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Abstract: 

This study aims to monitor and analyze the recent trends of the researches about the impact of the 

artificial intelligence on the journalism and television at the level of Arab and foreign studies from 

different research schools on all over the world in the period from 2017 to 2021.Also, it aims to 

know the subject fields about the artificial intelligence studies and to know the use of its techniques 

in journalism and television.  

This study is of the descriptive and analytical studies, and it depends on using the analysis style of 

the second level,According to this, the study depends on the qualitative analysis for the scientific 

studies related to the field of the artificial intelligence studies and its impact on the journalism and 

television,The results of this study are the following: 

- There is a variety for the recent trends of the researches about the impact of the artificial 

intelligence on the journalism and television in the period from 2017 to 2021.  

 

- The researches about the impact of artificial intelligence on the journalism are at the top of the 

interests list with average (84.2%), whereas the researches about the impact of artificial 

intelligence on television are with average (15.8%),The importance of using the technology of 

unmanned aerial vehicles (Drones), which allows the journalists to take photos from different 

angles for the news events such as the volcanic eruptions, war-torn villages and natural disasters. 

KEY WORDS: Recent Trends, The Researches About The Impact Of The Artificial 

Intelligence, The Journalism And Television, A second-level Analytical Study. 
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 صلخمال

الصحافة والتليفزيون على  يف يمجال بحوث تأثير الذكاء اإلصطناع يتهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل االتجاهات الحديثة ف

فضالً عن ، م7171وحتى  7112الفترة من  يمستوى الدراسات العربية واألجنبية من مختلف المدارس البحثية على مستوى العالم ف

 هذه الدراسة يمجال الصحافة والتليفزيون، وتنتم يواستخدام تقنياته ف يالتعرف على المجاالت الموضوعية لبحوث الذكاء اإلصطناع

هذا السياق تم االعتماد على  يوفي، عتمدت على استخدام أسلوب التحليل من المستوى الثاناو، إلى حقل الدراسات الوصفية التحليلية

وأوضحت ، الصحافة والتليفزيون يفوتأثيره  يلمجال بحوث الذكاء اإلصطناع يتنتم يللدراسات العلمية الت يإجراء التحليل الكيف

م وحتى 7112خالل الفترة من عام الصحافة والتليفزيون  يمجال يفتأثير الذكاء االصطناعي هات البحثية لبحوث تنوع االتجا النتائج

، يليه بفارق 4%(2.47)مجال الصحافة بنسبة بلغت يم، وتصدر قائمة االهتمامات دراسات تأثير الذكاء االصطناعي ف7171عام 

كذلك أشارت نتائج دراسات المدرسة العربية إلى  ،%(1142)ضئيل بحوث تأثير الذكاء االصطناعي في مجال التليفزيون بنسبة بلغت 

ألحداث إخبارية مثل التى تتيح للصحفيين إلتقاط صور من مختلف الزوايا ( الدرونز)ستخدام تقنية الطائرات بدون طياراأهمية 

 4مزقتها الحروب والكوارث الطبيعية ياالنفجارات البركانية والقرى الت

 

 يدراسة تحليلية من المستوى الثان ، الصحافة والتليفزيون،بحوث تأثير الذكاء االصطناعي ، االتجاهات الحديثة:الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة الدراسة

يعيش العالم المعاصر ثورة تكنولوجية كبيرة في ميدان المعلومات واالتصال، يتضاءل أمامها كل ما تحقق من عدة 

المشتركة في عملية اإلنتاج، قرون سابقة، مما كان لها أثرها الكبير على شكل االتصال ومحتواه وأساليب إنتاجه والمتغيرات 

وقد شهدت صناعة اإلعالم تغيرات جذرية كبيرة، فمنذ بداية الثورة الصناعية الرابعة؛  التي تعتمد كلياً على الذكاء 

االصطناعي، واستخدام الروبوت، الطباعة ثالثية األبعاد، منصات البيانات المفتوحة وإنترنت األشياء، وتحليل البيانات 

سرعات الهائلة في شبكات االتصال، والهواتف الذكية بسعتها المهولة، عالوة على األدوات الجديدة في التصوير الضخمة، وال

والمونتاج، التي سوف تخلق بيانات إعالمية ومعلوماتية بعيدة عن المؤسسات الضخمة، ويلعب فيها األفراد دوًرا مهًما بدياًل عن 

*(9102عبد الظاهر،)تلك المؤسسات 
1
 4 

بشكل كبير، وبدأ استخدام الريبوت في صناعة المحتوى اإلعالمي عبر المنصات الرقمية  الذكاء االصطناعيد انتشر وق

فالذكاء االصطناعي عبارة عن تطوير أنظمة حاسوبية قادرة في إنتاج المحتوى وتطويره، بحيث يقوم به اآللة وليس اإلنسان، 

 4ء البشري، حيث تقوم فكرته على تحويل اآللة لتقوم بنفس آدوار الجهد البشرىعلى أداء مهام تتطلب عادة االستعانة بالذكا

( AI)في ظل ما يشهده العالم من تطورات بفضل ثورة البيانات الضخمة وزيادة قدرات الحوسبة، حقق الذذكاء االصذطناعي و   

الواقذ  االفتراضذي واألنظمذة الذكيذة واألتمتذة سذوف انتعاًشا مثيًرا لإلعجاب على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي أكدت أن 

 4تحل ببطء محل الجوانب المختلفة لكل من الصناعة والتفاعل البشري

كما أن تقنية الطائرات بدون طيار تتيح للصحفيين التقاط  لقطات ألحداث إخبارية مثل االنفجارات البركانية والقرى 

اً ألنها يتم تشغلها عن بعد، ويرى الصحفيين أنها وسيلة أكثر أماناً وفعالية من التي مزقتها الحروب والكوارث الطبيعية، نظر

 4حيث التكلفة إلنتاج األخبار ولتسجيل الفيديو خاصة في التغطية المعرضة للخطر

رة تقنية في ومن دون شك أن تقنيات الذكاء االصطناعي وتطبيقاته والتطورات الهائلة التي يشهدها العالم ستقود ال محالة إلى ثو

، ألن تطبيقاته ستوفر لوسائل اإلعالم (9191الخولى،) قدرة وسائل اإلعالم على التأثير ومخاطبة الجمهور وتشكيل الرأي العام

أدوات أكثر ذكاًء وتقدًما وسرعة في نقل الخبر إلى المتلقي وتفاعل األشخاص م  ذلك، وهذا سيشمل وسائل اإلعالم 

وعة والمرئية منها، إضافة إلى وسائل التواصل االجتماعي على اختالفها، وهذا يعني أن يكون المتخصصة، المقروءة والمسم

لثورة الذكاء االصطناعي تأثيًرا أعمق في صناعة اإلعالم والنشر، األمر الذي سيضاعف من التنافسية للريادة إعالميًا على 

                                                             

 .American Psychological Association, 7th edition: لتوثيق المراجع العلمية ،االصدار السابع  الصادر عن APA أستخدمت الباحثتان طريقة *
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ي يرسم المشهد اإلعالمي المستقبلي بناء على أدوار مختلفة مستوى الشرق األوسط والعالم، ومن هنا نجد أن الذكاء االصطناع

 4تماماً لم تكن موجودة من قبل، والتي أصبح فيه لآللة دور بجانب اإلنسان 

تأتي هذه الدراسة التي تحاول تقديم رؤية نقدية مقارنة من خالل رصد وتحليل االتجاهات الحديثة في مجال  في ضوء ما سبق

صطناعي في مجالي الصحافة والتليفزيون على مستوى الدراسات العربية واألجنبية في الفترة من بحوث تأثير الذكاء اال

 4م7171م وحتى 7112

ما االتجاهات الحديثة في بحوث تأثير الذكاء : تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيسي اآلتي: مشكلة الدراسة

ي كل من الدراسات العربية واألجنبية؟ وما الرؤى المستقبلية لتطوير األجندة االصطناعي في مجالي الصحافة والتليفزيون ف

 البحثية في هذا المجال؟

 : أهداف الدراسة

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف، تمثلت في

  المدارس البحثية على رصد الدراسات التي تناولت تأثير الذكاء االصطناعي في مجالي الصحافة والتليفزيون من مختلف

 م7171وحتى  7112مستوى العالم خالل الفترة من 

  التعرف على المجاالت الموضوعية لبحوث الذكاء االصطناعي واستخدام تقنياته في مجال اإلعالم ومدى تأثيره في مجالي

وحتى  7112رة من الصحافة والتليفزيون، وذلك على مستوى الدراسات األجنبية والعربية عينة الدراسة خالل الفت

 4م7171

 4رصد األطر النظرية التي استندت عليها الدراسات عينة التحليل، وما قدمته من إضافات على المستوى النظري 

 4التعرف على األطر المنهجية التي استعانت بها الدراسات عينة التحليل، وما قدمته من إضافات على المستوى المنهجي 

  واقتراح أجندة بحثية تسهم في تطويرمجال بحوث الذكاء االصطناعي وتأثيراته في مجالي السعي لتقديم رؤية مستقبلية

الصحافة والتليفزيون، استناداً إلى قاعدة معلومات بشأن التراث العلمي السابق في هذا المجال، والذي يسمح للباحثتين 

 4بإجراء عملية الرصد والتحليل والنقد
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 :منهجية الدراسة

التحليلي الحالي إلى حقل الدراسات الوصفية التحليلية، وتعتمد الدراسة على استخدام أسلوب التحليل من ينتمي العرض 

وهو أحد أهم األساليب البحثية التي تستخدم في تحليل المصادر الثانوية، كالدراسات   "Secondary Analysisالمستوى الثاني

عرفة اإلنسانية، وفي هذا السياق تم االعتماد على إجراء التحليل الكيفي والبحوث واألدبيات الخاصة بأي مجال من مجاالت الم

والمنشورة في اإلطار  في مجالي الصحافة والتليفزيونللدراسات العلمية التي تنتمي لمجال بحوث الذكاء االصطناعي وتأثيره 

م، ويسمح هذا اإلطار برصد وتحليل االتجاهات البحثية المختلفة والتطور الذي يحدث 7171م وحتى عام 7112الزمني من عام 

 4في مجال الذكاء االصطناعي وعالقته بمجالي الصحافة والتليفزيون ورؤى وأفكار الباحثين في هذا المجال

 :وعينة الدراسة مجتمع

في استخدامها وتأثيراتها  تم  الدراسة الحالية في البحوث العربية واألجنبية التي تناولت تطبيقات الذكاء االصطناعي ومدىيتمثل مج

في مجالي وفيما يتعلق بعينة الدراسة، تم القيام بوصف وتحليل لبحوث ودراسات الذكاء االصطناعي مجال الصحافة والتليفزيون، 

م، حيث بلغ إجمالي عدد البحوث التي تم االستعانة بها 7171م وحتى 7112واألجنبية خالل الفترة من عام  العربيةالصحافة والتليفزيون 

دراسة أجنبية، كما استعانت الباحثتان في جم  الدراسات العربية ( 72)دراسة عربية و( 11)دراسة، منهم ( 82)في العرض التحليلي 

ربية واألجنبية على شبكة اإلنترنت وعدد من المواق  األكاديمية، ومواق  المجالت العلمية العربية واألجنبية عينة الدراسة بقواعد البيانات الع

 :وتمثلت في المصادر اآلتية

 قواعد البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة: (0)جدول

 4موق  اتحاد مكتبات الجامعات المصرية -1

 4بنك المعرفة المصرى -7

 4بنك المعرفة المصرىمواق  الدوريات المصرية عبر موق   -8

 4دار المنظومة -.

5- Science Direct 

6- Reserch Gate 

7- Questia 

8- Willey Online Library 

9- Web of Science 

10- Sage. 

11- Eric 

12- IEEE Xplor. 

13- Emerlad Insight 

14- Google Scholar 
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الدراسات العربية في مجالي الصحافة والتليفزيون في  يوضح توصيف العينة لبحوث تأثير الذكاء االصطناعي :(9)جدول

 واألجنبية

 نوع الدراسة                              

 

 االتجاه البحثي

الدراسات 

 العربية

الدراسات 

 األوربية

الدراسات   

 األمريكية

الدراسات 

 األسيوية

 اإلجمالى

 % ك % ك % ك % ك % ك

تأثير الذكاء االصطناعي في مجال 

 الصحافة

11 8.4. 18 .144 1 1144 8 44. 87 2..9 

تأثير الذكاء االصطناعي في مجال 

 التليفزيون

- - . 4442 7 8848 - - 4 0..2 

 011 32 1.2 3 ..02 1 1... 01 92.2 00 اإلجمالي

 

خالل  في مجالي الصحافة والتليفزيونتأثير الذكاء االصطناعي تنوع االتجاهات البحثية لبحوث  :يتضح من الجدول السابق

م، وتصدر قائمة االهتمامات دراسات تأثير الذكاء االصطناعي في مجال الصحافة 7171م وحتى عام 7112الفترة من عام 

 %(11424)، يليه بفارق ضئيل جداً بحوث تأثير الذكاء االصطناعي في مجال التليفزيون بنسبة بلغت 4%(2.47)بنسبة بلغت

  الدراسات  الثاني، يليها في الترتيب %(42..)األول بنسبة  كما يشير الجدول إلى أن الدراسات األوربية جاءت في الترتيب

، ثم الدراسات األسيوية بنسبة %(.124)،وتأتي الدراسات األمريكية في الترتيب الثالث بنسبة %( 7244)العربية بنسبة بلغت 

 %(2444)بلغت 

  تأثير الذكاء بحوث أشارت نتائج الجدول أيضاً إلى تفوق المدرسة العربية على المدرسة األمريكية واألسيوية في دراسات

دراسات ( 8)دراسات للمدرسة األمريكية، و( 2)دراسة في مقابل ( 11)بنحو  في مجالي الصحافة والتليفزيون االصطناعي

اً على اهتمام الدراسات العربية بدراسة هذا الموضوع المهم، على الرغم مما فقط للمدرسة األسيوية مما يعطى مؤشراً هام

أشارت إليه النتائج فيما بعد من ندرة استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي في العديد من المؤسسات االعالمية وخاصة الصحفية 

4 
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 اولت تأثير الذكاء االصطناعي في مجالي الصحافة مراجعة االتجاهات الحديثة لبحوث والدراسات العربية واألجنبية التي تن

  :والتليفزيون

 

 .في الدراسات العربية واألجنبيةتأثير الذكاء االصطناعي في مجالي الصحافة والتليفزيون االتجاهات الحديثة  لبحوث  يوضح :(0)شكل

 

 -:يليوسيتم تناول تلك االتجاهات البحثية السابقة من خالل محوريين رئيسين كما 

 4الدراسات التي تناولت تأثير الذكاء االصطناعي في مجال الصحافةاستعراض : المحوراألول -1

 4استعراض الدراسات التي تناولت تأثير الذكاء االصطناعي في مجال التليفزيون: المحور الثاني -7

 -:الصحافةالدراسات التي تناولت تأثير الذكاء االصطناعي في مجال استعراض : المحوراألول

دراسة، ( 71)دراسة عربية وأجنبية، استأثرت الدراسات األجنبية منها بـ( 87)رصدت الباحثة في إطار هذا المحور 

دراسات عربية بنسبة ( 11)أسيوية، وذلك في مقابل ( 8)أمريكية و( 1)دراسة أوربية و( 18)، كان منها %(4144)بنسبة بلغت 

 4محوريين فرعيين، وتم تقسيم الدراسات إلى %(.8.4)

اتجاهات : ويتناول الثانى الدراسات التي تناولت تأثير استخدام الذكاء االصطناعي في العمل الصحفي،: المحور األوليضم 

وفيما يلي عرض تفصيلي لكل محور من تلك القائمين باالتصال نحو استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي بالمؤسسات الصحفية، 

 -:المحاور

 -:الدراسات التي تناولت تأثير استخدام الذكاء االصطناعي في العمل الصحفي: المحورالفرعي األول(أ)

للتعرف على كيفية  (9190بدوى، )فعلى مستوى استخدام الذكاء االصطناعي في العمل الصحفي سعت الدراسة العربية 

بإعتباره أول موق  مصري يطبق هذا النموذج من اإلخباري،  .7تطبيق صحافة الروبوت وآليات إنتاجها في موق  القاهرة 

 اإلجمالى األسيوية األمريكية األوربية العربية 

34.4 

40.6 

15.6 
9.4 

84.2 

0 

66.7 

33.3 

0 

15.8 

 تأثير الذكاء االصطناعي فى مجال التليفزيون تأثير الذكاء االصطناعي فى مجال الصحافة
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تقنيات الذكاء االصطناعي، وقد اعتمدت على المنهج المسحي واستمارة االستبانة في جم  البيانات من عينة عشوائية من 

وت في الصحفيين بالموق ، واستخدمت النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، وتوصلت إلى أهمية تطبيق صحافة الريب

 4 المواق  الصحفية المصرية لقدرتها على تقديم محتوى صحفي أكثر تمييزاُ وأكثر مصداقية لدى الجمهور

حول دور الذكاء االصطناعي في مجال الصحافة أثناء األزمات ( 7171عبد المعطى،)وعلى نحو آخر جاءت دراسة 

طية الكوارث واألزمات باستخدام الذكاء االصطناعي للحفاظ ، لتؤكد أهمية ابتكار طرق تقنية وتكنولوجية جديدة لتغوالكوراث

على حياة الصحفيين وتنتمىي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية واالستشرافية، وتمثل عينة الدراسة في المختصين بمجال 

الصحفي لتقنيات الذكاء  الذكاء االصطناعي، وقد استعانت الباحثة بأداة المقابلة المتعمقة، وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام

 4 االصطناعي تعمل على تأمين حياته، ومراقبة األماكن التي يصعب الوصول إليها

إلى الكشف عن مستقبل الصحافة المصرية في ظل تقنيات الذكاء االصطناعي ( 9190منصور،)الدراسة العربية كذلك هدفت 

فسير نتائجها على السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الصحافة في ، واستندت في بناء متغيراتها وت(9131-9190)خالل العقد من 

ظل تقنيات الذكاء االصطناعي ومدخل نظم المعلومات، واعتمدت على المنهج الوصفي وأداتي االستبانة والمقابالت المتعمقة، 

في الصحف مستقباًل صحفيًا، وتوصلت إلى أن استخدام صحافة الذكاء االصطناعي  11وذلك بالتطبيق على عينة قوامها 

 4لمواجهة انخفاض قارئية الصحف ورف  كفاءة العمل

للتعرف على تأثيراستخدام الذكاء االصطناعي في وكالة  (Biswal & Gouda,  2020) الدراسة األسيوية بينما جاءت 

، وما هي التحديات التي تعيق توظيف تلك التكنولوجيا في الوكالة، وقد اعتمد الصينية على العمل الصحفي Xinhuaأنباء

الصينية،  Xinhuaصحفيًا من وكالة أنباء  71الباحث في دراسته على المنهج المسحي، حيث قام باختيار عينة عشوائية قوامها 

كل كبير في العمل الصحفي، خاصة فيما يتعلق ن الذكاء االصطناعي أسهم بشأأشارت النتائج ، وباستخدام المقابالت المتعمقة

دث إلكترونيًا ودون التدخل المباشر من قبل المحريين، مما وفر الكثير من الوقت حبجم  وتحرير المعلومات والبيانات الذي ي

جديدة من تطوير أشكال  Xinhuaوالجهد الالزم في العمل الصحفي للوكالة، كما توصلت أن الذكاء االصطناعي مكن وكالة 

حيث يتم عرض األخبار في  Virtual Realityمن عرض القصص الخبرية ومنها االعتماد على ما يعرف بالواق  االفتراضي

 4صورة تشبه األفالم ثالثية األبعاد تجعل المشاهد يعيش تجربة الخبر كأنها واق  وهو عضو شارك فيه

استخدام الذكاء الصناعي في العمل الصحفي وعالقته بالتحيز في تغطية األخبار : بعنوان Leavy, 2020))وأضافت دراسة 

، والتي حاولت التعرف على أسباب التحيز في األخبار المتعلقة بالمرشحين السياسيين اإلناث "ينسياسيالمتعلقة بالمرشحين ال

في دولة إيرلندا، وهل هناك تأثير سلبي على سلوكيات ووعي الجمهور فيما يتعلق بالمرشحين، وقد اعتمد الباحث في دراسته 
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مقاالً  2421.من أصل  44.ن خاللها بتحليل عينة قوامها على المنهج المسحي، حيث قام بإجراء دراسة تحليلية طويلة قام م

أن  وقد أشارت نتائج الدراسة، The Independent & The sundayمتعلقًا بالمرشحين، والتي تم نشرها في صحيفتي 

اعتمدت في  االستعانة بها في الذكاء االصطناعي في العمل الصحفي تعتمد على لغة اللوغاريتمات، حيث أنهام البرامج التي يت

تحليلها على المقاالت واألخبار الصحفية السابقة والتي نشرت على المرشحات والتي كانت في األغلب تتجه نحو التحيز 

 4ضدهن

في تطوير  االصطناعيعن دور الذكاء  ،(9191عبد المعطي،)تناولت دراسة ومن الدراسات العربية خاصة المصرية 

تعرف على مستقبل هذه التقنية في مجال الصحافة وكيفية االستفادة منها ومحاولة تطويرها، الصحافة اإللكترونية، في محاولة لل

ورصد طرق توعية المؤسسات الصحفية باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي، وقد أثبتت نتائج الدراسة أن صحافة الذكاء 

ظيف تقنيات الذكاء االصطناعي والثورة الصناعية االصطناعي حقبة جديدة من اإلعالم تسعى من خاللها وسائل اإلعالم إلى تو

الرابعة على أكمل وجه في جمي  مراحل صناعة اإلعالم وصناعة الخبر، والتي ستكون أسرع عشرات المرات من وسائل 

 التواصل االجتماعي، وأكثر دقة وتفصيالً في نقل األحداث، وأشارت إلى أهمية توظيف الروبوت في التحرير والتصوير، وفي

تغطية األحداث باألماكن األكثر خطورة ويصعب على اإلنسان الوصول إليها مثل مناطق الحروب والحرائق وقاع البحار 

 4والفضاء وفوق ناطحات السحاب

أشارت الدراسة  حول صحافة الذكاء االصطناعى واستخدامات الدرونز في اإلعالم( 7171نوفل،)كذلك برزت دراسة 

طيار تتيح للصحفيين التقاط  لقطات ألحداث إخبارية مثل االنفجارات البركانية والقرى التى مزقتها أن تقنية الطائرات بدون 

الحروب والكوارث الطبيعية، نظراً ألنها يتم تشغلها عن بعد، ويرى الصحفيين أنها وسيلة أكثر أماناً وفعالية من حيث التكلفة 

المعرضة للخطر، كذلك استخدام صحافة الطائرات بدون طيار، يمكن إلنتاج األخبار ولتسجيل الفيديو خاصة في التغطية 

الحصول على صور جوية بتنسيق المواقف التى يصعب تغطيتها بمنظور وسرعة التنقل، وسالمة أكبر للصحفيين، وبتكلفة أقل، 

االستثمار في التكنولوجيا  كما أشارت الدراسة إلى الظروف واألسباب الكامنة وراء بطء اندماجهم في غرف األخبار مثل تكلفة

 4 بعمر قصير بسبب تطورها المستمر والتعقيد الفني واإلداري، فضال عن عدم وجود صحفيين متخصصين وقوانين مقيدة

مستقبل الوظيفة اإلخبارية للصحافة اإللكترونية في ظل التي استهدفت ( 7171بدوى، )وفي نفس السياق برزت دراسة 

، في ضوء استخدام تقنيات الذكاء 9192وحتى  9102ي، دراسة مستقبلية في الفترة من تعدد منصات اإلعالم الرقم

رصد واق  الوظيفة اإلخبارية للصحف والمواق  اإللكترونية، والتعرف على طبيعة الوظيفة اإلخبارية في العصر االصطناعي 

لى آراء الخبراء من المهنيين العاملين بالمجال والتحديات التي تواجهها، والتعرف عالرقمي، وآلياتها وممارساتها الجديدة، 
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، وتنتمي اإلعالمي واألكاديميين وتصوراتهم حول مستقبل الوظيفة اإلخبارية في البيئة الرقمية في ظل تعدد المنصات اإلعالمية

المتوق  أو المحتمل  هذه الدراسة إلى نمط الدراسات المستقبلية االستكشافية أو االستطالعية، حيث تحاول الكشف عن المستقبل

( 111)وقد استعانت الدراسة بمنهج المسح اإلعالمي، والمنهج المقارن، كما تم إجراء الدراسة التطبيقية على عينة قوامها 

مفردة من الخبراء المهنيين العاملين بالمجال اإلعالمي واألكاديميين واعتمدت الدراسة في إطارها النظري على مدخل تحليل 

أن الصحافة الرقمية المصرية عند مقارنتها بمثيالتها  في ضوء استخدام تقنيات الذكاء االصطناعيتوصلت الدراسة النظم، وقد 

في أوروبا أو أمريكا أو أسيا، يتبين أنها تتحسس خطاها نحو التطوير لكن يعيبها البطء الشديد، ويجب عليها إذا ما أرادت أن 

التبني الجاد والحقيقي ألدوات الذكاء االصطناعي في التحرير الرقمي، وتدريب : اآلتيتحجز لها مقعداً في المستقبل أن تأخذ ب

 4الصحفيين على العمل وفق ممارسات البيئة الرقمية

تأثير استخدام التكنولوجيا الحديثة  لرصد( Braghieri,2019)دراسة الحالة سعت الدراسة األوربية  وباستخدام

، إلى التعرف على أهمية الذكاء االصطناعي في جم  ونشر الصحفي وعلى أداء الصحفيينالذكاء االصطناعي على العمل و

 Long- termالبريطانية ودراستها لمدة طويلة  Daily Expressالمعلومات، حيث قام الباحث باختيار مؤسسة صحفية 

مارة االستقصاء للحصول على ية، واستخدم الباحث استفلمعرفة مدى تأثير الذكاء االصطناعي على أداء المهام الصح

أن الذكاء االصطناعي أسهم بشكل كبير في تدفق وتوزي   وقد أشارت نتائج الدراسةالمعلومات من الصحفيين من المؤسسة، 

ونشر المعلومات التي تقوم المؤسسة الصحفية بإنتاجها، كذلك أكدت على أهمية توظيف الذكاء االصطناعي في نشر األخبار من 

 Artificialعن طريق استخدام قارئ األخبار االصطناعي  Daily Expressيق الذي تصدره صحيفة خالل التطب

Anchorman 4 والذي يقوم بدور المذي  لألخر إلى الجمهور على غرار قارئ النشرة الموجود في الراديو أو التليفزيون 

الة على شركة تتناول دراسة حUfarte Ruiz & Manfredi Sánchez, 2019) )وجاءت دراسة 

NarrativaInteligencia Artificial وقد هدفت تلك الدراسة إلى تحليل ةمن حيث البناء واإلنتاج والجودة المعلوماتي ،

الشركة الوحيدة في إسبانيا التى العمليات التنظيمية وإجراءات العمل وجودة المعلومات المنتجة بواسطة تلك الشركة والتي تعد 

والذى يستخدم لتوزي  األخبار ، (نوع من أنواع الذكاء االصطناعي) Gabrieleتكتب نصوًصا صحفية باستخدام برنامج يسمى 

من الصحفيين وكذلك  وعينة، وباستخدام منهج المسح أجريت دراسة على عينة من العاملين بالشركة لوسائل اإلعالم المختلفة

تم إجراء مقابالت متعمقة معهم " ام المالحظة لتتب  كيفية العمل بالشركة، وشملت عينة الخبراء بالشركة أربعة خبراءاستخد

صحفيًا لتقييم جودة النصوص المنتجة، وأظهرت النتائج أن البرنامج أدى إلى زيادة  1.1بينما اشتملت عينة الصحفيين 

ألف نص  71والدقيق والسري  للنصوص الصحفية والتي وصلت إلى  Automaticاإلنتاجية الصحفية من خالل اإلنتاج اآللي 
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في األسبوع الواحد، وبتتب  النصوص التي تم إنتاجها لوحظ أنها ال تختلف كثيًرا من حيث األسلوب والتكوين والبناء عن الشكل 

 4التقليدي بالصحافة التقليدية

للتعرف على مدى توظيف واستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في (  Stray, 2019)كما سعت الدراسة األمريكية 

باستخدام يمكن حلها ، وذلك من خالل التعرف على تقارير الصحافة االستقصائية ومشكالتها التي مجال الصحافة االستقصائية

صطناعي في الصحافة أن استخدامات للذكاء االإلى  وتوصلت الدراسة، وتحليل عدد من الحاالت تقنيات الذكاء االصطناعي

االستقصائية متواض  للغاية، ولوحظ أنه لم يكن باإلمكان إنتاج تلك القصص بدون تلك اآلليات، فلقد أصبحت مطلوبة للغاية 

 4أكثر ألن عدم استخدامها يؤدي إلى االعتماد على عدد كبير من العمالة اليدوية

على مدى االعتماد على تقنيات الذكاء االصطناعي في  إلى الوقوف(Tatalovic, 2018)ومن منظور آخر سعت دراسة 

من خالل تشخيص الدراسات واألبحاث العلمية ووضعها في شكل تقارير صحفية عن طريق استخدام تقنيات  الصحافة العلمية

 راسةحيث توصلت الداألتمتة، كما حدث ذلك في بعض الصحف فيما يتعلق بالموضوعات الرياضية والسياسية واالقتصادية، 

إلى أن الصحافة العلمية لم تستفد حتى األن من تقنيات الذكاء االصطناعي مثلما حدث في الصحافة الرياضية، وأن المحررين 

العاملين في مجال الصحافة العلمية ال يزالون غير مدركين ألهمية استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في إعداد التقارير 

 4الخاصة بالصحافة العلمية

حول مستقبل الصحافة اإللكترونية في إطار تقنيات الواق  ، (9102أحمد، )الدراسات العربية أيضا جاءت دراسة  ومن

تقنيات  تطبيقاإلفتراضي، وقد بحثت تلك الدراسة في التطورات المتعلقة بالصحافة وتحديداً صحافة الواق  االفتراضي، وكيفية 

، وتحاول تلك الدراسة تقديم مفهوم جديد عن الصحافة الغامرة وأهميتها الواق  االفتراضي في مجاالت القصص الصحفية

وتطورها كل ذلك من خالل دراسة تحليلية من المستوى الثاني من خالل التحليل الكيفي لنتائج البحوث من واق  التراث العلمي 

لدراسة على احتياج الصحفيين لفهم والمقاالت وكل ما كتب حول الصحافة الغامرة وإدراجه ضمن مفاهيم الصحافة، وأكدت ا

أفضل للمفاهيم األسياسية لالنغماس وقدرات تقنيات الغمر الشائعة وحدودها، ومعرفة األساسيات التي تحدد االحترافية والتفوق 

 4 الصحفي

أم  بعناوان مسااعدة(Schapals & Porlezza, 2020)دراسذة وعن استخدام الذكاء االصطناعي في الصحافة اآللية، جااءت 

لذذذألدوار الصذذذحفية  Vosو  Hanitzschوباسذذذتخدام نمذذذوذج ، مقاوماااةق تقيااايم للصاااحافة المميكناااة ومفااااهيم الااادور الصاااحفي

للصحافة باعتبارها أيدلويجيذة كإطذارين نظذريين للدراسذة ركذزت الدراسذة علذى التعذرف علذى المذداخل الوصذفية Deuzeوتفسير

لى أي مدى تغيرت األدوار الصحفية أو تطورت نتيجذة اسذتخدام الذذكاء والتعرف إ Automated Journalismللصحافة اآللية 
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مذذن المحذذررين  28االصذطناعي، واختيذذرت غرفتذذان مذذن غذذرف األخبذذار وعقذذد مقذذابالت مذذ  العذذاملين بهذذا وبلذذغ عذذدد المبحذذوثين 

تيذاج للتغييذر مذن أدوارهذم أن كافذة المبحذوثين مذا عذدا مبحوثذاً واحذداً يذرون أنذه ال يوجذد اح وأكادت نتاائج الدراساةوالصذحفيين، 

الصحفية للتواؤم م  تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في المستقبل، كما أعربوا عن تمسكمهم بأدوارهم، وأن الصحافة لديهم بمثابذة 

، كمذذا يذذرون أن المسذذتحدثات التكنولوجيذذة ال تمثذذل لهذذم تهديذذًدا وال Automationاأليديولوجيذذة ممذذا يشذذجعهم لمواجهذذة الميكنذذة 

ن عن احتماليذة أن تحذل اآللذة محلهذم فذي المسذتقبل، وأن تلذك التكنولوجيذات هذي أدوات مسذاعدة للصذحفيين فذي آداء عملهذم يقلقو

 4 اإلخباري اليومي وتمكنهم من آداء مهام صعبة عليهم

 التحديات المعاصرة: الذكاء االصطناعي والصحافة اآللية:"، بعنوان (Ali & Hassoun, 2019)واتفقت معها دراسة

، في وصف الوض  الراهن للتكنولوجيا وذلك بالتركيز على دور الذكاء االصطناعي في تغيير الممارسة والفرص الجديدة

والوقوف على اآلثار المحتملة على مستقبل الصحفيين جراء توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي، واستنباط الصحفية، 

وفي هذا اإلطار تقوم ت مهنة الصحافة جراء ظهور هذه التقنيات الحديثة، التحديات األخالقية والمهنية التي قد تزعج ممارسا

إلى أن تقنيات الذكاء االصطناعي تمثل  حيث توصلت الدراسةلألدبيات، والدراسات السابقة،  الدراسة الحالية بمراجعة منهجية

تطوًرا كبيًرا في بيئة العمل الصحفي في العصر الرقمي، خاصة في ظل قدرتها على التغلب على المشاكل األساسية التي تواجه 

دام وكذلك تخصيص المحتوى، كما أشارت أيًضا إلى أن استخالصحافة المعاصرة ومكافحة األخبار المزيفة، وتحرير األخبار، 

تطبيقات الذكاء االصطناعي في الصحافة يثير قضايا مهنية وأخالقية، ال سيما، تقويض اإلبداع وغياب المراقبة والتحيز 

  4والشفافية واستخدام البيانات

وبالتركيز على الصحافة اآللية وتحليل المشكالت األخالقية والقانونية التي تواجه تلك النوعية من الصحافة المعتمدة على 

إللقاء الضوء على حرية المعلومات والمسئولية ومدى تأثر تلك ( Monti, 2019)تقنيات الذكاء االصطناعي جاءت دراسة 

القضايا بالتكنولوجيا الجديدة واستخدام الذكاء االصطناعي، وانتهى الباحث إلى أن القضية ليست في الكيفية التي يستخدم بها 

يتم استخدام تلك التكنولوجيا، " كيف ومتى وأين ولماذا ومن"لعام وانما القضية تتمثل في الصحفيون البرمجيات لتحقيق الصالح ا

ولتحقيق المسئولية والثقة في تلك النوعية من الصحافة يلزم على المحررين أن يطوروا أدواتهم في استكشاف األخبار ومراجعة 

 4 البيانات من المصادر لتجنب التزييف والتضليل

 ,Wölker & Powell تي ينظر بها قراء األخبار األوربيون إلى الصحافة اآللية ومصداقيتها سعت دراسةوعن الكيفية ال

وقد تم دراسة إلدراك قراء األخبار لمصداقية الصحافة اآللية، : في غرف األخبار( الخوارزميات)، بعنوان البرمجيات ((2018

مبحوث وتقيس الدراسة التجريبية رؤيتهم  811دراسة على عينة من استخدام المنهج التجريبي في تلك الدراسة، إذ أجريت ال
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للصحافة اآللية من منظور الرسالة ومصداقية المصدر وتأثيرات ذلك على سلوكهم االنتقائي ومقارنتها بإدراكهم لمصداقية 

آللية والصحافة القائمة على أن إدراك المصداقية لكل من الصحافة اوأظهرت الدراسة  الصحافة القائمة على العمالة البشرية،

العمالة البشرية تكاد تكون متساوية، وإن كان قراء األخبار يميلون إلى المضمون المنتج بواسطة آلة لعدم وجود تحييزات أو 

 4ميل لطرف دون آخر

الدراسة األوربية  في غرف األخبار النرويجية سعتAutomationكيفية التى يتم بها تطبيق التشغيل اآلليوللتعرف على ال

(Pashevich, 2018)  حول استخدام الذكاء االصطناعي في غرف األخبار، فالصحافة اآللية تسمح بإنتاج أخبار ومحتوى

صحفيا ومطوري النظم  11جديد ومبتكر، وقد قامت الدراسة على التحليل الكيفي للمقابالت المتعمقة التي أجريت م  

اآللية بالنرويج والسويد وألمانيا، وتشير الدراسة إلى أن جودة النص المنتج بالتكنولوجيا  والمتخصصين العالمين في الصحافة

 4الجديدة مرضية ولكن لن تكون مميزة مثل المقالة المكتوبة يدويًا بواسطة الصحفي

: ياضية اآللية، بعنوان التغطية الر(Torrijos, 2019)وعن استخدام الريبوتات في الصحافة تناولت الدراسة األمريكية 

وقد ، م9102م وكوريا الجنوبية 9102دراسة حالة للريبوت المطلق بواسطة صحيفة واشنطن بوست خالل اولمبيات ريو 

، وتناولت كيف (صحيفة الواشنطن بوست)اختار الباحث دراسة حالة للمؤسسات اإلعالمية التي تستخدم الذكاء االصطناعي 

" ريو"م التي أقيمت في 7114صطناعى في تغطيتها اإلخبارية خالل أولومبيات صيف تطبق الصحافة األمريكية الذكاء اال

رسالة إعالمية تم نشرها آليًا في  444، وتم تحليل مضمون "كوريا الجنوبية"م التي أقيمت في 7112وأولومبيات شتاء 

ء المستخدمين الذين يحتاجون إلى إلى أن استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يعمل على إرضاوتوصلت الدراسة الصحيفة، 

 4أحدث األخبار على كل أنواع األجهزة التكنولوجية، ولم يكن هناك احتياج للتدخل البشرى في إنتاج األخبار

حالة : الذكاء االصطناعي في الصحافة": ، بعنوان(Tusa &Tejedor, 2019)ومن الدراسات األسبانية برزت دراسة

هدفت هذه الدراسة إلى ، "دراسة من منظورالصحفيين(: الحاسوبيين)لروبوت والكمبيوتر ا (اآلليين)الصحفيين الرمزيين 

تحليل ظهور المقدمين الروبوتية والكمبيوترية باستخدام الذكاء االصطناعي، واستخدمت الدراسة منهج تحليل المحتوى وذلك 

واإلسبانية، والتي يتم تصنيف معاييرها من خالل التقييم بتحليل األخبارالموقعة من قبل الصحفيين في وسائل اإلعالم األمريكية 

مدى التكامل  وأوضحت نتائج الدراسةفي تجمي  وتحرير األخبار، ( اآلليين)استخدام الصحفيين الرمزيين ( لصالح وضد)

ية وتكنولوجية الوظيفي الصحفي باستخدام التكنولوجيا؛ ومدى قرب العالم الصحفي من النهاية في مقابل استخدام آلية وتقن

، والذي أطلق على الصحفيين (م1441)األعمال الصحفية، ومن ناحية أخرى أكدت الدراسة على فكرة الباحث بنروسيه 

 4اسم وكالء التنفيذ( اآلليين)الرمزيين 
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، تهدف تحديات جديدة للصحافة: ، بعنوان الريبوتات والذكاء االصطناعي((Salazar, 2018وجاءت الدراسة األمريكية 

الدراسة إلى تحليل تأثير تكنولوجيا الذكاء االصطناعي والريبوتات في مجال الصحافة، والتعرف على مستقبل الصحافة 

ومتخصصيها في حال استخدام هذه التكنولوجيات، وقدمت الدراسة نماذج لهذا االستخدام في نيويورك تايمز واستخدامها لتقنيات 

يانات المالية لشركات اإلعالم الخاصة به، واستخدمت الصحيفة الذكاء االصطناعي إلنتاج وإدارة آلة التعلم للبحث عن نماذج للب

وبها تم نشر  Bot Quakeالمضمون الصحفي، كذلك صحيفة لوس أنجلوس تايمز والتي استخدمت الذكاء االصطناعي وسمته 

 Automatedزالزل، استخدمت وكالة أسوشيتدبرس األخبار اإللكترونية بدون تدخل بشري خاصة في أوقات األزمات كوقوع ال

insights 4وهي أداة للذكاء االصطناعي تسمح بإنتاج نماذج من التقارير والتحليالت لدوري كرة السلة 

في  التحـديات األخــالقـيـة التي تواجــه صحـافة الخـوارزميـات أحـد أشـكـال الـذكـاء االصطناعيوفي محـاولة للتعرف على 

لتناول استخدام الخوارازميات  (Dörr & Hollnbuchner, 2017)لمجال االجتماعي والمهني والتنظيمي سعت دراسةضوء ا

""Algorithms  في إنتاج المحتوى، وركزت الدراسة على مفهوم صحافة الخوارزميات والتي تقوم على استخدام البرمجيات

ك التعرف على طبيعة القضايا األخالقية المترتبة على استخدام تلك كذل في إنتاج المضمون الصحفي بدون االستعانة بالصحفي،

البرمجيات، وتقوم الدراسة على تحليل للنظريات األخالقية لعلم األخالق والنفعية والفضيلة التي من شأنها أن تفسر تلك الظاهرة 

وجود تحول ذي داللة في المسئولية في إنتاج ويشير التحليل إلى واالستعانة بتلك النظريات باعتبارها أطر نظرية للدراسة، 

األخبار، فم  ظهور هذا النوع من الصحافة أصبح الصحفي البشر ليس العامل األخالقي الوحيد في عملية إنتاج األخبار، بل 

امعي أصبح هناك مشتركون في عملية اإلنتاج مثل الوكالة التي تعمل باللغة المبرمجة والمؤسسات اإلعالمية والمبرمج وج

 4البيانات

 -:اتجاهات القائمين باالتصال نحو استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي بالمؤسسات الصحفية: المحور الفرعى الثانى(ب)

الدراسة استهدفت الذكاء االصطناعي وللوقوف على العوامل المؤثرة في تقبل واستخدام القائمين باالتصال لتقنيات 

تناولت رصد اتجاهات القائمين باالتصال نحو استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي بالمؤسسات ، والتي (9191بريك ،)العربية 

، وصواًل التجاهاتهم نحو مستقبل استخدام تقنيات الذكاء الصناعي ، وذلك في إطار النظرية الصحفية في مصر والسعودية

دراسة العالقات المتبادلة، وعينة كرة الثلج، وتم إجراء الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، اعتمد الباحث على منهج المسح و

إلى أن مستوى استخدام هذه التقنيات جاء بشكل منخفض بنسبة  وقد توصلت الدراسةردة ، مف( 1.8)الدراسة على عينة قوامها 

ًرا بشكل مرتف  ، وأخي%7441، ثم بشكل متوسط بنسبة %8844يليها عدم استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي بنسبة % 8.47

، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاه القائمين باالتصال نحو استخدام تقنيات %144بنسبة 
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كما جاء التصحيح التلقائي  الذكاء االصطناعي في المؤسسات الصحفية التي يعملون بها تبًعا للدولة التي تنتمي لها المؤسسة،

ية أو المهنية في مقدمة تقنيات الذكاء االصطناعي التي تعتمد عليها المؤسسات الصحفية المصرية والسعودية لألخطاء اللغو

 %(24484)، يليها إنتاج األخبار بشكل آلي بنسبة%(2441)عينة الدراسة بنسبة

النظرية  على، (9191الخولى، )وفي محاولة لتفسيرالنية السلوكية كمؤشر لسلوك استخدام تلك التقنيات اعتمدت دراسة 

في دراستها حول  اتجاهات الصحفيين المصريين إزاء توظيف الذكاء  UTAUT الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا

استهدفت الدراسة التعرف على اتجاهات  والتي االصطناعي في تطويرالمضامين الصحفية الخاصة بالثراء المعلوماتي،

الصحفيين المصريين إزاء توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في تطوير المضامين الصحفية الخاصة بالثراء المعلوماتي، 

كما اعتمدت الباحثة على منهج المسح باستخدام االستبانة تم تطبيقها على عينة من الصحفيين العاملين بالمؤسسات المصرية 

أن الصحف المصرية  وتوصلت الدراسة إلى، صحيفة مصرية( 14)تم اختيارهم بطريقة عمدية من عدد مفردة  711وامها ق

كما تعتمد على التقنيات الحديثة والتكنولوجية في العمل الصحفي في عمليات الجم  والتحرير واإلخراج والنشر بدرجة كبيرة، 

لة إحصائية بين اتجاهات الصحفيين المصريين نحو تطبيق تكنولوجيا الذكاء أثبتت النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات دال

القلق من االستخدام، المنفعة / توق  األداء) االصطناعي في المؤسسات الصحفية ومتغيرات النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا 

 (4الجهد المتوق / التسهيالت المتاحة/ التأثيرات االجتماعية/ المتوقعة

عن اتجاهات الصحفيين والقيادات نحو توظيف تقنيات ( 9191موسى، عبد الفتاح، )دراسة برزت  نفس السياقوفي 

حيث سعت الدراسة إلى تحقيق هدٍف رئيسى تمثل في ، الذکاء االصطناعي داخل غرف األخبار بالمؤسسات الصحفية المصرية

لين في غرف األخبار نحو توظيف تقنيات الذکاء االصطناعي الرصد الكمي والتفسيرالكيفي لتصورات ومواقف الصحفيين العام

بغرف أخبارها، وتحديد درجة جاهزيتها لتبني تلك التقنيات، واستندت الدراسة في بناء متغيراتها وتفسير نتائجها على نظرية 

في، وأداتي االستبانة، نشر األفكار المستحدثة، ونموذج قبول التكنولوجيا، کما تم توظيف منهج المسح بشقيه الكمي والكي

مفردة من الصحفيين المصريين العاملين بغرف األخبار والقيادات الصحفية  111والمقابلة المتعمقة، على عينة قوامها 

من إجمالي العينة من الصحفيين %  22أن نسبة : بالمؤسسات القومية والخاصة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها

األهمية الكبيرة لتوظيف تقنيات الذکاء االصطناعي بغرف األخبار الخاصة بهم، إال أنهم أشاروا في والقيادات يؤکدون على 

 نفس الوقت إلى عدم جاهزية نسبة کبيرة من غرف األخبار لتوظيف هذه األدوات نتيجة عدم تحديث الهياکل التنظيمية بها،

وأظهرت النتائج  ،وتراج  االستثمار والتمويل في هذه التقنيةبجانب عدم توفر خوارزميات لتحرير النصوص بالنسخة العربية، 
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أهم التاثيرات اإليجابية لتقنيات الذکاء االصطناعي وتوظيفها في غرف األخبار أنها توفر بيئة عمل أکثر راحة للصحفيين، 

 4وتعمل على تفرغهم للمهام اإلبداعية

، بعنوان اتجاهات الصحفيين نحو استخدام الذكاء Broussard, Et al, 2019))وفي اإلطار ذاته استهدفت دراسة 

التعرف على الدور الذي يقوم به الذكاء االصطناعي في العمل الصحفي، والتعرف على  االصطناعي في العمل الصحفي،

جموعة الوظائف التي يمكن أن يقوم بها من وجهة نظر الصحفيين، وقد اعتمد الباحث على المنهج المسحي حيث قام باختيار م

مفردة من الصحفيين مستعينًا باستمارة االستقصاء، وقد أظهرت النتائج أنه على الرغم من قيام  21من الصحفيين قوامها 

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في معالجة البيانات وإظهارها في شكل تقارير وأخبار صحفية إال أن األمر قد يتطلب في بعض 

بعض الصياغات حتي يتسنى نشرها على الجمهور، كما أشارت النتائج أن الذكاء  األحيان التدخل البشري في تعديل

 4االصطناعي مكن من معالجة المعلومات والبيانات الصحفية في صورة مالئمة ألخالقيات ومعايير ميثاق الشرف الصحفي

دراسة مسحية عالمية حول الصحافة : ، بعنوان قوى ومسئوليات جديدةBeckett, 2019))ومن منظور آخر أهتمت دراسة 

بتناول مدى فهم الصحفيين لجوانب مفهوم الذكاء االصطناعي وكيف يستخدمونه في غرف األخبار والذكاء االصطناعي، 

سة في جم  البيانات وآرائهم حول المخاطر المحتملة من استخدام الذكاء االصطناعي في صناعة األخبار، واعتمدت تلك الدرا

من المؤسسات اإلخبارية التي  21على أدوات المقابالت، فقد أجريت الدراسة على عينة من الصحفيين الذين يعملون في 

صحفيًا، وكانت من أهم النتائج أن غالبية المبحوثين يرون أنفسهم خبراء  114تستخدم الذكاء االصطناعي وبلغ حجم العينة 

وبالتالي لديهم وعي أكبر بالذكاء االصطناعي من الصحفيين التقليديين، " المتبنيين األوائل للرقمنة"فئة تكنولوجيين وأنهم من 

كما أظهرت الدراسة أن غرف األخبار رغم أنها تبنت الذكاء االصطناعي إال أنه ينقصها الكثير من اإلمكانات واألدوات 

  4الضرورية لتطبيق الذكاء االصطناعي بها

اتجاهات الصحفيين نحو تطبيق الذكاء االصطناعي في :"بعنوانKima & Kim, 2018) )الدراسة اآلسيوية  في حين هدفت

اعتمد الباحث على المنهج المسحي، حيث  ،، إلى التعرف على اتجاهات الذكاء االصطناعي في العمل الصحفي"العمل الصحفي

صحفيًا من دولة كوريا الجنوبية، باستخدام استمارة االستقصاء، أشارت نتائج الدراسة إلى أن  2.قام باختيار عينة قوامها 

اتجاهات الصحفيين نحو استخدام الذكاء االصطناعي قدر العمل إلى ثالث مجموعات المجموعة األولى والتي ترى أن 

كانات التي يتمت  بها الذكاء االصطناعي أوصل الكثير من الصحف إلي مكانة الصحف األولى أو النخبة الصحفية، أما اإلم

المجموعة الثانية وهي على النقيض من المجموعة األولى حتى أنه تم تصنيفها بأن لديهم عقدة فراكنشتاين، حيث أظهرت تلك 

اء االصطناعي مفسراً ذلك على بعض التجارب السلبية في استخدام ذلك الذكاء المجموعة بعض المخاوف من استخدام ذلك الذك
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االختراق أو حدوث بعض األعطال الحاسوبية التي تؤثر على جودة العمل الصحفي، أما المجموعة الثالثة : االصطناعي، مثل

االصطناعي وذلك لما يتمت  به من ، حيث إنها تقبل توظيف واستخدام الذكاء  rosy viewوهي صاحبة وجهة النظر الوردية 

 4 إيجابيات

تجاه الصحفيين نحو استخدام الذكاء االصطناعي في الصحافة ، حول ا(Galily, 2018)وتمثل التساؤل الرئيسي لدراسة 

ما هي اتجاهات الصحفيين نحو تلك التغيرات في العمل الصحفي؟ هل تعتبر بمثابة تطور للعمل الصحفي الرياضية، 

Evolutionary stage  أم هو تغير شامل ،Sweeping change  لنظام العمل الصحفي؟ اعتمد الباحث على المنهج المسحي

مفردة بحثية، مستعينًا باستمارة  1.حيث قام الباحث باختيار عينة من الصحفيين العاملين في المجال الرياضي قوامها 

ن استخدام الذكاء االصطناعي يعتبر بمثالية تغيير شامل في العمل الدراسة إلى أن الصحفيين يرون أ أشارت نتائجاالستقصاء، 

الصحفي نتيجة المهام المتعددة التي تقوم بها تلك التكنولوجيا، كذلك أشارت اتجاهات الصحفيين أن استخدام التكنولوجيا والذكاء 

 أو صحافة الروبوت  automated content productionاالصطناعي قد سمح بوجود ما يعرف بإنتاج المحتوى اإللكتروني 

robo - journalism 4 والذي يتم صياغته من قبل الحاسوب 

، إلى التعرف "ثر التكنولوجيا في إنتاج المعلومة في مضمون الصحافة المكتوبةبعنوان أ( 9102شرقي، )كما هدفت دراسة 

على اتجاهات الصحفيين نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل الصحفي، اعتمدت الباحثة على المنهج المسحي، حيث 

مفردة بحثية، أشارت اتجاهات الصحفيين أن تلك التكنولوجيا الحديثة  111قامت بدراسة عينة من الصحفيين الجزائريين قوامها 

األخبار إلى القارئ بشكل منافس وسائل اإلعالم األخرى، كما أسهمت التكنولوجيا الحديثة من التقليل أسهمت في سرعة توصيل 

في التكلفة ومن تصحيح األخطاء اإلمالئية والنحوية إلكترونيًا، كما أسهمت تلك التكنولوجيا في الوصول إلى سيل متدفق 

 4 الموضوعات، قد يعجز العنصر البشري عن القيام بهاومتجدد من المعلومات واألخبار من مصادر متنوعة وفي شتى 

وبالتركيز على مدى وعي الصحفيين بطبيعة تطبيقات الذكاء االصطناعي كنظرية وكتطوير ألنظمة الحسب اآللي 

، الممارسة والتطبيقات بالنسبة للصحافة: الذكاء االصطناعي: ، بعنوان( (Hansen, et al., 2017جاءت الدراسة األمريكية

وتدور الدراسة حول ما الذي ينبغي أن يعرفه الصحفيون عن تلك التكنولوجيات، وما الذي يجب أن تعرفه تلك التكنولوجيات 

للمستحدثات اإلعالمية  Brownللصحافة الرقمية ومؤسسة  Towعن المعايير الصحفية؟ وقد أجريت الدراسة بواسطة مركز 

يرى المبحوثون أن الذكاء االصطناعي قادر على تحسين مهمة الصحافة بدالً من أن  وأظهرت النتائج أنم، 7112خالل عام 

تحل محل الصحفيين، ويستحق القراء أن يتعرف على منهجية استخدام أدوات الذكاء االصطناعي التي تستخدم في أداء تحليل 

 4ما أو التعرف على تقرير نتيجة ما في القصة اإلخبارية
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الذكاء االصطناعي في العمل الصحفي واتجاهات إدخال ، حول (Jung, et al., 2017)اآلسيوية  في حين أضافت الدراسة

، إضافة إلى التعرف على الصحفيين نحوها، وما هي تفضيالتهم بين االختيار بين العمل التقليدي أو توظيف الذكاء االصطناعي

، اعتمد الباحث على المنهج التي يكتبها صحفيون فعليونتفضيالت الجمهور بين المقاالت المكتوبة بطريقة صناعية أو تلك 

من  22صحفيًا وعينة أخرى من الجمهور قوامها  81التجريبي حيث قام باختيار عينة مكونة من مجموعة من الصحفيين قوامها 

الصحفي نتيجة أن الصحفيين يرون أهمية بالغة لتوظيف الذكاء االصطناعي في العمل أشارت نتائج الدراسة الجمهور، وقد 

للسرعة التي يتمت  بها في معالجة األخبار وفي بعض األحيان تحليلها، كما أشارت النتائج إلى أن الصحفيين يفضلون العمل 

الصحفي التقليدي وذلك في بعض القوالب الصحفية كالتحقيقات والتي تطلب النظر بين السطور وذلك لتحليل متغيرات يعجز 

إلى عدم وجود اختالف بين المقاالت المكتوبة بطريقة صناعية أو تلك كما أكدت النتائج ولوجية، عنها بعض التقنيات التكن

المكتوبة بطريقة تقليدية، لكن عندما يتعلق األمر بمتابعة صحفي معين، فإن الجمهور في تلك الحالة يبحث عن كتابات ذلك 

 4الصحفي

- :تأثيرالذكاء االصطناعي في مجال التليفزيوناستعراض الدراسات التي تناولت : المحور الثاني

دراسات فقط جميعها من الدراسات األجنبية ما بين ( 4)اقتصرت الدراسات التي تم تناولها عبر هذا المحور والتي بلغ عددها 

 -:ومن نماذج تلك الدراسات دراسات أوربية ودراستين أمريكيتين، ( .)

على التليفزيون في أسبانيا واستخدام 02تأثير كوفيد : ، بعنوانCeide,et al., 2020))برزت الدراسات األوربية كدراسة 

واستخدمت الدراسة منهجية مراجعة الببليوغرافيات  المحتويات، والمشاهدين، والدعم واالستراتيجيات لإلنتاج،: الروباتات

الوكاالت والمؤسسات ذات الصلة بتأثير إغالق في عملية التواصل وتفسير التقارير الواردة من   COVID-19الخاصة بتأثير

التلفزيون، وكشفت نتائج الدراسة زيادة أعداد الجمهور المشاهد لشاشات التلفزيون التقليدية ومنصات البث المجانية لكل منهم، 

لجمهور وأكدت نتائج الدراسة على ازدياد العرض والطلب على المحتوى اإلعالمي، وعمل الروبوتات والترفيه والعرض 

 4الشباب، وأثر استخدام الرقمية والتقنية التكنولوجية في خدمات التلفزيون

مدى تأثير الذكاء االصطناعي على البرامج : بعنوان(Hoyle & Antelo, 2020)الدراسة األمريكية في حين آخر جاءت 

الذكاء االصطناعي على إنشاء ، والتي هدفت إلى توضيح كيف يؤثر دراسة حالة: Globo TVالتي يبثها تلفزيون جلوبو

، كما سعت الدراسة إلى إظهار Globo TVمحتوى الوسائط المتعددة ومعالجته وتقديمه في البرامج التي يبثها تلفزيون جلوبو

كيفية تأثر كل برنامج يتم بثه بتقنيات التعلم العميق، واعتمدت الدراسة على اختيار ثالثة برامج إذاعية كأهداف لنشر 

ت الذكاء االصطناعي في سير العمل بهدف زيادة اإلنتاجية وتقليل التكلفة وابتكار طرق جديدة إلنشاء المحتوى، خوارزميا
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وأوضحت نتائج الدراسة أن تقنيات التعلم العميق التي يستخدمها تلفزيون جلوبولها فوائد سواًء كانت على اإلنتاجية أو الطرق 

 4ء االصطناعي فرًصا جديدة لتحسين اإلنتاجية في بيئة البثالجديدة إلنشاء المحتوى، مما يتيح للذكا

األنظمة الجديدة التقنية والتكنولوجية والحديثة لمعرفة : بعنوان(Crespo-Pereira, et al., 2020) ة كذلك جاءت دراس

األنظمة رف علي هدفت هذه الدراسة إلى التع األسس النظرية لتطوير نظام قائم على المعرفة،: مدى إيرردات التليفزيون

الجديدة التقنية والتكنولوجية والحديثة لمعرفة مدى إيرردات التليفزيون، والتعرف على األسس النظرية لتطوير نظام قائم على 

المعرفة من أجل الوصول إلى استقرار القواعد واألنظمة اإلبداعية، وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلي أهمية التليفزيون التقني 

والتكنولوجي الذي يبث من خالل اإلنترنت ومعرفة استخدامه تجارياً من خالل المنتجات، وأيضاً استخدامه من زاوية المجال 

الخدمي، ودلت النتائج عدم قدرة التليفزيون التقليدي على المنافسة م  تليفزيون اإلنترنت كأداة للبث وباستخدامه لوسائل تقنية 

 4وتكنولوجية

استراتيجيات التليفزيون األوروبي العام تجاه : بعنوان( Crespo-Pereira, & Legeren-Lago, 2019)وأضافت دراسة 

والتي تناولت ، "دراسة حالة التلفزيون البريطاني العام: الطلب اإلعالمي في العصر الرقمي القائم على الذكاء االصطناعي

التي لها عالقة بتوزي  المحتوى المميز والخدمي العام عبر جمي  فحص االستراتيجيات المختلفة في السياق والمحتوي الرقمي و

لضمان  BBCأنواع الشاشات، وركزت هذه الدراسة على الصيغ المبتكرة الرئيسية التي يستخدمها التلفزيون البريطاني العام 

واستخدمت ، التلفزيونات الجديدة جاذبية المعلومات وتقديم محتوى خدمة عامة في مواجهة المنافسة القوية التي تتوقعها إطارات

الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خالل تحليل هيئات البث العامة االستراتيجيات الرئيسية في مجال خدمات المعلومات 

والمحتوى الترفيهي للتليفزيون األوروبي بدراسة حالة التليفزيون البريطاني، وأكدت الدراسة على استخدام برامج الروبوت 

، وأوضحت Messenger news botن خالل منصات الرسائل ووسائل التواصل االجتماعي مثل استخدام برنامج للعمل م

على استراتيجيات مختلفة لزيادة وجودها في السياق الدولي وتوزي  الخدمة العامة والمحتوى المميز  PSMالنتائج اعتماد الـ 

ي، كما أشارت نتائج الدراسة إلى مدى تداعيات دمج الروبوتات على من خالل جمي  أنواع الشاشات وذلك على المستوى العالم

، عمل تحويل األسئلة واألجوبة إلى محادثات طبيعية،  Bot Builder، والذي يسهل، من خالل تطبيق الويب BBCسير عمل 

تصميم المرئي ومن ناحية أخرى أكدت نتائج الدراسة على أهمية تخصيص المحتوى ورف  كفاءته في السرد القصصي وال

 4للمعلومات

هدفت هذه أنظمة الذكاء االصطناعي إلنتاج البرامج وتبادلها، وقد : األمريكية بعنوان( (ITU, 2019دراسة بينما تناولت 

الدراسة إلى مناقشة وتقييم التطبيقات الحالية والجهود الجارية ذات الصلة ببرنامج البث على المدى القريب ومسار اإلنتاج، 
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والغرض من هذه التقنيات هو  ي إدخال تقنيات البث الجديدة التي يقودها الذكاء االصطناعي إلى سير عمل البث،حيث يجر

، زيادة اإلنتاجية والكفاءة والفرص اإلبداعية أثناء إنتاج البرامج، إلى جانب نقل المعلومات إلى المشاهدين بسرعة ودقة وتلقائية

تحسين سير العمل، وتحسين النطاق الترددي، : وقد اشتملت الدراسة على تصنيف التطبيقات ومجاالت الفوائد التكنولوجية

وإنشاء المحتوى التلقائي، وإنشاء المحتوى من األرشيفات القديمة، واختيار المحتوى الستهداف تركيبات سكانية في الجمهور، 

وبهذه للبث، وتخصيص المحتوى، نات الوصفية، وتنسيب المنتج واإلعالن الديناميكي إنشاء البيا –وتحسين اختيار األصول 

بالفعل على مسار كل  ML / AIالطريقة، عملت الدراسة على تسليط الضوء على المجاالت التي تؤثر فيها أساليب خوارزمية 

عدة نتائج أهمها تقديم وصٍف للجهود البارزة  ،وتوصلت الدراسة إلىمن اإلنشاء والعملية والتوزي  داخل بث البرنامج وإنتاجه

 (4اإلنشاء والعملية والتوزي  داخل بث البرنامج وإنتاجه)الجارية لكل فئة من 

استخدام اإلعالن :"بعنوان(IvánPuentes,2018) كما جاء عن استخدام التليفزيون األوربي للذكاء االصطناعي سعت دراسة

لتليفزيون في أوروبا في القطاعين العام والخاص، إلى معرفة تطور واتجاهات وتحديات للذكاء االصطناعي كضمان الستدامة ا

اإلعالن التليفزيوني المستند على آلية الذكاء االصطناعي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بشقه التحليلي، وكانت العينة 

األوروبي، وتوصلت النتائج إلى مدى زيادة هي اإلعالنات الموجودة في كل من القطاعين السمعي والبصري في السوق 

اإلعالنات م  تطور الذكاء االصطناعي، وأكدت الدراسة على زيادة الواق  االفتراضي باستخدام الحوسبة الفائقة والتطوير 

 4اآللي والمتنامي

 -:ليفزيونلبحوث ودراسات تأثير الذكاء االصطناعي في مجالي الصحافة والتعرض تحليلي ونقدي : القسم الثالث

في مجالي الصحافة بحوث تأثير الذكاء االصطناعي بعد عرض الدراسات التي تناولت الموضوعات ذات االهتمام بموضوع 

 : والتليفزيون فقد خلصنا بعض المالحظات النقدية التي يمكن أن نوجزها في النقاط التالية

 :بهافئة الموضوع أو القضية البحثية والمجاالت المرتبطة : أوالا 

 :تطرقت الدراسات والبحوث عينة التحليل لعدة موضوعات وقضايا بحثية يمكن مناقشتها في النقاط التالية

تأثير استخدام الذكاء أوضحت الدراسات التي تناولت الصحافة والذكاء االصطناعي تركيز الدراسات األجنبية على تناول  -

أهمية  توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي وعلى أداء المهام الصحفية وخاصة فيما يتعلق ب االصطناعي في العمل الصحفي

، إلقاء الضوء عن التحديات التي تعيق توظيف تلك التكنولوجيافي غرف األخبار، فضالً عن  في جم  ونشر المعلومات

ي مقابل قلة اهتمام الدراسات العربية وذلك فبمستقل صناعة الصحافة في ظل استخدام تقنيات الذكاء الصناعي،  مروراً 

 4بتلك النوعية
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القائمين باالتصال نحو استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي بالمؤسسات  اتجاهات لبتناوكما برز اهتمام المدرسة العربية    -

عدالت استخدامهم الصحفية من خالل الوقوف على العوامل المؤثرة في تقبل واستخدام القائمين باالتصال لهذه التقنيات وم

لها، وصوالً التجاهات القائمين باالتصال نحو دور الذكاء االصطناعي في تغيير الممارسة الصحفية، والوقــوف على 

اآلثار المحتملة على مستقبل الصحفـيين جراء توظيف تلك التطبيقات، ومقترحاتهم لتحـقـيــق االستخدام األمثل لها في 

 (71124شرقى، )، (7171بريك،)سات مجال العمل الصحفي، مثل درا

على الرغم مما أشارت إليه نتائج الدراسة التحليلية من تفوق الدراسات األجنبية من حيث عدد األبحاث التي تناولت تأثير     -

، في مقابل %(10.0)دراسة بنسبة بلغت( 72)الذكاء االصطناعي في مجالي الصحافة والتليفزيون، والتي بلغ عددها 

للمدارس األجنبية خاصة األوربية ، إال أن هذا الفارق يشير إلى تفوق حقيقي %(7244)دراسة عربية بنسبة ( 11)

منها، فهو تفوق كمي ونوعي؛ حيث ركزت الدراسات األجنبية على تناول تأثير الذكاء االصطناعي في مجالي  واألمريكية

ا وتقديم إضافات موضوعية حقيقة، وتمثل ذلك بشكل واضح في الدراسات التي الصحافة والتليفزيون من خالل عدة زواي

 4تناولت تأثير الذكاء االصطناعي في مجال العمل الصحفي 

اهتمام محدود للمدرستين األوربية أوضحت نتائج التحليل التليفزيون  وعلى مستوى تأثير الذكاء االصطناعي في مجال   -

أثر استخدام الروبوتات تناول ير الذكاء االصطناعي في مجال التليفزيون والتي ركزت على  التي تناولت تأث واألمريكية

إدخال  ، فضالا عن تناولوالتكنولوجية الرقمية في خدمات التلفزيون وازدياد العرض والطلب على المحتوى اإلعالمي

وتقليل وذلك لزيادة اإلنتاجية والكفاءة  ،البثإلى سير عمل ( AI)تقنيات البث الجديدة التي يقودها الذكاء االصطناعي 

والفرص اإلبداعية أثناء إنتاج البرامج، إلى جانب نقل المعلومات إلى التكاليف وابتكار طرق جديدة إلنشاء المحتوى 

من  على إنشاء المحتوى ومعالجته( AI)التي يؤثر الذكاء االصطناعي مروراً بالكيفية ، المشاهدين بسرعة ودقة وتلقائية

مقابل قصور وذلك في  ،((Hoyle &Antelo,2020، ITU,2019) )مثل دراسات خالل األتمتة وتقنيات التعلم العميق

 4بتناول تلك الموضوعات لدى المدرستين العربية واألسيوية

بدراساة تطبياق تقنياات ( األوروبية واألمريكياة واآلسايوية )أكدت نتائج التحليل على اهتمام المدارس االجنبية مجتمعة  -

مثل أمريكا وبريطانيذا والهنذد والصذين وأسذبانيا وإيطاليذا  الذكاء االصطناعي في العمل اإلعالمي في المجتمعات االمختلفة 

كوريذذا الجنوبيذذة، ولذذم يكذذن هنذذاك اهتمذذام كبيذذر مذذن جانذذب الدراسذذات العربيذذة بذذإجراء وألمانيذا والسذذويد وإيرلنذذدا والنذذرويج و

مصروالسذعودية )التذي طبقذت فذي دراسات تتناول تلك الموضوعات في مجتمعات عربية فيما عدا بعض الدراسات العربيذة

 4على حد علم الباحثتان(والجزائر
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 : فئة اإلطار النظري: ثانياا 

 

 وفقاا للمدرسة البحثية النظرية المستخدمة في الدراسات والبحوث العربية واألجنبية عينة التحليلاألطر يوضح :( 9)شكل

 :يتم في هذا اإلطار استعراض األطر النظرية المستخدمة للدراسات والبحوث العربية واألجنبية عينة التحليل كما يلي

نماذج وأطر نظرية متنوعة والتي تم توظيفها على المستوى جاءت الدراسات العربية في مقدمة الدراسات التي استندت إلى  -

من الدراسات لنماذج وأطر نظرية، %( 2142)دراسة بنسبة ( 11)دراسة من ( 4)التحليلي أو التفسيري حيث استخدمت 

)  ة بلغتوذلك من إجمالي النظريات المستخدمة في الدراسات عينة التحليل، تليها الدراسات األوربية بدراستين فقط بنسب

 4، في حين غاب عن الدراسات األمريكية واألسيوية  استنادها إلى آطر نظرية محددة%( 1247

على الرغم من استناد دراسات بحوث الذكاء االصطناعي وتأثيره في مجالي الصحافة والتليفزيون على مجموعة متنوعة  -

أن السيطرة جاءت المستوى التحليلي أو التفسيري، إال  من النظريات والنماذج والمداخل المهمة، والتي تم استخدامها على

، مثل دراسات %(.14.)بنسبة بلغت  الدراسات العربيةوالتي تميزت بها  نظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيالل

حيث حرص الباحثون على تقديمها ( 7171بدوى،)، (7171موسى عبد الفتاح، )، (7171الخولى، )، (7171بريك،)

الختبار فروضها العلمية وتوظيفها لتفسير نتائج الدراسة، وتمثلت أبرز النظريات والمداخل التي استخدمتها الدراسات 

نظرية الثراء المعلوماتي والتي )،( 7171منصور،)،(7171بدوى، )في مدخل تحليل النظم لدراستىالعربية عينة التحليل 

 4لنظرية نشر األفكار المستحدثة( 7171موسى عبد الفتاح، )، ودراسة (7171الخولى، ) الدراسة العربيةاستندت إليها 
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لألدوار  Hanitzsch ،Vosلنموذج (Schapals & Porlezza, 2020)الدراسات األوربية كدراسة  بينما استندت -

للنظريات األخالقية لعلم األخالق ( (Dörr & Hollnbuchner, 2017للصحافة، ودراسة Deuzeالصحفية، وتفسير 

 .ولم يالحظ استناد العديد من الدراسات األجنبية عينة التحليل إلى أي من أطر نظرية محددة ،والنفعية والفضيلة

 :لدراسات العربية واألجنبية ما يلي يالحظ من العرض التحليلي ل

  غاب عن معظم البحوث العربية التي استخدمت إطاراً نظرياً تقديم االتجاهات الجديدة لألطر النظرية التي تذم اسذتخدامها فذي

 .تأثير الذكاء االصطناعي في مجالي الصحافة والتليفزيون موضوعات وبحوث

 4كانت أعلى النظريات تطبيقاً  التكنولوجيانظرية الموحدة لقبول واستخدام تبين أن ال 

  -:فئة التصميم المنهجي :ثالثاا 

 :يالحظ من العرض التحليلي للمناهج واالدوات المستخدمة في الدراسات العربية واألجنبية ما يلي 

ا للمدرسة البحثية يوضح المناهج واألساليب البحثية المستخدمة في الدراسات عينة التحليل: (3)لجدو  وفقا

 نوع الدراسة             

 

 منهج الدراسة

 اإلجمالى األسيوية األمريكية   األوربية  العربية

 % ك % ك % ك % ك % ك

 30.2 17 - - 8848 . 8848 . 8848 . الكيفي 

 92.3 11 71 7 - - 1. . 1. . المسح

 93.1 4 - - 1141 1 4442 4 7747 7 مختلط

 1.2 8 - - 4442 7 8848 1 - - الحالةدراسة 

 3.. 7 11 1 - - 11 1 - - التجريبى

 3.. 7 - - - - 11 1 11 1 الوصفي

 011 32 1.2 3 ..02 1 1... 01 92.2 00 اإلجمالي        
 

التي عنيت بدراسة  تأثير الذكاء االصطناعي في مجالي الصحافة  البحوث في المدرسة العربيةأن  -:يتضح من الجدول السابق -

، حيث سيطر استخدام منهج المسح اإلعالمي على الدراسات العربية والذي جاء في مقدمة  على منهج المسحقد اعتمدت  والتليفزيون 

غيرات المرتبطة بالموضوعات البحثية التي ، لبحث المت%(1.)المناهج البحثية التي وظفتها تلك الدراسات عينة التحليل بنسبة بلغت

واستخدم بعض ( 7112شرقى،)، (7171موسى،عبد الفتاح ،)،(7171الخولى ،)،(9190بدوى،)مثل دراسات تثيرها تلك الدراسات 

ت باستثناء دراستان عربيتان وظف،(7112أحمد،)،(7171نوفل،)،(7171عبد المعطي،) كدراسة%( 8848)منها المنهج الكيفي بنسبة 

وظفت كل من منهجي المسح بشقه الميداني ومنهج ( 7171بريك،)أحدهما دراسة %( 7747)بنسبة بلغت( مختلط) أكثر من منهج

بينما اعتمدت ، (7171بدوى،)دراسة العالقات المتبادلة، بينما وظفت اآلخرى منهج المسح والمنهج المقارن وهي دراسة 

 4على المنهج الوصفي(7171منصور،)دراسة
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كدراسة %( 4442)بنسبة ( مختلط) الجمع بين أكثر من منهججاء  بينما ركز المدرسة األوربية على توظيف عدة مناهج حيث -

(Schapals&Porlezza,2020)  ،ودراسة والتي جمعت بين المنهج الوصفي ومنهج المسح بشقه الميداني((Crespo-Pereira,et 

al.,2020 سة ودراوصفي والمقارن، وظفت منهجي ال(Ufarte Ruiz&Manfredi Sánchez,2019)  والتي جمعت بين منهجي

-Crespo)الكيفي واالستقرائي، باإلضافة إلى دراسة  والتي وظفت المنهج ( Monti,2019)وكذلك دراسة دراسة الحالة والمسح، 

Pereira, & Legeren-Lago, 2019)  استخدمت منهج دراسة حالة والوصفي، بينما دراسة(Pashevich,2018 ) استخدمت

 ,.Ceide,et al)، مثل دراسات %(.884)بنسبة بلغت لكيفيالمنهج المقارن والكيفي، كما وظفت المنهج ا

2020)،(Tusa&Tejedor,2019)،(Ali&Hassoun,2019)(Dörr&Hollnbuchner,2017)  كما أستخدمت البعض منها

، (Galily,2018)دراسة ، Beckett,2019))، دراسة Broussard, Et al,2019))كدراسات بشقه الميداني وذلك منهج المسح 

، (Braghieri,2019)كدراسة %( 8848)بنسبة ومنهج دراسة الحالة، Leavy,2020 4))والمسح بشقه التحليلي مثل دراسة 

التي وظفته دراسة واحدة فقط وهي  والمنهج الوصفي،  (Wölker & Powell,2018)كدراسة والمنهج التجريبي 

((IvánPuentes,20184 

وركزت المدرسة  األمريكية على توظيف كال من المنهج الكيفي ودراسة الحالة، حيث اعتمدت النسبة األكبر من تلك الدراسات على  -

 Hoyle)، مثل دراسات%(33.3)المنهج الكيفي بنسبة بلغت 

&Antelo,2020)،((Stray,2019)،ITU,2019))،Tatalovic,2018))( 7)في  منهج دراسة الحالة ، في حين استخدمت

في حين وظفت دراسة أمريكية واحدة منهجي الكيفي  ، ( (Hansen,et al.,2017 ،(Torrijos,2019) دراسات فقط مثل دراسة

 (Salazar,2018)4وهي  والتاريخي

 (Biswal & Gouda, 2020) ووظفته داخل دراستها كدراسة  على نحو آخر اعتمدت الدراسات األسيوية على منهج المسح -

((Kima& Kim,2018، في حين اعتمدت دراسة واحدة على المنهج التجريبي( Jung,et al.,2017 4 ) 
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 عينة التحليل والبحوث العربية واألجنبية االتجاه البحثي المستخدم في الدراسات  يوضح: (3)شكل

مان حياث المنااهج البحثياة حياث ظهارت العدياد مان التصاميمات المنهجياة حياث وظفات بعاض  تنوعت الدراساات عيناة التحليال -

 4الدراسات المنهج الكيفي واعتمدت بعضها على المنهج الكمي كما مزجت دراسات أخرى بين المنهجين الكمي والكيفي

  في بحوث تأثير الذكاء االصطناعي في مجالي الصحافة والتليفزيون خالل فترة  االتجاه الكيفيبروز  ويتضح من الشكل السابق

( 11)فظهذرت  وظهار ذلاك بشاكل واضاح علاى مساتوى المدرساة األوربياة، %(1744)دراسذة بنسذبة بلغذت ( 71)التحليل، في 

دراسذات عربيذة فقذط ( .)د ، بينمذا وجذ%(81)دراسذات أمريكيذة بنسذبة بلغذت( 4)، في مقابل %(11)دراسة أوربية كيفية بنسبة 

 4، بينما لم يظهر التوجه الكيفي في أي من دراسات  المدرسة األسيوية%(71)بنسبة بلغت 

   دراسذات ( 4)بعذدد في المدرستين األوربية والعربية ، خاصة %(8442)دراسة بنسبة بلغت ( .1)في بينما برز االتجاه الكمي

دراسذات ( 8) المدرساة األسايوية، وفذي %(7244)اسذات عربيذة بنسذبة بلغذت در( .)، فذي مقابذل %(742.)أوربية بنسبة بلغذت

 %(2414)، بينما ظهر في دراسة واحدة أمريكية بنسبة بلغت %(.714)بنسبة 

   دراسات عربية( 8)كان منها %( 1141)دراسات عربية وأجنبية بنسبة بلغت ( .)في  الجمع بين االتجاه الكمي والكيفيثم جاء 

ودراسة أسيوية واحدة فقط، في حاين لام تظهار أي دراساات أمريكياة أو واحدة فقط،  دراسة عربية( 1)، و%(11)بنسبة بلغت

سيطرة طاب  الجمذود والتكذرار، خصوًصذا  المدرسة العربية الكميةولكن يؤخذ على  آسيوية تجمع بين التوجه الكمي والكيفي،

مين باالتصاال نحاو اسااتخدام تقنياات الااذكاء االصاطناعي بالمؤسسااات اتجاهاات القااائ)الدراسذات الميدانيذة العربيذذة التذي تناولذذت 

 فقد جاءت نتائجها متشابهة ومكررة، وأيًضا تشابه في العينات والفئات التي طبقت عليها، ولم تقدم أي إضافات علمية،( الصحفية

افتقاادت إلااى البعااد والتليفزيذذون الدراسذذات العربيذذة الخاصذذة بالذذذكاء االصذذطناعي وتذذأثيره فذذي مجذذالي الصذذحافة ولااذلك نجااد أن 

 4التفسيري واكتفت بالبعد الوصفي فقط
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 توجه كيفى

 توجه كمى

الجمع بين 
 التوجه

الكمى  
 والكيفى

 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 11 

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

 
 

ا للمدرسة البحثية يوضح األدوات الكمية والكيفية المستخدمة في الدراسات عينة التحليل:(.)جدول  وفقا

 نوع الدراسة                       

 أدوت الدراسة

 اإلجمالى األسيوية األمريكية   األوربية العربية

 % ك % ك % ك % ك % ك

 90.0 2 1741 1 - - 8241 8 11 . اإلستبيان    أدوت كمية

تحليل المضمون 

 الكمى

- - 1 11 1 11 - - 7 ..3 

تحليل المضمون  أدوات كيفية

 الكيفي

8 71 2 1848 . 7442 - - 11 32.. 

 ..01 . 71 1 - - 11 7 71 1 المقابالت المتعمقة

 9.2 1 - - - - 111 1 - - أكثرمن أداة كيفية

تحليل الوثائق 

 التاريخية

- - - - 1 111 - - 1 9.2 

مجموعات النقاش 

 المركزة

- - - - 1 111 - - 1 9.2 

 3.. 7 11 1 - - 11 1 - - إختبار أدوات عملية 

الجمع بين 

األدوات 

الكمية 

 والكيفية

االستبيان وتحليل 

 المضمون الكيفي

- - 1 111 - - - - 1 9.2 

االستبيان  والمقابالت  

 المتعمقة

7 111 - - - - - - 7 ..3 

االستبيان والتحليل 

 -المورفولوجي

 -وأسلوب دلفي

وأسلوب كتابة 

 4السيناريو

1 111 - - - - - - 1 9.2 

 011 32 1.2 3 ..02 1 1... 01 92.2 00 اإلجمالي

 

تنوعت األدوات التي استخدمتها الدراسات الخاضعة للتحليل طبقا للمدرسة البحثية نتيجة لتنوع : كما يتضح من الجدول السابق

بعدد األوربية المناهج العلمية التي استخدمتها، فظهرت أدوات الدراسة الكيفية إلى جانب األدوات الكمية، فقد استعانت المدرسة 

 Ceide,et)مثل دراسات %( 1848)دراسات بنسبة بلغت ( 2)بواق  " تحليل المضمون الكيفي"من األدوات الكيفية تصدرها 

al., 2020، (Tusa &Tejedor,2019 )،(Monti,2019) ،Dörr&Hollnbuchner,2017) )(IvánPuentes,2018) ،

 Ufarte Ruiz&Manfredi)بواق  دراسة واحدة  كيفيةحرصت المدرسة األوربية على الجمع بين أكثر من أداة  كما

Sánchez,2019)  ،دراستان استخدمتا المقابالت المتعمقة( 9)باإلضافة إلى والتي جمعت بين المالحظة والمقابالت المتعمقة 

تصدرها االستبيان بواق    ومن جانب آخر ظهرت أدوات الدراسة الكمية، Beckett,2019 ،(Pashevich, 2018)))كدراسة 

، بينما أستعانت بتحليل المضمون Broussard, Et al,2019 ،(Braghieri, 2019) ،(Galily,2018)))دراسات منها ( 8)

 & Wölker)، كما جاءت دراسة آخرى استعانت باالختبار كأداة عملية وهي Leavy, 2020))الكمي دراسة 
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Powell,2018) في دراسة   ا بالجمع بين األدوات الكمية والكيفيةواستعان البعض األخر منه

(Schapals&Porlezza,2020) 4 والتي استعانت باالستبيان وتحليل المضمون كيفي 

بواق  " تحليل المضمون الكيفي"حيث جاءت في مقدمتها  سيطرت األدوات الكيفية على المدرسة  األمريكيةومن منظور أخر  -

، ثم جاءت كال ( (ITU,2019)) ،Tatalovic,2018،((Hoyle &Antelo,2020) (Stray,2019)دراسات كان منها ( .)

، ((Salazar, 2018والتحليل الوثائق التاريخية كدراسة  Hansen, et al.,2017))ة كدراسة جماعات المناقشة المركزمن 

 ,Torrijos)وهي دراسة  المضمون الكميبينما استعانت دراسة واحدة أمريكية بتحليل دراسة واحدة لكل منهما، ( 1)بواق  

2019)4 

بريك، )،(7171بدوى،)دراسة دراسات منها  .قد برزت في استخدام االستبيان في  نجد أن المدرسة العربيةبينما  -

دراسات ، بينما لم تستخدم  8واستخدام تحليل المضمون الكيفي في  ، (7112شرقي، )، ودراسة (7171الخولى، )،(7171

عبد )اياً من األدوات الكيفية اآلخرى كالمقابالت المتعمقة أو مجموعات النقاش المركزة في آي دراسة، باستثناء دراسة 

والتي استعانت ( 7171بدوى ،)دراسات جمعت بين األدوات الكمية والكيفية كدراسة ( 8)، كما وجدت ( 7171المعطى،

والتي وظفتا ( 7171موسى ،عبد الفتاح،)، (7171منصور،)باالستبانة وأسلوب دلفي وكتابة السيناريو، وأيضاً دراسة 

 4االستبانة إلى جانب المقابالت المتعمقة

 Kimaدة وهي وظهر ذلك في دراسة واح" األستبيان"بينما اقتصرت المدرسة األسيوية على استخدام أدوات القياس الكمي  -

& Kim, 2018)) بينما وجد دراسة آخرى استخدمت المقابالت المتعمقة كأداة كيفية، وهي ،(Biswal & Gouda, 

 (Jung,et al., 20174 )جاءت دراسة واحدة استعانت باالختبار كأداة عملية وهي  في حين، (2020

ا  - :األجنبيةأهم النتائج البحثية التى خلصت اليها البحوث العربية و: رابعا

على تأثير تركيز المدرسة العربية واألوربية واألسيوية  أوضحت نتائج الدراسات التي تناولت الصحافة والذكاء االصطناعي -

أن الذكاء االصطناعي أسهم بشكل كبير فيما يتعلق حيث أتفقت في مجملها على  استخدام الذكاء اإلصطناعي في العمل الصحفي

دث إلكترونيًا ودون التدخل المباشر حالمعلومات، ومعالجة البيانات وتصحيح األخطاء اإلمالئية والنحوية الذي يبجم  وتحرير 

من قبل المحريين ووضعها في شكل أخبار وتقارير صحفية قد منح السرعة والدقة في معالجة البيانات، مما سمح بسرعة نشر 

لوجيا والذكاء االصطناعي قد سمح بوجود ما يعرف بإنتاج المحتوى اإللكتروني المعلومات إلى الجمهور، كما أن استخدام التكنو

Automated Content Production  أو صحافة الروبوتRobo Journalism - والذي يتم صياغته من قبل الحاسوب ،
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، (Biswal, & Gouda, 2020) مثل دراسة األمر الذي وفر الكثير من الوقت والجهد الالزم في العمل الصحفي، 

 4(Galily,2018) (7112شرقي، )، و(Braghieri, 2019)، (7171بريك،)

والتى تتناولت  (Ufarte Ruiz&Manfredi Sánchez,2019دراسة وأضافت نتائج المدارس األوربية واألمريكية وتحديداً   -

األسبانية التي تكتب نصوًصا صحفية باستخدام برنامج يسمى  NarrativaInteligencia Artificialدراسة حالة على شركة 

Gabriele  قد عمل على زيادة اإلنتاجية الصحفية من خالل اإلنتاج اآللي الدقيق والسري  للنصوص الصحفية والتي وصلت ،

حيث األسلوب والتكوين ألف نص في األسبوع الواحد، وبتتب  النصوص التي تم إنتاجها لوحظ أنها ال تختلف كثيراً من  71إلى 

وهي أداة للذكاء  Automated insightsوالبناء عن الشكل التقليدي بالصحافة التقليدية، كما استخدمت وكالة أسوشيتدبرس 

االصطناعي تسمح بإنتاج نماذج من التقارير والتحليالت لدوري كرة السلة، كذلك صحيفة الواشنطن بوست استخدمت 

Heliograf bot م التي 7112وأولومبيات شتاء "ريو"م التي أقيمت في7114اإلخبارية خالل أولومبيات صيف  في تغطيتها

 4(Salazar,2018)،( Torrijos,2019)، وهو ماأشارت إليه دراستي "كوريا الجنوبية"أقيمت في

األحداث باألماكن األكثر  وأشارت نتائج دراسات المدرسة العربية إلى أهمية توظيف الروبوت في التحرير والتصوير، وفي تغطية -

خطورة ويصعب على اإلنسان الوصول إليها مثل مناطق الحروب والحرائق وقاع البحار والفضاء وفوق ناطحات السحاب، وكذلك 

التي تتيح للصحفيين التقاط  لقطات ألحداث إخبارية مثل االنفجارات البركانية والقرى ( الدرونز)استخدام تقنية الطائرات بدون طيار

 4 (7171بدوى،)،(7171نوفل،)،(7171عبد المعطى،)التي مزقتها الحروب والكوارث الطبيعية، وهو ما أكدته الدراسات العربية 

واألسيوية (Broussard, Et al, 2019)، (Ali & Hassoun, 2019)ومن جانب آخر أكدت نتائج دراسات المدرسة األوربية -

Biswal, & Gouda, 2020) )ات الذكاء االصطناعي التي تمثل تطوًرا كبيًرا في بيئة العمل الصحفي في العصر على أهمية تقني

الرقمي، خاصة في ظل قدرتها على التغلب على المشاكل األساسية التي تواجه الصحافة المعاصرة ومكافحة اإلشاعات واألخبار 

الذكاء اإلصطناعي مكن من معالجة المعلومات والبيانات الصحفية في صورة  كما أنالزائفة، وتحرير األخبار وفقا لسياسة التحرير، 

 4مالئمة ألخالقيات ومعايير ميثاق الشرف الصحفي

كما أوضحت نتائج الدراسات إلى عدم وجود اختالف بين المقاالت المكتوبة بطريقة صناعية أو تلك المكتوبة بطريقة تقليدية، لكن  -

 )ة صحفي معين، فإن الجمهور في تلك الحالة يبحث عن كتابات ذلك الصحفي، وهو ما أشارت إليه دراساتعندما يتعلق األمر بمتابع

(Wölker& Powell,2018 (Hansen,et al.,2017)،(Jung,et al.,2017) بينما أشارت دراسة ،Pashevich,2018)  ) إلى

 4المقال المكتوب يدوياً بواسطة الصحفيجودة النص المنتج بالتكنولوجيا الجديدة ولكن لن يكون مميًزا مثل 
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يرون أن استخدام الذكاء  والعربية واألسيوية في مجملها إلى أن الصحفيينالمدارس األوربية  في حين اتفقت نتائج دراسات -

م بها تلك في العمل الصحفي نتيجة المهام المتعددة والمتنوعة التي تقو sweeping changeاالصطناعي يعتبر بمثابة تغيير شامل 

وبالتالي " المتبنيين األوائل للرقمنة"فئة ،و أن غالبيتهم يرون أنفسهم خبراء تكنولوجيين وأنهم من  التكنولوجيا في العمل الصحفي

،  Beckett, 2019 ،(Galily, 2018)))لديهم وعياً أكبر بالذكاء اإلصطناعي من الصحفيين التقليديين مثل المدرسة األوربية 

أن المستحدثات التكنولوجية ال تمثل لهم تهديداً وال يقلقون عن احتمالية أن تحل اآللة محلهم في المستقبل وأن تلك  وأضاف بعضهم

موسى، )ودراسة ( 7171الخولى،)التكنولوجيات هي أدوات مساعدة للصحفيين في آداء عملهم األخباري اليومي مثل الدراسة  العربية 

 (Schapals & Porlezza, 20204)وربية والدراسة األ، (7171عبد الفتاح ،

، أنه من المهم أن تقوم المؤسسة بتعريف (Beckett, 2019)والممثلة في دراسة  كما أظهرت نتائج دراسات المدرسة األوربية -

االصطناعية، حيث الذكاء االصطناعي للمساعدة في رسم استراتيجية محددة والترويج لفهم الذكاء االصطناعي وإدخاله في الغرف 

إن غرف األخبار رغم أنها تبنت الذكاء االصطناعي إال أنه ينقصها الكثير من اإلمكانات واألدوات الضرورية لتطبيق الذكاء 

إضافة إلى ضرورة توفر بعض العناصر ذي تدريب وكفاءة عالية للتعامل م  تلك التطبيقات واستخدامها في  االصطناعي بها،

 4األعمال الصحفية

تلك المدارس العلمية والممثلة في دراسات  وعلى نحو آخر أشارت نتائج بعض دراسات المدارس العربية واألوربية واألمريكية -

 Hansen,et)واألمريكية (Ali&Hassoun,2019)، واألوربية(7171موسى،عبد الفتاح،)على النحو التالي، المدرسة العربية 

al.,2017)قات الذكاء االصطناعي في الصحافة يثير عدًدا من القضايا مهنية وأخالقية، ال سيما، تقويض ، أيًضا إلى أن استخدام تطبي

وتصدر سلبيات االستعانة بالذكاء اإلبداع وغياب المراقبة والتحيز والشفافية واإلنصاف واستخدام البيانات وجودة البيانات، 

ج الصحفيين، تال ذلك تكاسل الصحفيين وعدم بذلهم الجهد الكافي في االصطناعي في العمل الصحفي السرقة المهنية والسطو على إنتا

 4عملهم نتيجة االستعانة بالتكنولوجيا الحديثة

 :يالحظ من العرض التحليلي لنتائج الدراسات العربية واألجنبية ما يلي 

في مجال اإلعالم تحديداً  طرحت صحافة الروبوت التي تعد أهم تقنيات الذكاء االصطناعي الناتج عن التطور التكنولوجي -

 4جديداً أمام المؤسسات الصحفية في كيفية استخدمها ومدى تأثيرها على العملية االتصالية بشكل كامل في المستقبل

إن للذكاء االصطناعي دور في التعلم اآللي وأوضحت أن إنشاء المحتوى سيتم عن طريق اآلالت وخوارزميات البرامج  -

 4اإلدراك البشري القادرة على تقليد قدرات
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إن اآلالت الذكية لن تكون تهديًدا للبشر؛ على العكس من ذلك، سوف يتعامل معها البشر وينظرون إليها على أنها امتداد لهم  -

 4للتكيف م  العالم الرقمي

 توقعت أن الذكاء االصطناعى سيؤدي إلى طرق جديدة للتواصل واستخدام البيانات، وأن منصات التواصل االجتماعي -

والتواصل الشخصي ستكون أكثر ذكاًء وتطوًرا، وأن تطور وسائل اإلعالم الجديدة هو أحد جوانب تقدم التكنولوجيا الذي ال 

 4 يمكن إيقافه، وهو ما سيحدث تأثيًرا مباشًرا على كيفية استخدام البشر للبيانات ومشاركتها ونقلها

عض القوالب الصحفية كالتحقيقات والتي تطلب النظر بين إن الصحفيين يفضلون العمل الصحفي التقليدي وذلك في ب -

 4ةيالسطور وذلك لتحليل متغيرات والتي يعجز عنها بعض البرامج والتقنيات التكنولوج

إن استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في الصحافة يثير عدًدا من القضايا مهنية وأخالقية، ال سيما، تقويض اإلبداع  -

 4حيز والشفافية واإلنصاف واستخدام البيانات وجودة البياناتوغياب المراقبة والت

في ضوء القراءة النقدية  الذكاء االصطناعي وتأثيراته في مجال الصحافة والتليفزيونالرؤية المستقبلية لبحوث : القسم الرابع

 -:لنتائج الدراسة التحليلية

 على مستوى االتجاهات الخاصة بالموضوعات البحثية: 

بإعداد خطط بحثية وتحديثها كل خمس سنوات، وإعادة النظر في أجندة األولويات  اهتمام كليات وأقسام اإلعالمضرورة  -

البحثية بحيث يتم توجيه الباحثين نحو االلتزام بتلك الخطط وتناول موضوع  تأثير الذكاء االصطناعي على اإلنتاج 

 4خطط البحثيةاإلعالمي بما يتوافق م  المجاالت التي أشارت إليها ال

إجراء دراسات عربية حول االستخدام األخالقي للذكاء االصطناعي واحترام الممارسذات الجيذدة السذتخدام تلذك تبرز أهمية  -

 4التكنولوجيات الجديدة في مجال العمل االعالمي

التذي يذؤثر الذذكاء تهتم بتقييم التطبيقات ذات الصلة ببرنذامج البذث ومسذار اإلنتذاج، مذروراً بالكيفيذة  ضرورة إجراء دراسات -

علذى إنشذذاء المحتذوى ومعالجتذذه وتقديمذه فذذي البذرامج التذذي يبثهذا التليفزيذذون مذن خذذالل األتمتذة وتقنيذذات ( AI)االصذطناعي 

  4قالتعلم العمي

القائمين باالتصال لهذا الدور ورؤيتهم المستقبلية لالرتقاء بالممارسة المهنية إجراء دراسات عربية حول تقييم أهمية  -

 4والمعايير األخالقية عند تطبيق الذكاء االصطناعي في العمل اإلعالمي وخاصة الصحفي

نفسه وكيفية أهمية تقديم دراسات لكيفية تعاون اإلنسان واآللة في مجال العمل اإلعالمي، وإعادة تعريف القائم باالتصال ل  -

 4تطوير أدواته ليتوافق م  الوض  الجديد، واستخدام تلك التكنولوجيا
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أهم المعوقات التي تحول دون اإلفادة من تطبيقات الذكاء في المؤسسات اإلعالمية حول  أهمية إجراء دراسات عربية -

م األفضل للبرامج المتطورة القائمة ، وإعداد الخطط للعاملين بهذا المجال للتمرن على االستخداالعربية وخاصة المصرية

  4على الذكاء االصطناعي والتعلم حول كيفية تطور تلك التكنولوجيا ومدى قدراتها وإمكاناتها

 مستوى االتجاهات الخاصة بأنماط البحوث العلمية على: 

بحوث  مستوىعربية على توجه الباحثين العرب نحو إجراء البحوث التجريبية إليجاد نوع من التنوع في أنماط البحوث ال -

 4الذكاء االصطناعي وتأثيره في مجالي الصحافة والتليفزيون

  األطر النظريةاالتجاهات الخاصة بعلى مستوى: 

يقترح العرض التحليلي إجراء المزيد من الدراسات باالعتماد على األطر والنماذج النظرية الحديثة التي قدمها الباحثون   -

 4وتوظيفها بالشكل األمثل في بحوثهم سواًء على المستوى التحليلي أوالتفسيري

لذكاء االصطناعي وتأثيره في مجالي لوض  تعريفات إجرائية لتحديد المفاهيم بدقة في بحوث اضرورة توجيه الباحثين  -

الصحافة والتليفزيون من خالل تأصيل مفهوم الذكاء االصطناعى كنظرية وكتطوير ألنظمة الحاسب اآللي وكيفية 

 4استخدامه وتوظيفه في العمل اإلعالمى

 على مستوى األطر المنهجية واألساليب البحثية المستخدمة: 

بتنوع المناهج المستخدمة في دراستها البحثية واالعتماد على أكثر من منهج، فضالً عن ضرورة اهتمام المدرسة العربية  -

م  ضرورة التكامل المنهجي باستخدام أهمية التوجه نحو التنويع في استخدام األدوات الكيفية على الدراسات العربية، 

تأثير الذكاء ج وتقديم رؤية واضحة حول أكثر من أداة وخاصة في الدراسات الميدانية، بما يساعد على تفسير النتائ

 .االصطناعي في مجالي الصحافة والتليفزيون

 التفسيريوتأثيره في مجالي الصحافة والتليفزيون افتقدت إلى البعد  إن الدراسات العربية الخاصة بالذكاء االصطناعي -

واكتفت بالبعد الوصفي فقط، ومن ثم ترى الباحثة أن ضرورة تركيزالمدرسة العربية على استخدام األدوات الكيفية 

 4 كالمقابالت المتعمقة أوجماعات النقاش المركزة لتفسير النتائج بشكل أكثر دقة وعمق

 على مستوى التدريس والتدريب: 

ضمن الذكاء االصطناعي وتأثيره في مجالي الصحافة والتليفزيون إدراج مقرر دراسي يتناول توصي الباحثة بضرورة  -

المقررات الدراسية في جمي  كليات وأقسام اإلعالم بالجامعة العربية على أن يشمل المقرر الجانبين النظري والتطبيقي، 

أنظمة الذكاء  ويضم الجزء التطبيقي دراسات حالة للمؤسسات اإلعالمية في مجال الصحافة والتليفزيون التي تطبق
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االصطناعي بها على جمي  المستويات الدولية والعربية والمحلية، وفي نهاية المقرر يقدم الطالب على حسب تخصصه 

نموذًجا تجريبيًا لمنتج صحفي أو تليفزيوني باستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي؛ حتى يتسنى لنا إخراج أجيال من 

 4تكنولوجيا الحديثة وتوظيفها بحرفية ومهنية عاليةاإلعالميين القادرين على استخدام ال

تقترح الباحثة إعداد دورات تدريبية مكثفة لتدريب الصحفيين  وبالنسبة لإلعالميين العاملين في المؤسسات اإلعالمية -

تبني  ضرورة كذلك وإعادة تأهيلهم، والتمرن على االستخدام األمثل للبرامج المتطورة القائمة على الذكاء االصطناعي،

 4المؤسسات الصحفية اتجاهاً قوياً نحو توظيف صحافة الروبوت لمواكبة التوجهات العالمية في سوق العمل اإلعالمي

في إطار التدفق التكنولوجي المستمر سيكون للثورة الرقمية تأثيرات سلبية، لذلك يوصي العرض التحليلي بضرورة  -

بإجراء مزيد من األبحاث خاصة وأن التوقعات  في مجالي الصحافة والتليفزيون لذكاء االصطناعياالنتباه لخطورة تأثير ا

 4المستقبلية تؤكد استمرار استخدامها واالعتماد عليها بشكل كبير 

  لذكاء اوفي ضوء الرؤية النقدية التي تم طرحها تقترح الباحثة قائمة بالموضوعات التى يمكن تناولها في بحوث

 :كما يلي جالي الصحافة والتليفزيون، وذلكاالصطناعي وتأثيره في م

 4في تطوير المحتوى اإللكتروني في مواق  الصحف المصرية Heliographدراسات تتناول دور تقنية  -

 4في كتابة المحتوى ومكافحة األخبار الزائفة عبر المنصات الرقمية Narrative Scienceدراسات تجريبية عن أثر تقنية  -

 استخدام الروبوتات والتكنولوجيا الرقمية في إنتاج المحتوى وتوزي  البرامج، وآخرى عن أثر إدخالدراسات تتناول أثر  -

 4إلى سير عمل البث( AI)تقنيات البث الجديدة التي يقودها الذكاء االصطناعي 

دراسات صطناعي، الذكاء االدراسات تتناول اتجاهات القائم باالتصال نحو إنتاج المحتوى التليفزيوني باستخدام تقنيات  -

 4 بتقنيات الذكاء االصطناعي آخرى تتناول اتجاهات الجمهور نحو البرامج المنتجة

دراسات تتناول المعايير المهنية واألخالقية لصحافة الذكاء االصطناعي، وأخرى عن مدى تفضيالت الجمهور لتلك  -

 4النوعية من الصحافة
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ABSTRACT 

The digital environment has brought a lot of changes to the lives of societies and affected and 

changed their cultures, lifestyles, ways of thinking and interaction with the environment. The 

digital environment, with its rapid developments, has produced new ideas and behaviors on 

societies in general and Arab society was not far from these currents, after more than fifteen A 

year since the Internet entered Iraq, which is one of the most important manifestations of 

democracy, the latest radical changes in human relations. The information acquired by the 

human being today is one of the Internet and its culture dependent on it, and here began the study 

questionably head of that: What is the role of social networking sites in promoting young 

people's awareness of the importance of the popular movement? The research aims through 

adopting the survey method (Public Opinion Survey) to identify the most important political, 

economic and social dimensions of youth awareness that the Internet has brought to them by 

enhancing information and increasing confidence in the importance of change and persistence on 

the principle and the research sample is from university students and they are the motors of 

mobility in the Arab countries Study (Iraq )  

Keywords: social networks, awareness, popular movement 
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 الملخص

لقد أحدثت البيئة الرقمية الكثير من التغييرات على حياة المجتمعات وأثرت وغيرت في ثقافاتها وأساليب حياتها وطرق تفكيرها 

على المجتمعات بصورة وتفاعلها مع المحيط فقد أنتجت البيئة الرقمية بما شهدته من تطورات متسارعة أفكار وسلوكيات جديدة 

نترنت إلى العراق والذي عامة والمجتمع العربي لم يكن بعيدا عن هذه التيارات فبعد أكثر من خمسة عشر عاما على دخول اإل

وكانت انعكاساته واضحة بتشكيل المعرفة لدى  ،حدث تغييرات جذرية بالعالقات اإلنسانيةأحد أهم مظاهر الديمقراطية أيعد 

ن المعلومات التي إخذ يؤثر على أفكارهم وتوجهاتهم لذا فأكما خلق نوعا من التفاعل المباشر مع مرتاديه الذي  ،مجتمعات اليوم

ما دور مواقع : يكتسبها إنسان اليوم هي من االنترنت وثقافته معتمدة عليه ومن هنا انطلقت الدراسة بتساؤل رئيس مفاده

مسح الرأي )ية الحراك الشعبي؟ ويهدف البحث من خالل اعتماد منهج المسح التواصل االجتماعي في تعزيز وعي الشباب بأهم

نترنت عليهم من خالل إلى التعرف على أهم األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية للوعي الشبابي الذي أحدثه اإل( العام 

هي من طلبة الجامعات وهم محركو الحراك في  تعزيز المعلومات وزيادة الثقة بأهمية التغير والثبات على المبدأ وعينة البحث

 ( انموذجاالعراق )الدول العربية محل الدراسة 

 . شبكات التواصل االجتماعي، الوعي، الحراك الشعبي :الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

أنتجت ثورة االتصاالت أشكاال جديدة من الممارسات اإلعالمية  وخلقت أدوارا مستحدثة في المجتمع إذ تم توظيف مواقع  

التواصل االجتماعي وسيط إعالمي في توعية المجتمع وتعزيز قيم المواطنة وأهمية المشاركة الديمقراطية  فكان إنشاء العديد 

طين تروج لبعض المشكالت المجتمعية وتدعو إلى اإلصالح الشامل كذلك لجأ العديد من من الصفحات اإللكترونية من قبل ناش

مستخدمي شبكة االنترنت إلى طرح مشاكلهم االجتماعية والسياسية إلكترونيا عبر شبكات التواصل االجتماعي لتحفيز 

عالم الرقمي واضحا بالتوعية بالواقع وتحريض الشباب على التظاهر بهدف تحقيق التغيير والشروع باإلصالح، فبرز دور اإل

 .المعاش والمشاكل المجتمعية التي كان من نتائجها الحراك الشعبي الذي انتفض من خالله الشباب للمطالبة باإلصالح والتغيير 

 (الدراسة الميدانية  –اإلطار النظري، الثالث –منهجية البحث، الثاني  –األول )وتضمن البحث  ثالثة محاور

 : منهجية البحث: األولالمحور

 : تتضح أهمية البحث  من جانبين هما:  أهمية البحث–أوال 

تأتي األهمية الموضوعية من حداثة موضوع الحراك الذي برز في السنوات األخيرة بتأثير مواقع  –األهمية الموضوعية  -1

التغييرات السياسية واالنتفاضة بوجه  التواصل االجتماعي علما أن مفهوم الحراك هو مفهوم قديم وكان سببا في أحداث

االستعمار واتباعه لكن في عصر االتصال الرقمي اختلفت فيه العديد من المفاهيم وأصبحت تأخذ أبعادا جديدة لذلك فهذه 

 .ا المستحدثات توجب علينا دراستها دراسة أكاديمية والتعرف على أبعادها وتحديد هذه األبعاد  ومحاولة االستبصار بمستقبله

الحراك هو نتاج شعبي جاء بفعل تأثيرات متعددة في مقدمتها مواقع التواصل االجتماعي التي كان لها  –األهمية االجتماعية  –2

الفعل المؤثر في أحداث التغييرات وتحريك الجماهير والتفاعل معها لذا فإن مثل هذه الدراسة تسهم بتوفير بيانات مهمة للعمل 

 .المجتمعي من جانب أخر ببيان أهمية الحراك ومدى تفاعل الجمهور معهاألكاديمي من جانب، و

 :مشكلة البحث –ثانيا 

عبارة عن موقف أو قضية أو فكرة أو مفهوم يحتاج إلى البحث والدراسة العلمية للوقوف على "تعرف المشكلة البحثية إنها  

اغتها من خالل نتائج الدراسة ووضعها في اإلطار العلمي مقدمتها وبناء العالقة بين عناصرها ونتائجها الحالية وإعادة صي

ما دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز : وينطلق البحث من تساؤل رئيس هو(  111،ص2111عبد الحميد ،")السليم 

 وعي الشباب بأهمية الحراك الشعبي ؟
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 :ويتفرع إلى التساؤالت اآلتية 

 بنقل تطورات الحراك ؟ أي أنواع المواقع هي األكثر اهتماما(1

 أي الصفحات أخذت على عاتقها مسؤولية التوعية بأهداف الحراك ؟(2

ما مستوى تفاعل شباب الجامعات مع الصفحات الخاصة بالحراك من جانب والمقاالت المنشورة في شبكات التواصل (3

 االجتماعي بشكل عام ؟

ها األكثر تأثيرا لتحقيق االستجابة للحراك في البيئة الرقمية الجديدة أم أي الصفحات تنال اهتماما أكبر من جمهور الطلبة وأي( 4

 طبيعة وأسلوب المعلومات المقدمة من خاللها ؟

 :أهداف البحث –ثالثا 

 :يهدف البحث من خالل دراسته النظرية والميدانية تحقيق األهداف اآلتية 

 . الشباب بالحراك الشعبيالتعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي في زيادة وعي (1

 . الكشف عن أنواع المواقع األكثر اهتماما بنقل تطورات الحراك واألكثر تداوال من قبل طلبة الجامعات(2

 . تحديد أنواع الصفحات التي اتخذت مسؤولية التوعية بأهداف الحراك(3

 . بيان مستوى تفاعل شباب الجامعات مع الصفحات الخاصة بالحراك(4

 . التعرف على الصفحات التي نالت اهتماما أكبر من قبل جمهور طلبة  الجامعاتمحاولة (1

 .فهم طبيعة العالقة بين استجابة الجمهور للبيئة الرقمية الجديدة واألسلوب الذي تخاطب به جمهورها(6

 :منهج البحث –رابعا 

من أبرز المناهج المستخدمة في مجال "يعد هذا البحث من البحوث الوصفية الذي اعتمد منهج المسح الوصفي التحليلي ويعتبر  

الدراسات اإلعالمية خاصة الوصفية واالستكشافية كما يعتبر من أهم المناهج التي يجب االعتماد عليها كونه يعد جهدا علميا 

وذلك باعتماد ( 141،ص2116حسين ،" )مات وأوصاف عن الظاهرة محل الدراسة منظما للحصول على بيانات ومعلو

بهدف الوقوف على أراء وتوجهات طلبة الجامعات إزاء (دراسة جمهور طلبة الجامعات في ساحات الحراك )استمارة استبيان 

 .دور مواقع التواصل االجتماعي في التوعية بالحراك الشعبي 
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 :حدود البحث –خامسا 

 :ر في المجاالت اآلتيةوتظه 

ساحة التحرير في الباب الشرقي ببغداد، )تم توزيع االستمارة في ساحات االعتصام وهي مكان تواجد الطلبة  –حدود مكانية 

 (والخالني، وساحة ألحبوبي في الناصرية 

 (.2121 -11/2-11/1) –حدود زمانية 

 . طلبة الجامعات المشاركين بالحراك –حدود بشرية 

 . موضوعات الحراك الشعبي في مواقع التواصل االجتماعي والتوعية به –حدود موضوعية 

 :مجتمع البحث وعينته –سادسا 

مجتمع البحث هم كل طلبة الجامعات المشاركين باالحتجاجات الشعبية والمتعرضين للصفحات والمتابعين لنشاطات الحراك  

 (. مفردة  111)  بسيطة تم توزيع االستمارة عليهم وقوامها هو من خاللها أما عينة البحث فهي عينة عشوائية 

األداة األساسية في دراستنا هي استمارة استبيان تم تصميمها وإعدادها باالعتماد على خطوات منهجية : أدوات البحث –سابعا 

إعداد استمارة أولية وعرضها بهدف تحقيق أهداف البحث العلمي والوصول إلى نتائج موضوعية قريبة من أرض الواقع  إذ تم 

على عينة تجريبية للتأكد من وضوح فقراتها،  وبعد إجراء التعديالت على االستمارة تم طباعتها بشكلها النهائي وتوزيعا على 

 . عينة الدراسة

 : الدراسات السابقة–ثامنا 

 :رض دراستين عربيتين همالحداثة الموضوع لم تنجز الكثير من البحوث والدراسات بهذا الموضوع لذا سيتم ع

-2111دراسة مقارنة تونس ليبيا )التحول الديمقراطي في منطقة المغرب العربي –( 2112)مريم زيداني : دراسة -1

وتتمحور هذه الدراسة حول تساؤل رئيس : رسالة ماجستير في العلوم السياسية  تخصص دراسات مغاربية(  2111

فتها منطقة المغرب العربي في ليبيا وتونس في تحقيق الديمقراطية، إلى أي مدى ساهمت التحوالت التي عر: هو

وماهي أوجه التشابه واالختالف بينهما ؟ ويهدف البحث من خالل اتباع المنهج التاريخي والمنهج المقارن تحقيق عدة 

ق الديمقراطي في أهداف من بينها التعرف على طبيعة األنظمة المتاسسة بعد التغيير وإجراء مقارنة لمحاور التحقي
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كال البلدين وكان من أهم النتائج التي توصل إليها البحث هو فشل في التحقيق ألهداف الديمقراطية بكأل البلدين بسبب 

 . تسلط ودكتاتورية من يستلم السلطة بل ساد العنف واستعمال قوة السالح وانتشار اإلرهاب والهجرة 

جات الشعبية في شمال أفريقيا وتأثيرها على عملية التحول الديمقراطي االحتجا –(  2114)زيام عبد النور : دراسة -2

 . ، رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية دراسات أفريقية  2113-2111دراسة حالة مصر 

فإن هذه  تبرز أهمية الموضوع من طبيعة ظاهرة الحراك واالحتجاجات الشعبية في مصر وهي جزء من قارة إفريقيا لذا

إلى أي : الدراسة يمكن أن تضيف إلى حقل الدراسات األفريقية والعلوم السياسية إذ تركز الدراسة على تساؤل رئيس هو

مدى يمكن أن تسهم االحتجاجات الشعبية في التأثير على عملية التحول الديمقراطي في مصر وبذلك يمكن أن تسهم في فهم 

 . 2111-يوليو -21وجة االحتجاجات في المشهد السياسي الجديد لمصر بعد م

اتجاهات طلبة الجامعات العراقية نحو تغطية الحراك الشعبي العربي في وسائل  –( 2113)لواء جبار جمعة : دراسة -3

 .جامعة أهل البيت نموذجا –اإلعالم العراقية 

ة وسائل اإلعالم العراقية لتلك تتمحور مشكلة البحث حول تساؤل رئيس هو كيف يقيم طلبة الجامعات العراقية تغطي

األحداث من حيث مدى االعتماد عليها كمصدر للمعلومات ومن حيث موضوعيتها وحياديتها وشموليتها واتجاهاتها ؟ 

وتهدف إلى التعرف على المصادر اإلعالمية التي يعتمدها الطلبة لالطالع على إحداث الحراك الشعبي وتقييم الجمهور 

يير عدة مثل القيم المهنية والموضوعية والشمولية والحيادية والتنوع والتعددية في تغطيات اإلعالم العراقي لها وفق معا

العراقي للحراكات الشعبية في البلدان العربية أما عينة البحث تمت بمرحلتين األولى قصديه باختيار الجامعة والثانية عينة 

مسح الجمهور )من مجتمع البحث واعتمد الباحث منهج المسح  %16.1مفردة وهي تعادل ( 411)عشوائية بسيطة قوامها 

ان مستويات رضا الجمهور كانت متوسطة عن :باستخدام استمارة استبيان كأداة ومن أهم ما توصل إليه من نتائج هي (

لرضا ترتبط أداء كافة وسائل اإلعالم العراقية نحو تغطيتها ألحداث الحراك الشعبي في البلدان العربية وأن مستويات ا

 .  ارتباطا وثيقا بتقييم اتجاهات هذه الوسائل نحو تغطيتها لتلك األحداث

هي مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت ظهرت مع الجيل الثاني  –مواقع التواصل االجتماعي كمفهوم : المحورالثاني

–بلد )ادها اهتمام مشترك أو شبه انتماء إلى تتيح التواصل بين األفراد في بنية مجتمع افتراضي يجمع أفر web 2.0للويب 

يتم التواصل فيما بينهم عبر الرسائل أو االطالع على الملفات الشخصية ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم ( الخ----جامعة –مدرسة 
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عي أم تعرفوا على التي يتيحونها للعرض وهي وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي بين األفراد سواء أكانوا أصدقاء في العالم الواق

 (. 122،ص2112خيرة مكرتار،)بعضهم من خالل العالم االفتراضي

عند محاولتنا تحديد مفهوم الحراك كمعنى اصطالحي نجد أمامنا الكثير من المصطلحات المشابهة منها على : الحراك مفهوما-2

نسان المضطهد الذي ال يجد وسيلة لتحقيق وهي حسب رأي خبراء االتصال إنها بضاعة اإل( protest)االحتجاج : سبيل المثال

ضروراته الحياتية وهي تعبير عن حاجة وسخط فاالحتجاج هو واحد من وسائل التعبير وإبداء الرأي األربعة المتمثلة بوسائل 

بين التعبير فردية وجماعية ووسائل شفهية وأخرى مكتوبة وهي  رغم ما يبدو عنها فهي متداخلة فيما بينها بحيث يتم الجمع فيها 

أما الحراك الشعبي فيقصد به ما وقع  من أحداث ( 431،ص1221محمد علي محمد ،)الشفهي والتصويري، وتأخذ أشكال عدة، 

والعراق رغم اختالف المسميات لبعض الحاالت كما  -لبنان  -اليمن  -سوريا  -مصر-في بعض البلدان العربية  مثل تونس  

وأطلق آخرون مسميات أخرى لكننا نجد أن كلمة الحراك تتناسب مع الدراسة األكاديمية ( بي الربيع العر)أطلق عليها البعض 

 . كونها أكثر حيادية من غيرها 

أما االتصال الرقمي أو مواقع التواصل االجتماعي فهو يعتمد على إنتاج واستهالك المعلومات بأشكال متعددة منها الثقافية 

الخ وتوجه إلى اآلخرين سواء كانوا أفرادا أم جماعات حيث يتيح التواصل الرقمي عبر .... والسياسية والعلمية واالجتماعية

شبكات التواصل بشكل واسع إلى إنتاج ونشر الوعي بكل أشكاله، أي أن الفضاء الرقمي يمكن أن يوظف بعدة طرق تكون 

 (.142،ص2112منصوري، )نتائجها نشر الوعي واإلدراك والفهم بين الجمهور 

وقد مثلت مواقع التواصل االجتماعي خالل فترة الثورات العربية الوقود المغذي لها خاصة في الدول كثيفة السكان مثل مصر 

التي عملت من خالل هذه المواقع على تحشيد وتنظيم الجماهير واالنتقال بهم من العالم االفتراضي إلى الساحات وكان من نتائج 

ياسي في مصر لكن في الدول قليلة السكان، فإن خروج عدد كبير من المواطنين في مظاهرات غير هذه الثورة انهيار النظام الس

كاف إلسقاط النظام السياسي ولكن تستطيع أن تتسبب بإزعاج شديد لهذه األنظمة مثال ذلك قيام عدد من الشباب القطري تحت 

ة شعبية، كما حاول بعض شباب اإلخوان في اإلمارات مسمى حركة أحرار قطر بالدعوة عبر مواقع التواصل االجتماعي لثور

خليفة .) باستخدام مواقع التواصل االجتماعي للدعوة إلى وقفة احتجاجية تطالب بإجراء تعديالت في بنية النظام السياسي 

متميزا لتأثير ، وهنا نستدرك تفسير ملفين دوفلر باعتماد الجمهور على المواقع اإللكترونية مجاال تطبيقيا ( 116،ص2116،

االعتماد على المواقع المتاحة وهنا يفترض قيام عالقة االعتماد على دعامتين رئيسيتين تتمثالن بحاجة الجمهور إلى المعلومات 

التي تلبي أهدافه، وكذلك اعتبار هذه المواقع جزء من نظم المعلومات التي يتم توظيفها لتلبية هذه الحاجات وتحقيق األهداف، 

مخرجات وأدوار الرقابة والتحكم بالمعلومات كمخرجات للعملية اإلعالمية واضحة في اإلعالم التقليدي مما يحد من  وإذا كانت
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حالة االعتماد فإن نظم المعلومات في اإلعالم الرقمي مفتوحة وغير محددة وال مقيدة، مما تؤكد لدى الفرد موثوقية هذا النظام 

تصال الرقمي يعد أحد أهم ضرورات نظم المعلومات التي تقوم عليها عمل الشبكات وصالحيته لتحقيق أهدافه، ذلك ألن اال

 (. 211،ص 2111عبد الحميد ،) االتصالية ،

 :المجال العام والحراك الشعبي

فقد أصبحت الوسائل اإلعالمية الرقمية وأدوات االتصال والتفاعل على شبكة االنترنت مصدرا أساسيا من مصادر الكشف عن "

ايا والمشكالت الغائبة والتعبير عن اآلراء ووجهات النظر، وكلما زاد استخدام هذه المواقع بين أفراد المجتمع أدى إلى القض

ارتفاع مستويات المشاركة والمساهمة واتساع دائرة التعبير عن الرأي، وبذلك يختفي مفهوم هيمنة الرأي السائد التي تتبناها 

 (.211،ص2111عبد الحميد ،") معها الخوف من العزلة  وسائل اإلعالم التقليدية ويختفي

إن انتقال المجتمعات المعاصرة من اعتمادهاعلى الصناعة ومنتجاتها الى المعلومات وإفرازاتها ضمن ما أصبح يطلق عليه 

ة السياسية بعصر المعلومات اأو مجتمع الشبكات الذي يشكل قاعدة مجتمع المعرفة والذي خلق تحوالت كبرى في شروط اللعب

التي انفتحث على الفاعل االفتراضي بكفاءته وقدرته، وهكذا غدت المعلومات قوة ذات تأثير كبير في تكوين الرأي العام، 

ويتدخل بالشؤون السياسية ويحاسب الحكام ويقرر مصائر البلدان فيقود االحتجاجات، ويوقد فتيل الثورات والتي لعب فيها العالم 

لتواصل االجتماعي دورا كونها منابر للرأي الحر في مواجهة الفساد، فأصبحت شبكات التواصل االفتراضي وشبكات ا

 (.132، ص2112مجموعة باحثين ،)االجتماعي بيئة اتصالية ثرية وخصبة بآراء والمناقشات وفضاء رحب للتعبير عن الرأي 

ات أو أجندات المؤسسات اإلعالمية التقليدية، وبعيدة عن فاإلعالم الرقمي وسيلة خالية من القيود والضوابط التي تحددها السياس

تدخالت هياكل التحرير وعالقاتهم مع القوى في المجتمع فتحولت شبكات التواصل إلى وسائل تهدد السلطات السياسية، بل 

اعل آنيا مع تحولت إلى سلطة خامسة تراقب اإلعالم التقليدي، وتقدم الخطاب المضاد وتكتب التاريخ غير الرسمي، وتتف

عبد الحميد )األحداث والمجتمع، وتفتح آفاقا جديدة لحرية الرأي والتعبير دون سقف أو أجندات مسبقة أو عالقات المصالح 

فهابرماس الذي طرح نظرية العقل التواصلي في مقاربة لموضوع العلم والتقنية كأيديولوجية والتي عملت فيها ( 12،ص2112:

تحطيم الكثير من االيديولوجيات الجماهيرية وانتصار الخاص على العام، أن وظيفة  المجال العام هو البيئة اإللكترونية على 

ربط حالة التفاعل بين هذه االنظمة، وهذا المجال باستقاللية يمكن من خاللها إدارة النقاش وترشيح االراء وتنقيتها وبلورتها، 

عمل على إصالح مسارات الديمقراطية وتفعيل التجمعات والهيئات المجتمعية  لتكون في النهاية آراء ذات أولوية فالمجال العام

، إذ يعد االنترنت اليوم من أقوى أسلحة العولمة المضادة والتصدي لمظاهر الظلم الذي تنطوي ( 21، ص2112ابراهيم ،حمد،.)
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ة الفعل التواصلي التي بينت العالقة بين ، وإن نظري(141، ص2113مجموعة مؤلفين ،)  عليه اتفاقيات اللغات بصيغها الحالية 

الوسائط الجماهيرية والثقافة الجماهيرية، وعملت على التمييز بين المنظومة وعالم الحياة للتفاعل القائم على التنشئة 

التي االجتماعية، وقامت بالتمييز بين نمطين متضادين من وسائط التواصل تحسسنا بالطاقات المتضاربة للتواصل الجماهيري 

جعلت النقاش العمومي والفهم الذاتي لجمهور المواطنين والناس، أمرا ممكنا فالوسائط االلكترونية التي تحولت من المكتوب الى 

الصورة والصوت من اجل منظومة شاملة لتقوي المراقبات والسلوكيات التي ضعفت وفي الشطر االخر تعوضها فالنمط 

للطبيعة الغريزية لمراقبة األنا األعلى تماما مثلما قد أخضعت الطبيعة الخارجية الوظيفي لصناعة الثقافة اصبح يخضع 

فقد عملت هذه الشبكات على تشكيل مجموعات وهويات جديدة وصيغ جديدة ( 622، ص2121يورغن هابرماس ، )لسيطرتها

مجموعات الشبكية والديمقراطية للتفاعل االجتماعي في االنترنت، كما وفر سهولة في الحصول على كل أنواع المعلومات لل

إن الفضاء ( 236،ص 2111سايمون ديورغ ،)الشبكية التي تؤمن أن االتصال الشبكي سوف يزيد من قوة التواصل بين األفراد 

العام القائم على الوسائط يسهم في ترتيب وحصر في الوقت ذاته أفق التواصل الممكن، فالوسائط الجماهيرية تستطيع أن تقوي 

المراقبات االجتماعية إلى حد كبير وتجمع وتكثف مسارات التفاهم، لكنها التستطيع إال في مرحلة أولى أن تعفي  نجاعة

ازاء النقد والنقاش، إن نظرية الفعل التواصلي تصور العالم كأنه في أفق دائري ( ال–نعم )التفاعالت من عبء اتخاذ مواقف 

جم عن اقتصاد قائم على احتكار القلة  وعن اجهزة الدول التسلطية وان تطور تتحكم بمساراته ظواهر اإلدماج القمعي النا

وفي (  621، ص 2121يورغن هابرماس ،)االحتجاجات للمجتمعات الشبكية  كان نتيجة هذه االفرازات والتفاعالت الشبكية 

العالم الرقمي وهنا ال بد من تحديد خضم هذه التفاعالت وهذه الفوضى كان البد ان تظهر آثارها على الرسالة االتصالية في 

 ( :146،ص 2113مجموعة مؤلفين ،)خصائص هذه الرسالة وهي 

 . تقدم رؤى جديدة لعوالم تسود فيها العدالة االجتماعية وتحترم حقوق األفراد .1

 . محملة بصنوف المعرفة واألفكار غير المألوفة .2

 . س صنوف الشك والريبةتحفل بالجدل ووجهات النظر المتباينة التي تثير في النفو .3

 (.المحرمات)تقدم أطروحات تعمل على تحطيم التابوهات  .4

تلقي أضواء على الرواية الرسمية، أضواء لم يكن مرحبا بتقديمها أو مناقشتها قبال تثير الشكوك بالمسلمات، بل إن  .1

 . بعضها وخاصة القادم من المهجر طافح بالنقد

 . ال الجماهيري الثماني بتوازن أكثر من السابقتتيح مجمل القنوات تقديم وظائف االتص .6
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يعمل اإلعالم الرسمي وما يرتبط به كالفضائيات المخصصة للترفيه بداب على تعزيز الشفاهية والهروبية والسلبية  .1

 . واالستهالكية

تكن متاحة من قبل، ن وسائل اإلعالم الجديدة قد أمدت الشباب المتظاهرين بقنوات جديدة للتواصل لم إوهكذا يمكن القول 

ومكنتهم من ممارسة أنماط من النشاط السياسي أكثر مالءمة للوسط الذي يتفاعلون في نطاقه، كما مكنتهم من تنظيم ممارسة 

هذا النشاط ودعوة آخرين إلى ممارسته في الواقع، حيث تتدخل عوامل أخرى لتحدد مالمح تلك الممارسات، فهي ليست 

) البيروقراطيات الثقافية، بل ثورات الكتب الرقمية الناعمة العابرة المنتمية الى عصر الحداثة ثورات البطوالت الدموية و

عن وسيلة تتم من خاللها ليس فقط "وهنا تصبح وسائل االعالم وفقا لهارتلي عبارة ( 141، ص2112مجموعة مؤلفين ،

ية الالزمة كي تصبح جماعة أن هذه فكرة مهمة، ألنها معرفة الجماعة لنفسها على انها جماعة بل ايضا نسجها للروابط الداخل

 (.121،ص2111سايمون ديورنغ ،)تساعدنا على رؤية الدور المنتج للوسائل الشبكية 

بعد هذا الحديث يأتينا تساؤل مفاده كيف تؤثر مواقع التواصل على هذه الحشود وتقودها ؟ الجواب هو قوة الكلمة وصدقها 

يرها، وهي في بعض األحيان مستقلة عن معانيها الحقيقية، فهنالك كلمات يصعب تحديد معانيها بشكل المرتبط بالصورة التي تث

دقيق لكنها تملك تأثيرات كبيرة على الجمهور، مثال ذلك كلمة الديمقراطية واالشتراكية والمساواة والحرية لهذه الكلمات معاني 

ثيرات سحرية على وعي الجماعة، كما لو أنها تمنحهم األمل لتحقيق غامضة، ونحتاج إلى مجلدات لتفسيرها لكن لحروفها تأ

 (.116،ص1221غوستاف لوبون ،)أهدافهم، ألن العقل ال يمكنه مقاومة بعض الصياغات التعبيرية

 فكانت مفاجئة للعالم من حيث المطالب 2112انطلق الحراك الشعبي في األول من تشرين األول عام  –الحراك الشعبي العراقي 

وإن أهم ما يميز طالب الحراك أنهم ينتمون إلى  2112تشرين األول  21والفئات العمرية، لكن االنطالق الحقيقي للحراك في 

نفس الفئة العمرية والمستويات الثقافية متقاربة، ويتميزون بضعف والئهم الطائفي وعدم درايتهم بالصراع السياسي الذي كان 

فهم ولدو في عالم المعلوماتية ووسائل التواصل االجتماعي وأكثر تعامال مع اللغات والثقافات سائدا في السابق، فضال عن ذلك 

 ( 1،ص2112فارس خطاب ،.)األخرى الذي جعلهم أكثر تأثرا بالتحوالت العالمية

 

 :الدراسة الميدانية: المحورالثالث

 :وصف العينة  -أوال
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من المشاركين في الحراك (الجامعة العراقية/طلبة كلية اإلعالم ) يبية منتم إعداد استمارة تجريبية وتوزيعها على عينة تجر

طالب، وبعد التأكد من وضوح أسئلة االستمارة وبذلك تحقق الصدق الظاهري من خالل وضوح أسئلة االستبيان تم ( 11)قوامها

استمارة التي خضعت ( 111)استمارة وتوزيعها في مناطق متعددة من ساحات الحراك فكان المرتجع منها (111)طباعة 

 .للتحليل 

من العينة واإلناث عددهم % 11وشكلوا نسبة ( 111)تضمنت العينة فئة النوع االجتماعي عدد الذكور : البيانات الديموغرافية

وبنسبة ( 22)كانت األعلى بتكرار (فوق األربعين  -36)من العينة، أما الفئات العمرية من % 31وشكلوا نسبة ( 41)

من العينة وهم الفئة التي وقع عليها الظلم خالل الخمسة عشر سنة الماضية، كونهم من خريجي الجامعات %( 12861)

( 31)بتكرار ( 31-26)وعاطلين عن العمل، ولم يتمكنوا من تحقيق أي شيء في حياتهم وفي المرتبة الثانية الفئة العمرية من 

( 12)السابقة، أما التخصص العلمي فئة التخصص اإلنساني جاءت بتكرار  وهم ال يختلفون كثيرا عن الفئة%( 23833)وبنسبة 

، والمشاركين في الحراك شكل سكان بغداد تكرار %(42)وبنسبة ( 12)وبعدها التخصص العلمي بتكرار %(12)وبنسبة 

 % (23833) وبنسبة( 31)والمحافظات عددهم %( 16861) من العينة بنسبة( 111)

 : الجداول تفسير وتحليل -ثانيا 

 :أي المصادر تفضل في متابعة اخبارالحراك الشعبي: يبين إجابات المبحوثين عن السؤال :(1)لجدو

 % ك الفئة

 12،61 112 اإلعالم الرقمي 

 21833 32 اإلعالم التقليدي 

 111 111 المجموع 
 

الرقمي في متابعة أخبار الحراك فجاءت بتكرار أن النسبة األعلى من العينة تفضل اإلعالم ( 1)يتضح لنا من الجدول رقم 

إذ يعد اإلعالم الرقمي السمة التي ميزت عصر المعلومات، وشباب اليوم نجدهم ضعيفي التعلق %( 12861)وبنسبة (112)

 .بوسائل اإلعالم التقليدية، بل إنهم يتابعونها عن طريق الوسائل الرقمية فنحن نعيش بعالم رقمي تحكمه المعلومات

 

 

 ما هي الوسيلة المفضلة لديك للمتابعة ؟( اإلعالم الرقمي )إذا كانت اإلجابة : يبين إجابات المبحوثين عن السؤال: (2)جدول

 % ك الفئة 

 61834 22 الهاتف الذكي 
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 23833 31 اآلي باد 

 11833 11 الكومبيوتر الشخصي 

 111 111 المجموع
 

أفراد العينة تفضل الهاتف الذكي في متابعة أخبار الحراك وتطورات األحداث، فجاء يتضح أن أغلب ( 2)من قراءة الجدول رقم 

 %(23833)وبنسبة ( 31)وفي المرتبة الثانية اآلي باد بتكرار %(  61834)وبنسبة ( 22)بتكرار 

 هل تشارك بصفحات تخص الحراك الشعبي؟:يبين إجابات المبحوثين عن السؤال :(3)جدول

 % ك الفئات 

 21 131 نعم

 11 11 ال

 111 111 المجموع
 

أن أغلب أفراد العينة تحاول البحث بالصفحات الخاصة بالحراك للتعرف على أخر التطورات في ( 3)يوضح الجدول رقم 

 %( 21)وبنسبة ( 131)الساحات فكانت اإلجابة بنعم أعلى تكرار 

 إذا كنت تشارك بهذه الصفحات اذكر ثالث منها؟: يبين إجابات المبحوثين عن السؤال :(4)ولجد

 % ك الفئة 

 1812 22 الخوة النظيفة

 2811 31 المطعم التركي 

 11811 42 نازل اخذ حقي 

 12822 12 جيل حر

 2826 41 ثورة ساحة التحرير

 6824 31 اعتصم

 1864 33 خانج خان

 2826 41 إعالم التحرير 

 12814 12 شكو ماكو

 12821 13 ثورة اكتوبر 

 111 432 المجموع 

 

اختالف في التكرارات وذلك ألن صيغة السؤال تعطي فرصة لذكر ثالث صفحات، لذا نجد التكرارات ( 4)يظهر الجدول رقم 

وبعدها في المرتبة الثانية %( 12822)وبنسبة ( 12)أعلى من حجم العينة، ويظهر لنا أن صفحة جيل حر سجلت أعلى تكرار 

وفي %( 12814)وبنسبة ( 12)وصفحة شكو ماكو بتكرار %( 12821)وبنسبة ( 13)ثورة أكتوبر بتكرار )تتساوى صفحتي 

إعالم )وفي المرتبة الرابعة تتساوى صفحتي %(. 11811)وبنسبة ( 42) بتكرار( نازل أخذ حقي )المرتبة الثالثة جاءت صفحة 

 %(.2826)وبنسبة ( 41)التحرير بتكرار  التحرير وثورة ساحة
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أتثق بكل ما يرد من معلومات تخص ساحات الحراك في مواقع التواصل : يبين إجابات المبحوثين عن السؤال :(5)جدول

 االجتماعي ؟

 % ك الفئات 

 2 12 كثيرا جدا

 11 11 كثيرا

 42 63 قليال 

 111 111 المجموع
 

من أفراد العينة ال تأخذ المعلومات بصيغتها النهائية، ولكنها تحاول التأكد من دقة المعلومات أن الكثير ( 1)يفسر الجدول رقم 

 %( .42) وبنسبة( 61)يقابلها قليال بتكرار %( 11)وبنسبة ( 11)الواردة فجاءت اإلجابة كثيرا األعلى بتكرار 

المعلومات التي ترد عن الحراك في مواقع التواصل أتعمل على التأكد من : يبين إجابات المبحوثين عن السؤال: (6)جدول

 االجتماعي ؟

 % ك الفئات 

 42861 13 كثيرا جدا

 31833 41 كثيرا

 21 31 قليال 

 111 111 المجموع
 

تدعم الجدول السابق بمحاولة المبحوثين التأكد من دقة المعلومات فجاءت اإلجابة عن فقرة ( 6)إجابات المبحوثين بالجدول رقم 

 %(.31833)وبنسبة  ( 41)وفي المرتبة الثانية فئة كثيرا بتكرار%(42861)وبنسبة ( 13)كثيرا جدا األعلى بتكرار 

هل تحاول التحقق من مصداقية الصور التي ترد عن الحراك في مواقع : يبين إجابات المبحوثين عن السؤال :(7)جدول

 التواصل االجتماعي ؟

 % ك الفئات 

 14861 112 نعم

 21833 32 ال

 111 111 المجموع
 

أن أغلب أفراد العينة تحاول التأكد من مصداقية الصور التي ترد عن الحراك، فجاءت اإلجابة بنعم ( 1)يوضح الجدول رقم 

 .%( 14861)وبنسبة (112)أعلى بتكرار

 

 ما هي مصادر التحقق من المعلومات التي ترد في مواقع التواصل االجتماعي : يبين إجابات المبحوثين عن السؤال :(8)جدول

 % ك الفئة

 31 41 متابعة القنوات التلفزيونية

 12861 22 متابعة الصحف االلكترونية 
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 2 12 متابعة الصحف الورقية 

متابعة صفحات ألصدقاء لي مشاركين في 

 الحراك 

61 43833 

 111 111 المجموع 
 

أن أهم المصادر التي يلجا إليها المبحوثين للتأكد من المعلومات الخاصة بالحراك في مواقع التواصل ( 2)يبين الجدول رقم 

وفي المرتبة %( 43،33)وبنسبة ( 61)االجتماعي، فأنهم يفضلون متابعة صفحات ألصدقاء لهم مشاركين بالحراك بتكرار 

وبنسبة (22)وفي المرتبة الثالثة الصحف اإللكترونية بتكرار %(31)وبنسبة (41)تابعة القنوات التلفزيونية بتكرار الثانية م

(12861 )% 

 هل عملت هذه الصفحات على تقديم معلومات حول آليات تشكيل الحراك ؟: يبين إجابات المبحوثين عن السؤال :(9)جدول

 % ك الفئات 

 24861 121 نعم

 11833 23 ال

 111 111 المجموع
 

أن لدى المبحوثين قناعة تامة أن هذه الصفحات عملت على تقديم الكثير من المعلومات عن  آليات ( 2)يوضح الجدول رقم

 %( .24861)وبنسبة ( 121)تشكيل الحراك، فجاءت اإلجابة بنعم أعلى بتكرار 

 كثر اهتماما بنشر أخبار الحراك ؟أي المواقع أ: يبين إجابات المبحوثين عن السؤال: (11)جدول

 % ك الفئات 

 61821 131 الفيس بوك 

 3861 2 تويتر 

 1841 12 واطس آب

 12811 21 انستغرام 

 16822 36 فايبر

 1821 4 تليكرام

----- ------  البريد االلكتروني 

 111 222 المجموع 

 

أن الفيس بوك هو أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما لدى الجمهور لالطالع على مستجدات وأخبار ( 11)يبين الجدول 

وفي %( 16822)وبنسبة(36)وفي المرتبة الثانية تطبيق الفابير بتكرار %( 61821)وبنسبة (131)الحراك، فجاء بتكرار 

ويتضح لنا أن المجموع أعلى من العينة؛ %( 12811)وبنسبة (21)الذكية بتكرار المرتبة الثالثة تطبيق انستغرام في الهواتف

 .  ألنه يسمح للمبحوث اإلجابة  ألكثر من اختيار

 متى بدأت بدعم الحراك ؟: يبين إجابات المبحوثين عن السؤال: (11)جدول
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 % ك الفئات 

 21 131 منذ بدايته 

 11 11 تدريجيا 

 111 111 المجموع
 

يبين طبيعة الدعم من قبل الجمهور للحراك وبما إننا وزعنا االستمارات في ساحات الحراك فأغلب المجيبين عن (11) الجدول

هم من الداعمين للحراك منذ ( 131) وبتكرار% (21)االستمارة هم من المشاركين والداعمين للحراك لذا جاءت النتائج أن 

ن الطلبة أو جمهور العاطلين عن العمل والذين لم يجدوا فرص للعمل بعد بدايته أو هم أعضاء فاعلين في الحراك سواء م

 .التخرج من الجامعة 

 ما هي الجهة التي تنتمي إليها ؟: يبين إجابات المبحوثين عن السؤال :(12)جدول

 % ك الفئة

 41833 62 منظمات مجتمع مدني 

 42861 64 طلبة جامعة مستقلين ال ينتمون ألي جهة سياسية

 2 12 اتحادات طالبية

 4 6 أحزاب سياسية 

 111 111 المجموع 
 

يتضح لنا أن أغلب الجهات المشاركة بالحراك هم منظمات المجتمع المدني وطلبة جامعة ال ينتمون ( 12)من قراءة الجدول 

وبعدها طلبة %( 41833)وبنسبة ( 62)ألي جهة سياسية، فجاءت إجابات المبحوثين منظمات المجتمع المدني أعلى تكرار

أما الفئات األخرى فتظهر مشاركات ضعيفة من %( 42861)وبنسبة  ( 64)جامعة مستقلين ال ينتمون ألي جهة سياسية بتكرار 

 %(.4)وبنسبة (6)وأحزاب سياسية بتكرار%( 2)وبنسبة (12)قبل االتحادات الطالبية بتكرار

 أي الصفحات تنال اهتمامك أكثر من غيرها ؟: يبين إجابات المبحوثين عن السؤال :(13)جدول

 % ك الفئات 

 42861 64 صفحات خاصة بالحراك

 22833 44 صفحات منظمات المجتمع المدني 

 22 42 صفحات تجمعات طالبية حرة

 111 111 المجموع
 

( 64)الصفحات التي يهتم المبحوثين بمتابعتها نجد أن الصفحات الخاصة بالحراك نالت أعلى تكرار ( 13)يوضح الجدول 

كونها تنشر معلومات %( 22833)وبنسبة (44)وتأتي بعدها صفحات منظمات المجتمع المدني بتكرار %( 42861)وبنسبة 

ك ألنها تعد من المنظمات الفاعلة واألساسية به وفي المرتبة الثالثة وأخبار عن ساحات الحراك وتتابع تطورات األوضاع هنا
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وهم من المرابطين في ساحات الحراك والمشاركين %(22)وبنسبة (  42)الصفحات الخاصة بالتجمعات الطالبية الحرة بتكرار

 .األساس به

 هل دخلت بحوارات ومناقشات حول رؤية وأهداف الحراك ؟: يبين إجابات المبحوثين عن السؤال :(14)جدول

 % ك الفئات 

 64 26 نعم

 34 14 ال

 111 111 المجموع
 

وبنسبة ( 26)عن الحوارات الطالبية حول رؤية وأهداف الحوار جاءت اإلجابة بنعم األعلى بتكرار ( 14)يتضح لنا من الجدول 

وهي نسبة تدل على مستوى وعي عال لدى المشاركين بالحراك سواء من جمهور الطلبة أو الخريجين أو منظمات %( 64)

 . المجتمع المدني 

 هل دافعت عن شعارات وأهداف الحراك في مواقع التواصل االجتماعي ؟:مبحوثين عن السؤاليبين إجابات ال :(15)جدول

 % ك الفئات 

 14861 112 نعم

 21833 32 ال

 111 111 المجموع
 

أن أغلب أفراد العينة وهم كما سبق أنهم من المشاركين الفاعلين بالحراك، فهم يتبنون شعارات وأهداف ( 11)يبين الجدول 

 %(.14861)وبنسبة ( 112)ويدافعون عنها، فجاءت اإلجابة بنعم األعلى بتكرار الحراك

 هل قمت بالنشر في مواقع التواصل االجتماعي لدعم الحراك ؟:يبين إجابات المبحوثين عن السؤال: (16)جدول

 % ك الفئات 

 64861 21 نعم

 31833 13 ال

 111 111 المجموع
 

المبحوثين قاموا بالنشر في مواقع التواصل االجتماعي بهدف دعم الحراك وشعاراته، فنجد أن يخبرنا أن أغلب ( 16)الجدول 

وهو يعطينا مؤشر أليمانهم وقناعتهم بهذا الحراك وأهدافه وتضامنهم %( 64861)وبنسبة ( 21)اإلجابة بنعم سجل أعلى تكرار 

 .معه 

 ما هي أوجه الدعم أو النشر الذي قدمته ؟( نعم ) ابتكإذا كانت إج: يبين إجابات المبحوثين عن السؤال: (17)جدول

 % ك الفئة

 41 61 الدفاع عن الحراك بكل ممارساته 

 21 31وجهت بإتباع بعض الخطط واإلرشادات التي تعزز 
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 نشاط الحراك 

 16861 21 حث زمالئي للمشاركة 

 14 21 قمت باتقاد بعض الممارسات السلبية 

 2833 14 الدعوة الستمرار الحراك 

 111 111 المجموع
 

يبين أوجه الدعم التي يقدمها المبحوثين للحراك الشعبي نجد أن فئة الدفاع عن الحراك بكل ممارساته احتل ( 11)الجدول 

واإلرشادات التي تعزز نشاط وفي المرتبة الثانية فئة وجهت بإتباع بعض الخطط %( 41)وبنسبة ( 61)المرتبة األولى بتكرار 

%( 16861)وبنسبة ( 21)وجاء في المرتبة الثالثة فئة حث زمالئي للمشاركة بتكرار %( 21)وبنسبة ( 31)الحراك بتكرار 

وفي المرتبة الخامسة واألخيرة فئة %(14)وبنسبة (21)وفي المرتبة الرابعة فئة قمت بانتقاد بعض الممارسات السلبية بتكرار 

 %(.2833)وبنسبة ( 14)ستمرار الحراك بتكرار الدعوة ال

 هل شاركت ببعض المنشورات مع زمالئك ومعارفك على صفحتك ؟:يبين إجابات المبحوثين عن السؤال: (18)جدول

 % ك الفئات 

 14 111 نعم

 26 32 ال

 111 111 المجموع
 

بمنشورات عن الحراك واإلجابة بنعم كانت األعلى  فيبين مستوى مشاركات المبحوثين مع زمالئهم ومعارفهم( 12)أما الجدول 

بقيام المبحوثين بأي مبادرة تدعم ( 16-11-13)وهي تدعم إجابات المبحوثين بالجداول  %( 14)وبنسبة (111)بتكرار 

 .معنويا المشاركين بالحراك سواء بالنشر أو المشاركة بالنشر أو الحديث عن شعارات الحراك وأهدافه  أو دعم الحراك ماديا و

 هل دخلت بمساجالت مع أطراف غير داعمة للحراك ؟:يبين إجابات المبحوثين عن السؤال :(19)جدول

 % ك الفئات 

 11 111 نعم

 31 41 ال

 111 111 المجموع

يبين اتفاق المبحوثين على دخولهم بالعديد من المساجالت والحوارات مع أطراف ال تدعم الحراك فنجد أن (  12)الجدول 

وهذا ما نجده واقعيا إذ يحاول المشاركون بالحراك والمساندون لهم %( 11)وبنسبة ( 111)اإلجابة بنعم جاء بأعلى تكرار وهو 

 .ولألفكارهم الدفاع عنها وعن مبادئ الحراك سواء بمنشور أو حوار أو حديث أو أي شكل من أشكال الدعم 

 على نقل ومناقشة المعلومات مع زمالئي في الحرم الجامعي ؟ أعمل: يبين إجابات المبحوثين عن السؤال :(21)جدول

 % ك الفئة 
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 36861 11 كثيرا جدا

 24 36 كثيرا

 23833 31 قليال 

 16 24 قليال جدا 

 111 111 المجموع 
 

أراء المبحوث بأهمية نقل ومناقشة معلومات الحراك في الحرم الجامعي إذ جاءت فقرة  كثيرا جدا ( 21)يوضح الجدول  

وفئة قليال %( 24)وبنسبة ( 36)وفي المرتبة الثانية فئة كثيرا بتكرار %( 36861)وبنسبة ( 11)األعلى بتكرار 

لب المبحوثين يتفقون بأهمية نقل ومناقشة المعلومات الخاصة بالحراك وهذا يعطينا داللة أن أغ%( 23833)وبنسبة (31)بتكرار

 .والتعريف بنشاطه بهدف تقريب وجهات النظر بين األطراف المتعددة واآلراء المتعددة  

 أقمت بتقديم الدعم المادي للمشاركين في الحراك الشعبي ؟: يبين إجابات المبحوثين عن السؤال: (21)جدول

 % ك الفئة 

 41 61 كثيرا جدا

 32 42 كثيرا

 14861 22 قليال 

 13833 21 قليال جدا 

 111 111 المجموع 
 

( 61)أن أغلب المبحوثين ساهموا بتقديم الدعم المادي للحراك الشعبي فجاءت فئة كثيرا جدا األعلى بتكرار ( 21)يفسر الجدول 

من أراء المبحوثين أما فئة قليال التي جاءت بتكرار %( 32)وبنسبة  (42)وفي المرتبة الثانية فئة كثيرا بتكرار %( 41)وبنسبة 

فإن تبرير ذلك يعود إلى أنهم مرابطين ومشاركين فعلين ( 13833)وبنسبة ( 21)وقليال جدا بتكرار %( 14861)وبنسبة (22)

 .بالحراك لذا فهم الذين ينتظرون الدعم الذي يساعدهم باالستمرار بالحراك 

 

 

أقمت بزيارة ساحات الحراك والتقاط الصور ونشرها على صفحتك : يبين إجابات المبحوثين عن السؤال:(22)جدول

 الشخصية ؟

 % ك الفئة 

 42 12 كثيرا جدا

 32 42 كثيرا

 14 21 قليال 

 6 2 قليال جدا 

 111 111 المجموع 
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( 12)الحراك  كانت فئة كثيرا جدا أعلى تكرار وهو يوضح إجابات المبحوثين حول زيارة المبحوثين لساحات ( 22)الجدول 

ويفسر المبحوثين المجيبين %(  32)وبنسبة ( 42)من إجابات المبحوثين وفي المرتبة الثانية فئة كثيرا بتكرار %(42)وبنسبة 

بالساحات فهم  إنهم موجودين%( 6)وبنسبة ( 2)وفئة قليال جدا بتكرار %( 14)وبنسبة (21)عن فئة قليال الذي جاء بتكرار 

 .ليسو بحاجة إلى التقاط الصور ونشرها بل عملية التقاط الصور تتم من قبل الزائرين للساحة والذين يحاولون االطالع فقط 

 ما طبيعة تأثير المنشورات في مواقع التواصل االجتماعي عليك ؟: يبين إجابات المبحوثين عن السؤال :(23)جدول

 % ك الفئة

ساهمت مواقع التواصل بالكشف عن قدرات الشباب 

 الحقيقية 

11 34 

 32 42 عززت ثقتي بنفسي كعنصر فاعل في المجتمع

وضحت لي الكثير من األمور الغامضة والتي لم أتمكن 

 من تفسيرها 

31 21 

 2 12 ساهمت بتعزيز قيمي الوطنية 

 6 2 زيادة الوعي بمشروعية مطالب الحراك 

 111 111 المجموع
 

%( 34)وبنسبة ( 11)نجد أن فئة ساهمت مواقع التواصل بالكشف عن قدرات الشباب الحقيقية  بتكرار ( 23)من تأمل الجدول 

إذا ظهرت ساحات الحراك عن قدرات كامنة وإرادة صلبة لدى الشباب يبشر بوالدة جيل جديد لديه إصرار وثقة وقدرة على 

وجاءت فئة عززت ثقتي بنفسي كعنصر فاعل في المجتمع بالمرتبة الثانية الختيارات المبحوثين البناء والتغير وتعديل المسار، 

وذلك ألنه الظروف التي مر بها المجتمع العراقي والضغوط المتعددة التي تعرض لها جعلت %( 32)وبنسبة (42)بتكرار 

يرات في حياته الخاصة والعامة  أو مجرد محاولة مفهوم المواطنة تضمحل لديه مما هز ثقته بنفسه وقدرته على إحداث التغي

عقدا من الزمان وجاءت فئة وضحت لي الكثير من األمور الغامضة  61التفكير بالتغيير بسبب القمع الذي تعرض له على مدى 

مواقع التواصل  ويظهر لنا من خالل هذه اإلجابة دور%( 21)وبنسبة (31)والتي لم أتمكن من تفسيرها بالمرتبة الثالثة وبتكرار 

االجتماعي واإلعالم الرقمي في غرس الوعي الجماهير وتنمية  وتطوير مهارات الجمهور من خالل توفير المعلومات المهمة 

والمفسرة بطرق وأساليب متعددة ومتنوعة تصل لكل الفئات وبجميع المستويات وتأتي فئة ساهمت بتعزيز قيمي الوطنية 

 2)وفي المرتبة الخامسة جاءت فئة زيادة الوعي بمشروعية مطالب الحراك بتكرار %( 2)وبنسبة (12)بالمرتبة الرابعة بتكرار

 %(.6)وبنسبة (

 :من تحليل إجابات المبحوثين يمكننا أن نلخصها بالنقاط اآلتية: االستنتاجات
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السمة التي  في عصر تكنولوجيا المعلومات سيطرت المعلومة على حياة البشر، وأخذت تحركها فأصبحت الرقمية .1

تميز إنسان هذا العصر، وأصبحت جزء أساسي في حياته كما أصبح إنسان اليوم بفضل الوصول الحر للمعلومات 

عارفا وملما بالكثير ويمكنه اتخاذ القرارات بشأن العديد من المعلومات من خالل حرية الوصول واالستخدام لها 

 .على تحركاتنا  من خالل الهواتف الذكية التي أخذت تحكمنا وتسيطر

بعد أن أصبح موضوع الحراك من الموضوعات التي تهم أغلب أبناء المجتمع العراقي فأنهم في الغالب يحاولون  .2

التعرف على أخر المستجدات والتطورات عن طريق متابعة صفحات الحراك والبحث عنها للتعرف على 

والمسميات المهتمة بهذا الموضوع، كذلك جمهور المعلومات أوال بأول، لذا نجد أن هنالك الكثير من الصفحات 

الحراك اليكتفي بمتابعة صفحة واحدة، بل يحاول البحث بأكثر من صفحة بهدف االطالع على أكبر قدر من 

 .المعلومات، وبهذا نجد أن الصفحات التي تخص الحراك تنقل أخباره وهي األكثر متابعة من قبل الجمهور

متابعة صفحات مختلفة التأكد من دقة المعلومات الواردة، وقد يحاول الوصول إلى كما يحاول الجمهور من خالل  .3

 .الدقة العالية من خالل االطالع على الصفحات الشخصية لزمالء له مشاركين بالحراك

واتضح كذلك من خالل إجابات المبحوثين أنهم على قناعة تامة بدقة ومصداقية المعلومات التي ترد في الصفحات  .4

 .   ةالخاص

وإن تطبيق الفيس بوك هو األكثر متابعة في المجتمع العراقي ويعتمده بشكل أساسي مقارنة ببقية التطبيقات، لذا فإن  .1

صفحات الحراك في الفيس بوك هي التي تتمتع بنسبة متابعة عالية مقارنة ببقية الصفحات وذلك ما أكدته إجابات 

 . المبحوثين

مع المدني هم من أكثر الصفحات اهتماما بنشر أخبار الحراك وتطوراته، كما تبين أن صفحات منظمات المجت .6

 .فضال عن الصفحات التي أسسها القائمون على الحراك

وأن أغلب المشاركين بالحراك هم طلبة جامعات ال ينتمون إلى حزب سياسي أو جهة ما، وليس هنالك من يدعمهم  .1

 .واضح المعالم لكن الذي دعاهم للخروج هو الخوف من مستقبل غير 

كما تبين أن لدى الشباب المشاركين بالحراك مستوى عال من التفاعل مع صفحات الحراك الشعبي، ويظهر ذلك  .2

من خالل مشاركتهم للمنشورات أو محاولتهم الدفاع عن أفكار وأهداف الحراك أو العمل على النشر مواقع 

الدخول بحوارات ونقاشات بهدف تعديل رؤية األخر التواصل االجتماعي، وإن كثيرا من أفراد العينة يحاول 

 . وتغيير أفكاره إزاء الحراك الشعبي 
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وتبين كذلك أن أساليب الدعم للحراك تعددت وتنوعت بأوجه مختلفة تهدف إلى مساعدة القائمين على الحراك  .2

 . ودفعهم إلى االستمرار والصمود لتحقيق المطالب

الحراك سواء المشاركين أو الداعمين إلى الدخول بمساجالت مع األخر بهدف ويحاول الكثير من المؤمنين بأهداف  .11

إقناعه، وتغيير مسارات تفكيره، كما يقوم الكثير من المساهمين بالحراك على نقل هذه الحوارات إلى الحرم 

دو غامضا الجامعي بهدف التعريف برؤية الحراك، وكسب التأييد وكذلك التقريب بين وجهات النظر وتوضيح ما يب

 .على األخر 

وإن كثيرا من المشاركين بالحراك يعملون على تقديم الدعم بأوجه عدة ومن أمثلة هذا الدعم هو ما يقوم به بعض  .11

أصحاب المطاعم بتوفير وجبات الطعام أو تنظيف مالبس المتظاهرين من قبل نساء متبرعات أو تبرع المشاركين 

 .ببيوتهم لألخذ بعض الراحة  بالحراك على استضافة أبناء المحافظات
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 :المقدمة

بهدف تحقيق الفائدة  في كل عمل أو ميدان نظري أو عملي يراد تطويره، ال بد من اتخاذ خطوات وآليات تناسب هذا التطوير

المثلى والهدف األسمى الذي ينبغي تحقيقه، وذلك بناء على غايات  مشتركة تسعى لتحقيق الهدف، وهو نفس األمر المتحصل 

واحتياجات هذا اإلعالم وتطويره، وما دامت عملية التطوير حاجة ماسة  -لإلنسان والكون والحياة-في رؤية اإلعالم اإلسالمي 

ال بد من الشروع في التواصل مع فكرة التطوير أوال، ومع آليات وخطوات ومراحل هذا التطوير في المراحل وغاية كبرى، ف

التالية، ثم برمجة فكرة االنفتاح على الجوانب المهمة من ذوات العالقة بعملية عمل هذا األعمال وتطويره، بحيث تتجمع الغايات 

 .  ل الميادين التي يتم التعامل معهاواألهداف في بؤرة واحدة تمتد فيما بعد إلى ك

إن القاعدة العامة من الجمهور، ذات االهتمامات العريضة هي مستهدفة منذ البدء بعملية تطوير اإلعالم اإلسالمي، لكونه يسعى 

ولى جاهدا لخطابها بشكل متواصل وناجح، وكذلك من يمارس العطاء اإلعالمي من جيل الشباب؛ الذين يمثلون االنطالقة األ

نحو تغيير إيجابي باتجاه رقمنة ممارسات اإلعالم االسالمي وآلياته وبرامجه، ولن تكون نخبة المتخصصين في العمل 

اإلعالمي بمعزل عن هذا االتجاه نحو الرقمنة، إضافة إلى أصحاب العلم والشأن اإلسالمي العام الذي يعد اإلعالم اإلسالمي من 

ون منهم على اتصال شبه دائم باإلعالم ونشر الكلمة بشكل عام، ولذا يسعى هذا البحث إلى مجاالت اهتمامهم، ال سيما من يك

دراسة فكرة رقمنة اإلعالم اإلسالمي، وإلقاء الضوء على مراحل وآليات ذلك، في محاولة تأصيل ذلك نظريا، بوصف ظاهرة 

 . ، للوصول إلى هدف البحث وغايته من ذلكالبحث وتعميق النظر إلى مشكلته عبر مبحثين تضمن كل منهما ثالثة مباحث

 : أهمية البحث

اإلعالم اإلسالمي ليس وليد اللحظة، وال هو أسير مجاالت أو آفاق محدودة أو ضيقة، بل يستند في مرجعيته وأصوله إلى قيم 

راسخة ومنطلقات واعية وعميقة في عالئق الحياة مع اإلنسان، ومع بعضها اآلخر، ولهذا يتخذ هذا اإلعالم أهمية كبرى في 

 .  ته األولىالحياة، ومنها يكتسب هذا البحث أهمي
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وتطوير العلوم والمهارات والمعارف والسير بها نحو امتالك الجديد والحديث من اآلليات والتطبيقات ( الرقمنة)كما إن هاجس 

لكون عملية الرقمنة أكثر من ضرورة لهذا اإلعالم وغيره من  -لهذا البحث –والممارسات، يمثل هو اآلخر قيمة مضافة 

 .   مجاالت الحياة

 : يسعى هذا البحث لإلجابة على األسئلة اآلتية: مشكلة البحث

 ما مفهوم الرقمنة، وما عالقة ذلك بمعنى التغيير وآلياته؟ / 1

 هل هناك سياسات إعالمية عامة يتبعها اإلعالم اإلسالمي للتمكن من الرقمنة؟ / 2

 ما الجهود الواجبة على مؤسسات اإلعالم اإلسالمي لتحقيق الرقمنة؟ / 3

 : أهداف البحث

 . إيضاح مفهوم الرقمنة، وعالقته بمعنى التغيير/ 1

 . الكشف عن السياسات العامة المتبعة لرقمنة اإلعالم اإلسالمي/ 2

 . بيان الجهود الواجبة من قبل مؤسسات اإلعالم اإلسالمي لرقمنته/ 3

 :اإلعالم اإلسالمي والرقمنة: المبحث األول

 :م اإلسالميمفهوم اإلعال: المطلب األول

اإلعالم لغة
1  :

بمعنى ( علم)الذي يدل على أثر في الشيء يميزه عن غيره، ومن ذلك أخذت العالمة، ويأتي الفعل ( علم)من 

أعلمته بكذا، أو : فيكون كذلك وقد يتعدى بالهمزة فيقال( شعر ) أيضا بمعنى ( علم ) فيتعدى إلى مفعول واحد، ويأتي ( عرف)

 . علمته بكذا: بالتضعيف، فيقال

إن اإلعالم اختص بما كان إخبارا سريعا، وإن التعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر : وقال األصفهاني

 . في نفس المتعلم

                                                             
 .    105، ص1، والفيومي، المصباح المنير،مطبعة بوالق، ج 105، ص 4، ج1511ابن زكريا، مقاييس اللغة، القاهرة ، مطبعة الحلبي : ينظر 1
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اإليصال، وكذلك التبليغ، فابلغ وبيّن، وأوصل إشاعة المعلومات وبثها : بلغت القوم بالغا واإلبالغ: واإلعالم التبليغ، يقال

ب لسان العربوقال صاح. وإذاعتها على الناس
2

استعلم لي خبر : علم وفقه، أي تعلم وتفقه وتعالمه الجميع أي علموه ويقال: 

أي إن ((  102سورة البقرة، من اآلية / َوَما يَُعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى يَقُواَل إِنََّما نَْحُن فِْتنَةٌ فاََل تَْكفُْر : ))قال تعالى. فالن وأعلمني إياه

 .  علمت الشيء بمعنى خبرته وعرفته: م الناس بتحريم السحر يؤمران باجتنابه بعد اإلعالم، ويجوز أن تقولالملكين بعد إعال

إنه ترك العالمة في الشيء، ألن اإلعالم يترك عالمة معنوية، هي تأثر : وبهذا نصل إلى أن اإلعالم في اللغة له معان عدة منها

.يدعون إليه، ولعل هذا يشير إلى أن لكل اتجاه إعالمه الذي يؤثر في الناس به الناس بما يعلمهم به، وإمالة قلوبهم إلى ما
3

 

إن اإلعالم في اللغة العربية ال يكون إالّ بين طرفين يقوم أحدهما باإلعالم بالشيء سواء كان خبراً أم تعريفاً أم رأيا : ومنها

4.أثر في نفس المتعلم، فاإلعالم يكفي فيه مجرد اإلخبار فيتلقى الثاني ما أعلم به، وهو ال يحتاج إلى تكرير حتى يحصل منه
 

 

إن اللفظ العربي لإلعالم يحمل دالالت متقاربة تارة ومتباعدة تارة أخرى، فهو بمفهومه المعاصر يعني االستعالم عن : )ومنها

( الحوادث واألخبار، ويعني الخبر والرواية، كما يشير إلى الدعاية وإلى التوجيه واإلرشاد
5
.  

 :  واإلعالم إصطالحاً يعرف بأنه

عملية تزويد الجماهير باألخبار والحقائق والمعلومات الصادقة عن طريق وسائل خاصة، أو هو اطالع الرأي العام في الداخل ) 

6( .والخارج على ما يدور من أحداث ووقائع، وبث الثقافة والوعي بين  صفوفه
   

 

حيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في تزويد الناس باألخبار الص: ) كما أنه

( واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت بحيث يصير هذا الرأي تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم 

.
7
  

تستهدف تزويد الجماهير بجميع الحقائق واألخبار الصحيحة معظم أوجه النشاط االتصالية التي : ) ويعرفه سمير حسين بأنه

(.والمعلومات السليمة عن القضايا والمعلومات والمشكالت ومجريات األمور بطريقة موضوعية 
8

   

                                                             
 . 171ابن منظور االفريقي، لسان العرب، ص 2
 . 11، ص  2007محي الدين خير هللا، أثر اإلعالم المعاصر في العقيدة والتربية والسلوك، دار النهضة، دمشق،  3
 . 11، ص 2001رحيمة الطيب عيساوي، مدخل إلى اإلعالم واالتصال، عالم الكتب الحديث،اربد ، . د 4
 .  23، ص1517تيسير محجوب ألفتياني، مقومات رجل اإلعالم اإلسالمي، دار عمار، عمان،    5

 .  21، ص  1515ية، هادي إلهيتي، اإلعالم العربي والدعاية الصهيونية، بغداد، دار الجمهور.د6 
 . 12، ص  1513واالتصال بالجماهير، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية،  أمام، اإلعالمإبراهيم . د 7
 .  22، ص 1514سمير محمد حسين، اإلعالم واالتصال بالجماهير، القاهرة ، عالم الكتب،  8
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وف وأما اإلعالم اإلسالمي فكونه يستند في نظريته وتطبيقاته على المفاهيم القرآنية والنبوية فله سماته الخاصة التي يمكن الوق

تزويد الجماهير بصفة عامة بحقائق الدين اإلسالمي المستمدة من كتاب هللا : )عليها من خالل هذه التعريفات، حيث يعّرف بأنه

وسنة رسوله بصفة مباشرة أو غير مباشرة من خالل وسيلة إعالمية دينية متخصصة أو عامة، بواسطة قائم باالتصال لديه 

رسالة التي يتناولها وذلك بغية تكوين رأي عام صائب يعي الحقائق الدينية ويدركها ويتأثر خلفية واسعة ومتعمقة في موضوع ال

( .بها في معتقداته وعباداته ومعامالته
9
  

جهد فني وعلمي مدروس ومخطط ومستمر وصادق من قبل قائم باالتصال هيئة كانت : )ويعرفه الدكتور محمد منير حجاب بأنه

ية واسعة ومتعمقة في موضوع الرسالة التي تناولها، ويستهدف االتصال بالجمهور العام وهيئاته أم جماعة أم فردا لديه خلف

( .النوعية وأفراده، بمعظم إمكانيات وسائل اإلعالم واإلقناع 
10
 

طة تزويد الجماهير بحقائق الدين اإلسالمي ونقل األخبار والوقائع والمعلومات بصورة صحيحة ومنضب: ) وينظر إليه على إنه

(.داخل األمة اإلسالمية وخارجها
11
 

تبليغ الجماهير بحقائق الدين اإلسالمي ونقل األخبار والوقائع والمعلومات بصورة صحيحة : كما يعّرف اإلعالم اإلسالمي بأنه

. ومنضبطة عبر وسائل مخصوصة، داخل األمة اإلسالمية وخارجها بقصد اإلقناع والتأثير 
12

   

 :  ويمكن للباحث تعريف اإلعالم اإلسالمي بأنه

نشاط اتصالي يهدف منه المرسل إيصال مفاهيم الدين اإلسالمي إلى المتلقي في رسائل إعالمية مختلفة وعبر وسائل متنوعة   

 . للتأثير في الرأي العام

 :مفهوم التغيير: المطلب الثاني

 :ثية في اللغغة العربية على أصلين، هماالثال( َغيَّرَ )وتدور مادة : التغيير لغة/ أوالً 

جعله غير ما : أي(: غيَّره: )انتقال الشيِء من حالة إلى حالة أخرى، فمن األصل األول: والثاني إحداث شيٍء لم يكن قبله،: األول

الصالح إِلى الفساد تغيغر الحال وانتقالها من: ؛ أَي(الِغَير: )ومن األصل الثاني حوله وبدَّله،(: َغيََّره)كان عليه، و
13

وفي حديث  ،

                                                             
 . 40هـ ،ص 1400،القاهرة، محيي الدين عبد الحليم ، اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العملية.د 9

 .  21التطبيق، ص -النظرية-محمد منير حجاب،اإلعالم اإلسالمي، المبادئ. د  10
 . 15ص 1513محمد سيد محمد، المسؤولية اإلعالمية في اإلسالم ، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، . د  11

 .  41، ص  2010طه أحمد الزيدي، المرجعية اإلعالمية في اإلسالم ، عمان ، دار النفائس، . د 12 
 .51/ 3ج ( غير)تهذيب اللغة لألزهري، مادة : انظر  13
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َ يَْلَق الِغيَر: ))االستسقاء َغيَّرُت الشيء فَتَغيَّر: االسم ِمن قولك: ، والِغيَر((َمن يَْكفُِر هللاَّ
14

تغير الشيء : ،  ومعنى التغير في اللغة

ه وبدَّله، كأنه جعله غير ما كان:  وَغيََّرهُ . تحول: عن حاله حولَـّ
15

    . 

يَّْر طَْعُمهُ َوأَْنهَاٌر ِمْن َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِي ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن ۖ فِيهَا أَْنهَاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن َوأَْنهَاٌر ِمْن لَبٍَن لَْم يَتَغَ :  ))تعالىومن ذلك قوله 

ٍة لِلشَّاِرِبيَن َوأَْنهَاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى ۖ َولَهُْم فِيهَا ِمْن ُكلِّ  الثََّمَراِت َوَمْغفَِرةٌ ِمْن َربِِّهْم ۖ َكَمْن هَُو َخالٌِد فِي النَّاِر َوُسقُوا َماًء  َخْمٍر لَذَّ

ما من : )أنَّه سمع النَّبيَّ صلَّى هللا عليه وسلَّم يقول: وفي حديث جرير بن عبد هللا ((11: سورة محمد، اآلية/ َحِميًما فَقَطََّع أَْمَعاَءهُمْ 

مُل فيهم بالمعاصي ، يَقدروَن على أن يُغيِّروا عليِه ، وال يُغيِّروَن ؛ إالَّ أصابَهم هللاُ منه بِعقاٍب قبَل أن رجٍل يكوُن في قوٍم يُع

(.يموتوا
16

   

 :وفي القرآن الكريم يشير مفهوم التغيير إلى مجموعة من المعاني الداللية اآلتية/  ثانيا  

ِ َوآَلُمرَ : )) قال تعالى بمعنى تغيير خلق هللا،/ 1  ((. 115: النساء، اآلية سورة/ نَّهُْم فَلَيَُغيُِّرنَّ َخْلَق هللاَّ

َ  )) :قال تعالى تغيير نعمة هللا،: بمعنى/ 2 َ لَْم يَُك ُمَغيًِّرا نِْعَمةً أَْنَعَمهَا َعلَى قَْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم َوأَنَّ هللاَّ  َسِميٌع َذلَِك بِأَنَّ هللاَّ

 ((.13: سورة األنفال، اآلية/  َعلِيمٌ 

َ اَل يَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما بِأَْنفُِسِهمْ  ))  :تغيير ما بأنفُس القوم، قال تعالى/ 3  ((.11: سورة الرعد، اآلية/  إِنَّ هللاَّ

 :  التغيير اصطالحا  / ثالثا  

الكمي أو النوعي ما بين الحالة الجديدة والحالة القديمة للمجتمع أو الفرد، أو يشير مفهوم التغيير في االصطالح إلى االختالف 

أن الشيء الثابت في : اختالف الشيء عما كان عليه، في فترة محددة من الزمن، وقد أدرك المفكرون والفالسفة منذ آالف السنين

 . وهو سريع ومستمر: لتغيير الذي نعيشه اآلنالحياة هو التغيير، رغم أن آلية التغيير كانت بطيئة، إذا ما قورنت با

انتقــال أي شــيء أو ظــاهرة مــن حالــة إلــى حالــة أخـرى، أو هـو ذلـك التعـديل الـذي يـتم فـي : ومصــطلح تغيير يعنــي

طبيعـة أو مضـمون أو هيكـل شـيء أو ظـاهرة ما
17

أن كـل : د أي، ويرى الفالسـفة إن ظـاهرة التغيـر معبرة عن الوجـو

إن الفـرد (: هو قراطيس)موجـود ال بـد أن يعبـر عـن هـذه الفكـرة، فالتغيـر ال الثبـات هـو الـدال علـى وجـود الموجـود، يقول 

ال يسـتطيع أن يقـول أنـي أعبـر النهـر الواحـد مرتين ذلك علـى اعتبـار أن ذرات المـاء التـي المسـت جسـمه فـي المـرة األولـى 

                                                             
 (.باب الغين مع الراء)النهاية في غريب الحديث واألثر، أبو السعادات الجزري، حرف العين المعجمة،  14

 .1031،ص2ابن منظور، ج  15
 .2311رواه ابو داود في سننه، برقم   16
 . 407، ص 2012، جوان، 1د لطيفة طبال، التغير االجتماعي ودوره في تغير القيم االجتماعية، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، الجزائر، العدد   17
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هي غيرها في المرة الثانية، كما أن الشــخص نفســه يكــون قــد تغيــر
18

التغيــرات التــي تحــدث فــي التنظــيم : ، كما إنه

االجتمــاعي، أي فــي بنــاء المجتمــع ووظــائف هــذا البنــاء المتعــددة والمختلفة
19

 . 

ــــى القـــــرن الثـــــامن عشــــــر نظـــــرة تشــــــاؤمية، مبنيــة علــى الخــوف وكانـــــت نظـــــرة العلمــــــاء للتغيـــــر حتــ

 مــن المســتقبل، وأن حالــة المجتمعــات فــي القــديم أفضـل مـن الحالـة الراهنـة والمسـتقبلية، ثم تبدلت النظرة فأخـذ العلمـاء

للتغير معتبــرين حالــة المجتمعــات الراهنــة أفضــل مــن ســابقتها ينظـرون بعـد ذلـك التـاريخ نظــرة تفاؤليــة
20

، والتغيير 

في ذاته من حيث الشرع، والعقل، والواقع ممكن جداً، فليس هناك ما يعسر على التغيير متى ُوجدت اإلرادة الجازمة، وهذه 

   .ىاإلرادة هي الشرط الالزم في مبدأ التغيير، وهي المرتكز لآلليات األخر

ظاهرة دائمة في مجاالت الحياة االقتصادية  وال شك أن التغيير شديد األهمية؛ فهو ضروري كالحياة نفسها، لذا يجب أن يصبح

واالجتماعية والسياسية وغيرها، ووفق األسس اآلتية
21
:  

  .التفاعل المنتج مع مبدأ التغيير، والتجديد والحيوية في عملية التطبيق/1

  .بداع في معظم مجاالت الحياةاستغالل فرص اإل/2

  .مع احتواء االبتكارات المختلفة االهتمام بالتنمية الشاملة،/3

  .دعم وتشجيع الرغبة في التطوير واالرتقاء، والتدريب على عمليات اإلصالح ومعالجة المشاكل/4

   .استثماراً وتوزيعاً : االهتمام االستراتيجي باإلنتاج/1

  .ووسائل التكنولوجيا في عمليات التغيير، والتوافق مع المستجدات العالمية والحياتيةاستغالل أساليب /1

   .العمل بأولويات المرحلة مع الربط المتوازن بين المتغيرات/7

وتؤكد الوقائع والمؤشرات أن هنالك بعض الحواجز والعراقيل التي تمنع قوة التغيير من الظهور وتحول بين الفرد والمجتمع 

وصول إلى تحقيقها، ولكن الثقة باهلل يجب أن تعلّم الجميع وجود قوة التغيير في األعماق، وأن هذه الثقة ستوصلنا إلى هذه وال

                                                             
 20-11، ص 1515روبرت أ ناسبيت، التغير االجتماعي والتاريخ، جامعة اوكسفورد،   18
 .21،ص  1511القاهرة،  2مد عاطف غيث، التغير اإلجتماعي والتخطيط، دار المعارفـ ط مح  19
 .23، ص 1517محمد الدسق، التغير اإلجتماعي بين النظرية والتطبيق، دار مجدالوي، عمان،   20
 .www.alukah.net: اسماعيل رفندي، إرادة التغيير تقتضي إدارة التغيير، موقع األلوكة: بتصرف عن  21
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القوة الستخراجها، وهذا نصف الطريق نحو التغيير، والحصول على هذه الثقة يتم نفسك بوجود القناعة في التغيير؛ ألن هللا 

.ةيطلب ذلك، وكذلك األسرة والحيا
22
  

 : حول مصطلح الرقمنة: المطلب الثالث

أو (  Digital) المقصود بذلك هو تحويل العلوم والمعارف ومصادرها من الشكل الورقي المطبوع إلى الشكل الرقمي

أو عبر الشبكة  (CD-ROMs )وتخزينه على وسائط متنوعة، وإتاحتها على أقراص ليزرية (  Electronic) اإللكتروني

وبالطبع فهذا التراث اإللكتروني ال يمكن االستفادة منه وقراءته إال من خالل الحواسيب، ثم مراحل أخرى (  Internet) العالمية

 . الحديث عنه في هذا المطلب  كالحفظ والنشر والبث والتعامل اإللكتروني الذي نحن بصدد

عملية تحويل المعلومات إلى تنسيق رقمي، يتم فيها : وبشكل أدق وأقرب الى مجال اإلعالم يمكن النظر إلى مفهوم الرقمنة، بأنها

عملية تحويل اإلشارات أو المعلومات بأي شكل إلى تنسيق  -أيضاً –وتعني  تنظيم المعلومات في وحدات منفصلة من البيانات،

 .رقمي يُمكن فهمه بواسطة أنظمة الكمبيوتر أو األجهزة اإللكترونية

عند تحويل المعلومات، مثل النصوص أو الصور واألصوات، إلى رمز ثنائي والمعلومات  -الرقمنة –ويستخدم هذا المصطلح 

الرقمية أسهل في التخزين والوصول واإلرسال، وذلك بواسطة عدد من األجهزة، وهذه هي البيانات الثنائية التي يمكن ألجهزة 

معالجتها ومن الممكن رقمنة ( وأجهزة السمع الرقميةمثل الكاميرا الرقمية )الكمبيوتر والعديد من األجهزة ذات سعة الحوسبة 

وتحويلها إلى ملف صورة، مثل ( والتي قد تكون صورة للنص)فيقوم الماسح بالتقاط صورة : الصور والنصوص بالمثل

الصورة النقطية
23
:وللرقمنة مراحل البد منها، هي .

24
   

 : يتم فيها أوال عملية اختيار الرصيد المعني بالرقمنة، وفق مبادئ رئيسة، منهاو :عملية االقتناء الرقمي/ 1

 . األرصدة األكثر استخداماً : دراسة احتياجات المستفيدين بالنسبة لمصادر المعلومات، أي/   أ

  .كتب، مجالت، مخطوطات، رسائل جامعية: نوع الرصيد المعني بالرقمنة/ ب

 .حجم الرصيد وشكله وجودته/ ج

                                                             
 www.kaheel7.com: د عبد الدائم الكحيل، قوة التغيير بين العلم والقرآن، موقع  22
 .www.e3arabi.com: ماهيّة الرقمنة، موقع  23
بن تازير مريم، إشكالية معالجة الحروف العربية ضمن مشارع الرقمنة بالمكتبات الرقمية، منشورات المؤتمر الدولي الخامس .بهجة بو معرافي وأ. د  24

 .وما بعدها 170، ص 2011لغة العربية، االمارات، ل
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لمعالجة الصور ونزع الشوائب منها وتعديل الصورة، ( الفوتو شوب) ويتم فيها استخدام تقنية : المعالجة الحاسوبية/ 2

 . وتوضحيها لضمان سهولة القراءة من قبل المستفيدين

 . وتعني إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالمكتبة الرقمية: المعالجة الفنية/ 3

 . لة حفظ البيانات والمصادر الرقمية في وسائط التخزين المختلفةوهي مرح: الحفظ الرقمي/ 4

 .  ويتم فيها استخدام قواعد معلومات المكتبة الرقمية عبر شبكة اإلنترنت: اإلتاحة/ 1

 :ومن األسباب الدافعة لرقمنة وسائل اإلعالم المختلفة

متناول غالبية الناس وبتكاليف ميسرة، ولهذا يمكن للفرد اقتناء ذ أصبحت تكنولوجيا المعلومات متوفرة، وفي إ :قلة التكاليف /أ

 .مصادر المعلومات من وسائل اإلعالم في شكلها الجديد بسهولة ويسر

حيث ال يحتاج المصدر الرقمي أو اإللكتروني إلى حيز كبير للعمل به وحفظه بل نجد أن أغلب  :توفير الحيز المكاني/ب

ظ ويتم التعامل معها على الحواسيب المتطورة مباشرة، وحتى إن كانت في وسائط خارجية الوسائل في شكلها الجديد تحف

فإنها ال تحتاج إلى حيز كبير، فمجرد رف من مكتبة المؤسسة اإلعالمية، أو حتى البيت الصغير ( كاألسطوانات الليزرية)

.تجعلنا نقتني آالف المصادر والرسائل واألفالم
25

 

تطور تكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصاالت الحديثة تحقق معه سهولة الحصول على مصادر : سهولة الحصول عليها/ ج

المعلومات ومواد األرشفة والمواد اإلعالمية المساندة أو البديلة، وإن لم تتوفر لدى المؤسسة فال يحتاج اإلعالمي للحصول 

والمعلومات متاحة على شبكة اإلنترنت أو بوجود قارئ  عليها سوى اإلتصال بالشبكة العالمية ما دامت األفالم والروابط

مما يشكل مجاال مهما لسد ثغرات معلوماتية سريعة تحتاجها المؤسسات : ) اإلسطوانات الليزرية وبقية وسائط الحفظ األخرى

(اإلعالمية في كثير من أنشطتها المختلفة
26

 

إلى المصدر من المكتبة أو المنزل أو مكان العمل أو أي مكان فيمكن الوصول  :إمكانية الوصول إلى المصادر والمعلومات/ د

تقنيات البحث يمكننا الحصول على المعلومات بسهولة ويسر وفي سرعة فائقة في المصادر بواسطة  متصل بالحاسوب

                                                             
 .111، ص 2012روتغر فان سانتن ودجان كوهي وبرام فرمير، تكنلوجيا تغير وجه العالم، ترجمة جنى الحسن، مكتبة الملك فهد، الرياض، : ينظر  25
 .15، ص 2020فتراضية، د سميرة شيخاني، مصادر المعلومات والتوثيق االعالمي، منشورات الجامعة السورية اال  26
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ت الرقمية في المساعدا: )اإللكترونية وفي ذلك توفير لوقت وجهد الجمهور والمتبعين والباحثين مقارنة بالمصادر المطبوعة

(جيوبنا بدأت تظهر تقدما في أي وقت وفي أي مكان بوابة لجميع الناس والمعلومات في القرية العالمية
27
. 

بين أفراد المجتمع وخصوصاً في حالة النشر اإللكتروني على الشبكة العالمية، وفي ذلك تعريف  :سهولة نشر الثقافة/ هـ 

(فبدون النشر ال تصبح للمعلومات قيمة فعالة)ن الحوادث،للجمهور باألنباء والمعلومات والجديد م
28

 

أشكال متعددة لمصادر المعلومات، فيمكن أن يتم تخزين المطبوعات  وما بعد مرحلة النشر يسمح الشكل اإللكتروني بتخزين

كما يمكن الحفاظ بصرية، للخزن وحفظ األعمال المؤرشفة،  -واألفالم في شكل إلكتروني كما يمكن أن يتضمن وسائط سمع 

 .خاصية التفاعل مع القارئ والتي ترتكز على نجاح عمليات الرقمنة المختلفة

ومع كل هذه النتائج االيجابية الناتجة عن تحول وسائل اإلعالم إلى العمل ضمن النطاق : صعوبات تطبيق الرقمنة اإلعالمية

:الرقمي بالكامل، إال إن هذا العمل تكتنفه بعض الصعوبات، منها
29

   

وتتعلق بالمسائل المرتبطة بحماية حقوق اإلعالميين والمنتجين والناشرين، بما يعرف بالحقوق : حقوق الملكية الفكرية/ 1

 .  الفكرية، وقد وقعت الكثير من المواقف مما لم تستطع وسائل اإلعالم تجنبه، ليصل األمر أحيانا إلى منازعات قضائية

شروط ومقيدات على هذا  -غالباً -ة دور بارز في تحديد الموقف من الرقمنة، فتفرض للجوانب المادي: صعوبات مادية/2

 . االتجاه، خاصة فيما يرتبط باإلمكانات المادية والتجهيزات التقنية والفنية والبرمجيات المراد الحصول عليها

ت الالزمة لتنظيم مصادر المعلومات باآلليات والتجهيزات المادية والبرمجيات والمكونا وترتبط: صعوبات تقنية وفنية/ 3

اإللكترونية وحفظها واسترجاعها، ومنبع ذلك كله يعود إلى التطور السريع والالنهائي في وسائل تقنيات الرقمنة وكل ما يتعلق 

 .   بها

 

 

 

                                                             
 .111روتغر فان سانتن ودجان كوهي وبرام فرمير، تكنلوجيا تغير وجه العالم، مصدر سابق، ص   27
 .170سميرة شيخاني، مصادر المعلومات والتوثيق االعالمي، مصدر سابق، ص   28
، وسليا دولفارين، 32، ص 2001عبد الرزاق تومي، تكنلوجيا المعلومات ودورها في التنمية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر،  :ينظر  29

 . سميرة شيخاني مصدر سابق. ، ود14/7/2015في  14131التكنلوجيا الرقمية في مواجهة وسائل االعالم التقليدية، جريدة الشرق االوسط، العدد 
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 :الرقمنة في منهجية اإلعالم اإلسالمي : المبحث الثاني

 :  اإلسالمي المهنية الفردية ورقمنة اإلعالم/ المطلب األول

تتطلب العملية المهنية في اإلعالم اإلسالمي والعاملين فيه جهودا مضنية ومتواصلة للوصول إلى مستوى متقدم من الرقمنة هو 

ذاته المستخدم في المؤسسات اإلعالمية األخرى، وللوصول إلى هذه المرحلة المهنية المهمة، ال بد من مواكبة اإلعالميين 

 : ين في هذه المؤسسات آخر المستجدات والتطورات، وكما يأتياإلسالميين والعامل

لضرورة التحوالت السريعة والمستمرة التي يشهدها القطاع اإلعالمي بشكل عام، ونطاقه الرقمي بشكل خاص، أصبح من  /1

الضروري أن ينتهج اإلعالميون والمتخصصون والعاملون في مؤسسات اإلعالم اإلسالمي، وفي مجال اإلتصال المؤسسي في 

مهاراتهم وخبراتهم المهنية، والتكيف مع متطلبات األفق اإلعالمي الجديد  هذا المجال، مساراً جديداً يؤكدون فيه على تطوير

الذي يعتمد على االبتكار واإلبداع في جميع مفاصله، فتطور العمل اإلعالمي في جميع صوره وأنماطه، يؤثر بشكل متصل 

.اصل االجتماعيومترابط على طرق وأساليب عمل اإلعالميين والمتخصصين في مجال اإلتصال واإلعالم والتو
30

   

وعلى الرغم من الوظائف المنوطة والمتفق عليها لهؤالء اإلعالميين، في إدارة وإدامة سمعة مؤسساتهم اإلعالمية، وعالقة ذلك 

بالتفاعل مع وسائل اإلعالم والجهات األخرى ذات العالقة، ال بد  على العاملين في هذا المجال، مواكبة ومالحقة االتجاهات 

لناشئة والحديثة، لتطويعها ألهدافهم، والتأكد من أنها تضيف اليهم مهارات وأساليب جديدة ألعمالهم وبطرق ووسائل الرقمية ا

.إبداعية
31

 

التقنيات الحديثة وعمليات الرقمنة المتواصلة والمستجدة في المجال اإلعالمي، تقدم فرصاً كبيرة للعاملين أفراداً ومؤسسات، / 2

بالمقابل منافسات جديدة وكبيرة بمثابة تحديات لما يتم صناعته في هذه المؤسسات من أعمال إعالمية مختلفة، إال أنها تخلق 

وهذا ما يجب أن يدركه اإلعالميون العاملون في مؤسسات اإلعالم اإلسالمي، فال ينتظروا بقية المؤسسات لتجربة الجديد من 

صبح هذه التقنيات قديمة والمهارات مستهلكةالتقنيات أو المهارات ثم يمارسوا ذلك بعد أن ت
32

 . 

ولهذا فمن الضروري للمختصين والخبراء والعاملين في مؤسسات اإلعالم اإلسالمي أن يتمتعوا بمستوى متقدم من الذكاء 

قنيات، وال والمرونة والقدرة، التخاذ القرار في الوقت المناسب ومجابهة التحديات الرقمية الجديدة التي ترافق عادة هذه الت

ينبغي ألحد أن يتجاهل، حقيقة كون اإلعالم الرقمي يمتاز بالعمق والغنى وسريع التحول، فاصبح بمقدوره تحويل عالم اإلتصال 

                                                             
 . 17، ص 2010دراسة تأصيلية، دار النشر للجامعات، القاهرة، : مد موسى البر، االعالم االسالميمح. د  30
 .11، ص 2011حردان الجنابي، االعالم االسالمي االلكتروني، العربي للنشر، القاهرة، . د  31
32  
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إلى نهج متعدد االتجاهات على عكس النهج السابق أحادي االتجاهات والقنوات  -وليس أفراد اإلعالميين فحسب –المؤسسي 

ضي، وليس هناك خالف في أن المحتوى هو الركن األساس الذي تستند عليه جميع العمليات اإلتصالية الذي كان شائعاً في الما

المتبع أصبح هو العامل األكثر تأثيراً في تحديد شكل المحتوى ( السياق)هو أن  -اآلن–األخرى، إال أن العامل الجديد والمتغير 

 .الذي تتم مشاركته مع الجمهور

المرسل والمتلقي أو ) إلعالميين والمتابعين ضروري جداً لنجاح أية عملية إعالمية، فمن المعلوم إن وعي األفراد من ا/ 3 

طرفا حيويا ومهما، فإن المتلقي هو الطرف  -المرسل –هما من أهم أركان العملية اإلعالمية، فكما يعد اإلعالمي ( المستقبل

أن عدم تفاعل المتلقي مع الرسالة اإلعالمية، وتجاهل رضا ذوقه واشباع المهم اآلخر الذي تنتهي عنده العملية اإلعالمية، بل 

ميوله يعد عامال مؤكدا من عوامل نجاح العملية االتصالية واإلعالمية، ولهذا فمن واجب القيادات اإلعالمية وإدارات مؤسسات 

 . لمتلقي المتابع لبرامجهم وأعمالهماإلعالم اإلسالمي االلتفات إلى هذه النقطة المهمة ومحاولة تلبية وإشباع رغبة ا

تواجه اإلعالم اإلسالمي هو  -ولم تزل الى حد ما-ولبيان خطورة وأهمية هذا الجانب، نّذكر إن من أهم التحديات التي كانت  

ت، بأهمية اإلعالم ودوره في تنمية وعي األفراد والمجتمعا -من الدعاة وغيرهم –المعاصرين ( اإلسالميين)تردي وعي بعض 

التطور التقني والمهني -هذه النظرة-وإن تطور وتحسن النظرة إلى اإلعالم اإلسالمي بدأ متأخرا عن بقية القطاعات، ولم تواكب 

للتطور اإلعالمي المعاصر، وربما لهذا السبب لم تكن بدايات اإلعالم اإلسالمي مصاحبة لدراسات نظرية تأصيلية أو برامج 

عية يمكن أن يشار إليها، بل طغت االجتهادات الفردية والرؤى الشخصية على مبررات وواقعية تدريبية عملية أو تجارب واق

العمل اإلعالمي، ولهذا واجهته صعوبات مختلفة على مستوى نقص اإلدارات والقيادات اإلعالمية البارزة، والخطط الشاملة 

ت األولى لهذا اإلعالم طغيان الوعظ والطابع التربوي التي تستوعب وتلبي متطلبات المجتمع اإلعالمية، ويؤشر على البدايا

المباشر، فكان أشبه ما يكون بخطب الجمعة ودروس المساجد مع الفارق في كونه يصل للجمهور عبر وسيلة االتصال 

ما زال الجماهيري كالفضائيات واإلنترنت، أما اإلعالم الهادف الشامل الذي ينضبط بضوابط الشرع ومهنية اإلعالم وحدوده ف

يسير بخطوات متعثرة خاصة في المجال الترفيهي والفني، مما يسترعي االنتباه اإلى ضرورة العناية بالفرد المتلقي كما البد 

 . القائم باإلتصال: منها مع اإلعالمي
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 رقمنة مؤسسات اإلعالم اإلسالمي  : المطلب الثاني

حقائق ال بد منها لكي تكتمل دائرة أجهزته وتقنياته ووسائله وأساليبه، يتفق علماء اإلعالم ومنظروه أن اإلعالم يستند إلى 

:وهي
33
  

 .  الحقائق المدعمة باألرقام واإلحصائيات/ أوال)

 .  التجرد من الذاتية والتحلي بالموضوعية في عرض الحقائق/ ثانيا

 . الصدق واألمانة في جمع البيانات من مصادرها األصلية/ ثالثا

 (.  الصادق عن الجمهور الذي يوجه إليه اإلعالمالتعبير /رابعا

ولذلك فإن عملية رقمنة مؤسسات اإلعالم اإلسالمي ال بد أن تعي هذه األسس في عملها، وتبدأ بداية جادة في رقمنة عملها 

إعداد : )بد منوتحديث طرق بث رسالتها اإلعالمية بما يجعلها قريبة من تحديد أهدافها والتأثير اإليجابي في الجمهور، فال 

بشرية بصفة مستمرة، وهذا بطبيعة الحال من أوليات العمل اإلعالمي على النطاق الدولي، وال شك أن ” إطارات“كوادر أي 

العالم اإلسالمي يمتلك من الخبرات والقدرات ما يكفي لذلك إذا أحسن االختيار ووضعت الشروط الموضوعية له، ولكن ال بد 

البشرية إنشاء بنوك المعلومات ” اإلطارات“بصفة مستمرة، ويرتبط بإعداد الكوادر أو ” اإلطارات“أو أن يكون إعداد الكوادر 

ومراكز البحوث والدراسات وما شابه ذلك من معطيات الحضارة الحديثة حتى يستطيع اإلعالم اإلسالمي أن يواجه التحدي 

(ويواكب العصر
34

داعي والمهني في الوصول بمؤسسات اإلعالم اإلسالمي إلى ألن هذه الكفاءات البشرية سيسهم عملها اإلب  

درجة عالية من الموثوقية والجماهيرية التي تنشدها أية وسيلة إعالمية، وتظافر هذه الجهود المبدعة سينتج عنه مؤسسياً تأسيس 

ات متطورة تخاطب وإنشاء مراكز ومؤسسات إعالمية إسالمية ذات أبعاد عالمية وحضور واسع، بامتالكها قدرات وكفاء

 .   اآلخر، بلغة انكليزية وليست لغة عربية فقط، وبذلك تكون هذه المؤسسات قد افتتحت خطواتها األولى نحو الرقمنة العالمية

مسألة : )ولهذا فإن مؤسسات اإلعالم اإلسالمي وهي تسعى لرقمنة عملها ومنهجها وآلياتها، يجب عليها األخذ بنظر االعتبار

صادر المعلومات الرقمية من منظور التقنيات المستخدمة، نجد أن اختيار تقنيات الرقمنة وأسلوب عرض الوصول إلى م

المعلومات يعتمد في األساس على الجمهور المستهدف، إلى جانب الطريقة أو المنهج المتبع في استخدام المصادر المرقمنة؛ 

كن تحديد مستوى جودة النصوص أثناء عملية الرقمنة، كما أن من فعلى سبيل المثال، عن طريق تحديد االستخدام المستهدف يم

                                                             
 .٣٣، ص 2017، 1، تشرين 3، ج171 أهداف التربية اإلسالمية، مجلة كلية التربية، جامعة االزهر، عدد: فايزة الصاعدي  33
 (.٨٣١)، ص 2011مفيد أحمد السالم، اإلعالم اإلسالمي، الرياض، مكتبة الجنادرية،   34



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 66 

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

 
 

الضروري االستعانة بالتقنيات واألجهزة المناسبة في حالة الرغبة في الوصول السريع والفعال إلى مجموعات النصوص كما 

(هو الحال في األرشيفات اإللكترونية وقواعد البيانات المهيكلة
35

   . 

لية رقمنة مؤسسات اإلعالم اإلسالمي، ليست سهلة، فهي تمر بتحديات وتواجه عقبات عدة، وللتغلب وال بد من االعتراف إن عم

 : عليها ال بد من المرور بالخطوات اآلتية

ضرورة االتصال بوسائل اإلعالم األخرى المرقمنة وبمؤسسات المعلومات التي اتبعت عملية الرقمنة، وطبقتها في عملها /  1

تطبيق ما ينبغي تطبيقه في طريق التحول إلى الرقمنة الكاملة أو شبه الكاملة، فمن الواجب التحقق من  لالستفادة منها في

 -اإلسالمية أو غيرها –الخبرات والتجارب السابقة لهذه الجهة أو تلك، من خالل االتصال المباشر بمؤسسات اإلعالم المتقدمة 

دة منه، وللتعرف إلى طبيعة المجموعات والممارسات العملية التي تمت من خالل التعامل معها والتعرف على ما يمكن اإلفا

رقمنتها، ومدى الرضا والنجاح المتحقق عن العمل الذي تم إنجازه، واألهداف التي سعت هذه المؤسسات إلى تحقيقها مع 

على الفترة الزمنية التي تم فيها  مقارنتها باألهداف االستراتيجية المتعلقة بعمل المؤسسة، وتنفع هذه الخطوة كذلك في التعرف

إنجاز عملية التحول إلى الرقمنة، مع دراسة إجراءات األمان التي تم اتخاذها عند نقل آليات العمل والمعلومات والبرامج 

ملية المختلفة قبل رقمنتها، ومستوى الجدية والفاعلية داخل المؤسسة اإلعالمية، وجودة الوسائط الرقمية التي تسهم في نجاح ع

الرقمنة؛ وغير ذلك من التفاصيل التي تبرز أثناء العمل
36

يَا : ))، وهذ ما يسميه القرآن بسلطان العلم الذي يفتح أفاق العلم والفكر

َماَواِت َواأْلَْرِض فَانفُُذوا ۚ اَل تَنفُ  نِس إِِن اْستَطَْعتُْم أَن تَنفُُذوا ِمْن أَْقطَاِر السَّ  33:سورة الرحمن، آية/ إاِلَّ بُِسْلَطانٍ  ُذونَ َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإْلِ

 .)) 

المالية التي تنفق على المؤسسات  اإلمكانيات ل ابد أن تعي مؤسسات اإلعالم اإلسالمي إن عملية الرقمنة توفر الكثير من/ 2

 التوزيع ومتطلبات والورق، والمطابع المباني توفير يحتاجها التي األموال عن ، فتستغني هذه المؤسساتاإلعالمية التقليدية

أو إنشاء مواقع إلكترونية،  -مثال – إلكترونية صحف إصدار ولهذا يمكن والمحررين، الموظفين من الكبير والعدد والتسويق

 أرشيف حفظ فرصة ية توفركما إن المؤسسات اإلعالمية الرقمالفردية،  المشاريع مستوى إلى تصل أن يمكن محدودة بإمكانات

 مواضيع إلى يعود أو ما حدث تفاصيل عن يبحث أن المستخدم أو الزائر يستطيع حيث المادة، غزير االسترجاع هلس إلكتروني

قياسية بسرعة قديمة
37

 . 

                                                             
 .11، ص 2011الرقمنة وحماية التراث الرقمي، بدون اسم مؤلف، مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، القاهرة،   35
 .www.e3arabi.com: ماهيّة الرقمنة، موقع  36
 .11سميرة شيخاني، مصادر المعلومات والتوثيق االعالمي، مصدر سابق، ص  د  37
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أصبحت وسائل اإلعالم اإلسالمية وغير اإلسالمية اليوم أمام تحديات أكبر من مجرد اللحاق زمنيا بالتطور المتالحق  /3

فالتسارع زمني والمستجدات نوعية، وجميع ذلك عبر : )وأدوات جديدة في ساحة العمل اإلعالميوالمتمثل بدخول وسائل 

حركة إنسيابية متداخلة تضعنا أمام مهام جسيمة، من وجوهها تداخل تحّديات التطوير المطلوب زمنيًّا ونوعيًّا، وقد تجاوزت 

كن أن ندرسه ونمارسه ونوجهه تفاعاًل مع َمعلٍم من معالم التقدم، يم” كان نمطيًّا“البشرية منذ زمن بعيد صيغةَ مساٍر تطويريٍّ 

وكان هذا المسار بعد ميالد قفزات علمية تقنية نوعية مثل اختراع العجلة أو آلة الطباعة، إذ كان لكل منها قيمة ذاتية فعَّالة 

(مذهلة، فكانت تُرسم معالم بداية تأريخية جديدة
38
. 

متالحقة تفرض على مؤسسات اإلعالم اإلسالمي، الشروع بمحاولة تطوير جديدة في عملها قبل إن تطورات عالمنا المعاصر ال

اإلنتهاء من التي قبلها، هذا مع مضاعفة سرعة كل خطوة ومضاعفة الجهود في كل عملية منها في آن واحد، وذلك لتسارع 

عالمي، ويجري هذا األمر على تواصل عمليات وتداخل خطوات التطورات التقنية والرقمية الكبيرة الحاصلة في المجال اإل

 .التطوير إضافة إلى تواصها وتشابكها وأثرها الكبير في الجمهور

إن تواصل التطوير السريع والمتجدد لإلعالم اإلسالمي واجب ضروري، وامكانات التطوير المأمولة تتطلب جهوداً متصلة من 

 .خطوات متوازنة وواعية لمواكبة عملية الرقمنة ومقتضياتهاقبل مؤسسات هذا اإلعالم والعاملين فيه، وفق 

************************ 

 : الرقمنة في السياسات العامة: المطلب الثالث

تتخذ السياسات اإلعالمية للمؤسسات مكانا مهما في العمل وإدارته بالشكل الذي يحقق أهداف المؤسسة، فهي تحدد للمؤسسة 

، وفلسفتها، وعملية التغيير الالزمة في الوقت المناسب، كما إنها الوسيط المؤثر واألكبر بين المؤسسة أهدافها وطريقة تحقيقها

ال يبنى على : )وجمهورها، لتشكيل حالة من التفاهم والوفاق بينهما، وتبادل التأثر بين الطرفين، والسياسة اإلعالمية علم

رج في نهاية األمر عن كونها تخضع للتخطيط، وتعني به توظيف العشوائية، بل يخضع لقواعد وخبرات متراكمة، ال تخ

اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة، والتي يمكن أن تتاح خالل سنوات السعي من أجل تحقيق أهداف معينة، مع االستخدام 

رورة كائناً تواصلياً، هذا األمثل لهذه اإلمكانات، لقد تحول إنسان السنوات األخيرة إلى كائن اتصالي من دون أن يكون بالض

النمو الكاسح لوسائل االتصال ومولدها من رحم بعضها بعضاً يشكل توجيه هذه الوسائل نحو هدف معين أمر بالغ األهمية، 

                                                             
 . sic.com-https://sy:، المجلس  االسالمي السوري، موقعأبعاد عملية تطوير اإلعالم اإلسالمي نبيل شبيب، 38 

https://sy-sic.com/
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(بالنسبة ألي دولة أو مؤسسة أو شركة أو فرد، من هنا تكمن أهمية تحديد ماهية وأدوات السياسات اإلعالمية
39

وهذا األمر  

 . تاجه المؤسسات اإلعالمية االإسالمية بشكل فاعل وكبيرالواقعي تح

إن السياسة اإلعالمية في مؤسسات اإلعالم اإلسالمي، بحاجة إلى مغادرة مناهج السياسات اإلعالمية القديمة واالبتعاد قدر 

اإلمكان عن عوامل الفشل أو الغموض أو التردد، لتنتهج سياسة إعالمية تلبي حاجة الجمهور في المعرفة، وتدفع هذه 

 :   قاط اآلتيةالمؤسسات باتجاه المنافسة، وذلك عبر الن

وهذا الدافع ينطلق من كون اإلعالم اإلسالمي موجه : مشاركة مؤسسات اإلعالم اإلسالمي الجماهير همومهم وقضاياهم/ أوالً 

َجاِدْلهُْم بِالَِّتي ِهَي اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة وَ : )) أصالً إلى جماهيرها األمة اإلسالمية، كما في قوله تعالى

بل إن القرآن الكريم واكب مشاكل الناس (( 121 -سورة النحل/أَْحَسُن إِنَّ َربََّك هَُو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن 

المعيشة وغيرها من تحديات تواجه  كالتوحيد والتعامل مع الناس وسبل: وتابع المسلمين وغيرهم في قضايا حياتية مهمة

اإلنسان
40

لفضح ظاهرة الظلم اإلجتماعي وتصحيح حركة السوق، بإدانة عدم العدالة في البيع ( سورة المطففين)، فقد نزلت 

يِن : ))للناس وسرقة حقوقهم، أما في قوله تعالى ُب بِالدِّ َواَل يَُحضغ َعلَى طََعاِم ( 2)تِيَم فََذلَِك الَِّذي يَُدعغ اْليَ ( 1)أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذِّ

سورة (/ 7)َويَْمنَُعوَن اْلَماُعوَن ( 1)الَِّذيَن هُْم يَُراُءوَن ( 1)الَِّذيَن هُْم َعْن َصاَلتِِهْم َساهُوَن ( 4)فََوْيٌل لِْلُمَصلِّيَن ( 3)اْلِمْسِكيِن 

ر وعدم التصدق ومنع الخير والسهو في الصالة ومعاملة فقد بيّن القرآن موقفه من أمور حياتية عدة، كقضية الفق(( الماعون

 .  األيتام بغير الحسنى وغيرها، وهي قضايا مهمة تمثل درساً لإلعالم اإلسالمي ومؤسساته في عدم ترك قضايا الناس واهتمامهم

لصنع ومواكبة الجديد من الممارسات فما تدفع وسائل اإلعالم العالمية : االستخدام األنجح للوسائل المتقدمة، ومنها الرقمنة/ ثانياً 

واألجهزة والوسائل اإلعالمية، هو ذاته ما ينبغي أن يدفع مؤسسات اإلعالم اإلسالمي، لكي ال تكون متأخرة عن غيرها، ال 

القرآن الكريم يحث على طلب العلم ومواكبة التقدم في معارف الحياة، قال : سيما أن المرجع األول لإلعالم اإلسالمي

ْكِر إِْن ُكْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ )) :تعالى وفيها األمر (( 43: سورة النحل/ َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك إاِلَّ ِرَجااًل نُوِحي إِلَْيِهْم َفاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ

ُ اْلَملُِك )) :لسؤال من يفهم ومن عنده علم، لكي يتم التعلم منه، وكذلك قوله تعالى اْلَحقغ َواَل تَْعَجْل بِاْلقُْرآِن ِمْن قَْبِل أَْن فَتََعالَى هللاَّ

فيه طلب العون والمساعدة من هللا تعالى لمواصلة العلم والتقدم، (( 114: سورة طه/ يُْقَضى إَِلْيَك َوْحيُهُ َوقُْل َربِّ ِزْدنِي ِعْلًما

وفيها األسوة الحسنة لطلب العلم (( 11: سورة الكهف/ ِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًداقَاَل لَهُ ُموَسى هَْل أَتَّبُِعَك َعَلى أَْن تَُعلِّمَ : ))وقوله تعالى

على مشارف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، فمن المرجح أن  أما اليوم ونحن : )والتعلم ممن يملك علوما أو مهارات

                                                             
 .12، ص 2012الفرد، القاهرة، دار أطلس، الدولة، المؤسسة، : السياسات اإلعالميةخالد عزب،. د  39
 .110، ص 2001فتحي الدريني، خصائص التشريع االسالمي، مؤسسة الرسالة، عمان، .د: ينظر  40
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ماليين موقع  1ى مختلف أرجاء العالم، وأكثر من العشرين ألف صحيفة إلكترونية موزعة عل العدد قد وصل إلى ما يزيد عن 

(موزع ما بين منتديات شخصية ورسمية ومدونات وغيرها من أشكال التبادل الثقافي الرقمي إلكتروني 
41

مما يتطلب مواكبة  

 . اإلعالم اإلسالمي لعملية الرقمنة بالسرعة والطرق الممكنة

المي، النظرة إلى قيم تتعامل معها وسائل اإلعالم بشكل يومي كالتسلية والتشويق ال بد من أن تّغير مؤسسات اإلعالم اإلس/ ثالثاً 

ففي غمرة االهتمام بالمضمون أو في غمرة اإلحساس بال إنسانية األسلوب اإلعالمي السائد ينسى : )واإلثارة ومفاهيم الجمال

القية وجمال إنساني وفي ظل هذه الحدود اإلسالميون أهمية وخطورة هذا العنصر والمطلوب إثارة موضوعية وجاذبية أخ

(يمكننا اإلبداع في استخدام األداء كما نريد
42

قال : والمنهج القرآني كثيرا ما ورد فيه اإلثارة ولفت النظر واألسلوب الجمالي. 

ُ بِأَْحَكِم اْلَحاِكِمينَ أَلَ  )) :وكذلك(( سورة التكاثر(/ 2)َحتَّى ُزْرتُُم اْلَمقَاِبَر ( 1)أَْلهَاُكُم التََّكاثُُر : ))تعالى (( 1سورة التين، آية / ْيَس هللاَّ

فالتصوير الفني القرآني وإعجازه البالغي أدلة واضحة على ضرورة الجمال والجاذبية، والناظر المتتبع بعين اإلعالمي وقلمه 

ة إلى إعالء قيم الحق والعدالة ال يعدم أن يجد رسائل إعالمية تركز على معاني النشاط اإلنساني الشريف والبناء، الداعي

 . والمساواة في الكرامة اإلنسانية وحق الحياة، من دون إثارة مقصودة

ويفترض بإعالمنا اإلسالمي الذي نريد أن يكون بعيداً كل البعد عن اإلثارة لذاتها، اإلثارة الرخيصة التي تدغدغ حواس اإلنسان 

يجابي بل ربما تترك ضررها على تصور المتلقي ومشاعره، وبهذا تكون مثل وشهواته وغرائزه من دون أن يكون لها أي أثر إ

.هذه اإلثارة فاقدة لما ينبغي أن يكون في  اإلعالم اإلسالمي من المسؤولية وااليجابية 
43
 

 **************** 

 : نتائج البحث

ات في وحدات منفصلة من البيانات، يُمكن الرقمنة هي عملية تحويل المعلومات إلى تنسيق رقمي، يتم فيها تنظيم المعلوم/ 1

  .فهمه بواسطة أنظمة الكمبيوتر أو األجهزة اإللكترونية

يشير مفهوم التغيير إلى االختالف الكمي أو النوعي ما بين الحالة الجديدة والحالة القديمة للمجتمع أو الفرد، أو اختالف / 2

 . سريع ومستمرالشيء عما كان عليه، في فترة محددة من الزمن، وهو 

                                                             
 .      2005/ 1/7في  ، 1100محمد الفطيسي، مستقبل االعالم في ظل الثورة الرقمية، صحيفة المثقف، ع  41

 .، افتتاحية العدد2012، 201ية، عدد مجلة دعوة الحق، وزارة االوقاف الكويت  42
اإلعالم اإلسالمي في عصر المعلوماتية،عمان،دار : تجديد الخطاب اإلخباري في اإلعالم اإلسالمي ، بحث ضمن كتاب عبد الهادي الزيدي، 43

 .157،ص2010النفائس،
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من الضروري للمختصين والخبراء والعاملين في مؤسسات اإلعالم اإلسالمي أن يتمتعوا بمستوى متقدم من الذكاء والمرونة / 3

 . والقدرة، لمجابهة التحديات الرقمية الجديدة التي ترافق التقنيات الحديثة

المالية التي تنفق على المؤسسات  اإلمكانيات ة توفر الكثير منإن مؤسسات اإلعالم اإلسالمي ال بد أن تعي أن عملية الرقمن/ 4

 . اإلعالمية التقليدية

ً لإلعالم اإلسالمي ومؤسساته في عدم / 1 اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بالمجتمعات، هي نقاط مهمة تمثل درسا

 .   ترك قضايا الناس وتطلعاتهم
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Abstract 

      The subject of media and digital education in the family and school has become a necessity 

in the new technological environment, where it has become an important requirement for social 

upbringing as a process of giving individuals the values, beliefs, norms and social norms that 

enable them to reconcile and facilitate them in dealing with the problems of their society in the 

future in a positive way. 

      Among the most prominent problems facing social development now are the problems of the 

unconscious interaction of children and adolescents with the media, which are exposed to all the 

content that is destructive to values and morals and that is threatening to public belief and 

morality. In addition to the lack of opportunities for interaction and communication within the 

family, children and students today are communicating more with technology than with their 

families, families and teachers, so that the impact of technology on them is greater than social 

influences, as a generation that has developed in a rapidly accelerating world.   

      The purpose of this intervention is to provide the right skills to these generations through 

their education, media and digital education, which will enable them to deal properly with these 

means, to make good use of them, to avoid their risks, to avoid their implicit messages that rob 

privacy and generate various forms of violence, crime, and to destroy values and morals. The 

role of the family and the school is integrated in this field. 

Key words: Education/digital education/socialization/family/school. 
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 ملخص

أصبح موضوع التربية الرقميةة يةا المجتمعةال العربيةة ضةرورة تفةرا نفسةلا يةا البيوةة التالولوجيةة الجأضةأة  وقةأ أضة      

ملمةة حفةا األمةن ملوبةة باة  و. والمجتمعةالباعتباره مطلبةا ضةرورضا وحاجةة مل  ةة لديةراد مطلبا هاما لتعزضز األمن الفاري 

مؤسسةال التلئةوة االجتماعيةة  وهلةا ضبةرو الةأور ال يةوي لعمليةة التربيةة الرقميةة يةا يرد من أيراد المجتمة  وباة  مؤسسةة مةن 

 .إرساء وت قيق دعائم األمن الفاري يا مجتمعاتلا العربية

ية حاليا يةا مجتمعاتلةا العربيةة هةا إشةاالية التفاعة  الالواعةا لدبفةال ومن أبرو اإلشااليال التا تواجه عملية التلئوة االجتماع

امةة للقةيم  والمراهقين وحتى الابار م  وسائط االتصال حيث أصب وا عرضة لا  ما ضعرا على هذه الوسائط مةن ماةامين هأ 

متسةارع تالولوجيةا  مةا جعة  األيةراد  واألخالق وملأدة للعقيأة واآلداب العامة  يقأ أض ى تأثير التالولوجيا كبير جةأا يةا عةالم

يا المجتمعال العربية خاصة يرضسةة سةللة للةذه التالولوجةا إما لةم ض سةلوا اسةتمأاملا ممةا قةأ ضئةا  خطةرا علةيلم وعلةى أمةللم 

 .الفاري

ة وملة  بتاامة  وعليه تلأف هذه المأاخلة إلى توضيح أهمية التربية الرقمية لتعزضز األمن الفاري لدجيال يا المجتمعال العربية

مما ضسمح . حأاها ملفردة القيام بعملية التربية الرقمية دون مساعأة األخرىتلئوة االجتماعية  إم ال ضتسلى إلدور ك  مؤسسال ال

للم من التعام  بئا  سليم م  هذه الوسةائط واسةتلالللا ييمةا ضةلفعلم لتجل ةط ممابرهةا وتفةادي  أبلائلا بإكساب الملارال التا تما 

لا الاملي ة التا تسلط المصوصية الأضلية والثقايية والقيمية  وتول أ ممتلف أشاال العلف والجرضمة وهةأم القةيم واألخةالق  رسائل

أ تلأضأا لدمةن الفاةري وملة  مةن خةالل ترةاير جلةود كة  مةن األسةرة والمؤسسةال التعليميةة وحتةى وسةائ  اإلعةالم  .وهو ما ضع 

 . ف تعزضز األمن الفاري من أي غزو معلن على مجتمعاتلا العربية واإلسالميةلمواجلة خطورة اإلعالم الرقما  بلأ

 .ت أضال تالولوجية/ مجتمعال عربية/ أمن ياري/ تربية رقمية/ تربية: الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة

ةة ضفرضةلا انمةراب األيةراد بصةفة عامةة واألبفةال والمةراهقين خاصةة يةا       أصبح استمأام التالولوجيةال الرقميةة حاجةة مل  

عالم االتصال الرقما والمجتمة  الرقمةا رغةم مةا ضاتسةيه هةذا العةالم مةن ممةابر تواجةه األبفةال والمةراهقين بئةا  كبيةر  مللةا 

لمليوة بالعلف أو الت رضض العلصري أو بمواد إباحيةة  وممةابر االتصةال حةين ضةتما ن ممابر الم توى وتتمث  يا الم توضال ا

ف  األبفةةال مةةن إجةةراء اتصةةاالل مةة  أشةةما  ضلةةأيون إلةةى اسةةتلالللم ألغةةراا غيةةر سةةوضة وسةةيوة ك ةةث لم علةةى أعمةةال التطةةر 

سةةلوو وتتمثةة  يةةا مسةةاهمة الطفةة  أو والاراهيةةة  باإلضةةاية إلةةى االتصةةاالل اللاديةةة إلةةى االسةةتلالل الجلسةةا  وكةةذل  ممةةابر ال

المراهق يا إنتاج م توى رقما أو اتصاالل م فوية بالممابر ضتسب ط بلا بالارر لدبفال اآلخرضن سةواء نفسةيا أو أخالقيةا أو 

  للةذا قيمي ا كأن ضقوم بالت رضض على الاراهية والعلف أو أن ضلئر م توضال غير أخالقية  لأرجة قأ ضلتق  ييلا الطف  من مستقب

 .                                   الم توى إلى ملتج له وياع  ييه عن غير وعا

لذا وجط على ك  مؤسسةة مةن مؤسسةال التلئةوة االجتماعيةة ابتةأاء مةن األسةرة والمأرسةة ووصةوال إلةى وسةائ  اإلعةالم        

أبلائلا يا ظة  هةذه البيوةة التالولوجيةة  ومةن أجة  تةأبير  مواكبة التطورال التالولوجية المتجأدة والمتسارعة باستمرار لمساضرة

حاجيال ومتطلبال هؤالء األبفال والمراهقين بتلقيللم وتعليملم برق وآليال وملارال التعام  م  هذه القلوال والوسائط وهةو 

يةة اإلعالميةة والرقميةة وهةا ما ضجعللم ض سلون استمأاملا واستلالللا وهذا ضاون بتعزضةز التفايةر اللقةأي لةأضلم مةن خةالل الترب

مجموعة الملارال والقواعأ والاوابط والمعاضير المتب عةة علةأ اسةتمأام والتعامة  مة  وسةائط االتصةال الجأضةأة مةن أجة  توجيةه 

د . وحماضة األبفال والمراهقين وحتى بقية المستمأمين من أخطارها ةة للتعامة  مة  هةذا الواقة  المتجةأ  حيث أض   ضرورة مل  

تب لةا جة  مؤسسةال التلئةوة االجتماعيةة عمليةة التربيةة اإلعالميةة والرقميةة مللجةا وأسةلوبا لترشةيأ عمليةة التل قةا لةأى  من خالل

جتماعيةة يةا ت قيةق أهةأايلا بمةا ضسةمح بت أضةأ معةالم شمصةية الفةرد يةا إبةار ثقايةة األبفال والمراهقين للجاح عملية التلئوة اال

ابر األنترني  ومن جمي  االن رايال يا األياار والمعتقأال المابوة والثقايةال الوايةأة مجتمعه وتئاي  سلوكه وحماضته من مم

وتعتبر المجتمعال العربيةة مةن أكثةر المجتمعةال . السلبية واللأامة والمارة بالمجتم  وبلاء مجتمعال سليمة خالية من الئوائط

ضةطرابال وعةأم اسةتقرار نةاتج عةن االن رايةال الفارضةة بسةبط حاجة إلى التربية الرقمية لتعزضز األمن الفاري لمةا تعيئةه مةن ا

ل  اللعةةرال الطائفيةةة والعلصةةرضة والتلةةوع الةةأضلا والثقةةايا والمةةذهبا واالختاليةةال التةةا تسةةاهم يةةا خلةةق انقسةةامال  حيةةث أثةةر 

مجةةال الفاةةري وغةةأا الفةةرد التالولوجيةةا الرقميةةة علةةى معرةةم القةةيم السةةائأة يةةا المجتمعةةال العربيةةة واإلسةةالمية تةةأثيرا باللةةا يةةا ال

ف  ي  وهةو مةا تسةب ط يةا مئةالة التطةر  العربا هأيا سلال لإلغواء ت   دعاوي مذهبية ملايية للفطرة وبعيةأة عةن التفايةر السةو 

 والتافير واللزو الفاري والثقايا وغيرها من المئاك  المستلأية أساسا لدمن الفاري يا هذه المجتمعال وهو ما ديعلا إلى 
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 :                                                                                               ساؤل الم وري التالابرح الت

ما هيي أهميية التربيية الرقميية لتعزييز األمين الفكيري فيي المجتمعيات العربيية فيي ظيل التحيديات التكنولوجيية    يي    ياه  

  مؤس ات التنشئة االجتماعية في ذلك

 :وضتفرع عن هذا  التساؤل مجموعة التساؤالل الفرعية التالية 

 ما المقصود بالتربية الرقمية وما ها أسسلا؟ -1      

 ما المقصود باألمن الفاري؟  -2     

 ما المقصود بالتلئوة االجتماعية؟ -3    

 اتلا العربية؟                                             ما ها أهمية األمن الفاري واألهأاف التا ضسعى إلى ت قيقلا يا مجتمع -4    

 ما ها ممابر التالولوجيا الرقمية على الفرد واألسرة يا المجتمعال العربية؟   – 1    

 ما ها أهمية التربية الرقمية لتعزضز األمن الفاري من خالل مؤسسال التلئوة االجتماعية؟ -6    

ا ضمان من خالللا تعزضز األمن الفاةري يةا مجتمعاتلةا العربيةة باالعتمةاد علةى تلقةين الةليء التربيةة ما ها التوصيال الت -7    

 الرقمية  عن برضق مؤسسال التلئوة االجتماعية؟

هذه الورقة الب ثية يا أهمية الموضوع يا حأ ماتةه حيةث تسةاهم التربيةة الرقميةة بئةا  كبيةر يةا ت قيةق ال ماضةة  أهميةوتتجلى 

التامة لفار الفةرد مةن االن ةراف ومةن جمية  األياةار والمعتقةأال المابوةة والثقايةال السةلبية الوايةأة واللأامةة  والتةا مةن شةأنلا 

تفادضةا لمةا تعيئةه . من أكثر المجتمعال حاجة إلى التربية الرقمية لتعزضز األمن الفاةرياإلضرار بالمجتمعال العربية مما ضجعللا 

ع الةةأضلا والثقةةةايا  مةةن اضةةطرابال وعةةأم اسةةتقرار نةةاتج عةةن ان رايةةال يارضةةةة بسةةبط اللعةةرال الطائفيةةة والعلصةةرضة والتلةةو 

  .واالختاليال الموجودة يا مجتمعاتلا العربية والتا تساهم يا خلق انقسامال

أهمية التربية الرقمية لتعزضةز األمةن الفاةري لديةراد يةا المجتمعةال العربيةة ممةا ضسةمح هذه الورقة الب ثية إلى توضيح    هدف

بإكسابلم الملارال التا تمال لم من التعامة  بئةا  سةليم مة  وسةائط االتصةال الجأضةأة واسةتلالللا ييمةا ضةلفعلم لتجلةط ممابرهةا 

لةأ ممتلةف أشةاال العلةف والجرضمةة وهةأم القةيم وتفادي رسائللا الاملية ال تا تسةلط المصوصةية الأضليةة والثقاييةة والقيميةة  وتو 

 .واألخالق وهو ما ضعأ تلأضأا لدمن الفاري
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هذه الورقة علةى اسةتعراا المتةاح مةن الب ةون الملئةورة والةربط بيللةا للمةروج بأهميةة التربيةة الرقميةة لتعزضةز األمةن   عتمد 

ل إكساب األيراد ملارال التعام  م  البيوة الرقميةة وملة  باالعتمةاد علةى ممتلةف مؤسسةال التلئةوة االجتماعيةة الفاري من خال

يةةا ملةة  علةةى المالحرةةة واللقةةأ واالسةةتلتاج والمتابعةةة الئمصةةية لموضةةوع الورقةةة   ن ييتند. باعتبارهةةا وسةةائ  للتلئةةوة والتربيةةة

 .الب ثية

 :لفرعية المطروحة ضجط التعرا للعلاصر التاليةوللإلجابة على اإلشاالية والتساؤالل ا

 .التلئوة االجتماعية. *األمن الفاري. *التربية الرقمية: *مصطل ال ومفاهيم الورقة الب ثية -1

 .أهمية األمن الفاري واألهأاف التا تسعى إلى ت قيقلا يا مجتمعاتلا العربية -2

 .المجتمعال العربيةممابر التالولوجيا الرقمية على الفرد واألسرة يا  -3

 .أهمية التربية الرقمية لتعزضز األمن الفاري من خالل مؤسسال التلئوة االجتماعية -4

 :ماهية التربية الرقمية  أس ها -1

             :          عري  التربية الرقمية -أ         

التالولوجيةا الرقميةة والوسةائط الجأضةأة وتصةف ح ضقصأ بالتربية الرقمية التربية التا تسلم يا تلمية ملارال اسةتمأام تقليةال 

الئباال الرقمية بجانط تلمية ملارال التفاير اللاقأ لم توى تل  التقليال والئباال يلا التوجيه الممطط من قب  المعل مةين 

ال والسةلوكيال التةا للتالميذ أو من اآلباء لدبلاء  واالستمأام الفعلا للذه المصةادر والتقليةال الرقميةة بلةأف تلميةة الملةار

للم من أن ضصب وا موابلين رقميين متفاعلين م  اآلخةرضن مةن خةالل االتصةال المباشةر أو أثلةاء عمليةة التةأرض  أحمةأ )تما 

 (.21: 2111جمال 

يلةةا تةةامر المةةالح علةةى أنلةةا   مجموعةةة العةةادال والتقاليةةأ والقةةي م والملةةارال واألعةةراف والمعةةارف وقواعةةأ السةةلوو :"وضعر 

ل قةة باسةةتمأام وكيفيةة التعامةة  مة  التالولوجيةةال والرقميةةال اإليتراضةية الممتلفةةة  وكةذا األيةةراد ممةا ضجعللةةا آداة جي ةةأة المتع

إلنجاو الملم ال واألنئطة التا ضمارسلا اإلنسان علةى الجانةط العملةا والعلمةا واالجتمةاعا  يلةا حجةر األسةاع للمجتمة  

 (. new.educ.comعلى الموق  2116المالح ")الرقما المعاصر

يلا بئرى ال مأانا على أنلا   ثقاية وآداب التعام  الملاسةط واألمثة  مة  التقليةال ال أضثةة لإلعةالم واالتصةال  مةن : "وتعر 

خةةالل تلرةةيم م اضةةرال ونةةأوال وحلقةةال نقاشةةية وورأ عمةة  لجميةة  أيةةراد المجتمةة   وخاصةةة لدبفةةال والئةةباب يةةا 

ال وسلبيال التالولوجيا الرقمية وكيفية االستفادة المثلى من هذه التقليال وآداب التعامة  المأارع والجامعال  تتلاول إضجابي
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معلةةا  وملةة  ل ماضةةة وال فةةاظ علةةى ال يةةاة الماصةةة لسخةةرضن  وكةةذل  مسةةؤولية وحةةأود حرضةةة الفةةرد  مةة  مراعةةاة حقةةوق 

لايةة الفارضةة  واحتةرام القةوانين  وتجلةط اآلخرضن والت ق ق من ص ة المعلومال المتاحة على شباة األنترنية   وحقةوق الم

 (.211: 2111ال مأانا ") استمأاملا يا إضذاء وتتب   وانتلاو خصوصية اللير والتجس   عليلم

يلا جمال الأهئان على أنلةا    مجموعةة القواعةأ والاةوابط والمعةاضير واألعةراف المتب عةة يةا االسةتمأام األمثة  : "كما ضعر 

التا ض تاجلا األيراد كبارا وصلارا من أج  المساهمة يا رق ا الوبن  يلا تلةت م بايفيةة التعامة  مة  والقوضم للتالولوجيا  و

هةةذه التالولوجيةةا مةةن خةةالل التوعيةةة ن ةةو ملايعلةةا وال ماضةةة مةةن أخطارهةةا  ويلةةم قواعةةأ السةةلوو ييمةةا ضتعل ةةق بلةةا وبةةرق 

 .ا من أج  مجتم  تالولوجا ص ايلا وسيلة إلعأاد مستمأما التالولوجيا إعأادا جي أ. استمأاملا

 (.77: 2116الأهئان ")

التفاير اللقأي والمئاركة اللقأضة وإنتاج األياار الجأضأة وبرح الملامج المتعلقة بةالمجتم  وبطبيعةة : "وضعريلا البأرانا أنلا

 (.147: 2116البأرانا ")حياة أيراده وتفايرهم ومعتقأاتلم وقي ملم

عرضفةةال نملةةى إلةةى أن التربيةةة الرقميةةة هةةا بمثابةةة ملةةارال وقواعةةأ وقةةوانين ملر مةةة لللئةةاب وعليةةه وبلةةاء علةةى هةةذه الت  

والتفاعةة  يةةا العةةالم الرقمةةا  تل مةةا لةةأى األيةةراد قي مةةا وملةةارال تةةلر م اسةةتمأاملم للتالولوجيةةا الرقميةةة يةةا حيةةاتلم العامةةة 

لتالولوجيةا إعةأادا جي ةأا مةن أجة  مجتمة  تالولةوجا واليومية  م  االستفادة المثلى مللا يلةا تعمة  علةى إعةأاد مسةتمأما ا

يلةا تعمةة  علةى إكسةاب الةليء المسةةتمأمين للتالولوجيةا الرقميةة ملةارال التعامةة  معلةا مةن أجة  حمةةاضتلم . صة ا وسةليم

التعامة  وإلعأادهم لفلم الثقاية الرقمية التا ت يط بلم كما تعم  على ت سين انتقاءهم واختيارهم لمااميللا وتعليملم كيفيةة 

 .معلا والمئاركة ييلا بفعالية وإضجابية

 :وتمال لا التعرضفال السابقة من ت أضأ جوانط التربية الرقمية والتا تم حصرها ييما ضلا 

 .وتتمث  يا ممتلف البيانال والمعلومال والمعارف التا ضتلقاها األيراد والمتعل قة بالتالولوجيا الرقمية: معرييةجوانط  -

ةللم مةن أن ضصةب وا مةوابلين رقميةين متفةاعلين : رضةجوانط ملا - وتتمث  يا ممتلف الملارال التا ضاتسبلا األيراد  وتما 

م  اآلخرضن  ومن التعاضي واالستمرار يا عالم ت امه التالولوجيا أهملةا التفايةر اللقةأي وهةو أن ضمتلة  األيةراد حةأا أدنةى 

ةااون  من المقأرة على التم يى لا  ما ضسمعونه أو ضقرأو ه يي للون وضمي زون وضقبلون وضرياون وضسةألون وضتةأملون وضئ 

وضسةتلتجون وضربطةون أي أن ال ضقبلةون كةة  مةا ضقةال أو ضاتةةط دون تم ةيى ملمةا كةان مصةةأره والمئةاركة اللقأضةة وإنتةةاج 

 .األياار الجأضأة وبرح نمامج تتماشى م  معتقأال وأياار وقيم المجتم 
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  يا القي م واألخالق التا ضجط أن ت ام سةلوكاتلا و وسةلوكال أبلائلةا أثلةاء تعامللةا وتعةامللم مة  وتتمث: الجوانط السلوكية -

 .هذه التالولوجيال والتا ضجط عليلا ضبطلا يا سلوكيال أبلائلا

 :أسس التربية الرقمية -ب   

باالسةةتمأام األمثةة  لمزاضةةا إن التربيةةة علةةى اسةةتعمال التالولوجيةةا الرقميةةة ترتاةةز علةةى مجموعةةة مةةن األسةة  التةةا تسةةمح 

 :التالولوجيا  واالبتعاد عن أخطارها وضمان تصليف هذه األس  كما ضلا

 أساس التمكين  المهارات: 

ضقال إنه من المطةأ اعتبةار أن السةبي  ل ماضةة األبفةال مةن أخطةار البيوةة الرقميةة ضاةون بمةلعلم مةن الولةوج  واالنمةراب يةا هةذه 

  .من متعة التعل م الذاتا والتعل م عن بعأ والفر  العأضأة التا تمل لا البيوة الرقمية البيوة  إم ضعأ مل  حرمان للم

يالتربية على استعمال التالولوجيا الرقمية ضتطلط تعليم وتلقين األبفال والمراهقين األس  المعريية والملةارال التةا تسةمح للةم  

التفايةر اللقةأي للتمييةز بةين مةا هةو صةائط ونةاي  وتجلةط مةا هةو ضةار باالنمراب يا العالم الرقما بفعالية من أج  تمايةللم مةن 

م  يا المعأال والبرامج والملارال التا تاةمن . وخطير وال أضث عن الملارال ضتامن ك  ما هو تقلا ضما ن األيراد من الت ا 

سة  مةادة تةأرع وتلسةى بمجةرد انتلةاء وها الملارال التا ترايق الفرد بةوال حياتةه ولي. للم اللجاح والفعالية يا العالم الرقما

 :االمت ان وتئم 

القأرال والعمليال العقلية المتعلقة بالفلم والمعرية والتذك ر والت لي  والتركيط والتقةوضم  ممةا ضسةمح بمسةاعأة األبفةال  -1

 .أو الفرد على يلم البيوة الرقمية وت لي  مااميللا م  ال ام عليلا

واالتجاهال والقي م وضاون مل  من خالل إثارة الفاةول لةأى الفةرد وجةذب انتباهةه  المجال الوجأانا أو جانط المئاعر -2

لموضوع التربية الرقميةة باعتبةاره موضةوع ملةم يةا حياتةه مة  العمة  علةى تاةوضن اتجةاه إضجةابا لةأى الفةرد مةن أجة  

 .التفاع  والتعام  م  الوسائ  الرقمية بفعالية وإضجابية

رسة واإلتقان واإلبأاع ومل  مةن خةالل مسةاعأة الطفة  علةى المئةاركة الفعليةة والفعالةة المجال السلوكا وضتسلى بالمما -3

 .يا البيوة الرقمية بالتعبير عن الذال وإنتاج الماامين اإلعالمية اللأاية ونئرها
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لملةارال والقةأرال وعليه ضفترا يا هذا اللوع من التربية أن ضاون المربةا سةواء كةان والةأا أو معل مةا أو إعالميةا مل مةا بلةذه ا 

وضعم  على تطوضرها باستمرار  يالمربا هلا ضعم  على تأرضط األيراد وتوجيللم وت فيزهم من أج  تمايللم من امتالو مفاتيح 

 .(7: 2117غران كيلمان .)الأخول للعالم الرقما واإلنأماج ييه بفعالية على حأ قول غران كيلمان

  أساس أخالقي قيمي: 

عاضير والقي م والاوابط األخالقية التا تلر م العالقال والمعامالل يا البيوة الرقميةة كالمسةؤولية واإلحتةرام وضقصأ به مجموع الم

 .واالستقامة وها تجع  األيراد ضماعون لرقابة ماتية ت ام تعامالتلم يا هذه البيوة دون ال اجة  لقوانين مفروضة للقيام بذل 

و جانط التلريم والرقابةة الذاتيةة لةأى الطفة  أو الفةرد ومله يعلى الملق ن لملارال التربية ال سا أن ضعز  رقمية سواء كان وليا أم مأر 

 .ويقا لقيم ومعتقأال المجتم  الذي ضعيي ييه لاا ضت م   مسؤولية ما ضلتجه وضلئره يا العالم الرقما

 (2112علوي ):وقأ حأدل الباحثة علوي هلأ ثالثة مستوضال أساسية للوائح الرقابة الذاتية وها

وها مجموع الاوابط األخالقية التا تفرا م توضال أخالقية خاليةة مةن كة  مةا هةو مةواد إباحيةة ومسةيوة  : المستوى األول *

ةةط والعلةةف والاراهيةةة والعلصةةرضة  ومةةواد تلةةأف إلةةى اسةةتلالل اآلخةةرضن عبةةر ممتلةةف الوسةةائط  ومةةواد تةةأعو للتط ةةرف والتعص 

 .والمواق 

تعلق األمر هلا بممتلف اللوائح الملرمة للتقليال المتعلقة بالقواعأ األخالقية التا تمل  أي يةرد مةن تمرضةط وض: المستوى الثانا *

 .البلية التقلية للمواق  والئباال على األنترني 

ام الةذال وضتعلق األمر بالقواعأ األخالقية التا تت ام وتلرم سةلوكال مسةتعملا األنترنية  التةا تسةتلزم احتةر: المستوى الثالث *

يةال ضجةةوو إنتةةاج م توضةال ت ةةرا علةةى الاراهيةة ونبةةذ الليةةر . واحتةرام اآلخةةرضن خاصةة الممتلفةةون علةةا يةا ثقايةةاتلم وعةةاداتلم

الممتلف علا  وكذا احترام حقوق الملاية الفارضةة يةال ضجةوو االسةتعانة بم تةوى معةين يةا بلةاء م تةوى خةا  بلةا دون اإلشةارة 

 .الصرض ة لصاحبه

 

 

 قانوني أساس أمني : 
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ونعلا به تربية نيء واع ب قوقه وواجباته وعلى دراضة تامة بالعواقط القانونيةة المرتبطةة باة  يعة  رقمةا ضلةأف إلةى التمرضةط 

وإل اق األمى باألخرضن  والمالحا أن الاثير من الجرائم اإللاترونية كةان مرتابوهةا أبفةاال أو مةراهقين بسةبط جلللةم بةالجرائم  

 .(12: 2113العفيفا .)ضترتط عللا من متابعال قاائيةاإللاترونية وما 

ف الجرائم الرقمية بأنلا ك  ما ضتعل ةق بتمرضةط وسةرقة وت رضةف نرةم وشةباال معلومةال  وجةرائم األمةوال واالتصةاالل   وتعر 

 .(21: 2113فا العفي)وكذا جرائم التلم ر والتئلير واالستلالل الجلسا وجرائم األمن العام واالتجار يا البئر والممأرال

 :يأور التربية اإلعالمية والرقمية هلا ضتوقف على توعية الفرد على مستوضين

ف والمتابعةة القاةائية التةا سةيتعرا للةا : مستوى أول * وجط على المربا واليا كان أو معل ما أن ضرلةر للةليء كيفيةة التصةر 

بةا أن ضةربط جسةر ا مةن الثقةة واالحتةواء بيلةه وبةين الطفة  أو المراهةق وهةو مةا المعتأون أو مرتابو الجرائم الرقمية  يعلةى المر 

 .ضسمح للذا الطف  أو المراهق من االستلجاد به وإبالغه يا حالة وجود خطر ض أق به

وجط على المربةا أضاةا أن ضبةين للةليء أنةه يةا البيوةة الرقميةة مثلمةا لةأضلم حقةوق يإنةه تترت ةط علةيلم واجبةال  : مستوى ثان* 

  .ة إل اق الارر بأشما  آخرضنخصوصا يا حال

 : عري  األمن الفكري -2

ال وجود لتعرضف م أد لمصطلح األمن الفاري  هو مصطلح مركط ضجم  جانبين هامين يا حياة ك  من الفرد والمجتمة  وهمةا 

 .األمن والفار

  almaany.com)ابمةأن ولةم ضمةف: يا بمأنيلةة وضسةر  أمةن الرجة : على أنه مصأر أََمَن  ضعيي يا أمن : يعّرف األمن لغة

 (.13.11: 12.12.2121تارضخ الولوج 

االستقرار واألمان والطمأنيلة التا ضئعر بلا الفرد والمجتم   ويا ظله تستطي  األمة أن :" وضعرف بسام داوود عج  األمن بأنه

(.7: 2117عج   ")والتطوضر يا ممتلف مجاالل ال ياةتتفرغ للبلاء 
  

أو الفارة هو إعمال العق  يا المعلوم للوصول إلى معرية مجلول  والفارة ها الصورة الذهلية ألمر ما والجمة   : لغة الفكرأما 

 (.12.31: 13.12.2121  تارضخ الولوج almaany.com .)يار
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الذاكرة اإلنسانية من ثقايال وقيم ومبةاد  أخالقيةة ضتلةذى بلةا اإلنسةان مةن المجتمة  ونقصأ هلا بفار مجموع ما ضتعلق بممزون 

إلةخ مةن أصةلاف الفاةر ...الذي ضلئأ وضعيي ييه  وضصل ف الفار إلى يار إسالما  ويار علمةانا  وياةر شةيوعا  وياةر مسةي ا

 .ها وت املاالملتئرة يا ممتلف المجتمعال وتؤثر يا توجيللا  ويا أنرمة الأول التا تسي ر

سالمة يار اإلنسان وعقله ويلمه من االن راف والمةروج :" وضعرف حيأر عبأ الرحمان ال يأرمصطلح األمن الفاري على أنه 

عةن الوسةطية واالعتةأال  يةا يلمةه لدمةور الأضليةة والسياسةية وتصةوره للاةون بمةا ضةؤول بةه إلةى الللةو والتلط ة  أو إلةى اإلل ةاد 

 (.41: 2112يأر  ال ")والعلملة الئاملة

سةالمة ياةر اإلنسةان مةن االن ةراف أو المةروج عةن الوسةطية واالعتةأال يةا يلمةه :" أما وضأ بن واضأ أحمأ ال ارثا ييعريه بأنه

لدمور الأضلية والسياسية واالجتماعية مما ضؤدي إلى حفا اللرام العام وت قيق األمن والطمأنيلة واالسةتقرار يةا ال يةاة السياسةية 

 (.61: 2112ال ارثا  ")اعية واالقتصادضة وغيرها من مقومال األمن الوبلاواالجتم

أن ضعيي اللاع يا بلأانلم وأوبانلم وبةين مجتمعةاتلم آملةين مطمولةين علةى ماونةال :" ومن أد ق ما عرف به األمن الفاري هو

هم مةن المبةاد  والقةيم  والفاةر الجمةاعا يةإما ابمةأن المسةلمون علةى مةا علةأ...أصالتلم  وثقايتلم اللوعيةة  وملرةومتلم الفارضةة

ثلةا بمبةاد  وايةأة مسةتوردة  يقةأ صةأق علةيلم القةول بةأنلم  المميز  وآملوا على مل  من غوائ  اللةزو الفاةري الةأخي   ومةن تلو 

")آملون أملا يارضا
 

islamhouse.com 14.11: 11.12.2121  تارضخ الولوج.) 

وعليه ضماللا القول أن األمن الفاري ض ت   ماانة ضمن أعلى مراتط األمن وض ت   الأرجة األولى من حيةث األهميةة والمطةورة  

ياة  نئةاب . ألن تصريال وسلوكال اللاع تلب  من قلاعاتلم التا تستمأ من ثقايةاتلم وتسةتلأ إلةى أرصةأتلم أياةارهم ومعتقةأاتلم

ضرتاز إلى كيانه الفاري والمعتقأي ومةن هلةا تبةأو أهميةة األمةن الفاةري وال صةانة الثقاييةة مةن ضقوم به الفرد وضرلر يا سلوكه 

 . ممتلف المؤثرال الفارضة األجلبية والأخيلة التا تبعأهم عن توجلاتلم اللابعة من معتقأاتلم ودضللم وقيملم

ف الةأضلا  وضعةأ مةن الاةرورضال األمليةة وضلأف األمن الفاري إلى حماضة عقوللا من اللزو الفاري واالن راف الثقاي ا والتطةر 

 .                       ل ماضة الماتسبال والوقوف ب زم والتصأي لا  ما ضؤدي إلى اإلخالل باألمن الوبلا أو القوما

 :وانطالقا مما سبق ضمان ت أضأ ماونال مصطلح األمن الفاري ييما ضلا  

 .ر رجال األمن يا ال فاظ على الوبن والمؤسسال واأليرادالوالء واالنتماء للوبن  وتقأضر دو* 

 .التربية األخالقية  والت صين الفاري واألخالقا للفرد م  تأكيأ قيم التسامح واالعتأال والوسطية* 
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 .نئر ثقاية ال وار واالختالف  وتقأضر وقبول اآلخر* 

ف الفار*   .يتقأضر العق  وتلذضط اللف   ونبذ أشاال العلف والتطر 

 .آليال األمن التقلا وأمن المعلومال  ومعالجة الئائعال عبر وسائط االتصال الجأضأة* 

 .تقأضر رجال الأضن والفار والأولة* 

ونررا لما تويره التالولوجيا الرقميةة ووسةائط االتصةال الجأضةأة مةن نوايةذ مط لةة علةى الثقايةال اللربيةة  ومةا تةوي ره يةا ممتلةف 

وثقايةة وايةأة ومةا ضعاسةه مةن آثةار علةى مجتمعاتلةا العربيةة  وهةو مةا ضعةأ غةزوا يارضةا باللسةبة للةا ألنةه   المجاالل من يار أجلبا

 (2: 2117صمري  :)ضستلأف العقائأ والمباد  والقيم وض ت   عقول أبلائلا بعأة أساليط ضمان حصرها يا اللقاب التالية

 .خرىم اربة الللال األم والتئجي  على استمأام الللال األ -1

 .ال ث باتجاه تلي ر ملاهج وأنرمة التعليم  -2

 .اإلساءة إلى الرموو الأضلية أو القومية-3

عرا األياار والعادال والتقاليأ األجلبية عبر وسائ  اإلعالم ووسائط االتصال بأسةلوب ضةأعو إلةى الةتملى مةن المعتقةأال  -4

ا م  تصوضرها على أنلةا مفروضةة عليلةا  ومةا تعرضةه القلةوال القاةائية الأضلية والعادال والقيم االجتماعية التا تمي ز مجتمعاتل

 .خير دلي  على مل  من أيالم إباحية ال تم  بصلة لأضللا وقيملا وعاداتلا وتقاليأنا

 .الت رضض على العلف وإشاعة أجواء الفوضى وسرقة المال العام -1

اهيم خابوةة مثة  صةراع ال اةارال ونئةر الب ةون والاتةط التةا إقامة المؤتمرال واللأوال والب ون من أج  التروضج لمفة -6

 .تؤضأ حتمية هذا التصادم بين ال اارال والثقايال الممتلفة

القيام بتتب   وانتقاد وإظلار عيوب وعثرال بعض رجال الأضن أو رساالل سماوضة قصأ إحأان شرخ يا المجتم  الةذي ضةأضن  -7

                  .                                                              أيراده بتل  الأضانة  وما ضقوم به بعض الملتربين يا التسوضق لدياار األجلبية والأخيلة

 .االحتالل العساري المباشر -8

وهو ما ضالحا من أساليط تسةتلأف األمةن الفاةري ألمتلةا العربيةة واإلسةالمية  وملة  يةا العأضةأ مةن الةأول كةالجزائر ومصةر   

   .وسورضا والعراق وليبيا والسودان واليمن وغيرها من الأول التا تعيي نوعا من الفوضى والالأمن
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 : نشئة اجتماعية مفهوم -3

ف التلئوة االجتماعية للة ويق معجةم المعةانا الجةام  علةى أنلةا مصةأر نئةأ  وتلئةوة األوالد تعلةا تةربي تلم وهةا تعلةا       تعر 

معجةةم المعةةانا الجةةةام   )التربيةةة االجتماعيةةة بمعلةةى ت وضةة  اللئةةاب الفةةردي عةةن األغةةراا الئمصةةي ة إلةةى األهةةأاف العامةةة

almaany.com.) 

يلا على أنلا      العملية التا ضتم بلا انتقةال الثقايةة مةن جية  إلةى جية  والطرضقةة :" أما معجم مصطل ال العلوم االجتماعية  ييعر 

التا ضتم بلا تئاي  األيراد ملذ بفةولتلم حتةى ضماةل لم المعيئةة يةا مجتمة  مي ثقايةة معيلةة  وضةأخ  يةا ملة  كة  مةا ضلقل ةه اآلبةاء 

 (.326: 1771بأوي ")لديراد من للة ودضن وقي م والمأرسين والمجتم 

ف على أنلا   عملية تعل م وتعليم وتربية تقوم على التفاع  االجتماعا  وتستلأف ت وض  الفرد من كةائن بيولةوجا إلةى :" كما تعر 

 (.243: 1724حامأ ")كائن اجتماعا تتمث   ييه الصفال اإلنسانية

ي  أضاا أنلا   تل  العملية التا ضاتسط من خالللا اإلنسةان القةي م واألياةار والئمصةية والملةارال وقواعةأ الصةرف التةا :"وعر 

تؤه لةةه للمسةةاهمة بصةةفته عاةةو ياعةة  نوعةةا مةةا يةةا نئةةابال الجماعةةال المتلوعةةة كاألسةةرة والمأرسةةة والجمعيةةال والمجتمةة  

 (.17: 2111شلاوي وآخرون ")الئام 

قا من هذه التعرضفال نملى إلى تعرضف للتلئوة االجتماعية على أنلا ممتلف العمليةال االجتماعيةة التةا ضةتم مةن خالللةا وانطال  

بلاء الفرد بلاء اجتماعيا عبر ممتلف المؤسسال االجتماعية التا ت يط بةه وت تاةل ه  والتةا ضتفاعة  معلةا وداخللةا  وملة  قصةأ 

 .اجتماعيا مؤه لة لل ياة االجتماعية يا ظ  ثقاية المجتم  الذي ضعيي ييه الفردبلاء شمصية متوايقة جسميا ونفسيا و

 :أهمية األمن الفكري  األهداف التي ي عى لتحقيقها -4

ضعأ األمن الفاري من أهم أنواع األمن وأخطرها لصلت ه المتيلة بلوضة األمة  يأمتلا العربيةة واإلسةالمية أولةى مةن غيرهةا ب ماضةة 

ع  وتعأدل أساليبه وأشةااله . ا وهوضتلا من االضم الل والتالشا أمام أخطار اللزو الفارييارها وثقاياتل مل  اللزو الذي تلو 

مة للعقائأ والمباد  والقي م  .الملأ 

أ جذوره من عقيةأة األمةة ومسةل ماتلا  وض ةأد هوضتلةا  وض قةق ماتلةا وضراعةا ممي زاتلةا   تأتا أهمية األمن الفاري من كونه ضستم 

ر مةأى أهميةة األمةةن . ائصةلا  يةإما أردنةا أن نبلةا بلةاء ال بةةأ مةن التأسةي  لةه م ايرةة عليةه مةةن أي خطةروخص وال ضماةن تصةو 

الفاري وما ضترت ط على ت قيقه من إضجابيال إال بإدراو األضرار المترت بة علةى يقأانةه  ولعة  مةا ض ةأن مةن جةرائم إرهابيةة يةا 
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ف اللاتج عن االن ةراف الفاةريكثير من دول العالم ما ها إال نتيجة ال راضةا )نتئار األياار المل رية التا ضلذضلا الللو والتطر 

 (.71: 2113م مأ  

ياألمن الفاري ضعم  على ت صين الفرد مما ضمان أن ضلأد شمصيته ومل  بالمباد  السلوكية واألخالق التا تعم  على ت صةين 

يأهميةة األمةن الفاةري تلبة  . م ب اجةة إلةى تربيةة ت مةيلم مةن اللةزو الفاةريالئباب وتليوتلم لمواجلة دعاة التطةرف والللةو  يلة

أساسا من ارتبابه بمعتقأال األمةم يلةا أسةاع عل وهةا وسةبط عزهةا ومجةأها  وأضاةا مةن غاضتةه التةا تتمثة  يةا سةالمة العقيةأة 

 .واستقامة السلوو لأى األيراد

 Callكما عرضلا للا  الفكري األمن أهميةوسلعرا هلا أهم اللقاب المعبرة عن 
 

 (131: 2112الوحي  :)وها كما ضلا

 .إن ت قيق األمن الفاري هو المأخ  ال قيقا لإلبأاع واللمو ل اارة المجتم  وثقايته -1

أي للجرضمة عامة والعلف خاصة -2  .إن األمن الفاري ضب ث يا كيفية التص 

 .ضعأ األمن الفاري حماضة ألهم الماتسبال وأعرم الارورال -3

ةأي لاة  ياةر دخية   -4 األمن الفاري هو ضمان الستقالل األمم وتمي زهم ويقةا لمةا سةبق ترلةر ال اجةة إلةى األمةن الفاةري للتص 

وحماضةة الفةرد مةن االن ةةراف يةا يلمةه لممتلةف القاةةاضا المجتمعيةة المتعلقةة باألصةالة والثقايةةة بلةأف ت قيةق األمةن واالسةةتقرار 

 .اة والعيي يا أمن وآمانوالطمأنيلة يا ممتلف نواحا ال ي

ليت قةق االسةتقرار والطمأنيلةة يةا المجتمة  ممةا ضسةمح لللةاع أن ضعيئةوا آملةين علةى الفكري أهدافا ي عى إليى  حقيقهيا  لألمن 

اد  :)ثقايتلم وأصالتلم وقأ حأدها أبوعراد يا عأة نقاب كما ضلا  (127: 2111أبو عر 

القومية  والأضليةة لمجتمة  معةين مةن خةالل غةرع القةيم والمبةاد  اإلنسةانية التةا  ضلأف األمن الفاري إلى ال فاظ على اللوضة -1

 .تعزو الوالء واالنتماء

 .ضلأف أضاا إلى تربية األيراد على التفاير الص يح الذي ضسمح للم بالتمييز بين ال ق والباب   -2

ي والقأرة على تبادل  -3  .األياار م  اآلخرضن وضلأف إلى العم  على إكساب األيراد الفار السو 

 .كما ضلأف إلى ت صين األيراد تجاه توجلال اللزو الفاري والثقايا األجلبا أو المعادي -4

ف الأضلا -1 أي للُللُو والتطر   .وضلأف إلى التص 
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عةال ضلأف أضاا إلى ت قيق التعاضي لديراد م  بعاةلم الةبعض يةا سةالم وأمةان  ممةا ضةلعا  إضجابيةا علةى اسةتقرار المجتم -6

 .والم ايرة عليه

 .كما ضلأف إلى العم  على إشاعة روح الم ب ة والتعاون بين األيراد وإبعادهم عن التفرقة واالختالف اللأام -7

 .وضلأف كذل  إلى حماضة الملجزال والماتسبال بروح من المئاركة واإلخال  والعم  الجماعا -2

 .ن التا تتعرا للا الأولة خارجية كان  أم داخليةوضلأف إلى توحيأ اآلراء والتصريال تجاه األحأا -7

 :مخاطر التكنولوجيا الرقمية على الفرد  األسرة في المجتمعات العربية -5

أصب   التالولوجيا بممتلف صورها جزء ال ضتجزأ من حياتلا اليوميةة  ونرةرا لمةا تتصةف بةه التالولوجيةا الرقميةة مةن تئةع ط  

م ييلا وهو ما ضملق لأى األولياء والملتمين قلقا شةأضأا حةول ممةابر هةذه التالولوجيةال  وتعق أ يإنه من الصعط ضبطلا أو الت ا 

و ممةابر على مستوى العقيأة واللوضة وال ثقاية والقيم  خاصة بعةأما وادل عزلةة األبفةال وانقطةاعلم عةن أوليةائلم وهةو مةا عةز 

ظاهرة االستبعاد االجتماعا بين أيراد األسرة الواحأة  وإضةعاف قةأرتلم علةى التواصة  يةا عةالملم الةواقعا الةذي أصةبح ضفتقةأ 

 .لدلفة وال ميمية االجتماعية

أام والتعام  م  هذه التالولوجيا وم تواضاتلا خاصة من قب  األبفال والمراهقين باعتبارهم وترتبط هذه الممابر بطرضقة االستم

للا من التعام  برشادة م  هةذه التالولوجيةا وقةأ . يوال لم تبلغ بعأ مستوى اللاج المعريا وال سا العابفا والسلوكا الذي ضما 

  إلةى ثالثةة أصةلاف وهةا "أبفال يةا عةالم رقمةا:"بعلوان صلف  ملرمة اليونيسف هذه الممابر يا ب ث أجري على األبفال

 (.2117اليونيسف )ممابر متعلقة بالم توى  وممابر متعلقة بالتواص  وممابر متعلقة بالسلوو

 :مخاطر متعلقة بالمحتوى -1

وت م  بعض الم توضال وضتعلق األمر هلا بإتاحة م توضال غير الئقة وال ملاسبة لمصوصية األبفال وقأراتلم على االستيعاب 

را إباحية وجلسية وصورا عليفة  وبعض أشاال الأعاضة والت رضض علةى العلةف والعلصةرضة والتمييةز وخطةاب  التا تئم  صو 

ضة وخطيةرة مثة  إضةذاء  ج لسةلوكيال غيةر سةو  الاراهية التا ضتعرا للا األبفال والمراهقون  وكذل  مواق  األنترنية  التةا تةرو 

 .خير دلي  على مل  لعبة ال ول األورق وما حصأته من أرواح برضوةاللف  واالنت ار و
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 :مخاطر متعلقة بالتواصل -2

وضتعلق األمر بإجراء األبفال التصاالل م فوية بالممابر م  أشةما  بةاللين حتةى أنلةم قةأ ضاونةوا غربةاء عةللم  سةيووا الل يةة 

ضة إلغوائةه واسةتلالله جلسةيا  أو مةن عبر ملصال التواص  االجتماعا بلأف استلالللم ألغراا غير  الئقة بالطفة  وغيةر سةو 

ف وإقلاعةةه بالمئةةاركة يةةا سةةلوكيال خطيةةرة وعلةةى صةة ت ه اللفسةةية والعقليةةة والجسةةمية وعلةةى م يطةةه  أجةة  ديعةةه إلةةى التطةةر 

أ تواص  األبفال أو المراهقين م  أشما  غرباء عللم من أبئ  االتصاالل كونه م فوف بالمما. ومجتمعه بر وضزضأ مةن وضع 

ف والاراهية واالستلالل الجلسا والسرقة واالبتزاو ضلم أو دعوتلم ألعمال العلف والتطر   .احتمالية تعر 

وضعتبر االتصال عبر ممتلف ملصال التواص  االجتماعا مةن االسةتراتيجيال المتب عةة مةن قبة  الملرمةال المتطريةة التةا تعمة  

ن خصوصا إلقلاعلم بأياار وإضأضولوجيال معادضة للقي م اإلنسانية وإق املم يةا أعمةال على استمالة واستقطاب األبفال والمراهقي

 .علف وتطر ف

 :مخاطر متعلقة بال لوك -3

وضتعلق األمر هلا بمساهمة الطف  نفسه يا إنتاج م توى خطير أو إجرائه اتصةاالل م فويةة بالممةابر ممةا ضتسةب ط يةا أضةرار 

ألبفال آخرضن  مث  القيام بلئر أو مئاركة أو إنئاء مواد ت ر ا على كراهية أبفةال آخةرضن أو  أو قيمي ة/أو أخالقية و/نفسية و

الت رضض على العلصرضة  أو نئر م توضال وصور جلسية وغير أخالقية بما يا مل  الم توضال التا ضلتجونلا بأنفسلم أو التةا 

 .ضئاركونلا أي ضساهمون يا نئرها

را مةن التنّمير االلكتر نيي فال وضقوم به أبفال آخرون هو وكأخطر سلوو ضتعر ا له األب را متعمةأا ومتاةر  وضعلةا إحةأان ضةر 

وال وجةود لمةالم آمةن (. 2117اليونيسةف )خالل استمأام أجلزة ال اسوب واللواتف الم مولة وغيرها من األجلزة اإللاترونيةة

ر تصةة  للطفةة  يةةا  أي وقةة  ويةةا أي ماةةان مةةادام جلةةاوه متصةةال  لدبفةةال مةةن هةةذا المطةةر ألن اللصةةو  والرسةةائ  والصةةو 

ا لةه وبسةمعته سةواء كةان متصةال علةى  ر بالطفة  المتعةر  ر ضلئر باستمرار بين األقران وضل ق الاةر  يالم توى المسيئ والما 

إلةى  والةذي قةأ ضةؤدي بالطفة ( اإلعتةأاء والماةاضقة يةا ال ةا أو المأرسةة)األنترني  أو ال  ييصبح عرضة للتلم ر التقليأي أضاةا

 .االنت ار يا بعض األحيان

كما أن الممابر المتعلقة بالسلوو ضماللا أن تلق  الطف  مةن مسةتقب  للم تةوى الرقمةا الم فةوف بالممةابر إلةى ملةتج لةه وياعة  

 .ييه  من دون وعا مله بأرجة األمى التا ضمان أن ضل قلا باألبفال اآلخرضن
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 :الفكري من خالل مؤس ات التنشئة االجتماعيةأهمية التربية الرقمية لتعزيز األمن  -6

تعم  مؤسسال التلئوة االجتماعية  علةى بلةاء الئمصةية االجتماعيةة لديةراد بطرضقةة تسةاضر ييلةا المعةاضير االجتماعيةة والقةيم     

ل التلئةةوة وعليةةه ضلبلةةا أن تاةةون هلةةاو عالقةةة تاامةة  بةةين ممتلةةف مؤسسةةا. الأضليةةة واألخالقيةةة للمجتمةة  الةةذي ضعيئةةون  ييةةه

ي يلا المؤسسال المسةؤولة علةى تلقةين األيةراد تربيةة رقميةة تسةاهم يةا . االجتماعية لتلئوة أيراد موي تربية وتعليم وسلوو سو 

يتلئةةةةوة األيةةةةراد ال ضماةةةةن ت قيقلةةةةا إال يةةةةا إبةةةةار عالقةةةةال تبعيةةةةة متباضلةةةةة . تعزضةةةةز األمةةةةن الفاةةةةري لةةةةأضلم ويةةةةا مجتمعةةةةاتلم

Interdépendants سةةةال التلئةةةوة االجتماعيةةةة وخاصةةةة بةةين األسةةةرة والمؤسسةةةال التعليميةةةة ثةةةم تةةةأثير البيوةةةة بةةين جميةةة  مؤس

 .بما ييلا وسائ  اإلعالم والوسائط الجأضأة( 61: 2113ميلوبا )االجتماعية

  :أهمية التربية الرقمية داخل األسرة  المؤس ات التعليمية لتعزيز األمن الفكري - أ

بقا تبرو أهمية التربية الرقميةة ك صةن ملية  للمسةاهمة يةا إعةأاد الةليء للعةيي يةا عةالم باللرر إلى الممابر التا تم سردها سا

سلطة الصورة المت ركةة والصةول والالمةة كسةلطة مةؤثرة علةى القةيم والمعتقةأال والتوجلةال والممارسةال يةا المجتمة   ممةا 

ف والعلف والجرضمة  .ضؤدي إلى تفس خ العالقال األسرضة واإلدمان والتطر 

كة  مةةن األسةرة والمؤسسةال التعليميةةة علةى تلئةوة األجيةةال وإعةأادهم لل يةاة االجتماعيةةة مةن خةالل تلقةةين وتعلةيم األبفةةال  تعمة 

قصأ تبصيرهم بالطرق المثلى للتعامة  مة  هةذه التالولوجيةا  كالقةأرة علةى  التفكير الناقدومهارات التعّرض النقدي والمراهقين 

ا  واستقطاب ما ضتوايق مللا م  قيملم ومبادئلم ونبذهم لما ضتلايى معلةا  وتعزضةز قةأراتلم علةى اللقأ والت لي  والتقوضم لم توضاتل

 .تاوضن األحاام الذاتية والمستقلة حول هذه الم توضال

يالتربية الرقمية داخ  األسرة والمؤسسال التعليمية تسمح بتعلةيم وتلقةين ملةارال وآليةال وأسةاليط التعامة  مة  هةذه التالولوجيةا 

لتماين األجيال من امتالو الافاءال التا تسمح للم باالنأماج يةا العةالم الرقمةا وملة  بت لية  م توضةال نمتلةف وسةائط اإلعةالم 

الجأضأة ويلملةا وإنتاجلةا مة  القيةام بةرد يعة  تجةاه الم توضةال التةا تئةا  خطةرا باللسةبة للةم وبالتةالا تعمة  علةى تعزضةز األمةن 

 .الفاري يا المجتم 

ية الرقمية داخة  األسةرة والمؤسسةال التعليميةة تعمة  علةى تعلةيم األيةراد معةاضير السةلوو القةوضم مة  التالولوجيةا الرقميةة إن الترب

 :ب يث تجعللم ضمتاوون بمواصفال تساهم يا تعزضز األمن الفاري والم ايرة عليه وتتمث  هذه المواصفال يا كونلم

 .معتريون بال قوق والملاية الفارضة -

ية عن بلأانلم  باإلضاية إلى احتراملم لثقايال اآلخرضنض ترمون و - را مئر   .ضقأ رون أنفسلم وثقايتلم وضقأمون صو 
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 .ض سلون إحأان التواون بين عالملم الواقعا وعالملم الرقما االيتراضا -

والقةيم والمعتقةأال ضمتلاون ملارال التفاير اللقأي والت ليلا  ما ضجعللم ال ضقبلون أضةة ياةرة ملاييةة للملطةق واألخةالق  -

 .والقوانين

يالتربية اإلعالمية والرقمية تسمح بالقأرة على ت لي  م توضال ممتلف وسائ  اإلعالم والوسائط الجأضأة ويلملا وإنتاجلةا ب يةث 

 .ا عليلمتاون أكثر يائأة لتعزضز عملية التلئوة االجتماعية  كما تسمح لديراد بالقيام برد يع  تجاه الم توضال التا تئا  خطر

وعليه أصبح هلاو حاجة مل  ةة لتلقةين وتعلةيم الةليء آليةال وأسةاليط التعامة  مة  هةذه التالولوجيةا مةن قبة  األسةرة والمؤسسةال 

التعليميةة مةةن خةةالل تبليلمةةا لوظيفةةة جأضةةأة والمتمثلةةة يةةا التربيةة علةةى اسةةتعمال التالولوجيةةا الرقميةةة لتماةةين الةةليء مةةن امةةتالو 

 .ه باالنأماج يا هذا العالم الرقما دون التعر ا لممابرهالافاءال التا تسمح ل

 :التربية الرقمية في مواجهة خطورة اإلعالم الرقمي لتعزيز األمن الفكري - ب

تعأ وسائ  اإلعالم الرقما ووسةائط االتصةال الجأضةأة مةن أقةوى األسةل ة المسةتمأمة يةا اللةزو الفاةري المعلةن علةى مجتمعاتلةا 

بارهةةا وسةةائط تصةة  إلةةى كةة  ماةةان مةةن المعمةةورة ممترقةةة بةةذل  ال ةةأود الثقاييةةة الماصةةة بمجتمعاتلةةا        العربيةةة واإلسةةالمية باعت

ومتفل لة يا عرضلا لماامين إعالمية ممترقة لل أود الثقايية الماصة بلذه المجتمعال وجذبلا لجماهير واسعة وتأثيرهةا علةيلم 

م  . متلل بة على ممتلف أساليط الرقابة والت ا 

ةخ ثقايةة العلةف والجةرائم وهو  مةا جعة  أمللةا الفاةري يةا خطةر جةراء مةا ضتعةرا لةه أبفاللةا وشةبابلا مةن ماةامين وأياةار ترس 

ر  وما ضتم ورعه يا نفوع أبلائلا من أياار ملاقاةة وممالفةة لواقعلةا االجتمةاعا الةذي ضتصةف بةالترابط  واإلرهاب وروح الت ر 

د االجتماعا كمعانا األنانية ونزعة السيطرة وك  مةا ضةتم نئةره مةن نقاشةال وحةوارال ونةأوال حةول القاةاضا العقائأضةة . والتمر 

شةةلا وعليةةه تصةةبح التربيةةة . الجوهرضةةة مةةا ضجعللةةا عرضةةة لللقةةأ والمراجعةةة وضةةؤثر الحقةةا علةةى قلاعةةال ومعتقةةأال األيةةراد وضئو 

قةاء وت لية  وانتقةاد ويلتةرة ممتلةف الماةامين الرقمية السالح المااد يا ميأان ال رب الفارضة من خةالل تماةين األيةراد مةن انت

اإلعالمية خاصة الوايأة مللا على مجتمعاتلةا العربيةة والتةا تلةأف إلةى بمة  هوضتلةا العربيةة اإلسةالمية يارضةا وثقاييةا وأخالقيةا 

عمة  علةى غةرع باإلضاية إلى ممتلف الرسائ  التا تلئر يا ممتلف وسةائ  اإلعةالم ووسةائط االتصةال الجأضةأة والتةا ت. ودضليا

مئاعر االنتماء للوبن لأى األيةراد والتةا ت ةث لم علةى االلتةزام بةالقي م األخالقيةة ويقةا لمةا ضقتاةيه األمةن الفاةري يةا المجتمعةال 

 .العربية
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 :وتعم  التربية الرقمية على تعزضز األمن الفاري باالعتماد على اإلعالم الرقما من خالل

ة  بقةيملم السة -1 ليمة واالبتعةاد عةن القةيم الوايةأة  وعةرا نمةامج عةن الجةرائم اإللاترونيةة وعواقبلةا إرشاد األيراد للتمس 

 .على األمن الفاري واستقرار المجتم  وكذا المئاالل الملأدة للقيم األخالقية والأضلية لمجتمعاتلا العربية واإلسالمية

أة وتوظيفلةا لت قيةةق الاةبط واللرةةام الرقابةة األخالقيةةة علةى م تةةوى ممتلةف وسةةائ  اإلعةالم ووسةةائط االتصةال الجأضةة -2

 .االجتماعا من خالل نئر الماامين الراقية والم ترمة إلنسانية الفرد

على اإلعالميين االرتقاء بجمي  مجاالل المعرية لمواكبة مسيرة ال اارة العالميةة يةا عةالم أصةب   ييةه الصةراعال  -3

 .بين األمم يارضة وحاارضة ودضلية وأخالقية وعلمية

عالميين العم  على غرع تعاليم دضللا ال ليف وبيان سماحته  وعلى تلمية االتجاهةال السةلوكية البلةاءة والمثة  على اإل -4

 .العليا يا المجتم 

حر  الممتصةين علةى إعةأاد بةرامج تربوضةة هاديةة ويةا إبةار ثقايةة وقةيم مجتمعاتلةا بطرضقةة جذابةة وباالعتمةاد علةى  -1

نة يارضا وم بوبة ومؤثرة ت  .ربوضاشمصيال متز 

ط وترسيخ األياار المعزوة لدمن الفاري يا المجتم  -6  .ال ر  على نبذ العلف والتعص 

ة يا رصأ ومتابعة أعمال اللزو الفاري وت ليللةا وكئةفلا للمجتمة  وتلبيةه أيةراده   -7 ال ر  على تاوضن أجلزة ممتص 

 .من خطورتلا واقتراح برامج وخطط لمواجلتلا

اتلةا العربيةة وجةط التركيةز علةى تلقةين الةليء التربيةة الرقميةة ابتةأاء مةن األسةرة والمؤسسةال ولتعزضز األمن الفاري يا مجتمع

 : التالية التوصياتالتعليمية وصوال إلى وسائ  اإلعالم ووسائط االتصال الجأضأة ومل  باعتماد 

 .التربية الرقميةضرورة تأرضط اآلباء والمأرسين واإلعالميين والقائمين على وسائط االتصال على ملارال  -1

ضرورة اعتمةاد مقةرارال وملةاهج دراسةية وبةرامج إعالميةة وصةف ال ومواقة  إلاترونيةة لتلقةين مبةاد  التعامة  القةوضم مة   -2

 .العالم الرقما ووسائ  اإلعالم الرقما

المسةتوى الجةامعا  ضرورة تامين التربية الرقمية يا ممتلف المراح  التعليمية بأءا مةن المسةتوى اإلبتةأائا ووصةوال إلةى -3

 .بصفة عامة ويا كليال علوم اإلعالم واالتصال بصفة خاصة

ضرورة تلريم نأوال ودورال تأرضبية لدوليةاء والمأرسةين واإلعالميةين لتلقيةللم األسة  الصة ي ة لتةأرضط وتعلةيم الةليء  -4

 .على التعام  م  وسائ  اإلعالم والتالولوجيا الرقمية
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 :خالصة

اإلتصالية الجأضأة ماامين إعالمية سةلبية أثةرل علةى سةلوكيال وأخةالق األبفةال والمةراهقين  نتيجةة للممارسةال أيرول البيوة 

ل الةذي أدى إلةى تلييةر . المابوة يا ظ  الت والل السرضعة يا تطور وسائط االتصةال وسةوء اسةتمأاملا مةن بةريلم هةذا الت ةو 

المية  ممةا اسةةتوجط دق نةاقوع المطةةر والطلةط باةةرورة تعزضةز األمةةن السةلوو اإلتصةالا للفةةرد يةا مجتمعاتلةةا العربيةة واإلسةة

وبتلقةين الةليء القةيم واألخةالق والمعةارف والملةارال التةا تمال لةا مةن التصةأي  الفاري من خالل مؤسسال التلئوة االجتماعيةة

علةى سةلوو الفةرد وملة  مةن خةالل  بلةأف ال ةأ مةن ممةابر هةذه التالولوجيةا . لممابر التالولوجيا الرقمية الم أقةة بلةا وبأبلائلةا

تفعي  التربية الرقمية لتماين األجيال اللاشوة من التعامة  بئةا  صة يح ووقةائا مة  الوسةائط الجأضةأة  وكةذا التصةأي للسةلوكال 

ةةط والجرضمةةة  السةلبية التةةا انتئةةرل يةا أوسةةاب األبفةةال والمةةراهقين كةالعلف اللفرةةا والسةةلوكا والعلصةرضة والاراهيةةة والتعص 

  .اترونية والتلم ر اإللاترونااإلل

ياألمن الفاري يا مجتمعاتلا العربية واإلسالمية ض تاج إلى معالجة يورضة وحاسمة للثقايةة السةائأة  وال ضتةأتى ملة  إال مةن خةالل 

ه وملة  تعزضز التربية الرقمية الذي ضمان أن ضساهم بئا  كبير يا حماضة أيراد المجتم  يارضةا مةن أي غةزو ياةري قةأ ضلةأد كيانة

يالتربيةة الرقميةة ت تة  . عن برضق أدائه لةددوار الملوبةة بةه لت قيةق االسةتقرار السياسةا واألمةن الفاةري والةأضلا واالجتمةاعا

أهمية كبرى يا تأرضط وتلقين األيراد ملارال التعام  بئا  سليم م  ماامين وسائط االتصال الرقميةة حيةث تاسةبلم ملةارال 

للم من أن ضصةب وا مةوابلين رقميةين متفةاعلين مة  اآلخةرضن ومةن التعةاضي واالسةتمرار التعرا اللقأي والتفاير ال لاقأ التا تما 

يةا عةةالم ت امةةه التالولوجيةةا ممةةا ضسةاعأهم يةةا التاي ةةف مةة  مقتاةةيال العصةةر ال ةأضث وتزوضةةأهم بمليةةال التفاعةة  والتعامةة  مةة  

و لأضلم الئعور بالفمر واالعتزاو واالنتمةاء للةوبن واالرتبةاب بةالمجتم   التطورال العلمية والتالولوجية بما ض سن حياتلم وضعز 

 .                                                                                              ارتبابا وثيقا وبالتالا الئعور بالسعادة والطمأنيلة
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Abstract 

The researcher seeks to evaluate and understand digital media in raising awareness of 

community issues among the public. The research aims to identify theoretical approaches to the 

impact of digital media on public awareness, and to clarify models of the impact of digital media 

on public awareness. The research used the descriptive and analytical approach, which attempts 

to analyze and describe the impact of digital media on social awareness among the public, as the 

research reached the most important results that the reality imposed itself in the form of digital 

media through its various means played an important and effective role in the movements and 

revolutions that the countries witnessed in the movements and revolutions of the democratic 

spring. Some people described it as "Vmsbouquet revolutions" in relation to the important role 

that Facebook played in communication between the demonstrators, which prompted some to 

say that virtual or digital media has replaced political organizations in playing their role aimed at 

political upbringing in what some have called "" Bringing up the internet.                                                                  

Key words: Impact - Digital Media - development - political culture - Industry - Awareness - 

Audience.  
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 الملخص

اإللكترونيّة الجلسات والمجالس العائليّة " غرف الدردشة"حلّت رسائل اإلعالم الرقمي محّل الرسائل الخطيّة، وشاركت  

ولم يعد السفر شرطاً لرؤية األصدقاء أو سماع أصواتهم أو للبيع والشراء أو الدراسة، وال سبيل إلى اختزال كل واالجتماعيّة، 

ما وقع من تغيّرات تجاوزت البشريّة من خاللها حدود الزمان والمكان والجغرافيا، وال إلى اإلسهاب في تناول وسائل االتصال 

أثيراتها، من آثار تلك التقنيات والوسائل نشأة ما أصبح يعرف بالفضاء اإللكتروني أو تاريخها وتطّورها وأنواعها وت –الحديثة 

بداية من غرف الدردشة والمجموعات البريدية  –الذي يضّم عدداّ كبيراًّ من المجتمعات االفتراضية  cyberspaceالرمزي 

ي، ومن ثم فإن الباحث يسعى إلى تقييم وفهم وسائل والفيسبوك، وغيرهما من مواقع التواصل االجتماع Twitterوانتهاء بتويتر 

اإلعالم الرقمي في التوعية بقضايا المجتمع لدى الجمهور، ويهدف البحث إلى التعرف على المداخل النظرية لتأثير اإلعالم 

الوصفي حيث استخدم البحث منهج . الرقمي على وعي الجمهور، وتوضيح نماذج تأثير اإلعالم الرقمي على وعي الجمهور

التحليلي والذي يقوم بمحاولة تحليل ووصف تأثير وسائل اإلعالم الرقمي في التوعية المجتمعية لدى الجمهور، حيث توصل 

لعبت دوًرا مهًما وفعاالً إن الواقع فرض نفسه المتمثل في اإلعالم الرقمي بوسائله المختلفة البحث إلى أهم النتائج المتمثلة في 

نسبة إلى الدور المهم " ثورات فمسبوكيه"تحركات وثورات الربيع الديمقراطي، جعل البعض يصفها بأنها  فيما شهدته الدول من

الذي لعبه موقع الفيس بوك في التواصل بين المتظاهرين، وهو ما دفع البعض إلى القول بأن اإلعالم االفتراضي أو الرقمي قد 

 .تنشئة االنترنت"ى التنشئة السياسية فيما أطلق عليه البعض حل محل التنظيمات السياسية في لعب دورها الهادف إل

 .الجمهور -وعي  –صناعة  -الثقافة السياسية  –التنمية  –اإلعالم الرقمي  -تأثير  :كلمات مفتاحية
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 :قدمةم

الشّك أّن مالمح الحياة البشريّة قد تغيّرت تغيّرات جوهريّة ملموسة مع تطّور وسائل االتصال الحديثة والمعاصرة، 

اإللكترونيّة الجلسات والمجالس " غرف الدردشة"فعلى سبيل المثال، قد حلّت الرسائل الرقمية محّل الرسائل الخطيّة، وشاركت 

سفر شرطاً لرؤية األصدقاء أو سماع أصواتهم أو للبيع والشراء أو الدراسة، وال سبيل إلى العائليّة واالجتماعيّة، ولم يعد ال

اختزال كل ما وقع من تغيّرات تجاوزت البشريّة من خاللها حدود الزمان والمكان والجغرافيا، وال إلى اإلسهاب في تناول 

من آثار تلك التقنيات والوسائل نشأة ما أصبح يعرف بالفضاء تاريخها وتطّورها وأنواعها وتأثيراتها،  –وسائل االتصال الحديثة 

بداية من غرف الدردشة  –الذي يضّم عددا كبيراًّ من المجتمعات االفتراضية  cyberspaceاإللكتروني أو الرمزي 

 [1] .والفيسبوك، وغيرهما من مواقع التواصل االجتماعي Twitterوالمجموعات البريدية وانتهاء بتويتر 

من الطرح يبدو أن هناك إعادة تشكل لقضايا المجتمع والسياسة على نحو افتراضي، فلقد نجح اإلنترنت في تسهيل التفاعالت   

 Boyd Ellsonاالجتماعية ليس على مستوي اإلفادة فحسب ولكن على مستوى الشبكات االجتماعية، فلقد عرف السون وبويد

شكل من خالل اإلنترنت تسمح لألفراد بتقديم لمحة عن حياتهم العامة، وإتاحة الفرصة مواقع تت" الشبكات االجتماعية علي أنها 

لالتصال بقائمة المسجلين، والتعبير عن وجهة نظر األفراد أو المجموعات من خالل عملية االتصال وتختلف طبيعة التواصل 

       .[2]" من موقع آلخر

جموعة من المواقع على شبكة اإلنترنت ظهرت مع الجيل الثاني للويب م" ولقد عرفت الشبكات االجتماعية على أنها   

web 2  مدرسة  –بلد )تتيح التواصل بين األفراد في بنية مجتمع افتراضي يجمع بين أفرادها اهتمام مشترك أو شبة انتماء– 

صية، ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم يتم التواصل بينهم من خالل الرسائل أو االطالع على الملفات الشخ( الخ...شركة  –جامعة 

وهي وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي بين األفراد سواء كانوا أصدقاء نعرفهم في الواقع أو أصدقاء . التي يتيحونها للعرض

مفهوم الشبكات االجتماعية في أنها منظمة Swite (9002 )، ولقد أوجز [3]" عرفتهم من خالل السياقات االفتراضية

       .[4]"رت في أسلوب الحياة من حيث األسلوب واإلدارة والممارسةعصرانية غي

وتلعب الجماعات المنتشرة في الشبكات االجتماعية دورا فعاال في تعبئة الرأي العام تجاه بعض القضايا المجتمعية ويتجلى    

بكات عالمي، ومعظم الشبكات االجتماعية في هذا المنظور بوضوح فكرة التقاطعات بين العالمية والمحلية، إذ أن منشأ هذه الش

تأسست لغرض اجتماعي متمثل في فكرة التواصل االجتماعي بين األفراد الذين يشتركون في نفس االهتمام، ثم توجه االهتمام 
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زداد وخصوصا مع ظهور الموجة الثانية للشبكات االجتماعية وعن استحياء في البداية إلى ممارسة السياسة عبر الشبكات، ثم ا

 .[5]صيت الشبكات االجتماعية ومردودها على ممارسة السياسة علي األصعدة المحلية 

 :مشكلة البحث

في ها وذلك لدوردور وسائل اإلعالم الرقمي وتنمية الوعي لدى الفرد بقضايا المجتمع يمكن التأكيد على االرتباط الوثيق بين 

تلك التقنيات الحديثة سواًء في األوقات العادية أو أثناء األزمات فضالً عن دور فراد المجتمع نشر برامج التوعية والتعليمات أل

ومن ثم فإن إشكالية البحث  .في تحسين صورة المجتمع أمام الرأي العام وتنمية العالقة والتعاون بين المواطن وأجهزة الدولة

 .ضايا المجتمع لدى الجمهورتأثير اإلعالم الرقمي في التوعية بق ما: تتركز في الرئيس المتمثل في

 :أهمية البحث

 :يمكن إبراز أهمية البحث على النحو التالي

وذلك عن طريق معظم ه وسائل اإلعالم الرقمي في صناعة وعي الجمهور، قوم بتيجب أن  الدور الذيمحاولة إبراز أهمية  -1

  .تلك الوسائلقدمها تالتي وسائل العمل برامج وال

تكنولوجيا المعلومات في عملية نشر وعي الجمهور  براز دورإدى إليه ذلك من أدها العالم وما شهة التي يالتطورات المتالحق -9

 .والتوجه العالمي نحو منح هذه األجهزة فرصا عديدة لممارسة دورها في تحقيق األهداف المرجوة

زيادة فاعلية دور وسائل اإلعالم تقييم النتائج العلمية والتوصيات العملية المشتقة منها مما يسهم في الدراسة إلى  هتتطلع هذ -3

من خالل تخطيط علمي ملموس يناسب الواقع ويرقى  نشر الوعي لدى الجمهور، وذلكفي تفعيل القضايا المجتمعية والرقمي 

  . مستوى الطموحات إلى

 :أهداف البحث

 : يق األهداف التاليةيسعى البحث إلى تحق

 .مداخل النظرية لتأثير اإلعالم الرقمي على وعي الجمهورالتعرف على ال-1

 .توضيح نماذج تأثير اإلعالم الرقمي على وعي الجمهور-9
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 :منهج البحث

اإلعالم تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم بمحاولة تحليل للظاهرة محل الدراسة لوصف وتحليل تأثير 

 .الرقمي في صناعة وعي الجمهور

 :تقسيم البحث

 :ينقسم البحث إلى

 .المداخل النظرية لتأثير اإلعالم الرقمي على وعي الجمهور: المبحث األول

 .نماذج تأثير اإلعالم الرقمي على وعي الجمهور: المبحث الثاني

 .النتائج والتوصيات

 المبحث األول

 الرقمي على وعي الجمهورمدخل نظري لتأثير اإلعالم 

التي تشمل  Digital Mediaليست مبالغة القول إن اإلعالم في صورته المعاصرة والذي يُطلق عليه الميديا الرقمية  

بصورة أساسية شبكة اإلنترنت ومواقعها خاصة مواقع شبكات التواصل االجتماعات مثل الفيسبوك والتويتر واليوتيوب، فضالً 

لخلوي، والبث اإلذاعي والتليفزيوني عبر األقمار الصناعية وعبر شبكة اإلنترنت، قد لعبت دوًرا مهًما عن شبكات الهاتف ا

نسبة إلى " ثورات فمسبوكيه"وفعاالً فيما شهدته الدول من تحركات وثورات الربيع الديمقراطي، جعل البعض يصفها بأنها 

      .[6]المتظاهرين الدور المهم الذي لعبه موقع الفيس بوك في التواصل بين 

وهو ما دفع البعض إلى القول بأن اإلعالم االفتراضي أو الرقمي قد حل محل التنظيمات السياسية في لعب دورها  

، فعلى مدار السنوات الماضية كانت األحزاب السياسية "تنشئة االنترنت"الهادف إلى التنشئة السياسية فيما أطلق عليه البعض 

، إال أنه في ظل  [7]مع المدني تلعب دوًرا مهًما في التنشئة السياسية لدى الشباب وفى تنظيمها وتحريكهاوبقية مؤسسات المجت

ما أصاب الدولة العربية من جمود وشيخوخة بفضل السياسات الحكومية السلطوية المقيدة لحرية هذه التنظيمات من جانب، وفي 

الً للعب دور الكومبارس مع النظم الحكومية في مجرد إضفاء المسحة ظل تخاذل هذه التنظيمات عن القياد بدورها استسها

الديمقراطية على النظام، خاصة وأن القائمين عليها قد أصبحوا أكثر شيخوخة من النظم الحاكمة ذاتها، وهو ما أدى إلى تراجع 

ترنت ومواقع التواصل االجتماعي دورها بل غيابها كلية عن المشهد السياسي، ليبرز دور وسائل اإلعالم وخاصة شبكة االن
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كآليات للتواصل مع الكوادر واألنصار ونشر اآلراء وتبادل األفكار، وصوالً إلى التنظيم وتبليغ التوجيهات للمتحركين في 

       .[8] الشوارع

 في هذا الخصوص، يجدر اإلشارة إلى أن هذه الثورات إلى اإلعالم مصطلح جديد يحتاج إلى مزيد من الدراسة

، ففي كثير من المناطق لجأت الحكومات إلى منع "المواطن المراسل أو المواطن الصحفي"والتحليل والذي يمكن أن نطلق عليه 

دخول القنوات التليفزيونية العالمية لنقل األحداث ومتابعتها على أرض الواقع، في محاولة من جانبها إلى حجب الحقائق، 

حدث في دولها، متناسية ما أتاحه اإلعالم الرقمي من وسائل عديدة وبديلة ال يمكن منعها أو وتغييب الرأي العام العالمي عما ي

حجبها، حيث تولى المواطن القيام بدور المراسل أو الصحفي الذي يقوم بتزويد القنوات الفضائية بالحقائق واالنتهاكات التي تقع 

ا الشخص في تسجيلها وإرسالها إلى مختلف القنوات الفضائية على األرض، وقد شاهد الجميع مقاطع الفيديو التي نجح فيه

 . ومواقع اإلنترنت

وهو ما يؤكد غياب عقلية نظم الحكم العربية عن إدراك المتغيرات والمستجدات في العالم، ليجعل من اليسير القول 

       . [9]إنها أصبحت خارج دائرة الزمن المتقدم بوسائله، والعصر المتسارع بإيقاعه

ال يعمل اإلعالم في فراغ بل يستمد من السياقات االقتصادية والسياسية والثقافية، سواء كانت محلية أو قومية أو  

يجب أن نضعها في النظريات السياسية " اإلعالم البديل"إقليمية أو دولية، ولكي نفهم أهمية مواقع التواصل االجتماعي 

بعض المقاربات على مستويات عدة، يلتزم  يتطلب مراجعةوفكرياً لهويتها وممارستها، ووالديمقراطية التي وفرت سنداً نظرياً 

بعضها الجوانب المتعلقة بالتطورات في تكنولوجيا االتصال، وبعضها يعلق على الموضوع من جانب الدراسات االجتماعية 

 .والسياسية وغيرها، بما يمثل مدخال لفهم خصائص اإلعالم الرقمي

مشاركة المواطنين الحقيقيين وانخراطهم األكثر فاعلية "الديمقراطية القائمة على المشاركة على أهمية  وتشدد نماذج

} {ونشاط في الديمقراطية، ولذلك فهي تنتقد الفصل الراديكالي


للمواطنين عن السلطة والنخب والمؤسسات الديمقراطية عن  

مستوى القومي ليس كافياً للديمقراطية، فلكي تتحقق المشاركة القصوى وإن وجود المؤسسات النيابية على ال"، "طريق التمثيل

على الديمقراطية في " تدريب اجتماعي"من جانب الشعب جميعه على ذلك المستوى، يجب أن تحدث تنشئة اجتماعية أو 

ريق عملية وهذا التطوير يحدث عن ط. مجاالت أخرى لكي يتسنى تطوير االتجاهات والصفات السيكولوجية الضرورية

 .[10]" المشاركة ذاتها

                                                             
 ومصدر كلمة الراديكالية، . هي فلسفة سياسية تؤكد الحاجة للبحث عن مظاهر الجور والظلم في المجتمع واجتثاثها: الراديكاليةRadis وتعني الجذر أو ،

 .هافالراديكاليون يبحثون عما يعتبرونه جذور األخطاء االقتصادية والسياسية واالجتماعية في المجتمع ويطالبون بالتغييرات الفورية إلزالت. األصل
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وممارساته فهل تعبر مرحلته هذه عن انتقال  New Mediaتطرح أوجه التنظير لإلعالم تساؤالت حول مفهوم و

إن  أدوات االتصال وتطبيقاته من المؤسسات إلى الجمهور؟ أو كما يرى البعض بظهور أنماط جديدة من األشكال اإلعالمية،

النقد الموجه لإلعالم الرقمي يتمحور حول ضرورة تحديد المجاالت التي يتحرك فيها هذا الصنف من اإلعالم، فإمكانية 

الوصول إلى نموذج نظري لإلعالم الرقمي والراديكالي ال يتم عن طريق ما هو موجه من نقد لإلعالم السائد بل انطالقا من 

طرح نفسها كبديل عن اإلعالم الرسمي التقليدي، ويذهب بعض النقاد إلى الدعوة مخرجات وتجارب وسائل اإلعالم التي ت

لدراسة اإلعالم الرقمي ليس انطالقا مما يجب أن يكون عليه بل عن طريق ما هو عليه، وهو ما سيمكننا من الحكم عليه انطالقا 

 . [11]من مقدرته على عرض بدائل في مواجهة اإلمبراطورية اإلعالمية السائدة

كما أن حصر اإلعالم البديل في الرؤية القائلة بأنه عبارة عن حركة مضادة للثقافة الجماهيرية السائدة إجراء نظري 

 .قاصر، فاإلعالم الجديد منتج أيضا لثقافة اتصالية بديلة، وعادة ما يكون في تعارض مع ما هو سائد

المهمش خارج السياق االجتماعي وخصوصيته في كونه ويقع بين مفترق مناهج نظرية متداخلة فهو يعاني من طابعه  

ولهذا ركزت بعض المداخل على خدمة المجتمع ويعّد مواقع التواصل االجتماعي، أو إعالم بديل عن النظام اإلعالمي القائم، 

جود ممارسة وطرح فكرة مجتمعات الممارسة ذات الصلة، بو"المواطن وغيرها من التسميات، بأنها جزء من المجتمع المدني، 

مشتركة ومجتمع الممارسة هو مشروع مشترك يوجد تفاعل متبادل بين األفراد العاملين فيه وله مجموعة من الموارد 

         . [12]"المشتركة

مجتمعات الممارسة عبارة عن جماعات من البشر يشتركون في غاية : "ويعبر وينجر وزمالؤه عن هذه الفكرة كالتالي

المشةكالت، ويقومةون بتعميةق معةرفتهم وخبةراتهم فةي هةذه الناحيةة عةن طريةق التفاعةل بصةورة  واحدة ومجموعةة مةن

، ولقد أظهر تحليل تأثير تكنولوجيات االتصال على الحيةاة اليوميةة أن المجتمعةات المحليةة ال تتشةكل فقةط فةي "مستمرة

 .عات االفتراضيةالمجتم"المساحات الجغرافية المحددة بل أيضاً في الفضاء اإللكتروني وتسمى 

 المبحث الثاني

 نماذج اإلعالم الرقمي وتأثيره على وعي الجمهور

يمكن أن تعمل مواقع التواصل االجتماعي على تفعيل الطاقات المتوافرة لدى اإلنسان ويوجهها للبناء واإلبداع في 

تطوير القديم وإحالل الجديد من قيم وسلوك، وزيادة مجاالت المعرفة للجمهور، وازدياد قدرتهم على التقمص الوجداني "إطار 
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ور مهم، ليس في بَث معلومات، بل تقديم شكل الواقع، واستيعاب السياق االجتماعي وتقبلهم للتغيير، وبهذا فإن االتصال له د

 . [13]"والسياسي الذي توضع فيه األحداث

وقد ارتكزت البحوث العلمية حول وسائل االتصال الحديثة على نموذجين تفسيريين، النموذج األول، ويتمثل في 

التكنولوجيا هي وحدها المالكة لقوة التغيير في الواقع االجتماعي، والنظرة  الحتمية التكنولوجية، وينطلق من قناعة بأن قوة

مجال االتصال الديمقراطي  تهلل لهذا التغيير، وتراه رمزا لتقدم البشرية، وعامال لتجاوز اخفاقها في التفاؤلية للتكنولوجيا

وسيلة للهيمنة على الشعوب المستضعفة، والسيطرة  التكنولوجيا والشامل الذي تتقاسمه البشرية، والنظرة التشاؤمية التي ترى

 . [14]على الفرد، فتقتحم حياته الشخصية وتفكك عالقاته االجتماعية

أما النموذج الثاني، ويتمثل في الحتمية االجتماعية التي ترى أن البُنى االجتماعية هي التي تتحكم في محتويات التكنولوجيا 

  وأشكالها،

أي أن القوى االجتماعية المالكة لوسائل اإلعالم هي التي تحدد محتواها، وإن البحوث النوعية التي تتعمق في دراسة االستخدام  

 االجتماعي لتكنولوجية االتصال ال تنطلق من النموذجين، ألنها ال تؤمن بأن ما هو تقني ويتمتع بديناميكية قوية، يوجد في حالته

أكثر على المجتمعات العربية التي تعرف حركية  ولعل هذه الحقيقة تنطبق. بُنى االجتماعية ليست منتهية البناءالنهائية، كما أن ال

المتدافعة، في  إلى صقل اجتماعي تتمايز فيه البنى االجتماعية والسياسية، فالقوى االجتماعية اجتماعية متواصلة لم تفض

كما أن المنطلقات الفلسفية للبحوث الكمية ال تسمح باالعتقاد بوجود خط فاصل  .كلالمنطقة العربية، ما زالت قيد الصياغة والتش  

للمنهج النوعي يسمح  بمعنى أن البعد الفكري. تقني وما هو اجتماعي، ألنهما يتفاعالن باستمرار، في الحياة اليومية بين ما هو

يعطي الفرصة لألشخاص الذين يتعاملون مع وسائل  وال بالمالحظة الدقيقة لكيفية ولوج ما هو تقني في الحياة االجتماعية،

أو اجتماعي فقط، بل يسمح بإبراز تمثلهم لما هو تقني، والذي على أساسه يتضح  االتصال الحديثة بتشخيص ما هو تقني

        . [15]استخدامهم له

واالشباعات يزيدون من  االستخدامات وقد أدى النمو الهائل في استخدام اإلنترنت، جعلت الباحثين في مجال

 وقد –األفراد اإلنترنت إلى دراسة األسباب والدوافع التي تدفعهم الستخدام هذا الوسيط  اهتماماتهم، والتحول من كيف يستخدم

 يركز على الفرد المستخدم لوسائل االتصال ويبني ، أن نموذج االستخدامات واإلشباعاتRosengren & Windahlأكد 

ما يستخدمه لكي يشبع احتياجاته،  على أهدافه بشكل مباشر، فضالً عن أنه يختار من بين البدائل الوظيفيةسلوكه االتصالي 

من الدراسات السابقة تحققت من االفتراض بوجود ارتباط بين  ولتحديد استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة، فإن كثير

        . [16]يستخدمون الكمبيوتر إلشباع ما يلي وأن الناس .ديد دوافع االستخدامبالوسيلة، ولتج الدوافع الشخصية والدوافع المتعلقة
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 .الحاجات الشخصية على سبيل المثال السيطرة، االسترخاء، السعادة والهروب -أ

المعلومات الحاجات التي يمكن إشباعها تقليدياً من الوسيلة مثل التفاعل االجتماعي وتمضية الوقت والعادة واكتساب  -ب

 .والتسلية

 :الدوافع التالية الستخدام اإلنترنتتتضح وتطبيقاً على مدخل االستخدامات واإلشباعات 

 .كبديل عن االتصال الشخصي -1

 .اإلدراك الذاتي عن الجماعات المختلفة من الناس -9

 .تعلم السلوكيات المناسبة -3

 .كبديل أقل تكلفة عن الوسائل األخرى -4

 .المتبادلة مع اآلخرينالمساندة  -1

 .التعلم الذاتي -6

 .التسلية واألمان والصحبة -7

استبداله الوحدات المادية ": الميزات التي يتحلى بها االعالم الجديد في Negroponteويحصر مدخل نيغروبونتي 

 Individual Interestsبالرقمية، وتشبيك عدد غير محدود من األجهزة مع بعضها البعض، ويلبي االهتمامات الفردية

واالهتمامات العامة، أي أن الرقمية تحمل قدرة المخاطبة المزدوجة لالهتمامات والرغبات وهي حالة ال يمكن تلبيتها باإلعالم 

الميزة األكثر أهمية، هي أن هذا اإلعالم خرج من أسر السلطة التي كانت تتمثل في قادة المجتمع والدولة إلى أيدي و. القديم

. [17]"عاالناس جمي
        
 

ويشترك فين كروسبي مع نيغرو بونتي في األفكار نفسها، ويعقد مقارنة بين اإلعالم الجديد والقديم عن طريق النماذج 

  [18]:الكالسيكية، ابتداء من أول نموذج اتصالي بين البشر، االتصال الشخصي، وله حالتان تميزانه

 :االتصال الشخصي: النموذج األول

 .كل فرد من طرفي االتصال درجة من درجات السيطرة المتساوية على المحتوى المتبادل بين الطرفينيملك  -1

 .يحمل المحتوى ترميزا يؤكد حالة الفردية التي تحقق احتياجات ومصالح صاحب المحتوى -9
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الية، مما جعل خبراء االتصال التحكم المتساوي وميزة الفردية ينخفضان في حالة ازدياد عدد المشاركين في العملية االتص -3

 .One-to-oneيطلقون عليه االتصال من نقطة إلى أخرى أو من فرد آلخر 

  [19]:اإلعالم الرقمي ويتميز حسب كروسبي بما يأتي: النموذج الثاني

 .يمكن للرسائل الفردية أن تصل في وقت واحد إلى عدد غير محدود من البشر -1

 .له درجة السيطرة نفسها ودرجة االسهام المتبادل نفسهاإن كل واحد من هؤالء البشر  -9

لدراسة معايير االختيار بين الوسائل اإلعالمية  Media Richness Theoryوتصف نظرية ثراء وسائل اإلعالم 

التكنولوجية وفقاً لدرجة ثرائها المعلوماتي، وتوضح أن فعالية االتصال يعتمد على القدر الذي تستخدم به الوسيلة، وتركز بشكل 

وطبقاً للنظرية فإن الوسائل  أكبر على األشكال التفاعلية لالتصال في اتجاهين بين القائم باالتصال والجمهور المستقبل للرسالة،

اإلعالمية التي توفر رجع صدى تكون أكثر ثراء، فكلما قل الغموض كلما كان االتصال الفعال أكثر حدوثاً، فثراء المعلومات 

وتفترض هذه النظرية . يقوم بتخفيض درجة الغموض وإيجاد مساحة من المعاني المشتركة باستخدام وسيلة اتصالية معينة

         : [20]سين همافرضين أسا

أن الوسائل التكنولوجية تمتلك قدراً كبيراً من المعلومات، فضالً عن تنوع المضمون المقدم من خاللها : الفرض األول

 .وبالتالي تستطيع هذه الوسائل التغلب على الغموض والشك الذي ينتاب الكثير من األفراد عند التعرض لها

معايير أساس لترتيب ثراء الوسيلة مرتبة من األعلى إلى األقل من حيث درجة الثراء هناك أربعة : الفرض الثاني

الوسائط المتعددة، والتركيز : وهي سرعة رد الفعل، قدرتها على نقل اإلشارات المختلفة باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة مثل

 .الشخصي على الوسيلة، واستخدام اللغة الطبيعية

بين نتائج بحوث اإلقناع وانتشار  ق االجتماعي بين نظريات االتصال المعاصرة، لتجمعوبرزت نظرية التسوي

 واالتجاهات النفسية، بما يسمح بانسياب المعلومات وتأثيرها، عن طريق وسائل المعلومات، في إطار حركة النظم االجتماعية

وسائل  ت عن طريق هذه النظم المعقدة، الستغالل قوة، وتنظيم استراتيجيا"مواقع التواصل االجتماعي"االتصال الحديثة ومنها 

 . وأساليب االتصال الحديثة لنشر طروحات وايديولوجيات يراد نشرها في المجتمع
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 :نتائج البحث

 :من خالل دراسة الموضوع نستنتج اآلتي

وفعةاالً فيمةا شةهدته الةدول مةن تحركةات لعبةت دوًرا مهًمةا إن الواقع فرض نفسه المتمثل في اإلعالم الرقمي بوسةائله المختلفةة -1

نسبة إلةى الةدور المهةم الةذي لعبةه موقةع الفةيس بةوك " ثورات فمسبوكيه"وثورات الربيع الديمقراطي، جعل البعض يصفها بأنها 

فةةي التواصةةل بةةين المتظةةاهرين، وهةةو مةةا دفةةع الةةبعض إلةةى القةةول بةةأن اإلعةةالم االفتراضةةي أو الرقمةةي قةةد حةةل محةةل التنظيمةةات 

 ".تنشئة االنترنت"اسية في لعب دورها الهادف إلى التنشئة السياسية فيما أطلق عليه البعض السي

تراجع دور التنظيمات والمؤسسات السياسية بل غيابها كلية عن المشهد السياسي، ليبرز دور وسةائل اإلعةالم وخاصةة شةبكة  -9

واألنصار ونشر اآلراء وتبادل األفكار، وصةوالً إلةى التنظةيم اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي كآليات للتواصل مع الكوادر 

وتبليغ التوجيهةات مةا أتاحةه اإلعةالم الرقمةي مةن وسةائل عديةدة وبديلةة ال يمكةن منعهةا أو حجبهةا، حيةث تةولى الفةرد القيةام بةدور 

األرض، وقةد شةاهد الجميةع مقةاطع المراسل أو الصحفي الذي يقوم بتزويد القنوات الفضائية بالحقائق واالنتهاكات التي تقع على 

 .الفيديو التي نجح فيها الشخص في تسجيلها وإرسالها إلى مختلف القنوات الفضائية ومواقع األنترنت

إمكانية الوصول إلى نموذج نظري لإلعالم الرقمي والراديكالي ال يتم عن طريق ما هو موجه من نقد لإلعالم السائد بل -3

وسائل اإلعالم التي تطرح نفسها كبديل عن اإلعالم الرسمي التقليدي، ويذهب بعض النقاد إلى انطالقا من مخرجات وتجارب 

الدعوة لدراسة اإلعالم الرقمي ليس انطالقا مما يجب أن يكون عليه بل عن طريق ما هو عليه، وهو ما سيمكننا من الحكم عليه 

 .عالمية السائدةانطالقا من مقدرته على عرض بدائل في مواجهة اإلمبراطورية اإل

كما أن حصر اإلعالم البديل في الرؤية القائلة بأنه عبارة عن حركة مضادة للثقافة الجماهيرية السائدة إجراء نظري قاصر، -4

يمكن أن تعمل مواقع التواصل  فاإلعالم الجديد منتج أيضا لثقافة اتصالية بديلة، وعادة ما يكون في تعارض مع ما هو سائد

تطوير القديم وإحالل الجديد من قيم "ى تفعيل الطاقات المتوافرة لدى اإلنسان ويوجهها للبناء واإلبداع في إطار االجتماعي عل

وسلوك، وزيادة مجاالت المعرفة للجمهور، وازدياد قدرتهم على التقمص الوجداني وتقبلهم للتغيير، وبهذا فإن االتصال له دور 

 .ل الواقع، واستيعاب السياق االجتماعي والسياسي الذي توضع فيه األحداثمهم، ليس في بَث معلومات، بل تقديم شك

االستخدامات وإلشباعات الفرد المستخدم ارتكزت البحوث العلمية حول وسائل االتصال الرقمية على نماذج تفسيرية حول  -1

ما  يختار من بين البدائل الوظيفيةسلوكه االتصالي على أهدافه بشكل مباشر، فضالً عن أنه  لوسائل االتصال الذي يبني
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من الدراسات السابقة تحققت من  ولتحديد استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة، فإن كثيريستخدمه لكي يشبع احتياجاته، 

 .بالوسيلة االفتراض بوجود ارتباط بين الدوافع الشخصية والدوافع المتعلقة

 :توصيات البحث

 :اآلتيبناء على ذلك يوصي الباحث ب

العمل على بناء بنية تحتية متطورة قي ما يتعلق بشبكات وسائل اإلعالم الرقمي بما يتماشى مع مقتضيات ومتطلبات العصر -1

تطوير القديم وإحالل "الطاقات المتوافرة لدى اإلنسان ويوجهها للبناء واإلبداع في إطار  تفعيللتحقيق األهداف المرجوة منه ل

 .الجديد من قيم وسلوك، وزيادة مجاالت المعرفة للجمهور

وسيلة من وسائل العالنية في قانون  وضع ضوابط دستورية للتشريعات القانونية ينظم عمل وسائل اإلعالم الرقمي باعتبارها-9

ت والقوانين ذات الصلة بالجرائم المعلوماتية؛ مع األخذ بعين االعتبار أن اإلنترنت أوسع انتشارا من سائر وسائل النشر العقوبا

والعالنية األخرى، مع ضرورة استحداث شرطة اإللكترونية خاصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية؛ وذلك من رجال الشرطة 

 .حاسوب واإلنترنتالمدربين على كيفية التعامل مع أجهزة ال

يوصي الباحث على ضرورة العمل على إقامة الدراسات واألبحاث حول استخدامات اإلعالم الرقمي وما ينتج عنه سلبيات -3

 .وإيجابيات على صعيد الفرد أو المؤسسة
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Abstract 

The study aimed to investigate the negotiation skills which can contribute to bridging the gap 

between different points of view and reflecting the spirit of understanding. Collected from 

scientific sources and references, the data were systemically interpreted. The study consisted of 

three sections: the concept of negotiation, negotiation skills, types of negotiators and the most 

important factors that can affect the negotiation process. 

The study reached the following findings: 

1. Negotiation is an inherent process in human life as long as man lives with others and enters 

into different, changing and continuous life relationships. 

2. Negotiators are expected to have the skills, experience and capabilities that enable them to set 

up a strategy for planning and negotiation with integration in performance. 

 The study came up with the following recommendations  : 

1. People working in the field of negotiations should be provided with the required training and 

qualifications. 

2. Identifying the objectives of negotiations is required to set up a successful strategy for the 

negotiation process. 
 

Keywords: Negotiation, Negotiator, Skills , Experience , Technique. 
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 الملخص 

هذا    المهارات إلى البحثيهدف  التفاوض األساسية معرفة  المختل والتي في  النظر  وجهات  تقارب  في  روح  فتساهم  وتعكس  ة 

واشتمل   التفاهم. منهجية،  بصورة  وتفسيرها  العلمية،  والمراجع  المصادر  من  البحث  وبيانات  معلومات  جمع  وتم 

أنوا  ةثالث على البحث التفاوض،  مهارات  التفاوض،  مفهوم  هي:  االجتماعية مباحث  المؤثرات  أهم  المفاوضين،  ع 

 عملية التفاوض. وجاءت أهم نتائج البحث كما يلي:  على والثقافية

 . عالقات حياتية مختلفة ومستمرةفي دام يعيش مع غيره ويدخل  ما اإلنسان التفاوض عملية مالزمة لحياة أن البحثبين  -1

تتمثل    مهارات أهم أن البحث أكد -2 يجب أن فيالتفاوض  والخبرة  يتمتع أن المفاوض  الفردية   بالمهارات 

 األداء. للتفاوض والتخطيط والتكامل في استراتيجية وضع على والقدرة

   التوصيات:  أهم

 .في مجاالت التفاوض المختلفة والتأهيل يوصي البحث بالتدريب -1

 .يجية لنجاح عملية التفاوضحتى توضع استرات –من عملية التفاوض  األهداف يوصي البحث بضرورة معرفة -2

 ، مفاوض، مهارة، فن، خبرة.التفاوض كلمات مفتاحية:
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 المبحث األول

 مفهوم التفاوض 

( حيممث يممتم التفمماوض عممادة بممين take and giveتتضمممن كلمممة فالتفمماوضف فممي الليممة العربيممة جممانبي األخممذ والعطمماء  

ن الكممريم فممي معنممى آالوصمموإ إلممى اتفمما . وقممد ورد مفهمموم التفمماوض فممي القممرجممانبين أو فممرفين وربممما أكثممر بهممدف 

َرون  يكهمن أاَلَ تممَ نن أَبمم  م مممو  أَكُ لُكممه ون ي بمم  اَإ ائنتممه من قممَ ه  از  َاههم ب َجهممَ ا َجهممُ ان الحمموار العقالنممي، قمماإ ى تعممالى: َولَمممُ َل َوأَنممَ ي النَكيممن ي أهوفمم  َن أَنممو 

ل يَن  نا  ي َوالَ تَقنَربهون  ﴾.  سورة يوسف، اآليات:  فَإ ن لُ  َخينره النمه ند   (60 – 58من تَأنتهون ي ب ه  فاَلَ َكينَل لَكهمن ع 

( Ease( وتعنمممي  Otium( أي ال و Not( وتعنمممي  Negفوتتكمممون كلممممة فتفممماوضف فمممي الالتينيمممة ممممن مقطعمممين همممما  

حالممة مممن عممدم الراحممة إلممى أن يممتم التوصممل  فممي تكممونأي راحممة وبالتممالي فإنهمما تعنممي  عممدم راحممة( ألن أفممراف التفمماوض 

( بأنهمما العمليممة التممي تقمموم علممى اجتممماع فممرفين Negotiationإلممى اتفمما . وفممي الليممة اإلنجليايممة تعنممي كلمممة التفمماوض  

 (37، ص 1979أو أكثر إلجراء مباحثات بهدف التوصل إلى اتفا  حوإ قضية ماف.  الحسن، 

 تعريفات لكلمة ف التفاوض ف منها على سبيل المثاإ:وفي المصطلح هناك عدة 

 تفاعل بين األفراف المتنازعة بهدف التوصل إلى اتفا  بشأن القضايا المطروحة بينها. ➢

أسممملوب لالتصممماإ العقلمممي بمممين فمممرفين يسمممتخدمان مممما لمممديهما ممممن مهمممارات االتصممماإ اللفظمممي لتبمممادإ الحممموار  ➢

 اإلقناعي، ليصال إلى تحقيق مكاسب مشتركة.

 تبادإ مجموعة من الناس ألفكارهم حوإ موضوع معين لتحقيق التعاون، أو تقوية أواصر العالقة فيما بينهم. ➢

قيممام فممرفين أو أكثممر بالمسمماومة وتقممديم مقترحممات مضممادة، بهممدف التوصممل إلممى اتفمما  نهممائي حمموإ قضممية معينممة  ➢

 هي محل نااع بينهما.  

التوصممل إلممى اتفمما  يممؤدي إلممى حسممم قضممية أو قضممايا  حمموار أو تبممادإ مقترحممات بممين فممرفين أو أكثممر بهممدف ➢

 نااعيه بينهم، وفي الوقت نفسه تحقيق المصالح المشتركة فيما بينهم أو المحافظة عليها.

حمموار أو نقمما  مممع فممرف أو أفممراف أخممرص، بهممدف التوصممل إلممى اتفمما  يرضممي األفممراف المتفاوضممة، ويضمممن  ➢

 لهم الحد األدنى المعقوإ من المكاسب.
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 تعريف التفاوض:

يتضممح مممما سممبق أن للتفمماوض عممدة تعريفممات حيممث تتعممدد وجهممات النظممر حولممه بمماختالف الخلفيممات والخبممرات ومجمماالت 

اب إلممى التفمماوض مممن منظممور خطمموات عمليممة التفمماوض، وينظممر عممدد أخممر إليممه مممن  التركيمما حيممث ينظممر بعمما الكهتممو

م تعريممف شممامل لمصممطلح ف التفمماوض ف مممن خممالإ اعتبمماره منظممور األهممداف أو الوسممائل أو الو"يفممة. فويمكننمما تقممدي

عمليممة إراديممة اختياريممة تقمموم علممي الحمموار أو المناقشممة أو تبممادإ المقترحممات، وقممد يممتم عبممر المواجهممة المباشممرة أو غيممر 

ن ويجمممري عمممادة بمممين فمممرفين  أو اكثمممر( يتمتعمممان باأله ليمممة المباشمممرة، وقمممد يكمممون بالكلممممة أو باإلشمممارة أو بكليتيهمممما معممما

القانونيممة، ويرتبطممان معمما بحاجممات أو مصممالح مشممتركة يشمموبها شمميء مممن التمموتر والقلممق، بهممدف التوصممل إلممى اتفمما  

شممفوي أو مكتمموب تممتم فيممه تسمموية الخالفممات والنااعممات، أو تنميممة العالقممات وتقويممة أواصممر التعمماون وتحقيممق المصممالح 

يممع األفممراف إلممى الرضممي والقبمموإ بممم يممتم التوصمميل إليممهف. المشممتركة التممي ليسممت بالضممرورة متسمماوية، ولكنهمما تممدفع بجم

 (49، ص 1979 الحسن، 

 خصائص التفاوض:

التفمماوض عمليممة تتكممون مممن عممدة مراحممل تبممدأ بتحديممد القضممية وتشمممل تهيقممة المنمماك التفاوضممي وقبمموإ األفممراف  .1

تقممويم ومتابعممة نتممائج عمليممة المتنازعممة للتفمماوض والشممروع فممي عمليممات التفمماوض ثممم التوصمميل إلممى اتفمما  ومممن ثممم 

 التفاوض.

التفممماوض عمليمممة تبادليمممة تقممموم علمممى األخمممذ والعطممماء بمممين فمممرفين أو أكثمممر، وعلمممى التممموازن النسمممبي فمممي قممموص  .2

 األفراف.

 التفاوض عالقة اختيارية إرادية حيث يتم عن اقتناع بجدوص التفاوض. .3

ويكتنفهممما اإلزعممماف ألفمممراف التفممماوض أي التفممماوض عمليمممة تحممميط بهممما القيمممود والمحفممماات، وتحتممممل االحتكممماك،  .4

  عدم الراحة(.

أسمماس التفمماوض وجممود قضممية أو مشممكلة مهمممة يسممعى كممل فممرف مممن أفممراف التفمماوض مممن خممالإ التحمماور  .5

 التفاعل واإلقناع إلى إيجاد حل لها أو التوصل إلى اتفا  معين تلتام به األفراف المتفاوضة.

جمماإ التجمماري واالقتصممادي والمجمماإ العسممكري والمجمماإ السياسممي يسممتخدم التفمماوض فممي مجمماالت عممدة أهمهمما الم .6

ن بمم أوهممو مممن  ن. علممما ن وخارجيمما فممن التفمماوض وهممو أحممد أدوات  ين مصممطلح الدبلوماسممية يعنمم أهممم المجمماالت داخليمما

 السياسة الخارجية للدولة وأهمها في حاالت السلم.
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فممي صممراع الممموارد وصممراع الوسممائل يكممون بممين أفممراف التفمماوض قممدر مممن النممااع أو الصممراع الممذي يتمثممل  .7

 وصراع القيم وهو أكثرها صعوبة.

تقمموم نتممائج التفمماوض علممى عممدم التأكممد ألن النتممائج قممد تكممون إيجابيممة وقممد تكممون سمملبية و لمم  بحسممب األسمماليب  .8

 المستخدمة للوصوإ إلى تل  النتائج.

 اتيجية والهدف.للتفاوض أنواع متعددة تصنف وفق أكثر من معيار من بينها معياري االستر .9

تعتبممر األفممراف المتفاوضممة أن التفمماوض هممو الوسمميلة األكثممر قبمموال لحممل النااعممات بممدالن مممن اللجمموء إلممى الوسممائل  .10

 األخرص كالتحكيم والقضاء واستخدام القوة.

التفممماوض همممي تعاممممل بمممين أشمممخاص بكمممل موروثممماتهم الثقافيمممة واالجتماعيمممة والسياسمممية واختالفممماتهم اإلقليميمممة  .11

 ية مما يجعل القيم والمعتقدات عناصر في إنجاح أو فشل المفاوضات.والحضار

 مراحل عملية التفاوض:

عمليممة التفمماوض وهممي ضممرورية فممي حيمماة اإلنسممان فممي شممتى أنممواع العالقممات وتمممر بأربعممة مراحممل رئيسممية تتمثممل فممي 

 اإلعداد والتخطيط والتطبيق والمراجعة.

البدايممة الموفقممة لعمليممة التفمماوض، وتتمثممل أهممم خطمموات مرحلممة مرحلممة اإلعممداد المبكممر والتحضممير الجيممد هممي  .1

التفمماوض وزمانممه  أاإلعممداد أوالن فممي تحديممد الموضمموع قيممد التفمماوض بشممكل قممافع واالتفمما  بممين األفممراف علممى مبممد

ن جمممع المعلومممات عممن الطممرف األخممر مممما يقممود إلممى  ن فممي اختيممار وتكمموين الوفممد المفمماوض، وثالثمما ومكانممة، ثانيمما

مواقمممع قممموتهم وضمممعفهم. وممممن المهمممم أن تتممموفر فمممي رئممميس الوفمممد  وهمممو عمممادة المفممماوض الرئيسمممي(  اكتشممماف

خصمممائا هاممممة تتمثمممل فمممي المعرفمممة التاممممة بالموضممموع قيمممد البحمممث، والمقمممدرة القياديمممة، واليقظمممة، والصمممبر 

ولة، ويفضممل والمرونممة، والهممدوء والرزانممة، وضممبط الممنفس، والمقممدرة علممى اتخمما  القممرار، ومقممدرة التعبيممر بسممه

ن أن  أن يكممون رئمميس الوفممد ممممن لهممم خبممرة سممابقة فممي التفمماوض وموثممو  فيممه وواثممق مممن نفسممه. فومممن المهممم أيضمما

يتمممرن الوفممد فممي جلسممات تصممورية عممن جمموالت التفمماوض المتوقعممة بيممرض إكممماإ االسممتعداد للمفاوضممات. أممما 

صممادر المختلفممة المكتوبممة والشممفوية جمممع المعلومممات عممن الطممرف األخممر المفمماوض فتممتم عبممر اسممتخدام كممل الم

 (31، ص 1979واالتصاالت غير الرسمية قبل بداية المحادثاتف.  الحسن، 

مرحلممة التخطمميط يممتم فيهمما بالتممدوين حصممر كممل فممرف لموقفممة ويحمماوإ حصممر موقممف الطممرف األخممر وممما يممود  .2

هممداف التممي تتطممابق فيهمما تحقيقممه. ويترتممب عممن  لمم  تحديممد مواقممف التبمماين فممي األهممداف المرجمموة لكممل فممرف ولأ
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وجهتمما النظممر أي المصممالح المتبادلممة أو األرضممية المشممتركة. وتمهممد هممذه النظممرة الشمماملة إلممى التخطمميط إليجمماد 

السممبل الكفيلمممة لحمممل النمممااع وإيجممماد نتمممائج مرضمممية لأفمممراف بالتعممماون والتفممماهم. تتكمممون مرحلمممة التخطممميط ممممن 

تحقيقهمما واختيممار اسممتراتيجية التفمماوض أي الكيفيممة التممي يمكممن  خطمموتين أساسمميتين وهممما تحديممد األهممداف المبتيممى

    أن تتحقق بها األهداف.

مرحلممة التطبيممق العملممي للتفمماوض تبممدأ بالجلسممة االفتتاحيممة التممي يممتم فهيمما التعممارف وتبممادإ الكلمممات واالتفمما  علممى  .3

تكمموين االنطبمماع الجيممد بممين الطممرفين الجوانممب اإلجرائيممة واألجنممدة وجممدوإ األعممماإ. ومممن المهممم التمهممل فممي 

واسممتعماإ أسمملوب البحممث للوصمموإ إلممى الحقممائق قبممل الممدخوإ فممي المباحثممات بممالحوار والمناقشممة أي ممما يعممرف 

بالمواجهممة فممي تنمماوإ الموضمموعات المطروحممة وتحديممد نقمماف االتفمما  ونقمماف الخممالف. ويعتمممد نجمماح المفاوضممات 

إضممافة إلممى اإلصممرار علممى التركيمما فممي الموضمموع قيممد البحممث دون علممى اسممتخدام أسمملوب المنطممق والمعقوليممة 

غيممره وكممذل  الصممبر علممى فمموإ المحادثممات لتجنممب تقممديم تنممازالت للطممرف األخممر كممان يمكممن تجنبهمما. وتممأتي بعممد 

 لمم  فممي عمليممة التفمماوض مرحلممة التوفيممق بممين المصممالح والمقايضممة بممين المواقممف وهممي مرحلممة صممعبة وتتطلممب 

ا تتضمممن تقمممديم التنممازالت الممكنمممة والتعممديل فممي المواقمممف وفحمما البمممدائل المتاحممة وهمممذه تمموخي الحكمممة ألنهممم 

المرحلممة هممي مرحلممة التميمما فممي تطبيممق مهممارات وفنممون التفمماوض وتممأتي فممي النهايممة مرحلممة االتفمما  فممي حالممة نجمماح 

ا تممم التوصممل إليممه فممي المفاوضممات، ويممتم تلخمميا مواقممع ونقمماف االتفمما  للتأكممد مممن الفهممم المشممترك بممين األفممراف لممم 

مسممودة االتفمما  و لمم  لتجنممب مشممكلة التفسمميرات عنممد فممرح االتفمما  للتطبيممق العلمممي. وفممي حالممة فشممل المفاوضممات 

ن.  يترك الباب مفتوحا للقاء أخر في الوقت مناسب الحقا

لممما اتفممق مرحلممة ممما بعممد التفمماوض تممأتي بعممد التوقيممع علممى االتفمما  والتركيمما علممى مممدص اسممتمرار الفهممم المشممترك  .4

عليممه ومممدص التمماام األفممراف بممروح وحرفيممة االتفمما ، وال شمم  أن الرضمما بممين األفممراف مهممم لأفممراد المشمماركين 

كأعضمماء فممي الوفممود أن يقيممموا األداء لالسممتفادة مممن تجربممة التفمماوض لتنميممة المقممدرات واالسممتفادة مممن الخبممرة 

ا لأسممباب نن وبعممد مناقشممتعليهمما مسممتقبالن. واآل بقصممد تجنممب مواقممع الضممعف ومعالجتممه ومعرفممة النجاحممات للبنمماء

 تي:تكون قد توضحت وهي تتمثل في اآل الفنية فإن صفات المفاوض الناجح

 فأن يتمتع المفاوض بالمهارة الفردية. •

 الخبرة العريضة ومدتها. •

 له معرفة تامة بكل أنشطة المنظمة. •

 يعرف كيف يستعمل أدوات اإلدارة. •
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 يب الحديثة للمفاوضات.تتوفر له المعرفة لأسال •

 المعرفة التامة بما يريد إنجازه. •

 (106، ص 1999القدرة على قيادة ورئاسة الوفد المفاوضف.  محمد،  •

القمممدرة علمممى التخطممميط والتحضمممير الجيمممد والتكاممممل فمممي اآلراء والخطمممط ممممع المختصمممين فمممي وحدتمممه  •

 والمختارين لوفد المفاوضات.

 (Good Judgmentلحكم الجيد  البراعة والتفو  في تقدير األمور وا •

القممدرة علممى وضممع االسممتراتيجية والتكنيمم  للمفاوضممات ومسممتيالن فممي  لمم  مهاراتممه وخبراتممه وقدراتممه فممي  •

 الحكم على األمور.

لديممه النظممرة الشمماملة للحكممم علممى األمممور والمشمماكل، أي ال تقتصممر نظرتممه كمممدير إلدارتممه وإنممما كمممدير  •

 ناجح للجهة التي يمثلها.

 أيضاً مهارات يجب توفرها في اإلداري الناجح:  وهناك

اإلدارة عمممل مسممتمر وحيمموي ومتعممدد المجمماالت وجهممد متواصممل مممما يتطلممب أن يتصممف  النشااا : (1

 من يعمل في اإلدارة بالقدرة على التحرك السريع دون ملل بأقصى الجهود لنجاح مهمته.

ممممن مظممماهر همممذه الشخصمممية سمممماحة الوجمممه ورقمممة الحمممديث  حسااان الم هااار والمنجاااي والجا بياااة: (2

ن أن يكممون قممادرا علممى التعبيممر الكالمممي بشممكل مممؤثر وأدام ووالكممالم وتناسممق القمموام وحسممن الهنمم 

يتميممما بالشخصمممية القويمممة والجذابمممة لينممماإ إعجممماب األخمممرين ويرشمممدهم بممماللف  والعبمممارة وقممموة 

 الشخصية فالناس يجتذبون لما هو محبب لهم.

بمممد أن يتصمممف اإلداري بالشخصمممية المسمممتقرة الهادئمممة لتحقيمممق  ال الشخصاااية المساااتقرة والملت ماااة: (3

التفمماهم مممع األفممراد والجماعممات وكسممب تأييممدهم وخلممق انطبمماع فيممب عممن المنظمممة لممدص الجمهممور 

 الذي يتعامل معه.

ن بالشمممجاعة ليمممتمكن ممممن عمممرض آرائمممه  ال الشااجاعة: (4 بمممد أن يكمممون اإلداري قممموي الشخصمممية متصممفا

واقتراحاتمممه والمممدفاع عمممن وجهمممة نظمممره أممممام األخمممرين ألن ضمممعفه يعنمممي تمممأخير عمممالف المشمممكالت 

، ألن اإلداري مسممقوالن عممن إسممداء النصممح االناتجممة عممن أخطمماء اإلدارة وبالتممالي يمماداد األمممر سمموءن 

ن توضيح موافن الخلل ومصادر األزمات وأسبابها قبل وقوعها.  للمنظمة وأيضا
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: مممن مميمماات اإلداري النمماجح أن يكممون لممه القممدرة علممى التممأثير فممي نفمموس النمماس وإقنمماعهم اإلقنااا  (5

يس بالشممرفي الممذي يسممتعمل القمموة كممما أنممه لمميس سمماحران أو محتمماالن يسممتيل الدعابممة بلباقممة فهممو لمم 

الكا بممة وإنممما هممو خبيممر فممي التعامممل مممن مختلممف أنممواع البشممر والجماعممات ويعممرف كيممف يوجممه 

 ويرشد وكيف يقنع باللف  والعبارة وقوة الشخصية.

عنهمما إضممافة إلممى إمكانيممة تحليلممه فالبممد أن يكممون قممادرا علممى اسممتعماالت الييممر لأفكممار التممي يعبممر 

 لوجهات النظر المعروضة قبل تقدير أفكاره.

فالممذكاء عنصممر هممام فممي تكمموين  ،بممد أن يكممون اإلداري  كيمما ناضممج الشخصممية أهممال للثقممة : الالاااكا  (6

 الشخصية فهو يقوم بتمثيل المنظمة وحل المشكالت وتوفيد العالقات داخلها.

مممن الحقممائق المتفممق عليهمما أن النمماس والجماعممات والهيقممات يعوزهمما أن يكممون لهمما مجتمممع  التكييااف: (7

لواجممب أن متجممانس، فمممن واجبممات اإلدارة تحقيممق التفمماهم عممن فريممق االتصمماإ بمماألخرين لممذا مممن ا

ن لالنممدماف معهممم لكممي يتعممرف علممى تفكيممرهم وأسمماليب التممأثير  يكممون اإلداري مقممبالن علممى الييممر محبمما

ن همممذا فالمنظممممة التمممي ال تتكيمممف ممممع اتجاهمممات أعمممماإ الجمهمممور سممميترتب عليهممما الفشمممل أل ،فممميهم

 التكييف يرتكا على نقل المعلومات واإلقناع.

 ا لمممم تكمممن إفممم  ،ة همممو االتصممماف بالكياسمممة ودقمممة السممملوك: إن المثمممل األعلمممى لرجمممل اإلدارالكياساااة (8

ن فيممه فعلممى األقممل أن يتطبممع بهمما فهممي تتطلممب سممليقة و اكممرة واعيممة لممم تممتح لكممل إنسممان  ،الكياسممة فبعمما

 ،وعليممه أن يتجنممب التممورف فممي أعممماإ قممد تعتبممر منافيممة للممذو  السممليم كممما يتطلممب منممه الدقممة بالعمممل

 تياء.فالخطأ يولد دائما االمتعاض واالس

: ينبيمممي لكمممل ممممن يعممممل فمممي اإلدارة أن يكمممون قمممادران علمممى عمممرض الحقمممائق االساااتقامة والصاااد ف (9

ن علمممى الجمهمممور لكمممي يظفمممر بتأييمممده ويكسمممب ثقتمممه، وأن يتحلمممى بالسممممعة الطيبمممة  ن سمممليما عرضممما

ن هممذه الصممفات االجتماعيممة التممي يؤكممد عليهمما المجتمممع والممدينف.  مممدبولي، أواألخممال  الفاضمملة و

 (102 ، ص1979

فإن ممممن واجمممب اإلداري أن يمممدعم سممممعته وسممممعة مهنتمممه وأن الخبمممرة الملحو"مممة فمممي همممذا المجممماإ 

ويجممب عليممه  ،تممؤفر مممن خممالإ الئحممة أخالقيممة تتضمممن مجموعممة مممن المبمماد  األخالقيممة الصممارمة

أن يعكممس أخالقممه علممى الجمهممور، وممما لممم يؤكممد اإلداري هممذه الالئحممة األخالقيممة بأفعمماإ يؤيممد أقوالممه 
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جممل ألممن يكممون بجانبممه وسمموف يفقممد ثقممة األخممريين بممه، تلمم  الثقممة التممي ال غنممى عنهمما مممن فإن النجمماح فمم 

 (65، ص 1991التقدم والنجاح في أساليب االتصاإ التي يستخدمهاف.  غيث،  

هي القدرة على النظر بتجرد عن الذات إلى المشكالت المعروضة والتوصيات المطروحة   الموضوعية:ف  (10

العمل   من  وأسلوب  إلى  ل   ما  أو  االجتماعي  أو  الديني  أو  الشعوبي  أو  العنصري  التمييا  وتجنب 

الفرد تفسر سلوك  التي  ف  ،االتجاهات  التجرد من اآلراء واألفكار واالتجاهات إولهذا  الموضوعية تعني  ن 

ن فسوف يكون  ن في حكمة، وإ ا لم يكن موضوعيا والمعتقدات فمن الضروري أن يكون اإلداري موضوعيا

 (322، ص 2014ن الصعب أن يكون عادالن في حكمه تجاه األخريينف.  محمد، م

: يجممب أن يتميمما اإلداري بالمقممدرة علممى الشممعور بمممدص توافقممه مممع الييممر أو بممالعكس اإلحساااا العااام (11

ن أفضممل للممدفاع أو أو ن يعممرف متممى يممتكلم ومتممى ينصممت ومتممى يممدافع أو يهمماجم ومتممى ينتظممر "روفمما

تتمموفر لديممه القممدرة اإليجابيممة علممى التحليممل والتممأليف مسممتمدان مقاييسممه فممي الحكممم مممن الهجمموم، كممما أن 

 بداهته ومنطقة وفطنته السليمة.

فالخيممماإ الخصمممب: اإلدارة و"يفمممة خالقمممة تعتممممد علمممى االبتكمممار فمممي مواجهمممة المشمممكالت الجديمممدة   (12

كممما البممد أن يتميمما  والتيلممب علممى اآلراء المعارضممة فممي إضممافتها لكسممب فقممات جديممدة مممن الجممماهير،

(، إضمممافةن إلمممى الصمممفات التمممي تمممم 224، ص 2006اإلداري بمممالخلق واإلبمممداع والمبمممادرةف  فهممممي، 

 استعراضها البد من توافر مؤهالت علمية في الممارسة لإلدارة والتي تتلخا بما يلي:

اع أن يكمممون مممماودان باألصممموإ العلميمممة والعمليمممة فمممي علمممم وفمممن اإلدارة كدراسمممة علممموم االجتمممم  •

ي العممام أوالممنفس إلممى جانممب دراسممة المممنهج العلمممي فممي اإلدارة وأسمماليب قيمماس اتجاهممات الممر

وتعممديلها وتوجيههمما وأن يكممون رجممل اإلدارة حاصممالن علممى شممهادة علميممة مممن معهممد أو كليممة فممي 

 إحدص تخصصات اإلدارة أو الليات أو اإلعالم أو علم االجتماع.

واسممتيعاب المعلومممات وتأثيرهمما وكممما البممد أن يتمتممع باليقظممة واالنتبمماه لممه القممدرة علممى القممراءة  •

عنمممد االسمممتماع للجمممماهير أو لوسمممائل اإلعمممالم ليمممتمكن ممممن صمممحة التحليمممل ألن رجمممل اإلدارة 

 الناضج هو الذي يراقب الناس وهو الذي يستمع إليهم.

تكممون الكتابممة خاليممة  نأكممما فيجممب أن تكممون لممه القممدرة علممى الكتابممة والتعبيممر بهممدف اإلقنمماع و •

مممن المصممطلحات المعقممدة فالكتابممة و"يفتهمما نقممل األفكممار والمعلومممات واألحممدا  فالبممد أن تكممون 

 (105، ص 2007بسيطة وواضحة ومؤثرةف.  عبد اللطيف، 
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 المبحث الثاني 

 أنوا  المفاوضين 

 المفاوض الخدا : .1

فهو واثق ومصمم لكسب الجولة كاملة دون  المفاوض الخداع يتعرف عليه من خالإ مالحظات سلوكه وتصرفاته.  

ن يخسر الطرف األخر، وفي سبيل تحقيق هذا اليرض يسعى  أل  ىترك أي فرصة للطرف األخر، بل يؤمن ويسع

 المفاوض الخداع الستعماإ كل الوسائل والحيل، وهناك ثالثة أنواع للمفاوض الخداع وهي:

الوهلة األولى وبوضوح دون لبس بأهدافه التي يسعى لتحقيقها  : وهو يواجه الطرف األخر من  الخدا  المواجه •

 وموقفه لتحقيقها. 

ر الطرف األخر أثناء التفاوض بأنه ينتمي لهذه المجموعة، ولكن    المفاوض الخدا  المهاب: • وهذا النوع ال يهشع 

 يهكتَشف خداعه بعد نهاية التفاوض.

المنحرف • الخدا   نفسهالمفاوض  يخفي  الذي  النوع  وهذا  الطرف   :  ويجعل  التفاوض  نهاية  في  هويته  ويظهر 

 األخر في وضع ال يحسد عليه ألنه مراوغ من الطراز األوإ. 

فلمواجهة هذا النوع من المفاوضين هناك خياران: فالخيار األوإ فا التفاوض، والخيار الثاني: اليقظة منذ الوهلة 

اقبة والمالحظة وحسن االستماع واالحتفا" بخط رجعة واتخا  كل االحتيافات التي تكفل حماية الظهر بالمر  ىاألول

، موسوعة مقاتل من الصحراء( 2020وما إلى  ل  من الوسائل والحيل التي  كرناها من قبلف.  بن عبدالعايا،  

www.moqatel.com/openshare/behoth 

 المفاوض المحترف: .2

وأنه   التفاوض  رهن  الموضوع  بمعرفة  المحترف  المفاوض  وهو يتميا  األخر،  الطرف  أهداف  من  الكثير  يعرف 

متيقن من أهدافه، كذل  هو خبير بالوسائل والطر  التي يتبادإ بها الموضوعات ويمل  القدرة والمهارات المطلوبة  

بقدر   الطرفان  يكسب  أن  إلى  تؤدي  متوازنة  بطريقة  المحادثات  مسار  يوجه  أو  يستطيع  لذل   الفاعل،  للتفاوض 

 حسن ضرورة المراقبة واليقظة ألنه قد يتحوإ إلى مفاوض خداع.اإلمكان، ومن المست

 المفاوض السا ج: .3

بأي جهد لالستعداد  لم يقم  وأنه  التفاوض  قيد  الموضوع  أنه يجهل  إ   عليه بسهولة  التعرف  السا ف يمكن  المفاوض 

ل أي شيء.  للتنازإ عن  استعداد  على  أنه  لدرجة  األخر  الطرف  في  يثق  وأنه  التفاوض،  الطرف  لجوالت  فإن  ذل  
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مستسلم   ألنه  كبير  جهد  يبذإ  ال  النوع  هذا  من  فالمفاوض  السا ف،  هذا  ويخسر  الجولة  سيكسب  الذي  هو  األخر 

ن كما يظن الطرف األخر   ويرضى بدور التابع. ولكن الحذر واجب ألن هذا النوع من المفاوضين قد ال يكون سا جا

مآرب أخرص أكبر من المواضيع الحالية اآلن ألنه على ثقة من    وربما يتظاهر بالسذاجة ويتظاهر بالموافقة ألن له

المد في  كانت    صكسب جوالت  ما  إ ا  للتأكيد  السذاجة  هذه  رواء  ما  واكتشاف  نبضه  الحكمة جس  من  لذل   البعيد. 

 حقيقة أو تمثيلية. 

 المفاوض األحمي: .4

يش فموفقه  للجوالت.  الطرفين  لخسارة  تقود  بطريقة  ويتصرف  يسعى  النوع  الير  هذا  لحظة  في  الفرد  موقف  ابه 

يتمس  بمن يود إنقا ه فيهل  الطرفان. البد من أن يتحرص عنه بشكل جيد لمعرفة ما إ ا كان هذا المفاوض أحمق عن 

حق كما يظهر، أم أن هذا اليباء وراءه منطق أو مبرر كالخوف مثالن من فقدان الجولة فيجب تطمينه، أما إ ا كان  

جري يشرح ويوضح له. وإ ا كان السبب أنه يشعر بشيء من التهديد وعدم الطمأنينة فيجب  السبب عدم فهمه لما ي

 إزالة هذه المخاوف. 

 المهارات واألساليب التي تؤثر في نجاح المفاوضات:

أهدافه هناك بعا العناصر أو العوامل التي تلعب دورا كبيران ومباشران في نجاح المفاوضات وفي مساعدة المفاوض لتحقيق  

 المنشودة. ومن أهم هذه العوامل هي:

 القيادة الجيدة:

القيممادة قممد تكممون موهبممة مممن ى أو قممد تكتسممب نتيجممة الخبممرات والتممدريب، فممالخبرات والتممدريب تسمماعد إلممى حممد كبيممر فممي 

ن مهممما اكتسممب مممن خبممرات وتممد ريب، إيجمماد وخلممق القيممادة ولكممن لمميس بالضممرورة أن كممل شممخا مممؤهالن ألن يكممون قياديمما

ويرجممع السممبب فممي  لمم  إلممى أن القيممادة لهمما صممفات  اتيممة وصممفات مكتسممبة فالصممفات الذاتيممة هممي الصممفات الشخصممية 

 التي تنبع من فطرة الشخا ومدص الملكة والهبة التي حباه ى بها منذ والدته.

اسمممطتها الصمممفات وهمممذه الصمممفات فمممي الواقمممع تمثمممل األسممماس القممموي للقيمممادة والمممذي يمكمممن أن يبنمممى عليهممما وينممممي بو

 المكتسبة.

والصممفات المكتسممبة هممي الصممفات التممي يكتسممبها الشممخا فممي حياتممه منممذ صمميره وتبممدأ بمرحلممة تربيممة األهممل والتعلمميم 

المدرسممي والجممامعي ودور العبممادة والبيقممة التممي نشممأ فيهمما، باإلضممافة إلممى التجممارب التممي تمممر علممى الشممخا فممي حياتممه 

 التي يمكن أن تنمو وتتطور بالتدريب والخبرة والتجربة. العملية. وهذه الصفات المكتسبة هي
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 عناصر القيادة الجيدة:

 حتى تكون القيادة جيدة فهناك عدة عناصر يجب أن تتوفر في القيادي وهي:

 القائد المفاوض: .أ

وباختصممار لقممد سممبق أن تحممدثنا عممن صممفات القائممد فممي موقممع سممابق وال نممود هنمما تكممرار الحممديث فقممط نممود أن نقمموإ 

أن القائممد يجممب أن تتمموفر فيممه الملكممة والقممدرة والريممادة وحسممن التصممرف واتخمما  القممرار سممواء كانممت القيممادة تلمم  

ن.  مكتسبةن بالفطرة أو عن فريق التدريب والخبرة أو االثنين معا

 التحضير الجيد لالجتماع: .ب

فإن التخطمميط واإلعممداد الجيممد لالجتممماع يعتبممر مممن المسممؤوليات األولممى للقيممادي ومممن األمممور التممي تممؤدي لنجمماح 

(. وحتمممى يمكمممن القيمممام بعمليمممة التحضمممير أو اإلعمممداد لالجتمممماع 41، ص 1989وفشمممل المفاوضممماتف  الحسمممن، 

 فهنال  عدة أمور يجب على القائد أن يعطيها حقها في التحضير الجيد وهي: 

 :Decide Objectivesتحديد األهداف  .1

 وماهي األهداف المطلوب تحقيقها في المفاوضات؟

ن يكممون هممذا أيجممب أن يكممون هنمماك هممدف معممين لكممل بنممد مممن البنممود الموضمموعة فممي أجنممدة االجتممماع و

الهممدف واضممحا للجميممع. كممما يجممب أن يوضممح التكتيمم  واألسمملوب المناسممب لتحقيممق هممذه األهممداف بواسممطة 

 أكثر من هذه العناصر الموضحة أدناه:عنصر أو 

 .الحد األعلى لأهداف والحد األدنى لأهداف •

  .إعطاء المعلومات للمفاوض •

 .خذ المعلومات من المفاوضأ •

 .الحصوإ على قبوإ المفاوض •

 .فلب معلومات أكثر لتوضيح الرؤيا لموضوع معين •

 .عرض الموضوع للنقا  العام الكتساب خبرة ومعرفة أكثر •

 .إعطاء فرصة لأخرين الختبار األفكار المعروضة عليهم على أمل تييير وجهات النظر •

 .المساعدة في حل المشاكل للمفاوض •

 .group moralخلق روح العمل الجماعي  •



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 135 

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

 
 

 :Membersاألعضا   .2

همممم عمممدد األفمممراد المممذي سيحضمممرون االجتمممماع ومسمممتوياتهم وتخصصممماتهم وخبمممراتهم؟ وال شممم  أن همممذا 

ن ومبنمممي علمممى أسمممس موضممموعية يتوقمممف علمممى اليممم  رض ممممن االجتمممماع. ويجمممب أن يكمممون االختيمممار موفقممما

للمسمماعدة فممي تحقيممق األهممداف المرجمموة. ويمكممن اختيممار الفنيممين لحضممور االجتممماع أو جمماء منممه للمسمماهمة 

 بآرائهم.

 :Size of Meetingحجم االجتما   .3

 5المناقشممات وتبممادإ اآلراء. فممي العممادة فممإن الحممد األدنممى تحديممد حجممم االجتممماع يلعممب دوران كبيممران فممي نجمماح 

أشمممخاص  10-7وممممن المفضمممل أن يكمممون عمممدد األشمممخاص  اشخصممم  15أشمممخاص والحمممد األقصمممى يكمممون 

 ولكن يجب أن تكون هناك موازنة بين عدد األشخاص في كال فريقي التفاوض.

 :Agendaاألجندة  .4

يجممب أن يممتم تحضممير المواضمميع المطلوبممة للتفمماوض فيهمما وأن يممتم ترتيممب هممذه المواضمميع حسممب األهميممة أو 

 حسب الرغبة لتوجيه النقا .

 ألعضا :إخجار وإعداد ا .5

يجممب أن يممتم إخطممار جميممع األعضمماء باالجتممماع ومواعيممده وكممل المعلومممات المطلوبممة قبممل وقممت كممافي مممن 

بدايممة االجتممماع، والبممد مممن اجتممماع القائممد معهممم قبممل بدايممة االجتممماع للتأكممد مممن تحضممير كممل المعلومممات 

 بة.المطلوبة والتنسيق فيما بينهم لتوضيح الرؤية للوصوإ إلى األهداف المطلو

 :Time  الوقت .6

د جممدوإ زمنممي تقممديري يهحسممب فيممه الوقممت المطلمموب فيممه النتهمماء العمممل، ويمكممن أن يوضممح  يجممب أن يهعممَ

 وقت زمني لكل عنصر من عناصر األجندة حيث يمكن حصر النقا  في أقل وقت ممكن.

 :Planning Contentالتخجيط لمحتوى المفاوضات   .7

ثممم تحديممد األوجممه المهمممة التممي يجممب  Topicلوبممة لكممل موضمموع تبممدأ عمليممة التخطمميط بتحديممد األهممداف المط

أن تهيَطمممى فمممي الوقمممت المتممماح. ويجمممب معرفمممة المعلوممممات والخبمممرات المتممموفرة لمممدص األفمممراد ومممما همممي 

المعلوممممات المطلممموب إعطاءهممما واألسمممقلة المطلممموب سمممؤالها واألسمممقلة المطلممموب الحصممموإ علمممى إجابتهممما. 

 Steps Break Down Into Logicalوخطوات منطقية  يجب أن تحدد هذه األمور بتفاصيل 

 :Assembly of Informationتجميع المعلومات  .8
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يجممب أن يممتم تجميممع المعلومممات والبيانممات والحقممائق ويجممب أن تمموزع هممذه المعلومممات لكممل أعضمماء وفممد 

 المفاوضات للمساعدة في النقا .

 :Planning Proceduresالتخجيط لإلجرا    .9

إ ا كممان التفمماوض يتطلممب إجممراءات رسمممية تأكممد أن كممل األشممخاص ملمممين بقمموانين اإلجممراءات الرسمممية 

. أممما إ ا كممان االجتممماع Rules Debateكممما يجممب التأكيممد مممن أن كممل األشممخاص ملمممين بقمموانين النقمما  

ضمماء أو أع Discussion Leaderغيممر رسمممي فممإن اإلجممراءات فممي العممادة تحممدد بواسممطة قائممد النقمما  

االجتممماع. وعليممه يجممب أن تكممون خطممة أو فريقممة العمممل مناسممبة للمسمماعدة فممي تحقيممق أهممداف االجتممماع 

 .ةبسرعة وبأقصى كفاية ممكن

 :Introduction of Topicمقدمة الموضو   .10

يجمممب أن يمممتم إعمممداد مقدممممة لكمممل موضممموع وأن تشمممتمل وصمممف مختصمممر للمشمممكلة والخطممموف العريضمممة 

 .. وهكذاللموضوع وغرض االجتماع ...

 :Opening Questionافتتاح األسئلة  .11

يجممب معرفممة مممن الممذي يفتممتح األسممقلة، والشممخا المتوقممع أن يفتممتح األسممقلة لممه دور كبيممر فممي سممير االجتممماع 

وتوجيممه النقمما ، ويجممب معرفممة فبيعممة األسممقلة هممل هممي أسممقلة غيممر مباشممرة توجممه إلممى المجموعممة أم هممي 

 األفراد.أسقلة مباشرة توجيه إلى 

 :Recording of Discussionتسجيل النقاش   .12

يجممب أن يكممون هنمماك شممخا متفممرغ لتسممجيل كممل وقممائع االجتممماع والنقمما  كممما يمكممن تسممجيل االجتممماع 

 صوت وصورة  فيديو أو تسجيل صوتي( للتوثيق وللرجوع إليه مستقبالن.

 :The Meeting Placeمكان االجتما   .13

يممتم تحديممد مكممان االجتممماع مثممل ممما تممم تحديممد تاريخممه ووقتممه، ويجممب أن وأخيممرا ولمميس أخيممران يجممب أن 

ن مممن حيممث الراحممة وتمموفير وسممائل  ن مناسممبا يراعممى المكممان بممأن يكممون بعيممدان عممن الضوضمماء وأن يكممون مكانمما

 االتصاإ والحركة.
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 المبحث الثالث 

 أهم المؤثرات االجتماعية والثقافية على عملية التفاوض 

ؤثرات على عملية التفاوض البد من إثارة بعا التساؤالت المهمة مثل ممما الهممدف مممن عمليممة التفمماوض؟ عند الحديث عن الم

ومن يفمماوض مممن؟ وممماهي نفسممية المفمماوض وخلفياتممه؟ ممماهي القضممية موضممع التفمماوض وفبيعتهمما؟ ممما فبيعممة وشممكل بيقممة 

 التفاوض؟

 العادات والتقاليد والبيقة ومنها:وتتمثل أهم المؤثرات على عملية التفاوض في إفار 

ترتيب مكان التفاوض: ينبيي أن تممتم دراسممة وعممي وإدراك عممادات وتقاليممد أفممراف التفمماوض. مممثالن هنمماك فممرف مممن  .1

أفراف التفاوض يكره اللون األحمر أو األسود أو األبيا .... الخ، فينبيي عدم فر  أو فالء مكان التفمماوض بمماأللوان 

حمله أحد أفراف التفاوض. ومثالن أن يتشاءم أحد أفممراف التفمماوض مممن الجلمموس بجمموار منطقممة التي تتعارض مع ما ي

 معينة أو الركوب على مركب معين.

أحممد أفممراف التفمماوض   صمراعاة نوع الطعام ألفراف التفاوض، حيث ينبيي مراعاة الطعام المرغوب أو المرفوض لد .2

 . الخ(مثل  الخمور، لحوم معينة كالخناير أو البقر ...

 توقيت التفاوض: هناك بعا المفاوضون ال يفاوضون في أوقات الليل أو الصباح الباكر أو أثناء هطوإ األمطار. .3

مراعاة فقوس وعادات أفراف التفاوض: في كثير من األحيان يحمل أعضاء التفاوض أدوات فقوسممية أو حمممل أدوات  .4

 نة أو يشترفون  بح حيوان قبل بدء التفاوض.معينة في جلسة التفاوض أو قراءة ترانيم أو تعاويذ معي

فمراعاة فريقة جلوس أفراف التفاوض حسب الترتيب القبلي أو السياسي أو االجتماعي أو العرفممي أو حسممب عمماداتهم  .5

 (98، ص 1991وتقاليدهم أو مواجهة الطرف األخر بطريقة مباشرةف.  القمافي، 

وتقاليممد أحممد أفممراف التفمماوض أن يقمموم بممذكر بعمما العبممارات مراعاة فريقة حديث أفراف التفاوض حيث مممن عممادة  .6

 العدائية أو  كر شجاعة جماعته أو وصف فريقة قتل شخا معين .... الخ. 

عدم تحسيس أحممدا أفممراف التفمماوض بممالتحقير أو االسممتخفاف سممواء مممن نمموع لبسممهم أو فبيعممة وغرابممة األشممياء التممي  .7

 يحملونها.

ن حيممث قممابليتهم واسممتجابتهم لممما يقتضمميه نمموع الحممل المناسممب للقضممية موضمموع مراعاة اتجاهات أفراف التفاوض ممم  .8

 التفاوض.
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 ن وحيادية ومقبولية بيقة التفاوضية لجميع األفراف.أما .9

تقدير ودراسة نوع القضية التفاوضية المفاوض حولها هل تتعلق بمصلحة خاصة أو مصمملحة عامممة أو مصمملحة جماعممة  .10

 معينة.... الخ.

استخدام األلقاب والميل إلى الرسمية أو عدم استخدامها من المؤثرات في عملية التفمماوض فقممد يكممون اسممتخدم فضرورة   .11

األلقاب في اتفا  ما دليالن على االحترام بينما يكون لدص أصحاب ثقافة أخرص سببا في عدم التواصممل اإليجممابي واحتممرام 

ا لسوء التفاهم الذي ينشا بين األفراف فعلى سبيل المثمماإ يفضممل مثل هذه الشكليات من األمور المهمة في التفاوض تفادي

ن فممي التخافممب مممن  الخليجيون استخدام الكنية بينما يميل المصريون إلى استخدام األلقاب، أما السودانيون فال يرون بأسمما

 (42، ص 2009غير ألقاب، بل يرون أن من الحميمية عدم استخدام اللقبف.  إسماعيل، 

فوز؟ وهو يعني هل الطرفان يريان ضممرورة أن يكسممب كممل منهممما مممن   /خسارة أم فوز  /وض: هل هو فوزفموقف التفا .12

عملية التفاوض أم أن أحدهما يريد أن يكسب كل شيء ويجعل األخر يخسر كل شمميء. كممما يمثممل الهممدف مممن التفمماوض 

ن مهمان ألفراف التفاوض فهل الهدف من التفاوض عقممد أم عالقممة؟ ففمم  ي بعمما المجتمعممات علممى سممبيل المثمماإ بعدان ثقافيا

نه عالقة بممين أيفضلون الوصوإ إلى عقد يحدد الحقو  والواجبات بينما البعا األخر ينظرون إلى هدف التفاوض على 

، موسممممممموعة مقاتمممممممل ممممممممن الصمممممممحراء( 2020الجمممممممانبين فمممممممي المقمممممممام األوإف.  بمممممممن عبمممممممدالعايا، 

www.moqatel.com/openshare/behoth 

 ين الممردود ال تممأتإفاوض واالتصاإ المباشر والردود الواضممحة: هنمماك بعمما ثقافممات تقممدر المجادلممة فمم المجادلة في الت .13

مباشرة  إ ا كانت سلبية( وإنما يكون هناك نوع من التلطف في إيصاإ المعلومة وهذا بال شمم  نمماتج عممن تيلممب العاففممة 

في أثناء عملية التفاوض بينممما يميممل أخممرون  ويبدو  ل  في عملية التفاوض حين يميل بعا الناس إلى إ"هار عواففهم

 إلى العقالنية في التعامل.

فاالستعداد لتحمل المخافر: هنال  من يحمل ثقافة اللوم على األخرين وهناك من يتنصل مممن المسممؤوليات عنممد حممدو    .14

 (287ص  ،1978أي خطأ، وكل  ل  يتصل اتصاإ وثيق بالبيقة التي تؤثر في تكوين الشخصيةف.  عبدالعايا، 

 هناك ستة نصائح مهمة في التفاوض وهي:

الصمت: في حالة فترة الصمت ال تكسر هذه الحالة مهما فالت والتاام بالصمت، عادةن من يكسر هذه الحالة هي الذي   •

يخسر. استمع وقت السماع وتكلم بالقدر اليسير، في التفاوض من يستمع يفكر ويحلل ويعرف بالضبط ما يرده الطرف 

 األخر. 

 . اإللقاء والكالم بل للوصوإ إلى االقتناع من قبل كال الطرفينالتفاوض ليس ثرثرة وليس استعراض لمهارت  في 
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الصبر: يجب التحلي بالصبر وخاصة في الحاالت التفاوضية فويلة المدص الذي بها جلسات متعددة، في بعا  •

إ  األحيان بعا المشاكل التفاوضية تنحل مع مرور زمن، لذا ينصح بعدم التوتر، واتباع تكتي  عدم االهتمام واإلهما

 . مع الصبر وهذا يجعل الطرف األخر يقبل علي  ويبدي ليونة في التفاوض

الحساسية: يجب أن يكون لدي  حساسية لمالحظة احتياجات وكالم الطرف األخر والطريقة واللية واألسلوب الذي  •

ت لدص الطرف  يتحد  بها ولية الجسد عنده، ومعرفة مدلوالت  ل ، المالحظة البصرية مهمة جدان لمعرفة أي متييرا

 .األخر

الفضوإ: يجب على المفاوض الناجح أن يكون لديه فضوإ لمعرفة الكثير من المعلومات حوإ الطرف األخر وهذا  •

 . سيايد من القدرة التفاوضية لدي  وإثارة حوارات فعالة مع الطرف األخر وتنجا مراحل تفاوضية هامة

مع الطرف األخر وخاصة وقت االستقباإ ووقت  الحديث الودي: ينصح بخلق أجواء ودية وفتح حديث ودي •

االستراحات، يمكن من خالإ تل  األحاديث معرفة بعا المعلومات من الصعب الحصوإ عليها وقت التفاوض 

الرسمي. وينصح به حين يكون مكان التفاوض على أرض ، ألنه من الصعب فتح حديث ودي عندما يكون مكان 

 .التفاوض لدص الطرف األخر

التفكير بعقلية فالكل يربحف: عملية التفاوض في األصل هي عدم خسارة أي من الطرفين والوصوإ إلى اتفا  وليس  •

 هايمة أحد األفراف. 
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 أهم نتائج البحث:

المشمماكل أكد البحث أن التفاوض الفعاإ يحقق المصالح المشتركة لدص األفراف المعينة ويساهم في معالجة الكثيممر مممن .1

 وإدارة األزمات.

 أ"هر البحث أن مهارات التفاوض هي الوسيلة الناجحة في أساسيات التفاوض. .2

 ا عالقة ارتبافيه بعملية التفاوض.هبين البحث أن المؤثرات الثقافية واالجتماعية ل.3

 عملية التفاوض. بين البحث أن هناك أنواع للمفاوضين بصفاتهم المختلفة وتنوعهم وعاداتهم وتقاليدهم تؤثر في.4

 ويوصي البحث باآلتي:

 ن ترابط أهداف التفاوض يحقق المصالح المشتركة للمجتمع أو المنظمات أو الدوإ.إ   .أ

يوصممي البحممث بالتممدريب المسممتمر للعمماملين بفنممون التفمماوض وأسمماليب الناجحممة حتممى يممنعكس  لمم  علممى مهممارات  .ب

 التفاوض.

 للوصوإ إلى التقارب وتحقيق أهداف كال الطرفين.التمس  بأسلوب الوسطية دون التطرف،  .ت

 العمل على إقامة المؤتمرات واللقاءات والور  حوإ المستجدات للوصوإ لرأي يرضي فرفي التفاوض. . 
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Abstract 

The research aims to identify the extent to which minorities depend on social networking sites to 

introduce their issues and to know the extent to which minorities follow these sites and to 

identify the most important sites they rely on and the extent of their trust in them and to know the 

effects resulting from their dependence on these sites after these sites have become one of the 

most important promotional means for what It is characterized by the ease of communication and 

creating a public space for discussion and formation of views. 

This research is a descriptive research that adopted the survey method. The research tools are 

observation, interview, and questionnaire that were used to collect data for the field study. The 

research sample is a simple random sample from the total community of minorities located 

within the geographical area of Nineveh Governorate. 

 The research concluded with a set of results, most notably: the respondents’ reliance on social 

networking sites to get acquainted with the news of the sect to which they belong. Follow-up on 

social networking sites, and the search results showed the side of the terms closest to the 

respondent for the category (components) and then (minorities). 

Keywords: dependence theory - minorities - social networking sites - minority issues 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A R T I C L E  I N F O  

Article history: 

Received  10/09/2021 

Received in revised form   03/11/2021 

Accepted  20/12/2021 

Available online  11/01/2022 

https://doi.org/10.36772/arid.aijmscs.2022.357 

https://doi.org/10.36772/arid.aijmscs.2022.357
https://doi.org/10.36772/arid.aijmscs.2022.357


ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 244 

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

 
 

 لخصالم

يهدف البحث إلى التعرف على مدى اعتماد األقليات على مواقع التواصل االجتمااع  للتعرياب ضاياايا وم رمعرماى مادى متاضعاى 

األقليات لهذه المواقع رالتعرف على أ و المواقع الت  يعتمدرن عليها رمدى ثاتهو ضها رمعرمى اآلثاا  الااجةاى عاع اعتمااد و علاى 

المواقع مع أ و الوسائل الترريةيى لما جمتاز ضه مع سهولى التواصل رخلق مةاا  عاال للمااق اى   ذه المواقع ضعد أن أصبحت  ذه

 . رجكويع رجهات الاظر

ريعد  ذا البحث مع البحوث الوصفيى اعتمد ماهج المسحم أما أدرات البحث مه  المالحظى رالمااضلاى راالساتبا ى التا  اسات دمت 

مةتماع الكلا  للقلياات المتواجادن اامع الرقعاى العياى البحث    عيايى ع اوائيى ضساي ى ماع لةمع البيا ات للد اسى الميدا يىم ر

 .الةغراميى لمحامظى  ياوى

اعتماد المبحوثيع على مواقع التواصال االجتمااع  للتعارف علاى أخباا  ال ائفاى  :رخلص البحث إلى مةموعى مع الاتائج أضرز ا

م رجبايع أن الاياايا (الفاي  ضاو )تواصل االجتماع  است داما مع قبال المبحاوثيع  او رأجيح أن أكثر مواقع الالت  ياتمون لهام 

الديايى    أضرز الايايا ال اصى ض ائفى المبحوث الت  يفيل متاضعتها م  مواقع التواصل االجتماع م كما أظهرت  تائج البحاث 

 (.أقليات)رمع ثو ( مكو ات)جا ب المص لحات األقرب إلى المبحوث لفئى 

 .  قيايا األقليات -مواقع التواصل االجتماع   –األقليات - ظريى االعتماد : لكلمات المفتاحيةا
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 :المقدمة 

يعاد مفهاول األقليااات ماع المفااا يو التا  غااضها الغمااوال راللاب  راالخااتال  ماع الكثيار مااع المفاا يو رالمصاا لحات مثال االثايااى  

رالعرقيى رالاوميىم رلكل مع  ذه المفا يو معاى م تلب عع اآلخر لكع األقليى كمفهاول جرساو رظهار ماع ظهاو  الدرلاى الاومياى 

ضدأت عمليات جحديد الحدرد الةغراميى ضيع الادر  لكاع األقلياى ضطضساه مفهاول لهاا ياصاد ضهاا م  م لع الارن التاسع ع رم رعادما 

المةموعات الت  يتعرال أمراد ا للتفرقى مع جا اب األللبياى رجتمياد ضد جاى عالياى ماع التياامع ضايع أعياائها ر ا   اضعاى ماع 

ث ضااالتعرف علاى ماادى اعتمااد األقليااات علاى غاابكات معا ااجهو مااع حالاى االقصااام االجتمااع  ماا  أللاب األحيااانم لاذا يهااتو البحا

التواصل االجتماع  للتعبير عع م كالجها رالتعريب ضايايا ا رإيصا  أمكا  اا رمعا اجهاا الاى المةتماع ان ساا   ر ا  محارلاى 

ماادن ماهاا للك ب عع العالقاات اال جبا ياى ضايع مساتوى المعرماى رزياادن االعتمااد علاى غابكات التواصال االجتمااع  ر ار  ان

 ( ان ا  الاظريم الثالثم الد اسى الميدا يى -ماهةيى البحثم الثا   –األر  )رجيمع البحث ثالثى محار     

 :المحور األول منهجية البحث

 :جتيح أ ميى البحث م  جا بيع  ما -أهمية البحث: ثانيا  

مى رضحاجى الى الكثير مع األضحاث رالد اسات يعد مواوع األقليات مع المواوعات المه(: العلمية)األهمية الموضوعية  .1

راال تمال ضسبب الااص المعلوماج  لهذا المواوع لاذا ما ن د اساتاا لهاا أ مياى علمياى لماا يمكاع أن جيايفه إلاى المكتباى ماع 

ع أصبحت غبكات التواصل االجتماع  متافساً للكثيار ماع مئاات المةتماقاعدن معلومات جسهو ضت وير ضحوث انعاللم كذلك 

 . الم تلفى م  التعبير عع  مومها رأمكا  ا رج لعاجها رإحدى مصاد  المعلومات المهمى الت  يبا  عليها األمراد مواقفهو

يمكع أن يومر  ذا البحث إلااًم رمائدن للمةتمع رإيةاد المعالةاى المااسابى لم اكالت األقلياات ماع  :األهمية االجتماعية .2

واصال االجتمااع  رالتعارف علاى معا اات راجةا اات األقلياات كماا يمكاع أن خال   صد ا رج  يصها م  غابكات الت

 .يكون ال  ون األرلى لت  يص  ذه الم كالت رالبحث عع المعالةات المااسبى لها

 :مشكلة البحث: ثالثا  

، (22مص1191الايارم )الاييى التا  يمكاع إد اكهاا أر مالحظتهاا ريحايه ضهاا غا م ماع الغماوال" جعرف الم كلى البحثيى أ ها 

مااا ماادت اعتماااي األعليااات علاات مواعااج التواكااد االجتماااع   م اادر للتع  اا  : جباارز م ااكلى البحااث مااع جسااا    ئااي   ااوو

 ؟بقضا اهم ومناعشتها
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  :ف وض البحث: رابعا  

الةا اب :  ا ا  لق البحث مع ماررال جاو اساتابا ها ماع  ظرياى االعتمااد علاى رساائل انعاالل رجتركاد ما  ثالثاى جوا اب ر    

يااي  مادى االعتماادم أماا الةا اب الثالاث يبايع أساباب االعتمااد رجاتل ص ضاالفررال  -الةا ب المعرم م رالةا ب الثا    -األر  

 ـ: اآلجيى

 اا  عالقى ا جبا يى ذات داللى إحصائيى ضيع مستوى االعتمااد رزياادن المعرماى ماع خاال  اعتمااد األقلياات علاى : الفرال األر 

 .واصل االجتماع غبكات الت

 اا  عالقى ا جبا يى ذات داللى إحصائيى ضيع مدى االعتماد على غبكات التواصال االجتمااع  رأساباب االعتمااد : الفرال الثا  

 .رضيع  مع المستوى الثاام  للقليات راعتماد و على غبكات التواصل االجتماع  للتعريب ضايايا و

 .صائيى ضيع مدى االعتماد على غبكات التواصل االجتماع  رأسباب االعتماد اا  عالقى ذات داللى إح :الفرال الثالث

 :يهدف البحث مع خال  الد اسى الميدا يى الوصو  إلى األ داف اآلجيى: أ داف البحث :خامسا  

التحاق مع رجاود عالقاى ا جبا ياى ذات داللاى إحصاائيى ضايع مساتوى االعتمااد رزياادن المعرماى علاى غابكات التواصال  -1

 .االجتماع 

التطكد مع رجود عالقى ا جبا يى ضيع مدى االعتماد رأسباب االعتماد رضيع  مع المستوى الثاام  للقليات ما  اعتمااد و  -2

 .على غبكات التواصل االجتماع 

 .التحاق مع رجود عالقى ا جبا يى ضيع مدى االعتماد على غبكات التواصل االجتماع  رأسباب االعتماد -3

 :بحثمنهج ال: سايسا  

ماهج ضحث  يهدف إلى مسح الظا رن مواوع "ر و ( مسح الةمهو )يعد البحث مع البحوث الوصفيىم أعتمد ماهج المسح      

الد اسى لتحديد ا رالوقوف على راقعها ضصو ن مواوعيى جمكع الباحاث ماع اساتاتال علما  ألساباضها رالماا  اى ميماا ضياهاا رقاد 

م رالااذي يساات دل ماا  البحااوث الوصاافيى التاا  (132الم ااهدا   م مص" )ـلص لااـه مااع  تــائااـججتةااارز ذلااك للتاااـييو جبعاااً لمااا ج اا

جستهدف رصب آ ام راجةا ات أر سلوكيات عياات مع األمراد ممثلى لمةتماع ماا ضماا يسامح ض عماال الاتاائج علاى المةتماع الاذي 

 .سحبت ماه العياى
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 :مجتمج البحث وعينته: سابعا  

مةموعى مع الوحدات الت  ج تر  م  مةموعى مع السمات الت  جةعلها مت اضهى رقد يحتوي المةتمع "ياصد ضمةتمع البحث     

م رجمثاال ( 143مص1111الةمااا  م" )الواحااد علااى ضعاات المةتمعااات الفرعيااى التاا  قااد جكااون ميهااا ضعاات االختالمااات البسااي ى

حامظى  ياوى ضاعتبا  ا المحامظى الت  جتكون مع كامى أ ياف المةتماع العراقا  المةتمع المستهدف م   ذا البحث األقليات م  م

جلك المةموعى مع أمراد المةتمع الذيع ي تا  و الباحث ليكو وا  او مصاد  جماع ضيا اجاه ما  أثااام جافياذه "أما عياى البحث متعا  

 .مع الرقعى الةغراميى لمحامظى  ياوىم رجمثلت عياى البحث ضاألقليات الموجودن ا( 43مص212الم هدا   م")لبحثه

 ـ :اعتمد البحث عدن أدرات أ مها  -أيوات البحث :ثامنا   

لااد جاام موااوع البحاث ماع خاال  المالحظاى الذاجياى المباغارن للباحاث للصافحات ال اصاى للقلياات علاى : المالحظة . أ

سااعدت الباحاث علاى متاضعاى رمهاو الظاا رن مواقع التواصل االجتماع  كمابر لها للتعبير عع آ ائها رم كالجها رالت  

رالتمكع مع إد اكها رجحليلهام ثو اعتمد المالحظى العلميى الدقياى رالماتظمى كطدان مهمى ما  متاضعاى الصافحات ال اصاى 

 .ضاألقليات رمالحظى المواوعات الما و ن رالتعلياات عليها رمحارلى جفسير ا الستابا  أسئلى االستبا ى

أسلوب جمع البيا ات الاذي يساتهدف است اا ن األماراد المبحاوثيع ض ريااى ماهةياى "صب االستبا ى ض  ها رجو :االستبانة . ب

رماااى لتاديو حاائق أر آ ام أر أمكاا  معيااى ما  جا اب البيا اات المرجب اى ضموااوع البحاث أر الد اساى رأ ادامها درن 

 ( .112مص2211عبد الحميد م) "جدخل مع الباحث م  التارير الذاج  للمبحوثيع م   ذه البيا ات

 :رقد جيمات االستما ن محو يع  ما

 .البيانات الد ُموغ افية للمبحوثين: المحور األول

جيمع ماياس آثا  التعريب ضايايا األقليات رالماياس اعتمد على ماررال اساتابا يى ضاااًم علاى ماررال  ظرياى  :المحور الثان 

 .االعتماد على رسائل انعالل

 :ي البحثحدو: تاسعا  

 .جحدد المةا  المكا   للبحث م  محامظى  ياوى ضاعتبا  ا المحامظى الت  جيو أللب األقليات: حدرد مكا يى .1
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يومااً ر ا  المادن ( 21)م ضواقع 2222/ 1/ 1م إلى 9/2222/ 12جحدد المةا  الدما   للبحث ضالمدن مع : حدرد زما يى .2

رمااع ثااو إعااادن جمعهااا ( عياااى البحااث)قليااات ماا  محامظااى  ياااوى التاا  جدامااات مااع جوزيااع اسااتما ن االسااتبا ى علااى األ

 .رمراجعى إجاضات المبحوثيع للتطكد مع استكما  إجاضتهو عع األسئلى الت  جيماتها االستما ن

 .جمثل المةا  الب ري للبحث ضاألقليات م  محامظى  ياوى: الحدرد الب ريى .3

 :الدراسات السابقة: عاش ا  

 اادمت الد اسااى إلااى معرمااى معااالو الصااو ن المت ااكلى ماا  أذ ااان العااراقييع عااع (: 2211)د اسااى ما مااى عبااد الكاااظو حمااد  .1

األقليات رالمتغيرات الت  أثرت م   بيعى جلك الصو نم راست دل الباحث الماهج المسح  الذي يصب الظوا ر االجتماعياى 

إلاى  1/1/2212الاتائج ماها رجمثل الةا اب الدماا  للبحاث ضالمادن ماع رصفاً مواوعياً رجحليلها رجفسير ا ضغيى است الص 

عع  ريق إعداد ماياس رجوزيعه على عياى عااوديى ممثلى عع الماا ق الةغراميى م  معظو محامظات العرا   1/1/2212

العراقياون عااع  مااا الصاو ن انجمالياى التاا  يحملهاا)مبحوثااً ل ااص الباحاث م اكلى البحااث ضالتساا   اآلجا  ( 422)رغاملت 

رجاطج  األ مياى العلمياى رالموااوعيى ( ؟" المسايحيونم انيدياديونم الصااضئىم التركماانم ال ابك"األقليات الدياياى رالعرقياى 

للبحث مع محارلى اكت اف صو ن األقليات الت  ج كل جدماً أساسياً مع األ اا العراقياى الةمعياى ما  ظال التغيارات السياسايى 

م رمع أ و الاتائج الت  جوصل إليها الباحاث  او جباايع 2223اديى رالثااميى الت  غهد ا العرا  ضعد عال راالجتماعيى رانقتص

جصو ات المبحوثيع ض طن الصو ن الكليى للقليات العراقيى كما أن المبحوثيع يحملون صاو اً  م ياى عاع األقلياات العراقياى 

 .جلك المكو ات عبر رصفهو ضسمات غكليى رقيميى رسلوكيى ج تلب ضاختالف

ما المؤغرات الت  جحكو الهويى الو ايى للقلياات؟ : )ا  لات الد اسى مع جسا    ئي   و(:2211)د اسى  بى مةيد حميد  .2

م ر اادمت الد اسااى إلااى التعاارف علااى الهويااى الو ايااىم رالتعريااب ضاألقليااات (رمااا اآلليااات التاا  ياااول عليهااا ذلااك التصااو ؟

الو اياى ماع ماظاو  األقلياات العراقياىم رالتعارف علاى غاعو  األقلياات  العراقيىم كذلك التعمق م  ضعات مؤغارات الهوياى

العراقيى إزام التمييد السياس  راالجتماع  رإيياح أثره على التعااي  ماع ضااق  مئاات المةتماع العراقا م راسات دل الباحاث 

البيا اات األرلياىم اعتماد العيااى  المااهج المساح  رماع خاللاه اساتعان ضاطداج  االساتبا ى رالمااضلاى ماع األقلياات العراقياى لةماع

التركمانم ال بكم )م  جوزيع انستبا ى على أمراد األقليات العراقيى المعايى ضالبحث ر و األقليات الاوميى ( الاصديى)العمديى 

( دياديونالمسيحيونم الصااضئىم اني)راألقليات الديايى ( ضغدادم  ياوىم أ ضيلم كركو )م  كل مع محامظى ( الكو د الفيليون

ريعود سبب اختيا  العياى ضال رياى العمديى إلاى عادل جاومر الاساب ( ضغدادم البصرنم العما نم الااصريى)م  كل مع محامظى 
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م  رماع أضارز  تاائج الد اساى 2214انحصائيى للةماعات رمااً للمحامظات سيما ضعد جحركها جغرامياً ضفعال الاادرح ضعاد عاال 

كتعريااب عااع ( عراقاا )زالااى التعريااب ضالااديع رالاوميااى ماع األر ا  الرسااميى راالكتفااام ضكلمااى أن أللبياى المبحااوثيع أياادرا إ

 . ويتهو رالبلد الذي ياتمون إليه

ماا أ او م الاب : )ا  لاات الد اساى ماع جساا    ئاي   او( : 2212)د اسى يسرى خالد إضرا يوم رالم محمد على الرضيع   .3

ر دمت الد اسى ماع خاال  الد اساى التحليلياى لميامون ( ع التواصل االجتماع ؟األقليات الت  جظهر م  خ اضاجها عبر مواق

صفحات األقليات االيديديى ضاعتبا  ا أقليى ديايى رالصفحات التركما يى كطقليى قوميى لمحارلى الك اب عاع أ او الاياايا التا  

اهج البحث الوصف  التحليل  راجباع جحليال ج الب ضها  ذه األقليات مع خال  مواقع التواصل االجتماع  راست دل الباحثان م

ميااميع الرساائل االجصاااليى علاى مواقااع التواصال االجتماااع  رجاو االعتماااد علاى اسااتما ن جحليال المياامون كاطدان  ئيسااى 

راعتمد الباحثان رحدن المواوع كوحدن جحليل ررحدن الكلمى أر المفردن    رحدن التسةيل رجمثل عياى البحث عياى قصديى 

- 1/2)ضالرسائل االجصاليى المتمثلى ضالصفحى التركما يى كطقلياى قومياى رصافحى انيديدياى كطقلياى دياياى للمادن ماع  ج صصت

رماع أضاارز  تاائج البحااث  او رجااود م اارف لاادى األقلياات مواااوع الد اساى مااع ماادا هو الهويااى رإحساسااهو ( 3/3-2212

 .ى الحفاظ عليها مع خال  اال غال  رالعدلىضالظلو رانجحاف م  التمثيل الحكوم  رالبرلما   رمحارل

 : مفهوم األعليات: المحور الثان 

است داماجاا الثااميى راالجتماعيى الحديثى رالمعاصرن مصا لح قاادل ماع البيئاى رالمفاا يو الغرضياى التا  "م  ( األقليى)إن مص لح  

ساالميى رالحياا ن الغرضياى ما  العصار الحاديث ر اذا ماا رمدت إلى راقعاا الثااام  راالجتماعياى مااذ االحتكاا  ضايع حياا جاا ان

الت  ا جب ت ضالثاامى الغرضيى عادما است دل للتعبير عاع **( ـ األثايىـ العرقيى*العاصريى)يةعله مص لحاً محمالً ضمعا   الظال  

التةمعات األخرى ما  األمراد ممع يعدرن أ فسهو أر يعد و اآلخررن م تركيع م  ضعت السمات رال صائص الت  جميد و عع 

 (.2مص2223عما ن م")مةتمع يست يعون م  جا بها ج وير سلوكهو الثاام  ال اص

إن مواوع األقليات يرجبه ضمفا يو مثل العاصر أر العر  رالمةموعات انثايى رمع  ذا الماظو  يمكاع جتباع مكارن جصاايب     

و ه رإ جاعها إلى حاب ضعيدن م  التا يو ماالفرد حايع يواجاه لريبااً ان سان حسب أصله أر جاسه أر عرقه أر ثاامته أر دياه أر ل

يتولد لديه إحساس قد يكون حذ اً أر خائفاً أر متابالً لتمايد راختالف ذلك اآلخر رقد يكون غعو ه ضسبب اللون أر ال كل أر اللغى 

 (.19-12اضرا يو محاا م ص)أر الهيئى أر السلو  
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(  وياى ثاامياى)هذا المفهاول الغرضا  ليسات مةارد أقلياى عددياى رال  ا  ضاألقلياى السياسايى رأ ماا أقلياى لهاا ض( انثايى)ماألقيلى         

م تلفى عع الهويى الثااميى ألللبيى المةتمع الذي جعي  ميه ر ذه الهويى الثاامياى عاادنً ماا جت او  ما  اجةااه متمياد أر م تلاب عاع 

( األقلياى العددياى ما  مصار)ي  ميه رمع خال  ذلك يمكع أن  فهو  مت أقباا  مصار الهويى الغالبى على أللبيى المةتمع الذي جع

عياو  مالحياال  )رمعهو المصريون لمص لح األقليى ضالمفهول الغرض  أل هو ال يتاازلون عع  اويتهو الثاامياى رالاومياى رالعرقياى 

 (.    22مص2211م

ضفتح الااف رج ديد الالل المكسو ن رالياام المفتوحاى ماطخوذن ماع الابلاى ضكسار  راألقليات جمع أقليى -المفهول اللغوي للقليات: ثا ياً 

 م ( 1312مص1111اضادي م)الااف رالالى خالف الكثرن رقول قليلون أقالم ريكون ذلك م  العدد 

ب ظهاو ه ر  اطجه ريُعد مص لح األقليات مع المص لحات الحديثى الت  ال ضد أن يوقب عاد معااه رساب -األقليات اص الحا: ثالثا

 .رالعوامل المحي ى ضا وئهب سوام كا ت سياسيى أر اجتماعيى أر ثااميى

مص لح راسع رم لاق ما   ياجاه الكثيار ماع التفاساير رالتعريفاات إذ لاو يصال إلاى جعرياب ( Minorities)أقليى  -ماألقليات     

ااه مع المص لح الذي يياف إليه مثل قولاا أقليى دياياى أر متفق عليه رثاضت يمكع االعتماد عليه رلهذا  ست يع الاو  أ ه يطخذ مع

 (14الحسون م    مص*)أقليى أثايى 

   جلك الةماعى الت  جتسو ضسمات  بيعيى أر ثاامياى كاللغاى أر الاومياى أر الاديع أر السااللى "إن التعريب االص الح  للقليى     

 (.11مص2212درزيم(" )العر  -العاصر)

الااديع أر اللغااى أر الثاامااى أر   :مةموعااى ض ااريى ج تلااب عااع األللبيااى ماا  راحااد أر أكثاار مااع المتغياارات اآلجيااى"  ماألقليااات  اا    

 (.9مص2211محفوظم" )الساللى ر ذا التمايد  و جعبير عع التاوع ال بيع  ضيع الب ر

يع المسااتو ايع ممااع ي تلفااون عااع مةموعااى مااع السااكان األصاالييع أر المهاااجر"كمااا رصااب الاااا ون الاادرل  األقليااات ضط هااا     

الغالبيى أما مع  احيى العرف أر الديع أر اللغى لكاهو يتمتعون ضحاو  الموا اى كلها مع درن جمييد رجتاولى الدرلاى حماياى حااوقهو 

 (.391م ص 1112محمود م" )رحرياجهو مع االعتراف ضواليتها الكاملى عليهو

الةماعاات التا  لهاا أصال عرقا  ثاضات رجاالياد دياياى رلغوياى رصافات ج تلاب "ط هاا م  حيع عرمت األماو المتحادن األقلياات ض    

ضصو ن رااحى عع ضايى ال عب الذي جعي  معه ريةب أن يكون عدد  ذه األقليى كامياً للحفاظ على جااليد ا رصافاجها كماا يةاب 

 .(12مص2212عبد الرحمع مراخررن م")أن جديع ضالوالم للدرلى الت  جتمتع ضةاسيتها
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جماعااات جحتاال "مااع الماظاو  االجتماااع  اليايق رأكاادت علااى أ هاا ( األقليااى)ماااد جاارلاات مفهاول ( الموسااوعى األمريكياى)أماا   

راعاً اجتماعياً أد ى مع اآلخريع األكثريى امع المةتمع  فسه كما أ ها جفتار إلى السل ى أر الوزن السياس  رجتمتع ضحاو  أقل 

 (.32مص2222دالر م" )يى م  المةتمعقياساً ضالةماعات ذات األللب

عياااو  " )أ هاااا مةموعاااى مميااادن ثااميااااً أر إثايااااً أر عرقيااااً جعاااي  اااامع مةتماااع أكبااار"رعرمتهاااا الموساااوعى البري ا ياااى     

 ذا المص لح عادما يست دل لوصب مثل  ذه المةموعى يحمل داخله غبكى مع اآلثا  السياسيى راالجتماعيى "م ر( 29سمص.مل

لح يساات دمه علمااام السياسااى راالجتماااعم ماألقليااى خااااعى لمةموعااى مهيماااى ااامع المةتمااع ررصااب التبعيااى أر ألن المصاا 

ال يوع أكثر مع كو ه عددياً ر و األصال ما  التعرياب رال صيصاى األساسايى للقلياىم مثاا  علاى ذلاك جااوب أمرياياا مالساود 

 (. 13مص2212زريع م")األمى البييام المهيماى على األقليى كا وا أقليى  لو الكثرن ر ذا يعا  أ ها أقليى ضحكو  يماى

مما جادل يتيح لاا صعوضى صيالى جعريب غامل لهذا المفهول ضكل جوا به رمتغيراجه الذي قاد ياؤثر علاى ضعات المةموعاات     

ييع للدرلاى ري تلفاون ماع ضحرما ها مع الحمايى ر تفق ما  جعرياب األقلياى ضط هاا جماعاات أقال عادداً ماع الساكان األصالييع المكاو 

األغاو ييعم ) احياى اللغاى رالثااماى رالاديع رالعاادات رالتااليادم رجتيامع األقلياات ما  العاالو العرضا  علاى رماق الترجياب الهةاائ  

األ مااعم انسااماعيليىم األقبااا م الكااو دم البرضاارم التركمااانم الااد رزم الديديااىم الصااحراريعم ال ااوا  م العبيااديعم العلااوييعم 

( 2222)ر( عرقيااااااى)رماااااا  العااااااالو كلااااااه جوجااااااد ثما يااااااى آالف أقليااااااى إثايااااااى ( لاااااادانم المااااااا ر ييعم اليدياااااادييعم اليهااااااودالك

 ( .12مص2221مو رم)لغى

 :أنواع األعليات     

جركد على ساللى م تركى رعلاى أ ث ثااام  م اتر  أكثار ماع جركيد اا علاى الم اامع السياسايى لبلاو  "ـ :األقليات انثايى: ارالً 

 ( .222مص2222جوزيب م" )ال  ذاج استا

أر  است دال لهذه الكلمى م  ان كليدياى مااذ أراساه الاارن الراضاع ع ار حتاى أراساه الاارن التاساع ع ارم : األقليات العرقيى:ثا ياً 

ماا  متاارن الحاارب العالمياى الثا يااى ككلمااى مهذضااى  ( عرقياات)راساات دمت كلمااى ( عاصااريى)رضادأت ج ااير جااد يةياً إلااى خصاائص 

إلغااا ن إلااى اليهااود االي ااالييع انيرلااادييع رالااااس اآلخااريع ممااع أعتبااررا ضمسااتوى أد ااى ض صااوص الةماعااى المهيماااىم رأر  ل

ا يكساااع (*)ديفياااد  ايدماااان)ريعااادى أر  اسااات دال لهاااذا المفهاااول إلاااى  1122ظهاااو  للمفهاااول مااا  قااااموس اكسااافو د عاااال 

 (.12مص2212م
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إن العاالو ماساو إلاى أماو راألماى : أ الاوميى ياول على أساس مةموعى ماع انمتراااات اآلجياىإن مفهول مبد: األقليات الاوميى:ثالثاً 

   مصاد  كال "م ر( 22مص2122 سيبى م" )ظا رن اجتماعيى مت و ن إذ لو يسبق ألمى أن رلدت موحدن ضيع ع يى راحا ا"

ليه يةب أن جكون األمى حارن رآمااى إذا كاان للساالل الاون السياسيى راالجتماعيى رالوالم للمى يفو  جميع الوالمات األخرىم رع

رالعدالااى أن يسااودان ماا  العااالوم مالعالقااى ضاايع الاوميااى رانثايااى معااادن ريابغاا  الحااذ  مااع أجاال جفااادي المبالغااى ضالتبساايه لاادى 

 (.1مص2212اضرا يو مالرضيع  م")است دامها

 (.222س مص.سلول مل)لعامى ضاآلج  يمكع جحديد أ ميى الم ا كى الفاعلى للقليات م  الحيان ا  

زياادن ان اادمال ضاايع أضااام األقليااات رالمةتمااع الكبيار الااذي يعي ااون ميااه رضااام عالقااات علااى أسااس االحتاارال المتباااد  ضاايع : أرالً 

 .م تلب الةماعات

 .الت  جهدد ا سةال المةتمع ر ويتهاستبعاد األقليات مع الحيان العامى أر جهمي ها يعد مؤغراً على المما سات التمييديى : ثا ياً 

إن أحااد ماااايي  الاةااح للتحااو  الااديمارا   ما  أي ضلااد  ااو ماادى حماياى حاااو  األقليااات ضوصافها أحااد األ كااان األساساايى : ثالثااً 

 .لتحايق الديمارا يى رجرسيو مبدأ الموا اى

إن جعديد رحمايى حاو  األقليات يسهمان ما  جحاياق االساتارا  السياسا  راالجتمااع  ر  ار التساامح رجعدياد ضااام الثااى :  اضعاً 

 . ضيع الةماعات م  الدر  الت  يعي ون ميها

 : الدراسة الميدانية: المحور الثالث

 :نتائج البحث الميدان   -أوال

مبحوثاااً مااع األقليااات ااامع الحاادرد الةغراميااى ( 422)ياادا   رالتاا  جااو أجرا  ااا علااى يتاااار   ااذا المبحااث  تااائج البحااث الم    

لمحامظى  ياوى ضعد أن جو معالةتها إحصائياً رالتا  جاامت  تيةاى استاصاام آ ام المبحاوثيع ضواسا ى أدان االساتبا ى التا  صاممت 

 . لهذا الغرال ضما يحاق أ داف البحث ريحاق مرراه

ضاساابى  112مرا اااث % 1م22ذكااو  ضاساابى  212)رجاسااو العياااى إلااى : ث  بااااً لمتغيااراجهو الديمغراميااىجوصاايب عياااى البحاا: أرالً 

رمع حيث التحصيل العلم  كان حملاى % 9م31األعلى  سبى ضيع أمراد العياى ر   (31-32)رغكلت المرحلى العمريى %(1م32

رضتكارا  %9م22ضاسبى )ثا يى حملى غهادن البكالو يوس رم  المرجبى ال( 92رضتكرا  %9م21)غهادن انعداديى أعلى  سبى ر   

رضعد ا أصحاب الدخل ( 119رضتكرا  % 1م21)األعلى  سبى ضيع أمراد العياى ر   (مليون  -212)رغكل أصحاب الدخل ( 93
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  رضتكارا% 2م24)رغكل جوزيع العياى حساب األقلياى الدياياى كااآلج  %(1م22ر%3م22ضاسبى ( )322اقل مع )ر( 322-212)

رضالاسابى لتوزياع أماراد العيااى حساب ( ايديدي  رالبايى موزعى ضايع الكاكائياى رانساالل  149رضتكرا  2م32مسيح م ر سبى  12

رال بك (  11رضتكرا  %2م23رضعد ا السريا   ضاسبى  221رضتكرا  % 3م12ر   )الاوميى غكلت الاوميى الكرديى أعلى  سبى 

 (.14رضتكرا  % 1م23ضاسبى 

 :ماياس المعرم  العتماد األقليات على غبكات التواصل االجتماع ال–أوال 

إذ ضلغات قيماى %( 41)اجةهت إجاضات العياى لهذه الفارن  حو االجفا  رضاسبى : اعتمد كثيراً على الصفحات المغلاى مع  ائفت  -1

ر ساابى عاادل االجفااا  %( 32.3)ر اا  أكباار مااع قيمااى الوسااه الفرااا م كمااا ضلغاات  ساابى المحايااد ( 2.22)الوسااه الحساااض  لهااا 

(19.9.)% 

اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو االجفاا  رضاسابى : أميل التاوع ضمصاد  معلوماج  ضالتعرال لصفحات عامى رخاصى -2

ر سابى %( 34)ر   أكبر مع قيمى الوسه الفرا م كما ضلغت  سبى المحايد ( 2.12)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها %( 11)

 .%(2)االجفا  عدل 

إذ %( 12.1)اجةهت إجاضات العياى لهذه الفارن  حو االجفا  رضاسابى : زادت مواقع التواصل االجتماع  معلوماج  عع  ائفت  -3

ر سابى عادل %( 32.1)ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحاياد ( 2.42)ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها 

 .%(12)االجفا  

اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو االجفاا  رضاسابى : قيى ياصد ضها ال صاائص البيولوجياى للفارد را تمائاه للمةموعاىالعر -4

%( 43.3)ر   أكبر مع قيمى الوسه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحاياد ( 2.29)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها %( 42.3)

 .%(14.1)ر سبى عدل االجفا  

اجةهت إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو االجفاا  : مات عع جا يو  ائفت  اكتسبتها مع مواقع التواصل االجتماع أللب المعلو -1

ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحاياد ( 2.11)إذ ضلغات قيماى الوساه الحسااض  لهاا %( 44.3)رضاسابى 

 .%(21.3)ر سبى عدل االجفا  %( 32.1)

اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه :  اذه الصافحات جع ياا  ال اعو  ضحرياى التفاعال ماع الاياايا التا  جواجاه ال ائفاى اعتمادي على -2

ر   أكبر مع قيمى الوسه الفرا م كماا ضلغات ( 2.32)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها %( 49.9)الفارن  حو االجفا  رضاسبى 

 .%(11.1)ر سبى عدل االجفا  %( 31.9) سبى المحايد 
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اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو االجفاا  : م  الصفحات الت  أعتمد عليها جاتو مااق اى قياايا جـــاـتـاـــاـد الوااع العاال -2

ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحاياد ( 2.32)إذ ضلغات قيماى الوساه الحسااض  لهاا %( 44.1)رضاسابى 

 .%(13)ر سبى عدل االجفا  %( 42.1)

اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو : اعتمادي على الصفحات المغلااى جع ياا  العدياد ماع الحلاو  للُم اكالت الم ررحاى -9

ر اا  أكبار ماع قيماى الوسااه الفراا م كماا ضلغات  ساابى ( 2.19)إذ ضلغات قيمااى الوساه الحسااض  لهاا %( 32.9)االجفاا  رضاسابى 

 .%(11.1)ر سبى عدل االجفا  %( 42.9)المحايد 

%( 43.9)اجةهت إجاضات العياى لهذه الفارن  حو االجفا  رضاسابى : سا مت الصفحات العامى م  جوسيع معلوماج  عع  ائفت  -1

ر سابى عادل %( 42.9)ر   أكبر مع قيمى الوسه الفرا م كما ضلغات  سابى المحاياد ( 2.32)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها 

 .%(13.1)االجفا  

: مات الت  اكتسبتها مع ج بياات رمواقع التواصل االجتماع  ساعدجا  للتفكير ضعمق ضما يحدث م  المةتماع العراقا المعلو -12

ر ا  أكبار ماع قيماى ( 2.14)إذ ضلغات قيماى الوساه الحسااض  لهاا ( 23.1)اجةهت إجاضات العياى لهذه الفارن  حو االجفاا  رضاسابى 

 .%(1.1)ر سبى عدل االجفا  %( 22)الوسه الفرا م كما ضلغت  سبى المحايد 

اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو : اعتمادي على صفحات  ائفت  ساعدجا  مع معرماى الكثيار عاع األماو  الغامياى -11

ر اا  أكبار ماع قيماى الوسااه الفراا م كماا ضلغات  ساابى ( 2.39)إذ ضلغات قيمااى الوساه الحسااض  لهاا %( 11.9)االجفاا  رضاسابى 

 .%(14)ر سبى عدل االجفا  %( 34.3)المحايد 

اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو : جعرمت عع  ريق الصفحات العامى على العديد مع الُم كالت الغائبى عع انعالل -12

ر   أكبر مع قيمى الوسه الفرا م كما ضلغات  سابى المحاياد ( 2.42)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها %( 14)االجفا  رضاسبى 

 .%(14.3)ر سبى عدل االجفا  %( 31.9)

اجةهاات إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو االجفااا  : جاؤثر المعتاادات الدياياى للفارد سالباً ماا  آ ائاه العاماى جةااه قياايا الُمةتماع -13

د ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحايا( 2.19)إذ ضلغات قيماى الوساه الحسااض  لهاا %( 42.3)رضاسابى 

 .%(24)ر سبى عدل االجفا  %( 33.9)
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اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو : ُمع يات الثو ن المعلوماجيى سا مت م  إضراز قيايا األقليات م  المةتمع العراق  -14

 ساابى ر اا  أكبار ماع قيماى الوسااه الفراا م كماا ضلغات ( 2.42)إذ ضلغات قيمااى الوساه الحسااض  لهاا %( 14.9)االجفاا  رضاسابى 

 .%(13.3)ر سبى عدل االجفا  %( 32)المحايد 

 .ر ذا يعا  ضطن إجاضات العياى كا ت متةا سى لهذا المحو ( 2.21-2.22)رقد جرارحت قيو اال حراف المعيا ي ضيع 

 :الماياس السلوك  لالعتماد األقليات على غبكات التواصل االجتماع -2

اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو االجفاا  : ظلاو الاذي جعراات لاه  اائفت زادت  لبت  ضاال تاال عادما أ لعات علاى ال -1

ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحاياد ( 2.21)إذ ضلغات قيماى الوساه الحسااض  لهاا %( 31.1)رضاسابى 

 .%(34.1)ر سبى عدل االجفا  %( 32)

اجةهت إجاضات العياى لهذه : جمكات مع التعامل مع الم كالت ضحكمى أكبر جعرا  لصفحات األقليات م  المواقع انلكترر يى -2

ر   أكبر مع قيمى الوسه الفرا م كماا ضلغات ( 2.39)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها %( 41.3)الفارن  حو االجفا  رضاسبى 

 .%(2.9)ر سبى عدل االجفا  %( 42) سبى المحايد 

اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو : ما  جفساير العدياد ماع الم اكالت المحي اى ضااا ساا مت مواقاع التواصال االجتمااع  -3

ر اا  أكبار ماع قيماى الوسااه الفراا م كماا ضلغات  ساابى ( 2.22)إذ ضلغات قيمااى الوساه الحسااض  لهاا %( 22.9)االجفاا  رضاسابى 

 .%(2.3)ر سبى عدل االجفا  %( 22)المحايد 

اجةهت إجاضات العياى لهذه الفارن  حاو االجفاا  : ال الع على اآل ام المتعلاى ضايايا األقلياتأ لب ضمتاضعى الصفحات العامى ل -4

ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحاياد ( 2.12)إذ ضلغات قيماى الوساه الحسااض  لهاا %( 11.1)رضاسابى 

 .%(2.3)ر سبى عدل االجفا  %( 33.3)

اجةهت إجاضات العياى لهذه الفارن  حاو االجفاا  : المغلاى أصبح لدي اعتداز كبير ضتا يو  ائفت مع خال  ا جبا   ضالصفحات  -1

ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحاياد ( 2.32)إذ ضلغات قيماى الوساه الحسااض  لهاا %( 42.1)رضاسابى 

 .%(11.2)ر سبى عدل االجفا  %( 39.1)
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اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه : االجتماع  كل المعلومات الت  أ يد ا لذا حارلت البحث ضافس  عاهالو جع يا  مواقع التواصل  -2

ر   أكبر مع قيمى الوسه الفرا م كماا ضلغات ( 2.41)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها %( 12.9)الفارن  حو االجفا  رضاسبى 

 .%(1.1)ر سبى عدل االجفا  %( 31.1) سبى المحايد 

اجةهات إجاضاات : مع المعلومات الت  حصلت عليها مع مواقع التواصل االجتماع  ضحذ  غديد لحيع التطكاد ماع دقتهاا جعاملت -2

ر   أكبر مع قيمى الوسه الفرا م ( 2.49)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها %( 12.3)العياى لهذه الفارن  حو االجفا  رضاسبى 

 .%(1.1)االجفا   ر سبى عدل%( 33.3)كما ضلغت  سبى المحايد 

اجةهات إجاضاات العيااى لهااذه الفاارن  حاو االجفااا  : اج اذت الكثيار ماع المواقااب أزام اآلخار ضسابب ماا قرأجااه عاع ظلاو األقليااات -9

%( 32)ر   أكبر مع قيمى الوسه الفرا م كما ضلغت  سبى المحايد ( 2.24)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها %( 44)رضاسبى 

 .%(22)  ر سبى عدل االجفا

إذ %( 42.1)اجةهت إجاضات العيااى لهاذه الفاارن  حاو االجفاا  رضاسابى : أجةا ل مع يحار  المساس ض ائفت  أر يريد الايل ماها -1

ر سابى عادل %( 32.9)ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحاياد ( 2.23)ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها 

 .%(22.9)االجفا  

اجةهت إجاضات العياى لهذه الفارن  حو عدل االجفاا  رضاسابى : ضرلبى ضالرد ضالسب رال تائو لمع يحار  المساس ض ائفت  أغعر -12

%( 29.3)ر   أصغر مع قيمى الوسه الفرا م كما ضلغت  سبى المحايد ( 1.12)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها %( 32.9)

 .%(34)ر سبى االجفا  

اجةهاات إجاضاات العياااى لهااذه الفاارن  حااو االجفااا  :   عاادما أ ى مسااتوى الظلااو الاذي جعرااات لااه  اائفت ال أجمالاك أعصاااض -11

ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحاياد ( 2.23)إذ ضلغات قيماى الوساه الحسااض  لهاا %( 42.3)رضاسابى 

 .%(24.9)ر سبى عدل االجفا  %( 29)

إذ %( 24.9)اجةهت إجاضات العياى لهاذه الفاارن  حاو االجفاا  رضاسابى : قرا  يم  مصلحى  ائفت  أمكر ضر يى قبل اج اذ أي -12

ر سابى عادل %( 21.9)ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحاياد ( 2.11)ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها 

 .%(1.1)االجفا  
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إذ ضلغات %( 32.9)اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو االجفاا  رضاسابى : أمكر دائماً ضالرد ضالمثل لكل مع يما   اائفت  -13

ر سابى عادل االجفاا  %( 32.9)ر   أكبر مع قيمى الوسه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحاياد ( 2.22)قيمى الوسه الحساض  لها 

(32.1)%. 

اجةهات إجاضاات العيااى : ت األخارى ما  الُمةتماعغةعتا  مواقع التواصل االجتماع  على التعاي  السلمّ  مع أضاام المكو اا -14

ر   أكبر مع قيماى الوساه الفراا م كماا ( 2.42)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها %( 12.3)لهذه الفارن  حو االجفا  رضاسبى 

 .%(11.3)ر سبى عدل االجفا  %( 31.1)ضلغت  سبى المحايد 

اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو : ن رالمذا ب الُم تلفى ما  العارا قرضت مواقع التواصل االجتماع  ضيع أضاام األديا -11

ر   أكبر مع قيمى الوسه الفرا م كما ضلغات  سابى المحاياد ( 2.42)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها %( 14)االجفا  رضاسبى 

 .%(12.3)ر سبى عدل االجفا  %( 33.9)

اجةهاات إجاضااات العياااى لهااذه الفااارن  حااو االجفااا  : ا و ماا  جكااويع قيماااا األخالقيااىأعتاااد أن جاايااات التواصاال االجتماااع  جُساا -12

ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحاياد ( 2.19)إذ ضلغات قيماى الوساه الحسااض  لهاا %( 42.1)رضاسابى 

 .%(24.1)ر سبى عدل االجفا  %( 33)

 .ر ذا يعا  ضطن إجاضات العياى كا ت متةا سى لهذا المحو ( 2.91-2.22)رقد جرارحت قيو اال حراف المعيا ي ضيع 

 :الماياس الوجدا   لالعتماد األقليات على غبكات التواصل االجتماع  -4

إذ ضلغت قيماى الوساه %( 12)اجةهت إجاضات العياى لهذه الفارن  حو االجفا  رضاسبى : أجيايق كثيراً ممع ي لاون علياا أقليات -1

 .%(11)ر سبى عدل االجفا  %( 21)ر   أكبر مع قيمى الوسه الفرا م كما ضلغت  سبى المحايد ( 2.41)الحساض  لها 

إذ %( 11.1)اجةهت إجاضات العياى لهذه الفارن  حو االجفا  رضاسابى : أميل مص لح مكون ضدالً مع أقليى ألن ضها احترال أكثر -2

ر سبى عدل االجفا  %( 31)يمى الوسه الفرا م كما ضلغت  سبى المحايد ر   أكبر مع ق( 2.12)ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها 

(1.1)%. 

اجةهت إجاضات العيااى لهاذه الفاارن  حاو االجفاا  : جمكات مواقع التواصل االجتماع  مع جمع أمراد  ائفت  على صفحى راحدن -3

لوساه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحاياد ر ا  أكبار ماع قيماى ا( 2.21)إذ ضلغات قيماى الوساه الحسااض  لهاا %( 32.3)رضاسابى 

 .%(23.3)ر سبى عدل االجفا  %( 44.1)
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اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو : أللب الم كالت التا  جعا يهاا  اائفت   اجةاى عاع ا عادال العدالاى ما  ج بياق الااوا يع -4

ماع قيماى الوسااه الفراا م كماا ضلغات  ساابى ر اا  أكبار ( 2.21)إذ ضلغات قيمااى الوساه الحسااض  لهاا %( 22.3)االجفاا  رضاسابى 

 .%(1.1)ر سبى عدل االجفا  %( 29.3)المحايد 

اجةهات إجاضاات العيااى : اعتمادي على صفحات التواصل االجتماع  ل ائفت  كان له در  م  الكثير ماع الاارا ات ما  حيااج  -1

ر   أكبر مع قيماى الوساه الفراا م كماا ( 2.12)ا إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  له%( 31.9)لهذه الفارن  حو االجفا  رضاسبى 

 .%(22)ر سبى عدل االجفا  %( 44.3)ضلغت  سبى المحايد 

اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو : اعتمادي على صفحات  اائفت  جمكاات ماع مهاو المواقاب التا  أج اذ ا اجةااه اآلخار -2

ر اا  أكبار ماع قيماى الوسااه الفراا م كماا ضلغات  ساابى ( 2.22)هاا إذ ضلغات قيمااى الوساه الحسااض  ل%( 39.9)االجفاا  رضاسابى 

 .%(11)ر سبى عدل االجفا  %( 42.3)المحايد 

اجةهاات : أحاذ  ماع اساات دال الكلماات الةا حااى ما  مواقااع التواصال االجتماااع  حفاظااً علااى سامعى ال ائفااى التا  أ تماا  إليهاا -2

ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه ( 2.23)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها %( 21.3)إجاضات العياى لهذه الفارن  حو االجفا  رضاسبى 

 .%(9)ر سبى عدل االجفا  %( 22.9)الفرا م كما ضلغت  سبى المحايد 

اجةهات إجاضاات العيااى : ساعدجا  مواقع التواصل م  اج اذ الكثير مع الارا ات رالمواقب ضااًم على المعلومات الت  اكتسابتها -9

ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه الفراا م كماا ( 2.34)إذ ضلغت قيماى الوساه الحسااض  لهاا %( 42)حو االجفا  رضاسبى لهذه الفارن  

 .%(13.3)ر سبى عدل االجفا  %( 31.9)ضلغت  سبى المحايد 

حاو االجفاا  اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  : الرلبى ضاال تمام إلى  ائفت  جةعلا  أعتمد على مواقع التواصل االجتمااع  -1

ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحاياد ( 2.21)إذ ضلغات قيماى الوساه الحسااض  لهاا %( 33.3)رضاسابى 

 .%(29.9)ر سبى عدل االجفا  %( 39)

الفاارن  حاو  اجةهت إجاضات العيااى لهاذه: سا و انعالل المت رف م  ج كيل التاا ع االجتماعّ  مع أضاام األقليات م  العرا  -12

ر   أكبر مع قيمى الوسه الفرا م كما ضلغات  سابى المحاياد ( 2.32)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها %( 12)االجفا  رضاسبى 

 .%(13.1)ر سبى عدل االجفا  %( 32.1)
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يااى لهاذه الفاارن  حاو اجةهت إجاضات الع: سا مت مواقع التواصل االجتماع  م  جومير الحريات الديايى م  الُمةتمع العراق ّ  -11

ر   أكبر مع قيمى الوسه الفرا م كما ضلغات  سابى المحاياد ( 2.21)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها %( 42)االجفا  رضاسبى 

 .%(21.3)ر سبى عدل االجفا  %( 32.9)

إجاضاات العيااى لهاذه الفاارن  حاو اجةهات : جسا و مواقع التواصل االجتماع  م  أضراز آليات جكاويع الهوياى الو اياى العراقياى -12

ر اا  أكبار ماع قيماى الوسااه الفراا م كماا ضلغات  ساابى ( 2.29)إذ ضلغات قيمااى الوساه الحسااض  لهاا %( 43.3)االجفاا  رضاسابى 

 .%(11.9)ر سبى عدل االجفا  %( 41)المحايد 

إذ %( 33.9)فاارن  حاو االجفاا  رضاسابى اجةهات إجاضاات العيااى لهاذه ال: ج كل رسائل انعالل مصد  قلق عاد أضاام األقليات -13

ر سابى عادل %( 44.1)ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه الفراا م كماا ضلغات  سابى المحاياد ( 2.12)ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها 

 .%(21.9)االجفا  

جاضاات العيااى لهاذه اجةهات إ: جؤثر مواقع التواصل االجتماع  م  اجةا ات أضاام األقلياات  حاو الاياايا العاماى ما  الُمةتماع -14

ر   أكبر مع قيمى الوسه الفرا م كماا ضلغات ( 2.31)إذ ضلغت قيمى الوسه الحساض  لها %( 41.1)الفارن  حو االجفا  رضاسبى 

 .%(11)ر سبى عدل االجفا  %( 31.1) سبى المحايد 

 .ت متةا سى لهذا المحو ر ذا يعا  ضطن إجاضات العياى كا ( 2.21-2.11)رقد جرارحت قيو اال حراف المعيا ي ضيع 

 :اختبار الف وض

 :االختبار التائ  لعينة واحدة: أوال  

لمعرمى الفررقات ضيع أمراد العياى ض صوص محار  الد اسى رنثبات  ذه المحاار  اسات دماا االختباا  التاائ  لعيااى راحادن ر او 

الوساه الحسااض  ماع الوساه الفراا  ما ذا كاان اختباا  الوساه الحسااض  ماع الوساه الفراا  مفا  حالاى معاوياى االختباا  يااا ن 

الوسه الحساض  أكبر مع الوسه الفرا   ذا يعا  ضطن المعاويى لصالح الوسه الحساض  أي أن ج بيق المحاو  ضال اكل انيةااض  

  أما إذا كان الوسه الحساض  أصغر مع الوساه الفراا   اذا يعاا  ضاطن المعاوياى لصاالح الوساه الفراا  أي أن ج بياق المحاو

 :ضال كل السلب  أي العكس م ريحسب الوسه الفرا  كما يطج 

 عدد البدائل/ مةموع ضدائل الماياس = الوسه الفرا 

= الوسه الفرا  
       

 
  =2 
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 :أما مرايات االختبا  مه  

جتماااع  عاااد رجااود آثااا  االعتماااد المعرماا  علااى مواقااع التواصاال اال: )الختبااا  الفرااايى الرئيسااى األرلااى رالتاا  جاااص: أرالً 

 (:1)رظهرت الاتائج كما م  الةدر  ( التعريب ضايايا األقليات

  بين االختبار التائ  لعينة واحدة :(1)جدول

الوسااااااااااااااااه 

 الحساض 

اال حاااااااااراف 

 المعيا ي

الايمااى التائيااى 

 المحسوضى

الوسااااااااااااااااه 

 الفرا 

د جااااااااااااااى 

 الحريى

الايمى التائياى 

 الةدرليى

 الداللى

 دا  1.12 311 2 21.11 2.32 2.34

      

ر ا  أكبار ماع قيمتهاا ( 21.11)ضلغات الايماى التائياى المحساوضى  SPSSالةدر  ماع عمال الباحاث ضاالعتمااد علاى  تاائج ضر اامج 

ر اذا يعاا  رجاود مررقاات ذات داللاى معاوياى ضايع ( 1.12)رالبالغاى ( 311)رد جاى حرياى ( 2.21)الةدرليى عاد مستوى داللى 

ر ا  أكبار ماع قيماى الوساه الفراا  ( 2.34)قد ضلغت قيمى الوسه الحساض  لهذا المحو  أمراد العياى ض صوص  ذا المحو م ر

رجاود آثاا  ر ذا يعا  ضطن المعاويى لصالح الوسه الحساض  أي أن جو جحايق الفرال ضال كل انيةاض  ر ذا يد  على ( 2)رالبالغ 

 . ألقلياتاالعتماد المعرم  على مواقع التواصل االجتماع  عاد التعريب ضايايا ا

رجود آثا  االعتماد السلوك  على مواقع التواصل االجتماع  عااد التعرياب : )الختبا  الفرايى الرئيسى الثا يى رالت  جاص: ثا ياً 

 (:2)رظهرت الاتائج كما م  الةدر  ( ضايايا األقليات

  بين االختبار التائ  لعينة واحدة :(2)جدول

الوسااااااااااااااااه 

 الحساض 

األ حاااااااااراف 

 المعيا ي

الايمااى التائيااى 

 المحسوضى

الوسااااااااااااااااه 

 الفرا 

د جااااااااااااااى 

 الحريى

الايمى التائياى 

 الةدرليى

 الداللى

 دا  1.12 311 2 22.11 2.29 2.32

     

ر ا  أكبار ماع قيمتهاا ( 22.12)ضلغات الايماى التائياى المحساوضى  SPSSالةدر  مع عمل الباحث ضاالعتمااد علاى  تاائج ضر اامج  

ر اذا يعاا  رجاود مررقاات ذات داللاى معاوياى ضايع ( 1.12)رالبالغاى ( 311)رد جاى حرياى ( 2.21)الةدرليى عاد مستوى داللى 

يماى الوساه الفراا  ر ا  أكبار ماع ق( 2.32)أمراد العياى ض صوص  ذا المحو م رقد ضلغت قيمى الوسه الحساض  لهذا المحو  

رجاود آثاا  ر ذا يعا  ضطن المعاويى لصالح الوسه الحساض  أي أن جو جحايق الفرال ضال كل انيةاض  ر ذا يد  على ( 2)رالبالغ 

 . االعتماد السلوك  على مواقع التواصل االجتماع  عاد التعريب ضايايا األقليات
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رجااود آثااا  االعتماااد الوجاادا   علااى مواقااع التواصاال االجتماااع  عاااد : )جاااصالختبااا  الفرااايى الرئيسااى الثالثااى رالتاا  : ثالثاااً 

 (:3)رظهرت الاتائج كما م  الةدر  ( التعريب ضايايا األقليات

  بين االختبار التائ  لعينة واحدة :(3)جدول

الوسااااااااااااااااه 

 الحساض 

اال حاااااااااراف 

 المعيا ي

الايمااى التائيااى 

 المحسوضى

الوسااااااااااااااااه 

 الفرا 

د جااااااااااااااى 

 الحريى

التائياى الايمى 

 الةدرليى

 الداللى

 دا  1.12 311 2 21.12 2.21 2.31

     

ر ا  أكبار ماع قيمتهاا ( 21.12)ضلغات الايماى التائياى المحساوضى  SPSSالةدر  مع عمل الباحث ضاالعتماد على  تاائج ضر اامج   

ر اذا يعاا  رجاود مررقاات ذات داللاى معاوياى ضايع ( 1.12)رالبالغاى ( 311)رد جاى حرياى ( 2.21)الةدرليى عاد مستوى داللى 

يماى الوساه الفراا  ر ا  أكبار ماع ق( 2.31)أمراد العياى ض صوص  ذا المحو م رقد ضلغت قيمى الوسه الحساض  لهذا المحو  

رجود آثاا  ر ذا يعا  ضطن المعاويى لصالح الوسه الحساض  أي أ ه جو جحايق الفرال ضال كل انيةاض  ر ذا يد  على ( 2)رالبالغ 

 . االعتماد الوجدا   على مواقع التواصل االجتماع  عاد التعريب ضايايا األقليات

 ـ :خلصت الد اسى التحليليى لعدد مع الاتائج جمثلت ضما يطج 

 :نتائج ف ضيات االختبار فتمثلت باآلت 

رجود آثا  االعتماد المعرم  على مواقع التواصل االجتماع  عاد التعرياب ضاياايا : )الفرايى الرئيسى األرلى رالت  جاص: أرالً 

رجود آثا  االعتماد المعرم  على مواقاع التواصال االجتمااع  عااد يد  على  م جو جحايق الفرال ضال كل انيةاض  ر ذا(األقليات

 . التعريب ضايايا األقليات

رجود آثا  االعتمااد السالوك  علاى مواقاع التواصال االجتمااع  عااد التعرياب : ) تائج الفرايى الرئيسى الثا يى رالت  جاص: ثا ياً 

رجااود آثااا  االعتماااد الساالوك  علااى مواقااع التواصاال اض  ر ااذا يااد  علااى م جااو جحايااق الفاارال ضال ااكل انيةاا(ضايااايا األقليااات

 . االجتماع  عاد التعريب ضايايا األقليات

رجود آثا  االعتماد الوجادا   علاى مواقاع التواصال االجتمااع  عااد التعرياب : ) تائج الفرايى الرئيسى الثالثى رالت  جاص: ثالثاً 

رجااود آثااا  االعتماااد الوجاادا   علااى مواقااع التواصاال  ااكل انيةاااض  ر ااذا يااد  علااى م جااو جحايااق الفاارال ضال(ضايااايا األقليااات

 . االجتماع  عاد التعريب ضايايا األقليات
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 :بعد تحليد نتائج الدراسة تم التوكد الت االستنتاجات اآلتية-االستنتاجات: أوال  

لغويااى  -د جةمااع ضاايع كو هااا أقليااى قوميااىإن معظااو األقليااات ماا  العاارا   اا  أقليااات مركبااى ضمعاااى أن أي أقليااى ماهااا قاا .1

لغويااى كالمساايحييع ر كااذا لكو هااا ج ااكل جماعااات  -مذ بيااى كااالكرد الفيلياايع أر أقليااى ديايااى -كالتركماان أر أقليااى قوميااى

 .اثاوجراميى مركبى أكثر مع كو ها جماعات عرقيى أر أثايى أر قوميى أر لغويى

ج ااريع ضعاات الاااوا يع التاا  يمكااع أن جتياامع الحفاااظ علااى  ويااى  إن حمايااى حاااو  رحريااات األقليااات يااتو مااع خااال  .2

 .األقليات رحمايى لغتها رالحفاظ عليها مع اال دثا  أر اال اراال

) اسات دال الهااجب المحمااو  األجهادن التا  يفيالها المبحوثاون ما  متاضعاى صافحات مواقاع التواصال االجتمااع م  ا   .3

لى اسات دال رساائه انعاالل الةديادن راالضتعااد عاع اسات دال رساائل انعاالل ر ذا ما يفسر اجةاه المبحوثيع إ( الموضايل 

 .التاليديى 

اعتماد المبحوثيع على مواقع التواصل االجتماع  للتعرف على أخباا  ال ائفاى التا  ياتماون لهاا ر اذا األمار ياد  علاى  .4

 .جادل مواقع التواصل االجتماع  على رسائل انعالل التاليديى

( الفاي  ضاو )لت بياات الت  يفيلها المبحوثون م  متاضعى أخبا   ائفتهوم إذ جامت ضالمرجبى األرلاى لفئاى إن المواقع را .1

 . مما يؤكد جفو   ذا الموقع على ضاق  الت بياات رالمواقع األخرى

كيااد ممااا يؤكااد علااى جط( مااق ااى قيااايا ج ااص الحاااو  الدسااتو يى للقليااات)إن الايااايا التاا  يهااتو ضهااا المبحااوث  اا    .2

 .المبحوثيع ضيرر ن ج بيق الدستو  لايل حاوقهو الت  كفلها لهو

 :توكيات البحث: ثانيا  

 .جسليه اليوم على األقليات ضم تلب أغكالها مع خال  حث المةتمع الدرل  لحمايى  ذه ال ريحى م  المةتمع .1

دأ التساامح رالتايخ  ليكاون ماؤ الً اعتماد مبدأ التعاي  السلم  ضيع مكو ات المةتمع ماع خاال  جط يال المةتماع علاى مبا .2

 .لتابل اآلخر

 .ج ريع ضعت الاوا يع ال اصى ضماع التمييد العاصري المبا  على أساس إثا  أر عرق  أر ديا  .3
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أن جعمل الدرلى على حمايى رجود األقليات رعادل التميياد رالمسااران ضايع األمارادم راامان م اا كى أماراد األقلياات ما    .4

 . الحيان العامى رامان حاها م  التعليو رجعديد الهويى الثااميى راالجتماعيى لهو
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 :عائمة الم اير والم اجج

 .22م ص(معهد األ مام العرض م: الاا رن)مسا مات م  أصو  البحث االجتماع م م (1191)الاير ممص فى عمر  -

 .132م ص(االما ات مدا  الكتاب الةامع  )مماا ج البحث االعالم  م(2212)الم هدا   مسعد سلمان  -

رن مركااد جامعااى الاااا : الاااا رن)م مادمااى ماا  ماااا ج البحااث ماا  الد اسااات انعالميااىم (1111)الةمااا  م اسااو محمااد  -

 .143م ص(للتعليو المفتوح 

 .112م ص(عالو الكتب: الاا رن)م 1م البحث العلم  م  الد اسات انعالميىم  (2211)محمد عبد الحميد م  -

الااى  1/1/2212د اسااى مسااحيى للماادن مااع  -م صااو ن األقليااات لاادى العااراقييع (2211)حمااد مما مااى عبااد الكاااظو  -

 (.41/2)عراقيى العدد م ضحث ما و  م  مةلى الةامعى ال 1/1/2212

د اساى إجتماعياى ميدا ياىم  ساالى ماجساتيرم  –مالهويى الو ايى مع ماظو  األقليات العراقيى (2211)حميد م بى مةيد  -

 .قسو علو انجتماع  -كليى اآلداب -جامعى ضغداد

انجتماااع   خ اااب األقليااات ماا  مواقااع التواصاال)م (2212)اضاارا يو م يساارى خالااد مالرضيعاا  م رالم محمااد علااىم  -

 .م ضحث ما و  م  مؤجمر جامعى الد قامم عمان(رأجةا اجها الفكريى رحاجاجها ان سا يى

             ظريى جبرز التفارت انجتماع  راألستغال  رالحررب ضحةى إ تمام ال عوب ألجااس م تلفى ر   جرد : العاصريى  

       ( علياا)ال بائع انجتماعيى ان سا يى إلى سماجها البيولوجيى العاصريى رجاسو األجااس ض رياى جعسفيى إلى أجااس            

    كا ت العاصريى الاظريى الرسميى م  ألما يا الاازيى رأست دمت لتبرير الحررب العدرا يى رعمليات     رقد ( د يا)ر            

                    مةلى انضتسامىم مص لحات مكريى  سمعها كثيراً رال  فهمهام . )الةماعيى انضادن                                      

 (t_47494.html-https://www.ibtesamah.com/showthreadياظر الراضه             

          أص الح ي لق على مةموعى سكا يى جتميد ضصفات ضايولوجيى م تركى جار  ا العوامل الو اثيى رمع " و : العر    

         ضالذكر ضالمالحظى ضط ه لي   اا  إ جبا  ضيع الصفات الو اثيى البايولوجيى رالاد ات الذكائيى أر المدايا   الةدير           

 دا  الفكر : ضيررت)حيد  إضرا يو عل م ميالد حاام أزمى األقليات م  الو ع العرض م )م "الب ريى ااس الحيا يى للج          

 .22م  ص(2222المعاصرم           

 .2م ص(مكتبى ال رر  الدرليىم: الاا رن)م األسالل راألقليات الماا  رالحاار رالمستابلم (2223)عما ن ممحمد  -

 .19 -12ميالد م مرجع ساضقم ص صعل  م حيد  إضرا يو حاامم  -

دا  : دم اق)م جاا يو الاياايا راألقلياات انساالميى المعاصارنم (2211)عيو  مأحمد صالح مالحياال  م عمار مهادي   -

 .22م  ص(الفكر للا ر رالتوزيع

 .1312م ص(دا  الفكر لل باعى رالا ر رالتوزيع: ضيررت)م الااموس المحيهم (1111)اضادي مالفيررز  -
         
 Ethnos  م تاى مع اللغى اليو ا يى الاديمى رجعا  ال عوب لير الماظميع م  المدن رم  العصر الحديث ظهرت م   هاياى

 لراقيا رأستعملت -الارن الثامع ع ر رضدايى الارن التاسع ع ر جامت األثاولوجيا رالت  جعا  علو ال عوب رماها االثاو        

     مع جديد مصا لح  Vaucher de lapougeاقترح  1912لداللى على األغكاالت انجتماعيى رم  ساى كلمى انثايى ل        

 : انثايى للتفريق ضيع        

 .كمةموعى خصائص ميديولوجيى جميد مةموعى ما عع مةموعات أخرى: العر  . أ

 .كوحدن سياسيى رإجتماعيى رجا ي يى: األمى . ب

 .يايى راللغويى رالثااميى الت  جتميد ضها مةموعى ض ريى عع أخرىكمةموعى ال صائص الد: انثايى.   ل

      مةموعى أمراد يتمتعون ضهويى ج تلب عع  ويى ضاق  المةموعات داخل الدرلى : "إذاً يمكااا جعريب األقليى انثايى ض  ها      

       قعهو مبا  على عااصر الديع راللغاى متةذ رن م  الوجدان التط خ  رلهو أصل عرق  راحد ريتمتعون ضوع  جال ضوا      

       المدخل إلى ماه األقليااتم م محمد عبد الغا  علوان الاها ي. رالثاامى رالتااليد الت  جفاعلت على أقليو معيع عبر الدمع     

 .14ص (2219دا  الكتب العلميىم : ضيررت)     

راالقليااات العرقيااى ماا  الكومااى رامةلااى الكليااى االسااالميى م االمااال علاا  ( 1112) الحسااون مضتااو  مااا ر  محمااد علاا   -

 .14م ص42الةامعى مالاةب االغرف العدد 

 .11م ص(دا  ز ران للا ر رالتوزيع: عمان)م الصراع العرق  رالديا  م  البلاانم (2212)الدرزي م رليد  -

 محمد محفوظم األقليات رقيايا الديمارا يى م  الو ع العرض م ياظر الراضه   -

                http://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/632.htm  جا يو المعاياى  

 pm 1 9:12الساعى  20/11/2211

دا  الكتااااب العرضااا  : الااااا رن)السياسااايى المعاصااارنم م األساااالل رالم اااكالت (1112)جماااا  الاااديع محماااد محماااود م  -

 .391م ص(راللباا  

م (دا  الفااا اض : ضيااررت)م جااا يو األقليااات ماا  الم اار  العرضاا م (2212) سااعيد احمااد م راخااررن معبااد الاارحمع م  -

 .12ص

https://www.ibtesamah.com/showthread-t_47494.html
http://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/632.htm
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اللون راألصل انثا  أر العرقا  رالتا  أي جفرقى أر أستثاام أر جاييد أر أميليى على أساس العر  أر : "يعرف التمييد ضا ه 

        يكون لراها أر أثر ا إض ا  أر مساد انعتراف أر التمتع أر مما سى حاو  اال سان رالحريات األساسيى على قدل        

 .ع الحيان العامىالمساران م  المةاالت السياسيى أر انقتصاديى أر انجتماعيى أر الثااميى أر م  أي مةا  آخر مع ميادي       

م (دا  الوماام لل باعاى رالا ار: الماصاو ن)م أرااع األقليات رالةاليات األسالميى م  العاالوم (2222)الدالر ممةدي  -

 .32ص

 .29أحمد صالح م مرجع ساضقم صعيو  م  -

 .12م ص(مكتبى جديرن الو د: الاا رن)م األقليات الم كلى رالحلم (2221)محمد مو ر مماال   -

سلسالى عاالو المعرماىم المةلا  الااو ا  : الكويات)م اللغاى رالهوياىم تم عباد الااو  خراقاا م (2222)جوزياب مجاون   -

 مالك ماال زريعم األقليات الديايى رالاوميى م  إقليو كردستان   222م ص(م آب342للثاامى رالفاون راآلدابم العدد 

المكتباى األ لياى للا ار ضانغاترا  ماع : ضياررت)جها ج و  اام م الاوميى العرضيى مكرجها   ط(1122) سيبى محازل زك    -

 .22م ص(مؤسسى مرا كليع لل باعى رالا رم  يويو   

 .1م مرجع ساضقم ص(2212)اضرا يو ميسرى خالد مالرضيع  م رالم محمد عل    -

 .222-211ضغداد مدا  الكتب رالوثائق م ص م األقليات م  العرا م( 2212)  سعد سلول م  -

 

 :م اير البحث  

 :القواميس  -اوال

 (.ضيررتم دا  الفكر لل باعى رالا ر رالتوزيع)م الااموس المحيهم (111)اضادي مالفيررز -

 الكتب الع بية –ثانيا 

مركاد جامعاى الاااا رن : الااا رن)م مادماى ماا  مااا ج البحاث ما  الد اساات انعالميااىم (1111)الةماا  م اساو محماد   -

 (. للتعليو المفتوح

 (. الماصو نم دا  الومام لل باعى رالا ر)م أرااع األقليات رالةاليات األسالميى م  العالوم (2222)الدالر ممةدي  -

 (.   األما اتم دا  الكتاب الةامع )م ماا ج البحث انعالم م (2212)الم هدا   م سعد سلمان  -

 ( .ا رنم معهد األ مام العرض الا)م مسا مات م  أصو  البحث االجتماع م (1191)مص فى عمر  الايرم -

 (.عمانم دا  ز ران للا ر رالتوزيع)م الصراع العرق  رالديا  م  البلاانم (2212)درزي مرليد  -

 ( ضغداد مدا  الكتب رالوثائق) ماالقليات م  العرا  م ( 2212) سلول مسعد م -

 (.دا  الفا اض : ضيررت)م م جا يو األقليات م  الم ر  العرض (2212)عبد الرحمع مسعيد احمد مراخررن  -

دم ااقم دا  )م جااا يو الايااايا راألقليااات انسااالميى المعاصاارنم (2211)عياو  مأحمااد صااالحمالحيال م عماار مهاادي م -

 (.   الفكر للا ر رالتوزيع

 (.ضيررتم دا  الفكر المعاصر)م أزمى األقليات م  الو ع العرض م (2222)عل  محيد  إضرا يو محاام ميالد  -

 (.الاا رنم عالو الكتب)م 1م البحث العلم  م  الد اسات انعالميىم  (2211)محمد م عبد الحميد -

 (. الاا رنم مكتبى ال رر  الدرليى)م األسالل راألقليات الماا  رالحاار رالمستابلم (2223)عما ن ممحمد  -

 (.مكتبى جديرن الو د: الاا رن)م األقليات الم كلى رالحلم (2221)محمد مو ر مماال  -

 ( الاا رنم دا  الكتاب العرض  راللباا   )م األسالل رالم كالت السياسيى المعاصرنم ( 1112)مودمجما  الديع محمدمح -

ضياررتم المكتباى األ لياى للا ار ضانغاترا  ماع )م الاوميى العرضيى مكرجها   اطجها ج و  اام (1122) سيبى محازل زك   -

 (.مؤسسى مرا كليع لل باعى رالا رم  يويو  

 :الكتب المت جمة –ثالثا 

سلساالى عااالو المعرمااىم المةلاا  الااو ا  : الكوياات)م اللغااى رالهويااىم تم عبااد الاااو  خراقاا م (2222)جوزيااب مجااون  -

 .م آب342للثاامى رالفاون راآلدابم العدد 

 :البحوث والدراسات –رابعا 

مواقاااع التواصااال انجتمااااع   خ ااااب األقلياااات مااا )م (2212)اضااارا يو ميسااارى خالاااد م الرضيعااا  مرالم محماااد علاااى  -

 . م ضحث ما و  م  مؤجمر جامعى الد قامم عمان(رأجةا اجها الفكريى رحاجاجها ان سا يى

م االمال عل  راالقليات العرقيى م  الكوماى ممةلاى الكلياى االساالميى الةامعاى (1112)حسون مضتو  ما ر  محمد عل  م -

 .42مالاةب االغرف مالعدد 

الااى  1/1/2212د اسااى مسااحيى للماادن مااع  -م صااو ن األقليااات لاادى العااراقييع (2211)و حمااد مما مااى عبااد الكاااظ -

 (.41/2)م ضحث ما و  م  مةلى الةامعى العراقيى العدد  1/1/2212
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د اسى إجتماعيى ميدا يىم  سالى ماجساتيرم  –م الهويى الو ايى مع ماظو  األقليات العراقيى (2211)حميد م بى مةيد   -

 .قسو علو انجتماع  -يى اآلدابكل -جامعى ضغداد

 :المواعج االلكت ونية –خامسا 

 محمد محفوظم األقليات رقيايا الديمارا يى م  الو ع العرض م ياظر الراضه  -

          mohaderat(12)/632.htmhttp://www.siironline.org/alabwab/maqalat&  جا يو المعاياى 
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ABSTRACT 

This research aims to identify the journalistic treatment of the economic crisis in the Iraqi 

newspaper Al-Zaman, in order to give a clear picture of the types and methods of processing, 

the press arts, sources of information and the elements of the typographic highlights that dealt 

with the economic crisis, and the developments and effects of this crisis in many political, 

social, environmental and other fields, as The Iraqi press treatment of the economic crisis 

resulting from the Corona crisis? The objectives of the research are a reflection of the questions 

identified by the research. The research reached a set of conclusions as follows: 

1.  Surface treatment ranked first in the newspaper's press content, which means that the 

newspaper moved away from deepening topics related to the economic crisis because it wanted 

to win the public in the shortest and simplest way by presenting simple information about the 

crisis and the superficial opinions it deals with. 

2.  Zaman relied a lot on the art of journalistic investigation among other journalistic arts in 

dealing with the economic crisis in an effort to reveal the shortcomings and mismanagement 

that caused the crisis in order to compensate for the competition of weak newspapers in the 

field of journalistic precedence with the new media and its outputs. 

3.  The reliance of time on the source (journalist writer) in the category of the source of 

information was a clear imbalance in its editorial policy, as this revealed a weakness in the use 

of delegates and correspondents in dealing with the topics of the economic crisis. 

4.  Time's reliance on the method of presenting information revealed that it was aimed at 

highlighting the information it provides on the economic crisis and making it a material for 

open discussion. This is enhanced to support this method in another method that is no less 

important than the method of presenting facts to confirm their objectivity and journalistic and 

professional neutrality. 

5.  In its press address of the economic crisis, Zaman focused on presenting it on the front 

page in order to highlight it and put it at the centre of attention for its readers and to confirm its 

professionalism in dealing with all topics and issues related to the economic crisis caused by 

the Corona pandemic. 

6.  Time's dependence on the elements of typographic highlights was evident in its focus on 

headlines, personal photos and the use of black color in the journalistic treatment of the 

economic crisis, which indicates that she wanted to highlight her professional personality and 

her ability to provide outstanding journalistic material to her readers. 

A R T I C L E  I N F O  

Article history: 

Received  11/10/2021 
Received in revised form   14/11/2021 

Accepted  21/12/2021 

Available online  11/01/2022 

https://doi.org/10.36772/arid.aijmscs.2022.358 

https://doi.org/10.36772/arid.aijmscs.2022.358
https://doi.org/10.36772/arid.aijmscs.2022.358


ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 761 

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

 
 

 الملخص

يهددددذ  دددحا البحدددع فلددد  العاددد ذ عحددد  الماالالدددا ال دددحريا لالمدددا اعقع ددداديا  ددد  ج يدددد  ال مدددا  الا اقيدددا    لددد  

مددددل إجددددص فع ددددا  نددددوع   ااددددحا عددددل إنددددوال  إسددددالير الماالالددددا  الر ددددو  ال ددددحريا  م ددددادع الماحومددددا   ع اندددد  

إلبددد ال العيبدددوا ا   العددد  ا ا لدددا بهدددا ا لمدددا اعقع ددداديا   مدددا  ندددحا فليددد   دددح  ا لمدددا مدددل ا دددوعا   اددد  ي ا   ددد  ا

الاديدددد مدددل المالددداع  الالياسددديا  اعجعماعيدددا  البيددددا  اي  دددا  ف  عدددد  ا لمدددا اعقع ددداديا م ددد حا  بيددد    دددمحا الادددالم 

ا  ددد  الا ددد  الحدددديع  ممدددا جادددص  سدددا ص اإلعددد   جمياهدددا ب  محددد   م هدددا الاددد ان  ونهدددا مدددل إل ددد  مدددا  اجهعددد  الب ددد ي

 ال ددددحا ا لانددددا اددددول  ا عمامددددار  بيدددد ا بهددددا عددددل د يددددي الماالالددددا ال ددددحريا العدددد  قدددددمعها  دددد  م ددددمونها اإلع مدددد   

ماااا عةيعاااة المعالجاااة الصاااحفية العراقياااة لألزماااة االقتصاااادية ال اجماااة   ان حدددي البحدددع مدددل اإلجابدددا عدددل العالدددا ل الددد  ي  

فلددد  مالموعدددا  البحدددع؟  جدددا   إ دددداذ البحدددع انا ددداس لحعالدددا ع  العددد  صددددد ا البحدددع  قدددد اوندددص عاااز ةزماااة كوروناااا

 :مل اعسع عاجا  اآلايا

إ  الال يدددد  ابعادددد  اصعحدددا الماالالدددا الالددد حيا الم ابدددا ا  لددد   ددد  الم دددمو  ال دددحر  لحال يدددد     دددو مدددا يا ددد   .1

عدددل العامدددي  دددد  الموادددوعا  المعاحتددددا با لمدددا اعقع دددداديا  نهدددا  اندددا ا يددددد  الدددر الالمهددددوع ب ق ددد  ال دددد ن 

 . إبال ها عل د يي ع ض الماحوما  البالي ا عل ا لما  اآلعا  الال حيا الع  اع ا لها

ا لددد ي  ددد  ا دددا ل ا لمدددا  اععمدددد  ال مدددا   ليددد ا عحددد   دددل العحتيدددي ال دددحر  مدددل بددديل بددداق  الر دددو  ال دددحريا .2

اعقع ددداديا سدددايا م هدددا ل  دددو جواندددر الت دددوع  سدددو  اإلداع  العددد  االدددببا با لمدددا مدددل إجدددص اادددوي  م ا الدددا 

 .ال حو ال ايرا    مالال الالبي ال حر  مع اإلع   الالديد  مخ جاا 

عها  دددد   دددددا م دددددع الماحومددددا لحدددد   ااددددحا  دددد  سياسدددد(  ااددددر نددددحر ) دددد ص اععمدددداد ال مددددا  عحدددد  م دددددع  .3

العح ي يددددداك ف    دددددو  لددددد  ادددددارا  ددددد  اعسدددددعاانا بالم دددددد بيل  الم اسدددددحيل  ددددد  ا دددددا ل موادددددوعا  ا لمدددددا 

 .اعقع اديا 

  دددو اععمددداد ال مدددا  عحددد  إسدددحو  عددد ض الماحومدددا  فنهدددا  اندددا اهددددذ مدددل  عا   لددد  فبددد ال الماحومدددا  العددد   .4

 دددحا ا مددد  إلسددد اد  دددحا ا سدددحو  ب سدددحو  اتددددمها ب ددد   ا لمدددا اعقع ددداديا  جاحهدددا مددداد  لح تدددا  المرعدددو  ماددد ل  

 .آل  ع يتص إ ميا ع    و إسحو  ع ض الحتا ي لع  يد مواوعيعها  صياديعها ال حريا  المه يا

ع ددد   ال مدددا   ددد  ماالالعهدددا ال دددحريا لالمدددا اعقع ددداديا عحددد  ع ادددها  ددد  ال دددرحا ا  لددد  بهددددذ فب ال دددا  .1

 دددد  ا ددددا ل  ددددص المواددددوعا   الت ددددايا المعاحتددددا  مه يعهددددا  يددددد   ادددداها  دددد  دا دددد   اع عمددددا  بال الددددبا لت ا هددددا  ا

 .با لما اعقع اديا الع  سببعها جا حا  وع نا

 دددا  اععمددداد ال مدددا  عحددد  ع انددد  اإلبددد ال العيبدددوا ا    اادددحا  ددد  ا  ي  دددا عحددد  الا دددا يل ال  يالدددا  ال دددوع  .6

يا   ددددو مدددا يدددددل عحددد  إنهددددا  انددددا ال خ ددديا  اسددددعخدا  الحدددو  ا سددددود  دددد  الماالالدددا ال ددددحريا لالمدددا اعقع دددداد

 .ابعغ  مل  ل  فب ال  خ يعها المه يا  قدعاها عح  اتديم ماد  نحريا معمي   لت ا ها
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 اإلعار الم هجي: المةحث األول

 : مشكلة الةحث: اوالا 

ال اجما عل جا حا  م  حا البحع    العا ذ عح  الماالالا ال حريا ل حيرا ال ما  الا اقيا لالما اعقع اديااع    

ما عةيعة المعالجة الصحفية العراقية لألزمة االقتصادية ال اجمة )مراد ُ  و مل االا ل ع يال    البحع ا  حي م  حا    وع نا

 : ومز هذا التساؤل الرئيسي انةثقت ةسئلة فرعية ةخرى جاء فيها ما يأتي( عز ةزمة كورونا؟

 ما إنوال الماالالا ال حريا  إساليبها الع  اسعخدمعها عي ا البحع    الم مو  ال حر  لالما اعقع اديا؟  .1

 ما الر و  ال حريا الع  ع    عحيها عي ا البحع    ماالالعها لالما اعقع اديـــــــا؟ .2

 با لما اعقع اديا؟ ما الم ادع الع  اععمداها عي ا البحع    الح ول عح  الماد  ال حريا المعاحتا .3

 ما ع ان  اإلب ال العيبوا ا   الع  اسعخدمعها عي ا البحع    الماالالا ال حريا لالما اعقع اديا؟ .4

 : ةهمية الةحث: ثانيا

لالما اعقع اديا ال اجما )ااد  ح  الدعاسا مل الدعاسا  الحديلا الع  االعهدذ ا خيص  ما  ا الماالالا  ال حريا 

  يريا  نول الماالالا   ما يحمح  مل إ ميا عحميا    ابيا  د ع اإلع   اعقع ادي    العاامص ( ا    الا انعل جا حا  وع ن

مع ا لما    يريا ا ا ل  لالما اعقع اديا المالعالد  ال اجما عل جا حا  وع نا      عل إ ميا عمحيا اعالالد    اا يو 

ها ل سعراد  م ها لع وي  اآلدا  ال حر   المه    فل  جانر ما  ا مدي قدع  المؤسالا  ال حريا بال عا ج الع  ام العونص ل

ال حو الا اقيا عح  فداع  ا لما اعقع اديا ال ا  ا   د ع الالها  المخع ا لب ا  ع يا  ااحا  سياسا فع ميا  اا اليا 

 . لمالعمع مه يا  اقع اديا االهم    الحد مل ا لما  ماالالعها بال  ص ال حيح لخدما ا

 :ةهداف الةحث: ثالثا

 :اهدذ  ح  الدعاسا لعحتيي ا  داذ ا ايا

 .احديد نول الماالالا ال حريا  إساليبها لحت ايا الع  ا ا لعها عي ا البحع    الم مو  ال حر  لالما اعقع اديا .1

 .العا ذ عح  الر و  ال حريا الع  اععمداها عي ا البحع    ماالالعها لالما اعقع اديا .2
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 .العا ذ عح  الم ادع الع  اععمداها عي ا البحع    الح ول عح  الماد  ال حريا المعاحتا با لما اعقع اديا .3

 .ابيا  ع ان  اإلب ال العيبوا ا   الع  اسعخدمعها عي ا البحع    الماالالا ال حريا لالما اعقع اديا .4

  :نوع الةحث وم هجه  : رابعا

الونريا الع  االعهدذ ا وي   اححيص  اتويم  دعاسا الحتا ي ال ا  ا المعاحتا ب بياا ا لما  ياد  حا البحع مل البحوث 

 ام  ي  اععماد الم هج المالح   ون  يعيح اسعخدا  مخعحو اعسالير  اسعماع  اححيص الم مو   المتابحا الاحميا  الم صظا 

لحي إج ي مل إجح    و ما سيعبيل    ارانيص البحع المت  ا  اي  ا مل د ن جمع البيانا  لعحتيي الغ ض الاحم  ا

 . فج ا اا  الاحميا

 :مجاالت الةحث وحدوده: خامسا

يت د ب  احديد الم ا  الحي سعال ي  ي  دعاسا الم  حا احديدار دقيتار   يعحدد  حا المالال بالعياع ج يد   :المجال المكاني .1

ال ما   اي ا لحبحع   ل   نها ااد مل الال ا د المهما اليوميا الم عظما ال د ع   ا  مت   يا م اسبا  مح يعها مالعتحا 

 .ال حريا  لحم اميل الع  اع ا لها  و ما سيالهم    ابيا  إنوال  إسالير الماالالا 

 ام احديد  ح  ( 31/8/2222)فل  ( 1/3/2222)ام ص   المالال ال مان  لحبحع بالمد  الع  ابدإ مل  :المجال الزماني .2

المد  باد فج ا  دعاسا إ ليا عح  ج يد  ال ما  باسعخدا  إسحو  الح   ال امص ع د العياع الم مو  اإلع م  

لالما اعقع اديا  مدي اااد  لحوقوذ  عند الماالالا ال حريا يص    ال حيرا عي ا البحع  لحت ايا محص العحح

 .ال حيرا مع اح  ا لما

 : مجتمع الةحث: سادسا

املص مالعمع البحع الم و  مل جميع ال حو الا اقيا   ا    نحيرا ال ما  الع  اععمد  امل المد  المحدد    ياود 

إسحو  الح   ال امص ع د  اسعخدا د  ااد مل ال حو اليوميا ال د ع   ا  مت   يا جيد    ام سبر اعلعياع  و إ  الال ي

عي ا البحع عل د يي     ابا لما اعقع ادي  الع  ا م ا الماد  المعاحتاالعياع الم مو  اإلع م  لحت ايا محص العححيص 

( 31/8/2222) لغايا ( 1/3/2222)ندع     المد  مل جمع البيانا  مل جميع مر دا  البحع   ص   جميع ا عداد الع  

 .لحعححيص الخاااا الت ايا عي ا احديدعدد   محا ا لما اعقع اديا  ( 111) الع  بحغا 
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 : ةدوات الةحث: سابعا

ال اسعخد  البحع إدا  اححيص الم مو   ام االميع البيانا  باسعخدا  اححيص الم مو  عل د يي ار يغ الماد  ال حريا مال

 قد اما عمحيا ( ما ا قيص؟   يو قيص؟)العححيص    اعسعماع  صالر الردا  المخعحرا  ا م ا اعسعماع   صدا    دا  اححيص 

 .ا ميم اسعماع  اححيص الم مو  عل د يي مالموعا مل الخ وا  الاحميا المععاباا  صع  إنبحا نالحا لحع بيي

 : الصدق والثةات: ثام ا

 : اختةار الصدق .1

البحع فل  اابال إسحو  ال دن الظا  ي    الع بيي عل د يي ع ض اسعماع  اححيص الم مو   ما ا م ع  مل سا  

العا يرا  اإلج ا يا لردا  العححيص ال  ياليا  الر عيـا عح  مالموعا مل   ي الخب    اعلع اص    مالال اإلع  


  بهدذ 

عماع  العححيص  الع  د مل مدي ن صيعها   إنها اتي   ا   احب  إ داذ اتويمها  ا ويبها  الح م عحيها  إلبدا  آعا هم    اس

ما  ااا لتياس    باد الموا تا عحيها مل قبص المح ميل   قد ام ا لح بالميع م صظااهم  آعا هم  ا ويبااهم الاحميا ب ظ  

عح   دا  العححيص ال  ياليا  الر عيا  اعععباع  مل  م اععماد ا   دا  لعححيص الم مو    صالا  ااران الخب ا  المح ميل

 اسعخ اج ال دن الظا  ي عسعماع  العححيص عل د يي فج ا  ماادلا صالابيا فص ا يا  مل  م اسعخ اج ال البا المدويا الع  

 .ابيل مدي ااراقهم عح  مالموعا  دا  اعسعماع 

 :اختةار الثةات .2

ال حريا لالما اعقع اديا    ج يد  ال ما  مواول البحع عل ام اتدي  مالعوي  با  نعا ج اححيص م مو  الماالالا 

مل ال حيرا إلعاد  العححيص  ما  ا مدي اعاران %( 32)د يي فج ا  العححيص باسعخدا   دا    صدا  العححيص نرالها ب البا 

ابي    العححيحيل   ام ا بيي يوما    ل  لما  ا مدي اعاران  الع  32 الع ابي    العححيحيل  مل قبص الباصع نرال  باد م  ع

 .    نالبا ااران   با  متبولا عحميا ادل عح   جود دعجا ااالان  بي  بيل العححيحيل%( 44)ماادلا  ولالع    انا ال عيالا 

 :مصطلحات الةحث: عاشرا

 : اع الباصلا  اا يرا  فج ا يا لم  ححا  البحع      اآلا 

ا الع  اع ا ل بها المؤسالا اإلع ميا ا لباع إ  ا صداث إ  الت ايا إ     ا سحو  إ  ال  يت: المعالجة الصحفية .1

ا لما     ي اوابط  آليا  مه يا م اسبا   باسعخدا  إ  ال  قوالر الر و  ال حريا المخعحرا  عب  الماد  ال حريا 

 . لحونول فل  الالمهوع  مل إجص احتيي ا  داذ  الغايا  الم سوما
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يحدث    ظ  ذ  عوامص اسعل ا يا اي  دبيايا اؤدي فل  اا  ابا  دالحيا إ  لاعجيا         صدث مراج: األزمة .2

 . المالعمع  اعباها نعا ج سوا   انا سحبيا إ  فيالابيا  ا ب  ال يا  الاا  لحر د إ  المالعمع إ  الد لا

 اإلعار ال ظري: المةحث الثاني

 المفهوم والسمات واألنواع.. المعالجة الصحفية

  :المفهوم: المعالجة الصحفية :اوال

مل عحم  ل    قد يخعحو مرهومها    الاحم الواصد  نعيالا عسعيااب  لادد مل المرا يم الع  ع ( الماالالا)يخعحو مرهو  

و ااالج  يعاالج  ااالالا   ه"ا  بي عح  ما   محدد   اح  سبيص الملال  ف   حما ماالالا    ماالم الحغا الا بيا الماان  اا   

"معاالج  عالج ياالج ماالالا  ع جا  هو ماالج  المراول ماالج  الماالالا  مر د  ج   مل ماالالا   م دع ا عالج
(1)

. 

  و " ما ف  مرهو  ماالالا الماحوما     مالال اإلع      العخ ص نرال  يت د ب  الماالالا اإلع ميا إ  ال حريا 

ا ل الا ض   اتديم الت يا إ  الم  حا إ  الحدث    ل  باسعخدا  ا سالير العدلص المعامد مل جانر ال حيرا    د يتا ا 

" العت يا  الم  ما   ل  بما يؤدي فل  احتيي  دذ إ  إ داذ ال حيرا مل  حا العدلص
(2)

. 

   احويص الماد  " إي ا    مالال اإلع   يخعحو مرهو  الماالالا مل  سيحا فل  إل ي   ر  العحر يو   يت د بها 

إلن ا يا فل  نوع م  يا يالهص عح  المخ ج العاامص ماها  اخعحو مل  اار فل  آل  صالر د يتا ال عابا  الر    ا

"الم   صا   إ  الماالالا ا عر لع و  الم  د لح اار     عابا المالود  ا  ل  لحامص
(3)

. 

  مل ل ل البحع ا  اديم  المعخ ص عمحيا اححيص الر     ا ميا  ا وي  ع ان  ا   ل"   اك ماالالا   يا يت د بها 

 البحع الميدان   اعسعراد  مل المواد اإلع ميا  ا ع يريا المعو     المعاصا  م ا د  جميع ا عمال الر يا الالابتا  لع وي  

ويش مل ماالالا ا نوا  مل الايو   الع " إما الماالالا    اإل اعا  يت د بها" ال  ص الر   ا نالر  مالود  الالي اعيو

ل ل عمحيا اح ي  ا نوا   ا  يحها  ادعيم جوداها  نتحها  ا  يبها  اح ي  الا ض إي صحذ ال غما  الموسيتيا 

 ا نوا  ال ديدا  ا ل ا  الوااحا لعال ر ا    اد ي الا ض الموسيت    صدا   اال ر م     سو  اتديم الا ض 

الر  
(4)

. 

صالر ااالا ا  ال  ص  الم مو   مل ل ل عمحيعيل العح ي   اإلل اج    تا  ف  الماالالا   ما ابيل مما سبي اعولل

لحالياسا العح ي يا لحوسيحا   ال  ص  و ماد  ال عابا الع  يدعسها العح ي  مل صيع العياع ا  اتاليمها  ا اليتها بما ي  م  ص  ل 
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اسع  لحماد   ياعمد عحي  الداعس    ق ا اا مل   ون  إما الم مو   هو فلباع إ  آعا  إ  صتا ي يتدم  العح ي  باد دع
(5)

    يما 

- :ي ا  اوايح لهح  المرا يم

 : المعالجة الصحفية مز حيث التحرير واإلخراج .1

  و"ويقصد بالتحرير ف  مرهو  الماالالا ال حريا ي ي إ  عمحيا الماالالا قد اعم فما عل د يي العح ي  إ  اإلل اج  

لع  يتو  بها المح ع ال حر  بال يااا الر يا  ال عابا ال حريا إ  الماالالا لم مو  الماد  الامحيا اليوميا  ا سبوعيا ا

ال حريا إ  الماحوما  الع  جماها مل الم ادع المخعحرا   ااها    إ  ال إ  قوالر نحريا م اسبا  معااعذ عحيها  توالر 

"يااعهاإ  المالحا  م الم اجاا الدقيتا  فعاد  ن   يا اح ي يا لحال يد 
(6)

   اعالم الماالالا    العح ي  ال حر  بال ابع الالدل  

ال حريا  ما    العحتيي ال حر   المتاع   ا صاديع  اي  ا مل الر و 
(7)

 . 

 :وتتم مرحلة المعالجة بالتحرير بطريقتيز 

 اتديمها لحالمهوع لحل   صيع يتو  بعاديص  ا تيح مر دا  ال سالا صع  يعم العونص لح  ص ال ها   لها: حارس الةوابة . ة

ااد م صحا مهما ي بغ  الع  ي  عحيها   ميعها  احعاج فل  التدع ال ا   مل البحع  الدعاسا
(8)

. 

مل ل ل ماالالا ا ل ا  الع  ا د مع الماحوما   ا حيحها  اباليط  اوايح لغا ال ص  مااني  : معالجة ال ص . ب

تاعئ ال حيرا  ب  ص يع اسر مع سياسا ال حيرا م اجاا ال ص ال حر   ااديص لهالع   جاح  ي  ن ل
(9)

  مع 

اعلع ا  باد  الع حو  ف با  الغ ض المت ود  اوايح ا صداث  ال وع  ا  يا       ل المعحت  ملص ما    مل 

    الواو       ل المح ع   العح ي  يامص عح  ا ليو الماان   ا ظيم الر و   يهعم بال اصيا ال  حيا  ا سحوبيا لحر

 م  معها  ا اليتها   ي إساليب  الا جيا الع  يعباها لع عج اآل اع الم جو 
(10)

. 

 هو ل و  مل ل وا  فنداع ال حيرا اعاحي بمظه  ا الخاعج     حها الر    إي اح  الالوانر " ةما المقصود باإلخراج

ابدإ باد اعنعها  مل عمحيا العح ي   اعملص  الم اب ا بالم مو   المؤ     ي   الماب   ع     يع مل مالموعا عمحيا    يا

"بالمع الماد  ال حريا  ا حيحها  م اجاعها  اسع مالها  م نيااعها    التالر  ال  ص العح ي ي الم اسر
(11)

   اعم الماالالا 

الماالالا ل بال باعا إ مل ل )الاحميا    اإلل اج ال حر  فما ب وع  مبا    إ  اي  مبا    إ  قد اعم مل ل ل ع قع  

- : سيعم اوايح  ل   اآلا ( الرواوا ا يا  المونعاج الوعق  إ  الرحم  لح رحا   باسعخدا  الماالالا  ال قميا

 يت د بها اسعخدا  الا ان  العيبوا ا يا    ب ا  الم مو   الع  االهم    دعم : المعالجة الطةاعية للف ون الصحفية -ة 

الم مو   لياد  في اص    مل إ م الا ان  العيبوا ا يا المالعخدما    فل اج الر و  ال حريا  ال وع ب نواعها 
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 الا ا يل  ا لوا 
(12)

ا   ياد اإلل اج ال حر  مل    مل المهم إ  اعري الماالالا الاحميا لإلل اج مع إ ميا ال حير

إ ل  م ونا  إ  جوانر الرل ال حر  ا وعا  اغيي ا بحالر الاوامص  المعغي ا  الع  حوجيا  ال حريا  اعجعماعيا 

 ال راليا  الراليولوجيا  اعقع اديا  الالماليا   اإلل اج ال حر  لم ياد     إ   ظيرا  حالر بص إنبح عمحيا 

مخ ج مؤ ص مدع    يا  نحريا  ا  حوجيا   اإلل اج ياد الامود الرت ي    ال حا ا جماليا   ظيريا  احعاج فل  

الحديلا
(13)

. 

   ظص  ح  الماالالا ي صظ الايو  الر يا الع  اؤ   : المعالجة الفوتوغرافية والمونتاج الورقي ةو الفلمي للصفحات -ب 

 .  اا الحد ث قبص اععماد اعنعاج اإلل ع  ن سحبا عح   او  الم مو  باد ال    عام اال ر ماظمها  الع   انا  ا

اعيح العغحر عح  الايو  الر يا بالهول   س عا  يال  عمع  ها اإلم انا  المح حا: استخدام المعالجات الرقمية -ج 
(14)

 

 التدع  عح  اسع    ااديص  اغيي   ابديص  اوايح  اغيير  اوليد  نتص  فن ا   ماالالا المحعوي   ي إسالير 

مع وعا
(15)

  مل ل ل قيامها بالحالحا ماالالا  ابعدا ر مل اسع جال الماحوما   اححيحها  ن   ا
(16)

   ل ص مح ع 

د ا  العح ي  الع   ا د ا  المالعخدما   مل إد يتا    العاامص مع الحاسو  بحالر الم اج  الوقا  الماد  

( لوا   ال و   ا يتونا   قيم ال صالر ا   الم ا د   ا)يحعاجها المح ع ال حر     ال حا ا اإلل ع  نيا 
(17)

. 

 :المعالجة الصحفية وفقا للسياسة التحريرية .2

 : وتتم هذه العملية وفقا لآلتي

اعادد الم ادع م ها ناناا لحخب   ناقحا لحخب    اايا  لاعجيا  :المعالجة الصحفية حسب المصادر الصحفية -ة 

 إع يريا  صيا
(18)

التانونيا  ال   ا   ا عمال  اعص ا ا  الحيويا  مالع دا     م ادع ع ياليا  الو ا ي 

ص وميا إ  ااحيميا  م ا   البحوث
(19)

     اك إي ا م ادع عح يا  مالهولا
(20)

  ف   ل ص نحيرا م ادع ا الخانا 

مل نحرييل  مح عيل   عا   م د بيل  م اسحيل الحيل يملحو  جهال ا العح ي ي  الحيل يعاامحو   ياالالو  

ايا الم   صا صالر اخ  ااهم  يتدمو  العتاعي   العححي   اإللباعيا الع  ا اسر الالياسا العح ي يا الت 

لح حيرا  إيد لوجيعها  الع  ا ر د بها الال ا د إلب ال  خ يعها  إلظهاع امي  ا  اروقها عح  الال ا د ا ل ي
(21)

 . 

و  ال حريا مل نحيرا فل  إل ي   اعادد الر و  اخعحو الماالالا لحر  :المعالجة الصحفية حسب الف ون الصحفية -ب 

ال حريا م ها الخب   المتال  العحتيي  الحديع  العت ي   ه اك عد     قا   الع  ا  بيل الال ا د    ماالالعها لعح  
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يا الر و  معملحا مل ل ايا الحالم  ال ابع  الالياسا  المالاصا المحدد  لحماد  العح ي يا ا  الع وي يا إ  العالويت

 الع ذ الحغا  ا سالير  ما يع ص با ان  اإلل اج  ال باعا لحل   إ  الر و   ا   ال ال حريا    قاسم 

م ع ك     ص الال ا د  المال   ل ل اخعحو    د يتا الا ض
(22)

   لغا المح ع  د يتا نيااع   إسحوب 
(23)

. 

د  بواس ا المخ ج   ي عمحيا اإلل اج ال حر  اعم الماالالا ال حريا لا: المعالجة الصحفية حسب األعر المتةعة -ج 

صيع يامص عح  ماالالا  ا اير ا د  دالص ال رحا  فعداد ا اميم جيد   اسعخدا  إصالا  إ ب  مل الح  ذ لحمواد 

الواقاا بدالح  لما لإلداعا  مل إ ميا    فب ال الوصدا  ال باعيا  إ  ما بدالص اإلداع يحت  إ ميا لانا مل الت ا  

ابادها با نبا   البيانا  المهما  المعالدد عع
(24)

   ااعب  اإلداعا  الع  احيط    با  ا لباع مل الا ان  

العيبوا ا يا الع  اا   إ ميا لانا لحمواول   الع  اعري مع دبياا  ح  اإلداعا 
(25)

. 

 :السمات: المعالجة الصحفية: ثانيا

بها   يرع ض إ  اعحح  بها مل ل ل عمحيا الماالالا لاصداث إ   امعال الماالالا ال حريا باد  سما  ع يالا ا ابط

 :الت ايا  ا لما     

   لياع اسع اايال  ي  د ال حريو  فلي  بغ ض الد ال عل إلباع م اد ال تاد: سمة الموضوعية والحياد. 1
(26)

  

عتا   ع ض الت ص اإللباعيا العال د  الباد عل الميص  الهوي    ان" يت د بالمواوعيا    الامص ا لباعي    

" فع ا  نوع  معوالنا  مع امحا عل الحتيتا ب  ف داع إ  ا وي   هحا يؤدي عنعرا  المواوعيا
(27)

. 

الماالالا المعوالنا   اتع   المالؤ ليا  إ  ال را  الع  عح  ال حر  المواوع  امع  ها  و فصدي :التوازن. 2

 ما  ااد د يتا العوال  العح ي ي الع  ااعمد عحيها الم بوعا  المحا ظا الع  مل صيع ماالالعها لاصداث   بالمواوعيا

ا يد إ  اؤ د صياد ا  اسعت لها بالامص  عامص عح  ماالالا ال ص الخب ي   ص ما يعالمع ب  مل إلباع  ماحوما  ب ص 

صياديا  اوال   مواوعيا
(28)

 . 

  االعخدمها الال ا د    ماالالعها لاصداث لحح ول عح   تا ااد مل إساسيا  ال حا ا الع: الدقة وعدم االنحياز. 3

الالمهوع    ال حيرا   عح  الال ا د إ  احع س مل عد  الدقا    ا لباع إ  اإل مال إ  اعنحيال إ  الع وي   إ  ااع ذ 

ب ل ا ها المهما  ا حيحها بال عا  ب  يتا باعل   ب ص اوال   مواوعيا  دقا
(29)

. 
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الماايي  الع  عح  ال حر  اعلع ا  بها  م محا لماايي  الدقا  المواوعيا  الحياد  العوال   ااد مل     إصد: المه ية. 4

فل قيا  المه ا    د مل    د الامص اعصع ا   الع  عح  ال حر  امع  ها   ف ا اابا الماايي  المه يا سعخ ع 

ال حا ا لحم اجيا  ا  وا  ال خ يا 
(30)

. 

ياعب  ال دن  ا مانا إصد إب ل الماايي  الع  يالر او   ا    الماحوما الم سحا لحمعحت  : وال زاهة الصدق واألمانة. 5

  مانا الماحوما مل إ لويا  صاعس البوابا  الوسيحا اإلع ميا االا  الالمهوع  ه  اا   م داقيا اإلع    اا   مدي 

اصع ا  اإلع   عتص الالمهوع
(31)

. 

 :نواعا  :المعالجة الصحفية: ثالثا

 :  اك إنوال عديد  مل الماالالا       اآلا 

إي إنها اي  معامتا  مؤقع  ا عه  بانعها  الحدث     ماالالا مبعوع  : المعالجة السطحية .1
(32)

. 

اعالم بالامي  ال مول  المعاباا الدقيتا  الواو   اعاالان  اهدذ فل  ا ويل  ع  عميي  :المعالجة المتعمقة .2

مل ل ل الما  ا الاحميا الالحيما لما يااها بالت ايا الم   صا 
(33)

. 

    ح ال ول مل الماالالا يتد  ال حر  الحتا ي  تط إي يتد  الت ص اإللباعيا (: الموضوعية) المعالجة المحايدة .3

بمواوعيا لاليا مل الا    الحاا  ال خ    العحي   يا ض الحتا ي ا ساسيا  الماحوما  المعاحتا بالمواول 

ادلص عإي  د   م ج الوقا ع بوجها  ال ظ مل د   
(34)

. 

    ح  الماالالا ي    ال حر     ماالالع  لحت ايا إ  ا صداث عح  جانر مايل مل الخب   قد : المعالجة المتحيزة .4

يححذ با  الوقا ع إ  يبالغ    با ها  قد يخحط  قا ع الخب  ب إي  ال خ    هح  الماالالا اامص عح  ا وي  الخب  

   احوي
(35)

. 

ااد الماالالا الدعا يا فصدي ال  ن الع  االعخدمها ال حا ا الدعا يا إ  الب  باج دا لماالالا  :المعالجة الدعائية .5

الت ايا إ  ا صداث ب وع  م و ا إ  إصاديا الالانر لمالاعد  إ  فلحان ال  ع ب خص إ  مالموعا إ  جماعا إ  

ص   إ  د لا إ  ال  ال إ  ال  ا يا
(36)

. 
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يالعخد   حا ال ول مل الماالالا  الال ا د الالما ي يا  با  الت وا  العحر يونيا    ماالالعها ال تديا : ة ال قديةالمعالج .6

لحخب  الالياس  إ  لحت ايا الع  اع مل ن اعا  د ليا صالاسا إ  الت ايا الم اب ا باقع اد الالون  الم دمالا 

بالاولما اعقع اديا
(37)

. 

 التحليليةالدراسة : المةحث الثالث

   ( ماذا قيل؟)تحليل مضمون : اوال

 :فئة ةنواع المعالجة التي استخدمت في المضمون الصحفي .1

 يةيز الفئات الفرعية ألنواع المعالجات التي استخدمتها جريدة الزمان في مضمونها الصحفي(: 1)جدول

 الم ابا % الع  اعا  الردا   

 اع ل  23,13 414 ماالالا س حيا  1

 اللانيا 19,42 311 اح ي ياماالالا   2

 اللاللا 19,16 324 ماالالا معحي    3

 ال اباا 19,21 322 ماالالا انعتاديا  4

 الخامالا 11,12 266 ماالالا االويتيا  1

 الالادسا 8,81 111 ماالالا محايد   6

 %122 1914 المالمول

 

الحي يبيل الردا  الع  اخص إنوال الماالالا  الع  اسعخدمعها ج يد  ال ما   الع  ام ا  يد ا    ( 1)يع ح مل الالد ل 

جا   بالم ابا ( ماالالا س حيا)الم مو  ال حر  لحمواوعا    عل د يي اححيص الم مو  لها إ  الردا الع  اخص 

  ل  مما يدل عح  إ  ج يد  ال ما  اسعخدما  حا ال ول      (%23,13)ا  اع  ب البا ( 414)ا  ل  بع  اعا  بحغا 

مل المواوعا  ( ال  ص الخاعج  إي الت وع  تط)ماالالعها لحماد  اعقع اديا    م مونها ال حر  ب  يتا ا و الظا   

حيا إ  الماحوما  اعقع اديا  لحا اسعخدما الال يد   ح  الماالالا ل ونها ع اعامي بالو   المواول  لعواح اآلعا  الال 

جا   بالم ابا اللانيا بادد ( ماالالا اح ي يا)   بي ما  دا المبال ا الالهحا ل الر الالمهوع المعحت  ب ق    إبالط ال  ن

  ل  مما يدل عح  إ  ج يد  ال ما  اسعخدما  حا ال ول    ماالالعها   %(19,42)ا  اع  ب البا ( 311)ا  اعا   نص 
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ا لباع  الماحوما   الت اعا   العاحيتا    ص ما يعاحي بال  اد اعقع ادي لعا يو الالها   لحمواوعا  اعقع اديا ل تص

الما يا باإللراقا  الع  احدث  يها   لعدل بها عح  موادَل الخحص    فداعاها لح    اعقع ادي  لحا اسعخدمعها الال يد  لعوج  

ماالالا )   باد ا جا    دا ع اديا    الت اعا  اعقع ادياالح وما ب ص ما سبي      لععم ل مل ا حيح سياسعها اعق

  حل  إ  ج يد  ال ما  اسعخدما   %(19,16)ا  اع  ب البا ( 324)   الم ابا اللاللا بادد ا  اعا   نص فل  ( معحي  

ل ل  لاد  قبول  حا ال ول    ماالالعها لحمواوعا  اعقع اديا لمالاند   جها نظ  ماي ا لمواول اقع ادي مايل  اعنحيا

  جا   باد ا  دا الال يد  ب حا اإلدعا ا  الموج  فلي   لحا اسعخدمع  الال يد    ون  ع ي  م إ  اع ا  سياسعها اإلع ميا

 يدل  ل  عح  إ  ج يد    %(19,21)ا  اع  ب البا ( 322)   الم ابا ال اباا بادد ا  اعا   نص فل  ( ماالالا انعتاديا)

 حا ال ول    ماالالعها لحماد  ال حريا لحمواوعا  اعقع اديا إلب ال ال تص    الالانر اعقع ادي   ل  ال ما  اسعخدما 

إلص ا  الايو  الع  مالع     ظص جا حا  وع نا  لحا اسعخدمع  الال يد  لعواح سو  اإلداع  لحواقع اعقع ادي  ب  يتا 

  ا لحماد  اعقع اديا لعوجي  الالها  الما يا  د اهم لماالالا  ل  الواقعانعتاديا  باعسعاانا بخب ا  اعقع اد   ل     ماالالعه

 إي ا %( 11,12)ا  اع  ب البا ( 266) تد جا      الم ابا الخامالا  بادد ا  اعا   نحا فل  ( ماالالا االويتيا)إما  دا 

الع  اخص الماد  ال حريا لحمواوعا   اسعخدما ج يد  ال ما   حا ال ول    ماالالعها لحمالا ما    االويي ا   اع  الب امج

اعقع اديا  لحا ا عما بها الال يد   ونها إدا    سيحا مهما االعايل بها    ماالالا المواوعا  اعقع اديا  ونها املص نت ا 

 ادي محوعيا    ص  ا  ح  الردا  م ا را مهما    مالي اها  لحا اسعخدمعها الال يد  لعحتيي ا  داذ الخانا بال    اعقع

   الم ابا ( ماالالا محايد )   إلي ا جا    دا   ياد  ادا ل ع  س ا موال لعحتيي اعي ادا  ل  ع اقع اد البحد  ال هوض ب 

 إلي ا اسعخدما ج يد  ال ما   حا ال ول    ماالالعها لحماد  %( 8,81)ا  اع  ب البا ( 111)الالادسا  بادد ا  اعا  

لعالا م    ب ا  سماا ديبا لح حيرا   لحا اسعخدمها الال يد     ماالالا ماداها اإللباعيا لالح   اعقع اديا إ  ا  جا حا  وع نا

ابيل مما سبي اععماد الال يد     ماالالعها لحماد   .. لهم الالمهوع المالعهدذ لها مل ل ل اتديمها لالباع المو وقا  المحايد 

الع  احعها  ياود الالبر     ل  فل  الع ذ اعلعياع  العر يص ب ول ال حريا عح  الردا  الل  ا ا  ل  إ ل  مل الردا  

 .الماالالا المالعخد   بما يخد  د ا ع سياسعها العح ي يا     دها    الماالالا
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 : فئة ةساليب المعالجة .2

 الصحفيةيةيز الفئات الفرعية الخاصة بأساليب المعالجة التي استخدمتها جريدة الزمان في المعالجة (: 2)جدول

 الم ابا % الع  اعا  الردا   

 اع ل  31,11 442 ع ض ماحوما   1

 اللانيا 32,83 481 اتديم الحتا ي  2

 اللاللا 21,43 341 العوجي   اإلع اد  3

 ال اباا 6,48 122 العححيص  العرالي   4

 الخامالا 1,41 43 ا خيم  اهويص  1

 الالادسا 3,68 18 مع ول  6

 %122 1193 المالمول

 

الحي يبيل الردا  الع  اخص إسالير الماالالا الع  اسعخدمعها ج يد  ال ما     ماالالعها لالما ( 2)مل الالد ل يع ح 

جا   بالم ابا ا  ل   بع  اعا  ( ع ض ماحوما )اعقع اديا   عل د يي اححيص الم مو  لها ابيل إ  الردا الع  اخص

ح  إ  ج يد  ال ما  قد اسعخدما  حا ا سحو  بماالالعها لالما   ل  مما يدل ع%( 31,11)ا  اع  ب البا ( 442)بحغا 

اعقع اديا باد إ  ااباا الماحوما  اإللباعيا لح    اعقع ادي  جماعها  قدمعها ب د  ناجحا إلب ال ا  لحا اسعخدما الال يد  

اتديم )الع  اما ماالالعها   إما  دا  حا ا سحو  إلب ال ماداها ال حريا مل ل ل  لرعح با  ال تا  لحمواوعا  اعقع اديا 

  ل  مما يدل عح  إ  ج يد  %( 32,83)ا  اع  ب البا ( 481) تد صحا بالم ابا اللانيا بادد ا  اعا   نص فل  ( الحتا ي

تديم الواقع ال ما  قد اسعخدما  حا ا سحو  بماالالعها لالما اعقع اديا  نها ااد مل الماايي  المهما الع  احع   بها الال يد  لع

عح  صتيتع   لحا اسعخدمع  الال يد  لعتد  صتيتا ا صداث  ما    ع د  قوعها    مال صها بمواوعيا  صياد  د   احي  إ  

بالم ابا ( العوجي   اإلع اد) اايا    ل ابها ال حر    ل  لالح  الالمهوع المعحت  لها  لعا ي  ا عمامهم بها  بي ما جا    دا 

  حل  اسعخدما ج يد  ال ما   حا ا سحو  بماالالا   %(21,43)ا  اع  ب البا ( 341)عا   نص فل  اللاللا بادد ا  ا

ا لما اعقع اديا لبيا  د ع ا    العوعيا  العوجي   العلتيو بم داقيا  مواوعيا  لحا اسعخدمع     اتديم الماد  ال حريا 

لد ع الالها  الما يا لحمواوعا  اعقع اديا ب يغا فلباعيا  ا را لحواقع لعحتي مل ل لها ال  يا الوااحا عل  ل  الواقع  

%( 6,48)ا  اع  ب البا ( 122)   الم ابا ال اباا بادد ا  اعا   نص فل  ( العححيص  العرالي )لع حيح     حل  جا    دا 
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  ل  مما يدل عح  إ  ج يد  ال ما  قد اسعخدما  حا ا سحو  بماالالعها لالما اعقع اديا لعححيص  ارالي  الت ايا  ا صداث 

     حا ا سحو  يعمي  بالدقا  الواو   لحا اسعخدمع  الال يد  لعم ل المعحت  عح   هم ا لما اعقع اديا الع  اعقع اديا 

اع ا لها مل ل ل ماداها ال حريا   ل  لما  ا ماظم العرانيص   ص ما يعاحي بها لخحي اوقع مالعتبح  عل  اقع اعقع اد مل 

جا   ( ا خيم  اهويص)الا ان  الحي ام         ماداها ال حر    إما  دا  ل ل ع ي الخب ا  لحمالعتبص اعقع ادي   

  حل  اسعخدما ج يد  ال ما   حا ا سحو  %( 1,41)ا  اع  ب البا ( 43)بالم ابا الخامالا بادد ا  اعا   نص فل  

 لانا اح  الع  ام   بماالالعها لالما اعقع اديا  ال   ل    مل يالون الخوذ    نروس المواد يل إ  ا  الالا حا

 اا  الماي    لحا اسعخدمع  الال يد     الماالالا لعواح مدي الال ع  ال مع    نروس الالها  الع  ا  ج لحل  الخوذ  

 اسعخدما ج يد  %( 3,68)ا  اع  ب البا ( 18)بالم ابا الالادسا  بادد ا  اعا   نص فل  ( مع ول) إلي ا جا    دا 

عها لالما اعقع اديا لعتد  ماحوما   اساا  عميتا عل ا لما اعقع اديا  لعوج  عل د يتها ال ما   حا ا سحو  بماالال

إ  الال يد  ع    عح  إسالير الماالالا    الردا  الل  ا ا  ل   لم مما اتد  ن صظ ..  الالها  الع  اا   بال    اعقع ادي 

ا  ما د     حا يرال  إ  الال يد  اا ض المواوعا  اعقع اديا ب سالير اوِل ا عماما  اٍذ لحردا  الع  احعها مل الردا ال ابا

 .اعري مع سياسعها العح ي يا  بما يعما   مع اايعها  م الحها  اوجهااها

 : اإلعالمية المادة مصدر فئة .3

 يةيز الفئات الفرعية لمصدر المادة الصحفية التي استخدمتها جريدة الزمان(: 3)جدول

 الم ابا %  الع  اعا الردا   

 اع ل  19,84 413  اار نحر   1

 اللانيا 26,64 421 مالهولا الم دع  2

 اللاللا 9,94 123 نحو د ليا  3

 ال اباا 2,13 42 م اسص نحر   4

 الخامالا 2,49 34 ا  يحا   1

 الالادسا 1,12 24   اع  انبا   6

 الالاباا 2,88 14 اتاعي  د ليا  9

- - -   ب ا اعنع نا  8

- - -  ق ا    ا يا  4

- - -  م د   نحر   12

- - -  لب ا   11

 %122 1199 المالمول
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الحي يبيل الردا  الع  اخص م دع الماد  اإلع ميا الع  اسعتا م ها ج يد  ال ما  ماحومااها    ( 3)يع ح مل الالد ل 

جا   بالم ابا ا  ل  بع  اعا  (  اار نحر )م مونها ال حر    عل د يي اححيص الم مو  لهح  الردا  ابيل إ   دا 

عح  إ  ج يد  ال ما  اععمد  ب  ص ع يال  عح   ح  الردا لحح ول عح    ل  يدل %( 19,84)ا  اع  ب البا ( 413)بحغا 

الماحوما  ال لما لمواوعا  ا لما اعقع اديا لعغحيا ماداها ال حريا  اتديمها لح إي الاا    لالمع الماد  ال حريا ال اجما 

ا صداث الالاعيا لحعا يو بالواقع عل جا حا  وع نا  عداد ا لباع  المتاع   العتاعي   باق  الر و  ال حريا عل 

ا  اع  ب البا ( 421) تد صحا بالم ابا اللانيا بادد ا  اعا   نص فل  ( مالهولا الم دع)إما  دا  اعقع ادي    ظص الالا حا 

   ل  يدل عح  إ  ج يد  ال ما  اععمد  إي ا عح   ح  الردا لحح ول عح  الماحوما  ونها ال  يتا الوصيد  الع %( 26,64)

او   ماحوما  مهما  س يا ل خ يا  مهما  مؤ    ع ا ار باإل  ا  عل  ويعها  لحا اسعخدمعها الال يد  ب  ص م لو 

( نحو د ليا)  بي ما جا    دا لع  يد ماداها ال حريا ب  م الماحوما  المعاحتا با لما اعقع اديا  اتديمها لحالمهوع المعحت 

صيع اععمد  ج يد  ال ما  عح   ح  الردا  %(9,94)ا  اع  ب البا ( 123)نص فل     الم ابا اللاللا بادد ا  اعا   

لحح ول عح  الماحوما  لعو ي  م اميل اقع اديا مع وعا االاعد الال يد     ع د ماداها ال حريا بالماحوما  المهما  ونها 

 ها مل الح ول عح  آل  ا دع مل لاعج صد د الد ل  احعوي عح  جهال اخم مل م اسحيل  م د بيل  الحي يم 

المالعالدا   ا صداث الاالميا  ا وعااها  لحا اسعاانا بها الال يد     ماالالعها لالما اعقع اديا ال اجما عل  وعنا لما  ا 

 تد جا   ( م اسص نحر ) إما  دا  ما يد ع    الاالم مل إصداث اقع اديا لعوج   ل     م مونها ال حر  الحي اتدم  

  ل  يدل عح  إ  ج يد  ال ما  اععمد  إي ا %( 2,13)ا  اع  ب البا ( 42)ل اباا بمالمول ا  اعا   نص فل  بالم ابا ا

عح   ح  الردا  ونها االا م    الح ول عح  الماحوما مل نحو  مال     سا ص فع   إل ي االبا ما ا و  بايد  لحغايا 

ماداها ال حريا  البحع عل الماحوما  الخانا الع  اح ص عحيها   ا و  صاا   لحم هد  لحا اععمد  الال يد  عحيها    جمع

   الم ابا الخامالا ( ا  يحا )لحالمهوع  بي ما جا    دا  بالهود ا الحاايا لعالاعد ا ب يااا م مونها ال حر   اتديم 

ح   حا الم دع   ل  يدل عح  إ  ج يد  ال ما   حل  اععمد  ع%( 2,49)ا  اع  ب البا ( 34)بادد ا  اعا   نص فل  

لحح ول عح  الماحوما  المهما لالما اعقع اديا  الع  ا و  محص ا عما  عاما ال اس  لحا اسعخدما الال يد   حا الم دع 

  اع  )    حل  الردا  م دع ع يال  عسم  مو ون ب   ن  يبعاد  يها عل     العرانيص  ونها ماحوما  محدد   مخع   

  ل  يدل عح  إ  ج يد  ال ما  %( 1,12)ا  اع  ب البا ( 24)الالادسا بادد ا  اعا   نص فل    تد جا   بالم ابا( إنبا 

اععمد  عح   حا الم دع إي ا لحح ول عح  الماحوما  لالما اعقع اديا  إ    ب  ب البا قحيحا  ونها مؤسالا  لانا إ  

  الاالم  لحا اسعاانا بها الال يد   م دع إلمداد ماداها ااا نيا إ  ص وميا اامص عح  جمع ا لباع  الماحوما  مل مخعحو إنحا

   الم ابا الالاباا ( اتاعي  د ليا)   بي ما جا    دا ال حريا بالماحوما  ال لما عل ا لما اعقع اديا ال اجما عل  وع نا
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ح  الردا الح ول عح    و ما يا   إ  ج يد  ال ما  إعاد  مل  %( 2,88)ا  اع  ب البا ( 14)بادد ا  اعا   نص فل  

 ب ا ا نع نا  ق ا  )  حل  جا   الردا   ماحوما  عل ا لما مر حا  دقيتا  بايد  عل العحي   لدعم ماداها ال حريا 

   الم اار ا لي    بد   ا  اعا   نالر اح      و ما يؤ   ااو  ديد مل الال يد     (   ا يا  م د   نحر 

 مما اتد  ن صظ إ  ج يد  ال ما  ع    عح  الم ادع الل  ا ا  ل   ااو ا عمامها  .. اعععماد عح   ح  الم ادع 

بم ادع الردا  الع  اصعحا مل الم ابا ال اباا فل  الم ابا الحادي ع     ياود  ل  صالر ار ي اها    العياع الم ادع 

 .الع  اغ   المواوعا  بانعظا   احتي الالبي ال حر 

 (كيف قيل؟) تحليل مضمون: ثانيا

 :فئة الف ون الصحفية .1

 يةيز الفئات الفرعية للف ون الصحفية التي استخدمتها جريدة الزمان(: 4)جدول

 الم ابا % الع  اعا  الردا   

 اع ل  36,21 144 احتيي نحر   1

 اللانيا 23,19 348 لب  نحر   2

 اللاللا 18,32 291 ات ي  نحر   3

 ال اباا 12,41 189 عمود نحر   4

 الخامالا 1,46 82 صديع نحر   1

 الالادسا 4,34 66 متال نحر   6

 %122 1122 المالمول

 

الحي يبيل الردا  الع  اخص الر و  ال حريا  ا نوال الع  اسعخدمعها ج يد  ال ما  لحماد  ال حريا ( 4)يع ح مل الالد ل 

جا   ( احتيي نحر )الع  اع ا ل ا لما اعقع اديا   عل د يي اححيص الم مو  لهح  الردا  ابيل إ  الردا الع  اخص 

 لحماد  اتديمها ج يد  ال ما     إ عح   يدل مما   ل   %(36,21)ا  اع  ب البا ( 144)بالم ابا ا  ل  بع  اعا  بحغا 

 لالما الالوانر  المعادد  المهما الت ايا ناق ا  حا الرل  عل د يياعقع اديا  مواوعا  ا لما اع ا ل الع  ال حريا

 با لما االببا الع  اإلداع   سو  الت وع جوانر لع  و ال حريا لحماد  اتديمها    عحي  الال يد  اععمد  لحا اعقع اديا 

لب  )   إما  دا ال حريا لحماد  اتديمها    اععمد  عحي  لحل  الوظير  إ  المه   إ  الر   الخحص عل ال  و مهمع     
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ج يد   إ عح  يدل  مما   ل %( 23,19)ا  اع ب البا ( 348) تد صحا بالم ابا اللانيا بادد ا  اعا   نص فل  ( نحر 

  قا ع صول الماحوما  ل تص   ل  اعقع اديا ا لما اع ا ل لحمواوعا  الع  ال حريا لحماد  اتديمها    عحي  اععمد  ال ما 

  بي ما جا    دا  ا  الواقع المت ع الماحوما  نتصيو   س عا   ون   اعقع اديا  ا لما اخص ماي ا إصداث محموسا إ 

ج يد    عح  إيدل    و ما%( 18,32)ا  اع  ب البا ( 291)   الم ابا اللاللا بادد ا  اعا   نص فل  ( ات ي  نحر )

 المااعذ مل مالموعا يتد   ون  اعقع اديا ا لما ا ا لا الع  ال حريا  لحماد  اتديمها  حا الرل    اععمد  ال ما 

 ااب  مهما اععب ا  الال يد  إدا  لحا ال امص   بالعر يص الدي امي يا  ص  عها سي  اإ  ا       ا صداث الوقا ع صول  الماحوما 

ع د ماالالعها  الال يد  ع   ع االعغ   الع  ال حريا الر و  مل  ون  الالاعيا اليوميا ا صداث يخص ما  ص ل ل  مل

 تد صحا    الم ابا ال اباا بمالمول ا  اعا   نص فل  ( حر عمود ن)  إما  دا لحمواوعا  الع  اخص ا لما اعقع اديا

ا ا ا ل  الع  ال حريا لحماد  اتديمها    عحي  اععمد  ج يد  ال ما   عح  إ يدل مما   ل %( 12,41)ا  اع  ب البا ( 189)

 لعوايحها اعقع اديا با لما الم اب ا   الباعل  المهما الت ايا اخص الع  ا صداث ل    اعقع اديا ا لمامواوعا  

صديع ) إما  دا   وع نا عل ال اجما اعقع اديا ا لما صول ع يعها عل ل ل  مل لعاب  الال يد  اسعخدمع   ارالي  ا  لحا

ج يد   إ  يدل مما   ل , %(1,46) ا  اع  ب البا ( 82) تد جا   بالم ابا الخامالا بادد ا  اعا   نص فل  ( نحر 

 لحح ول ال خ يا  مل   خ يا نحر  بيل الحواع عح  يتو   ل ون   ال حريا لحماد  اتديمها    عحي  اععمد  ال ما 

 نظ ا  جه ل    الال يد  اسعخدمعها لحا الالما ي يا  بيل ال  ا ح الالدل الي  مع وعا اقع اديا ق ايا  ل    الماحوما  عح 

بالم ابا الالادسا  ا لي   بادد ا  اعا   نص ( متال نحر )   صحا  دا اع ا لها الع  اعقع اديا المواوعا  ااالا  ماي ا

  نها اعقع اديا ا لما اع ا ل  الع  ال حريا اتديم الماد     عح   حا الرل اععمد  صيع %(4,34) ا  اع  ب البا ( 66)فل  

 إبااد ا عل لح  و الالاعيا اليوميا اعقع اديا ا صداث    آعا ها عل مبا    ب  ص الال يد  عل د يتها عب   الع  ا دا 

ن صظ مل نعا ج العححيص لردا  الالد ل  ..  وع نا  عل ال اجما اعقع اديا ا لما يد ع صولما   ص  ارال   لع     دععاها 

إع   إ  ج يد  ال ما  إ     جود ااو    اع عما  لحردا  مل ال اباا فل  الالادسا  ياود  ل  فل  الع ذ ار ي   

 .ياسعها العح ي يا    العياع الر و  ال حريا  بما ي  م  ي اسر   ص المواول المتد س
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 :فئة موقع المادة الصحفية .2

 يةيز الفئات الفرعية لموقع المادة الصحفية التي استخدمتها جريدة الزمان في المعالجة(: 5)جدول

 

 

ال ما     م مونها ال حر    الحي يبيل الردا  الع  اخص موقع الماد  ال حريا الع  اسعخدمعها ج يد ( 1)يع ح مل جد ل 

قد ا دع  جميع الردا   جا   بالم ابا ا  ل  ( ال رحا ا  ل ) عل د يي اححيص الم مو  لهح  الردا  ابيل إ   دا 

  ل  مما يدل عح  إ  ج يد  ال ما  ع    ب  ص  ااح    اتديم ماداها %( 32)ا  اع  ب البا ( 468)بع  اعا  بحغا 

 تد صحا بالم ابا اللانيا بادد ا  اعا   نص ( ال رحا  الدالحيا) اديا    ال رحا  ا  ل   إما  دا ال حريا لالما اعقع

ا  اع (  342)بالم ابا اللاللا بادد ا  اعا   نص فل  ( ال رحا اللانيا)بي ما احعها  دا %( 28,98)ا  اع  ب البا ( 444)فل  

ا  اع  ب البا ( 228)د جا   بالم ابا ال اباا بادد ا  اعا   نص فل   ت( ال رحا اللاللا) بي ما  دا %( 21,4)  ب البا 

  ص  ل  %( ..  4,69)ا  اع  ب البا   ( 93)بمالمول ا  اعا   نص فل  ( ال رحا ا لي  ) إلي ا جا    دا %( 14,61)

 .ها المخعحرا اَح إ  ج يد  ال ما   انا اعبع اليا  ا ميم لانا    اوليع المواد ال حريا  ن   ا    نرحاا

 

 

 

 

 

 الم ابا % الع  اعا  الردا   

 اع ل  32 468 ال رحا اع ل  1

 اللانيا 28,98 444 ال رحا  الدالحيا 2

 اللاللا 21,42 342 ال رحا اللانيا 3

 ال اباا 14,61 228 ال رحا اللاللا 4

 الخامالا 4,69 93 ال رحا اعلي   1

 %122 1162 المالمول
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 (:الع اويز والصور واأللوان)وتشمل : فئة ع اصر اإلبراز التيةوغرافي .3

 :فئة الع وان - ة

 يةيز الفئات الخاصة بالع اويز التي استخدمتها جريدة الزمان في المعالجة(: 6)جدول

 الم ابا % الع  اعا  الردا  الر عيا  

 اع ل  61,82 1189 الا ا يل ال  ياليا  1

 اللانيا 21,19 441 الا ا يل العمهيديا  2

 اللاللا 8,48 163 الا ا يل اللابعا  3

 ال اباا 3,38 61 الا ا يل الر عيا  4

 الخامالا 2,92 14 الا ا يل اللانويا  1

 %122 1422 المالمول

 

الحي يبيل الردا  الع  اخص إنوال الا ا يل الع  قدمعها  اسعخدمعها ج يد  ال ما     م مونها ( 6)يع ح مل جد ل 

قد ا دع  جميع ( الا ا يل ال  ياليا) ال حر    عل د يي اححيص الم مو  لهح  الا ا يل الع  ظه   لهح  الردا  إ   دا 

  ل  يدل عح  إ  ج يد  ال ما  ا عما %( 61,82)ا  اع  ب البا ( 1189) الردا   جا   بالم ابا ا  ل  بع  اعا  بحغا

   فظهاع  فب ال الا ا يل ال  ياليا  ن  ياب  عل      المواول ال  يال   لحا اسعخدمع  الال يد  لحعابي  عل الر    ال  ياليا 

( 441) تد صحا بالم ابا اللانيا بادد ا  اعا   نص فل  ( الا ا يل العمهيديا)  إما  دا لحمواوعا  اعقع اديا الع  قدمعها

  ل  مما يدل عح  إ  ج يد  ال ما  اسعخدما  حا ال ول مل الا ا يل لعهيدا   ل التاعئ إ  %( 21,19)ا  اع  ب البا 

  بي ما جا    دا ا ال حريا لحمواوعا  اعقع ادياالم ا د لحمواول الحي سوذ يت إ   لحا اسعخدمع  الال يد     اتديم ماداه

  ل  مما يدل عح  إ  ج يد    %(8,48)ا  اع  ب البا ( 163)بالم ابا اللاللا بادد ا  اعا   نص فل  ( الا ا يل اللابعا)

الا ا يل )ا  د ال ما  اسعخدما  حا ال ول مل الا ا يل لعخ ي   لاعمد   ا بوا  اللابعا الموجود  عح  نرحااها  إما

  ل  مما يدل عح  إ  ج يد  %( 3,38)ا  اع  ب البا ( 61) تد جا   بالم ابا ال اباا بادد ا  اعا   نص فل  ( الر عيا

ال ما  اسعخدما  حا ال ول مل الا ا يل    ماداها ال حريا لعهيدا   ل المعحت  لحرت   العاليا  ون  ي ا  مل مخعحو  ت ا  

ا  اع  ب البا ( 14)   الم ابا الخامالا بمالمول ا  اعا   نص فل  ( الا ا يل اللانويا)    دا  إلي ا جا ال ص ال حر  

 اسعخدما ج يد  ال ما   حا ال ول مل الا ا يل إلاا ا الم يد مل العرانيص     الماد  ال حريا لحمواوعا  %( 2,92)
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  ص ما سبي   و عل  جود الع ذ    العياع ع ا يل  .. اعقع اديا لعواح ارانيص ا لما اعقع اديا ال اجما عل  وع نا

الماد  ال حريا لال يد  ال ما  صيع اععمد  عح  ع ا يل الردا  الل  ا ا  ل   قص ا عمامها    ع ا يل الردعيل الع  احعها 

 .اد  ال حريا ياود  ل  فل  الع ذ ار ي   سياسعها العح ي يا    الا ا يل المخعاع   بما ي اسر   ص  م مو  الم

 :فئة الصور الصحفية -ب 

 يةيز الفئات الفرعية للصور الصحفية التي استخدمتها جريدة الزمان في المعالجة(: 7)جدول

 

 

الحي يبيل الردا  الع  اخص ال وع ال حريا الع  اسعخدمعها ج يد  ال ما     الماالالا ال حريا   عل ( 9)يع ح مل جد ل 

قد ا دع  جميع الردا  ( ال وع ال خ يا)د يي اححيص الم مو  لح وع ال حريا الع  ظه   لهح  الردا  ابيل إ   دا 

  ل  يدل عح  إ  ج يد  ال ما  إ د  عحيها ب  ص %( 13,11)ا  اع  ب البا ( 432) جا   بالم ابا ا  ل  بع  اعا  بحغا 

 ااح    اتديم ماداها ال حريا  اسعخدمعها الال يد  إلظهاع الم مح ال خ يا  لعواح إ   ح  ال خ يا مهما لحمواايع 

ا  اع ( 218)ا  اعا   نص فل    تد صحا بالم ابا اللانيا بادد( ال وع  الونريا)الع  ااالالها  الم اب ا بها  إما  دا 

 ال حريا لحماد  ماالالعها   مل ال وع  ال ول  حا اسعخدما ال ما  ج يد   إ عح  يدل مما   ل   %(26,44) ب البا 

 ي وع الحي المحع ذ بالم وع مل ل لها باعسعاانا الحتيتال تص  انالا   إ م ا  لونو اعقع اديا ا لما لمواوعا 

 ماا ا ل له مل لع تص  ص  ا بحيويا ا  ي صيا ب وع  الوقا ع لونوها لها  ا  اسعخدام لحا  يها   الما ويا الماديا الم مح

%( 13,22)ا  اع  ب البا ( 129)بالم ابا اللاللا بادد ا  اعا   نص فل  ( ال وع  الماب  ) مل  م جا    دا   لي   

 لححيا  الماان  مخعحو عل ااب الع   لحماد  ال حريا ماالالعها   مل ال وع  ال ول  حا ال ما  ج يد    حل  اسعخدما

 الم ابا % الع  اعا  الردا   

 اع ل  13,11 432 ال وع ال خ يا  1

 اللانيا 26,44 218 ال وع  الونريا  2

 اللاللا 13,22 129 ال وع  الماب    3

 ال اباا 1,68 46 ال قيرال وع    4

 الخامالا 2,61 1 ال اعي ااي   1

 الالادسا 2,39 3 ال وع  ال تديا  6

 %122 824 المالمول
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   الم ابا ال اباا بادد ( ال وع  ال قير)    حل  جا    دا االا ها م اع ال إل اع   ا  اسعخدامها لحا بالالمهوع   المؤ   

 ماالالا    ال ول  حا اسعخدما ال ما  ج يد   إ عح  يدل مما   ل %( 1,68)ا  اع  ب البا ( 46)ا  اعا   نص فل  

 صول  الاا  ال إي إل اع  اعقع اديا الت اعا      ل  فل   ما ال  و   إ الرالاد عل مواايعال او يي بهدذ ال حريا ماداها

 الامص مل نااالا  ونها اعقع اديا لحمواوعا  ماالالعها    الال يد  اسعخدمعها لحا  ل   ماالالا ل ف الما يا الالها  لد ع

إما  دا  الاا     لح إيإ الما يا الالها  لدي الحدث  ل   هم لعامي ا صداث  إ الحاع  لم اقبا لح حيرا العخ    ال قاب 

 إما  يما يخص اسعخدا  %( 2,61)ا  اع  ب البا ( 1) تد صحا بالم ابا الخامالا بادد ا  اعا   نص فل  ( ال اعي ااي )

  ل    اعن   لغ ض الع خيص اعقع اديا لحمواوعا  ال حريا ماداهاماالالا  مل ال وع    ال ول لهحا ال ما  ج يد 

 ال سو  عب  الواقع مع العراعص بهدذ  ا  اسعخدامها لحا بها   اعسعمعال  همهاالالمهوع مل ام ل  لغا اتديم ل ل مل

االج ا فع ميا  ونها  سيحا إ داذ إ  متاند عح  ل لها مل لعاب  صيوا  إ  فنالا  إ  لم مح  خص الالال   ال اعي ااي يا

   إلي ا ااالا ها المالعمع إ اال عد د ل لها مل لع  و  ع عا  ناقد  سال  ا ب  يت اعقع اديا لمواوعا ا الال يد  بها

  إلي ا اسعخدما%( 2,39)ا  اع  ب البا ( 3)   الم ابا الالادسا بمالمول ا  اعا   نص فل  ( ال وع  ال تديا)جا    دا 

 الالحبيا  ل ف ل ل  مل لع ي  اقع ادي صدث  إ ق يا ل تد ال حريا لحماد  ماالالعها مل ال وع    ال ول  حا ا ال م ج يد 

يل نتاد بم وعيل اعسعاانا ل ل الال يد  مل اسعخدمعها لحا لماالالعها  الما يا الالها  د ع    المواول بهدذ الموجود 

مما اتد  ن صظ  جود الع ذ    العياع ج يد  ال ما  لح وع  .. الواقع  سحبيا إلب ال عمحهم ب بياا  هم  لديهم محع  يل 

ال حريا  تد ا عما    نوع الردا  الل  ا ا  ل   قص ا عمامها ل وع الردعيل ا لي ايل  ياود  ل  صالر ار ي   سياسعها 

 . العح ي يا    اعلعياع  بما ي اسر ماايي  اعلعياع لها

 :فئة األلوان -ج 

 يةيز الفئات الفرعية لأللوان التي استخدمتها جريدة الزمان في المعالجة الصحفية(: 8)ولجد

 الم ابا % الع  اعا  الردا  الر عيا  

 اع ل  93,64 1244 ا سود  1

 اللانيا 26,31 449 ال مادي  2

- - -  ا لعن  3

- - -  ا صم   4

- - -  ا بي   1

- - -  إل    6

- - -  ال نان   9

 %122 1646 المالمول
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الحي يبيل الردا  الع  اخص ا لوا  الع  اسعخدمعها ج يد  ال ما     الماالالا ال حريا لحم مو   ( 8)يع ح مل جد ل 

( 1244)قد ا دع  الردا   جا   بالم ابا ا  ل  بع  اعا  بحغا ( الحو  ا سود) عل د يي اححيص لهح  الردا  ابيل إ   دا 

  ل  مما يدل عح  إ  ج يد  ال ما  ع    عحي     ماالالعها لحمواوعا  اعقع اديا  ن  يدل %( 93,64)ا  اع  ب البا 

عح  التو   الالي     العح م   و م دع إلظهاع الالح ا  يالعخدم  مل  و م  بط  مالعتص  ناصر فعاد  قويا  لحا 

   الم ابا اللانيا بادد ا  اعا  ( الحو  ال مادي )دا اسعخدمع  لعدل عح  إنها ج يد  مالعتحا   ا  فعاد  قويا  بي ما جا    

  ل  مما يدل عح  إ  ج يد  ال ما  ع    عحي     ماالالعها لحمواوعا  %( 26,31)ا  اع  ب البا ( 449) نحا فل  

ل الوس   اعقع اديا  ن  يدل عح  لو  عسم   يعاحي باعن باد  لو  لحححول الوس    لحا اسعخدمع  الال يد  لعا   الححو

الحو  ا لعن  الحو  ا صم   الحو  ا بي   الحو  )ب    ا لما اعقع اديا  لعبيل ان باد ماالالعها  بي ما لم االعخد  الردا  

   او  ما سبي ن صظ الع ذ ار ي   ج يد  ال ما     العياع ا ..  جا   بد   ا  اعا   نالبا اح   ( ا ل  

ماد  ال حريا  ا عما الال يد  ب لوا  الردا  الل  ا ا  ل   قص ا عمامها بالردا  مل ال اباا لالوا  المالعخدما    ع ض ال

 . ما د    ياود الالبر    اعلعياع صالر  ا تعها الر يا المعاحتا بالياسعها العح ي يا  بما يع    ماها
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 :االست تاجات

الم مو  ال حر  لحال يد    و ما يا   إ  الال يد  ابعاد  عل العامي    اصعحا الماالالا الال حيا الم ابا ا  ل      .1

المواوعا  المعاحتا با لما اعقع اديا  نها  انا ا يد  الر الالمهوع ب ق   ال  ن  إبال ها عل د يي ع ض 

 .الماحوما  البالي ا عل ا لما  اآلعا  الال حيا الع  اع ا لها

ي ال حر  مل بيل باق  الر و  ال حريا ا ل ي    ا ا ل ا لما اعقع اديا سايا اععمد  ال ما   لي ا عح   ل العحتي .2

م ها ل  و جوانر الت وع  سو  اإلداع  الع  االببا با لما مل إجص ااوي  م ا الا ال حو ال ايرا    مالال 

 .الالبي ال حر  مع اإلع   الالديد  مخ جاا  

 دا م دع الماحوما لح   ااحا    سياسعها العح ي ياك ف    و    (  اار نحر )  ص اععماد ال ما  عح  م دع  .3

 . ل  اارا    اعسعاانا بالم د بيل  الم اسحيل    ا ا ل مواوعا  ا لما اعقع اديا

  و اععماد ال ما  عح  إسحو  ع ض الماحوما  إنها  انا اهدذ مل  عا   ل  فب ال الماحوما  الع  اتدمها ب     .4

ا  جاحها ماد  لح تا  المرعو  ما ل   حا ا م  إلس اد  حا ا سحو  ب سحو  آل  ع يتص إ ميا ع    و ا لما اعقع ادي

 .إسحو  ع ض الحتا ي لع  يد مواوعيعها  صياداها ال حريا  المه يا

 ع    ال ما     ماالالعها ال حريا لالما اعقع اديا عح  ع اها    ال رحا ا  ل  بهدذ فب ال ا   ااها    .1

دا    اع عما  بال البا لت ا ها  ا  يد مه يعها    ا ا ل  ص المواوعا   الت ايا المعاحتا با لما اعقع اديا الع  

 .سببعها جا حا  وع نا

 ا  اععماد ال ما  عح  ع ان  اإلب ال العيبوا ا    ااحا    ا  ي  ا عح  الا ا يل ال  يالا  ال وع ال خ يا  .6

  الماالالا ال حريا لالما اعقع اديا   و ما يدل عح  انها  انا ابعغ  مل  ل  فب ال  اسعخدا  الحو  ا سود  

 . خ يعها المه يا  قدعاها عح  اتديم ماد  نحريا معمي   لت ا ها
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 : قائمة المصادر والمراجع
 

                                                             
  اخلرباء هم: 
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the use of the Twitter network in raising awareness of the 

emerging corona virus (Covid-19) through analyzing the tweets of the UAE Ministry of Health 

and Community Protection that were published from 7/1/2020 - 31/7/2020, to reveal the 

communication role of health institutions in raising awareness of the disease. This study is a 

descriptive study that uses the analytical approach. It relied on the sample survey method using 

the content analysis tool. The tweet was considered as a unit of analysis using both social 

responsibility theory and information seeking. The number of tweets reached 513 tweets. The 

findings have shown that the Ministry of Health and Prevention in the UAE allocated 62% of its 

tweets in July to raise awareness of the emerging Corona virus and the majority of these tweets 

were supported by images and info graphics. Additionally, the tweets focused on all segments of 

the society. The interest of those in charge of the site appeared through answering all inquiries, 

The study recommends conducting specialized research in the field of communication networks 

and their role in health awareness. 

Key words: social networks, Twitter, health awareness, new Corona, Covid-19 
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 ملخص ال

، وذلك من خالالل تلليال  (11-كوفيد)شبكة تويتر في التوعية بفيروس كورونا المستجد هدفت الدراسة إلى الوقوف على توظيف 

، للكرالف عالن الالدور 11/7/0202 -0202/ 1/7تغريدات وزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية التالي نرالرت ا فالي الفتالرة مالن 

ت الوصالفية التالي تسالت دم المالن ت التلليلالي، االتصالي للمؤسسات الصلية في التوعية بالمرض، تنتمي هذه الدراسة إلالى الدراسالا

مسالتعينة  ،وقد اعتمدت الدراسة على من ت المسال  بالعينالة باسالت دام أداة تلليال  الم المو  وقالد اعتبالرت التغريالدة كولالدة للتلليال 

من أهم نتائت تغريدة، و 111 التي تم تلليل ا بك  من نظرية المسؤولية االجتماعية والتماس المعلومات وقد بلغت عدد التغريدات

مالالن تغريالالدات ا فالالي شالال ر يوليالالو للتوعيالالة بفيالالروس كورونالالا % 20ت صالاليو وزارة الصالاللة ووقايالالة المجتمالالع اإلمالالاراتي : الدراسالالة

، وقالالد خاتبالالت 1137يالالر علالالى التغريالالدات المدعمالالة بالصالالور وا نفوجرافيالالك ليالال  بلغالالت نسالالبت ا بالمسالالتجد، واعتمادهالالا برالالك  ك

استفسالارات القائمين على الموقع وذلك من خالل الرد على  جميع قب  ظ ر االهتمام من  كماشرائ  المجتمع، جميع ا التغريدات 

 3المغردين، وتوصي الدراسة بإجراء البلوث المت صصة في مجال شبكات التواص  ودورها في التوعية الصلية

  

 11-المستجد، كوفيد شبكات التواص  االجتماعي، تويتر، التوعية الصلية، كورونا : الكلمات المفتاحية
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 : مدخل إلى مشكلة الدراسة

تلعالالا التوعيالالة الصالاللية دوراً م مالالاً فالالي توعيالالة أفالالراد المجتمالالع عالالن كيفيالالة الوقايالالة مالالن ا مالالراض عالالن تريالال  اللالال  علالالى تغييالالر 

السلوكيات والعادات غير الصلية، باإلضافة إلى توفير المعلومات العلمية واإللصائيات الدقيقة عن ا مراض، وهنالا يبالرز دور 

 3 المية ومواقع التواص  االجتماعي في نق  الصور الصليلة للجم ورالمؤسسات الصلية من خالل منصات ا اإلع

المت صالو، بلالع عالدد اللسالابات النرالىة علالى تىبيقالات ومواقالع  «Global Media Insight» ووف  تقريالر صالادر عالن موقالع

لسالاب، وقالد شال د  مليو  10371في دولة اإلمارات نلو « يوتيوب، فيسبوك، إنستغرام، تويتر، ولينكد إ »التواص  االجتماعي 

، نتيجالة اإلجالراءات االلترازيالة التالي تالم ات اذهالا لللالد مالن 0202است دام مواقع التواص  االجتماعي ارتفاعاً مللوظاً خالل عام 

انترار فيالروس كورونالا المسالتجد، ال ساليما ال اصالة بالتباعالد االجتمالاعي، وأوضاللت ال يةالة العامالة لتنظاليم قىالا  االتصالاالت فالي 

، أ  العدد اإلجمالي لمالرات اسالت دام التىبيقالات ال اصالة بمواقالع التواصال  االجتمالاعي 0202ر نررته في مايو اإلمارات في تقري

، ولقالالد أفالاد تقريالر نرالالره مجلالا اإلمالارات للرالالباب بال   شالالبكات )0202جريالالدة الرةيالة، % ) 02ارتفالع بنسالا متباينالالة تصال  إلالى 

، وذلالالك وفالال  دراسالالة اسالالتىالعية أجراهالالا %20لرالالباب بنسالالبة التواصالال  االجتمالالاعي للالالت فالالي المرتبالالة ا ولالالى لمصالالادر أخبالالار ا

المجلالا الالوتني لالعالالم بالتعالاو  مالع جامعالة اإلمالارات لالول مصالادر الرالباب لللصالول علالى المعلومالات وا خبالار، ويت الالمن 

واصالال  التقريالالر رسالالوماً بيانيالالة، لوسالالائ  اإلعالالالم التالالي يف الالل ا الرالالباب لللصالالول علالالى المعلومالالات وا خبالالار، ولل الالت شالالبكات الت

، فيمالا للالت اإلذاعالة فالي المرتبالة ا خيالرة %01، وفي المرتبة الثانية التلفزيو  بنسالبة %20االجتماعي في المرتبة ا ولى بنسبة 

، كمالالا تبالالين أ  معظالالم الرالالباب يتالالرددو  علالالى اسالالت دام مواقالالع التواصالال  االجتمالالاعي، لمالالدة تالالراو  بالالين سالالاعة وخمالالا %2بنسالالبة 

، وقالد أظ الرت نتالائت  بعال  (0212 ،اإلمالارات اليالوم ) .يتصفلو  دو  مرالاركة أو تفاعال ساعات يومياً، في لين أ  معظم م 

أ  أغلالالا المؤسسالالات ( 0211 ،ألمالالد فالالارو )، ودراسالالة (0217 ،درويالالا السالالعد)الدراسالالات اإلعالميالالة  العلميالالة مثالال  دراسالالة 

 3ميةاللكومية اعتمدت على مواقع التواص  االجتماعي لتوعية جم ورها وتسوي  ال دمات اللكو

لذلك نجد أ  وسائ  التواص  االجتماعي أصالب  ل الا دوراً ملوريالاً فالي نقال  المعلومالة للجم الور، فكالا  ال بالد للمؤسسالات الصاللية 

االستعانة ب ا من أجال  إيصالال رسالالت ا للجم الور برالك  أسالر  وأد ، وقالد جالاءت هالذه الدراسالة لتسالل  ال الوء علالى دور مواقالع 

وذلك مالن خالالل تلليال  تغريالدات وزارة الصاللة ووقايالة  -11كوفيد –بفيروس كورونا المستجد التواص  االجتماعي في التوعية 

 3المجتمع اإلماراتية

  : أهداف الدراسة

وتلديد المجاالت التالي تناولت الا تغريالدات   -11كوفيد –ترمي الدراسة إلى معرفة دور شبكة تويتر في التوعية بكورونا المستجد 

 3ع اإلماراتية عبر لساب ا في تويتر وم امين هذه التغريدات وا ساليا المتبعة والفةات المست دفةوزارة الصلة ووقاية المجتم
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 : أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في كون ا دراسة تناولت موضو  جديد وهالو دور شالبكات التواصال  االجتمالاعي بالتوعيالة بفيالروس كورونالا 

لتي تتناول موضو  التوعية والتثقيف وبرك  كبير خالل ا زمالات إذ تعتبالر البوابالة المستجد، وتبرز أهمية الدراسات اإلعالمية ا

التي يلص  الجم ور من خالل ا على ك  ما يلتاجونه من معلومات قيمة ولديثة خالل هذه الفترة، وقد تس م نتائت الدراسالة فالي 

مع الجم ور ومعرفة متىلبات م وتس ي  لصول م  لفت نظر المسؤولين إلى أهمية تفعي  مواقع التواص  االجتماعي في التواص 

على المعلومالات العلميالة الدقيقالة، هالذا وباإلضالافة إلالى  دعالم المكتبالات العربيالة اإلعالميالة ببلالوث إعالميالة جديالدة يمكالن اعتبارهالا 

 3أساساً لدراسات اللقة من بالثين آخرين

  :الدراسة أسئلة

-التوعية بكوفيالد في تويتر است دمت وزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية شبكة كيف: للدراسة بالتالي الرئيا السؤال يتمث 

 :هي فرعية أسةلة الرئيا السؤال من وتتفر  ؟11

 ما اللغة التي است دمت ا وزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية في تغريدات ا؟ 13

اإلماراتيالة، ومالا هالي نسالبة التغريالدات التالي وزارة الصاللة ووقايالة المجتمالع  تغريالدات ت المنت ا التالي الموضالوعات مالا 03

 خصصت ا للتوعية بكورونا المستجد في صفلت ا؟

 وزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية في تغريدات ا؟ است دمت ا التي ا ساليا ما 13

 تغريدات ا؟ وزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية في أرفقت ا التي والمرفقات الدعم وسائ  ما 23

 تغريدات وزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية؟ است دفت ا التي الفةات ما 13

 كيف جاءت تبيعة مراركة الجم ور على الصفلة الرسمية لوزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية في تويتر؟ 23

 :ومحدداته البحث حدود

 الرسمي لساب ا عبر اإلماراتية وزارة الصلة ووقاية المجتمع نررت ا التي التغريدات في البل  لدود تتمث 

 11/7/02023-1/7/0202للمدة من " تويتر " شبكة على

 :مصطلحات الدراسة

ابالن )استوعا ذلالك كلاله : اإللزام، وظف الريء على نفسه توظيفاً، أي ألزمه إياه إلزاما ويقال استوظف: والتوظيف لغة: توظيف

 (02213الفيروز آبادي، )والمؤازرة والمالزمة وفي القاموس الملي  يعني أنه الوظيفة ( 0221منظور، 

 (11713ابن زكريا، )ك  ما يعنيه الفع  وظف وهي تدل على تقدير شيء، يقال وظفت له أي قدرت له شيةا : اصىاللاً 
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يتر است دام واستثمار شيء ما بك  قدراته وصالوره وآلياتاله لتلقيال  هالدف الفالرد أو المنظمالة وبالتالالي فتوظيالف شالبكة تالو: إجرائياً 

تعني است دام هذه المنصمة بكال  آليات الا واإلمكانيالات الموجالودة في الا كإضالافة صالور وفيالديو وروابال  وغيرهالا مالن أجال  م اتبالة 

 3 الجم ور وإقناعه أو كسا ت ييده لول موضو  ما

 ن ا موقالالع تواصالال  اجتمالالاعي أمريكالالي يقالالدم خدمالالة التالالدوين المصالالغر والتالالي تسالالم  لمسالالت دميه بإرسالالال تغريالالدات مالالن شالال: تالالويتر

 (0202ويكيبديا، 3)لرفاً للرسالة الوالدة 022اللصول على إعادة تغريد أو إعجاب المغردين بلد أقصى 

 اللالد يبلالع إذ االجتماعي تالويتر، التواص  شبكة في اتصالية رسائ  من ينرر ما على تىل  تسمية وهي تغريدة جمع :التغريدات

 .لرفاً  022بنرر لتسم  المنصة تلدي  على0217سبتمبر  17 في عملت الموقع إدارة أ  الإ لرفاً، 122 ل ا ا قصى

 .تويتر شبكة على لساب ا الرسمي التي نررت ا وزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية عبر التغريدات :إجرائياً 

 : التوعية الصلية

ا فكالار واالتجاهالات الصاللية ال اتةالة يقصد ب ا تعليم الناس عادات صلية سليمة، وساللوك صاللي جديالد، ومسالاعدت م علالى نبالذ 

واستبدال ا بسلوك صلي سالليم باسالت دام وسالائ  االتصالال الجمالاهيري، وهالي كالذلك علالم وفالن لاله تال اير علالى رغبالات وساللوكيات 

 (0222رياض، 3)ا فراد في المجتمع من خالل إكساب م القوة الت اذ قرارات تجاه صلت م

 : فيروس كورونا المستجد

من سالاللة كورونالا والتالي تسالبا لالدش البرالر لالاالت عالدوش الج الاز التنفسالي التالي تتالراو  ( 11-كوفيد)مستجد فيروس كورونا ال

لدت ا من نزالت البرد الرائعة إلى ا مراض ا شد، وقد تم التعرف عليه  ول مرة عبالر عالدد مالن المصالاين بال عراض االلت الاب 

 (0202ة الصلة ووقاية المجتمع، موقع وزار3)الرئوي في مدينة ووها  بمقاتعة هوبي الصينية

 : الدراسات السابقة

 الدراسالات هالذه تسالاعد ليال  مالا، بدراسالة موضالو  القيالام عنالد البال  إلي ا يستند التي ا ساسية البنية هي السابقة الدراسات تعد

 المن جية واإلجراءات ا دوات على والتعرف ف م المركلة  تعمي  في الدراسة، وتساهم موضو  عن تاري ية خلفية تكوين على

 :المناسبة للدراسة، وقد تم تصنيف ا من ا قدم إلى ا لدث

، ليال  0212عن است دام تويتر في التفاع  بر   زلالزال هالايتي عالام ( Brain, Smith  2010)دراسة براين سمي   13

تراتيجيات التالالي هالالدفت الدراسالالة إلالالى التعالالرف علالالى كيفيالالة اسالالت دام تالالويتر فالالي التفاعالال  برالال   الزلالالزال، ومالالا هالالي االسالال

اسالالت دم ا مالالن خالالالل مسالالت دمي الموقالالع، وذلالالك مالالن خالالالل تلليالال  مالالا نرالالره المسالالت دمو  علالالى الموقالالع برالال   اللالالادث، 

وتوصلت الدراسة إلى أ  تويتر ساهم فالي إيجالاد وساليلة اتصالال تفالاعلي بالين المسالت دمين ليال  تمكنالوا مالن خالل الا مالن 
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د وا نرالالىة ومجالالاالت التىالالو  الممكنالالة وتسالال ي  التعالالاو  فيمالالا تبالالادل الرسالالائ  والمعلومالالات بسالالرعة والتعريالالف بالالالج و

 3بين م

أكالدت علالى أ  وسالائ  التواصال  االجتمالاعي تعالد إلالدش ( John, Paul, Jastin.2010)دراسة جو  وبالول وجاسالتين  03

 وسائ  االتصال اللديثة الم مة التي يمكن أ  تلقال  مالن خالل الا المؤسسالات اللكوميالة معالايير الوضالو  والرالفافية مالن

خالالالل إتالت الالا للمعلومالالات الممكنالالة للجم الالور عبالالر هالالذه الوسالالائ  خاصالالة المعلومالالات بالقواعالالد واإلجالالراءات والقالالرارات 

وا عمال، كما أن ا يمكن أ  تست دم لتقديم خدمات لكومية أو تس يل ا مث  خدمة رعايالة العمالالء والرالكاوي واإلجابالة 

 3على االستفسارات

سعت إلى الكرف عن معالايير وأسالاليا اسالت دام شالبكات التواصال  االجتمالاعي فالي والتي ( 0211)دراسة ألمد فارو   13

االتصالالاالت المؤسسالالية اللكوميالالة بدولالالة اإلمالالارات العربيالالة المتلالالدة، وذلالالك عالالن تريالال  التعالالرف علالالى تبيعالالة الملتالالوش 

مين المنرالالور علالالى مواقالالع التواصالال  االجتمالالاعي بالالالتىبي  علالالى موقالالع الفيسالالبوك، وتوصالاللت الدراسالالة إلالالى تعالالدد م الالا

الملتوش المنرور مالن ليال  ال الدف والمعلومالات المقدمالة وأساللوب تققالديم الم المو  وتبيعالة مرالاركة الجم الور، كمالا 

لددت الدراسة مجموعة من المعايير اإلرشادية التي تلكم عملية إدارة لساب المنظمات اللكومية علالى هالذه المواقالع، 

ديثة ليتواف  مالع التوجاله نلالو تىبيقالات اللكومالة الذكيالة للدولالة باإلضافة إلى تقديم نموذج الست دام وسائ  االتصال الل

 3يعرف باسم العالقات العامة الذكية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الالدور الالذي تؤدياله وسالائ  اإلعالالم فالي تنميالة ( 0211)دراسة عبدالملك الرل وب  23

ا معه، والمركالت الصلية المترتبة عليه، وتثقيف وتوعية أفراد المجتمع السعودي عن مرض السكري وكيفية التعاي

كما هدفت أي اً إلى معرفة مستوش الالوعي الصاللي لالدش الجم الور عناله، اعتمالدت الدراسالة فالي إتارهالا النظالري علالى 

نظرية إلتماس المعلومات واست دم البال  المن ت المسلي واالستبانة لللصول على المعلومات مالن أفالراد العينالة التالي 

ردة من سالكا  الريالاض، وقالد أكالدت الدراسالة إلالى أ  الجم الور يسالعى إلالى المعلومالات التالي تسالاعده مف 211بلع عددها 

 3على مواج ة مركلة مرض السكري عن تري  البل  في اإلنترنت والمواقع الصلية ومواقع التواص  االجتماعي

المسالت دمين مالع  اسالت دفت الدراسالة التعالرف علالى مالدش تفاعال ( Hyejin & Thomas.2013)دراسة هاين وتوماس  13

 71إلدش لمالت رعاية ا تفال التي تم است دام مواقع التواص  االجتماعي للتالرويت ل الا، ليال  تالم دراسالة عينالة مالن 

مراركا ب دف رصد تفاعل م مالع المدونالة ال اصالة باللملالة وصالفلات ا علالى الفيسالبوك ولسالاب ا علالى تالويتر وتوصاللت 

المواقع ارتب  باهتمامه بموضو  اللملالة ليال  شالارك أفالراد العينالة فالي  الدراسة إلى أ  ازدياد تفاع  المرارك مع هذه

 3أنرىة إلكترونية مرتبىة باللملة
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هدفت إلى التعرف على است دامات الرالباب الجالامعي فالي دولالة اإلمالارات العربيالة المتلالدة ( 0211)دراسة لمزة سعد  23

اب ورصالالد الرغبالالات المتلققالالة لالالدي م نتيجالالة هالالذه لوسالائ  التواصالال  االجتمالالاعي وأكثالالر هالالذه الوسالالائ  اسالالت داماً بالين الرالالب

االسالالت دامات واتجاهالالات الرالالباب اإلمالالاراتي لالالول اسالالت دامه ل الالذه الوسالالائ ، وقالالد اعتمالالدت الدراسالالة علالالى مالالن ت المسالال  

تالالا وتوصاللت الدراسالة إلالى مجموعالة مالن  022الميداني لي  تبقت على عينالة مالن تالالب جامعالة الرالارقة قوام الا 

 :النتائت أهم ا

 3ع الواتساب أكثر المواقع است داماً من قب  عينة الدراسة يليه تويتر ام االنستقرامجاء موق 3أ 

إ  الرباب في دولة اإلمارات العربية المتلدة هم أكثر الفةات داخال  المجتمالع اسالت داماً لمواقالع التواصال  االجتمالاعي إذ  3ب 

 %223وصلت النسبة إلى 

 3ب الجامعيجاءت الموضوعات االجتماعية أكثر ما يف ل ا الربا 3ج 

جاءت للتعرف على اسالت دامات الرالباب الجالامعي فالي دولالة اإلمالارات لمواقالع التواصال  ( 0211)دراسة ملمود م نى  73

مالن تالالب الجامعالات اإلماراتيالة وتوصاللت  202االجتماعي كمصدر للمعلومات الثقافية وقد تبقت علالى عينالة قوام الا 

،  وأكالدت % 2262االجتمالاعي بالين الرالباب برالك  دائالم بنسالبة  إلى النتائت إلالى ارتفالا  معالدل اسالت دام مواقالع التواصال 

، وجالاء موقالع الواتسالاب % 1762الدراسة أ  الىالبات أكثالر اسالت داماً لمواقالع التواصال  االجتمالاعي برالك  دائالم بنسالبة 

نالة تسالت دم أكثر المواقع است داماً من قب  عينة الدراسة يليه موقع تويتر ومن ام االنستقرام، وتوصلت الدراسالة أ  العي

 3المواقع لمتابعة الرؤو  العامة وا خبار والمعلومات الثقافية

أ  توظيالالف إمكانالالات االنسالالتغرام مثالال  نرالالر ( Kagan & Mark.2018)أوضالاللت دراسالالة كالال  مالالن كاجالالا  مالالارك  23

 ومراركة الصور والفيديو والب  الفوري للقصو وا لداث ومراركت ا تساعد في بناء تواجد لألفراد والمنظمات فالي

إتالالار أهالالداف اجتماعيالالة بليالال  تالالرتب  الصالالور بقالاليم وأنرالالىة ذات بعالالد اجتمالالاعي أو تالالرتب  ب هالالداف ومرالالاركة أفالالراد 

 3ومجموعات في مناسبات أو ألداث معينة

والتي هدفت إلى التعرف على ت اير است دام وسائ  التواصال  االجتمالاعي فالي االتصالال ( 0217)دراسة درويا السعد  13

ج الة لكوميالة، توصاللت الدراسالة إلالى  01لعربية المتلدة من خالل تلليال  مةالة لسالاب لعالدد اللكومي بدولة اإلمارات ا

اسالت دام هالالذه اللسالالابات فالالي مجالالال نرالالر ا خبالالار ال اصالالة ب الذه الج الالات وكالالذلك فالالي مجالالال التوعيالالة وتسالالوي  ال الالدمات 

راسالة إلالى أ  عمليالة نرالر اللكومية، بما يلق  شفافية التواص  مع المتعاملين ويدعم عملية الوصول إلي م وأشالارت الد

ا خبار والمعلومات عبر اللسابات قد تمت مالن خالالل نرالر الواالائ  والالرواب  والفيالديو والصالور، كمالا أكالدت علالى أ  



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 023 

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

 
 

لجم االهتمام بنرر المعلومات قد فا  االهتمام بالمراركة والتفاع  مع الجم الور وإنتالاج الملتالوش وهالو العنصالر الالذي 

 3أوصت الدراسة بتفعيله

هالدفت هالذه الدراسالة إلالى معرفالة دور تلفزيالو  أبالوظي فالي التثقيالف الصاللي ( 0212)عزام عنانزه ومريم علالي دراسة  123

للمرأة اإلماراتية والكرف عن ا دوار اإليجابية والسلبية لبرامت التثقيف الصلي التي يقدم ا تلفزيالو  أبالوظبي وتلديالد 

الدراسالة نتيجالة متابعالة هالذه البالرامت وذلالك مالن خالالل إجالراء اآلاار المعرفية والوجدانية والسلوكية المتلققالة لالدش عينالة 

مالن عينالة % 11مفردة من النسالاء فالي اإلمالارات، وقالد توصاللت الدراسالة إلالى أ   222دراسة ميدانية على عينة قوام ا 

الدراسة يراهد  البرامت الصلية في تلفزيو  أبوظبي ليال  تصالدر تلفزيالو  أبالوظبي المرتبالة ا ولالى بوصالفه مصالدراً 

مالن مفالردات العينالة يف اللن موضالو  % 11قيف الصلي بين القنوات الف ائية ووسالائ  اإلعالالم ا خالرش، كمالا إ  للتث

من العينة أ  تلفزيو  أبالوظبي يتمتالع بالدور % 77صلة ا م والىف  عن الموضوعات الصلية ا خرش، وقد اعتبرت 

 3إيجابي في عملية التثقيف الصلي للمرأة اإلماراتية

 : من الدراسات السابقةأوجه االستفادة 

 3قدمت الدراسات السابقة مفاهيم ومداخ  نظرية عن الوعي الصلي والمداخ  المفسرة لدور الوسائ  اإلعالم التقليدية واللديثة -1

االسالالتفادة مالالن الجوانالالا المن جيالالة للدراسالالات وا سالالاليا وا دوات المسالالت دمة لقيالالاس متغيالالرات الدراسالالة وا سالالاليا اإللصالالائية  -0

 3المست دمة

 : المدخل النظري للدراسة

بواسالىة  1127ظ رت هذه النظريالة فالي الواليالات المتلالدة ا مريكيالة مالن خالالل تقريالر نرالر عالام : نظرية المسؤولية االجتماعية

لجنة هوترينـز وقد است دفت النظرية وضع ضواب  أخالقية للصلافة والتوفي  بين لرية الصاللافة والمسالؤولية االجتماعيالة فالي 

 3 المجتمعات الليبرالية 

جالاه المجتمالع يكالو  مالن خالالالل وضالع مسالتويات م نيالة للصالد  والموضالالوعية والتالواز  وتجنالا أي شاليء يالؤدي إلالالى فالااللتزام ات

 33 الجريمة أو العنف أو الفوضى، كما ينبغي أ  تكو  تعددية تعكا تنو  اآلراء وا فكار في المجتمع
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م تلفة من ا وضع قواعد للممارسة الصاللفية  أما التدخ  في شؤو  الصلافة ففي إتار المصللة العامة وقد تمث  ذلك في أشكال

وتنظاليم الترالريعات الم الادة لاللتكالارات الصاللفية وإقامالة مجالالا الصاللافة ووضالع نظالم لالدعم الصاللف، وهكالذا تبالرز الرقابالة 

 3 الملددة على الصلف ا مر الذي يؤكد عدم وجود لرية مىلقة ويثير التساةل لول مغزش تراجع المفاهيم الليبرالية 

جيا ميري  عليه فيعترف أ  االعتمالاد علالى المسالؤولية االجتماعيالة كمعيالار لللكالم علالى الصاللف يعتبالر بمثابالة خيانالة مالن لي  ي

وج ة نظر الالديمقراتيات الغربيالة إال أناله يالرش أ  هالذا المعيالار أكثالر واقعيالة موضاللاً أ  الصاللف المسالؤولة اجتماعيالاً هالي التالي 

يميالالة جالالادة لقرائ الالا، ووفالال  هالالذه النظريالالة يمكالالن أ  تسالالاهم الصالاللافة بالالدور فعالالال تعكالالا فلسالالفة نظام الالا اللكالالومي وتقالالدم مالالادة تعل

ومتالالواز  فالالي المجتمالالع    المسالالؤولية االجتماعيالالة تلالالتم علي الالا التعبيالالر عالالن رغبالالات وتىلعالالات المالالواتنين وتوجيالاله إلالالى السالاللىة 

 (1111لمدي، 3 )السياسية في لالة خروج ا عن الررعية

تعالد تعالديال أو تكييفالا لمبالادح اللريالة اإلعالميالة وتوجي  الا ل دمالة المجتمالع فالي إتالار أخالقيالات  لذا فنظرية المسةولية االجتماعيالة

 (0222عبداللميد،3)الممارسة الم نية التي ت من في الن اية أسلوبا للعم  وا داء ي دم لرية الفرد والمجتمع معا

لمتلالدة ا مريكيالة بدايالالة تلديالد ا فكالالار بالواليالالات ا(   Hutchins, 1947لجنالة هوترالاليز)وتعالد لجنالة لريالالة الصاللافة  

ال اصالالة بنظريالالة المسالالةولية االجتماعيالالة ليالال  ت الالمن تقريالالر هالالذه اللجنالالة أسالالا النظريالالة لتالالتالءم مالالع التلالالوالت والتىالالورات 

االقتصالالادية والتكنولوجيالالة التالالي سالالادت العمالال  اإلعالمالالي، ويرالالير التقريالالر إلالالى أ  نظريالالة المسالالةولية االجتماعيالالة تقالالوم علالالى أ  

ة اللالالرة المسالالةولة البالالد أ  تلمالالي قالاليم ومصالالال  والتياجالالات المجتمالالع وال تقتصالالر علالالى لمايالالة مصالالال  جماعالالة معينالالة الصالاللاف

وضرورة تقديم ا لأللداث واللقائ  فالي إتالار مالن الموضالوعية وأ  تعبالر عالن آراء الجمالاهير مالع تقالديم وتوضالي  أهالداف وقاليم 

 (0221خلي ،3)المجتمع

إلالى مجموعالالة مالن ا سالا والمبالادح التالالي تركالز علي الا نظريالة المسالالةولية   (McQuail، 0222)ويرالير دناليا ماكويال  

 : االجتماعية وهي

 3إ  وسائ  اإلعالم لدي ا التزامات تجاه المجتمع يجا ت ىلع ب ا لتى تلص  على اقة الجم ور 13

 3إ  ما تنرره وسائ  اإلعالم ال بد أ  يتميز باللقيقة، العدالة، الدقة، الموضوعية والتواز  03

 3ة أ  تتمتع وسائ  اإلعالم باللرية وأ  تعم  على تنظيم نفس ا ذاتياضرور 13

التزام الوسائ  اإلعالمية بمجموعة من القوانين ومواايال  الرالرف ا خالقيالة والمعالايير الم نيالة بليال  تتجنالا مالا يمكالن أ  يالؤدي  23

 3إلى الجريمة والعنف والفوضى وتوجيه إهانات إلى ا قليات
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 3اللكومة للماية ورعاية المصللة العامةتلتم بع  المواقف تدخ   13

من هنا جاء است دام هذه النظرية للدراسالة لبيالا  أهميالة الالدور الالذي تقالوم باله المؤسسالات الىبيالة فالي نرالر المعلومالات الدقيقالة فالي 

 3ا زمات، إذ تعتبر من باب المسةولية االجتماعية

 :نظرية التماس المعلومات

ي بلثه عن المعلومات من مصادر االتصال الم تلفة، والتعرف على العوامال  التالي تالؤار ركزت هذه النظرية على سلوك الفرد ف

إ  التعالرض االنتقالائي لألفالراد يجعل الم ي تالارو  المعلومالات : " في هذا السلوك، وتسعى هذه النظرية إلى اختبار فرضية مؤداهالا

 "3التي تؤيد اتجاهات م الراهنة

عديدة يمكن أ  تؤار على اختيار الفرد للرسائ  االتصالية التي يتعرض إلي ا، وكذلك  أ  هناك عوام " دون يو وتبتو " واللظ 

ومن هذه العوام  إمكانية توظيف المعلومالات ل دمالة أهالداف ملالددة، أو إشالبا  3 است دام المعلومات في تدعيم االتجاهات اللالية

ة، أو بسالالبا اللاجالالة للتنويالالع، أو بسالالبا سالالمات لاجالالات أساسالالية فالالي موضالالو  معالالين، أو البلالال  عن الالا لمجالالرد الترفيالاله والتسالاللي

 3الر صية

وجود لوافز أو منب ات تؤدي إلى سعى الفرد لللصول على معلومالات لمواج الة مرالكلة " التماس المعلومات" ويفترض نموذج 

أخالرش تالرتب  وهنالاك عناصالر 3 ما، أو مقارنت ا بما لديه من قيم ومعارف سابقة ب دف القالدرة علالى التعامال  مالع المواقالف الجديالدة

 3قيود الوقت وملدوديته، ومدش توافر معلومات سابقة عن الموضو : بالمواقف التي تؤار على بل  الفرد عن المعلومات مث 

التالي " اسالتراتيجية البلال  المجالازف" " دون يالو "وفيما يتعل  بنو  المعلومات التي يبل  عن ا الفرد فقد يست دم ما أتلال  علياله 

أو على عدة مصادر أساسية، أو باتبا  ك  ما يستىيع الفرد جمعه من المعلومالات، االم يالتم تصالنيف هالذه تعتمد على مصدر معين 

 3المعلومات وتلليل ا وربى ا باال برة السابقة للفرد

: الكتالا وال بالراء، والمصالادر غيالر الرسالمية مثال : ويرتم  النمالوذج كالذلك علالى تلديالد أنالوا  مصالادر المعلومالات الرسالمية مثال 

 3الجماعات المرجعيةا قرا  و

كما يرتم  النموذج على تلديد النقىة التي يكتفي عندها الفرد في التماس المعلومالات فيقالرر إغالال  دائالرة سالعيه لللصالول علي الا 

مراجعالة : ويتم بعد ذلك قيام الفرد بنو  من السلوك مثال 3 بعد أ  يرعر أنه جمع معلومات كافية تساعده في ات اذ القرار المناسا

ات الجديالالدة، أو تالالدعيم المعتقالالدات الموجالالودة أو تغييرهالالا، وتالالؤار بنيالالة المجتمالالع برالالك  واضالال  علالالى صالالورة الواقالالع نتيجالالة للمعلومالال

است دام ا فراد لوسائ  االتصال من أج  التماس المعلومات، ليال  يالؤار نالو  الوسالائ  المسالت دمة فالي مجتمالع مالا علالى تف الي  
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ين أ  بنيالة المجتمالع ترالك  عنصالراً رئيسالاً فالي الساليىرة واللظ بعال  البالالث3 معينة كمصدر للمعلومات( وسائ )ا فراد لوسيلة 

فمن خالل تلديد ظروف وسائ  اإلعالم، تمي  بنية المجتمع إلى تركي  تريقة است دام ا فراد لوسالائ  معينالة، 3 على المعلومات

فالراد فالي مجتمالع مالا وتف يالت م النسبية لبع  الوسالائ  علالى غيرهالا، وبالتالالي يكالو  نمال  المعلومالات المسالت دمة والمتالوفرة لأل

 (0222مكاوي،)3ي تلف بردة من مجتمع آلخر

  :الدراسة منهجية

( 0220)ملمالد لجالاب  ليال  يعرفاله التلليلي، الوصفي المن ت على تعتمد التي التلليلية الوصفية الدراسة من الدراسات هذه تعد

ب نه مف وم البل  الوصفي ب نه يعنى بدراسة واقع ا لداث والظواهر والمواقف واآلراء وتلليل ا، وتفساليرها بغالرض الوصالول 

إلالى اسالتنتاجات مفيالدة، إمالا لتصاللي  هالذا الواقالع، أو تلديثالاله، أو اسالتكماله، أو تىالويره، وتمثال  هالذه االسالتنتاجات ف مالاً لللاضالالر، 

وقد اعتمدت الدراسة على من ت تللي  الملتوش لي  يعد أنسالا المنالاهت التالي تسالت دم البل ،  مجتمع المستقب  يست دف توجيه

ب نه ألد أساليا البل  العلمي التي ت الدف إلالى الوصالف ( 1111)لوصف ملتويات رسائ  االتصال وقد عرفه برنارد بيرلسو  

على عالدة ( 1127)مد نجا  تللي  الملتوش كما يراها رشدي تعيمه الموضوعي والمنظم والكمي للملتوش الظاهر للمادة، ويعت

عوامال  أهم الا التلديالد الالدقي  لفةالات التلليال  وتسالت دم الفةالات فالي الوصالف الموضالوعي لم المو  مالادة االتصالال ويقصالد بفةالات 

لتالي يمكالن وضالع كال  التللي  العناصر الرئيسة والثانوية، لي  يتم وضع ولدات التللي  في ا كلمالة أو موضالو  أو ش صالية، وا

 3صفة من صفات الملتوش في ا وتصنف على أساس ا

 :مجتمع وعينة الدراسة

مجتمالالع الدراسالة ب نالاله جميالع عناصالالر ومفالالردات المرالكلة أو الظالالاهرة قيالد الدراسالالة، وقالد تالالم تلديالالد ( 0222)يعالرف ربلالالي عليالا  

 وزارة الصاللة ووقايالة المجتمالع اإلماراتيالة بتغريالدات الدراسالة المتمثال  لمجتمالع شالام  بمسال  العينة تتمث  مجتمع الدراسة والتي

 3تغريدة 111 عددها والبالع ، 11/7/0202-1/7/0202على لساب ا الرسمي في تويتر في المدة 

  :البل  أداة

 والتالياالدراسالة،  بعينالة المتمثلالة وزارة الصاللة ووقايالة المجتمالع اإلماراتيالة، تغريالدات لتلليال  تلليال  م المو  استمارة اعداد تم

وم الامين  اسالت دفت ا التالي والفةالات التغريدات مجاالت معرفة ب دف قي ؟  كيف فةة والثانية ؟قي  ماذا ا ولى فةة فةتا ، تت من

 .في ا است دمت التي ا ساليا على الوقوف وأي ا التغريدات تلك

ي تجيالالا علالى سالالؤال مالاذا قيالال ؟ تالالدور لالول م الالمو  الرسالالة اإلعالميالالة أو المعالاني التالالي تنقل الا للجم الالور وهال: فةالات الم المو 

 :وت م
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  11-فةة الموضوعات التي تناولت ا تغريدات وزارة الصلة وتنمية المجتمع لول كوفيد

 3هي الفةة التي ت دف إلى الكرف عن الجم ور الموجه إليه المادة: فةة الجم ور المست دف

 :أداة التللي  وابات صد 

اللاسمة فالي تلديالد صاللة نتالائت الدراسالات لالذا علالى البالال  اإللتالزام بتلقيق مالا جميعالاً يعد عنصرا الصد  والثبات من العناصر 

والفار  بين ا يكمن بصورة رئيسة في أ  معيار الثبات يتعل  بصالورة أساسالية بالا داة المسالت دمة فالي البلال  فالي لالين أ  معيالار 

 (0222الليزا ، 3)الصد  يتعل  برك  عام بم مو  تلك ا داة

 وتم، )ا ول التللي  إجراء من أسابيع االاة بعد( الزمن  عبر التللي  تريقة إعادة البالثا  است دم التللي  ابات نتائت وللساب

 تلليال  مت صصالين فالي آخالرين ببالثين باالستعانة الدراسة عينة من مفردة  122 تقريباً  ما يساوي أي %02 التللي  على إعادة

 عمليتالي إجالراء مالن االنت اء بالدراسة، وبعد تلديدها تم التي اإلجرائية التعريفات على إتالع م بعد وذلك اإلعالمي، الم مو 

 3ابات التللي  للساب هولستي معادلة باست دام البالثا  قام التللي 

 :اإلحصائية المعالجة

 :للساب ك  ما يلي(  ( SPSSاإللصائي البرنامت است دام تم

 .والتكرارات المةوية النسبة

 .ا داة ابات الست راج هولستي معادلة

 : نتائج الدراسة والتوصيات 

 ف رج المةوية والنسا واست راج التكرارات منصة تويتر في وزارة الصلة ووقاية المجتمع  لتغريدات التللي  بإجراء القيام تم

 :اآلتية بالنتائت البل 

  :األول بالسؤال المتعلقة النتائج :أوال  

 است دمت ا وزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية في تغريدات ا؟ما اللغة التي 

 جاءت التغريدات على موقع تويتر لوزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية بك  من اللغة العربية واإلنجليزية 

 3برك  متساو، لي  إ  ك  تغريدة باللغة العربية تقابل ا تغريدة باللغة اإلنجليزية

 :النتائت المتعلقة بالسؤال الثاني: اانياً 

وزارة الصاللة ووقايالة المجتمالع اإلماراتيالة، ومالا هالي نسالبة التغريالدات التالي خصصالت ا  تغريالدات ت المنت ا التالي الموضوعات ما

 للتوعية بكورونا المستجد في صفلت ا؟
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(:  11-كوفيالد)روس كورونالا المسالتجد بلغت عدد التغريدات التي خصصت ا وزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية للتوعيالة بفيال

تغريدة ليال  بلغالت نسالبت ا  112، أما التغريدات العامة فبلع عددها % 20وبنسبة  7تغريد لر ر  111تغريدة من مجمو   111

 (1)، كما هو موض  في الرك  رقم % 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)الرك 

موضو  ساهم في اللد من انترار العدوش باتباعك السلوك  أما بالنسبة للموضوعات التي تناولت ا في صفلت ا في تويتر فقد جاء

تاله موضو  الىبيا االفتراضي لفيروس كورونا ومن ام نصائ  لللماية  ،الصلي عند العىاس والسعال في المرتبة ا ولى

 3من فيروس كورونا

المة في ك  من بيةة البيت وقد تنوعت الموضوعات التي ترلت ا الوزارة في صفلت ا فقد ركزت على اتبا  إرشادات الس

والعم  وأاناء ال روج من البيت للصالة في المساجد أو التسو ، كما بينت التغريدات الىر  الصليلة إلرتداء الكمامات وما 

هي أنوا  الكمامات، باإلضافة إلى تركيزها على  نفي بع  المعلومات ال اتةة مث  لماية أشعة الرما من كورونا، ونق  

 3فيروسا لذية لل

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثا  

 وزارة الصلة وزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية في تغريدات ا؟ است دمت ا التي ا ساليا ما

من التغريدات  با سلوب % 72االستف امي، وجاءت  باتبعت التغريدات ك  من االسلوب التقريري اإلخباري وا سلو

 (0)اإلخباري بنسبة أكبر من ا سلوب االستف امي كما هو موض  في الرك  رقم 
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 (0)الرك 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعا   

 تغريدات ا؟ وزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية في أرفقت ا التي والمرفقات الدعم وسائ  ما

تنوعت وسائ  الدعم في عرض الملتوش المقدم من وزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية عبالر صالفلت ا الرسالمية فالي تالويتر 

مالالا بالالين نصالالوب مصالالالبة لصالالور، نصالالوب مصالالالبة لفيالالديو، نصالالوب فقالال ، وروابالال ، والتلالالت النصالالوب المدعمالالة الصالالور 

 11373بنسبة   120واالنفوجرافيك المرتبة ا ولى لي  بلع عددها 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: خامسا  

 تغريدات وزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية؟ است دفت ا التي الفةات ما

انقسمت الفةات التي است دفت ا وزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية في تغريدات ا إلى قسالمين الجم الور العالام ويقصالد باله كال  

الموظفين، النساء اللوام ، كبار السن، أصلاب ال مم وخال  الالدفا  : تمع والجم ور ال اب ويقصد به الفةات التاليةشرائ  المج

 3ا ول

 :النتائج المتعلقة بالسؤال السادس: سادسا  

 كيف جاءت تبيعة مراركة الجم ور على الصفلة الرسمية لوزارة الصلة ووقاية المجتمع اإلماراتية في تويتر؟

بيعة مراركة الجم ور على الصفلة الرسمية لوزارة الصاللة ووقايالة المجتمالع اإلماراتيالة فالي تالويتر مالن خالالل اإلشالارة جاءت ت

 221والتعليقالالات علالالى التغريالالدات وبلغالالت  1202وإعالالادة تالالدوير التغريالالدة ليالال  بلغالالت  1111باإلعجالالاب بالالالملتوش وبلالالع عالالددها 

 3ع في الرد على جميع االستفساراتتعلي ، كما ظ ر التفاع  من قب  القائمين على الموق

70% 

30% 

 األسلوب اإلخباري 

 األسلوب االستفهامي
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 :باآلتي البالثا   يوصي نتائت الدراسة من ليهإ توصلت لما بالنظر

 3االجتماعي في التوعية الصلية التواص  مواقع است دام عن آخرين بالثين من خرشأ بلثية دراسات إجراء أهمية -1

 هالذه علالى اللمالالت الصاللية والتوعويالة مالن المرجالو لتلقيال  ال الدف االستفادة من الميزات التي توفرها منصالة تالويتر -0

 .الرقمية المنصة

 3على المؤسسات اللكومية اإللمام بدراية كاملة بما يلتاجه الجم ور من معلومات وتوضيل ا برك  تفصيلي -1

على المواقع اللكومية است دام أكثر من لغة في أوقات ا زمات خاصة لمن يعيا على أرض ا جنساليات م تلفالة لتالى  -2

 3  رسالت ا لعدد أكبر من الناستص

 3إجراء دراسات مقارنة بين شبكات التواص  االجتماعي لمعرفة أي ا أكثر است داماً وت ايراً  -1
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 :قائمة المصادر والمراجع

للىاعالالة دار الفكالالر : القالاهرة3 عدالسالالالم هالالارو : تلقيال 3 معجالالم مقالاييا اللغالالة العربيالالة311713ابالن زكريالالا، ألمالد فالالارس 13

 3والنرر

 3دار صادر للىباعة والنرر: بيروت3 لسا  العرب3 30221 ابن منظور 03

 3دار المتنبي للنرر: إربد3المراقا الصلي في ا رد  م امه وواجباته3 30222 ألمد رياض 13
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ABSTRACT 

     This descriptive study aimed at identifying the concerns of the Sudanese media for 

promotion of tourism in the country. To attain that, the study seeks to answer a set of 

questions such as: How far is the awareness and the concern given to the touristic activity 

as economic and social value? How efficient are the media and communications efforts to 

promote what existed? How the media performance corresponds with the importance of 

tourism in Sudan? The study adopted the survey method.  Its population represents the 

three groups in tourism sector in Khartoum State. The sample includes: class sample and 

selected sample from the institutions. Data is collected by a questionnaire. The study 

demonstrates that the efficiency of media in promotion of tourism is impeded and 

weakened by the technical and professional shortcomings of the employees in the field. 

The study recommends the following: Capitalizing the concept of touristic promotion 

among the employees of the Sudanese media and raising their skills and capabilities. 

Activation of federal and state touristic awareness. 

       Key words: reality, tourism promotion, media, touristic activity, Tourist imge. 
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 الملخص

تهتم وسائل االتصال بالترويج عن السياحة  ىأي مد ىمعرفة إل ىتعتبر هذه الدراسة من ضمن البحوث الوصفية التي تهدف إل        

ما مدى االهتمام والوعي بالنشاط السياحي  مجموعة تساؤالت منها ىاإلجابة عل ىلإالدراسة  ىفي السودان، ولتحقيق ذلك تسع

وما مدى كفاءة الجهود االتصالية إلحداث ترويج حقيقي لما هو كائن؟ وهل يتفق األداء االتصالي كقيمة اقتصادية واجتماعية؟ 

لوسائل االتصال مع أهمية السياحة في السودان؟ اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي، ويتكون مجتمع البحث من ثالث 

الخرطوم تم تحديدها بواسطة العينة الطبقية، وبطريقة مجموعات تمثل كل القطاعات التي لها صلة بالنشاط السياحي في والية 

وأبانت . االستبيان كأداة أساسية لجمع المعلومات العينة العمدية تم اختيار العينة من المؤسسات لتمثل المجموعات، وتم استخدام

والمهنية لدى القائمين على  الدراسة أن وسائل االتصال عامل مؤثر في تنشيط الحركة السياحية إال أن ضعف اإلمكانات الفنية

لذلك توصي الدراسة بترسيخ مفهوم الترويج . أمر الترويج السياحي في هذه الوسائل حال دون فعاليتها في الترويج السياحي

السياحي لدى العاملين في وسائل االتصال السودانية ورفع قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال، واالهتمام بزيادة الوعي السياحي 

 .دى كافة قطاعات المجتمع، وتغطية الفعاليات السياحية بالمركز والوالياتل

 .واقع، الترويج السياحي، وسائل االتصال، النشاط السياحي، الصورة السياحية: كلمات مفتاحية
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 مقدمة

أثبتت الدراسات أن الصورة الذهنية المكونة لدى األفراد والجماعات عن واقعع مععين تتعأثر إلعى حعد كبيعر بمعا يسعمعه ويشعاهده         

ولعذلك تسععى هعذه الورقعة إلعى . هؤالء في وسائل االتصال، لذا فهعي تسعاهم فعي تكعوين الصعورة الذهنيعة ععن الععالم لعدى المتلقعي

 .ي في وسائل االتصال السودانيةمعرفة واقع الترويج السياح

وتنظععر الدراسععة إلععى أهميععة السععياحة فععي السععودان لمقععدرتها علععى معالجععة المشععكالت االقتصععادية مععن خععالل العائععدات مععن النقععد        

فعيعل األجنبي وكذلك تحريك أنشطة أخرى ترتبط بالسياحة، مما يعني فتح منافذ جديدة للعمل، لذلك البد من التعرف على آليعات ت

ععن ( المحلعي والععالمي )وسائل االتصال في الترويج للسياحة في السودان وكيفية توجيهها إلدراكعات واتجاهعات أفعراد المجتمعع 

الواقع السياحي في السودان حيث تشير األبحاث والدراسات إلى أن السعودان عاصعر البعدايات األولعى للحضعارات اإلنسعانية، فقعد 

م ثعم فعي عصعر . سعنه ق 6000م إلي . سنه ق 8000ل فترات امتدت منذ العصر الحجري من وجدت دالئل إعمار األرض خال

 . م. سنه ق 350م ومملكة مروي . ق 760م ومملكة نبته سنه. ق 2600حضارة كرمه  سنه

وإضعافة إلعى هععذه المقومعات األثريععة والتاريخيعة يمتععاب السعودان بعالتنول المنععاخي والمنعاسر الطبيعيععة معن سععهول وتعالل وجبععال        

وغابات وحيوانات برية وبحرية، أي أن السودان لديه مقومات وجواذب سياحية تجعله يفعوق الكثيعر معن البلعدان السعياحية والتعي 

ائد السياحة في بيادة الدخل القومي، وجاء ذلك نتيجة الهتمعام تلعك العدول بالسعياحة وكعذلك فاعليعة استفادت استفادة قصوى من ع

 . وسائل االتصال فيها وإبرابها للصورة السياحية بطريقة جاذبة وأكثر تشويقا  

 اإلطار المنهجي للدراسة: المحور األول

 :أهداف الدراسة / 1     

على أنها صناعة مهمعة فعي عصعرنا الحعالي، تعؤثر بصعورة فعالعة علعى االقتصعاد القعومي، ولعم تععد من خالل النظر إلى السياحة       

السياحة كما كانت في الماضعي مجعرد سعفر للمتععة والترفيعه أو لرؤيعة بعع  اقثعار القديمعة بعل تععددت وتنوععت أ عكالها وحتعى 

- :ألهداف التاليةيمكن أن يكون الجانب السياحي فعاال  وجاذبا  تسعى الدراسة لتحقيق ا

 .التعامل السليم مع الموارد السياحية السودانية والترويج لها عبر وسائل االتصال المختلفة .أ

 .معرفة الدور التنسيقي والتكاملي فيما بين األجهزة العاملة في مجال السياحة ووسائل االتصال الجماهيري .ب

 .نيةمعرفة مدى كفاءة وسائل االتصال في الترويج للسياحة السودا .ت

 .عن البيئة السياحية بالسودان( المحلي والخارجي ) بناء صورة ذهنية طيبة لدى السائح  .ث
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 :مشكلة الدراسة / 2     

سععل السععودان وقالف السععنين منطقععة تواصععل بععين  عععوب أفريقيععا الوسععطى وبععين  عععوب عععالم البحععر المتوسععط وملتقععى لمعظععم       

حيث يمتلك مقومات جذب سياحي طبيعية وصناعية تحتاج إلعى جهعود إعالميعة تسعاعد فعي ( 10: 2004أندرسون،)الحضارات، 

الترويج عن السياحة وتحفيز الطلب لزيادة عدد السياح مستخدمة في ذلك جميع وسائل االتصعال لنشعر معلومعات موضعوعية فعي 

ات األمعن واألمعان الموجعودة بالمنعاطق مختلف األسعواق السعياحية لتحسعين صعورة الدولعة السعياحية واسعتعراض وسعائل واجعراء

) فعي المجتمعع العدولي(  Terrorism) السياحية حيث الطمأنينة واالمان في نفـوس السـائحين في سل بعروب مصعـطلح االرهعاب 

 (.21: 2005حامد والشحات، 

يعة ، فعال تعزال الكثيعر معن العدول ال تععرف وبالرغم من اقفاق الرحبة التي وصلت إليها السياحة العالمية بنوعيهعا الدوليعة والداخل      

قيمتها الحقيقية في االقتصاد القعومي، حيعث حلعت صعناعة الخعدمات فعي األهميعة محعل الصعناعات بعالمعنى التقليعدي، فالسعياحة ال 

 (.97: 2001مسعد، )تزال خارج إطار االستراتيجيات القومية للتنمية في كثير من الدول النامية

سعائح  30425قفعز إلعى  500م كعان  1959ه إذا وقفنا أمام حركة السياحة في السودان إذ أن عدد السياح في عام وهذا ما نالحظ      

وبارة ) مليعون دوالر 68.3م حيعث وصعلت العائعدات السعياحية حعوالي  2004فعي الععام  60577م حتى وصعل  1991في العام 

هنععاح حركععة فععي النشععاط السععياحي بالسععودان، ولكععن عنععد مقارنتععه ومععن خععالل قععراءة هععذه األرقععام نجععد أن (. السععياحة السععودانية

مما يعني ضعف النشاط السياحي . بالسياحة العالمية نالحظ أنها حركة ضعيفة وال تتناسب مع الموارد السياحية الكبيرة بالسودان

الفوائععد السععياحية بالسععودان فععي اسععتراتيجية الدولععة وخاصععة فععي المجععال اإلعالمععي الععذي بفاعليتععه يمكععن بنععاء صععورة ذهنيععة عععن 

 .لتتناسب وحركة السياحة العالمية

تأتي مشكلة هذا البحث منطلقة مما أحسه الباحث وأ ارت إليه الكثير من الدراسات األكاديمية أن وسائل االتصعال فعي السعودان        

 . حةبرغم دورها الكبير في بع  مجاالت التنمية إال أنها ال تعطى اهتماما كبيرا بالسيا

ومعن خعالل ذلعك . وهذا ما يبين قصور األنشطة اإلعالمية عن نشر الثقافة السياحية بين الفعاعلين الرئيسعيين فعي المجعال السعياحي

- :تبلورت لدى الباحث مجموعة أسئلة وهي كما يلي 

 ما مدى االهتمام بالنشاط السياحي في وسائل االتصال السودانية؟ .أ

 السياحة ووسائل االتصال وما مداه ؟هل هناح دور تنسيقي بين وبارة  .ب

 ما مدى كفاءة الجهود االتصالية إلحداث ترويج حقيقي لما هو كائن؟  .ت



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 012 

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

 
 

 هل يتَفق األداء االتصالي لوسائل االتصال مع أهمية السياحة في السودان؟ .ث

 ما مدى إمكانية أن تلعب وسائل االتصال دورا  فعاال  في التريج السياحي؟ .ج

 :نوع الدراسة / 3   

هععذا البحععث مععن البحععوث الوصععفية التععي يمكععن عععن طريقععه وصععف وتحليععل المتغيععرات والعالقععة بينهععا وتأثيرهععا علععى موضععول        

 .الدراسة

 :منهج الدراسة / 4    

اعتمد الباحث على المنهج المسحي، الذي ععن طريقعه يمكعن الحصعول علعى بيانعات ومعلومعات معن جمهعور متنعول الخصعائ         

 (.123: 1999حسين، )وأوصاف عن الظاهرة مكان الدراسة من العدد الحدي للمفردات المكونة لمجتمع البحثوالصفات 

 :المجال المكاني للبحث/ 5    

 .والية الخرطوم حيث يتركز فيها مجتمع الدراسة      

 :أدوات جمع المعلومات/ 6

ن معن مجموععة أسعئلة تصعل إلعى األ عخان العذين تعم اختيعارهم فعي والتي تتكو Questionnaireاستخدم الباحث أداة االستبيان       

 (.153: 1999حسين، )العينة ليقومون بتسجيل إجاباتهم وإعادته ثانية

 :المصطلحات البحثية / 7

هي مجموعة من الظواهر والعالقات الناجمة عن السفر والبقاء بعيدا  عن الوطن االصعلي بقعاء غيعر (: Tourism)  السياحة -

 (.5-6: 2001عبد الحكيم والديب، )دائم وغير مرتبط بأي نشاط للكسب

وهي التي تنتقل من خاللهعا المعلومعات والبيانعات فعي  عكل رسعائل أو (:  Media of communication)  وسائل االتصال -

 ( . 611: 2004حجاب، . )صور سياحية من المصدر إلى المستقبل بقصد إحداث أثر إيجابي على المتلقي

نعنععى بععه نشععر أو عععرض أو إذاعععة مجموعععه مععن األخبععار والمعلومععات (:  promoting tourism)  الترررويج السررياحي -

المعرفة لدى السائح عن السياحة في السودان  وبرامجها وإحداث تفاعل ايجابي بين السعائح وبعين المعلومعات التعي حصعل  إحداث

 (137: 2004حجاب، . )عليها عن الجواذب والمناطق السياحية في السودان
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يمعه للحعواس بشعكل مبا عر، أو تشير الصورة الذهنية إلى التقديم العقلي ألي  يء ال يمكعن تقد(:  Image)  الصورة الذهنية -

ونقصد بها هنعا ( ) 4: 1983عجوة، .)هي إحياء أو محاكاة لتجربة حسية كما أنها قد تكون تجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة

 (.المفهوم العقلي أو العاطفي الذي يكونه السائح عن السياحة في السودان

 :الدراسات السابقة / 8

السابقة في بداية مشرول البحث وعند اختيعار موضعول بعينعه وتسعتمر عمليعة مراجععة الدراسعات  يلجأ الباحثون إلى الدراسات   

السابقة مع استمرار البحث، فالمعرفة ال توجد من فراغ حيث تكون البداية مما انتهى إليه اقخرون، ويتم تقييم أي عمل بحثعي أو 

ا اقخععرون، وتتضععح قيمععة العمععل عنععد مقارنتععه مععع األعمععال دراسععة فععي إطععار عالقتهععا مععع األبحععاث والدراسععات التععي يقععوم بهعع

وتعععد الدراسععات السععابقة بمثابععة اللبنععات األساسععية حيععث تمَكععن الباحععث مععن عععدم تكععرار البيانععات (.338: 2001طععايع،)األخععرى

 . والمعلومات

 (   2002عثمان، . )الدراسة األولى

واسعتخدمت الباحثعة .       سعودان ومعرفعة اإلحصعاءات واإليعرادات السعياحيةتهدف الدراسة لتوضيح أداء القطال السياحي في ال      

ومعن نتائجهعا المهمعة أن السعودان ينفعرد بمقومعات سعياحية مختلفعة ومتباينعة يمكعن أن تحقعق . التحليلعي لدراسعتها المعنهج الوصعفي

علعى السعودان أن يسععى فعي : ت منهعاوتوصلت إلى مجموعة من التوصعيا. إيرادات تشجع على االستثمار في النشاط االقتصادي

االهتمام بالعمل السياحي وتوبيع الخارطة االستثمارية للوكاالت للترويج وتنمية المناطق السياحية وإنشعاء مصعارف متخصصعة 

ر أ ارت الكثير من الدراسات والبحوث إلى أهمية السياحة في دعم االقتصاد، كما أ ارت إلى القصعو. للدعم لزيادة عدد السياح 

الواضح للنشاط السياحي في السودان على الرغم من امتالكه لمقومات سياحية وافرة مما حفز الباحث لدراسعة التعرويج السعياحي 

في وسائل االتصال وتصحيح المفاهيم الخاطئة التعي علقعت بالنشعاط السعياحي، فتمعت االسعتفادة معن الدراسعات السعابقة فعي وضعع 

 . اللبنات األولى للدراسة

 (2006الهمالي، ):ة الثانيةالدراس

تعتبر الدراسة األولى معن نوعهعا فعي المجتمعع الليبعي العذي يشعهد عمليعة تغييعر معن خعالل مؤسسعاته الصعحفية فعي قطعال : األهمية     

 .السياحة، وتظهر أهمية البحث من خالل محاولة رصده ألهم الصعوبات والعقبات التي تواجه الصحافة في التنشيط السياحي 
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استخدام الباحث منهج المسعح معلعال  ذلعك بعالنق  الحعاد فعي البيانعات والمعلومعات ععن موضعول البحعث وأيضعا  مالئمتعه : المنهج      

لنوعيععة هععذه البحععوث وتكلفععة المسععوح المنخفضععة وكععذلك يتععيح المععنهج جمععع معلومععات كثيععرة مععن جمهععور متنععول الخصععائ  

 .والصفات

السياحة الداخلية هي الركيزة األساسية للسياحة الدولية وبالرغم معن أن السعياحة لهعا مزايعا اجتماعيعة أسهرت الدراسة أن : النتائج      

وثقافيععة وتعليميععة واقتصععادية إال أن االهتمععام بهععا ضعععيف مععن جانععب القععائمين علععى العمععل السععياحي الرسععمي وغيععر الرسععمي 

وأيضععا  مععن معوقععات السععياحة الداخليععة عععدم تعععاون األجهععزة مععع واإلعالمععي ممععا يعنععي عععدم االهتمععام بتنشععيط السععياحة الداخليععة 

 .الصحافة، كما أن انخفاض وارتفال الموارد المالية لألفراد والنفقات مما حد من حركة السياحة الداخلية

مععة هنالعك مجموععة مععن التوصعيات والمقترحععات أبربتهعا الدراسعة تلخصععت فعي تعريععف المعواطن بأنشعطة اللجنععة الشععبية العا   

للسياحة وسياساتها فعي مجعال تنشعيط السعياحة الداخليعة، ونشعر العوعي السعياحي بعين المعواطنين بالتععاون معع األجهعزة اإلعالميعة 

المختلفععة، وتحديععد االختصاصععات للجهععات المعينععة بتنشععيط السععياحة الداخليععة وتكععوين إدارات تهععتم بالدعايععة واإلعععالم السععياحي 

أجهعد الباحعث نفسعه بجمعع معلومعات كثيعرة ععن السعياحة . لمختلفة واالهتمام بالجوانعب التخطيطيعةوالعالقات مع وسائل اإلعالم ا

واألنشطة األخرى متجاهال  حصر جهوده في تشريح دور الصحافة في تنشيط السياحة الداخليعة فعي ليبيعا، ممعا لفعت نظعر الباحعث 

احي بالسععودان وعالقععة الدراسعة بهععذا البحععث أنهععا درسععت إلعى تحععري الدقععة فععي جمعع المعلومععات التععي تفيععد دراسععة التعرويج السععي

 .الصحافة وهي واحدة من وسائل االتصال

 (1981أحمد، ):الدراسة الثالثة

 تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ، حيث اعتمد فيها الباحث على معنهج المسعح االجتمعاعي، ومعن: المنهج ونول الدراسة     

وسععائل االتصععال هععي صععندوق الشععكاوي والمقععابالت تليهععا الخطابععات وهنععاح المطبوعععات السععياحية أَن أهععم : نتائجهععا المهمععة

والععدعوات لالتصععال بععالجمهور الخععارجي، وأكععدت علععى أهميععة تععدريب العععاملين فععي هععذا المجععال لغيععاب األسععلوب العلمععي فععي 

االختيار السليم للعاملين في هذا المجال، والتنسعيق بعين بإقنال اإلدارة العليا بأهمية العالقات العامة و وأوصت الدراسة. الممارسة

كليات السياحة وإدارة العالقات العامعة لالسعتفادة معن البحعوث العلميعة، واالهتمعام بالتعدريب العداخلي والخعارجي وتطعوير وسعائل 

معاهيري فعي مجعال العالقعات كما أوضحت الدراسة عدم االهتمعام بوسعائل االتصعال الج. االتصال التي تستخدمها العالقات العامة

العامة التي تخدم قضايا السياحة، واالعتماد بصورة أكبعر علعى مطبوععات المنشعأة والمقعابالت ونالحعظ أن هعذه الدراسعة ركعزت 
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على العالقات العامة مما أعطى الباحث دافعية لدراسة وسائل االتصال السعودانية ومعدى إمكانيعة االعتمعاد عليهعا فعي دفعع حركعة 

 .بالسودان السياحة

 مداخل ومفاهيم: المحور الثاني

 (األهمية واألهداف -المفهوم )الترويج 

يعتبر الترويج والتسويق السياحي ضرورة لمواجهة المنافسة السياحية في األسعواق المحليعة واإلقليميعة والعالميعة، ويحتعاج هعذا         

إلى الكثير من األموال لإلنفاق عليها بكفاءة واستمرارية، كما يتطلب الكثير معن الجهعود بعدءا  بدراسعة األسعواق السعياحية الجاذبعة 

جه إليها بالترويج السياحي، ووضع الخطط الترويجية واإلعالمية العلمية مرورا  بتوفير الكوادر المؤهلعة والمدربعة للسياحة والتو

والتععرف علعى معا يحعدث فيهعا . والمتميزة للعمل في مجال السياحة إلى جانب حسن اختيار القائمين بعملية االتصال فعي األسعواق

المقدرة على اتخاذ القرار السليم تبعا  لجميع الظروف االتصالية إلى جانب توطيعد مع ( من متغيرات وتطورات)بصورة مستمرة 

العالقة بين العاملين والمسئولين في  ركات السياحة واالتحادات والمنظمات العاملة في مجال السعفر والسعياحة ومجعال التسعويق 

 (.11: 2007البكري، )والترويج والدعاية واإلعالن

لترويج هو مجموعة متكاملة من األنشعطة التعي تبعذل معن أجعل التعريعف بعالمنتج السعياحي وإقنعال السعائحين ا-:مفهوم الترويج   

والتلفزيعون والنشعرات والملصعقات  المحتملعين وتعرغيبهم فعي المنعتج السعياحي وذلعك بعاإلعالن والدعايعة فعي الصعحف والمجعالت

لعالقات العامة الرامية إلى بنعاء صعورة ذهنيعة جيعدة وانطبعال طيعب والكتيبات وغيرها من الوسائل المتاحة باإلضافة إلى جهود ا

من خالل البيانات والمعلومات الصادقة والواضحة والحقيقية عن الدول السياحية بما يسعاعد علعى خلعق طلعب فععال علعى منتجهعا 

 (.104: 2002لطيف، )السياحي

افذ للمعلومات وفي تسهيل بيع السلعة أو الخدمة أو في قبول فكعرة التنسيق بين جهود البائع في إقامة من: )ويعرف الترويج بأنه   

 (.10-9: 2007العالق وربابعة، ()وذلك باستخدام وسائل االتصال المختلفة. معينة

يعد ترويج الخدمات السياحية أحد أهم عناصر الترويج التسويقي السياحي إن لم يكن األكثر أهمية على وجعه اإلطعالق، بعل إن    

نجعاح أي برنععامج سععياحي يتوقععف علععى قععدرة  ععركة السععياحة علعى تععرويج هععذا البرنععامج، حيععث إن التععرويج يقععوم بعمليععة إحععداث 

ها وإحعداث تفاععل إيجعابي بعين السعائح وبعين المعلومعات التعي يحصعل عليهعا ععن طريعق المعرفة لدى السائح عن الشركة وبرامج

الجهود الترويجية وتشجيعه وحفزه على القيام بسعلوح إيجعابي محعوره التعاقعد معع أحعد البعرامج السعياحية التعي تقعدمها الشعركة أو 

فعإن الجهعود الترويجيعة إلنجعاح البعرامج السعياحية،  خلق طلب كامن لديه يظل يشعره بالتوتر والقلق حتى يقوم بإ باعه، ومن هنا
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-100: 2007ملوخيععة، )تنبععع مععن أهميععة االتصععال السععياحي باعتبععاره المحععور الفعععال داخععل مكونععات المععزيج الترويجععي األربعععة

101:) -

 النشر* تنشيط المبيعات   * اإلعالن    * البيع الشخصي    * 

- (:12-11: 2007العالق وربابعة، )فيما يلي ويمكن حصرها  -:وظائف الترويج السياحي 

 الترويج يخلق الرغبة لدى المستهلكين بالوصول إلى مشاعرهم وتذكيرهم بما يرغبون فيه ويحتاجون إليه. 

  الترويج يعلم المسعتهلك بتقعديم المعلومعات لعه عبعر الوسعائل الترويجيعة ععن السعلعة أو الخدمعة الجديعدة، ومعا تقدمعه معن إ عبال

 .للرغبات وتعريفهم بأسعارها وأحجامها والضمانات التي تقدم

 الترويج يحقق تطلعات المستهلكين وتحويلهم إلى حياة كريمة ومميزة. 

 ظة على حجم كبير منهابيادة المبيعات والمحاف. 

  التغلب على مشكلة انخفاض المبيعات وإنقاذ المنتجات أو الخدمات من االنحدار، فالكثير من الخعدمات كانعت فعي طريقهعا إلعى

 .الزوال ولكن بفضل الترويج الذي أوجد استعماالت جديدة للسلعة أو الخدمة مما أنعش مبيعاتها مرة أخرى

  وتعريف المستهلكين بالمزايا الجديدة التي تقدمهاتقديم سلع أو خدمات جديدة. 

من مجمل ما تقدم يمكن أن يلعب الترويج السياحي دورا  باربا  ومهما  في تنشيط حركة السياحة وبيادة اإليعرادات التعي يمكعن     

وسعائل االتصعال المختلفعة فعي  أن تساهم في االقتصاد القومي وال يتأتي ذلك إال باالستخدام األمثل للبيانات والمعلومات وتوسيعف

المجال السياحي، لذلك تحتاج السياحة في السودان لحمالت إعالميعة مكثفعة لنشعر الثقافعة السعياحية بعين متخعذي القعرار فعي الدولعة 

وكععذلك المععواطنين وبيععادة معرفععة المسععتثمر بجععودة الخععدمات السععياحية ومعرفععة األسععواق العالميععة للسععياحة، عبععر بععرامج تتبناهععا 

سععائل االتصععال  بععدال  عععن حصععرها فععي وبارة السععياحة لمحدوديععة ميزانيتهععا والتكلفععة العاليععة إلنتععاج البععرامج السععياحية بوسععائل و

.االتصال
 

 وسائل االتصال السياحي

 اإلعالم السياحي هعو مخاطبعة الجمعاهير داخعل العبالد وخارجهعا مخاطبعة موضعوعية وعقليعة باسعتخدام عوامعل الجعذب السعياحي       

والتشويق في تقديم المنتج أو الخدمة السياحية؛ بقصعد إقنعال الجمهعور وإثعارة اهتمامعه بأهميعة السعياحة وفوائعدها وتكعوين صعورة 

 -179: 2007البكعري، )ذهنية إيجابية في ذهن السائح تمكنه من البحث عن المغريات السياحية والمنتج السياحي في البلد المعين

- :م وسائل االتصال التي تستخدم في الترويج السياحي وهيوفيما يلي نستعرض أه(. 180



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 3, NO. 5, January 2022 

 

 
 002 

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

 
 

وهي وسيلة تمتلك القدرة على المزاوجة بين الكلمة المطبوعة والصعورة، وهعي تعوفر للقعارص فرصعة السعيطرة علعى : الصحافة/ 1    

إليصععال الرسععائل ، وتعععد الصععحافة وسععيلة مناسععبة ومالئمععة ( 144 -143: 1998أبععو اصععبع، )التعععرض للرسععالة متععى مععا  ععاء

السياحية يوميا  وبخاصة البرامج السياحية من حيث التكرار في صفحة محددة لمعدة متكعررة وهعي بعذلك أكبعر الوسعائل اإلعالميعة 

 .فاعلية في المؤسسات السياحية النتشارها وتنول أ كالها وموضوعاتها سواء كانت عامة أو خاصة

الفعالععة فععي نشععر الثقافععة السععياحية النوعيععة والتععي تأخععذ الشععكل المطبععول وتتنععول تلععك  تعتبععر المجععالت مععن الوسععائل -:المجععالت/ 2    

المجالت من مجالت عامة لمختلف فئات الجماهير ومجعالت متخصصعة والتعي تعنعي بجانعب مععين معن الجوانعب مثعل المجعالت 

 .السياحية المتخصصة في المجال السياحي

ل جماهيرية له المقدرة على نقل الصعورة المتحركعة والصعوت واللعون إلعى المتلقعي إذ يقعوم التلفزيون كوسيلة اتصا -:التلفزيون/ 3    

 .بمخاطبة حاستي السمع والبصر مما يجعله أكثر تأثيرا  وقوة على مشاعر وأحاسيس المتلقي

ت التي يمثعل الصعوت وهي وسيلة اتصال تخاطب حاسة السمع وتعتبر من أفضل الوسائل خاصة بالنسبة للموضوعا -:اإلذاعة/ 4    

فيها محور االهتمام مثل الموسيقي واألغاني واألحداث الجارية، وتستخدم في الترويج السياحي والذي يتطلب نوعيعة خاصعة معن 

 .الرسائل السياحية المعتمدة على الجانب الخبري 

م إعدادها بعناية، وتسعتطيع أن تصعل إلعى جمهعور السينما وسيلة جيدة للترويج للسياحة ولها تأثير نوعي قوى إذ ا ما ت-: السينما/ 5   

نوعي خان وتعد وسيلة للتسلية والتعليم واإلر اد والتثقيف وتعتبر األفالم السينمائية التسعجيلية أقعوى وسعائل االتصعال أثعرا فعي 

 (.10: 1987ر وان، )المجال السياحي

تطععور تكنولوجيععا االتصععال الحديثععة فهععو آخععذ فععي النمععو، وتقععوم يعععد اإلنترنععت مععن وسععائل االتصععال الحديثععة وليععد  -: اإلنترنععت/ 6    

األجهزة والشركات بتصميم مواقع لها على اإلنترنت تعلعن فيهعا علعى أنشعطتها السعياحية ومنتجاتهعا وتسعهيالتها والععروض التعي 

 .تقدمها تجذب انتباه المستهلك وإثارة اهتمامه

الهاتف كوسعيلة اتصعال غيعر مبا عر بعين المرسعل والمتلقعي ، ويلعزم تعوافر مهعارات معينعة لتحسعين وسعيلة االتصعال  -: الهاتف/ 7    

 (. 82: 1986عامر، )باستخدام الهاتف والبد من وجود دليال  للهاتف في كل المناطق السياحية

يرغب السائح فعي معرفتهعا معن حيعث األسععار والفنعادق تستخدم المنشآت السياحية الكتيبات التي تحتوي على بيانات -:الكتيبات/ 8    

 .واألماكن الترفيهية والرحالت وطريقة التأ يرات
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وهي رسالة جمالية تحرن الدول السياحية الكبعرى علعى اسعتخدامها، ويزيعد معن أهميعة الملصعقات وقعوة تأثيرهعا -:الملصقات/ 9    

 .ن كأحد عناصر جذب االنتباهجاذبية فكرتها وطريقة عرضها إلى جانب اهتمامها باللو

تسععتخدم للتعبيععر عععن جمععال وروععة المكععان والمعععالم السععياحية فيوسععائل االتصعال أو منفععردة، ويععتم توبيعهععا فععي  -: الصعور/ 10    

 .التجمعات ويجب أن تكون الصور حديثة وباهية األلوان وواضحة

تععوفر للسععائح معلومععات سععريعة ومبسععطة عععن المعععالم السععياحية وتتسععابق الععدول والمنشععآت السععياحية -:النشععرات السععياحية/ 11 

مصععطفي، )إلصععدار هععذه النشععرات التععي تحتععوي علععى صععور ومعلومععات تهععم السععائحين وهععي أداة طيبععة الكتسععاب ثقععة السععائحين

2009 :146.) 

لوسيلة من أنجح وسائل االتصال التعي تسعتخدمها األجهعزة الرسعمية فعي العدول السعياحية تعتبر هذه ا-:المهرجانات السياحية/ 12 

) وكععذلك الشععركات السععياحية الضععخمة وذلععك لتنشععيط الحركععة السععياحية فععي مواسععم معينععة وهنععاح العديععد مععن المهرجانععات أهمهععا

 (.50: 2007خبراء مركز الخبرات المهنية، ()رياضية –ثقافية  -مهرجانات فنية  

أصبحت إقامة المؤتمرات السياحية المهنية من أهم الوسائل واألدوات التي تهتم بها الدول السياحية  -:المؤتمرات السياحية / 13 

 .وذلك لتأثيرها المبا ر والسريع في حلقة تنظيمها من خالل تحسين صورة الدولة السياحية

من الوسائل المهمة لتنشيط السياحة وهي ععادة معا تسعتخدم داخعل  تعتبر إقامة المعارض الجماهيرية-:المعارض الجماهيرية/ 14

الدولة من خالل إقامة تلك المععارض فعي األمعاكن التعي توجعد بهعا الشعرائح المعراد التعأثير فعيهم وععادة تسعتخدم هعذه الوسعيلة عنعد 

 .تنشيط السياحة الداخلية

ة الدعوات في المناسبات المختلفعة وترسعل ععن طريعق البريعد تستخدم المنشآت السياحي-:الدعوات والخطابات وبطاقة البريد/ 15

 .العادي أو الفاكس أو البريد اإللكتروني ومن المعروف أن الدعوة ذات التصميم الفني الفريد المبتكر يزداد تأثيرها

دة القصعوى منهعا فعي نظرا  للخصائ  المختلفة لهذه الوسائل مجتمعة يجعب االسعتفادة معن هعذا التنعول لخدمعة السعياحة واالسعتفا  

 .تكوين صورة سياحية ممتابة تساهم فيها كل وسيلة حسب خصائصها وصفاتها وسماتها
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 الجانب التطبيقي: المحور الثالث

 اإلجراءات المنهجية

 :نوعية الدراسة: أوالا 

تنتمععي هععذه الدراسععة إلععى مصععفوفة الدراسععات المسععحية، وهععي دراسععة لمعرفععة واقععع التععرويج السععياحي فععي وسععائل االتصععال    

السودانية، من خالل مسح  فئات متنوعة وذات عالقة وثيقة بالسياحة وفي نفس الوقت تنتمي أو تدور في فلك اإلععالم ووسعائله، 

 .يج السياحيمن أجل كشف دور وسائل االتصال في الترو

 : Methodمنهج الدراسة: ثانياا 

تعتمد الدراسة على المنهج المسحي الذي يساعد في الحصول على معلومات من فئات متعددة الخصائ  وتبويب هذه    

 .البيانات وتنظيمها، كما تستعين الدراسة بالمنهج اإلحصائي لتحليل أرقام الدراسة الميدانية واستخالن دالالتها

 :تحديد اإلطار العام لمجتمع الدراسة: ثالثاا    

وهعي أحعد أنعوال العينعات االحتماليعة، كعإجراء ( Stratified sample)لتحديعد مجتمعع الدراسعة اسعتخدم الباحعث العينعة الطبقيعة        

 .في والية الخرطوم( السياحة، الصحافة، اإلذاعة والتلفزيون)أولي يمكن عن طريقه تمثيل قطاعات 

 :عينة الدراسة: عاا راب

تعم اسعتخدام العينعة ( المؤسسعات السعياحية والمؤسسعات اإلعالميعة)للوصول إلى العينة المختعارة معن مجموععات مجتمعع البحعث        

 .مفردة 99الختيار أفراد العينة وحجمها ( purposive sample)العمدية وذلك لضرورة اختيار أفراد لهم معرفة متخصصة 

 :ع المعلوماتأداة جم: خامساا 

 . استخدم الباحث االستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات والمعلومات من عينة البحث

 Tools Analysisأدوات التحليل : سادساا 

باعتبعاره معن البعرامج التعي تسعتخدم فعي تحليعل بيانعات األبحعاث SPSS))اعتمد الباحث في تحليل البيانعات علعى اسعتخدام برنعامج 

الحزمععة اإلحصععائية للعلععوم )  Statistical Package for Social Scienceالعلميععة، واألحععرف اختصععار للعبععارة 

 ( .االجتماعية 
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 عرض وتحليل البيانات

 محور البيانات الشخصية

 عينة مجتمع الدراسة حسب النوع :(1)جدول

 %النسبة  التكرار النوع

 %68.8 68 ذكر 

 %11.1 11 أنثي

 %111 88 المجمول 

    

المتعلق بالفئات التي ا تركت في عينعة الدراسعة، أن فئعة العذكور نالعت المرتبعة األولعى  بنسعبة بلغعت ( 1)يوضح الجدول رقم     

تؤكد البيانات غلبة فئة الذكور على اإلنعاث فعي عينعة . من عينة  مجتمع الدراسة% 11.1، بينما كانت نسبة اإلناث% 68.8

 .الدراسة

راسة حسب العمرعينة مجتمع الد: (2)لجدو  

 العمر
 التكرار

 %النسبة 

 %11.1 11 سنة11أقل من 

 %11.1 11 سنة 01أقل من 

 %16.1 16 سنة 11أقل من 

 %11.1 11 سنة81أقل من 

 %7.1 7 سنة  فما فوق 81

 %111 88 المجمول

       

بنسعبة ( سعنة 11أقعل معن ) ، وثانيعا  فئعة % 11.1نالعت المرتبعة األولعى بنسعبة ( سعنة 01أقل معن ) أن فئة ( 1)يوضح جدول رقم 

وفعي المرتبعة األخيعرة % 11.1بنسعبة ( سنة 11أقل من ) ، ورابعا  % 11.1بنسبة ( سنة 81أقل من ) ، وثالثا  فئة % 16.1

سعنة متقاربعة فعي التمثيعل  11وحتعى  81هذا تشير البيانات إلى أن األعمار أقل من وب%. 7.1بنسبة ( سنة فأكثر  81) الفئة 

 .سنة وهذا يدل على حداثة االهتمام بالنشاط السياحي في السودان 81بعينة الدراسة وهنالك ضعف في تمثيل العمر فوق 
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عينة مجتمع الدراسة حسب المؤهل التعليمي(: 3)لجدو  

 %النسبة  التكرار المؤهل

 1 1 أقل من الثانوي 

 %1.1 1 ثانوي

 %17.0 17 جامعي 

 %18.8 18 فوق الجامعي

 %111 88 المجمول الكلي 

 

بنسعبة ( جعامعي)تليهعا فئعة , % 18.8كانعت األولعى بنسعبة بلغعت( فعوق الجعامعي)أععاله، أن فئعة (1)يالحظ في الجدول رقم       

وهععذا يؤكععد أن العينععة نوعيععة تميععل إلععى . صععفر( أقععل مععن الثععانوي)بينمععا فئععة , %1.1وثالثععا  فئععة ثععانوي  بنسععبة , 17.0%

 .التخص 

 

 محور أسئلة وسائل االتصال

 يوضح توزيع عينة مجتمع الدراسة على موضوع التواصل مع وسائل االتصال :(4)جدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة الرقم

 %81.8 81 ضروري 1

 %8.1 8 ضروري إلي حد ما  1

 %1.1 1 غير ضروري 1

 %111 88 المجمول 
 

، أتععت فععي المرتبععة الثانيععة عبععارة % 81.8المرتبععة األولععى بنسععبة ( ضععروري)أن عبععارة ( 0)يالحععظ مععن الجععدول رقععم         

تؤكد البيانعات أهميعة وسعائل االتصعال %. 1.1بنسبة ( غير ضروري)، وأخيرا  عبارة % 8.1بنسبة ( ضروري إلى حد ما)

 .وضرورة التواصل معها
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 يوضح توزيع عينة الدراسة على وسائل االتصال ومدى متابعتها للنشاط السياحي :(5)جدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة الرقم

 %11.1 11 الصحافة 1

 %7.1 7 اإلذاعة 1

 %08.1 08 الفضائية  1

 %0.1 0 (اإلنترنت) المواقع االجتماعية  0

 %1.1 1 المؤتمرات والندوات 1

 %1.1 1 المعارض 8

 %1.1 1 الملصقات واإلعالنات 7

 %10.1 10 كل ما ذكر  6

 %111 88 المجمول الكلي 
      

) ، والمرتبعة الثانيعة %08.1نعال المرتبعة األولعى بنسعبة بلغعت ( الفضعائية)أن متابعة السياحة عبعر ( 1)يتضح من الجدول رقم    

، وفععي %11.1بنسععبة ( الصعحافة)، والمرتبعة الثالثععة %10.1أي المتابعععة عبعر كععل الوسععائل االتصعالية بنسععبة ( كعل مععا ذكعر

، وفعي المرتبعة السادسعة %0.1بنسعبة ( المواقعع االجتماعيعة)، وفي المرتبة الخامسة %7.1بنسبة ( اإلذاعة)المرتبة الرابعة 

وهذه البيانات تعدل . 1.1بنسبة ( الملصقات واإلعالنات)، و المرتبة السابعة %1.1بنسبة ( المؤتمرات والمعارض)وسيلتي 

 .ضعف في متابعة الوسائل األخرى على اهتمام الجمهور لمتابعة النشاط السياحي عبر الفضائية السودانية، وهنالك

 يوضح توزيع عينة الدراسة على عالقة وسائل االتصال بتنشيط الحركة السياحية :(6)جدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة الرقم

 %81.8 81 أوافق 1

 %8.1 8 ال أوافق  1

 1 1 ال أ عرف 1

 %111 88 المجمول 
 

( ال أوافعق)، وفي المرتبعة الثانيعة عبعارة %81.8نالت المرتبة األولى بنسبة بلغت ( أوافق)أن عبارة ( 8)يشير الجدول رقم       

أوضععحت البيانععات أهميععة وسععائل االتصععال فععي تنشععيط حركععة . أي اهتمععام( ال أعععرف)، فيمععا لععم تنععل عبععارة % 8.1بنسععبة 

 .السياحة

 تقديرات وسائل االتصال في إبراز عناصر الجذب السياحي يوضح رأي العينة على :(7)جدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة الرقم

 %1.1 1 ممتابة 1

 %11.1 11 جيدة 1

 %11.1 11 مقبولة  1

 %01.0 01 ضعيفة   0

 %1.1 1 ال توجد 1

 %111 88 المجمول الكلي  
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لوسعائل االتصعال فعي إبعراب عناصعر الجعذب السعياحي، فعي  المرتبعة األولعى ( ضععيفة)أن تقعدير( 7)يالحظ من الجدول رقم       

، فعي %11.1بنسعبة ( جيعدة)، وفي المرتبعة الثالثعة تقعدير%11.1بنسبة ( مقبولة )، وفي المرتبة الثانية تقدير %01.0بنسبة 

تؤكد العينة ضعف إبراب عناصر الجذب السياحي من خالل %. 1.1بنسبة بلغت ( تهتمممتابة ، لم )المرتبة الرابعة تقديري 

 .وسائل االتصال

 يوضح توزيع العينة على مدى استخدام الصحافة في الترويج السياحي :(8)جدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة الرقم

 %10.1 10 تستخدم دائما   1

 %71.7 71 تستخدم أحيانا    1

 %10.1 10 ال تستخدم  1

 %111 88 المجمول 
       

، وفعي المرتبعة الثانيعة عبعارتي % 71.7أن عبعارة تسعتخدم أحيانعا  نالعت المرتبعة األولعى بنسعبة بلغعت ( 6)يتبين من الجدول رقعم  

 % . 10.1بنسبة بلغت ( تستخدم دائما ، وال تستخدم)

 يوضح توزيع عينة الدراسة على مدى استخدام اإلذاعة في الترويج السياحي :(9)جدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة الرقم

 %10.1 10 تستخدم دائما   1

 %70.7 70 تستخدم أحيانا    1

 %11.1 11 ال تستخدم  1

 %111 88 المجمول 
      

 10.1بنسعبة ( تسعتخدم دائمعا  ) ، وثانيا  عبارة % 70.7أن عبارة تستخدم أحيانا  في المرتبة األولى بنسبة (8)يشير الجدول رقم   

 % .11.1بنسبة بلغت ( ال تستخدم ) ، وفي المرتبة الثالثة عبارة %

 احييوضح توزيع عينة الدراسة على مدى استخدام الفضائية في الترويج السي :(11)جدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة الرقم

 %11.1 11 تستخدم دائما   1

 %71.7 71 تستخدم أحيانا    1

 %8.1 8 ال تستخدم  1

 %111 88 المجمول 
     

، وفعي % 11.1بنسعبة ( تسعتخدم دائمعا  )، المرتبة الثانية عبارة %71.7إن عبارة تستخدم أحيانا  بلغت( 11)يوضح الجدول رقم   

 %. 8.1بنسبة بلغت ( ال تستخدم)المرتبة الثالثة عبارة 
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 يوضح توزيع عينة الدراسة على مدى استخدام المواقع االجتماعية في الترويج السياحي :(11)جدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة رقمال

 %10.1 10 تستخدم دائما   1

 %80.8 80 تستخدم أحيانا    1

 %11.1 11 ال تستخدم  1

 %111 88 المجمول 
       

، % 10.1تستخدم دائمعا   بنسعبة )، والمرتبة الثانية عبارة % 80.8أن عبارة تستخدم أحيانا  بنسبة بلغت ( 11)يشير الجدول رقم 

 %. 11.1بنسبة بلغت ( ال تستخدم)وفي المرتبة الثالثة عبارة 

 يوضح توزيع عينة الدراسة على مدى استخدام المؤتمرات والندوات في الترويج السياحي :(12)جدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة الرقم

 %11.1 11 تستخدم دائما   1

 %87.7 87 تستخدم أحيانا    1

 %11.1 11 ال تستخدم  1

 %111 88 المجمول 0
        

، وفععي %87.7فععي التععرويج السععياحي بنسععبة بلغععت ( المععؤتمرات والنععدوات)تسععتخدم أحيانععا  أن عبععارة  ( 11)يتبععين الجععدول رقععم 

 % .11.1بنسبة بلغت ( ال تستخدم ) ، وفي المرتبة الثالثة عبارة % 11.1بنسبة(  تستخدم دائما  ) المرتبة الثانية 

 يوضح رأي عينة الدراسة على مدى استخدام المعارض في الترويج السياحي :(13)جدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة الرقم

 %11.1 11 تستخدم دائما   1

 %81.8 81 تستخدم أحيانا    1

 %6.1 6 ال تستخدم  1

 %111 88 المجمول 0
      

 11.1بنسعبة ( تسعتخدم دائمعا  )، والمرتبة الثانيعة عبعارة % 81.8أن عبارة تستخدم أحيانا  بنسبة بلغت ( 11)يوضح الجدول رقم  

 % .6.1بنسبة بلغت ( ال تستخدم)، وفي المرتبة الثالثة عبارة %

 حييوضح رأي عينة الدراسة على مدى استخدام الملصقات واإلعالنات الترويج السيا :(14)جدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة الرقم

 %10.1 10 تستخدم دائما   1

 %81.8 81 تستخدم أحيانا    1

 %10.1 10 ال تستخدم  1

 %111 88 المجمول 0
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 10.1بنسعبة ( تسعتخدم دائمعا  ) ، وفي المرتبة الثانيعة %81.8أن عبارة تستخدم أحيانا  بنسبة بلغت ( 10)يشير الجدول رقم        

 % .10.1بنسبة ( ال تستخدم ) ، وفي المرتبة الثالثة %

 يوضح توزيع عينة الدراسة على مدى استخدام النشرات والكتيبات في الترويج السياحي :(15)جدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة الرقم

 %16.1 16 تستخدم دائما   1

 %81.8 81 تستخدم أحيانا    1

 %11.1 11 ال تستخدم  1

 %111 88 المجمول 0
   

، % 16.1بنسعبة ( تسعتخدم دائمعا  ) ، وثانيعا  عبعارة%81.8أن عبارة تستخدم أحيانا  أوال  بنسبة بلغعت ( 11)يشير الجدول رقم     

 % .11.1بنسبة بلغت ( ال تستخدم ) وفي المرتبة الثالثة عبارة 

 السياحييوضح رأي عينة الدراسة على مدى استخدام المهرجانات والرحالت في الترويج  :(16)جدول

 النسبة المئوية التكرار العبارة الرقم

 %17.1 17 تستخدم دائما   1

 %81.8 81 تستخدم أحيانا    1

 %11.1 11 ال تستخدم  1

 %111 88 المجمول 0
         

عبععارة ، والمرتبععة الثانيععة % 81.8بلغععت نسععبتها ( المهرجانععات والععرحالت)أن عبععارة تسععتخدم أحيانععا  ( 18)يشععير الجععدول رقععم 

وبهعذا تؤكعد العينعة ومعن % . 11.1بنسعبة بلغعت ( ال تسعتخدم) ، وفعي المرتبعة الثالثعة عبعارة % 17.1تستخدم دائما   بنسبة )

إلعى أن هنالعك ععدم اهتمعام وتنظعيم السعتخدام وسعائل االتصعال فعي التعرويج  18وحتعى الجعدول  6خالل قعراءة الجعداول معن 

 .للسياحة في السودان
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 والتوصياتالنتائج 

 النتائج : أوالا 

 .أبانت الدراسة أن وسائل االتصال عامل مؤثر للقيام بالرحالت السياحية  -1

 .  كشفت الدراسة أن التواصل مع وسائل االتصال السودانية ضروري ألغراض السياحة-1

 .ي في السودانأبربت الدراسة ضعف اإلمكانات الفنية والمهنية لدى القائمين على أمر الترويج السياح -1

تبين من الدراسة وجود عالقة وثيقعة بعين وسعائل االتصعال وتنشعيط الحركعة السعياحية، ومعظعم المعلومعات ععن المنعتج السعياحي  -0

 .تصل إلى الجمهور عبر وسائل االتصال 

 .كشفت الدراسة ضعف إبراب وسائل االتصال السودانية لعناصر الجذب السياحي السودانية-1

 :اسة عدم االهتمام الكافي بالترويج السياحي في السودان من جانبأبانت الدر -8

النشعرات  –الملصعقات واإلعالنعات  -المععارض  -المؤتمرات والنعدوات  -المواقع االجتماعية   -التلفاب   -اإلذاعة   –الصحافة     

 .                      المهرجانات والرحالت  -والكتيبات 

 : التوصيات: ثانياا    

علععى وسععائل االتصععال بمختلععف أ ععكالها االهتمععام بطرائععق توصععيل رسععالتها للجمهععور، لكععي يععتم تعريععف الجمهععور الععداخلي  -1

 .والخارجي  بالسياحة ومقوماتها وأهميتها للفرد والمجتمع

 .االهتمام بالبرامج التثقيفية في المجال السياحي لزيادة الوعي السياحي لدى كافة قطاعات المجتمع -1

 .مفهوم الترويج السياحي لدى العاملين في وسائل االتصال السودانية ترسيخ -1

 .االهتمام بتغطية الفعاليات السياحية بالمركز والواليات وتفعيل دور وسائل االتصال في العمل السياحي -0

ي وسعائل طرح مسابقات في الترويج السياحي تمكن من الوصول إلى أفضل مقتعرح فعي التعرويج السعياحي لالسعتفادة منعه فع  -1

 .االتصال

 .عقد الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل لبناء قدرات العاملين في وسائل االتصال في الترويج السياحي  -8
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