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لُة ُأريد الدَّوليُة  وم اإلتصالعالمية وعلإلللدراسات اَمج  
م 2020 كانون الثاين،   1، اجمللد  1العدد   

 

 فتتاحيّة اإل

ق توشددددصدممدددددوّع م دددددوتصددددليوم مدددد"أوريددددددوليةيلددددللوم لع مدددددو دليمتددددعنومنصةرمدددددوعصددددد"أومنتصددددع وصدددد ور صدددددو

ويعلددددوعت دلدددعنوصدمدددع وم   صددد ومنص عمدددلمو  امدددص  وعبدددلميالوادددم ورتمةتهدددعومدددلوم لدددع ةوم ر  وةردددلوعصدددد"أطرلقهدددعواتٍدددعنر

دوم دددلع ومددددورددد و عم دددمنتصدددع موعل ردددصومدددلوياوتيدددل ويتدددع  هعو،مععهدددعوم لع م ددددموعتلٍمربدددعوصددد وبمهددد"يوم  دددعطقم واع د ددددوم لرا

  مدددصودورددد وصع م دددعوم مددد"أموعادددعالد ونردددعيمنوادددةّوردددعوادددم وم  هدددرل وععمّ ومعم شدددل"لوم  دددلوتردددةونردددعيمنور  "صددد

وعشمع ويمرلقمعموعنرعيمنوم يزلرالوم لرامدوعاةّوم شعأوعماللعض" وعّع و،تمع.

وألدددلعيوم لدددلّومالع ورددد وبددديموم ميدددددوم لدممددددوبددد"وتدددلصمةوعت ألدددمصو دلةعدددعنو  اردددعيلدومعإل  دددلوصددددفو قددددومدددلويا 

و كدددد"اوعتددددمددودوعم لددددع ةومنتددددةرلوردددد وم لدمدددع وعم ٍددددعنتم وم  ددددعطقم واع د دددددوم لرامددددمو  ادددم وشددددل"لور  ق  ددددعوم لرامددد د دددددر

 ٍدددعنت"اورشدد ر دوتلٍ دددروصددد وت ددد"يوصدددد"أوبددديموم   صددد موعدددددسوريم"صددددول"صمددددورددد وم ليمتدددعنوم  دددلولٍدددلصهعوم لدمدددع وعم

رال.ر وبيموم شل"لموعتطوبيموم ترم وم ارعي وم ي ولفمضوالٍِسوم معضلوم لرلسو دشل"لو  م م ار 

عإل  دددلوالتقدددلأواع شدددكرو كتددد عفوم دددل  "يوتدددملوم يددد"لل وم دددردم وم   فمدددي و م صددددوليةيلدددللوم لع مددددوصددددفوّصمددد و

عيصعل ددد و هددديموم ميدددددوع ميدددمرتهعومدددلوطرلدددسوم ٍادددموم لدمدددلومدددلوت صددد ومنصدددةأوعصدددد"أومنتصدددع موعريدددعللت وم لمدمددددو

ددد  واع شدددكرو مددد"دفلوم دددلصةوم ف دددلو دميدددددومدددلوإددددرم وعتصدددممةوعتددد"ممرومنركعلمدددعنوم ةدرددددونألدددلميوم ميدددددو.و مدددعويت"ب 
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ورددد وشددعي واعالاادددعهومدددلوبددديموم لدددلّموع كدددصورددد وتدددعبةوممددد مو م ميددددوعب لتددددوارمريمعتهدددع.وع دددي شول "بددد واع شدددكروإ دددفو دددص 

دوعبلللالو د ه"ضواع ليمتعنومنصةرمد. و مك"اوبيمومنأللميوم ي ويص ٍرموإضعمدورهم 

وتةدٍدددلوم ميدددددورددد وددددة تهعو وإألدددلميمعمق دددعوعوتلدددع فو ةيتقدددع واهددديموم   صددد موعدلرددددوم ٍادددموم لدمدددلوعل ردددصويا 

وصع ممدددع واقدددم ميددد قٍدمدوطم"ندددعنوم ٍدددعنتم وعم مه مدددم موعليدددلفوالددد"اوعوإ دددفوم  هددد"ضواهدددعولاددد"ومالمردددصوإعدمممدددع وع وعممدددرر لير

و وعوم  "ممس.وو ةيتقع واعنالمعومنليعللواإفاوعوتلع ف..وعر

                                                          
  أ.د سعد سلمان المشهداني

التحريررئيس   
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ABSTRACT 

This analytical study seeks to identify the trends of opinion articles in the Gulf press 

related to the crisis of Basra in 2018 to find out the extent of its authors interest in them 

and their attitudes towards them, by analyzing the content of the articles of thought 

leaders published in the sample of the study papers, which are represented in the 

following Gulf newspapers: (Asharq Al-Awsat, Al-Qabas  , Al-Watan Al omania, Al 

Khaleej , Al- Arabs, and Al – Watan  Al Bahraina).   

The importance of studying the crisis in Basra in the political imagination of the 

leaders of the Gulf opinion in the sample newspapers of the importance of identifying 

their position on that crisis and knowing their perceptions of solutions to address them, 

and the formation of a number of ideas about the crisis through articles published in the 

sample newspapers. 

   

Keywords: The crisis, the newspaper article, opinion leaders, the Gulf press 
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 الملخص

ةعل ععل زمةمععل الباععا  فععي الاعع افل اليلي يععل الم   الععاأ تسعععى هععلد الد اسععل الة ليليععل رلععى الةعععات ملععى ات اهععا  م ععا   

 العععاأ ازهعععا زهعععا همعععواقفهن منهعععال معععم نامعععت ت ليععع  م عععمون م عععا   قعععاد  معععده اهةمعععام  ة  للوقعععوت ملعععى  2018لععععام 

)الشععععاو ا،هسععععسل هال ععععب ل هالععععونم تيععععل  لععععل فععععي الاعععع س اليلي يععععل اآةمث  ل الم  المنشععععو   فععععي  عععع س مينععععل الد اسعععع

 العمانيل ل هاليليج ل هالعاب ل هالونم(.

 هميعععل الةععععاتأنعععل معععم العععاأ  اليلي عععي فعععي  ععع س العي  هميعععل د اسعععل أةمعععل الباعععا  فعععي المييعععا  السياسعععي ل عععاد  أهتعععمتي 

ل هتشعععتي  ةملعععل معععم ا فتعععا   عععو  همعافعععل تاعععو اتهن معععم ال لعععو  التفيلعععل زمعال ةهعععا لةمعععلمعععوقفهن معععم تلععع  ا، ملعععى

 .نلةمل مم نامت الم ا   المنشو   في   س العي  ا،

 ععععدا  ون لد اسععععل م قععععا  الفععععامليم فععععي ا،ملععععى المععععنهج المسعععع ي زاسععععةيدام نام ععععل ت ليعععع  الم ععععمهمعةمععععد البا ثععععان 

ل 2018فعععي الاععع افل اليلي يعععل المةعل عععل زمةمعععل الباعععا  لععععام  العععاأ  عععل زهعععلا الموكعععوضل ه شعععس م عععاميم م عععا   المةعل  

( م عععا ن منشعععو ان 114هاخةيعععا  مينعععل الد اسعععل الة ليليعععل زمسعععلوب ال اعععا الشعععام  لم عععا   أةمعععل الباعععا  البعععال  معععددها )

 .31/12/2018هلغامل  1/7/2018في   س العينل خ   المد  مم 

 

 .الا افل اليلي يل ل أقاد  الا لالم ا  الا في لةملا، كلمات مفتاحية:
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 مقدمة:

مهععةن هععلا الب ععو زموكعععوض  يععو  مهععن متةسعععب أهميةعع  مععم معافعععل ات اهععا  الاعع س اليلي يعععل رةا  أةمععل الباععا  لععععام 

ل هتنعععاه  زالة ليععع  م عععا   العععاأ   اعععاا هالمنشعععو   فعععي  ععع س )الشعععاو ا،هسعععس السععععودملل هال عععب  التومةيعععلل 2018

 الع مانيلل هاليليج اإلما اتيلل هالعاب ال طاملل هالونم الب امنيل(.هالونم 

هقسععععن البا ثععععان فاععععو  الب ععععو رلععععى م دمععععل ه   ععععل مبا ععععو هخاتمععععلل اهععععةن  المب ععععو ا،ه  منعععع  زاإلنععععا  المنه ععععي       

م مشععععتلل الب ععععول أهميععععل الب ععععول أهععععدات الب ععععول تسععععا    الب ععععول مععععنهج الب ععععول أدا  ا لب ععععول للب ععععو الععععل  ت ععععم 

الد اسععععا  السععععاز لل هالةعامععععس زععععمهن المفععععاهين هالماععععطل ا . هةععععا  اإلنععععا  الن ععععا  فععععي المب ععععو الثععععاني منعععع  ت عععع  

منعععوان   ا،ةمعععل هماا ععع  تطو هعععا هده  اإلمععع م فعععي معال ةهعععال هتنعععاه  المب عععو الثالعععو الد اسعععل الة ليليعععل  ت اهعععا  

 .2018مام م ا   الاأ  في الا افل اليلي يل رةا  أةمل الباا  

هقعععد امةمعععد البا ثعععان ملعععى المعععنهج المسععع ي للو عععو  رلعععى أهعععدات الب عععو زاسعععةيدام أدا  ت ليععع  الم عععمون لم عععا       

. ،نهمععععا مععععم انسععععب المنععععاهج هأدها  الب ععععو هاقازهمععععا 2018الععععاأ  فععععي الاعععع س العينععععل رةا  أةمععععل الباععععا ل مععععام 

 لة  يت أهدات هلد الد اسل الة ليليل.

 اإلطار المنهجي للبحث المبحث األول : 

مشعععتلل الب عععو   تبعععاة مشعععتلل الب عععو  معععم خععع   معافعععل ات اهعععا  م عععا   قعععاد  العععاأ  اليلي عععي رةا  أةمعععل الباعععا  فعععي 

ليلععععيج اإلما اتيععععلل العععععاب الاعععع س اليلي يععععل اآتيععععل  الشععععاو ا،هسععععس السعععععودملل ال ععععب  التومةيععععلل الععععونم الع مانيععععلل ا

الةعععي ت عب عععا  ععع   منهعععا معععم ا ت اهعععا   31/12/2018هلغامعععل  1/7/2018المعععد  معععم  العععونم الب امنيعععلل خععع   لال طامعععل

 ها هةماما  السائد  في هلد الا س رةا  أةمل الباا .

تةمثعع  أهميععل الب ععو مععم خعع   الةعععات ملععى م ععا   الععاأ  الةععي  ةبهععا قععاد  الععاأ  السعععود  هالتععومةي  أهميةةة البحةةث :

همعافعععل تاعععو اتهن هم ةا عععاتهن لمعال عععل  2018معععا اتي  يعععا  أةمعععل الباعععا   معععام هالع معععاني هال طعععا  هالب امنعععي هاإل

 ا،ةمل ملى الا عد  افل.

 مسعى هلا الب و رلى ت  يت مدد مم ا،هداتل م متم رم اةها زما ممتي   أهداف البحث :

  اةمعععل الباعععا  خععع   . معععا نبيععععل ا ت اهعععا  الةعععي تبن ةهعععا  ععع    ععع يفل معععم  ععع س العينعععل اليلي يعععل م ععع  الب عععول رةا1

 مد  الب و. 

 . ما أهن ا،فتا  هاآ ا  الةي تبنةها   س مينل الب ول هأ اد  رماالها رلى قاائهال خ   مد  الب و. 2
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. معععا مععععده ا هةمععععام هالةا يعععع  الععععل  أهلةعععع   عععع   عععع يفل مععععم الاعععع س اليلي يععععل م عععع  الب ععععول مععععم موكععععوض أةمععععل 3

 .  2018الباا  مام 

اقة ععع  ال عععاه   اسعععةيدام المعععنهج المسععع يل هامةمعععاد نام عععل ت ليععع  الم عععمون العععل  مسععععى  : مةةةنهل البحةةةث وأدا ةةة 

ععععااد ت ليلهععععا مععععم  يععععو الشععععت  هالم ععععمون  رلععععى ه ععععس الم ةععععوه ال ععععاها هالم ععععمون الاععععام  للمععععاد  اإلم ميععععل الم 

ل عععاد  العععاأ  اليلي عععي. لعععلل    (2019مشعععهدانيل )الزهعععدت اسعععةيدام هعععلد البيانعععا  فعععي ه عععس السعععلو  اإلتاعععالي العلنعععي 

م عععده هععلا الب ععو مععم )الب ععو  الو ععفيل( الةععي تهععدت زشععت  مععام رلععى د اسععل ال  ععائت الااهنععل المةعل ععل زطبيعععل  ععاها  أه 

موقعععس أه م مومعععل معععم النعععام أه م مومعععل معععم ا، عععدا  أه م مومعععل معععم ا،هكعععاضل زهعععدت ال اعععو  ملعععى معلومعععا  

  افيل هدقي ل منها.

 ث:  كونت مجاالت البحث من ثالث مجاالت هي:مجاالت البح

هلغامعععععل  1/7/2018  هممثععععع  المعععععد  ال منيعععععل الةعععععي مغطيهعععععا م ةمععععع  الب عععععو معععععم  المجةةةةةال ال مةةةةةاني للبحةةةةةث .1

31/12/2018 . 

ثلععععل للاعععع س المجةةةةال المكةةةةاني للبحةةةةث  .2 ن مععععام ن ل ميعععع  م ععععا   الععععاأ  فععععي  عععع س العينععععل المم    هممثعععع  مسعععع ا

ا،هسععععس السعععععودملل ال ععععب  التومةيععععلل الععععونم الع مانيععععلل اليلععععيج ا ما اتيععععلل  اليلي يععععل ههععععي  ) عععع يفل الشععععاو

ن للة لي .114العاب ال طاملل الونم الب امنيل( هالةي زلغ  )  ( م ا ن أ خِ عْ  ةميعا

مةمثعععع  فععععي اخةيععععا  م ععععا   الععععاأ  فععععي  عععع س العينععععل رةا  أةمععععل الباععععا  لعععععام  المجةةةةال المو ةةةةو ي للبحةةةةث : .3

2018. 

  :لصدق التحلي

عععااد قياسععع ل أه زمعنعععى  خعععا  ععع  يل أدا  الب عععو م اعععد زالاعععدو أه الاععع ل    ععع  يل ا،سعععلوب أه ا،دا  ل يعععام معععا هعععو م 

فععي ت  يععت أهععدات الب ععول هزالةععالي ا تفععاض مسععةوه الث ععل فيمععا تو عع  رليعع  البا ععو مععم نةععائج ز ععول ممتععم ا نة ععا  منهععا 

دا . هقعععد ي م عععب أن تةعععوفا فعععي الم يعععام أه ا،معععد  معععم الاعععدو الةعععرلعععى الةعمعععين. همةفعععت اليبعععاا  ملعععى هةعععود أنعععواض مد

ن الاععدو ال ععاها  لتونعع  مععم اتفععاو الم تمععيم هاليبععاا ل  امةمععد البا ثععان ملععى   ععدو الم ةععوه الععل  م طلععت مليعع  أم ععا

 .(2019)المشهداني ل ملى أن الم يام أه ا،دا   ال ل لة  يت الهدت الل  أ مد   مم أةل  

 

 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 1, NO 1, January 2020 

 

 
 12 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

  :التحليلثبات 

ن فعععي  العععل تتعععاا دل زمعنعععى   ر ا اسعععةعم  م   عععان  الثبعععا  فعععي ال يعععام  معنعععي المعععده العععل  م ععع  فيععع  ال يعععام  ععع ي ا

ت الثبعععا  فعععي الب عععو ملعععى أنععع   رمتانيعععل تطبيعععت  ميةلفعععان أدا  ال يعععام نفسعععهال هععع  ماععع ن رلعععى النةعععائج نفسعععها  همععععا 

  . (2019)المشهدانيل  ا زل في     ما  الة لي  ما  أخاه هال او  ملى نةائج  ازةل أه مة

ي ةعععاه ت ليلهعععا فعععي هتعععن  اسعععةياا   بعععا  الة ليععع  معععم خععع   رمعععاد  تطبيعععت ا،دا  معععا  أخعععاه ملعععى نفععع  الم عععا   الةععع 

ا خةبععا  معع  زع ععهما ل هت ععدما قيمععل الثبععا  زععيم نةععائج ا خةبععا مم.  هقععد  اعع  البا ثععان منععد رمععاد   عع س مينععل الب ععو

للمعععا  الثانيعععل ملعععى النةعععائج نفسعععها زاسعععةيدامهما  ا  ا،سعععاليب فعععي ا خةبعععا  ا،ه .  هزةطبيعععت معادلعععل هولسعععةي الةعععي معععةن  

    .(2009)ةغيبل   مم نام ها قيام مده  با  الة لي  في كو  نسب ا تفاو زيم المام مم

 األزمة ومراحل  طورها ودور اإل الم في معالجتهاالمبحث الثاني  : 

لعععن تةفعععت ا،دزيعععا  المةعل عععل زا،ةمعععل السياسعععيل ملعععى تعامعععس ها عععد للةمعععلل ر  أن م اهلعععل الوقعععوت ملعععى تعامعععس ها عععد  

م عععد د للةمعععل أمعععا فعععي غامعععل الاععععوزلل تنعععو  زععع  ةهعععود أ  زا عععول ه لععع  أمعععام   ت معععم الد اسعععا  هالب عععو  الةعععي 

أن م عععد د مفهعععوم ا،ةمعععلل فعععمه د معععا م عععاب  اهلععع  تعامعععس ا،ةمعععلل همتفعععي أن نشعععيا العععى د اسعععل زا عععو ماعععا   عععاه  

ن للةمل   .(2003)مبدالم يدل  مم خمسل ه   يم تعامفا

همعععم تعامفعععا  ا،ةمعععل هعععي   العععل خطيعععا  ه اسعععمل أه ن طعععل ت عععو  أه أهكعععاض غيعععا مسعععة ا  فعععي الشععع هن السياسعععيل أه 

اإلقةاععادمل أه العالميععل هالةععي م ومعع  أن م ععد  فيهععا تغييععا  اسععن أه تغييععا ف ععائي فععي مععا  معع مم رمععا ن ععو الة سععم أه 

هالل  عععل المناسعععبل الةعععي مة عععدد منعععدها ماعععيا تطو هعععا . ها،ةمعععل  عععلل  تعنعععي  الن طعععل ال اةعععل (2015)ةاقعععودل الةعععدهو  

ت ا،ةمعععل  عععلل  زمنهعععا  ههعععي ما لعععل العععل ه  فعععي تعععوتا الع قعععا  فعععي زنيعععل اسعععةااتي يل هننيعععل أه رقليميعععل أه م ليعععل. هتععععا 

ن ملععى الن ععام همهععدد ا فةااكععا  الائيسععيل الةععي م ععو م مليهععا هععلا الن ععامل ه لعع  فععي  عع  دائععا  مععم خلعع  م عع  ا تععم ياان مادمععا

معععدم الةم عععد هقاعععو  المعافعععل هاخعععة ن ا،سعععباب زالنةعععائج هتعععدامي ا، عععدا  زشعععت  مة  عععت م معععد معععم  عععدتهال ها،ةمعععل 

هعععلا اليطعععا أ عععدا م مة   عععل مةشعععازتل  زهعععلا المعنعععى نةعععائج ل عععد  أه قعععو  اه خطعععا داهعععن غيعععا معععاد  همباغععع ل هماتعععب

ن سعععامع ن ف نععع  مول عععد  عععدمل مةوقعععس مم هعععا همةطلعععب م ةعععا ن فعععي فةعععا  ةمنيعععل م عععدد  للغامعععلل ه،ن هعععلا اليطعععا م عععي  مفاةفعععا ا

 هتم ياها ملى د ةل للة سب   ةما   اليطا هالةيطيس لمواةهةها.
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تغييعععاا  مفاةفعععل تطعععاأ ملعععى البيفعععل الداخليعععل اه اليا ةيعععل للمن معععل أه الدهلعععلل  هتععععات ا،ةمعععل ا عععط  ا  عععلل  زمنهعععا 

قاعععو  مععععيم سعععوا   عععان ممعععدا أه معععم غيعععا ممعععدل هقعععد تتعععون ا،ةمعععل نةي عععل موامععع  ماععععب العععة تن زهعععا مثععع   زسعععبب

  .(2009)الع ول  ل هالث افيل هالةتنولوةيل هغياهاالعوام  السياسيل هاإلقةاادمل هاإلةةمامي

تا زععععن البعععا ثيم فعععي الم عععا  اإلم معععي ا،ةمعععل  زمنهعععا  زعععاهة مشعععتلل معععا داخععع  م سسعععل أه قطعععاض أه م عععا  أه هقعععد معععا 

ن ععععام سياسععععي أه اةةمععععامي أه اقةاععععاد  أه زيفععععيل زشععععت  مفععععاةم أه زطام ععععل غيععععا منة ععععا ل ه  ممتععععم  لعععع  أه تسععععومة  

نل ه ةععععى مععععل ن فععععي الدهلععععل أه  زا،سععععاليب المملوفععععلل هالةعامعععع  مععععع  زالمعععععاميا المعهععععود ل في ععععد  ا تبا ععععا هخلعععع ن ه يفيععععا

الم سسعععل أه ال طعععاض أه الم عععا  أه المن ومعععلل همعععن ن منععع   العععل معععم الفوكعععى هال لعععتل هالشععع  العععل  قعععد مسعععةما فةعععا  

 .(2018)الش يا ل  معلومل فةة لى   ا د ملى المده ال امب أه البعيد ملى ميةلس الا عد

فهعععا  خعععاهن زمنهعععا   ال اعععو  العععل  م عععد  زسعععبب ا،ةهععع   اإلدا معععل الم ليعععل للعععده  أه زسعععبب معا كعععل ةهعععا  داخععع   هما 

 .(2016)الدمميل  الن امل مما م د  رلى أةمل  اد  في الشاميل السياسيل لن ام ال تن

 .(2015)مود ل   ومما  قدم نستطيع القول أن األزمة  حمل صفتين أساسيتين هما

الةهدمععععد   يععععو مشعععععا ا،نععععاات المشععععا  ون فععععي ا،ةمععععل زععععمنهن لععععم مسععععةطيعوا ال اععععو  أه الم اف ععععل ملععععى ال ععععين  .1

هالمععوا د أه ا،هععدات الةععي تمث عع  أهميععل زالنسععبل لهععنل همةعلععت زالةهدمععد  عع   مععم   ععن هقيمععل اليسععا   الم  ةملععل معع ه  

 فتلما اةداد  قيمل اليسا   هاةداد  ا ةما   ت   ها اةداد الةهدمد.ملى ا ةما  ت   هال 

عععي ال  عععائت هاتيعععا  تاعععات قبععع   .2 ةعععاف لة ا  كعععغس الوقععع   رد ا  ا،نعععاات المشعععا  ل فعععي ا،ةمعععل لم عععدا  الوقععع  الم 

ةععاف للةعامعع  معع  ا،ةمععل زعوامعع  مثعع  تع  ععد المشععتللل  زععد   ععده  أه تاعععيد اليسععائال همةععم ا رد ا  المععدما للوقعع  الم 

مسعععةوه ا ةةهعععاد هال عععغس النفسعععيل ر ان  لمعععا ةاد تع عععد المشعععتلل ةاد ر سعععام المعععدما زال عععغس النفسعععيل هةاد مععععو د 

 ز غس الوق ل هقل  ا  ل  مم د ةل اسة ازة  للةمل.

ادمل   افيعععل أه اقةاعععهللةمعععل خاعععائ  تبعععاة فعععي الم ةمععععا  الةعععي ت هعععا فيهعععال همنهعععا قعععد تتعععون اةةماميعععل أه سياسعععيل أه 

  (2011)ال اما ل  ههي   اآتي

سعععياد   ةعععول معععم ال هعععِ  همعععدم المعافعععلل هانةشعععا  زيفعععل معععم الةيعععب س العشعععوائيل همعععدم هةعععود المعلومعععا  التافيعععل  .1

ععععل هال ععععاه مل للدهلععععل هللم سسععععا  ال توميععععل هالععععوةا ا ل سععععي د  رلععععى مععععدم الةاععععات معععع  ا،مععععو   هالهام 

 سي مدها سو ان هتع يدان ه ل  ،نعدام توف ا المعلوما  الهامل هال اه مل زاو    افيل. ز دمل ز 
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 الدهشل هالمفاةفل هالسامل الفائ ل هالمباغةل في  او  ا،ةما  السياسيل هتةاز  أ والها هتع يداتها. .2

هاكععع ل المععععالن همةععععدد  ا،ةمعععل زطبيعةهعععا مع  عععد  همةشعععازتل همةداخلعععل فيمعععا زينهعععا ركعععافل رلعععى أن معطياتهعععا غيعععا  .3

 الطاو هالنةائج.

انةشعععا  هسعععياد  ه هعععو   العععل معععم اليعععوت معععم الم هعععو  هاليعععوت معععم المسعععة ب  هاليعععوت معععم ا،ةمعععا  ال ادمعععل  .4

 هالمةفاقمل هالمفاةفل هاليوت مم  ده  أةما  أخاه أ ثا مد  هلها ا ا  سلبيل  بيا .

ن للمن ما  ال توميل هالم سسا  في الدهلل.ا،ةما  ت سبب انهيا ان هتدهو ان هخسا   هم  ان فاد .5   ا

ن فعععي انهيعععا  الن عععام ال عععا ن فعععي الدهلعععل هانهيعععا  الث عععل زعععيم ال عععا ن هالم تعععوميم ها،معععاا   .6 ا،ةمعععا  قعععد تتعععون سعععببا

هالمعععممو مم ممعععا مععع د  رلعععى مععع هت الم ةمععع  زشعععةى نب اتععع  معععم اإل معععان ل عععوانيم الدهلعععل همعععدم الةعامععع  معهعععال 

 عايان السياسي هالمدني.هالدخو  في  الل ال

سعععياد  هانةشعععا   العععل معععم ا كعععطااب السياسعععي فعععي ا،ممعععا  ا،منيعععل هالسياسعععيل هال توميعععل فعععي الدهلعععل همعععدم  .7

 الةواةن في اتيا  ال اا ا  همدم معافل  يفيل الةاات م  اآخامم.

 المن ما  ال توميل.سياد   الل مم اإل بان السياسي ها  ةفاب اإلةةمامي م  قلل هكعس اإلنةا  في  .8

سعععياد   العععل مععععم الفوكعععى هالنهععععب لثعععاها  الدهلععععل هانةشعععا  السععععاقا  لل عععا  هالممةلتععععا  هاآ عععا  هاسععععةغ    .9

 ا،هكاض السلبيل في الدهلل.

 .هةود قو م خا ةيل كاغطل ملى ال يادا  العليا في ردا   الدهلل. .10

ن في  اتها -.ا،ةمل تسب ب  .11 ن   -أساسا   في الم سسا  ال توميل  افل.تهدمدان هتدهو ان هكعفا

.ممعععا م المةسعععبب فعععي ا،ةمعععل معععد   كعععغون لةاععععيد ا،ةمعععل هةمعععاد   عععد تها هت عععييت الينعععاو ملعععى ال يعععادميم فعععي  .12

 الدهللل هقد تتون هلد ا،ةما  أمنيل أه اةةماميل أه سياسيل.

ميةلعععس العععوةا ا  فعععي .تسعععبب ا،ةمعععا  تهدمعععدا لماعععال  المن معععا  ال توميعععل فعععي الدهلعععل هالم سسعععا  ا،منيعععل ه .13

ممععا  فععي مععةى منععا ي ال يععا  الدهلععلل  مععا تعمعع  ا،ةمععا  ملععى مععدم ا سععة اا  هافة ععاد ا،مععم همععدم اسععةماا  ا،

 .العامل
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.معععععو  ال يععععاد  العليععععا هالععععوة ا  ه بععععا  المسعععع هليم فععععي الدهلععععل زععععالع  ل هزعععععدم الث ععععل زمنفسععععهن هز ععععاا اتهن  .14

ى اتيععا  قععاا ا  ةدمععد  ه عع ي لل  مععا ميععي ن ملععيهن  الععل مععم الشعع  هزععال يا  مععم تاععافاتهنل هزعععدم ال ععد   ملعع

 ،قاب ا،مياص المااف يم لهنل هاليوت مم     مي   ةى مم ا،مياص العادميم هالمسالميم.

   (2013)الم دل هتشيا زعن الد اسا  اإلم ميل الى خاائ  ا،ةمل زما ممتي  

 الةشاز ل هالةداخ ل هالغمو .الةع يدل  .1

 المفاةم ل هر دا  الادمل. .2

 تثيا الش ل هتسبب ال غس النفسي العالي زسبب ال اةل رلى اتيا  قاا   ائب في مد  ةمنيل قايا . .3

ن مسةدمي اهةمام ال مي . .4  مواةهل ا،ةمل م عد  أماان ماياما

ن مسععععةوةب  .5 ن ت عععععد  فنععععا ازةتععععا  أسععععاليب ةدمععععد   سععععةيعاب المواقععععس مواةهععععل ا،ةمععععل زاإلكععععافل رلععععى  ونهععععا ملمععععا

 الطا ئل هالمسة د  .

 تةطلب مواةهل ا،ةملل الةنسيت الفع ا  زيم ميةلس أم ا  التيان اإلدا  . .6

 تةطلب الةاات الفو   هالسام . .7

 تةمي  ا،ةمل زاتساض نطاو تم ياهال ه عوزل الةنب  زةطو اتهال هالسيطا  التاملل ملى أ دا ها. .8

 ل قانونيل.تة مم مس هلي .9

 تنطو  ملى  هان مم نوض مال ممتم  سب   سب مها   الةعام  معها. .10

 تنطو  ا،ةمل ملى تداميا  ه  ا  انيل  افيل هأخاه مسة بليل. .11

 تةطلب ا،ةمل خطل اتا  فع الل. .12

ه،هميعععععل ا،ةمعععععل همعععععده تم ياهعععععا ملعععععى العععععاأ  الععععععام رن  انععععع  معععععم النا يعععععل ا قةاعععععادمل أه ا ةةماميعععععل أه 

  (2015)متاه ل  ل للةمل ههيالسياسيل فهنا  سما  أساسي

 مبا   مم  د  كد نبيعل ا،ميا . .1

ةا ل. .2  تفا  ت دما   سةيدام الموا  الم 

 تةطلب ا هةمام هالةاات الفو  . .3

 ممتم أن ت د  أكاا ان مادمل همعنومل. .4

 سيطا  اإلدا   تتون م دهد . .5
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ن.مةاات  .6  ا،فااد زنا  ملى أ تامهن الشيايلل هلي  مم خ   تعليما  م د د  سلفا

 لها تم يا ما ل ي أه دهلي. .7

 ماعب الةنب  زةطو اتها. .8

 لها مسفوليل قانونيل تسةدمي اهةمام النام ههسائ  اإلم م. .9

 . تنطو  ملى  هان مم نوض ما ممتم  سب   سب مها   الةعام  م  ا،ةمل.10

   (2009)الع م ل  ما  ا،ةمل ال وهامل فيما ممتيتن مبد الع م  مل ا لنا خاائ  هسأما الد ةو   ا

المفاةععععم   هععععي مباغةعععع  الطععععات اآخععععا هال هععععو  لعععع  مععععم  يععععو   م ةسععععب ه  م ععععد ل زد ةععععل تشعععع ه تفتيععععاد  .1

 هتيطيطي  هتازت  هتف دد السيطا  ملى قوت .

الفةععا  منععل نشععوب ا،ةمععل ه ةععى اتيععا  ال ععاا  زمععا قععد م ععب اتبامعع  لمواةهةهععا فةععا  قاععيا  كععيت الوقعع   تعةبععا  .2

ةعععاف  عععن اض ال عععاا  أن الوقععع  الم  هم عععد د  هماعععيامل فعععي ةميععع  نمعععا   ا،ةمعععا  زععع  مبالغعععل اه تهومععع ل هم عععد     

   ةعععدهه فعععي لاعععن  ال عععاا  هاتيعععا د قبععع  أن تةطعععو  ا،ةمعععل هعععو هقععع  م عععدهدل هر   عععان ال عععاا  ماعععب  غيعععا 

 مواةهل ا،ةملل ز  أن تمخا الوق  ممتي زنةائج سلبيل.

الةهدمععععد  ههععععو اإلةععععاا ا  ها،فعععععا  الةععععي تاععععد  مععععم فععععاد أه م مومععععل أفععععااد أه ن ععععام أه من ومععععل معينععععل  .3

زاإلمعععا   أه ال عععو  أه الفعععع  معععم أةععع  ا سعععة ازل لمطالعععب أه معععاهن م عععد د ل مسععععى الطعععات ا،ه  لة  ي هعععا معععم 

 الثاني هالةلوم  زاسةيدام ال و  مند مدم ا سة ازل لهلد المطالب. قب  الطات

  هتعنعععي معععدم تعععوفا معلومعععا  معععم المةسعععبب لهعععلد ا،ةمعععل أه الةاعععاتل (2015)السعععتا ن ل  ن ععع  المعلومعععا  .4

ن ر ا  انعععع  ت ععععد  لعععع  ،ه   مععععا ل  يععععو    تعععععات مععععم همعععععود السععععبب رلععععى ن عععع ص فععععي المعلومععععا  خاو ععععا

 المةسبب في  ده  ا ةملل ه  تعات   ن ا،ةمل ه  توةد كوازس ملميل لمعافل  يفيل الةاات.

تاعععامد ا، عععدا   رن تعععوالي ا، عععدا  زسعععامل م عععيت الينعععاو ملعععى معععم ممعععا زا،ةمعععل هملعععى  عععا ب ال عععاا   .5

ن.  أم ا

زا،ةمعععلل  عععمن معن عععد المعععدما أه  العععل العععلما   يعععو تاعععد   دهد أفععععا  معععدمد  معععم قبععع  ةميععع  ال هعععا  المةعل عععل  .6

 المس ه  رلى رقالل    مم ل  م قل زوقوض ا،ةملل أه مل ا رلى الةشاةا م  معاهني  هما هسي .

ف ععععدان السععععيطا   رن ةميعععع  أ ععععدا  ا ةمععععل ت عععع  خععععا   نطععععاو قععععد    ععععا ب ال ععععاا  هتوقعاتعععع  مععععم ا،مععععو   .7

 العادمل.
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اإلدا    ةععى تةو عع  رلععى  عع  ةععل   ف عع ن مععم غيععاب هععلا غيععاب ال عع  ال ععل   السععام   فا،ةمععا    تنة ععا  .8

ال عع  أ عع ل زعع  تهععدد زةععدميا سععمعل الم سسععل اه الشععا ل اه غياهععا فععي غم ععل مععيمل ههنععا  زععد مععم المفاكععلل 

 زيم مدد مم ال لو  المتلفل هاخةيا  اقلها كا ان.

   فعععم ثا معععا مسعععو  ردا تهعععا هعععو كعععيت الوقععع  المةعععاف للةاعععات هاتيعععا  ال عععاا ا  (2018)السعععيد  .ل  السعععامل .9

ملعععى متععع  ممعععا  عععان م عععد  فعععي الماكعععيل ففعععي الماكعععي  انععع  ردا   ا،ةمعععا  تةعامععع  مععع  الاععع افل ههسعععائ  

 اإلم م زة دمن المعلوما  زالطام ل الةي تامدها الم سسل. 

 أسباب األزمة:

)دمعععا ل ا،سعععباب لعععع  معععم أهمهعععا معععا معععمتي ب ا،ةمعععا  رلعععى العدمعععد معععم تشعععيا ا،دزيعععا  السياسعععيل رلعععى أسعععبا

2018)     

سعععو  الفهعععن  ممثععع  سعععو  الفهعععن أ عععد أسعععباب نشعععو  ا،ةمعععا ل هفعععي مثععع  هعععلد ا،ةمعععا  متعععون ال ععع  سعععه ن زم عععاد  .1

المبةععععو  ل الشععععاهض فععععي ر ععععدا  رم ععععاف ال  ي ععععلل همنشععععم مععععاد  سععععو  الفهععععن  مععععم خعععع   أمععععامم  )المعلومععععا  

تن ملى ا،مو  قب  أاا ا  ال   م ا ها(.ره ال  

سعععو  اإلد ا   ممث ععع  اإلد ا  ما لعععل اسعععة با  المعلومعععا  الةعععي أمتنععع  ال اعععو  مليهعععا هال تعععن الة عععدما  ملعععى  .2

 ا،معععو  المعاهكعععلل ههعععو زعععلل  م ععععد  أ عععد ماا ععع  السعععلو  الائيسعععيلل همعععم نامعععت هعععلد الما لعععل مةيعععل السعععلو 

نل فعععع  ا مععععا  ععععان هععععلا اإلد ا  غيععععا سععععلين أه ن ععععن مععععم تععععداخ  فععععي الا مععععا  هالةعععععات ات اهعععع  مععععت ن هم ععععمونا

 هالةشومش ف ن  م  د   رلى مدم س مل ا ت اد الل  اتيلد ال ائد اإلدا  .

سععو  الة ععدما هالة يععين  ههععي أ ثععا أسععباب  ععده  ا،ةمععا  فععي ةميعع  الم ععا   خا ععل العسععتاملل  يععو متععون  .3

 أفااد المعا ل ال ازيل الوميتل ال ده  ك يل سو  ت دماد هت ييم  للطات اآخا.أ د 

ن ماعععن س ملعععى أنععع   .4 اإلدا   العشعععوائيل  ههعععلا النعععوض معععم اإلدا    لعععي  ف عععس سعععبب هزامعععو ل ةمعععا ل زععع  هعععو أم عععا

طعععيس أمعععد د ةعععل معععم اليطعععو  ل  معععدما للتيعععان اإلدا   هم طعععن إلمتانياتععع  هقد اتععع ل همعععم أمثلةععع  سعععو  الةي

 همدم ا ةاام الهيت  الةن يمي للمنشم  هقاو  الةوة  للهاما هالبيانا  هالمعلوما .

الاغبعععل فعععي ا زةععع اة  م مثععع  هعععلا النعععوض معععم ا،سعععاليب ةمامعععا  ال عععغس هةمامعععا  الماعععال  لل اعععو  ملعععى  .5

للتيععععان متاسععععب غيععععا مادلععععل مععععم التيععععان اإلدا  ل ههسععععيلةها الفع الععععل فععععي  لعععع  هععععي  ععععن  ا،ةمععععا  المةةاليععععل 

سةهدتل هاخ ام  لسلسل مم ا،ةما  الةي ت با مةيل ال اا  ملى ا ناياض.  اإلدا   الم 
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ة يععل ال ععاا ل  مععا أنعع   .6 ععت  مععب  خطععا دائععن ملععى م  اليععمم  هم عععد  هععلا السععبب فععي  ععد  اتعع  ر ععده ا،ةمععا  الةععي ت ش 

 قد م د   ملى مسةوه الده  ،ةما  نا نل همنيفل.

اسعععةيدام م مومعععل   عععائت  عععادقل م  انعععل زهعععا هالعععل معععم البيانعععا  هالمعلومعععا  اإلمعععاما   ههعععي مبعععا   معععم  .7

ععا ا،ةمععل هت عععد    اإلمععاما  التا زععل هالم ععللل هرم نهععا فععي توقيعع  معععيمل همععم خعع   اسععةغ    ععد  معععيم تف  

 ل ز  أن زعن ا،ةما  ماد ها الو يد هو اإلمامل.مم أهن مااد  ا،ةما 

 اب نشو  ا ةما  سوا  في الماكي أه في ال اكا أه في المسة ب .ا،خطا  البشامل  ههي أ د أسب .8

عععااد ر عععدا  أةمعععل زهعععا 9 . ا،ةمعععا  الميط طعععل  ههعععي أن ت عععوم المن معععا  المنافسعععل زد اسعععل سعععيا ممععع  المن معععل الم 

ه لععع  معععم خععع   تةبععع  ممليعععا  الةشعععغي  هماا ععع  اإلنةعععا  هالةوةمععع  ه عععاهت  ععع  ما لعععل همعععم  عععن ر عععدا  أةمعععل 

 .ميططل لها

ن فععي العمعع  المشععةا  فتعع  نععات من ععا رلععى هععلا العمعع  مععم ةاهمةعع  10 . تعععا   ا،هععدات هالماععال   هت ععد  غالبععا

 هالةي قد   تةوافت م  من و  اآخا مما مدمو اره  ده  أةمل.

عععع  التثيععععا مععععم المن مععععا  ملععععى ا،سععععباب الةتنولوةيععععل للةمععععا ل دهن 11 . العوامعععع  الةتنولوةيععععل هاإلنسععععانيل  ت ا  

طعععا  ا هةمعععام التعععافي لعععده  العوامععع  اإلنسعععانيل هالةن يميعععلل همعععم اليطعععا تاعععمين أةهععع   أه ن عععن تتنولوةيعععل معععم رم

 المفةا  أنها سةدا  زواسطل أفااد قاد مم ملى اسةيدامها.

 مراحل  طور األزمة : 

ن ماا عع  تطععو  ا،ةمععل تسععامد فععي معافععل تلعع  ا،ةمععل ه ععلل  فععي معال ةهععا زالوقعع  المناسععبل هزهععلا ممتععم ت دمععد ر

  (2013)ال ميدل  يهلد الماا   زشت  مام  اآت

منعععل  ما لعععل المعععي د  هتبعععدأ ا،ةمعععل زعععال هو  هنعععا معععم نامعععت اإل سعععام زوةعععود معععي  معععا ملعععوف فعععي ا،فعععت ه .1

نمععا نةي ععل لمشععتلل لععن تععةن معال ةهععا زالشععت  الم ئععنل رمععم فععاا  ه مةمععل   تنشععزععاقةااب هقععوض خطععا م هععو  ها،

 همم هنا ممتي ده  مةيل ال اا  في م ةهال ههي هليد  دهن أدنى خسائا مادمل أه زشامل.

ل ههنعععا تبعععدأ ا،ةمعععل فعععي النمعععو ما لعععل النمعععو ها تسعععاض  هتعععمتي نةي عععل لععععدم معال عععل ا،ةمعععل أ نعععا  ما لعععل المعععي د .2

 ها تساض هتمتي تغلمةها مم داخ  ا،ةمل ه لل  مم خا ةها مم نامت الةفام   الةي ت اهز  معها.
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ما لععععل الن ععععج  هت عةبععععا مععععم أخطععععا ماا عععع  ا،ةمععععلل ه  تاعععع  ا،ةمععععل رلععععى هععععلد الما لععععل ار  ر ا ق وزلعععع   .3

ةيل ال اا ل ههنا ف ن الادام    زد من . زال مبا   مم قب  م 

ما لعععل ا ن سعععا  هالعععة ل   تبعععدأ ا،ةمعععل زا ن سعععا  هالعععة ل  نةي عععل للاعععدام العنيعععس العععل  تعععن اتيعععا د هالعععل   .4

مف ععدها ةعع  ا هامعععا مععم قوتهععال ملعععى أن هنععا  زعععن ا،ةمعععا  تة ععدد لهععا قعععو  دفعع  أخععاه منعععدما مفشعع  الاعععدام 

 .لل موةل تندف  ه ا  موةموا  الب افي ت  يت أهداف ل هتاب  ا،ةما  في هلد ال الل  م

ما لععل ا خةفععا   هتاعع  ا،ةمععل رلععى هععلد الما لععل منععدما تف ععد زشععت   امعع  قععو  الععدف  المولععد  لهععا أه لعنا ععاها  .5

 يعععو تة معععى م اهاهعععال همنةهعععي ا هةمعععام زهعععا هال عععدمو منهعععال ههنعععا معععم ال عععاه   ا سعععةفاد  معععم العععد هم 

 مم سلبيا .  العدمد  الةي ما ل لة في ما قد م د  مسة ب 

 : (74-72ل الاف ا  2013)الم دل  زمة هناك مجمو ة من المراحل هيولعملية إدارة األ

ما لعععل اسةشععععا  ا،ةمعععل  همعععةن خ لهعععا اسةشعععاات زعععواد   هعععو  أةمعععل هتوقععع   عععده ها هالعمععع  ملعععى هأدهعععا فعععي  .1

 مةفت مليها نافي الن اض لة نب ا،ةمل.المهد مم خ   م اهلل الةو   رلى  لو  

ن اسععععةد ا  ر ما لععععل ا سععععةعداد لمواةهععععل ا،ةمععععل  منععععدما ت ععععي  فا ععععل ت نععععب ا،ةمععععلل همفععععو  الطافععععان أه .2

ا،معععو ل هتاعععب  م معععاا   عععده  ا،ةمعععل قومعععل هم سعععوملل تبعععدأ ممليعععا  ا سعععةعداد للمواةهعععل همنشعععس التيعععان 

اععععو ا  هالسععععينا موها  الم ةملععععل ملععععى كععععو  توقعاتعععع ل اإلدا   فععععي تنسععععيت ةهععععوددل ههكعععع  اليطععععس هالة

هملععى كععو  مععا مةععوفا لدمعع  مععم معلومععا  همععم معافععل مسععب ل. هت ةععا  المواةهععل فععي هععلد الما لععل رلععى هكعع  

خطعععل اتاعععا   فعالعععلل ه  عععد اإلمتانيعععا  ال ةمعععل إلدا   ا،ةمعععلل هفعععاة ميةلعععس أنعععاات ا،ةمعععل الاعععانعل 

لمةعانفعععل معهعععال هتعبفعععل العععاأ  الععععام هتتمعععم أهميعععل هعععلد الما لعععل فعععي  ونهعععا هالمسعععاند  هالمعا كعععل لهعععا ه ةعععى ا

تةعععععي  م معععععدا معععععم الةباعععععا هالفهعععععن هاإلد ا  هت يعععععين الموقعععععس زموكعععععوميل قبععععع  أن تنف عععععا ا،ةمعععععل فةةسعععععا ض 

ةاف لة لي  المعطيا  فية و  اتيا  ال اا  رلى ممليل  عبل همازتل.  ا، دا  هم يت الوق  ال م 

ا،ةمعععل  ههعععي معععم أ ععععب هأخطعععا الماا ععع  لمعععا ممي هعععا معععم تعععداميا  ملعععى مسعععاف ا، عععدا ل ما لعععل ا ةعععوا   .3

هغمعععو  فعععي الا معععل هالمواقعععسل هكعععيت للوقععع  فعععي  عععات م ةعععا  فيععع  التيعععان اإلدا   أه  عععان  ال عععاا  رلعععى 

اتيععععا  قععععاا ا  ماععععيامل هماةلععععلل هتةععععدخ  اإلدا   هنععععا لةعععععدم  اليطععععس زنععععا  ملععععى مععععا مطععععاأ مععععم معطيععععا  

  ملععععى أ   الواقعععع ل هتفعيعععع  خطععععس ا تاععععا ل هاسععععة طاب الععععاأ  العععععامل هال فععععا  ملععععى تمميععععدد همسععععة دا

 هدمم  ملى نو  ا،ةمل.
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ما لعععل السعععيطا  ملعععى ا،ةمعععل  ههعععي الما لعععل الةعععي م نعععى فيهعععا التيعععان اإلدا    معععا  ن ا ععع  زععععد تمتنععع  معععم  .4

ل ملعععى المشععهد زشععع   ا عععل الياعععن تععللي  ا،سعععباب الم ا عععل للةمععلل هالسعععيطا  ملعععى مةغيااتهعععال هفععا  هاقعععع

 هالهيمنل ملى ميااات .

هر عععع ف ا كععععاا  هتهيفععععل العععععود  الةد م يععععل للهكععععاض  اه  مععععم ا،ةمععععل  زعععععد هععععده  ا،ةمععععللما لععععل اليعععع .5

 اآمنل.

دا  اإلدا   لفامععععت المهععععام لمااةعععععل فععععي هععععلد الما لععععل ا،خيععععا  ت يععععين اآما لععععل اسععععةي ص الععععد هم  همععععةن  .6

 مم الة ازلل ههك  اسةااتي يا  ردا مل لمواةهل ا،ةما  المسة بليل. ا،خطا  ها سةفاد 

همععععمتي ده  اإلمعععع م فععععي الماا عععع  الةععععي تمععععا زهععععا ا،ةمععععا  مععععم خعععع   الةنععععاه  اإلم مععععي فععععي  عععع  ما لععععل  

    . (2009)ماطفىل 

ال معععاهيا فعععي م معععد معععم المعافعععل هاسعععة     ما لعععل نشعععا المعلومعععا  فعععي زدامعععل ا،ةمعععل ليوا عععب اإلمععع م  غبعععل .1

 الموقس مم ا،ةمل  اتها ه  ا ها هأزعادها.

ما لعععل تفسعععيا المعلومعععا ل أ  ت عععوم هسعععائ  ا،مععع م فعععي هعععلد الما لعععل زة ليععع  منا عععا ا،ةمعععل هالب عععو فعععي  .2

مسعععامد  ةعععله ها هأسعععبازها هم ا نةهعععا زمةمعععا  أخعععاه مما لعععلل ههنعععا تفسععع  هسعععائ  ا،مععع م الم عععا  أمعععام  ععع  معععا

ملعععى اسعععة    ال  عععائت هتوكعععي ها سعععوا  معععم معععواد رم عععا يل مفسعععا  أه معععم ت لعععي   ها ا  لليبعععاا ل ه عععلل  

 لموقس المسفوليم ه انعي ال اا  ات اد ا،ةمل ها ةوا    ا ها.

الما لعععل الوقائيعععلل ههعععي ما لعععل معععا زععععد ا،ةمعععل هان سعععا هال  يعععو   مةوقعععس ده  هسعععائ  ا،مععع م ملعععى م عععاد  .3

ا،ةمعععل هالةعامععع  مععع  منا عععاهال زععع  م عععب أن مةيطعععى العععده  اإلم معععي هعععلا البععععد لة عععدم هسعععائ  اإلمععع م تفسعععيا 

 لل ماهيا ناو الوقامل هأسلوب الةعام  م  أةما  مشازهل.

   :(2018)مبدالفةافل م في مواجهة األزمة وهي كاآل ي وكذلك هناك معطيات أخرى يحددها دور اإل ال

الفسيفسععععا  اإلم ميععععل  مةميعععع  اإلمعععع م المعا ععععا زالتثافععععل هالغعععع ا   ه ععععد  المنافسععععل مةعععععا  الفععععاد لاسععععائ   .1

 رم ميل أ ثا مم م د ت  مةازعةها هاإلن ض مليها هفهمها.

سعععيتولوةيل ا،ةمعععل  معععا هعععي ر  هكععع  اسعععةثنائي مع عععد مةسععع  ليشعععم  ةوانعععب  يعععا  الم ةمععع   افعععلل مةعععا  هعععلا  .2

 سيتولوةيا مةمي  زالسما  الةاليل  الوك  مناخا
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  اإل سعععام زنعععوض مععععيم معععم الةعععوة  هال لعععتل تمثععع  ا،ةمعععل هتسعععةدمي اسعععة ازا  ه دهد فعععع  هتبعععاة

 ا،ةمل ال اةل للشعو  زا،مم هالطممنينل.

  ال اةععل رلععى المعافععل  مععا الععل   ععد   همععا هععي ا،سععباب  ه فععاو الةطععو    لهععا تبععاة أ نععا  ا،ةمععل مععم

 اإلم ميل هالمعافيل هالفتامل.أة  ال اةا  

  ت ععععس أ نعععا  م اهمعععل النعععام للةعععم يا زممعععل اقعععوا  أه مواقعععس أه  سعععائ  رم ميعععل خا ةيعععلل متعععون الفعععاد

 أ ثا نلبا هأ ثا اسةعدادا هأ ثا ماكل هقازليل ل خةااو.

 ةن تسعععةدمي ا،ةمعععل اسعععةنفا  المععععا ت هالمعلومعععا  ها،فتعععا  هالمواقعععس فعععي  يعععا  الفعععاد هالم ةمععع  همععع

تياعععي  هقععع  أ ثعععا للةععععا  لوسعععائ  ا مععع م الميةلفعععل الداخليعععل هاليا ةيعععلل  معععا تاعععب  ا،ةمعععل 

 هتطو اتها موكوض ا، ادمو اليوميل هم داد زالةالي ا سةه   اإلم مي مااهل.

   ا،ةمعععل   تعنعععي النهامعععلل زععع  هعععي مبعععا   معععم موقعععس مسعععةدمي رمتانيعععا  أخعععاه للةتيعععس هميتاني معععا

هالة ععو ل ههععلا مععا مةطلععب نشععانا فتامععا مةا عع   ععو  مهمععل توليععد المعععاني )فععم ال ععوا ( ةدمععد  للةبععد  

 مسةطي  رم م ا،ةمل أن م وم زده  فع ا  ه ف  في هلا الم ا .

  (1999)خ و ل  لبعد اإلم مي في ردا   ا،ةملت امد أهميل ا .3

  ا،ه  للةعامععع  مععع  ا،ةمعععل أن  نيعععل اإلمععع م هموكعععوم ل هده مةععع  مشعععت  اإلمععع م المعا عععا خعععس الةمعععام

هماهنةعع  هتنومعع  أمععو  ت علعع  الفعاليععل ا، ثععا تععمهي  للةعععاني معع  أةمععل منععل ماا لهععا المبتععا  ةععدال ه لعع  

زعتععع  الب عععو أه التةعععاب أه المسعععا يل أه الاهامعععل أه الفعععيلن الةعععي ز تعععن نبيعةهعععا ت ةعععا  رلعععى ةمعععم أنعععو  

 همعال ةها. للةعا  للةمل

   أ عععب  اإلمععع م المعا عععا الشامعععل العام عععل الةعععي ت هعععا مليهعععا هتةوكععع  هتةتشعععس ميةلعععس الاعععااما

ها،ةمعععا  فعععي الم عععا    افعععلل ههعععلا معععا مفسعععا تععععدد هتوسععع  هتعمعععت العععاهازس هالهعععوامش المشعععةا ل زعععيم 

نومععععل هتةسعععع  اإلمعععع م هالعلععععوم هالم ععععا   الميةلفععععلل أ ععععب   اهةمامععععا  اإلمعععع م المعا ععععا  مامععععل همة

لةشعععم  م عععا   ال يعععا   افعععل هخطازععع  معععام همنةشعععا مةسععع  ليشعععم  الم ةمععع   افعععل هالعععاأ  الععععام اإلقليمعععي 

هالععععدهلي. هفععععي كععععو   لعععع  ممتععععم فهععععن ان ععععلاب الفعاليععععا  هالم ععععا   ا،خععععاه )السياسععععيل ها قةاععععادمل 

ل ععععل أمو هععععا هت ومععععل هالدمنيععععل هالث افيععععل( هانععععدفامها  ععععوب السععععا ل اإلم ميععععل لةشععععيي  هاقعهععععا هلمعا

 تم ياها هميانبل ةماهياها.
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  )مععع داد اإلمععع م المعا عععا رلة امعععا زعععال وه الفاملعععل فعععي الم ةمععع  هفعععي الن عععام السعععائد ففعععي ا،ن معععل )الةعددمعععل

ه معععا  أمنععععا سععععاز ا تعععععود ماةعيععععل هسععععائ  اإلمعععع م المادمععععل هالفتامععععل هاإلم ميععععل رلععععى ال  ععععوه ا قةاععععادمل 

د ال ععععوه الماتبطععععل زالدهلععععل ه لياتهععععا هميتاني ماتهععععا هالملة مععععل زهععععا رلععععى د ةععععل الفاملععععل فععععي الم ةمعععع ل هععععل

ا نعععدما ل هفعععي ا،ن معععل )غيعععا الةعددمعععل( تععععود فعععي ا،معععن ها،غلعععب ملتيعععل هسعععائ  اإلمععع م رلعععى الن عععام 

هأةه تععععع  هم سسعععععات  هعععععو العععععل  موةعععععدها هم عععععدد اسعععععةااتي يا  مملهعععععا همنطل اتهعععععا ههتعععععلا نعععععاه أن 

تاسعععل الم سسعععا  اإلم  ميعععلل هزغعععن الن عععا معععم نوميعععل ا،ن معععل ليسععع  أ ثعععا معععم م عععاد أدها  هأةهععع   م 

ليدمععععل ا،ن معععععل ال ائمعععععلل هالمةغيعععععا الو يعععععد هعععععو أمعععععتا  هأسعععععاليب هعععععلد اليدمعععععلل هال افيعععععل اإلم ميعععععل 

 المسةيدمل هالمهام هالو ائس المطلوب ت  ي ها هال وه المطلوب خدمل ماال ها.

نتةةةاتل  حليةةةل مقةةةمون مقةةةاالت الةةةرأي المتعلقةةةة صحزمةةةة البصةةةرة فةةةي الصةةةحافة الخليجيةةةة للمةةةدة مةةةن المبحةةةث الثالةةةث:  

   31/12/2018ولغاية  1/7/2018

أ عععد  م عععا   العععاأ  الةعععي  ةبهعععا قعععاد  العععاأ  اليلي عععي فعععي  ععع س العينعععل السعععةل خععع   معععد  الب عععو المعععل و   

 ملى معال ل أةمل الباا  مم خ   ا،ت اها  الائيسل  ما موك ها ال ده  اآتي    

 المفومل مبيم اإلت اها  الائيسل السائد  في م ا   قاد  الاأ  في   س مينل الب و هنسبةهن :(1) ةده 

 النسبل المفومل الةتاا  اإلت اها  الائيسل  

 %53ل17 128 ا ت اها  مم موقس ال تومل العااقيل مم ا،ةمل 1

 %06ل15 110 ا ت اها  مم المطالب الشعبيل للمة اهامم هالم ة يم 2

 %58ل9 70 ا ت اها  مم ا،سباب اليا ةيل للةمل 3

 %64ل8 63 مم ا،ةملا ت اها  مم الموقس اإلمااني  4

 %49ل8 62 ا ت اها  مم ا،سباب الداخليل للةمل 5

 %72ل6 49 ا ت اها  مم ال لو  هالمعال ا  ا،ةمل 6

 %66ل5 41 ا ت اها  ن و نةائج ا،ةمل 7

 %48ل5 40 ا ت اها  ن و موقس الماةعيا  الدمنيل مم ا،ةمل 8

 %07ل5 37 ا ت اها  ن و الو د  الوننيل العااقيل 9

 %79ل4 35 ا ت اها  ن و الموقس اليلي ي هالدهلي مم ا،ةمل 10

 %53ل4 33 اإلت اها  ن و تم ياا  ا،ةمل 11

 %39ل4 32 ا ت اها  مم موقس ال وا  ا،منيل هال  زيل مم الم اهاا  12

 %10ل4 30 ا ت اها  مم موقس ا،ناات الفاملل مم ا،ةمل 13

 %100 730 الم موض 
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 هممتم رم اف نةائج الد اسل الة ليليل لم ا   الاأ  في   س العينل مم نامت النةائج اآتيل 

  أه ن  ات اد موقس ال تومل العااقيل مم ا،ةمل

الماتبعععل ا،هلعععى ملعععى سعععلن الففعععا  الائيسعععل  2018تاعععد  ات عععاد موقعععس ال تومعععل العااقيعععل معععم أةمعععل الباعععا  لععععام     

( هزنسعععبل مفومعععل زلغععع  128ينعععل رةا  أةمعععل الباعععا ل ر  ا ةلععع  الماتبعععل ا،هلعععى زةتعععاا  م عععدا د ))ا ت اهعععا ( لاععع س الع

% معععم رةمعععالي م عععا    ععع س العينعععل. هممتعععم ت سعععين ا ت عععاد رلعععى سعععةل مسعععةوما  )ففعععا  فاميعععل( ههعععلد الففعععا  17,53

 الفاميل هي  ما م هاها ال ده  اآتي 

 قس ال تومل العااقيل مم ا،ةمل هنسبةهن المفومل(  مبيم الففا  الفاميل  ت اد مو2) ةده 

 النسبة المئوية التكرار اال جاهات ت

 %31,25 40 ا ت اها  رةا  توفيا ال تومل العااقيل لليدما  للمواننيم 1

 %27,34 35 ا ت اها  رةا  الطب ل السياسيل ال ا مل في العااو 2

 %16,40 21 ملى مااما  ماال  العااقييم ا ت اها  رةا  قد   سياسل ال تومل ال دمد  3

 %60ل8 11 ا ت اها  رةا  موقس الشعب العااقي مم ال تومل العااقيل 4

 %8,60 11 ا ت اها  رةا  سياسل ال تومل لمتاف ل الفساد ال تومي 5

 %81ل7 10 ا ت اها  رةا  م د   ال تومل العااقيل مم ا ةوا  الغ ب ال ماهيا  6

 %100 128 الم موض 
 

 

همععععم خعععع   ال ععععده  أمعععع د مةبععععيم أن م ععععا   الععععاأ  فععععي الاعععع س اليلي يععععل رةا  اةمععععل الباععععا   انعععع  تا عععع  زشععععت  

هاكععع  ملعععى رزعععااة موقعععس ال تومعععل العااقيعععل معععم ا،ةمعععل معععم خععع   الةا يععع  ملعععى ات عععاد تعععوفيا ال تومعععل العااقيععععل 

( 40الماتبعععل ا،هلعععى فعععي الففعععا  الفاميعععل زةتعععاا  م عععدا د )لليعععدما  الم دمعععل للمعععواننيم  يعععو  اععع  هعععلا ا ت عععاد ملعععى 

% معععم م مععع  م عععا    ععع س العينعععل المنشعععو   خععع   معععد  الب عععو المعععل و  . هممتعععم تفسعععيا 31,25هزنسعععبل مفومعععل زلغععع  

هأن "   ملععى تععوفيا اليععدما  للمععواننيم لعع  أن تلعع  الاعع س  انعع  تا عع  ملععى الةم يععد زععمن ال تومععل العااقيععل غيععا قععاد

  تعععوفيا ل معععل الععععيش لمواننيهعععا هلعععن ت عععد  ملعععى تعععوفيا المعععا  الاعععال  للشعععاب لهعععنل فهعععي هزتععع  معععل الةعععي لعععن تسعععةطال تو

تم يععععد سععععوت تتععععون غيععععا  ععععال ل لل تععععنل هأن العععععااو التبيععععا م ةععععا  إلدا   هاميععععل زمةطلبععععا  الما لععععلل  مععععا م ةععععا  

للدهلعععل  يععا معععنهن فعععي ردا   الشععع هن اليا ةيعععللاةععا   دهلعععل تلعععةم  همعععوم المعععوانم العااقععيل هعععلا ناهيععع  معععم تيعععبس التث

 .(2018)الةةانل  العااقيل زطام ل  ا  يل"

 ثانياً: المطالب الشعبية للمتظاهرين والمحتجين:

ا ةععع  هعععلا ا ت عععاد الماتبعععل الثانيعععل معععم ا ت اهعععا  الةعععي   ععع   مليهعععا م عععا   العععاأ  فعععي الاععع س اليلي يعععل )مينعععل  

 %( مم م م  ا ت اها .15,06( هزنسبل مفومل زلغ  )110الب و( ر   ا  ملى تتاا  م دا د )
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معععم  عععون " أن الة عععاهاا  الةعععي هممتعععم تفسعععيا  لععع  ا هةمعععام زففعععل مطالعععب المة عععاهامم فعععي  ععع س العينعععل رنمعععا منبععع    

تف ععا  فععي م اف ععا  ةنععوب العععااو زععد ان مععم الباععا  همنهععا رلععى النا ععامل هالمثنععى هالن ععس لععن تتععم  ععو   ةيععاض  مععا 

ةممععع  أنعععاات  ثيعععا  فعععي تو عععيفها امةمعععادان ملعععى زععععن مععععا ا  المطالعععب ال ياتيعععل المعلنعععل اليا عععل زالميعععاد هالتهازعععا  

  ه معععوةد هعععا فعععي ال  ي عععل ت عععاهاا  تنعععل  زثعععو   سياسعععيل اةةماميعععل تهعععدد الن عععام  لعععهنلبعععا  الةو يعععس هغياهعععال هلتن

. هممتعععم ت سعععين هعععلا ا ت عععاد رلعععى سعععبعل ففعععا  فاميعععل  معععا م هاهعععا ال عععده  (2018)رد مععع ل  هخا عععل ا، ععع اب الدمنيعععل"

 اآتي 

 وملفالشعبيل للمة اهامم هالم ة يم هنسبةهن الممبيم الففا  الفاميل  ت اد المطالب   :(3) ةده 

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة  التكرار اال جاهات ت

 المئوية

 37,28 41 ا ت اها  رةا  مطالب رلغا  تبعيل العااو لده  أخاه 1

 22,72 25 ا ت اها  رةا  مطالب ت سيم اليدما  2

 13,63 15 ا ت اها  رةا  مطالب الغا  ن ام الم ا ال الطائفيل 3

 9,10 10 ا ت اها  رةا  مطالب م اسبل الفساد المالي هاإلدا   4

 4,54 9 زةغييا الن ام السياسي ا ت اها  رةا  مطالب ال ماهيا 5

 4,54 5 ا ت اها  رةا  مطالب تغييا الدسةو  6

 8,19 5 ا ت اها  رةا  مطالب زنا  دهلل هننيل مسة لل 7

 %100 110 الم موض 

  

فعععي م عععا   العععاأ  المنشعععو   فعععي الاععع س اليلي يعععل فعععي هعععلد الففعععلل همعععم خععع   الةا يععع  ملعععى الففعععل أت ععع   ا،فتعععا  

الفاميعععل ا،هلعععى ههعععي  )ات اهعععا  رةا  مطالعععب الغعععا  تبعيعععل الععععااو لعععده  أخعععاه(ل العععل  ةعلهعععا ت ةععع  الماتبعععل ا،هلعععى 

( أ  زنسععععبل 41هععععو )مععععم زععععيم الففععععا  ا،خععععاه هفععععي أ ثععععا مععععم م ععععا  للععععاأ ل  يععععو  اععععل  ملععععى أملععععى تتععععاا  ه

%(ل ر   عععان ات عععاد قعععاد  العععاأ  ن عععو مطالعععب ال معععاهيا تةا ععع  ز لغعععا  تبعيعععل الععععااو إلمعععاان. هممتعععم تفسعععيا  لععع  37.28)

مععم خععع  " أن خعععاه    ت المة عععاهامم الععععااقييم رلععى الشعععوا ض هعععو تندمعععد ز عععاهت معيشععةهن الاععععبلل همعععم  عععن  فعهعععن 

ل ععععاهت المعيشععععيل هععععلد أ هععععا  النةي ععععل الطبيعيععععل للةععععدخ   اإلماانيععععلل معععععا ا  سياسععععيل مناه ععععل إلمععععاانل ر  أن ا

هأ اهععععا ملععععى المععععوانم العااقععععي البسععععيسل الععععل  مععععافن الةبعيععععل السياسععععيل ، عععع اب هميليشععععيا  زعينهععععا تازعععععل للن ععععام 

 . (2018)الدهسا ل   اليمينيل في    غياب السلطل الما  مل هسياد  ال انون"

 ثالثاً: فئة الموقف من األسباب الخارجية لألزمة

 اعع  الموقععس مععم ا،سععباب اليا ةيععل للةمععل الةععي   عع   ملععى م ععا   الععاأ  فععي  عع س العينععل ملععى تتععاا  م ععدا د 

% مععععم م معععع  ا ت اهععععا . هممتععععم تفسععععيا  لعععع  أن الاعععع س اليلي يععععل اهةمعععع  زععععازس 9,58( هزنسععععبل مفومععععل زلغعععع  70)
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زالةعععدخ   اليا ةيعععل لةا يعععا هرمعععاان هالو معععا  المة عععد  ا،مامتيعععل. ه ة ععع  أن متعععون الةعععدخ  اإلماانعععي أةمعععل الباعععا  

 هو ا،قوه زيم ا،سباب اليا ةيل للةمل.

هممتععم ت سععين هععلا ا ت ععاد رلععى  عع   ففععا  فاميععل أ بةعع  نةععائج الد اسععل الة ليليععل رلععى  اععو  ففععل الةععدخ  اإلماانععي فععي 

( هزنسعععبل مفومعععل 63أسعععباب ا،ةمعععلل ر   اععع  هعععلا ا ت عععاد ملعععى الماتبعععل ا،هلعععى زةتعععاا  م عععدا د )ال عععاا  العااقعععي أ عععد 

% معععم م مععع  ا ت اهعععا  الفاميعععل. هممتعععم تفسعععيا  لععع  "أن معععا مميععع  الباعععا  معععم غياهعععا هعععو النفعععو  اإلماانعععي 90زلغععع  

زالتامععع ل هأهععع  الباعععا   العععل  مة لعععى زعععمقوه  عععو  ل فعععال ام الثعععو   مسعععيطا ملعععى تفا عععي  هعععلد الم اف عععل المهمعععل

ن معععم الةاعععفيلل هزالةعععالي فعععالموانم العااقيعععل همعععا معععدخ   همشعععائاها معلمعععون  لععع  ةيعععدا ه  مسعععةطيعون ال عععدمو منععع  خوفعععا

هممتععععم رم ععععاف الففععععا    (2018)ال هزعععععيل رليهععععا هميععععا  منهععععا هممليععععا  تهامععععب الععععنفس  لهععععا ت عععع  سععععيطا  رمععععاان" 

 الفاميل لهلا ا ت اد زال ده  اآتي 

 موك  الففا  الفاميل  ت اد المواقس مم ا،سباب اليا ةيل ل ةمل هنسبةهن المفومل :(4) ةده 

 النسبل المفومل الةتاا  ا ت اها   

 %90 63 ا ت اها  مم أن الةدخ  اإلمااني في ال اا  العااقي أ د أسباب ا،ةمل 1

 %2ل7 5 ا ت اها  مم أن الةواةد ا،مامتي في العااو أ د أسباب ا،ةمل 2

 %8ل2 2 ا ت اها  مم أن تا يا أ د أسباب ا،ةمل 3

 %100 70 الم موض 

 

 راصعاً: فئة الموقف اإليراني من األزمة

ا ت اهعععا  الائيسعععل % معععم م مععع  8,64( هزنسعععبل مفومعععل زلغععع  63 اععع  هعععلا ا ت عععاد ملعععى تتعععاا  م عععدا د )  

معععم خععع    ععع   ففعععا  فاميعععل. هقعععد  شعععف  نةعععائج الد اسعععل الة ليليعععل  اعععو  ات عععاد الةعععدخ  اإلماانعععي زالشعععمن العااقعععي 

( هزنسععبل مفومععل زلغعع  41أ ععد أسععباب ا،ةمععل ملععى الماتبععل ا،هلععى مععم زععيم ات اهععا  الففععا  الفاميععل زةتععاا  م ععدا د )

ممتعععم تفسعععيا  لععع  معععم خععع  " أن م اف عععل الباعععا  منط عععل نفطيعععل هفعععي % معععم م مععع  ا ت اهعععا  الفاميعععل. ه65,07

 عععا  مطلعععْ  رنةاةهعععا سعععةاتف  ا،سععععا  هسية عععا  ا،مامتيعععونل فعععي  عععا  تسعععبب  الفوكعععى فعععي  فععع  أسععععا  العععنفس 

اإلماانيعععل فهعععي تعلعععم  عععاا ل زمنهعععا تامعععد للسععععا  أن تاععععد زشعععت  قياسعععيل هأن تععععن الفوكعععى أسعععواو العععنفس العالميعععلل 

ن لل عععغسل  ةعععى م عععطا الغعععاب للسعععماف لهعععا زعععال فععع ماان ةغييا هالةفعععاه  معهعععا هفعععت تعععاه فعععي ا تفعععاض ا،سععععا  سععع  ا

 هممتم رم اف الففا  الفاميل لهلا ا ت اد مم خ   ال ده  اآتي  .(2018)الاامدل  ماهنها"
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 موك  الففا  الفاميل  ت اد الموقس اإلمااني مم ا،ةمل هنسبةهن المفومل  :(5) ةده 

 

 :خامساً: فئة األسباب الداخلية لألزمة

أ هعععا  نةعععائج الد اسعععل الة ليليعععل لم عععا   العععاأ  فعععي الاععع افل اليلي يعععل أن ففعععل ا،سعععباب الداخليعععل للةمعععل قعععد ا ةلععع  

% معععم م مععع  ا ت اهعععا  الائيسعععل هممتعععم تفسعععيا 8,49( هزنسعععبل مفومعععل زلغععع  62الماتبعععل اليامسعععل زةتعععاا  م عععدا د )

،ةمعععلل  عععلل  هةعععود المليشعععيا  العااقيعععل المواليعععل  لععع  معععم خععع   أن تعععمخيا تشعععتي  ال تومعععل الما  معععل أ عععد أسعععباب ا

إلمعععاان هالمةواةعععد  فعععي الباعععا  أ عععد ا،سعععباب الداخليعععل للةمعععلل هممتعععم ت سعععين هعععلا ا ت عععاد رلعععى سعععبعل ففعععا  فاميعععل. 

هقعععد  شعععف  نةعععائج الد اسعععل الة ليليعععل رلعععى  اعععو  ات عععاد تسعععمن العدمعععد معععم سعععتان الباعععا  أ عععد أزعععاة ا،سعععباب الداخليعععل 

% مععععم م معععع  27,41( تتععععاا  هزنسععععبل مفومععععل زلغعععع  17ر   اعععع  هععععلا ا ت ععععاد ملععععى ) 2018باععععا  مععععام ،ةمععععل ال

( 4ا ت اهعععا  الفاميعععل. هممتعععم تفسعععيا  لععع  معععم خععع   أن" معععم الاععععب الةاعععدمت زعععمن الدهلعععل المنة عععل لمعععا م عععا ب )

ن مععم الععنفس مععا ةالعع  تعععاني مععم معع ل التهازععا  هالميععاد الاععال ل للشعع اب ه  موةععد أ  مبععا  لهععلد م مععيم زاميعع  موميععا

 (2018) معععاد ل ( ألعععس معععم سعععتان الباعععا  زالةسعععمن زسعععبب تلعععو  الميعععاد"  100المعانعععا  الةعععي أد  اخيعععاان رلعععى ر عععازل )

 هممتم رم اف الففا  الفاميل لهلا ا ت اد مم نامت ال ده  اآتي  

 موك  الففا  الفاميل  ت اد ا،سباب الداخليل ل ةمل هنسبهن المفومل :(6) ةده 

 النسبة المئوية التكرار اال جاهات ت

 %41ل27 17 ا ت اها  مم أن الةسمن العدمد مم ستان الباا  أ د أسباب ا،ةمل 1

 %35ل19 12 ا ت اها  مم أن البطالل هقط  التهازا  هتلو  الما  أ د أسباب ا،ةمل 2

 %52ل14 9 ا ت اها  مم أن تمخيا تشتي  ال تومل الما  مل أ د أسباب ا،ةمل 3

 %91ل12 8 ا ت اها  مم أن الم ا ال الطائفيل أ د أسباب ا،ةمل 4

 %30ل11 7 ا ت اها  مم أن الفساد ال تومي في الباا  أ د أسباب ا،ةمل 5

 النسبل المفومل الةتاا  ا ت اها  ت

 %07ل65 41 ا ت اها  مم أن الةدخ  اإلمااني زالشمن العااقي أ د أسباب ا،ةمل 1

 %41ل25 16 ا ت اها  مم أن موقس رماان كد العباد  أ د أسباب ا،ةمل 2

 %52ل9 6 ا ت اها  مم أن هةود ميليشيا  رماانيل في الباا  أ د أسباب ا،ةمل 3

 %100 63 الم موض
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إلمععععاان المةواةععععد  فععععي الباععععا  ا ت اهععععا  مععععم أن الميليشععععيا  العااقيععععل المواليععععل  6

 أ د أسباب ا،ةمل

 %68ل9 6

 %83ل4 3 ا ت اها  مم أن السلطل الما  مل أ د أسباب ا،ةمل 7

 %100 62 المجموع

 

 زمةادساً: فئة الحلول والمعالجات لألس

% معععم 6,72( هزنسععبل زلغععع  49 اعع  هعععلا ا ت ععاد ملعععى الماتبعععل السادسععل معععم زععيم ا ت اهعععا  الائيسعععل زةتععاا  م عععدا د )

م مععع  ا ت اهعععا  الائيسعععل. هممتعععم ت سعععين هعععلا ا ت عععاد رلعععى تسععععل ففعععا  فاميعععلل هقعععد  اععع  ات عععاد رنععع و سلسعععلل معععم 

% مععععم م معععع  30,61( هزنسععععبل مفومععععل زلغعععع  15المشععععا م  لم اف ععععل الباععععا  ملععععى الماتبععععل ا،هلععععى زةتععععاا  م ععععدا  )

ا ت اهعععا  الفاميعععل. هممتعععم تفسعععيا  لععع  أن الاععع س اليلي يعععل ) ععع س العينعععل السعععةل(   ععع   فعععي م ا تهعععا معععم أةمعععل 

% معععم رخفعععاو  تومعععل الباعععا  هتلتععع  مشعععا معها هكععععفهال مععععود السعععبب الائيسعععي فيععع  رلعععى 70الباعععا  ملعععى" أن نسعععبل 

العععل  أهقعععس زموةبععع  العمععع  زالمشعععا م ل ف ععع ن معععم معععدم  عععات  347 ت ادمعععل  قعععن ال عععاا  الاعععاد  معععم ال تومعععل ا

)المنعععاميل مشعععاهض رلعععى العمععع "  1500ا،خيعععا  مسعععة  ا  الباعععا  معععم البةعععاهده  ل ملعععى العععاغن معععم ر العععل  تومةععع  

 هممتم رم اف الففا  الفاميل لهلا ا ت اد زال ده  اآتي  .(2018

 موك  الففا  الفاميل  ت اد ال لو  هالمعال ا  للةمل هنسبةهن المفومل :(7) ةده 

 النسبة المئوية التكرار اال جاهات ت

 %61ل30 15 ا ت اها  مم رن و سلسلل مم المشا م  لم اف ل الباا  1

 %40ل20 10 ا ت اها  مم  اا الس ف زيد الدهلل 2

 %28ل14 7 المياد لة لي  ملو ل مس العاب ا ت اها  مم ناب ه د  ت ليل 3

 %21ل10 5 ا ت اها  مم رقالل هةما التهازا  4

 %17ل8 4 ا ت اها  مم ا سةفاد  مم ها دا  النفس 5

 %13ل6 3 ا ت اها  مم توفيا اليدما  ا،ساسيل هالمعيشيل  6

 %08ل4 2 ا ت اها  مم تياي  مشا  ا،ت فاص مم   7

 %08ل4 2 رلغا  ن ام الم ا ال ا ت اها  مم 8

 %04ل2 1 ا ت اها  مم ر الل  با  المس هليم زشبها  الفساد رلى ا دما  العام 9

 %100 49 المجموع
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 ساصعاً: فئة اال جاهات نحو نتاتل األزمة

ا ةععع  هعععلا ا ت عععاد الماتبعععل السعععازعل معععم زعععيم ا ت اهعععا  الائيسعععل الةعععي   ععع   مليهعععا م عععا   العععاأ  فعععي  ععع س مينعععل  

% معععم م مععع  ا ت اهعععا  الائيسعععل. هممتعععم ت سعععين هعععلا ا ت عععاد 5,66( هزنسعععبل مفومعععل زلغععع  41الب عععو زةتعععاا  م عععدا د )

لعععى الماتبعععل ا،هلعععى معععم زعععيم ا ت اهعععا  الفاميعععل رلعععى سعععةل ات اهعععا  فاميعععل. هقعععد  اععع  ات عععاد الم عععاهاا  السعععلميل م

ن معععم 34,14( هزنسعععبل مفومعععل زلغععع  14زةتعععاا  م عععدا د ) %. هممتعععم تفسعععيا اهةمعععام  ععع س العينعععل زهعععلا ا ت عععاد انط قعععا

تا يعع   ةععاب م ععا   الععاأ  فععي  عع س العينععل ملععى أن الة ععاهاا  فععي زدامععل ا،مععا  انعع  مفومععلل لتنهععا فة عع  ا،زععواب 

خا ةيعععل للعمععع  ملعععى  عععات مسعععا ها زمعععا ميعععدم ماعععال  الةعععدخ  . هأه ععع  زععععن الم عععا   زعععال و " امعععام تعععدخ   

م عععب ا  ةععععاام معععم الةععععدخ   المعادمعععل هالم ععععا   الةعععمما  الةععععي تةعععاز  مععععم  ععع  ا ت اهععععا  زتععع   ععععاا  معععععبي 

هممتعععم رم عععاف الففعععا  الفاميعععل لهعععلا ا ت عععاد  .(2018)زازعععانل همسعععامي ا سعععةغ    ةعععى للمطالعععب الشععععبيل المشعععاهمل 

 زال ده  اآتي 

 موك  الففا  الفاميل  ت اد نةائج ا،ةمل هنسبةهن المفومل :(8) ةده 

 

 ثامناً: فئة موقف المرجعيات الدينية من االزمة

% معععم 5,48( هزنسعععبل مفومعععل زلغععع  40ا ةععع  هعععلا ا ت عععاد الماتبعععل الثامنعععل معععم زعععيم الففعععا  الائيسعععل زةتعععاا  م عععدا د ) 

م مععع  ا ت اهعععا  الائيسعععل. هممتعععم ت سعععين هعععلا ا ت عععاد رلعععى    عععل ات اهعععا  فاميعععل. هقعععد  اععع  ات عععاد موقعععس م ةعععده 

هممتعععم تفسعععيا  لععع  أن  ععع س العينعععل اهةمععع  زععع زااة  الاعععد  معععم ا،ةمعععل الماتبعععل ا،هلعععى معععم زعععيم ا ت اهعععا  الفاميعععل.

 النسبة المئوية التكرار اال جاهات الفر ية ت

 %14ل34 14 ا ت اها  مم الم اهاا  السلميل  1

 %39ل24 10 ا ت اها  مم  او ال ناليا  2

 %08ل17 7 ا ت اها  مم اسةيدام العنس لةفامت المة اهامم 3

 %20ل12 5 ا ت اها  مم تيامب الدهائا ال توميل  4

 %32ل7 3 ا ت اها  مم السلب هالنهب 5

 %87ل4 2 ا ت اها  مم ا غةيا    6

 %100 41 الم موض 
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نيععل هالععدفاض مععم مطالععب موقععس الماةعع  ا،ملععى السععيد ملععي السيسععةاني هالسععيد م ةععده الاععد  هدمععوهن الععى الو ععد  الون

 اآتي هممتم رم اف الففا  الفاميل لهلا ا ت اد مم خ   ال ده   .(2018) افوشل  الم ة يم

 ةمل هنسبةهن المفوملاد موقس الماةعيا  الدمنيل مم ا،مبيم الففا  الفاميل  ت   (9) ةده 

 النسبة المئوية التكرار اال جاهات  ت 

 %50 20 ا ت اها  رةا  موقس م ةده الاد  مم ا،ةمل 1

 %30 12 ا ت اها  رةا  موقس السيسةاني مم ا،ةمل    2

 %20 8 الماةعيا  ا خاه مم ا،ةملا ت اها  مم موقس  3

 %100 40 الم موض                 

 

  اسعاً: فئة الموقف من الوحدة الوطنية

أ هعععا  نةعععائج الد اسعععل الة ليليعععل  اعععو  ففعععل الموقعععس معععم الو عععد  الوننيعععل ملعععى الماتبعععل الةاسععععل معععم زعععيم ا ت اهعععا    

% معععم م مععع  ا ت اهعععا  5,07( هزنسعععبل مفومعععل زلغععع  37الائيسعععل لم عععا   العععاأ  فعععي  ععع س العينعععل زةتعععاا  م عععدا د )

قععد  اعع  ات ععاد ز ععا  العععااو مو ععدان ملععى الماتبععل ا،هلععى الائيسععل. هممتععم ت سععين هععلا ا ت ععاد رلععى أ زعععل ففععا  فاميععل. ه

% مععععم م معععع  ا ت اهععععا  الفاميععععل. 37,83( هزنسععععبل مفومععععل زلغعععع  14مععععم زععععيم ا ت اهععععا  الائيسععععل زةتععععاا  م ععععدا د )

هممتعععم تفسعععيا  لععع  أن اغلعععب م عععا   العععاأ  فعععي  ععع س العينعععل  انععع  تا ععع  ملعععى ه عععد  الععععااو همعععدم الاغبعععل فعععي 

امم زععع قلين اهن م  عععدهن ملعععى أن تسعععومت الطالعععب قعععد مععع د  رلعععى المطالبعععل المسعععة بليل معععم قبععع  المة عععاهالة سعععينل هلعععلل  نعععا

 . هممتم رم اف الففا  الفاميل لهلا ا ت اد مم خ   ال ده  اآتي (2018)السيد  .ل  مسة   لهن

 موك  الففا  الفاميل  ت اد الموقس مم الو د  الوننيل هنسبةهن المفومل  (10) ةده 

 النسبة المئوية التكرار  ال جاهاتا ت

 %37،83 14 ا ت اها  رةا  ز ا  العااو مو دا 1

 %29،73 11 ا ت اها  رةا  ت سين العااو ،قالين 2

 %18،93 7 ا ت اها  رةا  الة سين الملهبي في العااو 3

 %13،51 5 ا ت اها  رةا  الة سين الطائفي في العااو 4

 %100 37 الم موض
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  اشراً: فئة الموقف الخليجي والدولي من األزمة

أ ععد  نةععائج الد اسععل الة ليليععل لم ععا   الععاأ  فععي  عع س العينععل أن ففععل الموقععس اليلي ععي هالععدهلي مععم ا،ةمععل قععد ا ةعع  

% معععم م مععع  الففعععا  4,79( هزنسعععبل مفومعععل زلغععع  35الائيسعععل زةتعععاا  م عععدا د )الماتبعععل العامعععا  معععم زعععيم ا ت اهعععا  

الائيسععل. هممتععم ت سععين هععلا ا ت ععاد رلععى  عع   ففععا  فاميععل. هقععد  اععل  ففععل ا ت اهععا  مععم مواقععس مازيععل ن ععو ا،ةمععل 

ليلي عععي هالعععدهلي ملعععى الماتبعععل ا،هلعععى معععم زعععيم الففعععا  الفاميعععل. هممتعععم تفسعععيا اهةمعععام  ععع س العينعععل زععع زااة الموقعععس ا

مععععم ا،ةمععععلل  ععععون أن اغلععععب  ةععععاب الم ععععا    ععععانوا ما عععع هن ملععععى رزععععااة الةععععدخ  ال طععععا  فععععي العععععااو الععععل  مععععدمن 

)العبيععععد ل  ازةععععل سععععوه م يععععد  الفوكععععى هاإل هععععابالفوكععععى فيعععع ل هأن ن ععععام ال مععععدمم ال طععععا  لععععي  لعععع  أ  م يععععد   

 الففا  الفاميل لهلا ا ت اد مم نامت ال ده  اآتي هممتم رم اف  .(2018

 ةمل هنسبةهن المفومل،موك  الففا  الفاميل  ت اد الموقس اليلي ي هالدهلي مم ا :(11) ةده 

 النسبة المئوية التكرار اال جاهات ت

 %85ل42 15 ا ت اها  مم مواقس مازيل ن و ا،ةمل 1

 %30ل34 12 ا،ةملا ت اها  مم مواقس رقليميل ن و  2

 %85ل22 8 ا ت اها  مم الموقس ا، ممي ن و ا،ةمل  3

 %100 35 الم موض

 

 حادي  شر: فئة  حثيرات األزمة

ا ةععع  هعععلا ا ت عععاد الماتبعععل ال ادمعععل مشعععا معععم ا ت اهعععا  الائيسعععل لم عععا   العععاأ  فعععي  ععع س العينعععل زةتعععاا  م عععدا د 

 الففا  الائيسل.% مم م م  4,53( هزنسبل مفومل زلغ  33)

هممتعععم ت سعععين هعععلا ا ت عععاد رلعععى  ععع   ففعععا  فاميعععل. هقعععد  اعععل  ففعععل تعععم يا اآةمعععل ملعععى ده  ال عععوا  العازعععي ملعععى 

 % مم م م  الففا  الفاميل.42,42( هزنسبل مفومل زلغ  14الماتبل ا،هلى زةتاا  م دا د )

تعععم يا أةمعععل الباعععا  ملعععى ده  ال عععوا ل معععم هممتعععم تفسعععيا  لععع  أن م عععا   العععاأ  فعععي  ععع س العينعععل  انععع  تا ععع  ملعععى 

خعع   ه ععو  المة ععاهامم ملععى ال ععدهد ال امبععل مععم زعععن الععده  الم ععاه  ل هلهععلا فععمن المنط ععل ملةهبععل هتاععدما الععنفس 

هموامعععع  الشععععغب سععععيةوقس فععععي ال نععععوب هالباععععا  زسععععبب الة ععععاهاا  ها كععععطاازا . هرمععععاان تملعععع  موامعععع  الةهدئععععل 

. هممتعععم رم عععاف الففعععا  الفاميعععل  ت عععاد ففعععل تعععم ياا  ا،ةمعععل معععم نامعععت ال عععده  (2018)الشعععي ل هالةف يعععا هالغليعععان 

 تي   اآ
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 موك  الففا  الفاميل  ت اد ففل تم ياا  ا،ةمل هنسبةهن المفومل  (12) ةده 

 النسبة المئوية التكرار اال جاهات الفر ية ت

 %42،42 14 تم يا ا،ةمل ملى ده  ال وا  العازيا ت اها  رةا   1

 %30،31 10 ا ت اها  رةا  تم ياا  ا،ةمل ملى الم اف ا  العااقيل ا،خاه 2

 %27،27 9 ا ت اها  رةا  ت دمن زعن ال ها  العازيل اليدما  للباا  3

 %100 33 المجموع 

 

 المظاهراتثاني  شر: فئة موقف القوات األمنية والح صية من 

ا ةععع  هعععلا ا ت عععاد الماتبعععل الثانيعععل مشعععا معععم ا ت اهعععا  الائيسعععل  لم عععا   العععاأ  فعععي  ععع س العينعععل رةا  أةمعععل الباعععا  

% مععععم م معععع  ا ت اهععععا  الائيسععععل. هممتععععم ت سععععين هععععلا ا ت ععععاد رلععععى 4,39( هزنسععععبل مفومععععل زلغعععع  32زةتععععاا  م ععععدا د )

ا،منيعععل العااقيععل ملععى الماتبععل ا،هلععى مععم الففععا  الفاميععل لهعععلا  سععبعل ات اهععا  فاميععل. هقععد  اععل  ففععل موقععس ال ععوا 

% معععم م مععع  الففعععا  الفاميعععل هممتعععم تفسعععيا  لععع  أن م عععا   27,5( هزنسعععبل مفومعععل زلغععع  12ا ت عععاد زةتعععاا  م عععدا د )

 الععععاأ  فععععي  عععع س العينععععل أ اد  الةم يععععد ملععععى " أن ال ععععوا  ا،منيععععل العااقيععععل لععععن تسععععةومب الة ععععاهاا  همملعععع  ملععععى

هممتعععم رم عععاف الففعععا   .(2018) عععبا ل لعععى سععع ون مشعععاا  ال ةلعععى هال ا عععى" مواةهعععل المة عععاهامم زعععال و  ممعععا أده ا

 الفاميل لهلا ا ت اد مم نامت ال ده  اآتي 

 موك  الففا  الفاميل  ت اد الموقس مم ال وا  ا،منيل هال  زيل مم الم اهاا  هنسبةهن المفومل  (13) ةده 

 النسبة المئوية التكرار اال جاهات ت

 %5ل37 12 ا ت اها  رةا  موقس ال وا  ا،منيل العااقيل مم الم اهاا  1

 %12ل28 9 ا ت اها  رةا  موقس ةها  مندسل في الم اهاا  2

 %88ل21 7 ا ت اها  رةا  موقس ميليشيا  ا،  اب 3

 %5ل12 4 ا ت اها  اةا  موقس ال شد الشعبي 4

 %100 32 الم موض
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 زمةفئة موقف األطراف الفا لة من األ ثالث  شر:

 اعععل  هعععلد الففعععل ملعععى الماتبعععل ا،خيعععا  الثالثعععل مشعععا معععم سعععلن ا ت اهعععا  الائيسعععل لم عععا   العععاأ  فعععي  ععع س     

% مععععم م معععع  الففععععا  الائيسععععل. هممتععععم 4,10( هزنسععععبل مفومععععل زلغعععع  30العينععععل رةا  أةمععععل الباععععا  زةتععععاا  م ععععدا د )

( 17معععم السعععلطا  ال توميعععل العااقيعععل ملعععى ) ت سعععين هعععلا ا ت عععاد رلعععى    عععل ات اهعععا  فاميعععل. هقعععد  اعععل  ففعععل الموقعععس

% معععم م مععع  الففعععا  الفاميعععل  يعععو  انععع    ا  أغلعععب  ةعععاب م عععا   العععاأ  فعععي 56,66تتعععاا  هزنسعععبل مفومعععل زلغععع  

 ععع س العينعععل ت  عععد زعععمن ال تومعععل العااقيعععل تةاعععا ض فيمعععا زينهعععا معععم أةععع  المنا عععب هالمتاسعععب المادمعععل دهن ا هةمعععام 

هععع  مطعععالبةهن زمزسعععس ال  عععوو اإلنسعععانيل. هلهعععلا ن عععد أن م عععا   العععاأ  فعععي  ععع س العينعععل زمطالعععب المة عععاهامم هتة ا

تميععع  رلعععى تبنعععي " أن الةعععمخيا فعععي تشعععتي  ال تومعععل  انععع  ه ا د الاعععااما  ال عععا مل زعععيم ال عععوه المةنفعععل  معععم أةععع  

. هممتععععم رم ععععاف الففععععا  الفاميععععل لهععععلا ا ت ععععاد مععععم (2018) سععععيمل فو هععععا الطععععاغي فععععي ردا ا  الدهلععععل" ا  ةفععععا  زن

  تينامت ال ده  اآ

 مبيم الففا  الفاميل  ت اد موقس ا،ناات الفاملل مم ا،ةمل هنسبةهن المفومل  (14) ةده 

 النسبة المئوية التكرار ا ت اها  ت

 %66ل56 17 ا ت اها  رةا  السلطا  ال توميل العااقيل 1

 %67ل26 8 ال ها  الدمنيل ا ت اها  رةا  2

 %67ل16 5 ا ت اها  رةا  ةها  ر هازيل  2

 %100 30 الم موض
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ABSTRACT 

In the light of revolution of information technology that included all aspects of life including 

the disciplines of education and higher education represented by e-learning of which many 

Arabic countries witnessed to the degree that it became the active tool for development, 

growth, and prosperity. Thus, it mandatory for us to deal with studies, theories, and research to 

select what is possible of this unique scientific experiment and make use of it in education and 

higher education that represent the common great factor in all affecting factors in community’s 

development. So, the researchers shed the light on the field of education and higher education 

and its importance in the electronic rearing for the generations and their fitness for the 

circumstances surrounding the learner and teacher.  

The research topic has evolved in the context of formulation of the research problem in raising 

the main question (how available the capacities that help in electronically rearing the 

generation via the optimal use of technology in the education and higher education?) 

Sub-questions have evolved from this question including: 

1. How possible to change the learner’s attitudes toward negative use of technology such as 

behavioral deviations, addiction, and time wasting to the positive use of technology represented 

by increasing the level of learning, developing multiple intelligences, and investing the time? 

2. How possible to invest technology and limit school dropout and shifting to e-learning (Home 

learning)? 

3. How possible to increase the learner’s desire and inclinations for interactive learning? 

The importance of this study lays in two main aspects: 

The objective aspect: Investing the new advanced technology and make use of it in advancing 

the educational and teaching process, facilitating the processes of education and teaching, 

enriching the school curricula, and creating teaching methods that go in line with technology 

era. 

The social aspect: Opening wide horizons for both learners and teachers as human resources in 

the optimal of technology in order to positively change the learner, his/her performance and 

teaching methods, and advancing the learner’s level and his/her academic achievement through 

using advance technology that characterizes and improve the educational and teaching 

processes. In addition to the wide understanding of facts and information and learning other 

foreign languages. 

 Thus, the study objectives are represented by answering the research problem questions. The 

researchers used the descriptive analytical qualitative method to determine the phenomenon 

under investigation, depending on the clarification and theorization that are derived their 

information from literature relevant to electronic rearing in order to achieving the desired 

findings.      

 

Keywords: Electronic Rearing; Educational and Teaching Process, Media education, 

educational process, principles of modern education, new media 
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 الملخص

 والمتجليييية فيييي ظيييل كيييورة  الولوجييييا المعلومييياع التيييي شيييملم جمييييق ايييواحي الحيييياة مميييا فيهيييا ق ييياعي الترميييية والتعلييييم

ور واللمييييو الييييهي شييييهٌ   كبيييييرل ميييين ملييييٌان العييييالم حتييييى  صييييبح ا  اة ال اعليييية للت يييي ،فييييي التعليييييم اإللاترواييييي صييييور  

ل عليليييا السيييوا فيييي الٌراسييياع والل ريييياع والبحيييو  العلميييية  اتقييياء ميييا يماييين ا هن هييياتقيييامن مييين واإلز هيييارص ف يييار لعاميييا

ل العواميييل  ع يييم فيييي كيييالييييم الليييهان يميييبالن القاسيييم المشيييتر  التجرمييية العلميييية ال رييييٌة، وا سيييت ا ة ملهيييا فيييي الترميييية والتع

لاتروايييية لتلشييياة اإلالميييرك رة مّرقيييي  المجتميييقص ليييها، سيييل ء الباحبيييان الييييوء عليييى مجييياا الترميييية والتعلييييم و هميتهميييا فيييي ا

 لألجياا، ومالئمتهما لجميق ال روف التي  حيء مالمعلم والمتعلمص

 ة مشيييالة البحيييث فيييي ليييرئ السيييراا اليييرئيم اميييا ميييٌ   يييوافر اإلماااييياعوقيييٌ جييياء موبيييوذ البحيييث هيييها وفييي  صيييياغ

ل عبر ا ستعماا ا مبل للتالولوجيا في مجالي ا  تعليم؟(لترمية والوالقٌراع التي  ساعٌ على  لشاة الجيل إلاتروايا

 ومل    رعم  سالة مشالة البحث اآل ية: 

ا السييييلبي للتالولوجيييييا كييييكاحراف السييييلوكياع واإل مييييان سييييتعمااييييية   يييييير إ جاهيييياع المييييتعلم ميييين ا مييييا مييييٌ  إماا ص1

سييييتبمار االمتعييييٌ ة وو لمييييية الييييهكاءاع  ،سييييتعماا اإليجييييامي للتالولوجيييييا كعيييييا ة مسييييتو  الييييتعلموإبيييياعة الوقييييم إلييييى ا 

 ؟الوقم

التعليييييم لييييى سييييتبمار التالولوجيييييا والحييييٌ  ميييين ظيييياهرة التسيييير   المٌرسييييي واللجييييوء إامييييا مييييٌ  إماااييييية المييييتعلم ميييين  .2

 ؟(Home Schooling) التعليم الملعلي اإللاترواي

 ؟ما مٌ  إماااية  رغيب المتعلم وزيا ة ميول  للتعليم الت اعلي ص3

 و ّامن  همي ة هها البحث في جاابين رئيسين هما: 

يييية رمويييية والتعليمالتواقيييق العمليييية مللهيييوا ل ا ة ملهيييا سيييت وا ،التقليييية الجٌييييٌة المت يييورة ماربسيييتاالجاايييب الموبيييوعي: 

 وجياصالتعليم والتعلم وإكراء الملاهج الٌراسية وإيجا  لرائ   ٌريم  واكب ع ر التالول تيو سهيل عملي

ل فييييتح  فييييال واسييييعة لالجااييييب اإلجتميييياعي:   جيييييا بييييل للتالولوك اقييييةر مشييييريةر فييييي اإلسييييتعماا ا م لمتعلمييييين والمعلمييييين معييييا

بييير ع  الٌراسيييي و  الميييتعلم و ح ييييلو  اء المعليييم ولرائييي   ٌريسييي  للرقيييي  ممسيييت ،الحٌيبييية لت ييييير الميييتعلم احيييو ا حسييين

يييين   اء العملييييية الترموييييية والتعليمييييية، فيييييالل عيييين ال ا ن مييييهييييم الواسييييق سييييتعماا مرامجييييياع حٌيبيييية ومت ييييورة  مي ييييع و حس 

 الحقائ  والمعلوماع و علم الل اع ا جلبية ا خر ص

 لليييوعيا يالوصييي ي التحليليييميييلهج ال سيييالة مشيييالة البحيييثص واسيييتعمل الباحيييث و ييي  ي  هيييٌاف البحيييث عبييير اإلجامييية عليييى 

  ر والمراجيييق، معتميييٌال عليييى التوبييييح والتييي لير الل يييري اليييهي اسيييتمٌ معلوما ييي  مييين الم يييابحيييثقييييٌ اللتحٌييييٌ ال ييياهرة 

 وذلك للوصوا إلى اللتائج واإلستلتاجاع المرجوة من هها البحثص ذاع ا همية وال ائٌة العلميةص

 

عالمية، العملية الترموية، مبا  ء الترمية الترمية اإل، : التلشاـة اإللاتروايـة، العمليـة الترمويـة والتعليميـةالكلمـات المفتاحيـة

صعالم الجٌيٌالحٌيبة، وسائل اإل  
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 مقدمة:

ا لتيييي يسيييتعملهالمجتميييق،  سييييما ا عيييـٌ  ا جهيييعة اإللاتروايييية فيييي ع يييراا الحابييير هيييي الشييي ل الشييياغل لابيييير مييين  فيييرا  

ل هيييائالل فيييي المجتميييقص و صيييبح مشهـيييـٌ  جييييل ا ل ييياا والميييراهقين    يهم عييين ل ـيييـك   ييييٌ ال  ـيييـار وقـيييـٌ وجـيييـٌع رواجـيييـا

ا مييييا  حسيييين ة مواجهيييية  لييييك ال اهـييييـرة الس يييييرة إذ لييييك ا  واع الهكييييية، يييييـت لب ميييين الجميييييق إعييييا ة الل يييير فييييي كي ي يييي

ـٌ  كييير ء، ميييل  متـييياسيييتعمالهاص وقـيييـٌ   يماييين السيييي رة عليييى بب هـيييـا مسيييتقباللص وهيييها  يقت ييير عليييى مجتمعليييا العراقيييي فقييي

   ميييان لـيييـٌ ليييك الهجمـيييـة التالولوجيييية إليييى  ل ييياا المجتمعييياع الشيييرقية ا خييير ، حتيييى وصـيييـل ا مـيييـر إليييى حـيييـٌ اإل

ليييى العمليييية اعااسيييا   السيييلبية عا خييير   يييٌخل بيييمن التسييير   المٌرسيييي ويييير ميييلهمص وهيييها ميييا يّييييي  مشيييالة  رمويييية الاب

 الترمويةص 

ل  ل ميييين  ركييييان التلشاــــييييـة اإلوممييييا  ن  المٌرسيييية  مبـييييـل ركلييييا شاـييييـة  هـييييـوم التلومييييق  حـييييـوا مجتماعييييية لل  ـييييـل،  ساسييييا

 ن ا لييي  عليييي  علييي  موظي ييية  لشييياة ال  يييل فيييي المجتميييق، إليييى ميييا يّماـيييـن اجتمييياعي(، مت -جتماعيييية ا كم هيييوم  رميييوي اإل

رف اكتسيييا  معييياوالييييوم م هـيييـوم: التلشاـيييـة اإللاترواييييةص و صيييبحم  ليييك التقليييياع الحٌيبييية هيييي م يييٌر إلهـيييـام لل  ـيييـل 

 ييييييةومهييييياراع وعيييييا اع، فيـيييييـالل عييييين ظييييياهرة  قلييييييٌ الحركييييياع وا صيييييواعص فبيييييالرغم مييييين  كييييير ا جهيييييعة اإللاتروا

إ   زن ال ييي ير،وخ ور هيييا سيييواءل مييين ااحيييية ال يييحة العامييية  و مييين ااحيييية الععلييية الشيييٌيٌة التيييي يعيشيييها ال  ـيييـل ميييق جهيييا

ملائهيييا، هيييا لسيييلو    ن "التلشاـيييـة اإللاتروايييية" ميييا زاليييم  ميييارو وظي تهيييا ومقـيييـوة، معيـيييـٌال عييين سيييي رة ا سيييرة ومراقبت

لمٌرسييية لترميييوي فيييي  وجيييي  سيييلو   ل الهيييا، فييييالل عييين  راجيييق  ور امـيييـا     إليييى بيييع   ور ا سيييرة ا جتمييياعي وا

 في   اء رسالتها التعليمية والترمويةص 

ل جٌييييٌة مييين السيييلو  ال ييير ي،لقـيييـٌ  فيييرز ا  ـيييـر مك ييياهرة التل سيييتعماا المبيييالأل فيييي   جهيييعة التواصيييل ا جتمييياعي،  اماليييا

ة فيييي ية السيييلوكير ي مال  يييل إليييى ميييرا التوحـيييـٌ  و الع يييبليييٌ  ال  يييل،  و ا اعيييعاا عييين مقيييية  فيييرا  ا سيييرة، ميييا قـيييـٌ يييي

لتيييي ا خييير ، ا التعاميييل ميييق الواليييٌين، وغيرهيييا مييين التييي كيراع ا خييير  لتليييك ا جهيييعة ص ومييين اآلكـيييـار ال يييحية السيييلبية

، اتيجيية لة وزن ال  ييسيير، واتيجيية  قوقـييـق ال  ييل خليي   لييك ا جهييعة اإللاترواييية لمـييـٌة لويليية، هييي زيييا  ّعييااي ملهييا ا ّ 

 قلة الحركة و لاوا الحلوياع والمشروماع ال ازية مابرة  كلــاء اللعــب متلك ا  واعص

ميييية: عليييم إن ليييرئ هيييهن المشيييالة التيييي  عيييااي ملهيييا مع يييم ا سـيييـر فيييي مجتمعليييا يت ليييب مييين  صيييحا  التس  ييياع العل

سيييري، وعليييم ا يييم ال  يييل والمست يييين مال حـيييـة الل سيييية جتمييياذ ا ّ جتمييياذ الترميييوي وعليييم اإلاجتمييياذ ال  ولييية وعليييم اإل

وال يييب ا سيييري والمعلميييين والميييوجهين الترميييويين،  ن يوليييوا  هميييية كبييييرة لٌراسييية اآلكـيييـار السيييلبية عليييى مستقبـيييـل عيييالم 
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ومييين  ال  ولـيييـة فيييي المجتميييق، ومحاولييية التلبـيييـر ما خ ـيييـار المحتملـيييـة جيييراء التسـيييـاهل فيييي التعاميييل ميييق  ليييك ا جهيييعةص

المهـيييـم جـيييـٌال،  ن يقيييوم القيييائمون عليييى ميييرامج الترميييية والتعلييييم البحيييث عييين البـيييـٌائل ا خييير ، التيييي  س ـيييـ  مييين اآلكـيييـار 

 السلبية لعملية إ مــان ا ل اا في استعماا  لك ا جهعةص 

لـيييـا وا جيييياا القا مييية ومييين وجهييية ا ييير البييياحبين،  سيييتح  هيييهن ال ييياهرة البحيييث والٌراسييية والمعالجييية  جـيييـل  وجيييي   ل ال

ل وفييي   لشييياة إلاتروايييية لألجيييياا  سييياهم فيييي  ايييوين إ جاهيييا هم إزاء العمليييية الترمويييية وميييا يليييتج علهيييا،   وجيهيييال صيييحيحا

ٌر عرمييف ر العييرال كبليي سييتبمار التالولوجيييا الحٌيبيية فييي مجيياا الترمييية الييم ميين  سييوةل مبقييية البلييٌان التييي  ما   ييييالل عيين  يي خ 

ن  اإللييييار الملهجييييي امشييييالة البحث، همييييية البحييييث،  هييييٌاف البحييييث، مييييلهج البحييييث،  المبحثثثثو ا و والتعليييييمص و يييييم 

ييييا  والم يييياهيم والم يييي لحاع(ص ن اإللييييار الملهجييييي االتعليييييم اإللاترواييييي: وظائ يييي  و اواعيييي  المبحثثثثو ال ثثثثاني م  ، فقييييٌ  يييييم 

، امييياذن مييين التعلييييم اإللاتروايييي فيييي اليييولن وفوائيييٌن و هيييم معاييييان، خ يييائأ التعلييييم و ييي كيرن فيييي التح ييييل الٌراسيييي

ن   ستلتاجاع والتوصياعص ا  المبحو ال الوالعرمي(، و يم 

  المبحو ا و : اإلطار المنهجي

 أوالً: مشكلة البحو

ل ماإلسيييتعماا ا م وجييييا بيييل للتالول امييين مشيييالة البحيييث فيييي ميييٌ   يييوافر اإلماااييياع والقيييٌراع فيييي  لشييياة الجييييل إلاترواييييا

 ع العلمية ومل   سالة البحث اآل ية:في المجا 

اإلدمثثثثا  و. مثثثثا مثثثثدة تمكانيثثثثة ت ييثثثثر تتجاإلثثثثات المثثثثتعلك مثثثثا اإلنثثثثتعما  الاثثثثلبي للتكنولو يثثثثا  ثثثث نحرا  الاثثثثلو يات 1

ر دة وتنثثثثت ماوتضثثثااة الوإثثثا تلثثثل اإلنثثثثتعما  اإليجثثثابي للتكنولو يثثثا  ويثثثثادة ماثثثتوة الثثثتعلك وتنميثثثثة الثثث  ا ات المتعثثثد

 الوإا؟

لثثثل التعلثثثيك كانيثثثة المثثثتعلك مثثثا تنثثثت مار التكنولو يثثثا والحثثثد  مثثثا  ثثثاإلرة التاثثثر   المدرنثثثي واللجثثثو  تمثثثا مثثثدة تم .2

 ؟(Home Schooling)اإللكتروني التعليك المنولي 

 . ما مدة تمكانية ترغيب المتعلك وزيادة ميوله للتعليك التفاالي؟3
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 أإلمية البحو ثانيأ:

 هما:امن  همية البحث في جاابين رئيسين  ّ 

: ميييق الت يييوراع التالولوجيييية الهائلييية التيييي يشيييهٌها عالمليييا المعاصييير والت ييييراع التيييي لييير ع عليييى الجانثثثب الموضثثثواي

ل علييي سيييتبمار هيييها التقليييية الجٌييييٌة والمت ييييورة اى المرسسيييياع الترمويييية والتعليميييية كبييييرر مييين الم ييياهيم، فقيييٌ  صيييبح لعاميييا

والتعليميييية و سيييهيل عمليييية التعلييييم واليييتعلم وإكيييراء الملييياهج الٌراسيييية  لإلفيييا ة ملهيييا واللهيييوا فيييي واقيييق العمليييية الترمويييية

 وإيجا  لرائ   ٌريم  واكب ع ر التالولوجياص

ل ك اقييييةر ا  الجانثثثثب اإل تمثثثثااي:   مبييييل سييييتعماا ا  امشييييريةر ل ييييتح  فييييالر واسييييعةر فييييي  هتمييييام مييييالمتعلمين والمعلمييييين معييييا

يل  و ح يييي ،تعلمحسيييين و  اء المعلييييم ولرائيييي   ٌريسيييي  للرقييييي  ممسييييتو  المييييللتالولوجيييييا الحٌيبيييية لت يييييير المييييتعلم احييييو ا 

ييين   اء العمليييية الترمويييية والتعليميييية، االٌراسيييي عبييير  هيييم ييييالل عييين ال فسيييتعماا مرامجيييياع حٌيبييية ومت يييورة  مي يييع و حس 

 الواسق من الحقائ  والمعلوماع و علم الل اع ا جلبية ا خر ص

  أإلدا  البحو:

عة الوقيييم سيييتعماا السيييلبي للتالولوجييييا كيييكاحراف السيييلوكياع واإل ميييان وإبييياعلم مييين ا ميييت جاهييياع الا  ييييير  ص1

 ار الوقمصستبماتعلم و لمية الهكاءاع المتعٌ ة وإلى اإلستعماا اإليجامي للتالولوجيا كعيا ة مستو  ال

لييييم وايييي االتعلاترسيييتبمار التالولوجييييا الحٌيبييية للحيييٌ  مييين ظييياهرة التسييير   المٌرسيييي واللجيييوء إليييى التعلييييم اإلا ص2

 (صHome Schoolingالملعلي 

 زيا ة   اعية المتعلم وميول  في الرغبة التعليميةص ص3

يعيييٌ هيييها البحيييث مييين البحيييو  الوصييي ية التحليليييية اليييهي اعتميييٌ عليييى التحلييييل الليييوعي لتحٌييييٌ ال ييياهرة قييييٌ مثثثنهل البحثثثو: 

معتمييييٌال علييييى التوبيييييح والتيييي لير الل ييييري سييييت ا ة ميييين الٌراسيييياع السييييامقة و جييييار  الشييييعو  ا خيييير ، وا  ،الٌراسيييية

 الهي استمٌ معلوما   من الم ا ر والمراجق ذاع ا همية وال ائٌة العلميةص
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 المفاإليك والمصطلحات

ل مييييق الت ييييوراع التالولوجييييية ا :E-rearing التنشثثثثئة اإللكترونيثثثثة لحٌيبيييية عبيييير وهييييو  ن يلشيييي  ال يييير  ويترمييييى متوافقييييا

 ليب ةصليب ة وغير مّ   بيقاع التواصل اإلجتماعي وإستعماا ا جهعة الحٌيبة في ممارساع وعا اع و قاليٌ مّ 

اا والمعلوميييياع اإل  يييسيييتعماا  الولوجييييا ام   ييياعلي للتعليييييم يقيييٌم للميييتعلم م: هيييو ا ييياE-learningالتعلثثثيك اإللكترونثثثي 

لشييييبااع اة متاامليييية و ييييوفر سييييبل اإلرشييييا  والتوجييييي  و ل يييييم ا ختبيييياراع عبيييير ويعتمييييٌ علييييى ميايييية إلاترواييييية رقمي يييي

شيييباا  ، اإللاتروايييية، إذ هيييو  سيييلو  حيييٌيث مييين  سييياليب التعلييييم،  وظييي  فيييي   ليييياع اإل  ييياا الحٌيبييية مييين حاسيييب، و

اترايييم لاتروايييية، وكيييهلك موامييياع اإلماتبييياع اإلالليييياع محيييث، وووسيييائ   المتعيييٌ ة مييين صيييوع وصيييورة، ورسيييوماع و 

 .(177: ص 2016اموسى،  ن مّعـٌ  م في ال  ـوا الٌراسيـةسواءل  كـان ع

 المبحو ال اني: اإلطار النظري

 فه، أنوااه، فوائدهئالتعليـك اإللكترونـي: و ا

ف التعلييييم اإللاتروايييي عليييى  ا ييي  ام ييي لح عيييالمي  يّقَ يييٌ مييي    تعيييٌ ة لوسيييائء المقيييٌيم المعلومييياع والمعيييارف عبييير ايّعَييير 

: ص 2007، لييييية للتمركييييع حييييوا المييييتعلم( االرميعيييييو ت يييي  هييييهن العملييييية موجييييو  ميايييية   اعّ  ،وما سييييايب اإللاترواييييية

 (ص 545

ع ف خلييي  خبيييرااا اليييهي يجميييق ميييين المحتيييو  الرقميييي وخيييٌماع  عيييم التعلييييم مهيييٌهيييو اليييتعلم ال ع ييي :فيييالتعليم اإللاتروايييي

م القيييائم رايييم واليييتعلاليييتعلمص فهيييو يعتميييٌ عليييى اقيييل المهييياراع والمعرفييية ماعتميييا  الت بيقييياع اإللاتروايييية و شيييمل شيييباة اإلات

ع ن  هيييم  ليييياعليييى الحاسيييو  وال  يييوا اإلفترابيييية والبيييث ال ييييائيص فيييالتعليم اإللاتروايييي مييين حييييث الت يييور التقليييي، ومييي

لحاسييييب اميييية حييييوار مييييين المتلقييييي والشييييباة عيييين لرييييي  الييييرمء ماهييييو الت اعييييل الييييهي يسييييمح مكق ،اجييييائ التعليييييم عيييين معييييٌ

سيييتجامة ا تعماا هيييها الليييوذ مييين اإل  يييااسييياو شيييمل مجيييا ع  ،ركع اليييرئيم للشيييركةاإللاتروايييي المركيييعي المت يييل ميييالم

اع وخيييٌماع سيييترجاذ المعلومييياو ،المتلقيييي للرسيييائل المعروبييية عبييير   اة اإل  ييياا و قيييٌيم العٌييييٌ مييين خيييٌماع الترفيييي 

 (ص12: ص 2004من الملازا والسٌماع الم رفية على  سمر   اعلية احجا ،  الشراء

عييييٌ الت اعلييييية ميييين  هييييم سييييماع المجتمييييق المعلومييييا ي و علييييي قييييٌرة المسييييتقبل علييييى التعامييييل مييييق المشييييتركين اآلخييييرين و ّ 

 تمييييع الت اعليييية ولهيييها  ،و بيييا ا ر و  ا فعييياا المسيييتمرة لمعلومييياع وماواييياع هيييهن الشيييباة لبقيييا لميييا يرواييي  مييين ر  فعيييل

ذ  سييييتهٌف الت اعلييييية  لشيييييء اإل  يييياا إ ،(156: ص 2004احجييييا ،  مي الشييييباةمييييالرمء الاامييييل مييييين  جميييييق مسييييتسٌ
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فييييي وسييييائل اإلعييييالم اإللاترواييييية  ،(152: ص 2014المييييع ون  و البالكييييي اللييييا ج عيييين   ييييور الييييل م الرقمييييية اإمييييراهيم، 

 ا المحتو  اإلعالميص مهٌف  عم العملياع المعرفية لٌ  المتلقي من خال

 Functions of e-learning و ائـف التعليـك اإللكترونـي )التفاالـي(

ليييك هلاييي "  ن  شييار غاريسييون* فييي كتاميي  "التعليييم اإللاترواييي فييي القيييرن الحييا ي والعشييرين: إلييار عمييل للبحييث والت ب

 (86: ص 2003هي: اغاريسون، و خمم وظائ  للتعليم الت اعلي

  .رة لهاقر   ساعٌ على سير العملية التعليمية بمن المٌة العملية المّ  -Speed . الاراـة1

يييييث  هييييٌف إلييييى الييييرمء مييييين المحتييييو  الجٌيييييٌ والمس  يييياع الههلييييية الموجييييو ة مح -Demonstration اإليضثثثثـا  .2

 صٌة والتلاقل مين المعلوماععق  يمان المتعلم من ملاء روامء مّ 

 ايلها هٌف الوظي ة السلوكية للت اعل لٌعم اكتسا  المهاراع الجٌيٌة و ش -Substantiation الترنيـخ .3

علمين معيهم  حٌ  كي ية الت اعل مين المتعلمين والمحتو  والمت -Navigation and Deepening اإلبحـار والتعمـق .4

لص إذ يّعٌَ  ااإلمحار الاافي والمتالئم ذا خاصي    ةصتعٌ ة ومتلوعة علٌما يواج  المتعلمين لرائ  ممعيا

ل يّعَرا في  المحتو  ويراقب إجامة المتعلم وهها ما ي سح المجاا إلستعالم  ك -Inquiry . اإلنتعـالم5 ل(  بر عٌ  اكما واوعا

ل   وف  ع المتعلم على الت اعل والمشاركةص ومن ميعاع التعليم اإللاترواي المت ور  ا  والهي يّح    ٌم مين المتعلم  اعل المتق للتر فرصا

 .المعلم والمحتو  مشالين متعامن وغير متعامنو

كلية الترمية في  وهو المٌير ا على لمجلم التعليم و ستاذ في (1945)مروفسور كلٌي  .Garrison, D. R* غاريسون،  ص رص 

ل  ستاذ وعميٌ كلية اكستيلشن  Calgaryجامعة كال اري  ص ولقٌ Alberta في جامعة  لبر ا Extensionفي كلٌا، وعمل سامقا

 عٌص ركعع اهتماما   البحبية على التعليم العالي والتعليم عن مّ 

 Home Schooling و التعليم الملعلي  Distance Learningعٌ وظهر التعليم اإللاترواي والهي يّعَرف مالتعليم عن مّ 

ية لعشرين  لبا ي وااع القرن الحومٌاي ،كلتيجة حتمية للت وراع التالولوجية التي شهٌها العالم مق اهاياع القرن العشرين

مية التقليٌية من وية التعليالترم لل لب المتعايٌ للتعليم وار  اذ اسبة المقبلين علي  اتيجة العيا ة الساااية، إذ لم  تمان المرسساع

ي   ساسية فعةر كسل ستجامة لمت لباع ع ر التالولوجيا والمعلوما ية الهي اعتمٌ المعرفةاو ،استيعا  ههن ا عٌا  الابيرة

  .اان ظهور وااتشار التعليم اإللاترواي مال  اواع ف ،اقت ا يا ها
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 فيييي  بيت ل ييي : هيييو التعلييييم غيييير المباشييير اليييهي  Asynchronous. التعلثثثيك اإللكترونثثثي اثثثا ب عثثثـد )غيثثثر المتثثثواما( 1

يم بااع التعلييشييويييتم الت اعييل ميين خييالا معيي   ، ن ياييون المعلمييين والمتعلمييين علييى اإلاترايييم فييي الماييان والوقييم ا سيي 

ا الليييوذ مييين و ن  هيييه ،ةإذ ييييتم  بيييا ا المعلومييياع ميييين المتعلميييين  ا سيييهم ومييييلهم وميييين المعليييم فيييي  وقييياع متتاليييي ،اإللاتروايييي

ل  ايي تعليييم  ن للييوذ ميين الوقييم الملاسييب مليياءل علييى للييب المييتعلمص وميين معايييا هييها ايوجييٌ فييي ال  التعليييم هييو ا كبيير شيييوعا

ل مييين قبييي ،المتعلميييين ليييٌيهم الابيييير مييين الت اعيييل والتواصيييل ل و وجيهيييال شس ييييا لوسييييء ال اإلاسيييان ويماييين  ن يتلقيييوا اهتماميييا

لص ل و  اعليا ل ذا يا  ويمبل  علما

ى لإلحقيقي وهو يحتان اون في الوقم ا: هو التعليم المباشر الهي يSynchronous. التعليك االلكتروني اا ب عـد )المتواما( 2

عبر  مين المعلمميلهم وومام  جهعة الحاسو  إلجراء اللقاش والمحا كة مين المتعلمين  ا سهم،  وجو  المتعلمين في الوقم ا س  

لمعلمين إذ هو الت اعل مين ا ، و  لقي الٌروو من خالا ال  وا الٌراسية اإلفترابية Chat Roomغرفة المحا كة 

لمعلم ن مث صوع اا يتيمموهها اللوذ من التعليم ل  القٌرة على  عم المتعلمين و  وير المجتمعاعص والتعليم عا ة  صوالمتعلمين

ء المتعلم رية عن   اع ال وإلى المتعلمين من خالا شباة اإلاترايم السمعيةص ومن معايا هها اللوذ من التعليم هو  وفير المعلوما

 ص(219: ص 2014و عٌيل عملية التعليم مشالر فوري احازم و خرون، 

ع  عليمييييية : يهييييٌف هييييها اللييييوذ ميييين التعليييييم إلييييى إي يييياا خبييييراLearner-Led. التعلثثثثيك اإللكترونثثثثي بقيثثثثادة المثثثثتعلك 3

ل  مييركرة جييٌال  تبيياراع اخلييى شييال  و ع م فييي  سلسييلها المييتعلموياييون علييى شييال  روور مل  ييلةر يييتحا   ،إلييى المتعلمييين ذا يييا

ل التعلييييم اإللاتروايييي مالتوجيييي  اليييها ي، ويتوجيييب فيييي هيييها ، ق ييييرة  و  سيييالة  ٌريبيييية علييييم لليييوذ مييين التاكميييا ويسيييمى  يييييا

شيييرف و  مّ  يييوفير كافييية التعليمييياع وا وامييير مييين خيييالا الميييوا  الساصييية مال  يييوا، ولييييم مالييييرورة فيييي هيييها الليييوذ وجييي

يييي  لمسيييياعٌة المتعلمييييين ع و مّ  اا مبعيييييهم لييييٌ مواجهيييية ال ييييعوماع، كمييييا   تييييوفر  ي  لييييية  سييييمح للمتعلمييييين ماإل  ييييوج 

ليييتعلم لملاسيييبين لميييالبع  اآلخييير و بيييا ا اآلراء وا فايييار، ولاييين الميييتعلم لييي  م لييي  الحريييية فيييي اختييييار الوقيييم والسيييرعة ا

 .واإلاتهاء من الوحٌاع التعليمية والٌروو حيث يتمتق ماإلستقاللية التامة

فييييي  سييييتعمل : وهييييو ذلييييك اللييييوذ ميييين التعليييييم اإللاترواييييي الييييهي  ّ Teacher-Ledك اإللكترونثثثثي بقيثثثثادة المعلثثثثك . التعلثثثثي4

ليييي  متليييوذ مييين التقليييياع ال وريييية عليييى عيييٌ، و عتميييٌ هيييهن ال  يييوا  قليييية الوييييب لتقيييٌيم ف يييوا  قليٌيييية للمتعلميييين عييين مّ 

الت يييويم واإلاتسيييا ، اللوحييياع البييييياء والهيييا    مبيييل المييير مراع ال يٌيوفوايييية وال يييو ية، الٌر شييية، اقتسيييام الشاشييية،

 ص(46، 44: ص 2005التقليٌي، ويقوم المعلم عا ةل معرا الشرائح و قٌيم التوبيحاع اكامم، 
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ية رسساع الترمون والمعلمين وللم:  عٌ  روو الشباة العلابو ية ذاع كل ة ملاسبة للمتعلميLow cost . انخفاض الكلفة1

ة ن عٌم لباعلمعلمياوالتعليميةص وعن لري  ههن البرامج، فكا  ماإلماان  س ي  كل ة الس ر وكل ة المراجق والاتب ومكماان 

 .و وزيق الملاهج على المتعلمين

 اي حيث يمان لاللشر اإللاترو: حيث  تيح الشباة العلابو ية  لية سهلة للElectronic Publishing. النشر اإللكتروني 2

ها ا قتٌاء ملقاش ومن المعلمين والمتعلمين   لي  واشر  عمالهم في كل  احاء العالم مما يمان مع  اإلست ا ة ملها في ال

 .ومراجعتها على الشباة

 ا ة من ميعة ست: إن   روو التـعليم اإللاترواي يمالها ا Acquiring multiple expertise. ا تاا  خـبرات متعددة 3

م لاترواي يياا اإلالمعلوماع المتاحة على الشباة العلابو ية والتي وفرها خبراء من مستل  مجا ع المعرفة فمجتمق اإل  

ل، وهها ا مر يوفر مٌون  ي شك ميعة  لوذ الرم  العلمية و لوذ م ا ر فة المعر خبراء خارجيين ومحابرين وبيوفا

 .والسبرة

لما ة : حيث من الممان  لقي اPossibility of modifying teaching methodsطرائق التدريس . تمكانية تحوير 4

وءة، ة  و المقرلمسموعالعلمية مال ريقة التي  لاسب المتعلم فملهم من  لاسب  ال ريقة المرئية، وملهم من  لاسب  ال ريقة ا

ٌة ستل ة وعٌيرائ  ما رن  تيح إماااية   بي  المعلوماع م ومعيهم  تلاسب مع  ال ريقة العملية، فالتعليم اإللاترواي وم 

ل لل ريقة ا فيل ماللسبة للمتعلم  . سمح مالتحوير وفقا

ل رفين؛ ل: إن   وفير عل ر العمن م يٌ وحيوي جٌال Maximum advantage of time. اإلنتفادة القصوة ما الوما  5

متعلم حتياجاع الاإرساا  ال وري للمعلومة في الماان والعمان المحٌ  مكمااا المعلم والمتعلم، فالمتعلم لٌي  إماااية الوصوا 

 .عبر خء اإل  اا ال وري

متعلم في : ههن الميعة  جعل الContinuity in accessing the curricula . االنتمرارية في الوصو  تلل المناإلل6

تح وإغالل  وقاع فيريٌها في الوقم الهي يلاسب ، فال ير بء محالة استقرار ذلك  ن  مكمااا  الح وا على المعلومة التي 

 ص(47-46: ص 2005الماتبة، مما ير ي إلى راحة المتعلم وعٌم إصامت  ماليجر اكامم، 

وير اييييع التعليييييم اإللاترواييييي علييييى الت اعييييل مييييين المتعلمييييين والمحتييييو  التعليمييييي والت اعييييل  Interaction. التفااليثثثثة 7

حييييث يقيييوم التعلييييم اإللاتروايييي عليييى اليييتعلم مالممارسييية وا عتميييا  ا كبييير عليييى الميييتعلم   عليييى المعليييم  اليييٌاخلي فيميييا مييييلهم

 الهي ياون  ورن محٌ ال ماإلشراف على المتعلمين و سهيل عملية التعليمص 
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م العملييية و تقييٌمييية، كمييا يعتمييٌ التعليييم اإللاترواييي علييى رغبيية المييتعلم فييي الييتعلم حيييث ياييون عامييل التح يييع فييي غاييية ا ه

ل، حيييث يمايين للمييتعلم الوصييوا إلييى ا مييية لمييا ة العلالتعليمييية حسييب سييرعة المييتعلم وليييم حسييب جٌوليية زملييية معييٌة مسييبقا

: 2005ين اكاميييم، فيييي  ي وقيييم يشييياء حييييث يتمييييع التعلييييم اإللاتروايييي عييين التعلييييم التقلييييٌي مالمالئمييية والمرواييية العييياليت

 ص(57-56ص 

 Distance learning)اا ب عـد( اإللكترونـي أإلـك موايـا التعليـك 

ايييياع سيييائل وإمااوص زييييا ة المتعييية والرغبييية فيييي اليييتعلم  ن التالولوجييييا  ح يييع الميييتعلم عليييى اليييتعلم عبييير ميييا  يييوفرن مييين 1

 جهامةص

 العقليةص و ساعٌ في الت لب على البعٌين العمااي والماااي والتباين في القٌراع -ص إ احة التعلم الها ي 2

 لمعرفةصاالتعلم الجماعي يوفر ما ة  عليمية لعٌ  من المتعلمين الراغبين في الح وا على مجاا معين في  ص3

الحييييوار يتيييييح عبيييير مييييا يييييوفرن ميييين وسييييائء ومرامجييييياع فييييي إيجييييا  ميايييية  سيييياعٌ علييييى الت اعييييل و -ص الييييتعلم الت يييياعلي4

 والتسالبص

 حركاع مق قٌرة التحام مهاصعبر الرسوماع وال ور وال -ص  وفير المعلوماع المرئية 5

 ليييي عييين عٌييييٌة قيييٌ   إذ مكمايييان التقليييياع الحٌيبييية  ن  قيييٌم امييياذن واقعيييية مييين الحيييياة لتجيييار  -ص  يييوفير امييياذن المحاكييياة 6

 وجو  اللماذن الحيةص 

ئييي   سيييهل ال راص  قلييييل ميييٌة اليييتعلم ا يييرا لميييا ييييوفرن مييين إماااييياع ووسيييائل  سييياعٌ فيييي الح يييوا عليييى المعرفييية وكبا هيييا م7

 و سرعهاص 

المييييوار  وص  حقييييي  التالولوجيييييا الحٌيبيييية العٌاليييية والمسيييياواة محيييييث يييييتمان المتعلمييييين ميييين الوصييييوا إلييييى السييييٌماع 8

 التعليمية مٌون  مييعص

  ابسا يتيح المجاا القتلائها و ٌاولهل مشال اكبرصص فعالية التال ة وإاس9

 اع الترمويييية سيييهمم التالولوجييييا الحٌيبييية فيييي مواجهييية  غليييب التحيييٌياع التيييي  وجههيييا المرسسييي -ص مواجهييية التحيييٌياع 10

 .والتعليمية سواءل في الجوااب ا كا يمية  و ال لية  و اإل ارية

يتيييح للمييتعلم  ن يركييع علييى ا فاييار المهميية  كليياء كتامتيي  و جميعيي  للمييوا  ص مالءميية ا سيياليب المستل يية فييي الييتعلم، ممييا 11

العلميييية، فييييالل عييين إ احتييي  للمتعلميييين اليييهين يعيييااون مييين صيييعومة التركييييع و ل ييييم المهيييام واإلسيييت ا ة مييين الميييا ة العلميييية 

 لاواها مر بة وملسقة م ورةر سهلة وجيٌةص
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المليييياهج  لييييم و قلييييل  عبيييياءن اإل اريييية وسييييهولة وصيييوا المييييتعلم إليييىللمع On-campusص  يت ليييب  الحيييييور ال عليييي 12

 ص(545: ص 2007التعليمية االرميعي، 

 وتأثيره في التحصيل الدراني اإللكترونـي خصائص التعليك 

Characteristics of e- Learning and Its Influence in Academic Achievement  

 من  هم خ ائأ التعليم اإللاترواي هي:

 .ص ال  ل مين المعلم والمتعلم1

  ص إستعماا وسائء متعٌ ة لال مسرجاع  الولوجيا اإل  اا والتعليم كالم بوعة والمسموعة والمرئية2

 .ر ص  وفير عملية إ  اا مع ون اإل جان مين المرسسة التعليمية من جهة والمعلم والمتعلم من جهة  خ3

 .عبر التعليم ال ر ي للمتعلمينPurposeful Self-Learningص  ععيع ملهج التعليم الها ي الها ف 4

  ييير  اهاشيييم،ص زييييا ة وعيييي المتعلميييين يسلييي  مجتمعييياع معرفيييية  سيييهم فيييي زييييا ة اإلاتيييان و حسيييين اوعيتييي  واميييو  خيييل ال5

 ص(199: ص 2012

 تأثيـر التعليـك اإللكترونـي فـي التحصيـل الدرانـي

ييية عليييى افيييي ظيييل الت يييوراع التالولوجيييية الحٌيبييية التيييي ي لمرسسييياع شيييهٌها عالمليييا المعاصييير، فقيييٌ  صيييبح بيييرورة ّملح 

ة الجٌيييييٌة تلييييك التقليييييالترموييييية والتعليمييييية إلسييييتبمار هييييهن التالولوجيييييا لللهييييوا مالعملييييية الترموييييية والتعليمييييية و  كرهييييا م

يهيييا الييييوء عل يءكالملييياهج التعلميييية و سييياليب لرائييي  التيييٌريم وظهيييور كبيييير مييين الم ييياهيم الحٌيبيييةص ليييهلك،  ميييٌ مييين  سيييل

وإسييييتحٌا  لرائيييي   ييييٌريم حٌيبيييية  واكييييب الع يييير التالولييييوجي والمسيييياهمة فييييي رفييييق مسييييتو  التح يييييل الٌراسييييي 

ا الحاسيييو  للمتعلميييين عبييير إسيييتعماا وسيييائل حٌيبييية و جهيييعة مت يييورة وميييرامج متمييييعة لتحسيييين عمليييية التعلييييم ككسيييتعما

موييييية ل هييييم الابييييير ميييين الحقييييائ  والمعلوميييياع الترالييييهي يسيييياعٌ علييييى  ييييوفير خبييييراع ومعييييارف ومهيييياراع متلوعيييية ميييين 

 .والتعليمية

نل ، ميييل هيييو ركيييوعليييي ، يماييين القيييوا مييي ن  التح ييييل الٌراسيييي لييييم مجييير   حيييٌ اتيييائج العمليييية الترمويييية والتعليميييية فحسيييب

لامييية اج ى اللتييائ ساسيييل ومعيييار علمييي  فييي هييهن العملييية يمايين ميين خالليي   حٌيييٌ المسييتو  الٌراسييي للمتعلمييين والحاييم عليي

 .مينوالاي ية للعملية الترموية والتعليمية وما  حٌك  من  كار في  اوين و شايل و  وير شس ية المتعل
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ا المجتمييييق  إلييييى مجتمييييق إذ يّعَييييـٌ   وظييييي   قلييييية المعلوميييياع واإلاتراييييم فييييي التييييٌريب والتعليييييم ميييين  هييييم مرشييييراع  حييييو 

لٌراسييييي م الترمييييية والتعليييييم ورفييييق مسييييتو  التح يييييل امعلومييييا ي  قلييييي مت ييييور يّسييييهم فييييي زيييييا ة ك يييياءة وفعالييييية ا يييي

 .صرةمعاع المعاللمتعلمين، ويسهم  ييا في اشر الوعي المعلوما ي، وملاء الاوا ر المعلوما ية التي  لشٌها المجت

 نمـاذج ما التعليـك اإللكترونـي فـي الوطـا العربـي

 رين، هما: و قسم مشاريق التعليم اإللاترواي في الولن العرمي إلى محو

 Village) : مشيياريق  رموييية  عليمييية واسييعة الل ييال فييي  وليية اإلميياراع العرمييية و همهييا قرييية المعرفيية المحثثور ا و 

Knowledge)  ،وهيييي قريييية رقميييية   اعليييية و تييي ل  مييين ا كا يميييية اإلعيييالم، مركيييع اإلمتايييار، معاهيييٌ التعلييييم إللاتروايييي

مراكيييع محيييث و  يييوير ماتبييية رقميييية  عتميييٌ الوسيييائء المتعيييٌ ة فيييي  قيييٌيم خيييٌما ها، معاهيييٌ التعلييييم التشييياركي، حابيييلاع 

 صمعرفية و قلية(

و ييييوام  وا السليييييج العرمييييي وا ر ن ولبلييييان وم يييير والم يييير : التعليييييم اإللاترواييييي فييييي عييييٌ ر ميييين  المحثثثثور ال ثثثثاني

 ص(366، 363: ص 2007سو ان االرزو، والجعائر و   عاا  وا مت خرة في هها الجااب كالعرال واليمن وال

 المبحـو ال الـو: اإلنتنتا ـات والتوصيـات

 اإلنتنتا ـات

ل هييييي كمييييرة الت ييييوراع التقلييييية 1 عليييييم  ا ميييية الت واإلا تييييائ المعرفييييي الواسييييق والمت ييييورص  عييييٌ  لشيييياة المييييتعلم إلاتروايييييا

 .المراة مبل ا ام التعليم اإللاترواي

ل عليييى إسيييتعماا  قليييية المعلومييياع واإل  يييا ع مشيييال م لييي  اسيييبيال،2 إليييى  ووهيييها ميييا ييييٌع ص  عتميييٌ  لشييياة الميييتعلم إلاترواييييا

يمييييية هييييٌاف التعلييييية  عليمييييية متاامليييية  سييييٌم ا اإلهتمييييام مشييييالر مييييوازر مييييالتعليم اإللاترواييييي للوصييييوا إلييييى مل وميييية  رمو

 .والترموية لرفق مستو  التح يل العلمي والٌراسي

ل ميييين خييييالا إسييييتعمال  لألجهييييعة الهكييييية فييييي   يييييير إ جاها يييي  ميييين اإل3 لبي سييييتعماا السييييص  سيييياهم  لشيييياة المييييتعلم إلاتروايييييا

الييييتعلم  لمييييية الييييهكاءاع وزيييييا ة مسييييتو كييييكاحراف السييييلوكياع واإل مييييان وبييييياذ الوقييييم إلييييى اإلسييييتعماا اإليجييييامي كت

 وإستبمار الوقمص
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 :التوصيـات

ري ميييييين ص  ور الحاوميييية فييييي سيييين  القييييوااين والتشييييريعاع الملاسييييبة وإيجيييييا  إ ارة  وعوييييية فاعليييية لسليييي    اعييييل  سيييي1

 المرسساع التعليمية والحاومة لتوظي  التلشاة اإللاترواية السليمةص

ى ، والعميييل عليييالتعليميييية ا سييياليب الترمويييية الحٌيبييية فيييي التعاميييل ميييق المتعلميييينص مييين الييييروري  ن  تبيييق المرسسييياع 2

 .ت بي ملاء ص وف اموذجية إلاترواية  حتوي مت لباع العملية الترموية التعليمية اإللاترواية كلموذن لل

ل لتحقييييي 3 عامييييل مييييق الت ص  شييييجيق المجتمييييق المييييٌاي ميييين خييييالا  وراع  ٌريبييييية علييييى  وعييييية  ولييييياء ا مييييور  الولوجيييييا

 . ملاءهم حوا كي ية التلشاة السليمة إلاتروايال وحسب المراحل العمرية

ال اليييهي ص بيييرورة  يييوفير  عيييم الحاومييية لشيييركاع خيييٌماع ا   يييا ع الحٌيبييية و سييييما مجهيييعي خٌمييية ا اترايييم مالشييي4

ي فيييلاتروايييي ي التعلييييم اإليسييياعٌ عليييى ااتشيييار خٌمييية شيييبااع اإلاترايييم التعليميييية ميييين الجمييييق مميييا يسيييهل مييين عمليييية  بلييي

 .المرسساع الترموية فيالل عن التواصل مق ا مم والحياراع ا خر  وا ست ا ة ملها

همييييية ٌف  وبيييييح  ص إقاميييية الييييٌوراع التٌريبييييية ولرائيييي  التييييٌريم اإللاترواييييية الماب يييية للاييييوا ر ال لييييية والتعليمييييية مهيييي5

هيييية تقليييية مييين جمتيييٌرمين مييين جهييية و ييي هيلهم للتعامييييل ميييق هيييهن الالتعلييييم اإللاتروايييي و قليييية المعلومييياع وا   ييييا ع لل

 . خر 

ل لص ميييث اليييوعي البقيييافي المعاصييير ومع يا ييي  فيييي الجييييل الجٌييييٌ، وإ را   هميييية وسيييائل اإلعيييالم فيييي السيييعي 6  بلييياء وعييييا

ل شامالل لألمة، مق برورة اإلا تائ على العالم مما يتواف  والعملية الترموية ل وحٌويا  . رمويا

العلميييي  ام التقيييييمتبمار إميييٌاعاع الميييتعلم و وظي هيييا فيييي لريقييية  لقيييي المعلومييياع و  يييميم الميييوا  التعليميييية عبييير ا يييص إسييي7

 صليتسلى للمعلم معرفة اقال اليع  والقوة في هها المجاا Assessmentوالسلوكي 
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ABSTRACT 

This study aimed at introducing the use of the Internet in providing information 

services in libraries and information centers, as well as clarifying the leading role of the 

Internet in terms of the purposes of its use and ways to benefit from it through a 

theoretical study on the description and analysis of the use of the Internet in this and 

identify the positive aspects in order to promote and develop. I have relied on the 

documentary and descriptive approach as well as observation through the researcher's 

professional experience. The results showed that the use of the global network will 

save a lot of time, effort and costs by investing its potential to perform many direct and 

indirect services and recommended the need to provide the necessary requirements of 

equipment and software activities and functions performed by libraries and information 

centers. 
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 الملخص

 ،المعلومدددال تقددددبد اددددمال المعلومدددال هددد  الم ت دددال  م ا ددد نت ندددذ هددد  لدددل التع بدددخ با دددت دا  اإإهددددهذ هدددرا الد ا دددة 

الل ادددمددد   هدددادن م  دددا ط ائدددل اإ ،  حيدددغ أضددد اد ا دددت دام انت ندددذ مدددلشددد  ة اإ يبضدددال الدددد   ال بدددادإهضدددالن  ددد  

 دددددى ب ابيددددة ب التعدددد ى  لددددل ال واندددد  اإ ،نت نددددذ هدددد   لدددد ا لددددذ بالواددددخ  التخليدددد  ا ددددت دا  اإد ا ددددة ن  بددددة ت 

 ن ال احدددغ لدددل المالح دددة مددد  ادددالل ا دددإضددداهة باإ   الوادددف  قئمددددل  لدددل المددد    الو دددا هدددال  لقدددد ا تتع ب هدددا  ت وب

 ما    ادددالل ا دددتمدددل  دددد  الت ددداليخ الم  يدددةل  أت ددد ل ال تدددائ  أن ا دددت دا  الشددد  ة العالميدددة  ددديوه  ال  يددد  مددد  الو دددذ  ا

الالزمدددة مددد    ادددذ بضددد   ن تدددوهي  المت ل دددالأ  دددد ، ال ددددمال الم ا ددد ن  ضيددد  الم ا ددد ن داء العدبدددد مددد م انيات دددا آإ

 تقو  ب ا الم ت ال  م ا   المعلومالل  نش ة  الوتائخ التت  ي ال  ب م يال األ

 

 لنت نذ، ادمال المعلومال، م ا   المعلومال  ا ال، اإاال ت دامال  اإ مفتاحية:الكلمات ال
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ن   تفدددذ ل دددا   دددائ  ، ددد اال م تلفدددة دددد ات دددرل المعلومدددال أ لدددة هددد   ددد  م ح نسدددانُمتعدددددن حسددد  اإم انيدددال الُمتاحدددة لإ ا

 دددد  ، ددد ة 5000 ال انيدددة ااتددد اا ال تابدددة هددد   ، ل دددا الشدددفاهيةأ  بدددو  دددو الم احددد  التدددا بر ال شددد ي التددد   ددد دل أمددد  

دد  دداه،   ددوال ال ددة ال  ا ددة التدد  تميددد ل بتم انيددال توزبددو ال  ددو  بشددد   أ دد ا  أ ل مانيدددة ا  الخددواج  مذ هددد  ت   

ل دد  لدددد   ، ددو ال ني  دددد  أ الل ال ات دددة  الت ددوب   ال دداتخل  ا ددة  ددد ن اات ا دددال م دد  ت ددو اآا  دددو    ددد ت   ل ال غ اهيددة

   ل  ب ا العم  الت   ُ  ( و ن المعلومال )ن ت  ل ال و ن ال ابعةما ل  ذ أد   ،لل السابقة ل اق إت ُ 

 مؤ سددددال المعلومددددال ب ددددفة اااددددة  التدددد   ،الم دددداالل  الق ا ددددال ب ددددفة  امددددة  لل  دددد    انع ددددا هددددرا الت ددددو 

 ل   ة الش  ال ه  مقدمت ا (نت نذ،  بأت  )اإا تفادل م  ن د     ال المعلومال التعا نية

 م  ددا االت دداالل  لمددا تقدمدده تق يددال المعلومددال   ددو ا  بددالث اآ دد  هدد    دد نا الخددال ،م ددال الم ت ددال ت د   مدد  ه ددا  دد   

عال دددة م يدددال  طددد ق  ددد ان   يددد ا  هددد  نقددد  الم ت دددال نقلدددة نو يدددة هددد  المقت ددد  ة الشددد  ال العالميدددة) اإنت ندددذ( التددد   دددان أ

 (ل29 :1996ب ال ا للمستفيد )ج ى، ومال  حف  ا  نقل ا  ا ت جا  ا  إالمعل

 بدددد   دددان ال ،الدمال المعلومدددالمع يدددة أ  ددد  مددد  ضي هدددا ب ددد معيدددة بوادددف ا م  ددد ان للمعلومدددال  هددد لمدددا  اندددذ الم ت دددة ال ا

 ت  بدددة د   أن ت دددو ، أن تتدددأ    تتفا ددد  بشددد   ط يعدددل مدددو تق يدددة االت ددداالل  ، ال خ ددد ل دددا أن تقدددو  بدددد  ها الفعلددد 

 ل بددد  ضيددد ، بالفعددد  هقدددد اجتاحدددذ االنت ندددذ م تمدددو الم ت دددال بقدددون لنت ندددذ  دددأن ا هددد   لددد   دددأن المؤ سدددال األاددد ىاإ

ول لوادددنت ندددذ   ددديلة م مدددة ال ض دددل    دددا هددد  ا خذ اددددمال المعلومدددال  لدددل اإأ دددالي    مددد  الم ت دددال،  لدددرل  أاددد

  بدددال أمدددا أ،  دددد د ل ضددد   لدددل م ددداد  المعلومدددال  لدددل مسدددتوى العدددالد،   اندددذ الوالبدددال المتخددددن ل دددا السددد ل هددد   لددد إ

تمدددذ اه،  ندددادل بددده مع دددد المدددؤتم ال التددد   لدددل مسدددتوىهددد  الدددوط  الع بددد  ندددال موضدددوا اإنت ندددذ االهتمدددا   لدددل أ

ددد  ا دددت ابةن  لنت ندددذب ددددمال المعلومدددال  لدددل اإ ودال ايددد ن م  دددأل الدددوط  الع بدددل هددد  األ ندددة اد     ل دددرا ال دددداءال هقدددد   

 (ل9 :2002) م دى، ليه م ت ات د اي   اهد  لل  ل ،  ما  الذ إ  ي ن تم لذ ه  مع د ال الد الع بية

 لدددل أمددد  المعلومدددال  لدددل إد ال القدددائمي لت ميدددة باإضددداهة إبددددأل تشدددل ط بق دددا نخدددو ا أمدددا السدددودان هتنددده مددد  الدددد ل التددد 

 ل)جامعددددة 1996نت نددددذ  ددددا  ل هقددددد ا ددددت ل السددددودان هدددد   دددد  ة اإنت نددددذ  ت  يقات ددددا  ة اإهميددددة  ددددهدددد  السددددودان بأ

تواددددي  الشدددد  ة بالعدبددددد مدددد  ال امعددددال  الم ا دددد  ال خ يددددة  بعدددد  الم ت ددددال   (   ددددد تددددد  2005السددددودان المفتوحددددة،

نت ندددذ هددد  تقددددبد اددددمال المعلومدددال هددد  الم ت دددال ال امعيدددة   لدددل الددد ضد مددد   لددد  هدددتن اال دددتفادن مددد  اإ، ال امعيدددة

 لل احددغ، بخ ددد ت  بتدده د دن حسدد   لددد ال احددغل  مدد  ه ددا بددداب ددفة اااددة  الم ت ددال السددودانية ب ددفة  امددة ت ددد  مخدد

 ددد  المعلومدددال هددد  د ل العدددالد ال الدددغ ب دددفة نت ندددذ هددد  الم ت دددال  م االم  يدددة هددد  الم ت دددال ال امعيدددة، أن ا دددت دا  اإ

 دددة متأنيدددة لدددل د اال دددعوبال  التخددددبال هددد  جوانددد   ددددن،  بختدددا  إبواجددده   يددد ان مددد   ،السدددودان ب دددفة ااادددة  ، امدددة
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   لددد  ن ددد ان ، ب ددداد الخلدددول ل دددا،  إب ابيدددة ب ددددى تع ب هدددا  ت وب هدددا  الو دددوى  لدددل مشددد الت اللتعددد ى  لدددل جوان  دددا اإ

 نت نذ  أ  ها الملموس ه  الم ت ال ال امعيةلمعلومال  لل اإألهمية ادمال ال

 ددد  م ا نت ندددذ هددد  الم ت دددال مددد  ال احدددغ للتعددد ى  لدددل ا دددت دا  اإ  لدددل  لددد  جددداءل الد ا دددة الخاليدددة هددد  مخا لدددة 

 لالمعلومال، م  االل ا تشا ن اإنتا  الف  ي الم شو  بشقيه الو     الال    

 مشكلة الدراسة:

ن للق ا دددددال  المؤ سدددددال،  أ   هدددددا ا دددددتق ، قدددددد الشددددد  ال المعااددددد نعدددددد  مددددد  أحدددددد   أذ تُ نت نددددد ددددد  ة اإ رل  لددددد ابا

   ا أل بخيددددة  ضيدددد  ال بخيددددة مدددد  توتيددددخ اإنت نددددذ هدددد  تقدددددبد ادددددمات ددددت ا ذ ال  يدددد  مدددد  الق ا ددددال  المؤ سددددال اا

 ددددوان ل خ يددددة  الالتعليميددددة  ا ةالتسددددوبل ل ددددا،  بمددددا أن الم ت ددددال ال امعيددددة أحددددد الق ا ددددال ال دميددددة الم مددددة هدددد  العمليدددد

الضددد   ن  هتنددده مددد  ، مدددا تخ دددل بددده مددد  اهتمدددا  بدددالث هددد  الم ت دددال ال امعيدددةاأل ا دددية هددد  ال خدددغ العلمددد  بدددأي د لدددة، 

  ت  ددده   ددددتت دددال أن ب ددد   لدددل الم  ،  تخدبدددد المسدددا  الدددريإجددد اء د ا دددال هاح دددة  م  مدددة لتوتيف دددا  اال دددتفادن م  دددا

ادددددمال  ممددددا تددددوه ا مدددد  ادددددمال معلوماتيددددة م ا دددد ن  ضيدددد  م ا دددد ن  توتيف ددددا هدددد  فادناال ت دددداط باإنت نددددذ،  اال ددددت

 ضددددد  ل ( 2018، بوىل ددددا ال قدددداء  التقددددد   موا  ددددة الت ددددو ) بددددد ليضددددم    ، مال ددددا الف يددددة القيددددا  بأ معلومددددال المسددددتفيدب 

 ت ددددال لم  يددددة هدددد  المالحددددب ال احددددغ مدددد  اددددالل ا  اتدددده ا ،تمددددذ هدددد  الم ت ددددال  م ا دددد  المعلومددددال الم  ددددودال التدددد 

ن  ال امعيددددة التدددد  ال  دددد  المعلومددددنت نددددذ هدددد  تقدددددبد ادددددمال المعلومددددال  الم ت ددددال  م ا، أن د   اإها ددددذ ال ال ددددي   امددددا

وى  ا ددة للو ددددلددل لم ت ددال  م ا دد  المعلومددال، بختددا  إنت نددذ هددد  ا،  مدد  ه ددا بدددا لل احددغ أن ا ددت دا  اإمخددد د د    

 دبد اددددمالنت ندددذ هددد  تقدددة  مخا لدددة للتعددد ى  لدددل ا دددت دا  اإلدددل  لددد  جددداءل الد ا ددد ب ددداء   ل لدددل ال وانددد  اإب ابيدددة

 ا، باإضددداهةانتمائددده أل ضددداء هتيدددة التدددد بالمعلومدددالل  مددد  ه دددا ن عدددذ ه ددد ن الد ا دددة مددد  ادددالل معابشدددة ال احدددغ بخ دددد 

 لل ت  بته الم  ية ه  الم ت ال ال امعية بعمادن الم ت ال ب امعة السودان المفتوحةلإ

 نت نذ ه  الم ت ال  م ا   المعلوماللة لمخا لة التع ى  لل ا ت دا  اإليه تسعل هرا الد ا   

    ن ال احغ الم  يةلتق اء األد  الم شو  بشقيه الو     الال    ، باإضاهة ل م  االل ا 

 :أهمية الدراسة

 ، بعدددد أن أاددد ر لإنت ندددذ د  االمعلومدددالنت ندددذ هددد  الم ت دددال  م ا ددد  ميدددة الد ا دددة هددد  أهميدددة ا دددت دا  اإ  أهُمددد ت

   دددان  لدددل  دددان  لدددل ادددعيد اج اءات دددا ) الف   دددة، الت ددد يخ،  الت  بددددلللللالر( أ دددواء  ، مدددال الم ت دددالإن دددال أهددد  

  يددد  هددد  ت دددوب  اددددمال المعلومدددال هددد  الم ت دددال  م ا ددد   تسددداهد بشددد    يد تقددددبد ال ددددمال للمسدددتفيدب ، التددد   ادددع
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  دداء اددو ن  اضددخة   ددد ا ددت دا  االنت نددذ هدد  الم ت ددال  م ا دد  ميددة هددرا الد ا ددة مدد  اددالل إل  تددأت  أهالمعلومددال

 المعلومالل 

 أهداف الدراسة:

 لل تع ى:ت دى الد ا ة إ

 نت نذ  المت ل ال الالزمة لال تفادن م  الماهية اإ -1

 نت نذلم االل ا ت دا  اإ -2

 المقدمة م  جان  الم ت ة للمستفيدب لنت نذ  لل ادمال المعلومال مدى تأ ي  ا ت دا  اإ -3

 نت نذ ه  تقدبد ادمال أهض  للمستفيدب ل مدى أهمية ا ت دا  اإ -4

 منهج الدراسة: 

لموضدددوا ء أدبيدددال اا الد ا دددال القائمدددة  لدددل ا دددتق االمالئدددد لم ددد  هدددر ، المددد    الو دددائق ال احدددغ هددد  هدددرا الد ا دددة  دددو  ت  ا

ة لدددل المالح دددي ا الدددو     الال   ددد ،  دددأدان ل مدددو ال ياندددال باإضددداهة إومدددال بشدددقمددد  م ددداد  المعلمددد   تددد   ضي هدددا،  

   الل  المعو ددددال مدددد  اددددالل العمدددد  اإدا ي هدددد مالح ددددة المشدددد ،الموضددددو ية مدددد   مدددد   ت  بددددة ال احددددغ الم  يددددة

يددددة ل امعهضددددالن  دددد  تعا ندددده مددددو بعدددد  الم ت ددددال ا ، ددددالمية  جامعددددة السددددودان المفتوحددددةم ت تدددد  جامعددددة أ  د مددددان اإ

 لساهد ه  حلول مش لة ال خغ ال     ب يانال  معلومال  ال داللة تُ ا ى  تخليل ا، األ

  لل ا تق اء الوا و م  االل المعابشة الخقيقية لل احغل باإضاهة إلل الم    اال ت  اط  الم   

 

 

 

 مصطلحات الدراسة:

 نترنت:اإل 

ا تسدددا د هددد  إجددد اء  دددال ددددمال  المعلومدددال،  مدددا أن  ت ددداالل تددد بل العدددالد أجمدددو،  تقدددد  العدبدددد مددد  هدددو  ددد  ة إ 

بددد    ددديلة لت دددادل ال  ددد ال الم  يدددة  التق يدددة،  مفيددددن هددد   مليدددة التعلددديد  ددد   ،هددد اد  ال ما دددالاالت دددال بدددي  األ
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هددددادن مدددد  م دددداد  المعلومددددال المتددددواه ن  لددددل الخا دددد ال سدددد ة للم ت ددددال تُضددددا خ مدددد   مليددددال اإعددددد،  بال بُ 

 (ل135 :1995تاحة  لي ا ) ال سي ل، ه ا س الم ت ال المُ  ،المت لة ب ا

 نترنت:خدمات المعلومات على اإل 

ل ت ونددددذ نتي ددددة تدددد اب لومددددال المتددددواه ن مدددد  اددددالل  دددد  ة اإنت نددددذ،  التدددد م مو ددددة مدددد  ادددددمال المع هدددد  

  (ل2002 ضية ) م دى، و  الم تش ن  لل امتداد ال  ن األ   ال الخا 

  :المكتبة الجامعية 

سدددتوبات د م تقدددد  اددددمات ا للمسدددتفيدب  بم تلدددخ  سدددال التعلددديد العدددال ،مددد  إحددددى مؤ  ان م ددد  جددد ءتُ  م ت دددة   هددد 

الد ا دددية  لدددد د الم ددداه ،  أ ضددداء هيتدددة التدددد با  ال ددداح ي ،  تقدددو  ب مدددو  ت  ددديد  تيسدددي  تددددا ل م مو ات دددا

 (ل 269 :2018 ال خو  ) حس ،

 :مراكز المعلومات 

ن بم ا دددد  تخليددددد ل أن ددددا تُدددد،  مددددا أ هيعددددة المسددددتوى هدددد  موضددددو ال د يقددددةقددددد  ادددددمال  حدددددال تُ  هدددد    حيانددددا

  (ل2009المعلومال ) القخ انل، 

 نترنت ومجاالت استخدامها :اإل

ن  ددددو ن المعلومددددال  االت دددداالل  الخوا ددددي  هدددد  م دددداالل السددددي   :هدددد   ، ددددو ال  ونيددددة هدددد   ليدددددن تالحددددد  ددددال 

د  دددنمددد   عدبددددنرا ال  دددود ال  دددد ندددت   ددد  هددد ،الوط يدددة  اال ليميدددة  الد ليدددة  الدددتخ د بمدددو د المعلومدددال  لدددل المسدددتوبال

  لهل (    ة الش  ال ه  مقدمة هرانت نذ    ال المعلومال التعا نيةل  بأت  )اإ

م ب يدددة هددد  ن ابددددة ،  هددد   ددد  ة معلومدددال أنشدددأت ا  زا ن الددددهاا األ باندددذتعدددود   دددة  ددد  ة اإنت ندددذ إلدددل  ددد  ة األ

 لدددل   ن العسددد  بةل  تلدددذ األ باندددذ مقت ددد نالمشدددا بو  ال خدددو  العلميدددة هددد  م دددال الددددهاا  الشدددؤ لدددد د ،السدددتي ال

  ال دددت دا  هدددرا الشددد  ة  لدددل  دددادبميي، حيدددغ هُدددتر  الم دددال أمدددا  ال ددداح ي   األ 1986ا دددت دا   زا ن الددددهاا حتدددل  دددا  

 لددد  الخدددي   هددد   نت ندددذل  م دددرلدددل اإ،  بدددرل  تخولدددذ اإ باندددذ إ ادبميدددة  دبددددن،  ا ت  دددذ مع دددا  ددد  ال أ  دددون ددداق أ

   يدددخ  ي ددد ر ح م دددا يدددغ ال بم ددد  ألحدددد أن بعددد ى بالضددد ل مددداهو ح دددد اإنت ندددذ اليدددو ، أبخت مدددو بسددد  ة هائلدددة، 

مليدددونل  هددد   ددد  بدددو   6,6ن  ددددد الخوا دددي  المضددديفة الم ت  دددة بالشددد  ة  دددد بلدددث شدددي  إلدددل أن التقددددب ال تُ ، إال أضددددا

أ  مؤ سدددة أ  ح ومدددة، نت ندددذ ال بمل  دددا  ددد   انل  اإبلدددد 150  ددد  مددد  المسدددتفيدب  هددد  أ  ة ا ت ددداط مالبدددي   الشددد ؤم  تُددد

 السدددل ة الوحيددددن لدددل جميدددو مددد  بسدددت دم ا  تشدددغل د  ت ددداد مددد   ددد ل د،  لددديا ل دددا  ئددديا أ  م لدددا إدا ن، ه ددد  تعدددود إ

د ل  للمعلومدددال لت دددادل الددد تقددداء با هددد  هيتدددة ااتيا بدددة العضدددوبة ت ددددى إلدددل اإ ،نت ندددذلإنت ندددذ تتم ددد  هددد  جمعيدددة اإ
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ال  م يدددال الالزمدددة ي  ددد   بمتلددد  حا دددوبا    ددديا بختدددوي  لدددل م ا ددد   مددد  ادددالل تق يدددة اإنت ندددذ ل  بسدددت يو أ

  ل2018ت االل،شت ل ه  االنت نذ، االتخاد الد ل  لإن بأ جو  ال دمال ب ض  ه  دهو أ

 نترنت في المكتبات ومراكز المعلومات:أسباب استخدام اإل

ا )المع دددل، ال دددت دا  اإنت ندددذ أ  دهددد تددددهو الم ت دددال  م ا ددد  المعلومدددال أن ه دددال العدبدددد مددد  األ ددد ا  التددد ال ددد  

 :(  ما بل 1994

  ات  ال  ددائ، ه دد  ال ددتقدددم ا للمسددتفيد آدائ ددا مدد  أجدد  تخسددي  ال دددمال التدد لددل  هددو مسددتوى تسددعل الم ت ددال إ  -1

 ءن  الس  ة  تقدبد تل  ال دمالل  ل  ب هو مستوى ال فا ، ماله  جميو األنش ة  األ

 ال المخليددددةم  ددددا االت ددددال بقوا ددددد ال ياندددد ،م انيددددة تقدددددبد ادددددمال جدبدددددنتددددير للم ت ددددال إنت نددددذ بُ ا ددددت دا  اإ -2

 تقدم ا للمستفيدب  ل ما ب بد ح د م اد  المعلومال الت  العالمية م

ي ل،   دبل ) للم ت ال المي انية الم   ةا ا مو مخد دبة  عج ة التض د ه  ح د االنتا  الف  ي  ا تفاا أموا -3

  (ل2010

 دم ا تسدددد ل الو  يددددة  الف ددددا س ال  ا يددددة التدددد  مددددال ال  تي يددددة  الت  ا بددددة  السدددد الالتقليدددد  مدددد  ح ددددد األ -4

 الم ت ال  م ا   المعلومالل

 ت ددددوب   دددد  ال معلومددددال مددددا بددددي  الم ت ددددال تسددددا د  لددددل تقا ددددد م دددداد  المعلومددددال المتددددوه ن لدددددى جميددددو -5

  (ل2009الم ت ال )  ا د، 

ادبة ادددد خذ المددددادن ال ددددا  هدددد  جميددددو ميددددادب  الخيددددان اااددددة اال ت ددددازدبدددداد ال لدددد   لددددل المعلومددددال ألن ددددا أ -6

  ال قاهيةل  

 

 

 نترنت:متطلبات اإل

 :يما بل  ( ه2018، ال  يفية  الف ية  ال ش بة،   د أ  دها ) ال شا المت ل ال المادبة  التق ية  الت  ب ية  ا  ه 

 ندددذ نتأ سدددا  اإتددد بل  ال  م يدددال    دددائ  ات دددال مت دددو ن،  ج ددد نت  ولوجيدددا المعلومدددال  هددد  تشدددم  األ -1

  المستفيدب ل
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 فيدددر بوا دددد ة ت دددد   لدددل م مو دددة اتفا يددددال  الميدددة  مشدددا  ال بددددي  الم  د دددي  ،  الت نت ندددذ  التددد  تُ إدا ن اإ -2

 الع ا ب   ايانة المم الل  تمعة بت  ي ال يتال العامة  ال  ال ال ااة الت  تقو  مُ 

لوادددول   انت ندددذ،  التددد  ت ددددأ بم  ددد ي ال دمدددة هددد  الق دددا ي  العدددا   ال دددا   تدددوه  ت دددا ن الوادددول إلدددل اإ  -3

 نت نذ بوا  ة ال  وط التلفونية  الخوا ي  الش  يةلإلل اإ

 ددد  الخا المعلومدددال  هددد  م دددال مت   دددون هددد  الم ددداالل العلميدددة  هددد  الم ت دددال   ،ؤهلدددة دددواد  بشددد بة مُ  -4

 لاآل   ال يانة

 ه اد  المؤ ساللم تمو المستفيدب  م  اإنت نذ م  األ -5

 :وسائل االنترنت

مددد   اال دددتفادندام ا   التددد  تسدددا د المسدددتفيدب   لدددل ا دددت  ،نت ندددذدبدددد مددد  الو دددائ  المتدددواه ن  لدددل اإه دددال الع

 هد هرا الو ائ  ه :تس يالت ا  أ

  E-mailلكتروني:البريد اإل 1

ن،    ددديلة تُ ال  بدددد اإل ت  نددد  هدددو مددد  أ  ددد    دددائ  اإ  ن  ا دددت داما دددنت ندددذ  ددديو ا    دددال بمالبدددي    مليدددة اإتس 

نل إن   مليدددة ال  بدددد اإ بُ  ،نت ندددذال ددداس مددد  ادددالل اإ  مليدددة  شددد ه نددد  تُ ل ت عدددد  مددد  أ  ددد    دددائ  اإنت ندددذ ا دددت داما

ددع   تُ  دد   إلددل آادد     ددالة مدد  تدد  الال  بددد التقليدددي، هفدد   لتددا الخددالتي  تُ    بتوزبددو د الددري بقددول  بدد  دد  بان،  تُ و    

 بددددد  ادددد ن ال  ددددائ  هدددد  ادددد ادبل ببددددتد   ، حيددددغل ت  ندددد ال  ددددائ  إلددددل األ دددد ا  الم  ددددلة إلددددي د هدددد  ال  بددددد اإ

  اددد  أإلدددل  ددد   آ القددد اءن بسدددت يو المسدددتلد  مي دددا، أ  االحتفدددات ب دددا أ  تخوبل دددا نت دددا    اءت دددال  بعددددإل ت  نيدددة بت

 ل (2001ب ، ل ت  ن  )   د ب ا المستفيد ن م  اإنت نذ ه  ال  بد اإبم     ل ا ون   أن  ر   أط ا ت ال  بُ 

 

 :TELNET( Remote Loginعد ) الربط عن ب   2

دددد  هدددد  دا  ال دددد ام  ال دددداه ن بخيددددغ ت عدددد  مدددد  المم دددد  ا ددددت  ،عددددد مة  دددد  بُ   ددددا ن  دددد   بددددل بددددي  الخوا ددددي  الض 

هددد    ددديلة تسدددمر للمسدددتفيدب  مددد  ن دددا موجدددودن دااددد  الخوا دددي  الش  ددديةل لدددو أ عل دددا  مدددابددد  ت  ،ج  يدددةللخوا دددي  اإ

ل  العمليددددال  القيددددا  باال ددددتفادن مدددد  ال دددددما ،ادددد ى الم ت  ددددة بالشدددد  ةاإنت نددددذ بالددددداول م ا دددد ن إلددددل الخوا ددددي  األ

طددددالا  لددددل الملفددددال، ال خددددغ هدددد   وا ددددد ال يانددددال،  ه ددددا س المتددددوه ن ل ددددد  لددددل اإنت نددددذ م دددد  تشددددغي  ال دددد ام ، اإ
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الخوا دددي  هدد  م تدد  المسدددتفيد اددد ى المتددوه ن  لددل تلددد  الخوا ددي   مددا لدددو  انددذ تلدد  لم ت ددالل أي القيددا  بالعمليددال األا

  (ل2012ستل   ا ت دا  التل ذ  جود ت اي  لدى المستفيد ) ا ما ي ،   م  له،  بُ نفسه أ

 (FTPفات: )بروتوكول نقل المل 3

 مددد  مميددد ال  لت عددد  مددد  المم ددد  نقددد  الملفدددال بدددي  ال م يدددوت ال  لدددل الشددد  ة التددد  TCP/IPإحددددى التسددد يالل  هددد 

FTP بعدددد   ددديلة تسدددمر للمسدددتفيدب  مددد  األنت ندددذ الوادددول  تماتي يدددةل لدددرل  قدددو  بت جمدددة الملفدددال ال  دددية ب ددد ق أأن دددا ت

ميدد    تخ،  القيددا  إمددا ب قدد  ملفددال م  ددا إلددل حوا ددي  د الش  ددية ألدقدداا العدداي بقعددة مدد  بُ إلددل الخوا ددي  الموجددودن هدد  أ

،  هددد  م تشددد ن هددد  أنخددداء اددد ىل تتدددوه  متدددال ادددواد  ب  تو دددول نقددد  الملفدددالملفدددال مددد  حوا دددي  د إلدددل الخوا دددي  األ

 ,Archi, Gopherليدددال م ددد  )  بسدددت يو المسدددتفيد اال دددتعانة باآالى الملفدددالل  هددد  هدددرا ال اندددالعدددالد  تختدددوي  لدددل آ

Wais اددددول،  اددددو  متخ  ددددة، نت نددددذ  لددددل  دددد   ن ددددو ، لوجددددود  ددددالد مدددد  المعلومددددال  لددددل اإ (ل  ن دددد ان 

ن  ب ام يدددال، هدددت ،  هددد  الو دددذ  اتددده لددديا جميدددو الخوا دددي   لدددل اإنت ندددذ ن ال  يددد  م  دددا بم ددد  الخ دددول  ليددده م اندددا

ندددواا: الم انيدددة،  المشدددت  ة  لدددل  ال دددة أ،  أادددر الملفدددال م  دددال أمدددا ال  ام يدددال هتن دددا لي ددداداول إبالددد تسدددمر ألي  ددد  

  ق  بعد دهو  م  ال ه  الت  تُ  ةالت  بم   نقل ا لت  ب  ا     دهو  يمت ا،  الت ا ب

 World Wide Web الويب:  4

 لما توه ا لمست دمي ا م  ،نت نذ الخقيقية الرائعة ال يذبال س ة لل  ي  م  المستفيدب ،    ة اإ عت      ة الوب تُ     

  ال ال  بتد معلومال بم تلخ أ ليه م س    لي د الواول إلل ما بختاجون إابة تُ  ط ق بخغ جر   ،معلومال م ي ن   يقة

 عد  نت نذ،  بُ لفال م  االل ب ام  معتمدن ه  اإبتد ال خغ    ا ه  الم ،ال خغ    المعلومة ه  الوب  بوا  ة  لمال مفتاحية

% م  ال خغ 70ن ب  ت شأ الموا و  ال فخال  بر   أتا  المستفيد م  ا ما ب بدل   لل الوي ه ،ت و  ال تائ   لل      وائد

ما بس   العم   لل الوب  هو ب  تو ول نق  ال  و  المت اب ةل  هد   م  االل الوب ل  أنت نذ بتد     المعلومال ه  اإ

 ,Lycos, Alta Vista, Yahoo, Excite, Open Text, Magellan, Sindbadه  ) م  أ    آليال ال خغ ه  الوب  

Hotbot ُ(ل2002نت نذ ) الف مان، عت  م  أب ز االن ازال الت   ا دل  لل انتشا  اإ(  ت  

 نترنت في المكتبات ومراكز المعلومات:مميزات استخدام اإل

 :ابل م ( 2009د،   الم ت ال  م ا   المعلومال الت  أ  دها )  ا نت نذ هإن م  أب ز ممي ال ا ت دا  اإ

   للمستفيدب لتقد   ل المعلومال الف ية  ال دمال الت زبادن الفعالية ه  تقدبد ادما -1
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 م ت ةلتقلي  األ مال ال  تي ية  الت  ا بة  اال تفادن م  العاملي  ه  أداء أ مال أ    ض   ن لل -2

    ولة إدا ت ال تساهد ه  مواج ة ال بادن ه   مية المعلومال  السي  ن  لي ا   د  تشتت ا -3

) اددددالر،  المعلومددددال سددددمل بأا دددائ إ  أادددد ر بُ   للم ت دددةجدبدددددن  ان موا  ت دددا للت ددددو ال ال ا بدددة  إ  ائ ددددا د   -4

  (ل2000

 (لCochran,1992توحيد أ مال  أنش ة الم ت ال )  -5

 لل المستفيدب  م  االل تسوبل المعلوماللسا د  لل إب ال ادمال المعلومال إت -6

 لل التقا د بي  الم ت ال ه  م اد  المعلومال    ط بل ب اء    ال معلوماتسا د  لل المشا  ة  -7

  ا ةلم   ال سر  الت وب   ال بع  ال دمال، م  االل تقدبد  للم ت   ا ت دام ا بعود بم د د مادي -8

، ل شددد بةا  ددد  ام  اطو بدددة هددد  تدددا بر ، بددد ى ال احدددغ أن اإنت ندددذ أ ددد ل    هدددا ب ددداءن  لدددل مميددد ال اإنت ندددذ التددد 

  ت عددألن ددا   الت ددوال  السددياحة حددول العددالد بأ دد  ج ددد  أ دد  زمدد ،  أ ادد  ت لفددة  أ  دد  د ددة بخددا تسددت يو    هددا اإ

 ددا بتفددل ه مدد   لشدد بةتق يددة هدد  تددا بر ال   األ  ددا  القيا ددية ألن ددا حققددذ مددا لددد تخققدده أيبدد  ح مددذ  دد    ،العددالد بددي  بدددب 

ل هدد    التسدد يالهضددالن  دد ،الم ت ددة ال  دد ى هدد  العددالد  اإنت نددذ :هددوبددأن   ،اءالددرى ب لقدده بعدد  ال  دد  مددو الدد أيال احددغ 

  تل م االل الخيانل

 

 

 

 

 نترنت:دام اإلفوائد استخ

 نترنت في المكتبات ومراكز المعلومات:فوائد استخدام اإل

: ا همددددا بلدددد بعددددود ل ددددرا الم ت ددددال بفوائددددد  دبدددددن، بم دددد  تل ي دددد  نت نددددذا  الم ت ددددال  م ا دددد  المعلومددددال لإا ددددت د إن

  (ل2009)السيودان، 

  تقاء بمستوى ال دمال المقدمة للمستفيدب لاإ -1

 تخقيل المشا  ة ه  م اد  المعلومال    ط بل التعا ن بي  الم ت الل -2



 
 62 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

  ماللم   مليال االنفاق ه    ي  م  األتوهي  الت اليخ حيغ تقل   -3

  (ل2004نسان  ) ال  اغ، ن از األ مال بش   بفوق ما ب   ا اإالس  ة ه  إ -4

  اج ت ا الم ت ال  م ا   المعلومالل  ل الخلول ل  ي  م  ال عوبال الت  ه   -5

 ةن أ  ددد   ددد ول، بددد  جعددد  الخيددداب ابيدددة  لدددل ال شددد بةالفوائدددد بددد ى ال احدددغ أن اإنت ندددذ لددده انع ا دددال إب ددداءن  لدددل هدددرا 

ن  لل جميو ال ق  لش بة أجموه جع  العالد أ  ه بالق بة ال غي ن الت  تعيش هي ا ال أن   ، هضالن اهال انفتاحا

 نترنت في المكتبات ومراكز المعلومات:استخدامات وتطبيقات اإل

يدددة ميدددة  ال قاهم  دددا مددداهو هددد  الم ددداالل العل ،نت ندددذ   يددد ن  هددد  م ددداالل  دبددددن  م تلفدددةال ددددمال التددد  بقددددم ا اإإن 

  لومدددال بتم ددد ل ددد  المق دددود هددد  هدددرا الد ا دددة مددداهو هددد  م دددال الم ت دددال  المع ، دددالنالت دددا ن  اإ  الت هي يدددة  م دددال

 :بل  هيما

ت دددداط المعلومددددال مدددد  اددددالل اال  إ  أادددد ر بمقددددد   الم ت ددددال  م ا دددد  ،ب دددداء  ت ميددددة الم مو ددددال الم ت يددددة -1

د  ددد  ال   ال ا ددد ب   توجدددحيدددغ بوجدددد العدبدددد مددد ،نت ندددذ مددد  ااتيدددا    دددواب  جدبددددن  طل  دددا مددد  ال ا ددد ب باإ

ل ) جددددد جيا، Amazon.comز ن امددددد بدددددة تقدددددد  اددددددمال بيدددددو ال تددددد   لدددددل اإنت ندددددذ مددددد  أ ددددد  ها أت ا

  (ل2008

لعالميدددة الدددل ه دددا س الم ت دددال سدددا د اإنت ندددذ الم ت دددال هددد  ادمدددة اإ دددا ن الت ادليدددة، مددد  ادددالل الوادددول إب -2

دد تاحددة م ا دد نن  لددل ال ددل،  مددا أن  المُ  يخ مدد   ددة  الت دد يددال الف  الم ت يددي  مدد  القيددا  بعمل  هددرا الف ددا س تم  

  (ل2001ا ى) ال ادى، االل اإطالا  لل ه ا س الم ت ال األ

ن وجدددد آالى الم دددالل  ال تددد   ال دددخخ  ضي هدددا مددد  م ددداد  المعلومدددال  ت دددوحيدددغ تُ  ،ل ت  ندددلال شددد  اإ -3

ن  ن م انددا لددل إ مدد  الواددول ،  ُاددغ  ح ددد الم ددانمدد   لددة المي انيددة بتم ددان الم ت ددال التدد  تعددان   ،متاحددة  أحيانددا

  (ل2011هرا الم اد   اال تفادن م  ا )   دل ل  السام ائل، 

أل ادبميدددة األ ادبميدددة  ضيددد  ا ه الددد  ال  يددد  مددد   ددد  ال المعلومدددال ال خ يدددة ،لدددل  ددد  ال المعلومدددالالدددداول إ -4

م  ددددا  تلددددخ م دددداطل العددددالد  تفيدب  مدددد  مُ تاحددددة للمسددددنت نددددذ مدددد  أجدددد  جعدددد  المعلومددددال مُ التدددد  ا ت  ددددذ باإ

  (ل2011م ب ية ) المدادحة، ( األoclcأ   ها    ة ) 
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  هددء  ددان  لدد  تتددوه  هدد  هددرا القوا ددد ال  يدد  مدد  م دداد  المعلومددال  ددوا ،لددل  وا ددد ال يانددال ال خ يددةالددداول إ -5

( DIALOK)ياندددال دابلدددول  وا دددد ب ، مددد  بدددي  هدددرا القوا دددد  وا دددد ال ياندددال الم انيدددة أ  التددد  بمقابددد  مدددادي

 لEBSCO موا و  وا د ابس و 

ان   ددددد  ال ددددددمال  أ   هدددددا انتشدددددا  مددددد  أهدددددد   : إن ت  يقدددددال ال  بدددددد األل ت  نددددد E-mail ال  بدددددد اإل ت  نددددد  -6

 ، مدددةم دددان تضدددمي  ال  دددائ  ملفدددال مي  ال ددداح ي  بشددد   جيدددد   ددد بو  باإحيدددغ  ددد   االت دددال بددد ،نت ندددذاإ

 ال  لل ال اح ي  ه  ال اح ي  ه  بع  الد ا الل      مليال توزبو اال ت ان

م ت ددددال هددددتن   اد ال ،سدددداند الم ت ددددال الخدب ددددة مؤ سددددال التعلدددديد( تُ  (distance Ierningعدددددالتعلدددديد  دددد  بُ  -7

لددد  تواجدددد الفعالمفتوحدددة، هدددرا ال  دددا  ال دبدددد الدددري ال بختدددا  إلدددل ال ى  لدددل ن دددا  ال امعدددةلدددل التعددد   إ بختددداجون

 نت نذلعد ط بل اإ بتد التعليد    بُ  اترن مو ال ل ة لأل

 النتقدددائ ااطدددة ال ا بدددة  ادمدددة ال دددغ نت ندددذ هددد  تقددددبد اددددمال مت دددو ن م ددد  ادمدددة اإحبم ددد  اال دددتفادن مددد  اإ -8

  (ل2005للمعلومال )   ابدن،

 اإ ددددالن  دددد  نت نددددذ عدددد  الم ت ددددال مدددد   ضددددو ه ددددا س  لددددل اإإ  تقددددو  ب ،تسددددوبل ادددددمال المعلومددددال -9

م ت ات دددددا إلدددددل الم ت دددددال األاددددد ى  تتدددددوه  لددددددب ا مددددد  أجددددد  تسدددددوبل اددددددمات ا  التددددد م ددددداد  المعلومدددددال 

  المستفيدب ل

 ددداد  الوادددول الدددل م تدددد ب  المسدددتفيدب   لدددل  يفيدددة ا دددت دا  الم ت دددة   لددد  مددد  أجددد  ت دددوب  م دددا ت د  لدددل -10

 ت د  توج ات د ال خ يةل المعلومال الت 

 ،المعلومددددال  دددتلة هددد  اإنت ندددذ  لدددل أا دددائ ة مددد  ادددالل  دددد د هدددرا األاإجابدددة  لدددل األ دددتلة الم جعيددد -11

 قاا العالدل بم   اإجابة  لي ا باال تعانة باألا ائيي  م  م تلخ بُ 

دءان بددد ،ا الف يدددةهددد  د دددد  تدددائخ الم ت دددة  اددددمات    يددد   هدددا   ها ددد    نت ندددذ لددده د     اإممدددا  ددد ل   ددد ا بددد ى ال احدددغ أن  

 بس  ال  قلع ا بأ حف  ا  ا ت اج الف ية تي ة للم مو ال  المعال ة بعمليال ال  اء  ال

 نترنت:لمكتبات ومراكز المعلومات على اإلخدمات المعلومات في ا

لدددل تدددوهي  المعلومدددال ل  ادهدددا بم تلدددخ  ددد ن إتسدددعل الم ت دددال مددد  ادددالل اددددمات ا  دددواء  اندددذ الم ا ددد ن أ  ضيددد  الم ا

ا ددد اا  لددده هدددوتسدددعل الم ت دددال  ال ئيسددد   األ ا ددد  الدددريوتيفيدددة، حيدددغ بعت ددد  ن ال ددددى د جددات د العلميدددة  مسدددتوبات د ال
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يددددة الم ت ددددال ب ت  ددددان ب و يددددة  أن ن ددددال  ها ل العمليددددة التعليميددددة  ال خددددغ العلمدددد  ل دمددددة  ض ددددال  حاجددددال ال احددددغ،

  (ل2012هرا ال دمال ) بد ،   جود

شدداهد  اللعددالد، ادل ددا  لددل ن دداق م انددال هائلددة هدد  م دداالل بددغ المعلومددال  ت اة  ونيددة تددوه  إنت نددذ هددو  دد  بمددا أن األ

ن معلوماتنت ندددذلددل توتيدددخ ادددمال المعلومدددال  لددل اإ ملدددذ    لددل  لدد  إن الم ت دددال التدد  ن ، أادد خذ م ددد ها تعمددد   يددا

وتيف ددددا هدددد  تاإضدددداهة إلددددل بختاجون ددددا ب  بقددددة م ا دددد ن ب سددددتفيدب   ت  بدددددهد بالمعلومددددال التدددد  لددددل إدا ن حسددددابال الم

 دا ن العمليال الف يةلإ

مدددال التددد   اددددمال الم ت دددال  المعلوأن   ،يددده بددد ى مع دددد ال ددداح ي  المت   دددي  هددد  الم ت دددال  م ا ددد  المعلومدددال  ل

 لل  سمي :تقدم ا الم ت ال بم   تقسيم ا إ

 أوال:خدمات غير مباشرة يمارسها اختصاصيو المكتبات الجامعية:

ا ال بشددددع  ب دددد لم ت يددددون بقددددو  ب ددددا ا الف يددددة التدددد  مددددا بتعلددددل بدددداإج اءال  العمليددددال   دددد    مال الف يددددةق ددددد ب ددددا ال دددددبُ 

 :شتم  تعت    تم يد لل دمال الم ا  ن  ت ،، ه د بستفيد ن ب   بستمتعون ب تائ  ا ال  ائيةالمستفيد ن

ي  لل تددددد  نت ندددددذ بال ا ددددد ب   المدددددوز ال االاتيدددددا   الت  بدددددد مددددد  ادددددالل اإت ددددال   ددددد  اإتسدددد ي   مليددددد -1

ل ات دددا مددد  الل  لددد  تخدبدددد طت دددال مددد  اددد  تسدددت يو الم ،ل ت  نيدددة  يدددة  اإ الدددد  بال  الم ت دددال األاددد ى الو

  ت ال بالد  بال  ه  هرا ا ت اد   ي  ه  الو ذ  ال  دلال ت  أ  اال

ل ال دددل م دددان اليدددو  ا دددت دا  االنت ندددذ هددد  ال خدددغ بف دددا س م تلدددخ الم ت دددال  لددداددددمال الف   دددة، أاددد ر باإ -2

ا بم ددددد    تخوب هدددددال  مدددددي لوج اهيدددددة ال املدددددة ل قل دددددا أ  تعددددددبل ا أل ال الم ا ددددد ،  الخ دددددول  لدددددل التسددددد يال

ن) مدددا ل يخ ( للتأ دددد مددد  ادددخة أ  دددا  الت ددد MARCللمف   دددي  ا تشدددا ن تسددد يالل الف   دددة المقددد  ءن آليدددا

مددددة م اندددده ا تشددددا ن  ددددوائد  ت س الموضددددو ال  لددددل ال ددددل الم ا دددد  م دددد   ائ،  بتبددددتد الخ ددددول  لي ددددا التدددد 

   ال خغ ه  م لدت ا المتعددن ه  نس ت ا الو  يةلم ت ة ال ونغ س بدالن م

 نيدددة تقلددديالن  دددذ الم ت دددال ال امعيدددة مددد  الدددداول هددد  مشددد   ال  بددد ام  تعا الف   دددة التعا نيدددة : بموج  دددا تم    -3

اجيددددة هدددد  زد  دددد ا   اإ ددددداد تسدددد يالل بي لوج اهيددددة لت  دددد  التال  ددددد  ال لفددددة  توحيددددد المعددددابي ،  إللو ددددذ  

 العم ل

يدددد  مدددد   اااددددة هيمددددا بتعلددددل بالف   ددددة  الت دددد يخ ل   ،جدددد اءال  العمليددددالالت دددد ا  هدددد  اإالتقليدددد  مدددد   -4

ن ا   تقت ي الالم  و ال الموجودن  لل اإ  نت نذ  الت   د ا ت ت ا الم ت ة  ابقا
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 دددا مددد  نت ندددذ ب عددد  مدددا تدددواه   ليإن اال ت ددداط باإ، حيدددغ ض ددداء م مو دددال الم ت دددة مددد  م ددداد  للمعلومدددالإ -5

المددد د د  ا جددد ء مددد  م مو دددال تلددد  الم ت دددةل  إن  أن ددد ،للمعلومدددال هددد  مت دددا ل الم ت دددة  المسدددتفيدب م ددداد  

     ه  هرا الم ال بتخقل للم ت ال الت  تعان  م  نق  ه  م اد  المعلوماللاأل

 المسا دن  لل التوحيد ه  ال  د  المعابي  المست دمة ه  الم ت الل  -6

 ا د ن تسددددت يو تقدددددبمدائ ددددا مدددد  اددددالل تقدددددبد ال دددددمال التدددد  ال مسددددتوى آبددددادن إنتاجيددددة الم ت ددددال  تخسددددي  ز -7

 نت نذلاال ت اط باإ

ن  -8  نت نذلبال دمال الت  تقدم ا الم ت ال إلل مستفيدب ا م  االل اإ اال ت اد بال فقال  يا ا

ول حدددد ، لت ددددادل ال  دددد ال  اآ اءت ددددال الم  دددد  بددددي  العدددداملي  هدددد  الم ت ددددال هدددد  بلدددددان م تلفددددةتسدددد ي  اإ -9

 ج  ن  ال  دلالعمليال  ال دمال  األ

 نترنت للمستفيدين من المكتبة مباشرةً ثانيا: الخدمات التي تتيحها شبكة األ

 لل المستفيد  تشم  اآت : ه  ال دمال الت  تقو  بش   م ا   إ 

 عد:خدمة التعليم عن ب  -1

ن، ب  اترنا ب ون ال ل ة  األط بقة لتوهي  التعليد   دم: ى بأنهبع    جيا ي ا ت  ولوست د  هم ف لي     بعض د ال ع  م انيا

عليد   نشوء الت ا ز هنت نذ الد   الل  لش  ة اإعد  و يلة لت ا ز الخواج  الم انيةت ال بالخا و  أ  المؤتم ال    بُ اإ

ن ا  ا دل لل أإباإضاهة  ،Web bases Lerning لل    ة الوب   عد  ا تقائه ب  أُطلل  ليه م  لر التعليد الم      بُ 

 المست دمة آلياته ال جدبدن م   التعليد االل ت  ن ،  ال امعة اإهت اضيةل برل  أا ر االنت نذ ه  ت و  مفاهيد  م  لخ

لل ة الخ ول  إم اني علد  المتعلد ه  ن ا  التعليد اإل ت  ن وه  للم، الم ان الري به  ال خغ    المعلومال  ا ت جا  ا 

   لم اات ال  اال ، االت ال مو الم ت ال  م ا   المعلومال ،  ذ لمعلومال  الواول إلي ا ه  أي م ان  ه  أيأحد  ا

لم ت ال اه ا س  لل  وا د ال يانال  ب ول المعلومال بالمش هي   لل ال  نام  العلم   زمالئه  الخوا  مع د  الداول إ

  (ل2014 م ا   المعلومال )  يالنل، 

 في فهارس المكتبات:البحث  -2

ه ا  ددد ا،  هددد   ل مدددا بختاجددده المسدددتفيد مددد  الم ت دددة هدددو الم ددداد  المتدددواه ن هددد  اات ااددده، هي  لدددل لي خدددغ هددد  إن أ

م دد   ،هدد  العددالدلددل  دددد   يدد  مدد  ه ددا س الم ت ددال ذ مدد  اددالل الوبدد  تسدد يالل الواددول إنت ندد  األهددرا الم ددال تددوه  
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ن ه الدددد  اضو،  جامعددددة  الفيفو نيددددا،  بددددر   أال  ب انيددددة،  م ت ددددة جامعددددة  ددددي م ب يددددة،  الم ت ددددة م ت ددددة ال ددددون  س األ

 مو و لف ا س الم ت ال الوط ية  ال امعية المش و ن ه  العالدل 1000حوال  

 ج اء ال خو  م  االل هرا الف ا سل إلما  با ت دا  الخا و   بم   ألي     له اإ 

 Referenee Servicesالخدمات المرجعية: -3

 مدددامعي دددةل أ المسدددتفيد هددد  الخ دددول  لدددل معلومدددة أ  معلومدددال أ  بياندددال ال ددددمال الم جعيدددة هددد    دددا ن  ددد  مسدددا دن    

 ددد    ليوض اهيدددةلدددل ت  بدددد المسدددتفيد بقائمدددة ببدددي  الددد د  لدددل اال تفسدددا ال إ هيتددد ا ل ،المددددى الدددري تشدددمله هدددرا ال ددددمال

لمسدددتفيد ا، حيدددغ بسدددت يو اال دددتفادن ممدددا تدددوه ا الوبددد    معلومدددال م جعيدددة بم ددد  ددد  معلومدددة أموضدددوا معدددي ل  لل خدددغ 

 ي موضوالأن ب د معلومال تق ب ان    أ

دلة م     أحد األ( أInfoseek, Excite, Lycosليال ال خغ م   )  و ال لمال المفتاحيه با ت دا  إحدى آب بقو  المستفيد 

(Yahoo, Magellan) بد  ت دا  ال ااةل  ما بم   اتختوي  لل مواضيع ا ال دلة     احدن م  هرا اآليال  األن حيغ أ 

جابة ألاتلق   ،  ط ل السؤال  د      معي ،   ل  بت  ال   الة إلل ج ة معي ة أجابة    اال تفسا الاإل ت  ن  لإ

 بال  بقة نفس ال

 Higher Education Resourcesلل  ا دن )، نشي  إنت نذل األ م ال  لل  وا د ال يانال الت  توه  ادمال م جعية  ل 

and opportunities) ماالل الت  طالما الت  توه  معلومال حول ال امعال،  المؤتم ال،    ط الق ول، الم ر،  ال 

 القا الل   اليد،الت  توه  معلومال    المدن،  األ  ا ،  األ (Geography Serverن ه ال  ا دن )بختاج ا ال ل ة،  ما أ

العلو   ه  تعددن  اء المعلومال حول موضو ال مُ ى ال يتال  المؤ سال المستعدن لإجابة    األ تلة  إالباإضاهة إلل آ

 (ل133(ل)  ليان،  The National Central Master Fileجتما يه م   ) الت  ولوجيا  العلو  اإ

 :Online Searching Services خدمة البحث اآللي-4

 تددد ( الTerminals)  بشددد   هدددو ي  م ا ددد    ط بدددل الخا دددو   المخ دددال ال  هيدددة دددا  ال دددت جاا المعلومدددال هدددو ن

ن  ي  بالمعلومدددال المتاحدددةتددد  د ال ددداح  ادددول    هدددا الو ،  بسدددت يو المسدددتفيدهددد  ب دددول   وا دددد المعلومدددال المقددد  ءن آليدددا

لم ا دد  لددل ال ددل ا فتوحددة لددل العدبددد مدد   وا ددد ال يانددال   لددل  دد ي  الم ددال  وا ددد ال يانددال بم ت ددة جامعددة السددودان المإ

Unlimited م انل يزمان  أ يت   إلي ا ه  أ 

 Translation Servicesخدمات الترجمة -5
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مددددد   حاجدددددال المسدددددتفيدب  ل ددددد تُ  ،  م ددددداد  المعلومدددددال بلغدددددال م تلفدددددةتقدددددو  الم ت دددددال  م ا ددددد  المعلومدددددال بتدددددوهي

ددد عدددد  تُ  مدددا  لطدددالادائددد ن اإ  تو دددو ،المعلومدددال  التددد ب ،  لمسدددتفيدلتقددددم ا الم ت دددال  ة التددد الت جمدددة مددد  ال ددددمال الم م 

 جمدددة اآليدددة،  م دددر دادددول اإنت ندددذ انتشددد ل الت لدددل لغدددة بع ه دددا المسدددتفيدل ب دددغ المعلومدددال مددد  لغدددال أج  يدددة إع دددتُ 

ياندددال ل  وا دددد بم دددا  يدددا  مددد  ال يدددا ال  لدددل  ددد ي  ال ،  يددد ن لتقددددبد الت جمدددة اآليدددة ان  ل موا عدددبددد   ه ددد بد جدددة   يددد ن،

(EBSCO الت )   (ل 354 ،2018م  تق يال م ت ة جامعة السودان المفتوحة )   د الواحد،تُعد 

 خدمات االستخالص والتكشيف: -6

ه إلددددل خيلددددبخيددددغ تُ  ،  يددددة المعلومددددال ددددذ  ج ددددد المسددددتفيد   ددددد ا ددددت جا ه ألفيددددد هدددد  تددددوهي   همددددا  مليددددال ه  بددددة تُ 

نت نددددذ إل هقدددد تدددواه ل  لدددل الددددل المعلومدددالا  دددد حاجدددة المسدددتفيدب  السددد بعة إ  دددد ال ددددى م ،ت دمددده الم ددداد  التددد 

دددددوا دددددد  دبددددددن لل شددددداهال  المست ل دددددال أُ   ل شددددداهال يد  لدددددل تل يدددددة تلددددد  االحتياجدددددالل  ألن التسدددددا د المسدددددتف ل  د    

ن هددد المست ل دددال أاددد خذ أ ن  ا دددت داما ادددر أ هقدددد  العدددالد   سدددو   ددد بعة هددد  الوادددول إلدددل المعلومدددال،   ددد   ددديو ا

لدددل لم ا ددد  إ،  ااادددة بعدددد أن انتقلدددذ اددددمال ال خدددغ باإت دددال ا  اد  دددد المست ل دددال  ال شددداهال بددد داد با دددت ددددد  وا

ن   م دددال  د  ق ددد تُ  ،نت ندددذاإ ( التددد  انشدددأت ا BIDS لدددل القوا دددد التددد  تقدددد  اددددمال الت شددديخ  اال دددت ال   ا ددددن )   م اندددا

جتما يدددة إاالات اادددال العلميدددة  اإنسدددانية  ا  تغ ددد  ال خدددو  الم شدددو ن هددد  ،( هددد  الممل دددة المتخددددنBathجامعدددة )

لدددد  بال التددد   ،  تشدددم  المعلومدددال التددد  توه هدددا القا ددددن ا دددد ال خدددغ  ال احدددغ    وانددده  تفاادددي  ا1981 الف يدددة م دددر 

 لددد   لدددلضدددخ إ لل خدددغ  الم ددداد  المدددر و ن هيدددهل أ   دددملذ المعلومدددال مست ل دددان 1991نشددد  هي دددا ال خدددغ،  م دددر  دددا  

 ا دددددن م لددددة  لميددددة   ائمددددة بمختوبات ددددا   184لددددل مست ل ددددال   الواددددول إ( التدددد  تددددوه  Medlineالقا دددددن ال  يددددة )

(NTIS Database( ا دن  )ERIC( ا دن   )Agricola(  )Aerospaceضي هال  ) 

 حاطة الجارية:خدمات اإل -7

ن أتعددد ى هدددرا ال دمددددة بأن دددا ن دددد ا ددددتع اد أ  يدددة المعلومدددال أ  با   يددد  مددد  األحيددددان    هدددد لموضددددوا المتدددال حددددب ا

  هددددرا ال دمددددة  تددددوه     ددددا المالئددددد الحتياجددددال المسددددتفيد، االاتيددددا  مدددد  بي ،  يددددة المعلومددددالالتسدددد يالل ال  لوج اهيددددة أل

ليددده مددد  نتدددائ  هددد  ب رلددده ضيددد هد مددد  ج دددود،  مدددا توادددلوا إطدددالا ب دددو ن مسدددتم ن  لدددل مدددا أمدددا  المسدددتفيدب  هددد   اإ

،  دددد إجددد اء اإحاطدددة  ل مددد نهدددرا ال دمدددة بم ددد د تقددددبد السدددؤال ألتقددددبد  بدددتد  حيدددغ موضدددوا  اات اادددات د  اهتمامدددات دل 

 اد بخ  دددا ب  بقدددة تلقائيدددة مددد    القوا دددد الُمددد لدددل هتددد ال زم يدددة بم ددد د إ دددادن طددد ل السدددؤال أ  ال لددد   لدددل القا ددددن أ

ا دددا ا بال تدددائ  هددد   ددد  مددد ن م مدددا  اندددذ ،  بدددتد إن حسددد ما ب بددددها المسدددتفيدخدددددادددالل الخا دددو   لدددل هتددد ال زم يدددة مُ 
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(  هددد   ا ددددن Swet Scanالمعددددالل ال م يدددة متقا بدددةل   م دددال  لدددل القوا دددد التددد  تقدددد  م ددد  هدددرا ال ددددمال  ا ددددن )

ن ) ال  دا ى، م لة ه  جميو المواضيو تخد  أ 14000بيانال لمختوبال    (ل2004  و يا

 ةلطة ال ا بحالمعلومال الت  تعد     مت و  م  أ  ال ادمة اإنتقائ  ل دمة  رل  ادمة ال غ اإم  هرا ال ت ش

  خدمات اإلعارة بين المكتبات: -8

ت دا  ا   دددان ال ددد  ة هيمدددا بي  ددد دددا ن المت ادلدددة بدددي  الم ت دددال  هدددل اتفا يدددة م توبدددة تضدددع ا الم ت دددال المتشدددااددددمال اإ

ال دمدددة  ييددد    يددد  هددد   ددد  لدددل تغل أي أدى إ دددا ن بشددد   ادددا ،  ادمدددة اإبشددد    دددا نت ندددذ تدددأ ي   لدددل الم ت دددال اإ

 ، 2002، ) ال  بمدددل ل م ددداد  المعلومدددال بالسددد  ة  الد دددةلددد دددت د مددد  الوادددول إم    المقدمدددة إلدددل المسدددتفيدب   التددد 

 (ل18 

 خدمات تدريب المستفيدين: -9

  الددد  هدددو مخدددوه مدددا أن ال دن الفعالدددة مددد  المعلومدددال ال  يددد ن، هددداتفيدب  بعت ددد  مددد  أهدددد الضدددمانال لإإن تدددد ب  المسددد

بخددددغ مخددددو  جميددددو ج ددددود ت  دددديد  هددددو المسددددتفيد مدددد  ادددددمال المعلومددددال  ، هددددتنالعمليددددة التعليميددددة ب دددد  مسددددتوبات ا

ن ،   مدددا بقدددول الم ددد  ال دددي   ) إن أ  يدددذ اإالمعلومدددال نددد  تتددده ال ددديد ه،  ل ددد  إ ا  لمنسدددان  دددم ة هقدددد  ددددمذ لددده طعامدددا

يددغ بخأمدد  ضدد   ي، م  لدده طعددا   دد   ددا ة( حيددغ أادد ر تددد ب  المسددتفيدب  مدد  ادددمال المعلومددال ب دد  هتددات د تضدد

ة ال ولددددة  مدددد  بددددي  الو ددددائ  التد ب يدددد ،بم دددد  تددددد ب  ال الدددد  م ددددر التخا دددده بال امعددددة  لددددل  يفيددددة ا ددددت دا  الم ت ددددة

 نت نذل    ت ة     اإاالهت اضية     مو و الم

ل و الم ت دددامددد  مددد ا دددية للتعاب ددددى ت ميدددة الم دددا ال األ ،لمعلومدددالها الم ت دددال  م ا ددد  اعدددد    دددا ن  ددد  بددد ام  ت  هددد 

ن تد ب يدددة للمسدددتفيدب   ددد  ،االنت ندددذ موا دددو لم ت دددال  دبددددن  م ا ددد  المعلومدددالل  ه دددال  لدددل  دا  ت يفيدددة ا ددد تقدددد  ه ادددا

فتوحدددة لسدددودان الم  م ت دددة جامعدددة ا  تقدددد  لدددل المعلومدددال المتدددواه ن  لي دددال   م دددال  لدددل  لدددهدددرا الشددد  ة   يفيدددة الوادددول إ

ن تد ب يددة هدد  موضددوا الواددول اإه  دليدد   دد  ن  ددا  ،  هدد ل ت  ندد  لل تددا  الف دد ي مدد   مددادن الم ت ددال بال امعددة اددا

  (ل2012بوضر  يفية ا ت دا   وا د ال يانال ) العيا ل، 

 ، ه  دددالل الم ت دددال  م ا ددد  المعلومدددالم اناتددده هددد  ال خدددغ  ددد  المعلومدددال  ا دددت جا ه هددد د نفسددده  لدددإن اإنت ندددذ بت

  ادددالل  مددد لنت ندددذ لتخددداهب  لدددل م انت دددا  تل يدددة احتياجدددال مسدددتفيدها، هدددو ت  ددد   ا تمددداد اإايدددا   احدددد ال بددددب  لددده
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ن هددددد  ت  يدددددة اددددددمال المعلومدددددال  ددددد د الد ا دددددة تواددددد  ال احدددددغ إلدددددل أن االنت ندددددذ بدددددؤدي  إتاحدددددة  ،د  ان ا ا ددددديا

 المعلومال ب  ق   لة    بعة ت عل ا ه  مت ا ل المستفيدل

 دددداد    دددد   ددددد  مدددد  م، ألجدددد  ضددددمان أنت نددددذي   دددد  ة اإتددددوهتقددددو  الم ت ددددال  م ا دددد  المعلومددددال بب دددداءن  لددددل  لدددد  

  دددة لتل يدددةتدددد د تقددددبد اددددمات ا ب ددددمال المعلومدددال الخدب ،  مددد  جانددد  آاددد  ل ددد  ل، هدددرا مددد  ال انددد  األالمعلومدددال

خددددغ ميددددة أ  ال واء  ددددان لددددد د العمليددددة التعلي دددد ،احتياجددددال ال دددداح ي  بم تلددددخ د جددددات د العلميددددة  مسددددتوبات د الوتيفيددددة

سدددددال   المؤ نت ندددددذ مددددد  الو دددددائ  ال ئيسدددددية هددددد  تقدددددد ددددد  ة اإ عدددددد   بدددددرل  تُ  العلمددددد  أ  تخسدددددي  المسدددددتوى المع هددددد 

مدددة مال المقد   تقددداء بمسدددتوى ال ددددوب  أ مال دددا  اإال ال امعيدددة ب دددفة ااادددة هددد  ت ددد الم ت ددد المعلوماتيدددة ب دددفة  امدددة،

 ب ندددذ أ ددد  إب دددا مددد  ه دددا بتضدددر لإنت .   دددرل   مليدددة ت دددادل المعلومدددال بدددي  الم ت دددال  م ا ددد  المعلومدددال ،للمسدددتفيدب 

أهميددددة ب يت د  إ دددد اا حاجددددة ال دددداح ي  بم تلددددخ مسددددتوبات د العلميددددة  الوتيفيددددة  تددددو ،هدددد  ت  يددددة ادددددمال المعلومددددال

 ل ت  نيةلمعلومال اإادمال ال

 :تواجهها المكتبات التي المشكالت

 ب ابيدددة التدددد الم ت ددددال ال امعيدددة  انع ا ددددات ا اإنت ندددذ هددد  اددددمال المعلومددددال الُمتاحدددة  لددددل اإ بدددال ضد مددد  توتيددددخ

دد    بمددا مشدد الل التدده ددال  ددددان مدد  ال ، هددتن  نت نددذتفادن م  ددا  دد  ط بددل اال ت دداط باإ  للم ت ددال مدد  اال ددبم دد  أن تم  

 تواج  ا الم ت ال  م ا   المعلومال  الت  بم   تل ي  ا باآت :

، ت ندددذنت دددال باإعددداملي  هددد  الم ت دددال  بمدددا ال بخ دددر ن اإن العدبدددد مددد  المسدددتفيدب   مددد  المقا مدددة التغييددد ، حيدددغ إ -أ

 ليسذ لدب د م ا ال التعام  مع ا ل ، لت  الرب  لد بتعاملوا ه  حيات د مو الخوا ي  اااة أ

   اإنت نددددذخددددد  نتي ددددة تدددددهل المسددددتفيدب  مدددداالات ا ددددال هدددد  المعلومددددال  التو فددددال المؤ تدددده هدددد  ال  ددددا ،  التدددد  ت - 

  داد   ي نلبأ

 نت نذل  ادمال اإم يودا ه  اال تفادن  واجهن لي بة بُ المستفيد الري ال ب يد اللغة اإ ن، حيغ إلخاج  اللغويا - 

 نت نذلمستوى الري بت ا   مو مت ل ال اإ   ون هرا ال  وط ليسذ بال، أ    ال  وط ال اتفية -د

 لل تو خ ه  تقدبد ال دماللالنق ا ال ال   بائية الت  تؤدي إا -هـ

، ممدددا بدددؤدي إلددددل تو دددخ تقددددبد ادددددمال ج دددد ني  هددد  ال لدددددان المسدددتو دن ل دددرا األتدددوهي    دددو الغيددددا  للخوا ددد دددد   - 

 االل الع  لاإنت نذ   د حد       ه  هرا اإج  ن  الخاجة إلل   و ضيا  إ
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تدددال  ،  بال دمدددةت دددال مددد    ددد  م  ددد  ال،  بمدددا بدددؤدي إلدددل   دددو اإت ت دددة  لدددل الم ت دددةالتدددأاي  هددد  دهدددو الفدددواتي  المُ  -ز

 نت نذلتع ي  ادمة اإ

 دد    للددممددا بددؤدي إ تاحددة لددرل ،م انددال الم ت ددة المُ وق إل المسددتفيدب  بأ ددداد   يدد ن ال ددت دا  اإنت نددذ  بمددا بفددتددده   -ل

  ل ل  داد ال  ي ن م  المستفيدب   الرب   ي ي  د االح اط ج اءهرا األ للالم ت ة    تقدبد ال دمال إ

 االستنتاجات:

ل بيدددة  لدددتقددددم ا هددد  اددددمال ل دددا  م د دات دددا االب ا تقدددد  مددد   ددد د  تخليددد  لتسددد يالل اإنت ندددذ التددد  مددد  ادددالل مدددا

 تية:، توا  ال احغ إلل اال ت تاجال اآم ا   المعلومال الم ت ال 

الل نت ندددذ   ددد ولة التعامددد  مع دددا مددد  اال دددتفادن م  دددا هددد   دددتل الم دددالومدددال  لدددل اإ دددا دل اددددمال المع -1

 الت ا بة  ال دمية  العلميةل

ددد نت ندددذلعدبدددد مددد  اددددمال المعلومدددال  لدددل اإه الددد  ا -2 دبد   دددا هددد  تقددداال دددتفادن م م ت دددال ال امعيدددةلا ، التددد  تم  

  دددذ   ددد  ج دددد ، بأمددد  المسدددتفيدب  م  دددا بسددد ولة  بسددد  ددددد   ددد  ،  الوادددول ألنشددد ت ااددددمات ا  التع بدددخ بأ

 مم  ل

يدددة ممخدددو األ ، م  دددانت ندددذ هددد  الم ت دددال ال امعيدددةالعدبدددد مددد  الم ابدددا  الفوائدددد التددد  تخقق دددا اددددمال اإ ه الددد  -3

 لم ان ية  التق ية  توهي  الخي  الالمعلومات

 دددال هدددرا الم ت ب دددال  دددائ  أ ددد ا  أ فدددأ، إ التق يدددة  ال قاهيدددة المتسدددا  ة تختدددتد تدددواه ن الم ت دددال العلميدددة  إ  -4

ل ا لددة  ددائ  الع دد  انت نددذ بدددبالن ل دد    دد  ة اإتعت دد   إلددل مدد  بختاج ددا ألي ضدد د مدد  األضدد اد  مدد  ه ددا

 ت ددددال   ليدددده هددددتن ا ت دددداط الم الدددد  د(ل ال ددددول، ال  ددددد،  دددد ال ا الم تلفددددة )الدددد  ، ال ددددو ،للمعلومددددال  بأ

ن  عدددد  نت ندددذ لدددد ب  باإ  يعدددة هدددرا طن الم ت دددال التددد  التعددد ى إ  ر ضددد   ن الع ددد  الدددري نعددديش هيدددهلاددد، بددد  أت هدددا

، لت دددو ن تسدددي  نخدددو ا،  بددددال أبعيددددن  ددد  م  بدددال الع ددد  نت ندددذ  دددت قلالع ددد   اال دددتفادن مددد  مع ياتددده  اإ

 لل ال لخل تت اجو إ

 الل مال ا  تقدبد ادمات ا بش   هع  الم ت ال  م ا   المعلومال اإنت نذ إن از أد  تست  -1

ت يدددددة ل هدددددو  فددددداءن ال ددددددمال الم   م ا ددددد  المعلومدددددال لددددده أ ددددد  إب ددددداب نت ندددددذ هددددد  الم ت دددددال ا دددددت دا  اإ   -2

ن الم ت ال ال امعية لد  ها الفع    لالعملية التعليمية  ال خغ العلم  ال ه  ا واا
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  مددد ب بدددد  ،يدبعدددد نق دددة جغ اهيدددة بتواجدددد هي دددا المسدددتفق اددددمات ا إلدددل أت ندددذ ب عددد  الم ت دددال تسدددو  نا دددت دا  اإ -3

 نتقددددائ  ال ددددغ اإ حاطددددة ال ددددا يعددددد،   دددددمال اإم ا الم ت ددددال  دددد  بُ تقددددد   لتدددد المعلوماتيددددة ا ،ح دددد م دددداد ها

  ضي هال 

 المقترحات:

هدددداه ا أ،  تخقيدددل نت ندددذ هددد  تقددددبد اددددمات ان تسدددت م  اددددمال المعلومدددال  لدددل اإ لدددل الم ت دددال ال امعيدددة أ -

ي   لدددل العدددامل  دددرل  تدددد ب   ،ل دددا مددد  المت ل دددال الالزمدددة لدددرل  مددد  أج ددد ن  معددددال  البدددد   ، مددد   جددده لدددل أ

 نت نذلا ت دا  ت  يقال اإ

 المعلومددال هددل م ددال تقدددبد ادددمال لم ت ددال ال امعيددة  لددل المسددتوى اإ ليمدد   الددد ل اال ددتفادن مدد  ت ددا   ا -

 نت نذل تاحة  لل اإالم ت ة ال امعية م  االل توتيخ ادمال المعلومال المُ  ه 

هددد   دادددال د هددد  د  ال تد ب يدددة    ص  مددد  مت   ددده فددداءن المدددوا د ال شددد بة، مددد  ادددالل إ العمددد   لدددل  هدددو -

دن م  دددا فا  يفيدددة اال دددت ،نت ندددذ  م ابدددااالتع بدددخ ب ددددمال المعلومدددال  لدددل اإالم ت دددال ال امعيدددة هددد  م دددال 

 ضيدددد ال   ددددرل  هدددد  تقدددددبد ال دددددم ،م دددد  هدددد  م ددددال ال دددددمال الم ا دددد ن للمسددددتفيدب  ا ددددت دام ا اال ددددت دا  األ

 الم ت الل م ا  ن الات اا ال

 نت نذلة توهي  بيتة م ا  ة ال ت دا  اإ لل الم ت ال ال امعي -

 ة،  تقددددبدنددد  الم ت دددا دددت ما ها أ الن مددد  جانت ندددذ هددد  الم ت دددال  م ا ددد  المعلومدددال  ضددد   ن تدددوهي   ددد  ة اإ -

ن  ال دددددمال المعلوماتيددددة  اإحاطددددة ال ا بددددة  ال ددددغ اإنتقددددائ ، لددددل لواددددول إ مدددد  جاندددد  المسددددتفيدب  هدددد  ا  انيددددا

 لل ه ا س الم ت ال العالميةلالعالمية  إ وا د ال يانال 

ل هددد  ومددداتقدددو  ب دددا الم ت دددال  م ا ددد  المعل اال تمددداد  لدددل ن دددا  آلددد  بدددد د جميدددو الوتدددائخ  األنشددد ة، التددد  -

 ب اء ت مية الم مو ال  الف   ة  اإ ا نل   
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ABSTRACT 

This research aims to figure the role of digital media platforms in facing extremist 

ideology and hatred speech, that achieved by testing the affection of this speech on the 

social culture in Iraq. In addition, state the ability of electronic media to create a 

general opinion against extremism. 

It also aims to detect any statistical function differences related to the sample opinions 

about the role of digital media platforms in facing extremist ideology and hatred 

speech, according to the variables (faculty and contribution level).  

The researcher followed the analytical descriptive approach, where the role of 

electronic media platforms in facing the hatred speech that  observed from the point of 

view of a sample of teachers and students of some Iraqi universities. The sample 

consisted of 55 person distributed between teachers and students. The research found 

that there is a positive relationship between the variables of academic specialization 

and the level of participation in considering to their opinions on the problem of 

research. 
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 الملخص

ال عطدددددرح  خطدددددا  لكعر نيدددددة ادددددي موا هدددددة الفكدددددر عالميدددددة اإللدددددع الععدددددرح علدددددع د ر ال   دددددا  اإلإيهدددددبح ال  ددددد  

رة ب بيدداا مددب  قدد جع ددا العراقدديوالكراهيددةو  كلدد  مددب خددالأ بيدداا اددوعير هددخا ال ددوا مددب اللطددا  علددع ال  ااددة الج عيددة لل 

لدددع إل  ددد  ب دددورل ال لعلفدددةو ك دددا يهدددبح الكعر ندددي ال دددبيت علدددع اكدددويب ر ل عدددام م ددداه  لل لدددو  العطدددرح عدددالم اإلاإل

دددد م اي ددددا يععلدددد  بدددد را  ا إكا كدددداا ه دددداا اددددر ق دالددددة إ الكشددددم  ع   عالميددددة إلا اددددراد العي ددددة ن ددددو د ر ال   ددددا   ددددا يا

 عز  ل ع يرل االخع اص األكادي ي  مسعو  ال شاركة. لكعر نية اي موا هة خطا  الكراهية ي  اإل

ة خطدددا  لكعر نيدددة ادددي موا هددد  رصدددب  د ر ال   دددا  اإلعالميدددة اإل اا عدددل ال ا  دددة ال ددد ها الوصدددفي الع ليلددديو  يددد

 دددبية مدددب   هدددة نةدددر عي دددة مدددب ابريسددديي  ال دددة بعددد  الجامعدددا  العراقيدددةو  اكوندددل العي دددة مدددب عي دددة ق الكراهيدددةو

م ( شل دد55نددة مددب  مكو   ارديددة بدديب  ا ه دداا عالقددة لددع نعددا ا مفادهددا إيب ابريسددييب  ال ددة.  اوصددت ال  دد  اوزعددوا بدد ا

 ل   .مع يرل االخع اص األكادي ي  مسعو  ال شاركة اي ا يلص آرا هم  وأ مشكلة ا

 

 .عالم الجبيبطا  الكراهيةو الع  و العطرحو اإلعالميةو خإلال   ا  ا الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

ا  اددددبخت ال  سسدددد واددددراد الج هددددورب معطل ددددا  ال يدددداة بال سدددد ة ل عةددددم  نعرنددددل  ددددز ا مدددداددددي الوقددددل الددددخل ي دددد ح اإل

اسدددريا  اإلعالميدددة ادددي مععدددرا الع دددااص ال  يددد  مدددا صددد ااة ال دددواابو هدددخا الع دددااص الدددخل يفدددر  علدددع هدددخل ال  سسدددا 

 دددة شددد    ايدددرة ع لهدددا لل فددداا علدددع م دددباقية ال هددداميب العدددي ا شدددرها  ال فددداا علدددع السددد   ادددي كا  الوقدددلو  هدددي مه

 شاعة  االن ياز  ال شر ال هلت.ع يلةو   قعل الك ير مب  سا ت اإلعالم اي اخ اإلمس

% مدددب مج دددوا سدددكان  42نعرندددل بددديب سدددكان  ا لددد   ادددي بلدددب كدددالعراق اشدددير آخدددر اإل  دددا يا   ا نسددد ة مسدددعلبمي اإل

% مددددب مسددددعلبمي 100بمي الفيسدددد وا مليددددوا نسدددد ة(و  ا لدددد  نسدددد ة مسددددعل 38مليددددوا مسددددعلبم مددددب  صددددت  16 بواقددددا 

% مدددب ال ددد   االلكعر نيدددة العراقيدددة 92ك اعوا دددب  دددر افهددديال ادددي العدددراقو إل وقدددا األكك يعع دددر او إنعرندددل ادددي العدددراقاإل

ر غال يعهددددا  ال اددددوا   linkedin% م هددددا علددددع اددددويعر  ا يددددغ معهدددد ها عددددب انسددددع رام  85علددددع ايسدددد وا اي ددددا اعوا ددددب 

 .(2017 االعالمو    ايفوااط ي ا  انبر يب  

ك دددا ي دددت ايسددد وا ال را دددة الرابعدددة بددديب ال واقدددا األك دددر زيدددارة مدددب ق دددت ال سدددعلبميب ادددي العدددراق  سدددغ موقدددا الكسدددا 

Alexa2009 ال يبرلو  و  ي ت اويعر ال را ة السادسة عشر). 

مدددر  ب را دددت مدددب االنفعدددال علدددع العواصدددت مععدددبد الجهدددا و  وعدددالم  ا اشددديا مدددا معطل دددا  الع دددرلدددخا ادددئا  سدددا ت اإل

 ي اعع دددر  ا االنفعدددال ال  دددا  الدددزيب ال يدددبرل هدددخل ال را دددت. ا دددبخ دددار ع دددب هي دددبد ال ا ددد  ادددي علدددوم اإلا ددداأ  األ يددد  

م  وعالميدددةها الوسددديلة اإلئ العفددداعلي( يعجسدددب بدددال واقا اإللكعر نيدددة العدددي ا شددد   هدددور  مدددب العفاعدددت مدددا  العدددي ا  ددد  ن طدددا

م و ك دددا ا علددد  ق دددوا  العلفزيدددوا  اإلالوسددديلة بل دددوص مهدددامي ها مدددب العفاعدددت يسددد ع بدددالعلفزيوا الشل دددي  كاعدددا  نوعدددا

ال   ددددوأو  هددددي ا  يددددة اسددددع  اأ ال دددد  العلفزيددددوني    االكاعددددي علددددع الهدددداا  الجددددواأ  غيددددرل مددددب الع  يددددا  الطرايددددة 

 .(2009 ال يبرلو  ال   ولة

خددددر و هددددخا الع ددددار  يددددواي نعيجددددة ال ددددورة ر   اعكامددددت د ا  ا ا فددددي   ددددبها األعددددالم اع دددداك ددددا  صدددد  ل  سددددا ت اإل

عالميدددة ال ه يددة م هدددا  غيدددر ال ه يدددة اي دددا لع ااسددية العاليدددة بددديب الوسدددا ت اإلال علوماايددة  سدددهولة ادددبا  ال علومدددا و ك دددا  ا ا

ن وك ددددا ملعلفددددا مددددب العالقددددة بدددديب الج هددددور  الععامددددت مددددا ال هدددداميب يععلدددد  بالععددددااي مددددا ال ددددبق  ال  ددددباقية يللدددد  

 .(2012 ال   ورو  اإلعالمية

رسدددداأ ج هددددور مددددب الععليدددد  علددددع الرسددددا ت اإلعالميددددة مددددب خددددالأ إعددددالم قددددب اددددور د ر الهددددخا ال  ددددوك  الجبيددددب مددددب اإل

اهددددور ال ددددب نا  عالميددددة مددددب خددددالأ ال ددددب  ب دددد اعة ال ددددادة اإليرهددددا إلددددع الععلي ددددا   بريددددب ال ددددرا   سددددجت الددددز ار  غ

إلدددع األسدددفت علدددع إلعدددالم اليدددوم ال يلهدددا ل  دددوك  اإلا ددداأ الع ليدددبل  مدددب األ ع ددداعي اي دددا بعدددب. ا شددد كا  العواصدددت اإل
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نعرنددددل يسددددع ب شددددكل   مسدددداراا  مددددب شدددد كة اإل  هددددو ون ددددا ي كددددب اعع ددددارل ال مع دددداهي االاجاهددددا    ع ددددا ي االاجددددال(  إ

  ا  ها العشاركية. خ

اي   online communitiesيعع ب هخا ال  وك  علع م ب  ال جع عا  االاعراضية    ك ا اس ع ال ج وعا  علع اللط 

ببايااها بفعت ا عيا ا  الععليم  اسعلبام اك ولو يا  ال اسو   االا اال  الرق ية م خ م ع   ع اني يا  ال را ال اضيو عم 

شكت  ي  اطور  اي  و ا ت العسعي ا ما   networked communities ي بال جع عا  الش كية اهر بعب كل  ما س  

نعرنل اشعرا اي الل ا ص  اال عيا ا   ال هارا و انعشر  هخل الج اعا  بانعشار   اعا  معر اة مب مسعلبمي األ

 .(2014 سالمو  غياك ولو يا الو

 ا ت الخيب ساه وا اي او ي  نةر العالم صو  دراسة ال جع عا  مب األ Haward Rhingold" يعب ها رد ري جولب 

   الخل ي كب اي وم1993الخل نشر عام  virtual communitiesاعراضية قب  ا  كل  اي كعاب  الج اعا  اإل  واالاعراضية

اراد وا صباقا  يج ا بيب ه ال  األنا  العالمو يع اربوا اي ا بي هم  يكو  ن بوا هخل الج اعا  قب اشكلل مب  ماكب معفرقة اي  

 .(2014 الفي تو  اهع ام مشعرا

 أوال: مشكلة البحث:

عددبا   ال ور ندديلكعور الها ددت اددي اك ولو يددا ال شددر اإليعدديا العددالم بشددكت عددام مر لددة انفجددار ال علومددا  مددب خددالأ العطدد

علدددع  الك يدددر لل علومدددا  عدددب اريددد  ملعلددد  ال  دددوا   ال وابدددا   ال   دددا  االلكعر نيدددةو  سدددهولة  سدددرعة ال  دددوأ

دددو األال علومدددا  بشدددكت مجددداني  دددا عدددزز مب الج هدددور مدددب اخعيدددار الرسدددا ت اإلعالميدددة العدددي يععدددر  لهددداو مدددر الدددخل مك 

 ل غيددددر اعرضدددد  لل هددداميب اإلعالميددددةو  العددددي  صدددد  عددددالم اددددية العددددي ي عدددداز بهددددا   هدددور  سددددا ت اإلال دددفة االنع ا يدددد

 لكعر نددددي  صدددد ااة ال ددددوااببد معدددديب مددددب ال  سسددددا  اإلعالميددددة  إن ددددا  مددددا اهددددور اإلعددددالم اإلم ع ددددرة علددددع عدددد

  ص  ل ع لية انعا  ال  عو  اإلعالمي معا ة للج يا.

إاا دددة اإلعدددالم   يجابيدددة علدددع صددد اعة  وان ددد  اإل مكانيدددا  الالم دددب دة  مدددا كدددت مزايدددالهدددخا العدددبا  ال دددر لل علومدددا   اإل

شدددر ال هدددلت نددد    قدددا العدددالم ادددي ادددخ العسددداب  علدددع  سدددا  ال هددد واو  كدددخل  عدددزز مدددب ال هدددورو إال  مدددام الج ال  ي دددة  

ار لددددع انعشددددة إعطددددرح  األاكددددار الشدددداكةو باإلضدددداامددددام نشددددر الكراهيددددة  الشدددار األكاكيددددغ  الشددددا عا و  اددددعح األادددداق   انع

   ال ال  ة ال انونية.الرقابة  عبم إمكانية ال  اس ة    خيئة بس غ غيا الع ارا   األاكار ال
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غيددددر  لددددع م  دددا  إعالميددددة  ددددرةو ا دددرز ال ا ددددة إمدددام هددددخل الجبليددددة بددديب م اسددددب  مسددددا ت العدددبا  ال ددددر لل علومددددا  

ع ل شدددر سدددعن دددا ا  دددا مدددب داخدددت الج هدددورو اوا ددد  اللطدددا  ال عطدددرح  ال شدددر ال هدددلت  امرا طدددة بددداإلعالم الع ليدددبل  إ

 خ ار.ال علوما   األالوعي ال علومااي  ا رل ال بق  البقة ق ت نشر 

 ادددمي ال دددب    د رهدددا ولكعر نيدددةي انعكاسدددا  ال   دددا  اإلعالميدددة اإل مدددب ه دددا ادددئا مدددا سددد   يدددبعو ال ا  دددة إلدددع ال ةدددر اددد

 ادددي  و ي العدددمال  مكاا دددة الكراهيدددة  العطدددرح ادددمي إادددار اشدددليص  اهدددمم لسدددياق الوضدددا الدددراهب ادددمي العدددالم العربدددمي

 الي: سمياق األ ضماا ال جع عية الراه ة العي ي ر بها العالم مب خالأ اإل ابة عب الس اأ الر يسي الع

 دور المنصات اإلعالمية االلكترونية في محاربة خطاب الكراهية؟".ما  "

 ثانيا: أسئلة البحث:

 لل شكلةو  اع  ت اي اآلاي: ياع لور  سئلة ال    مب خالأ العساؤأ الر يس

 لكعر نية اي مكاا ة خطا  الكراهية؟. ما د ر ال   ا  اإلعالمية اإل1

ال دددب مدددب   ع ددداعي  د رهدددمم ادددمي اإلسدددهام مدددب دددة مدددمب معابعدددمة شددد كا  العواصدددت اإلادددراد العي. مدددما د اادددما  2

 ة؟لكعر نيل ساه ة اي ال   ا  اإلعالمية اإلخطا  الكراهية  العطرح مب خالأ ا

م ع دددب مسدددعو  الباللدددة  4 ن دددمو  ي دددمة( اي دددا يععلددد  بددد را   ادددراد الع α= 05.0. هدددت او دددب ادددر ق دالدددة إ  دددا يا

راهيددددددة( يعددددددز  ل ع يددددددرل االخع دددددداص لكعر نيددددددة اددددددي م اربددددددة خطددددددا  الك د ر ال   ددددددا  اإلعالميددددددة اإل

 كادي ي  مسعو  ال شاركة؟األ

 ثالثاً: أهداف البحث

 اي:اع لور  هباح ال    اي اآل

 لكعر نية اي م اربة خطا  الكراهية.رح إلع د ر ال   ا  اإلعالمية اإل. العع1

اسدددليط  ال شدددر ال هدددلت  ضدددر رة موا هعددد و   و. ا  دددمير الدددمر ل العدددمام العربدددمي بلطدددورة خطدددا  الكراهيدددة2

 الهو  علع بع  ال  ادرا  العي اهبح ل وا هة هخا اللطا .

م ع ددددب مسدددعو  الباللددددمة  . الكشددد  ع ددددا إكا كدددداا ه دددداا ادددر ق دالددددة إ 3   بددددم را  ( اي ددددما يععلددددمα= 05.0 ددددا يا

 ع يددددرل  اددددمراد العي ددددمة ن ددددو  د ر ال   ددددا  اإلعالميددددة االلكعر نيددددة اددددي م اربددددة خطددددا  الكراهيددددة( يعددددز  ل

 االخع اص األكادي ي  مسعو  ال شاركة.

 كراهية. اربة خطا  اللكعر نية اي ملعفعيت د ر ال   ا  اإلعالمية اإل. ا بيم   لة مب ال  عر ا  4
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 رابعاً: أهمية البحث

ددد مخل هدددما اعكسدددم  لكعر نيدددة ادددي م اربدددة خطدددا  الكراهيدددةو  مددديدددة اإلب  ه يدددة ال  ددد  ادددمي  ه يدددمة د ر ال   دددا  اإلعالماك  

 اي اآلاي: لكعر نيو  اعركزاالسع  اأ  ال شاركة اي ال شر اإلال   ا  علع  ياة ال اس مب خالأ انلرااهم اي 

 لكعر نية اي م اربة خطا  الكراهية. ه ية د ر ال   ا  اإلعالمية اإل. بياا 1

موة   لدددمع لكعر نيدددةو كلطدددمدددمب خدددمالأ شدددم كا  العواصدددمت اإل ع دددماعي  ال واقدددا اإل. رصدددمب  اقدددما اإلعدددمالم 2

 مب ااهرة الكراهية  ال شر ال هلت.   ساسمية ن مو الع ت علع إيجاد  لوأ لل ب  

 رة.ي اإلعالم العربي  ال  لي اي اواي  آليا   بيبة ل كاا ة هخل الةاه. قب اساعب ال ا  يب ا3

يمدددمة العمدددمي ا   ال عرا. قمدددمب اكمدددموا قاعمدددمبة ي طلمدددم  م همدددما اإلعالميمدددمواو للكشمدددم  عمدددمب ال زيمدددمب ممدددمب ال  مدددم4

 اهممعم بةمماهرة العطرح.

 خامساً: حدود البحث

 اع  ت  ب د ال    اي اآلاي:

 نعرنل. كانية: اسع انة إلكعر نية ام اوزيعها ع ر اإل. ال ب د ال1

 .2018. ال ب د الزمانية:  ر  ال    اي الربا األ أ مب العام 2

 . ال ب د ال شرية: عي ة ق بية مب  سااخة  ال ة الجامعا  العراقية.3

  بدددة خطدددالكعر نيدددة ادددي م ارمعرادددة د ر ال   دددا  اإلعالميدددة اإل .  دددب د ال وضدددوا: اقع دددر ال  ددد  علدددع4

 الكراهية.

 إجراءات البحث:

 أوال: منهج البحث

يددددة اددددي لكعر ن  رصدددب  د ر ال   ددددا  اإلعالميدددة اإلاا عدددل ال ا  ددددة ادددي هددددخا ال  ددد  ال دددد ها الوصددددفي الع ليلددديو  يدددد

 ياندددا موا هدددة خطدددا  الكراهيدددةو مدددب   هدددة نةدددر  عهدددا  هيئدددة العدددبريص  ال دددة بعددد  الكليدددا  العراقيدددةو    عدددل ال 

ب  دد و  كلدد  مدد ابددة عددب  سددئلة ال عي ددة اسدداعب اددي افسددير الةدداهرة  اإللددع نعددا ا م ولهدداو عددم ا ليلهددا بهددبح الوصددوأ إ

 لكعر نية.خالأ اسع انة إ
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 ثانيا: مجتمع البحث والعينة

ة( مدددب يعكدددوا مجع دددا ال  ددد  مدددب  عهدددا  هيئدددة العدددبريص  ال دددة بعددد  الجامعدددا  العراقيدددةو  اعكدددوا العي دددة  ال  دددبي

 و ي يب الجب أ اآلاي اوزيا العي ة:ام ارد (55 

 لع: ي  س وا  سغ ال سعو  األكادي ي إاردام  55 جم العي ة 

 % 34.5 19 تدريسي

 % 65.5 36 طالب

 

  قب اوزعل اخع اصااهم  سغ ال لطط العالي:

 

  ي:العالا اوزيا ااراد العي ة سيكوا  سغ ال لطط  إكا قس  ا االخع اصا  إلع إنسانية  عل ية اجب  

 

 

التخصص

اعالم عالقات عامة هندسة اتصاالت وحاسبات

رياضيات إدارة هندسة معماري

دراسات مرأة تصميم طباعي قانون

دراسات إسالمية هندسة مساحة اداب

Sales

انساني علمي
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 ثالثا: أداة البحث

 ددددص األ أ اح البراسددددةو اددددم ا سدددديم االسددددع انة إلددددع  ربعددددة  قسددددامو خهددددب عددددب  ال ا  ددددة اسددددع انة إلكعر نيددددة لع  يدددد   

شدددداا العي ددددة علددددع شدددد كا  العواصددددت هددددباح االسددددع انةو  خ ددددص ال سددددم ال دددداني ل يدددداا  جددددم نلعوضدددديح موضددددوا   

ال سدددم   ع ددداعيو ادددي  ددديب خ دددصاإل نشددداا العي دددة علدددع مواقدددا العواصدددت  ع دداعيو بي  دددا خ دددص ال سدددم ال الددد  ل دددوااإل

يددد    وبدددة العي دددة افر افددداق العي دددة معهدددا.  مدددب عدددم ادددم  ع دددارا  ادددم قيددداس مدددب  إ 7ال  عدددبدها األخيدددر ل  دددود االسدددع انة  ال ددد

   ا ي.اإل SPSS اسعلرا  ال عا ا باسعلبام برناما 

 بطري عيب ه ا:صبق االسع انة: ام  سا  صبق االسع ياا -1

 ال بق الةاهرل: 1-1 

ارا  اددم عددر  االسددع انة ب ددوراها األ ليددة علددع مج وعددة مددب ال  ك دديب  كلدد  بهددبح الععددرح علددع مددب   ضددول الع دد

  مب  م اس ة م ياس االسعجابة.  قب  اا  معةم ال  ك يب علع صال يعها.

 رابعا: األساليب اإلحصائية

 ع اعيددددة إلزمددددة اإل  ددددا ية للعلددددوم اال اسددددغ اآللددددي باسددددعلبام برندددداما الر اعع ددددب  ال ا  ددددة اددددي ا ليددددت ال عددددا ا علددددع

SPSS 2017 :اعللص األساليغ اإل  ا ية اي  

 ال عوسطا  ال سابية. -

 االن رااا  ال عيارية. -

 _ معامت بيرسوا.

 نتائج البحث وتحليلها:

   الكراهية؟لكعر نية اي مكاا ة خطاما د ر ال   ا  اإلعالمية اإل . السؤال األول:1

عي ددددة عددددب اددددراد الاالن رااددددا  ال عياريددددة السددددعجابا    سددددا  ال عوسددددطا  ال سددددابية   لإل ابددددة علددددع هددددخا السدددد اأ اددددم  

 ع ارا  االسع انةو  ا  العرايغ الع ازليو  الجب أ اآلاي يوضح كل .
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  ال عوسطا  ال سابية  االن رااا  ال عيارية السعجابا   اراد العي ة (:1   ب أ

المتوسطططططط   العبارة ت

 الحسابي

االنحطططططراف 

 المعياري

درجططططططة  الرتبة

 التأثير

علدددع  اعع دددر ال   دددا  اإلعالميدددة االلكعر نيدددة  داة ادددوعير اعالدددة 1

 الر ل العام

 ك يرة 1 1.177 4.15

لكعر نيدددددة بعددددد  الجهدددددا  ال   دددددا  اإلعالميدددددة اإلاسدددددعلبم  3

 عدددارةج هدددور عدددب قهدددايال الهامدددة مدددب خدددالأ إلع ويدددت انع دددال ال

 ق ص مهللة ا ير االن ساما 

 ك يرة 2 1.319 3.96

ر ب اددوعيعر نيددا  ك ددر مددلكيعل ونهددا إيعددوعر الشدد ا  باألاكددار العددي  5

 سرةال يئة  األ

 ك يرة 3 1.143 3.91

لكعر نيدددة   ال عطرادددة ال   دددا  اإلعالميدددة اإلاسدددعلبم الجهدددا 2

 ل   ر ل الكراهية  العطرح بيب الج هور

 ك يرة 4 1.348 3.87

لكعر نيدددة اهدددبح ل  اربدددة العطدددرح ا عشدددر م  دددا  إعالميدددة إ 4

طرادددة  نشدددر الدددوعي بددديب الشددد ا  ك و دددة مهدددادة لل و دددة ال ع

  ع اعيالعي ساد  ش كا  العواصت اإل

 ك يرة 5 1.107 3.82

بل لددددر ل بشددددكلهم الع ليدددداسددددع بلل العك ولو يددددا ال بي ددددة قددددادة ا 6

الددددر ل   سياسددددة( بشل دددديا  ااعراضددددية ا ددددود  ر دددداأ ديددددب  

 العام خل  الشاشا 

 ك يرة 6 1.209 3.73

ة لكعر نيدددال   دددة اإلعالميدددة اإلا دددت  ه يدددة  م دددباقية  ادددوعير  7

ا ال را طدددة بددداإلعالم الع ليدددبل عدددب الددد  ال   دددا  العدددي يدددبيره

 الش ا 

 ك يرة 7 1.151 3.56

 ك يرة - 1.207 3.85 ال عوسط ال وز ا

 

و  ال رافدددا  هدددو ي ددا ادددي ال سدددع 3.85ا ال عوسدددط ال دددوز ا إل ابدددا  العي ددة قدددب بلددد  مددب مرا عدددة الجدددب أ  عدددالل يعهددح  

ب افسددددير (و  ي كدددد3.56 – 4.15 ادددد  مفعددددال الع دددد يحو  ارا  ددددل ال عوسددددطا  ال سددددابية لع ددددارا  االسددددع انة مددددا بدددديب  

لعدددوعير ابراها علدددع يدددة  قدددلكعر نة ال   دددا  اإلعالميدددة اإللدددع اي دددانهم بوه يدددالسدددعجابا  العي دددة إارافددداا ال عوسدددط ال سدددابي 

 ا.العام معه اي الر ل العام  ب ا  العو ها و خاصة لب  قطاا الش ا و مب خالأ ال هاميب العي ا شرها  العفاعت

  علددددع معوسددددط  سددددابي هددددي الع ددددارة األ لددددع " اعع ددددر ال   دددداك ددددا ي كددددب مال ةددددة  ا الع ددددارة العددددي   ددددلل علددددع  

 دددا  ادددي ة هدددخل ال  ادددراد العي دددة ب دددوعلدددع الدددر ل العدددام" م دددا يدددبأ علدددع إي ددداا   ةلكعر نيدددة  داة ادددوعير اعالددداإل اإلعالميدددة

كت وايفهدددا بشدددا العدددوعير  صددد ا العو هدددا  بددديب الج هدددورو  اعع دددار هدددخل ال   دددا   داة اعالدددة ل شدددر األاكدددار إكا مدددا ادددم  

 ص يح مب خالأ دراسة الج هور  كيفية اسع الع   العوعير علي .

 دددم بدددابكر بدددوا شددد كا  العواصدددت اال ع ددداعي ا عددداز بعدددوعير معزايدددب علدددع   يدددا ع اصدددر  بهدددخا ال دددبد يدددر  الكاادددغ معع

م ةومدددة ال جع دددا  األمدددر الدددخل  عدددت مدددب ال دددعوبة اددد ل االرا ددداا بددديب ال  اادددة  الع اندددةو إك ا دددوم اك ولو يدددا ال علومدددا  

فا  الط  يدددة الع ليبيدددةو ألا ع اادددة  ع اعيدددة الهرميدددة  الع ددد ي  اإلالجبيدددبة بع طددديم الع  دددا   العراقيدددت الزم يدددةو  العالقدددا
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ا ال سدددعلبم علدددع الدددخ باا   ق     دددة.الوسدددا ط ال ععدددبدة  الشددد كا  ا شدددج ع لدددخل  ادددال جع ا ادددي عالقعددد   االن دددهار ادددي عدددالم الرل

مدددا  سدددا ط االا ددداأ الجبيدددبة ال يدددعم اشدددكيل   ب ددداؤل  اددد  العدددوعيرا  الواادددبة عليددد  ع دددر هدددخل الوسدددا ت ا سدددغو بدددت يدددخ   

ا.  يج دددا بددديب ال جع دددا  الشددد كا  مدددا  الددد  عليددد  الددد ع : ال جع دددا ك  ال  عدددب الوا دددبو    اع يدددر االسدددفة مدددا بعدددب معهدددا كلي ددد

دددب  ادددرادل ادددي نة هدددم  معددداييرهم  دددز علدددع   يدددا االخعالادددا   الع دددايزا   ي و  ع هع دددت الجدددبد" الدددخل ي ج  ال باعدددة مجع دددا "الرل ل

سددددوا  كانددددل  ركيددددة  اقعيددددة    ااعراضددددية عددددب اريدددد  السددددفر    ك اقهددددم اددددي ن ددددط  ا ددددب انطالقمددددا مددددب م ددددب  ال ركددددةو

 العر ددداأ ع دددر  سدددا ط االا ددداأ  الشددد كة الع ك وايدددةو  هدددو مدددا يدددباا إلدددع ان دددهار  الع دددا   ادددزا   ع اادددا  عبيدددبة بددديب 

  . (2014 م طفعو  شعو  ملعلفة اي ب ا   رااية م بدة

ال سدددعو    ع ددداعي ادددي الدددر ل العدددام مدددب خدددالأ عالعدددة مسدددعويا  معرابطدددةو اع  دددت ادددياإل  ي  دددت ادددوعير شددد كا  العواصدددت

اق العدددداافيو  يدددد  إا ازايددددب ال ج وعدددددا  ع ددددر الشدددد كا  يددددد دل إلددددع إعددددادة صدددددياغة العواادددد   العددددوعير ادددددي األك 

لسددداب و ابال  عددب   ط االخعيددارا  ب ددا  علدددع ال  ددوك  الدددم   بلم اددي هدددخل ال ج وعددا و عددم ه ددداا ال سددعو  ال عرادددي  هددو مدددرا

ا  بيددددبما مددددب م ددددادر إنعددددا  ال دددديم  ال دددديب ال عددددارح  األيددددبيولو يا(  اشددددكيت ا لددددوعي اال ج وعددددا   صدددد  ل م ددددبرم

 ا لها.بال هايا ال لعلفة.  ال سعو  ال ال  هو ال  عب السلوكي الخل ي عبل  ع   هخل ال سعويا   ال  م 

كعر نيدددة لالميدددة اإلاقية  ادددوعير ال   دددة اإلعسدددابعة " ا دددت  ه يدددة  م دددبمدددا ال عوسدددط ال سدددابي األدندددع ا دددب كددداا للع دددارة ال 

ب   هدددور مدددلدددع معابعدددة عدددبد عدددي يدددبيرها الشددد ا "  قدددب ير دددا كلددد  إال را طدددة بددداإلعالم الع ليدددبل عدددب الددد  ال   دددا  ال

ك ددددر  ع ليددددبل م الالع ليبيددددة  اعع ددددار  ا اإلعددددال  ال   ددددا  ال را طددددة بال  سسددددا  اإلعالميددددة العي ددددة لل   ددددا  الرسدددد ية إ

 عالم الج اهير.موعوقية مب إ

ل ل دددالح صددد ااة ال دددوااب باإلضدددااة إلدددع اعع ددداد لدددع ارا دددا ال  دددة بددداإلعالم الع ليدددبمدددا  ا  اقدددا اإلعدددالم  صددد ح يعجددد  إ

عدددالم الع ليدددبل علدددع صددد ااة ال دددوااب ك  دددبر لمخ دددار  ال دددواد اإلعالميدددةو الواقدددا الدددخل اجلدددع ادددي عدددورا  الربيدددا اإل

 الع دددوأ الدددخل عاشدددع  الشدددعو  العربيدددةو  الجهدددود العدددي ا دددخلها ال ددد ااة  را  األخ دددار العدددي الهدددا لدددم"رقابة العربدددي 

شرسدددة"و  ن دددت مدددا يجدددرل خلددد   سدددوار "ال دددورا  ال  ل دددة"و  بالعدددالي ا ولدددل "صددد ااة ال دددوااب" العدددي اعع دددب علدددع كدددت 

ال واقدددا  ال دددف ا  اللاصدددةو  ا دددارير شدددهود  ندددواا  سدددا ت االا ددداأو بدددب ام مدددب كددداميرا الهددداا  الجدددواأو  صدددوالم إلدددع 

م لإلعالمو ب ا ي كب اس يع  ع ر "االنبما  اإلعالمي"  .(2019 زعيرو  العياا ال وايةو اوص  ل م برام يوميا

ادددراد   ر ك يدددرة مدددب خدددالأ اسدددعجابا ا   يدددا الع دددارا  ال ع دددلة  دددا   ببر دددة ادددوعيك دددا يعهدددح مدددب الجدددب أ السددداب   

 (.1.207( بان راح معيارل قبرل  3.85العي ة  ي  بل  ال عوسط ال وز ا العام لهخل الع ارا   
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ل دددب إلسدددهام مدددب ااادددراد العي دددة مدددمب معابعدددمة شددد كا  العواصدددت اال ع ددداعي  د رهدددمم ادددمي مدددما د اادددما  . السطططؤال الثطططاني: 2

 مية االلكعر نية؟مب خطا  الكراهية  العطرح مب خالأ ال ساه ة اي ال   ا  اإلعال

 ي دددة  قدددب ادددم  ي كددب اإل ابدددة علدددع هدددخا السدد اأ مدددب خدددالأ قيددداس ندددوا ال شدداا علدددع شددد كا  العواصدددت اال ع دداعي ألادددراد الع

 قسام االسع انةو  قب   لل ال ا  ة علع ال عا ا العالية:كل  مب خالأ ال سم ال ال  مب  

   ال: العواصت ما العا لة  األصبقا 

 

 

 الشوا العامعانيا: معابعة 
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 عال ا: ال شاركة اي ال وارا  العي الص الشوا العام

 

 رابعا: ارل ال واضيا العي الص الشوا العام اي  ساب  الشل ي

 

 

 خامسا: ارل ال واضيا العي الص الشوا العام اي ال ف ا   ال ج وعا  العامة
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ا لددددة علددددع مسددددعويااها ع ددددب العواصددددت مددددا الع  مسدددداه ة  اددددراد العي ددددة ا ددددتا نددددوا يال دددد  مددددب ال لططددددا  السدددداب ة  

 لشددوا العددام األصددبقا و  ا ددت ع ددب معابعددة الشددوا العددامو  عددع ا ددت  دنددع مسددعويااها ع ددب اددرل ال واضدديا العددي الددص ا

 اي ال ف ا   ال ج وعا  العامة.

عا  لددع ال وضددوععليدد  اددراد عددب ال شدداركة اددي العل سدداه ة السددل ية  ابععدداد معةددم األلددع ا هددخا يشددير إلددع نددز ا العي ددة إ

  كخل  ارل ال واضيا العي الص الشوا العام.  والعي الص الشوا العام

 الة.لكعر نية يعركز اي العل ي  ك ر م   اي ال ساه ة الفععو  اعرضهم لل   ا  اإلعالمية اإلا مس ل  

م ع دددب مسدددعو.السطططؤال الثالطططث )السطططؤال المتعلططط  بالفر طططية(: 3 ( اي دددا α= 5.00  الباللدددة  هدددت او دددب ادددر ق دالدددة إ  دددا يا

يدددرل يعدددز  ل ع  خطدددا  الكراهيدددة( لكعر نيدددة ادددي م اربدددةن دددمو  د ر ال   دددا  اإلعالميدددة اإل يععلددد  بددد را   ادددراد العي دددمة

 خع اص األكادي ي  مسعو  ال شاركة؟اإل

 ية ع دددب نددد   ال او دددب ادددر ق دالدددة إ  دددار الفرضدددية ال دددفرية العدددي اددد ص علدددع  لإل ابدددة علدددع هدددخا السددد اأ  دددر  اخع دددا

ة خطددددا  بددددلكعر نيددددة اددددي م ار ددددة  ددددوأ د ر ال   ددددا  اإلعالميددددة اإلاي ددددا يععلدددد  بدددد را  العي α=0.05مسددددعو  الباللددددة 

عامدددت مكلددد  مدددب خدددالأ اسدددعلبام اخع دددار  خع ددداص األكدددادي ي  مسدددعو  ال شددداركة(  ادددم  الكراهيدددة يعدددز  ل ع يدددرل اإل

  ع يرا و ك ا يعهح مب الجب أ اآلاي:بيرسوا إليجاد العالقة بيب ال

Correlations 

 sum1 sum2 faculty 

sum1 Pearson 

Correlation 

1 .079 .148 

Sig. (1-tailed)  .283 .141 

N 55 55 55 

sum2 Pearson 

Correlation 

.079 1 .056 

Sig. (1-tailed) .283  .341 

N 55 55 55 

facult

y 

Pearson 

Correlation 

.148 .056 1 

Sig. (1-tailed) .141 .341  

N 55 55 55 

 

اشدددير ال عدددا ا الدددواردة ادددي الجدددب أ  عدددالل   دددود عالقدددة ارديدددة بددديب العل دددص األكدددادي ي  در دددة اافددداق العي دددة مدددب 

(  هدددي قي دددة مو  دددةو ك دددا 0.148 دددل   كلددد  يعهدددح لكدددوا قي دددة معامدددت بيرسدددوا بل والع دددارا  الدددواردة ادددي االسدددع انة
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قي دددة معامدددت بيرسدددوا علدددع   دددود عالقدددة ارديدددة بددديب العل دددص األكدددادي ي  مسدددعو  ال شددداركة  يددد  بل دددل  شدددار  

 (.0.056قي ة معامت بيرسوا  

ا عدددالم خ وصدددا يكوندددواصدددا  اإلنسدددانية بشدددكت عدددام    دددت اإل يعدددز  كلددد  لكدددوا األشدددلاص الدددخيب يبرسدددوا االخع 

 لعام.لع الر ل الكعر ني اي العوعير عما بب ر اإلعالم اإلك ر افاعال علع ش كا  العواصت اإل ع اعي   ك ر اهع ا 

شدددار   انة ا دددب   دددارا  الدددواردة ادددي االسدددعمدددا اي دددا يععلددد  بالعالقدددة بددديب مسدددعو  ال شددداركة  در دددة اافددداق العي دددة مدددا الع 

 (  هي قي ة مو  ة.0.148نها عالقة اردية ا ب بل ل  قي ة معامت بيرسوا  

م بوه يدددة ع ددداعي يزيدددب مدددب ق ددداععهادددراد علدددع شددد كا  العواصدددت اال سدددعو  مشددداركة األ اشدددير هدددخل ال عيجدددة  ا زيدددادة م

ر لعدددام  ا ييددد قبراددد  علدددع العدددوعير ادددي الدددر ل ا ولكعر نيدددة خاصدددةاإلعدددالم اإللكعر ندددي عامدددة  ال   دددا  اإلعالميدددة اإل

 امة.مفاهيم الج هور  بالعالي موا هة اللطا  ال عطرح  األاكار الهب  

 تجارب واعدة:

 عيعسددامح  الدددونهددا ا شددر الاالسددع انة اسددد ية م  ددا  إعالميددة إلكعر نيددة يعع دددب ا   ال ا  ددة مددب العي دددة عددب اريدد ال ددل 

-وا   دددمركدددز ال-يدددال  – دددوبعهم كالعدددالي  كدددر   اللدددوة ال ةيفدددة علدددع ايسددد وا  ا دددار  الكراهيدددة  العطدددرح  كاندددل  

 صددددف ة -كددددر   االسددددفة  عل ددددا  -اكددددار كددددر   مج وعددددة   -كددددر   الع  يددددة ال شددددرية -عربددددي  AJ-عة يددددة نيددددوز األ

ب دددباد  -سددد وا موقدددا ا ريدددبة علدددع اي -الهددد كة الوكل دددا  - دددت السدددالم صدددف ة الع  يدددة مدددب   - ة سدددعيفب ن يدددت صدددف -ب دددباد 

 اري  ن   ال ياة العطوعي(. - Plaiser-الي  

شدددر ناأ ادددي بشدددكت اع ددد مدددب خدددالأ ال راق دددة الفرديدددة لل ا  دددة رصدددب  عدددبدا مدددب ال دددف ا  علدددع موقدددا ايسددد وا اسددداهم 

 العسامح  االععباأ  ن خ الكراهية  الفكر ال عطرح م ها:

 Azizi Zaidon  ال: صف ة عزيزل زيب ا / 

م اللهجدددة صدددف ة عامدددة يدددبيرها شدددلص يع دددر عدددب ر يددد  باأل دددباق  ال هدددايا ال جع عيدددة بطري دددة اللطدددا  ال سددديط باسدددعلبا

 العراقية.

 عانيا: العا لة اإلنسانية الك ر 

 .عامة بعيبا عب اللو  اي الشوا السياسي ااية م وعة ا شر آرا    اكارصف ة ع
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 عال ا: عالم نور

 ا عليددد  اسدددماجربدددة إعالميدددة م يدددزة يسدددعلبم ال دددا  وا عليهدددا  سدددلو  الدددبراما مدددب خدددالأ ابعكدددار شل دددية كراونيدددة يطل دددو

 العددي هددي  ر ال ددف ة يوميددا  نددورنددورو ي  ددت شددابا مسددل ا  اعيددا اددي موا هددة  ددارل ال عطددرح الددخل يسدد ون  اددالمو ا شدد

 ع ارة عب  ل ا  كراوا ق يرة.

 Yallaرابعا: يال 

ا  صدددف ة م وعدددة ا دددبم مواضددديا م دددورة بشدددكت م دددااا ايبيويدددة ق ددديرة ا ددداقا قهدددايا ا ع اعيدددة ملعلفدددة الدددص الشددد 

 العراقي  العربي بشكت عام.

 عربية  +AJخامسا: 

اقا قهدددايا مريكيدددة  العددي اعدددر  مددواد ايبيويدددة ق دديرة ا ددداأل +AJصددف ة م وعدددة ناا ددة بالل دددة العربيددة ادددرا ط ب ددف ة 

 عامة.

  يو ب غيرها ك ير...

 مقترحات البحث:

 آلاي:ادرا    لة مب ال  عر ا  اعللص اي  ا العي اوصلل لها ال ا  ة ي كب إب ا ام علع ال يانا   ال عا

 لكعر نية.ال   ا  اإلعالمية اإلل عشبد علع .  ضا آليا  م ة ة ل وا هة الفكر ال عطرح  اللطا  ا1

قدددديم  لددددع زرامواقددددا العواصددددت اال ع دددداعيو اهددددبح إ عددددباد بددددراما ابري يددددة اوعويددددة للشدددد ا  خاصددددة ال شددددطا  علددددع. إ2

 خ ار.  ا    اع ا األهلت مب خالأ ا رل الالعربية اإلعالمية الرق يةو  او يههم ن و م اربة ال شر ال   

 دددر و ا  مدددبربيب لهدددخا الف دددك   م اربدددة الجهدددت  العطدددرح بئشدددراح  ادددراد   ينشدددا  صدددف ا  معل  دددة ب شدددر الدددوعإ. 3

 اكوا ا ل مس يا  غير م اشرة  ا وم ب شر م عويا   اكبة للش ا .

   شدددر ال هدددلت وا هدددة ال لكعر نيدددة ل عدددالم  م  دددااها اإلمواقدددا  سدددا ت اإل. افعيدددت الرقابدددة ال كوميدددة  الشدددع ية علدددع 4

   ال باوعة مب  ها  معي ة.ل  سسا  اإلعالمية ال ير مس  لة  ال زي  الخل ا ارس  بع  ا

هع دددديب ة  اددددبريغ ال لكعر نددددي  ال  ددددوق  البراسددددا  ال يبانيدددد. اسددددع باق م سسددددا   كادي يددددة معل  ددددة بالرصددددب اإل5

 لكعر ني.بكت ما يلص اإلعالم اإل

 ا   ال  دددوقر نيدددة    ايدددة ال ريدددعلك  العدددي اسددداعب علدددع م دددا الجري دددة اإل. اعزيدددز د ر الرقابدددة مدددب خدددالأ العشدددريعا6

 لكعر نية لماراد.اإل
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لددددة   لددددع خالقيددددا  ال شددددر علددددع   يددددا االخع اصددددا  الجامعيددددة ك ر  اها العربيددددة اإلعالميددددة الرق يددددة  . اع دددديم م دددد7

 اع عها اع يم هخل ال  اها علع ال را ت ال انوية.

لدددبعم ايدددة لع  يددد  شدددئها الشددد ا  مدددا ال دددراما اإلعالملكعر نيدددة العدددي ي  شدددعرا بددديب ال   دددا  اإلعالميدددة اإل. الععدددا ا ال8

 ال ادل  ال ع ول لهخل ال شاريا الش ابية الهاداة ل شر الوعي.

  ابدددة ل  ايدددةعدددالم ادددي الكليدددا   الجامعدددا   انشدددا  ناالععدددراح بددداإلعالم اإللكعر ندددي ك سدددم مسدددع ت مدددب دراسدددا  اإل .9

   وق العامليب اي هخا ال طاا.
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ABSTRACT 

This research is descriptive research, which aims to identify the most used media terms 

in the Iraqi satellite channels, and thus to identify the similarities and differences 

between them, and then the statement of employment in these channels. The survey 

method was used through content analysis, In the study of the contents of the media, 

and represents the research community Iraqi satellite channels, and then determine the 

type of sample is an intentional sample selection of news news (harvest) in the channel 

East News satellite, and monitored for the period 1/1/2019 until 1/4/2019, Then 

analyzed. 

The main findings of the research are: The political terminology is one of the most 

used terms in the major news bulletins in Al-Sharqiya News. It was found that the use 

of media terms was similar in all major news bulletins. They have been employed in 

major news bulletins. 
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 الملخص

  اً فددديوالدددحي ي دددذا تلدددع الأعددداا صطدددع اإلعدددا التخددد طحا  ا صال  ددد  ا دددأ ذا عدددذ  دددحا ال حدددو  دددص ال حدددو  الوصددد    ي

حه  دددوظ   دددا فدددي القندددوا  ال يددداع   العااب ددد   وعالأدددالي  عافددد  اوتدددف الأبددداعف وا ثدددأالا ف تدددا ع ن دددا  و دددص  دددم ع دددا   

 ددداعج  ص و دددي فدددي مرا ددد   يدددا ا دددأ ذال التدددن ح التسدددحي  دددص ثدددال،  حط دددج التيدددتو   و دددو  دددن ح  أ   القندددوا   وبدددذ  دددم  

ر ذي  عاثأ دددا   و دددص  دددم  حذيدددذ ندددو  الع نددد  ف دددي ص نددد  بخدددو تعدددج  عأتدددي ال حدددو عدددالقنوا  ال يددداع   العااب ددد  ا صدددالل

ايددددد  لغ 1/1/2019نبددددداا  ا ث دددددار الاع سددددد   ةالحخدددددامو فدددددي بنددددداص البددددداب   ن دددددو  ال يددددداع    و دددددم رصدددددذ ا لطتدددددذص 

 ل  و ص  م  حط ط ا.1/4/2019

 ذا اً فدددي ا  التخددد طحا  الس ا ددد    دددي  دددص اإلعدددا التخددد طحا  ا دددأ  دددي  ل  دددا ال حدددوتالنأددداعح الأدددي  وصدددج  واعدددا  ما ددد

 صال  ددد  اا يدددن ا  ا دددأ ذال التخددد طحا  و  نبددداا  ا ث دددار الاع سددد   ةالحخدددامو فدددي بنددداص البددداب   ن دددو  ال يددداع  

 م  وظ   ددداإلبدددل ال حدددو ا  ا دددأ ذال التخددد طحا  ا صال  ددد  بدددذ  دددو  إلاندددت  أبددداعف فدددي تت دددي نبددداا  ا ث دددار الاع سددد  

 عنباا  ا ث ار الاع س  .

 

 

 و .لباب   ن   بناص اا أ ذال  التخ طحا  ا صال     الأوظ ل  القنوا  ال ياع   العااب   الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

ي ل ددددا  اعطدددد  والأددددصطددددول ا  خددددا، الحذيعدددد  و النولوت ددددا ا صددددالل والتعطو ددددا   ددددص التن و ددددا  الأ ويايدددد  العطت دددد  ال عددددذ     

ذل وعددالغ لغ فددي الأقددموراً فددي  سددايي الأغ  دداا  يو دداً ععددذ يددول عددج  دداص  ععددذ  دداص  اثددام   تددا ي  ط ددا لتواإل دد   سددأق ج عددا

اإل أ ددددا  م ا ددددأ ذا ا  ا لطت دددداما  والتخدددد طحا   ددددص اتددددج  وعددددا ثأالا  لددددحا يعددددم   ددددور العطددددول الحذيعدددد   ددددص ا ددددال

 لأ ويا  سأق ج ال باي  باط  .

ل ع ا  دددأ ذالقدددذ إلاندددت القيدددايا الطغويددد  الأدددي  واتدددف العدددا ط ص فدددي الحقدددج ا صال دددي  عدددار  ناببدددا  ع دددذا الوصدددو، تلددد

   ا نعدددا   حتددد  العتدددج و ددداص ا  عدددج تصال  ددداً  ل ددداظ و خددد طحا  لغأندددا و  دددامي  دددا يتالدددص ا  يقدددي عدددف  دددص اث دددا  فدددي

 دددأ امص تدددج ب ددداا  دددذم ا وضدددوصا  العذيدددذص  دددص ح دددو ال ددداح  دددص الدددحا يعدددذ ا دددأ ذال التخددد طحا  فدددي ا صدددالل  دددص الت

 ر ثاص . في  وظ   ا و ص  م     ق ا في القنوا  ال ياع   عخورص صا   وفي القنوا  ال ياع   العااب   عخو

 ن دددا  دددا وا  م والتخددد طحا  ا صال  ددد  اا   سددداا عوابدددي العتدددج ا صال دددي   اعدددج و أندددو   دددص الت ددد صدددام إلدددم    و دددم  

 دددا طددد  م     قيأعا دددج فدددي  خدددت م الت ددداما  ا صال  ددد   و دددص  دددم  وظ   دددا فدددي بددد م   ن ددد  وتث اريددد    تددد  إلدددا     ددداً ص

 وعتا ينسعم  ي ط  ع  الت ن  ا صال   .

 المبحث األول: اإلطار المنهجي للبحث

 البحث:أوالً: مشكلة 

  و2010ةبندددذيطعي   تددد  عةملددد  وحعدددح وعددداا  صاا  بدددالط  ال حدددو ان دددا ا ددد ا، يحأددداا تلدددع  وضددد ن وتتاعددد   ذص   عدددا  

حدددذم ع دددا عال حدددو وا تاعددد  صط  دددا  عدددج  دددحا  دددا ا وبدددل غدددا ل او  سددداا، او صدددذص  سددداا   ي  ن  ا صطدددع اوإلدددحلع  عدددا  

 .و2006ةالحتذاني    زيذ في ا ص ال احو ويحاو، تيعام حج وتواب  نا م ل ااالأساا، او الأساا   الأي 

ا  ويسددعع  ددحا ال حددو لالبددل و بدد  ل الغتددوم لطوبددوا صطدددع  ددو  ال  ددم والأبددوم فددي  عافدد  الت ددا  م والتخددد طح

 سددداا،  ا تاعددد  صدددصا صال  ددد  الذب قددد  والأدددي يدددأم  دددذاول ا فدددي القندددوا  ال يددداع   العااب ددد   و ندددف  ن طددد   بدددالط  ال حدددو ع

ا  صدددذم و ندددف  أ ددد القناااوات الفضاااائية العراقياااة ماااا مااادد اساااتخدام المصاااطلحات اإلعالمياااة وتوظيفهاااا فاااي رعددد و  دددو  

  ص الأساا   اآل    

 تساؤالت خاصة بالشكل هي: -أ

  ا وبت عو نباا  ا ث ار الاع س   في بناص الباب   ن و  ال ياع  ؟ -1

  ا التذص الز ن   الأي  سأغاب ا  حه النباا ؟ -2
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  ا نو  عو  حه النباا ؟ -3

 ل ل حه النباا ؟ ا صذم التقذ   -4

 والم وا شالا، ال ن   التسأ ذ   في  حه النباا ؟ ا الق -5

 تساؤالت خاصة بالمضمون هي: -ب

 ل ياع  ؟اأاإلز صط  ا عنباا  ا ث ار الاع س   في بناص الباب   ن و  ال  ا انوا  ا ث ار الأي يأم   -1

  ا اإلعا التخ طحا  ا أ ذا اً في  حه النباا ؟ -2

 ا صال     ص ح و ا  أ ذال؟ ج  ناك  باعف او اثأالا  ا ع ص التخ طحا   -3

 إل ل  عاا التخ طحا  ا صال    لطتبا ذيص؟ -4

  ا  ذم  وظ ل التخ طحا  ا صال    التسأ ذ   في  حه النباا ؟ -5

 ثانياً: أهمية البحث:

ددد العاندددم ص ا ت ددد  ال حدددو فدددي طددداح  وضدددو  تدددذيا عا  أتدددال لطالبدددل صدددص العالبددد  العذل ددد  عددد ص العاندددم الن ددداي و الت 

تددددج ف ددددم تددددا ي ددددل ا ددددأ ذال التخدددد طحا  ا صال  دددد  وطايقدددد   وظ   ددددا  وعالأددددالي ا  ددددأ امص  ن ددددا  ددددص االأ   قددددي ف 

ذم ص فدددي رصدددذ  دددالتبدددا ذيص ل دددحه التخددد طحا   وإلدددحلع  دددة ي ا ت أدددف إلوندددف  دددص الذرا دددا  الأحط ط ددد  وا  أالبددداف   الااعدددذ

حا ال حدددو  ددد  يسدددأ ام  دددص نأددداعح احدددو ال ويأوبدددي ا ا  فدددي القندددوا  ال يددداع   العااب ددد      ددد  و وظ دددل  دددحه التخددد طح

 وعالأالي  عت ت ا صطع التسأوم العتج ا إلاميتي ا صال ي وصطع  سأوم العتج الت ني ا صال ي.

  ثالثاً: أهداف البحث:

 ي ذا ال حو تلع  حق   صذم  ص ا  ذاا اآل    

 ع  . ن و  ال يا أاإلز صط  ا في نباا  ا ث ار الاع س   بناص الباب  ال حذيذ اعا  انوا  ا ث ار الأي يأم  .1

 الأعاا صطع اإلعا التخ طحا  ا أ ذا اً في  حه النباا . .2

  عاف  اوتف الأباعف وا ثأالا  ا ع ص التخ طحا  ا صال     ص ح و ا  أ ذال. .3

 ع ا  طايق  صام  عايل التخ طحا  ا صال    لطتبا ذيص. .4

  وظ ل التخ طحا  ا صال    التسأ ذ   في  حه النباا .الالبل صص  .5

 رابعاً: نوع البحث ومنهجه:

نسدددم فدددي ال حدددو  العطت ددد  لطوصدددو، تلدددع التعطو دددا  و  الوصددد     دددص ح دددو الندددو   و دددو ا يعدددذ  دددحا ال حدددو  دددص ال حددد

 حط دددج التيدددتو  و  ويعددداا Content Analysisالتأعطقددد  عو ددداعج ا صدددالل  و دددم ا دددأ ذال  دددن ح  حط دددج التيدددتو  ة
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 دددوا  خدددن ل التدددامص التالأوعددد  او التسدددتوص  او التاع ددد   حدددت فمدددا   ع نددد  وفددد   عددداي ا  حدددذمص عتدددا يالبدددل ثخددداعل 

. وبدددذ  دددم ا دددأ ذال  دددن ح  حط دددج التيدددتو  و دددو  دددن ح و2012ةص دددذالعزيز    دددحه التدددامص  دددص ح دددو البدددالج والتحأدددوما

 ي.  و اعج ا صالل لالونف يحطج  حأوم التيتو  ا صال ي عبالج  وضوصي وإلت    ي في مرا    يا  ص أ  

 خامساً: مجتمع البحث:

ا  عأتددددي ال حددددو ا ددددو التعأتددددي ا إل ددددا او  عتددددو  الت دددداما  الأددددي يسددددأ ذا ال احددددو مرا ددددأ ا لأحق دددد  نأدددداعح يعددددا  

الدددحي ي دددذا ال احدددو مرا دددأف و دددص  دددم  عتددد م   الذرا ددد   ويأتعدددج التعأتدددي الالدددج او التعتدددو  ا إل دددا لطتعأتدددي التسدددأ ذا

  لددددحا فدددد    عأتددددي ال حددددو  ددددو القنددددوا  ال يدددداع   و2015ةص ذالحت ددددذ   نأدددداعح الذرا دددد  صطددددع إلافدددد    اما ددددفا  النأدددداعح

 العااب  .

 سادساً: عينة البحث:

عح دددو  الدددو  الع نددد  التسدددحوع   تعطددد    ثاصددد فددد  بواصدددذ  عددداا ص نددد  ال حدددو ا دددي تدددز   دددص التعأتدددي يدددأم اثأ ار دددا و  

و Purposive sample  ا ددددا نددددو  الع ندددد  ف ددددي ص ندددد  بخددددذي  ةو2009ةالنع تددددي   بددددذر ا  الددددا  لتعأتددددي الذرا دددد ا

صطت ددد   إلوتدددوم و عندددي اا  يأعتدددذ ال احدددو او يقخدددذ تتددداا  الذرا ددد  صطدددع فمددد   ع نددد   وبدددذ يالدددو   دددحا الأعتدددذ  صأ دددارا  

و دددم  حذيدددذ   و155  صددد ح  2012ةص دددذالعزيز   املددد  او عددداا  ص  ق ولددد  او  ن ق ددد    إلدددذ ا   دددحه الع نددد   تعدددج التعأتددديا

 نباا  ا ث ار الاع س   ةالحخامو في بناص الباب   ن و  ال ياع  . 

 سابعاً: أدوات البحث:

التن ع دددد  ا ددددأعتا،  عتوصدددد   أالا طدددد  و أنوصدددد   ددددص ا موا  ال حع دددد  فددددي  عالعدددد   بددددالط  ال حددددو  قأيددددي اليدددداورص 

اصأتدددام اما دددا  فدددي ال حدددو    لدددحلع فقدددذ  دددم  و2010ة بددداب     لأ دددامي ا ث دددا  الأدددي بدددذ  حدددذ  نأ عددد  ا دددأ ذال  دددن ح واحدددذ

  تا 

 ددد اع ا و  سددد ا صالبا  دددا صدددذ لط دددوا ا او التبددداإلج ع دددذا اإلأبددداا االتبدددا ذص والا  ا ا دددي حالددد   دددص التالح ددد    عدددا   -

ة دددال     ددد اب والدددذوافي الالا نددد  فدددي  طدددع التبدددالط  او ال دددا اصا   و حاولددد  صتط ددد  لطأعددداا صطدددع ا و عافددد  بوان ن دددا

تدددج  حدددو و دددص  دددم  سددداا  ف ال اص ددد   دددص ايدددذ صندددوا  ال  ا دددطوب التالح ددد  إلدددا  لدددف موراً إل  دددااً فدددي  حذتا ا و2008

  حق   ا ذافف  وعالأالي  حذيذ التن ح التنا م لف  وععذ ا اثأ ار الع ن  ورصذ ا.

و Categoriesف عح دددو يأيدددتص  عتوصددد   دددص ال مدددا  ةتا ا دددي نتدددواا يدددأم  خدددت ا دددأتارص  حط دددج التيدددتو    عدددا   - 

خددن ل التيددتو  التدداام  حط طددف عتددا يأ دد  وا ددذاا الذرا دد   و ددص العاعددت ا  الاع سدد   وال اص دد  الأددي صطددع ا ا دد ا يددأم  

و  دددددوا  إلدددددا  Contentا دددددأتارص  حط دددددج التيدددددتو  اماص ا ا ددددد   لعتدددددي ال  اندددددا  فدددددي مرا دددددا  التعن ددددد  عدددددالتحأوم ة
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  صددد ح  2012ةص دددذالعزيز    تدددا  قذ دددف و ددداعج ا صدددالل .التحأدددوم  دددامص تث اريددد  او مرا  ددد  او  قاف ددد  او   ا ددد   ... الددد 

 .        و289

 نددد  اثأ دددار ص فطقدددذ  دددم  وا دددأ ذل ال احدددو ا دددأتارص  حط دددج التيدددتو  لطأعددداا صطدددع  دددا  قذ دددف القندددوا  ال يددداع   العااب ددد 

   ا ث ددداربددداالأحط دددج  دددا  قذ دددف القنددداص  دددص  خددد طحا  تصال  ددد  فدددي ن  بخدددذي   ن دددا  دددي بنددداص البددداب   ن دددو  ال يددداع  

ذ لأحط ددج فطقدداالاع سدد   ةالحخددامو  ددص اتددج رصددذ  طددع ال  انددا  ال اصدد  عددالتحأوم الالتددي والال  ددي  والأددي  أيددتص فمددا  

  م  قس م ا  مط  ف  ا تلع صذص فما  إلاآل ي 

 فما  البالج   قست  تلع ثتو فما  فاص    ي  -ا

 ال ياع  .وبت عو نباا  ا ث ار الاع س   في بناص الباب   ن و   .1

 التذص الز ن   الأي  سأغاب ا  حه النباا . .2

 نو  عو  حه النباا . .3

 ل ل حه النباا .صذم التقذ   .4

 سأ ذ   في  حه النباا .القوالم وا شالا، ال ن   الت   .5

 فما  التيتو  ةالتحأومو   قست  تلع ثتو فما  فاص    ي  -ب

 ع  .الاع س   بناص الباب   ن و  ال يا أاإلز صط  ا في نباا  ا ث ارالانوا  ا ث ار الأي يأم  .1

 اإلعا التخ طحا  ا أ ذا اً في  حه النباا . .2

 الأباعف او ا ثأالا  ا ع ص التخ طحا  ا صال     ص ح و ا  أ ذال. .3

  عايل التخ طحا  ا صال    لطتبا ذيص. .4

  وظ ل التخ طحا  ا صال    التسأ ذ   في  حه النباا . .5

 ثامناً: حدود البحث:

  م  حذيذ نباا  ا ث ار الاع س   ةالحخامو في بناص الباب   ن و  ال ياع  . المكاني: لحد  ا -

 ل  اي  ذص بوا  ا  ال   اش ا.  31/3/2019لغاي   1/1/2019لطتذص  الزماني: الحد   -

  تاسعاً: إجراءات الصدق والثبات للبحث:

و نعددددذه فددددي صددددذ  ا ددددأتارص  حط ددددج التيددددتو  يعنددددي ا  Validity     ددددول الخددددذ  ةا تاختبااااار الصاااادق:  -أ

   وبددددذ  ددددم  و274  صدددد ح  2012ةص ددددذالعزيز   لق ا ددددفا التوضددددو  الددددحي  ددددم  خددددت تف -عذبدددد   – الددددو  ا  ددددأتارص  قدددد و 

ب ددداا الخدددذ   دددص ثدددال، صدددام ا دددأتارص  حط دددج التيدددتو  صطدددع  عتوصددد   دددص ال  ددداا  والتحالتددد ص التأ خخددد ص فدددي 
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؛  ثأ دددار  دددذم بدددذر  ا صطدددع ب ددداا التأغ ددداا   ة*و عدددا، ا صدددالل و ندددا ح ال حدددو فدددي إلط ددد  ا صدددالل عالعا عددد  العااب ددد  

تدددو ؛ لأخددد ن تددددا زص ي اوصدددع ع دددا التحال  و دددم ا ثدددح عالأعدددذيال  صطدددع ا  ددددأتارص  والدددع فدددي ضدددو  التالح دددا  الأدددد

  ا إلاف    ثأ ار   ا  اماص ال حو.ذ ان  ت  لطأ      وصنذ  حط ج النأاعح و  

    ق ددددا  ع ددددي النأدددداعح ن سدددد ا او باي دددد   ن ددددا تاا  ددددم  و ا  ا  ددددأتارص    Reliabilityايعنددددي الع ددددا  ة اختبااااار الثبااااات: -ب

صطدددع  دددامص  ع نددد  فدددي اوبدددا    أط ددد  او عوا ددد   عددداحع ص   أط ددد ص  وإلع دددااً  دددا   إلدددذ  عاي دددا   حط دددج التيدددتو  صطدددع ا  

و فدددي حالددد  Reliabilityو و  اعقددد  ةValidال دددذا ا  ا دددي لدددف  دددو الأوصدددج تلدددع ا دددأذ    وا دددأنأاتا  صدددح ح  ة

 .و275  ص ح  2012ةص ذالعزيز   تصامص ال حو او الأحط جا

أا  دددز ا  دددأتارص  ددداص عإلتدددا، صتط ددد  الأحط دددج ال، تقددد    دددا  ال احدددو  دددي ن سدددف ص دددا الدددز ص  دددص ثددديب ددداا الع دددا  ع ا و دددم  

 ان دد  ععدددذ  يددي شددد ا؛ لأددوف ا بدددذر  ددص الع دددا  صطدددع ا ددأتارص الأحط دددج؛ وبددذ تدددا   نأ عدد  الأحط دددج العدداني   اعقددد   قاي ددداً 

   وHolestiي فمددددا  اثددددام او   أ ددددي والددددع عا ددددأ ذال ا عاملدددد   ولسددددأيا ةالأحط ددددج ا و،؛ ح ددددو لددددم    ددددا ا عدددد  لنأ

(Roger D, 1993)نأ ع  ا ثأ ار حسم التعامل  اآل   وإلانت     

 ة   و 2              

 معامل الثبات =  ـــــــــــــــــــــــ  

        2+  ن 1ن                          
   ح و ت

 .   صذم الحا   التأ   صط  ا

 و،.أا  ز ا في الأحط ج ا   صذم ال ما  الأي بال ال احو ع1 

   صذم الحا   الأي بال ال احو عأا  ز ا في الأحط ج العاني.2 

طدددع   دددا  %و  و دددي ب تددد   ا  عددد   دددذ، ص93نسددد   ةوعأ   ددد  التعاملددد  السددداعق  عطدددغ  عا دددج الع دددا  فدددي  دددحه الذرا ددد  

   صالح   الق اا تلع حذ إل  ا.

 عاشراً: األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:

عح اا النأددداأحط دددج والتعالعددد   دددص ثدددال، تتدددي صدددذم الأالددداارا   و دددص  دددم ا دددأ االاصأتدددذ ال احدددو ععدددذ تتدددي ال  اندددا  فدددي 

 ي حساعي اآل ، تلع النأاعح الن اع   والتاتوص لط حو حسم القانو  التج الوصوصتو اً صطع الحا    اآلل    ص ا

 صذم الأالاارا  العزعي                                                            

ً   ــــــــــــــــــــالنس   التموي  ة%و = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  %.100 في  ياوعا

 صذم الأالاارا  الالطي                                                              

 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 1, NO 1, January 2020 

 

 
 101 ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 أحد عشر: التعريفات اإلجرائية لمصطلحات البحث:

تدددج ا ناول دددا  دددص  يدددأم     دددي ا دددأعتا، إلطتدددا  اا    دددا  م  حتدددج  عندددع  عددد ص   سدددا عتخددد طحا  ثاصددد  اساااتخدام: -

   تدددا ععدددذفنددد  ل دددحه الت ددداما   اي ا دددأعتا، التخددد طحا  فدددي و ددداعج ا صدددالل  دددص اتدددج الأعايدددل ع دددا ايخدددا، م لددد   ع 

 ا العت ور التأطقي. و وض ن  عنا ا حأع ي  ت

أع  دددا صدددص ل دددي إلطتدددا   ع دددا صدددص احدددذ الأع  ددداا  العاعأددد  وال اصددد  عطغددد   ع نددد   و سدددأ ذل  المصاااطلحات اإلعالمياااة: -

لأددي السدد ابا  ا   فددي   أط دد   عددا   الح دداص و الددو  الحاتدد  تل ددف فددي ععددل التوابددل و   ددول  عدد ص لددذم القنددوا  ال يدداع

  حأاا تلع اإلا  اتأتاصي في  ناول ا.

 ددا و ناول   ا ددو ا ددأ ذال التخدد طحا  الأددي  حتددج  عنددع وم لدد   ع ندد   ددص اتددج ا  ددأ امص  ن ددا فددي صدد اغأ التوظياا : -

 في و اعج ا صالل لأحق    ذا  ع ص.

خخدد  فدددي  دد   أ  ددي و دداعج ا خددا، ص ددا ا بتدددار الخددناص    ددص ثددال،    سددا  تصال  الفضااائية العراقيااة: القنااوات -

ا   دددددا لطحالو ددددد  او لسحدددددزاب او  سدددددأقط   ويالدددددو  صتط دددددا فدددددي   أطدددددل اندددددوالعددددداا   و الدددددو   طال ددددد   دددددحه القندددددوا  ت

ا صطدددع تدددج عع دددا وصاضددد ص ا ح  أنوصددد  فدددي   أطدددل التواضددد ي  دددا  دددأوميو ا  الأط زيون ددد   و قدددول صطدددع تنأددداا عددداا

 التبا ذيص.

 اثنا عشر: الدراسات السابقة:

صط  دددا  ص ا  يعأتدددذالأددداا  العطتدددي حقدددالً صطت ددداً ثخددد اً ي طدددي صط دددف ال احدددو لالدددي ي طدددم عة ا ددد ا  الذرا ددد  الأدددي يتالددد عدددذ  ي  

  حا التوضددوت  ددويسددأ ام  ددص وارإلان ددا  وبددذ اططددي ال احددو صطددع مرا دد  واحددذص ولددحلع عسدد م نددذرص الذرا ددا  الأددي  ناولدد

  ص ح و التخ طحا   وظ   ا  و حه الذرا    ي  

 ( المصاااطلحات المتداولاااة فاااي الصاااحافة العراقياااة ودورهاااا فاااي بنااااء المعنااا 2018دراساااة: بتاااول عبااادالعزيز العااااني   -

 .و2018ةالعاني  

ج لعااب ددد  ب ددد دددحه الذرا ددد   دددص الذرا دددا  الوصددد     و  دددذا تلدددع  حذيدددذ اعدددا  التخددد طحا  التأذاولددد  فدددي الخدددحل ا عدددذ     

  ص  دددص الذ لددد   و بددد  ل   شددداا  شدددذص ا عددداه الت حدددوول  وععدددذه و خدددن   ا  دددص ح دددو التيدددتو  والأع  دددا 9/4/2003

 الحي  ذ، صط ف.  باا  الخحل العااب   نحو التخ طحا  التأذاول  ف  ا وعنا  التعنع 

وبدددذ ا دددأ ذ ت ال احعدددد   دددن ح التسدددن عبددددق ف الوصددد ي والأحط طدددي  و تعددددج  عأتدددي ال حدددو لطذرا دددد  الأحط ط ددد  عالخددددحل 

اثأ دددار ص نددد  صتذيددد   دددص  دددحه الخدددحل تا  دددم اثأ دددار  ال و  ددد  الاع سددد   الخدددامرص فدددي عغدددذام  ا دددا ص نددد  ال حدددو فقدددذ  دددم  

ل  و دددم اثأ دددار صدددحل ةالخددد اح  الز دددا   ا  حدددامو فدددي 2003ص  دددا ب دددج صدددحل ةالعدددورص  العت وريددد   العددداا و فدددي التدددذ
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ل  ا ددا  عأتددي ال حددو لطذرا دد  الت ذان دد  فأتعددج عالأذريسدد  ص  ددص إلط ددا  ا صددالل وابسددا  ا و ددم اثأ ددار 2003التددذص  ددا ععددذ 

 و   حو  عت أطل الذرتا  وا لقاب العطت  .176ة

 أهم نتائج الدراسة: 

السددد  اص  ل  ع نتدددا  قدددج2003ععدددذم التخددد طحا  التأذاولددد  فدددي الخدددحل العااب ددد  الخدددامرص ب دددج وتدددوم  ددد  اص و حالدددم  -

 ل.2003صطع التخ طحا  التأذاول  في الخحل العااب   الخامرص ععذ 

  قدددذيايل تلدددع صدددام  خددد طحا  ا التأذاولددد  وعندددا  التعندددع صندددذ العت دددور عة دددطوب  2003 ت دددج صدددحل الذرا ددد  ععدددذ  -

ندددذ صل فدددي صدددام  خددد طحا  ا 2003يالدددو  الدددااي احدددذ اتزاعدددف فدددي ثا تددد  الأقايدددا  ع نتدددا  ت دددج صدددحل الذرا ددد  ب دددج 

 العت ور عة طوب ث اي.

 ا دددد   ل فددددي ن ددددا الت حددددو  ص ا عا ددددا   2003 عطددددت التخدددد طحا  الس ا دددد   التأذاولدددد  فددددي الخددددحل العااب دددد  ععددددذ  -

س ا دددد  ل وابددددي ال2003التأذاولدددد  فددددي الخددددحل العااب دددد  ب ددددج  و  ا ددددا  تصال  دددد   أعددددذمص  ع نتددددا  عطددددت التخدددد طحا 

 ا صال    التاإلزي  البتول  .

  ص تلددع م لدددن ددا با دددت عذرا دد  التخدد طحا  التأذاولددد  فددي الخددحل الورب ددد  وا شددار ددي ا االسااتفادة مااه هاارا الدراساااة:

لتخددد طحا   ناولدددت ا دددأ ذال ا ل  ا دددا الذرا ددد  الحال ددد  فةن دددا2003التخددد طن التأدددذاو، فدددي الخدددحاف  ب دددج وععدددذ صدددال 

 ا صال    وعالأالي  وظ   ا في القنوا  ال ياع   العااب  . 

 المبحث الثاني: اإلطار النظري للبحث

 أوالً: نظرية االستخدامات واالشباعات:

دددد  ددددحا ال حددددو صطددددع ن ايدددد  ا  ددددأ ذا ا  وا شدددد اصا   ددددص ح ددددو ا  ددددأ ذال فقدددد  لطتخدددد طحا  و وظ   ددددا فددددي  زياإل 

اوبدددذ إلاندددت ال ذايددد  الحق ق ددد  لنبدددةص  ال يددداع   العااب ددد  فدددي  حاولددد  لددداع  عددد ص  دددحه التخددد طحا  وا  دددأ ذال القندددوا  

ل الدددحي بدددال عأحدددو، 1959 دددص ثدددال، الذرا ددد  الأدددي اتاا دددا اال دددا و إلدددا زا فدددي صدددال   دددذثج ا  دددأ ذا ا  وا شددد اصا 

صدددالل وعدددحلع انأ دددي    دددول بدددوص و ددداعج ا   ا نأ ددداه  دددص الا دددال  ا صال  ددد  تلدددع العت دددور الدددحي يسدددأق ج  دددحه الا دددال 

 .و2013ةالتزا ا   االتس  اص

  و2012ةاعاا  م   ا ذاا رع س    ي  لع  حق    ال وا ش اصا  تع ن اي  ا  أ ذا ا  و سع

لددددحي و والددددع عددددالن ا تلددددع العت ددددور النبدددد  اHowصددددالل ةإل   دددد  ا ددددأ ذال ا فدددداام لو دددداعج ا الأعدددداا صطددددع  .1

 .لو  ط  الأي  ب ي حاتا ف وا ذاففيسأ ذل ا
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 ذال.والأ اصج  ي نأ ع   حا ا  أ  وWhyة صاللو اعج ا  أ ذال و  ط  عع ن ا  ص  وض ن موافي ا- .2

 .نأ ع    أ ذال و اعج ا  خا، العتا  اي الأاإل ز صطع ف م صتط   ا  خا، العتا  اي .3

ة  ندددا   وبدددذ صدددن ت موافدددي ا  دددأ ذال  دددص ب دددج ال  ددداا  تلدددع ندددوص ص  تدددا ةموافدددي ن ع ددد  وموافدددي طقو ددد  واا

شدددالا، الأعطددد م إلأسددداب التعافددد  والتعطو دددا  وتت دددي ا سدددأ ذا الأعددداا صطدددع الدددحا  وا   اوالدددذوافي الن ع ددد و2002

والأددددي  عالسدددد ا نبدددداا  ا ث ددددار العطت دددد  والعقاف دددد   ا ددددا الددددذوافي ال قو دددد    سددددأ ذا  تيدددد   الوبددددت    عوتدددف صددددال

دددج وا  دددأاثا  والخدددذاب  وا ل ددد   دددي الو ددد ط   وال ددداوب  دددص التبدددالال  و عالدددو   دددحه ال مددد  ال ددداا ح الت أط ددد   ح 

 .و2010ةالس ذ   االتسطسال  وا فالل والتنوصا  وعاا ح الأاف ف الت أط  

 ثانياً: مفهوم المصطلح والمصطلحات اإلعالمية:

دد عددذ  ي    عددح، العدداب ت ددذاً إل  ددااً   فددي إلافدد  التعددا   الطغويدد  والعطت دد   ولقددذ    ددول التخدد طن  ددص الت ددا  م الت ت 

فدددي وضدددي التخددد طن ععدددذ ا  ا سدددعت العطدددول و نوصدددت ال ندددو  و قدددذ ت الح ددداص  وورم  عندددع التخددد طن فدددي القدددا   الالدددايم 

والسدددن  البددداي   فنعدددذ فدددي  دددحه التدددامص ا فعدددا، صدددطن   خدددالن  صدددالن  والتخدددامر صدددطن  صدددالح   خدددالح   تصدددالح  

  لدددحلع فقدددذ اا دددم التحدددذ و  فدددي ا دددا ظدددا اص الأع  دددا ا صددد الحي  دددحا م و42  صددد ح  2018لعددداني  ةا ا أخدددالح

و  وحددددو،  حذيددددذ التخدددد طحا  ال اص دددد  idiom أعددددذمص  واثأطددددل ال دددداحعو  حددددو، وضددددي  اتتدددد  مب قدددد  لطتخدددد طن ة

 .و2012ةص ذالعاطي   التا     عفا

الأعاي ددددا  واآلرا  لت  ددددول التخدددد طن صنددددذ الطغددددوي ص العدددداب والغدددداع  ص  فعنددددذ الطغددددوي ص وف تددددا يددددة ي ععددددل  

ن ددددا  اتتدددد  الح   والع ددددارا  ا صدددد الح   صطددددع االعدددداب فقددددذ اا ددددأ ذل م. حطتددددي ثط ددددج  خدددد طحي الأاإل ددددم ا صدددد 

الع ددددارا  ا صدددد الح      ددددول الع ددددارا  حسدددد ص بويددددذر  خدددد طن   واثأددددار م.و1980ةثط ددددج   واidiomsلتخدددد طن ة

ا صددد الح   فععط دددا  بدددتج ا  عدددا، وا بدددوا، التدددة ورص والحالدددم وغ ا دددا؛ لدددحا يتالدددص ا   الدددو   دددعالً او بدددو ً  دددة وراً او 

الح   فدددي صطدددي صدددز   خددد طن الع دددارا  ا صددد   وا دددأعتج م.و2000ةبويدددذر   حالتددد  او شددد ف تتطددد  او تتطددد  إلا طددد ا

و وصافدددف عةندددف االع دددارا  الأدددي   ي  دددم  عنا دددا  دددص  عدددام ف دددم  عندددع إلدددج إلطتددد  فدددي الع دددارص idioms اتتأدددف لتخددد طن ة

  .و1996ةصز    صطع حذصا

و و  ددددالاه فددددي إلأدددداب الأع  دددداا  Martin Everaertا دددا صنددددذ الطغددددوي ص الغدددداع  ص ف ددددام  ددددار ص تي ايدددا  ة 

و complex unitا صددد الح    دددص التن دددور ال ن دددوي والن سدددي ااندددف  دددص ا فيدددج تطدددال   خددد طن الوحدددذص التعقدددذص ة

صطددددع الأع  دددداا  ا صدددد الح    وا   عنددددع الأع  ددددا ا صدددد الحي   ين ددددي  ددددص     دددد  باصددددذص نحويدددد   و ددددحا يعنددددي انددددف 
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   دددددا يدددددأعطم  عدددددج ا صددددداااو  وا  الأعby conventionيوضدددددي فدددددي القالدددددم ا صددددد الحي صدددددص طايددددد  العددددداا ة

(Everaert, 1995). 

ن دددا  سدددعع    دددول التخددد طحا  ا صال  ددد   دددي اا    دددول التخددد طن و عاي دددف   دددوا نأنددداو،وععدددذ ا  دددم صدددام  

 دددذرك صدددص طايددد  الحدددواا وباعدددج لطأحط دددج تلدددع وحدددذا  يوافددد  إلدددج  ن دددا  تلدددع نقدددج الأعاعددد  او الحدددذ  عوا ددد    عدددج   

  .و52 - 51  الخ حا  2018ةالعاني   نخااً  ص الأعاع   وضو  النقجاص

ال حددددو فددددي البدددد ال   فطقددددذ  ددددم تمراا ععددددل التخدددد طحا   و ددددص   ددددم  وف تددددا يددددة ي تددددذو،  ددددص تصددددذام ال احددددو 

عنا ددددا  فالطنددددا يعاف ددددا وععيددد ا   نعدددداا  نأانددددتو صدددص   سدددد ا  عنا ددددا  دددص اتددددج صاضدددد ا و وضددد ح ا  العنال و  ددد  ةا 

ص ثاصددد   و ددحه التخددد طحا  يدددأم  أناول دددا وطاح دددا فدددي تت دددي و دداعج ا صدددالل عخدددورص صا ددد  والقندددوا  ال يددداع   عخدددور

 لحلع  وا نسط  اليو  صطع ععي ا  وإلاآل ي 

 التخ طحا  و عنا ا  و1ة تذو،

 معناها المصطلحات معناها المصطلحات

 صطم ا  اط ا   أولوت ا الب خ  الحاي   الط  اال  

 صطم ا رم ت ولوت ا ا  أعتاري  ا   ايال  

 صطم التن ح الت أومولوت ا حالم البعم الذيتقااط  

 صطم الال و    ولوت ا ط ق  الن ال  ا ر أقااط  

 صطم ا نسا  ا نعاوعولوت ا الأعار ال اتوا ي 

  ح   الحالت  ال طس   ال  ق  العتال   ال اول أاريا

 الأغ  ا العحري الااميالال   ال  ق  التعق   الأالنوبااط  

 حاإلم  سأ ذ مإلأا ور صطم ا فالار ايذيولوت ا

 تذو، اصتا، اتنذص الاو  ص ال  اوبااط  

 صطم الن و  ايالولوت ا العذاع   الس الوعة   

 ان   تنأج الوابع   ال ااتتا   

 تااع   ش خ   إلاريز ا ا بط   التنب  ع

  الان  اتأتاص   عا أ ح ا غط    ال طب   

 العذ، الذيالالأ ع الغاي    ار الو  ط  الت ال اف ط  

 ان خال الب خ   ش زوفاين ا الغ   ا    أاف زيقا

 و  ص تصذام ال احو. 1العذو، ربم ة المصدر:       

 ثالثاً: أنواع المصطلحات:

  و2009ة ورا     حذم انوا  التخ طحا  إلاآل ي 

التخدددد طحا  العا دددد  فددددي   ددددذا   عدددد ص   ددددي الأددددي يددددأم ا ددددأعتال ا فددددي حددددا   الوصددددل العا دددد  وترشدددداما   -ا

 ا  أعتا، والالأ  ا  ووصل عاا ا  ا ثأاا .
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 صددددذماً إلعدددا   خخددداً وا  ط او    سددد    دددي الأدددي  أسددددم ع ددداعي االتخددد طحا  ال اصددد  عت نددد  او ع دددا  نبددددا  -ب

 إل  ااً  ص  حه التخ طحا  يأم  حذيذ ا عبالج   أطل   عاً لت ذا  ا أعتال ا.

  و  قددد  التخددد طحا  ال اصددد  عتندددأح   دددي الأدددي  أعطددد  غال ددداً عأع ددد ص وحدددذا   الدددو   دددذص ح ا  دددا  حدددذمص و الدددو  - 

 ا ر  اط عغام  ع ص.

 رابعاً: الوظيفة في المصطلحات اإلعالمية:

ا يتالن ددددا ا     ددددذ الطسددددان  ص ل وضددددحوا ا سددددا  الت ددددذا  الددددحي عتقددددذور  عددددذم ت    دددداما  اوظ  دددد ا  اوظ  ددددي 

الدددذ    ا  يغ  دددف عالنسددد   تلدددع  خددد طن  دددا  و دددحا صدددح ن لع ددد  ا دددأ ذا  م العدددال  وحدددذيعاً تدددذاً ا النندددا ا  نقددداا او 

 دددص  دددحه  نسدددتي  خددد طن وظ  دددي عا حالددد  تلدددع صدددذص     قدددا   حويط ددد   ول ذيددد   او لنعدددت شدددالج لغدددوي  الدددت صال أدددف

الأ   قدددا   وا دددأ ذال   دددامص اوظ  ددد ا  دددي بددد م شدددذيذص ا ثدددأالا فقدددذ ا دددأ ذ  ا فدددي ب تأ دددا العاميددد  فدددي وظ  ددد   واصدددط   

 .و2009ة ار  نف   لطسا 

الوابعدددد  و الحق قدددد  لتقددددال ال ددددارتي او حقدددداع  التوضددددو  ا ددددحه الوظ  دددد  فددددي ا الوظ  دددد  ا صال  دددد  لددددم   و عددددذ   

ثدددددارا الطغددددد   و أتعدددددج فدددددي الخددددد غ ا صال  ددددد  فدددددي التقدددددارا  الذرا ددددد   والأقددددداريا ال ن ددددد   او التقدددددا   الخدددددح    

  و وظ دددل التخددد طحا  فدددي تصدددذام الا دددال  ا صال  ددد    دددذ  ا فدددي  و1991ةشددداا   وا طاوحدددا  الذرا ددد   وغ ا دددا

صطدددع حقددداع  وابع ددد  او غ دددا وابع ددد   والعددداني لطأع  دددا صدددص حالددد  التدددأالطم ةالتا دددجو  ا دددا  ال ددد  اغددداام  فدددا و، لأدددذ، 

 .و2013ةرا ج   العالو لأغ  ا حال  التأطقي ةالتسأق جو

تأتددداصي   ااصددداص  وافددد  الأندددو  العقدددافي واو قدددول الت  سدددا  ا صال  ددد  عدددذور  فدددي صتط ددد  تنأددداا الا ددداعج ا صال  ددد   دددي 

لطتعأتددددي  ددددي ال  دددداا  التبددددأاإل  الأددددي  أعطدددد  عا ددددأعتا، واعأالددددار التخدددد طحا  الأددددي  سددددتن عددددة   الددددو   ندددداك م لدددد  

  و أيدددن العالبددد   دددا عددد ص الوظ  ددد  والتخددد طحا  ا صال  ددد  فدددي تصدددذام  و2002ة   ددد     بدددأاإل  فدددي التعندددع الدددذا، ل دددا 

  و91-84  الخ حا  2018ةالعاني   إلاآل يالا ال  ا صال    

و   دددت ا عددد لوظ  ددد  التخددد طحا  فدددي عندددا  التعندددع و اإل  دددف فدددي الا دددال  ا صال  ددد    دددعالً إلالتخددد طن الس ا دددي ةال -1

 الأي  عني رعا   الو يا  التأحذص ا  ايال  .   

لتو دددوص   و ددد ي و عتددد م التخددد طحا    دددعالً ا نأقدددا،  دددص القدددا وا تلدددع انتدددواا اوظ  ددد  التخددد طحا  فدددي صتط ددد   -2

 إلتخ طن ةال قاص التعنون و الأي  عني  ام الذ اغ ا   نعي ال قاي.

الً إلتخدددد طحا  الت الغدددد  ةفيدددد يو  وظ  دددد  التخدددد طحا  عا ددددأ ذال صنخددددا الت الغدددد  لأغ  ددددا و بددددال ج التعنددددع   ددددع -3

 ص ن الناا يسأ ذ و  ةنعاح  اصم  ا أق ا،  اعجو لأبال ج التعنع. وا
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رص   ت دددتو تشددداوظ  دد  التخددد طحا  فددي صتط ددد  ا ددأقاار التعندددع و ددذص م ا  دددأ ذال ل دددا   ددعالً فعندددذ  ددتعنا صدددص ةايدداا -4

 تلع صتط     ام، السالح  قاعج ا فااا صص الا اعص.   

 الت طدددوب فدددي  ددددطوك التأطقدددي   دددعالً إلتخددد طن  سددددأحذ  وظ  ددد  التخددد طحا  التسدددأحذ   فدددي تحددددذا  ا  دددا -6

 ة عطو التو   التالو  والتالونا و تحذا   ة  اا  صطع  طوك التس و،.

 م: 2003خامساً: القنوات الفضائية العراقية ما بعد عام 

 ل  شدددا ط  وتحريددد  فدددي شدددأع  نددداحي2003الأحدددو   والأغ  ددداا  الس ا ددد   الأدددي طددداا  صطدددع العددداا  فدددي صدددال   عدددذ  

الح ددداص و  دددا ا صدددالل الدددحي شددد ذ عدددذوره نتدددواً  أسدددارصاً تعطدددف صنوانددداً لتاحطددد   دددا ععدددذ الأغ  دددا؛ نأ عددد  لطتالأسددد ا  الأدددي 

اإلأسدددد  ا والأددددي  نحخددددا فددددي ا عددددا  ص  ح ددددو  تعددددج ا  عدددداه ا و، فددددي الحايدددد  الأددددي  ددددوفا  لددددف نأ عدددد  لسطسددددط   ددددص 

ا  ل أحدددار  دددص الاباعددد  الخدددار   الأدددي إلدددا  يعددداني  دددص ا تددداا ا  اريدددذ  ن دددا فخدددج ا صدددالل صدددص  دددط   الذولددد  و ددد و  

ةالدددزر    وطة  دددا  و خددد ن السددداح   أاحددد  لالدددج  دددص يايدددذ ا  يخدددذر صدددح    او ينبددد  تااصددد  او ي  دددو بنددداص فيددداع  

 .و2006

والددحي افددا  احزاعدداً صطتان دد  ل  اال دد    ا ددا ا  عدداه العدداني فأسددعذ فددي الن ددال الس ا ددي العذيددذ القدداعم صطددع الأعذميدد  الحزع دد 

طحددد  لطأع  دددا صدددص شددد وص   مين ددد  بو  ددد   اثأط دددت فدددي  وت ا  دددا وا عا ا  دددا  لالن دددا اتأتعدددت صطدددع ا  ا صدددالل ضددداورص    

ن ع دددا وا دددذاف ا وإل  دددج ع يخدددال ا لطبدددار  العاابدددي  دددع اً فدددي لعدددم الدددذور الأدددي   تدددن تل دددف فدددي التبددد ذ الس ا دددي  فأ ندددت 

 دددد  وال يدددداع   الأددددي فددددا   العذيددددذ  ددددص الخددددحل والتح ددددا  ا ااص  ا ددددأة ا  عت زان ددددا  ضدددد ت  اتصال  دددد بدددداريي 

 .    ةص ذالتنعمو حزاع ا  و قذل  يتون ا ا صال ي وف   ا ينسعم  ي راي   الال  ااص  غت عخ غ  ا

  ال يددداعي طط عددد  ال طدددذا  العاع ددد   دددص ناح ددد  الالدددم  ولقدددذ وضدددعت الأحدددو   الس ا ددد   والأ دددورا  ا صال  ددد  العددداا  فدددي 

ل   فقدددذ شددد ذ تطدددال  العذيدددذ 2003ح دددو حخدددطت نقطددد  نوص ددد  وإلت ددد  فدددي و ددداعج ا صدددالل العااب ددد  ععدددذ احأاللدددف فدددي صدددال 

 دددص القندددوا  ال يددداع   وا رضددد   اا  الأوت دددا  الت أط ددد    ا ددد اً ومين ددداً  ععدددذ  دددا إلدددا  ا صدددالل العاابدددي التأدددوافا  دددو 

 .و2019ةويال   ذيا   القنوا  ال ياع    تنوص بنا ا  ارض   وواحذص فياع    وإلانت ات زص ا أق ا، 

تطددال  العذيددذ  ددص القنددوا  ال يدداع   العااب دد  فتن ددا بندداص شدد ف الا ددت    ددي شدد ال  ا صددالل العاابددي  وبنددوا  فيدداع    و ددم  

ذرا ا والتسطسدددددال    والدددددالذين ددددد  والاياضددددد   وا ث اريدددددة سدددددت القندددددوا  ال يددددداع   التأ خخددددد   سدددددأقط  وحزع ددددد   و 

ع   الت  سدددا      دددص القندددوا  ال يدددا اً غ ا دددا  ف تدددا اططقدددت الت  سدددا  الحالو  ددد  صدددذموغددداني ولسط دددا، والو اعق ددد  وا 
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فددددي العدددداا   لددددحلع فقددددذ اثأددددار ال احددددو بندددداص    سددددت بنددددوا  فيدددداع   حسددددم التندددداط  العغااف ددددوتضدددداف  تلددددع الددددع ا

   خخ   تث اري   ص اتج ا  يسط  اليو  صطع ص ن  ال حو بناص الباب   ن و  ال ياع  .

     سادساً: قناة الشرقية الفضائية .. النشأة والتطور:

قط     ددا    عةيدد  ت دد  بندداص البدداب   او، بندداص صااب دد  ثاصدد   سددأقط   وعةن ددا تددز   ددص  عتوصدد  تصال  دد  ا ط دد   سددأ  عددذ  

  و سدددعط  فدددي  ذينددد  معدددي ا صال  ددد  إلبددداإل   اععددد  لت  سددد  و2019ةال يددداع     حالو  ددد  او تتاصددد    ا ددد   او مين ددد 

 ددددا ططقددددت عع    وبددددذ او2008ةالبددددتاي   الز ددددا  الذول دددد  الأددددي يتطال ددددا ويددددااا  عطددددو تمار  ددددا ا صال ددددي  ددددعذ ال ددددزار

و  دددداصا  يو  دددداً وصطددددع  ددددذار  ال دددد  ا دددداع ي تلددددع 8ل  ولتددددذص ة23/3/2004ال يدددداعي الأعاي ددددي يددددول العال ددددا  التوافدددد  

 و  ددداص  يو  ددداً 24 دددتي صطدددع  دددذار ة دددا الا  ل  والدددحي إلدددا  اثدددا يدددول لط دددو الأعاي دددي  لأ طددد  ععدددذ الدددع عع  13/4/2004

 .و2010ةثطل  

حققدددت النتدددو فدددي راا  ال دددا الدددحي   ددداان    و بددد ا ععدددل الدددذ    فدددي   دددور بنددداص البددداب   ال يددداع   الدددحي رافددد  صتط دددا

صطدددع بدددذر  ا التال ددد   اً يدددن الدددع  دددص ثدددال، افأأاح دددا  الأ ددداً ل دددا فدددي  ذينددد  لندددذ  ل الدددو  ملددد الً  ثددداإلاندددت  سدددعع تل دددف  ويأ  

لطقنددددوا  الأ خخدددد   العذيددددذص الأاععدددد  تلددددع طالب ددددا   فيددددالً صددددص ت و10  صدددد ح  2008ةالبددددتاي   والأ ددددور والأت ددددز

  و2015ةالحسني    عتوص  بنوا  الباب   ال ياع    ي

ذار  دددبنددداص تث اريددد    دددو صطدددع   و دددي 2011ح دددا فدددي صدددال ا دددم افأأ و ال يددداع   NEWSبنددداص البددداب   ن دددو  ة -

 عنع عالبة  العاعي صتو اً والعاابي ثخوصاً.الساص   و   

و عدددام   2012ح دددا عتنا ددد   حطدددو، شددد ا ر يدددا  الت دددارك فدددي صدددال اافأأ بنددداص البددداب   مرا دددا ال يددداع     دددم   -

  إلج  ا  و تذيذ في صالم الذرا ا العاع  .

 المبحث الثالث: اإلطار التحليلي للبحث

ع صددددذام  ؛ ددددذاا ل ددددحا ال حددددوعددددز  الن دددداي و حذيددددذ الأسدددداا   وا التااتددددي و ن دددد م البدددال ال احددددو ععددددذ اإلأتددددا، تتددددي 

 حال ت دددا صدددص طايددد  صدددذم  دددص ا  دددا حص اوي التالانددد  ا إلاميت ددد  فدددي  ا دددأتارص  حط دددج البدددالج والتحأدددوم ةالتيدددتو و  و دددم  

الحخدددامو فدددي بندددداص نبددداا  ا ث دددار الاع سدددد   ة عدددا   ا صدددالل  و دددص  ددددم تتدددي ال  اندددا   ددددص ثدددال، رصدددذ و أاععدددد  

  وععددددذ ا   ايغ ددددا فددددي ل  اي  ددددذص بوا  ددددا  ال دددد  اشدددد ا31/3/2019لغايدددد   1/1/2019لطتددددذص  البدددداب   ن ددددو  ال يدددداع  

ا  دددأتارص اا  العالبددد   وتمثال دددا عالعتط دددا  ا حخددداع   ل تاعددد  صدددص  سددداا   ال حدددو  وف تدددا يدددة ي   سددد ا العدددذاو،  

 ا  قس ت ا تلع  حوريص رع س  ص  ت وبذ  م  
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 المحور األول: الفئات الخاص بالشكل:

ذ  ددص ععددذو، واحدد  وح ددذ العددذاو، ال اصدد  ع مددا  البددالج لنبدداا  ا ث ددار الاع سدد   فددي بندداص البدداب   ن ددو  ال يدداع    ددم  

 اتج ا ثأخار في صذم  حه العذاو،  و الو  اإلعا  وض حاً في إلج   اص ط ا وإلاآل ي    

 شالج نباا  ا ث ار الاع س    و2ة تذو،

 إجمالي الفئات ت

 النسبة المئوية التكرار

 ٪100 90 لو00 10وبت ال و ةالساص   1

 ٪100 90 التذص الز ن   ة اص  واحذص فةإلعاو 2

 ٪100 90 نو  ال و ة  اشاو 3

 ٪100 90 صذم التقذل ةرتج وا ااصو 4

 ٪100 90 ةواحذو القوالم وا شالا، ال ن   5

 

انددت فددي فمدد  إلو ا  شددالج نبدداا  ا ث ددار الاع سدد   ةالحخددامو فددي بندداص البدداب   ن ددو  2يأيددن  ددص ع انددا  العددذو، ربددم ة

ةإلعا عنسددد   فدددو  ا دددا فمددد  ةالتدددذص الز ن ددد و فالاندددت  ددداص  واحدددذص ٪100ةوبدددت ال دددوو فدددي السددداص  العاشددداص  سددداً  عنسددد   ة

 نددا  ةرتددج وا ددااصو و  ا ددا فمدد  ةصددذم التقددذلو فالانددت ا٪100عنسدد   ةو  ع نتددا فمدد  ةنددو  ال ددوو فالانددت ععدداً   اشددااً ٪100ة

و  ويسدددأنأح  دددص الدددع ٪100و  ع نتدددا فمددد  ةالقوالدددم وا شدددالا، ال ن ددد  التسدددأ ذ  و فالاندددت بال ددداً واحدددذاً عنسددد   ة٪100عنسددد   ة

و  وصدددذم ال ددد ا  شدددالج تت دددي نبددداا  ا ث دددار الاع سددد   إلاندددت  وحدددذص و اعأددد  فدددي ةوبدددت ال دددو  والتدددذص الز ن ددد   وندددو 

 التقذل  والقوالم وا شالا، ال ن   التسأ ذ   في صام النباا و.

 المحور الثاني: الفئات الخاص بالمضمون:

  انوا  ا ث ار الأي يأم  اإلز صط  ا عنباا  ا ث ار الاع س   في بناص الباب   ن و  ال ياع   -1

 انوا  ا ث ار  و3ة تذو،

 المئويةالنسبة  التكرار الفئات ت

 ٪82,22 74 اث ار   ا    1

 ٪6,67 06 اث ار ا ن   2

 ٪10 09 اث ار صسالاي  3

 ٪1,11 01 اث ار اثام 4

 ٪100 90 المجموع
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   فدددي بنددداص أاإلدددز صط  دددا عنبددداا  ا ث دددار الاع سدددالو ا  اندددوا  ا ث دددار الأدددي يدددأم 3يأيدددن  دددص ع اندددا  العدددذو، ربدددم ة

  ددد  العان ددد  و  وحخدددطت التا٪82,22التا  ددد  ا ولدددع فمددد  ةاث دددار   ا ددد  و عنسددد   ةالبددداب   ن دددو  ال يددداع   تدددا   فدددي 

ويسدددأنأح  دددص  و ٪6,67و  ع نتدددا حققدددت التا  ددد  العالعددد  فمددد  ةاث دددار ا ن ددد و عنسددد   ة٪10فمددد  ةاث دددار صسدددالاي و عنسددد   ة

 اع س  .أاإلز صط  ا عنباا  ا ث ار الاليأم   ي ا إلعا ا ث ار الأي الع ا  ا ث ار الس ا   

 اإلعا التخ طحا  ا أ ذا اً عنباا  ا ث ار الاع س   في بناص الباب   ن و  ال ياع    -2

 اإلعا التخ طحا  ا أ ذا اً في نباا  ا ث ار :و4ة تذو،

 النسبة المئوية التكرار الفئات ت

 ٪46,67 42 التخ طحا  الس ا    1

 ٪21,11 19 التخ طحا  ا  ن   2

 ٪27,78 25 العسالاي التخ طحا   3

 ٪4,44 04  خ طحا  اثام 4

 ٪100 90 المجموع

 

ص البددداب   و ا  اإلعدددا التخددد طحا  ا دددأ ذا اً فدددي نبددداا  ا ث دددار الاع سددد   فدددي بندددا4يأيدددن  دددص ع اندددا  العدددذو، ربدددم ة

تا  ددد  العان ددد  الو  ع نتدددا حخدددطت ٪46,67ن دددو  ال يددداع   إلاندددت فدددي التا  ددد  ا ولدددع فمددد  ةالتخددد طحا  الس ا ددد  و عنسددد   ة

   و  وحققددددددت التا  دددددد  العالعدددددد  فمدددددد  ةالتخدددددد طحا  ا  ن دددددد و عنسدددددد٪27,78فمدددددد  ةالتخدددددد طحا  العسددددددالاي و عنسدددددد   ة

ث دددار و  ويسدددأنأح  دددص الدددع ا  التخددد طحا  الس ا ددد    دددي  دددص اإلعدددا التخددد طحا  ا دددأ ذا اً فدددي نبددداا  ا ٪21,11ة

 الاع س  .

      ص ح و ا  أ ذال  باعف او اثأالا  ا ع ص التخ طحا  ا صال -3

 الأباعف وا ثأالا  ا ع ص التخ طحا  ا صال     ص ح و ا  أ ذال  و5ة تذو،

 النسبة المئوية التكرار الفئات ت

 ٪94,44 85  باعف التخ طحا  ا صال    1

 ٪5,56 05 اثأالا التخ طحا  ا صال    2

 ٪100 90 المجموع
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 ذال إلاندددت الأبددداعف وا ثدددأالا  دددا عددد ص التخددد طحا  ا صال  ددد   دددص ح دددو ا  دددأو ا  5يأيدددن  دددص ع اندددا  العدددذو، ربدددم ة

 ددد  فمددد  ةاثدددأالا و  ع نتدددا حققدددت التا  ددد  العان٪94,44فدددي التا  ددد  ا ولدددع فمددد  ة بددداعف التخددد طحا  ا صال  ددد و عنسددد   ة

عف فددددي نددددت  أبدددداسددددأنأح  ددددص الددددع ا  ا ددددأ ذال التخدددد طحا  ا صال  دددد  إلانو  و٪5,56التخدددد طحا  ا صال  دددد و عنسدددد   ة

 تت ي نباا  ا ث ار الاع س   في بناص الباب   ن و  ال ياع  .

 طايق  صام  عايل التخ طحا  ا صال    لطتبا ذيص  -4

 طايق  صام  عايل التخ طحا  ا صال     و6ة تذو،

 النسبة المئوية التكرار الفئات ت

1  ً  ٪13,33 12  عايل التخ طحا  ا صال    ش ويا

التخددددددددددد طحا  ا صال  ددددددددددد   عايدددددددددددل  2

 ً   حايايا

78 86,67٪ 

 ٪100 90 المجموع

 

ولدددع فدددي و ا  طايقددد  صدددام التخددد طحا  ا صال  ددد  لطتبدددا ذيص إلاندددت عالتا  ددد  ا 6يأيدددن  دددص ع اندددا  العدددذو، ربدددم ة

ً فمدددد  ة  عايددددل   ةو  ع نتددددا تددددا   عالتا  دددد  العان دددد  فددددي فمدددد٪86,67و عنسدددد   ة عايددددل التخدددد طحا  ا صال  دددد   حايايددددا

 ً ام و  ويسددددأنأح  ددددص الددددع ا   عايددددل التخدددد طحا  ا صال  دددد   عدددد٪13,33و عنسدددد   ةالتخدددد طحا  ا صال  دددد  شدددد ويا

 لطتبا ذيص عخورص  حاياي  اي  ص ثال، صاض ا في شاي  ثاص فو  شاي  ا ث ار ةالس أايأجو.

    و  ال ياع  وظ ل التخ طحا  ا صال    التسأ ذ   عنباا  ا ث ار الاع س   في بناص الباب   ن -5

  وظ ل التخ طحا  ا صال    :و7ة تذو،

 النسبة المئوية التكرار الفئات ت

 ٪88,89 80 نعم 1

2   10 11,11٪ 

 ٪100 90 المجموع

 

   فدددي بنددداص و ا   وظ دددل التخددد طحا  ا صال  ددد  التسدددأ ذ   عنبددداا  ا ث دددار الاع سددد7يأيدددن  دددص ع اندددا  العدددذو، ربدددم ة

العان ددد  فدددي فمددد   و  ع نتدددا حخدددطت التا  ددد ٪88,89تدددا   عالتا  ددد  ا ولدددع فدددي فمددد  ةنعددمو عنسددد   ة البدداب   ن دددو  ال يددداع  

ث دددددار و  يسدددددأنأح  دددددص الدددددع ا  ا دددددأ ذال التخددددد طحا  ا صال  ددددد  بدددددذ  دددددم  وظ   دددددا عنبددددداا  ا ٪11,11ة و عنسددددد   ة

 الاع س  .
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 نتائج البحث:

 البالج والتيتو  ف تا ية ي ا م النأاعح الأي  وصج تل  ا ال حو  ص ح و 

 اعأددد  فدددي  دددعج ال حدددو ا  شدددالج تت دددي نبددداا  ا ث دددار الاع سددد   ةالحخدددامو فدددي بنددداص البددداب   ن دددو  إلاندددت  وحدددذص و -1

 و.ام النباا ةوبت ال و  والتذص الز ن    ونو  ال و  وصذم التقذل  والقوالم وا شالا، ال ن   التسأ ذ   في ص

  س  .ث ار الاع إلعا ا ث ار الأي يأم الأي يأم  اإلز صط  ا عنباا  ا اظ ا ال حو ا  ا ث ار الس ا     ي ا -2

 اع س  . وصج ال حو تلع ا  التخ طحا  الس ا     ي  ص اإلعا التخ طحا  ا أ ذا اً في نباا  ا ث ار ال -3

 في تت ي نباا  ا ث ار الاع س  .التخ طحا  ا صال    إلانت  أباع   ا ين ا  ا أ ذال  -4

 ص ا   عايدددل التخددد طحا  ا صال  ددد   عدددام لطتبدددا ذيص عخدددورص  حايايددد  اي  دددص ثدددال، صاضددد ا فدددي شددداي   ددد  -5

 ثاص فو  شاي  ا ث ار ةالس أايأجو.

  وظ   ا عنباا  ا ث ار الاع س  . إلبل ال حو ا  ا أ ذال التخ طحا  ا صال    بذ  م   -6

 الخاتمة:

ل تلدددددع ا دددددأ ذا  نددددداص البدددداب   ن دددددو  ال يددددداع   عخدددددورص ثاصددددد سددددعع القندددددوا  ال يددددداع   العااب ددددد  عخدددددورص صا ددددد  وب

 ددددص اتدددج ا ددددأعتا،  دددحه التخدددد طحا  عخدددورص صددددح ح  وعطغدددد  ا صال  دددد  وفددد   ع ددددار تصال دددي   نددددي؛ التخددد طحا  

عددداا م فدددي الأوواضدددح  وعسددد     حأدددع يتالدددص لطتبدددا ذ ف ت دددا وتمراك التعندددع الحق قدددي ل دددا  دددص مو  ا  يحدددو عدددالغت

 يخا، ا فالار الت اوح  عخورص  ط ت .وعالأالي  يعم  وظ   ا  ص اتج ت  صطع  عج  حه التخ طحا 
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 تعليمات النشر

 

  .تنشر " مجلة أريد الدولية للدراسات االعالمية" مقاالت بحثية أصلية كاملة فقط

 

  :االتيةيرجى إعداد البحوث الخاصة بك وفقا للتعليمات 

   يقدم البحث مخرجاً في صورته النهائية متضمناً وضع الجداول واألشكال في

صفحات ويجب أن ترقم الصفحات أماكنها داخل المتن ومطبوعاً على هيئة 

  .ترقيماً متسلسالً 

  ( يجب إعداد البحوث كمستندات وورد وان يكون نوع الخط ) تايمز نيو رومان  

، كما يجب كتابة  ( A4 ) ( و على ورقة بحجم14يجب أن يكون حجم الخط )و

سم من الجوانب األربعة. يجب كتابة البحث على مسافة  2البحث مع هامش 

ن االسطر ، ويشمل ذلك المراجع والجداول. ويجب ان ال تزيد عدد الضعف بي

 . (االلف كلمة 10) صفحة 25صفحات البحث على 

   االتي :يجب أن يكون البحث بالترتيب  

 

 صفحة العنوان . 1

العنوان: يجب أن يكون العنوان قصيًرا نسبيًا و معبر عن فحوى البحث، و .  1.1

  .، بالحروف الغامقة 14الخط يجب كتابة العنوان في حجم 

اسم / أسماء المؤلفين / المؤلفين: ينبغي إدراج قائمة بجميع مؤلفي البحث، . 2. 1

وال يمكن إضافة أسماء بعد تقديم الورقة. يجب كتابة االسم األول واالسم األوسط 

  .12واسم العائلة / اسم الشهرة يكون كامال وحجم الخط 

 ؤلف المسؤول بالمراسالت مرفق بعالمة النجمةيجب أن يكون اسم الم. 3. 1

(*).  

اسم وعنوان مكان العمل / البلد: يجب اإلشارة إلى عناوين المؤلفين تحت . 4. 1

  .اسمائهم

يجب إضافة عنوان بريد إلكتروني شخصي للمؤلف الذي سيتم استخدامه . 5. 1

  .في جميع اتصاالتنا مع المؤلفين

 

 الخالصة . 2

كلمة حول المعلومات المهمة  250لملخص قصيًرا ال يتعدى يجب أن يكون ا

يجب أن يكون الملخص معبر عن محتوى البحث ويشمل اهم النتائج  . للبحث

واالستنتاجات التي تم التوصل اليها. يجب أن يحتوي كل بحث على ملخص 



  .باللغة العربية واللغة االنجليزية ويكون كالهما بصفحة جديدة

 ية كلمات مفتاح . 3

  .كلمات رئيسية من البحث وتوضع بعد الملخص 5ينبغي أن تدرج قائمة من 

 مقدمة . 4

عرض موضوع البحث بوضوح ، وبيان نطاق الموضوع ، وعرض أهداف 

  .البحث ،ومنطقتيه ، وطريقة اجراء البحث ، وأخيراً طريقة عرض البحث

  (:الجانب العملي )التجريبي/ نظري. 5

قسم على التفاصيل الفنية والمعلومات حول المواد يجب أن يحتوي هذا ال

واألساليب المعتمدة لتنفيذ أعمال البحث مثل المواد الكيميائية والحيوانية وإذن 

لجنة أخالقيات الحيوان والبرمجيات المستخدمة واألدوات واإلجراءات المتبعة. 

  .نظام الدوليويجب التعبير عن الوحدات واألبعاد وفقًا للنظام المتري ووحدات ال

 

  :النتائج والمناقشة. 6

 / يجب أن يحتوي هذا القسم على النتائج التي تم الحصول عليها فقط من المؤلف

المؤلفين والمناقشات وفقا للنتائج األخيرة من قبل الباحثين اآلخرين ووفق 

  .النظريات ذات الصلة

يما متسلسال عنوان الشكل يكون أسفل الشكل وفي الوسط وترقم األشكال ترق

( 1) اية البحث الى نهايته. مثال شكلمستقال عن ترقيم الجداول خالل المتن من بد

. 

عنوان الجدول يكون وسط أعلى الجدول. ترقم الجداول ترقيما متسلسال مستقال 

عن ترقيم األشكال خالل المتن. يكون الجدول بصفحة جديدة ان لم يكتمل عرضه 

 (1وسط الصفحة. مثال جدول )

 

تستخدم االختصارات المقننة دولياً بدالً من كتابة الكلمات كاملة مثل : سم، مم، م، 

 كم، سم، مل، مجم، كجم، ق، ٪،... إلخ 

  :قائمة االختصارات. 7

ينبغي تقديم قائمة باالختصارات واألحرف المختصرة المستخدمة بالبحث في 

  .نهاية الورقة

  :شكر وتقدير. 8

قسم إقرار بمنظمات التمويل والمساهمين ، ومن ساهم يجب أن يوضع في هذا ال

  .بالمساعدة في جوانب البحث، قبل قائمة المراجع

  :المراجع. 9

اضغط هنا  APA  .الجمعية األمريكية السيكولوجية ألسلوبيتم التوثيق، وفقاً 

تكون جميع العناصر الببليوجرافية لكل  .لتحميل ملف تفصيلي بطريقة التوثيق

مرجع كاملة ، كما يجب التأكد من أن جميع المراجع الواردة بالمتن مذكورة 

http://portal.arid.my/files/apa_citation_format_example.pdf
http://portal.arid.my/files/apa_citation_format_example.pdf
http://portal.arid.my/files/apa_citation_format_example.pdf


بقائمة الفهارس والمراجع، كما يجب أال تكون هنالك مراجع بالقائمة لم يشر إليها 

  .بالمتن

 

لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية، يشار إلى الحاشية تستخدم  : الحواشي. 10

في المتن برقم مرتفع عن السطر. ترقم الحواشي متسلسلة داخل المتن، ويمكن 

عن طريق استخدام رقم  -في حالة الضرورة  -اإلشارة إلى مرجع داخل الحاشية 

المرجع بين قوسين مربعين بنفس طريقة استخدامه في المتن، توضع الحواشي 

 .سفل الصفحات التي ذكرت بها ويفصلها عن المتن خطأ

 


