمة الفمسطينية؟ ما الخدمات التفاعمية التي استخدميا مكقع .ـ 

  خامسًا: نوع الدراسة:
تقع الدراسة ضمف البحكث الكصفية، التي تستيدؼ تصكير كتحميؿ كتقكيـ خصائص مجمكعة معينة أك 
مكقؼ معيف يغمب عميو صفة التحديد، أك دراسة الحقائؽ الراىنة المتعمقة بطبيعة ظاىرة أك مكقؼ، أك 

اث، بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات كافية كدقيقة عنيا، دكف الدخكؿ في أسبابيا أك مجمكعة مف األحد
التحكـ فييا، إضافة إلى تقدير عدد مرات تكرار حدكث ظاىرة معينة، كمدل ارتباطيا بظاىرة أك مجمكعة 

 .(8)أخرل مف الظكاىر
 سادسًا: مناىج الدراسة:

ؿ البحث كالتحميؿ، كرصد مختمؼ جكانبيا، فإف الدراسة نظران لطبيعة الدراسة التي تيتـ بتكصيؼ الظاىرة مح
 اعتمدت عمى المناىج اآلتية:

 :يعد مف أنسب المناىج العممية مبلءمة لمدراسات الكصفية؛ لككنو جيدان  منيج الدراسات المسحية
عمميان منظمان لمحصكؿ عمى بيانات كمعمكمات كأكصاؼ عف الظاىرة أك مجمكعة الظكاىر مكضكع 

يستيدؼ تسجيؿ كتحميؿ كتفسير الظاىرة في كضعيا الراىف بعد جمع البيانات البلزمة كالكافية البحث، ك 
عنيا كعف عناصرىا مف خبلؿ مجمكعة مف اإلجراءات المنظمة التي تحدد نكع البيانات، كمصدرىا 

 (.9)كطرؽ الحصكؿ عمييا
جيركزيمـ بكست اإلسرائيمي  كفي إطاره تـ استخداـ أسمكب تحميؿ المضمكف؛ لمتعرؼ إلى اىتماـ مكقع

بقضايا المقاكمة الفمسطينية مف خبلؿ رصد جميع الفنكف الصحفية التي استخدميا مكقع الدراسة في 
معالجتو لصكرة المقاكمة الفمسطينية "الشعبية كالمسمحة" أثناء أحداث الشيج جراح كالعدكاف عمى غزة عاـ 

 ـ.2021
  :دراسة عدد محدكد مف الحاالت أك المفردات الممثمة  ىك "أسمكب يقكـ عمىمنيج دراسة الحالة

كدراستيا دراسة شاممة متعمؽ مستكعبة بيدؼ الكصؼ كالفيـ الكامميف لكؿ حالة عمى حدة، أك لجميع 
العكامؿ المتشابكة كالقكل الداخمة في كؿ منيا كالعبلقات بينيما، بيدؼ التعرؼ عمى كؿ الخصائص 

                                           
(8)

 .(131ص)حسٌن، بحوث اإلعالم  
(9)

 .(81ص)عبد الحمٌد، بحوث الصحافة  
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كاكتشاؼ نكع الخصائص التي تنفرد أك تتميز بيا الحالة مف  العامة لجميع الحاالت تحت البحث
 . (.10)الحاالت"

 كتـ استخداـ ىذا المنيج لدراسة صحيفة جيركزيمـ بكست الناطقة بالمغة اإلنجميزية.
 سابعًا: أداة الدراسة وعينة الدراسة:

ستخداـ استمارة تحميؿ نظران لطبيعة الدراسة كأىدافيا كتساؤالتيا التي تسعى إلى اإلجابة عنيا، تـ ا
 المضمكف.

 استمارة تحميل المضمون: . أ
أعدت الباحثتاف استمارة تحميؿ المضمكف بكصفيا أداة لتحميؿ مضمكف قضايا المقاكمة الفمسطينية في مكقع 
الدراسة، كاإلجابة عف تساؤالتيا، كىي تتمثؿ في مجمكعة مف الخطكات المنيجية التي تسعى إلى اكتشاؼ 

. (11)حتكل مف خبلؿ البحث الكمي المكضكعي، كالمنظـ لسمات الظاىرة في ىذا المحتكلالمعاني في الم
 كتتضمف استمارة تحميؿ المضمكف الفئات التالية:

 كقد انقسمت إلى مكضكعات المقاكمة المسمحة كالتي اشتممت عمى "إطبلؽ الصكاريج فئة الموضوعات :
ت، عمميات األنفاؽ، عمميات األفخاخ كاأللغاـ، إطبلؽ قذائؼ الياكف، عمميات استشيادية، االشتباكا

 عمميات التسمؿ، الكمائف، اإلغارة، كالقنص".
أما مكضكعات المقاكمة الشعبية فقد اشتممت عمى: "مسيرات كاحتجاجات شعبية، اعتصامات، إضرابات، 

مج التعميمية العصياف المدني، المكاجيات الشعبية، عمميات طعف، النشاطات اإلعبلمية كالفنية، كالبرا
 كالثقافية ".

 تتضمف: "المصادر الذاتية كتشتمؿ عمى المراسؿ الصحفي، كالمندكب، فئة المصادر الصحفية ،
الصحفي"، كالمصادر الخارجية كتشتمؿ عمى "ككاال األنباء، قسـ االستماع، الصحؼ كالمجبلت، 

 المكاقع اإللكتركنية"، كأكثر مف مصدر، كمجيكلة المصدر".
 ـ".1948، كيتضمف: "قطاع غزة، الضفة الغربية، القدس، األراضي المحتمة عاـ الجغرافي فئة النطاق 
 كتتضمف "االتجاه السمبي، االتجاه اإليجابي، االتجاه المحايد".فئة اتجاه الموضوعات : 
 كتتضمف: "القيادات العسكرية لممقاكمة، القيادات السياسية، كتائب القساـ،  فئة الشخصيات المحورية

 يا القدس، كتائب شيداء األقصى، ألكية الناصر صبلح الديف، كالشخصيات الفردية".سرا

                                           
(10)

 .(161ص) حسٌن، بحوث اإلعالم 
(

11
 .(132ص) ( عبد الحمٌد، بحوث الصحافة
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 سفاؾ الدماء، المتمرد، غير  فئة األدوار المنسوبة ، كتتضمف: "اإلرىابي، االنتحارم، المخرب، المجـر
 األخبلقي".

 ات كتتضمف: سمات المقاكميف "طفؿ، شاب، امرأة، رجؿ"، أما صف فئة سمات وصفات المقاومة
 المقاكمة فتشمؿ: "إرىابية، تخريبية، جماعات إجرامية، جماعات بمطجية، ىجكمية، عبثية، متطرفة".

 كتتضمف: "التكتر كعدـ االستقرار، الخكؼ، الحقد كالكراىية، القكة، االستقبلؿ، الكذب، الظمـ،  فئة القيم
 االكتئاب، الجكانب االقتصادية".

 الصحفي، الحديث الصحفي، التقرير الصحفي، التحقيؽ  كتتضمف: "الخبر فئة األشكال الصحفية
 الصحفي، المقاؿ الصحفي، الكاريكاتير".

  كتتضمف عناصر اإلبراز "الصكر، الرسكـ كاألشكاؿ"، أما عناصر التدعيـ فئة عناصر اإلبراز والتدعيم
 ميؿ".فتشمؿ: "االرتباط التشعبي، االنفكجرافيؾ، ممؼ الصكت، ممؼ الفيديك، فبلش، كركابط تح

  كتتضمف: "النشر كالمشاركة، الردكد كالتعميقات، شبكات التكاصؿ االجتماعي، فئة الخدمات التفاعمية
لرساؿ عبر البريد، الكسكـ كالياشتاغ، تكبير كتصغير المكضكع، طباعة كحفظ المكضكع، االستماع 

   لمنص، اختصار، متعمقات".
 عينة الدراسة: . ب

ة لمكقع جيركزيمـ بكست اإلسرائيمية الناطقة بالمغة اإلنجميزية كذلؾ في دراسة حال عينة الدراسةتتمثؿ 
النتظامو في النشر كامتبلكو أرشيفان إلكتركنيان، كمنح مساحة كبيرة لجميع القضايا المثارة عمى الساحة 

 الدكلية.
المنشكرة سيتـ حصر شامؿ لجميع المكاد الصحفية الخاصة بقضايا المقاكمة الفمسطينية  العينة الزمنية:

ـ أم كقت أحداث 2021يكنيك  1ـ كحتى 2021مايك  1بمكقع الدراسة خبلؿ الفترة الزمنية الممتدة مف 
 الشيج جراح كىبة القدس كالعدكاف عمى غزة.

 ثامنًا: مصطمحات الدراسة:
غة : ىي "الصكرة المصنكعة مف قبؿ القائميف عمى كسائؿ اإلعبلـ المختمفة نتيجة ؿ صياالصورة اإلعالمية

مضاميف الرسالة اإلعبلمية عمى اختبلؼ تكجياتيا، كقد تككف ىذه الثكرة كاقعية أك غير كاقعية حسب 
 .(12)كجيات نظر القائميف عمى صياغة الرسائؿ اإلعبلمية المككنة ليذه الصكرة"

                                           
(

12
 .(68ص) حمدي، صورة مصر فً العالم اإلسالمً( 
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ة الرافضة : كتعرفيا الباحثتاف ب نيا "جميع األنشطة كالفعاليات كاإلنجازات الفمسطينيالمقاومة الفمسطينية
لبلحتبلؿ عمى أرض الكاقع كالتي تتـ بطريقة سممية أك باستخداـ السبلح لمكاجية االحتبلؿ اإلسرائيمي 

 كطرده مف أرض فمسطيف".
: ىي "استخداـ قكة السبلح مف جانب حركات المقاكمة كالتحرر الكطني، دفاعان عف المقاومة المسمحة

 .(13)األرض كمكاسب الشعب"
: ىي "األنشطة التي يمارسيا المجتمع بيدؼ مكاجية االحتبلؿ األجنبي كتكبده خسائر المقاومة الشعبية

اقتصادية كسياسية، كتشمؿ األنشطة المقاكمة عمى امتناع األفراد عف التعامؿ مع االحتبلؿ في األمكر 
ضعافو مف الداخؿ كالخارج كتمتد ىذه المقاكمة لتشؿ حركات  الحياتية التي تسيـ في إرىاؽ االحتبلؿ كا 

االحتجاج كالتظاىر كالعصياف المدني العاـ، كتبدأ مقاكمة االحتبلؿ منذ المحظة األكلى التي يط  فييا 
 .(14)األرض التي احتميا"

: ىي المكقع اإللكتركني الخاص بصحيفة تصدر يكميان بالمغة اإلنجميزية موق  جيروزيمم بوست اإلسرائيمية
ـ أثناء االنتداب البريطاني عمى فمسطيف، ككانت 1932اـ أسسيا الصحفي الصييكني غرشكف أغركف ع
صفحة تممكيا اآلف شركة غرشكف أغركف كىي مقربة  24تسمى صحيفة ببلستايف بكست، كتحتكم عمى 

 مف حككمة االحتبلؿ اإلسرائيمي".
ـ جراء 2021يكـ السابع مف مايك  : كىي األحداث التي اندلعت في حي الشيج جراحأحداث الشيخ جراح

قياـ قطعاف المستكطنيف بحماية جنكد االحتبلؿ بطرد سكاف الحي كاالستيبلء عمى بيكتيـ، كقد تخمؿ ىذه 
المكاجيات العديد مف االعتقاالت كاالصابات بيف صفكؼ السكاف األصمييف، كعمى إثرىا شف االحتبلؿ 

 ـ".2021العدكاف عمى غزة عاـ 
ائيمية الشرسة التي شنتيا ضد الشعب الفمسطيني : كىي "اليجمة اإلسر م2021العدوان عمى غزة عام 

 39طفبلن ك 65شييدان بينيـ  232( يكمان، كخمؼ 11ـ كاستمرت ما يقارب )2021مايك  10األعزؿ في 
 .(15)ألؼ مكاطف" 120منزالن كتشريد أكثر مف  1800جريح، كىدـ  1700مسف، كنحك  17سيدة ك

                                           
(

13
 .(271ص) المشروعة فً ضوء قواعد القانون الدولً المعاصر متولً، الفرق بٌن اإلرهاب والمقاومة( 

(
14

 .(44ص) بشارة، أن تكون عربٌاً فً أٌامنا( 
(
15

م، على الرابط: 4/6/2022م على غزة، تسلسل زمنً، تم الدخول فً 2021م(. عدوان إسرائٌل 2021وكالة األناضول )( 
https://www.aa.com.tr/ar/2249515 . ساعة الدخول: الخامسة مساًء.   

https://www.aa.com.tr/ar/2249515
https://www.aa.com.tr/ar/2249515


 2022أغسطس/ آب  المجمد السادس العدد الواحد والعشرين -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجمة الدراسات اإلعالمية 
 

 24 (vr3373.6311.B)رقـ التسجيؿ  - (ISSN 25123203) -مجمة دكلية محكمة 

 

 نتائج الدراسة التحميمية ومناقشتيا:
ات التي ناقشت صورة المقاومة الفمسطينية خالل أحداث حي الشيخ جراح والعدوان عمى الموضوع -1

 م:2021غزة عام 
 جيروزيمم بوست فئة الموضوعات

 النسبة التكرار

حة
مسم

ة ال
اكم

لمق
ا

 

 48.8 20 إطبلؽ الصكاريج كقذائؼ الياكف
 14.6 6 االشتباكات

 12.2 5 عمميات األنفاؽ
 4.9 2 اإلغارة

 4.9 2 فخاخ كاأللغاـاأل
 4.9 2 عمميات التسمؿ

 4.9 2 الكمائف
 2.4 1 عمميات استشيادية

 2.4 1 القنص
 35.3 41 المجمكع

بية
شع

ة ال
اكم

لمق
ا

 

 28 21 النشاطات اإلعبلمية كالفنية
 26.7 20 المكاجيات الشعبية

 13.3 10 مسيرات كاحتجاجات
 9.3 7 العصياف المدني

 8 6 لتعميمية كالثقافيةالبرامج ا
 6.7 5 اعتصامات
 6.7 5 إضرابات

 1.3 1 عمميات الطعف
 64.7 75 المجمكع
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 116 100% المجمكع الكمي
 

تبيف مف الجدكؿ السابؽ ب ف مكضكعات المقاكمة الشعبية جاءت في مقدمة قضايا المقاكمة الفمسطينية 
 %.35.3ة المسمحة بنسبة %، كتبلىا المقاكم64.7حيث حصمت عمى ما نسبتو 

كترل الباحثتاف ب ف تقدـ المقاكمة الشعبية يؤكد عمى أف ما يحدث في فمسطيف ىك مقاكمة سممية ال عنيفة 
كما يدعي االحتبلؿ، كيكسـ المقاكمة الفمسطينية ب نيا إرىابية كبمطجية، فقد استخدـ الشعب الفمسطيني كافة 

ة عنصرية االحتبلؿ فقاـ بالمظاىرات كالمسيرات السممية كنيفذ أنكاع المقاكمة الشعبية السممية لمكاجي
العصياف المدني كدعت إلى المقاطعة االقتصادية المحمية كالدكلية، ككانت ليذه المقاكمة كقعان أكبر عمى 

 دكلة االحتبلؿ سياسيان كاقتصاديان.
ـ(: "حازت مكضكعات 2017كتختمؼ ىذه النتيجة في المرتبة مع ما تكصمت إليو دراسة أبك شممة )

% 47.8% مقابؿ 52.2المقاكمة العسكرية عمى النصيب األكبر مف مجمكع تغطية صحؼ الدراسة بنسبة 
 .(16)لممقاكمة الشعبية"

%، تبلىا في 48.8كعمى صعيد المقاكمة المسمحة فقد تصدر "إطبلؽ الصكاريج كقذائؼ الياكف" بنسبة 
كمف بعدىا جاءت عمميات االنفاؽ في المرتبة الثالثة بنسبة %، 14.6المرتبة الثانية االشتباكات بنسبة 

%، كتساكت مكضكعات "اإلغارة، كاألفخاخ كاأللغاـ، كعمميات التسمؿ، كالكمائف" في المرتبة الرابعة 12.2
 %.2.4%، كما كاشتركت مكضكعات "عمميات استشيادية كالقنص" في المرتبة األخيرة بنسبة 4.9بنسبة 

ـ(: "جاءت مكضكعات إطبلؽ 2018ة في المرتبة مع ما تكصمت إليو دراسة الكترم )كتتفؽ ىذه النتيج
%، تبلىا في المرتبة الثانية مكضكعي "عمميات استشيادية، كتجنيد 37.8النار في المرتبة األكلى بنسبة 

 .(17)% لكؿ منيما"14.9المقاكميف بنسبة 
%، كتبلىا 28ات اإلعبلمية كالفنية" بنسبة كعمى صعيد مكضكعات المقاكمة الشعبية فقد تقدمت "النشاط

%، كجاء في المرتبة الثالثة المسيرات كاالحتجاجات 26.7في المرتبة الثانية المكاجيات الشعبية بنسبة 
%، كتبلىا في المرتبة 9.3%، كحاز مكضكع "العصياف المدني" عمى المرتبة الرابعة بنسبة 13.3بنسبة 

%، كاشتركت "االعتصامات، كاإلضرابات" في المرتبة السادسة 8قافية بنسبة الخامسة البرامج التعميمية كالث
 %.1.3%، كأخيران حمت عمميات الطعف بنسبة 6.7بنسبة 

                                           
 الصحفٌة وذلك ألن المادة الواحدة ربما تحتوي على أكثر من موضوع. موادتبٌن أن عدد الموضوعات أكبر من عدد ال 
(

16
 (.91أبو شملة، صورة المقاومة الفلسطٌنٌة فً الصحافة العربٌة: دراسة تحلٌلٌة مقارنة )ص( 

(
17

 (.99كتري، اتجاهات صفحات الرأي فً الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌة نحو المقاومة: دراسة تحلٌلٌة مقارنة )صال( 
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كتعزك الباحثتاف تقدـ النشاطات اإلعبلمية كالفنية ب ف فترة الدراسة التي تخمميا العدكاف عمى غزة كأحداث 
ابية في فمسطيف بعمؿ نشاطات محمية كدكلية تظير كـ المعاناة الشيج جراح قامت المجمكعات الفردية كالشب

التي يعيشيا الشعب الفمسطيني مف عدكاف كتشريد كسرقة لؤلراضي كىدـ لممنازؿ في القدس، إلى جانب 
المكاجيات الشعبية عمى المفترقات العسكرية اإلسرائيمية في الضفة الغربية، كتمؾ الرافضة لجدار الفصؿ 

شيدت تمؾ الفترة العديد مف المكاجيات الشعبية المنددة بالعدكاف كطرد سكاف حي الشيج العنصرم، فقد 
 جراح كتكطيف المستكطنيف في األحياء الفمسطينية بمدينة القدس.

تقكـ نظرية األجندة اإلعبلمية المبلئمة لمدراسة عمى فرضية ب نو "يصعب عمى كسائؿ اإلعبلـ عرض جميع 
يقـك القائمكف عمى االتصاؿ في الكسائؿ اإلعبلمية بإبراز المضاميف التي يختاركنيا القضايا دفعة كاحدة لذا 

. لذا (18)فقط، كنتيجة لذلؾ تصبح تمؾ المضاميف ذات أكلكية كاىتماـ أكبر في تفكيرىـ بعد عرضيا تدريجيان"
ية عبر ركزت صحيفة الدراسة عمى مكضكعات المقاكمة الفمسطينية الشعبية كالمسمحة كمنحتيا أكلك 

صفحاتيا لت كيد ركايتيا لمعالـ ب ف الفمسطينييف يستخدمكف المقاكمة بكافة أشكاليا في المقابؿ االحتبلؿ 
 اإلسرائيمي يرد عمييا مدافعان عف أمف كاستقرار شعبو.

المصادر الصحفية التي اعتمدت عمييا صحيفة جيروزيمم بوست في معالجة موضوعات المقاومة  -2
 م:2021اث حي الشيخ جراح والعدوان عمى غزة عام الفمسطينية خالل أحد

 جيروزيمم بوست فئة المصادر
 النسبة التكرار

 69 20 المراسؿ الصحفي المصادر الذاتية
 31 9 المندكب الصحفي

 43.3 29 المجمكع
 40 12 ككالت األنباء المصادر الخارجية

 33.3 10 المكاقع اإللكتركنية
 16.7 5 قسـ االستماع

 10 3 الصحؼ كالمجبلت
 44.8 30 المجمكع

 10.4 7 أكثر مف مصدر
                                           

(
18

 (.17الكسوانً، دور الصحافة األردنٌة الٌومٌة فً التوعٌة الصحٌة: دراسة فً تحلٌل المضمون )ص( 
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 1.5 1 مجيكلة المصدر
 %100 67 المجمكع الكمي

 
تبيف مف الجدكؿ السابؽ تصدر المصادر الخارجية قائمة المصادر الصحفية التي اعتمدت عمييا صحفة 

بلىا المكاقع اإللكتركنية بنسبة %، ت40%، كتقدمت فييا ككاالت األنباء بنسبة 44.8الدراسة بنسبة 
 %.10%، كأخيران المجبلت كالصحؼ بنسبة 16.7%، ثـ قسـ االستماع بنسبة 33.3

كتعزك الباحثتاف تقدـ ككاالت االنباء إلى تعاظـ نشاطيا الدكلية كقكة انتشارىا كما تتميز بو مف سرعة في 
 يرة منتشرة في جميع دكؿ العالـ.نقؿ األحداث حكؿ العالـ، إلى جانب امتبلكيا ككادر مينية كب

ـ(: "حازت ككاالت األنباء عمى 2017كتتفؽ ىذه النتيجة في المرتبة مع ما تكصمت إليو دراسة أبك شممة )
 .(19)%"51.1المرتبة األكلى بنسبة 

%، كجاء في مقدمتيا المراسؿ الصحفي بنسبة 43.3كجاء في المرتبة الثانية المصادر الذاتية بنسبة 
%، كفي 10.4%، كحؿ أكثر مف مصدر بالمرتبة الثالثة بنسبة 31ىا المندكب الصحفي بنسبة %، تبل69

 %.1.5المرتبة األخيرة جاءت مجيكلة المصدر بنسبة 
كترل الباحثتاف ب ف تصدر المرسؿ الصحفي لمكقع صحيفة الدراسة يدؿ عمى أف ىذا المكقع يمتمؾ مراسميف 

لتي تزكده باألحداث كاألخبار عمى مدار الساعة، كقد تميز مكقع لو في المناطؽ الفمسطينية المحتمة كا
الدراسة بحرصو عمى تغطية كمتابعة األحداث في جميع محافظات فمسطيف كفؽ أيدكلكجيتو اإلعبلمية 
كالفكرية لنقؿ الصكرة المشكىة لما يحدث خبلؿ العدكاف كأحداث الشيج جراح لمعالـ كما تقكـ بو المقاكمة 

 صد عدكاف االحتبلؿ.الفمسطينية ل
ـ(: "حصؿ المراسؿ الصحفي عمى 2017كتتفؽ ىذه النتيجة في المرتبة مع ما تكصمت إليو دراسة قنكع )

 .(20)%"57.6المرتبة األكلى بنسبة 
ـ(: "جاءت فئتي المراسؿ 2015كتختمؼ ىذه النتيجة في المرتبة مع ما تكصمت إليو دراسة الدلك  )

 .(21)%"15.1% ك15.4ثالثة بنسب متقاربة بمغت كالمندكب الصحفي بالمرتبة ال
النطاق الجغرافي لموضوعات المقاومة الفمسطينية خالل أحداث حي الشيخ جراح والعدوان عمى غزة  -3

 م:2021عام 

                                           
(

19
 (.102ٌلٌة مقارنة )صأبو شملة، صورة المقاومة الفلسطٌنٌة فً الصحافة العربٌة: دراسة تحل( 

(
20

 (.139قنوع، صورة المقاومة الفلسطٌنٌة فً صحٌفة جٌروزٌلم بوسن اإلسرائٌلٌة: دراسة حالة )ص( 
(

21
 (.116الدلو، األطر الخبرٌة للمقاومة الشعبٌة فً الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌة: دراسة تحلٌلٌة مقارنة )ص( 
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 جيروزيمم بوست فئة التوزي  الجغرافي
 النسبة التكرار

 32.8 22 قطاع غزة
 28.4 19 القدس

 19.4 13 1948األراضي المحتمة 
 16.4 11 الضفة الغربية

 3 2 أخرل
 %100 67 المجمكع

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قطاع غزة جاء في مقدمة النطاؽ الجغرافي لمكضكعات المقاكمة الفمسطينية 
%، كجاء في المرتبة الثالثة األراضي 28.4%، تبلىا في المرتبة الثانية مدينة القدس بنسبة 32.8بنسبة 

%، كأخيران جاءت 16.4%، كحازت الضفة الغربية عمى المرتبة الرابعة بنسبة 19.4ة بنسب 48المحتمة عاـ 
 %.3المناطؽ األخرل بنسبة 

كترل الباحثتاف ب ف تقدـ النطاؽ الجغرافي "قطاع غزة" بديييان خاصة أف الفترة الزمنية المحدد لمدراسة شيدت 
الفمسطيني بمقاكمة مسمحة كشعبية تركزت  يكمان كتخمميا قياـ الشعب 11عدكانان عمى غزة استمر لمدة 

بإطبلؽ الصكاريج عمى االحتبلؿ إلى جانب النشاطات السممية التي قاـ بيا سكاف قطاع غزة رفضان 
القتحامات قطعاف المستكطنيف لباحات المسجد األقصى كطرد سكاف حي الشيج جراح مف منازليـ 

بادة العائبلت.باإلضافة إلى العدكاف عمى غزة كالذم خمؼ مئات الش  يداء كالمصابيف كا 
ـ(: "استحكذ قطاع غزة عمى المرتبة 20147كتتفؽ ىذه النتيجة في المرتبة مع ما تكصمت إليو دراسة قنكع )

 .(22)%"25.9%، تبلىا الضفة الغربية بنسبة 39.1األكلى بنسبة 
يت الضفة الغربية كنطاؽ ـ(: "حظ2015كتختمؼ ىذه النتيجة في المرتبة مع ما تكصمت إليو دراسة الدلك )

 .(23)%"61.2جغرافي لمكضكعات المقاكمة الشعبية بالترتيب األكؿ بنسبة 
 م:2021اتجاه صورة المقاومة الفمسطينية خالل أحداث حي الشيخ جراح والعدوان عمى غزة عام  -4

 جيروزيمم بوست اتجاه الصورة
 النسبة التكرار

                                           
(

22
 (.141روزٌلم بوسن اإلسرائٌلٌة: دراسة حالة )صقنوع، صورة المقاومة الفلسطٌنٌة فً صحٌفة جٌ( 

(
23

 (.116الدلو، األطر الخبرٌة للمقاومة الشعبٌة فً الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌة: دراسة تحلٌلٌة مقارنة )ص( 
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 80.6 54 سمبي
 19.4 13 محايد
 0 0 إيجابي
 %100 67 المجمكع

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو غمب االتجاه السمبي عمى صكرة المقاكمة الفمسطينية في صحيفة الدراسة بنسبة 
%، فيما لـ تظير أم صكرة إيجابية في 19.4%، تبلىا الصكرة المحايدة بنسبة 80.6مرتفعة جدان بمغت 
 صحيفة الدراسة.

قية جدان خاصة أف مكقع الدراسة ىك إسرائيمي كمقرب مف حككمة كترل الباحثتاف ب ف ىذه النتيجة منط
االحتبلؿ لذا كصؼ المقاكمة الفمسطينية بكسـ اإلرىاب كالتخريب، كمف الطبيعي أف تقدـ صكرة مشكىة 
لممقاكمة عبر خطابيا اإلعبلمي، لذا غمب عمى صكرة المقاكمة االتجاه السمبي، كما أف غياب الصكرة 

ى ما ذكرناه مسبقان ب ف كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية تسعى كبجيد دؤكب كمتكاصؿ إلى اإليجابية يؤكد عم
 تشكيو مقاكمة الشعب الفمسطيني "المسمحة كالشعبية"، كأنيا تقـك بقتؿ "الشعب اإلسرائيمي".

ـ( كالتي أجرت دراستيا عمى 2018كتختمؼ ىذه النتيجة في المرتبة مع ما تكصمت إليو دراسة الكترم )
حؼ الفمسطينية ب ف: "االتجاه الغالب عمى مكضكعات المقاكمة الفمسطينية في صحؼ الدراسة ىك الص

 .(24)%"92.2المؤيد كاإليجابي بنسبة مرتفعة جدان بمغت 
الشخصيات المحورية التي ظيرت في صورة المقاومة الفمسطينية خالل أحداث حي الشيخ جراح  -5

 م:2021والعدوان عمى غزة عام 
 جيروزيمم بوست محوريةالشخصيات ال

 النسبة التكرار
 32.8 22 كتائب القساـ

 29.9 20 القيادات العسكرية لممقاكمة
 20.9 14 القيادات السياسية

 8.9 6 سرايا القدس
 4.5 3 كتائب شيداء األقصى

 1.5 1 ألكية الناصر صبلح الديف
                                           

(
24

 (.105الكتري، اتجاهات صفحات الرأي فً الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌة نحو المقاومة: دراسة تحلٌلٌة مقارنة )ص( 
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 1.5 1 الشخصيات الفريدة
 %100 67 المجمكع

السابؽ أف كتائب القساـ تصدرت الشخصيات المحكرية التي ظيرت في صكرة المقاكمة تبيف مف الجدكؿ 
%، 29.9%، تبلىا في المرتبة الثانية القيادات العسكرية لممقاكمة بنسبة 32.8الفمسطينية كجاءت بنسبة 

بعة بنسبة %، كحظيت سرايا القدس بالمرتبة الرا20.9كفي المرتبة الثالثة جاءت القيادات السياسية بنسبة 
%، كتساكل كبلن مف" ألكية الناصر 4.5%، كتبلىا في المرتبة الخامسة كتائب شيداء األقصى بنسبة 8.9

 %.1.5كالشخصيات الفردية" في المرتبة األخيرة بنسبة متدنية بمغت 
كترجع الباحثتاف سبب تصدر كتائب القساـ الجناح العسكرم لحركة المقاكمة اإلسبلمية حماس إلى أنيا 
الفصيؿ العسكرم الفمسطيني الذم شيدت لو الحركب عمى غزة جكالت كصكالت فقد قدـ إنجازات كصمكد 
طبلؽ الصكاريج كقذائؼ الياكف ردان عمى  ال متناىي في مكاجية االحتبلؿ، فقاـ بضرب تؿ أبيب كا 

 ممارسات االحتبلؿ ضد األبرياء في مدف فمسطيف كافة.
ـ 2021ف الفصائؿ العسكرية الفمسطينية خبلؿ العدكاف عمى غزة عاـ كقد ظير دكر كتاب القساـ كغيرىا م

خبلء حي الشيج جراح كما تبعيما مف شف عدكاف عمى  عندما ردت عمى انتياكو لحرمة المسجد األقصى كا 
قطاع غزة، حيث أطمقت تمؾ الفصائؿ مئات الصكاريج تجاه البمدات الصييكنية كالتي دفعت المستكطنيف 

 المبلجئ.إلى النزكؿ في 
ـ(: حصمت كتائب القساـ عمى الترتيب الثاني 2017كتختمؼ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة قنكع )

ـ( كالتي بينت ب ف 2018. كمع دراسة الكترم )(25)%"16.7% تبلىا القيادات السياسية بنسبة 24.8بنسبة 
 .(26)%"25.1العمميات الفردية جاءت بالمركز األكؿ بنسبة 

المنسوبة لممقاومة الفمسطينية خالل أحداث حي الشيخ جراح والعدوان عمى غزة عام األدوار  -6
 م:2021

 جيروزيمم بوست األدوار المنسوبة
 النسبة التكرار

 27 40 غير أخبلقي
 15.5 23 إرىابي

                                           
(

25
 (.145صورة المقاومة الفلسطٌنٌة فً صحٌفة جٌروزٌلم بوسن اإلسرائٌلٌة: دراسة حالة )ص قنوع،( 

(
26

 (.143الكتري، اتجاهات صفحات الرأي فً الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌة نحو المقاومة: دراسة تحلٌلٌة مقارنة )ص( 
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 14.9 22 متمرد
 14.2 21 سفاؾ لمدماء

 13.5 20 مجـر 
 11.5 17 مخرب
 3.4 5 انتحارم
 148 100% المجمكع

تبيف مف الجدكؿ السابؽ الدكر غير األخبلقي المنسكب لممقاكمة الفمسطينية جاء في مقدمة األدكار المنسكبة 
%، كحؿ في المرتبة الثالثة دكر 15.5%، تبلىا في المرتبة الثانية دكر "إرىابي" بنسبة 27لممقاكمة بنسبة 
%، كتبلىا في المرتبة 14.2"سفاؾ الدماء" بنسبة %، كجاء في المرتبة الرابعة دكر 14.9"المتمرد" بنسبة 

" بنسبة  %، كأخيران 11.5%، كحاز دكر "المخرب" عمى المرتبة السادسة بنسبة 13.5الخامسة دكر "المجـر
 %.3.4االنتحارم بنسبة 

إلى أف مكقع الدراسة كغيره مف كسائؿ  كتعزك الباحثتاف تصدر الدكر غير األخبلقي لممقاكمة الفمسطينية
إلعبلـ اإلسرائيمية يسعى إلى تشكيو صكرة المقاكمة الفمسطينية ككسميا ب نيا تقـك ب عماؿ غير أخبلقية ا

لكف الكاقع يؤكد عمى أف االحتبلؿ اإلسرائيمي ىك مف يقكـ ب عماؿ منافية  -كما يقكلكف–ضد شعب أعزؿ 
التي تعمد حككمة االحتبلؿ عمى لؤلخبلؽ كالقكانيف الدكلية التي نصت عمى احتراـ حرية االنساف ككرامتو 

 االستيانة بيا كالضرب بيا عرض الحائط.
كما أف كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية تعرض المكضكعات التي تيظير المقاكمة ب نيا إرىابية، كتعمد مف خبلؿ 
ة تمؾ المصطمحات إلى غرس نظرة كفكرة مخالفة لصكرة المقاكمة الفمسطينية المشركعة دكليان مف أجؿ حماي

 المدنييف مف أبناء الشعب الفمسطيني.
ـ(: "تقدمت أطركحة كصؼ 2017كتختمؼ ىذه النتيجة في المرتبة مع ما تكصمت إليو دراسة نعيـ )

 .(27)%"12.8%، تبلىا كصؼ "التخريب" بنسية 54.1المقاكمة باإلرىاب بنسبة 
فة ييدؼ مف كراء استخداـ ىذه كترل الباحثتاف ب ف االحتبلؿ اإلسرائيمي مف خبلؿ كسائؿ إعبلمو المختم

المصطمحات غير الصحيحة في كؿ كسائمو اإلعبلمية إلى ترسيج صكرة مغمكطة عف المقاكمة الفمسطينية 
 لدل الرأم العاـ المحمي كالعربي كالدكلي.

                                           
  دورة الواحدة ربما تحتوي على أكثر من الصحفٌة وذلك ألن الماد موادأكبر من عدد ال األدوار المنسوبةتبٌن أن عدد. 
(

27
 (.171نعٌم، الخطاب الدعائً اإلسرائٌلً باللغة العربٌة نحو المقاومة الفلسطٌنٌة عبر شبكات التواصل االجتماعً: دراسة تحلٌلٌة مقارنة )ص( 
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 م:2021سمات وصفات المقاومة الفمسطينية خالل أحداث حي الشيخ جراح والعدوان عمى غزة عام  -7
 وزيمم بوستجير  سمات وصفات

 النسبة التكرار
 47.8 32 شاب سمات المقاكميف

 29.8 20 رجؿ 
 14.9 10 طفؿ
 7.5 5 امرأة

 29.5 67 المجمكع
 19.4 31 جماعات بمطجة صفات المقاكمة

 18.1 29 متطرفة
 15.6 25 إرىابية
 15 24 ىجكمية

 13.1 21 جماعات إجرامية
 12.5 20 تخريبية
 6.3 10 عبثة

 160 70.5 المجمكع
 %100 227 المجمكع الكمي

% 47.8تبيف مف الجدكؿ السابؽ: أف سمة الشاب المقاكـ تصدرت سمات المقاكميف الفمسطينييف بنسبة 
%، 14.9%، كجاء في المرتبة الثالثة سمة الطفؿ بنسبة 29.8تبلىا في المرتبة الثانية سمة الرجؿ بنسبة 

 %.7.5تبة األخيرة بنسبة كحمت سمة المرأة في المر 
كالحظت الباحثتاف ب ف سمة المقاكـ الشاب كانت غالبة عمى فترة الدراسة كذلؾ ألف الشباب ىـ مف يقكدكف 
المعركة أماـ االحتبلؿ، كينفذكف العمميات االستشيادية كيطمقكف القذائؼ كالصكاريج كيتقدمكف المسيرات 

ف القيادات العسكرية كالناطقيف باسميا ىـ مف جيؿ الشباب كاالحتجاجات بصدكرىـ العارية، كخير دليؿ أ
 المقاـك كىـ مف يتصدركف بخطاباتيـ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة.

                                           
  صفةى أكثر من الصحفٌة وذلك ألن المادة الواحدة ربما تحتوي عل موادأكبر من عدد ال لصفاتاتبٌن أن عدد. 
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كتعزك الباحثتاف تقدـ صفة الذككر سكاء كانكا "شباباي اك رجاالن بالغيف" إلى أف المراحؿ األكلى لمجياد في 
كاحيـ رخيصة مف أجؿ التحرير، فكاف منيـ الشييد فمسطيف قادىا الشباب كالرجاؿ، كىـ مف قدمكا أر 

 كاألسير كالجريح.
ـ(: "حصمت سمة الشاب عمى المرتبة األكلى 2017كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة قنكع )

 .(28)%"25.5%، تبلىا في المرتبة الثانية بنسبة 55.5بنسبة 
دمة تمؾ الصفات "جماعات بمطجية" بنسبة كعمى صعيد صفات المقاكمة الفمسطينية فقد جاءت في مق

%، كجاءت صفة "جماعات إرىابية في 18.1%، كفي المرتبة الثانية حمت جماعات متطرفة بنسبة 19.4
%، كجاءت في 15%، كتبلىا في المرتبة الرابعة جماعات ىجكمية بنسبة 15.6المرتبة الثالثة بنسبة 

%، كحمت في المرتبة السادسة صفة "جماعات 13.1المرتبة الخامسة صفة "جماعات إجرامية" بنسبة 
 %.6.3%، كفي المرتبة األخيرة جاءت صفة "جماعات عبثية" بنسبة 12.5تخريبية" بنسبة 

كترل الباحثتاف ب ف الدراسات السابقة التي تناكلت صكرة كمكضكعات المقاكمة الفمسطينية كالتي أجرت 
ت الصكرة اإليجابية التي منحت المقاكمة صفة التضحية الدراسة عمى الصحؼ الفمسطينية كالعربية أظير 

كالبطكلة كالفداء مف أجؿ حماية الشعب الفمسطيني كدحر االحتبلؿ، أما الصحؼ اإلسرائيمية ىي التي 
 كسمتيا باإلرىاب كالتخريب كالعنؼ كالبمطجة.

ابية في أعمى مرتبة ـ(: جاءت الصفات اإلرى2017كتختمؼ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة قنكع )
 .(29)%"19.5%، تبلىا الصفة اليجكمية بنسبة 46.9بنسبة 

القيم التي ظيرت خالل معالجة موضوعات المقاومة الفمسطينية خالل أحداث حي الشيخ جراح  -8
 م:2021والعدوان عمى غزة عام 

 جيروزيمم بوست القيم
 النسبة التكرار

 26.9 56 القكة
 18.3 38 التكتر كعدـ االستقرار

 14.4 30 الظمـ
 13.9 29 االستقبلؿ

                                           
(

28
 (.151قنوع، صورة المقاومة الفلسطٌنٌة فً صحٌفة جٌروزٌلم بوسن اإلسرائٌلٌة: دراسة حالة )ص( 

(
29

 (.153قنوع، صورة المقاومة الفلسطٌنٌة فً صحٌفة جٌروزٌلم بوسن اإلسرائٌلٌة: دراسة حالة )ص( 
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 10.1 21 الحقد كالكراىية
 7.2 15 الخكؼ

 3.9 8 الجكانب االقتصادية
 2.9 6 االكتئاب
 2.4 5 الكذب

 208 100% المجمكع
تبيف مف الجدكؿ السابؽ: جاءت قيمة "القكة" في مقدمة القيـ التي ظيرت خبلؿ معالجة مكضكعات المقاكمة 

%، تبلىا في المرتبة الثانية قيمة "التكتر كعدـ 26.9نية في صحيفة الدراسة كجاءت بنسبة الفمسطي
%، كحازت قيمة االستقبلؿ 14.4%، كفي المرتبة الثالثة جاءت قيمة الظمـ بنسبة 18.3االستقرار" بنسبة 

لخامسة بنسبة %، أما صفة الحقد كالكراىية فقد حصمت عمى المرتبة ا13.9عمى المرتبة الرابعة بنسبة 
%، أما قيمة الجكانب االقتصادية فجاءت 7.2%، كتبلىا في المرتبة السادسة قيمة "الخكؼ" بنسبة 10.1

%، كأخيران قيمة 2.9%، تبلىا في المرتبة الثامنة قيمة "االكتئاب" بنسبة 3.9في المرتبة السابعة بنسبة 
 %.2.4الكذب بنسبة 

مى باقي القيـ باعتبارىا قيمة إيجابية تدؿ عمى تفكؽ المقاكمة كترل الباحثتاف ب ف تصدر قيمة القكة ع
الفمسطينية في القكة كالصبر كالثبات خبلؿ العدكاف عمى غزة كاالنتياكات في مدينة القدس كاألحياء 
 المجاكرة، فكاف عنكاف ىذه المقاكمة ىك القكة التي تميزت بيا في مكاجيتيا مع الترسانة العسكرية المتطكرة.

قيمة التكتر كعدـ االستقرار فيي قيمة الزمت االحتبلؿ كجيشو كأبناء شعبو، كخاصة بعدما أعمنت أما 
الفصائؿ الفمسطينية بدء حرب لف تكقفيا المقاكمة إال بتكقؼ االحتبلؿ عف انتياكاتو بحؽ مدينة القدس 

 السياسية اإلسرائيمية. كأحيائيا، لذا ألزمت سكاف "إسرائيؿ" المبلجئ كسيادة التكتر في الجيش كالقيادة
ـ(: "كانت مف أبرز القيـ 2017كتختمؼ ىذه النتيجة في المرتبة مع ما تكصمت إليو دراسة أبك شممة )

%، فيما كانت قيـ القكة في المرتبة الثالثة بنسبة 28.4المتعمقة بالمقاكمة الفمسطينية ىي الصمكد بنسبة 
17.1"%(30). 

عالجة موضوعات المقاومة الفمسطينية خالل أحداث حي األشكال الصحفية التي استخدمت في م -9
 م:2021الشيخ جراح والعدوان عمى غزة عام 

                                           
  قٌمةة الواحدة ربما تحتوي على أكثر من الصحفٌة وذلك ألن الماد موادأكبر من عدد ال القٌمتبٌن أن عدد. 
(

30
 (.111أبو شملة، صورة المقاومة الفلسطٌنٌة فً الصحافة العربٌة: دراسة تحلٌلٌة مقارنة )ص( 
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 جيروزيمم بوست األشكال الصحفية
 النسبة التكرار

 52.2 35 التقرير الصحفي
 20.9 14 المقاؿ الصحفي
 17.9 12 الخبر الصحفي

 4.5 3 التحقيؽ الصحفي
 3 2 الكاريكاتير

 1.5 1 الحديث الصحفي
 %100 67 المجمكع

تبيف مف الجدكؿ السابؽ: أف التقرير الصحفي تصدر األشكاؿ الصحفية التي استخدمت في معالجة 
%، تبلىا في المرتبة الثانية فف المقاؿ الصحفي بنسبة 52.2مكضكعات المقاكمة الفمسطينية بنسبة 

حاز التحقيؽ الصحفي عمى المرتبة %، ك 17.9%، كحؿ الخبر الصحفي في المرتبة الثالثة بنسبة 20.9
%، كأخيران جاء الحديث الصحفي 3%، أما الكاريكاتير فجاء في المرتبة الخامسة بنسبة 4.5الرابعة بنسبة 

 %.1.5بنسبة متدنية بمغت 
كالحظت الباحثتاف ب ف مكقع الدراسة ركز مكضكعات المقاكمة في قالب يميؿ إلى التفسير كالتكضيح أال 

الصحفي كذلؾ ألنو يسعى إلى تنكيع الفنكف الصحفية المستخدمة لديو، فمـ لـ يكتفي باألخبار كىك التقرير 
الخفيفة التي ال تكصؿ الرسالة التي يسعى المكقع لترسيخيا في ذىف الجميكر العربي كالدكلي، بؿ اىتـ 

 القضايا. بالمكاد التفسيرية كاالستقصائية التي تبحث في المكضكع كصكالن إلى نظرة أعمؽ ليذه
ـ(: "حاز التقرير الصحفي عمى 2017كتتفؽ ىذه النتيجة في المرتبة مع ما تكصمت إليو دراسة قنكع )

 .(31)%"26.7%، تبلىا الخبر الصحفي بنسبة 60.5المرتبة األكلى بنسبة 
ـ(: "حظي الخبر الصحفي في 2017كتختمؼ ىذه النتيجة في المرتبة مع ما تكصمت إليو دراسة أبك شممة )
%، تبلىا المقاؿ الصحفي بنسبة 57مقدمة األشكاؿ الصحفية لمكضكعات المقاكمة الفمسطينية بنسبة 

24.2"%(32). 

                                           
(

31
 (.158قنوع، صورة المقاومة الفلسطٌنٌة فً صحٌفة جٌروزٌلم بوسن اإلسرائٌلٌة: دراسة حالة )ص( 

(
32

 (.121فً الصحافة العربٌة: دراسة تحلٌلٌة مقارنة )صأبو شملة، صورة المقاومة الفلسطٌنٌة ( 
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عناصر اإلبراز والتدعيم التي استخدمت في معالجة موضوعات المقاومة الفمسطينية خالل أحداث  -10
 م:2021حي الشيخ جراح والعدوان عمى غزة عام 

 م بوستجيروزيم عناصر اإلبراز والتدعيم
 النسبة التكرار

راز
اإلب

صر 
عنا

 

 77 67 الصكر
 23 20 الرسـك كاألشكاؿ

 35.2 87 المجمكع

عيـ
التد

صر 
عنا

 

 41.9 67 رابط تحميؿ
 21.9 35 ممؼ صكت
 13.1 21 إنفكجرافيؾ

 8.7 14 فبلش
 7.5 12 ممؼ فيديك

 6.3 10 ارتباط تشعبي
 0.6 1 أخرل

 64.8 160 المجمكع
 247 100% لمجمكع الكميا 

%، تبلىا 77تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: الصكر جاءت في مقدمة عناصر اإلبراز المستخدمة بنسبة 
 %.23الرسـك كاألشكاؿ بنسبة 

كترل الباحثتاف ب ف مكقع الدراسة اىتـ بشكؿ كبير بمصاحبة الصكر لممكاد الصحفية المنشكرة، نظران ألىمية 
كضكع لمقراء كتميزه عف سكاه مف المكضكعات األخرل، كىذه النسبة العالية لمصكر تدؿ الصكرة في إبراز الم

عمى إدراؾ مكقع الدراسة ألىمية الصكرة الصحفية، فمف البدييي أف المكاقع "تكظؼ إمكانياتيا الشكمية كافة 
في تناكؿ  كالت ثيرية في القالب الصحفي في سبيؿ الت كيد عمى فكرة معينة أك مجمكعة مف األفكار

 .(33)مكضكعات الصراع كأطرافو"

                                           
  عنصر.الصحفٌة وذلك ألن المادة الواحدة ربما تحتوي على أكثر من  موادأكبر من عدد العناصر اإلبراز والتدعٌم تبٌن أن عدد 
(33)

 (.269م )ص2003مارس  حتى –م 1990حٌدر، الخرٌطة اإلدراكٌة للرأي العام المصري تجاه الصراع األمرٌكً العراقً من  
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إف استخداـ الصكر عمى نحك مكثؼ في مكقع الدراسة يرجع لطبيعة التغطية اإلعبلمية التي تحتاج لمتكثيؽ 
براز معاناة المجتمع اإلسرائيمي جراء صكاريج  بالصكر، لمتدليؿ عمى مكثكقية المكضكعات المنشكرة كا 

 المقاكمة الفمسطينية.
ـ(: "كاف استخداـ الصكر في 2017النتيجة في المرتبة مع ما تكصمت إليو دراسة أبك شممة )كتتفؽ ىذه 

 .(34)%"99.2المركز األكؿ بنسبة 
%، 21.9%، تبله ممؼ الصكت بنسبة 41.9كعمى صعيد عناصر التدعيـ فتصدرىا رابط التحميؿ بنسبة 

%، ثـ ارتباط 7.5ممؼ فيديك بنسبة  %، كتبله8.7%، كمف بعده فبلش بنسبة 13.1ثـ إنفكجرافيؾ بنسبة 
 %.0.6%، كأخيران العناصر األخرل بنسبة 6.3تشعبي بنسبة 

كترل الباحثتاف أىمية ىذا العناصر التقنية الحديثة الذم تدعـ المادة الصحفية كيربطيا مع غيرىا مف 
تي يرغبكف فييا كمف المكضكعات المشابية ليا في العنكاف كاليدؼ، بحيث تسمح بتحميؿ المادة الصحفية ال

ثـ المشاركة بيا في مكاقع أخرل، ككما أف مكقع الدراسة نجح في تقديـ عناصر دعـ جذبت مف خبلليا 
 االالؼ مف المتابعيف كالزكار لمكقعيا لتبسيط الكلكج إلى المكقع كاالستفادة مف الخدمات التقنية التي يقدميا.

ضوعات المقاومة الفمسطينية خالل أحداث حي الخدمات التفاعمية التي استخدمت في معالجة مو  -11
 م:2021الشيخ جراح والعدوان عمى غزة عام 

 جيروزيمم بوست الخدمات التفاعمية
 النسبة التكرار

 25.7 67 طباعة كحفظ
 25.7 67 ارساؿ عبر البريد
 15.4 40 تكبير كتصغير

 14.9 39 اختصار
 12.6 33 الكسكـ كالياشتاج

 3.8 10 نشر كمشاركة
 1.1 3 متعمقات

 0.8 2 شبكات تكاصؿ اجتماعي
 %100 261 المجمكع

                                           
 (.126أبك شممة، صكرة المقاكمة الفمسطينية في الصحافة العربية: دراسة تحميمية مقارنة )ص (34)
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تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: خدمتي "طباعة كحفظ، كارساؿ عبر البريد" جاءتا في مقدمة الخدمات التفاعمية 
%، كحؿ في 15.4% لكؿ منيما، تبله في المرتبة الثانية تكبير كتصغير بنسبة 25.7المستخدمة بنسبة 

%، 12.6%، كتبلىا في المرتبة الرابعة الكسكـ كالياشتاج بنسبة 14.9ة الثالثة خدمة اختصار بنسبة المرتب
%، كفي المرتبة السادسة جاءت خدمة متعمقات 3.8كجاء في المرتبة الخامسة خدمة نشر كمشاركة بنسبة 

 %.0.8%، كأخيران شبكات التكاصؿ االجتماعي بنسبة متدنية جدان بمغت 1.1بنسبة 
ترل الباحثتاف ب ف اىتماـ مكقع الدراسة بالخدمات التفاعمية يعكس مدل إدراؾ ق ألىمية التكاصؿ مع ك 

الجميكر مع جميع المكاد المتعمقة بصكرة المقاكمة الفمسطينية، كتمؾ الخدمات التفاعمية تمنح القراء الحرة 
 في التعميؽ كالنشر كمشاركة المكاد الصحفية المنشكرة.

ـ(: "حظي الكسـ "الياشتاغ" 2018نتيجة في المرتبة مع ما تكصمت إليو دراسة نعيـ )كتختمؼ ىذه ال
 .(35)%"27.5% تبلىا عدد الكممات بنسبة 42.6بالمرتبة األكلى بنسبة 

                                           
 (.164نعيـ، الخطاب الدعائي اإلسرائيمي بالمغة العربية نحك المقاكمة الفمسطينية عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي: دراسة تحميمية مقارنة )ص (35)
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 خالصة نتائج الدراسة:
جاءت مكضكعات المقاكمة الشعبية في مقدمة قضايا المقاكمة الفمسطينية حيث حصمت عمى ما نسبتو  .1

 %.35.3تمتيا المقاكمة المسمحة بنسبة %، ك 64.7
%، تمتيا في 48.8تصدر "إطبلؽ الصكاريج كقذائؼ الياكف" مكضكعات المقاكمة المسمحة بنسبة  .2

%، كمف بعدىا جاءت عمميات االنفاؽ في المرتبة الثالثة بنسبة 14.6المرتبة الثانية االشتباكات بنسبة 
12.2 ،% 

%، كتمتيا في المرتبة 28مكضكعات المقاكمة الشعبية بنسبة  تقدمت "النشاطات اإلعبلمية كالفنية" .3
%، كجاءت في المرتبة الثالثة المسيرات كاالحتجاجات بنسبة 26.7الثانية المكاجيات الشعبية بنسبة 

13.3.% 
تصدر المصادر الخارجية قائمة المصادر الصحفية التي اعتمدت عمييا صحيفة الدراسة بنسبة  .4

%، كجاء 33.3%، تمتيا المكاقع اإللكتركنية بنسبة 40االت األنباء بنسبة %، كتقدمت فييا كك44.8
%، تبلىا 69%، كفي مقدمتيا المراسؿ الصحفي بنسبة 43.3في المرتبة الثانية المصادر الذاتية بنسبة 

 %.31المندكب الصحفي بنسبة 
%، تمتيا في 32.8بة جاء قطاع غزة في مقدمة النطاؽ الجغرافي لمكضكعات المقاكمة الفمسطينية بنس .5

بنسبة  48%، كجاءت في المرتبة الثالثة األراضي المحتمة عاـ 28.4المرتبة الثانية مدينة القدس بنسبة 
19.4 .% 

غمب االتجاه السمبي عمى صكرة المقاكمة الفمسطينية في صحيفة الدراسة بنسبة مرتفعة جدان بمغت  .6
 لـ تظير أم صكرة إيجابية في صحيفة الدراسة. %، فيما19.4%، تمتيا الصكرة المحايدة بنسبة 80.6

تصدرت كتائب القساـ الشخصيات المحكرية التي ظيرت في صكرة المقاكمة الفمسطينية كجاءت بنسبة  .7
%، كفي المرتبة الثالثة 29.9%، تمتيا في المرتبة الثانية القيادات العسكرية لممقاكمة بنسبة 32.8

 %.8.9، كحظيت سرايا القدس بالمرتبة الرابعة بنسبة %20.9جاءت القيادات السياسية بنسبة 
%، تبلىا في 27حاز الدكر غير األخبلقي المنسكب لممقاكمة الفمسطينية عمى المرتبة األكلى بنسبة  .8

%، 14.9%، كحؿ في المرتبة الثالثة دكر "المتمرد" بنسبة 15.5المرتبة الثانية دكر "إرىابي" بنسبة 
 %.14.2كر "سفاؾ الدماء" بنسبة كجاء في المرتبة الرابعة د

% تمتيا في المرتبة الثانية سمة 47.8تصدرت سمة الشاب المقاـك سمات المقاكميف الفمسطينييف بنسبة  .9
 %.14.9%، كجاءت في المرتبة الثالثة سمة الطفؿ بنسبة 29.8الرجؿ بنسبة 
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اكمة الفمسطينية في جاءت قيمة "القكة" في مقدمة القيـ التي ظيرت خبلؿ معالجة مكضكعات المق .10
%، تمتيا في المرتبة الثانية قيمة "التكتر كعدـ االستقرار" بنسبة 26.9صحيفة الدراسة كجاءت بنسبة 

 %. 14.4%، كفي المرتبة الثالثة جاءت قيمة الظمـ بنسبة 18.3
%، تبلىا في المرتبة الثانية المقاؿ 52.2حاز التقرير الصحفي عمى المرتبة األكلى بنسبة  .11

%، كحاز التحقيؽ 17.9%، كحؿ الخبر الصحفي في المرتبة الثالثة بنسبة 20.9في بنسبة الصح
 %. 4.5الصحفي عمى المرتبة الرابعة بنسبة 

%، تبلىا الرسكـ كاألشكاؿ بنسبة 77جاءت الصكر في مقدمة عناصر اإلبراز المستخدمة بنسبة  .12
23.% 

%، تبله ممؼ الصكت 41.9دعيـ بنسبة كحظي رابط التحميؿ عمى المرتبة األكلى بيف عناصر الت .13
%، كتبله ممؼ فيديك 8.7%، كمف بعده فبلش بنسبة 13.1%، ثـ إنفكجرافيؾ بنسبة 21.9بنسبة 
 %.7.5بنسبة 

جاءت خدمتي "طباعة كحفظ، كارساؿ عبر البريد" في مقدمة الخدمات التفاعمية المستخدمة بنسبة  .14
%، كحمت في المرتبة الثالثة 15.4بير كتصغير بنسبة % لكؿ منيما، تبله في المرتبة الثانية تك25.7

 %.14.9خدمة اختصار بنسبة 
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 توصيات الدراسة:
في ضكء نتائج دراسة تحميؿ مضمكف صكرة المقاكمة الفمسطينية في مكقع صحيفة جيركزيمـ اإلسرائيمية 

 الناطقة بالمغة اإلنجميزية تقدـ الباحثتاف مجمكعة مف التكصيات أىميا:
راسة كسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية إلى ضركرة التركيز عمى كافة مكضكعات المقاكمة كالكشؼ تدعك الد -1

 عف إنجازاتيا كتطكرىا في المجاؿ العسكرم بصكرة دائمة.
تكصي الدراسة المكاقع الفمسطينية بتغطية كؿ ما يتعمؽ بمكضكعات المقاكمة بعمؽ أكثر كمتابعة كؿ  -2

 ة يكمية كتفنيد رسائميا المشكىة لممقاكمة كلمشعب الفمسطيني.ما تنشره المكاقع اإلسرائيمية بصكر 
تدعك الدراسة األحزاب كالفصائؿ الفمسطينية العسكرية كالسياسية إلى اتخاذ مكاقؼ داعمة المقاكمة  -3

المشركعة كعدـ تقديـ ذرائع لئلعبلـ اإلسرائيمي التي يمكف أف يستغميا في خطابو الدعائي لتشكيو صكرة 
 مسطينية.المقاكمة الف

تكصي الدراسة كسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية بضركرة تكحيد المصطمحات الخاصة بالمقاكمة حتى ال  -4
يستغؿ االحتبلؿ تبايف خطاب ىذه الكسائؿ كتكظيفو بشكؿ مغاير يشكه ف خبللو صكرة المقاكمة 

 المشركعة. 
ينية عبر تكثيؼ الخطاب رفض السمات السمبية التي تمصقيا المكاقع اإلسرائيمية بالمقاكمة الفمسط -5

 اإلعبلمي المكحد لمت كيد عمى صكرة المقاكمة الفمسطينية التي تتميز بالبطكلة كالصمكد كالتضحية.
تدعيـ الخطاب الفمسطيني الناطؽ بالمغة اإلنجميزية مف خبلؿ إنشاء مكاقع إلكتركنية ناطقة بالمغات  -6

لمقاكمة الفمسطينية الصامدة كمسح الصكرة المختمفة لتكصيؿ رسالة الشعب الفمسطيني كتكضيح صكرة ا
 المشكىة لممقاكمة.

تجييز قامكس إعبلمي مكحد لمفاىيـ المقاكمة الفمسطينية كتكزيعيا عمى جميع كسائؿ اإلعبلـ  -7
الفمسطينية كتدعيـ تكاجدىا كانتشارىا في كسائؿ اإلعبلـ العربية بحيث يتـ تحسيف صكرة المقاكمة 

 لعاـ الدكلي.الفمسطينية في نظر الرأم ا
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 صورة الطفل في اإلعالم المغربي
The Image Of Child In The Moroccan Media  

عبد الصمد المعزة: باحث في سمك الدكتوراه مختبر عموم اإلعالم واالتصال, كمية اآلداب والعموم 
 اإلنسانية جامعة محمد الخامس الرباط المغرب

 المغرب. العالي جامعة محمد الخامس الرباط زكية الحسني: أستاذة تعميم

 

 ممخص البحث
يحاكؿ البحث الحالي رصد كاقع اإلعبلـ المغربي في بث مجمكعة مف الصكر النمطية حكؿ الطفكلة, حيث تعتبر الكصبلت 

 اإلشيارية بمثابة المادة اإلعبلمية التي يحاكؿ البحث الحالي تعريضيا لمتحميؿ كالمناقشة العممية.
منيج كصفي ييدؼ إلى كصؼ الظاىرة كتحميؿ مككناتيا حيث تـ تبني تقنية تحميؿ المضمكف, تـ تحميؿ  مف خبلؿ تبني

, صابكف les enfantsأربعة كصبلت إشيارية تتضمف مكضكع الطفؿ كالطفكلة كىي: ) فمنسيا أبطاؿ, فركماج األطفاؿ 
الطفؿ ب نو بطؿ يقـك ب عماؿ خارقة لمعادة, برمء  ديتكؿ, إشيار صابكف ألاير( حيث تـ االستنتاج ب ف ىذه الكصبلت تمثمت

 يتصؼ بكؿ صفات الطيارة كالبراءة كما أنو يقـك ب عماؿ الشغب كالتخريب كلديو مكاصفات عنيفة في بعض األحياف.
 الكصبلت اإلشيارية –اإلعبلـ  –الكممات المفتاح: الطفؿ 

Abstract  

The research attempts through a media approach to monitor the reality of the Moroccan media 

represented in television programs, especially the advertising links, and the most important 

images that are passed in the contents of these advertising links about childhood, the research 

attempts to analyze the content and content of these programs in order to identify the most 

important of these images. 

By adopting a descriptive approach aimed at describing the phenomenon and analyzing its 

components, as the content analysis technique was adopted, Four advertising links including the 

subject of childhood were analyzed ( VALENCIA ABTAL, FROMAGE LES ENFANTS, 

TIDE ARIAL, SABONE DITTOL ) 

The research concluded that these links passed pictures about the child as a hero who performs 

extraordinary actions, Innocent is characterized by all the characteristics of purty and 

innocence, as he riots and sabotages and has violent characteristics at times. 

Key words: child- media- Advertising links. 

 

 تقديـ عاـ 
يعتبر مكضكع الطفكلة مف المكاضيع الميمة في المجتمع الراىف, خاصة كأف ىذه المرحمة تمتمؾ مف 
الخصائص ما يجعميا تجسد قاعدة أساسية, حيث أف فيميا يمكف أف يؤدم إلى فيـ مجمكع التعقيدات 

كعة مف اآلليات كالكسائؿ المجتمعية التي تحدث في مجتمعنا الحالي, كتعتبر الطفكلة مف جية تجمي لمجم
التربكية السائدة في مجتمع معيف, كما أنيا مف جية أخرل تجسد جانب مف التنمية البشرية التي تطمح ليا 
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الشعكب كالحضارات, مف ىنا يمكف القكؿ ب ف مكضكع الطفكلة ال يمكف اعتباره ترفا فكريا أك مكضكعا غير 
 جتمعي.ذم أىمية, كلكنو يعتبر مف صمب االىتماـ الم

في الماضي كانت نظرة المجتمعات القديمة إلى الطفؿ نظرات مختمفة, حيث كاف الطفؿ يعتبر إما إرثا يتـ 
تكارثو مع البضائع كالعبيد كالجكارم, كاعتبر في محطات أخرل مجاال لمسخرية كالترفيو, حيث كاف يتـ تزييف 

مف الضحؾ كالفرجة عمى الممؾ كالحكاشي,  العركض المقدمة لمممؾ ب طفاؿ يرتدكف لباسا مثيرا لخمؽ نكع
حيث أف ىذه المظاىر استمرت في مجتمعات كثيرة حتى جاء اإلسبلـ كشرع حقكؽ ككاجبات كضمف قكانيف 

 تحمي ىذه الفئة كتضمف ليا حقيا في اإلرث كالتربية كالتعميـ ...الج
جمكعة مف األبعاد النفسية مف الناحية النفسية االجتماعية يمكف القكؿ ب ف مرحمة الطفكلة تجسد م

كاالجتماعية التي تجعميا تحتؿ مرتبة مميزة في المطارحة كالمسائمة العممية, حيث أف فترة الطفكلة تتميز 
بتطكر في النمك سكاء الجسمي, النفسي, العقمي كالذىني, كحتى النفسي كاالجتماعي, حيث تكتمؿ كظائؼ 

جية بالشكؿ المناسب, كتكتمؿ الكظائؼ العقمية كالذىنية, الجسـ كي خذ كؿ عضك في أداء كظائفو البيكلك 
حيث ينمي الطفؿ مياراتو المعرفية كينتقؿ مف ذكاء حسي إلى ذكاء مجرد, كتنمى لديو ميارات الحساب ك 
االستدالؿ كالمنطؽ, كيبدأ يميز بيف العكاطؼ كالمشاعر كينمك لديو اإلحساس باألخر كتتشكؿ  شخصيتو 

 ؼ تت سس عمى عناصر التككيف الطفكلي كما صرح بذلؾ فركيد.المستقبمية التي سك 
زيادة عمى ذلؾ,  تعتبر مرحمة الطفكلة ىي مرحمة المعب بكؿ امتياز ألنيا تتميز بالعديد مف التغييرات التي 
تحدث لدل الطفؿ, مما تجعمو يمعب ليحقؽ مجمكعة مف المطالب النفسية كاالجتماعية, كىذا ما يساىـ في 

المنافسة كالتضامف كالقيـ كالمعايير االجتماعية, ككذلؾ تستقر السيركرات المعرفية المتعمقة تككيف حس 
بالحساب كحؿ المشاكؿ كاستراتيجيات ذىنية ميمة, حيث تتـ ىذه العمميات في مدة سريعة كبإيقاع أسرع, 

ممات التكبيج, غير لذلؾ تظير في سمككيات األطفاؿ مظاىر تجعمنا دائما نعاقبيـ كنيددىـ بمجمكعة مف ك
أف ىذه السمككيات البد منيا كتعتبر مرحمة حاسمة لتككيف الشخصية كالحفاظ عمى إستمراريتيا في الزمف, 
إف ىذه السمككيات التي تظير لدل األطفاؿ في سنكات مبكرة تجعمنا نضيؽ كال نحتمؿ تكاجدىـ بيننا 

ذاء أنفسيـ أك إيذاء اآلخريف كالتسبب في كنضطر إلبعادىـ عف مجمكعة مف األماكف حتى ال يقكمكا بإي
بعض الخسائر, لذلؾ نبقى دائما في ترقب كمحاكلة ضبط العكامؿ النفسية االجتماعية التي يتكاجد فييا 

 األطفاؿ كطريقة تعامميـ مع معطيات المحيط الذم يتكاجدكف فيو. 
مجتمع ينعتيـ في كثير مف إف ىذه السمككيات التي تصدر مف الطفؿ خاصة في المغرب ىك ما يجعؿ ال

األحياف بنعكت كألفاظ مثؿ "بعمكؾ" "سمككط" "برىكش"...كىي كممات تنتمي إلى الحس المشترؾ كتعرؼ 
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بناء اجتماعي تطمؽ عادة عمى األطفاؿ الصغار, غير أنيا تتسـ بطابع سمبي كتنعت ىؤالء األطفاؿ 
 بمنعكتات سمبية.

عية التي تعتني بمكاضيع تخص ىذه الفئة, حيث تقكـ بعرض كيعتبر اإلعبلـ مف أىـ المؤسسات االجتما
برامج في غالب األحياف تككف عبارة عف كصبلت إشيارية كقد تككف برامج ترفييية مبرمجة خاصة في 
صبيحة األطفاؿ يكـ األحد كقد تككف برامج تثقيفية تيدؼ إلى نشر معمكمات كأفكار كمعطيات عممية 

لتطكر في مشكارىـ المدرسي, كليذه البرامج اإلعبلمية أىدافا مختمفة أىميا لمساعدة ىؤالء األطفاؿ عمى ا
ذا  إدماج ىذه الفئة في المخططات االجتماعية ككذلؾ سماع صكت ىذه الفئة في ىذه المنابر اإلعبلمية, كا 
ة قمنا ب ف اإلعبلـ يعتبر سمطة رابعة فإنو يتكجو إلى ىذه الفئة مف خبلؿ منطمؽ ت ثيرم خاصة بالنسب

لممنتجات االستيبلكية المكجية نحك األطفاؿ كالتي تتكفر في مضامينيا عمى محتكيات ذات خصائص 
 نفسية اجتماعية ميمة.

عبلكة عمى ذلؾ يمكف القكؿ ب ف اإلعبلـ يستيدؼ األطفاؿ كذلؾ مف خبلؿ تمرير صكر نمطية حكؿ ىذه 
 طفؿ؟الفئة, فإلى أم حد يقكـ ىذا األخير بعكس صكرة حقيقية حكؿ ال

 السياؽ العاـ لمبحث 
يندرج ىذا البحث في سياؽ اجتماعي عاـ ييدؼ إلى مكضعة الطفؿ ضمف المخططات اإلعبلمية باعتبار 
اإلعبلـ المؤسسة العاممة عمى نشر أكبر عدد ممكف مف المعارؼ كاألفكار كالمعطيات حكؿ خصائص 

ينش  في بيئة تتصؼ بالعديد مف المقكمات الظكاىر االجتماعية, حيث يعتبر الطفؿ ذلؾ الكائف االجتماعي 
النفسية االجتماعية, حيث تتضارب في ىذه البيئة قيـ المحافظة كااللتزاـ بالقيـ التقميدية حيث سيادة سمطة 
األب كاحتراـ الشخص األكبر سنا, ككذلؾ قيـ االنفتاح المتمثمة في الرغبة في التحرر كالمناداة بحقكؽ 

 بلؿ.الطفؿ كالرغبة في االستق
أما السياؽ المؤسساتي فنعني بو ىدؼ المؤسسة اإلعبلمية في نشر أكبر عدد ممكف مف الصكر كالتمثبلت 
حكؿ الطفكلة إما بطريقة كاعية أك غير كاعية, حيث تتخذ برامج ذات مضاميف الطفؿ, كتكظفو ضمف 

في الكصبلت اإلشيارية فإف  استراتيجياتيا اإلعبلمية, كبما أف الطفؿ يكجد في اإلعبلـ المغربي بشكؿ كبير
 مكضكع ىذا البحث سكؼ يتخذ الكصبلت اإلشيارية كيدؼ أساسي.

أما فيما يخص السياؽ التربكم فنقكؿ ب ف اإلطار التربكم كمجمكع االستراتيجيات التربكية التي يمكف أف 
مي كأىـ تؤسس لسيركرات التنشئة اإلعبلمية المكجية إلى الطفؿ يمكف أف تنطمؽ مف المخطط اإلعبل

 الصكر النمطية التي يمررىا اإلعبلـ حكؿ الطفكلة.
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عبلكة عمى ما سبؽ,  يمكف القكؿ ب ف مكضكع الطفكلة كمرحمة عمرية " تمتد مف مرحمة الكليد إلى الرضيع, 
سنكات, ثـ مرحمة ما قبؿ المراىقة مف العاشرة حتى الثانية عشرة ثـ   6ثـ مرحمة الطفكلة المبكرة حتى سف

لمراىقة حتى سف الثامنة عشر" , فإف ىذه المرحمة تعتبر ذات خصائص نفسية كاجتماعية كمعرفية مرحمة ا
كثقافية مختمفة, لذلؾ فاإلعبلـ المغربي كخاصة اإلشيار فإنو يعتبر مؤسسة تطمح إلى تمبية كؿ الرغبات 

كالمباشرة "  فيك يقـك كالحاجيات النفسية اإلجتماعية لمطفؿ لذلؾ فيك كفؽ ىذا المعطى " يتميز بالكضكح 
 بالتعرض إلى مجمكعة مف المكاضيع التي يرغب فييا الطفؿ كيجعميا ضمف مراكز إىتمامو.

يمكف اعتبار ىذا السياؽ العاـ بمثابة تكطئة لمحاكلة فيـ كاقع اإلعبلـ في التعامؿ مع قضية الطفكلة ككيؼ 
المطالب المجتمعية, كتقدـ صكرة يمكف أف يصكر ىذا األخير صكرة حقيقية لمطفؿ تستجيب لمختمؼ 

مكضكعية حكؿ الطفؿ, أـ أف مجمكع الصكر المقدمة حكؿ الطفكلة تجعؿ مف مضامينيا فرصة لعرض 
منتجات كجذب انتباه األطفاؿ لشراء المنتجات أم جعميـ كفؽ ىذا المنطمؽ ذات منفعمة كليست ذات فاعمة 

 في الحقؿ االجتماعي.
عامؿ مع الكصبلت اإلشيارية باعتبارىا األساس الذم ينبني عميو البحث كبما أف مكضكع البحث يفرض الت

الحالي فإننا نحاكؿ رصد كاقع الطفؿ المغربي في ىذه الكصبلت اإلشيارية ككيؼ يبدك, كىؿ بالفعؿ تحتـر 
ىذه الكصبلت ذات الطفؿ كتقدر مكانتو ككضعيتو النفسية االجتماعية, أـ تجعمو ذات فارغة كمنفعمة حيث 

كف مف السيؿ الت ثير فييا لشراء المنتجات أك تحقيؽ أىداؼ معينة, حيث نحاكؿ رصد ىؿ بالفعؿ تريد يم
ىذه الكصبلت خمؽ فقط انعكاس لدل الطفؿ أم خمؽ "عممية تفاعؿ ما بيف عنصريف)الطفؿ ك المنتكج( في 

سمى لمكصبلت إطار اجتماعي ثقافي معيف تؤدم إلى إحداث ردكد أفعاؿ معينة" , أم أف اليدؼ األ
اإلشيارية ىك خمؽ ردكد أفعاؿ كانعكاسات شرطية لدل الطفؿ كجعمو يقكـ بشراء المنتكج المعركض في 

 التمفزيكف, أـ أف الكصبلت تيدؼ إلى خمؽ صكر مختمفة عف ىذا البعد الذم ذكرناه مف قبؿ.
فيا التي ال يمكف إذا ىذا السياؽ يؤسس لبعد عبلئقي بيف كاقع اإلعبلـ كمؤسسة ليا شركطيا ككظائ

إالستغناء عنيا في البنية المجتمعية, كبيف الطفؿ الذم يعتبر كائف اجتماعي ذك شركط كظركؼ اجتماعية 
, كمدل درجة الكعي اإلعبلمي بيذه الشركط كالظركؼ.  كذات يجب أف تحتـر

 إشكالية البحث 
امتياز, حيث يمعب ىذا األخير مف أىـ مميزات ىذا العصر الذم نعيش فيو ىك اعتباره عصر اإلعبلـ بكؿ 

العديد مف األدكار كالمياـ في المجتمع فيك مؤسسة تربكية تنشئكية ككذلؾ ككالة تعميمية تقكـ بنشر المعرفة 
كالعمـ كالثقافة, كما يمعب دكرا أساسيا في التنفيس عمى المجتمع ألنو يعمؿ عمى تطيير العكاطؼ كالمشاعر 
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مف أىـ شركط اإلعبلـ النفكذ إلى ذات الشخص كمحاكرتو بمغة مفيكمة عبر التجربة غير المباشرة ,ألف 
حيث يحقؽ اإلعبلـ مف خبلؿ مضامينو المختمفة كالفرد المتمقي مف خبلؿ كضعياتو النفسية كاالجتماعية 
أسس التفاىـ كاالنسجاـ كيخمؽ اإلعبلـ ليذا األخير أساليب الراحة كالمتعة, كبالتالي فإف اإلعبلـ يمرر مف 

بلؿ ىذه الكضعية العديد مف المعمكمات كاألفكار كالصكر النمطية كيؤسس لبنية اجتماعية تتماشى مع خ
 معطيات كمخططات المؤسسات اإلعبلمية.

بما أف الطفؿ يعتبر المكضكع األساسي الذم نشتغؿ عميو في البحث الراىف, فإنو يعتبر كجبة تتناكلو 
صبلت اإلشيارية التي تتميز بنكعية السمعة المعركضة اإلعبلـ كتضعو ضمف مخططاتو كخاصة في الك 

كارتباط المنتكج بالشعار حيث يعتبر ىذا األخير العمكد الفقرم لئلشيار" , حيث ييدؼ اإلشيار إلى دمج 
 الطفؿ في المجتمع مف خبلؿ محاكلة تقكية الجكانب الشخصية التي لديو, إم إعادة رد االعتبار لمطفؿ.

ؿ يعتبر رمز لمشقاء في الكجكد أم كؿ ما يقابؿ النفس البلعقبلنية المفتقر إلى في الماضي, كاف الطف
االستقرار كاالعتداؿ أم النفس الشيكانية , حيث الزمت ىذا األخير زيادة عمى ذلؾ العديد مف الصكر 

ي كالتمثبلت التي غالبا ما كانت سمبية خاصة مف طرؼ الفبلسفة كالمفكريف في العصكر القديمة كحتى ف
العصكر الكسطى, فإف ىذا الطفؿ في العصر الحالي ىؿ استطاع اإلعبلـ تصكيره كفؽ مقاربة مكضكعية 
تعمؿ عمى تجريده مف كؿ ىذه الصكر التقميدية التي كانت ترغب فقط في كصفو بمكاصفات العجز كالكسؿ 

الدكر اإلعبلمي الذم  كالشغب كالممارسات السمككية الغير مقبكلة اجتماعيا, مف ىنا يمكف أف نتساءؿ عف
 يمكف أف يغير طريقة النظر إلى الطفكلة بشكؿ عاـ؟.

كىؿ يمكف القكؿ ب ف اإلعبلـ المغربي يمتمؾ أدكات كاليات معرفية يجعمو قادر عمى فيـ معنى الطفكلة, 
 حيث ينطمؽ مف خبلؿ ىذا الفيـ لمعرفة أىـ الخصائص النفسية كاالجتماعية كالمعرفية كالسمككية لمطفؿ,
كب ف أىمية الطفكلة تكمف في ككنيا ضركرية لفيـ الشخص البالغ, خاصة كأنو حسب نظرية داركيف فإف 
نمك الفرد يعيد نمك النكع , كىذا ما يجسد مبدأ نظرية التمخيص أم أف الطفؿ معرفتو ضركرية لمعرفة الرجؿ 

المعقد يجب البحث في أصكؿ  ألف سمكؾ الرجؿ الحالي نجد لو أصكلو في مرحمة الطفكلة, كلدراسة السمكؾ
 تككيف السمكؾ لمعرفة بداية تشكمو حينما كاف فقط سمككا بسيطا في الطفكلة.

إف الطفكلة كما تحممو مف معالـ كخصائص تعتبر مجاال خصبا لممارسة العممية كالتداكؿ اإلعبلمي خاصة 
ية كقد تقكـ بتقكيد مختمؼ األفكار إذا عممنا ب ف البرامج المكجية إلى األطفاؿ قد تنمي معارؼ كأفكار بنائ

ذا عدنا إلى اإلشيار سنجد الطفكلة حاضرة بكؿ تجمياتيا كتخاطب جكانب مختمفة  كالمعارؼ حكؿ الطفكلة, كا 
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تيدؼ في نياية المطاؼ إلى خمؽ أثر لدل الطفؿ قصد الشراء كلكنيا تستثني جكانب ميمة في شخصية 
 ىذا األخير.

قع الطفكلة في البرامج اإلعبلمية المغربية يمكف أف نطرح سؤاال مركزيا مف خبلؿ كؿ ما سبؽ, كلرصد كا
 كىك عمى الشكؿ التالي: 

 ما ىك محتكل كمضمكف الكصبلت اإلشيارية المغربية المكجية لفئة األطفاؿ؟ 
 فرضية البحث 

ف نطرح مف خبلؿ اإلطار العاـ كاإلشكاؿ األساسي لمبحث كطرح التساؤؿ العاـ كالمحكرم لمبحث يمكف أ
 الفرضية األساسية لمبحث كىي عمى الشكؿ التالي: 

نفترض ب ف اإلعبلـ المغربي المتمثؿ في الكصبلت اإلشيارية المغربية تقكـ بتمرير العديد مف الصكر حكؿ 
الطفؿ باعتباره يحمؿ مكاصفات بطكلية كلديو العديد مف صفات الشغب التي تقكده إلى مجمكعة مف 

 لتصرفات الخارجة عف إطار القانكف كالقكاعد االجتماعية.الممارسات العنيفة كا
 

 اإلطار النظرم لمبحث 
لئلجابة عمى السؤاؿ الذم شكؿ محكر التساؤؿ اإلشكالي لمبحث قمنا بتبني عدة مفاىيمية تتمخص في 

 النقاط التالية:
 مفيـك اإلعبلـ

الحالي حيث يشير المفيكـ إلى مجمكع يعتبر مفيكـ اإلعبلـ مف بيف أىـ المفاىيـ التي يركج ليا المجتمع 
التقنيات التي تبث نفس الرسالة لحشد كثير مف الناس تعتمد عمى نفس المصدر, كما أف  اإلعبلـ يؤدم 
ثبلث كظائؼ أساسية كىي جمع المعمكمات ترتيبيا كنقميا إلى جميكر المتمقيف, كما يمكف اعتباره كسيمة 

شاركة كتبادؿ اآلراء حيث أنو يقكـ بتزكيد األفراد كالجماعات تكاصمية, أم أنو يمتمؾ القدرة عمى الم
 بمجمكعة مف األفكار كالمعطيات. 

زيادة عمى ذلؾ,  تتـ العممية التكاصمية بيف كسائؿ اإلعبلـ المختمفة كجميكر المتمقيف مف خبلؿ عممية 
نو يعتبر جكىر الرسالة تكاصمية قائمة عمى اإلرساؿ كاالستقباؿ, كيعتبر المضمكف أساسي في اإلعبلـ أل

 اإلعبلمية التي سكؼ تعرؼ نشر كذيكع ليستفيد منيا جميكر المتمقيف. 
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عبلكة عمى كؿ ما سبؽ فإف جميكر المتمقيف لكسائؿ اإلعبلـ المختمفة ىـ مبدأيا أشخاص متنكعكف 
عرفية, لذلؾ كمختمفكف حيث يختمفكف في كؿ أك مجمكعة مف المعطيات كالخمفيات النفسية كاالجتماعية كالم

 فإف الرسالة اإلعبلمية تحتـر ىذا االختبلؼ كالتنكع كتحاكؿ أف تمرر مضاميف تستجيب لمختمؼ ىذا التنكع.
إجرائيا فإف البحث الراىف يعالج مكضكع اإلعبلـ في ارتباطو بمكضكع الطفكلة حيث نحاكؿ مف خبلؿ ىذا 

كف المادة اإلعبلمية ككيؼ يتعامؿ البحث رصد أىـ أشكاؿ الصكر النمطية التي تشكؿ محتكل كمضم
 اإلعبلـ في تمرير ىذه الصكر كيتعامؿ بشكؿ مف األشكاؿ مع ىذا المكضكع.

 مفيـك الصكرة 
إف العصر الذم نعيش فيو يعتبر ببل شؾ عصر الصكرة بامتياز كذلؾ نظرا لطغياف مفيكـ الصكرة التي 

الطبيعة, فالصكرة "داللة, كالداللة اختراؽ  غيرت نظرة المجتمعات إلى المكاضيع كاألشياء المكجكدة في
 سيميائي تشؽ أثاره كؿ الحقكؿ المرئية كالبلمرئية المرسكمة كالمتمثمة" .

التي تشير إلى  ICONمف خبلؿ االشتقاؽ البلتيني لكممة صكرة نجد أنيا تعكد إلى أصؿ الكممة اليكنانية 
لمفكريف كالفبلسفة اليكنانييف خاصة أفبلطكف الذم التشابو كالمحاكاة , الصكرة لـ تكف مقبكلة لدل بعض ا

اعتبرىا محاكاة أم نسج ال يمكف االعتماد عنيا ألنيا ليست حقيقية, أما في العصر الحالي فالصكرة ىي 
كؿ شيء كخاصة في اإلعبلـ ألنيا تعبر عف سمطة الفناف في ابتكار نظرة جديدة لمعالـ عكض تفقيره 

 كتنميطو" .
أف الصكرة تمعب دكرا أساسيا في بناء المجتمعات ألنيا تقكـ بتصكير الكقائع كاألحداث  كىنا يمكف القكؿ

كمكضكعات العالـ الخارجي كفؽ مبدأ التصغير كالتكبير كالمركز كاليامش, حيث تتفكؽ عمى الكممة 
بلـ كتعرض مكاضيع ذات ت ثير أكبر, كالصكرة التي نبنييا عف الطفؿ يمكف أف نستمدىا مف كسائؿ اإلع

كالبرامج التمفزيكنية حيث تعمؿ ىذه الصكرة عمى جعمنا نصنؼ الطفؿ في دائرة معينة كنتعامؿ معو كفؽ ىذا 
 التصنيؼ.

 مفيـك الطفؿ 
مف الصعب تحديد مفيكـ دقيؽ لمطفؿ ألف ىذا األخير تجتذبو العديد مف الحقكؿ المعرفية كالداللية, فإذا 

ي البداية ما ىك التخصص الذم نريد أف نحدد مف خبللو ىذا أردنا تعريؼ الطفؿ فإننا يجب أف نحدد ف
, ألف البيكلكجيا ترل ب ف الطفؿ مجمكع التغيرات الفسيكلكجية التي تحدث لدل الكائف الحي في فترة  المفيـك
عمرية تمتد مف الكالدة إلى سف المراىقة, كىناؾ كذلؾ تعاريؼ تختمؼ حسب اختبلؼ السياقات كالحقكؿ 

ر أف مفيكـ الطفكلة عرؼ تغييرا عمى مستكل الفيـ كذلؾ نظرا لمعديد مف الثكرات العممية  المعرفية, غي
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حيث أصبح معيا النظر إلى الطفؿ نظرة مختمفة تماما عف النظرة التقميدية, " حيث أصبح ينظر إلى الطفؿ 
رة حقيقية في رعاية ب نو مخمكؽ لو احتياجاتو الخاصة كأحدثت األفكار الجديدة بش ف الطفكلة كاألطفاؿ ثك 

الطفؿ, ثكرة تميزت باالنتقاؿ مف الت كيد عمى حاجات الطفؿ المعترؼ بيا حديثا كظير أسمكب جديد في 
تنشئة األطفاؿ كانت لو أصداؤه ليس في أساليب تعامؿ اآلباء الجديدة مع سمكؾ األطفاؿ فحسب بؿ أيضا 

 في أساليب تصرؼ كتكيؼ األطفاؿ أنفسيـ" .
ل مف التطكر في التعامؿ مع الطفكلة راجع باألساس إلى مجيكدات عمماء ساىمكا مف خبلؿ إف ىذا المستك 

نظرياتيـ المختمفة في تغيير نظرة العالـ إلى الطفكلة, كمف بينيـ جكف جاؾ ركسك الذم ذكر في كتابو 
تتكلد في العقؿ  "إميؿ" قكاعد التربية الخاصة بالطفؿ حيث قدـ فكرة فطرية الصفات كالكظائؼ كاألفكار التي
 لدل الطفؿ مباشرة ببل كسط, حيث اعتبر ركسك كذلؾ أف الطفؿ يعيد تاريج النكع الثقافي.

كبذلؾ تككف أفكار جكف جاؾ ركسك مختمفة عف األفكار التقميدية لمفبلسفة كالمفكريف التقميديف, حيث كانت 
أكجستيف الذم اعتبر الطفكلة مرحمة  ردا عمى أرسطك الذم رأل ب ف الطفؿ تسكنو النفس الشيكانية كالقديس

 تحمؿ كؿ معاني اإلثـ كالخطيئة كديكارت الذم اعتبر الطفكلة ضبلؿ كخط  .
مف خبلؿ كؿ ما سبؽ يتضح ب ف الفكر المعاصر قدـ إيضاحات كبيرة حكؿ الطفكلة كمعالـ ىذه الفترة 

عؿ فيما بينيا سكاء عمى المستكل العمرية التي يجب النظر إلييا كمجمكعة مف البنيات النسقية التي تتفا
الفسيكلكجي كالجسدم أك النفسي االجتماعي أك المعرفي العقمي كالتي تقكد الطفؿ إلى تككيف شخصية كفؽ 

 معايير كقيـ كقكاعد اجتماعية. 
 خبلصة اإلطار النظرم 

لعممي, مف خبلؿ كؿ ما سبؽ يتضح ب ف الجانب النظرم مكننا مف تكطئة البحث كمكضعتو في إطاره ا
حيث أف مفيكـ اإلعبلـ يعني مجمكع اآلليات كاألساليب اإلعبلمية التي تيدؼ إلى نشر أكبر عدد مف 
المعمكمات كاألفكار كذلؾ لنشر أكبر نسبة مف الكعي كالثقافة المجتمعية, حيث نفيـ مف خبلؿ ىذا المنطمؽ 

قؿ مضاميف مختمفة ييدؼ مف خبلليا أف اإلعبلـ يؤدم كظيفة تكاصمية حيث يقـك مف خبلؿ إرسالياتو إلى ن
إلى الت ثير في المتمقي, كبما أف المكضكع األساسي لمبحث يعتبر ىك الطفؿ فإف اإلعبلـ يمرر صكر نمطية 

 حكؿ الطفكلة مف خبلؿ برامجو المختمفة.
 الجانب التطبيقي



 2022أغسطس/ آب  المجمد السادس العدد الواحد والعشرين -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجمة الدراسات اإلعالمية 
 

 52 (vr3373.6311.B)رقـ التسجيؿ  - (ISSN 25123203) -مجمة دكلية محكمة 

 

لبحث كاتجاىو إف طبيعة البحث فرضت طبيعة المنيج المتبع حيث تـ استخداـ منيج يتفؽ مع مكضكع ا
العاـ كفي األسطر القادمة سكؼ نطرح المنيج األساسي لمبحث كأداة البحث كعينة البحث, كىي عمى 

 الشكؿ التالي: 
 منيجية البحث 

تـ االستناد في البحث الراىف إلى المنيج الكصفي باعتباره المنيج المناسب لطبيعة البحث حيث مف خبلؿ 
معطيات الظاىرة, كمف أىـ األدكات األساسية التي يتـ استعماليا ىذا البحث يمكف كصؼ كفيـ كتحميؿ 

عادة في المكاد البحثية التي تقارب مكضكع اإلعبلـ في عبلقتو بمتغيرات بحثية أخرل نذكر تقنية تحميؿ 
 المضمكف.

 تقنية تحميؿ المضمكف 
ة لمبحث مف أجؿ كصؼ إف تناكؿ مكضكع اإلعبلـ فرض استخداـ أداة تحميؿ المضمكف التي تعتبر " تقني

مكضكعي نسقي ككمي لممحتكل الذم يتمظير مف خبلؿ التكاصؿ" , حيث سنحاكؿ مف خبلؿ ىذا البحث 
تحميؿ محتكل بعض المكاد اإلعبلمية كالتي ىي عبارة عف كصبلت إشيارية يتـ بثيا في القنكات الفضائية 

 المغربية.
 عينة البحث 

مع معمكمات كاضحة كدقيقة تييئ لو إصدار أحكاـ أكثر عمقا, بما أف عينة البحث تتيح لمباحث فرصة ج
 كفضبل عف ذلؾ تتيح الفرصة إلجراء أبحاث أخرل عمى أفراد آخريف مف نفس المجتمع .

 كصبلت إشيارية كىي عمى الشكؿ التالي:  5سنحاكؿ في ىذا البحث تحميؿ مضمكف 
 فمينسيا أبطاؿ  •
  les enfantsفركماج األطفاؿ  •
 ديتكؿ  صابكف •
 إشيار صابكف ألاير •
 

 نتائج البحث 
 لعرض نتائج البحث المتعمقة بصكرة الطفؿ في الكصبلت اإلشيارية  يمكف أف نذكر النقاط التالية:

 صكرة الطفؿ البطؿ
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تظير صكرة الطفؿ البطؿ في العديد مف المشاىد كالمقطات في التمفزيكف المغربي كخاصة في اإلشيار 
ىذه الصكرة اإلقرار بضركرة استيبلؾ المنتكج الذم يتـ بثو في الكصبلت اإلشيارية,  المغربي, حيث تحاكؿ

كالذم يقكد الطفؿ بطريقة أك ب خرل إلى أف يصبح بطؿ يستطيع القياـ ب نشطة كمياـ قد تبدكا في الكثير 
لكصمة  مف األحياف عمى أنيا خارقة لمعادة, كفي أحياف أخرل ال يقبميا العقؿ, حيث نجد مثبل في ا

اإلشيارية "فمنسيا أبطاؿ" ب ف الطفؿ أصبح يستطيع القفز لمسافات عالية كيخرج الكرة مف مكاف مخيؼ, 
كىذا التصكير يجد مكانا لو في اإلشيار المغربي مف خبلؿ قدرة الطفؿ عمى المغامرة كالمخاطرة كالقياـ 

 الخصائص البطكلية. ب عماؿ بطكلية كذلؾ مف خبلؿ شرب عصير "فمنسيا" الذم يقدـ لو ىذه
إف ىذه الصكرة المرتبطة بالبطكلة التي يتـ عزكىا لمطفؿ أثناء قيامو باستيبلؾ المنتكج المعركض ال تبقى 
رىينة البطكلية بالمعنى الم لكؼ كلكنيا تصبح خياال كاسعا كربما غير معقكؿ عمى المستكل المنطقي, كفي 

العنؼ كذلؾ مف خبلؿ تصكير مشاىد العنؼ كالشغب  بعض األحياف تصبح ىذه البطكلية مرتبطة ب عماؿ
مف خبلؿ المعب كالمنافسة, كىذا التصكير يمكف أف يؤكد النظرة التقميدية لممجتمع حكؿ الطفؿ ب نو كائف 

 مشاغب كيقكـ ب عماؿ كأنشطة تخالؼ القكانيف كالمعايير االجتماعية.
 صكرة الطفؿ البريئ

" حيث تظير الطبيعة les enfantsشيارية مثؿ "فركماج تتجمى ىذه الصكرة في بعض الكصبلت اإل
كالسككف كاألطفاؿ يجمسكف جمسة في الطبيعة حيث تظير المساحات الخضراء كفي ىذه الصكرة معالـ تدؿ 
عمى البراءة كسبلمة القمب, حيث أف ىذه الصكرة ىي كذلؾ تؤكد الحس المشترؾ لممغاربة ب ف األطفاؿ 

حيث أف المجتمع يتفؽ مع الكسائؿ اإلعبلمية في ىذه النقطة ب ف األطفاؿ أبرياء  يعتبركف أبرياء بالطبيعة,
كيعيشكف حالة مف الصفاء كالنقاء, حيث يظير في الكصمة اإلشيارية ىذا الرمز كالداللة كذلؾ مف خبلؿ 

 الجمسة كالمباس كطريقة الحديث كتعامؿ األطفاؿ مع الطبيعة يعتبر خير دليؿ عمى ىذه الكناية.
 
 

 صكرة الطفؿ العنيؼ 
تحدثنا مف قبؿ عف صكرة الطفؿ البطؿ كىي كذلؾ تحمؿ في بعض مضامينيا بعض الصفات التي تدؿ 
عمى العنؼ ألف الطفؿ البطؿ يستعمؿ القكة مف أجؿ السيطرة كالمنافسة حيث يكجد في كضعيات نفسية 

يث تقكده ىذه الصفات البطكلية اجتماعية يتـ تصكيره مف خبلؿ الكصبلت اإلشيارية كفؽ ىذا المنطمؽ ح
إلى استخداـ العنؼ كالقكة, حيث نجد مثبل في الكصمة اإلشيارية الطفؿ يقكـ بالمعب بطريقة تنافسية ينجـ 
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عنيا عمميات عراؾ كمشادات مع أطفاؿ أخريف, حيث يحاكؿ اإلعبلـ كفؽ ىذه الكضعية االجتماعية تمرير 
قادر عمى إزالة كؿ األكساخ في المبلبس, لذلؾ يجب ترؾ رسائؿ مفادىا أف المنتكج الذم يتـ عرضو 

األطفاؿ يمعبكف كيمرحكف, غير أف ىذه الصكرة المرتبطة بالعنؼ تزيد مف الت كيد عمى طبيعة الحس 
المشترؾ كالصكر االجتماعية التي تكجد لدل جميكر المغاربة حكؿ الطفؿ باعتباره مشاغب كيقكـ ب عماؿ 

 عنيفة.
 حث مناقشة نتائج الب

إف النتائج التي تـ التطرؽ ليا في األسطر السابقة تدؿ عمى أف صكرة الطفؿ في اإلشيار المغربي ت خذ 
أشكاال متعددة, حيث أنيا تعتبر صكرا إيجابية ألنيا تحمؿ بعض الدالالت كالبراءة كالصفاء لدل الطفؿ 

سمككيات خارج اإلطار القانكني المغربي كفي أحياف أخرل سمبية تدؿ عمى أف الطفؿ عنيؼ مشاغب كيتبنى 
كاالجتماعي حيث أنو يتصرؼ خارج المعايير االجتماعية, لذلؾ فإف ىذه الصكر كما أكد بعض الباحثيف 
المغاربة " تؤثر ت ثيرا شديدا في حياتو كشركط كجكده كما يؤثر في كضعو كمكانتو في المجتمع كفي سمكؾ 

لؾ خطكرة أخرل تكمف في  أف الطفؿ أثناء تكاجده بشكؿ الراشديف نحكه" , كما أف ىذه الصكر تشكؿ كذ
مباشر مع ىذه الصكرة كخاصة مف خبلؿ مختمؼ كسائؿ اإلعبلـ ألنيا تقدـ تمثبلت ألبطاؿ كشخكص 
األطفاؿ" , كىذا االلتقاء ىك ما يؤدم إلى سمسمة مف السيركرات البنائية التي تعمؿ عمى التفاعؿ بيف صكرة 

طفؿ الحقيقية, كىذه السيركرات ىي التقميد كالمحاكاة حيث في العممية األكلى يقـك الطفؿ المجسدة كصكرة ال
الطفؿ المشاىد ليذه الصكر " التي يتـ بثيا عبر كسائؿ اإلعبلـ في اكتساب سمككيات جديدة مف خبلؿ 

ه في مبلحظة النماذج المقدمة, حيث يضع الطفؿ نفسو كمتعمـ كيقكـ باالنتباه الكامؿ لمسمكؾ الذم يرا
التمفزيكف" , أما المحاكاة فيك سمكؾ يدؿ عمى المشاركة الكجدانية أم استجابة فرد ما لما يشعر بو شخص 

 أخر مف ألـ" .
إف ىذه المعطيات تمكننا مف فيـ أىمية الصكرة التي يككنيا األشخاص عف الطفؿ كخاصة مف خبلؿ 

اإلعبلـ تمتمؾ نكع مف الشرعية كاألحقية ت طير كتطعيـ ىذه الصكر مف طرؼ كسائؿ اإلعبلـ, ألف كسائؿ 
في تناكؿ مجمكعة مف المكاضيع كالمكضكعات االجتماعية لذلؾ تصبح ذات أىمية مجتمعية, كتبرىف عمى 
أحقية السمكؾ حيث تككف بمتابو المبرر لكؿ السمككيات التي يتـ تبنييا مف طرؼ المجتمع كخاصة التي 

صكر الطفؿ ب نو مشاغب كيقكـ بالعديد مف أعماؿ الشغب كالتخريب تتعمؽ بالطفكلة, فمثبل اإلعبلـ الذم ي
كفي بعض األحياف أعماؿ خارجة عف القيـ كالقكاعد االجتماعية التي تؤطر العمؿ داخؿ المجتمع فإف ىذه 
الصكرة التي يتـ تمريرىا تزيد أىميتيا لدل المجتمع كتككف بذلؾ تمثبل راسخا لدل المجتمع الذم يجد في 
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مف المكاقؼ كالكضعيات االجتماعية أطفاؿ يقكمكف ب عماؿ التخريب, أم أف اإلعبلـ يتفؽ في مجمكعة 
 الكثير مف مضامينو مع الصكر التي يقـك المجتمع بتبنييا كبالتالي تترسج ىذه الصكر. 

زاؿ لـ رغـ العديد مف االتفاقيات كالقكانيف كالمجيكدات التي تتـ في الحقؿ الدكلي أك الكطني فإف الطفؿ ال
يحظى بالتقدير المناسب كاالحتراـ حيث أنو الزاؿ يتـ التعامؿ معو سكاء في الكسط األسرم أك المدرسي مف 
خبلؿ تبني مفيكـ العقاب, كذلؾ لتركيض الطفؿ كتقكيـ سمككو قصد تنشئتو التنشئة المناسبة, كلكف عمى 

منظريف كعمماء النفس كاالجتماع كالتي العكس مف ذلؾ فإف الصكرة الحقيقية لمطفؿ ىي التي نجدىا لدل ال
تنبني عمى نظريات كمفاىيـ عممية, ب ف الطفؿ ىك كائف يجب احترامو كتقديره ألف مرحمة الطفكلة تعتبر 
ف ظيرت فييا بعض معالـ الشغب كالنشاط الخارجعف قيـ الجماعة في بعض األحياف  مرحمة عمرية حتى كا 

 كتبقى مرحمة أساسية فيميا سكؼ يقكدنا إلى فيـ حقيقي لمبالغ.فإف الطفكلة تبقى مرحمة النمك كالنضج 
إف ىذا البحث ىك حمقة مف بيف العديد مف البحكث التي تمت في المغرب كالتي حاكلت دراسة تمثؿ 
المجتمع المغربي لمطفكلة حيث نجد مثبل دراسة أحمد أكزم "تمثؿ الطفؿ في المجتمع المغربي" حيث رأل 

يفتقر إلى ثقافة خاصة مكجية إليو, خاصة كأف معظـ ما يستيمكو مف اإلنتاج الثقافي ب ف الطفؿ المغربي 
يتكحدكف مع شخكص األطفاؿ التي ترسميـ  -أم األطفاؿ–مستكرد مف بيئات مختمفة ثقافيا عف بيئتو...فيـ

 الكتب التي يطالعكنيا أك األفبلـ كالمسمسبلت التمفزيكنية التي يشاىدكنيا". 
ل لنفس الباحث " التعمـ بيف المدرسة ككسائؿ اإلعبلـ" يتحدث أحمد أكزم عف أىمية كسائؿ كفي دراسة أخر 

اإلعبلـ بالنسبة لمطفؿ كب نيا تقدـ لو حمكؿ كتضمف لو بيئة تعميمية مناسبة عف البيئة التقميدية حيث يؤكد 
 لفرد مباشرة" عمى أف كسائؿ اإلعبلـ تقدـ صكر تمتاز باالنسياب كالتمقائية كالتسمسؿ كتخاطب ا

مف خبلؿ كؿ ما سبؽ يتضح ب ف كسائؿ اإلعبلـ تمعب دكرا أساسيا في بناء صكر حكؿ الطفكلة حيث تقدـ 
الطفؿ عمى أنو بطؿ يحمؿ معالـ البراءة كبانو يقـك بمجمكعة مف األعماؿ التي تتسـ بالشغب كالعبث 

ينتمي إليو الفرد, لذلؾ فإف ىذه الصكر كاألنشطة الخارجة عف القكاعد كالنظاـ االجتماعي كالثقافي الذم 
ميمة في فيـ طريقة تعامؿ األفراد كالجماعات مع الطفؿ بشكؿ مباشر حيث أف جميكر المشاىديف 
كالمتتبعيف لكسائؿ اإلعبلـ تنيؿ مف مضاميف اإلعبلـ كتعمؿ عمى التصرؼ كفؽ ىذا المنطمؽ, لذلؾ فإف 

الصكر التي تمرر لو مف طرؼ الرسائؿ اإلعبلمية, اإلنساف بشكؿ كاضح أك خفي يستجيب لسمسمة مف 
 كفي األخير فإف ليذه الرسائؿ دكر كبير في تكجيو سمكؾ األفراد لمتعامؿ مع الطفؿ المغربي.

يمكف القكؿ ب ف اإلعبلـ المغربي عميو أف يتبنى مخططا استراتيجيا في معالجة المكاضيع التي تخص 
عديد مف الخصائص النفسية كاالجتماعية, كنقصد بعممية الفيـ الطفكلة خاصة كأف ىذه المرحمة تعرؼ ال
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اإلدراؾ الحقيقي بمعنى الطفكلة كالتمكف مف خبلؿ البحث مف طرؼ اإلعبلمييف كالعامميف في مجاؿ 
الصحافة, أما فيما يخص اإلشيار فإف التتبع يجب أف يشمؿ المؤسسات العاممة عمى اإلشيار خاصة في 

 ر بالنسبة لؤلطفاؿ كعرضيا إعبلميا بطريقة غير مبالغ فييا. عرض منتكجات ال تشكؿ خط
إف نتائج ىذا البحث يمكف أف يخدـ مجاؿ الطفكلة كذلؾ مف خبلؿ تمرير الصكر الحقيقية التي تعكس 
الصكرة المكضكعية لمطفؿ كتناكلو بطريقة خارجة عف الصكر المبالغة التي تعمؿ فقط لصالح المؤسسات 

 اإلشيارية. 
 خبلصة 

يمكف القكؿ بناء عمى ما سبؽ ب ف اإلعبلـ المغربي المتمثؿ في الكصبلت اإلشيارية يقدـ صكر تختمؼ مف 
الصكر السمبية إلى الصكر اإليجابية حكؿ الطفؿ المغربي, حيث تقدـ الطفؿ عمى أنو بطؿ خارؽ يقـك 

نفس الكقت بريئ يتمتع بالعديد  بالعديد مف األنشطة كالمياـ التي ال يقبميا العقؿ كالمنطؽ كما أنو يعتبر في
مف الصفات التي تدؿ عمى الطيارة كالبراءة, إضافة إلى أنو مشاغب يقكـ بمجمكعة مف األعماؿ التي 
يحاكؿ مف خبلليا المنافسة كالفكز عمى أقرانو لكنيا كذلؾ تحمؿ دالالت العنؼ كالتخريب كالقياـ ب عماؿ 

 خارجة عف القانكف كالعرؼ الثقافي.
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 صالح موسي عمى موسي
  ان لمعموم والتكنولوجياجامعة السود-بكية عموم اإلتصال -أستاذ مساعد

 
 هستخلص الذراسة

ْذفذ ْزِ انذساعخ ئنٗ يؼشفخ ئعزشاردٛبد اإلػالو اإلعاليٗ نًٕاخٓخ رسذٚبد انذػٕح يٍ ٔخٓخ َظش أعبرزح اإلػالو ثدبيؼخ 

ًجسٕثٍٛ انغٕداٌ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕخٛبٔأعزخذيذ انذساعخ انًُٓح انٕصفٗ انزسهٛهٗ ٔأداح اإلعزجبَخ نهكشف ػٍ ٔخٓبد َظش ان

ٔئشزًهذ انذساعخ ػهٗ يمذيخ ٔثالثخ يسبٔس ،انًسٕس األٔل ئعزشاردٛبد اإلػالو ٔانًسٕس انثبَٗ ئعزشاردٛبد اإلػالو 

اإلعاليٗ ٔانًسٕس انثبنث انذساعخ انًٛذاَٛخ ٔرٕصهذ انذساعخ ئنٗ ػذديٍ انُزبئح ٔانزٕصٛبد أًْٓب: أكذد انذساعخ يٍ خالل 

ٚخ ٔاضسخ نٕعبئم اإلػالو فٗ انذٔل اإلعاليٛخ ٔرزًزغ ثٕضٕذ انشعبنخ ٔانغبٚخ ٔانمٛى ئخبثبد انًجسٕثٍٛ ثأٌ ُْبنك سؤ

انثبثزّ.،كًأأكذد انذساعخ أٌ ُْبنك خطظ يشزهٛخ ثؼٛذح انًذٖ .ٔكشفذ انذساعخ ثاَّ الرٕخذ ئدساساد ئعزشاردٛخ نهًإعغبد 

يٛخ ػهٗ ٔعبئم اإلػالو ْٕ عجت ضؼف انٕعبئم اإلػاليٛخ فٗ انذٔل اإلعاليٛخ.ٔأكذد انذساعخ ثأٌ رغهظ انسكٕيبد اإلعال

اإلػاليٛخ فٗ يٕاخٓخ انزسذٚبد انذػٕٚخ.ٔ كشف انذسعخ ثُغجخ ػبنٛخ ثاٌ ئسرفبع صٕد اندًبػبد انًزطشفخ ْٕ يٍ انًؼٕلبد 

فصبو فٗ يٕاخٓخ انزسذٚبد انذػٕٚخ.ٔأرضر يٍ خالل انذساعخ ثأٌ انصشاع انسضبسٖ ٔانغضٔانثمبفٗ ٔانفكشٖ ٔانؼٕنًخ ٔاإلَ

انفمٓٗ فٓٗ يٍ أعجبة ضؼف اإلعزشاردٛخ اإلػاليٛخ اإلعاليٛخ.ٔرٕصهذ انذساعخئنٗ ػذديٍ انزٕصٛبد أًْٓبانغؼٗ نزٕزٛذ 

انشؤٚخ ٔانشعبنخ ٔانغبٚخ ٔانمٛى  ٔاثشاص اندٕاة اإلٚدبثٛخ فٗ ربسٚخ انًغهًٍٛ ٔفك ثٕاثذ يسذدح ٔدلٛمخ ٔيزشخًخ ثكم 

ؤٖ ئعزشاردٛخ نزسهٛم انجٛئخ انذاخهٛخ ٔانخبسخٛخ نٕعبئم اإلػالو فٗ انذٔل اإلعاليٛخ انهغبد.ٔانمٛبو ثذساعبد رسهٛهخ ٔفك س

.ٔٔضغ خبسطخ يغبس يشزهٛخ نزسمٛك أْذاف انذػٕح ػجش ٔعبئم رًزبر ثبنؼبنًٛخ يٍ زٛث اإلَزبج اإلػاليٗ ٔانزصًٛى ٔانجث 

انؼهًٛخ ٔاإلداسٚخ ٔاإللزصبدٚخ نذساعخ  ٔانُشش ٔانزٕصٚغ.ٔٔضغ ئعزشاخٛخ ندًٛغ ػهًبء انًغهًٍٛ فٗ خًٛغ انزخصصبد

يكَُٕبد انمشآٌ ٔئػدبصح فٗ َٕازٗ انسٛبح ٔرصذٚشْب نالخشٍٚ ثذالً يٍ أٌ َثجذ يب رٕصهٕا ئنٛخ ثاَخ يٕخٕد لجم أنف 

نذٚٓب ٔأسثؼًبئخ ػبو فٗ انمشآَبنكشٚى، فهًبرا ال َجبدس َسٍ َٔسم انًشبكم ٔفك انمشآٌ انكشٚى ٔانغُخ انُجٕٚخ ٔركٌٕ ٔعبئهُب 

 انًجبدساد ثذالً يٍ رهمٛٓب  اإلكزشبفبد يٍ ٔعبئم اإلػالو األخشٖ.

study Abstract 

This study aimed at knowing the Islamic Information Strategies in facing propagating 

challenges from the point of view of information lecturers of Sudan University for Sciences and 
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technology, and the study used the analytic descriptive methodology and the means of 

questionnaire to discover the points of view of the examined, and the study included an 

introduction and three axis : 

The first axis is the information strategies. The second axis is the Islamic information strategies 

and the third axis is the field study. 

The study achieved a number of results and recommendations, the most important of them is:  

The study, through the replies of the examined assured that there is a clear vision for the means 

of information in Islamic Countries and the study assured that the domination of Islamic 

governments over the means of information is the cause of weakness in facing the propagating 

challenges .The study also discovered, in a high rate , that the high sound of the extremist 

groups is one of the obstacles in facing the propagating challenges and it was made clear from 

the study that the civilization and the cultural conflict and intellectual invade and the 

globalization and the schizophrenial jurisprudence , these are of the causes of the weakness of 

Islamic information strategy . The study also concluded with a number of recommendations 

most important of which is striving to unite the vision, the message , the aim , the values and 

presentation of positive sides in the history of Muslims according to limited , accurate stables 

translated to all languages . 

 مقدمة  

مف الميـ أف نعرؼ أف الدراسات اإلعبلمية قائمة عمي الدراسات النفسية كاالجتماعية بدرجة كبيرة ، ثـ بعد 

ذلؾ ت تي الدراسات السياسية كاالقتصادية كبقية أنكاع الدراسات في المجاالت اإلنسانية المختمفة ؛ ألنيا في 

 أك تفاعبلن . النياية تتعمؽ بسمكؾ اإلنساف ت ثران كت ثيران أداءن 

كقد ظيرت مجمكعة مف النظريات اإلعبلمية في ىذا اإلطار في مجاؿ اإلعبلـ كفي العبلقات العامة كفي 

الرأم العاـ كفي االتصاؿ السياسي كفي اإلعبلـ الدكلي كبقية حقكؿ اإلعبلـ كفي التعامؿ مع كسائؿ 

ستقبمى الذل يتعامممع الكاقعكالمسقبؿ معان اإلعبلـ ، كظير التخطيط اإلستراتيجى كعمـ مف عمكمالتخطيط الم

فؽ رؤية قابمة لمتحقيؽ كرسالة ذات غايات كقيـ كاىداؼ بعيدة المدل ممرحمةكسياسات مرنة قابمة لمتعديؿ 
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كتحميؿ لكاقع مبنى عمى العممية كالعممية كمف ىذا المنطمؽ جاءت ىذة الدراسة لمكشؼ عف إستراتجيات 

 ة فى التصدل لتحديات الدعكة.كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمى كدكر 

 -أىداؼ البحث:      

 التعرؼ عمى استراتيات كسائؿ اإلعبلـ ارفى الدكؿ اإلسبلمية.-

 الكقكؼ عمى النظـ التطبيقية كالرؤل اإلستراتجية المحددة فى مجاؿ إدارة المؤسسات اإلعبلمية -

 تكضيح المعكقات التى تكاجة كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمى. -

 إلى  معالجة القضايا كاستقبلؿ المتاح مف المكارد لتسخيرىا فى مكاجية التحديات الدعكيةالتكصؿ  -

ما  اإلعبلـ اإلسبلمى كما ىى المعكقات التى تكاجيو فى المجاؿ  ماىية اإلعبلـ اإلستراتجيى ؟ التساؤالت :

ستخدمت ا ماىى أكثر الكسائؿ اإلعبلمية التى تتصدل لتحديات الدعكة ؟ الدعكل؟ لدراسة المنيج الكصؼ كا 

 التحميمى كأدأة اإلستبانة لجمع المعمكمات.

 المحكر األكؿ : إستراتجيات اإلعبلـ

لبلستراتجبة مفاىيـ متعددة تناكليا العديد مف الباحثيف فى الشئكف اإلستراتيجية,ك بطبيعة الحاؿ يتكقؼ  

مف الناحية  المغكية  يمكف  تعريؼ كممة المعنى المقصكد  باإلستراتيجية  عمى التعريؼ الذل يتـ قبكلو ليا ف

 (1) االستراتيجية با نيا , خطة أك سبيؿ لمعمؿ,  الذم يمثؿ اىمية دائمة لممنظمة ككؿ.

 كقد حاكؿ بعض الباحثيف تفسير ىذا المفيـك  بيدؼ ايضاح ابعاده االساسبة كالتى تتمثؿ فى

                                           
   53ـ ص:2011طبعة األكلى، -الخرطـك–ف أبك صالح , التخطيط االسترانيجي القكمي,مطابع العممو المحدكده .(. محمد حسي1) 
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كىى رسالة المنظمة فى المجتمع . كما انيا قد  . أف االستراتيجية  ما ىى اال كسيمة لتحقيؽ غاية محددة 1

تصبح غاية  كتسنخدـ فى قياس  المستكيات  االدارية الدنيا  داحؿ المنظمة . ك عميو  فانو ال يمكف الية 

 .(2)منظمة  اف تستخدـ   المفيـك االستراتيجى  اال فى ظؿ امتبلكيا  لرسالة كاضحة  ك محددة تحديدا دقيقا

 ة تيدؼ  الى خمؽ درجة مف التطابؽ كالتى تتسـ بالكفاءة العالية بيف عنصربف كىما:.اف االستراتيجي2

ام غرضيا   purposeكبيف غاية المنظمة  objectivesأ.خمؽ درجة مف التطابؽ بيف اىداؼ المنظمة 

حيث ال تتمكف المنظمة  مف اف تعمؿ فى ظؿ كجكد حالة مف التناقض بيف االىداؼ كالغايات  التى تعمؿ 

 عمى تحقيقيا .

نراتيجية تصؼ ستكاال اىدافيا كالبيئة التى تعمؿ فييا.مف التطابؽ بيف رسالة المنظمة  ك ب.. خمؽ درجة 

طرؽ  تحقيؽ المنظمة الىدافيا مع االخذ فى االعتبار التيديدات كالفرص البيئية كالمكارد  كاالمكانيات 

ثبلثة عكامؿ  رئيسية تؤثر بدرجة كبيرة عمى  المالية  ليذه المنظمة  كىذا المفيكـ انما يشتمؿ  عمى

 البيئة الخارجية ك متغيراتيا السياسية  كاالقتصادية  كاالجتماعية كالتكنكلكجبة االستراتيجية  كىى

االىداؼ التى تحددىا المنظمة  كتسعى النجازىا ضمف اطار  ـ مكانيات  الداخمية  كالقكة كالقيالمكارد كاال

 (3)الفيـ ك الدراسة كالتحميؿ  المستمر لمبيئة  التى تعمؿ فييا المنظمة.كىذا يتطمب  زمنى محدد

كفى ظؿ التطكرات التى يشيدىا العالـ اليـك  كعمى راسيا ظاىرة العكلمة ك تحرير التجػارة الدكليػة , كمػا تبػع 

الدكليػة  كظيػكر  ذلؾ مف تغيير فى القػكانيف كالػنظـ  كالمػكائح الدكليػة  التػى تحكػـ االقتصػاد الػدكلى  كالتجػارة

الشػػركات  متعػػددة الجنسػػيا ت  ذات القػػدرات التنافسػػية العالميػػة. كفػػى ظػػؿ مػػا شػػيده العػػالـ  مػػف تطػػكر فػػى 

الفكػػر االنسػػانى  خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػالتخطيط االسػػتراتيجي كالػػذل كػػاف لػػو االثػػر االكبػػر فػػى النيضػػة التػػى 

                                           
 130ـ ( ص2006 –( مؤيد سعيد سالـ كعادؿ حرحكش ، إدارة المكارد البشرية مدخؿ استراتجي )عماف ، جدار لمكتاب العالمي كعالـ الكتب  2
 .20رة االستراتيجية) دار النشر كالتكزيع  االردف , عماف   الطبعة الثانية ،( ص( فبلح حسف عدام الحسينى  ، االدا3) 
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,ك التى يجسدىا بركز العمبلؽ االمري ,  كظيكر ما يسمى بالجيش كى , الكاليات المتحدة يشيدىا العالـ اليـك

ال يمكػػػػػػف اف تػػػػػػتـ اال  عبػػػػػػر االدارة االصػػػػػػفر, دكؿ النمػػػػػػكر االسػػػػػػيكية ,فػػػػػػاف التنػػػػػػاقس كمكاجيػػػػػػة التحػػػػػػديات 

 .(4)االستراتيجية  كالفكر االنسانى

 مفيـك التخطيط االستراتيجي لبلعبلـ :

الذم اصبح سمة تعرؼ بيا الدكؿ المتقدمة ىنالؾ اجماع عمى اىمية التخطيط االستراتيجي لبلعبلـ 

كالمتحضرة مما يميزىا مف غيرىا ، كالتخطيط االستراتيجي لبلعبلـ عمـ قديـ كلكف كصؿ الينا متاخرا كال زلنا 

نتعثر في خطكاتو االكلى كنتكغؿ فييا برفؽ عمى امؿ اف تتكاصؿ الجيكد لمسير عمى الدرب لمكصكؿ لعمـ 

ث ، كيقكـ مفيكـ التخطيط االستراتيجي عمى تحقيؽ السيطرة االعبلمية كتكفير االستراتيجية بشكمو الحدي

السند المطمكب لتحقيؽ المصالح الكطنية االستراتيجية بما يشممو ذلؾ مف القدرة عمى احداث تاثير اساسي 

تغييرات في الجميكر العالمي عبر بمكرة اىداؼ استراتيجية يتـ مف خبلليا تحقيؽ بناء فكرم اساسي كاحداث 

فكرية كذلؾ مف خبلؿ استفناء العناصر االساسية الخمسة ) تحديد المداخؿ االعبلمية المناسبة كالتراكمات 

المعمكماتية المنظمة كاالرساؿ االستراتيجي الذم يصؿ الى الجميكر المستيدؼ بمغتو كبالجكدة العالمية 

كالعالمية كيتضمف تحقيؽ التنافسية االعبلمية كذلؾ بغرض مكاجية التحديات عمى البيئة المحمية كاالقميمية 

 1العالمية كامتبلؾ القكة االستراتيجية االعبلمية

 عناصر االعبلـ االستراتيجي :

اف خارطة المسار االستراتيجي تحدد المصالح الكطنية االستراتيجية كما تحدد كافة نقاط الضعؼ 

فية ينطمؽ التخطيط االستراتيجي لبلعبلـ حيث كالميددات التي تعترض تحقيؽ تمؾ المصالح عمى ىذه الخم

                                           
   ـ ، ط الخامسة.87/2008محمد حسيف ابك صالح ، التخطيط االستراتيجي القكمي ، ـ السكداف لمعممة ، الخرطـك ، رقـ االيداع  .2
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يصكب اىداؼ استراتيجية مباشرة نحك القضػػايا االستراتيجية لذلؾ نجد اف ىنالؾ خمسة عناصر لبلعبلـ 

 (3)5االستراتيجي كىي :

 المدخؿ االعبلمي .

 تحميؿ البيئة مف منظكر اعبلمي .

 تحميؿ سمككي نفسي .

 تحميؿ اقتصادم .

 تحميؿ سياسي .

 حميؿ قانكني .ت

 تحميؿ تاريخي .

 أىمية االسترانيجية

اصبح التنافس الحضارم كازدىار التراث  الثفافى قكة متنامية فى محيط  العبلقات  كاتسعت افاؽ ك ترابط 

ك تداخؿ ك تكازف  المصالح فى جميع مجاالت الحياة كنمت الشراكات الدكلية  كأنتشرت  الشراكات المالية 

                      (1)ت المعمكمات التقنية  ك اتسع التبادؿ المعمكماتى بمعدالت لـ تعرفيا البشرية مف قبؿ. العالمية  ك تدفق

 التخطيط اإلستراتيجي:

تكجد عدة تعريفات لمتخطيط فيك عممية فكرية تنتقؿ بحركة مدركسة بانسجاـ مع الكاقع التطبيقي بحيث 

متجددة كمتطكرة تنطكم عمي اإلبداع كالمعالجات كالتماثؿ لكؿ تسبقو بالتحميؿ كتصكر المعالجات بنظرة 

جديد ، كتتطمب ىذه العممية جممة استحضارات مف القضايا  األساسية في التفكير كالعمؿ ، يقع في المقدمة 

منيا اليدؼ المطمكب تحقيقو ثـ تحديد الكسائؿ المستخدمة ثـ تحديد الظركؼ الثابتة نسبيان كالظركؼ 
                                           

36-24ـ (،ص2010منشر كالتكزيع ،الطبعة األكلي ،.ىشاـ عبد اهلل الغريرم ، اإلدارة االستراتيجية )،مكتبة الفبلح ل1  
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المتحركة التى يككف أحد الجكانب  منيا مفاجئان ، أما االستراتيجية ىي فف االستخداـ الكاقعي المكضكعية 

لمكسائؿ المكضكعة تحت تصرؼ القائد العسكرم لتحقيؽ أىداؼ الحرب ، فيي تعني فمسفة االستخداـ 

 األمثؿ لممكارد في تحقيؽ األىداؼ.

دارتيا، لتحقيؽ األىداؼ القكمية التخطيط االستراتيجي ىك: عممية اختيار أفضؿ الكسائ ؿ، كتنسيقيا، كا 

 16لمدكلة، عمى المستكم االستراتيجي.

كيقصد ايضان بالتخطيط االستراتيجي : عممية اتخاذ قرارات ككضع أىداؼ  كاستراتجيات كبرامج زمنية 

 .7مستقبمية كتنفيذىا كمتابعتيا 

إلدارة  إنما يعتبر شرطان جكىريان لمكفاءة  االتكامؿ االستراتيجي في تكجيات  كيرل المسممي عمى : إف

كالفاعمية ، ك تعكيضان عف حاالت التشتت كالتنافر أك عدـ التنسيؽ بيف السياسات كالقرارات. ك سكؼ يتكفؽ 

نجاح االدارة في تككيف تمؾ المنظكمة االستراتيجية  الجديدة  عمى مدل  إدراكيا ألىمية كجكد اإلدارة 

يا بضركرة اإلعتماد عمى استراتيجية كاضحة ك متكاممة  مف أجؿ التعامؿ مع عناصر اإلستراتيجية ك اقتناع

 .8بيئة األعماؿ المعقدة

 -القيادة ك تحقيؽ الؤلىداؼ اإلستراتيجية:

 9ت تي أىية  القيادة الفعالة في تكفير المناخ التنظيمي المبلئـ التي تسمح لممنظمة بتحقيؽ أىدافيا. 

ي أفكاره حتى يسيؿ  تحقيقيا  كمع شيء  مف الجيد كال يراه مرؤكسية كأف يككف فعمى القائد أف يثبت ف 

عال  مستكم عالي مف االحتـر كقد يحقؽ  أىدافو مف خبلؿ القدرة عمى ممارسة القيادة االستراتيجية    

                                           
16. . 128( ص 2004كليـ.ب. ككانت، عقد القرارات، ترجمة عبد الكريـ ناصؼ )دمشؽ: بدكف اسـ ناشر   

7
ش طٌبة ـ سبورتنج 144/ مؤسسة حورس الدولٌة للنشر والتوزٌع   94/  محمد الصٌرفً  /التخطٌط االستراتٌجً /ص   
8
  211ص  م(1995السٌاسات اإلدارٌة  فً عصر المعلومات ،) دار غرٌب للطباعة والنشر والتاوزٌع / المسلمً علً /  

9
224م.ص1999/ اسماعٌل محمد السٌد/ االدارة استراتٌجٌة المكتبة العربً الحدٌثة    
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ة عمى التنظيـ كذلؾ مف اتخاذ قرار, تحميؿ , دراسة البيئة الدكلية ك المحمية , التخطيط  اإلستراتيجي ثـ القدر 

 .10ك التغير االستراتيجي كفرض الشعكر بالخكؼ

 التفكير االستراتيجي :

: ) التفكير االستراتيجي  ىناؾ العديد مف التعريفات  التى اطمقت الى الفكر االستراتيجي  منيا ماكرد بالمنيؿ

مسبقان  كمان ك كيفان   نكع مف التفكير  المنطقي  المتسمسؿ  الذم  يركز عمى الكصكؿ  الى اليدؼ  المحدد

كزمنان كمكانان  عف طريؽ خطكات  متتابعة ك يضع في االعتبار  النظرة الشاممة  لمبيئة المحيطة  بالمشركع  

ك المكارد  ككؿ دمء كالقيـ ك الغايات  كالمصادر كجميع عناصر  النجاح  المتكقعة  ك كذلؾ  المبا

 11المطمكبة في الزمف المتكقع( الميارات  البلزمة  لتحقيؽ ىذا اليدؼ بالجكدة

 التغيير اإلستراتيجي : 

كيعني التغيير اإلستراتيجي بالقضايا الرئيسية طكيمة األجؿ التي تشغؿ المؤسسة كىك خطكة نحك المستقبؿ 

كيشمؿ ىدؼ المؤسسة كرسالتيا  –الرؤية اإلستراتيجية  –كلذلؾ يمكف تعريفو بصفة عامة بمصطمح 

لنمك كالجكدة كاالبتكار كالقيـ التي تخص العامميف كاحتياجات الفئات المستفيدة كفمسفتيا المشتركة عف ا

كالتقنيات المستخدمة ، كيقكدنا ىذا التعريؼ الشامؿ إلى تحديد مكاصفات المراكز التنافسية جانب تدعيـ ىذه 

دارة األىداؼ بالسياسات التي تخص التسكيؽ كالمبيعات كالتصنيع كمعالجة كتطكير المنتجات كال تمكيؿ كا 

 .(12)شئكف األفراد 

 المحكر الثانى : إستراتجيات اإلعبلـ اإلسبلمى: 

                                           
 
11

 22/7/2004نشر  –مقال تحت عنوان المناعة الفكرٌة / موقع الوحدة اإلسالمٌة  -/د. عبدالكرٌم بكار 
(

12
 . 26م  ، ، ص2007( أحمد فهمً جالل ، إدارة التغٌٌر والصراع، د ط ، كلٌة التجارة ، جامعة القاهرة ، 
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يقكـ اإلعبلـ اإلسبلمي عمي أساس مف الخير الشامؿ الذم اليستطيع ال مذىب مف المذاىب األخبلقية 

نيان ذلؾ أف اإلعبلمية أف يكفمو مبرأ مف اإلنسانية ، أك االستجابة لنكازع األىكاء الدعائية سياسيان أك دي

اإلعبلـ اإلسبلمي ينيؿ مف األخبلؽ المثمي التي كضعيا اإلسبلـ لتحقؽ الخير المحض لئلنساف في كؿ 

زماف كمكاف ، كما تمتاز نظرية اإلعبلـ اإلسبلمي ب نيا صالحة لكؿ الشعكب في كؿ زماف كمكاف ال إرىاؽ 

 فييا كال إعنات " .

االتصاؿ بالجماىير في عيد الرسكؿ صمي اهلل عميو كسمـ  ميما يكف مف شرح فنحف إذا استعرضنا كسائؿ

كالخمفاء الراشديف فسنجد أقكاىا ت ثيران في النفكس كأعظميا نجاحان في التركيج لمقصيدة التي جاء بيا الرسكؿ 

 (13)  ما ال يقؿ عف تسع كسائؿ نذكرىا مرتبة حسب أىميتيا عمي الكجو اآلتي:

 القرآف الكريـ 

 الخطبة النبكية الحديث الشريؼ ك 

 القدكة الحسنة مف جانب الرسكؿ كالصحابة أجمعيف 

 االتصاؿ الشخصي كالجمعي كىك اقكم كسائؿ اإلعبلـ قديمان كحديثان .

أسمكب القصص ، كىك كسيمة إعبلمية ظيرت أك ما ظيرت في القرآف الكريـ ، ثـ ظيرت عمي أيدم نفر 

اصيف ( ككاف ليذه الكسيمة أعيد األثر في تعمؽ المسمميف ممف دخمكا الديف الجديد أطمؽ عمييـ اسـ )القص

 بيذا الديف ، ثـ ميداف الجياد مف أجؿ نشر ىذا الديف .

مكاسـ الحج أك مكاطف التجمعات اإلسبلمية أكسع نطاؽ ، كقد كانت ىذه المكاسـ أشبو بالمؤتمرات 

 اإلسبلمية الكبرم أك ، األسكاؽ العامة .

 لبحث عمي أنيا كسيمة إعبلمية أكجبيا القرآف لنشر اإلسبلـ .الغزكات التي نظر إلييا ا

 العبلقات اإلنسانية .

                                           
1
   43 – 42م ، ص1970عبد اللطٌف حمزة ، اإلعالم فً صدر اإلسالم ، دار الفكر العربً ، القاهرة ، بدون طبعة   3
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 القصيدة الشعرية .

 (14)األسس الفنية لمعبلقات العامة اإلسبلمية   

فإف اإلسبلـ قد كضع أسسان بفضؿ التزاميا تتحقؽ العبلقات العامة اإلسبلمية كسنرم ىذه األسس في القرآف 

 -بالقكؿ كالعمؿ في حياة الرسكؿ صمي اهلل عميو كسمـ ، كمف ىذه األسس :الكريـ . كسنراىا 

األخبلؽ الحسنة : لقكلو تعالي : ) كال تستكم الحسنة كال السػيئة أدفع بالتي ىي أحسف ، فإذا الذم بينؾ 

ذا حييتـ بتحية فحيكا ب حسف منيا أكرد34كبينو عداكة ك نو كلي حػميـ " فصمت ) كىا ( ( .كقكلو تعالي:)كا 

( كيقكؿ:)أكمؿ المؤمنكف إيمانان أحسنيـ أخبلقان المكطئكف أكنافان ، الذيف ي لفكف كيؤلفكف ، 86النساء اآلية)

 ..(1)كال خير فيمف ال ي لؼ كال يؤلؼ" 

الرحمة : كقد أراد اإلسبلـ أف يطبع الناس بصفة  الرحمة حتى تمتمئ قمكبيـ خيران كبران ، كتفيض عمي الدنيا 

بلن ، فاهلل رب ىذا الديف ىك الرحمف الرحيـ ، كىك الذم كسع كؿ شئ رحمة كعممان ، كسبقت رحمتو رجاءن كأم

غضبو .) كجعؿ الرحمة مائة جزء ، ف مسؾ عنده تسعة كتسعكف جزءان ، كأنزؿ في األرض جزءان كاحدان ، 

 .(2)فمف ذلؾ الجزء يتراحـ الخمؽ ، حتي ترفع الفرس حافرىا عف كلدىا خشية أف تصيبو( 

لغاء العصبيات : جاء اإلسبلـ دينان لجميع البشر ، ال يفرؽ بيف عربي كال عجمي ، كال غني  المساكاة كا 

كفقير كال بيف كبير كصغير ، فالكؿ أماـ اهلل سكاسية " ياييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر كأنثي كجعمناكـ 

 ( .13 عميـ خبير " الحجرات اآلية )شعكبان كقبائؿ لتعارفكا ، إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ  إف اهلل

الحمـ كالعفك كالتكاضع : الحمـ كالعفك كالتكاضع مف الصفات التي عمميا النبي صمي اهلل عميو كسمـ 

ألصحابو كالتي حث عمييا القرآف الكريـ لقكلو تعالي " كسارعكا الي مغفرة مف ربكـ كجنة عرضيا السمكات 

ف في السراء كالضراء كاظميف الغيظ كالعافيف عف الناس كاهلل يحب كاألرض أعدت لممتقيف . الذيف ينفقك 

 ( .133المحسنيف " آؿ عمراف اآلية )
                                           

1
 213 – 190م اإلسالمً ، مرجع سابق ، صعبد الوهاب كحٌل ، األسس العلمٌة والتطبٌقٌة لإلعال 4

(1)
 4682حدٌث رقم  34أخرجه أبو داؤود فً سننه ، الجزء الخامس   ، كتاب رقم   

(2)
 6000، حدٌث رقم  10أخرجه البخاري ، فً كتاب األدب ، مجلد رقم   
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العدؿ كالكفاء بالعيد : أمر القرآف الكريـ بالعدؿ في الحكـ ، كالعدؿ في الشيادة ، كالعدؿ في القصاص ، 

إف اهلل ي مركـ أف تؤدكا األمانات  كالعدؿ في كؿ شئ ، ككؿ أمر مف أمكر كأحكاؿ المسمميف ، قاؿ تعالي "

 ( 58الي أىميا ك إذا حكمتـ بيف الناس أف تحكمكا بالعدؿ " النساء اآلية)

التشريعات المبينة لمحدكد كالحبلؿ كالحراـ : كاف مف أىـ أسس العبلقات العامة اإلسبلمية تمؾ الشرائع التي 

فيذه الشرائع كحدت المسمميف ، فميس أشياء لعامة  نزلت مف عند اهلل سكاء في القرآف الكريـ أك في السنة ،

 الناس كأخرم لخاصتيـ .

كمف شرائع اإلسبلـ التي تربط بيف المسمميف أيضان كتجعؿ عبلقاتيـ حسنة، تمؾ األحكاـ التي تحـر الغيبة 

 كالنميمة كالكذب ، كالبيتاف ، كتمؾ الحدكد المبينة لمحبلؿ كالحراـ .

  (15)اكب المدعك لمدعكة   المتغيرات األساسية في تج

 تتككف العناصر الرئيسة لمنشاط في مجاؿ الدعكة مف:

 كالظركؼ المحيطة بالدعكة . –كسيمة الدعكة  –المدعك  –الرسالة أك الدعكة  –الداعي

فبلبد مف تفيـ درجات التكامؿ كالتفاضؿ كالترابط السمبي كاإليجابي بيف ىذه العناصر كالمقكمات ، كما البد 

عادة الرسالة مف فكرة أك نظرية لدم الداعي مف ت فيـ التداخبلت كأدكارىا ، كخاصة في عمميات ترجمة كا 

 الي تعبير أك رمز ، ثـ مرة أخرم الي فكر ، أك نظرية لدم المدعك .

إف نظريات التعميـ كنظريات اإلدراؾ ، كنظريات القيادة ، كنظريات الدكافع كاالتصاالت الشخصية كالعامة 

ت متعددة كتشغؿ الكثير مف األبحاث في العمـك النفسانية كاالجتماعية كالسياسية كاإلدارية ، كلكنيا كنظريا

جميعان تجتمع معان في النشاط في ميداف الدعكة لتككف تشابكان مف نكع فريد لو خصائصو كمقكماتو ، كالذم 

التشابؾ ليك الكسيمة األساسية يعتمد في تشكيمو النيائي عمي مكضكع الدعكة ، إف التفيـ كالكمي ليذا 

                                           
(1)

ة العالمٌة ، اإلعالم اإلسالمً والعالقات اإلنسانٌة بٌن النظرٌة محمد حامد سلٌم ، المتغٌرات األساسٌة فً تجاوب المدعو للدعوة ، المصدر : الندو  

 84م ص 1979 -هـ 1399والتطبٌق ، الرٌاض 
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لتحقيؽ النتائج التفاعمية بيف الداعي كالمدعك ،كأف تكليد حركي مف أصحاب الدعكة ليتطمب دراسات متكاممة 

 في ىذه الفركع ، باإلضافة الي الدراسات الضركرية في رسالة الدعكة .

لدعكة كىك" المدعك" ، يقـك مف ىذا اإلطار المتكامؿ يقكـ البحث إستعراضان لعنصر ىاـ مف عناصر ا

 يتعرض فيو ألحداث متعددة . Fieldيمر بمجاؿ   organismالبحث المدعك ككائف 

كالعناصر األساسية التي يتككف منيا ىذا الكائف ىي شخصية كمراحؿ النضكج ، كاإلطار الذىني 

ة كالمادية ، كاألحداث ، أما كاالحتياجات األساسية ، أما الحقؿ الذم يمر فيو الكائف فيك البيئات االجتماعي

 أف تككف عابرة ، أك نساعد عمي إعادة تشكيؿ الكائف ) أك الحقؿ الذم يمر فيو ( .

كالدعكة بالنسبة لممدعك ىي حدث , كيتكقؼ نجاح الداعي في دعكة عمي أف يجعؿ مف الدعكة حدثان فعاالن . 

االلتزاـ بالدعكة عف طريؽ التبني ، أما كلتحقيؽ ىذه الفاعمية البد مف أف يساعد الداعي المدعك عمي 

الكسائؿ البديمة لبللتزاـ عف طريؽ السمطة أك المناكلة فيي تؤدم في النياية الي الفشؿ . كىناؾ عمميات 

تككف الخطكات التي تؤدم الي االلتزاـ أك رفضو ، كتشمؿ : االتصاالت التفاعؿ ، التحريؾ ، التكيؼ، 

 التعمـ ثـ االلتزاـ . التذكية ، اإلدارؾ ، التكازف ،

 محددات سمكؾ المدعك أكالن : الشخصية كتتككف مف :

 مثؿ الجنس كالسف كالتككيف الجسماني كالعضكم .   Constitutional)أ(  عناصر أساسية

 )ب( عناصر البيئة ، ترجع الي المجتمع كالبيئة الطبيعية كالثقافية .

 )ج( األدكار الشخصية .

  (16))د( األحداث المؤقتة  

 (17)كجكب الدعكة الجماىيرية في اإلسبلـ : 

                                           
1
6

)
 88  -87 – 86محمد حامد سلٌم ، المتغٌرات االساسٌة فً تجاوب المدعو للدعوة ، مرجع سابق ، ص   
1
 25-22م ص 2005 1مطابع السودان للعملة بالخرطوم ط –اب الدعوة اإلسالمٌة الشمول واالستٌع –/ محمد زٌن الهادي العرجابً 7
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ىنالؾ نكع آخر تجب عميو الدعكة كجكبان عينيان ، أيضا ما نسميو بالدعكة الجماىيرية كقمنا الجماىيرية ألنيا 

تستخدـ ما يخاطب الجماىير العريضة مف الناس ، ىذا النكع يشمؿ كؿ كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية المتمثمة 

 . Internetذاعات الفضائيات كشبكات المعمكمات في الصحؼ كاإل

ىذه الكسائؿ تبث الدعكة كتنشرىا ب دكاتيا المختمفة لمتعرؼ عمي الناس باإلسبلـ كتعمميـ إياه ، حتى ال يبقي 

عمي كجو األرض مف ال يعرؼ اإلسبلـ ، كذلؾ ألف اإلسبلـ جاء منيج حياة لمناس كافة " كما أرسمناؾ إال 

 ران كنذيران ".كافة لمناس بشي

) كالذم نفس محمد بيده ال يسمع بي اهلل عميو كسمـ " نفسو قائبلن : كنفس ىذا المعني كاف يعمنو النبي صمي

 ( . أرسمت بو إال كاف مف أصحاب النارأحد مف ىذه األمة ييكدم كال نصراني ، ثـ يمكت كلـ يؤمف بالذم 

 ألىميتو كلكثرة اختبلؼ الناس فيو كسؤاليـ الدائـ الممح ذلؾ ىك حكـ الدعكة اإلسبلمية ، كقد تبسط فيو قميبلن 

: ىؿ الدعكة كاجبة أـ غير ذلؾ ؟ : كما خبل ما ذكرنا ، فإف الدعكة تككف كاجبة كجكبان كفائيان لك قاـ بو 

بعض المسمميف يسقط الكجكب عف الباقيف ، كقد حصرت ذلؾ في التخطيط المرسكـ أمامؾ ليسيؿ عميؾ 

 تجميعو في ذىنؾ )أنظر الشكؿ ( .اإلطبلع عميو ك 

إف نجاح الكسائؿ فى مجاؿ الدعكةفى مجاؿ الدعكة يجعميا تتناكؿ  مقسـ لتقسيـ الدعكة مف ناحية الكجكب

اإلسبلـ فى محاكر مختمفة عبر متخصصيف فى مجاؿ الفكر السياسي كاإلقتصادل كاإلجتماعى كفقو 

ككف كؿ ىذه البرامج تفاعمية حتى ينفعؿ المتمقى معيا األحكاؿ الشخصية كمجاالت الفكر عمكمان،كيجب أف ت

كلكف الكاقع ىك خبلؼ ذاؾ فكسائؿ اإلتصاؿ الجماىيرل الترحب بذلؾ إلنيا تدرؾ أف جميكر كرة القدـ ىك 

أكثر بعشرات األضعاؼ مف جميكر برامج الدعكة كما أف المختصصيف فى ىذه المجاالت قد يعكزىـ 

ا الفكر اإلسبلمى ،كىذا ماجعؿ المنيج الدعكل يكاجيمشكبلت فى إطار الت صيؿ الكافى لمتصدل لقضاي

 كسائؿ االتصاؿ الجماىيرل.
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كما أف ىذه الكسائؿ ىى االخرل غير متاحو لمجميع ، فمعظـ دكؿ العالـ اإلسبلمى فقيرة كىى التممؾ 

ألكلكيات لدييا أمر جميعيا الفضائيات كالىى قادره عمى التفاعؿ مع ما يبث عبر الكسائؿ المختمفة ألف ا

إف سبؿ كسائؿ اإلعبلـ سكاءن مقرءة أك مسكعة أك مرئية اإلىتماـ فقط بخطاب الطميعة مف (1)تدبير الرزؽ 

المفكريف كالدعاة تجعميا قبمة غير مقبكلو لعامة الناس المدعكيف كالذل يشكمكف األغمبية العظمى لذلؾ ىذا 

ىك خمؿ فى المنيج  الذل تقكـ بو الدعكة مف ناحية كخمؿ اإلنفصاـ بيف كسائؿ اإلعبلـ كعامة المسمميف 

البرمجة اإلعبلمية مف ناحية أخرل تفتقد بذاؾ كسائؿ اإلتصاؿ الجماىيرل تفاعمية مع المدعكيف ، كقد 

تحدث الشيج الفكازف عف فائدة ىذه الكسائؿ قائبل: )كجدت كسائؿ تستخدـ الدعكة اليكـ لـ تكف مكجكدة مف 

الصكت كاإلذاعات كالصحؼ كالمجبلت ككسائؿ اإلتصاؿ السريع كالبث الفضائى فيذة قبؿ مثؿ مكبرات 

 18تسمى كسائؿ يستفاد منيا فى الدعكة(.

 المحكرالثالث:

 الدراسة الميدانية:

تناكلت فى ىذا المبحث تحميؿ اإلستبانة كتفسيرىا كفؽ كجية نظر أساتذة اإلعبلـ بجامعة السكداف لمعمـك 

(مفردة يمثمكف جميع التخصصات فى كمية عمكـ اإلتصاؿ بجامعة 11العينة تتككف ) كالتكنمكنيا ككانت

 السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا:

 ( يكضح نكع المبحكثيف1جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار النكع

 %63.6 7 ذكر

                                           
1
الحركة اإلسالمٌة السودانٌة فى ظل التحدٌات اإلستراتجٌة المعاصرة،السودان ، الخرطوم مطبعة الخٌل للطباعة -على عٌسً عبد الرحمن  8

 48،47م ص،2009،
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 %36.4 4 أنثي

 %100 11 الجممة

%( مما يعني أف طبيعة 64ناث حيث بمغ )يتضح مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف عدد الذككر أكثر مف اإل

العمؿ كالحركة الدؤكبة تتطمب الذككر . كعميو فاف النسب مكضكعية مف الناحية العممية حسب رؤية الباحث 

 كصغر حجـ الكمية. 

 (2جدكؿ رقـ )

 يكضح الفئات سنكات الخبرة

 النسبة المئكية التكرار الفئات

3- 5 2 18.4% 

6- 10 3 27.2 % 

11- 15 3 27.2% 

 %27.2 3 ف كثر  15

 % 100 11 الجممة 

جدكؿ يكضح فئة المبحكثيف مف الحيث الخبرة كىى تتناسب  كالفئات مع الفئات المحددة مف اإلساتذة الذيف 

 يتفاعمكف مع كسائؿ اإلعبلـ.

 ( يكضح كظيفة المبحكثيف 3جدكؿ رقـ )
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 النسبة المئكية التكرار الكظيفة 

 %9.1 1 معيد

 % 54.5 6 محاضر 

 %36.4 4 دكتكر 

 % 100 11 الجممة 

 ىذة الدرجات العممية كفؽ المؤىبلت.

 ( يكضح تخصص لممبحكثيف 4جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار التخصص  

 %18 2 إذاعة

 % 18 2 صحافة كنشر

عبلف   % 27 3 عبلقات عامة كا 

 % 27 3 تصكير كسينما 

 % 9 1 كسائط متعددة

 % 100 11 الجممة
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 .ائط المتعددة كالتصكير كالسينماىذه التخصصات تتميز مف الكميات األخرل بكجكد قسـ الكس
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 ( يكضح الرؤية اإلستراتجية لكسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمية5جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار البياف

 0 0 أكافؽ بشدة 

 % 27.3 3 أكافؽ

 % 45.7 5 أكافؽ لحدما 

 % 9 1 الأكافؽ 

 %18 2 الأكافؽ بشدة

 % 100 11 الجممة 

% أنيـ يكافقكف لحدما ما يدؿ عمى أف معظـ كسائؿ 45.7مف الجدكؿ أعبله معظـ المبحكثيف بنسبة بمغت 

 اإلعبلـ اإلسبلمية ليس ليا رؤية إستراتجية كاضحة كمعمكمة تجاه مكاجية التحديات الدعكية

 إلسبلمية بكضكح الرسالة كالغاية كالقيـ الثابة( يكضح تمتع كسائؿ اإلعبلـ ا6جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار البياف 

 %18 2 أكافؽ بشدة 

 %45.7 5 أكافؽ

 %9 1 أكافؽ لحدما 
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 % 27.3 3 الأكافؽ

 0 0 الأكافؽ بشدة

 % 100 11 الجممة 

 

ثابتة ب عى نسبة حيث مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أكد غمبية المبحكثيف كضكح الرسالة كالغاية كالقيـ ال

 % مكافقكف بشدة.18%مكافقكف ك45.7
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 ( تكجد لكسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمية رسالة بعيدة المدل 7جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار البياف

 %18.3 2 أكافؽ بشدة 

 %27 3 أكافؽ 

 %18.3 2 أكافؽ لحدما

 % 27.4 3 الأكافؽ 

 % 9 1 الأكافؽ

 %100 11 الجممة

 ساكية مع تفاكت ميزاف اإلجابية .النسب فى ىذا الجدكؿ متقاربة كشبو مت جاءت

 ( يكضح الخطط المرحمة لكسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمى8جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار البياف 

 %9 1 أكافؽ بشدة  

 %45.7 5 أكافؽ 

 %9 1 أكافؽ لحدما
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 %27.3 3 الأكافؽ

 % 9 1 الأكافؽ بشدة

 % 100 47 الجممة 

 فى ىذا الجدكؿ غالبية المبحكثيف يؤكدكف كجكد خطط مرحمية. 

 ( يكضح دكر كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمى فى الرد عمى الكسائؿ المعادية9جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار البياف

 0 0 مكافؽ بشدة

 %63.6 7 مكافؽ

 %9 1 غير لحدما

 %27.4 2 ال أكافؽ

 %9 1 ال أكافؽ بشدة

 %100 11 جممةال

 

فى ىذا مف خبلؿ النسب المئكية غالبية المبحكثيف يؤكدكف فى دكر كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلميةفى الرد عمى 

 كسائؿ اإلعبلـ المعادية لمدعكة.
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 ( يكضح مدل إدراؾ إدارات الكسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمى لمتحديات اإلستراتجية10جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار اتجية  تتمتع كسائؿ اإلسبلمى بإدارات إستر 

 0 0 مكافؽ بشدة  

 %27.3 3 مكافؽ 

 %9.4 1 اكافؽ لحدما 

 %63.3 7 ال أكافؽ 

 0 0 ال أكافؽ بشدة

 % 100 11 الجممة 

مف خبلؿ الجكدؿ أعبله يؤكدغالبية  المبحكثيف عدـ إدراؾ إدارات الكسائؿ اإلعبلمية فى الدكؿ اإلسبلمية 

 تجية.لمتحديات اإلسترا
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 ( يكضح إمتبلؾ كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمى بنية تحية لمنشر كابث كالتكزيع11جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار البياف 

 %18.2 2 مكافؽ بشدة

 %18.2 2 مكافؽ

 %18.2 2 أكافؽ لحدما

 %45.4 5 ال أكافؽ

 0 0 ال أكافؽ بشدة

 %100 11 الجممة

لنسب فى إمتبلؾ الكسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمية لبنية تحتية بالرغـ مف أف مف خبلؿ الجدكؿ اعبله تقارب ا

 نسبة الأكافؽ ىى أعمى نسبة .     

 ( يكضح تميز كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمى بالخطاب العالمى12جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار البياف

 0 0 مكافؽ بشدة

 %45.4 5 مكافؽ

 %27.3 3 أكافؽ لحدما
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 %18.2 2 ال أكافؽ

 %9.1 1 ال أكافؽ بشدة

 %100 11 الجممة

 

 مف خبلؿ الجدكؿ أعبلة يؤكد معظـ المبحكثيف بإف كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمى تتميز بالخطاب العالمى.
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 ( يكضح كجكد ككادر مؤىمة كمدربة فى كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمى 13جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار البياف

 0 0 مكافؽ بشدة

 %27.4 3 كاافؽم

 %36.3 4 أكافؽ لحدما

 %36.3 4 ال أكافؽ

 0 0 ال أكافؽ بشدة

 %100 11 الجممة

 مف خبلؿ ىذا يؤكد معظـ المبحكثيف بضعؼ الككادر اإلعبلمية اإلسبلمية

 ( يكضح ضعؼ التمكيؿ 14جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار البياف

 %9.1 1 أكافؽ بشدة

 %45.4 5 أكافؽ

 %27.3 3 لحدما أكافؽ
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 %18.2 2 ال أكافؽ

 0 0 ال أكافؽ بشدة

 %100 11 الجممة

مف خبلؿ ىذا يؤكد غالبية المبحكثيف بإف ىنالؾ ضعؼ فى تمكيؿ الكسائؿ اإلعبلمية فى معظـ الدكؿ 

 اإلسبلمية.

 ( يكضح إمتبلؾ كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمى تقنيات البث كالنشر كالتكزيع كالتصميـ 15جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار البياف 

 %9.1 1 أكافؽ بشدة

 %63.6 7 أكافؽ

 %9.1 1 أكافؽ لحدما

 %18.2 2 ال أكافؽ

  0 ال أكافقبشدة

 %100 11 الجممة

مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يتضح أف معظـ المبحكثيف يركف أف كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمية تمتمؾ تقنيات البث 

 كالنشر كالتكزيع.
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 ( يكضح مدل ضعؼ الحريات كالسياسات فى الدكؿ اإلسبلمية 16جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار البياف 

 %36.3 4 أكافؽ بشدة

 %36.3 4 أكافؽ

 %18.3 2 أكافؽ لحدما

 %9.1 1 ال أكافؽ

  0 ال أكافؽ بشدة

 %100 11 الجممة

 فى العالـ اإلسبلمى ضعيفة.مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يؤكد المبحكثيف بإف ب ف الحريات كالسياسات 
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 ( إرتفاع صكت الجماعات المتطرفة 17جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار البياف 

 %45.4 5 أكافؽ بشدة

 %45.4 5 أكافؽ

 %9.2 1 أكافؽ لحدما

 0 0 ال أكافؽ

 0 0 ال أكافؽ بشدة

 %100 11 الجممة

فاع صكت الجماعات امتطرفة أكبر المعكيات فى مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يؤكد المبحكثيف بإف ب ف إرت

 مكاجية التحديات الدعكية..

 ( تسمط الحككمات اإلسبلمية عمى كسائؿ اإلعبلـ كتكجيييا كفؽ سياساتيا. 18جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار البياف

 %36.4 4 أكافؽ بشدة

 %36.4 4 أكافؽ
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 %27.2 3 أكافؽ لحدما

 0 0 ال أكافؽ

 0 0 ؽ بشدةال أكاف

 %100 11 الجممة

مف خبلؿ الدكؿ أعبله  أكد المبحكثينب ف الحككمات اإلسبلمية تتسمط عمى كسائؿ اإلعبلف كتكجييا كفؽ 

 سياساتيا.

 ( يكضح أثر الصراع الحضارل كالغزك الثقافى كالفكرل كالعكلمة 19جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار البياف

 %45.4 5 أكافؽ بشدة

 %27.3 3 فؽأكا

 %18.2 2 أكافؽ لحدما

 %9.1 1 ال أكافؽ

 0 0 ال أكافؽ بشدة

 %100 11 الجممة
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أكد المبحكثيف مف الجدكؿ أعبلى ف الصراع الحضارل كالغزك الفكرل كالعكلمة ىية مف المعكقات األساسمية 

 فئلعبلـ اإلسبلمى فى مكاجية التحديات الدعكية.

 ف الفقة كالكاقع( يكضح اإلنفصاـ بي20جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار البياف

 %45.5 5 أكافؽ بشدة

 %36.3 4 أكافؽ

 %18.2 2 أكافؽ لحدما

 0 0 ال أكافؽ

 0 0 ال أكافؽ بشدة

 %100 11 الجممة

يؤكد غالبية اتممبحكثيف ب ف اإلنفصاـ الفيى كتشعب المسمميف طكائؼ كجماعات ىك مف المعكيات 

أما إجابة المبحكثيف عمى اإلسئمة عف الكسائؿ اإلعبلمية اإلسبلمية تحديات الدعكية.ساسية لمكاىة الاأل

 المقرءة كالمسمكعة كامرئية كاإللكتركنية فجاءت فى اإلجابات التالية:

الصحؼ كالمجبلت:أكد المبحكثيف ب ف الصحؼ كالمجبلت اإلسبلمية ذات الت ثير فى مكاحية التحديات 

 الدعكيةىى:
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–النكر اإلسبلمى -صحيفة البصائر الجزائرية. -صحيفة الصراط المستقيـ -ة اإلسبلمية. صحيفة الدعك -

-مجمة الرسالة-مجمة رابطة العالـ اإلسبلمى-مجممة الفكر اإلسبلمى مجمة الكعى اإلسبلمى -مجمة البياف

 العالـ اإلسبلمى-اإلسبلـ اليـك

 أما اإلذاعات فيى:

إذاعة حياة أؼ أـ –إذاعة البصيرة -ذاعة نداء اإلسبلـ السعكديةإ-القرآف الكريـ السعكدية كالسكدانية

 -إذاعة القرآف الكريـ دكلة قطر-األردنية

 أما القنكات كالفضائيات فيى:

 المناؿ.-فكر شباب-اإلرث النبكل-البصيرة-إقراء–الرسالة -قناة المجد-قناة الرسالة اإلسبلمية

 أما المكاقع اإللكتركنية فيى:

مكقع الدكتكر راغب  -النكر المبيف-البصائر نت-اإلتحاد اإلسبلمى لعمماء المسمميف-إسبلـ أكف اليف

 اإلسبلـ اليـك-أخكاف آكف اليف-السرجانى

 النتائج :

 لقد تكصمت الدراسة مف خبلؿ إجبات المبحكثيف إلى النتائج التالية:

اإلعبلـ فى الدكؿ اإلسبلمية .أكدت الدراسة مف خبلؿ إجابات المبحكثيف ب ف ىنالؾ رؤية كاضحة لكسائؿ 1

 كتتمتع بكضكح الرسالة كالغاية كالقيـ الثابتو.،كم كدت أف ىنالؾ خطط مرحمية بعيدة المدل .

 .كشفت الدراسة بإنو التكجد إدرارات إستراتجية لممؤسسات اإلعبلمية فى الدكؿ اإلسبلمية.2

 سبلمية..ت كد مف خبلؿ الدراسة ضعؼ البنية التحية لكسائؿ اإلعبلـ اإل3
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 .كشفت الدراسة عف تميز الخطاباإلسبلمى العالمى لكسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمية.4

.إتضح مف خبلؿ الدراسة ضعؼ الككادر المدربة كالمؤىمة العاممة فى كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمى.ككذلؾ 5

 ضعؼ التمكيؿ.

 كزيع كالتصميـ..أكدت الدراسة بإف كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمى تمتمؾ تقنيات البث كالنشر كالت6

.أكدت الدراسة ب ف تسمط الحككمات اإلسبلمية عمى كسائؿ اإلعبلـ ىك سبب ضعؼ الكسائؿ اإلعبلمية 7

 فى مكاجية التحديات الدعكية.

. كشؼ الدرسة بنسبة عالية بإف إرتفاع صكت الجماعات المتطرفة ىك مف المعكقات فى مكاجية 8

 التحديات الدعكية.

ة ب ف الصراع الحضارل كالغزك الثقافى كالفكرل كالعكلمة كاإلنفصاـ الفقيى فيى .أتضح مف خبلؿ الدراس9

 مف أسباب ضعؼ اإلستراتجية اإلعبلمية اإلسبلمية.
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 التكصيات

 كبناءن عمى ىذه النتائح نكصى باآلتى:

سمميف كفؽ ثكابت .السعى لتكحيد الرؤية كالرسالة كالغاية كالقيـ  كابراز الجكابت اإليجابية فى تاريج الم1

 محددة كدقيقة كمترجمة بكؿ المغات.

.القياـ بدراسات تحميمة كفؽ رؤل إستراتجية لتحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية لكسائؿ اإلعبلـ فى الدكؿ 2

 اإلسبلمية .

.كضع خارطة مسار مرحمية لتحقيؽ أىداؼ الدعكة عبر كسائؿ تمتاذ بالعالمية مف حيث اإلنتاج اإلعبلمى 3

 لتصميـ كالبث كالنشر كالتكزيع.كا

.كضع إستراجية لجميع عمماء المسمميف فى جميع التخصصات العممية كاإلدارية كاإلقتصادية لدراسة 4

عجازة فى نكاحى الحياة كتصديرىا لبلخريف بدالن مف أف نثبت ما تكصمكا إلية بإنة مكجكد  مكنكنات القرآف كا 

كريـ، فمماذا النبادر نحف كنحؿ المشاكؿ كفؽ القرآف الكريـ كالسنة قبؿ قبؿ ألؼ كأربعمائة عاـ فى القرآنال

 النبكية كتككف كسائمنا لدييا المبادرات بدالن مف تمقييا  اإلكتشافات مف كسائؿ اإلعبلـ األخرل.

.معالجة قضايا الخبلؼ الفقيى كتقريب كاجيات النظر بيف الطكائؼ اإلسبلمية كتكحيد أىؿ القبمة كفؽ 5

 اتجية ممرحمة  تنفيذ عبر لجاف متخصصة.رؤل اوستر 
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.محمد حسيف ابك صالح ، التخطيط االستراتيجي القكمي ، ـ السكداف لمعممة ، الخرطكـ ، رقـ االيداع 4
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 (. 2004كليـ.ب. ككانت، عقد القرارات، ترجمة عبد الكريـ ناصؼ )دمشؽ: بدكف اسـ ناشر .16
ش 144لتكزيع  / مؤسسة حكرس الدكلية لمنشر كا 94/  محمد الصيرفي  /التخطيط االستراتيجي /ص 7
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 ـ( 1995
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مية لذوي االحتياجات الخاصة دور شبكة االنترنت في محو األمية التكنولوجية التعمي
 في ظل التعميم عن بعد

The Role Of The Internet In The Erasing Of Educational 

Technological Illiteracy For People With Special Needs In 

Light Of Distance Education 

 

 ، أستاذ محاضر ب. وىيبة بشريفد 
 غميزانجامعة 

 
 الممخص:
لكبير لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ، ساىمت في بركز العديد مف الكسائؿ اإللكتركنية، التي سيمت عممية إف التطكر ا

االتصاؿ كالتكاصؿ، فمـ يعد الزمكاف يشكؿ عائؽ يحكؿ دكف كصكؿ الرسائؿ المختمفة، حيث تمخض عف الحرب الباردة  
 يميا لخدمات متنكعة، قصرت الجيد كالكقت.كسيمة اإلنترنت، التي انبير بيا العالـ، كذلؾ مف خبلؿ تقد

حيث أصبحت ىذه الكسيمة تستخدـ في المنظكمة التعميمية، كذلؾ مسايرة لممستجدات التكنكلكجية الحديثة، التي خمقت ما 
رائح أصبح يعرؼ باألمية التكنكلكجية أك الرقمية، ىذا المفيـك الجديد الذم لـ يعد يقتصر عمى فئة كبار السف، بؿ طاؿ كؿ ش

المجتمع، مف بينيا فئة ذكم االحتياجات الخاصة، التي البد عمييا اآلف، أف تتعمـ التقنيات االلكتركنية الحديثة خاصة 
التعميمية، سكاء في التعميـ العادم أك التعميـ االلكتركني، مف أجؿ محك األمية الرقمية التعميمية، مما سبؽ الحديث عنو، 

اىـ شبكة اإلنترنت في محك األمية التكنكلكجية التعميمية لذكم االحتياجات الخاصة في ظؿ نطرح اإلشكاؿ التالي: كيؼ تس
 التعميـ االلكتركني؟

كلئلجابة عمى إشكالية ىذه الكرقة البحثية، سكؼ نركز عمى البناء المفاىيمي ألىـ المتغيرات، كالتعريج عمى مسار انتقاؿ 
األساليب التقنية المستخدمة في المنظكمة التعميمية لتمؾ الفئة، كمف ثـ التطرؽ إلى مفيـك ذكم االحتياجات الخاصة، ككذا 

مساىمة اإلنترنت في محك األمية الرقمية التعميمية لذكم االحتياجات الخاصة، ك منو تفعيؿ المنظكمة التعميمية لفئة 
ىـ عبر مكاقعيا المتنكعة ك برامجيا المختمفة االحتياجات الخاصة في ظؿ التعميـ االلكتركني، كنخمص ب ف ىذه الشبكة، تسا

في تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة مف محك األمية التكنكلكجية خاصة في التعميـ مف جية، كمف جية اخرل تجعميـ 
يتكيفكف مع البيئة الرقمية الجديدة، التي فرضت عمى المجتمعات، ك ىذا مف ش نو أف يدمج ىذه الفئة في المجتمع،  كيفعؿ 

 كرىـ فيو، كذلؾ باالستفادة مف طاقاتيـ الكامنة. د
 . االلكتركني التعميـ بعد، عف التعميـ التكنكلكجية، األمية محك  الخاصة، االحتياجات ذكم اإلنترنت،: المفتاحية الكممات

Summary: 

Keywords: Keywords: the Internet, with special needs, literacy and technological literacy and 

education, education, e-education. 

    the great development of information and communication technology, have contributed to the 

emergence of many electronic means, which facilitated the process of communication and 

networking, no longer journey constitutes an obstacle to access different messages, resulting 

from the cold war as a means of the Internet, which was impressed by the world, by providing a 

variety of services, failed effort and time. 

As this has become the means used in the educational system, in line with technological 

developments and modern, which created what has become known as the technological 
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illiteracy or digital divide, this new concept that is no longer confined to the elderly, but all 

segments of society, including the category of special needs that must now learn techniques of 

modern electronic commerce for education, both in regular education or e-education, for digital 

literacy education, which had already been talk about, ask the following forms: How to 

contribute to the Internet in literacy and educational technological disabled guests in education 

remained email? 
 تتضمف الدراسة المحاكر التالية:
 المحكر األكؿ: البناء المفاىيمي.

 المحكر الثاني: ذكم االحتياجات الخاصة ك األساليب التقنية التعميمية.
 عف بعد كفكائده. المحكر الثالث: مستمزمات التعميـ

المحكر الرابع: كسائؿ التعميـ االلكتركني: بيف محك األمية التكنكلكجية التعميمية ك بيف تفعيؿ المنظكمة 
 التعميمية لذكم االحتياجات الخاصة.

 أوال: البناء المفاىيمي:
 ٌنيـ " األشخاص عىرَّفىت ىيئة األمـ الميٌتحدة ذكم االحتياجات الخاٌصة ب . ذوو االحتياجات الخاصة:1.1

الذيف ييعانكف حالة دائمة مف االعتبلؿ الفيزيائٌي أك العقمٌي في الٌتعامؿ مع ميختمؼ الميعٌكقات كالحكاجز 
كالبيئات، مٌما يىمنعيـ مف الميشاركة الكاممة كالفٌعالة في الميجتمع بالٌشكؿ الذم يضعيـ عمى قىدىـ الميساكاة مع 

 (1).اآلخريف"
فئة مف الفئات الخاصة أك مف ذكم االحتياجات الخاصة كتندرج تحت ىذا المصطمح : كىـ  المعاقون -2

جميع فئات ذكم العكؽ مثؿ: المعاقيف بصريا ، المعاقيف سمعيا ، المعاقيف عقميا ، المعاقيف جسديا ، 
 (2)المعاقيف تكاصميا ف المعاقيف نفسيا كمتعددم العكؽ،   إلى غير ذلؾ مف أنكاع العكؽ.

عاؽ عمى أنو " الشخص الذم يختمؼ عف المستكل الشائع في المجتمع في صنعو، أك قدرة ك عرؼ الم
شخصية، سكاء كانت ظاىرة كالشمؿ ك بتر األطراؼ ككؼ البصر أك غيره ، ظاىرة مثؿ اإلعاقة العقمية 

 (3) ."كالصـ كاإلعاقة السمككية كالعاطفية

عف عممية تعاكف كمشاركة لعدة أطراؼ، حيث أف  تعتبر اإلنترنت " شبكة عالمية ناتجة . اإلنترنت:2.1
، كأىـ لجنة 1992( التي أنشئت ب مريكا مطمع I.S.O.C مؤسسة اإلنترنت" )ب: مستقبؿ اإلنترنت مرتبط 

 (4التي يترأسيا بصفة شبو دائمة أمريكيكف ".) Internet Architecture Boardتقنية بيا  

                                           
1
 http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B0%D9% 

88%D9%8A_%D8%AB5%D8%A9.25-01-2017.15:38. 
2
أطروحة مقدمة  انٌة فً االتجاهات،صورة ذوي االحتٌاجات الخاصة فً التلفزٌون الجزائري لدى الطالب الجامع9ً دراسة مٌدمجانً بادٌس،   

 .119، 118، ص ص 2015-2014، 3لنٌل شهادة دكتوراه علوم فً صحافة، كلٌة اإلعالم واالتصال والسمعً البصري، جامعة قسنطٌنة 
3
ملتقى السابع صم والبكم، مدى تعرض ذوي االحتٌاجات الخاصة لوسائل اإلعالم فً دولة اإلمارات9 دراسة مٌدانٌة على الفوزٌة عبد هللا ال علً،   

 . 2007مارس  8-6للجمعٌة الخلٌجٌة لإلعاقة حول " اإلعالم و اإلعاقة: عالقة تفاعلٌة ومسئولٌة متبادلة"، البحرٌن، 
4

، قسنطٌنة، فضٌل دلٌو، وآخرون، التحدٌات المعاصرة: العولمة، اإلنترنت، الفقر، اللغة: فعالٌات الٌوم الدراسً األول لمخبر علم اجتماع االتصال
 .10، ص 2002جامعة منتوري، 

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B0%D9%25%2088%D9%8A_%D8%AB5%D8%A9.25-01-2017.15:38
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B0%D9%25%2088%D9%8A_%D8%AB5%D8%A9.25-01-2017.15:38
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 Les autoroutesنت، منيا " الطريؽ السريع لممعمكمات كقد أطمؽ العديد مف المصطمحات عمى اإلنتر 
de l’information كىك عبارة عف شبكة اتصاالت بعدية مف األلياؼ البصرية الضكئية، تؤمف ،

االتصاالت بيف شبكات المكاصبلت الدكلية كالمحمية، ككاف أكؿ مف استعمؿ كممة الطريؽ السريع 
عندما أعمف عف مشركعو  1992االنتخابية الرئاسية األمريكية بنسبة لممعمكمات "البيرغكز" في أثناء الحممة 

 (5)ألحياء االقتصاد األمريكي.
االحتياجات  التعميمية الخاصة لذكم التكنكلكجيا تعرؼ التقنيات . محو األمية التكنولوجية التعميمية:3.1

، أك نظاـ أم مادة أك قطعة»ب نيا  IDEA 1997 عمى حسب AssistiveTechnology الخاصة
لذكم االحتياجات  منتج، أك شيء معدؿ أك مصنكع كفقنا لمطمب بيدؼ زيادة الكفاءة العممية كالكظيفية

الخاصة، كيكاد يجمع المتخصصكف في ىذا المجاؿ عمى ىذا التعريؼ الذم يشير إلى أف مسمى التقنيات 
يا، كلكنو يعني أم مادة تستخدـ التعميمية لذكم االحتياجات الخاصة ال يقتصر فقط عمى التقنية بمفيكم

 (6)لتعميـ ىذه الفئة.
كمنو محك األمية التكنكلكجية التعميمية قصد بيا، التعامؿ مع كؿ كسائؿ التعميـ االلكتركنية الرقية، كتشمؿ  

مختمؼ الكممات، كالرسكـ المطبكعة، كالصكت، كالصكر الساكنة كالمتحركة، التي تقديميا عف طريؽ أم 
 التقنيات أك الكسائؿ االلكتركنية. نكع مف أنكاع

يعتبر التعميـ عف بعد "نمط تعميمي جديد في نظامو كطرائؽ تدريسيو كأساليب إدارتو  . التعميم عن بعد:4.1
كبرامجو، كالذم ال يخضع إلى إشراؼ مباشر مف قبؿ التدريسييف مف خبلؿ تكاجدىـ الفعمي مع الطمبة، 

 (7) لتكنكلكجيات التي يتـ التعميـ مف خبلليا عف بعد".كيعتمد نظاميا عمى كافة الكسائط كا
، Correspondenceكعرؼ التعميـ عف بعد بالعديد مف المصطمحات نذكر منيا: التعمـ بالمراسمة 

 Web)(، ك "التعميـ المبني عمى شبكة الكيب" Flexible learning)"التعميـ المفتكح"، "التعمـ المرف" 
basedlearning.) (8) 

 : ذوي االحتياجات الخاصة واألساليب التقنية التعميمية:ثانيا
 . مسار مفيوم وي االحتياجات الخاصة:1.2

ة في ًتسعينيَّاًت القرًف العشريف ًليىحؿَّ مىحؿَّ الكسـً )ميعاؽ( ، كالذم ييعرؼي   ظىيىرى ميصطىمىحي االحتياجاًت الخاصَّ
مقٌي. ًبو أكلئؾى الذَّيفى ابتبلىـي اهلل ًبعىجزو كيمٍّي   سميًَّة أك العقميًَّة نتيجةى نىقصو خى  أك جيزئي  في القيدراًت الجى

ًة ًلرقًَّة تعبيًرًه كبيعًدًه عف تىضميًف المىضاميًف كالميصطمحاًت  ك  ؿي التَّربكيُّكفى ميصطىمىحى االحتياجاًت الخاصَّ ييفضٍّ
مبيًَّة الميتمثٍّمىًة بالعىجًز كاإلعاقًة كغيًرىا ًمفى المى  ةي تمييز ًفئةو مف السَّ فاىيـً المينفٍّرًة، كتىعني االحتياجاتي الخاصَّ

                                           
5
 .82،ص4، م2003، }د، ب{، دار نوبلٌس، موسوعة المعارف الكبرىأنطوان نجٌم،  

6
 http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/153731.31-01-2017.11:39. 

7
، 2009، أمواج للطباعة والنشر والتوزٌع، 1ط مهارات استخدام قواعد المعلومات اإللكترونٌة فً المكتبات،القاسم شادي محمود حسن ،  

 .177ص
8
 .119، 118، ص ص2007، ػًبٌ، داس صفبء نهُشش ٔانزٕصٚغ، 1ط قضايا هعلىهاتية،دٚبة يفزبذ يسًذ ،  
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الميجتىمًع أك أفرادو ليـ احتياجاته تختمؼي عف احتياجاًت باقي الميجتىمًع ًلعكزو لىدييـ في السُّمككاًت أك التَّعميـً أك 
، مٌما يضطرُّىـ لبلعًتما ًد عمى براًمجى أك أدكاتو أك أجيزىةو أك النَّشاطاًت الًفكريًَّة أك الحركيًَّة أك غيًر ذلؾى

ميساًعداتو ًلتمبيىًة احتياجاًتيـ لمقياـً ًبكظاًئفيـ الطىبيعيًَّة بصكرةو ًشبوى طبيعيَّة، كتتنكَّعي الحاجاتي حىسبى ظرًؼ 
، كأصحاًب ا ، كالمرضى، كالحكاًمًؿ، كالميسنٍّيفى ، كالمكىكبيفى قيفى لتىشكُّىاًت الحالًة كطبيعىًتيا ًلتشمىؿى الميعكَّ

مقيًَّة".)  (9الخى
 في المقابؿ، ظيرت مجمكعة مف المصطمحات األجنبية لمداللة عمى ذكم اإلحتياجات الخاصة، نذكر:

 إشارة إلى أف مصطمح (The Oxford English Dictionary) معجـ أكسفكرد التاريخي  -
(Crippled) عكؽ )كبمعنى يعيؽ( كأيضا أستخدـ بمعنى مف يحـر جزئيا أك كميا مف أحد أطرافو أك ي

 .لمداللة عمى اإلصابة بالشمؿ
 .كالذم كرد بمعنى غير قادر أك مصاب بعجز أك فاقد لؤلىمية (Disabled) مصطمح -
كالذم إقتصر إستخدامو عمى معنى كاحد كىك الشخص المعكؽ،سكاء  (Handicapped) مصطمح -

 .جسديا أك عقميا،كال يزاؿ إلى اآلف يستخدـ بمعنى معكؽ
األفراد غير العادييف( كىـ األفراد الذيف ينحرؼ أداؤىـ عف ) (Exceptional Individuals) مصطػمح -

 .األداء الطبيعي،إما فكؽ المتكسػط أك أقؿ منو،بحيث تصبح ىناؾ حاجة ضركرية لبرامج خاصة بيـ
ياجات ىك المصطمح المقابؿ كاألنسب لممصطمح )ذكم اإلحت Those Of Special Needs مصطمح -

الخاصة( في المغة العربية، كالذم شاع إستخدامو في األدبيات العربية المتصمة بالمكضكع في التسعينات 
 (10).مف القرف العشريف

تشير اإلحصائيات إلى تنامي أعداد ذكم االحتياجات الخاصة، حيث تقدر بعشرة في المائة، أم أكثر مف 
العالـ، كما أشارت ليا إحصائيات األمـ المتحدة، كتعد ستمائة كخمسكف مميكف نسمة مف بيف مجكع سكاف 

 (11)منيـ في المجتمعات النامية.  % 80ىذه أكبر أقمية في العاؿ، كيكجد 

مميكف معاؽ في العالـ، كأف ىذا العدد كصؿ  500ك تشير اإلحصائيات المتكفرة حاليا إلي كجكد أكثر مف 
 (12).مميكف معاؽ تقريبان  600ليصبح  2000عاـ 
عاقة عمى أنيا مشكمة فردية، كيجب عمى المعاؽ أف يحاكؿ أف يتغمب عمى إعاقتو مف خبلؿ المعالجات اإل

 (13)الطبية في أغمب األحياف.
 . ذوي االحتياجات الخاصة وبدايات استخدام التكنولوجيات الحديثة في التعميم:2.2

                                           
9
 http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9% 84_%D8%B0%D9%88% 

A7%D8%B5%D8%A9.25-01-2017.15:39. 
10

 http://www.almayadeen.net/articles/blog/36603/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D 9%85-
%D8%B0%D9%88%D9%D8%B5%D8%A9.25-01-2017.15 

11
 ة9 دراسة مسحٌة عن الصورة واالهتمامات فً وسائل اإلعالم السعودٌة،اتجاهات اإلعالمٌٌن السعودٌٌن نحو ذوي االحتٌاجات الخاصعلً بن شوٌل القرنً،   

 .485، ص 20، م 2008مجلة جامعة الملك سعود، 
12

 http://www.assakina.com/rights/rights-people-special-needs/23218.html.01-02-2017.11:25. 
13

 االحتٌاجات الخاصة9 دراسة مسحٌة عن الصورة واالهتمامات فً وسائل اإلعالم السعودٌة،اتجاهات اإلعالمٌٌن السعودٌٌن نحو ذوي علً بن شوٌل القرنً،   

 .2007مارس  8-6ملتقى السابع حول " اإلعالم واإلعاقة: عالقة تفاعلٌة و مسئولٌة متبادلة"، الجمعٌة الخلٌجٌة لإلعاقة، البحرٌن، 
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اإلعاقة  كالتعميـ لذكم تربيةمجاؿ ال في إلى أف أكال استخداـ لمحاسكب الدراسات التربكية أشارت
قبؿ المكتب التربكم األمريكي، حيث أنشئ قسـ لمدراسات بجامعة " ستانفكرد   مف 1970كاف سنة  السمعية

أىمية إتقاف   كما أكدت عمى اإلعاقة السمعية، " كأظيرت الدراسات إلى زيادة ميارات التبلميذ ذكم
تخداـ الحاسكب كبعض البرامج في مساعدة المعمميف كاألخصائييف في عبلج عيكب النطؽ باس

 التكاصؿ بيف التبلميذ الصـ كالمعمـ. كتسييؿ
كما أنو يساعد عمى نقؿ بعض الظكاىر الحقيقية لمتبلميذ الصـ الذيف يعتمدكف عمى حاسة البصر أكثر  

لعممية كالتي، خاصة الظكاىر التي يصعب مشاىدتيا لبعدىا المكاني أك لندرة حدكثيا ببيئتيـ، كىذه ا
 .المتمثمة في استخداـ الكمبيكتر في التعميـ تدخؿ في إطار عممية التعميـ

لقدر خبراء األمـ المتحدة أف ربع سكاف  في سكرية " الصـ كالبكـ لتعميـ 1993في عاـ  الكمبيكتر استخدـ
سرة لرعاية أم مجتمع محمي يت ثركف ت ثير مباشر بالعجز عف طريؽ الكقت كالمكارد التي ينفقيا أفراد األ

المعكقيف أما في البمداف النامية ال يستطيع االنتفاع مف الخدمات الصحية سكل شخص كاحد مف كؿ عشرة 
أشخاص "، حيث تكظيؼ استخداـ الحاسكب التعميمي في مجاؿ التعميـ فظير ما يسمى بالحاسكب التعميمي 

، كقد أدت طرؽ االتصاؿ التكنكلكجية الذم يكفر فرصان تعميمية حقيقية لمطمبة العادييف كغير العادييف
الحديثة لبعض مف ذكم اإلعاقة السمعية إلى إزالة حكاجز االتصاؿ المغكم بينيـ مع غيرىـ مف الناس 

 (14)كبطريقة فعالة.
  (15). األساليب التقنية لتعميم ذوي االحتياجات الخاصة:3.2

 : . األساليب التقنية لتعميم ذوي اإلعاقة البصرية1.3.2
فكفيف: لقد تعددت أشكاؿ كأساليب رعاية الطمبة ذكم اإلعاقة البصرية لدمج ىذه الفئة في مدارسيا كذلؾ المك

 :مف خبلؿ اآلتي
  المناىج الدراسية -
، استخداـ المكبرات،  استخداـ األدكات كاألجيزة لمتنقؿ المستمر، تكفير آلة بركينز :مركز مصادر التعمـ - 

استخداـ الكرؽ ذات   ،داـ أقبلـ ذات الخط األسكد الغامؽ الكبير أثناء الكتابةاستخ، تكبير الكتب الدراسية
استخداـ مصباح الطاكلة لمقراءة كالكتابة )حيث يتـ تزكيد طاكلة الطالب ، المكف األصفر الكريمي المطفي

قكـ بتصميميا استخداـ المسطرة القرائية )ي، بيذا النكع مف المصابيح لضماف كضكح الرؤية لمقراءة كالكتابة
استخداـ جياز تكبير ،  اختصاصي التربية الخاصة أك المعمـ، حيث يستخدميا الطالب في القراءة

 .المطبكعات
 : . األساليب التقنية لتعميم ذوي اإلعاقة السمعية2.3.2

                                           
14
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ية يعتبر مكضكع طرؽ كأساليب تعميـ الطمبة ذكم اإلعاقة السمعية مف المكضكعات الرئيسية في ميداف الترب
 :الخاصة،كلتسييؿ عممية دمج ىذه الفئة مف خبلؿ تكظيؼ بعض التقنيات التعميمية في تعميميـ كىي

ىك مف األجيزة الحديثة المخصصة لعرض  جياز عرض الصكر المعتمة )الفانكس السحرم:  استخداـ
السمعية فيقـك الصكر المعتمة عف طريؽ المرأة العاكسة، حيث يؤدم إلى خدمات تفيد الطالب ذكم اإلعاقة 

 .ىذا الجياز بتكبير الصكر المعتمة كالرسكمات كالخرائط كغيرىا
جياز العرض الرأسي )األكفرىيد(: كقد يستخدـ المعمـ ىذا الجياز بعرض بعض الرسكمات كالصكر  -

 .المصممة عمى الشفافيات لعرضيا
جيزة العممية التي شاع يعتبر ىذا الجياز مف األ  جياز عرض الشفافيات )السبليد بركجيكتكر(: - 

استخداميا مؤخران في مدارسنا كذلؾ لسيكلة تشغيميا مف ناحية كسيكلة إنتاج البرامج الخاصة بيا مف ناحية 
 .أخرل كالتي يمكف لممعمـ إنتاجيا بنفسو

يتميز يعتبر التمفزيكف التعميمي مف الكسائؿ التي كيظفت لتعميـ ذكم اإلعاقة السمعية ف :التمفزيكف التعميمي -
األسمكب التعميمي التمفزيكني بالجمع بيف عدد مف الحكاس كالتي تشكؿ أدكات إلدخاؿ المادة التعميمية 
ف نجاح  كحاسة البصر التي يعتمد عمييا الطفؿ األصـ كبقية حاسة السمع بالنسبة لضعيؼ السمع. كا 

يقة ككيفية استخداـ كاختيار الكقت استعماؿ التمفزيكف ك داة تعميمية يتكقؼ في كفاءة المعمـ كمياراتو في طر 
 .كالمكقؼ المناسب

 .تدريب بعض المعمميف عمى كيفية استخداـ المعينات السمعية المتطكرة في غرفة الصؼ -
الذم  (FM) لقد أدل التطكر التكنكلكجي في مجاؿ المعينات السمعية إلى اكتشاؼ أجيزة متطكرة كجياز

ـ أف يرتدم بقية الجياز مع الميكركفكف كما ىك مكضح في الصكرة يقـك الطالب بمبس السماعة، كعمى المعم
، كقد تـ تدريب بعض المعمميف عمى كيفية استخدامو، كأىميتو لمطالب المعاؽ سمعيان حيث يقكـ بتكصيؿ 

  الصكت مباشرة مف المعمـ إلى الطالب.
 :في الفصكؿ الدراسية كىي ميميةاألجيزة التع بعض: . األساليب التقنية لتعميم ذوي اإلعاقة الذىنية3.3.2

 جياز العارض فكؽ الرأس، جياز الفيديك.
إف اإلعاقة الحركية قد تفرض قيكدان عمى مشاركة : . األساليب التقنية لتعميم ذوي اإلعاقة الحركية4.3.2

كالصفية كتعديؿ البيئة المدرسية  الكسائؿ كاألدكات التعميمية الطفؿ في النشاطات المدرسية ، ك بدكف تكييؼ
لذا كضعت تقنيات ساىمت في تعميـ فئة ذكم اإلعاقة الحركية،  العممية التعميمية، قد تؤدم إلى نكاقص في

 :ما يمي
  .تزكيد المدارس الحديثة بمصاعد كيربائية يستخدميا الطالب المعاؽ حركيان في تنقبلتو بالمدرسة 

الطابؽ األرضي لممدارس التي ال يكجد بيا  في المعاؽ حركيان  العمؿ عمى تخصيص الفصؿ الدراسي لمطالب
  .مصاعد كيربائية

 عمؿ منحدرات في المدارس القديمة لسيكلة تنقؿ المعاؽ حركيان بيسر
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التعاكف مع بعض إدارات المدارس عمى تكفير بعض األدكات كاألجيزة كالمعينات مثؿ حامؿ الكتاب  
تكفير بعض التقنيات التي ، عدـ تكازنيـ أثناء الجمكسكاألكراؽ كاحزمو لربط بعض الطمبة في الكرسي نظران ل

 تساعد في تنمية الحركات الدقيقة كاأللعاب التعميمية الدقيقة. 
 ثالثا: مستمزمات التعميم عن بعد وفوائده: 

إف التعميـ اإللكتركني مف النظـ التي أفرزتيا االتجاىات الحديثة  . مستمزمات التعميم عن بعد:1.3
تعميـ ما يسمى بالتعميـ اإللكتركني، كالذم " يعتمد عمى تكظيؼ الحاسب كاإلنترنت كالكسائؿ لتكنكلكجيا ال

التفاعمية المتعددة بمختمؼ أنكاعيا في عممية التعميـ، أف التعميـ االلكتركني يشير إلى االعتماد عمى 
 (16)التقنيات الحديثة في تقديـ المحتكل التعميمي لمطمبة بطريقة كفؤة كفعالة". 

مف بيف الكسائؿ التي يعتمد عمييا في التعميـ االلكتركني، كىك عبارة عف " جياز  الحاسب اآللي: -
 (17)الكتركني، لو قدرة فائقة عمى تخزيف البيانات بصكرة يسيؿ استرجاعيا".

فات الذم يتـ فيو استقباؿ المم كىك مف بيف أىـ الكسائؿ التي يتـ االعتماد عمييا، كالبريد االلكتروني:  -
الخاصة بالتسجيبلت الطبلب، إضافة إلى االتصاؿ معو ك إمدادىـ بالدركس كأخر األخبار الجديدة 

 كاإلعبلنات.
 يعد مف بيف اآلليات االتصاؿ كالتكاصؿ بيف ادراة التعميـ عف بعد كبيف الطبلب.الموق  االلكتروني:  -
 Virtual library:المكتبة االفتراضية -

كرة القتناء الكتب كالكثائؽ بمختمؼ أشكاؿ كمف أم مكاف، بحيث أف   " المكتبة خمؽ التعميـ عف بعد ضر 
الحديثة جزء ال يتجزأ مف مؤسسات التعميـ كالتعمـ،  فقد تضاربت اآلراء عمى تاريج ظيكر مصطمح المكتبة 

 1977كفي مستخمص آخر عاـ  ،1979االلكتركنية، حيث رصد ىذا اآلخير في " عنكاف تسجيمو عاـ 
 (18".)1971أكرد تسجيمو عاـ  ERIC، أما مرصد LISAصد بمر 

، أما مصطمح " 1995كعمى المستكل العربي تـ رصد أكؿ ظيكر لمصطمح " المكتبة االلكتركنية" في عاـ 
 (19) .1995المكتبة الرقمية" فقد ظير أكؿ مرة في عنكاف عرض لمحاضرة "جيمس بيمنجتكف" في 

 . فوائد  التعميم عن بعد:2.3
النكاقص  طيع التعميـ عف بعد التحقيؽ مف عزلة الكميات كالمدارس الثانكية الريفية، كيستطيع معالجةيست -

 .المتكقعة مف المعمميف في تمؾ المجتمعات عف طريؽ ربطيا بالمصادر التي تزكدنا بالتربية
يف المصادر التي يستطيع التعميـ عف بعد أف يحسػف مف نكعية التربية بتسريع عممة نقؿ المعمكمات ما ب -

 (20)تزكدنا بالتعميـ كمستقبمي التعميـ.
 .حيث يكفر التعميـ عف بعد المبلئمة بيف المحاضر كالطالب : المبلئمة -

                                           
16

علوم االجتماعٌة سامً قرٌشً، "جودة التعلٌم اإللكترونً فً التعلٌم العالمً كأحد متطلبات عصر المعرفة مع اإلشارة لجهود الجامعة الجزائرٌة"، مجلة ال  
 .222، جامعة تبسة، ص 2015، جوان 10واإلنسانٌة، العدد 

17
 .19،  ص2012قاهرة، دار الكتاب الحدٌث، ، ال1رامً سعٌد، المكتبة والحاسبات االلكترونٌة، ط

18
 .31-30، ص ص2006، القاهرة، الدار المصرٌة اللبنانٌة، 1عماد عٌسى صالح محمد، المكتبات الرقمٌة: األسس النظرٌة والتطبٌقات العلمٌة، ط

19
 .37-36-33عماد عٌسى صالح محمد، المرجع نفسه، ص ص

20
 http://www.tvet-portal.net.10-09-2016.20:14. 
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 .يتيح  التعميـ عف بعد لمدارس خيار المشاركة حسب الرغبة : المركنة -
و يكازل أك يفكؽ في الت ثير الت ثير كالفاعمية أثبتت البحكث التي أجريت عمى نظاـ التعميـ عف بعد ان- 

 .كالفاعمية نظاـ التعميـ التقميدم كذلؾ عندما تستخدـ ىذه التقنيات بكفاءة
 (21).الكثير مف أشكاؿ التعميـ عف بعد ال تكمؼ الكثير مف الماؿ  -
تساعد الطالب عمى ك يساعد عمى سد الثغرات التي قد تنجـ مف نقص ىيئة المدٌرسيف في مؤسسة ما،  - 

  (22 (مف اعتماده عمى نفسو. زيادة
رابعا: دور وسائل التعميم االلكتروني: بين محو األمية التكنولوجية التعميمية و بين تفعيل المنظومة 

 التعميمية لذوي االحتياجات الخاصة:
 تكنولوجيا االتصال التعميمي لذوي االحتياجات الخاصة:
ياجات الخاصة " ساعدت في تحقيؽ األىداؼ إف استخداـ التكنكلكجيا المتطكرة في تعمـ ذكم االحت

المرسكمة، ف ثر ىذه التكنكلكجيا كالتي يطمؽ عمييا التكنكلكجيا المساعدة، جعؿ مف ىؤالء المتعمميف 
يحصمكف عمى نفس نكعية التعميـ التي يحصؿ عمييا أقرانيـ األسكياء، كتقكـ معظـ أجيزة كمعدات 

  مـ ىؤالء المتعمميف عمى اختبلؼ أنكاع إعاقاتيـ ".كبرمجيات ىذه التكنكلكجيا بدعـ عممية تع
تشمؿ تكنكلكجيا ذكم االحتياجات الخاصة " جميع األدكات كالمكاد كاألجيزة كالبرمجيات التي تستخدـ مف 
أجؿ زيادة كتحسيف القدرات الكظيفية كاألدائية لدل ذكم االحتياجات الخاصة، كتمكينيـ مف ممارسة 

  عتيادية بصكرة فٌعالة ".نشاطاتيـ التعميمية اال
أساسية عمى درجة اإلعاقة لدل الطالب،   يعتمد بصكرة ذكم االحتياجات الخاصة  تكنكلكجيا  إف استخداـ

فعندما " تككف درجة اإلعاقة البصرية خفيفة يمكف استخداـ تكنكلكجيا مساعدة تعتمد عمى حاسة البصر 
إلعاقة حدىا األعمى لتصؿ إلى إعاقة بصرية حادة يصبح ب شكاؿ مختمفة كالتكبير، بينما عند بمكغ درجة ا

  (23)استخداـ التكنكلكجيا المساعدة السمعية الحؿ األمثؿ لتقديـ المادة التعميمية ".
كالتمفزيكف  كبرامجو المختمفة، الحاسب اآللي «Electronic Tech» التقنيات اإللكتركنيةك مف بيف 

كاآللة الحاسبة كغيرىا مف  Data Showجياز عرض البياناتكالفيديك، كمسجؿ الكاسيت، ك  التعميمي،
 (24).األجيزة الكيربائية كاإللكتركنية
  (25) الخاصة بذكم االحتياجات الخاصة: نماذج مف األنظمة الحاسكبية 

 :أنظمة التمييز الصوتي .1

                                           
21

 http://www.study-in-swiss.com.10-09-2016.20:16. 
22

  http://mawdoo3.com10-09-2016.20:17. 
23

 https://sites.google.com/site/theusecomputrsspecialeducation/11.01-02-2017.11:24. 
24

 http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/153731.31-01-2017.11:39. 
25

 https://sites.google.com/site/theusecomputrsspecialeducation/11.01-02-2017.11:24. 

https://sites.google.com/site/theusecomputrsspecialeducation/11.01-02-2017.11:24
http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/153731.31-01-2017.11:39
https://sites.google.com/site/theusecomputrsspecialeducation/11.01-02-2017.11:24
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لكحة المفاتيح   ـالميكركفكف الذم يشكؿ أداة اإلدخاؿ التي تقكـ مقا  تعتمد أنظمة التمييز الصكتي عمى
كالف رة، يعمؿ ىذا النظاـ عمى أساس إعطاء األكامر لمحاسب مف خبلؿ الصكت بدال مف الف رة كلكحة 

 يخدـ ىذا النكع مف األنظمة فئتيف مف ذكم االحتياجات الخاصة كىما:، المفاتيح
 ال يتمكنكف مف استخداـ أيدييـ لسبب أك آلخر.  ذكم اإلعاقات الجسدية ممف     .1
  ذكم اإلعاقات البصرية الحادة ممف فقدكا حاسة البصر كميا أك بشكؿ كبير.     .2
ليقكـ البرنامج   كال يتطمب األمر مف ىؤالء المستخدميف سكل التحدث أماـ الميكركفكف بمغة كاضحة، 

ىذه بترجمة ما ينطؽ بو المستخدـ كتحكيميا إلى أكامر يقكـ جياز الحاسب بتنفيذىا، ىناؾ العديد مف 
  البرامج كالتي تمتاز بمجمميا بسيكلة التعامؿ ككذلؾ رخص ثمنيا.

 أنظمة التمييز البصري  .2
تعتمد ىذه األنظمة عمى التكنكلكجيا المساعدة التي تمكف المستخدميف مف ذكم اإلعاقات البصرية عمى 

فئتيف مف ذكم  استخداـ الحاسب كالتعامؿ مع برمجياتو بشكؿ يتماشى مع احتياجاتيـ الخاصة، ىناؾ
 اإلعاقات البصرية:

  
 ضعيفي البصر:  فئة  الفئة األكلى: -

إمكانية استخداـ الحاسب بشكؿ فٌعاؿ، مف خبلؿ تكفير حمكؿ   سيمت التكنكلكجيا المساعدة ليذه الفئة 
ة مناسبة لعممية استخداميـ، كفيما يمي عرض لنماذج مف التكنكلكجيا الخاصة بالحاسب التي تمكف ىذه الفئ

 مف استخدامو كاالستفادة مف إمكاناتو.
شاشة العرض: ىناؾ العديد مف البرمجيات التي يمكف استخداميا مف قبؿ ضعيفي البصر لتكبير حجـ  .1

   األيقكنات ك الخط ككذلؾ المكاد البصرية األخرل، التي تظير عمى شاشة العرض.
صة بذكم االحتياجات الخاصة، فيناؾ تتكفر العديد مف لكحات المفاتيح الخا لوحة المفاتيح:  .2

تحتكم عمى أزرار كبيرة الحجـ تمبي احتياجات ذكم اإلعاقات البصرية، كىناؾ أنكاع تككف األزرار   أنكاع
نما عف طريؽ الممس،   فييا عمى درجة كبيرة مف الحساسية كال تتطمب جيدا مف المستخدـ لمضغط عمييا كا 

    لكاحدة كغير ذلؾ مف األنكاع.كىناؾ لكحات مفاتيح لمستخدمي اليد ا
في تعديل  برنامج حاسوبي فاعمية»كىناؾ دراسة عممية نكقشت كرسالة ماجستير بجامعة الممؾ سعكد 

، «وقت التعديل باستخدام تصميم العينة الفردي لفئة التخمف العقمي البسيط  سموك النشاط الزائد وخفض
بي في تعديؿ سمكؾ النشاط الزائد لؤلطفاؿ المتخمفيف عقمينا كأثبتت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج الحاسك 

ا مف نتائج الدراسة تحسف بعض السمككيات المصاحبة لسمكؾ النشاط الزائد  بدرجة بسيطة، كما ظير أيضن
 كتشتت االنتباه كاالندفاعية كفرط الحركة.

عميـ القراءة كالعصؼ الذىني ( إلى فاعمية البرمجيات التعميمية في ت2003كذلؾ أشارت دراسة )البغدادم 
اإلعاقات السمعية، ىذا باإلضافة إلى كجكد أعداد كبيرة مف الدراسات األجنبية التي أثبتت  لؤلطفاؿ ذكم
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ذكم  كالنفسية لمتبلميذ مف المشكبلت السمككية فعالية التقنيات التعميمية المختمفة في عبلج كثير مف
 االحتياجات الخاصة، 

اديمية فتؤدم ىذه التقنيات التعميمية عمميات كثيرة مف تسييؿ تكصيؿ كشرح المعمكمة أما مف الناحية األك
لمتبلميذ ذكم االحتياجات الخاصة كالمساعدة في رفع مستكاىـ األكاديمي، كمف الدراسات العربية في ىذا 

تعميمية في كتقنية  الدكر اإليجابي لمكسائط المتعددة ( التي أثبتت كأكدت1421الجانب دراسة )الدخيؿ 
 (26)تحسيف النطؽ كالكبلـ لؤلطفاؿ المتخمفيف عقمينا بدرجة بسيطة.

 ،كىك كضع أكراؽ الصقة محفكر عمييا األحرؼ بطريقة برايؿ لممعكقيف بصريان  ،تطكيع لمكحة المفاتيح
 كىناؾ تكبػير األحرؼ لضػعاؼ البصر في الحاسكب كذلؾ يككف عمى ثبلثة أنكاع كالتالي:

 حرؼ عمى شاشة الحاسكب . برامج تكبير األحرؼ عمى الشاشة مكجكد في " الكيندكزتكػبير األ -1:
Windows " ك الطبػاعة باألحرؼ المكبرة  لتيسير قراءة المكتكب عمى شاشة الحاسكب ، باإلضافة إلى

تحريؾ  تـ تطكير فػ رة تعػمؿ بنظػاـ برايؿ حيث يتـ mouse بالنسبة لمف رة، لػكحة المفاتيح ذات أحرؼ مكبرة
الف رة عمى سطح منبسط يساران كيمينان فتتحرؾ اإلشارة عمى الشاشة مف حرؼ إلى حرؼ محكلة إياه إلى 
حرؼ برايؿ كعمى الف رة نقاط ترتفع كتنخفض تحت أصابع القارئ المعكؽ بصريان فيقرأ ب صابعو ما ىك 

كىنػاؾ   Windows كيمكف تكبير النصكص عمى الشاشة ضمػف برامج مكتكب عمى شاشة الحاسكب
كىػك يقػػػػكـ بتػكبػػير حجػـ األحرؼ حسب طمب المستػفيد ككػ نو يمسؾ  Zoom Text برنامج تػقػريػب النػص

 .PC Lens بػعدسة مكبرة ككذلؾ برنامج عدسة الحاسب الشخصي
حيػث لػدل ىذا النظاـ القدرة عمى المسح الضكئي مف الكتب كالصحؼ  Omni - 1000 استخػداـ برنامج

 (27المجبلت كقراءتيا بصكت كاضح .)ك 
 Emailالبريد االلكتروني 

تستخدـ االنترنت ككسيمة لكؿ أشكاؿ االتصاؿ بكافة أنماطو، االتصاؿ بيف شخصيف ، االتصاؿ بيف 
شخص كمجمكعة مف األفراد، كاالتصاؿ بيف مجمكعات مف األفراد، فكجدت حمقات المناقشة لممحاكرة 

الذم  يسمح لممستخدميف  Emailف أىـ كسائؿ ىذا االتصاؿ البريد االلكتركني كم ،كتبادؿ اآلراء كاألفكار
إرساؿ الرسائؿ النصية كالممفات مف شخص آلخر عبر شبكة االنترنت، البريد االلكتركني كسيمة اتصاؿ 
لتبادؿ عناصر المعمكمات بكافة أشكاليا سكاء كانت نصية أك جداكؿ أك رسكمات أك أصكاتا أك فيديك أك 

، كمف ثـ يعتبر استخداـ البريد االلكتركني Attached Filesامج حاسكبية كمرفقات بالبريد االلكتركني بر 
لما يتميز بو مف إمكانات كإحدل خدمات االنترنت أمرا ميما لدعـ التدريس لذكم االحتياجات الخاصة 

 كتكاصميـ مع اآلخريف. 
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 http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/153731.31-01-2017.11:39. 
27

 http://almadanyk22.blogspot.com/2009_12_01_archive.html.31-01-2017.10:41. 
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الفيديك كتطبيؽ عممي لتكنكلكجيا المعمكمات جاءت مؤتمرات  :Video Conferenceمؤتمرات الفيديو  -
كاالتصاؿ يتـ في ىذه التقنية استخداـ كاميرات صغيرة تكضع عمى أجيزة الحاسكب أك بجانبيا ، لتقـك 

تتمثؿ فكائد مؤتمرات الفيديك ، بتصكير كنقؿ الصكر الحية كالصكت لعرضيا بشكؿ متزامف في مكاف آخر
 التعميمية في:

اعات التعميمية، فيستطيع أكلياء األمكر كالمعممكف كالمسئكلكف عف تعميـ ذكم . سرعة عقد االجتم1
 االحتياجات الخاصة االجتماع بذكم الخبرة في المجاؿ كاالسترشاد بآرائيـ.

. استضافة الخبراء المتخصصيف في مجاؿ تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة مف جميع أنحاء العالـ 2
 العممية. لمناقشتيـ في خبراتيـ كأبحاثيـ

. تكفير الكقت البلـز لنقؿ المعمكمات كالتعرؼ عمى اآلراء كاألفكار لمناقشتيا عما إذا تـ ذلؾ مف خبلؿ 3
 الكسائؿ التقميدية األخرل.

. انخفاض تكاليفيا مقارنو بحضكر الخبراء كالمتخصصيف كركاد التربية إلي أماكف االجتماعات 4
 (28)كالمؤتمرات العممية.

 :والمراج  قائمة المصادر
 القواميس والموسوعات: -1
 .4، }د، ب{، دار نكبميس، ـموسوعة المعارف الكبرى، (2003)أنطكاف نجيـ -
 الكتب: -2
 ميارات استخدام قواعد المعمومات اإللكترونية في المكتبات،، (2009)القاسـ شادم محمكد حسف  -
 .، أمكاج لمطباعة كالنشر كالتكزيع1ط
، التحديات المعاصرة: العولمة، اإلنترنت، الفقر، المغة: فعاليات اليوم (2002)دليك فضيؿ ، كآخركف -

 م.، قسنطينة، جامعة منتكر الدراسي األول لمخبر عمم اجتماع االتصال
 .، عماف، دار صفاء لمنشر كالتكزيع1ط قضايا معموماتية،،  (2007)دياب مفتاح محمد -
، 1ط قمية: األسس النظرية والتطبيقات العممية،المكتبات الر ، (2006)عماد عيسى صالح محمد -

 .القاىرة، الدار المصرية المبنانية
 .، القاىرة، دار الكتاب الحديث1ط المكتبة والحاسبات االلكترونية، ،(2012)رامي سعيد -
 الدوريات:  -3
اصة: اتجاىات اإلعالميين السعوديين نحو ذوي االحتياجات الخ،  (2008)عمي  بف شكيؿ القرني  -

 .20مجمة جامعة الممؾ سعكد، ـ  دراسة مسحية عن الصورة واالىتمامات في وسائل اإلعالم السعودية،

                                           
28

 https://hrdiscussion.com/hr16132.html.25-01-2017.15:42. 

https://hrdiscussion.com/hr16132.html.25-01-2017.15:42
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"جودة التعميم اإللكتروني في التعميم العالمي كأحد متطمبات عصر ، (2015جكاف )ريشي سامي ق -
، جامعة 10انية، العدد مجمة العمكـ االجتماعية كاإلنس المعرفة م  اإلشارة لجيود الجامعة الجزائرية"،

 تبسة.
 األطروحات الجامعية: -4
صورة ذوي االحتياجات الخاصة في التمفزيون الجزائري لدى الطالب ، (2015-2014) مجاني باديس -

أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك في صحافة، كمية  الجامعي: دراسة ميدانية في االتجاىات،
 .3رم، جامعة قسنطينة اإلعبلـ كاالتصاؿ كالسمعي البص

 المؤتمرات العممية: -5
اتجاىات اإلعالميين السعوديين نحو ذوي االحتياجات ، (2007مارس  8-6 )بف شكيؿ القرني عمي -

ممتقى السابع حكؿ "  الخاصة: دراسة مسحية عن الصورة واالىتمامات في وسائل اإلعالم السعودية،
 .ية متبادلة"، الجمعية الخميجية لئلعاقة، البحريفاإلعبلـ كاإلعاقة: عبلقة تفاعمية ك مسئكل

مدى تعرض ذوي االحتياجات الخاصة لوسائل اإلعالم ،  (2007مارس  8-6) عبد اهلل اؿ عمي فكزية -
ممتقى السابع لمجمعية الخميجية لئلعاقة حكؿ " في دولة اإلمارات: دراسة ميدانية عمى الصم والبكم، 

 .اعمية كمسئكلية متبادلة"، البحريفاإلعبلـ ك اإلعاقة: عبلقة تف
 : المواق  االلكترونية -6

-
http://almadanyk22.blogspot.com/2009_12_01_archive.html. 

- https://hrdiscussion.com/hr16132.html . 

- http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/153731. 

- http://mawdoo3.com. 

- https://sites.google.com/site/theusecomputrsspecialeducation  .-   

-http://www.study-in-swiss.com.10-09-2016.20:16. 

- http://www.tvet-portal.net.10-09-2016.20:14 

- http://www.assakina.com. 

- www.almayadeen.net/articles/blog.  

 

http://mawdoo3.com.-/
http://www.tvet-portal.net.10-09-2016.20:14/
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 تحديات إنتاج الُصحف في السُّودان
دراسة استطالعية بالتطبيق عمى عدد من الصحف السودانية لمفترة من يناير إلى مارس 

 م2022
Challenges Of Newspapers Production In Sudan – A Survey Study 

With Application On A Number Of Sudanese Newspapers In The 

Period From January To March 2022 

 

د. خالد أحمد الحاج عبد اهلل   
–جامعة الرباط الوطني  –أستاذ مساعد كمية اإلعالم   

 السودان

 
 ممخص البحث:

ىدفت الدراسة إلى تمكيف الصيحؼ السُّكدانية مف فتح آفاؽ جديدة لمتكزيع، كتطكير األفكار اإلخراجية الداعمة لرفع معدؿ 
( مبحكثان.كقد خرجت الدراسة بجممةو مف 30اسةصمـ الباحث استمارة الخبراء أستيدؼ بيا: )القارئية.كلتحقيؽ أىداؼ الدر 

النتائج: أثبتت الدراسة أفَّ انتشار المكاقع اإلخبارية الرقمية قد أسيـ في عزكؼ القراء عف شراء الصحؼ الكرقية، أكضحت 
ت الصحافة السُّكدانية. كمف أىـ  التكصيات التي خرجت بيا الدراسة الميدانية أفَّ ارتفاع تكاليؼ التكزيع أثر عمى اقتصاديا

الدراسة: البد مف تركيز المؤسسات الصحفية عمى إعماؿ المزيد مف التحسينات عمى جكانب اإلخراج الصحفي، ضركرة إيبلء 
 حؼ.قطاع الصحافة المزيد مف الرعاية كاالىتماـ بخفض الجمارؾ كالضرائب المفركضة عمى ميدخبلت صناعة الصي 

 السُّكداف_الصيحؼ  _تحديات إنتاج الكممات المفتاحية: 
production – newspapers- Sudan  – challenges 
Abstract: 
This study entitled: Challenges of Newspaper Production in Sudan - A survey studywith 

application on a number of Sudanese newspapers in the period from January 1 to March 2022 

AD, via using the descriptive analytical approach. The study aimed at supporting Sudanese 

newspapers to open new horizons for distribution, and promoting layoutthoughts that support 

raising the rate of readership.   The study involves questions which are: What are the most 

prominent indicators of the weakness of journalistic production in Sudan, and what is the way 

to remedy them?  What are the best ways to ensure the stability of the journalism in Sudan?  In 

this study, an expertise questionnaire was used, targeting: (30) respondents.  The study 

concluded to a set of findings: The study proved that the spread of digital news websites 

contributed to the reluctance of readers to buy hard copy newspapers. The field study showed 

that the high distribution costs affected the economics of the Sudanese press. Among the most 

important recommendations of the study: the press institutions should focus on implementing 

more improvements in the aspects of press layout and direction and avoiding the excitement 

that loses its value, necessity of giving the press sector more care and attention to reducing 

customs and taxes imposed on the inputs of the newspaper industry to ensure its stability. 
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 اإلطار العام لمبحث:
 تمييد

مع التحكُّالت اليائمة التي طرأت عمييا كاحدة مف أقكل الًبنيات الصناعية التي عرفيا تعد صناعة اإلعبلـ :
العالـ،كمصدر قكتيا يكمف ليس فقط في تمؾ األمكاؿ اليائمة التي تيستثمر فييا، بؿ أيضان في ىذا الت ثير 

لتطكُّرات الميتبلحقة، الخطير الذم تمعبيو عمى مستكل األفراد كالجماعات كالحككمات كاألنظمة، ناىيؾ عف ا
 (1)كالتقنيات الميعقدة التي تشيدىا يكمان بعد يكـ، كتزيد مف فاعميتيا كشدة ت ثيرىا.

فمع نمك المجتمعات الحديثة كاتساعيا، كظيكر الحككمات المركزية، كرغبًتيا في أف تمعب الصحافة أدكران 
ا الناشرة، عبلكة عمى تعاظـ تكمفة إنتاج ميمة في المجتمع، كمع النمك السريع لصناعة الصحافة كمؤسساتي

الرسالة الصحفية، كدخكؿ الحككمات في ىذا النشاط االقتصادم باعتبارىا طرفان في إنتاج الصيحؼ، كنشرىا 
دارًتيا، إلى جانب ما صاحب ذلؾ اإلنتاج مف مشكبلتو كصعكبات، برزت العديد مف التساؤالت التي كاف  كا 

ينفؽ عمييا؟ ما مشكبلت ينبغي أف تجد ليا إجابة كمف  أىما: مف الذم يممؾ الصحافة؟ مف يتحكـ فييا؟ مف ي
إنتاجيا كتسكيقيا؟ مف الميستفيد مف خدماتيا؟ ما أدكاتيا في مكاجية منافسة الكسائؿ اإلعبلمية اإللكتركنية 

 التقميدية كغير 
 مشكمة البحث:

المكضكعية لتراجع إنتاج كصناعة  تكمف مشكمة ىذا البحث في السؤاؿ الرئيسي التالي: ما األسباب
الصحؼ في السكداف؟ ككيؼ لمصحافة السكدانية أف تكاجو جممة التحديات كالمعكقات التي تعترض سبيميا؟ 

 كىؿ لمسياسات التحريرية دكر في تراجع إنتاج كتكزيع الصحؼ الكرقية؟
 تساؤالت البحث:

 لصحؼ بالسُّكداف؟إلى أم مدل أثرت األزمة االقتصادية عمى إنتاج كصناعة  ا -1
 ما  أبرز مؤشرات ضعؼ اإلنتاج الصحفي بالسُّكداف؟ كما السبيؿ إلى تداركيا؟ -2
 ماأمثؿ الطرؽ لضماف استقرار الصحافة في السُّكداف؟ -3
 ما  األساليب األنجع لتكطيف الصحافة في السُّكداف؟ -4

 أىداف البحث:
 .الدفع بالجيكد الرامية لرفع معدؿ اإلنتاج الصحفي.1
 الصحؼ السكدانية مف فتح آفاؽ جديدة لمتكزيع. .تمكيف2
 .تطكير األفكار اإلخراجية الداعمة لرفع معدؿ القارئية.3
 .إحداث متغير في المضمكف لضماف رفع معدؿ التكزيع.4

                                           
1

 . 12م، ص 1993(، أكتوبر  419حرب الفضاء، مجلة العربً، العدد )محمد الرمٌحً، نمور شرسة من الورق تبدأ  -
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 التعريف بمصطمحات البحث:
فعؿ(، تعبير ييقصد بو إنذار شخص بفعؿ شيء مع التمميح إلى عدـ قدرتو عميو.تحدل: )تحديات.أتحدى: 

، كالمفعكؿ متحدم، تحدل المخاطر ليصؿ إلى ىدفو: كاجييا كتغمب عمييا.  (2)تحدل: يتحدل، فيك متحدو
ىك عممية جمع المعمكمات مف مصادرىا الحقيقية كالتحقؽ مف صحتيا كذلؾ قبؿ صياغتيا في لغة إنتاج:

 (3)يدؼ.بسيطة، كنشرىا في إحدل القكالب الصحفية، لضماف كصكليا إلى الجميكر المست
بما أفَّ صناعة الصحفتتمركز في السُّكداف بالعاصمة القكمية الخرطكـ فإفَّ مجتمع ىذه مجتم  البحث:

 الدراسة يتمثؿ في الصحفييف الميتكاجديف بحدكد كالية الخرطكـ.
عي :العينة المختارة ليذه الدراسة عينة قصدية عمدية، باالختيار التحكمي، كلما كاف المجتمع نك عينة البحث

 ( مبحكثان ييمثمكف مجتمع الدراسةعف طريؽ استمارة الخبراء.30فإفَّ مفردات ىذه العينة عبارة عف )
استخدمت ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كالذم يعد مف أكثر المناىج استخدامان مع منيج البحث:

 مثؿ ىذه الدراسات.
 أدوات جم  البيانات:          
 : صحيفة تحتكم عمى أسئمة تكجو إلى عدد مف المبحكثيف لمتعرؼ عمى أرائيـ.االستبانة
: يقصد بالمبلحظة في مجاؿ البحث العممي المشاىدة الدقيقة لظاىرة مف الظاىرات أك المجمكعة  المالحظة

ة صفاتيا منيا  باالستعانة باألدكات كاألجيزة كاألساليب التي تتفؽ مع طبيعة ىذه الظاىرة كذلؾ بيدؼ معرف
 كخكاصيا كالعكامؿ الداخمية فييا.

 يعرؼ المقابمة  ب نو تفاعؿ لفظي منظـ بيف الباحث كالمبحكثيف لتحقيؽ ىدؼ معيف.  المقابمة:
 : كالية الخرطـك التي أيخذت منيا عينة البحث.  الحدود المكانية
 مف مارس 30ير إلى ينا 1: تيمثؿ الفترة مف الحدود الزمانية
 المحور األول:

نتاج الصحف  خصائص صناعة وا 
ـ ىك عاـ الصحافة الحقيقية، حيث 1928في المسيرة التاريخية الطكيمة لمصحافة يرل البعض أفَّ العاـ 

كضع العالـ األلماني أتكجركت معايير الصحيفة الحديثة، التي تتمثؿ في: دكرية الصدكر، كالطباعة اآللية، 
ميتاحة لمجميع مع تنكع المضمكف كمبلحقة األحداث الجارية، حيث تيمثؿ ىذه الحقيقة مف كجية  كأف تككف

نظرىـ مينعطفا ميمان نقؿ الصحافة إلى عالـ الصناعة بما يحتكيو مف إمكانيات مادية كبشرية كتنظيمية 
رأم كالدراسات كبيرة. كىذه األسس التي كضعيا أكتجركت تعكد إلى انتقاؿ الصحافة مف عيد صحافة ال

األدبية، إلى صحافة الخبر بالدرجة األيكلى، كمف خصائص ىذا النمط مف الصحافة: ازدياد اىمية عامؿ 
الكقت، كالمنافسة الحادة التي فرضت عمى الصحيفة استخداـ أعداد ضخمة مف العامميف في مختمؼ مياديف 

                                           
2
 معجم المعانً الجامع، عربً عربً.ب د - 

3
-www.google.com 
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تقديـ الخدمة اإلخبارية بشكؿو مثالي كفي العمؿ الصحفي، كاستخداـ األجيزة كالتقنيات التي تيساعد عمى 
الكقت المناسب، كتبمكر ذلؾ في تعدد كتضخـ األجيزة الصحفية كاإلدارية لممؤسسة الصحفية الكاحدة، كذلؾ 
أصبح عمى المؤسسة الصحفية إذا ما أرادت أف تيكاصؿ الصدكر أف تتجو لئلعبلنمتغطية نفقات اإلصدار، 

 (4.)متطمبات التطكير كالتجديد الميتزايدة في الخدمة الصحفية كأف تزيد مف نسبًتو لكي تيكاجو
.الصحافة كمينةو ليا أصكليا كقكاعدىا كنظرياتيا األساسية كتطبيقاتيا الحتكائيا عمى الفنكف التي تستقطب 
جميكر القراء كتحتاجي إلى متخصصيف في مختمؼ المجاالت العممة كاألدبية كالثقافية كاالقتصادية كمطابع 

جيزة فنية كمكاد تشغيمية لتحرير األخبار كالمقاالت كاإلخراج كاإلدارة كالتكزيع كاإلعبلف كباالستخداـ األمثؿ كأ
لئلمكانات الميتاحة بمجيكداًت الميتخصصيف تظير الصحيفة المطبكعة في مستكل ميعٌيف،تدعميا قكة المركز 

الة ال تقؼ عند حد البحث عف الخبر أك المالي كاألدبي كالثقافي لممؤسسة التي تيصدرىا كلمصحافة رس
 (5)المقاؿ كلكنيا تتعداه إلى التقكيـ كالتثقيؼ كخدمة الصالح العاـ كقيادة المجتمع إلى ما ىك أفضؿ.

 حٌدد د.صميب بطرس خصائص الصحافة كصناعة في الجكانب اآلتية:
ي: رأس الماؿ، كالعمؿ المينظـ، البد لمصحافة مثميا مثؿ أية صناعة مف عناصر اإلنتاج المعركفة كى أواًل:

 كلكف في مجاؿ صناعة الصحافةتيصبح ليذه العناصر خصائص تجعؿ منيا شيئان متميزان.
و المؤسسة الصحفية أصبح مف الضخامة بحيث لـ يعد فردا كاحدا قادرا ثانيًا: أفَّ رأس الماؿ الذم تحتاجي

لبلـز لمصحافة، أنيا بجانب ت ثيرىا في مدل عمى تقديمو كمف النتائج التي تنبعث مف ضخامة رأس الماؿ ا
 ماتتمتع بو مف حرية تؤثر بدكرىا في الناحية اإلدارية لممنش ة الصحفية كتت ثر بو.

تتميز صناعة الصحافة ب ف الكقت يمعب في حياتيا دكرانأكبر مف أية صناعة فاألخبار ىيكاحدة مف ثالثًا:
 أكثر المكاد تمفانكبكاران.

حافة أيضان باعتمادىا عمى حكـ جميكر القراء،عمى نحكو أكبر مف حكـ ميستيمؾ أم سمعة تتميز الصرابعًا:
أيخرل، فالعبلقة بيف القارئ كصحيفتو تقكـ عمى أساس إحساس األكؿ ب فَّ الصحيفة يجب أف تيقدـ خدمة 

لبلعتذار لدل ميستكفاة في حدكد أقصى اإلمكانيات البشرية كالمادية كعراقة ماضي الصحيفة ال تنيض سببان 
قرائيا، إذا قٌصرت يكمان في تصكُّر ىؤالًء القراء عف أداًء كاجًبيا ألسبابو قد تككف خارجةن عف إرادًتيا، كحيكـ 

 القراء عمى الحاضر ال يشفع فيو الماضي ميما كاف عريقان.
المؤسسات  تتمٌيز صناعة الصحافة أيضان بعمؽ المينافسة كشدًتيا في مجبلًتيا الميختمفة بيفخامسًا:

 المتنافسة.
تيعد صناعة اإلعبلـ مف التحكالت اليائمة التي طرأت تسويقيا ومعوقاتيا:  -اقتصاديات صناعة الُصحف

عمييا كاحدة مف أقكل البنيات الصناعية التي عرفيا العالـ، كمصدر قكتيا يكمف ليس فقط في تمؾ األمكاؿ 
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هزتها ودور المؤسسات الصحفٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة وقوانٌن تنظٌم مهنة الصحافة فً عدد ٌوسف محمد صابر، تطور الصحافة وأج  -
 .37 -36، ص 1(، ط1992من الدول العربٌة،)جدة: دار القلم للطباعة والنشر، 
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ثير الخطير الذم تمعبو عمى مستكل األفراد كالجماعات اليائمة التي تيستثمر فييا، بؿ أيضان في ىذا الت 
كالحككمات كاألنظمة، ناىيؾ عف التطكُّرات الميتبلحقة كالتقنيات الميعٌقدة التي تشيدىا يكمان بعد يكـ، كتزيد 

 (6)مف فاعميًتيا كشدًة ت ثيرىا.
ح ىذه القكة كت ثيراتيا عمى كتعكس الخريطة االتصالية العالمية الغربية كاألمريكية عمى كجو الخصكص مبلم

عمميًة الخطاًب الصحفي كاإلعبلمي في الصيحؼ ككسائؿ اإلعبلـ اإللكتركنية. كالفمسفة التي تحكـ ىذه 
العممية سكاء عمى صعيد ترتيب كلكيات االىتماـ، أك طرائؽ العمؿ، كأساليب الميعالجة، أك قياس معدالت 

ميف باالتصاؿ فييا كغير ذلؾ.في حيف تعكس الخريطة االتصالية األداء، أك قكاعد التنشئة االجتماعية لمقائ
في دكؿ العالـ الثالث فركقان كمية كنكعية ضخمة فيما بينيا مف جانب، كبينيا كدكؿ العالـ الميتقدـ مف جانبو 
ة آخر، كلكي نفيـ ىذا االختبلؼ، كنسبر أغكاره عمينا أف نيحمؿ البيانات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعي

التي تيؤثرعمى الخصائصالتنظيمية لمكسائؿ اإلعبلمية كطيرؽ إدارًتيا، كتيحديد الطريقة التي تيقدـ بيا 
المعمكمات داخؿ نظاـو اجتماعيو ميعيَّف انطبلقان مف أفَّ الكسيمة اإلعبلمية كالصحافة ىي مكضكع اىتمامنا 

مف حيث عبلقتو باألنظمة األيخرل في  األساسي، ىي في النياية نظاـه اجتماعيه متميٍّز ييمكف تحميمو
المجتمع.سكاء كقعت الصحافة تحت السيطرة االقتصادية لؤلفراد أك الييئات غير الحككمية أك الحككمات 
دارًتيا  في المجتمعات المختمفة، فإفَّ الفيـ العميؽ لمدكر الذم يمعبو العامؿ االقتصادم في نيظيـ الصحافة كا 

دارًة في ىذه المجتمعات، كالعبلق ة الميتبادلة بينيا،ييصبح أيضان ًمحكران لبلىتماـً في دراساًت اقتصادياًت كا 
الصيحؼ ييؤكد ذلؾ ما أشارت إليو نتائج العديد مف دراساًت اقتصادياًت الكسائؿ اإلعبلمية، مف ضركرة 

قؼ عند حد إضافة عناصر جديدة إلى النمكذج التقميدم لبلتصاؿ الذم قدمو ىاركلد الزكيؿ، كالذم كاف ي
اإلجابة عف: مف، يقكؿ ماذا، لمف، ب م كسيمة، كب م ت ثير؟ كالدليؿ عمى أىمية ىذه اإلضافة تمؾ الجيكد 
الكاسعة التي بذليا العمماء لبحث كدراسة العكامؿ كالمؤشرات الميختمفة الميتصمة بقياس درجات الحرية التي 

ؾ عددان مف المؤشرات مف بينيا العكامؿ تتمتع بيا الصحافة في الدكؿ المختمفة مستخدميف في ذل
االقتصادية، ككانت النتيجة البلفتة لمنظر التي تكصمت إلييا إحدل الدراسات أفَّ أكثر مف نصًؼ مجمكًع 
رية كانت ميتعمقةن بشكؿو مباشرو أك غير مباشرو بالميتغيٍّرات االقتصادية:  ىذه الميؤشرات الميؤثرة في تمؾ الحي

اإلعانات الميقدمة لمصيحؼ  -الضرائب عمى أرباح الصيحؼ-التحكـ في كرؽ الصيحؼك  -كامتبلًؾ الصيحؼ
كما إلى ذلؾ،كاشتركت نتائج ىذه الدراسات في افتراضو أساسيو ميؤداه أفًّ مف ييقدـ الدعـ المالي لمكسيمة 

ح السيطرة اإلعبلمية، أك مف لو سمطة تقييد عممياًتياعف طريؽ اإلجراءات االقتصادية يستطيع عمى األرج
عمى ىذه الكسيمةكتكجيييا، كأيان ما كانت الحيجج الميؤيدة أك الطاعنة في ىذا االفتراض، فإفَّ دراسة العبلقة 
رية التي تتمتع بيا ييعد أمران مشكبلن حتى اليكـ؟ نظران  بيف اليياكؿ االقتصادية لمكسيمة اإلعبلمية، كمساحة الحي

مف صعكباتو في جمًع المعمكمات الميتصمة بالمكضكع، خاصة في لما ييكاجيو الباحثكف في ىذه العبلقة 
الدكؿ النامية، نتيجة عدـ تكافر البيانات اإلحصائية المكثكؽ بيا، مما يجعؿ مف الميستحيًؿ تقريبان إجراءي 
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كء عمى ىذه العبلقة، األمر الذم ييفسٍّر إحجاـ الكثير مف الباحثيف عف  بحكثو ميقارنة ييمكنيا إلقاء الضي
 (7)الخكض في ىذا الميداف الجديد نسبيان في الدراسات الصحفية.

كال ينبغي أف تصرؼ ىذه الصعكبات عف الت كيد عمى عضكية العبلقة بيف الصحافة كاالقتصاد كاإلدارة  
مكانية البحث فييا، كأفَّ االعتقاد الشائع بصعكبة إخضاع الصحافة باعتباًرىا عمبلن إبداعيانفي المقاـً األكؿً   كا 
لمتطمباًت التحميؿ االقتصادم كاإلدارم، كتقييميا، مف ىذا المنظكر أصبح مردكدان عميو، كلذلؾ عدة 

 اتجاىات منيا:
ىؿ يستطيع أحده أف يينكر أفَّ العكامؿ التقميدية المطمكبة إلنتاج أية سمعة، أك مينتج كالتي ييطمؽ عمييا األول: 

ت كاإلدارة متكافرة في عممية إنتاج الصحيفة مثميا مثؿ: أم مينتج الماؿ كاأليدم العاممة كالمكاد الخاـ كاآلال
 آخر؟

مع الت كيد عمى الخصكصية  -تشترؾ أىداؼ المينتج الصحفي مع أىداؼ أم سمعة أك مينتج آخرالثاني:
المتعمقة بمضمكف الرسالة الصحفية ككظائفيا تجاه الفرد كالمجتمع فيناؾ ىدؼ إشباع الحاجة، كتحقيؽ 

ف اختمؼ مفيكمو اختبلفان بعيدان عف في المشركع الربحية ، أك العائد باعتباره مقياس إنتاجية أية صناعة ، كا 
 (8)التجارم.
إفَّ الميمة األساسية لممديريف في كؿ أنكاع المنظمات ىي: تييئة الظركؼ البيئية المبلئمة ، كالتي الثالث:

ة، بمعنى أف عمى المدير أف يكفر البيئة المبلئمة، يمكف مف خبلليا أف ينجز األفراد عمميـ بفعالية ككفاء
كالتي تجعؿ جيكد الجماعة مكجية نحك تحقيؽ أىداؼ العمؿ الجماعي، سكاء كاف ييدؼ إلى تحقيؽ الربح 
أك ال، ب قؿ كمية مف الميدخبلت الميستخدمة مثؿ: األمكاؿ كالكقت كالجيد كالمكارد، كمف ثـ فإفَّ اإلدارة 

مطمكب تطبيقييا في أًم نشاطو مف األنشطًة اإلنسانيًة سكاء كانت ىذه األنشطة في  -يابمفاىيميا كممارسات
منظمة تيقدـ ميخرجاًتيا في شكؿ سمعةو ماديةو أك خدمةو غير مممكسة. كسكاء أف كانت تيدؼ،أك ال تيدؼ 

 (9)إلى تحقيؽ األرباح.
 تسويق الُصحف وُمعوقاتو: 

 -:تتمثؿ معكقات تسكيؽ الصيحؼ في اآلتي
زيادة عدد الكسائؿ اإلعبلمية المرئية كالمسمكعة المسمحة بتقدـ عمميفاعؿ، كاالنعكاس اليكمي المباشر  -1

 ألداء ىذه الكسائؿ عمى السكؽ التكزيعية لمصحافة المكتكبة.
تفكُّؽ أساليب الجذب التي تمتمكيا ىذه الكسائؿ في مكاجية تخمؼ الصحافة المكتكبة عف مبلحقة ىذا  -2

مةو جديدة تعتمد عمى التقنيات الحديثة في جمع  التفكؽ شكبلن  كمكضكعان أم اإلطبللة عمى قراًئيا في حي
 المعمكمات، كتقديميا، كنقميا إلى القراء، كما يحدث في اإلعبلـ المرئي كالمسمكع.
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رية التعبير، كاالنفتاح عمى العالـ في  -3 األسباب السياسية كالرقابية التي تحد مف التنكع اإلخبارم، كحي
التناكؿ الصحفي، مما يحد مف دكر الصحافة في التغيير، كتدعيـ التعددية، مما ييكلٍّد شعكران 
باإلحباط،كييساىـ في انصراًؼ القراء عنيا، كالفرصة الميتاحة أماـ الصحافة المكتكبة ىي مكاجية ىذا 

المعاصرة، كسيظؿ التحدم، ككفاح ناشرييا لتدعيـ استقبلليتيا كرفع درجة استفادتيا مف اإلمكانيات 
عمى كؿ حاؿو التسكيؽ األىـ ىك تسكيؽ الصحيفة لنفًسيا، أكالن في مكاضيعيا، ثـ في محررييا، ثـ في 
قكف األساسيكف، أك ىـ  رأًتيا كصدًقيا، كفي مجاؿ تقديًميا لكؿ ما ىك مكتكب، كؿ ىؤالء ىـ الميسكٍّ جي

قة كالمينتجة ىي القاًبمة لمتسكيؽ.باألحرل ما سنعتمد عمييـ لتسكيؽ الصحيفة، فكحدىا المادة   (10)الميتفكٍّ
 المحور الثاني:

 عناصر تكاليف صناعة الصحف ومصادر تمويميا
عداد المادة التحريرية بالشكؿ  المقصكد بتكاليؼ التحرير: مجمكع تكاليؼ تشغيؿ ىذا النشاط مف جمع كا 

ٌددتيا المطبكعة، كالتي تيعدي عنصران كالمضمكف الذم يينتج صحيفة ناجحة كفقان لمسياسة التحريرية التي ح
ميؤثران في اقتصاداتيا، حيث تيحٌدد الخصائص االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية لقرائيا، كمف ثـ ميعمنييا، 
كفي النياية تيؤثر في عمميات تسكيقيا، أك تسكيؽ المساحات اإلعبلنية بيا، كتخصص اإلدارة الصحفية قدران 

نجازه بالصكرة التي تيعمي مف مكانة مف أمكاؿ المؤسسة الصح فية، أك الصحيفة، لئلنفاؽ عمى ىذا النشاط،كا 
الصحيفة لدل القراء، كبيف المينافسيف، كبالرُّغـ مف األىمية الكبيرة لعنصر التحرير في صناعة الصحافة، 

عاـ لمصحيفة، بالقياس إاٌل افَّ الدراسات اإلحصائية تيشير إلى أنَّو ال يستقطب الكثير مف إجمالي اإلنفاؽ ال
ذا ارت ت اإلدارة الصحفية زيادة اإلنفاؽ عمى التحرير بيدؼ تحسينو  لغيره مف أكجو اإلنفاؽ األيخرل، كا 
كدعمو بكفاءات كقدرات إبداعية كصحفية جديدة، فإنىيا بذلؾ تيحقؽ رسالتيا كمسئكليتيا تجاه الفرد كالمجتمع، 

خفض تكمفة التحرير بالنسبة لمنسخة الكاحدةالصحافة صناعة ذات كتيسًيـ في زيادة التكزيع، كبالتالي في 
طبيعة خاصة تيميزىا عف الصناعات األخرل بحكـ تميُّز مينتجيا، كتميز المشكبلت كالتحديات التي تيحيط 
بيا كمشركعاتو اقتصادية، كتيؤثر بشكؿو أساسي عمى ىياكميا التمكيمية، كبما أفَّ المحكر األساسي الذم 

لو اإلدارة الصحفية ىك تحقيؽ قيادة لممشركع الصحفي مف الناحيتيف المالية كاإلدارية، أم النيكض تدكر حك 
باألعباء االقتصادية كاإلدارية ليذا المشركع، لكي تجعؿ المينتج الذم يقدمو كىك الصحيفة قاببلن لمتداكؿ، 

بلت أماـ اإلدارة الصحفية ييعد كييحقؽ عائدان،فإفَّ التعرؼ عمى ىذه الخصائص التي تيمثؿ تحديات كمعض
أمران ميمان لتككيًف الخمفيًة العممية الضركرية لدارًس ىذا الفرع مف الدراسات الصحفية، كمف أىـ ىذه 

 الخصائص اآلتي:
فالمينتج الصحفي ىك أسرع المينتجات إصابة بالتمؼ صناعة الصحافة ُتقدم ُمنتجًا ُيصاب بالبوار السري :

دل الفترة الزمنية التي تتمتع بيا الصحيفة اليكمية عمى سبيؿ المثاؿ بقيمة شرائية عالية كالبكار، حيث ال تتع
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عددان مف الساعات حتى ظيكر طبعة جديدة منيا، أك عدد جديد ليكـ جديد،حيث تفقد بعدىا قيمتيا، كتيصبح 
اٌل تحٌكلت إلى نيسج ميرتجعة تيبا ع بالكزف كبسعرو أقؿ مما ييؤثر ميرتجعان، فالصحيفة إذف مينتج لمبيع الفكرم، كا 

 عمى اقتصاديات ىذه الصحيفة.
عمى الصحيفة أف تيقدـ في زمفو قصير لمغاية مينتجان كامبلن عامل الوقت وأىميتو في إنتاج وتوزي  الصحف:

ميكر مختمؼ ككاسع، كتيترجـ ت ثيرات ىذا العامؿ في شكؿ مجمكعة  في فائدتو، كميعٌقدان في إنتاجو إلى جي
ميكرىا، كحجـ تكزيعيا، كبالتالي حجـ إعبلناتيا، كفي النياية حجـ أرباحيا، النفقا ت الميتزايدة،كفي تحديد جي

كمف ثـ فصناعة الصحافة أكثر مف غيرىا مف الصناعات تعتمد أساسانعمى إبداع العنصر البشرم، حيث 
 (11)صحيفة.يتزاكج الفكر مع المادة الخاـ، لييقدـ في النياية ىذا المينتج الذم ييسمى 

يقصد بعمميات تسكيؽ المينتج الصحفي مجمكعة التقنيات التي تيدؼ إلى كصكؿ مصادر تمويل الصحف:
الصحيفة إلى قاًرئيا عف طريؽ عدد مف الطيرؽ كاألساليب التكزيعية، بحيث تتكافر في نقاط البيع المختمفة 

مى دراسات الجميكر كظركؼ سكاء داخؿ الدكلة، كفي بعض الصحؼ خارجيا أيضان، كذلؾ اعتمادان ع
السكؽ كالمنافسة التي تتـ ىذه العمميات في ظميا، مف ىنا فإف جميع العمميات التي تقكـ بيا إدارة التكزيع 
في المؤسسة الصحفية تدكر حكؿ ىدؼ كاحد ىك تغطية السكقفي الكقت المناسب في ظؿ ظركؼ الطبع 

ميكر لشراء المتاحة، كبالكميات المناسبة في ظؿ ظركؼ الكرؽ ال متاحة كبالعرض الجيد الذم يجذب الجي
 (12)الصحيفة.

كييصبح جياز التكزيع في المؤسسة الصحفية ىك ببساطة حمقة الكصؿ بيف المطبكعة كالقارئ، أم بيف 
الصحفي أك الناشر مف جية، كبيف البائع كالقارئ مف جيةو أيخرل،كىك الذم يتكلى تكصيؿ المطبكعة إلى 

 –)الكقت  :لمناسب كفي المكاف الميناسب، كبالكمية ايلمناسبة، كلعؿ ضبط ىذه المعادلةالقارئ في الكقت ا
 (13)الكمية(ىي التي تيحدد نجاح جياز التكزيع في ترشيد انتشار المطبكعة في كؿ نقاط التكزيع. –المكاف 

بالقياـ بالمياـ السابقة في  كييصبح دكر اإلدارة ىنا دكران تنظيميان يرمي إلى إيجاد العناصر كاإلمكانيات الكفيمة
 إطار السياسات التكزيعية التي ىي جزءه مف السياسات اإلدارية لممينش ة الصحفية.فيناؾ عمميات التسكيؽ.

 
 اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية:

دمة في البرامج المستخ كالذم ييعد مف أقكل SPSS تحميؿ البيانات كأسئمة االستبانة استخدـ الباحث برنامج 
 Statistical package for socialىى اختصار لػ SPSSعمميات التحميؿ اإلحصائي، ككممة 

science اآلتية اإلحصائية االختبارات استخداـ كتـ: 
 كالتكرارات. المئكية االساليب االحصائية الكصفية عف طريؽ النسب 

                                           
-
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 م(،2001محمود علم الدٌن، أمٌرة العباسً، إدارة الصحف واقتصادٌاتها،)القاهرة: مركز جامعة القاهرة للتعلٌم المفتوح، 
-
12

  أمٌرة محمد العباسً، إدارة المؤسسات الصحفٌة فً مصرر وتأثٌرهرا علرى الخدمرة والمسرئولٌة الصرحفٌة تجراه القرارئ والمجتمرع مرع دراسرة مقارنرة
 .55ارة الصحفٌة فً فرنسا، رسالة دكتوراه غٌر منشورة،)جامعة القاهرة، كلٌة اإلعالم(، ص لمستحدثات اإلد

13
إبررراهٌم نصررر، إٌرررادات التوزٌررع كأحررد مصررادر تموٌررل الصررحف، ورقررة مقدمررة إلررى: الرردورة التدرٌبٌررة للصررحفٌات العربٌررات حررول: )تنظررٌم وإدارة  -

 .7م، ص 1997دٌسمبر  18-6م، الصحف الصغٌرة والمتوسطة(، القاهرة، كلٌة اإلعال
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 أنثى ذكر

 كركنباخ اختبار درجة ثبات كمصػداقية البيانات عف طريػؽ ألفا (Cronbach's Alpha) 
 صدق االستبانة:

  كىك صدؽه عاؿو مما ييؤكد صبلحية االستبانة عمى عينة الدراسة.66بمغ الصدؽ الذاتي لبلستبانة % 
 :ثبات االستبانة 
  استخدـ الباحث معادلة الفاكرنباخ إليجاد الثبات عف طريؽ االلتصاؽ الداخمي لبلستبانة، ككانت نتيجتو

 في الجدكؿ التالي:
  يوضح ثبات االستبانة:جدول 

 معامل الفاكرنباخ عدد العبارات
10 66% 

 .كىك معامؿ ثبات عالي مما يدؿ عمى صبلحية االستبانة عمى عينة الدراسة 
 ( 1البيانات الشخصية:     النوع:جدول رقم) 

 النسبة% التكرار البيان
 %86.7 26 ذكر
 %13.3 4 أنثى

 %100 30 المجموع
 

 (1شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

%(،فيما بمغت نسبة 86.7يتضح مف الجدكؿ اإلحصائي كالرسـ البياني أعبله أفَّ نسبة الذككر قد بمغت )
 %( مف أفراد العينية.13.3اإلناث )

2 
 (2. العمر:جدول رقم )

 النسبة% التكرار البيان
 %26.7 8 سنة 35 – 25من 
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 سنة فأكثر 58 سنة 57 – 47 سنة 46 – 36 سنة 35 – 25من 

26,70% 

43,30% 

30% 

0 

 %43.3 13 سنة 46 – 36
 %30 9 سنة 57 – 47
 - - سنة فأكثر 58

 %100 30 المجموع
 

 (2شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( سنة بمغت 35 – 25يتضح مف الجدكؿ اإلحصائي كالرسـ البياني أعبله أفَّ الفئات العمرية  مف )
%،  فيما بمغت الفئات مف 43.3( سنة  فقد بمغت 46 – 36%(، بينما الفئات العمرية مف)26.7نسبتيـ)

 لممبحكثيف.% مف أفراد العينية 30( سنة 57 – 47)
 (3. التخصص:جدول رقم )3

 النسبة % التكرار البيان
 %86.7 26 إعالم 
 %3.3 1 إقتصاد
 - - آداب
 %10 3 آخرى

 %100 30 المجموع
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 آخرى آداب إقتصاد إعالم 

86,70% 

3,30% 0 
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 فوق الجامعً جامعً

 (3شكل رقم)
  

 
 
 
 
 
 
 
 

يتضح مف الجدكؿ اإلحصائي كالرسـ البياني عبله أفَّ تخصص اإلعبلـ ييمثؿ النسبة األعمى مقارنة ببقية 
%(، بينما تخصص أيخرل 3.3%(،فيما الذيف تخصصكااقتصاد نسبتيـ)86.7ات، إذ بمغت نسبة)التخصص
 %( مف أفراد العينية. 10بمغ نسبة)

 (4المؤىل العممي: جدول رقم )
 النسبة % التكرار البيان
 %26.7 8 جامعي

 %73.3 22 فوق الجامعي
 %100 30 المجموع

 
 (4شكل رقم )

 
 
 
 

صائي كالرسـ البياني أعبله أنَّالمبحكثيف الحاصميف عمى المؤىؿ فكؽ الجامعي ىـ يتضح مف الجدكؿ اإلح
براء في مثؿ ىذه الدراسات، إذ بمغت  األعمى نسبة، كىذا ما ييعضد اتجاه الباحث الختيار استمارة الخي

 . % (26.7%(، كبفارؽو كبيرمنيا بمغت نسبة الجامعييف) 73.3نسبتيـ)
 (5) الخبرة العممية: جدول رقم

 النسبة % التكرار البيان
 %46.7 14 سنة 15 – 10من 
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 سنة فأ كثر 27 سنة  26 – 22 سنة 21 – 16 سنة 15 – 10من 

 %.20 6 سنة 21 – 16
 %13.3 4 سنة  26 – 22
 %.20 6 سنة فأ كثر 27

 %100 30 المجموع
 (5شكل رقم )

 
 
 
 
 
 

( سنة مف حيث 15 – 10يتضح مف الجدكؿ اإلحصائي  كالرسـ البياني أعبله أفَّ فئات المبحكثيف مف )
( 21 – 16%( كىي األعمى نسبة، في حيف أفَّ خبرة المبحكثيف مف)46.7مية بمغت نسبتيـ ) الخبرة العم

سنة ف كثر، فيما بمغت نسبة الفئات ما بيف )  27%( متساكيف مع الفئات مف 20سنة قد بمغت نسبتيـ )
 % (.13.3( سنة ( 26 – 22
 

 المحور األول: معوقات إنتاج وتوزي  الصحف:
 (6جدول رقم )

 قيمة   التكرارات باراتالع م
(T) 

المتوسط 
 الحسابي

(Mean
) 

اإلنحراف 
 المعياري

(St.d) 

درجة 
 المعنوية

(Sig) 
أوا
 فق

أوافق 
 بشدة

ال   محايد
 أوافق

ال  
أوافق  
 بشدة

العبارة  1
1  

3 26 - 1 - 21.9 1.9 .490 .000 

العبارة  2
2  

15 9 4 2 - 2.96 1.7 .953 .006 

العبارة  3
3 

5 7 12 4 2 9.79 3.9 7.26 .000 

العبارة  4
4  

17 10 2 - 1 13.1 1.6 .894 .000 
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العبارة  5
5  

8 20 1 - 1 17.9 1.8 .776 .000 

( ودرجة المعنوية Tمتوسط قيمة )
واالنحراف المعياري والوزن النسبي 

 والمتوسط الحسابي العام

  26.5 2.5 0.80% 0.00 

رأم المبحكثيف فيو، فقد تـ عرض المتكسط الحسابي لممحكر ألكؿ  ( كمف خبلؿ4مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
ككؿو لدل عينة الدراسة، حيث بمغت قيمتو )(، كما تـ عرض المتكسط الحسابي لكؿ محمكر مف أسئمة 

( كىك الرأم المكافؽ ألسئمة العبارة، كىذا ييعبٍّر عف درجات عالية مف 26العبارة، فقد كانت معظميا أكبرمف )
ر العينة المبحكثة، كذلؾ كفقان لمقادير المتكسط الحسابي، كيتضح مف ذلؾ أفَّ جميع فقراتالمحكر كجية نظ

ح ميسبقان مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) ( الخاص بالفرضية األكلى، كييمكف إستخبلص 6)مرتفعة(، كما ىك ميكضَّ
  -منو ما يمي :
ت عمى اقتصاديات الصحافة في السُّكداف، فكاف لى: الزيادة الكبيرة في سعر مدخبلت اإلنتاج أثر العبارة األو

 %(.86.7( بنسبة)26%(،بينما المكافقكف بشدة )10( مبحكث، بنسبة )3عدد المكافقيف عمى ىذه العبارة )
: أثر إغبلؽ العديد مف منافذ البيع بالعاصمة كالكاليات سمبان عمى عائدات بيع الصحؼ، فكاف العبارة الثانية

( مف المبحكثيف أجابكا 9%(،فيما )50ثيف قد أجابكاب كافؽ عمى ىذه العبارة، بنسبة)( مف جممة المبحك 15)
%(، أما مف 13.3(،بنسبة مئكية قدرىا )4%(،فيما بمغ عدد المحايديف)30عمى العبارة ب كافؽ بشدةبنسبة )

 %(.7.6( كنسبتيـ )2أجابكا ببل أكافؽ فقد بمغ عددىـ: )
حبة لعممية التصمييـ كاإلخراج الصحفي كاف لياعظيـ األثر في إضعاؼ :اإلشكاليات المصاالعبارة الثالثة

%( أما مف 52( مبحكثيف، بسنبة بمغت )5اإلنتاج، فكاف بمغ عدد مف أجابكاب كافؽ عمى ىذه العبارة  )
( كنسبتيـ 12%(، اـ المحايدكنفقد بمغ عددىـ )10( بنسبة مقدارىا )7أجابكاب كافؽ بشدة فقد بمغ عددىـ )

 %(.7.6( كنسبتيـ )2، كمف أجابكا ببل أكافؽ بشدة فقد بمغ عددىـ )%(32)
: ارتفاع تكاليؼ التكزيع ألقت بظبلؿو سالبة عمى اقتصاديات الصحافة، فكاف عدد المكافقيف العبارة الرابعة

( بنسبةو 10%(، كالذيف أجابكا ب كافؽ بشدة بمغ عددىـ )56.7( مبحكثان، بنسبة )17عمى ىذه العبارة )
%(،بينما الذيف لـ ييكافقكا 6.72( بنسبةو مقدارىا )2%%(، أما المحايدكنفقد بمغ عددىـ )33.3رىا: )قد

 %(.3.3( مبحكثان بنسبةو )1بشدةفقد بمغ العدد )
: أسيمت المكاقع كالمنصات اإلخبارية الرقمية في عزكؼ القراء عف شراء الصيحيؼ الكرقية، العبارة الخامسة

%(، كالذيف ييكافقكف بشدة بمغ 26.7( مبحكثينبسنبة )8مى ىذه العبارة ب كافؽ )فكاف عدد مف أجابكا ع
%(،متساكيف مع 3.3( مبحكثان بنسبة )1%(،أما المحايدكف فقد بمغ عددىـ: )66.7( كنسبتيـ )20عددىـ)

 %(.3.3( كنسبتيـ )1الفئة التي أجابت ببل أكافؽ بشدة )
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 المحور الثاني: الرضا الوظيفي والتأىيل:
 (7جدول رقم )

 قيمة   التكرارات العبارات م
(T) 

المتوسط 
 الحسابي

(Mean
) 

اإلنحراف 
 المعياري

(St.d) 

درجة 
 المعنوية

(Sig) 
أوافق  أوافق

 بشدة
ال   محايد

 أوافق
ال  أوافق  

 بشدة

 000. 550. 1.8 11.9 - - 2 20 8  1العبارة  1
 000. 944. 2.06 11.2 - 3 5 13 9  2العبارة  2
 000. 858. 1.7 11.1 - 1 5 10 14 3العبارة  3
 000. 999. 2.03 14.2 - 3 6 10 11  4العبارة  4
 000. 819. 2.1 10.3 - 3 3 19 5  5العبارة  5

( ودرجة المعنوية واإلنحراف Tمتوسط قيمة )
المعياري والوزن النسبي والمتوسط الحسابي 

 العام

  26.5 2.5 0.80% 0.00 

( كمف خبلؿ رأم المستجكبيف فيو، فقد تـ عرض المتكسط الحسابي لممحكر ألكؿ 4جدكؿ رقـ )مف خبلؿ ال
ككؿ لدل عينة الدراسة حيث بمغت قيمتو )( ككما تـ عرض المتكسط الحسابي لكؿ محمكر مف أسئمة 

ات عالية ( كىك الرأم المكافؽ ألسئمة العبارة كىذا يعبر عف درج26العبارة  ، فقد كانت معظميا أكبر مف )
مف كجية نظر العينة المستجكبة كذلؾ كفقان لمقادير المتكسط الحسابي كيتضح مف ذلؾ أف جميع فقرات 

( الخاص بالفرضية األكلي كيمكف استخبلص 6المحكر مرتفعة كما ىك مكضح مسبقان مف خبلؿ الجدكؿ )
 -منو ما يمي:
بعض الصحفييف لممينة، فكاف عدد مف لى: ساىـ ضعؼ األجكر في قطاع الصحافة في ترؾ العبارة األو

( نسبتيـ 66.7%(كالذيف يكافقكف بشدة )26.7( مبحكثيف، بسنبة بمغت: )8كافقكا عمى ىذه العبارة )
 %(.6.7( كنسبتيـ: )2%(، محايد )26)

: تحكؿ بعض الصحفييف التقميدييف إلى ناشريف في الصحافة الرقمية أضعؼ الصحافة العبارة الثانية
%(، فيما 30( عمى ىذه العبارة، بنسبة قدرىا )9اف عدد المبحكثيف الذيف أجابكا ب كافؽ )الكرقية، فك

%(، كمف أجاب ببل أكافؽ 16.7( بنسبةو قدرىا )5%(، كالمحايدكف )43.3(،كنسبتيـ )13المكافقكف بشدة )
 %(.10(، كنسبتييـ )3)

السكدانية، فكاف عدد المكافقيف عمى ىذه عدـ تحسيف بيئة العمؿ زاد مف تحديات الصحافة  العبارة الثالثة:
(، 10%(، كمف كافقكا  بشدة عمى العبارة فقد بمغ عددىـ: )46.7( مبحكثان، بسنبة قدرىا: )14العبارة )
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( 1%(، كالأكافؽ )16.7( بنسبة )5%(، أما فئة محايد فقد بمغ عدد المبحكثيف)33.3كنسبتيـ )
 %(.3.3مبحكثان،بنسبةو قدرىا )

: ساىـ ضعؼ الت ىيؿ التقني لمصحفييف في تدني المحتكىالشكمي، فقد بمغ عدد المبحكثيف ابعةالعبارة الر 
( مبحكثيف، 10%(، كمف كافقكا بشدة)36.6( مبحكثان بسنبة قدرىا:)11الذيف أجابكاعمى ىذه العبارة ب كافؽ )

( كنسبتيـ 3أكفؽ )%( كال 20(، كنسبتييـ )6%(،أماالميحايدكف فقد بمغ عدديىـ: )33.3بنسبة قدرىا:)
(10 .)% 

: غياب دكر الدكلة عف صناعة الصحافة أدل إلي تراجعيا في السُّكداف، فكاف عدد العبارة الخامسة
( مبحكثان: كنسبتيـ: 19%(، كمف كافقكا بشدة:)166.7( مبحكثيف، بسنبة )5المكافقيف عمى ىذه العبارة: )

 (.3%( متساكيف مع فئة ال أكافؽ )10( كنسبتيـ:)3،فيما بمغ عدد المحايديف: )%(63.3)
 النتائج:

( سنة ىي الفئة األعمى نسبةن كىذا ما ييؤكد 46-36أكضحت الدراسة الميدانية أفَّ الفئات العمرية مف ) -1
براء ميناسبه مع مثؿ ىذه الدراسة.  عمى أفَّ استخداـ استمارة الخي

 ف الميشتغميف في مجااللصحافة.أكدت الدراسة الميدانية أفَّ خريجي اإلعبلـ ىـ األعمى نسبة م -2
 أبانت الدراسة الميدانية أفَّ المبحكثيف الذيف فاؽ ت ىيميـ درجة البكالريكس ىـ األعمى نسبةن. -3
 أثبتت الدراسة الميدانية أفَّ ارتفاع مدخبلت اإلنتاج قد أثر عمى اقتصاديات الصحافة. -4
 ر عمى تراجع نسبة المبيعات.أبانت الدراسة الميدانية إف إغبلؽ منافذ البيع كاف لو ت ثي -5
كشفت الدراسة الميدانية أفَّ اإلشكاليات المصاحبة لعمميات التصميـ كاإلخراج الصحفي ليست ىي  -6

 العامؿ الكحيد الذم لو ت ثير عمى إنتاج كتكزيع الصحؼ.
 أكضحت الدراسة الميدانية أفَّ ارتفاع تكاليؼ التكزيع أثر عمى اقتصاديات الصحافة. -7
ة الميدانية ب فَّ انتشار المكاقع اإلخبارية الرقمية قد أسيـ في عزكؼ القراء عف شراء أقرت الدراس -8

 الصحؼ الكرقية.
 أثبتت الدراسة أفَّ ضعؼ األجكر أدل لترؾ بعض الصحفييف لممينة. -9

أكضحت الدراسة الميدانية أفَّ تحكُّؿ الصحفييف التقميدييف إلى الصحافة اإللكتركنية أدل إلضعاؼ  -10
 الكرقية.الصحافة 

 أبانت الدراسة الميدانية أفَّ عدـ تحسيف البيئة الصحفية زاد مف تحديات الصحافة السكدانية. -11
 أكدت الدراسة الميدانية أفَّ ضعؼ الت ىيؿ التقني لمصحفييف أدل لمتدنيالشكمي. -12
 كشفت الدراسة أفَّ غياب الدكلة عف صناعة الصحؼ أدل إلى تراجعيا في السكداف.  -13
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 التوصيات:
ضركرة إيبلء الدكلة قطاع الصحافة المزيد مف الرعاية كاالىتماـ بخفض الجمارككالجمارؾ المفركضة  -1

 عمى مدخبلتيا لضماف استقرارىا.
البد مف تركيزالمؤسسات الصحفية عمى إعماؿ المزيد منالتحسينات عمى جكانب اإلخراج الصحفي،  -2

 قيمتو.كالبيعد قدر اإلمكاف عف اإلثارة التي تيفقد المضمكف 
تيكصي الدراسة بضركرة تحسيف أجكر الصحفييف كالعامميف في مجاؿ الصحافة لمقابمة المستجدات  -3

 االقتصادية.
االىتماـ أكثر بالتدريب كتمكيف الصحفييف مف استخداـ تقنيات االتصاؿ الحديثة ميجاراة لمطفرة التي  -4

 ي.طالت قطاع الصحافة، كتطكيع كؿ ذلؾ لخدمة كتطكير المينتج الصحف
تيكصي الدراسة بإشاعة المزيد مف حريات الرأم كالتعبير، كتجنيب قطاع الصحافة مف قيكد الرقابة،  -5

 كتكسيع منافذ البيع لضماف تسكيؽ المينتج الصحفي.
ضركرة التكصؿ لسياسات تيعزز االستقرار االقتصادم كتعافي العممة الكطنية مف التدىكر لضماف  -6

 استقرار الصحافة السكدانية.
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 دراسة حول تأثر الجميور المتمقي بالمعمومات الخاصة باإلرىاب
 عبر وسائل اإلعالم المرئية

Stydy On The Role Of Visual Media About Terrorism 

And Its Impact On Audience And Individuals 

 د. مراد حفصاوي
 باحث في اإلعالم واالتصال

 المممكة المغربية
 

 ممخص
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحميؿ النتائج الخاصة كالمتعمقة بدكر كسائؿ اإلعبلـ المرئية لمت ثير في الرأم العاـ إزاء ظاىرة 

 إلرىاب، كتقييـ ىذه النتائج مف زاكية الت ثير في معرفة كاتجاه كسمكؾ عينة البحث إزاء ىذه الظاىرة.ا
 اإلرىاب. –الرأم العاـ  –الكممات المفتاحية: اإلعبلـ المرئي 

 
Abstract: 

This study is an effort to analyze and discuss the most important findings related to the role of 

visual media in the side of affecting general belief about the phenomenon of terrorism. 

Moreover, this current study attempts to evaluate those outcomes from the side of influencing, 

in order to highlight the trend and behavior of this research study towards this phenomenon. 

Key words: visual media, general belief/ public opinion, and terrorism. 

 
 مقدمة:

تعد الدراسات حكؿ ت ثير كسائؿ اإلعبلـ، األساس النظرم الذم انطمقت منو نظرية الغرس الثقافي. فكسائؿ 
اإلعبلـ تنقؿ لمجميكر رسائبل عديدة تؤثر في رؤيتيـ كفيميـ لؤلحداث كالقضايا كاألشخاص مف حكليـ، 

ى ذلؾ فإف كسائؿ اإلعبلـ تقدـ . كبناء عم1كمف ثـ فإف ىذه الكسائؿ تسيـ في غرس صكر ذىنية منشطة
يتـ تناقميا بينيـ، ما يعني التسميـ بيا ككصفيا الحقائؽ  2لمجميكر صياغة جديدة لمحقائؽ االجتماعية

                                           
1
 George, G., & Gross, L.P. (1976). Living With Televison: The Violence Profile. Journal of Communication 

26(1):173 - 199 

2
لقضاٌا لى الوقائع، واألشخاص، واالحقائق االجتماعٌة، مثل القٌم، واألعراف، والتقالٌد، والعادات السلوكٌة والمرجعٌات الثقافٌة فً رؤٌة الشخص إ 

 فً العالم الذي ٌعٌش فٌه.
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الصادقة، أك بمعنى آخر، أف الجميكر يعتقد أف العالـ الذم يراه في كسائؿ اإلعبلـ خاصة في كسائؿ 
كىنا يككف الت ثير، حيث يمكف لكسائؿ اإلعبلـ  لمو الحقيقي.اإلعبلـ المرئية أنو صكرة حقيقية كصادقة لعا

غرس أنماط ثقافية معينة يظير أثرىا عمى كعي الجميكر كسمككو، أك بمعنى آخر، تستطيع كسائؿ اإلعبلـ 
أف تفرض نكعا معينا لبعض األنماط الثقافية التي تنقميا الرسالة اإلعبلمية نتيجة التعرض التراكمي لكسائؿ 

 .اإلعبلـ
 أكال: منيج الدراسة:

نعتمد في دراستنا ىذه عمى المنيج الكصفي التحميمي المعتمد عمى األسمكب المكتبي في جمع البيانات، 
لمعرفة مدل ت ثير كسائؿ اإلعبلـ المرئية خاصة، في المتمقي كتشكيؿ اتجاىات الرأم العاـ، كازدكاجية 

راحات عينة البحث حكؿ السياسات كاالستراتيجيات اإلعبلـ في نشره ألخبار اإلرىاب، ثـ البحث عف اقت
 الممكنة خصكصا اإلعبلمية منيا لمكاجية اإلرىاب.

 ثانيا: إشكالية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في تحميؿ استخداـ كسائؿ اإلعبلـ المرئية بمختمؼ أنكاعيا، كتحميؿ مجاالت 

لجماعات اإلرىابية، ككيؼ يتعامؿ ىذا الجميكر استخداميا، كنظرة الجميكر المتمقي حكؿ طاىرة اإلرىاب كا
المستيمؾ لممعمكمات كالمكضكعات كالخطابات المرتبطة باإلرىاب، كمدل ت ثير ىذه الظاىرة عمى أمف كسمـ 
المجتمع كسبلمة أفراده النفسية. كما سيتـ التطرؽ إلى كيفية تفعيؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ المرئي لمكاجية 

 ات عينة البحث.اإلرىاب مف خبلؿ اقتراح
كيمكف صياغة مشكمة الدراسة في شكؿ أسئمة حكؿ ت ثر كتمقي الجميكر لؤلخبار كالمعمكمات مف خبلؿ 

 كسائؿ اإلعبلـ المرئية، كتعرضيـ لممكاد كالبرامج التي تتناكؿ مكضكعات اإلرىاب.
 رئية؟كيؼ يت ثر الجميكر المتمقي بالمعمكمات المتعمقة باإلرىاب عبر كسائؿ اإلعبلـ الم 
  ىؿ المعالجة اإلعبلمية تمتـز بالمكضكعية؟ أـ أنيا تستعرض فقط المعمكمات كاألخبار المتعمقة

 باإلرىاب؟
 ىؿ اإلستراتيجية اإلعبلمية كفيمة لمحد كمحاربة اإلرىاب كتنكير كتكعية المتمقيف بمخاطره؟ 

 ثالثا: أىداؼ الدراسة:
لمتمقي لؤلخبار كالمعمكمات المتعمقة بقضايا اإلرىاب، تيدؼ الدراسة إلى معرفة كيفية استيبلؾ الجميكر ا

كقياس اىتماـ الرأم العاـ ب حداث كمدل مصداقية ىذه الكسائؿ في نقؿ األحداث كالكقائع كمعالجتيا، 
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الصراع كاإلرىاب. كما تيدؼ الدراسة إلى رصد كتحميؿ آراء عينة البحث نحك مكضكعات كقضايا 
 ـ المرئي تجاه الحاالت أك المحاكر المختمفة المرتبطة بيذه القضايا.اإلرىاب، كتقييميـ ألداء اإلعبل

 رابعا: الحدكد الزمانية كالمكانية لمدراسة:
 (2021الحدكد الزمانية: تـ تطبيؽ أدكات الدراسة خبلؿ األشير األخيرة مف سنة ) -1
طريؽ الشبكة الحدكد المكانية: تـ تطبيؽ أدكات الدراسة مف خبلؿ استبانة إلكتركنية كزعت عف  -2

 العنكبكتية  )األنترنيت (.
 الحدكد البشرية: تـ تطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة مختمفة مف الجميكر المتمقي. -3

 خامسا: دراسات سابقة:
حكؿ دكر التمفزيكف في تشكيؿ مفاىيـ كاتجاىات الشباب العربي نحك 3( 2002دراسة أماني عمر ) -1

دل اىتماـ الشباب بقضية اإلرىاب، كما إذا كاف ىذا اإلرىاب: استيدفت الدراسة التعرؼ عمى م
االىتماـ لو ت ثير مباشر عمى أفكارىـ كاىتماماتيـ كطمكحاتيـ المستقبمية، ككذلؾ التعرؼ عمى 
ت ثير التمفزيكف بشكؿ عاـ كمصدر لمحصكؿ عمى معمكمات كتكضيح المفاىيـ الخاصة باإلرىاب 

ى كجكد ارتباط ذم داللة إحصائية بيف كثافة التعرض كأسبابو كتبعاتو، كخمصت نتائج الدراسة إل
 لممضمكف اإلخبارم بكسائؿ اإلعبلـ، كاتجاىات المبحكثيف نحك اإلرىاب.

( حكؿ التغطية التمفزيكنية لقضايا اإلرىاب 1993)Wayne Wanta&Yu Wei Hu4دراسة  -2
دراؾ الجميكر لخطكرة ىذه القضايا عمى المجتمع: اىتمت الدراسة بقياس اال رتباط بيف االىتماـ كا 

ب حداث الصراع كاإلرىاب الدكلي مف ناحية األخبار في كسائؿ إعبلـ أمريكية، شممت الشبكات 
( كبيف إدراؾ الرأم العاـ لبركز ىذه األحداث كاتجاىو NBC ,ABC, CBSالتمفزيكنية القكمية )

كنية ألحداث إرىابية معينة نحكىا، كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد ارتباط إيجابي بيف التغطية التمفزي
كبيف إدراؾ الرأم العاـ ألىمية كخطكرة ىذه  -دخمت فييا الكاليات المتحدة طرفا رئيسيا أك فرعيا  -

 األحداث عمى المجتمع األمريكي.

                                           
3
أمانً عمر، دور التلفزٌون فً تشكٌل مفاهٌم واتجاهات الشباب العربً نحو اإلرهاب: دراسة مقارنة بٌن مجموعات الشباب العربً، المجلة  

 .404-373المصرٌة لبحوث اإلعالم، العدد العشرون، مرجع سابق، ص ص 
4
 Wanta, W. & Hu, Y., The Agenda Setting Effects of International News Coverage examination of differing news 

frames, International Journal of Public Opinion Research, Vol. 15, n° 3. 
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حكؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ في مكاجية التطرؼ كاإلرىاب: تشير  5(1998دراسة عبد اهلل الجاسر ) -3
كفرض الرأم كاالنتباه  عبلمي يراد مف خبللو تكصيؿ الرسالة اإلعبلميةالدراسة إلى أف كؿ عمؿ إ

بالقكة، يعد إرىابا يستخدـ فيو المرسؿ أساليب القكة كالعنؼ في إيصاؿ رسالتو اإلعبلمية. كتشير 
الدراسة إلى أف حجب رسالة فئة مف الفئات عف الرأم العاـ مف قبؿ فئة أخرل تسيطر عمى كسائؿ 

لى خمؿ في التكازف كيككف سببا إلشاعة اإلرىاب، كما تؤكد الدراسة أف صانع اإلعبلـ، يؤدم إ
 الرسالة اإلعبلمية يمثؿ دكرا رئيسيا في نجاح الرسالة اإلعبلمية أك فشميا.

(: الكسائؿ اإلعبلمية كاالتصالية التي تعتبر مصدرا لممعمكمات كيعتمدىا المتمقي لمحصكؿ عمى 1الجدكؿ )
 رة اإلرىابيةالمعمكمات حكؿ الظاى

 % ؾ الكسيمة
 32 96 القنكات الفضائية العربية

األنترنيت كالصحافة 
 اإللكتركنية

70 23.3 

 14.3 43 الصحؼ كالمجبلت العربية
 11.70 35 اإلذاعات العربية 

 9 27 القنكات الفضائية األجنبية
 4 12 كسائؿ اإلعبلـ المحمية

 3.35 10 الصحؼ كالمجبلت األجنبية
 2.35 7 عات األجنبيةاإلذا

 100 300 مجمكع اإلجابات
 

( أىمية القنكات الفضائية العربية كمصدر لممعمكمات كاألخبار حكؿ الظاىرة 1تشير نتائج التحميمية لمجدكؿ )
اإلرىابية، حيث احتمت ىذه األخيرة في مقدمة كسائؿ اإلعبلـ المختمفة التي يعتمد عمييا المبحكثكف 

( مف إجمالي 23.3كؿ عمى المعمكمات حكؿ الظاىرة اإلرىابية، كذلؾ بنسبة بمغت )%)المتمقكف( في الحص
المصادر التي يعتمدكف عمييا في ىذا اإلطار. كجاءت األنترنت كالصحافة اإللكتركنية في المرتبة الثانية 

                                           
5

، بٌروت، مركز 1فً ظل المتغٌرات الدولٌة، ط  الجاسر عبد هللا، دور وسائل اإلعالم فً مواجهة التطرف واإلرهاب: تحدٌات العالم العربً 
 .1998الدراسات العربٌة األوروبٌة، دار بالل، 
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سجمت  (، تمييما الصحؼ كالمجبلت العربية في المرتبة الثالثة مف حيث األىمية، إذ32بنسبة بمغت )%
( مف إجابات المبحكثيف، كتمييـ اإلذاعات العربية التي جاءت في المرتبة الرابعة 14.3نسبة بمغت )%

(. كتقدمت القنكات الفضائية األجنبية عمى كسائؿ اإلعبلـ المحمية كمصدر 11.70بنسبة بمغت )%
لمركز الخامس في ( كجاءت في ا9لمعمكمات المبحكثيف عف اإلرىاب، كبمغت نسبة االعتماد عمييا )%

 ( فقط لكسائؿ اإلعبلـ الكطنية.4مقابؿ )%
فيما لـ تحظ الصحؼ كالمجبلت األجنبية ككذلؾ اإلذاعات األجنبية عمى اىتماـ كبير حيث سجمت كؿ مف 

( عمى ىذا الترتيب. كبيذا فإف القنكات الفضائية 2.35( ك )%3.35الكسيمتيف نسبة محدكدة بمغت )%
في استيقاء المعمكمات لدل الجميكر المتمقي سكاء فيما يتعمؽ باألحداث العربية أك العربية تيعتبر مصدرا 

 الدكلية كفي تشكيؿ الرأم العاـ .
"، حيث أعطت 2002نكاؿ الصفتي  " كدراسة "2002"أماني عمر  كتتكافؽ ىذه النتيجة مع دراسة

قة بالظاىرة اإلرىابية. كما يتضح مف الدراستاف األكلكية لئلعبلـ المرئي في الحصكؿ عمى المعمكمات المتعم
خبلؿ ىذا أف كسائؿ اإلعبلـ العربية األكثر استعماال مف طرؼ عينة البحث، نظرا لقربيا الجغرافي كالمغكم 
مف الجميكر عينة البحث، كأنيا أكثرالكسائؿ اإلعبلمية استعانة بخبراء كمختصيف في تحميؿ قضايا 

 اء أعماؿ كأفعاؿ التنظيمات اإلرىابية كالمتطرفة.اإلرىاب، إليصاؿ الفكرة الحقيقية كر 
 (: نسبة تعرض المبحكثيف لممكاد كالبرامج التي تتناكؿ اإلرىاب في اإلعبلـ المرئي2الجدكؿ )

 % ؾ مدل التعرض
 89 267 أشاىد 

 11 33 ال أشاىد
 100 300 اإلجمالي

 
ج التي تتناكؿ ظاىرة اإلرىاب بشكؿ عاـ، ( نسبة تعرض المبحكثيف لممكاد كالبرام2تكضح بيانات الجدكؿ )

( مف إجمالي عينة الدراسة، في مقابؿ نسبة 89كتكضح نتائج البيانات ارتفاع نسبة التعرض لتصؿ إلى )%
( أكدت عدـ تعرضيا أك مشاىدتيا ألم برامج أك مكادا تحتكم تتناكؿ اإلرىاب في 11محدكدة بقيمة )%

 اإلعبلـ المرئي.
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حكؿ مشاىدة البرامج كالتغطيات  ،Yu Wei Hu & Wayne Wantaمع دراسة  كتتكافؽ ىذه النتائج
المرتبطة ب عماؿ العنؼ كالصراع كاإلرىاب. كمف خبلؿ ىذه البيانات نرل كذلؾ أف كؿ ما يمس األمف 
المجتمعي يتـ متابعتو بشكؿ دائـ خصكصا عندما يتعمؽ األمر باإلرىاب كالحركب، حيث تصؿ درجة 

لحاؽ الضرر ت ثيرىما عمى الم تمقي نسبا كبيرة ألنيا متصمة بالعنؼ كبث الرعب كتعريض حياتيـ لمخطر كا 
 بالمكارد كالمرافؽ كاألمبلؾ العامة كالخاصة.

 (: كثافة مشاىدة المبحكثيف لممكاد كالبرامج التي تتناكؿ اإلرىاب في اإلعبلـ المرئي3الجدكؿ )
ؾ مدل كثافة المشاىدة

 % 
 % ؾ

 63.33 190 أحيانا
 23.33 70 دائما
 13.34 40 نادرا

 100 300 اإلجمالي
 

( إلى ارتفاع معدؿ تعرض المبحكثيف لممكاد كالبرامج التي تتناكؿ اإلرىاب في 3تشير بيانات الجدكؿ )
( مف إجمالي كثافة المشاىدة مف طرؼ المبحكثيف الذيف أكدكا أنيـ 63.33اإلعبلـ المرئي، إذ احتمت )%

( كانكا يشاىدكف دائما المكاد 23.33رامجا كمكادا تناقش قضايا اإلرىاب، في مقابؿ )%أحيانا ما يشاىدكف ب
كبرامج التي تيعنى بالظاىرة اإلرىابية، فيما أقؿ معدؿ سجمو مف أجابكا ب نيـ نادر ما تعرضكا لمثؿ ىذه 

 ( مف إجمالي كثافة المشاىدة ليذه البرامج بشكؿ عاـ.13.34البرامج، بمغت نسبتو )%
النتيجة إلى أف معالجة القنكات الفضائية العربية لئلرىاب ترتبط بظيكر أحداث أك أعماال إرىابية، إذ  رتشي

ينعكس اىتماـ القنكات الفضائية باإلرىاب مف خبلؿ التغطية اإلخبارية أكثر مف المعالجة اإلعبلمية التي 
ير في عدة أشكاؿ لمبرامج كليس االعتماد تتطمب التناكؿ كالمتابعة المستمرة كالمناقشة المتعمقة التي قد تظ

رىاب.  عمى التغطية المباشرة المرتبطة بكقكع أحداث عنؼ كا 
 

(: أسباب االعتماد عمى اإلعبلـ المرئي لمحصكؿ عمى المعمكمات عف اإلرىاب مف طرؼ عينة 4الجدكؿ )
 البحث
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 % ؾ كثافة االعتماد مدل
 16.2 182 إرتفاع درجة مصداقيتيا 

 14 156 تناكؿ المكضكعالجرأة في 
 13.4 150 التغطية الفكرية 

 13.2 148 تزكدني بالمعمكمات كالبيانات 
 12.2 137 اىتماميا بتحميؿ كتفسير األحداث

 12 134 االنفراد بالمعمكمات كالحقائؽ
 8.3 95 التكازف كالمكضكعية في التناكؿ 

 7.1 80 التغطية مف مكقع األحداث
 3.5 39 جميع ما سبؽ

 100 1121 مجمكع اإلجابات
 

( جممة مف األسباب التي تدفع عينة البحث لبلعتماد عمى القنكات االتصالية المرئية في 4يبيف الجدكؿ )
الحصكؿ عمى المعمكمات كاألخبار عف قضايا اإلرىاب. كتمثمت دكافع االعتماد عمييا نظرا الرتفاع درجة 

( مف مجمكع األسباب التي ذكرت، حيث تبرز ىذه 16.2ت )%المصداقية التي تتمتع بيا، كذلؾ بنسبة بمغ
النتيجة ارتفاع درجة الثقة في ىذه الكسيمة. كاحتمت جرأة التناكؿ لممكضكع في المرتبة الثانية ك ىـ األسباب 
التي تدفع المبحكثيف إلى التعرض لئلعبلـ المرئي لمحصكؿ عمى المعمكمات عف اإلرىاب، كىك ما يعني أف 

ات االتصالية تتناكؿ أبعادا لمظاىرة ال تتناكليا كسائؿ أخرل. ككانت التغطية الفكرية لؤلحداث محط ىذه القنك 
اىتماـ عينة البحث حيث احتمت المرتبة الثالثة مف مجمكع أسباب اعتماد المبحكثيف عمى اإلعبلـ المرئي 

 (.13.4في الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات بنسبة بمغت )%
( إذ جاء "التزكد بالمعمكمات كالبيانات" 4ئلعبلـ المرئي مف خبلؿ بيانات الجدكؿ )كبرز الدكر المعرفي ل

ك"االنفراد بالمعمكمات كالحقائؽ" ك"تحميؿ كتفسير األحداث" مف أسباب االعتماد عمى ىذه الكسيمة في 
( عمى التكالي، 12.2( ك)%12%( ك )%13.2الحصكؿ عمى المعمكمات عف اإلرىاب كذلؾ بنسبة بمغت )

كىذا ما يؤكد أىمية كدكر اإلعبلـ المرئي في تشكيؿ معارؼ الجميكر عف اإلرىاب مف خبلؿ ىذا الدكر 
 المعرفي.
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كجاءت سمة "التكازف كالمكضكعية في تناكؿ اإلرىاب" ك حد األسباب التي تدفع المبحكثيف إلى االعتماد 
( 8.3تبة مت خرة بنسبة بمغت )%عمى اإلعبلـ المرئي في الحصكؿ عمى المعمكمات عف ىذه القضية في مر 

مف جممة األسباب، كىك ما يشير إلى أف المبحكثيف يعتمدكف عمى اإلعبلـ المرئي في جمع المعمكمات 
كالبيانات عف اإلرىاب بدرجة كبيرة كيقيمكف بدرجة أقؿ أسمكب معالجتيا كتناكليا لمقضية، كذلؾ رغـ 

(، كىك ما يشير إلى أف 12.2مى نسبة بمغت )%اىتماميـ بالتحميبلت التي تقدميا، كالتي حصمت ع
التعرض ليس بالضركرة مرتبطا بالتقييـ اإليجابي ألداء اإلعبلـ المرئي لظاىرة اإلرىاب مف كجية نظر 

 المبحكثيف.
( أف كسائؿ اإلعبلـ كأطر التغطية اإلعبلمية تسيـ بشكؿ 4كيبرز مف خبلؿ البيانات السابقة بالجدكؿ )

م العاـ تجاه ظاىرة اإلرىاب، حيث تعتمد التغطية اإلعبلمية عمى المحدد الزمني كبير في تشكيؿ الرأ
لمتركيز عمى مظاىر األزمة اإلرىابية، إلى جانب تحميؿ مضمكف األخبار كالمعمكمات المكجية لمرأم العاـ، 

ة الحقيقة، حيث أف أك الرد اإلعبلمي عمى الفعؿ اإلرىابي يجب أف يككف سريعا استجابة لممتمقيف في معرف
عادة صياغتيا عمى الشكؿ الذم  قبؿ أف يتـ استغبلليا مف طرؼ المنظمات اإلرىابية كتقكـ بحجبيا كا 

بعاده عف الحقيقة الكاممة.  يتماشى مع أيديكلكجيتيا كأفكارىا كتضميؿ الرأم العاـ كا 
 إلرىاب(: أسباب عدـ التعرض لئلعبلـ المرئي لمحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ قضايا ا5الجدكؿ )

 % ؾ أسباب عدـ التعرض
 45.66 137 افتقار المكاد لممكضكعية في تناكليا لئلرىاب

 31.66 95 البرامج كالمكاد ال تعجبني مف حيث الشكؿ كالمضمكف
 16 48 ليس ىناؾ كقت كاؼ لئلطبلع عمى ىذه األخبار

 6.68 20 تفضيؿ متابعة ىذه القضية في كسائؿ إعبلمية أخرل
 100 300 اتمجمكع اإلجاب

 
( الخاص ب سباب عدـ التعرض لئلعبلـ المرئي لمحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ 5تؤكد بيانات الجدكؿ )

قضايا اإلرىاب، أف افتقار المكاد اإلعبلمية لممكضكعية في تناكليا لقضايا اإلرىاب جاءت في المرتبة 
البرامج كالمكاد ال تعجبيـ كا إلى أف (، بينما تختمؼ ىذه النتيجة مع مف أشار 45.66األكلى بنسبة بمغت )%

( مف مجمكع إجابات المبحكثيف، مما يعكس آراء 31.66كذلؾ بنسبة بمغت )% مف حيث الشكؿ كالمضمكف
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متفاكتة في تقييـ المبحكثيف ألسباب اعتمادىـ عمى اإلعبلـ المرئي في تناكلو لئلرىاب كالظاىرة اإلرىابية 
 ككؿ.

عينة البحث، ال يمكف االعتماد عمييا خصكصا في مدل تطبيقيا لمعايير  إف كسائؿ اإلعبلـ المرئية حسب
التكازف كالحقيقة كالمكضكعية في تغطيتيا لؤلحداث اإلرىابية، أك في فترة األزمات، ككيفية التفريؽ بيف 

ي الحقيقة كاإلشاعة كالدعاية في ظؿ ىذه المشكبلت كالفترات الحساسة، كأف اإلعبلـ يمتد إلى المساعدة ف
 إظيار كت طير كالتركيج أليديكلكجيات اإلرىاب كالتطرؼ.

 (: المكاد كالبرامج المبلئمة لتناكؿ اإلعبلـ المرئي لقضايا اإلرىاب مف كجية نظر عينة البحث6الجدكؿ )
 % ؾ المكاد كالبرامج

 34.42 253 نشرات كمكاجز األنباء 
 20.68 152 البرامج اإلخبارية كالسياسية

 17.41 128 نية البرامج الدي
 15.64 115 البرامج الحكارية 

 11.85 87 البث المباشر مف مكاقع الحدث 
 100 735 مجمكع اإلجابات

 
احتمت نشرات األخبار كمكاجيز المرتبة األكلى مف حيث األىمية في تناكؿ قنكات اإلعبلـ المرئي لمقضايا 

( مف اىتماـ عينة البحث. كيتفؽ ذلؾ مع 34.42%اإلرىابية، إذ بمغت نسبة تفضيؿ ىذا القالب اإلعبلمي )
( مف أسباب تفضيؿ المبحكثيف لئلعبلـ المرئي ككنو يتميز بالسرعة كالفكرية في 4ما جاء في الجدكؿ )

( مف تصدر اإلعبلـ المرئي لممراكز األكلى مف حيث 2تغطية ىذه القضايا، ككذلؾ ما جاء في الجدكؿ )
 المشاىدة كالتتبع. 

مج اإلخبارية كالسياسية لتؤكد مكانتيا لدل الجميكر المتمقي، إذ حصمت ىذه البرامج عمى كجاءت البرا
( مما يعكس اىتماـ المبحكثيف بمناقشة البعد السياسي لئلرىاب 20.68المركز الثاني بنسبة بمغت )%

 كالتغطية اإلخبارية لؤلعماؿ اإلرىابية. 
( مما يعكس أىمية المدخؿ كالبعد الديني مف 17.41بمغت )%كاحتمت البرامج الدينية المرتبة الثالثة بنسبة 

كجية نظر المبحكثيف لمعالجة قضية اإلرىاب. كىذا ال ينتقص مف دكر البرامج الحكارية التي بمغت نسبة 
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( مف مجمكع تفضيبلت المبحكثيف لؤلشكاؿ البرامجية كالمكاد المبلئمة 15.64اىتماـ عينة البحث بيا )%
 ي اإلعبلـ المرئي.لتناكؿ اإلرىاب ف

(، مما يعكس 11.85بينما االىتماـ بالبث المباشر مف مكاقع الحدث احتؿ المركز الخامس بنسبة بمغت )%
اىتماـ المبحكثيف بالنشرات اإلخبارية كالبرامج الحكارية التي تقكـ عمى شرح كتحميؿ كتفسير الظاىرة 

ية مما يتطمب التريث كعدـ االنسياؽ كراء األخبار اإلرىابية. كيرجع ذلؾ إلى كثرة كتعدد األحداث اإلرىاب
السريعة، كأخذ الكقت الكافي لمت مؿ كالتفكير إلستيعاب القضية كالحدث في تناكؿ الظاىرة مف أبعاد كزكايا 

 متعددة.
 (: أىـ األحداث اإلرىابية التي تتبعتيا عينة البحث في اإلعبلـ المرئي7الجدكؿ )

 % ؾ األحداث اإلرىابية
 33.35 100 2001شتنبر  11اث أحد

 23.33 70 2011أبريؿ  28تفجير مقيى أركانة في مراكش 
 19.66 59 2015يناير  7أحداث شارلي إيبدك 

 10.34 31 2019مارس  15اليجـك المسمح بنيكزالندا 
 6 18 2015حرؽ الطيار األردني معاذ الكساسبة عاـ 

 4.66 14 حكادث اإلرىاب في العراؽ كليبيا
 2.66 8 حكادث اغتياؿ الشخصيات البارزة

 100 300 اإلجمالي
 

( حكؿ أىـ األحداث اإلرىابية التي تـ تتبعيا بشكؿ كبير مف طرؼ المبحكثيف أف 7أكضحت نتائج الجدكؿ )
اليجكـ الذم تعرضت لو الكاليات المتحدة األمريكية يبقى الحدث البارز كاألىـ خبلؿ ىذه المدة كاممة، 

حصدت أعمى اىتماـ مف طرؼ الجميكر المتمقي   2001شتنبر  11البحث فإف أحداث كحسب عينة 
(، نظرا لحدة الحدث كالطريقة التي تـ بيا، كما يزاؿ مؤثرا رغـ مركر عدة سنكات عمى 33.35بنسبة )%

كقكعو كذلؾ لما أدل إليو ىذا الحادث اإلرىابي مف تداعيات، ارتبط معظميا بتنامي ظاىرة اإلرىاب 
مكاجية الدكلية لو. كما جاءت أحداث تفجير مقيى أركانة بمدينة مراكش بالمممكة المغربية في المرتبة كال
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( 23.33الثانية مف حيث أىميتيا كمتابعتيا في اإلعبلـ المرئي، إذ حصؿ ىذا الحدث عمى نسبة بمغت )%
 كشماؿ افريقيا. كىك ما يشير إلى أف ىذا الحادث الفارؽ في تاريج اإلرىاب في الدكؿ العربية

(، تمييا اليجكمات المسمحة التي 19.66كاحتمت أحداث شارلي إيبدك بفرنسا المرتبة الثالثة بنسبة بمغت )%
(، ثـ حادث حرؽ الطيار األردني 10.34بنسبة بمغت )% 2019مارس  15استيدفت المصميف بنيكزالندا 

 (.6بنسبة بمغت )% 2015معاذ الكساسبة عاـ 
ث اإلرىاب في العراؽ كليبيا المرتبة الخامسة مف اىتماـ المبحكثيف مف حيث التغطية فيما تذيمت حكاد

( بالنسبة لحكادث 2.66(، كنسبة )%4.66المتميزة لئلعبلـ المرئي ليا، كحصمت عمى نسبة بمغت )%
 اغتياؿ الشخصيات البارزة.

ؽ العالـ، حظيت بتغطية مكثفة كيتضح أف التغطية اإلعبلمية لمعمميات كاليجمات اإلرىابية في بعض مناط
عبلميا، ككيفية االستخداـ  خصكصا عندما يتعمؽ األمر بدكؿ عظمى، قكية اقتصاديا كعسكريا كا 
االستراتيجي لؤلطر كالنخب اإلعبلمية كالسياسية في تحميؿ األحداث، ككذلؾ في التركيج عمى أف المس 

  سره.ب مف كاستقرار دكلة عظمى كالمس ب مف ةكاقتصاد العالـ ب
 (:  اتجاه عينة البحث إزاء تغطية اإلعبلـ المرئي لحكادث اإلرىاب8الجدكؿ )

 
 االتجاه

 معارض محايد مكافؽ مكافؽ بشدة
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 17.5 70 32.3 97 9.5 78 3.8 55 عرض كجيات نظر مختمفة
31.6 95 33 99 المصداقية في الخبر

6 
43 14.3

4 
63 21 

31.3 94 22 66 أم الخاصالفصؿ بيف الخبر كالر 
4 

87 29 53 17.6
6 

التركيز عمى الجكانب السمبية 
 فقط

110 36.6
6 

70 23.3
4 

66 22 54 18 

 6 18 33.3 100 34 102 26.6 80 تمبية االحتياجات إلى المعرفة
34.6 104 22 66 تتميز تغطيتيا بالفكرية كالمتابعة

6 
80 26.6

6 
50 16.6

8 
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مؿ تركز عمى أحداث بعينيا كتي
 أخرل

76 25.3
4 

98 32.6
6 

53 17.6
6 

73 24.3
4 

تركز عمى مكقؼ أطراؼ كدكؿ 
 معينة

102 34 89 29.6
6 

96 32 13 4.34 

19.6 59 22 66 تشكيو صكرة بعض الدكؿ
6 

120 40 55 18.3
4 

تخمط في عرضيا بيف اإلرىاب 
 كالمقاكمة  المشركعة 

76 25.3
4 

61 20.3
4 

101 33.6
6 

62 20.6
6 

 
( إلى أخذ آراء عينة البحث إزاء تغطية اإلعبلـ المرئي لمحكادث اإلرىابية، كتعكس 8الجدكؿ ) تيدؼ دراسة

بيانات الجدكؿ كجكد سمات إيجابية لمتغطية في مقابؿ السمات سمبية، كقد تمثمت أىـ ىذه المبلحظات 
ـ اختيارىا، اإليجابية مف كجية نظر المبحكثيف كفؽ النسب التي حصمت عمييا بعض االتجاىات التي ت

( مف إجمالي إجابات العينة التي كانت 64.6حيث حصمت درجة المصداقية العالية في الخبر نسبة )%
( لبلتجاه 21("، كذلؾ في مقابؿ )%31.6( كمكافؽ )%33تحمؿ درجات مف المكافقة "مكافؽ بشدة )%

 (.14.34المعارض ليذه السمة بينما بمغت نسبة االتجاه المحايد نسبة )%
احتمت المرتبة الثانية سمة أف كسائؿ اإلعبلـ المرئية "تمبي االحتياجات إلى المعرفة" بنسبة إجمالية  فيما

( مكافؽ، فكاف الترجيح أيضا لمدرجة األقؿ 34( مكافؽ بشدة، ك )%26.6( ك)%60.6لممكافقة بمغت )%
نكات الفضائية العربية ( لبلتجاه الرافض لكجكد ىذه السمة في تغطية الق18مف المكافقة، في مقابؿ )%

 ( لبلتجاه المحايد.33.3لئلرىاب، ك)%
الفصؿ بيف الخبر كالرأم الخاص، حيث  تميز اإلعبلـ المرئي يتضح مف خبلؿكما أبرز المبحكثكف أف 

احتمت ىذه السمة اإليجابية في تغطية األحداث اإلرىابية مرتبة متقدمة مف حيث اتجاه المبحكثيف اإليجابي 
( مكافؽ، 31.3( مكافؽ بشدة ك )%22( ")%53.3اإلعبلـ المرئي كذلؾ بنسبة بمغت )%اتجاه كسائؿ 

 ( لبلتجاه المحايد.29( لبلتجاه الرافض ك )%17.66فكاف الترجيح أيضا لمدرجة األقؿ كذلؾ في مقابؿ )%
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( مكافؽ بشدة ك 13.8( ")%33.3فيما انحصر عرض كجيات نظر مختمفة بنسبة مجمعة بمغت )%
( فقط لبلتجاه 17.5كافؽ"، فكاف الترجيح أيضا لمدرجة األقؿ مف المكافقة، في مقابؿ )%( م19.5)%

 ( لبلتجاه المحايد.32.3الرافض ليذه السمة، ك)%
كاعتبرت عينة البحث أف كسائؿ اإلعبلـ المرئي تتميز بالفكرية كالمتابعة، كجاءت ىذه السمة في المرتبة 

ل المبحكثكف تكافرىا في تناكؿ اإلعبلـ المرئي لئلرىاب، فحصمت عمى الرابعة مف السمات اإليجابية التي ير 
( 16.68("، كذلؾ في مقابؿ )%34.6( مكافؽ بشدة كمكافؽ بمغت )%22(، أم ")%56.6نسبة بمغت )%

 ( لبلتجاه المحايد. 26.66لبلتجاه الرافض كالمعارض لكجكد ىذه السمة، ك)%
بيف الرأم كالخبر تعد مف أىـ السمات اإليجابية التي ميزت كتكضح ىذه البيانات أف المصداقية كالفصؿ 

يمييا أنيا تمبي االحتياجات إلى  -مف كجية نظر المبحكثيف -تغطية كسائؿ اإلعبلـ المرئي لئلرىاب 
المعرفة كالفصؿ بيف الخبر كالرأم الخاص، كأخيرا أنيا تعرض كجيات نظر مختمفة، كىذا ما يعكس أف 

كز أكثر عمى كجكد المكضكعية كالتكازف أكثر مف أف تتسـ ىذه األحداث كاألخبار اىتماـ عينة البحث ير 
بكجيات نظر مختمفة في التغطية الخبرية، ك يرجع ىذا إلى طبيعة أحداث اإلرىاب التي تتطمب عمؽ 

 التناكؿ كالمكضكعية كالتفسير كالتحميؿ لتشكيؿ معارؼ الجميكر كالت ثير في اتجاىاتو.
( فإف عينة البحث بينت أف التناكؿ اإلعبلمي المرئي لؤلحداث 8مات السمبية حسب الجدكؿ )أما بالنسبة لمس

لبعض األحداث كالقضايا، حيث  كالقضايا اإلرىابية يعرؼ بعض الجكانب التي تركز عمى الجكانب السمبية
إلعبلـ المرئي حصمت ىذه السمة عمى أعمى نسبة مف إجابات المبحكثيف فيما يتعمؽ باتجاىيـ إزاء تناكؿ ا

لبلتجاه  (18( مكافؽ"، مقابؿ )%23.34مكافؽ بشدة ك )% (36.6(، بمعنى ")%60)% لئلرىاب فبمغت
( لبلتجاه المحايد. كما أف الخمط بيف مفيكـ اإلرىاب كالمق كمة 22الرافض كالمعارض ليذه السمة ك)%

ءت في المرتبة الثانية مف كجية ليذه القضية، حيث جا المشركعة جاءت سمبية في معالجة اإلعبلـ المرئي
( مكافؽ"، كذلؾ في 20.66مكافؽ بشدة ك)% (33.66(")%45.68نظر عينة البحث بنسبة بمغت )%

 ( لبلتجاه المحايد إزاء ىذه السمة.33.66لبلتجاه الرافض ك)% (20.66مقابؿ )%
لدكؿ، عف قصد أك غير كما تشير بيانات الجدكؿ إلى أف كسائؿ اإلعبلـ المرئي تقكـ بتشكيو صكرة بعض ا

لتعطي نتائج عينة البحث في ىذه السمة نسبة بمغت  قصد خصكصا فيما يتعمؽ بالقضايا اإلرىابية،
 (33.66لبلتجاه الرافض ك)% (20.66مف مجمكع مكافقينعمى ىذه السمة، في مقابؿ )% (45.68)%

 لبلتجاه المحايد.
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عبلـ المرئي لئلرىاب عمى أف ىذه الكسائؿ تركز كارتكزت كذلؾ السمات السمبية حسب عينة في تناكؿ اإل
كتركز عمى أحداث بعينيا كتيمؿ أخرل، حيث جاءت النتيجة عمى  عمى مكقؼ أطراؼ كدكؿ محددة،

 ( لمثانية.63.66( لؤلكلى ك )%58التكالي )%
ية نظر لمقضايا كاألحداث اإلرىابية مف كج كتشير بيانات الجدكؿ أف أىـ سمبيات معالجة اإلعبلـ المرئي

ىماؿ أخرل، أم أنيا تناقش القضايا في إطار الرصد  المبحكثيف، تمثمت في التركيز عمى أحداث بعينيا كا 
ىماؿ جكانب أخرل أم  كارتبط بذلؾ التركيز عمى كالتغطية اإلخبارية لؤلحداث اإلرىابية، جكانب محددة كا 

ميؿ أجكبة عينة البحث انتقادا لكيفية افتقار المعالجة إلى عنصر التكامؿ كالشمكؿ. كما كضحت بيانات تح
معالجة اإلعبلـ المرئي لئلرىاب مف زأكية عدـ اىتماميا بالتمييز الكاضح بيف اإلرىاب كمفيكـ المق كمة، 
كما يرل المبحكثكف أف التحيز إلى بعض الدكؿ أك األطراؼ يعد سمة سمبية في معالجة ىذه الكسائؿ 

 لحساسة التي تمس األمف كالسمـ المجتمعي.لمقضايا كاألحداث، خصكصا المكاضيع ا
(:  األسباب الرئيسة لئلرىاب كما أدركتيا عينة البحث مف خبلؿ تناكؿ كسائؿ اإلعبلـ المرئي 9الجدكؿ )
 لمقضية

 % ؾ األسباب الرئيسة لئلرىاب
 20.93 240 اعتناؽ مفاىيـ دينية خاطئة

 16.73 192 الفقر كالجيؿ
و بعض المسمميف بدكؿ القتؿ كالعنؼ الذم يتعرض ل

 أجنبية
115 10.03 

 9.33 107 صناعة أجنبية
 8.36 96 الرأسمالية كالتنافس االقتصادم بيف الدكؿ

 7.42 85 تشكيو صكرة اإلسبلـ كالمسمميف
 6.88 79 الدخكؿ كالغزك األجنبي لبعض الدكؿ العربية

 6.36 73 الصراع العقدم كالحركب األىمية
 5.33 61 اسب سياسية كاقتصاديةفرض القكة لتحقيؽ مك

 4.35 50 تقييد الحريات كانتياكات حقكؽ اإلنساف
 4.28 49 عدـ كجكد استراتيجية أمنية محكمة



المجمد السادس العدد الواحد  -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجمة الدراسات اإلعالمية 
 والعشرين

تشرين 
 2022فمبرالثاني/نو 

 

 139 (vr3373.6311.B)رقـ التسجيؿ  - (ISSN 25123203) -مجمة دكلية محكمة 

 

 
 
 
 

( أف أىـ األسباب التي ذكرتيا عينة البحث لتفسير ظاىرة اإلرىاب في اإلعبلـ 9جدكؿ )التشير بيانات 
( مف مجمكع إجابات 20.93اعتناؽ مفاىيـ دينية خاطئة، كذلؾ بنسبة بمغت )%المرئي، تمثمت في 

(، كىذا يعني أف تناكؿ ظاىرة اإلرىاب ي خذ 16.73المبحكثيف، كيمييا في الفقر كالجيؿ بنسبة بمغت )%
 البعد الديني كالسياسي أكثر مف االرتباط بالجانب االجتماعي في تفسير نمك كانتشار اإلرىاب.

القتؿ كالعنؼ الذم يتعرض لو بعض المسمميف بدكؿ أجنبية مكضعا متقدما مف إجابات  كأخذ سبب
(، كتـ إدراجو بشكؿ عاـ مف بيف األسباب الرئيسة كراء انتشار اإلرىاب، كما 10.03المبحكثيف بنسبة )%

ة ذكر المبحكثكف أف اإلرىاب ما ىك إال صناعة أجنبية كتنافس اقتصادم بيف الدكؿ حكؿ الرأسمالي
( عمى التكالي. فيما أخذ البعد األخبلقي مكضعا كسطا بيف 8.36(  ك)%9.33االقتصادية بنسب  )%

(، سببا 7.42األسباب، كأكدت عينة البحث أف تشكيو صكرة اإلسبلـ كالمسمميف كالتي بمغت نسبتيا )%
يار أف اإلرىاب رئيسا كراء العنؼ كاإلرىاب الذم تشيده مجمكعة مف دكؿ العالـ، خصكصا عندما تـ اخت

صناعة أجنبية، يمييا االقتصاد كصكرة اإلسبلـ كالمسمميف فيما بعد. كما اعتبر المبحكثكف أف الدخكؿ 
(، يميو 6.88كالغزك األجنبي لبعض الدكؿ العربية يعد أحد األسباب لظيكر اإلرىاب كذلؾ بنسبة بمغت )%

ؿ لتحقيؽ مكاسب سياسية كاقتصادية بنسبة الصراع العقدم كالحركب األىمية ثـ فرض القكة مف بعض الدك 
(. كيضاؼ إلى ىذه األسباب كميا حسب عينة البحث أف تقييد الحريات 5.33( ك )%6.36تترأكح بيف )%

كانتياؾ حقكؽ اإلنساف كاف ليا أثر سمبي في ظيكر اإلرىاب كالعنؼ داخؿ المجتمع، إلى جانب عدـ كجكد 
ة لمحاربة أك كقؼ انتشار اإلرىاب ككسبب لنمكه في رغـ أف ىذه استراتيجية أمنية محكمة مف طرؼ األنظم

مت خرة في الئحة اىتماـ المبحكثيف إزاء الظاىرة اإلرىابية في كسائؿ اإلعبلـ المرئي بنسبة  السمة جاءت 
%(4.28.) 

إلى  كيتضح مف خبلؿ كؿ البيانات في الجدكؿ أف اعتناؽ مفاىيـ دينية خاطئة أدل إلى أدل بشكؿ كبير
استفحاؿ اإلرىاب، كانتشار خطاب الكراىية الذم يثير الفتف بيف مككنات المجتمع، األمر الذم يؤدم إلى 

لذلؾ حثت عينة البحث عمى  .فقداف المجتمع لتماسكو الداخمي، كقتؿ ركح اإلبداع، كانتشار الفكر التطرفي

 100 1147 مجمكع اإلجابات
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اإلعبلـ المرئية، بحجج مختمفة، منيا  ضركرة التكعية مف اآلثار السمبية لبث خطابات الكراىية في كسائؿ
 الدينية كمنيا الحفاظ عمى اليكية كغير ذلؾ مف حجج يتغطى بيا خطاب الكراىية.

 (:  المفاىيـ المرتبطة بتعريؼ اإلرىاب كما أكدتيا نتائج عينة البحث10الجدكؿ )
 % ؾ المفاىيـ

 24.33 73 استيداؼ األبرياء كنشر الرعب كالتخكيؼ 
 20.33 61 ح بغير حؽقتؿ األركا

 17.34 52 نشر أفكار كمرجعيات دينية متطرفة
 12.66 38 استخداـ منظـ لمعنؼ لتحقيؽ أىداؼ سياسية

 10 30 زعزعة النظاـ األمني كالسياسي
 6.34 19 الضغط عمى األنظمة كالدكؿ مف أجؿ فرض الذات كالكجكد

 5 15 تدمير كتخريب منشآت الدكلة كالمس بحقكؽ الغير 
 4 12 عمميات منظمة مف طرؼ جماعات متطرفة غير مشركعة

 100 300 اإلجمالي
 

( يتبيف أف البعد البلإنساني في تفسير األعماؿ اإلرىابية يحتؿ مكانة بارزة مف 10مف خبلؿ تقييـ الجدكؿ )
استيداؼ خبلؿ النتائج المتكصؿ بيا مف إجابات عينة البحث، حيث تصدر تعريؼ اإلرىاب عمى أنو 

( 20.33بيف الناس داخؿ المجتمع كقتؿ لؤلركاح بغير حؽ بنسبة )% لؤلبرياء كنشر ثقافة الرعب كالتخكيؼ
( عمى التكالي، كاحتؿ المفيكـ الخاص ب نو كسيمة لنشر أفكار كمرجعيات دينية متطرفة المركز 20.33ك)%

ع مفيـك أف اإلرىاب عمميات (، كيقترب ىذا المفيكـ م17.34الثالث مف اىتماـ المبحكثيف بنسبة بمغت )%
( 4منظمة مف طرؼ جماعات متطرفة غير مشركعة كالتي جاءت في آخر اختيارات عينة البحث بنسبة )%

 فقط.
كجاءت العبلقة بيف اإلرىاب كأنظمة الحكـ السياسية في مرتبة كسط، مف خبلؿ تصنيؼ أك تعريؼ اإلرىاب 

ة، كعممية مف أجؿ زعزعة النظاـ األمني كالسياسي عمى أنو استخداـ منظـ لمعنؼ لتحقيؽ أىداؼ سياسي
(. كتتضح ىذه العبلقة جيدا خصكصا بعد الترتيب المتتالي 10( ك)%12.66بنسب تتراكح بيف )%

لئلجابات التي أكد مف خبلليا المبحكثكف عمى أف اإلرىاب كالنظاـ السياسي مرتبطاف مف خبلؿ اإلجابتيف 
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اعات اإلرىابية تقكـ بالضغط عمى األنظمة كالدكؿ مف أجؿ فرض السابقتيف، ككذلؾ مف خبلؿ أف الجم
الذات كالكجكد كتدمير كتخريب منشآت الدكلة كالمس بحقكؽ الغير، عمى نحك متسمسؿ كمتراتب أخذ نسبا 

(. كتشير اإلجابات بذلؾ إلى أف المفاىيـ التي استقاىا المبحكثكف مف كسائؿ 5( ك)%6.34مائكية )%
ؿ مفيـك اإلرىاب، تنصب مجمميا في السمات العاطفية كاإلنسانية، مما يعني أف اإلعبلـ اإلعبلـ المرئي حك 

المرئي قد نجح في إثارة المشاعر كالعكاطؼ لدل عينة البحث، كىك األمر الذم مف خبللو تتككف 
االتجاىات كالمكاقؼ الرافضة لمعنؼ كالترىيب كالتخريب، كتشكيؿ رأم عاـ ذك مكقؼ كاضح ضد ىذه 

 فعاؿ التي تمس األفراد كالجماعات.األ
 (: الحمكؿ كالتصكرات المقترحة لمكاجية اإلرىاب مف خبلؿ أجكبة المبحكثيف11الجدكؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بيرة بيف ( أف تكقيؼ الدعـ األجنبي لئلرىاب كالجماعات اإلرىابية، اكتسى أىمية ك11تشير بيانات الجدكؿ )

عينة البحث في حؿ األزمات كالصراعات كالقضايا اإلرىابية التي يعرفيا العالـ، ككمدخؿ رئيس لمتصدم 
( مف عينة 300( مف بيف )223ليذه الظاىرة، إذ جاء مجمؿ إجابات المبحكثيف في ىذا الصدد بنسبة )

(، لتستقر قرارات حؿ 18.18(، تبله التكاثؼ الدكلي لمكاجية اإلرىاب بنسبة )%21.12البحث أم )%
(. كي تي الجانب الديني رابعا مف خبلؿ أجكبة 14.86النزاعات كالصراعات الدكلية في المرتبة الثالثة بػ )%

 % ؾ الحمكؿ كالتصكرات المطركحة لمكاجية اإلرىاب
 21.12 223 تكقيؼ الدعـ األجنبي لئلرىاب كالجماعات اإلرىابية

 18.18 192 التكاثؼ الدكلي لمكاجية اإلرىاب  
 14.86 157 حؿ النزاعات كالصراعات الدكلية

 11.65 123 إعطاء مكانة  حقيقية لئلسبلـ كالمسمميف في الدكؿ األجنبية
 9.28 98 التكعية كالتحسيس عبر كسائؿ اإلعبلـ المختمفة كالبرامج الفكرية

 8.15 86 تطبيؽ المعاىدات الدكلية لحفظ السمـ كالسبلـ الدكلييف 
 7.30 77 لكراىية كالعنصريةنبذ خطاب ا

 5.58 59 إعادة النظر في مناىج التربية كالخطاب الديني
 3.88 41 تفعيؿ االتفاقية الدكلية لمكافحة اإلرىاب

 100 1056 مجمكع اإلجابات
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المبحكثيف بإعطاءه مكانة حقيقية لئلسبلـ كالمسمميف في الدكؿ األجنبية، كالقياـ بالتكعية كالتحسيس عبر 
 ( عمى التكالي.9.28( ك)%11.65رية بنسب تراكحت بيف )%كسائؿ اإلعبلـ المختمفة كالبرامج الفك

فيما تـ اقتراح تطبيؽ المعاىدات الدكلية لحفظ السمـ كالسبلـ الدكلييف كحؿ كسط لمكاجية اإلرىاب بنسبة 
عادة النظر في مناىج التربية كالخطاب الديني بنسب 8.15)% (، يميو نبذ خطاب الكراىية كالعنصرية كا 

عيؿ االتفاقية الدكلية لمكافحة اإلرىاب  كحؿ أخير بالنسبة لعينة البحث بنسبة أقؿ. ليبقى حؿ تف
%(3.88.) 

كركزت إجابات المبحكثيف عمى أىمية تكقيؼ الدعـ األجنبي لئلرىاب كالجماعات اإلرىابية كمسؤكلية الدكر 
لمكاجية اإلرىاب الدكلي في مكاجية اإلرىاب، كيتضح ىذا مف خبلؿ اإلشارة إلى ضركرة التكاثؼ الدكلي 

 كاتباع سياسات لحؿ األزمة، بتطبيؽ القرارات كالمعاىدات كاالتفاقيات الدكلية.
كتمثؿ البعد اآلخر لمتصكرات كاإلجابات التي أدركيا المبحكثكف لمكاجية اإلرىاب مف خبلؿ إعادة النظر 

المبحكثكف إلى  في مجمكعة مف الخطابات التي تحمؿ رسائؿ ممغكمة كمشفرة أك تحريضية، حيث دعى
عادة النظر في مناىج التربية كالخطاب الديني في كسائؿ اإلعبلـ  ضركرة نبذ خطاب الكراىية كالعنصرية كا 
المرئية. كتكضح ىذه البيانات أف المسؤكلية الدكلية عف اإلرىاب سكاء مف حيث األسباب أك الحمكؿ 

ة لئلرىاب، كبالتالي يجب التركيز في التناكؿ المطركحة تمثؿ بعدا رئيسيا في تناكؿ كسائؿ اإلعبلـ المرئي
اإلعبلمي عمى ضركرة حؿ الصراعات كاألزمات الدكلية التي تعد كفقا ألبعاد المعالجة لئلرىاب، أحد 

 األسباب الرئيسة التي تقؼ كراء األحداث كالعمميات اإلرىابية.
المبحكثيف حكؿ أسباب اإلرىاب ( نجد تكافقا بيف أجكبة 11، 10، 9كمف خبلؿ بيانات كؿ مف الجداكؿ )

كمفاىيـ تعريفو كالتصكرات كاالقتراحات المطركحة لمكاجيتو، كبيف تكجيات تناكؿ كسائؿ اإلعبلـ المرئي 
ليذه األبعاد، كىذا ما يكضح جميا ت ثير اإلعبلـ المرئي عمى معرفة كاتجاىات عينة البحث إزاء قضايا 

( الذم يشير إلى تكجيات 11ضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ )اإلرىاب كأساليب المكاجية اإلعبلمية. كيت
المبحكثيف إزاء الحمكؿ كالتصكرات المطركحة لمكاجية اإلرىاب، كمنع تكرار حدكث أحداث إرىابية مماثمة، 

 كقدرة كسائؿ اإلعبلـ عمى الت ثير المعرفي عمى تكجيات الرأم العاـ إزاء القضايا المختمفة. 
حكثيف مف الحمكؿ كالتصكرات المطركحة لمكاجية اإلرىاب كما كردت في تناكؿ (: مكقؼ المب12الجدكؿ )

 كسائؿ اإلعبلـ المرئي

 اإلجمالي محايد معارض مكافؽالحمكؿ كالتصكرات المطركحة لمكاجية 
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(، ينظر الجميكر عينة البحث أف الحمكؿ كالتصكرات المقترحة لمكاجية 12( ك)11حسب دراسة الجدكليف )

كافية لمتصدم لظاىرة كبيرة  اإلرىاب كما يتـ تداكليا في كسائؿ اإلعبلـ المرئي، ىي جيكد تبقى غير
كمتغيرة. فرغـ االىتماـ اإلعبلمي بالظاىرة كمعالجتيا مف زكايا عديدة، إال أف اإلستراتيجية اإلعبلمية يجب 
تتضمف أىدافا كاضحة، تنبني عمى تكعية مجتمعية كمكاجية الفكر بالفكر، كعزؿ التيارات المتشددة 

كارىا عبر كسائؿ اإلعبلـ كالتركيج ليا. كما أف المقترحات العامة كاإلرىابية عف عدـ نشر أيديكلكجياتيا كأف

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ اإلرىاب
تكقيؼ الدعـ األجنبي لئلرىاب كالجماعات 

 اإلرىابية
223 74.3

4 
27 9 00 16.6

6 
300 100 

15.3 46 64 192 التكاثؼ الدكلي لمكاجية اإلرىاب  
4 

62 20.6
6 

300 100 

52.3 157 حؿ النزاعات كالصراعات الدكلية
4 

63 21 00 26.6
6 

300 100 

إعطاء مكانة حقيقية لئلسبلـ كالمسمميف في 
 الدكؿ األجنبية

123 41 100 33.3
4 

77 25.6
6 

300 100 

ـ التكعية كالتحسيس عبر كسائؿ اإلعبل
 المختمفة كالبرامج الفكرية

98 32.6
6 

87 29 115 38.3
4 

300 100 

28.6 86 تطبيؽ المعاىدات الدكلية لحفظ السمـ الدكلي
6 

115 38.3
4 

99 33 300 100 

25.6 77 نبذ خطاب الكراىية كالعنصرية
6 

117 39 106 35.3
4 

300 100 

إعادة النظر في مناىج التربية كالخطاب 
 الديني

59 19.6
6 

96 32 145 48.3
4 

300 100 

13.6 41 تفعيؿ االتفاقية الدكلية لمكافحة اإلرىاب
6 

87 29 172 57.3
4 

300 100 
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لتفعيؿ إستراتيجية فعالة، يجب أف تضـ مستكيات أخرل، بدءا مف المنظكمة التعميمية كالثقافية لممجتمعات، 
عادة النظر في أساليب الخطابات السياسية كالدينية بما يضمف التعددية السياسية كالحرية الفكرية كعد ـ كا 

التمييز، كممارسة الرقابة الشعبية. كما يجب عمى البرامج التعميمية أف تحتؿ مكانة خاصة في ىذه 
قرار حقكؽ  اإلستراتيجية، كأف تتضمف قيـ الحكار المبني عمى التحميؿ كاإلستنباط، كالنقد كالتعايش كا 

مشركع إصبلح  كضع -حسب عينة الدراسة-اآلخريف، كالتكجو الديمكقراطي. إلى جانب ىذا، كجب 
رساء قكاعد التكافؿ االجتماعي.   اجتماعي متكامؿ مسايرا لئلصبلح االقتصادم كالسياسي، كا 

 (: مدل مساىمة كسائؿ اإلعبلـ المرئي في زيادة مشاعر رفض المبحكثيف لئلرىاب13الجدكؿ )
 % ؾ الت ثير في مشاعر الرفض لئلرىاب مدل

 48.33 145 ساىمت إلى حد ما
 32.33 97 د كبير ساىمت إلى ح

 19.34 58 لـ تؤثر
 100 300 اإلجمالي

 
( أف كسائؿ اإلعبلـ المرئي ليا قدرة كبيرة لمت ثير في تكجيات المبحكثيف في اتجاه 13تشير بيانات الجدكؿ )

أم ما يقارب نصؼ  -( مف المبحكثيف 48.33رفضيـ اإلرىاب بشكؿ عاـ كبدرجة محدكدة. إذ ذكر )%
في تكجياتيـ إزاء القضايا اإلرىابية، أف قنكات اإلعبلـ المرئي قد أثرت إلى حد ما  -مجمكع عينة البحث

فقط مف العينة ذكركا أف اإلعبلـ ( 19.34)%في مقابؿ (، 32.33)%بينما ساىمت إلى حد كبير بنسبة 
 المرئي لـ  يؤثر في مشاعر الرفض لدييـ اتجاه اإلرىاب.

اب بيف عينة البحث، كانت ليا مبررات سابقة في الجداكؿ سالفة كيتضح أف جكانب االتفاؽ في رفض اإلرى
الذكر، في نبذىـ لمعنؼ كالقتؿ كالترىيب، كعدـ استعماؿ العقيدة كالديف لتبرير األعماؿ اإلرىابية، كتصحيح 

 صكرة الديف اإلسبلمي كتحقيؽ األمف الفكرم كالسمككي.
 ـ المرئي مف كجية نظر عينة البحث(: تناكؿ قضايا اإلرىاب في كسائؿ اإلعبل14الجدكؿ )

 % ؾ مدل تناكؿ قضايا اإلرىاب
 66 198 تتناكليا بشكؿ غير متكامؿ

 34 102 تتناكليا بشكؿ متكامؿ
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 100 300 اإلجمالي
 

( إلى أف عينة البحث ترل أف تناكؿ كسائؿ اإلعبلـ المرئي لقضايا اإلرىاب لـ يكف 14تشير نتائج الجدكؿ )
ية مف حيث المعمكمات كاستمرارية المعالجة كتغطيتيا لمجكانب المختمفة لمقضية، كىذا متكامبل بدرجة كاف

مف ( 66%يعني أف ىناؾ بعض الجكانب التي ال يتـ إبرازىا في معالجة الظاىرة اإلرىابية، إذ أشار )
المختمفة، بينما  المبحكثيف إلى أف ىذا التناكؿ لـ يمبي احتياج الجميكر المتمقي إلى معرفة الظاىرة كأبعادىا

فقط مف عينة البحث أف التناكؿ اإلعبلمي لئلرىاب قد جاء مكتمؿ العناصر، ما يساعد عمى ( 34%أشار )
اتجاىات المبحكثيف إزاء اإلرىاب. كقد جاءت ىذه النتيجة متكافقة مع ما سبؽ أف ذكرتو نسبة مف المبحكثيف 

تركز عمى الجكانب السمبية فقط، كاالإىتماـ بمكقؼ  ( مف أف معالجة اإلعبلـ المرئي لئلرىاب8في الجدكؿ )
 أطراؼ  محددة.

"، كالتي عالجت دكر القائـ باالتصاؿ في تشكيؿ الرأم 1998كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة "عبد اهلل الجاسر 
العاـ بشكؿ إيجابي ، كضبط الرسالة اإلعبلمية لعدـ نشر اإلشاعات كتضميؿ الجميكر كتحصينو مف 

 األخبار المضممة كالشائعات. األفكار ك 
 (: المكاقؼ التي تتبناىا كسائؿ اإلعبلـ المرئي في تناكليا لئلرىاب مف كجية نظر عينة البحث15الجدكؿ )

 % ؾ المكاقؼ التي تتبناىا كسائؿ اإلعبلـ المرئي
 50 150 مكقؼ كسياسة الدكلة 

 23.34 70 المكقؼ الدكلي
 17.66 53 المكقؼ الغربي
 9 27 المكقؼ العربي

 100 300 مجمكع اإلجابات
 

( تشير البيانات إلى أف كسائؿ اإلعبلـ المرئي ت خذ مكقؼ كسياسة الدكلة، كتتبناىا 15مف خبلؿ الجدكؿ )
( مف مجمكع إجابات عينة البحث التي رأت أف القضية اإلرىابية يتـ تناكليا في 50%بنسبة كصمت إلى )

(، 23.34%)بينما ي تي المكقؼ الدكلي إزاء القضية في المرتبة الثانية بنسبة بمغت اإلعبلـ بيذه المنيجية، 
( أكدكا أف اإلعبلـ المرئي ينيج في سياستو اإلعبلمية المكقؼ الغربي لتناكؿ القضايا المتعمقة 17.66%)ك
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ب ىك المكقؼ باإلرىاب. أما أقؿ المكاقؼ التي يمكف االعتماد عمييا لتبني سياسة إعبلمية إزاء اإلرىا
 ( فقط.9%)العربي، الذم حصؿ مجمكع إجابات عينة البحث نحكه بنسبة 

 
 :نتائج الدراسة -

مف خبلؿ المعطيات السابقة كالتي كقفت عمى مجمكعة مف الفركض كالبيانات كاإلجابات التي قامت بيا 
اب، كالتعرؼ عمى العبلقة عينة البحث اتجاه كسائؿ اإلعبلـ المرئي ككيفية تناكلو لمقضايا المتعمقة باإلرى

 بيف كثافة تعرض المبحكثيف لمقضية مف خبلؿ اإلعبلـ المرئي، نجد كجكد متغيرات تتمثؿ في:
 معرفة المبحكثيف بمفيـك اإلرىاب كاألبعاد التي تصاحبو. -
 االتجاه نحك مجمكعة مف الحمكؿ كالتصكرات المطركحة لمكاجيتو في كسائؿ اإلعبلـ المرئي. -
 ض اإلرىاب كجدانيا كسمككيا.اإلجماع عمى رف -
 معرفة السمات اإليجابية لمعالجة اإلعبلـ المرئي لمظاىرة اإلرىابية. -
 معرفة المتغيرات الديمكغرافية كارتباطيا بكثافة تعرض عينة البحث. -

 كعند دراسة ىذه المتغيرات السابقة نستنتج أف:
ب كالت ثر المعرفي، حيث إف ىذا كجكد عبلقة دالة إحصائيا بيف معرفة المبحكثيف بمفيكـ اإلرىا -

االختبار يبيف ت ثير كسائؿ اإلعبلـ المرئي في المفاىيـ المختمفة لمفيكـ اإلرىاب كأبعاده المختمفة. 
( مما يعني كجكد ارتباط ايجابي بيف 0.05( بمستكل معنكية )18.34%)ؾ( إذ جاءت قيمة )

 يا اإلرىاب لدل عينة البحث.كثافة التعرض لكسائؿ اإلعبلـ المرئي كبيف المعرفة بقضا
كجكد عبلقة دالة إحصائيا بيف كثافة تعرض المبحكثيف لكسائؿ اإلعبلـ المرئي كاتجاىيـ إزاء  -

( بمستكل 12.83%)ؾ( اإلرىاب، حيث تـ قياس ىذه العبلقة باستخداـ معامؿ التكافؽ بمغت قيمة )
مبحكثيف لكسائؿ اإلعبلـ المرئي كثافة تعرض ال( مما يعني كجكد عبلقة معتدلة بيف 0.05معنكية )

 كاتجاىيـ إزاء اإلرىاب كأبعاده كالحمكؿ المطركحة لمكاجيتو إعبلميا.
كجكد عبلقة دالة إحصائيا بيف كثافة تعرض المبحكثيف لكسائؿ اإلعبلـ المرئي كاإلجماع عمى  -

(، 0.05( بمستكل معنكية )13%)ؾ( مشاعر رفض اإلرىاب كجدانيا كسمككيا، حيث جاءت قيمة )
 مما يعني كجكد عبلقة ايجابية بيف كثافة التعرض كبيف مشاعر الرفض لئلرىاب لدل عينة البحث.

كجكد عبلقة دالة إحصائيا بيف كثافة تعرض المبحكثيف لكسائؿ اإلعبلـ المرئي كبيف معرفة السمات  -
( بمستكل 16.66%)ؾ( اإليجابية لمعالجة اإلعبلـ المرئي لمظاىرة اإلرىابية، حيث برزت قيمة )
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(، أم أنو كمما زادت قيمة التعرض كمما زادت قيمة الرضى لدل عينة البحث عف 0.05معنكية )
 التناكؿ اإلعبلمي لقضايا اإلرىاب.

معرفة ك  عدـ كجكد عبلقة دالة إحصائيا بيف كثافة تعرض المبحكثيف لكسائؿ اإلعبلـ المرئي -
البحث، حيث تشير اإلحصائيات عمى ىذه  المتغيرات الديمكغرافية كارتباطيا بكثافة تعرض عينة

ؾ( المعطيات حيث إف المتغير الديمكغرافي )الجنس، المستكل التعميمي،...(، حيث جاءت قيمة )
 (.0.05عف مستكل معنكية ) منخفضةالمحسكبة 

إف مضمكف الخطاب اإلعبلمي ليذه التنظيمات يستخدـ العنؼ المفظي الذم يؤثر في المتمقي كعمى قراراتو 
قناعو بالقياـ ب فعاؿ ضد اآلخريف، ألف الخطاب يعتبر عامبل ميما لت سيس الجماعات اإلرىابية ك  تفكيره، كا 

ثارة الفكضى، كجذب انتباه اآلخريف  ككسيمة الستقطاب الجميكر كالقياـ ب عماؿ إرىابية، كتركيع المجتمع كا 
مكف بو. حيث نجد أف التنظيمات إلى قضية التنظيـ إعبلميا، كمحاكلة إقناع الجميكر بشرعية ما يقك 

اإلرىابية تقكـ بجمع مجمكعة مف الخطابات التي مف خبلليا يتـ تكظيؼ األفكار كتغذيتيا، كتحميؿ نفسيا 
ف بعاد الخطاب كالرسالة اإلعبلمية لمتنظيمات اإلرىابية تتحدد  .مسؤكلية الدفاع عف المجتمع كحقكؽ أفراده

كالدفاع عف العقائد كالمقدسات، كعف الثركات كمقكمات الكجكد كالكياف في أشياء تتعمؽ بثكابث المجتمعات، 
 .الحضارم، كالكرامة اإلنسانية كالقيـ كالتقاليد العالية المكركثة

إف االستراتيجية اإلعبلمية التي تطبقيا التنظيمات اإلرىابية، القت اىتماما كبيرا مف الجميكر المتمقي 
ت األنباء الدكلية، ألف كؿ ما يرتبط باألمف كالسمـ المجمعييف يمقى كخصكصا المؤسسات اإلعبلمية كككاال

 .إىتماما كتتبعا مستمرا
، التي قامت بيا جماعة تنظيـ القاعدة، نجد أف اإلستراتيجية 2001شتنبر  11عند الرجكع إلى أحداث 

الدكلية مف أجؿ  اإلعبلمية التي اعتمد عمييا التنظيـ، كانت تقميدية، حيث اعتمد عمى كسائؿ اإلعبلـ
إيصاؿ رسالتو لمعالـ، كما أف بعض المقاببلت الحصرية التي قاـ بيا زعماء التنظيمات اإلرىابية مع 
صحفييف غربييف، كانت إعبلنا كدعاية ليذه التنظيمات كنشر أفكارىـ كأفعاليـ كخططيـ كاإلعبلف عف 

العبلقة بعدما تـ اختطاؼ مراسؿ  الجياد ضد مجمكعة مف الدكؿ كالمسؤكليف السياسييف. لتتغير ىذه
 DANIEL  دانييؿ بيرؿ " THE WALL STREET JOURNALصحيفة "ككؿ ستريت جكرناؿ

PEARL 2002كقطع رأسو في يناير. 
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إف العبلقة القائمة بيف التنظيمات اإلرىابية ككسائؿ اإلعبلـ، ىي عبلقة تبادؿ المنفعة. فالتنظيمات اإلرىابية 
ثارة الخكؼ كبث الرعب في نفكس األفراد كالمجتمعات تسعى جاىدة إلى نشر ثقا فتيا الفكرية المتطرفة كا 

 كالت ثير في القادة كالسياسييف مف خبلؿ عممياتيا كىجماتيا، كبالتالي تحقيؽ أىدافيـ.
 :مقترحات عينة البحث لتفعيؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ المرئي لمكاجية اإلرىاب -

متنظيمات اإلرىابية، تكشؼ عف إعادة نشر المحتكيات كالمضاميف إف تحميؿ محتكل الخطابات اإلعبلمية ل
اإلعبلمية ليا عبر كسائؿ اإلعبلـ، مما يدؿ عمى عبلقة الترابط الكبيرة بيف الجماعات اإلرىابية كالمتطرفة 
عمى نحك يزيد مف صعكبة الحد منيا كمف انتشار معتقداتيا كأفكارىا، ألنيا تعتمد عمى تخطيط منظـ 

 .ة مف اإلعبلـ كتكسيع دائرة الكجكد، كاالنتشار بيف الجميكر بشكؿ أكبرلبلستفاد
كتشير النتائج أف الجماعات اإلرىابية ليست بنفس القكة التي تظير عمييا في كسائؿ اإلعبلـ، كأف ىذا 
األخير يسعى إلى خمؽ كتحقيؽ اإلثارة كجذب الجميكر، كأف مفيكـ التخكيؼ الذم تنشره كسائؿ اإلعبلـ  

عـ ىذه الجماعات اإلرىابية بشكؿ كبير، إلى أنو تكجد فرصة فعمية لتقميص حجـ القكة الرمزية لئلرىاب يد
  .كما يصكرىا اإلعبلـ، كأىمية التركيز عمى استثمار ذلؾ المؤشر اإليجابي كتدعيمو

في  كما أف إدراؾ الجميكر حاجتو إلى رفع مستكل الكعي مف خبلؿ الخطاب اإلعبلمي كالديني المكجو
خطاب التكعية، يمـز نشر الحكادث اإلرىابية الميمة فقط، كتكظيؼ كسائؿ اإلعبلـ فيو تحميميا لمتقريب بيف 

 كجيات النظر المختمفة.
تعددت المقترحات التي أكدىا المبحكثكف لتفعيؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ المرئية في مجابية اإلرىاب مف خبلؿ 

لزيادة مستكل كعي الجميكر المتمقي، مع ضركرة إلتزاـ كسائؿ  مجمكعة مف البرامج المقترحة كالمختمفة
اإلعبلـ بالمكضكعية كالحياد في مثؿ ىذه القضايا مع معالجتيا بنكع مف التريث كعدـ التسرع في نشر 
معطيات مغمكطة لتفادم تشكيؿ رأم عاـ يستيمؾ المغالطات كأفكارا بعيدة كؿ البعد عف الكاقع كالحقيقة. 

 ات عينة البحث في النقاط التالية:كتحددت مقترح
االلتزاـ بالمكضكعية في معالجة كتناكؿ القضايا اإلرىابية كعرض آراء مختمفة لمناقشة الظاىرة مف  -

جميع النكاحي المرتبطة بيا، كتطبيؽ الرقابة الداخمية في المؤسسات اإلعبلمية بكضع سياسة 
 تحريرية كتعريض مف يخالفيا لممساءلة.

 كمة المشركعة.امحدد لئلرىاب كعدـ الخمط بينو كبيف المقإعطاء مفيـك  -
 تقييـ برامج كسائؿ اإلعبلـ المرئي كعدـ بث مكادا تنشر أفكارا مغمكطة أك رسائؿ تطرفية. -
 إلزاـ كسائؿ اإلعبلـ بالتحمي بركح المسئكلية االجتماعية كاألمنية لمحفاظ عمى األمف القكمي. -
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 أخبار دقيقة، كت سيس كعي أمني لضماف سبلمة  الرأم العاـ.تعزيز أنشطة اإلعبلـ األمني لنقؿ  -
صياغة دليؿ صحفي يضـ تعريفا دقيقا كمحددا لئلرىاب كلممصطمحات ذات الصمة مثؿ المقاكمة  -

 المسمحة، كالعنؼ، كالتطرؼ، كالمقاكمة السممية، كالمكاجية، كالصراع. 
 ليستدؿ بو اإلعبلميكف. -
 جماعات اإلرىابية.تكقيؼ الدعـ األجنبي لئلرىاب كال -
تصحيح صكرة اإلسبلـ كالمسمميف لدل الدكؿ الغربية عبر إنشاء قنكات بمغات أجنبية مختمفة لفتح  -

 مجاؿ آلليات الحكار المكضكعي.
فصؿ كتحرير كسائؿ اإلعبلـ المرئي عف سياسة الدكؿ، كالقياـ بالميمة اإلعبلمية بكؿ حرية  -

 كمكضكعية كبدكف قيكد.
 اعات الدكلية.حؿ النزاعات كالصر  -
 التكعية كالتحسيس عبر كسائؿ اإلعبلـ المختمفة كالبرامج الفكرية. -
 تطبيؽ المعاىدات الدكلية لحفظ السمـ كالسبلـ الدكلييف. -
 نبذ خطاب الكراىية كالعنصرية. -
 إعادة النظر في مناىج التربية كالخطاب الديني. -
 تفعيؿ االتفاقية الدكلية لمكافحة اإلرىاب. -
 .يؽ لمصطمح اإلرىاب كالتطرؼ يتصؼ بقكة قانكنية ممزمة لمجميعكضع تعريؼ دق -
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 -دراسة تحميمة  -ارية الجزائرية المتمفزة صورة المعمم في اإلعالنات التج
The Image Of The Teacher In Algerian Television 

Advertisings -Analytical Study- 

 د. أيوب رقاني
 صالح بوبنيدر 03جامعة قسنطينة 

 أستاذ محاضر صنف " أ "
 ط. د سميم عابد 

 قالمة  1945ماي  08جامعة  sophilabمخبر 
 لدكتوراهباحث في طور ا

 
 

 ممخص:  
ىدفت الدراسة إلى معرفة صكرة المعٌمـ ضمف المضاميف التي تحمميا الرسائؿ اإلعبلنية التمفزيكنية الجزائرية التي استخدمت 
المعمـ كفاعؿ رئيس في محتكياتيا، كىذا عبر تحميؿ مضمكف مجمكعة مف اإلعبلنات الميرٌكجة لممنتجات المحمية كاألجنبية 

 ضاتيا عبر القنكات العمكمية كالخاصة.كالتي تبث كم
كمف أىـ ما خمصت إليو ىذه الدراسة أف ىناؾ إساءة أخبلقية كثقافية في حؽ المعمـ كمكانتو االجتماعية، مع عدـ تقيد 

 الجيات الميعًمنة باألخبلقيات المينية كالمسؤكلية االجتماعية اتجاه الجيكر المتعرض. 
 الكممات المفتاحية: 

 معمـ، اإلعبلف، المشاىد الجزائرم، اإلعبلنات الجزائرية المتمفزة.الصكرة، ال
Abstract : 

 

This study aimed to recognize the image of the teacher within the Algerian television 

commercial messages that used the teacher as the main actor in their contents. This is by 

analyzing the content of a group of advertisements promoting local and foreign products 

through Algerian public and private channels. 

One of the most important findings of this study is that there is an ethical and cultural abuse of 

the teacher’s right and his social status, the Advertisers are not committed to professional ethics 

and social responsibility towards the exposed public. 

 

Keywords : 

Mental image, Teacher, Advertising, Algerian viewers, Algerian television advertisings. 
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 مقدمة: .1
األنشطة االجتماعية التي ليا دكر فعاؿ في بناء كتككيف األجياؿ كزرع المبادئ كالقيـ ييعٌد التعميـ مف 

االجتماعية كالثقافية، كما يحافظ عمى الثقافة مف االندثار عف طريؽ نقميا مف جيؿ إلى آخر، كتتـ عممية 
ميف في المدرسة نقؿ المعارؼ بمؤسسات رسمية تنظـ العمؿ التعميمي كالتسيير كاإلشراؼ عمى مختمؼ الفاع

 لضماف جكدة عالية مف الكفاءة المينية.  
كمف العناصر التعميمية الفاعمة في ميداف التدريس، كمحكر نجاحيا، أك فشميا "المعمـ" الذم يتميز ب نو القائـ 
بالنشاط التعميمي مف خبلؿ نقؿ المعارؼ كبناء شخصية المتعمـ، كيحتؿ المعمـ مكانة اجتماعية نظرا 

ـٍ كىالًَّذيفى لؤلدكار  المنكطة بو كخاصة في ثقافتنا العربية اإلسبلمية لقكلو تعالى" }يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا ًمنكي
اتو  ـى دىرىجى {"  ، كلقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: "إف العمماء كرثة االنبياء كاف األنبياء لـ يكرثكا  أيكتيكا اٍلًعٍم

نما كر  ، كىذه الشكاىد تدؿ عمى تمٌيز المعمـ بدرجة ‹" ثكا العمـ فمف أخده أخد بحظ كافردينارا كال درىما، كا 
 كبيرة مف التقدير كالتبجيؿ. 

كتبرز القيمة الحقيقية لممعمـ في األطكار األكلى مف المنظكمة التعميمية لما لو مف ت ثير كبير عمى الطفؿ 
ما يعمؿ عمى تككيف شخصيتة مف الناحية في غرس مختمؼ القيـ كتنشئتو عمى مجمكعة مف المقكمات، ك

 النفسية كاالجتماعية فينتج مف خبلؿ ىذه الجيكد فردا كاعيا، مدرؾ لدكره في أسترتو، كعممو، كمجتمعو.
لكف مع التطكرات كالتغيرات الحاصمة في الميداف التكنكلكجي كظيكر كسائؿ االتصاؿ، صارت ىذه األخيرة 

الت ثير عمى األفكار كالتصكرات كالتكجيات، كىذا عبر خمؽ مجمكعة قكل مييمنة عمى المجتمع مف خبلؿ 
مف الصكر في أشكاؿ عديدة كمتنكعة، حيث برزت اتجاىات تصؼ كتصكر شخصية المعمـ عبر مجمكعة 
مف القكالب االتصالية مف مسرحيات كأفبلـ كبعض الرسكـ الكاريكاتكرية. ىذه الصكرة عبر مختمؼ الكسائؿ 

ثيف كالدارسيف في مجاؿ االتصاؿ عمى غرار دراسة "عاطؼ عدلي عبد العبيد" بعنكاف شدت اىتماـ الباح
 صكرة المعمـ في كسائؿ اإلعبلـ.

كلـ يتكقؼ ىذا الػ مر في المحتكيات المذككرة، بؿ تجاكزه إلى مكاد اتصالية أخرل مف بينيا اإلعبلنات 
ث عبر القنكات تكاد تساكم المدة الزمنية التمفزيكنية، ففي السنكات األخيرة أصبحت اإلعبلنات التي تب

المخصصة لمبرامج التمفزيكنية، كأصبحت المؤسسات اإلعبلمية تتنافس لمحصكؿ عمى اإلعبلنات باعتبارىا 
مصدر دخميا الرئيس. فعمى المستكل الجزائرم عرؼ قطاع السمعي البصرم نشاطا كبيرا بعد فتح الحككمة 

اص لمنشاط في الساحة اإلعبلمية كالذم عرؼ كذلؾ تنافسا حادا بيف الجزائرية المجاؿ أماـ القطاع الخ
القنكات الخاصة لمحصكؿ عمى اإلعبلنات لضماف بقائيا كاستمرارىا، كىذا ما يجعؿ المشاىد ال ميرب لو 
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مف التعرض ليا لكثرة ىذه األخيرة، كنتيجة الحاجة ليذا المصدر مف التمكيؿ غابت المسؤكلية االجتماعية 
 قيات المينية في الممارسات االتصالية كأصبح اليدؼ الرئيسي الربح.كاألخبل

مف منظكر إنتاج اتصالي  -المعمـ  -ىذ األمر دفع الباحثاف إلى محاكلة دراسة تناكؿ ىذه الشخصية 
مغاير أال كىك "اإلعبلنات التجارية السمعية البصرية"، كالتي تبث عمى المستكل المحمي الجزائرم لمتسكيؽ 

يد مف المنتجات المستخدمة لممعمـ كفاعؿ في كمضاتيا. كمف خبلؿ ىذا العرض نطرح التساؤؿ الرئيس لمعد
 اآلتي:

 كيؼ تيستخدـ صكرة المعٌمـ ضمف اإلعبلنات التجارية في القنكات التمفزيكنية الجزائرية؟                
 الفرعية:  كلئلجابة عف التساؤؿ الرئيس قاـ الباحثاف بكضع مجمكعة مف األسئمة

 ماىي مختمؼ القيـ الثقافية التي تحمميا اإلعبلنات التجارية الجزائرية؟ -
 ماىي األساليب اإلقناعية المكظفة في اإلعبلنات المدركسة؟ -
 مف ىي الشخصية المحكرية التي ركزت عمييا اإلعبلنات التجارية الجزائرية؟ -
 في اإلعبلنات محؿ الدراسة؟  فينا تتجمى مختمؼ الجكانب االيحائية المستخدمة  -
 أىداؼ البحث:  .2
 الكشؼ عف سبب استخداـ الجيات اإلعبلنية لشخصية المعمـ في إعبلناتيا دكف الشخصيات األخرل. -
التعرؼ عمى مكانة المعمـ في اإلعبلنات التجارية الجزائرية المتمفزة، كالكقكؼ عمى التجاكزات في حٌقو إف  -

 كجدت. 
 لقيـ كالسمككيات التي ترسميا اإلعبلنات المتمفزة ضمنيا إلى الجميكر عبر كمضاتيا.معرفة مختمؼ ا -
السعي لمكصكؿ إلى األبعاد الثقافية كاالجتماعية بالخصكص مف كراء تجسيد شخصية المعمـ عبر  -

 الكمضات اإلعبلنية التجارية الجزائرية المتمفزة. 
 اعتمدتيا اإلعبلنات التجارية لمتركيج لمنتجاتيا. التعرؼ عمى الطرؽ كاألساليب اإلقناعية التي -
 أىمية الدراسة: .3

ييعٌد المعمـ أك القائـ بالعممية التعممية مف الركائز األساسية في ميداف التنشئة االجتماعية عمكما كالمؤسسة 
ىذا الدكر  التعممية خصكصا لما لو مف أدكار يؤدييا في بناء األجياؿ كصناعة المستقبؿ، كينبغي أف يقابؿ

االجتماعي بالمكانة كالتقدير في الكسط االجتماعي العاـ، كعمى ىذا األساس جاءت دراستنا في الٌنظر في 
تحميؿ المضاميف اإلعبلنية السمعية البصرية التي استخدمت المعمـ في عركضيا لمكشؼ كالكقكؼ عمى أىـ 

التعرؼ لمصكرة الحقيقة لممعمـ مف خبلؿ ىذه القيـ التي تنقؿ عبر ىذه اإلعبلنات التجارية باإلضافة الى 
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الكمضات لتفسير أبعاد اإليديكلكجية التي تحمميا الرسائؿ اإلعبلنية التي أصبح ىدفيا تحقيؽ الربح كأكبر 
 قدر مف المبيعات عمى حساب منظكمتنا القيمية.

 الدراسات السابقة: .4
صكرة المعمـ في كسائؿ اإلعبلـ. إنطمؽ الباحث مف الدراسة األكلى: لػػػػ "عاطؼ عدلي عبد العبيد" بعنكاف: 

المعمـ باعتباره الركيزة األساسية لنجاح العممية التعممية في مراحميا المختمفة كآثاره عمى الطبلب مف خبلؿ 
أدائو لكاجباتو كمسؤكلياتو كرسالتو التعميمية. كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا: كسائؿ اإلعبلـ قدمت 

سمبية بكاسطة البرامج التالية: أفبلـ عربية، مسمسبلت، مسرحيات، برامج إذاعية، مكاد  المعمـ بصكرة
-% مف المعمميف كالطبلب أف سمككيات محددة 91.7إخبارية، تحقيقات، رسكـ كاريكاتكرية. كما ذكر

 حدثت مف الطبلب تقميدا مف لما قدمتو كسائؿ اإلعبلـ.   -كالمقالب السخيفة
ػػػػ"سارة دخاف" بعنكاف: صكرة المعمـ في المجتمع الجزائرم. حاكلت الباحثة مف خبلليا الدراسة الثانية: ل

التعرؼ عمى الصكرة الجديدة لممعمـ في ظؿ العكامؿ االجتماعية المؤثرة ككسائؿ اإلعبلـ كالثقافة المجتمعية 
رة الكاقعية لو، كأف الجديدة. خمصت أىـ نتائج الدراسة إلى أف الصكرة المثالية لممعمـ تختمؼ عف الصك 

تدىكر المكانة االجتماعية لممعمـ في المجتمع الجزائرم كتدنيو أدل إلى تغيير صكرتو كاىتزازىا لدل نفسو 
 كاآلخريف.  

 تحديد المفاىيـ: .5
 الصكرة: 1.4

نما ما نقصد بيا "الصكرة الذىنية" كالتي تعني أٌف "إدراكنا لآلخريف ال يقكـ عمى معرفة حقيقتيـ في الكاقع ك  ا 
نحممو مف أفكار كتصكرات كتمثيبلت ذىنية تنتج عنيا عمميات استنتاج ال شعكرية تمكننا مف تشكيؿ 
انطباعات عف اآلخريف بناءن عمى أدلة لصكرة ذىنية محدكدة بش نيـ."  كفي مكضكع الدراسة نعني بيا كؿ 

ات الميرٌكجة لمختمؼ المنتجات انطباع يتشكؿ في ذىف المشاىد الجزائرم عند تعرضو لمجمكعة مف اإلعبلن
 االستيبلكية كالميستخًدمة لشخصية المعٌمـ الجزائرم كما يترتب عمييا مف أحكاـ نيائية ليذا االخير. 

 الميعمٍّػػػػػـ:  2.4
استخدـ الباحثاف في ىذه الدراسة مصطمح "ميعمٍّـ" ألنو حسب بعض الدراسات أف كممة معمـ تطمؽ عمى 

رحمة الجامعية أما المرحمة الجامعية فيسمى "أستاذ". كعميو فالمعمـ ىك "ذاؾ الشخص مينة التعميـ دكف الم
المعد إعداد مينيا كعمميا كتربكيا ليقـك ب عباء التربية كالتعميـ كالتنشئة الفكرية كالخمقية كالسمككية لدل المتعمـ 

 ليككف مكاطنا صالحا كفؽ أسس كقكاعد عممية كتربكية معينة." 
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 ػبلف:اإلعػػ 3.4
"ىك نمط مف أنماط تدريب المتمقيف عمى السمكؾ كمستيمكيف أك عمبلء مف خبلؿ استخداـ تكتيكات الت ثير 
النفسي كاالجتماعي كيتـ ذلؾ كفؽ محددات اجتماعية كىك أداة لممارسة الضبط االجتماعي عمى قيـ 

كمنو يمكف أف نقكؿ أف  الجميكر مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ كىذا ما يؤكده عمماء النفس االجتماعي." 
اإلعبلنات التجارية الجزائرية المتمفزة ىي مجمكع الرسائؿ المدفكعة الثمف كالمكجية لمجميكر الجزائرم 
كالميمررة عبر القنكات الجزائرية المتمفزة سكاء كانت خاصة أك عمكمية، كالعاممة عمى التركيج لمنتجات ذات 

 يا في السكؽ المحمية كالميستخدمة لممعٌمـ ك حد الفاعميف فييا. صناعة محمية أك أجنبية يتـ تسكيقيا كطرح
 مجتمع البحث كعينتو: .6

تتمثؿ خصائص مفردات مجتمع البحث في جميع اإلعبلنات التجارية التي تركج لمنتجات محمية أك أجنبية، 
ئرية كجميكرىا، كالذم يككف بثيا عبر قنكات تمفزيكنية جزائرية عمكمية أك خاصة، كتستيدؼ السكؽ الجزا

كما أنيا تستخدـ شخصية المعٌمـ كفاعؿ في إعبلناتيا. كبعد البحث كالمتابعة لئلعبلنات المختمفة كمقارنتيا 
( إعبلنات تطابقت مع الخصائص المذككرة سابقا، إال أف 05بخصائص مجتمع البحث تـ تحديد خمس )

و لـ تدـ طكيبل كتكقؼ دكف إمكانية الباحثاف لـ يستطيعا تسجيؿ أحد اإلعبلنات بسبب أف مدة عرض
" الخاصة بمشكؿ الككلكف Charbonel plusالكصكؿ إليو، كتمثؿ ىذا اإلعبلف في ماركة "شاربكناؿ بمكس 

 كانتفاخ البطف. 
مكانية إجراء الدراسة عمى جميع مفرداتو استخدـ الباحثاف في ىذه الحالة  كنظرا لصغر مجتمع البحث كا 

لذم ىك" أسمكب يقصد بو جمع البيانات مف جميع مفردات المجتمع."  كبناء عميو "أسمكب الحصر الشامؿ" ا
 ( إعبلنات لمنتجات متنكعة ن تي عمى ذكرىا كالتالي:04أجرل الباحثاف الدراسة عمى أربع )

 Alca": "منتج غدائي مكجو لؤلطفاؿ مصٌنع مف طرؼ شركة ألكا فكد "Deliciano"دليسيانك"  1.5
Food أجنبية يتكاجد مقرىا بمدينة "ايتكمبيارا" ". كىي شركةItumbiara "في كالية "غكياس ))Goiàs ))

 جنكبا في قمب البرازيؿ."  
": "عبارة عف بسككيت مقرمش مصٌنع مف طرؼ "شركة الخمد لممرطبات" التي Amineبسككيت أميف"  2.5

 يؽ محطة البكيرة".  طر  11تعد شركة محمية يتكاجد مقرىا االجتماعي بالمنطقة الصناعية رقـ 
" منتج غدائي طبيعي مكجو لجميع شرائح المجتمع. كىك عبارة عف بذكر عباد  Chiwawa"شيكاكا 3.5

البيضاء المحمصة كالمممحة، يتـ صناعة ىذا األخير مف  -المعركفة بالميجة العامية بالزريعة-الشمس
 سحاكلة.   33رقـ  طرؼ شركة "ياسميف فكد" الجزائرية، يقع مقرىا بحي أكالد بمحاج
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": منتج مصٌنع في شكؿ كعكة صغيرة بحبات الشككالتة )مادليف(، تابع لمشركة Bninou"بنينك" 4.5
 برج الكيفاف الجزائر العاصمة. 09الجزائرية "بسككيت الكيفاف" الكاقعة بحي ميمكني مجمع 

 الدراسة بالترتيب : يمثؿ المنتجات االستيبلكية المركجة في اإلعبلنات التجارية محؿ1الشكؿ 
  google imageالمصدر: تـ أخذ جميع الصكر مف مكقع غكغؿ لمصكر

 
 منيج الدراسة: .7

تندرج ىذه الدراسة في إطار الدراسات الكصفية مف خبلؿ كصؼ ظاىرة استخداـ المعمـ في اإلعبلنات 
ج، لذلؾ تـ االعتماد عمى التجارية الجزائرية كالتي تقتضي منا جمع البيانات كتحميميا الستخبلص النتائ

المنيج الكصفي كالذم "يعد مف أكثر المناىج استخداما في ميداف العمكـ اجتماعية لما يتميز مف 
خصكصيات تتبلءـ كطبيعة الظاىرة االجتماعية، كمف ىذا المنطمؽ يسعي ىذا األسمكب إلى التحميؿ 

 كالتفسير". 
بيعة الدراسة التي تقتضي كصؼ كتحميؿ لئلعبلنات كيرجع سبب اختيار المنيج الكصفي ىك تبلئمو مع ط

التجارية الجزائرية كالكشؼ عف الت ثيرات التي يمكف أف تشكؿ انطباعات في الصكرة الذىنية لؤلطفاؿ، كما 
يساعد المنيج المستخدـ عمى جمع أكبر عدد مف المعمكمات حكؿ الظاىرة المدركسة بكاسطة أدكات جمع 

كتكضيحيا مف خبلؿ الجداكؿ كاستقراء المعطيات ككذلؾ الكصكؿ إلى نتائج يتـ  البيانات كمحاكلة تفسيرىا
 فيـ الظاىرة مف خبلليا فيـ دقيؽ كمعمؽ كمكضكعي.   

 أداة الدراسة: .8
كبما أف مكضكع الدراسة يتمثؿ في دراسة ظاىرة اتصالية تتمثؿ في اإلعبلف، ف داة تحميؿ المضمكف ىي 

تي تتبلءـ مع منيج الدراسة كطبيعة الدراسة التي تيدؼ إلى الكقكؼ عمى أىـ األداة الفعالة كالمناسبة ال
المضاميف اإلعبلنية. حيث اعتمد الباحثاف في الدراسة التحميمية عمى كحدات الشكؿ كالمضمكف كتـ إعدادىا 

 كاآلتي:
 فئات ماذا قيؿ؟ ) المضمكف (: 

 ذ، رسـك متحركة.فئة الشخصيات الفاعمة في اإلعبلف: معمـ )ة(، تبلمي (1
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 فئة شيرة متقمص دكر المعمـ في اإلعبلف: مشيكر، غير مشيكر. (2
 فئة األدكار التي يؤدييا المعمـ في اإلعبلنات: تعميمي فقط، استيبلكي فقط، تعميمي كاستيبلكي. (3
 فئة المظاىر السمككية لممعمـ في اإلعبلنات: ىزلية فقط، جدية فقط، مختمطة. (4
 المستيدؼ مف اإلعبلف: جميكر عاـ، جميكر خاص.فئة الجميكر  (5
 

 فئات كيؼ قيؿ؟ ) الشكؿ (: 
 فئة أساليب اإلقناع: أساليب عقمية، أساليب عاطفية، أساليب تخكفيو، أساليب متنكعة. (1
 فئة فضاء التصكير: داخؿ قسـ التدريس، خارج القسـ التدريس، داخمي كخارجي. (2
 ر لسانية.فئة لغة التكاصؿ: لسانية، غي (3
 فئة المكسيقى التصكيرية المستخدمة: مكسيقى عالمية، مكسيقى غير عالمية، ال تكجد مكسيقى.   (4
 فئة ألكاف مستخدمة في اعبلنات: ألكاف داكنة، ألكاف خفيفة، ألكاف جذابة، ألكاف مختمطة. (5
 فئة الكقت المخصص لظيكر المعمـ في اإلعبلنات: قصير، متكسط، طكيؿ. (6
 
 ناقشة أىـ نتائج الدراسة:م .9

 : يمثؿ فئة الشخصيات الفاعمة في اإلعبلنات 1الجدكؿ 
                                                                                    اإلعالنات                         

 الشخصيات الفاعمة

 
 

 )ك(
 

 

% 

 44.44 40 المعمـ
 44.44 40 التبلميذ

 11.12 01 رسـك متحركة
 100 90 المجموع

 المصدر: مف إعدادا الباحثيف
أكضحت الدراسة أف ىنالؾ تنكع في استخداـ الشخصيات ضمف اإلعبلنات، لكنو تـ التركيز عمى شخصية 
المعمـ كالتبلميذ باعتبارىـ العناصر الفاعمة في العممية التعميمية، كنعتبر ىذا االستخداـ تجاكز في حؽ 

ساءة ثقافية كأخبلقية لمجميكر الجزائرم كعدـ االلتزاـ بالمسؤكلية االجتماعية مف طرؼ الم نظكمة التربكية كا 
فالمعمـ لو مكانة كقيمة لما يقدمو مف خدمة لممجتمع، كلك تعمقنا في اإلعبلنات كتكظيفيا  الجيات المعمنة،

أثر لتسكيؽ أفكار اجتماعية تمس شخص  لياتو الشخصيات الفاعمة في العممية التعميمية لكجدنا أف ىنالؾ
 المعمـ كتقمؿ مف قيمتو كمكانتو االجتماعية.

 : يمثؿ شيرة متقمص دكر المعمـ 2الجدكؿ 
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 المصدر: مف إعدادا الباحثيف
تجػػاكز فػػي حػػؽ المعمػػـ باسػػتخداـ شخصػػيات ككميديػػة مشػػيكرة عيرفػػت فػػي السػػاحة الفنيػػة  كشػػفت الدراسػػة عػػف

الجزائرية بنشاطيا اإلعبلمػي الترفييػي كاليزلػي كىػذه الشخصػيات تعتبػر محبكبػة كذات شػعبية لػدل الجميػكر 
أنظػػر لمصػػكر  (الجزائػػرم، كتشػػمؿ ىػػذه األخيػػرة كػػؿ مػػف: "حميػػد عاشػػكرم، محمػػد بكخػػديمي كزبيػػر بمحػػكر"

ف خصائص الفاعؿ كالذيف تقمصكا دكرا يتصؼ بالجدية كالمكانة المرمكقة في المجتمع الجزائرم أل لمرفقة(،ا
في اإلعبلف )المعٌمـ( كالػدكر الػذم تقػكـ بػو الشخصػية اإلعبلنيػة المركجػة ال يتناسػباف، خاصػة كأف الجميػكر 

تباع تمؾ الشخصيات المشيكرة  .كيت ثر بسيكلة بيـ المستيدؼ ىك الطفؿ الذم يقكـ بتقميد كا 
 

 
 
 

 اإلعالنات              
 متقمص دور معمم

 

 )ك(
 

% 

 75 30 مشيكر
 25 10 غير مشيكر
 100 40 المجموع
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 يمثل األدوار التي يقوم بيا المعمم في اإلعالنات: 3الجدول 
 اإلعالنات                                                                   

 الدور
 

 )ك(
 
% 

 25 10 تعميمي فقط
 00 00 استيالكي فقط

 75 30 استيالكي تعميمي
 100 40 المجموع

 ر: مف إعدادا الباحثيفالمصد
 

كشػػفت الدراسػػة أف ىنالػػؾ تناقضػػا فػػي األدكار التػػي يقػػـك بيػػا المعمػػـ فػػي الكاقػػع كبػػيف مػػا يبػػث كينشػػر عبػػر 
الكمضات اإلعبلنية، حيث نبلحظ مػف خػبلؿ تحميػؿ مضػاميف االعبلنػات مػدل التبػايف بػيف مػا يسػعى القػائـ 

االستنياض الحضارم، كبيف مػا ينشػر كيبػث عبػر كسػائؿ بالتعميـ إلى نشره لزيادة المستكل المعرفي كتحقيؽ 
اإلعػػػبلـ كخاصػػػػة المتمفػػػػزة التػػػي تحػػػػاكؿ بنػػػػاء صػػػػكرة تقمػػػؿ مػػػػف الػػػػدكر المنػػػػكط بيػػػذا األخيػػػػر، كغػػػػرس أفكػػػػار 
كانطباعات تشكؿ صكر ذىنية كأحكػاـ مسػبقة عػف شخصػو، فالػدكر الػذم يقػـك بػو المعمػـ أرفػع مػف أف يكػكف 

ؿ( أنظػػر لمصػػكر المرفقػػة(. كتكػػرار عػػرض مثػػؿ ىػػذه السػػمككيات عبػػر مسػػتيمؾ لمنػػتج غػػدائي مكجػػو لؤلطفػػا
كسائؿ اإلعبلـ كخاصة المتمفزة يخمؽ صكرة ذىنية لدل جميػكر المشػاىديف بػ ف ىػذا ىػك الكاقػع االجتمػاعي. 

% مػػف المبحػػكثيف 66.7كمػػا يؤكػػد مػػا كصػػمنا إليػػو نتػػائج الدراسػػة السػػابقة لػػػ عػػاطؼ عػػدلي عبػػد العبيػػد "بػػ ف
كف أف صػػكرة المعمػػـ فػػي كسػػائؿ اإلعػػبلـ غيػػر مطابقػػة لصػػكرتو فػػي الكاقػػع كىػػذا مػػا أثػػر عمػػى )المعممػػيف( يػػر 

 الكاقع نفسو في تشكيؿ صكرة سمبية عف المعمـ كاألدكار التي يؤدييا."
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 : يمثل الجميور المستيدف من اإلعالنات4الجدول 

 
 
 
 
 

 المصدر: من إعدادا الباحثين
كؿ إعبلنات الدراسػة كانػت مكجيػة الػى جميػكر محػدد أال كىػك "الطفػؿ الجزائػرم" كىػذا مػا لمسػناه مػف خػبلؿ 

فاسػتيبلكيا يكػكف مػف قبػؿ ىػذه الفئػة دكف غيرىػا مػف: حبػكب الفطػكر، بػذكر عبػاد المنتجات التي تركج ليػا، 
الشػػمس، الكعػػؾ، البسػػككيت، كأيضػػا اسػػتخداـ شخصػػية إعبلنيػػة ميسػػتيًمكة تحػػاكي الكاقػػع تمثمػػت فػػي أطفػػاؿ 
ضػػػمف المرحمػػػة االبتدائيػػػة تقمصػػػت دكر التبلميػػػذ كتنكعػػػت بػػػيف الجنسػػػيف إناثػػػا كذكػػػكرا، كال نسػػػتثني امكانيػػػة 

 تيبلكيا مف قبؿ الفئات األخرل كالشباب مثبل. اس
 
 
 

                              اإلعالنات                                                     
 الجميور 

 

 )ك(
 

% 

 00 00 الجميكر العاـ
 100 40 الجميكر الخاص

 100 40 المجموع
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الػػذم يتػػػ ثر أكثػػر مػػػف غيػػره بكسػػػائؿ  "الجميػػكر الحسػػػاس عمػػييـ ىككيػػػتفاألطفػػاؿ يعتبػػػركف كمػػا أطمػػػؽ 
كما يسيؿ إقناعو كالت ثير فيو مف مختمؼ اإلعبلنػات التجاريػة التمفزيكنيػة التػي تعػرض فػي قكالػب  1اإلعبلـ"،

لكاف كالمكسيقى، بحيث يت ثر الطفؿ بسرعة كسيكلة ألنو غيػر قػادر عمػى المبلحظػة فنية جذابة مف ناحية األ
كالنقد، كباإلضافة إلى اعتبار التمفزيكف ك داة لمتنشئة االجتماعية فيحدث استبطاف لتمؾ الرسائؿ اإلعبلنية أك 

ا القيميػة كالتػي غرس إعبلمي في ذىف الطفؿ بما تحممػو ىػذه الرسػائؿ مػف قػيـ تقتػرب أك تبتعػد عػف منظكمتنػ
 تؤثر في نظرة الطفؿ لمبيئة حكلو.

 يمثؿ المغة المستخدمة في اإلعبلنات: 5الجدكؿ 
 اإلعالنات                                                                          

 الّمغة

 

 )ك(
 

% 

 40 40 لساني
 60 60 غير لساني
 100 10 المجموع

 
 الباحثين المصدر: من إعدادا

لغة التكاصؿ في الرسائؿ اإلعبلنية مزيجا بيف ماىك لساني كغيػر لسػاني، رغػـ التركيػز عمػى ىػذا كانت 
األخيػػػر، إذ ظيػػػر بشػػػكؿ بػػػارز عبػػػر التعبيػػػر بالجكانػػػب المرئيػػػة كالرقصػػػات اإليقاعيػػػة كاإليمػػػاءات الجسػػػدية. 

المدرسػة مػع أصػكات صػادرة عػف  كجكانب سمعية مف أنغاـ كألحاف منتجة باسػتخداـ مػا ىػك متػاح فػي محػيط
اإلعبلنػػات كػػذلؾ مػػف الرمػػكز  اسػػتيبلؾ المنػػتج، ممػػا خمػػؽ فكضػػى صػػكتية فػػي فضػػاء التعمػػيـ. كمػػا لػػـ تخػػؿي 

الذكقيػػة التػػي تمثمػػت فػػي شػػكؿ حركػػات تػػدؿ عمػػى االسػػتمتاع بطعػػـ المنػػتج. فيمػػا ظيػػر الجانػػب المسػػاني مػػف 
                                           

1
 .61، ص 1998، 1ونظرٌاته المعاصرة، دار المصرٌة البنانٌة، مصر، ط تصالحسن عماد مكاوي، لٌلى حسن السٌد، حسن السٌد، اال 
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ة فػػي كػػؿ اإلعبلنػػات مػػع مصػػاحبتيا أحيانػػا بعبػػارات التكاصػػؿ فػػي المغػػة المنطكقػػة باسػػتخداـ الميجػػة الجزائريػػ
 مكتكبة مف نفس الميجة كشعارات المنتجات.

نػػػرل أف لغػػػة التكاصػػػؿ المسػػػتخدمة بنكعييػػػا لغػػػة تجاريػػػة تميػػػؿ إلػػػى الضػػػعؼ. ألف كػػػؿ مػػػاذكر ال يميػػػؽ 
اـ غيػر ، حيػث مػثبل االسػتخد-المدرسة كما تحكيو مػف رمػكز دالػة متنكعػة-بالسياؽ التصكيرم محؿ الدراسة 

كغيػػر قػػادر  ياالمسػػاني المػػدرج أعػػبله يخمػػؽ صػػكرة فػػي أذىػػاف األطفػػاؿ كأكليػػائيـ بػػ ف المعمػػـ شػػخص لػػيس جػػدٌ 
 .أنظر لمصكر المرفقة( (عمى التحكـ في فصمو كتبلميذه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قناع في الرسالة اإلعالنيةيمثل أساليب اإل: 6 الجدول

                                              اإلعالنات              
 قناعيةإأساليب 

 

 )ك(
 

% 

 00 00 عقمية
 50 20 عاطفية
 00 00 تخكيفية
 50 20 مختمطة
 100 04 المجموع

 مف إعدادا الباحثيف المصدر:
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المدركسة أساليب إقناعية متنكعة اليدؼ منيا الت ثير عمى عقؿ كعاطفة المتمقي بيدؼ  اإلعبلناتكظفت 
غكب مف طرؼ المعمف كىك شراء السمعة، كالمبلحظ أف تركيز اإلعبلنات كاف كبيرا عمى قيامو بسمكؾ مر 
قناعو بيذا النكع مف إكافؽ مع الجميكر المراد مف كرائو اإلعبلف، الذم يسيؿ تت تيطفية الااالستماالت الع

ا الحقا بشكؿ الراقصة كالمنتشرة في أكساط الجزائرييف كالتي سنكضحيى االستماالت كمف بينيا المكسيق
عبلف رقـ "شيواوا الزريعة لي نيوى( "03مكسع، ككذا الشعارات الجذابة مثؿ إعبلف رقـ ) قوفريط ( "02) كا 

لتبسيط الفكرة فتجد المستيدؼ األكؿ )الطفؿ( يت ثر بيا  "بينو شحال بنين"( 04إعالن ) ،"أمين شحال بنين
 بسرعة كسيكلة.

ف كاحػػد فقػط إلعطػاء قػكة إقناعيػػو كنػكع مػف التػكازف فػػي إعػبلفػي أمػا االسػتماالت العقميػة فقػػد اسػتخدمت 
( فػي 03اإلعبلف كاستيدفت اآلباء كجميكر ثانكم ألف اآلباء ىـ مف لدييـ القػدرة الشػرائية مثػؿ إعػبلف رقػـ )

 .طبيعية %100زريعة شيواوا استخداـ عبارة "
 يمثل أماكن تصوير اإلعالنات: 7الجدول 

 ت                                                                            اإلعالنا                
 فضاء التصوير 

 

 )ك(
 

% 

 75 30 داخؿ القسـ
 00 00 خارج القسـ

 25 01 داخؿ كخارج القسـ
 100 40 المجموع

 مف إعدادا الباحثيف المصدر:
 

التػػػدريس(، لمػػػا لػػػو مػػػف إيحػػػاءات رمزيػػػة  اإلعبلنػػػات المدركسػػػة اعتمػػػدت عمػػػى التصػػػكير الػػػداخمي )قسػػػـ
خاصة. ففي اإلعبلنات المدركسة كالتي استيدفت الفضاء المدرسي اعتمدت في التركيز عمى الجك التعميمي 

عبػػر -داريػػة التػػي تسػػيؿ عمميػػة التصػػكير الػػداخميبعيػػدا عػػف الجكانػػب الفنيػػة كالتقنيػػة كاإل-كدالالتػػو التعبيريػػة 
سػػبكرة، مصػػطبة، أقػػبلـ طػػاكالت، حقائػػب، مكتػػب، كراسػػي...( حتكيػػات القسػػـ )اسػػتخداـ المعمٌػػـ كالتبلميػػذ كم

كعناصػػر تسػػكيقية فػػي تصػػميـ اإلعػػبلف، كىػػذا فيػػو نػػكع مػػف االسػػتيزاء كالسػػخرية كالتشػػيير بػػالمعمـ كالمدرسػػة 
دسػػػػية كفضػػػاء لمتعمػػػيـ كالبنػػػاء كالتطػػػكر إلػػػى كسػػػيمة لتػػػػركيج قي ضػػػمنيا مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتخداـ مكػػػاف يتصػػػؼ بال

 االستيبلكية بطرؽ ىزلية. المنتجات
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 يمثل الموسيقة المستخدمة في اإلعالنات: 8الجدول 
                                                    اإلعالنات        

 الموسيقى    

 

 )ك(
 

% 

 50 20 مكسيقى عالمية
 50 20 مكسيقى غير عالمية
 00 00 ال تكجد مكسيقى

 100 04 المجموع
 مف إعدادا الباحثيف :المصدر

، بسيطةالتصكيرية المكسيقى كالنغاـ العالمية األحيث تنكعت بيف  ،استخدمت المكسيقى في كؿ اإلعبلنات
المكسيقى تحرؾ عممية التمقي كتخمؽ جك مناسب كتحضير نفسي لتمقي الرسالة االعبلنية. فقد كٌظؼ إيقاع ف
(، كالمقصكد بكممة شيكاكا ىك 03في اإلعبلف رقـ ) "2003ديجي بوبو السويسري سنة " " لممغنيشيواوا"

بمطي " لممغني "ياليمي ياليالمنتج. كاألغنية التكنسية "ال تـ ربطو باسـ نكع مف الكبلب المكسيكية، كالذم
العرض المتكرر ليذه الكمضات يخمؽ عبلقة أف (، حيث 04كالتي كظفت في االعبلف رقـ ) "2019سنة 

 و.غاني كما تحكيو مف ايحاءات تسيـ في تشكيؿ صكرة سمبية حكلترابطية بيف المعمـ كاأل
 يمثل مجموعة األلوان الموظفة في اإلعالنات: 9الجدول 

 اإلعالنات                                                                                  
 األلوان

 

 )ك(
 

% 

 00 00 ألكاف خفيفة
 00 00 ألكاف داكنة

لكاف جذابةأ  00 00 
 100 40 ألكاف مختمطة
 100 04 المجموع

 مف إعدادا الباحثيف المصدر:
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تبلءـ ىذا االستخداـ مع قد أظيرت الدراسة أف األلكاف المستخدمة تنكعت بيف األلكاف الخفيفة كالجذابة ك 
كع مف التناسؽ كاالنسجاـ فكاف ىنالؾ ن ،الجميكر المشاىد الذم تؤثر فيو األلكاف المشرقة كالنابضة بالحياة

ذات داللة رمزية  فكميا كانت ،)القسـ( ستخداـ لغرض تجارم كتناسبيا مع بيئة أك فضاء التصكيرفي اال
 .المشاىديفاألطفاؿ  اإلعبلنات اليصاؿ أفكارهأحسف المعمف تناكليا في 

 وقت عرض المعمم من إجمالي زمن عرض اإلعالن: 10لجدول ا
                                                    اإلعالنات            

 الوقت

 

 )ك(
 

% 

 25 10 قصير
 75 30 متكسط
 00 00 عالي

 100 40 المجموع
 : مف إعدادا الباحثيفالمصدر

كشفت الدراسة عف تفاكت في عرض المعمـ ضمف زمف عرض اإلعبلف، لكف أغمب اإلعبلنات ركزت 
مف إجمالي مٌدة اإلعبلنات التي تراكحت  %40تقارب ثانية بنسبة  15مف  كبشكؿ كاضح عمى المعٌمـ ألكثر

 تكجزعناصر فنية كافية بثانية، كىي مدة كافية لمتعبير عف الفكرة اإلعبلنية بكضكح ك  45ثانية ك 30مابيف 
 عما يريد المعمف ايصالو لممتعرض حكؿ السمعة.    

كالرسـك المتحركة الفاعمة في اإلعبلف، غير أف اإلعبلنات  فالمتكقع ىك التركيز عمى "المنتج" ككذا األطفاؿ
إمساؾ المعمـ  "قوفريط أمينركزت كبشكؿ كاضح عمى "المعٌمـ" كتصكيره بمقطات سمبية، مثاؿ: في إعبلف "

بالمنتج بكمتا يده كضمو إلى صدره داللة عمى البخؿ كحب االمتبلؾ، ككذا قيامو بحركات ىزلية كىك يراقب 
الذم عبر عف المعمـ  "زريعة شيواوا" ارس عمييـ خكفا مف أف ي خذك البسككت منو. ككذا إعبلفالتبلميذ كح

بؿ كأكثر مف ذلؾ بصكرة بالغة في السمبية عف طريؽ رقصو كىك يقكـ بعممية التعميـ كسط سخرية التبلميذ، 
رقص كغناء التبلميذ " صكرت الشخصية اإلعبلنية المتقمصة لدكر المعمـ فرحة ببسكويت بنينوففي إعبلف "
 داخؿ القسـ.

 خاتمة:  .2
مجمكعة مف االعبلنات التي استخدمت المعمـ كفاعؿ عمى حاكلنا مف خبلؿ ىذه الدراسة تسميط الضكء 

خير، كقد سجمت مجمكعة مف النتائج المتعمقة بصكرة في كمضاتيا لمتعرؼ عمى الصكرة الحقيقة ليذا األ
اقضا كبيرا ككاضحا بيت األدكار التي يقـك بيا المعمـ في الكاقع مف حيث كشفت الدراسة أف ىنالؾ تن .المعمـ

دكر تربكم كتعميمي كقيادم كبيف ما يبث كينشر عبر الكمضات اإلعبلنية مما يؤثر عمى صكرة المعمـ في 
غرس صكرة سمبية بتكرار بث ىذه اإلعبلنات، كما الحظنا غياب تدخؿ الجيات المعنية عف طريؽ الكاقع 
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ماعدا تدخؿ -ة في: سمطة ضبط السمعي البصرم، نقابات التعميـ، كزارة التربية، الجمعيات الثقافية كالمتمثم
. كعميو ، لمحد مف ىذه التجاكزات المتكررة في حؽ المعمـ-كاحد مف كزارة التربية لكقؼ بث إعبلف شيكاك

الثقافية لمجماىير  خصكصيةالالجيات المسؤكلة عف إنتاج اإلعبلنات مراعاة أصبح مف الضركرم عمى 
إنشاء ميثاؽ أخبلقي خاص باألنشطة اإلعبلنية كتككيف ىيئة تسير  ، معالمستيدفة كاحتراـ األداب العامة
ضركرة حث الباحثيف عمى دراسة مثؿ ىذه الكسائؿ االتصالية  . ككذلؾعمى عدـ تجاكز قكاعد الميثاؽ

بلقية كالثقافية سكاء عف قصد أك غير قصد الجماىيرية )اإلعبلنات( كالكشؼ عف مختمؼ التجاكزات االخ
 لمحد مف مثؿ ىذه الظكاىر.
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 دور االعالم المرئي ومواق  التواصل االجتماعي  في العممّية التعميمّية
The Role Of Visual Media And Social Networking Sites In The 

Educational Process 

 أ.د. سراب جبار خورشيد 
 ليةمركز المستنصرية لمدراسات العربية والدو  \الجامعة المستنصرية

 
 الممخص:

يعد اإلنترنت مف إحدل تمؾ الكسائؿ اإلعبلمية المنتشرة جدان في العالـ حاليان كىك عبارة عف كسيمة إعبلـ إلكتركنيو شاممة فيك 
إف االستخداـ المتزايد لمكاقع الشبكات االجتماعية  .يحتكم عمى المادة اإلعبلمية بكؿ أنكاعيا سكاء كانت مسمكعة أك مرئية

تكسيع كتعميؽ التكاصؿ االجتماعي لمفرد ، كىك ظاىرة جديدة نسبينا كلكف يحتمؿ أف تككف ميمة كليا آثار عمى يؤدم إلى 
الدراسات فعالية التكنكلكجيا في تحسيف تعمـ الطبلب ؛ ثبتت التدريس كالتعمـ كتعميـ المعمميف في القرف الحادم كالعشريف. 

االجتماعي ؛ كاإلببلغ عف االستخدامات الشائعة لتشكيؿ اتجاه المجاؿ. حيث  استراتيجيات تنفيذ التحقيؽ ؛ مراقبة الت ثير
كجدنا أف النكع األكثر انتشارنا مف الدراسات التي أجريت فيما يتعمؽ بمكضكعنا المحكرم ىك البحث عف االستخدامات 

اعمية التكنكلكجيا في تحسيف تعمـ الشائعة. كاف النكع األقؿ شيكعنا مف الدراسات التي تـ إجراؤىا ىك البحث الذم أثبت ف
 الطبلب. كتناقش اآلثار المترتبة عمى تصميـ البحكث المستقبمية كمبادرات تعميـ المعمميف.

حيث حققت كسائؿ اإلعبلـ اإللكتركنية، بما في ذلؾ المكاقع اإللكتركنية، كاألفبلـ كالصحؼ كااللكتركنية كاالتصاالت الياتفية 
مف ام فكف أك ببلؾ بيرم نطاؽ لتطكير التعمـ اإللكتركني أك االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ  عمى سبيؿ المثاؿ الرقمية

 .كمصادر لمعممية، لتحقيؽ اكتساب المعرفة أك الكتابة الدراسات كالبحكث العممية في التعميـ االلكتركني
تدعـ التكنكلكجيا إلكتركنيا أك التعمـ كالتعميـ،  كاف التعمـ اإللكتركني المصطمح الشامؿ لجميع أشكاؿ التكنكلكجيا التعميمية التي

، كاف التطكرات في اإلنترنت كتقنيات الكسائط المتعددة أصبحت القاعدة األساسية لمتعمـ اإللكتركني، أما االستشارات 
، فالش باب بكجو خاص كالمحتكل كالتكنكلكجيا كالخدمات كالدعـ تعرؼ بالقطاعات الرئيسة الخمسة لصناعة التعمـ االلكتركنيو

 .يستخدمكف المعمكماتية كالتكنكلكجيا االتصاالت
كسائؿ التكاصؿ االجتماعي ، مكاقع الشبكات االجتماعية ، التدريس ، التعميـ, األعبلـ،  (Keywords):الكممات المفتاحية 

  .االعبلـ المرئي
 

Abstract: 

The Internet is one of those media that is very widespread in the world today, and it is a 

comprehensive electronic media, as it contains media material of all kinds, whether audio or 

visual. The increasing use of social networking sites is leading to the expansion and deepening 

of the social communication of the individual, which is a relatively new but potentially 

important phenomenon with implications for teaching, learning and teacher education in the 
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twenty-first century. Studies have demonstrated the effectiveness of technology in improving 

student learning; investigation implementation strategies; social impact monitoring; Common 

uses for field orientation formation are reported. Where we find that the most prevalent type of 

study conducted in relation to our central topic is research on common uses. The least common 

type of study conducted was research that demonstrated the effectiveness of technology in 

improving student learning. Design implications for future research and teacher education 

initiatives are discussed. 

Where the electronic media, including websites, films, newspapers, electronic and telephony, 

for example, digital from the iPhone or BlackBerry, has achieved a scope for developing e-

learning or relying on the media as sources of scientific, to achieve knowledge acquisition or 

writing scientific studies and research in e-learning. . 

And e-learning is the comprehensive term for all forms of educational technology that support 

technology electronically or learning and education, as (Bernard and Skeen) says: that 

electronic should be interpreted as “exciting, lively, enthusiastic and emotional, extended and 

excellent.” This broad interpretation focuses on new applications and developments, It also 

takes learning and media psychology into account, the value of the e-learning industry 

worldwide has reached more than “48” billion dollars in a year according to some estimates, 

and developments in the Internet and multimedia technologies have become the basic base for 

e-learning, while consulting, content and technology And services and support are known as the 

five main sectors of the e-learning industry. Young people in particular use informatics and 

communication technology, so the researcher focused on the following: e-learning as an entry 

or tool to support traditional topics, e-learning as a means of communication for the 

development and exchange of knowledge, e-learning as an educational subject, ie computer 

studies, as "courses" are often called information and communication technology and 

Administrative tools for e-learning, such as educational management of information systems. 

Key words:  Social media, social networking sites, teaching, education, media, visual media 

 
 المقدمة 

تشكٌؿ كسائؿ اإلعبلـ بحكـ طبيعتيا، كتفاعؿ اإلنساف معيا أداة مف أدكات التربية ككنيا تعكس جكانب   
اٌمة كال سٌيما أٌف مصادر المعمكمات لـ تعد مقتصرة عمى األسرة، أك المدرسة متعٌددة مف ثقافة المجتمع الع

فحسب، بؿ أصبحت كسائؿ اإلعبلـ مف المؤٌسسات التي يتمقى منيا الطفؿ أضعاؼ ما يتمٌقاه في مدرستو، 
في نمٌك  كما أصبح ليا دكر في تنشئة الجيؿ تنشئة اجتماعٌية انطبلقنا مف أىٌمٌيتيا الت ثيرٌية أك مف أسرتو

كيؤٌدم التمفزيكف دكرنا ميمًّا في عممٌية التنشئة االجتماعٌية، كالنمٌك   .األفراد كتطٌكرىـ المعرفٌي كالسمككيٌ 
االجتماعٌي لمفرد كالجماعات، كتندرج الكظيفة التربكٌية لمتمفزيكف تحت المفيكـ الشامؿ لمتنشئة االجتماعٌية، 

ة األخرل يؤٌدم دكرنا ميمًّا بما يعرضو مف معمكمات، كمعارؼ في كالتمفزيكف ش نو ش ف الكسائط اإلعبلميٌ 
 .برامجو المتخٌصصة التي يقٌدميا
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يعد االستخداـ الكاسع النطاؽ لمكاقع التكاصؿ االجتماعي لتكسيع كتعميؽ الشبكات االجتماعية لمفرد    
ألطفاؿ كحتى الصؼ الثاني ظاىرة جديدة نسبينا كلكنيا قد تككف ميمة كليا آثار عمى التدريس مف رياض ا

عداد المعمميف. مكاقع الشبكات االجتماعية عبارة عف تقنيات معمكمات كاتصاالت يبدك أنيا تسيؿ  عشر كا 
زيادة التفاعؿ كالمكاقع بيف المعمميف كالطبلب كأكلياء األمكر كالمشاركة في إنشاء محتكل داخؿ الفصؿ 

ير منظكرة كغير مدركسة نظرنا ألف مجاؿ التعميـ كتكنكلكجيا الدراسي كخارجو. ال تزاؿ ىذه الرؤية حالينا غ
المعمكمات يفتقر إلى مراجعة شاممة كمحدثة لمبحكث التي تركز عمى التعميـ مف رياض األطفاؿ إلى الصؼ 

 الثاني عشر كالتعمـ باستخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية. 
ركنية كفي األفبلـ كالمكاقع االلكتركنية الخاصة سيؿ مف المعمكمات يتدفؽ كؿ يكـ في ثنايا الصحؼ االلكت

بالمؤسسات الصحفية، كفي الممتيميديا التي تعتمدىا المؤسسة اإلعبلمية كجزء ميـ مف عمميا الذم ال 
ينتيي، ىذه المعمكمات سرعاف ما كجدت في أركقة المؤسسات التعميمية، التي كثيرا ما تستخدميا في طرائؽ 

ارؼ كفي تطبيؽ االتجاىات التربكية كالفكرية، لتؤسس بذلؾ منيجان أكاديميان يميؿ التدريس كفي تكضيح المع
إلى االستشيادات العممية كالبيانات الصحيحة كالمكثقة في المؤسسات الحككمية أك غير الحككمية، اعتمدت 

كيسنده،  ىذه البيانات في العديد مف الدراسات كالبحكث كالرسائؿ كاالطاريح، كمصدر عممي يدعـ البحث
كمع ما يتمتع التعميـ االلكتركني مف سرعة في التكاصؿ أك االتصاؿ، كاف البد اف يتبنى جممة مف البيانات 
السريعة كالحديثة أك المتجددة، كي يعتمدىا في البحكث العممية أك في المناىج العممية، بحكـ اف الكسائؿ 

مكانات اتصالية سريعة في مكاقعيا اإلعبلمية األكثر سرعة في تقديـ البيانات لما تتمتع ب قدرات كا 
" أك في Blackberry" أك اتصاالت المكبايؿ " iPhoneااللكتركنية أك في كسائميا االتصالية عبر الػ "

االيميؿ كاالنترنت بشكؿ عاـ، ىذه االتصاالت استكعبت كما ىائبل مف البيانات العممية كالكثائؽ كالحقائؽ، 
لى الباحث كالدارس مف طالب أك أستاذ، ليتمتع بمكرد عممي متنكع كمتعدد، لتقدميا عمى طبؽ مف ذىب إ

أشبو ما يككف مكسكعة عممية شاممة لكؿ العمكـ، مف ىنا كجدت الباحثة اف العمـك تتقدـ كثيرا مع التكنكلكجيا 
كثبة في  االتصالية، ىذه التكنكلكجيا التي كجدت باألساس مع الحاجة الممحة لمعمؿ االتصالي ،  كي تحقؽ

عمميا البحثي أك التعميمي بشكؿ عاـ، كالػتعميـ االلكتركني بشكؿ خاص، حيث شكؿ التعميـ االلكتركني 
ظاىرة جديدة مف ظكاىر التعميـ بحكـ انو قد اكجد نكعا جديدا مف االكتساب المعرفي عبر تقنياتو، التي 

ائط اإلعبلـ المتعددة التي يطمؽ عمييا مف المكاسب بالجيد كالكقت كالكمفة، حيث تمعب كس --تحقؽ مزيدان 
"Multimediaمقد كٌفر " دكران كبيران في تفسير كتحميؿ المعمكمات كالبيانات، لتحقيؽ الفيـ كاإلدراؾ لممعمكمات

 ، التطٌكر التقنٌي اليائؿ الذم شيده قطاع تكنكلكجيا المعمكمات، كاالٌتصاؿ في العقديف األخيريف، أدكاتو
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، كخدمات  جعمت الناس في أنحاء العالـ كك ٌنيـ يعيشكف في  قرية صغيرة ، كتعٌدت ت ثيرات ىذا كتقنٌياتو
التكاصؿ ما كاف ييعتقد في النكاحي السياسٌية، كاالجتماعٌية، كاالقتصادٌية، كالثقافٌية، كلعٌؿ أىـٌ ىذه التقنٌيات 

 حسب اىتمامو كميكلو. ما يعرؼ بمكاقع التكاصؿ االجتماعٌية التي يشترؾ عبرىا مبلييف الناس كٌؿ 

يسمط البحث الضكء عمى ظاىرة دخمت عمى المجتمع التعميمي، بالرغـ مف    :البحث شكمةم -
امكانيات كقدرات المؤسسات التعميمية اال انيا اعتمدت عمى التقنيات االلكتركنية كاالنترنت كمكاقع 

ي البعض منيا اعتمد اساسا التكاصؿ االجتماعي ، كالبيانات الصادرة منيا في البحث العممي ، كف
سكاء مصدر اك مرجع في دراستيا .ىناؾ مشكبلت تتعمؽ بالعكامؿ االجتماعية كقدرة العكائؿ عمى 
تكفير االمكانيات التي تضمف تكافؤ الفرص كالتساؤؿ ىك ما مدل مساىمة ادماج ادكات  

 لدل الطبلب.التكنكلكجيا في العممية التعميمية مف اجؿ رفع مستكل التفكير االبداعي 
تتجمى اىمية البحث مف خبلؿ ما أصبح في اآلكنة األخيرة لمكاقع التكاصؿ اىمية البحث:  -

االجتماعٌي ت ثيره كبيره لمتكاصؿ كالتفاعؿ بيف األفراد، كالمجتمع بشكٌؿ لـ يكف يتكٌقعو أحد.  كتزيد 
باإلمكاف االستفادة مف مف ميارات التكاصؿ االجتماعٌي عبر الشبكة العنكبكتٌية. كبالتالي فإٌنو 

كبرز في السنكات القميمة الماضية دكر ىذه المكاقع في  .ميزات ىذه المكاقع باستخداميا في التعميـ
التعميـ، فاشتركت آالؼ المؤٌسسات التعميمٌية مف مدارس، كمعاىد، ككٌمٌيات، كجامعات عمى مستكل 

فادكا مف خدماتيا في إطار ما ييعرؼ العالـ، ناىيؾ عف اشتراؾ الطبٌلب بغرض التعميـ، حيث است
 بالتعميـ المدمج، أك التعميـ عف بعد.

ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى دكر المكاقع االجتماعية ككسائؿ اإلعبلـ المرئية ىدؼ البحث:  -
في العممية التعميمية مف خبلؿ إبراز إيجابيات ىاتيف الطريقتيف في التعميـ كتكظيفيما األمثؿ في 

مدل استفادة المتعمـ تعميـ. كالتعمـ كالحكاجز التي تحكؿ دكف افتقارىـ إلى العمؿ المناسب ك عممية ال
يضاح حجـ االستفادة كمعدؿ التدفؽ التكنكلكجي الذم  في التعميـ االلكتركني في تعميمو الجامعي، كا 

ألفبلـ التي يرفد التعميـ االلكتركني بالبيانات اليامة كالمعارؼ كاإلحصاءات كالكثائؽ كالصكر كا
 تدعـ التعميـ االلكتركني.

فرضية البحث : يساىـ ادماج االعبلـ المرئي كمكاقع التكاصؿ االجتماعي في العممية التعميمية  -
 بتنمية ميارات التفكير االبداعي لدل الطبلب كعمى مستكل عالي .

 اتبع المنيج االستقرائي كالكصفي في البحث . -
 لوسائل اإلعالمالمحور االول: التطور التاريخي 
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اإلعبلـ في المغة االطبلع عمى الشيء، فيقاؿ أعممو بالخبر، أم أطمعو عميو. كمعناه في المصطمح الدارج 
ىك إطبلع الجميكر بإيصاؿ المعمكمات إليو عف طريؽ كسائؿ متخصصة بذلؾ، فينقؿ كؿ ما يتصؿ بو مف 

إف اإلعبلـ قديـ قدـ  .متيـ ب مكر الحياةأخبار كمعمكماتو تيمو، كذلؾ بيدؼ تكعية الناس كتعريفيـ كخد
البشرية ذاتيا، اإلنساف األكؿ كاف يمارس النكاة البدائية لئلعبلـ، حيث كاف يحدث أسرتو عف أخبار 
مغامرتو في المطاردة كالصيد، كقسكة الطبيعة، فيعمميـ طبائع الحيكانات، كطريقة التغمب عمييا، ككيفية 

كاف يقـك بدكر التكعية ألسرتو  .ة الخبرات كالتجارب التي كاف يعيشيا يكميااالستفادة منيا، كالتي ىي حصيم
حتى يتقكا شر ىذه الحيكانات المفترسة، كحتى يستفيدكا منيا في الطعاـ كالكساء. ىذه المعمكمات كانت 

مكاف كما أف اإلنساف األكؿ كاف عميو أف يقدـ معمكمات عف طبيعة ال .تعتبر البداية اإلعبلمية في عصرىا
كبتطكر الحياة،  .الذم تكجد فيو أسرتو، كعف الكسائؿ الكفيمة بالتعامؿ مع ىذا المكاف، حتى ال يضمكا عنو

كمعرفتو بالزراعة، كتخصيص أنكاع مف األشجار كالمزركعات ، قاـ بدكر المثقؼ ألسرتو لبلعتناء بيا 
 1   .كالمحافظة عمييا كاالستفادة منيا

نية تدريجيا نحك االستقرار االجتماعي، أخذ يتعرؼ إلى مفيـك األسرة كالقرابة، كعندما بدأت الحياة اإلنسا
كاإلقامة في مكاف تتكافر فيو سبؿ عيشو . كىذا كاف يتطمب منو شرحا إعبلميا عف طبيعة العبلقة بينو كبيف 

كالمكاشي، بعدىا تمكف اإلنساف مف اكتشاؼ أشياء جديدة مثؿ النار، كتدجيف بعض الحيكانات  .أسرة أخرل
كالزراعة، كبناء البيكت في مناطؽ استقراره في الغابات كالكيكؼ، كصناعة بعض األدكات البلزمة لمحفر 
كالحراثة كالدفاع عف النفس، دخمت كؿ ىذه المعطيات الجديدة في عرضو اإلعبلمي ألسرتو كلمجمكع 

الختراعات لحاجة الجميع إلييا. األسر التي تشاركو ىذه المعيشة، فعممت ىذه االكتشافات كالصناعات كا
كعندما عرؼ  .كسرعاف ما كاف ينتشر ىذا العرض اإلعبلمي بسبب تشابو الحاجات التي كانكا يعيشكنيا

اإلنساف مفيكـ القبيمة، تمكف اإلعبلـ بيذا المكف حيث أخذ يحث عمى الشجاعة كالحماسة، كالذكد عف 
الغزك كالحرب كالصراعات، كما تخمؿ ذلؾ مف إعبلـ عف القبيمة، كحماية مكاف إقامتيا. كما دخمو مفيـك 

 2  .صناعة األسمحة كاألدكات البلزمة لمقتاؿ

كبعد أف ت سس مفيـك األمـ كالشعكب عند الناس لتآلؼ القبائؿ ضمف حدكد مكانية معينة، صارت ىذه 
عبلـ يركم الشعكب تحافظ عمى أرضيا كأىميا، فتكجو إعبلميا لمحفاظ عمى األرض كالناس كصار اإل

                                           
1

 .222-199ص ،1992 ،ٔانُشش، انًٕصمػهى يُبْح انجسث، داس انسكًخ نهطجبػخ ، أثٕ طبنت عؼٛذ- 
2

 56، ص1998، داس يدذالٔ٘، ػًبٌ ، 1يسًذ خٕدد َبصش، انذػبٚخ ٔاالػالٌ ٔانؼاللبد انؼبيخ، ط  
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أخبار الغزكات كما فييا مف انتصارات أك ىزائـ، كيرسج مفيكـ األرض كاالنتماء إلييا. كمفيـك األمة أك 
 .الشعب كاالنتماء ليما، كالدفاع عنيما، كالتآلؼ بيف جماعاتيا كأفرادىما

ؿ عاـ، ككاف الشعراء ككثيرا ما كانت تقكـ األسكاؽ األدبية كالتجارية بدكر التكعية كالدعاية كاإلعبلف بشك
في تمؾ العصكر خير كسائط إعبلمية تؤدم معظـ األىداؼ التي تقكـ بيا بعض الكسائؿ اإلعبلمية 

فضبل عف ذلؾ ،كاف اإلنساف األكؿ يقكـ بدكر اإلعبلـ الدعائي لبضاعتو، كيركج ليا بالغرض  .المعاصرة
 3   .سب رغباتيـ كاىتماماتيـ كحاجاتيـ إليياكالمناداة، في زمف كاف يعتمد عمى تبادؿ البضائع بيف الناس ح

ككمما تقدمت البشرية، كتطكرت أساليب الحياة فييا كمما تقدـ اإلعبلـ بكسائمو المختمفة. فبعدما كانت كسائؿ 
اإلعبلـ عبارة عف أحاديث كأخبار األسرة ألفرادىا، صارت أساليب الزيارات كالمجامبلت بيف األسر كاألفراد 

الكتابة معركفة فيو. كلما تـ اختراع الطباعة   الكسائؿ اإلعبلمية، كؿ ذلؾ في زمف لـ تكفكالجماعات مف 
عمى يد األلماني جكتنبرغ، أخذت كسائؿ اإلعبلـ المطبكعة ت خذ دكرا كاسع االنتشار  1338في ألمانيا عاـ 

ذم ساعد في تطكر ىذه بيف الناس، لسيكلة انتشارىا، مع األخذ بعيف االعتبار أف العامؿ التعميمي ىك ال
الكسيمة، ألف األمي ال يستفيد منيا. كقد ساعدت الطباعة عمى تكزيع نسج مف المجمكعات التي احتكت 

المطبكعة   أما الصحؼ فقد ت خرت في الظيكر عف الكتب .منابع الثقافة الرئيسية التي استفاد منيا الناس
فصارت «. أخبار األسبكع » إنجمترا بعنكاف عندما ظيرت أكؿ صحيفة مطبكعة في  1622كذلؾ حتى عاـ 

الصحؼ مف مصادر االتصاؿ اليامة في العالـ ألف تكاليفيا أقؿ مف الكتب، كانتشارىا أسرع كأسيؿ مف 
عصر الصناعات الكيربائية كااللكتركنية، كأخذت كسائؿ االتصاؿ  ثـ دخؿ العالـ .الكتب المطبكعة

االنتشار كالمخاطبة، حيث ظيرت اإلذاعة كالتمفزيكف كالسينما الجماعية ت خذ دكرىا التقني السريع في 
كالمسرح كالمعارض كالرسكمات كالصكر، ككسائؿ االتصاالت المختمفة كتعددت كسائؿ اإلعبلـ العصرية 

 4  .بشكؿ كبير

 التربية االعالمية   -
بية االعبلمية في العالـ في كيقصد بالتربية االعبلمية : ميارة التعامؿ مع االعبلـ ككسائمو. ظير مفيكـ التر 

اكاخر الستينيات ، حيث ركز الخبراء عمى امكانية استخداـ ادكات االتصاؿ ككسائؿ االعبلـ لتحقيؽ منافع 
تربكية .كبحمكؿ السبعينيات بدا النظر الى التربية االعبلمية عمى انيا تعميـ بش ف االعبلـ كيتمثؿ ىدفو في 

التي استحثتيا كسائؿ االعبلـ ، كفي السنكات االخيرة تطكر مفيـك  حماية االطفاؿ كالشباب مف المخاطر

                                           
3
 .32، ص1989، داس رٓبيخ نهُشش ، خذح ، 1يسًٕد يسًذ عفش، االػالو يٕلف ، ط 
4

 225، ص 1933ًطجؼخ انًـصشٚخ ، ، انمبْشح ، ان 1يدذ انذٍٚ انفٛشٔص آثبد٘ ، انمبيٕط انًسٛظ ، ج - 
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التربية االعبلمية كاصبح ييدؼ الى اعداد الشباب لفيـ الثقافة االعبلمية التي تحيط بيـ كحسف االنتقاء 
 5  كالتعامؿ معيا كالمشاركة فييا.

 6   كلمتربية االعبلمية اىمية منيا : 

 كؿ مكاطف بسبب سمطة االعبلـ المؤثر في العالـ المعاصر.ىي جزء مف الحقكؽ االساسية ل -
الحاجة الى الكعي االعبلمي ميـ كممح كضركرم بعد ثكرة االعبلـ كالمعمكمات كاالتصاؿ ، اذ  -

 بدكف الكعي سيعيش شبابنا كاطفالنا في عالـ تتجاذبو الصراعات كالمصالح.
المتعمـ بفاعمية في تنمية مجتمعو  تعد عامؿ فعاؿ في نشر ثقافة الحكار في المجتمع كيشارؾ -

 كتقدمو. 
 7  كتساعد التربية االعبلمية عمى تعمـ :

 القدرة عمى فيـ الكسائؿ االعبلمية كاكتشاؼ ما تحممو مضامينيا مف قيـ . -
 القدرة عمى التكاصؿ مع كسائؿ االعبلـ لمتعبير عف الرام. -
 لتقنية الحديثة.القدرة عمى تكجيو االسرة لبلستفادة مف كسائؿ الترفيو كا -

 8  كمف مميزات التربية االعبلمية:

 تعزيز الدافعية لمتعمـ -
 كضكح نتائج التعمـ -
 ميارات التفكير العميا -
 الحاجة الى ىذا المجاؿ ككاقعيتو -
 ميارة التفكير الناقد -
 ميارة التفكير االبداعي -
 ميارة اتخاذ القرار -
 ميارة حؿ المشكبلت  -
 تعزيز الثقة بالنفس االيجابية  -
 تعمـ الذاتي كالتعمـ مدل الحياةال -

                                           
5
 90، ص1995محمد منٌر سعد هللا ، دراسات فً التربٌة االعالمٌة ، المكتبة العصرٌة للنشر، بٌروت،  
6
 95المصدر نفسه ، ص  
7
 26-25، ص2010فهد بن عبد الرحمن ، التربٌة االعالمٌة ، مكتبة الملك فهد الوطنٌة للنشر ، الرٌاض ،  
8
 27المصدر نفسه، ص 
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 االعالم المرئي واىميتو  -
ىك مصطمح يدؿ عمى الكسائط المرئية التي تستخدـ لتكجيو الرسائؿ اإلعبلمية كاإلعبلنية المختمفة، مثؿ 

اف كسائؿ االعبلـ المرئي كبجميع أشكالو  يمكف أف يحقؽ العديد  .التمفزيكف كالفيديك كالتصكير كما إلى ذلؾ
كممة، كىذا ما ينطبؽ  عمى كافة كسائؿ  1000 كقديما كاف يقاؿ ب ف الصكرة تعادؿ .كائد لمستخدميومف الف

ذا كنا نفكر في تكصيؿ     .اإلعبلـ المرئي، كالتي أصبحت تتفكؽ عمى الصكر التقميدية التي كنا نعرفيا كا 
ج المرئية عمى اختبلؼ رسالة إعبلمية أك تسكيقية إلى الجميكر فبل غنى عف كسائؿ اإلعبلـ كالتركي

قناعا .صكرىا  9  .كذلؾ ألنيا تكفر طرقا رائعة لجذب الجميكر، كجعؿ المحتكل الذم نقدمو أكثر إثارة كا 
كفي عصرنا الرقمي الحديث، أصبح ليذا النكع مف أنكاع اإلعبلـ أىمية كبيرة، خاصة عند تكجيو الرسائؿ 

ساعد عمى تكصيؿ الرسائؿ المختمفة بسرعة كبسيكلة، كىي ذلؾ ألف الكسائط المرئية ت .الدعائية كالتسكيقية
      .أيضا تساعد عمى تشكيؿ الكعي كالت ثير عمى المشاىديف بشكؿ فعاؿ

 .كيظير ذلؾ عند المقارنة بيف المنشكرات النصية كبيف المنشكرات التي تحتكم عمى صكر أك مقاطع فيديك
عادة نشرىا كفي ىذه المقارنة تظير  أف المنشكرات التي تحتك  م عمى الصكر أك الفيديك يتـ التفاعؿ معيا كا 

 10 .بنسب أعمى بكثير مف التي تحتكم عمى النصكص فقط

كلؤلعبلـ المرئي اىمية كبيرة في انو  يعالج الصكر كالعناصر المرئية بشكؿ أسرع بكثير مف العناصر 
عند تكصيؿ رسالة اعبلمية كىذا ما سكؼ يساعد عمى استخداـ الكسائط كالعناصر المرئية  .النصية

كما اف  نسب مشاركة االعبلـ المرئي عمى صفحات التكاصؿ االجتماعي تزيد بنسب  .كاعبلنية مختمفة
عالية مقارنة بالعناصر األخرل. ايضا تساعد كسائؿ اإلعبلـ المرئي عمى تكصيؿ المعمكمات كتكضيحيا 

عمى تقديـ تصكرات مختمفة لؤلحداث يساعد عمى  كالمساعدة عمى فيميا، كتتميز ىذه الكسيمة  بقدرة كبيرة
كيظير ىذا عند المقارنة بيف مقابمة صحفية مكتكبة أك مقابمة تميفزيكنية، حيث يمكف  .تجنب سكء التفسير

قد تككف غائبة مف خبلؿ متابعة لغة الجسد كاالنفعاالت لممتحدث التكصؿ لبعض المعمكمات كالحقائؽ التي 
عمى جذب انتباه الجميكر المستيدؼ بشكؿ مميز لمغاية، كىي أيضا تساعد عمى  كيساعد عند قراءة النص،

 11 .سيكلة الفيـ كاالقتناع

 االعالم المرئي والتعميم -
                                           

9
 112، ص 2227، داس الطبة انفكش ، اندضائش ، 3فضٛم دنٕٛ ، انًذخم انٗ ٔعبئم االػالو ٔاالرصبل ، ط 
10

" ثٛشٔد، يشكض دساعبد 57انًشٓذ اإلػاليٙ ٔفضبء انٕالغ، عهغهخ كـــــزت انًغزمجم انؼشثٙ "  -زغٍ يظفش ، زشة انًؼهٕيبد اإلػاليٛخ  

 .127، ص2228انٕزذح انؼشثٛخ ، شجبط، 
11

 .257، ص  2212،  ، ػًبٌ  سيض٘ ازًذ ػجذ انسٙ ، اإلػالو انزشثٕ٘ فٙ ظم ثٕسح ركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد ٔاالرصبالد، انٕساق نهُشش ٔانزٕصٚغ 
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تحتؿ عممية التعميـ المدرسي النظامي في الدكؿ النامية كاضحة عمى غيرىا مف برامج التنمية الثقافية    
ي مف عدـ كجكد مدارس كافية الستيعاب االعداد المتزايدة مف كاالجتماعية ، اال انيا  مف جية اخرل تعان

الطبلب ، ككذلؾ عدـ تجييزىا بالكسائؿ التعميمية االساسية ) السمعية كالبصرية كالمكتكبة( كالتي تعتبر 
 12ميمة في مجاؿ تحسيف مستكل التعميـ . 

ترغبو في التعمـ ، الف المتعمـ كتكمف اىمية كسائؿ االعبلـ لممتعمـ في انيا تنمي لديو حب االستطبلع ك 
يرغب في كسائؿ كادكات تعميمية جديدة كالتب تعتبر بدكرىا محفزات الكتساب المعارؼ. كما انيا تساعد 
عمى تكصيؿ المعمكمات كالميارات المتضمنة في المادة التعميمية الى المتعمميف ، كبالتالي فيي تساعدىـ 

المستكيات ، كذلؾ تبسط المعمكمات المتضمنة في المادة التعميمية عمى ادراؾ ىذه المعمكمات ، كاف اختمفت 
 13كتعمؿ عمى تكضيحيا . 

أف كسائؿ اإلعبلـ عمى اختبلؼ أنكاعيا كأشكاليا تقـك بدكر التربية كالتعميـ كالتثقيؼ في المجاليف: التربكم 
بلعيـ عمييا، أف لكسائؿ كالتعميمي، مؤكدة ب ف ما يعرض مف معمكمات مختمفة يؤدم إلى تعمـ الناس  كاط

اإلعبلـ دكرا تخصيصا في عرض أمكر تربكية كتعميمية ىادفة كمكجية، مف خبلؿ التمفزيكف التربكم، أك 
اإلذاعة أك الصحيفة أك المجمة المدرسية، أك مف خبلؿ برامج خاصة  تعرض مف خبلؿ اإلذاعة كالتمفزيكف 

كسائؿ اإلعبلـ المرئية  يمكنيا أف تقـك بدكر نشط في كقد تبيف  أف  .العامة أك الصحيفة كالمجمة العامة
 .مجاؿ التربية كالتعميـ، عف طريؽ الكسائؿ التي تمتمكيا عمى المستكل السمعي أك المرئي أك االثنيف معا

رشادات  كقد يحتكم الغرض اإلعبلمي عمى اختبلؼ مضامينو كأساليبو أىدافا تتضمف أنماطا سمككية، كا 
ة يفيد منيا طمبة المدارس، كخاصة األطفاؿ في مراحؿ رياض األطفاؿ كالمدارس مباشرة أك غير مباشر 

كؿ ىذه التكضيحات تشير إلى أف كسائؿ اإلعبلـ تقكـ بتحقيؽ  .االبتدائية في مراحؿ التعميـ األساسي
أىداؼ كاسعة، تكدم منافع كفكائد قيمة لجميكر الناس عمى اختبلؼ مستكياتيـ العممية كالثقافية 

 14تماعية .كاالج

 وسائل اإلعالِم المطبوعة أو المكتوبة -

                                           
12

 .54، ص 1996، ػبنى انكزت ، انمبْشح ، 3عًٛش يسًذ زغٍٛ ، االػالو ٔاالرصبل اندًبْٛش٘، ط - 

 
13

.128ص، 2221ػًبٌ، خٛب انزؼهٛى، داس انٛبصٔسد٘ انؼهًٛخ نهُشش ٔانزٕصٚغ ، ػجذ انسبفع عاليخ ، االرصبل ٔركُٕنٕ -   
14

، انًشكض انذًٚمشاطٙ انؼشثٙ ، ثشنٍٛ ، 11ػجذ هللا ػجذ هللا انٕصاٌ، دٔس انصسف فٙ اكغبة انطالة انًؼهٕيبد ، يدهخ دساعبد اػاليٛخ ، انؼذد  

  166، ص2222اة 
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ىك نكعه مف أنكاع اإلعبلـ، كىك األٌكؿ تاريخيان، كلطالما كاف الطريقة الكحيدة إليصاؿ المعمكمات لمجميكر  
كالتي  كانت أىـٌ الكسائؿ، قبؿ أف يحٌؿ التمفازي كاالنترنت محٌميا. ك أىـٌ أنكاع اإلعبلـ، فكسائؿ اإلعبلـ 

ة ىي الكسائؿ الكحيدة لمترفيو. فمطالما اعتمد الناس عمى الصحؼ كالمجبلت لتعمـ كؿ شيء ، بدءان المطبكع
مف كصفات الطعاـ  كاألخبار كالترفيو إلى المعمكمات األكثر أىمٌية عف الكطًف كالمكاطف، عف الدكؿ 

 كالعالـ. تتضمف الكسائؿ المطبكعة أك المكتكبة اآلتي: 

 الصحافة -
مدرسية في مكقع كسط بيف العممية التربكية كاالعبلـ ، فتجمع بيف اىداؼ االعبلـ تقع الصحافة ال

كخصائص التربية ، فعندما تمتـز كسائؿ االعبلـ بما فييا الصحافة المدرسية بالصدؽ فاف ذلؾ يبعد التشتت 
بناء االنساف  عف عقكؿ الطمبة ، فاف كانت كسائؿ االعبلـ كخاصة االعبلـ الممتـز تربكيا عامبل اساسيا في

كمكجيا لمسمكؾ الفردم كاالجتماعي ، فانو مف االكلى اف يقكـ االعبلـ المدرسي بما فيو الصحافة المدرسية 
 بدكر فعاؿ في بناء الطمبة تربكيا كفكريا . كيمكف تحديد العبلقة بيف الصحافة المدرسية كالتعميـ : 

بار مدرستو فاف ذلؾ يعمؽ شعكره تكثيؽ الطالب بمدرستو كمجتمعو ، فعندما يحرر بيده اخ -
 االجتماعي .

 اختيار طريؽ االعتماد عمى النفس كالثقة بالذات كتمؾ مقكمات الشخصية السكية -
 15اشراؾ الطمبة في اعداد الصحيفة يعطييـ القدرة عمى االبداع .   -

 المجالت
. تيطبع المجبلت عمى أساسو  ن مف أنكاع اإلعبلـ  القديمة، كالتي ما زالت مكجكدةن حتى يكمنا ىذا بشكؿو كبيرو 

أسبكعي أك شيرم أك ربع سنكم أك سنكم. يحتكم عمى معمكمات حكؿ الغذاء، كنمط الحياة، كاألزياء، 
 كالرياضة، كما إلى ذلؾ.

 الكتب
، كتستيدفوي   ىي أىـٌ أنكاع اإلعبلـً كأكثرىا تزكيدان لمقارئ بالثٌقافة كالمعرفة. تركز الكتيبي عمى مكضكعو

، كبشكؿو مفضؿ. تعتبري كتغكصي  في تفاصيمو، مما يمنح القارئ فرصةن لتمٌقي المعرفة حكؿ مكضكعو معٌيفو
البلفتات، كالمكحات اإلعبلنية، كالكتيبات، كالنشرات اإلعبلنية كسائؿ إعبلمية أخرل مطبكعة، ككؿٌّ منيا قائـه 

ٌمقة عمى المعالـ ليسيؿ مبلحظتيا، بذاتو. فمنيا ما ييستخدـ لئلعبلف عف خدمات كمنتجاتو كالبلفتات المع
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كلجذب انتباه الناس الماٌرة. كمنيا ما ييستخدـ مف قبؿ الشركات، كالكتٌيبات التي تحتكم عمى المعمكمات 
األساسية حكؿ شركة ما ، كاسميا ، كشعارىا ، كخدماتيا أك منتجيا ، كمعمكمات االتصاؿ الخاصة بيا ، 

 16  ىي ضمف األنكاع اإلعبلمية المطبكعة.كيتـ تكزيعيا في األماكف العامة. ك 

 وسائل اإلعالم اإلذاعية )اإلعالم المرئي والمسموع( -
أك الترفييية، البث كمقاطع الفيديك أك  يكٌفر اإلعبلـ المرئي كالمسمكع المحتكل الغني بالمعمكمات الميمة  

كالمسمكع، حيث يتضمف ىذا  الصكتيات، كأكثر مف ذلؾ بكثير، كٌميا تندرجي تحتى مسٌمى اإلعبلـ المرئي
النكعي مف أنكاًع اإلعبلـ كؿَّ المحتكل المقٌدـ لممتمٌقي بشكؿو مرئي  كمسمكع، كىك معظـي األشكاؿ اإلعبلمية 

ـٌ تقديميا بطرؽ مختمفة، منيا التي تكجد اليكـ. كيت
 : 

 الراديو
ي كصمت إلى الجميكر، مستخدمةن كىي كسيمة البث المسمكعة األكلى الت ود الراديك مف أقدـ كسائؿ الترفييع

المكجات لبثٍّ محتكلن ترفييي  كتثقيفي  لتثقيًؼ المستمعيفى كالترفيًو عنيـ. كىي كسيمةه ما عادت تيستخدـي اليـك 
كما كانت في األمس. كمع ذلؾ كثيران ما يسمعو الناس لمعرفة الطقس كحركة المركر أثناء التنقؿ. نظرنا 

كر يتـ استخداـ الراديك عمى نطاؽ كاسع لئلعبلف عف المنتجات كالخدمات. لمكصكؿ الكبير إلى الجمي
كتعتبر االذاعة مف اىـ كسائؿ االعبلـ الجماعي فيي تبلحؽ االنساف اينما كاف ، فاإلنساف ميما بمغت 

 17 ثقافتو ال بد اف يت ثر في بعض آرائو بجزء مف المعمكمات المجيكلة لديو عف طريؽ االذاعة . 

 نالتمفزيو
، فيحظى  في الماضي كانت القنكات التي تقدَّـ لممشاىد معدكدة، بسيطة، كضعيفة المحتكل. أما اليـك

المشاىد بآالًؼ القنكاًت الغنٌيًة بكٌؿ شيء، تقٌدـ لو أنكاعان مختمفةن مف المحتكل. كمع كٌؿ ىذه القنكات، بات 
كؿ قناة نكعنا مختمفنا مف المحتكل، فيذه قنكاته مف الصعًب عمى المشاىًد االختيار مف بينيا ما ييفٌضمو. تقدـ 

منفصمةه لؤلخبار، كتمؾ لمدراما كاألفبلـ، كتمؾ لمرياضة أك الرسكـ المتحركة أك الطبيعة أك السفر أك السياسة 
 أك الديف. كتظير كظيفة التمفزيكف التربكية فيما يمي :

 الت ثير في القناعات كالعقائد. -
 الت ثير في المغة  -
 في السمكؾ الت ثير -
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 الت ثير في االتجاىات  -
فالتمفزيكف يعرض برامج يكمية تجذب الصغار كتشد انتباىيـ كتعمؿ عمى تنمية معارفيـ كالت ثير بيـ . اف 
برامج االطفاؿ خاصة تتميز بقدرتيا عمى تشكيؿ سمكؾ االطفاؿ ، فعندما يتابع االطفاؿ البرامج التمفزيكنية 

قد تدعـ اشكاؿ السمكؾ السائد اك تغيرىا ب شكاؿ جديدة مف السمكؾ المقبكؿ  يتعممكف نماذج جديدة لمسمكؾ ،
مع معايير المجتمع ، كيشترط لمبرنامج التمفزيكني لكي يككف تعميميا اك مدرسيا ، اف يرتبط بمناىج التعميـ 

،  المقررة في المدارس ، كذلؾ يجب اف يناسب تبلميذ المدارس مف حيث خصائصيـ المعرفية كالنفسية
كيعتبر التمفزيكف مف اىـ كسائؿ االعبلـ الستخدامو الصكرة كالصكت كالحركة كااللكاف ، كيمكف لمتمفزيكف 
ككسيمة تعميمية اف يكفر الخبرات المباشرة كغير المباشرة ، كيقرب المسافات لمطالب ، كيسمح لو برؤية 

في النشء حب المغامرة كالتحرر مف كفيـ اشياء بعيدة عنو ، كيرل عمماء االجتماع اف التمفزيكف يشبع 
 18القيكد ، كما يشبع احتياجاتيـ باف يصبح ليـ كياف . 

 ايجابيات وسمبيات وسائل االعالم المرئي -
اف كسائؿ االعبلـ المرئية التي تككف عف طريؽ التمفزيكف تمتاز بعدة ايجابيات تساعد عمى التعرؼ بثقافات 

ابعة االخبار كمشاىدة البرامج التاريخية كالثقافية ، كىناؾ متعددة كمختمفة كتنمي الكعي عف طريؽ مت
مجمكعة مف البرامج الكثائقية التي تمد المشاىد بمعمكمات مفيدة كتنمي الجانب النقدم لديو، كما انيا تمد ق 
بمجمكعة مف الخبرات الثقافية التي ال يستطيع الحصكؿ عمييا في كقت قصير ، ايضا االعبلـ المرئي 

تعمـ ميارات ميمة مثؿ التكاصؿ كاالتصاؿ عبر البرامج التعميمية ، كيمكف اف تعمـ ىذه البرامج يكسب الم
مبادئ كقيـ ، فضبل عف الجانب الترفييي الذم يقدمو االعبلـ المرئي التي تنمي حس الفرح كالفف. ككذلؾ 

لممعمكمات كلممكاقؼ.  االعبلـ المقركء لديو القدرة عمى تكصيؿ المحتكل بشكؿ نصي ، كتعتبر مصدر مكثؽ
اما االعبلـ االلكتركني فمو ايجابيات تعميمية تعكد عمى الطبلب عف طريؽ مناقشة المكاد التعميمية في 
منصات مختمفة كبطرؽ عديدة تجعؿ التعميـ يتطكر ، كاصبح ىناؾ نكعا مف التكاصؿ بيف الطالب كالمعمـ 

 19بشكؿ اسيؿ .

 لمرئي اف االشخاص بمختمؼ اعمارىـ كحتى المتعمـ اصبحكا مدمنيفكىناؾ سمبيات ايضا لكسائؿ االعبلـ ا 
، مف جية اخرل اصبح ؿ البرامج مممة النتظارىا الطكيؿ، ككثرة االعبلنات التي تجععمى مشاىدة التمفزيكف

لكسائؿ االعبلـ المقركءة ذات تكمفة عالية اذا ما قارنيا بكسائؿ اعبلمية اخرل ، فضبل عف اف االعبلـ 
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ركني زاد مف ظيكر االشاعات التي تؤثر عمى الطبلب خاصة في فترة االمتحانات ، كالغش في االلكت
، كزادت تساعد عمى تمرير االمتحاف كالغش االمتحانات اصبح متاح عبر نشر صكر االسئمة كطرؽ اخرل

ض حقكؽ مف ت ثيرىا عمى انتاج الشخص كالقياـ بكاجباتو بسبب قضاء الكقت الطكيؿ اماـ الشاشات ، تعر 
 20  الممكية الفكرية لبلنتياؾ سكاء بتداكؿ نصكص اك فصكؿ كاممة مف كتب اك نشر فيديكىات كغيرىا.

 المحور الثاني : مواق  التواصل االجتماعّي ودورىا في التعميم
 اوال: مفيوم مواق  التواصل االجتماعي 

مامات نفسيا االجتماع معان، كمشاركة ب ٌنيا مكاقع الكيب التي تيتيح لؤلشخاص الذيف يتشارككف االىت تعرؼ
المعمكمات، كالصكر، كالفيديكىات، كما يقكـ عمؿ ىذه المكاقع عمى استخداـ برامج التكاصؿ االجتماعي 
القائمة عمى اإلنترنت مف أجؿ إجراء اتصاالت مع األصدقاء، كالعائمة، كالزمبلء، كما تيستخدـ ىذه المكاقع 

كالكاتساب كالتمغراـ . يجادؿ البعض  Facebookك كمييما. تشمؿ األمثمة ألغراض اجتماعية، أك تجارية، أ
ب ف مكاقع التكاصؿ االجتماعي تستخدـ في الغالب لمتكاصؿ مع أكلئؾ الذيف يعرفكنيـ بالفعؿ كأقؿ مف ذلؾ 
ألغراض "الشبكات" التقميدية. كيفضؿ البعض اآلخر مصطمح مكاقع التكاصؿ االجتماعية كيشيركا إلى 

، كالتي تيستخدـ أساسنا لمتكاصؿ أك بناء قائمة جيات االتصاؿ الشخصية. كالتي  LinkedInمثؿ  مكاقع
تعتبر مكاقع الشبكة االجتماعية بمثابة خدمات قائمة عمى الكيب يمكف لؤلفراد مف خبلليا الحفاظ عمى 

نيا مكاقع عمى الركابط القائمة كتطكير ركابط اجتماعية جديدة مع أشخاص خارج مكاقعيـ.  كتعرؼ با
اإلنترنت يتكاصؿ مف خبلليا مبلييف البشر الذيف تجمعيييـ اىتمامات، أك تخٌصصات ميعٌينة، كييتاح ألعضاء 
جراء  رساؿ الٌرسائؿ، كا  نشاء الميدٌكنات، كا  ىذه الٌشبكة ميشاركة الممٌفات، الٌصكر كتباديؿ مقاطع الفيديك، كا 

باالجتماعٌية أٌنيا تيتيح الٌتكاصؿ مع األصدقاء، كزيمبلء  الميحادثات الفكرٌية. كسبب كصؼ ىذه المكاقع
الٌدراسة، كتيقٌكم الركابط بيف أعضاء ىذه الٌشبكات في  اإلنترنت، كمكاقع التكاصؿ االجتماعٌي عبارة عف 
شبكة اجتماعٌية عمى مكقع عمى اإلنترنت تتيح لمستخدمييا إدخاؿ بياناتيـ الشخصٌية كتبادؿ المعمكمات 

لقد أتاحت التكنكلكجيا تجاكز إكراىات الكقت كالمسافة، فقد كاف بعض  .ع مستخدمي المكقعكغيرىا م
المعمميف يرسمكف الكاجبات المدرسية عبر البريد اإللكتركني لمطبلب في القرل البعيدة. كمع كؿ مكجة 
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عت بيئات التعمـ عبر تكنكلكجية جديدة يجدد المعممكف الكعكد بش ف أثر ىذه التكنكلكجيا في التعميـ، كقد تنك 
 21  .اإلنترنت ب شكاؿ تكنكلكجية متعددة كال زاؿ المعممكف يختبركف كؿ تكنكلكجيا جديدة

عبر االنترنت مف أىـ منتجات التكنكلكجيا كأكثرىا شعبية، كقد حظيت  مكاقع التكاصؿ االجتماعي ك تعتبر
باىتماـ كاسع في الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى حد سكاء، فقد باتت تستخدـ في القطاعات التربكية كالتعميمية 

ب كالمعمـ، حيث يتـ مف خبلليا تداكؿ المعمكمات، فيي بمثابة مستكدع لتخدـ التعميـ كتكسع آفاؽ الطال
ف  .رقمي ضخـ يتـ تحديثو باستمرار، كما أنيا أصبحت لكؿ األعمار كاالىتمامات كالمؤسسات التربكية كا 

الجانب التعميمي ليذا التحكؿ يغير بشكؿ جكىرم أفكاران عامة مسممان بيا حكؿ ما يعنيو التعمـ، حيث تسعى 
لمؤسسات التربكية كالتعميمية لمقياـ باألنشطة المختمفة مف خبلؿ اإلنترنت لمنيكض بالمستكل العممي ا

كالثقافي كاالجتماعي، كتعمؿ عمى مكاكبة االتجاىات الحديثة في التعمـ إلى جانب التقدـ التكنكلكجي، 
 22  . كتطكير التفاعؿ بيف المعمميف كالمتعمميف ، كالمغزل مف ذلؾ تطكير التعميـ

 ثانيا: دور مواق  التواصل االجتماعي في التعميم
تعد الثكرة المعمكماتية سمو مميزة لمقرف الحادم كالعشريف في األلفية الثالثة مف الميبلد، كقد المست تمؾ 
زالة الفكاصؿ كمتابعة  الثكرة أبعاد المنظكمة الحياتية كافة، حيث ساىمت في حالة مف التقارب كالتكاصؿ كا 

ث، بما تممكو مف قدرات ككسائط تقنية عديدة، يضاؼ ليا كؿ يكـ تقنيات جديدة، لجعؿ العالـ قرية األحدا
كتعد شبكات التكاصؿ االجتماعي مف أحدث مفرزات الثكرة   . ككنية صغيرة مترابطة بشكؿ مذىؿ كسريع

فراد، إال أف استخداميا المعمكماتية كأكثرىا شعبية، كرغـ أف ىذه المكاقع أنشئت لمتكاصؿ االجتماعي بيف األ
امتد ليشمؿ كافة النشاطات السياسية كاالجتماعية كالثقافية، كمكاقع التكاصؿ االجتماعي ىي عبارة عف 
مجتمعات متكفرة عبر اإلنترنت مككنة مف أشخاص يشترككف في االىتمامات كالنشاطات، كما تكفر ىذه 

خبلؿ المحادثة أك المراسمة أك عف طريؽ البريد الشبكات طرقان عدة كمتنكعة لممستخدميف لمتفاعؿ، مف 
االلكتركني ، ك أف معظـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي المكجكدة حاليان ىي عبارة عف مكاقع إلكتركنية تقدـ 
مجمكعة مف الخدمات لممستخدميف مثؿ الرسائؿ الخاصة، كالفيديك، كالتدكيف، كمشاركة الممفات كغيرىا مف 

 23 الخدمات .
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مكاقع التكاصؿ االجتماعية أسرع قطاعات التعمـ االلكتركني نمكا في السنكات األخيرة سعت كباعتبار 
في العالـ، كخطط التعميـ  بالتحكيؿ مف مستكل التركيز عمى المحتكل  -بشكؿ عاـ -السياسات التعميمية

كف الطبلب مف التعميمي الذم يجب أف يمقنو كؿ الطبلب، إلى التركيز عمى إيجاد الطرؽ المثمى التي تم
التعمـ، حيث يتمكف الطبلب مف بناء عبلقات جديدة مع آخريف كمشاركة نتاجيـ الفكرم كالمعرفي، كنشر 
ىذا كمو عبر الكسائط المتعددة مف نص كصكت كصكرة كفيديك مف تقنيات باتت مف أىـ سمات الجيؿ 

يثة فاعمية استخداـ مكاقع التكاصؿ كقد أثبتت نتائج العديد مف الدراسات الحد القادـ لشبكة االنترنت  . 
االجتماعي في كثير مف المجاالت اإلنسانية كالنكاحي التعميمية.   إف استخداـ شبكة التكاصؿ االجتماعي 
في التعميـ أدل إلى تطكر في العممية التعميمية، كما أثر إيجابيان عمى طريقة األداء كمف بيف تمؾ األدكار 

 24:  االجتماعي في المجاؿ التعميمي  ما يمي  التي تقـك بيا مكاقع التكاصؿ

 تساعد في إيجاد استراتيجيات كخطط لحؿ بعض المشكبلت التعميمية . -
 سيمت لؤلشخاص االتصاؿ بالمؤسسات التعميمية بيف دكؿ العالـ  . -
 تساىـ في االىتماـ بالتعميـ الفردم أك الذاتي. - 
 .   تنمي القدرات المعمكماتية لدل الطالب -

 تنمي ميارات التفكير العممي . -    
        تساعد عمى تطكير التفكير اإلبداعي -
 تحقؽ بعض أىداؼ التعمـ . - 

 ثالثا: مبررات استخدام مواق  التواصل االجتماعي في التعميم 
مف المبررات التي تستدعي مف المناىج الدراسية أف تستجيب لممتغيرات االقتصادية كاالجتماعية 

 25  كلكجية كالثقافية المختمفة ىي:كالتكن

الحاجة إلى نكعية مف االشخاص يمكنيـ التكيؼ بسيكلة مع متغيرات العصر حتى يمكف التقمب في  -1
 الميف كاألعماؿ عمى اختبلؼ أنكاعيا.

 الحث عمى ضركرة استجابة المناىج الدراسية لتطكرات العصر، كاالستجابة لمثكرة المعمكماتية  . -2
عديد مف الندكات كالمؤتمرات التربكية التي كاف لممناىج فييا نصيب كبير في تكصياتيا، بحيث عقد ال -3

 يتـ تطكيرىا بما يبلئـ تطكرات العصر الحديث مف تكنكلكجيا كتقنية  كثقافة .
                                           

24
 .www.abegs.orgبٌ، انزؼهى االنكزشَٔٙ، انٕضغ انشاٍْ ٔآفبق انًغزمجَم، ػجذ انًدٛذ ػثً 
25

 .4، ص 5يسًذ سشبد، انًشدٔد االٚدبثٙ نهزؼهى االنكزشَٔٙ، يدهخ انزؼهٛى االنكزشَٔٙ، خبيؼخ انًُصٕسح، ع ٔفبطًخ انضْشاء  
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مكاجية المجتمع  لمعديد مف التغيرات المختمفة التي ترتبت عنيا كجكد مشكبلت تعميمية حقيقية مما -4
يجاد الحمكؿ ليا مف خبلؿ المناىج الدراسية . يتطمب  دراستيا بصكرة جادة، كا 

 26  :ومن  اإليجابيات الستخدام مواق  التواصل االجتماعي في التعميم

تحسيف ميارات القراءة كالكتابة كالتكاصؿ ،  ىناؾ الكثير مف المعمكمات عمى منصات التكاصؿ  -
اصة إذا كانت المعمكمات تتضمف رسكمنا متحركة االجتماعي التي يميؿ الطبلب إلى قرأتيا، كخ

الفتة لمنظر، كتيساىـ األنشطة المختمفة عبر اإلنترنت بالتعميـ الشامؿ لؤلطفاؿ، حيثي يطكر 
األطفاؿ عادات القراءة، كبالتالي تتحسف قدرتيـ عمى الكتابة، كما تعد منصات التكاصؿ 

 لطبلب.االجتماعي، ب نيا تفاعمية، مما يحافظ عمى تفاعؿ ا
تيمكف الطالب مف التكاصؿ مع اآلخريف، في أم كقت كاف، لتبادؿ األسئمة، كمناقشة الكاجبات   -

 المدرسية،  حتى أٌف بعض المعمميف يتكاصمكف مع طبلبيـ عبر ىذه المنصات.
تساعد كسائؿ التكاصؿ االجتماعي اآلباء عمى االنخراط في تعميـ األطفاؿ، عف طريؽ متابعة   -

رسة عمى منصات التكاصؿ االجتماعي، ككذلؾ يمكف لمعممي المدارس التكاصؿ مع معمكمات المد
 أكلياء األمكر لمشاركة تقدـ أطفاليـ األكاديمي.

الحصكؿ عمى معمكمات محددة، حيثي إٌف منصات التكاصؿ االجتماعي تقدـ العديد مف المعمكمات  -
يمة، كتعمـ مفاىيـ معينة، كما المفيدة لمطبلب، كتشمؿ مساعدة الطبلب عمى تحضير الدركس الم

تتكفر أحدث البيانات حكؿ العديد مف المكضكعات التعميمية عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي، مما 
 يتيح لمطبلب الفرصة لبلطبلع كالبحث عف ما ىك جديد.

 اما سمبيات مواق  التواصل االجتماعي في التعميم : 

اصؿ االجتماعي كخاصة في الفصؿ الدراسي. عمى الرغـ مف الميـ تكخي الحذر عند استخداـ مكاقع التك 
مف أنو ال يينصح بتجاىؿ ىذه المكاقع، إال أنو يجب عمى األشخاص فيـ الت ثيرات السمبية التي يمكف أف 

يمكف أف يضر   تحدث عمى المجتمع.  أف اإلفراط في استخداـ ىذه التكنكلكجيا كعمى الرغـ مف مبلءمتيا
ا بالتعبير عف ال فكر النقدم في المستقبؿ. كما أف كضع الطبلب الصغار عمى مكاقع التكاصؿ أيضن

االجتماعي لغرض التعميـ يمكف أف يضر بصحتيـ العقمية.، كيمكف أف يؤدم االستخداـ المتزايد لكسائؿ 
التكاصؿ االجتماعي إلى القمؽ كاالكتئاب كانعداـ الثقة بالنفس كيمكف أف تؤثر ىذه المشكبلت عمى كيفية 
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مؿ الشخص بشكؿ طبيعي كيمكف أف تضر بالتعميـ. إذا تـ التغمب عمى الطالب بسبب مشاكؿ الصحة ع
العقمية بسبب االستخداـ المستمر لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي، فقد يككف مف الصعب عمييـ التركيز عمى 

كاقع التكاصؿ كاجباتيـ المدرسية. كمف السمبيات االخرل لمكاقع التكاصؿ االجتماعي ، انيا  تشتت م
االجتماعي انتباه الطبلب عف دراساتيـ كأىدافيـ األكاديمية. ك أٌف بعض الطبلب يقكمكف بكتابة الرسائؿ 
المؤذية عف الطبلب اآلخريف، كقد يثير ذلؾ قمؽ الطبلب في جميع األكقات، كقد يقكـ بعض الطبلب بنشر 

تخدـ معظـ الطبلب الكثير مف مكاقع محتكل غير الئؽ عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي ، كايضا  يس
 27  التكاصؿ االجتماعي، كالتي يككنكف مشغكليف بيا دائمان لدرجة االدماف عمييا.

 الخاتـــــمة
إٌف االعتماد عمى مكاقع الٌتكاصيؿ االجتماعي ككسائؿ االعبلـ المرئية  ليا دكر كبير، كفٌعاؿ أٌثرت في   

عد، كغٌيرت في ديناميكٌية عمميا، لما تيقٌدمو مف أدكات خمقت ردىة طيرؽ ممارسة العممٌية التعميمٌية عف ب
عممٌية يتعاكف، كييشارؾ فييا أطرافيا عمى التبادؿ، كالحكار العٌممٌي، كتعٌد مكاقع الٌتكاصيؿ االجتماعٌي التحٌدم 

ع مكجة التطٌكرات، الذم عمى دكؿ العالـ العربٌي استغبللو لبلرتقاء بميستكل أفضؿ لمتعميـ عف بيعد كتماشينا م
ا  كالتحاقنا بالٌركب الحضارٌم لمدُّكؿ الميتقٌدمة، فيذه التٌفاعيبلت الجديدة التي تخمقييا ىذه المكاقع، خصكصن

، أصبحت ضركرة حتمٌية ال مفٌر منيا، إٌف مكاقع ”YouTube اليكتيكب”ك ”Facebook الفيسبكؾ“
قبؿ القريب بديبلن كامبلن عف برامج التعميـ  التقميدٌية التكاصؿ االجتماعٌي ككسائؿ االعبلـ  ستصبح في المست
 .ما قد يغٌير مفيكـ التعٌمـ كالتعميـ اإللكتركنٌي بشكٌؿ جذرمٌ 

كنظرا لت ثير كسائؿ االعبلـ كمكاقع التكاصؿ االجتماعي المباشر كغير المباشر عمى المجتمع كاالسرة ، 
 صبح مف الصعكبة مكاجيتيا كالحد منيا.ادت الى فرض ىذه الكسائؿ عمى البيت كالمدرسة ، كا

لذلؾ مف الضركرم رسـ صكرة تحديات المستقبؿ، مف أجؿ ابراز الحاجة الممحة لتضافر جيكد أىـ حقميف 
مف حقكؿ التنمية البشرية، حقمي التعميـ كاإلعبلـ كمكاقع التكاصؿ االجتماعي ، لممساىمة في مكاجية تمؾ 

 .يف ىذيف الحقميف إضعافا مضاعفا لجيكد تمؾ المكاجية الضركريةالتحديات. بينما سيككف أم تنافر ب
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 كمف النتائج التي خرج بيا البحث :
أثبتت كسائؿ اإلعبلـ قدراتيا اليائمة في التعميـ، كالتربية حيث أضفت عمى العممٌية التعميمٌية صكرة  -

ثراء أكثر حيكٌية التباعيا أساليب التشكيؽ كاإلثارة. ما ساعدىا عمى تنمية  القدرات الذاتٌية لممتعٌمـ، كا 
تجاربو كرصيده المعرفٌي، كذلؾ مف خبلؿ جذب االنتباه ،كما أٌنيا ساعدت المعٌمـ في مىيىمَّتو، كبيذا 

 .فكسائؿ اإلعبلـ تممؾ مقدرة نشر المعرفة
س يترٌكز اليدؼ األساس لكسائؿ اإلعبلـ في مجاؿ محك األٌمٌية في تنشيط العمؿ االجتماعٌي المؤسٌ  -

 عمى محك األٌمٌية )  االمية التكنكلكجية(.
إٌف الدكر الذم تؤٌديو مكاقع التكاصؿ االجتماعٌي في تطكير التعميـ اإللكتركنٌي ،حيث يمكف  -

المشاركة مف كٌؿ األطراؼ في منظكمة التعميـ بداية مف مدير المدرسة، كالمعٌمـ، كأكلياء األمكر، 
ب. فاستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعٌي يكسب الطالب كعدـ  التركيز عمى تقديـ المقٌرر لمطبلٌ 

بداء الرأم، كىي مساحة ضٌيقة جدًّا داخؿ أسكار  ميارات أخرل كالتكاصؿ، كاالٌتصاؿ، كالمناقشة، كا 
المدارس، في ظٌؿ تكدس الطبٌلب في الفصكؿ، ككثرة المكاٌد، مع كجكد األنظمة كالمساحات الضٌيقة 

 .لممناقشات كالتداكالت
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( ، التعميـ االلكتركني مفيكمو خصائصو فكائده عكائقو، كرقة 2011عبد اهلل بف عبد العزيز المكسى، ) -8

 د .عمؿ مقدمة لندكة المستقبىؿ، جامعة الممؾ سعك 
( ، االتصاؿ كتكنكلكجيا التعميـ، دار اليازكردم العممية لمنشر كالتكزيع ، 2001عبد الحافظ سبلمة ، ) -9

 عماف.
 .www.abegs.orgعبد المجيد عثماف، التعمـ االلكتركني، الكضع الراىف كآفاؽ المستقبىؿ،  -10
، دار الفكر العربي 1المدرسية ، ط( ، المسؤكلية االجتماعية لمصحافة 2006عبد الكىاب الكحيؿ ، ) -11

 ، القاىرة.
( ، المردكد االيجابي لمتعمـ االلكتركني، مجمة التعميـ 2014فاطمة الزىراء كمحمد رشاد، )  -12
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 حول أداء شرطي  المرور وسموكة  إتجاىات الرأي العام لمستخدمي  الطريق
 والية الخرطومدراسة إستطالعية في 

Trend’s Opinion Annum Wielded Road Annum About Nelson 

Police Man Behavior) 

 هضىي أبكر عبذهللا آدم

 جوهىرية السىداى –جاهعة الرباط الىطٌي  –كلية اإلعالم  أستار هساعذ

 
 ممخص الدراسة:

. كتيػدؼ الدراسػة اـ حكؿ أداء شػرطي  المػركر كسػمككةىدفت الدراسة إلى معرفة إتجاىات الرأم العاـ لمستخدمي  الطريؽ الع
ىا عمى تككيف الصكرة الذىنية لرجؿ المػركر أيضا إلى معرفة رؤية سائقى المركبات العامة حكؿ النكاحي اإلدارية المركرية كأثر 

لػدييـ. كلتحقيػػؽ أىػػداؼ البحػػث اعتمػػد الباحػػث عمػػى المػػنيج الكصػفى )أسػػمكب المسح(.كتكصػػؿ الباحػػث إلػػى عػػدد مػػف النتػػائج: 
الصػػكرة الذىنيػػة لشػػرطي المػػركر لػػدل سػػائقى المركبػػات العامػػة كمسػػتخدمى الطػػرؽ العػػاـ مػػف المشػػاة ، تحتػػاج إلػػي كثيػػر مػػف 

كالمراجعػػة .كمػػا أف مسػػتخدمى الطريػػؽ العػػاـ يجيمػػكف الكثيػػر مػػف نظػػـ كلػػكائح المػػركر كالتػػى بػػدكرىا تسػػاىـ فػػى تحسػػيف  ـالتقػػكي
ضػركرة إجػراء تغييػر كتعػديؿ فػى قػانكف المػركر ليسػاعد فػى  كقػدـ الباحػث  عػدد مػف التكصػيات أىميػا:الصكرة الذىنيػة عنػو ، 

 ة جيدة .تغيير نظرة المكاطف السكدانى لرجؿ المركر بصكر 
 الطريؽ العاـ  -شرطي  المركر   -الرأم العاـ   -الكممات المفتاحية: إتجاىات 

road Annum – police man- Trends  – opinion 

 

:Abstract 

    This research aims to the following:  Study of the image of a traffic police in the mind of the 

Sudanese citizen. Identify obstacles to find an optimal image to the traffic policeman to users of 

the road. Also, it aims to investigate the current image of the road users toward a traffic 

policeman. The research also aims to study the vision of drivers of public vehicles on the 

administrative aspects of traffic and their impact on form the mental image of a traffic police. 

To achieve the objectives of the research the researcher used the descriptive method is exactly 

group the search terms of Constituents in the mental image of users of the road for employees 

of traffic. The most important results reached by the researcher are:  The researcher found 

through this study that the image of a traffic policeman to the drivers of public vehicles, road 

users pedestrians, needs to a lot of evaluation and revision     .The users of and the highway do 

not know a lot of traffic rules and regulations, which in turn contributes to improving the image 

of them , and the need for change and adjustment in the traffic law to help in changing the 

image of the Sudanese citizens towards the traffic police.  
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 اإلطار العاـ لمدراسة:
   مقدمة:

لما كاف الرأم العاـ ىك الديعامة األساسية لحركة المجتمع تجيئ ىذه الدراسة كاستجابةو لمحاجات الميتجددة، 
ىر التغيُّر التي طرأت عمى كاقعنا السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي، كالميمحة لدل القراء، كعطفان عمى مظا

تيحاكؿ ىذه الدراسة أف تيزاكج بيف ما ىك عمميه ييعظٍّـ قيمة المعرفة اإلنسانية، كما ىك عمميه ييبمكر األفكار 
. ككضع كالرؤل استجابةن لحاجة القراء، كتعظيمان لمصداقية الكممة كما تحدثو مف أثر عمى الرأم العاـ

الجميكر أماـ الكقائع كاألحداث ليس مف خبلؿ عرضيا فحسب، بؿ مف خبلؿ إعماؿ مبدأ التحميؿ فييا، 
كالتعمُّؽ في سبر أغكارىا. كمف كاقع أفَّ الرأم العاـ مرتبطه باتجاىات السياسة العامة لمدكلة كحراؾ 

جو القصكر،تبصيران بمكاطف الخمؿ كحثان مؤسساتياكالفعؿ الذم تقكـ بو، باعتبار أفَّ الرأم العاـ كاشؼه ألك 
عمى تحسيف صكرة المؤسسة بالشفافية كالكثكؽ مف المعمكمات كالحقائؽ التي تيممؾ لمجميكر،كلما لمرأم العاـ 
حاكلت ىذه  مف قدرةو عمى تشكيؿ صكرةو ذىنيةو قكية عف األحداث كالكقائع عمى المستكل المحمي كالدكلي. ي

مة التجاىات الرأم العاـ التي اعتنت بيا،.فكؿ المؤسسات التي تعتمد عمى الدراسة أف ترسـ مبلمح عا
تفاعؿ المجتمع مع ما تقدمو مف خدمات ، فبلبد ليا مف صكرة ذىنية طيبة عند الرأم العاـ حتى يتقبؿ 
خدماتيا بثقة كيرضى بالتعامؿ معيا .كالشرطة ليست إستثناءن مف ىذه المنظكمة المجتمعية كالسيما قكات 

رطة المركر . لقد أصبح تغيير كاقع الصكرة الذىنية لدل مستخدمي الطريؽ العاـ )المركبات العامة ش
تحديدا لسائقي الحافبلت ,كالمشاة (عند منسكبي المركر ,أصبح تغيير  ىذا الكاقع  البد منو بإيجاد صكرة 

ذه الدراسة بيدؼ التعرؼ عمي مثمي لمتعامؿ ما بيف الكائف البشرم الممثؿ في ىذه العممية .كلقد أجريت ى
رؤل عينة مف سائقى  المركبات العامة ) تحديدان الحافبلت ( , كعينة مف المشاة , حكؿ األثر االنطباعي 
عف منسكبي المركر  أثناء ت دية كاجبيـ , كعينة مف الضباط الذيف شارككا في الحمبلت المركرية حكؿ 

 ء ىذه الحمبلت.األثر السمككي لسائقي المركبات العامة أثنا
 دكافع اختيار مكضكع الدراسة:

مكانية لعبو دكران فاعبلن  الدكر الحيكم الذم يمعبيو الرأم العاـ في بمكرة السياسات كمدل ت ثيره عمى القراء، كا 
عمى مستكل السياسات كالقرارات الميتخذة مف قبؿ الجيات ذات الصمة، كما يترتب عمييا مف نتائج ىك سببه 

يار الباحث ليذه الدراسة، كالقناعة ب نَّيا ميمة مف حيث إنيا تدعـ تمميؾ الجميكر الحقائؽ، كفي رئيسيه الخت
ذات الكقت تضع متخذم القرار أماـ رغبات كتطمعات الشعب التي قد تتفؽ مع التكجيات العامة كقد تختمؼ 

 معيا.
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راـ كثقة ما بينو  كبيف أىـ فئة مشكمة الدراسة: يحتاج قطاع شرطة المركر في السكداف لبناء عبلقة احت

يستيدفيا ، أال كىي مستخدمي الطريؽ العاـ ,سائقي المركبات العامة كمثمكا في ىذا البحث بسائقي 
الحافبلت ,  كالمشاة , ك يتكجب أيضا تحسيف الصكرة الذىنية التي شكميا المكاطف )سائؽ مركبة أك مشاة( 

رة مثمي لو كمدل احتياجيا إلى دعـ أك تغيير كمعرفة بذىنو عف رجؿ المركر أك باألحرل إيجاد صك 
المعكقات التي تعترض الصكرة الذىنية المثمى ،  حتى يتـ ترتيب إعادة ىذه العبلقة .كبالتالي يتحسف األداء 
العاـ لمنسكبي المركر كالذم يترتب عميو ,تحسيف سير حركة المركر ,تقميؿ حكادث المركر سعيان لجكدة 

لقطاع الياـ. كتتمخص مشكمة الدراسة في السؤاؿ المحكرم التالي: إتجاىات الرأم العاـ شاممة في ىذا ا
لمستخدمي  الطريؽ حكؿ أداء شرطي  المركر كسمككة. كما الصكرة الذىنية المككنة لدم مستخدمي الطريؽ 

 العاـ عف منسكبي المركر  كما الكسائؿ التي تساعد في تحسينيا؟.
 أىمية  الدراسة: 

 مستخدمي الطريؽ العاـ . الكيفية التي يتعامؿ بيا منسكبك المركر معدراسة  .1
 إنعكاس  الصكرة الذىنية الطيبة في التعاكف كالتكامؿ بيف شرطي المركر كالمجتمع . .2
 دراسة األثر االنطباعي كالصكرة الذىنية لدم مستخدمي الطريؽ العاـ عف منسكبي المركر . .3
لسكداف كجعمت الرأم العاـ يت رجح بيف كثير مف المفاىيـ المستحدثة المتغيرات األمنية التي طرأت عمى ا .4

 عف األمف مما جعؿ دراسة الصكرة الذىنية مف الضركريات الممحة .
 أىداؼ  الدراسة: 

 دراسة الصكرة الذىنية لرجؿ المركر لدم مستخدمي الطريؽ العاـ. .1
ماـ كر  بالتالى صكرتو الذىنية  أمعرفة ت ثير النكاحي اإلدارية المركرية عمى كظيفة شرطي المر  .2

 .اآلخريف
 التعرؼ عمى معكقات إيجاد صكرة ذىنية مثمي لشرطي المركر لدم مستخدمي الطريؽ العاـ. .3
          الصكرة الذىنية الحالية لدم مستخدمي الطريؽ العاـ تجاه شرطي المركر. التعرؼ عمى  .4
 ارية المركرية. معرفة رؤية سائقى المركبات العامة حكؿ النكاحي اإلد .5
 الكقكؼ عمى العكامؿ النفسية كالمادية لرجؿ المركر ك ت ثيرىا عمى تعاممو مع مستخدمى الطريؽ العاـ .  .6

 مصطمحات الدراسة:  
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إتجاىات :ييمكف تحديد االتجاىات عمى أنَّيا عبارة عف استجابات تقكيمية ميتعممة إزاء المكضكعات، أك 
كعندما ييقاؿ إفَّ االتجاه عبارة عف استجابة تقكيمية ميتعممة لميثيرىا فإفَّ  األحداث،أك غير ذلؾ مف الميزات،

ذلؾ ييفسر المفيكـ تفسيران جزئيان فقط، ألفَّ االتجاه ىك ميككناته ميختمفة تتحدد فيما بينيا لتككيف االستجابة 
ؼ التي مرت بالفرد في النيائية الشاممة، كميفردىا اتجاه كىك: استعداد عقمي كٌكنتو التجارب، أك الظرك 

الماضي، كييؤثر ىذا االستعداد ت ثيران تكجيييان عمى استيعاب الفرد لجميع المكاقؼ كاألشياء كيرتبط االتجاه 
 بت ىب الفرد كاستعداده ألف يت ثر لميثيرىا في مكقؼ مف المكاقؼ، فيتصرؼ تصرفان معينان 

رو مف األمكر، فيك حكـه شخصيهيختمؼ مف فردو إلى الرأم العاـ :ىك كجية النظر التي ييبدييا الشخص في أم
آخر، كما أنو حكـه مؤقت ال نتردد في التخمي عنو إذا تبدلت الظركؼ أك حصمنا عمى معمكمات جديدة. 
كىذا الرأم ييصبح عامان عندما ييعمف عنو بطريقةو مف الطرؽ، كيشترؾ فيو جميكره مف الناس يزيد عددىـ أك 

 (1رائًيـ الجماعية.)ينقص، ييعبركف بو عف آ
 تساؤالت الدراسة:        

 ماىي الصكرة الذىنية المككنة لدم مستخدمي الطريؽ العاـ عف منسكبي المركر .1
 كيفية تحسيف الصكرة الذىنية لدم مستخدمي الطريؽ العاـ عف منسكبي لمركر .2
 كقات التي تعترضيا ىؿ تحتاج الصكرة الذىنية الحالية لشرطي المركر إلى دعـ أك تغيير كما ىي المع .3
 ماىي المشاكؿ كاألضرار التي تكاجو منسكبي المركر أثناء ت دية كاجبيـ كانعكاسيا عمى سمككو .4
مدل ت ثير النكاحي اإلدارية المركرية عمى كظيفة شرطي المركر المركر ت ثيرىا عمى تعاممو مع  .5

 مستخدمى الطريؽ العاـ؟ 
كصفي )أسمكب المسح(  الذم يعتبر مف أىـ المناىج منيج الدراسة: إستخدـ الباحث المنيج ال    

المستخدمة في المجاالت اإلعبلمية كيعد ىذا البحث  مف البحكث الك صفية التي تستيدؼ تصكير كتحميؿ 
كتقكيـ خصائص مجمكعة معينة ,أك مكقؼ يقمب عميو صفة التحديد أك دراسة الحقائؽ الراىنة المتعمقة 

 كعة مف األكضاع بيدؼ الحصكؿ عمي معمكمات  كافية كدقيقة عنو.بطبيعة ظاىرة أك مكقؼ أك مجم
:حدَّد الباحث كالية الخرطكـ لمجتمع بحثو مف كاقع أفَّ صناعة الرأم العاـ منطمقيا العاصمة  مجتمع الدراسة

الكثافة المركرية لمعاصمة مف عدد المركبات كمستعممييا مف أفراد المجتمع مقارنة ببقية كاليات  بجانب
سكداف ، كلتنكع أفراد مجتمع كالية الخرطكـ مف الناحية الثقافية ، كاإلثنية كاالقتصادية بشكؿ أكبر كأكضح ال

 كلكجكد معظـ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم بيا.
                                           

1
 .80م(، ص1966.الفرٌد سوفً، الرأي العام، ترجمة كسروان شدٌاق،)بٌروت:منشورات عوٌدات، 
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 عينة الدراسة: 
عينة شاممة( كىـ الضباط الذيف يعممكف عمى اإلشراؼ فى الحمبلت  140عينة مف ضباط المركر )

% مف العدد الكمى 5عينة ( كىى تمثؿ  100الخرطكـ ,كعينة مف سائقي الحافبلت ) المركرية بكالية 
( حافمة داخؿ كالية الخرطكـ  )مقابمة مع الفريؽ احمد أماـ النيامى ، المدير السابؽ لئلدارة العامة 2000)

لخرطـك عينة ( كىى عينة عرضية أك عينة الصدفة. داخؿ كالية ا200لممركر (  ,  كعينة مف المشاة )
 أيضا.

أدكات جمع البيانات: اإلستبانة: صحيفة تحتكم عمى أسئمة تكجو إلى عدد مف المبحكثيف لمتعرؼ عمى 
 أرائيـ.

المبلحظة : يقصد بالمبلحظة في مجاؿ البحث العممي المشاىدة الدقيقة لظاىرة مف الظاىرات أك المجمكعة 
تفؽ مع طبيعة ىذه الظاىرة كذلؾ بيدؼ معرفة صفاتيا منيا باإلستعانة باألدكات كاألجيزة كاألساليب التي ت

 كخكاصيا كالعكامؿ الداخمية فييا.
 المقابمة: يعرؼ المقابمة  ب نو تفاعؿ لفظي منظـ بيف الباحث كالمبحكثيف لتحقيؽ ىدؼ معيف. 

ني الحدكد المكانية: كالية الخرطكـ التي أيخذت منيا عينة البحث ك التي تمثؿ دكائر االختصاص المكا
  .  لشرطة مركر كالية الخرطـك

ـ حيث زادت الدكلة قيمة المخالفات المركرية المالية زيادة كبيرة ,  2022الحدكد الزمانية: في الفترة مف  
كزاد النقد الصحفي ليذه الزيادات بصكرة كاضحة .كما طفح  صكت أصحاب  المركبات  العامة  مف  

  خبلؿ األجيزة اإلعبلمية. 
 ؿالًمحكر األك 

ستطبلعاتو-مفاىيـ الرأم العاـ   طيرؽ قياسو كا 
الرأم العاـ ىك كجية النظر التي ييبدييا الشخص في أمرو مف األمكر، فيك حكـه شخصيهيختمؼ مف فردو إلى 
آخر، كما أنو حكـه مؤقت ال نتردد في التخمي عنو إذا تبدلت الظركؼ أك حصمنا عمى معمكمات جديدة. 

ندما ييعمف عنو بطريقةو مف الطرؽ، كيشترؾ فيو جميكره مف الناس يزيد عددىـ أك كىذا الرأم ييصبح عامان ع
ينقص، ييعبركف بو عف آرائًيـ الجماعية.إال أفَّ الرأم العاـ يختمؼ عف الرأم الفردم في تككينو كمظاىره 

كثيرة. كت ثيره، إنو مركب شديد التعقيد يدؿ عمى معافو عديدة كيتضمف عناصر منكعة، كيخضع لعكامؿ 
الرأم العاـ ليس عممية استاتيكية بمعنى أنو مجمكع آراءو ميتفقة عمى قضيةو معينة، كينتج بإضافة ىذه اآلراء 
بعضيا إلى بعض، كلكنو يتضح نتيجة تفاعؿ مقكماتو مع عناصر البيئة التي تعيش فييا الجماعة، 
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سياميـ في تككيف الرأم العاـ، إاٌل أٌنو قد يككف لكؿو منيـ عم ف كانت كا  ى ًحده رأمه ككجية نظر خاصة، كا 
ف داخؿ الجماعة .ككيًصؼ الرأم العاـ ب نَّو: تعبير أعضاء  تصطبغ كتتٌمكف بخصائص الرأم العاـ الميتككٍّ
الجماعة نتيجة تفاعًميـ معان كمناقشًتيـ بش ف مسائؿ كمشكبلت مكًضع اىتمامًيـ كعادةن ما تيؤدم كسائؿ 

عؿ، كما عرؼ عمى أنو تجمع كجيات نظر أفراد المجتمع بش ف المسائؿ التي االتصاؿ دكران في ىذا التفا
تيؤثر في المجتمع كتعكس اىتمامو، كىذا التعريؼ تتبناه كثير مف الدراسات الميدانية الستطبلعات الرأم 

 (2العاـ.)
شيء األساسي يذىب جكف ستيكرات ميؿ إلى أفَّ ما ييريده أك يرفضو المجتمع أك الفئات القكية فيو ىك ال
 الحاسـ الذم تتقرر بمقتضاه القكاعد التي يجب ميراعاتيا كعدـ تعاريًضيا مع القانكف أك الرأم.

تيعتبر استطبلعات الرأم العاـ جزءن ال يتجزأمف المجتمع الديمقراطي، إذ ييعنى األفراد في المجتمع بيا 
لعبلقات االجتماعية  إذ تعكس في ضيكء كبكاسطتيا يفيمكف الكثير مف الحقائؽ السياسية كاالجتماعية كا

ميعطياتيا الرقمية، أك النكعية لممكاطنيف ما يجرم في العالـ. كتمنع النيظـ الديكتاتكرية إجراء دراسات لمرأم 
العاـ ألنَّيا ال تيريد لممكاطنيف أف يفيمكا حقيقة ما يجرم حكليـ، كال تيريد تكفير فرص لمتعبير عف آراًئيـ 

أف تتككف لدل المكاطنيف صكرة تيكضح ليـ الحقائؽ عف كاًقعيـ كتستخدـ كسائؿ اإلعبلـ ألنَّيا تخشى 
كمراكز البحكث كالحككمات خصكصان في المجتمعات الغربية استفتاءات الرأم العاـ أدكات قياس كمية 

ممة أىداؼ، كتكمف قكتو في معرفة درجة الت ييد  لتكزيع الرأم العاـ في المجتمع، كييحقؽ قياس الرأم العاـ جي
أك المعارضة ، أك الحيادية تجاه قضايا ميحددة. كمف حيث التكزيع ييمكف معرفة إمكانية انتشار رأم عاـ مف 
حيث الرقعة الجغرافية، كمف حيث الزمف ييمكف معرفة مدة ثبات الرأم أك تغيره، أك استقراره، مع مركر 

فيو المجتمع، كما ىي تكجياتيـ كآراؤىـ في قضيةو الزمف، كمف حيث تكجياتو ييمكف معرفة أم اتجاه يسير 
ما،كما ىي المكضكعات التي تشغميـ، كمف حيث المشاركة فإنَّو ييمكف معرفة الرأم العاـ السمبي، كالرأم 

 العاـ اإليجابي، كمقارنة ىذه االستفتاءات، كتحديد العديد مف التعميمات، كمف ىذه التعميمات:
 س اىتمامان قميبلن بالشخصيات كالقضايا السياسية حتى لك قدمتيا كسائؿ اإلعبلـ..ييكلي عدده كبيره مف النا1
 .مف األرجح أف ييكلي الناس اىتمامان أكبر بالمسائؿ التي يركنيا تيؤثر فييـ مباشرةن.2

مف أىـ المراكزالميمة في العالـ كالمتخصصة في استطبلع الرأم العاـ ىك المعيد األمريكي لمرأم العاـ 
ؿ اىتمامو عمى عامميف أساسييف ىما:كالذ  م ييركز جي

                                           
2

 .  30م(، ص1972محمد عبد القادر حاتم،الرأي العام،)القاهرة: مكتبة األنجلو المصرٌة،
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. تقنية السؤاؿ: باستعماؿ نمط كاحد لطرح األسئمة عمى الميشاًرؾ في االستطبلع، عمى اعتبار أفَّ األسئمة 1
نفسيا تيطرح عمى جميع الميشاركيف في استطبلع الرأم، أنيا ذات نمط كاحد، ييمكف القياـ بتنيفيا مجتمعة 

 كمقارنتيا.
حصائي: أساليب االنتقاء اإلحصائي أصبحت رمزان كفي الكقت نفسو ضمانان . ا2 ستعماؿ إنتقاء تمثيمي كا 

ألف تككف الدراسات مبنية عمى أيسسو عممية. كتتكجو استطبلعات الرأم العاـ لدراسة ميشكبلت المجتمع 
كر العاـ، أك بعض فئاتو كشرائحو، الميمحة الراىنة التي تيعد قضايا خبلفية ييثار حكليا النقاش بيف أفراد الجيمي

مما ييشكؿ تفاعبلن اجتماعيان يخمؽ احتمالية كجكد الرأم كنقيضو، كىذا ييييء جكان يسمح بإجراء استطبلعات 
لمرأم يستفتى فييا أفراد الجميكر أك بعض شرائحو، إزاء قضية مطركحة، ييعد منيا رأم المكاطف محكر 

 (3االىتماـ كحجر الزاكية.)
تجاىات الرأم العاـ أمره ميـه إلى حدو بعيد في األنظمة الديمقراطية، حيث تنبثؽ السمطة مف الشعب معرفة ا

بكاسطة االقتراع العاـ، فمصالح القكل السياسية الميتنافسة عمى ميمارسة السمطة تقضي بطرح البرامج التي 
التي تيثير اىتمامات قطاعات كاسعة  تمقى تجاكبان في أكساط الرأم العاـ، كىذا يتطمب معرفة دقيقة بالقضايا

 (4مف الشعب.)
  المحكر الثاني

 الرأم العاـ كتاثيراتة في الصكرة الذىنية 
لمرأم العاـ إحاطاتيو كت ثيراتيو، لذا فيكرأمه شخصيه مف أبعاد إرادتو، كفاعمية نتائحو كبالذات لدل األنظمة 

نى فالرأم العاـ ليس رأيان عابران ييفتش عف السياسية التي تناكئ مصالح مجتمعاتيا، كضمف ىذا المع
المساكمة، ألجؿ تحقيؽ مكسب ما، إذ غالبان ما تستند مكنكناتو لتبمكرات الضمير حكؿ ىذه المس لة، اك تمؾ، 
كتاريخية الرأم العاـ ىي التي حفظت كمنذ أجياؿ بعيدة حقكؽ شخصيات كاد غبار الدىكر أف يطمس 

يـ ًقدـ أكؿ مماحكة كقعت بيف اإلنساف كأخيو اإلنساف، لذلؾ ييبلحظ في بعض حمميا كأمميا.كالرأم العاـ فد
الببلد المتكفرة فييا إمكانية استنطاؽ الناس الستحصاؿ رأييـ ب ساليب عادية حكؿ أمرومجتمعي ما، أف ييكمفكا 
ف بعض المكظفيف المتخصصيف لمكقكؼ حكلما ييمكف الكقكؼ عمى االنطباعات عنو، كيتـ ذلؾ سكاء ع

طريؽ مؿء استمارات االستفتاء، أك بطاقات االستبانة، فالكؿ ميتفقكف ىناؾ أفَّ الرأم العاـ أمر قائـ بحد 
ذاتو، كىك الرأم األرجحكالمقبكؿ كالميؤيد بيف أفراد أم مجتمع.كالرأم العاـ ريغـ حممو لميمكـ الكيبرل  لمناس 

                                           
3

 . 107م( ص1991د رمزي، الرأي العام وسٌكولوجٌا السٌاسة،)القاهرة: مكتبة األنجلوالمصرٌة، ناه
4

 .103م(، ص1989عصام سلٌمان، مدخل إلى علم السٌاسة، )بٌروت: دار النضال، 
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مف حيث ميزة معناه، كشمكلية مقصده، كدقة كب مانة مشيكدة، فإفَّ إطبلؽ تسمية الرأم العاـ يجيء 
االستدالؿ عميو، ككنو رأيان لصيقان بالناس العفكييف الطيبيف، كسيمي بالرأم العاـ تمييزان عف الرأم الخاص، 
كالرأم العاـ تستجمع فيو بجبلء كؿ آراء الجماعة المختمفة في مستكيات مشارب أفرادىا بالنسبة لمثقافة 

 ( 5)كاالجتماع كالسياسة.
كتتعدد التعريفات كالمفاىيـ الخاصة بالصكرة الذىنية كلكف سكؼ تشير إلى بعضيا كالذم لو عبلقة 

ب نيا) التقديـ العقمي ألم شئ ال يمكف   Imageبمكضكع الدراسة. يعرؼ قامكس كيبستر الصكرة الذىنية 
نو نحك شخصية معينة أك تقديمو لمحكاس بشكؿ مباشر ػ أك ىي محاكاة لتجربو حسية إرتبطت بعكاطؼ معي

نظاـ ما أك فمسفو ما أك أم شئ آخر ، كىى أيضان إسترجاع لما أختزنتو الذاكرة أك تخيؿ لما أدركتو حكاس 
الرؤية أك الشـ أك السمع أك الممس أك التذكؽ( .كيرل " ركبينسكف" كبارلك " أف المفيكـ البسيط لمصطمح " 

تتككف في أذىاف الناس عف المنشئات كالمؤسسات المختمفة( .  صكرة المنش ة " يعنى) الصكر العقمية التي
(6) 

كقد تتككف ىذه الصكر مف التجربة المباشرة أك غير المباشرة . كقد تككف ىذه عقبلنيو أك غير رشيدة . كقد 
تعتمد عمى األدلة كالكثائؽ أك عمى اإلشاعات كاألقكاؿ غير المكثقة كلكنيا فى نياية األمر تمثؿ كاقعان 

كيعرفيا كينث بكلدنج : إف الصكرة الذىنية تتككف مف تفاعؿ معرفة .ادقان لمف يحممكنيا في رؤكسيـ  ص
مي فيو الفرد مكقعو مف العالـ الخارجي ,العبلقات اإلنساف أك التذكؽ بعدة عكامؿ منيا : المكاف الذم يح

الشخصية كركابط األسرة كالجيراف كاألصدقاء المحيطييف بو كالزماف كالمعمكمات التاريخية كاالجتماعية التي 
.  كىناؾ عبلقة ما بيف الصكرة الذىنية كالعبلقات العامة فى أم منش ة حيث أف ىدؼ 7يحصؿ عمييا 

. مما أدل بدكره إلى ت كيد أىمية   يعتبر مف أىـ األىداؼ لمعبلقات العامة  لممنش ة تحسيف الصكرة الذىنية
الصكرة الذىنية عمى المستكل الدكلي في تييئة المناخ النفسي المبلئـ لتحقيؽ أىداؼ الدكلة كنجاح سياساتيا 

الذىنية ألم مؤسسة مف   كدراسة الصكرة   . الداخمية كالخارجية كالتركيج ألكجو النشاط المختمفة 
التي أصبحت ليا أىمية كبرل في مجاالت التسكيؽ كتقبؿ الخدمات التي تقدميا المؤسسات بكافة   الدراسات

ارية أك غيرىا ، فكؿ المؤسسات التي تعتمد عمى تفاعؿ المجتمع مع ما أشكاليا مف مؤسسات خدمية أك تج
تقدمو مف خدمات ، فبلبد ليا مف صكرة ذىنية طيبة عند الرأم العاـ حتى يتقبؿ خدماتيا بثقة كيرضى 
بالتعامؿ معيا .كالشرطة ليست إستثناءن مف ىذه المنظكمة المجتمعية كالسيما قكات شرطة المركر .لقد 

                                           
5

 .158-157م(  ص ص 2011كامل خورشٌد مراد، مدخل إلى الرأي العام،)عمان: دار المسرة للنشر والتوزٌع والطباعة،
6

109المرجع نفسه ص    
7
 Building , K The image, unit. Of Michigan press, 1971p6      

http://sn110w.snt110.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3039.0211.html?pf=pf#_ftn7
http://sn110w.snt110.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3039.0211.html?pf=pf#_ftnref5
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ير كاقع الصكرة الذىنية لدم مستخدمي الطريؽ العاـ )المركبات العامة تحديدا لسائقي الحافبلت أصبح تغي
,كالمشاة (عف منسكبي المركر ,أصبح تغيير  ىذا الكاقع  البد منو بإيجاد صكرة مثمي لمتعامؿ ما بيف الكائف 

رؤل عينة مف سائقى   البشرم الممثؿ في ىذه العممية .كلقد أجريت ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ عمي
المركبات العامة ) تحديدان الحافبلت ( , كعينة مف المشاة , حكؿ األثر االنطباعي عف منسكبي المركر  
أثناء ت دية كاجبيـ , كعينة مف الضباط الذيف شارككا في الحمبلت المركرية حكؿ األثر السمككي لسائقي 

ف ىذه الدراسة تيدؼ إلي إيجاد صكرة مثمي لمتعامؿ بيف المركبات العامة أثناء ىذه الحمبلت, كبالتالي فإ
رجؿ الشرطة المركرم كمستخدمي الطريؽ العاـ مف سائقى المركبات العامة كجميكر المشاة. كلكي يتـ 
إحداث ىذا التغيير البد مف جيكد متضافرة كمتكاممة , إذ أف التغيير في ىذه القطاعات الثبلث )أصحاب 

اة , منسكبي المركر( يتـ مف خبلؿ تغيير الحالة العقمية الراىنة ليـ , عف طريؽ المركبات العامة ,المش
تكسيع اإلدراؾ المعرفي , كزيادة الخبرات الحياتية كالميارات العممية. ليذا فإنو مف الضركرل الكقكؼ عمى 

كظيفة شرطة  المركر العكامؿ النفسية كالمادية لرجؿ المركر ، كمف ثـ تاثير النكاحى االدارية المركرية عمى 
لكى تتكامؿ الرسالة االعبلمية كالكظيفية الداء رجؿ المركر كتغير تمؾ الحالة العقمية لدل مستخدمى 

 الطريؽ العاـ مف سائقى مركبات أك مشاة عف رجؿ المركر. 
 اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية

لطريؽ العاـ حكؿ أداء شرطي  المركر كسمككة ىدفت الدراسة إلى معرفة إتجاىات الرأم العاـ لمستخدمي  ا
كتيدؼ الدراسة أيضا إلى معرفة رؤية سائقى المركبات العامة حكؿ النكاحي اإلدارية المركرية كأثرىا عمى 

 تككيف الصكرة الذىنية لرجؿ المركر لدييـ كقاـ الباحث بالدراسة الميدانية كالتي مرت بالمراحؿ اآلتية: 
ئات كىى سائقي المركبات العامة كالمشاة كضباط المركر، كاالستبانة ىي أداة تغطية أ. االستبانة لثبلث ف

بسيطة كمباشرة نيدؼ الى التعرؼ عمى مبلمح خبرات المبحكثيف كاتجاىاتيـ نحك مكضكع الدراسة مف 
 خبلؿ تكجيو أسئمة.

 ب. مقاببلت مع صناع القرار كالميتميف بقضايا المركر.
(  questionnairesكمات المتعمقة بالمكضكع قاـ الباحث بتصميـ ثبلث استمارات )االستبانة :كلجمع المعم

خاصة بمستخدمي الطريؽ العاـ مف سائقي الطريؽ العاـ كالمشاة كضباط المركر العامميف فى تنظيـ 
 الحمبلت المركرية ،ككانت كاالتى :

 تصميـ االستمارة : 
 أكال : استمارة سائقي الحافبلت:
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سؤاال يركز الباحث فييا عمى معرفة الصكرة الذىنية لرجؿ المركر لدييـ كذلؾ  18ارة عمى احتكت االستم
 مف عدة محاكر : 

 محكر انطباعي عف الصكرة الذىنية المتككنة لرجؿ المركر لدل سائقي المركبات العامة  )الحافبلت(  -1
 محكر كظيفي  في الكيفية التي يؤدل بيا رجؿ المركر عممو . -2
 ر أدارل كذلؾ بقياس مدل ت ثير النكاحي اإلدارية عمى النكاحي السمككية كالكظيفية لرجؿ المركر محك  -3

 ثانيا: استمارة مستخدمي الطريؽ العاـ مف المشاة :
سؤاال يركز الباحث فييا عمى معرفة الصكرة الذىنية لرجؿ المركر لدييـ كذلؾ  21احتكت االستمارة عمى 

 مف عدة محاكر : 
 انطباعي عف الصكرة الذىنية المتككنة لرجؿ المركر لدل مستخدمي الطريؽ العاـ مف المشاة   محكر  -1
 محكر كظيفي  في الكيفية التي يؤدل بيا رجؿ المركر عممو . -2
 محكر أدارل  كذلؾ بقياس مدل ت ثير النكاحي اإلدارية عمى النكاحي السمككية كالكظيفية لرجؿ المركر  -3
كنى لمعرفة مدل إلماـ مستخدمي الطريؽ العاـ مف المشاة بالثقافة المركرية كفيـ كظيفة محكر ثقافي قان-4

 رجؿ المركر . 
 ثالثا: استمارة ضباط المركر :

 احتكت االستمارة عمى:
البيانات األكلي : كىى البيانات الشخصية لممبحكثيف كالتي شممت النكع كالعمر كالخبرة كالمؤىؿ  -1

 االكاديمى .
سؤاال يركز الباحث فييا عمى معرفة انطباع رجؿ المركرعف  23ئمة : احتكت االستمارة عمى األس -2

 سائقي الحافبلت  كذلؾ مف عدة محاكر : 
محكر انطباعي عف الصكرة الذىنية المتككنة عف سائقي المركبات العامة  )الحافبلت( لدل رجؿ  -1

 المركر.
 جؿ المركر عممو .محكر كظيفي  في الكيفية التي يؤدل بيا ر  -2
 محكر ادارل كذلؾ بقياس مدل ت ثير النكاحي اإلدارية عمى النكاحي السمككية كالكظيفية لرجؿ المركر  -3

عينة شاممة( كىـ الضباط  140إختيار العينة: قصر الباحث ىذه الدراسة عمي عينة مف ضباط المركر )
 100لخرطكـ ,كعينة مف سائقي الحافبلت ) الذيف يعممكف عمى اإلشراؼ فى الحمبلت المركرية بكالية ا

( حافمة داخؿ كالية الخرطكـ  )مقابمة مع الفريؽ احمد أماـ 2000% مف العدد الكمى )5عينة ( كىى تمثؿ 
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عينة ( كىى عينة عرضية أك 200النيامى ، المدير السابؽ لئلدارة العامة لممركر ( , كعينة مف المشاة )
 طـك أيضا. عينة الصدفة. داخؿ كالية الخر 

 مقياس الصدؽ كالثبات: 
يقصد بثبات اإلختبار أف يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدـ أكثر مف مرة كاحدة تحت ظركؼ 
مماثمة، كيعني الثبات أيضا أنو إذا ما طبؽ إختيار ما عمى مجمكعة مف األفراد كدرجات كؿ منيـ، ثـ أعيد 

ا كتـ الحصكؿ عمى عمييا بقسمة اإلختبار. الصدؽ فيك مقياس تطبيؽ اإلختبار نفسو عمى المجمكعة نفسي
 .يستخدـ لمعرفة درجة صدؽ المبحكثيف مف خبلؿ إجاباتيـ عمى مقياس معيف.

 عرض النتائج كالتحميؿ:
 تحميؿ إستبانة )سائقى المركبات العامة(: . أ

ت العامة عند مقابمتيـ  /عند مقابمتؾ  لرجؿ المركر تحس  باألماف :مف الطبيعى  أف يجد سائقك المركبا1
%( كمما يؤكد ذلؾ 50لرجؿ المركر األمف كالطم نينة إال انو جاءت غالبية اإلجابات سمبية كبنسبة بمغت )

%( مف غير المكافقيف  بينما بمغت نسبة الذيف يجدكف األماف عند مقابمتيـ لو 24النسبة التالية ليا )
 %( فقط  .11)
الفة لؾ :  يتفؽ المبحكثكف بشدة باف رجؿ الشرطة المركرل يتحايؿ / رجؿ الشرطة يتحايؿ إليجاد مخ2

% كيؤكد ذلؾ نسبة 60إليجاد مخالفة لو فجاءت غالبية اإلجابات مف سائقى المركبات العامة كبنسبة 
 %( مما يشير إلى أف رجؿ المركر يتعمد إليجاد مخالفة مركرية ليـ.30المكافقيف التالية )

تكرىو :    زل  رجؿ الشرطة جزء مف المبررات التى تجعؿ سائقى المركبات  / زل رجؿ الشرطة يجعمؾ3
%( فقط 2% بيذا المعنى كمما يؤكد ذلؾ أف نسبة)47العامة يكرىكنو  فجاءت غالبية اإلجابات كبنسبة 

 غير مكافقيف عمى ذلؾ.
مركر مع  سائقى / األسمكب الذم يكاجيؾ بو شرطي المركر لدفع المخالفة حضارم :   يتعامؿ شرطي ال4

%( 23% كيزيد ت كيد ذلؾ النسبة التالية لمذيف يكافقكف )57كبنسبة   المركبات العامة باسمكب حضارل 
كىذا ال يتعارض  إذ أف رجؿ الشرطة المركرل يمكنو أف يتعامؿ مع سائقى المركبات العامة باسمكب 

 ف إليو.حضارل كيتقبمكنو منو إال انو فى نفس الكقت يكرىكنو كال يطمئنك 
 / شرطي المركر يكدل كاجبو بكفاءة  أثناء الحمبلت المركرية: 5
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% 55اليؤدل شرطي المركر كاجبو بكفاءة  أثناء الحمبلت المركرية كما ذكر المبحكثكف ذلؾ كبنسبة     
إلى %( لمغير مكافقيف، كقمت نسبة المكافقيف بشدة 20لمغير مكافقيف بشدة ، كتؤكد ذلؾ النسبة التالية كىى )

 . %( 10أدنى حد بعد المحايديف أل بنسبة)
% باف رجؿ الشرطة ىك 46/رجؿ الشرطة ىك األفضؿ في أخذ المخالفة منؾ :   ذكر المبحكثكف كبنسبة 6

األفضؿ في أخذ المخالفة منيـ كلكف إذا نظرنا لمنسب التالية فيى أيضا مقدرة فى إمكاف مشاركة جيات 
  تسجيؿ المخالفات المركرية  أخرل غير رجؿ الشرطة المركرل فى

مما يشير إلى أف   / مكظؼ عادل ىك األفضؿ في أخذ المخالفة منؾ : ارتفعت النسبة عف سابقتيا 7
سائقى المركبات العامة يفضمكف المكظؼ العادل ألخذ قيمة المخالفة منيـ أكثر مف شرطى المركر 

 %(.24مباشرة) % كيؤكد ذلؾ نسبة المكافقيف كىى النسبة التالية56كبنسبة
/ تسجيؿ المخالفة ثـ دفعيا بشيؾ ىك األفضؿ : يرغب سائقك المركبات العامة فى دفع المخالفة المركرية 8

% ك الذيف يكافقكف بشدة عمى ذلؾ كلكف إذا نظرنا إلى النسب التالية 47بشيؾ كما اتضح ذلؾ ب عمى نسبة 
 لفة المركرية  .فيى مقدرة نكعا ما ، فيعنى كجكد حمكؿ أخرل لدفع المخا

/ تسجيؿ المخالفة ثـ دفعيا عند  تجديد الرخصة ىك األفضؿ : عند سؤاؿ المبحكثيف عف  إمكانية تسجيؿ 9
% كنسبة غير 48المخالفة ثـ دفعيا عند  تجديد الرخصة ىك األفضؿ جاءت نسبة الذيف قالكا أكافؽ بشدة

 كالرفض  . % مما يشير عمى أنيـ مترددكف مابيف المكافقة32المكافقيف 
/ كجكد ضابط مع أفراد المركر يساعد في  سرعة الحؿ عند المخالفات :  أجاب المبحكثكف مف 10  

سائقى المركبات العامة بضركرة كجكد ضابط مع أفراد المركر يساعد في  سرعة الحؿ عند المخالفات كذلؾ 
% ( 2سبة غير المكافقيف بشدة  )%( كىى نسبة المكافقيف كن31%  كأكدتو النسبة التالية )52بنسبة بمغت

 %(   .0فقط أما نسبة المحايديف فكانت)
/ األفراد ىـ الذيف يحددكف المخالفة :  سائقك المركبات العامة يقكلكف أف األفراد ىـ الذيف يحددكف 11

% كيؤكد ذلؾ نسبة المكافقيف كىى النسبة التالية 63المخالفة كليس الضباط كذلؾ بنسبة بمغت
%( كال أحد يكافؽ عمى أف الضباط ىـ الذيف يحددكف المخالفة مما يؤدل إلى اإلخبلؿ بنظـ 27مباشرة)

 كقكانيف المركر   .
/ تقديـ كتيب تعريفي أك حديث شفكم لمتعريؼ ب ىمية المخالفة :  أجاب المبحكثكف مف سائقى المركبات 12

المخالفة جاءت نسبة الذيف قالكا أكافؽ العامة بضركرة تقديـ كتيب تعريفي أك حديث شفكم لمتعريؼ ب ىمية 
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% مما يشير عمى أنيـ مترددكف مابيف المكافقة كالرفض أك ربما كجكد 27% كنسبة غير المكافقيف 46بشدة
 أداة أخرل تساىـ فى التعريؼ ب ىمية المخالفة  .

عامة أف شرطي / شرطي المركر يتحايؿ إليجاد أخطاء حتى تدفع المخالفة :  يعتقد سائقك المركبات ال13
المركر يتحايؿ إليجاد أخطاء حتى يدفعكف المخالفة المركرية كيتضح ذلؾ مف خبلؿ إجابات الذيف يكافقكف 

%  ، مما يؤكد بالفعؿ أف شرطى المركر تحايؿ إليجاد أسباب تكقع سائقى المركبات العامة 60بشدة بنسبة 
 فى مخالفات مركرية.

% مف 70المخالفة  ىي تحسيف كضع رجؿ الشرطة :  رأل / الفائدة التي تجني مف دفع قيمة 14
المبحكثيف أف المقصكد مف دفع قيمة المخالفة  ىك تحسيف كضع رجؿ الشرطة كىى نسبة كبيرة جدا إذا ما 
قكرنت ببقية النسب األخرل كحتى النسب التالية مباشرة ت تى مؤكدة مف الذيف يكافقكف بشدة  ، كنسبة 

 قيف بشدة    .%( فقط ىـ غير المكاف1)
/ الفائدة التي تجني مف دفع قيمة المخالفة  ىي تقميؿ حكادث الحركة : ليست الفائدة التي تجني مف دفع 15

% ككما يتفؽ مع الجدكؿ 57قيمة المخالفة  تقميؿ حكادث الحركة كما رال ذلؾ المبحكثكف كبنسبة بمغت
 %(   أعبله    .21تالية مباشرة)( أعبله كيؤكد ذلؾ نسبة غير المكافقيف كىى النسبة ال15)

/ الفائدة التي تجني مف دفع قيمة المخالفة ىي عقاب لؾ : اتضح أف سائقى المركبات العامة يعتقدكف 16
% 72أف الفائدة التي تجني مف دفع قيمة المخالفة  ىي عقاب ليـ فجاءت نسبة الذيف قالكا أكافؽ بشدة

 سيف أكضاع رجؿ المركر كعقاب ليـ كما يرل المبحكثكف ذلؾ.فبالتالى أف اليدؼ مف دفع المخالفة ىك تح
/ إذا كانت قيمة المخالفة كبيرة  فانؾ تحاكؿ تقديـ رشكة : ليس بالضركرة إذا كانت قيمة المخالفة كبيرة  17

أف يحاكؿ سائقك المركبات العامة تقديـ رشكة إذ تباينت نسب المبحكثيف أك أقرب إلى عدـ تقديـ رشكة إذ أف 
 %(  24%( كت كدىا نسبة غير المكافقيف التالية ليا )27بر نسبة تتفؽ مع ذلؾ )أك

/ يمكنؾ دفع المبمغ دكف إيصاؿ مالي لقيمة المخالفة :  تقاربت نسب المبحكثيف حكؿ د فع المبمغ دكف 18
قيف كبنسبة % كغير المكاف48إيصاؿ مالي لقيمة المخالفة  مما يشير إلى ترددىـ بيف المكافقيف بشدة  كبنسبة

%كىى أيضا تشير إلى أف عددا يقرب مف نصؼ المبحكثيف يمكنيـ دفع مبالغ دكف إيصاؿ مالى مما 30
 يعنى تقديـ رشكة لشرطى المركر.

 تحميؿ االستبانة الثانية)المشاة(: . ب
% كنسبة 28/ عند مقابمة رجؿ المركر كأنت عابر  الطريؽ تحس باألماف:  نسبة الذيف قالكا أكافؽ بشدة1
% مما يشير عمى أنيـ مترددكف مابيف المكافقة كالرفض عمى اإلجابة أك بمعنى 20ير المكافقيف بشدة غ
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آخر أنيـ يجيمكف أف لرجؿ المركر كاجبات تجاىيـ مثؿ مساعدتيـ فى عبكر الطريؽ مع أف نسبة اليستياف 
مقابمتيـ لرجؿ  %( يحس باألماف عند25%( كجزء كبير مف المحايديف )21%( ، )28بيا مف المشاة )

 المركر      .
/ عند مقابمة رجؿ المركر كأنت عابر الطريؽ ترل أف عممو يختص فقط بالعربات :  تعادلت نسب 2

المبحكثيف حكؿ  ما إذا كاف عمؿ رجؿ المركر يختص  فقط بالعربات مما يشير إلى ترددىـ بيف المكافقيف 
 %.40% كغير المكافقيف بشدة بنسبة 40بشدة كبنسبة

ال تعيره   انتباىا : تعادلت أيضا  نسب المبحكثيف ب نيـ   -/ عند مقابمة رجؿ المركر كأنت عابر  الطريؽ 3
عند مقابمة رجؿ المركر كىـ عابرل  طريؽ  ال يعيركنيـ  انتباىا مما يشير إلى ترددىـ بيف المكافقيف بشدة 

لمحايديف ىى أعمى نسبة كمما سبؽ % كيبلحظ أف نسبة ا21.5% كغير المكافقيف بشدة بنسبة 22كبنسبة
 تشير ىذه النسب إلى أف عابر الطريؽ ال يعنيو رجؿ المركر فى شى.

/ رجؿ المركر يقدـ مساعدات إرشادية لعابر الطريؽ العاـ : تقاربت نسب المبحكثيف عما إذا كاف رجؿ 4
 24.5المكافقيف بشدة  كبنسبةالمركر يقدـ مساعدات إرشادية لعابر الطريؽ العاـ مما يشير إلى ترددىـ بيف 

% كلمف ككما جاء في الجدكؿ السابؽ فمقد كانت نسبة المحايديف أكبر 20% كغير المكافقيف بشدة بنسبة 
%( ، ككذلؾ فاف نسبة كبيرة مف مستخدمي الطريؽ العاـ )المشاة( ال يجدكف مساعدة إرشادية 38،5نسبة)

 مف رجؿ المركر   
تـ بمظيره : رجؿ المركر ميندـ كييتـ بمظيره اذ جاءت نسبة المبحكثكف / لبس رجؿ المركر ميندـ كيي5

% كىذا الرأل مدعـ بالنسبة التالية ليا مف المكافقيف مف عابرل الطريؽ العاـ 55الذيف يكافقكف بشدة ب 
% كتعنى ىذه النسبة أيضا أف عددا مقدرا كىك ربع المبحكثيف 25بينما جاءت نسبة غير المكافقيف بشدة ب 

 يركف غير ذلؾ   .
/رجؿ المركر يكدم كظيفتو بصكرة أفضؿ مف بقية الكظائؼ في الخدمة العامة :   رجؿ المركر يكدم 6

كظيفتو بصكرة أفضؿ مف بقية الكظائؼ في الخدمة العامة مثمما ذكر  مستخدمك الطريؽ العاـ مف المشاة  
يدعميـ فى الرأل المكافقكف  بنسبة) %( ، ك 51.5فجاءت نسبة الذيف يكافقكف بشدة ب كثر مف النصؼ )

%( كىى نسبة تجاكزت ربع المبحكثيف كليا داللة 28.5%( ، بينما جاءت نسبة غير المكافقيف بشدة )15
إحصائية أيضا ، إذ ليس بالضركرة أف يككف كؿ رجاؿ المركر يؤدكف كظائفيـ مف بقية الكظائؼ فى 

 الخدمة العامة.
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لمركر كصاحب مركبة كقبؿ أف تصؿ المكقع تعتقد أف رجؿ المركر عمي / عند رؤيتؾ لنزاع بيف رجؿ ا7 
%( كذلؾ عند رؤيتيـ  37حؽ :يعتقد مستخدمكا الطريؽ العاـ أف رجؿ المركر ليس عمى حؽ ك بنسبة )

لنزاع بيف رجؿ المركر كصاحب مركبة كقبؿ أف يصمكا المكقع كمما يؤكد ذلؾ النسبة التالية أل غير 
%( كلكف ىناؾ نسبة مقدرة تقترب مف ربع المبحكثيف يكافقكف بشدة عمى  مساعدتو  21.5)المكافقيف كبنسبة 

%( ، كلكف عمكما فاف الصكرة الذىنية لرجؿ المركر عند 15% ،23.5كأيضا نسبة المكافقيف التالية ليا  )
 مستخدمى الطريؽ العاـ مف المشاة أنو ليس عمى حؽ  . 

كرية يعمؿ بإخبلص كتفاف :  يعتقد مستخدمكا الطريؽ العاـ أف رجؿ / رجؿ المركر إثناء الحمبلت المر 8
%( كذلؾ عند رؤيتيـ  لنزاع بيف رجؿ المركر كصاحب مركبة كقبؿ أف 37المركر ليس عمى حؽ ك بنسبة )

%( كلكف ىناؾ نسبة مقدرة 21.5يصمكا المكقع كمما يؤكد ذلؾ النسبة التالية أل غير المكافقيف كبنسبة )
% 23.5بع المبحكثيف يكافقكف بشدة عمى  مساعدتو  كأيضا نسبة المكافقيف التالية ليا  )تقترب مف ر 

%( ، كلكف عمكما فاف الصكرة الذىنية لرجؿ المركر عند مستخدمى الطريؽ العاـ مف المشاة أنو ليس 15،
 عمى حؽ . 

%  40يكافقكف بشدة )  / رجؿ المركر إثناء الحمبلت المركرية يعمؿ بإخبلص كتفاف : زادت نسبة الذيف8
% ( عند السؤاؿ باف رجؿ المركر إثناء  الحمبلت  المركرية  30(بينما جاءت نسبة غير المكافقيف بشدة ) 

%(إال إننا إذا اعتبرنا نسبة 10يعمؿ لمصمحتو الشخصية لكف المبلحظ أف الفارؽ بيف النسبتيف ليس كبيرا)
 المركر يعمؿ لمصمحتو الشخصية. %( فالرأل الغالب إذف ىك أف رجؿ18المكافقيف )

/ عند ركيتؾ لنجدة المركر يخيؿ إليؾ: تعمؿ لحفظ النظاـ : زادت نسبة الذيف يكافقكف بشدة 10
% ( عند السؤاؿ عند ركيتيـ لنجدة المركر يخيؿ 27.5%(بينما جاءت نسبة غير المكافقيف بشدة ) 40)

%(إال أننا إذا اعتبرنا 10بيف النسبتيف ليس كبيرا) إلييـ ب نيا تعمؿ لحفظ النظاـ لكف المبلحظ أف الفارؽ
 %(فالرأل الغالب إذف ىك أف نجدة المركر تعمؿ لحفظ النظاـ .15نسبة المكافقيف )

/ عند ركيتؾ لنجدة المركر يخيؿ إليؾ: محاكلة استعراض السمطة : يقؼ معظـ المبحكثيف  فى صفة 11
تؾ لنجدة المركر يخيؿ إليؾ محاكلة استعراض السمطة % عندما جاء السؤاؿ عند ركي 40الحياد بنسبة  

 فصفة الحياد ىنا ت تى بصكرة أك أخرل
 / عند ركيتؾ لنجدة المركر يخيؿ إليؾ: إنيا مزعجة ال غير :12 
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% عندما جاء السؤاؿ  عند ركيتيـ لنجدة المركر يخيؿ 35يقؼ معظـ المبحكثيف  فى صفة الحياد بنسبة  
ر فصفة الحياد ىنا ت تى بصكرة أك أخرل مؤيدة لما جاء فى الجدكليف السابقيف مع إلييـ إنيا مزعجة ال غي

 %( ال يكافقكف عمى ما سبؽ.25كجكد رأل مقدر )
/ إذا ما طمب منؾ رجؿ المركر المساعدة أثناء عممو  فانؾ تساعده: يكافؽ مستخدمك الطريؽ العاـ عمى 13

%( كالنسبة التالية لمذيف يكافقكف عمى 56.5و  كبنسبة )مساعدة رجؿ المركر إذا ما طمب منيـ أثناء عمم
%( اليكافقكف بشدة عمى 20%( إال أف نسبة مقدرة مف المبحكثيف )0ذلؾ كقمت نسبة المحايديف إلى دكف  )

 المساعدة .
/ مف حقؾ تكجيو صاحب مخالفة مركرية : اليدرل مستخدمك الطريؽ العاـ إف كاف مف  حقيـ تكجيو 14

مركرية أـ ال فجاءت النسب متقاربة كمما يؤكد ذلؾ مجي نسبة المحايديف ك كبر نسبة مف  صاحب مخالفة
 %(   .30بيف المبحكثيف )

/ مف كأجبؾ فتح  ببلغ مركرم في صاحب مخالفة مركريةكلكانؾ لـ تكف طرفا فييا :ال يدرل مستخدمك 15
فة كلك أنيـ لـ يككنكا طرفا فييا الطريؽ العاـ إف كاف مف  كأجبيـ  فتح  ببلغ مركرم في صاحب مخال

 %( .34فجاءت النسب متقاربة،كنسبة المحايديف إذ كانت أعمى نسبة مف بيف المبحكثيف )
/ مف أسباب حكادث المركر كخاصة مع المشاة في نظرؾ عدـ صبلحية العربة : لـ تكف دائما عدـ 16

جاءت  نسبة الذيف يكافقكف بشدة صبلحية العربة سببا مف أسباب حكادث المركر كخاصة مع المشاة ف
% (  مما يشير إلى تكافؤ نسب المبحكثيف  حكؿ 39.5%(بينما جاءت نسبة غير المكافقيف بشدة ) 40.5)

 اإلجابة ، أم يعنى أف ىناؾ أسباب أخرل غير صبلحية العربة تتسبب في الحكادث مع المشاة.
ـ ت ىيؿ السائقيف :   لـ بكف دائما عدـ / مف أسباب حكادث المركر كخاصة مع المشاة في نظرؾ عد17

ت ىيؿ السائقيف سببا مف أسباب حكادث المركر كخاصة مع المشاة فجاءت  نسبة الذيف يكافقكف بشدة ) 
% ( كلف يبلحظ تقارب جميع النسب ،  فيعنى أيضا 35%  (بينما جاءت نسبة غير المكافقيف بشدة ) 45

 لمركر مع المشاة.كجكد أسباب أخرل إضافية ألسباب حكادث ا
/ مف أسباب حكادث المركر مع المشاة في نظرؾ عدـ ت ىيؿ الشكارع : جاءت أيضا نسبة الذيف يكافقكف 18

% (مع أف الرأل الراجح ىك عدـ ت ىيؿ 37%(  بينما جاءت نسبة غير المكافقيف بشدة ) 25بشدة ) 
 %(30بة )الشكارع إذا كضعنا فى االعتبار إجابة المبحكثيف بالمكافقة بنس

 ج. تحميؿ االستبانة الثالثة )ضباط المركر(:
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/ قائد المركبة المخالفة لقانكف الحركة ال يدفع قيمة المخالفة كىك راض :جاءت نسبة عالية مف المبحكثيف  1
%( مما يشير إلى أف قائد المركبة العامة 21.4%( مؤيدة لمفقرة أعبله ككذلؾ نسبة الذيف يكافقكف )71.4)

%( ، كغير المكافقيف 0مخالفة المركرية كىك راض كمما يؤكد ذلؾ نسبة الذيف اليكافقكف بشدة )اليدفع ال
 %( فقط مف جممة المبحكثيف .  5)
/ األسمكب األمثؿ لجعؿ صاحب المخالفة دفعيا كىك راض، تقديـ مطبؽ يحتكم عمي التعريؼ ب ىمية دفع 2

اؿ السابؽ إذ جاءت نسب اتفاقيـ ك عمى نسب متتالية قيمة المخالفة :  كاد أف يتفؽ المبحكثيف حكؿ السؤ 
( % ،كىذه النسب العالية جاءت مؤيدة لعمؿ مطبؽ يحتكم عمي التعريؼ ب ىمية دفع قيمة 24،  29،25)

%(  ،  ك مما يشير إلى 24%( ، كالمكافقيف )29المخالفة  المركرية إذ كانت نسبة المكافقيف بشدة )
 ة دفع المخالفة المركرية.ضركرة عمؿ مطبؽ تعريفى ب ىمي

 / األسمكب األمثؿ لجعؿ صاحب المخالفة دفعيا كىك راض: حديث شفكم يشرح أىمية دفع المخافة :3
كلكف عندما س لنا المبحكثيف عف أىمية الحديث الشفكم لشرح أىمية دفع المخافة جاءت نسب اتفاقيـ    

المبحكثيف يؤيدكف ىذا  3/4ى أف أكثر مف %( كىذه النسبة تعن79أكبر مف ضركرة عمؿ مطبؽ تعريفى )
 الرأل ، مما يشير إلى أف رجؿ المركر يعتقد ب ىمية  الحديث الشفكم لشرح أىمية دفع المخافة المركرية.

/األسمكب األمثؿ لجعؿ صاحب المخالفة دفعيا كىك راض:أسمكب يجمع بيف االثنيف:   زادت النسبة اكبر 4
ضحة إذ أجاب المبحكثيف بضركرة عمؿ مطبؽ تعريفى ب ىمية دفع المخالفة مف السؤاليف السابقيف بصكرة كا

 %.91المركرية باإلضافة  لحديث شفكم يشرح أىميتيا كبنسبة
/ السمكؾ الذم يتخذه صاحب المخالفة عند ضبطو ،  الدفع مباشرة  :  كمما يؤيد  ما جاء في الفقرة 5 

ف قائد المركبة العامة ال يدفع المخالفة المركرية مباشرة   %(   مف المبحكثيف يركف  أ63األكلى أف نسبة  )
%( عمى الفقرة أعبله ، كتقارب النسب الباقية يؤيد ىذا الرأم ، إذ جاءت 29ككذلؾ نسبة غير المكافقيف)

 %( فقط .                          4%( كالمحايديف )3%( كالمكافقيف )1.4نسبة المكافقيف بشدة  )
 ذم يتخذه صاحب المخالفة عند ضبطو،التذمرثـ الدفع :                                / السمكؾ ال6

نما يتذمر ثـ يدفعيا كمما يؤكد ذلؾ نسبة الذبف  قائد المركبة العامة اليدفع المخالفة المركرية كىك راض  كا 
 حكثيف .%( فقط مف جممة المب5%( ، كغير المكافقيف بشدة)70البكافقكف بشدة ليذا الرأل )

/ السمكؾ الذم يتخذه صاحب المخالفة عند ضبطو،محاكلة تقديـ رشكة: قائد المركبة العامة اليدفع 7
نما يتذمر عند دفعيا ، كفى أغمب األحياف يحاكؿ تقديـ رشكة لرجؿ  المخالفة المركرية مباشرة أك ىك راض كا 

 المركر  .
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ركب : قائد المركبة العامة اليدفع /السمكؾ الذم يتخذه صاحب المخالفة عند ضبطو  : الي8 
نما يتردد فى دفعيا  كيكاد أف يتفؽ المبحكثكف عمى أف قائد المركبة العامة  المخالفة المركرية كىك راض  كا 
نما يمارس سمككا آخرا ، كمما يؤكد ذلؾ نسب  اليحاكؿ اليركب عندما تحدد لو قيمة المخالفة المركرية ،كا 

 %(  فقط . 2يذا الرأل بينما جاءت نسبة المكافقيف بشدة )المبحكثيف العالية المؤيدة ل
/  ىؿ تكافقكف عمي السماح لجيات أخرم غير اإلدارة العامة لممركر بالمشاركة في إقناع سائقي المركبات 9

العامة ب ىمية دفع المخالفة المركرية :  جاءت نسبة غير المكافقيف بشدة أك غير المكافقيف اكبر مف بقية 
%( مما يشير إلى أف ضباط المركر اليرغبكف فى السماح لجيات أخرم غير   36.4، 22.1ت )  المفردا

 اإلدارة العامة لممركر بالمشاركة في إقناع سائقي المركبات العامة ب ىمية دفع المخالفة المركرية.
كف عمى أف أىـ / أىـ األىداؼ كراء دفع المخالفة المركرية ىي تقميؿ حكادث الحركة :   أجمع المبحكث10

 %  . 86.4األىداؼ كراء دفع المخالفة المركرية ىي تقميؿ حكادث المركر  كبنسبة بمغت 
/ أىـ األىداؼ كراء دفع المخالفة المركرية ىي تحسيف كضع رجؿ الشرطة :  اف غالبية المبحكثيف  11   

ؿ الشرطة كبنسبة قد رفضكا  إف تككف األىداؼ كراء دفع المخالفة المركرية ىي تحسيف كضع رج
( ، كلكف تكجد نسبة مقدرة منيـ تشير إلى غير ذلؾ  ، أل أف مف أىدافيا تحسيف كضع رجؿ %64.3)

 %( .11%( ، كالمكافقيف بشدة بنسبة )17المركر ، فجاء رأل المكافقيف بنسبة )
ثكف فى اإلجابة إذ  /أىـ األىداؼ كراء دفع المخالفة المركرية ىي  زيادة الدخؿ القكمي :  يتردد المبحك 12 

تقاربت نسبيـ عند السؤاؿ  عف أىـ األىداؼ كراء دفع المخالفة المركرية  ىؿ ىي  زيادة الدخؿ القكمي ، 
فمربما تككف إحدل األسباب أك أسباب أخرل ، كمما يؤكد ذلؾ مجئ نسبة المحايديف ك عمى نسبة مف بيف 

 %(   .31.4المبحكثيف )
مخالفة المركرية ىي معاقبة صاحب المخالفة :  ليس بالضركرة أف تككف أىـ / أىـ األىداؼ كراء دفع ال13

األىداؼ كراء دفع المخالفة المركرية ىي معاقبة صاحب المخالفة إذ تباينت نسب المبحكثيف  ، إال أف الرأل 
ؾ %( ، كمما يؤكد ذل39.3الغالب يميؿ إلى نفى ذلؾ ، إذ كانت نسبة الرافضيف بشدة ليذا الرأل ىى )

 %(  . 26أيضا مجئ النسبة التالية مؤيدة لذلؾ كىى نسبة الرافضيف لو )
/ في حالة  كجكد مخافة  مركرية تمج  إلي العقاب عمي المخالفة المركرية أكالن : ربما تكجد كسائؿ أخرل 14

 مع العقاب عمي المخالفة المركرية إذ تقاربت إجابات المبحكثيف .
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رشاد / في حالة  كجكد مخافة  مرك 15 رية  تمج  إلي تكجيو صاحبيا أكالن : يمج  ضابط المركر إلى تكجيو كا 
%( كيؤكد ىذا الرأم النسب التالية فالذيف يكافقكف كانت  62.1صاحب المخالفة المركرية كبنسبة بمغت )

 %(.16نسبتيـ اكبر مف بقية النسب أيضا )
مركر عمى تسجيؿ المخالفة ثـ دفعيا بشيؾ / يمكف تسجيؿ المخالفة ثـ دفعيا بشيؾ : اليكافؽ ضباط ال16

% مف جممة المبحكثيف ، كيؤكد ىذا الرأل النسب التالية فالذيف يكافقكف كانت نسبتيـ  58.6كبنسبة بمغت 
 %( .21.4أكبر مف بقية النسب أيضا )

/ يمكف تسجيؿ المخالفة ثـ دفعيا عند  تجديد الرخصة :  تقاربت نسب المبحكثيف حكؿ  تسجيؿ 17
مخالفة ثـ دفعيا عند  تجديد لرخصة   مما يشير إلى تردد ضباط المركر لقبكؿ ىذا الرأل كبشكؿ كاضح ال

 مف خبلؿ إجاباتيـ كقبكؿ البعض ليذه الفكرة كرفضيا مف البعض اآلخر.
/ تقع أضرار مادية كنفسية عمي منسكبي المركر جراء  دفع ىذه المخالفة: عند سؤاؿ المبحكثيف عما إذا 18

تقع أضرار مادية كنفسية  عمي منسكبي المركر جراء  دفع ىذه المخالفة جاءت نسبة الذيف قالكا  كانت
% مما يشير عمى إف األضرار المادية كالنفسية  قد تقع 21% كنسبة غير المكافقيف بشدة  50أكافؽ بشدة

 مرات عديدة كلكف ليس بصكرة .
يجابا  عند / ما ي خذه منسكبي المركر مف حافز دفتر المركر 19 مجز : تقاربت نسب المبحكثيف سمبا كا 

السؤاؿ عما ي خذه منسكبي المركر مف حافز دفتر المركر ، كىذا يعنى أف نصؼ المبحكثيف تقريبا مف 
 منسكبى المركر يركف أف ماي خذه مجز ، كالنصؼ األخر يرل غير ذلؾ  .

ضع المخالفات كتحديدىا بكاسطة  األفراد / تخضع المخالفات كتحديدىا بكاسطة  األفراد : غالبا ما تخ20
%( ، كأحيانا بكاسطة الضباط كما ذكر المخالفكف ليذا الرأل 63كما جاءت نسبة الذيف يكافقكف بشدة )

 %(  ، كمف المؤكد أف ذلؾ يخالؼ نظـ كلكائح المركر. 23كبنسبة )
مؿ رجؿ المركر إذ بمغت / ما تنشره الصحؼ ال يؤثر عمى عممؾ : ال يكثر ما تنشره الصحؼ عمى ع21

% ( كىى نسبة المكافقيف ، مما 18%( ، كمما يؤكد ذلؾ النسبة التالية )70نسبة الذيف يكافقكف بشدة )
 يشير إلى أف رجؿ المركر اليعنى بالنقد المكجو إليو مف قبؿ الصحافة  .

مؼ عما جاء فى / ما تنشره الصحؼ يؤثر عمى تحسيف األداء :  كلما جاء السؤاؿ بطريؽ أخرل تخت22
الفقرة السابقة تغيرت اإلجابات نكعا ما كتميؿ إلى أف الصحافة قد تؤثر عمى تحسيف األداء ، فجاءت أعمى 

 النسب مف بيف المبحكثيف مؤيدة ليذا الرأل ، بينما جاءت النسبة المنخفضة معارضة لو . 
 النتائج:
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ارم، كزيو جزء مف المبررات التي يتعامؿ شرطي المركر مع  سائقي المركبات العامة ب سمكب حض .1
 تجعميـ  يكرىكنو كال يطمئنكف إليو  .

 ال يؤدم شرطي المركر كاجبو بكفاءة  أثناء الحمبلت المركرية. .2
مستخدمك الطريؽ العاـ مف المشاة يجيمكف أف لرجؿ المركر كاجبات تجاىيـ مثؿ مساعدتيـ فى عبكر  .3

لرجؿ المركر إال أف عممو اليعنييـ  بشئ  كىـ ال يجدكف الطريؽ إال أنيـ يحسكف باألماف عند مقابمتيـ 
 مساعدة إرشادية مف رجؿ المركر.

مستخدمك ائؼ في الخدمة العامة مثمما ذكر رجؿ المركر يكدم كظيفتو بصكرة أفضؿ مف بقية الكظ .4
 الطريؽ العاـ . 

صمحتو الشخصية إال الصكرة الذىنية لرجؿ المركر عند مستخدمي الطريؽ العاـ مف المشاة أنو يعمؿ لم .5
خبلص إثناء الحمبلت المركرية.   أنو يعمؿ بتفاف كا 

 يكافؽ مستخدمك الطريؽ العاـ مساعدة رجؿ المركر إذا ما طمب منيـ أثناء عممو .  .6
 معظـ العامميف مف ضباط المركر في الحمبلت المركرية تنقصيـ الخبرة فى ىذا المجاؿ  .7
ركر كىك ال يعنى بالنقد المكجو إليو مف قبؿ الصحافة إال ال يؤثر ما تنشره الصحؼ عمى عمؿ رجؿ الم .8

 أنيا قد تؤثر عمى تحسيف أدائو. 
 ال يجد سائقك المركبات العامة عند مقابمتيـ  لرجؿ المركر الطم نينة كاألماف. .9
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 التكصيات:
ائقي المركبات ضركرة استخداـ الحاسكب في الحمبلت الميدانية كالتسكيات الفكرية لتقميؿ احتكاؾ س .1

العامة بشرطي المركر كيساىـ في استرجاع الصكرة الذىنية الطيبة لو مف قبؿ مستخدمي الطريؽ العاـ 
. 

برامج التكعية كالتربية المركرية فى المناىج التعميمية في مرحمة األساس لتنشئة جيؿ أكثر كعيان   إدخاؿ .2
 مركر . مف الناحية المركرية ، كفيـ العبلقة بينو كبيف رجؿ ال

تركيز شرطي المركر عمي تقديـ الخدمات اإلنسانية بالطريؽ مثؿ مساعدة األطفاؿ كالمسننيف  .3
 كالمكفكفيف كالمعاقيف حركيان، كأصحاب المركبات المتعطمة كغيرىـ .

ربط الترقيات بمدل تعامؿ رجؿ المركر مع الجميكر مف سائقي المركبات العامة كمستخدمي الطريؽ  .4
 .  العاـ مف المشاة

عقد دكرات تدريبية كتكزيع كتيبات تعريفية  عف المركر لسائقي المركبات العامة ، كالت كيد مف خبلؿ  .5
الدكرات كالكتيبات أف اليدؼ مف قيمة المخالفات المركرية ليس معاقبة ليـ  ، أك أنيا تذىب لرجؿ 

نما ىي ضريبة كطنية تعكد عمييـ  .   المركر كا 
لعامة  ليككنكا أصدقاء لرجؿ المركر كتككيف رابطة أصدقاء شرطة تحديد بعض سائقي المركبات ا .6

 المركر ، مع خمؽ منافسات كجكائز قيمة ألكثر سائقي المركبات العامة انضباطا .
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 في الجزائر  التدابير الوقائية من الفساد  اإلداري والمالي عمى ضوء النصوص القانونية
Preventive Measures Against Administrative And Financial 

Corruption In The Light Of Legal Texts In Algeria   

 بوزبرة سييمة 
 الرتبة : أستاذة محاضرة أ

 كمية الحقوق والعموم السياسية بجيجل  

 ممخص:
ساءة اس الجزائرم  تعماؿ السمطة ىذا ما دفع بالمشرع يعتبر الفساد ظاىرة خطيرة اقترنت بالكظيفة العامة كاإلدارة العمكمية كا 

 لمتدخؿ كصياغة عدة قكانيف ذات طابع كقائي كردعي .
المعدؿ كالمتمـ كالنصكص التنظيمية المطبقة لو كقد تدخؿ بنصو عمى  06/01كمف بيف ىذه النصكص القانكنية القانكف رقـ 

 ل فعاليتيا في الكقاية مف الفساد اإلدارم كالمالي.مجمكعة مف التدابير الكقائية كالتي سنتناكؿ بعضيا لمعرفة مد

  
abstract  

corruption is a dangerous phenomenon associated with public office, public administration and 

abuse of power, which prompted the algerian legislator to intervene and formulate several laws 

of a preventive and deterrent nature. 

Among these legal texts is Law No. 06/01 amending and supplementing and the regulatory 

texts applicable to it, and it may include in its text a set of preventive measures, some of which 

we will address to see how effective they are in preventing administrative and financial 

corruption 

 
 مقدمة:

أماـ تفشي ظاىرة الفساد، لـ يعد مفاجئا تدخؿ المشرع الجنائي بنصكص قانكنية كقائية مف أجؿ ضماف 
كقاية حياد اإلدارة ك الشفافية في تسيير األمكاؿ العمكمية ككذا في إدارة الشؤكف العامة، لذلؾ نص قانكف ال

مف الفساد كمكافحتو عمى مجمكعة مف التدابير الكقائية التي ترمي إلى الكقاية مف الصفقات المشبكىة، 
ككانت ىذه التدابير عمى مستكل الييئات، حيث تـ إنشاء سمطة إدارية مستقمة تدعى الييئة الكطنية لمكقاية 

خطكرة ظاىرة الفساد، كما قاـ  رمف الفساد كمكافحتو، كقد أعطاىا المشرع اختصاصات ميمة عمى قد
بفرض مجمكعة مف االلتزامات عمى المكظؼ العمكمي باعتباره عنصر مفترض في جرائـ الفساد، إذ ألزمو 
بالتصريح بالممتمكات إلى السمطة السممية ،ىذه االلتزامات يمكف مف خبلليا ضماف حسف تسيير الماؿ 
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تؤسس عمى  اإلدارة العامة حيثات الكاجب إتباعيا في العاـ.أضؼ إلى ذلؾ فالمشرع قد أكد عمى اإلجراء
مف الفساد  التدابير الكقائيةىذه  يدفعنا لمبحث عف مدل نجاعة  مبادئ الشفافية كالنزاىة كالمساكاة ىذا ما

المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو المعدؿ  06/01التي نص عمييا المشرع في القانكف رقـ   المالي
 . 8كالمتمـ

 : إنشاء الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو.أوال
أخذت الدكؿ المكقعة عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد ككذا اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي لمنع الفساد 
عمى عاتقيا ،االلتزاـ باحتراـ مبدأ الشفافية كالمساءلة في إدارة الشؤكف العامة، ككذا إدانة كرفض أعماؿ 

ساد كالجرائـ ذات الصمة بو ،كمف أجؿ ىذا حرصت الدكؿ األطراؼ في االتفاقيتيف عمى أف تنش  أجيزة الف
تكمؼ بالكقاية مف الفساد كىذه الييئات يجب أف تمنح القدر البلـز مف االستقبللية مف أجؿ أداء 

ف الفساد كمكافحتو االختصاصات المنكطة بيا بكؿ فعالية، لذلؾ أنش  المشرع الييئة الكطنية لمكقاية م
 لضماف األىداؼ المذككرة.

  أ: تعريف الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو.
تنشأ ىيئة وطنية تكمف بالوقاية من "باقي التشريعات المقارنة، حيث نص عمى أف  حذكا المشرع ذح     

لدولة وتنتيج المنيج الفساد ومكافحتو، كان لزاما عميو البحث عن ىيئات متخصصة تقوم بمساعدة ا
الوقائي، وقد لجأ المشرع إلى فكرة السمطات اإلدارية المستقمة، حيث نص عمى أنو "تنشأ ىيئة وطنية 

     9."مكمفة بالوقاية من الفساد ومكافحتو قصد تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد
بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي توض  الييئة سمطة إدارية مستقمة تتمت  كنص كذلؾ عمى أف: "
 .10لدى رئيس الجميورية"

يتضح لنا جميا مف ىذه النصكص القانكنية، أف الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو ىي سمطة  
إدارية مستقمة، كىذا بالرغـ مف أف المشرع يعبر عف ىذه األجيزة تارة بمصطمح "سمطة" كتارة أخرل 

كبعيدا عف ىذا  11ئة"، كىذا يؤدم إلى خمؽ فكضى في كيفية التعبير عف ىذه المصطمحاتبمصطمح "ىي
 الخمط في المصطمحات، كما ييـ ىك أف المشرع قد ضـ ىذه الييئة إلى فئة السمطات اإلدارية المستقمة.  

                                           
8
،  2006مارس  08، الصادر فً  14ٌتعلق بالوقاٌة من الفساد ومكافحته ، جرٌدة رسمٌة عدد  2006فبراٌر 20مؤرخ فً  06/01قانون رقم  - 

 .2011أوت  10، الصادر  44جرٌدة رسمٌة عدد  ،  2010أوت  26مؤرخ فً  10/05معدل ومتمم  باألمر 

9
 . المعدل والمتمم01 -06قانون رقم  17الماادة  - 

 المعدل والمتمم. 01-06قانون رقم  18المادة  - 10
11 - KHELOUFI Rachid, Les institutions de régulation, Revue Algérienne de sciences juridiques, économiques et 

politiques, volume 41, n=° 02, Alger,, 2003, p 114. 
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الييئات القضائية  كىذه السمطات تعتبر مف الناحية القانكنية إدارات ال تنتمي إلى المصالح الكزارية كال إلى
كال إلى المؤسسات العمكمية، أما مف الناحية الكظيفية فيي إدارات مستقمة عف الحككمة ال تخضع لمراقبة 

  .السمطة التنفيذية
لكي تقكـ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو بدكرىا عمى أكمؿ كجو كتحقؽ الفعالية المطمكبة، البد 

 الناحية العضكية أك مف الناحية الكظيفية. أف تككف مستقمة سكاء مف
كتعرؼ االستقبللية ب نيا عدـ خضكع تمؾ السمطة اإلدارية المستقمة ألية رقابة سممية كال لرقابة الكصاية، 
سكاء كانت السمطة المعنية تتمتع بالشخصية المعنكية أك ال تتمتع بيا، عمى أساس أف الشخصية المعنكية 

 .12 فعاال لقياس درجة االستقبلليةال تعد معيارا أك عامبل
غير أنو كما يجب الت كيد عميو أف مثؿ ىذه الييئات ال تعمؿ بمعزؿ عف األىداؼ الحككمية الكبرل أك 

ألف اليدؼ مف إنشائيا ىك تحقيؽ سياسة الدكلة في المجاالت المعنية  13خارج السياسة العامة لمدكلة،
كلة إلى منح ىذه الييئات نكعا مف االستقبللية كقكة دفع ليا، لذلؾ، كمف أجؿ إنجاح ىذه الميمة تعمد الد

بغية إتاحة الفرصة ليا لمعمؿ بحرية دكف رقابة رئاسية أك خشية الرجكع إلى سمطات أعمى ألخذ إذف أك 
  14تصريح.

عمييا كقد جاء منح الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو االستقبللية استجابة لبلتفاقيات التي صادقت 
الجزائر بيذا الش ف، حيث نصت اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد تحت عنكاف: ىيئة أك ىيئات مكافحة 

 يمي:   الفساد الكقائية عمى ما
تكفؿ كؿ دكلة طرؼ كفقا لممبادئ األساسية لنظاميا القانكني كجكد ىيئة أك ىيئات، حسب االقتضاء، تتكلى 

 منع الفساد.
ؼ كفقا لممبادئ األساسية لنظاميا القانكني بمنح الييئة أك الييئات المشار إلييا........... تقـك كؿ دكلة طر 

ما يمـز مف االستقبللية لتمكيف تمؾ الييئة أك الييئات مف االضطبلع بكظائفيا بصكر فعالة كبمن ل عف أم 

                                           
12 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 

édition distribution HOUMA, Alger, 2005,p25... 

 .09، ص2000النهضة العربٌة، القاهرة، مصر،حنفً عبد هللا، السلطات اإلدارٌة المستقلة، دراسة مقارنة، دار  -13

 .10حنفً عبد هللا المرجع السابق، ص  - 14
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لؾ ما قد يحتاج إليو ىؤالء ت ثير ال مسكغ لو، كينبغي تكفير ما يمـز مف مكاد مادية كمكظفيف مختصيف ككذ
     15المكظفيف مف تدريب لبلضطبلع بكظائفيـ.

 كما نصت اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي، تحت عنكاف "اإلجراءات التشريعية كغيرىا" عمى ما يمي: "........
 16إنشاء كتشغيؿ كتعزيز ىيئات أك ككاالت كطنية مستقمة لمكافحة الفساد." -2

حرص عمى إنشاء الييئات كالتي تسعى لمكقاية مف الفساد كىذا تطبيقا لبللتزامات  مف ىنا نجذ أف المشرع قد
الدكلية لذلؾ نجذ أف المشرع منح ىذه الييئة استقبللية ، حيث اعتبرىا سمطة إدارية مستقمة كىذا بالنظر إلى 

ة فتظير مف خبلؿ طبيعتيا القانكنية غير أف مدل استقبلليتيا  كمدل تكجو المشرع لمنحيا ىذه االستقبللي
 ما يتـ تبيانو الحقا مف خبلؿ كظائؼ الييئة عمى ضكء النصكص المنظمة ليا.

 وظائف الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو:  -ب
لكي تككف الييئة مستقمة كغير تابعة ألية سمطة إدارية أك سمطة كصاية، كفي إطار ىذا اإلطار كمفت ىذه 

 المياـ االستشارية كمنيا المياـ الرقابية إلى جانب مياـ متعمقة باتخاذ قرارات إدارية.الييئة بعدة مياـ، منيا 
ما يخص المياـ االستشارية، فإف الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو تكمؼ باقتراح سياسة  ففي

سؤكلية في تسيير األمكاؿ شاممة لمكقاية مف الفساد كتجسد مبادئ دكلة القانكف، كتعكس النزاىة كالشفافية كالم
العمكمية، كما تقـك بتقديـ تكجييات تخص الكقاية مف الفساد لكؿ شخص أك ىيئة عمكمية أك خاصة، 
كتقترح تدابير خاصة منيا ذات الطابع التشريعي كالتنظيمي لمكقاية مف الفساد، كتقكـ بالتعاكف مع القطاعات 

ات المينة، كباإلضافة إلى ىذا فإنيا تكمؼ بإعداد برامج المعنية العمكمية كالخاصة إلعداد قكاعد أخبلقي
 17تسمح بتكعية كتحسيس المكاطنيف باآلثار الضارة الناجمة عف الفساد.

أما فيما يخص المياـ الرقابية، فإف الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو تكمؼ بجمع كمركزة استغبلؿ 
شؼ عف أعماؿ الفساد كالكقاية منيا، السيما البحث في التشريع كؿ المعمكمات التي يمكف أف تساىـ في الك

كالتنظيـ كاإلجراءات كالممارسات اإلدارية عف عكامؿ الفساد ألجؿ إزالتيا، كباإلضافة إلى ىذا فإنيا تقـك 

                                           
ـ ٌتضمن التصدٌق بتحفظ على اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة  2004أفرٌل  19المؤرخ فً  04/128من  المرسوم الرئاسً رقم  6المادة  - 15

أفرٌل  65، الصادر فً  26، جرٌدة رسمٌة  عدد  2003أكتوبر  31المنعقدة بنٌوٌورك فً  الفساد.، المعتمدة من قبل الجمعٌة العامة لألمم المتحدة
2004. 

الذي ٌتضمن التصدٌق بتحفظ ، على اتفاقٌة اإلتحاد اإلفرٌقً لمنع الفساد المعتمدة بمابوتو ، فً  06/137من المرسوم الرئاسً رقم  5المادة  - 16
 .2006أفرٌل  16صادر فً ال 24، جرٌدة رسمٌة عدد  2003ٌولٌو  11

 المعدل المتمم.01-06قانون رقم  20المادة  - 17
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في  بالتقييـ الدكرم لؤلدكات القانكنية كاإلجراءات اإلدارية الرامية إلى الكقاية مف الفساد كمكافحتو كالنظر
  18مدل فعاليتيا.

 كفي األخير قد تككف ىذه المياـ متعمقة باتخاذ قرارات إدارية كمنيا:
تمقي التصريحات بالممتمكات الخاصة بالمكظفيف العمكمييف بصفة دكرية كاستغبلؿ المعمكمات الكاردة فييا 

 كالسير عمى حفظيا.
 فساد.االستعانة بالنيابة العامة لجمع األدلة كالتحرم في كقائع ال

كمف أجؿ األداء الجيد كالفعاؿ ليذه المياـ، يمكف لمييئة أف تطمب مف اإلدارات كالمؤسسات كالييئات التابعة 
لمقطاع العاـ أك الخاص أك مف كؿ شخص طبيعي أك معنكم آخر، أية كثيقة أك معمكمات تراىا مفيدة 

    19لمكشؼ عف أعماؿ الفساد.
قد منح الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو كظائؼ في  مف خبلؿ ىذه الكظائؼ، نجد أف المشرع

اغمبيا استشارية كرقابية كأخرل متعمقة باتخاذ قرارات إدارية، غير انو قد حرميا مف جية أخرل مف الكظيفة 
 القمعية مما يعني أف كظيفة الييئة ىي كظيفة كقائية بالدرجة األكلى كليست عقابية. 

لمكقاية مف الفساد كمكافحتو بإعداد النظاـ الداخمي الذم ينشر في الجريدة الرسمية  تقكـ الييئة الكطنية
 20بمكجب مرسـك رئاسي كتصادؽ عميو.

كالمقصكد بالنظاـ الداخمي مجمكعة القكاعد التي تطبؽ عمى الييئة ىيكبل كنشاطا كتكضح كيفية سير 
قاية مف الفساد كمكافحتو ىي الكحيدة المخكلة أعماليا، كقد نص القانكف صراحة عمى إف الييئة الكطنية لمك 

بإعداد ىذا النظاـ الداخمي كدكف مشاركة أية ىيئة مف الييئات أك سمطة مف السمطات، إذ تتكفؿ الييئة 
بنفسيا بسف نظاميا الداخمي الذم ينشر في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية بمكجب مرسكـ رئاسي، 

 كمضمكنو.كىذا بغض النظر عف محتكاه 
لذلؾ فإف انفراد الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو بكضع القكاعد التي تحكـ عمميا يجعؿ ليا سمطة 
الئحية، كقد اعتاد الفقو الفرنسي عمى إدراج السمطات اإلدارية المستقمة ضمف مف يحكزكف السمطة 

                                           
 . المعدل والمتمم01-06قانون رقم  20المادة  - 18

 .01-06قانون رقم  21/01المادة  - 19

اد ومكافحته ، المعدل ، المحدد لتشكٌلة الهٌئة الوطنٌة للوقاٌة من الفس 2006نوفمبر  22.المؤرخ فً 413-06مرسوم رئاسً رقم  19المادة  - 20
المتعلق بالوقاٌة من الفساد  06/01من القانون   18، والذ جاء تطبٌقا لنص المادة  2012فبرار  7، المؤرخ فً  12/64والمتمم بالمرسوم الرئاسً 

 ومكافحته .
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و بإعداد النظاـ الداخمي ليا كنشره في الجريدة فقياـ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحت 21البلئحية،
 الرسمية يدؿ عمى قياـ الييئة كسمطة قائمة بذاتيا مستقمة عف باقي السمطات.

 .: حدود استقاللية الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتوج
 يتـ قياس استقبللية مثؿ ىذه السمطات ب ربعة معايير كىي: 
 الطابع الجماعي لمجياز. -
 عدد الييئات المكمفة بتعييف كاقتناء األعضاء.ت -
 تحديد عيدة لفائدة أعضاء الييئة. -
 22عدـ خضكع أك تبعية الييئة لمسمطة التنفيذية. -

فبالتمعف في النصكص القانكنية المتعمقة بالكقاية مف الفساد كمكافحتو نممس حدكدا الستقبللية الييئة 
أف استقبلليتيا ليست مطمقة كىذا عمى المستكييف العضكم  الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو، بمعنى

 كالكظيفي.
كما تمت اإلشارة سابقا بخصكص تشكيمة الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو أنيا تتككف مف رئيس 
كستة أعضاء يعينيـ رئيس الجميكرية بمكجب مرسـك لمدة خمس سنكات قابمة لمتجديد، كتنيى مياميـ 

 فية أم بمرسـك رئاسي.بنفس الكي
فالمبلحظ أف كؿ أعضاء الييئة معينكف مف قبؿ سمطة كاحدة تتمثؿ في رئيس الجميكرية، بمعنى أف 

، كغالبا ما تتنافى سمطة -تعدد الييئات المكمفة بالتعييف–المعيار الثاني المحدد لبلستقبللية قد تخمؼ 
عىيَّفي دائما كليا كتابعا لمف قاـ بتعيينو، كبالتالي فإف التعييف مع االستقبللية ألنو كببساطة يككف الشخص المي 

استقبللية الييئة يككف فييا شؾ، فالطريقة األسمـ الختيار األعضاء تككف بتعدد جيات التعييف أك باالنتخاب 
 أك باالختيار مف قبؿ ممثمي الشعب.

ة لمتجديد مرة كاحدة، بحيث أما مف حيث المدة فنجد أف األعضاء كالرئيس معينكف لمدة خمس سنكات قابم
تعينيـ السمطة التنفيذية كالتي تتمثؿ في قمة ىرميا كىي رئيس الجميكرية، الذم يحتكر سمطة التعييف 
كالتجديد كحتى إنياء المياـ، حيث يمكف لو أف ينيي مياـ األعضاء بمكجب مرسكـ حتى لك لـ تنتو المدة 

 الكقاية مف الفساد كمكافحتو يبقى عضك  القانكنية، كفي ظؿ غياب أسباب العزؿ في قانكف

                                           
 .60حنفً عبد هللا، مرجع سابق، ص  - 21

وطنٌة للوقاٌة من الفساد ومكافحته، الملتقى الوطنً األول حول الجرائم المالٌة، جامعة زواٌمٌة رشٌد، مالحظات حول المركز القانونً للهٌئة ال - 22
  .145)غٌر منشور(، ص  2007أفرٌل  25و 24قالمة ٌومً 
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الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو أسيرا لرئيس الجميكرية، كبالتالي تككف الييئة تابعة ال محالة 
 لمسمطة التنفيذية.

بالرغـ مف النص الصريح عمى أف الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو ىي سمطة إدارية مستقمة 
بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي كاإلدارم، كبالتالي ال يمكف ألية سمطة التدخؿ في قراراتيا، إال تتمتع 

 أنو كباستقراء النصكص القانكنية نجد أنو ترد عدة قيكد عمى استقبللية الييئة كىذا مف حيث عدة جكانب.
ؿ مراقب مالي معيف مف طرؼ الكزير تككف ىذه الييئة عرضة لمرقابة المالية مف قب فعمى المستوى المالي 

  24كذلؾ يتكلى مسؾ المحاسبة عكف محاسب يعينو أك يعتمده الكزير المكمؼ بالمالية،  23المكمؼ بالمالية
 كمف ىنا تظير تبعية الييئة المالية لمسمطة التنفيذية.،

دل رئيس الجميكرية، ، فإف الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو تنش  لأما من الناحية اإلدارية
كباإلضافة إلى ذلؾ فإف التنظيـ الداخمي ليا يحدد بقرار مشترؾ بيف السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية 

 كىذا يتنافى مع االستقبللية ألف الييئة ستبقى دائما تابعة لمسمطة التنفيذية. 25كالكزير المكمؼ بالمالية،
الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو تككف ممزمة بتقديـ تقرير باإلضافة إلى كؿ ما ذكر أعبله، فإف الييئة 

سنكم عف سير أعماليا إلى رئيس الجميكرية، كىنا يثار التساؤؿ عف فائدة ىذا التقرير السنكم إذا قمنا أف 
 الييئة ىي سمطة إدارية مستقمة ال تخضع ال لسمطة الكصاية كال لمسمطة السممية.

فبالرغـ مف أف الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو ىي شخص معنكم  ،أما من الناحية القـضائية
مما يعني أنيا أىؿ لمتقاضي، إال أف المشرع قد أكرد قيدا عمى ىذا الحؽ في التقاضي، حيث أنو عندما 
تتكصؿ ىذه الييئة إلى كقائع ذات كصؼ جنائي تحكؿ الممؼ إلى كزير العدؿ حافظ األختاـ، الذم يخطر 

   26نائب المختص لتحريؾ الدعكل العمكمية عند االقتضاء.ال
كمف جية أخرل يككف المشرع قد أعطى الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو حؽ االستعانة بالنيابة 
العامة لجمع األدلة كالتحرم في كقائع ذات كصؼ جزائي في جرائـ الفساد، أم أف المشرع قد أعطاىا 

م كالذم ىك في األصؿ مف اختصاص الشرطة القضائية، ثـ ي تي كيقٌزـ حقيا في سمطة البحث كالتحر 
التقاضي عند تحريؾ الدعكل العمكمية بتحكيؿ الممؼ إلى كزير العدؿ حافظ األختاـ، كىذا إف كاف يدؿ 
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تالي عمى شيء إنما يدؿ عمى سيطرة السمطة التنفيذية عمى الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو كبال
 تبعية ىذه الييئة لمسمطة التنفيذية.

لذلؾ فالمبلحظة الغالبة أف المشرع ما يمنحو بيد ينزعو بيد أخرل، فمف جية يستعمؿ عبارات براقة كككف 
الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو سمطة إدارية مستقمة كتتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ 

باقي النصكص كتحميميا تحميبل دقيقا، نجد أف ىذه االستقبللية مجرد استقبللية المالي، لكف بالرجكع إلى 
كىمية، كرغـ تصديؽ الجزائر عمى كؿ مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد كاتفاقية اإلتحاد اإلفريقي 

كاضحة في  لمنع الفساد، كرغـ سف نصكص تشريعية لمكاجية ظاىرة الفساد، إال أف السمطات لـ تبيف إرادة
مكافحة ىذه الظاىرة الخطيرة، كىك ما يبلحظ مف خبلؿ تحميؿ النصكص القانكنية تحميبل دقيقا، ىذه 
النصكص التي تحتكم عمى عدة ثغرات قانكنية ال تسمح بمكاجية ظاىرة الفساد عبر أجيزة الدكلة، حيث 

    27ر في الجزائر.يعتبر البنؾ العالمي أف ظاىرة الفساد مف أخطر الحكاجز أماـ االستثما
فبالرغـ مف إنشاء مثؿ ىذه الييئة لضماف الحياد في مكاجية المتعامميف االقتصادييف، ككذا في معاممة 
األعكاف العمكمييف كالمنتخبيف لما يتعمؽ األمر بضماف الشفافية في الشؤكف العمكمية، إال أنيا ال تتكفر 

 ستقبللية.عمى الشركط التي تضمف ىذا الحياد كأىـ شرط ىك اال
: مف بيف  االلتزامات المفركضة عمى المكظفيف العمكمييف لضماف ثانيا: واجب التصريح بالممتمكات

يجب أف يككف المكظؼ العمكمي بمن ل عف الشبيات، لذلؾ ألقى المشرع عمى اإلدارة العامة ،  الشفافية في
التصريح بالممتمكات كالذم يحرر طبقا  عاتؽ المكظفيف العمكمييف كالقائميف ب عباء السمطة العمكمية كاجب

 لنمكذج محدد. 
لى جانب ذلؾ، فإف المشرع قد ألـز المكظؼ العمكمي ب ف يخبر السمطة الرئاسية التي يخضع ليا بكجكده  كا 
في حالة التنافي في حالة كقكعو فييا. كىذا بغية ضماف الشفافية المالية في الحياة اإلدارية كضماف الحفاظ 

 ات العمكمية.  عمى الممتمك
يعتبر التصريح بالممتمكات نظاما قانكنيا يتضمف التزاـ المكظؼ العمكمي بتصريح شرفي يشمؿ كؿ 

كالذم ألغي فيما بعد،  0428-97ممتمكاتو، كقد نظـ المشرع نظاـ التصريح بالممتمكات بمكجب األمر رقـ 
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الفساد كمكافحتو كحدد نمكذجو بمكجب المتعمؽ بالكقاية مف  01-06كعكضو المشرع الجزائرم بالقانكف رقـ 
 كالذم تكلى تحديد محتكل التصريح ككذا كيفياتو.   414،29-06المرسـك الرئاسي رقـ 

يقكـ المكظؼ العمكمي باكتتاب تصريح بالممتمكات خبلؿ الشير الذم يعقب تاريج تنصيبو في كظيفتو أك 
رة في الذمة المالية كىذا كفقا لنمكذج التصريح كيجدد ىذا التصريح فكر كؿ زيادة معتب 30عيدتو االنتخابية،

كيشمؿ التصريح بالممتمكات جردا لجميع األمبلؾ العقارية كالمنقكلة التي يممكيا المكظؼ  بالممتمكات
 العمكمية كأكالده القصر في الجزائر في الخارج. 

كاسـ أبيو كعنكانو حيث يحتكم التصريح بالممتمكات عمى بيانات خاصة بيكية المكظؼ العمكمي كاسمو 
إلى جانب ذكر تاريج تعيينو أك تكلي كظيفتو كىذا عند بداية العيدة، كيجدد التصريح في حالة الزيادة في 
الذمة المالية لممكظؼ العمكمي مع ذكر تاريج التجديد، كيمكف أف يككف التصريح عند نياية المياـ أك 

 العيدة، مع ذكر تاريج إنياء المياـ. 
تمكاتو، فإف التصريح بالممتمكات يقسـ األمبلؾ إلى أمبلؾ عقارية مبنية كغير مبنية كأمبلؾ فبالنسبة لمم

لى السيكلة النقدية كاالستثمارات باإلضافة عمى أمبلؾ أخرل  .منقكلة، كا 
ف ما عف األمبلؾ العقارية، فإف التصريح بيا يشتمؿ عمى تحديد مكقع الشقؽ كالعقارات كالمنازؿ الفردية أك 

رض سكاء أكانت زراعية أك معدة لمبناء أك محبلت تجارية يممكيا المكتتب ك/أك أكالده القصر في أية أ
الجزائر، كقد حدد التنظيـ كصؼ األمبلؾ )مكقع العقار كطبيعتو كمساحتو كأصؿ الممكية كتاريج اقتناء 

أك مممككة عمى الممتمكات، باإلضافة إلى ذكر النظاـ القانكني ليذه األمبلؾ، ىؿ ىي أمبلؾ خاصة 
 الشيكع.

أما بالنسبة لؤلمبلؾ المنقكلة، فإف التصريح بيا يشتمؿ عمى تحديد األثاث ذم القيمة المالية المعتبرة أك كؿ 
 تحفة أك أشياء ثمينة أك سيارات أك سفف أك طائرات أك أية ممكية فنية أك أدبية أك صناعية، أك كؿ 

يمتمكيا المكتتب ك/أك أكالده القصر في الجزائر أك في  قيـ منقكلة مسعرة أك غير مسعرة في البكرصة
 الخارج.

                                           
 23، مؤرخ فً 74لتصرٌح بالممتلكات، جرٌدة رسمٌة عدد ، ٌحدد نموذج ا2006نوفمبر  22مؤرخ فً  414-06مرسوم رئاسً رقم  - 29

 .2006نوفمبر 

 المعدل والمتمم. 01-06قانون رقم  04/02المادة  - 30



المجمد السادس العدد الواحد  -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجمة الدراسات اإلعالمية 
 والعشرين

فمبر تشرين الثاني/ نو 
2022 

 

 222 (vr3373.6311.B)رقـ التسجيؿ  - (ISSN 25123203) -كمة مجمة دكلية مح

 

أما بالنسبة لمسيكلة النقدية، فإف التصريح بالممتمكات يشتمؿ عمى تحديد كضعية الذمة المالية مف حيث 
أصكليا كخصكميا، ككذا تحديد طبيعة االستثمار كقيمة األمكاؿ المخصصة لو التي يممكيا المكتتب كأكالده 

 في الجزائر أك في الخارج. القصر
كما يشتمؿ التصريح بالممتمكات عمى تحديد أية أمبلؾ أخرل غير األمكاؿ المذككرة أعبله كالتي يممكيا 

 المكتتب كأكالده القصر في الجزائر أك في الخارج.
عيدتو يقكـ المكظؼ العمكمي باكتتاب التصريح بممتمكاتو خبلؿ الشير الذم يعقب تاريج تنصيبو أك تاريج 

 االنتخابية كما سبقت اإلشارة، كقد عرؼ قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو المكظؼ 
العمكمي الخاضع لمتصريح بالممتمكات، كما قاـ بتحديد كيفيات التصريح بالممتمكات بالنسبة لممكظفيف 

 أصحاب المناصب العميا كغيرىـ مف المكظفيف.  
 تمكات ىك:فالمكظؼ العمكمي الخاضع لمتصريح بالمم

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية "  
المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر، بصرف النظر 

 عن رتبتو أو أقدميتو.
أجر أو بدون أجر، ويساىم بيذه الصفة في خدمة كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة ب

ىيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تممك الدولة كل أو بعض رأسماليا أو أية 
 مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.

 31.كل شخص آخر معرف بأنو موظف عمومي أو من في حكمو طبقا لمتشري  والتنظيم المعمول بيما
باعتباره قانكنا   06/01لمشرع قد تكسع في مفيكـ المكظؼ العمكمي  في القانكف رقـ كمف ىنا يظير أف ا

عقابيا مستقبل عف قانكف العقكبات /كبتكسع القانكف الجنائي في مفيكـ المكظؼ العمكمي، يككف قد سد 
ره، بسبب الثغرات القانكنية التي تؤدم إلى الحيمكلة دكف تطبيؽ قانكف العقكبات عمى مف ارتكب فعبل يحظ

انتفاء صفة الجاني، حيث أف الكثير مف الجرائـ الكظيفية ترتكب مف قبؿ عماؿ مؤقتيف أك متعاقديف كحتى 
مف طرؼ أعضاء الحككمة كأعضاء البرلماف، فمك أخذنا بمفيكـ القانكف اإلدارم لممكظؼ العمكمي، ألفمت 

سبب قانكني كىك انتفاء عنصر مف عناصر الكثير مف المفسديف كالمتاجريف بالكظيفة العمكمية مف العقاب ل
 الجريمة كىي صفة الجاني، كالتي تككف في ىذه الحالة مف أسباب تشديد العقاب.
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في حيف أف القانكف الجنائي كبيذا التكسع في مفيكـ المكظؼ العمكمي، يطاؿ ما ال يطالو القانكف اإلدارم، 
نما كذلؾ لحماية كالمشرع ال ييدؼ مف خبلؿ ىذا التكسع إلى زجر كردع ال مكمفيف باإلدارة العامة فقط، كا 

ىؤالء أثناء ممارستيـ لكظائفيـ مف أية ممارسة منافية لمقانكف أك ضغط ككذا تشجيعيـ عمى أداء 
 .32كظائفيـ

أما بخصكص كيفيات التصريح بالممتمكات، فإف فقد حدد المشرع كيفيات التصريح بالنسبة ألصحاب 
لمكظفيف، حيث يككف التصريح الخاص برئيس الجميكرية كأعضاء البرلماف المناصب العميا كغيرىـ مف ا

كرئيس المجمس الدستكرم كأعضائو، كرئيس الحككمة كأعضائيا كرئيس مجمس المحاسبة كمحافظ بنؾ 
الجزائر، كالسفراء كالقناصؿ كالكالة، أماـ الرئيس األكؿ لممحكمة العميا، كينشر محتكاه في الجريدة الرسمية 

كرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خبلؿ الشيريف المكالييف لتاريج انتخاب المعينيف أك تسمميـ لمجمي
    33لمياميـ.

أما التصريح بالممتمكات الخاص برؤساء كأعضاء المجالس الشعبية المحمية المنتخبة أماـ الييئة الكطنية 
ؽ في لكحة اإلعبلنات بمقر البمدية أك لمكقاية مف الفساد كمكافحتو، كيككف محؿ نشر عف طريؽ التعمي

 الكالية حسب الحالة خبلؿ شير.
أما القضاة فيصرحكف بممتمكاتيـ أماـ الرئيس األكؿ لممحكمة العميا، كيتـ تحديد كيفيات التصريح  

 بالممتمكات بالنسبة لباقي المكظفيف العمكمييف عف طريؽ التنظيـ.
سبة لباقي المكظفيف العمكمييف غير المنصكص عمييـ أعبله كقد حددت كيفيات التصريح بالممتمكات بالن

حيث يجب عمى المكظفيف العمكمييف غير المنصكص عمييـ أعبله، أف  34عف طريؽ مرسكـ رئاسي،
 .يكتتبكا التصريح بالممتمكات خبلؿ الشير الذم يعقب تاريج تنصيبيـ أك عيدتيـ االنتخابية

في الذمة المالية لممكظؼ العمكمي بنفس الكيفية التي تـ بيا  د ىذا التصريح فكر كؿ زيادة معتبركيجدٌ  
 35التصريح األكؿ، كما يجب التصريح بالممتمكات عند نياية العيدة االنتخابية أك عند انتياء الخدمة.

 كيككف ىذا التصريح:

                                           
32

لٌة الحقوق والعلوم الساسٌة ، جامعة بوزبرة سهٌلة ، مواجهة الصفقات المشبوهة ، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر ، تخصص قانون السوق ، ك - 
 .25، ص  2008جٌجل ، 
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 أماـ السمطة الكصية بالنسبة لممكظفيف العمكمييف الذيف يشغمكف كظائؼ عميا في الدكلة.   -
أماـ السمطة السممية بالنسبة لممكظفيف العمكمييف الذيف تحدد قائمتيـ بقرار مف السمطة المكمفة بالكظيفة    -

 العمكمية.
كيكدع التصريح مقابؿ كصؿ، لدل الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو مف قبؿ السمطة        

كاف يضع عمى ،  37صريح بالممتمكات الممغىكالجدير بالذكر أف قانكف الت، 36السممية في آجاؿ محدكدة
عاتؽ األشخاص الذيف يمارسكف ميمة انتخابية كطنية أك محمية، ككذا رئيس الجميكرية كأعضاء الحككمة 
كرئيس المجمس الدستكرم كاألميف العاـ لمحككمة، كالرئيس األكؿ لممحكمة العميا كالنائب العاـ لدل المحكمة 

رئيس مجمس المحاسبة كمحافظ بنؾ الجزائر كالسفراء كالكالة، التصريح العميا كرئيس مجمس الدكلة ك 
بممتمكاتيـ أماـ لجنة التصريح بالممتمكات كالذم يككف محؿ نشر في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية 

   38الديمقراطية الشعبية خبلؿ الشيريف الذيف يعقباف انتخابيـ أك تسمميـ لمياميـ.
اية مف الفساد كمكافحتو قد أقصى الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو مف تمقي غير أف قانكف الكق

فإف  04-97التصريحات الخاصة باألشخاص المذككريف أعبله، كىذا يعني أنو بعد إلغاء األمر رقـ 
لحصانة األشخاص المذككريف أعبله ال سيما أعضاء الحككمة كأعضاء البرلماف كالكالة، يتمتعكف بنكع مف ا

 39نظرا لعدـ اختصاص الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو بتمقي تصريحاتيـ بالممتمكات.
حيث أعطى ىذا االختصاص لرئيس المحكمة العميا كالذم يقتصر دكره عمى تمقي التصريحات دكف أف 

مييئة الكطنية لمكقاية يتعدل إلى استغبلؿ المعمكمات التي يحتكييا، كالذم في الحقيقة ىك اختصاص أصيؿ ل
 40مف الفساد كمكافحتو التي تتكلى دراسة التصريحات كاستغبلؿ المعمكمات الكاردة فييا.

لذلؾ كاف ينبغي عمى المشرع عدـ حرماف الييئة مف تمقي التصريحات بالنسبة ألصحاب المناصب العميا، 
عمى مستكل أعمى، ألف ىذا النكع مف  ألنو كفي حقيقة األمر كفي كثير مف األحياف، فإف جرائـ الفساد تتـ

الجرائـ ىي جرائـ ذكم الحمؿ البيضاء كالتي تخرج بنا عف مفيكـ الجاني بالمعنى التقميدم، حيث كثيرا ما 
المسؤكلكف كأصحاب المناصب العميا إلى استغبلؿ نفكذىـ كمناصبيـ لمحصكؿ عمى فكائد كمنافع ك  يعمد 

                                           
 .415-06مرسوم رئاسً رقم  02المادة  - 36

 )الملغى(. 04-97أمر رقم  - 37

 )الملغى(. 04-97أمر رقم  12المادة  - 38

 . 147زواٌمٌة رشٌد، مرجع سابق، ص  - 39

، حٌث أنه من مهام الهٌئة تلقً التصرٌحات بالممتلكات الخاصة بالموظفٌن العمومٌٌن بصفة دورٌة، أو دراسة 01-06قانون رقم  20مادة ال - 40
 واستغالل المعلومات الواردة فٌها والسهر على حفظها.
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ارض مع مبادئ الكظيفة العامة فغالبا ما يتحكؿ ىؤالء عف المصمحة تحقيؽ مآرب ذاتية ، األمر الذم يتع
العامة التي أككميـ القانكف تحقيقيا ليصبح شغميـ الشاغؿ البحث عف طرؽ كأساليب تمكنيـ مف زيادة حجـ 

  أمكاليـ كثركاتيـ عمى حساب االىتماـ ببرامج التنمية .
، يعتبر نظاـ التصريح بالممتمكات آلية التي يرتكبيا المكظفكف  الفسادقانكنية لمكاجية جرائـ  كعمى العمـك

العمكميكف، حيث يككف في جميع مراحؿ الكظيفة ابتداء مف الشير الذم يعقب تاريج التنصيب في الكظيفة 
أك بداية العيدة االنتخابية، كما يككف فكر كؿ زيادة معتبرة في الذمة المالية  لممكظؼ العمكمي بنفس 

بيا التصريح األكؿ، كباإلضافة إلى ىذا كمو فإنو يككف عند نياية الخدمة أك العيدة الكيفية التي تـ 
 .41االنتخابية، لذلؾ فيك يعتبر أداة مراقبة لحركة األمكاؿ التي يحكزىا المكظؼ العمكمي

كحتى يؤدم التصريح بالممتمكات اليدؼ الذم أنش  مف أجمو، يجب أف يككف صحيحا كمستكفيا لمشركط 
 ة تحت طائمة الجزاء الجنائي، حيث يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى خمس سنكات القانكني

 500.000دج( إلى خمسمائة ألؼ دينار جزائرم ) 50.000كبغرامة مالية مف خمسيف ألؼ دينار جزائرم )
دج(، كؿ مكظؼ عمكمي خاضع قانكنا لكاجب التصريح بالممتمكات كلـ يقـ بذلؾ عمدا بعد مضي شيريف 

يره بالطرؽ القانكنية، أك قاـ بتصريح غير كامؿ أك غير صحيح أك أدلى عمدا بمبلحظات خاطئة أك مف تذك
   42خرؽ عمدا االلتزامات التي يفرضيا عميو القانكف.

بمعنى أف التصريح بالممتمكات أك التصريح الكاذب، كالذم قد يككف غير كامؿ أك غير صحيح أك خاطئ، 
مبلحظات خاطئة )كاذبة( أك مزكرة أك خرؽ االلتزامات التي يفرضيا عميو أك إذا أدلى المكظؼ العمكمي ب

القانكف، فيذا الفعؿ في نظر القانكف يشكؿ جريمة أطمؽ عمييا قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو تسمية 
 "جريمة عدـ التصريح بالممتمكات أك التصريح الكاذب بالممتمكات"، بحيث تقكـ ىذه الجريمة بالتعمد، فبل
تقكـ إال إذا تعمد المكظؼ العمكمي عدـ التصريح أك التصريح الكاذب بممتمكاتو، أم أنيا ال تقكـ نتيجة 

 .43اإلىماؿ

                                           
41

 وما بعدها. 106بوزبرة سهٌلة ، المرجع السابق،  ص - 

 لمعدل والمتمم.ا 01ا -06قانون رقم  36المادة  - 42
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أنو مف الصعب الفصؿ بيف التعمد كاإلىماؿ ال سيما عندما يتعمؽ األمر بصكر عدـ  44كيرل الفقو
القضاة في كؿ األحكاؿ اإلثبات  التصريح كالتصريح غير الكامؿ كالتصريح الخاطئ، كمع ذلؾ يتعيف عمى

 أف اإلخبلؿ بكاجب التصريح كاف متعمدا.
غير أنو بالرغـ مما جاء في قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو مف ضمانات ألجؿ إنجاح نظاـ التصريح 

كافحتو بالممتمكات، إال أف ىذا يبقى غير كاؼ أماـ تقييد القانكف لسمطة الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كم
في تحريكيا لمدعكل العمكمية، حيث أنو عندما تتكصؿ الييئة إلى كقائع ذات كصؼ جزائي، تقكـ بتحكيؿ 

العمكمية عند  الممؼ إلى كزير العدؿ حافظ األختاـ الذم يخطر النائب المختص لتحريؾ الدعكل
يح بالممتمكات حيث الممغى، بش ف لجنة التصر  04-97كىذا عكس ما كاف عميو سابقا األمر ،45االقتضاء

 كاف ليا الحؽ في تحريؾ 
إذا ما رجعنا إلى القانكف الفرنسي نبلحظ أف المجنة المكمفة بضماف  ك،  46الدعكل العمكمية دكف كساطة.

الشفافية المالية لمحياة السياسية كىي ما يقابؿ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو في ظؿ قانكف رقـ 
الممغى، كانت أكثر استقبللية مف مثيبلتيا في  04-97ريحات في ظؿ األمر رقـ كلجنة التص 06-01

الجزائر، حيث كمفت بتمقي التصريحات سكاء تعمؽ األمر ب عضاء البرلماف أك الحككمة أك المنتخبيف 
لى المحمييف أك مسيرم المؤسسات اإلدارية كاالقتصادية، باإلضافة إلى نشر تقاريرىا في الجريدة الرسمية إ

 جانب حرية تقاضييا أماـ السمطة القضائية.
 .في اإلدارة العامة شفافية اإلجراءاتتكريس  :  ثالثا:

ظير مصطمح الشفافية ألكؿ مرة في الثمانينات، في العمكـ اإلدارية، ثـ تبنتو مختمؼ القكانيف مف أجؿ  
نما انتقؿ إلى المجاؿ السياسي تقريب اإلدارة مف المكاطف، لكف ىذا المصطمح لـ يبؽ لصيقا باإلدارة فق ط كا 

كلقد اتسع مفيـك  47كىذا في آخر الثمانينات، ليمحؽ بعد ذلؾ بالمجاؿ االقتصادم في بداية التسعينات،
إبراـ كمخالفة شفافية إجراءات .مصطمح الشفافية في العقكد العامة كخصكصا في عقكد الصفقات العمكمية 

لتي امتدت إلى عقكد القانكف العاـ، كنظرا لما تنطكم عميو ىذه يخمؽ جنحة المحاباة ا العقكد اإلدارية

                                           

 .142بوسقٌعة أحسن، مرجع سابق، ص  - 44
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ٌك الدعوى الملغى، حٌث تنص على أنه تحمل اللجنة كامل الملف إلى الجهة المختصة التً ٌتعٌن علٌها تحر 04-97أمر رقم  16/02المادة  - 46
 العمومٌة.

47 - MAUGUE Christine, La portée de l’obligation de transparence dans les contrats publics, Dalloz, Paris, France, 

2004, p609.. 
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فشاء المفسدة  لعمكمية، كمف ىذه القكانيف، القانكف الفرنسي في اإلدارة. الجريمة مف إىدار لمماؿ العاـ كا 
المتعمؽ بشفافية كضبط  1991جانفي  03المؤرخ في  03-91الذم نص عمييا أكؿ مرة في قانكف رقـ 

المتعمؽ بالرشكة  1993جانفي  29المؤرخ في  122-93قات العمكمية، ككذا القانكف رقـ إجراءات الصف
المتعمؽ بالصفقات العمكمية المعدؿ  127-95كالشفافية في الحياة االقتصادية، باإلضافة إلى القانكف رقـ 

 .   48كالمتمـ
ف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، كعمى غرار المشرع الفرنسي فقد نص المشرع الجزائرم عمى الشفافية في قانك 

حيث أقر بكجكب اتخاذ التدابير البلزمة لتعزيز الشفافية كالمسؤكلية كالعقبلنية في تسيير األمكاؿ العمكمية 
كقد حدد كيفية إضفاء الشفافية في تسيير الشؤكف العمكمية، كذلؾ باعتماد إجراءات كقكاعد  49طبقا لمقانكف

 تعمؽ ب: تمكف مف الحصكؿ عمى معمكمات ت
 تنظيميا كسيرىا ككيفية اتخاذ القرارات فييا.

 تبسيط اإلجراءات اإلدارية. -
 نشر معمكمات تحسيسية عف مخاطر الفساد في اإلدارة العمكمية. -
 الرد عمى عرائض كشكاكم المكاطنيف. -
 50تسبيب قراراتيا عندما تصدر في غير صالح المكاطف كتبييف طرؽ الطعف المعمكؿ بيا. -

خص قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو إبراـ الصفقات العمكمية، حيث نص عمى أف تؤسس  كقد
اإلجراءات المعمكؿ بيا في مجاؿ الصفقات العمكمية عمى قكاعد الشفافية كالمنافسة الشريفة كعمى معايير 

 إلى جانب ذلؾ فقد أكد عمى ضركرة تكريس القكاعد التالية عمى كجو الخصكص: 51مكضكعية،
 .العقكد اإلداريةعبلنية المعمكمات المتعمقة بإجراءات إبراـ  -

 اإلعداد المسبؽ لشركط المشاركة كاالنتقاء.
 .العقكد اإلداريةمعايير مكضكعية كدقيقة التخاذ القرارات المتعمقة بإبراـ  -
 .العقكد اإلداريةممارسة كؿ طرؽ الطعف في حالة عدـ احتراـ قكاعد إبراـ  -

يقكـ عمى عدة مبادئ كأىـ  العقكد اإلداريةلقكاعد المذككرة نجد أف مبدأ الشفافية في إبراـ مف خبلؿ ىذه ا
 .مبدأ ىك مبدأ العبلنية ، حيث يعتبر ىذا األخير كسيمة لضماف الشفافية مما يؤدم إلى احتراـ القانكف

                                           
48 -Ibid.,609 et suit    

 المعدل والمتمم. 01  -06قانون رقم  10المادة  - 49

 ل والمتمم.المعد 01  -06قانون رقم  11المادة  - 50

51
 .114و 113بوزبرة سهٌلة ، المرجع السابق ، ص  - 



المجمد السادس العدد الواحد  -ألمانيا -برلين -المركز الديمقراطي العربي -مجمة الدراسات اإلعالمية 
 والعشرين

فمبر تشرين الثاني/ نو 
2022 

 

 228 (vr3373.6311.B)رقـ التسجيؿ  - (ISSN 25123203) -كمة مجمة دكلية مح

 

ضكع ىذا التعاقد ب سمكب كيقصد بمبدأ العبلنية أف تقـك جية اإلدارة الراغبة في التعاقد، باإلعبلف عف مك 
 . 52يمكف كؿ مف تنطبؽ عميو الشركط مف التقدـ بالعطاءات

 كتحقؽ العمنية عدة فكائد نذكرىا كالتالي:
 .العقكد اإلداريةتجنيب اإلدارة أجكاء الشؾ كالريبة في التعامؿ كتحقيؽ النزاىة في عممية إبراـ   -
المشركعة بيف عدد غير محدكد مف الراغبيف في  تحقيؽ منفعة مادية تتمثؿ في خمؽ أجكاء المنافسة -

 التعاقد، مما يؤدم إلى الحصكؿ عمى انسب العركض مف حيث الثمف كأفضميا مف الناحية الفنية.
 53تٌعزز العمنية في التعاقد مبدأ حرية التجارة كالعمؿ كمساكاة األفراد في ذلؾ -

ف منطكيا عمى بيانات معينة، فشمكلو عمى الصفقة، يجب أف يكك أم كحتى يتحقؽ اليدؼ مف اإلعبلف عف 
 .54أك عقد إدارم الصفقةأم  تمؾ البيانات أمر ىاـ حتى يتسنى لمكافة العمـ التاـ بمكضكع

فما يبلحظ أف المشرع قد حرص عمى تحديد البيانات الضركرية كالمتطمبة في اإلعبلف، فإذا تـ عمى النحك 
فافية في تعامبلت اإلدارة كيزكي حرية المنافسة بيف أكبر الذم فرضو القانكف كاف مف ش نو أف يحقؽ الش

عدد ممكف مف الميتميف بالنشاط مكضكع الصفقة، بحيث ال يككف التعاقد حكرا عمى شخص أك أشخاص 
محدديف بذكاتيـ، بحيث إذا تـ احتكار التعاقد مف طرؼ أشخاص محدديف بذكاتيـ، فإف مف ش ف ىذا األمر 

أبمغ الضرر حيث يحجب عف التعاقد مف ىك أحسف عرضا، كما يضر بالمصمحة  أف يمحؽ بالخزينة العامة
العامة حيث قد يؤدم ذلؾ إلى حرماف اإلدارة مف التعاقد مع مف ىك أفضؿ عرضا مف حيث الشركط 

  55كاألداء.
 الخاتمة :

 ما يمي: الفسادكلتفادم ىذه المشاكؿ يمكف أف نقترح في مجاؿ مكاجية 
الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو، فيجب أف يمنحيا المشرع الضمانات القانكنية أما فيما يخص الييئة 

الفعمية مف أجؿ ت دية مياميا بشفافية كفعالية كأىـ ضمانة ىي االستقبللية عف السمطة التنفيذية، فكمما 
في التقاضي دكف كانت الييئة مستقمة كظيفيا كعضكيا، كمما كانت فعاليتيا أكثر باإلضافة إلى منحيا الحؽ 

                                           

قصات عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة، األسس العامة للعقود اإلدارٌة، اإلبرام، التنفٌذ، فً ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا ألحكام قانون المنا - 52
 .152.، ص 2004والمزاٌدات، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة، مصر، 

،ص  1999وري محمد خلف، النظام القانونً للمناقصات العامة، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان، األردن، الجب 53
72. 

 .154عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة، المرجع السابق، ص - 54
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الممغى، ككذلؾ عمى غرار ما جاء بو المشرع  04-97كساطة مثمما كاف معمكال بو في ظؿ األمر رقـ 
 الفرنسي.

أما عف نظاـ التصريح بالممتمكات، فيفترض مف المشرع أال يقصي الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد 
الة بممتمكاتيـ، ألف ىذا يعتبر إقرار مف المشرع كمكافحتو مف تمقي تصريحات رئيس الجميكرية كالكزراء كالك 

 بمنح ىؤالء الحصانة.
، يقتضي تبني إستراتيجية تقكـ عمى الشمكلية كالتكامؿ لمكافحة ىذه الظاىرة، كيمكننا الفسادإف تعقد ظاىرة 

 تكضيح بعض اآلليات منيا:
 اإلدارة العمكميةاؼ عمى المحاسبة: بمعنى خضكع األشخاص الذيف يتكلكف المناصب العامة كاإلشر   -

 لممساءلة القانكنية كاإلدارية، سكاء أكانكا معينيف أك منتخبيف، كىذا مف قبؿ مسؤكلييـ المباشريف.
المساءلة: كىك كاجب عمى المسؤكليف عمى الكظائؼ العامة سكاء أكانكا معينيف أك منتخبيف كذلؾ بتقديـ  -

 ية التي تحكزىا كالنفع الذم يعكد مف خبلؿ إبراميا.تقارير عف الصفقات التي أبرمكىا كتبياف األىم
الشفافية: أم تبني سياسة الكضكح داخؿ المؤسسة في عبلقتيا مع المكاطف، كعمنية اإلجراءات كاألىداؼ  -

 كالغايات.
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أكتكبر  31تحدة المنعقدة بنيكيكرؾ في المتحدة لمكافحة الفساد.، المعتمدة مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ الم
 .2004أفريؿ  65، الصادر في  26، جريدة رسمية  عدد  2003
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الذم يتضمف التصديؽ بتحفظ ، عمى اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي لمنع الفساد  06/137مرسكـ رئاسي رقـ  -
 .2006فريؿ أ 16الصادر في  24، جريدة رسمية عدد  2003يكليك  11المعتمدة بمابكتك ، في --
، المحدد لتشكيمة الييئة الكطنية لمكقاية  2006نكفمبر  22.المؤرخ في 413-06مرسكـ رئاسي رقـ   -

، الذم جاء  2012فبرار  7، المؤرخ في  12/64مف الفساد كمكافحتو ، المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ الرئاسي 
 الفساد كمكافحتو .المتعمؽ بالكقاية مف  06/01مف القانكف   18تطبيقا لنص المادة 

، يحدد نمكذج التصريح بالممتمكات، جريدة 2006نكفمبر  22مؤرخ في  414-06مرسكـ رئاسي رقـ  - 
 .2006نكفمبر  23، مؤرخ في 74رسمية عدد 

، يحدد كيفيات التصريح بالممتمكات بالنسبة 2006نكفمبر  22مؤرخ في  415-06مرسكـ رئاسي رقـ  - 
مف القانكف المتعمؽ بالكقاية مف الفساد  06لمنصكص عمييـ في المادة لممكظفيف العمكمييف غير ا
 .2006نكفمبر  22، مؤرخ في 74كمكافحتو، جريدة رسمية عدد 
 ثانيا المراج  بالمغة األجنبية
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هحىر آراء و افكار في الذراسات االعالهية 
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أثر التربية اإلعالمية عمى المجتمعات   
The Impact Of Media Education On Societies 

 

 

 –في القانون العام السياسات العمومية ومتخصصة في االعالم السياسي: دكتورة شيماء اليواريد. 
 المممكة المغربية

 

 

 ممخص:
مف الحقائؽ الثابتة أف كسائؿ اإلعبلـ تؤثر في األفراد كالمجتمعات، فيناؾ عبلقة سببية بيف التعرض لكسائؿ اإلعبلـ كالسمكؾ 

 استخداميا كالظركؼ االجتماعية كالثقافية لممجتمع. البشرم. كيختمؼ ت ثير كسائؿ اإلعبلـ حسب كظائفيا كطرؽ
 

synopsis 

 

It is an established fact that the media affects individuals and societies. There is a causal 

relationship between exposure to the media and human behavior. The influence of the media 

varies according to its functions, methods of use, and the social and cultural conditions of 

society. 
 
 

 التربية اإلعالمية: مفيوميا وتعريفيا
إلػى أف بػرز اإلعػبلـ كأصػبح منافسػا  لقد ظمت المدرسة المصدر األكؿ لممعرفة حتى بدايات القػرف العشػريف،

تكجيػػو بػػر فػػي التنشػػئة االجتماعيػػة كالتػػ ثير كالتكجيػػو كتربيػػة الصػػغار ك ليػػا كلبلسػػرة، فيػػك يممػػؾ النصػػيب األك
 الكبار.

 مفيوم التربية اإلعالمية
ظير مفيكـ التربية اإلعبلمية في العالـ في آكاخر الستينات حيث؛ ركز الخبراء عمى إمكانية استخداـ أدكات 

الماضػػػػي بػػػػدأ النظػػػػر إلػػػػى التربيػػػػة  كبحمػػػػكؿ سػػػػبعينات القػػػػرف .""ككسػػػػيمة تعميميػػػػة االتصػػػػاؿ ككسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ
ىدفػػو حمايػػة األطفػػاؿ كالشػػباب مػػف المخػػاطر  اإلعبلميػػة عمػػى أنيػػا تعمػػيـ بشػػ ف اإلعػػبلـ، كأنيػػا مشػػركع دفػػاع
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كتشػجيع  ،التي استحدثتيا كسائؿ اإلعبلـ، كانصب التركيز عمى كشػؼ الرسػائؿ المزيفػة كالقػيـ غيػر المبلئمػة
 الطبلب عمى رفضيا كتجاكزىا.

تمكػيف، ييػدؼ  ت األخيػرة تطػكر مفيػـك التربيػة اإلعبلميػة بحيػث؛ لػـ يعػد مشػركع دفػاع بػؿ مشػركعفي السنكا
إلػػى إعػػداد الشػػباب لفيػػـ الثقافػػة اإلعبلميػػة التػػي تحػػيط بيػػـ، كحسػػف االنتقػػاء كالتعامػػؿ معيػػا كالمشػػاركة فييػػا 

 بصكرة فعالة.
 تعريف التربية اإلعالمية

مضػػمكف متشػػابو كرؤيػػة كاحػػدة، أكثرىػػا دقػػة مػػا كرد عػػف تكصػػػيات لمتربيػػة اإلعبلميػػة تعريفػػات متعػػددة ذات 
الذم عقد تحت رعاية منظمة األمـ المتحػدة لمتربيػة كالثقافػة كالعمػـك اليكنسػكك، جػاء  1999مؤتمر فيينا عاـ 

التربيػػة اإلعبلميػػة: تخػػتص فػػي التعامػػؿ مػػع كػػؿ كسػػائؿ اإلعػػبلـ االتصػػالي، كتشػػمؿ الكممػػات كالرسػػـك » فيػػو
كالصكر الساكنة كالمتحركة التي يتـ تقديميا عف طريؽ أم نكع مف أنػكاع التقنيػات. كمػا  لصكتالمطبكعة كا

تمكػف أفػػراد المجتمػع مػػف الكصػكؿ إلػػى فيػـ لكسػػائؿ اإلعػبلـ االتصػػالية التػي تسػػتخدـ فػي مجػػتمعيـ كالطريقػػة 
اإلعػبلـ لمتفػاىـ مػع التي تعمؿ بيا ىذه الكسائؿ، كمف ثـ تمكنيـ مػف اكتسػاب الميػارات فػي اسػتخداـ كسػائؿ 

 «.اآلخريف
 منظمة اليونسكو والتربية اإلعالمية 

تعد منظمػة األمػـ المتحػدة لمتربيػة كالثقافػة كالعمػـك اليكنسػكك الػداعـ األكبػر عالميػا لمتربيػة اإلعبلميػة، فتقػارير 
لمعيش في يجب أف نعد النشء » مؤتمرات المنظمة تكلي أىمية كبرل لمتربية اإلعبلمية حيث؛ تؤكد عمى أنو

، كىػػػي بػػذلؾ تشػػػير إلػػى أف اإلعػػػبلـ يممػػؾ سػػػمطة مػػؤثرة عمػػػى القػػػيـ «عػػالـ سػػػمطة الصػػكرة كالصػػػكت كالكممػػة
 كالمعتقدات كالتكجيات كالممارسات في مختمؼ الجكانب اقتصاديا كثقافيا كاجتماعيا.

مػػػف الحقػػػكؽ  كمػػػف خػػػبلؿ أنشػػػطة اليكنسػػػكك المتعػػػددة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ فإنيػػػا تعتبػػػر التربيػػػة اإلعبلميػػػة جػػػزءا
األساسية لكؿ مكاطف في كؿ بمد مف بمداف العالـ، كتكصي بضركرة إدخاؿ التربية اإلعبلمية ضػمف المنػاىج 

 التربكية الكطنية، كضمف أنظمة التعميـ غير الرسمية كالتعمـ مدل الحياة.
 مصادر قوة وسائل اإلعالم 

 كم كالفعاؿ كذلؾ ألسباب: تتميز كسائؿ اإلعبلـ في عصرنا بقدرة عالية عمى الت ثير الق
 حيث تكجد جميع الكسائؿ المقركءة، كالمسمكعة، كالمرئية؛ التنوع: . أ
 حيث يتـ تكظيؼ جميع الجكانب الجمالية كالنفسية في جذب االنتباه كالت ثير كاإلقناع؛ الجاذبية: . ب
 حيث يمكف لممتمقي التفاعؿ مع كثير مف تمؾ الكسائؿ؛ التفاعمية: . ت
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 مدار الساعة، كلذلؾ فيي متكفرة لممتمقي في كؿ كقت؛ اإلعبلـ عمىكسائؿ  تعمؿ كثير مف الوفرة: . ث
 حيث يمكف لممتمقي التعامؿ مع تمؾ الكسائؿ بخصكصية تامة، كفؽ ما يريد؛ الخصوصية: . ج
حيػػث تكجػػد كسػػائؿ إعػػبلـ كثيػػرة غيػػر مسػػؤكلة، ال تمتػػـز بػػام قػػيـ، كال تقػػيـ كزنػػا ألم  عــدم االلتــزام: . ح

 ية أك اجتماعية؛معايير أخبلقية أك ثقاف
حيػث لػـ تتػرؾ ىػذه الكسػائؿ اإلعبلميػة مجػاال لػـ تػدخؿ فيػو، فجميػع المجػاالت ال اسػتثناء  االختراق: . خ

 قيمية كاجتماعية كسياسية كاقتصادية صارت ميدانا ليذه الكسائؿ اإلعبلمية.
كجميػع مؤسسػات ثػر المدرسػة كاألسػرة أىذه األسباب كغيرىا جعمت أثر اإلعبلـ عمى المستكل العالمي يفكؽ 

 .56المجتمع األخرل
 نموذجا الشيعية الدينيةالتربية االعالمية الدينية: القنوات 

كالدينيػة...  األسريةك تتميز الفضائيات العربية بالتنكع في محتكياتيا، فنجد القنكات السياسية كاالجتماعية     
فنجد قنكات إنشادية كقنػكات الفتػاكل فيما يخص ىذا الصنؼ األخير يعرؼ مف التنكع كالتعدد الشكؿ الكثير، 

بتنكعيػػا ىػػي ذات تكجػػو  الفضػػائية العربيػػة فػػي السػػابؽ كػػاف مػػف المعػػركؼ أف القنػػكات .كقنػػكات القػػرآف الكػػريـ
مقنػػكات المذىبيػػة الشػػيعية ل لكػػف فػػي السػػنكات األخيػػرة عػػرؼ الفضػػاء اإلعبلمػػي العربػػي غػػزكا إعبلميػػا ،سػػني

نػػكات المسمسػػبلت كاألخبػػار كالفتػػاكل... فعنػػد القيػػاـ ببحػػث دقيػػؽ نجػػد أننػػا الناطقػػة بالمغػػة العربيػػة فنجػػد منيػػا ق
 أماـ تبشير شيعي ممنيج.

كخطر القنكات الشيعية ال يقؼ عند حدكدىا العقدية لكنيا تمتد لتبلمس األكضاع السياسية لمدكؿ السنية     
ف ثػـ فػإف اسػتمرارىا فػي التحػريض كقادتيا، مما يشكؿ خطكرة مباشرة عمى األمف القكمي كاستقرار الببلد. كمػ

بحرية كتمكف كصكليا لكؿ بيت في المنطقة العربية السنية قد يصنع رأيا عاما مشػكبل كفػؽ الرؤيػة االيرانيػة، 
حداث القبلقؿ داخؿ المجتمع السني في لحظة ما. كمػف أجػؿ اسػتمالة الجميػكر السػني تعمػد  كقابؿ لمتحرؾ كا 

 مف بيف أىـ ىذه األساليب نجد: .جية استدراج المشاىد لياالقنكات الشيعية التبشيرية إستراتي
الحسػػػيف رضػػػي اهلل عنػػػو، كانتيػػػاء باألدعيػػػة كاألغػػػاني  عػػػرض الحكايػػػات التػػػي تتعمػػػؽ بقصػػػة مقتػػػؿ -

 كاألناشيد التي تعرض لثقافة كتكجو اإلعبلـ الشيعي. 
 البث الحي كالمسجؿ لبلحتفاالت كالممارسات الشيعية الجماىيرية.  -

                                           
56

 1431/ 2010ٌة اإلعالمٌة: كٌف نتعامل مع اإلعالم؟ ، الرٌاض: فهرسة مكتبة الملك فهد أثناء النشر طبعة _ فهد عبد الرحمن الشمٌمري: الترب 
 . 40و ص  22إلى  19، ص 
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فنػػي كالػػدرامي مػػف قبػػؿ الفضػػائيات الشػػيعية لكافػػة األحػػداث كالمناسػػبات كالػػرؤل الشػػيعية، التكظيػػؼ ال -
إضافة إلى أف الدراما كالسينما الشيعية ليست دينيػة بحتػة، بػؿ ىػي إجتماعيػة كتاريخيػة حتػى كلػك لػـ 

 يكف عنكاف العمؿ عقائديا. 
يف الفينػػة كاألخػػرل تقػػـك بتقػػديـ خطابػػات إف ىػػذه القنػػكات رغػػـ تكجيػػا الكاضػػح الػػديني التبشػػيرم إال أنيػػا بػػ   

 إعبلمية تدعـ بيا سياسات إيراف كحمفاءىا فنجد: 
تمعػػب الفضػػائيات الشػػيعية أدكارا كبيػػرة فػػي دعػػـ قػػكائـ التحالفػػات الشػػيعية فػػي االنتخابػػات البرلمانيػػة  -

 بالدكؿ العربية التي بيا أقميات شيعية.
ني أف إيػػػراف ىػػػػي التػػػػي تمعػػػب دكرا قياديػػػػا فػػػػي تحػػػاكؿ الفضػػػػائيات الشػػػػيعية أف تظيػػػر لممشػػػػاىد السػػػػ -

المنطقة، كأنيا ىي المييمنة عمى السياسة، كأنيا تعكس الكجو كالمستقبؿ المشرؽ لممنطقة. كما تقـك 
 بالتعتيـ عمى معاناة أىؿ السنة في إيراف.

لعالميػػة، تقػػديـ جرعػػة مػػف البػػرامج الممجػػدة لمثػػكرة الخمينيػػة كالمميػػدة لمػػا أسػػمكه بالدكلػػة اإلسػػبلمية ا -
كالتػػي سػػيقيميا الميػػدم المنتظػػر. كمػػع ضػػعؼ الػػكعي لػػدل الػػبعض قػػد ينبيػػر كيحػػدث لديػػو إلتبػػاس 

 57"االستعمارم". عقدم. فضبل عف التييئة النفسية لطمكحات المشركع اإليراني
 

 الخاتمة
خبار، لك ف ىذه األداة قد يظف البعض أف اإلعبلـ ال يتمتع بقدرة تعميمية أك تربكية فيك مجرد أداة ترفيو كا 

تحتكم رسائؿ تعميمية كتثقيفية ميمة ك خطيرة تؤثر في النشء ك تقكـ في صقؿ مياراتو ك تكجيو أفكاره 
كحتى برمجتيا كفؽ الرسالة التي تعمد القناة عمى نشرىا سكاء رسالة دينية أك فكرية أك...، فاإلعبلـ التربكم 

لذلؾ كجب عمى األسر أخد االحتياط مف الفقرات  أضحى مؤسسة تؤثر بشكؿ قكم في تككيف الفرد كالمجتمع
التي تقد في القنكات سكاء الخاصة باألطفاؿ أك الراشد فقد تحتكم بعض القنكات رسائؿ مبطنة قد تسيء إلى 

 تربية الطفؿ كحتى الراشد .
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 .60، ص: 2013_ الهٌثم زعفان: المد الشٌعً فً مصر: آلٌات التغلغل وطرئق المدافعة، دار الكتب المصرٌة، الطبعة األولى، 
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 توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في مجال العمل اإلعالمي
opinion  article entitled: Using artificial intelligence techniques in 

the field of media work 

 

كلية التربية  -أستار اإلراعة والتليفزيىى الوساعذ بقسن اإلعالم التربىي -أ.م. د. إيواى هحوذ أحوذ حسي

هصر-جاهعة الوٌيا –الٌىعية   

 
 ممخص:

 التي بالمعكقات المرتبطة المشكبلت معالجة في تساعدنا التي كالكسائؿ الطرؽ الكتشاؼ ىامان  دكران  الحديثة تمعب التكنكلكجيا
 بسبب األخيرة الفترة في كبيرة صفعة اإلعبلـ كسائؿ تمقت حيث ككركنا جائحة أزمة كقت اإلعبلـ حدث لكسائؿ كما تقابمنا
 مفاىيـ اعتناؽ طريؽ عف إال الم زؽ ىذا مف لمخركج فرصة اإلعبلـ أماـ يكف فمـ حاليان، العالـ يشيدىا التي المرضية األزمة
 عمييا اعتمد التي التقنيات ىذه أبرز كمف كيسر، بسيكلة األزمة ظؿ في عممو يكاكب أف خبلليا مف يمكنو كعصرية حديثة

 .االصطناعي الذكاء تقنيات ىي اإلعبلـ
 في البشرم العقؿ تطكر لطريقة مشابو بشكؿ ركتتطك  تتعمـ بمقدكرىا أف التي كالركبكتات اآلالت عف التقنيات ىذه تعبر كما

 عف فضبلن  بيا، تقـك التي التجارب خبلؿ مف التعمـ عمي اآلالت قدرة إلى يشير االصطناعي فالذكاء عمميات المعالجة،
 مرة، مف ألكثر المتشابية المياـ تنفيذ في كالتقدـ التطكر خبلؿ مف كذلؾ الطبيعي، البشر العقؿ بمحاكاة اآلالت قياـ إمكانية
 إلى استنادان  تحسف يمكنيا كالتي المياـ ألداء البشرم الذكاء تحاكي التي األجيزة أك األنظمة ىك االصطناعي فالذكاء

 العمؿ مجاؿ في االصطناعي الذكاء تقنيات تكظيؼ: في مقالتناعف سنتحدث لذلؾ تجمعيا، التي كالبيانات المعمكمات
 .اإلعبلمي

 االصطناعي، العمؿ اإلعبلمي. الذكاء تقنيات الكممات المفتاحية:
Abstract: 

Modern technology plays an important role in discovering ways and means that help us address 

the problems associated with the obstacles we encounter, as happened to the media at the time 

of the Corona pandemic crisis. The impasse is only by embracing modern and modern concepts 

through which he can easily keep pace with his work in light of the crisis, and among the most 

prominent of these techniques that the media has relied on are artificial intelligence techniques. 

These technologies also express machines and robots that are able to learn and develop similar 

to the way the human brain develops in processing operations. Development and progress in 

carrying out similar tasks more than once. Artificial intelligence is systems or devices that 

simulate human intelligence to perform tasks and that can improve based on the information 

and data you collect, so we will talk about our article about: Employing artificial intelligence 

techniques in the field of media work. 

Keywords: artificial intelligence techniques, media work.  
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 مقدمة:
كاألجيزة المستندة إلى كاستخداـ التقنيات الرقمية الحديثة  تعمؿ الحياة الرقمية عمى زيادة القدرات البشرية

 اإليجابي جاهاالت ، لكفختراؽ، كقكاعد البيانات المتصمة، كأجيزة االستشعارالذكاء االصطناعي، كالقابمة لئل
 لمصحفييف ستكفر الرقمي اإلعبلـ مجاؿ في االصطناعي الذكاء تكنكلكجيا تطكرات أف يرل السائد

 ىذه باستخداـ الصحفي العمؿ ممارسة تنظيـ إلعادة فرصة الرقمي كاإلعبلـ الصحافة كقادة المبدعيف،
 إنتاجية كجكدة ككفاءة، ة،ميار  كتحسف األخبار، غرؼ في أكبر كفاءات ستضفي التي الناشئة التقنيات

 التطكرات، كضع مف اإلخبارية اإلعبلـ كسائؿ الخكارزميات مكنت اإلعبلمية، فقد كالمؤسسة الصحفي،
 (.58)أكسع  سياؽ في الحالية كاالتجاىات

 ككيفية اإلعبلـ في الرابعة الصناعية الثكرة تقنيات استخداـ كيفية عمى يعتمد االصطناعي الذكاء فإعبلـ
عادةك  دمجيا ٍزًئيًّا اعتمادنا تعتمد كمبتكرة، جديدة، إعبلمية كظائؼ في ىيكمتيا ا   جيدة تقنيات عمى كيمٍّيًّا أك جي
نترنت الضخمة، البيانات كتحميؿ تشيف، كالبمكؾ االصطناعي، الذكاء: مثؿ  الطباعة جانب إلى األشياء، كا 

 يعد لـ األمر لكف كاإلبداع، االبتكار إلى يحتاج كاإلعبلـ الصحافة في فالعمؿ كالركبكتات، األبعاد ثبلثية
 اإلبداع، أك االبتكار عف تمامنا بعيدة اآلف صحفييف يؤدييا التي األدكار مف العديد ىناؾ إف إذ كثيران، كذلؾ

 يقـك أف السيؿ مف أدكار كميا األخبار، نشرات قراءة حتى أك النصكص، مراجعة أك الكتابة أنكاع كبعض
 كقت مس لة أصبح األمر أف إلى الخبراء تكقعات مف العديد كتشير. البشرم لتدخؿا دكف” الركبكت “بيا

 فصحافة محدكدان، ظيكره سيصبح الذم ،”اإلنساف“ظيكر  دكف تيدار كاممة إخبارية غرفان  نرل حتى فقط،
 كىك كغيرىـ، كالمصكريف الفنية البشرية المعديف كالعناصر مف كبير عدد عمى تعتمد ال االصطناعي الذكاء
  (.59التنافسية ) كزيادة التكمفة كتقميؿ الجكدة رفع عمى إيجابيان  ينعكس الذم األمر

 إعالم الذكاء االصطناعي:
 جمع تعني كىي, اإلعبلـ مجاؿ في االصطناعي كاستخداماتيا الذكاء كتقنيات أدكات أىـ ىك إحدل
 كاممة آلية بطريقة كنشرىا, كتقارير رأخبا شكؿ في ككتابتيا, كتصنيفيا ,كالقضايا األحداث حكؿ المعمكمات

 (.60البشرم) العنصر تدخؿ مف دكف

                                           
58
 .16، عمان: األردن: دار المسٌرة للنشر، ص1، طاإلعالم الرقمً وتحدٌات الذكاء االصطناعً(. 2021سً )عبد الكرٌم علً الدبٌ 

59
 https://smtcenter.netمتاح علً الرابط التالً:  الصحافة فً عصر البٌانات والذكاء االصطناعً،(. 2021أمجد المنٌف ) 

60
 David Caswell, Konstantin( 2018). Dörr, Automated Journalism 2.0: Event-driven narratives From 

simple descriptions to real stories, Journalism Practice, Volume 12, 2018 – Issue 4 , p 477. 
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 كالتي المياـ، أداء في البشرم الذكاء تحاكي التي األنظمة في المستخدـ فالذكاء االصطناعي ىك الذكاء
 (.61بجمعيا ) تقكـ التي المعمكمات إلى استنادان  نفسيا مف تطكر أف يمكنيا

 إخبارية مقاالت تكليد في تستخدـ التي الذكاء االصطناعي ىـ تقنياتالركبكت مف أ كما تعد صحافة
 في منيا آليان كاالستفادة تحميميا ليتـ بيا، البرمجيات تزكيد يتـ كبيانات ضخمة مسبقة نماذج عمى اعتمادنا
 (. 62البشرم ) العامؿ عمى االعتماد دكف قياسية بسرعة كتقارير أخبار كمقاالت إنتاج

 االصطناعي الذكاء تطبيقات اندمجت معيا التي المجاالت أىـ تعد مف اإلعبلمي لمحتكلا إنتاجعممية ف
عادة جديدة اتصالية تقنية نحك تدفع أف المتكقع مف كالذم الكاسع، بمفيكميا  ذلؾ في بما الجميكر تشكيؿ كا 
 كتسكيؽ المحتكل جإلنتا تقدمان  أكثر أدكات الحديثة التطبيقات حيث تكفر كالمستقبؿ، المرسؿ بيف العبلقة
 صناعة في اآللي اإلعبلـ أنماط مع تتناغـ جديدة اتصالية منصات كاستحداث ب نكاعيا، كالبيانات األخبار
 (. 63األخرل ) االتصالية بالكسائؿ مقارنة المحتكل

 الذكاء االصطناعي والعمل اإلعالمي:
 المحتكل كتحرير في إنتاج عمميا اطكأنم اإلعبلمية، البشرية الذىنية القدرات تحاكي التي التقنيات ىي

 عمي معتمدة بشرم، تدخؿ جمع المعمكمات دكف تعمؿ خكارزميات طريؽ عف آًليان  المحتكل كصياغة
 التميفزيكني البث أك الصحافة مجاؿ في سكاء الحاسكبية البرامج تكفرىا التي الخصائص مف مجمكعة
 إخبارية نصكص إلى البيانات تحكيؿ يرة، حيث يتـاإللكتركنية تعتمد عميو بدرجة كب فالمكاقع كالرقمي،
 (. 64مباشرة ) كنشرىا األكلية البرمجة بعد سردية

 ليقـك الحدث مكاف في كزرعو لمعنصر البشرم، بديبلن  الركبكت استخداـ الركبكت عمى كما تعتمد صحافة
 مما كالككارث، ائؽكالحر  الحركب مناطؽ في خاصة المراسؿ الصحفي، عف بديبلن  كالصكرة بالصكت بنقمو
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، جامعررة بحثثم منرثثور فثثً مجلثثة البحثثوم اإلعالمٌثثة (. مسررتقبل الصررحفٌٌن فررً عصررر الررذكاء االصررطناعً،2021أسررماء محمررد مصررطفى عرررام ) 
 .1691-1690م، ص2021،ٌولٌو 4، المجلد58زهر: كلٌة اإلعالم، العدداأل
62

بحم منرور فً (. آلٌات تطبٌق وإنتاج صحافة الروبوت فً مصر فً ضوء استخدام أدوات الذكاء االصطناعً، 2021محمد جمال بدوي ) 

 .72م،ص2021، أبرٌل75جامعة القاهرة، كلٌة اإلعالم، العدد المجلة المصرٌة لبحوم اإلعالم،
63

(. اتجاهات النخبة نحو توظٌف اإلعالم األمنً لتطبٌقات الذكاء االصطناعً فً مكافحة الجرائم االلكترونٌة وانعكاساته 2021مجدي الداغر ) 

لٌة على دعم وتعزٌز األمن السٌبرانى فً مصر، بحث منشور فً المجلة العربٌة لبحوث االعالم واالتصال، مصر: جامعة األهرام الكندٌة، ك
 .5م، ص2021، ٌونٌو33اإلعالم، العدد

64
(. توظٌف تطبٌقات الذكاء االصطناعً فً إنتاج المحتوى اإلعالمً وعالقتها بمصداقٌته لدى الجمهور 2020عمرو محمد محمود عبد الحمٌد ) 

 .5282م، ص2020وبر، أكت5، المجلد55المصري، بحث منشور فً مجلة البحوث اإلعالمٌة، جامعة األزهر: كلٌة اإلعالم، العدد
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 في الراسخة كالقكاعد الثكابت مف الكثير كتغيير البشر، صحافة عمى القضاء المحتمؿ ىاجس مف يزيد
 (. 65المجتمع العالمي )

عمى، النحك التالي  أبرز تطبيقات الذكاء االصطناعي في مجاؿ العمؿ عمي اإلعبلمي كيمكف االستفادة مف
(66:) 

لآلالت التي تحتكم عمى تقنية الذكاء االصطناعي أف تتعمـ بشكؿ يمكف  إمكانية التعمم اآللي: -1
 .مما يسمح ليا ب ف تقـك بتنفيذ المياـ المختمفة بشكؿ أسرع كأسيؿ مرة بعد مرة ،تمقائي كسريع

بفضؿ ميزات ىذه التقنية الرائعة، يمكف لئلعبلمييف أف  الوصول إلى أماكن يصعب الوصول إلييا: -2
يمكنيـ أف يقكمكا بزيارتيا ب نفسيـ عمى سبيؿ المثاؿ ، يمكف لؤلجيزة الذكية  يقكمكا بزيارة أماكف ال

 أف تمكنؾ مف زيارة األماكف الخطيرة كمياديف الحركب لتغطية األخبار ىناؾ بسيكلة.
بفضؿ التطكرات الكبيرة التي شيدىا حقؿ الذكاء  إمكانية توليد ومعالجة المغة الطبيعية: -3

مكف ليذه اآلليات أف تقكـ بتكليد نصكص مشابية بشكؿ كبير االصطناعي في اآلليات ، ي
يمكف ليذه اآلليات أيضان أف تقكـ بقراءة  فضبلن عف ذلؾ، لمنصكص التي نقكـ نحف كبشر بكتابتيا

 كفيـ المحتكل المكتكب مف قبؿ البشر بسيكلة.
عمى قدرات الذكاء  باستخداـ ىذه الميزة، يمكف لآلليات التي تحتكم القدرة عمى التمخيص التقائي: -4

االصطناعي أف تقكـ بتمخيص األفكار المفتاحية الميمة مف بيف مجمكعة كبيرة مف المعمكمات 
 كالبيانات بسيكلة.

بفضؿ التقنيات الحديثة ، يمكف لؤلجيزة المدعمة بميزة  تنقيب البيانات واستخراجيا وتدقيقيا: -5
باإلضافة ، بيانات كاستخراجيا بسرعة كبيرةالذكاء االصطناعي أف تقـك بالتنقيب عف المعمكمات كال

 يمكف ليذه اآلالت أف تقكـ بتدقيؽ مراجع ىذه المعمكمات كتدقيقيا لغكيان كنحكيان أيضان. إلى ذلؾ
 الذكاء االصطناعي وخدمات العمل اإلعالمي: 

 اإلعبلـ مؿع مجاؿ في المختمفة الخدمات كالتسييبلت مف الكثير تقدـ أف االصطناعي الذكاء لتقنية يمكف
 (: 67سكاء، كىي) حد عمى كالصحافة
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(. مستقبل الصحفٌٌن فً عصر الذكاء االصطناعً، بحث منشور فً مجلة البحوث اإلعالمٌة، جامعة 2021أسماء محمد مصطفى عرام ) 
 .1691-1690م، ص2021،ٌولٌو 4، المجلد58األزهر: كلٌة اإلعالم، العدد

66
 https://mofeeed.comإلعالم، متاح علً الرابط التالً: (. الذكاء االصطناعً ودوره فً مجال ا2022عبد السالم باصحٌح ) 
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بفضؿ الخدمات التي يجمبيا الذكاء االصطناعي إلى  تقديم اإلشعارات والتنبييات حول األحداث: -1
يات حكؿ األحداث التي يكتنب إخطاراتاآلليات، يمكف ليذه األجيزة أف تقـك بإعطاء إشعارات أك 

 تحصؿ حكؿ العالـ بشكؿ فكرم كمنتظـ.
يمكف لمستخدمي األجيزة التي تعمؿ بيذه التقنية أف يقكمكا  عمل جدولة آلية لممحتوى: إمكانية -2

 ،بعمؿ جدكلة لنشر كمشاركة البكستات أك األخبار كالمعمكمات التي يرغبكف في نشرىا بشكؿ تمقائي
بالتالي يمكنؾ أف تقكـ بإنجاز األعماؿ المترتبة عميؾ بشكؿ مسبؽ. كمف ثـ سيعمؿ الجياز عمى 

 شرىا كمشاركتيا خبلؿ مكاعيد زمنية دقيقة يحددىا المستخدـ.ن
مف أبرز األمثمة عمى عمؿ ىذه الخاصية ىك خكارزمية  إمكانية توليد القصص اإلخبارية تمقائيًا: -3

 .Open AI تكليد المغة الطبيعية التي استعانت بيا صحيفة الغاردياف البريطانية بالتعاكف مع شركة
الذكاء االصطناعي آفاقان جديدة أماـ مياـ كأمكر ال يمكننا نحف تقنيات ت فتح تنفيذ ميام معقدة: -4

كبشر أف نقكـ بتنفيذىا. حيث يمكف لؤلجيزة التي تعتمد عمى ىذه التقنيات أف تقكـ بتحميؿ كميات 
 ىائمة مف البيانات كالمعمكمات بسرعات كبيرة.

 الفرد، لدل مكجكدة التقنية لدعـ البلزمة كالتقنية ةالتحتي البنية ب ف الفردة تقكـ عمي مدل المتاح فالتسييبلت
 ىكاتؼ أك كحكاسب المعرفة كتكفر الرقمية التطبيقات الستخداـ البلزمة اإلمكانات بتكفر المتغير ىذا كيتعمـ
 ).68ؿ )العم أثناء االجتماعي اإلعبلـ باستخداـ المؤسسة سماح أك إنترنت، كخدمات ذكية،

 :ذكاء االصطناعياإلعالم الرقمي وتحديات ال
الذكاء االصطناعي في مجاؿ اإلعبلـ ما زاؿ ىناؾ العديد مف التحديات التي  مع تنامي دخكؿ تطبيقات

 (:69يكاجييا ىذا المجاؿ، كمنيا)
 المحدكدية نتيجة قمة البيانات لمقصص كاألخبار. -1
 افتقار الذكاء االصطناعي إلي اإلبداع كاإلثارة كصبغة الغمكض البشرم. -2
يانات ف حيانا تككف البينات المجمعة متحيزة مما يفقد اإلعبلـ المعتمد عمي الذكاء تحيز الب -3

 .االصطناعي مصداقيتو لدل الجميكر
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 Nicholas Diakopoulos (2019)." Artificial Intelligence and Journalism “,Journalism, Mass Communication 

Quarterly, Vol. 96(3) 673–695 
(. مع كقكع تطكرات مذىمة ما سر عبلقة الذكاء االصطناعي كاإلعبلـ؟، متاح عمي الرابط التالي: 2022سعد السبيعي ) 69
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 الدماغ بيف المقاربة تجرم أنو رغـ فرغـ الذكية، اآلالت عف تمامنا مختمؼ البشرم اختبلؼ التفكير -4
 ال الذكية اآلالت بناء في تطكران  األكثر ككفت أف يمكف التي الحالية العصبية الشبكات أفٌ  إالٌ  كاآللة،
ذا. البشرم المج أنسجة مف جدان  بسيط شيء سكل تمٌثؿ  الذم الييكؿ ىك البيكلكجي الدماغ كاف كا 
 (. 70بداياتو) في يزاؿ ال االصطناعي الذكاء فإف الذكاء، تعريؼ خبللو مف يتـٌ 
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 المصادر والمراج :
   العربية:المصادر والمراج . أ
 ( مستقبؿ الصحفييف في عصر الذكاء االصطناعي، 2021أسماء محمد مصطفى عراـ .) بحث

،يكليك 4، المجمد58، جامعة األزىر: كمية اإلعبلـ، العددمنشور في مجمة البحوث اإلعالمية
 .1691-1690، صـ2021

 ( 2021أمجد المنيؼ .)،عمي الرابط متاح  الصحافة في عصر البيانات والذكاء االصطناعي
  https://smtcenter.netالتالي:

 ( 2022سعد السبيعي .) ؟، واإلعالم االصطناعي الذكاء عالقة سر ما مذىمة تطورات وقوع م
  https://makkahnewspaper.comمتاح عمي الرابط التالي:

 ( 2022عبد السبلـ باصحيح .)،متاح عمي الرابط  الذكاء االصطناعي ودوره في مجال اإلعالم
 https://mofeeed.com التالي:

 ( 2021عبد الكريـ عمي الدبيسي.) عماف:1، طاإلعالم الرقمي وتحديات الذكاء االصطناعي ، 
 .16،صاألردف: دار المسيرة لمنشر

 ( 2020عمرك محمد محمكد عبد الحميد) تكظيؼ تطبيقات الذكاء االصطناعي في إنتاج المحتكل .
، بحث منشور في مجمة البحوث اإلعالميةاإلعبلمي كعبلقتيا بمصداقيتو لدل الجميكر المصرم، 

 .5282، صـ2020، أكتكبر5، المجمد55جامعة األزىر: كمية اإلعبلـ، العدد
 ( اتجاىات النخبة نحك تكظيؼ اإلعبلـ األ2021مجدم الداغر .) مني لتطبيقات الذكاء

االصطناعي في مكافحة الجرائـ االلكتركنية كانعكاساتو عمى دعـ كتعزيز األمف السيبرانى في 
، مصر: جامعة األىراـ الكندية، بحث منشور في المجمة العربية لبحوث االعالم واالتصالمصر، 

 .5، صـ2021، يكنيك33كمية اإلعبلـ، العدد
 ( آليا2021محمد جماؿ بدكم .) نتاج صحافة الركبكت في مصر في ضكء استخداـ ت تطبيؽ كا 

، جامعة القاىرة، بحث منشور في المجمة المصرية لبحوث اإلعالم أدكات الذكاء االصطناعي،
 .72، صم2021، أبريل75العدد كمية اإلعبلـ،

 المصادر والمراج  األجنبية: . ب

https://smtcenter.net/
https://makkahnewspaper.com/
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 الطالب لبناء مجتم  قيميوسائل اإلعالم الحديثة في بناء شخصية دور 
The Role Of Modern Media In Building Students' Personality To 

Build A Valued Society 

 

عمي  محمد بن  سامي عباس  
المممكة العربية السعودية -وزارة التعميم   

 
  ممخص الدراسة: 

يو الفكرم لعقمية طبلب المرحمة الثانكية، نظرنا لممكانة ىدفت الدراسة عمى تسميط الضكء عمى كسائؿ اإلعبلـ كعبلقتيا بالتكج
التي يحتميا في المجتمع كت ثيره في كاقعنا عمى جميع المستكيات، في محاكلة الستكشاؼ ماىية ىذا اإلعبلـ الجديد، كالعكامؿ 

اإلنساف، كيتناكؿ البحث التي أدت إلى ظيكره، إيجابية كسمبياتو، ثـ آفاقو، مع رصد سبؿ االستفادة منو في خدمة قضايا 
ا، تسعى كسائؿ اإلعبلـ عمى اختبلفيا إلى زيادة أعداد جماىيرىا، كتكسيع انتشارىا؛ كلذلؾ  دراسة مفصمة حكؿ تكيتر نمكذجن

 تستثمري التقدُّـ التقنٌي؛ لتمبية احتياجات الجميكر، كتستغؿُّ مختمؼ الكسائؿ؛ لعىرض محتكاىا اإلعبلمٌي بعٌدة أنماط ميتنكٍّعة،
حيث إٌف ىناؾ كسائؿ إعبلـ مطبكعة، كمىرئٌية، كمسمكعة، باإلضافة إلى كسائؿ اإلعبلـ الجديد، كفيما يمي تكضيح لبدايات 

،   كالكسيمة اإلعبلمٌية الفاعمة، كالمييٌمة، ىي تمؾ الكسيمة التي تيحقٍّؽ أعمى ًنسىب االنتشار،  ىذه الكسائؿ، كطبيعة انتشارىا
ىذا يتطمَّب دراسة ميتعمٍّقة، كفيمان لممجتمع، كاإلعبلـ في آف معان؛ فكسائؿ اإلعبلـ ليست ميؤسَّسات كالت ثير في المجتمع، ك 
 معزكلة عف مجتمعيا. 
 ،  المممكة العربية السعكدية .اإلعبلـ ، المنطقة الشرقية ، المرحمة الثانكية ، الدماـ الكممات المفتاحية: 

Abstract : 

The Study Aimed to shed light on the media and its Relationship to the intellectual guidance of 

the Mentality of Secondary School Students, Given the place it Occupies in society and its 

impact on Our reality at all Levels, in an Attempt to explore What This new media Is, the 

factors That led to its Emergence, its positive and Negative, and Then its prospects, With 

Monitoring Ways to Benefit From it in the service of Human causes. The Research deals With a 

Detailed Study on Twitter as a model, in Which all media Outlets Seek to increase the numbers 

of their audiences and expand their reach ; Therefore, it invests in technical progress; To meet 

the needs of the public, and exploit various means; To display its media content in several 

different styles, as there are print, visual, and audio media, in addition to the new media. The 

following is an explanation of the beginnings of these media, the nature of their spread, and the 

effective and important media, which is the one that achieves the highest rates of spread and 

influence. in society, and this requires an in-depth study and an understanding of society and 

the media at the same time; The media are not institutions isolated from their society. 

KeyWords: Media, Eastern Province, Secondary School, Dammam, Kingdom of Saudi Arabia. 
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 مـة:مقد

لكسائؿ اإلعبلـ دكر كبير في العممية التعميمية ، يتمثؿ في نقؿ التراث، كالعادات، كالتقاليد إلى األجياؿ 
الجديدة الصاعدة، مما يساعدىا عمى االندماج في مجتمعاتيا، كيحافظ عمى ىكية ىذه المجتمعات مف 

لطمبة عمى اعتماد التفكير الناقد، االندثار كالتبلشي أماـ مغريات العصر المختمفة كالجذابة. تشجيع ا
كسابيـ الممكات، كالقدرات الفكرية الخاصة  كالتحميؿ، كتعريفيـ بسبؿ ككسائؿ حؿ المشكبلت المختمفة، كا 
بيذا األمر. تنبيو المجتمع إلى األخطاء المرتكبة في العممية التعميمية بريٌمتيا، كمراقبة المؤسسات التعميمية 

 المختمفة.

ئؿ اإلعبلـ منصة جيدة لكافة المختصيف كعمى رأسيـ التربكييف الذيف يعتبركف رأس الحربة حيث تعتبر كسا
في ىذا األمر، فبمقدكر ىؤالء استغبلؿ ىذه الكسائؿ عمى اختبلفيا لمنيكض بالعممية التعميمية، كبطمبة العمـ 

ة العديدة المترتبة عمى عمى حٌد سكاء. تعريؼ المجتمع بمخاطر انتشار الجيؿ بيف الناس، كاآلثار السمبي
ذلؾ األمر، كالتي قد تقمؿ ش ف أكثر المجتمعات تكفُّران عمى المكارد كالثركات، فالمكارد المختمفة بحاجة إلى 

 إدارة صحيحة. 

كبالتالي فيي بحاجة إلى تطبيؽ العمكـ، كالمعارؼ المختمفة مف أجؿ االستفادة منيا ب قصى حٌد كدرجة 
ىذا الدكر يقكدنا إلى دكر آخر لكسائؿ اإلعبلـ في التعميـ يتمثؿ في تغيير  ممكنيف، مف جية أخرل إفٌ 

الثقافة السائدة في المجتمع عف عدـ جدكل تعميـ بعض الفئات المجتمعية؛ كاإلناث عمى سبيؿ المثاؿ في 
ىا بعض األماكف. عرض المحتكل التثقيفي لمناس، كالذم يساىـ في ترسيج المعمكمات المختمفة التي يتمقا

الطمبة في المؤسسات التعميمية، كما يجب أف يككف ىذا المحتكل متناسبان مع كافة الفئات كمعركضان بطريقة 
  .جاذبة لمفئات المستيدفة حتى يؤتي أيكيمو

الطالب كلما ىؿ مف أثر  كلذلؾ اعتمدت في بحثي ىذا التعقيب عمى دكؿ األعبلـ في تشكيؿ شخصية
مف أكثر ما بات يرتبط بكافة تفاصيؿ حياتنا اليكمٌية، كمف أكثر ما يتفاعؿ كتعتبر كسائؿ اإلعبلـ إيجابي 

معو اإلنساف عمى مدار الساعة، فميذه الكسائؿ أىمٌية كبيرة، كدكر مؤثر في كافة المستكيات كالصعد، كلعٌؿ 
؛ كىذا يعكد أىـ المجاالت التي تمعب بيا كسائؿ اإلعبلـ دكران عظيمان ككبيران مجاؿ التعميـ بكافة مراحمو

أساسان إلى أٌف كسائؿ اإلعبلـ تمتمؾ القدرة دكنان عف غيرىا مف الكسائؿ عمى تقديـ كٌؿ ما ىك مفيد لطبلب 
 العمـ، كلكافة الميتميف بالعممية التعميمٌية، كبشكؿ ال يسبب ليـ االزعاج أك الممؿ.

 مشكمة الدراسة:
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رجمة الثانكية بكسائؿ اإلعبلـ الحديثة، كنظرنا تتمثؿ مشكمة البحث في ارتباط فئات عريضة مف طبلب الم
لمجدؿ الكاسع القائـ في الكسط اإلعبلمي الذم أثاره مؤخرنا، سنرصد في ىذا البحث بشكؿ محايد، كىنا 
سنرصد مبلمحو اإليجابية كالسمبية، كالمخاطر المت تية عف ىذا االنفتاح التكنكلكجي، كما نسمط الضكء عمى 

 .ييا، كسبؿ تكظيفو إيجابيًّاالمجاالت التي يبرز ف
يشكؿ الشباب فئة متميزة في أم مجتمع، بؿ ىـ أكثر فئات المجتمع حركة كنشاطا كمصدرا مف مصادر 
التغيير االجتماعي ، كما تتصؼ ىذه الفئة باإلنتاج كالعطاء كاإلبداع في كافة المجاالت، فيـ المؤىمكف 

ه المجتمعات الحديثة مف ظاىرة تنامي استخداـ تقنيات لمنيكض بمسئكليات بناء المجتمع كنظرا لما تشيد
االتصاؿ االلكتركني فقد ظير جيؿ جديد   لـ يعد يتفاعؿ مع اإلعبلـ التقميدم بقدر ما يتفاعؿ مع اإلعبلـ 
االلكتركني يسمى بالجيؿ الشبكي أك جيؿ االنترنت، كأصبحت ىناؾ شبكات تكاصؿ اجتماعي مثؿ تكيتر، 

صر الفكرية كمف ىنا تتحدد المشكمة البحثية كتسعي الدراسة الراىنة لمتعرؼ عمي حدكد الفيسبكؾ تتسـ بعنا
 .كطبيعة ت ثير المكاقع االجتماعية عمي النسؽ القيمي األخبلقي لمشباب السعكدم

 

 أىداف الدراسـة:

يمة اتصالية ما مدل ت ثر طبلب المرحمة الثانكية لشبكة االنترنت ككسالدراسة الحالية إلى الكشؼ عف  تيدؼ
إعبلمية كأىـ المكاقع االلكتركنية كالشبكات االجتماعية التي يستخدميا الشباب السعكدم عبر شبكة 

 .كمدل الت ثير عمى قيـ المجتمعية االنترنت كما منظكمة القيـ كاألخبلؽ الراىنة لدم طبلب المرحمة الثانكية

 أىمية الدراسـة:

بياف أثر كسائؿ كازىا عمى محكريف أساسييف؛ المحكر األكؿ ىك:  تستمد الدراسة الحالية أىميتيا مف ارت
اإلعبلـ في بناء شخصية طالب المرحمة الثانكية، كالمحكر الثاني  : ىك بياف أثر كسائؿ  اإلعبلـ الحديثة 

 في تحقيؽ الدكر التربكم بالنسبة لممعمـ ككلى األمر.

   مصطمحات الدراسـة:

 .مفيوم اإلعالم الحديث: 1
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صطمح حديث يتضاد مع اإلعبلـ التقميدم، ككف اإلعبلـ الجديد لـ يعد فيو نخبة متحكمة أك قادة ىك م
إعبلمييف، بؿ أصبح متاحان لجميع شرائح المجتمع كأفراده الدخكؿ فيو كاستخدامو كاالستفادة منو طالما 

 تمكنكا كأجادكا أدكاتو كال يكجد تعريؼ عممي محدد حتى اآلف.
 

 االجتماعي :مفيوم اإلعالم -2

ىك تزكيد الناس باألخبار كالمعمكمات الصحيحة كالسميمة بالحقائؽ المكضكعية كمف دكف تحريؼ لتنكير 
 الرأم العاـ بالمشاكؿ كالقضايا المطركحة.

 

 مفيوم وسائل اإلعالم : -3
ي تبني ىي الطرؽ أك القنكات التي تستخدميا لمتكاصؿ مع الجميكر المستيدؼ بقصد الت ثير عميو سكاء ف

 فكرة أك تعديؿ سمككو. 
 

 مفيوم اإلعالم األمني : -4
ىي تمؾ الرسائؿ كالمعمكمات كاألخبار الصادقة التي تصدر عف المؤسسات األمنية بيدؼ التكعية كاإلرشاد 

 .ؿ اإليجابي بيف الشرطة كالجماىيرلتحقيؽ التعام
 فروض الدراسـة:

 صياغة فركض الدراسة الحالية عمى النحك التالي:في ضكء مشكمة الدراسة كأىدافيا كأىميتيا يمكف 

   تكجد فركؽ ارتقائية دالة إحصائينا في بناء القيـ المجتمعية  لدل أفراد عينة الدراسة عبر طبلب المرحمة
 الثانكية . 

  تختمؼ الفركؽ االرتقائية لت ثير شبكات التكاصؿ االجتماعي  مف كجية نظر أكلياء أمكرىـ  تبعنا الختبلؼ
 رحمة كالبيئة المجتمعية.الم

 الطريقة واإلجراءات:          
 

 أواًل: منيج الدراسة: 
استخدـ في ىذه الدراسة المنيج المسحي الميداني ، المبني عمى الجيد العممي المنظـ كالمنسؽ ، بيدؼ تـ 

لى تكصيات تحقؽ أ  ىداؼ الدراسة.الكصكؿ إلى نتائج تفسيرية ذات داللة ظاىرة كسائؿ اإلعبلـ الحديثة ؛ كا 
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 ثانيًا: عينة الدراسة:
( مف  طبلب المرحمة الثانكية، كىي عينة عشكائية لمجتمع الدراسة ؛ كما 114شممت عينة الدراسة عمى )

 .( مف  أكلياء أمكر الطبلب 87شممت الدراسة عمى ) 

 ثالثًا: أداة الدراسة:

 أداة المسح الميداني Questionnaire   تمارة استقصاء تم تطبيقيا عمى وذلك من خالل تصميم اس
 .عينة البحث

حيث تـ عرض االستبانة عمى عدد مف المحكميف ذكم التخصص كالخبرة في ميداف التعميـ   بكمية التربية  
 بجامعة اإلماـ عبد الرحمف بف فيصؿ  كتـ تحكيميا كاعتمادىا عمى النحك التالي :

 العبارة الرقم
 عناصر التقييم

 ابدا نادرا حياناا غالباً  دائماً 

      أعتقد أن لإلعالم لو تأثير في حياتي 1

      أتاب  التمفزيون بشكل دوري 2

      أتاب  التمفاز م  األىل 3

      أستخدم اإلنترنت أمام األىل 4

أعتقد أنني أكتسب القيم المجتمعية واألخالق والصواب والخطأ أثناء  5

 عي .متابعتي لوسائل االتصال االجتما

     

أعتقد أنني أكتسب القيم واألخالق وأعرف الصواب والخطأ أثناء  6

 تصفحي لإلنترنت.

     

      أقوم بالبحث عن المعمومات بعد عرض البرنامج المفضل  7

      أقوم بالتأكيد من مصداقية الخبر قبل إعادة نشره 8

      قمت بمشاىدة المواق  اإلباحية 9
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      اقمت أخبارًا في أحد المرات من اإلعالم ثم تبين أنيا كاذبةلقد سبق وتن 10

      تغيرت قتعاتي في موضوع ما بعد مشاىدة أحد البرامج 11

      يعتبر اإلعالم المرج  الوحيد لموصول لممعمومة 12

      ال أثق في اإلعالم والميديا ىذه األيام 13

  نتائج الدراسة وتفسيرىا:

 األول: نتائج الفرض .1

توجد فروق ارتقائية دالة إحصائًيا في بناء القيم المجتمعية  لدى أفراد عينة  ينص الفرض األكؿ عمى أنو "
 الدراسة عبر طالب المرحمة  الثانوية . 

كالجدكؿ التالي يكضح نتائج كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ  تجميع اإلجابات كترميزىا لمكصكؿ لمنتائج ، 
 ىذا الفرض.

 (:  رأي الطالب لمدى تأثير وسائل األعالم عمييم  لبناء مجتم  قيمي  1رقم ) جدول

اإلجابة  العبارة م

 العميا

 النسبة % العدد

 %27.19 31 غالباً  أعتقد أن لإلعالم لو تأثير في حياتي 1

 %38.36 44 دائماً  أتاب  التمفزيون بشكل دوري 2

 %36.84 42 غالباً  أتاب  التمفاز م  األىل 3

 %36.84 42 احياناً  أستخدم اإلنترنت أمام األىل 4

 %35.09 40 احياناً  أعتقد أنني أكتسب القيم المجتمعية واألخالق والصواب والخطأ  5

 %33.33 38 غالباً  أعتقد أنني أكتسب القيم واألخالق وأعرف الصواب والخطأ  6

 %35.09 40 ياناً اح أقوم بالبحث عن المعمومات بعد عرض البرنامج المفضل  7

 %38.36 44 نادراً  أقوم بالتأكيد من مصداقية الخبر قبل إعادة نشره 8
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 %99.12 113 ابداً  قمت بمشاىدة المواق  اإلباحية 9

 %26.32 30 احياناً  لقد سبق وتناقمت أخبارًا في أحد المرات من اإلعالم ثم تبين أنيا كاذبة 10

 %24.56 28 احياناً  اىدة أحد البرامجتغيرت قتعاتي في موضوع ما بعد مش 11

 %21.50 24 احياناً  يعتبر اإلعالم المرج  الوحيد لموصول لممعمومة 12

 % 31.58 36 احياناً  ال أثق في اإلعالم والميديا ىذه األيام 13

 نتائج الفرض الثاني: .2

جتماعي  من وجية نظر تختمف الفروق االرتقائية لتأثير شبكات التواصل االينص الفرض األكؿ عمى أنو "
 أولياء أمورىم  تبًعا الختالف المرحمة والبيئة المجتمعية".

كالجدكؿ التالي يكضح نتائج كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ  تجميع اإلجابات كترميزىا لمكصكؿ لمنتائج ، 
 ىذا الفرض.

 لبناء مجتم  قيمي  (:  رأي أولياء األمور  لمدى تأثير وسائل األعالم عمى أبنائيم  2جدول رقم )

 النسبة % العدد اإلجابة العميا العبارة م

 %27.59 24 احياناً  أعتقد أن لإلعالم لو تأثير في حياتي 1

 %39.08 34 احيانا أتاب  التمفزيون بشكل دوري 2

 %41.38 36 دائما أتاب  التمفاز م  األىل 3

 %45.90 40 دائما أستخدم اإلنترنت أمام األىل 4

 %43.68 38 احياناً  د أنني أكتسب القيم المجتمعية واألخالق والصواب والخطأ أعتق 5

 %45.90 40 غالباً  أعتقد أنني أكتسب القيم واألخالق وأعرف الصواب والخطأ أثناء تصفحي  6

 %50.57 44 دائما أقوم بالبحث عن المعمومات بعد عرض البرنامج المفضل  7

 %47.13 41 غالبا خبر قبل إعادة نشرهأقوم بالتأكيد من مصداقية ال 8
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 %41.38 36 دائما قمت بمشاىدة المواق  اإلباحية 9

 %42.53 37 احيانا لقد سبق وتناقمت أخبارًا في أحد المرات من اإلعالم ثم تبين أنيا كاذبة 10

 %48.28 42 ابدا تغيرت قتعاتي في موضوع ما بعد مشاىدة أحد البرامج 11

 %51.72 45 دائما المرج  الوحيد لموصول لممعمومة يعتبر اإلعالم 12

 %41.38 36 احيانا ال أثق في اإلعالم والميديا ىذه األيام 13

 االستنتاجات والتوصيات:

لما كاف ىدؼ الدراسة الحالية  الكشؼ عف مدل ت ثير كسائؿ اإلعبلـ في بناء مجتمع قيمي لدل طبلب 
 لى االستنتاجات كالتكصيات التالية : المرحمة الثانكية  فقد خمصت الدراسة إ

% مف العينة يعتقد أف لئلعبلـ لو ت ثير في حياتو كىذه نسبة بغير القميمة 27نجد أف حكالي  -1    

كخاصة لك كقعت ىذه النسبة فريسة لئلعبلـ المضمؿ كالمكجو ألغراض تمس ب مف الكطف كما أنو بنفس 

% يعتقدكف أف 43ت ثر في حياتو كما أف فئة المعمميف نجد حكالي  لنسبة يعتقد أكلياء األمكر أف اإلعبلـ لو

 . اإلعبلـ لو ت ثير في حياتيـ

% مف طبلب المرحمة الثانكية دائما يتابع التمفزيكف بشكؿ دكرم كىذه 39كما أنو كجدنا أنو حكالي  -2    

ناؾ عدـ المتابعة كاختيار كسيمة ال تقؿ خطكرة في تككيف الكعي السياسي في ىذا السف كخاصة إذا كانت ى

% مف األىالي فقط ىـ مف لدييـ كنتركؿ عمى ما يشاىده أبناءىـ مما 42القنكات المناسبة كما كانت نسبة 

% ليس ىناؾ كنتركؿ عمييـ كىـ عرضة لبلستقطاب كمشاىدة محتكل 50يشير إلى أف ىناؾ نسبة تتعدل 

 . غير مف آمف

% مف  46لعينة فقط يستخدمكف اإلنترنت أماـ األىؿ كحكالي % مف ا37كما أنو كجد أف حكالي  -3    

األىالي فقط يتابعكف أكالدىـ عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي كىنا فجكة بيف أألىؿ كالطالب في ىذه المرحمة 
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% مف أبنائنا يستخدمكف اإلنترنت بدكف رقابة مما يككنكف عرضة لبلستقطاب 50العمرية لترؾ نسبة تتعدل 

% مف العينة قالت 99متطرؼ أك الدخكؿ إلى مكاقع التكاصؿ الممنكعة كاإلباحية مو أف حكالي الفكرم ال

 . أنيـ لـ يشاىدكا المكاقع اإلباحية كىذا النسبة ال تعكس الحقيقة كال يمكف أف نعتد بيا

يدؿ  % مف العينة تقكـ بالت كيد عمى مصداقية الخبر قبؿ إعادتو ىذا ما39كنجد أف نسبة حكالي  -4   

% مف العينة يقكـ بنشر أخبار دكف الت كد مف صحتيا كربما تككف شائعة أك خبر 61عمى ىناؾ حكالي 

% مف العينة أقرت أنيا سبقت كتناقمت 27مكذكب ىدفو ضرب االستقرار أك أحداث بمبمة كالدليؿ أف حكالي 

 .أخباران ثـ تبينت أنيا كاذبة

 . يب ثقافة الحب عمى أجندتيا بدالن مف ثقافة الكراىيةكنكصي ب ف تعمؿ كسائؿ اإلعبلـ عمى ترت -5

كنكصي ب ف تعمؿ كسائؿ اإلعبلـ عمى زيادة البرامج التي تغرس ثقافة الحب في المجتمع ، كخاصة -6
 التي تتناكؿ أصالة    

الشعب السعكدم كعمى أكلياء األمكر كالمعمميف أف يككنكا عمى تكاصؿ دائـ مع الطبلب عمى مكاقع    
 .تكاصؿ االجتماعيال
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 قائمة المراجـــ :        

(. المشكبلت السمككية كعبلقتيا بالذكاء األخبلقي لدل المراىقيف. 2020مرتضى، ىدل محمد. ) (1
 .397 – 339(، 1،) 107دراسات تربكية كنفسية )مجمة كمية التربية بالزقازيؽ(، جامعة الزقازيؽ، 

( اإلعبلـ الصحي كتطبيقاتو ، دار العمـ كاإليماف لمنشر،  2018رؤكؼ سالـ ، اإلعبلـ الصحي )  (2
 .مصر

(، دكر كسائؿ اإلعبلـ في تنمية الكعي السياسي كالمشاركة السياسية ، دار 1993، )عفيفي ،السيد  (3
 منشكرة في عمـ االجتماع كدراسة االتصاؿ، اإلسكندرية ، دار المعارؼ .

ر العربي لمقنكات الفضائية في عصر العكلمة، ( ، استخدامات الجميك 1994القميني ، سكزاف)  (4
 مجمة البحكث كالدارسات العربية ، القاىرة .

(، أثر التعرض لمقنكات الفضائية عمى النسؽ القيمي لممراىقيف  2004النمر ، أميرة محمد إبراىيـ ) (5
 مف طبلب المرحمة الثانكية، رسالة دكتكراة غير منشكرة، كمية اإلعبلـ،

ب(. العقمية األخبلقية في إطار  2021عبد الكاحد، كشمبكلية، ىالة محمد. )يكسيؼ، سيميماف  (6
نمكذج يكسيؼ كشمكلية التكاممي كمدخؿ لمحد مف ظاىرة الطبلؽ بالمجتمعات العربية. الندكة العممية 

، ككمية التمريض، جامعة تكريت، BRcالمكسكمة: "لكنيا .. مطمقة !!!" ، كالذم نظمتيا مؤسسة 
ب، جامعة كرككؾ بالعراؽ، كبمشاركة جامعة العمكـ كالتقانة، كجامعة إفريقيا الفرنسية ككمية اآلدا

 سبتمبر. 4العربية، في يكـ 
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