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ا جملم ٛالعطبٗ ٛلإلعالً ٔاالتصاه ،زٔضٖ ٛعمىٗ ٛستكى ٛوتدصص ٛباالحشٕخ ٔالسضاغاات جم زتااالت امعاالً ٔاالتصااه
امٌػاٌ٘ مبدتمف فطٔعْ.
تصسض اجملم ٛعَ ادتىعٗ ٛالػعٕزٖ ٛلإلعالً ٔاالتصاه ظاوع ٛاملمك غعٕز ،الطٖاض ،املىمك ٛالعطبٗ ٛالػعٕزٖ.ٛ
تٍشااط اجملماا ٛالحشاإخ ٔالسضاغااات ٔاملقاااالت العمىٗاأ ٛومدصااات الطغاااٟن العمىٗاأ ،ٛوطادعااات الكت ا جم افاا ٛفااطٔ
امعالً ٔاالتصاه.
ختضع مجٗع املٕاز املقسو ٛلمىذم ٛلمتشكٗي العمى٘ املتدصص.
تقحن الحشٕخ ٔالسضاغات لمٍشط باجملمٔ ،ٛفقاً لقٕاعس الٍشط التالٗ:ٛ
أ .أُ ٖكُٕ الحشح وكتٕباً بمغ ٛعطبٗ ٛغمٗىٔ ،ٛتقحن األعاخ بالمغ ٛامجنمٗعٖ ٛجم القضاٖا امعالوٗا ٛالات تتطما
شلك.
ب .أُ ٖكُٕ الحشح أٔ السضاغ ٛجم أسس زتاالت ٔفطٔ امعالً ٔاالتصاه.
ت .أُ ٖتػي الحشح بادتسٔ ٚاألصالٔ ،ٛأال ٖكُٕ قس وض ٜعم ٜإعسازٓ أ جط وَ ثالخ غٍٕات.
خ .أُ ٖعتىس الحاسح األغؼ العمىٗ ٛجم اف ٛخطٕاتْ ٔأُ ٖتحع قٕاعس التٕثٗق العمى٘ املػتدسو ٛباجملم.ٛ
ز .أال تعٖس عسز صفشات الحشح أٔ السضاغ ٛعاَ سػاني صافش ٛمباا جم شلاك املمداص ٔادتاسأه ٔالطغإً الحٗاٌٗاٛ
ٔاملالسق ٔاملطادع).
ح .أال ٖكُٕ سالٗا قٗس السضاغ ٛلمٍشط أٔ قس غحق ٌشطٓ جم دّ ٛأخط.ٝ
ر .أُ ُٖعس الحاسح عٍٕاٌني ٔومدصني لحشجْ بالمغتني العطبٗٔ ٛامجنمٗعٖ ٛجم سسٔز  333مى ٛلكن وٍّىا.
ز .أُ ٖطغن الحشح أٔ السضاغ ٛجم ومف "ٔٔضز" Word.
ش .تطغن لمحاسح سؼ ٌػذ ٔضقٗ ٛوَ العسز املشاضك فْٗ.
الحشٕخ ٔالسضاغاات امل ٍشإض ٚباجملما ٛتعان عاَ ضأ ٙأصاشابّا ٔال تعان بالضاطٔض ٚعاَ ضأ ٙادتىعٗأٖ ،ٛتشىان و لفِٕاا
املػ ٔلٗ ٛاوم ٛعَ صشٔ ٛزق ٛاملعمٕوات ٔاالغتٍتادات.
تٕدا ا ااْ املطاغا ا ااالت ارتاصا ا اا ٛباجملما ا اا ٛإا ضٟا ا ااٗؼ ِٗ٠ا ا اا ٛالتشطٖا ا ااط عما ا اا ٜالنٖا ا ااس املك ٌٔا ا اا٘ ارتا ا ااا باجملما ا ااٛ
( ، )majalatsamc@gmail.comأٔ العٍٕاُ النٖس ٙاآلت٘ :
اجملم ٛالعطبٗ ٛلإلعالً ٔاالتصاه
داوع ٛاملمك غعٕز  -قػي امعالً
 .ب  2456الطٖاض 11451
املىمك ٛالعطبٗ ٛالػعٕزٖٛ

تطصس املطادع ٔاهلٕاوش جم ٌّاٖ ٛالحشح أٔ السضاغ ٛبأضقاً وتػمػم ٛسػ تػمػن امشاض ٚإلّٗاا جم ثٍاٖاا
الحشااح أٔ السضاغاأِ ،ٛاا٘ الططٖقاا ٛاملػااىآ "اهلاإاوش األخ ا  "End Notes ٚالااص ٙتعتىااسٓ زٔضٖاا ٛالصااشافٛ
ٔامعا ا ا ا ا ا ااالً ٔ ،Mass Communication Quarterly & Journalismزٔضٖا ا ا ا ا ا اا ٛوعما ا ا ا ا ا ااي الصا ا ا ا ا ا ااشافٛ
ٔامعالً ٔ ،Mass Communication Educator & Journalismبعض اجملالت العطبٗ.ٛ
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املر ع السابق فاظل٘ ،رقه العفح٘ أّ العفحا  ،الٌ ّ د ،مسبْقاً بـ ػ أّ ػ ػ.
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املر ع السابق ،ػ ػ .24 – 22

مثال:

اإلشارٗ الثاىٔ٘ التالٔ٘ مباشرٗ:
(نطبق يف حال٘ الكتب ّالبحْث)
مثال:

اإلشارٗ الثاىٔ٘ ّما بعدٍا:

(يف حال٘ عدو ّرّدٍا مباشرٗ)
 .1اسه العاٜل٘ للنؤلف فاظل٘ ،رقه العفح٘ أّ العفحا  ،الٌ ّ د ،مسبْقاً بـ ػ أّ ػ ػ.

مثال:
 .2العلٕ ،ػ .23
ّيف حال٘ ّ ْد أكثر مً مر ع للنؤلف ى فسُ سبقت اإلشارٗ اللَٔنا:

.3

اسه عاٜل٘ املؤلف فاظل٘ ،الكلن٘ األّىل مـً العيـْاٌ أّ ـم ٛميـُ متبْعـ ًا بـث ث ىقـات داصـا نيعـٔغ " "...فاظـل٘،
رقه العفح٘ أّ العفحا مسبْقاً بـ ػ أّ ػ ػ.

مثال:
 .4العلٕ" ،اإلع و  ،"...ػ .23
اإلشارٗ للنرا ع األ يبٔ٘:
ٓسـتددو األســلْب املتبــع ىفسـُ يف دّرٓــ٘ العــحاف٘ ّاإلعـ و Journalism & Mass Communication
 ،Quarterlyال نعدرٍا مجعٔ٘ نعلٔه اإلع و ّالعحاف٘ األمرٓكٔ٘ .AEJMC
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تقديم
سطصت ِٗ ٛ٠حتطٖط اجملم ٛعمٌ ٜشط أ ن عسز ممكَ وَ الحشٕخ جم ِصا العسز
الػابع عشط وَ اجملمٌ ٛظطا ل ا ي أعساز املقحٕه وٍّا بعس العٖاز ٚاملمشٕي ٛجم الف ٚ
األخ  ٚعم ٜاأل عاخ الٕاضز ٚلمىذم .ٛدحسخ شلك عم ٜالطمي وَ اضتفا ٌػح ٛالحشٕخ
الت ال جتتاظ وطسم ٛالتشكٗي األٔلٗ ٛأٔ التشكٗي املطدحٔ ،قس أزت ظٖاز ٚالحشٕخ الٕاضزٚ
لمىذم ٛإا ظٖاز ٚجم دّٕز إزاض ٚالتشطٖط ٔأعضا ٛ٠ِٗ ٞالتشطٖط املٕقطَٖ ،ىا أزت إا
ظٖاز ٚاألعحا ٞاملالٗ ٛعم ٜاجمل م ٛدطا ٞظٖاز ٚوػتشقات امكحكىني الصَٖ ٌشكطِي عم ٜسػَ
تعأٌّي جم غحٗن االضتقا ٞباجملمٔ ٛخسو ٛال اخ العمى٘ العطب٘ جم زتاالت امعالً
ٔاالتصاه املتعسز.ٚ
ٔداٞت أعاخ العسز وَ عسز وَ السٔه ،وٍّا املىمكٔ ٛوصط ٔالٗىَ ٔفمػطني
ٔامواضات العطبٗ ٛاملتشسٔ ٚادتعاٟطٔ ،تٍٕعت وَ سٗح وٍّذٗاتّا الت مشمت الحشٕخ
املكتحٗٔ ٛحتمٗن امكحتٕٔ ٝاملػح بالعٍٗٔ ،ٛتٍألت اجتاِات الصشفٗني الفمػطٍٗٗني حنٕ
مماضغ ٛالصشاف ٛاالغتقصأ ،ٟٛٗوٕاقع التٕاصن االدتىاع٘ ٔتٕيٗفّا جم التعطٖف
بالٍ _ ستىس صم ٜاهلل عمْٗ ٔغمي _ ٔ ،زٔض التفك الٍقس ٙجم عقمٍ ٛالتعاون وع
امشاعات عم ٜشحكات التٕاصن االدتىاع٘ٔ ،الٕضعٗ ٛامبػتىٕلٕدّٗ ٛلعمًٕ امعالً
ٔاالتصاهٔ ،زٔض وٕاقع التٕاصن االدتىاع٘ جم تشكٗن وعاض ٔاجتاِات املغ بني املصطٖني
حنٕ قضاٖا امضِاب جم وصط خاله عاً ٔ ،2315اق اسات لتطحٗق وفًّٕ الشففافّٗٛ
امعال وّٗ ٛعىمٗعا عمٌ ٜصٕ ٌشطات األخحاض العطبٗٔ ٛصٕضِأ ،اجتاِات ضءغا ٞاألقػاً
ٔالطمح ٛحنٕ صعٕبات تسضٖؼ امعالً جم ادتاوعات الفمػطٍٗٗٔ ،ٛزٔض شحكات التٕاصن
االدتىاع٘ جم إوساز الشحاب العطب٘ باملعمٕوات ٔاألخحاض سٕه ياِط ٚامضِابٔ ،زالالت
اغتدساً أغالٗ بٍا ٞامقٍا جم تصىٗي املٕاقع امشاعٗٔ ٛالتمفعٌٖٕٗ ٛارتمٗذٗٔ ،ٛأخ ا
ومدص ضغال ٛعمىٗ ٛسٕه الصطا الػٗاغ٘ جم ادتعاٟط وَ خاله الصشاف ٛالفطٌػٗ.ٛ
رئيس هيئة التحرير
أ .د .عبدالرحمن حمود العناد
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ملخـــص
اغتّسفت السضاغ ٛالتعط إا اجتاِات الصشفٗني الفمػطٍٗٗني حنٕ مماضغ ٛالصشافٛ
االغتقص ااأ ،ٟٛٗالتع ااط عم اا ٜأِ ااي املعٗق ااات ال اات تٕاد ااْ العى اان جم ِ ااصٓ الٍٕعٗ اا ٛو ااَ
الص ااشاف ،ٛو ااَ خ اااله ضص ااس االجتاِ ااات املتكٌٕ اا ٛل ااس ٝعٍٗ اا ٛقٕاوّ ااا  ) 44وف ااطز ٚو ااَ
الصشفٗني الفمػطٍٗٗني الصَٖ تمقٕا تسضٖحًا عم ٜإجناظ التشقٗقات االغتقصا.ٟٛٗ
ِااصا بامضاااف ٛإا أُ الحاسااح قاااً مبػااح لمتشقٗقااات املٍشاإض ٚجم الصااشاف ٛالفمػااطٍٗٗٛ
ٔوػ ااح خ ااط ألع ااساز الص ااشفٗني ال ااصَٖ تمق اإا ت ااسضٖحًا عم اا ِ ٜااصا الٍ اإ و ااَ الص ااشاف،ٛ
ٔاغتدسً املقابم ٛالشدصٗ ٛأزا ٚوػاٌس ٚلتٕثٗق امطاض املعطجم لمحشح.
ٔتٕصمت السضاغ ٛإا أُ عسز الصشفٗني الصَٖ تمقٕا تسضٖحًا عم ٜالصشاف ٛاالغتقصاٟٛٗ
ٔصن إا  555ستٌّ ٜاٖ ٛأبطٖن ٔ ،2315تحني أُ ٌػح ٛالصشفٗني الصَٖ أجناعٔا حتقٗقاات
اغتقصااا ٟٛٗوااَ الااصَٖ تمقاإا تااسضٖحًا مل تتذااأظ ٔ )%13.5أُ ٌػااح ٛوااَ أجنااعٔا أ جااط وااَ
حتقٗقني اغتقصاٟٗني مل تتذأظ  )%13.5وَ الاصَٖ واضغإا ِاصا العىان .ىاا شافت
السضاغ ا اا ٛأُ أِ ا ااي املعٗق ا ااات الصاتٗ ا اا ٛاٌ ا اات ارت ا اإ و ا ااَ ص ا ااعٕب ٛإجن ا اااظ التشقٗق ا ااات
االغتقص ااا ٟٛٗبامض اااف ٛإا ارت اإ و ااَ املالسق اا ٛاألوٍٗ اا ٛأٔ شٔ ٙالٍف اإش ،أو ااا املعٗق ااات
امزاضٖ ٛفتحني أُ خٕ املصازض جم امل غػاات العاوا ٛواَ اذتاسٖح ٔعاسً تإف اموكاٌٗاات
املازٖ ٛلمصشفٗني اٌت أِىّا .فٗىا اُ مٗااب القإاٌني الات حتىا٘ الصاشفٗني واَ
املالسقاا ٛأِ ااي املعٗقااات القإٌٌٗ اا ٛال اات تع ا ض الص ااشفٗني لااس ٝمماضغ ااتّي لمص ااشافٛ
االغتقصا.ٟٛٗ
مىات وفتاسٗ:ٛ
صا ااشاف ،ٛاغتقصا ااا ،ٟٛٗاغتقصا ااا ،ٞحتقٗا ااق  ،صا ااشفٗني ،وعٗقا ااات  ،فمػا ااطني  ،تا ااسضٖ
 ،مماضغا اا ،ٛأضٖا اار  ،أوا اااُ  ،تطا اإٖط امعا ااالً  ،زٔضات  ،فاٍٖا ااسض  ،تمفعٖا اإُ ٔطا ااَ  ،اجتاِا ااات
 ،املالسق. ٛ
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املقدمة:
نعــد العــحاف٘ ا ستقعــا – ٜ٘ٔأّ ظــحاف٘ العنــق – مــً أٍــه أشــكال العنــا العــحفٕ
املسؤّل جتاِ اإتنـعّ .نيبـع أٍنٔتَـا مـً كْىَـا جتسـد مفَـْو "السـلط٘ الرابعـ٘" أّ الـدّر
األســــاس للعــــحاف٘ ٍّــــْ الرقابــــ٘ علــــ ٙاإتنــــع عؤسســــانُ السٔاســــٔ٘ ّا تناعٔــــ٘
ّا قتعــادّٓ٘ ،العنــا علــ ٙحراســ٘ معــا اإتنــع مــً ص ـ ل كصــف مكــامً القعــْر
ّاخللا يف شت ٙاملؤسسا .
ّٓصــار الىل ٍــلا اليــْل مــً العــحاف٘ باملعــداقٔ٘ العالٔــ٘ مقارىــ٘ بالعــحاف٘ التقلٔدٓــ٘،
لكْىَا نركً الىل كا األسالٔب املنكي٘ للتثبت مـً املعلْمـا كـٕ نعـا الىل اةقٔقـ٘،
ّنكصــف ظــدقَا مــً كــلبَا ،نؽــدٔنَا مــً إىلٔنَــاٍ ،ــلا الىل اىــب دّرٍــا املَــه يف
الغْػ يف أعنا اةدث لتصكا أداٗ مفٔدٗ يف فَه مسرينُ.
ّعلــ ٙالــرقه مــً أٌ أحــد رّاد ٍــلِ العــحاف٘ كــاٌ عربٔــا معــرٓا – ٍّــْ الكانــب
العحفٕ الحساٌ عبد القـدّس يف إقٔقـُ الـلٖ كصـف ظـفق٘ األسـلح٘ الفاسـدٗ الـ
نمّٓــد اشــٔض املعــرٖ بَــا البــاٌ حــرب ّ 1948الــلٖ اعت ـ أحــد أســباب نصــكا ني ــٔه
الؽــبات األحــرار ّالرٍاظلــا للتغــٔري عــاو  - 1952ال أٌ ٍــلا اللــٌْ قــاب عــً العــحاف٘
العربٔ٘ ما ٓقارب ىعف قرٌ أّ ٓمٓد.
ّلكييا ىصَد ٍلِ األٓاو ّميل ما ٓقـارب سسـ٘ أعـْاو ىصـامًا ملحْيًـا ٓرىـْ الىل نفعٔـا
ٍــلا اليــْل مــً العنــا العــحفٕ يف ظــحافتيا العربٔــ٘ اَــد مص ـ بــني ظــحافٔني عــرب
ّأ اىبّ ،شٔد أل ا ٍلا الغرض مؤسسا مْعٔ٘ نيفق امل ٓـني مـً املسـاعدا الغربٔـ٘
يف نــدرٓب العــحافٔني العــرب ّإفٔــمٍه علــ ٙالاــاا األعنــال ا ستقعــا ٜ٘ٔلوســَاو يف
التغٔري اإلجيابٕ امليصْدّ ،اللٖ حت بعض بصاٜرِ يف ما مسٕ "الثْرا العربٔ٘".
ّنيصــيف يف فلســطني ميــل أربعــ٘ أعــْاو نقرٓبلــا مؤسســا خلٔــ٘ ّعربٔــ٘ ّأصــر ٚقربٔــ٘
بالصــراك٘ مــع مؤسســا خلٔــ٘ للنصــارك٘ يف ا رنقــا ٛبقــدرا العــحفٔني الفلســطٔئني
إلااا أعنال استقعا ٜ٘ٔنرق ٙعستْ ٚالعحاف٘ الفلسطٔئ٘.
ّلكـً كــثريلا مــً العـاملني يف حقــا التــدرٓب علـ ٙفارســ٘ العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔيف
فلســطني ٓصــكٌْ مــً قلــ٘ عــدد العــحفٔني الــلًٓ ٓيىلــمٌّ أعنــا ً استقعــا ٜ٘ٔنعــب يف
اليَآ٘ يف ظا جمتنعَه ّمسرينَه املَئ٘.1
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ّ نكـــاد لـــْ ّرشـــ٘ ندرٓبٔـــ٘ أّ دّرٗ متدععـــ٘ يف ٍـــلا اليـــْل مـــً العـــحاف٘ مـــً
التلكري بَلِ اليقط٘ ،مع التأكٔد عل ٙأٍنٔ٘ أٌ ٓستتبع اشَد التدرٓيب َدلا فـاال ً يف
الااا األعنال العحفٔ٘ .با الٌ بعض املؤسسا ال نعي ٙبيصـر العـحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔيف
العامل العربٕ نقـدو الـدعه املـادٖ ّاملعيـْٖ علـ ٙالاـاا التحقٔقـا ا ستقعـاّ .ٜ٘ٔمـً أبـرا
نلك املؤسسا ّاارٗ اةكه احمللـٕ با شـ ا مـع مي نـ٘ التعـاٌّ األملـاىٕ الـلًٓ ٓقـدمٌْ
ْاٜم مادٓ٘ ّفرظلا ندرٓبٔ٘ للفاٜمًٓ بـاملراكم األّىلٍ ،ـلا الىل اىـب مؤسسـ٘ "الع مٔـٌْ
مً أ ا ظحاف٘ استقعا ٜ٘ٔعربٔ٘ – أرٓج" ال افتتحت مؤصرلا ّحـدٗ اـا يف نلفمٓـٌْ ّمـً
نسَٔ ً للعنا.
ّ ىبــالإ ال ا قليــا الٌ بعــض نلــك املؤسســا بــدأ نعــاب باإلحبــات مــً ٍــلا األمــر،
فنؤسس٘ مَن٘ يف ٍـلا اإـال –أرٓـج -يف مؤمترٍـا السـادس يف دٓسـن  2013دعـت الىل
التفكري مرنني قبا اإلقداو عل ٙالىفا أمْااا يف ندرٓب ظحفٔني فلسطٔئني لً ٓقدو أحد
ميَه عل ٙالااا عنا استقعا.2ٕٜ
صٔب٘ األما ٍلِ مل نكً نتناش ٙمع املستْ ٚاملعَْد عً العحفٔني الفلسطٔئني اللًٓ
ٓقدمٌْ عل ٙنغطٔ٘ أحداث العرال مـع ا حـت ل اـرأٗ قـا ى ريٍـا ّ ،رفٔـ٘ عالٔـ٘ ،فنـا
الـلٖ نيــع العــحفٔني الفلسـطٔئني مــً فارســ٘ ٍـلا اليــْل مــً العـحاف٘ علــ ٙالــرقه مــً
أٍنٔتُ؟ ٍلا ما إاّل ٍلِ الدراس٘ اإل اب٘ عيُ.
مشكلة الدراسة:
أظــبح مــً امل حــع يف األعــْاو األربعــ٘ املاؼــٔ٘ اىتصــار التــدرٓبا العدٓــدٗ علــ ٙالاــاا
األعنــال ا ستقعــا ٜ٘ٔســٔنا التحقٔقــا  ،لكــً علــ ٙالــرقه مــً كثــرٗ ٍــلِ التــدرٓبا
ّنعدد اشَا الراعٔ٘ ّ عٔغ اشْاٜم الدّلٔ٘ لألعنال املنٔمٗ مً ىْعٔ٘ ٍـلِ العـحاف٘
ال أٌ األعنال ال أام مقارى٘ بعدد العحفٔني اللًٓ نلقْا التدرٓبا علـ ٙفارسـتَا
ٓمال قلٔ ً مً حٔ العددّ ،ؼعٔفًا مً حٔـ مـد ٚاسـتددامُ الٔـا العنـا ا ستقعـإٜ
ّأدّانــُ ،كنــا مل نســتطع أقلــب األعنــال ال ـ أاــم أٌ مت ـ القؽــآا أّ املْؼــْعا
اةساس٘ ال إدث نغٔريا كبريٗ.3
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مـــً ٍيـــا نتحـــدد مصـــكل٘ الدراســـ٘ يف خاّلـــ٘ التعـــر علـــ ٙاجتاٍـــا العـــحفٔني
الفلسطٔئني حنْ فارس٘ العحاف٘ ا ستقعـاّ ،ٜ٘ٔالتعـر الىل أٍـه املعٔقـا الـ نْا ـُ
العنا يف ٍلِ اليْعٔ٘ مً العحاف٘ ،مً ص ل رظد ا جتاٍا املتكْى٘ لدَٓه جتاٍَا.
أهمية الدراسة:
نيبع أٍنٔ٘ الدراس٘ مً اليقات اانٔ٘:
دٓـدلا يف مٔداىــُ ى ـرلا لقلــ٘ الدراســا العربٔــ٘ الـ نتيــاّل مْؼــْل
ٓ .1عـدا البحـ
العـــــحاف٘ ا ستقعـــــا ٜ٘ٔةداالتـــــُّ ،مل جتـــــر يف فلســـــطني – يف حـــــدّد علـــــه
الباحـ ـ  -دراســـ٘ فااللـــ٘ حـــْل اجتاٍـــا العـــحفٔني حنـــْ فارســـ٘ العـــحاف٘
ا ستقعاّ ٜ٘ٔاملعٔقا ال نع ؼَه.
 .2نــبني الدراســ٘ املعٔقــا ال ـ إــْل دٌّ نطــْر العنــا العــحفٕ ا ستقعــا ٕٜيف
فلسطني ّنعطٕ مؤشرا للنعئني بَـلا الصـأٌ – املؤسسـا القاٜنـ٘ علـ ٙنـدرٓب
ــا مــا ٓلــمو مــً
العـحفٔني ّاشَــا املصــرف٘ علــ ٙالعنــا العـحفٕ الدارٓــا-
ال راٛا نسَه يف التقلٔا مً نلك املعٔقا .
 .3أٍنٔــ٘ العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔيف كصــف أمــاكً القعــْر ّاخللــا ّالفســاد عــا
ٓساىد َْد اإتنع ّاةكْم٘ يف معاش٘ أّ ُ القعْر ّالفساد.
 .4نقدو الدراس٘ معلْما الحعا ٜ٘ٔحْل عدد املتـدربني علـ ٙالعـحاف٘ ا ستقعـاٜ٘ٔ
ّاملؤسسا ال نعي ٙبتقدٓه ٍلا اليْل مً التدرٓب.
 .5مبٔعــ٘ البٔٝــ٘ اإلع مٔــ٘ ّالسٔاســٔ٘ ّا تناعٔــ٘ ّا قتعــادٓ٘ يف فلســطنيّ ،مــا
ٓعاىُٔ الصعب الفلسطٔين مً نغريا نْ ب ؼـرّرٗ الجيـاد ٍـلا اليـْل مـً اليصـات
العحفٕ ا ستقعا ٕٜحْل كثري مً األحداث ال نيكصف مً ص لُ.
الدراسات السابقة:
بيا ٛعل ٙمصـكل٘ الدراسـ٘ املـع الباحـ علـ ٙعـدد مـً الدراسـا السـابق٘ ّاملرنبطـ٘
باملْؼْل عل ٙقلتَا عل ٙاملستْ ٚالعربّٕ ،ىعرض فٔنا ٓأنٕ بعؽلا ميَا:
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 .1دراس٘ jnvestigative journalism in a socially networked " Amanda Gearing

:4 )2014(" world
إــاّل الدراســ٘ استكصــا كٔــف نكــً للعــحفٔني ا ستقعــأٜني ا ســتفادٗ مــً
الصــبكا ا تناعٔــ٘ ّالتعــاٌّ مــع ظــحفٔني ّّســاٜا اإلعــ و يف تلــف امليــامق
ّ طٕ اةدّد اشغرافٔ٘ ،اله اليصر يف العحف الـ أظـبح مكاىَـا بْظـفُ ميعـ٘
للنىلال العاو مثارلا دل.
كنا نطرح ال دراس٘ أٓؽلا مً ص ل امليَج ا ستقرا ٕٜفَنلـا دٓـدلا للـدّر املفـ ض أٌ
نؤدُٓ ّساٜا التْاظا ا تناعٕ ّاإللك ّىٔ٘ يف التحقٔقـا ا ستقعـاّ ٜ٘ٔنقـْد الىل
مي ْر عاملٕ عابر للحدّد الا اليْل مً العحاف٘.
ّنأصــل الدراســ٘ التعــاٌّ الــلٖ قــاو بــني ظــحٔف ( the Australian & The
 )Timesمثا ً عل ٙالمكاىٔ٘ استدداو ّساٜا التْاظـا ا تناعٔـ٘ ّاإللك ّىٔـ٘ مـً
أ ا الْظْل الىل قعغ مَن٘ ا بُعد عاملٕ.
ّنبني الدراس٘ أٓؽلا أٍنٔ٘ اةعْل عل ٙمعـادر املعلْمـا ّالتصـبٔك معَـا مـً صـ ل
ّساٜا التْاظا ا تناعّٕ ،ا ستفادٗ مً الع قا ا تناعٔ٘ للعـحفٔني يف الـدّل
املدتلف٘ للْظْل الىل معلْما أفؽا للتحقٔقا .
 .2دراس٘ :5 )2013( "arab investigative journalism practice" Naila hamdey
إاّل الدراس٘ معرف٘ ال ا ما كاٌ نغري ال رّ السٔاسٔ٘ يف يـا الثـْرا العربٔـ٘ قـد
أالــر علــ ٙلــْ العــحاف٘ ا ستقعــاّ ،ٜ٘ٔال ا مــا كــاٌ العــحفٌْٔ العــرب ٓــدركٌْ
معيٍ ٙلا اليْل مً العحاف٘ كنا ٍٕ يف املفَْو الغربّٕ ،ال ا مـا كاىـت اخلعـاٜغ
الفردٓ٘ ّاإلدارٓ٘ نصىلع أّ نعْ عنا العحفٔني.
ّصلعت الدراس٘ مً ص ل مـيَج املسـح اإلع مـٕ الىل أٌ الـتغريا يف البٔٝـ٘ السٔاسـٔ٘
مل نســاعد العــحفٔني عنْملــا يف الىتــاا أعنــال استقعــاّ .ٜ٘ٔأٌ اخلعــاٜغ الفردٓـــ٘
ّالتي ٔنٔ٘ ( اإلدارٓ٘) ّىْل امللكٔ٘ كاٌ اا أالر يف عدو نطْر أدا ٛالعـحفٔني يف ٍـلا
اليْل مً العحاف٘ .كنا بٔيت الدراس٘ أٌ القـدرٗ علـ ٙالاـاا ٍـلا اليـْل مـً األعنـال
العــحفٔ٘ نعتنــد علــ ٙمقــدار فَــه العــحفٕ ّالناىــُ بْ ــْد ٍــلا اليــْل مــً العــحاف٘
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تلفًا عً العنا العحفٕ ا عتٔادّٖ ،عل ٙمد ٚنقدمُ عا ٓكفـٕ يف

بْظفُ جما ً
اإال املَين.
 .3دراس٘ حسني خند ربٔـع " العـحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔكـينيف مسـتحدث يف العـحاف٘
العرب٘ (دراس٘ للْاقع ّاإلشكالٔا مع رظد نْ َا اليدب املَئ٘ ّاألكادنٔ٘ حنْ
مستقبا ٍلا الينيف يف العحاف٘ املعرٓ٘)" (6)2013صطأ! مل ٓته العثـْر علـ ٙمعـدر
املر ع.صطأ! مل ٓته العثْر عل ٙمعدر املر ع:.
اســتَدفت الدراســ٘ التعــر علــ ٙالعــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔبْظــفَا لطًــا مســتحداللا يف
العحاف٘ العربٔ٘ مً صـ ل رظـد ّإلٔـا ّاقـع ّفارسـ٘ العـحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔعلـٙ
العـــعٔد املٔــــداىٕ ّاإلشـــكالٔا الـــ نْا ـــُ احملــــررًٓ ا ستقعـــأٜني يف عنلــــَه
ا ستقعا ٕٜبالتطبٔق علـ ٙالتىلربـ٘ املعـرٓ٘ الـ بـدأ يف عـاو  ،2009باإلؼـاف٘ الىل
خاّل٘ استصرا مستقبا ٍلا الينيف مً التحرٓر العحفٕ يف العـحاف٘ املعـرٓ٘ مـً
مي ـــْر اليدـــب املَئـــ٘ متنثلـــ٘ يف القٔـــادا العـــحفٔ٘ ّررســـا ٛاألقســـاو ّاألصبـــار يف
العـــحف املعـــرٓ٘ ّاليدـــب األكادنٔـــ٘ متنثلـــ٘ يف أســـانلٗ العـــحاف٘ ّاإلعـــ و يف
اشامعا املعرٓ٘.
بٔيت الدراس٘ عل ٙميَج املسح اإلع مٕ أٌ عْاما ّمتغريا عدٓدٗ أالر يف العـحاف٘
املعـــرٓ٘ علـــ ٙفارســـ٘ العـــحاف٘ ا ستقعـــآ ٜ٘ٔـــدصا يف المارٍـــا ميـــا اةرٓـــا
العحفّٔ٘ ،عدو ّ ْد قاىٌْ ٓي ّه مسأل٘ اةعْل عل ٙاملعلْما ّمعاقبـ٘ مَـً نيعَـا
أّ ٓعرقا ّظْل العحفٔني اللَٔـا ،اللـٕ اىـب عْامـا مَئـ٘ أصـرٖ نـرنبيف عـدّ ٚعـٕ
القٔــادا التحرٓرٓــ٘ بأٍنٔــ٘ العنــا ا ستقعــاّ ٕٜنفَّنَــه ملــا ٓتطلّبــُ مــً متْٓــا ّّقــت
ّنف ـرّ مــً قبــا العــحفٕ ،الؼــاف٘ اللــٕ عْامــا ال ٍٔــب ال ـ ٓتّبعَــا بعــض املســؤّلني
ّأظـــحاب املعـــا ؼـــد العـــحفٔني مثـــا التَدٓـــد بامل حقـــا القؽـــا ٜ٘ٔأّ نعـــرض
العحفٕ لوٓلا ٛالبدىٕ ّنعا أحٔاىلا اللٕ التَدٓد بالقتا.
كنا أشار الدراس٘ الىل أٌ اليدـب كاىـت متدْفـ٘ مـً أٌ امليـا السٔاسـٕ القـاٜه يف
معــر حالٔــاً ٓعتنــد علــٕ ٍٔنيــ٘ قــْ ٚسٔاســٔ٘ ّاحــدٗ لــً نصــىلع علــ ٙحرٓــ٘ نــداّل
املعلْما  ٍّْ ،ميا ٓـدعه العـحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔعفَْمَـا العـحٔح ،فؽـ ً عـً
ؼٔق مساح٘ اةرٓ٘ ّانَاو اإلع و بالتقعري ّعـدو املعـداقٔ٘ ّا فتقـار الىل نصـرٓعا
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متكررٗ مً

يف الدستْر اشدٓد مساىدٗ اا ،فؽ ً عنا نعاىُٔ العحاف٘ مً خاّ
قبا الي او لتؽٔٔق ٍامض حرٓ٘ العحاف٘.
كنــا أشــار ىتــاٜج الدراســ٘ الىل حممــ٘ مــً التصــرٓعا مــا االــت نكبــا العــحاف٘
ا ستقعاّ ٜ٘ٔنؽع أمامَا ممٓدلا مً العراقٔا.
 .4دراســ٘ اكــٕ الــرٓ " قار ٜٔــ٘ املــْاد ا ستقعــا ٜ٘ٔيف العــحف املعــرٓ٘ اخلاظــ٘"
(:7)2012
استَدفت التعر عل ٙدر ٘ قارٜٔـ٘ املـْاد ا ستقعـا ٜ٘ٔامليصـْرٗ يف العـحف املعـرٓ٘
اخلاظّ٘ ،معرف٘ مسا مجَْرٍا ّع ق٘ لـك بيْعٔـ٘ املؽـنٌْ ا ستقعـا ٕٜامليصـْر
يف ٍــلِ العــحف مــً ص ـ ل رظــد ّإلٔــا العْامــا املــؤالرٗ عل ـ ٙدر ــ٘ قارٜٔــ٘ املــْاد
ا ستقعاّ ٜ٘ٔالتعر عل ٙالع ق٘ بـني ٍـلِ العْامـا ّالسـنا العامـ٘ املنٔـمٗ شنَـْر
القرا ٛاملعئني عتابع٘ ٍلِ املْاد ا ستقعا ٜ٘ٔامليصْرٗ يف نلك العحف.
ّقد أيَر ىتاٜج الدراس٘ ال مبقت عل ٙعٔي٘ عصْا ٜ٘ٔقْامَا  400مفردٗ مً ص ل
مــيَج املســح اإلع مــٕ ،أٌ املبحــْالني ٓفؽــلٌْ قــرا ٗٛاملــْاد ا ستقعــا ٜ٘ٔمــً صــ ل
العــحف املعــرٓ٘ اخلاظــ٘ ّ ،لــك ألٌ سٔاســتَا التحرٓرٓــ٘ نع ـ يف املقــاو األّل عــً
قؽـآا اإتنـع ّالقـراٍ ،ٛـلا باإلؼـاف٘ الىل قـدرٗ العـحف اخلاظـ٘ علـ ٙنقـدٓه شـرح
ّنفسري عً تلف القؽآا ّاألحداثّ ،قـد فؽـا املبحْالـٌْ بالدر ـ٘ األّىل ظـحٔف٘
"املعرٖ الْٔو" كٕ ٓقْمْا بقرا ٗٛاملْاد ا ستقعا ٜ٘ٔمـً ص اـا ّعلـ ٙرأسـَا قؽـآا
الفساد ّا حنرافا .
 .5دراسـ٘ Deterrence of fraud with EU funds through " mrago smit et al.
:8 )2012(" investigative journalism in EU-27
نعـــْر الدراســـ٘ حالـــ٘ العـــحاف٘ ا ستقعـــا ٜ٘ٔيف الـــدّل الــــ  27األعؽـــا ٛيف ا إـــاد
األّرّبــٕ ،مــع ال كٔــم علــ ٙكــا مــً الــدلر ٍّيغارٓــا ّالٓطالٔــا ّرّماىٔــا ّالســباىٔا
ّاملنلكــ٘ املتحــدٗ ،باإلؼــاف٘ الىل ال كٔــم علــ ٙمــد ٚالتيســٔق اةاظــا بــني معاٍــد
العحاف٘ ّالعحفٔني ا ستقعأٜنيّ .نـبني الدراسـ٘ ال ـرّ الـ نعـما ّ ـْد ظـحاف٘
استقعأ ٜ٘ٔدٗ ّنلك ال نعٔقَا بصكا عاوّ ،التحقٔقا اخلاظ٘ بعنلٔا ا حتٔـال
عل ٙمتْٓ ا إاد األّرّبٕ ّالٓرادانُ.
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ّقد صلعت الدراس٘ ال قابلت م ٘ٝظحفٕ ّعصرا املسؤّلني يف معاٍد التدرٓب علٙ
العــحاف٘ ع ـ ال ٓــد اإللك ّىــٕ ّااــانف ّاملقابل ـ٘ الصدعــٔ٘ الىل عــدد مــً اليعــاٜح
أٍنَا التْئف السـرٓع ّالفعـال لقـْاىني اةعـْل علـ ٙاملعلْمـا  ،باإلؼـاف٘ الىل أٍنٔـ٘
الكصف الصاما مً اىب اشَا املدتع٘ يف الدّل األعؽا ٛلكا ما نيفقُ يف جمال
نــدرٓب العــحفٔني ّمراكــم نصــىلٔع العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔالىل اىــب ؼــرّرٗ التعــاٌّ
بني العحفٔني ّاملسؤّلني يف ا إاد األّرّبٕ ّاةكْما احمللٔـ٘ حتـٓ ٙصـعر املـْامً
األّرّبٕ بالفاٜدٗ مً العر عل ٙنلك اإا .
 .6دراسـ٘ investigative journalism: challenges, perils, " shailendra singh
:9 )2012( " rewards in seven pacific Island counties
إاّل الد راس٘ اليَار حال٘ العحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔيف سـبع ـمر يف احملـٔيف ااـادٖ بعـد
أٌ ىالــت اســتق اا ٍّــٕ :فٔىلــٕ ّقٔئــا بــابْا ّســامْا ّســاملٌْ ّنْىغــا ّفْىــانّْ ،نصــري
اليتاٜج الىل أٌ ّؼع ٍلا اليْل مً العحاف٘ قري مصىلع.
ّصلعــت الدراســ٘ مــً صـ ل مــيَج املســح اإلع مــٕ الىل أٌ العــحاف٘ عنْملــا ّالعــحاف٘
ا ستقعا ٜ٘ٔعل ُ ّ ٙاخلعْػ نعـاىٕ مـً جتـً قـاىْىٕ إـت اةكـه العسـكرٖ يف
فٔىلــّٕ ،الؽــرب ّالتعــلٓب للعــحفٔني يف فْىــانْ ميتصــر بكثــرّٗ ،الــتَه ّالــدعاّٚ
امللفقـــ٘ للعـــحفٔني ّالعـــحف الكـ ـ  ٚميتصـــرٗ يف مٓـــرٗ كـــْ  ،لكـــً كـــا نلـــك
القؽــآا ىقاشــَا يف العــحافّ٘ .قــد اصت ـ العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔنَدٓــدا مثــا
التَدٓد بالعْاقب الْصٔن٘ ّاستدداو قْاىني مصددٗ ؼـد "قـارعٕ اليقـْس" ،لكـً كـا
لك مل نيع مً ّ ْد جتارب ىا ح٘ يف نلك الدّل.
 .7دراس٘ :10)2011( guia baggi
حـــاّل البحــ دراســـ٘ اىتصـــار مراكـــم العـــحاف٘ ا ستقعـــا ٜ٘ٔقـــري الر ٔـــ٘ يف دّل
ا إـــاد األ ّرّبـــٕ بـــال كٔم علـــ ٙالــ ث حـــا يف الــ ث دّل ٍـــٕ رّماىٔـــا ّبلغارٓـــا
ّبرٓطاىٔا ،بَد الكصف عً دّافع الىصاَٜاّ ،م مح ٍٔاكلـَا التي ٔنٔـ٘ ّالعلنٔـ٘.
ّقد كصفت الدراس٘ با عتناد عل 9 ٙمقاب أٌ ٍيا كثريلا مً أّ ُ التصابُ بـني
املراكــم األّرّبٔــ٘ للعــحاف٘ ا ستقعــاّ ٜ٘ٔى رينَــا األمرٓكٔــ٘ ،ال أىَــا تلــف يف

19

20

كٔفٔ٘ نأسٔسَا ّأبعادٍا ّىطا عنلَا ،باإلؼـاف٘ الىل اسـ انٔىلٔانَا الـ نطبقَـا يف
ىصر اليتاٜج ال نتْظا اللَٔا التحقٔقا ال نيفلٍا.
ّنبني ىتاٜج الدراس٘ أٌ دّافع الىصا ٛمراكـم العـحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔتلـف يف الـدّل
ال إرر مً الصْٔعٔ٘ عً مثٔ نَـا يف الـدّل األالـْ -أمرٓكٔـ٘ ،فكاىـت أبـرا
الــدّافع يف الــدّل مــا بعــد الصــْٔعٔ٘ عــدو ّ ــْد ســْ الع ـ و ىقــٕ ٓرؼ ـ لســٔطرٗ
مجاعا اليفْ  .أما يف الدّل األالـْ -أمرٓكٔـ٘ فكاىـت اةا ـ٘ الىل الىصـا ٛمي نـ٘
متْل ظحاف٘ استقعا ٜ٘ٔدٌّ قْٔد اقتعادٓ٘ اا ع ق٘ بالْقت أّ املٔماىٔ٘ أّ اإلع ٌ.
 .8دراس٘ :11 )2010( Vicente & santamaria
اســتَدفت الدراســ٘ مــً ص ـ ل مــيَج املســح اإلع مــٕ التعــر علــ ٙنعامــا العــحفٔني
ا ستقعــأٜني مــع حــادث إطــه مــاٜرٗ ماكــدّىال دّ ـ س عــاو ّ ،2008صعْظلــا
استدداو العحفٔني للنعادر األّلٔ٘ ّاملتدععـ٘ لتمّٓـد اشنَـْر بـأٍه املعلْمـا يف
ّقت قعري داٍ ،لا باإلؼاف٘ الىل أٌ الدراس٘ إـاّل معرفـ٘ العْامـا الـ نـؤالر علـٙ
العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔيف مثا ٍـلِ األامـا ّمـد ٚالتـماو العـحفٔني باألص قٔـا يف
ٍلِ األّقا .
ّصلعت الدراس٘ الىل أٌ ّساٜا اإلع و اإلسباىٔ٘ ــ عـا فَٔـا العـحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔـــ
نقــع إــت نــأالري عــاملٕ ؼــغيف األ يــدٗ املســبق٘ أّ (السٔاســ٘ التحرٓرٓــ٘) ّاملنارســا
السّٔ ٘ٝاملرؼٔ٘ للعاملني يف أقساو التحرٓر يف ّساٜا اإلع و.
 .9دراس٘ the press, prizes and power: investigative Reporting in " Gerry Lanosga
:12 )2010( " The United states 1917-1960
ٓتياّل البح الف ٗ (  ) 1960 – 1917مً نارٓ العحاف٘ ا ستقعـاٍّ ،ٜ٘ٔـٕ الفـ ٗ
املنتدٗ مً ععـر ظـحاف٘ البحـ عـً الفؽـاٜح ّفـ ٗ السـتٔئا الـ شـَد اادٍـار
العحاف٘ ا ستقعاّ ،ٜ٘ٔاٍته البح بتْظٔف التحرٓر ا ستقعا ٕٜكْىُ ىْعلـا مـً
التحرٓر العحفٕ يف العحاف٘ األمرٓكٔ٘ يف العقْد الْسط ٙمً القرٌ العصرًٓ ،مً
ص ل إلٔـا أكثـر مـً  4000قعـ٘ استقعـا ٜ٘ٔنرشـٔحَا لئـا ـاٜمٗ البـْلٔ ا يف
العحاف٘.
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ّإلــا الدراســ٘ ٍــلِ القعــغ الـ فؽــحت املنارســا اخلامٝــ٘ للحكْمــ٘ ّالـ
استثيارٍا مً ىٔا اشاٜمّٗ ،نرظد ٍلا اخللا بْظفُ مٛلا مً نـارٓ نطـْر العـحاف٘
ا ستقعــا ٜ٘ٔيف الْ ٓــا املتحــدٗ يف القــرٌ العصــرًّٓ ،دّر ــاٜمٗ البــْلٔ ا يف ٍــلا
التطـْر .كنــا نرظــد يف الْقــت ىفســُ الع قـ٘ املعقــدٗ بــني العــحاف٘ ّالســلط٘ ،حٔـ
ّ د العحافٌْٔ أىفسَه يف ٍلِ العقْد ٓتدطٌْ الععاب للْظـْل الىل سـلط٘ رمسٔـ٘،
ّلكً ٓيتَٕ بَه املطا لٔتعرفْا كنسؤّلني اف اؼٔنيّ .ن َـر الدراسـ٘ أصـريلا أٌ
ٍلِ العـحاف٘ اسـتطاعت أٌ إـافع علـ ٙمؤسسـا الدّلـ٘ مـً صـ ل إدٓـد ّفؽـح
املسؤّلني اللًٓ ٓستغلٌْ مياظبَه ّٓعبثٌْ عقدرا الصعب.
 .10دراس٘ what is happening to investigative journalism? A " Marni cordell
:13 )2009(" pilot study of ABC's four corners
إــاّل الدراســ٘ اإل ابــ٘ عــً نســارل مــا ال ا كاىــت العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔن ا ــع يف
الْ ٓا املتحدٗ مً ىاحٔ٘ اشْدٗ ّاليْعٔ٘ مً ص ل دراسـ٘ اسـتط عٔ٘ علـ ٙعـدد مـً
املْاد ا ستقعا ٜ٘ٔال نيتىلَا شـبك٘  ABCيف برىـامج "المّآـا األربـع" الـلٖ ٓـدعٕ
القاٜنٌْ علُٔ أىُ مي للعحاف٘ استقعا.ٜ٘ٔ
ّقد حلا الباح جمنْعتني مً املعلْما الْاردٗ يف ال ىامج ّفقًا لتعرٓفـا كـا مـً
الٓتنا ّ سر ّبْر ّآصرًٓ فً كتبْا يف جمال العحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ
ّنصــري ىتــاٜج الدراســ٘ الىل أٌ ىعــف املــْاد ال ـ بثَــا ال ىــامج فقــيف نكــً اعتبارٍــا
ؼنً مفَْو العحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ
أهداف الدراسة:
إاّل ٍلِ الدراس٘ إقٔق األٍدا اانٔ٘:
 .1التعـــر علـــ ٙاجتاٍـــا العـــحفٔني الفلســـطٔئني حنـــْ التـــدرب علـــ ٙالعـــحاف٘
ا ستقعا.ٜ٘ٔ
 .2التعر عل ٙاجتاٍا العحفٔني الفلسطٔئني حنْ املؤسسـا الـ نعيـ ٙبتـدرٓب
العحفٔني عل ٙالعحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ
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.3
.4
.5
.6
.7
.8

التعــــر علــــ ٙاجتاٍــــا العــــحفٔني الفلســــطٔئني حنــــْ فارســــ٘ العــــحاف٘
ا ستقعا.ٜ٘ٔ
التعــر علــ ٙاملعٔقــا اإلدارٓــ٘ ال ـ إــْل دٌّ فارســ٘ العــحفٔني الفلســطٔئني
للعحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ
التعــر علــ ٙاملعٔقــا اللانٔــ٘ ال ـ إــْل دٌّ فارســ٘ العــحفٔني الفلســطٔئني
للعحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ
التعــر علــ ٙاملعٔقــا القاىْىٔــ٘ الــ إــْل دٌّ فارســ٘ العــحفٔني للعــحاف٘
ا ستقعا.ٜ٘ٔ
التعـــر علـــ ٙأعـــداد العـــحفٔني الـــلًٓ نلقـــْا نـــدرٓبلا علـــ ٙفارســـ٘ العـــحاف٘
ا ستقعا.ٜ٘ٔ
التعر عل ٙأعداد العـحفٔني الـلًٓ مارسـْا العـحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔبعـد نلقـَٔه
التدرٓب عل ٙفارستَا.

تساؤالت الدراسة:
إاّل الدراس٘ اإل اب٘ عً التسار اانٔ٘:
 .1مـــــا اجتاٍـــــا العـــــحفٔني الفلســـــطٔئني حنـــــْ التـــــدرب علـــــ ٙالعـــــحاف٘
ا ستقعـــــا ٜ٘ٔبْظـــــفَا أحـــــد احملفـــــما أّ املعٔقـــــا للننارســـــ٘ العنـــــا
ا ستقعا.ٕٜ
 .2مــا اجتاٍــا العــحفٔني الفلســطٔئني حنــْ املؤسســا الــ نعيــ ٙبتــدرٓب
العحفٔني عل ٙالعحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ
 .3ما اجتاٍا العحفٔني الفلسطٔئني حنْ فارس٘ العحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ
 .4مـــا املعٔقـــا اإلدارٓـــ٘ الـــ إـــْل دٌّ فارســـ٘ العـــحفٔني الفلســـطٔئني
للعحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ
 .5ما املعٔقا اللانٔ٘ ال إْل دٌّ فارس٘ العحفٔني الفلسطٔئني للعحاف٘
ا ستقعا.ٜ٘ٔ
 .6مــــا املعٔقــــا القاىْىٔــــ٘ الــ ـ إــــْل دٌّ فارســــ٘ العــــحفٔني للعــــحاف٘
ا ستقعا.ٜ٘ٔ
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 .7ما املعٔقا املادٓ٘ ال إْل دٌّ فارس٘ العحفٔني للعحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ
 .8ما أعداد العحفٔني اللًٓ نلقْا ندرٓبلا عل ٙفارس٘ العحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ
 .9مـــا أعـــداد العـــحفٔني الـــلًٓ مارســـْا العـــحاف٘ ا ستقعـــا ٜ٘ٔبعـــد نلقـــَٔه
التدرٓب عل ٙفارستَا.
نوع الدراسة ومنهجها:
نقــع ٍــلِ الدراســ٘ يف المــار البحــْث الْظــفٔ٘ "ٍّــٕ ال ـ نرنكــم علــّ ٙظــف مبٔعــ٘
ّمسا ّصعـاٜغ جمتنـع معـني أّ مْقـف أّ فـرد معـنيّ ،نكـرار حـدّث ال ـاٍرا
املدتلف٘".14
ّيف المار ٍلِ الدراس٘ استددو الباح ميَج املسح اإلع مـٕ "الـلٖ ٓعـد َـدلا علنٔـا
للحعْل عل ٙبٔاىا ّمعلْما ّأّظا عـً ال ـاٍرٗ أّ جمنْعـ٘ ال ـاٍرا مْؼـْل
البح عدد املفردا املكْى٘ إتنع البح ّلف ٗ امئ٘ كافٔ٘ للدراس٘".15
أداة الدراسة:
يف المار ميَج املسـح اإلع مـٕ قـاو الباحـ بتعـنٔه ظـحٔف٘ استقعـا ٛمقييـ٘ نؽـنيت 19
سؤا ً خددلا ّمعدا مسبقًا قبا نطبٔق ا ستقعا 18ّ ،ٛفقرٗ نقٔ شدٗ اجتاِ أفراد العٔي٘
حنْ فارس٘ العحاف٘ ا ستقعاّ ٜ٘ٔمعٔقانَا.
صدق أداة الدراسة وثباتها:
صتبار ظد أداٗ الدراسـ٘ قـاو الباحـ بعـرض ا سـتباى٘ علـ ٙعـدد مـً اخلـ ا ٛامليَىلـٔني
اعتنادٍــا
ّاملنارســنيّ ،1بعــد عرؼــَا ّال ــرا ٛالتعــدٓ ال امــ٘ مــً الؼــاف٘ ّحــل
بعٔغتَا اليَا ٜ٘ٔبيا ٛعل ٙملب احملكنني.

احملكنٌْ ٍه:
د .سعٔد شاٍني ،ر ٜٔقسه اإلع و – امع٘ اخللٔا.
أ.
ب .أ .سعٔد أبْ مع  ،أستا اإلع و يف اشامع٘ العربٔ٘ األمرٓكٔ٘ ّفارس للعحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ
 .أ .سامر رّٓصد ،مع ّد ّمقدو برامج يف ال اع٘ علهّ ،مدرس بقسه اإلع و امع٘ اخللٔا.
ث .د .ع  ٛعٔاط ،استا اإلع و (قري متفر ) يف امع٘ اخللٔا.
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مجتمع الدراسة وعينتها:
ٓتنثا جمتنـع الدراسـ٘ يف العـحفٔني الفلسـطٔئني العـاملني يف األراؼـٕ الفلسـطٔئ٘ الـلًٓ
نــدربْا علــ ٙالعــحاف٘ ا ستقعــاّ ٜ٘ٔآلٔــا الاااٍــا ّالــلًٓ بلــإ عــددٍه ّفقًــا ملســح أ ــراِ
الباح  555حت 19 ٙآ ار .2015
ّقد اصتار الباح عٔي٘ الدراس٘ بطرٓق٘ عٔيـ٘ كـرٗ الـثلج; ألٌ املؤسسـا القاٜنـ٘ علـٙ
التــدرٓب مل نســتطع نقــدٓه بٔاىــا املتــدربني لــدَٓا للباح ـ شَــ٘ التــمامَه بســرٓتَا .فقــد
استطال ال باح الْظـْل الىل بعـض املتـدربني ّّظـا مـً ص اـه الىل آصـرًٓ .فـْال الباحـ
 227استباىّ٘ ،اس ع ميَا  101اسـتباى٘ اسـتبعد ميَـا  7اسـتباىا ّ .نتْؼـح مـً صـ ل
اشدّل اانٕ مسا العٔي٘ الدنْقرافٔ٘:
املتغري

مستْٓا املتغري

العدد

اليسب٘ املْ٘ٓٝ
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اةال٘ ا

تناعٔ٘

الف ٘ٝالعنرٓ٘

سيْا اخل ٗ

ما املقعْد بالعحاف٘ ا ستقعاٜ٘ٔ؟
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رعا ٓكٌْ اةدٓ عً اشدل حـْل املفَـْو اةقٔقـٕ للعـحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔأٓسـر
املتيـاّلني اـلا
بكثري مً اخلـْض يف املفَـْو ّعياظـرِ .فقـد اصتلفـت التعرٓفـا بـاصت
ااد ّالْسـاٜا ّالقؽـآا الـ نتياّاـا بقـدر ٓقـا
اليْل مً العحافّ٘ ،مشا ا صت
حْل املبادئ القاىْىٔ٘ ّاألص قٔ٘ ّاملَئ٘ ال إكنَا.
عً ا صت
فنً قاٜا الٌ معي ٙالعحاف٘ ا ستقعآ ٜ٘ٔتؽنً أكثر مً التحقٔق يف قؽـآا الفسـاد
أّ اليصــات اإل رامــٕ; فَــٕ نكــً أٌ إقــق يف شــرح كٔــف نــيىلح الــي ه العامــ٘ ّكٔــف
16
نفصاّ ،كٔف ٓؤالر لك يف حٔاٗ املْامً العادٖ (. )fleeson 2006
ّجيــيح آصــرٌّ الىل نعرٓــف أكثــر عنْمٔــ٘ مــً ىاحٔــ٘ ااــد ّٓؽــعْىُ يف ســٔا إقٔــق
امليفعــ٘ العامــ٘; ف ـ  ٚاملــدٓرٗ التيفٔلٓــ٘ لصــبك٘ "الع مٔــٌْ مــً أ ــا ظــحاف٘ استقعــا"ٜ٘ٔ
عربٔـــ٘ رىـــا ظـــبا (الْســـيف البحرٓئـــ٘  )2010أٌ العـــحاف٘ ا ستقعـــاٍ ٜ٘ٔـــٕ "العـــحاف٘
القاٜنــ٘ علــ ٙنْالٔــق املعلْمــا ّاةقــاٜق بانبــال أســلْب ميَىلــٕ ّمْؼــْعٕ بَــد كصــف
17
املستْر ّالحداث نغٔري للنيفع٘ العام٘"
ّٓــأنٕ نعرٓــف أســتا العــحاف٘ يف امعــ٘ مٔــمّرٖ ســتٔف ّآي ـ ()Weinberg 1996
مصابَلا ملـا ٍبـت اللٔـُ ظـبا  ،لكيـُ ٓعـب نركٔـم العـحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔعلـ ٙالقؽـآا
ال نقع يف المـار اٍتنـاو اشنَـْر دٌّ إدٓـد; فَـْ ٓـر ٚأٌ العـحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔعبـارٗ
عً "مبادرٗ شدعٔ٘ أّ ميتج الع مٕ ٓقْو بـُ ظـحفٕ ى ـ ٙباٍتنـاو القـرا ٛأّ املصـاٍدًٓ
أّ املستنعني ٍّْ ،يف الغالب ٓؽع قؽآا ما االت فٔ٘ إت اإَر" .18
ّٓصــرح مــار ٍــي  -املؤلــف الــر ٜٔلــدلٔا العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔالــلٖ ىصــرنُ
دٓثـــُ عـــً اعتبـــار العـــحاف٘
الْٔىٔســـكْ ) Hunter 2009( -مـــا رمـــ ٙاللٔـــُ ّآيـ ـ
ا ستقعاَ ٜ٘ٔدلا فردٓا بالقْل أىُ "بٔينا نعتند العـحاف٘ التقلٔدٓـ٘ علـ ٙمعلْمـا ّفرٍـا
19
آصرٌّ ،نعتند العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔعل ٙمـْاد مجعـت عبـادرٗ شدعـٔ٘ مـً اإلع مـٕ"
ّبصــكا أكث ـر ّؼــْحلا ٓؽــه نعرٓــف ٍــاى ( )Hunter 2011الىل اىــب كصــف القؽــآا
ّاألفعال ال أصفاٍا عً عنـد شـدغ ّ ميعـب يف السـلط٘ ،نلـك القؽـآا الـ "اصتفـت
ظدف٘ صلف ركاو فْؼْٖ ّمً الععب فَنَاّ ،نتطلب استدداو معادر معلْما ّّالاٜق
20
سرٓ٘ ّعلئ٘"

25

26

ّمً بني أكثر التعرٓفا نفعٔ ً لك اللٖ ٍب اللُٔ املي ر ال ٓطـاىٕ ٍْقـْ دٖ بـراِ
( )Brugh 2000أٌ العحايف ا ستقعا ٍْ " ٕٜالصدغ الـلٖ نتطلـب مَيتـُ ميـُ اكتصـا
اةقٔق٘ ّإدٓد األصطا ٛبأٖ مرٓق٘ فكيـٍّ٘ .ـلا الفعـا فتلـف عـً األعنـال الـ نقـْو
بَـــا الصـــرم٘ ّاشَـــا القؽـــاّ ٜ٘ٔمـــدققْ اةســـابا  ،فالعـــحاف٘ ا ستقعـــا ٜ٘ٔلٔســـت
خدّدٗ ااد ّمل ٓته الجيادٍا بْظفُ سنلا قاىْىٔا ٍّٕ ،نسـع ٙبصـكا داٜـه ليصـر مـا
21
نتْظا اللُٔ بعك نلك اشَا ".
ّٓدصا البعض يف مفَْو العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔإْ ً مَنا ٍْ ،التحْل مً ىقـا اخلـ
يف العــحاف٘ التقلٔدٓــ٘ الىل ظــياعتُ .فقــد عرفــت رابطــ٘ ظــحفٕٔ التحقٔقــا يف ٍْليــدا
نقـف عيـد حـدّد األصبـار
العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔبأىَـا "العـحاف٘ العنٔقـ٘ ّالياقـدٗ الـ
املتاحــ٘ ّاللــا نعــيع األصبــار ال ـ مل نكــً مْ ــْدٗ لــْ نــدصا العــحفّٕ ،ىعــا لــك
بعياع٘ حقاٜق دٓدٗ أّ بتفسري أّ اليَار معلْما معرّفـ٘ مسـبقًا بطرٓقـ٘ دٓـدّٗ .نعـين
ؽا َدلا ظحفٔا مستنرا بصقُٔ الكنٕ ّالكٔفٕ".22
أٓ ل
ّٓؽع مارىٕ كْردٓا ( )Cordell 2009س مسا للعنا العحفٕ كٕ ٓته نعـئفُ
عن ً ظحفٔا استقعا:ٍّٕ ،ٕٜ
 .1الصدعٔ٘ ال ٓتياّاا العنا بد أٌ نكٌْ شدعٔ٘ عام٘ أّ شدعلـا ا ميعـب
يف السلط٘ ( أّ جمنْع٘ أشـداػ)ّ ،أٌ نكـٌْ املعلْمـا الـ ٓـته كصـفَا عـً
نلك الصدعٔ٘ ا بُعد أّ اٍتناو مجاٍريٖ.
 .2أٌ ٓكصف العنا ا ستقعا ٕٜمعلْمـا ٓرقـب أحـدٍه يف البقاَٜـا فٔـ٘ لسـبب
أّ آصر عً اشنَْرّ ،أٌ نلك املعلْما مل نكً لتكصف لْ ندصا العحفٕ.
 .3علــ ٙالعــحفٕ أٌ ٓبحــ فٔنــا ّرا ٛا دعــا ٛأّ اإلىكــارٓ ( .قبــا بالرّآــ٘ بــا
ٓتحداٍا).
 .4أٌ ٓكصـــف العنـــا ا ستقعـــا ٕٜمعلْمـــا دٓـــدٗ ّ /أّ معلْمـــا ميصـــْرٗ يف
أماكً معلي٘ ّلكً مجعَا مع بعؽَا ٓ َر حقاٜق دٓدٗ.
 .5أٌ ٓيلرىا العنا ا ستقعا ٕٜالىل الفصا املي ه ّ  /أّ نصري الىل أًٓ ففـق اإتنـع
أّ ٓسقيف يف نطبٔق مبادّ ُٜمعآريِ.
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ّ نصـــري التعرٓفـــا الســـابق٘ الىل األٍـــدا العامـــ٘ الـ ـ نســـع ٙالعـــحاف٘ ا ستقعـــاٜ٘ٔ
ّمبٔعــ٘ القؽــآا ال ـ نتياّاــا ،لكــً دٌّ نفعــٔا لطرٓقــ٘ التيــاّل ّمــد ٚاصت فَــا عــً
العحاف٘ التقلٔدّٓ٘ ،مـً ٍيـا ٓـر ٚالباحـ أٌ العـحاف٘ ا ستقعـاٍ ٜ٘ٔـٕ العـحاف٘ الـ
ٓتطلب العنا فَٔا رظد اشْاىب السلبٔ٘ يف حٔاٗ اإتنع سـْا ٛالسٔاسـٔ٘ أّ ا قتعـادٓ٘ أّ
نلك مثلـَا كـا معـدر
ا تناعٕ بطرٓق٘ البح املنيَج اللٖ ْٓالق املعلْما  -ال
مـً معـادرِ علــ ٙحـدٗ ّٓ -ربطَـا ببعؽــَا ّ ٓقـف عيــد حـدّد مجـع الرّآــا مـً أ ــا
نغـٔري ّاقـع سـليب معــنيٍّ .ـلا مـا أشـار اللٔــُ مسٔـت مـارقْ ( )margo 2006بقْلـُ "متٔــم
23
العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔىفسَا عً العحاف٘ التقلٔدٓ٘ يف الْساٜا ّاألدّا ّالقٔه "
ّقـــد فرقـــت الرابطـــ٘ ااْليدٓـ ـ٘ لعـــحاف٘ التحقٔقـــا بـــني ال الـــ٘ أىـــْال مـــً العـــحاف٘
ا ستقعا:ٜ٘ٔ
 .1العــحاف٘ ال ـ نكصــف فؽــاٜح ــغ الصــركا أّ املؤسســا أّ األشــداػ
اللًٓ ٓيتَكٌْ القْاىني أّ القْاعد أّ األص العام٘.
 .2نقٔٔه سٔاسا اةكْما ّالصركا ّاملؤسسا ّأفعااا.
 .3رظد ا جتاٍا السٔاسٔ٘ ّا قتعادٓ٘ ّا تناعٔـ٘ ملتابعـ٘ الـتغريا الـ إـدث
يف اإتنع.
ّنكً القْل الىُ ْٓ د نعرٓف امع ماىع للعحاف٘ ا ستقعـاٍّ ،ٜ٘ٔـلا مـا ٓقـر بـُ
أحد أٓقْىا العحاف٘ ا ستقعاّ ٜ٘ٔمي رَٓا "دٓفٔد كاب ٌ" (  )Kaplan 2013أىُ "علـٙ
التعارٓف للعحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔال أٌ ٍيا انفاقًا عل ٙالعياظر العامـ٘
الرقه مً اصت
للتعرٓــف ّالـ نتؽــنيا نقعـٔلا ّ ثلـا :معنقًـا ّمي نلـا ّأظــٔ ً ىــاّل عــادٗ الكصــف عــً
اخلفآــا ّاألســرار"ٍّ 24.ـــْ ا األمــر الـــلٖ ٓصــري اللٔـــُ خــررّ الدراســـ٘ اخلاظــ٘ بْؼـــع
العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔيف ا إاد األّرّبـٕ بـالقْل" :أٌ أٖ نعرٓـف اـلا املعـطلح ٍـْ أقـا
مً أٌ ٓع عً املعي ٙاةقٔقٕ الا اليْل مً العحاف٘" (.)margo 2006 p18
أهمية الصحافة االستقصائية:
نع اد فارس٘ ّئف٘ الرقاب٘ عل ٙالسلطا التصرٓعٔ٘ ّالقؽاّ ٜ٘ٔالتيفٔلٓـ٘ مـً بـني أٍـه
الْياٜف ال نطلع بَا العحافّ٘ ،نيطلق يف لك مً حـق الصـعب أّ اإتنـع يف معرفـ٘ مـا
27

28

تناعٔـ٘ مـً م ــاٍر سـلبٔ٘ أّ مصــك

ٓـدّر يف األرّقـ٘ السٔاســٔ٘ ّمـا ٓعـ ٖ حٔانيــا ا
ٍْرٓ٘.
فالعحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔبطابعَا التحقٔقٕ نبح عـً اشْاىـب الـ أصفٔـت عنـدلا عـً
أعني الياس ،أّ فارسا صام ٘ٝنقْو بَا َا نتْىل معا عامـٍّ٘ ،ـٕ يف ا الْقـت
نسليف الؽْ ٛعل ٙاملصك ّال ْاٍر السلبٔ٘ يف شت ٙمياحٕ اةٔـاٗ ّالـ رعـا ؼـاعت
يف احاو اةٔاٗ ّقابت ّسيف ركاو املعلْما الْٔمٔ٘ املتدفق٘.
ّمً ٍيا فَلا اليْل مً العحاف٘ ٓكتسب أٍنٔ٘ بالغ٘ يف دعه التْ َا الدنْقرامٔـ٘
للصعْب مً َّ٘ٓ ،صكا ؼرّرٗ ملحـ٘ ةنآـ٘ املنارسـ٘ السـلٔن٘ للرقابـ٘ علـ ٙالسـلطا
امليتدب٘ كنُدصا أساسٕ يف العنلٔ٘ الدنقرامٔ٘ مً َ٘ أصر.ٚ
فتحقٔــق ٓكصــف الٍنــا ً يف محآــ٘ املستصــفٔا مــً اشــراالٔه ســٔؤدٖ بالؽــرّرٗ الىل
محآــ٘ ظــح٘ اليــاس ّحٔــانَه مــً مثــا ٍــلا اخلطــر الــلٖ كــاٌ ســٔ ا قاٜنل ـا الٌ مل نقــه
العحاف٘ بفؽحُ ّنسلٔيف الؽْ ٛعلُّٔ ،ق عل ٙلك مٝا األمثل٘.
ّٓـــر ) sandeep, 2014( ٚأٌ العـــحاف٘ ا ستقعـــا ٜ٘ٔمَنـــ٘ للعـــحف علـــ ّ ٙـــُ
اخلعــْػ بســبب ال ا ــع اةــاد الــلٖ نصــَدِ علــ ٙمســتْ ٚالتْآــع ،فتــأمًّ العــحاف٘
ا ستقعا ٜ٘ٔبكصفَا للقؽآا اةساس٘ عاما لب للىلنَْر ٓدعه ّ ْد ّبقا ٛالعـحاف٘
الْرقٔ٘.25
ّٓمٓــد مــً أٍنٔــ٘ ٍــلا اليــْل مــً العــحاف٘ يف اإتنــع بأىَــا نصــكا لْىل ـا تلفً ـا مــً
اإلع و اللٖ ماملا اعتند علّ ٙساٜا الدعآ٘ مً كلب ّنؽدٔه أّ إىلٔه ،فَٕ نصكا
أداٗ للْظـــْل الىل اةقٔقـــ٘ مـــً معـــدرٍا األظـــٔا ّالْقـــْ علـــ ٙظـــدقَا مـــً كـــلبَا
ّنؽدٔنَا مً إىلٔنَا.26
ّقد خلغ دلٔا (أرٓج) للعـحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔالعربٔـ٘ األدّار الـ نقـْو بَـا العـحاف٘
ا ستقعا ٜ٘ٔيف أٖ جمتنع بعدد مً اليقات أٍنَا:27
 املطالب٘ بالتغٔريا السٔاسٔ٘ ّاإلظ ح السٔاسٕ.
 نصىلٔع الصفافٔ٘ ّاملساٛل٘ القاىْىٔ٘ يف الْئف٘ العنْمٔ٘.
 آادٗ معداقٔ٘ ّساٜا اإلع و لد ٚاإتنع لعرؼَا ال له الْاقع عل ٙاإتنع.
 نعمٓم دّر ّساٜا اإلع و بْظفَا ّكٔ ً عً اإتنع.
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ٓمٓد امليافس٘ بني ّساٜا اإلع و.
آــادٗ يف امل بٔعــا ّاألربــاح لْســاٜا اإلع ـ و ال ـ نيــتَج ٍــلا الــيَج ىتٔىلــ٘ القبــال
املعليني.
تلـف امليـامق ّالبحـ عـً اةقـاٜق
نْسٔع ىطا حرٓـ٘ العـحاف٘ باستكصـا
فَٔا.
إسني مَارا العحفٔني ّظقا مْاٍبَه ّآادٗ الق٘ اشنَْر بْساٜا اإلع و.
نعمٓم التينٔ٘ ا قتعادٓ٘ يف اإتنع عً مرٓق الرقاب٘ عل ٙاألمْال العام٘.

واقع الصحافة االستقصائية في فلسطني
نأصر يَْر العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔيف فلسطني شأىَا شأٌ باقٕ الدّل العربٔـ٘ ألسـباب
ّعْامــا عدٓــدٗ ،فنعاىــاٗ فلســطني مــع ا حــت ل مــً َــّ٘ ،ىصــْ ٛالبريّقرامٔــ٘ اشدٓــدٗ
بقــدّو الســلط٘ الفلســطٔئ٘ أّاصــر القــرٌ املاؼــٕ مــً َــ٘ أصــرّ ،ٚمــا ٓعــاحب لــك مــً
نؽــاٛل ااــامض الــدنقرامٕ الــلٖ ٓتــْافر يف الــدّل املســتقرّٗ ،الــلٖ ٓــْفر البٔٝــ٘ ال امــ٘
ليصْ ٛالعـحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔالـ " نيصـأ ال يف يـا نـْفر قـدر كـا مـً الدنقرامٔـ٘
28
ال بدّرٍا نْفر اةنآ٘ للعحاف٘ ّالعحفٔني" ( أبْ اةناو .)2014
ّنكً القْل الٌ العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔالفلسطٔئ٘ ما االت يف مْر التصـكاّ ،رعـا
بدأ صطْانَا األّىل يف عـاو  2009حـني أاـم العـحفٔ٘ الفلسـطٔئ٘ املبتدٜـ٘ – يف لـك
اةــني -جمــدّلني حســْى٘ أّل إقٔــق  -نكــً أٌ ٓطلــق علٔــُ ظــف٘ ا ستقعــا- ٜ٘ٔ
ٓرظد اإلٍنال ّاألصطا ٛالطبٔ٘ يف فلسطني ّالف مً قامْا بَا مً العقاب.29
ّلعــا ال فــت ل ىتبــاِ أٌ حســْى٘ قامــت بَــلا التحقٔــق ٍّــٕ نــدرس اإلع ـ و يف امعــ٘
اليىلــاح الْمئــّ٘ ،قــد حــاا إقٔقَــا علــ ٙــاٜمٗ أفؽــا إقٔــق استقعــا ٕٜلفٝــ٘ الصــباب
العرب عل ٙمستْ ٚالدّل العربٔ٘ يف املسابق٘ ال أقامتَا مؤسسـ٘ الْمسـٌْ رّٓـ ا يف لـك
العاو.30
مؤسسات التدريب على الصحافة االستقصائية في فلسطني:
ٓر ع نارٓ اىتصار التدرٓبا علـ ٙالعـحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔيف العـامل العربـٕ عنْملـا الىل
 2005حني نأسست شبك٘ "الع مٌْٔ مً أ ا ظحاف٘ استقعـا ٜ٘ٔعربٔـ٘ – أرٓـج" ،حٔـ
29
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ســعت الىل متْٓــا مصــارٓع نقعـٕ يف العنــقّ ،أقامــت العدٓــد مــً الــْرط التدرٓبٔــ٘ علــٓ ٙــد
31
الع مٔني خ فني عرب ّأ اىب (شبك٘ أرٓج .)2015
ّيف فلســـطنيّ ،علـــ ٙالـــرقه مـــً أىـــُ قـــد نســـىلٔا حـــا نـــدربت علـــ ٙالعـــحاف٘
ا ستقعــا ٜ٘ٔلــد ٚمؤسســا دّلٔــ٘ أّ عربٔــ٘ ،ال أٌ اىتصــار التــدرٓب علــٍ ٙــلا اليــْل مــً
مـً أ ـا اليماٍـ٘ ّاملسـاٛل٘
العحاف٘ خلٔا مل ٓـته ال يف العـاو  ،2010فقـد نبيـ ٙا ٜـت
(أمــاٌ) يف ٍــلا العــاو بصــكا اس ـ انٔىلٕ فكــرٗ التــدرٓب علــ ٙالعــحاف٘ ا ستقعــا،ٜ٘ٔ
ّرعآ٘ ّدعه مصارٓع ا ستقعا ٛالعحفٔ٘ ،كْىَا مٛلا مً الـدّر امليـْت بَـا يف متكـني
اإلع و احمللٕ مً مَارا مكافح٘ الفساد.
ــــ ألّل مــرٗ ــــ دّرنــني ميفعــلتني الحــداٍا للعــحفٔني احمل فــني ؼــنت
فــي ه ا ٜــت
نـــدرٓبلا علـــ ٙالاـــاا التحقٔقـــا ا ستقعـــا ٜ٘ٔبْظـــفَا ـــمٛلا مـــً املَـــارا اإلع مٔـــ٘ يف
مكافحــ٘ الفســادّ .األصــر ٚإنْعــ٘ مــً م ـ ب اإلع ـ و يف امعــ٘ القــدس علــ ٙمَــارا
32
العداد التقارٓر ّالتحقٔقا ا ستقعا( ٜ٘ٔأماٌ .)2010
ندرٓبانـُ يف ٍـلا اإـال
ّيف األعْاو األربع٘ ال حق٘ – ّحتـ ٙالٔـْو -كثـف ا ٜـت
بالصــراك٘ مــع العدٓــد مــً اشَــا احمللٔــ٘ اإلع مٔــ٘ ميَــا ّقــري اإلع مٔــ٘ ،لٔمٓــد عــدد
املتدربني لدُٓ علٍ ٙلا اليْل مً العحاف٘ عً م ٝظحفٕ ّظحفٔ٘ ( سلٔناٌ .33)2015
يف عاو  2012أملقت ىقاب٘ العـحفٔني مصـرّعَا للتـدرٓب علـ ٙالعـحاف٘ ا ستقعـاٜ٘ٔ
اللٖ ٍد لتدرٓب أك قـدر فكـً مـً العـحفٔني بالتعـاٌّ مـع بعـض الـْاارا  ،ميَـا
مـً أ ـا اليماٍـ٘ ّاملسـاٛل٘
اإلع و ّاةكه احمللـٕ ّاملؤسسـا الصـرٓك٘ ميَـا ا ٜـت
ّعدد آصر مً املؤسسا اإلع مٔ٘ (ّكال٘ ّفا .34)2012
ّقد دربت اليقاب٘ مً ص ل ٍلا ال ىامج أعـدادلا كـبريٗ مـً العـحفٔني بالصـراك٘ مـع
مـً أ ـا اليماٍـ٘ ّاملسـاٛل٘ (أمـاٌ) ّّاارٗ اةكـه
الكثري مـً املؤسسـا أٍنَـا ا ٜـت
35
احمللٕ.
ّمـــً ال فـــت ل ىتبـــاِ ٍيـــا أٌ نـــدصا ّاارٗ اةكـــه احمللـــٕ الىل ســـاح٘ التـــدرٓب علـــٙ
العـــحاف٘ ا ستقعـــا ٜ٘ٔكْىَـــا مؤسســـ٘ حكْمٔـــ٘ لـــٔ اـــا ع قـــ٘ مباشـــرٗ باإـــال
اإلع مــّٕ ،ال ـ دربــت بالتعــاٌّ مــع ىقابــ٘ العــحفٔني صـ ل العــاو  2012أآــد مــً ال الــني
ظــحفٔاّ ،عــددلا أك ـ مــً م ـ ب اإلع ـ و يف اشامعــا الفلســطٔئ٘ .بــا ّأؼــافت اللَٔــا
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ــاٜمٗ للنحققــني العــحفٔني "أظــدقا ٛاةكــه احمللــٕ" بالصــراك٘ مــع مؤسســ٘ التعــاٌّ
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األملاىٕ ( GIZسلٔناٌ .)2014
مع بدآـ٘ العـاو  2013نكـً القـْل الٌ ىـار امليافسـ٘ بـني املؤسسـا اإلع مٔـ٘ – ّحتـٙ
قري اإلع مٔ٘ – يف التدرٓب عل ٙالعحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔكاىت قد اشـتعلت ،حٔـ اىؽـه
كا مـً مركـم نطـْٓر اإلعـ و يف امعـ٘ بريآـت ّمعَـد اإلعـ و الععـرٖ التـابع شامعـ٘
القدسّ ،العدٓد مً املؤسسا ّاملراكم اإلع مٔ٘ الىل عامل التدرٓب يف ٍلا اإال.
ّقد عقد مركم نطْٓر اإلع و دّرنني يف الؽف٘ الغربٔـ٘ ّقطـال قـمٗ نؽـنيت مَـارا
ّمعـــار الع مٔـــ٘ ّقاىْىٔـــ٘ ملْا َـــ٘ الفســـاد ،اشـــتنلت يف أحـــد خاّرٍـــا علـــ ٙاملعرفـــ٘
بالعحاف٘ ا ستقعاّ ٜ٘ٔدّرٍا يف مكافح٘ الفساد ّكٔفٔـ٘ الاـاا إقٔـق ظـحفٕ ّأصـل
القْاعــد املَئــ٘ ّالتْالٔــق الــدقٔق ّآلٔــا اةنآــ٘ يف اةســباٌ( .مركــم نطــْٓر اإلعــ و
 37)2013كنا استطال املركم يف  2014أٌ ٓدرب بالتعاٌّ مع مؤسس٘ بٕ بٕ سـٕ أكصـً
38
نسع٘ ظحفٔني عل ٙآلٔا ّمَارا الااا التحقٔق ا ستقعا ٕٜاإل اعٕ.
ّيف ٍلا العاو أٓؽلا أقامت "أرٓج" أّل ّرش٘ عنا اـا يف فلسـطني عصـارك٘ أكثـر مـً
عصرًٓ ظحفٔا ٍّٕ ،صطـْٗ متقدمـ٘ يف نـدرٓب العـحفٔني الفلسـطٔئني; حٔـ اقتعـر
نــدرٓبانَا الســابق٘ علــ ٙنــدرٓب عــدد خــدّد مــيَه ؼــنً ّرشــا عنــا مصـ ك٘ مــع بقٔــ٘
39
العحفٔني مً العامل العربٕ.
ّيف ٍلا العـاو أٓؽلـ ا دصلـت مؤسسـا قـري متدععـ٘ علـ ٙصـيف التـدرٓب ميَـا مركـم
شؤ ٌّ املرأٗ يف قطال قمّّٗ ،اارٗ اةكه احمللٕ الـ ّاظـلت نـدرٓبانَا للعـاو الثـاىٕ علـٙ
التْالٕ.
ّنع ـ اد القفــمٗ اليْعٔــ٘ يف التــدرٓبا علــ ٙالعــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔيف العــاو (ٍ )2014ــٕ
ندشني معَد اإلعـ و الععـرٖ مصـرّعُ لتصـىلٔع العـحاف٘ ا ستقعـا" ٜ٘ٔفآيـدر" ّاملنـْل
مً ظيدّ األمه املتحدٗ لدعه الدنقرامٔ٘ (ّ ) UNFEDاللٖ درب عل ٙمدار عامني مـا
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ٓقرب مً م ٘ٝظحفٕ( .فآيدر )2015
نكً القْل الٌ مسريٗ التدرٓب عل ٙالعحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔيف فلسطني نيطلـق بسـرع٘
كــبريٗ ّنيدــرت فَٔــا الكــثري مــً املؤسســا  ،لكــً قلٔ ـا ميَــا ٓأصــل مْؼــْل التــدرٓب
بصكا اس انٔىلٕ كأماٌ ّىقاب٘ العحافٔني –الىل حد ما.
ٍّيا ٓ َر التسارل ٍا ٓيعك ٍلا الكـه الكـبري مـً التـدرٓب املتيـامٕ علـ ٙنيـامٕ
عـــدد العـــحفٔني املنا رســـني اـــلا اليـــْل مـــً العـــحاف٘ مـــً َـــّ٘ ،علـــ ٙـــْدٗ األعنـــال
ا ستقعاّ ٜ٘ٔىْعٔتَا مً َ٘ أصرٚ؟
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واقع إنتاج التحقيقات االستقصائية في فلسطني:
لقد شَد السيْا األّىل للتدرٓب عل ٙالعحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔؼـعفًا شـدٓدلا يف الىتـاا
التحقٔقـــا ا ستقعـــا ٜ٘ٔمـــً ىـــاحٔتني; فنـــً َـــ٘ كاىـــت ٍيـــا ىـــدرٗ شـــدٓدٗ يف الىتـــاا
إقٔقـا مـً ٍـلا اليـْلّ ،مـً َـ٘ أصـر ٚمل نرنـ قق التحقٔقـا الـ أىتىلـت يف كـثري مـً
حا نَا الىل مستْ ٚمفَْو التحقٔق ا ستقعا.ٕٜ
ّالٌ كاٌ ٍلا مقبْ ً شَ٘ دٗ ٍلا اليْل مً العحاف٘ يف فلسـطني ،لكـً مـع كثـرٗ
التدرٓب ّكثافتُ يف ٍلا اإال دٌّ أٌ ىعا نطْر عل ٙأدا ٛالعحفٔني يف ٍلا اليْل مً
التحقٔقا فتلك معؽل٘ جيب التْقف عيدٍا.41
ظحٔح أٌ الىتاا التحقٔقا ا ستقعا ٜ٘ٔنمآـد علـ ٙمـدار السـيْا مـً عنـر العـحاف٘
ا ستقعا ٜ٘ٔيف فلسطني ال أٌ املعؽـل٘ ىفسـَا يلـت نرافـق ٍـلا اليـْل مـً العـحاف٘ ،فلـه
ٓصَد العاو  2010سْ ٚإقٔقني االينيّ ،إقٔـق سـبع٘ عـاو ّ 2011نسـع٘ عـاو ّ 2012قفـم
الىل ال الـ٘ ّال الــني عــاو ّ ،2014ّ 2013أربعــ٘ ّعصــرًٓ إقٔقًــا حتــ ٙىَآــ٘ البرٓــا مــً العــاو
ٍّ . 2015ـــٕ أرقـــاو قلٔلـــ٘ ال ا مـــا قْرىـــت بأعـــداد العـــحفٔني الـــلًٓ نلقـــْا نـــدرٓبا علـــٙ
الاااٍا.42
فقـــد نْظـــا الباحـ ـ مـــً صـ ـ ل رظـــد أعـ ـداد املتـــدربني لـــد ٚعـــدد مـــً املؤسســـا
الفلسطٔئّ٘ ،رظـد كـا التحقٔقـا الـ ىصـر يف الفـ ٗ املنتـدٗ مـً ٓيـآر ّ 2010حتـٙ
ىَآ٘ البرٓا  2015يف ّساٜا اإلع و الفلسطٔئ٘ أٌ مؤسسا الع مٔـ٘ ّقـري الع مٔـ٘ دربـت
ص ل ٍلِ األعْاو ما ٓمٓد عً  550ظحفٔا ،لكً عدد اللًٓ أامّا إقٔقا مـً ٍـؤ ٛ
مل ٓتىلاّا الـ ( ،)%1005با الٌ ىسب٘ مً داّمْا عل ٙالااا إقٔقـا استقعـا ٜ٘ٔصـ ل ٍـلِ
األعْاو كاىت ( )%1305فقيف ٍّٕ ،ىسب٘ لً نتىلاّا ( )%105ال ا ما حسابَا مـً جمنـا
عدد املتدربني.
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ّكــلا مل نيؽــج بعــد بصــكا ٔــد مفــأٍه العــحاف٘ ا ستقعــاّ ٜ٘ٔآلٔانَــا لــدٚ
العــحفٔني ،فكــثري فــا أىــتج مــً أعنــال قــد ٓرقــ ٙالىل أٌ ٓكــٌْ عن ـ ً استقعــأٜا
43
متكام ً باع ا مصرفني ّمدربني يف ٍلا اإال.
ٍّلا ما نبني أٓؽلا للباح مً ص ل ام عُ عل ٙمؽامني التحقٔقـا امليىلـمٗ ،فقـد
نبني أٌ كثريلا مً نلك التحقٔقا نيتنٕ الىل أشكال أصر ٚمً الفيٌْ العحفٍٔ٘ ،ـلا الىل
اىب أٌ مْؼْعانَا أّ القؽآا ال نتعد ٚاا إتاا الىل نياّاا بَلا اليـْل مـً الفيـٌْ
العحفّٔ٘ .رعا ٓ ر ٍلا ؼعف نأالري نلك التحقٔقا يف نغٔري الْاقع السليب اللٖ نتياّلُ.
ّٓلٍب الىل ٍـلا الـرأٖ الغالبٔـ٘ السـاحق٘ فـً قابلـَه الباحـ مـً مصـرفني ّمـدربني
مـــً أ ـــا اليماٍـــ٘
ّمـــراقبني ،بـــا الٌ فؽـــا ســـلٔناٌ مســـؤّل ّحـــدٗ اإلعــ و يف ا ٜـــت
ّاملســاٛل٘ "أمــاٌ" ٓــر ٚأىــُ علــ ٙمــدار عــامني مؽــٔا مل ٓســتطع أٌ ٓلــيب متطلبــا التحقٔــق
ا ستقعا ٕٜسْ ٚإقٔقني أّ ال ال٘.44
ّنعْر املدرب٘ علـ ٙالعـحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔىاٜلـ٘ صلٔـا  -يف نقٔٔنَـا ملتـدربني نلقـْا
ندرٓبَه علٓ ٙدَٓاٍ -لا األمر بـالقْل أٌ "لـد ٚاملتـدربني مـً اخلـرجيني اشـدد  -علـٙ
ّ ــُ اخلعــْػ -صلطً ـا كــبريلا بــني التحقٔــق ّالتقرٓــر العــحايف ّٓ ،حــع املٔــا حنــْ
القؽآا العام٘; أٖ ال ٓكٌْ ٍامض التعنٔه فَٔا كبريلا دا" .45
ّٓر ــع ميتعــر محــداٌ مســؤّل ملــف التــدرٓب علــ ٙالعــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔيف ىقابــ٘
العحفٔني ّاملدرب املعتند لد ٚعـدد مـً اشَـا احمللٔـ٘ يف ٍـلا اإـالٓ ،ر ـع عـدو الملـاو
املتـــدربني ملفَـــْو التحقٔـــق ا ستقعـــاّ ٕٜعـــدو قـــدرٗ بعؽـــَه علـــ ٙاســـتكنال متطلبـــا
التحقٔـق ا ستقعـا ٕٜالىل أٌ كــثريلا مـً املـدربني علــٍ ٙـلا اليـْل مــً العـحاف٘ مل ٓقْمــْا
بإااا إقٔق استقعآْ ٕٜملا أّ مل ٓقْمْا بللك ال مرا خدّدٗ.46
ّعل ٙالرقه مً الْاقع الععب للعحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔيف فلسطني ال أٌ ٍيا جتاربلا
يف مأسسـ٘ ٍــلا الفــً يف العــحاف٘ الفلســطٔئ٘ ،حٔـ أقــدمت الـ ث مؤسســا علــ ٙنبيّــٕ
ّحـــدا للتحقٔقـــا ا ستقعـــا ٜ٘ٔالبـــت مـــع الْقـــت أىَـــا ّســـٔل٘ ىا عـــ٘ لتطـــْٓر العنـــا
ا ستقعاّ ٕٜنصىلٔعُ.
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ففٕ بدآ٘ العـاو  2011أسسـت شـبك٘ أرٓـج بالتعـاٌّ مـع املركـم الـدّلٕ للعـحفٔني
أّل ّحدٗ للتحقٔقا ا ستقعا ٜ٘ٔيف فلسطني يف نلفمٌْٓ ّمً ،حٔـ اسـتطاعت أٌ نيـتج
ص ل سيْانَا الث ث التالٔ٘ أآد مً ال الني إقٔقًا استقعأٜا.47
ّقد اٍ ٛلِ اخلطـْٗ مـً أ ـا اسـتدام٘ العنـا العـحفٕ ا ستقعـا ٕٜيف فلسـطني
ّنصىلٔع العحفٔني الفلسـطٔئني علـ ٙالاـاا األعنـال ا ستقعـا ٜ٘ٔمـً صـ ل ّحـدٗ نقـدو
الدعه املادٖ ّالقاىْىٕ ّاإلع مٍٕ .لا باإلؼاف٘ الىل نـْفري ميعـ٘ ليصـر مثـا ٍـلِ األعنـال
ال قد نتدْ الكثري مً الْساٜا احمللٔ٘ مً ىصرٍا.48
ّكــــلا بــــادر رٓــــدٗ اةٔــــاٗ يف بدآــــ٘ العــــاو  2013الىل فــــتح داٜــــرٗ للتحقٔقــــا
ا ستقعا ،ٜ٘ٔنيتج ّنيصر إقٔقـا ألفـراد ماقنَـا أّ أٖ ظـحفٕ ٓسـتْيف عنلـُ متطلبـا
التحقٔقا ا ستقعاّ ،ٜ٘ٔقد أىتىلت الْحدٗ نسع٘ ّعصرٓيلا إقٔقًا حت ٙالبرٓا .201549
ّعل ٙالرقه مً أٌ ميتعر محداٌ اللٖ ٓرأس ٍلِ الداٜرٗ ٓقر بـأٌ بعـض التحقٔقـا
نستْيف متطلبا التحقٔق ا ستقعا ٕٜال أىُ نكً القـْل الىَـا اسـتطاعت أٌ نعـما مـً
حؽْر ٍلا الفً يف العحاف٘ الفلسطٔئ٘ .50
ّٓع ـدا مصــرّل معَــد اإلع ـ و الععــرٖ لتعمٓــم العــحاف٘ ا ستقعــاّ ٜ٘ٔالــلٖ نْلــُ
ظيدّ األمـه املتحـدٗ لـدعه الدنقرامٔـ٘ إـت اسـه "فآيـدر" أحـد التىلـارب الـ أسـَنت
بقدر بأس بُ يف نعمٓم العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔيف فلسطني.51
ــْاٜم نصــىلٔعٔ٘ لألعنــال ا ستقعــا ٜ٘ٔاملنٔــمٗ ال ـ
ٍــلا الىل اىــب جتــارب الم ـ
52
نقــدمَا كــا مــً ّاارٗ اةكــه احمللــٕ ّ"أمــاٌ" لتصــىلٔع العــحفٔني علــ ٙالاــاا أعنــال
استقعا ٜ٘ٔمتنٔمٗ ّنعمٓم ٍلِ العحاف٘ خلٔا.53
ّقد خلعت رىا ظبا  2010املدٓرٗ التيفٔلٓ٘ لصـبك٘ "أرٓـج" ّاقـع العـحاف٘ ا ستقعـاٜ٘ٔ
العربٔــ٘ –ّفلســطني ــم ٛميَــا -بــالقْل " :أمــاو العــامل العربــٕ مرٓــق مْٓــا للْظــْل الىل
ظحاف٘ استقعا ٜ٘ٔنقْد الىل اةقٔق٘ لتعبح مٛلا مً العنا العحفٕ الْٔمٕ".54
نتائج الدراسة امليدانية:
بعد نْآع ا ستباى٘ عل ٙاملبحْالني ّاس اعَا ،نفرٓإ البٔاىا الياجت٘ عل ٙاةاسـْب،
ّقــد متــت املعاشــ٘ اإلحعــا ٜ٘ٔللبٔاىــا باســتدراا األعــداد ،اليســب املْٓٝــ٘ ،املتْســطا
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اةسابٔ٘ ،ا حنرافا املعٔارٓـّ٘ ،اصتبـار (ّ ،)ANOVAمعادلـ٘ الثبـا كرّىبـا ألفـا،
ّ لك باستدداو برىامج الراو اإلحعاّ .SPSS ٜ٘ٔكاىت اليتاٜج عل ٙاليحْ اانٕ:
أوالً :اتجاهات أفراد العينة نحو املؤسسـات القائمـة علـى التـدريب واملـدربني ومسـتوى التـدريب الـ ي
تلقوه ومكان التدريب.
دّل رقه ( )2اجتاٍا أفراد العٔي٘ حنْ املؤسسا القاٜن٘ عل ٙالتدرٓب ّاملدربني ّمستْ ٚالتدرٓب اللٖ
نلقِْ ّمكاٌ التدرٓب.
املؤسس٘

املتغري


قـــري مؤٍلـــ٘ إلعطـــاٛ
مثا ٍلا التدرٓب.
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نســـــــــع ٙل رنقـــــــــاٛ
بالعــــــــــــــــــــــــــــــحاف٘
ا ستقعـــــــــــــــا ٜ٘ٔيف
العحاف٘ العربٔ٘.
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ٓتبني مً اشدّل السابق أٌ ا جتاِ حنْ املؤسسا ال نقْو بالتدرٓب عل ٙالعـحاف٘
ا ستقعا ٜ٘ٔمتؽارب ،حٔ ٓ َر أفـراد العٔيـ٘ نْ َلـا الجيابٔـا حنـْ املؤسسـا اإلع مٔـ٘
مً ص ل اإلشارٗ بيسب٘ ( )%53.2الىل أٌ ٍلِ املؤسسـا نعنـا مـً أ ـا ا رنقـا ٛبالعـحاف٘
ا ستقعــا ،ٜ٘ٔيف حــني ٓتبيــ ٙأفــراد العٔيــ٘ نْ َــا ســلبٔ٘ حنــْ ٍــلِ املؤسســا بيســب٘
متفاّنـــ٘ ،فقـــد رأ )% 25( ٚأٌ ٍـــلِ املؤسســـا قـــري مؤٍلـــ٘ إلعطـــا ٛمثـــا ٍـــلا التـــدرٓب،
ّ( )%39.1أىَــا نســع ٙالىل إقٔــق رّاا الع مــٕ أكثــرّ ،كــلا ٓــر )%26.1( ٚمــيَه أىَــا
نســع ٙلتحقٔــق الــربح أكثــرٍّ ،ــلِ التْ َــا يف جمنلــَا نصــكا اجتاٍل ـا ســلبٔا ٓفــْ
التْ ُ اإلجيابٕ الـلٖ أيَـرِ أفـراد العٔيـّ٘ .ن َـر اليتـاٜج أىـُ نْ ـد فـرّ بـني نْ َـا
العــحفٔني حنــْ املؤسســا القاٜنــ٘ علــ ٙالتــدرٓب ٓعــم ٚالىل مــتغري ىــْل املؤسســ٘ (خلٔــ٘ أّ
عربٔ٘ أّ دّلٔ٘).
ّمـرد ٍــلا التؽــارب يف رأٖ أفــراد العٔيــ٘ حنـْ املؤسســا الـ نقــْو بالتــدرٓب ٍــْ أٌ
مـً أ ـا اليماٍـ٘ ّاملسـاٛل٘ الـلٖ درب اليسـب٘ الكـ  ٚمـً
بعض املؤسسا ميَـا ا ٜـت
العــحفٔني الفلســطٔئني ٓأصــل مْؼــْل التــدرٓب علــ ٙالعــحاف٘ ا ستقعــاّ ٜ٘ٔا رنقــاٛ
عستْاٍا كْىُ ٍدفًا ا سـ انٔىلٔا ،فٔنـا نقـْو بعـض املؤسسـا الفلسـطٔئ٘ بالتـدرٓب مـً
أ ا أٍدا الع مٔ٘ أّ "استكنال متْٓا مصرّعانَا" (محداٌ .)2015
ّقد أيَر ىتاٜج الدراس٘ أٌ اليسب٘ الك  ٚمً العحفٔني الـلًٓ نلقـْا نـدرٓبلا علـٙ
العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔقــد نــدربْا يف مؤسســا خلٔــ٘ بيســب٘ ( )%64.9يف حــني ()%21.3
ندربْا لد ٚمؤسسا عربّٔ٘ ،ندرب عدد قلٔا مً أفراد العٔي٘ لد ٚمؤسسا دّلٔـ٘ بيسـب٘
(ّ .)% 13.8نتْافق ٍـلِ اليتـاٜج مـع مـا رظـدِ الباحـ مـً كثافـ٘ التـدرٓب لـد ٚاملؤسسـا
احمللٔ٘ ّقلتُ لـد ٚمؤسسـا عربٔـ٘ – كـأرٓجّ -دّلٔـ٘ – كا إـاد الـدّلٕ للعـحفٔني.
ّٓعــْد ٍــلا الىل أٌ بعــض املؤسســا أصــل ٍــلا اليــْل مــً التــدرٓب ٍــدفًا اسـ انٔىلٔا ميَــا
مً أ ا اليماٍ٘ ّاملسـاٛل٘ "أمـاٌ"ّ ،كـلا ٍـْ عاٜـد الىل أٌ كـثريلا مـً املؤسسـا
ا ٜت
احمللٔ٘ نسع ٙالىل التدرٓب علٍ ٙلا اليْل مً العحاف٘ بْظفُ رّا لا الع مٔا أّ اسـتكنا ً
ملســتحقا التنْٓــا كنــا أشــار أفــراد العٔيــ٘ أع ـ ِّ ،كنــا ٓصــري الىل لــك أٓؽل ـا ميتعــر
محداٌ مسؤّل ملف التدرٓب عل ٙالعحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔيف ىقاب٘ العحفٔني.55
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كنا ٓبني اشدّل السابق أٌ أفراد العٔي٘ قالْا الٌ مستْ ٚالتـدرٓب الـلٖ نلقـِْ كـاٌ
متْســـطًا بيســـب٘ بلغـــت ( )%56.3يف حـــني أٌ ( )%12.8رأّا بـــأٌ التـــدرٓب كـــاٌ ؼـــعٔفًا،
ّ( )%30.9رأّا أٌ التدرٓب كاٌ قْٓاّ ،ن َـر اليتـاٜج أٌ ٍيـا فرّقًـا ا د لـ٘ الحعـاٜ٘ٔ
عيد مستْ )0.04( ٚبني نْ َا العحفٔني حنْ مستْ ٚالتـدرٓب ّىـْل املؤسسـ٘ الـ نلقـْا
فَٔا التدرٓب ،حٔ ٓ َر مً اشدّل السابق أٌ املؤسسا احمللٔ٘ ٍٕ الْحٔدٗ ال أشـار
أفراد العٔي٘ بيسب٘ ( )%12.8الىل أٌ التدرٓب كاٌ فَٔا ؼعٔفًا ،فٔنـا أشـار أفـراد العٔيـ٘ الىل
أٌ التدرٓب اللٖ نلقِْ يف مؤسسا عربٔ٘ كاٌ قْٓا ّبيسب٘ نتعدّ ،)%55( ٚبيسـب٘ ()%46
يف نقــدٓه التــدرٓب مــً حٔــ
ملــً نــدربْا يف مؤسســا دّلٔــّ٘ٓ .عــْد لــك الىل ا صــت
املؽنٌْ ّمً حٔ ىْعٔ٘ املدربني ،فبعض املؤسسا ٓركم علـ ٙالصـرح الي ـرٖ لآللٔـا
ّاملَارا ال ام٘ للتحقٔقا ا ستقعا ،ٜ٘ٔفٔنـا ىـاّل الـبعض ااصـر أٌ ٓكـٌْ التـدرٓب
شام ً ّنطبٔقٔا.
ّٓبني اشدّل السابق أٓؽلا أٌ أفراد العٔي٘ ٓرٌّ بأٌ املـدربني الـلًٓ نلقـْا علـٓ ٙـدَٓه
التـــدرٓب كـــاىْا متْســـطٕ التأٍٔـــا إلعطـــا ٛمثـــا ٍـــلا التـــدرٓب ،حٔـ ـ رأ )%68.1( ٚأٌ
ٍّ مــا ،فٔنــا رأ )%20.2( ٚأٌ املــدربني كــاىْا قــري مــؤٍلني،
املــدربني كــاىْا مــؤٍلني الىل حــد
فٔنا أشار ( )%11.7أٌ املدربني كاىْا مؤٍلني بصكا ٔدّ .لعا مً اشدٓر كرِ ٍيا أٌ
املدربني الفلسطٔئني اللًٓ ٓدربٌْ يف املؤسسا احمللٔ٘ لـٔ لـدَٓه صـ ٗ مْٓلـ٘ يف جمـال
العحاف٘ ا ستقعا ،ٜ٘ٔفنع نَه ندرب ّمارس ٍـلا اليـْل مـً العـحاف٘ يف فـ ٗ امئـ٘
نتىلاّا اخلن سيْا  ،بٔينـا نسـتقدو بعـض املؤسسـا العربٔـ٘ أحٔاىلـا مـدربني لـدَٓه مـً
اخل ٗ ما جياّا الث الني عاملا يف التدرٓب ّاملنارس٘ (كنؤسس٘ أرٓج مث ً).
ّٓــر ٚمراقبــٌْ ّمصــرفٌْ قابلــَه الباحـ لعــا الدراســ٘ أٌ كــثريلا مــً املؤسســا
احمللٔ٘ نستددو مدربني لٔ لدَٓه ص ٗ سابق٘ يف الااا إقٔقا استقعا ،ٜ٘ٔفـا جيعـا
التدرٓب ىاقعلا.
ّن َر ٍلِ اليتاٜج أٌ ٍيا نْ َا سلبٔ٘ حنْ املؤسسا القاٜن٘ عل ٙالتدرٓب الـلٖ
نلقــاِ أفــراد العٔيــ٘ علــ ٙالعــحاف٘ ا ستقعــاّ ،ٜ٘ٔلكــً ٍــلِ التْ َــا كاىــت أقــا حــدٗ
جتاِ مستْ ٚالتدرٓب ّاملدربني ال يَر بصكا متْسيف.

37

38

ثانيًا :مضمون التدريب ال ي تلقاه أفراد العينة
دّل رقه ( )3مؽنٌْ التدرٓب اللٖ نلقاِ أفراد العٔي٘
العدد

اليسب٘
املْ٘ٓٝ

املتْسيف
اةساب

ا حنرا
املعٔارٖ

املتغريا
جمرد نعرٓف عاو عل ٙالعحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ

46

%48.9

1.50

0.5

نعرٓف ى رٖ عل ٙآلٔا عنا العحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ

64

%68.8

2.09

0.46

ندرٓب عنلٕ عل ٙالااا التحقٔقا ا ستقعا.ٜ٘ٔ

41

%44.1

1.34

0.5

نعرٓــــف باشْاىــــب األص قٔــــ٘ ّالقاىْىٔــــ٘ يف الاــــاا
التحقٔقا ا ستقعا.ٜ٘ٔ

50

%53.8

1.63

0.5

نـــدرٓب علـــ ٙجتـــاّا العقبـــا الـ ـ نْا ـــُ العـــحفٕ
ا ستقعا.ٕٜ

36

%38.7

1.17

0.49

نـــدرٓب علـــ ٙاســـتدداو أدّا صاظـــ٘ يف التحقٔقـــا
ا ستقعا( ٜ٘ٔالكامريا السرٓ٘ مث ً)

32

%34.4

1.04

0.47

نــدرٓب علــ ٙا ســتفادٗ مــً اإلمكاىــا التكيْلْ ٔــ٘
يف الااا التحقٔقا ا ستقعا.ٜ٘ٔ

30

%32.3

0.09

0.47

أصرٚ

6

% 6.5

0.01

0.24
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القٔه الياقع٘ = 1

ن َــر اليتـــاٜج يف اشـــدّل الســابق أٌ أقلـــب التـــدرٓبا الــ نلقاٍـــا العـــحفٌْٔ علـــٙ
العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔكاىــت نركــم علــ ٙاشاىــب الي ــرٖ مــً التــدرٓب ،فٔنــا كــاٌ
التدرٓب العنلٕ ؼعٔفًا أّ قلٔ ً ،فقد يَر أٌ التـدرٓب بالدر ـ٘ األّىل ٓقـدو نعرٓفًـا ى رٓـا
علــ ٙآلٔــا عنــا العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔبيســب٘ (ّ )%6808عتْســيف كــاٌ األعلــ)2009( ٙ
ّاحنـرا معٔـارٖ ٓتىلـاّا (ّ ،)0046يف ال نٔــب الثـاىٕ كـاٌ التــدرٓب عبـارٗ عـً نعرٓــف
باشْاىب األص قٔ٘ ّالقاىْىٔ٘ يف الااا التحقٔقا ا ستقعا ٜ٘ٔبيسـب٘ (ّ )%5308عتْسـيف
( ،)1063فٔنا رأ )% 4809( ٚأٌ التدرٓب كاٌ عبـارٗ عـً نعرٓـف عـاو علـ ٙمفَـْو العـحاف٘
ا ستقعــاٍّ .ٜ٘ٔــلِ اشْاىــب نعــب يف اشاىــب الي ــرٖ ،أمــا اشاىــب العنلــٕ علــ ٙالاــاا
ــا ٛيف ال نٔــب الرابــع بيســب٘
التحقٔقــا ا ستقعــا ٜ٘ٔفقــد يَــر بصــكا أؼــعف حٔ ـ

اجتاِات الصشفٗني الفمػطٍٗٗني حنٕ مماضغ ٛالصشاف ٛاالغتقصاٟٛٗ

(ّ )%4401عتْسيف حسابٕ بلإ (ّٓ ،)1034تأكد لك مً ص ل نـأصر ْاىـب عنلٔـ٘ ،ميَـا
التــدرٓب علــ ٙاســتدداو أدّا صاظــ٘ يف الاــاا التحقٔقــا الىل املرنبــ٘ السادســ٘ عتْســيف
حسابٕ (ّ )1004بيسب٘ (.)%3404
ّٓعــْد ٍــلا ال كٔــم علــ ٙاشاىــب الي ــرٖ الىل قلــ٘ اخل ـ ٗ العنلٔــ٘ للنــدربني الــلًٓ
ٓقْمٌْ علـ ٙنـدرٓب العـحفٔني ،فكـثري مـيَه مل ٓيىلـمّا أٖ عنـا ظـحفٕ استقعـا ٕٜأّ
أام عن ً ّاحدلا أّ االيني عل ٙأكثر نقدٓرّ ،ا ستثياٛا عل ٙلك قلٔل٘ دا.
ّنفسر ٍلِ اليتاٜج ؼعف كثري مـً التحقٔقـا الـ أاـم يف فلسـطني لـٔ فقـيف
مــً اىــب اصتٔــار املْؼــْعا العــاة٘ للتحقٔــقّ ،الــا أٓؽلــا يف آلٔــا اشنــع ّالتْالٔــق،
ّنتفــق ٍــلِ اليتــاٜج مــع مــا ٍــب اللٔــُ عــدد مــً املــدربني ّاملصــرفني ّاملــراقبني الــلًٓ قابلــَا
الباح لعا ٍلِ الدراس٘ ،حٔـ أكـد أقلبٔـتَه السـاحق٘ أٌ كـثريلا مـً العـحفٔني
اللًٓ أامّا إقٔقا استقعا ٜ٘ٔمل ٓكتنا لدَٓه مفَْو التحقٔقا ا ستقعا.ٜ٘ٔ
ّلعا ٍلا ما ٓ ر رقب٘ األقلبٔ٘ الساحق٘ مً أفراد العٔي٘ يف اةعـْل علـ ٙممٓـد التـدرٓب،
حٔ ع ( )%9708ميَه عً رقبتُ عمٓد مً التدرٓب عل ٙالعحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ
ثالثًا :اتجاهات أفراد العينة نحو الصحافة االستقصائية وأسباب تفضيلها من عدمه
دّل رقه ( )4اجتاٍا أفراد العٔي٘ حنْ العحاف٘ ا ستقعاٜ٘ٔ
ّأسباب نفؽٔلَا مً عدمُ
املتغريا

العدد

اليسب٘ املْ٘ٓٝ

ىعه













اإنْل

ٓ َــر مــً اشــدّل الســابق أٌ أقلبٔــ٘ أفــراد العٔيــ٘ لــدَٓا اجتــاِ الجيــابٕ حنــْ فارســ٘
العحاف٘ ا ستقعا ،ٜ٘ٔفتصري اليتاٜج الىل أٌ ما ىسبتُ ( )%92.5ىبلٌّ فارس٘ العـحاف٘
ا ستقعــاّ .ٜ٘ٔن َــر ىتــاٜج الدراســ٘ الــ اســتدر َا الباحــ أٌ أســباب نفؽــٔا عٔيــ٘
الدراس٘ ملنارس٘ العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔاىعبت عل ٙالـدّر اةقٔقـٕ الـلٖ مـً املفـ ض أٌ
نقْو العحاف٘ بُ.
39

40

فقــد رأ )% 8007( ٚأىَــه ىبــلٌّ العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔألىَــا نــؤدٖ الــدّر اةقٔقــٕ
للعــحاف٘ بْظــفَا ســلط٘ رابعــّ٘ ،رأ )%67( ٚأىَــه ىبــلّىَا ألىَــا نلــيب حــق اشنَــْر يف
املعرفّ٘ ،ألىَا نكصف الفساد يف كاف٘ القطاعا بيسب٘ ( .)%،54فٔنا مل ن َر الـدّافع
اللانٔــ٘ بصــكا كــبري ّرا ٛنفؽ ـٔا أفــراد العٔيــ٘ ملنارســ٘ العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔبــيف
القدر ،فأكثر أفراد العٔي٘ رأّا يف العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔنيفٔـللا لـرقبتَه يف نغـٔري الْاقـع
السليب بيسب٘ بلغت (ّ ،)%5304ألىَا لق رّح التحدٖ لد ٚالعحفٕ بيسب٘ (.)%3401
فٔنـــا مل ىبـــل عـــدد قلٔـــا مـــً أفـــراد العٔيـــ٘ مل جيـــاّا (  )%708فارســـ٘ العـــحاف٘
ا ستقعاّ ،ٜ٘ٔرأّا أىَا إقق أٖ نغـٔري ٓـلكر بعـد ىصـرٍا بيسـب٘ (ّ ،)%2309أىَـا نعـد
مْؼ٘ أكثر ميَا فارس٘ حقٔقٔـ٘ للعـحاف٘ بيسـب٘ ( ،)%1704أمـا ( )%1704فـً رأّا أىَـه
ىبــلٌّ العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔفأشــارّا الىل الحبــامَه مــً مســاح٘ اةرٓــ٘ املتاحــ٘ اــلا
اليْل مً العحاف٘ ،فقد رأٍ ٚؤ  ٛأٌ املساح٘ املتاح٘ إقق التغٔري امليصْد.
ّيف ٍــلا اإلمــار ٓقــْل العــحفٕ ّاملــدرب ا ستقعــا ٕٜخنــد عثنــاٌ الــلٖ أ ــر ٚمعــُ
الباح مقابل٘ شدعٔ٘ لعا الدراس٘ أٌ بعض التحقٔقـا ا ستقعـا ٜ٘ٔالـ أاـم يف
فلســطني "حقــق نــأالريلا اقتع ـر علــ ٙاىتصــارِ بــني اشنَــْر ّردا فعــا مــً قبــا املــْاميني،
ّالبعض ااصر كاٌ العـنت ٍـْ الـرد الْحٔـد علٔـُّ ،القلٔـا ميَـا حقـق بعـض التغـٔريا ".
(عثناٌ .)2015
رابعًا :درجة ممارسة أفراد العينة التحقيقات االستقصائية
دّل رقه ( )5در ٘ فارس٘ أفراد العٔي٘ التحقٔقا ا ستقعاٜ٘ٔ
املتغري

العدد

اليسب٘ املْ٘ٓٝ

ىعه













اإنْل

علــ ٙالــرقه مــً أٌ اليتــاٜج الســابق٘ أيَــر أٌ أقلــب أفــراد العٔيــ٘ ىبــلٌّ فارســ٘
العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔال أٌ اليسب٘ لٔست مقارب٘ ليسب٘ مً مارسـَا بالفعـاّ ،ن َـر ىتـاٜج
الدراس٘ أٌ اللثٕ أفراد العٔي٘ قد مارسْا العحاف٘ ا ستقعا .ٜ٘ٔلكً ٍلِ اليسب٘ نؤشـر
علــ ٙدنْمــ٘ العــحفٕ يف فارســـ٘ ٍــلِ العــحاف٘ ألٌ الســـؤال التأكــدٖ الــلٖ أؼـــافُ

اجتاِات الصشفٗني الفمػطٍٗٗني حنٕ مماضغ ٛالصشاف ٛاالغتقصاٟٛٗ

الباح أيَر أٌ ( )%6103فً قالْا أىَه مارسْا العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔأامّا إقٔقًـا أّ
االيني ،كنا أيَر السؤال التأكٔدٖ اللٖ سأل مفردا العٔي٘ عً أمسا ٛالتحقٔقـا الـ
أامٍّا أيَر أٌ أقلب التحقٔقا ال أشار اللَٔا املبحْالٌْ الما أىَا مل نيصر يف أٖ ّسٔل٘
الع و أّ أىَا ميصْرٗ ّلكيَا نأصل شكا التحقٔق العـحفٕ التقلٔـدٖ ٍّـْ مـا ٓؤشـر الىل
أٌ مفَْو العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔقري ّاؼح متاملا لدٍ ٚؤ  ٛالعحفٔني.
ّفا ٓؤكد ٍلا ا ستيتاا أٌ ( )%6505مً العـحفٔني الـلًٓ رظـد الباحـ إقٔقـانَه
يف العــحاف٘ الفلســطٔئ٘ أاــمّا إقٔقً ـا ّاح ـدلاٍ ،ــلا باإلؼــاف٘ الىل أٌ ( )%21مــً ٍــؤ ٛ
العحفٔني أامّا إقٔقني فقيف ٍلا عل ٙالرقه مً أٌ بعؽَه مل ٓعْدّا إلااا إقٔقـا
مرٗ أصر ٚملدٗ سيتني أّ ال ث ،فٔنـا مل ن تىلـاّا ىسـب٘ مـً مارسـْا ال الـ٘ إقٔقـا فـأكثر
مثاىٔ٘ ظحفٔني بيسب٘ ( .)%1305با الٌ ىسب٘ العحفٔني اللًٓ أامّا إقٔقـا استقعـاٜ٘ٔ
مً اللًٓ نلقْا ندرٓبلا مل نتىلاّا (.)%1005
خامسًا :درجة ارتباط السمات الديموغرافية للعينة مع اتجاهاتهم ملمارسة التحقيقات االستقصائية

دّل رقه ( )6در ٘ ارنبات السنا الدنْقرافٔ٘ للعٔي٘ مع اجتاٍانَه ملنارس٘ التحقٔقا ا ستقعاٜ٘ٔ
ممارسة االستقصاء
القيم

املتغري
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نبني مً اشدّل السابق أىُ نْ د فرّ ا د ل٘ ملنارس٘ نعم ٚملتغري اليْل مً ىاحٔ٘
فارســ٘ العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔمــً عــدمَا ،حٔـ ٓ َــر مــً اشــدّل الســابق أٌ مســتْٚ
املعيْٓــ٘ مل ٓكــً دا ( ،)0038لكــً ٓ َــر مــً اشــدّل أٌ الــلكْر مارســْا العــحاف٘
ا ستقعــا ٜ٘ٔأكثــر م ـً اإلىــاث ،حٔ ـ الٌ ( )%76.1فــً مارســْا العــحاف٘ ا ستقعــاٜ٘ٔ
كاىْا كـْرلاٍّ .ـٕ ىتٔىلـ٘ مبٔعٔـ٘ كـٌْ الكـثري مـً املَـً يف اإتنـع الفلسـطٔين ٓغلـب
علَٔا اللكْر.
ّٓ َــر اشــدّل الســابق أٌ املتــمّ ني كــاىْا أكثــر العــحفٔني القبــا ً علــ ٙفارســ٘
العــحاف٘ ا ستقعــا ،ٜ٘ٔفقــد نــبني أٌ بيســب٘ ( )%5901مــً املتــمّ ني مارســْا العــحاف٘
ا ستقعاّ ،ٜ٘ٔيف املرنب٘ الثاىٔ٘ مارس ( )%53مـً العـماب العـحاف٘ ا ستقعـاّ ،ٜ٘ٔأصـريلا
كاٌ املطلقٌْ بيسب٘ (ّ .)% 4404لعـا ٍـلا اإلقبـال املسـتغرب ٓعـْد الىل سـعٕ املتـمّ ني علـٙ
الدّاو لتأمني أسرٍه مادٓا يف يا يرّ اقتعادٓ٘ ظعب٘.
ّٓ َــر اشــدّل الســابق أٌ ٍيــا نْ َلــا أقــْ ٚلــد ٚالفٝــا العنرٓــ٘ الصــاب٘ ملنارســ٘
العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔأكثر مً الفٝا العنرٓ٘ األك سـيا ،فقـد يَـر الصـباب يف الفٝـ٘
( )30 -20أكثر الفٝا فارس٘ الا اليْل مـً العـحاف٘ بيسـب٘ ( )%6606فـً قـالْا الىَـه
مارســْا العــحاف٘ ا ستقع ـاّ ،ٜ٘ٔبيســب٘ ( )%3001يف الفٝــ٘ (ّٓ .)40 -30عــْد لــك الىل أٌ
الصباب أكثر محاس٘ للدْض يف املدامر ّٓصغلَا كثريلا الالبا اللا .
ٍّــْ األمــر انــُ باليســب٘ لســيْا اخل ـ ٗ ،حٔ ـ يَــر مــً ىتــاٜج الدراســ٘ أٌ الفٝــا
متْســط٘ اخل ـ ٗ كاىــت أكثــر القبــا ً علــ ٙفارســ٘ العــحاف٘ ا ستقعــا ،ٜ٘ٔحٔ ـ قــال
( )%3303فً لدَٓه ص ٗ ( )10 -5سـيْا أىَـه مارسـْا العـحاف٘ ا ستقعـاّ ،ٜ٘ٔبيسـب٘
( )%3207للـلًٓ كاىــت صـ نَه نـ اّح ( ،)5 -3الــه يف املرنبـ٘ الثالثــ٘ كــاٌ أظــحاب صـ ٗ
( 10ســـيْا فـــأكثر) بيســـب٘ بلغـــت (ّ )%22.2كـــاٌ أظـــحاب اخلــ ٗ (ٍ )3 -1ـــه األقـــا
فارس٘ بيسب٘ (.)%1206

اجتاِات الصشفٗني الفمػطٍٗٗني حنٕ مماضغ ٛالصشاف ٛاالغتقصاٟٛٗ

سادسًا :طبيعة التحقيقات التي أنجزها أفراد العينة
دّل رقه ( )7مبٔع٘ التحقٔقا ال أامٍا أفراد العٔي٘
املتغريا

العدد

اليسب٘ املْ٘ٓٝ

سٔاسٕ





ا تناعٕ





اقتعادٖ





قري لك





اإنْل





ٓ َـــر مـــً اشـــدّل الســـابق أٌ العـــحفٔني خـــا الدراســـ٘ نٔلـــٌْ الىل التحقٔقـــا
ا تناعٔ٘ بالدر ٘ األّىل اله ا قتعادٓ٘ اله السٔاسٔ٘ ،فقد أشار ( )%4804فً قـالْا الىَـه
أاــمّا إقٔقــا استقعــا ٜ٘ٔأىَــا كاىــت ا تناعٔــ٘ ،فٔنــا أشــار ( )%2304أىَــا كاىــت
اقتعادٓ٘ )%1702( ّ ،أىَا كاىت سٔاسٔ٘.
ّٓعْد ٍلا املٔا ل بتعـاد عـً ا لقؽـآا السٔاسـٔ٘ يف اىـب كـبري ميـُ الىل اخلـْ مـً
امل حقــا األمئــ٘ ّالقؽــا ٜ٘ٔال ـ فصــ ٙالعــحفٌْٔ مــً التعــرض اــا بعــد متابعــ٘ ٍــلِ
القؽآاٍّ ،لا ما نصري اللُٔ ىتـاٜج الدراسـ٘ حقًـاٍّ .ـلا مـا ٓؤكـد علٔـُ (سـعٔد أبـْ معـ
 )2015مً أٌ ٍيا "صْفًا ّنْ سلا مً ا قـ اب مـً ملفـا بعٔيَـا مثـا امللـف األمـين أّ مـا
فغ الر ٜٔمع أٌ ٍـلا ملـف ملـٕ ٛبالقؽـآا الـ نعـلح أٌ نكـٌْ مْؼـْعلا لتحقٔقـا
56
ظحفٔ٘ كثريٗ".
ّكـــلا ٓصـــري (عنـــاد األظـــفر  )2015الىل أٌ مع ـــه التحقٔقـــا ا ستقعـــا ٜ٘ٔمتٔـــا الىل
املْؼــْعا ا قتعــادٓ٘ ّا تناعٔــ٘ لســَْلتَا ،لكــً "ٍيــا ابتعــاد عــً قؽــآا الفســاد
لععْب٘ نقدٓه األدل٘ ّاملعلْما املثبت٘ حْل ٍلِ القؽآا".57
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ســابعًا :املعيقــات اإلداريــة التــي تواجــه الصــحفيني االستقصــائيني لــدى ممارس ـتهم للصــحافة
االستقصائية
دّل رقه ( )8املعٔقا اإلدارٓ٘ ال نْا ُ العحفٔني ا ستقعأٜني لد ٚفارستَه للعحاف٘ ا ستقعاٜ٘ٔ
العدد

اليسب٘ املْ٘ٓٝ

املتغريا
عـــدو الناحـــ٘ املؤسســـ٘ الـ ـ أعنـــا بَـــا الْقـــت الكـــايف إلاـــاا عنلـــٕ
ا ستقعا.ٕٜ





نر ٚاملؤسس٘ ال أعنا بَا العنا ا ستقعا ٕٜمؽٔع٘ للْقت.







نع ض املؤسس٘ ال أعنا بَا عل ٙالعنـا ا ستقعـا ٕٜصْفًـا مـً عْاقـب
لك.







نع ض املؤسس٘ الـ أعنـا بَـا علـ ٙمثـا العنـا لقربَـا مـً اشَـا الـ
نكً للعنا ا ستقعا ٕٜأٌ ٓكصف جتاّاانَا.







عدو نْفري اإلمكاىا املادٓ٘ مً اىب املؤسس٘ ال أعنا بَا.







عدو نْفري اإلمكاىا التقئ٘ مً اىب املؤسس٘ ال أعنا بَا .







عدو نْفري ا ستصارٗ القاىْىٔ٘ مً اىب املؤسس٘ ال أعنا بَا.







عدو ّ ْد مؤسسا فلسطٔئ٘ نرقب يف ىصر مثا ٍلِ األعنال.







ـــْ املعـــادر مـــً اةـــدٓ يف املْؼـــْعا الـــ نتياّاـــا العـــحاف٘
ا ستقعا.ٜ٘ٔ





أصر ٚنلكر





ٓ َــر مــً اشــدّل السـابق أٌ عــددلا مــً املعٔقــا اإلدارٓــ٘ نقــف يف مرٓــق العــحفٔني
الاــاا العــحفٔني لتحقٔقــا استقعــاّ ،ٜ٘ٔكــاٌ أٍنَــا ــْ املعــادر مــً اةــدٓ يف
املْؼــْعا ال ـ نتياّاــا العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔبيســب٘ ( )%5906يف حــني ــا ٛعــدو نــْفري
اإلمكاىٔــا املادٓــ٘ مــً اىــب املؤسســ٘ ال ـ ٓعنــا بَــا العــحفٕ يف املرنبــ٘ الثاىٔــ٘ بيســب٘
(ّ ،)%4709بيســب٘ ( )%3702نتــٔح املؤسســا اإلع مٔــ٘ الْقــت الكــايف إلاــاا األعنــال
ا ستقعــا ،ٜ٘ٔالــه ــا ٛصــْ املؤسســا اإلع مٔــ٘ مــً عْاقــب التحقٔقــا ا ستقعــاٜ٘ٔ
بيسب٘ (.)%3009
ّنصري اليتاٜج أٓؽلا الىل شكْ ٚالعحفٔني مً صْ املؤسسـا مـً ىصـر التحقٔقـا
ال ـ ٓيىلمّىَــا ،حٔ ـ ٓصــري ( )%2707مــً أفــراد العٔيــ٘ الىل عــدو ّ ــْد مؤسســا الع مٔــ٘

اجتاِات الصشفٗني الفمػطٍٗٗني حنٕ مماضغ ٛالصشاف ٛاالغتقصاٟٛٗ

فلسطٔئ٘ نرقب يف ىصر أعنااهٍ ،لا الىل اىب ؼعف الدعه اللٖ ى ـ ٙبـُ العـحفٌْٔ
ا ستقعــا ٌْٜٔأاليــا ٛعنلــَه ا ستقعــا ٕٜمــً قبٔــا عــدو نــْفري ا ستصــارا القاىْىٔــ٘ مــً
اىب املؤسس٘ بيسب٘ (ّ ،)%25.5عدو نْفري اإلمكاىٔا التقئ٘ ال امـ٘ للتحقٔقـا بيسـب٘
(.)%23.4
ّلعــا الشــارٗ العــحفٔني ٍيــا الىل ــْ املعــادر مــً اةــدٓ اللــَٔه أمــر مبٔعــٕ،
فاملعادر الرمسٔ٘ سٔنا مً ٍه يف الْئف٘ العنْمٔ٘ فصٌْ مً فقـداٌ مياظـبَه الٌ ٍـه
إــدالْا الىل ّســاٜا اإلع ـ و ،صاظــ٘ ّأٌ القــاىٌْ جيــرو كــا مــً ٓفصــٕ ســرا مــً أســرار
املؤسس٘ العام٘ ّلٔ لدُٓ ظف٘ قاىْىٔـ٘ للتحـدث الىل اإلعـ وٍ .ـلا باإلؼـاف٘ الىل أٌ مبٔعـ٘
املْؼــْعا ال ـ نطرقَــا التحقٔقــا ا ستقعــا ٜ٘ٔجتعــا أٖ معــدر ٓفكــر كــثريلا قبــا
اةدٓ فَٔا حتّ ٙلْ مل ٓكً معدرلا رمسٔا.
اله الٌ العـحف ـــ ّاملؤسسـا اإلع مٔـ٘ عامـ٘ ـــ نرقـب يف إقٔـق أربـاح مادٓـ٘ سـرٓع٘
ّبطــر ســَلٍّ٘ ،ــلا مــا ٓفســر شــكْ ٚالعــحفٔني مــً عــدو نــْفر اإلمكاىٔــا املادٓــ٘
ّالتقئـــ٘ ّالـــدعه القـــاىْىٕ ،فكـــثري مـــً العـــحفٔني ا ستقعـــأٜني الـــلًٓ إـــدث اللـــَٔه
الباح أشارّا الىل أىَه مل ٓتلقْا مقاب ً مادٓا جممٓلا لقا ٛاألعنال املؽئ٘ ال قؽـٍْا يف
الاــاا التحقٔقــا ّ ،كــلا مل ٓتــْفر لكــثري مــيَه معــدا أكثــر فــا نــْفرِ اــه العــحف
إلااا األعنال التقلٔدٓـٍّ٘ ،ـْ األمـر ىفسـُ باليسـب٘ لتـْفري الْقـت املطلـْب ّالتفـر الـ او
ملثا ٍلِ األىْال مً األعنال العحفٔ٘.
ٍّـــلا مـــا أكـــد علٔـــُ ا ملـــدربٌْ ّاملصـــرفٌْ علـــ ٙالتـــدرٓبا ّاملراقبـــٌْ لألعنـــال
ا ستقعا ٜ٘ٔاللًٓ قابلَه الباح لعا ٍلِ الدراس٘ ،فري ٚعناد األظـفر املصـر علـٙ
التدرٓبا يف مركم نطْٓر اإلع و يف امعـ٘ بريآـت أٌ ّسـاٜا اإلعـ و الفلسـطٔئ٘ ىـادرلا
مـــا نَـــته بَـــلا اليـــْل مـــً العنـــا العـــحفٕ" ،فَـــٕ نفؽـــا أىْاعلــا أصـــر ٚأســـَا نســـبب
ّ إتاا الىل الىفا مالٕ متمآد أّ نفرٓإ العحفٕ لْقـت مْٓـا صـارا املؤسسـ٘
مصك
58
مً أ ا الااا إقٔقُ" (.األظفر )2015
ّٓؤكد فؽا سلٔناٌ أٌ اشاىب املالٕ – اللٖ أشر ُ اللُٔ يف املعٔقـا باإلمكاىٔـا
املادٓ٘ ٓ -ع اد مً بني املعٔقا األساسٔ٘ ال نؤالر عل ٙقدرٗ العحفٔني ّرقبـتَه يف الاـاا
نسـتطٔع إنـا أٌ ٓعنـا مْيفٍْـا علـ ٙإقٔـق رعـا
إقٔقا استقعا" ،ٜ٘ٔفاملؤسسا
45
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نطْل مدنُ ّٓدفعٌْ اه معاشلا شَرٓا فَه ٓرٓدٌّ اإلىتاا الكنّٕ ،أٓؽلـا فـإٌ املؤسسـا
ــا مــً التبعــا العقابٔــ٘ ا قتعــادٓ٘ ّآالارٍــا فـً ٍــه متيفــلٌّٓ ّ .ســتطٔع العــحفٕ
اةر الااا إقٔقا قْٓ٘ ال ال ا ؼنً أٌ ٍيـا مـً سٔصـ ٖ َـدِ أّ نْلـٍُّ ،ـلا ىـادر
اةــدّث يف فلســطني"( .ســلٔناٌ ّ )2015قــد أكــد اليتــاٜج يف اشــدّل الســابق الىل األمــر
ىفسُ ،حٔـ قـال ( )%2707الٌ املؤسسـا اإلع مٔـ٘ الفلسـطٔئ٘ نرقـب يف ىصـر األعنـال
ا ستقعا.ٜ٘ٔ
ّٓصري سعٔد أبْ مع أستا اإلع و يف اشامع٘ العربٔ٘ األمرٓكٔ٘ ّاللٖ سـبق لـُ أٌ
أام إقٔقًـا استقعـأٜا الىل عـدو نعـاٌّ معـادر املعلْمـا مـع العـحافٔني يف املْؼـْعا
ا الطــابع ا ستقعــا ٜ٘ٔمر علــا لــك الىل " القافــ٘ املســؤّلني الفلســطٔئني الــلًٓ ٓعتقــدٌّ
أىَه فْ املساٛل٘"( .أبْ مع .)2015
ثام ًنــا :املعيقــات ال اتيــة التــي تواجــه الصــحفيني االستقصــائيني لــدى ممارس ـتهم الصــحافة
االستقصائية
دّل رقه ( )9املعٔقا اللانٔ٘ ال نْا ُ العحفٔني ا ستقعأٜني لد ٚفارستَه العحاف٘ ا ستقعاٜ٘ٔ
العدد

اليسب٘ املْ٘ٓٝ

املتغريا


ظعْب٘ الااا التحقٔقا ا ستقعاٜ٘ٔ







اخلْ مً الفصا







اخلْ مً العْاقب العصاٜرٓ٘ يف حال الااا إقٔقا استقعا ٜ٘ٔحساس٘
جمتنعٔا.







اخلْ مً العقْبا القاىْىٔ٘ ال ن نب عل ٙفارس٘ التحقٔقا
ا ستقعا.ٜ٘ٔ







اخلْ مً ّٖ اليفْ أّ أظحاب القؽآا ال ىقق فَٔا العحفٕ
(املتؽررًٓ مً التحقٔقا ).







الع قا ا

تناعٔ٘ ّالعاٜلٔ٘ للعحفٕ.







عدو اإلناٌ بقدرٗ العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔعل ٙالتغٔري.







ا ىتنا ٛالفكرٖ أّ اةمبٕ.







عدو النقاٌ آلٔا العنا ا ستقعا.ٕٜ







عدو بلل اشَد الكايف للحعْل عل ٙاملعلْما الكامل٘.







اخلْ مً امل حق٘ األمئ٘





أصر( ٚنلكر)





اجتاِات الصشفٗني الفمػطٍٗٗني حنٕ مماضغ ٛالصشاف ٛاالغتقصاٟٛٗ

ٓ َــر اشــدّل الســابق أٌ أكثــر املعٔقــا اللانٔــ٘ لــد ٚفارســ٘ العــحفٔني العــحاف٘
ا ستقعــاٍ ٜ٘ٔــٕ ظــعْب٘ الاــاا التحقٔقــا ا ستقعــاٍّ )%3601( ٜ٘ٔــلا ىــانج عــً نعــْد
إتــاا الىل َــد كــبريّ ،نكــً
العــحفٔني علــ ٙاألعنــال العــحفٔ٘ التقلٔدٓــ٘ الــ
الاااٍـــا بســـرع٘ ّســـَْلّ٘ ،العـــحاف٘ ا ستقعـــا ٜ٘ٔإتـــاا الىل ّقـــت ّ َـــد كـــبريًٓ،
باإلؼاف٘ الىل اةا ٘ الىل استدداو آلٔا ّمَارا متعددٗ إلالبا ظح٘ املعلْما ٍّ ،لا مـا
مل ٓتعْد علُٔ العحفٌْٔ الفلسطٔئٌْ.
ّعل ٙالرقه مً أٌ ظعْب٘ التحقٔقا ا ستقعـا ٜ٘ٔنعـدر قاٜنـ٘ املعٔقـا اللانٔـ٘ ال
أٌ ســٔطرٗ اخلــْ مــً عْاقــب فارســ٘ ٍــلا اليــْل مــً العــحاف٘ يَــر بصــكا بــارا لــدٚ
العحفٔني يف أكثر مً مْؼع يف الدراسـ٘ ،فقـد قـال ( )%3507الىَـه فـافٌْ مـً امل حقـ٘
األمئــ٘ لــد ٚفارســ٘ األعنــال ا ستقعــاّ ،ٜ٘ٔكــلا ع ـ ( )%3405مــً أفــراد العٔيــ٘ عــً
صْفَه مً املتؽررًٓ مً التحقٔقا مـً ّٖ اليفـْ أّ أظـحاب القؽـآا الـ ىقـق فَٔـا
العحفٕ.
ّقــد أشــار كــا املــدربني ّاملصــرفني الــلًٓ قابلــَه الباح ـ الىل ٍــلِ العقبــ٘ ال ـ نقــف
أحٔاىلا حا ً ٜبني العـحفٔني ّفارسـتَه للعـحاف٘ ا ستقعـا ،ٜ٘ٔفقـد رأ ٚفؽـا سـلٔناٌ
ّميتعر محداٌ أىَا مً أٍه املعٔقا .
ّٓتبع لك صْ لد ٚالعحفٔني مً امل حق٘ القؽـا ٜ٘ٔالـ قـد ٓتعـرض اـا العـحفٕ
مــً قبــا األشــداػ أّ املؤسســا الـ نكــٌْ مْؼــع ا نَــاو يف التحقٔقــا  ،حٔ ـ أشــار
( )%2706الىل أٌ اخلــــْ مــــً العقْبــــا القاىْىٔــــ٘ الـــ ن نــــب علــــ ٙفارســــ٘ العــــحاف٘
ا ستقعـــا ٜ٘ٔبْظـــفَا أحـــد املعٔقـــا اللانٔـــ٘ الـ ـ نع ؼـــَه لـــد ٚفارســـ٘ العـــحاف٘
ٍّ مـا -الىل َـا كـثري مـً العـحفٔني للقـْاىني الياينـ٘
ا ستقعاّ .ٜ٘ٔمرد ٍلا – الىل حـد
59
إال العنا اإلع مٕ" ،فٔ ا العحفٕ أسري اخلْ فا ٓفعا".
ّكلا أشار العحفٌْٔ خا الدراس٘ الىل صْفَه مً العْاقب العصـاٜرٓ٘ ّاإتنعٔـ٘ يف
حال أىَه أامّا إقٔقا استقعا ٜ٘ٔحساس٘ جمتنعٔا بيسب٘ (ّٓ ،)%2206عْد لك الىل أٌ
مٛلا ٓستَاٌ بُ مً اإتنع الفلسطٔين خافع جمتنعٔا.
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تاسـعًا :املعيقــات القانونيــة التــي تواجــه الصــحفيني االستقصــائيني لــدى ممارسـتهم الصــحافة
االستقصائية
دّل رقه ( )10املعٔقا القاىْىٔ٘ ال نْا ُ العحفٔني ا ستقعأٜني لد ٚفارستَه العحاف٘ ا ستقعاٜ٘ٔ

املتغريا

العدد

اليسب٘ املْ٘ٓٝ



عدو ّ ْد قْاىني إنٕ العحفٕ مً امل حق٘.







عدو ّ ْد قْاىني نتٔح املعلْما يف املؤسسا العام٘ أماو العحفٔني.







عـــــدو ّ ـــــْد مؤسســـــا نقـــــدو ا ستصـــــارا القاىْىٔـــــ٘ للعـــــحفٔني
ا ستقعأٜني.







ّ ْد قاىٌْ املطبْعا ّاليصر اللٖ ٓقٔد حرٓ٘ العحاف٘ ّالعحفٔني.







اخلْ مً امل حق٘ القؽا ٜ٘ٔسٔنا قاىٌْ العقْبا





أصرٚ





علــ ٙالــرقه مــً أٌ كــثريلا مـــً املَــتنني عىلــال العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔيف فلســـطني
ٓصــريٌّ الىل أٌ عــدو ّ ــْد قــاىٌْ حــق اةعــْل علــ ٙاملعلْمــا الــلٖ ٓتــٔح املعلْمــا يف
املؤسسا العام٘ للعحفٔني كأٍه معٔق قاىْىٕ أماو فارس٘ التحقٔقا ا ستقعـا ٜ٘ٔال
أٌ لك ا ٛيف املرنب٘ الثاىٔ٘ باليسـب٘ للعـحفٔني خـا الدراسـ٘ .فقـد رأ )%5708( ٚأٌ عـدو
ّ ْد قـْاىني نتـٔح املعلْمـا يف املؤسسـا العامـ٘ أمـاو العـحفٔني ّاحـد مـً بـني املعٔقـا
القاىْىٔ٘ لد ٚفارستَه للعحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ
ّقد حا أّ ً عدو ّ ْد قْاىني إنٕ العحفٕ مً امل حقـ٘ بيسـب٘ ( ،)%70الـه ّعرنبـ٘
الالث٘ اخلْ مً امل حق٘ القؽا ٜ٘ٔسٔنا قاىٌْ العقْبا بيسب٘ (ٍّ ،)%3807ـْ مـا ٓتْافـق
مع اخلْ اللٖ ٓعاىٕ ميُ العحفٌْٔ ّع ّا عيُ يف املعٔقا اللانٔـّ٘ ،نتفـق ٍـلِ اليتٔىلـ٘
مع ما ّرد يف نقرٓر "نقٔٔه نطْر اإلع و يف فلسطني" اللٖ أعدنُ الْٔىٔسـكْ بالتعـاٌّ مـع
مركم نطْٓر اإلع و يف امع٘ بريآت ،فقد اعت التقرٓر أٌ ّ ْد قْاىني التصَري ّقٔـْد
األّل باليسـب٘ للعـحافٔني ّاإلع مـٔني،
قاىْىٔ٘ أصر ٚمفرّؼـ٘ علـ ٙالعـحفٔني "ااـا
مً حٔـ املسـاٛل٘ القاىْىٔـ٘ الـ نكـً أٌ ٓتعـرض اـا اإلع مٔـٌْ ـرا ٛىصـرٍه ارا ٛأّ
معلْما ا أالر سليب عل ٙشدعٔ٘ معٔيـ٘ أّ َـ٘ عامـ٘ أّ صاظـ٘"( .الْٔىٔسـكْ ،2014
60
ػ .)39

اجتاِات الصشفٗني الفمػطٍٗٗني حنٕ مماضغ ٛالصشاف ٛاالغتقصاٟٛٗ

ّٓتفق مـع ٍـلا أٓؽلـا مـع مـا ٍـب اللٔـُ فؽـا سـلٔناٌ مسـؤّل ّحـدٗ اإلعـ و يف "أمـاٌ"
(سلٔناٌ  )2015بأٌ "قٔاب نصرٓعا نتٔح الْظْل للنعلْما ّ ،نتـٔح اليصـر ّالتعـبري بـدٌّ
رّادلّ ،مع ّ ْد قْاىني كقاىٌْ العقْبا األردىٕ  60الـلٖ نسـتغلُ اشَـا الرمسٔـ٘ يف
امل حقــا " كفٔــا بتؽــٔٔق اخليــا علــ ٙالعــحفٔني ّ علــَه ٓــ ددٌّ يف صــْض جتربــ٘
التحقٔقا ا ستقعا.ٜ٘ٔ
ٍّ
ّٓر ٚاملراقبٌْ ّاملصرفٌْ ّاملدربٌْ اللًٓ قابلَه الباح أٌ العحفٔني خقٌُّْ الىل حـد
ما يف نعبريٍه عً اةا ٘ الىل اةنآ٘ القاىْىٔ٘ ،لكً يف بعـض األحٔـاٌ ٓكـٌْ العـحفٕ
الما اٍ ً عا ٓتٔحـُ لـُ القـاىٌْ أّ أىـُ ٓتدـل ٍـلِ اةىلـ٘ لت ٓـر كسـلُ أّ عـدو رقبتـُ يف
بلل اشَد اللٖ ٓتطلبُ التحقٔق ا ستقعا.ٕٜ
عاشرًا :شدة اتجاه الصحفيني االستقصـائيني نحـو دور الصـحافة االستقصـائية واملعيقـات التـي
تواجه ممارستهم الصحافة االستقصائية
اســتددو الباح ـ املقٔــاس اخلناســٕ لدر ــ٘ املْافقــ٘ ّاملعارؼــ٘ (مْافــق بصــدٗ  /مْافــق /
خآــد  /معــارض  /معــارض بصــدٗ ) للتعــر علــ ٙشــدٗ اجتــاِ أفــراد العٔيــ٘ حنــْ العــحاف٘
ا ستقعـــا ٜ٘ٔبْظـــفَا أحـــد الفيـــٌْ املســـتحدال٘ يف العـــحاف٘ الفلســـطٔئّ٘ ،كـــلا حنـــْ
املعٔقا بأىْاعَا (اإلدارٓ٘ ّاللانٔ٘ ّالقاىْىٔ٘).
دّل رقه ( )11شدٗ اجتاِ العحفٔني ا ستقعأٜني حنْ العحاف٘ ا ستقعاّ ٜ٘ٔاملعٔقا ال نْا ُ
فارستَه العحاف٘ ا ستقعاٜ٘ٔ
املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الدرجة

املتغريات
أرى أنه نهطقههق علههى التت ي هات االست اههاوية ادلهإلههورة ف اطعه م الريل ههطي معهها
التت ي ات االست ااوية





متوسطة

دور الاه ههتافة االست اه ههاوية كإله هها االخلرافه ههات وادلمارسه ههات اخلا ه ههة للم ه ه ول
احلكومي





مهخريضة

مههم ممههام الاههتافة االست اههاوية كإلهها ادلمارسههات اخلا هة للم ه ول ف ال طههاع
اخلاص9





مهخريضة

ن ههلا الاههتافة االست اههاوية ف فل ههط الضههوا علههى ال ضهها ا وادلو ههوعات اله
تم الكإلا عهما مم ققل9





متوسطة
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املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الدرجة

املتغريات
نُ مم الاتافة االست ااوية ف فل ط ف إحداث نغي ف ال وان ال اومة





متوسطة

ال وجد ف ادل س ات اطع مية الريل طيهية وع أأيمية الاتافة االست ااوية





مهخريضة

هه ههاك مه ههم الاه ههتريي الريل ه ههطيهي م ههم ه ههتخدم الاه ههتافة االست اه ههاوية دلاه هها
خاصة





مهخريضة

نتدخل ال لطات ال ياسية ف ال ياسهة التتر ر هة للم س هات اطع ميهة الريل هطيهية
مما عيق عمل الاتافة االست ااوية





مهخريضة

ه ه خر نه ههدخل رجه ههاس مه ههاس وأعمه ههاس فل ه ههطيهي ف ال ياسه ههة التتر ر ه ههة للم س ه ههات
اطع مية مبا عيق عمل الاتافة االست ااوية





مهخريضة

ال وجد اهتمام مم ققل اجلممور أاألعماس االست ااوية





متوسطة

اخلههوم مههم األذى اله ي كههم أن أنعههرل له الاههتري االست اههاو أحههد ادلعي ههات
ال نعيق عمل ف الاتافة االست ااوية





مهخريضة

الاتافة االست ااوية ف فل ط ختلق الوع مبتارأة الري اد





مهخريضة

عدم ن قل اجلمات الرمسية ذل ا الهوع مم الاتافة عيق ممارس ذلا





مهخريضة

قوان الهإلر نرهق كاتري مم عمل التت ي ات االست ااوية





متوسطة





مهخريضة

سيطرة متهري م على الاتا عيق عمل ه ا الهوع مم الاتافة





مهخريضة

أجتها أعض ال ضا ا خوفًا مم ادل ح ة الإلخاية مم أصتاهبا





متوسطة





متوسطة

ختههوم الاههتا مههم التت ي ههات االست اههاوية أل هها ن ههقا ذلههم مإلههك ت وقضهها ا
ف احملاكم

أجتها أعض ال ضا ا خوفًا مم ادل ح ة األمهية

حــاّل الباحــ يف اشــدّل الســابق قٔــاس شــدٗ اجتاٍــا العــحفٔني حنــْ العــحاف٘
ا ستقعاّ ٜ٘ٔمعٔقا فارستَا مً صـ ل مقٔـاس ساسـٕ نعدٓلـُ لٔعـبح ال الٔـا ّفقًـا
للنفانٔح اانٔ٘:
املتْسيف اةسابٕ

الدر ٘

2.33 – 1.00

ميدفؽ٘

3.67 – 2.34

متْسط٘

5.00 – 3.68

مرنفع٘

اجتاِات الصشفٗني الفمػطٍٗٗني حنٕ مماضغ ٛالصشاف ٛاالغتقصاٟٛٗ

ّٓ َر مً اشدّل السابق أٌ ٍيـا اجتاٍلـا الجيابٔـا حنـْ مـا ٍـْ مْ ـْد علـ ٙالسـاح٘
العحفٔ٘ الفلسطٔئ٘ مً إقٔقـا استقعـا ،ٜ٘ٔفقـد كـاٌ اجتـاِ أفـراد العٔيـ٘ حنـْ ى ـرٗ
العـــحفٔني لقـــدرٗ العـــحاف٘ ا ستقعـــا ٜ٘ٔيف فلســـطني علـــ ٙالحـــداث نغـــٔري يف القـــْاىني
املْ ْدٗ ٍْ األعل ٙعتْسيف حسابٕ بلإ (ّ )3.23بدر ٘ متْسط٘.
ّٓؤكد لك أٓؽلا ما ٍب اللُٔ أفـراد العٔيـ٘ يف اجتاٍـانَه حنـْ القؽـآا الـ نسـليف
العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔيف فلسطني الؽْ ٛعلَٔـا ،حٔـ بلـإ متْسـيف مـً رأّا أٌ العـحاف٘
ا ستقعـا ٜ٘ٔيف فلســطني نســليف الؽـْ ٛعلــ ٙالقؽــآا ّاملْؼـْعا الـ مل ٓــته الكصــف
عيَـــا مـــً قبـــا ( ) 2.66بدر ـــ٘ متْســـطّ٘ .باملتْســـيف اةســـابٕ ىفســـُ كـــاٌ أٓؽلـــا نْ ـــُ
العحفٔني حنْ ررٓتَه ملا الاااِ مً إقٔقا استقعا ،ٜ٘ٔحٔـ رأّا أىـُ نيطبـق علَٔـا
معآري العحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ
ّن َــر ىتــاٜج اشــدّل الســابق أٓؽلــا أٌ ٍيــا اجتاٍلــا ســلبٔا لي ــرٗ العــحفٔني للــدّر
اللٖ ٓقْو بُ اشنَْر يف دعه العحاف٘ ا ستقعا ،ٜ٘ٔفقد يَر أٌ أفراد العٔيـ٘ ٓـرٌّ بـأٌ
اشنــاٍري الفلســطٔئ٘ نَــته كــثريلا عــا ٓيصــر مــً إقٔقــا استقعــا ٜ٘ٔيف العــحاف٘
الفلسطٔئ٘ عتْسيف بلإ (ّ )2.91بدر ٘ متْسط٘.
ّٓصري العحفٕ ا ستقعاّ ٕٜاملدرب عل ٙالعـحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔخنـد عثنـاٌ بـأٌ
نـ كـثري أالـر علـٙ
ٍلا أحد املعٔقا ال نْا ُ العـحفٕ الفلسـطٔين أٌ التحقٔقـا
اشنَْر ّقد نقتعر عل ٙردّا فعا ة ٔ٘ اله نتبدد أّ أٌ العـنت ٍـْ األمـر الْحٔـد الـلٖ
ٓقْو بُ اشنَْر الااٍٛا عل ٙالرقه مً أٍنٔ٘ مْؼـْعا كـثري ميَـاٍّ .61ـْ أمـر قـد ٓـدفع
بكثري مً العحفٔني املَتنني بَلا اليْل مً العحاف٘ الىل اإلحبات مً قدرنُ عل ٙالتغٔري.
ّاألمر ىفسُ أشـار اللٔـُ املـدٓرٗ التيفٔلٓـ٘ لصـبك٘ أرٓـج رىـا ظـبا  ،مؤكـدٗ أٍنٔـ٘
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ّ ْد يَري شعيب ىنٕ العحفٔني ا ستقعأٜني ّٓساىدٍه ّٓصىلعَه.
كنــا ٓ َــر اشــدّل الســابق أٓؽلــا اجتاٍلــا متْســطًا حنــْ القــْاىني املي نــ٘ للعنـــا
العــحفٕ فلســطني ّأىَــا نرٍــب العــحفٔني مــً العنــا يف جمــال العــحاف٘ ا ستقعــا،ٜ٘ٔ
حٔ رأ ٚأفراد العٔي٘ عتْسيف حسابٕ بلإ (ّ )2.76بدر ٘ متْسط٘ أٌ قـْاىني نـرٍبَه مـً
عنــا إقٔقــا استقعــاّ .ٜ٘ٔنتفــق ٍــلِ اليتٔىلــ٘ مــع مــا نْظــلت اللٔــُ دراســ٘ حســني ربٔــع
( ) 2013حــْل معٔقــا العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔيف معــر ،حٔــ أمجــع أفــراد العٔيــ٘ مــً
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العــحفٔني املنارســني للتحقٔقــا ا ستقعــا ٜ٘ٔأٌ القــْاىني املي نــ٘ للعنــا العــحفٕ نقــف
ع اً ٜقــا أمــاو احملــرر ا ستقعــا ٕٜيف مجٔــع مراحــا نيفٔــل العنــا ا ستقعــاّ ،ٜ٘ٔأٌ ٍــلِ
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القْاىني إنٕ العحفٔني ا ستقعأٜني.
ّن َــر ىتــاٜج اشــدّل الســابق اجتاٍــا متْســط٘ حنــْ فارســ٘ العنــا ا ستقعــاٜ٘ٔ
صْفًــا مــً األ  ٚالبــدىٕ أّ املعيــْٖ ســْا ٛمــً األ َــمٗ األمئــ٘ الفلســطٔئ٘ أّ مــً أظــحاب
قؽــآا الفســاد الـ نتياّاــا األعنــال ا ستقعــا ،ٜ٘ٔحٔـ بــرر أفــراد العٔيــ٘ امتيــاعَه عــً
فارس٘ العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔصْفًا مً م حق٘ أظـحاب قؽـآا الفسـاد بدر ـ٘ متْسـط٘
ّعتْسيف حسابٕ بلإ (ّ ،)2.41صْفًا مً امل حق٘ األمئ٘ عتْسـيف حسـابٕ (ّ .)2.4بدر ـ٘
أقا أشار أفراد العٔي٘ الىل اخلْ مً التعرض لأل  ٚالبدىٕ الـلٖ قـد ٓتعـرض لـُ العـحفٕ
را ٛفارس٘ العنا ا ستقعا ٕٜعتْسيف (.)2027
ّنصــري دراســ٘ حســني ربٔــع الىل عامــا ال ٍٔــب الــلٖ نارســُ أظــحاب املعــا ّ ّٖ
اليفـــْ يف نرٍٔـــب العـــحفٕ ّخاّلـــ٘ الٓقافـــُ أّ الىل حـــد مـــا الٓقافـــُ عـــً متابعـــ٘ العنـــا
ا ستقعا ٕٜأّ نرٍٔبُ باإلٓلا ٛالبدىٕ أّ نَدٓدِ بالقتا يف بعض األحٔاٌ.
ّٓؤكـد ٍـلِ اليتٔىلـ٘ مـا حعـا مــع بعـض العـحفٔني ا ستقعـأٜني يف فلسـطني مــً
نَدٓدا مباشرٗ مثا الممٔلـ٘ ربـا اليىلـار الـ ّؼـعت اـا قيبلـ٘ متفىلـرٗ اـْار ميماـا بعـد
إقٔقَــا عــً شــبكا املتســْلني ،64أّ حتــ ٙا عتــدا ٛاملباشــر مــً قبــا أفــراد األمــً كنــا
حعا مع العحفٕ خند عثناٌ اللٖ نعرض ل عتـدا ٛعلٔـُ مـً قبـا أفـراد أمـً ّمـْيفٕ
بلدٓ٘ قمٗ.65
كنا ّن َر اليتاٜج يف اشدّل السابق اجتاٍا متقارب٘ لكيَا ؼعٔف٘ حنْ املعٔقـا
ال ْٓا ََا العحفٌْٔ ا ستقعا ٌْٜٔمً اىب الدارٗ املؤسسا العحفٔ٘ ّمً ٓتدصا يف
الدارنَا ،فقد رأ ٚأفراد العٔي٘ بدر ٘ ميدفؽ٘ أٌ ندصا ر ـال مـال ّأعنـال فلسـطٔئني يف
السٔاســ٘ التحرٓرٓــ٘ للنؤسســا اإلع مٔــ٘ ٓعٔــق عنــا العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔعتْســيف
حسابٕ بلإ (ّ ،)2.19أٌ سٔطرٗ متيفلًٓ عل ٙالعحف ٓعٔق عنا ٍلا اليْل مـً العـحاف٘
عتْسيف حسابٕ (ّ ،)2أٌ عدو نقبا اشَا الرمسٔـ٘ اـا ٓعٔـق فارسـ٘ العـحفٔني للعنـا
ا ستقعـــا ٕٜعتْســـيف حســـابٕ (ّ ،)2.2أٓؽلـــا نـــدصا اشَـــا السٔاســـٔ٘ يف السٔاســـا
التحرٓرٓ٘ للنؤسسا اإلع مٔ٘ ٓعٔق عنا العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔعتْسيف حسابٕ ()2.1
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أما املعٔقا مً اىب الدارٗ املؤسسا العحفٔ٘ فقد بلإ متْسيف مً رأّا أىُ ْٓ د
يف املؤسسا العحفٔ٘ ّعٕ بأٍنٔ٘ األعنال ا ستقعـاّ ،ٜ٘ٔأٌ العـحف ّّسـاٜا اإلعـ و
نتدْ مً اإلشكا ال قد نسببَا اا األعنال ا ستقعا ٜ٘ٔبلإ (.)2
ّنتقارب ٍلِ اليتٔىل٘ مع ما نْظلت اللُٔ دراس٘ حسني ربٔع ( )2013بأٌ لـيف امللكٔـ٘
ّندصا رأس املال السٔاسٕ يف شكا الع ىـا يف العـحف اةكْمٔـ٘ أّ التنْٓـا املباشـر
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للعحف اخلاظ٘ أالرلا بصكا مباشر عل ٙفارس٘ ٍلا اليْل مً العحاف٘ ّاجتاٍانُ.
خاتمة:
اســتَدفت الدراســـ٘ التعــر علـــ ٙأســباب الحىلـــاو العــحفٔني الفلســـطٔئني عــً فارســـ٘
العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔعل ٙالرقه مً كثرٗ التدرٓبا علَٔاّ ،التعر علـ ٙأٍـه املعٔقـا
ال نْا ُ العنا يف ٍلِ اليْعٔ٘ مً العحاف٘ ،مً ص ل رظـد ا جتاٍـا املتكْىـ٘ لـدٚ
عٔيـــ٘ قْامَـــا ( ) 94مفـــردٗ مـــً العـــحفٔني الفلســـطٔئني الـــلًٓ نلقـــْا نـــدرٓبلا علـــ ٙالاـــاا
التحقٔقا ا ستقعاّ .ٜ٘ٔقد نْظلت الدراس٘ الىل عدد مً اليتاٜج ،أٍنَا:
 أٌ اجتاِ العحفٔني ا ستقعأٜني حنْ املؤسسا الـ نقـْو بالتـدرٓب علـ ٙالعـحاف٘ا ستقعا ٜ٘ٔكاٌ متؽاربلا ،حٔ ٓ َـر أفـراد العٔيـ٘ نْ َلـا الجيابٔـا حنـْ املؤسسـا
اإلع مٔ٘ مً ص ل اإلشـارٗ الىل أٌ ٍـلِ املؤسسـا نعنـا مـً أ ـا ا رنقـا ٛبالعـحاف٘
ا ستقعا ،ٜ٘ٔيف حني ٓتبيّ ٙم ٛمً أفراد العٔي٘ نْ َا سـلبٔ٘ حنـْ ٍـلِ املؤسسـا
بيسب٘ متفاّن٘ ،فقد رأّا أىَا قـري مؤٍلـ٘ إلعطـا ٛمثـا ٍـلا التـدرٓبّ ،أىَـا نسـع ٙالىل
إقٔـــق رّاا الع مـــٕ أّ الســـعٕ ّرا ٛالـــربح أكثـــرٍّ ،ـــلِ التْ َـــا يف جمنلـــَا
نصكا اجتاٍلا سلبٔا ٓفْ التْ ُ اإلجيابٕ اللٖ أيَرِ أفراد العٔي٘.
 أيَــر ىتــاٜج الدراســ٘ أٌ اليســب٘ الك ـ  ٚمــً العــحفٔني الــلًٓ نلقــْا نــدرٓبلا علــٙالعحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔقـد نـدربْا يف مؤسسـا خلٔـ٘ بيسـب٘ ( )%64.9يف حـني نـدرب
( )%21.3لد ٚمؤسسا عربّٔ٘ ،ندرب عدد قلٔا مً أفراد العٔي٘ لد ٚمؤسسا دّلٔـ٘
بيسب٘ (.)%13.8
 أيَر ىتاٜج الدراس٘ أٌ نقٔٔه أفراد العٔي٘ للتدرٓب اللٖ نلقـِْ كـاٌ متْسـطًا بيسـب٘بلغت ( )%56.3يف حني أٌ ( )%12.8رأّا بـأٌ التـدرٓب كـاٌ ؼـعٔفًا )%30.9(ّ ،رأّا أٌ
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التدرٓب كاٌ قْٓاّ ،نبني أٌ املؤسسـا احمللٔـ٘ ٍـٕ الْحٔـدٗ الـ أشـار أفـراد العٔيـ٘
بيسب٘ الىل أٌ التدرٓب كاٌ فَٔا ؼعٔفًا ،فٔنا أشار أفراد العٔي٘ الىل أٌ التـدرٓب الـلٖ
نلقِْ لد ٚمؤسسا عربٔ٘ كاٌ قْٓا ّبيسب٘ نتعدّ ،)%55( ٚبيسب٘ ( )%46ملـً نـدربْا
لد ٚمؤسسا دّلٔ٘.
كاٌ نقٔٔه العحفٔني ا ستقعأٜني (أفراد العٔي٘) للنـدربني الـلًٓ نلقـْا علـٓ ٙـدَٓه
التدرٓب أىَه كاىْا متْسطٕ التأٍٔا إلعطا ٛمثـا ٍـلا التـدرٓب ،حٔـ رأ)%68.1( ٚ
ٍّ مــا ،فٔنــا رأ )%20.2( ٚأٌ املــدربني كــاىْا قــري
أٌ املــدربني كــاىْا مــؤٍلني الىل حــد
مؤٍلني ،فٔنا أشار ( )%11.7أٌ املدربني كاىْا مؤٍلني بصكا ٔد.
ّحْل مؽنٌْ التدرٓبا ال نلقاٍا العحفٌْٔ نـبني أٌ أقلـب التـدرٓبا الـ نلقاٍـا
العــحفٌْٔ علــ ٙالعــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔكاىــت نركــم علــ ٙاشاىــب الي ــرٖ ،فٔنــا
كــاٌ التــدرٓب العنلــٕ ؼــعٔفًا أّ قلــٔ ً .فقــد أكــد أفــراد العٔيــ٘ أٌ التــدرٓب بالدر ــ٘
األّىل ٓقدو نعرٓفًـا ى رٓـا علـ ٙآلٔـا عنـا العـحاف٘ ا ستقعـاّ ،ٜ٘ٔبالدر ـ٘ الثاىٔـ٘
كــاٌ نعرٓفًـا باشْاىــب األص قٔــ٘ ّالقاىْىٔــ٘ يف الاــاا التحقٔقــا ا ستقعــاّ ،ٜ٘ٔيف
املرنب٘ الثالث٘ كاٌ نعرٓفًا عاما عل ٙمفَْو العحاف٘ ا ستقعا.ٜ٘ٔ
ع الغالبٔ٘ الساحق٘ مً أفراد العٔي٘ عً رقبتَا يف اةعْل عل ٙممٓد مـً التـدرٓب
عل ٙالعحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔبيسب٘ (.)%9708
أيَر أقلبٔ٘ أفراد العٔي٘ أٌ لدَٓه اجتاِ الجيابٕ حنْ فارس٘ العـحاف٘ ا ستقعـا،ٜ٘ٔ
ّاىعــبت أســباب لــك ا جتــاِ علــ ٙالــدّر اةقٔقــٕ الــلٖ مــً املفــ ض أٌ نقــْو بــُ
العحاف٘ ،مً قبٔا أىَا نؤدٖ الدّر اةقٔقٕ للعحاف٘ بْظـفَا السـلط٘ الرابعـ٘ ّأىَـا
نلــيب حــق اشنَــْر يف املعرفــ٘ ّنكصــف الفســاد يف القطاعــا كافــ٘ .فٔنــا مل ن َــر
الدّافع اللانٔ٘ بصكا كبري ّرا ٛنفؽٔا أفراد العٔي٘ ملنارس٘ العحاف٘ ا ستقعاٜ٘ٔ
بالقدر ىفسُ  ،فأكثر أفراد العٔي٘ رأّا يف العحاف٘ ا ستقعـا ٜ٘ٔنيفٔـللا لـرقبتَه يف
نغٔري الْاقع السليبّ ،ألىَـا لـق رّح التحـدٖ لـد ٚالعـحفٕ .يف حـني مل ىبـل عـدد
قلٔــا مــً أفــراد العٔيــ٘ فارســ٘ العــحاف٘ ا ستقعــاّ ،ٜ٘ٔرأّا أىَــا إقــق أٖ نغــٔري
ٓـلكر بعــد ىصــرٍاّ ،أىَــا نعــد مْؼــ٘ أكثــر ميَــا فارســ٘ حقٔقٔــ٘ للعــحاف٘ ،فٔنــا
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أشار بعؽَه الىل الحبـامَه مـً مسـاح٘ اةرٓـ٘ املتاحـ٘ اـلا اليـْل مـً العـحاف٘ ،فقـد
رأٍ ٚؤ  ٛأٌ املساح٘ املتاح٘ إقق التغٔري امليصْد.
علــ ٙالــرقه مــً أٌ ىتــاٜج الدراســ٘ املٔداىٔــ٘ أيَــر أٌ أقلــب أفــراد العٔيــ٘ مارســْا
العــــحاف٘ ا ستقعــــا ،ٜ٘ٔلكــــً ٍــــلِ اليســــب٘ نؤشــــر علــــ ٙدنْمــــ٘ العــــحفٕ
ا ستقعا ٕٜألٌ السؤال التأكدٖ اللٖ أؼافُ الباح أيَـر أٌ ( )%6103فـً قـالْا
الىَــه مارســْا العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔأاــمّا إقٔقً ـا أّ االــيني ،كنــا أيَــر الســؤال
التأكٔــدٖ الــلٖ ســأل مفــردا العٔيــ٘ عــً أمســا ٛالتحقٔقــا الـ أامٍّــا أيَــر أٌ
أقلب التحقٔقا ال أشار اللَٔا املبحْالٌْ الما أىَا مل نيصر ىتٔىل٘ أىَا كاىـت خاّلـ٘
أّىل ؼـــنً التـــدرٓب الـــلٖ نلقـــاِ ،أّ أىَـــا ىصـــر ّلكيَـــا نأصـــل شـــكا التحقٔـــق
العــحفٕ التقلٔــدٖ ٍّــْ مــا ٓؤشــر الىل أٌ مفَــْو العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔقــري ّاؼــح
متاملا لدٍ ٚؤ  ٛالعحفٔني.
نبًَّٔ مً ص ل املسح اللٖ أ راِ الباح ملا ىصـر مـً إقٔقـا استقعـا ٜ٘ٔفلسـطٔئ٘
أٌ ( )%6505مــً العــحفٔني الــلًٓ رظــد الباحـ إقٔقـانَه يف العــحاف٘ الفلســطٔئ٘
أاــمّا إقٔقً ـا ّاحــدلاٍ ،ــلا باإلؼــاف٘ الىل أٌ ( )%21مــً ٍــؤ  ٛالعــحفٔني أاــمّا
إقــٔقني فقــيف ،فٔنــا مل ٓتىلــاّا ىســب٘ مــً مارســْا ال الــ٘ إقٔقــا فــأكثر مثاىٔــ٘
ظـــحفٔني بيســـب٘ (ّ .)%1305مل نتىلـــاّا ىســـب٘ العـــحفٔني الـــلًٓ أاـــمّا إقٔقـــا
استقعا ٜ٘ٔمً اللًٓ نلقْا ندرٓبلا (.)%1005
كصفت اليتاٜج ألّا نْ د فرّ ا د ل٘ ملنارس٘ نعم ٚملتغري اليْل مـً ىاحٔـ٘ فارسـ٘
العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔمــً عــدمَا ،لكــً الــلكْر مارســْا العــحاف٘ ا ستقعــاٜ٘ٔ
أكثــر مــً اإلىــاث ،حٔ ـ الٌ ( )%76.1فــً مارســْا العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔكــاىْا
كـــْرلا .كنـــا نـــبني أٌ املتـــمّ ني كـــاىْا أكثـــر القبـــا ً علـــ ٙفارســـ٘ العـــحاف٘
ا ستقعا ٜ٘ٔمً العماب ّاملطلقني عل ٙال نٔب.
ّن َـــر اليتـــاٜج أٓؽلـــا أٌ ٍيـــا نْ َلـ ـا أقـــْ ٚلـــد ٚالفٝـــا العنرٓـــ٘ الصـــاب٘ ملنارســـ٘
العحاف٘ ا ستقعا ٜ٘ٔأكثر مً الفٝا العنرٓ٘ األك سيا ،حٔ كاىـت الفٝـ٘ مـً
( ٍٕ )30 – 20أكثر مً مارس التحقٔقا ا ستقعا ٜ٘ٔاله الف ٘ٝمً (.)40 -30

55

56

-

-

-

ٍّْ األمـر ىفسـ ُ باليسـب٘ لسـيْا اخلـ ٗ ،حٔـ يَـر أٌ الفٝـا متْسـط٘ اخلـ ٗ -
( )10 -5ســيْا  -كاىــت أكثــر القبــا ً علــ ٙفارســ٘ العــحاف٘ ا ستقعــا ،ٜ٘ٔالــه
الفٝــ٘ األقــا ص ـ ٗ الــلًٓ كاىــت ص ـ نَه ن ـ اّح ( ،)5 -3الــه يف املرنبــ٘ الثالثــ٘ كــاٌ
أظـــحاب صـ ـ ٗ ( 10ســـيْا فـــأكثر)ّ ،كـــاٌ أظـــحاب اخلـ ـ ٗ (ٍ )3 -1ـــه األقـــا
فارس٘.
ن َر اليتاٜج أٌ العحفٔني خـا الدراسـ٘ نٔلـٌْ الىل التحقٔقـا ا تناعٔـ٘ بالدر ـ٘
األّىل اله ا قتعادٓ٘ اله السٔاسٔ٘.
نكصف اليتاٜج أٌ عددلا مً املعٔقا اإلدارٓ٘ نقف يف مرٓق العـحفٔني عيـد الاـااٍه
لتحقٔقا استقعاّ ،ٜ٘ٔكاٌ أٍنَا ْ املعادر يف املؤسسا العام٘ مً اةـدٓ
يف املْؼْعا ال نتياّاـا العـحاف٘ ا ستقعـاّ ،ٜ٘ٔعـدو نـْفري اإلمكاىٔـا املادٓـ٘
مً اىب املؤسس٘ ال ٓعنـا بَـا العـحفٕ يف املرنبـ٘ الثاىٔـ٘ ،الـه الٌ بعـض املؤسسـا
اإلع مٔــ٘ نتــٔح الْقــت الكــايف إلاــاا األعنــال ا ستقعــاٍ ،ٜ٘ٔــلا باإلؼــاف٘ الىل
صــْ املؤسســا اإلع مٔــ٘ مــً عْاقــب التحقٔقــا ا ستقعــاّ ٜ٘ٔالؽــغْما ال ـ
متارس علَٔا.
نْؼــح ىتــاٜج الدراســ٘ أٌ أكثــر املعٔقــا اللانٔــ٘ لــد ٚفارســ٘ العــحفٔني للعــحاف٘
ا ستقعـــاٍ ٜ٘ٔـــٕ ظـــعْب٘ الاـــاا التحقٔقـــا ا ستقعـــاٍّ ،ٜ٘ٔـــلا ىـــانج عـــً نعـــْد
إتـاا الىل َـد كـبريّ ،نكـً
العحفٔني عل ٙاألعنـال العـحفٔ٘ التقلٔدٓـ٘ الـ
الاااٍــا بســرع٘ ّســَْلّ٘ ،العــحاف٘ ا ستقعــا ٜ٘ٔإتــاا الىل ّقــت ّ َــد كــبريًٓ.
كنا يَر أٓؽلا صْ العحفٔني مً نبعا فارس٘ ٍلا اليْل مـً األعنـال العـحفٔ٘
سٔنا امل حق٘ األمئ٘ ّالقؽاّ ٜ٘ٔالتَدٓـدا بـاأل  ٚمـً ّٖ اليفـْ ّحتـ ٙالتبعـا
العصاٜرٓ٘.
أما باليسب٘ للنعٔقا القاىْىٔـ٘ فقـد بٔيـت ىتـاٜج الدراسـ٘ أٌ العـحفٔني ٓـرٌّ يف عـدو
ّ ْد قْاىني إنٕ العحفٔني مً امل حق٘ أك معٔق قـاىْىٕ أمـاو القبـال العـحفٔني
عل ٙالااا إقٔقا استقعاّ ،ٜ٘ٔيف املرنب٘ الثاىٔ٘ شك ٙالعحفٌْٔ مـً عـدو ّ ـْد
قـاىٌْ ٓتـٔح املعلْمـا يف املؤسسـا العامـ٘ أمــاو العـحفٔني ،الـه حـا يف املرنبـ٘ الثالثــ٘
صْ العحفٔني مً امل حق٘ القؽا ٜ٘ٔسٔنا قـاىٌْ العقْبـا ٍ .ـلا باإلؼـاف٘ الىل أٌ
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أفراد العٔيـ٘ أشـارّا باليسـب٘ ىفسـَا الىل قـاىٌْ املطبْعـا ّاليصـر بْظـفُ قاىْىلـا ٓقٔـد
حرٓـــ٘ العنـــا العـــحفّٕ ،عـــدو ّ ـــْد مؤسســـا نقـــدو الـــدعه القـــاىْىٕ للعـــحفٔني
ا ستقعأٜني كْىَا معٔقا قاىْىٔ٘ أٓؽلا.
ّن َــر اليتــاٜج أٌ ٍيــا اجتاٍلــا الجيابٔــا حنــْ مــا ٍــْ مْ ــْد علــ ٙالســاح٘ العــحفٔ٘
الفلســطٔئ٘ مــً إقٔقــا استقعــاّ ٜ٘ٔدّرٍـــا يف الحــداث نغــٔري يف القــْاىني العامـــ٘
املْ ْدٗ ،لكً العـحفٔني أيَـرّا اجتاٍلـا سـلبٔا حنـْ دّر اشنَـْر يف دعـه األعنـال
ا ستقعا ،ٜ٘ٔفقد رأ ٚالعحفٌْٔ أٌ اشناٍري نَته كثريلا عا ٓيصر مً إقٔقـا
استقعا ٜ٘ٔيف العحاف٘ الفلسطٔئ٘.
كنــا ن َــر اليتــاٜج اجتاٍــا متقاربــ٘ لكيَــا ؼــعٔف٘ حنــْ املعٔقــا الــ ْٓا ََــا
العـــحفٌْٔ ا ستقعـــا ٌْٜٔمـــً اىـــب الدارٗ املؤسســـا العـــحفٔ٘ ّمـــً ٓتـــدصا يف
الدارنَا ،فقد رأ ٚأفراد العٔي٘ بدر ٘ ميدفؽ٘ أٌ ندصا ر ال مال ّأعنال فلسطٔئني
يف السٔاس٘ التحرٓرٓ٘ للنؤسسا اإلع مٔـ٘ ٓعٔـق عنـا العـحاف٘ ا ستقعـاّ ،ٜ٘ٔأٌ
س ـٔطرٗ متيفــلًٓ علــ ٙالعــحف ٓعٔــق عنــا ٍــلا اليــْل مــً العــحافّ٘ ،أٌ عــدو نقبــا
اشَا الرمسٔ٘ اا ٓعٔق فارسـ٘ العـحفٔني للعنـا ا ستقعـاٍ ،ٕٜـلا باإلؼـاف٘ الىل
ندصا اشَا السٔاسٔ٘ يف السٔاسا التحرٓرٓ٘ للنؤسسا اإلع مٔ٘ .
أما املعٔقا مً اىب الدارٗ املؤسسا العحفٔ٘ فقد رأ ٚالعحفٌْٔ بدر ٘ ميدفؽـ٘
أىُ ْٓ د يف املؤسسا العحفٔ٘ ّعٕ بأٍنٔ٘ األعنـال ا ستقعـاّ ،ٜ٘ٔأٌ العـحف
ّّساٜا اإلع و نتدْ مً اإلشكا ال قد نسببَا اا األعنال ا ستقعا.ٜ٘ٔ
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الععرٖ ّاللٖ درب قراب٘  100ظحفٕ عل ٙالعحاف٘ ا ستقعا ،ٜ٘ٔبيتارٓ  ،2015/3/24 :راو اهلل.
 44مقابل٘ مع فؽا سلٔناٌ ،مر ع سابق.
 45مركم نطْٓر اإلع و ،مر ع سابق .ػ 12
 46ميتعر محداٌ ،مر ع سابق.
 47مْقع شبك٘ ارٓج ،مر ع سابق.
 48املر ع السابق.
 49ميتعر محداٌ ،مر ع سابق.
 50املر ع السابق.
 51أام املصرّل حت ٙالعداد ٍلا البح  12إقٔقًا ّنقرٓرلا استقعـأٜا ،باإلؼـاف٘ الىل حلقـتني نلفمٓـْىٔتني
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ملخـــص

تكووْ ّٛيرٜووة من اإلاوواا اي كووال د ل اوواٍ الراشوواس اإلعووالّ وسراشووة تووعلىاس ٚشووا ٌ اإلعووالّ عً و
ايبٝئة اي كافٝةٚ ،إذا ناْت ايٓيرٜة قس ٚضعت يسراشوة توعلىاس ايتعورل يًرشوا ٌ اإلعالَٝوة عو
ايتًٝفس ٕٜٛل شبعٝٓٝاس ايكرٕ املاض ، ٞفونٕ ايسراشوة حتوا ٍٚاشوتدساّ ٖو  ٙايٓيرٜوة وعوس تهٝٝفٗوا
يسراشاس اإلعالّ اجلسٜس  ،يًتعرف عً األالٚار اييت ميهؤ ملٛاقوا ايتٛا وٌ امجتُواع ٞوصوهٌ عواّ ،
ل عًُٝووة اإلاوواا اي كووال يًحُٗووٛر املتٓوواَ ٞيصووبهاس ايتٛا ووٌ امجتُوواع ، ٞل اجلاْ و املتعًوول
وووايتعرٜب وووايٓك ايهوور ِٜشووٝسْا ُووس – ووً اع عًٝوو٘ ٚشووًِ – ْٚصوور شووىت٘ املبارنووة  ،ا ووة
وعووس اْتصووار تووالس تسٜٝٓٚووة ٚتلرٜسٜووة عً و املٛقووا َٛشووَٛة من ا ووا توواد د #اْصوور_شووىت٘ ،
املٓتصر عً ْطام ٚاشا .
تٗسف ايسراشة إىل ايتعرف عً الٚر تالس ايتلرٜس ٚايتس ٜٔٚع تًو املٛاقا ل عًُٝواس اإلاواا
اي كووال  ٚ ،وواٚمس ايتعوورف عًو َصووتٜٛاس ٖو ا اإلاوواا َٚكَٛاتوو٘ ٚ ،أشووبا فاعًٝتوو٘ َ ،وؤ ووالٍ
َٓاقصة وعض فرضٝاس ْيرٜوة اإلاواا اي كوال ٚ ،وٛم إىل ٚضوا طوٛع عرٜطوة طوة َتهاًَوة
يتٛظٝب شبهاس ايتٛا ٌ امجتُاع ٞإلذساث تعلىاس إجياوٝة يوس لكافوة املصوتدسَا وا ٙشوٓة
ْك اإلشالّ من ً اع عًٚ ٘ٝشًِد
نُووا تٗووسف إىل ايهصووب عوؤ وبٝعووة اهووٛار َٗٓٚحوو٘ ٚ ،أشووً ٛايتفاعووٌ َووا َٛضووٛعاس ايتعرٜووب
وايٓك ايهر ِٜمن صد ع تٜٛرت َٚ ،كسار رضا املبروٛلا عؤ َصوت ٛاهوٛار ذو ٍٛتًوو ايكطواٜا ،
َٚس َصاُٖتِٗ وٗا ٚ ،قٓاعتِٗ جبسٚاٖا .
تٓتُوو ٞايسراشووة إىل ايبرووٛث اي ٛووفٝة ٚتعتُووس عً و َووٓٗخ املصوول وٓيوواّ ايعٓٝووة ايعًُٝووة املُ ًووة
جملتُووا ايسرشووة ٖٚووِ َصووتدسََٛ ٛقووا ايتٛا ووٌ امجتُوواع ٞمن تووٜٛرت د ٚ ،أالا ووا وٝاْاتٗووا ٖوو ٞمن
اشتُار امشتبٝإ د
ٚق ووس ت ٛووًت ايسراش ووة إىل ع ووسال َ وؤ ايٓت ووا خ امل ُٗ ووة  َٗٓٚووا إٔ أن وور َ وؤ َ وؤ ْ ووب ايع ٓٝووة َ وؤ
َص ووتدسََٛ ٞاق ووا ايتٛا ووٌ امجتُ وواع ٞحت وورص عًو و تٛظ ٝووب تً ووو املٛاق ووا العٜٛووا َ وؤ ووالٍ
ايتعرٜووب وووايٓك من ووً اع عًٝوو٘ ٚشووًِ د  ،أ ٚتكوو ِٝذووٛارا َووا األ ووسقاا ٚاملتوواوعا َٚصوورتنٞ
فراتِٗ ٚذصاو اتِٗ ا ا ة ذ ٍٛايرشٚ ٍٛشىت٘ ٚأ الق٘ ٚفطوا ً٘ ٚ ،رأس ايسراشوة إٔ َؤ أٖوِ
أشووبا شووٝاال ايًلووة املتع ووبة أذٝاْ وا ل ذووٛاراس ايتعرٜووب وايرشوو ٍٛووً اع عًٝوو٘ ٚشووًِ ٝووا
ايرقاوووة أ ٚاشووترايتٗا ل َٛاقووا ايتٛا ووٌ امجتُوواع ، ٞأ ٚتصوورت ايووبعض َوؤ أعووساا ايووسً ٜٔووب
ذصاواس ُٖٝٚة أ ٚأمساا َصوتعار ٜٓف وَ ٕٛؤ ال وا مسوٚ َِٗٛأذكواالِٖ عًو ايوسَ ٜٔؤ والٍ
تالس َٓيُة إللار ايصبٗاس ٚ ،ايتصهٝو ل ايعكا س ٚاملصًُاس .
ٚوٓٝت ايسراشة إٔ ْصبة نبى َٔ َصتدسََٛ ٞاقا ايتٛا ٌ امجتُاع ٞيًتعرٜوب ووٓك اإلشوالّ
ايهوور – ِٜووً اع عًٝوو٘ ٚشووًِ – توونَٔ وعُٖٝووة ٚجووس ٚاهُووالس اإلعالَٝووة املٓيُووة ع و تًووو
املٛاقا يرفا الرجة ايٛعْٚ ، ٞصر ذكا ل ايس ٜٔايصوُرة ٚ ،ايورال عًو ايصوبٗاس ٚاألواوٝوٌ ايويت تعوخ
وٗا تًو املٛاقا أٜطا ..
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املق مم:
انتصرت يف اآلونة األخرية مواقعع التواظعل االجتمعاعي بصعبل عتريا وتؽعاعف ععد
مسععتمدميها لععوع العععاقا وموقععع والععد موععل الفععي بععو يسععتمدمه  4411مليععام مسععتمد
لعععوع الععععاق  4ووعععخ خعععر الععععا يات يف ينعععاير  6142ا مبعنعععى وا والععدًا معععل عععل سعععتة
وشععماػ تقريتً عا يعيصععوا علععى البععرة األمؼععية يسععتمدموا ااوقعععا ويععو الععرقم ال ع ق
حتققه و وسيلة اعالميعة وخعر،ا معا وا الدماسعات تصعري ا وا يالتيعة مسعتمدمي تلع
ااواقععع ينرعععروا يف الفاععات العمريععة الصععابةا والصععتام يف ععل ومععة يععم اقتهععا ااتدعععة
القا مة على العمل واإلنتاج والتغيري.
ومواقع التواظل االجتماعي باألساس يي سالات اورتاؼية مفتولة للنقاط احلر بع
اادون وااستمدم ا و ل لتتا ع العوم واالفات ومقعا ع الفيعديوا وتوظعف معل قتعل
ااسععتمدم اععا يععران ععل مععنهم حمقق عا أليداوععها مصععتعا اللتياجاتععه اإلعالميععة وميتاتععه
ععوريًا مععل
االجتماعيععةا ويععي معععات اورتاؼععية انسععانية علععى شععتبة اإلنرتن ع ا ت خ ع
مسات اجملتمععات اإلنسعانيةا وفيهعا ا يعد وويهعا العر ءا وويهعا الععاو والحلعاوا امًعا
ما يف واقع احلياة اإلنسانية.
ا تعععا نتيعععه
ومبعععا وا مسعععالة اإلسعععال عاايعععة يف توجههعععاا معععا وخعع اهلل تععععا
البريم –ظلى اهلل عليه وسلم َ (:-ومَا وَ ْمسَلْنَا َ اِالَّ مَلْمَعة للْعَعالَ لم َ  6ا وعنا عل مسعلم
يتتع ي ا الديل عليه وا يقو بدوم التتليغا و عل مسعلم اعيعة يف ا عرة اختعاظعاته وووعخ
مععا ووععاء اهلل عليععه مععل معععامه وعلععو ومهععاماتا باإلؼععاوة ا التسععام واععة مععل يع ن األمععة
بلْ ملعنْبْمْ وْمعةد يَعدْعواَ اِلَعى
وقتها وجهديا للدعوة ا اهلل تعا ا ليث قاع سعترانه( :وَلْعتَ ْ
الْمَيْرِ وَيَ ْمرواَ بلالْمَعْروهل وَيَنْ َه ْواَ َعلِ الْمنْبَرِ وَوْولَال َ يم الْمفْللرواَ . 3
وتوور التياة االتعالية يف مواقع التواظل االجتماعي بياة خعتة للتعريعف باإلسعال ا
والععدعوة اليععها والتعريععف بععنيب اإلسععال سععيدنا حممععد – ظععلى اهلل عليععه وسععلم – شععروه
ولقوقها وال م عنه يف مواجهة اإلساءات ااتتالية اليت ت تي مل الصرق والغرم؛ ل ا ان
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ي ن الدماسة اليت حتاوع ماسة يفية االستفا ة معل مواقعع التواظعل االجتمعاعي للتعريعف
بالنيب – ظلى اهلل عليه وسلم – وبسنته ااتام ة.
الدراسات السابقة:
مل الدماسعات العيت وععدت لعوع موؼعوعات ات امتتعا بالدماسعة احلاليعةا ماسعات
تناول مواقع التواظل االجتماعي واإلعال ا ديد وتحلتيقاته بصبل عا ا ومنها ماسعة
لسين عوض ( 6146ا اليت يعدو ا ورعغ و عر مواقعع التواظعل االجتمعاعي يف تنميعة
ااسؤ ولية اجملتمعية لد ،واة الصتاما و ل مل خالع تحلتيخ برنعام تعدمييب علعى عموععة
مل شعتام علع شعتابي ععالم بفلسعحل ا معا وشعام التالعث معل خعالع تحلتيعخ مقيعاس
ااسعؤ ولية االجتماعيععة علععى ااترععو ا الع يل م تععدميتهم علععى انصععاء عععدة ظععفرات لبععل
عموعة مل ااترو بعد تعرؼعهم لععد معل اراؼعرات ولعوامات النقعاط ععل ااسعؤولية
االجتماعيةا وقد توظل الدماسة ا وجو تغيري واؼح يف ا ما العينعة افعاييم وتفاظعيل
ااسؤولية االجتماعية بعد انصاء العفرات على الفي بو وتفاعلعهم معهعاا معا توظعل
الدماسععة ا ع عد وجععو وععروق الععة العععا يا ب ع متوسععج مجععات ال ع وم واإلنععا يف
اجملموعة اليت خؽع للدماسة.
5
ويف ماسعععة مؼعععا عتعععد الواجعععد ومع ع ( 6112ا العععيت يعععدو ا التععععره علعععى
استمدامات الصتام ا امعي يف مملبة الترريل اوقع ( يوتيعوم ا وتوظعل الدماسعة ا
عععد مععل النتععا ويمهععا :وا موقععع يوتيععوم يقععد حلعا جديعدًا مععل اعععال الععنرل وو اإلعععال
الصعيب ال يقو ااستمدموا بننتاجه وحتريرنا ليث يقو ااوقع على امبانية امواق و
ملفات ويديو ليصايدن مالي ااستمدم لوع العاق بتباليف منمفؽعةا معا توظعل
الدماسة ا وا يالتية الصتام ا امعي يستمدموا موقع اموعاق لقحلعات الفيعديو ( يوتيعوم
بنستة  %78.8مل امجالي عينة الدماسةا ويو ما يصري ا جا بية اإلعال ا ديعد واأل عا
االتعالية ا ديدة لقحلاعات متعد ة مل اجملتمعا ويف مقعدمتها الصعتام ا عامعيا و ولع
واوععع اسععتمدا الصععتام ا ععامعي اوقععع يوتيععوم يف الريتععة يف امععدا يم باألختععام ا امععة
ااعومة واللقحلات اإلختامية النعا مةا عم التسعلية والرتويعها والريتعة يف مصعايدة وجع اء معل
برام تليف يونية ق يتم التمبل مل مصايدتهاا والفؽوع للتعرض لنمج اعالمي جديد.
4
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ما بين الدماسة وا يع ا العنمج معل اإلععال ا ديعد لع َوتع ااسعتمدم ا منتجعي
مسا ل اعالميةا ولقخ م مفهو ا مهوم النصج بباوة وبععا نا وطحلعى بهعم معل مرللعة
ا مهوم النصج ا اارسعل النصعج للمؽعام اإلعالميعة يف مواقعع تتعا ع ملفعات الفيعديوا
(يوتيوم ا ليث وشامت الدماسة ا وا  %64تقريتًا ممعل يسعتمدموا يوتيعوم معل الصعتام
ا ععامعي لععديهم لسععام علععى ااوقعععا ويقومععوا بنمقععاق ااععوا الفيلميععةا واا اختلف ع مجععة
انتظامهم يف ل ا ووا  %33منهم يقوموا بالتعليخ على ااوا الفيلمية على ااوقع.
ويف ماسة ميصيل وانسوا  Mecheel Vansoonا ( 2 6141اليت يدو ا التعره
علععى و ععر اسععتمدا شععتبات التواظععل االجتمععاعي علععى العالقععات االجتماعيععةا و تقعع
الدماسة على عينة بلغ قوامها  4211مل شتام مستمدمي شتبات التواظل االجتمعاعي يف
بريحلانيععاا قععد وظهععرت النتععا وا و وععر مععل نعععف األشععماػ التععالغ الع يل يسععتمدموا
مواقع التواظعل االجتمعاعي معل بينهعا الفعي بعو وتعويرت قعد اعرتوعوا بع نهم يقؽعوا ووقاتًعا
و وع على شتبة اإلنرتن مل ل الوق ال يقؽعونه معع وظعدقا هم احلقيقيعي وو معع
وورا وسريم.
ووظهععرت الدماسععة ويؽً عا ونهععم يترععد وا بعععومة وقععل ع ع ا ععاتفا وال يصععايدوا
التلفععاك ععوريًاا ويلعتععوا ووقاتً عا وقععل مععل األوقععات الععيت يقؽععونها يف ولعععام البمتيععوترا
ويرسععلوا ميععة مععل الرسععا ل النعععية وال يديععةا وبين ع الدماسععة وا ععو  %53مععل ال ع يل
شععام وا يف الدماسععة ااسععرية ب ع ا شععتبات التواظععل االجتمععاعي علععى شععتبة اإلنرتن ع
تسعععتت بالفععععل يف تغعععيري و عععا ليعععاتهما و صعععف الدماسعععة ععععل وا نععععف مسعععتمدمي
اإلنرتن يف بريحلانيا يم وعؽاء يف الد ،مواقع التواظل االجتمعاعي مقامنعة م  % 68وقعج
يف ورنساا و %33يف اليابااا و % 11يف الواليات ااتردة.
ويععدو ماسععة يععاي  8 6112( R. A.Hayesالختتععام تعع ريات اسععتمدا الصععتبات
االجتماعيعععة علعععى يفيعععة العععتعلم السياسعععيا وااعروعععة السياسعععية وااصعععام ة يف العمليعععة
السياسية بصبل عا مل خالع ماسة ميدانيعة اعتمعدت علعى مسعح عينعة ممولعة معل (265
مفعععر ة تعععرتوا وعمعععاميم  65 – 47عامًع عا يف الواليعععات ااترعععدة األمريبيعععةا وتوظعععل ا
اختاله الت ريات على ااصام ة السياسية مل استمدا وسا ل اإلعال احلديوة و التععرض
للوسعععا ل التقليديعععةا ليعععث و عععدت الدماسعععة علعععى وا اسعععتمدا االنرتنع ع و  ،ا تغعععيري
اال ايععات والقناعععات السياسععيةا وشععجع علععى ااصععام ة يف الفعاليععات السياسععيةا مععا
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توظل ا ونه لما كا الترث عل ااعلومعات علعى شعتبة اإلنرتنع ععل عمليعة التععوي
عععو عمليعععة التععععوي ا وتصعععجيع النعععاخت ا الع ع يام ا
واالنتمعععاما لمعععا و  ،ا
ظنا يخ االقرتاع ا بل وااصام ة يف النقاشات السياسيةا ووا االيتما السياسعي والصععوم
بااعروة السياسية الداخلية ا جانب تري يف الت ري يف ل وبعا ااصام ة السياسية.
ومععا ماسععة خالععد الدوسععر ( :7 6144عععل " وم وسععا ل االتعععاع يف امععدا ا مهععوم
الترععريين بااعلومععات لععوع االنتمابععات النيابيععة  6144وقععد يععدو ا التعععره علععى وم
وسا ل االتعاع التقليدية واحلديوة يف امعدا ا مهعوم الترعريين بااعلومعات ععل االنتمابعات
اليما يف مقدمة الوسا ل العيت
النيابيةا وتوظل ا وا التلف يوا ارلي واإلنرتن يعت
تعتمد عليها ا مايري يف احلعوع علعى ااعلومعاتا وونهمعا يسعاعداا ا معايري علعى وهعم
الواقعا ل ل يعتمد عليها بصبل تري  .باإلؼاوة ا ونهعا تسعاعد علعى اعحلعاء التيانعات
وااعلومات اليت تريديا ا مايري عل ال اااا ووا يع ن الوسعا ل قعا مة علعى اكالعة الغمعوض
عل القؽايا ااتعلقة با انب السياسي .وقا مة ويؽًا على حتليل وتفسري القؽعايا واأللعدا
اامتعة باجملل وال ااا.
ويدو ماسة ريا التعدو ( 2 6141ا التععره علعى العالقعة بع الفؽعاء الرقمعي
ااهمصععع ا لعجابعععة علعععى التسعععاسع العععر ي للدماسعععة ويعععو :يعععف تعععع ك
وااصعععام
الصتبات االجتماعية موا نة األقليات النوبية ااهمصة ولقوقها يف االتعاع؟
وقد وظهرت الدماسة قدمة اإلنرتن عععع ممولعة يف شعتبات التواظعل االجتمعاعي عععع علعى
تع ي ع لقععوق األقليععات النوبيععة يف االتعععاعا ليععث مول ع منتععديات النقععاط و نً عا اورتاؼععيا
للنوبي بديال للو ل الواقعيا وعاال لترد العم ا استحلاعوا مل خال ا ت يد احلخ
يف الدخوع ا وسعا ل االتععاع والتجعوع ااعلومعاتي وااصعام ة االتععالية وتع يع احلعخ يف
لرية التعتري وممامسة احلريات الفر ية وا يي ا وتعدعيم مقومعات ا ويعة النوبيعةا و ععم
ااوا نة االورتاؼية والصعوم باالنتماءا وتععريح الععومة اإلعالميعة ااصعوية ععل النعوبي ا
مععا وتال ع اإلنرتن ع ورظععة حتويععل و ععا التفاعععل االجتمععاعي بيععنهم ا ومض الواقعععا
ومسر ع للنععوبي باالنتقععاع ا الوؼععع النصععج مععل خععالع اطععا ااتععا مات والقيععا ب وعععاع
تعب يف ظاو تدعيم النوبية وقؽية النوبة .
ما صف الدماسة عل وا اإلنرتن سال و لديلا وهعي وسعيلة للتنفعي واإل عامة
يف ات الوق ا وقد ولدت الصتبات االجتماعية بع األجيعاع وانتقلع يع ن الولعدة بقعوة
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ا ومض الواقعععع بفععععل ععععد الرسيعععة الععععريرة للنعععوبي معععل قتعععل احلبومعععة ااععععرية
ومؤسساتها اإلعالمية والوقاويةا ويي مسية تسهم يف تعدعيم اإللسعاس بالدونيعة والتع ري
باجملتمع النوبي ااقهوما وتغرس قيم العنف وعد االنتماء.
41
يعععدو ا توظعععيف ا حلعععام
ويف ماسعععة مؼعععا عتعععد الواجعععد ومععع (6112
اإلسععالمي يف ااععدونات علععى شععتبة اإلنرتن ع ا خلع ع ا وا ااععدونات  -ويرييععا مععل
الوسا ل اإللبرتونية اليت خلق مناخًا جديدًا لالتعاع – تعد ورظة مثينة إلنتعاج ا حلعام
الديين ااتواكا الع رعرػ علعى تععريح ظعومة اإلسعال وااسعلم ا وتععريح األوبعام
ااغلو ة اليت توام يف يع ا الصع ا ا وؼعتج وتقعويم سعلو يات اجملتمعع اإلسعالميا وانتهع
الدماسة ا وا نستة اادونات اليت تنت ا حلام الديين تقل ببوري عل اادونات العيت تهعتم
بالنوالي السياسية واأل بية وال اتيعةا يتؽعح لع معل التععنيفات العيت تععديا ااواقعع العيت
تستؽيف اادوناتا واليت يعديا اادونوا ونفسهم وظفا ادوناتهم .
معععا توظعععل الدماسعععة ا وا يالتيعععة القعععا م علعععى انتعععاج ا حلعععام اإلسعععالمي يف
اادونات يبتتوا ب مساء مستعامةا وال يفعروا عل يوياتهم يروبًا مل الرقابعة وااسعؤولية
على القؽايا ااعاظرة اليت تهعم ااسعلم ا
معًاا ووا ا حلام اإلسالمي يف اادونات ير
وطوض يف وري مل القؽايا ااسبوت عنها يف اإلعال الرمسيا م القؽايا السياسعيةا
وااوؼوعات ااتعلقة بالعتا ات والرقا خ ووؽا ل األعماع.
ووشعععامت الدماسعععة ا وا ااعععدونات اإلسعععالمية تسعععتمد االسعععتماالت العا فيعععة العععيت
تستهده الت ري يف وجداا ااتلقي وانفعاالتها وا امة لاجاته النفسية واالجتماعية و ا تة
لواسه مبا رقخ ويعداه القعا م باالتععاعا بنسعتة و ع معل االسعتماالت اانحلقيعة العقليعة
ال ع يت تعتمععد علععى ا تععة عقععل ااتلقععي وتقععديم احلجع والصععوايد اانحلقيععةا وتفنيععد اآلماء
عل معل
ااؽا ة بعد مناقصعتها واظهعام جوانتهعا اامتلفعةا وبعع يع ن ااعدونات كع ج بع
االستماالت العا فية واانحلقيةا ووا لغة ا حلام اإلسالمي يف اادونات يغلب عليهعا الحلعابع
االنفععععاليا يف مناقصعععة و عععر القؽعععايا الصعععا بةا موعععل العععر علعععى اإلسعععاءات ااتبعععرمة
لعسعععال وااسعععلم والعععنيب البعععريم (ظعععلى اهلل عليعععه وسعععلم معععل قتعععل كعمعععاء الغعععرم
السياسي والديني .
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وانته الدماسة ا وا اادونات اإللبرتونية – بصبل عا – ول عتمعًعا تفاعليعاا
ولوامًا مل رو وو و ورا ليث تتيح للقراء امبانية التعليخ على الرسا ل والتواظل معع
اادوا ع و ور مل وسيلة اناقصة ما ه وو رولاته .
44
التععره علعى
واستهدو ماسة وخر ،للد توم مؼا عتعد الواجعد ومع (6112
تيعة وخععا غ اجملتمععات االورتاؼعية يف شعتبة الويعبا والتععره ع ل علعى و عا
ل جا ولدو ما كبعل
اجملتمعات االورتاؼية يف اإلنرتن والسمات العامة اليت ي
وا تقدمه مل عالقات تفاعلية اجتماعية و قاوية ب سباا ي ن اجملتمعات .
وقععد توظععل الدماسععة – يف ويععم نتا جهععا – ا وا اجملتمعععات االورتاؼععية يف شععتبة
اإلنرتن يي معات اجتماعيعة طؽعع العتتعامات السعلو اإلنسعانيا ووا تعوور تحلتيقعات
معينة مل و وات االتعاع الرقمي ؼرومة إلنصاء يع ن اجملتمععاتا ووا التواظعل وااناقصعات
واحلوام ب سباا ي ن اجملتمعات يي معيام جنالها بالدمجة األو ا ووا ينعا عموععة
مل العوامل وااتغريات تؤ ر يف اجملتمعات االورتاؼية سلتًا وو اجيابًاا منهعا معد ،االتسعاق وو
االختاله مع القيم وااعتقدات السا دةا ومد ،تتنيها لأل ا االتعالية التناءة العيت تسعهم
يف تحلععوير احليععاة الواقعيععةا ععم مععد ،االلت ع ا بااعععايري والؽععوابج األخالقيععة الععيت حتبععم
اجملتمعات اإلنسانية بصبل عا .
وورق الدماسة ب نوع مهم مل ونواع اجملتمعات االورتاؼية يف شتبة اإلنرتن :
وو ما :تل اجملتمعات االورتاؼية اليت تقو على التفاعل الوقايف واالجتمعاعيا وتتعا ع
األوبام واآلماء ع مواقع تسمح استمدميها باإلؼاوة والتعليعخ وااصعام ة النصعحلة و نعاء
التجوعا منها اادوناتا واانتدياتا وعموعات األختاما ويره احلوام والصاتا والقوا م
ال يديةا وشتبات التعامه االجتماعي وعلى موسها شتبة الفي بو وما ستي .
والنعععوع الوعععاني معععل يع ع ن اجملتمععععات االورتاؼعععية العععيت كبعععل تسعععميتها باجملتمععععات
االورتاؼية الباملة علعى شعتبة الويعبا ويعي ااواقعع اإللبرتونيعة العيت حتعاوع حما عاة
بعنهم معل
العاق الواقعيا مل خالع اتالة عد مل ا يامات ااتعد ة ومعا ااسعتمدم
ممامسة تفاظيل متعد ة و نهم يف العاق احلقيقي مل بيع وشراء وامتداء مالب والسعفر
ععع الحلععا رات وجنععى األمععواع وانصععاء التيععوت والصععر ات  ...اخلا مبععا يف لعع انصععاء
ع تمعععاتهم ا اظععة بنصععر ووبععاميم وتتععا ع االيتمامععات ااصععرت ة مععع خععريل مععل خععالع
امبانية انصاء اادونات والعفرات ا اظة بااستمدم .
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تعليق على الدراسات السابقة:
يتؽععح مععل خععالع اسععتعراض الدماسععات السععابقة ونهععا و ععدت علععى الععدوم ال ع تؤ يععه
شتبة اإلنرتن وااواقع اإللبرتونية وو ا اإلعال ا ديد يف التوعوية بقؽعايا حمعد ةا
وونهععا ووععركت بياععة اتعععالية تفاعليععة كبععل توظيفهععا يف اجيععا و ععر مرتا ععم لتلع الوسععا ل
لتنميععة الواقععع الوقععايف مععل خععالع اسععتمدا االسععتماالت اإلقناعيععة اامتلفععةا وقععد اسععتفا
التالث منها يف بناء اإل ام النظر وبناء مقياس الدماسةا وتفسري بع النتا العلمية.
تحديد مشكلة البحث
يف ؼععوء مععا سععتخا وألا مواقععع التواظععل االجتمععاعي تععوور امبانيععات متعععد ةا و وععل
سععالة خعععتة لنصععر األوبععام واآلماءا وععنا مصععبلة الدماسععة تترععد يف السععؤاع الععر ي
التالي:
يععف كبععل توظيععف شععتبات التواظععل االجتمععاعيا واالسععتفا ة مععل اإلمبانيععات
ااتعوورة ويهعاا للتعريعف بعالنيب البععريم – ظعلى اهلل عليعه وسعلم -ا والتعريعف ققوقععها
ونصعر سعريته ااتام عةا ومعل عم توظيعف تلع الصعتبات يف التعريعف بالعديل العسعالميا
واستومام بياة اإلعال ا ديد يف الدعوة اإلسالمية؟
أهداف الدراسة:
تهععده الدماسععة ا التعععره علععى وم اععالت التغريععد والتععدويل ع ع مواقععع التواظععل
االجتمععاعي يف عمليععات اإل ععاء الوقععايفا وحمععاوالت التعععره علععى مسععتويات يعع ا اإل ععاء
ومقوماتععها ووسععتام واعليتععها مععل خععالع مناقصععة بع ع التسععاسالت ات االمتتععا بنظريععة
اإل ععاء الوقععايفا وظععوال ا وؼععع خحلععو عريؽععة حلععة متباملععة لتوظيععف شععتبات
ان سنة نعيب اإلسعال
التواظل االجتماعي إللدا ت ريات اجيابية لد ،قاوة ااستمدم
(ظلى اهلل عليه وسلم .
ما تهده ا البصف عل تيعة احلوام ومنهجها ووسلوم التفاععل معع موؼعوعات
التعريف بالنيب البريم ( ظلى اهلل عليه وسلم عع مواقعع التواظعل االجتمعاعيا ومقعدام
مؼععا ااترععو عععل مسععتو ،احلععوام لععوع تل ع القؽععاياا ومععد ،اس عهامهم وي عها وقنععاعتهم
جبدوان.
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تساؤالت الدراسة:
حتاوع الدماسة اإلجابة على التساسالت العلمية التالية:
 ما وبرك مواقع التواظل االجتماعي ااستمدمة يف التعريعف بعالنيب حممعد ظعلى اهللعليه وسلم؟
 ما نستة ااصام ة يف االت التعريف بالرسوع البريم ع تل ااواقع؟ مععا نوعيععة احلمععالت الععيت يصععام ويهععا ااترو ععوا يف مواقععع التواظععل االجتمععاعيللتعريف بالنيب وسريته؟
 معععا واوعععع ااصعععام ة يف اعععالت العععدواع ععععل العععنيب ظعععلى اهلل عليعععه وسعععلم يفشتبات التواظل االجتماعي؟
 معععا وسعععاليب ااصعععام ة يف اعععالت العععدواع ععععل العععنيب ظعععلى اهلل عليعععه وسعععلم يفشتبات التواظل االجتماعي؟
 مععا جعععدو ،اعععالت التعريعععف بعععالنيب حممعععد (ظعععلى اهلل عليعععه وسعععلم يف مواقععععالتواظل االجتماعي مل وجهة نظر ااترو ؟
 ما مد ،مصام ة اادون يف مواقع التواظل االجتماعي يف لعوامات لعوع بعرامووعاليعععات التعريعععف بعععالنيب (ظعععلى اهلل عليعععه وسعععلم ونععععرته؟ ومعععا تيععععة يعع ن
احلوامات؟
 ما تقييم مستو ،احلوام يف مواقع التواظل االجتماعي لوع التعريعف بعالنيب (ظعلىاهلل عليه وسلم ونعرته؟
 معا مععد ،جناععة احلععوام يف شعتبات التواظععل االجتمعاعي يف تنميععة العوعي ققععوقالرسوع البريم ع شتبات التواظل االجتماعي ؟
مجتمع الدراسة:
كول مستمدمو مواقع التواظل االجتماعي مبملبة الترعريل عتمعع الدماسعةا الع يل
يتلععغ عععد يم ووقععا إللعععاءات  211 6141ولععف مسععتمد اوقععع وععي بععو ا و 651ولععف
مسععتمد اوقععع تععويرت46ا وق عد م اجععراء الدماسععة علععى عينععة بلغ ع  451مفععر ة مععل عتمععع
الترثا وقد استمد التالث عينة عمدية معل الصعتام ا عامعي عونهم معل و وعر واعات
اجملتمع استمدامًا لصتبات وتحلتيقات التواظل االجتماعيا وو ور قدمة على التعامل معع
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لياتها وخيتعام التالعث اافعر ات بحلريقعة عمديعة اعا يعران معل مسعات وو خععا غ تتعوور يف
اافععر ات مبععا خيععد ويععداه الترععث43ا ومول ع مملبععة الترععريل ا ععا ًما مباني عا إلجععراء
الدماسةا ليث يقيم التالث بهاا ما مول شهر يسم مل العا  6146ا امًا كمنيا ا.
نوع الدراسة:
تعععد يعع ن الدماسعععة مععل الدماسعععات الوظععفية العععيت تسععتهده تععععوير وحتليععل وتقعععويم
خعععا غ عموعععة معينععة وو موقععف مع ع يغلععب عليععه ظععفة الترديععد وو ماسععة احلقععا خ
الراينة ااتعلقة بحلتيعة ظايرة وو موقف وو عموعة معل النعاس وو عموععة معل األلعدا وو
41

عموعة مل األوؼاع و ل بهده احلعوع على معلومات اوية و قيقة عنها .
وي ا النوع مل الترو ال يقف عند لد مجعع التيانعات وا عا كتعد عا عا ا تععنيف
التيانعععات واحلقعععا خ العععيت م ميعهعععا وتفسعععري يععع ن التيانعععات وحتليلعععها حتلعععيال شعععامال
واستمالػ نتا و الالت مفيدة منها تؤ  ،ا امبانية اظدام تعميمات بصع ا ااوقعف وو
الظععايرة الععيت يقععو التالععث بدماسععتهاا ورععاوع التالععث يف ا ععام الدماسععة احلاليععة مجععع
التيانات وااعلومات عل عاالت اسعتمدا مواقعع التواظعل االجتمعاعي يف العدواع ععل العنيب
(ظلى اهلل عليه وسلم والتعريف بسنته و عوته.
املنهج املستخدم في الدراسة:
تستمد ي ن الدماسة معنه ااسعح اإلعالمعي الع يععد جهعدًا علميعا منظمعا للرععوع
على بيانات وو معلومات وووظاه عل الظايرة وو عموعة الظواير موؼعوع الترعثا و لع
بهععده تبعععويل القاععععدة األساسععية معععل التيانعععات وااعلومععات ااحللوبعععة يف ععععاع طععععغ
مع .45
ويتفععخ التععالووا علععى وا الدماسععات الععيت تسععتمد ااععنه ااسععري تبمععل ويميتهععا يف
مجععع ااعلومععات الععيت تصععبل يف عملععها ااالمععح العامععة للظععايرة خاظععة يف اارالععل األو
لظهوميا.
وقععد اسععتمد التالععث مععنه ااسععح بنظععا العينععة علععى ااععدون مععل الصععتام ا ععامعي
ال يل يستمدموا مواقع التواظل االجتماعي وال يل يصام وا يف وعاليات التعريف بالنيب
(ظلى اهلل عليه وسلم والدعوة لنعرته.
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أداة جمع البيانات:
ول و اة مجع التيانات الر يسة يف استمامة االستتانة العيت م تععميمها وقيعاس معد،
مالءمتهععا لتلتيععة التسععاسالت العلميععة وتوكيعهععا علععى ااترععو ا ومععل ععم تفريععغ يع ن التيانععات
وحتليلها وتقديم التفسريات العلمية اا مبا يليب ويداه الترثا وجييب عل تساسالته .
مصطلحات الدراسة:
مواقع التواظل االجتماعي :تعروها الدماسة ب نها مواقع الويب اليت تقد عموععة معل
ا عععدمات للمسعععتمدم موعععل ارا عععة الفوميعععة والرسعععا ل ا اظعععة وال يعععد اإللبرتونعععي
والتدويل وتبويل األظدقاء ومصام ة االفات ويرييا مل ا دماتا ومل الواؼح وا تلع
الصعععتبات االجتماعيعععة قعععد ولعععد تغيتع عرًا عععتريًا يف يفيعععة االتععععاع وااصعععام ة بع ع
األشماػ واجملتمعات وتتعا ع ااعلومعاتا وتلع الصعتبات االجتماعيعة معع اااليع معل
ااستمدم يف الوق احلالي وتنقسعم لسعب األيعراضا وهنعا شعتبات معع وظعدقاء
الدماسة ووخر ،مع وظدقاء العمل باإلؼعاوة لصعتبات التعدوينات ااععغرةا ومعل وشعهر
الصتبات االجتماعية ااوجو ة لاليًا الفي بو وتويرت ويوتيعوم وجوجعل بلع ولينبعداا
وانستجرا ويرييا مل مواقع وشتبات التواظل االجتماعي.
اإلنماء الثقافي:

 cultivation theoryتع ع ُّد نظريععة اإل ععاء وو الغععرس الوقععايف الععد ،النظريععات الععيت
قدم متبرًا لدماسة ت ريات وسا ل اإلعال ا ما تهعتم بالتع ري الرتا معي ويعل ااعد،
لوسععا ل اإلعععال ا ليععث يصععري الغععرس ا تقععامم ا ما مجهععوم الوسععيلة اإلعالميععة للواقععع
االجتماعيا وتصبيل ويل ااد ،لتل اإل ما ات وااعتقعدات ععل الععاق نتيجعة للتععرض
لوسععا ل اإلعععال  .وتعععنف نظريععة الغععرس الوقععايف ؼععمل نظريععات اآل ععام ااعتدلععة لوسععا ل
اإلعال واليت تتميع بعالتواكا واالعتعداعا قيعث ال تؽعمم يف قعوة وسعا ل اإلععال وال تقلعل
مل يع ن القعوةا ولبنهعا تقعو علعى العالقعات ويلعة األمعد بع ا ايعات و ماء األوعرا معل
42
ناليةا وعا ات مصايداتهم واستمدامهم لوسا ل اإلعال مل نالية وخر. ،
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نظرية اإلنماء الثقافي
ْيرٜة اإلااا أ ٚايلرس اي كال
تقععو نظريععة ( اإل ععاء الوقععايف يف عععاع ماسععات اإلعععال بدماسععة تعع ريات وسععا ل
اإلعععال علععى التياععة الوقاويععةا وا ا ان ع النظريععة قععد وؼععع لدماسععة ت ع ريات التعععرض
للرسعععا ل اإلعالميعععة عع ع التليف يعععوا يف سعععتعينيات القعععرا اااؼعععيا وعععنا التالعععث رعععاوع
استمدا ي ن النظرية بعد تبييفها لدماسعات اإلععال ا ديعدا للتععره علعى األ وام العيت
كبل اواقع التواظل االجتماعي بصبل عا ا وموقع تويرت ووي بعو بصعبل خعاػ وا
يقععو بهععا يف عمليععة اإل ععاء الوقععايف للجمهععوم ااتنععامي لصععتبات التواظععل االجتمععاعيا يف
ا انععب ااتعلععخ بععالتعريف بععالنيب البععريم سععيدنا حممععد – ظععلى اهلل عليععه وسععلم – ونصععر
سععريته ااتام ععةا خاظععة بعععد انتصععام اععالت تدوينيععة وتغريديععة علععى ااوقععع موسععومة ب عع
(ا اشتاج # " :انصر_سريتها اانتصر على نحلاق واسعا وسيتناوع التالث يف ي ا ااترث:
تعرٜفا َبصطا وايٓيرٜة
َس َالاَة ايٓيرٜة يًسراشة
مد ،مالءمة النظرية لوسا ل اإلعال األخر ،عدا التلفاكا وخاظة اإلعال ا ديد
ووال :ماييععة نظريععة اإل ععاء الوقععايف :ووقعا ايلععر  4 6115(Millerا ق تنصع نظريععة
الغرس الوقايف لدماسة اآل عام ااسعتهدوة وارعد ة (علعى سعتيل ااوعاعا وا مصعايدة األ فعاع
ل نععام سععوبرماا سععيؤ ا حماولععة الحلععرياا مععل خععالع القفع مععل الناوع ة ا بععل لدماسععة
ت ري التليف يوا الرتا مي والصعامل بصع ا الحلريقعة العيت نعر ،بهعا الععاق الع نععيض ويعه.
ول ل ظهر معحللح 'نظرية الغرس الوقايف '.48
اورتؼ النظرية ونعه عععع سعابقا عععع عاا للعديل وو التعلعيم و ع تع ري علعى اال ايعات
االجتماعيععة والعععا اتا ولبععل اآلا التلف يععوا يععو معععدم معظععم العععوم والرسععا ل ااتتا لععة
على نحلعاق واسعع يف التعامي  .وعالتلف يوا يع مع معل الحلفولعة و وعر اايعوع والتفؽعيالت العيت
اا يتم ا تسابها مل معا م وساسعية وخعر،ا ويصعبل العنمج ااتبعرم لرسعا ل وظعوم
47
التلف يوا ات اإلنتاج الؽمم التيام الر ي لتياة مم ية مصرت ة .
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ونظرية الغرس الوقايف يف وبسج وشبا ا تصري ا وا التعرض للتلف يوا يع مع مبهعامة
مع مروم الوقع مفعاييم ااصعايديل للواقععا وكبعل وا يبعوا ع ا الغعرس الوقعايف تع ري
لتى على مصايد التلف يوا العا ي ؛ و ل ألا الت ري على ااصايديل ال يل يبوروا معل
مصايدة التليف يوا له ت ري على قاوتنا لهاا ويقوع جعامبنر ويعروس Gerbner & Gross
( ": 4282التلف يععععوا يعععععو وسعععععيلة للتنصعععععاة االجتماعيعععععة اعظعععععم النعععععاس يف و وام مولعععععدة
وسلو ياتا وتتمول مهمته يف لمةا التوقيف ".42
وتقععو نظريععة الغععرس علععى الفععرض الععر ي ويصععري ا وا األوععرا ال ع يل يتعرؼععوا
اصععايدة التليف يععوا بدمجععة ويفععة يبونععوا و وععر ا ما عا لتععتين معتقععدات عععل الواقععع
االجتماعي تتحلابخ مع العوم ال ينية والنما ج واألوبام اليت يقدمها التليف يوا عل الواقع
الفعليا و ور مل و ااصايدة اانمفؽة.
وتقو نظرية الغرس على عموعة مل الفروض الفرعيةا يي:
 - 4يعد التليف يوا وسيلة وريدة لع اء بااقامنة ب وسا ل اإلعال األخر. ،
- 6تبوِّا مسا ل التليف يوا نظامًا قاويا متماسبا يع عل اال ان السا د .
- 3حتليل مسا ل التليف يوا يقد عالمات لعملية اإل اء .
 - 1ير ع حتليععل اإل ععاء علععى اسععها التليف يععوا يف نقععل العععوم ال ينيععة علععى ااععد،
التعيد.
61
حتليل اإل اء على تدعيم استقرام اجملتمع و اسبه .
- 5ير
واحلقيقة وا ورؼيات ي ن النظرية حتتاج ا م يد مل ااناقصة واالختتعاما خاظعة معع
اخعتاله ااعتغريات التابععة للمجتمععاتا واخعتاله الوقاوعات السعا دة يف اجملتمععات اامتلفععة
و تيعتها.
ا كبل على ستيل ااواع توجيه انتقعا ات اقولعة وا التليف يعوا لعه تع ري عميعخ وبعديل
ر جريبنرا ا يععب تعمعيم
للديل يف السابخ على اايوع والتفؽيالت واال ايات ما
ي ن الفرؼية مع عتمعات تن ع الديل من لة سامية على ما سوان مل ااؤ رات.
وا ا ان النظريات اإلعالمية – اليت يف معظمهعا نا عة ععل اادمسعة األمريبيعة يف
اإلععععال – طتع ع وروؼًع عا علميعععة للوظعععوع ا معععا كبعععل وا يععععل ا ااسعععلماتا ونننعععا
كبننععا القععوع وا ععوريًا مععل يع ن ااسععلمات نفسعها حتتععاج ا اعععا ة نقععاط وقععثا ممبععا
لتحلوير النظريةا وجعلها و ور مالءمة للسلو اإلنساني االتعالي.
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ير ،التالعث وا نظريعة الغعرس الوقعايف وو اإل عاء الوقعايف – باعتتاميعا العد ،نظريعات
التع ري ااعتععدع لوسعا ل اإلعععال – تنظعر للععدوم ااهعم الع تقعو بععه تلع الوسععا ل يف التع ري
اارتا م على اابوا الوقعايف للصععوم وا معايريا معع ععد ايفعاع البعوري معل ااعتغريات
األخر،ا مول ااستو ،التعليمي للجمايريا ونوع ا مهعوم ااسعتهدها وا ع ات الصمععية
ما والفروق الفر ية لديهما وا ايهم و ارتو ،اإلعالمي نفسه.
يري وا النظرية – مل وجهة نظر الدماسة – كبل وا يوجه اليها انتقا اا م يساا:
ووال :ق يعد باإلمباا التسليم ب ا التليف يوا اآلا يو الوسيلة الفريدة لع اء الوقعايف
علععى الععريم مععل ا تععات ومن ااهععم يف التنصععاة االجتماعيععةا ويف تععرا م ا ع ات ال ينيععة
وااعروية لد ،ا مايريا ا سرت اإلنرتن ومواقع التواظل االجتماعي التسا معل حتع
وقدا وري مل الوسا ل العيت باتع تععره بالتقليديعة ييع ًا عا ععل الوسعا ل اإللبرتونيعة
اليت تتسم بالتفاعل والتبيف الصديد مع ااستمدم .
انيًا :ما ستق اإلشامة اليعه معل وا يع ن الوسعا ل يف لعد اتهعاا سعواء عاا احلعديث
عل التل فعاك وو مواقعع اإلنرتنع مبعا ويهعا مواقعع التواظعل االجتمعاعي ااتععد ةا ال كبعل وا
تبععوا بععديال عععل مععتغري الععديل و ومن يف الععدا ا ع ات واإل ما ععات لععد ،ا مععايريا
وعلى وجه ا عوػ يف اجملتمع العربي واجملتمعات الصرقية بصبل ععا العيت ععره عنهعا
التعععديل بعععالفحلرةا واععععتالء العععديل ويهعععا من لعععة مميع ع ة و ومًا مهمع عا يف تصعععبيل وجعععداا
ا مععايريا وتصععبيل الوقاوععة العامععة السععا دة مبظايريععا ااتعععد ةا بععل ممبععا تتقععا ع تل ع
ااتغريات وتوظف الوسعا ل اإلعالميعة لتبعري بعع اافعاييم الدينيعةا ويعدخل حتع يع ا
التععام اسععتمدا اإلنرتن ع ومواقععع التواظععل االجتمععاعي يف الععدعوة ا اإلسععال علععى سععتيل
ااواع .
وعععل مععد ،مالءمععة النظريععة لوسععا ل اإلعععال األخععر ،عععدا التلفععاكا وخاظععة اإلعععال
ا ديدا كبعل القعوع وا عوريًا معل النظريعات اإلعالميعة القدكعة كبعل اععا ة ظعياية
وروؼععها يف ا ععام التياععة االتعععالية ا ديععدة مبععا يسععمح للتالععث بتحلويععع النظريععة اوؼععوع
الدماسة ويو ما يب اليه بالووا ور يف عاع اإلعال .
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يتنعععاوع يعع ا ااترعععث استعراؼعععا أليعععم نتعععا الدماسعععة اايدانيعععة العععيت توظعععل اليهعععا
التالععثا مععل خععالع حتليععل نتععا العينععة ارععد ة بعع  451مفععر ة مععل الصععتام ا ععامعي مععل
مستمدمي مواقع التواظل االجتماعي للتعره علعى العدوم الع كبعل وا تقعو بعه مواقعع
التواظل االجتماعي يف الدعوة اإلسالمية بصبل عا ويف التعريف بعالنيب البعريم ( ظعلى
اهلل عليه وسلم بصبل خاػ .
أوالً :الخصائص الديموجرافية للمبحوثني:
بين نتا الدماسة خعا غ ااترو الدكوجراوية على النرو التالي:
ععانوا مععل الصععتاما مقابععل  %16مععل
ويمععا يتعلععخ مبععتغري ا ععن  %57مععل ااترععو
اإلنا ا ما يصري ا ل ا دوع مقم ( 4ا وما متغري الفاة العمرية وقد بلغ نعف العينعة
تقريتا ( %12يف الفاة العمرية مل  61ألقل مل  66عامًعاا بينمعا بلعغ نسعتة الصعتام ا عامعي
األخري ال يل تتلغ سنوات عمريم  66عامًعا وع ور
وقل مل  61عامًا %67ا وجاء يف اار
بنستة  %63ا وممبا يفسر ل امتتا تل الفاات العمريعة باارللعة ا امعيعة ليعث تبعوا
يف الغالب ب (  66- 47عامًعا ا وقعد بلغع نسعتة الع يل كيعد وعمعاميم ععل  66عامًعا %63
ممبا بستب وا ااصهد ا امعي مبملبة الترريل يؽعم ععد ًا معل ااعوظف الع يل يبملعوا
تعلععيمهم ا ععامعيا خاظععة يف ا امعععات ا اظععة مبملبععة الترععريل الععيت تسععمح لحلالبهععا
بالدوا ااسا يا ما يو موؼح يف ا دوع مقم (. 6
جدوع مقم ( 4خعا غ عينة الدماسة ووقا اتغري ا ن
التبرام

النستة

متغري ا ن

78

%57

ونوى

23

%16

اجملموع

451

%411

ر
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جدوع مقم ( 6خعا غ العينة ووقا اتغري الفاة العمرية
%

الفاة العمرية
وقل مل  61عامًا

16

%67

مل  61ألقل مل  66عامًا

83

%12

35

%63

451

% 411

 66عامًا و

ور

اجملموع

بااالنبي محمااد

ثان ًيااا :نساابة مشااارسة مسااتخدمي مواوااع التوااا االجتماااعي فااي التعريا
(الى اهلل عليه وسلم):
بين نتعا الدماسعة وا نععف العينعة تقريتًعا يعي العيت تهعتم باسعتمدا مواقعع التواظعل
االجتمععاعي موععل وععي بععو ا وتععويرتا ويوتيععوما وانسععتجرا ا وجوجععل بل ع ا ويرييععا مععل
ااواقععع األخععر ،الععيت ت يععد عععل السععتة اله موقععع للتواظععل االجتمععاعيا وتسععتمدمها يف
التعريف بالنيب حممد ظلى اهلل عليه وسلما ليث وشامت ا وا  %51معل عينعة الدماسعةا
و  74مفر ة يي اليت حتعرػ علع ى توظيعف تلع ااواقعع للتعريعف بعالنيب ( ظعلى اهلل عليعه
وسلم ا وو تقيم لوامًا مع األظدقاء وااتعابع ومصعرت ي ظعفراتهم ولسعاباتهم ا اظعة
ما يو موؼح يف ا دوع مقم (3
لوع الرسوع وسريته ووخالقه ووؽا لها و ل
جدوع مقم (3
نستة ااصام

يف االت التعريف بالنيب (ػ ع شتبات التواظل الدماسة مل عينة الدماسة
%

الفاة
ال ع يل يسععتمدموا شععتبات التواظععل االجتمععاعي
للتعريف بالنيب (ػ

81

54

ال ع يل يسععتمدموا شععتبات التواظععل االجتمععاعي
لبنهم ال يصام وا يف االت التعريف بالنيب ػ

69

46

150

100

اجملموع

يري وا يؤالء ااستمدم ليسوا على مجعة والعدة معل واوعة توظيعف تلع ااواقععا
وهنا  %3147مل امجالي مستمدمي مواقع التواظل االجتماعي للتعريف بعالنيب (ظعلى اهلل
عليه وسلم يؽعوا تغريدة وو تدوينة على األقل مرة ل وسعتوعا ومعظعم ااترعو الع يل
77

78

يصععام وا يف اععالت التعريععف بععالنيب – ظععلى اهلل عليععه وسععلم – ع ع شععتبات التواظععل
االجتماعي ووا وا ب ا اسعتمدامهم اواقعع التواظعل االجتمعاعي ع ا الغعرض عاا بصعبل
ر  %1معنهم ونهعم يسعايموا يف يع ن احلمعالت
يري منتظما و ل بنستة %58ا يف ل
بصععبل يععوميا و ععر  %7ونهععم يسععايموا يف تلع احلمععالت بواقععع مععرت وسععتوعيا مععا
يوؼره ا دوع مقم (. 1
جدوع مقم (1
مستو ،مصام ة ااترو

يف االت التعريف بالنيب (ػ يف شتبات التواظل االجتماعي
%

مسععععتو ،ااصععععام ة يف اععععالت التعريععععف
بالنيب (ػ
ااصام ة بالتدويل والتعليخ بصبل يومي

3

4

ااصام ة يف لدو مرت وستوعيا

7

8

25

31

ااصام ة بصبل يري منتظم

46

57

اجملموع

81

100

ااصام ة مرة والدة

ل وستوع

ويف الواقععع اا ينععا ورظً عا عظيمععة لتوظيععف امبانععات مواقععع التواظععل االجتمععاعي
للتعريف باإلسال ونتيه – ظلى اهلل عليه وسلم  -يف ظل تنامي مسعتمدمي تلع ااواقععا
ليث بلغ نستة مستمدمي موقع وي بو  4.11مليام مسعتمد يف ينعاير 64 6142ا يف
ل بلغ مستمدمي موقع تويرت يف يناير  6142نعف مليام مستمد .66
وا هو اليت كبل مل خال ا التعريف باإلسال ونتيه – ظعلى اهلل عليعه وسعلم –
كبعععل وا تبعععوا ور يعععة ت خع ع عععابع ااتعععا مات الصمععععيةا وو شمععععية تقعععف وماءيعععا
مؤسس ات ترية تعمل يف النصعا العدعو ا وممبعا تسعتع بصعر ات ال ععة احلاسعوبية
اساعدتها على القيا به ا الدوم .
ولعل ل يصري ا ؼعرومة وا يتتنعى العدعاة علعى وجعه ا ععوػ وااسعلموا بصعبل
ععععا وسعععلوبًا عععععريا يسعععتحليع موا تعععة ااعععتغريات احلاظعععلة يف ععععاع اإلععععال واالتععععاع
لالسععتفا ة مععل الحلاقععات ااعحللععة للصععتام يف يع ا ا انععب ا ووا علععى ااؤسسععات اإلسععالمية
ووكامات األوقاه وا طا ب ا مايري بلغة الععر اليت يقتلوا عليها ويفؽلونها .

مواقع التواظل االجتماعي وتوظيفها يف التعريف بالنيب حممد ظلى اهلل عليه وسلم

باالنبي الكاريم االى

ثالثًا :أسثر شبكات التواا االجتماعي استخدامًا في حمالت التعريا
اهلل عليه وسلم .
وظهعععرت الدماسعععة وا موقعععع (وعععي بعععو جعععاء يف اارتتعععة األو معععل مواقعععع التواظعععل
االجتماعي اليت يستمدمها ااترو وا يف الدعوة ا اهلل والتعريف بعالنيب – ظعلى اهلل عليعه
وسعلم_ واجعراء لعوامات لعوع القؽعايا الدعويعة اامتلفعةا و لع بنسعتة  %8245معل امجععالي
مستمدمي مواقع التواظل االجتماعي يف العينةا ويو معا يتفعخ معع كيعا ة وععدا مسعتمدمي
وي بو عربياا يف ل وتى انيًا موقع تويرت بنسعتة  %2642معل ااترعو مسعتمدمي تلع
ااواقعععا ولععل تحلتيععخ انسععتغرا الوًععا بنسععتة %1141ا ععم ااععدونات بنسععتة %3547ا وموقععع
يوتيوم %6741ا عم جوجعل بلع بنسعتة %6646ا بينمعا وعحلعى  % 6741معل مسعتمدمي مواقعع
التواظل االجتماعي مواقع وخر ،مول لينبدااا و ر بعؽهم تحلتيقعات خاظعة بعا واتف
ال ية مول برنام الرتاسل ( وات وم ويرييا مل التحلتيقات اليت تسمح بتفاععل و وعر
سهولة مع مواقع التواظل االجتماعيا ما يو موؼح با دوع مقم (5
جدوع مقم (5
شتبات التواظل االجتماعي اليت يستمدمها ااترو وا للمصام ة يف االت التعريف بالنيب (ػ
اسم شتبة التواظل االجتماعي
وي

بو

51

تويرت
انستجرا
اادونات
يوتيوم
جوجل بل
وات
وخر،

62

وم

36
29
23
18
7

14

%

76,5
62,9
44,4
35,8
28,4
22,2
8,5

17,2

ويو ما يتفخ مع اإللعاءات اليت تصري ا وا وعدا مستمدمي تل ااواقع عربيعا بلعغ
يف ويسعععحل  6146ووقعععا لتقريعععر اإلععععال االجتمعععاعي الععععا م ععععل ليعععة بعععي لعععع امة
63
احلبومية  56مليوا مستمد لباوة الصتبات
ولبل موقع مل مواقع التواظل االجتماعي خعا عه اليت يع ن ععل يعرين معل ااواقعع
ر ااترو وا ونه كبل االستفا ة عويا مل خعا غ ي ن ااواقع .
األخر،ا ليث
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رابعًا :أساليب املشارسة في حمالت التعري بالنبي الكريم في شبكات التواا االجتماعي
بينع نتعا الدماسعة وا ااترعو يسععتمدموا وسعاليب متععد ة للمصعام ة يف اععالت
التعريعف بعالنيب ظعلى اهلل عليععه وسعلم يف شعتبات التواظعل االجتمععاعيا وقعد جعاء ترتيععب
ي ن األساليب على النرو التالي:
تابة العتعامات العيت كبعل وا
األوع ا و
- 4التدويل ااتاشر ال جاء يف اار
تبوا اقتتاسا مل نعوػ القر ا البريم وو السنة النتويةا والبد و ناء عملية االقتتاس وا
تبوا ا مل مبتملة ااعنى وا اجت اءا خاظة ووا بعع مواقعع التواظعل االجتمعاعي ال
تسععمح للمععدوا اال بعععد حمععدو مععل احلععروها موععل تععويرت ال ع ال يسععمح اال مباععة وومبع ع
لروا؛ ل ا يتحللب مل اادوا التدقيخ يف اختيام النعوػ ااقتتسة لتعى ال يعويم القعراء بغعري
ما يدع عليه سياق النغ ااقتت .
الواني مل تفؽعيالت ااعدون يف شعتبات التواظعل االجتمعاعي
 - 6وجاء يف اار
و ناء التعريف بالنيب حممد ظلى اهلل عليه وسلم معل وسعاليب التعريعف بعالنيب البعريم عع
شتبات التواظل االجتماعي :نصعر الععوم والرسعو العيت حتمعل مسعا ل تعريفيعة بعالنيب –
ظلى اهلل عليه وسلم – ويالتية ي ن الرسا ل االتعالية مل النوع ال رتو على نعوػ
لبنها مقدمعة بتععميم و وعر جع با للقعراء وااتعابع وليسعهل مصعام تها عع احلسعابات
ا اظة باألظدقاءا ولعل ل يصري ا ويمية العومة يف الت ري على ااتلق ا وهي و وعر
ج ع بًا لالنتتععان للع ع م عل النعععوػ اابتوبععةا وا ما ااعلومععات الرتا ميععة ع ع العععومة
و ور ت ريًا ووبقى و رًا يف ا ات ااعروية واإل ما ية للجمايري .
شبل مقم ( 4و ج لعومة مروقة يف الة #انصر_سريته يف تويرت
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الوالث اجراء احلوامات والنقاشات مع األظدقاء وااتابع على
 - 3وجاء يف اار
شععتبات التواظععل االجتمععاعيا وطعيعععها للتعريععف بععالنيب – ظععلى اهلل عليععه وسععلم -
واستمدا األساليب اانحلقية يف احلوام واإلقناعا وا استمدا األلفاظ احلا ة العنيفة العيت
تتسعععتب يف انسعععرام ااترعععاوما وممبعععا يرتسع ع يف ينعععه وا ااصعععغول بالعععدعوة وااهعععتم
بالتعريف بالنيب – ظلى اهلل عليه وسلم  -يالظ منفرواا ويو ما خيالف نه مسعوع اهلل
ال قاع( :يسروا وال تعسرواا وبصروا وال تنفروا. 61
وقد علعخ ابعل لجعر علعى احلعديث السعابخ بقولعه ( :ااعرا تع ليف معل قعرم اسعالمها
وتععر التصععديد عليععه يف االبتععداءا و ع ل ال جععر عععل ااعاظععي ينتغععي وا يبععوا بتلحلععف
ليقتعل و ع ا تعلععيم العلعم ينتغعي وا يبععوا بالتعدمج؛ ألا الصعيء ا ا ععاا يف ابتدا عه سععهال
لتب ا مل يدخل ويها وتلقان بانتسا ا و ان عاقتته يالتًا االك يا ... 65
واهلل تعا يقوع يف القر ا البريم يف اللة على وا مساالت األنتياء وت بالتصامة قتعل
62
الن امة( :وما ن ْرسلل الْم ْرسَل َ اِلَّا متَصِّرِيلَ وَمنْ لمِيلَ
 - 1وبينععع الدماسعععة ويمععععا يتعلعععخ بنوعيععععة ااصعععام ة يف توظيععععف مواقعععع التواظععععل
االجتمعاعي للتعريععف بعالنيب البععريم جعاء اعععا ة نصعر وجع اء معل بععرام وقنعوات ينيععة علععى
الرابع.
لسابات ااترو الصمعية يف مواقع التواظل االجتماعي اامتلفة يف اار
 - 5بينمععا جععاء انتععاج مقععا ع معععومة ( ويععديو للععدواع عععل الععنيب – ظععلى اهلل عليععه

وسععلم_ يف اار عع ا ععام و لعع مععل خععالع شععرا ح الفععالطا وو تعععوير مقحلععع ويععديو
وامواقععه علععى موقععع يوتيععوم وو تععويرت وو وععي بععو ا ليععث مبنع تقنيععة ا واتععف ال يععة
اا و ة ببامريات ات امبانيات معقولة وااتععلة بصعتبة اإلنرتنع ااعوا ن وا معايري
مل انتاج ما يرونه ؼروميا مل األوال ا ويما يعره بانتصام ظايرة ااوا ل اإلعالميا سواء
اا ارتو ،ااقد تسجيال لفعاليات تعره بالنيب – ظعلى اهلل عليعه وسعلم – وتعداوع ععل
مهامجيععها وو ععاا ارتععو ،مسً عا وو حماؼععرة معععومة عععل الغععرض نفسعها وو ويلمًعا يعلععم
ااصايد الد ،السلو يات احلسنة اليت لث عليها الرسعوع البعريم عليعه ووؽعل الععالة
والتسليم .
وووق ا لنظرية اإل عاء الوقعايف وعنا القنعوات ا اظعة واحلسعابات الصمععية علعى موقعع
يوتيوما وبعفة خاظعة ات نسعتة ااصعايدات العاليعة العيت يتععد ،بعؽعها ا مسع مليعوا
مصععايدة ا وععنا ت ع ري ي ع ن ااععوا ااعععومة الععيت مععع بع خعععا غ التليف يععوا اإلعالميععة
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بوظفه وسيلة ت امنية وب خعا غ اإلنرتن اإلعالمية بوظعفه وسعيلة يعري ت امنيعة تع ري (
وريعد ليععث يقؽعي ااسععتمدموا ووقاتًعا عورية علععى مواقععع التواظعل االجتمععاعيا ويعععل
التع ا مرللة اإل ماا ما ل على لع العديعد معل الدماسعاتا وتقعد يع ن األوعال
لقا خ وساسية عل احلياةا ويي الد ،وسا ل عديدة تسهم يف معروتنا بالواقع االجتماعي.
وه ن األوال ت خ مل التليف يوا خعا عه الت ريية وتؽيف عليها خعا غ شتبية
التفاعلية ات ااستو ،ااتقد منه تقييم ااقحلع ااعوما وو اؼاوة تعليعخ عليعها وو اععا ة
نصرن يف احلسابات ا اظة بااستمدم ا ومل َم ونا ت رييا الرتا مي يبوا ا واعلية
ترية .
وقعععد بينعع نتعععا الدماسعععة يف ا عععدوع مقعععم ( 2وا  %2541معععل عينعععة الدماسعععة العع يل
يوظفوا مواقع التواظل االجتماعي أليراض عوية وتعريفية بالرسوع البعريم – ظعلى اهلل
تابعة النععوػ العيت تعع ععل يع ا
عليه وسلم – يستمدموا وسلوم التدويل ااتاشرا و
الغعععر ض يف الععععفرة الر يسعععة لععععفرتهم وو لسعععاباتهم علعععى مواقعععع التواظعععل االجتمعععاعي
اامتلفة اليت تعتمد على النعوػا منها اادوناتا ووي بو ا وتويرت.
معععا وشعععامت الدماسعععة ا وا  %2145معععل مسعععتمدمي مواقعععع التواظعععل االجتمعععاعي
أليععراض عويععة وتعريفيععة بععالنيب – ظععلى اهلل عليععه وسععلم – يسععتمدموا العععوم التعترييععة
واإلختامية اليت تو خ أللدا ووعاليعات ع بهعده العريعف باإلسعال ومسعوله – ظعلى اهلل
عليه وسلم – ا وبصبل خاػ يف مواقع التواظل االجتماعي اليت تقعو علعى اموعاق وتتعا ع
العوم ب ااستمدم مول ( اإلنسعتجرا ا بينمعا بلغع نسعتة الع يل يفترعوا بعام النقعاط
واحلوام لوع التعريف بالرسوع البريم – ظلى اهلل عليه وسلم – ويصام وا ويه %5142ا
سواء معل خعالع العر علعى بعع ااسعيا ا وو حماولعة العر علعى شعتهات ااصعبب ا يف
يف اعالت التعريعف بعالنيب ظعلى
ل ل النتعا علعى وا  % 16معل ااترعو ااصعام
اهلل عليعععه وسعععلم يسعععتمدم وا وسعععلوم اععععا ة النصعععر ( ااصعععام ة للع ع ام والفيعععديويات
والتعععدوينات العععيت نصعععريا اآلخعععروا علعععى ظعععفراتهم وو لسعععاباتهم يف شعععتبات التواظعععل
االجتماعي .
بينمععا بلغ ع نسععتة ال ع يل يصععام وا يف اموععاق وو انتععاج األوععال الدعويععة الععيت تهععده
للتعريف بالنيب – ظلى اهلل عليه وسلم –  % 3343و لث ال يل يستمدموا مواقعع التواظعل
االجتمعععاعي أليعععراض عويعععةا و لعع بعععالريم معععل سعععهولة انتعععاج تلعع النوعيعععة معععل األوعععال
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التعريفيععةا وقععوة ت رييععا العتما يععا علععى احلاسععة السععمعية التعععرية يف توظععيل مععدلوالت
الرسا ل االتعاليةا اال ونه يتقى ونها حتتاج لعنعر اإلبداعا وممبا التمويلا خاظة يف انتعاج
األوال بقدم مل االلرتاوية وبدقة عاليةا وا دوع مقم ( 2يوؼح ي ن اإللعا يات:
جدوع مقم (2
وساليب ااصام ة يف االت التعريف بالنيب ظلى اهلل عليه وسلم يف شتبات التواظل االجتماعي
%

وساليب ااصام ة يف شتبات التواظل االجتماعي
53

65,4

49

60,5

التفاعل مع األظدقاء بالنقاط واحلوام

41

50,6

انتاج مقا ع ويديو معومة

27

33

34

42

التدويل ااتاشر
نصر العوم والرسو اليت حتمعل مسعا ل تعريعف بعالنيب
ظلى اهلل عليه وسلم

اعععا ة نصععر ( مصععام ة وج ع اء مععل ال ع ام الدينيععة
لوع التعريف بالنيب ظلى اهلل عليه وسلم

وتعين النتيجة السابقة وا ينا العديد مل اإلمبانيات اليت تووريعا شعتبة اإلنرتنع
الععيت كبععل اسععتمدامها وتوظيفهععا للتعريععف بصمعععية الرسععوع العظععيم – ظععلى اهلل عليععه
وسععلم – والتعريععف قياتععه والععر علععى الصععتهات الععيت يورييععا خعععومها ولبنهععا ق تسععتغل
بصععبل جيععد مععل قتععل ااصععغول بالععدعوة وو األوععرا ا علععى اعتتععام وا قسععحلا مععل التوعيععة
والدعوة واجب على ل مسلما لقوع الرسوع – ظلى اهلل عليه وسعلم – يف احلعديث الع
موان التمعام " بلغععوا ععين ولععو يععةا ولعد وا عععل بعين اسععرا يلَ وال لععرجَا ومعل ع مَ علععي
متعمدًا وليتتووْ مقعدَن مل النامِ " 68
طلغ الدماسة بناء على تل النتيجعة ا ونعه جيعب علعى ااؤسسعات الدعويعة الرمسيعة
واأليليععة موععل وكامات األوقععاه يف بلععداا العععاق اإلسععالميا وا ياععات واانظمععات العاملععة يف
اجملععاع الععدعو اإلسععالميا وا تنص عئ ا امات خاظععة بننتععاج موععل تل ع النوعيععة مععل األوععال
الدعويةا وتوجيهها ا ااستمدم يف مواقعع التواظعل االجتمعاعي لتنعاء العوعي الرتا معي
لديهم مبن لة النيبا و رامتها ووؽلها لتى ال تتبرم ولدا اإلساءة اليه – ظعلى اهلل
عليه وسلم – مل بين جلدتنا على تل ااواقع .
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خامسًا :تطبيقات التدوين اآللي التي يشارك فيها املبحوثون في مواوع التوااا االجتمااعي
للتعري بالنبي الى اهلل عليه وسلم وسريته:
وظهعععرت نتعععا الدماسعععة وا  % 13معععل ااترعععو الع ع يل يوظفعععوا شعععتبات التواظعععل
االجتماعي يستمدموا تحلتيقات التدويل اآللي للمصام ة يف احلمالت التوعويعة اإلسعالمية
بصبل عا ا والتعريف بالنيب البريم ولقوقه ووؽا له بصبل خاػا ليث تسمح يع ن
التحلتيقات بالتدويل نيابة عل ظالب احلساما بعد اشرتا ه ويها وؼتج اععدا اتها ووقعا
اا يران مناستًا مل وجهة نظرنا ومل وشهر يع ن التحلتيقعاتا معا وظهرتهعا نتعا الدماسعة
بالرتتيب التالي:
- 4جععاء يف اار عع األوعا وبنسععتة بلغعع  %32تحلتيععخ ( تويعع قععر ا ا ويععو تحلتيععخ
لتغريعد يععات وولا يععث ظعريرة ونصععر سععريته – ظععلى اهلل عليعه وسععلم – ( وخععالقا سععنلا
معععامالت قععد وقعععى يع تغريععدات يف اليععو ا ويقععو بنصععريا يف لسععام ااصععرت يف
التحلتيخ بحلريقة ليةا ومابج التحلتيخ ع شتبة اإلنرتن يو:

http://twitquran.com/Contact_Us.aspx#.UN4Z-ayKKSo
وتقوع الصر ة ااحلومة للتحلتيخ عل سعتب وجعو ن :قلعة ارتعو ،القر نعي باللغعة العربيعة
على تعويرت عاا السعتب يف انصعاء يع ا التحلتيعخا ويعده ا دمعةل يعو اععالء لمعةل اهلل يف
وظداء الفؽاء اإللبرتونى الواسع لتويرتا وت رةْ ااسلم ينعا بعتع اآليعات اامتعامة
مستقا مل القر ا البريم واأللا يث النتويعة الععريرةا العيت طعغ ا عو وو البعر وو
التوبععة وو االسعععتغفام وو يعععري لعع ا و ا دمعععة بتسعععا ة عتعععامة عععل ( تحلتيعععخ تعععويرت يقعععو
ااستمد باالشرتا ويها ويقعو ااوقعع بعمعل تغريعدات البرتونيعة معل احلسعام ااصعرت ا
لسب اختيام ااستمد ا مل تغريدة ا ي تغريدات يف اليو . 67
- 6وجععاء يف اار عع الوععاني تحلتيععخ اعيععة  .ععو ا بنسععتة بلغعع  %67مععل امجععالي
ااترععو ال ع يل يوظفععوا شععتبات التواظععل االجتمععاعي للتعريععف بععالنيب ظععلى اهلل عليععه
وسلما ويو تحلتيخ للفي بو يقو ببتابة يات مل القر ا البريم قد وقعى مرت يف
اليو ا ا ما م مبحله باحلسام الصمعي على ااوقعا ومابحله على شتبة اإلنرتن :
http://www.da3eya.com/

الوالثا وبنستة  :%63.5ويو تحلتيخ يقعو
 - 3بينما جاء تحلتيخ مم السلف يف اار
بعمل تغريدات ألقواع السلف بحلريقة ليةا ومابحله على شتبة اإلنرتن :
http://akwalalsalaf.apphb.com/
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يف
 - 1يف لع ع اسعععتمد تحلتيعععخ تويع ع و اا  %64معععل عينعععة الدماسعععة ااصعععام
اععالت التعريععف بععالنيب ظععلى اهلل عليععه وسععلم يف شععتبات التواظععل االجتمععاعيا ويقععد
خدمعة ليععة للمسععلم يف و وععر مععل  13مدينعة لععوع العععاق للتنتيععه ب وقععات العععالة يع
مرات يف ل يو وليلةا ومابحله على شتبة اإلنرتن :
http://islamic-prayer-times.blogspot.com/

 - 5وبالنستة نفسهاا جاء تحلتيخ سنلا ويو تحلتيخ يقو بنصر ولا يعث نتويعة وو عيعة
وو ام لتنصر على ظفرة ااستمد على موقع وي بو ا ومابحلة على شتبة اإلنرتن :
.http://www.manhag.net/islamgoodcall/index.php

ما يو موؼح يف ا دوع مقم (. 8
ول
جدوع مقم (8
وشهر تحلتيقات التدويل اآللي اليت يصرت ويها ااترو وا ااصام وا يف االت التعريف
بنيب اإلسال ظلى اهلل عليه وسلم
%

التحلتيخ
29

35,8

و

23

28,4

مم السلف

19

23,5

توي و اا

17

21

سنل

17

21

توي قر ا
اعية .

مما ستخ كبل استمالػ وا ينا جهو ًا يتة لنصر سعرية العنيب – ظعلى اهلل عليعه
وسعلم – يف مواقععع التواظعل االجتمععاعي كبععل التنعاء عليهععاا وتحلويريعاا و عمهععاا وانتععاج
اا يد منها بوظفها ولد وساليب التعريف بنيب اإلسال العظيما ما وا احلاجة ملرعة ألا
يتوور عد مل التحلتيقات بلغات يري العربيعة تعؤ يع ا العدوم ااهعما لتععل الرسعالة لبعل
ااسلم ويري ااسلم لوع العاق.
مععا وا ي ع ن احلمععالت اإلعالميععة حتتععاج ا التمحلععيج ا يععد ااسععتخ ععاا وقاجععة
ويؽًعا ا قيعاس و ريععا وجعدوايا يف امععدا ا معايري بااعلومعات اارتا مععة بحلريقعة سععريعة
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تتناسب مع مسات مواقع التواظل االجتماعي مل ناليةا ومع مسات الععر ال نعيصه مل
ناليعععة وخعععر،ا معععا حتتعععاج إلجعععراء الترعععو ععععل جعععدوايا وواعليتهعععا لعععد ،ااسعععتمدم
ومتابعيهم.
وقد وشامت نتا الدماسة اايدانية ا وا و ور احلمالت للتعريف بالنيب – ظعلى اهلل
عليعه وسعلم – وسعريته انع العة ( انصعر سعريته علعى ا اشعتاج (#انصعر_سعريته علععى
موقع تويرت اليت يصام ويها اله ااغر يل عع ااوقععا وقعد ووعا  % 2146معل امجعالي معل
يوظفععوا مواقععع التواظععل االجتمععاعي يف التعريععف بالرسععوع – ظععلى اهلل عليععه وسععلم – ونهععم
ويهععا مععل نصععر
يصععام وا يف تل ع احلملععةا ويععي عتععامة عععل تحلتيقععات ب عل ااصععرت
ولا يث منتقاة مل سنة النيب – ظلى اهلل عليه وسلم –
ومل ا ج ما ينصر حت ياشتاج #انصر_سريته يف موقع تويرت:
 .قاع مسوع اهلل :يسروا وال تعسرواا وبصروا وال تنفروا .

 ععاا مسععوع اهلل يععدعو مععل الليععل :اللععهم انععى وعععو برؼععا مععل سععمحل ووعععوما و ني على نفس .
مبعاوات مل عقوبت ووعو ب من  ..ال ولعى ناء علي ون
عل جرير مؼي اهلل عنه قاع :ما لجتين النيب ظعلى اهلل عليعه وسعلم منع وسعلم اوال م ني اال تتسم .موان التمام
سادسًا :جدوى حمالت التعري بالنبي محمد  -الى اهلل عليه وسلم  -فاي مواواع التوااا
االجتماعي من وجهة نظر املبحوثني
بين نتا الدماسة وا نسعتة  % 1744معل امجعالي ااترعو الع يل يوظفعوا لسعاباتهم
يف مواقع التواظل االجتمعاعي تعر ،وا اعالت التعريعف بعالنيب حممعد  -ظعلى اهلل عليعه
ٍّ ما ا ومو %6148 ،ونهعا يعري
وسلم  ( -مهمة جدا يف ل مو %6846 ،ونها (مهمة ا لد
مهمة مل وجهة نظعريما وعلّلعوا لع بع ا وم ااسعتمد يف تلع احلمعالت يتسعم بالسعلتيةا
ليععث يقععو النظععا اإللبرتونععي ببتابععة مفععر ات احلملععة وا وا يبععوا لععه وما وممبععا ال
يتعرض له مل األساس.
وتصععري النتععا السععابقة وا يالتيععة ااترععو تععؤمل بفاعليععة يعع ن احلمععالت التعريفيععة
بالرسوع – ظلى اهلل عليه وسلم – ويو معا يؤ عد علعى وا عمليعة اإل عاء الوقعايف ال تترعد
بناء على عرض عموعة مل الرسا ل االتععالية وقعجا بعل حتتعاج ا مسعة التبعرام ويعل
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األمد لت ري ا مايري باحلملة وويداوها لتعى يعتم التع ري ااععريف الرتا معيا معع األخع
يف احلستاا وا الت ري لل يبوا مولدًاا ليث ااتغريات ااستقلة منها ت ري وسا ل اإلععال
األخر،ا و ماسة ااستمد النصج (ويمعا يتعلعخ باحلملعة مقابعل ااسعتمد السعليب ا ويعي
الظايرة نفسها اليت قام نظرية اإل اء الوقايف باختتامياا ولبل على وسيلة التلفاك.
سابعًا  :مشاارسة املادونني فاي مواواع التوااا االجتمااعي فاي حاوارات حاوف بارامج وفعالياات
التعري بالنبي  -الى اهلل عليه وسلم  -ونصرته .
يععره احلعوام ب نععه لعديث بع ععرو ا يعتم ويععه تعداوع البعال ويمععا بينهمعا بحلريقععة
متباواععةا وععال يسععت ر ولععديما وا اآلخععرا ويغلععب عليععه ا ععدوءا والتعععد عععل ا عععومة
62
والتععب
وخيتلف احلوام عل ا دع ال يعو :اظهعام ااتنعاكع مقتؽعى نظرتهمعا علعى التعداوع
والتنايف بالعتامة وو ما يقو مقامهمعا معل اإلشعامة والداللعةا ويفعرق بع احلعوام وا عدع بع ا
ا ععدع مظنععة التععععب واإلظععرام علععى نعععرة الععرو ا واالنتعععام للععنف بععاحلخ والتا ععلا
31
والتعسف يف ايرا الصته والظنوا على احلخ
واحلععوام شعععا ع يف مواقعععع التواظعععل االجتمععاعيا ا قعععوا تلعع الصعععتبات التواظعععلا
والتواظعل ال يبعوا اال بحلعر ومناقصعة األوبععام واآلماء وابعداء التعليعخ عليهعا بصعبل يععتم
ويه تتا ع ااعلومات ووجهات النظر ب متراوميل وو و ور.
وقعععد و تتععع الدماسعععة وا  %8848معععل ااترعععو الععع يل يوظفعععوا شعععتبات التواظعععل
االجتماعي للتعريف بالرسوع – ظلى اهلل عليه وسلم – يصام وا وظدقاءيم احلعوام لعوع
حمتععو ،الرسععالة االتعععاليةا سععواء ان ع نع عا مبتوبً عاا وو ظععومةا وو ويععديوا و ععر
ااترو عوا وا العداوع األوع اصععام تهم يف يع ن احلععوامات يعو اإلسععها يف نععرة الرسععوع –
ظععلى اهلل عليععه وسععلم – خاظععة يف لععاالت اإلسععاءة ااتبععرمة لصمعععه البععريم ويديععه
ااتام .
وقد شهدت مواقع التواظل االجتماعي عدة حماوالت لعسعاءة للعنيب – ظعلى اهلل عليعه
وسععلم – مععل ااععدون العععرما سععاله اإلسععاءات القا مععة مععل الغععرما ومععل وشععهر يعع ن
اراوالت اليت مظديا ااترو وا بالرتتيب التالي:
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ال ونتجه ووخرجه اادعو ( نيبعوال باسعيلي
- 4الفيلم ااسيء ( براءة ااسلم
وعرض يف احلا عصر مل ستتم  6146ا وولد م و وعل واسعة والتجالات مل قتعل
ااسلم لتى م لت اامرج  34ويف  62نووم  6146وظدمت حمبمة جنايعات القعايرة
لبما بترويل ووماق منتجي ويلم براءة ااسعلم ااسعيء للمفعيتا و لع يف قؽعية اتهعامهم
بننتععاج وععيلم سععينما ي وسععاء الععي سععيدنا حممععد ظععلي اهلل عليععه وسععلم ويععم مععومي ظععا ق
جرج عتد الصهيد ع حما مؤس ا معيعة القتحليعة ع ومعرقغ ع يع خليعل ع مقعد بعرام
ينية ع ووبر عتد ااسيح كقلمة وشهرته ععم كقلمة ع تيب بصر عونتيل و يعب بسعا ة
موسي اانسخ اإلعالمي للجمعية الو نية األمريبية ع واليعا باسعيلي وشعهرته نيقعوال باسعيلي
نيقوال ع لاظل علي ليسعان اآل ام جامععة القعايرة ع ونايعد حممعو متعولي وشعهرتها وعييب
عتد ااسيح بولي ظليب ع تيتة ع ونا م وريد ووك نيقوال ع والق تري ولد ت اربمة
نفع ا لسععة للر بععم علععي ااععتهم الوععامل ويععو جععون ع ماع نيسععة وه اإلجنيليععة بواليععة
ولوميدا ع ب مريبا.36
 - 6ومعععل عععا ج اإلسعععاءات للعععنيب – ظعععلى اهلل عليعععه وسعععلم – عربيع عاا ووشعععام اليعععه
ااترو وا ؼعمل قا معة مفتولعة لتسعجيل وبعرك اإلسعاءات ااوجهعة لصعمغ الرسعوع البعريم
ظلى اهلل عليه وسلم ما ونه ولد البتام العرم يف لسابه على تويرت ا وم اعتقاله بنعاء
على ل ا وولد اعتقاله جدال واسععًا بع معل يعداوعوا ععل لريعة العرو ووا تدويناتعه ق
تتؽمل اإلساءة للديل وال لسيدنا حممدا وب مل يحلالتوا بتوجيه وقععى العقوبعة علعى معل
يتناوع ااقدسات اإلسالمية باإلساءة لتى ال ينتصر اإلحلا يف بلداا ااسلم .
شبل مقم ( 6تغريدات أللد النصحلاء يف تويرت اليت اعت ت مسياة للديل
و اا قد تب يف لسابه:

" جاء مسولنا البريم ليعرح عقيعدة ابعراييم ا ليعلا وجعاء كمعل تعاج ويعه ا معل
يعععرح عقيععدة حممععد بععل عتععداهلل"ا وقععاع ويؽًععا" :خععدعونا وقععالوا شععرع اهللا ومععا يععو يف
النهايععة اال بنععات ووبععاميم ..احلععب يععو مسععالة ععل األ يععاا ..متععى مععا تععوور ي ع ا الصععر ا
33
والبل يعو وا ا مصباة والدة ..ااصبلة سيد البريم يف ااؤسسات الدينية
 - 3ومل ا ج اإلساءات اليت وشام اليها ااترو وا ما ونه معدوا عربعي خعرا الع
وا على لسابه يف تويرت يو السا س مل و اير  6146مبناسعتة عر ،معيال العنيب ظعلى
اهلل عليه وسلما قا ال:
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يف يو مولد س قوع انتين ولتت الوا ر وي ا لحلااا اا ملهمًا لعيا وانتعين ق ولعب
ياالت القداسةا لل وظلي علي ا يف يعو مولعد وجعد يف وجهعي وينمعا ا هع ا سع قوع
انتين ولتت وشياء وي ا و ري وشياء ...وق ووهم البوري مل األشياء.

-يف يو مولد ا لل و ين ل ا لل وقتل يدي ا س ظاور معاورة الند للنعدا ووبتسعم

عديخ ورسب ...لي و ور.
ق ما تتتسم ليا ووحتد مع
م اعت م ععل يع ن التعدوينات ويمعا بععدا وسعاور خعامج ااملبعة العربيعة السععو ية ا
مالي يا ولاوع لب اللجوء ا نيوكلندا لبل السلحلات ااالي يعة قامع برتليلعه ا بعال نا
وم لتسععها ويف  5مععامس  6146ظعععدق اربمععة ا ا يععة علعععى توبتععها وا وا يعع مر
31
باإلوراج عنه
شبل مقم ( 3ظومة تدوينات مسياة للنيب البريم ظلى اهلل عليه وسلم

89

90

 - 1ومل النما ج ااسياة للنيب البريم و ع بيته األ هام مما مظدن ااترو وا معا قعا
بععه ولععد اا ع يع يف الععد ،القنععوات التليف يونيععة ( الصععيعية مععل تععدوينات مسععياة للسععيدة
عا صة بن وبي ببر العديخ مؼي اهلل عنهما كوج العنيب البعريم ظعلى اهلل عليعه وسعلما
ليث تب يف تويرت المًا ال يليخ مبقعا السعيدة عا صعة و ااعؤمن مؼعي اهلل عنهعاا وال
يليخ بعرض الرسوع ظلى اهلل عليه وسلما
ومل ومولة احلوامات اليت امت سعوػ ي ن احلالة:
@reemQ895عتداهلل خلف ااتحلاوع على السيدة عا صة بدوا وظهر جنسيته احلقيقيعة
العراقية ويا م لندا ويعمل م يع يف قناة ود مع ياسر ا تيث
@jarrah_LAFIعتداهلل خلف لو ل الصجاعه تعاع على اقرم يامة والتع رن علعى
لسابي واالقامه على لسابي بعد يف امل الدوله ولبل ان ال ل الصجاعه ياجتاا
@beedooonال نديخ عتداهلل خلف  ..يقولوا احلاسديل انه بدوا اا ا اا ألنه يريعدوا
تصويه ظومة التدوا  ..يم ما عنديم ا ا تات او ليل  ..نسيتوا ياسر واد
@Miss_8ra3e6عر قرا يت الخر تغريدن لعتداهلل خلف انبسرت نفسي وخفع معل
يؽب مم العتا "يامم التعاقتنا مبا يفعل السفهاء منا"
ععل يف ععرض الرسعوع
 @mabee22يا اخون امجو عد نحلخ اسعم يع ا البعاور الع
احلتيب وتغيري امسه مل عتداهلل خلف ا ؟؟ عدو اهلل خلف
@q8bdقؽية اادعو عتداهلل خلف قؽية يدية وماللظيت لوجعو  66تغريعدة وقعج
وا وجو و ولومك ! ومل م اختفاء احلسام!
 @Kuwaity_9are7تبلمنعععا وانتقعععدنا " النسعععيب " لعلونعععا بسعععالفة " عتعععداهلل خلعععف "

ويعلموا بوجو ن وى لندا مل سن ا متى ي ا التبسب يا يه ا واللعب بحلريقه ق من!
@sultan1379تحلاوع مغر وييت جديد يعدعى (عتعداهلل خلعف علعى ععرض الرسعوع
ظلى اهلل عليه وسلم بعدما تفون بت اءات يف لخ السيدة عا صه ا ااؤمن مؼي اهلل عنها
وبعععد اسععتعراض النمععا ج واألمولععة السععابقة الععيت وشععامت اليهععا عينععة الدماسععة إلسععاءات
ساورة ابانة الرسوع ظلى اهلل عليه وسلم للرد ال جعل و ور مل ماة عاق بااملبعة
35
العربية السعو ية يستنبروا تنامي موجة اإلحلا يف بال احلرم
وا ا ان مواقعع التواظعل االجتمعاعي تعع بالعديعد معل اإلسعاءات للرسعوع ظعلى اهلل
عليععه وسععلما وععنا ب هععا العديععد مععل ااتععا مات ا يععدة والرا ععدة لتوؼععيح احلقععا خ والععر علععى
الصتهاتا وتفنيد األبا يل
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لبعل احلععوام ينععا يف تلع الصععتبات ياللععم ونععه ي خع منرًعى ياؼعتًا  -عععل لععخ –
لينما يعل التجاوك ا مد ،بعيدا ول خيرج ابداء الرو عل لعدو األ م واللياقعةا ومعا
احلوام ال يواوخ عليه ااغعر وا والبعد وا يبعوا لعه سعقف معل العرتا ااقدسعاتا وععد
التحلاوع الت ء على مموك الديل.
وينعععا يقعععو العععرو الععععا يف مواقعععع التواظعععل االجتمعععاعي بعععدوم الرقابعععة ا ماعيعععةا
واحلبومععات واألنظمععة واا قعععر الععتع يف ااتابعععة واإلشععراه السععترالة ل ع عقععال مععع
مليععامات التغريععدات الععيت تبتععب ععل يععو وععنا ا مععايري حتاظععر ااسععيا وتقععدمهم ا
ا هات الرمسية بعد وا تبصف كيفهم وبحلالا منحلقهما ويو ما جيعل شتبات التواظعل
االجتماعي و اة مل و وات اراستة والتعتري عل الرو العا .
بالنبي

ثامنًا :تقييم املبحوثني ملستوى الحوار في مواوع التواا االجتماعي حوف التعري
(الى اهلل عليه وسلم ) ونصرته.
بينعع الدماسعععة وا  %3245معععل امجعععالي العينعععة العع يل يسعععتمدموا شعععتبات التواظعععل
االجتماعي يف التعريف بالرسوع – ظلى اهلل عليه وسلم – يروا وا احلوام ال يعدوم لعوع
خعا غ الرسوع ووؽا له ينرره وليانًا ا التصعد ا واإلسعهام يف العتبفريا بعل ويقعو
التع يف معرض الدواع عل الرسوع البريم بالسب والصتم ويو ما خيالف معنه الرسعوع
– ظععلى اهلل عليععه وسععلم  -يف ونععه ( ق يبععل سععتابًا وال لعانً عا وال والصً عا بععل ععاا
خلقه القر ا .
واحلقيقة وا مل يفعل لع يسعيء للعديل نفسعه ويسعيء لععالب ااقعا الرويعع – ظعلى
اهلل عليه وسلم – ال ( عاا خلقعه القعر ا  32معا وخع ت بع ل السعيدة عا صعة مؼعي
اهلل عنهاا وقد اا الرسوع يسب ويصتما لبنه ق يقابل ي ن الت اءات مل فام قريض
اال ب خالقه الرويعةا وا وا يبوا ينا تهاوا يف تحلتيخ القوان اليت تنظم يع ن ااسع لة
.
ووشامت الدماسة ا  %2145مل العينة يعروا وا احلعوام الع يتنعاوع التعريعف بعالنيب –
ظععلى اهلل عليععه وسععلم  -ومشا لععه البركععة يلت ع يالتً عا ب س ع احلععوام ا ععا ئ ااتعقععل
اات اا وا متالغات يف احلبما وو الوظوع ا استنتاجات خا اة .
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احلعععوام يف شعععتبات التواظعععل

و انع ع وسعععتام ععععد االلتع ع ا ب خالقيعععات ووسع ع
االجتماعي ما م يا ااترو وا يوؼرها ا دوع التالي:
جدوع مقم (7
وستام عد االلت ا ب خالقيات احلوام يف االت التعريف بالنيب ظلى اهلل عليه وسلم يف
شتبات التواظل االجتماعي
%

وستام عد االلت ا ب خالقيات احلوام يف شتبات
التواظل االجتماعي
ييام الرقابة





التدويل ب مساء مستعامة





ؼعف الوقاوة الدينية





امبانية ااراوية باحل ه وو ايالق احلسام





وخر،





- 4ييععام الرقابععة بنسععتة بلغ ع %8245ا ليععث يععععب علععى و جهععة مراقتععة مالي ع
احلسابات ع شتبات التواظل االجتماعي .
 - 6خوع بع ااتراوميل وو اادون قسابات ويميعةا وو بعدوا ومسعا هم احلقيقيعة
بل ومساء مستعامة ا و ل بنستة ماوية بلغ  %86مل امجالي عينعة الدماسعةا وقعد يبعوا
بعؽهم مل خععو اإلسعال ا نع م وقتعه وجهعدن للحلععل يف العديل وممعوكنا ويعو ممعا تععم بعه
التلو ،على شتبة اإلنرتن عمومًاا ومواقع التواظل االجتماعي على وجه ا عوػ.
 - 3ؼعععف الوقاوععة الدينيععةا بنسععتة بلغع  %52مععل امجععالي ااترععو ا للدمجععة الععيت
عل التع ير على السب بالسب ويتا ع الت اءة بالت اءةا ويو مما خيالف ظريح العديل
وتعليمات الصريعة اإلسالميةا ليث يقوع تعا ( :ا ْع اِلَعى سَعتليلِ مَبِّع َ بلالْرلبْمَعةل وَالْ َم ْوعلظَعةل
لسَععل اِا مَبعع َ يعع َو َو ْعلَععم لبمَعع ْل ؼَععل عَعع ْل سَععتليل له وَيعع َو َو ْعلَعععم
ي َو ْ
لععالتلي يلعع َ
رسَعع َن لة َوجَععا للْه ْم ب َّ
ا ْل َ
38
بلالْمهْتَدليلَ .
 - 1سهولة اجراء عمليعات احلع ه معل ااعدونات واحلسعابات ا اظعة ببعل مسعتمد
لصععتبات التواظععل االجتمععاعي بنسععتة  %36مععل عينععة الدماسععةا ويععو مععا يسععهل عمليععات
ااراوية وا روم مل ا هات الراظدة اول ي ن التجاوكات .
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نتائج الدراسة ومناوشتها:
استهدو الدماسة التععره علعى وم مواقعع التواظعل االجتمعاعي يف التعريعف بعالنيب –
ظلى اهلل عليه وسلم – مل خالع احلمالت اانظمة وو ا هعو الفر يعة العيت تسعهم يف امعدا
ا مايري بااعلومات الرتا مية ووقا لنظرية اإل اء الوقايف وورؼياتها .
وقععد وجري ع الدماسععة اايدانيععة علععى عينععة مععل مسععتمدمي مواقععع التواظععل االجتمععاعي
بلغ ع  451مفععر ة مععل الصععتام ا ععامعي مبملبععة الترععريلا ووسععفرت عععل النتععا التاليععة
امجاال:
ووال :توظععل الدماسععة ا وا و وععر مععل نعععف العينععة مععل مسععتمدمي مواقععع التواظععل
االجتماعي حترػ على توظيعف تلع ااواقعع عويعا معل خعالع التعريعف بعالنيب (ظعلى اهلل
عليه وسلم ا وو تقيم لوامًا مع األظدقاء وااتابع ومتابعي ظفراتهم ولساباتهم ا اظة
لوع الرسوع وسريته ووخالقه ووؽا له .
انيًا :توظل الدماسة ا وا لبل موقع مل مواقع التواظل االجتماعي ميع ة تفاؼعلية
عععل بقيععة ااواقعععا وتعؽععها يهععتم بتتععا ع النعععوػا ووخععر ،تر ع علععى العععومةا و الوععة
عل وشعباع الوسعا ج ااتععد ة لتوظعيل
على ملفات الفيديوا ومنهعا معا جيمعع بع
تر
الرسالة اإلعالميعةا ووظهعرت الدماسعة وا و وعر مواقعع التواظعل االجتمعاعي اسعتمدا ًما يف
التعريف برسوع اهلل – ظلى اهلل عليه وسلم – اا موقع وعي بعو الع جعاء يف اارتتعة
األو ا يف لع وتععى انيًعا موقععع تععويرتا ولععل تحلتيععخ انسععتغرا الوًعاا ععم ااععدوناتا وموقععع
يوتيععوما ععم جوجععل بل ع ا و ععر بعؽععهم تحلتيقععات وخععر ،للرتاسععل الفععوم ع ع ا واتععف
ال ية مول ( وات وم .
الوًع ا :بينع الدماسعة وا ينعا العديعد مععل اإلمبانيعات التقنيعة العيت وظفهعا ااترو ععوا
لأليععداه الدعويععة والتعريفيععة باإلسععال ومسععوله البععريما ليععث بين ع نتععا الدماسععة وا
 %2541مل عينة الدماسة ال يل يوظفوا مواقع التواظل االجتماعي أليراض عوية وتعريفيعة
تابعة
بالرسوع البريم – ظعلى اهلل عليعه وسعلم – يسعتمدموا ليعة التعدويل ااتاشعرا و
النعععوػ الععيت تع ع عععل ي ع ا الغععرض يف العععفرة الر يسععة لعععفرتهم وو لسععاباتهم علععى
مواقع التواظل االجتمعاعي ا امتلفعة العيت تعتمعد علعى النععوػ ااعدوناتا ووعي بعو ا
وتويرت .ووا  %2145يستمدموا العوم التعتريية واإلختامية اليت تو خ أللدا ووعاليعات ع
بهععده التعريععف باإلسععال ومسععوله – ظععلى اهلل عليععه وسععلم – ا وبصععبل خععاػ يف مواقععع
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التواظعععل االجتمعععاعي الععععيت تقعععو علعععى اموععععاق وتتعععا ع الععععوم بععع ااسعععتمدم موععععل (
اإلنستجرا ا بينما بلغ نستة ال يل يفتروا بام النقعاط واحلعوام لعوع التعريعف بالرسعوع
البريم – ظلى اهلل عليه وسلم – ويصام وا ويه %5142ا سواء مل خالع الر على بعع
ااسيا ا وو حماولة الر على شتهات ااصبب ا بينما بلغع نسعتة الع يل يصعام وا يف
امواق وو انتاج األوال الدعوية اليت تهده للتعريف بالنيب – ظلى اهلل عليه وسعلم – % 3343
و لث ال يل يستمدموا مواقع التواظل االجتماعي أليراض عويةا و ل على الريم معل
سهولة انتاج تل النوعية مل األوال التعريفيةا وقوة ت رييا العتما يا علعى لاسعيت السعمع
والتععععر يف توظعععيل معععدلوالت الرسعععا ل االتععععاليةا اال ونعععه يتقعععى ونهعععا حتتعععاج ا عنععععر
اإلبداعا وممبا التمويلا خاظة يف انتاج األوال بقدم مل االلرتاوية وبدقة عالية .
مابعًع ع ا :بينع ع الدماسعععة وا يالتيعععة ااترعععو يصعععام وا يف اعععالت منظمعععة للتعريعععف
بالرسععوع العظععيم – ظععلى اهلل عليععه وس علم – مععل خععالع مصععام ة لسععاباتهم الصمعععية يف
مواقع التواظل االجتماعي يف عد مل التحلتيقات ااعممة ا الغعرضا موعل تويع قعر اا
وسنلا اليت تقو بالنصر نيابة عل ااستمد يات قر نية وولا يث نتوية شريفة .
خامسً عا :بين ع الدماسععة وا نسععتة ععترية مععل مسععتمدمي مواقععع التواظععل االجتمععاعي
للتعريف بنيب اإلسال البريم – ظلى اهلل عليه وسلم – تؤمل ب يميعة احلمعالت اإلعالميعة
اانظمة وجدوايا ع تل ااواقع لروعع مجعة العوعيا ونصعر لقعا خ العديل السعمرةا والعر
على الصتهات واألبا يل اليت تع بها تل ااواقع ويؽًا.
سا سًا :وظهرت الدماسعة وا احلعوامات العيت تعدوم يف مواقعع التواظعل االجتمعاعي لعوع
التعريف بسيدنا حممد – ظلى اهلل عليه وسلم  -يالتًا معا تلتع ب بيعات احلعوام ا عا ا
لبل الدماسة و تت ويؽًا ونه وليانً ا تسعوء لغعة احلعوام وتنرعدم ا اسعتمدا لغعة متعععتة
وممبا تبفريية وليانًاا خاظة يف النقاشات اليت امت لوع لاالت اسعاءة للعديل وو لسعيدنا
حممد – ظلى اهلل عليه وسلم – وو ولد مل وظرابه األخيام .
سعععابعً ا :موت الدماسعععة وا معععل ويعععم وسعععتام سعععيا ة اللغعععة ااتعععععتة وليانًععا يف لعععوامات
التعريععف بالرسععوع ظععلى اهلل عليععه وسععلم ييععام الرقابععة وو اسععترالتها يف مواقععع التواظععل
االجتمععاعيا و و تسععرت الععتع مععل وعععداء الععديل خلععف لسععابات ويميععة وو ومسععاء مسععتعامة
ينفووا مل خال ا مسومهم وولقا يم على الديل مل خالع االت منظمة إل امة الصعتهاتا
والتصبي يف العقا د وااسلمات .
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أهم التوايات
تقد الدماسة عد ًا مل التوظياتا ويمها:
ووال :قيععا ااؤسسععات الدينيععة الرمسيععة واأليليععة بتعميععخ االسععتفا ة مععل مواقععع التواظععل
االجتمععاعيا والقيععا بتنظععيم احلمععالت اانظمععة للتعريععف بععالنيب – ظععلى اهلل عليععه وسععلم –
واجراء احلوام مع ااستمدم باحلبمة وااوعظة احلسنة .
انيً عا :ؼععرومة تععدعيم الصععر ات العاملععة يف عععاع ال عععة والتبنولوجيععا البتب عام
ال ام والتحلتيقات اليت تستهده عمليعة اإل عاء الوقعايف العديين للمسعتمدم ا معل خعالع
نصر التدوينات اليت ت ك ا وانب ااؽياة يف لياة الرسوع البريم ووخالقه ومشا له .
الوً عا :توظععي الدماسععة وا تقععو ااؤسسععات الدينيععة الرمسيععة واأليليععة بتصععجيع التععدويل
للتعريععف بععالنيب – ظععلى اهلل عليععه وسععلم – مععل خععالع اقامععة ااسععابقات وتبععريم ااععدون
ااتمي يل يف مواقع التواظل االجتماعي دمة القؽايا الدينية واألخالقية
مابعًا :توظي الدماسة ب ا تتتنى ا ياات الدينيعة الدوليعة موعل منظمعة ااعؤ ر اإلسعالمي
الترو ااتمععة انصاء مرظد اعالمي يرظد اإلساءات ااتبرمة على الرسعوع
ومرا
البعععريم – ظعععلى اهلل عليعععه وسعععلم – والعععديل احلنيعععف ععع مواقعععع التواظعععل االجتمعععاعيا
وتصبيل ورق عمل للر على الصتهاتا وتفنيد اال عات التا لة لعوع الرسعوع وو الععرابة
البعرا وو و معل ااعتقععدات الدينيعةا و لع باالسعتعانة بع و ا ع ة واالختععاػ لسععب
نوع القؽية ااوامة يف مواقع التواظل االجتماعي .
خامسً عا :توظععي الدماسععة بععنجراء العديععد مععل الدماسععات عععل يفيععة توظيععف وسععا ل
اإلعععال احلديوععة يف خدمععة الععدعوة اإلسععالمية والتعري عف باإلسععال ونععيب اإلسععال ووخالقععه
ومتا ععها اععا ععا مععل ت ع ري ععتري لععد ،الصععتاما ووا يبععوا ينععا مصععاميع قويععة و ععا
وا ياات األ ا كية وااتمععة ا الغرض .
اارا
وظلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى له وظرته ومجع .
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اهلوامش
http://www.socialbakers.com/statistics/facebook , AvailableAt 3-1-2016
6اآلية مقم 418ا سومة النساء

1

3اآلية مقم 411ا سومة ع عمراا
 `1لسين عوضا و ر مواقع التواظعل االجتمعاعي يف تنميعة ااسعؤولية االجتماعيعة لعد ،الصعتاما

ربعة علع

شعتابي

عالم و و جًاا ولسحل  :جامعة القدس اافتولةا متا على شتبة اإلنرتن يف الرابج التاليا
http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialResponsibilityConf/dr_housniAwad.pdf
تامي خر كيامة 61 :يسم 6146
 5مؼا عتد الواجد وم ا استمدامات الصتام ا امعي اوقع يوتيوم على شتبة اإلنرتن ا ماسة مقدمعة ا ااعؤ ر
الدولي األوع :اإلعال ا ديد :تبنولوجيا جديدة لعاق جديدا ال

نظمتعه جامععة الترعريل ( 2- 8وبريعل 6112

ا ػ ػ 532- 544
6

Mecheel،Vansoon،.)2010( Facebook and the invasion of technological communities،
N.Y،New yourk
نقال عل لسين ععوض :و عر مواقعع التواظعل االجتمعاعي يف تنميعة ااسعؤولية االجتماعيعة لعد ،الصعتام (جامععة القعدس
اافتولةا 6144
 New Politics: Political Learning Efficacy and theا R. (2009). New MediaاHayes

7

 Ph.D. disserا Examination of Uses of Social Network Sites for Political Engagement Michigan State University. P.82-85اtation
خالد الدوسر  .وم وسا ل االتعاع يف امدا ا مهوم الترريين بااعلومات لعوع االنتمابعات النيابيعة 6144ا مسعالة
ماجستريايري منصومة (ا امعة االيلية:
2

8

لية اآل ام والعلو والرتبيةا. 6144

ريععا التععدو ا الصععتبات االجتماعيععة وت يع موا نععة األقليععات النوبيععة يف معععر مسيععة انتوجراويععة اورتاؼععيةا اجمللععة

ااعرية لترو اإلعال ( جامعة القايرةا العد ا ام

والوال واا يناير – يونيو 6141

 41مؼععا عتععد الواجععد و م ع ا ا حلععام اإلسععالمي يف ااععدونات علععى شععتبة اإلنرتن ع

ػ ػ 53- 4

ماسععة حتليليععةا علععة الترععو

اإلعالميةا جامعة األكيرا عد و توبر 6112
 44مؼا عتد الواجد وم ا لدو التفاعل االجتمعاعي يف اجملتمععات االورتاؼعية علعى شعتبة اإلنرتنع ا ماسعة مقدمعة
ا مؤ ر تقنيات االتعاع والتغري االجتماعيا ال
 46مععل تعععريح لععر ي

نععا

وقامته جامعة اال سعو ا ( الرياض 48- 45 :مامس 6112

اإلعععال االجتمععاعي العععاايا وععرع الترععريل يف نععدوة علميععة منصععومة مبوقععع و الععة ونتععاء

الترريل بتامي  42وبريل  6141ا متالة على الرابج التالي:
http://www.bna.bh/portal/news/614200
تامي ال يامة 6145- 41- 46
43حممد عتد احلميدا الترث العلمي يف الدماسات اإلعالمية ( القايرة :عاق البتبا 6111
41مسري لس  :قو اإلعال  ( .القايرة :عاق البتبا 6ا  4225ػ 434

ػ 414
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45ااعدم نفسها ػ 418
 42عمععا لسععل مبععاو ا و ليلععى لس ع ا االتعععاع ونظرياتععه ااعاظععرة ( القععايرة :الععدام ااعععرية اللتنانيععةا 6ا
 6114ػ ػ 341- 622
Miller, K. (2005). Communications theories: Perspectives, processes, and contexts.
New York: McGraw-Hill.P. 282
18
Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1986). Living with television:
The dynamics of the cultivation process. In J. Bryant & D. Zillman (Eds.),p.17-18
19
Gerbner, G., & Gross, L. (1976). Living with television: The violence profile. Journal
of Communication, 26(2), p 175
61لسل عما مباو ا و ليلى لس السيدا معدم سابخ ػ ػ 317- 311
21
http://www.socialbakers.com/statistics/facebook , AvailableAt 3-1-2016
22
http://www.socialbakers.com/statistics/twitter/ , AvailableAt 3-1-2016
23
http://www.dsg.ae/ar/home/index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
تامي ال يامة  64يسم 6146
17

61الراو  :ون

بعل مالع

|ارعد  :التمعام

|ااععدم :ظعريح التمعام االععفرة وو العرقم | : 69خالظعة لبعم

ارد ):ظريح(
 65موقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع اسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععال ويععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=136365
تامي ال يامة  68يسم 6146
62اآلية مقم  17مل سومة األنعا
 68الراو  :عتداهلل بل عمرو |ارد  :التمام

|ااععدم :ظعريح التمعام ا الععفرة وو العرقم | : 3461خالظعة

لبم ارد  [:ظريح
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ملخـــص
تبحثثه ِثثرٓ الدزاضثث ٛظثثاِس ٚاإلشثثا ٔ ٛوسا ثثن تش ثكنمّا وثثَ وٍثثثٕز التثث .ا جتىثثا ٘
ٔتسكنص حتدٖدًا م ٜحمأل ٛفّي آلٗثات اٌتشثازِا ش شثبكات التٕااثن ا جتىثا ٘ كىثا
تتضىَ بعض ا جتّادات ٕه ضسٔز ٚتبٍّث٘ الثتريك الٍكثدٔ ٙكٗثن اكثَ اضثتيفىازٓ ش
احل ث ّد وثثَ اإلشثثا ات ش ِثثرٓ الريضثثا ات فبٍثثا ٌطثثل اجتىثثا ٘ ٔتكٍٕلثثٕج٘ ٖت.ضثثظ فٗثثْ
الثتريك الٍكثثد ٙمث ٜاضثثتيفىاز الكثدز ٚالىا ٗثث ٛلملىّثٕز ش الكشثثن ثَ املعمٕوثثات ث
الدقٗك ٛأوس حمىٕدٗ ،ه ٖطتريٗد األفساد وَ املّازات الٍكدٖ ٛلآلخسَٖ ش التعسف مثٜ
اإلشا اتٔ ،وَ َي ٖكًٕ الٍثاً بتعطٗن اٌتشازِا
ٔقثثد بٍّٗثثد الدزاضثث ٛأُ الطبٗعثث ٛالبش ثسٖٖ ٛغمثثع مّٗثثا املٗثثن ا ٌشثثس اإلشثثا ات ٔتثثدأ ا
ٔتسٔجيّا ،خااٍ ٛدوا تعٗش ٔضعٗات تتطي بعدً الٗكني ِٕٔ وا ٖتطمنع تسبٗ ٛاألفساد
م ٜالتريك الٍكدٔ ،ٙتصىٗي أٌثىث ٛتكٍٕلٕجٗثٔ ٛاجتىا ٗث ٛلتثد ٗي ِثرا الثتريك ٍثد
خمتمن الريئات ا جتىا ٖٗ ٔ ٛتطمع األوس ش ِرٓ األٌثى ٛاوتالك الريسد فكثسًا ٌكثدٖا
ش ك ثثن ش ثث٘ ٔش أٔ ٙق ثثد ،ب ثثن أٌ ثثْ ٖك ثثًٕ م ثث ٜاض ثثترياد ٚاألف ثثساد و ثثَ الكرياٖ ثثات ٔاملّ ثثازات
الٍكدٖثث ٛلبعضثثّي الثثبعضٗ ،ثثه ٖتكثثاهُٕ ِثثرٓ املّثثازات ش اثثأش اإلشثثا ات ٔاملشثثكالت
ا جتىا ٗثث ٛىٕوًثثا ٔقثثد تثبّني أُ ويفثثن ِثثرٓ ا لٗثثات اكثثَ أُ تطثثّي ش احلثثد وثثَ اٌتشثثاز
اإلشا  ٛش الريضا ات اإللكرتٌٔٗٔ ٛوٍّا شبكات التٕاان ا جتىا ٘
الكمىث ثثات املريتا ٗث ثث ٛالث ثثتريك الٍكث ثثد ،ٙكمٍث ثث ٛالث ثثتريك  ،اإلشث ثثا ات ،شث ثثبكات التٕااث ثثن
ا جتىا ٘ ،الكرياٖات الٍكدٖ ،ٛالتريك الٍكد ٙالىا ٘
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امل

ا:

ميًلللل اادلللزاد يف علللاىل الًلللى لى االعتملللاد عللللِ علللبكات التىاؽلللل االدتملللاعٌ يف
اذتؾللىع علللِ امعلىمللات سللىع عللتِ امىفللىعات لمللا يىوففللا الكللجريو ىؽللففا دوات
داعللُ يف التعزيلب كدكلارور ورماولر والىؽلىع لى علداد للبريَ ملي مضلتددمٌ الىيل
ويتشايد وذا االعتماد خاؽُ ثناْ ااسمات اليت يعزدفا العاىل صلىاْ ععللا ااملز اذتزللات
االستذادًللُ والجىريللُ و الفًقللاتات ادتاردللُ و الللشالسع امللدمعزَ اللليت عزدتفللا لللجري مللي
مناطا العاىل و النظز لى وذه امضاسُ اليت ؽبشت حتتلّفلا ولذه الغلبكات والىصلآل يف
سًاَ الناظ ،دقد عتشلىعع لى مزعلع خؾل الخلتنش وتغلز اإلعلاعات وااواويلل واارادًلب
والتقلًل والتنع عقىع الناظ وعىاطففر; ووى ما يغكّل حتديًا لبريًا ما مضلتددمٌ
وذه الىصآل للتمًًش ني الغح والضمني دًما يضتفلكى ملي معلىملات ،خاؽلُ لكا لاتلت
مؾادر وذه ااخريَ زتفىلُ
وميجل اللتفكري النقلدٍ لسلدّ االًلات الفاعللُ يف عقلنلُ ععاملل اادلزاد ملع اإلعلاعات
علللِ وللذه الغللبكات ،وكل ل يف لطللار مللا ميكللي ت لللا علًللة الى ًللُ علللِ عللبكات
التىاؽل االدتماعٌ دالتفكري النقدٍ يشوعد اادزاد القدرَ علِ غز للُ امعلىملات والتعلز
علللِ غللري الؾللشً ،منفللا ،وعع ًللل دور امعلىمللات امق للّلُ ومللي ثتللر د ل مفللارات الللتفكري
النعقللدٍ عع للٌ للفللزد تىعًللا مللي اذتؾللاتُ والللتمكني العقلللٌ يف ًٔللُ اعؾللالًُ عكجللز دًفللا
اإلعاعات وغدت مزععًا لألواويل واارادًب خاؽُ ثناْ ااسمات
وود دزست التع ىرات امتنسقُ يف عكنىلىدًا الغلبكات االدتماعًلُ ،مجلل دًضلبى
وعىيى ًُٔ ،اعؾالًُ شتتلفُ دذريًّا عما عفده الناظ ،وجتلِ كل خاؽُ يف طزش اذتؾلىع
علِ امعلىمات وعبا دهلا واصتفنلفا لك ميًلل اادلزاد يف ولذه الغلبكات لى التعلاو  ،وللى
زيقللُ غللري مباعللزَ ،وكل ل مللي خللنع مزاوبللُ عقللفر الللبع وال لتععلر مللي كل ل دفللذه
التكنىلىدًات اليت غدت دشًْا ال يتذش مي سًاَ الناظ الًىمًُ عتً ،لألدزاد خللا الكلجري
مللي امقللامني للل والتللكثري يف االجتاوللات الغالبللُ علللِ الفقللاْ الغللبكٌ وتظ لزًا لل بًعللُ
التعغارلًُ لغبكات التىاؽل االدتماعٌ وعشايد اصتددامفا ،د اللتفكري النقلدٍ ميجلل
دشًْا ستىريًّا يف الى ًُ علِ وصآل االعؾاع عمىمًا حبًح يبدو املتن اادلزاد لعلني تاولدَ
يف التععامل مع امقامني اليت يتعزعفى هلا مزًا ؽشًًّا وفزوريًّا ()Feuerstein, 1999
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إشكالية الدراسة
عبشح وذه الدراصُ واوزَ اإلعلاعُ ومزاسلل عغلكّلفا ملي منظلىر التلكثري االدتملاعٌ
وعزلّللش حتديللدًا علللِ ستاولللُ دفللر يلًللات اتتغللاروا يف عللبكات التىاؽللل االدتمللاعٌ،
ولًب وذه الغبكات كات ال بًعُ امتعىملُ منشتفلا داولا دديلدَ لل و ولدادا دديلدَ
لمللا عتقللمي علل االدتفللادات سللىع فللزورَ عبنعللٌ الللتعفكري النقللدٍ ولًللب ميكللي
اصللتجماره يف اذتللد مللي اإلعللاعات يف وللذه الفقللاْات دبنللاْ تضللا ادتمللاعٌ وعكنىلللىدٌ
يتكصللط دًللة الللتفكري النقللدٍ علللِ اصللتجمار القللدرَ ادتماعًللُ للذمفللىر يف الكغللب عللي
امعلىمات غري ال دوًقُ مز ستمىد ،سًح يضتفًد اادزاد ملي امفلارات النقديلُ ليخلزيي يف
التعز علِ اإلعاعات ،ومي ثتر يقى النظا تع ًل اتتغلاروا دفلل يل دٍ اصلتجمار اادلزاد
للمفارات النقديُ ليخزيي لى اذتدع مي صلى تغز اإلعاعات علِ الغبكات االدتماعًلُ
وما العىامل النفضًُ اليت عزعبط تكثريات التعزض هلذه امفارات علِ وذا الضلى
وبل صتً عي الض الني احملىريني اللذيي عقمنتفما وذه الدراصُ وتتقؾعِ علكاع
اإلعاعُ ومزاسل عغكّلفا ،ستاولني دفر يلًات اتتغاروا يف عبكات التىاؽلل االدتملاعٌ
ودور الللتفكري النقللدٍ التكللاملٌ يف اذتللد مللي اتتغللاروا ،صللنشاوع دايللُ التع لزع علللِ
مففىمٌ اإلعاعُ والتفكري النقدٍ
أهداف الدراسة
عكصًضًا علِ ما عقدع  ،عفد وذه الدراصُ لى:
 عتبعع ومضاْلُ مففىمٌ التعفكري النقدٍ واإلعاعُ يف صًاواعفما التارخيًُ امدتلفُ
 اصتذنْ اا عاد النفضًُ واالدتماعًُ لإلعاعُ
 عقدير وزاْات وادتفادات متنىععلُ للعنولُ لني اللتعفكري النقلدٍ واإلعلاعُ ،ور فلا
ارتلفًللات الفلضللفًُ للقللآلني فللا ،علللِ اعتبللار اممارصللُ مللا وللٌ لال جتللل لزميللُ
ودلضفُ ما
 عبًللا ومًلللُ الللتفكري النقلللدٍ يف عزعلللًد التعامللل ملللع اإلعللاعات عللللِ علللبكات
التىاؽل االدتماعٌ
 عقؾللٌ اتعكاصللات ارص لُ الللتفكري النقللدٍ علللِ عقلنللُ التعامللل مللع اإلعللاعُ يف
عبكات التىاؽل االدتماعٌ
 عبًلللا ومًلللُ اللللتفكري النقلللدٍ ادتملللاعٌ ويلًلللات عفعًللللة يف علللبكات التىاؽلللل
االدتماعٌ للشدع مي اإلعاعات
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منهج الدراسة
خللذ الباسللح مبنفذًللُ مزلّبللُ يف مقار تللة للمىفللىإ; لك اعتمللد ااصلللى الىؽللفٌ
االصتقؾآٌ التشلًلٌ الذٍ يقى علِ ارصُ التعملا امعلزيف يف امفلاوًر ،وكلل علع عتبعلع
مضللاراعفا التارخيًللُ وجتلًاعفللا يف دقللاْ اممارصللُ ،وعىوًللب عجللدَ معزدًللُ لدزآًللُ للتععللز
عللللِ عؾلللىرات ورمّ زتملللىإ الفلللاعلني امعنلللًني الظلللاوزَ لملللا خلللذ الباسلللح لللامنفر
االصتنباطٌ التشلًلٌ والىلًيب يف مناوغُ النقاط اليت عقمنتفا الدراصُ
في مفهوم اإلشاعة :السّهل املمتنع
يدعع ععدد ععزيفات مففى اإلعلاعُ لى تلة ينتملٌ لى دٔلُ الضلفل اممتنلع دعللِ اللزغر
مي امففى يغري يف واوزه لى مقامني /خبار كات مؾادر زتفىللُ عنتغلز ضلزعُ ،لال
النظز عما يف امففى جيعل مي الؾع اإلمجاإ سىع معنِ دوًا لة دالكلل يفلتر فلذه
الظللاوزَ االعؾللالًُ لى دردللُ االدتتللا ; لك لتفللا سافللزَ قللىَ يف وصللآل اإلعللن وعللبكات
التىاؽل االدتماعٌ ووى ملا يضلتدعٌ القلىع :ملا ولٌ سلدود ولذه الظلاوزَ ،وملي يلي عبلد
ولى يللي عنتفللٌ دل كا لللا ادتمًللع يعتقللدو تللة ميكللي يتعللز علللِ لعللاعُ مللا ،دل
اامز لًط لذل عندما يتعلا ل ععزيب هلا
لك يظفللز مللي خللنع عتبللع عللاريذ امففللى دالالعللة عزدللت عغًعللزات لللجريَ دقللد وفللز
امؾ ل ،يف القز الجالح عغز لًغري لى التعبري علي مىولب غافل و اصلتنكارٍ يؾلدر
عي الفزد سًاع وفع ما غري مقبىع ما يف القز الضا ع عغز ،دًشًلل لى دلبلُ ادتماعًلُ
غري مىا ُ العناؽز وود عغًعز مقمىتة يف القز الجلامي عغلز للدالللُ عللِ فلذُ يكلى
مؾدروا الؾزاإ و الفتنُ ،لًغلري يف القلز اللذٍ يلًلة ،لى الغلذ العلل مىولب ملا ،و
الغعىر امفادُٔ سًاع سدخ غري متىوع وود ارعبط امففلى فكلزَ اذتغلد غلري امعلزو ،
و ؽب ،يعع عي امقامني الضًارَ اليت عنتقل ملي خلنع ساديلح النلاظ ()word-of-mouth
يف تفايُ القز التاصع عغز ()Bulinge, 2008
يعلزع الباسجللا اامزيكًللا ولللعت و ىصللتما (،)Allport and Postman, 1946
اعتمللادًا علل ِ لتا للات لللىيط صللى  ،اإلعللاعُ كتفللا مقللمى مللا يللزعبط ااسللداخ الًىمًللُ
ويكللى اهلللد مللي تغللزه ددللع اادللزاد لى االعتقللاد ؾللشتة ،وينتغللز للني اادللزاد غالبًللا،
عكلى ونلا مع ًلات دوًقلُ عضلم ،الللتكلد ملي
اعتمادًا علِ ما يتناوللة النلاظ ،دو
1
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ؽللشتة ويتذلللِ مللي خللنع وللذا التعزيللب امقار للُ اللليت يتبناوللا امكتل اامزيكللٌ ذتللز
امعلىمات ،والذٍ ينظلز لى اإلعلاعُ لىتفلا تقًقًلا للمعلىملُ ،وكلل يف لطلار صلًاش يتضلر
غلبُ الدعايُ واذتز النفضًُ ووى ما ددع الباسجني لى التمًًش ،ا تداْ ملي اذتلز العامًلُ
الجاتًللُ ،للني عللكلني مللي عللكاع اإلعللاعُ :اإلعللاعُ العاديللُ اللليت عض لرت وللاوزَ عللزعبط
النوعٌ ادتمعٌ (ااواويل اليت يتناولفا الناظ) ،واإلعاعُ امبًعتُ وامقؾىدَ اليت عغدو داَ
يف خدمُ لصىاعًذًُ ما ٍ ،صنح يف امعزلُ و ما ميكي ت لا علًة ااواويل القاعلُ
ويلذو ديفنلشو و ىرديلا ( )Difonzo and Bordia, 2000لى القلىع لك اإلعلاعُ حتًلل
لى زتمىإ ااخبار غري ام لدَ واليت يتر اصتجماروا وعلداوهلا يف صلًاوات عتضلر لالغمىض
وارت للز والتفديللدات احملتملللُ واللليت عضللاعد اادللزاد علللِ لدارَ ااسمللات اللليت يعًغللىتفا
ولفلفاْ معنلِ عللِ سًلاعفر وونلا جيل التنبًلة لى اإلعلاعُ ختتللب علي النمًملُ والقًلل
والقاع واللذيي غالبًا ما يزعب ا ؽدار سكا وًمًُ سىع سًاَ الناظ ارتاؽُ
ملللا للللا فرير ( )Kapferer, 1987دًغلللري لى التفلللاْ اللللبع دراصلللُ اإلعلللاعات
"الشآفُ" دو االلتفات لى اا عاد اإلجيا ًُ للظاوزَ ،سًح ل ما يشعر يف اإلعاعُ لل سضل
ر ية لل وى استم الًُ عكلى ؽلشًشُ داإلعلاعُ غالبًلا ملا عقلى غًلات امعلىملات لك لتفلا
عشدوز يف البًٔات اليت يبشح دًفا الناظ علي دفلر ملا جيلزٍ سلىهلر ،لكلنفر يفتقلدو لى
امعلىمات الدوًقلُ دفلذه الظلاوزَ جلل الضلىش الضلىداْ للمعلىملات سضل الباسلح ويلز ط
الباسلح للني امعلىملات والضللل ُ الضًاصلًُ اعتباروللا امؾلدر "الزلللٌ" للمعلىملات ،سًللح
عؾب ،اإلعاعُ داَ يف الكغب و الفق ٍ ،،صل ُ مقادَ للمعلىمات الزلًلُ وولى ملا
يلذو للًلة علًبىعاتٌ ( ،)Shibutani 1966, p. 17اللذٍ يتقاصلر ملع عل البلاسجني القلىع
للك اإلعللاعُ لًضللت رصللالُ ولكنفللا عللكل مللي عللكاع االعؾللاع ،لك يعتعوللا "عللكن
متللىاعزًا مللي علللكاع االعؾللاع سًلللح جيللد اادلللزاد تفضللفر يف وفلللعًات مجاعًللُ عتعضلللر
للالغمىض ،ومللي ثتللر يضللعى لى لفللفاْ داللللُ مقبىلللُ علًفللا ،وكللل مللي خللنع اصللتجمار
مؾادرور الفكزيُ ادتماعًُ "
ويعمعا رولات ( )Rouquette, 1975وذه الزميُ اللتكلًد علِ اإلعلاعُ ال حتًلل،
لغريوللا مللي امؾل لشات ،لى واوللع ماثللل يفللزض تفضللة علللِ لللل منسل  ،للل ععللع عللي
عىدللة معللني يف وللزاَْ الىاوللع ،مبعنللِ عقضللًر وللذا الىاوللع وعنظًمللة ومضللاْلتة سض ل رميللُ
امنس دلنشي تعتقلد تنلا تضلآل العلاىلً ،نملا للل ملا تقلى لة ال يتعلدّ التضلامع سلىع
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عؾللىر معللني للعللاىل دكللل دكللزَ ل ل عارخيفللا ارتللاـ ووللٌ لًضللت معللادال مىفللىعًًّا
تنلشإ منفلا للل القبضلًعلات القلمنًُ
لنفضفا وستلِ عزعقلٌ لى مؾلا امىفلىعًُ ،جيل
وااوىاْ اإليديىلىدًُ
ونللا ادتفللادات لللجريَ يف ععزيللب امففللى  ،للل ل
مللي خللنع مللا صللبا ،تنس ل
امففللى تفضللة حتللىع لى للمللُ دامعللُ حتًلللل لى وللىاوز ي بعفللا الكللجري مللي الغملللىـ
ومزعب ُ اصتددا عقلًلٌ للمعلىمات فد التكثري يف اادزاد وعىدًففر ودفُ معًنُ ومبلا
تة مي القزورٍ علِ الباسح ميىفع لعلكالًتة البشجًلُ يف لطلار دوًلا ملا صلت اإ لى
كل صبًن ،د تنا تتبنِ يف وذه الىروُ البشجًُ ما كول للًلة تلدرٍ للى ()Akoun, n.d.
مي اإلعاعُ جل واوزَ تغز /اتتغار خبار ال عنوُ هللا مبضلكلُ اذتقًقلُ و الكلذ ،
كل تفا ود عكى ساملُ هلذا البعد و كا
في مفهوم التّفكري النقدي :بني إدراك الواقع وبنائه
يغري البشح يف ااد ًات العلمًُ اليت عناولت اللتفكري النقلدٍ لى تلة جيلد مزدعًاعلة
يف ثنثُ سقىع لادميًُ شتتلفُ ،وٌ الفلضفُ وعلر اللنفط والى ًلُ ( Lewis and Smith,
 ) 1993وود عبنعت وذه اذتقىع مقار لات شتتلفلُ ماوًلُ اللتفكري النقلدٍ لىتلة اتعكاصًلا
الوتماماعفللا البشجًللُ ومزدعًاعفللا الفلضللفًُ دامقار للُ الفلضللفًُ عزلللش عل لِ حتديللد ماوًللُ
عتللىدز دًللة للدع
امفكللز النقللدٍ االدىافللٌ و امعًللارٍ وععللداد الؾللفات اللليت جيلل
الضلللىلًات و اادعللاع اللليت ميكللي يقللى فللا دفللٌ وللز لى ؽللىرَ امفكللز النقللدٍ
امجالٌ منفا لى الىاوع ،سًح يغلل عللِ ولذا امفكلز النشعلُ الفقلىلًُ احملايجلُ ل بًعتلة،
واالتفتاح وامزوتُ ،واالتؾا  ،والزغبُ يف معزدُ ما يدور يف ستً ة ،وعففعر ودفات النظلز
امدتلفُ ،واالصتعداد للىادع عي سكامة وااخذ ىدفات تظلز خلزّ ()Facione, 2000
مللللا امقار للللُ اإلدرالًللللُ النفضللللًُ دتمًللللل لى النظللللز لى الللللتفكري النقللللدٍ مللللي خللللنع
الضلللىلًات واادعللاع اللليت ميكللي للمفكللز النقللدٍ يللكعٌ فللا ،سًللح يت ل ل اامللز
زتمىعللُ مللي اإلصللىاعًذًات وامفللارات واإلدللزاْات اللليت يكخللذ فللا امفكللز النقللدٍ للقًللا
للذل ( )Lewis and Smith, 1993وعتضللر امقار للُ الى ىيللُ كىتفللا عتكصللط علللِ عللدد
صلللنىات التذز لللُ الؾلللفًُ ،وعتبعلللع ومنسظلللُ مضلللار ععلّلللر ال اللل ويلللذو اللللبع لى
امضللتىيات ااعلللِ (التشلًللل ،والىلًلل  ،والتقًللًر) يف عؾللنًب لللى الىاعلليب لنوللدا
التعلًمًُ غالبًا ما يتر ر فا التفكري النقدٍ ()Kennedy, Fisher and Ennis, 1991
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يع عز البع اللتعفكري النعقلدٍ كتلة القلدرَ عللِ اللتعفكري التعلكملٌ الختلاك مىولب ملي
اعتقاد و دعل ملا ( ) Ennis, 1996وولد رلّلشت الكلجري ملي الدراصلات عللِ دور اللتفكري
النقدٍ النضبُ لألدزاد يف شتتلب البًٔات االعؾالًُ ،ا تداْ مي امدرصُ ووؽىال لى مىاوع
عبكات التىاؽل االدتماعٌ ( Frijters, Dam, Ten, and Rijlaarsdam, 2008 ; Giroux,
 ;)1991 ; Penningroth and Despain, 2007سزؽًا منفا علِ االرعفاإ ىعٌ اادزاد و ناْ
عفكري تقدٍ لديفر ىؽفة دشًْا ال يتذش ملي مغلزوإ الى ًلُ اإلعنمًلُ مبلا دًفلا القدميلُ
واذتديجللُ مللي القلللزورٍ الللىعٌ للك العنولللُ للني "الىاوللع" ووصلللآل اإلعللن وللٌ عنولللُ
دينامًكًُ ددلًلُ ،سًلح عجضلفر ولذ ه الىصلآل يف نلاْ الىاولع ويقلى ولى بنآفلا ،لملا
هلللذه الىصللآل تتللآر ومقتقللًات يديىلىدًللُ وصًاصللًُ وجتاريللُ ،ويللزعبط دًفللا امقللمى
الغكل مع ودىد عفزعد لكل منفما يف العنؾلز ادتملالٌ ،والزملىس والقىاعلد ،لفلادُ لى
وللدرَ امضللتقبضل للمقللامني علللِ التعفللاوض سللىع معناوللا ( )Aufderheide, 1992يف وللذا
الضعًاش ،عكمي ااومًُ اإلصلىاعًذًُ هللذا النلىإ ملي الى ًلُ يف تفلا حتًلل لى رميلُ عضلعِ
لى الففر واإلتتاز والتفاوض علِ امعاتٌ يف صًاش ثقايف يغلل علًلة التععقلد دالقلادرو عللِ
جتاوس عقبلُ اامًعلُ اإلعنمًلُ ،علداـ ميلكلى القلدرَ عللِ دل رملىس وصلآل اإلعلن ،
وحتلًل مقامًنفا ،ولتتاز مىاد مكتى ُ ولعًلُ ؾلزيُ لزوح تقديلُ ملا اهللد ااصاصلٌ
هلللذه الى ًللُ دفللى عكللزيط اصللتقنلًُ الفللزد و نللاْ عنوللُ تقديللُ ىصللآل اإلعللن  ،عجضللفر
دوروا يف ناْ مىاطي واإ ،يقدعر كاعة ،ومتذوعوا لأل عاد ادتمالًُ والتععبرييُ للمقامني الليت
يضللتفلكفا ،وس ىتًللا م ل ون للتعامللل مللع مللا يجعللزض علًللة (مًفًلًللديط ،للىع ،وعًفًنًللني،
نذامني ،د ت)
وعلِ الزغر مي التضلًر كومًُ وذه الى ًُ النضبُ للى ًُ الزومًُ واامي الزومٌ ،لال
ل الضًاصات واممارصات عبدو ًُٔ ع الغًٕ يف التعفاعل مع ال لزش واالًلات ادتديلدَ
لل لتعفكري يف التعز ًللُ علللِ وصللآل اإلعللن واالعؾللاع يف الفقللاْات الزومًللُ دقللد اوىتللت
الى ًُ اإلعنمًُ ىصآل اإلعن التقلًديُ ومت عدريضفا مبلا يتناصل وولذه الىصلآل ،سًلح
عناولت مىفىعات مجل ملكًُ وذه الىصآل ،واإلعنتلات والزوا لُ ملا الفقلاْات الزومًلُ
الًللى دتت ل ل رميللُ دديللدَ وعللاملُ يف الى ًللُ الزومًللُ و الى ًللُ علللِ الىي ل  ،ووللٌ غللري
مىدىدَ الًى يف الفقاْ امدرصٌ وذه الىفلعًات ادتديلدَ الليت عتضلر التعقًلد وارت لىرَ
عقتقللٌ عشويللد امىدديللي علللِ الفقللاْات الزومًللُ مبفللارات دديللدَ عضللاعدور يف اإلحبللار
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وامغارلُ اامنُ ويلزّ عل البلاسجني الى ًلُ اإلعنمًلُ الزومًلُ ،عتقلمي زتمىعلات
مللي امكىتللات ،منفللا :التجقًللب الللتق  ،ومعزدللُ احملتللىّ النقللدٍ ،ومعزدللُ يلًللات عمللل
عللبكات التىاؽللل االدتمللاعٌ ،ومعزدللُ احملتللىّ اإل للداعٌ والبؾللزٍ ،ومعزدللُ احملتللىّ
الزومٌ احملمىع ()Collin, Rahilly, Richar, Third, 2011
مللع كل ل د ل امقار للات اللليت عتبنعللِ ععشيللش الللتفكري النقللدٍ يف ا تمللع عمىمًللا وللد ال
كللي للل اادللزاد ملي اذتؾللىع عللِ وللدر معقلىع مللي
ّ
عكلى داعلللُ; وكلل ضللب علد
الى ًُ علِ التفكري النقدٍ ،لفادُ لى عؾنًب الكلجري ملي الدراصلات اللتفكري النقلدٍ
لمذللاع ومىفللىإ ستللدديي ( )Rosnow, 1991لللذا دل امللتن الفللزد مفللارات الللتفكري
النقلدٍ ااصاصللًُ ال يعل القلزورَ تللة ميلل امعللار القلزوريُ للللتفكري زيقللُ تقديللُ
سللىع مىفللىإ عًنللة اإلفللادُ لى كللل  ،دكللى العملًللات الذونًللُ اللليت ين للىٍ علًفللا
التفكري النقدٍ عت ل دفدًا لبريًا ،ميكلي يل دٍ لى عع ًللفا وكلل حتلت القلغىط
النفضًُ اليت يتعزض هللا اادلزاد تجلاْ سلدوخ ااسملات ملجن وولى ملا يضلتدعٌ البشلح علي
مقار ات ديلُ لجز داعلًُ
مي ني وذه امقار ات تتبنعِ رميُ عقى علِ اعتبار التفكري النقدٍ دفدًا جيلد صتاعتلة
يف الللتفكري ادتملللاعٌ وولللى ملللا يتلللً ،لألدللزاد االصلللتفادَ ملللي مفلللارات اللللتفكري النقلللدٍ
ليخزيي دلًط م لى ًا مي لل دزد اصتددا ودراعة النقديُ يف للل وولت دملجن اادلزاد
الذٍ يعذشو عي عفعًل مفلاراعفر الفكزيلُ والنقديلُ حتلت القلغىط النفضلًُ ،منفلا القللا
وارتللى  ،ميكللي يعتمللدوا علللِ امفللارات النقديللُ اولٔ ل الللذيي ميلكللى القللدرَ علللِ
التفكري زيقُ تقديُ حتت وذه القلغىط و فلذه ال زيقلُ ،ميكلي جتنل امعلىملات غلري
الدوًقُ و امغكى دًفا عد غز لتفا مي طلز ولٔل اللذيي ميلكلى سضًّلا تقلديًّا عالًًلا
يف مىفللىعات عًنفللا داعتمللاد اادللزاد الللذيي ال ميكلللى مفللارات عفكللري تقللدٍ عالًللُ يف
مىفىعات و ووات عًنفلا عللِ يخلزيي ميلكلى ولذه امفلارات ،ميكلي يل دٍ لى لزوس
تضللا عتكامللل دًللة امفللارات النقديللُ لألدللزاد ،ومللي تثللر ي ل ثز علللِ دردللُ اتتغللار ااخبللار
الكاك ُ واإلعاعات عمىمًا
األبعاد النفسية واالجتماعية لإلشاعة
عغري لجري مي الدراصات اليت عناولت اإلعاعُ لى ونلا عىاملل تفضلًُ وادتماعًلُ
ع ل ثز علللِ اتتغللاروا ( Kostka, Oswald, and Wattenhofer, 2008; Allport, and
 )Postman, 1946; Rosnow, Esposito and Gibney, 1988داإلعلاعُ عتقلمي علادًا
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تفضًُ معقلدَ ،منفلا ملا ولى دلزدٍ ومنفلا ملا ولى مجلاعٌ دفلٌ عنلدرز يف صلًاش علا ي بعلة
عقلًل اادزاد والتنع فر علِ امضتىيني العاطفٌ وامعلزيف لملا يلذو لى كلل دًلًل
زوعللى ( )Breton, 2000دفللٌ اذتالللُ ااوى عقللى اإلعللاعُ التللكثري يف الضللذل العللاطفٌ
(خى  ،غق  ،ولا ،صلدزيُ ل))ً ،نملا عتنعل يف اذتاللُ الجاتًلُ قلدرَ امضلتفددني
علِ لؽدار سكر مىفىعٌ سىع امىفىإ وكل مي خنع اللعل عللِ لدرالفلر وحتلًللفر
مىوب ما
ويعتقد لا فرير ( )Kapferer, 1987تة مي الؾع اذتديح عي فشايا عنلدما يتعللا
اامز اإلعاعُ سًح ل ادتمًع يتلداولى اإلعلاعُ حبزيلُ ورمبلا زغبلُ منلة ،وملزد كلل
اإلعاعُ ععبعز ،لما كلزتلا كلل صلا قا ،علي سادلُ عاطفًلُ و معزدًلُ دتلداوع اإلعلاعُ
غالبًا ما يضبقة ودىد صًاوات مفًكَ الصتقباهلا ،سًح ل وذه الظلاوزَ ،وولٌ عتغلكّل يف
مزاسلفا ااوى ،عتكصط علِ ودىد اعتقادات سافنُ هلا دىدلىد رغبلُ يف عؾلديا اإلعلاعُ
وى ما يضفل اتتغلاروا ضلزعُ; وولى ملا جيعلل الفلزد تاعلزًا هللا ،لل رمبلا مبلدعًا يف عىصلًع
دآزَ اتتغاروا ما امجاع االجز ععبريًا عي ولذا التىدًلة ،دفلى ملا يضلمِ تظزيلُ امل امزَ،
واللليت عقللى علللِ ثقادللُ غللري عقنتًللُ مللي االعتقللادات اهلذًنللُ سًللح عتعللايػ ااراْ االجللز
عقنتًُ مع علل االجلز عبجًلُ ،وولى ملا يل دٍ لى اصلتنتادات غلري م صضلُ عقلًًّلا ويعملل
عكذي اإلعلاعُ عللِ عقلدمًفا سًلح مينشفلا جعلدًا درامًًّلا واصتعزافلًًّا ويجضلفر يف سيلادَ
يعزدفا لىال التكذي واامجللُ عللِ كلل للجريَ
عدد "مجفىروا" ،الذٍ ما لا لة
يف عامنا العز ٌ خاؽُ يف ودىد سىافي هلا مجل عبكات التىاؽل االدتماعٌ وولد واملت
"ؤًُ مكادشُ اإلعاعات" 2مجن ففزصُ و رعفُ الكجري منفا وولذه الاكز ملي اإلعلاعات
"امغفىرَ" اليت عزدت روادًا لبريًا علِ علبكات التىاؽلل االدتملاعٌ يف العلاىل العز لٌ،
سًللح يقللد امىوللع الؾللىرَ ااؽلللًُ مزدقللُ الؾللىرَ امعدعلللُ و يللذلز مىفللىإ الفًللديى/
الؾىرَ ااؽلًُ ومؾدره:
 امؾشب الغلزيب وارتنلاسيز يف وقلًُ الفلًلر اللداارلٌ امضلٌْ لإلصلن "دتنلُ
( 22غض ط )2214
 سزش امضلمني يف ىرما مي طز البىكيني ( 12غض ط )2214
" طفل حيقي ختة يف ىرما عد مقتل والديفر"
 ومًؿ النع لًىتًل مًضٌ وعلر دلض ني ( 18يىلًى )2214
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 وزار رًٓط لىريا الغمالًُ ل لشا مىاطنًلة عغلذًع الفزيلا ادتشآلزٍ فلد دزيلا
لىريا ادتنى ًُ ( 22يىتًى )2214
" سضناوات الضىيد يتظاوز للم البُ الشواز" ( 22مايى )2214
غالبا ما يكى مؾدر اإلعاعُ سدثًا مفمًّا وغامقًلا يف الىولت تفضلة لملا يلذو لى
كل عاىل االدتماإ اامزيكٌ عًبىعاتٌ ( )Shibutani, 196داإلعاعُ حتًل علِ زتمىعلُ
مي ااخبار "امزجتلُ" والناجتلُ علي صلريورَ ي بعفلا النقلاؼ ادتملاعٌ دفلٌ ععبعلز علي ولدرَ
مجاعُ ما علِ عقاصر ودراعفا الذونًُ للىؽىع لى عفضري مقبىع للشدخ; للذا دل اإلعلاعُ
جل ،يف الىوت تفضة  ،عملًُ تغز ااخبلار ،وعملًلُ عفضلريوا والتعلًلا علًفلا دل كا ادتقلد
اذتدخ لألومًلُ ،وللا خالًًلا ملي الغملىض ،دللي عكلى ونلا لعلاعُ عمىمًلا ،ميكلي
القلللىع للللل الزملللىس الغامقلللُ عكلللى من لقلللا الجلللز اإلعلللاعات اتتغلللارًا وعلللكثريًا يف
3
ا تمع
دكلمللللا لللللا النللللاظ يبشجللللى عللللي دفللللر مللللا يللللدور سللللىهلر وادتقللللدوا لى مؾللللادر
يجقلللى فلللا ،للملللا لاتلللت الظلللزو مىاعًلللُ لظفلللىر اإلعلللاعات ( لللي صلللعًد الغاملللدٍ،
سلللامت ،حيًلللِ ،دلللعا  )2212 ،لكلللي يبلللدو سؾلللز اإلعلللاعات يف ااسلللداخ يفتقلللد
لى الدوللُ ،سًللح ل ونللا لعللاعات يللتر خلقفللا خلقللا ،دفللٌ ال عللزعبط حبللدخ مللا ووللى
La
ملللا علللع عنلللة لدغللللار ملللىرا ( )Morin, 1969يف دراصلللتُ سلللىع "لعللللاعُ رلًلللى
 ،" rumeur d’Orléansسًلللح علللار لى ونلللا معًلللاريي صاصلللًني للتعلللز عللللِ لعلللاعُ
ملللا يف لللدايتفا ااوع يتمجلللل يف تلللة للللًط ونلللا ٍ مع لللِ ميكلللي يكلللى من لقلللا
و داعمًلللا إل علللاعُ ملللا ملللا امعًلللار الجلللاتٌ دفلللى امعلىملللات علللادَ ملللا يلللتر علللداوهلا لللني
النلللللللاظ خلللللللارز طلللللللز التلللللللداوع الزلًلللللللُ و امعزودلللللللُ ،لالؾلللللللشادُ واملؾلللللللقات
وامنغلللللىرات وستلللللِ الكتا لللللات اذتآ ًلللللُ داإلعلللللاعُ ال عن للللللا ملللللي سلللللدخ ،سضللل ل
مللللىرا  ،لكنفللللا عتكصللللط علللللِ غًللللا عناؽللللز ميكللللي عكللللى من لقللللا لظفىروللللا
ميكلللي القللللىع مقار لللُ اإلعللللاعُ فللللذا ال زيقلللُ جيعللللل منفللللا علللكن مللللي عللللكاع
التغللىيػ عللللِ االعؾلللاع االدتملللاعٌ ،رغللر تفلللا ؽلللًغُ ملللي الؾللً التعلللبري علللي الفكلللز
االدتماعٌ
ميكي وؽلب اإلعلاعُ وعؾلنًففا لى ثلنخ دٔلات رًٓضلُ ،وكلل االعتملاد عللِ صلبع
خؾآؿ ستىريُ سض رولات (:)Rouquette, 1975
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أ  -الثسف
 1عظفللز اإلعللاعُ يف ووللات ااسمللات ،لكنفللا لللًط القللزورَ عنمللُ علللِ اخللتنع
ادتماعٌ
عللاد ومن ضللات
 2عقللى وصللآل االعؾللاع امعزودللُ نغللز معلىمللات ولًلللُ سللىع عل
وذه الىفعًُ; ووذا اذتزما مي امعلىمات وى ملا يلددع عل اادلزاد لى اخلتنش
اإلعاعات
ب  -ض ٔزٔ / ٚضعٗ ٛا ٌتشاز
 1عللادَ مللا عنتقللل اإلعللاعُ عللففًا مللي عللدؿ لى يخللز ،وكل ل مللي خللنع ساديللح
النلللاظ ،و علللع وصلللآل اإلعلللن القدميلللُ منفلللا واذتديجلللُ ل تك دل ل ونلللىات تقلللل
اإلعاعُ ،لما عكى غري رلًُ ( ساديح الناظ) و رلًُ (وصآل اإلعن )
 2يكى وذا الغكل مي االعؾاع وآمًا ني دزاد مندزطني يف الىفع الذٍ عزتا
للًة
ت  -املضىُٕ
 1غالبًلللا ملللا يعلللز مقلللمى اإلعلللاعُ للللجريًا ملللي التشزيفلللات والتغلللًريات ،صلللىاْ
اإلفادُ و اذتذ  ،وكل خنع صريورَ عداوهلا واتتغاروا
 2يعكط مقمى اإلعاعُ رغبات ورمّ الناظ ،سًح لتفلا عغلري لى ودلىد عفكلري
ادتماعٌ ،ووى ملا جيعللفا ملزيَ يضلقط علًفلا النلاظ سلاالعفر وعتذللٌ ملي خنهللا
دينامًات تفضًُ وادتماعًُ
 3يغل ل علللِ وللذا امقللمى ارعباطللة ااسللداخ ادتاريللُ يف ا تمللع ٍ ،تللة يتضللر
اذتدتثضًعُ
داإلعاعُ ،ل تك  ،عنلدرز فلمي رميلُ عت للع لى لسلداخ علكثريات متباينلُ يف وعلٌ النلاظ
وصلىلفر سًح عتنىإ عكاهلا ني النفضٌ واالدتماعٌ والضًاصٌ وغريوا دغالبًلا ملا يلتر
اختنوفللا واستقللاتفا مللي طللز زتمىعللُ مللي النللاظ ،و م صضللُ مللا عضللعِ لى التللكثري يف
صلى الناظ واعتقاداعفر ويرآفر سىع مىفىإ معني لكنفلا ولد عنغلك يقًلا ملي سادثلُ ملا
لكي يتر عىدًففلا ودفلُ ملا للتلكثري يف ا تملع عمىمًلا ويغلل عللِ ولذا التلكثري علد وعلٌ
غالبًُ الناظ لة سًلح لتفلر ال يلدرلى طبًعلُ وواولع اإلعلاعُ والتلكثريات الليت حتلدثفا يف
سًاعفر ل ل البع مياثل لني اتتغلار اإلعلاعُ لني النلاظ وعفغلٌ ااملزاض والفريوصلات
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ًللنفر ،سًللح يؾللا اادللزاد العللدوٍ ضللب ارعبللاطفر وعىاؽ للفر مللع ااخللزيي ( Bloch,

 )Demange and Kranton, 2014دفٌ "مزض يؾً العقلىع" وعتغلا ة يف يلًلات اتتغلاروا
ملع علل الليت لت معاينتفلا يف اتتغلار ااو ٔلُ ( Nekovee, Moreno, Bianconi, Marsili,
)2006
و ارظ اإلعاعُ عكثريات لبريَ يف عاىل الًى مقارتُ فىات سمنًلُ صلا قُ ،كلل تفلا
ؽلللبشت عنتملللٌ لى الضلللذل تفضلللة اللللذٍ عنتملللٌ للًلللة ااصل ل ىرَ اذتقلللزيُ و ااصل ل ىرَ
امعاؽللزَ ( 4)urban legend, contemporary legendو عكللاد عتمللاوِ معفللا دللاامز لكا
يتعلللا زصللالُ مللا ىل يللتر التكلللد مللي ؽللشتفا وحتمللل معلىمللات عنتمللٌ لى صللذل اامللىر
امفاروُ لىاوع الناظ ،وعنتغز عع ما يتناولة الناظ يف ساديجفر ،وعتدذ مي وصلآل اإلعلن
القدميلُ واذتديجللُ وصلآط هلللا ،لملا ختتفللٌ ال زيقللُ تفضلفا اللليت وفلزت فللا داإلعللاعُ
عبللدو ،اولللُ وولللُ ،تفللا عفتقللد لى التنظللًر ،و مضللارات اتتغللاروا ال حيكمفللا من للا،
لكتفا ختقع دقط للؾددُ وامتمعي يف اامز جيلد ااملز للًط للذل  ،سًلح ختقلع
اإلعاعُ لقىاعد عقب فا ويلًات عىدعففا وحتدد مدّ عكثريوا
شبكات التواصل االجتماعي :وسائط جديدة لإلشاعة
ميكي ر ط مضار وفىر عبكات التىاؽل االدتملاعٌ الىيل  ،2 2سًلح حيًلل ولذا
امؾ ل ل ،ااخللري ،سض ل  ،Tim O'Reillyلى الللذلاْ ادتمللاعٌ للمضللتددمني الللذيي
خيلقللى القًمللُ اذتقًقًللُ منؾللات ،منفللا غىغللل ،و مللشو  ،وويكًبًللديا ،ولزيغلًضللت
وغريوا ( )O'Reilly and Battelle, 2009ويذو ورلٌ لى تة وا نشت امؾل ل ،للتعلبري
عللي اذتادللُ لى لصللىاعًذًات اوتؾللاديُ دديللدَ لإلتىتللت عللد دقاعللُ الللدوت لللى مللا
مندلعغ  Mandibergدًتزتّ دكزَ عبكات التىاؽل االدتماعٌ ولد مت ر فلا لالكجري
مللي امفللاوًر ،منفللا :امقللامني اللليت ينتذفللا امضللتددمى  ،UGCوالؾللناعات اإلعنمًللُ
القآمللُ علللِ االتللدماز اإلعنمللٌ ،وامضللتددمى مقا للل ادتمفللىر صللا قا ،ووصللآل اإلعللن
التغللارلًُ ،وعملًللات اإلتتللاز الجنللآٌ ،والعزتللُ اذتاصللى ًُ القآمللُ علللِ الىيلل ،2 2
()Mandiberg, 2012
وود عزعدت لل مي ىيد وللضلي علبكات التىاؽلل االدتملاعٌ كتفلا "خلدمات ععتملد
علِ الىي وعتً ،لندزاد لتغاْ سضا عدؾٌ ميكي يكى متاسًا للكل و مقتؾلزًا
علِ ع امضتددمني فمي تظا ستلدد ،وخللا وآملُ امضلتددمني اللذيي تتقاصلر معفلر
111

112

اوتمامللات معًنعللُ ،واالطللنإ علللِ وللىآفر والتفاعللل معفللا ،لفللادُ لى القللىآر اللليت ينغللٔفا
ااخزو فمي النظا " ( )boyd and Ellison, 2008, p. 211وحتًلل الغلبكُ ،يف التشلًلل
الغبكٌ ،لى تظا مي االرعباطات لني اذتلقلات الليت يتغلكّل منفلا ولذا النظلا وعلًلة،
ومي منظىر تظزٍ حبت ،د للل اادوات الغلبكًُ الليت عضلم ،االرعبلاط لني عدؾلني
ععد منؾُ لغبكُ ادتماعًلُ ملا وولى ملا ددلع سلد البلاسجني ( )Beer, 2008لى
علِ ااول ُّ
اوللىاح ااخللذ مبؾ ل ل ،الىي ل  2 2مؾ ل لشًا دامعًللا لكللل تللىاإ الغللبكات للدين عللي
مؾ ل ،عبكات التىاؽل االدتماعٌ
وال ختتلب وندصُ وذه الفقاْات االدىافًُ عي وندصُ الفقلاْات الفًشيآًلُ لك لتفلا
عتً ،للمىدعديلي علًفلا علكاال شتتلفلُ ملي التفاعلل وولد ارعب لت وندصلُ ولذه الفقلاْات
كلللجري ملللي علللكاع الضللللى اهلذلللني اللللذٍ جيلللد مزدعًتلللة يف الفقلللاْات االدىافلللًُ
والفًشيآًُ لما حتًل يف كوا الكجرييي لى ودرعفا علِ حتزيز اادزاد مي اإللزاوات
كل تىاعفا مي خنع االتتشاع و االلاْ امضلتعارَ و اذتضلا ات الىومًلُ ،داحتلُ لذل
لمكاتًلات وآللُ حملاللُ اذتًلاَ الفعلًلُ ( )Turkle, 1995, 1999لك ل ونلا للجريًا ملي
الللدالٓل علللِ وللذه الفقللاْات ميكللي عجضللفر يف لثللزاْ التذز للُ االدتماعًللُ لألدللزاد
وادتماعللات يف لللجري مللي اذتقللىع ،منفللا :الى ًللُ علللِ وصللآل االعؾللاع الزومًللُ ،وجتديللد
ؽً التععللًر واللتععلر ،وعضلفًل اللتعلر وعنمًلُ امفلارات خلارز الفقلاْات الى ىيلُ التقلًديلُ،
وحتفًش اإل داإ وخلا امقامني وعقاصفما مع ااخزيي ،واالستفاْ اهلىيلات الفزديلُ والتعلبري
عي الذات ،وعقىيلُ العنولات الغعدؾلًُ ،وعزصلًذ الغلعىر االتتملاْ واهلىيلُ ادتماعًلُ وولد
رلّشت الدراصات ااوى هلذه الفقاْات علِ حتلًل لًفًُ علكثري ارتؾلآؿ البنًىيلُ هللذه
الفقاْات علِ التعمجل الذاعٌ ،والتعبري عي الذات ولدارعفاً ،نملا عبنعلت الدراصلات النسقلُ
منظللىرا يخللز ،سًللح صللعت علللِ دراصللُ عىوًللب العناؽللز البنًىيللُ والتعؾللمًمًُ يف عفعًللل
التىاؽللل والتقاصللر ،وخلللا ر لللاع ادتمللاعٌ ،والتىاؽللل الفعللاع وونللا ؽللنب يخللز مللي
الدراصات اوتر الىدة ااخز هلذه الفقاْات ،سًح ادتفد ؽشا فا يف عبًا تفا عكلزعظ
لللش علللِ البعللد التعضللىيقٌ وعتعامللل مللع اادللزاد لضلللع ،وعفللدد
العشلللُ االدتماعًللُ ،وعز ّ
خؾىؽلللًتفر ،وععلللزض وىيلللاعفر للضلللزوُ ،وعلل ثز صللللبًا عللللِ ؽللشعتفر ،وعقلللعب داْولللر
اللغىٍ ،وعقلّل لتتادًتفر ،وععزعض ااطفاع خاؽُ للضلىلًات غلري الضعلىيُ ،لملا ميكلي
عكى عز ُ خؾبُ ل لتقللًل اإلعنملٌ وتغلز اإلعلاعات وااواويلل واارادًلب والتنعل
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عقلىع النلاظ وعلىاطففر خاؽلُ ثنلاْ ااسملات; ووللى ملا يفلزض فلزورَ عز ًلُ اادلزاد علللِ
التعفكري النقدٍ مي دل عقلنُ وعزعلًد صللىلفر عنلد التععاملل معفلا خاؽلُ عنلدما يتعلّلا
اامز اإلعاعات
ويعتمللد مزودللى اإلعللاعات يف وللذه الفقللاْات علللِ ؽللً ععبرييللُ حتفًشيللُ ومزاوغللُ
عضتجمز يلًلات صلًكىلىدًُ ولد جيلد الكلجري ملي اادلزاد ؽلعى ُ يف مقاومتفلا ،ملي وبًلل:
"صارإ لى تغزه (وا) وبل اذتذ "; "ولل للدي ادتلز َ ارصلالة (ولا) ملي ععلز "; "ال جتعللة
(وا) عتىوب عند " غالبًا ملا عتقلمي اإلعلاعُ ولذه العبلارات التقدميًلُ امتشديلُ وامزاوغلُ
للللددع اادلللزاد لى تغلللزوا وملللي ثتلللر عىصلللًع دآلللزَ علللداوهلا و لللني العبلللارَ ااوى والعبلللارعني
ااخريعلللني عتمىولللع تؾلللىـ كات للللىا ؽلللارخُ ،وتضلللذ ملللي ؽلللىر كات دلللىدَ فلللعًفُ،
ودًللديىوات و عللزوض اور ىينللت يفتقللد الكللجري منفللا لى امفللارَ مللا مىفللىعاعفا دفللٌ
متعددَ تعدد الظزو والبًٔات االعؾالًُ
عتللً ،عللبكات التىاؽللل االدتمللاعٌ عللع منؾللاعفا امتعللددَ لمًللا وللآن مللي امقللامني
امتنىعُ وذه الىدزَ يف امعلىمات ع زح مضلكلُ مفملُ عتعللا مبعلايري االختًلار ،والقلدرَ عللِ
اصتًعا فا و جعللفا وملي ثتلر معادتتفلا ورمبلا يعلىد الضلب لى ولذه االختًلارات "امفتىسلُ" يف
النظللز لى عللبكات التىاؽللل االدتمللاعٌ ،داوللُ ،علللِ تفللا عضللاعد يف عضللزيع اتتغللار
اإلعللاعُ لك ميكللي ،سض ل ماتًللاع ال ًّ ل ( ،)Taïeb, 2003معاينللُ التشايللد الكللبري يف
عللداد "اإلعللاعات اإللكىوتًللُ" ،وكل ل للتغللا ة يف اهلىيللُ للني اإلتىتللت واإلعللاعُ ،سًللح
لتفما خيقعا لنفط "للزاوات و فلزورات التلداوع"; وولى ملا جيعلل اإلتىتلت ،مبلا كلل
عللبكات التىاؽللل االدتمللاعٌ ،عظفللز ىؽللففا وصللً ا "مجالًًّللا" لنغللز اإلعللاعات وي لللد
ضكاع دزواصار ( )Froissart, 2002وذا البعد ،سًح يزّ تة النظز لى اإلتىتت ععدُّ
وصً ا لكر وآل مي امقامني امدتلفُ ،وعبدو ،يف الىوت تفضة ،لكتفلا دقلاْ يلتشكر
دًة الكل وعؾٌ عللِ اللتشكر ،ويتلً ،اٍ علدؿ لمكاتًلُ االرعبلاط والتىاؽلل ملع ٍ
عللدؿ يخللز ،وعلللِ اعتبللار اإلتىتللت نًللُ معقللدَ ،دللالبع يعتعوللا الىصللًط امجللالٌ
لإلعلاعُ (ياصلني )2211 ،ل دكللزَ اإلتىتلت عللبكُ دىفلىيُ سًلح يللتر تغلز وعللداوع
لجري ملي امعلىملات غلري ؽلشًشُ وولٌ ملي اادكلار الزآذلُ ستلِ يف علاىل االادميًلا
دفٌ جل دقاْ لكل عكاع ااخ لار واالضتزادلات (الضلديزٍ ،)2214 ،وسامللُ لغلعار
اإلتىتللت ععتللع دقللاْ اىكدًًّللا لنمللى
التقلللًل والتنع ل للالعقىع لكللي وللل يع ل كل ل
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اإلعاعُ واتتغاروا ًنما ععدُّ وصآل اإلعن ااخلزّ وصلً ا للمعلىملات الدوًقلُ وامىثىولُ
ولللل جتلللد ولللذه اإلداتلللُ ملللا عضلللتند للًلللة يف الىاولللع لًضلللت ععلللبريًا علللي رد داعلللل رادل ل
لتكنىلىدًا االعؾاع واإلعن والتع ىرات اهلآللُ الليت عزدتفلا خلنع الضلنىات ااخلريَ لكا
لللا ملي امض للّر للة اإلتىتللت عتللً ،لمكاتًللُ اخللتنش اإلعللاعات ومللي ثتللر عقلللًل النللاظ
والتنع عقىهلر ،د وصآل اإلعن التقلًديُ لًضت لجز مؾداوًُ يف ولذا الغلك  ،لك
عغري م عزات التىسيع واالصتماإ وامغاودَ لى تفا عزادعت ل اختفلِ عقلفا ملي الفقلاْ
اإلعنمٌ اصبا لجريَ ،رمبا ومفا عزادع مؾداوًتفا
ًل لجري مي الدراصلات لى التكلًلد عللِ علبكات التىاؽلل االدتملاعٌ ،منفلا
دًضلللبى وعلللىيى ،علللادت عغلللكًل طلللزش العملللل ادتملللاعٌ ،سًلللح دت دورًا ستىريًّلللا يف
ااسداخ الكعّ اليت عزدفا العاىل م خزًا دًْا ا عز جىرات "الز ًلع العز لٌ" وملزورًا
" اتتفافلللُ لنلللد " ،ووؽلللىال لى العلللدوا عللللِ غلللشَ دفلللل ااملللز ملللزعبط ؾلللآؿ ولللذه
الغللبكات ل ال بًعللُ ااتًللُ هلللذه الغللبكات علل ثز علللِ صللزعُ اتتغللار وللذه ااسللداخ
( )Beaumont, 2011وما يجري االتتباه وى ودرَ وذه الغبكات علِ عضلزيع اتتغلار للل
علللكاع امقلللامني ،ومنفلللا اإلعلللاعُ ،الللليت عتدلللذ منفلللا وصلللً ا ،ال يلللزعبط بنًلللُ ولللذه
الغبكات وصريورَ تغز ااخبار ،سًح لتفا ىل عكلي سافلزَ يف كولي مفندصلًفا ااوآلل
ل لتفا ع ىرت غكل ؽجدتيف وغري مزلشٍ لتؾب ،ملا علًلة الًلى دملجن ميكلي إلعلاعُ
ات لقت مي عقدَ عغىآًُ لتىيى عؾل ،يف امتىصط ،لى  45 6ملًى عقلى ملي زتملىإ
 51 2ملًى خنع مثاتًُ دورات اعؾالًُ دقط ()Doerr, Fouz and Friedrich, n.d.
مللي امقار للات اللليت ينؾلل ،فللا البللاسجى لتذللاوس وللذا الىفللع ،وفللع عؾللنًب لقًللاظ
مؾداوًُ مضتددمٌ وذه الغبكات; ووى ما يتً ،التعز علِ طبًعُ معلىمُ ملا ،ولل ولٌ
دوًقُ تفا عنتمٌ لى دُٔ اإلعاعُ دتىيى ،مجن ،يتىدز علِ زتمىعُ ملي اذتضلا ات كات
امعلىمللات الدوًقللُ ،سًللح ميكللي التعللز علًفللا مللي خللنع عللارَ سروللاْ يقللعفا امىوللع
لتمًًشوللا عللي اذتضللا ات ااخللزّ ( )Abassi, and Liu, 2013لكللي يبقللِ زتمللىإ
عبكات التىاؽلل االدتملاعٌ غلري ولادرَ و لًضلت للديفا الزغبلُ يف التكللد ملي سضلا ات
مضتددمًفا للذا دل ونلا تضلبُ ضلً ُ دقلط ملي امضلتددمني ميكلي التكللد ملي دولُ
معلىماعفا صىاْ ععلا اامز تىيى و غريه مي عبكات التىاؽل االدتماعٌ لفادُ لى كلل
د ل سللزـ لللجري مللي امضللتددمني علللِ البقللاْ زتفللىلني ،يللددع لى االعتقللاد للك غلبًللُ
مضتددمٌ وذه الغبكات ال ميكي التكلد مي امعلىمات اليت يكىتى مؾدرًا هلا
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يعلد مضلتددمى علبكات التىاؽلل االدتملاعٌ غلري امىثلىوني مضل ولني علي اإلعللاعات
ُّ
اللليت يللتر عللداوهلا يف وللذه الغللبكات دللالكجري مللي ااسللداخ اللليت عزدفللا العللاىل يف الفللىَ
ااخريَ وفزت لًب يقى لجري مي امضتددمني للل لًط دقط للللل لاختنش وتغلز معلىملات
مقلّلُ ،ولكي يقًا مبشاولُ منع تغز امعلىمات امىثىولُ; وولى ملا ددلع عل اللدوع ،مجلل
الضللللعىديُ ،لى مقافللللاَ علل ل امتللللىرطني " يف عللللزوير الغللللآعات عللللع مىاوللللع التىاؽللللل
االدتماعٌ" (اا ً )2213 ،
دفلٌ عللىيى عتعضللر "امعلىملات" اللليت عتعلللا لالكىارخ وااسللداخ االدتماعًللُ وامعلىمللات
امضتعذلُ وااتًُ كى تاعزيفا غري معزودني و تفلر ملي امضلتددمني اللذٍ يفتقلدو لى
الغللعبًُ علللِ عللبكات التىاؽللل االدتمللاعٌ ويف مجللل وللذه اذتللاالت ،د ل مللي عؾللل للًللة
"امعلىمُ" ال ميل امفارات و الىوت الكايف للتكلد مي دوتفا ومبا تة ال يضت ًع عقًًمفلا
و عقًللًر مؾللدروا ،د تللة غالبللا مللا يعتمللد علللِ مللدّ عللعبًُ امؾللدر و امقللمى (عللدد
امتلللا عني ،و علللدد ملللزات لعلللادَ التغزيلللد ( )retweetولللذه الىفلللعًُ لللن ،امضلللتددمني
امنللتظمني دقلللًُ مقارتللُ غريوللر; ووللى مللا سللدخ مللجن يف دللىَ "الز ًللع العز للٌ" ،ومللا ساع
حيؾل لى الًى  ،سًح لا ونا عنضًا ني لجري مي امضلتددمني لنغلز مقلامني فلد
وذه االتتفافات ،ورمبا لا ع و الْ ملىوفني سكلىمًني واعضلر عملل ول الْ حبضلي
التنظللًر وتغللز عغزيللدات عقللفر الللبع ; ووللى مللا ميللن ،امقللامني اللليت ينغللزوتفا سقللىرًا
لع علِ عىيى
وال خيتلب اامز مجن يف يىعًى ول لا ولل لا علًلة ااملز يف علىيى تظلزًا ل بًعلُ
الىصً ني دفٌ لجري مي اذتاالت يقى عدد لبري ملي امضلتددمني القًلا عملل مجلاعٌ
منضللا يفللد لى ددللع القللآمني علللِ امىوللع لى صللش دًللديى للً ل مللجن دًلذ ل و لى
لرصللاع عقللاريز سآفلُ سللىع الفًللديى امعل  ،ووللى مللا يل دٍ يف سللاالت لللجريَ لى سذدللة مللي
الًىعًى
ما امجاع الجالح ،دًظفز يف تظمُ التؾىيت علِ امقامني دفٌ وذه ااتظملُ حيؾلل
امضللتددمى الللذيي يلل اسرور م يللدو لأجللز علللِ ؽللىات لجللز ،ويزودللى مقللامًنفر
زيقُ يضز و دقل وعتضر وذه ااتظمُ ىدىد زتمىعات و سملز متلرسرَ عؾلىعت لبعقلفا
لبع  ،و عؾىعت فلد مقلامني زتمىعلات خلزّ و ملن ،تفلط امقلامني عؾلنًب صلليب،
ومي ثتر التقلًل مي عكتفا
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ويف لل اذتاالت ،د ااعماع اليت يقب وراْوا عمل مجاعٌ منضا ،عقلى  ،زيقلُ
غللري مباعللزَ ،اصللتبعاد و حتًًللد امقللامني امضللتقلُ مللي االتتغللار والللزواز يف عللبكات
التىاؽلللل االدتملللاعٌ ويتضلللر ولللذا الغلللكل ملللي العملللل عمىمًلللا ىدلللىد علللدد للللبري ملللي
اذتضلللا ات واصلللتجماروا لنغلللز مقلللامني القلللآمني علًفلللا لفلللادُ لى التؾلللىيت لؾلللا
امضتددمني الذيي ينتملى لى ا مىعلُ تفضلفا ،وكلل غل النظلز علي امقلمى ومبلا
التؾلىي ت يكلى للمضلتدد وللًط للمقلمى  ،دل علدد ااؽلىات الليت يكلى مؾللدروا
دلللزاد ا مىعلللُ ال حتًلللل لى دلللىدَ امقلللمى  ،وولللى ملللا يغلللبة التؾلللىيت يف للللجري ملللي
االتتدا للات سًللح ميللن ،الفللزد ؽللىعة لى سش للة ،مللي للا الللىالْ اذتش للٌ ،ولللًط نللاْ علللِ
العتامر االتتدا ٌ
التفكري النقدي الجماعي كآلية للحدّ من اإلشاعة
عزلّلش اإل ضلتًمىلىدًا عللِ دراصللُ يلًلات لتتادنلا للمعللار  ،وعقلعفا مىفلىإ عضللامع
ومضاْلُ ،لتفا عفكري يف امنفر ولًضت عفكريًا امنفر ٍ ،تفا معزدُ سىع امعزدُ وعفلتر
اإل ضتًمىلىدًا ،لى دات امعزدُ يف سد كاعفا ،بشح لعلكالًُ ارعبلاط امعزدلُ مبفلاوًر
وععلد ل ضلتًمىلىدًا اللدلًل و البًعنلُ مفملُ ا دلشًْا للبريًا
ُّ
خزّ مجل اذتقًقُ واالعتقلاد
مي امعلىمات اليت اكلفا سلىع العلاىل ال ضتؾلل علًفلا ملي خلنع منسظاعنلا و معايناعنلا
الغدؾًُ ل مي ااخزيي; ووى ما يلددعنا لى نلاْ اعتقاداعنلا عللِ الجقلُ وامؾلداوًُ وولذا
اامز لًط مبضتغز لكا علمنا الجقادُ ععتمد اعتمادًا لبريًا علِ عبادع امعلىملات والجقلُ
دًما عتقالة اادزاد ووى ملا عبعلز عنلة ديفًلد وًلى يف سلد لتبلة الكنصلًكًُ واللذٍ
محل عنىا "حبح يف الففر اإلتضاتٌ" وتغز يف  1784وود ادتفلد الباسلح دللًط ( Fallis,
 )2004يف عبًا لًلب ميكلي االصلتفادَ ملي عل النظزيلات الكنصلًكًُ سلىع الففلر
اإلتضاتٌ للمعزدُ ،مبا دًفا لتا ات وًلى  ،للتعشقلا ملي امعلىملات حبىامللفا امدتلفلُ ،مبلا
يف كلل ل الىيل ل وكللللز الباسلللح ،خلللنع حتلًللللة لضلللريورَ التعشقلللا ملللي امعلىملللات ،ر لللع
خؾآؿ جي االتتباه للًفلا للىؽلىع لى عقًًملات كنلُ ودوًقلُ ولدر اإلمكلا  ،وولٌ:
الضل ُ امزدعًُ (ول امعلىمات ؽلادرَ علي صلل ُ مزدعًلُ يف الققلًُ امعنًلُ ) ،وامعقىلًلُ
والدععر (ول امعلىمات معقىلُ ويىدلد ملا يلدعر ؽلشتفا ) ،التععشيلش ارتلاردٌ امضلتقل (ولل
ونا مؾادر مضتقلُ ع لد ؽشُ امعلىمات ) ،والعزض (ول وٌ معزوفُ غلكل يلىسٌ

دور التفكري النقدٍ يف عقلنُ التعامل مع اإلعاعات علِ عبكات التىاؽل االدتماعٌ

للدوتفا ) لكا لاتللت وللذه وللٌ مت لّبللات القبللىع دوللُ امعلىمللات وؽللدوفا يف الضللًاوات
العاديُ ،د اذتادُ لى الىلًش واذتقىر الذو  ،ومي ثتلر القلدرَ عللِ غز للُ امعلىملات
ودلللزس الغلللح ملللي الضلللمني ،يف الىفلللعًات الللليت عكجلللز دًفلللا اإلعلللاعات ،مجلللل اهلذملللات
اإلروا ًُ ،وااعاؽري والتضىتامًات ،عؾب ،فزورَ سًاعًُ لبقاْ اادزاد يمنني
ع لد للجري ملي الدراصلات عللِ ونلا ملتغريات للجريَ عل ثز عللِ اتتقلاع وعلداوع
اإلعلاعُ ،منفلا الدولُ ،والقللا ،و ومًلُ ااسلداخ مىفلىإ اإلعلاعات ( Walker, C.J. and
 )Beckerle, C.A., 1987; Allport, and Postman, 1946; Rosnow, 1991دقلد سلّلل
ولعت و ىصتما اتتغار اإلعاعات عد اذتز العامًُ الجاتًلُ ،وودلدا اتتغلاروا يلزعبط
كومًُ امىفىإ النضبُ للفزد وغمىض العاوني اليت يلتر االصلتناد للًفلا يف عقلدير امىفلىإ
امع ( )Allport, and Postman, 1946لما يعدُّ القللا ملي املتغريات ااخلزّ الليت عضلفل
اتتغللار اإلعللاعات دللال ن امؾللا ى للالقلا ميًلللى لى القللىع للكتفر لعللىا لعللاعُ مللا
( ) Anthony, 1973داستمالًُ عقاصر اادزاد اإلعلاعُ ملع ملي يعزدلى ملزعبط حباللُ القللا
الليت جيلدو تفضلفر دًفلا ( )Rosnow, Esposito, and Gibney, 1988وولد كول سلد
البللاسجني لى سؾللىع الفللزد علللِ مفللارات الللتفكري النقللدٍ يقلّللل مللي مًلللة لى عؾللديا
اإلعاعُ وعداوهلا ،سًح ل ونا عنوُ ددلًُ ني امتغًعزيي ()Chorus, 1953
وحيتللاز عفعًللل وللذه امفللارات دايللُ لى الجقللُ يف الللنفط وعللب لصللىاعًذًُ عقللى علللِ
التكلد مي مؾدر امعلىمُ ،والتاريذ ،وااطزا اليت خلذت فلا وطلزح صلٔلُ ملي وبًلل :
ول ام عزات اليت عقلمنتفا امعلىملُ معقىللُ ولل الغلدؿ و ااعلداـ املذلىرو عللِ
علللر فللا وللل ونللا عللد اعضللاش وعناوقللات يف تؾللفا وللل اذتذللر العلمًللُ امضللتددمُ
من قًللُ وللل يللتر عىوًللب الضللزد يف اصللتجارَ عاطفللُ امتلقللٌ وعقللامنة ،وكل ل مللي خللنع
اصللتددا مؾلل لشات وعبلللارات عللدعى لى التمللاوٌ ملللع ااعللداـ وااسللداخ املللذلىرَ
(اللّع عللِ وعلز القلز العلاطفٌ و االدتملاعٌ والجفلايف) ولل ونلا سقلىر للتعلًقلات و
ااسكا القًمًُ دًما يتعلا ااسداخ اليت يتقمنفا النؿ
ولكا ععلا ااملز كسلداخ عقل ع فلمي ستً نلا القزيل  ،دلًمكي التعشقلا ملي امعلىملات
للالزدىإ لى ااعللداـ و ام صضللات امعنًللُ فللذه ااسللداخ مللا لكا لللا اامللز يتعلللا
كسداخ عقع خارز ت اش ستً نا القزي  ،دًمكي اللذلىْ لى عل امىاولع امتدؾؾلُ يف
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غز لُ امعلىمات والتعشقا ملي ؽلشتفا ،مجلل "ؤًلُ مكادشلُ اإلعلاعات" يف امن قلُ العز ًلُ
واليت عزتا للًفا صا قا ،و Hoax Busters ،VMyths ،TruthOrFiction.com ،Snopes
دالتفكري النقدٍ ،لك  ،مين ،اادلزاد القلدرَ عللِ غز للُ امعلىملات ،واختًلار اللدوًا
منفا ،ورد عل اليت يغل علًفا الغمىض ،ومي ثتر عد اإلصفا يف عداوهلا دالفىارش لني
ااعداـ للل مبا يف كل عل امتعلقُ قدرات اللتفكري النقلدٍ لللل عجضلفر يف لًفًلُ التعاملل
مع اإلعاعات ( )Shibutani, 1966داادزاد اللذيي يتمتعلى كفايلات تقديلُ خلنع اتتغلار
اإلعللاعات علللِ الغللبكات االدتماعًللُ وخاؽللُ عل ل اللليت عللزعبط كسللداخ لللعّ ،منفللا
الجللىرات والللشالسع وااعاؽللري والتضللىتامٌ ،وللر وللدر علللِ التعامللل معفللا وميكللي عقضللًر
اادزاد يف ولذه الضلًاوات (ااسملات الكلعّ) لى ثلنخ دٔلات ،سًلح صتلد يف الفٔلُ ااوى
ولٔ الذيي يضت ًعى رد اإلعاعُ لى امؾدر ،وعقر الفُٔ الجاتًُ القادريي علِ الكغلب
عي اإلعاعُ وتقدوا ،وينتمٌ لى الفُٔ الجالجُ اللذيي يقىملى نغلز اإلعلاعات و االتتقلادات
الللليت عناولتفلللا و لنوملللا معًلللا ( )Tanaka, Sakamoto, Matsuka, 2013وال ختللللى
الغبكات االدتماعًُ مي وذه الفٔات الجنخ
دقد وامت لسدّ الدعراصات ( )Tanaka, Sakamoto, Matsuka, 2013نغز عغزيدات/
لعللاعات لاك للُ علللِ لسللدّ عللبكات التىاؽللل االدتمللاعٌ (عللىيى) للتعللز عللللِ ردود
زتمىعتني مي اادزاد جتاه الشلشاع الذٍ فلز الًا لا يف ملارظ  ، 2211واسلدَ ععزفلت
لتغزيللدات عتقللمي اإلعللاعات ،وااخللزّ ععزفللت لللنفط التغزيللدات لفللادُ لى عغزيللدات
خزّ و ععقًبات حتمل ر يًا تاودًا وود وفزت تتآر الدراصُ صًاوات التلقٌ مفمُ ددًّا
سًللح ل التععللزض لتغزيللدات ويراْ عنتقللد مقللامًنفا يقلّللل مللي مًللل اادللزاد لى عؾللديقفا
وتغللزوا ووللد وضعللمت الدراصللُ اادللزاد لى دٔللُ الزادقللني لنغللز التغزيللدات اللليت عتقللمي
لعاعُ ما ودُٔ املزودني القلعفاْ اللذيي لدوا رغبلُ يف تغلز اإلعلاعُ لني علدد ولًلل ّلي
يعزدى يىاوح ني عدؿ واسد وعغزَ يال عدؿ ودٔلُ ثالجلُ عقلر املزودني ااوىيلاْ،
وور الذيي دوا عد اتعتفر يف تغز اإلعاعُ ني عدد لبري يتذلاوس العغلزَ يال ودٔلُ
خللريَ ؽللنفتفا الدراصللُ علللِ تفللا دٔللُ "الناعللزيي" ،ووللٌ اللليت للدت عقبلللفا تغللز اإلع لاعُ
وعقالفا مع  383ملًى مغى يف علىيى (ميجلل ولذا العلدد علدد مغلىلٌ علىيى ،2212
ووٌ صنُ لدزاْ الدراصُ )
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لمللا حتلًللل الفللىارش النفضللًُ عنللدما ععلّللا اامللز التفاعللل مللع مقللمى التغزيللدات
واالتتقادات اليت ودفت هلا وفلز ولٔل اللذيي ععزفلىا لإلعلاعُ والنقلد امىدلة هللا ولل
مًن لى عؾديقفا مقارتلُ اللذيي ععزفلىا دقلط لإلعلاعُ; وولى ملا يبلًعي ،لملا علزتا لى
كللل صللا قا ،الللدس و التكللذي يقلللل مللي امًللل لى عؾللديا اإلعللاعات وعزوجيفللا
( )Bordia, DiFonzo, Haines, and Chaseling, 2005 ; Koller, 1993وولى ملا ين بلا
علِ متغريات ااومًُ والدوُ والقلا يقًا ،لك ل ونا عنولُ ددلًلُ ًنفلا و لني اإلعلاعُ،
سًح لتة للما لا لسضاظ اادزاد ،مجن ،كومًُ لعاعُ ملا وىيًّلا ،للملا للا مًللفر
لى عزوجيفا وىيًّا يقًا
ووللى مللا يللددعنا لى القللىع لى ودللىد يلًللُ عكنىلىدًللُ وادتماعًللُ عقللى علللِ ععشيللش
وعزصللًذ الللتفك ري النقللدٍ مضللتددمٌ وصللآل التىاؽللل االدتمللاعٌ ،صًضللاعد علللِ جتللاوس
لجري مي التقلًل والتنع  ،خاؽلُ ثنلاْ دلىَ ااسملات والكلىارخ داإلعلاعات عتكلاثز
غكل لع ثنلاْ ولذه الفلىات وعتضلز لى سًلاَ اادلزاد ًضلز للع ،كلل تفلا جعلل
عد الًقني وا فىع ولكا لا مي امضلّر ة تة ال ميكي التدلؿ مي اإلعلاعات غلكل
تفآٌ ،لال تة ميكي التعدفًب منفا ومي ثتر فبط امظاوز امزعب ُ فا مجل القلا ويت لل
اامز االصتجمار يف وذه االًُ ،وغريوا مي االًات ااخزّ ،منفا اصتشداخ ووآب دديلدَ
فمي الغبكات ،مجل "وفلع الكارثلُ" و "وفلع اللتفكري النقلدٍ" كّلي ملي الكغلب
عي التعلًقات امزيبلُ و امعلىملات غلري امىثىولُ و امقلامني النقديلُ ،ولوفارولا للمضلتدد
غكل منظر وداعل
ل عقاصر امفارات والكفايات ادتماعًُ للشد مي اتتغلار اإلعلاعات ،جيلد مزدعلة يف
التعىدللة اذتللالٌ ضتللى ااخللذ الللذلاْ ادتمللاعٌ وسىاملللة الزومًللُ امدتلفللُ ،مبللا يف كل ل
عبكات التىاؽل االدتماعٌ ،سًح ميجعل واوزَ ععد لالكجري ملي امفلارات والضللىلًات
الذلًللُ اللليت ميكللي ناْوللا ات نوللا مللي زتمللىإ عللكاع التعقللد اإلعنمًللُ واالدتماعًللُ
والتقنًلُ واالوتؾللاديُ والضًاصلًُ ،وكلل ملي خللنع اصلتجمار القللىَ ادتماعًلُ لألدللزاد ،ويف
ساالت خزّ االعتماد علِ ؽًغُ وذًنُ جتمع اادزاد ااالت
ععدُّ امقار ُ التذمًعًُ و القآمُ علِ التذمًع مي لجز امقار ات اتتغارًا ،سًلح لتفلا
حتًل لى الذلاْ ادتماعٌ الذٍ عقى ااالت تىلًده ات نولا ملي اللذلاْ البغلزٍ ادلزاد
ولللد يكىتلللى متباعلللديي دغزادًًّلللا ،ولكلللنفر مىا لللى علللبكًًّا وعقلللى دوات اللللذلاْ
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ادتماعٌ التقاط مغارلات امضتددمني يف الفقاْات الزومًُ وجتمًعفلا ،وملي ثلر عىلًلد
دفللر دقللل للمشللًط الللذٍ يتش ل عز دًللة اادللزاد; ووللى مللا يقللىد للدوره لى اختللاك وللزارات
و ارصللات لجللز كلللاْ ودوللُ وونللا عللكاع خللزّ للللذلاْ ادتمللاعٌ ،منفللا التعفًللد
ادتمللللاعٌ  ،crowdsourcingوالتمىيللللل ادتمللللاعٌ  ،crowdfundingواالختبللللار ادتمللللاعٌ
)Malone, Laubache and Dellarocas, 2009( crowdtesting
ما امقار ُ الجاتًُ اليت ميكي عبنعًفلا يف ولذا الضلًاش ،دفلٌ مقار لُ اإل لداإ ادتملاعٌ
وععىد دذور وذه امقار ُ لى الفزتضٌ ًار لًفلٌ  Lévyاللذٍ علزع اللذلاْ ادتملاعٌ ،يف
الضًاوات الغبكًُ ،كتة عكل ملي علكاع اللذلاْ املىسشإ غلكل للىتٌ ،وارتافلع
للتشضللني امضللتمز ،وامتنللاغر غللكل يتللٌ ،والللذٍ يتنللتر عنللة اصللتجمار دعلللٌ ودععللاع لكللل
امفارات ( )Lévy, 1997وعقى وذه امقار لُ عللِ دكلزَ كلني امضلتدديي ملي اللتفكري
غلكل مجلاعٌ فلد دفلر ومعادتلُ وقلايا مفاوًمًلُ وخندًلُ ،مجلل ؽلناعُ القللزارات،
ولدارَ البًٔللُ ،ولللجري مللي الققللايا االدتماعًللُ امتنىعللُ ،مجللل الكغللب عللي اإلعللاعات
وعت ل وذه امقار ُ مضتىّ متقلدمًا ملي اللىعٌ وااللتلشا ملي وضبلل ااطلزا امعنًلُ ويتىلّلد
الذلاْ ادتماعٌ يف وذه امقار ُ مي خلنع االعتملاد عللِ زتمىعلات ؽلغريَ اذتذلر يعملل
عقاموا غلكل متكاملل لتشقًلا ولد مغلى ويغلكّل ولذا اللىعٌ و غًا لة الفلزش
ااصاصٌ ني امقار تني
واعا امقار تا التذمًعًُ واإل داإ ادتماعٌ ،واللتا عقىما علِ الفاعلًُ ادتماعًلُ،
ميكي ااخ ذ فما يف ناْ لصىاعًذًات اللتفكري النقلدٍ ادتملاعٌ اعتبلار ولذا اللتفكري
ساؽل دفد مجاعٌ عزالمٌ ،ميكي ي دٍ لى الكغلب علي اإلعلاعات يف علبكات
التىاؽل االدتماعٌ يف مزاسل مبكزَ مي وفىروا دال بًعُ البغزيُ يغل علًفلا امًلل لى
تغز وعداوع وعلزوير اإلعلاعات خاؽلُ عنلدما ععلًػ وفلعًات عتضلر علد اللًقني للذا دل
اامز يت ل عز ًلُ اادلزاد عللِ اللتفكري النقلدٍ ادتملاعٌ ،وعؾلمًر تظملُ عكنىلىدًلُ
وادتماعًُ لتلدعًر اللتفكري النقلدٍ عنلد شتتللب الفٔلات االدتماعًلُ وال يت لل ااملز يف
وللذه ااتظمللُ امللتن الفللزد دك لزًا تقللديًّا يف لللل عللٌْ ويف ٍ ووللت ،للل تللة يقللى علللِ
اصلتفادَ اادلزاد ملي الكفايلات وامفلارات النقديللُ لبعقلفر اللبع  ،سًلح يتقلالى وللذه
امفارات يف جتاوس اإلعاعات وامغكنت االدتماعًُ عمىمًلا وولد علبعني ملي خلنع ملا صلبا
مجللللل وللللذه االًللللات ميكللللي عجضللللفر يف اذتلللدع مللللي اتتغللللار اإلعللللاعُ يف الفقللللاْات
اإللكىوتًُ ومنفا عبكات التىاؽل االدتماعٌ
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) لسالُ متلىرطني يف علزوير الغلآعات علع مىاولع التىاؽلل2213  تىدمع22(  صعًد، ً اا



 ملللللي2015  صلللللبتمع19 االدتملللللاعٌ لى الققلللللاْ الغلللللزش ااوصلللللط مضلللللىدع تلللللاريذ
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اهل ا ش
" 1عاإ يغًع ،عًعًا وعًىعًا ومغاعًا وعًعىعُ :كاإ ودغا
وعاإ ارتع يف الناظ يغًع ،عًعًا وعًعاتًا ومغاعًا وعًعىعُ ،دفلى علآع :اتتغلز وادلىش وكاإ ووفلز " الباسلح العز لٌ
(يتقللمي القللىامًط التالًللُ :لضللا العللز  ،مقللايًط اللغللُ ،الؾللشاح يف اللغللُ ،القللامىظ احملللًط ،العبللا الشاخللز)
 http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%B4%D8%A7%D8%B9منسظلللُ :يضلللتدد اللللبع
للمللُ عللآعُ ولعللاعُ لمىاددللتني دقلللنا اص ل تددا مؾ ل ل ،لعللاعُ للدع عللآعُ ،ا الجاتًللُ عللدع علللِ االتتغللار
والذيىإً ،نما حيًل امؾ ل ،ااوع ،يف الضًاوات التداولًلُ العز ًلُ امعاؽلزَ ،لى الكلن امكلذو وغلري امىثلىش
وغري ام لد
 2عكصضللت اهلًٔللُ مببللادرَ مللي ريلللا عللادع يف صللبتمع  2212ميكللي الىؽللىع للًفلللا مللي خللنع را فللا علللِ علللىيى:
https://twitter.com/No_Rumors
ونا يقًا مىاوع غز ًُ عقى الغٌ تفضة  ،منفا/http://www.urbanmyths.com :
 3ددعت اإلعاعات عزلُ معزودُ يف الىاليات امتشدَ مجل زولى تد غامبل" لى عغًري ععاروا امعزو (ودلة عذلىس
علِ عكل ونع ،متكمن يف النذلى الليت لل علددوا ثلنخ عغلزَ ،ععللا امضلتعمزات اامريلًلُ اللجنخ عغلزَ
الليت لاتلت وآملُ عنللد عؾلمًر الغلعار يف يخلز القللز التاصلع عغلز) ،يف تًضلا  1985عللي مجًلع صللعفا عزلللشت
اإلعاعُ يف البدايُ سىع اهلنع ،دقًل لتة لعارَ وافشُ لى ال آفلُ ملى  ،لكنفلا السقلا حتىعللت لى لعلارات خلزّ
لجز وفىسًا يف الغعار ،و شىرت سلىع النذلى امؾلىعرَ يف الغلعار ،سًلح ولز ت عللِ تلة مت رلفلا عللِ علكل
العدد  666الذٍ يزمش لى الغً ا سض عفضري سد ص ىر الفؾل الجالح عغز يف صفز الزميا
ثناْ سداخ  11صبتمع  2221صزت لعاعُ عقمنت دعىَ مضتددمٌ الىورد لى اصلتبدع عل اذتلزو واارولا الليت
يعتقد تفا إلسدّ ال آزات الليت اؽل دمت لالعدني يف تًىيلىر لللللللل  Windingsيف وورد علد عملًلُ التشىيلل و
االصتبداع ،حيؾل امضتدد علِ التالٌ :
 4حيًللل وللذا امؾ ل ل ،لى وؾللُ زتفىلللُ امؾللدر عكخللذ عللكاال متعللددَ ،وي بعفللا االختؾللار ،لفللادُ لى تفللا كات
مقللمى غللري عللادٍ ،ويتناولللفا النللاظ علللِ تفللا وؾللُ سقًقًللُ ،سديجللُ سمنًًّللا ( ًً لشًا هلللا عللي ااص ل ىرَ اذتقللزيُ
التقلًديُ) ،وععبعز زيقُ رمشيُ عي شتاو وع لعات وصط ادتماعٌ ما ()Renard, 2013
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الوضععععععبست الوجعععععع نولو ست
لبلوم العالم واالتصال

د .عبداهلل الزين الحيدري
اضتاذ مطاعد -جامعة قطس
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ملخـــص
يهتمّ هرا البرث بالوضعيّة اإلبطتمولوجيّة لعلوم اإلعالم واالتصاا ،ويادزع
كيفيّة تػكّل هارا اااا ،ومعس اة موقعاخ ر ةازلاة العلاومل محاا ،اإلعاالم
واالتصا ،ذديث النػأة ومن الدازضني من يعتاه علماا قائماا براتاخ ومانهم
ماان يعتااه حبااا ،وااث مفتااومل كمااا يهاات ّم هاارا البرااث بااها ي م التع يااد
املطااسوم ب اوّة ر اإلعااالم واالتصااا،؛ ذلااأل ّ ّ هاارا ااااا ،الااا ا طالق اا ماان
ذ و ،معس يّة عديدة ر العلوم اإل طاا يّة واالجتماع ّياة ملال الفلطافة وعلام
االجتماا ،وعلاام الانفظ االجتماااعف والفيصيااي والسّياضااياال وهارا مااا عاال
ال ضااايا البرل ّيااة والتعلمييااة ر اإلعااالم واالتصااا ،قضااايا مسكّبااة ال تعماال
بااها ي م التبطااييل ويطااسم هاارا البرااث مطااألة التناااهخ بااني العلااوم بوصاافخ
غ ااكال م اان اغ ااكا ،التر اااوز ب ااني العل ااوم م اان اج اال ل ااا ا ل ااو ،للمػ ااكالا
اإل طا يّة والبيئيّةل
الكلماا املفتام :
علااوم اإلعااالم واالتصااا – ،لطاافة العلااوم – لبطااتمولوجيا اإلعااالم واالتصااا – ،ا اادماد
العلوم – التناهخ – البروث البينيّة – لطفة التع يدل
ل
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املقدمت:
عًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍب بٛؾوول٘ عًُأوواب ه ٚنْٛوو٘ مووا  ٍ،ملووش َلتوو ٛب ٜػوو ٌ
اٖتُاّ ايباحثني ٚايدازضني ايعوس ايور ٜٔاشرٖوسع هعُوا ِ باخلؿوٛف نْتواا ايدزاضواع
املْٛٛغسافٝو ١يًُسضّطوواع اإلعالَّٝو١ب ٚرزاضوواع ضًٝوٌ َكوواَني ٚضوا ٌ٥اإلعووالّب ٚرزاضوواع
اجلُٗٛز باعتُار ْظسٜاع ايتأثري ٚايتأثّس يلِٗ ايٛاقع ٚنوريو التتبواز قو ٠ّٛبعون ايٓظسٜواع
ايكدميووَ ١ثووٌ ْظسّٜوو ١االضووتشداّ ٚاإلغووبااب ْٚظسٜوو ١ا ؿووار ايثكووا ب ْٚظسّٜو ١ايتووأثري عًوو٢
َسحًتنيب ٚغريٖا َٔ ايٓظسٜاع اإلعالَ ١ّٝاألتس ٣اييت تػوهلً قؤُ ضوٝاقاع تهٓو- ٛ
ثكاف ١ّٝخمتًل ١خيتص ا ايباحثَ ٕٛسحًيت ايتأثري ايكٚ ّٟٛاحملدٚر يٛضا ٌ٥اإلعالّ.
ن ّٕ ٖرا ايتٛجّ٘ ايبحش ايعًُ ٞووو عًو ٢هُّٖٝتو٘ فٗوِ عُوٌ ٚضوا ٌ٥اإلعوالّ ٚرزاضو١
ضووًٛى ا جملتُووعب ٚقٝوواع اي وسّه ٟايعوواّ وووو ال ٜووٛفلس هضووبا ْكووإ ايعًووِ ٚال ٜكووٛر ن اضووتٝعا
جتوواٚزٚ ٙضوواٚزَ ٙووع ايعًوو ّٛاألتووس .٣فعًووِ االجتُوواا ٚايعًوو ّٛايةبٝعّٝوو١ب عًوو ٢ضووب ٌٝاملثوواٍب
هعازٚا ايهثري َٔ َكدَّاتِٗ يعً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍٚ .ميهٔ هٕ ْعدّ نريو ايسّٜاقوٝاعب
ايبٓا ٤ايٓظسٚ ٟاإلبطوتُٛيٛج ٞجملايٓواٚ .نّٕ نرزاى
ٚايلٝصٜا٤ب ٚايهُٝٝا٤ب عًَٛا هضُٗ
ٖوور ٙاملطووأي١ب ٚاالْتبووا ٙن تازخيّٝتٗوواب ٜٓكوو ٟٛض و زاٜوو ١ايتكؿّوو ٞيًهػ و عوؤ نٝلّٝوو١
اغت اٍ ٖرا ايعًِ هٖ ٚرا اجملاٍ ايبحث ٞامللت. ٛ
حكٝكو ١ايتبوارٍ ايتوازخي ٞبوني
ٜتٛؾٌّ ايلهس ايعسب ٞن تعُٝول ايلٗوِ ٚايتٓكٝو
عًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍ ٚا كوو ٍٛاملعسفّٝوو ١األتووس ٣بايكوودز ايوور ٟضكلوول اي و ا ايعًُووٞ
اإلعالَٚ ٞاالتؿاي ٞيد ٣اي س ب ُٜ ٚطِٗ ايبٓا ٤ايٓظسٚ ٟاإلبطوتُٛيٛج ٞورا اجملواٍ.
ٚايالف يالْتباَ ّٖٛ ٙا جيس ٟاي َٔ ّٛٝحدٜش هٚضاطٓا األنارمي ١ّٝعُّا هؾبح ُٜعسف بوِ:
"ايتأضٝظ ايعسب ٞيعً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿواٍ" ()1ب ٚنوإّٔ بعًو ّٛاإلعوالّ ٚاالتؿواٍ ضّٛيو ن
اإلراز ٠هَٗٓ ٚإ االقتؿار ه ٚمنط ايتلهري ايطّٝاضٚ ٞاإلٜدٜٛيٛجٞب
مسّر هضًٛ
خيتًو بوواتتالف األٚطووإ ٚايثكافوواعٚ .األؾووٌ بووسٚش ٖوورا ايتٛجّوو٘ ايوورْ ٟع ودّ ٙض واذجأا
َساَ٘ٝب ٖ ّٛا سف املتصاٜدب يًعدٜد َٔ األنارميٝني ايعس ب عًو ٢اانواَ ٠وا حود
فسْطا بدا ١ٜايٓؿو ايثواَْ ٞؤ ايكوسٕ ايعػوس ٜٔحوني بوده ايوتلهري نحودا ٚحود ٠عًوّٛ
اإلعالّ ٚاالتؿواٍ َتعودّر ٠ايتشؿّؿواع ()2ب ٚقود ناْو اثابو ١اإلطواز ايلهوسٚ ٟايٓظوسٟ
يتأضٝظ عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍ فسْطاب ٚحسؾِٗ نريو عًو ٢جتواٚش ايسّنوٛر ايعًُوٞ
ن ْ٘ٛظاٖس ٠هؾاب َٓابع ايتلهري االتؿاٍ.
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عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍ ماٍ َعس ب ال حيٌُ جٓطو ١ّٝتؿٛؾو١ّٝب ٚقود تػوهلٌ عًو٢
َساحووٌ َتتايٝوو١ب ٚهضووِٗ بٓا٥وو٘ فهووس َتع ودّر ايثكافوواع ٚايتشؿّؿوواع ايعًُّٝوو ٖ ١وَٓ ّٛبووع
نغعاعٗا .فُٔ َدزضو ١غوٝهاغ ٛايويت ٚقوع هضوظ ايتاغُاتّٝوٚ )Pragmatism( ١ايٓظسّٜو١
ايتلاعًّٝوو )Symbolic Interactionism( ١تووالٍ فو َ ٠ووا بووني ا ووسبني ايعوواملٝتنيب ن ايوودٚز
ايبووازش ايوور ٟهرّتوو٘ َسضّطوو ١زٚنلووًٝري ( )Rockefeller Foundationعًووَ ٢طووت ٣ٛتعُٝوول
ايتلهري ٚقع نطواز ْ ظوس ٟغواٌَ ٜطواعد املسضّطو ١عًو ٢ضدٜود َكواٜٝظ رقٝكو ١إل واش
َػووازٜع ملثّٝوو ١االتؿوواٍ ()3ب ن َدزضوو ١نٛيَٛبٝووا حٝووش ْػووأْ ٠ظسّٜوو ١ايتووأثري احملوودٚر
يٛضا ٌ٥اإلعالّب ْظس ١ّٜهتاح ظٗٛز َٛج ١جدٜود ٠ايبحو ٛاإلعالَٝوٚ ١االتؿواي ١ٝنوإ
ا األثس ايعُٝول نثوسا ٤هربٝواع اإلعوالّ ٚاالتؿواٍب يوٝظ ايٛالٜواع املتحود ٠األَسٜهّٝو١
فكووط ب بووٌ هٚزٚبووا ٚايؿووني ٚ .وود نووريو ايوودٚز ايهووبري ايوور ٟاقووةًع بوو٘ املسضّطوو١
ايعطووهس ١ٜاألَسٜهّٝوو ١تةووٜٛس ْظووِ االتؿوواٍ ٚهضووايٝب٘ ٚايوور ٟقووار ن ظٗووٛز ْظسٜوواع
زٜاقٚ ١ّٝفٝصٜا ١ّٝ٥هنلدع بوال زٜو ٚجوٛر ازتبواض َٛقوٛع ٞبوني ايعًو ّٛاالجتُاعّٝوٚ ١ايعًوّٛ
ايؿّحٝح١ب ٚؾٛالً ن َدزض ١بٛزر ٚايلسْطَ ١ّٝعكوٌ ايوتلهري "عًوِ"ب بواع ُٜعوسف بعًوّٛ
اإلعالّ ٚاالتؿاٍ.
فاإلغعاا اير ٟحكلكت٘ عًو ّٛاالتؿواٍ ٜهؤ نغوعاعأا اًٝإواب نُّْوا ناْو يو٘ هبعوار
رٚي ١ّٝت رّع َٔ فهس عًُوٞب َتعودّر اجلٓطوٝاعب فهوسم ٜوسَٔ بٛجوٛر االزتباطواع املٓٗيّٝو١
ٚاملكوووُ ١ّْٝٛبوووني خمتًووو ايككووواٜا ايعًُّٝووو .١نّْووو٘ ايلهوووس ايووور ٟغوووّٝد عًوووِ ايطوووٝتْتٝو
( ) Cyberneticsه ٚعًوووِ ايوووتحهلِ األْظُووو ١انيّٝووووٚ ١اإلْطووواْٚ ١ّٝا ٛٝاّْٝوووَٚ .١وووؤ زّٚارٙ
ْووورنسب عوووا ايسّٜاقوووٝاع األَسٜهوووْ ٞوووٛزبسع ٜٓٚوووسب األ ايسّٚحووو ٞيعًوووِ ايطوووريْتٝوب
ٚايلٝصٜوا ٞ٥األملواْ ٞزٚرٚيو نالٚشٜوٛع Rudolf Julius Emmanuel Clausiusب ٚعوا
ايهُٝٝاٚ ٤ايسّٜاقٝاعب ايلٝصٜا ٞ٥ايلسْطو ٞهْودز ٟهَوبري ٚ André-Marie Ampèreعوا
ايسّٜاقووٝاع ايتٜةوواْ ٞهالٕ تٛزٜٓووهب ٚغريٖووِ َوؤ ايبوواحثني َوؤ غووت ٢ايتشؿّؿوواع ايعًُّٝوو١ب
ضُٝا ايعً ّٛاالقتؿار١ّٜب عًِ ايٓلظب األْثسٚبٛيٛجٝاب عًِ املٓةلب ٚايعً ّٛايةبٝع.١ّٝ
ايب ١٦ٝاييت ْػأع فٗٝا "عً ّٛاالتؿاٍ"ب نُوا ٖو ٞايتطوُ ١ٝهَسٜهوا ايػوُاي١ّٝب هٚ
"عًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍ"ب نُووا فسْطوواب ٖوو ٞب٦ٝوو ١تعتووت االتؿوواٍ حكووٌ جاذبّٝووُٝ ١ووع
ايتشؿّؿوواع ٚا كوو ٍٛاملعسفّٝووٖٚ .١وو ٞب٦ٝوو ١ووا تؿووا٥ـ ْظسّٜووٚ ١نبطووتُٛيٛجَ ١ّٝػ و ن.١
ٚيهٔ َا ميّٝوص ا ايو ١ايلسْطو ١ّٝعؤ ا ايو ١ايتٜةاّْٝو ١ه ٚاألَسٜهّٝو ١باخلؿوٛفب ٖو ّ ٛه ّٕ
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األ ٚتعتوووووووت عًووووووو ّٛاإلعوووووووالّ ٚاالتؿووووووواٍ اجملووووووواٍ ايٓظوووووووسَ ٟتعووووو ودّر ايتشؿّؿووووووواع
( )Interdisciplinaryملٗوؤ اإلعووالّ ٚاالتؿوواٍ َٚػووهالت٘ املعسفّٝوو١ب ايٓظسّٜووٚ ١األَتٜكّٝوو١ب
بُٓٝا ٜكوع ايتُٝٝوص هَسٜهوا ايػوُاي ١ّٝبوني عًو ّٛاالتؿواٍ ()Communication Sciences
بٛؾووولٗا َبحثأوووا ْظسٜإووواب ٚفهوووس ْكووود ٟحووو ٍٛاالتؿووواٍب ٚاالتؿووواٍ نْٛووو٘ هرا ٠نراز٠
املسضّطوواع ()Business Communicationب ٚاالتؿوواٍ بٛؾوول٘ نضوو اتٝيStrategic ( ١ٝ
نٝلّٝوووو ١نراز ٠املػووووهالع باضووووتشداّ االتؿوووواٍٖ .وووورٙ
) communicationب ه ٚهضووووًٛ
املٓاطل املعسف ١ّٝايثالث ١ال تعٌُ اعصٍ بعكٗا عٔ بعنب نُّْا تتهاٌَ ٚتتياذ .
ٜظٌّب قَ ٤ٛا تكدّّب ا دٜش عٔ "تأضٝظ عسب ٞيعً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍ" ال َعٓ٢
يووو٘ب يطوووب جًو وٚ ّٞبطوووٝطب ٖو و ّٛهّٕ املعوووازف حيهُٗوووا توووٝط ْووواظِ ٜتُثّوووٌ ايتهاَوووٌ
ٚايتياذ ب ٚايبٓاٚ ٤اي انوِٚ .ايعًوِ ٖو ّ ٛاؿو ٍٛتلاعوٌ ٖور ٙايثٓاٝ٥واع بعكوٗا َوع بعون.
ؿووَ ٞساحوٌ تػوهلٌ عًو ّٛاإلعوالّ ٚاالتؿوواٍ اْةالقًوا َوؤ
َٚؤ ٖٓواب ٜٓبووع حسؾوٓا عًو ٢تك ّ
جتسب ١بٛزر ٚايلسْط ١ّٝاييت اضتلارعب ن ريٖوا َؤ املودازع األتوس ٣ايلهوس اإلعالَوٞ
ٚاالتؿايٞب َٔ ايتكاز ٚايتصاٌَ بني ايعً ّٛاير ٟهحدثت٘ ايطٝتْتٝوب يٓب َٔ ّٔٝجدٜدب هّٕ
عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍ متثٌّ اي ّٛٝحكٌ جاذب ١ّٝنٌّ عًِ َٔ ايعًوّٛب هٖ ٚهورا هرزنٓوا
جاذبّٝتٗوا ٚتداتًوٗا ٚتسابةٗوا َوع ضووا٥س ايعًو ّٛاألتوس .٣هرزنٓوا ذيووو حوني نّٓوا َؤ ايوورٜٔ
حظٛا بايدزاض ١فُٝا بني  3891ٚ 3891عٓود زٚبواز نضوهازبَ Escarpit Robert ٝسضّوظ
عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍ فسْطا .حِسؾُٓا نريوب ٖٚرا ٖ ّٛاألِّٖب عًو ٢ايعُوٌ باملكازبواع
عًوِ َؤ ايعًوّٛب
ايب ١ّٝٓٝن اش مل ٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍب ذيو ألّٕ ايتةّٛز اير ٟحيد
قد ّٝ ٜس غ٦ٝأا عًِ آتس.
موضوع الدّراسة
ٜٗووتِ ٖوورا ايبحووش بهٝلّٝوو ١تػ وهلٌ عًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍب بٛؾوولٗا موواٍ ملووش
َلت ٛب تصاٜود االٖتُواّ بو٘ توالٍ ايعكوٛر األتوريَ ٠ؤ ايكوسٕ ايعػوس .ٜٔنُوا ٜودزع حكٝكو١
ايتٓووواٖإ ( )Interdisciplinaryبوووني عًووو ّٛاإلعوووالّ ٚاالتؿووواٍب ٚايعًووو ّٛاألتوووس ٣اإلْطووواْ١ّٝ
ٚاالجتُاعّٝوووٜٚ .١ةوووس ايبحوووش َػوووهً ١ايتعكٝووود ()complexityب نككووو ١ٝنبطوووتُٛيٛج١ّٝ
(ٚ ) Epistemologicalفًطووولٚ ١ّٝبٛٝيٛجٝووووٚ ١فٝصٜاّٝ٥ووو١ب تػووو ٌ عًووو ّٛاإلعووووالّ ٚاالتؿوووواٍب
ٚتطوتدع ٞايوتلهري اْودَاا ايعًو )Convergence of Sciences( ّٛقؿود نجيوار ا ًوٍٛ
يًُػهالع اييت تعٝػٗا متُعاتٓا اي ّٛٝعً ٢هنثس َٔ ؾعٝد.
129

130

اإلطار النظري للبحث
يلِٗ نٝل ١ّٝايبٓا ٤اإلبطتُٛيٛج ٞيعً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿواٍب َٚعسفوَٛ ١قعو٘ تازطو١
ايعًّٛب اعتُدْا املكازب ١ايٓظُ )Systemic approach( ١ّٝااٚي ١نوريو ملعسفو ١بوسارِ ٜ
ايتعكٝد ( )paradigm of complexityاملةس ٚبك ٠ّٛماٍ ايعًَٚ .ّٛعًو ّٛهّٕ ٖور ٙاملكازبو١
تطووُح نووريو بدزاضوو ١ا وواالع ب٦ٝاتٗووا املسنلبووٚ ١املعكلوود٠ب ٚمتهلوؤ ايوودازع َوؤ فٗووِ
َطت ٣ٛايتلاعالع بني املٛقٛا املدزٚع ٚب٦ٝت٘.
ٚقد اْةًكٓا َٔ هعُاٍ َٔ ضبكْٛا َٓاقػ ١ايٛقوع ١ّٝاإلبطوتُٛيٛج ١ّٝيعًو ّٛاإلعوالّ
ٚاالتؿووواٍ ٚ .هعُووواٍ َووؤ ضوووبكْٛا ٖووورا ايطوووٝامب قًًٝووو١ب َٚتٓووواثس ٠بوووني َوووسمتساع رٚيّٝووو١
َٓٚاقػاعب َٚكاالع عًُ١ّٝب ضُٝا املكواالع ايويت اٖتُّو بٓػوسٖا ايدٚزّٜو ١ايعًُّٝو ١يًيُعّٝو١
ايلسْط و ١ّٝيعًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍ َٓوور تأضٝطووٗا َٓتؿ و ضووبعٓٝاع ايكووسٕ ايعػووس)4( ٜٔب
ٚعدر قً َٔ ٌٝايهت ب هُّٖٗا املسيل اجلُاع ٞيو :زٚباز بٛز ( )Robert Boorحو ٍٛاجلورٚز
املعسفّٝوو ١يعًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍ (ٚ .)5يكوود ٚجوودْا ؾووعٛب ١تٛؾوو ٝتووازٜال عًوو ّٛاإلعووالّ
ٚاالتؿاٍب بعد ٜ٘ايٓظسٚ )theoretical( ٟاملسضّط)institutional( ٞب ٚذيو ي ٝا توازٜال
زمس )ٞرا ا كٌ َتعدّر االتتؿاؾاع (.)Interdisciplinary field
ٚقد اضتعّٓاب هَاّ ٖر ٙايؿعٛب١ب بايودّزٚع اجلاَعّٝوٚ ١املعوازف ايويت تًكٓٝاٖوا عًوٜ ٢ودِ
َٔ رزّضوْٛا مواٍ اإلعوالّ ٚاالتؿواٍ فُٝوا بوني  3891 ٚ 3891اَعو ١بوٛزر ٚايلسْطو١ّٝب
 ِٖٚاير ٜٔهضُٗٛا تأضٝظ عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍب ٚنريو تأضٝظ اجلُع ١ّٝايلسْطو١ّٝ
يعًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍ (.) Society for Information Science and communication
ْٚرنس َِٓٗ زٚبواز هضوهازبٚ Escarpit Robert ٝإٓ َواز ٟيوٛالٕ Laulan Anne-Marie
ٚهْوودز ٟجوو ٕٛتٛراضووو ٚ Tudesq Andre-Jeanزٚبوواز هضووتٝلاٍ ٚ Robert Estivalsجووٕٛ
َريٜاع .Jean Meyriat
نُا اضتثُسْا زؾٝدب عالق ١ايؿّداق١ب ٚايعالق ١األنارمي ١ّٝاييت مجعتٓا بونٕ َوازٟ
يووٛالٕ  Laulan Anne-Marieبٛؾوولٗا عك وٛأا َسضّطأووا يًيُعّٝوو ١ايلسْط و ١ّٝيعًوو ّٛاإلعووالّ
ٚاالتؿاٍٚ .قد هفارتٓاب تالٍ بعن يكوا٤اع ايؿّوداق١ب ٚايًلكوا٤اع ايعًُّٝوَ ١ةًوع ايتطوعٓٝاع
َوؤ ايكووسٕ ايعػووسٜٔب نثووساَ ٤عسفتٓووا يًُساحووٌ األ ٚيتأضووٝظ عًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍ.
ٚتتُثٌّ ٖر ٙاملساحٌ ظٗٛز غوساناع َتةوٛعني (َ )Volunteers partnershipsؤ حكوٍٛ
َعسف ١ّٝخمتًل١ب  َٔٚجاَعاع خمتًل١ب ٜس ٕٚهّٕ ٖٓايو َػهالع عًَُ ١ّٝػو ن ١بٝوِٓٗب
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حوودٚر حكووٌ َع وس

جدٜوودب عُووسف باإلْطوواْٝاع اجلدٜوودnew ( ٠

ٜٓب وو ٞاالٖتُوواّ بٗووا
.)humanities
هَّا فُٝا ٜتعًلل بككاٜا ايتعكٝد ( )Complexityاملةسٚح ١ماٍ اإلعالّ ٚاالتؿواٍب
ٚايووويت ضوووعٓٝا ن تٛقوووٝحٗا ملثٓووواب فوووعّٕ األربّٝووواع ايعًُّٝوووٖ ١ووورا ايؿّووودرب اٖتُّو و
باملٛقٛا هبعار ٙايلًطل)6( ١ّٝب ٚايلٝصٜا)7( ١ّٝ٥ب ٚايسّٜاقٚ )8( ١ّٝايبٛٝيٛجٚ .)9( ١ّٝيٝظ ٖٓايو
اٖتُوواّ َباغووس اٛقووٛا ايتعكٝوود موواٍ اإلعووالّ ٚاالتؿوواٍب بووٌ ن ّٕ بووازار ِ ٜايتبطووٝط
(ٖ )paradigm of simplicityرا اجملاٍ ٖو ّٛايوتار ِ ٜايطوا٥د مواي ٞايبحوش ايعًُوٞ
ٚايتدزٜظب تؿٛؾأا املٓةك ١ايعسب.١ّٝ
ميهووؤ ايكووو ٍٛنّٕ االٖتُاَووواع ايعًُّٝووو١ب ايٓظسّٜوووٚ ١االبطوووتُٛيٛج١ّٝب ايووواٍ اإلعوووالّ
ٚاالتؿاٍب ال تطتكة َٔ ِٖ تازا ٖرا ايتشؿّـٚ .ايرٜٓ ٜٔتُ ٕٛن ٖرا ايتشؿّوـ َؤ
بوواحثني ٚتووتا ٤ميًٝوو ٕٛهغًووبِٗ ن املكازبوواع ايتبطووٝة )Simplistic approach( ١ّٝايوويت
تطاعدب ْظسِٖب عً ٢ؾٓاع ١ايكساز.
أهميّة إبستمولوجيا علوم اإلعالم واالتصال
نوثريأا َوا اْػو ٌ ايبواحثٚ ٕٛايدازضو ٕٛووو نًلُوا تاقوٛا َٛقوٛا اإلبطوتُٛيٛجٝا وووو
بتأؾوو ٌٝاملؿووةًح هنثووس َوؤ اْػوو ا ِ بايبحووش َٓووابع ضووياللت٘ ايداليّٝوو ١املتحسّنوو١ب
املتُّٛج ١راتٌ ايٓطل املةلسر يتةّٛز ايعًٚ ّٛاملعسف .١فٓيدِٖ حسٜؿني عً ٢اضتحكواز هؾوٌ
االغووتكام َوؤ ايهًُووتني ايْٛٝوواْٝتني" :هبٝطووتاّ" (ٚ )Epistemeتعوو" "املعسفوو ١ا كٝكّٝوو "١هٚ
"ايعًووِ"ب  ٚيٛجووٛع (ٚ )Logosتلٝوود "طسٜكوو ١ايووتلهري" ه" ٚايعكووٌ" ه" ٚايعالقووٚ ."١ا اؾووٌب
اغتكاقّٝاب عٓدِٖب ٖ ّٛهّٕ اإلبطتُٛيٛجٝا "حدٜش ح ٍٛايعًِ"ٜٚ .تشر ٖورا "ا ودٜش" هبعوارأا
خمتًل١ب تسا ٚبني ايدزاض١ب ٚايٓكلدب ٚايتحك ٝب ه ٟبوني ايلًطولٚ ١ايعًوِ ٚايتوازٜالٚ .جيوسٟ
ا دٜش األٚضاض ايعًُ ١ّٝعٔ فًطل ١ايعًو )10( ّٛنْٗٛوا هحود هٖوِّ فوسٚا ايلًطول ١املٗتُّو١
بدزاضوو ١األضووظ ايلًطوول ١ّٝيًعًووِ ٚايكووٛاْني ٚاملبووار ايوويت ٜكوو ّٛعًٗٝووا ()11ب نُووا جيووسٟ
ا ودٜش عوؤ توازٜال ايعًووّٛب ألْوو٘ مواٍ َتووداتٌ َوع فًطوول ١ايعًووّٛب ُٜٚعٓو ٢بٛؾو املساحووٌ
ايتازخي ١ّٝاييت َ ّس بٗا ايعًِ ٚتكٛميٗاب ٚا ودٜش نوريو عؤ ْظسّٜو ١املعسفو ١نْٗٛوا َبحثأوا
(.)12
فسعٝإا َٔ املباحش ايلًطل ١ّٝاملٓػ ٌ بدزاض ١طبٝع ١املعسفٚ ١غسٚض تػهلًٗا
نّٕ اْػ اٍ ايباحثني ٚايدازضني بايتأؾٜ ٌٝلطّس حسؾِٗ عً ٢فِٗ ٚظٝلٖ ١را ايعًوِ هٚ
ٖرا ايلسا َٔ ايعًَ ّٛتعدّر االٖتُاَاعب ٚحسؾوِٗ نوريو عًو ٢تةوٜٛس ٚظٝلتو٘ بايػوهٌ
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ايرٜ ٟطاعد عً ٢تةٜٛس املعازف ايعًُٚ ١ّٝعً ٢فِٗ هفكٌ يتػوهلًٗا ٚألْطواقٗا ٚضوريٚزتٗا.
ٚيطووٓا ٖوورا ايبحووش يووٓلحـ األٚجوو٘ املشتًلوو ١املتػووابه ١وورا ا كووٌ ايعًُوو ٞايلًطوولٞ
َتعدّر املراٖ ٚاملدازع ()13ب ه ٚيٓطوتشسا هٚجٗأوا جدٜود ٠ايلهوس اإلبطوتُٛيٛجٞب ذيوو
عٌُ يٝظ َٔ اتتؿاؾٓاب فكالً عٔ نٜ ْ٘ٛطتًصّ نفسار فؿ ٍٛبأنًُٗا قد ضكلول فُٗأوا
هعُل ملشتً االجتاٖاع اإلبطتُٛيٛج ١ٝايكدميٚ ١املعاؾس.٠
نّْٓووا هزرْووا َوؤ تووالٍ اإلغوواز ٠ن نتُٛٝيٛجٝووا املؿووةًح ( )Etymologyنْٛوو٘ اووٛزأا
بوووازشأا ايدزاضووواع اإلبطوووتُٛيٛج١ّٝب اإلحاطووو ١ملصَووو ١األضووو ١ً٦ايووويت ٜٓب ووو ٞطسحٗوووا عٓووود
ايتلهري ماٍ عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍب  ٖٛٚاجملواٍ ايور ٟبوده ٜتػوهلٌ بعود ظٗوٛز عًوِ
ايطووٝتْتٝوب ْٗاٜوو ١ايٓؿ و األَ ٍّٚوؤ ايكووسٕ ايعػووس ٜٔعًووٜ ٢وود ْووٛزبسع فٝٝووٓري ( Norbert
)14( )Wienerب مملا ٜلطّس ايتكا ٤ختؿّؿاع عًُ ١ّٝعدٜد ٠حدٚر عً ّٛاإلعوالّ ٚاالتؿواٍ.
ٚحصَووو ١األضووو ١ً٦ووودٖا َتٓووواثس ٠طبكووواع ايلهوووس االبطوووتُٛيٛجٞب َٓٗوووا َوووا طوووس
اإلبطتُٛيٛجٝا ايتازخي ١ّٝي اضت ٕٛباغالز ( )Gaston Bachelardايهاغل ١كٝك ١ايكةٝع١
اإلبطوتُٛيٛج ١ّٝاوا ٜعو" عٓود باغوالزب ٚنوريو عٓود نوازٍ بوٛبس ( )15( )Karl Popperهّٕ
تازٜال ايعً ّٛال ٜتحدّر اْةالقًا َٔ اي انِ ايهُّو ٞيًُعسفوٚ ١تطًطوًٗا اخلةلو ٞايوصَٔب
نُّْا جتطّد ٙايثٛزاع ايعًُ )16( ١ّٝاييت ٜعتتٖا املسزّخ ٚايلًٝطوٛف ضواَ ٌٜٛنوSamuel ( ٖٔٛ
" )Kuhnقلصاع" ْٛع ١ّٝادثو ١يتةوّٛز ايعًوِ (ٜٓٚ .)17طويِ ٖورا ايةلوس َوع حايو ١ايطوٝتْتٝو
نثٛز ٠عًُ ١ّٝقارع ن ظٗٛز َكازباع عًُ ١ّٝجدٜدَ ٠تٓاظُ)18( ١ب ٚحسّن َٛج ١ايتٓواٖح
مايٓوا
بني ايلٝصٜاٚ ٤ايسّٜاقٝاع َٔ ْاح١ٝب ٚايعً ّٛاالجتُاعْ َٔ ١ّٝاح ١ٝثاْْٚ .١ٝتحو ّد
عٔ ْوص ٚاملؿوةًحاع َؤ ضواح ١ايلٝصٜواٚ ٤ايسّٜاقوٝاع ن ضواح ١عًو ّٛاإلعوالّ ٚاالتؿواٍ.
َٛقوع آتوس َؤ ٖور ٙايدزاضوٖٚ .١هورا فوع ّٕ ٚالر ٠عًوِ جدٜود
ٚضٓعٛر ن ٖورا اجلاْو
تسرّ ٟن زضِ ٖٓدض ١جدٜد ٠ماٍ عًُ ٞآتس.
َٚوؤ األضوو َ ١ً٦وووا طوووس نوووريو ايلهوووس اإلبطوووتُٛيٛج ٞيػوووازٍ ضووواْدزع بوووريع
( ) Charles Sanders Peirceحو ٍٛنٝلّٝو ١تػوهلٌ املعسفوٚ ١ايٓظسّٜواع ايعًُّٝو ١ايويت ٜساٖوا
بووريع عًُّٝوو ١تطووتُدّ هضطووٗا َوؤ امله و ّٕٛاالجتُوواعٞب اعٓوو ٢هّٕ املعسفوو ١ايعًُّٝوو١ب ٚحتوو٢
ايعاَّ١ب يٝط َعسف ١مسّر )Abstract( ٠نُّْا تتيًل ٢تدزجيٝإا َٔ ايتيسب١ب  ٖٛٚاملبوده ايورٟ
قاَو و عًٝووو٘ ايلًطووول ١ايتاغُاتّٝووو١ب ه( ٚفًطووول ١ايلعوووٌ)ب زرّ ٠فعوووٌ عًووو ٢عكالّْٝووو ١نووواْط
(ٚ )Kantian Rationalismرٜهووازع (َٚ .)Cartesian rationalismوؤ املٗ وِّ َكووُازْا

ايٛقع ١ٝاإلبطتُٛيٛج ١ّٝيعً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍ

اضتحكاز االجتا ٙايلًطول ٞايتامجوات ٞيِوو :بوريعب الضوتٝعا ايطوٝام ايطّٛضوٛٝيٛج ٞايورٟ
ْػووأع حووودٚر ٙايعدٜووود َووؤ ايٓظسٜووواع اإلعالَّٝووَ ١ثوووٌ ْظسّٜووواع ايتوووأثري ايكووو ّٟٛيٛضووواٌ٥
اإلعالّب ْٚظسٜاع ايتأثري احملودٚرب ٚيتبوَ ّٔٝود ٣هُّٖٝو ١تٛظٝو ْتوا٥إ ايبحوٚ ٛايدزاضواع
ايسٜاقٚ ١ّٝايتكٓ ١ٝماٍ عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍب تٛظٝو ًٜشّوـ هطسٚحوٚ ١يٝواّ جوُٝظ
() William Jamesب هحووود زّٚار املدزضووو ١ايتامجاتّٝووو١ب ايكاً٥ووو ١بوووإّٔ األفهووواز ال تهوووٕٛ
ؾووحٝح ١ه ٚتاط٦وو ١نُّْووا تهووْ ٕٛافعوو ١ه ٚغووري ْافعوو)19( ١ب ٜٚووثري َوؤ ْاحٝوو ١هتووسَ ٣ػووهً١
ايّٓظوووسٚ ٟايتةبٝكووو ٞاملةسٚحووو ١بكو و ٠ّٛعًووو ّٛاإلعوووالّ ٚاالتؿووواٍ عًووو ٢املطوووتٜٛني املٗووو"
ٚايتعً.ُٞٝ
فاملكازبوواع اإلبطووتُٛيٛج ١ٝاملشتًلوو١ب ٚايوويت ْووأعِ عًوو ٢تكوودميٗا بايهاَووٌب تصتووس
باألضووو ١ً٦ايووويت تكوووٛر ن فٗوووِ عًُِّٝووو ١ايعًِوووِب ٚٚضوووا ٌ٥نْتاجووو٘ َٚبار٥ووو٘ ٚفسٚقووو٘ب ٚتبكووو٢
نبطتُٛيٛجٝا ايتعكٝد ( )epistemology of complexityاجملاٍ ايور ٟهفطوح بداتًو٘ َهاْأوا
جل ٌٝجدٜد َٔ األض ١ً٦احملسّنو ١يوتار ِ ٜايتعكٝود ()Paradigm of complexityب ٚامل رّٜو١
يالزتباطاع املعسفٚ ١ّٝاإلبطتُٛيٛج ١ٝبني ايعًَٚ ّٛطتٜٛاع ايتحاٚز بٗٓٝاب قُٔ ضوٝام تكو"
 عًَُ )techno science( ٞتةّٛزب َتػع ّ األبعار.ٜعود ٖٓواى َهوإ يوتار ِ ٜايتبطوٝط ( )Paradigm of simplicityقو ٤ٛتةوّٛز
ايعً ّٛايلٝصٜا ١ّٝ٥ا دٜث ١املتطُ ١بايتعكٝد املاٜهسٚفٝصٜا ٞ٥ايالَتٓاٖٞب  َٔٚاألَثً ١ايدّايلو١
عً ٢ذيو ٖ ّ ٛه ّٕ ايورّز ٠تعود اجلوص ٤األؾو س ٖورا ايهو ٕٛبانتػواف اْكطواَٗا املعكلود
ن َهّْٛاع هؾ سب غري قابً ١يًتُثٝوٌب غوأْٗا ذيوو غوإٔ ايثاْٝو ١بٛؾولٗا ٚحود ٠قٝواع
شَٓ١ّٝب مملا ٜٛج ت ٝري طسم ايتلهري رزاض ١األْظُ ١ايدٜٓاَ ١ّٝاملعكلد ٠املّٗٝوأ ٠يًتلهلوو
ٚايتٓظوو )20( ِٝايٛقو ْلطوو٘ب َثًُووا رعووا ن ذيووو هرغوواز َووٛزإ ()E. Morinب هحوود هبووسش
املٓظس ٜٔيلًطل ١ايتعكٝد بٛؾولٗا َبحثأوا غا٥بأوا توازٜال ايعًوّٛب َبحوش ٜودٚز حو ٍٛفهوس٠
"ايٛاحد املتعدّر" ٜٚةس قك ١ّٝايالٜكني ه ٚاملعسف ١املسقلت.١
تووثري نبطووتُٛيٛجٝا ايتعكٝوود ح٦ٓٝوورب َٛقووٛا جتوواٚز ايعًووٚ ّٛقووسٚز ٠اضارٖووا يتؿودّٜٗا
يظاٖس ٠ايتعكٝد ماٍ املعسف ٚ ١حٝا ٠اإلْطإ بػهٌ عواّّ ذيوو ألّٕ "املطوا ٌ٥ال تظٗوس
فكط راتٌ ايعًِ ْلط٘ب ٚنُّْا تٛيد هحٝاْأا ٚتٓكإ َةاز بعٝد٠ب ثِّ تتؿدّ ٣يؿواح
ايعًِ طايب ١ني ٘ٝا ٌّ ٚايتدبريٚ .يٝظ ايهالّ ٖٓا عًو ٢حاجو ١عًوِ َّوا ن عًوِ آتوسب ٚنُّْوا
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ٖووورا ايعًوووِ ْلطووو٘ب حووودث بطوووب ْكوووإ ايعًووو ّٛانتوووس٣

ايهوووالّ عًووو ٢حو وٌّ َعكوووً١
ٚض ّٛا)...(.
ماٍ املعازف هٜكأاب بعن ايعً ّٛتُي ٝعٔ هضو ١ً٦بعون ايعًو ّٛاألتوس٣ب ٚبعبواز٠
هفكٌب تًبّ ٞاحتٝاجاتٗا ٚ .ايٓتٝيٜ ١أت ٞتةّٛز هحدُٖا َٓاضبأا يتةّٛز انتس ْٚكيَ٘ٔٚ .
األَثًووو ١ايٛاقوووح ١عًووو ٢ذيووووب ٚاملطوووتُدَّ ٠ووؤ توووازٜال ايعًوووِب شَايووو ١ايسّٜاقوووٝاع ٚايلٝصٜوووا٤
ايٓٛٝتٚ ١ْٝٛحٛازُٖاٚ .يكد ذنس هّٕ ْٛٝتٔب هتّس اإلعالٕ عٔ قاْ ٕٛاجلاذب ١ٝاير ٟانتػول٘
عػس ٜٔعاَأا ألّْ٘ هزار هٕ ٜؿو ٛزٜاقوٝاع َٓاضوب ١يلٝصٜا٥و٘ اجلدٜودٚ ...٠جوا٤ع ايسّٜاقوٝاع
ايتحً ١ًٝٝايهالضٝه ١ٝيتي ٝعٔ احتٝاجواع ايعًوِ ايٓٛٝتوٖٚ .ْٞٛهورا فوع ّٕ ا اجو ١ايويت
تُٛيَد عًوِ َؤ ايعًوّٛب توسرّ ٟا تٛضوٝع ايعًِوِ انتوسب ٖٚورا ايتٛضوٝع ُٜطواعد بودٚز ٙعًو٢
ماٍ ايلٝصٜا ٤ايبؿوس ١ّٜبوات اا ايًٝوصز فُٝوا بوني 3891
تٛضٝع ايعًِ األَ .)21( "ٍّٚا حد
 3891ٚب هرّ ٣ن تةوّٛزاع عًُّٝو ١عُٝكو ١ايةلو ب ٚايهُٝٝواٚ ٤االتؿواالعب ٚاملعًَٛاتّٝو١ب
ٚايلوؤّب ٚضووا٥س ايؿّووٓاعاع اإليه ّْٝٚووٚ ١املٝهاْٝهّٝوو .١نُووا هحوود ضووّٛالً نووبريأا
هضاي ٝايتشةٝط اإلض اتٝيٞب االقتؿوارٚ ٟايعطوهسٚ .ٟميهؤ اعتبواز ايةوسم ايطّوٝاز٠
يالتؿاٍب احملسّنو ١يثوٛز ٠االْودَاا ايسّقُوٞب هحود هبوسش اإل واشاع ايطٝاضوٚ ١ّٝاالقتؿوار١ّٜ
ايٓامج ١عٔ ات اا ايًلٝصزٚ .اتو اا ايًلٝوصز ْعودَّ ٙؤ اإل واشاع ايعًُّٝو ١ايهوبري٠ب مواٍ
ايلٝصٜا٤ب اييت قارع ن تػظل ٞاجملاٍ ايعُ َٞٛاملٝدٜاتٝهٞب ٚظٗٛز َؿاْع جدٜد ٠يًوسّهٟ
ايعاّ ( )22ضسّنٗا َٛاقع ايتٛاؾٌ االجتُاع.ٞ
ٜتب ّٔٝح٦ٓٝر هّٕ هُٖ ١ّٝنبطتُٛيٛجٝا عًو ّٛاإلعوالّ ٚاالتؿواٍ تهُؤ ايهػو عؤ
ايٛجوٛر ايوورٖ" ٚايتيوسٜا وورا ا كوٌ املعووس ب ايور ٟتطووهٓ٘ ختؿّؿواع عًُّٝوو ١خمتًلوو١
ختدَوو٘ ٚخيوودَٗاب ٚتطوواعد ايعكووٌ ايعًُوو ٞعًوو ٢ؾووٝاغ ١األضوو ١ً٦املبّٓٝوو ١يتةووٜٛسٚ ٙاإلحاطوو١
باَتداراتوو٘ ايٓظسّٜووٚ ١ايلهسّٜوو .١فاألضوو١ً٦ب ايعًووِب ال تٓػووأ َوؤ تًكووا ٤ذاتٗووا نُووا ٜكووٍٛ
باغالز ()23( )Bachelardب نُّْا تٛيد تٓاض َع حودٚر ايعًوِب ٚعؿوسٙب ٚاَتداراتو٘ عًو٢
تازطووو ١ايعًوووّٛب يوووريو ووود ايعًُووواٚ ٤ايبووواحثني ٜةسحووو ٕٛنووٌّ عؿوووس هضووو ١ً٦جدٜووود.٠
ٚاإلبطوووتُٛيٛجٝا ّٖٝوووأ اجملووواٍ ايووورٜ ٟطوووُح بتبؿوووس ايتكوووازٜظ ايعًُّٝووو ١تازطووو ١ايعًوووّٛ
ٚبتكؿّ ٞضريٚزتٗا .نّْٗا اجملاٍ ايور ٟتٓكوإ ضواحت٘ هضو ١ً٦ايعًوِ ٜٚتحودّر َودازَ ٙعٓو٢
ا كٝك ١ايعًُ .١ّٝفحني ْتبَٛ ّٔٝقع عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍ تازط ١ايعًّٛب ْٚلٗوِ نٝلّٝو١
تػو وهلً٘ نحكوووٌ َعوووس َتعو ودّر ايتشؿّؿووواعب ْلٗوووِ بػوووهٌ هفكوووٌ هُّٖٝووو ١املكازبووواع
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ايسّٜاق١ّٝب ٚايلًطل١ّٝب ٚاألْثسٚبٛيٛج١ّٝب ٚايبٛٝيٛجٚ ١ّٝغريٖا َٔ املكازباع ايعًُ ١ّٝاألتوس٣ب
َعاجل ١املػهٌ اإلعالَٚ ٞاالتؿاي ٞاملسنل ٚ .ايلِٗ ٖٓواب ال ٜتحودّر ايوسّر ايوتلهري
ٚايتاَّوووٌ املٛقوووٛاب نُّْوووا ٖو و َّٓ ٛوووٛض بٓظوووس ٠فًطووول ١ّٝن نبطوووتُٛيٛجٝا عًووو ّٛاإلعوووالّ
ٚاالتؿاٍب ضُٝا اإلبطتُٛيٛجٝا ايته)24( ١ّٜٝٓٛب ٚنبطتُٛيٛجٝا ايتعكٝد باخلؿٛف.
َعآٜوو ١األبعووار اإلبطووتُٛيٛج ١ّٝيعًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍ ٖوو ٞح٦ٓٝوور غووسض َوؤ غووسٚض
نرزاى ا كٝك ١ايعًُ ١ّٝنًُّا تعًلل األَس بايبحش ايعًُ ٞه ٚبايبحش تةٜٛس َٓاٖإ ملوٛ
اإلعووالّ ٚاالتؿوواٍ .نّْٗووا هٜكأووا احمل وسّى األضوواع يت رٜوو ١اجلووٛاز اإلبطووتُٛيٛج ٞبووني عًووّٛ
اإلعالّ ٚاالتؿاٍب ٚايعً ّٛاإلْطاْٚ ١ّٝاالجتُاع ١ّٝاألتس.٣
الوضعيّة اإلبستمولوجيّة لعلوم اإلعالم واالتصال
عٓدَا ٜدٚز ا دٜش ح ٍٛايبحش ايعًُٞب نلعوٌ َٓوتإ يًُعسفو ١ايعًُّٝو ١ضوٝاقاتٗا
املتع ودّر٠ب املكووُ١ّْٝٛب ٚاملٓٗيّٝووٚ ١امللاُّٖٝٝوو١ب ٜكتكوو ٞايّٓظووس هّٚالب َٛقووٛا ايعًووِ ذاتوو٘
بٛؾووول٘ َٓةًكًوووا زٝ٥طأوووا يتح دٜووود َاٖٝووو ١ايعًوووِب ألّٕ " ضدٜووود َٛقوووٛا ايعًوووِ غوووري ضدٜووود
ايعًِ"()25ب ٚايٓظس ثاْ١ٝب بٓٝت٘ اإلبطوتُٛيٛج ١ّٝإلرزاى هؾوٛي٘ املعسفّٝوٚ ١طبٝعو ١تػوهلً٘ب
َٛٚقع٘ تازط ١ايعًّٛب ذيو ه ّٕ ايبحش ايعًُوٞب بؿولت٘ ايلعوٌ ايٓواتإ عؤ ايلهوس املوب"
بعُل ايعكٌب نُا ٜػري ن ذيو رٜهازع ( )Descartesتةوا املوٓٗإ ( )26ه ٚهّْو٘ براتو٘
ايبٓا ٤ا اؾٌ املعسف ١عً ٢حدّ ق ٍٛغاضت ٕٛباغالز ()Bachelardب ()27ب نُّْا ٜتحكلول
زحا عًٚ ّٛختؿّؿاع ضهُٗا هْطام َٔ ايكٛاْني ايٓظسٚ ١ّٜاملٓٗي١ّٝب ٚتٛجّ٘ رفلتٗا هطوس
َسضّط١ّٝب اجتُاعٚ ١ٝضٝاضٚ ١ّٝاقتؿوارٚ ١ّٜقاّْْٝٛوَٚ .١لوار ٖورا َكوُازْاب ٖو ّٛهّٕ عًوّٛ
اإلعالّ ٚاالتؿاٍب نحكٌ َعس حدٜش ايٓػأ٠ب نُّْا تتحودّر بداتًو٘ األْػوة ١ايبحثّٝو١
َووداٖا ايعًُووٞب اووا ٜووستبطب املكوواّ األٍّٚب بووايظٛاٖس املسضّط و١ّٝب املػوواز نيٗٝووا ضووٝام
ا اٍب  ٖٞٚظٛاٖس َت ّٝس ٠عً ٢ايدٚاّب ثِّ اا حيد َٔ تةّٛز ٚتسانِ عًُو ٞا كوٍٛ
املعسف ١ّٝاألتوس٣ب مملوا ٜوٛح ٞبٛجوٛر َطوتَ ٣ٛؤ ايتٓواٖإ " " Interdisciplinaryامللتو ٛبوني
عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍب ٚايعً ّٛاألتسَ .٣عٓو ٢ذيوو هّْٓوا نشا ٤مواٍ َعوس تطوهٓ٘ بٓٝواع
َعسفّٝوو١ب تطووتُدّ َسجعّٝتٗووا َوؤ عًووٚ ّٛختؿّؿوواع خمتًلوو١ب ٖٚوو ٞاألؾووٌ بٓا٥وو٘ ايٓظووسٟ
ٚاإلبطتُٛيٛجٞب اوا ٜكتكو ٞه لال ٜكتؿوس اي نٝوص فعوٌ ايدزاضوٚ ١ايبحوش عًو ٢األؾوٍٛ
ايهًٚ ١ّٝاملعازف ٚايتةبٝكاع َٔ راتٌ ٖرا اجملاٍب نُّْا ٜه ٕٛهٜكأا عً ٢تاؾّٝاع ايعًوّٛ
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األتس ٣اجملاٚز٠ب َٚا ٜسافكٗا َٔ هحدا عًُ ١ّٝجاز ١ٜعً ٢هزقٗاب ذيوو ألّٕ عًو ّٛاإلعوالّ
ٚاالتؿاٍ ٜبده ايتكؿّ ٞطبٝعتٗا ايعًُ َٔ ١ّٝاخلازا إلرزاى َوا ٖو ّٛبايوداتٌٚٚ .اقوع األَوس
 ٞحكٝكوَ ١تؿوً ١غوري َٓلؿوً١ب هٖ ٚوَٓ ٞدمو١
ه ّٕ حكٝك" ١ايداتٌ" "ٚاخلازا" حودٜثٓا ٖو ّ
نُا ضٓس ٣الحكًا.
ٜتع و ّٔٝعًٓٝووا ح٦ٓٝوورب َوؤ ايبداٜوو١ب ايٛقووٛف هّٚالً عٓوود تازخي ّٝوٖ ١وورا "ايعًووِ" َوؤ تووالٍ
ااٚي ١يًكسا ٠٤تؿٓ ٝايعًّٛب يًتعسّف عًو ٢ؾوالتٗاب ٚازتباطواع ايوبعن َٓٗوا ايايٓوا
ايوورْٓ ٟتُوو ٞنيٝوو٘ب ث وِّ ايٓظووسب ثاْٝأوواب طبٝعوو ١ايتٓوواظِ ايكاُ٥وو ١بووني ايعًووّٛب هَ ٚووا ٜعووسف
بايتٓووواٖإ بٛؾووول٘ قوووسبأا َووؤ ايتوووداتٌ بوووني ايتشؿّؿووواعب َثوووٌ ايتوووداتٌ بوووني ايسّٜاقوووٝاع
ٚايلٝصٜووا٤ب ه ٚبوووني ايلٝصٜووواٚ ٤ايعًووو ّٛايةبٝعّٝووو١ب ه ٚبوووني ايًلطووواْٝاع ٚايًطووواْٝاع ا اضوووٛب١ّٝ
"ٚ .)28( "Computational linguisticsجيووس ٟا ودٜش ايعدٜوود َوؤ األٚضوواض األنارميّٝوو١
حوو ٍٛاالْوودَاا نووأفل عًُووٚ ٞتهٓٛيووٛج ٞجدٜوودب فسقووت٘ فًطوول ١ايتعكٝوود ()29ب ٚضووٓعٛر
يلحـ ٖور ٙاملطو أي ١املسنلبو ١قؤُ اوٛز َطوتكٌّب ألُّٖٝتٗوا اإلبٝطوتُٛٝيٛج ١ّٝاإلعوالّ
ٚاالتؿاٍ.
ال ْظسٜإوا َٗٓٚيٝإواب يلٗوِ َلاؾوٌ عًو ّٛاإلعوالّ ٚاالتؿواٍب
متثٌّ ٖر ٙاألزنوإ َودت ً
ٚميهووؤ عو ودّٖا ايٛقوو ْلطووو٘ ضوووٝاقًا َعسفٝإوووا ٜلطّوووس ا كوووٛز املتصاٜووود يعًووو ّٛاإلعوووالّ
ٚاالتؿاٍ ماالع ايلهس ٚايعُوٌب نُوا هٚقوح٘ جوَٝ ٕٛػواٍ ضوايJean-Michel ( ٕٛ
) 30( )Salaünب بػ َٔ ٤ٞامل واال ٠هَوس اَتودار ايٛضوا٥ط اجلدٜود ٠يوعوالّ ٚاالتؿواٍ ن
َٝووار ٜٔعدٜوودَ ٠وؤ ايٓػوواض ايلهووسٚ ٟاالجتُوواعٚ .ٞميهوؤ اعتبوواز ٙنووريو ضووٝاقًا ٜب ؤّٝ
حكووٛز ختؿّؿوواع هتووس ٣حكووٌ عًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍٚ .األزنووإ ْلطووٗا متثّووٌب عًوو٢
ؾعٝد آتسب ايبٓ ١ٝايلٛق ١ّٝاييت تهػ عٔ زٚافود اشرٖواز ايؿّوٓاعاع اإلعالَّٝوٚ ١ايثكافّٝو١
املتٓاَٝووو ١عوووا َتةو وّٛزب هقوووح ٢غوووري قابوووٌ يًطوووٝةس٠ب ٜؿووول٘ باالْدٜٝووو٘ ( Georges
 )Balandierبايعا اير ٟتر ٜف ٘ٝايلٛق ٢ايٓظاّ (.)31
 )1ر تصنيف العلوم
يك و د غ و ٌ َٛقووٛا تؿووٓ ٝايعًوو ّٛن وٌّ ايعؿووٛز بوود٤أا َوؤ ايعؿووس ايْٛٝوواْ ٞايكوودِٜب
َٚووسٚزأا بايعؿووس اإلضووالَ ٞفايعؿووٛز ايهالضووٝهٚ ١ّٝعؿووس األْووٛازب ٚٚؾووٛالً ن ايعؿووس
ا دٜشٜٚ .عدُّ ايعٌُ اير ٟقاّ ب٘ هزضةٖ )Aristote( ٛرا اجملاٍ َٔ األعُاٍ ايتأضٝطو١ّٝ
اييت اْةبع بٗا ايلهس ايتؿٓٝل ٞعً ٢اَتدار قس ٕٚالحكٜ .١كطِّ هزضوة ٛايعًوِ ن قطوُني:
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قطِ ْظسٚ ٟآتس عًُ .ٞفأَّا ايعًِ ايٓظس ٟه"ٚايتأًَّ"ٞب ف اٜت٘ املعسفٜٚ ١تلسّا ن "عدر َؤ
ايلووسٚا املتُّٝووصٚ ٠نٕ تهوؤ َتطووا ١ٜٚايكوودز" ْظووس هزضووةٖٚ )32( ٛوو ٞايلًطوول١ب ٚعًووِ
ايسّٜاقٝاع ٚعًِ ايةبٝعٚ .١هَّا ايعًِ ايعًُ ٞف اٜت٘ املعسف ١نريوب ٚيهّٓٗا املعسفو ١املسرّٜو١
ن ْٛا َٔ ايتودبري جملابٗو ١ايةوٛاز ٚاألحودا ب ٜٓٚكطوِب نُوا ٚزر عؤ املوسزّتني ( )33ن
األتالم ٚاالقتؿار ٚايطّٝاضٚ ١ّٝعًِ ايتدبري ٚايلٔ ٚايػعس.
هَّا اٖتُاّ ايعس بايتؿٓ ٝبٛؾل٘ تأؾٝالً ملا ٜٓب  ٞهٕ ٜه ٕٛاملسنوص ""Centre
ايعُووٌ ايعًُووٞب فعّْوو٘ ٜبووده َوؤ ايكووسٕ ايثوواْ ٞيًووٗيس٠ب ٖٚوو ٛعؿووس اشرٖوواز ايلهووس ايعسبووٞ
ٚاْلتاحو٘ عًوو ٢ايو ا ايلهووسٚ ٟايلًطوول ٞايْٛٝواْ ٞباخلؿووٛف ٚ .ود ايهٓوودٚ ٟجٗوو١
طووِ ايعًوو ّٛن قطووُني هضاضووٝني :قطووِ ايعًوو ّٛايلًطوولٖٚ ١ّٝوو ٛاملتك ؤُّ يًعًووّٛ
تؿووٓٝل٘ ٜك ّ
ايطٝاضو و ٚ ١األتالقّٝوووٚ ١ايةبٝعٝووو١ب ٚعًوووِ َوووا ٚزا ٤ايةبٝعووو١ب ٚايسّٜاقوووٝاعب ٚقطوووِ ايعًوووّٛ
ضووع را٥ووس ٠ايتؿووٓ ٝيتػووٌُ :طوو ١عًووٖٚ ّٛوو :ٞعًووِ املٓةوولب ٚعًووِ
ايػووسع .١ّٝايلووازابّ ٚ ٞ
ايسّٜاقٝاع ٚعًِ ايةبٝعٚ ١عًِ ايًطإب ٚايعًِ املدْٞب ٜٚه ٕٛايلازاب ٞبريوب َثًُوا ٜكوٍٛ
عٓوو٘ اُّوود عابوود اجلووابس)34( ٟب قوود هعووار جتوورٜس ايعكالّْٝوو ١اإلضووالّب الْػو اي٘ بككوواٜا
املٓةوولب ٚنبساشٖووا تؿووٓٝل٘ يًعًوو .ّٛهَووا اي صايووٞب فكوود ؾ و ّٓ ايعًوو ّٛن ثالثوو ١هؾووٓاف:
ايعً ّٛايد ١ّٜٝٓايػّسع١ّٝب ٚعًِ ايهالّب ٚايعً ّٛايلًطول١ّٝب ٜٚوس ٣ابؤ ضوٓٝا ايعًو ّٛثالثو١
مواالع نووت ٣يًحهُوٖٚ ١وو ٞا هُو ١ايٓظسّٜوو ١ايوويت تػوٌُ ايعًووِ اإل و ٞاألعًوو٢ب ٚعًووِ
ايةبٝع١ب ٚعًِ ايسّٜاقٝاعب ٚا هُ ١ايعًُ١ّٝب اييت تتكُّٔ عًِ األتوالم ٚعًوِ ايطّٝاضو١ب
ثوِّ املٓةوول .قطّووِ ابوؤ تًوود ٕٚايعًوو ّٛن قطووُنيب ايعًوو ّٛايّٓكًّٝوو ١ايٛقووع١ّٝب ايووو "َطووتٓد ٠ن
اخلت عٔ ايٛاقع ايػّسع ٖٛٚ )35( "ٞايكطوِ املتكؤُّ يًعًو ّٛايػوسعٚ ١ّٝايلً وٚ ١األر ب ٚآتوس
ٜٗتد ٟني ٘ٝاإلْطإ بلهوسٜٚ ٙطوُّٗٝا ابؤ تًود ٕٚايعًو ّٛايعكًّٝو ١ايويت ٜكو ٍٛعٓٗوا "نّْٗوا غوري
خمتؿّ ١اًل ١بٌ ٜٛجود ايٓظوس فٗٝوا ألٖوٌ املًوٌ نًلٗوِ ٜٚطوتَ ٕٚٛودازنٗا َٚباحثٗوا ()...
ٚتطُّٖ ٢ر ٙايعًو ّٛعًو ّٛايلًطولٚ ١ا هُوٖٚ ١وَ ٞػوتًُ ١عًو ٢هزبعو ١عًوٖ )36( ":ّٛو ٞعًوِ
املٓةل ٚايعًِ ايةبٝعٚ ٞايعًِ اإل ٚ ٞعًِ ايتعاي.ِٝ
ايلهس اي سبوٞب ود زٜو" رٜهوازع (ٜ )Descartes 3991- 3989ؿو ّٓ ايعًوّٛ
َوؤ تووالٍ َووا ٜووسا ٙايلًطوولَ ١وؤ قوودز ٠عًوو ٢فٗووِ ايعووا ٚنػو ا كووا٥ل .فايلًطوول١
َٓظٛز ّٖٞ ٙاثاب ١ايسّ ٚاملٓبثّ ١نٌّ ايعًّٛب بٌ نّْٗا َٓبع ايعًِ ٚؾوريٚزت٘ب عٓودَا ودٙ
ٜػبّٗٗا بايػيس ٠اييت متثٌّ املٝتافٝصٜكٝا جرٚزٖاب ٚايلٝصٜوا ٤جورعٗاب ٚبكّٝو ١ايعًو ّٛفسٚعٗوا
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ٚخيتؿووسٖا رٜهووازع ايعًوو ّٛايةبّٝووٚ ١املٝهاْٝهّٝووٚ ١األتالقّٝوو .)37١هٚغٝطوو نْٛوو
(ٚ )Auguste Comte3991- 3189قع تؿٓٝلًا ٜػٌُ ضت ١عً ّٛهضاض ٖٞ ١ّٝايسّٜاقوٝاعب
عًِ ايلًوب عًِ ايلٝصٜا٤ب عًِ ايهُٝٝا٤ب عًِ ايبٛٝيٛجٝاب ٚعًِ االجتُاا ايرٜ ٟعتت ٙهٖوِ
ايعًٚ ّٛهبسشٖا يهْٛو٘ ٜٗوتِ بايػوإٔ ايبػوسٜٚ ٟودزع اجملتُوع (ٖ .)38سبوسع ضبٓطوس (1820-
)Herbert Spencer 1903ب خيتً نثريأاب فهس ٙايتؿٓٝل ٞعٔ هٚغٝط نْٛو ب
نالل بعووون املطوووُّٝاع ايووويت هطًكٗوووا عًووو ٢مُٛعاتووو٘ ايوووثال  :ايعًووو ّٛاجملو وسّر٠ب ٚايعًوووّٛ
اجملسّر - ٠املػشّؿ١ب ٚايعً ّٛاملػشّؿوٚ )39( ١يهٓو٘ب ملهوِ ْصعتو٘ ايتةٛزّٜو١ب هرَوإ عًوِ
ايٓلظب ايورَٓ ٟحو٘ َستبوَ ١طوتكًل١ب عًو ٢هضواع هّْو٘ ؾوٓ َؤ هؾوٓاف ايعًو ّٛايٛقوع١ّٝب
بُٓٝا ْساٜ ٙؿ ّٓ عًِ ايلًو قُٔ ايعً ّٛاملار١ّٜب ٖٚرا َا ٜسا ٙايبعن َٔ املػت ًني بلًطول١
ايعًوو ّٛتؿووٓٝلًا غووري َٛقووع٘ .نرَْٛوود ٖٛضووسٍ ( )Edmund Husserl 3819- 3998هزار
يًلَٛٓٝٛٓٝيٛجٝووا املستبوو ١ايوويت َٓحٗووا رٜهووازع يًلًطوول١ب ألّٕ ٖٛضووسٍ غووأْ٘ غووإٔ غووريَ ٙوؤ
ايلَٛٓٝ ٛٓٝيٛجٝني َثٌ َسيو ٛبوْٛيتب ٚجو ٕٛبو ٍٛضوازتس ٖٚاٜودغريب ٜوس ٣ايلَٛٓٝٛٓٝيٛجٝوا
اجملاٍ ايرٜ ٟبحش نٌّ األغٝاٚ ٤املٛجٛراع ٜٚدزع ناف ١هؾٓاف اخلت ٠اإلْطاْ.١ّٝ
ايتؿٓ ٝا ودٜش يًعًوٜ ّٛكو ّٛعًو ٢ثٓاّٝ٥و ١تكابوٌ فٗٝوا عًو ّٛاملوٛارب ايعًو ّٛاإلْطواْ١ّٝب
ٖٚرا تؿٜٓ ٝعٝود َؤ ج دٜود ايتكابوٌ ايور ٟنوإ قاُ٥أواب ايعؿوس ايهالضوٝهٞب بوني
ايلًطل ١ايةبٝع ١ّٝاييت تُعٓ ٢بدزاض ١ايةبٝعٚ ١ايعا املارٟب ٚايلًطل ١األتالق ١ّٝايويت جتُوع
اإلطٝكٝا "ْٚ "Ethicsظس ١ّٜاملعسفٚ ١عًِ االجتُاا ٚعًِ ايٓلظ ٚاالقتؿار ٚايعً ّٛايطٝاض...١ّٝ
 ٚد تؿوٓ ٝهَوبري ( )Andre-Marie Ampere 3919- 3119يًعًوّٛب عًو ٢ايوسّغِ َؤ
اْتُا ٘٥ن عؿس ايثٛز ٠ايؿٓاع ١ّٝاأل ٚب َا ٜةابل ٖرا ايك ٍٛفٗوٜ ٛؿو ّٓ ايعًو ّٛن عًوّٛ
ن ١ّْٝٛه ٟعًو ّٛاملوٛار ٚعًو ّٛعكًّٝوٜٓٚ .١ةًول هَوبريب ٚجٗو ١تؿوٓٝل٘ َؤ َبودن ٜكو ّٛعًو٢
جوووسر نو وٌّ َوووا ميهووؤ َالحظتووو٘ب ثوووِ ايبحوووش فُٝوووا ال ميهو ؤ َالحظتووو٘ ( .)40بعووون
ايتؿوووٓٝلاع األتوووس ٣تكطّوووِ ايعًووو ّٛن ثالثووو ١هقطووواّ زٝ٥طووو :١ايعًووو ّٛايسّٜاقو و١ّٝب ٚايعًوووّٛ
ايلٝصٜا١ّٝ٥ب ٚايعً ّٛاإلْطاْٚ ١ّٝاالجتُاعٜٚ .١ّٝكو ٝايوبعن َؤ ايبواحثني مواٍ ايورنا٤
االؾووةٓاعٞب َثووٌ ٖسبووسع ضوو )Herbert Simon( )1113- 3839( ُٕٛٝمُٛعوو ١زابعوو:١
تتُثّووٌ عًوو ّٛاالؾووةٓااب ٚتعٓوو ٢بدزاضوو ١األْظُوو ١ايطووٝتْ "Cybernetic" ١ّٝايوويت ٜؿووٓعٗا
اإلْطإ .نُا ميهٔ ايٓظس ن حًكو ١ايعًو ّٛعًو ٢هضواع ٚجوٛر ؾوٓلني َؤ ايعًو :ّٛؾوٓ

ايٛقع ١ٝاإلبطتُٛيٛج ١ّٝيعً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍ

ايعًوو ّٛايٓظس ّٜوو ١املٓتيوو ١يًُعسفوو١ب ٚؾووٓ ايعًوو ّٛايتةبٝك ّٝوو ١املٛظللوو ١يًُعسفووٚ ١غاٜتٗووا ح و ٌّ
َػهالع ايٛاقع احملطٛع.
ٖهرا ٜك ّٛتؿٓ ٝايعًٚ ّٛفل َٓٗإ ايتلهري ايطّا٥د نٌّ عؿوسْٚ .الحوض قؤُ
ٖر ٙايتكطُٝاعب ت ،ؿدّز اجلٓظ اي اي عٓود نو ٌّ عوا ب قاُ٥و ١ايعًوّٛب مملوا ٜوٛح ٞبٛجوٛر
ْظس ٠تةٓ ١ّٝدض ١ايعً ّٛتايٝوَ ١ؤ ايتٓواظِٚ .يهؤ ملواذا ٜؿو ّٓ املػوت ً ٕٛبوايعًِ مواٍ
ايعًووّٛب ٖووٌ ٜعوو" ذيووو ٚجووٛر عًووِ هٖوِّ َوؤ انتووسب ٜطووتكة اٖتُوواّ ايدازضووني ٚايبوواحثني
ٚاملػت ًني بايعًِب ٜٛٚجّ٘ ضري ايبح ٛحنَ ٛا ٖ ّٛضا٥د َٔ فهس َٗٓٚإب هّ يتبؿّس ايٓظواّ
ايعال٥كووو ٞكوووٌ ايعًوووٚ ّٛنرزاى ايؿوووالع املٛقوووٛعٚ ١ّٝاالزتباطووواع ايكاُ٥ووو ١بوووني خمتًو و
ايتشؿّؿوواعب ألّٕ ايعًوو ّٛختوودّ بعكووٗا ايووبعن ٚتووتالقح فُٝووا بٗٓٝووا حتووٚ ٢نٕ ال تكطووُٗٝا
فازقأا ملٝار ٜٔعًَُ ١ّٝتشؿّؿ ١تبدَ ٚطتكًل ١عٔ بعكٗا ايبعن؟
نّٕ تؿووٓ ٝايعًووّٛب فك والً عوؤ نْٛوو٘ عُ والً تٓظُٝٝإووا يًُعسفوو١ب ٚضووعٝأا يًتع وسّف عًوو٢
ج ساف ١ّٝايعًَٚ ّٛد ٣اْطياَٗا َوع َوٓٗإ ايوتلهري ايطّوا٥دب فعّْو٘ ٜسَو ٞن ايهػو عؤ
َٓاٖإ زا٥د ٠ايتلهريب ٚنبوساش حكو ٍٛجاذبّٝو ١ايعًو ّٛتودٚز ح ٛوا بكّٝو ١فوسٚا املعسفو١ب
نووإٔ تُُثووٌ ايلٝصٜووا ٤ه ٚايسّٜاقووٝاع ه ٚايلًطوول ١ه ٚايًلطوواْٝاع ه ٚايلَٛٓٝٛٓٝيٛجٝووا َسنووص
ايعًِب َسن مص تٓب" حٛي٘ ايعًو ّٛاألتوسٚ ٣تتةوّٛز َؤ تاليو٘ب َوع اضوتثٓا ٤بعون
اجلر
ايتؿوٓٝلاع ايوويت ٜكو ٍٛعٓٗووا َسيو ٛبووْٛيت ( )Jacques Merleau-Ponty 1111- 3839هّْٗووا
اخترع طابعأا َٛضٛعٝإا َثٌ تؿٓ ٝهَبري (.)41
ٚيكوووود اْةبعوو و ايتؿووووٓٝلاع هغًوو و حاالتٗووووا بلًطوووولاع هؾووووحابٗا َٓٚوووواٖيِٗ
ايتلهريب  ٚد هّٕ رٜهازع قد اٖتِّ آح تؿٓ ٝايعًوٚ ّٛحودَٗٓ ٠يو٘ ايوتلهري " هْوا
هفهلووس نذٕ هْووا َٛجووٛر"ب َعت وتأا ايلًطوول ١غوويس ٠جوورٚزٖاب َثًُووا ذنسْوواب املٝتافٝصٜكٝوواب
ٚجرعٗا ايلٝصٜا٤ب ٚهغؿاْٗا ايعً ّٛاألتسَٗٓ ٣ا اية ٚاألتالم...ايتُػّو ٞذاتو٘ ود ٙعٓود
هَووبري ( ) Ampereفٗووٛب بؿوولت٘ ايلٝصٜووا ٞ٥ايسٚحوواْٞب ٜؿوو ّٓ ايعًوو ّٛايهّْٝٛوو ١املكوواّ
األٍّٚب بٛؾلٗا ايعً ّٛاييت ت تّ عٓٗا ايعً ّٛايعكً١ّٝب نمياْأا َٓ٘ بإّٔ ْظاّ ايةبٝعْ ّٖٛ ١ظاّ
ن ووٞب ٚاإلْطووإب تكوودٜسٙب ٜٓب وو ٞهٕ ٜووتعًلِ َوؤ ايةبٝعووٚ .١نووريو ايػووإٔ بايٓطووب ١ن
ال َوس ّثسأا
هٚغٝط ن) Auguste comte( ْٛب فكد ظو ٌّ املوٓٗإ ايٛقوع ٞايور ٟحودّرٙب عواَ ً
ٖٓدضت٘ يتؿٓ ٝايعًّٛب حٝش نإ تؿٓٝل٘ اير ٟاضتبعد َٓ٘ املٝتافٝصٜكٝوا ٚايلًطول١ب
ٚايرٜ ٟدّع ٞاملٛقٛع١ّٝب هنثس تبطٝةًا َٗٓٚيَ ١ّٝؤ ايتؿوٓٝلاع ايطوابكٖ .١سبوسع ضوُٕٛٝ
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( )Herbert Simonعٓووودَا اقوو عًوو ّٛاالؾوووةٓاا نُيُٛعوو ١زابعووو١ب قوؤُ ايتؿوووٓٝ
ايثالث ٞيًعًّٛب املػاز ني ٘ٝضابكًاب نإ ٜعٌُ عً ٢تةوٜٛس بٓوا ٤هتالقو ٞيعًُّٝو ١هتور ايكوساز
فُٝا ٜعسف بايعكالْ ١ّٝاحملدٚر"The limited rationality" ٠ب (ٚ )42قد قار ٙاالْػ اٍ بدزاض١
ضًٛى هتر ايكساز ن االٖتُاّ بايرنا ٤االؾةٓاع " Artificial Intelligence " ٞنُيواٍ
إلْتاا ايطًٛى ايرن.ٞ
فايتؿٓ ٝب ب كدز َا حيُوٌ ظواٖس ٙغاٜوَ ١عٝازّٜو١ب فٗو ٛتكودٜسْا تسمجو ١ملوٓٗإ
ايووتلهريب تووافّ آةوول نوٌّ عؿووس َوؤ ايعؿووٛزَٚ .وؤ املػووت ًني بتؿووٓ ٝايعًووّٛب َوؤ ال
ٜأتر بأُّٖٝوٖ ١ورا ايعُوٌب َثوٌ رٚالفو )M.C. Delavaud( ٛايورٜ ٟوس ٣هّٕ ٚزا ٤نوٌّ تكطوِٝ
ٖو٠ّٛب َٚوؤ طبٝعوو ١األغووٝا ٤نشايوو ١ا وودٚر ايلاؾووً .١فاخلاؾ وّٝاع ايهووت ٣يًهُٝٝووا٤ب عًوو٢
ضب ٌٝاملثاٍب تبدَ ٚتٛاجد ٠اضار عًوِ ايهُٝٝواَ ٤وع ايعًو ّٛاجملواٚز)43( ٠ب بوٌ نّٕ رٚالفوٛ
(ٜ )Delavauxرٖ ن هبعد َٔ ذيو اعتبواز ٙيوبعن املطوُّٝاع تؿوٓ ٝايعًوّٛب َثوٌ
املارّٜووٚ "Materialism" ١ايسّٚحاّْٝوو )spiritualism( ١هيلاظًووا حصبّٝوو١ب تػووري ن اضووتشداَاع
(.)44
تاط ١٦ايعًِب ال ختتً عٔ االضتشداَاع ايطا٥د ٠ماٍ ايطٝاض١
ٚيهّٓٓاب باير ٟذنسْا ٙهَس ايتؿوٓ ٝب ايورْ ٟوأع عًو ٢نو ٌّ َساحًو٘ ْٚصعاتو٘
ايلهسٚ ١ّٜايعًُ١ّٝب ذيو هَوس يوٝظ َؤ قؿودْاب ثو ِّ نّْو٘ خيوسا عؤ اتتؿاؾوٓا الْتُا٥و٘ ن
ماٍ فًطل ١ايعًّٛب حندّر هقطاَ٘ َٛقع عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍ بٛؾلٗا حكالً تصاٜد
االٖتُووواّ ب نٝبتووو٘ املعسفّٝوووَ ١تعو ودّر ٠ايتشؿّؿووواع .فوووأَٛ ّٟقوووع ووورا "ايعًوووِ" ا ٓدضووو١
ايتؿووٓٝل ١ّٝا دٜثوو ١يًُعووازف؟ ٖووٌ ٖوو ّ ٛايعًووِ املتٓوواثس نوو ٌّ ايعًووّٛ؟ هّ نّْوو٘ ايعًووِ ايوورٟ
تطهٓ٘ نٌّ ايعًّٛ؟ ٌٖ َٔ اجلا٥ص هؾالً ا دٜش عٓ٘ بٛؾل٘ عًُأا؟
 )2علوم اإلعالم واالتصا :،الوضعيّة اإلبطتمولوجيّة
يهٜ ٞهٖٓ ٕٛاى عًِب ٜٓب  ٞهٕ ٜهٖٓ ٕٛايو اتلام بني ايعًُا٤ب ٚاملػت ًني بوايعًِ.
ٖهووورا ٜكووو ٍٛبوووريع ()Peirceب حدٜثووو٘ عووؤ ايعًوووِ بٛؾووول٘ َسضّطووو ١مجاعّٝووو ١تتحو وٍّٛ
اكتكوواٖا املٛقووٛع "Objectivity" ١ّٝن حايوو ١تراٚتّٝوو"Intersubjectivity" ١ب ٚتأٜٚووٌ ذيووو
ضووٝاقٓاب هّٕ األبعووار ايٓظسّٜووٚ ١ايتازخيّٝووٚ ١املسضّطو ١ّٝيعًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍب تػو ٌ
َطوت ٣ٛايعًوّٛ
ض ٣ٛاٖتُاّ ايدازضني ٚايباحثني َٔ راتٌ ٖرا اجملاٍب تالفًا ملوا حيود
ٚايتشؿّؿووواع األتوووس٣ب ٚذيوووو العتبوووازاع َٛقوووٛع١ّٝب ًٜشّؿوووٗا زٚبووواز بوووٚٛز ( Robert
 )45()Boureهّٚالًب حداثووو ١عٗووود ٖووورا اجملووواٍ ايووور ٟتوووتُهلٔ فٝووو٘ األعُووواٍ ايتأؾووو١ًّٝٝ
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ٚايدزاضوواع ايٓظسّٜووٚ ١اإلبطووتُٛيٛج ١ّٝايكًًٝووَ )46( ١وؤ زضووِ حوودٚر ْظسّٜووٚ ١اقووح ١يوو٘ب فٗووٛ
نُوا ٜكو ٍٛراْٝواٍ بْٝٛو )Daniel Bougnoux(ٛعؤ االتؿواٍب نّْو٘ حكٝكوَٛ ١جوٛر ٠نوٌّ
ايعًّٛب ٚيهّٓ٘ نعًِب حكٝكَ ١لكٛر٠ب ثِّ نّٕ اْلياز املٓاٖإ ٚاملكازباع راتٌ ٖرا ا كوٌب
ٚايٓاشحووَ ١وؤ ختؿّؿوواع َتأؾّووً ١اجلوورٚز ايتووازٜالب جيعووٌ َُّٗوو ١املػووت ًني بتووازٜال عًووّٛ
اإلعالّ عًَُ ١ّٝػّٛغَٚ ١عكلد ٠ذاتٗا.
نّٕ ا وودٚر ايٛاقووح ١يًعًووِ تتشٖووا األعُوواٍ املٛغًوو ١ايبحووش عوؤ هؾووٛي٘ ايكسٜبوو١
ٚايبعٝوود٠ب ٚاملتي ورّز ٠بعُوول رزاضووَ ١طوًلُات٘ ايتأضٝط و١ّٝب ايٓظسّٜووٚ ١ايعًُّٝوو١ب النتػوواف
()47
هضووظ ايووتلهري ايعًُووٚ ٞاجتاٖاتوو٘ب عًوو ٢ح ودّ عبوواز ٠بٝوواز بووٛتس)Pierre Boutroux( ٚ
ٚتةّٛز زٖاْات٘ ٚنٝل ١ّٝبٓا ٘٥إلغهايٝات٘ .يكد نإ ٖرا هَوسأا َعكلودأاب َطتعؿوٝأا حايو١
()48
عًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍب عًوو ٢اي وسّغِ مملووا ه ووص ٖوورا اجملوواٍ َوؤ رزاضوواع تأؾوو١ًّٝٝ
إلقاَوو ١بٓٝوو ١فهسٜوو ١جدٜوود ٠قوود متٓحوو٘ َػووسٚع ١ّٝايعًووِٜٚ .عووٛر ذيووو تكوودٜسْا يطووببني
زٝ٥طني :هُ ّٚا ٜتُثٌّ اشرٚاج ١ّٝاي ن ٝبايٓطب ١ن ٖورا ا كوٌب ٚايطّوب ايثواْٜ ٞعوٛر
ن طبٝعوو ١ايتٓوواظِ " "Interdisciplinaryايوويت ْٗوون عًوو ٢تساؾوولٗا ٖوورا ا كووٌ اجلدٜوودب
ٚميهوووؤ اتتصا ووووا ْظسٜوووو ١اإلعووووالّ ٚايطووووٝتْتٝوب ْٚظسٜوووو ١ايًلطوووواْ ١ٝاي نٝبّٝوووو١ب
ٚايتاغُات١ّٝب ٚاملكازباع ايطٛضٛٝيٛجٚ ١ّٝايلًطل ١ٝا دٜث.١
ا) اش واجيّة الرتكيب
نّٕ اشرٚاج ١ّٝاي ن ٝب املتُثً" ١اإلعالّ ٚاالتؿاٍ" ٖ ٞاييتب َٔ َٓظٛزْاب هحودث
ْٛعأوووا َووؤ االقوووةسا ٚايتػوووٜٛؼب نًلُوووا تعًلووول األَوووس بتوووازٜال عًووو ّٛاإلعوووالّ ٚاالتؿووواٍب
نُياٍ بؿدر ايبحش عٔ تأضوٝظ ّٖٜٛو ١عًُّٝوٚ ١تازخيّٝو ١يهٝاْو٘ب نُوا هثّوسع اشرٚاجّٝو١
اي ن ٝو بعُوول تة وّٛز هضطوو٘ ايلهسّٜووٚ ١املٓٗيّٝووٜٚ .١وورنس ٖٛبوواز فْٛوودإ ( Hubert
)Fondinب ٖرا املكُاز هّٕ ايباحثني عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍ ٜٛاجٗو ٕٛؾوعٛب ١نوبري٠
غس َوا ٜٓةبول عًٝو٘ موا ِ (ٚ .)49تأٜٚوٌ ذيوو َٛقوٛعٓا ٖو ّٛهّٕ اشرٚاجّٝو ١اي نٝو
اييت ختتص ا نًُ" ١نعالّ" ٚنًُ" ١اتؿاٍ" ض ٌٝن مايني َتؿوًني َٓلؿوًني ايٛقو
ْلط٘ :ماٍ املٝدٜا ٚايؿٓاعاع اإلعالَ١ّٝب ٚماٍ ايطًّٛى ٚايتلاعالع االجتُاع.١ّٝ
هَّووا األٍّٚب ٖٚوو ٛاجملوواٍ املعووسٚف باضووِ اإلعووالّ ""Informationب فكوود قازبتوو٘ تّٝووازاع
فهسّٜوووْٚ ١ظسّٜووو ١خمتًلووو١ب ٚحطوووبٓا انٕ هٕ ْػوووري ن هبسشٖووواب فٓيووود ايتّٝووواز ايوووٛظٝلٞ
" " Fonctionnalismايوور ٟاعتٓوو ٢بدزاضووٚ ١ظووا ٥املٝوودٜا اجلُاٖريّٜووٚ ١تأثريٖووا اجملتُووع.
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ٜطًلِ ٖرا ايتّٝاز ملكٝك ١هّٕ األفهاز ال تٓتػس اجملتُع ٚال تتحو ٍّٛن قو ٠ّٛفاعًوَ ١ؤ رٕٚ
ٚضا ٌ٥اإلعالّب نُوا ال جيٝوص االعت كوار بايتوأثري املةًول ايور ٟضدثو٘ ٚضوا ٌ٥اإلعوالَّٚ .ؤ
زّٚار ٖوورا ايتّٝوواز ٚيبووٛز غووساّ (ٚ )Wilbur Shrammبوو ٍٛالشزضوولًٝد ()Paul Lazarsfeld
ٚبسيط)Berelson( ٕٛب ٖٚازٚيد الشٌٜٚب ()Harold Lasswellب عً ٢هّٕ الشٌٜٚب منٛذج٘
االتؿووايٞب املعووسٚف بُٓووٛذا األضوو ١ً٦اخلُووظب ب ودأا َ ايٝأووا يوودٚز اإلعووالّ نحوودا ايتووأثري
ٚنأّْ٘ ٜطًلِ ابده ايتأثري املةًل يًٛضا ٌ٥اإلعالَٚ َٔ .١ّٝجٗو ١ثاْٝو١ب ود ايتّٝواز ايٓكودٟب
"ٚ "Critical Theoryميثًّ٘ نٌّ َٔ ٖٛزتُٝس (ٚ )Max HorkheimerهرٚزْTheodor W. ( ٛ
َٚ )Adornoازنٛش ( )Herbert Marcuseاملٓتُني ن َدزض ١فساْهلٛزع .يكد عُوٌ ٖورا
ايت ّٝوواز عًوو ٢فكووح االحنووساف ا اؾووٌب عًوو ٢ح و ّد تعووبريِٖب ٚظوواٚ ٥ضووا ٌ٥اإلعووالّب
ٚاملتُثٌ رعُٗا ملسانوص ا ُٓٝو ١اجملتُوعب ٚتػوٜٗٗٛا يلعُواٍ ايثكافّٝو ١ايسّاقٝوٖٓ .١واى
هٜكا ايتّٝاز ايًلطاْ ٞايبٓٝو "Linguistic Structuralism" ٟٛبٛؾول٘ َٓٗيأوا اعتٓو ٢باضوتشساا
املطووتٜٛاع ايتحًًّٝٝوو ١يًُكوواَني اإلعالَّٝوو١ب ٚقوود غووهلً هعُوواٍ زٚالٕ بووازع ( Roland
ٚ )50( )Barthesنسٜطووتٝإ َوواتص (ٖ )51( )Christian Metzوورا االجتوواَ ٙوودتالً هضاض وٝإا
يٛقع حن ١ّٜٛجدٜد ٠يًؿّٛز ٠املٝدٜاتٝه .١ّٝنُا غهلً هعُاٍ ضاْدزع بوريع ( Charles
)Sanders Peirceب َسضّووظ ايتٝوواز ايتاغُووات"Pragmatique" ٞب فتحأووا َُّٗووا نرزاى َووا
ٜطُ ّ٘ٝبطريٚز ٠املعٓ )52( ٢قُٔ َٓةل ضُٝٝاٜ ٞ٥طتٛع نٌّ ايظوٛاٖسَ .ؤ ٚجٗو ١هتوس٣ب
د ايتّٝواز ايلًطول ٞا ودٜش ايور ٟميثًّو٘ جو ٕٛبٛرزٜواز ()Jean Boudrillardب ٚجٝوٌ ريوٛش
()Gilles Deleuzeب ٚجاى رزٜدا (َٝٚ )Derridaػاٍ فٛنٚ )Michel Foucault( ٛغريٖوِ
َٔ فالضلَ ١ا بعد ا داث ١اير ٜٔاٖتُّٛا بدزاضَ ١طأي ١ؾٓاع ١ايٛاقوع ايويت ضودثٗا ٚضواٌ٥
اإلعالّ .يكد عٌُ بٛرزٜاز باخلؿٛف عًو ٢ضًٝوٌ ايٛاقوع املٝودٜاتٝهٞب َؤ توالٍ جتسٜودٙ
َٔ األقٓع ١ايبالغ ١ّٝايطّا٥د ٠يعب ١اإلعالّب يٝعٝد ايٓظس بٓاٚ ٘٥تعسٜل٘ َٔ جدٜد (.)53
نُا اغت ٌ رزٜدا زا٥د فًطل ١ايتلهٝووب عًو ٢تًشًوَ ١سانوص ايٓلوٛذ ٚا ُٓٝو ١اإلعالَّٝو١
ٚايعًُٚ ١ّٝاإلٜدٜٛيٛجٚ ١ٝرعا يتػٝٝد "بٓا "٤جدٜد قدّ "ايبٓا."٤
ٚهَّوووا اجملووواٍ ايثووواْ ٞايووور ٟحيٝوووٌ نيٝووو٘ اي نٝو و املوووصرٚا املػووواز نيٝووو٘ب فٗووو ٛمووواٍ
ايطّووووًٛى ٚايتلوووواعالع االجتُاعّٝووووٚ ١املعووووسٚف ايوووواٍ االتؿوووواٍ ايوووور ٟبوووواع ٜطووووتٛع
نو و ٌّ غووو ٤ٞايٛجوووٛر َثًُوووا تبو و ّٔٝغوووسح٘ هعُووواٍ مُٛعووو ١بووواي ٛهيتووو)Palo-Alto( ٛ
قووووؤُ َكوووووازبتِٗ ايٓطوووووك " Systemic" ١ّٝألمنووووواض ايطوووووًٛى ايبػوووووس ٟبٛؾووووول٘ ضوووووًٛنًا
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اتؿووووايٝإا .نٜوو و ٜٚووووٓهٔب ()Y. Winkinب هحوووود األعكووووا ٤املسضّطووووني وووور ٙاملدزضوووو١ب
 ٟغووو)54( " ٤ٞب
ٜبوووده تعسٜلووو٘ يالتؿووواٍ بوووايك" :ٍٛنّْووو٘ يلوووض َوووثري َصعإ...قابوووٌ يتكووؤُّ ه ّ
ٚايداليووو ١ايٛاقوووح ١ايتعسٜوو ٖوو ّٛهّٕ االتؿووواٍ ووووو فكوووال عووؤ نْٛووو٘ ٜػوووٌُ نووٌّ غووو٤ٞ
ايٛجوووٛرب ٚيوووٝظ يووو٘ ْكوووٝنب بووودي" ٌٝاضوووتحاي ١ايالتؿووواٍ" ووووو فعّْووو٘ حكٝكوووَ ١سنلبووو١
َعكلد٠ب ال ميهٔ َكازبتٗا َٔ شاٚ ١ٜٚاحد.٠
ضٝام ٖرا ايلهسب بسشع قسا ٠٤بساغُات ”Pragmatic"١ّٝيالتؿاٍب يَُ،وع تكودميٗا
ن وٌّ َوؤ ٚاتصالفٝووو (ٚ )55( )Watzlawickباتٝطووٖٚ )Gregory Bateson( ٕٛوواي)Jay Haley( ٞ
ٚر ٕٚجانطوو )Don Jackson( ٕٛايوور ٜٔجعًووٛا َوؤ َدزضووتِٗب َدزضوو ١بواي ٛهيتووPalo- " ٛ
"Altoب َسجعووا ثسّٜووا ْظسٜوواع االتؿوواٍ ( ٚ .)56وود نووريو ايتّٝوواز ايتلوواعً ٞايوور ٟميثًّوو٘
غٛفُووإ (ٚ )Erving Goffmanنووريٖٚ )Louis Quere( ٟوو ٛايتّٝوواز ايوورٜ ٟعتووت ايػّووإٔ
االجتُاع ٞحؿ ١ًٝاألفعاٍ ايتراٚت " "Intersubjectivity"" ١ّٝبني األفسار .فايلعوٌ االجتُواعٞ
ْظس ٖرا ايتّٝاز ٖ ّٛبٓا ٤قا ِ٥عً ٢ايتراٚاع باضتشداّ ايًل  ٚ .١د برٚز ٖورا ايوتلهري
فًطول ١نواْط ايٓكدّٜوٚ )57( ١قود اضوتثُس ٙالحكوا جٝوٌ َؤ ايلالضول١ب َثوٌ فٝشو ()Fichte
ٖٝٚيووٌ (ٚ )Hegelنووازٍ بووٛبس (ٖٚ )Karl Popperابسَوواع ( )Habermasباخلؿووٛف
َػسٚا بٓا ٘٥يٓظس ١ّٜايلاعً ١ّٝايتٛاؾً . )58( ١ّٝيكود عُوٌ ٖابسَواع عًو ٢تةوٜٛس ْظسّٜو ١اجملواٍ
ايعُوو َٞٛايوويت متثّووٌ فًطوولت٘ حكووٌ جاذبّٝوو ١بٛؾوولٗا زاف ودأا هضاض وٝإا َوؤ زٚافوود ايلاعً ّٝوو١
ايتٛاؾً.١ّٝ
ْعٛر ن قك ١ّٝاالتؿاٍ ٚاالْلؿاٍ بني اجملاينيب يٓٛقح هّٕ عٓاؾس االتؿواٍ تهػو
عٓٗا ؾ ١ ٝايتداتٌ ٚايتكاطع ايدالي ١األؾً ١ّٝيهًُيت " نعوالّ" "ٚاتؿواٍ" .فهوٌّ نعوالّ
ٖو ّٛبايكووسٚز ٠فعووٌ اتؿوواي .ٞاملكابووٌ وود هّٕ نوٌّ فعووٌ اتؿوواي ٞحيتُووٌ هٕ ٜهوو ٕٛفعوالً
نعالَٝإاب نُا حيتٌُ هٕ ٜه ٕٛغري ذيوب ٚتػ ى مجٝوع األيطؤب ه ٚتكو َؤ ايتطوًِٝ
بٗرا املكؿد .يكد ٚقّح زٚباز نضهازبٖ )Robert Escarpit( ٝرا املطوتَ ٣ٛؤ ايتوداتٌب
ْكد ٙيُٓٛذا غاْ ٕٛايسّٜاقٚ ٞيًُٓاذا اخلةّٝو ١بػوهٌ عواّّ ()59ب نذ اعتوت َوا حيود
اإلعالّب نُّْا ّٖٛب قس َٔ قس ٚايتٛاؾوٌب ملٝوش ٜظو ٌّ اإلعوالّب ٖود ٙا ايو١ب َؤ
ال َؤ هغوهاٍ االتؿواٍب بُٓٝوا
ايٛجٗ ١ايطّٛض ٛٝيٛج١ّٝب  ٚنو ٌّ طوٛز َؤ هطوٛازٙب غوه ً
ةووا َوؤ اإلعووالّٚ .نووأ ّٕ بووو :
ٜظ و ٌّ االتؿوواٍب َوؤ ايٓاحٝوو ١ايٛضووا٥ة١ّٝب  ٚجووصَٓ ٤وو٘ب من ً
هضووهازب ٝب ٜووسفن ايتيص٥وو ١بووني اجملوواينيب بووٌ ْووسا ٙحسٜؿأووا عًوو ٢عوودّ ايلؿووٌ بُٗٓٝوواب
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َٚتُطّووها ببٓوواْ ٤ظسّٜووَ ١طووتكًل ١غوواًَ ١يعًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍب نحكووٌ عًُووَ ٞلتووٛ
َٚطوتكٌّ ايٛقو ْلطو٘ .جوَ ٕٛريٜواع (ٚ )Jean Meyriatإٓ َواز ٟيوٛالٕ ( Anne-Marie
ٜ ) Laulanتلكووإ متاَأووا َووع تٛجّوو٘ نضووهازب ٝب بووٌ ٜٚعتووتإ هّٕ االتؿوواٍ ال ٜهوو ٕٛجوودٜسأا
بؿل ١ايعًِ نالل نذا اغتٌُ عً ٢اإلعالّ بٛؾل٘ حكالً َتّؿالً .بازْواز َٝواا ()Bernard Miegeب
ٜتح و ّد عوؤ األزقووٝاع املشتًلوو ١يه وٌّ َوؤ عًوو ّٛاإلعووالّب ٚعًوو ّٛاالتؿوواٍب َػ وريأا إٓ
ٚاحدب ن ٚجٛر ْكاض ايتكاْٛٚ ٤ا َٔ ايتكاز ايور ٟبوده ٜتعوصّش حودٜثأا بوني اجملوايني .راْٝواٍ
بٜ )Daniel Bougnoux( ْٛٝٛكدّّ ؾٛز ٠ايتداتٌ غهٌ َ اٜسب ًٜشّؿ٘ احتٛا ٤ماٍ
نتسب فٓٝظوس يالتؿواٍ عًو ٢هّْو٘ عًُّٝوَ ١كوُْٗٛا اإلعوالّب مملوا ٜعو" ازتبواض اخلؿٛؾوٞ
بايػُٛي ٞتكُّٔ ايػُٛي ٞيًشؿٛؾوٜٚ .ٞػوري بْٝٛو ٛن قكو ١ّٝتةوري ٠هَوس ايتوداتٌ
اير ّٖٛ ٟبؿدر ايتح ٍّٛن ٚاقع ُ ٜس ف ٘ٝاالتؿاٍ اإلعالّ ٚ .دَٛ ٙقع آتوسب ٜلاقوٌ
بُٗٓٝوواب نُووا ضووٓس ٣الحكًووا (ٖ .)60هوورا ٜتيطّوود ايتووداتٌ بووني اجملووايني يٝتح و ٍّٛبعوون
َطتٜٛات٘ ن غهٌ َٔ هغهاٍ االْدَاا ايهًل.ٞ
ٚهَّا ٚج٘ االْلؿاٍ فٝتكح َطت ٣ٛايداليو ١ايتبعّٝو ١يهًُويت "نعوالّ" "ٚاتؿواٍ" ألّٕ
نًُوو ١نعووالّ ""Informationب تعوو" هربٝوواع االتؿوواٍ ايلسْطوو ١ّٝموواالً بعٓٝوو٘ب حوودّرٙ
فسْاْد تريٚ )Fernand Terrou( ٚبٝواز هيبواز ( )Pierre Albertقؤُ بٓٝو ١ثالثّٝوَ ١تُاضوه١
َسيللووَ ١وؤ َسضّطوواع ايبووش اإلعالَووَ ٞوؤ جٗوو١ب ٚهجٗووص ٠اإلعووالّ َٚعدّاتوو٘ املطووتشدَ١
()61
اإلْتاا ٚايبش ٚايٓكوٌ ٚايتٛشٜوع َؤ جٗو ١ثاْٝو١ب ٚهتوريأاب اإلْتواا اإلعالَو ٞحو ّد ذاتو٘ ب
نُووا تلٝوود نًُوو" ١نعووالّ" األربّٝوواع اإل ًٝصٜوو١ب املعٓووْ ٢لطوو٘ َووع ت ّٝووس املط وُّ ٢ايوورٟ
ظً ب ختتصي٘ نًُوٖٚ .) Mass Media( ١ورا ٜعو" ه ّٕ اإلعوالّ نلعوٌ اتؿوايٞب ٖو ّ ٛعًُّٝو١
تكتؿس عً ٢ايٓكٌ ٚاإلبال ب بُٓٝا ض ٌٝنًُ ١اتؿاٍ ن َعواْ ٞهنثوس لٛيّٝوَ ١ؤ املعواْٞ
املك ؿووٛر ٠نًُوو ١نعووالّب ٚتتيًلووٖ ٢وور ٙايػووُٛي ١ّٝبٛقوو ٛب عًوو ٢املطووت ٣ٛايٓظووسٟب
اضتعاز " ٠األٚزنط " ( )62اييت اضتُدع َٓٗا ايُٓاذا ا دٜث ١يالتؿاٍ هؾ ٛاب ٚاييت بٓو٢
ح ٛا (بٚ ٍٛاتصالفٝو) ْظس ١ّٜايتلاعً ١ّٝايٓطك.١ّٝ
نُا تتيًل ٢لٛيّٝو ١املؿوةًح َؤ توالٍ منواذا ايتٛاؾوٌ ايًطواْ ٞيهوٌّ َؤ فسرٜٓاْود
رٚضٛضري (ٚ )De Saussureزَٚإ ٜانٛبط )Roman Jakobson( ٕٛباخلؿٛف اير ٟهبسش
رٚز ايطّووٝام ٚهُّٖٝتوو٘ ايتٛاؾووٌب يتظ وٌّ عًُّٝوو ١االتؿوواٍب اكتكوو ٢فٗووِ ايطّووٝامب هنثووس
تسنٝبأووا ٚتعك ٝودأاٜ .كووٜ ٍٛانٛبطووٖ ٕٛوورا ايؿّوودرٜٛ " :جوود َؿوودزإ يتلطووري اإلغوواز٠ب
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هحدُٖا ٖ ّٛايػّٝلسٚ ٠انتس ٖ ّٛايطّٝام" ٜٚػدّر هٜكأوا عًو ٢هّْو٘ " ال ٜهلوَ ٞعسفو ١ايػّوٝلس٠
يلٗووِ املسضووً ...١حنتوواا ملعسفوو ١ايطّووٝام" ( .)63فووعذا هجصْووا هّٕ يهوٌّ راليوو ١ضووٝاقًاب تظوٌّ رالالع
االتؿووواٍ عاُ٥ووو ١بسَّتٗوووا غوووبه ١ال َتٓاٖٝوووَ ١ووؤ ايطّوووٝاقاعٜ .طوووتشدّ َٝػووواٍ فٛنوووٛ
( )Foucaultعباز" ٠ايعكدٚ ٠ايػبه"١ب غري ٖرا ايطّٝام ( )64يًدالي ١عًو ٢هّٕ َوا َؤ غو٤ٞ
َٓأ ٣عٔ هْظُ َٔ ١ايعالقاع املسنلب١ب اخلازج ١ّٝايبعٝدٚ ٠املباغس.٠
حيد
يكوووووود اشرارع لٛيّٝوووووو ١االتؿوووووواٍ ٚقووووووٛحأا ٚتعكٝوووو ودأاب املكازبوووووواع ايلًطوووووول١ّٝب
ٚاألْثسٚبٛيٛج١ّٝب َٚكازباع عًِ االجتُااب ٚعًِ ايٓلظب ٚغريٖا َٔ املكازباع األتس ٣ايويت
اختوورع َوؤ االتؿوواٍ َٛقووٛعأا ووا ( .)65فاٖتُوواّ ايعًوو ّٛاٛقووٛا االتؿوواٍ ال ٜعووٛر ألُّٖٝتوو٘
بٛؾل٘ َٛقٛعأا يًعًّٛب نُّْا يػُٛيّٝت٘ بٛؾل٘ حكٝك ١ن ١ّْٝٛجتًلو هْثسٚبٛيٛجٝإوا ٚزٜاقوٝإا
ايٓظِ اإلْطاْٚ ١ّٝا ٛٝاْٚ ١ّٝاني١ّٝب مملا ٜدفعٓا ن ايك ٍٛنّٕ االتؿاٍب نُياٍ َعس ب
ٖ ّ ٛاير ٟاٖوت ِّ بوايعً ّٛاألتوس٣ب ٚجًبٗوا ن را٥ستو٘ب ٖٚورا َوا جعوٌ َؤ عًُّٝو ١بٓوا ٤اوٝط
ْظس ٟي٘ب هَسأا غا ١ٜايؿعٛبٚ ١ايتعكٝد .يريو د رَٝٓٝٚو فٛيتو)Dominique Wolton( ٕٛ
ٜكووَٛ ٍٛقووٛا ٖوور ٙايؿّووعٛب " :١نّٕ االتؿوواٍ ال ميهوؤ هٕ ٜهوو ٕٛعًُأووا ٚال ميهوؤ هٕ
ٖورا
ٜتح ٍّٛن ْظس١ّٜب نّْ٘ب ببطاط١ب ًَتكْ ٢ظسّٜاع " ( .)66بازْاز َٝاا (ٜ )Miegeرٖ
االجتاٙب ٚال ٜعتكد بعَهاْ ١ّٝبٓاْ ٤ظس ١ٜعاَّ ١يالتؿاٍب ٜٚس ٣هّْ٘ َٔ اي ِٖٛنًٝإوا ايتطوًِٝ
بووريو .يٛضووٝإ ضوولاش (ٜ )Lucien Sfezتحودّ عوؤ نٜدٜٛيٛجّٝوو ١االتؿوواٍ ٜٚسفكووٗا نْٗٛووا
فهسأا َُٗٓٝأوا اجملتُعواع املعاؾوس٠ب ٜٚتطوا ٍ٤عؤ نَهاّْٝوٚ ١جوٛر ضوب ٌٝيتهو ٜٔٛعًوِ
يالتؿووواٍ بٛؾووول٘ مووواالً َتٓاظُأووواب يوووٝظ يووو٘ توووازٜال ٚال نبطوووتُٛيٛجٝا ( .)67فًٝٝوو بسٚتوووٕٛ
(ٚ )Philippe Bretonضووازا بووسٚيهظ ()Serge Proulxب ٜعتكوودإ بٓوا ٤عًووِ يالتؿوواٍ
بػسض ايلؿٌ بني ايعًِ ٚايتكٓٚ ١ٝبني ايعًِ ٚاألٜدٜٛيٛجٝاب ٚايتشًل ٞنًٝإا عٔ فهس ٠نْػوا٤
ْظس ١ّٜعاََّٛ ١حّد .)68( ٠راْٝاٍ ب)Bougnoux( ْٛٝٛب "املٓاظس "٠ايويت جيسٜٗوا بوني اإلعوالّ
ٚاالتؿوواٍب ال ْووساٜ ٙلؿووٌ بووني اجملووايني بسضووِ حوودٚر ٚاقووح ١بُٗٓٝوواب ٚال ٖو ّٛجيُووع نً إٝووا
بٓا ٘٥يًٓظس ١ّٜايعاَّ ١يوعالّ ٚاالتؿاٍ ( )69بٌ د ٙحيد
بُٗٓٝا نُا فعٌ نضهازبٝ
ْٛعأووا َوؤ املٛاجٗوو ١بووني اجملووايني ٜتحكلوول فٗٝووا االْتؿوواز يالتؿوواٍ نعٜوودٜٛيٛجٝا َُٗٓٝوو.١
ٖهرا اتطاا ايدا٥س ٠ايدالي ١ّٝيالتؿاٍب ٚتػعّ َكازباتٗاب تتكح ا دٚر ايلاؾً ١بٓٝو٘
ٚبني اإلعالّب عً ٢ايسّغِ َٔ ٚجٛر حدّ َٔ ايتةابل ٚاالْدَاا بُٗٓٝا.
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ب) وضعيّة التناهخ
ٜتلل هغً ايدازضٚ ٕٛايباحث )70( ٕٛماٍ اإلعالّ ٚاالتؿاٍب عً ٢هّٕ ٖورا اجملواٍ ال
ميثٌّ عًُأوا براتو٘ب نُّْوا جيوٛش اعتبواز ٙمواٍ ملوش َلتو ٛب تأضّوظ ايتكوا ٤عًو ّٛعدٜود٠ب
ْ ورنس َٓٗووا ايطووٝتْتٝوب "ٚ "Cyberneticايسّٜاقووٝاع ٚايلٝصٜووا٤ب ٚعًووِ االجتُووااب ٚعًووِ
ايٓلظ االجتُاعٞب ٚايًطواْٝاع .حيؿو ٞرَٝٓٝٚوو فٛيتوَ )Wolton( ٕٛوا ال ٜكوٌّ عؤ عػوس٠
عًوووٜ ّٛساٖوووا َهّْٛووواع هضاضووو ١ّٝيعًووو ّٛاإلعوووالّ ٚاالتؿووواٍ ()71ب ٜٚوووٛزر األْثسٚبٛيٛجٝووواب
ٚايلًطل١ب ٚايتازٜالب ٚايعً ّٛايطّٝاض١ّٝب ٚايعًو ّٛايكاّْْٝٛو١ب ٚعًوِ االجتُوااب ٚعًوِ ايوٓلظب
ٚاالقتؿوووارب ٚعًوووِ ايوووٓلظ االجتُووواعٞب ٚايًلطووواْٝاع .فًٝٝو و بسٚتوووٚ )Breton( ٕٛضوووازا
بسٚيهظ (ٜ )Proulxعتتإ ايطّٝتْتٝو “ايبٝه باْه" اير ٟجرّز االعتكوار بٛجوٛر عًوِ غواٌَ
َطووتكٌّ ميتًووو ْظسّٜوو ١نًّٝووٖٚ .)72( ١وورا ؾووحٝح تكوودٜسْاب تؿٛؾأووا عًووَ ٢طووت ٣ٛايبٓووا٤
اإلبطوووتُٛيٛجٞب ألّٕ ايطّوووٝتْتٝو بٛؾووول٘ عًُأوووا يالتؿووواٍ ٚايوووتحهلِ األْظُووو ١انيّٝووو١
ٚاإلْطووواْٚ ١ّٝا ٛٝاّْٝووو١ب نوووإ ٚزا ٤عًُّٝووو ١ايتٓووواٖإ بوووني ايعًوووّٛب َووؤ ْاحٝووو١ب ٚتساؾو و
ايٓظسٜاع االتؿاي ١ّٝماٍ عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍ َٔ ْاح ١ٝثاْ.١ٝ
ٜتكح ايتٓاٖإ ايرْٗ ٟكو عًٝو٘ عًو ّٛاإلعوالّ ٚاالتؿواٍب بوايعٛر ٠ن فحوـ ايوبعن
َووؤ منووواذا األطوووٛاز األ ٚيظٗوووٛز ٖووورا اجملووواٍب ألّٕ قاعووود ٠ايتأضوووٝظ األ ٚقووود اتتًلوو
باتتالف ايتكايٝود ايعًُّٝوٚ ١األنارميّٝو١ب بًودإ ايعوا ب فٗو ٞهَسٜهٝوا غوري ايويت
املًُهووو ١امل تحووود٠ب ٖٚووو ٞهملاْٝوووا غوووري ايووويت فسْطووواٚ .ضوووٓهتل ٞبتٛؾووو ٝا ايووو١
ايلسْط١ّٝب يطب ز٥وٝظب ٖو ٛه ّٕ زّٚار ٖورا ا كوٌ املعوس ب َٚسضّطوَ ٞوا بواع ُٜعوسف بعًوّٛ
اإلعالّ ٚاالتؿاٍب ِٖ َٔ رزّضْٛا َا بني  3891 ٚ 3891اَع ١بٛزر ٚايلسْط.١ّٝ
نٕ جتسبوو ١ايتأضووٝظ األ ٚيعًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍب فسْطوواب اْةًك و َوؤ جاَعوو١
بوووٛزر"Universite de Bordeaux" ٚب عٓووودَا مجوووع زٚبازنضوووهازب )Escarpit( ٝحٛيووو٘
مُٛع َٔ ١ايباحثني ٚايدّازضنيب املٓتُني ن حكو ٍٛعًُّٝو ١خمتًلو١ب يتهو٦ٖٝ ٜٔٛو ١عًُّٝو١
يالتؿاٍب عً ٢غساز ا  ١٦ٝاييت هضّطوٗاب آْوراىب األر املكوازٕٚ .قود تأيللو ايًليٓوَ ١ؤ
إٓ َواز ٟيوٛالٕ (َ )Laulan. A.Mؤ عًوِ االجتُوااب ٚهْودز ٟجو ٕٛتٛراضوو ( Andre-Jean
َ )Tudesqتشؿّووـ تووازٜال ايؿّووحاف١ب ٚجووَ ٕٛريٜوواع (َ )Jean Meyriatتشؿّووـ
اإلعالّ ٚايتٛثٝلب ٚزٚالٕ بازع (َ )Roland Barthesتشؿّـ ايطوُٛٝٝيٛجٝاب ٚنُٝوارا
(َ )Quemadaتشؿّـ ايًلطاْٝاعب ٚزٚبني (َ )Elie Roubineتشؿّـ ايلٝصٜاٚ .٤قد
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بده االٖتُاّ ٜتصاٜود بودٚز ٖور ٙا ٦ٝو ١ايويت ٜهؤ وا ٖودف عًُو ٞرقٝول بكودز َوا نوإ
حووسف هعكوواٗ٥ا َٛجّٗووا حنوو ٛتعُٝوول ا ووٛاز حوو ٍٛموواٍ ملووش جدٜوود .بعوون ايلالضوول١
ٚاجلوواَعٝني نوواْٛا ٜتووابعَ ٕٛوؤ قس ٜو ْػوواض ا ٦ٝووَ ١ثووٌ نرغوواز َووٛزإ ()Edgar Morin
ٚهبساٖوواّ َووٛيظ (ٖ .)Abraham Molesهوورا بووده ٜتأضّووظ يعًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍ نطوواز
َسضّطٞب ٚهنارمي ٞانٕ ْلط٘ ()73ب ٜعهظ بٛق ٛب َٔ بداٜت٘ب حكٝك ١ايتٓاٖإ ايويت
ْٗن عًٗٝا ٖرا اجملاٍب ٚاييت ٜطتُدّ َٓٗا َؿداقّٝت٘ ايعًُ.١ّٝ
ال تطوووهٓ٘
نّٕ ا خلازطووو ١اإلبطوووتُٛيٛج ١ّٝيعًووو ّٛاإلعوووالّ ٚاالتؿووواٍ جعًووو َٓووو٘ حكووو ً
ختؿّؿاع عًُ ١ّٝخمتًلوٚ ١تتلاعوٌ َعو٘ عًو ّٛعدٜود٠ب فٗو ٞتعهوظ ن حو ّد َّوا فهوس ٠ه ّٕ
"نوٌّ غوو ٤ٞاتؿوواٍ" ايوويت بػّووس بٗووا مُٛعوو ١بوواي ٛهيتووٚ .ٛيوو ٛفحؿووٓا املطووري ٠ايعًُّٝوو ١يووبعن
املسضّطووني يٛجوودْاٖا َٓطوويَُ ١ووع حكٝكوو ١ايتٓوواٖإ :هبساٖوواّ َووٛيظ ( )Molesعًوو ٢ضووبٌٝ
املثووواٍب ٖو و ّٛعوووا اجتُوووااب َتشؿّوووـ ايسّٜاقوووٝاعب َٚتشؿّوووـ نوووريو تكٓٝووواع
االتؿوواٍ ايهتابّٝووٚ ١ايػوول"Communicology" ١ّٜٛب زٚبوواز هضووهازب)Escarpit( ٝب عووا
اجتُااب َتشؿّـ األر اإل ًٝصٟب نات ب ٚؾحلٞب مملوا ٜلٝودب نُوا نوإ ٜوسرّر
ذيووو احملاقووساع ايوويت ٜك ودَّٗا يٓووا تووالٍ ايعوواّ اجلوواَع3891 ٞب هّٕ ايظووٛاٖس ايعًُّٝوو١ب
ضتااب يهو ٞتوتُهلٔ َؤ االؾوةال ايعًُوٞب ن ضواٚز بوني ايعًوّٛب ه ٚن اْودَااب أل ّٕ
ايعًووّٛب َثًُووا تة وّٛزع االْعووصاٍب تصرٖووس نووريو االْوودَااٚ .جيووس ٟا وودٜش تووالٍ
ايٓؿ ايثاَْ ٞؤ ايكوسٕ ايعػوس ٜٔعؤ اْودَاا ايعًوّٛب ناتتٝواز عًُوٚ ٞمتُعو ٞيتةوٜٛس
ايعًووِ ٚإلجيووار ا ًوو ٍٛملػووهالع اجملتُووع .فُووا ٖوو ٞحكٝكووٖ ١وورا االتتٝوواز ٚنٝو تلاعًو
َعٗا عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍ.
ا) ا دماد العلوم
تازٜال ايعًٜ ّٛػٗد االْدَاا بني خمتً ا ك ٍٛاملعسف١ّٝب يهٔ ايعً ّٛعوت تازخيٗوا
تعٌُ االْ المب فعً ّٛايًل  ١تٛاؾً فُٝا بٗٓٝاب ايسّٜاقٝاع ٚايلٝصٜا ٤تٛحّودتا َٓور هٕ
انتػ هب ٛايسّحيإ ايبريْٚو ٞه ّٕ األز تودٚز حوْ ٍٛلطوٗا .ايلٝصٜوا ٤ظًلو فٝصٜوا ٤زٜاقو١ّٝ
َٓوور هٕ اقوو غايًٝٝوو٘ تسمجوو ١ايظووٛاٖس ايةبٝعّٝوو ١ن َعووارالع زٜاقوو .١ّٝايعًوو ّٛاإلْطوواْ١ّٝ
تالقح و بعوون حك ٛوواب عًوو ٢اي وسّغِ َوؤ طابعٗووا اإلبطووتُٛيٛج ٞاخلؿٛؾووٞب َووع ايعًووّٛ
عؿس رٜهازع ايعًِ املٛحّد يهٌّ ايعً.ّٛ
ايةبٝع١ّٝب ايلًطل ١ظً
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تعٌُ ايعً ّٛاالْعصاٍ ايتاّب ٚنالل َا ناْ تةّٛزع َٔ عؿٛز َوا قبوٌ ايتوازٜال ن
انٕب ٚحكلكو و َساتو و َووؤ املعسفووو ١يلٗوووِ ايعوووا ٚ .يهٓٗوووا املكابوووٌ تٓووودَإ بووواملعٓ٢
االؾووةالح ٞيًهًُوو١ب ملٛاجٗوو ١زٖاْوواع ايلهووس ٚنرزاى َظوواٖس ايتعكٝوود ايٛاقووعب عًوو٢
ايسّغِ َٔ َٛج ١االْودَاا املتدفلكو ١ايويت ت ُوس ايٝو ّٛهنثوس َؤ قةوااْٚ :تحو ّد عؤ اْودَاا
غبهاع االتؿاٍب ٚاْدَاا قةاعاع األعُاٍب ٚاْدَاا اخلدَاع املٛجّٗ ١يًطّٛمب ٚاْودَاا
ايلسر االجتُاع...ٞ
ٞ
ٚيهٔ ملواذا اْودَاا ايعًوّٛ؟ َوا ايورٜ ٟعٓٝو٘ فعوٌ االْودَاا َكوُازْا ٖوراب َٚوا ٖو ّ
حكٝكت٘ ايّٛٝ؟ ٌٖ ٖ ّٛايتشؿّـ نٌّ ايتشؿّؿواع ٚاملعسفو ١املٛضوٛع١ّٝب هّ ٖو ّٛاضوتثُاز
ٚتٛظٝو ملووا ٜػووهٌّ جوورعأا َػ و نًا بووني ايعًوو ّٛنُووا ٖو ّٛا وواٍ بووني عًوو ّٛايًل ووٚ ١ايعًووّٛ
االجتُاع ١ّٝه ٚبني ايسّٜاقٝاع ٚايلٝصٜوا ٤عًو ٢ضوب ٌٝاملثواٍ؟ هال ٜعو ّد تٓواظِ ايعًوٚ ّٛتكاطعٗوا
غووهالً َوؤ هغووهاٍ االْوودَاا؟ َووا ٖ و ّٞاْتظووازاع ايعًووِ َوؤ اْوودَاا ايعًووّٛ؟ ٖووٌ ٜكتكووٞ
االْدَااب نذا ضًلُٓا بكسٚز ٠حدٚثو٘ب ابتهواز َٓواٖإ جدٜود ٠ايبحوش ٚايتعًوِٝب هّ هّْو٘ب
ح ّد ذاتو٘ َوٓٗإ ايبحوش ٚايتعًوِٝ؟ نٝو يٓوا هٕ ْتٓواَ ٍٚػوهٌ اْودَاا عًو ّٛاإلعوالّ
ٚاالتؿاٍ َع ايعً ّٛاألتس ٣بدافع ختؿّؿٓا ٖرا اجملاٍ؟
 )1السّها املطسوم ر ا دماد العلوم
بسش االٖتُاّ تالٍ ايعكد ٜٔاألتري ٜٔاٛقٛا اْودَاا ايعًو ّٛباعتبواز ٙقكو ١ّٝتٗوِّ نوٌّ
اجملتُعٜٚ .تي٘ ايتلهري األٚضاض ايعًُّٝو ١األٚزٚبّٝو ١ن تػوسٜو األفوسار االجتُواعٝني
عًُٝاع ايبحش ايعًُ َٔ ٞتالٍ َساقبَ ١ساَ ٞايعًِ ٚتاؾّٝات٘ ٚتةبٝكات٘ اجملتُع .فوعذا
نووإ ايعًووِ ٜك ودّّ ا ًووٍٛب ملط و عبوواز ٠جووَٝ ٕٛػوواٍ نووٛزْ)Michel Cornu( ٞب فُوؤ
ٜةوس املػوهالعٚ .جيوس ٟقوؤُ ٖورا ايطّوٝام تأٖٝووٌ اجملتُوع عًو ٢حنوو ٛجيعًو٘ قوارزأا عًوو٢
نبوودا ٤اي وسّه ٟقكوواٜا ايعًووِ ٚاجملتُووع (ضًطووً ١ااقووساع ٚرٚزاع تدزٜبّٝوو .)١ايتاشٜووٌب
عً ٢ضب ٌٝاملثاٍب نقاف ١ن ايتدزٜظ ٚايبحش ايعًُٞب غسا هضاتر ٠اجلاَعواع ممازضو١
رٚز جدٜود ووِب ٜتُثّووٌ بوش ايعًووٚ ّٛاملعسفووٚ ١تٛشٜعٗووا توازا هضووٛاز اجلاَعوواع ٚاملشتووتاع
إلتاحوو ١بٓووا ٤حووٛاز حكٝكوو ٞحوو ٍٛزٖاْوواع ايعًووِ ٚايتهٓٛيٛجٝووا .فوواجملتُع ايوورٜ ٟتك ودّّ ٖ و ّٛ
يووا
اجملتُووع املووب" عًوو ٢رميكساطٝوو ١املعسفووٚ ١ايوورٜ ٟهوو ٕٛفٝوو٘ ايبحووش ايعًُوو ٞمووا ًال َٓت أ
يًُعسف١ب ٚيًكساز ايرٜ ٟسغد حسن ١ايت ّٝس االجتُاع.ٞ
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نّٕ رَووإ اجملتُووع حًبوو ١ايعًووِ ٖ و َّ ٛوؤ غووسٚض اْوودَاا ايعًووّٛب ذيووو هّٕ َطووأي ١اضووار
ايعًوووٚ ّٛاْووودَاجٗاب ٚنٕ ناْو و َطوووأي ١عًُّٝووو ١باألضووواعب ضوووٓعٛر الحكًوووا يػوووس هضوووبابٗا
املباغس٠ب فٗ ٞهٜكأا َٔ طبٝعو ١ضٝاضوٚ ١ّٝاجتُاعّٝو ١بّٓٝو١ب أل ّٕ االْودَاا نُّْوا حيود خلدَو١
هغسا اجتُاع١ّٝب املكاّ األٍّٚب ٚضكٝل هٖداف نضو اتٝيَ ١ٝتؿوً ١بطوٝاقاع خمتًلو١ب
بٚ ١ّٝ٦ٝجٛٝضٝاض)74( ١ّٝب ٜتِّ ايتػاٚز هُّٖٝتٗا ٚهبعارٖا عًوْ ٢ةوام اجتُواعٚ ٞاضوعٜٚ .بودٚ
َٔ ٖرا املٓةًلب هّٕ اْدَاا ايعً ّٛاتتٝاز حيدّر ٙاجملتُعب ٜٚطع ٢ن تٓلٝر ٙعت َسضّطواع
ٖورا املكوُاز عؤ االْودَاا ايتةبٝكوٖٚ ٞو ٛايؿّوٓ
ايتهٚ ٜٔٛايبحوش ايعًُوْٚ .ٞتحو ّد
ايرٜ ٟطتدع ٞتعب ١٦ايهلا٤اع ٚتكافس اجلٗٛر إل اش تةبٝكاع َُّٗ ١ختودّ َالَوح ايعوا
ايوورٜ ٟسٜوود ٙاجملتُووعب نوواجلٗٛر احملً ّٝووٚ ١األممّٝوو ١املبرٚيووُ ١اٜوو ١ايب٦ٝووٚ ١ايتٓ وّٛا ا ٝووٟٛ
باألز ب ه ٚتًو املبرٚي ١الضتهػاف َالَح ايهَٚ ٕٛعسف ١ايبعن َٔ هضساز.ٙ
َوؤ جاْوو آتوووسب ووود هّٕ ايووتلهري ايتٛجّووو٘ حنووو ٛاْووودَاا ايعًووٜٓ ّٛبثووول َووؤ ٚاقوووع
نبطووووووتُٛيٛجْ ٞظووووووسَ ٟسنلوووووو ب تتلاعووووووٌ حوووووودٚر ٙحكٝكتووووووإ :حكٝكوووووو ١ايتٓوووووواٖإ
" "Interdisciplinaryبني ايعًّٛب ٚحكٝك ١ظٗٛز فًطل ١ايتعكٝد .هَّا األ ٚفٗو ٞقاُ٥و ١عًو٢
تداتٌ ماالع ايعًٚ ّٛتدا ٚا مللاَٖٚ ِٝؿةًحاع بعٗٓٝاب ٜٚتحدّ هرغاز َٛزإ ()Morin
عوؤ تسحوواٍ املؿووةًحاع ٖٚيستٗووا َوؤ حكووٌ ن آتووس .فامللوواٖٚ ِٝاملؿووةًحاع ال تطووهٔ
حك ٛا اييت ْػأع فٗٝاب ٚال تطتكسّ بػهٌ ْٗواَٛ ٞ٥اطٓٗوا األ ٚب نُّْوا تٗيوس هٚطاْٗوا
يتطتك ّس هنثس َٔ حكوٌ َعوس ب ٚتهوت فٝو٘ب بوٌ ن ّٕ بعون َظواٖس ا يوسٜ ٠وتِّ بػوهٌ
ضووسّ ٟغوووري َساقوو ب ٚيٓوووا ذيوووو َثوووٌ َؿوووةًح " املعًَٛووو " ١ايووورْ ٟػوووأ ب٦ٝووو ١زٜاقوو١ّٝ
فٝصٜا١ّٝ٥ب ث ِّ ٖاجس ن حك ٍٛعودّ٠ب َٓٗوا حكوٌ ايعًو ّٛاإلْطواْٚ ١ّٝاالجتُاعّٝوٚ ١ايبٛٝيٛجٝواب
ٚايسّٚبٛت. ..ّ٘ٝيته ٕٛي٘ بٓٝاع رالي ١ّٝهضاض ١ّٝنو ٌّ حكوٌ َؤ ٖور ٙا كو ٚ .ٍٛود نوريو
َؿةًح ايتػٜٛؼ (ايكٛقا )٤اير ٟضوَ ٍٛؤ مواٍ ايلٝصٜوا ٤ن مواٍ ايعًو ّٛاإلْطواْ١ّٝب
فُووؤ ا ووودٜش عووؤ ايتػوووٜٛؼ ايوووتك" ايلٝصٜوووا)Noise( ٤ب ن ا ووودٜش عووؤ ايتػوووٜٛؼ
ايطووُٝٝا ٞ٥ه ٚايوودالي ٞعًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍ ٚنووريو ضووا٥س ايعًوو ّٛاالجتُاعّٝوو١
األتسٖٓ .٣اى هٜكأا َؿةًح األْ ٚبٝوا " "Entropyايورْ ٟػوأ مواٍ ايدٜٓاَّٝو ١ا سازّٜو١
")75( "Thermodynamicsب يٝظٌّ فُٝا بعد َؿوةًحأا َسنصٜإوا مواٍ اإلعوالّ ٚاالتؿواٍ
ٜكٛر ن قٝاع هُٖ ١ّٝاملعًَٛاع ٚاألتباز املتداٚي ١احملٝط االجتُاع.ٞ
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ٚهَّا ا كٝك ١ايثاْٚ ١ٝاملتعًلك ١بلًطول ١ايتعكٝود فعْٗوا جتًلو َوع ظٗوٛز ايلهوس ايعكالْوٞ
عٓد رٜهازع ٚاملعسٚف باضِ ايعكالْ ١ّٝايدٜهازتٚ ”Cartesian Spirit" ١ّٝتةّٛزع َع تةوّٛز
ايعًوو ّٛاملعسفّٝوو ١ايوويت تعٓوو ٢بدزاضوو ١األْظُوو ١املسنلبوو .١تكوو ّٛفًطوول ١ايتعكٝوود عًوو ٢فهووس ٠هّٕ
ايتعكٝوود ٖو ّٛجووصَ ٤وؤ هّٜوو ١ظوواٖسَ ٠وؤ ايظووٛاٖس املارّٜووٚ ١ايسَّصّٜوو١ب ٚال ٜٓب ووٖ ٞوور ٙا ايوو١
َكازب ١ايظٛاٖس َٚعاجلتٗا اعصٍ عؤ ايوتلهري طبٝعتٗوا املعكلود .٠تود ٜٔفًطول ١ايتعكٝودب
َوؤ ٖوورا املٓظووٛزب ايلهووس ايتبطووٝة ٞايوور ٟخيتووصٍ طبٝعوو ١اي نٝو ٚايتعكٝوود املٛجووٛر٠
األغٝاٚ ٤املٛجٛراع حدٚر َبار جٖٛس١ّٜب نُا ضٓس ٣ذيو الحكًا.
 )2التناهخ بني العلوم
ٜهووؤ تووودا ٍٚامللووواٖٚ ِٝاملؿوووةًحاع بوووني خمتًوو ايعًووو ّٛحيووود بػوووهٌ َوووٓظلِ
َٚساقو ب نُّْووا جيووس ٟعًوو ٢حنووٛب بكوودز َووا ٜهػ و عوؤ غٝووا ايلؿووٌ بووني خمتًو فووسٚا
املعسف١ب فعّْ٘ ٜعس عؤ تعدرّٜو ١املعواْ ٞامللٗو ّٛايٛاحود مملوا ٜػوري ن َظواٖس اي نٝو
ٚايتعكٝوود " ا كووٌ ايعًُوو " ٞملط و عبوواز ٠بٝوواز بٛزرٜووٚ .)Bourdieu 1111- 3811(ٛال
تعد ٚهٕ ته ٕٛتعدّر ١ّٜاملعاْْ "Polysemy" ٞطكًا َلتٛحأا ٜثس ٟبٓا ٤املعسفٜٚ ١توٝح نَهاّْٝو١
ايتٓاٖإ ٚايتداتٌ بني ايعًو .ّٛثوِّ نّٕ حود ايتٓواٖإ بوني ايعًوّٛب ال ٜؿو ّح نرزانو٘ َؤ توالٍ
ٖيووس ٠امللوواٖٚ ِٝاملؿووةًحاع فكووطب بووٌ جيوود تلطووري ٙنووريو بػووهٌ هضاضووٚ ٞاقووع
ايتعكٝد ايرٜ ٟطٛر األْظُ ١املارٚ ١ّٜايسَّص١ّٜب ٚاير ٟتتُهلٔ ايعً ّٛايتكًٝدّٜو ١احملهَٛو١
بايطّبب ١ّٝاخلةَ َٔ ١ّٝكازبتٖ٘ٓ َٔٚ .ا نإ ظٗٛز فًطول ١ايتعكٝود نوسرّ فعوٌ عًو ٢ايلهوس
تٛظٝوو
االتتصايوو "Reductionnism" ٞاحملهووو ّٛبوووتار ِ ٜايبطوواط( ١بوووسارَ ِ ٜسغوووٛ
تؿا٥ؿ٘ ضٝاضٝإاب ألّْ٘ب ن ٞتكسّزب جي هٕ تبطّوط)ٚ .ؾوٛز ٠ذيوو هٕ االتتوصاٍ ٜكوٛر ن
نقساز ايٝكني ٚايتيسٜد ٚايتعُ ِٝايعًّٛب ٜٚلؿٌ بني عا اإلْطإ ٚعا ايةبٝع.١
ٜتؿ ودّ ٣هرغوواز َووٛزإ ن َٓظَٛوو ١ايووتلهري ايتبطووٝة ٞبةووس بووسار ِ ٜجدٜوودب ٖٚووٛ
بسار ِ ٜايتعكٝد ايكا ِ٥عً ٢فِٗ اجلص َٔ ٤تالٍ ايهٌّب ٚفِٗ ايهٌّ َٔ تالٍ اجلص٤ب َؤ
ر ٕٚايلؿوووٌ بوووني اجلوووصٚ ٤ايهو وٌّب َعاريووو ١ضًٓٝوووا ن َكازبووو ١باضوووهاٍ (3991- 3911
 )Pascalيًهٌّ ٚايعدّب خيتص ا قٛي٘ نّٕ اإلْطإ ٖو ّٛعودّ بايٓطوب ١ن ايالَتٓواٙب ٖو ّٛنوٌّ
بايٓطب ١ن ايعدّب ٖٚ ٛضط بني ايهٌّ ٚايعدّ.
بوووسار ِ ٜايتعكٝووود ٖو و ّٛح٦ٓٝووور رعووو ٠ٛيًتحووواٚز َوووع األْظُوووٚ ١ايظوووٛاٖس املعكلووود ٠ايكابًووو١
إلَهاّْٝووٚ ١جووٛر ايلٛقووٚ ٢ايؿّوودفٚ ١اخلًووٌ راتووٌ هْطوواقٗاب َٚثووٌ ٖوورا ايتحوواٚز ال حيتُووٌ
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ايلؿٌب فؿٌ ايه ٌّ عٔ اجلصٚ ٤فؿٌ اجلوص ٤عؤ ايهوٌَّ .ؤ ٖورا املٓظوٛز ميهؤ اعتبواز
بسار ِ ٜايتعكٝد فتحأا جدٜدأا ماٍ ايعً ّٛنذ ٜكسّ احدٚر ١ّٜايعًوِ ٚبعودّ ايوٝكني ٚملكٝكو١
ايظوٛاٖس ايةاز٥وٚ ١االقوةسا ب ٚهحود بوريو قةٝعوَ ١وع االتتصايّٝو ١انيٜٛو١ب ٚهعًؤ ْٗاٜو١
ايعًِ اخلاي َٔ ٞنرزان٘ يرات٘.
ٞ
طووٝام ذاتوو٘ب ٚعًوو ٢ؾووعٝد آتووسب وود ه ّٕ ايطووٝتْٝتٝو قوود هحوودث قةٝعوو ٖ ١و ّ
اي ّ
األتسَ ٣ع ايُٓاذا اخلة ١ّٝيالتؿاٍ َٚوع املعسفو ١ايٝكّٝٓٝو١ب ٚجعًو عالقو ١ايطوب بايٓتٝيو١
عالقَ ١سنلب ١تالفًا ملا ناْ عً ٘ٝضابكًاب ألّٕ ايطوٝتْتٝو نػول هّٕ ايٓتٝيو ١تعوٛر ن
ايطّب يتعدًٜ٘ب ٜٛٚقّح يٓا ذيو ْوٛزبسع فٝوٓريب ()3891- 3981ب زٜاقوٝإا ()Norbert Wiener
منٛذج٘ ايتلواعً ٞاملسيلو َؤ َؿودز املعًَٛواع ٚايبوا ٚايكٓواٚ ٠املطوتكبٌ ٚا ودف ٚزجوع
طووبب ١ّٝايدا٥س ّٜوو١ب ٚعًوو ٢ظووٛاٖس
ؿوودٚ .٣عًووِ ايطووٝتْتٝو ٖ و ّ ٛايعًووِ ايكووا ِ٥عًووَ ٢بوودن اي ّ
اي ّ
اي تعكٝووود األْظُووو ١انيّٝوووٚ ١اإلْطووواْٚ ١ّٝا ٛٝاّْٝووو١ب ٚتأضّوووظ حكوووٛز تٓووواٖإ بوووني عًوووّٛ
خمتًل :١زٜاقٚ ١ّٝفٝصٜاٚ ١ٝ٥طبٝع .١ّٝفايطٝتْتٝو بٛؾلٗا عًِ ايتٓظو ِٝايورات ٞايورٜ ٟودزع
َطووتٜٛاع ايتلاعووٌ بووني عٓاؾووس ايٓظوواّب تػ وهلٌ ما ووا َوؤ نضووٗاّ بوواحثني ٜٓحوودزَ ٕٚوؤ
ختؿّؿاع خمتًل َٔٚ .١هبسش ٖر ٙاإلضٗاَاعب ود هعُواٍ ايلٝصٜواٚ ٞ٥ايسّٜاقو ٞايلسْطوٞ
هَوووبري ( )Andre-Marie-Ampere 3919 - 3119ايووور ٟضووود عووؤ فو ؤّ قٝوووار ٠اجملتُوووع
ٚضاضت٘ب ( )76باملعٓ ٢ذات٘ اير ٟذٖ ني ٘ٝهفالطوٕٛب عٓودَا اضوتشدّ ايهًُو ١ايْٛٝاّْٝو" : ١
نٝبازْٝتٝها " ""kubernetikeب ٜ ٖٛٚع" فّٔ قٝار ٠ايطّلٔ.
نّٕ ايتحوواٚز بووني ايعًووّٛب ٚنووريو َووا عُووسف تووالٍ ايعكوود ٜٔاألتريٜوؤ باْوودَاا ايعًووّٛ
Convergence of Sciencesب ٜتحكلكاب ْظسْواب عًو ٢ايٛجو٘ املةًو ٛب ال َطوت٣ٛ
ايًلطاْٝاع ه ٚعًِ االجتُاا هَ ٚا ضٛاُٖا َٔ ا كو ٍٛاملعسفّٝو ١األتوس ٣اٝودإ ايعًوّٛ
ال َعسفٝإووا تطووهٓ٘
اإلْطوواْٚ ١ّٝاالجتُاعّٝوو١ب يووريو ٜستوول موواٍ االتؿوواٍب بٛؾوول٘ حك و ً
ختؿّؿوواع عدٜوود٠ب ن َستبوو ١ايعًووِب ٜ ٚهتط و ٖوور ٙايؿّوول١ب فًووٝظ ٖٓايووو تةووا
ْظسَ ٟتةّٛز هْتيت٘ حكٝك ١ايتٓاٖإ هٚاالْدَاا قوار ن تػوهلٌ عًوِ ميهؤ هٕ ْةًول عًٝو٘
عًووِ اإلعووالّ ٚاالتؿوواٍب ألّٕ ايتٓوواٖإ ٚاالْوودَاا بػووهٌ تووافّب جووس ٣بعوون األٚضوواض
ألغسا جٛٝضٝاض ١ٝت،دَ َساحٌ تُٓ ١ّٜٛتؿٛؾ١ّٝب ٚناْ اضوتياب ١يوتاَإ اقتؿوار١ٜ
َعٚ .١ّٓٝعٓدَا ْك" ٍٛعًو ّٛاإلعوالّ ٚاالتؿواٍ"ب فوايك ٍٛال حيٝوٌ ن ٚجوٛر عًوِ اٛاؾولاع
ايعًووِب نُّْووا املووسار َوؤ ذيووو اإلغوواز ٠ن حصَوو ١ا كوو ٍٛايعًُّٝوو ١ايوويت َٓٗووا تػ وهلٌ موواٍ
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اإلعوووالّ ٚاالتؿووواٍب َثوووٌ عًوووِ االجتُووواا ٚعًوووِ ايوووٓلظب ٚاألْثسٚبٛيٛجٝووواب ٚايسٜاقوووٝاع
ٚايلٝصٜا...٤
غري هّْٓواب َؤ َٛقعٓوا األنوارميٞب اجلواَع بوني ايبحوش ٚايتودزٜظب ْوس ٣هّْو٘ ال ٜٓب وٞ
ايتلسٜطب اضتثُاز برٚز ايتحاٚز ٚاالْدَاا ايهأَ بوني ايعًو ّٛذيوو ألّٕ نرزاى ايككواٜا
اإلعالَٚ ١ّٝاالتؿاي١ّٝب ٚطسحٗا ٚتلطريٖاب ٜكتك َٔ ٞايدّازع ٚايباحش َكازبتٗا َٔ شٚاٜوا
عًُ ١ّٝخمتًل ١يهْٗٛا قكاٜا َسنلبًٜ ١تك ٞحودٚرٖا ايوتك"ب ٚايٓلطوٞب ٚاالجتُواعٞب
ٚايًلطاْٞب ٚا ٓدضٞب ٚايسّٜاقٞب ٚايبٛٝيٛجٞب ٚاملٝدٜٛيٛجٚ ...ٞيهْٗٛا قكاٜا َسنلبو١ب
فع ّٕ ما ا ال ميهٔ ايتحسّى فٝو٘ب َٓٗيٝإوا ٚفهسٜإواب َؤ ايوداتٌ فكوطب ٖٚورا َوا ٜلطّوس
قسٚز ٠االضتٓارب حًكاع ايتدزٜظ ٚايبحش ايعًُٞب ن ايعدٜود َؤ املبوار ٚايٓظسٜواع
ايوووٛازر ٠باخلؿوووٛف مووواٍ ايسّٜاقوووٝاع ٚعًوووِ االجتُووواا ٚايًطووواْٝاعب  ٚنوووريو ن
املكازبواع ايلًطوولٚ ١ّٝاألربّٝوو ١ضووُٝا فُٝووا ٜتعًلوول ببٓووا ٤ايكؿووـ اإلتبازٜووٚ ١ؾووٓاع ١األحوودا
َٝدٜاتٝهّٝا اييت تتٝح اإلحاط ١ايتاَّ١ب ايدقٝك١ب باملػهٌ اإلعالَٚ ٞاالتؿاي.ٞ
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اهلوامش
ايعوا ايعسبوٞ

مواٍ

 )3املٓتد ٣اإلعالَ ٞايثاْ ٞيكطِ اإلعالّ اَع ١قةوسب ٚاقوع ايبحوش ايعًُوٞ
عً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍ .اْظس ايعسب ٞاجلدٜد بتازٜال .1139- 31- 31
اَعوو ١بووٛزر ٚايلسْط وٚ ١ّٝحوود ٠عًوو ّٛاإلعووالّ ٚاالتؿوواٍ َتعوودّر٠
ضووظ زٚبوواز نضووهازبٝ
 1969ه ّ
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ايتشؿّؿواع ( l’Unité pluridisciplinaire des sciences de l’information et de la
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 )1مًل ١عًُ ١ّٝثالث ١ّٝتؿدز عٔ اجلُع ١ّٝايلسْط ١ّٝيعً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍ ض َطُّLes Cahiers ( ٢
)de la SFSICب ٚتعٓ ٢آاقػ ١ايككاٜا ايٓظسٚ ١ّٜاإلبطتُٛيٛج ١ّٝاملتؿً ١بعً ّٛاإلعالّ ٚاالتؿاٍ.
5) Robert Boure, les Origines des Sciences de l'Information et de la
Communication, Presses Universitaires du Septentrion, 2002.
6) Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Le Seuil, 1990.
7) Abraham Moles, Théorie de l'information et perception esthétique, Denoël,
Gonthier, 1972.
8) Claude Shannon, A Mathematical Theory of Communication, Bell System
–Technical Journal, vol. 27, no July and October, 1948, p. 379–423, 623
656.
9) Henri Atlan, La Fin du tout Génétique ? Vers de nouveaux paradigmes en
Biologie, INRA, Paris 1998.
10) Auguste Comte, Philosophie des Sciences, Gallimard, 1996.
 )33تايوود ؾووكسب َوودتٌ ن فًطوول ١ايعًوو :ّٛايٓػووأ ٠ايتازخيّٝووٚ ١نغووهاي ١ّٝايٛاقووعب َسنووص منووا ٤يًبحووٛ
ٚايدزاضاعب .1131
Michel Foucault Les mots et les choses. Une archéologie des sciences )31
humaines, Editions Gallimard, 1966.
اْظووس نووريو  :عًوو ٞجووابسب ْظسّٜوو ١املعسفوو ١عٓوود ايلالضوول ١املطووًُنيب راز ا ووار ٟيًةباعووٚ ١ايٓػووس
ٚايتٛشٜعب .1111
 َٔ )31هبسش املدازعب ْرنس املدزض ١ايتيسٜبّٝوَٚ ١ؤ زّٚارٖوا جو ٕٛيوٛى (ٚ )J. Lockeرافٝود ٖٝوD. ( ّٛ
ظ َٚوؤ ث،ووِ فٗووَ ٞستبةوو ١بايتيسبوو ١ا طّو.١ّٝ
)Humeب فاملعسفوو ١ايعًُّٝوو ١بايّٓطووب ١ووسال ٤متو ّس عووت ا و ّ
املدزض ١ايٛقع١ّٝب  َٔٚزّٚارٖا هٚغٝط ن)A. Comte( ْٛب ٜٚكو ّٛاالجتوا ٙايٛقوع ٞعًو ٢هضواع
ضً ٌٝايٓظس ١ّٜايعًُ ١ّٝباضتشد اّ هضوً ٛايتحًٝوٌ املٓةكوٞب ٚتٛحٝود ي و ١ايعًوِ .املدزضو ١ايظاٖساتّٝو ١هٚ
ايلَٛٓٝٛٓٝيٛجٝووا َٚسضّطوووٗا هرَْٛووود ٖٝطووازٍ ()E. Husserlب ٚتكوووٖ ّٛوور ٙاملدزضووو ١عًووو ٢ايعالقووو١
ايدٜايهت ١ٝبني ايلهسٚ ٠ايٛاقعَ .دزض ١املعسف ١ايٛزاث ١ّٝه ٚايتةّٛز املعس ب َٚسضّطٗا ج ٕٛبٝاجJ. ( ٞ
 )Piagetايعػسٜٝٓاع َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔب ٚمتثٌ ٖر ٙاملدزض ١ظٗٛز حكٌ عًُ ٞجدٜد ٜٗتِّ بدزاض١
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هوازعٜ رْٞوّٚارٖوا زَٚؤ هبوسش زٚ ب١ّْٝ ايعكال١ املدزض.ٍ األطلا٣ يد١ُا املعسفٝ ض١ز املعسفٛ تة١ّٝلٝن
ّٙ ٖوورٛتكووٚ )بB. Spinoza( شاٛٓٝضووبٚ  بHusserl)G. Leibnitz( يبٓتووصٚ )بR. Descartes(
ٞاقووّٜوو املٓةوول ايسٝظٛ ن ت٣ّل َٓبعٗووا ايعكووٌب مملووا هر٥ ا كووا١ ه ّٕ َعسفوو٠ فهووس٢ عًوو١املدزضوو
 َبدن ايسّبط بني٢ًّ عٛتكٚ )بPeirce( َسضّطٗا غازٍ ضٓدزع بريعٚ ب١ّٝ ايتاغُات١ املدزض.١ايلًطل
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:ٕاٛ ضو عٓو3819  ْػوسع١قوع هضطو٘ قؤُ رزاضوٚ ٟد ٖرا ايعًِ اير٥) زاN. Wiener( ٓريٝٝف
Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine
(1948) published in English by Library Hermann & Cie (Paris), The MIT
)Press (Cambridge, Mass.) et Wiley (New York).
15) Popper K., Conjectures et réfutations, Paris, Payot, Paris, 1985
16) Gaston Bachelard, Le Nouvel esprit scientifique, Paris, PUF, 2008, p. 55
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هيلسار نرٚازر تاًٜٛزب هزضةٛب تسمج ١عصع قسْٞب راز ايةًٝع١ب بريٚعب  .3881ف319 .11 :ف.
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اُّوود ْووٛز ايودّ ٜٔهفاٜوو١ب ا د اثووٚ ١ايتٛاؾووٌ ايلًطوول ١ايٓكدّٜوو ١املعاؾووس٠ب منووٛذا ٖابسَوواعب نفسٜكٝووا ايػّووسمب
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ٚايٓػس ٚايتٛشٜعب .1111
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ملخـــص

شهدد الطنواد األخرية ظهوز عدة جصوزاد عن دوز اإلعالم ظيالاة األاالساد أ وأو العخ عديالد مالن
الدزاضالالاد أن لالةي الالة ا مه الالوز كص الالن عل الالم ت الالرري م الالن املعلوم الالاد م الالن وض الالا ن اإلع الالم و جص الالهد
اجملحمعاد احلديرة جنامي اضحخدا شةكاد الحواصن االشحماعيأ الال اجطالمخ بعناصالس الحفاعليالة
والفوزيالالة ولري الالا مالالن اإلمكايتالالاد الال جيالالعها جسجيالالت محوالالد ملصالالادز املعلومالالاد خاصالالة أو الالاد
األشماد واألظداس اهلامة
ولود شهدد مصس مؤخسا أظداذا إز ابية ددد األمن الداخلي للمصحمع وضالممح .وايتطم الا الا
ض ةق اود جستالصد املصالكلة الةعريالة زصالد و ليالن ةيعالة جالبذري شالةكاد الحواصالن االشحمالاعي
)علالالم جصالالكين معالالازب املاجتبالالت واحنا الالاجهث االالو األظالالداس اإلز ابيالالة مصالالس عالالا  5102أ جطةيوالالا
علالالم عينالالة وامهالالا  ) 011مفالالسدة مالالن املصالالسيت املوالاليمت باململكالالة العسبيالالة الطالالعودية ضالالعيا لحويالاليث
ذلالك الحالالبذري جنحمالالم الالرد الدزاضالالة اا دالالاا الدزاضالالاد الوصالالفية الحالالم جطالالحهدب وصال املوا ال
والظالالوا س واألظالالداس وحلالالع احلوالالا ق الد يوالالة عنهالالا أ جطةيوالالا علالالم عم الالة ا الالة املصالالسيت املاجتبالالت
بوضا ط االعم ا ديد أ وجبذري ذلك علم ةيعة احنا الاجهث ومعالازاهث االو األظالداس االز ابيالة
ظن الحالبذس ووا الع الحواصالن االشحمالاعم ومت اضالحخدا مالنهض املطالل الالر
مصس عا 5102
يعالالسب ببيتالال .أظالالد األضالالاليت املحعلوالالة امالالع املعلومالالاد عالالن ضالاللوتياد األاالالساد وعم الالحهث بوضالالا ن
االعم أ واعحمد الةعز بنا  .األضاضي علم يتظسية االعحماد علم وضا ن االعم
 Questionnaireا عحم الالد الةع الالز حل الالع الةيايت الالاد عل الالم أداة املط الالل املي الالدايتي وذل الالك م الالن خ الالما
جصميث اضحمازة اضحوصاء أ مت جطةيوها علم عينة الةعزأ بعد االيتحهاء مالن حلالع بيايتالاد الدزاضالة
امليدايتي الالةأ ا الالخ املعا الالة االظص الالا ية للةيايت الالاد باض الالحخدا بسيت الالامضو احلصم الالة اإلظص الالا ية للعل الالو
لين الةيايتاد:
االشحماعيةوأ ومت اضحخدا املعاممد واالخحةازاد اإلظصا ية الحالية
 اإلظصاء الوصفي الحكسازاد واملحوضطاد) الوياس المبازامجتى مسبع تاى ودة الحوايق الفسوق بت العيناد املحصايتطة موياس د)أو د أذةحخ النحا ض ازجفاع معدا اضحخدا عينة الدزاضة ملوا ع الحواصن االشحمالاعيأ و ازجفالاع
معدا محابعة األظالداس اإلز ابيالة الحالم ظالدذخ مصالس عالا  5102أ تمالا ازجفعالخ أييالا دزشالة
الروة املعلوماد املودمة ايما يحعلق باألظداس االز ابية ووا ع الحواصن االشحماعم
وازجفع الالخ مص الالدا ية موا الالع الحواص الالن االشحم الالاعي يتو الالن املعلوم الالاد املودم الالة ع الالن األظ الالداس
اإلز ابية أ وجبجم الصالع االلكجتويتيالة املسجةالة األوا أ يليهالا شوشالن املسجةالة الرايتيالة أ ذالث
مو الالع جالالويجت املسجةالالة الرالرالالةأ و جعالالددد الحالالبذرياد املعسايالالة والوشدايتيالالة والطالاللوتية ألاالالساد
العينة بدزشة دالة إظصا ياأ وأوصخ الدزاضة بيسوزة االيتحةالاد ططالوزة جالبذري موا الع الحواصالن
االشحمالالاعي ال ال جصالالكن وا عًالالا خط الريًا مفسو ًالالا علالالم اجملحمالالع ظيالالز إيتهالالا الالادزة علالالم اخالالجتاق
احل الالواشص الصمايتي الالة واملكايتي الالة والوص الالوا إا حلي الالع الةص الالس ش الالحم بو الالاع األز أ خاص الالة وأن
الحو عاد املطحوةلية جؤتد اضحمساز اضحخدامها واالعحماد عليها وايتحصاز ا اجملحمعاد
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انيقدمة:
عهههٗات ايضهههٓٛات اهخهههد ٠تٗهههٛر عههها ٠تؾهههٛرات عهههٔ دٚر اإلعهههالّ يف ٝههها ٠اه هههزاد
ٚأٚف ه ع عاٜهها َههٔ اياراصههات إٔ جلايوٝهه ١ادتُٗههٛر مؾههٌ عًهه ٢نه د َههٔ املعًَٛههات َههٔ
ٚصهها ٌ٥اإلعههالّ نُهها ٜههمنز نههٌ َههٔ َكههاار ْٚههٛت املعًَٛههات اي ه ٜههتِ تكهها ٗا يف ٚصههاٌ٥
اإلعههالّ عًهه ٢تغهههَ ٌٝعتكههااتِٗ ٚاجتاٖههاتِٗ ٝههأل ٜتٓههاقػ اه ههزاد ا راَ ٤ههع ا خههزٜٔ
بغإٔ ايكقاٜا املختًف ١امل ار ٠مما ٜمنز يف صًٛنٝاتِٗ بغهٌ جلد َواعز.
خاؽ ١بعا إٔ ختًل بايفعٌ زتتُع اتؾهاالت أأَ ٚها ٜضهُ ٢اعتُهع ايضهيْ ٝكٖٚ ٞه٢
ايتضهههُ ١ٝايه ه ت ًهههل عًههه ٢عهههوه ١االتؾهههاالت أاإلْرتْهههع ايه ه تتضهههِ بٛجهههٛد ختًٝههه ٞأٚ
ا رتافهه ٞيهٓهه٘ كٝكههَ ٞههٔ ٝههأل ٚجههٛدٚ ٙتههأندٚ ٙتعتُهها تًههو ايغههوه ١عًهه ٢ايٛصههاٌ٥
أ1
اإليهرت ١ْٝٚأَا أطزا ٗا ِٗ َضتخاَ ٛعوه ١اإلْرتْع
 ٚبذيو أؽو ع أ ا ايت ٛرات اذتا ١ ٜيف زتاٍ اإلعالّ ٚاالتؾاٍ ٚقاَع يًُضتخاّ
تكٓٝهههات جاٜههها ٠بٗهههزت عهههوهات ايتٛاؽهههٌ االجتُهههاعٚ ٞأتا هههع ايتٛاؽهههٌ َهههع زتتُهههع
ا رتاف.ٞ
ٚتتضِ عوهات ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞبأْٗها عهوهات عاملٝه ١زفهع ْفضهٗا بكه ٠ٛداخهٌ
اعتُعات ايعزب ١ٝخاؽ ١يف ايضٓٛات ايعغهز اهخهدٚ ٠كيهو هْٗها ؽهُُع أصاصكها يتههٕٛ
صًٗ ١االصتخااّ ٚبا ٕٚتعكٝاات ٚهْٗا عًُع عًه ٢تهه ٜٔٛزتتُعهات ا رتافه ١ٝجاٜها٠
ٖٚذا صاعا يف حت ٌٜٛاملضتخاّ هلا َٔ َتًهل يًُعًَٛهات نُها يف ٚصها ٌ٥اإلعهالّ ايتكًٝاٜه١
إىل َٓههتل يًُعًَٛههات َٚغههارى ٗٝهها ٚطوٝعهه ٞإٔ عههوهات َههٔ ايعالقههات ههٌ ٖههذ ٙايكهه٠ٛ
ٚايغههُٚ ٍٛايتههأند ٚبٗههذا ايغهههٌ َههٔ االْتغههار ايعههامل ٞإٔ حتبهه ٢تابعههٚ ١اعههرتاى َههٔ
ادتُٗٛر كا خًكهع زتتُعكها ا رتافهٝلا يهٓه٘ بايٓضهو ١يًُغهرتنني ٝه٘ قها ِ٥بذاته٘ قهادر
عً ٢إٔ اِٖ باْفعاالت ٚآراَٛٚ ٤اقف.
ٚقهها عههٗات َؾههز َههمخزكا أ ههاانكا إرٖابٝههٖ ١ههادت اهَههٔ ايههااخً ٞيًُ تُههع ٚصههالَت٘
ٚأتًفع ايعاٜا َٔ املُتًهات ايعاَٚ ١ارتاؽ ٚٚ ١كًا رتز ١ ٜايعًُٝات االرٖاب ١ٝيف عهاَٞ
 2015 - 2014ايؾههادر ٠عههٔ املزنههش اإلقًُٝهه ٞيًاراصههات اإلصههرتاتٜ ١ٝ ٝتق ه أْهه٘ قهها
تؾاعات ٚتد ٠اهعُاٍ اإلرٖاب ١ٝيف َؾز خالٍ عهاّ ٝ 2015هأل اْتغهزت أعُهاٍ ايعٓهف
املضههً يف نههٌ ستا بههات ادتُٗٛرٜهه ١تكزٜوكهها ٝههأل عههٗات  26ستا بهه ١عًُٝههات عٓههف
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َضههً صههٛا ٤املتُ ًهه ١يف أعُههاٍ إرٖابٝهه ١فهها بٓٝهه ١اياٚيهه ١باصههتٗااف َزا ههل عاَهه ١ظاْه
ارتفههات ٚتههد ٠اهعُههاٍ اإلرٖابٝهه ١فهها قههٛات ادتههٝػ يف صههٓٝا ٤خاؽهه ١خههالٍ عههٗزَ ٟههارظ
ٚأبز َٔ ٌٜعاّ .2015
ٚخيهتؿ ايو ههأل بف٦ه ١املؾههزٜني املغرتبههني يف ارتهارمل ٚة ههٌ املًُهه ١ايعزبٝهه ١ايضههعٛد١ٜ
إ ا ٣ايها ٍٚايه تقه ِ جايٝهَ ١ؾهز ٚ ١ٜكنهزت تكهارٜز إٔ ايضهعٛد ١ٜجها٤ت يف املزنهش
اه ٍٚيف ايغزم ايٛصط يف اْتغار ٚاصتخااّ عوهات ايتٛاؽٌ االجتُاع ٢نُها أتٗهزت
اياراص ١االصت الع ١ٝتفاعٌ املؾزٜني املغرتبني نه دكا َهع إ هااإل اإلرٖهاب ايه تعزفهع
هلا َؾز ٖٚادت أَٓٗا خالٍ عاّ  2015خاؽ ١عي ٚصا ٌ٥اإلعالّ ادتاٜا َ ٌ ايغوهات
االجتُاع. ١ٝ
َٚههٔ ٖٓهها تضههع ٢اياراصهه ١ايزآٖهه ١يًتعههزف عًهه ٢دٚر عههوهات ايتٛاؽههٌ االجتُههاع ٞيف
تغهَ ٌٝعارف ٚاجتاٖات املؾزٜني املغرتبني حن ٛاه ااإل اإلرٖاب ١ٝيف َؾز عاّ .2015
الدراسات السابقة:
ٜعتُا ايو أل يف بٓا ٘٥اهصاص ٞعً ٢دراص ١دٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُهاع ٞيف تغههٌٝ
َعارف ٚاجتاٖات املغرتبني املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاّ .2015
-

الدزاضاد العسبية :

 -1دراصهه ١د.أعههزف جههالٍ أ 2015أ  : 2رؽههات اياراصهه ١ستههادات املعادتهه ١اإلعالَٝهه١
يبههاٖز ٠اإلرٖههاب يف اإلعههالّ املؾههزٚ ٟإصههرتاتٝ ٝات تأطدٖهها اإلخوههارٚ ٟقهها
عهضع ْتا٥ل اياراص ١ؽعٛب ١ايتأند ايهود يٛصها ٌ٥اإلعهالّ يف تغهه ٌٝايهزأ٣
ايعههاّ ٝههأل اعتُههات املعادتهه ١االعالَٝهه ١عًهه ٢أطههز ستههاد ٠باذتهها ٜٔايضٝاصههٞ
ٚاهَ ه ٚأٚؽههع اياراصهه ١بقههزٚر ٠عاجًهه ١إلعههاد ٠ايٓبههز يف ارت ههاب اإلعالَههٞ
املؾز ٟصٛا ٤اذته َٞٛأ ٚارتاـ بغإٔ ققاٜا اإلرٖاب.
 -2دراصه ١صهً إ بهٔ ع ُه ٞبهٔ َٓٝخهز أ 2008أ : 3تٓاٚيهع دٚر ٚصها ٌ٥االتؾهاٍ يف
تغهَ ٌٝعارف ادتُٗٛر ايضعٛد ٟحن ٛققاٜا اإلرٖاب بايت وٝل عً ٢ع ١ٓٝعُز١ٜ
بٛاقع  2448خودكا َٔ جزٜات ٢عهات ٚايزٜاض ملا ٠صت ١عٗٛر نُها اختٝهار
عٓٝههَ ١ههٔ ْغههزات اهخوههار ايَٝٛٝهه ١أايٓغههز ٠ايزٝ٥ضهه ١ملهها 3 ٠عههٗٛر يف ايتًٝفشٜههٕٛ
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ايضعٛدٚ ٟأنات اياراص ١عًه ٢إٔ االٖتُهاّ عادته ١ققهاٜا اإلرٖهاب َها سايهع
حتتههامل إىل طههزا ايكقههَ ١ٝههٔ خههالٍ َعادتههات أن ههز حتًههٝالً َ ههٌ ققههاٜا ايههزأٟ
ٚاذتٛار ٚنتاب اهعُا ٠ايؾ ف.١ٝ
 -3دراص ١بزنات عوا ايعشٜش ستُها أ  2002أ  4ه ٍٛاصهتخااّ ايتًٝفشٜهَ ٕٛؾهاركا
ملعز هه ١املغرتبههني املؾههزٜني باالْتخابههات اييملاْٝهه ١ت وٝكًهها عًهه ٞاْتخابههات زتًههط
ايغع يعاّ ٚ 2000بايت وٝل عً ٞعٓٝهَ ١هٔ املؾهزٜني املكهُٝني باٚيه ١ايهٜٛهع
ٚاْتٗههع اياراصهه ١الرتفههات ْضههو ١املغههاٖاٚ ٠ا تًههع ايكٓههٛات ايتًٝفشْٜٝٛهه ١املؾههز١ٜ
املزنش ا ه ٍٚتًٗٝها قٓها ٠ادتشٜهز ٠نهِ ايكٓهٛات ايهٜٛتٝهٚ ١أنوتهع اياراصه ١بٛجه٘
عاّ إٔ ايتًٝفش ٕٜٛي٘ دٚر ًَ ٛت يف َعز  ١املغرتبني باالْتخابات.
 -4دراصْ ١ا ١ً٥عُار ٠أ  1998أ ٍٛ 5اصتخااّ ايتًٝفش ٕٜٛنُؾار ملعز  ١املغرتبهني
املؾهههزٜني باالْتخابهههات اييملاْٝهههٚ ١كيهههو بٗهههاف ايتعهههزف عًههه ٞعالقههه ١املغرتبهههني
املؾهههزٜني بٛصههها ٌ٥اإلعهههالّ املؾهههزٚ ١ٜاهملاْٝهههٚ ١اْتٗهههع اياراصههه ١إىل إٔ ٚصهههاٌ٥
اإلعالّ اهملاْ ١ٝأ راد – ٜٛتًٝفش ٕٜٛتأت ٞيف َكاَ ١تفقٝالت ايعًٜٗٝ ١ٓٝا ايكٓها٠
ايفقا ١ٝ٥املؾهزٚ ١ٜة ًهع دٚا هع االصهتخااَات يف االرتوهاو بهايٛطٔ ٚايزجلوه ١يف
االْتُا.٤
 اياراصات اهجٓو: ١ٝتٛجا ايعاٜا َٔ اياراصات اي اٖتُع باراص١ تأند َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف اذتُالت ايضٝاصٝ ١ٝأل تٛجا ايعاٜا َٔ 2011اياراصات َٓٗا دراصLim, Joon Soo& Golan, Guy J ١

( )6

ٚدراص2011 Towner, Terri L. & Dulio, David A ١

( ) 7

ودراسة 2010 Hanson, Gary& et als.

( ) 8

ٚدراصDuman, Steve& Locher, Miriam A. 2009 ١

() 9

ٚدراصTeinowitz, Ira. (2007). ١

( ) 01

ٝأل اٖتُع ٖذ ٙاياراصات باراص ١تأند املكاطع اي ب هع عًه ٢ايٛٝتٝهٛب ٚايفٝضهوٛى
َٚهها ٟصههوٝط عًهه ٢إدراى ادتُٗههٛر يًُزع ه ني ايضٝاصههٝني يف اًهه ١االْتخابههات ايز٥اصهه١ٝ
اهَزٜه ١ٝيف ٚ 2008نٝف ١ٝاصتخااّ ٖذ ٙاملكهاطع َهٔ قوهٌ املزعه ني يتهه ٜٔٛايتكهارب
ٚاملغارن ١االجتُاعَ ١ٝهع ايٓهاخوني نُها أٚفه ع ايٓتها٥ل إٔ اصهتخااّ ايٛٝتٝهٛب ٚصه١ًٝ
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إعالَ ١ٝعايٚ ١جلد َهًف ;١يذا أٚؽهع بقهزٚر ٠االٖتُهاّ باراصه ١اٖتُهاّ ٚصها ٌ٥اإلعهالّ
بايٛٝتٛٝب يتعُ ِٝا٥ات٘ عًٖ ٢ذ ٙايٛصا.ٌ٥
نُا تٛجا دراصات أخز ٣قا اٖتُع باراص ١تأند َٛاقهع ايتٛاؽهٌ االجتُهاعَ ٞكارْه١
بٛصا ٌ٥اإلعالّ ايتكًٝا١ٜ
ٝأل تٛؽًع اياراصات اي أجزٜع عاَ 2010ٚ 2009 ٞأ  11يف ٖذا ايؾهاد إىل إٔ
ِ اهخوار اياٚي ١ٝمل ٜتِ خفق٘ ٚيهٔ باالً َٔ كيو باأ ٜتِ إْتاج٘ َهٔ قوهٌ نٝاْهات
أخز ٣عً ٢املٛاقع االجتُاع ١ٝبغههٌ َتشاٜها إىل جاْه ٚنهاالت اهْوها ٤ايزٝ٥ضه ١نُها
أعارت ايٓتا٥ل إىل إٔ ايٓهاخوني قها اسدادت ْفهٛكِٖ َهٔ خهالٍ إتا هَٛ ١اقهع االجتُاعٝه ١هلهِ
زؽ ١نتاب ١تعًٝكاتِٗ مما ساد َٔ تأند ٖذ ٙاملٛاقع عً ٢ايزأ ٟايعاّ.
ٚيف دراصههتني ُٝهها ٜتعًههل بتههأند ايٛٝتٝههٛب َكارْهه ١بكٓهها CNN ٠اتقه تكههارب ايتههأند َههٔ
ٝأل سٜاد ٠ايفعاي ١ٝايضٝاص ١ٝيًُٛاطٓني ايغواب  ِ ٚاملعًَٛات ايضٝاص ١ٝاملهتضو.١
أَا دراص ١دٚتغهزَإ ٚصهتاَ أ  2010أ  12ايه رؽهات نٝفٝه ١ههِ َضهتخاَٞ
اإلْرتْع عًَ ٢ؾااق ١ٝاملٛاقع اإليهرت ١ْٝٚأعارت ْتاٗ ٥ها إىل إٔ اذتههِ عًهَ ٢ؾهااق١ٝ
ٖههذ ٙاملٛاقههع ٜههتِ َههٔ خههالٍ عهها ٠عٛاَههٌ َ ههٌ ايضههً ٚ ١تؾههُ ِٝايؾههف ٚ ١دا ههع املضههتخاّ
ٚاحملتٚ ٣ٛايتارٜخ ٚاملَٗٓٚ ١ٝا ٣صٗٛي ١اصتخااّ املٛقع ٚاملعتكاات ايغخؾ.١ٝ
مشكلة الدراسة:
تغٗا اعتُعات اذتا ١ ٜتٓاَ ٞاصتخااّ تكٓٝات االتؾاٍ اإليهرتٚ ْٞٚتعا عهوهات
ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞأ ها ٖهذ ٙايبهٛاٖز ايه اتضهُع بعٓاؽهز ايتفاعًٝهٚ ١ايفٛرٜهٚ ١جلدٖها
َٔ اإلَهاْات اي تقهعٗا يف تزتٝه َتكهاّ ملؾهادر املعًَٛهات ٚٚصها ٌ٥االعهالّ خاؽه ١يف
أٚقات اهسَات ٚاه ااإل املُٗ ١إٕ اْتغار اه ااإل اإلرٖاب ١ٝيف َؾهز خهالٍ عهاّ 2015
ٚتفههاقِ اهسَههات االقتؾههادٚ ١ٜاهَٓٝههٚ ١االجتُاعٝهه ١اهه يغههوهات ايتٛاؽههٌ االجتُههاعٞ
ُارصهه ١دٚرٖهها يف خًههل ايههَ ١ههٔ ايٓكههاؼ بههني أ ههزاد اعتُههع صههٛا ٤بأصههًٛب صههخز ١ٜأٚ
باالْتكاد اذتاد.
َٔ ٖٓا ٜٓوع اياا ع اهصاص َٔ ٞإجزاٖ ٤ذ ٙاياراص ٖٛٚ ١ايتعزف عًه ٢هاٚد ٚطوٝعه١
تهههأند ٚصههها ٌ٥اإلعهههالّ ادتاٜههها أ عهههوهات ايتٛاؽهههٌ االجتُهههاع ٞههه ٢تغههههَ ٌٝعهههارف

دٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف تغهَ ٌٝعارف ٚاجتاٖات املغرتبني
املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاّ 2015

املغرتبههني ٚاجتاٖههاتِٗ حنهه ٛاه ههااإل اإلرٖابٝهه ١يف َؾههز عههاّ  ّ 2015بت وٝههل عٓٝههَ ١ههٔ
املؾزٜني املكُٝني باملًُه ١ايعزب ١ٝايضعٛد ١ٜيته ٕٛأمنٛكجكا يًُغرتبهني املؾهزٜني بارتهارمل
صعٝكا يتك ِٝٝكيو ايتأند.
أهمية الدراسة:
تعتُا ْبز ١ٜاالعتُاد عًٚ ٢صا ٌ٥اإلعهالّ عًه ٢إٔ اصهتخااّ اه هزاد يٛصها ٌ٥اإلعهالّ ال
ٜتِ عشٍ عٔ تأند اعتُهع ايهذٜ ٟعهٝػ داخًه٘ ٚإٔ قهارٚ ٠صها ٌ٥اإلعهالّ عًه ٢ايتهأند
أ13
تشداد عٓاَا تكهٖ ّٛهذ ٙايٛصها ٌ٥بٛتٝفهْ ١كهٌ املعًَٛهات بغههٌ َضهتُز َٚه هف
ٝأل تضعٖ ٢ذ ٙاياراص ١اىل ايتعزف عًه ٢هاٚد ٚطوٝعه ١تهأند ٚصها ٌ٥اإلعهالّ ادتاٜها
أعههوهات ايتٛاؽههٌ االجتُههاع ٞنُهها ٜعهها ايو ههأل دراصهه ١آْٝههٝ ١ههأل ٜههارظ تههأند
َٛاقههع ايتٛاؽههٌ االجتُههاع ٞعًهه ٢تغهههَ ٌٝعههارف املؾههزٜني املغرتبههني ٚاجتاٖههاتِٗ حنههٛ
اه ااإل اإلرٖاب ١ٝيف َؾهز عهاّ  2015خاؽهَ ١هع سٜهاد ٠اْتغهارٖا يف َؾهز خهالٍ هرت٠
ايو أل.
نُا تتق أُٖٝه ١ايو هأل َهٔ ٝهأل ْهار ٠اياراصهات ايه تٓاٚيهع ققهاٜا اإلرٖهاب َهٔ
خالٍ ْبز ١ٜاالعتُاد عًٚ ٢صا ٌ٥اإلعالّ.
أهداف الدراسة
 ايتعههزف عًهه ٢طوٝعهه ١اصههتخااَات املؾههزٜني املغرتبههني ملٛاقههع ايتٛاؽههٌ االجتُههاعُٞٗ ٚا ٚتأند ايعٛاٌَ ايا ٛجزا  ١ٝعً ٢كيو.
 ايتعزف عً ٢أٖااف ٚأصواب اصتخااّ املو ٛنني ملٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٞ ايتعزف عًَ ٢ا ٣اعتُاد أ زاد ع ١ٓٝايو أل عًَٛ ٞاقع ايتٛاؽهٌ االجتُهاعَ ٞؾهاركايًُعًَٛات عٔ ققاٜا اإلرٖاب.
 ايتعزف عً ٢أِٖ َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞاي ٜفقًٗا أ زاد ع ١ٓٝايو أله حتاٜا َؾادر املعًَٛات اي

ٜضتكَٗٓ ٢ا املغرتبَ ٕٛعًَٛاتِٗ عٔ اه ااإل اإلرٖاب.١ٝ

هه ه ايهغهههف عهههٔ دٚا هههع اصهههتخااّ َٛاقهههع ايتٛاؽهههٌ االجتُهههاعَ ٞؾهههاركا يًُعًَٛهههات
ٚايتأندات اي تٓ ِ عٔ اصتخااَٗا.
165

166

 ايتعزف عًَ ٢عاٍ نك ١أ زاد ع ١ٓٝايو أل عٔ املعًَٛات املكاَُٝ ١ا ٜتعًل باه ااإلاإلرٖاب ١ٝبغوهات ايتٛاؽٌ االجتُاعٞ
 -ايتٛؽٌ إىل َاَ ٣تابع ١ايع ١ٓٝيأل ااإل اإلرٖاب ١ٝاي

انع يف َؾز عاّ 2015

 ايتعههزف عًهه ٢أن ههز َٛاقههع ايتٛاؽههٌ االجتُههاع ٞاْتغههاركا َههٔ ٚجٗهه٘ ْبههز املو ههٛننيَٚا ٣مشٛي ١ٝاملٛاقع يف ْكٌ املعًَٛات ٚعٓاؽز احملت ٣ٛاملهمنز ٠يف تؾهاٜل املو هٛنني
يأل ااإل اإلرٖاب ١ٝيف َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع.ٞ
هه ه ايتٛؽهههٌ إىل أْهههٛات ايتهههأندات أ املعز ٝههه – ١ايٛجااْٝههه– ١ايضهههًٛن ١ٝاملت ككهههْ ١ت ٝههه١
االعتُاد عًَٛ ٢اقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٞ
 ايتعزف عً ٢آرا ٤ايع ٍٛ ١ٓٝنٝف ١ٝتكا ِٜاه هااإل اإلرٖابٝه ١عهي َٛاقهع ايتٛاؽهٌاالجتُاع.ٞ
 ايتعزف عً ٢طوٝع ١اجتاٖهات املو هٛنني حنه ٛاه ههار اهصاصه ١ٝاملكاَه ١يف َٛاقهعايتٛاؽٌ االجتُاعُٝ ٞا ٜتعًل باه ااإل اإلرٖاب ١ٝخالٍ رت ٠اياراص.١
تساؤالت الدراسة :
 َههها َههها ٣اصهههتخااّ ادتُٗهههٛر ملٛاقهههع ايتٛاؽهههٌ االجتُهههاعَٚ ٞههها أُٖٗههها بايٓضهههو١يًُو ٛنني
-

َهها أ قههٌ َٛاقههع ايتٛاؽههٌ االجتُههاع ٢ايهه تكههاّ اذتكهها٥ل ايٛاقعٝهه ١عههٔ ققههاٜا
اإلرٖاب
َههها َهههاَ ٣ؾهههااقَٛ ١ٝاقهههع ايتٛاؽهههٌ االجتُهههاع ٞيف ْكهههٌ املعًَٛهههات عهههٔ اه هههااإل
اإلرٖاب١ٝ
َا َا ٟمشٛيَٛ ١ٝاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف ْكٌ املعًَٛات عٔ ققاٜا اإلرٖاب
َا أن ز َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞاْتغاركا
َا أن ز َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞاي ٜتشاٜا االعتُهاد عًٗٝها يف َتابعه ١اه هااإل
اإلرٖاب١ٝ
َهههها عٓاؽههههز احملتهههه ٟٛاملههههمنز ٠يف تؾههههاٜل ايعٓٝهههه ١يأل ههههااإل يف َٛاقههههع ايتٛاؽههههٌ
االجتُاعٞ

دٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف تغهَ ٌٝعارف ٚاجتاٖات املغرتبني
املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاّ 2015

 َههها آرا ٤ايعٓٝهههه ١هههه ٍٛنٝفٝههه ١تكهههها ِٜاه ههههااإل اإلرٖابٝههه ١عههههي َٛاقههههع ايتٛاؽههههٌاالجتُاعٞ
 َا أصواب اعتُاد ادتُٗٛر عًَٛ ٢اقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٚ ٞا نار ايٓاجت ١عٓ٘ َا طوٝع ١اجتاٖات املو ٛنني حن ٛدٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٞحدود الدراسة:
هٔ حتاٜا اهطز ارتاؽ ١بايو أل ايزأٖ عً ٞايٓ  ٛايتاي:ٞ
 اإلطار ايعُز :ٟايف ١٦ايعُز َٔ ١ٜأ  – 20إىل  50عاَكا. اإلطار ادتغزايفَ :إ مم ً ١يًًُُه ١ايعزب ١ٝايضعٛدٚ ١ٜقا حتادت يف َإ أجها٠– َه – ١ايزٜاض – املا ١ٜٓاملٓٛر– ٠اي ا٥ف
 اإلطار ايٛصا :٢ً٥عوه ١اإلْرتْع أ ت وٝكًا عًَٛ ٞاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع. ٞنوع الدراسة ومنهجها:
تٓتُهههٖ ٢هههذ ٙاياراصههه ١إىل زتهههاٍ اياراصهههات ايٛؽهههف ١ٝايه ه تضهههتٗاف ٚؽهههف املٛاقهههف
ٚايبههٛاٖز ٚاه ههااإل ٚحلههع اذتكهها٥ل اياقٝكهه ١عٓٗهها ت وٝكًهها عًهه ٢عالقهه٦ ١هه ١املؾههزٜني
املغرتبههني بٛصهها٥ط اإلعههالّ ادتاٜهها ٚتههأند كيههو عًهه ٢طوٝعهه ١اجتاٖههاتِٗ َٚعههار ِٗ حنههٛ
اه ااإل اإلرٖاب ١ٝيف َؾز عاّ  ّ 2015يف تٌ ايتأنز ٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع.٢
ٚتضتخاّ اياراصَٗٓ ١ل املض ايذٜ ٟعزف بأْ٘ أ ا اهصاي ٝاملتعًكه ١ظُهع املعًَٛهات
عٔ صًٛنٝات اه زاد ٚعالقتِٗ بٛصها ٌ٥االعهالّ ٜٚعتُها ايو هأل يف بٓا٥ه٘ اهصاصه ٞعًه٢
ْبز ١ٜاالعتُاد عًٚ ٢صا ٌ٥اإلعالّ.
مجتمع وعينة الدراسة:
أ -دحمع الدزاضة:
ٜتُ ههٌ زتتُههع اياراصهه ١يف ٦هه ١املؾههزٜني املكههُٝني يف املًُههه ١ايعزبٝهه ١ايضههعٛد ١ٜممههٔ
ترتاٚا أعُارِٖ بني أ 50 -20عاَكا.
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ث -عينة الدزاضة :
ة ًع ع ١ٓٝاياراص ١يف اختٝار ع ١ٓٝعغٛاَ ١ٝ٥تعاد ٠املزا ٌ قٛاَٗا َ 400فزدَ ٠هٔ 5
َإ صعٛد ١ٜمم ً ١يًًُُه ١أ جا – ٠اي ا٥ف –املاَ – ١ٜٓه – ١ايزٜاض .
 ٚحتاٜا

ِ ايع ٚ ١ٓٝكا يًُعادي١

ٝأل َ zعاٌَ اي ك ١أ 1.96±
 Pايٓضو ١ايتكاٜز ١ٜيًُتغدات 0.5

=N

ْ eضو ١ارت أ املضُٛا ب٘ يف ايع0.05 ١ٓٝ
أ 14

ٚقههها صه ه عٓٝهههَ ١تضههها ١ٜٚقٛاَٗههها أَ 100فهههزدَ ٠هههٔ نهههٌ َآٜهههٚ ١بعههها ت وٝهههل
االصتُارات اصتكز عاد ايع ١ٓٝعً ٢أَ 400فزد ٠بعا اصتوعاد االصهتُارات جلهد املهتًُه ١أٚ
اي مل تضتخاّ َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع.ٞ
ط) أداة حلع الةيايتاد :
ٜعتُا ايو أل يف حلع ايوٝاْات عً ٢أدا ٠املض املٝااْQuestionnaire ٢

ٚكيو َٔ خالٍ تؾُ ِٝاصتُار ٠اصتكؾا٤

ت وٝكٗا عً ٢ع ١ٓٝايو أل

ٚكيو ْبزكا يتعاد ايوٝاْات امل ًٛبٚ ١اتضات ِ زتتُع ايو أل ٚقها رٚعه ٞيف تؾهُِٝ
االصتُار ٠إٔ ته ٕٛاهصٚ ١ً٦اف ٚ ١بضٚ ١ ٝإٔ تكهٝط حلٝهع اهبعهاد ٚاملهتغدات املختًفه١
يًار اصٚ ١كيو يف ف ٤ٛاملغهً ١ايو ٚ ١ٝاهلاف َٔ ايو هأل ٚبعها االْتٗهاَ ٤هٔ ايتؾهُِٝ
عزض االصتُار ٠عً ٢زتُٛع َٔ ١احملهُنيأ 15مما أصفز عٔ إباا ٤عاد
املوا ٞ٥هلا
َٔ املال بات ٚيف ف ٤ٛتٛجٗٝاتِٗ إجزا ٤ايتعهاٜالت امل ًٛبهَٚ ١هٔ نمهِ حتكهل ايؾهام
ايباٖز ٟيًوٝاْات.
 نُهها إجههزا ٤اختوههار قوًهه ٞالصههتُار ٠االصتكؾههاَ ٤ههٔ خههالٍ ت وٝكٗهها عًهه ٢عٓٝهه١ْضههوتٗا  %10أَ ٟهها ٜعههادٍ َ 40فههزدَ ٠ههٔ املغرتبههني املؾههزٜني;  ٚكيههو يًتأنهها َههٔ ٚفههٛا
اهصٚ ١ً٦صٗٛيُٗٗ ١ا  َٔٚنِ إعاد ٠ؽٝاجل ١االصتُار ٠يف ؽٛرتٗا ايٓٗا ٚ ١ٝ٥كًا يًُال بهات
اي أٚردٖا املو ٛن.ٕٛ
د) اخحةاز الرةاد :
إعاد ٠ت وٝل االصهتُار ٠عًه ٢ايعٓٝهْ ١فضهٗا َهٔ املو هٛنني ٚكيهو بعها َقه ٞأصهوٛعني
تكزٜوكا َٔ ت وٝل االصتُار.٠
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ضاب ْضو ١اي وات بني ايت وٝكني ٚقا بًغع ْضو ١اي وات ْ ٖٞٚ %94ضهو ١عايٝه١
ٚ
تاٍ عً ٢قابً ١ٝاصتُار ٠االصتكؾا ٤يًت وٝل.
ال) املعا ة اإلظصا ية للةيايتاد :
تزَٝش ايوٝاْات ٚإدخاهلها إىل اذتاصه
بعا االْتٗا َٔ ٤حلع بٝاْات اياراص ١املٝااْ١ٝ
ا يهه ٞنههِ َعادتتٗهها ٚحتًًٝههٗا ٚاصههتخزامل ايٓتهها٥ل اإل ؾهها ١ٝ٥باصههتخااّ بزْههاَل اذتشَهه١
اإل ؾها ١ٝ٥يًعًه ّٛاالجتُاعٝهSPSS " Statistical Package for the Social Science١
 ٚاصههههتخااّ املعههههاَالت ٚاالختوههههارات اإل ؾهههها ١ٝ٥ايتايٝهههه ١يف حتًٝههههٌ بٝاْههههات اياراصهههه:١
ايتهزارات ايوضٚ ١ ٝايٓض امل - ١ٜٛ٦املتٛص ات اذتضاب١ٝ


اإل ؾا ٤ايٛؽف ٞأايتهزارات ٚاملتٛص ات



ايكٝاظ ايالباراَرتَ ٣زبع نا ٣دتٛد ٠ايتٝ ٛل أ ( Chi –square goodness of fit test



ايفزٚم بني ايعٓٝات املت اْضَ ١كٝاظ أت

اإلطار النظري للبحث:
يتظسية االعحماد علم وضا ن اإلعم :
تُعزف بايًغ ١اإلجنًٝش ١ٜؾه ً أٖٚ Dependence Media Theoryه ٞزتُٛعهَ ١هٔ
اه هار تُغد إىل اعتُاد اه زاد عًٚ ٢صها ٌ٥اإلعهالّ بغههٌ َواعهز َهٔ أجهٌ اذتؾهٍٛ
عً ٢املعًَٛات هَٛ ٍٛفهٛت َها ٚتُعهزف أٜقكه ا بأْٗها عوهار ع ٠عهٔ املؾهادر ايه تضهاعا عًه٢
تهه ٛد اهخوههار املطزتو هه ١ههاٍ َُعههٜٗ ٔٝتُهه ٕٛتابعتهه٘ أ ٚاي ه تٓكههٌ اه ههااإل احملًٝهه١
ٚاياٚي ١ٝاي.١َٝٛٝ
إٕ هز ٠االعتُاد عًٚ ٢صا ٌ٥اإلعالّ ارتو ع بكارتٗا عًه ٢حتكٝهل ايتهأند ٚاالْتغهار
ايٛاصع يف ايعاٜا َٔ اعتُعات ممّا أد ٣إىل جعًٗا َُ زنًا أصاصهٝلا ٚعٓؾهزكا َُٗلها َهٔ
ايعٓاؽز اي تمنز عً ٢آرا ٤اه زاد داخٌ اعتُع ايٛا ا يذيو أصُٗع ٚصا ٌ٥اإلعهالّ يف
تغٝد صًٛى اه زاد ٚايٓٗٛض ب كا تِٗ اإلعالَٚ ١ٝخؾٛؽكا َهع ايت هٛرات ايتهٓٛيٛجٝه١
امل زتو هه ١بههاٚر عههوه ١اإلْرتْههع َٛٚاقههع ايتٛاؽههٌ االجتُههاع ٞيف ْكههٌ اهخوههار ٚتٛؽههًٗٝا
يأل زاد يف ٚقع قؾد جالا ممّها أ صهِٗ يف تعشٜهش ههز ٠االعتُهاد عًهٚ ٢صها ٌ٥اإلعهالّ يف
ايعاٜا َٔ اعاالت اإلخوار.١ٜ
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يكا اسداد االٖتُاّ بٗذ ٙايٓبز ١ٜيف ايعكا ٜٔاهخدْ ٜٔبزكا يًت ٛر ايتك اهلا٥هٌ ٚاي هٛر٠
املعز ٝهه ١اي ه ْعٝغههٗا ٝههأل أعههار دٜههٓط َانٜٛههٌ أ 2010إىل إٔ ٚجههٛد اإلْرتْههع ٚتههأندٙ
املتشاٜهها بكَهاْٝاتهه٘ املعًَٛاتٝهه ١اهلاً٥ههٚ ١اصههتخااَات٘ املتعههاد ٠قهها أ ههاإل ت ههٜٛزكا يف ايو٦ٝهه١
اإلعالَٚ ١ٝيف ايعالقات ايتكًٝا ١ٜبني ايفزد ٚايٓباّ اإلعالَ ٞأ. 16
 َٔٚاهٖااف ايزٝ٥ض ١يٓبز ١ٜاالعتُاد عًٚ ٢صا ٌ٥اإلعالّ ايهغف عٔ اهصهواب ايه
جتعٌ يٛصا ٌ٥اإلعالّ أ ٝاْك ا آنهار قٜٛهَٚ ١واعهزٚ ٠يف أ ٝهإ أخهز ٣تهه ٕٛهلها تهأندات جلهد
أ 17
َواعز٠
 ٚههٔ ايكه :ٍٛإٕ ْبزٜهه ١االعتُهاد عًهٚ ٢صهها ٌ٥اإلعهالّ ٖه ٞأْبزٜهه ١بٝ٦ٝهٚ ١ايٓبزٜهه١
ايو ١ٝ٦ٝتٓبز إىل اعتُهع باعتوهار ٙتزنٝوكها عقهٜٛلا ٖٚه ٞتو هأل يف نٝفٝه ١ارتوهاو أجهشا٤
َٔ ايٓبِ االجتُاعٝه ١ؽهغدٚ ٠نهودٜ ٠هزتوط نهٌ َٓٗها بها خز نهِ حتها ٍٚتفضهد صهًٛى
اهجشاُٝ ٤ا ٜتعًل بٗذ ٙايعالقات.
ٚاملفرتض إٔ ٜهْ ٕٛبهاّ ٚصها ٌ٥اإلعهالّ جهش٤كا َُٗلها َهٔ ايٓضهٝل االجتُهاع ٞيًُ تُهع
اذتههاٜأل ٖٚهههذا ايٓبهههاّ يههه٘ عالقههه ١بهههاه زاد ٚادتُاعهههات ٚاملٓبُهههات ٚايهههٓبِ االجتُاعٝههه١
اهخزٚ ٣ايعالق ١ايزٝ٥ض ١اي حتهُٗا ٖ ٞعالق ١االعتُاد بهني ٚصها ٌ٥اإلعهالّ ٚايٓبهاّ
االجتُاعٚ ٞادتُٗٛر ٚقا تهٖ ٕٛذ ٙايعالقات َع ْبِ ٚصا ٌ٥اإلعالّ حلٝعٗا أَ ٚهع أ ها
أ 18
أجشاٗ٥ا َٓٗا :ايؾ ف -ايزاد– ٜٛايتًفش -ٕٜٛاإلْرتْع.
ٜٚعهه ُّا االعتُههاد عًههٚ ٢صهها ٌ٥اإلعههالّ فههزٚر ٠أصاصهه ١ٝيف اعتُعههات اذتا ٜههٝ ١ههأل
ٜضههت ٝع ايفههزد إدراى ٖههذا االعتُههاد بايتههارٜل َٓههذ اذتاجهه ١إىل َعز هه ١أ قههٌ املغههرتٜات يف
اهصههٛام ٚاْتكههاالً إىل ا تٝاجههات أن ههز مشههٛالً ٚأن ههز تعكٝههااً نايزجلوهه ١يف اذتؾهه ٍٛعًهه٢
َعًَٛات عٔ ايعامل ارتارج ٞيهٜ ٞتفاعٌ َع٘.
ْٚبزكا الختالف اه زاد يف أٖاا ِٗ َٚؾاذتِٗ كِْٗ أٜقكا خيتًف ٕٛيف درجه ١االعتُهاد
عًههٚ ٢صهها ٌ٥اإلعههالّ َٚههٔ نمههِ ٜغهههًْ ٕٛبُك ها خاؽهه ١يٛصهها ٌ٥اإلعههالّ تههزتوط باهٖههااف
ٚاذتاجات ايفزدٜه ١يههٌ َهِٓٗ ٚطوٝعه ١االع تُهاد ٚدرجته٘ عًه ٢نهٌ ٚصهَ ١ًٝهٔ ايٛصها ٌ٥يف
عالقتٗا بٗهذ ٙاهٖهااف ٜٚرتته عًه ٢اعهرتاى اه هزاد يف بعهف اهٖهااف ٚدرجه ١االعتُهاد
عً ٢ايٛصا ٌ٥اي حتكل ٖذ ٙاهٖااف تٗٛر ْبِ َغهرتن ١يٛصها ٌ٥اإلعهالّ بهني ايف٦هات أٚ
ادتُاعات عً ٢صو ٌٝامل اٍ جيتُع اه زاد ايهذٜٗ ٜٔتُه ٕٛبايغهم ٕٚاحملًٝه ١بارجه ١نهود٠
يف  ١٦هلا ْباَٗها اإلعالَه ٞارتهاـ عٓهاَا تهز ٣إٔ ٖهذا االٖتُهاّ ٜت كهل َهٔ خهالٍ قهزا٠٤
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ايؾ ف احملًٚ ١ٝجلدِٖ يف ٦ات تو أل عٔ ايتضًٚ ١ٝاالصرتخا َٔ ٤خالٍ بزاَل َعٓٝه ١يف
ايتًٝفشٖٚ ...ٕٜٛهذا ٖ ٞ ٜٛذا ايتكض٦ ِٝات بٛجٛد ْبِ َتفاٚت ١يٛصا ٌ٥اإلعهالّ بايٓضهو١
يأل زاد حتادٖا طوٝع ١اهٖااف ٚدرج ١االٖتُهاّ بٗها ٚطوٝعه ١االعتُهاد عًهٚ ٢صهاَ ٌ٥عٓٝه١
أ 19
ٚدرجت٘ يف حتكٝل ٖذ ٙاهٖااف
تأثري وسائل اإلعالم على األفراد
ٜٓٚتل عٔ اعتُاد اه هزاد عًهٚ ٢صها ٌ٥اإلعهالّ زتُٛعهَ ١هٔ ايتهأندات ههٔ تؾهٓٝفٗا
عً ٢ايٓ  ٛايتاىل:
 تأندات َعز  ٖٞٚ Cognitive effect :١ٝخاؽ ١بايتغٝد يف املعارف ٚاالجتاٖات. تههأندات ٚجااْٝههٖٚ Affective effects :١هه ٞخاؽهه ١بههايٓٛا  ٞايعاطفٝهه َ ١ههٌ ايكًههلٚارتٛف ٚاالجتاٖات اهخالق.١ٝ
 تأندات صًٛن ٖٞٚ Behavioral effect :١ٝخاؽ ١بايتغٝد يف ايضًٛى ْت ١ ٝيًتغهٝدأ20
يف املعارف ٚايٛجاإ
أوالً :الحبذرياد املعساية
ٖ ٞزتُٛع َٔ ١املمنزات اي أصُٗع يف تعشٜش ْبز ١ٜاالعتُاد عًٚ ٢صا ٌ٥اإلعهالّ; إك
عًُع عً ٢تغه ٌٝاالجتا ٙايفهز ٟعٓا اه زاد ٚإعهاد ٠تزتٝه اهٚيٜٛهات جتها ٙايكقهاٜا
اإلعالَٚ ١ٝاي ٜٗتِ اه زاد تابعتٗا ٚخؾٛؽكها ايه تهزتوط باهخوهار االجتُاعٝه ١ايه
تمنز  ِٗٝتأندكا َواعزكا.
نُا أْٗا أ صُٗع يف إنهزا ٤املعز ه ١ايفزدٜه ١ه ٍٛايعاٜها َهٔ املٛفهٛعات ايه جن هع
ٚصا ٌ٥اإلعالّ يف تضًٝط ايق ٤ٛعًٗٝا ممّا أد ٣إىل ت ٛر ايعاٜا َهٔ املفهاٖٚ ِٝاه ههار
املضتهغف :ٌ َ ١ايٛصا ٌ٥اإلعالَ ١ٝاي تٗهتِ بهايتعزٜف باملهإ املغهٗٛرٚ ٠ايه أصهُٗع
يف تعشٜش دٚر ايضٝا  ١بعا تعزف ايٓاظ عً ٢طوٝع ١اذتٝا ٠يف ٖذ ٙاملإ.
ذايتيًا :الحبذرياد الطلوتية
ٖ ٞزتُٛع َٔ ١ايتأندات ايه أ صهُٗع ٚصها ٌ٥اإلعهالّ يف تعشٜشٖها عهٔ طزٜهل تعشٜهش
زتُٛعهَ ١هٔ ايضهًٛنٝات ٚإيغها ٤زتُٛعه ١أخهزَٗٓ ٣ها ممّها ٜهمد ٟإىل سٜهاد ٠ايهٛع ٞعٓها
اه زاد َٔ خالٍ االعتُاد عً ٢ايتٓغهٝط احملفهش يههٌ هزد ٚايهذ ٟتتخهذ ٙحلٝهع ٚصهاٌ٥
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اإلعههالّ نأصههًٛب يف سٜههاد ٠تفاعههٌ اه ههزاد َعٗهها َٚههٔ اهَ ًهه ١عًهه ٢ايتههأندات ايضههًٛن:١ٝ
تٛجٝهه٘ اه ههزاد يغههزا ٤صههًعَ ١عٓٝههَ ١ههٔ خههالٍ االعتُههاد عًهه ٢ته ٝههف اذتُههالت اإلعالْٝهه١
ارتاؽ ١بٗا.
ٚحتههاإل ايتههأندات يف ايضههًٛى ْت ٝهه ١ذتههاٚإل ايتههأندات املعز ٝههٚ ١ايعاطفٝههَٚ ١ههٔ أٖههِ
ايتأندات ايضًٛن: ١ٝ
 -1ايتٓغٝط :

ٜع قٝاّ ايفزد بعٌُ َا ْت ١ ٝايتعزض يًٛص ١ًٝاإلعالَ ٖٛٚ ١ٝايٓاتل اهخهد يًتهأندات
املعز ٚ ١ٝايعاطف ٌ َ ١ٝاختهاك َٛاقهف صهًٛنَ ١ٝمٜها ٠أَ ٚعارفهْ ١ت ٝه ١ايتعهزض امله هف
يٛصا ٌ٥اإلعالّ ٚقا ٜتُ ٌ ايتٓغٝط يف اختاك َٛاقف َمٜا ٠يإلقالت عٔ ايتهاخني أ ٚايتهيت
املهاد ٟأ ٚاملعٓهه ٟٛيف٦ههات َعٓٝههٚ ١ايتٓغههٝط ٜههَ ٕٛفٝهاكا اجتُاعٝلها يف ٖههذ ٙاذتايههٚ ١يهههٔ
ايتٓغههٝط ايٓههاتل عههٔ ايتعههزض يضههٛا ٌ٥اإلعههالّ قهها ٜههه ٕٛفههارلا اجتُاعٝلها َ ههٌ ايتههٛرو يف
أعُاٍ فا اعتُع َٓٗا ايعٓف ٚادتزاٚ ِ٥االف زابات.
 -2ارتُ:ٍٛ
ٜع عاّ ايٓغاو ٚجتٓ ايكٝاّ بايفعٌ مما ٜمد ٟإىل ايالَواالٚ ٠ايضًوٚ ١ٝاالَتٓات عٔ
املغههارن ١يف اعتُههع ٚمههاإل كيههو ْت ٝهه ١ايتعههزض يزصهها ٌ٥اإلعههالّ املوههايغ ٗٝهها تهها ع
ايفزد إىل عاّ املغارنْ ١ت ١ ٝاملًٌ َ ٌ عاّ ايكٝاّ بايتؾٜٛع يف االْتخابات.
ذالرًا  :الحبذرياد الوشدايتية :
ٜٚكؾا بايتهأندات ايعاطفٝه ١املغهاعز ٚايعٛاطهف ايه ٜهْٗٛها اإلْضهإ جتهاَ ٙها مهٝط
ب٘ ٜٚبٗز ٖذا ايتهأند عٓهاَا تكهاّ َعًَٛهات َعٓٝهَ ١هٔ خهالٍ ٚصها ٌ٥اإلعهالّ تهمنز عًه٢
َغاعز اه هزاد ٚاصهت اباتِٗ َٚهٔ نمهِ يف االجتها ٙايهذ ٟتضهتٗا ٘ ايزصها ٌ٥اإلعالَٝهَٚ ١هٔ
أَ ًٖ ١ذ ٙايتأندات:
 -1ايفتٛر ايعاطف:ٞ
ٜٚز ٣ايوا  ٕٛإٔ ايتعزض امله ف إىل َٛفهٛعات ايعٓهف يف ٚصها ٌ٥اإلعهالّ ٜهمد ٟإىل
ايفتٛر ايعاطفٚ ٞعاّ ايزجلو ١يف تكا ِٜاملضهاعا ٠يآلخهز ٜٔيف أٚقهات ايعٓهف اذتكٝكه ٞايهذٟ
ٜتؾههزف ايفههزد جتاٖهه٘ نُهها يهه ٛنهههإ عٓفًهها تًفشْٜٝٛلهها ٚتغههد بعههف اياراصهههات إىل إٔ
االصهت ار ٠ايٓاجته ١عهٔ َغهاٖا ٠أعُهاٍ ايعٓهف يف ٚصها ٌ٥اإلعهالّ تتٓهاقؿ تهارجي لٝا ههزٚر
ايٛقع ٚتمد ٟيف ايٓٗا ١ٜإىل ايفتٛر ايعاطف.ٞ
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نُا ٜكزر ن د َٔ ايوا ني بهإٔ ايتًٝفشٜهٜ ٕٛضهاعا عًه ٢اْؾهزاف عهٔ ايفهزد تهذنز
ال عهٔ غهً٘ أ ٚتغهد
اه ااإل ايضًوٜٚ ١ٝكؾا بٗا تًهو اه هااإل ايه ٜعتيٖها َضهٛ٦يَ ١ه ً
إىل تًِ ايٓاظ يغدِٖ هٕ تذنز ٖذ ٙاه ااإل تضو ي٘ االت َشاج ١ٝجلد صار.٠
 -2ارتٛف ٚايكًل:

إٕ ايتعزض املضتُز يًزصا ٌ٥أ ٚاياراَا ايتًٝفش ١ْٜٝٛهعُاٍ ايعٓف ٚايههٛارإل ٜهمد ٟإىل
إنههههار ٠ارتههههٛف ٚايكًههههل يهههها ٣اه ههههزاد َههههٔ ايٛقههههٛت فهه ه اٜا هعُههههاٍ ايعٓههههف يف ايٛاقههههع.
ٜٚهز ٣ايوها  ٕٛإٔ اعتُههاد اه هزاد عًههٚ ٢صها ٌ٥اإلعهالّ قهها ٜهمد ٟإىل إنههار ٠ارتهٛف ٚايتههٛتز
بضو َا تكاَ٘ ٖذ ٙايٛصا َٔ ٌ٥أخوار عٔ اْتغار ٚبا ٤أَ ٚزض َعاَ ٌ َ ٟزض صهارظ
إال أْ٘ قا ٜمد ٟأٜقك ا إىل تكًَ ٌٝغهاعز ارتهٛف ٚايتهٛتز َهٔ اْتغهار ٖهذا املهزض يف املٓ كه١
املٛجٛد بٗها َهٔ خهالٍ املعًَٛهات ايه تكهاَٗا ٚصها ٌ٥اإلعهالّ عهٔ نٝفٝه ١ايٛقاٜهَ ١هٔ ٖهذا
املزض ٚايكقا ٤عًَ ٘ٝضتكوالً.
 -3اياعِ املعٓٚ ٟٛاالجلرتاب:

تمنز ٚصا ٌ٥اإلعالّ عًَ ٢عٜٓٛات اه زاد بايضً أ ٚاإلجياب كها أنها نهالب إٔ
اعتُعات اي تكهٚ ّٛصها ٌ٥اإلعهالّ ٗٝها بهأدٚار اتؾهاٍ رٝ٥ضه ١تز هع ايهزٚا املعٜٓٛه ١يهاٟ
اه زاد ْت ١ ٝسٜاد ٠ايغعٛر ادتُعٚ ٞايتٝ ٛا ٚاالْاَامل ٚخاؽ ١إكا ناْع ٚصا ٌ٥اإلعهالّ
تعهط ايف٦ات االجتُاع ١ٝاي ٜٓتُ ٞإيٗٝا ايفزد ٜٚال ظ إٔ اجلرتاب ايفزد ٜشداد هني ال
جيههها َعًَٛهههات ٚصههها ٌ٥اإلعهههالّ َعهههي ٠عهههٔ ْفضههه٘ ٚنكا تههه٘ ٚاْتُا٤اتههه٘ ايعزقٝهههٚ ١اياٜٝٓههه١
ٚايضٝاص.١ٝ
ٜٚزجع أصواب اختٝار ٖذ ٙايٓبز ١ٜياراصه ١دٚر َٛاقهع ايتٛاؽهٌ االجتُهاع ٞيف تغههٌٝ
َعارف ٚاجتاٖات املغرتبني املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز إىل َا : ًٜٞ
 -1تضعٖ ٢ذ ٙاياراص ١إىل ايتعزف عً ٢اٚد ٚطوٝع ١تهأند ٚصها ٌ٥اإلعهالّ ادتاٜها
أعوهات ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞعًه ٢تغههَ ٌٝعهارف املغرتبهني ٚاجتاٖهاتِٗ حنه ٛاه هااإل
اإلرٖاب ١ٝيف َؾز عاّ  ّ 2015ت وٝكًا عً ٢عَ ١ٓٝهٔ املؾهزٜني املكهُٝني باملًُهه ١ايعزبٝه١
ايضعٛدٚ ١ٜكيو نُٓٛكمل يًُغرتبني املؾزٜني بارتارمل صعٝكا يتك ِٝٝكيو ايتأند.
َ ٖٛٚا ٜتفل َع اهلاف ايهزٝ٥ط يًٓبزٜه ١ايه تضهع ٢إىل تفضهد  :ملهاكا ٜهه ٕٛيٛصهاٌ٥
أ 21
اإلعالّ أ ٝاْكا آنار قَٚ ١ٜٛواعزٚ ٠أ ٝاْكا تأندات فعٝف ١عً ٢ادتٛاْ املعز ١ٝ

173

174

هٔ تًخٝؿ ايفههز ٠اهصاصه ١ٝيٓبزٜه ١االعتُهاد عًه ٢ايٓ ه ٛايتهاي ٞإٔ قهار٠
-2
ٚصا ٌ٥االتؾهاٍ عًه ٢حتكٝهل قهار أنهي َهٔ ايتهأند املعهزيف ٚايعهاطفٚ ٞايضهًٛن ٞصهٛف
ٜههشداد عٓههاَا تكههٖ ّٛههذ ٙايٛصهها ٌ٥بٛتهها٥ف ْكههٌ املعًَٛههات بغهههٌ َتُٝههش َه ههف ٖٚههذا
اال تُاٍ صهٛف تشٜها قٛته٘ يف ايه ١تٛاجها عهاّ اصهتكزار بٓها ٞ٥يف اعتُهع بضهو ايؾهزات
ٚايتغٝد .باإلفا  ١إىل كيو هكٕ ههز ٠تغهٝد صهًٛى َٚعهارف ٚٚجهاإ ادتُٗهٛر ههٔ إٔ
تؾههو تههأندكا َزت هالا يتغههٝد نههٌ َههٔ اعتُههع ٚٚصهها ٌ٥االتؾههاٍ ٖٚههذا ٖههَ ٛع ه ايعالقهه١
اي الن ١ٝبني ٚصا ٌ٥االتؾاٍ ٚادتُٗٛر ٚاعتُع.
أَا ُٝا ٜتعًل باملغرتبني هك ِْٗ َهٔ املتٛقهع إٔ ٜعتُهاٚا عًهَٛ ٢اقهع ايتٛاؽهٌ االجتُهاعٞ
بؾٛر ٠نود ٠يف اذتؾ ٍٛعً ٢اهخوار ٚاملعًَٛات  َٔ ٚنمهِ صهتهٖ ٕٛهذ ٙايٓبزٜهَٓ ١اصهو١
هٖااف اياراص.١
نتائج الدراسة ومناقشتها
أوالً  :النحا ض العامة للدزاضة املطعية
 -1خؾا٥ؿ ع ١ٓٝاياراص١

جا ٍٚأ1
خؾا٥ؿ ع ١ٓٝاياراص١

املحارياد
ايٓٛت
اإلقاَ١

ايتعًِٝ

الف اد

إحلالي العينة

الجتجيت

ايتهزار

%

كنٛر





1

إْاإل





2

جا٠



20

-

ايزٜاض



20

-

املا ١ٜٓاملٓٛر٠



20

-

َه٘ املهزَ١



20

-

اي ا٥ف

100

20

-

َتٛصط

35

8.7

4

69

17.6

3





1

77

19.3

2

ٛم املتٛصط
جاَعٞ
دراصات عًٝا 
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املحارياد
عههههههاد صههههههٓٛات
اإلقاَههههههههههههههههههههههههه١
باملًُه١

ايٛتٝف١

ايضٔ

إحلالي العينة

الف اد

الجتجيت

ايتهزار

%

أقٌ َٔ عاّ.





6

َٔ عاّ -أقٌ َٔ  3صٓٛات





2

َٔ  -3أقٌ َٔ  6صٓٛات





1

َٔ  -6أقٌ َٔ  10صٓٛات





3

َٔ  -10أقٌ َٔ  15صٓ١





4

أن ز َٔ  15صٓ١





5

أناد .ٞ





3

َٛتف





1

َٗ -





4

طاي





2

ربَٓ ١شٍ





5

َكٚ ِٝال أعٌُ





6





1





2





3





4



َٔ  إىل أقٌ َٔ  25صٓ١
َٔ  25إىل أقٌ َٔ  35صٓ.١
َٔ  35إىل أقٌ َٔ  45صٓ١
َٔ  45إىل  50صٓ.١





ٜعزض ادتا ٍٚايضهابل رتؾها٥ؿ ايعٓٝهٝ ١هأل بًهغ عهاد ايهذنٛر َ %62.5كابهٌ %37.5
يإلْاإل يف ني تضاٚت ْضو ١تٛسٜع ايع ١ٓٝيف املإ ارتُط املُ ً ١يًو أل بٛاقع َ 100فهزد٠
ْٚضو %20 ١يهٌ َا١ٜٓ
ٚقهههها اصههههتوعاد اصههههتُارات االصههههتواْات جلههههد املهتًُهههه١
االصتُارات املهتًُ ١كط ٚتكار به  400اصتُار ٠ع ١ٝ

ٝههههأل

ايت وٝههههل عًهههه٢

ُٝ ٚا خيتؿ يف ١٦ايتعً ِٝكا توني ؾ َٔ %54.7 ٍٛايع ١ٓٝعًَ ٢مٖهٌ عهاٍ أجهاَعٞ
 %19.3 ًٜ٘ٝدراصات عًٝا َ %17.3 ٚمٌٖ ٛم املتٛصط َ %8.7مٌٖ َتٛصط.
ُٝ ٚا خيتؿ تغد عاد صٓٛات اإلقاَ ١باملًُه ١كا ا تًع ايف -3 َٔ ١٦أقهٌ َهٔ
 6صٓٛات املزنش اه ٍٚبٓضوًٜٗٝ %28.8 ١ا َ ١٦هٔ عهاّ -أقهٌ َهٔ  3صهٓٛات بٓضهو%24.7 ١

175

176

نِ ايف -6 َٔ ١٦أقهٌ َهٔ  10صهٓٛات بٓضهو %20.5 ١تًٗٝها ٦هَ ١هٔ  -10أقهٌ َهٔ  15صهٓ١
بٓضوٚ %11.3 ١أخدكا ناْع ٦ات أن ز َٔ  15صٓ ١أقٌ َٔ عاّ .بٛاقهع  %6.7 %8يههٌ
َُٓٗا عً ٞايتٛاي.ٞ
أَها َههتغد ايٛتٝفهه ١كهها تعههادت ٦اته٘ ٚا تًههع ايف٦هه ١أَٛتههف املزنههش اه ٍٚبٓضههو١
ًٜٗٝ %30.5ها ٦ه ١أطايه بٓضهوٜٚ %22.7 ١فضههز كيهو يف فههٗ ٤ٛهِ صٝاصهه ١املًُهه ١يف ههل
اؽ ه اب اهصههزَ ٠ههع املتعاقهها يًعُههٌ بٗهها َٚهها ْههتل عههٔ كيههو َههٔ ٚجههٛد آالف اي ههالب يف
ؽ و ١آبا ِٗ٥ت ٢ةع املٛا كَ ١مخزكا عً ٞا تتاا َاارظ َؾهز ١ٜباملًُههٚ ١يف املزنهش
اي ايأل ناْع ايف ١٦أأنهاد  ٞبٓضهوٜٚ %19 ١فضهز كيهو يف إطهار إٔ ْضهو ١اهصهاتذ ٠جلهد
ايضعٛدٜني يف ادتاَعات ايضعٛد ١ٜتؾٌ إي ٞأن ز َهٔ ٚ %80جها٤ت ٦ه ١أَٗه  -ه
يف املزنش ايزابع ٚبٓضوٚ %15.3 ١أخدكا ناْع ٦ات أربَٓ ١هشٍ  %9.5أَكهٚ ِٝال أعُهٌ
ٚ %3ة ًٗا  ٘٦أ احملزّ املؾا يوعف املؾزٜات باملًُه. ١
ٚا تًع ايف ١٦ايعُز َٔ ١ٜأ  20إىل أقٌ َٔ  25صٓ ١املزنش اه ٍٚبٓضوًٜٗٝ %33.5 ١ها
َٔ ١٦أ  25إىل أقٌ َٔ  35صٓ ١بٓضو %26.5 ١نِ ايف١٦
أ َههٔ  35إىل أقههٌ َههٔ  45صههٓ ١بٓضههوٚ %24.3 ١أخهدكا ناْههع ٦هه ١أَههٔ  45إىل  50صههٓ١
بٓضو.%15.7 ١
جا ٍٚرقِ أ2
اصتخااّ ايع ١ٓٝملٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع٢
اصتخااّ َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٞ

ْعِ

إحلاي ٞايع ١ٓٝأَ 400فزد٠
ى

%

400

100

ٜهههوني ادتههها ٍٚأ 2إٔ حلٝهههع أ هههزاد ايعٓٝههه ١بهههال اصهههت ٓاٜ ٤ضهههتخاََٛ ٕٛاقهههع ايتٛاؽهههٌ
االجتُاع.ٞ
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جا ٍٚرقِ أ3
أصواب اصتخااّ املو ٛنني ملٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٞ
اهصواب

ايتهزار

ايٓضو١

هْٗا ةتاس بؾام َعًَٛاتٗا

363

90.8

هْٗا تٓاقػ ققاٜا َُٗ ١يف اعتُع بهٌ ز١ٜ

244

61

يته ٜٔٛؽااقات ٚايتعزف عً ٢أؽاقا ٤جاد

178

44.5

400

100

هْٗا تكاّ تغ  ١ٝ ١ٝيأل ااإل َٔ َٛقعٗا

400

100

ملٛانو ١ايعؾز

48

12

هْٗا صزٜع ١يف ْكٌ اهخوار.

400

100

يتوادٍ ارتيات ٚاي كا ١

386

96.5

يًتضًٚ ١ٝققاٚ ٤قع ايفزاغ

93

23.25

يًتٛاؽٌ ايعًُٚ ٞاياراصٞ

132

33

ملعز ٚ ١توادٍ املعًَٛات عٔ ايكقاٜا املختًف ١يف اعتُع

400

100

صٗٛي ١ايتٛاؽٌ َع اهٌٖ ٚاهؽاقا٤

305

76.3

هْٗا تع ٝ

هز ٠عٔ نٌ َا ماإل يف ايعامل.

نا²

588.87

اياالي١

0.001

إجزا ٤اختوار َزبهع نها ٟدتهٛد ٠ايتٝ ٛهل أٚ Chi-square goodness of fit testقها
ناْع ْت ١ ٝاالختوار كات دالي ١إ ؾا ١ٝ٥عايٝ ١ٝأل بًغع ق ١ُٝا تُاٍ املعٓ١ٜٛ
أ. 0.001< p-value
ٚتوني َٔ ْتا٥ل ادتا ٍٚايضابل اهصهواب ايه تؾهٌ يٓضهو %100 ١تتعًهل بأربعه ١أصهواب :

177

178

أ هْٗا تع  ٝهز ٠عٔ نٌ َا ماإل يف ايعامل هْٗا تكاّ تغ  ١ٝ ١ٝيأل هااإل
َٔ َٛقعٗا هْٗا صزٜع ١يف ْكٌ اهخوار ملعز ٚ ١توهادٍ املعًَٛهات عهٔ ايكقهاٜا املختًفه ١يف
اعتُع .
نِ  ًِٜٗٝأ توادٍ ارتهيات ٚاي كا هات بٓضهوٚ %96.5 ١أ هْٗها ةتهاس بؾهام َعًَٛاتٗها
بٓضوٚ .%90.8 ١أ صٗٛي ١ايتٛاؽٌ َع اهٌٖ ٚاهؽاقا ٤بٓضو.% 76 3.١
جا ٍٚرقِ أ4
أِٖ َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞاي تضتخاَٗا أ زاد ع ١ٓٝايو أل ٕ=400

باصههتخااّ َكٝههاظ يٝهههارت اي النهه ٞيت اٜهها اجتاٖههات اصههتخااّ أٖههِ َٛاقههع ايتٛاؽههٌ
االجتُاع ٞاذتؾ ٍٛعً ٢ايٓتا٥ل املٛجش ٠يف ادتا ٍٚايتاي:ٞ
إمجاىل العينة ( )044مفردة

الشبكات
االجتماعية
(مرتبة تنازليًّا)

إىل ٍّ
حد ما

نعم

املتوسط

ال

ك

%

ك

%

املرجح

ك

كا²

مستوي
الداللة

%

االجتاه

الرتتيب

الص ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح
اإللكرتونية
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064.64

4.440

نعم



Youtube















4...70

4.440

نعم



Instagram















07.66

4.440

ال



Xing
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MySpace
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MULTIPLy
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ال



Hi5



















ال



دٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف تغهَ ٌٝعارف ٚاجتاٖات املغرتبني
املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاّ 2015

ٜهوني ادتها ٍٚرقهِ أ 4إٔ أٖهِ َٛاقهع ايتٛاؽههٌ االجتُهاع ٞايه ٜضهتخاَٗا أ هزاد عٓٝهه١
ايو أل ٖ:٢
ايؾه ه ف اإليهرتْٝٚههه ١بٓضهههو .%94.5 ١ايفهههٝط بهههٛى  Face Bookبٓضهههو .93.8 ١تهههٜٛرت
 Twitterبٓضههو .%93.8 ١جٛجههٌ بًههط  +Googleبٓضههو .%83.8 ١ايٛٝتٝههٛب  Youtubeبٓضههو١
 .%81.5اْضت زاّ  Instgramبٓضو.%30.3 ١
ٚكيو بارج ١داي ١إ ؾاٝ٥لا أ ٚ 0.001< p-valueهل اختوهار َزبهع نها ٟدتهٛد ٠ايتٝ ٛهل
أ. Chi-square goodness of fit test
جا ٍٚرقِ أ5
ْتا٥ل اصتخااّ ايع ١ٓٝملٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٞ
ى



نا²

َضتٟٛ
اياالي١

ايرتتٝ

 -تعز ع عً ٢أ ااإل ٚققاٜا جاٜا ٠











 صاعا عً ٢ته ٜٔٛآرا ٤عٔ ايكقاٜا ٚاه ااإل اي تهاٚرَٔ ٛىل 







 -صاعا عً ٢تعشٜش آرا َٔ ٞ٥خالٍ َٓاقغاتَ ٢ع ا خز ٜٔ







 -صاعاْ ٢يف ٌَ ٤أٚقات ايفزاغ 







أصتخاَع بعف املٛاقع يف االطالت عً ٢اإلعالْات ٚايتضٛم 







عههارنع بهتابهه ١رأٜهه ٞعههي اإلْرتْههع َههٔ خههالٍ تعًٝكههات٢
 ٍٛاه ااإل.







جعًٓهههه ٢أتٓههههاقػ َههههع اهؽههههاقا ٤يف املٛفههههٛعات امل ز ٚهههه١
ٚأتوادٍ َعِٗ ا را ٤







تعز ع عً ٢أؽاقا ٤جاد 







ايٓتا٥ل

ٜوني ادتا ٍٚرقِ أ 5ايٓتا٥ل املرتتو ١عً ٢اصتخااّ َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٚ َٔ ٞجٗه١
ْبز أ زاد بارج ١داي ١إ ؾاٝ٥لا أ ٚ 0.001< p-valueل اختوار َزبع نها ٟدتهٛد ٠ايتٝ ٛهل
أ:ٖٞ Chi-square goodness of fit test

179

180


ايتعزف عً ٢أ ااإل ٚققاٜا جاٜاَ 294 ٠فزد ٠بٓضو.%73.5 ١



ايت ٓههاقػ َههع اهؽههاقا ٤يف املٛفههٛعات امل ز ٚههٚ ١توههادٍ ايههزأَ ٟعٗههِ َ 285فههزد٠
بٓضو.71.3 ١



اصتخااّ بعف املٛاقع يالطالت عً ٢اإلعالْات ٚايتضٛم  246بٓضو.62.5 ١



املضاعا ٠عً ٢ته ٜٔٛآرا ٤عٔ ايكقاٜا ٚاه ااإل اي تهاٚر َهٔ هٛهلِ َ 246فهزد٠
بٓضو.%61.5 ١



املغارن ١بهتاب ١ايزأٚ ٟايتعًٝل عً ٢اه ااإل َ 226فزد ٠بٓضو.%56.5 ١



املضاعا ٠يف ٌَٚ ٤قع ايفزاغ َ 208فزد ٠بٓضو.%52 ١
جا ٍٚرقِ أ6
تٛسٜع ايع ٚ ١ٓٝكًا ملاَ ٣تابع ١اه ااإل اإلرٖاب ١ٝاي

انع يف َؾز خالٍ عاّ 2015

اعُٛت
َا ٣املتابع١
ْعِ باْتباّ

ى

%

400

100

ٜوني ادتا ٍٚأ  6إٔ نٌ أ زاد ايعٜ ١ٓٝتابع ٕٛاه ااإل اإلرٖابٝه ١ايه حتهاإل يف َؾهز
َٔ خالٍ َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع.ٞ
جا ٍٚرقِ أ7
تٛسٜع ايع ٚ ١ٓٝكًا ملا ٣اعتُادِٖ عًَٛ ٢اقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف َتابع ١اه ااإل اإلرٖاب١ٝ
انع يف َؾز خالٍ عاّ 2015
اي
اعُٛت

ّ
َا ٣املتابع١

نا²

ى

%

1

ْعِ بارج ١نود٠

322

80.5

2

إىل ا َا

78

19.5

3

ال

-

-

400

100

اعُٛت

148884

اياالي١

08001

دٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف تغهَ ٌٝعارف ٚاجتاٖات املغرتبني
املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاّ 2015

ٜوني ادتا ٍٚرقِ أ 7ايٓتا٥ل املرتتو ١عً ٢اصتخااّ َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٚ َٔ ٞجٗه١
ْبز أ زاد بارج ١داي ١إ ؾاٝ٥لا أ ٚ 0.001< p-valueل اختوار َزبع نها ٟدتهٛد ٠ايتٝ ٛهل
أ:ٖٞ Chi-square goodness of fit test
ٜعتُههها َ 322هههٔ أ هههزاد ايعٓٝههه ١عًهههَٛ ٢اقهههع ايتٛاؽهههٌ االجتُهههاع ٞيف َتابعههه ١اه هههااإل
ههانع يف َؾههز عههاّ  2015بارجهه ١نههود ٠بٓضههوٜ %80.5 ١قههاف إيهه78 ِٗٝ
اإلرٖابٝهه ١اي ه
َفزد ٠بٓضو %19.5 ١االعتُاد عًٗٝا إىل ا َا.
جا ٍٚرقِ أ8
أِٖ نالإل ٚصا ٌ٥اعتُات عًٗٝا يف َتابع ١اه ااإل اإلرٖاب.١ٝ
املٛاقع

اهٍٚ

%

اي اْ٢

%

اي ايأل

%

زته ى

زتههه
%

Face book

96

24

125

31.2

57

14.2

278

23

twitter

83

20.8

54

13.5

85

21.3

222

18

Youtube

66

16.5

41

10.3

92

23

199

17

+Google

43

10.7

106

26.5

115

28.8

264

22

ايؾههههههههههههههه ه ف
اإليهرت١ْٝٚ

112

28

74

18.5

51

12.7

237

20

My Space

0

- -

0

-

0

-

-

-

اعُٛت

400

400

100

400

100

1200

100

100

نا²

16881

َضت٣ٛ
اياالي١

0801

ٜههوني ادتهها ٍٚرقههِ أ 8املٛاقههع اي النهه ١اهٚىل اي ه تعتُهها عًٗٝهها عٓٝهه ١ايو ههأل يف َتابعهه١
اه ااإل اإلرٖاب ١ٝبارج ١داي ١إ ؾاٝ٥لا أ ٚ 0.001< p-valueل اختوار َزبهع نها ٟدتهٛد٠
ايتٝ ٛل أ:ٖٞ Chi-square goodness of fit test
ٚصهها ٌ٥املزنههش اه :ٍٚأايؾه ف اإليهرتْٝٚههَ 112 ١فههزد ٠بٓضههو .%28 ١نههِ ايفههٝط بههٛى
َ 96فزد ٠بٓضو .%24 ١نِ تٜٛرت َ 83فزد ٠بٓضو. %20.8 ١
ٚصهها ٌ٥املزنههش اي ههاْ :ٞأ ايفههٝط بههٛى َ125فههزد ٠بٓضههو .%31.5 ١نههِ جٛجههٌ بًههط 106
َفزد ٠بٓضو .%26.5 ١نِ ايؾ ف اإليهرت 74 ١ْٝٚزد ٠بٓضو. %18.5 ١
181

182

ٚصا ٌ٥املزنهش اي ايهأل :أ جٛجهٌ بًهط َ 115فهزد ٠بٓضهو .28.8 ١نهِ ايٛٝتٝهٛب َ 92فهزد٠
بٓضو .%23 ١نِ تٜٛرت َ 85فزد ٠بٓضو.21.3 ١
جا ٍٚرقِ أ9
تٛسٜع ايع ٚ ١ٓٝكًا هصواب َتابعَٛ ١اقع ايتٛاؽٌ االجتُاعَ ٞؾاركا يًُعًَٛات عٔ اه ااإل اإلرٖاب١ٝ
ْعِ
اهصواب

إىل ا َا

نا²

اعُٛت

ى

%

ى

%

ى

%

اياالي١

 -بضو خاؽ ١ٝايتفاعٌ.

328

82

72

18

400

100

163.84

0.001

 هْٗهههههههها تغ هههههههه ٢نا هههههههه١اه ااإل.

400

100

0

0

400

100

-

-

 هْهههههه ه أنههههههههل يف ؽهههههه ه ١أخوارٖا.

346

86.5

54

13.5

400

100

213.16

0.001

 هْهه أجههها بٗهها َههها ُٜٓٗههه٢ُٝا تٓغز ٙعٔ اه ااإل

389

97.3

11

2.7

400

100

357.21

0.001

 هْٗههههها تضهههههاعاْ ٞيف ٗهههههِاه ااإل.

400

100

0

0

400

100

-

-

 -هْ أعزف بٗا نٌ جاٜا

391

97.7

9

2.3

400

100

364.81

0.001

 -هْٗا تتضِ بفٛر ١ٜايتغ .١ٝ

400

100

0

0

400

100

-

-

 تتُٝهههههههش ضههههههها  ١زٜههههههه١نود.٠

400

100

0

0

400

100

-

-

 هْٗههههها تتضهههههِ بهههههادتزأ ٠يفعزض اهخوار.

400

100

0

0

400

100

-

-

 تعههههزض نا هههه ١املعًَٛههههاتٚا را ٤اي أرٜاٖا

371

92.7

29

7.3

400

100

292.41

0.001

 إَهاْٝههههههات املٛقههههههع َههههههْٔؾههههٛـ ٚؽههههٛر ًَٚفههههات
يًؾٛت ٝ ٚا.ٜٛ

400

100

0

0

400

100

-

-

 -أخز ٣تذنز.............

-

-

-

-

-

-

-

-

دٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف تغهَ ٌٝعارف ٚاجتاٖات املغرتبني
املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاّ 2015

ٜوني جا ٍٚرقهِ أ 9أصهواب َتابعهَٛ ١اقهع ايتٛاؽهٌ االجتُهاعَ ٞؾهاركا يًُعًَٛهات عهٔ
اه ااإل اإلرٖاب ٖٞٚ ١ٝعً ٢ايٓ  ٛا ت:ٞ
إٔ نههٌ أ ههزاد ايعٓٝهه ١أ 400بٓضههو %100 ١أحلعههٛا عًهه ٢اهصههواب ايتايٝهه :١أهْٗهها تغ هه٢
نا هه ١اه ههااإل .هْٗهها تضههاعاْ ٞيف ٗههِ اه ههااإل .هْٗهها تتضههِ بفٛرٜهه ١ايتغ ٝهه .١تتُٝههش
ضا  ١ز ١ٜنود .٠هْٗا تتضِ بادتزأ ٠يف عزض اهخوار .إَهاْٝهات املٛقهع َهٔ ْؾهٛـ
ٚؽٛر ًَٚفات يًؾٛت ٝ ٚا. .ٜٛ
أعزف بٗا نٌ جاٜا َ 391فزد ٠بٓضو.%98 ١بارج ١داي ١إ ؾاٝ٥لا أp-

 ًٜٞكيو  :أهْ
 ٚ value <0.001هل اختوهار َزبهع نها ٟدتهٛد ٠ايتٝ ٛهل أ Chi-square goodness of fit
. testنِ  :أ هْ أجا ٗٝا َا ُٝ ُٜٗا تٓغز َٔ ٙأ ااإل َ 389فزد ٠بٓضهو %97 ١بارجه١
دايه ١إ ؾهاٝ٥لا أ ٚ p-value <0.001ههل اختوهار َزبهع نهها ٟدتهٛد ٠ايتٝ ٛهل أ Chi-square
. goodness of fit test
ًٜٗٝٚهها  :أ تعههزض نا هه ١املعًَٛههات ٚا را ٤اي ه أرٜههاٖا َ 371فههزد ٠بٓضههو %93 ١بارجهه١
دايه ١إ ؾهاٝ٥لا أ ٚ p-value <0.001ههل اختوهار َزبهع نهها ٟدتهٛد ٠ايتٝ ٛهل أ Chi-square
ًٜٗٝ. goodness of fit testا  :أ هْ أنل يف ؽ  ١أخوارٖها َ 346فهزد ٠بٓضهو %87 ١بارجه١
دايه ١إ ؾهاٝ٥لا أ ٚ p-value <0.001ههل اختوهار َزبهع نهها ٟدتهٛد ٠ايتٝ ٛهل أ Chi-square
ٚ . . goodness of fit testأخهدكا أ بضهو خاؽه ١ٝايتفاعهٌ َ 328فهزد ٠بٓضهو %82 ١بارجه١
دايه ١إ ؾهاٝ٥لا أ ٚ p-value <0.001ههل اختوهار َزبهع نهها ٟدتهٛد ٠ايتٝ ٛهل أ Chi-square
. . goodness of fit test
جا ٍٚرقِ أ10
تٛسٜع ايع ٚ ١ٓٝكًا يارج ١اي ك ١يف املعًَٛات املكاَُٝ ١ا ٜتعًل باه ااإل اإلرٖاب١ٝ
ايتٛاؽٌ االجتُاع٢
اعُٛت

ّ
درج ١اي ك١

نا²

ى

%

1

ْعِ –أنل ةاَكا

339

84.8

2

أنل إىل ا َا

61

15.2

3

ال أنل

-

-

400

100

اعُٛت

193821

ٛاقع

اياالي١
08001

183

184

ٜههوني ادتهها ٍٚرقههِ أ 10درجهه ١اي كهه ١يف املعًَٛههات املكاَهه ١عههٔ اه ههااإل اإلرٖابٝههَ ١ههٔ
َٛاقههع ايتٛاؽههٌ االجتُههاع ٞبارجهه ١دايهه ١إ ؾههاٝ٥لا أ ٚ 0.001< p-valueههل اختوههار َزبههع
نا ٟدتٛد ٠ايتٝ ٛل أ:ٖٞ Chi-square goodness of fit test
إٔ اي ك ١بٗذ ٙاملٛاقع َزتفع 339 ١بٓضهو %85 ١تكزٜوكها َكابهٌ َ 61فهزد ٠بٓضهو %15 ١اي كه١
إىل ا َا.
جا ٍٚرقِ أ11
َاَ ٣ؾااقَٛ ١ٝاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف ْكٌ املعًَٛات
َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٞ

ايتهزارات

ايٓضو١

نا²

اياالي١

ايتٜٛرت Twitter

100

20

46.38

0.001

ايؾ ف اإليهرت١ْٝٚ

159

28

ايفٝط بٛى Face book

65

12

ايٛٝتٛٝب YouTube

93

17

+Google

132

23

ٜههوني ادتهها ٍٚرقههِ أَ 11ههاَ ٣ؾههااقَٛ ١ٝاقههع ايتٛاؽههٌ االجتُههاع ٞيف ْكههٌ املعًَٛههات
املكاَهه ١عههٔ اه ههااإل اإلرٖابٝههَ ١ههٔ َٛاقههع ايتٛاؽههٌ االجتُههاع ٞبارجهه ١دايهه ١إ ؾههاٝ٥لا أp-
 ٚ 0.001< valueهل اختوهار َزبهع نها ٟدتهٛد ٠ايتٝ ٛهل أ Chi-square goodness of fit
:ٖٞ test
 .1تههههههأت ٞايؾهههه ه ف اإليهرتْٝٚهههههه ١يف املزتوهههههه ١اهٚىل بٓضههههههوَ %28 ١ههههههٔ زتُههههههٛت
ايتهزارات
 .2بُٓٝا ٜأت ٞجٛجٌ بًط  +Googleيف املزتو ١اي اْ ١ٝبٓضو.%23 ١
 .3نههههههِ َٛقههههههع تههههههٜٛرت  Twitterيف املزتوهههههه ١اي اي هههههه ١بٓضههههههوَ %20 ١ههههههٔ زتُههههههٛت
ايتهزارات.

دٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف تغهَ ٌٝعارف ٚاجتاٖات املغرتبني
املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاّ 2015

جا ٍٚرقِ أ12
أن ز َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞاْتغاركا
َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٞ

ايتهزارات

ايٓضو١

نا²

اياالي١

ايتٜٛرت Twitter

126

8

278.33

0.001

ايؾ ف اإليهرت١ْٝٚ

245

16

ايفٝط بٛى Face book

369

25

ايٛٝتٛٝب YouTube

339

23

+Google

400

28

ٜوني ادتا ٍٚرقِ أ 12أن ز َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞاْتغاركا بارج ١داي ١إ ؾهاٝ٥لا
أ ٚ 0.001< p-valueل اختوار َزبع نا ٟدتٛد ٠ايتٝ ٛل
أ:ٖٞ Chi-square goodness of fit test
 .1جٛجههههههههٌ بًههههههههط  + Googleيف املزتوهههههههه ١اهٚىل بٓضههههههههوَ %28 ١ههههههههٔ زتُههههههههٛت
ايتهزارات.
 .2ايفهههههٝط بههههههٛى book

 Faceيف املزتوههههه ١اي اْٝهههههه ١بٓضهههههوَ %25 ١ههههههٔ زتُههههههٛت

ايتهزارات.
 .3ايٛٝتٛٝب  YouTubeيف املزتو ١اي اي  ١بٓضو َٔ %23 ١زتُٛت ايتهزارات.
 .4بُٓٝههها تهههأت ٞايؾه ه ف اإليهرتْٝٚههه ١يف املزتوههه ١ايزابعههه ١بٓضهههوَ %16 ١هههٔ زتُهههٛت
ايتهزارات.
 .5تهههههههٜٛرت  Twitterيف املزتوههههههه ١ارتاَضهههههههٚ ١اهخهههههههد ٠بٓضهههههههوَ %8 ١هههههههٔ زتُهههههههٛت
ايتهزارات.

185

186

جا ٍٚرقِ أ13
أن ز َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞاي ٜتشاٜا االعتُاد عًٗٝا َؾاركا يًُعًَٛات
َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٞ

ايتهزارات

ايٓضو١

نا²

ايتٜٛرت Twitter

156

13

58.56

ايؾ ف اإليهرت١ْٝٚ

272

24

ايفٝط بٛى Face book

251

22

ايٛٝتٛٝب YouTube

181

16

+Google

288

25

زتُٛت ايتهزارات

1148

100

اياالي١

0.001

ٜوني ادتا ٍٚرقِ أ 13أن ز َٛاقع ايتٛاؽهٌ االجتُهاع ٞايه ٜتشاٜها االعتُهاد عًٗٝها
بارجهه ١دايهه ١إ ؾههاٝ٥لا أ ٚ 0.001< p-valueههل اختوههار َزبههع نهها ٟدتههٛد ٠ايتٝ ٛههل أChi-
:ٖٞ square goodness of fit test
ٜ .1هههههأت ٞجٛجهههههٌ بًهههههط  + Googleيف املزتوههههه ١اهٚىل بٓضهههههوَ %25 ١هههههٔ زتُهههههٛت
ايتهزارات.
ٚ .2ايؾههههههه ف اإليهرتْٝٚهههههههه ١يف املزتوهههههههه ١اي اْٝههههههه ١بٓضههههههههوَ %24 ١ههههههههٔ زتُههههههههٛت
ايتهزارات
ٚ .3ايفهههههٝط بهههههٛى book

 Faceيف املزتوههههه ١اي اي ههههه ١بٓضههه هوَ %22 ١هههههٔ زتُهههههٛت

ايتهزارات.
 .4بُٓٝهههههها ايٛٝتٝههههههٛب  YouTubeيف املزتوهههههه ١ايزابعهههههه ١بٓضههههههوَ %16 ١ههههههٔ زتُههههههٛت
ايتهزارات.
ٜٚ .5ههههأت ٞتههههٜٛرت  Twitterيف املزتوهههه ١ارتاَضههههٚ ١اهخههههد ٠بٓضههههوَ %13 ١ههههٔ زتُههههٛت
ايتهزارات.

دٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف تغهَ ٌٝعارف ٚاجتاٖات املغرتبني
املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاّ 2015

جا ٍٚرقِ أ14
عٓاؽز احملت ٣ٛاملمنز ٠يف تؾاٜل ايع ١ٓٝيأل ااإل يف َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٞ
عٓاؽز ستت ٣ٛاملقُ ٕٛارتيٟ

ايتهزارات

ايٓضو١

ايؾٛر

124

31

اهرقاّ ٚاإل ؾاٝ٥ات

16

4

ايٛنا٥ل

45

11.3

كنز َؾار ارتي

73

18.2

ايفٝاٖٜٛات

82

20.5

إكا نإ ٖٓاى أن ز َٔ رابط يٓفط ارتي

60

15

اإلحلايٞ

400

100

نا²

99865

اياالي١
0.001

ٜوني ادتا ٍٚرقِ أ 14إٔ عٓاؽز احملت ٣ٛاملمنز ٠يف تؾاٜل ايع ١ٓٝيأل هااإل يف َٛاقهع
ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞجا٤ت عً ٢ايٓ  ٛا ت: ٞ
 - 1ايؾٛر بٓضو.%31 ١
 -2ايفٝاٖٜٛات بٓضو.%20.5 ١
 -3كنز َؾار ارتي بٓضو.%18.2 ١
 -4إكا نإ ٖٓاى أن ز َٔ رابط يٓفط ارتي بٓضو.%15 ١
 -5ايٛنا٥ل بٓضو.%11.3 ١
 -6اهرقاّ ٚاإل ؾاٝ٥ات بٓضو.%4 ١
ٚكيو بارج ١داي ١إ ؾاٝ٥لا أ ٚ 0.001< p-valueل اختوار َزبع نها ٟدتهٛد ٠ايتٝ ٛهل
أChi-square goodness of fit test

187

188

جا ٍٚرقِ أ15
تٛسٜع ايع ٚ ١ٓٝكًا ملا ٣تأٜٝاِٖ أ ٚاعرتافِٗ عً ٢اه هار اهصاص ١ٝاملكاَ ١يف َٛاقع
ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞعٔ اه ااإل اإلرٖاب١ٝ
أٚا ل
اهصواب

ستاٜا

ى

%

ى

ال أٚا ل
ى

%

املتٛصط
%

نا²

اياالي١

 َههٔ اهصههواب ايزٝ٥ضهه١يإلرٖهههههههههاب ن هههههههههز٠
املغهههههههههههههههههههههالت يف
اعتُع

400

100

0

0

0

0

3

-

-

 َههٔ َفههاٖ ِٝايغههزب إٔيإلصههههههههههالّ عالقهههههههههه١
باإلرٖاب

345

86.3

55

13.7

0

0

2.86

21.25

0.001

 ٜعتههههههههههههي ايت اٜههههههههههههاٚايتعزٜههههههههف ادتٝهههههههها
يإلرٖاب َٔ أِٖ طزم
عهههههههههههالمل َغههههههههههههً١
اإلرٖاب

400

100

0

0

0

0

3

-

-

يإلرٖهههاب تهههأند عًههه٢
ايغهواب املزاٖهل ايهذٟ
تههههمنز ٝهههه٘ اه هههههار
ايغزبٝهههههههٚ ١ايتعؾههههه ه
اياٜ

379

94.7

21

5.3

0

0

2.94

320.41

0.001

 تعتهههههههي ايو ايههههههَ ١هههههههٔاياٚا ع اي تمد ٣إىل
أعُاٍ اإلرٖاب

400

100

0

0

0

0

3

-

-

 َهههههههٔ أٖهههههههِ أصهههههههواباالْقهههُاّ يً ُاعهههات
اإلرٖابٝهههههههههه ١ايفٗههههههههههِ
ارتاط ٧يًأٜ

400

100

0

0

0

0

3

-

-

 أصهههههههُٗع عهههههههوهاتايتٛاؽهههٌ االجتُههههاعٞ
يف ايتعزٜههف باإلرٖههاب
ٚعالمل أصواب٘

115

28.7

72

18

213

53.3

1.76

78.33

0.001

دٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف تغهَ ٌٝعارف ٚاجتاٖات املغرتبني
املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاّ 2015

َههٔ خههالٍ بٝاْههات جهها ٍٚأٜ 15تههوني إٔ نههٌ َههٔ :اهصههواب ايزٝ٥ضهه ١يإلرٖههاب ن ههز٠
املغهالت يف اعتُع ٚايت اٜا ٚايتعزٜف ادتٝا يإلرٖهاب َهٔ أٖهِ طهزم عهالمل َغههً١
اإلرٖاب ٚايو اي َٔ ١اياٚا ع اي تمد ٣إىل أعُاٍ اإلرٖاب ٚايفِٗ ارتاط ٧يًا ٜٔبهٞ
بٓضوَٛ ١ا كٚ %100 ١املتٛصط املزج  ٚل َكٝاظ يٝهزت .3
نُا ٚا ل َ % 94.7هٔ أ هزاد ايعٓٝه ١عًه ٢إٔ يإلرٖهاب تهأندكا عًه ٢املهزاٖكني ايهذ ٜٔتهمنز
هه ِٗٝاه هههار ايغزبٝههٚ ١ايتعؾه ايهها ٜبارجهه ١دايهه ١إ ؾههاٝ٥لا أ ٚ p-value <0.001ههل
اختوار َزبع نا ٟدتٛد ٠ايتٝ ٛهل أ . Chi-square goodness of fit testنُها ٚا هل %86.3
عً ٢إٔ َٔ َفاٖ ِٝايغزب إٔ يإلصهالّ عالقه ١باإلرٖهاب بارجه ١دايه ١إ ؾهاٝ٥لا أ p-value
 ٚ <0.001هل اختوههار َزبههع نهها ٟدتههٛد ٠ايتٝ ٛههل أ. Chi-square goodness of fit test
 ٚتٛصط  ٚ 2.94ل َكٝاظ يٝهزت  3اي الن.ٞ
ٚمل تٛا ل ْضو َٔ %53.3 ١ايع ١ٓٝعً ٢نه ٕٛعهوهات ايتٛاؽهٌ االجتُهاع ٞأصهُٗع يف
ايتعزٜههف باإلرٖههاب ٚعههالمل أصههواب٘ بارجهه ١دايهه ١إ ؾههاٝ٥لا أ ٚ p-value <0.001ههل اختوههار
َزبهع نها ٟدتهٛد ٠ايتٝ ٛهل أَٚ . Chi-square goodness of fit testتٛصهط املٛا كه ١نهإ
.1.78
جا ٍٚرقِ أ16
آرا ٤ايع ٍٛ ١ٓٝنٝف ١ٝتكا ِٜاه ااإل اإلرٖاب ١ٝعي َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٞ
ّ

ايعوهههههههههههههههههههههههههههههههههار٠

َتٛصط

َزتفع

املتٛصط

َٓخفف

ى

%

ى

%

ى

%

1

تعهههههههاي ايتغ ٝههههههه١
دتههههذٚر املغههههههً١
ٚأصههههوابٗا ٚتكههههاِٜ
اذتً ٍٛاملٓاصو ١هلا.

47

11.7

81

20.3

272

68

1.44

2

ايتغ ٝههه ١ايؾه ه ف١ٝ
يأل ااإل هه عهاد ٠ههه
أني  ٚأصهزت َهٔ
اهخوار عًهَٛ ٢اقهع
ايتٛاؽههههههههههههههههههههههههههههٌ
االجتُاع.ٞ

36

9

77

19.3

287

71.7

1.41

نا²

َضت٣ٛ
اياالي١

220.65

0.001

271.95

0.001

189

190

ّ

ايعوهههههههههههههههههههههههههههههههههار٠

َتٛصط

َزتفع

املتٛصط

َٓخفف

نا²

َضت٣ٛ
اياالي١

18.39

0.001

0.001

ى

%

ى

%

ى

%

3

املٛاقهههههع االجتُاعٝههههه١
ٚصههه ١ًٝاتؾهههاي ١ٝتتهههاا
ٗٝههههها زٜههههه ١ايهههههزأٟ
با ٕٚفٛابط.

251

62.7

56

14

93

23.3

2.39

4

يف َعبههههههِ اه ٝههههههإ
تههه ٕٛاهخوههار ايهه
تٓكههههههههٌ َههههههههٔ جلههههههههد
اإلعالَهههههههههٝني جلهههههههههد
ؽادق.١

269

67.3

120

30

11

2.7

2.65

251.62

5

أعتُههها عًهههه ٢املٛاقههههع
االجتُاعٝهههFace ١
book, twitter,
YouTube
نُؾهههههار أخوهههههارٟ
اه.ٍٚ

222

55.5

100

25

78

19.5

2.36

90.26

0.001

6

اهخوههههار ايههه تٓغههههز
عًهههههههههههههه ٢املٛاقههههههههههههههع
االجتُاعٝهه ١جلايوك ها َهها
ته ٕٛؽ  ١ ٝهْ
أنهههههل يف َضهههههتخاَٞ
ٖذ ٙاملٛاقع

116

29

151

37.7

133

33.3

1.96

4.59

جلهههههههههد
داٍ

7

تزنٝش ايتغ ٝه ١عًه٢
ايؾههزات ٚاالٖتُاَههات
اإلْضههههاْ ١ٝيف عههههزض
اه ااإل اإلرٖاب١ٝ

290

72.5

110

27.5

0

-

2.72

81.00

0.001

8

املغهً ١اذتكٝك ١ٝيف
عههههههههزض اه ههههههههااإل
اإلرٖاب ١ٝعًه ٢املٛاقهع
االجتُاعٝههٖ ١هه ٛعههاّ
ؾهههههٌ ايههههههزأ ٟعههههههٔ
املعًَٛات ٚايٛقا٥ع

163

40.7

59

14.8

178

44.5

1.96

80.11

0.001

9

َهههٔ خهههالٍ َههها ٜٓغهههز
عًهههههههههههههه ٢املٛاقههههههههههههههع
االجتُاعٝههه ١أصهههت ٝع
اإلملههاّ بهههٌ عٓاؽههز
ايكقاٜا اعتُع.١ٝ

279

69.7

112

28

9

2.3

2.67

278.49

0.001

دٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف تغهَ ٌٝعارف ٚاجتاٖات املغرتبني
املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاّ 2015

ّ

ايعوهههههههههههههههههههههههههههههههههار٠

َتٛصط

َزتفع

املتٛصط

َٓخفف

نا²

َضت٣ٛ
اياالي١

87.36

0.001

0.001

ى

%

ى

%

ى

%

10

أؽهام َهها ٜٓغههز عًهه٢
املٛاقهههههع االجتُاعٝههههه١
هْ٘ َٛنل بايؾٛر.

209

52.3

126

31.5

65

16.2

2.36

11

َٝههههش ٠اهخوههههار ايهه ه
تٓغههههز عًهههه ٢املٛاقههههع
االجتُاعٝهه ١عهههادَ ٠ههها
تهههههههَٛ ٕٛفههههههٛع١ٝ
ٚزتهههزدَ ٠هههٔ اهٖهههٛا٤
ايغخؾ١ٝ

105

26.3

204

51

91

22.7

2.04

56.91

12

َهها ٜكًههٌ َههٔ نك ه يف
بعهههههههههههف اهخوهههههههههههار
املٓغههٛر ٠عًهه ٢املٛاقههع
االجتُاعٝههٖ ١هه ٛعههاّ
إنوههههههههههات املؾههههههههههادر
ٚايتهههههٛارٜخ ٚاهاههههها٤
ٚاهرقهههههههههههههههههههههههههههههههههههاّ
ٚاإل ؾا٤ات.

232

58

113

28.3

55

13.7

2.44

122.14

0.001

13

أصههًٛب عههزض أجلً ه
اهخوار املٓغهٛر ٠عًه٢
املٛاقهههههع االجتُاعٝههههه١
ٜههههههٚ ٕٛافههههه كا يف
أ هههههههارٚ ٙأصههههههايٝ
عزف٘

225

56.2

108

27

67

16.8

2.40

100.83

0.001

14

تكههاّ َٛاقههع ايتٛاؽههٌ
االجتُههههههاعً ٞههههههً ٛال
اجيابٝههههههههه ١ملٛاجٗههههههههه١
اه ااإل اإلرٖاب١ٝ

49

12.3

88

22

263

65.7

1.47

194.86

0.001

ٜههوني ادتهها ٍٚرقههِ أ 16آرا ٤ايعٓٝهه ١هه ٍٛنٝفٝهه ١تكهها ِٜاه ههااإل اإلرٖابٝهه ١عههي َٛاقههع
ايتٛاؽههٌ االجتُههاع ٞبارجهه ١دايهه ١إ ؾههاٝ٥لا أ ٚ p-value <0.001ههل اختوههار َزبههع نههاٟ
دتهٛد ٠ايتٝ ٛهل أٖ Chi-square goodness of fit testه :ٞاملٛا كه ١املزتفعه ١عًه ٢ايعوهارات
ايتاي١ٝ

191

192

إٔ َٛاقهع ايتٛاؽههٌ االجتُههاع ٞتزنههش ايتغ ٝهه ١عًهه ٢ايؾههزات ٚاالٖتُاَههات اإلْضههاْ ١ٝيف
عههزض اه ههااإل اإلرٖابٝهه ١تٛصههط  2.72بٓضههوٚ %72.5 ١تتفههل ايٓت ٝهه ١ايضههابكَ ١ههع َهها
تٛؽًع اي ٘ٝدراص ١د .أعهزف جهالٍ أ 26ايه أنهات إٔ ٚصها ٌ٥اإلعهالّ ستهٌ اياراصه ١قها
اْ ًكع َٔ أطز تكًٝا ١ٜة ًع يف ايؾزات ٚاالٖتُاَات اإلْضاْٖٚ ١ٝه ٢أطهز رجلهِ أُٖٝتٗها
كْٗا ال حتكل ايفِٗ ٚايٛع ٞايهايف ٚايالسّ يً ُٗٛر.
ًٜٗٝا َٔ خالٍ َا ٜٓغز عً ٢املٛاقع االجتُاعٝه ١أصهت ٝع اإلملهاّ بههٌ عٓاؽهز ايكقهاٜا
اعتُع ١ٝتٛصط  2.67بٓضوًٜٗٝ .69.7 ١ا يف َعبِ اه ٝإ تهه ٕٛاهخوهار ايه تٓكهٌ َهٔ
جلد اإلعالَٝني جلد ؽادق ١تٛصط  2.65بٓضوًٜٗٝ .%67.3 ١ا إٔ املٛاقهع االجتُاعٝهٚ ١صه١ًٝ
اتؾاي ١ٝتتاا ٗٝا ز ١ٜايزأ ٟبا ٕٚفٛابط تٛصط  2.44بٓضوًٜٗٝ .%62.7 ١ا َها ٜكًهٌ َهٔ
نك يف بعهف اهخوهار املٓغهٛر ٠عًه ٢املٛاقهع االجتُاعٝهٖ ١ه ٛعهاّ إنوهات املؾهادر ٚايتهٛارٜخ
ٚاهاههاٚ ٤اهرقههاّ ٚاإل ؾهها٤ات تٛصههط  2.40بٓضههوًٜٗٝ .%58 ١هها إٔ أصههًٛب عههزض أجلً ه
اهخوههار املٓغههٛر ٠عًهه ٢املٛاقههع االجتُاعٝههٜ ١هههٚ ٕٛافهه كا يف أ هههارٚ ٙأصههاي ٝعزفهه٘
تٛصههط 2.39بٓضههو .%56.2 ١نههِ االعتُههاد عًهه ٢املٛاقههع االجتُاعٝههFace book, twitter, ١
 YouTubeنُؾههار أخوههار ٟاه ٍٚتٛصههط  2.36بٓضههو .%55.5 ١نههِ أخ هدكا أؽههام َهها
ٜٓغز عً ٢املٛاقع االجتُاع ١ٝهْ٘ َٛنل بايؾٛر تٛصط  2.36بٓضو.%52.3 ١
ٚاقتؾههزت املٛا كهه ١بارجههَ ١تٛص ه  ١عًهه ٢عوههارَٝ ٠ههش ٠اهخوههار اي ه تٓغههز عًهه ٢املٛاقههع
االجتُاع ١ٝإْٗها عهادَ ٠ها تههَٛ ٕٛفهٛعٚ ١ٝزتهزدَ ٠هٔ اهٖهٛا ٤ايغخؾه ١ٝتٛصهط 2.04
بٓضو.%51 ١
أَا املٛا ك ١بارج ١فعٝف ١هاْع عً ٢ايعوارات ايتاي:١ٝ
عهههاد ٠ايتغ ٝههه ١ايؾهه ف ١ٝيأل هههااإل أنهههي ٚأصهههزت َهههٔ اهخوهههار عًهههَٛ ٢اقهههع ايتٛاؽهههٌ
االجتُاعٞ
تٛصههط 1.96بٓضههوًٜٗٝ .% 71.7 ١هها تعههاي ايتغ ٝهه ١دتههذٚر املغهههًٚ ١أصههوابٗا ٚتكههاِٜ
اذتًهه ٍٛاملٓاصههو ١هلهها تٛصههط 1.47بٓضههو .%68 ١نههِ تكههاّ َٛاقههع ايتٛاؽههٌ االجتُههاعً ٞههٛال
اجياب ١ٝملٛاجٗ ١اه ااإل اإلرٖاب ١ٝتٛصط  1.44بٓضهوٚ .%65.7 ١أخهداً املغههً ١اذتكٝكٝه١
يف عهزض اه ههااإل اإلرٖابٝه ١عًهه ٢املٛاقهع االجتُاعٝههٖ ١ه ٛعههاّ ؾهٌ ايههزأ ٟعهٔ املعًَٛههات
ٚايٛقا٥ع تٛصط  1.41بٓضو.%44.5 ١

دٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف تغهَ ٌٝعارف ٚاجتاٖات املغرتبني
املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاّ 2015

ايفارم يف عوهار ٠اهخوهار ايه تٓغهز عًه ٢املٛاقهع االجتُاعٝه ١جلايوكها َها تهه ٕٛؽه ١ ٝ
هْ أنل يف َضتخاَٖ ٞذ ٙاملٛاقع جلد داٍ إ ؾاٝ٥لا تٛصط 1.96
جا ٍٚأ 17أ
تٛسٜع ايع ٚ ١ٓٝكًا ي وٝع ١االجتا ٙحن ٛدٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٞ
أٚا ل بغا٠

تواأ حلٝع
ّ

ستاٜا

أٚا ل

ال أٚا ل

ال أٚا ل

بغا٠

ايعوارات بعوار٠
أَٛاقع ايتٛاؽٌ
االجتُاعٞ

ى

%

ى

%

%

ى

%

ى

املتٛصط

ى

%

نا²

اياالي١

1

َهههههٔ أٖهههههِ
َؾههههههادرٟ
يًُعًَٛهههات
هههههههههههههههههٍٛ
اه هههههههااإل
اإلرٖاب١ٝ

195

48.7

158

39.5

47

11.8

0

0

0

0

4.37

88.98

0.001

2

أخؾهههههههؿ
جههههش٤كا َههههٔ
بزْهههههههازتٞ
ايٝههههههههههههَٞٛ
ملتابعههههَ ١هههها
ماإل

201

50.3

111

27.7

63

15.7

25

3.6

0

0

4.22

173.16

0.001

3

ساد
اصهتخااَٞ
ملٛاقهههههههههههههههع
ايتٛاؽههههههههٌ
االجتُههاعٞ
بضههههههههههههههو
اه هههههههااإل
اإلرٖاب١ٝ

209

52.2

160

40

31

7.8

0

0

0

0

4.45

126.81

0.001

4

أؽههههههههو ع
أن ههههههههههههههز
اٖتُاَكههههههههها
بٗهها بأخوههار
َؾهههز بعههها
تعزفهههههههههٗا
يإلرٖاب

232

58

168

42

0

0

0

0

0

0

4.58

10.24

0.001

5

ٖههٚ ٞصهه١ًٝ
تتهه ٝزٜهه١
ايهههزأ ٟبهههال
فٛابط

127

31.7

201

50.3

72

18

0

0

0

0

4.14

62.85

0.001

6

ال أنهههههههههههههههههههل
نههههههه ه دكا يف
ؽهههه ه َ ١هههههها
ٜٓغههههههز َههههههٔ
خالهلا

104

26

110

27.5

136

34

50

12.5

0

0

3.58

39.12

0.001

193

194

أٚا ل بغا٠

تواأ حلٝع
ّ

أٚا ل

ال أٚا ل

بغا٠

ايعوارات بعوار٠
أَٛاقع ايتٛاؽٌ
االجتُاعٞ

7

ستاٜا

ال أٚا ل

ال

ى

%

ى

%

142

35.5

185

46.2

ى

73

%

18.3

ى

0

%

0

املتٛصط

ى

%

0

0

4.17

نا²

47.88

اياالي١

0.001

هههههههٓ
االصههههههتغٓا٤
عهههههههههههههههههههههٔ
ايتٛاؽههههههههٌ
َٔ خالهلا
8

َٖ ٞؾهار

208

52

170

42.5

22

5.5

0

0

0

0

4.47

144.86

0.001

أصاصههههههههههٞ
ملعًَٛههههههههات
املغرتبني.
9

بٗهههها زٜهههه١

152

38

138

34.5

67

16.7

43

10.8

0

0

4.00

84.86

0.001

ايههزأٖ ٟههٞ
زٜهههههههههههههههه١
ايتعود دٕٚ
رقاب.١
10

أتٛقههههههههع إ

214

53.5

128

32

58

14.5

0

0

0

0

4.39

91.58

0.001

تت ههههههههههههههٛر
بغهههههههههههٌ
صزٜع.
11

إْٗهها يٝضههع

220

55

159

39.7

21

5.3

0

0

0

0

4.50

155.91

0.001

زتههههههههههههههزد
ٚصهههههههههههههه١ًٝ
تز .٘ٝ
12

ٖههههه ٞتعههههها

202

50.5

142

35.5

56

14

0

0

0

0

4.37

80.78

0.001

نهههههههههههٛر ٠يف
االتؾاٍ.
13

أ قهههههههههههههٌ
ٚصهههههههههههههه١ًٝ
يًتعههود عههٔ
ايهههههههههههههههزأٟ
خاؽههههه ١يف
املٛفٛعات
ايضٝاص.١ٝ

233

58.2

117

29.3

50

12.5

0

0

0

0

4.47

128.58

0.001

دٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف تغهَ ٌٝعارف ٚاجتاٖات املغرتبني
املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاّ 2015

ٜههوني ادتهها ٍٚأ17أ اجتاٖههات أ هزاد ايعٓٝهه ١حنهه ٛاصههتخااّ َٛاقههع ايتٛاؽههٌ االجتُههاعٞ
ٚبارجه ١دايهه ١إ ؾههاٝ٥لا أ ٚ p-value <0.001ههل اختوههار َزبههع نهها ٟدتههٛد ٠ايتٝ ٛههل أChi-
ٚ square goodness of fit testاي جا٤ت عً ٢ايٓ  ٛايتاي:ٞ
أعً ٢عوار ٠بٝع باملٛا ك ٖٞ ١عوار ٠أؽهو ع أن هز اٖتُاَكها بٗها بأخوهار َؾهز بعها
تعزفٗا يإلرٖاب تٛصط ًٜٗٝ 4.58ا إْٗا يٝضع زتزد ٚص ١ًٝتز  ٘ٝتٛصهط ًٜٗٝ .4.50ها
أ قٌ ٚص ١ًٝيًتعود عٔ ايهزأ ٟخاؽه ١يف املٛفهٛعات ايضٝاصه ١ٝتٛصهط ًٜٗٝ 4.48ها ٖهٞ
َؾههار أصاصهه ٞملعًَٛههات املغرتبههني تٛصههط ًٜٗٝ 4.47هها ساد اصههتخااَ ٞملٛاقههع ايتٛاؽههٌ
االجتُاع ٞبضو اه ااإل اإلرٖابٝه ١تٛصهط ًٜٗٝ 4.45ها أتٛقهع إ تت هٛر بغههٌ صهزٜع
تٛصط ًٜٗٝ 4.39ا َٔ أِٖ َؾادر ٟيًُعًَٛات  ٍٛاه ااإل اإلرٖاب ١ٝتٛصهط 4.37
ًٜٗٝهها ٖهه ٞتعهها نههٛر ٠يف االتؾههاٍ تٛصههط  4.37نههذيو نههِ أخؾههؿ جههش٤كا َههٔ بزْههازتٞ
اي َٞٛٝملتابعَ ١ا ماإل تٛصط  4.22نِ ال ههٓ االصهتغٓا ٤عهٔ ايتٛاؽهٌ َهٔ خالهلها
تٛصط  4.17نِ ٖٚ ٞص ١ًٝتته ٝزٜه ١ايهزأ ٟبهال فهٛابط تٛصهط  4.14نهِ بٗها زٜه١
ايزأ ٖٞ ٟز ١ٜايتعود د ٕٚرقاب ١تٛصط ٚ 4.00ايعوهار ٠ايٝ ٛها ٠ايه قهٌ املتٛصهط ٗٝها
عٔ  4ناْع عوار ٠ال أنل ن دكا يف ؽ َ ١ا ٜٓغز َٔ خالهلا تٛصط ...3.68
جا ٍٚأ 17ب
تٛسٜع ايع ٚ ١ٓٝكًا ي وٝع ١االجتا ٙحن ٛدٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاعٞ
ٕ

اذتهههههههههها
اهدْ٢

اذتههههههههههههههها
اهقؾ٢

املتٛصط

االحنهههههههههههزاف
املعٝارٟ

عوههههارات االجتهههها : ٙتوههههاأ حلٝههههع ايعوههههارات ب
أَٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع: ٞ
1

َهههههٔ أٖهههههِ َؾهههههادر املعًَٛهههههات هههههٍٛ
اه ااإل اإلرٖاب١ٝ

400

3

5

4.37

0.68

2

أخؾههؿ جههش٤كا َههٔ بزْههازت ٞايٝههَٞٛ
ملتابعَ ١ا ماإل

400

2

5

4.22

0.92

3

ساد اصههههههههتخااَ ٞملٛاقههههههههع ايتٛاؽههههههههٌ
االجتُاع ٞبضو اه ااإل اإلرٖاب.١ٝ

400

3

5

4.45

0.63

4

أؽهههو ع أن هههز اٖتُاَههها بٗههها بأخوهههار
َؾز بعا تعزفٗا يإلرٖاب.

400

4

5

4.58

0.49

195

196

ٕ

اذتهههههههههها
اهدْ٢

اذتههههههههههههههها
اهقؾ٢

املتٛصط

االحنهههههههههههزاف
املعٝارٟ

عوههههارات االجتهههها : ٙتوههههاأ حلٝههههع ايعوههههارات ب
أَٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع: ٞ
5

ٖههههٚ ٞصهههه ١ًٝتتههههٝ
فٛابط

زٜهههه ١ايههههزأ ٟبههههال

400

3

5

4.14

0.69

6

ال أنههل ن ه دكا يف ؽ ه َ ١هها ٜٓغههز َههٔ
خالهلا

400

2

5

3.68

1.00

7

ال هٓ
خالهلا

االصتغٓا ٤عٔ ايتٛاؽٌ َهٔ

400

3

5

4.17

0.71

8

ٖههههههَ ٞؾههههههار أصاصهههههه ٞيًُعًَٛههههههات
املغرتبني.

400

3

5

4.47

0.60

9

بٗا زٜه ١ايهزأٖ ٟه ٞزٜه ١ايتعهود دٕٚ
رقاب.١

400

2

5

4.00

0.99

10

أتٛقع إٔ تت ٛر بغهٌ صزٜع.

400

3

5

4.39

0.73

11

إْٗا يٝضع زتزد ٚص ١ًٝتز .٘ٝ

400

3

5

4.50

0.60

12

ٖ ٞتعا نٛر ٠يف االتؾاٍ.

400

3

5

4.37

0.72

13

أ قٌ ٚص ١ًٝيًتعود عٔ ا يهزأ ٟخاؽه١
يف

400

3

5

4.48

0.71

املٛفٛعات ايضٝاص.١ٝ
زته.اجتاٙ

400

37

65

55.77

8.91

ٚإكا أعههاْا ؽههٝاجل ١جهها ٍٚاالجتهها ٙحنهه ٛاصههتخااّ َٛاقههع ايتٛاؽههٌ االجتُههاع ٞإ ؾههاٝ٥لا
 ٚل َتٛصط ايارجات اي ترتاٚا َٔ أجلد َٛا ل بغهاَٛٚ 1 = ٠ا هل بغها 5= ٠صهٓ ا إٔ
اذتهها اهدْهه ٢يف املتٛصه ات نههإ يف عوههارٚ ٠ا ههاٖٚ ٠هه ٞال أنههل نه دكا يف ؽه َ ١هها ٜٓغههز
خالهلا  3.67 ٖٛٚبُٓٝا تزا ٚع املتٛص ات َا بهني أ  4.58 ٚ 4يف بهاق ٞايعوهارات ايهه .12
نُا إٔ املتٛصط ايعاّ ٖٚ 55.77 :ٛاذتها اهدْهٚ 37 ٢اهعًهٖٚ 65 ٢هَ ٛها ٜغهد إىل ٚجهٛد
اجتا ٙقٚ ٟٛإقواٍ عاٜا عً ٢اصتخااّ َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع.ٞ

دٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف تغهَ ٌٝعارف ٚاجتاٖات املغرتبني
املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاّ 2015

جا ٍٚرقِ أ 18أ
تٛسٜع ايع ٚ ١ٓٝكًا يارج ١اٚإل ايتأندات حنَٛ ٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع٢
ْعِ بارج١
نود٠

إىل ا َا

ى

%

ى

%

ى

 ايتعهههههههههههههزفبأ هههههههههههههههههههههااإل
ٚققاٜا جاٜا٠

317

79.3

63

15.7

20

5

ايتعزف عًهَ ٢ها
مهههههاإل داخهههههٌ
َؾز

377

94.2

13

3.3

10

2.5

2.92

 صهههاعا عًههه٢ته ٜٔٛآرا ٤عٔ
ايكقهههههههههههههههههههههاٜا
ٚاه ههااإل ايهه
تاٚر َٔ ٛيٞ

346

68.5

43

10.7

11

2.7

2.84

512.64

 صهههاعا عًههه٢تعشٜش آرا٥هَ ٞهٔ
خالٍ َٓاقغاتٞ
َع ا خزٜٔ

268

67

119

29.7

13

3.3

2.64

291.25

0.001

 أ ه َتابعهه١املٛفهههههههههههههٛعات
امل ز ٚهههههههههههههههههه١
ٛاقع ايتٛاؽهٌ
االجتُاعٞ

308

77

54

13.5

38

9.5

2.67

344.18

0.001

 أنهههههههههههههههههارتتعهههههههاطفَ ٞهههههههع
عٗاا ٤ايعًُٝات
اإلرٖاب.١ٝ

356

89

37

9.3

7

1.7

2.87

561.16

0.001

 تهههههههههههههههههاعِٝايتٛاؽٌ املعٟٓٛ
َع ايٛطٔ

205

51.2

153

38.3

42

10.5

2.41

103.98

0.001

ْٛت ايتأند

ال

املعزيف

نا²

َضت٣ٛ
اياالي١

2.74

386.43

0.001

667.98

0.001

0.001

املتٛصط
%

ايٛجااْٞ

197

198

ْٛت ايتأند

ْعِ بارج١
نود٠

إىل ا َا

ال

املتٛصط

ايضههههههههًٛى

نا²

َضت٣ٛ
اياالي١

321.34

0.001
0.001

ى

%

ى

%

ى

%

 االٖتُههههههههههاّبغمٚ ٕٚط .

297

74.3

88

22

15

3.7

2.70

أصهههههههههتخاَ٘ يف
االطهههههالت عًههههه٢
اإلعالْههههههههههههههههات
ٚايتضٛم

150

37.5

146

36.5

104

26

2.11

9.74

أعههارى بهتابهه١
رأٜهههههههههه ٞعههههههههههي
اإلْرتْههههههع َههههههٔ
خهههالٍ تعًٝكهههات٢
 ٍٛاه ااإل.

226

56.5

99

24.7

75

18.8

238

98.76

0.001

جعًٓههه ٢أتٓهههاقػ
َع اهؽاقا ٤يف
املٛفهههههههههههههٛعات
امل ز ٚهههههههههههههههههه١
ٚأتوههههادٍ َعٗهههههِ
ا را٤

185

46.3

102

25.5

113

28.2

2.18

30.48

0.001

كٖوههههع يههههالدال٤
بؾههههههههههههههههٛت ٢يف
اْتخابهههههههههههههههههههات
زتًط ايٓٛاب

205

51.2

0

-

195

48.8

2.03

0.25

جلههههههههههد
داٍ

ٜههوني ادتهها ٍٚأ18أ تههأند اصههتخااّ َٛاقههع ايتٛاؽههٌ االجتُههاع ٞعًهه ٢ادتٛاْه املعز ٝهه١
ٚايٛجااْٚ ١ٝايضًٛن ١ٝه زاد ايع ١ٓٝبارجه ١دايه ١إ ؾهاٝ٥لا أ ٚ p-value <0.001هل اختوهار
َزبع نا ٟدتٛد ٠ايتٝ ٛل أٚ Chi-square goodness of fit testاي ة ًع يف ا ت:ٞ
 -1ايتأند يف نٌ بٓٛد ادتٛاْ بارج ١نود ٠تٛص ات ترتاٚا َها بهني 2.92 ٚ2.03
ٚبٓضو ١ترتاٚا َا بني .94.2 ٚ 46.3
 -2إٔ َتٛصط ادتاْ املعزيف ٚ 11.8ايٓضو ١امل ١ٜٛ٦يوٓٛد ادتاْ املعزيف .77.25
 -3إٔ َتٛصط ادتاْ ايٛجااْٚ 10.66 ٞايٓضو ١امل ١ٜٛ٦يً اْ ايٛجااْ.72.87 ٞ

دٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف تغهَ ٌٝعارف ٚاجتاٖات املغرتبني
املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاّ 2015

 -4إٔ َتٛصط ادتاْ ايضًٛنٚ 8.70 ٞايٓضو ١امل ١ٜٛ٦يً اْ ايضًٛن.48 ٞ
 -5إٔ تأنز ادتاْ املعزيف أعً َ٘ٓ ٢يف ادتاْوني ايٛجااْٚ ٞايضًٛن.ٞ
 -6إٔ ايتأنز يف ادتاْ ايٛجااْ ٞأعً َٔ ٞايتأنز يف ادتاْ ايضًٛن.ٞ
 -7إٔ ايعوار ٠ايٝ ٛا ٠اي ال ٜٛجا ارم داٍ إ ؾاٝ٥لا ٗٝها بهني ايتهأنز بغهاٚ ٠عهاّ
ايتأنز عً ٢اإلطالم ٖ ٞارتاؽ ١بايذٖاب يإلدال ٤بايؾٛت يف اْتخابات زتًط ايٓٛاب.
جا ٍٚأ 18ب
دالي ١ايفزٚم بني ايتأند يف جٛاْ ايغخؾ١ٝ
املتٛصط

املتٛصط

االحنزاف املعٝارٟ

املعزيف

11.18

1.69

ايٛجااْٞ

10.66

2.03

املعزيف

11.18

1.69

ايضًٛنٞ

8.70

3.23

ايٛجااْٞ

10.66

2.03

ايضًٛنٞ

8.70

3.23

ق١ُٝ

دالي١

ت

ت

االجتاٙ

13.64
0.001

املعزيف

20.53
0.001

املعزيف

20.31
0.001

ايٛجااْٞ

ٜوني ادتا ٍٚأ 18ب دالي ١ايفهزٚم بهني تهأند َٛاقهع ايتٛاؽهٌ االجتُهاع ٞعًه ٢جٛاْه
ايغخؾ ١ٝأاملعز ٚ ١ٝايٛجااْٚ ١ٝايضًٛنٝ ١ٝأل ْال ظ ا ت:ٞ
 -1إٔ ايتههأنز يف ادتاْ ه املعههزيف أن ههز َٓهه٘ يف ادتاْ ه ايٛجههااَْ ٞتٛصههط املعههزيف
َٚ 11.18تٛصط ايٛجااْٚ 10.66 ٞايفارم داٍ عٓا َضت 0.001 ٣ٛيؾاحل ادتاْ املعزيف.
 -2إٔ ايتههأنز يف ادتاْ ه املعههزيف أن ههز َههٔ ايتههأنز يف ادتاْ ه ايضههًٛنَ ٞتٛصههط
املعهزيف َٚ 11.18تٛصهط ايضهًٛنٚ 8.70 ٞايفهارم داٍ عٓها َضهت 0.001 ٣ٛيؾهاحل ادتاْه
املعزيف.
 -3إٔ ايتأنز يف ادتاْه ايٛجهااْ ٞأن هز َهٔ ايتهأنز يف ادتاْه ايضهًٛنَ ٞتٛصهط
ادتاْ ايٛجااَْٚ 10.66 ٞتٛصط ادتاْ ايضًٛنٚ 8.70 ٞايفارم داٍ عٓا َضت0.001 ٣ٛ
يؾاحل ادتاْ ايٛجااْ.ٞ
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خاتمة الدراسة وتوصياتها :
تٓاٚيع اياراص ١ايزآٖ ١دٚر َٛاقهع ايتٛاؽهٌ االجتُهاع ٞيف تغههَ ٌٝعهارف ٚاجتاٖهات
املغرتبني املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز عاّ  – 2015يف إطار ْبزٜه ١االعتُهاد عًه٢
ٚصا ٌ٥اإلعالّ – باصتخااّ دراصَٝ ١ااْ ١ٝعً ٢ع ١ٓٝقٛاَٗها َ 400فهزدٚ ٠اْتٗهع اياراصه١
إىل عاْ ٠تا٥ل أُٖٗا:
-

-

-

-

ارتفهههات َعهههاٍ اصهههتخااّ عٓٝههه ١اياراصههه ١أ َهههٔ املغرتبهههني املؾهههزٜني ملٛاقهههع ايتٛاؽهههٌ
االجتُاعٝ ٞأل أعارت ايٓتها٥ل إىل إٔ اجتاٖهات أ هزاد ايعٓٝه ١حنه ٛاصهتخااّ َٛاقهع
ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞبارج ١داي ١إ ؾاٝ٥لا أٚ p-value <0.001ر ا ٜزجهع صهو كيهو
اىل اْتغارٖا ٚصٗٛي ١اصتخااَٗا ٚبا ٕٚتعكٝاات.
أنات ايٓتا٥ل عً ٢إٔ اصتخااّ َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞتمنزعً ٢ادتٛاْه املعز ٝه١
ٚايٛجااْٝههٚ ١ايضههًٛن ١ٝه ههزاد ايعٓٝهه ١بارجهه ١دايهه ١إ ؾههاٝ٥لا أ ٚ p-value <0.001ههل
اختوار َزبع نا ٟدتٛد ٠ايتٝ ٛل أٚ Chi-square goodness of fit testاي ة ًع يف
ايتههأند يف نههٌ بٓههٛد ادتٛاْ ه بارجهه ١نههود ٠تٛص ه ات تههرتاٚا َهها بههني 2.92 ٚ2.03
ٚبٓضو ١ترتاٚا َا بني %94.2 ٚ %46.3
تعههادت ايتههأن دات املعز ٝههٚ ١ايٛجااْٝههٚ ١ايضههًٛن ١ٝه ههزاد ايعٓٝههٚ ١نههإ َههٔ أٖههِ
ايتأندات املعز  ١ٝأ ايتعهزف بأ هااإل ٚققهاٜا جاٜها – ٠ايتعهزف عًهَ ٢ها مهاإل داخهٌ
َؾز – صاعا عً ٢ته ٜٔٛآرا ٤عٔ ايكقاٜا ٚاه ااإل – صاعا عًه ٢تعشٜهش ا راَ ٤هٔ
خالٍ املٓاقغَ ١ع ا خز َٔٚ ٜٔأٖهِ ايتهأندات ايٛجااْٝه ١أأ ه َتابعه ١املٛفهٛعات
امل زٛ ١ ٚاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع – ٞأنهارت تعهاطفَ ٞهع عهٗاا ٤ايعًُٝهات اإلرٖابٝه١
– تاع ِٝايتٛاؽٌ املعَٓ ٟٛع ايٛطٔ – االٖتُهاّ بغهم ٕٚايهٛطٔ َٚهٔ أٖهِ ايتهأندات
ايضًٛن ١ٝأ اصتخااّ َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف االطهالت عًه ٢اإلعالْهات ٚايتضهٛم
– املغارن ١بهتاب ١ا را ٤عي اإلْرتْع َٔ خالٍ ايتعًٝكات  ٍٛاه هااإل – املٓاقغه١
َع اهؽاقا ٤يف املٛفٛعات امل زٚ ١ ٚتوادٍ ا راَ ٤عِٗ – ايذٖاب يهإلدال ٤بأؽهٛاتِٗ
يف اْتخابات زتًط ايٓٛاب
أ نهههات ايٓتههها٥ل إٔ آرا ٤ايعٓٝههه ١ههه ٍٛنٝفٝههه ١تكههها ِٜاه هههااإل اإلرٖابٝههه ١عهههي َٛاقهههع
ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞكات دالي ١إ ؾا ١ٝ٥أ ٚ p-value <0.001هل اختوهار َزبهع نهاٟ
دتٛد ٠ايتٝ ٛل أ Chi-square goodness of fit testنُا : ًٜٞ

دٚر َٛاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞيف تغهَ ٌٝعارف ٚاجتاٖات املغرتبني
املؾزٜني حن ٛققاٜا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاّ 2015

-

-

-

إٔ َٛاقهههع ايتٛاؽهههٌ االجتُهههاع ٞتزنهههشت ٗٝههها ايتغ ٝههه ١عًههه ٢ايؾهههزات ٚاالٖتُاَهههات
اإلْضههاْ ١ٝيف عههزض اه ههااإل اإلرٖابٝهه ١تٛصههط  2.72بٓضههوًٜٗٝ %72.5 ١هها أصههت ٝع
اإلملههاّ بهههٌ عٓاؽههز ايكقههاٜا اعتُعٝهه ١تٛصههط  2.67بٓضههوًٜٗٝ .69.7 ١هها يف َعبههِ
اه ٝإ ته ٕٛاهخوار اي تٓكٌ َٔ جلد اإلعالَٝني جلد ؽادق ١تٛصهط  2.65بٓضهو١
ًٜٗٝ .% 67.3ا إٔ املٛاقع االجتُاعٚ ١ٝص ١ًٝاتؾاي ١ٝتتاا ٗٝا زٜه ١ايهزأ ٟبها ٕٚفهٛابط
تٛصههط  2.44بٓضههوًٜٗٝ .%62.7 ١هها َهها ٜكًههٌ َههٔ نكه يف بعههف اهخوههار املٓغههٛر ٠عًهه٢
املٛاقههع االجتُاعٝههٖ ١هه ٛعههاّ إنوههات املؾههادر ٚايتههٛارٜخ ٚاهاههاٚ ٤اهرقههاّ ٚاإل ؾهها٤ات
تٛصط  2.40بٓضوًٜٗٝ .% 58 ١ا إٔ أصهًٛب عهزض أجلًه اهخوهار املٓغهٛر ٠عًه ٢املٛاقهع
االجتُاعٜ ١ٝهٚ ٕٛاف كا يف أ هارٚ ٙأصاي ٝعزفه٘ تٛصهط  2.39بٓضهو.%56.2 ١
نههِ االعتُههاد عًهه ٢املٛاقههع االجتُاعٝهه Face book, twitter, YouTube ١نُؾههار
أخوههار ٟاه ٍٚتٛصههط  2.36بٓضههو .%55.5 ١نههِ أخههداً أؽههام َهها ٜٓغههز عًهه ٢املٛاقههع
االجتُاع ١ٝهْ٘ َٛنل بايؾٛر تٛصط  2.36بٓضو.%52.3 ١
اقتؾههزت امل ٛا كهه ١بارجههَ ١تٛصهه  ١عًهه ٢عوههار ٠إٔ اهخوههار ايهه تٓغههز عًهه ٢املٛاقههع
االجتُاع ١ٝعهادَ ٠ها تههَٛ ٕٛفهٛعٚ ١ٝزتهزدَ ٠هٔ اهٖهٛا ٤ايغخؾه ١ٝتٛصهط 2.04
بٓضو.%51 ١
أَا املٛا ك ١بارج ١فعٝف ١هاْع عً ٢ايعوارات ايتاي:١ٝ
ايتغ  ١ٝايؾ ف ١ٝيأل ااإل أني ٚأصزت َٔ اهخوار عًَٛ ٢اقع ايتٛاؽٌ االجتُهاعٞ
تٛصههط 1.96بٓضههوًٜٗٝ .% 71.7 ١هها تعههاي ايتغ ٝهه ١دتههذٚر املغهههًٚ ١أصههوابٗا ٚتكههاِٜ
اذتًهه ٍٛاملٓاصههو ١هلهها تٛصههط 1.47بٓضههو .%68 ١نههِ تكههاّ َٛاقههع ايتٛاؽههٌ االجتُههاعٞ
ًٛالً إجياب ١ٝملٛاجٗ ١اه ااإل اإلرٖاب ١ٝتٛصط 1.44بٓضهوٚ .%65.7 ١أخهدكا املغههً١
اذتكٝك ١ٝيف عزض اه ااإل اإلرٖاب ١ٝعً ٢املٛاقع االجتُاع ٖٛ ١ٝعاّ ؾٌ ايزأ ٟعهٔ
املعًَٛات ٚايٛقا٥ع تٛصط 1.41بٓضو.%44.5 ١
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التوصيات :
يف ف ٤ٛايٓتا٥ل ايضابك ١تكرتا اياراص:١
 إجزا ٤املشٜا َٔ اياراصات ارتاؽ ١بٓبزٜه ١االعتُهاد عًهٚ ٢صها ٌ٥اإلعهالّ خاؽه١يف تههٌ تٓههاَ ٞايت ههٛر ايضههزٜع يغههوه ١اإلْرتْههع َٚهها تكاَهه٘ َههٔ َعًَٛههات ٖاً٥هه١
ٚاصتخااَاتٗا املتعاد ٠اي أ انع ت ٜٛزكا يف ايو ١٦ٝاإلعالَ.١ٝ
 إجهههزا ٤املشٜههها َهههٔ ايو هههٛإل ههه٦ ٍٛههه ١املغرتبهههني املؾهههزٜني ٚعالقهههتِٗ بٛصهههاٌ٥اإلعههالّ ٚرؽهها ايتههأندات احملتًُهه ١العتُههادِٖ عًههٚ ٞصهها ٌ٥اإلعههالّ بؾههف ١عاَهه١
َٛٚاقع ايتٛاؽٌ االجتُاع ٞبؾف ١خاؽ.١
 فههزٚر ٠االْتوهها ٙرت ههٛر ٠تههأند ٚصهها ٌ٥اإلعههالّ اإليهرتْٝٚهه ١بههكجزا ٤املشٜهها َههٔاهعاإل خاؽهٚ ١إٔ ايتٛقعهات املضهتكوً ١ٝتمنها اصهتُزار اصهتخااَٗا ٚاالعتُهاد
عًٗٝهها ٝههأل ارتفعههع ا تُههاالت تههو حلٗٛرٖهها يألطز ٚههات املكاَهه ١بٗهها ٖٓٚهها
ايتضاؤٍ َ ٍٛاٚ ٣جٛد خ ه ١إعالَٝه ١بٗهذ ٙايٛصها ٌ٥ملعادته ١اهسَهات ٚاه هااإل
اهلاَ ٌ َ ١اه ااإل اإلرٖاب ١ٝاي تعزفع هلا َعبِ بًاإ ايعهامل ايعزبه ٞيف عهاّ
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اجتاٖات املغرتبنيٚ ٌ َعارفٝ يف تغهٞاؽٌ االجتُاعٛاقع ايتَٛ رٚد
2015 ّا اإلرٖاب يف َؾز خالٍ عاٜ ققاٛني حنٜاملؾز

اهلوامش

اجتاٖات املغرتبنيٚ ٌ َعارفٝ يف تغه١ْٝٚ االيهرت١ٜاقع اإلخوارٛر املٚ د: ٍ رباب رأ ع ستُا ادتُا-1
ٍ اعها١ٜ يف إطار ْبز١ دراص-زٜٓاٜ 25 ٠رٛ َا بعا ن٠ يف َؾز يًفرت١ٝاصٝ اه ااإل ايضٛني حنٜاملؾز
2. ـ2012 ٠رٛ املٓؾ١ جاَع- ا داب١ًٝايعاّ ن
 ق ز١ جاَعٟ اإلرٖاب يف اإلعالّ املؾز٠ يباٖز١َٝ اإلعال١ أطز املعادت: ٍ أعزف جال-2
2015. زٜٓاٜ 5 ١َٝ يًاراصات اإلعال٠زَٜزنش ادتش
اٜ ققهاٛ حن٣دٛر ايضعٌُٛٗ َعارف ادتٌٝ االتؾاٍ يف تغه٥صاٚ رٚخز دَٝٓ ٔ ب٢ُ  صً إ بٔ ع-3
١ههًٝاإلعههالٕ – نٚ ١ قضههِ ايعالقههات ايعاَهه: ٠ َاجضههتد – ايكههاٖز١ –رصههاي١ٝ  َض ه١اإلرٖههاب دراصهه
2008 - ٠ ايكاٖز١االعالّ – جاَع
 يف١هْٝني باالْتخابهات اييملاٜ املغرتبهني املؾهز١ٕ نُؾهار ملعز هٜٛفشًٝ ايت: ش ستُاٜ بزنات عوا ايعش-4
ّإل اإلعهالٛ يو ه١ٜ املؾهز١ اعًه.عٜٛ ايه١يُٚني باٝني املكٜ َٔ املؾز١ٓٝ ع٢ً ع١ْٝااَٝ ١ دراص:َؾز
2002 ١ْٜٝٛ / ٌٜايعاد ارتاَط عغز أبز
اإلعههواعاتٚ ١ههٝاهجٓوٚ ١ههٝٓطٌٛ اإلعههالّ اي٥صههاٛني املغرتبههني يٜا ههع اصههتخااّ املؾههزٚ د: ٠ عُههار١ًهه٥ ْا-5
503. -458  ـ ـ1998 بزٛ أنت22 ل ايعادٜ ايشقاس١ ا داب جاَع١ًٝ ن١ً زت١املت كك
6- Lim, Joon Soo& Golan, Guy J.( Oct2011). YouTube. Communication
Research, 38( 5), pp 710-727.
7- Towner, Terri L.&Dulio, David A.(Jun2011). An experiment of campaign
effects during the YouTube election. New Media & Society,13 (4),pp 626644.
8-Hyden, A. Craig,(2003),"Power In Media Frames: Thinking About Strategic
Framing and Media System Dependency and The Events of September
11,2001",Global Media Journal, 2(3), pp 6-8.
9- Duman, Steve& Locher, Miriam A. 2008. clips. Multilingual, 27(3),pp 193230.
10- Teinowitz, Ira. (2007).YouTube in '08: Kingmaker and heartbreaker(cover story). Advertising Age, 78 ( 18), pp 1-53.
:  اياراصاتٙ أِٖ ٖذ-11
-HARDENBERGH, MARGOT (Apr2010).The Death Of Television.ETC:
A Review of General Semantics, 67 (2),pp 170-176
-McKinney, Mitchell& Rill, Lesile(2009).Debating With YouTube: Examining the Effects of a Targeted Debate Message on the Intended Audience.Paper presented at the an Annual Meeting of the International
Communication Association,pp 1-23.
-McKinney, Mitchell S.& Rill, Leslie A.(Sep/Oct2009). Not Your Parents'
Presidential Debates: Examining the Effects of the CNN/YouTube Debates
on Young Citizens' Civic Engagement.Communication Studies,60(4), pp
392-406.
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-Wall, Melissa(2009).War Reporting 2.0: Social Media and Soldier Content.Paper presented at the an Annual Meeting of the International CommunicationAssociation.
12 -Dochterman, Mark A.& Stamp, Glen HPart 1: The Determination of Web
Credibility: A Thematic Analysis of Web User's Judgments. Qualitative
Research Reports in Communication,11(1),pp 37-43.
13- Hyden, A. Craig,(2003),"Power In Media Frames: Thinking About Strategic
Framing and Media System Dependency and The Events of September
11,2001",Global Media Journal,2(3),pp 6-8.
, 5th. Ed. (New York: Macmillan
publishing , company , 1993) , p.205.
: ٠ نٌ َٔ اهصاتذ٢ًعزض ايو أل ع
-15
 املًهو١ بكضِ االعالّ – جاَع١ّْٝ االْضاًٛايعٚ  ا داب١ًٝ رباب رأ ع ادتُاٍ أصتاك َضاعا به/ د.أ
شٜعوا ايعش
شٜ املًو عوا ايعش١ف أصتاك َضاعا بكضِ َٗارات االتؾاٍ –جاَعٝ ً عوا اي٤ ضٓا.د
 عني مشط١ –قضِ االعالّ –جاَع١يٛ أصتاك َضاعا عٗا اي ف: ِ ايُٓزٖٝ ابزا٠د أَد.أ
16- McQuail , Denis ,Mc Quail's.(2010). Mass Communication Theory,6 th
ed.(London:Sage Publications Ltd.).
17- Melvinde Fleur & Sandra Rockach. Theories of mass communication. 4Ed.
(New York, London, 1992) PP. 26-27.
18- Hanson, Gary& etals. Nov/Dec2010. The 2008 Presidential Campaign:
Political Cynicism in the Age of Facebook, MySpace, and YouTube. Mass
Communication & Society, 13( 5),pp 584-607.
19-Urista, Mark A. Dong, Gingwen & Day, Kenneth D. (No date). Explaining
why Young
Adults Use Myspace & Facebook Through Uses & Gratifications Theory.
Human
Communication, Vol. 12, No. 2, pp. 215-229
20- - Riffe, Daniel& Lacy, Stephen& Varouhakis, Miron,(2008),"Media System
Dependency Theory and Using The Internet for In-depth Socialized
Information", Web Journal for Mass Communication Research, (11),pp 1-14.
ٟ يهاٞاؽهٌ االجتُهاعٛاقهع ايتٛ ملٟٕ ارتهيُٛ املقه١ٝ َؾه ااقٟٚ بضهٓع عوها احملضهٔ ايعكوهاٞٓا أاا عزابهٜ د-21
١هٝ ايضهادظ يً ُعٟٛٓ ايضه٣ يف املٓتها١ َكاَه١رقٚ - ٟدٛ َٔ ايغواب ايضع١ٓٝ ع٢ً ع١ْٝااَٝ ١ايغواب دراص
ههاضٜد –ايزٛ املًههو صههع١ جاَعهه١ههٝكٝايت وٚ ١ههٜات ايٓبزٜايت هها..اٜاالتؾههاٍ اإلعالّ ادتاٚ ّ يإلعههال١ٜدٛايضههع
2012 ٌٜ أبز16 -15
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الشَّفافيةُ اإلعالميّةُ
اقرتاحااال لبيقيااه مف اا
الشَّااااافافيّة اإلعالميّاااااة ع ياااااا
ع ى نص ص نشااال اخبقاا
العابية وص ها

د .فايز شاهني
أستاذ مشاعد يف قشم اإلعالم _ جامعْ اخللَل-فلشطني
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ملخـــص
حتاااًه هااري اة اقااْ ت اادٍم تعسٍااف عيلااُ قلظاااافَْ اإلعالمَااْ اق ا ٍتعااَ علاآ ًسااا ل
اإلعالم االقتزام بوا حتٓ تتصف فعالً باقظاافَْ .فاقظاافَْ قَشت جماس طاعاز ٍفسفاو أً
ا عاء ٍفدعٓ ،بل هُ ًاقو مليٌض قى ًجى ٍشاي لقلياٌا اةطلاول ظالح تاى ًتليشاى،
ًٍفيكّنى م بناء زأٍى اخلاا باى ًٍشااعدي علآ اعكام علآ اقٌقاا و اخلاٍاْ ًمصاا زها
بأفضل صٌزّ ممكنْ.
ق د أظوست هري اقدزاسْ أن ماوٌم اقظاافَْ اإلعالمَْ هاٌ ماواٌم عيلاُ ٍشااعد معادِ
اقت ااازٍس ًاقنظ ااسات اإل اازٍ ااْ اةص ااٌزّ عل اآ جع اال ت ااازٍسهم ً ظ ااسات أ ا ااازهم أ ااس
ًضٌحاً ًمصداقًَْ ،خيلق منوا ما ٍظاى لاقكتاب اةاتٌحل ٍ سأي ل مظااهد ،بعَاداً عا
اقتعت ااَم ًاقش ااسٍْ ًاقكي ااٌّ .ي ااا بَن اات اقدزاس ااْ أن اقظ اااافَْ اإلعالمَ ااْ ظاوٌمو ااا
اةٌضا هنااا ت تضااُ أن تكااٌن مصااا ز اةعلٌمااات اخلاٍااْ جلَااْ ًاضا ْ ،يف اقاان ًعلاآ
اقظاطًْ ،قَص يف اقن ف ط ،ما جيعل اقظاافَْ اإلعالمَْ ا ًألًه مسّ عسبَاً ا جمشيْ
باقصٌت ًاقصٌزّ.
ًمل ٍعااد ا بعااد عااسّ ماوااٌم اقظاااافَْ اإلعالمَااْ بواارا اقاواام ا دٍااد ا مطلااٌب م ا
اقصا ا اُ أن ٍك ااٌن ل ام اال األًص اااعل ف ااال ٍكظ ااف عا ا أ طا ااى أً ت صا ا ي يف جلا ا
اةعلٌمات اخلاٍْ ٌفًا م االتصاع باإلهياه ًعدم اةونَْ ،بال ٍكاَاى ا ن اقكظاف عا
اااا اقضااعف يف عااو معلٌماتااى ظااا علَااى اقٌاقااو حتاآ ٍااادً أقااسب ًاقااو اقعياال
اقص اُ ًأ اس مصاداقَْ .ياا مل ٍعاد ما اقضاسًزِ ظاس معلٌماات اٍاْ قطعَاْ،
فاااقٌاقو اقعيلااُ ًاقتنافشااُ صاااز علااُ علَنااا تااااة لمااادأ اقنشاااَْ اخلاٍااْل عنااد َاااب
اةعلٌمااْ اخلاٍااْ اة اادّ ما ًن اإل ااا ما جااٌ ّ األ ااااز ًحسفَتوااا .اارق مل
ٍعد اةصدزان اخلاٍان بنٌعَويا :اقسمسُ ً اقسمسُ بعَدٍ ع اقت ََم اةٌضاٌعُ
ًاحملاساْ اإلعالمَْ ،بل صاز ما اةيكا قصااقويا بأفعااه ً عاٌت تازن م اداز مصاداقَْ
ل ًاحد منويا ،بعَدًا عا اقتراسٍ ً اا اعاق ،ماا جعال اةصاا ز اإل اازٍاْ أ اس
مصداقَْ ًقسبًا اقٌاقو.
سَرد اق ازئ أن هري اة اقْ حتتٌِ علٓ اقك م االقرتاحات اقعيلَْ اخلاصْ باقعيل
اإل اا ااازِ اقَا ااٌمُ ،اق اا ستشا اااعد اقص اا اُ يف عيلا ااى قَكا ااٌن أقا ااسب ًاقا ااو اقعيا اال
اقص اُ ًأ س مصداقَْ ًحسفَْ.
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املقدمة:
تطووٛضت ٚغووا ٌ٥اإلعوو ّ٬ايعطبٝوو ١ن ايعكووس ٜٔا ا ووٚ ٝانتػووبأ ت و مضّا َ ووططا عًوو٢
ايطأ ٟايعاّ ايعطب ٞبػبب زخ ٍٛتكٓٝات ا٫تصاٍ ا تطٛض ٠نا٭قُاض ايصٓاعٚ ١ٝتطوٛض بعو
ا٭ْعُ ١ايػٝاغ ١ٝايعطب.١ٝ
فغايبٝووٚ ١غووا ٌ٥اإلعوو ّ٬ايعطبٝوو ١حتووَٓ ٢تصوول تػووعٝٓٝات ايكووطٕ ا ا وو ٞناْووأ ؼووأ
ايػووٝطط ٠ايهاًَوو ١يٮْعُوو ١ايعطبٝوو .١االطووات اإلعَٝ٬وو ١اؿهَٝٛوو ١ناْووأ تووطظر يعكووٛز
ط ١ًٜٛؼوأ ضقابو ١ا٭زٗوع ٠اؿهَٝٛوٚ ١بايهواز نوإ بخٗوا ٜتدطو ٢حوسٚز ب٬زٖوا  ٫أ ّٕ
زخ ٍٛتكٓٝات اتصاٍ حسٜخَ ١خٌ اإلْرتْأ ٚاي٬قط يًكٓوٛات ايف وا( ١ٝ٥ايػواتاٜ٫أ أغوُٗأ
ن تٛغووٝا ا٭فوول اإلعَ٬وو ٞيًُؿوواٖس ايعطبوو ٞقًًّٝووا  ٚقًًُّٝٝووا ٚعا ًّٝووا .يكووس َهوؤ ايتًفعٜووٕٛ
ايف ا ٞ٥ا ؿاٖس ايعطب َٔ ٞاْ٫سَاج َا ايك اٜا ايعطبٚ ١ٝايعا  ١ٝاالٝط ١ب٘ ٚغاعس ٙعًو٢
ػاٚظ ايطقاب ١ايػًط ١ٜٛعً ٢ا عًَٛات.
َووا ٚصوو ٍٛايؿووٝذ خووس بوؤ خًٝفوو ١دٍ موواْ ٞأَووض زٚيوو ١قطووط غووس ٠اؿهووِ ن عوواّ
 1995عُووٌ عًوو ٢اغووتبساٍ ْعوواّ عوو ّ٬بوو٬زَ ٙوؤ "ْعوواّ عَ٬ووَ ٞووٛاٍٍ" يًخووانِ ٚأغووطت٘
"ْعاّ ع َٞ٬تعسز 1"ٟتتؿاضى ٚتتفاعٌ فٝو٘ زٗوات كتًفوٚ ١دضا ٤كتًفو١
اؿانُ١
ػووط
فًغوٚ ٢ظاض ٠اإلعووٚ ّ٬أطًول عوواّ  1996قٓوا ٠خباضٜووَ ١تدصصو ١ؼووأ اغوِ "اؾعٜووط ."٠ف ّ
ضٝ٥ؼ ؾوبه ١اؾعٜوط ٠ايػّوابل ايؿوٝذ خوس بؤ تواَط دٍ مواْ ٞغوبب يغواٚ ٤ظاض ٠اإلعو ّ٬ن
ب٬ز ٙبٗص ٙايهًُات:
“The Ministry of Information … is the Ministry that controls the news media, be it television,
radio or information…We don’t see that a Ministry of Information has any positive role to play
in future media projects.” 23
مل ٜتٛقا أحوس ن تًوو ايفورت ٠تو مض ٖوص ٙاـطو ٠ٛعًو ٢عوامل اإلعو ّ٬ن ايوٛطٔ ايعطبوٞ
نُا ْؿاٖس ٙمٔ اي ّٛٝفف ٞاـُػ ١عؿط عاَّا ا ا  ١ٝؾوٗس ايف وا ٤اإلعَ٬و ٞايعطبوٞ
ؼو ٫ٛزوصضًّٜا َطافكوا ٭حوساا غٝاغوٚ ١ٝعػوهط ١ٜنون ٣ن ا ٓطكو ١ايعطبٝو .١فاْ٫تفا و١
ايفًػط ١ٝٓٝايخاْ ١ٝعاّ ٖٚ 2000جُات اؿاز ٟعؿط َؤ غوبتُن عواّ َٚ 2001وا تبعٗوا َؤ
حووطٚيف ن أفغاْػووتإ عوواّ ٚ 2001ن ايعووطام عوواّ ٚ 2003اْووس٫ث مووٛضات ايطبٝووا ايعطبووٞ
ٚايووسٚض ايهووبض اي وص ٟا ووطًعأ بوو٘ قٓووا ٠اؾعٜووط ٠ن تغطٝووٖ ١ووص ا٭حووساا َوؤ ٚزٗووْ ١عووط
ايؿووعٛيف ايعطبٝووٚ ١يووٝؼ َوؤ ٚزٗووْ ١عووط ا٭ْعُوو ١اؿانُوو ١زفووا بع و ا٭ْعُوو ١ايعطبٝوو١
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ْؿووا ٤قطووات تًفعْٜٝٛوو ١خباضٜوو ١عسٜووس ٠إلبووطاظ ٚزٗووات ْعطٖووا اـاصوو١
ٚا٭زٓبٝوو١
با٭حساا ايػٝاغٚ ١ٝايسَ ١ٜٛن ا ٓطك ١ايعطب :١ٝفف ٞعاّ  2002بوسأت قٓوا ٠ايسٜٚتؿو٘ فًٝو٘
ا٭ اْ ١ٝبخٗا َٔ بطي ٚقٓا" ٠ايعطبٝو "١ايػوعٛز ١ٜعواّ ( 2003ايكٓوا ٠تبو بطافٗوا َؤ زٚيو١
اإلَوواضات ايعطبٝوو ١ا تخووسٚ ٠قٓووا" ٠ايعووامل" اإلخباضٜوو ١اإلٜطاْٝوو ١عوواّ ٚ 2003قٓووا" ٠اؿووط"٠
ا٭َطٜه ١ٝعاّ ( 2004تب بطافٗوا َؤ ايٜ٫ٛوات ا تخوس ٠ا٭َطٜهٝوٚ ١قٓوا" ٠اإلخباضٜو"١
ايػعٛزٚ 2004 ١ٜقٓا" ٠فطْػا  "24ايفطْػ ١ٝعاّ "ٚ 2006ضٚغٝا اي RT( "ّٛٝايطٚغ ١ٝعواّ
ٚ 2007قٓا "BBC" ٠اينٜطاْٝو ١عواّ  ٚ 2008قٓوا CCTV International Arabic ٠ايصو ١ٝٓٝعواّ
ٚ 2009قٓوووووووا" ٠ايعطبٝووووووو ١اؿوووووووسا" ايػوووووووعٛز ١ٜعووووووواّ ٚ 2012قٓوووووووا ٠غوووووووهاْٝ ٟوووووووٛظ
اإلَاضات/١ٝاينٜطاْ ١ٝعاّ ٚ 2012قٓا CBC Extra ٠ا صطٚ 2014 ١ٜقٓوا" ٠ايعوطيف" اإلخباضٜو١
ايػعٛز ١ٜعاّ ( 2015تب بطافٗا َٔ ممًه ١ايبخطٚ ٜٔغضٖا َٔ ايكٓٛات اإلخباض.١ٜ
٫ؾووو ن إٔ ظٜوواز ٠أعووساز االطووات اإلخباضٜوو ١بٗووصا ا ٫ووططاز ا ػووتُط ٜعهووؼ تبووأٜ
َصاحل ز ٍٚايعامل ٚاخت٬ف ٚزٗات ْعطٖا ح ٍٛايك اٜا ايعطبٝو ١بصوٛض ٠خاصوٚ ١ايعا ٝو١
بصوٛض ٠عاَو ١نُوا ٜعهوؼ ضغبتٗوا ايؿوسٜس ٠ن ايتو مض ن ايوطأ ٟايعواّ ايعطبو ٞلوا ًٝوو٘
َصاؿٗا اـاص.١
ٖووص ٙايطغبوو ١اؾاقوو ١ن ايت و مض عًوو ٢ايووطأ ٟايعوواّ ايعطبوو ٞز وطّ َعوو٘ دموواضّا زاْبٝوو ١عًوو٢
َ اَ ا٭خباض ٚططم عط ٗا ف صبح ا ؿواٖس ايعطبوٜ ٞوط ٣تٓاق ّوا ٚا وخّا ن ا عاؾو١
اإلخباضٜو ١يهوخض َؤ ا٭حوساا ٚايك واٜا ا إلعَٝ٬وَ ١وا زعًو٘ ٜكوا ن حوض ٠مل ٜعوس َعٗوا
ٜعطف َا ُٜصسّم َٚا ُٜهصّيفٖٓ َٔٚ .ا زا٤ت اي طٚض ٠ايعًُ ١ٝا ًخَ ١ا ميهؤ تػوُٝت٘
بو"غطبًٖ "١ص ٙايكٓٛات ٚفل أغؼ عًَُ ١ٝسضٚغ ١تٛظٕ بٗا َٔٚ .أِٖ َا جيوب ايرتنٝوع عًٝو٘
ن ٖوصا ااواٍ ٖوو ٚ ٛوا تعطٜفوات قووسزَٚ ٠فصوً ١عواٜض اؾووٛز ٠اإلخباضٜوٜ ١عتُوس عًٗٝووا
ايساضغووٚ ٕٛا تطًعووَ ٕٛعطفوو ١اؿكووا٥ل اإلخباضٜوو ١ن تكٝوو ِٝعُووٌ ايصووخف ٝن ْؿووطات
أخباضِٖ ايتًفع َٔٚ ١ْٜٝٛمَِ قٓٛاتِٗ اإلخباض.١ٜ
تًكووووٖ ٞووووص ٙا كايوووو ١اي ّوووو ٤ٛعًوووو ٢أحووووس أٖووووِ عٓاصووووط اؾووووٛز ٠ا٫حرتافٝووووٚ ١ا بوووواز٨
ا٭خ٬قٝوووووووٚ ١ا ٗٓٝووووووو ١ن ايعُوووووووٌ اي صوووووووخفٚ ٞاإلعَ٬ووووووو ٞأٖ ٫وووووووَ ٛبوووووووسأ "ايؿوووووووفاف١ٝ
اإلعَٝ٬وووو ."١فُووووا ا كصووووٛز بايؿووووفاف ١ٝاإلعَٝ٬وووو١مي َٚووووا عٓاصووووطٖامي ٚنٝوووول ميهوووؤ
تطبٝكٗوووا عًووو ٢ايٓصووووٛص ٚايصوووٛض اإلخباضٜووووٚ ١ػػوووٝسٖا عًووو ٢ايؿاؾوووو١مي ٖوووص ٙا٭غوووو١ً٦
ٚغضٖا ؼاٖ ٍٚص ٙا كاي ١اإلزاب ١عٓٗا.

اقرتاحات يتطبٝل َفٗ ّٛايؿَّفاف ١ّٝاإلع ١َّٝ٬عًًُّٝا عًْ ٢صٛص ْؿطات ا٭خباض ايعطبٚ ١ٝصٛضٖا

اعتُست ٖص ٙا كاي ١عًَٗٓ ٢اج ايبخ ايعًُ ٞا٫غتٓباط٫ ٞغتدطاج ايعٓاصط ا٭غاغ١ٝ
بسأ ايؿفاف َٔ ١ٝخ ٍ٬ؼً ٌٝعسز نبض َٔ ايتكاضٜط اإلخباض ١ٜا صٛض ٠تبًغ َستٗا
ايعَٓ ١ٝاإلمجاي ١ٝحٛاي ٞا٭ضبا َ ١٦غاع ١اختض بع ٖص ٙايتكاضٜط عؿٛاًّٝ٥ا يتؿهٌ
لجًُٗا أَخً ١عًُ ١ٝهلص ٙايسضاغ ١بعس تفطٜغ ْصٛصٗا ٚصٛضٖاٚ .تعٛز فُٛع ١ايتكاضٜط
اإلخباض ١ٜاييت زط ٣أضؾفتٗا ايفرت ٠ايٛاقع ١ب َٔ عاَ.2015 ٚ 2001 ٞ
يكس حطصأُ إٔ تهٖ ٕٛص ٙا كايَ ١عتُس ٠با٭غاؽ عً ٢ا صازض ايعًُ ١ٝا٭ اْ ١ٝيتبٝإ
نٝفَ ١ٝعاؾ ١ا سضغ ١اؾطَاْٛ ٛ ١ٝث ايؿفاف ١ٝاإلعٚ .١َٝ٬غٝتعطف ايكاض ٨عً٢
خ٬صات أفهاض بع ايباحخ ا٭ إ ٚايػٜٛػط ٜن فاٍ ايؿفاف ١ٝاإلع ١َٝ٬ن َنت
ٖص ٙا كاي .١ا كاي ١فٗٝا ايعسٜس َٔ ا٭َخً ١اييت ت ٛح ا٭خطا ٤اييت ٜكا فٗٝا بع االطضٜٔ
ٚا طاغً اإلخباض ٜعٓس ػٓبِٗ ا٫يتعاّ لبسأ ايؿفاف ١ٝخ ٍ٬صٝاغتِٗ يٓصٛصِٗ
اإلخباضٚ ١ٜمل تهتل بػطز ا فاٖ ِٝايعًُٚ ١ٝايتخً٬ٝت ايٓعط ١ٜفكط.
اهلسف ايطٝ٥ؼ َٔ ٖص ٙا كاي ٖٛ ١قاٚي ٚ ١ا تعطٜل عًُ ٞقسز يًؿفاف ١ٝاإلع١َٝ٬
ا٭خطاْٚ ٤كاط اي عل ا ٛزٛز ٠ن أغًٛيف ايهتاب ١اإلخباض ١ٜن ايٛطٔ
ٚيفأ ايٓعط
ايعطب ٞاـاص لٛ ٛث ايؿفافٚ ١ٝتكس ِٜاقرتاحات يتجٓبٗا.
مفهوم "الشفافية اإلعالمية":
تعين ايؿفاف ١ٝن ايًغ :١قابً ١ٝاؾػِ إلظٗاض َا ٚضاٜٚ ٙ٤ػتعاض يفغ ايؿفاف١ٝ
يًؿدص ايصُٜ ٟعٗط َا ُٜبطٔ فٝكاٍ ي٘ :ضزٌ ش ٚؾفافَٚ .١ٝعٓ ٢اؾتلّ ا٭َط أ ٟعخ٘
بتكصّ ٍٜٚ .كاٍ حا ٍٚاالكل إٔ ٜؿتل اؿكٝك ١أٜ ٟعطفٗا .4شٕ فايؿفاف ١ٝتعين ايصسم
قٚ ٫ٛفع ٬بعٝسّا عٔ ايتعتٚ ِٝايػطٚ ١ٜايغُٛض ٖٞٚ .تُعسّ أحس أِّٖ َباز ٨اؿهِ
ايطؾٝس نْٗٛا ايػ٬ح ا٭ ٍٚالاضب ١ايفػاز ايػٝاغٚ ٞا اي ٞيًس " .ٍٚفغٝايف ايؿفافٖٛ ١ٝ
ايصٜ ٟفتح ايبايف عًَ ٢صطاع ٘ٝيعكس صفكات ايفػاز َٔ ؼأ ايرتابٝعٜ( ٠عين ن اـفا٤
أَا َا ٚزٛز ايؿفاف ١ٝفإْ٘ ٜصعب حٗٓٝا غا ٠٤اغتدساّ ايػًط ١يصاحل ف ١٦تعٌُ ن
اـفا3".٤
ٖصا َا تعٓ ١ٝايؿفاف ١ٝخاضج عامل اإلع ّ٬فُا ا كصٛز بايؿفاف ١ٝاإلع١َٝ٬مي ا صازض
اإلع ٫ ١َٝ٬تتخسا بايتفص ٌٝعٔ ايؿفاف ١ٝاإلع ١َٝ٬بٌ تٛضزٖا ُٔ َصطًخات عاَ١
تعطٜفات قسز٠
َخٌ ا ٛ ٛعٚ ١ٝاؿٝازٚ ١ٜايٓعاَٖ ٖٞٚ .١صطًخات ؼتاج ْفػٗا

209

210

ٚؾطح ٚتٝ ٛح 6.بعس ايتُعّٔ ن عسز نبض َٔ ْصٛص ْؿطات ا٭خباض ٚصٛضٖا ٚا كاضْ١
بٗٓٝا ات ح إّٔ ايؿفاف ١ٝاإلع ٫ ١َٝ٬ميهٔ اختعاهلا بتعطٜل كتعٍ نايصسم ٚا٭َاْ١
فُٛع َٔ ١ايعٓاصط اييت ميهٔ ن
ن ايتعاطَ ٞا اؿكا٥ل اـن ١ٜبٌ تتعساٙ
فُٛعٗا إٔ تؿهٌ تعطٜفا ؾاَ ٬بسأ ايؿفاف ١ٝاإلع ١َٝ٬ايؿفاف ١ٝاإلع ١َٝ٬و نُا
ات خأ ي ٞو تعين عس ٠أَٛض:
 ايهؿل عٔ َصازض ا عًَٛات اـن.١ٜ
 ايهؿل عٔ نٝف ١ٝاؿص ٍٛعً ٢ا عًَٛات َٓٚاغبتٗا.
 ايهؿل عٔ ْكاط اي عل ن مجا ا عًَٛات.
 تكَ ِٝٝس ٣صسق ١ٝا صازض.
 اتباث َبسأ ايٓػب ١ٝعٓس غٝايف ا عً ١َٛا ٪نس.٠
 ايهؿل عٔ اؾٗ ١ا ٓتج ١يًطغاي ١اإلع.١َٝ٬
 ػػٝس َصازض ا از ٠ا صٛضٚ ٠زضز ١دْٝتٗا عً ٢ايؿاؾ.١
الكشف عن مصادر املعلومات الخربية:
َٔ طبٝع ١ايٓص ايصخف ٞأْ٘ ْص تٓاص Intertextuality ٞأ ٟأْ٘ ٜعتُس ن َععُ٘ عً٢
نٚ ّ٬تصطحيات َٚعًَٛات َٔ أْاؽ دخط ;ٜٔهلصا َطًٛيف َٔ ايصخف ٞايهؿل عٔ
َصازض َعًَٛات٘ قسض ا ػتطاث حتٜ ٢تُهٔ ا تًك َٔ ٞتك ِٝٝصسقٖ ١ٝص ٙا صازض  ٜٚخص
َٛقفا مما تكٛي٘ ٚتصطّح ب٘ ٜٚبين ضأ ٜ٘اـاص ب٘ بٓا ٤عً ٢شيوْ .ؿط ٠ا٭خباض تتهَٔ ٕٛ
َصازض ْصّٚ ١ٝصٛض ١ٜكتًفَ ١ععُٗا  ٜتٚ َٔ ٞنا٫ت ا٭ْبا ٤االًٚ ١ٝايعا ١ٝ
ٚنصيو َٔ ا صازض اـاص ١باالطْ ١فػٗا َخٌ َؿاٖسات ا طاغٌ ايصخفْ ٞفػ٘
ٚايصٛض اييت ًٜتكطٗا فطٜل عًُ٘ ن ا ٝسإ َٔٚ .ا صازض اـن ١ٜا٭خطَ ٣خٌ ؾدصٝات
غٝاغَٚ ١ٝػٚ٪يٚ ١خناٚ ٤ؾٗٛز عٝإ ٪َٚغػات حهٚ ١َٝٛغض حهٚ ١َٝٛأحعايف
غٝاغٚ ١ٝمجعٝات َ ٖٞٚصازض تعبّط عٔ َٛاقفٗا ٚدضاٗ٥ا ح ٍٛايك اٜا ايعاَ ١ن ٚغاٌ٥
اإلع .ّ٬نصيو ميهٔ إٔ تهٚ ٕٛغا ٌ٥اإلع ّ٬ا٭خطَ ٣صسضّا يٮخباض َخٌ ايصخل
ايٚ ١َٝٛٝاا٬ت ايػٝاغٚ ١ٝايناَج ايتًفعٚ ١ْٜٝٛغضٖا .ايٛظٝف ١ا٭غاغ ١ٝا تٛخأَ ٠
شنط َصسض ا عًَٛات اـن ١ٜن ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬ا دتًف ٖٛ ١عسّ ؼٌُّ ايصخفٞ
ٚقطت٘ َػٚ٪يٖ ١ٝص ٙا عًَٛات.

اقرتاحات يتطبٝل َفٗ ّٛايؿَّفاف ١ّٝاإلع ١َّٝ٬عًًُّٝا عًْ ٢صٛص ْؿطات ا٭خباض ايعطبٚ ١ٝصٛضٖا

ا٭عوووووواا اإلعَٝ٬وووووو ١تعٗووووووط باغووووووتُطاض إٔ ْؿووووووطات ا٭خبوووووواض  ٫تووووووصنط َصووووووازض
َعًَٛاتٗووووا  ٫ن حووووا٫ت خاصووووٚ .١غايبّووووا َووووا تهوووو ٕٛا صووووازض غووووض زقٝكوووو ١أ ٟأْٗووووا ٫
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تػَُ ٞصازضٖا بٛ ٛح.
ٕ نؿوووول ٚغووووا ٌ٥اإلعوووو ّ٬عوووؤ َصووووازض َعًَٛاتٗووووا زووووعٜ ٫ ٤تجووووعأ َوو ؤ نفا٤تٗووووا
ا ٗٓٝوووٜٚ ١عوووعظ َووؤ َصوووساقٝتٗاٜ .كووو ٍٛظٜغفطٜوووس فاٜؿوووٓبض  Siegfried Weischenbergن
نتاب٘ "نتاب ١ا٭خباض" َا :ًٜٞ

"إٔ ْتٛقوووا َووؤ ٚغوووا ٌ٥اإلعووو ّ٬ايهؿووول عووؤ اؿكوووا٥ل نُوووا ٖوووٖ ٞووو ٛازعوووا ٤غوووض
ٚاقعووووَ .ٞووووا ْػووووتطٝا إٔ ْطًبوووو٘ َٓٗووووا ٖوووو ٛايسقوووو ١ايعايٝووووٚ ١ؾووووفاف ١ٝايػووووٝام اإلخبوووواض.ٟ
ٖٚوووصا ا٭َوووط ٜٓطبووول بؿوووهٌ خووواص عًوووَ ٢صوووسض ا عًَٛوووات .ش جيوووب توووٛفط َهاْٝووو١
يًتخكووول َووؤ صوووخ ١ا عًَٛوووات ن ٚغوووا ٌ٥اإلعوووٚ .ّ٬حتووو ٢ن بعو و اؿوووا٫ت قوووس ٜهوووٕٛ
َووؤ اي ووووطٚض ٟطوووو٬ث ايكووووطا / ٤ا ػووووتُع  /ا ؿووواٖس ٜٔعًوووو ٢نٝفٝووووْ ١ؿوووو ٤ٛا عًَٛوووو١
باي ووووبط حتووووٜ ٢ػووووتطٝا تهووووو ٜٔٛصووووٛضت٘ اـاصوووو ١عووووؤ َصووووساقٝتٗا .جيووووب عًووووو٢
ايصوووخف ٞشنوووط َصوووسض َعًَٛاتووو٘ زاُّ٥وووا شا مل ٜوووتُهٔ ٖوووَ ٛووؤ ايتخكووول َووؤ اؿوووسا
بٓفػووو٘ .ا٫غوووتخٓا ٤ايٛحٝوووس َووؤ ٖوووص ٙايكاعوووسٖ ٠ووو ٛشنوووط اؿكوووا٥ل ا عطٚفووو ١عَُّٛوووا (َخوووٌ
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حاي ١طكؼ  ّٜٛأَؼ ٚاغِ عاصُ ١مجٗٛض ١ٜأ اْٝا ا٫ؼاز." !١ٜ
َػ ي ١شنط َصازض ا عًَٛات عً ٢نٌّ ا٭حٛاٍ و نُا ٜطايب بٗا ظٜغفطٜس فاٜؿٓبض و
َوؤ ا ػووا ٌ٥اـ٬فٝوو ١بو ايبوواحخ اإلعَ٬وو . ٝفُتوو ٢جيووب عًوو ٢ايصّووخف ٞشنووط َصووازض
َعًَٛاتوو٘ بايتخسٜووسمي َٚووا ت و مض عووسّ اإلفصوواح ايصووطٜح عوؤ َصووسض ا عًَٛوو ١اـنٜوو ١عًوو٢
صسق ١ٝايٓؿط ٠اإلخباض١ٜمي
بعووو و ايبووووواحخ ٜ ٫وووووط ٣غ ا ووووو ١ن عوووووسّ شنوووووط َصوووووسض ا عًَٛووووو ١اـنٜوووووٕ ١
ناْوووأ َووؤ َصوووازض صوووخفَ ١ٝعطٚفوووٚ ١زاضزوووَ ١خوووٌ ٚنوووا٫ت ا٭ْبوووا ٤ايعا ٝوووَٚ ١طاغوووًٞ
االطووو 9 .١اؿايووو ١ايٛحٝوووس ٠ايووويت ميهووؤ فٗٝوووا شنوووط ٖوووص ٙا صوووازض صوووطاح ١ن ْؿوووط٠
ا٭خبوووواض تهوووو ٕٛعٓووووسَا تػووووتفطز االطوووو ١ايتًفعْٜٝٛووووْ ١فػووووٗا أٚ ٚنايوووو ١أْبووووا ٤عا ٝوووو١
ٚاحوووووس ٠غووووون ممٝوووووع أ ٚصووووو ٛض ممٝوووووعٚ ٠حصوووووط .١ٜعٓوووووسٖا ميهووووؤ يًُخطووووو ١اإلؾووووواض٠
صوووووطاح ١حصوووووطٖ ١ٜوووووص ٙا عًَٛوووووات اـنٜووووو ١ايٓصووووو ١ٝأ ٚا صوووووٛض ٠اـاصووووو ١بٗوووووا
فتهتوووب عًووو ٢ؾاؾوووتٗا( :صوووٛض خاصووو ١بووواؾعٜطَ ٠وووخ ٬أ ٚاغوووِ ٚنايووو ١ا٭ْبوووا ٤ايعا ٝووو١
(ٚناي ١ضٜٚرتظ. ... :
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(صٛض خاص ١باؾعٜط ٠نُا ظٗطت ن ْؿط ٠ا٭خباض 03.12.2014

بع ايباحخ  10حسزٚا م٬ا  ٚعٝات  ٫بس يًصخف َٔ ٞشنط َصسض َعًَٛات٘ فٗٝا.
َٔ ٖ ٤٫٪ايباحخ اينٚفػٛض ايػٜٛػط ٟا٭صٌ ٜٛض ٖٜٛعضَإ  Juerg Häusermannأغتاش
عً ّٛاإلعٚ (Medienwissenschaften) ّ٬ايطٝ٥ؼ اؿاي ٞعٗس اإلع ّ٬ن زاَع ١تٛبٓغٔ
ا٭ اْٚ .١ٝغ ق ّٛبتٝ ٛح ٖص ٙاي ٛعٝات ايخ٬ا ن ايٛضقات ايتاي:١ٝ
ن حاٍ ت اضيف َصازض ا٭ْباٚ ٤تعسزٖا:
عازَ ٠ا تٛاز٘ ايصخف ٝحاي َٔ ١عسّ ايٝك تػببٗا باب ١ٝا عًَٛات اـن١ٜ
ٚت اضبٗا .حيسا ٖصا عٓسَا تعطَ ٞصازض كتًفَ ١عًَٛات َت اضب ١عٔ حسا بع ٘ٓٝف٬
ٜػتطٝا قطضْ ٚؿط ٠ا٭خباض ؼسٜس ايصخٝح َٓٗا ٚعٓسٖا ٜ ٫بك ٢أَاَِٗ غ ٣ٛشنط
َصازض ا٭خباض ٚا عًَٛات اـن ١ٜا ت اضب ١هلا ّٕ .ايهؿل عٔ ا عًَٛات ا ت اضبٜ ١عين
إٔ ايصخفٜ ٞتخط ٣ايصسم ٜٚرتى يًُؿاٖس حط ١ٜا٫ختٝاض ب ا عًَٛات فٜ ٬هتفٞ
بصنط َصسض ٚاحس يًُعًَٛات ٜٚعط ٘ بٛصف٘ حكٝكَُ ١ػًِ بٗا.
َٔ أَخً ١شيو َا بخت٘ قٓا ٠اؾعٜط ٠اإلخباض ١ٜن  20.12.2014عٔ ت اضيف ا٭ْبا ٤بؿ ٕ
َعاضى َس ١ٜٓغٓجاض ن ايعطام ب َكاتً( ٞتٓع ِٝايسٚي ١اإلغٚ ١َٝ٬ايبؿُطن١
ايهطز .١ٜففٖ ٞصا ايتكطٜط نؿفأ اؾعٜط ٠عٔ ت اضيف ا عًَٛات ب َصازض نطز١ٜ
َٚصازض َٔ (تٓع ِٝايسٚي ١حَ ٍٛا جيطَ َٔ ٟعاضى ن َس ١ٜٓغٓجاض ايعطاقٚ ١ٝحٛهلا:
(يهٔ َصازض ن تٓع ِٝايسٚيْ ١فأ
( َصازض نطز ١ٜأبًغأ َصازض ع...١َٝ٬
يًجعٜط َٔ . ...٠ايٛا ح ٖٓا إّٔ قٓا ٠اؾعٜط ٠مل تهتل با صازض ايطمس ١ٝايهطز ١ٜنُا
ٚضزت ن ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬بٌ بازضت ايت نس َٔ صختٗا بٓفػٗا عن ا٫تصاٍ لصازض
أخط ٣ن (تٓع ِٝايسٚيٚ ١اييت بسٚضٖا أعطأ صٛضَ ٠غاٜط ٠ا أزيأ ب٘ ا صازض ايهطز.١ٜ

اقرتاحات يتطبٝل َفٗ ّٛايؿَّفاف ١ّٝاإلع ١َّٝ٬عًًُّٝا عًْ ٢صٛص ْؿطات ا٭خباض ايعطبٚ ١ٝصٛضٖا

حاي ١ايبخ عٔ حكٝكَ ١ا جيط ٟن غٓجاض ٜهؿل إٔ اؾعٜط ٠مل ٜهٔ هلا َطاغٌ
َٝساَْ ٞطًا َباؾط ٠عُّا جيطٖٓ ٟاى مما زفعٗا ي٬تصاٍ لصازض ن (تٓع ِٝايسٚي. ١
حاي ١ماْ َٔ ١ٝايت اضيف ن ا عًَٛات ب َصازض أَطٜه١ٝ
تططم ايتكطٜط أّ ٜا
ٚؾٗٛز عٝإٚ ( :نُا ت اضبأ ا عًَٛات حَ ٍٛا جيط ٟن مشاٍ ايعطام ت اضبأ نصيو
حَ ٍٛا زط ٣ن ْاح ١ٝايبغساز ٟغطيف ايعطامْ .ف ٢ا٭َطٜهإ أَ ٟؿاضن ١بط١ٜ
يكٛاتِٗ ٖٛٚ( ...أَط نإ قس أنس ٙؾٗٛز عٝإ ن ا ٓطك . .١ايهؿل عٔ ت اضيف
ا٭ْبا ٤حَ ٍٛؿاضن ١ا٭َطٜه ٝبا عاضى ن ْاح ١ٝايبغسازَ ٟا أقٛاٍ ؾٗٛز عٝإ ن
ا ٓطك ١أنست شيو ٜبَ ّٔٝط ٠أخط ٣حطص اؾعٜط ٠عً ٢عسّ اتباث تغط ١ٝع ١َٝ٬أحاز١ٜ
اؾاْب بٌ تػع ٢نؿل اؿكٝك ١قسض ا ػتطاث .اْ٫طباث ايصٜ ٟته ٕٛيس ٣ا ؿاٖس
َٔ حاييت ايت اضيف ا صنٛضت أع ٙ٬إٔ ا صازض ايهطزٚ ١ٜا٭َطٜه ١ٝقس ته ٕٛغض
ت اضيف ا٭ْباٚ ٤شنط َصازض أخطَ ٣غاٜط ٠هلا عً٢
صخٝخ .١فكس غاعست اإلؾاض٠
ته ٜٔٛصٛضَ ٠تٛاظْ ١يًُعًَٛات ٚخًل ْٛثٍ َٔ ايؿو بإفازات ا صازض ايطمس ١ٝايهطز١ٜ
ٚا٭َطٜهٚ ١ٝخفل َٔ قطعٝتٗاٖ .صا اْ٫طباث َا نإ يٓٝؿ بٗص ٙايصٛض ٠ي ٛانتفأ
اؾعٜط ٠بصنط ا صازض ايهطزٚ ١ٜا٭َطٜه.١ٝ
11

ْص تكطٜط قٓا ٠اؾعٜط":٠ت اضيف ا٭ْبا ٤بؿ ٕ َعاضى َس ١ٜٓغٓجاض" 20.12.2015
(صٛت ط٬م ْاض ت اضبأ ا٭ْبا ٤حَ ٍٛا جيط ٟن َس ١ٜٓغٓجاض عً ٢بُعس م ٛتػع نًَٛٝرتّا غطيف ا ٛصٌ.
َصازض نطز ١ٜأبًغأ َصازض ع ١َٝ٬إٔ قٛات ايبؿُطن ١بطفكَ ١ػتؿاض ٜٔعػهط ٜأَطٜهٚ ٝبغطا ٤زٟٛ
َٔ طا٥طات ايتخايل فهأ حصاض تٓع ِٝايسٚي ١اإلغ ١َٝ٬ظبٌ غٓجاض ٚإٔ اؾتبانات عٓٝف ١ػط ٟزاخٌ
ا س ١ٜٓب َكاتً ٞتٓع ِٝايسٚيٚ ١قٛات َٔ ايبؿُطنَ ١سع ١َٛلكاتً ٞحعيف ايعُاٍ ايهطزغتاْ ٞايرتنَٚ ٞكاتً
َٔ ٚحسات خا ١ٜايؿعب ايهطز ١ٜايػٛض.١ٜ
يهٔ َصازض ن تٓع ِٝايسٚيْ ١فأ يًجعٜط ٠زخ ٍٛايبؿُطنٚ ١ايكٛات ا طافك ١هلا غٓجاض ٚأنست إٔ ا عاضى
ػط ٟخاضج ا س.١ٜٓ
ٚنُا ت اضبأ ا عًَٛات حَ ٍٛا جيط ٟن مشاٍ ايعطام ت اضبأ نصيو حَ ٍٛا زط ٣ن ْاح ١ٝايبغساز ٟغطيف
ايعطام.
ْف ٢ا٭َطٜهإ أَ ٟؿاضن ١بط ١ٜيكٛاتِٗ ا تُطنع ٠ن قاعس ٠ا٭غس قطيف ْاح ١ٝايبغساز ٟن صس ٖج ّٛعٓٝل
ؾٓ٘ َػًخ ٛتٓع ِٝايسٚي ١عً ٢ايٓاح ٖٛٚ ١ٝأَط نإ قس أنس ٙؾٗٛز عٝإ ن ا ٓطك.١
مل ٜتُهٔ َػًخ ٛتٓع ِٝايسٚي َٔ ١ايػٝطط ٠عً ٢ايبغساز ٟيهِٓٗ فط ٛا غٝططتِٗ عًَٓ ٢طك ١زُبّٚ ١قط٣
أخط ٣ايغطيف َٓٗا.
ٚتتخسا َصازض ن ايكٛات اؿه ١َٝٛعٔ عؿطات ايكتًٚ ٢اؾطح ٢ن صفٛف ايططف .
ايؿطم َٔ اي ًٛع ١ٝزٓٛيف غاَطا٤
ن قافع ١ص٬ح ايس ٜٔغٝطط َػًخ ٛتٓع ِٝايسٚي ١عً ٢قط ١ٜايكعٝف١
يٝكطعٛا بصيو ططٜل اإلَساز ايطٝ٥ؼ يكٛات اؾٝـ ٚايصخٛات ا تخصٓ ١ن اؾع ٤اؾٓٛب َٔ ٞاي ًٛعَٓ ١ٝص أنخط
َٔ م٬م ١أؾٗط.
ٚتفٝس ا٭ْبا ٤ايٛاضز َٔ ٠بٝج ٞإٔ ق ٠ٛنبض َٔ ٠اؾٝـ ًَٝٚؿٝات اؿؿس ايؿعيب تهبست خػا٥ط خ ٍ٬قاٚيتٗا
اقتخاّ ا س ١ٜٓاييت اغتعاز َػًخ ٛتٓع ِٝايسٚي ١ايػٝطط ٠عًٗٝا خ ٍ٬ا٭ٜاّ ا ا .١ٝ
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ن حاٍ ٚزٛز َعًَٛات خنَ ١ٜطتبط ١لصاحل َع:١ٓٝ
ايطبط ب اؿكا٥ل اإلعَٚ ١َٝ٬صاحل ا صسض ايهاؾل عٓٗا ميهٔ فُٗ٘ أنخط
َػُا ٙايٛظٝفَٚ ٞطنعٙ
امس٘ صطاح ١فخػب بٌ
يٝؼ فكط عن اإلؾاض٠
ا٫زتُاعٚ ٞضابطَ ١صاؿ٘ ايف ١ٜٛ٦أّ ٜا .فعً ٢ايطغِ َٔ ايٓكاط اإلجياب ١ٝايٛاضز ٠ن
تكطٜط اؾعٜط ٠ايػابل ٖٓ ٕ ٫اى ْكاطا غًب ١ٝن ططٜكَ ١عاؾ ١ايتكطٜط صازض
ا عًَٛات ف ;٘ٝفايتكطٜط ٜ ٫صنط صطاح ١أمسا ٤ا صازض  ٫ٚصفاتِٗ ايٛظٝف ٫ٚ ١ٝاؾٗات
ايطمس ١ٝأ ٚغض ايطمس ١ٝاييت ٜٓتُ ٕٛيٗٝا  ٫ٚطبٝعٚ ١غا ٌ٥اإلع ّ٬اييت ناْأ َصسضّا
عًَٛات٘ .فا٭غ ١ً٦ا ططٚحٖٓ ١ا َٖ :ٞا أمسا ٤ا صازض ايهطزٚ ١ٜصفاتٗا ايٛظٝف١ٝمي َٚا
أمسا ٤ايٛغا ٌ٥اإلع ١َٝ٬اييت ْكًأ عِٓٗ ٚطبٝعتٗامي َٚا أمسا ٤ا صازض اإلع ١َٝ٬يتٓعِٝ
ايسٚي ١اييت ْكًأ عٓٗا اؾعٜط٠مي ٚنصيو َا اؾٗ ١ا٭َطٜه ١ٝاييت ْفأ َؿاضن ١قٛاتٗا
ن ا عاضىمي  ِٖ ََِٔ ٚؾٗٛز ايعٝإ ايص ٜٔأنسٚا عهؼ شيومي عسّ نؿل ايتكطٜط عٔ
أمساٚ ٤صفات َصازض َعًَٛات٘ خيًل ْٛعّا َٔ اي بابٚ ١ٝايؿّو يس ٣ا ؿاٖس با عًَٛات
ايٛاضز ٠ف.٘ٝ
ايهتب ايعًُ ١ٝا تدصّص ١ن زضاغَ ١صساقٚ ١ٝغا ٌ٥اإلع ّ٬تتخسا عٔ طٚض ٠عسّ
ا٫نتفا ٤بصنط ا عًَٛات اـن ١ٜاييت تٛضزٖا ا صازض ا دتًف ١فخػب بٌ  ٫بس َٔ ضاز
َعطفَ ١عًَٛات أنخط عٔ
َعًَٛات ناف ١ٝعٔ َصازض ا عًَٛات ْفػٗا ٕ ٚ .اؿاز١
َصسض ا عًٜٓ ١َٛبا َٔ حكٝكٚ ١ا خَ ١فازٖا:

"أْ٘ يٝؼ ٖٓاى غ ٣ٛزع ٤صغض زسًّا َٔ َعاضفٓا اؿايٚ ١ٝايػابكَ ١طتهع ٠عً٢
ػاضبٓا ايؿّدص .١ّٝفاؾع ٤ا٭نن َٔ َعطفتٓا غض ْاتج َٔ ػاضبٓا ايؿّدص ١ّٝبٌ حصًٓا
عً َٔ ٘ٝػاضيف خٛآْا َٔ ايبؿط; َٔ َعاصطٜٓا أ َٔ ٚأغ٬فٓا ايصْ ٜٔكًٛا يٓا ٖصٙ
12
ا عطفٚ .١مٔ ْطٜس تػُٖ ١ٝصا ايٓٛث َٔ ا عطف ١با عطف ١ا ػتُس َٔ ٠ااتُا".
ٖصا ايٓٛث َٔ ا عًَٛات (ا عًَٛات اييت تّ ٛح طبٝعَ ١صسض ا عًَٛات ٚصفتٗا ٜ ٫فٝس
مجٝا ا تًك يًُعًَٛات اـن ١ٜبٌ ٜفٝس َٔ تصف٘ ا صازض ايعًُ ١ٝبو"ا ٛاطٔ ا طًا"
(ٚ ٖٛٚصل كتصط يًُٛاطٔ ايطاغب با٫ط٬ث اؾٝس عً ٢ا٭حساا ٚايك اٜا اإلع. ١َٝ٬
ٖصا ايٓٛث َٔ ا ٛاطٓ خيتًل عٔ "ا ٛاطٔ اـبض" ايص ٟتكتصط َعطفت٘ عً ٢فاٍ قسز
َٔ فا٫ت ا عطفٚ ١ايصٜ ٟبين ٚزْٗ ١عطٚ ٙأحهاَ٘ بٓا ٤عًَ ٢عاعِ مابت .١نُا خيتًل
عٔ "ا ٛاطٔ ايعاز( "ٟضزٌ ايؿاضث ايص ٟميًو َعطف ١بػٝطَٚ ١تٛا ع" ١ؽن ٙنٝل

اقرتاحات يتطبٝل َفٗ ّٛايؿَّفاف ١ّٝاإلع ١َّٝ٬عًًُّٝا عًْ ٢صٛص ْؿطات ا٭خباض ايعطبٚ ١ٝصٛضٖا
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ميهٓ٘ ؼكٝل ْتا٥ج منٛشز َٔ ١ٝخ ٍ٬اغتدساّ ٚغا ٌ٥بػٝط ١ن أ ٚاث طبٝع."١ٝ
ٚايص ٟحيهِ عً ٢مجٝا ا٭َٛض ٚفكا ا ً ٘ٝعًَ ٘ٝؿاعطٚ ٙأٖٛا ٙ٩ايؿدصٜٚ .١ٝكا
تصٓٝل "ا ٛاطٔ ا طًا" ب ٖص ٜٔايصٓف َٔ ا ٛاطٓ ٚميهٔ ؼسٜس طبٝعت٘ ٚصفات٘
لا :ًٜٞ

"فٗ َٔ ٛزٗ ٫ ١ميًو ا عطف ١اييت ٜتُتا بٗا اـبض ٜ ٫ٚػع ٢هلا  َٔٚزٗ ١أخط٫ ٣
ٜهتف ٞبايغُٛض ايٓاتج عٔ ا عطف ١ااطز ٫ٚ ٠بعسّ عك ١ْٝ٬أٖٛاٚ ٘٥عٛاطف٘ غض
ا ػتكط .٠فا٫ط٬ث اؾٝس ٜعين بايٓػب ١ي٘ :ايٛص ٍٛدضا ٤عكَٚ ١ْٝ٬عًً ١تعٜسَ ٙعطف١
14
(." ...
ٚيهٜ ٞصٌ "ا ٛاطٔ ايطاغب با٫ط٬ث اؾٝس" "دضا ٤عكَٚ ١ْٝ٬عًً "١فٗ ٛعاز١
َعًَٛاتٚ .يهٔ َٔ أ ٜٔي٘ إٔ ٜعطف أٖ َٔ ّٟص ٙا عًَٛات صخٝخَٛٚ ١مٛم بٗا طا ا
تٓكص٘ َعطف ١اـبض ا تدصص َٗٚاضات٘ اييت تعس طٚض ١ٜيعًُ ١ٝتصٓٝل ا عًَٛات
 ٚصساض ا٭حهاّمي اؾٛايف ٖ" :ٛجيب عً ٘ٝمجا أنن قسض ممهٔ َٔ ا عًَٛات عٔ
أص ٍٛاؿكا٥ل اٯَْٚ ١ٝصازضٖا" .15بهًُات أخط" ٣ا ٛاطٔ ا طًا" ٜعتُس بساٚ ١ٜقبٌ ؾ٤ٞ
عً ٢ا عًَٛات اييت تّ ٛح ا عًَٛات:

"يًُصوووووووازق ١عًووووووو ٢ا عًَٛوووووووات (يًخهوووووووِ عًووووووو ٢صوووووووسق ١ٝا عًَٛوووووووات ايٛاقعٝووووووو١
ٚا ًُٛغو و  ١حيتووواج ا وووطَ ٤عًَٛوووات عووؤ ٖٜٛووو ١ايؿووودص ٚأصوووً٘ ٚنفا٤تووو٘ ٚٚظٝفتووو٘
عٝو و خيووون عووؤ َعًَٛاتووو٘ غصوووٛص ا  ٛوووٛث ا عوووين نُوووا حيتووواج ا وووط ٤أّ ٜوووا
َعًَٛوووات عووؤ "َطنوووع ٙا٫زتُووواع "ٞأ ٟا عًَٛوووات ايووويت توووب ايف٦ووو ١ايووويت ٜٓتُووو ٞيٗٝوووا
16
ٚقَ ١ُٝطنعٚ ٙضابطَ ١صاؿ٘ ا ؿرتن."١
ٜكسّ ؾٛتؼ  Schützأضبع ١أصٓاف َٔ ا صازض ا صٓف ١ؼأ َعاٜض هلا ع٬قَ ١باؾط٠
بايؿفاف ١ٝا ٛصً ١يًُصساقٖٚ .١ٝص ٙا٭صٓاف ٖ:17ٞ
 .1ؾاٖس ايعٝإ ٖٛٚ( .ايؿّدص ايص ٟنإ ؾاٖسّا عً ٢اؿسا ح ٚقٛع٘
 .2ا طًا عً ٢اؿسا (َصسض قطٜب َٔ اؽاش ايكطاضات ٚا٭حساا
 .3االًٌ (َخٌ االًٌ ايػٝاغ ّٞأ ٚاـبض ايعػهطّٟ
 .4ا ُعًل ( أ ٚا صطّح ايػٝاغٚ ٞايص ٟغايبّا َا ٜه َٔ ٕٛضزاٍ ايػٝاغٚ ١أصخايف
ايٓفٛش  ٖٛٚايؿدص ايصٜ ٟسي ٞبتعًٝل ؾف ٟٛأَ ٚهتٛيف ح ٍٛق  ١ٝأ ٚحسا
َا
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َا ميٝع ٖص ٙا٭صٓاف بع ٗا عٔ بع أَطإ ضٝ٥ػإ:
َ .1كساض قطبٗا ٚبعسٖا عٔ َصسض ا عً ١َٛقط اؾسٍ اإلع :َٞ٬فهٌ َٔ "ؾاٖس
ايعٝإ" "ٚا طًا" ٜػتُسإ أقٛاهلُا َٔ ػاضبُٗا ا باؾط .٠ن ح إٔ "االًٌ"
"ٚا عًل" (ا صطّح عً ٢ايعهؼ َُٓٗا ٜعً ٕ٬دضاُٖ٤ا ٚتصطحياتُٗا بٓا ٤عً٢
َصازض َعًَٛات ١ٝأخط .٣أ ٟإٔ "ؾاٖس ايعٝإ" "ٚا طًا" ٜتُتعإ بكسضات َٗٚاضات
َعطفٚ ١ٝاط٬ث أنن ٚأقطيف ا٭حساا َٔ "االًٌ" "ٚا عًل".
َ .2كساض تطابل ٖص ٙا٭صٓاف َا ْعاّ اٖتُاَات َٚصاحل ا تًك يًطغاي١
اإلع :١َٝ٬فو"ؾاٖس ايعٝإ" "ٚاالًٌ" يسُٜٗا ْعاّ اٖتُاَات َٚصاحل َؿرتن١
تتٓاغب َا اٖتُاَات َٚصاحل ا تًك يًطغاي ١اإلع ١َٝ٬أ ٚتؿبٗٗا .ن ح إّٔ
"ا طًا" "ٚا عًل" ٜعتُسإ عًْ ٢عِ اٖتُاَات َٚصاحل كتًفٚ ١هلُا ضابط١
َصاحل كتًفٖٚ .١صا ٜعين إّٔ ٖٓاى تؿابّٗا ن اٖتُاَات نٌ َٔ "ؾاٖس ايعٝإ"
"ٚاالًٌ" َٔ زٗٚ ١ا تًك َٔ ٞزٗ ١أخط ٣ن ح إّٔ اٖتُاَات نٌ َٔ
"ا طًا" "ٚا عًل" َغاٜط ٖٞٚ ٠يٝػأ باي طٚضَ ٠ؿابٖٗ٫ ١تُاَات ا تًك ٞأّ ٜا.
ايص ٟميٝع َصساق" ١ٝا طًا" "ٚا عًل" ٖٛ :إّٔ ايخك" ١با طًا" ْابع َٔ ١افرتا  ١ٝأْ٘
ٜعطف أنخط َّٓ ٞفُٝا ي ٛأْ ٞضاقبأ اؿسا ْفػ٘ عٔ بُعس ٚشيو ٭ٕ ا طًا عاٜـ اؿسا
بٓفػ٘ عٔ قطيف ٚبعطٚف فطٜسْٛ َٔ ٠عٗا ٜ ٖٛٚعطف ا كاصس ٚا عاْ ٞايساخً ١ٝيًخسا.
أَا "ا عًل" فإْين أمل ب٘ عٓسَا تتٛفط يسَ ّٟهاْ ١ٝاؿص ٍٛعًَ ٢عطفٚ ١ا خٚ ١زقٝك١
عٔ ْعاّ اٖتُاَات٘ َٚصاؿ٘ ا ؿرتن.١
شٕ"ا ٛاطٔ ا طًا" ٜعتُس ن فِٗ ا عًَٛات اـنٚ ١ٜايطبط بٗٓٝا ٚاؿهِ عًٗٝا عً٢
َس ٣قطيف ا عًَٛات ٚبُعسٖا َٔ ا صسض ٚنصيو َٔ طبٝعَ ١طنع ٙا٫زتُاعٖٚ .ٞصٙ
ا عًَٛات اييت تعٜس َٔ مك ١ا صسض ٖ ٞن ايٛقأ شات٘ حامس ١ن ق َٓ ١ٝح ا ٛاطٔ َعً١َٛ
حكٝكَ ١ٝع ١ٓٝايخكٚ ١ايسقٚ ١ا صساق ١ٝأّ  .٫هلصا ٜكَ Hans Wagner ٍٛا ْص٘:

"بغ ّ ايٓعط عٔ ٚفط ٠ا عًَٛات ايٛاقع ١ٝايبختَٚ ١س ٣صختٗا َٚس ٣زضز ١زقتٗا
ٚتفاصًٗٝا فإْٗا يٝػأ ناف ١ٝي ُإ ا عًَٛات اؾٝس ٠يًُٛاطٔ شا مت ػطٜس نٌ
ٖص ٙا عًَٛات ايٛاقع َٔ ١ٝضؾازات ايتٛز ٘ٝا٫زتُاع ١ٝأ َٔ ٟا عًَٛات اييت تعٜس ايخك١
18
با صسض ٚاييت ًو ايكسض ٠عً ٢زعٌ ا عًَٛات َكبٛي ١أّ غض َكبٛي".١

اقرتاحات يتطبٝل َفٗ ّٛايؿَّفاف ١ّٝاإلع ١َّٝ٬عًًُّٝا عًْ ٢صٛص ْؿطات ا٭خباض ايعطبٚ ١ٝصٛضٖا

يصا ميهٔ ايك ّٕ :ٍٛعسّ اٖتُاّ َُعسّ ايتكطٜط اإلخباض ٟبايهؿل صطاح ١عٔ أمسا٤
َصازض ٙأ ٚصفاتٗا  ُٜعل َٔ َصساقٝت٘  َٔٚمَِ َٔ َصساق ١ٝاالط ١اييت ٜعٌُ بٗا
نُا  ٫تػاعس عًُ ١ٝايهؿل عٓٗا "ا ٛاطٔ ا طًا" عً ٢بٓا ٤ضأ ٜ٘اـاص حَ ٍٛاٖ١ٝ
اـن اإلع َٞ٬ا عاجل ن ايتكطٜط.
فإشا أغكطٓا اـ٬صات ايٓعطٖ ١ٜص ٙعً ٢ايتكطٜط اإلخباض ٟايػابل ٜتب يٓا طٚض٠
ايهؿل عٔ َاٖ ١ٝا صازض ايهطز ١ٜايطمس ١ٝاييت أزيأ لعًَٛاتٗا يٛغا ٌ٥ع ّ٬قً١ٝ
ٚنصيو ا صازض ا٭َطٜه .١ٝفٗص ٙا صازض ٖ ٞا طًٛيف ؼسٜسٖا باي بط نْٗٛا
"َصازض َُعًكُٜ ٫ "١خل بٗا  ٕ ٫نُؿل عٔ ْعاّ اٖتُاَاتٗا َٚصاؿٗا ا ؿرتن ١حت٢
ميهٔ ؼسٜس ايف ١٦اييت تٓتُ ٞيٗٝا .أَا ا صازض ا٭خطَ ٣خٌ َصازض (تٓع ِٝايسٚيٚ ١اييت
ٖٖٓ ٞا ت خص زٚض "ا طًا" عٔ قطيف عً ٢ا٭حساا ٚنصيو ؾٗٛز ايعٝإ ايص ٜ ٜٔخصٕٚ
زٚض "ؾاٖس ايعٝإ" و ٚفل تكػ ِٝؾٛتؼ  Schützو فٗ ٞيٝػأ َطًٛب ١ايهؿل عٓٗا بسضز١
ا طايب ١بايهؿل عٔ ا صازض "ا عًك "١ش ّٕ فطز قطيف َصازض "ا طًا" "ٚؾاٖس ايعٝإ"
َٔ ا٭حساا تعطٗٝا َصساق ١ٝأنن نُا إّٔ اي طٚضات ا٭َٓ ١ٝتكت  ٞاالافع ١عً٢
غط ١ٜا صازض "ا طًع"ٚ "١ؾاٖس ٠ايعٝإ" يكطبٗا ا باؾط َٔ ا٭حساا أنخط َٔ ا صازض
"ا عًك "١ايبعٝس ٠عٔ ا٭حساا اييت تػتكَ ٞعًَٛاتٗا َٔ َصازض أخطٚ ٣يٝؼ َٔ ا٫ط٬ث
ا باؾط عً ٢ا٭حساا.
ن حاٍ ن ٕٛاإلؾاض ٠ا صسض ن حسّ شاتٗا هلا ق ١ُٝخن:١ٜ
بع ا صازض ايبؿطَٚ ١ٜصازض ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬تهػب َا ايعَٔ َصساق ١ٝخاص ١يس٣
ا تًكٖ .ٞص ٙا صساق ١ٝت٪ز ٟزٚضّا ًَُّٗا عٓس ع ا تًك ٞعٔ ا عًَٛات اـن ;١ٜفٗ ٞاييت
تػاعس ا تًك ٞعً ٢اختٝاض ايٛغ ١ًٝاإلع ١َٝ٬اييت ٜطٜسٖا ٜٚػتكَٗٓ ٞا َعًَٛات٘ .فكط
عٓسَا ٜعتن ا تًك ٞيًطغاي ١اإلع ١َٝ٬ايٛغ ١ًٝاإلعَٛ ١َٝ٬مٛم بٗا ٚزٛزتٗا أف ٌ َٔ
اختٝاضٖا .أَا ٕ حهِ عًٗٝا بعسّ ا صساقٚ ١ٝبكً ١زٛزتٗا عٓسٖا َٔ
غضٖا ٜعُس
ا طزح أيا ٜعٛز اختٝاضٖا َط ٠أخط.٣
ٚنصيو بع ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬تهػب مكٚ ١غا ٌ٥ع ّ٬أخط ٣فتصبح شات ق١ُٝ
خن ١ٜيس ٣ايٛغ ١ًٝاإلعٖ ١َٝ٬صٖ .ٙص ٙايخك ١يٝػأ ْابع َٔ ١حسا طاض ٨بٌ َبٓ ١ٝعً٢
ػطب ١ط ١ًٜٛحافعأ فٗٝا ايٛغ ١ًٝاإلع ١َٝ٬عًَ ٢صساقٝتٗا يسٚ ٣غا٫ ٌ٥ع ّ٬أخط٣
ف صبخأ َصسضّا عًَّٝ٬ا شا ق ١ُٝبايٓػب ١هلا فتكتبؼ َٓٗا َا ؾا٤ت َٔٚ .أَخً ١شيو
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ايصخل ٚاا٬ت ايعطٜكٚ ١ا عطٚف ١بطصاْتٗا ٚؼكٝكاتٗا ا خض ٠يًجسٍ َخٌ صخٝف١
ْٜٛٛٝضى تاميع ٚٚاؾٓطٔ بٛغأ ا٭َطٜهٝت ٚفً ١زٜط ؾبٝغٌ ا٭ اْٖ .١ٝص ٙا٭خض٠
ْؿطت ؼكٝكا ن  16.10.2015اتُٗأ ف ٘ٝأ اْٝا ؾطا ٤اغت افَْٛ ١سٜاٍ ٖ .2006صا
ايتخكٝل أعازت قٓا ٠اؾعٜطْ ٠ؿط َ ُ ْ٘ٛن ْؿطات أخباضٖا َٛٚقعٗا اإليهرت ْٞٚبعس
إٔ أماض زسٚ ٫اغعّا ن أ اْٝا ٚايٛغط ايطٜا  ٞايعا .ٞ
ذكرت جملة "دير شبيغل" أن أملانيا دفعت رشى للفوز حبق استضافة مونديال  ،6004لكن االحتاد األملاين لكرة
القدم نفى أي دالئل على وجود خمالفات يف فوزه باستضافة البطولة.
ووفق تقرير نشرته اجمللة األملانية على موقعها على اإلنرتنت اجلمعة ،أنشأت اللجنة املنظمة حسابًا سريًّا ،حول
إليو حنو  3001ماليني فرنك سويسري (ما يعادل  3006ماليني دوالر) من قبل الرئيس الراحل جملموعة "أديداس"
للتجهيزات الرياضية روبرت لويس درايفوس.
سرا ىذا املبلغ قبل إعالن قرار استضافة أملانيا كأس
أيضا إن درايفوس أقرض اللجنة األملانية ًّ
وقالت دير شبيغل ً
العامل يوم  4يوليو /متوز  ،6000مشرية إىل أن درايفوس -الذي تويف يف  -6007طالب باستعادة املبلغ الذي
بات وقتها يناىز  405ماليني يورو قبل عام ونصف العام من بدء البطولة.
وأضافت اجمللة أ ّن املبلغ استخدم للحصول على أصوات أربعة أعضاء عن آسيا من بني األعضاء الـ 62باملكتب
التنفيذي لالحتاد الدويل لكرة القدم( فيفا) قبل اإلعالن عام  6000عن فوز أملانيا حبق استضافة املونديال.
وانضم األعضاء اآلسيويون األربعة مع نظرائهم األوروبيني الذي صوتوا ألملانيا اليت فازت بـ 36صوتا مقابل
 33جلنوب أفريقيا بعدما امتنع شارل دميبسي من نيوزيلندا عن التصويت.37

َا ناْأ ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬يتكتبؼ َٔ ؼكٝل فً ١زٜط ؾبٝغٌ ا٭ اْ ٫ ١ٝبعس إٔ أصبح
اغِ ٖص ٙا٭خض ٠عس شات٘ شا ق ١ُٝخنَٛ ١ٜمٛم فٚ .٘ٝيهٔ ٭ ٟزٜٗ ١عس ٖص ٙا صسض
َٛمٛقا ب٘ ٌٖ يكٓا ٠اؾعٜط ٠أّ يًُتًكٞمي َٔ ايٛا ح ٖٓا أْ٘ َعطٚف نُصسض َٛمٛم ب٘
َٔ قبٌ قٓا ٠اؾعٜط ٠نصيو َٔ قبٌ ايٛنا٫ت ا٭ْبا ٤اييت ْكًأ عٔ فً ١زٜط ؾبٝغٌ
فً ١زٜط ؾبٝغٌ إّٔ ٖص ٙا٭خض٠
ا٭ اْ .١ٝيهٔ ا تًكٜ ٞفِٗ َٔ ؾ ٤ٛقٓا ٠اؾعٜط٠
قط مكٚ ١إّٔ فطز شنط امسٗا صطاحٜ ١عس عس شات٘ شا ق ١ُٝخن ١ٜأ ٚإّٔ قٓا٠
اؾعٜط ٠أضازت َٔ شنط اغِ ااً ١صطاح ١إٔ تٓكٌ َا تعطف٘ عٔ َهاْٖ ١ص ٙاأًَ ١
أزٓس ٠ا تًك ٞيٝعتنٖا أّ ٜا قط مكَ ١خًٗا ٖصا ٕ دَٓا بٓعط ١ٜتطتٝب
أزٓستٗا
ا٭ٚيٜٛات .Agenda Setting 20

اقرتاحات يتطبٝل َفٗ ّٛايؿَّفاف ١ّٝاإلع ١َّٝ٬عًًُّٝا عًْ ٢صٛص ْؿطات ا٭خباض ايعطبٚ ١ٝصٛضٖا

الكشف عن كيفية الحصول على املعلومات ومناسبتها:
َبسأ ايؿفافٜٓ ١ٝطبل أّ ٜا عً ٢اي ٛع ١ٝاييت أُيك ٞفٗٝا اـطايف أ ٚأُعًٔ فٗٝا ايبٝإ
أ ٚأُزي ٞفٗٝا ايتصطٜح ايصخف .ٞفبع ايصخفٜ ٫ ٝصنط ن ضغايت٘ اإلخباض ١ٜإّٔ
ايتصطحيات ا كتبػ ١ن تكطٜط ٙقس أُزي ٞبٗا ن َ ٪ط صخف ٞأ ٚاقتبػٗا َٔ بٝإ َٓؿٛض
أ ٚصخٝفَ ١خ.٬
َخاٍ (: 1
زعْ َٔ ٤ص يتكطٜط خباض ٟأعست٘ َطاغً ١اؾعٜط ٠ن فًػط ؾط ٜٔأب ٛعكً ١ن
21
22.07.2005
ايٓص

ايصٛض ا طافك ١نُا ظٗطت ن ايتكطٜط
ا صٛض

ضاٜووؼ أعووازت ايت نٝووس عًوو ٢ووطٚض ٠اْ٫تكوواٍ
يتٓفٝووص خاضطوو ١ايططٜوول بعووس اْ٫تٗوواَ ٤وؤ خطوو١
اْ٫ػوووووخايف ز ٕٚإٔ تغفوووووٌ زعووووو ٠ٛايػوووووًط١
ايفًػط ١ٝٓٝالاضبو ١حوطنيت خواؽ ٚاؾٗواز
اإلغ.َٞ٬
(....
غووطاٚ ٌٝ٥خوو ٍ٬ا باحخووات حصووًأ عًوو ٢تعٗووس
يتكس ِٜزعِ أَطٜهَ ٞاز ٟيتٓفٝوص اْ٫ػوخايف
َووؤ غوووعٚ ٠تطوووٜٛط َوووٓطكيت ايٓكوووب ٚاؾًٝوووٌ
نُا حصًأ عًٚ ٢عٛز أَطٜه ١ٝبايعٌُ عً٢
عكس َ ٪ط قً َٔ ُٞٝؾ ْ٘ زفا ايع٬قات َوا
ايس ٍٚايعطبٚ ١ٝاـًٝجٚ ١ٝمشاٍ فطٜكٝا.
يهوؤ اقوورتايف َٛعووس تٓفٝووص خطوو ١اْ٫ػووخايف
ز ٕٚايتٛصوووووٌ تفاُٖوووووات حوووووَ ٍٛػوووووتكبٌ
اؿسٚز ٚا عابط ٚغضٖا َٔ ايك اٜا اييت تتعًل
لػووووتكبٌ ايكطوووواث َووووا ظايووووأ تكًوووول اؾاْووووب
ايفًػووطٝين ٖٚووَ ٛووا ٜتٛقووا عخوو٘ ايػووبأ َووا
ٚظٜط ٠اـاضز ١ٝن ضاّ اهلل.
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ن ٖصا ا خاٍ مل تصنط َطاغً ١قٓا ٠اؾعٜط ٠ن فًػط ؾط ٜٔأب ٛعكً ١ن ْصٗا إٔ
تصطحيات ٚظٜط ٠اـاضز ١ٝا٭َطٜه ١ٝنْٛسٚيٝعا ضاٜؼ زا٤ت ن َ ٪ط صخف ٞعكس َا
ٚظٜط اـاضز ١ٝاإلغطا ١ًٝٝ٥دْصاى غًٝفإ ؾاي ّٛضغِ أْٗا بخأ صٛضّا يًُ ٪ط ايصخفٞ
ػُا ب ا٫مٓ َعّا .بٌ ْٗا مل تصنط أبسا ن ايتكطٜط إّٔ االازمات ا٭َطٜه ١ٝزطت َا
ٚظٜط اـاضز ١ٝاإلغطا.ًٞٝ٥
َخاٍ (: 2
خن ْؿط ن ا ٛقا اإليهرت ْٞٚيكٓا ٠ايعطب ١ٝن 15.10.2015

22

نؿفأ "خً ١ٝاإلع ّ٬اؿطب "ٞعٔ اْتفاض ايعؿا٥ط ايػانٓ ١عً ٢ططٜل َعٌُ ا٭مسس٠
باػا ٙزبٌ َهخ ٍٛن ص٬ح ايس ٜٔس تٓع ِٝزاعـ اإلضٖاب.ٞ
ٚقايأ اـً ١ٝن بٝإ هلا ّٕ "ايعؿا٥ط ا٭ص ١ًٝايػانٓ ١عً ٢ططٜل َعٌُ ا٭مسس ٠باػاٙ
زبٌ َهخ ٍٛاْتف أ سّ عصابات زاعـ اإلضٖابٚ ٞقتًأ عؿطات اهلاضب َٔ َصف٢
بٝج".ٞ
إّٔ "ا٫تصا٫ت
ٚأؾاض ايبٝإ ايص ٟتًكأ "ايعطبْ.١ٝأ" ْػد َ٘ٓ ١اي ّٛٝاـُٝؼ
ايٛاضز َٔ ٠أٖايَٓ ٞاطل ايؿطقاط تفٝس باغتبؿاضِٖ خضّا باْ٫تصاض ايٓٗا ٞ٥ن ص٬ح
ايس ٚ ٜٔع ِْٗ٬ا٫غتعساز يًتصس ٟيعصابات زاعـ".
ٚن غٝام َتصٌ أفازت اـً ١ٝإّ "ايكٛات ا٭َٓٚ ١ٝاؿؿس ايؿعيب تػٝططإ عًَ ٢عٌُ
ايعٜٛت بايكطيف َٔ ايفتخ ١ؾطم َصف ٢بٝخ٪َ " ٞنس" ٠ؼطٜط َعٌُ ا٭مسسٚ ٠قطا
ططٜل ا ٛصٌ -مشاٍ بٝج".ٞ

ن ا خاٍ ايخاْ ٞو عً ٢عهؼ ا خاٍ ا٭ ٍٚو نؿل اـن عٔ ايهٝف ١ٝاييت حصٌ بٗا
َٛقا
عًَ ٢عًَٛات٘ اـن ٖٞٚ ١ٜبٝإ صخف ٞأضغٌ َٔ قبٌ "خً ١ٝاإلع ّ٬اؿطب"ٞ
"ايعطبْ ١ٝأ" ٫ .إٔ اـن مل ٜهؿل عٔ َاٖٚ ١ٝنٓ ١ٝاؾٗ ١اييت ْؿطت ايبٝإ
َهتفّٝا بٓؿط امسٗا فكط "خً ١ٝاإلع ّ٬اؿطب ."ٞفُا طبٝعٖ ١ص ٙاـً١ٝمي ٌٖ ٖ ٞتابع١
يًجٝـ ايعطاقٞمي أّ يًخؿس ايؿعيبمي أّ أْٗا خً ١ٝعَ ١َٝ٬ػتكً ١بصاتٗامي اإلزاب ١عٔ ٖصٙ

اقرتاحات يتطبٝل َفٗ ّٛايؿَّفاف ١ّٝاإلع ١َّٝ٬عًًُّٝا عًْ ٢صٛص ْؿطات ا٭خباض ايعطبٚ ١ٝصٛضٖا

ا٭غ ١ً٦تعٌ ؽَُُٗ ١ٝٓٝا ناْأ ٜ ٫ٚكطا ايؿّو بٗا  َٔ ٫خ ٍ٬شنط اؾٗ ١ايتابع١
َا تػُٗٝا
هلا شنطّا صطحيا .فخت ٢حيهِ ا تًك ٞعً ٢اؿكا٥ل اـن ١ٜحيتاج
ا صازض ايعًُ ١ٝبو"ا عًَٛات اييت تعٜس ايخك ١با صسض"  ٫إّٔ غٝايف ٖص ٙا عًَٛات عٔ
َصسض اـن ٖصا أ عل َٔ َصساقٝت٘ .فإٕ ناْأ "خً ١ٝاإلع ّ٬اؿطب ٖٞ "ٞزعَٔ ٤
خٜ٬ا اؾٝـ ايعطاقٚ ٞاؿؿس ايؿعيب ( ٖٞٚبايفعٌ نصيو ٜعين ٖصا أْٗا َٓخاظ٠
يططف اؾٝـ  ٚخٌ َصاؿ٘ .فعسّ ايهؿل عٔ اؾٗ ١اييت تٓتُ ٞيٗٝا "خً ١ٝاإلعّ٬
اؿطبُٜ "ٞفِٗ عً ٢أْ٘ قاٚي ١إليباغٗا مٛيف اؿٝاز َ ٖٛٚا ميهٔ اعتباض ٙتعٜٚطّا
يًُصازض  َٔٚمَِ يًخكا٥ل اإلخباض ١ٜغٛا ٤نإ ٖصا ا٭َط َكصٛزّا بع ٘ٓٝأّ غض َكصٛز.
الكشف عن نقاط الضعف في جمع املعلومات:
ٜ ٫ػتطٝا ايصّخف ٕٛٝزاُّ٥ا مجا نٌّ ا عًَٛات اـن ١ٜاييت حيتازْٗٛا يهُاٍ
َٛ ٛعِٗ اـن ٟ٭غبايف كتًف ١ففٖ ٞص ٙاؿاي ١جيب عً ٢ايصخف ٞاإلؾاض ٠ن
ْكاط اي عل ٖصٜ ٫ٚ .ٙعين شيو إّٔ ايصخفَ ٞكصّط ن عًُ٘ بٌ
ضغايت٘ اإلخباض١ٜ
ٜعين أْ٘ ٜتخط ٣مجا اؿكا٥ل قسض اغتطاعت٘ ٚأْ٘ ٜهؿل يًُتًك ٞغبب عسّ انتُاٍ
عٓاصط تكطٜط ٙاإلخباض.ٟ
َٔ ْكاط اي عل ايساضز ١ن عًُ ١ٝتٛمٝل ا صازض ن ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬ؼسا عٓسَا
ٜطف ا صسض شنط امس٘ صطاح ١٭غبايف خاص .١ففٖ ٞص ٙاؿايٜ ١تع عً ٢ايصخفٞ
خباض ا تًك ٞبصيو ٚنؿل ايػبب ايص ٟميٓع٘ َٔ شنط امس٘ صطاح ١ش إّٔ تهطاض
اغتدساّ َصازض فٗٛي ١ا٭مسا ٤بهخط ٠ميهٔ إٔ  ٜا َصساق ١ٝايٛغ ١ًٝاإلع ١َٝ٬عً٢
االو هلصا ٜط ٣تؿْٛه٘  Zschunkeطٚض ٠ايتعاّ ايصخف ٝباإلفصاح عٔ أمسا٤
َصازضِٖ ٚاغتخٓ َٔ ٢شيو م٬ا حا٫ت:

"َٔ َصًخ ١ايصخف ٝخاَ ١ٜصازض َعًَٛاتِٗ َٔ عٛاقب ٚخ .١ُٝيهٔ ٚيصاحل
َصساق ١ٝايصخف ٝايصاتٜ ١ٝتع عً ِٗٝايًج ٤ٛاغتدساّ َصازض فٗٛي ١ب قٌ زضز١
ممهٓٚ ١ن م٬ا حا٫ت فكط:
 .1شا تعًل ا٭َط عكا٥ل ق ١ُٝتػتخل ايٓؿط ٚيٝؼ بآضا.٤
 .2شا أصطّ ا صسض عً ٢عسّ ايهؿل عٔ ٖٜٛت٘.
23
 ٕ .3مل ٜهٔ ممهّٓا اؿص ٍٛعً ٢ا عً َٔ ١َٛططٜل دخط".
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َٔ ايعباضات اييت ٜػتدسَٗا ايصّخف ٕٛٝعٓسَا ٜ ٫طغب ٕٛن شنط أمساَ ٤صازضِٖ
صطاحٖ ١ص ٙااُٛع َٔ ١ايعباضات :زٚا٥ط َطًعَ ١صازض َطًع ١خنا ٤ا طاقبٕٛ
َصازض َٛمٛقَ ١صازض َطًعَ ١صازض قطٜب َٔ ١أصخايف ايكطاض تكاضٜط ضمسَ ١ٝصازض
عن ٚغٝط.
ضمس٪َ ١ٝؾطات َ٪ؾطات زسٜط ٠بايخكَ ١صازض عًٜ ١ُٝك ٍٛايبع
ن ا خاٍ ايتاي ٞتكطٜط ْؿطت٘ قٓا ٠اؾعٜط ٠ن  19.10.2015عًَٛ ٢قعٗا اإليهرتْٞٚ
بعٓٛإ "حٝا ٠أطبا ٣ْٛٓٝ ٤ؼأ تٗسٜس تٓع ِٝايسٚيْ( "١ص ايتكطٜط َٛزٛز ن ْٗاٖ ١ٜصا
شيو
ايفصٌ ضف ف ٘ٝأحس ا٭طبا ٤ايهؿل عٔ امس٘ صطاح ١ف ؾاض ا ٛقا
صطاحَ ١ا شنط غبب ضف ا٫غِ":ضف ايهؿل عٔ امس٘ خٛفا َٔ َ٬حك ١تٓعِٝ
ايسٚي ١ي٘ " .إٔ حيُ ٞايصخفَ ٞصسض َعًَٛات٘ أَط نفًت٘ ي٘ قٛاْ نخض َٔ ايسٍٚ
 َٔ ٖٛٚا٭غؼ ا٭خ٬قٚ ١ٝا ٗٓ ١ٝاييت ٜتع عً ٢ايصخف ٞا٫يتعاّ بٗا ٫ .إٔ َا نؿف٘
اـن عٔ ططٜك ١اغتكا ٤ا عًَٛات ٜخض نخضّا َٔ ايؿهٛى .ش ٚضزت ن اـن اؾًُ١
ايتاي":١ٝحٝاتٓا َٗسزْٚ ٠عٌُ بعطٚف قاٖط "٠بٗص ٙايهًُات بسأ طبٝب زطاح ٜعٌُ ن
حسَ ٣ػتؿفٝات قافع ...( ٣ْٛٓٝ ١حسٜخ٘ عن ٚغٝط َؿضّا إٔ اي ٛا ايصخ ٞن
ا س ١ٜٓغ ٧ٝيًغا ."... ١ٜش ُٜفِٗ َٔ ٖص ٙاؾًُ ١إٔ ايصخف ٞمل ٜػتل َعًَٛات٘ َباؾطَٔ ٠
طبٝب ٜعٌُ ن َػتؿفٝات قافع ٣ْٛٓٝ ١بٌ "عن ٚغٝط" ٖٚصا غطٜب خصٛصّا إٔ
ناتب اـن اقتبؼ َٔ ن" ّ٬ايٛغٝط" ا عع ّٛاقتباغّا َباؾطّا ٚن ْ٘ ن ّ٬ايطبٝب
ْفػ٘ ٚبصٝغُ ١ض ا تخسا":حٝاتٓا َٗسزْٚ ٠عٌُ بعطٚف قاٖط "٠نُا إّٔ مجٝا أفعاٍ
اـطايف ايساي ١عً ٢عباضات ا٫قتباؽ تؿض مجٝعٗا ن ّ٬ايطبٝب َباؾط:٠
 "َؿضّا إٔ.... ٚأنس إٔ ايعٌُٚ ...فكا يًطبٝب. ٚقاٍ ايطبٝب ٕ... ٚيفأ  ٫إٔ...24
 َ ٝفا إٔ"...إٔ ٜهؿل ناتب ايتكطٜط اإلخباض ٟعً ٢إٔ ا عًَٛات اييت حصٌ عًٗٝا َٔ ايطبٝب
ناْأ عن ٚغٝط ُٜعس أَطّا زٝسّا  َٔ ٖٛٚايؿفاف ٫ ١ٝإّٔ ضزاع٘ ا عًَٛات اـن١ٜ
ن ّ٬ايٛغٝط ٚتعٜٚط ا٫قتباغات ٚن ْٗا خاضز َٔ ١فِ
ايطبٝب َباؾطٚ ٠يٝؼ
ايطبٝب َباؾطٚ ٠بٓا ٤ايتكطٜط نً٘ عً ٢شيو ٜخض نخضّا َٔ ايؿهٛى ح١ْٝ ٍٛ
ايهاتب َٔ ْؿط ٖص ٙا عًَٛات ٚغط ٘ َٓٗاٖٚ .صا ا٭َط جيعًٓا ْتػا ٌٖ :ٍ٤قاّ ناتب

اقرتاحات يتطبٝل َفٗ ّٛايؿَّفاف ١ّٝاإلع ١َّٝ٬عًًُّٝا عًْ ٢صٛص ْؿطات ا٭خباض ايعطبٚ ١ٝصٛضٖا

ايٛغٝط
ا كاٍ بايفعٌ باؿسَ ٜا ٚغٝطمي أّ أْ٘ ؼسا َا طبٝب ٚأضاز باإلؾاض٠
خا ١ٜايطبٝب أنخطمي أّ إٔ ناتب ا كاٍ مل ٜكابٌ أحسّا أص ٫ ٬ايطبٝب  ٫ٚايٛغٝطمي
ٚإّٔ ا عًَٛات اييت أٚضزٖا ًَفكٚ ١إٔ ايغطض َٓٗا تؿ ٜ٘ٛصٛض( ٠تٓع ِٝايسٚي ١اإلغ ١َٝ٬مي
أّ إّٔ ؾاضت٘ يًٛغٝط زا٤ت يتنض ا عً ١َٛاييت تؿض إٔ (تٓع ِٝايسٚي ١ميٓا ا٭طبأَ ٤
إٔ غايب١ٝ
ايػفط ٚأِْٗ ؼأ ضقاب ١زا١ُ٥مي ش ٚضزت ن ايتكطٜط اؾًُ ١ايتايٚ" :١ٝيفأ
ا٭طبا ٤ممٓٛع َٔ ٕٛايػفط ٚؼأ ضقاب ١زا"١ُ٥مي أّ إّٔ ٖص ٙا عًْ ١َٛفػٗا ًَفك١مي فكس
شنط ايهاتب ن تكطٜطَ ٙا ٚ "ًٜٞنإ تٓع ِٝايسٚي ١قس أٌَٗ ايهٛازض ايطبٚ ١ٝا ٛظف
ن ا ٛصٌ ممٔ غازضٖٚا حتَٓ ٢تصل ؾٗط /ْٜٛٝٛحعٜطإ ا ا  ٞيًعٛز ٠يٗٝا َٗسزّا
ا دايف لصازض ٠مجٝا أَٛاهلِ َٚعاًَتِٗ نو"َطتس َٔ "ٜٔز ٕٚإٔ ٜهؿل عٔ ايهٝف١ٝ
اييت اغتكَٗٓ ٢ا َعًَٛت٘ ٖصٚ ٙمل ٜصنط ٚقأ حسٚا شيو .ن ٕ ٜؿض َخ ٬إّٔ قطاض
اإلَٗاٍ ْؿط اي ّٛٝن بٝإ يًتٓع ِٝأ ٚأشٜا اي ّٛٝعن اإلشاع ٕ ( ١ناْأ يس ِٜٗشاع ١مي حت٢
ٜتُهٔ ايكاض َٔ ٨ايطزٛث ا صسض ا٭ٚي ٞهلص ٙا عًٚ ١َٛايت نس َٔ صختٗا.
نٌ ٖص ٙا٭غ ١ً٦أمضت بػبب غٝايف ايؿفاف ١ٝعٓس ايتعاٌَ َا َصازض اؿكا٥ل اـن١ٜ
ٚبػبب عسّ ضزاث ا٫قتباغات ا باؾطٚ ٠غض ا باؾط ٠أصخابٗا.
ّٕ ايػبب ايطٝ٥ؼ ن طٚض ٠شنط َصازض اؿكا٥ل اإلخباضٚ ١ٜشنط ا عًَٛات اييت
ت ّب ٚمٛقٝتٗا ٖ ٛظٗاض ْعاٖ ١ا ٪غػ ١اإلعٚ ١َٝ٬حطفٝتٗا ٚحت ٢تُدًَ ٞػٚ٪يٝتٗا َٔ
َ اَ َعًَٛات َصازضٖا .فإٕ ناْأ ا ٪غػ ١غض َػٚ٪ي ١عٔ َ اَ ا عًَٛات
فٗ ٞب ٬ؾو َػٚ٪ي ١نٌ ا ػٚ٪ي ١ٝعٔ ايت نس َٔ صسقٝتٗا ٚنٝف ١ٝتبٝإ شيو
باحرتاف ١ٝيًُتًك.ٞ
ا ٛقا اإليهرت ْٞٚيكٓا ٠اؾعٜط19.10.2015 ٠

25

تعوووٝـ ن ايعوووطام قافعوووْٓٝ ١ووو– ٣ٛايووويت ٜػوووٝطط عًٗٝوووا تٓعووو ِٝايسٚيووو ١اإلغوووَٓ ١َٝ٬وووص
حعٜطإ -2014 ْٜٛٝٛ/حاي ١تسٖٛض حاز ٠ن اـسَات ايصخًٜٚ ١ٝك ٞأطبا ٤بايُ٥٬و ١عًو٢
ايتٓعٚ ِٝايعطٚف ايصعب ١اييت فط ٗا عً ِٗٝبُٓٝا ٜطف أْصاض ايتٓعٖ ِٝص ٙا٫تٗاَات.
"حٝاتٓووا َٗووسزْٚ ٠عُووٌ بعووطٚف قوواٖط "٠بٗووص ٙايهًُووات بووسأ طبٝووب زووطاح ٜعُووٌ ن حووس٣
َػتؿفٝات قافع - ٣ْٛٓٝ ١ضف ايهؿل عٔ امس٘ خٛفا َؤ َ٬حكو ١تٓعو ِٝايسٚيو١
يوو٘ -حسٜخوو٘ عوون ٚغووٝط َؿووضا إّٔ اي ٛووا ايصّووخ ّٞن ا سٜٓوو ١غوو ٧ٝيًغاٜوو ١ممووا
 ٜططِٖ يًعٌُ بعطٚف اغتخٓا ١ٝ٥غايبا ؼأ ايتٗسٜس.
ٚأنووس إّٔ ايعُووٌ ن ايووسٚا٥ط ايصووخ ١ٝبووات ٚفكووا يٓعوواّ ايتُٜٛووٌ ايووصات ٞبعووسَا تعط ووأ
َصازض ايتٓع ِٝناضم ١حكٝك ١ٝغببأ ْكصا حازا ن َٛاضزٚ ٙفكا يًطبٝب.
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ٚنووإ تٓعوو ِٝايسٚيوو ١قووس أَٗووٌ ايهووٛازض ايطبٝووٚ ١ا ووٛظف ن ا ٛصووٌ مموؤ غازضٖٚووا حتوو٢
َٓتصل ؾٗط /ْٜٛٝٛحعٜطإ ا ا  ٞيًعٛز ٠يٗٝا َٗسزا ا دوايف لصوازض ٠مجٝوا أَوٛاهلِ
َٚعاًَتِٗ نو"َطتس."ٜٔ
ٚقاٍ ايطبٝب ٕ :ايكطاث ايصخٜ ٞؿٗس أظَ ١حكٝك ١ٝغٛا ٤يهٛازض ٙايطب ١ٝاييت باتأ تعٌُ
بو و زٛض ضَعٜووو ١أ ٚيًوووٓكص اؿووواز ن ا٭زٜٚوووٚ ١ا ػوووتًعَات ٚيفوووأ إٔ غايبٝووو ١ا٭طبوووا٤
ممٓٛعوووَ ٕٛووؤ ايػوووفط ٚؼوووأ ضقابووو ١زاُ٥ووو َ ١وووٝفا إّٔ ا ٪غػوووات ايصّو وخ ١ٝؽًووو ٛاَوووا
َوؤ ايًكاحووات ا ٛمسٝووٚ ١أزٜٚوو ١ا٭َووطاض ا عَٓوو ١ممووا أز ٣تفوواقِ ا٭َووطاض يووس ٣بع و
ا٭طفاٍ ٚنباض ايػٔ.
تعووصض ايٛصوو ٍٛصووازض ن تٓعوو ِٝايسٚيوو ١يًتعًٝوول عًوو ٢ؾووٗاز ٠ايطبٝووب ن َووا ٜووطٜ٪َ ٣ووسٚ
ايتٓع ِٝإّٔ اي ٛوا ايصّو خ ٞن ايعوطام نًو٘ َورت ٍز ٚيوٝؼ فكوط ن َٓواطل غوٝطط ٠ايتٓعوِٝ
 ٖٛٚأَط نإ أحس َػببات حطنات ا٫حتجاج اييت ؾٗستٗا َسٕ عطاقٚ ١ٝإّٔ يكوا ٤ايًوّٛ
عً ٢ايتٓعٜ ِٝغفٌ اؿطيف اييت ٜتعطض هلا َٔ قبٌ اؿه ١َٛايعطاقٚ ١ٝايتخايل ايسّٚي.ّٞ
تقييم مدى صدقية املصادر:
تهتػب ٚغا ٌ٥اإلعَ ّ٬ا ايعَٔ خن َٔ ٠خ ٍ٬تعاًَٗا ايَ َٞٛٝا ا صازض اـن١ٜ
هٓٗا َٔ تكٖ ِٝٝص ٙا صازضٖ .ص ٙاـن ٠غايبّا َا تٓتج َٔ خ ٍ٬اعتُاز ايٛغ١ًٝ
اإلع ١َٝ٬عً ٢أنخط َٔ َصسض ٫غتكاَ ٤عًَٛاتٗا .فً ٛاعتُست عً ٢زٗٚ ١احس ٠و َٓٗا
ا صازض ايطمسَ ١ٝخ ٬و فإْٗا ب ٬ؾو ئ تصٌ ٖص ٙا ٗاض ٠ن تك ِٝٝصسق ١ّٝا صازض ش
ّٕ ايتٓٛث ن ا صازض و ٚخاص ٕ ١ناْأ َت اضب ١و ميُهٔ ايٛغ ١ًٝاإلع َٔ ١َٝ٬غكاط
َعًَٛات ا صازض ا ت اضب ١عً ٢أضض ايٛاقا ٚنًُا تهطض َا ايعَٔ عسّ صسق ١ٝبع
ا صازض أ ٚتب ّٔٝإٔ َعًَٛاتٗا كايف ١يًٛاقا اؿكٝك ٞباغتُطاض تهْٛأ يس ٣ايٛغ١ًٝ
اإلع ١َٝ٬حكٝكَ ١فازٖا إٔ ٖص ٙا صازض غض َٛمٛم فٗٝاٚ .ايػ٪اٍ ا ططٚح اٯَٕ :ا زٚض
ايٛغ  ١ًٝاإلع ١َٝ٬عٓسَا تته ٕٛيسٜٗا ٖص ٙايكٓاع١مي ٌٖ تتدً ٢عٓٗامي أّ تعٌ تػتكَٗٓ ٞا
َعًَٛاتٗا ضغِ عًُٗا بعسّ صسقٝتٗامي
اإلبكا ٤عً ٢ايتعاٌَ َا ا صازض غض ا ٛمٛم فٗٝا خيتًل عػب طبٝعٖ ١ص ٙا صازض
َٚس ٣اضتباطٗا با باز ٨ا ٗٓٚ ١ٝا٭خ٬ق ١ٝاـاص ١بايعٌُ اإلع .َٞ٬فإٕ تهْٛأ َخ٬

اقرتاحات يتطبٝل َفٗ ّٛايؿَّفاف ١ّٝاإلع ١َّٝ٬عًًُّٝا عًْ ٢صٛص ْؿطات ا٭خباض ايعطبٚ ١ٝصٛضٖا

قٓاع ١يس ٣ايٛغ ١ًٝاإلع ١َٝ٬ب ٕ ا صازض ايطمس ١ٝيسٚيَ ١ا غض َٛمٛم فٗٝا ٭ ٟغبب َٔ
ا٭غبايف ٜصعب عً ٢ايٛغ ١ًٝاإلع ١َٝ٬ايتغا  ٞعٓٗا ٚػٓبٗا يعس ٠أغبايف:
أٚ :٫ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬ن حازَ ١صسض أٚي ٞيٮخباض و  ٕ ٚنإ يٝؼ شا َصساق ١ٝو
حت ٢تكاضٕ َعًَٛات٘ لعًَٛات ا صازض غض ايطمس.١ٝ
ماّْٝا :ايٛغ ١ًٝاإلعَ ١َٝ٬طايب ١بايتٛاظٕ ب َٛاقل ا٭ططاف ا دتًف ١ايطمسٚ ١ٝغض
ايطمسٚ .١ٝغٝايف ا صازض ايطمسُٜ ١ٝػٌّٗ َخ ٬اتٗاَٗا بايتخّٝع أ ٚزعِ ططف س
ططف دخط نسعِ ا عاض  ١أ ٚاؾُاعات ا ػًخ.١
مايخّا َٔ :ا ُهٔ إٔ ٜػبب تغا  ٞايٛغ ١ًٝاإلع ١َٝ٬عٔ ا صازض ايطمس ١ٝاؿه١َٝٛ
ايهخض َٔ ا ؿه٬ت هلا َٓٗا َٓعٗا َٔ ايعٌُ ن بًس ٖصا ا صسض اؿهَٞٛ
َخ ٬أ ٚميهٔ إٔ ٜتعطض طاقُٗا اٜكات ٖ ٛن غٓ ٢عٓٗا.
أَا ٕ تب ّٔٝإّٔ َصسضّا غض ضمسَ ٖٛ ٞصسض غض َٛمٛم ف ٘ٝعٓسٖا ئ ػس ايٛغ١ًٝ
اإلع ١َٝ٬نخض عٓا ٤ن ػٓب٘ ٚتغافًٖ٘ٚ .صا ضلا َا ٜفػّط نخط ٠اغتدساّ ا صازض
ايطمس ١ٝاؿهَ ١َٝٛصازض يٮخباض باغتُطاض ضغِ عسّ صسق ١ٝبع ٗا.
ٚيهٔ ٜعٌ ايػ٪اٍَ :ا زٚض ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬ن ٖص ٙاؿاي١مي ايسٚض ا تبك ٞأَاَٗا ٖٛ
عسّ تطى ٖص ٙا صازض َٔ ز ٕٚتك ِٝٝصطٜح أُ ٚين هلا جيابًّٝا نإ أّ غًبًّٝا ( ٕ
نإ ايتك ِٝٝايصطٜح غٝجًب ايهخض َٔ ا ؿه٬ت يًٛغ ١ًٝاإلع َٔ . ١َٝ٬ا٭َخً ١عً٢
عباضات ايتك ِٝٝاإلجياب ٞصازض ا٭خباض َا :ًٜٞ
 صطح ْاطل باغِ اـاضز ١ٝا٭َطٜه ١ٝب ٕ ( ٫ ...إٔ َصازض أخط ٣أنخط زق١َخٌ( ...شنطت ...
 قاٍ ايٓاطل باغِ اؿؿس ايؿعيب ٕ ( ٫ ...إٔ َصازض أخطَ ٣تطابكَٗٓ ١ا (...شنطت...
 بخأ ٚغا ٌ٥ع ّ٬ضصَٗٓ ١ٓٝا قٓا...( ٠ اْفطزت صخٝفٚ ...( ١اغع ١اْ٫تؿاض ن (...فعباضات ايتك ِٝٝاإلجياب ٞتٛح ٞيًُتًك ٞإٔ ٖٓاى ٝٝعّا ب ا صازض ن ٕ تهٕٛ
ٖٓ اى َصازض زقٝكَٚ ١صازض أنخط زقَٚ ١صازض َت اضبَٚ ١صازض َتطابك ١أف ٌ َٓٗا
َٚصازض غض زس ٫ٚ ١ٜتتخط ٣ايسق ١ن عًُٗا َٚصازض أخط ٣ضصَٚ ١ٓٝصازض غض َعطٚف١
يًجُٗٛض َٚصازض ٚاغع ١اْ٫تؿاض ٚأنخط ؾعبٜٚ .١ٝتع عسّ ا٫نتفا ٤بصنط ايتكِٝٝ
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ٚايتغا  ٞعٔ شنط اغِ ا صسض (أ ٚا صازض صطاح .١فايتكَ ِٝٝطتبط زاُّ٥ا باغِ
ا صسض ُٜ ٫ٚرتى صسض فٗ.ٍٛ
 َٔٚا٭َخً ١عً ٢عباضات ايتك ِٝٝايػًيب صازض ا٭خباض َا :ًٜٞ
 ازّع ٢ايٓاطل باغِ اـاضز ١ٝا٭َطٜه ١ٝب ٕ.... ظعُأ صخٝف ...( ١ب ٕ .... قاٍ ا تخسا باغِ اؾٝـ ايعطاق( ٞف ٫ ...ٕ ٕ٬إّٔ ايٓاطل باغِ اؿه١َْٛف ٢شيو...
 مل ٜتِ ايت نس َٔ ٖص ٙا عًَٛات َٔ َصسض قاٜس...تٛح ٞعباضات ايتك ِٝٝايػًيب يًُصازض إّٔ ايصخفٜ ٞؿو لعًَٛات ا صسض بٓا ٤عً٢
َعطٝات يسٖ .ٜ٘ص ٙا عطٝات جيب تكسميٗا يًُتًك ٜ ٚ ٞاحٗا ي٘ ن اـن حتٜ ٢تُهٔ َٔ
َعطف ١غبب تك ِٝٝايصخف ٞهلصا ا صسض تكُّٝٝا غًبًّٝا; ٭ّٕ بع ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬تػتدسّ
عباضات ايتك ِٝٝايػًيب يًتؿهٝو ن صسقَ ١ٝعًَٛات صخٝخ ١يهْٗٛا ْٛعّا َٔ تؿٜ٘ٛ
اؿكا٥ل ٚقًب ا٭َٛض ضأؽ عً ٢عكب ٭غطاض َٚصاحل شات ;١ٝغٝاغ ١ٝأ ٚاقتصاز ١ٜأٚ
أَٓٚ .١ٝا عطٝات ا كسَ ٖٞ ١اييت ؼسز ٕ نإ ايتك ِٝٝايػًيب َنضّا أّ .٫
عباضات ايتكٖ ِٝٝص ٙبٓٛعٗٝا اإلجيابٚ ١ٝايػًب ١ٝغايبّا َا تعتُس عًٗٝا ٚنا٫ت ا٭ْبا٤
ٚبع ايصخل ن تكُٗٝٝا صازضٖا  ٫أْٗا ْازض ٠ا٫غتدساّ ن ْؿطات ا٭خباض
ايتًفعٚ .١ْٜٝٛهلصا ايػبب تعس ْؿطات ا٭خباض َٔ أقٌ َصازض ا٭خباض ؾفافَ ١ٝكاضْ١
بايصخٝفٖٚ .١صا َٔ ا فرتض ايعٌُ عً ٢تغٝض.ٙ
اتباع مبدأ النسبية عند غياب املعلومة املؤكدة:
َوووؤ ايؿووووفاف ١ٝأّ ٜووووا تكٝوووو ِٝصووووسق ١ٝا عًَٛووووات اـنٜووووْ ١فػووووٗا ٚقٝاغووووٗا ٚيووووٝؼ
فكوووط ا صوووازض .فوووإ زاْوووب شنوووط ا صوووازض ألووو ١نًُوووات ميهووؤ الوووطض ا٭خبووواض َووؤ
خ٬هلوو و ا ايتدفٝوووول َوووؤ ٚقووووا ا عًَٛووووات اـنٜوووو ١يعووووسّ تٝكٓوووو٘ َوووؤ صووووختٗا ٚؾووووه٘
لصوووازضٖا ٚغٝوووايف ز٥٫وووٌ ت٪نوووسٖا بايكطعٝووو .١تبو وٖ ّٔٝوووص ٙايعبووواضات َوووس ٣تكوووسٜط االوووطض
يسضزووو ١صوووسقٝتٗاٖٚ .ووو ٞتعٜوووس َووؤ صوووسقْ ١ّٝؿوووط ٠ا٭خبووواض ٚؾوووفافٝتٗا ٚتعهوووؼ َوووس٣
زقوووو ١غطفوووو ١ايتخطٜووووط ن ايتعاَووووٌ َووووا ا٭خبوووواض ٚحطصووووٗا عًوووو ٢ؼوو وط ٟزضزوووو ١صووووسق١ٝ
أخباضٖا ٖ َٔٚص ٙايعباضات َا :ًٜٞ

اقرتاحات يتطبٝل َفٗ ّٛايؿَّفاف ١ّٝاإلع ١َّٝ٬عًًُّٝا عًْ ٢صٛص ْؿطات ا٭خباض ايعطبٚ ١ٝصٛضٖا

 ايكاتٌ ا ؿتب٘ ب٘( ...عً ٢أغاؽ إّٔ ا تِٗ بط ٤ٟحت ٢تخبأ زاْت٘ َٔ ا تٛقا إٔ... ٜفرتض أْ٘ قس مت يكا ٤ايكب عً ٘ٝاٯٕ... ُٜعتكس أْ٘ قس قتٌ ن اؿازا... ٜبس ٚإّٔ اإلزطا٤ات اييت اؽصتٗا اؿه ١َٛمل تهٔ غً...١ُٝ َٔ االتٌُ إٔ مجٝا َٔ ناْٛا عًَ ٢تٓٗا قس قتًٛا... َٔ ا طزح إٔ... ايطازح إٔ... ضلا أْ٘ مل ٜهٔ ... عً ٢حس ظعُ٘.... عً ٢حس قٛي٘... ٚفكا يًبٝإ... يٝؼ َٔ ا ٪نس بعس...نوووووٌ ٖوووووص ٙايعبووووواضات تؿوووووض إٔ ا عًَٛوووووات اـنٜووووو ١يٝػوووووأ َ٪نوووووس ٠بعوووووس
ٚصوووووٝاغ ١اؾُوووووٌ اـنٜووووو ١لػووووواع سٖ ٠وووووص ٙايعبووووواضات ٜعهوووووؼ ؾوووووفاف ١ٝعُوووووٌ ْؿوووووط٠
ا٭خبوووواض  ٫ٚميهوووؤ اعتباضٖووووا ووووعفا ن عُووووٌ االووووطض ٜٔعجوووو ١أْوووو٘ َوووؤ ا فوووورتض
تكوووسَ ِٜعًَٛوووات َ٪نوووس ٠يًُتًكووو ٞزاُ٥وووا .26بوووٌ عًووو ٢ايعهوووؼ ٕ َخوووٌ ٖوووص ٙايعبووواضات
تعطووو ٞاْطباعّوووا عًووو ٢صوووسق ١ٝايتعووواطَ ٞوووا ا عًَٛوووات اـنٜووو ١نُوووا أْٗوووا ميهووؤ إٔ
ؼفوووغ َووواٚ ٤زووو٘ ايصوووخف ٞفوووإٕ قو وسّّ ايصوووخفَ ٞعًَٛووو ١خنٜووو ١غوووض َ٪نوووس ٠بعوووس
عًوووو ٢أْٗووووا َ٪نووووس ٠عٓووووسٖا غ ٝووووطط تصووووًٝخٗا  ٕ ٚتهووووطض ٖووووصا ا٭َووووط َووووطات
عس ٠ميهٔ إٔ ٜفكس ايصخف ٞمك ١اؾُٗٛض ب٘  َٔٚمَِ ل٪غػت٘ اإلع.١َٝ٬
اقكظف ع ا وْ اةنترْ قلسساقْ اإلعالمَْ:
أحٝاّْا َا تصٌ غطف ١ا٭خباض َٛاز عَٓ ١َٝ٬تج َٔ ١زٗات خاضز ١ٝبعٝس ٠عٓٗا َخٌ
َهاتب ايع٬قات ايعاَ ١يًٛظاضات اؿه ١َٝٛأ ٚاؾٗات ا٭َٓ ١ٝا دتًفٚ .١عازً ٫ ٠و
ايٛغ ١ًٝاإلع ١َٝ٬خٝاضّا غض ْؿطٖا عً ٢ايطغِ َٔ شيو ٜتع عً ٢ايٛغ ١ًٝاإلع ١َٝ٬و
اؾٗ ١ا ٓتج ١هلاٖ .ص ٙا ٛاز  ٫تػع ٢االط١
يهْٗٛا ْٛعّا َٔ ايؿفاف ١ٝو اإلؾاض٠
بخٗا نُا ٖ َٔ ٞقبٌ تًو
ْفػٗا يًبخ عٓٗا  ٫ٚت طط يٗٝا ا ططاضّا بٌ تسفا
27
اؾٗات .اإلؾاضَ ٠صسضٖا جيب إٔ ٜتِ بصطًّٜا ٚمسعًّٝا.
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تجسيد مصادر املادة املصورة ودرجة آنيتها على الشاشة:
 ٫تتهْ ٕٛؿط ٠ا٭خب اض ايتًفعْ َٔ ١ْٜٝٛصٛص فكط بٌ َٔ صٛض مابتَٚ ١تخطن ١غٛا٤
ناْأ ٚاقع ١ٝأّ َطنب ١أّ ؼان ٞايٛاقاٖ .ص ٙايصٛض تصٌ ْؿط ٠ا٭خباض َٔ َصازض
عس .٠تعسز ا صازض ٜعين طٚض ٠تٛمٝكٗا تٛمٝكا ؾفافا ٬ٜحع٘ ا ؿاٖس .حت ٢تهتٌُ زا٥ط٠
ايؿفاف ١ٝن ْؿط ٠ا٭خباض ٜتع تطبٝكٗا أّ ٜا عً ٢ايصٛض ٠اَّا َخٌ تطبٝكٗا عً ٢ايٓص
اإلخباض .ٟميهٔ تصٓٝل َصازض ا ٛاز ايصٛض ١ٜؼأ عس ٠تصٓٝفات; فُٔ ْاحَ ١ٝصسضٖا
َٛاز
َٛاز َصٛض ٠تكًٝسَٛٚ ١ٜاز َصٛض ٠غض تكًٝس َٔٚ ١ٜايٓاح ١ٝايعَٓ١ٝ
تكػِ
َٛاز َصٛضَ ٠تخطنٚ ١مابتَٚ ١طنب١
َصٛض ٠دْٚ ١ٝأضؾٝف َٔٚ ١ٝايٓاح ١ٝايٓٛع١ٝ
ٚقان ١ٝيًٛاقا.
مصا ز اةٌا اةصٌزّ اقت لَدٍْ:
 ا ٛاز ا صٛضٚ َٔ ٠نا٫ت ا٭ْبا ٤ايعا  ٖٞ :١ٝا صسض ايطٝ٥ؼ يهخض َٔ أخباضا ٛاز ا صٛض٠
ْؿط ٠ا٭خباض ايتًفع .١ْٜٝٛتٛفط ٚنا٫ت ا٭ْبا ٤باإل اف١
ا تخطن ١صٛضّا مابتٚ ١نصيو ايٓصٛص ايصخف ١ٝا طافك ١هلاَٝ .عٖ ٠ص ٙا ٛاز أْٗا
َتٛفط ٠زاُّ٥ا َكابٌ اؾرتاى غٓٚ ٟٛخسَتٗا َتٛفط ٠عًَ ٢ساض ايػاعٚ .١أِٖ غًب١ٝ
ن ٖص ٙا ٛاز ا صٛض ٠أْٗا صٛض َٓتكاٚ ٠فل أغؼ ٚططم ؼطٜط خاص ١بٛناي١
ا٭ْبا ٤ا عٓٚ ١ٝيٝؼ ٚفل أغؼ ٚططم ؼطٜط االط ١ايتًفعْ ١ْٜٝٛفػٗا ف ٬تًو
غطف ١ايتخطٜط غ ٣ٛايتعاٌَ َعٗا نُا ٖ ٞف ٬تػتطٝا طاي ١يكطاتٗا َخ٫ٚ ٬
اختٝاض ظٚاٜا تصٜٛطٖا فتعٌ َطٖ ١ْٛهلا .نُا  ٫ميهٔ يًُخط ١ايت نس َٔ
زقتٗا يعسّ َؿاضن ١االط ١ن ْتازٗاٖ .ص ٙا ٛاز ا صٛض ٫ ٠ؼتاج عاز ٠تٛمٝل
باإلؾاضَ ٠صسضٖا عً ٢ايؿاؾ ١نْٗٛا َصازض عَ ١َٝ٬عطٚفٚ ١زاضز.١
 َٛاز َصٛضْ َٔ ٠تاج االطْ ١فػٗا ٖٞ :ا صسض ايخاْ ٞايطٝ٥ؼ يًُٛاز ا صٛض ٠نْؿط ٠ا٭خباضَٝٚ .عتٗا اؿػٓ ١إّٔ ا طاغٌ ايصخف ٞغٛا ٤نإ زاخٌ ايبًس أٚ
خاضزٗا ٖ ٛايصٜ ٟؿطف عًْ ٢تازٗا بٓفػ٘ لػاعس ٠فطٜل عًُ٘  َٔٚمَِ ٜعطف
تٛمٝل باإلؾاض٠
نٝفْ ١ٝتازٗا ٚايتعاٌَ َعٗاٖ .ص ٙا ٛاز ا صٛض ٫ ٠ؼتاج
َصسضٖا عً ٢ايؿاؾ .١يهٔ ميهٔ يًُخط ١إٔ تؿض َصسض صٛضٖا ٕ ناْأ
ٖص ٙايٓٛع َٔ ١ٝا ٛاز اإلع ١َٝ٬تعس زعا١ٜ
صٛضّا حصطٚ ١ٜممٝع .٠اإلؾاض٠
يًُخطْ ١فػٗاٚ .اـطٛض ٠تهُٔ ٖٓا ٕ ظاز ا٭َط عٔ حس ٙعٓسٖا تبس ٚايكٓا٠
اإلع ١َٝ٬غض ٚامكْ َٔ ١فػٗا.

اقرتاحات يتطبٝل َفٗ ّٛايؿَّفاف ١ّٝاإلع ١َّٝ٬عًًُّٝا عًْ ٢صٛص ْؿطات ا٭خباض ايعطبٚ ١ٝصٛضٖا

مصا ز مٌا مصٌزّ ت لَدٍْ:
 َٛاز َصٛض َٔ ٠قطات ٚتًفعْٜٛات أخط ٫ :٣ميهٔ زاُّ٥ا يًُخط ١ايتًفع١ْٜٝٛمجٝا َٓاطل ا٭حساا ايػاخٓ ١ن ايعامل هلصا ت طط أحٝاّْا يًج٤ٛ
ايٛصٍٛ
"ظَ٬ٝتٗا" َٔ االطات ا٭خط ٣يتكتبؼ َٓٗا بع ايصٛض عٔ ا٭حسااٖ .صٙ
ايصٛض ميهٔ إٔ ؼصٌ عًٗٝا االطْ ١فػٗا َٔ خَ ٍ٬طاقبتٗا يًُخطات
ايتًفع ١ْٜٝٛا ُٗ ١ا٭خطٚ ٣تػج ٌٝبطافٗا ٭خص صٛض َٓٗا عٓس اؿاز 28 ١أَٔ ٚ
َٛقعٗا ن اإلْرتْأ أ ٚإٔ تؿرتَٗٓ ٟا َٛازّ عَ ١َٝ٬صٛض ٠أ ٚإّٔ ٚنا٫ت ا٭ْبا٤
ْفػٗا تفعٌ شيو ٚتٛفطٖا يًُخطات ايتًفع ١ْٜٝٛا٭خط َٔٚ ٣ايؿفاف ١ٝاإلع١َٝ٬
تٛمٝل َصازض ٖص ٙايصٛض.

َازَ ٠صٛض ٠حصط ١ٜاقتبػتٗا ْؿط ٠ا٭خباض ا٭ اْ ١ٝتاغٝؼ ؾا َٔ Tagesschau ٚقط١
" "TR1ايفطْػ١ٝ
-

َٛاز َصٛض َٔ ٠زٗات غض عَ ١َٝ٬عطٚفَ :١خٌ َهاتب ايع٬قات ايعاَ١
يًخهَٛات ٚاؾٝـ ٚايؿطنات اؿهٚ ١َٝٛاـاصٚ ١اؾُاعات ا ػًخ١
دخط يٓؿاطاتٗا ا تعسزَٛٚ ٠اقفٗا ٚدضاٗ٥ا
ب ْٛاعٗاٖ .ص ٙا صازض تطٚج َٔ ح
َٔ ا٭حساا ٚايك اٜا ايعاَ ١عن ْتاج َٛاز عَ ١َٝ٬صّٛض ٠ته ٕٛزاٖع ٠يًب
بايهاٌَ أ ٚزعًّٝ٥ا .بع ٖص ٙا صازض تهَ ٕٛتعاَ ١ْٚا ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬عن تفاِٖ
َػبل ٚ 29بع ٗا تطف اؿسَ ٜا ٚغا ٌ٥اإلع ٫ ّ٬عن تكسَ ِٜازتٗا اإلع١َٝ٬
االط١
اـاص ١بٗا هلا ي٬قتباؽ َٓٗا ٚبع ٗا تطغٌ َٛازٖا ا صٛض٠
ايتًفع ١ْٜٝٛبططم غض َباؾط ٠عً ٢أٌَ ْؿطٖا نُا ٖٚ .30ٞبع ٗا اٯخط ٜٓؿط
َٛاز ٙا صٛض ٠عن اإلْرتْأ ن صفخات خاص ١ب٘ أ ٚعن َٛاقا ايتٛاصٌ ا٫زتُاعٞ
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ايبخ عٓٗا ٚا٫قتباؽ َٓٗا .عازَ ٠ا تًج
ايعاَ 31١فتعُس االط ١ايتًفع١ْٜٝٛ
ٖصا ايٓٛث ا٭خض َٔ ا صازض ا صٛض ٠غض ايتكًٝس ١ٜعٓسَا ٫
ٚغا ٌ٥اإلعّ٬
ػس َ هاْ ١ٝيًخص ٍٛعًٗٝا بٓفػٗاَ .ععِ ٖص ٙا ٛاز ا صٛض ٠و ٕ مل تهٔ
مجٝعٗا و تطٚجيٚ ١ٝزعا ١ٝ٥باَتٝاظ غٛا ٤ناْأ َٔ َصازض حه ١َٝٛضمس ١ٝأّ غض
ضمس.١ٝ
َصازض ا ٛاز ا صٛضٖ ٠ص ٙجيب اإلؾاض ٠يٗٝا بٛ ٛح عً ٢ايؿاؾٚ ١نصيو ن
ايٓص اإلخباضْ ٟفػ٘ (حت ٢ته ٕٛاإلؾاض ٠بصطٚ ١ٜمسع ١ٝن اٯٕ شاتَ٘ٔ . 32
ا٭َخً ١عً ٢تٛمٝل ا صازض اإلخباض ١ٜغض ايتكًٝس َٔ ١ٜزٗات غض عٖ ١َٝ٬صٙ
ااُٛع َٔ ١ايًكطات ا كتبػْ َٔ ١ؿط ٠ا٭خباض ا٭ اْ ١ٝتاغٝؼ ؾا:Tagesschau ٚ

َازَ ٠صٛضَ ٠ؿاض يٗٝا ب ْٗا َكتبػَٔ ١
ف ًِٝزعا ٞ٥يؿطنٜ ١طباص ( Quelle
Airbus

َازَ ٠صٛضَ ٠ؿاض يٗٝا ب ْٗا َكتبػَٔ ١
ٚظاض ٠ايسفاث ايطٚغ١ٝ
(Verteidigungsministerium Russland

َازَ ٠صٛضَ ٠ؿاض يٗٝا ب ْٗا َكتبػَٔ ١
اإلْرتْأ (Internet-Video

َكتطل صٛتَ ٞصٛض َؿاض ي ٘ٝب ْ٘ َعس
َٔ قبٌ ا٫ؼاز ا٭ اْ ٞيهط ٠ايكسّ DFB

اقرتاحات يتطبٝل َفٗ ّٛايؿَّفاف ١ّٝاإلع ١َّٝ٬عًًُّٝا عًْ ٢صٛص ْؿطات ا٭خباض ايعطبٚ ١ٝصٛضٖا

َكطا َصٛض َؿاض ي ٘ٝب ٕ صٛض ٙايتكطأ بٛاغط ١اهلاتل االُQuelle: Handy-Video( ٍٛ
ٖصا ا٭غًٛيف َٔ ايتٛمٝل ٜب َس ٣ايتعاّ ْؿط ٠ا٭خباض ايطٝ٥ػ ١ا٭ اْ ١ٝبا باز٨
ا٭خ٬قٚ ١ٝا ٗٓ ١ٝيًعٌُ اإلعٚ َٞ٬يٮغل َا ظايأ ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬ايعطب ١ٝو ٚخصٛصا
اإلخباض ١ٜا تدصصٗٓ َ ١ا و بعٝس ٠نٌ ايبعس عٔ ايؿفاف ١ٝن تعاًَٗا َا َصازضٖا ا صٛض٠
بٗص ٙايسق.١

َازَ ٠صٛض ٠يكٓا ٠اؾعٜط ٠اإلخباضَ ١ٜكتبػ١
َٔ اإلْرتْأ َرتٚن َٔ ١ز ٕٚاإلؾاض٠
َصسضٖا ٚاؾٗ ١ا طٚز ١هلا  ٫ن ايٓص ٫ٚ
عً ٢ايصٛض.٠

َازَ ٠صٛض ٠يكٓا ٠اؾعٜط ٠اإلخباض١ٜ
َكتبػ َٔ ١اإلْرتْأ َرتٚن َٔ ١زٕٚ
اإلؾاضَ ٠صسضٖا ٚاؾٗ ١ا طٚز ١هلا

اـطٛض ٠عٓوس ْؿوط ٖوص ٙا وٛاز ا صوٛضَ ٠ؤ ز ٕٚاإلؾواضَ ٠صوازضٖا صوطاح( ١مسعًّٝوا
ٚبصووطًّٜا ٖووٚ ٛقووٛث االطوو ١ايتًفعْٜٝٛوو ١ن فووذ ايرتٜٚووج ووٛاز عَٝ٬وو ١زعاٝ٥وو ١تػوواعس عًوو٢
تؿوو ٜ٘ٛاؿكووا٥ل ن عكووٌ ا تًكوو .ٞفووٜ ٬صووح إٔ تُغًووب ايطغبوو ١ايؿووسٜس ٠ن ايبخ و عوؤ َووٛاز
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َصٛض ٠٭حساا َُٗٚ ١خطض ٠عً ٢تفخّص ا ٛاز اإلع ٚ ١َٝ٬ضزاعٗا َصوازضٖا .فعًو٢
ايووطغِ َوؤ إّٔ غايبٝووٖ ١ووص ٙا ووٛاز َُطٚغّوو ١بؿووعاض اؾٗوو ١ا طٚزوو ١هلووا  ٫أْٗووا تعووٌ فٗٛيوو١
يًهوخضَ ٜٔوؤ ا ؿوواٖس .ٜٔفًووٝؼ مجٝوا ا ؿوواٖسٜ ٔ ٜعطفوو ٕٛو َوخ ٬و إٔ ٚنايوو ١غوواْا Sana
(اييت اقتبػأ َٓٗا قٓا ٠اؾعٜطَٛ ٠از َصٛض ٠ن ايصٛض ٠ايعواٖط ٠أعوٖ ٙ٬وٚ ٞنايو ١تابعو١
يًٓعوواّ ايػووٛض .ٟعًوو ٢ايصووخف ٞإٔ  ٜووا ْفػوو٘ َهووإ "ا ووٛاطٔ ا طًووا" ايطاغووب ن َعطفوو١
ا عٜووس َوؤ ا عًَٛووات عوؤ َصووازض ا عًَٛووات حتووٜ ٢ػوواعس ٙن بٓووا ٤صووٛضت٘ اـاصوو ١عوؤ
ا٭حووساا ب ف ووٌ أغووًٛيف ممهوؤ ٚأيووا ٜتوو ِٖٛإٔ َووا ٜعطفوو٘ ٖووٜ ٛعطفوو٘ مجٝووا ا ؿوواٖسٜٔ
أّ ٜا.
اةٌا اةصٌزّ ا َْ ًاألزطَاَْ:
َٔ ايٓاح ١ٝايعَٓ ١ٝتكػِ ا ٛاز ا صٛض ٠دْ ١ٝحسٜخٚ ١أضؾٝفَٚ .١ٝؤ ا فورتض إٔ تبو
ْؿطات ا٭خبواض َوٛاز َصوٛض ٠دْٝو ١ن ْؿوطات أخباضٖوا ايَٝٛٝو ١ايتعاَّوا لبوسأ اٯْٝوٚ .١ا وٛاز
ا صٛض ٠اٯْٖ ١ٝو ٞايويت ايتكطوأ ن ْفوؼ ٜو ّٛبخٗوا ٚنوٌ َواز ٠غوبل إٔ أْتجوأ قبوٌ ايٝوّٛ
اٯْ ٞتُعس َاز ٠غض دْٜٚ ١ٝتعو ّٔٝعًو ٢قوطضْ ٟؿوط ٠ا٭خبواض بوطاظ شيوو يًُؿواٖس .فا واز٠
ا صٛض ٠اييت أْتجأ ٜو ّٛأَوؼ جيوب اإلؾواض ٠شيوو عًو ٢ايؿاؾو ١بإ واف ١نًُو( ١أَوؼ
عًٗٝا  ٕ ٚناْأ ا از ٠ا صٛض ٠أقسّ َٔ شيو جيب اإلؾاض ٠شيو عً ٢ايؿاؾ ١عً ٢أْٗا
َٔ ا٭ضؾٝل ٚنتاب ١نًُ( ١أضؾٝل عًٗٝاٖ .وصا ا٭َوط ٜطفوا َؤ َصوساقْ ١ٝؿوط ٠ا٭خبواض
َٔ م٬ا ْٛاح:
 أ :٫ٚايهؿل عٔ ططٜكْ ١تاج ٚزضز ١دْ ١ٝا ٛاز ا صٛضٜ ٠عهؼ َس ٣ايتعاّْؿط ٠ا٭خباض بايؿفافٚ ١ٝحطصٗا عًٗٝا.
 ماّْٝا :االافع ١عً ٢ضنٔ اٯْ ١ٝا كسّؽ بٗص ٙايسقٜ ١طفا َٔ زٛز ٠ا٭خباض. مايخّا :اإلؾاض ٠ايسضزات ا دتًف ١ٯْ ١ٝا ٛاز ا صٛض ٠عً ٢ايؿاؾ ١تن ٨ايٓؿط٠اإلخباض َٔ ١ٜتُٗ ١ايت٬عب باؿكا٥ل اإلخباضٚ ١ٜايتعٜٚط فٗٝا عن ايرتٜٚج ٛاز
َصٛض ٠قسمي ١عً ٢أْٗا حسٜخ.١
َوؤ ا٭َخًوو ١اؾٝووس ٠عًوو ٢ايتعاَووٌ َووا َصووازض ا ووٛاز ا صووٛضٚ ٠ف هكووا يسضزوو ١دْٝتٗووا ٖووصٙ
ااُٛع َٔ ١ايًكطات ا كتبػْ َٔ ١ؿط ٠ا٭خباض ا٭ اْ:Tagesschau ١ٝ

اقرتاحات يتطبٝل َفٗ ّٛايؿَّفاف ١ّٝاإلع ١َّٝ٬عًًُّٝا عًْ ٢صٛص ْؿطات ا٭خباض ايعطبٚ ١ٝصٛضٖا

(ٖ 1ص ٙيكطَ ١ؿاض يٗٝا ب ْٗا َكتبػَٔ ١
اإلْرتْأ (Internet-Video

( 2عٓسَا أعٝس اقتباغٗا ن اي ّٛٝايتايٞ
أ ٝفأ ايصٛض ٠نًُٚ Gestern( ١اييت
تعين  ّٜٛأَؼ!

ٖص ٙيكطَ ١ؿاض يٗٝا ب ْٗا َٔ ا٭ضؾٝل
(Archiv

حت ٢ايصٛض ٠ايفٛتغطاف ١ٝن خًف ١ٝايؿاؾ١
ٜؿاض أْٗا أضؾٝف ٕ ١ٝناْأ نصيو
نُا ٖ ٛظاٖط ن ايصٛض.٠

ٖصا ايٓٛث َٔ ايتٛمٝل ميهٔ تطٜٛط ٙأنخوط ٚاغوتدساّ َو٪مطات بصوط ١ٜزاضزو ١ن عوامل
اإلخوطاج ايػووُٓٝا ٞ٥يًس٫يو ١عًوو ٢قووسّ ا ؿوٗس ا صوّٛض .فايصووٛض ا٭ضؾوٝف ١ٝميهوؤ ظٗاضٖووا
أّ ٜا بايً ْٛا٭بٚ ٝا٭غٛز غٛا ٤ظٗطت ن ؾهٌ صٛض مابتو ١ن خًفٝو ١ا٭غوتٛز ٜٛأٚ
ن ؾووهٌ َكوواط ا َص وّٛض ٠ن ايتكوواضٜط اإلخباضٜوو .١بٗووص ٙايططٜكووُٜ ٫ ١هتَفوو ٢بتُٝٝووع ا كطووا
ا صووٛض ا٭ضؾووٝف ٞعوؤ ايصووٛض اٯْٝوو ١بايهتابوو ١عًوو ٢ايؿاؾووٚ ١بووايتعًٝل ايػووُع ٕ ( ٞنووإ
ووطٚضًّٜا عًٗٝووا فخػووب بووٌ ميهوؤ ٝٝعٖووا أّ ٜووا بصووطًّٜا بإظٗاضٖووا بووايً ْٛا٭بووٝ
ٚا٭غٛزٚ .عٓسٖا ٜػٌٗ عً ٢ا ؿاٖس َ٬حع ١ايفطم ن زضز ١دْ ١ٝا كاطا ا صٛض.٠
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مل تغفٌ ْؿط ٠ا٭خباض ا٭ اْ ١ٝعٔ اغتدساّ ت مض ايًو ْٛا٭بوٚ ٝا٭غوٛز ن ْؿوطاتٗا
ٚيهٓٗا تػتدسَ٘ يًس٫ي ١عًَٛ ٢ت ؾدص ١ٝاعتباض ١ٜنُا ٖ ٛظاٖط ن ٖص ٙايصٛض:٠

ايصٛض ٠ايعاٖط ٠خًل قاضْ ١٥ؿط ٠ا٭خباض تعٗط َسضيف نط ٠ايكسّ ا٭ اْ ٞزٜتُاض نطاَط
بايً ْٛا٭بٚ ٝا٭غٛز بعس اإلع ٕ٬عٔ ٚفات٘
املواد الصورية الثابتة واملركبة والجرافيكس واملحاكية للواقع:
ايصٛض ايخابتوٖ ١و ٞايصوٛض اإلخباضٜو ١ايفٛتٛغطافٝو ١ايويت تػوتدسّ ن ْؿوط ٠ا٭خبواض عًو٢
ٖ٦ٝووات عووس ٠ن و ٕ تػووتدسّ خًفٝوو ١يًدوون ت ٛووا عًوو ٢ايؿاؾوو ١خًوول ا ووصٜا أ ٚزاْبوو٘ .أٚ
تػوتدسّ خًفٝوو ١يووٓص َكتووبؼ عًوو ٢ايؿاؾووٚ ١أحٝاّْوا َووا تػووتدسّ أّ ٜووا ن بعو ايتكوواضٜط
اإلخباضْ ١ٜفػٗا يتغطٝو ١ايوٓكص ن ا وٛاز ا صوٛض( ٠ميهؤ إٔ تعٗوط مابتو ١أ ٚجيوط ٟزخواٍ
ت مضات حطن ١ٝعًٗٝا يتٓاغب ا كاطا ا تخطنو ١ن ايتكطٜوط ا صوّٛض َ .صوسض ٖوص ٙايصوٛض
قوووس ٜهوووٚ ٕٛنوووا٫ت ا٭ْبوووا ٤ايعا ٝووو ١أَ ٚووؤ أضؾوووٝل االطووو ١اإلعَٝ٬وووٚ ١قوووس تهوووٕٛ
َػتدطزَ َٔ ١از ٠فَ ١ًُٝٝصوٛض ٠زوط ٣اقتباغوٗا َؤ َكواطا َصوٛض ٠موِ زوطَ ٣عاؾتٗوا
بتكٓ ١ٝاؿاغوٛيف نُوا ميهؤ إٔ تهوَ ٕٛكتبػوَ ١ؤ ٚغوا ٌ٥عو ّ٬أخوط ٣أَ ٚؤ زٗوات
ضمسٚ ١ٝأَٓ.١ٝ
ٖووص ٙايصوو ٛض  ٫ؼتوواج تٛمٝوول صووسضٖا ٕ ناْووأ َوؤ َصووازض عَٝ٬ووَ ١عطٚفوو١
نٛنا٫ت ا٭ْبا ٤ايعا  .١ٝأَا ٕ ناْأ َٔ أضؾٝل االطٚ ١تعٗط صٛض ٠ؾدصو ١ٝعٓوسٖا
غٝتخػوؤ اإلؾوواض ٠دْٝتٗووا نُووا  ٚووخٓا ن ايفكووط ٠ايػووابك .١أَووا ايصووٛض ا كتبػووَ ١وؤ
ٚغا ٌ٥ع ّ٬أخط ٣أَ َٔ ٚصازض غض زاضزو٪َ( ١غػوات حعبٝو ١زٗوات أَٓٝوْ ١رتْوأ ...
فٝجب تٛمٝل َصسضٖا ٚتاضٜذ ْتازٗا ٕ أَهٔ حت ٢ؼافغ ْؿط ٠ا٭خباض عًو ٢حٝازٜتٗوا
َٚصساقٝتٗا  ٫ٚتتِٗ بايتخٝع ٭ ٟزٗ ١ناْأ ضمس ١ٝأّ غض ضمس ١ٝأ ٚتتِٗ ب ْٗا فطز
بٛم ع َٞ٬ؾَٗ ١ا.

اقرتاحات يتطبٝل َفٗ ّٛايؿَّفاف ١ّٝاإلع ١َّٝ٬عًًُّٝا عًْ ٢صٛص ْؿطات ا٭خباض ايعطبٚ ١ٝصٛضٖا

ٖاتإ صٛضتإ مابتتإ بختُٗا قٓا ٠ايعطب 33١ٝن  16.09.2015ن أحس تكاضٜطٖا ا صٛض ٠تعٗطإ ؾكٝك غعٛز ٜأيكٞ
ايكب عًُٗٝا بتُٗ ١حٝاظ ٠أغًخَٚ ١تفجطات .ظٗطت ايصٛضتإ ب ٬ؾاضَ ٠صسضُٖا (ا طزح إٔ َصسضُٖا زٗات
أَٓ ١ٝيعٗٛضُٖا عاض ٜٞايصسض

أَا ايصٛض ا طنب ١فٗ ٞصٛض مابت ١غض ٚاقع ١ٝفُع ١أزعاٖ٩ا َٔ عس ٠صٛض ٚاقع١ٝ
ت ٛا عاز ٠خًل ا صٜا أ ٚزاْب٘ عً ٢ايؿاؾ .١ايغطض َٓٗا ٜصاٍ ايفهط ٠اـن ١ٜبططٜك١
ضَع .١ٜخطٛضٖ ٠صا ايٓٛث َٔ ايصٛض أْ٘ ميهٔ إٔ ٜهؿل عٔ ضأ ٟأَٛ ٚقل االطَٔ ١
اـن أ ٚايك  ١ٝاإلع ١َٝ٬ا ططٚح .١نُا أْ٘ يٝؼ َٔ ا ٪نس إٔ ٜفِٗ مجٝا ا ؿاٖسٜٔ
ايفهطٚ َٔ ٠ضاٗ٥ا بصٛضَ ٠تػا ١ٜٚبػبب ضَعٜتٗاٖ .صا ايٓٛث َٔ ايصٛض اإلخباض ٫ ١ٜحيتاج
تٛمٝل صسضٖا فُصسضٖا ٖ ٛايكػِ ايفين يًُخط ١اإلعْ ١َٝ٬فػٗا  ٫أْٗا ؼتاج
عٓٛإ ْص ٜٛ ٞا أغفٌ َٓٗا يٝعطٗٝا َعٓ ٢قسزّا ٚاحسّا ٚحتٜ ٫ ٢ؿطح شٖٔ
ا ؿاٖس أفهاض ؽايل ا كصٛز َٔ  ٚا ٖص ٙايصٛض ٠ا طنب.١

ٖص ٙيكطَ ١كتبػْ َٔ ١ؿط ٠حصاز اي ّٛٝاإلخباض ٟتعٛز عاّ  2002تعٗط ن اـًف ١ٝصٛضَ ٠طنب١
ػُا ب ايطٝ٥ؼ ايفًػطٝين ايطاحٌ ٜاغط عطفات ٚضٝ٥ؼ ايٛظضا ٤اإلغطا ًٞٝ٥أض ٌٝ٥ؾاضٚ ٕٚبُٗٓٝا ٚظٜط
اـاضزٝوو ١ا٭َطٜهوو ٞنووٛئ بوواَٚ ٍٚوؤ خًفٗووِ تعٗووط صووٛض ٠يطفووٌ فًػووطٝين غوواضم بسَا٥وو٘ .ايصووٛض٠
ا طنبووو ١تطَوووع االازموووات ايووويت جيطٜٗوووا بوووا ٍٚيتكطٜوووب ٚزٗوووات ايٓعوووط بو و ايطوووطف ايفًػوووطٝين
ٚاإلغطا ًٞٝ٥عً ٢خًف ١ٝايصطاث ايسَ ٟٛبُٗٓٝا (اْتفا  ١ا٭قص ٢اييت اْسيعأ عاّ . 2000

أَا صٛض اؾطافٝهؼ فَٗ ٞتعسز ٠ايٛظا٥ل  َٔٚأِٖ اغتدساَاتٗا عوطض اقتباغوات
َوؤ أقووٛاٍ ايػٝاغوو ٝأَ ٚوؤ ايبٝاْووات ٚايكووطاضات ايػٝاغوو ١ٝايٓصووٚ .١ٝن ٖووص ٙاؿايوو ١جيووب
اإلؾاضَ ٠صسض ا٫قتبواؽ ب ٛوٛح عًو ٢ايؿاؾو ٚ ١ضفاقو٘ بتواضٜذ اإلز ٤٫بو٘ ٕ مل ٜهؤ
دًّْٝا.
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ٖووصا اقتبوواؽ َباؾووط يووٛظٜط ايساخًٝوو ١ا٭ وواْ ٞنُووا
ظٗط ن ْؿط ٠تاغٝؼ ؾا ٚا٭ اْ ٚ ١ٝزاْب٘ صوٛض٠
مابت ١يًٛظٜط .اغِ ايوٛظٜط َٚػوُا ٙايوٛظٝف ٞظٗوطا ن
أغفٌ ا٫قتبواؽ .نُوا  ٚوا ا٫قتبواؽ بو عَ٬ويت
تٓصٝص حتٜ ٢فِٗ ا ؿاٖس أْ٘ اقتباؽ َباؾط.

ٖووصا اقتبوواؽ َباؾووط دخووط َوؤ بٝووإ صووخف٫ ٞؼوواز
نط ٠ايكسّ ا٭ واْ .ٞظٗوط َصوسض ا٫قتبواؽ ٚا وخّا
ن أغووفً٘ ٚنووصيو ايططٜكوو ١ايوويت أعًوؤ فٗٝووا عٓوو٘
(بٝووإ صووخف ٚ ٞزاْبوو٘  ٚووا عًووِ عًٝوو٘ ؾووعاض
ٚاغِ ا٫ؼاز.

أَا قٓا ٠اؾعٜط ٠فٝبس ٚأْٗا تف ٌ ا٫قتباؽ غض ا باؾط َٔ ايٓصٛص  ٫ٚتٗتِ نخضّا
ن تٛمٝل ايططٜك ١اييت أعًٔ َٔ خ٬هلا عٔ ا٫قتباؽ خطًّٝا عً ٢ايؿاؾ.١

ن ٖات ايصٛضت ٜعٗط ْص َكتبؼ َٔ بٝإ صخف ٞصازض عٔ فًؼ قٝاز ٠ا كا ١َٚن ا ٓاطل ايٛغط٢
إّٔ ايّٓصّ
باي .ُٔٝايصٛضٚ ٠حسٖا  ٫ت ٛح ٕ نإ ا٫قتباؽ َباؾطّا أّ غض َباؾط نُا  ٫تٛزس أ ٟؾاض٠
َكتبؼ َٔ بٝإ صخف .ٞاإلؾاض ٠شيو ناْأ ن ايٓص ا كط ٤ٚفكط.

الخالصة:
َبوسٝ٥ا و إّٔ َبوسأ ايؿوفاف ١ٝاإلعَٝ٬و ١يوٝؼ فوطز ؾوعاض ٜطفوا
ًّ
ٖوص ٙا كايو ١بٓٝوأ و ٚيوٛ
فخػب ٚإٔ َػو ي ١تطبٝكو٘ عًًُّٝوا يوٝؼ أَوطّا بعٝوس ا ٓواٍ بوٌ ٖو ٛممهؤ ٕ توسضيف عًٝو٘
صخفْ ٛٝؿوطات ا٭خبواض ايتًفعْٜٝٛو ٚ ١عَٖٛٝ٬وا ٚفٖٓٛٝوا َٚاضغو ٙٛن عًُوِٗ ايٝوٖٚ .َٞٛوٛ
َبسأ وو بوو ٬ؾووو و غووضفا َوؤ زووٛزْ ٠ؿووطات ا٭خبوواض ايعطبٝووَ ١وؤ ح ٝو االتووٚ ٣ٛايؿووهٌ
ٚجيعًٗا قازض ٠عً ٢ا ٓافػ ١قًًّٝا  ٚقًًُّٝٝا ٚعا ًّٝا.

ضٖاٛصٚ ١ٝص ْؿطات ا٭خباض ايعطبٛ ْص٢ًًّا عًُٝ ع١َّٝ٬ اإلع١ّّٝ ايؿَّفافٛٗل َفٝاقرتاحات يتطب
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 27خ ٍ٬عًُ ٞن تًفع ٕٜٛايسٜٚتؿ٘ ف ً٘ٝا٭ اْٚ ٞصوًٓا عواّ  2006تكطٜوط و فٗو ٍٛا صوسض و طٛيو٘ حوٛاي ٞغوبا زقوا٥ل
عٔ طبٝع ١اؿطيف ا٭َطٜه ١ٝن ايعطام .ايتكطٜط ْفػ٘ ب أّ ٜا ن قٓٛات عا ٝو ١نوخضَٗٓ ٠وا ٚ CNNقٓوا ٠ايعطبٝو١
ٚاؾعٜووط .٠قٓووا ٠اؾعٜووط ٠أعووازت بخوو٘ بعووس زووطا ٤بع و ايتعووس٬ٜت عًٝوو٘ .مل تووصنط أَ ٟوؤ ٖووص ٙايكٓووٛات ا صووسض
اؿكٝك ٞي٘ .ايطازح يس ٟإٔ َصسض ٙنإ َهتب ايع٬قات ايعاَ ١ن اؾٝـ ا٭َطٜه.ٞ
 28عازَ ٠ا ٜهٖ ٕٛصا ايٓٛث َٔ ا٫قتباؽ َفٝسّا يًُخط ١ا كتوبؼ َٓٗوا ش غايبّوا َؤ ٜهو ٕٛؾوعاض االطو ١ظواٖطّا ن
ايصٛض ا كتبػ ١فٝػاعس شيو عً ٢ايرت ٜٚج يًكٓا ٠بو َؿواٖس ٟايكٓوٛات ا٭خوط .٣فاقتباغوات االطوات ايتًفعْٜٝٛو١
ايعا  َٔ ١ٝقٓا ٠اؾعٜط ٠بعس أحساا اؿاز ٟعؿط َٔ غبتُط غاعس عً ٢ايرتٜٚج هلا عا ًّٝا.
 29خ ٍ٬عًُ ٞن تًفع ٕٜٛايسٜٚتؿ٘ ف ً٘ٝا٭ اْ ٖٛٚ DW-TV ٞقط ١تابعو ١يوٛظاض ٠اـاضزٝو ١ا٭ اْٝو ١ناْوأ تصوًٓا
َٛاز ع ١َٝ٬زاٖع ٠يًب (َخٌ أفٚ ّ٬ما٥كٚ ١ ٝتكاضٜط خباضٜوَٓ ١تجوَ ١ؤ قبوٌ اؾوٝـ ا٭ واْ ٞيتبو عون ايكٓوا٠
ْعٌُ عً ٢تطمجتٗا ايعطب ٚ ١ٝعاز ٠بخٗا ا ؿاٖس ايعطب.ٞ
 َٔ 30ا٭َخًو ١ا ؿوٗٛض ٠عًوٖ ٢وص ٙايصوٓل َؤ ا وٛاز ا صوٛضٖ ٠و ٞخطابوات ظعو ِٝتٓعو ِٝايكاعوس ٠أغواَ ١بؤ ٫زٕ ايويت
ناْأ تطغٌ قٓا ٠اؾعٜط ٠يبخٗا عكب ٖجُات اؿاز ٟعؿط َٔ غبتُن عاّ .2001
 31نا ٛاز ا صٛض ٠اييت تٓؿطٖا اؾُاعات اإلغ ١َٝ٬ا ػًخ ١نتٓع ِٝايسٚي ١اإلغٚ ١َٝ٬اؾٝـ ايػٛض ٟاؿط.
 32يٝؼ مجٝا َؿاٖسْ ٟؿطات ا٭خباض ممٔ ٜعطف ٕٛايكطاٚ ٠٤ايهتاب ١ن ٚطٓٓا ايعطب.ٞ

http://www.youtube.com/watch?v=f-HtiUpZQWQ.: 16.09.2015.
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ملخـــص
ملدص :تربش أٍنية الدزاضة مً خالل الرتكيص على أٍنية الدوز الري تقوو بهُ أسطهاو اإلعهالو
اجلامعات الفلططييية تدعيه العنهل اإلعالمها الفلطهطي  ،وكهرلم الصهعوبات الهت توا هُ
طلبة اإلعالو وزؤضاء أسطامَه ،ومدى تأثريٍا على العنليهة التعلينيهة ،واىعلاضهاتَا الطهلبية علهى
طلبههة اإلعههالو أثيههاء الدزاض ههة وبعههد التدههس  ،وٍههدفا الدزاض ههة تع التعههس علههى اجتاٍههات طلب ههة
اإلعههالو وزؤضههاء أسطههامَه اجلامعههات الفلطههطييية لههو الصههعوبات امتعلقههة باجلواىههظ الي س ههة
واجلواىظ التعلينيهة ،والصهعوبات امتعلقهة بهاليوااا العنليهة التقييهة والب هس ة ،والصهعوبات الهت
توا ههُ الطلبههة عنليههة التههدز ظ العنلهها ملاخههل امعضطههات اإلعالميههة ،ولتحقيههأ أٍههدا الدزاضههة
بسشت دلنوعة مً التطاؤالت أٍنَا:
م هها اجتاٍ ههات طلب ههة اإلع ههالو وزؤض ههاء األسط ههاو اجلامع ههات الفلط ههطييية ل ههو الص ههعوبات ال ههت
توا ََه؟
التطاؤالت الفسعية:
 مهها اجتاٍههات طلبههة وزؤضههاء أسطههاو اإلعههالو اجلامعههات الفلطههطييية لههو الصههعوبات
امتعلقة باليااية الي س ة؟
 ما اجتاٍات طلبة وزؤضاء أسطاو اإلعالو لو الصعوبات التعلينية الت توا ََه؟
 مهها اجتاٍههات طلبههة وزؤضههاء أسطههاو اإلعههالو لههو الصههعوبات العنليههة التقييههة والب ههس ة
الت توا ََه؟
 مهها اجتاٍههات طلبههة وزؤضههاء أسطههاو اإلع ههالو لههو الصههعوبات الههت تههوا ََه عنلي ههة
التدز ظ العنلا ملاخل امعضطات اإلعالمية؟
واضهتددو البحههح فهحيفة اضههتبياىة (اضتقصهاء علههى طلبهة اإلعههالو كهل مههً امعهة اخلليههل،
و امعة اليجاح الوطيية ،و امعة بيا حله ،و امعهة القهدع ،و امعهة بريش هاو وذلهم مهً خهالل
عييههة عنيد ههة مههً تلههم اجلامعههات ،وعههدملٍه ( 571طالبًهها  ،وبعههد يليههل ىتههاتب االضههتباىة عنههل
مقابلههة متعنقههة مههء زؤضههاء أسطههاو اإلعههالو اجلامعههات الفلطههطييية ،وخههس البحههح بعههدج ىتههاتب
أٍنَا :أ ٌ اجتاٍات طلبة اإلعالو اجلامعات الفلططييية لو الصهعوبات الهت تهوا ََه كاىها
مستفعة ،و اجتاٍات طلبة اإلعالو لهو الصهعوبات التعلينيهة الهت تهوا ََه امستبهة األوع ،فينها
ههاءت اجتاٍ ههات الطلب ههة ل ههو الص ههعوبات العنلي ههة التقيي ههة والب ههس ة ال ههت ت ههوا ََه امستب ههة
األخريج .كنا اتفأ زؤضاء أسطاو اإلعالو على أىُ و هد فهعوبات تهدز ظ اإلعهالو اجلامعهات
الفلط ههطييية ،وم ههً أكج ههس الص ههعوبات ال ههت ت ههوا ََه ع ههدو كفا ههة األ َ ههصج الالشم ههة للعنلي ههة
التعلينية.
امصطلحات األضاضية :تدز ظ اإلعالو ،طالب اإلعالو ،الصعوبات الي س هة و العنليهة و التعلينيهة،
اجلامعات الفلططييية.
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املقدمة:
َنننٔ ننننالٍ عُنننٌ ايباسننننح يف صبننناٍ اإلعننننالّ ٚتذسٜظننن٘ س  ٕ ٣شػبنننن ٞازباَعننننات
ايؿًظَّ ١ٝٓٝمل ٜؤدٚا ٚادبِٗ املٓٛط بِٗ ٚمل ٜكنذَٓٛا ايشطناي ١اينت ؼبهادٗنا ػنعبِٗ َنِٓٗ;
يزا قشس ايباسح ايبشح عٔ ايضعٛبات ايت تٛادِٗٗ ٚذبذٜنذٖا طنعّٝا يهزيًٝنٗا ؾهاْن
ايضعٛبات يف ازبٛاْب ايٓعشٚ ١ٜايهعًٚ ١ُٝٝايهكٓٚ ١ٝايبؼشٚ ١ٜايهذسٜب ١ٝايعًُٝنٚ ١ايهنذسٜب يف
املؤطظنننات; يهشكٝنننل ا ٖن نذاف املشدننن ٠ٛاطنننهعإ ايباسنننح باطنننهباْ ١تهغنننُٔ ٖنننِ ايٓكننناط
ازبٖٛشٜنن ١يف ننع داَعننات ٚعننشج ايٓهننا٥ر عًنن ٢سؤطننا ٤ا قظنناّ ؾٗٝننا يً ننشٚز بٓهننا٥ر
ٚتٛصٝات ته ٕٛعّْٛا هلِ عًن ٢ذبظنأ داٗ٥نِ ٚربنشز ايهنٛادس املؤًٖن ١ينعدا ٤اإلعالَنٞ
املههاٌَ.
ٚالسغ ايباسح ُّٕٓ ٖٓاى َعٝكاتٕ تٛاد٘ ايَّالب يف إظباصِٖ يععُاٍ ايت تًَّب َِٓٗ
ٚمتجً ٖز ٙاملعٝكات يف َٛس عذَٗٓ ٠ا :عذّ تٛؾش ا دٗض ٠ايالصَ ١زبُع املٛاد
اإلعالَٚ ١ٝعذّ املكذس ٠عً ٢اطه ذاّ ا دٚات ايههٓٛيٛدٚ ١ٝصعٛب ١ايهعاٌَ َع َضادس
املعًَٛات ٚإػهايَ ١ٝذ ٣تكبٌ اجملهُع ٚاملؤطظات اإلعالَ ١ٝيًَّالب َٛ ٚس ش٣
طٝعٌُ ايباسح عً ٢تبٝاْٗا الٍ ايبشح.
ٚتعً ِٝاإلعالّ يف ايعضش اسبذٜح ََُّايبْ بإعذاد ْٛعَ ١ٝهُٝض َٔ ٠اشبشػبأ ايزٜٔ
تهٛاؾش ؾ ِٗٝايكذس ٠عً ٢ايهعًِ ٚايهذسٜب َذ ٣اسبٝآٖ ٕ ٚ ٠اى ؾذ ٠ٛبأ قظاّ اإلعالّ
ٚاملؤطظات اإلعالَ ٚ ١ٝسدع ريو إىل عذّ ٚدٛد آيٝات إطرتاتٝذ ١ٝذبهِ ايهٓعا ٕٚبأ
()1
مجٝع ا طشاف املؼاسن ١يف ايعٌُ اإلعالَ.ٞ
ْكضذ بعًُ ١ٝايهعًِ ٚايهعً ِٝجبُٝع طشاؾٗاَ :عًِ َٚهعًِ ٚتعًِ ٚتعًٜٚ ِٝؤثش عًٖ ٢زٙ
ا طشاف ٚطا ٌ٥االتضاٍ ٚعالق ١عًُ ١ٝاالتضاٍ بٗا ؾكذ تَّٛست ايٛطا ٌ٥االتضاي ١ٝيف
ايعضش اسبذٜح ْهٝذ ١زبٗٛد اإلْظإ يف ٖزا اجملاٍ ُ ٚتٍّٛد ٖز ٙازبٗٛدُ بهش ٌٜٛايهش٠
بأبعادٖا املرتاَ ١ٝإىل سٝض صػري ٜهبادٍ ؾٗٝا اإلْظإُ ايجكاؾٚ ُّ١ايؿهشَ ٚاملعشؾٚ ُّ١اشبربَ ؾٛس
()2
ٚقٛع٘.
()3
نُا تكظِ قغاٜا ايٓٗٛج بايهعً ِٝازباَع ٞإىل ضباٚس عذ:ٖٞٚ ٠
ٚيًا :املذسغ  ٚاملِّشاعش :ػبب عً ٢املذسغ  ٚاحملاعش ِٕ ٜه ٕٛيذ ٜ٘ايكذس املٓاطب
َٔ ايهعً ِٝايٓٓعشٚ ٟايعًَُ ٞع ا ز يف اسبظبإ تَّٜٛشٚ ٙذبظأ َظهٛا ٙيف ا دا٤
املٗين ٚريو َٔ الٍ ايذٚسات ايهذسٜب ١ٝامله ضض ١يف عًِ اإلعالّ.
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ثاّْٝا :املٓٗاز ايذساط ٞايز ٟػبب ِٕ ٜغِٖ اهلذف ٚاحمله ٣ٛػاًًَا ربات ٚدباسب
َٗٚاسات عًُ ١ٝبٗذف ذبكٝل ايٓهٝذ ١ايؼاًَ ١ايت تظاعذ املذسغ ٚايَّايب بؼهٌ
َههاٌَ َجٌ ايٛطا٥ط املهعذدَٗٓٚ ٠ا اشبشا٥ط ٚايٛطا ٌ٥ايظُع ١ٝايبضشَ ١ٜع ا ز
يف اسبظبإ ايعٌُ عًٚ ٢عع دبذٜذات َٚظهشذثات يشؾع َظهٛاٖا يهؤد ٟإىل تبادٍ
اشبربات.
ثايجّا :ايهُ ٌٜٛيهشكٝل ٖذاف املظاقات يف مجٝع طٓٛات ايذساطٖ َٔٚ ١ز ٙاملٛاسد
ا طهٛدٖٜٛات ايهًٝؿضٚ ١ْٜٝٛاإلراعَٚ ١ٝا تؼًُ٘ َٔ َعذات  ٚدٗضٚ ٠طٛاقِ بؼشَ ١ٜؤًٖ.١
سابعّا :املشاؾل ٚا بٓٚ :١ٝريو ٜؼٌُ بٓ ١ٝاص ١بكاعات احملاعشات اجملٗض ٠بٛطاٌ٥
تظاعذ ايَّّايب عً ٢ايهعًِ ٚايؿِٗ ٚاالطهٝعاب.
إٕٓ ايهكٓٝات هلا عٓضشإ َهُالٕ يبعغُٗا; ايعٓضش ايعًُ ٞاملادٚ ٟايعٓضش ايعًُٞ
ٚاملٓٗذ ٞسٝح ٜهُجٌ ازباْب املاد ٟٓيف املعذات ٚاإلْؼا٤ات اهلٓذطٚ ١ٓٝايؿٜٓٚ ١ٓٝؼهٌُ
ايعٓضش ايعًُٚ ٞاملٓٗذ ٞعً ٢ا طع املعشؾٚ ١ٝاملٓٗذ ١ٝايت تذعِ إْهاز تًو ايٛسذات
املادٚ ١ٜإٕ ايعٓضشٜ ٜٔهذا الٕ بعغُٗا َع بعض; ٕ غٝاب سذُٖا ُٜظكٔطِّ إَهاْ١ٝ
()4
ٚدٛد اآل ش.
ٜٚش ٣ايباسح ُّْٓ٘ ػبب إػشاىِّ ايَّّايبٔ يف ايعًُ ١ٝايهعًٚ ;١ُٝٝريو َٔ الٍ إػشان٘ يف
ايكشاسات امله ز َٔ ٠اإلداسٚ ٠ايت ربط ايعًُ ١ٝايهعًٚ ١ُٝٝإػشانِٗ يف ٚعع اشبَّط
املظهكبً َٔ ١ٝدٌ تَّٜٛش قظاّ اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ.١ٝٓٝ
ٖٓاى تؼاب٘ نبريْ بأ عًُ ١ٝايهعًٚ ِٝعًُ ١ٝاإلعالّ ؾاإلعالَٚ ٞاحملاعش نالُٖا
َشتبط بعًُٚ ١ٝاسذ ٖٞ ٠إْؼا ٤سطاي َٔٚ ١ثَِٖ إٜضايِّٗا إىل مجٗٛس ٚايهأنذ َٔ تأثريٖا
()5
عًٚ ٘ٝنٌ َُٓٗا ؼبهاز إىل ٚطا ٌ٥إلٜضاٍ ايشطاي.١
َٔ ٖٓا ػبب ايعٌُ عً ٢إصالح ايهعً ِٝاإلعالَ ٞيف ازباَعات ايؿًظَّٚ ١ٝٓٝايعٌُ عً٢
ايهَّٜٛش املظهُش; ٚريو يًٛص ٍٛإىل تٗ ١٦ٝايعًُ ١ٝايهعً ١ُٝٝإلعذاد شػبأ َؤًٖأ عًًُّٝا
سذخ ايعًٚ ّٛاملعاسف ٚاملٗاسات اص ١ؾُٝا ٜهعًل بازباْب ايعًُ ٞاإلعالَٚ ٞايرتنٝض
()6
عً ٢نٌ َا ٖ ٛدذٜذ يهشكٝل ايٓٗغ ١املٓؼٛد.٠
قظاّ اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ
تننأ شت ْؼننأ ٠قظنناّ ايضننشاؾ ١يف ازباَعننات ايؿًظننَّ ١ٝٓٝإىل ٚا ننش االْهؿاعنن ١ا ٚىل
ٜٚعننٛد ريننو إىل عننذ ٠طننباب َٓٗننا :ايضننعٛبات ايٓامجنن ١عننٔ االسننهالٍ ٚقًنن ١ايهننٛادس

ادباٖات سؤطا ٤االقظاّ ٚايًَّب ١عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ

ا نادميٝننٚ ١عننذّ َكننذسٚ ٠طننا ٌ٥اإلعننالّ ايؿًظننَّ ١ٝٓٝعًنن ٢ايعُننٌ بظننب قًنن ١ايهننٛادس
ايبؼش ١ٜاملذسب.١
ٚتعذ ازباَع ١اإلطالَ ١ٝبػضٚ ٠ىل ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝايت اؾههش ٖزا ايه ضط
سٝح طظ نً ١ٝاآلداب يف عاّ  ّ1992قظِ ايضشاؾٚ ١اإلعالّ ٚبذ ايكظِ به ضط
ايضشاؾ ١اَّْالقاً َٔ ساد ١املؤطظات اإلعالَ ١ٝايؿًظَّ ١ٝٓٝهلزا ايه ضط ْعشّا
()7
يًضعٛب ١ايت تٛاد٘ ايضشاؾ ١ايؿًظَّْ َٔ ١ٝٓٝكط ايهؿا٤ات امله ضضٚ ١املؤًٖ.١
تأطع قظِ ايضشاؾ ١جباَع ١ايٓذاح ايٛطٓ ١ٝعاّ ٚ 1983ػهٌ يف س ٘ٓٝسذ ؾشٚع
ايعً ّٛايظٝاطٚ ١ٝايكاْٚ ٕٛايضٓشاؾ( ١نً ١ٝاالقهضاد) سٝح َٓح دسد ١ايبهايٛسٜٛغ –
ربضضّا ؾشعًّٝا – يف ايضشاؾ ١املههٛب ١إىل ُِّٕ اطهكٌ عاّ  ٚ ّ1995صبح قظُّا قاُّ٥ا
بزات٘ ميٓح دسد ١بهايٛسٜٛغ ايضشاؾ ١ربضضّا َٓؿشدّا  ٚسٝ٥ظّا  ٚؾشعًّٝا ٚيف عاّ
ُْ ّ1997ك ٌَ ايكظِ إىل نً ١ٝاآلداب يٝضبح ايكظِ ايظابع ؾٗٝا َٓٚح ايكظِ يف س٘ٓٝ
ربضضّا َٓؿشدّا يف ايضشاؾٚ ١اإلعالّ.
ٚيف عاّ  2010تأطظ نً ١ٝاإلعالّ ٚاْهكٌ قظِ ايضشاؾ ١إىل ايهً ٚ ١ٝصبح
ٜؼهٌ سذ قظاّ ايهً ١ٝايجالث :١ايضشاف املههٛبٚ ١اإليهرتٚ ١ْٝٚايعالقات ايعاَ١
ٚاالتضاٍ ٚاإلراعٚ ١ايهًؿضٚ .ٕٜٛيهٔ ٚبعذ إعادٖٝ ٠هً ١ايهًٝات يف ازباَع ١اْهكً
قظاّ نً ١ٝاإلعالّ ايجالث ١مبا يف ريو قظِ ايضشاؾ ١املههٛبٚ ١اإليهرت ١ْٝٚإىل
))8
نً ١ٝاالقهضاد ٚايعً ّٛاالدهُاع ١ٝيف بذا ١ٜايعاّ ايذساط ٞا .2014/2013 ٍٚ
ْؼأت داَع ١ا قض ٢بػض ٠قظِ اإلعالّ ايرتب ٟٛيف  ّ1996بٗذف ربشٜر نادس
إعالَ ٞيف مجٝع ايه ضضات اإلعالَٚ ١ٝسؾذ املؤطظ ١ايهعً ١ُٝٝمب هضأ يإلعالّ
ايرتبٚ ٟٛؼبه ٟٛايكظِ عً ٢ربضضات ايضشاؾٚ ١اإلراعٚ ١ايهًؿضٚ ٕٜٛايعالقات
ايعاَٚ ١املظشح.
َا داَع ١بريص ٜؾكذ ْؼأت يف َ ّ1998عٗذ ايهذسٜب اإلعالَٚ ٞاإلراع ٞيهذسٜب
اإلعالَٝأ ٚايضشؿٝأ ثِ ذب ٍٓٛاملعٗذ إىل قظِ يإلعالّ به ضضات ايضشاؾٚ ١اإلراع١
ٚايهًؿضٚ ٕٜٛايعالقات ايعاَ ١يفٚ ّ2001اؾههش داَع ١ا صٖش بػض ٠يف ايعاّ ّ2001
()9
قظِ ايًػ ١ايعشبٚ ١ٝاإلعالّ يٝه ٕٛربضضّا َضدٚدّا يف نً ١ٝاآلداب.
نُا تأطع قظِ ايضشاؾٚ ١اإلعالّ يف داَع ١ب ٝسبِ عاّ ٜٚ 1999غِ ايضشاؾ١
املههٛبٚ ١ايهًؿضٚ ٕٜٛاإلراعٚ ١ؾَٛ ٘ٝقع إ باس ٟاملٗذ  24يهذسٜب ايَّالب ٜٚهبع ايكظِ
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يذا٥ش ٠ايًػ ١ايعشبٚ ١ٝآدابٗا ٚقذ ٚصٌ عذد املًهشكأ ب٘ يف عاّ  91 2015طايبّا مما نإ
()10
ي٘ ا ثش ايهبري عً ٢ايهُٓ ١ٝاإلْظاْٚ ١ٝايرتبٚ ١ٜٛايعًُ ١ٝيف ؾًظَّأ.
مت اؾههاح قظِ اإلعالّ يف داَع ١اشبً ٌٝعاّ ٚ 2005ايهشل بايكظِ يف عاَ٘ ا  ٍٚثالثٕٛ
طايبّا ٚتغاعؿ ا عذاد يف ايظٓٛات ايالسك ١سٝح بًؼ عذد ايَّالب سه ٢عاّ ّ2015
( )150طايبّا ٚطايبٚ ١ربشز َٔ ايكظِ طه ١ؾٛاز ٜٚهٛؾش اآلٕ إطهٛد ٜٛإراعٚ ٞتًؿضْٜٞٛ
()11
َضٚد باملظهًضَات ناؾ.١
مينٓح بشْناَر اإلعننالّ يف دا٥نش ٠اإلعننالّ ٚايهًؿنض ٠جباَعن ١ايكننذغ دسدن ١ايبهننايٛسٜٛغ
ٜٚؤٖننٌ اشبننشػبأ يًعُننٌ يف اجملنناالت االعالَٝنن ١ايعاَننَٚ ١شانننض ايذساطننات ٚايبشننٛخ
َٚشانننننننض ايننننننش ٚ ٟيف صبنننننناٍ ايضننننننشاؾ ١املههٛبننننننٚ ١يف ايؿغنننننناٝ٥ات ايهًؿضْٜٝٛنننننن١
ٚاإلراعات.)12(.
مشكلة الدراسة:
تهُجٌ َؼهً ١ايذساط ١يف ادباٖات سؤطا ٤قظاّ اإلعالّ ٚطًبهٗا يف ازباَعات
ايؿًظَّ ١ٝٓٝعب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ ايت تٛادِٗٗ إر تربص ٖز ٙاملعٝكات آثاسّا طًب١ٝ
عً ٢ايَّالب ثٓا ٤دساطهِٗ َٔ داْب ٚبعذ ربشدِٗ ٚاغبشاطِٗ بايعٌُ اإلعالََٔ ٞ
داْب آ ش ٚيضٜاد ٠عذد قظاّ اإلعالّ يف ؾًظَّأ ْشٖ ٕ ٣ز ٙايكغ ١َُٗ ١ٝدذًّا
ٚػبب ايبشح ؾٗٝا َٔ دٌ ايٛص ٍٛإىل إعالّ ؾًظَّٝين قادس عً ٢صٝاغٚ ١محٌ
ٚإٜضاهلا بايَّشٜك ١املِّجً ٢إىل اجملهُع ايؿًظَّٝين ٚايعامل بأطشٚ ٙتهشذد َؼهً ١ايذساط١
يف اإلداب ١عٔ ايظؤاٍ اآلتَ( ٞا ادباٖات طالب اإلعالّ ٚسؤطا ٤قظاَِٗ يف ازباَعات
ايؿًظَّ ١ٝٓٝعب ٛايضعٛبات ايت ٜٛادْٗٗٛا؟).
أهمية الدراسة:
تٓبع ُٖٖ ١ٝز ٙايذساط َٔ ١ايٓكاط اآلت:١ٝ
 -1تشنٝضٖا عً ١ُٖٝ ٢ايذٚس ايز ٟتك ّٛب٘ قظاّ اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ
يف تذع ِٝايعٌُ اإلعالَ ٞايؿًظَّٝين.
 -2تُربِصُ ايضعٛبات ايت تٛاد٘ طالب اإلعالّ ٚسؤطا ٤قظاَِٗ َٚذ ٣تأثريٖا عً٢
ايعًُ ١ٝايهعًٚ ١ُٝٝاْعهاطاتٗا ايظًب ١ٝعً ٢طالب اإلعالّ ثٓا ٤ايذساطٚ ١بعذ
ايه شز.

ادباٖات سؤطا ٤االقظاّ ٚايًَّب ١عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ

 -3تشنٝضٖا عًَ ٢ذ ٣ذبٌُ قظاّ اإلعالّ املظؤٚي ١ٝايهعً ١ُٝٝايٓٓعشٚ ١ٜايهَّٓبٝك١ٝ
ادبا ٙطالب اإلعالّ.
 -4تربص َذ ٣سعا طالب اإلعالّ عٔ املؤطظ ١ايهعًٚ ١ُٝٝاملؤطظات اإلعالَ ١ٝيف
تًب ١ٝاسهٝاداتِٗ يًهذسٜب املٝذاْ. ٞ
 -5ذبح ايكاُ٥أ عً ٢قظاّ اإلعالّ إلعاد ٠ايٓعش يف طبٝعَ ١هًَّبات َٓاٖر تذسٜع
اإلعالّ.
أهداف الدراسة:
 .1ايهٓعشف عً ٢ادباٖات طالب اإلعالّ ٚسؤطا ٤قظاَِٗ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ
عب ٛايضعٛبات املهعًك ١بازبٛاْب ايٓعش.١ٜ
 .2ايهٓعشف عً ٢ادباٖات طالب اإلعالّ ٚسؤطا ٤قظاَِٗ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ
عب ٛايضٓعٛبات ايهعً.١ُٝٝ
 .3ايهٓعشف عً ٢ادباٖات طالب اإلعالّ ٚسؤطا ٤قظاَِٗ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ
عب ٛايضعٛبات املهعًك ١بايٓٛاس ٞايعًُ ١ٝايهكٓٚ ١ٝايبؼش ١ٜايت تٛادِٗٗ.
 .4ايهٓعشف عً ٢ادباٖات طالب اإلعالّ ٚسؤطا ٤قظاَِٗ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ
عب ٛايضعٛبات ايت تٛادِٗٗ يف عًُ ١ٝايهذسٜب ايعًُ ٞدا ٌ املؤطظات اإلعالَ.١ٝ
 .5ايهعشف عً ٢اآلثاس ايظًب ١ٝايٓادب ١عٔ ايضعٛبات ايت تٛاد٘ طالب اإلعالّ.
أسئلة الدراسة:
ٜهشذد ايهظاؤٍ ايشٝ٥ع يف ٖزا ايبشح مبا ٜأت:ٞ
َا ادباٖات طالب ٚسؤطا ٤قظاّ اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝعب ٛايضعٛبات ايت
تٛادِٗٗ؟
التساؤالت الفرعية:
َ ا ادباٖات طالب ٚسؤطا ٤قظاّ اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝعبٛ
ايضٓعٛبات املهعًك ١بايٓاس ١ٝايٓعش١ٜ؟
َ ا ادباٖات طالب ٚسؤطا ٤قظاّ اإلعالّ عب ٛايضٓعٛبات ايهعً ١ُٝٝايت
تٛادِٗٗ؟
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َا ادباٖات طالب ٚسؤطا ٤قظاّ اإلعالّ عب ٛايضٓعٛبات ايعًُ ١ٝايهكٓ١ٝ
ٚايبؼش ١ٜٓايت تٛادِٗٗ؟
َا ادباٖات طالب ٚسؤطا ٤قظاّ اإلعالّ عب ٛايضعٛبات ايت تٛادِٗٗ يف
عًُ ١ٝايهذسٜب ايعًُ ٞدا ٌ املؤطظات اإلعالَ١ٝ؟
ؾشعٝات ايبشح:
ال تٛدذ عالق ١بأ ايٓاس ١ٝايٓعشٚ ١ٜايهَّٓبٝل ايعًُ ٞيف ايضٓعٛبات ايت تٛاد٘
طالب اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ.١ٝٓٝ
ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسضا ١ٝ٥عٓذ املظه )α≤0.05( ٣ٛيف ايضٓعٛبات ايت
تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتُعض ٣يًُهػريات اآلت١ٝ
(ازبٓع َٚهإ ايظهٔ ٚازباَعٚ ١املظه ٣ٛايذساط.)ٞ
ٜهؿل مجٝع سؤطا ٤قظاّ اإلعالّ عًٚ ٢دٛد صعٛبات يف تذسٜع اإلعالّ يف
ازباَعات ايؿًظَّ.١ٝٓٝ

مفاهيم الدراسة:
ايهذسٜع اإلعالَ :ٞصبُٛع َٔ ١ا ْؼَّ ١ايكضذ ١ٜاملعربٚ ٠ايت ٜك ّٛبٗا املعًِ َع
املهعًِ بٗذف ايٛص ٍٛإىل ايهعًِ ٚذبكٝل ٖذاف طبل ذبذٜذٖا( ٖٞٚ )13عًُ ١ٝتشب١ٜٛ
ٖادؾٚ ١ػاًَٜ ١هعا ٕٚالهلا نٌ َٔ َذسغ اإلعالّ ٚايَّايب ٚإداس ٠ازباَع ١ايت تكّٛ
بهكذ ِٜايبٓ ١ٝايهشه ١ٝايالصَ ١يهذسٜع اإلعالّ َٔ بٓ ٚ ١ٝطهٛدٖٜٛات ٚاملعذات ٜٚكّٛ
املذسغ بضكٌ ػ ض ١ٝطايب اإلعالّ حبٝح ٜهًًَُّ ٕٛا بعذ ربشد٘ جبُٝع َٗاسات
ايضشاؾٚ ١اإلعالّ َٔ ؾٓ ٕٛايضشاؾ ١املظُٛعٚ ١املظُٛع ١املش.١ٝ٥
صعٛبات تهعًل بايٓٓاس ١ٝايٓعش ٖٞٚ :١ٜعذّ املكذس ٠عً ٢إنظاب ايَّايب صبُٛع١
املعاسف َٔ الٍ احملاعشات ايٓذٚات املَّبٛعات ٚايٓؼشات ٜٚأ ز طابع احملاٚي١
ٚايٓكاش ٚايبشح عٔ سً ٍٛيًُؼهالت ايت ٜأت ٞبٗا املذسط َٔ ٕٛدباسبِٗ  ٚرباتِٗ
املٝذاْٚ .)14( ١ٝتهُجٌ يف عذّ مشٛي ١ٝاملظاقات ايٓعش ١ٜيهاؾ ١املٛعٛعات اإلعالَٚ ١ٝعذّ
تٛاؾكٗا َع اسهٝادات طٛم ايعٌُ ٚاقهضاس ايهذسٜع عً ٢ا طايٝب ايهكًٝذٚ ١ٜعذّ
متهّٔ املذسطأ َٔ املظاقات ايٓعش ١ٜايت ٜذسطْٗٛا ٚقً ١املضادس ٚاملشادع.
ايضٓعٛبات ايت تهعًل بايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝايهكٓٚ ١ٝايبؼش ٖٞ :١ٜقً ١املعًُأ "املذسطأ
ٚايؿٓٝأ" املِّذَسَبأ ٚعذّ َكذستِٗ عً ٢إٜضاٍ املعًَٛات ايالصَ ١يًَّايب ٚؾل املٓٗر ايعًُٞ

ادباٖات سؤطا ٤االقظاّ ٚايًَّب ١عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ

َٓٗا ا دٗضٚ ٠املعذات ايالصَٚ ١ايهكٓٝات

ايظًٚ ِٝعذّ تٛؾش اإلَهاْٝات املاد١ٜ
اسبذٜج.)15(١
ايضٓعٛبات ايت تٛاد٘ ايَّالب يف ايعًُ ١ٝايهعً ٖٞٚ :١ُٝٝقً ١ا ْؼَّٚ ١ايؿعايٝات
ٚاشبربات ٚاالدباٖات ٚاملٗناسات املٝذاْ ١ٝايت ٜهِ تذسٜب ايَّالب عًٗٝا ثٓا ٤ؾرت ٠دساطهِٗ
ٜٚهِ تضُُٗٝا َٔ قبٌ املذسطأ يهشظأ دا ٤ايَّالب ٚتَّٜٛش َظهٛاِٖ املٗين(ٚ .)16تهُجٌ
يف عذّ إنظاب ايَّايب املٗاسات ايالصَ ١يًعٌُ اإلعالَٚ ٞقًَ ١ؼاسنه٘ يف ايعًُ١ٝ
ايهعًٚ ١ُٝٝسدا ٠٤طًٛب َعاًَ ١املذسطأ ٚايؿٓٝأ يًَّايب ٚعذّ تٛاؾل ايٓاس ١ٝايٓعش١ٜ
َع ايعًُ.١ٝ
ايضٓعٛبات ايت تٛاد٘ ايَّالب يف عًُ ١ٝايهذسٜب ايعًُ ٞدا ٌ املؤطظات اإلعالَٖٞ :١ٝ
املُاسطات ايت ذب ٍٛد ٕٚتَّبٝل َا تعًُ٘ ايَّايب َٔ َعاسف ْعشٚ ١ٜعًُٚ ١ٝطًٛنٝات يف
املؤطظ ١اإلعالَٚ .)17(١ٝتهُجٌ ٖز ٙايضعٛبات يف قً ١املؤطظات اإلعالَٚ ١ٝطَ ٤ٛعاًَهٗا
ٚاطهػالهلا يًَّايب ٚعذّ تٛاؾل َا تعًُ٘ ايَّّايب يف ازباَعٚ ١بأ ايهذسٜب يف املؤطظات
اإلعالَ.١ٝ

الدراسات السابقة:
دساط :١محذ ب ٛايظعٝذ ( )2009بعٓٛإ ٚ" :اقع تعً ِٝاإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ
يف ع ٤ٛتَّبٝل َبادئ ازبٛد ٠ايؼٓاًَ ١بايهَّبٝل عً ٢قظاّ اإلعالّ يف داَعات قَّاع غض٠
()18
"
ٖذؾ ٖنز ٙايذساطن ١إىل ايهؼـ عٔ ٚاقنع تعًن ِٝاإلعنالّ يف ازباَعنات ايؿًنظَّ١ٝٓٝ
يف قَّاع غضٚ ٠يًهٓعشف عًَ ٢ذ ٣ايهضاّ قظاّ اإلعالّ بهَّبٝل َبادئ ازبٛد ٠ايؼاًَ١
ٚتٛصً إىل ْها٥ر عذ ٠ميهٔ االطهؿادَٗٓ ٠ا يف ذبنظأ ايعًُٝن ١ايهعً ١ُٝٝيف قظاّ
اإلعالّ  ٖٞٚعً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
ٕ ٖٓاى صعٛبات تعٝل تذسٜع اإلعالّ يف قَّاع غض ٠متجً يف عذّ ٚدنٛد ْعناّ
يغبط ازبٛد ٠يف ازباَعات ايؿًظَّٚ .١ٝٓٝعذّ ٚدٛد َٝضاْٝات قظاّ اإلعالّٚ .عذّ ٚدٛد
طٝاطٚ ١اعنش ١يف عًُ ١ٝقب ٍٛايَّالب يف قظاّ اإلعالّ.
دساط :١ساع ٞسػٝذ سظٔ ( )2008بعٓٛإ" ادباٖات طالب اإلعالّ عب ٛتذسٜع َاد٠
()19
املعًَٛات"١ٝ
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ٜٗذف ايبشح إىل َعشؾ ١ادباٖات طالب قظِ اإلعالّ /ؾشع ايضشاؾ ١يف نً١ٝ
اآلداب عب ٛتذسٜع َاد ٠املعًَٛاتَٚ ١ٝذ ٣االطهؿادَٗٓ ٠ا يف عًُِٗ اإلعالَٚ ٞاطهعٌُ
ايباسح املٓٗر ايٛصؿ ٞايهشً ًٞٝملالَ٤ه٘ يَّبٝع ١حبج٘ ٚيهشكٝل ٖذؾ٘ سٝح دش٣
ايباسح اطهَّالعّا عً ٢ع َٔ ١ٓٝطالب اإلعالّ ايزٜ ٜٔذسطَ ٕٛاد ٠املعًَٛاتٚ ١ٝايبايؼ
عذدِٖ  120طايبّا ٚاػهًُ ع ١ٓٝايبشح عً 50 ٢طايبّا مت ا هٝاسِٖ عؼٛاًّٝ٥ا
ٚػهًٛا ْظب %60 ١تكشٜبّا َٔ صبهُع ايبشح.
ٚ ٚص ٢ايباسح ُِّٕ ٜه ٕٛتذسٜع َاد ٠املعًَٛات ١ٝيف املشسً ١ا ٚىل يَّالب اإلعالّ ُِّٕ ٚ
ٜه ٕٛتذسٜع املعًَٛات ١ٝبؿشٚع اإلعالّ ايجالث ( ١صشاؾٚ ١إراعٚ ١عالقات) ٚاقرتح
ايباسح إدشا ٤دساط ١تكٛمي ١ٝيهذسٜع َاد ٠املعًَٛاتٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عش املعًُأ ٚايَّالب
ٚإدشا ٤دساط ١دبشٜب ١ٝيهذسٜع املعًَٛات.١ٝ
دساط :١ضبُذ ازبٝضإ ( )2007بعٓٛإ "ٚاقع تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايظعٛد١ٜ
()20
ٚا َشٜه"١ٝ
ٖذؾ ايذساط ١إىل ايهعشف عًٚ ٢اقع تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايظعٛد١ٜ
ٚا َشٜهٚ ١ٝريو َٔ الٍ اطه ذاّ ذبً ٌٝاملظاقات ايت ٜهِ تذسٜظٗا يف املشسً١
ازباَعَٚ ١ٝكاسْهٗا َعّا ٚطبل ريو عً ٢ثالخ داَعات َشٜهَٚ ١ٝجًٗا طعٛد ١ٜسٝح
امشهً ايذساط ١عًَ )223( ٢كشسّا ٚاسهٛت ْها٥ر ايذساط ١عًٚ ٢دٛد تؿاٚت ًَشٛظ
بؼهٌ نبري بأ َا ٜذسغ يف ازباَعات ايظعٛدٚ ١ٜا َشٜه ٕ ٚ ١ٝازباَعات ايظعٛد١ٜ
تٗهِ بهذسٜع املظاقات ايٓعشٚ ١ٜايعاَ ١د ٕٚايهعُل يف ايه نضط ايذقٝل  ٕ ٚسنب
تذسٜع َظاقات االعالّ االيهرتٜ ْٞٚعاْ َٔ ٞتأ ش بايٓظب ١يًذاَعات ا َشٜه.١ٝ
دساط :١محذ سٜاج طهش ( )ّ2013بعٓٛإ ":دٚس عغا ١٦ٖٝ ٤ايهذسٜع يف نًٝات
اإلعالّ ْٚعرياتٗا بازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝيف تعضٜض ثكاؾ ١اسبٛاس يذ ٣طالبِٗ ٚطبٌ
()21
تَّٜٛش"ٙ
ٖنننذؾ ايذساطننن ١إىل ايهؼنننـ عنننٔ دسدننن ١قٝننناّ عغنننا٦ٖٝ ٤ننن ١ايهنننذسٜع بهًٝنننات
اإلعننننالّ يف ازباَعننننات ايؿًظننننَّ ١ٝٓٝبننننذٚسِٖ يف تعضٜننننض ثكاؾنننن ١اسبننننٛاس يننننذ ٣طالبٗننننِ
ٚايهعننن نشٓف إىل طنننننبٌ تَّنننننٜٛش رينننننو َنننننٔ ٚدٗنننننْ ١عنننننش اشبنننننرباٚ ٤امل هضنننننأ ايرتبنننننٜٛأ
ٚاإلعالَننننٝأ ٚاطننننه ذّ ايباسننننح يف دساطننننه٘ املننننٓٗر ايٛصننننؿ ٞايهشًٝننننٌ َٚننننٔ ننننالٍ
ْهننننا٥ر ايذساطنننن ١نننننذ ايباسننننح عًننننُٖٝ ٢نننن ١ايهكٝنننن ِٝاملظننننهُش يًُعًُنن نأ يف نًٝننننات

ادباٖات سؤطا ٤االقظاّ ٚايًَّب ١عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ

اإلعنننننالّ َٚظنننننهٛاِٖ ا ننننننادميٚ ٞايبشجنننننٚ ٞعنننننشٚس ٠اطنننننه ذاّ ايٛطنننننا ٌ٥ايهعًُٝٝننننن١
اسبذٜجننننٚ ١طننننشم اسبننننٛاس ٚاملٓاقؼننننٚ ١ايهٛاصننننٌ ايظننننً ِٝيف عالقننننهِٗ بننننايَّالبٜٚ .ننننش٣
ايباسننننح ٕٓ دٚس عغننننا٦ٖٝ ٤نننن ١ايهننننذسٜع يف نًٝننننات اإلعننننالّ َهٛطننننط يف تعضٜننننض ثكاؾنننن١
اسبنننننٛاس ينننننذ ٣ايَّنننننالب ٜٛٚصننننن ٞايباسنننننح إْؼننننناَ ٤ظنننننام ننننناظ بجكاؾننننن ١اسبنننننٛاس يف
نًٝننننات اإلعننننالّ ايؿًظننننَّٚ ١ٝٓٝايعُننننٌ عًنننن ٢تَّننننٜٛش قننننذسات َٗٚنننناسات اسبننننٛاس يننننذ٣
املعًُننن أ ٚريننننو َننننٔ ننننالٍ إقاَنننننٚ ١سػننننات عُننننٌ ٚدٚسات تذسٜبٝننننَٚ ١ننننؤمتشات عًُٝنننن.١
ٚإػننننشاى َؤطظننننات اجمل هُننننع املننننذْٚ ٞايهِّهنننناب ٚاملننننجكؿأ ذبنن ن إػننننشاف ٚصاس ٠ايرتبٝنننن١
ٚايهعً.ِٝ
التعقيب على الدراسات السابقة:
ػنننناست ايذساطننننات يف صبنننناٍ تعًنننن ِٝاإلعننننالّ إىل االٖهُنننناّ بازباْننننب ايٓعننننش ٟعًنننن٢
سظنننناب ازباْننننب ايعًُننننٖٓ ٕ ٚ ٞنننناى عننننذّ َهابعننننَ ١ننننٔ قبننننٌ ازباَعننننات ايؿًظننننَّ١ٝٓٝ
مبٛعننننٛع ازبننننٛد ٠يف ايهعًننننٚ ِٝعننننذّ ايرتنٝننننض َٚهابعننننَ ١عًُنننن ٞاإلعننننالّ نُننننا ٕ
ايهننننذسٜع يف ايننننذ ٍٚايعشبٝننننن ١قننننٌ َظنننننهَ ٣ٛننننٔ ايهننننذسٜع يف اينننننذ ٍٚا دٓبٝنننن ١نُنننننا
ننننننذت دساطننننن ١ضبُنننننذ ازبٝنننننضإ ( ) 2007نُنننننا ْننننن٘ ال ٜٛدنننننذ ربَّنننننٝط َظنننننبل
يهننننذسٜع املظنننناقات بايَّشٜكنننن ١ايظننننً ١ُٝنُننننا ظٗننننشت دساطنننن ١ساعنننن ٞسظننننٔ ()2008
ٚقننننذ متٝننننضت ٖننننز ٙايذسا طنننن ١يف تٓنننناَ ٍٚعٛقننننات تننننذسٜع اإلعننننالّ سٝننننح تٓاٚيننن ٖننننزٙ
ايذساطنننٚ ١دٗنننات ْعنننش ايَّنننالب ٚننننزيو ٚدٗنننات ْعنننش سؤطنننا ٤قظننناّ اإلعنننالّ ٚقنننذ
مت ايشبط بأ ٚدٗات ْعش ايَّشؾأ.
مجتمع الدراسة وعينته:
تهنننننن ٕٛصبهُننننننع ايذساطننننننَ ١ننننننٔ طننننننالب ٚسؤطننننننا ٤قظنننننناّ اإلعننننننالّ يف ازباَعننننننات
ايؿًظنننَّٚ ١ٝٓٝاقهضنننش عًننن ٢عٓٝنننَ ١نننٔ طنننالب قظننناّ اإلعنننالّ بازباَعنننات ايؿًظنننَّ١ٝٓٝ
(اشبًٝنننٌ ٚبٝن ن سبنننِ ٚبريصٜن ن ٚايكنننذغ ٚايٓذننناح) ٚسؤطننناٖ ٤نننز ٙا قظننناّ ٚازبنننذٍٚ
اآلتننننٜٛ ٞعننننح ٖننننِ ايظننننُات ايعاَنننن ١يعٓٝنننن ١ايبشننننح َننننٔ طننننالب اإلعننننالّ يف ازباَعننننات
ايؿًظَّ:١ٝٓٝ
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دذ :)1( ٍٚضا٥ط ايع ١ٓٝايذميٛغشاؾ١ٝ
املهػري

َظهٜٛات املهػري

ازبٓع
َهإ ايظهٔ

ازباَع١

املظه ٣ٛايذساطٞ

ايٓظب١

ايعذد

رنش





ْج٢





قش١ٜ





طبِٝ





َذ١ٜٓ





داَع ١ب ٝسبِ





داَع ١ايكذغ





داَع ١اشبًٌٝ





داَع ١ايٓذاح





داَع ١بريصٜ





طٓٚ ١ىل





طٓ ١ثاْ١ٝ





طٓ ١ثايج١





طٓ ١سابع١





َا سؤطا ٤ا قظاّ ؾكذ ته ْٛع ١ٓٝايذساط َٔ ١سؤطا ٤قظاّ اإلعالّ يف ازباَعات
ايؿًظَّ( ١ٝٓٝاشبًٚ ٌٝب ٝسبِ ٚبريصٚ ٜايكذغ ٚايٓذاح) ٚازبذ ٍٚاآلتٜٛ ٞعح ريو:
دذ )2( ٍٚتٛصٜع ؾشاد ع ١ٓٝايذساط ١ايت مت اطهٗذاؾٗا يف املكابً.١
سٝ٥ع قظِ اإلعالّ

ازباَع١

ايهاسٜخ

د .طعٝذ ػاٖأ

اشبًٌٝ

2016/4/3

د .طعٝذ عٝاد

ب ٝسبِ

2016/2/24

د.بظاّ عٜٛغ١

بريصٜ

2016/2/24

د.عبذ ايهش ِٜطشسإ
د.غظإ ايُٓش

ايٓذاح ايٛطٓ١ٝ

2016/3/5

ايكذغ

2016/3/13

ادباٖات سؤطا ٤االقظاّ ٚايًَّب ١عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ

منهج الدراسة:
تظه ذّ ٖز ٙايذساطَٗٓ ١ر ايذساطات ايٛصؿ ١ٝايت تضـ ايعاٖش ٠نُا َٖٛ ٞدٛد٠
يف ايٛاقع د ٕٚإسذاخ تػٝري يف ايعشٚف ايكاٖٚ ١ُ٥زا ا طًٛب ٖ ٛاملٓاطب ملجٌ ٖزا ايٓٛع
َٔ ايذساطاتٜٗٚ .هِ ٖزا املٓٗر بٛصـ ايعاٖشٚ ٠صؿًا دقٝكًا ٜٚعبٓش عٓٗا نٝؿًّٝا بٛصؿٗا
ٚتٛعٝح ضا٥ضٗا ٚنًُّٝا بإعَّاٗ٥ا ٚصؿًا سقًُّٝا َٔ الٍ سقاّ ٚدذا ٍٚتٛعح َكذاس
ٖز ٙايعاٖش ٚ ٠سذُٗا  ٚدسد ١استباطٗا َع ايعٛاٖش ا ش.٣
أداة الدراسة:
إلمتاّ ٖز ٙايذساط ١دش ٣اطه ذاّ داتأ سٝ٥ظهأ ُٖا صشٝؿ ١االطهكضا( ٤االطهباْ)١
ٚاملكابً ١املهعُك.١
سٝح ته ْٛع ١ٓٝايذساط َٔ ١اطهباَْ ١ػًكَ ١ه 43 َٔ ١ْٛؾكشَٛ ٖٞٚ ٠صع ١عً٢
سبع ١بعاد صعٛبات تهعًل بايٓاس ١ٝايٓعشٚ ١ٜايعًُ ١ٝايهكٓٚ ١ٝايبؼشٚ ١ٜاػهًُ عً٢
ازبض ٤املهعًل بايبٝاْات املظهكً :ٖٞٚ ١ازبٓع َٚهإ ايظهٔ ٚازباَعٚ ١املظه٣ٛ
ايذساط.ٞ
مت بٓا ٤دا ٠ايذساط ١عً ٢ػهٌ اطهباْ َٔ ١الٍ َالسعات ر ٟٚاال هضاظ َٔ
اإلعالَٝأ ٚايرتبٜٛأ ٚاالطهؿاد َٔ ٠دساطات طابكٚ ١قذ ناْ االطهباَْ ١هَٔ ١ْٛ
سبع ١صباالت :اجملاٍ ا ٜ ٍٚكٝع صعٛبات تهعًل بايٓاس ١ٝايٓعشَ ٖٞٚ ١ٜه)11( َٔ ١ْٛ
ؾكشٚ ٠اجملاٍ ايجاْٜ ٞكٝع ايضعٛبات ايت تهعًل بايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝايهكٓٚ ١ٝايبؼشٖٞٚ ١ٜ
َه )14( َٔ ١ْٛؾكشَ ٠ا اجملاٍ ايجايح ؾٜٗ ٛكٝع ايضعٛبات ايت تٛاد٘ ايَّالب يف
عًُ ١ٝايهعًِّ َ ٖٞٚه )7( َٔ ١ْٛؾكشات َ ٚا اجملاٍ ايشابع ؾٜٗ ٛكٝع ايضٓعٛبات ايت
تٛاد٘ ايَّالب يف عًُ ١ٝايهذسٜب ايعًُ ٞدا ٌ املؤطظات اإلعالََ ٖٞٚ ١ٝه)8( َٔ ١ْٛ
ؾكشات ٚمجٝع ؾكشات االطهباْ ١تؼرتى يف قٝاغ ادباٖات طالب اإلعالّ يف ازباَعات
ايؿًظَّ ١ٝٓٝعب ٛايضعٛبات ايت تٛادِٗٗ ٚبعذ عشعٗا ٚإدشا ٤ايهعذٜالت ايالصََٔ ١
إعاؾٚ ١سزف مت اعهُادٖا بضٝػهٗا ايٓٗا ١ٝ٥بٓا ٤عً ٢طًب احملهُأ(.)22
َا املكابً ١املهعُك ١ؾبٓ ٝطً٦هٗا بٓا ّ٤عًْ ٢ها٥ر االطهباْٚ ١ناْ َع ع ١ٓٝقضذ١ٜ
َٔ سؤطا ٤قظاّ اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝدش ٜيف ٚقات طبهًؿَ ٖٞٚ ١ظذً١
ٚؾكًا يًذذ ٍٚسقِ ()2
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تصميم صحيفة االستقصاء (االستبانة) واملقابلة املتعمقة.
َشت صشٝؿ ١االطهكضا( ٤االطهباْ )١خبَّٛات عذ ٠قبٌ ِٕ تضٌ إىل ػهًٗا ايٓٗاٞ٥
سٝح ٚعع يف ايبذا ١ٜبعض احملاٚس ايشٝ٥ظ ١هلا ثِ مت صٝاغ ١ا ط ١ً٦يف نٌ ضبٛس
ٚإعَّا ٤ايبذا ٌ٥املُهٓ ١يهٌ طؤاٍ ثِ ذبه ِٝعذد َٔ اشبربا ٤يالطهُاسٚ ٠تعذًٜٗا بٓاّ٤
عً ٢تٛدٗٝاتِٗ ٚاقرتاساتِٗ ثِ إدشا ٤اال هباس ايكبً.ٞ
إعداد املقابلة املتعمقة:
بعذ ذبً ٌٝاالطهباْٚ ١اسبض ٍٛعًْ ٢ها٥ر اطهَّالع آسا ٤طالب اإلعالّ سَٛ ٍٛعٛع
ايذساط ١ظٗشت ايٓها٥ر ْ٘ ٜٛدذ صعٛبات تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف نٌ احملاٚس ايت
تغُٓهٗا االطهباْ ١نُا َٖٛ ٛعح يف دذٚ )5(ٍٚبٓا ٤عًٖ ٢ز ٙايٓها٥ر مت إدشا٤
َكابالت َعُكَ ١ع سؤطا ٤قظاّ اإلعالّ يهٛعٝشٗا .سٝح ته ْٛاملكابًَٔ ١ايظؤاٍ
ايشٝ٥ع  ٌٖ :ٖٛٚتهؿكَ ٕٛع ٖز ٙايٓها٥ر؟ ٚ َٔٚدْٗ ١عشنِ َا ا طباب ايت طاعذت
عًٚ ٢دٛد ٖز ٙايضعٛبات ايت دت إىل ٖز ٙايٓها٥ر؟
إجراءات الصدق والثبات:
أوالً :الصدق:
َٔ دٌ ايٛص ٍٛإىل إدابات صادق َٔ ١املبشٛثأ قاّ ايباسح باربار إدشا٤ات تغُٔ
صذم االطهباْٚ ١صذم املبشٛثأ يًهأنذ َٔ ايٛص ٍٛإىل عً ٢دسد ١ممهَٓٔ ١
ايضذم ٖ َٔٚز ٙاإلدشا٤ات:
ايضٓذم ايعاٖشٚ :ٟاهلذف َٓ٘ ايهأنذ َٔ ايضش ١املٛعٛعٚ ١ٝاملَّٓك ١ٝيالطهبإْ ٚ ١
إعذاد االطهباْ ١نإ طًُّٝا ٚصٝاغهٗا ٚاعشٚ ١ضبذدٚ ٠مت ريو َٔ الٍ عشج
االطهباْ ١عً ٢عذد َٔ اشبربا ٤احملهُأ يف املٛعٛع ايز ٜٔؾشضٛا ا طٚ ١ً٦اإلدابات
احملهًُ ١هلا  ٚعاؾٛا بعض اإلدابات ٚسزؾٛا بعض ا ط.١ً٦
ثاىيًا :الجبات:
ؼبذخ ايجبات إرا نإ املكٝاغ ُٜعَّ ٞاإلدابات ْؿظٗا سغِ َشٚس ايٛق  ٚتػري
ايباسح ٚقذ ا هاس ايباسح َٔ ايَّشم ايجالخ يًجبات طشٜك ١االطهكشاس ايت تؼري إىل
اتؿام ايٓها٥ر املكاط ١مبشٚس ايٛق ;  ٟايكٝاغ عً ٢ؾرتتأ ٚايٛص ٍٛبعذ ريو إىل َعذٍ
االتؿام(ٚ . )23يًهشكل َٔ ثبات دا ٠ايذساط ١مت اطه ذاّ ثبات االتظام ايذا ً ٞيؿكشات

ادباٖات سؤطا ٤االقظاّ ٚايًَّب ١عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ

ا دا ٠باطه ذاّ َعادي ١ايجبات نشْٚباخ يؿا سٝح بًػ ق ١ُٝايجبات (ٚ )0.95بزيو تهُهع
االطهباْ ١بذسد ١عاي ١ٝدذًّا َٔ ايجبات ٚقابً ١العهُادٖا يهشكٝل ٖذاف ايذساطٚ ١ريو
نُا َٖٛ ٛعح يف ازبذ.)3( ٍٚ
دذ ٍٚسقِ ()2
ْها٥ر َعاٌَ نشْٚباخ يؿا يجبات دا ٠ايبشح
ايبٝإ

عذد اسباالت

عذد ايؿكشات

ق ١ُٝيؿا

ثبات دا ٠ايبشح

175

40

0.952

متغريات االستبانة:
املهػريات املظهكً :١ازبٓع َٚهإ ايظهٔ ٚازباَعٚ ١املظه ٣ٛايذساط.ٞ
املهػري ايهابع :ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف
ازباَعات ايؿًظَّ.١ٝٓٝ
حدود البحث:
 -1اسبذ املٛعٛع :ٞاقهضنش ٖزا ايبشح عًنٚ ٢اقع تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات
ايؿًظَّٚ َٔ ١ٝٓٝدْٗ ١عش سؤطا ٤قظاّ اإلعالّ ٚطالبٗا يف ايعاّ .2016/2015
 - 2اسبذ ايبؼشٚ ٟاملهاْ :ٞاقهضش عً ٢ع َٔ ١ٓٝطالب قظاّ اإلعالّ بازباَعات
ايؿًظَّ( ١ٝٓٝاشبًٚ ٌٝب ٝسبِ ٚبريصٚ ٜايكذغ ٚايٓذاح) ٚسؤطاٖ ٤ز ٙا قظاّ.
املعالجة احإحصايية:
بعذ مجع بٝاْات ايذساط ١قاّ ايباسح مبشادعهٗا متٗٝنذّا إلد اهلنا إىل اسباطنٛب ٚقنذ
مت إد اهلا يًشاطٛب بإعَّاٗ٥ا سقاَّا َع ٟ ;١ٓٝبهش ٌٜٛاإلدابات ايًؿع ١ٝإىل سقُ ١ٝسٝنح
عَّنن ٞنننٌ َظننهَ ٣ٛننٔ َظننهٜٛات دسدنن ١املٛاؾكنن ١دسدننَ ١عٓٝنن ١ؾأعَّ ٝن  :بظنن ١َّٝدننذًّا 5
دسدات ٚبظ 4 ١َّٝدسدات َٚهٛطنَّ 3 ١دسدنات ٚننبري ٠دسدهنإ ٚننبري ٠دنذًّا دسدن١
ٚاسنننذ ٠حبٝنننح نًُنننا صادت ايذسدننن ١صادت ايضنننعٛبات اينننت تٛادننن٘ طنننالب اإلعنننالّ يف
ازباَعات ايؿًظَّٚ .١ٝٓٝقذ مت املعازب ١اإلسضنا ١ٝ٥يًبٝاْنات باطنه شاز ا عنذاد ٚايٓظنب
املٚ ١ٜٛ٦املهٛطَّات اسبظابٚ ١ٝاالعبشاؾنات املعٝاسٜنَٚ ١عاَنٌ االستبناط بريطنPerson ( ٕٛ
ٚ )correlationا هباس ت (ٚ )t-testا هباس ايهبا ٜٔا ساد)one way analysis of variance( ٟ
َٚعادي ١ايجبات نشْٚباخ يؿا ٚريو باطه ذاّ بشْاَر ايشصّ اإلسضا.SPSS ١ٝ٥
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تصحيح املقياس:

دذَ :)4(ٍٚؿاتٝح ايهضشٝح
ايٓظب ١امل١ٜٛ٦

ايذسد١

قٌ َٔ %50

َٓ ؿغ١

نجش َٔ %50

َشتؿع١

تحليل نتايج الدراسة وتفسريها
إسضاًّٝ٥ا يًبٝاْات ايٓادب ١عٔ ايذساطٚ ١ريو َٔ دٌ اإلداب ١عً ٢طً٦هٗا ٚؾشعٝاتٗا.
احإجابة عن أسئلة الدراسة:
الطعال األول :ما اجتاٍات زؤضاء األسطاو والطالب لو فعوبات تدز ظ اإلعالو
اجلامعات الفلططييية؟
يإلداب ١عٔ ايظؤاٍ ايظابل مت اطه شاز ايٓظب امل ١ٜٛ٦الدباٖات سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب
عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝنُا َٖٛ ٛعح يف ازبذٍٚ
اآلت:ٞ
دذ)5(ٍٚ
ايٓظب امل ١ٜٛ٦الدباٖات سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف
ازباَعات ايؿًظََّ ١ٝٓٝشتب ١حبظب ا ُٖ١ٝ
سقِ
اجملاٍ

ايٓظب ١امل١ٜٛ٦

ايذسد١

اجملاٍ

1

ايضعٛبات ايٓعش ١ٜايت تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف ازباَعات
ايؿًظَّ١ٝٓٝ



َشتؿع١

2

ايضعٛبات ايعًُ ١ٝايهكٓٚ ١ٝايبؼش ١ٜايت تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف
ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ



َٓ ؿغ١

3

ايضعٛبات ايهعً ١ُٝٝايت تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف ازباَعات
ايؿًظَّ١ٝٓٝ



َشتؿع١

4

ايضعٛبات ايت تٛاد٘ ايَّالب يف عًُ ١ٝايهذسٜب ايعًُ ٞدا ٌ
املؤطظات اإلعالَ١ٝ



َشتؿع١



َشتؿع١

ايذسد ١ايهً١ٝ

ادباٖات سؤطا ٤االقظاّ ٚايًَّب ١عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ

ْالسغ َٔ ازبذ ٍٚايظابل  َٔٚالٍ املعَّٝات ايٛاسد ٠ؾ ٕ ٘ٝادباٖات سؤطا٤
ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝناْ َشتؿع;١
سٝح بًػ ْظب ١ايضعٛبات . %55
ٚقذ ناْ ِٖ اجملاالت اجملاٍ ايجايح ٚايز ٟناْ ْظبه٘ امل ٖٛٚ %63 ١ٜٛ٦عًَٔ ٢
اجملاالت ا شٚ ٣ؽبهط بايضعٛبات ايهعً ١ُٝٝايت تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف ازباَعات
ايؿًظَّٚ ١ٝٓٝنإ قٌ اجملاالت ُٖ ١ٝاجملاٍ ايجاْٚ ٞايز ٟناْ ؾْ ٘ٝظب ١ايضعٛب١
قٌ َٔ غري َٔ ٙاجملاالت ا ش ٖٛٚ ٣صباٍ ايضعٛبات ايعًُ ١ٝايهكٓٚ ١ٝايبؼش ١ٜايت
تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝبٓظب.%49.2 ١ٜٛ٦َ ١
ٚتذٍ ٖز ٙايٓها٥ر عًَ ٢عشؾ ١ايَّالب باسهٝاداتِٗ ايهكٓٚ ١ٝايبؼش ١ٜايالصَ ١يف ايعًُ١ٝ
ايهعًٜٛ ْ٘ ٚ ١ُٝٝدذ صعٛبات تهعًل بهذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّٚ ١ٝٓٝعٓذ
تٛد ٘ٝطؤاٍ يشؤطا ٤قظاّ اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝسٖ ٍٛز ٙايٓهٝذ ١سدع
د.طعٝذ ػاٖأ ريو إىل ٕ ايهعً ِٝايعاي ٞميٓح ايرتا ٝط الطهشذاخ ايرباَر د ٕٚاإلػشاف
عً ٢ايهادس ايبؼشٚ ٟاملعذات ٚا دٗض ٠ايالصَ ١يهذسٜع اإلعالَّ .ا د.عبذ ايهشِٜ
طشسإ ؾشٌُ قظاّ اإلعالّ َظؤٚي ١ٝعذّ ذبذٜذ عذاد ايَّالب املًهشكأ; مما ٜؤد ٟإىل
تؿاقِ ايضعٛبات ٚعكب د  .طعٝذ عٝاد بإٔ ازباَعات ال تعٌُ عً ٢إْؼا ٤بٓ ١ٝذبهٚ ١ٝإمنا
تك ّٛباطهٓظاخ قظاّ إعالّ غري قادس ٠عً ٢تٛؾري َا ًٜضّ يهذسٜع اإلعالّ ٚيعطـ ال
ٜٛدذ ذبذٜذ عذاد ايَّالب مبا ٜهٛاؾل َع اإلَهاْٝات  ٚسدع د.غظإ ايُٓش ريو إىل ٕ
بشاَر تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝيٝظ عً ٢املظه ٣ٛاملًَّٛب ٚػبب إعاد٠
ايٓعش ؾٗٝا ٚيف ا ٖذاف ايت تظع ٢إىل ذبكٝكٗا ٚ .عاف د.بظاّ عٜٛغ ٕ ١عً ٢إداس٠
ازباَعات ٕ تهشٌُ َظؤٚيٝاتٗا  ٕ ٚتكذّ ايهكٓٝات ايالصَٚ ١املذسطأ املؤًٖأ يهذسٜع
اإلعالّٖٓ َٔٚ .ا ْذع ٛقظاّ اإلعالّ ٚإداساتٗا يًعٌُِ عً ٢صٜادٚ ٠سؾع َظه ٣ٛازبٛاْب
ايهكٓٚ ١ٝايبؼش ١ٜمبا ٜهٓاطب َع إْهاز طايب إعالّ قادس عً ٢مماسط ١ايعٌُ اإلعالَٞ
املٝذاْ.ٞ
الطعال الجاىا :ما ىوعية الصعوبات الي س ة الت توا ُ طالب اإلعالو اجلامعات
الفلططييية؟
يإلداب ١عٔ ايظؤاٍ ايظابل مت اطه شاز ايٓظب امل ١ٜٛ٦يٓٛع ١ٝايضعٛبات ايٓعش ١ٜايت
تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّٚ ١ٝٓٝريو نُا َٖٛ ٛعح يف ازبذ ٍٚاآلت.ٞ
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دذ)6(ٍٚ
ايٓظب امل ١ٜٛ٦يٓٛع ١ٝايضعٛبات ايٓعش ١ٜايت تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف ازباَعات
ايؿًظََّ ١ٝٓٝشتب ١حبظب ا ُٖ١ٝ
سقِ
ايؿكش٠

ايؿكش٠

ايٓظب١
امل١ٜٛ٦

ايذسد١

ف9

عذّ متهّٔ املذسطأ َٔ املظاقات ايٓعش ١ٜايت
ٜذسطْٗٛا



َشتؿع١

ف2

قً ١املضادس ٚاملشادع يف اشبَّط ايذساط١ٝ



َشتؿع١

ف1

االؾهكاس يههب دساطَ ١ٝه ضض ١يف صباٍ اإلعالّ



َشتؿع١

ف3

عذّ سبط ايٓاس ١ٝايٓعش ١ٜبايٓاس ١ٝايعًُ١ٝ



َشتؿع١

ف5

عذّ مشٛي ١ٝاملظاقات ايٓعش ١ٜيهاؾ ١املٛعٛعات
اإلعالَ١ٝ



َشتؿع١

ف6

اقهضاس ايهذسٜع عً ٢ا طايٝب ايهكًٝذ١ٜ



َشتؿع١

ف8

عذّ اطه ذاّ ايٛطا٥ط املهعذد ٠يف ايهذسٜع ايٓعشٟ



َشتؿع١

ف10

عذّ تٛاؾل َغُ ٕٛاملظاقات ايٓعشَ ١ٜع اسهٝادات
طٛم ايعٌُ



َشتؿع١

ف11

عذّ ٚدٛد َظاقات تجكٝؿ ١ٝاصٓ ١بايه ضط



َشتؿع١

ف4

عذّ سذاث ١املعًَٛات ايت تهٓاٚهلا املظاقات ايٓعش١ٜ



َشتؿع١

ف7

عذّ َال ١َ٤قاعات احملاعشات َع عذاد ايَّالب



َٓ ؿغ١



َشتؿع١

ايذسد ١ايهً١ٝ

ْالسغ َٔ ازبذ ٍٚايظابل  َٔٚالٍ املعَّٝات ايٛاسد ٠ؾَ ٕ ٘ٝذ ٣ايضعٛبات
ايٓعش ١ٜايت تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝناْ َشتؿع ١سٝح بًؼ
ْظب ١ايضعٛبات . %58.8

ادباٖات سؤطا ٤االقظاّ ٚايًَّب ١عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ

ٚقذ ناْ ِٖ ايؿكشات (عذّ متهّٔ املذسطأ َٔ املظاقات ايٓعش ١ٜايت ٜذسطْٗٛا)
بٓظبٚ % 66.4 ١عٓذ عشج ٖز ٙايٓهٝذ ١عً ٢سؤطا ٤ا قظاّ :سدع د.ػاٖأ ٖزا ٕ
غايبَٛ ١ٝظؿ ٞقظاّ اإلعالّ  ٚضٛصّا ايكذَا ٤غري َه ضضأ يف سك ٍٛاإلعالّ
 ٚغًبِٗ َه ضض ٕٛيف عً ّٛإْظاْ ١ٝشٚ .٣عًل د.عٝاد ْ٘ ال ٜٛدذ َهابع َٔ ١قبٌ
املذسطأ يهٌ َا ٖ ٛدذٜذ  ٕ ٚبعض املذسطأ غري َه ضضأ يف ايؿٓ ٕٛاإلعالَ١ٝ
ٚال ٜٛدذ يذَٗ ِٜٗاسات يف ايعٌُ اإلعالَٚ ٞاتؿل د.طشسإ َع د.طعٝذ ٚد.عٝاد
 ٚعاف ٕ ٖزا ٜعٛد إىل عذّ َهابعٚ ١إْهاز املذسطأ يعحباخ يف صباٍ اإلعالّٚ .عًل
د.غظإ عً ٢ايضعٛب ٚ ١عادٖا إىل ٕ ٖٓاى نجريّا َٔ املذسطأ ايزٜ ٜٔذسط ٕٛيف نجش
َٔ داَع ١يف ايٛق ْؿظ٘; مما ٜؤثش طًبّا عً ٢دا.ِٗ٥
َا د.بظاّ ؾأعاد ريو إىل ٕ ٖٓاى َذسطأ ٜعًَُٓ ٕٛز عؼشات ايظٓأ  ِٖٚال
ٜك َٕٛٛمبهابع ١نٌ َا ٖ ٛدذٜذ يف صباالت اإلعالّ.
ٚتالٖا (قً ١املضادس ٚاملشادع يف اشبَّط ايذساط )١ٝبٓظب ٚ %64.4 ١سدع نٌ َٔ
د.عٝاد ٚد.ػاٖأ ريو إىل قً ١املشادع اإلعالَ ١ٝيف َههبات ازباَعات ٚاعهُاد املذسغ
عًَ ٢ههبه٘ اشباصٚ .١عًل د.طشسإ بإ قظاّ اإلعالّ ال تضٚد َههبات ازباَعات
بهٌ املشادع ايالصَ ١يهذسٜع اإلعالّ; مما ٜؤد ٟإىل اؾهكاس اشبَّط يًُشادع ازبذٜذ٠
 ٚعاد د.غظإ ريو إىل ْ٘ ػبب عً ٢املذسغ َهابع ١املشادع املهٛؾش ٠يف َههب ١ازباَع١
قبٌ ٚعع اشبَّ ٚ .١نذ د.بظاّ بأْٗا اسذ ٣ايضعٛبات ايت نإ ٜعاَْٗٓ ٞا يف قظُ٘
ٚعٌُ عً ٢تٛؾري املشادع يف َههب ١ازباَعٚ ١قاّ بإيػا ٤اشبَّط ايت الذبه ٟٛعً٢
َشادعٚ .تالٖا (عذّ َال ١َ٤قاعات احملاعشات َع عذاد ايَّالب) بٓظب %49.6 ١سٝح
سدع سؤطا ٤قظاّ اإلعالّ ريو إىل ٕ ازباَعات تظهكبٌ عذادّا نبري َٔ ٠ايَّالب ال
تهٓاطب َع ايبٓ ١ٝايهشه ١ٝيًذاَعات تالٖا (عذّ سذاث ١املعًَٛات ايت تهٓاٚهلا املظاقات
ايٓعش )١ٜبٓظب %55.4 ١ؾأسدع د.طشسإ ٖزا إىل قً ١املهابع َٔ ١قبٌ املذسطأ
ٚاعهُادِٖ عًَ ٢شادع قذمي ٚ .١عاف د.ػاٖأ طببّا آ ش  ٖٛٚغٝاب َظاقات اإلعالّ
ازبذٜذ ايت تهُاػَ ٢ع ايهَّٛس املظهُش يف صباٍ اإلعالَّ .ا د.عٝاد ؾأسدع ٖز ٙايضعٛب١
إىل عذّ ٚدٛد إْهاز َعشيف َٔ قبٌ طاتز ٠اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّٚ ١ٝٓٝاعهُادِٖ
عً ٢ايههب املضش ٖٞٚ ١ٜيف ا غًب نهب دباس ١ٜذبه ٟٛعًَ ٢عًَٛات قذميَ ١هشس٠
 ٚسدع د.غظإ ٚد.بظاّ ريو إىل ْ٘ ال ٜٛدذ َهابع َٔ ١قبٌ املذسطأ يهٌ َا ٖ ٛدذٜذ
َٔ حباخ ٚنهب يف صباٍ تذسٜع اإلعالّ .نُا ػاست ٚسق ١عٌُ َكذَ َٔ ١ضبُٛد
ايؿَّاؾَّ )24(١عاّ (َ ٕ )2012ظه ٣ٛاملذسغ ُٜظِٗ بذسد ١نبري ٠يف ْٛع ١ٝاشبشػبأ
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َٚظهٛاِٖ َٚذَ ٣الَ٤هِٗ سباد ١ايظٛم نُا نذ عً ٢عذّ ايهٛاصٕ بأ ايذساط١
ايٓعشٚ ١ٜاملُاسط ١ايعًُ ١ٝيف نجري َٔ نًٝات َٚعاٖذ اإلعالّ ٚ .عاف د.ؾشٜذ بٛ
ظٗري( ْ٘ )2012( )25ال ميهٓٓا إغؿاٍ سكٝك ١َُٗ ١يف تذسٜع اإلعالّ ْ ٖٞٚذس ٠ايههب
ٚاملشادع بايًػ ١ايعشبَ ١ٝع ْ٘ تهٛاؾش يف املههبات َ٦ات ايههب عٔ االتضاٍ ازبُاٖريٟ
ٚايضشاؾٚ ١اإلراع.١
الطعال الجالح :ما ىوعية الصعوبات العنلية التقيية والب س ة الت توا ُ طالب اإلعالو
اجلامعات الفلططييية؟
يإلداب ١عٔ ايظؤاٍ ايظابل مت اطه شاز ايٓظب امل ١ٜٛ٦يٓٛع ١ٝايضعٛبات ايعًُ١ٝ
ايهكٓٚ ١ٝايبؼش ١ٜايت تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّٚ ١ٝٓٝريو نُا ٖٛ
َٛعح يف ازبذ ٍٚاآلت:ٞ
دذ)7(ٍٚ
ايٓظب امل ١ٜٛ٦يٓٛع ١ٝايضعٛبات ايعًُ ١ٝايهكٓٚ ١ٝايبؼش ١ٜيت تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف
ازباَعات ايؿًظََّ ١ٝٓٝشتب ١حبظب ا ُٖ١ٝ
سقِ
ايؿكش٠
ف1
ف11
ف14
ف12
ف13
ف4
ف10
ف2

ايٓظب ١امل١ٜٛ٦

ايذسد١

ايؿكش٠
عذّ ٚدٛد طهٛد ٜٛيًهذسٜب ايعًُٞ
عذّ ايظُاح يًَّالب باطه ذاّ املعذات اسز ازباَع١
عذّ نؿا ١ٜايؿٓٝأ امله ضضأ
قً ١ايربصبٝات اسباطٛب ١ٝايالصَ ١إلظباص ا عُاٍ ايهذسٜب١ٝ
قً ١عذد املذسطأ امل هضأ بايٓاس ١ٝايعًُ١ٝ
سدا ٠٤دٗض ٠ايهُبٛٝتش املٛدٛد ٠يف ايكظِ
قً ١عذد دٗض ٠ايهُبٛٝتش
عٝل ا طهٛد ٜٛبايٓظب ١يعذد ايَّالب










َشتؿع١
َشتؿع١
َشتؿع١
َشتؿع١
َشتؿع١
َٓ ؿغ١
َٓ ؿغ١
َٓ ؿغ١

ف3
ف5

عذّ َالَ ١َ٤ا ٜهٛؾش َٔ دٗض ٠مبكهغٝات اإلعالّ اسبذٜح
قً ١ناَريات ايهضٜٛش ايؿٛتٛغشايف




َٓ ؿغ١
َٓ ؿغ١

ف9
ف8
ف7
ف6

قً ١دٗض ٠املْٛهاز ٚاملهظاز
قًَ ١عذات ايضٛت
قًَ ١عذات اإلعا٠٤
قً ١ناَريات ايهضٜٛش ايهًؿضْٜٞٛ
ايذسد ١ايهً١ٝ







ؿغ١
ؿغ١
ؿغ١
ؿغ١
ؿغ١

َٓ
َٓ
َٓ
َٓ
َٓ

ادباٖات سؤطا ٤االقظاّ ٚايًَّب ١عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ

ْالسننغ َننٔ ازبننذ ٍٚايظننابل َٚننٔ ننالٍ املعَّٝننات ايننٛاسد ٠ؾٝنن٘ ٕ َننذ ٣ايضننعٛبات
ايعًُٝنن ١ايهكٓٝننٚ ١ايبؼننش ١ٜايننت تٛادنن٘ طننالب اإلعننالّ يف ازباَعننات ايؿًظننَّ ١ٝٓٝناْ ن
َٓ ؿغ ١سٝح بًػ ايٓظب%49.2 ١
 ٚقذ ناْ ِٖ ايؿكشات (عذّ ٚدٛد طهٛد ٜٛيًهنذسٜب ايعًُن )ٞبٓظنب %60.4 ١سٝنح
سدنننع د.عٝننناد ٖنننزا إىل ٕ ا طنننهٛدٖٜٛات يف ازباَعنننات ايؿًظنننَّ ١ٝٓٝغنننري تابعننن ١قظننناّ
اإلعالّ ٚإمنا تهبع ملشانض اإلعالّ ايت بذٚسٖا تكذّ نذَات يهنٌ َشاؾنل ازباَعن ;١ممنا
ٜننؤد ٟإىل عننذّ نؿاٜنن ١يف املهننإ ٚاملعننذاتَ .ننا د.طننشسإ ؾأعنناد ريننو إىل ٕ ْظننب ١املننٛاد
ايعًُٝننن ١يف َظننناقات اإلعنننالّ َشتؿعنننْ ٚ ١ننن٘ ػبنننب ٕ ٜهننن ٕٛنجنننش َنننٔ طنننهٛد ٜٛيهًبٝننن١
اسهٝادات ٖز ٙاملظاقات َا د.غظإ ؾأسدع ريو إىل عذّ اٖهُاّ قظاّ اإلعالّ بايهذسٜب
ايعًُٚ ٞاعهُادِٖ عً ٢ايٓاس ١ٝايٓعش .١ٜثِ تًٗٝا (عذّ ايظُاح يًَّالب باطنه ذاّ املعنذات
اسز ازباَع %58.8 )١سٝح سدع د.ػناٖأ رينو إىل ٕ ايَّاينب ٜشٜنذ اطنه ذاّ ا دٗنض٠
يف ٚ ٟق ٖٜ ٛؼاٚ ٤يهٔ املعاٜري ٚايكٛاْأ تعٝك٘ بٓظب ١نبري ٚ .٠سدع د.عٝناد ٖنزا إىل
قً ١املعذات ْٗ ٚا عٓذَا تهعٌَّ ايهاَريا ال ٜٛدذ بنذَ .ٌٜنا د.طنشسإ ؾأعناد رينو إىل ٕ
ا دٗض ٠غاي ١ٝايجُٔ ٚإِٕ تعشع يًهظش ؾإٕ ايَّايب ال ٜظهَّٝع دؾع مثٓٗنا ٖٓٚناى ٜناّ
ال ٜظُح يًَّايب بإ شاز ا دٗضٜ ٖٞٚ ٠اّ ايعًَّ ١ا طبٛعٚ .١ٝعًل د.غظإ ْ٘ يٝع ؾكط
اسز ازباَعن ١بنٌ دا نٌ ازباَعنٜ ١غّنا  ٚعناد رينو إىل عنذّ ايهٓظنٝل بنأ قظنِ اإلعنالّ
َٚشنننض اإلعننالّ نُننا ٖنن ٛاسبنناٍ يف بعننض ازباَعننات ٚاطننهٓهش د.بظنناّ ٖننز ٙايٓهٝذنن١
ٚعكب بإٔ داَع ١بري صٜن تظنُح يًَّاينب باطنه ذاّ ا دٗنضٚ ٠اصنَّشابٗا إىل ايبٝن  ٚ .قنٌ
ايؿكننشات ُٖٝنن( ١قًنن ١ننناَريات ايهضننٜٛش ايهًؿضٜنن )ْٞٛبٓظننب %41.8 ١تالٖننا (قًننَ ١عننذات
اإلعنننا )٠٤بٓظنننب % 42.4 ١إر سدنننع سؤطنننا ٤ا قظننناّ ٖنننز ٙايضنننعٛب ١إىل ٕ َعنننذات اإلعنننا٠٤
ٚايهضٜٛش غاي ١ٝدذًّا ٚال تظهَّٝع ازباَعات تضٜٚذ قظاّ اإلعالّ بٗا بؼهٌ َظهُش مبنا
ٜهٓاطب َع اسبذاث ١ايههٓٛيٛد ٚ ١ٝعذاد ايَّالب املهضاٜذٚ .قنذ ننذت دساطن ١بن ٛايظنعٝذ
( ٕ )2009عذّ ٚدٛد طٝاطٚ ١اعنش ١يف عًُٝن ١قبن ٍٛايَّنالب يف قظناّ اإلعنالّ طنبب يف
ظٗٛس ٖز ٙايضعٛبات.
الطعال السابء :ما ىوعية الصعوبات التعلينية الت توا ُ طالب اإلعالو اجلامعات
الفلططييية؟
يإلدابنن ١عننٔ ايظننؤاٍ ايظننابل مت اطننه شاز ايٓظننب املٜٛ٦نن ١يٓٛعٝنن ١ايضننعٛبات ايهعًُٝٝنن١
ايت تٛادن٘ طنالب اإلعنالّ يف ازباَعنات ايؿًظنَّٚ ١ٝٓٝرينو نُنا ٖنَٛ ٛعنح يف ازبنذٍٚ
اآلت:ٞ
259

260

دذ)8(ٍٚ
ايٓظب امل ١ٜٛ٦يٓٛع ١ٝايضعٛبات ايهعً ١ُٝٝايت تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف ازباَعات
ايؿًظََّ ١ٝٓٝشتب ١حبظب ا ُٖ١ٝ
سقِ
ايؿكش٠

ايؿكش٠

ايٓظب ١امل١ٜٛ٦

ايذسد١

ف4

سدا ٠٤طًٛب َعاًَ ١املذسطأ ٚايؿٓٝأ يًَّايب ثٓا ٤ايهذسٜب
ايعًُٞ



َشتؿع١

ف1

املظاقات ايعًُ ١ٝال تهظب ايَّالب املٗاسات ايالصَ ١يًعٌُ
اإلعالَٞ



َشتؿع١

ف2

ال تعهُذ املظاقات ايعًُ ١ٝعًَ ٢ؼاسن ١ايَّايب يف ايعًُ١ٝ
ايهعً١ُٝٝ



َشتؿع١

ف3

عذّ تٛاؾل املظاقات ايعًَُ ١ٝع ايٓعش١ٜ



َشتؿع١

ف6

عذّ اطه ذاّ ا ْؼَّ ١ايالَٓٗذ ١ٝيف ايعًُ ١ٝايهذسٜب١ٝ



َشتؿع١

ف5

عذّ ٚعٛح َّط َظاقات ايهذسٜب ايعًُٚ ٞطبٝعهٗا



َشتؿع١

ف7

عذّ َؼاسن ١طالب اإلعالّ يف تػَّ ١ٝا سذاخ دا ٌ
ازباَع١



َشتؿع١



َشتؿع١

ايذسد ١ايهً١ٝ

ْالسغ َٔ ازبذ ٍٚايظابل  َٔٚالٍ املعَّٝات ايٛاسد ٠ؾَ ٕ ٘ٝذ ٣ايضعٛبات ايهعً١ُٝٝ
ايت تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝناْ َشتؿع ١سٝح بًػ ْظب١
ايضعٛب%63 ١
 ٚقذ ناْ عً ٢ايؿكشات (سدا ٠٤طًٛب َعاًَ ١املذسطأ ٚايؿٓٝأ يًَّايب ثٓا٤
ايهذسٜب ايعًُ )ٞبٓظب %66.6 ١سٝح نذ د.طشسإ ٕ املذسطأ ٜشنض ٕٚعً ٢االيهضاّ
بايٛق يف ايهذسٜب ايعًُ َٔٚ ٞربت ٞاشباص ١يف ا غًب تٛدذ َؼهً ١عٓذ ايَّالب
 ٖٞٚعذّ االيهضاّ ٚاسرتاّ ايٛق احملذد; مما ٜؤد ٟإىل َعاًَ ١ايَّايب حبضّ ٜرتدِ َٔ قبٌ
ايَّايب عًْٗ ٢ا َعاًَ ١سدٚ ١٦ٜذبذخ د.عٝاد ٕ تؼذد املذسطأ ثٓا ٤ايهذسٜب ايعًَُٔ ٞ
دٌ ٕ ٜٓذض ايَّالب عُاهلِ قذ ٜه ٕٛطبب ٖز ٙايٓهٝذٚ ١اطهٓهش د.ػاٖأ ٚد.بظاّ
ٖز ٙايٓهٝذ ٚ ١نّذٚا عًَ ٕ ٢ذسط ٞاإلعالّ ٚايؿٓأ ٜعاًَ ٕٛايَّالب َعاًَ ١سظٓ.١

ادباٖات سؤطا ٤االقظاّ ٚايًَّب ١عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ

يف سأ نذ د.غظإ ْ٘ ال تٛدذ َعشؾ ١ناؾ ١ٝيف اجملاٍ ايرتب ٟٛيذ ٣املذسطأ
 ٚعاد ريو إىل ٕ ازباَعات ال تك ّٛبإعَّا ٤دٚسات يًُذسطأ يف َٗاسات ايهعًٚ ِٝايهٛاصٌ
ٚسكٛم اإلْظإ.
تالٖا (املظاقات ايعًُ ١ٝال تهظب ايَّالب املٗاسات ايالصَ ١يًعٌُ اإلعالَ )ٞبٓظب١
 %64.8نذ د .طشسإ ٕ ٖزا ٜعٛد إىل ٕ املظاقات ايعًُ ١ٝال ذبه ٟٛعًَٗ ٢اسات
إعالَ ١ٝتضٌ إىل َظه ٣ٛايهَّٛس اإلعالَ ٞايعاملٚ ٞذبذخ د.عٝاد ْٓا ْذسغ ضبه٣ٛ
قذميّا َع عذّ تٛؾش يعدٗض ٠ايالصَ ١إلظباص ايعٌُ اإلعالَ ٞازبذٜذ َا د.غظإ ؾأسدع
ريو إىل ٕ ٖٓاى ْكضّا يف ايهؿا٤ات ايت تذسغ ايٓاس ١ٝايعًُ ٚ ١ٝعاد د.طعٝذ ريو إىل
ْ٘ ال تٛدذ َشاعا َٔ ٠قبٌ ايكاُ٥أ عً ٢قظاّ اإلعالّ يًهَّٛس املظهُش  ٚاص ١يف
صباالت اإلعالّ ازبذٜذ َا د.بظاّ ؾأنذ عً ٕ ٢ايَّايب ٜههظب مجٝع املٗاسات ايت
تؤًٖ٘ يًعٌُ اإلعالَ ٞثٓا ٤ايذساط .١تالٖا(عذّ َؼاسن ١طالب اإلعالّ يف تػَّ١ٝ
ا سذاخ دا ٌ ازباَع )١بٓظب ٚ %60.4 ١سدع د.ػاٖأ ريو إىل ٕ ايعب ٤ايذساطٞ
يًَّايب ال ٜظُح ي٘ بهػَّ ١ٝا سذاخ َا د .طشسإ ؾأسدع ريو يٛدٛد دا٥ش ٠عالقات عاَ١
ٚإعالّ تك ّٛبٗزا ايعٌُ ٚتضذس ا باس بضؿ ١سمس ١ٝنُا نذ د.غظإ بإٔ ٖٓاى
عذّ اٖهُاّ َٔ قبٌ ازباَعات بايَّايب  ٚعاف بإٔ ازباَعات ال تشٜذ ٕ ٜهشذخ ايَّايب
عُٓا ٜذٚس بذا ًٗا  ٚنذ د .بظاّ ٕ ازباَع ١تظُح يًَّايب بٓؼش ا باس اشباص١
بازباَع ١ذب إػشاف املذسغ.
تالٖا (عذّ ٚعٛح َّط َظاقات ايهذسٜب ايعًُٚ ٞطبٝعهٗا) بٓظب %60.8 ١إر سدع
د.غظإ ريو إىل ٕ اشبَّٜ ١غعٗا َذسغ املظام ٚا صح ٕ تٛعع اشبَّط َٔ قبٌ ؾشٜل
عٌُ َٔ املذسطأ َ ٚا د.عٝاد ٚد.طعٝذ ؾأسدعا ريو إىل ٕ َا ٜههب يف َّط ايهذسٜب
ايعًُ ٞال َّٜبل تٓا ٤ايهذسٜب ٖٚزا بظبب عذّ تٛؾري ازباَعات نٌ َاًٜضّ َٔ
اسهٝادات; مما ٜؤد ٟإىل عذّ ٚعٛح ٚؾِٗ عٓذ ايَّايب ٚ .عاد د .طشسإ ٖزا إىل ٕ
اشبَّط ػبب ٕ ربغع يًهشذٜح املظهُش َٔ قبٌ املذسغ مبا ٜهالَ ّ٤ع ايهَّٛس يف صباٍ
ايههٓٛيٛدٝا ايشقُٚ ١ٝاطهٓهش د .بظاّ ٖز ٙايٓهٝذ ٚ ١نذ عً ٕ ٢اشبَّط ٚاعش١
ٚ .%100قذ سح محذ سٜاج طهش ( )2013عً ٢عشٚس ٠اطه ذاّ ٚطا ٌ٥تعً ١ُٝٝسذٜج١
ٜ ٕ ٚعٌُ عغا ١٦ٖٝ ٤ايهذسٜع عً ٢تعضٜض ثكاؾ ١اسبٛاس بأ ايَّالب.

261

262

عنلية التدز ظ العنلا ملاخل

الطعال اخلامظ :ما ىوعية الصعوبات الت توا ُ الطالب
امعضطات اإلعالمية؟
يإلداب ١عٔ ايظؤاٍ ايظابل مت اطه شاز ايٓظب امل ١ٜٛ٦يٓٛع ١ٝايضعٛبات ايت تٛاد٘
ايَّالب يف عًُ ١ٝايهذسٜب ايعًُ ٞدا ٌ املؤطظات اإلعالَٚ ١ٝريو نُا َٖٛ ٛعح يف
ازبذ ٍٚاآلت:ٞ
دذ)9(ٍٚ
ايٓظب امل ١ٜٛ٦يٓٛع ١ٝايضعٛبات ايت تٛاد٘ ايَّالب يف عًُ ١ٝايهذسٜب ايعًُ ٞدا ٌ
املؤطظات اإلعالََ ١ٝشتب ١حبظب ا ُٖ١ٝ
سقِ
ايؿكش٠

ايؿكش٠

ايٓظب١
امل١ٜٛ٦

ف1

ال ٜٛدذ تعاَ ٕٚؼرتى بأ قظِ اإلعالّ ٚاملؤطظات
اإلعالَ١ٝ



َشتؿع١

ف4

ط ٤ٛاملعاًَ ١دبا ٙايَّالب املهذسبأ َٔ قبٌ ايعاًَأ
يف املؤطظات اإلعالَ١ٝ



َشتؿع١

ف3

ال ٜٛدذ تٛاؾل بأ َا تعًُ٘ ايَّايب يف ازباَعٚ ١بأ
ايهذسٜب يف املؤطظات اإلعالَ١ٝ



َشتؿع١

ف2

املؤطظات اإلعالَ ١ٝال تكذّ ي ٞايع ٕٛايالصّ عٓذَا
تٛد٘ إيٗٝا



َشتؿع١

ف8

ؽبضط ايكظِ ٚقاتّا يًهذسٜب يف املؤطظات
اإلعالَ ١ٝالٍ ايؿض ٍٛايذساط١ٝ



َشتؿع١

ف5

االطهػالٍ املٗين يًَّالب املهذسبأ َٔ قبٌ ايعاًَأ
يف املؤطظات



َٓ ؿغ١

ف6

ْكط ايكذس ٠االطهٝعاب ١ٝيًُؤطظات اإلعالَ١ٝ



َٓ ؿغ١

ف7

ْكط نؿا ١ٜاملؤطظ ١اإلعالَ ١ٝيف تذسٜب ايَّالب



َٓ ؿغ١



َشتؿع١

ايذسد ١ايهً١ٝ

ايذسد١

ادباٖات سؤطا ٤االقظاّ ٚايًَّب ١عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ

ْالسغ َٔ ازبذ ٍٚايظابل  َٔٚالٍ املعَّٝات ايٛاسد ٠ؾَ ٕ ٘ٝذ ٣ايضعٛبات ايت
تٛاد٘ ايَّالب يف عًُ ١ٝايهذسٜب ايعًُ ٞدا ٌ املؤطظات اإلعالَ ١ٝناْ َشتؿع ١سٝح
بًػ ايٓظب%52.8 ١
ٚقنننذ ناْن ن ٖنننِ ايؿكنننشات ( ال ٜٛدنننذ تعننناَ ٕٚؼنننرتى بنننأ قظنننِ اإلعنننالّ ٚاملؤطظنننات
اإلعالَٝنن )١بٓظننب %60 ١تالٖننا (طنن ٤ٛاملعاًَنن ١دبننا ٙايَّننالب املهننذسبأ َننٔ قبننٌ ايعنناًَأ يف
املؤطظننات اإلعالَٝنن )١بٓظننبٚ %58 ١نننإ قننٌ ايؿكننشات ُٖٝننْ( ١كننط نؿاٜنن ١املؤطظنن١
اإلعالَ ١ٝيف تذسٜب ايَّالب) بٓظب ٚ %48.2 ١سدع د.طعٝذ ٖنز ٙايٓهنا٥ر إىل عنذّ اطنهٝعاب
املؤطظننات اإلعالَٝنن ١يًهننِ اهلا٥ننٌ َننٔ ايَّننالب املهننذسبأ ٚعننذّ نؿاٜنن ١املعننذات يننذِٜٗ
 ٚنذ د.غظإ عً ْ٘ ٢ال ٜٛدذ اٖهُاّ َٔ قبنٌ املؤطظنات اإلعالَٝن ١بَّنالب اإلعنالّ ٚال
تبذ ٟاطهعذادٖا يًهعاَ ٕٚع قظاّ اإلعالّ; ٚطنبب رينو –عًنَ ٢نا ٜبنذ -ٚإقضنا ٤اآل نش
 ٚنذ د.بظاّ عًٖ ٕ ٢ز ٙايضعٛبات ناْ َٛدنٛدَٚ ٠نٔ دنٌ ايهػًنب عًٗٝنا مت إٜهناٍ
تذسٜع بعض املظاقات ايعًُ ١ٝإلعالَٝأ سهٜ ٢ضَّشبٛا ايَّالب َعِٗ إىل َنانٔ عًُنِٗ
يف املؤطظات اإلعالَٝنَ ١نا د .طنشسإ ؾنأسدع رينو إىل ٕ إْؼنا ٤عالقنات َنع املؤطظنات
اإلعالَ ١ٝيٝع با َش اهلأ  ٚاص ١عٓذَا ٜهن ٕٛس٥نٝع ايكظنِ َظنؤً ٚال عنٔ َهابعن ١ننٌ
ػننؤ ٕٚايكظننِ  ٚعنناد د.عٝنناد ٖننزا إىل ٕ إداس ٠املؤطظننات اإلعالَٝنن ١ال ٜٛدننذ يننذٜٗا تٛدنن٘
شبذَنن ١طننالب اإلعننالّ ٚبعننض َؤطظننات اإلعننالّ تكنن ّٛباطننهػالٍ ايَّايننب  ٚضٛصّننا
احملَّات اإلراعٚ ١ٝبؼهٌ عاّ ٖٓٚاى ؾٛع ١ٜٛيف ايعُنٌ اإلعالَن ٞاْعهظن طنًبّا عًن٢
ؾهش ٠تذسٜب ايَّالب َنٔ قبنٌ قظناّ اإلعنالّ يف املؤطظنات اإلعالَٝنٚ .١قنذ ظٗنشت َٓن٢
غش(ٖٓ ٕ )2012( )26اى َ ٌٝنؿَٝ ١ضإ ايهعً ِٝايٓعنش ٟعًن ٢سظناب ايهنذسٜب ايعًُنٞ
نُا نذت ٕ ٖزا ٜٓبع َٔ اْهكادات ايَّالب ايزٜ ٜٔذسط ٕٛيف قظناّ ٚنًٝنات اإلعنالّ
يف ازباَعات ايؿًظَّ.١ٝٓٝ
الطعال الطاملع :ما ملز ة ازتباط اليااية الي س ة بالتطبيأ العنلا؟
يإلداب ١عٔ ٖزا ايظؤاٍ مت ذب ٌٜٛايظؤاٍ إىل ؾشع:١ٝ
ايؿشع" :١ٝال تٛدذ عالق ١بأ ايٓاس ١ٝايٓعشٚ ١ٜايهَّبٝل ايعًُ ٞيف ايضعٛبات ايت تٛاد٘
طالب اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ"١ٝٓٝ
ٚبزيو مت سظاب قَ ١ُٝعاٌَ االستباط بريط( ٕٛس) ٚايذالي ١اإلسضا ١ٝ٥الطهذابات ؾشاد
ع ١ٓٝايذساط ١بأ ايٓاس ١ٝايٓعشٚ ١ٜايهَّبٝل ايعًُٚ ٞازبذ ٍٚاآلتٜ ٞبأ ريو:
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دذ ٍٚسقِ ()10
َعاٌَ استباط بريطٚ ٕٛايذالي ١اإلسضا ١ٝ٥ملذ ٣ايعالق ١بأ ايٓاس ١ٝايٓعشٚ ١ٜايهَّبٝل
ايعًُ ٞيف ايضعٛبات ايت تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ
املهػريات
ايٓاس ١ٝايٓعش١ٜ

ٚايهَّبٝل ايعًُٞ

قَ ١ُٝعاٌَ
االستباط (س)

ايذالي١
اإلسضا١ٝ٥

0.139

0.06

ٜالسغ َٔ ازبذ ٍٚايظابل ٕ َعاٌَ استباط بريط ٕٛيًذسد ١ايهً ١ٝبًؼ (ٚ )0.13بًؼ
َظه ٣ٛايذالي ١اإلسضا ٖٞٚ )0.06( ١ٝ٥ق ١ُٝداي ١إسضاًّٝ٥ا;  ْ٘ ٟال تٛدذ عالق ١بأ
ايٓاس ١ٝايٓعشٚ ١ٜايهَّبٝل ايعًُ ٞيف ايضعٛبات ايت تٛاد٘ طالب اإلعالّ يف ازباَعات
ايؿًظََّ ٕ ;١ٝٓٝظه ٣ٛايذالي ١اإلسضا ١ٝ٥عً ٖٞٚ 0.05 َٔ ٢عالق ١عهظ ١ٝحبٝح
نًُا صادت صعٛبات ايٓاس ١ٝايٓعش ١ٜقً صعٛبات ايهَّبٝل ايعًُ ٞايت تٛاد٘ طالب
اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ.١ٝٓٝ
ؾشط ايؿشعٝات
ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسضا ١ٝ٥عٓذ املظه )α≤0.05( ٣ٛيف ادباٖات سؤطا٤
ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣يًُهػريات
ايهاي( ١ٝازبٓع َٚهإ ايظهٔ ٚازباَعٚ ١املظه ٣ٛايذساط.)ٞ
يإلداب ١عٔ ٖزا ايظؤاٍ ػبب عًٓٝا ؾشط ؾشعٝات ايذساط:١
ؾشط ٚا هباس ايؿشعٝات:
ىتاتب الفسضية األوع:
" ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسضا ١ٝ٥عٓذ املظه )α≤0.05( ٣ٛيف ادباٖات سؤطا٤
ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري
ازبٓع".
يًهشكل َٔ صش ١ايؿشع ١ٝايظابك ١مت اطه ذاّ ا هباس (ت) يًؿشٚم يف ادباٖات
سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل
َهػري ازبٓع ٚقذ سضٌ ايباسح عً ٢ايٓها٥ر نُا َٖٛ ٞعش ١يف ازبذ ٍٚاآلت.ٞ

ادباٖات سؤطا ٤االقظاّ ٚايًَّب ١عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ

دذ)11( ٍٚ
ْها٥ر ا هباس ت ايؿشٚم يف ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ
يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري ازبٓع
ايعذد

املهٛطط
اسبظابٞ

االعبشاف
املعٝاسٟ

دسدات
اسبش١ٜ

ق ١ُٝت
احملظٛب١

ايذاي١
اإلسضا١ٝ٥

ازبٓع
رنش













ْج٢







تؼري املعَّٝات ايٛاسد ٠يف ازبذ ٍٚايظابل ْ٘ ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسضا ١ٝ٥عٓذ
املظه )0.05≤( ٣ٛيف ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف
ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري ازبٓع; ٕ ق ١ُٝايذاي ١اإلسضا ١ٝ٥املهعًك ١بٗزا
املهػري بًػ (ٖ ٕ ٟ )0.09ز ٙايك ١ُٝنرب َٔ ق ١ُٝيؿا (ٚ )0.05بزيو ْكبٌ ايؿشع١ٝ
ايضؿش.١ٜ
تاتب الفسضية الجاىية:
" ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسضا ١ٝ٥عٓذ املظه )α≤0.05( ٣ٛادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ
ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري
َهإ ايظهٔ".
يًهشكل َٔ صش ١ايؿشع ١ٝايظابك ١مت اطه ذاّ ا هباس ذبً ٌٝايهبا ٜٔا ساد ٟيًؿشٚم
يف ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات
ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري َهإ ايظهٔ ٚقذ سضٌ ايباسح عً ٢ايٓها٥ر نُا ٖٞ
َٛعش ١يف ازبذ ٍٚاآلت:ٞ
دذ)12( ٍٚ
ْها٥ر ا هباس ذبً ٌٝايهبا ٜٔا ساد ٟيًؿشٚم ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات
تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري َهإ ايظهٔ
َهٛطط املشبعات

ق ١ُٝف
احملظٛب١

ايذالي١
اإلسضا١ٝ٥

َضذس ايهبأٜ

صبُٛع
املشبعات

دسدات اسبش١ٜ

بأ اجملُٛعات

0.151

2

0.076





دا ٌ اجملُٛعات

77.184

172

0.449

اجملُٛع

77.335

174
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تؼري املعَّٝات ايٛاسد ٠يف ازبذ ٍٚايظابل ْ٘ ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسضا ١ٝ٥عٓذ
املظه )0.05≤( ٣ٛيف ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف
ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري َهإ ايظهٔ ٚريو ٕ ق ١ُٝايذاي ١اإلسضا١ٝ٥
املهعًك ١بٗزا املهػري بًػ (ٖ ٕ ٟ )0.84ز ٙايك ١ُٝنرب َٔ ق ١ُٝيؿا (ٚ )0.05بزيو
ْكبٌ ايؿشع ١ٝايضؿش.١ٜ
دذ)13( ٍٚ
ا عذاد ٚاملهٛطَّات اسبظابٚ ١ٝاالعبشاؾات املعٝاس ١ٜيًؿشٚم يف ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ
ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري َهإ ايظهٔ
َهإ ايظهٔ

ايعذد

املهٛطط اسبظابٞ

االعبشاف املعٝاسٟ

قش١ٜ







طبِٝ







َذ١ٜٓ







ىتاتب الفسضية الجالجة:
" ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسضا ١ٝ٥عٓذ املظه )α≤0.05( ٣ٛيف ادباٖات سؤطا٤
ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل
َهػري ازباَع."١
يًهشكل َٔ صش ١ايؿشع ١ٝايظابك ١مت اطه ذاّ ا هباس ذبً ٌٝايهبا ٜٔا ساد ٟيًؿشٚم
يف ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات
ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري ازباَعٚ ١قذ سضٌ ايباسح عً ٢ايٓها٥ر نُا َٖٛ ٞعش ١يف
ازبذ ٍٚاآلت:ٞ
دذ)14( ٍٚ
ْها٥ر ا هباس ذبً ٌٝايهبا ٜٔا ساد ٟيًؿشٚم يف ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب عبٛ
صعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري ازباَع١
َضذس ايهبأٜ

صبُٛع
املشبعات

دسدات اسبش١ٜ

َهٛطط املشبعات

ق ١ُٝف
احملظٛب١

ايذالي١
اإلسضا١ٝ٥

بأ اجملُٛعات

6.587

4

1.647

3.957

0.004

دا ٌ اجملُٛعات

70.748

170

0.416

اجملُٛع

77.335

174

ادباٖات سؤطا ٤االقظاّ ٚايًَّب ١عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ

تؼري املعَّٝات ايٛاسد ٠يف ازبذ ٍٚايظابل ْ٘ تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسضا ١ٝ٥عٓذ
املظه )0.05≤( ٣ٛيف ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف
ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري ازباَعٚ ١ريو ٕ ق ١ُٝايذاي ١اإلسضا ١ٝ٥املهعًك١
بٗزا املهػري بًػ (ٖ ٕ ٟ ;)0.00ز ٙايك ١ُٝصػش َٔ ق ١ُٝيؿا (ٚ )0.05بزيو ْشؾض
ايؿشع ١ٝايضؿشٚ ١ٜقب ٍٛايؿشع ١ٝايبذ ١ًٜايكا ١ً٥بٛدٛد ؾشٚم ٚإلػباد َضذس ايؿشٚم مت
اطه ذاّ ا هباس ( )LSDيًهؼـ عٔ َضذس ايؿشٚم يف ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ
ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري ازباَع١
نُا َٖٛ ٛعح يف ازبذ ٍٚاآلت:ٞ
دذ)15( ٍٚ
ْها٥ر ا هباس ( )LSDيًؿشٚم يف ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع
اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري ازباَع١
داَع١
ايكذغ

داَع١
اشبًٌٝ

داَع١
ايٓذاح

داَع١
بريصٜ

ازباَع١

داَع ١بٝ
سبِ

داَع١
ب ٝسبِ











داَع١
ايكذغ











داَع١
اشبًٌٝ











داَع١
ايٓذاح











داَع١
بريصٜ











تؼري املعَّٝات ايٛاسد ٠يف ازبذ ٍٚايظابل ٕ ايؿشٚم ناْ بأ داَع ١اشبًٚ ٌٝداَع١
ب ٝسبِ ٚناْ ايؿشٚم يضاحل داَع ١اشبًٚ ٌٝايت نإ املهٛطط اسبظاب ٞعٓذٖا عً٢
ػ ٤ٞنُا دا٤ت ايؿشٚم بأ داَع ١اشبًٚ ٌٝداَع ١ايكذغ إر ناْ ايؿشٚم يضاحل
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داَع ١اشبًٚ ٌٝايت نإ املهٛطط اسبظاب ٞعٓذٖا عً ٢ػ ٤ٞنُا دا٤ت ايؿشٚم بأ
داَع ١اشبًٚ ٌٝداَع ١بريص ٜإر ناْ ايؿشٚم يضاحل داَع ١اشبًٚ ٌٝايت نإ
املهٛطط اسبظاب ٞعٓذٖا عً ٢ػٚ ٤ٞدا٤ت ايؿشٚم ٜغّا بأ داَع ١ايٓذاح ٚداَع١
ب ٝسبِ ٚناْ ايؿشٚم يضاحل داَع ١ايٓذاح ٚايت نإ املهٛطط اسبظاب ٞعٓذٖا
عً ٢ػ ٤ٞنُا دا٤ت ايؿشٚم بأ داَع ١ايٓذاح ٚداَع ١ايكذغ ٚناْ ايؿشٚم
يضاحل داَع ١ايٓذاح ٚايت نإ املهٛطط اسبظاب ٞعٓذٖا عً ٢ػٜٚ ٤ٞهغح ريو َٔ
الٍ دذ ٍٚسقِ (ٚ )16ايزٜٛ ٟعح ا عذاد ٚاملهٛطَّات اسبظابٚ ١ٝاالعبشاؾات املعٝاس:١ٜ
دذ)16( ٍٚ
ا عذاد املهٛطَّات اسبظابٚ ١ٝاالعبشاؾات املعٝاس ١ٜيًؿشٚم يف ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ
ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري ازباَع١
ازباَع١

ايعذد

املهٛطط اسبظابٞ

االعبشاف
املعٝاسٟ

داَع ١ب ٝسبِ







داَع ١ايكذغ







داَع ١اشبًٌٝ







داَع ١ايٓذاح







داَع ١بريصٜ







ىتاتب الفسضية السابعة:
" ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسضا ١ٝ٥عٓذ املظه )α≤0.05( ٣ٛيف ادباٖات سؤطا٤
ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل
َهػري املظه ٣ٛايذساط."ٞ
يًهشكل َٔ صش ١ايؿشع ١ٝايظابك ١مت اطه ذاّ ا هباس ذبً ٌٝايهبا ٜٔا ساد ٟيًؿشٚم
يف ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات
ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري املظه ٣ٛايذساطٚ ٞقذ سضٌ ايباسح عً ٢ايٓها٥ر نُا ٖٞ
َٛعش ١يف ازبذ ٍٚاآلت:ٞ

ادباٖات سؤطا ٤االقظاّ ٚايًَّب ١عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ

دذ)17( ٍٚ
ْها٥ر ا هباس ذبً ٌٝايهبا ٜٔا ساد ٟيًؿشٚم يف ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب عبٛ
صعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري املظه ٣ٛايذساطٞ
َضذس ايهبأٜ

صبُٛع
املشبعات

دسدات
اسبش١ٜ

َهٛطط
املشبعات

ق ١ُٝف
احملظٛب١

ايذالي١
اإلسضا١ٝ٥

بأ اجملُٛعات

0.163

3

0.054

0.120

0.948

دا ٌ
اجملُٛعات

77.172

171

0.451

اجملُٛع

77.335

174

تؼري املعَّٝات ايٛاسد ٠يف ازبذ ٍٚايظابل ْ٘ ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسضا ١ٝ٥عٓذ
املظه )0.05≤( ٣ٛيف ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف
ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري املظه ٣ٛايذساطٚ ٞريو ٕ ق ١ُٝايذاي ١اإلسضا١ٝ٥
املهعًك ١بٗزا املهػري بًػ (ٖ ٕ ٟ ;)0.94ز ٙايك ١ُٝنرب َٔ ق ١ُٝيؿا (ٚ )0.05بزيو
ْكبٌ ايؿشع ١ٝايضؿش.١ٜ
دذ)18( ٍٚ
ا عذاد ٚاملهٛطَّات اسبظابٚ ١ٝاالعبشاؾات املعٝاس ١ٜيًؿشٚم يف ادباٖات سؤطا ٤ا قظاّ
ٚايَّالب عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝتعض ٣إىل َهػري املظه ٣ٛايذساطٞ

املظه ٣ٛايذساطٞ

ايعذد

املهٛطط اسبظابٞ

االعبشاف
املعٝاسٟ

طٓٚ ١ىل







طٓ ١ثاْ١ٝ







طٓ ١ثايج١







طٓ ١سابع١
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النتايج والتوصيات

 ٚشز ايبشح بعذْٓ ٠ها٥ر ُٖٗا:
 ٕ .1ادباٖات طالب اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝعب ٛايضعٛبات ايت تٛادِٗٗ ناْ
َشتؿع.١
 .2ادباٖات طالب اإلعالّ عب ٛايضعٛبات ايهعً ١ُٝٝايت تٛادِٗٗ يف املشتب ١ا ٚىل ؾُٝا دا٤ت
ادباٖات ايَّالب عب ٛايضعٛبات ايعًُ ١ٝايهكٓٚ ١ٝايبؼش ١ٜايت تٛادِٗٗ يف املشتب ١ا ري.٠
 .3ال تٛدذ عالق ١بأ ايٓاس ١ٝايٓعشٚ ١ٜايهَّبٝل ايعًُ ٞيف ادباٖات طالب اإلعالّ عب ٛايضعٛبات
ايت تٛادِٗٗ.
 .4ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسضا ١ٝ٥عٓذ املظه )0.05≤( ٣ٛيف ادباٖات طالب اإلعالّ عبٛ
ايضعٛبات ايت تٛادِٗٗ تعض ٣إىل َهػري ازبٓع.
 .5تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسضا ١ٝ٥عٓذ املظه )0.05≤( ٣ٛيف ادباٖات طالب اإلعالّ عبٛ
ايضعٛبات ايت تٛادِٗٗ تعض ٣إىل َهػري ازباَع ;١عًُّا ٕ ادباٖات طالب داَع ١اشبً ٌٝعبٛ
ايضعٛبات ايت تٛادِٗٗ عًَ ٢شتب ١ثِ تًهٗا ادباٖات طالب داَع ١ايٓذاح ايٛطٓ ١ٝثِ
داَع ١بريص ٜثِ داَع ١ايكذغ  ٚريّا داَع ١ب ٝسبِ.
 .6اتؿل سؤطا ٤قظاّ اإلعالّ عًٜٛ ْ٘ ٢دذ صعٛبات يف تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات
ايؿًظَّ َٔٚ ١ٝٓٝنجش ايضعٛبات ايت تٛادِٗٗ عذّ نؿا ١ٜا دٗض ٠ايالصَ ١يًعًُ١ٝ
ايهعً.١ُٝٝ

ٜٛٚص ٞايباسح مبا ٜأت:ٞ
.1
.2

.3
.4
.5
.6

دع ٠ٛقظاّ اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝإىل تٛظٝـ ننادميٝأ َه ضضنأ يف صبناالت
اإلعننالّ ناؾنننٚ ١إؾنننشاؽ ٖننز ٙا قظننناّ َنننٔ ا ننننادميٝأ غننري امله ضضنننأ; ٚرينننو يه نننشٜر
إعالَٝأ قادس ٜٔعً ٢إٜضاٍ ايشطاي ١اإلعالَ ١ٝبهؿا.١َٝٓٗٚ ٠٤
سح ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝعً ٢تأطٝع بٓ ١ٝذبه ١ٝتال ِ٥اسهٝادات تذسٜع اإلعالّ اص ١يف
ازبٛاْنننب ايهكٓٝنننٚ ١ايؿٓٝنننٚ ١ؾنننل املعننناٜري املٓٗذٝنننٚ ١ايعًُٝنننٚ ١تنننٛؾري قاعنننات َالُ٥ننن ١يَّبٝعننن١
ايه ضط  ٚعذاد ايَّالب ٚايعٌُ عًن ٢تنٛؾري املعنذات اشباصن ١بإظبناص عُناٍ ايَّنالب ناسز
إطاس ازباَع.١
سنننح املههبنننات يف ازباَعنننات ايؿًظنننَّ ١ٝٓٝعًننن ٢تنننٛؾري ايههنننب ٚاملشادنننع اإلعالَٝننن ١ايعشبٝننن١
ٚا دٓ ١ٝاسبذٜج ;١يهظٗٚ ٌٝصٚ ٍٛاطالع ايَّايب ٚاملذسغ عًٗٝا.
ػبب عًَ ٢ذسط ٞاإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝبٓا ٤اشبَّط ايذساط ١ٝمبٓٗذ ١ٝعًُٝن ١مبنا
ٜهٛاؾل َع َظهذذات ايه ضط.
ًٜهشل بأقظاّ اإلعالّ عذد نبري َٔ ايَّنالب َكاسْن ١باسهٝادنات ايظنٛم; ينزا ٜٛصن ٞايباسنح
بٛعع آي َٔ ١ٝقبٌ قظاّ اإلعالّ يهشذٜذ عذاد ايَّالب .
تعضٜننض ايعالقنن ١ايهباديٝنن ١بننأ قظنناّ اإلعننالّ ٚاملؤطظننات اإلعالَٝنن ١مبننا ؽبننذّ َضننًش ١طايننب
اإلعالّ.

ادباٖات سؤطا ٤االقظاّ ٚايًَّب ١عب ٛصعٛبات تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ١ٝٓٝ
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 -1محذ ب ٛايظعٝذٚ .اقع تعً ِٝاإلعالّ يف ازباَعات ايؿًظَّ ١ٝٓٝيف ع ٤ٛتَّبٝل َبادئ ازبنٛد ٠ايؼناًَ١
بايهَّبٝل عً ٢قظاّ اإلعالّ يف داَعات قَّاع غض ٠اجملً ١ايعشب ١ٝيغُإ دٛد ٠ايهعً ِٝازباَع ٞايعذد
ايجايح  ّ2009ظ  -37ظ .88
 -2عبذ اسباؾغ ضبُذ طالَ .١االتضاٍ ٚتهٓٛيٛدٝا ايهعً ( .ِٝعُإ :داس ايٝاصٚس ٟط )ّ2007 1ظ
.46
ْ -3اد ١ٜعبذ ايٓيب ضبُذ .ايضشاؾٚ ١قغاٜا ايهعً ِٝيف َضش  .سطايَ ١ادظهري غري َٓؼٛسَ( ٠ضش :نً١ٝ
اآلداب داَع ١ايضقاصٜل  )ّ1997ظ  -251ظ .255
 -4محذ بٔ ضبُذ بٔ ًؿإ .دٚس ايهكٓٝات اسبذٜج ١يف اإلعالّ ايهُٓ ٟٛيف طًَّٓ ١عُإ ( طًَّٓ ١عُإ:
داس ٜاؾا ايعًُ ١ٝيًٓؼش ٚايهٛصٜع  )ّ2014ظ .53
 -5عبذ اسباؾغ ضبُذ طالََ .١شدع طابل ظ .81
 -6ساَنننذ عننناَشٚ .آ نننش .ٕٚإصنننالح ايهعًننن ِٝيف َضنننش ( اإلطنننهٓذسَ :١ٜههبننن ١اإلطنننهٓذس ١ٜط 1
 )ّ2006ظ .39
 -7طًع ن عٝظنن .٢إ ننشاز ايضننشـ ازباَعٝنن ١ايؿًظننَّ ١ٝٓٝبننأ ايٓعشٜننٚ ١ايهَّبٝننل سطننايَ ١ادظننهري غننري
َٓؼٛس( ٠ايكاٖش :٠قظِ ايذساطات اإلعالََ ١ٝعٗذ ايبشٛخ ٚايذساطات ايعشب )ّ2002 ١ٝظ .73
َٛ -8قننننننننع قظننننننننِ ايضننننننننشاؾ .١داَعنننننننن ١ايٓذنننننننناح ايٛطٓٝنننننننن ١تنننننننناسٜخ ايضٜنننننننناسّ2015 -4 -11 ٠
http://eco.najah.edu/ar/department/2013

 طًعن عٝظنن .٢إ ننشاز ايضننشـ ازباَعٝنن ١ايؿًظننَّ ١ٝٓٝبننأ ايٓعشٜننٚ ١ايهَّبٝننل سطننايَ ١ادظننهري غننريَٓؼٛس( ٠ايكاٖش :٠قظِ ايذساطات اإلعالََ ١ٝعٗذ ايبشٛخ ٚايذساطات ايعشب )ّ2002 ١ٝظ .73
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 َٛقننننننع قظننننننِ ايضننننننشاؾٚ ١اإلعننننننالّ داَعنننننن ١بٝنننن ن سبننننننِ تنننننناسٜخ ايضٜنننننناس10 ّ2015/5/15 ٠http://bethlehem.edu/2-ac/ac-foa/department-of-arabic
َٛ -11قع قظِ اإلعالّ داَع ١اشبً ٌٝتاسٜخ ايضٜاسّ2015/5/11 ٠
http://www.hebron.edu/index.php/ar/arts-pro/me-dep
َٛ -12قع قظِ اإلعالّ ٚايهًؿض ٠داَع ١ايكذغ تاسٜخ ايضٜاس٠
http://www.alquds.edu/ar/faculty-of-arts-ar/department-of-media-television- ّ2015/5/6
ar.html

 -13ؾهشْٜٛ ٞع ٚآ نش ٕٚاملٓناٖر ا طنع املهْٛنات ايهٓعُٝنات ايهَّنٜٛش داس ايؿهنش عُنإ
 2004ظ.108
 -14ايؿهال ٟٚطٗ ١ًٝتؿشٜذ ايهعً ِٝيف إعذاد ٚتأٖ ٌٝاملعًِ داس ايؼشم يًٓؼش ٚايهٛصٜع عُإ 2004
ظ.106
 -15عَّاس ٟعاسف اإلػشاف ايرتب ٟٛمنارد٘ ايٓعشٚ ١ٜتَّبٝكات٘ َههب ١ايؿالح يًٓؼش ٚايهٛصٜع
ايه 2005 ٜٛظ.268
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 -16ب ٛعَّٛإ َضنَّؿَ ٢عٛقات تذسٜب املعًُأ ثٓا ٤اشبذَٚ ١طبٌ ايهػًب عًٗٝا مبشاؾعنات غنض٠
سطايَ ١ادظهري غري َٓؼٛس ٠ازباَع ١اإلطالَ ١ٝغض 2008 ٠ظ.8
 -17محذإ ضبُذ تضُٚ ِٝتٓؿٝز بشاَر ايهذسٜب داس ايرتب ١ٝاسبذٜج ١عُإ  1991ظ.112
-18

محذ ب ٛايظعٝذَ .شدع طابل.

 -19ساعنن ٞسػننٝذ سظننٔ .ادباٖننات طننالب اإلعننالّ عبنن ٛتننذسٜع َنناد ٠املعًَٛاتٝنن (.ّ2008 ١غننض :٠نًٝنن١
اآلداب ازباَع ١اإلطالَ ١ٝصبً ١نً ١ٝايرتب ١ٝا طاط ١ٝايعذد ايظادغ ٚاشبُظ )ّ2009 ٕٛظ
 -377ظ .404
 -20ضبُذ ازبٝضإ ( )٧٠٠٢تذسٜع اإلعالّ يف ازباَعات ايظعٛدٚ ١ٜا َشٜه ١ٝدساط ١ذبًَ ١ًٝٝكاسْ١
ملكشسات املشسً ١ازباَع ١ٝازبُع ١ٝايظعٛد ١ٜيإلعالّ ٚاالتضاٍ ايظٓ ١ايجاْٝن ١ايعنذد ايجناْ ٞسبٝنع
ثاْ.ٞ
 -21محذ سٜاج طهش .دٚس عغا ١٦ٖٝ ٤ايهذسٜع يف نًٝات اإلعالّ ْٚعرياتٗنا بازباَعنات ايؿًظنَّ١ٝٓٝ
يف تعضٜننض ثكاؾنن ١اسبننٛاس يننذ ٣طًبننهِٗ ٚطننبٌ تَّننٜٛش ٙسطننايَ ١ادظننهري غننري َٓؼننٛس ( ٠غننض :٠نًٝنن١
ايرتب ١ٝداَع ١ا صٖش .)ّ2013
نٌ َٔ اآلت ١ٝمساؤِٖ:
 -22ػاسى يف ذبه ِٝصشٝؿ ١االطهكضا( ٤االطهباٌّْ )١
. -1د .مجاٍ بَ ٛشم طهار ايرتب ١ٝجباَع ١اشبً.ٌٝ
 -2د .طعٝذ ػاٖأ سٝ٥ع قظِ اإلعالّ  ٚطهار اإلعالّ جباَع ١اشبً.ٌٝ
 . -3صالح ايذ ٜٔب ٛسظٔ طهار اإلعالّ جباَع ١اشبً.ٌٝ
 -4د .عال ٤ايذ ٜٔعٝاش طهار اإلعالّ جباَع ١ايٓذاح ايٛطٓ.١ٝ
 -5دْ .ب ٌٝازبٓذ ٟعُٝذ نً ١ٝايرتب ١ٝجباَع ١اشبً.ٌٝ
 -6دٖ .ؼاّ ايؼٜٛه ٞطهار ايًػ ١ايعشب ١ٝجباَع ١اشبً.ٌٝ
-23
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َٓ ٢غش طؤاٍ ازبٛد ٠يف تعً ِٝايضشاؾٚ ١ؾشظ ايعٌُ صبًَ ١ذ ٣اإلعالّ ايعنذد اشبناَع ساّ
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ا

عٌُ َٛقع َشصذ http://www.marsad.ps/ar/2012/10/31/
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ملخـــص
ِدفت الدزاضة إىل الهػف عَ دوز غبهات التواصن االجتىاعي يف إودداد الػدباا العسبدي
باألخباز واملعمووات حوه ظاِسة اإلزِاا وَ خاله وعسفدة ودد التىداع الػدباا العسبدي
لألخبد دداز واملعموود ددات ود ددَ غد ددبهات التواصد ددن االجتىد دداعيع واعتىد ددادِي عميّد ددا نىصد دددز
لمىعمووددات حددوه ظدداِسة اإلزِددااع واعتى ددت الدزاضددة يف بٍاءِددا الٍعددسن عم د ٌعددسييت
التىاع املعمووات واالعتىاد عمد وضدا ن اإلعدالًع وأجسيدت الدزاضدة عمد الػدباا يف أزبد
دوه عسبيددةع ِددي سعالطددعوديةع والدديىَع ووصددسع واألزدُوع وىل الوصددوه إىل عيٍددة الدزاضددة
باضددتاداً أضددموا ععيٍددة الهددسة الكمايددةوع نىددا ىل اضددتاداً اضددتبياُ إلهرتوٌددي عى د
البياٌات وَ العيٍةع وخمصت الدزاضة إىل العديد وَ الٍتا جع أِىّا س
 يمددتىظ الػددباا وددَ غددبهات التواصددن االجتىدداعي بالدزجددة األوىل املعمووددات
املتعمكد ددة بد ددالوادي والعىميد ددات اإلزِابيد ددة الد دديت صد ددن يف بمد ددداٌّيع يميّد ددا
وعموود ددات حد ددوه الد ددوادي اإلزِابيد ددة الد دديت صد ددن يف البمد ددداُ األخد ددس ع د ددي
وعمووات عاوة حوه اإلزِاا .
 جاء عاودن إغدباا الاجدات األضاضدية نالاجدة لمىعسفدة يف وكدودة العواودن
املؤ سة عم التىاع الػباا لمىعمووات وَ غبهات التواصن االجتىاعي حوه
ظاِسة اإلزِااع يميدْ عاودن الاجدة إىل التٍويد ع دي عاودن اوظيدف املعموودات
لتحكيل أِداف حمددة .
 جاءت التأ ريات املعسفية يف وكدوة التأ ريات الٍاجتة عَ اعتىاد الػدباا عمد
غبهات التواصن االجتىاعي نىصدز لمىعمووات حوه ظاِسة اإلزِااع امتّدا
التأ ريات الوجداٌيةع ي التأ ريات الطمونية.
 ي ددس بالبي ددة الػ ددباا ب ددأُ غ ددبهات التواص ددن االجتى دداعي ض دداعدت اعىاع ددات
اإلزِابي ددة يف التواص ددن ود د قاع دددة مجاِريي ددة عسيض ددة بط ددّولة ويط ددسع نى ددا
ض ددّمت عىمي ددة اجت ددراا جمٍ ددديَ ج دددد ض ددىَ اعىاع ددات اإلزِابي ددةع وع ددصشت
عىمية اضايي حاي وقوة اعىاعات اإلزِابية.
 وجد ددود ازابد ددا طد ددسدن وعتد ددده بد ددن العواود ددن املد ددؤ سة عم دد التىد دداع الػد ددباا
لمىعموو ددات ودزج ددة اعتى ددادِي عمدد غ ددبهات التواص ددن االجتى دداعي نىص دددز
لمحصددوه عم د املعمووددات حددوه ظدداِسة اإلزِدداا .نىددا نػددفت الٍتددا ج عددَ
وجد ددود فد ددسوم وعٍويد ددة يف اد ددأ ريات اعتىد دداد الػد ددباا عم د د غد ددبهات التواصد ددن
االجتىدداعي لمحص ددوه عم د وعموو ددات ح ددوه ظ دداِسة اإلزِ دداا اع ددود الخ ددتالف
جٍطيات الػباا .
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مق

ة:

عمىى ٜالىىرني وىىَ يُ اىىارٖة البصىىرٖ ٛوٍىىب ا٧اه ٖتخىىر باملىارالىىات اإلرِابٗىى ٛإ ٥يُ ِىىبا
املعطمح مل ٖتي ادألْ يف احملافن الدٔلٗ ٛإ ٥بعد اصكٗن ععب ٛا٧وي املتحد ٚبعد اسبىرب
العاملٗىى ٛا ٔ٧و ٔكلىىى عمىى ٜإيىىر انتٗىىاه ومىىى ٖٕنرىى٦فٗا الكرىىٍدر أ٧هو ٔٔاٖىىر خارجٗىىٛ
فرٌرىىاو يف كلىىى اسبىىا دعىىمل ا٧وىىي املتحىىد ٚإ عدىىد و٤ورِىىا الىىدٔل٘ أ٧ه عىىاً ً1937
لدراال ٛوصكم ٛاإلرِاب(. )1
ٔالًٕٗ يظبح اإلرِاب ظاِر ٚخطري ٚاّىدد ا٧وىَ ٔا٥الىتدرار الىداخم٘ لمىدٔهو ٔاعىٕ
خطط التٍىٗ ٛبكاف ٛيشكاهلاو وا جعىن الىدٔه ارىتٍكر طىن تااااّىا ٔجّٕدِىا حملاظىرٚ
ِبٓ العاِرٔ ٚالعىن عم ٜاسبدّ وَ آيارِاو ٔعم ٜالىرني وىَ شىٕٗل العىاِر ٚىىى خعٕظىا يف
ا ٌٛٔ٩ا٧خري ٚىى إ ٥يٌْ ٕٖ ٥جد اعرٖف ضبدد ٖكرر ظىاِر ٚاإلرِىاب عمى ٜاملرىتٕ ٝالٍعىر;ٙ
بربب اباَٖ ا٧تر اٖ٧دٖٕلٕجٗ ٛاملكرر ٚلمعىاِر ٚو ٔيٖؽىا ٥خىت٦ل الفدافىات ٔاباٍّٖىا وىَ
صبتىىىإ إ آخىىر(ٔ .)2طمىىى ٛإرِىىاب ياىىمل وىىَ ا٧ظىىٕه ال٦اٍٗٗىىٔ (Terror, Terroris) ٛاع ى
اشبىىٕلو ٔاملعىىطمح ٖعىى عىىاد ٚالعٍىىف الىىب ٙاٍكىىبٓ اسبكٕوىىات ئ اٌ٥عىىى ٛاسباطىىىٛو
ٔو٤خرا يظبح ٖع يٖؽىا الىمٕطٗات املتىىردَٖ ئ املٍاِؽىا لمحكٕوىاتٔ .بىرات وى٤خرا
العدٖد وَ التعرٖكات لإلرِاب اربطّا صبىٕع ٛوىَ الرىىات املصى ط ٛيف ظىاِر ٚاإلرِىاب
يبراِىىا :اِ٧ىىىدال الرٗاالىىٗ ٛل٨عىىىىاه اإلرِابٗىىٛو فىىىىفٖ ٦عىىف املىىى٤رك ٥طىىىري Laqueur
اإلرِىىاب بأٌىىْ االىىتاداً العٍىىف وىىَ ابىىن ازبىاعىىات ٧نىىراي الٗاالىىٗٛو طىىىا يُ وععىىي
اعرٖكىىىىات اإلرِىىىىاب االىىىىتادومل وعىىىىطمحات وفىىىىن العٍىىىىفو اشبىىىىٕلو التّدٖىىىىدو الغىىىىري
الرٗاال٘و الدٕٔ .ٚاد ااً الباحث واراَ  Martinمبراجع ٛينمب اعرٖكات اإلرِاب ٔإظىن
إ إؼاف ٛبعض الرىىات لعىاِر ٚاإلرِىابو وٍّىا :االىتاداً الدىٕ ٚنىري املصىرٔع ٛو جّىات
فاعمىى ٛنىىري ٔتٍٗىىٛو يالىىالٗب نىىري ادمٗدٖىىٛو دٔافىىإ الٗاالىىٗٛو ِٔفىىىات ارىىتّدل وىىدٌٗاو
ٔيعىىىاه اّىىدل إ التىىأيري عمىى ٜازبىّىىٕرٔ .ازبىاعىىات اإلرِابٗىىِ ٛىى٘ حرطىىات اجتىاعٗىىٛ
ارتادً العٍف لبث اشبٕل لد ٝالٍاس(.)3
ُٖٔعرل اإلرِىاب ٔفدىا ل٦اكااٗى ٛالعربٗى ٛملكافحى ٛاإلرِىاب  1998بأٌىْ طىن فعىن وىَ
يفعاه العٍف ئ التّدٖد بْ يًّٖا طاُ ٌٕعْ ئ ينراؼىْ ٖدىإ اٍكٗىبا ملصىرٔل إجراوى٘ فىرد ٙئ
مجىىاع٘ ّٖٔىىدل إ إلدىىا ٞالرعىىب بىىا الٍىىاس ئ اىىرٖٔعّي بيٖىىباّٟي ئ اعىىرٖض حٗىىااّي ئ
حرٖتّي ئ يوٍّي لماطر ئ إسبا اشبطر بالبٗ ٛ٠بأحد املرافق ئ ا٧و٦ك العاو ٛئ اشباظىٛ
()4
ئ احت٦هلا ئ ا٥التٗ ٞ٦عمّٗا ئ اعرٖض يحد املٕارد الٕتٍٗ ٛلماطر
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شبكات التواصل االجتماعي واإلرهاب :
يد ٝظّىىٕر ازبٗىىن الفىىاٌ٘ وىىَ الٕٖىىب Web2و ٔاٌتصىىارٓ الٕاالىىإ بىىا الٍىىاس ٌعىىرا لتىكٍٗىىْ
املرتادوا وَ إٌصا ٞاحملتىٌٕٔ ٝصىرٓو إ حىدٔط اطىٕر نىري ورىبٕ يف ٔالىاٟن اإلعىً٦و ٔإ
بىىىرٔا يشىىىكاه جدٖىىىد ٚيف الٍصىىىر ٔالتٕاظىىىن مل اكىىىَ وٕجىىىٕد ٚيف الرىىىابق اُعىىىرل بصىىىبكات
التٕاظن ا٥جتىاع٘.
ٔربتمف شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ عَ ٔالاٟن اإلعى ً٦التدمٗىد ٙيف عىد ٚجٕاٌىبو
وٍّا  :التكاعمٗٛو ٔآٌٗى ٛالٍصىرو ٔالىّٕل ٛالٕظىٕه ٔا٥الىتاداًو ٔإوكاٌٗى ٛوتابعتّىا ٔإعىادٚ
املتابع ٛيف ي ٙاواُ ٔوكاُو إ جاٌب ربٕٖمّا ي ٙشاغ بٍصىر املعمٕوىات ٔالٕظىٕه إلّٗىا
ٔطمىّا وتاٖىا الىّممل االىتاداوّا وىَ ابىن ازبىاعىات اإلرِابٗى .ٛحٗىث ارىتادً التٍعٗىىات
ٔازبىاعات اإلرِابِٗ ٛبٓ الٕالاٟن لعد ٚيالبابو وٍّا .ئ :٥ملا هلبٓ الٕالاٟن وَ شعبٗ ٛلىدٝ
ازبىاِري املرتّدفٔ ٛوَ يَي ارىّن لمفىاعىات اإلرِابٗى ٛعىمٗى ٛاالىتّدال ازبىىاِريو ياٌٗىا:
ِ ُ٧بٓ الٕالاٟن الّم ٛا٥الىتاداًو ٔبعٗىد ٚعىَ الراابىٔ ٛالرىٗطر ٚاسبكٕوٗىٛو يالفىا ُ٧ :
ٔالاٟن اإلع ً٦ا٥جتىاع٘ الّممل لإلرِابٗا بطىر يبىٕاب الىتٔار عمى ٜالعكىا وىَ املٕااىإ
اإللك ٌٔٗ ٛالددمي ٛاليت طاُ اإلرِابُٕٗ ٍٖتعرُٔ لمتٔار بأُ ٖأإا إلّٗي(. )5
ٔارىىتادً التٍعٗىىىات ٔازبىاعىىات اإلرِابٗىى ٛشىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ ٧نىىراي
وٍّا :الدعاٖىٌٔ ٛصىر التطىرلو ٔالتفٍٗىد ئ جىبب جّىادٖا جىددو حٗىث ذبىدد ازبىاعىات
اإلرِابٗ ٛبعض العكحات عم ٜوٕااإ التٕاظن ٔوَ يىي اعىىن عمى ٜضبألى ٛجىببّي ٔدعىٕاّي
لٌ٦ؽىاً إلّٗا  .طىا ارىح شبكات التٕاظن لمفىاعات اإلرِابٗ ٛباالتاداً إالى ااٗفٗٛ
التحدٖد ( ِ٘ٔ )narrowcastingإال ااٗفٗ ٛادًٕ عمٌ ٜصىر الرالىاٟن إ اطاعىات ضبىددٚ
وَ ازبىّٕر ٖتي اختٗارِا بٍا ٞعم ٜالدىٗي الىيت اتبٍاِىا ٔاكؽىٗ٦اّاو ٔاِتىاوااّىاو ٔ ىات
دميٕنرافٗىى ٛيخىىرٝو طىىىا ٖىىتي اختٗىىار ظىىٕر ٔودىىاتإ وعىىٕرٔ ٚرالىىاٟن وتؽىىىٍ ٛاالىىتىا٥ت
اتٍاالىىب وىىإ ف٠ىىات اجتىاعٗىى ٛوعٍٗىى ٛوتٕاجىىد ٚع ى ِىىبٓ الٕالىىاٟنو ِٔىىبٓ ا٧الىىالٗب وكىىَ
التٍعٗىات اإلرِابٗ ٛوَ االتّدال مجاِريِىا ٔخباظى ٛالصىباب()6و فعمى ٜالىبٗن املفىاه اِىتي
اٍعىىٗي داعىىض (يحىىد التٍعٗىىىات اإلرِابٗىى )ٛبازباٌىىب اإلع٦وىى٘و ٔطىىاُ العّىىٕر أ٧ه هلىىبا
التٍعىىٗي ع ى شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ ٔخباظىى ٛاىىٕٖ و ٔميتمىىى التٍعىىٗي العدٖىىد وىىَ
الدٍىىٕات عمىى ٜوٕاىىإ ٖٕاٗىىٕب وفىىن و٤الرىى ٛالكراىىاُ لإلٌتىىامو ٔو٤الرىى ٛا٥عتعىىاًو ٔاملٍ ى
اإلع٦و٘ ازبّادٙو ٔو٤الر ٛنربىأ ٞنريِىاو ٖٔدىًٕ داعىض بيٌتىام ا٧فىٔ ً٦املدىاتإ بطىر
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فٍٗ ٛاعتىىد عمى ٜاملٌٕتىام ٔاإليىارٔ ٚالتصىٕٖق ٖرافدّىا يٌاشىٗد دٍٖٗى ٛوىَ يجىن إرِىاب ا٧عىداٞ
ٔجبب املٖ٤ىدَٖ ٔالدعاٖى ٛلمتٍعىٗيو ٖٔصىري د .والىى ا ٧ىد إ يُ  %80وىَ الىبَٖ اٌترىبٕا
لىىداعض جت دبٍٗىىدِي عىى شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘و ٔيُ عبىىٕ  200يلىىف ورىىتادً
ٖدرٕٖ ُٔ٣وًّٗا رالاٟن ٖبفّا التٍعٗيو ٔيُ داعض ٍٖصر ٖٔعٗد ٌصر وا ٖتٖىد عىَ  90يلىف وىادٚ
إع٦وٗىىٔ ٛدعاٟٗىىٕٖ ٛوًّٗىىا عمىى ٜشىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘و ٔيُ ٍِىىاك يطفىىر وىىَ 2600
وٕاإ إٌ ٌمل ٔشبك ٛإاظن اجتىاع٘ ارابط بالتٍعٗي ٔرباتب العامل بمغىات وتعىدد ٚوٍّىا
اإلظبمٗتٖٔ ٛالعربٗٔ ٛالكرٌرٗ.)7(ٛ
مجاالت استخدام التنظيمات اإلرهابية لشبكات التواصل االجتماعي :
إظف التٍعٗىات اإلرِابٗ ٛشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ شبدو ٛوعىاسبّا يف صبىا٥ت
عدٖدٚو يبراِا :
 -1الدعاٖ : Propaganda ٛيحد ا٥التاداوات ا٧الاالٗ ٛلإلٌ ٌمل ٔشبكات التٕاظن
ا٥جتىاع٘ وَ ابن ازبىاعات اإلرِابٗ ِٕ ٛالدعاٖى ٛوىَ خى٦ه يشىكاه وتعىدد ٚوٍّىاٌ :صىر
رالىىاٟن وتعىىدد ٚالٕالىىاٟط (ٌعىىٕػ ٔظىىٕر ٔودىىاتإ ظىىٕت ٔفٗىىدٖٕ) ادىىدً شىىر لمتٍعىىٗي ئ
ازبىاعٔ ٛممارالااّا ٔال ٖٔج ٌ٧صطتّا اإلرِابٗٛو ٔال ٖٔج لمعٍف وَ خ٦ه عري ودىاتإ
وعٕر ٚلمفىاعات اإلرِابٗىِٔ ٛى٘ وىارس العٍىفو ئ ٌصىر يلعىاب فٗىدٖٕ اٍتفّىا ازبىاعىات
اإلرِابٗ ٛذباط٘ يعىاهلا يف الٕااإو ٔطبلى ال ٖٔج لماطاب املتطرل البٖ ٙصفإ عمىٜ
ممارال ٛيعىاه العٍف ٔإاٖعْ عم ٜوٍعات التٕظن ا٥جتىاع٘ .
 -2التعاتف ٔالتفٍٗد  :Recruitmentارتادً املٍعىات اإلرِابٗ ٛشبكات التٕاظىن
ا٥جتىاع٘ يف عىمٗ ٛبٍا ٞالع٦اىات ٔتمىب الىدعي وىَ ازبىىاِري املتعاتكى ٛوعّىاو إ جاٌىب
االىىتاداً نىىرل الدردشىى ٛاشباظىى ٛع ى ِىىبٓ املٕااىىإ يف التٕاظىىن وىىإ مجىىاِري ضبىىددٖ ٚىىتي
اختٗارِا ٔفدا ملعاٖري دميغرافٗ ٛئ إٖدٖٕلٕجٗى ٛلتفٍٗىدِا يف ظىكٕل التٍعٗىىات اإلرِابٗىٛو
عمى ٜالىبٗن املفىاه :ادىًٕ ازبىاعى ات اإلرِابٗى ٛبتعىىٗي دعاٖى ٛخاظى ٛاعىتل عمىٔ ٜاىر العمىي
ٔالتّىٗض ٖتي إجّّٗا لك٠ات اجملتىإ املّىصٔ ٛالؽعٗكٔ ٛدعٕاّا لٌ٦ؽىاً إ ظكٕفّا.
 -3الىىىدعي املىىىاد :Financing ٙارىىىتادً املٍعىىىىات اإلرِابٗىىى ٛاإلٌ ٌىىىمل ٔشىىىبكات
التٕاظىىن يف اسبعىىٕه عمىى ٜالىىدعي املىىاد ٙلتىٕٖىىن ا٧عىىىاه اإلرِابٗ ىٛو ٍِٔىىاك عىىد ٚتىىر
ٖرىىتادوّا اإلرِىىابُٕٗ يف مجىىإ ا٧وىىٕاه ع ى اإلٌ ٌىىملو وٍّىىا  :الطمىىب املباشىىر ع ى وٕااىىإ
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التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ وىىَ الىىبَٖ ٖتٕاظىىمُٕ وعّىىي وباشىىر ٚالىىٕا ٞطتابىى ٛئ ظىىٕاا ٔظىىٕرٚو
ٔالتفار ٚاإللك ٌٔٗٛو ٔاالتاداً يدٔات الدفإ ٔبطااات اٟ٥تىاُ ع اإلٌ ٌملو ٔوَ خى٦ه
ا ملٍعىىىىات نىىىري اهلادفىىى ٛلمىىىربح ٔالىىىيت ارىىىع ٜإ مجىىىإ ا٧وىىىٕاه ٔالت عىىىات عى ى اإلٌ ٌىىىمل
ٔشبكات التٕاظن وَ يجن وٕٖن التٍعٗىات اإلرِابٗ ٛاليت اعىن لعاسبّا.
 -4التدرٖب  :Trainingيف الرٍٕات ا٧خري ٚاالىتادومل ازبىاعىات اإلرِابٗى ٛاإلٌ ٌىمل
ٔخباظ ٛشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ وعركرَ ادرٖب ٧اباعّا وَ خ٦ه ٌصىر الكتٗبىات
ٔوداتإ العٕت ٔالعٕرٔ ٚالكٗدِٖٕات ميكَ الٕظٕه إلّٗا برّٕلٔ ٛبمغىات وتعىددٚو حىٕه
وٕاؼىىىٗإ وتعىىىدد ٚوفىىىن طٗكٗىىى ٛاٌ٥ؽىىىىاً لمتٍعٗىىىىات اإلرِابٗىىىٛو ٔتىىىر عىىىىن املتكفىىىرات
ٔا٧المح ٛالٍارٖٛو ٔتر ربطٗط ٔاٍكٗب اهلفىات اإلرِابٗ.ٛ
 -5التاطٗط  : Planningعاد ٚوا ارتادً التٍعٗىىات اإلرِابٗى ٛاإلٌ ٌىمل ٔشىبكات
التٕاظىىن يف عىمٗىى ٛالتاطىىٗط ل٨عىىىاه اإلرِابٗىى ٛوىىَ خىى٦ه التٕاظىىن وىىإ عىىد ٚيتىىرال يف
وٍىىاتق جغرافٗىىى ٛطبتمكىىى ٛلمتٍرىىىٗق ٔاإلعىىىداد ملاطىىط إرِىىىاب٘و ٖرىىىاعدِي يف كلىىىى الىىىرٖٛ
ا٥اعا٥ت ع ِبٓ الصبكات ٔاليت نالبا وا اكُٕ بعٗد ٚعَ ورااب ٛالدٔه.
 -6التٍكٗىىب  : Executionإ جاٌىىب وىىا الىىبق ميكىىَ لمفىاعىىات اإلرِابٗىى ٛاالىىتاداً
شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ ع اإلٌ ٌمل يف اٍكٗب يعىاه إرِابٗ ٛوٍّىا عمى ٜالىبٗن املفىاه:
ٌصر اّدٖىدات ظىرؼب ٛبىالعٍف اىد اعىن إ حىد التّدٖىد باالىتاداً الرى ٦وىَ يجىن بىث
الىىبعر ٔاشبىىٕل ٔالدمىىق بىىا املرىىتادوا ٔالرىىكاُو ٔوفىىن ِىىبٓ التّدٖىىدات اعىىد يعىىىاه
إرِابٗ ٛحت ٜلٕ مل ٖتي الٕفا ٞبّا.
 -7اهلفىىىىىات اإللك ٌٔٗىىىىٔ : Cyberattacks ٛاصىىىىري اهلفىىىىىات اإللك ٌٔٗىىىى ٛإ
ا٥التغ٦ه املتعىد لمصبكات اسباالٕبٗٔ ٛالٗم ٛلصَ ِفىًٕو وفىن االىتاداً الدرظىٌٍٔ ٛصىر
فرئالات اؽر بال اوج و وفن ِبٓ اهلفىات اىد ارىتادوّا ازبىاعىات اإلرِابٗى ٛلإلؼىرار
باملعاحل العاو ٛلمدٔه وفن االتّدال وٕااإ ٔاار ٚاشبارجٗٔ ٛالداخمٗى ٛو ٔاالىتّدال املٕااىإ
اإللك ٌٔٗ ٛلمبٕرظ ٛئ البٍٕك(. )8
شبكات التواصل االجتماعي ونشر املعلومات حول الحوادث اإلرهابية
نىىريت شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ الىىرعٌ ٛصىىر ا٧خبىىار ٔاملعمٕوىىات حىىٕه اهلفىىىات
اإلرِابٗٔ ٛترٖد ٛاكاعن ازبىّٕر وعّاو فاملعمٕوات أ٧لٗ ٛحٕه اهلفىات اإلرِابٗ ٛنالبا وىا

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

اىأا٘ لمفىّىىٕر عى شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ طىالكٗا بىىٕك ٔاىىٕٖ ٔلىىٗا وىىَ خىى٦ه
ٔالىىىاٟن اإلعىىى ً٦التدمٗدٖىىىٛو إك إُ اٌتصىىىار اهلٕااىىىف الٍدالىىى ٛالبطٗىىى ٛاملىىىتٔد ٚبالكىىىاوريات
ٔاطبٗدىىات شىىىبكات التٕاظىىىن ا٥جتىىىاع٘ الىىىاعدت عمىىىٌ ٜصىىر املعمٕوىىىات ٔا٧خبىىىار ٔاىىىمل
حدٔيّا إ مجّٕر ٔاالإو حٗث طصكمل إحد ٝالدراالات اسبدٖف ٛبىأُ شىبكات التٕاظىن
ا٥جتىىىىاع٘ طاٌىىىمل املعىىىدر الىىىرٟٗا أ٧ه يف وعرفىىى ٛاسباديىىى ٛاإلرِابٗىىى ٛعمىىى ٜازبٍىىىدٙ
ال ٖط ىاٌ٘ لىى٘ رٖغىىل الىىب ٙاتىىن يف يحىىد شىىٕارل لٍىىدُ مبٍطدىىٔٔ ٛلٗىىتض بتىىارٖة  22وىىاٖٕ
()9
ً2013و فك٘ الداٗد ٛاٌُ ٔ٧صرت حٕال٘  800ادٍٖٔ ٛعم ٜإٖ حٕه اسباديٛ
ٔاىد احتمىمل شىبكات التٕاظىن ا٥جتىىاع٘ ال اٗىب الفالىث بعىد الكؽىاٟٗات اشباظىٛ
ٔالكؽىىىاٟٗات العربٗىىىٛو يف ا٥عتىىىىاد عمّٗى ىا وىىىَ ابىىىن ازبىّىىىٕر املعىىىر ٙيف اسبعىىىٕه عمىىىٜ
وعمٕوات حٕه اإلرِاب حٗث اددومل عم ٜالكؽاٟٗات ٔاإلكاعات ٔالعحف الٕتٍٗ ٛاملعرٖٛ
مبىا ٖعكىا يِىٗى ٛوعىادر املعمٕوىات اإللك ٌٔٗى ٛيف وتابعى ٛا٧حىداط اإلرِابٗى ٛلىدٝ
ازبىّىٕر بىالٍعر ملىا اتىٗىت بىْ وىَ الىرع ٛيف وٕاطبى ٛا٧خبىار وىَ خى٦ه التحىدٖث الرىرٖإ
()10
٧خبارِا
مشكلة الدراسة
يف ظن ا٥التاداً املتٍاو٘ لصبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ وىَ ابىن مجٗىإ ف٠ىات اجملتىىإ
ٔخباظىى ٛف٠ىى ٛالصىىبابو ٔوىىإ بىىرٔا ازبىاعىىات ٔالتٍعٗىىىات اإلرِابٗىى ٛبدىىٕ ٚيف أٌ٩ىى ٛا٧خىىريٚ
ٔاالىىىتاداوّا لصىىىبكات التٕاظىىىن ا٥جتىىىىاع٘ يف ٌصىىىر يفكارِىىىا ٔوعتدىىىدااّا ٔال ٖٔىىىج
لعىمٗااّىىاو ارىىعِ ٜىىبٓ الدراالىى ٛإ الكصىىف عىىَ دٔر شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ يف
إوداد الصباب العرب٘ با٧خبار ٔاملعمٕوىات حىٕه ظىاِر ٚاإلرِىاب وىَ خى٦ه وعرفى ٛالتىىاس
الصىىباب العربىى٘ ل٨خبىىار ٔاملعمٕوىىات وىىَ شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ ٔاعتىىىادِي عمّٗىىا
وعىىىدرا لمىعمٕوىىىات حىىٕه ظىىىاِر ٚاإلرِىىىابو ٔادباِىىىااّي عبىىىٕ يدٔارِىىىا يف ٌصىىىر التطىىىرل
ٔاإلرِاب.
أهمية الدراسة
اكىَ يِىٗ ٛالدراال ٛيف الٍداط ا٩اٗ:ٛ
 -1اِ٧ىٗ ٛاملٕؼٕعٗ : ٛاٌتصر اإلرِاب بصكن وترىارل ٔطىبري يف الرىٍٕات ا٧خىريٚ
ٔخباظ ٛيف الدٔه اليت عاٌمل وىَ ا٥حتفاجىات ٔالفىٕرات الصىعبٗٔ ٛاىدِٕر أ٧ؼىال ا٧وٍٗىٛ
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يف العرا ٔالٕرٖا ٔالٗىَ ٔلٗبٗا ٔوعرو ٔادبّمل امىى التٍعٗىىات ٔازبىاعىات اإلرِابٗى ٛإ
ال ٖٔىىج ٧فكارِىىا ٔوعتدىىدااّا ع ى شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ ٌعىىرا لؽىىعف الراابىىٛ
ٔالرٗطر ٚعمِ ٜىبٓ الصىبكات وىَ ابىن اسبكٕوىاتو يف املدابىن اٍىاو ٜاالىتاداً الصىباب
لصىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ ٔيظىىبحمل جىىتٞا ٖ ٥تفىىتي وىىَ يىىط حٗىىااّيو ِٔىىبا بىىدٔرٓ
ٖعطىى٘ يِىٗىى ٛلدراالىى ٛوٕؼىىٕل إوىىداد شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ لمصىىباب باملعمٕوىىات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب .
 -2اِ٧ىٗىىى ٛاجملتىعٗىىىٌ :ٛعىىىرا لتٍىىىاو٘ االىىىتاداً شىىىبكات التٕاظىىىن ا٥جتىىىىاع٘ يف
اجملتىىىإو ٔإظٗكّىىا وىىَ ابىىن ازبىاعىىات اإلرِابٗىى ٛلتحدٗىىق يِىىدافّاو بىىرات العدٖىىد وىىَ
املاىأل حىىٕه دٔر ِىىبٓ الصىىبكات يف ٌصىىر ا٧فكىىار املتطرفىى ٛبىىا الصىىبابو ٔبىىث الرعىىب
ٔاشبٕل با يفراد اجملتىإ وَ خ٦ه وا ٖتي ٌصرٓ وَ ظىٕر ٔفٗىدِٖٕات وىَ ابىن ازبىاعىات
اإلرِابٗىى ;ٛلىىبا ذبىىأه ِىىبٓ الدراالىى ٛوعرفىى ٛوىىد ٝالتىىىاس الصىىباب العربىى٘ لمىعمٕوىىات حىىٕه
العىمٗات ٔاسبٕادط اإلرِابٗٔ ٛاأيري اعتىادِي عم ٜامىى املعمٕوىاتو ٔادٗىٗىّي هلىاو ٔوىَ يَىي
اكٗد ٌتاٟج ِبٓ الدراالى ٛازبّىات اسبكٕوٗىٔ ٛوٍعىىات اجملتىىإ املىدٌ٘ اهلادفى ٛإ التدمٗىن
ٔاسبدّ وَ طباتر ٌصر ا٧فكار املتطرف ٛع شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ .
أهداف الدراسة
ارع ٜالدراال ٛإ ذبدٗق اِ٧دال التالٗ:ٛ
-1
-2
-3
-4

وعرف ٛاملعمٕوات اليت ٖمتىرىّا الصىباب العربى٘ وىَ شىبكات التٕاظىن ا٥جتىىاع٘
حٕه ظاِر ٚاإلرِاب .
رظد العٕاون امل٤ير ٚعم ٜالتىاس الصباب العرب٘ ل٨خبار ٔاملعمٕوات وَ شىبكات
التٕاظن ا٥جتىاع٘ حٕه ظاِر ٚاإلرِاب
وعرفىى ٛاىىأيريات اعتىىىاد الصىىباب العربىى٘ عمىى ٜشىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ يف
اسبعٕه عم ٜا٧خبار ٔاملعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِاب
الكصف عَ ادباِات الصباب العرب٘ عبٕ دٔر شىبكات التٕاظىن ا٥جتىىاع٘ يف
ٌصر اإلرِاب ٔالتطرل.

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

الدراسات السابقة :
أوالً س الدزاض ددات ال دديت اٍاول ددت العالق ددة بد ددن غ ددبهات التواص ددن االجتى دداعي واملىازضد ددات
اإلزِابيةس
 دراالىىى( ٛإميىىىاُ الصىىىراأٙو ٔ )11()2014الىىىعمل الدراالىىى ٛإ التعىىىرل عمىىى ٜتبٗعىىىٛالع٦اىى ٛازبدلٗىى ٛبىىا شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ بٕظىىكّا يحىىد يِىىي يشىىكاه اإلعىىً٦
ازبدٖىىد ٔاملىارالىىات اإلرِابٗىى ٛالىىيت اىىتي ع ى امىىى الصىىبكات وىىَ جّىىٛو ٔاٗىىاً امل٤الرىىات
ا٧وٍٗىى ٛاسبكٕوٗىى ٛبكىىري الراابىى ٛعمىىِ ٜىىبٓ املٕااىىإ لتعدىىب يٌصىىط ٛازبىاعىىات اإلرِابٗىىٛو
ٔتبدمل الدراال ٛعم 119 ٜوكرد ٚوَ املٍتىا لٕاار ٚالداخمٗٔ ٛاملٕااىإ ا٧وٍٗى ٛالعربٗىٛو ٔوىَ
ا٧طادميٗا ٔالعاوما يف اسبدن اإلع٦و٘و ٔاعتىدت الدراال ٛعمىٌ ٜعرٖى ٛاىأيري الصىاغ
الفالىىث طيتىىار ٌعىىرٙو ٔإظىىممل إ يُ املٍىىتىا لمى٤الرىىات ا٧وٍٗىىٔ ٛاإلع٦وٗىى ٛػبىعىىُٕ
عم ٜيُ االتاداً ازبىاعات اإلرِابٗ ٛملٕااإ التٕاظن ااد يف الرٍٕات ا٧خرئ ٚيظبح خطرا
٥بىىد وىىَ وٕاجّتىىْو ٔيٌّىىىي ٖ ٥تىىأيرُٔ الىىمبا باملٍصىىٕرات ٔاملدىىىاتإ املعىىٕر ٚالىىيت اٍصىىىرِا
ازبىاعات اإلرِابٗ ٛع شبكات التٕاظن ٖٔرُٔ يُ التأيري ٖكُٕ عم ٜاملٕاتَ العاد. ٙ
 دراالِ ( ٛب ٛشاِاو ٔ )12()2014اليت ِدفمل لمتعرل عمى ٜوىد ٝاعتىىاد ازبىّىٕراملعىر ٙعمىٔ ٜالىاٟن اإلعى ً٦طىعىادر ل٨خبىار املتعمدى ٛبا٧حىداط اإلرِابٗىٛو ٔرظىد
املرٔ٤لٗ ٛا٥جتىاعٗٔ ٛا٧وٍٗ ٛلٕالاٟن اإلع ً٦املعرٖ ٛيف اٍىأه اؽىاٖا اإلرِىابو ٔخمعىمل
الدراالى ٛإ اراكىال ٌرىب ٛاعتىىاد املبحىٕيا عمىٔ ٜالىاٟن اإلعى ً٦املعىرٖ ٛلمحعىٕه عمىٜ
ا٧خبار املتعمد ٛبا٧حداط اإلرِابٗٛو ٔاعدرت شبكات التٕاظىن ا٥جتىىاع٘ املرابى ٛالفالفىٛ
يف اعتىىاد ازبىّىٕر املعىر ٙعمّٗىا وعىدرا لمحعىٕه عمى ٜاملعمٕوىات حىٕه اإلرِىابو طىىا
طصىىكمل الدراالىى ٛعىىَ يُ نٗىىاب الدٔلىى ٛعىىَ الىىاح ٛاإلعىى ً٦ازبدٖىىد ٔاالىىتغ٦ه ازبىاعىىات
اإلرِابٗ ٛلمٕالاٟط املعمٕوااٗ ٛازبدٖد ٚبككا ٚٞلٍدن الرالاٟن ٔاملعمٕوات ٖعد يبرا التحدٖات
اليت إاجّْ ٔالاٟن اإلع ً٦يف التعاون وإ ظاِر ٚاإلرِاب .
 دراالىىٔ )13()Fredrick R. Ishengoma,2013( ٛالىىيت ِىىدفمل إ وعرفىى ٛاالىىتاداًشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ ييٍا ٞحدٔط اهلفىات اإلرِابٗ ٛيف البمداُ الٍاوٗٛو وىَ خى٦ه
ذبمٗن اغرٖدات ورتادو٘ إٖ ييٍا ٞاهلفًٕ اإلرِاب٘ عم ٜورطت ٖٔرىمل جٗىمل لمترىٕ يف
ٌرئب٘ بدٔل ٛطٍٗٗا بتارٖة 21الىبتى 2013و ٔالىب ٙابٍتىْ حرطى ٛالصىباب ٔاىد إظىممل
الدراالىى ٛإ يُ ورىىتادو٘ اىىٕٖ يف البمىىداُ الٍاوٗىى ٛميٗمىىُٕ إ التىىدَٖٔ بصىىكن يطى يف
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أ٧اىىات ا ٔ٧لٕاىىٕل اسبىىٕادط اإلرِابٗىىٛو ٔيُ وععىىي التىىدٍٖٔات عمىى ٜاىىٕٖ اٌطمدىىمل وىىَ
حرابات املرتادوا يف البمد الب ٙاعري لمّفًٕ اإلرِاب٘و طىىا يُ  %73وىَ التغرٖىدات
اعىىىٕد لمىىىبطٕر ودابىىىن  %27وٍّىىىا اعىىىٕد لإلٌىىىاطو كلىىىى يُ اإلٌىىىاط يف البمىىىداُ الٍاوٗىىى ٛياىىىن
االتاداوا لإلٌ ٌمل ٔفدا لتدارٖر ا٥ذباد الدٔل٘ ل٦اعا٥ت .
 ٔالعمل دراالى )14()Maura Conway& Lisa McInerney,2008) ٛإ التعىرل عمىٜالداعىا ملداتإ الكٗىدٖٕ الىيت اٍصىرِا ازبىاعىات اإلرِابٗى ٛعمىٕٖ ٜاٗىٕب وىَ خى٦ه ذبمٗىن
التعمٗدىات عمىى 50 ٜودطىىإ فٗىىدٖٕ اىىرٔم لمفّىاد ٔا٥التصىىّاد يف العىىرا و ٔباالىىتاداً يالىىمٕب
ذبمٗن املؽىُٕو ٔذبمٗن الصبكاتو ٔذبمٗىن التعمٗدىات ٔفدىا لتعىٍٗف (داعىي)و ٔ(ٌااىد ئ
وعاري) و ٔ(نري ضبدد)و إظممل الدراال ٛإ يُ نالبٗ ٛالداعىا لتمى املدىاتإ ذبىمل الىَ
 35الىىٍٛو ٔيُ وععىّىىي ودٗىىىُٕ خىىارم وٍطدىى ٛالصىىر أ٧الىىطو ٔمشىىاه يفرٖدٗىىاو ٌٔرىىبٛ
طبري ٚوَ الداعىا ادٗي يف الٕٖ٥ات املتحد ٚا٧ورٖكٗٛو ٔاملىمك ٛاملتحد.ٚ
 دراالMichael P. Boyle( ٛو et.alو ِ )15()2004دفمل الدراالى ٛإ وعرفى ٛدٔافىإا٧فىىراد لمبحىىث عىىَ املعمٕوىىات ٔالىىتعمي حىىٕه حىىادط  11الىىبتى اإلرِىىاب٘و لمحىىد وىىَ عىىدً
التىىٗدَ حىىٕه وىىا حىىدطو ٔيجرٖىىمل الدراالىى ٛعمىى ٜف اىىا اوٍٗىىتا ا 18 ٔ٧يطتىىٕبر إ 7
ٌٕفى  2001باالتاداً املدابم ٛبالتمٗكُٕ عم ٜعٍٗى ٛعصىٕا ٟٛٗإاوّىا  657وبحٕيىاو ٔالكى ٚ
الفاٌٗىى ٛيف وىىارس 2002و عمىى 341 ٜوبحٕيىىا وىىَ املصىىارطا يف املرحمىى ٛأ ٔ٧اىىد يشىىارت
الٍتىىاٟج إ يُ رد ٚالكعىىىن العاتكٗىىى ٛالرىىىمبٗ ٛطاٌىىىمل و٤شىىرا إًّٖىىىا ٌ٥ىىىدفال ا٧فىىىراد ملعرفىىىٛ
اسبادطو طىا طصكمل عَ اراكال يف وعده االتاداً ا٧فراد لمتمكتُٖٕ ٔالعحف ٔشىبكٛ
اإلٌ ٌمل خ٦ه املرحمتا بغري اٖاد ٚاملعرفٔ ٛالتعمي حٕه اسبادط .
اٌيًددا س الدزاضددات الدديت اٍاولددت ٌع ددسييت االعتىدداد والتىدداع املعمووددات يف إطدداز اإلع ددالً
اعديد .
 دراالىىى( ٛدالٗىىىا املىىىدبٕل٘ؤ )16()2014الىىىيت الىىىعمل إ وعرفىىى ٛالتىىىىاس املعمٕوىىىاتالرٗاالٗ ٛع وٕااإ التٕاظن ا٥جتىاع٘ ٔع٦اتْ مبرتٕ ٝوعدااٗ ٛاملؽاوا لىد ٝدارالى٘
اإلعىى ً٦ال بىىٕ ٙبازباوعىىات املعىىرٖٛو ٔيجرٖىىمل الدراالىى ٛعمىى ٜعٍٗىى ٛعصىىٕا ٟٛٗإاوّىىا 200
وكرد ٚوَ ت٦ب اإلع ً٦ال بٕ ٙجباوعيت الداِرٔ ٚدوٗاط و ٔطصىكمل ٌتىاٟج الدراالى ٛعىَ
يُ يطفىىر وىىَ ٌعىىف الطىى٦ب ٖتعىىكحُٕ وٕااىىإ التٕاظىىن بٕااىىإ يطفىىر وىىَ يىى٦ط الىىاعات
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ٖٕوًّٗىىاو ٖٔرىىتادوٌّٕا بالدرجىى ٛا ٔ٧بىىدافإ ابىىاده ٔوصىىارط ٛا٧فكىىار وىىإ ورىىتادوا
آخرَٖو ٖٔتٖد االتاداوّي هلا يف ئاات ا٧اوات ٔاعاعد ا٧حداطو طىا ٔجدت الدراالىٛ
اراباتا تردًّٖا دالًّا إحعاًّٟٗا با التىاس الط٦ب لمىعمٕوىات الرٗاالىٗ ٛعى وٕااىإ التٕاظىن
ا٥جتىاع٘ ٔوعده اعرؼّي هلا .
 دراال( ٛوٍ ٜعىراُو ٔ )17()2014اليت ِدفمل إ الكصف عَ دٔر الكٗا بىٕك يفإوىىداد الصىىباب ازبىىاوع٘ املعىىر ٙباملعمٕوىىات حىىٕه اؽىىاٖا الكرىىاد اإلع٦وىى٘ ٔالرٗاالىى٘و
ٔاعتىدت الدراال ٛعمٌ ٜعرٖ ٛا٥عتىاد عمٔ ٜالاٟن اإلع ً٦بٕظىكّا إتىارا ٌعرًّٖىاو ٔتتبدىمل
الدراالىى ٛعمىى ٜعٍٗىى ٛعىدٖىى ٛوىىَ الصىىباب ازبىىاوع٘ املعىىر ٙإاوّىىا  400وكىىرد ٚو ٔخمعىىمل
الدراال ٛإ يُ وععي الصىباب ازبىاوع٘ ٖتعىكح الكىٗا بىٕك ٖٕوًّٗىاو ٖٔتىابإ اؽىاٖا الكرىاد
اإلع٦وى٘ ٔالرٗاالى٘ بدرجى ٛوتٕالىط ٛعى وٕاىإ الكىٗا بىٕكو طىىا طصىكمل الٍتىاٟج عىىَ
ٔجٕد اراباط ترد ٙؼعٗف با اٖاد ٚا٥عتىاد عم ٜالكٗا بٕك بٕظىكْ وعىدرا لمىعمٕوىات
ٔبا حعٕه الصباب عم ٜاملعمٕوات املتعمد ٛبدؽاٖا الكراد اإلع٦و٘ ٔالرٗاال٘ .
 دراالىى( ٛإميىىاُ حر ى ؤ )18()2013الىىيت اٍألىىمل التىىىاس املعمٕوىىات وىىَ شىىبكاتالتٕاظن ا٥جتىاع٘ ٔع٦اتْ با٥دباِات الععبٗ ٛلد ٝالصباب املعر ٙازباوع٘ و ٔتبدىمل
الدراال ٛعم 400 ٜوكرد ٚوَ ت٦ب جاوع ٛالداِرٚو ٔطصىكمل ٌتىاٟج الدراالى ٛعىَ الىطحٗٛ
التعري لمىعمٕوات وَ شبكات التٕاظىن حٗىث ٖكتكى٘ ينمىب املبحىٕيا مبطالعى ٛعٍىأَٖ
املٕؼٕعاتو فٗىا ؽبتار البعض وطالع ٛبعض ا٧جتا ٞالٍعٗٔ ٛالعىٕر ٔالكٗىدِٖٕاتو فٗىىا
ميٗن ٌعف املبحٕيا إ إعىادٌ ٚصىر املراالى٦ت الىيت اتكىق وىإ ادباِىااّي ٔإبىدا ٞا٥عفىاب
بّاو ٔميٗن يطفر وَ ٌعف املبحٕيا إ حىبل املراالى٦ت الىيت  ٥اتكىق وىإ ادباِىااّي ئ
دباِمّا .
()19
 دراال( ٛبصار وطّرؤ )2011اليت ِدفمل إ وعرفى ٛالتىىاس الصىباب ازبىاوع٘اإلع٦وىى٘ الىىٗى لمىعمٕوىىات ييٍىىا ٞا٧اوىىاتو بىىالتطبٗق عمىى ٜحاديىى ٛاكفىىري ودرالىىٕٖ7 ٛلٗىىٕ
لمبٍىىاتو ٔتتبد ىمل الدراالىى ٛعمىى 200 ٜوكىىرد ٚوىىَ الصىىباب ازبىىاوع٘ بكمٗىى ٛاإلعىى ً٦جاوعىىٛ
ظىىٍعا ٞممىىَ اعرؼىىٕا ملعىىادر وعمٕوىىات طبتمكىى ٛحىىٕه اسباديىىٛو ٔإظىىممل الدراالىى ٛإ يُ
يطفر وَ ٌعف عٍٗ ٛاملبحٕيا اعتىدٔا عم ٜيطفر وىَ وعىدر يف اسبعىٕه عمى ٜوعمٕوىات
حٕه اسباديٛو ٔطصكمل الٍتاٟج عىَ عىدً ٔجىٕد ارابىاط داه إحعىاًّٟٗا بىا التىىاس الصىباب
ازباوع٘ لمىعمٕوات ٔبا اأيريات اعتىادِي عم ٜوعادر طبتمك ٛيف اسبعٕه عمى ٜوعمٕوىات
حٕه اسبادي. ٛ
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 دراالىى( ٛشىىرّٖاُ ضبىىىد إفٗىىقو  )20()2009اٍألىىمل الدراالىى ٛرظىىد العٕاوىىن املىى٤يرٚعم ٜف ٛ٠العكٕ ٚاملعرٖ ٛيف التىاالّي لمىعمٕوات الرٗاالٗ ٛوَ شبك ٛاإلٌ ٌىملو ٔاعتىىدت
الدراال ٛعم ٜودخما ِىا  :التىىاس املعمٕوىات و ٔا٥عتىىاد عمىٔ ٜالىاٟن اإلعى ً٦و ٔتبدىمل
الدراال ٛعم 160 ٜوكرد ٚوَ العكٕ ٚاملعرٖ ٛيف ضبافعيت الداِرٔ ٚيالىٕٗطو ٔإظىممل إ
ٔجٕد اراباط ك ٙد٥لى ٛإحعىا ٟٛٗبىا درجى ٛاعتىىاد العىكٕ ٚعمى ٜشىبك ٛاإلٌ ٌىمل بٕظىكّا
وعدرا لمىعمٕوات الرٗاالٗٔ ٛبا وعده التىاالّي لمىعمٕوىات الرٗاالىٗ ٛوىَ خ٦هلىاو طىىا
طصكمل الٍتاٟج عَ ٔجٕد فرٔ دال ٛإحعىاًّٟٗا بىا التىىاس املبحىٕيا لمىعمٕوىات الرٗاالىٗٛ
وَ اإلٌ ٌمل ٔفدا لمرَ ٔاملرتٕ ٝالتعمٗى٘ ٌٕٔعٗ ٛالعكٕ. ٚ
التعليق على الدراسات السابقة :
 طصكمل الدراالات الرابد ٛعَ اراكال وعده ٌصر املعمٕوات حىٕه ظىاِر ٚاإلرِىابع شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ ٔالرع ٛالٍصرو حٗىث إُ املعمٕوىات أ٧لٗى ٛعىَ اسبىٕادط
اإلرِابٗ ٛنالبا وا اٍُصر ع ِبٓ الصبكاتو ٔوَ ِبا املٍطمىق ارىع ٜالدراالى ٛاسبالٗى ٛإ
الكصىىف عىىَ رٖ٣ىى ٛالصىىباب العربىى٘ حىىٕه دٔر ِىىبٓ الصىىبكات يف ٌصىىر املعمٕوىىات حىىٕه
اسبٕادط ٔالعىمٗات اإلرِابٗٔ ٛإظٗكّا وَ ابن ازبىاعات اإلرِابٗ. ٛ
 يطدت ٌتاٟج الدراالات عىَ اراكىال وعىده الٕاىمل الىبٖ ٙدؽىْٗ ا٧فىراد يف اعىكحشىىىبكات التٕاظىىىن ا٥جتىىىىاع٘ ٔاعتىىىىادٓ عمّٗىىىا يف اسبعىىىٕه عمىىى ٜاملعمٕوىىىات يف طبتمىىىف
اجملا٥ت الٕا ٞفٗىا ٖتعمق باإلرِاب ئ يف اجملاه الرٗاال٘ ٔنريٓو ٔتتبدمل وععي الدراالىات
الرابد ٛيف الٗا صبتىع٘ ٔاحد و فٗىا ارع ٜالدراال ٛاسبالٗ ٛملعرفى ٛاعتىىاد الصىباب عمىٜ
شبكات التٕاظن يف اسبعٕه عم ٜوعمٕوىات حىٕه ظىاِر ٚاإلرِىاب يف يربعى ٛياطىار عربٗىٛ
عاٌىىمل ٔ ٥االىىمل اعىىاٌ٘ وىىَ اكىىااي ظىىاِر ٚاإلرِىىابو ٔوعرفىى ٛا٥خت٦فىىات بىىا الصىىباب ٔفدىىا
زبٍرٗااّي .
 مجعمل بعض الدراالات با ٌعرٖيت ا٥عتىاد ٔالتىاس املعمٕوات يف اٍأهلا ملٕؼىٕلحعٕه ازبىّٕر عم ٜاملعمٕوىات وىَ ٔالىاٟن اإلعى ً٦و فٗىىا تبدىمل بعىض الدراالىات ٌعرٖىٛ
ٔاحىىد ٚوٍّىىىاو ٔدبىىىإ الدراالىى ٛاسبالٗىى ٛبىىا الٍعىىرٖتا يف الىىٗا دراالىى ٛاسبعىىٕه عمىىٜ
وعمٕوىىىات حىىىٕه ظىىىاِر ٚاإلرِىىىاب وىىىَ شىىىبكات التٕاظىىىن ا٥جتىىىىاع٘ لمٕظىىىٕه إ ٌتىىىاٟج
وتكاومٔ ٛوتٍٕع ٛافر ٙوٕؼٕل الدراال. ٛ
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اسبالٗ. ٛ

االىىتكاد الباحفىىاُ وىىَ وراجعىى ٛالىى اط العمىىى٘ الرىىابق يف بٍىىا ٞودىىاٖٗا الدراالىىٛ

فروض الدراسة :
 -1الكري أ٧هٕٖ :جد اراباط تىرد ٙداه إحعىاًّٟٗا بىا التىىاس الصىباب لمىعمٕوىات
ٔالعٕاوىىن املىى٤ير ٚعمىى ٜالتىاالىىّي لمىعمٕوىىات حىىٕه ظىىاِر ٚاإلرِىىاب وىىَ شىىبكات التٕاظىىن
ا٥جتىاع٘
 -2الكري الفإٌٖ٘ :جد اراباط ترد ٙداه إحعاًّٟٗا با العٕاون امل٤ير ٚعمى ٜالتىىاس
الصىىباب لمىعمٕوىىات وىىَ شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ ٔدرجىى ٛاعتىىىادِي عمّٗىىا بٕظىىكّا
وعدرا لمحعٕه عم ٜاملعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِاب
 -3الكري الفالثٕٖ :جد اراباط ترد ٙداه إحعاًّٟٗا با درجى ٛاعتىىاد الصىباب عمىٜ
شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ يف اسبعىىٕه عمىى ٜوعمٕوىىات حىىٕه ظىىاِر ٚاإلرِىىاب ٔاىىأيريات
اعتىادِي عمّٗا .
 -4الكىىري الرابىىإ :إجىىد فىىرٔ كات د٥لىى ٛوعٍٕٖىى ٛبىىا وتٕالىىطات درجىىات التىىىاس
الصىىباب العربىى٘ لمىعمٕوىىات حىىٕه ظىىاِر ٚاإلرِىىاب وىىَ شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ اعىىٕد
٥خت٦ل ازبٍرٗ. ٛ
 -5الكري اشبىاوا  :إجىد فىرٔ كات د٥لى ٛوعٍٕٖى ٛبىا وتٕالىطات اىأيريات اعتىىاد
الصىىىباب عمىىى ٜشىىىبكات التٕاظىىىن ا٥جتىىىىاع٘ يف اسبعىىىٕه عمىىى ٜوعمٕوىىىات حىىىٕه ظىىىاِرٚ
اإلرِاب اعٕد ٥خت٦ل وتغري ( ٙازبٍرٗ – ٛاملرتٕ ٝا٥اتعاد ٙا٥جتىاع٘) .
 -6الكىىري الرىىادس :ربتمىىف ادباِىىات الصىىباب العربىى٘ عبىىٕ دٔر شىىبكات التٕاظىىن
ا٥جتىىىىاع٘ يف ٌصىىىر اإلرِىىىاب ٔالتطىىىرل بىىىاخت٦ل ( ازبٍرىىىٗٔ – ٛاملرىىىتٕ ٝالتعمٗىىىى٘ -
ٔاملرتٕ ٝا٥اتعاد ٙا٥جتىاع٘ ) .
 -7الكري الرابإ :إجد فرٔ كات د٥ل ٛوعٍٕٖ ٛبىا وتٕالىطات الىبطٕر ٔاإلٌىاط يف
املتغريات التالٗ: ٛ
ي /التىاس املعمٕوات .
ب /العٕاون امل٤ير ٚعم ٜالتىاس املعمٕوات.
م /اأيريات ا٥عتىاد عم ٜشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ .
د /ا٥دباِات عبٕ دٔر شبكات التٕاظن يف ٌصر اإلرِاب ٔالتطرل .
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اإلطار النظري للدراسة :
اعتىد الدراال ٛيف إتارِا الٍعرٔ ٙبٍا ٞوداٖٗرّا عمٌ ٜعرٖتا يف صباه ا٥اعاه ِىا :
ٌعرٖ ٛالتىاس املعمٕواتو ٌٔعرٖ ٛا٥عتىاد عمٔ ٜالاٟن اإلع. ً٦
أو ٌعسية التىاع املعمووات س
ٖدعد بالتىاس املعمٕوات حاج ٛالكرد لتغٗري حالتْ املعرفٗٔ ٛاإلدراطٗى ٛاسبالٗى ٛو ِٔى٘
عىمٗ ٛودعٕدٍٖ ٚارط فّٗا ا٧فراد بّدل الٕظٕه إ املعمٕوات الىيت وىَ املىكىَ يُ اغىري
()21
وعارفّي
ٔارطت ٌعرٖ ٛالتىاس املعمٕوات عم ٜالمٕك الكرد يف حبفْ عَ املعمٕوىات وىَ وعىادر
ا٥اعاه املاتمكٛو ٔالتعرل عم ٜالعٕاون الىيت اى٤ير يف ِىبا الرىمٕكو ٔوىَ يَىي فىيُ الٍعرٖىٛ
ارىىتّدل دراالىى ٛمجّىىٕر ٔالىىاٟن اإلعىىٔ ً٦ارىىع ٜإ اختبىىار فرؼىىٗ ٛو٤داِىىا يُ التىىىاس
املعمٕوات وَ ٔالىاٟن اإلعىٖ ً٦ى٤ير عمى ٜادباِىات ازبىّىٕر و طىىا اكى ي الٍعرٖىٔ ٛجىٕد
()22
حٕافت ٔوٍبّات ا٤د ٙإ الع٘ الكرد لمحعٕه عم ٜاملعمٕوات
ٔاعىىد شىىبك ٛاإلٌ ٌىىمل ٔخىىدوااّا وىىَ ؼىىىَ الٕالىىاٟن اإلع٦وٗىى ٛالىىيت ٖرىىع ٜا٧فىىراد
لمحعىىٕه عمىى ٜوعمٕوىىات وٍّىىا حىىٕه ا٧حىىداط ٔالبٗ٠ىى ٛاحملٗطىى ٛبىىْو ٔيف ِىىبا اإلتىىار اىىدً
( (Loeber & Gristeaيٕكجا ٖٕؼح التىاس ا٧فراد لمىعمٕوات وىَ الٕٖىبو ٔٔفدىا لمٍىىٕكم
فيُ عىمٗ ٛا٥لتىاس ابدي مبفري عاتك٘ ئ وٍطد٘ ػببب اٌتبآ الكرد ٔؽبمق ِىبا املىفري لىدٝ
الكرد حاجات ٔظٗكٗ ٛئ عاتكٗ ٛئ وادٖى ٛدبعمىْ ٖتفىْ عبىٕ اإلٌ ٌىمل لمبحىث عىَ املعمٕوىات
اليت اراعدٓ عم ٜدبأا ِبٓ املرحم ٛوَ خ٦ه اعكح الٍعٕػ ٔالعٕر ٔاملدىاتإ املعىٕرٚو
ٔعٍدوا ػبد الكرد ِبٓ املعمٕوات فيٌْ ٖبدي باالتاداوّا مبا ؼبدق لْ اِ٧دال ئ اسباجىات
اليت اكٌٕمل لدْٖ(ٔ .)23يف الدراال ٛاسبالٗ ٛجت إظٗف ٌعرٖ ٛالتىاس املعمٕوات ملعرفٌٕ ٛعٗٛ
املعمٕوات اليت ٖمتىرّا الصباب العرب٘و ٔالعٕاوىن املى٤ير ٚعمى ٜعىمٗى ٛا٥لتىىاس و ٔالٍصىاط
الب ٙميارالْ الصباب ييٍا ٞالتىاس املعمٕوات ٔبعدٓ.
او ٌعسية االعتىاد عم وضا ن اإلعالً س
ٔاكىى ي ٌعرٖىى ٛا٥عتىىىاد يُ اجملتىعىىات عٍىىدوا وىىر مبرحمىى ٛياوىىات ٔذبىىٕ٥ت ٔعىىدً
االتدرار الٗاال٘ ٖتداد اعتىاد وٕاتٍّٗا عمٔ ٜالاٟن اإلع ً٦لمحعٕه عم ٜاملعمٕواتو ٔوىَ
يَي ٖراكإ وعده اأيريات ٔالاٟن اإلع ً٦عمّٗي يف امى املراحنو ٖٔتداد اعتىاد املٕاتٍا عمىٜ
ٔالىىىاٟن اإلعىىى ً٦ئاىىىات ا٧اوىىىاتو وٍّىىىا :الكىىىٕارطو ٔاسبىىىٕادط اإلرِابٗىىى ُ٧ ;ٛاملىىىٕاتٍا
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ٖرىىىعُٕ إ اسبعىىىٕه عمىىى ٜاملعمٕوىىىات الىىىيت ارىىىاعدِي عمىىى ٜفّىىىي ا٧حىىىداط ٔاعٗىىىد إلىىىّٗي
الطىأٌٍٗٔ ٛا٥التدرارو ٔيف الٕامل ٌكرْ ارعٔ ٜالاٟن اإلع ً٦إ اّدٟى ٛاملىٕاتٍا ٔإؼىٗح
التحٕ٥ت ٔاكرريِا(.)24
ٍٖٔتج عَ اعتىىاد ا٧فىراد عمىٔ ٜالىاٟن اإلعى ً٦لمحعىٕه عمى ٜاملعمٕوىات صبىٕعى ٛوىَ
ا٩يار جت ادرٗىّا وَ ابن دٖكمري ٔرٔطٗتض إ ي٦ط ف٠اتو ِ٘ :
 -1ا٧يار املعرفٗٔ : ٛاصىن ا٩يار املعرفٗٔ ٛفدا لٍعرٖ ٛا٥عتىاد ا٩ا٘:
ي -طصف الغىٕي الٍااج عىَ وصىكمٌ ٛدىغ يف املعمٕوىات ئ ا٥فتدىار إ وعمٕوىات
طافٗ ٛلكّي اسبدط ٔاكرري ا٧حداط.
ب -اكىىىَٕٖ ا٥دبىىىآ عبىىىٕ الدؽىىىاٖا ازبدلٗىىى ٛيف اجملتىىىىإو وٍّىىىا وصىىىك٦ت البٗ٠ىىىٛو
ٔالدؽاٖا الرٗاالٗٛو ٔوصكم ٛاإلرِاب ٔنريِا.
ت -اراٗب ئلٕٖات ازبىّٕر يف وعرف ٛالدؽاٖا البارا.ٚ
ط -إالٗإ املعتددات اليت ٖدرطّا الكرد.
م -إؼٗح يِىٗ ٛالدٗي لمكرد ٔاجملتىإ .
 -3ا٩يىىار الٕجداٌٗىىٔ :ٛوىىَ ا٩يىىار الٕجداٌٗىى ٛالٍادبىى ٛعىىَ اعتىىىاد ا٧فىىراد عمىىٔ ٜالىىاٟن
اإلع:ً٦
ي -الكتٕر العاتك٘ ي ٙالصعٕر بالتبمد ٔال٦وبا ٚ٥دبآ ا٧حداط.
ب -اشبٕل ٔالدمق وَ وعاِر العٍف اليت اعرؼّا ٔالاٟن اإلع.ً٦
ت -رفإ الرٔ املعٌٍٕٖ ٛتٗف ٛاٖاد ٚالصعٕر ازبىع٘ ٔالتٕحد.
 -4ا٩يار الرمٕطٗٔ : ٛاتىفن ا٩يار الرمٕطٗ ٛالٍادب ٛعَ اعتىاد ا٧فراد عمٔ ٜالىاٟن
اإلع ً٦يف :
ي -التٍصٗط :ي ٙاٗاً الكرد بعىن وا ٌتٗف ٛاعرؼْ لٕالاٟن اإلع.ً٦
(.)25
ب -اشبىٕه :ي ٙعدً اٗاً الكرد بالٍصاط ٔدبٍب الكعن
ٔاد جت إظٗف ِبٓ الٍعرٖ ٛيف الدراال ٛاسبالٗ ٛملعرفى ٛدرجى ٛاعتىىاد الصىباب العربى٘
عمىى ٜشىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ يف اسبعىىٕه عمىى ٜوعمٕوىىات حىىٕه ظىىاِر ٚاإلرِىىابو
ٔا٩يار الٍادب ٛعَ اعتىادِي عمّٗا .
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اإلجراءات املنهجية للدراسة:
نوعيةةة الدراسةةة :اٍتىىى٘ ِىىبٓ الدراالىى ٛإ ٌٕعٗىى ٛالدراالىىات الٕظىىكٗ ٛالىىيت اّىىدل إ
ٔظف خعاٟغ العٕاِر املدرٔالٛو ٔذبدٖد درج ٛا٥راباط با املتغريات ()26و حٗث ارعٜ
ِىىبٓ الدراالىى ٛإ وعرفىى ٛاتٖٔىىد شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ الصىىباب العربىى٘ باملعمٕوىىات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِابو ٔوعرفى ٛالع٦اى ٛبىا بعىض املىتغريات الىيت اك ؼىّا ٌعرٖتىا
ا٥عتىاد ٔالتىاس املعمٕوات.
منهج الدراسة :إظف ِبٓ الدراال ٛوٍّج املرح  Surveyيف اسبعٕه عم ٜوعمٕوات حٕه
العاِر ٚاملدرٔالٛو ٖٔرتادً وٍّج املرح يف الدراالىات الىيت اّىدل إ مجىإ وعمٕوىات وىَ
ا٧فراد ئ التعرل عمٔ ٜجٌّ ٛعرِي ٔوا ٖعتددٌْٔ ٖٔككرُٔ فْٗو ِٔىٕ وىَ يفؽىن املٍىاِج
عٍىىدوا ٖكىىُٕ اهلىىدل اسبعىىٕه عمىى ٜوعمٕوىىات وىىَ عىىدد طىىبري وىىَ ا٧فىىراد()27و ٔاىىد جت
ا٥عتىاد عم ٜاملرح اإللك ٌٔ٘  Online Surveyلعٍٗ ٛوَ الصباب العرب٘  -يف يربىإ دٔه
عربٗ ( ِ٘ ٛالٗىَو ٔا٧ردُو ٔالرعٕدٖٛو ٔوعر)  -البَٖ ٖرتادوُٕ شىبكات التٕاظىن
ا٥جتىىىاع٘ بّىىدل وعرفىى ٛالتىاالىىّي لمىعمٕوىىات حىىٕه ظىىاِر ٚاإلرِىىاب وىىَ ِىىبٓ الصىىبكات
ٔاأيريات اعتىادِي عمّٗا .
مجتمةةا الدراسةةة ٖ :صىىىن اجملتىىىإ الصىىباب العربىى٘ يف يربىىإ دٔه عربٗىىٛو ِىى٘ (ا٧ردُو
ٔالرعٕدٖٛو ٔالٗىَو ٔوعر) ممَ ِي يف الَ ( )39 – 18الٍ. ٛ
عينةةةة الدراسةةةة  :جت اختٗىىىار يربىىىإ دٔه عربٗىىى ٛلتطبٗىىىق الدراالى ى ٛفّٗىىىاو ِىىى٘ ( ا٧ردُو
ٔالرعٕدٖٛو ٔالٗىَو ٔوعر)و ٔكلى ل٨الباب التالٗ: ٛ
 اراكىىىال ٌرىىىب ٛاملرىىىتادوا ملٕااىىىإ التٕاظىىىن ا٥جتىىىىاع٘ يف بعىىىض الىىىدٔه (عٍٗىىىٛالدراال)ٛو حٗث اأا٘ الرعٕدٖ ٛيف املراب ٛا ٔ٧عاملًّٗا يف االتاداً إٖ و فٗىا ٖراكىإ عىدد
ورتادو٘ وٕااإ التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف وعر ٔخباظ ٛاالتاداً وٕاإ الكٗا بٕك
 حدٔط عىمٗات إرِابٗى ٛوتعىددٔٔ ٚاؼىح ٛيف البمىداُ العربٗى ٛالىيت تتبدىمل الدراالىٛفّٗاو حٗث شّدت املىمك ٛالعربٗى ٛالرىعٕدٖ ٛعىدِ ٚفىىات إرِابٗىٔ ٛوٍّىاِ :فىًٕ إرِىاب٘
عم ٜحرىٍٗٗ ٛشىر الرىعٕدٖٛو ٔاهلفىًٕ اٌ٥تحىار ٙعمى ٜورىفد الدطٗىف بالرىعٕدٖٛو فٗىىا
شىىىّدت الىىىٗىَ عىىىدِ ٚفىىىىات إ رِابٗىىى ٛعمىىى ٜاملرىىىاجد يف العاظىىىى ٛظىىىٍعأ ٞوٍّىىىا اهلفىىىًٕ
اٌ٥تحار ٙعم ٜورفد ٙبدر ٔاسبصٕطو ٔوفمّا وعر اليت شّدت ِفىات إرِابٗى ٛوتعىددٚ
يف الٍٗاٞو فٗىا اعري ا٧ردُ هلفًٕ اٍٗٗر٘و ٔإعداً الطٗار ا٧ردٌ٘ وعاك الكراالب.ٛ
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 لٕجٕد وَ ٖراعد الباحفا يف عىمٗ ٛمجإ البٗاٌات يف الدٔه(عٍٗ ٛالدراال.)ٛٔاعتىد الباحفاُ يف الٕظٕه إ عٍٗ ٛالدراال ٛعم ٜيالمٕب عٍٗ ٛالكىر ٚالفمفٗىٛو حٗىث
تتمىىب وىىَ املبحىىٕيا الىىبَٖ جت إرالىىاه ا٥الىىتباٌ ٛاإللك ٌٔٗىى ٛإلىىّٗي وصىىارطتْ وىىإ ا٩خىىرَٖ
ٔحفّي ٔإاٍاعّي باإلجاب ٛعم ٜا٥الىتباٌ ٛباابىال يالىمٕب طىر ٚالىفمجو ٔاىد جت ا٥عتىىاد عمىٜ
ِبا ا٧المٕب يف العٍٗ ٛل٨الباب التالٗ: ٛ
 ٌ٧ىْ وىَ العىعٕب ٛمبكىاُ اسبعىٕه عمى ٜعٍٗى ٛعصىٕا ٟٛٗعٍىد االىتاداً ا٥الىىتباٌٛاإللك ٌٔٗ.ٛ
 لعىىدً ٔجىىٕد إتىىار وعاٍٖىى ٛضبىىدد ٖرىىّن وعىىْ الىىحب عٍٗىى ٛعصىىٕا ٟٛٗممفمىى ٛجملتىىىإالدراال.ٛ
  ُ٧الدراال ٛاّدل إ الٕظٕه إ و٤شرات حٕه العىاِرٚو ٔ ٥اّىدل إ اعىىٗيالٍتاٟج.
يدا ٚمجىىىىإ البٗاٌىىىىات :اعىىىىد ا٥الىىىىتباٌ ٛوىىىىَ يشىىىىّر ٔالىىىىاٟن مجىىىىإ املعمٕوىىىىات يف الىىىىاٟر
البحىىىىٕط الٍعرٖىىىى ;)28(ٛلىىىىبا اعتىىىىىىدت ِىىىىبٓ الدراالىىىى ٛيف مجىىىىىإ البٗاٌىىىىات وىىىىَ الصىىىىىباب
العربىىىىى٘ عمىىىىى ٜاالىىىىىتباٌ ٛإلك ٌٔٗىىى ى ٛطٌّٕىىى ىا الٕالىىىىىٗم ٛاٌ٧رىىىىىب زبىىىىىىإ البٗاٌىىىىىات وىىىىىَ
وعىىىادرِاو حٗىىىث اتٕافىىىق وىىىإ تبٗعىىى ٛالدؽىىىٗ ٛاملدرٔالىىىٛو إك إُ املبحىىىٕيا ٖرىىىتادوُٕ
شىىىىىبكات التٕاظىىىىىن ا٥جتىىىىىىاع٘و فكىىىىىاُ وىىىىىَ اٌ٧رىىىىىب يُ اعىىىىىمّي ا٥الىىىىىتباٌ ٛعىىى ى
الٕالىىىىاٟن كااّىىىىاو حٗىىىىث جت إرالىىىىاه رابىىىىط ا٥الىىىىتباٌ ٛإ املبحىىىىٕيا عىىى وىىىىٕاع٘ الكىىىىٗا
بىىىٕكو ٔاىىىٕٖ و ٔعى ى الىىىٕااا يب با٥الىىىتعاٌ ٛبىىىبعض يعؽىىىا٠ِٗ ٞىىى ٛالتىىىدرٖا ٔالبىىىاحفا
يف الىىىدٔه الىىىيت تتبدىىىمل عمّٗىىىا الدراالىىىٛو ٔاىىىد جت مجىىىإ بٗاٌىىىات الدراالىىى ٛوىىىَ املبحىىىٕيا
خ٦ه الك  ٚوَ  10يطتٕبر ٔحتٌٕ 15 ٜفى .ً2015
بناء مقاييس الدراسة :
اعتىىىىد الباحفىىىاُ عمىىىٌ ٜعىىىرٖيت التىىىىاس املعمٕوىىىات ٔا٥عتىىىىاد عمىىىٔ ٜالىىىاٟن اإلعىىىً٦
ٔالدراالات الرابد ٛيف بٍا ٞوداٖٗا الدراالٛو ٔاليت مشممل احملأر التالٗ: ٛ
احملٕر أ٧ه  :ودٗىاس وعىده االىتاداً الصىباب العربى٘ لصىبكات التٕاظىن ا٥جتىىاع٘
ٔدرجىىى ٛاعتىىىىادِي عمّٗىىىا يف اسبعىىىٕه عمىىى ٜوعمٕوىىىات حىىىٕه ظىىىاِرٚ
اإلرِاب .
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احملىىٕر الفىىاٌ٘  :ودٗىىاس التىىىاس الصىىباب العربىى٘ لمىعمٕوىىات حىىٕه ظىىاِر ٚاإلرِىىاب وىىَ
شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘و ٔاؽىىىَ املدٗىىاس ( املعمٕوىىات الىىيت
ٖمتىرىىّا الصىىباب – العٕاوىىن املىى٤ير ٚعمىى ٜا٥لتىىىاس – الٍصىىاط الىىبٙ
ٖدٕوُٕ بْ ييٍا ٞالتىاس املعمٕوات ٔبعدٓ )
احملىىىٕر الفالىىىث  :ودٗىىىاس اىىىأيريات اعتىىىىاد الصىىىباب العربىىى٘ عمىىى ٜشىىىبكات التٕاظىىىن
ا٥جتىاع٘ يف اسبعٕه عم ٜاملعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِابو ٔاؽىَ
املدٗىىىىاس (التىىىىأيريات املعرفٗىىىىٛو ٔالتىىىىأيريات الٕجداٌٗىىىىٛو ٔالتىىىىأيريات
الرمٕطٗ)ٛ
احملٕر الرابإ  :ودٗاس ادباِات الصباب العرب٘ عبٕ دٔر شبكات التٕاظىن ا٥جتىىاع٘
يف ٌصر اإلرِاب ٔالتطرل .
احملىىٕر اشبىىاوأٖ :تؽىىىَ احملىىٕر املعمٕوىىات ا٧الاالىىٗ ٛاملتعمدىى ٛبالصىىباب العربىى٘ عٍٗىىٛ
الدراال ( ٛالٍٕلو ٔالرَو ٔاملرتٕ ٝالتعمٗىى٘و ٔازبٍرىٗ ٛو ٔاملرىتٕٝ
ا٥اتعىىىىاد ٙا٥جتىىىىىاع٘)و ٔجت بٍىىىىا ٞودٗىىىىاس املرىىىىتٕ ٝا٥اتعىىىىادٙ
ا٥جتىاع٘ جبىإ درجات الدخن الصّر ٙل٨الىر 3( ٚدرجىات)و ٔعىدد
الرىىىٗارات ( 4درجىىىات) و ٌٕٔعٗىىى ٛالرىىىكَ( 4درجىىىات) و ف أحىىىمل
درجات املدٗاس وَ ( )11 -1جت اعٍٗكّا عم ٜالٍحٕ ا٩ا٘ (وىَ -1
 4درجات وٍاكض)و ٔ(وىَ  8 -5درجىات وتٕالىط) و ٔ(وىَ 11 -9
درج ٛوراكإ)
اختبارات الصدق والثبات :
٥ختبار ظد يدا ٚمجإ البٗاٌاتو ٔود ٝادراّا عم ٜاٗاس وا ٍٖبغى٘ اٗاالىْو جت عىري
ا٥الىتباٌ ٛعمىى ٜصبىٕعىى ٛوىَ ا٧الىىااب ٚا٧طىىادميٗا()29و ٔجت رظىد و٦حعىىااّي ٔا٥الىىتكادٚ
وٍّاو ٔجت حراب العد الباا٘ ل٦التباٌ ٛحبراب ازببر ال بٗع٘ ملعاون الفباتو ٔاىد بمى
العىىد الكمىى٘ ل٦التدعىىا)0.95( ٞو ٔسبرىىاب يبىىات املدٗىىاسو جت االىىتاداً وعاوىىن إلكىىا
طرٌٔباك لكن ضبٕر وَ ضبأر ا٥التباٌ ٛعم ٜحدٚو ٔحراب وعاون الفبات الكم٘ ٔالىبٙ
بم ( ِ٘ٔ )0.91اٗى ٛعالٗ ٛاعكا يبات املدٗاس.

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

جدٔه راي ()1
وعاون الفبات ()Cronbach's Alpha

-

-

يبعاد ا٥التباٌ( ٛاملتغريات)

عدد
العٍاظر

إلكا طرٌٔباك

العد
الباا٘

التىاس الصباب لمىعمٕوات

9

0.89

0.94

العٕاون امل٤ير ٚعم ٜالتىاس املعمٕوات

8

0.85

0.92

ٌصاط الصباب ييٍا ٞالتىاس املعمٕوات
ٔبعدٓ

6

0.74

0.86

اأيريات ا٥عتىاد

9

0.73

0.85

ادباِات الصباب عبٕ وا اٍصرٓ
شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ حٕه
ظاِر ٚاإلرِاب

8

0.80

0.89

ا٧بعاد صبتىعٛ

40

0.91

0.95

املعازب ٛاإلحعا : ٟٛٗجت االتاداً صبىٕع ٛوَ ا٥ختبارات اإلحعا ٟٛٗيف ذبمٗن بٗاٌات
ِبٓ الدراالٛو ِ٘ :اإلحعاٞات الٕظكٗ( :ٛالتكرارات ٔالٍرب املٔ ٖٕٛ٠املتٕالطات
اسبرابٗٔ ٛا٥عبرافات املعٗارٖ)ٛو ا٥ختبارات اإلحعا :ٟٛٗاختبار (ت) لمىفىٕعات
املرتدم )Independent Samples T-Test( ٛو ٔذبمٗن التباَٖ كٔ البعد الٕاحدOne ( :
) )Way analysis Of Varianceاملعرٔل اختعارا باالي ()ANOVAو ٔا٥ختبارات
البعدٖ) Post Hoc Test ( ٛو بطرٖد ٛيان فر وعٍٕ) LSD( ٙو ٔوعاون اراباط
بريالُٕ ()Pearson Correlation Coefficient
الععٕبات اليت ٔاجّمل الباحفا يف مجإ بٗاٌات الدراال: ٛ
طاُ وَ املدرر المكا لد ٝالباحفا يُ اتي عىمٗ ٛمجإ البٗاٌات با٥التباٌ ٛاإللك ٌٔٗٛ
خ٦ه يالبٕعاو لكَ عىمٗ ٛا٥التفاب ٛوَ ابن املبحٕيا طاٌمل يف باد ٢ا٧ور
ؼعٗك ٛمما اؼطر الباحفا إ ا٥التعاٌ ٛبالعدٖد وَ يعؽا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖا ٔاملعٗدَٖ
ٔا٧ظداا ٞيف بمداُ الدراالٛو ٔحفّي عم ٜوصارط ٛا٥التبأٌٌ ٛصرِا عم ٜظكحااّي
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بالكٗا بٕك ٔصبىٕعااّي بالٕااا يب ٔالكٗا بٕكو ٔخعٕظا يف ا٧ردُ حٗث
االتعاُ الباحفاُ يف إاٖإ ا٥التباٌ ٛاإللك ٌٔٗ ٛبأحد التو ٞ٦وَ املعٗدَٖ بدري
اإلكاعٔ ٛالتمكتُٖٕ جباوع ٛظٍعأ ٞالب ٙؼبؽر املاجرتري حالًّٗا يف ا٧ردُو إ جاٌب
يعؽا ٛ٠ِٗ ٞادرٖا ٔاو ٞ٦يردٌٗا لمباحفاو يوا فٗىا ٖتعمق بالٗىَو ٌعرا لمعرٔل
اسبالٗ ٛاليت ور بّا وَ اٌدطال الكّرباٞو ٔادٌ٘ ورتٕ ٝخدو ٛاإلٌ ٌملو ٔأ٧ؼال
ا٧وٍٗ ٛنري املرتدر ٚفدد حث الباحفاُ طفريا وَ اوّٟ٦ي وَ يعؽا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖا
جباوع ٛظٍعا ٞو ٔاإلع٦وٗاو ٔا٧ظداا ٞوَ خ٦ه التٕاظن وعّي ع نرل الدردشٛ
عم ٜوصارط ٛا٥التبأٌ ٛحث يظدااّٟي عم ٜاعب٠تّا; لبا االتىرت عىمٗ ٛإاٖإ
ا٥التباٌ ٛيطفر وَ شّرو حتٔ ٜظن عدد املرتفٕبا إ  325وكرد ٚوٕاع ٛعمٜ
البمداُ ا٧ربع ٛطىا ٖٕؼحّا ازبدٔه راي (. )2
عرض وتحليل نتائج الدراسة في ضوء تساؤالتها وفروضها :
احملٕر أ٧ه  :خعاٟغ عٍٗ ٛالدراال: ٛ
جدٔه راي (ٕٖ )2ؼح خعاٟغ عٍٗ ٛالدراالٛ
املتغري
الٍٕل
املرتٕٝ
التعمٗى٘
العىر
الدخن الصّرٙ

التكرار

%

كطر

257

79.1

يٌفٜ

68

20.9

يان وَ جاوع٘

26

8.0

جاوع٘

153

47.1

دراالات عمٗا

146

44.9

وَ  29 – 18الٍٛ

156

48.9

وَ  40 – 30الٍٛ

166

51.1

وٍاكض

111

34.2

وتٕالط

131

40.3

وراكإ

83

25.5

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

املتغري
ازبٍرٗٛ

التكرار

%

100

30.8

70

21.5

وعرٙ

80

24.6

يردٌ٘

75

23.1

 ٥إجد

89

27.3

الٗارٔ ٚاحدٚ

129

39.7

الٗارااُ

48

14.8

ي٦ط الٗارات فأطفر

59

18.2

شد ٛإػبار

105

32.3

شد ٛومٗى

49

15.1

بٗمل عاد ٙومى

113

34.8

فٗم٦

58

17.8

325

100.0

العٕدٙ
مي

عدد الرٗارات

ٌٕعٗ ٛالركَ

إمجال٘ العٍٗٛ

النتائج العامة للدراسة :
احملوز الكاٌي س وعده اضتاداً الػباا لػبهات التواصن االجتىاعيس
ي) وعده االتاداً الصباب لصبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ ( طن شبك ٛعم ٜحد:)ٚ
جدٔه راي( )3وعده االتاداً الصباب لصبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘
شبكات التٕاظن

داٟىا

نالبا

يحٗاٌا

ٌادرا

٥

املتٕالط

293

294

يالتادوّا

ا٥جتىاع٘
الٕااا يب WhatsApp

229

42

18

9

27

4.34

ٖٕإٗب You Tube

131

93

69

17

15

3.95

الكٗا بٕك Facebook

157

45

67

28

28

3.85

إٖ Twitter

65

82

76

39

63

3.14

اٌ٥رتفراً Instagram

79

44

84

35

83

3.0

جٕجن بما Google +

51

36

91

54

93

2.69

لٍٗكد إُ Linked In

11

27

97

43

147

2.11

اصري بٗاٌات ازبدٔه راي ( )3إ اعدر الٕااا يب ااٟى ٛشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘
ا٧طفر االتاداوا وَ ابن الصباب حٗث احتن املراب ٛا ٔ٧و ٖمْٗ وٕاإ الٕٗإٗبو يي
الكٗا بٕكو يي وٕاإ إٖ و ٔجاٞت ِبٓ الصبكات مبتٕالط حراب٘ يعم ٜوَ الدرجٛ
الٕالط ٜلمىتٕالط 3و ِٔبٓ الٍتٗف ٛاكصف عَ اراكال وعده االتاداً الصباب بصكن
عاً لصبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘و خعٕظا الٕااا يب ٔالكٗا بٕك ٖٕٔإٗبو حٗث
ٖأا٘ املتٕالط اسبراب٘ ؼىَ درج ٛا٥التاداً (نالبا)و ٔطبلى وٕاإ إٖ البٖ ٙأا٘
وتٕالط االتاداوْ ؼىَ درج ٛا٥التاداً (يحٗاٌا) .
ب) وعده ا٥التاداً الٕٗو٘ لصبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ بصكن عاً:
جدٔه راي ( )4وعده ا٥التاداً الٕٗو٘ لصبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ بالراعات
وعده ا٥التاداً

التكرار

%

يان وَ الاعتا يف الًٕٗ

78

24.0

وَ الاعتا – إ يان وَ  4الاعات

101

31.1

 4الاعات فأطفر

146

44.9

اإلمجال٘

325

100.0

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

اصري ٌتاٟج ازبدٔه راي ( )4إ يُ الٍرب ٛالك  ٝوَ الصباب  %44.9ارتادً
شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ بدرج ٛوراكع 4( ٛالاعات فأطفر ٖٕوًّٗا)و ِٔبٓ الٍتٗفٛ
اكصف لٍا ود ٝخطٕرِ ٚبٓ الصبكات عم ٜالصباب عٍدوا ٖتي االتاداوّا بصكن
الٗ١و ٔعٍدوا ٖتي االتّدال الصباب وَ ابن التٍعٗىات ٔازبىاعات اإلرِابٗ ٛع ِاو ٔيف
الٕامل ٌكرْ اعطٍٗا و٤شرا جٗدا عم ٜإوكاٌٗ ٛاالتغ٦ه ِبٓ الصبكات بصكن إػباب٘
يف وكافح ٛاإلرِاب وَ خ٦ه إظٗف إوكاٌٗااْ املتطٕرٔ ٚالرخٗع ٛالتكالٗف ببث
رالاٟن ٔفٗدِٖٕات ذبىن وؽاوا ٔذببٖرات اكصف يالالٗب االتغ٦ه ِبٓ الٕالاٟن وَ
ابن اإلرِابٗا ٔازبىاعات املتطرفٛو فكىا يُ هلبٓ الٕالاٟن جٕاٌب المبٗ ٛطبلى هلا
جٕاٌب إػبابٗ ٛاد اكُٕ يطفر وَ المبٗااّا لٕ يحرٍا االتاداوّا ٔإظٗكّا بٕظكّا
ٔالاٟط اعمٗىٗٛو ٔافدٗكٗ ٛلكٌّٕا ٔالاٟن وٍاالب ٛلمٕظٕه إ يط ادر ممكَ وَ
ازبىاِريو خعٕظا شرؼب ٛالصباب .
م) املٕؼٕعات اليت ٖتابعّا الصباب ع وٕااإ التٕاظن (اختٗار يطفر وَ بدٖن ) :
جدٔه راي ( )5يِي املٕؼٕعات اليت ٖتابعّا الصباب ع وٕااإ التٕاظن
ٌٕعٗ ٛاملٕؼٕعات

التكرار

%

وٕؼٕعات اجتىاعٗٛ

214

66

وٕؼٕعات الٗاالٗٛ

210

65

وٕؼٕعات ارفّٗٗٛ

139

43

وٕؼٕعات اتعمق باإلرِاب

135

42

وٕؼٕعات يدافٗٛ

135

42

وٕؼٕعات دٍٖٗٛ

110

34

وٕؼٕعات عمىٗٛ

102

31

وٕؼٕعات رٖاؼٗٛ

90

28

وٕؼٕعات اعمٗىٗٛ

82

25

وٕؼٕعات دبارٖ( ٛإعٌ٦ات ٔارٕ )

71

22

وٕؼٕعات ااتعادٖٛ

44

14

جت حراب الٍرب ٛعم ٜإمجال٘ عدد العٍٗ ٛالبال  325وكردٚ
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وَ خ٦ه ارا ٚٞالبٗاٌات الٕارد ٚيف ازبدٔه راي (ٖ )5تؽح لٍا بأُ املٕؼٕعات
ا٥جتىاعٗ ٛاد احتممل املراب ٛا ٔ٧با املٕؼٕعات اليت ٖتابعّا الصباب ع شبكات
التٕاظن ا٥جتىاع٘و ِٔ٘ ٌتٗف ٛاتٍاالب وإ تبٗع ٛشبكات التٕاظن اليت يتٌص٠مل
٧نراي اجتىاعٗٛو امتّا يف املراب ٛالفاٌٗ ٛاملٕؼٕعات الرٗاالٗٔ ٛاكرر ِبٓ الٍتٗف ٛيف
ؼٕ ٞا٧حداط الرٗاالٗ ٛاليت شّداّا بعض البمداُ العربٗ ٛيف الرٍٕات ا٧خريٚو إ جاٌب
يُ طفريا وَ امل٤الرات اإلع٦وٗ ٛاالتغممل اإلاباه الكبري وَ ابن ازبىّٕر ٔخباظٛ
الصباب عم ٜشبكات التٕاظن فأالرمل ظكحات إخبارٖ ٛعم ٜشبكات التٕاظن لٍصر
املعمٕوات ٔا٧خبار ٔاليت اأا٘ يف وععىّا يخبارا الٗاالٗٛو ٔاأا٘ املٕؼٕعات ال فّٗٗ ٛيف
املراب ٛالفالفٛو يي املٕؼٕعات الفدافٗٔ ٛاملٕؼٕعات املتعمد ٛباإلرِاب ٔاليت جاٞت يف املرابٛ
الرابع ٛؼىَ املٕؼٕعات ا٧خر ٝاليت ٖتابعّا الصباب ع شبكات التٕاظن ٔبٍرب%42 ٛو
ِٔ٘ يف اسبدٗدٌ ٛرب ٛطبري ٚإكا وا يخبٌا يف اسبرباُ يُ لد ٝالصباب اِتىاوات يالاالٗٛ
اجتىاعٗٔ ٛالٗاالٗٔ ٛعمىٗٔ ٛيدافٗٛو فٗىا ظاِر ٚاإلرِاب لٗرمل ؼىَ إتار اِتىاً
الصباب طعاِر ٚو لكَ برٔاِا بصكن طبري يف الرٍٕات ا٧خري ٚفري عم ٜالصباب
وتابعِ ٛبٓ العاِرٔ ٚوَ يَي احتممل وراب ٛوتددو ٛؼىَ املٕؼٕعات اليت ّٖتي الصباب
مبتابعتّاو إ جاٌب يُ املٕؼٕعات الرٗاالٗ ٛاليت احتممل املراب ٛالفاٌٗ ٛاد اتؽىَ يخبارا
الٗاالٗ ٛذبىن وؽاوا اتٍأه اسبٕادط ٔالعىمٗات اإلرِابٗ. ٛ
د) درج ٛاعتىاد الصباب عم ٜشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف اسبعٕه عم ٜاملعمٕوات
املتعمد ٛباإلرِاب :
جدٔه راي ( )6درج ٛاعتىاد الصباب عم ٜشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف اسبعٕه عمٜ
املعمٕوات املتعمد ٛباإلرِاب
درج ٛا٥التاداً

التكرار

%

املتٕالط العاً

املٕااإ
 ٥اعتىد عمّٗا

28

8.6

اعتىد عمّٗا بدرج ٛوٍاكؽٛ

66

20.3

اعتىد عمّٗا بدرج ٛوتٕالطٛ

224

68.9

اعتىد عمّٗا بدرج ٛطبريٚ

7

2.2

2.65
ا٥عتىاد بدرجٛ
وتٕالطٛ

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

اصري وعطٗات ازبدٔه راي ( )6إ يُ نالبٗ ٛالصىباب ٖعتىىدُٔ عمى ٜشىبكات التٕاظىن
ا٥جتىاع٘ بٕظكّا وعدر وعمٕوات حٕه ظىاِر ٚاإلرِىاب بدرجى ٛوتٕالىطٛو ِٔىبٓ الٍتٗفىٛ
اترق وإ ٌتٗف ٛازبدٔه الرابق حٗث ٔردت املٕؼٕعات املتعمد ٛباإلرِىاب يف املرابى ٛالرابعىٛ
ؼىَ املٕؼىٕعات الىيت ّٖىتي الصىباب مبتابعتّىا عى شىبكات التٕاظىن ا٥جتىىاع٘و ِٔىبا
ٖع ى يُ شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ يظىىبحمل وعىىدرا وعمٕوااًّٗ ىا ٔإخبارًّٖ ىا ٖعتىىىد عمٗىىْ
ازبىٗإ ٔخباظ ٛف ٛ٠الصباب يف اسبعٕه عم ٜاملعمٕوات يف طبتمف اجملىا٥تو ٔوىَ يَىي عمىٜ
امل٤الرات اسبكٕوٗٔ ٛاشباظ ٛا٥التكاد ٚوَ ِبٓ املٍعات ٔإجّّٗا ملا فٗىْ العىاحل العىاً
ٔالكاٟد ٚاملرجٕ ٚلمى٤الرات ٔازبىّٕر املرابط بّا .
احملددوز الكال د س املعمووددات الدديت يمتىطددّا الػددباا العسبددي وددَ غددبهات التواصددن االجتىدداعي
حوه ظاِسة اإلزِااس
يٌٕ /عٗ ٛاملعمٕوات اليت ٖمتىرّا الصباب:
جدٔه راي(ٌٕ )7عٗ ٛاملعمٕوات اليت ٖمتىرّا الصباب العرب٘ وَ شبكات التٕاظن
ا٥جتىاع٘ حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

وعمٕوات عَ
اإلرِاب بصكن
عاً
وعمٕوات عَ
اسبٕادط ٔالعىمٗات
اإلرِابٗ ٛيف بمد
املبحٕط

وعمٕوات عَ
اسبٕادط ٔالعىمٗات
اإلرِابٗ ٛيف البمداُ
ا٧خرٝ

تبٗع ٛاملعمٕوات

داٟىا

يحٗاٌا

٥

املتٕالط

املتٕالط
العاً

وعمٕوات حٕه اإلرِاب ٔٔالاٟمْ

107

143

75

2.10

2.12

وعمٕوات حٕه يالباب ٌٔتاٟج اإلرِاب

113

140

72

2.13

وعمٕوىىات عىىَ يالىىالٗب وكافحىى ٛاإلرِىىاب
ٔالٕااٖ ٛوٍْ

113

140

72

2.13

وعرفىى ٛاسبىىٕادط ٔالعىمٗىىات اإلرِابٗىى ٛالىىيت
ذبعن يف بمدٙ

199

105

21

2.55

وعرفىىىىى ٛازبّىىىىىات الىىىىىيت ٌكىىىىىبت العىمٗىىىىىات
اإلرِابٗ ٛيف بمدٙ

158

132

35

2.38

وعرف ٛاإلجىراٞات الىيت جت ارباكِىا وىَ ابىن
الدٔلىى ٛيف صبىىاه وكافحىى ٛاإلرِىىاب ٔوٍىىإ
اسبٕادط اإلرِابٗٛ

147

132

46

2.31

وعرفىى ٛاسبىىٕادط ٔالعىمٗىىات اإلرِابٗىى ٛالىىيت
ذبعن يف البمداُ ا٧خرٝ

111

171

43

2.21

وعرف ٛالتٍعٗىات ٔازبىاعىات اإلرِابٗى ٛيف
العامل

117

139

69

2.15

وعرف ٛاإلجراٞات اليت ٖتابِا اجملتىإ
الدٔل٘ ملٍإ اكرار اسبٕادط ٔالعىمٗات
اإلرِابٗٛ

94

161

70

2.07

2.41

2.14

297

298

اصري بٗاٌات ازبدٔه راىي ( )7إ يُ التىىاس الصىباب العربى٘ لمىعمٕوىات ٔا٧خبىار حىٕه
ظىىاِر ٚاإلرِىىاب وىىَ شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ ارطىىت بالدرجىى ٛا ٔ٧عمىى ٜالتىاالىىّي
لمىعمٕوات املتعمد ٛباسبٕادط ٔالعىمٗات اإلرِابٗ ٛالىيت ذبىدط يف بمىداٌّي و ٔميكىَ اكرىري
ِبٓ الٍتٗف ٛيف ؼٕ ٞاكرار العىمٗات اإلرِابٗى ٛالىيت شىّداّا وى٤خرا البمىداُ العربٗى ٛالىيت
تتبدمل الدراال ٛفّٗاو حٗث شّدت املىمك ٛالعربٗ ٛالرعٕدٖ ٛعدِ ٚفىىات إرِابٗىٛو وٍّىا:
ِفىىًٕ إرِىىاب٘ عمىى ٜحرىىٍٗٗ ٛشىىر الرىىعٕدٖٛو ٔاهلفىىًٕ اٌ٥تحىىار ٙعمىى ٜورىىفد الدطٗىىف
بالرعٕدٖٛو فٗىا شّدت الٗىَ عدِ ٚفىات إرِابٗ ٛعم ٜاملراجد يف العاظى ٛظٍعأ ٞوٍّا
اهلفًٕ اٌ٥تحار ٙعم ٜورفد ٙبدر ٔاسبصٕطو ٔوفمّا وعر اليت شّدت ِفىىات إرِابٗىٛ
وتعىىىدد ٚيف الىىىٍٗاٞو فٗىىىىا اعىىىري ا٧ردُ هلفىىىًٕ اٍٗٗرىىى٘و ٔإعىىىداً الطٗىىىار ا٧ردٌىىى٘ وعىىىاك
الكراالىىىبٛو ٔوفىىىن ِىىىبٓ العىمٗىىىات اإلرِابٗىىى ٛجعمىىىمل وىىىَ الصىىىباب العربىىى٘ يطفىىىر وتابعىىىٛ
لمعىمٗىىات اإلرِابٗىى ٛالىيت ارىىتّدل بمىىداٌّيو فٗىىىا جىىا ٞالتىىىاس الصىىباب لمىعمٕوىىات املتعمدىىٛ
بىىىاسبٕادط اإلرِابٗىىى ٛالىىىيت ذبىىىدط يف البمىىىداُ ا٧خىىىر ٝيف املرابىىى ٛالفاٌٗىىىٛو ٖمّٗىىىا التىىىىاس
املعمٕوات عَ ظاِر ٚاإلرِاب بصكن عاً .
ب /العٕاون امل٤ير ٚعم ٜالتىاس الصباب لمىعمٕوات وَ شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ حٕه
ظاِر ٚاإلرِاب:
جدٔه راي ( )8العٕاون امل٤ير ٚعم ٜالتىاس الصباب لمىعمٕوات وَ شبكات التٕاظن
ا٥جتىاع٘ حٕه ظاِر ٚاإلرِاب
العٕاون امل٤يرٚ
إشبال
الرنب ٛيف
املعرفٛ
إظٗف
املعمٕوات
ات
اتعمق
بالصاعٗٛ
اسباجٛ
لمتٍٕٖإ

وٕافق

 ٥ريٙ
ل٘

نري
وٕافق

املتٕالط

املتٕالط
العاً

وىىىىَ يجىىىىن وعرفىىىى ٛاكاظىىىىٗن العىمٗىىىىات ٔاسبىىىىٕادط
اإلرِابٗٛ

219

50

56

2.50

2.48

وعرفىٔ ٛجّىٌ ٛعىر الىدٔه ٔوٍعىىات اجملتىىإ املىدٌ٘
حٕه الدؽاٖا ٔالعىمٗات اإلرِابٗٛ

199

76

50

2.46

لمحعٕه عم ٜوعمٕوات ٧اٍااض بّا وإ ا٩خرَٖ

186

73

66

2.37

لمحعٕه عمى ٜوعمٕوىات اكٗىدٌ٘ شاعىًّٗا يف دبٍىب
طباتر اإلرِاب

218

55

52

2.51

اكىىَٕٖ ري ٙوٕؼىىىٕع٘ عىىَ الدؽىىىاٖا ٔازبىاعىىىات
اإلرِابٗٛ

212

65

48

2.50

البحىىىث عىىىَ وعمٕوىىىات اتكىىىق وىىىإ ادباِىىىاا٘ عبىىىٕ
الدؽاٖا ٔازبىاعات اإلرِابٗٛ

166

69

90

2.23

وعرفىىى ٛاكاظىىىىٗن يطفىىىر حىىىىٕه يِىىىدال العىمٗىىىىات
اإلرِابٗٔ ٛطباترِا عم ٜالدٔه ٔاجملتىعات

220

50

55

2.51

فّىىي اشبمكٗىىات الىىيت ارىىاعدٌ٘ عمىى ٜاىىب وٕااىىف
دبآ ازبىاعات ٔاملٕؼٕعات املرابط ٛباإلرِاب

193

70

62

2.40

2.44

2.37

2.45

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

وَ البٗاٌات الٕارد ٚيف ازبدٔه راي (ٖ )8تؽح لٍا يُ العٕاون املتعمد ٛبيشبال اسباجات
ا٧الاالٗ ٛىىى وٍّا اسباج ٛلمىعرف ٛىىى اد جاٞت يف املراب ٛا ٔ٧با العٕاون امل٤ير ٚعمٜ
التىاس الصباب لمىعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِاب وَ شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘و ٖمّٗا
اسباج ٛلمتٍٕٖإ و ِٔبا ٖع يُ الصباب ٖمتىرُٕ املعمٕوات حٕه اإلرِاب بالدرج ٛأ٧
بدافإ إشبال حاجات ٌكرٗٔ ٛاجتىاعٗ ٛوٍّا الرنب ٛيف املعرفٔ ٛحب ا٥ت٦ل ٔإٍٖإ
املعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِابو ٔاأا٘ العٕاون املتعمد ٛبتٕظٗف املعمٕوات ِ٧دال وعٍٗٛ
وٍّا الٍداط وإ ا٩خرَٖ ئ دبٍب طباتر اإلرِاب يف املراب ٛالفالفٛو ٖٔ٦حغ ادارب
وتٕالطات العٕاون الف٦ي ٛالرابد ٛفٗىا اغبكض وتٕالط العاون الرابإ املتعمق بالرىات
الصاعٗ ٛباملبحٕطو وٍّا اكَٕٖ ري ٙشاع٘و ئ اكَٕٖ ادبآ حٕه اسبٕادط
()30
ٔالعىمٗات اإلرِابٗٔ . ٛاترق ِبٓ الٍتٗف ٛوإ وا إظممل إلْٗ دراال( ٛبصار وطّرو)2011
اليت طصكمل عَ اعدر إشبال اسباجات ا٧الاالٗ ٛاملراب ٛا ٔ٧با العٕاون امل٤ير ٚعمٜ
التىاس الصباب اإلع٦و٘ الٗى لمىعمٕوات حٕه حادي ٛاكفري ودرالٕٖ 7 ٛلٕٗ لمبٍاتو ٖمْٗ
عاون اسباج ٛلمتٍٕٖإ .
م /الٍصاط البٖ ٙدًٕ بْ الصباب ييٍأ ٞبعد التىاس املعمٕوات وَ شبكات التٕاظن
ا٥جتىاع٘ حٕه ظاِر ٚاإلرِاب:
جدٔه راي ( )9الٍصاط البٖ ٙدًٕ بْ الصباب ييٍأ ٞبعد التىاس املعمٕوات وَ شبكات
التٕاظن ا٥جتىاع٘ حٕه ظاِر ٚاإلرِاب
ٌٕعٗ ٛالٍصاط
ييٍا ٞالتىاس
املعمٕوات

بعد التىاس
املعمٕوات

داٟىا

يحٗاٌا

٥

املتٕالط

املتٕالط
العاً

اطتك٘ مبتابع ٛعٍأَٖ املٕؼٕعات
(ؼعٗف)

108

168

49

2.18

2.27

ياابإ العٍأَٖ إ جاٌب وتابع ٛالعٕر
ٔالكٗدِٖٕات املعاحب( ٛوتٕالط)

172

128

25

2.45

ياابإ املٕؼٕل وَ طبتمف جٕاٌبْ :عٍأَٖ
ٔٔالاٟط وتعددٔ ٚذبمٗ٦ت وتعدد ٚحٕه
املٕؼٕل ( وراكإ)

126

127

72

2.17

اإلعفاب ئ التعمٗق عم ٜاملٕؼٕل (ؼعٗف)

49

131

145

1.70

ارا ٚٞالتعمٗدات ئ وصارط ٛاملٕؼٕل وإ
يظداا( ٟ٘وتٕالط)

90

155

80

2.03

التأطد وَ ظح ٛاملعمٕوات الٕارد ٚبالبحث
عٍّا يف وعادر يخر( ٝوراكإ)

155

120

50

2.32

2.02

299

300

وَ خ٦ه ارا ٚٞبٗاٌات ازبدٔه راي (ٖ )9تؽح لٍا يُ الٍصاط الب ٙميارالْ الصباب
ييٍا ٞالتىاس املعمٕوات حٕه اهلفىات ٔالعىمٗات اإلرِابٖٗ ٛأا٘ يف املراب ٛا ٔ٧يف املرتٕٝ
املتٕالطو حٗث ٖكتك٘ الصباب بدرا ٚٞعٍأَٖ اشب ئ املٕؼٕل املتعمق بالعىمٗ ٛاإلرِابٗٛ
ٔا٥ت٦ل عم ٜالعٕر ٔالكٗدِٖٕات املعاحب ٛوَ دُٔ التعىق يف ارا ٚٞاحملتٕٔ ٝالتحمٗ٦ت
حٕه العىمٗ ٛو لكَ يف املدابن فيُ الٍصاط الب ٙميارالْ الصباب بعد التىاالّي لمىعمٕوات
حٕه املٕؼٕل ٖأا٘ باملراب ٛا ٔ٧يف املرتٕ ٝاملراكإ حٗث ؼبأه الصباب بعد التىاالّي
لمىعمٕوات التأطد وَ حدٗد ٛاملٕؼٕل عَ ترٖق البحث يف وعادر وتعددٚو ِٔبا ٖع يُ
الصباب يف بداٖ ٛي ٙحادي ٛئ عىمٗ ٛإرِابٖٗ ٛكتكُٕ بالبحث عَ وعمٕوات عاو ٛحٕه
اسباديٛو وَ خ٦ه التٍدن با يطفر وَ وعدرو حت ٜإكا وا اكٌٕمل لدّٖي وعرف ٛئلٗٛ
حٕه العىمٗ ٛادبّٕا عبٕ البحث يف التكاظٗن ٔالتعىق يف ارا ٚٞالتحمٗ٦تو ٔميكَ اكرري
كلى بفرأ ٞالاٟن اإلع ً٦ازبدٖد ٔادفق املعمٕوات فّٗا بغتار ٚوا ػبعن املرتادوا نري
اادرَٖ عم ٜوتابع ٛطن املٕؼٕعات ٔارا ٚٞاكاظٗمّا إك ٖكتكُٕ با٥ت٦ل عم ٜالعٍأَٖ و
إ جاٌب يُ بعض شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ لدّٖا وراح ٛضبدد ٚلمٍصرو وٍّا إٖ
البٖ ٙتٗح ٌصر  140طمى ٛيف طن اغرٖد ٚفتمفأ ِبٓ الصبكات إ ٌصر وماغ ئ عٍٕاُ
لمحادي ٛئ العىمٗ ٛاإلرِابٗٔ ٛارفق وعّا رابط ؼبٗن املرتادً إ وٕااإ يخر ٝلدراٚٞ
التكاظٗن; لبا ٖكتك٘ الصباب بدرا ٞاملماغ ئ العٍٕاُو ٖٔتفُّٕ عبٕ ارا ٚٞاكاظٗن
بعض املٕؼٕعات اليت دبتببّي بدرج ٛيط وَ نريِا .
احملوز الساب س اأ ريات االعتىاد عم غبهات التواصن االجتىاعي يف الصوه عم
وعمووات حوه ظاِسة اإلزِااس
جدٔه راي ( )10اأيريات ا٥عتىاد عم ٜشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف اسبعٕه عمٜ
وعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِاب
اأيريات ا٥عتىاد
اأيريات
وعرفٗٛ

وٕافق

 ٥ري ٙل٘

نري
وٕافق

املتٕالط

املتٕالط
العاً

ادومل ل٘ وعمٕوات ٔاؼح ٛحٕه اإلرِاب
ٔيالالٗب وكافحتْ

153

88

84

2.21

2.43

ٔفرت اكاظٗن ٔوداتإ وعٕر ٚإؼح
يبعاد العىمٗات ٔاسبٕادط اإلرِابٗٛ

209

83

33

2.54

جعمت يطفر ااتٍاعا بؽرٔر ٚوكافحٛ
اإلرِاب

216

72

37

2.55

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

اأيريات ا٥عتىاد
اأيريات
ٔجداٌٗٛ

اأيريات
المٕطٗٛ

وٕافق

 ٥ري ٙل٘

نري
وٕافق

املتٕالط

املتٕالط
العاً

جعمت ياعاتف وإ يالر ؼحاٖا العىمٗات
اإلرِابٗٛ

233

74

18

2.66

2.29

 ٙوَ
ييارت وصاعر اشبٕل ٔالدمق لد ّ
العىمٗات ٔاسبٕادط اإلرِابٗٛ

194

65

66

2.39

 ٙخٕفا
اادت وَ وعده الصعٕر بالٕحد ٚلد ّ
وَ العىمٗات ٔاسبٕادط اإلرِابٗٛ

78

115

132

1.83

جعمت يشارك يظداا ٟ٘يف الٍداط حٕه
اإلرِاب ٔيالالٗب وكافحتْ

161

98

66

2.29

دفعت لمىصارط ٛيف ا٧عىاه املٍاِؽٛ
لإلرِاب

116

105

104

2.04

مل يعد يط ط باسبٕادط ٔالعىمٗات
اإلرِابٌٗ ٛعرا لكفر ٚوا ٍُٖصر حٕهلا ع
وٕااإ التٕاظن ا٥جتىاع٘

137

84

104

2.10

2.14

اصري بٗاٌات ازبدٔه راي ( )10إ يُ التأيريات املعرفٗ ٛالٍادب ٛعَ اعتىاد الصباب عمٜ
شبكات التٕاظن يف اسبعٕه عم ٜوعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِاب اد اعدرت املرابٛ
ا ٔ٧با التأيريات ا٧خرٔ ٝمبتٕالط حراب٘ بم 2.43و ِٔبٓ الٍتٗف ٛاترق وإ ٌتٗفٛ
ازبدٔه راي ( )8الب ٙطصف عَ يُ يِي العٕاون اليت ا٤ير عم ٜالصباب يف التىاالّي
لمىعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِاب ِ٘ إشبال اسباجات ا٧الاالٗ ٛوٍّا اسباج ٛلمىعرفٛو ٔوَ
يَي ٍٖعكا كلى عم ٜالتأيريات الٍادب ٛعَ ا٥عتىادو حٗث ٖر ٝالصباب بأُ اعتىادِي
عم ٜشبكات التٕاظن يف وتابع ٛظاِر ٚاإلرِاب اد ٌتج عٍْ اكَٕٖ وعرف ٛجٗد ٚلدّٖي
حٕه العىمٗات اإلرِابٗٔ ٛوا اٍصرٓ وَ وداتإ وعٕر ٚع شبكات التٕاظن اتٍاف ٜوإ
الدَٖ ٔا٧عرال ٔالتدالٗد ٔػبروّا الدإٌُو يف املدابن جاٞت التأيريات الٕجداٌٗ ٛيف املرابٛ
الفاٌٗٛو ٖمّٗا يف املراب ٛالفالف ٛالتأيريات الرمٕطٗٛو ٔميكَ اكرري اددً التأيريات
الٕجداٌٗ ٛعم ٜالتأيريات الرمٕطٗ ٛيف ؼٕ ٞوا افريٓ املداتإ املعٕرٔ ٚالعٕر اليت اٍصرِا
ازبىاعات اإلرِابٗ ٛوَ وصاعر اشبٕل ٔالدمق لد ٝالٍاسو ِٔ٘ وصاِد مل ٖتعٕد عمّٗا
الصباب ٔخباظ ٛوصاِد اإلعداوات ازبىاعٗٔ ٛترٖد ٛاٍكٗبِا بالببح بالر ٦ا٧بٗضو
ِٔبا بدٔرٓ ٍٖعكا عمٌ ٜكرٗ ٛاملصاِدَٖ ٔورتادو٘ شبكات التٕاظن ٔوٍّي الصباب
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ٔػبعمّي ٖتعاتكُٕ وإ يالر الؽحاٖا ٖٔصعرُٔ باشبٕل عم ٜيٌكرّي ٔئ٥دِي طمىا
شاِدٔا امى املداتإو  ٥الٗىا ٔيُ امى املصاِد ٖتي اٍكٗبِا يف بمداٌّيو ِٔبٓ الٍتٗفٛ
ا٤طدِا دراالMichael Boyle( ٛو et.alو  )31()2004اليت يشارت إ يُ رد ٚالكعن
العاتكٗ  ٛالرمبٗ ٛاعد و٤شرا إًّٖا ٌ٥دفال ا٧فراد إ وتابع ٛاسبٕادط اإلرِابٗٛو يوا
التأيريات الرمٕطٗ ٛفٗعٕد اغبكاي وتٕالطّا ٌربًّٗا إ يُ املٕاتٍا ىى ٔوٍّي الصباب ىى ٥
ميتمكُٕ الددر ٚالكافٗ ٛاليت دبعمّي جدٖرَٖ مبٕاجّ ٛمجاعات ورمحٛو إ جاٌب يُ
وٕاجّ ٛوفن ِبٓ ازبىاعات ٔالتٍعٗىات ٖدإ عم ٜعااق الدٔه ٔاسبكٕوات بالدرج ٛأ٧
ٖٔكتك٘ الصباب بالتؽاوَ وإ يالر الؽحاٖا ٔالتٍدٖد با٧عىاه ا٥جراوٗٔ ٛاملصارط ٛيف
الٍداط وإ ا٩خرَٖ حٕه ِبٓ العىمٗات ٔطٗكٗ ٛوٕاجّتّاو ٔاتكق ِبٓ الٍتٗف ٛوإ ٌتٗفٛ
دراالِ( ٛب ٛشاِاو ٔ )32( )2014اليت خمعمل إ يُ التأيريات الرمٕطٗ ٛالٍادب ٛعَ
ا٥عتىاد عمٔ ٜالاٟن اإلع ً٦يف اسبعٕه عم ٜوعمٕوات حٕه اإلرِاب اأا٘ بدرج ٛيان وَ
التأيريات الٕجداٌٗٔ ٛاملعرفٗ.ٛ
احملوز اخلاوظس اجتاِات الػباا العسبي حنو دوز غبهات التواصن االجتىاعي يف ٌػس
اإلزِاا والتطسف س
جدٔه راي( )11ادباِات الصباب العرب٘ عبٕ دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف ٌصر
اإلرِاب ٔالتطرل
العبارات

وٕافق

 ٥ريٙ
ل٘

نري
وٕافق

املتٕالط

ا٥دبآ العاً

 ٥اعتىى ى شىىىىبكات التٕاظىىىىن ا٥جتىىىىىاع٘ وعىىىىدرا
وٕيٕاا يف اٍأه ٔعري املعمٕوىات املتعمدى ٛبىاسبٕادط
ٔالعىمٗات اإلرِابٗٛ

176

55

94

2.25

 ٥ري ٙل٘

يالّىمل شبكات التٕاظن عمٌ ٜصر اإلرِىاب يطفىر
وَ وكافحتْ

156

111

58

2.30

 ٥ري ٙل٘

اتىىىٗح شىىىبكات التٕاظىىىن لمىتطىىىرفا فرظىىى ٛلٍصىىىر
املدىىاتإ املعىىٕرٔ ٚاٌ٧اشىىٗد اسبىاالىىٗ ٛالىىيت دبتىىبب
إرِابٗا جدد

212

82

31

2.56

وٕافق

شىىبكات التٕاظىىن ٔالىىىٗم ٛااعىىاه آوٍىى ٛلمفىاعىىىات
اإلرِابٗ ٛبعٗدا عَ رااب ٛالدٔه

161

79

85

2.23

 ٥ري ٙل٘

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

العبارات

وٕافق

 ٥ريٙ
ل٘

نري
وٕافق

املتٕالط

ا٥دبآ العاً

خىىدومل شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ اجملىٕعىىات
اإلرِابٗىىىىى ٛيف اؽىىىىىاٗي العىىىىىٕر ٚالبٍِٗىىىىى ٛلدٕاّىىىىىا
ٔحفىّا.

216

76

33

2.56

وٕافق

ٔفرت وٕااىإ التٕاظىن لمىفىٕعىات اإلرِابٗى ٛفرظىٛ
التٕاظن وإ ااعد ٚمجاِريٖ ٛعرٖؽ ٛبٗرر ٔالّٕلٛ

232

73

20

2.65

وٕافق

ٔفىىىرت شىىىبكات التٕاظىىىن لمىفىٕعىىىات اإلرِابٗىىىٛ
وعمٕوات حٕه ا٧ترال ٔاملٕااإ الىيت ارىتّدفّا امىى
ازبىاعات .

162

131

32

2.40

وٕافق

عىىتات شىىىبكات التٕاظىىىن عىمٗىى ٛالتٍرىىىٗق الرىىىرٙ
ٔإاٖإ ا٧دٔار با ازبىاعات اإلرِابٗٛ

159

128

38

2.37

وٕافق

ا٥دبآ العاً

 1.66 -1نري وٕافق و  ٥ 2.33 -1.67ري ٙل٘ و  3 -2.34وٕافق

اصري بٗاٌات ازبدٔه راي ( )11إ ٔجٕد ادبآ وٖ٤د لد ٝالصباب العرب٘ لدٔر شبكات
التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف ٌصر اإلرِاب ٔالتطرلو حٗث ٔافق وععي الصباب عم ٜالعبارات
اليت اعكا ا٥التاداً الرٗ ١لصبكات التٕاظن وَ ابن التٍعٗىات اإلرِابٗ ٛو فك٘
املراب ٛإٖ ٔ٧افق نالبٗ ٛالصباب عم ٜيُ شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ الاعدت
ازبىاعات اإلرِابٗ ٛيف التٕاظن وإ ااعد ٚمجاِريٖ ٛعرٖؽ ٛبرّٕلٖٔ ٛررو ٔيف املرابٛ
الفاٌٖٗ ٛر ٝالصباب بأُ شبكات التٕاظن الّممل عىمٗ ٛاجتباب صبٍدَٖ جدد ؼىَ
ازبىاعات اإلرِابٗٔ ٛعتات عىمٗ ٛاؽاٗي حفي ٔإ ٚازبىاعات اإلرِابٗ ٛو ٔاترق ِبٓ
الٍتٗف ٛوإ وا إظممل إلْٗ دراال( ٛإمياُ الصراأٙو  )33( )2014اليت طصكمل عَ إمجال
عٍٗ ٛا٧طادميٗا ٔاإلع٦وٗا ٔرجاه ا٧وَ بأُ شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يظبحمل
يِي ٔالاٟن التٕاظن اليت اعتىد عمّٗا ازبىاعات اإلرِابٗ ٛيف ذبدٗق التٕاظن وإ يعؽاّٟا
اسبالٗا ٔدبٍٗد يعؽا ٞجددو طىا ٖ٦حغ وَ ٌتاٟج ازبدٔه بأُ املتٕالط اسبراب٘
ملععي العبارات اد جا ٞؼىَ درج ٛا٥دبآ وٕافقو باالتفٍا ٞي٦ط عبارات جا ٞوتٕالطّا
ؼىَ درج ٛاسبٗاد ِٔ٘ يُ شبكات التٕاظن اعد وعدرا نري وٕيٕ بْو ٔيٌّا بعٗد ٚعَ
رااب ٛالدٔهو ٔيٌّا يالّىمل عمٌ ٜصر اإلرِاب يطفر وَ وكافحتْو ِٔبا ٖع يُ لدٝ
بعض الصباب ذبكغ حٕه ِبٓ العبارات وا ٖع بأُ الصباب ٖر ٝيُ وا ٍُٖصر وَ وداتإ
وعٕر ٚلمعىمٗات اإلرِابٗ ٛع شبكات التٕاظن لٗرمل داٟىا نري وٕيٕاٛو حٗث إُ
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طفري ا وَ ِبٓ املداتإ ظحٗحٔ ٛوٕيٕاٛو ٔيُ ٍِاك إوكاٌٗ ٛلمدٔه لمدٗاً بدٔر رااب٘
عمِ ٜبٓ الصبكاتو ٔيُ هلبٓ الصبكات دٔرا يف وكافح ٛاإلرِاب طىا هلا دٔر يف
ٌصرٓ  ِٕٔ .وا ٖرتدع٘ ٖٔمح االتاداً ِبٓ الٕالاٟن ٌكرّا وَ ابن الدٔه ٔاسبكٕوات
ٔوٍعىات اجملتىإ املدٌ٘ يف الرد عم ٜاإلرِابٗا ٔاسبدّ وَ خطٕراّي بتٕعٗ ٛالصباب
ٔاملتعكحا ٔاملرتادوا حتٖ ٥ ٜتي االتدطابّي وَ خ٦ه اٗاً املٍعىات املٍٕط بّا اٖٛ
اجملتىإ ٔيوٍْ وَ ِ ٞ٥٤املتطرفا بابتكار يالالٗب جبب برالاٟن ضب فٔ ٛوتٍٕع ٛلتٕعٗٛ
املرتادوا ٔوكافح ٛاإلرِاب إلك ًٌّٔٗا ع ِبٓ الٕالاٟن.
الجماعات أو التنظيمات اإلرهابية األكثر نشةرا علةى شةبكات التواصةل االجتمةاعي مةة وجهةة
نظر الشباب:
جدٔه راي ( )12يبرا ازبىاعات ئ التٍعٗىات اإلرِابٗ ٛا٧طفر ٌصرا عم ٜشبكات
التٕاظن ا٥جتىاع٘ وَ ٔجٌّ ٛعر الصباب*
التٍعٗىات ٔازبىاعات اإلرِابٗ ٛا٧طفر ٌصرا عم ٜشبكات
التٕاظن ا٥جتىاع٘

التكرار

الٍربٛ

اٍعٗي داعض

171

51

مجاع ٛيٌعار اهلل اسبٕيُٕٗ

48

14

اٍعٗي الداعدٚ

43

13

حتب اهلل

14

4

مجاع ٛاإلخٕاُ املرمىُٕ

12

3.5

جبّ ٛالٍعرٚ

11

3.2

اسبصد الصعل

9

2.6

بٕطٕ حراً

8

2.3

يٌعار الصرٖعٛ

6

1.7

يٌعار بٗمل املددس

4

1.1

فٗمق الددس

2

0.6

اإلمجال٘
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*ُ=  338و الر٤اه وتعدد اإلجابات .

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

ٔيف ِبٓ ازبت ٟٛٗجت إجْٗ ال٤اه وكتٕ لمصباب لٗبطر يطفر مخر ٛاٍعٗىات ئ
مجاعات إرِابٌٗ ٛصرا عم ٜشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف ا ٌٛٔ٩ا٧خري ٚوَ ٔجّٛ
ٌعرِيو ٔبعد دبىٗإ إجابات الصباب جت اعٍٗكّا يف ف٠ات ملعرف ٛالتٍعٗىات ٔازبىاعات
ا٧طفر ٌصرا لمىعمٕوات عم ٜشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ ٔاصري ٌتاٟج ازبدٔه راي ()12
إ يُ اٍعٗي الدٔل ٛاإلال٦وٗ ٛداعض اد احتن املراب ٛا ٔ٧وَ حٗث ٌصر ا٧خبار
ٔاملعمٕوات عم ٜشبكات التٕاظن وَ ٔجٌّ ٛعر الصباب حٗث حعن عمٌ ٜرب%51 ٛو
ٔميكَ اكرري اعدر اٍعٗي داعض ااٟى ٛالتٍعٗىات اإلرِابٗ ٛا٧طفر ٌصرا عم ٜشبكات
التٕاظن ا٥جتىاع٘ إ اٍاو٘ ٌصاط التٍعٗي يف ا ٌٛٔ٩ا٧خري ٚعم ٜشبكات التٕاظن
حٗث ٖعتىد اٍعٗي داعض بصكن رٟٗا عم ٜالٍصر الدعا ٟ٘ع شبكات التٕاظن عَ
ترٖق إٌتام يف ً٦اتىٗت بتعٕٖر داٗق ٔعال٘ الدا ٛباالتاداً وعدات ٔطاوريات حدٖفٛ
ٔو٤يرات ظٕاٗٔ ٛوتجّا باٌ٧اشٗد الدٍٖٗ ٛاسبىاالٗ ٛإك بم عدد البَٖ جت دبٍٗدِي ع
شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘  %80وَ البَٖ اٌتربٕا لداعضو طىا يُ التٍعٗي ٍٖصر
ٖٔعٗد ٌصر وا ٖتٖد عَ  90يلف واد ٚإع٦وٗٔ ٛدعإٖ ٟٛٗوًّٗا عم ٜشبكات التٕاظن
ا٥جتىاع٘و ٔميتمى يطفر وَ  2600وٕاإ إٌ ٌمل ٔشبك ٛإاظن اجتىاع٘ ارابط
بالتٍعٗي ٔرباتب العامل بمغات وتعدد ٚوٍّا اإلظبمٗتٖٔ ٛالعربٗٔ ٛالكرٌرٗٛو ٖٔرتادً
داعض يالالٗب إع٦وٗ ٛوتطٕرٚو ٖٔطبق بعض الٍعرٖات اإلع٦وٗٛو فؽ ٦عَ إخرام
ٔوٌٕتام ف را ٍ ل٨ف ً٦ادًٕ بعىمٗ ٛنرن لمدواغو جعمتْ ٖكرب يعدادا طبري ٚوَ
املٍتىا لْ وَ جٍرٗات طبتمكٛو  ٥الٗىا وَ الصبابٍِٔ .ا اكىَ خطٕرِ ٚبا التٍعٗيو
الب ٙاالتطال يطفر وَ نريٓ الٕظٕه لمتأيري اإللك ٌٔ٘ ٔخمق عىمٗ ٛإع٦وٗ ٛوتطٕر.)34(ٚ
ٔجاٞت مجاع ٛيٌعار اهلل اسبٕيُٕٗ يف الٗىَ يف املراب ٛالفاٌٗ ٛحٗث حعممل عمٌ ٜربٛ
 % 14و ٖٔرجإ كلى إ تبٗع ٛاسبرب اليت ادٔر حالٗا يف الٗىَو ٔالٗطر ٚازبىاع ٛعمٜ
و٤الرات اسبكٕوٛو وا جعمّا امكمل اٌتبآ الصباب لٗا الصباب الٗى فدط ٔلكَ بدٗٛ
الصباب العرب٘ يٖؽاو ٔجا ٞيف املراب ٛالفالف ٛاٍعٗي الداعد ٚبٍرب%13 ٛو ِٕٔ اٍعٗي ميتمى
العدٖد وَ املٕااإ ٔاسبرابات عم ٜشبكات التٕاظنو ٔابٍّ٘ العدٖد وَ اهلفىات اإلرِابٗٛ
اليت حعممل يف الٗىَو ٔفرٌراو ٔبعض الدٔه العربٗٛو ٔٔردت بعد كلى بعض التٍعٗىات
ٔازبىاعات اإلرِابٗ ٛاليت برات يف الرٍٕات ا٧خريٌ ٚتٗف ٛا٧حداط اليت شّداّا بعض
الدٔه العربٗ.ٛ
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اختبارات فروض الدراسة :
احملوز الطادع س اختبازات الفسوض س
الكري أ٧هٕٖ :جد اراباط ترد ٙداه إحعاًّٟٗا با التىاس الصباب لمىعمٕوات ٔالعٕاون
امل٤ير ٚعم ٜالتىاالّي لمىعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِاب وَ شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ .
جدٔه راي(ٕٖ )13ؼح ا٥راباط با التىاس الصباب لمىعمٕوات ٔالعٕاون امل٤ير ٚعمٜ
التىاالّي لمىعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِاب وَ شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘
التىاس املعمٕوات

املتغريات
وعمٕوات عاوٛ

العٕاون
امل٤يرٚ

وعمٕوات حٕه اسبٕادط
اإلرِابٗ ٛيف بمد
املبحٕيا

وعمٕوات حٕه اسبٕادط
اإلرِابٗ ٛيف البمداُ
ا٧خرٝ

وعاون
ا٥راباط

ورتٕٝ
املعٍٕٖٛ

وعاون
ا٥راباط

ورتٕٝ
املعٍٕٖٛ

وعاون
ا٥راباط

ورتٕٝ
املعٍٕٖٛ

إشبال
الرنب ٛيف
املعرفٛ

**0.411

0.000

**0.570

0.000

**0.567

0.000

إظٗف
املعمٕوات

**0.376

0.000

**0.482

0.000

**0.422

0.000

ات اتعمق
بالصاعٗٛ

**0.339

0.000

**0.446

0.000

**0.406

0.000

اسباجٛ
لمتٍٕٖإ

**0.419

0.000

**0.579

0.000

**0.397

0.000

اصىىري ٌتىىاٟج ازبىىدٔه راىىي ( )13إ ٔجىىٕد ارابىىاط تىىرد ٙوعتىىده بىىا التىىىاس الصىىباب
لمىعمٕوىات وىىَ شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ حىىٕه ظىىاِر ٚاإلرِىىاب ٔالعٕاوىىن املىى٤ير ٚعمىىٜ
التىاالّي لتمى املعمٕواتو حٗث بمغمل يعم ٜاٗى ٛملعاون اراباط بريالىُٕ  0.579بىا التىىاس
الصباب لمىعمٕوىات حىٕه اسبىٕادط اإلرِابٗى ٛيف بمىداٌّي ٔعاوىن اسباجى ٛإ إٍٖىإ وعىرفتّي
حٕه ظاِر ٚاإلرِىابو يف حىا بمغىمل ياىن اٗىى ٛملعاوىن ارابىاط بريالىُٕ  0.339بىا التىىاس
الصىىباب لمىعمٕوىىات حىىٕه اإلرِىىاب بٕظىىكْ ظىىاِرٔ ٚعاوىىن الرىىىات الىىيت اتعمىىق بصاعىىٗٛ
املبحٕط ٔاليت ادفعْ لمبحث عَ امى املعمٕوات.

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

ٔبصىىكن عىىاً ميكىىَ الدىىٕه بأٌىىْ طمىىىا ااد ورىىتٕ ٝاىىأيري العٕاوىىن الىىيت اىىدفإ الصىىباب
٥لتىىىاس املعمٕوىىاتو وٍّىىا اسباجىى ٛإلشىىبال ا٥حتٗاجىىات ا٧الاالىىٗٔ ٛاملعرفٗىىٔ ٛإٍٖىىإ املعرفىىٛ
حٕه اإلرِاب ٔاسباج ٛلتٕظٗف املعمٕوات يف الٍداط ٔذبدٗق يِدال ضبىددٚو طمىىا اراكىإ
وعده التىاس الصباب لمىعمٕوات وَ شبكات التٕاظىن ا٥جتىىاع٘ ي ٙيُ الصىباب ٖتفّىُٕ
إلشىبال امىى اسباجىىات وىَ خىى٦ه الرىع٘ إ اسبعىٕه عمىى ٜاملعمٕوىات الىىيت اصىبإ حاجىىااّي
ٔامىىل اِتىاوىىااّيو ٥الىىٗىا املعمٕوىىات حىىٕه اسبىىٕادط اإلرِابٗىى ٛيف بمىىد املبحىىٕيا بالدرجىىٛ
أ ٔ٧اليت يخبت فّٗا وعاو٦ت ا٥راباط الدٗي ا٧عمٜو امّٗا املعمٕوات املتعمدى ٛبىاسبٕادط
اإلرِابٗ ٛيف البمداُ ا٧خرٔ .ٝطاٌمل يبرا العٕاون اليت ذبكت املبحٕيا ٥لتىاس املعمٕواتو
اسباج ٛلمتٍٕٖإو ٔإشبال الرنبى ٛيف وعرفى ٛامىى اسبىٕادط ٔاكاظىٗمّأٖ .تكىق كلىى وىَ وٍطىق
ا٧شٗأ ٞوا اٌتّمل إلْٗ طفري وَ الدراالىاتو فىدافإ التٍىٕل ٔطصىف الغىىٕي ٖىدفإ الٍىاس
إ البحث عَ املعمٕوات ٔالتىاالّا وَ عد ٚوعادر.
الكري الفإٌٖ٘ :جد اراباط ترد ٙداه ا حعاًّٟٗا با العٕاون امل٤ير ٚعم ٜالتىاس الصباب
لمىعمٕوات وَ شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ ٔدرج ٛاعتىادِي عمّٗا وعدرا لمحعٕه عمٜ
املعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِاب.
جدٔه راي( )14ا٥راباط با العٕاون امل٤ير ٚعم ٜالتىاس الصباب لمىعمٕوات وَ شبكات التٕاظن
ا٥جتىاع٘ ٔدرج ٛاعتىادِي عمّٗا وعدرا لمحعٕه عم ٜاملعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِاب
املتغريات
العٕاون امل٤يرٚ

درج ٛا٥عتىاد
وعاون ا٥راباط

ورتٕ ٝاملعٍٕٖٛ

إشبال الرنب ٛيف املعرفٛ

**0.597

0.000

إظٗف املعمٕوات

**0.495

0.000

ات اتعمق بالصاعٗٛ

**0.461

0.000

اسباج ٛلمتٍٕٖإ

**0.577

0.000

العٕاون بصكن عاً

**0.645

0.000

اكصىىف ٌتىىاٟج ازبىىدٔه راىىي ( )14عىىَ ٔجىىٕد ارابىىاط تىىرد ٙوعتىىده داه إحعىىاًّٟٗا بىىا
العٕاون امل٤ير ٚعمى ٜالتىىاس الصىباب لمىعمٕوىات ٔدرجى ٛاعتىىادِي عمى ٜشىبكات التٕاظىن
ا٥جتىاع٘ وعدرا لمحعٕه عم ٜاملعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِابو حٗىث بمغىمل اٗىى ٛوعاوىن
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ا٥رابىىاط اشبطىى٘ بريالىىُٕ ِٔ 0.645ىى٘ اٗىىى ٛدالىى ٛإحعىىاًّٟٗا عٍىىد ورىىتٕ ٝوعٍٕٖىى ٛياىىن وىىَ
 0.01و ٔدرجى ٛيدىى 0.99 ٛو ٔاعى ِىىبٓ الٍتٗفىى ٛيٌىىْ طمىىا اراكىىإ وعىىده اىىأيري ِىىبٓ العٕاوىىن
ا٧ربع( ٛإشبال اسباجاتو ٔإظٗف املعمٕواتو ٔالرىات الصاعٗٛو ٔاسباجى ٛلمتٍٕٖىإ) عمىٜ
التىاس الصباب لمىعمٕواتو اادت درج ٛاعتىاد الصباب عم ٜشبكات التٕاظىن ا٥جتىىاع٘
وعدرا لمحعٕه عم ٜامى املعمٕوات و ٖٔ٦حغ وَ ازبدٔه يُ ع٦ا ٛعىاوم٘ إشىبال الرنبىٛ
يف املعرفىىىٔ ٛاسباجىىى ٛلمتٍٕٖىىىإ اىىىد اكىىىٕ عمىىى ٜع٦اىىى ٛعىىىاوم٘ إظٗىىىف املعمٕوىىىات ٔالرىىىىات
الصاعىىٗ ٛوىىإ درجىى ٛاعتىىىاد الصىىباب عمىى ٜشىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘ٔ .ا٤طىىد ِىىبٓ
الٍتاٟج ٔاترق وإ ٌتىاٟج الكىري أ٧هو فالعٕاوىن ٔالىدٔافإ املى٤ير ٚالىيت ذبكىت عمى ٜالتىىاس
املعمٕواتو اد ارابطمل ٔييرت عم ٜادر اعتىاد الصباب العرب٘ عمى ٜوعىادر املعمٕوىات تمبىا
ٔاطترىىابا لمىعمٕوىىات املرابطىى ٛبدؽىىاٖا اإلرِىىاب ٔحٕاديىىْ الىىيت بااىىمل اىى٤ير عمىى ٜا٧فىىراد
ٔاجملتىعىىات ٔالىىدٔهو ٔاكىىتح البىىاب ٔاالىىعا يوىىاً العىىراعات الىىيت اىىد اعىىن يف املرىىتدبن إ
حرب طٌٕٗ ٛجدٖد.ٚ
الكري الفالث ٕٖ :جد اراباط ترد ٙداه إحعاًّٟٗا با درج ٛاعتىاد الصباب عم ٜشبكات
التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف اسبعٕه عم ٜوعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِاب ٔاأيريات اعتىادِي
عمّٗا .
جدٔه راي ( )15ا٥راباط با درج ٛاعتىاد الصباب عم ٜشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف
اسبعٕه عم ٜوعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِاب ٔاأيريات اعتىادِي عمّٗا .
املتغريات
اأيريات ا٥عتىاد

درج ٛا٥عتىاد
وعاون ا٥راباط

ورتٕ ٝاملعٍٕٖٛ

اأيريات وعرفٗٛ

**0.305

0.000

اأيريات ٔجداٌٗٛ

**0.161

0.004

اأيريات المٕطٗٛ

**0.168

0.002

التأيريات الكمٗٛ

**0.279

0.000

ٔاصىىري ٌتىىاٟج ازبىىدٔه راىىي ( )15إ ٔجىىٕد ارابىىاط تىىرد ٙؼىىعٗف بىىا درجىى ٛاعتىىىاد
الصباب عم ٜشىبكات التٕاظىن ا٥جتىىاع٘ لمحعىٕه عمى ٜوعمٕوىات حىٕه ظىاِر ٚاإلرِىاب
ٔاىىأيريات اعتىىىادِي عمّٗىىاو حٗىىث بمغىىمل اٗىىى ٛوعاوىىن ا٥رابىىاط اشبطىى٘ بريالىىُٕ  0.279و
ِٔ٘ اٗى ٛدال ٛإحعاًّٟٗا عٍىد ورىتٕ ٝوعٍٕٖى ٛياىن وىَ ٔ 0.01درجى ٛيدى 0.99 ٛو ٔاعى ِىبٓ
الٍتٗف ٛيٌْ طمىا اادت درج ٛاعتىاد الصباب عم ٜشىبكات التٕاظىن ا٥جتىىاع٘ لمحعىٕه

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

عم ٜوعمٕوىات حىٕه ظىاِر ٚاإلرِىابو اراكىإ وعىده اىأيريات اعتىىادِي عمّٗىاو ٔاترىق ِىبٓ
الٍتٗف ٛوإ وا خمعمل إلْٗ دراال( ٛوٍ ٜعىىراُو ٔ )35()2014الىيت يشىارت إ ٔجىٕد ارابىاط
ترد ٙؼعٗف با درج ٛا٥عتىاد عم ٜالكٗا بٕك وعدرا لمىعمٕوات ٔبىا حعىٕه الصىباب
عم ٜاملعمٕوات املتعمدى ٛبدؽىاٖا الكرىاد اإلع٦وى٘ ٔالرٗاالى٘٦ٖٔ .حىغ يُ الع٦اى ٛوتٕالىطٛ
الدىىٕ ٚبىىا درجىى ٛا٥عتىىىاد ٔالتىىأيريات املعرفٗىىٛو فٗىىىا الع٦اىى ٛؼىىعٗك ٛبىىا درجىى ٛا٥عتىىىاد
ٔالتأيريات الٕجداٌٗٔ ٛالرمٕطٗٛو مبعٍ ٜيُ درج ٛاعتىىاد الصىباب عمى ٜشىبكات التٕاظىن
ا٥جتىاع٘ ٍٖتج عٍْ اأيريات وعرفٗ ٛبدرج ٛيعم ٜوَ التأيري عم ٜوصىاعر الصىباب ئ دفعّىي
٥ربىاك الىمٕك وىا دبىآ وىا وىمل وتابعتىْ وىَ وعمٕوىات حىٕه ظىاِر ٚاإلرِىاب عى شىبكات
التٕاظن ا٥جتىاعِ٘ٔ .بٓ الٍتىاٟج اترىق وىإ اىراط دراالىات ا٥عتىىاد الكىفريٚو ٔوىإ ٌتىاٟج
الكىري أ٧ه ٔالفىىاٌ٘و حٗىىث ارابطىمل التىىأيريات املعرفٗىى ٛيطفىر بدرجىى ٛا٥عتىىىادو ٔاىىأيرت
بّاو حبٗث ٖتي طصف نىٕي ِبٓ اسبىٕادطو ٔاعىبح الدؽىاٖا ٔاملٕؼىٕعات اإلرِابٗى ٛيف
وددوىىى ٛئلٕٖىىىات املبحىىىٕياو ٖٔتكىىىُٕ لىىىدّٖي ادباِىىىات يف الغالىىىب الىىىمبٗ ٛعىىىَ اسبىىىٕادط
ٔوراكبّٗا.
الكىىىىري الرابىىىىإ :إجىىىىد فىىىىرٔ كات د٥لىىىى ٛوعٍٕٖىىىى ٛبىىىىا وتٕالىىىىطات درجىىىىات التىىىىىاس
الصىىباب العربىى٘ لمىعمٕوىىات حىى ٕه ظىىاِر ٚاإلرِىىاب وىىَ شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘
اعٕد ٥خت٦ل ازبٍرٗ. ٛ
جدٔه راي (ٌ )16تاٟج اختبار ( )ANOVAلدٗاس الكرٔ املعٍٕٖ ٛبا وتٕالطات درجات التىاس الصباب
العرب٘ لمىعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِاب وَ شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ ٔفدا ملتغري ازبٍرٗٛ

التىاس املعمٕوات

ازبٍرٗٛ

ُ

املتٕالط
اسبراب٘

ا٥عبرال
املعٗارٙ

اٗىF ٛ

التىاس وعمٕوات
حٕه اإلرِاب
بصكن عاً

العٕدٙ

100

2.16

0.6331

0.947

70

2.06

0.6552

وعرٙ

80

2.18

0.6891

يردٌ٘

75

2.03

0.7302

العٕدٙ

100

2.60

0.5531

70

2.28

0.5896

وعرٙ

80

2.39

0.5590

يردٌ٘

75

2.31

0.5150

العٕدٙ

100

2.15

0.6344

70

2.02

0.5756

وعرٙ

80

2.33

0.5547

يردٌ٘

75

2.16

0.6036

التىاس وعمٕوات
حٕه اسبٕادط
اإلرِابٗ ٛيف بمد
املبحٕط
التىاس وعمٕوات
حٕه اسبٕادط
اإلرِابٗ ٛيف
البمداُ ا٧خرٝ

مي

مي

مي

5.953

1.644

ورتٕ ٝالد٥لٛ
0.418

0.001

0.179

نري
دالٛ

دالٛ

نري
دالٛ
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وَ خ٦ه ارا ٚٞالبٗاٌات الٕارد ٚيف ازبدٔه راىي (ٖ )16تؽىح لٍىا ٔجىٕد فىرٔ كات د٥لىٛ
احعىىا ٟٛٗبىىا وتٕالىىطات درجىىات التىىىاس الصىىباب لمىعمٕوىىات حىىٕه اسبىىٕادط اإلرِابٗىى ٛيف
بمىىداٌّي ٔفد ىا زبٍرىىٗااّي و حٗىىث بمغىىمل اٗىىى ٛل = ِٔ 5.953ىى٘ اٗىىى ٛدالىى ٛإحعىىاًّٟٗا عٍىىد
ورىىتٕ ٝوعٍٕٖىى ٛياىىن وىىَ ٔ 0.01درجىى ٛيدىى 0.99 ٛو ٔاىىأا٘ الكىىرٔ لعىىاحل الصىىباب الرىىعٕدٙ
مبعٍىى ٜيُ الصىىباب الرىىعٕد ٙيطفىىر حبف ىا عىىَ املعمٕوىىات املتعمدىى ٛبالعىمٗىىات اإلرِابٗىى ٛالىىيت
ذبىىىدط يف الرىىىعٕدٖٛو بٍٗىىىىا الصىىىباب الىىىٗى ياىىىن التىاالىىا لمىعمٕوىىىات املتعمدىىى ٛبالعىمٗىىىات
اإلرِابٗ ٛاليت ذبىدط يف الىٗىَو يف املدابىن مل ٖكصىف اختبىار التبىاَٖ يحىاد ٙا٥دبىآ عىَ
ٔجٕد فرٔ وعٍٕٖ ٛبا وتٕالطات التىاس الصباب لمىعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِىاب بصىكن
عاً ئ حٕه اسبٕادط اإلرِابٗ ٛيف البمداُ ا٧خرٔ .ٝميكىَ اكرىري اكىٕ الصىباب الرىعٕدٙ
ٔيٌْ يطفر حبفا عَ املعمٕوات املتعمد ٛباإلرِابو ٥راكال وعىده ورىتادو٘ وٕااىإ التٕاظىن
ا٥جتىاع٘و  ٥الٗىا إٖ و ٔالب ٙدبأا الىبع ٛوٖ٦ىا ورىتادً()36و ٔحٗىث ػبىد الصىباب
الرعٕد ٙيف ِىبٓ املٕااىإ وىا  ٥ؼبعىن عمٗىْ يف ٔالىاٟن اإلعى ً٦التدمٗدٖى ٛاحملافعى ٛإ حى ّد
واو ٔاليت ارتادوّ ا ازبىاعىات ٔالتٍعٗىىات اإلرِابٗى ٛيف ٌصىر الٍعىٕػ ٔودىاتإ الكٗىدٖٕ
بّدل االتدطاب ٔدبٍٗد يٌعار جدد هلا()37و باإلؼىاف ٛإ اسبىٕادط اإلرِابٗى ٛالىيت حىديمل
ملراجد الصٗع ٛيف املىمكٛو ٔيخبار عاظك ٛاسبتً.
الكىىىري اشبىىىاوا :إجىىىد فىىىرٔ كات د٥لىىى ٛوعٍٕٖىىى ٛبىىىا وتٕالىىىطات اىىىأيريات اعتىىىىاد
ال صىىىىباب عمىىىى ٜشىىىىبكات التٕاظىىىىن ا٥جتىىىىىاع٘ يف اسبعىىىىٕه عمىىىى ٜوعمٕوىىىىات حىىىىٕه
ظىىىىىىاِر ٚاإلرِىىىىىىاب اعىىىىىىٕد ٥خىىىىىىت٦ل وىىىىىىتغري ( ٙازبٍرىىىىىىٗ – ٛاملرىىىىىىتٕ ٝا٥اتعىىىىىىادٙ
ا٥جتىاع٘) .
ي /الكرٔ املعٍٕٖ ٛبا وتٕالطات اأيريات ا٥عتىاد ٔفدا ملتغري ازبٍرٗ: ٛ
جدٔه راي (ٌ )17تاٟج اختبار ( )ANOVAلدٗاس الكرٔ املعٍٕٖ ٛبا وتٕالطات اأيريات اعتىاد الصباب عمٜ
شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف اسبعٕه عم ٜوعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِاب ٔفدا ملتغري ازبٍرٗٛ
اأيريات
ا٥عتىاد

ازبٍرٗٛ

ُ

املتٕالط
اسبراب٘

ا٥عبرال
املعٗارٙ

اٗىF ٛ

اأيريات وعرفٗٛ

العٕدٙ

100

2.60

0.5092

5.200

70

2.37

0.5351

وعرٙ

80

2.30

0.5814

يردٌ٘

75

2.40

0.5377

العٕدٙ

100

2.36

0.5006

70

2.40

0.4606

80

2.15

0.5855

مي

اأيريات
ٔجداٌٗٛ

مي
وعرٙ

3.776

ورتٕ ٝالد٥لٛ
0.002

0.011

دالٛ

دالٛ

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

اأيريات
ا٥عتىاد
اأيريات
المٕطٗٛ

ازبٍرٗٛ

ُ

املتٕالط
اسبراب٘

ا٥عبرال
املعٗارٙ

يردٌ٘

75

2.26

0.5022

العٕدٙ

100

2.13

0.5016

70

2.29

0.4456

وعرٙ

80

2.06

0.5180

يردٌ٘

75

2.09

0.5635

مي

اٗىF ٛ

2.754

ورتٕ ٝالد٥لٛ

0.043

دالٛ

وَ خ٦ه ارا ٚٞبٗاٌات ازبدٔه راي (ٖ )17تؽح لٍا ٔجٕد فرٔ وعٍٕٖ ٛبا وتٕالطات
اأيريات اعتىاد الصباب عم ٜشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف اسبعٕه عم ٜاملعمٕوات حٕه
ظاِر ٚاإلرِاب ٔفد ا زبٍرٗااّيو ٖٔ٦حغ وَ بٗاٌات ازبدٔه يُ الكرٔ املعٍٕٖ ٛيعم ٜيف
وتٕالطات التأيريات املعرفٗ ٛحٗث بمغمل اٗى ٛل =  5.200عٍد ورتٕ ٝوعٍٕٖ ٛيان وَ
ٔ 0.01بدرج ٛيد 0.99 ٛو ٖمّٗا الكرٔ املعٍٕٖ ٛيف وتٕالطات التأيريات الٕجداٌٗ ٛحٗث
إحعاٟٗا عٍد ورتٕ ٝوعٍٕٖٔ 0.01 ٛدرج ٛيد 0.99 ٛو فٗىا
ًّ
بمغمل اٗى ٛل=  ِ٘ٔ 3.776دالٛ
جاٞت الكرٔ املعٍٕٖ ٛيف وتٕالطات التأيريات الرمٕطٗ ٛبدرج ٛيان حٗث بمغمل اٗى ٛل=
 ِ٘ٔ 2.754اٗى ٛدال ٛعٍد ورتٕ ٝوعٍٕٖ ٛيان وَ ٔ 0.05درج ٛيد 0.95 ٛو و ٔعٍد اطبٗق
اختبار يان الكرٔ وعٍٕٖ LSD ٛطصكمل ٌتاٟج ا٥ختبار عَ ٔجٕد اخت٦فات با وتٕالطات
الصباب الرعٕدٙو ٔباا٘ الصباب العرب٘ يف التأيريات املعرفٗ ٛو ٔجاٞت الكرٔ لعاحل
الصباب الرعٕد ٙوا ٖع يُ الصباب الرعٕد ٙاأير وعرفًّٗا وَ اعتىادٓ عم ٜشبكات
التٕاظن ا٥جتىاع٘ بدرج ٛيعم ٜوَ اأير الصباب الٗى ٔاملعرٔ ٙا٧ردٌ٘و ٔفٗىا ٖتعمق
بالكرٔ يف التأيريات الٕجداٌُٗٔ ٛجدت اخت٦فات با وتٕالطات الصباب املعر ٙوَ جّٛ
ٔالصباب الٗى ٔالرعٕد ٙوَ جّ ٛيخرٔ ٝجاٞت الكرٔ لعاحل الصباب الٗى
ٔالرعٕدٙو وا ٖع يُ الصباب الرعٕدٔ ٙالٗى اأير ٔجداًٌّٗا وَ اعتىادٓ عم ٜشبكات
التٕاظن ا٥جتىاع٘ بدرج ٛيعم ٜوَ اأير الصباب املعرٙو يوا فٗىا ٖتعمق بالكرٔ يف
التأيريات الرمٕطُٗٔ ٛجدت اخت٦فات با وتٕالطات الصباب الٗى وَ جّٔ ٛالصباب
املعرٔ ٙا٧ردٌ٘ وَ جّ ٛيخرٝو ٔجاٞت الكرٔ لعاحل الصباب الٗى و وا ٖع يُ
الصباب الٗى اأير المٕطًّٗا وَ اعتىادٓ عم ٜشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ بدرج ٛيعمٜ
وَ اأير الصباب املعرٔ ٙا٧ردٌ٘.
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ب /الكرٔ املعٍٕٖ ٛبا وتٕالطات اأيريات ا٥عتىاد ٔفدا ملتغري املرتٕ ٝا٥اتعادٙ
ا٥جتىاع٘:
جدٔه راي (ٌ )18تاٟج اختبار ( )ANOVAلدٗاس الكرٔ املعٍٕٖ ٛبا وتٕالطات اأيريات
اعتىاد الصباب عم ٜشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف اسبعٕه عم ٜوعمٕوات حٕه ظاِرٚ
اإلرِاب ٔفدا ملتغري املرتٕ ٝا٥اتعاد ٙا٥جتىاع٘
اأيريات
ا٥عتىاد

املرتٕٝ
ا٥اتعادٙ
ا٥جتىاع٘

ُ

املتٕالط
اسبراب٘

ا٥عبرال
املعٗارٙ

اٗىF ٛ

اأيريات وعرفٗٛ

وٍاكض

60

2.37

0.5492

3.694

وتٕالط

199

2.40

0.5714

وراكإ

66

2.59

0.4434

وٍاكض

60

2.23

0.5218

وتٕالط

199

2.27

0.5280

وراكإ

66

2.40

0.4944

وٍاكض

60

2.11

0.5201

وتٕالط

199

2.12

0.4913

وراكإ

66

2.23

0.5137

اأيريات
ٔجداٌٗٛ

اأيريات
المٕطٗٛ

1.955

1.240

ورتٕ ٝالد٥لٛ

0.026

0.143

0.291

دالٛ

نري
دالٛ

نري
دالٛ

اصري بٗاٌات ازبدٔه راي ( )18إ ٔجٕد فرٔ وعٍٕٖ ٛبا وتٕالطات التأيريات املعرفٗٛ
٥عتىاد الصباب عم ٜشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف اسبعٕه عم ٜوعمٕوات حٕه ظاِرٚ
اإلرِاب ٔفدا ٥خت٦ل املرتٕ ٝا٥اتعادٔ ٙا٥جتىاع٘و حٗث بمغمل اٗى ٛل=  3.694و
ِٔ٘ اٗى ٛدال ٛإحعاًّٟٗا عٍد ورتٕ ٝوعٍٕٖ ٛيان وَ ٔ 0.05درج ٛيد 0.95 ٛو ٔٔفدا لٍتاٟج
اختبار  LSDفيُ ا٥خت٦ل ظّر با املرتٕ ٝاملراكإ وَ جّٔ ٛاملرتٕٖا املٍاكض
ٔاملتٕالط وَ جّ ٛيخرٝو ٔجاٞت الكرٔ لعاحل الصباب وَ كٔ ٙاملرتٕ ٝا٥اتعادٙ
ا٥جتىاع٘ املراكإو ِٔبا ٖده عم ٜيٌْ طمىا اراكإ املرتٕ ٝا٥اتعاد ٙا٥جتىاع٘ لمصباب
ااد وعده اأيرِي وعرفًّٗ ا وَ ا٥عتىاد عم ٜشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف اسبعٕه عمٜ
وعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِابٔ .اتكق ِبٓ الٍتاٟج وإ طفري وَ دراالات الكفٕٚ
املعرفٗ)38(ٛو حٗث ٖعد وتغري املرتٕ ٝا٥اتعاد ٙا٥جتىاع٘ ِٕ ا٧برا يف إحداط الكفٕات

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

املعرفٗ .ٛيف املدابن طصف اختبار التباَٖ يحاد ٙا٥دبآ عَ عدً ٔجٕد فرٔ وعٍٕٖ ٛبا
وتٕالطات التأيريات الٕجداٌٗٔ ٛالرمٕطٗ٥ ٛعتىاد الصباب عم ٜشبكات التٕاظن
ا٥جتىاع٘ يف اسبعٕه عم ٜوعمٕوات حٕه ظاِر ٚاإلرِاب ٔفدا ٥خت٦ل املرتٕٝ
ا٥اتعادٔ ٙا٥جتىاع٘ و حٗث جا ٞورتٕ ٝاملعٍٕٖ ٛيط وَ . 0.05
الكري الرادس  :ربتمف ادباِات الصباب العرب٘ عبٕ دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘
يف ٌصر اإلرِاب ٔالتطرل باخت٦ل ( ازبٍرٗٔ – ٛاملرتٕ ٝالتعمٗى٘ ٔ -املرتٕٝ
ا٥اتعاد ٙا٥جتىاع٘ ) .
جدٔه راي (ٌ )19تاٟج اختبار ( )ANOVAلدٗاس الكرٔ املعٍٕٖ ٛبا وتٕالطات ادباِات
الصباب عبٕ دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف ٌصر التطرل ٔاإلرِاب باخت٦ل (
ازبٍرٗٔ – ٛاملرتٕ ٝالتعمٗى٘ ٔ -املرتٕ ٝا٥اتعاد ٙا٥جتىاع٘ )
ا٥دباِات
ازبٍرٗٛ

ُ

املتٕالط
اسبراب٘

ا٥عبرال
املعٗارٙ

اٗىF ٛ

100

2.44

0.5092

1.573

70

2.49

0.5351

وعرٙ

80

2.34

0.5814

يردٌ٘

75

2.38

0.5377

يان وَ جاوع٘

26

2.43

0.4080

جاوع٘

153

2.48

0.4199

دراالات عمٗا

146

2.34

0.5133

وٍاكض

60

2.35

0.5570

وتٕالط

199

2.40

0.4684

وراكإ

66

2.49

0.3555

العٕدٙ
مي

املرتٕٝ
التعمٗى٘

املرتٕٝ
ا٥اتعادٙ
ا٥جتىاع٘

3.443

1.497

ورتٕ ٝالد٥لٛ
0.196

0.033

0.225

نري
دالٛ

دالٛ

نري
دالٛ

اصري بٗاٌات ازبدٔه راي ( )19إ ٔجٕد فرٔ وعٍٕٖ ٛبا وتٕالطات ادباِات الصباب
عبٕ دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف ٌصر التطرل ٔاإلرِاب ٔفدا ٥خت٦ل املرتٕٝ
التعمٗى٘ و حٗث بمغمل اٗى ٛل=  3.443و ِٔ٘ اٗى ٛدال ٛإحعاًّٟٗا عٍد ورتٕ ٝوعٍٕٖ ٛيان
وَ ٔ 0.05درج ٛيد 0.95 ٛو ٔٔفدا لٍتاٟج اختبار  LSDفيُ ا٥خت٦ل ظّر با فٛ٠
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ازباوعٗا وَ جّٔ ٛف ٛ٠الدراالات العمٗا وَ جّ ٛيخرٝو ٔجاٞت الكرٔ لعاحل الصباب
ازباوع٘و ِٔبا ٖع يُ لد ٝالصباب ازباوع٘ ادباِات يطفر المبٗ ٛعبٕ دٔر شبكات
التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف ٌصر التطرل ٔاإلرِابو حٗث ار ٝبأُ ِبٓ الصبكات الاعدت
عم ٜاٌتصار اإلرِاب ٔدبٍٗد الصباب ازبدد ٔالتٍرٗق با ازبىاعات اإلرِابٗ .ٛيف املدابن
مل ارد ي ٙفرٔ وعٍٕٖ ٛبا وتٕالطات ادباِات الصباب عبٕ دٔر شبكات التٕاظن
ا٥جتىاع٘ يف ٌصر التطرل ٔاإلرِاب ٔفدا ٥خت٦ل املرتٕ ٝا٥اتعادٔ ٙا٥جتىاع٘
لمصباب ٔجٍرٗااّي.
الكري الرابإ  :إجد فرٔ كات د٥ل ٛوعٍٕٖ ٛبا وتٕالطات البطٕر ٔاإلٌاط يف املتغريات
التالٗ: ٛ
ي /التىاس املعمٕوات .
ب /العٕاون امل٤ير ٚعم ٜالتىاس املعمٕوات .
م /اأيريات ا٥عتىاد عم ٜشبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ .
د /ا٥دباِات عبٕ دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف ٌصر اإلرِاب ٔالتطرل .
جدٔه راي (ٌ )20تاٟج اختبار( )T-testلدٗاس الكرٔ با وتٕالطات البطٕر ٔاإلٌاط يف
املتغريات (التىاس املعمٕواتو ٔالعٕاون امل٤ير ٚعم ٜا٥لتىاسو ٔاأيريات ا٥عتىادو
ٔا٥دباِات عبٕ دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف ٌصر اإلرِاب)
اأيريات ا٥عتىاد

درجٛ
ا٥عتىاد

ُ

املتٕالط
اسبراب٘

ا٥عبرال
املعٗارٙ

اٗىT ٛ

التىاس املعمٕوات

كطٕر

257

2.21

0.5094

إٌاط

68

2.26

0.5796

0.628

كطٕر

257

2.42

0.5518

إٌاط

68

2.48

0.5317

0.770

كطٕر

257

2.28

0.4041

إٌاط

68

2.31

0.4015

0.443

كطٕر

257

2.40

0.4789

إٌاط

68

2.44

0.4200

0.635

العٕاون امل٤ير ٚعمٜ
التىاس املعمٕوات
اأيريات ا٥عتىاد عمٜ
شبكات التٕاظن
ا٥جتىاع٘
ا٥دباِات عبٕ دٔر
شبكات التٕاظن
ا٥جتىاع٘ يف ٌصر
اإلرِاب

ورتٕ ٝالد٥لٛ
0.531

نري
دالٛ

0.442

نري
دالٛ

0.666

نري
دالٛ

0.526

نري
دالٛ

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

اصىري بٗاٌىات ازبىىدٔه راىي ( )20إ عىدً ٔجىىٕد فىرٔ كات د٥لى ٛوعٍٕٖىى ٛبىا وتٕالىىطات
الىىبطٕر ٔاإلٌىىاط يف التىاالىىّي لمىعمٕوىىات حٗ ىث بمغىىمل اٗىىى ٛت =  0.628 -و ٔيف العٕاوىىن
امل٤ير ٚعم ٜالتىاالّي لمىعمٕوات حٗىث بمغىمل اٗىى ٛت = ٔ 0.770 -اىأيريات اعتىىادِي عمىٜ
شىىىبكات التٕاظىىىن ا٥جتىىىىاع٘ حٗىىىث بمغىىىمل اٗىىىى ٛت = ٔ 0.443 -ادباِىىىااّي عبىىىٕ دٔر
شبكات التٕاظن يف ٌصر اإلرِىاب ٔالتطىرل حٗىث بمغىمل اٗىى ٛت = 0.635 -و ٔمجىٗعّي
اىىٗي نىىري دالىى ٛإحعىىاًّٟٗا حٗىىث دبىىأات الدٗىىى ٛاملرىىىٕ بّىىا  0.05و ِٔىىبا ٖعى يُ التىىىاس
الصىىباب لمىعمٕوىىىات وىىَ شىىىبكات التٕاظىىىن ا٥جتىىىاع٘ حىىىٕه ظىىاِر ٚاإلرِىىىاب ٔاىىىأيريات
اعتىىىادِي عمّٗىىا  ٥ربتمىىف لىىد ٝالىىبطٕر عىىَ اإلٌىىاط .فدىىد االىىتٕ ٝالىىبطٕر ٔاإلٌىىاط يف
التىاس املعمٕوات عَ اإلرِابو ٔالعٕاون امل٤ير ٚعمِ ٜبا ا٥لتىاس ٔالبحث عَ املعمٕوىاتو
ٔالٍتىىاٟج الىىيت حىىديمل هلىىي طتىىأيريات جىىرا ٞاعتىىىادِي عمىى ٜشىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘
لمحعٕه عم ٜامى املعمٕوىاتو ٔيٖؽىا اداربىمل ادباِىااّي عبىٕ دٔر ِىبٓ الصىبكات يف ٌصىر
اإلرِاب ٔالتطرل .
ختاوىىا ٥بىىد يُ اىىتغري يالىىالٗبٍا ٔتراٟدٍىىا اإلع٦وٗىى ٛيف وٍاِؽىىٔ ٛطصىىف فرىىاد إعىىً٦
اإلرِىىاب عمىى ٜوٍعىىات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘و ٔإ ٥الىىٗعن ِٔىىج إعىى ً٦اإلرِىىابو  ٥الىىٗىا
إع ً٦داعض يف اعاعد ورتىر ٔيف طرب املتٖد وَ الصباب.
مناقشة النتائج في ضوء اإلطار النظري للدراسة :
اك ى ي ٌعرٖىى ٛالتىىىاس املعمٕوىىات ٔجىىٕد حىىٕافت ٔوٍبّىىات اىى٤ير عمىى ٜا٧فىىراد ٔاىىدفعّي
لمحعىىٕه عمىى ٜاملعمٕوىىاتو ٔبتطبٗىىق ِىىبٓ الٍعرٖىى ٛيف الدراالىى ٛاسبالٗىى ٛطصىىكمل الٍتىىاٟج يُ
ا٧فراد ٖرعُٕ بالدرج ٛا٥ ٔ٧لتىاس وعمٕوات ٔاكاظٗن ضبىدد ٚحىٕه الدؽىاٖا ٔاسبىٕادط
اإلرِابٗ ٛاليت ذبدط يف بمداٌّي يطفر وَ العّٗي ٥لتىىاس وعمٕوىات عاوى ٛحىٕه اإلرِىابو
ٔاد ٖرجإ كلى إ طفر ٚاسبٕادط اإلرِابٗ ٛيف الك  ٚا٧خري ٚيف البمداُ اليت تبدىمل عمّٗىا
الدراالىٛو طىىا طصىىكمل الٍتىاٟج عىَ ٔجىىٕد حىٕافت اىدفإ ا٧فىىراد ٥لتىىاس املعمٕوىات حىىٕه
ظاِر ٚاإلرِىاب حٗىث جىاٞت العٕاوىن املتعمدى ٛباسباجىات ا٧الاالىٗٛو وٍّىا اسباجى ٛلمىعرفىٛ
ٔحىىب ا٥تىى٦ل ٔإٍٖىىإ املعمٕوىىات يف وددوىى ٛالعٕاوىىن الىىيت اىىدفإ الصىىباب العربىى٘ ٥لتىىىاس
املعمٕوىىات وىىَ شىىبكات التٕاظىىن ا٥جتىىىاع٘و امتّىىا العٕاوىىن املتعمدىى ٛبتٕظٗىىف املعمٕوىىات
ِ٧دال وعٍٗ ٛوفن الٍداط وإ ا٩خرَٖ ئ دبٍب طباتر اإلرِاب.
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يوا ٌعرٖ ٛا٥عتىاد فتكري يُ اعتىاد ا٧فراد ٔاجملتىعات عمٔ ٜالىاٟن اإلعى ً٦لمحعىٕه
عم ٜاملعمٕوات ٖتداد ييٍا ٞا٧اوىات ٔالتحىٕ٥ت الىيت وىر بّىا امىى اجملتىعىات ٔوىَ يَىي ٖراكىإ
وعىىده اىىأيريات ا٥عتىىىاد عمىىٔ ٜالىىاٟن اإلعىىً٦و ٔباعتبىىار اسبىىٕادط اإلرِابٗىى ٛيحىىد ا٧اوىىات
املتكااىٕٖ ٛوا امٕ آخر ٔاليت اعاٌ٘ وٍّا ا٧و ٛالعربٗٔ ٛاإلالى٦وٗٔ ٛالىدٔه الىيت تبدىمل عمّٗىا
الدراال ٛفدد ٔجدت الدراال ٛيٌْ طمىا اادت درج ٛاعتىاد ا٧فراد عم ٜشىبكات التٕاظىن
ا٥جتىىىاع٘ اراكىىإ وعىىده اىىأيريات اعتىىىادِي عمّٗىىاو طىىىا طصىىكمل الدراالىى ٛعىىَ اىىأيريات
وعرفٗى ٛوراكعى٥ ٛعتىىىاد الصىباب عمىى ٜشىبكات التٕاظىىن يف اسبعىٕه عمىى ٜوعمٕوىات حىىٕه
ظ اِر ٚاإلرِابو ٔاأيريات ٔجداٌٗٔ ٛالمٕطٗ ٛوتٕالطٛو ِٔىبا ٖعى يُ شىبكات التٕاظىن
مبا اٍصرٓ وَ يخبار ٔوعمٕوات حٕه اإلرِاب اد ييرت عم ٜوعارل الصباب ٔاكٌٕمل لىدّٖي
حعٗم ٛوعرفٗ ٛحٕه اإلرِاب ٔالعىمٗات ٔاسبٕادط اإلرِابٗ ٛو لكىَ التىأيريات الٕجداٌٗىٛو
ٔوٍّا بىث وصىاعر اشبىٕلو ٔالتىأيريات الرىمٕطٗٛو ٔوٍّىا املصىارط ٛيف وٍاِؽى ٛا٧عىىاه
اإلرِابٗ ٛاأا٘ بدرج ٛيان وَ التأيريات املعرفٗ. ٛ
التوصيات :
بعد العري الرابق لمٍتاٟج اليت إظممل إلّٗا الدراالٕٖ ٛظ٘ الباحفاُ با٩ا٘ :
 ا٥التكاد ٚوىَ اإلوكاٌٗىات ٔالدىدرات التكاعمٗى ٛلصىبكات التٕاظىن ا٥جتىىاع٘ وىَابن امل٤الرات اسبكٕوٗىٔ ٛاشباظى ٛيف اجملىا٥ت التعمٗىٗىٔ ٛالفدافٗىٛو فىىا يحٕجٍىا
إ و٠ات بن آ٥ل اسبرابات يف ِبٓ املٍعات ا٥جتىاعٗ ٛالكاعمٛو اليت اٍىتج يف٦وىا
ٔودىىاتإ اعىىرئ ٚبيٌتىىام ٔإخىىرام وتىٗىىتو لىىٗا فدىىط لمىىرد عمىى ٜشىىبّات التٍعٗىىىات
اإلرِابٗىىىٛو ٔإيىىىا لمتٕعٗىىىٔ ٛالتفدٗىىىف ٔوٕاجّىىى ٛالككىىىر املتطىىىرل بىىىٍكا ا٧دٔات
ٔالتدٍٗات ٔعٕاون ازببب ٔالتصٕٖق.
 ٔؼىإ ؼىىٕابط ٔاىىٕاٌا وىىَ البىىن الىىدٔه ٔشىرطات ا٥اعىىا٥ت الٕتٍٗىى ٛعمىى ٜوىىا ٖىىتيٌصرٓ ع ِبٓ الصبكات ٔبالتعأُ وإ الصرطات املالك ٛهلىبٓ الصىبكات حتى٥ ٜ
اعبح يداِ ٚدً يف اجملتىإو وَ خ٦ه وا اٍصرٓ وَ رالاٟن ٔوداتإ وعٕرٓ .
 إجرا ٞاملتٖد وَ الدراالات الكٗكٗى ٛاملتعىدى ٛلتحمٗىن وؽىىُٕ وىا اٍصىرٓ ازبىاعىاتٔالتٍعٗىىىىىات اإلرِابٗىىىى ٛعمىىىى ٜشىىىىبكات التٕاظىىىىن ا٥جتىىىىىاع٘ ٔوعرفىىىى ٛا٧الىىىىالٗب

دٔر شبكات التٕاظن ا٥جتىاع٘ يف إوداد الصباب العرب٘ باملعمٕوات
ٔا٧خبار حٕه ظاِر ٚاإلرِاب

ٔاإلال ى ااٗفٗات ا٥اعىىالٗٔ ٛا٥الىىتىا٥ت الىىيت ارىىتادوّا امىىى التٍعٗىىىات وىىَ يجىىن
التٕظن إ تر صبدٖٔ ٛفعال ٛيف وٕاجّتّا .
 عدً اعىٗي ٌتاٟج ِىبٓ الدراالى ٛعمى ٜالصىباب يف الىدٔه العربٗى( ٛعٍٗى ٛالدراالىُ٧ ;)ٛعٍٗ ٛالدراال ٥ ٛوفن اجملتىعىات الىيت الىحبمل وٍّىاو حٗىث ٔيُ اهلىدل وىَ الدراالىٛ
ِٕ الٕظٕه إ و٤شىرات حىٕه العىاِر ٚاكٗىد يف إجىرا ٞدراالىات ورىتدبمٗ ٛيف طىن
بمىىد عربىى٘ ٖٕاجىىْ ظىىاِر ٚاإلرِىىاب ٔوٕاجّىى ٛا٧الىىالٗب الدعاٟٗىى ٛالىىيت ارىىتادوّا
ازبىاعات اإلرِابٗ ٛع ٔالاٟن اإلع ً٦ازبدٖد .
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دالالت استخدام أساليب بهاء
اإلقهاااا ص يماااويق ا

اقا ا
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دراسة حتليلية مقارنة
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د .فؤاد علي حسني سعدان
أضتاذ مطاعد  -جامعة صيعاء
ّجامعة اإلماو حمند بً ضعْد اإلضالمٔة
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ملخـــص
ٍ دددهذ ٍ ددرِ الدزاض ددة هح ددس أض ددالٔي ّ ائ ددات الاي دداء اإلعي دداعٕ للنْاعد د اإلذاعٔ ددة
ّالتلفصْٓىٔ ددة اجلٔ ٔد ددة عل ددرت غد دداكة اإلىرى ددذا التد ددرت دىَ ددس اى ااعد ددات مف ددلة لد ددد
مطتخدمٕ ّشّاز املْاع .
ّ أ ٕ املْاع اإلذاعٔة ّالتلفصْٓىٔة اجلٔ ٔة ضنً املْاع اليت تياهظ علرت بساش كد
مكاىا َ ددا ص م ددنٔه مْاععَ ددا لتا دددٓه ا اازالفْزٓددةا ّاج دددمات التفاعلٔ ددة ص ض ددأ
جرب اىتااِ املطدتخدم ّ ادازا اٍتنامدا َها ضداهة التائدة املطدتخدمة بَدد دعده
حمتْ املْع ّشٓادا أٍنٔتُ.
ّعددد اضددتخدمذ الدزاضددة املدديَ الْصددفٕ لْصددأ أضددالٔي اإلعيدداخ املطددتخدمة ص املْاع د
عٔيدة الدزاضددة ّاملدديَ املاددازٌ للناازىددة بد ا ضددالٔي املطددتخدمة ص املْاعد التلفصْٓىٔددة
أ ددمل
ددابمل التم ددنٔه ب د املْاع د املدزّض ددة ّم ددد
ّاملْاع د اإلذاعٔ ددةا ّمعسه ددة م ددد
أضالٔي اإلعياخ هَٔا .كنا اضتخدمذ الدزاضة اضتنازا حتلٔ الػك ّاملاداد اإلعياعٔدة
اجاصة بأاع ا ضالٔي املطتخدمة ص مد اإلعياخ ص املْاع عٔية الدزاضة.
سجذ الدزاضة مب نْعة مً اليتائ أٍنَا:
أٌ املاد ددآٔظ املطد ددتخدمة ص عٔد دداع مطد ددتْ اإلعيد دداخ ص املْاع د د اإلذاعٔد ددة ّالتلفصْٓىٔد ددة
اجلٔ ٔة أااتذ هاعلٔتَاا حٔث ٓطَّ التمدنٔه املْحدد للنْاعد اإلذاعٔدة ّالتلفصْٓىٔدة
بي دداء اإلعي دداخّ .أظَ ددست الدزاض ددة املاازى ددة غفد دال معى دده املْاعد د اإلذاعٔ ددة ّالتلفصْٓىٔ ددة
اجلٔ ٔددة اضددتخداو أضددلْب الدددعه ااجتندداعٕ ص بيدداء اإلعيدداخ ملْاععَددا .كنددا أظَددست
الدزاضة املاازىة متٔص املْاع اإلذاعٔة ّالتلفصْٓىٔدة الطدعْدٓة ّالعدناىٔدة عدً بداعٕ املْاعد
ص دّل اجل ددٔ بت أاَ ددا أض ددالٔي بي دداء ااعي دداخ بيط دداة  )%8..7م ددً ي ددالٕ  6.ما دددأ.
ّّجدددت الدزاضددة املاازى ددة ددْاشٌ اض ددتخداو مادداد اإلعي دداخ الدديت دددعه ممددداعٔة املْاع د
اإلذاعٔددة ّالتلفصْٓىٔددةا حٔددث ملااددذ املْاع د عٔيددة الدزاضددة أغلددي املادداد اجاصددة بايدداء
املمداعٔة هَٔداّ .أ داا ساجد مطدتْ ااعيداخ ص ذاعدة دّلدة ع دس ىىدسا لعددو أاَدا
أضلْب الدعه ااجتناعٕ ماازىة مبْع لفصٌْٓ دّلة ع س.

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

ا قدمة:

تط ع  َ ٢ععِ املتضطععات اإلعلَٝعع ١اي سبٝعع ١يصٜععادْ ٠ػععس امل ًَٛععاتَٚ ،ععٔ مععِ تأنٝععد
ةكٛزٖا َٔ خلٍ االضتؿاد َٔ ٠تهٓٛيٛجٝا اإلْذلْت ٚذيو عدل اضتثُازٖا يهٌ املٓؿعات
اخلاؾ ١بتكد ِٜامل ًَٛات ٚاألخباز ،يف ذلاٚيَٗٓ ١ا جلرب املصٜعد َعٔ املطعتددَني ٚزغبتٗعا
يف شٜاد ٠االْتػاز ٚايٛؾ ٍٛإىل اجلُٗٛز ٚدعًُا يٛضاًٗ٥ا ايتكًٝدٜعَٚ ،١عٔ معِ ت صٜعص َٛاق ٗعا
َٔ خلٍ خًل ؾٛز ٠إصلابٚ ١ٝتٛؾرل َصٜدٍ َٔ امل ًَٛات يًباةثني عٓٗا.
 ٜٚعععد اإلْذلْعععت يف عؿعععسْا ايعععسأٖ ايٛضععع ١ًٝاإلعلَٝععع ١األنثعععس غع ع ب ١ٝيعععدٗ ٣عععٛز
املطتددَني ْ سًا ملا تكدَ٘ املٛاقع اإليهذل َٔ ١ْٝٚتؿاعٌ ؾُٝا بٗٓٝعا َعٔ جٗعٚ ١تؿاعًعٗا َعع
املطعتددَني َععٔ جٗعع ١أخععس ،٣طٝععا اضععتتاع اإلْذلْعت تكععد ِٜيععٛذب تؿععاعً ٞؾسٜععد صلععرب
ٝععع ؾ٦ععات املطععتددَني ٚخاؾعع ١ؾ٦عع ١ايػععبابٚ .إقععاؾ ١اععرا ايتؿاعععٌ ؾععثٕ ٖٓععاى مععٛز ٠يف
ايدلدلٝات اييت تطاعد عً ٢إزلاح ٖعرا ايتؿاععٌ بعني َٛاقعع غعبه ١اإلْذلْعت ٚاملطعتددَني
ٚأجٗص ٠ايبا ٚاالضتكباٍ ،إقاؾ ١إىل ايتؿاعٌ َعع اتتع ٣ٛاي عاّ يًُٛاقعع ٚإعتعا ٤املطعتددّ
خٝععععازات َت ععععدد ٠ي قععععاؾ ١أ ٚايت ععععد ٌٜيف املكععععُٚ ٕٛايػععععهٌ يتكععععد ِٜأؾكععععٌ خدَعععع١
)(1
يًُطتددَني ٚإبكا ِٗ٥أط ٍٛؾذل ٠شَٓ ١ٝممهٓ ١يف االعتُاد عً ٢تًو املٛاقع.
ٚقد أضِٗ ايتكدّّ ايتهٓٛيٛج ٞاملتصاٜد إىل تهٝـ ٚضا ٌ٥اإلعلّ ٚيف َكدَتٗا ايسادٜٛ
ٚايتًؿص ٕٜٛالضت ٝاب املٛجعات املتتايٝعَ ١عٔ ايتػعٝرل .ؾكعد طسةعت اإلْذلْعت اعدٜات تٓاؾطع١ٝ
يٛضا ٌ٥اإعلّ ايتكًٝدٚ ،١ٜيهٓٗا ٚؾست أٜكًعا ؾسؾًعا يًكتعاع اإلذاععٚ ٞايتًؿصٜع ،ْٞٛنُعا
قدَت ةًً ٛال يًبا االذاععٚ ٞايتًؿصٜع ْٞٛعًع ٢اإلْذلْعت ،ؾكعد أغعازت األطعا إىل إٔ ب ع
َطععتددَ ٞاإلْذلْععت ٜطععتُ  ٕٛاىل ايععدلاَا االذاعٝعع ١يف ايٛقععت ْؿط ع٘ ايععرٜ ٟتؿععؿت ٕٛؾٝعع٘
َٛاق ِٗ املؿكً ،١نُا تطتتٝع اتتات اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛإٔ تسٚب يدلادلٗا َٔ خعلٍ
إؾععداز ْػععسات أخبععاز ًَٛ َٚععات عععٔ بسادلٗععا عًعع ٢غععهب ١اإلْذلْععت باضععتدداّ َٛاقععع
ايتٛاؾٌ االجتُاعٚ ،ٞخاؾَٛ ١اقع ْػس ايؿٝدَ ٜٛثٌ َٛقع (ٜٛتٛٝب)ٚ .اضتتاعت اتتعات
اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاتً ١ٝتكد ِٜبسادلٗا يف أَ ٟهعإ تكسٜبًعا يف اي عا َعٔ خعلٍ زبع
ذلتاتٗا باإلْذلْت باضتدداّ تكٓٝات ةدٜثع ١تطعُ بتعدؾل امل ًَٛعات بػعهٌ َباغعس ٜتًعل
عًٗٝا ( )Streamingاييت جا٤ت ْتٝج ١يتتٛز تهٓٛيٛجٝا اإلْذلْت ٚٚؾعٛاا ملساةعٌ َتكدَع١
جعدا ممعا َهعٔ َعٔ وعاٚش ايؿع اب ايععيت ناْعت اعدّ َعٔ اضعتدداّ تكٓٝعات َت عددَٗٓ ٠ععا
)(2
ايبا اإلذاع ٞعً ٢ضب ٌٝاملثاٍ.
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ٚتأت ٞاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝقُٔ املٛاقع ايعيت تتٓعاؾظ عًع ٢إبعساش نعٌ
إَهاْاتٗا ٚذيو َٔ خلٍ تؿَُٛ ِٝاق ٗا يتكد ِٜاألخبعاز ايؿٛزٜعٚ ١اخلعدَات ايتؿاعًٝع ١يف
ضب ٌٝجرب اْتبا ٙاملطتددَني ٚإماز ٠اٖتُاَاتِٗ بٗدف دعِ ذلت ٣ٛاملٛقع ٚشٜاد ٠أُٖٝت٘.
َٚععٔ مععِ ؾععثٕ ٖٓععاى قععسٚز ٠يصٜععاد ٠ايذلنٝععص عً ع ٢ايتؿععُ ِٝاملكٓععع يف املٛاقععع اإلذاعٝعع١
ٚايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝيدؾع املطتددَني إىل ايتؿاعٌ َ ٗا ٚاالعتُعاد عًٗٝعا بٛؾعؿٗا َؿعادز
أضاض ١ٝيهٌ َا ٜبتث ٕٛعٓ٘ ضٛا َٔ ً٤ةٝا امل ًَٛات أ ٚايذلؾ ٘ٝأ ٚاالضتؿادٚ ٠ايت ًِ.
َٚععٔ ٖٓععا ؾععثٕ تكٓٝععات اإلْذلْععت املتاةعع ١تععٛؾس ؾسؾً عا ؾسٜععد ٠يًتؿاعععٌ عععٔ طسٜععل اإلقٓععاع
ٚايكعععدز ٠عًععع ٢خًعععل ب٦ٝعععات تٓػع ع امل ًَٛعععات طٝعععا تهععع ٕٛقعععادز ٠عًععع ٢تػعععٝرل املٛاقعععـ
ٚاالواٖات ٚايطًٛنٝات اييت ٜسغب املسضٌ يف تسضٝدٗا يف ذٖٔ املطتددَني ٚايصٚاز.
إٕ املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛعً ٢اإلْذلْت ايت ٢تُ ٗس يًُطتددَني اْتباعات َؿكعً١
َٔ اي ١ًٖٛاألٚىل ععادَ ٠عا ت ع ُّد أؾكعٌ املٛاقعع َعٔ ةٝعا ععدد ايصٜعازاتٚ ،عًع ٢ايٓكعَ ٝعٔ
ذيععو زلععد إٔ املطععتددَني ٜبت ععد ٕٚعععٔ املٛاقععع ايتعع ٢تكععدّ اْتباعععات غععرل َؿكععًٚ ١اتععٌ
املستب ١ايثاْ َٔ ١ٝةٝا ؾسؾتٗا ؾ ٢احلؿ ٍٛعً ٢اْتبا ٙاملطتددَني.
ٚباإلقاؾ ١إىل ذيوٚ ،تب ًا يكاعد ٠االسلٝاش اإلدزان ،ٞؾثٕ اْتباعات شٚاز املٛاقع غرل
املؿكً ١صل ٌ َٔ ايؿ ب تػٝرل ٖرا االْتباع َٔ قبٌ ايكاُ٥ني عًٖ ٢ر ٙاملٛاقعٚ ،تػٝرل
ايؿٛز ٠ايت ٢ززلٗا املطتددَ ٕٛأ ٚةت ٢ت دًٜٗا ،األَس اير ٣صل ٌ َٔ ايؿ ب ار ٙاملٛاقع
)(3
إٔ وربِٗ ؾ ٢املطتكبٌ.
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أوالً :مشكلة الدراسة:
عًع ٢ايععسغِ َععٔ أُٖٝعع ١ايععدٚز اإلعلَع ٞيًُٛاقععع اإلذاعٝععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛعع ١اخلًٝجٝعع ١يف ععٌ
ايتتععٛز ايطععسٜع ايععر ٟتػععٗد ٙغععبه ١اإلْذلْععت إال إٔ ٖٓععاى قؿععٛزًا يف آيٝععات اإلقٓععاع ايععيت
تتبٓاٖععا ايهععثرل َععٔ ٖععر ٙاملٛاقععع ايععيت َععا شايععت ت تُععد أضععايٝب تكًٝدٜعع ١يف عععسق ٚتكععدِٜ
اتت ،٣ٛإَا ي دّ االٖتُاّ بتتٜٛس ٚادٜا ايتكٓٝات املبتهس ٠ةدٜثًا أ ٚي عدّ ايكعدز ٠عًع٢
بٓا ٤تؿَُ ِٝكٓع ملٛاق ٗا اإليهذل.١ْٝٚ
ٖٓٚاى دلُٛع َٔ ١املبادئ ٚامل اٜرل ايؿٓٚ ١ٝاملتُثً ١يف (عٓاؾس َٚبعادئ تؿعُ ِٝاملٛاقعع)
ٚاملطتددَ ١أضايٝب إقٓاع ١ٝبٗدف اإلضعٗاّ يف بٓعا ٤اإلقٓعاعٖٚ ،عر ٙاملبعادئ ٚامل عاٜرل ٜعتِ
ايتتسم إىل تٛؾعٝؿٗا  َٚسؾعَ ١عد ٣تتبٝكٗعا يف ايتؿعُ ِٝاملكٓعع ٚعلقتٗعا بعاملٛاقع اإلذاعٝع١
ٚايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝع ١ٓٝايدزاض.١
يععريو ؾععثٕ ٖععر ٙايدزاضعع ١تطعع  ٢إىل اًٝععٌ املٛاقععع اإلذاعٝععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛعع ١اخلًٝجٝعع١
ٚايهػـ عٔ دالالت اضتدداّ أضايٝب إقٓاع ١ٝيف تؿُ ِٝتًو املٛاقع ٚاخلسٚب مبجُٛع١
َٔ ايٓتا٥ا اييت تؿـ تًو ايدالالت املطتددَ ١يف املٛاقع ع ١ٓٝايدزاض.١
ثانيًا :أهمية الدراسة:
تأت ٞأُٖٖ ١ٝر ٙايدزاض ١يألضباب اآلت:١ٝ
ْ )1عدز ٠ايدزاضعات اي سبٝع ١ايعيت تٗعتِ وٛاْعب اإلقٓعاع ايبؿعسVisual Persuasion ٟ

ٚاإلقٓععاع ايكعععا ِ٥عًععع ٢اتتععع ٣ٛيف املٛاقععع اإليهذلْٝٚععع ١بػعععهٌ ععععاّ ٚاإلعلَٝععع١
بػهٌ خاف.
 )2اإلضٗاّ يف ايت سف عً ٢اجلٛاْب اإلقٓاع ١ٝيف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿصْٜٝٛع١
اخلًٝجٝعع ١ايععيت تصٜععد َععٔ ؾاعًٝتٗععا الضععتكتاب املطععتددَني ايععر ٜٔتتٓععٛع ةاجععاتِٗ
ٚزغباتِٗ َٔ امل ًَٛات أ ٚاخلدَات.
 )3أؾععب بٓععا ٤اإلقٓععاع يف اتتٜٛععات ايًؿ ٝععٚ ١ايػععهًٚ ١ٝايتكٓٝعع ١يهععثرل َععٔ املٛاقععع
قسٚز ٠ال بد َٓٗا.
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ٖٓ )4ععاى َبععادئ االقٓاعٝعع ١ايععيت تطععِٗ يف ت صٜععص قععدز ٠املٛاقععع اإلذاعٝععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛعع١
اخلًٝج ١ٝعً ٢جرب اجلُاٖرل املدتًؿ.١
ٚممععا ٜصٜععد يف أُٖٝععٖ ١ععر ٙايدزاضعع ١االٖتُععاّ ايبععايؼ اي عر ٟا ع ٢بعع٘ دزاضععات تؿععُِٝ
املٛاقععع املكٓ عع Persuasive Web Design ١يف ايععذلا اي ًُعع ٞايػسبعع ،ٞايععر ٟاْبثكععت عٓٗ عا
ْ سٜعععععات جدٜعععععد ٠يف ايطعععععٓٛات األخعععععرلَٗٓ ٠عععععا ْ سٜععععع ١تؿطعععععرل األُٖٝعععععProminence- ١
 ،Interpretation Theoryاييت تػسح َؿداق ١ٝاملٛاقع اإليهذل ،١ْٝٚنريو ٖٓاى َساجعع
ٚدزاضععات أجٓبٝعع ١تٓاٚيععت ايتهٓٛيٛجٝععا اإلقٓاعٝععَ Persuasive Technology ١ععٔ ةٝععا
اضعتدداّ تكٓٝععات ايتؿععُ ِٝيف اإلقٓععاع)ٖٓٚ ،(4ععاى غع يف املساجععع اي سبٝعع ١ةتعع ٢يف ْ سٜععات
االتؿععاٍ ايععيت تتتععسم إىل اإلقٓععاع يف تؿععُ ِٝاملٛاقععع اإليهذلْٝٚعع ١بػععهٌ عععاّ ٚاإلعلَٝعع١
بػععهٌ خععافٚ ،يععريو ؾاملهتبعع ١اي سبٝععَٚ ١ؿععُُ ٛاملٛاقععع ٜؿتكععس ٕٚدزاضععات اإلقٓععاع يف
ايتؿُ.ِٝ
ثالثًا :أهداف الدراسة:
تٗععدف ٖععر ٙايدزاضعع ١إىل ؾتععـ أضععايٝب ٚتكٓٝععات ايبٓععا ٤اإلقٓععاع ٞيًُٛاقععع اإلذاعٝععع١
ٚايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝعً ٢غبه ١اإلْذلْتٚ ،ايت ٢تُكدّ اْتباعات َؿكً ١يدَ ٣طعتددَٞ
ٚشٚاز املٛاقعٚ ،ايهػـ عٔ أٚج٘ ايؿسٚم بني املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝاملٛاقع ايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝجٝع١
ؾُٝا ٜت ًل بتؿُ ِٝاملبادئ اإلقٓاع ١ٝيهٌ َٓٗا.
ٚميهٔ اكٝل ٖرا اادف َٔ خلٍ َا :ًٜٞ
( )1ايهػـ عٔ املبادئ اإلقٓاع ١ٝاييت تكٝظ أضايٝب بٓا ٤ايتؿُ ِٝاملكٓع اييت َٔ
غأْٗ ا إٔ تطِٗ يف زلاح تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝعً ٢غبه١
اإلْذلْت.
( )2ايت سف عً ٢أضًٛب بٓا ٤اإلقٓاع اير َٔ ٟغأْ٘ إٔ ٜطِٗ يف دعِ املُٗ ١األضاض١ٝ
يًُٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝعً ٢غبه ١اإلْذلْت.
( )3ايت سف عً ٢أضًٛب بٓا ٤اإلقٓاع اير َٔ ٟغأْ٘ إٔ ٜطِٗ يف دعِ ايتؿاعٌ يف املٛاقع
اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝعً ٢غبه ١اإلْذلْت.

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

( )4ايت سف عً ٢أضًٛب بٓا ٤اإلقٓاع اير َٔ ٟغأْ٘ إٔ ٜطِٗ يف اكٝل املؿداق ١ٝيف
املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝعً ٢غبه ١اإلْذلْت.
( )5ايت سف عً ٢أضًٛب بٓا ٤اإلقٓاع اير َٔ ٟغأْ٘ إٔ ٜطِٗ يف املػازن ١اجملتُ  ١ٝيف
املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝعً ٢غبه ١اإلْذلْت.
رابعًا :الدراسات السابقة:
أمبتععت ايدزاضععات ايطععابك ١إٔ جععٛد ٠اتتععٚ ٣ٛجععٛد ٠املٛاقععع اإلعلَٝعع ١تععأت ٞيف َكدَعع١
األضباب اييت تطاعد عً ٢اجتعراب اجلُٗعٛز اعاٚ ،بٓعا ٤علقع ١تكع ّٛعًع ٢ايثكعٚ ١املؿعداق١ٝ
بٗٓٝا ٚبني املطتددَني .نُا أندت عً ٢إٔ تكد ِٜامل ًَٛعات اجلٝعدٚ ٠اخلعدَات ايتؿاعًٝع١
َٔ أبعسش َؿعادز تعدع ِٝبٓعا ٤اإل قٓعاع ،إقعاؾ ١إىل نْٗٛعا َعٔ أٖعِ اآليٝعات ايعيت تًجعأ إيٗٝعا
)(5
املٛاقع املدتًؿ ١خلًل تأمرل يف ضًٛى املطتددَني داخٌ املٛقع مبا ٜكُٔ اا االضتُساز.
أّا :دزاضات اإلعياخ ص منٔه املْاع اإللكرّىٔة:
ٖععدؾت دزاضعع )Winn, Wendy 2000( ١إىل َ سؾعع ١ايععذلا األدبعع ٞيف اًٝععٌ اخلتععاب
يًُٛاقع ايكا ١ُ٥عً ٢ايتؿُ ِٝاملكٓع ايعيت ت تُعد عًع ٢اخلتعاب ايًؿ عٚ ٞايبؿعسٚ ٟعلقتٗعا
باإلقٓععععاعٚ ،قععععد أمبتععععت ايدزاضععععات ايطععععابك ١إٔ عٓاؾععععس ايتؿععععُ ِٝيف ؾععععؿتات املٛاقععععع
اإليهذل ١ْٝٚتعتدٝ ٚ ٟؿع ١اخلتعاب اإلقٓعاعٖٚ ،ٞعٚ ٞضع ١ًٝإلقٓعاع املطعتددّ باضتهػعاف
املٛقععع ٚايتؿاعععٌ َ عع٘ٚ ،نععريو ؾععثٕ ايدزاضععات ايععيت ت تُععد عًعع ٢اًٝععٌ اخلتععاب ايًؿ ععٞ
ٚاملس٥عع ٞميهععٔ إٔ تطععٌٗ عًُٝعع ١تؿععُ ِٝاي ٓاؾععس ايععيت تاطععب عٛاطععـ املطععتددَني،
ٚبثَهاْٗا تطٗ ٌٝعًُ ١ٝايتؿُٚ ِٝج ً٘ أنثس إقٓاعًا(.)6
ٚيف دزاض )Cai and Other 2003( ١اضتٗدؾت تٛؾرل إطاز ْ س ٟجلُايٝعات املٛاقعع عًع٢
غععبه ١اإلْذلْععت ،تععبني إٔ اجلٛاْععب ايبؿععس ١ٜيف ايتؿععُٖ ِٝعع ٞاألنثععس أُٖٝعع ١يف تؿطععرل
َٛقـ املطتددَني ٚضًٛنِٗ وا ٙاملٛاقع(.)7
ٖٚععدؾت دزاضعع ) Haytham Siala & Cole, Melissa 2000( ١إىل َ سؾعع ١اجلٛاْععب
املت عععددٚ ٠ايتتكعععل َعععٔ األب عععاد ايهآَععع ١يف ايطعععًٛى ايػعععسا ٞ٥ايتكًٝعععد ٟيًُطعععتًٗهني،
ٚنٝؿٝعع ١تػععٝرل ضععًٛنِٗ ايػععسا ٞ٥يف ضععٝام ايتجععاز ٠اإليهذلْٝٚعع ،١نُععا ضع ت إىل إعععاد٠
ايتعععٛاشٕ يًؿٗعععَِ ،عععٔ خعععلٍ َعععدخٌ تؿاععععٌ اإلْطعععإ َعععع احلاضعععٛب ٚزبتععع٘ بُٓعععاذب ضعععًٛى
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املطعععتًٗوٚٚ ،قعععع ايٓتعععا٥ا يف إطعععاز َعععٓٗا طثعععٚ K ٞتكعععد ِٜاألضعععظ املؿاُٖٝٝععع ١يٛاجٗععع١
املطعععتددّٚ .خًؿعععت ْتعععا٥ا ايدزاضععع ١إىل إٔ ٚاجٗععع ١املطعععتددّ تتهعععَ ٕٛعععٔ ملمععع ١عٓاؾعععس
َٓؿؿععًٖ ١عع :ٞتؿععُ ِٝايؿععؿتاتٚ ،ذلتعع ٣ٛايؿععؿتاتٚ ،بٓععا ٤املٛقعععٚ ،نععٌ عٓؿععس َٓٗععا
ٜتؿاعععٌ ؾسد ٜعا  ٚاع ٝعا َععع اجلٛاْععب احلازلعع ١يطععًٛى املطععتًٗو (املٛقععـ ايؿ ًععٚ ،ٞتكٝععِٝ
ْػاط ايػسا )٤يتتدٜد عًُ ١ٝاالضتٗلىٚ ،نٌ جاْب َٔ جٛاْب املطتًٗو (املٛقـ ايؿ ًٞ
ٚتؿ ٝععٌ ايػععساٜ )٤تتًععب أضععايٝب رلتًؿععٚ ١تكٓٝععات ْاجتعع ١إلزلععاح عًُٝعع ١ايبٝععع ٚايتطععٛم،
ٜٚه ٕٛجرب املطتًٗهني اجلدد َٔ خلٍ ٚال ِٗ٥يً لَ ١ايتجاز.)8(١ٜ
ٚيٓجععاح ايتجععاز ٠اإليهذلْٝٚعع ١صلععب ايؿٗععِ ايععدقٝل يًتؿاعععٌ ايتب ٝعع ٞبععني بٓععا ٤ايؿععؿت١
ايسٝ٥طععٚ ١ضععًٛى املطععتًٗو ٚايبٝععع املباغععسٚ ،تتععٜٛس ٚاجٗععات االضععتدداّ يصٜععاد ٠املب ٝععات
اتتًُعع ،١نُععا إٔ ٖٓععاى ْععٛعني َُّٗ عني َععٔ املطععتددَني اإليهذلْٚععٝني ايًععرٜ ٜٔك َٛعإ بععع
(ايتؿؿ اي سق ٞأ ٚاي ؿٚ ٟٛايبتا اتدد).
ٚتأت ٞدزاض )Kim, Heejun 2008( ١بٓتا٥ا تستب بٗعرا ايبتعا بػعهٌ َباغعس ،ةٝعا
ٖعدؾت ايدزاضع ١إىل ايت عسف عًع ٢اي ٛاَعٌ ايسٝ٥طع ١يف تؿعُٚ ِٝتػعه ٌٝاالْتباععات وعاٙ
ٚاجٗات َٛاقع اإلْذلْت ايطٝاة َٔ ١ٝخلٍ ؾتـ نٝؿ ١ٝتؿاعٌ املطتددَني داخعٌ املٛاقعع
املكؿٛد ٠يًطعٝاةٚ ،١نٝؿٝع ١اكٝعل االْتباععات اإلصلابٝعٚ ،١ضع ت ايدزاضع ١إىل تعٛؾرل َعا
ٜطععاعد عًعع ٢تتععٜٛس تؿععَُ ِٝكٓععع يًُٛاقععع عًعع ٢غععبه ١اإلْذلْععت .تٛؾععًت ايدزاضعع ١إىل إٔ
ضٗٛي ١اضتدداّ املٛاقع َٖٝ ٞص ١َُٗ ٠جعدا يف إقٓعاع املطعتددَني بايتؿاععٌ َعع املٛقععٚ ،إٔ
عا ًَ ٞاملؿداقٚ ١ٝاإلاعاّ ٜعتمسإ يف عًُٝع ١اإلقٓعاعٚ ،نعإ ي ٓؿعس اإلاعاّ أنعدل قعدز َعٔ
ايتأمرل يف عًُ ١ٝإقٓاع املطتددَني بعاملٛاقع املكؿعٛد ،٠نُعا ٚجعدت ايدزاضع ١إٔ املؿعداق١ٝ
اععا تععأمرل يف تسضععٝذ االْتبععاع األ ٍٚعععٔ املٛاقععع عٓٝعع ١ايدزاضععٚ ،١إٔ عععاًَ ٞاجلععداز ٠بايثكعع١
ٚخدل ٠املطتددّ يف ايتؿؿ َٖ ٞؿدز قًل نبرل يصٚاز املٛقعع ،نُعا إٔ عاَعٌ (ايسزلٝع)١
 ٜتْٛ ٞعًا َٔ املؿداق ١ٝيًُٛاقع اييت ت تُد عً ٢ايتؿُ ِٝاملكٓع(.)9
ٖٓٚاى جٛاْب إقعاؾ ١ٝأدت دٚزًا يف ايبتعا ععٔ امل ًَٛعات ٚعًُٝع ١اتعاذ ضعًٛى َ عني،
ٚتت ًل ٖر ٙاجلٛاْب إَا باجلٛاْب ايػدؿع ١ٝاخلاؾع ١باملطعتددّ َثعٌَٗ :عاز ٠املطعتددّ يف
اضععتدداّ احلاضععٛب ٚاإلْذلْععتٚ ،أضععًٛب َ اجلعع ١امل ًَٛععات ...إخلٚ ،إَععا باي ٛاَععٌ اخلاؾعع١
باملٛقـ أ ٚايٛقع َثٌ :ايتدت ٝاملطبل الختٝاز َٛقع َ ني د ٕٚاآلخس ٚايٛقت اير ٟضعٛف
ٜطتػسق٘ يف االطلع عً ٢امل ًَٛات.

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

ااىًٔا :دزاضات ياّلذ منٔه املْاع اإلعالمٔة العسبٔة:
ايدزاضعات يف ايعٛطٔ اي سبع ٞيف دلعاٍ تؿعُ ِٝاملٛاقعع اإلعلَٝع ١اي سبٝع،١
أجسٜت ب
تٓعععاُٗ َ ٍٚعععا املٛاقعععع اإلخبازٜععع ١اخلاؾععع ١بايؿعععتـ اإليهذلْٝٚععع ١ضعععٛا ً٤تًعععو اخلاؾععع١
بايؿتـ ايٛزقٝع ،١أّ املٛاقعع اخلاؾع ١باملتضطعات اإلعلَٝع ،١أّ املٛاقعع اإليهذلْٝٚع ١ايعيت
قاَت عً ٢أضعاع تصٜٚعد املطعتددّ بامل ًَٛعات ٚاألخبعازٚ .قعد طثعت تًعو ايدزاضعات علقع١
ايتؿعععُ ِٝبٓػعععس اتتععع ٣ٛاإلعلَعععٚ ،ٞاْتكعععد َ ُٗعععا تؿعععُ ِٝتًعععو املٛاقعععع َعععٔ ةٝعععا إٕ
تؿُُٗٝا ٜتبٓ ٢إجسا٤ات خاط ١٦يف تٛج ٘ٝةسن ١اي ني إىل األغهاٍ املسٚ ،١ٝ٥ععدّ ٚجعٛد
َععٓٗا ذلععدد يلضععتؿادَ ٠ععٔ ايٓ سٜععات ايطععٝهٛيٛج ١ٝاخلاؾعع ١بععاأليٛإ(ٚ ،)10عععدّ إدزاى
ايكععاُ٥ني عًعع ٢تؿععُُٗٝا ألُٖٝعع ١ايسضعع ّٛايتٛقععٝتٚ ١ٝاخلععسا ٥يف تكععد ِٜخععدَات إقععاؾ١ٝ
املٛقععٛعات ايععيت
يًُطععتددّٚ ،عععدّ تكععدَ ِٜععا ٜطععاعد عًعع ٢يؿععت ْ ععس املطععتددّ يععب
 ٜسقععٗا املٛقععع( .)11تععأمست ب ع املٛاقععع اإلعلَٝعع ١ضععًبًا ب ععدّ اي ٓاٜعع ١مبتتًبععات ايتتسٜععس
ي ْذلْت ،ةٝا اتطعُت املعٛاد املٓػعٛز ٠بتع ٍٛاي ٓعاٚ ٜٔٚاملتع ،)12(ٕٛنُعا أْٗعا تطعتددّ
إَهاْات ايٓـ ايؿا٥ل بايػهٌ املتًعٛب(ٚ ،)13اتؿكعت َعع ذيعو دزاضع ١زلع ٣ٛعبعد ايطعلّ
(ٚ ،) 1998اتطععِ ب كععٗا بايت كٝععد ٚتععصاةِ املٛقععٛعات ،إقععاؾ ١إىل أْٗععا تتػععاب٘ تكسٜبً عا يف
إىل إٔ اإلعلّ اي سب ٞاإليهذلٜ ْٞٚؿتكس إىل اضعتدداّ
تكد ِٜايٓؿٛف(ٚ ،)14خًـ ايب
ايٛضا ٥املت دد ٠مبؿَٗٗٛا احلدٜا ايرٜ ٟك ّٛعً ٢تسَٝص زضاي ١تٛاؾًَ ١ٝت دد ٠املٓبٗات،
ٚضا ٌ٥اإلعلّ اي سب ٞزغِ غٗستٗا ًعت أضعرل ٠يع
ٚتاطب أنثس َٔ ةاضٚ ،١إٔ ب
اإلعلّ ايتكًٝد ٟاير ٜٓ ٟس إىل غبه( ١ايٜٛب) نؿكا ٤ماْ ،ٟٛال ٜت د ٣ايتٛاجد ؾَ ٘ٝعٔ
باب قس ٠ٚايتٛاجد يف ةد ذاتٗا د ٕٚإٔ ته ٕٛي٘ جد ٣ٚإعلَٚ ١ٝاقتؿاد.)15(١ٜ
أَا عٔ َطعت ٣ٛايتؿاعًٝع ١يف املٛاقعع اإلعلَٝع ١اي سبٝع ١ؾكعد ٚؾعًت إىل أدْعَ ٢طعتٜٛاتٗا
بعني ايكععازئ ْٚعـ املععاد ٠اخلدلٜعٚ ،١نععإ ٖٓععاى ْعدز ٠يف اضععتدداّ َٛاقعع ايؿععتـ اي سبٝعع١
إلَهاْععات ايٛضععا ٥املت ععدد( ٠زلعع ٣ٛعبععد ايطععلّ ٚ ،2001ذلُععد عبععد احلهعع،2003 ِٝ
ٚةًُ ٞذلطب ٚ ،2004ؾاحل اي ٓص ،)2006 ٟيف ةني إٔ ٖٓاى َٔ ٜٓؿ ب عدّ اضعتدداّ
األجععصا ٤املتتسنعع ١يف املٛاقععع عًعع ٢غععبه ١اإلْذلْععت عًعع ٢ايععسغِ َععٔ جاذبٝتٗععا ٚإغ ع ازٖا
املتؿؿ ط ١ٜٛٝاملٛقع; ٚذيو يتأخس عًُ ١ٝايتتُ ٌٝال ضعُٝا يف ضعسعات االتؿعاٍ باإلْذلْعت
ايبت٦ٝععععع ١ممعععععا ٜعععععدؾع املتؿعععععؿ يًًُعععععٌ َعععععٔ االْت عععععاز ؾٓٝؿعععععسف ععععععٔ املٛقعععععع (ذلُعععععد
ايسؾاعٚ .)16()2002ٞتٛؾًت دزاض ١زقا ايٓجاز إىل إٔ اضتدداَات اإلْذلْت ايعيت اعتُعدتٗا
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اا٦ٝات اإلذاعٚ ١ٝايتًؿصْٜٝٛع ١اي سبٝعَ ١عا تعصاٍ ذلتػعَُ( ١تٛاقع  )١بايٓطعب ١إىل إَهاْٝعات
ايٛض ١ًٝاجلدٜدٚ ،٠ت هظ ْ س ٠تكًٝد ١ٜيف ْكعٌ اي ٛعا٥ـ امل ٗعٛدَ ٠عٔ اإلذاععٚ ١ايتًؿصٜعٕٛ
إىل غاغععع ١ايبعععا يف املٛاقعععع(ٚ .)17ةاٚيعععت ب ع ع ايدزاضعععات ايت عععسف عًععع ٢املصاٜعععا ايتكٓٝععع١
ٚاخلدَات ايتؿاعً ١ٝاييت تٛؾسٖعا غعبه ١امل ًَٛعات ايدٚيٝع( ١اإلْذلْعت)ٚ ،دزجع ١تعٛؾرل تًعو
املٛاقع ي ٓاؾس اتت ٣ٛاييت تدعِ ايٛض ١ًٝاإلعلَ ١ٝاييت تؿعدز عٓٗعاٚ ،ؾعُُت ايدزاضع١
(َكٝاضعععني نُعععٝني) ٜٗعععدف األ ٍٚقٝعععاع َطعععت( ٣ٛنؿعععاٚ ٠٤تؿاعًٝععع )١عٓاؾعععس ايبٓعععا ٤يف
ايؿؿتات االؾتتاةٝع ١يًُٛاقعع اإليهذلْٝٚع ١اإلعلَٝع ١اي سبٝع ،١أَعا املكٝعاع ايثعاْ ٞؾٝكعٝظ
َطت ٣ٛدعِ املٛقع اإليهذل ١ٜٓٚيًٛض ١ًٝاإلعلَٝع ١ايعيت ٜؿعدز عٓٗعاٚ ،أٚقعتت ايٓتعا٥ا إٔ
املٛاقععع اإليهذلْٝٚعع ١ايتاب عع ١يٛضععا ٌ٥اإلعععلّ اي سبٝعع ١قععد زلتععت يف تكععد ِٜعٓاؾععس دعععِ
ايٛض ١ًٝاإلعلَ ١ٝاييت تؿدز عٓٗا أنثس َٔ زلاةٗا يف اضعتثُاز املصاٜعا ايتكٓٝعٚ ١اخلعدَات
ايتؿاعًٝععع ١ايعععيت تٛؾسٖعععا غعععبه ١اإلْذلْعععت دلتُ ععع - ١يف احلؿععع ٍٛعًععع( – ٢ايهؿعععا٠٤
ٚايتؿاعًٝععععع ،)١إٔ َتٛضععع ع دزجعععععات نعععععٌ املٛاقعععععع ٜبًعععععؼ  %50يف َكٝعععععاع ايهؿعععععا٠٤
ٚايتؿاعً.)18(١ٝ
َٚععٔ ايٓاةٝعع ١ايؿٓٝععٖ ١ععدؾت دزاضعع( ١ةطععٔ ذلُععد َٓؿععٛز  )2015إىل تكععد ِٜتٛؾععٝـ
يًُطت ٣ٛاير ٟبًػت٘ املٛاقع اإليهذل ١ْٝٚايتاب  ١تتات اإلذاععٚ ١ايتًؿصٜع ٕٛايسزلٝع ١يًعدٍٚ
األعكا ٤وٗاش إذاعٚ ١تًؿص ٕٜٛاخلًٝا َٔ ،ةٝا َطتٜٛات ايهؿاٚ ٠٤ايتؿاعًٝع ١يف عٓاؾعس
بٓععا ٤املٛاقععع عٓٝعع ١ايدزاضععَٚ ١طععتٜٛات دعععِ ايٛضعع ١ًٝايععيت تكععدَٗا تًععو املٛاقععع يًُتتععات
ٚايكٓٛات اييت تتب ٗا(.)19
تٛؾًت ايدزاض ١إىل إٔ اإلطاز ايتكٛمي ٞاير ٟق ُ٘ٝدلُٛععَ ١عٔ اخلعدلا ٤عٓٝع ١ايدزاضع١
 ٜد تكٛميًا عًُٝا َتهاَلً ميهٔ االضتؿادٚ َ٘ٓ ٙايبٓا ٤عً ٘ٝؾُٝا طلـ َطت ٣ٛايتؿاعًٝع١
ٚٚضا ٌ٥دعِ ايٛض.١ًٝ
ٚنريو َٔ ايٓاة ١ٝايؿٓٚ ١ٝجدت (ؾعاحل اي ٓعص )2006 ٟإٔ ايتؿعُ ِٝاخلعاف بعاملٛاقع
اي سب ١ٝع ١ٓٝايدزاضع ١ال ٜتُاغع ٢بػعهٌ ععاّ َعع ايؿعبػ ١اخلاؾع ١باإلْذلْعتٜٚ ،ػًعب عًع٢
َ ُٗا اْتباع ضًيب ،ةٝا ناْت ايؿؿتات ايسٝ٥ط ١بت٦ٝع ١ايتتُٝعٌ بطعبب نعدل ةجعِ
املٛقع ٚاشلؿاق ضسع ١االتؿاٍ باإلْذلْت.
ٜٚبد َٔ ٚخلٍ ذيو إٔ َ ِ تًو االْتكادات جعا٤ت يف ٚقعت ناْعت ضعسعات اإلْذلْعت
َٓدؿكعع ١أ ٚأْٗععا َهًؿعع ١يػايبٝعع ١املطععتددَني ٚناْععت ت ععاَْ ٞععٔ قع ـ ايتؿععُٚ ِٝةجععِ

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

االضتكعاؾٚ ١ةجعِ املًؿعات ٚطب ٝتٗعا ،ممعا دؾععع أغًبٝع ١املٛاقعع إىل ععدّ اضعتدداّ اي ٓاؾععس
ايتؿاعً ١ٝبأْٛاعٗا أ ٚاملًؿات ذات األةجاّ ايهبرل ٠تؿادًٜا يب  ٤اُ ٌٝايؿؿت.١
إال إٔ ٖرا ال  ٜين أْ٘ ال تٛجد َتغعسات إصلابٝع ١عًع ٢اطعٔ تؿعُ ِٝاملٛاقعع اإلعلَٝع١
اي سب ١ٝخلٍ اي كد ايثاْ َٔ ٞاأليؿ ١ٝايثايث ،١ؾكعد زنعصت ايدزاضعات األخعرل ٠عًع ٢جٛاْعب
تؿُ ١ُٝٝأنثس ةدام.١
ٖٓاى عد ٠عٛاٌَ تتمس يف بٓعا ٤تؿعَُ ِٝكٓعع قعادز عًع ٢إبعساش نعٌ تًعو ايتتعٛزات َٓٗعا
اي ٛاٌَ ايؿٓٚ ،١ٝايتكٓٚ ١ٝاي ٛاٌَ املت ًك ١بايتؿُٚ ِٝأضايٝب٘ َٚبادٚ ،٘٥اي ٛاَعٌ ايطعًٛن١ٝ
اخلاؾ ١بطًٛنٝات املطعتددّ أمٓعا ٤تؿعؿت٘ املٛقعع ٚايتعأمرل ؾٝعَ٘ٚ .عٔ بعني ايدزاضعات ايعيت
تٓاٚيععت علقعع ١اإلقٓععاع بتؿععُ ِٝاملٛاقععع اإلعلَٝعع ١دزاضعع َ ١ععني ؾععاحل (ٚ ،)2012تهُععٔ
أُٖٝععٖ ١ععر ٙايدزاضعع ١يف َ سؾعع ١اجلٛاْععب اإلقٓاعٝعع ١يف تؿععُ ِٝاملٛاقععع اإلعلَٝعع ١اي سبٝعع،١
ٖععدؾت ٖععر ٙايدزاضعع ١إىل َ سؾعع ١اي ٛاَععٌ ايععيت تععتمس يف بٓععا ٤اإلقٓععاع يف املٛاقععع اإلعلَٝعع١
اي سبٚ ١ٝأجسٜت ايدزاضع ١عًع ٢عٓٝعَ ١هْٛعَ ١عٔ ملمعَٛ ١اقعع إعلَٝعَ 379ٚ ١بتٛمًعا قعاَٛا
بتكٝع ِٝتؿعٛزاتِٗ وعا ٙاملٛاقععٚ ،اؾذلقعت ايدزاضع ١ؾسقعٝتني زٝ٥طعتني يكٝعاع تعأمرل جعٛد٠
املٛقع ٚجٛد ٠امل ًَٛات يف بٓا ٤اإلقٓاع يًُٛاقع ع ١ٓٝايدزاض.١
ٚقد تٛؾًت ايدزاض ١إىل عدد َٔ ايٓتا٥ا أُٖٗعا ،إٔ املٓعاؾع ايعيت ٜعدزنٗا املطعتددَني
يًتؿععُ ِٝاملكٓععع يف املٛاقععع اإلعلَٝعع ١تهعع ٕٛأنثععس ةط عًُا يٓٝععتِٗ يف ايتؿاعععٌ َععع املٛاقععع
املكٓ  ،١نُا تٛؾًت إىل إٔ جٛد ٠امل ًَٛعات ٚجعٛد ٠املٛقعع تعتمس يف ايٓٝع ١املتٛاؾعً ١يتؿعؿ
املٛاقع اإلعلَ ١ٝاي سبٖ ،١ٝرا باإلقاؾ ١إىل إٔ املكاٜٝظ املطتددَ ١يف ايدزاضعٖ ١ع ٞيعٛذب
ْاج يكٝاع َطت ٣ٛاالقٓاع يف املٛاقع اإليهذل ١ْٝٚبػهٌ عاّ ٚاملٛاقعع اإلعلَٝع ١بػعهٌ
خععافٚ .أخ عرلًا ؾكععد تٛؾععًت ايدزاضعع ١إىل إٔ جععٛد ٠امل ًَٛععات ٚجععٛد ٠املٛقععع ُٖععا َععٔ أٖععِ
اي ٛاٌَ ايسٝ٥ط ١ٝاملتمس ٠يف بٓا ٤اإلقٓاع(.)20
ٚيف دزاض ١ضابك ١تٓا ٍٚايباةا ْؿط٘ ( )2009تؿكٝلت ايتؿُ ِٝملطعتددَ ٞاإلْذلْعت
يف املٛاقع اإلخباز ١ٜاي سبٚٚ ،١ٝجدت إٔ ٖٓاى َٛاقع إخباز ١ٜعسب ١ٝتًتعصّ بكٛاععد ايتؿعُِٝ
اجلٝد ٚتطع  ٢إىل شٜعاد ٠ععدد ايعصٚاز َعٔ خعلٍ تٝ ٛعـ عٓاؾعس ايتؿعُ ِٝبٓعا ً ٤عًع ٢امل عاٜرل
ايتٛؾعٝات ايؿٓٝع ١ايعيت تعتد ٟإىل تعليف
ايدٚي ١ٝيػبه ١اإلْذلْتٚ ،خسجت ايدزاضع ١بعب
ب ع تًععو اجلٛاْععب ايطععًب ١ٝيف تؿععُ ِٝاملٛاقععع اإلخبازٜعع ١اي سبٝعع ١ايععيت جععا٤ت بٓععا ً ٤عًعع٢
تؿكٝلت َطتددَ ٞاملٛاقع اإلخباز ١ٜاي سبٚ ،١ٝنٝؿ ١ٝزؤٜتِٗ يتؿُ ِٝاملٛاقع املؿكًَٔ ١
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ةٝععا تؿكعع ٌٝايذلنٝععص عًعع ٢ايؿععؿت ١األٚىل ايععيت ٗ ٜععس ؾٗٝععا امل ًَٛععات يف اجملععاٍ املس٥ععٞ
يػاغ ١املطعتددّٚ ،تكطع ِٝايؿعؿت ١إىل ملمع ١أعُعدٜ ٠أخعر عُعٛد اتتع ٣ٛمًثع ٞاملطعاة،١
ٚتؿكٚ ٌٝقع ايك ا ١ُ٥ايسٝ٥ط( ١قاُ٥ع ١ايتجعٚ )ٍٛغعس ٜايتُسٜعس يًؿعؿت ١يف اجلٗع ١ايُٓٝع٢
يػاغعع ١املطععتددّ ةتعع ٢ال ٜػععتت ْ ععس ٙعٓععد ايتؿععؿ ٚ ،االيتععصاّ مب ععاٜرل ايػععبه ١ايدٚيٝعع١
ي ْذلْععت اخلاؾعع ١بطععٗٛي ١االضععتدداّ ٚخاؾعع ١تًععو املت ًكعع ١باجلٛاْععب ايتؿاعًٝععٚ ١قٛاعععد
اضعععتدداّ األيعععٛإ( ،)21نُعععا تٛؾعععًت دزاضعععَٓ ١عععاز ؾتتععع )2009( ٞإىل إٔ تؿعععُ ِٝاملٛاقعععع
اإلعلََ ١ٝا ٜصاٍ طاج ١إىل ايبتا ٚايتتًٝعٌ ؾُعا شايعت تًعو املٛاقعع ت عاَْ ٞعٔ َػعهلت
ضععٗٛي ١االضععتدداّ ٚخاؾعع ١تًععو املت ًكعع ١بكٛاعععد ايهتابعع ١اإلعلَٝعع ١مبٛاقععع اإلْذلْععت ايععيت
تكعع ّٛعًعع ٢ايذلنٝععص ٚايكععدز ٠عًعع ٢املطع ايطععسٜع يًهًُععات ٚاؾتكععاز املطععتددّ إىل املهععإ
ايرٜ ٟتاي ٘(.)22
ٚقععد ٚجععدت تًععو ايدزاضععات نععثرلًا َععٔ اإلصلابٝععات اخلاؾعع ١بهٝؿٝعع ١تكععد ِٜاملٛاقععع
اإلعلَ ١ٝاي سب ١ٝتؿًُُٝا ٜؿِٗ ةكٝك ١املٓاؾط ١عً ٢غبه ١اإلْذلْت ٜٚطتٛعب َد ٣أُٖٝع١
شٜععاد ٠عععدد ايععصٚاز َععٔ خععلٍ قابًٝعع ١االضععتدداّ املتٛقؿعع ١عًعع ٢ايتؿععُ ِٝاجلٝععد ،يععريو ؾكععد
ض ت نثرل َٔ املٛاقع اإلعلَ ١ٝاي سب ١ٝإىل االٖتُاّ بايتؿُٚ ِٝضٗٛي ١االضتدداّ.
التعليق على الدراسات السابقة:
زنصت َ ِ ايدزاضات ايطًٛن ١ٝيف تؿُ ِٝاملٛاقع عً ٢غبه ١اإلْذلْت عً ٢ضعًٛى
املطتًٗو َٔ خلٍ املٛاقع ايتجاز ١ٜاإليهذلٚ ،١ْٝٚدزاض ١اجلٛاْعب املت ًكع ١بهٝؿٝع ١تؿاععٌ
املطععتًٗو (املطععتددّ) َععع املٛقععع َععٔ خععلٍ (ايتؿاعععٌ َععع املٛقععع) اتععاذ قععساز ايػععسا ٤ب ععد
االقتٓععاع بععاملٓتا أ ٚاخلدَعع ١املكدَععٜٚ ،١تٛقععـ اقتٓععاع املطععتددّ عًعع ٢نٝؿٝعع ١تكععد ِٜتؿععُِٝ
إقٓاعًُٜٗ ٞع٘ ٜٚػعد اْتباٖع٘ معِ ٜدؾ ع٘ يًتؿاععٌ .نُعا إٔ َ عِ ايدزاضعات اخلاؾع ١بتعأمرل
ايتؿععُ ِٝعًعع ٢املطععتددّ تٓاٚيععت جصٝ٥ععات يف ايتؿععَُٚ ِٝباد٥عع٘ٚ ،زنععصت عًعع ٢املٓععاٖا
ايطععًٛن ١ٝايععيت تكععٝظ ايتععأمرل َععٔ جاْععب املطععتددَني عًعع ٢ايتؿععَُٚ ِٝععٔ جاْععب تععأمرل
ايتؿُ ِٝعً ٢املطتددَني.
ٚضتتٓا ٍٚايدزاض ١احلاي ١ٝجاْبًا جدٜدًا  ٖٛٚأضعايٝب ايتؿعُ ِٝاملكٓعع يًُٛاقعع اإلعلَٝع١
اي سبٝعٚ ١ادٜعدًا املٛاقعع اإلذاعٝععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛعع ١اخلًٝجٝعٚ ١أضععايٝب بٓععا ٤اإلقٓعاع ؾٗٝععا ٚايععرٟ
ٜٗعدف إىل تػعٝرل اواٖععات ٚضعًٛى َطععتددَ ٞاملٛاقعع اإلذاعٝععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛع ١يف د ٍٚاخلًععٝا
اي سب.ٞ

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

خامسًا :تساؤالت الدراسة:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

َا املبادئ اإلقٓاع ١ٝاألنثس اضتدداًَا يف أضايٝب اإلقٓاع املدتًؿ ١يف املٛاقع
اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ؟
إىل أَ ٟد ٣تتبل املٛضطات اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاألضايٝب املدتًؿ ١يف بٓا٤
اإلقٓاع يف تؿَُٛ ِٝاق ٗا عً ٢غبه ١اإلْذلْت؟
َا أنثس املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝايتصاًَا بتتبٝل املبادئ اإلقٓاع١ٝ
يف تؿَُٛ ِٝاق ٗا عً ٢غبه ١اإلْذلْت؟
إىل أَ ٟد ٣طلتًـ أضًٛب بٓا ٤اإلقٓاع يف املٛاقع اإلذاع ١ٝعٓٗا يف املٛاقع
ايتًؿص١ْٜٝٛ؟
َا املبادئ اإلقٓاع ١ٝاييت َٔ غأْٗا إٔ تطِٗ يف زلاح تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاع١ٝ
ٚايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝعً ٢غبه ١اإلْذلْت؟
َا أضًٛب بٓا ٤اإلقٓاع اير َٔ ٟغأْ٘ إٔ ٜطِٗ يف دعِ أٖداف املٛاقع اإلذاع١ٝ
ٚايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝعً ٢غبه ١اإلْذلْت؟
َا أضًٛب بٓا ٤اإلقٓاع األنثس قدز ٠يف دعِ تؿاعٌ املطتددَني داخٌ املٛاقع
اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝعً ٢غبه ١اإلْذلْت؟
َا أضًٛب بٓا ٤اإلقٓاع ايرٜ ٟطِٗ يف اكٝل املؿداق ١ٝيًُٛاقع اإلذاع١ٝ
ٚايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝعً ٢غبه ١اإلْذلْت؟
َا أضًٛب بٓا ٤اإلقٓاع ايرٜ ٟطِٗ يف اكٝل املطاُٖٚ ١املػازن ١اجملتُ ١ٝ
يًُٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝعً ٢غبه ١اإلْذلْت؟

سادسًا :مناهج الدراسة:

( )1امليَ املطحٕ:
تطتددّ ايدزاض ١أِٖ أضايٝب ايبتع ٛايٛؾعؿٖٚ ١ٝعَ ٛعٓٗا املطع اإلعلَعٚ ،ٞادٜعدًا
َط ع ٚضععا ٌ٥اإلعععلّ ايععرٜٗ ٟععدف إىل ايت ععسف عًعع ٢غدؿعع ١ٝايٛضعع( ١ًٝاملٛاقععع اإلذاعٝعع١
ٚايتًؿصْٜٝٛعع ١اخلًٝجٝععَٚ )١ععا ميٝصٖععا عععٔ غرلٖععا َععٔ ايٛضععا ٌ٥ضععٛاَ ً٤ععٔ ةٝععا ايػععهٌ أٚ
املكُ ٕٛأ ٚايتأمرل(.)23
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ٚتطتٗدف ايدزاض ١احلايَ ١ٝط ايػهٌ املس َٔ ٞ٥ةٝا ع ايبٝاْات األضاضع ١ٝةعٍٛ
َط اجل ٛاْعب ايؿٓٝعٚ ١ايتكٓٝع ١يً ٓاؾعس ٚاألغعهاٍ املهْٛع ١يًُٛاقعع اإلذاعٝعٚ ١ايتًؿصْٜٝٛع١
اخلًٝج ١ٝيًت عسف عًع ٢خؿا٥ؿعٗاٚ ،زلاتٗعا ٚٚ ،ا٥ؿٗعاٚ ،أدٚازٖعاٚ ،مل سؾع ١إىل أَ ٟعد٣
 ٚؿت املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿصٖ ١ْٜٝٛر ٙاي ٓاؾس ،إىل جاْعب قٝعاّ ايدزاضع ١مبطع أضعايٝب
بٓا ٤اإل قٓاع اير ٟتتب ٗا ٖر ٙاملٛاقعٚ ،ايهػـ عٔ اجلٛاْب ايؿٓٚ ١ٝايتكٓ ١ٝايعيت ٜتُٝعص بٗعا
ايتؿُ ِٝاملكٓع.
( )2امليَ املاازٌ:
ٖٚعع ٛايتسٜكعع ١اي عيت ت تُععد عًعع ٢املكازْعع ١يف دزاضعع ١ععاٖسَ ٠ععا ،ةٝععا  ُٜعدلش أٚجعع٘ ايػععب٘
ٚاالختلف بني عاٖستني أ ٚأنثعس ٜٚ ،تُعد ايباةثعإ َعٔ خعلٍ ذيعو عًعَ ٢كازْع ١أضعايٝب
بٓععا ٤اإل قٓععاع ايععيت تطععتددّ يف تسضععٝذ االْتبععاع األ ٍٚيتؿععُ ِٝاملٛاقععع اإلذاعٝععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛعع١
اخلًٝجَٚ ١ٝكازْتٗا بأضايٝب إقٓاعٝعَ ١طعتددَ ١يف نعٌ َٛقعع إذاعع ٞأ ٚتًؿصٜع ْٞٛخًٝجعٞ
َع غرل َٔ ٙاملٛاقع ع ١ٓٝايدزاضٚ ،١نريو َكازْ ١تتبٝل ٖر ٙاألضايٝب يف املٛاقع اإلذاعٝع١
َع املٛاقع ايتًؿصٚ ،١ْٜٝٛايؿعسٚم ايتتبٝكٝع ١بُٗٓٝعا; تاٚيع ١ايت عسف عًعَ ٢عد ٣تٓعا ٍٚاملٛاقعع
اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝألضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اخلاؾ ١بٗا.
سابعًا :أدوات جمع البيانات:
( )1اضتُاز ٠اً ٌٝايػهٌ: Form analysis format

ٗععا َععٔ ايػععهٌ املس٥عع ٞبؿععٛز٠
ٖٚعع ٞاألدا ٠ايععيت تععٛؾس ايبٝاْععات ايػععهً ١ٝايععيت ٜععتِ
دقٝكععَ ١ععٔ خععلٍ يععٛذب تٛقععٝت ٞيتدتعع ٝايؿععؿت ١ايسٝ٥طعع ١يًُٛقععع ٜععبني َٛاقععع نععٌ
عٓؿس َعٔ عٓاؾعس ايػعهٌ املس٥ع ٞيف ايؿعؿتٚ ١ايٝ ٛؿع ١ايعيت ٜعتمس بٗعا عًع ٢املطعتددّ أٚ
ايصا٥س.
ثامنًا :مجتمع الدراسة وعينتها:
ع ١ٓٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص:١ْٜٝٛ
ٜته ٕٛدلتُع ايدزاضَ ١عٔ ٝعع املٛاقعع اإلذاعٝعٚ ١ايتًؿصْٜٝٛع ١اخلًٝجٝع ١عًع ٢غعبه١
اإلْذلْت ،أَا بايٓطب ١يً  ١ٓٝؾكد قاّ ايباةثإ طؿس املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝجٝع١
املطتٗدؾٖ َٔ ١ر ٙايدزاضٚ ١عٌُ دزاض ١اضتتلع ١ٝااٚ ،تٛؾٌ ايباةثإ إىل َا:ًٜٞ

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

-

-

إٔ ب كًا َٓٗا تٓتُ ٞا٦ٝات َٚتضطات ةه ١َٝٛتك ّٛبثدازتٗا قُٔ َٛقع زٝ٥ظ عباز٠
عٔ ٖ ١٦ٝأَ ٚسنص إعلَ ٞأٚ ٚشاز.٠
إٔ ٝع ايكٓٛات اإلذاع ١ٝأ ٚايتًؿص ١ْٜٝٛتٓدزب ات َٛقع زٝ٥ظ ٜكدّ زٚاب إذاع١ٝ
َطتكًٚ ١زٚاب تًؿصَ ١ْٜٝٛطتكً.١
إٔ أغًب املٛاقع اإلذاع ١ٝأ ٚايتًؿصَٛ ١ْٜٝٛاقع َٓؿؿً ١ذاتٝا عٔ املٛقع ايسٝ٥ظ َٛٚةد٠
ايتؿُٚ ِٝتتًـ ؾك يف تكد ِٜامل ًَٛات ططب تؿـ نٌ ذلت ١إذاع ١ٝأ ٚقٓا٠
تًؿص.١ْٜٝٛ
إٔ إجسا ٤دزاض ١غاًَ ١عًٝ ٢ع ايكٓٛات اإلذاع ١ٝأ ٚايتًؿص ١ْٜٝٛيًبًد ايٛاةد ضٝأتٞ
بٓتا٥ا ٚاةد ْ ;٠سًا ألٕ ايتؿُ ِٝايداخً ٞيًُٛقع ٚايؿؿتات َٛةد َٔ قبٌ املٛقع
ايسٝ٥ظَ ،ثٌ َٛقع ٖ ١٦ٝاإلذاعٚ ١ايتًؿص ٕٜٛايط ٛدٚ ،١ٜاا ١٦ٝاي اَ ١ي ذاعٚ ١ايتًؿصٕٜٛ
يطًتٓ ١عُُإٚٚ ،ناي ١أْبا ٤ايبتسٚٚ ،ٜٔشاز ٠اإلعلّ ايهٜٛتٚ ،١ٝأب ٛيب ي علّ.

ٚبٓعععا ً٤عًععع ٢ايدزاضععع ١االضعععتتلع ١ٝيًُٛاقعععع اإلذعٝعععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛععع ١اخلًٝجٝعععٚ ،١يػعععسق
اخلسٚب بٓتا٥ا دقٝك ،١ضعٛف ٜكع ّٛايباةثعإ بتتبٝعل ٖعر ٙايدزاضع ١عًع ٢املٛاقعع احلهَٝٛع١
اخلاؾ ١باتتات اإلذاعٚ ١ايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝجٝعَ ١تُثًع ١يف َٛقعع إذاععٚ ١تًؿصٜع ٕٛنعٌ َعٔ
(املًُه ١اي سب ١ٝايط ٛدٚ ١ٜاإلَازات اي سب ١ٝاملتتعدٚ ٠دٚيع ١قتعس ٚضعًتٓ ١عُُعإ  ٚممًهع١
ايبتسٚ ٜٔدٚي ١ايهٜٛت)ٚ ،ذيو ططب اجلد ٍٚايتاي:ٞ
جد ٍٚزقِ (ٜٛ )1ق اتتات اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛع ١ٓٝايدزاض١
َٛاقع اتتات ايتًؿص١ْٜٝٛ

ايػ از

َٛاقع اتتات اإلذاع١ٝ

تًؿص ٕٜٛاملًُه ١اي سب ١ٝايط ٛد١ٜ

إذاعات املًُه ١اي سب ١ٝايط ٛد١ٜ

/http://www.stv.saايسٝ٥ط١ٝ

 /http://www.sr.saايسٝ٥ط١ٝ

http://www.saudiatv.sa/#mid_181

http://riyadh.sr.sa

تًؿص ٕٜٛأب ٛيب

إذاعات أب ٛيب

/http://www.abudhabitv.ae

ايػ از

/http://www.adradio.ae

تًؿص ٕٜٛدٚي ١قتس

إذاع ١دٚي ١قتس

http://www.qtv.qa/qtv/index.php

http://www.qatarradio.qa/ind
ex.aspx

تًؿص ٕٜٛضًتٓ ١عُُإ

إذاع ١ضًتٓ ١عُُإ

http://part.gov.om/ar/web/omantv/ho
me

http://www.part.gov.om/oma
/nradio/arabic
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َٛاقع اتتات ايتًؿص١ْٜٝٛ

ايػ از

َٛاقع اتتات اإلذاع١ٝ

تًؿصٜعع ٕٛممًهعع ١ايبتععس ٜٔتععابع يععع (ٚنايعع ١أْبععا٤
ايبتس)ٜٔ

إذاععع ١ممًهعع ١ايبتععسٚ( ٜٔنايعع ١أْبععا٤
ايبتس)ٜٔ

http://www.bna.bh/portal/tv/btv

http://www.bna.bh/portal/radi
o/106.1

تًؿص ٕٜٛدٚي ١ايهٜٛت تابع يع (ٚشاز ٠اإلعلّ)

ايبا اإلذاع ٞيدٚي ١ايهٜٛت

http://www.media.gov.kw/TVRadio/
TV.aspx

http://www.media.gov.kw
/TVRadio/Radio.aspx

ايػ از

تاسعًا :الفرتة الزمنية للدراسة:
َععٔ خععلٍ ايدزاضعع ١االضععتتلع ٜ ١ٝتكععد ايباةثععإ إٔ اجلٛاْععب ايتؿععُ ١ُٝٝملٛاقععع ٖععرٙ
اا٦ٝات املػسؾ ١عً ٢املٛاقع ع ١ٓٝايدزاض ١قد تكع يًتػٝرل ٚايتتعدٜا بعني احلعني ٚاآلخعس،
ؾثٕ ٖر ٙايدزاض ١ضتتٓا ٍٚايتتً ٌٝملد ٠غٗس ٚاةد َٔ ٚ 2016/3/1ةت.2016/3/31 ٢
عاشرًا :مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها:
األضايٝب ٖٞ :ايتسم اييت تبين بٗا املٛاقع عً ٢غبه ١اإلْذلْعت غدؿعٝتٗا ايتكٓٝعَ ١عٔ
ةٝا ايتسم املطعتددَ ١يف تكعد ِٜاتتع ٣ٛايػعهً ٞمبعا ٜتٛاؾعل ٚأٖعداف املٛقعع (وعاز،ٟ
َتضط ،ٞةه ،َٞٛزط ، ٞغرل زطٜ ،ٞكدّ خدَ ١أ ٚضً  ١أَٓ ٚؿ  ...١إخل).
بٓا ٤اإلقٓاعَ :ؿتً (بٓا ٤اإلقٓاع) ٜكؿد ب٘ إْػاَٛ ٤قع عً ٢غعبه ١اإلْذلْعت بتسٜكع١
َكٓ  ١يًصٚاز ملطاعدتِٗ عً ٢اتعاذ قعسازات ا ايتدتع ٝاعا َطعبكًاٚ .بػعهٌ ععاّ ٜكؿعد
ببٓا ٤اإلقٓاع يًُٛاقع اإليهذل ;١ْٝٚإدزاى املطتددَني الضتدداّ املٛقع بؿؿ ١غدؿ.١ٝ
املبععادئ اإلقٓاع ٝعٜ :١كؿععد بٗععا يف ٖععر ٙايدزاضعع ١اي ًُٝععات ايػععهً ١ٝايععيت ضلععا ٍٚؾٗٝععا
ايكععا ُٕٛ٥عًعع ٢املٛقععع اضععتدداَٗا جلععرب ايععصٚاز يتؿععؿ املٛقععع ٚايتععأمرل يف اتععاذِٖ قععساز
ايتؿاعٌ.
ايتتًٝععٌ ايٛؾععؿٜ :ٞكؿععد بعع٘ يف ٖععر ٙايدزاضعع ١ايتتًٝععٌ ايٛؾععؿ ٞيًُبععادئ اإلقٓاعٝععع١
ٚاخلسٚب بٛؾـ دقٝل ار ٙاملبادئ ٚاًًٗٝا يهٌ َٛقع إذاعٚ ٞتًؿص ْٜٞٛعً ٢ةد.٠
ايتتً ٌٝاملكازٕٜ :كؿد ب٘ يف ٖر ٙايدزاضع ١االعتُعاد عًعْ ٢تعا٥ا ايتتًٝعٌ ايٛؾعؿ ٞايعرٟ
قاّ بع٘ ايباةثعإ مبكازْع ١نعٌ َٛقعع إذاععَ ٞعع َٛقعع تًؿصٜع ْٞٛعٓٝع ١ايدزضعٚ ١ايٛؾع ٍٛإىل
ْتا٥ا تبني َد ٣تكازب أ ٚتباعد اضعتدداّ األضعايٝب اإلقٓاعٝع ١بعني املٛاقعع اإلذاعٝعٚ ١املٛاقعع
ايتًؿص ١ْٜٝٛنٌ عً ٢ةد.٠

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

أوالً :بناء اإلقناع في املواقع اإلعالمية العربية
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َؿٗ ّٛبٓا ٤اإلقٓاع يف املٛاقع اإليهذل:١ْٝٚ

ُّ ٜسف اإلقٓاع  Persuasionبأْع٘ عًُٝع ١تػعٝرل أ ٚت صٜعص املٛاقعـ أ ٚامل تكعدات أ ٚايطعًٛى.
ٚميهٔ إٔ ته ٕٛاضتجاب ١املطعتددّ يًسضعاي ١اإلقٓاعٝع ١ب عد تؿهعرل أَ ٚعٔ د ٕٚتؿهعرل،
ٚتطتٓد االضتجاب ١ب د تؿهرل إىل قٝاع املُٝصاتٚ ،املطاٚئ معِ االْتكعاد يًسضعاي ١اإلقٓاعٝع١
َٔ ةٝا َٓتكٝتٗا ٚتٛاؾكٗا ،مِ طسح األض ١ً٦يتًب املصٜد َٔ امل ًَٛات.
ٚتهعع ٕٛاالضععتجاب ١يًسضععاي ١اإلقٓاعٝعع ١دٚ ٕٚععع ٞأ ٚتؿهععرل عٓععدَا ال ميتًععو املتًكععٞ
ايٛقععت أ ٚاحلععاؾص أ ٚايكععدز ٠عًعع ٢ايكٝععاع أ ٚاإلجابععٚ ،١يععريو  ٜتُععد املتًكعع ٞعًعع ٢ايػسا٥ععص
ٚاالختؿاز ايرٖين ي جاب ١يف اتاذ احلهِ عً ٢ايسضاي ١اإلقٓاع.)24(١ٝ
ٚميهععٔ ايكعع ٍٛإٕ عًُٝعع ١اإلقٓععاع ت تُععد عًععٚ ٢جععٛد االضععت داد يععدَُ ٣طععتكبٌ ايسضععاي١
اإلقٓاعٝعع ،١أَ ٚطععاعدت٘ يف خًععل ٖععرا االضععت داد َععٔ خععلٍ اضععتػلٍ ب ع املٓبٗععات ايععيت
تطتثرل اجلٛاْب ايرٖٓ ١ٝيد.ٜ٘
إٕ ادٜد اةتٝاجات املطتددّ أ ٚايصا٥س ته ٕٛداًُ٥ا عً ٢طب ١ ٝاي ٌُ ايٓاج ٚضسعإ
َا ٜتِ انتػاف إٔ اكٝل األٖداف املسج ٖٛ ٠ٛاي ٌُ عًعَ ٢طعاعد ٠املطعتددَني احلعايٝني
 ٚاتتًُني عً ٢اكٝل أٖداؾِٗ ٜٚ .سق اإلْذلْعت َهاًْعا جدٜعدًا اعرا ايتبعادٍ ٚأنثعس َعٔ
ذيو ،ؾكد أؾب ي٘ علق ١مب عِ ْػعاطات احلٝعاَٚ ،٠عع ذيعو ال ٜطعتتٝع تػعٝرل ةكٝكع ١إٔ
ممازض ١األعُاٍ امل ًَٛات ١ٝال تصاٍ َع ايٓاع.
 َٔٚاملتند إٔ إداز ٠امل ًَٛا ت تسضِ بثكٌ عًع ٢املٗعازات ايتكٓٝع ١ايعيت َعا شايعت َ كعد،٠
ٚيهععٔ عًععَ ٢طععت ٣ٛأعُععل َععٔ ذيععو بهععثرل ؾععثٕ َ ععِ املٛاقععع اإلعلَٝعع ١عًعع ٢غععبه١
اإلْذلْت تؿػٌ يف بٓا ٤عًَُ ١ٝكٓ  ١تًيب االةتٝاجعات ايؿسدٜع ١يًعصٚاز ٚاملطعتددَنيْٚ ،تٝجع١
يريو ؾثٕ َ دالت ايتتَ Conversion )25(ٍٛا تصاٍ َٓدؿك.١
ٚيععريو ؾععثٕ بٓععاَٛ ٤قععع عًعع ٢غععبه ١اإلْذلْععت َععع بٓععا ٤إقٓععاع ٞقععٜ ٟٛأخععر ٚقتًععا َٚععا ًال
ٚتسنٝععصًا ٚتٓ ًُٝع عا اتؿعععايٝاٚ ،يهعععٔ ايٓتعععا٥ا يف اطعععني َتغعععسات األدا ٤ايسٝ٥طععع ١تكعععدّ
تأنٝدًا عً ٢أُٖ ١ٝبٓا ٤اإلقٓاعٚ ،قٚ ٠ٛال ٤املطتددَنيٚ ،ايسؤ ١ٜعًعَ ٢طعت ٣ٛاملتضطع ١إىل
َا ٖ ٛاي ٌُ؟ َٚا ٖ ٛغرل ذيو؟
337

338

 ٜٚد ايتؿُ ِٝاملكٓع يًُٛاقع يف ايٛقعت احلعايَ ٞطعتٚالً ععٔ ادٜعد تؿاععٌ املطعتددَني
ضٛا ً٤أنإ ٖرا ايتؿاعٌ باالغذلاى أّ بايتطج ٌٝباملٛقع ،أّ باملػعازن ١يف اخلعدَات ايعيت
ٜكدَٗا املٛقع(.)26
ٚقد أدت اًٝلت غبه ١اإلْذلْت  Web analyticsدٚزًا نبرلًا يف ؾٓع املٛقعع املكٓعع،
ٚيهٔ صلب إٔ تتبل اًٝلت غبه ١اإلْذلْت َع أٖداف ذلددٚ ،٠إضذلاتٝجٝات ٚاقعت١
يكٝاع أقؿ ٢قعدز ممهعٔ َعٔ ايٓجعاحٚ ،إعتعا ٤ايكعاُ٥ني عًع ٢اًعٝلت غعبه ١اإلْذلْعت
تعع ١عععٔ تععأمرلات ايتؿعععُ ِٝاملكٓععع َععٔ خععلٍ غعععسح دلُععٌ ايععتػرلات يف املٛقععع يتتطععع٘ٓٝ
ٚايتؿهرل يف اجلٛاْب األخس ٣يًُٛقع اييت ٚاجٗت زد ؾ ٌ َستبتًا بايتتً.)27(ٌٝ
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َؿٗ ّٛبٓا ٤اإلقٓاع عً ٢املٛاقع اإلعلَ:١ٝ

َؿتً (بٓا ٤اإلقٓاع) ٜكؿعد بع٘ أْع٘ قعد ا إْػعاَٛ ٤قعع عًع ٢غعبه ١اإلْذلْعت بتسٜكع١
َكٓ  ١يًصٚاز ملطاعدتِٗ عً ٢اتعاذ قعسازات ا ايتدتع ٝاعا َطعبكًاٚ .بػعهٌ ععاّ ٜكؿعد
ببٓا ٤اإلقٓاع يًُٛاقع اإليهذل ١ْٝٚإدزاى املطتددَني الضتدداّ املٛقع بؿؿ ١غدؿ.)28(١ٝ
ٚعًُٝع ١اإلقٓعاع يف املٛقعع صلعب إٔ تبعدأ ٚتٓتٗع ٞبٓعا ً ٤عًعٚ ٢جٗع ْ ١عس ايعصٚازَٚ .سنصٜع١
ايبٓعععا ٤اإلقٓعععاع ٞتهععع ٕٛيف ايػدؿعععَٚ ١ٝطعععتُدَ ٠عععٔ اي ٛاَعععٌ ايدميٛغساؾٝعععٚ ١ايٓؿطععع١ٝ
ٚايدزاض ١ايتبٛغساؾ( ١ٝايدزاضعات اخلاؾع ١باملهعإ) ععٔ اجلُٗعٛزٖٚ ،عرا ٜعٛؾس إَهاْٝع١
ايتتكل ايتاّ يألؾساد إقعاؾ ١إىل األضع ١ً٦اتعددٚ ٠ايعدٚاؾع ٚاحلاجعات ايعيت تطعُ بتؿعُِٝ
َكٓع ٚخاؾ ١ملطازات ايتجٛاٍ َٔ ٚجٗ ْ ١سِٖ(.)29
ٚيٓجاح املٛقعع اإلعلَع ٞعًع ٢غعبه ١اإلْذلْعت صلعب إٔ ٜػعتٌُ عًعَ ٢عاذا ٜسٜعد ايعصٚاز
عٓدَا ٜطأي ٕٛأٜ ٚتًبَ ١ًَٛ َ ٕٛا ،أ ٚخدََ ١ا؟ ٚذيو ضعٝه ٕٛذا َ ٓع ٢يعدٚ ،ِٜٗبعدٕٚ
إةطاع ايصٚاز باالزتٝاح ٚايثكع ١ضعٛف ٜؿكعد ٕٚاالزتٝعاح عٓعد ايتؿاععٌ َعع املٛقععٚ ،صلعب إٔ
تٛؾس املٛاقع عًُ ١ٝتتجاٚش ٖدف ضٗٛي ١االضتدداّ إلشاي ١اي ٛا٥ل ايٝ ٛؿٚ ١ٝايبٓا ٤امل ًَٛعاتٞ
بٗدف تٓ  ِٝامل ًَٛات ،نُا صلب واٚش َؿٗ ّٛايتبطع ٝيألؾهعاز ٚاألٖعداف يهعٌ َعٔ
َٛقٛعات ايصٚاز ٚطب ١ ٝايتت.)30(ٍٛ
ٚيريو ؾثٕ بٓا ٤اإلقٓعاع ٜعٛؾس عًُٝعَ ١ؿؿعً ١إلقٓعاع ايعصٚاز التعاذ اإلجعسا٤ات ايعيت ٜسٜعد
ايكا ُٕٛ٥عً ٢املٛقع إٔ تُتبعع داخعٌ املٛقععٚ ،ال ٜعتِ تعسى أ ٟغع ٤ٞيًؿعدؾٚ ،١يتصٜٚعد ايعصٚاز
بامل ًَٛات ايعيت ٜسٜعدْٗٚا ٚعٓعدَا ٜسٜعدْٗٚا بايًػع ١ايعيت تاطعب اةتٝاجعاتِٗ ايؿسدٜعٜٓ ١بػعٞ

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

عً ٢املٛاقع اإلعلَ ١ٝإٔ تؿُِ َٛاق ٗا مبطازات َكٓ عٚ ١عًع ٢أضعاع املطعتددَني ططعب
ةسنتِٗ داخٌ املٛقع.
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ْتا٥ا بٓا ٤اإلقٓاع عً ٢املٛاقع اإلعلَ:١ٝ

ٜبدأ بٓا ٤اإلقٓاع بايتؿاعٌ َع عًُ ١ٝتكد ِٜامل ًَٛات اييت ٜبتا املطتددّ عٓٗا جٓبًا إىل
جٓبٚ ،حلٌ ٖر ٙايؿسقٜٓ ١ٝبػ ٞاطني َ دالت ايتتٚ (Conversion Rates) (*)ٍٛمتهني
ٖععرا ايتتطععني يف عًُٝعع ١املصاٚجعع ١بععني تكععد ِٜأؾكععٌ امل ًَٛععات يًجُٗععٛز ٚ،اؿٝععصِٖ عًعع٢
ايكٝاّ ب ًُ ١ٝاتاذ ايكساز بايتؿاععٌ َعع امل ٛقعع ٚععدّ خعسٚجِٗ َعٔ املٛقعع يًبتعا ععٔ َٛقعع
آخسٚ .املتضطات اإلعلَ ١ٝصلب إٔ تٛؾس ايب ١٦ٝاييت تطاعد عً ٢اةتُاالت ايتؿؿ ملٛاق ٗا
أنثس َٔ ذ ٟقبٌٚ .يتتكٝل أٖداف املٛاقع اإلعلَ ١ٝصلب عًٗٝا أٚالً إٔ اكل أٖداف شٚاز
َٛاق ٗا ،ةٝا إٕ َطاعد ٠املٛاقع اإلعلَ ١ٝعً ٢تؿؿ أؾكعٌ يًعصٚاز ضعٛف صل ًعٗا قعادز٠
عً ٢اضتكتاب أندل عدد َِٓٗ(.)31
ٚميهٔ تػب ٘ٝايبٓا ٤اإلقٓاع ٞبػهٌ عاّ داخٌ املٛقع بايبٓا ٤عً ٢ايتب ،١ ٝؾثذا نإ
َٔ املِٗ َساعا ٠اجلٛاْب ايتؿعُ ١ُٝٝعٓعد بٓعا ٤املٓعصٍ عًع ٢أضعاع ععدد ايػعسف ٚاحلُاَعات
ٚايٓٛاؾععر ٚاألبععٛاب ،مععِ ٜتٓاضععب بٓععا ٤نععٌ غسؾعع ١عًعع ٢ةععدَ ٠ععع ايتؿععُ ِٝايٓٗععا ٞ٥يألمععا
ٚاألؾععباؽ ايععيت ضتطععتددّ ،ؾثْعع٘ ٚتتبٝكًععا عًععَٛ ٢قععع اإلْذلْععت ؾععاملٛقع ٜػععب٘ إىل ةععد َععا
املٓصٍ ،ؾايػسف مبثاب ١ايؿؿتات عً ٢املٛقع ٚاألبٛاب متثٌ طًب األدا ٤نعاألشزاز ٚايعسٚاب
ٚاألٜكْٛاتٚ ،ميهٔ إٔ ْتدٝعٌ ايتب ٝعٚ ١ايساةعٚ ١ايؿا٥عد ٠ايعيت ضعٝجٓٗٝا ايصبعَ ٕٛعٔ املٓعصٍ
ٚاملطتددّ َٔ املٛقعع ب عد انتُعاٍ ايتؿعُ ِٝايٓٗعا ،ٞ٥أَعا املعٛاد املطعتددَ ١يف ايبٓعاَٗٓ ٤عا
اخلػععب ٚايتععٛب ٚاألزلٓععت ٚغرلٖععا ؾععُٝهٔ ادٜععدٖا َععٔ خععلٍ خؿععا٥ـ ايٛضعع ٝيف
املٛقع(.)32
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َٛقٛعات اإلقٓاع:

أؾععبتت ممازضعع ١عًُٝعع ١ضععٗٛي ١االضععتدداّ عًععْ ٢تععام ٚاضعععٚ ،سلععٔ اآلٕ طاجعع ١إىل
إدزاى َععا ب ععد ضععٗٛي ١االضععتدداّ ٚخًععل وسبعع ١تؿاعععٌ أنثععس إقٓاعً عا عًععَٛ ٢اقععع اإلْذلْععت.
ٚصلب إٔ ته ٕٛوسب ١ايبتا عٔ امل ًَٛات ٚاألخباز عً ٢اإلْذلْعت اؿٝصٜع ١يًُطعتددَني
ٚيٝطت ضًَٗٚ ١سق ١ٝؾك ٚ ،تكعٝـ االزتٝعاح اي عاي ٞايعر ٟال ٜكعُٔ ايتػعٝرل .سلعٔ طاجع١
إىل خًل ممازض َٔ ١غأْٗا اؿٝص األداٚ ،٤يريو ؾثٕ َطتددًَا ٚاةعدًا ٜعدخٌ املٛقعع ٜٓبػعٞ
إٔ ٜتهع ٕٛيدٜعع٘ إةطعاع بايثكعع ١أٚالً َعٔ خععلٍ ٚجعٛد ؾععؿكَ ١عا أًَٛ َ ٚعَ ً١عا أ ٚخععدل َععا،
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ضلؿص ٙعً ٢االضتُساز يف ايتؿؿ ٚايتؿاعٌ .ؾاملطتددّ ُٜكَ ِّٝؿداق ١ٝاملٛقع يف حل ات معِ
ُٜجس ٟتكًُٝٝا ط ٌٜٛاألَد يًتأند َٔ جداز ٠امل ًَٛات بايثكٖٓٚ ،١اى دلُٛعتعإ رلتًؿتعإ
َٔ علَات ايتؿُ ِٝايٓاج ايرٜٛ ٟؾس األضاع ار ٙايتكُٝٝات ُٖٚا:
 علَات ضتتٚ ١ٝغهًَ ١ٝثٌ تت ٝايؿؿتٚ ١ايسضَٛات ٚايؿٛز اييت تٛؾس أضاعايطسع.١
 جٛد ٠اتتٚ ٣ٛايٛما٥ل ٚاملؿادز  ٖٞٚذلٛز تكَ ِٝٝصٜد َٔ املػازن.١ٚمل سؾ ١ايثك َٔ ١أ ،١ًٖٚ ٍٚميهٔ تتبٝل أضايٝب َٓٗج ١ٝذلدد ٠ي قٓعاع ٚذيعو يكٝعاد٠
املطعععتددّ ي ُعععٌ أدا َ ٤عععني أ ٚاًٜٛععع٘ إلزلعععاش اإلقٓعععاع مبٛقعععٛعٜٚ ،١ٝعععتِ ذيعععو َعععٔ خعععلٍ
تسنٝصْا عً ٢أضايٝب ايتؿُ ِٝاملكٓع ايكا ِ٥عً ٢اي اطؿٚ ١ايثك ،١ؾ ً ٢ضب ٌٝاملثعاٍ َؿعُِ
ضععٗٛي ١االضععتدداّ ٜ Usabilityطععتتٝع ج ًععٗا ضععًٗ ١يكععُإ ايتجععٛاٍٚ ،يهععٔ ضععٗٛي١
االضععت ُاٍ  Ease of Useيٝطععت ٖعع ٞاتععسى ايععسٝ٥ظ مل سؾعع ١ملععاذا ٜتؿععؿ ايٓععاع األخبععاز
اي اجًعععٚ ،١بعععاألةس ٣أْٗعععِ ٜتعععاب  ٕٛاألخبعععاز اي اجًععع ١بطعععبب إٔ املٛقعععع ضلعععثِٗ عًعععَ ٢تاب ععع١
األةدا يف ايًت  ١احلايٜٚ ،١ٝتِ اكٝل ذيو َٔ خلٍ َٓاغد ٠ايػع ٛز ايػدؿع ٞبأُٖٝع١
احلد َٚد ٣ت ًك٘ باحلٝا ٠اي اَٚ ١اإلقٓاعٚ ،ميهٔ ج ٌ األخباز اي اجً ١تبعد ٚذات أُٖٝع١
نبرل ٠أ ٚج ٌ أةدٍ َا ٜػ س باإلجباز يلطلع عً ٢آخس األةدا (.)33
ٚتؿُ ِٝاإلقٓاع َهٌُ ي د ٠ؾ٦ات َعٔ ايتؿعُ ِٝايتكًٝعدَ ٟثعٌ تؿعُ ِٝامل ًَٛعات ٚبٓعا٤
امل ًَٛات ٚ ،تؿُ ِٝايتؿاععٌٚ ،ايتؿعُ ِٝايت ًُٝعٚ ،ٞتؿعُ ِٝوسبع ١املطعتددَنيٚ ،ضعٗٛي١
االضتدداّٜٚ .طتددّ تؿُ ِٝاإلقٓاع يف اطني ايتطعٜٛل ٚزضعا ٌ٥ايبٝعع ععٔ طسٜعل ايتتًٝعٌ
ايًؿ  ٞيًُتت ٣ٛباضتدداّ أضظ َٓاٖا ايبت ٛايٓؿطٚ ،١ٝميهٔ ايطٝتس ٠عًع ٢ايسضعاي١
عٓاؾعس ايتؿعُٚ ِٝغرلٖعاٜٚ ،عتد ٟذيعو إىل ازتؿعاع ًَتعٛ
ؾك أ ٚجص َٔ ٤ايسضٚ ّٛب
يف شٜععاد ٠املب ٝععات ٚايععصٚاز َٚ .ععِ َٛاقععع اإلْذلْععت املكٓ عع ١تسنععص عًعع ٢ج ععٌ املطععتددَني
ٜػ س ٕٚبايساة ١عٓد اتاذِٖ ايكسازات بايتؿاعٌ َع املٛاقع ٚتطعاعدِٖ عًع ٢ايتؿعسف بٓعاً٤
عًٗٝا(.)34
ثانيًا :التصميم املقنع ملواقع اإلنرتنت الخاصة باملواقع اإلعالمية
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أُٖ ١ٝاالٖتُاّ بتؿُ ِٝايؿؿت ١ايسٝ٥ط ١يف املٛاقع اإلعلَ:١ٝ

ت ُّد ايؿؿت ١ايسٝ٥ط ١مبثابعَ ١عدخٌ إىل املٛقعع عًع ٢غعبه ١اإلْذلْعت ،ؾٗع ٞأَ ٍٚعا تكعع
عًٝعع٘ عععني املطععتددّ يف أغًععب األةٝععإ ،نُععا أْٗععا تسغععد ايععصٚاز ٚتععٛجِٗٗ إىل األقطععاّ
ايسٝ٥ط ١يف املٛقع عٔ طسٜل ايسٚاب اييت متثعٌ عٓاؾعس ايتجعٛاٍ ،نعريو ت عسق ايؿعؿت١

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

ايسٝ٥طعع ١اتتٜٛععات ٚتػععجع املطععتددّ عًعع ٢اضتهػععاف املٛقعععٚ ،يععريو صلععب إٔ تهععٕٛ
ايؿؿت ١ايسٝ٥ط ١جٝعد ٠ايتٓ عٚ ِٝت هعظ طب ٝع ١امل ًَٛعات ٚاخلعدَات ايعيت ٜكعدَٗا املٛقعع
اإلعلَ َٔٚ .ٞاملِٗ ايتأنٝد عً ٢قسٚز ٠إٔ ٜه ٕٛيًؿؿت ١ايسٝ٥طَ ١لذلٗا امللة ١ٝيف
نٌ ؾؿت َٔ ١ؾؿتات املٛقعٚ ،إٔ صلعد املطعتددَ ٕٛايؿعؿتات األخعس ٣تػعب٘ ايؿعؿت١
ايسٝ٥ط ١إىل ةد َا بٗدف ايسجٛع إيٗٝا يبد ١َُٗ ٤جدٜد.)35(٠
ٜأت ٞاالْتباع األ ٍٚيد ٣املطتددّ عٔ املٛقع َٔ ايؿؿت ١ايسٝ٥طٖٚ ١را َعا صل ًعٗا ذات
أُٖ ١ٝخاؾ َٔ ١بني ؾؿتات املٛاقع األخس ،٣نُا أْٗعا تعتد ٟايعدٚز ايعسٝ٥ظ ْؿطع٘ ايعرٟ
ٜتدٜعع٘ غععلف أٜعع ١دلًعع ١أ ٚنتععاب أ ٚؾععتٝؿ ،١إذ إْٗععا تكعع ّٛبععاإلعلٕ عععٔ زضععايَ ١ععا ٖٚععرٙ
ايسضععاي ١صلععب إٔ تهععٚ ٕٛاقععتٖٚ ،١ععَ ٛععا ٜععتِ اكٝكعع٘ باضععتدداّ األيععٛإٚ ،ايٓؿععٛف
ٚايسضععَٛاتٜٚ ،تتًععب أ ٜكًععا إٔ تهعع ٕٛاي ٓاؾععس ايتؿاعًٝعع ١املٛجععٛد ٠عًععٖ ٢ععر ٙايؿععؿت١
ٚاقتٚ ١ضًٗ ١االضتدداّ.
ٚيريو ؾعثٕ َ عِ املؿعُُني صلتٗعد ٕٚيف ايٛؾع ٍٛإىل ايتعٛاشٕ ايؿعت ٝبعني اتتٜٛعات
ٚايتٓطٝل عً ٢ايؿؿت ١ايسٝ٥طٚ .١ايٓكاط اآلت ١ٝمتثعٌ اخلتعٛط ايسٝ٥طع ١ايعيت صلعب االيتعصاّ
بٗا يًٛؾ ٍٛإىل تؿُ ِٝجٝد يًؿؿت ١ايسٝ٥ط( ١أ ٚأ ١ٜؾؿت ١أخس:)36( )٣






ايتٓاضب :صلب إٔ ته ٕٛايٓؿٛف ٚايؿٛز َتٓاضبَ ١ع بك ١ٝأجصا ٤ايؿؿت.١
االْطٝاب :١ٝةت ٢تطتتٝع عني املطتددّ إٔ تتٓكٌ َٔ عٓؿس إىل آخس بطٗٛيٚ ١اْطٝاب.١ٝ
االوا :ٙيػسق تٛج ٘ٝعني املطتددّ باواَ ٙدزٚع َطبكًا ٚعدّ تسن٘ ٜتج ٍٛبتدب
طثًا عٔ َهإ تطتكس ع ٘ٓٝعً.٘ٝ
ايبٓ :١ٝتٓ  ِٝبٓ ١ٝاي ٓاؾس يف غهٌ ٖسَٜ ٞتند عً ٢نٌ ٚاةد َٓٗا بكدز ٜتٓاضب
َع َطت ٣ٛأُٖٝت٘.
ايتابعٜ :تُثٌ ايتابع يف اختٝاز ْ اّ األيٛإ ٚتٓطٝل ايٓؿٛف ٚايؿٛز مما ٜتد ٟإىل
ادٜد زضاي ١ايؿؿت.١

ٜٚرنس ( )Fogg 2003إٔ اإلْذلْعت ٖع ٛايٛضع ٝايؿ عاٍ يًتعأمرل عًع ٢ايطعًٛى ايبػعس،ٟ
نُا ٜعرنس إٔ تؿعُ ِٝتتبٝكعات اإلْذلْعت ميهعٔ إٔ تهع ٕٛأدا ٠يصٜعاد ٠اإلقٓعاع َعٔ أجعٌ
ايتأمرل عً َ ٢تكدات ٚتؿٛزات ٚاواٖات َطتددَ ٞاإلْذلْعت باضعًٛب ٜسغعب ؾٝع٘ َطعٛقٛ
اإلْذلْتٚ .تبٖٓ ٢ر ٙايدزاض ١عً ٢أضاع َا ذنس ٙؾٛب َٔ إٔ أةد األٖعداف األضاضع ١ٝألٟ
َٛقع ٖ ٛاإلقٓاع َٔٚ ،املِٗ ؾِٗ نٝـ ميهٔ تؿعَُٛ ِٝاقعع إعلَٝعَ ١كٓ عَ ١عٔ املُهعٔ
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إٔ تطتددّ يدعِ َ دالت ايتتع( .ٍٛاٜٛعٌ َػعاٖد ٟاملٛاقعع إىل َطعتددَنيٚ ،شٜعاد ٠ععدد
املطععتددَني إىل أعععداد نععبرلٚ ،)٠إْػععا ٤ؾععٛز َؿكععً ١يًُٛقعععَٚ .ععٔ خععلٍ اتععاذ ذيععو
نأضاع ملٛقٛع طث ،ٞضعٝبدأ ٖعرا املبتعا َعٔ خعلٍ تكعدٚ ِٜجٗع ْ ١عس ايتؿعُ ِٝاملكٓعع
ملٛاقع اإلْذلْت(.)37
ٜٚس ٣ايباةثإ إٔ ايدزاض ١احلاي ٖٞ ١ٝتأضٝظ يًدزاضات املطتكبً ١ٝايعيت تتٓعا ٍٚاإلقٓعاع
يف املٛاقع اإليهذل ١ْٝٚاي سب ١ٝبػهٌ عاّ ٚاملٛاقع اإلعلَ ١ٝبػهٌ خاف ْ ،سًا حلدامع١
ٖرا اجملعا ٍ ةٝعا َعا شاٍ يف طعٛز ايُٓع ٛةتع ٢يف ايدزاضعات األجٓبٝعٚ ،١اي ُعٌ عًع ٢ؾعٝاغ١
ايُٓاذب املٓاضب ١يكٝاع اإلقٓعاع يف املٛاقعع اإليهذلْٝٚع ١املكٓ عٜٓٚ ،١بػع ٞعًع ٢ايكعاُ٥ني عًع٢
املٛاقعععع اإليهذلْٝٚععع ١اي سبٝععع ١إٔ ٜهْٛعععٛا َعععدزنني اعععرا االوعععا ٙاجلدٜعععد يًتعععأمرل عًععع٢
املطتددَني.
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َؿٗ ّٛايتؿُ ِٝاملكٓع:

 ُٜععسف تؿععُ ِٝايٜٛععب املكٓععع  Persuasive Web Designعًعع ٢أْعع٘ اْ هععاع يطععٗٛي١
اضتدداّ ايتؿُ ،ِٝؾطٗٛي ١اضتدداّ املٛقع ٜسنص عً ٢إعتعا ٤املطعتددَني َٗعازability ٠
لٜٚ .عرنس  Christine Perfttiإٔ
َتاب ع ١تؿعؿ املٛقعع ٚايتعأمرل ؾٝع٘ يً عٛد ٠يًتؿعؿ َطعتكب ً
املٛقع ايٓاج صلعب إٔ ٜسنعص عًعَ ٢عا ٚزا ٤ضعٗٛي ١االضعتدداّٖٚ ،ع ٛايتؿعُ ِٝاملكٓعع ايعرٟ
ضلؿص املطتددّ يًتؿ ٍٛعً ٢املؿًتٚ ١ايساةع ١يف اتعاذ قعساز ٙبايت اَعٌ َعع املٛقعع ٚؾعت١
ٖععرا ايتؿععسف ،ؾُععٔ أضاضععٝات ايتؿععُ ِٝاملكٓععع ايت ععسف عًعع ٢ايععدٚاؾع ٚاحلاجععات ايسٝ٥طعع١
يًُطعععتددّ ٚادٜعععد َعععا ضعععٝؿ ً٘ داخعععٌ املٛقع عع ٚتٛجٗٝععع٘ إىل إَهاْٝععع ١اضعععتدداّ أؾكعععٌ
ممازضات ايتؿؿ (.)38
ٜٚسنص ايتؿُ ِٝاملكٓع عً ٢ايتكٓٝات اييت تطاعد عًع ٢اطعني ايٓتعا٥ا يف ٝعع َٛاقعع
ايٜٛععب يتطععٗ ٌٝعًُٝعع ١االضععتدداّ ٚايٛؾعع ٍٛايطععسٜع يًدععدَات ايععيت تكععدَٗا املٛاقعععُٜٚ ،بٓعع٢
ايتؿععُ ِٝاملكٓععع عًعع ٢أضععاع ايتععأمرل يف ايطععًٛى ايبػععسInfluence Human Behavior ٟ
يتتؿٝص َطتددَٚ ٞشٚاز املٛاقع عً ٢اتاذ إجسا٤ات داخٌ املٛقع َٔ أ ْ ٍٚعسَٗٓ ،٠عا طًعب
َ ًَٛعع ١أ ٚضعععً  ١أ ٚخدَعع ،١عًععع ٢إٔ ٜهعععٖ ٕٛععدف ايتؿعععُ ِٝاملكٓعععع ٖعع ٛايتعععأمرل ايبؿعععسٟ
ٚاي ععاطؿ ٞايؿععادم ٚاجلععاد يتتكٝععل ايٓتععا٥ا ايععيت تتُاغععَ ٢ععع أٖععداف املٛقعععٜٚ ،ػععجع عًعع٢
ايتؿاعٌ بني املطتددَني ٚاملٛقع ٚبني املطتددَني أْؿطِٗ َٚكدَ ٞتًو اخلدَات(.)39

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

ٚميهٔ ايك ٍٛإٔ ايتؿُ ِٝاملكٓع يعٝظ ؾكع دلعسد األغعهاٍ ٚاأليعٛإ ؾتطعبٚ ،إيعا
ٖعع ٛنٝؿٝعع ١تٝ ٛععـ تكٓٝععات ٚبععساَا غععبه ١اإلْذلْععت يف تكععد ِٜتًععو األغععهاٍ ٚاأليععٛإ
بايػهٌ ايؿت َٔ ٝأجٌ تٛج ٘ٝاملطتددَني ٚايصٚاز َٔ خلٍ ايتأمرل ؾع ِٗٝخلًعل ايػع ٛز
بايثكععٚ ١األَععٌ ٚاملت ععٚ ١إبععساش اخلٝععازات اي اطؿٝعع ١يف ضععب ٌٝاحلؿعع ٍٛعًععْ ٢تععا٥ا إصلابٝعع١
ضًٛن ١ٝتصٜد َعٔ ؾ ايٝع ١املٛقعع ،إقعاؾ ١إىل خًعل االْتبعاع األ ٍٚيعد ٣املطعتددّ ععٔ َعد٣
قدز ٠املٛقع عً ٢تًب ١ٝةاجاتع٘ َعٔ أ ْ ٍٚعس ٠تكعع عًع ٢تؿعُ ِٝاملٛقعع ،ؾايكعدز ٠عًع ٢تكعدِٜ
تؿَُ ِٝكٓع َبين عً ٢ضٗٛي ١االضتدداّ ٚايٛؾ ٍٛتكٛد إىل ايتؿاععٌ َعع ايسضعاي ١املٛجٗع،١
ؾايتؿُ ِٝاملكٓع  ٜتُد عً ٢جٗٛد نعثرل َعٔ ايبعاةثني ٚاملبعدعني ٚاضعتدداّ َٓٗجٝع ١عًُٝع١
ٚتٝ ٛـ أضعايٝب إقٓاعٝعٖ ١ع ٞيف األضعاع َٛجعٛدَٓ ٠عر ععاّ  ّ1920يف أ ٍٚايهتابعات ععٔ
اإلقٓاع َٔٚ .ذيو اطني املُٝصات ايبؿس ١ٜبٛؾؿٗا أدا ٠زٝ٥ط ١إلقؿا ٤اجلاذب ١ٝعً ٢املٛقعع
َٔ خلٍ ةطٔ اضتدداّ ايؿٛز ٚايسضَٛات ٚايؿٛز املتتسنٚ ١ايسَٛش أ ٚاأليٛإ َعٔ أجعٌ
تكدَٛ ِٜقع أنثس ةٚ ١ٜٛٝاحلؿ ٍٛعً ٢اضتجابات إصلاب َٔ ١ٝقبٌ املطتددَني(.)40
إٕ ازت بععاط املطععتددّ بععاملٛقع بععدالً َععٔ االضععتدداّ ايتكًٝععد ٟيعع٘  ٜتعع ٞتععأمرلات إصلابٝعع١
يًُٛقع ،ةٝا إ ٕ َُٗع ١ضعٗٛي ١االضعتدداّ أضاضع ١ٝإلغعباع احلاجعات اخلاؾع ١يًُطعتددّ،
ٖٚرا االزتباط ُ ٜطعِٗ يف جعرب املطعتددَني يًُٛقعع ٜٚكعٛد املطعتددَني إىل اتتع ٣ٛاتعدد
ٚطلً عل يععد ِٜٗاتععاذ ايكععساز يًت اَععٌ ايععدقٝل َععع املٛقعععٚ .تؿععٛم تؿععُ ِٝاملٛاقععع َطععت ٍٚعععٔ
ادٜد َعا ضعٝؿ ٌ املطعتددَ ٕٛضعٛا ً ٤أنعإ ٖعرا ايتؿاععٌ االغعذلاى أّ املػعازن ١ؾٝع٘ َعٔ
خلٍ اخلدَات اييت ٜكدَٗا املٛقع (.)41
ثالثًا :مبادئ اإلقناع في التصميمPrinciples Of Persuasive Web Design :

 ٌُ ٜايثاي ٛاي ٝ ٛؿ ٞيؿعٛب َٚبعادئ ايتؿعُ ِٝعًع ٢دععِ ايؿهعس ٠ايٓاؾ ع ١يتهٓٛيٛجٝعا
اإلقٓاعٚ .تتُثٌ ْكت ١ق ـ يٛذب  Foggيف أْ٘ ال ُ ٜعٌ عًع ٢تؿطعرل نٝؿٝع ١اٜٛعٌ َبعادئ
ايتؿعععُ ِٝاملكذلةععع ١إىل َتتًبعععات ايعععدلاَاٚ ،قعععد ا تٓؿٝعععرٖا باعتبازٖعععا خؿعععا٥ـ ايٓ عععاّ
ايؿ ًٚ ،ٞةتْ ٢ه ٕٛقعادز ٜٔعًع ٢تؿعُٚ ِٝتكٝع ِٝاإلقٓعاع بٓ عاّ ايعدلاَا ،ؾكعد أؾعب َعٔ
األضاع إدزاى نٌ َٔ ذلتع ٣ٛامل ًَٛعات  ٚٚعا٥ـ ايدلْعاَاٚ .يف ٖعرا ايػعإٔ قعدّ Oinas-
 Kukkonen Harri and Harjumaa Marjaاملبعععادئ ايعععيت اهعععِ أ ْ ٟعععاّ ٜطعععتددّ
ايتهٓٛيٛجٝععا يف دزاضعع ْ ١سٜعع ١تأضٝطًععا يًُبععادئ ايتٛجٝٗٝعع ١يتؿععُ ِٝاألْ ُععٚ ،١ميهععٔ
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تتبٝك ٗا عً ٢املٛاقعع اإليهذلْٝٚع ١عًع ٢غعبه ١اإلْذلْعتٖٚ ،ع ٞؾعاحل ١يًُٛاقعع اإلعلَٝع١
اي سب.)42(١ٝ
ٚقععد قععاّ نععٌ َععٔ  Oinas-Kukkonen Harri & Harjumaa Marja.بتؿععٓٝـ أزبععع
خؿا٥ـ يتؿُ ِٝأ ْ ٟاّ َٗٓٚا املٛاقع اإليهذل ١ْٝٚيًٓ اّٜٚ ،ػتٌُ نٌٌّ َٓٗعا عًع ٢ععد٠
َبادئ ميهٔ ضسدٖا عً ٢ايٓت ٛاآلت:)43(ٞ
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ت ٌُ َبعادئ ايتؿعُ ِٝيف ٖعرا ايتؿعٓٝـ عًع ٢دععِ تٓؿٝعر املُٗع ١األضاضع ١ٝيًُطعتددّ،
ٚتتُثعععٌ َبعععادئ ايتؿعععُ ِٝيف ٖعععرا ايتؿعععٓٝـ يف ايتبطعععٚ ٝايتٛجٝععع٘ ٚاملٛاَ٤عععٚ ١ايػدؿعععٓ١
ٚايععتتهِ ايععراتٚ ٞاتانععاٚ ٠املساج عع .١اْ ععس اجلععدٚ ،)13( ٍٚةتعع ٢إذا ناْععت َبععادئ
ايتؿُ ِٝت تُد يف ٖرا ايتؿٓٝـ عًع ٢أعُعاٍ ؾعٛب ،ؾعثٕ ٖٓعاى اي دٜعد َعٔ االختلؾعات .إٕ
ٚج٘ االضتؿادٖ َٔ ٠را االقذلاح ٖع ٛاتتع ٣ٛاملٗعِ يًُطعتددّ بعدالً َعٔ تعٛؾرل ايعدعِ يتٓؿٝعر
اي ًُ ١ٝأ ٚعٌُ املُٗ ١بتسٜك ١أضٌٗٚ ،اعرا ايطعبب ا َٓاقػعت٘ يف تؿعٓٝـ آخعس ،ةٝعا إٕ
املساقبعععٚ ١ايتهٝعععـ تهعععٔ َعععٔ ايٛضعععا ٌ٥املتؿعععل عًٗٝعععا يف أْ ُععع ١اإلقٓعععاعٚ ،ال ميهعععٔ
يًُطتددّ اختٝاز َا ا َلة ت٘ أٚالً ٚايرٜ ٟتد ٟبطٗٛي ١إىل إخؿا ٤االواٖات ،باإلقاؾ١
إىل ذيو ،ؾثٕ اادف ٖ ٛايتؿهرل يف إٔ ٜتؿسف املطتددّ تكسٜبًا بتسٜك ١نٝؿ ١ٝتػعهٌٝ
ٚت د ٌٜاملٛاقعـ عًع ٢أضعاع امل تكعدات ٚايكع ِٝبعدالً َعٔ تٓؿٝعر ايطعًٛنٝات بٛؾعؿٗا ْتٝجع١
يًتهٝـ.
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تععععستب َبععععادئ ايتؿععععُ ِٝاملستبتعععع ١بتٓؿٝععععر دعععععِ احلععععٛاز بععععني ايبػععععس ٚاحلاضععععٛب
بايتسٜكعععععْ ١ؿطععع عٗا ايعععععيت تطعععععاعد املطعععععتددّ يف االةتؿعععععا باالْتكعععععاٍ إىل أٖعععععداؾِٗ أٚ
ايطعععععًٛى املطعععععتٗدف ٚ ،تػعععععٌُ املعععععدحٚ ،املهاؾعععععرتت ٚايتعععععرنرل ٚاالقعععععذلاح ٚايتػعععععاب٘
ٚاملٛاٚ ١َ٤ايدٚز االجتُاع.ٞ
ٚقععععد ا تععععبين َبععععادئ ايتؿععععُ ِٝاملستبتعععع ١بععععدعِ احلععععٛاز جصٝ٥عع عا َععععٔ أؾهععععاز ؾععععٛب
ٚاملطععععععتٚيني االجتُععععععاعٝني (اجلاذبٝعععععع -١ايتػععععععاب٘ -املععععععدح) ٚاالتؿععععععاٍ (املهاؾععععععرتت
امل ٜٓٛعععٜٚ ،)١كعععذلح ايتعععرنرل ٚايعععدٚز االجتُعععاع ٞنُبعععادئ تؿعععُ ِٝجدٜعععد ٠يف ةعععني إٔ
ؾهعععس ٠ايتبعععادٍ ا اضعععتثٓاؤٖا ألْٗعععا زلعععَ ١عععٔ زلعععات املطعععتددّ ٚيعععٝظ َعععٔ خؿعععا٥ـ
ايٓ اّ.

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ
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تؿـ َبادئ ايتؿعُ ِٝاملت ًكع ١مبؿعداق ١ٝاملٛقعع ،نٝؿٝع ١تؿعُ ِٝايٓ عاّ ةتع ٢تهعٕٛ
أنثس َؿداق َٔٚ ١ٝمِ أنثس إقٓاعًاٜٚ .ته ٕٛتؿٓٝـ َؿداق ١ٝاملٛقعع َعٔ ايثكعٚ ١اخلعدل٠
َٚؿعداق ١ٝايطععت ٚايػع ٛز احلكٝكععٚ ٞايطعًتٚ ١ايكبععٚ ٍٛإَهاْٝع ١ايتتكععلٚ ،قعد ا تععبين
َبادئ ايتؿُ ِٝيف ٖرا ايتؿٓٝـ ٚت د ًٜ٘بٛاضت ١ؾٛب(.)44
إٕ االختلؾات يف ايثاي ٛايٝ ٛؿ ٞيع Foggتتُثٌ يف أؾهاز اإلزلاش ٚضٗٛي ١االضعتدداّ
ٚاالضععتجابٚ .١عًعع ٢ايععسغِ َععٔ إٔ ايػدؿععٓ ١ت عستب باملٛاَ٤عع ،١إال أْعع٘ ميهععٔ إصلادٖععا يف
تؿٓٝـ آخسٚ .عً ٢ؾ ٝد آخس ،ؾثٕ االضتؿاد ٠األضاض َٔ ١ٝايسجٛع إىل ايطعًتٖ ١ع ٞشٜعاد٠
َؿداق ١ٝايٓ اّ بٓؿظ طسٜك ١املبادئ األخس ٣يف ٖرا ايتؿٓٝـ.
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تكععَ ّٛبععادئ ايتؿععُ ِٝيف ايتؿععٓٝـ االجتُععاع ٞبٛؾععـ نٝؿٝعع ١تؿععُ ِٝايٓ ععاّ يهععٞ
تكععع ّٛبتتؿٝعععص املطعععتددَني َعععٔ خعععلٍ االضعععتؿادَ ٠عععٔ ايتعععأمرل االجتُعععاعٚ .ٞتتُثعععٌ َبعععادئ
ايتؿُ ِٝاييت تٓتُ ٞإىل ٖرا ايتؿٓٝـ يف ايتطٗ ٌٝاالجتُاعٚ ٞاملكازْ ١االجتُاعٝعٚ ١ايتعأمرل
امل ٝازٚ ٟايت ًِ االجتُاعٚ ٞايت اٚ ٕٚاملٓاؾطٚ ١االعذلاف.
ٚبايٓطب ١يًُتضطات اإلعلَٚ ١ٝاملؿُُني ،ؾثٕ ايتؿعُ ِٝاملكٓعع عًُٝعا ٜػعرل نعٌ غع٤ٞ
يف رلتع ع املٛقعععع عًععع ٢غعععبه ١اإلْذلْعععت ،نُعععا إٔ َ ٝعععاز طععع ٛضعععٗٛي ١االضعععتدداّ
ٚ Usabilityاالختبععازات يف نععثرل َععٔ األةٝععإ ت ععد ناؾٝععٚ ،١ايتؿععُ ِٝاملكٓععع ٖعع ٛيف
األضاع أنثس جٛدٚ ٠عُكًا ٚدق َٔ ١ضٗٛي ١االضتدداّ  .Usabilityؾايتؿُ ِٝاملكٓع ٜتتًعب
أٜكًا دزاض ١نٝـ ٜػع س املػعازن ٕٛعٓعد تؿاعًعِٗ َعع املٛقعع ضعٛا ً ٤أزادٚا ايتؿاععٌ أّ قعاّ
املٛقع بتتؿٝصِٖ عً ٢ايتؿاعٌ(.)45
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أوالً :التحليل الوصفي
أ) :مْاع الايْات التلفصْٓىٔة اجلٔ ٔة
جد ٍٚزقِ ( )2املبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب دعِ املُٗ ١األضاض ١ٝيف املٛاقع ايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ
املبادئ
اإلقٓاع
١ٜ

()1

ضًٛب دعِ املُٗ ١األضاض١ٝ
Primary Task Support
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قتس

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ِْ

ِْ

ِْ

ِْ

ال

ِْ

ال

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا
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x
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ِْ
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أ

تًؿصٕٜٛ
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تًؿصٕٜٛ
ايبتسٜٔ

تًؿصٕٜٛ
ايهٜٛت
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x

x

x

x
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ايتتهِ
ايراتٞ
Selfmonito
ring

ٜ .1كععععدّ املٛقععععع خدَعععع ١ايبتععععا عععععٔ
امل ًَٛات.

√

√

√

ايتبطٝ
Reduct
ion

ٜٛ .2ؾس املٛقع اجلٗد عًع ٢املطعتددَني
يف إصلاد امل ًَٛات.

√

√

√

√

ايتٛج٘ٝ
Tunnel
ing

ٜ .3كدّ املٛقع َ ًَٛات إقاؾ ١ٝتلَظ
(*)
اٖتُاّ املطتددَني.

√

√

√

x

املٛا١َ٤
Tailori
ng

 .4امل ًَٛعععات تلَععععظ احلٝعععا ٠ايَٝٛٝعععع١
يًُطععععععععععععععععععععتددَني ٚتععععععععععععععععععععستب
(**)
مبؿاحلِٗ.

√

√

√

x

x

ايػدؿٓ
٠
Person
alizati
on

ٜ .5كععععععدّ املٛقععععععع خععععععدَات إخبازٜعععععع١
ًَٛ َٚاتٝعععععع ١عععععععٔ طسٜععععععل ايدلٜععععععد
اإليهذلٚ ْٞٚخدَٚ RSS ١خعدَات
االضتتلعات ٚايتؿٜٛت.

√

√

x

x

اتانا٠
Simula
tion

ٜ .6عععععععصٚد املٛقعععععععع املطعععععععتددّ بعععععععرتخس
ايتتععدٜثات عععٔ اتتٜٛععات ٚايععدلاَا
ٚاإلغاز ٠إيٗٝا.

√

√

√

√

x

x

اإلعاد٠
Rehear
sal

ٜ .7تٛاؾععععٌ املٛقعععععع َععععع املطعععععتددَني
إلععععاد ٠وسبععع ١اخلدَععع ١ععععدل ايدلٜعععد
اإليهذلٚ ْٞٚتٛق ٝاخلًٌ ايعر ٟا
تؿاد.ٜ٘

√

√

√

√

x

x

ْطب ١تتبٝل امل اٜرل ايطب ١

%85.7

%71.6

%100

%85.7

7

x
√

x

X

%0.0

%0.0

(*)  )**( ،قاَت ٖر ٙايدزاض ١بسؾد ٖر ٜٔاملبدأ َٔ ٜٔخلٍ ةؿس امل ًَٛات اييت تكدّ َ ًَٛات َُٗ ١يًُطتددَني َثٌ أٚقات ايدلاَا اخلاؾ١
بايدٚ ٜٔآخس األخباز.

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

تػرل بٝاْات اجلد ٍٚايطابل ٚاخلاؾ ١باملبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب دعِ املُٗ ١األضاض١ٝ
إىل َا :ًٜٞ
 متٝص تًؿص ٕٜٛدٚي ١قتس بتتبٝعل املبعادئ اإلقٓاعٝع ١اعرا املبعدأ ةٝعا جعا ٤باملستبع ١األٚىلبٓطععبًٜٝ ،)%100( ١عع٘ يف املستبعع ١ايثاْٝععَٛ ١ق ععا تًؿصٜعع ٕٛايطع ٛدٚ ١ٜضععًتٓ ١عُُععإ بٓطععب١
(ٚ ،)%85يف املستبعع ١ايثايثععَٛ ١قععع تًؿصٜعع ٕٛأبعع ٛيب بٓطععبٚ ،)%71( ١يف املساتععب األخععرل٠
َٛق ا تًؿص ٕٜٛممًه ١ايبتسٚ ٜٔدٚي ١ايهٜٛت.
 اضتددَت َ ِ َٛاقع ايكٓٛات ايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝع ١ٓٝايدزاضعَ ١بعدأ ايتبطعَ ٝعٔخعلٍ تععٛؾرل اجلٗعد عًعع ٢املطععتددّ يف إصلعاد ايععدلاَا ٚضععٗٛي ١احلؿع ٍٛعًٗٝععا ٚٚقععٛح
ايسٚاب ٚضسع ١ايتتُٝعٌ ٚؾاعًٝع ١ذلسنعات ايبتعا ٚخسٜتعٚ ١أقطعاّ املٛقعع ٚاقتؿعس
َٛق ا تًؿص ٕٜٛممًه ١ايبتسٚ ٜٔدٚي ١ايهٜٛت عً ٢ؾؿت ١يًبا املباغس.
 اضتددَت َٛاقع تًؿص ٕٜٛايط ٛدٚ ١ٜضًتٓ ١عُُإ ٚدٚي ١قتعس َبعدأ ايتٛجٝع٘ َعٔ خعلٍتكععدًَٛ َ ِٜععات إقععاؾ ١ٝيًُ ًَٛععات ايععيت ٜتًععع عًٗٝععا املطععتددّ ،ؾكععد عسقعت َٛاقععع
تًؿصٜع ٕٛايطع ٛدٚ ١ٜدٚيع ١قتععس ٚعُُععإ ؾعلؽ الضععت ساق أٖععِ ايعدلاَا إقععاؾ ١إىل أٖععِ
االخباز اتً ١ٝاي سبٝعٚ ١اي املٝع ،١نُعا أؾعسدت جاْعب ملتاب ع ١امل ًَٛعات عًع ٢تعٜٛذل يف
اجلٗععع ١ايٝطعععس ٣يًُطعععتددّ يف تًؿصٜععع ٕٛايطعع ٛدٚ ١ٜضعععًتٓ ١عُُعععإ ٚاجلٗععع ١ايُٓٝععع ٢يف
تًؿص ٕٜٛدٚي ١قتسٚ ،يف َٛقع تًؿص ٕٜٛأب ٛيب قعدّ َ ًَٛعات ععٔ ايكٓعاٚ ٠بعساَا ايكٓعا٠
ؾك  ،ؾُٝا انتؿ ٢تًؿص ٕٜٛممًه ١ايبتسٚ ٜٔدٚي ١ايهٜٛت بؿؿت ١يًبا املباغس.
 متٝصت َ عِ َٛاقعع ايكٓعٛات ايتًؿصْٜٝٛع ١اخلًٝجٝع ١باضعتدداّ َبعدأ املٛاَ٤عَ ١عٔ خعلٍإؾساد دلُٛع َٔ ١ايدلاَا اييت تكدّ امل ًَٛات املتٓٛعع ١ايعيت تلَعظ احلٝعا ٠ايَٝٛٝع ١يف
غعععت ٢املٛقعععٛعات ٚاجملعععاالت ايطٝاضعععٚ ١ٝايثكاؾٝعععٚ ١االجتُاعٝعععَ ١ثعععٌ :بعععساَا َعععا ٚزا٤
احلععد ٚ ،أةًعع ٢ؾععباحٚ ،املععٛز ٚايػعع يبٚ ،أقععٛا ٤ةٝاتٓععا يف تًؿصٜعع ٕٛايطعع ٛد،١ٜ
ٚبععساَا ٚجٗعع ْ ١ععس َ 9ٚععٔ اي اؾععُ ١يف تًؿصٜعع ٕٛأبعع ٛيبٚ ،بععساَا قتععس يف عٝععِْٗٛ
ٚايؿتبٚ ،١بؿساةٚ ١ؾؿاة ١يف تًؿص ٕٜٛدٚيع ١قتعسٚ ،بسْعاَا أٖعٌ ايعرنسٚ ،غعتٕٚ
ايطععاعٚ ١قٗعع ٠ٛايؿععباح َٚععٔ عُُععإ يف تًؿصٜعع ٕٛضععًتٓ ١عُُععإ ،بُٓٝععا انتؿععَٛ ٢ق عا
تًؿص ٕٜٛممًه ١ايبتسٚ ٜٔدٚي ١ايهٜٛت بؿؿت ١يًبا املباغس.
 قدّ َٛق ا تًؿص ٕٜٛدٚي ١قتس ٚضًتٓ ١عُُإ َبدأ ايػدؿعَٓ ١عٔ خعلٍ تكعد ِٜخعدَاتإخبازٜععًَٛ َٚ ١اتٝعع ١عععٔ طسٜععل تؿععٜٛت خععاف بدلْععاَا َ ععني ٚتؿععٜٛت خععاف بأؾكععٌ
بسْاَا ٚخدَ RSS ١يف تًؿص ٕٜٛدٚي ١قتس ،ؾُٝا قعدّ تًؿصٜع ٕٛضعًتٓ ١عُُعإ اضعتتلع
ضععٛم َطععك يععألٚزام املايٝعع ،١بُٓٝععا ٜكععدّ تًؿصٜعع ٕٛنععٌٌّ َععٔ ايط ع ٛدٚ ١ٜأبعع ٛيب
ٚايبتسٚ ٜٔدٚي ١ايهٜٛت أٖ َٔ ٟر ٙاخلدَات.
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 اضععتددَت َ ععِ َٛاقععع ايكٓععٛات ايتًؿصْٜٝٛعع ١اخلًٝجٝعع ١عٓٝعع ١ايدزاضععَ ١بععدأ ايععتتهِايرات َٔ ٞخلٍ خدَات ايبتا عٔ امل ًَٛات ،عدا تًؿصٜع ٕٛممًهع ١ايبتعسٚ ٜٔدٚيع١
ايهٜٛت ؾؿتات با َباغس.
 ٚقعتت َ عِ َٛاقععع ايكٓعٛات ايتًؿصْٜٝٛع ١اخلًٝجٝععَ ١بعدأ اتانعاَ ٠ععٔ خعلٍ عععسقأخس ايتتدٜثات يًُتتٜٛات ٚايدلاَا ٚاإلغاز َٔ ٠خلٍ ٚجعٛد تعازٜذ املٛقعٛع ٚايتٛقٝعت
أ ٚتازٜذ ايتتدٜا.
 ؾُٝععا ٜت ًععل باضععتدداّ املٛاقععع ايتًؿصْٜٝٛعع ١ع ٓٝع ١ايدزاضععَ ١بععدأ اإلعععاد ٠ايععرٜ ٟتكععُٔايتٛاؾٌ َع املطتددَني إلعاد ٠وسب ١اخلدَ ١عدل ايدلٜعد اإليهذلْٚعٚ ٞتٛقع ٝاخلًعٌ
ايععر ٟا تؿادٜعع٘ قععاّ ايباةثععإ بثزضععاٍ َلة ععات ٚاضتؿطععازات عععٔ ضععٗٛي ١اضععتدداّ
املٛاقععع اإلعلَٝعع ١عٓٝعع ١ايدزاضعع ١يًتأنععد َععٔ اٖتُععاّ املٛاقععع مببععدأ اإلعععادٜ ٚ ٠تًععل
ايباةثإ أ ١ٜزدٚد َٔ ايكاُ٥ني عً ٢املٛقع مبا  ٜين إغؿاٍ ٖرا املبدأ.
جد ٍٚزقِ ( )3املبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب دعِ احلٛاز يف املٛاقع ايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ
املبادئ
اإلقٓاع١ٝ
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%14

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

تػرل بٝاْات اجلد ٍٚايطابل ٚاخلاؾ ١باملبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب دعِ احلٛاز إىل َا :ًٜٞ
 جاَٛ ٤ق ا تًؿص ٕٜٛدٚي ١قتس ٚضعًتٓ ١عُُعإ يف املستبع ١األٚىل بتتبٝعل ٖعرا األضعًٛب يفتؿعَُٛ ِٝاق ٗعا بٓطععبٚ ،)%100( ١يف املستبع ١ايثاْٝععَٛ ١ق عا تًؿصٜعع ٕٛايطع ٛدٚ ١ٜأبعع ٛيب
بتتبٝل َا ْطبت٘ ( ،)%85.7ؾُٝا ةًت ؾؿتتا تًؿص ٕٜٛممًهع ١ايبتعسٚ ٜٔايهٜٛعت يف
ايذلتٝب األخرل بٓطب )%14 ،%42.8( ١عً ٢ايتٛاي.ٞ
 اضتددَت َ ِ املٛاقعع ايتًؿصْٜٝٛع ١عٓٝع ١ايدزاضعَ ١بعدأ املعدح يف تكعدْ ِٜتعا٥ا إصلابٝع١يًُطتددّ َٔ خلٍ اضتدداّ ايهًُات ٚايػ ازات ايٛاقتٚ ١املددلَ ١ع ايؿعٛز ذات
ايهؿا ٠٤اي ايٚ ١ٝايسَٛش ٚاألٜكْٛات ايطًٗٚ ١ايٛاقت.١
 تٓاٚيععت املٛاقععع ايتًؿصْٜٝٛعع ١عٓٝعع ١ايدزاضععَ ١بععدأ املهاؾععأ ٠يف إعتععا ٤أٚيٜٛعع ١يًُطععتددّايؿ ًعع ٞيف ايتؿاعععٌ َععع ايععدلاَا ٚضععسع ١اضععتجاب ١املٛقععع ،ؾكععد قععدَت َ ععِ املٛاقععع
َ ًَٛات عٔ ايكٓاٚ ٠ايدلاَا ايتًؿصْٜٝٛع ١ايتاب ع ١يًُٛقعع ٚتصٜٚعد املطعتددّ بعأ ٍٚاألخبعاز
ٚامل ًَٛات َعٔ خعلٍ َٛاقعع ايتٛاؾعٌ االجتُعاع ،ٞةٝعا قعدّ َٛقعع تًؿصٜع ٕٛايطع ٛد١ٜ
أقطاّ َثٌ اضأٍ ضعتايو ععٔ طسٜعل ايدلٜعد اإليهذلْٚعٚ ٞقعدّ َٛقعع تًؿصٜع ٕٛأبع ٛعيب
أقطععاّ تػععاٖد ٕٚايٝععٚ ّٛعٓععا ٜٔٚايععدلاَا َٛٚاعٝععدٖاٚ ،نععريو احلععاٍ بايٓطععب ١ملٛقععع
تًؿعععص ٜٔٚدٚيععع ١قتعععس ٚانتؿعععت ؾعععؿتتا تًؿصٜععع ٕٛممًهععع ١ايبتعععسٚ ٜٔدٚيععع ١ايهٜٛعععت
بؿؿتات َؿُت ١يًبا املباغس.
 أغععازت أغًععب املٛاقععع ايتًؿصْٜٝٛعع ١عٓٝعع ١ايدزاضعع ١إىل َبععدأ ايتععرنس ،ةٝععا ٚقععتتيًُطتددَني َهإ تٛاجعدِٖ داخعٌ املٛقعع ٚايكطعِ ايعرٜ ٟتً ع ٕٛعًع ٢امل ًَٛعات ؾٝع٘
ٚامل ًَٛات اإلقاؾ.١ٝ
 ٚق ت املٛاقع ايتًؿص ١ْٜٝٛع ١ٓٝايدزاضْ ١ؿعاَٚ ٥ػعٛزات َ ًَٛاتٝعٚ ١تكٓٝع ١يًُطعتددّةعع ٍٛاٖتُاَاتعع٘ َثععٌ ْؿععاَٚ ٥ػععٛزات أٖععِ ايععدلاَا ٚايتٛقٝععت ايععدقٝل اععا ٚإَهاْٝعع١
اًُٝععٗا ٚقععدَت َ ًَٛععات ْٚؿععا ٥عععٔ أٖععِ ايععدلاَا يف َٛاقععع ايتٛاؾععٌ االجتُععاع،ٞ
ةٝعععا اغعععذلنت ٝعععع املٛاقعععع يف تكعععدَٛ ِٜاقعععع ايتٛاؾعععٌ االجتُعععاعَ ٞثعععٌ (تعععٜٛذل
ٚؾٝطععبٛى ٜٛٚتٝععٛب ٚاْطععتجساّ) نُععا قععدّ نععٌ عًعع ٢ةععدَٛ ٠اقععع تٛاؾععٌ أخععسَ ٣ثععٌ
(ضٓاب غات يف تًؿص ٕٜٛأب ٛيب ٚجٛجٌ بًعظ يف تًؿصٜع ٕٛايطع ٛد RSS ٚ ١ٜيف تًؿصٜعٕٛ
دٚي ١قتس.
 اضعتددَت َ ععِ املٛاقععع ايتًؿصْٜٝٛعع ١عٓٝعع ١ايدزاضععَ ١بععدأ ايتػععاب٘ يف اضععتدداّ املبععادئٚامل ععاٜرل املٛةععدٚ ٠اخلاؾعع ١بطععٗٛي ١االضععتدداّ بهؿععا ٠٤عايٝعع ،١عععدا تًؿصٜعع ٕٛممًهعع١
ايبتس ٜٔايرٜ ٟتبعع ٚنايع ١أْبعا ٤ممًهع ١ايبتعسٚ ٜٔتًؿصٜع ٕٛدٚيع ١ايهٜٛعت ايعرٜ ٟتبعع
ٚشاز ٠االعلّ.
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تتبععل املٛاقععع ايتًؿصْٜٝٛعع ١عٓٝعع ١ايدزاضععَ ١بععدأ املٝععٌ ايععر ٟضلععا عًععَٝ ٢ععٌ املٛقععع
املتضطات اخلرل ١ٜأ ٚاخلاؾ ١طكٛم اإلْطإ.
اضتدداّ ب
 قدَت املٛاقع ايتًؿصْٜٝٛع ١عٓٝع ١ايدزاضعَ ١بعدأ ايعدٚز االجتُعاعَ ٞعٔ خعلٍ تٓعا ٍٚب عايععدلاَا ايععيت تتٓععا ٍٚةكععٛم اإلْطععإ ٚةكععٛم ايععسأٚ ٟايؿععٔ ٚايسٜاقععٚ ،١دلععاالت أخععس٣
َثٌ  :بعساَا (ؾعباح اخلعرل ٚؾتعا )٣ٚيف تًؿصٜع ٕٛايطع ٛدٚ ،١ٜبعساَا (عًع ّٛايعداز ٚٚجٗع١
ْ ععس ٚممععا زام يععٚ ٞأبعع ٛيب تكععسأ) يف تًؿصٜعع ٕٛأبعع ٛععيب(ٚ ،تػتٝععات َٚؿععات ٝاخلععرل
ٚبؿععساة )١يف تًؿصٜعع ٕٛدٚيعع ١قتععسٚ ،ةٝععاتهِ َٚععٔ عُُععإ ٚقٗعع ٠ٛايؿععباح َععٔ تًؿصٜععٕٛ
ضًتٓ ١عُُإ.
جد ٍٚزقِ ( )4املبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب دعِ املؿداق ١ٝيف املٛاقع ايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ
املبادئ
اإلقٓاع١ٝ

()3
ضًٛب دعِ املؿداق١ٝ
Credibility Support

تًؿصٕٜٛ
ايط ٛد١ٜ

تًؿصٕٜٛ
أب ٛيب

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ِْ

ِْ

ِْ

√

√

√

x

x

√

ال
x

x

√

√

ال
x

√

√

√

ِْ

املؿداقٝ
 ٠اي اٖس٠

ٜ .3كعدّ املٛقععع يعاذب َطععاعد ٠يًُطععتددّ
داخٌ املٛقع.

√

ال

ال

ِْ

اخلدل٠
Expertise

ٜ .2كدّ املٛقع َ ًَٛات تًؿص( ١ْٜٝٛبعساَا،
ةًكاتٜٚ )...تِ ادٜثٗا باْت اّ.

√

√

ةاي ١أ ةاي١
ٚجٛدٖا
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا
ِْ

ايثك١
Trustwort
hiness

ٜ .1كععدّ املٛقععع َ ًَٛععات دقٝكععَ ١ععٔ خععلٍ
ايتؿسٜل بني اخلدل ٚايسأ.ٟ

ال

ال

تًؿصٕٜٛ
قتس

تًؿصٕٜٛ
عُُإ

تًؿصٕٜٛ
ايبتسٜٔ

تًؿصٕٜٛ
ايهٜٛت

x

Surface
Credibility

ايػ ٛز
احلكٝكٞ
Realworld
Feel

ايطًت١

ٜ .4ك ّٛاملٛقعع بتعٛؾرل إَهاْٝعات االتؿعاٍ
َععععٔ خعععععلٍ إزضعععععاٍ ايٓتعععععا٥ا أ ٚطعععععسح
األض.١ً٦
 .5ميتًو املٛقع َكسا زٝ٥طًا  َٚذلؾًا ب٘.

x

√

√

√

x

√

√

√

x

√

x

√

Authority

ايكبٍٛ
Thirdparty
Endorse
ments

إَهاْ١ٝ
ايتتكل

Verifiability
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 ٜ .6عععععععسق املٛقعععععععع َٛاقعععععععع َتضطعععععععات
ُ َٓٚعععععات إعلَٝعععععٚ ١غرلٖعععععا داعُععععع١
يًُٛقع.
 .7املٛقععععع ٜطععععتٓد إىل املؿععععادز ٚاملساجععععع
املٛمٛق ١يف ْكٌ امل ًَٛات.

ْطب ١تتبٝل امل اٜرل ايطب ١

√

√
%100

x

√

x

√

x

√

√

√

√

√

%85.7

%85.7

%85.7

%28.6

%28.6

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

تػرل بٝاْات اجلد ٍٚايطابل ٚاخلاؾ ١باملبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب دعِ املؿداق ١ٝإىل َا
:ًٜٞ
 ةؿٌ َٛقع تًؿص ٕٜٛايط ٛد ١ٜعًع ٢املستبع ١األٚىل بتتبٝعل ٖعرا األضعًٛب يف بٓعا ٤االقٓعاعملٛاق ٗععا بٓطععبًٜٗٝ ،)%100( ١ععا يف املستبعع ١ايثاْٝعع ١بتتبٝععل ٖععرا األضععًٛب َٛاقععع تًؿصٜععٕٛ
نٌٌّ َٔ أب ٛيب ٚدٚي ١قتس ٚضعًتٓ ١عُُعإ بٓطعب )%85.7( ١يهعٌ َٓٗعا ،أَعا يف املستبع١
ايثايثعع ١ؾكععد جععا٤ت ؾععؿتتا تًؿصٜعع ٕٛممًهعع ١ايبتععسٚ ٜٔدٚيعع ١ايهٜٛععت بٓطععب)%28.6( ١
يهٌٌّ َُٓٗا.
 اضععتددَت املٛاقععع ايتًؿصْٜٝٛعع ١عٓٝعع ١ايدزاضععَ ١بععدأ ايثكععَ ١ععٔ خععلٍ ايتؿسٜععل بععني اخلععدلايرٜ ٟػذلط احلايٚ ١ٝاآلْٜٚ ١ٝه ٕٛعً ٢أضاع اتًٝعٚ ١اي املٝعٖٚ ،١عَ ٛعا ٜعتِ تكدميع٘
يف ْػسات األخباز ٚايتػتٝات اإلخبازَ ٖٛٚ ١ٜعا ٜطعتدًـ َعٔ ةعد َ عني ،أَعا ايعسأٟ
ؾ ٝدل عٔ خدل أ ٚؾهس ٠أَ ٚػهً ١أ ٚقك ١ٝداخٌ اجملتُعع مبعا ٜتكعُٓ٘ َعٔ بٝاْعات أٚ
َ ًَٛععات أ ٚآزا ٤تت ًععل باملٛقععٛعٖٚ ،ععرا َععا قدَتعع٘ نععثرل َععٔ ايععدلاَا احلٛازٜعع ١ايععيت
تٓاقؼ قكعاٜا ايعسأ ٟاي عاّ َثعٌ بعساَا األضعتد ٜٛاملؿتعٛح يف تًؿصٜع ٕٛايطع ٛدٚ ١ٜبسْعاَا
ٚجٗ ْ ١س يف تًؿصٜع ٕٛأبع ٛيب ٚبسْعاَا بؿعساة ١يف تًؿصٜع ٕٛدٚيع ١قتعس ٚبسْعاَا اعت
ايك ٤ٛيف تًؿص ٕٜٛضًتٓ ١عُُإ.
 تٓاٚيت َٛاقع تًؿص( ٕٜٛايط ٛدٚ ١ٜأب ٛيب ٚقتس ٚعُُإ) َبعدأ اخلعدلَ ٠عٔ خعلٍ ععسقامل ًَٛععات اجلٖٛسٜععٚ ١إزؾادٖععا بتتععدٜثات َتتايٝععَ ١ثععٌ (َععٔ سلععٔ ٚبٝععإ اخلؿٛؾعع١ٝ
ٚايػعععسٚط ٚاألةهعععاّ ٚتٛاؾعععٌ َ ٓعععا ...إخل) ،بُٓٝعععا اْ عععدّ اضعععتدداّ ٖعععرا املبعععدأ يف
ؾؿتيت تًؿص ٕٜٛممًه ١ايبتسٚ ٜٔدٚي ١ايهٜٛت.
 تٓا ٚيت املٛاقع ايتًؿص ١ْٜٝٛع ١ٓٝايدزاضَ ١بدأ املؿداق ١ٝاي اٖس َٔ ٠خلٍ تكد ِٜيعاذبَطععاعد ٠يًُطععتددّ داخععٌ املٛقععع َععٔ أضععٚ ١ً٦أجٛبععٚ ١خازطعع ١املٛقععع ٚايت سٜععـ بععب
اخلدَات  ...إخل.
املٛاقع ع ١ٓٝايدزاضَ ١بدأ ايػع ٛز احلكٝكع ٞايعرٜ ٟكع ّٛعًع ٢تعٛؾرل املٛقعع
 تٓاٚيت بإَهاْٝععات االتؿععاٍ داخععٌ املٛقععع ٚايتؿاعععٌ َععع املطععتددَني َععٔ خععلٍ طععسح األضعع١ً٦
ٚايت ًٝكععات ٚإزضععاٍ ْتععا٥ا االضتؿطععازات ٚاآلزاَ ٤ثععٌ َٛاقععع تًؿصٜعع( ٕٛايطع ٛدٚ ١ٜقتععس)
ةٝا قدَٛا أقطاّ خاؾ ١بأض ١ً٦املطعتددَني ٚاإلجابع ١ععٔ طسٜعل ايدلٜعد اإليهذلْٚعٞ
ٚايتؿٜٛتٚ ،أغؿًت املٛاقع األخسٖ ٣را املبدأ.
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 اضععتددَت املٛاقععع عٓٝعع ١ايدزاضععَ ١بععدأ ايطععًت ١أ ٚايطععًتَ ١ععٔ خععلٍ اَععتلى َٛاق ٗععاَكسا زٝ٥طًا ٚتاب  ١جلٗات ةه َ ١َٝٛسٚؾ.١
 اضعتددَت َٛاقعع تًؿصٜع( ٕٛايطع ٛدٚ ١ٜأبع ٛيب ٚعُُعإ) َبعدأ ايكبععَ ٍٛعٔ خعلٍ عععسقزٚاب ٚغ ازات يكٓٛات أخس ٣يف أعً ٢ايؿؿتٚ ١أضؿًٗا عٔ املٛقع ايداعُ ١اا ٚأغًبٗا
َٛاقع إعلَ ١ٝةهَ ١َٝٛثٌ ٖ ١٦ٝاإلذاعٚ ١ايتًؿص ٕٜٛايط ٛد.١ٜ
 ت تُد املٛاقع ايتًؿص ١ْٜٝٛع ١ٓٝايدزاض ١دلتُ  ١عًَ ٢بدأ إَهاْ ١ٝايتتكل ايرٜ ٟطعتٓدإىل املؿعععادز ٚاملساجعععع املٛمٛقععع ١يف ْكعععٌ امل ًَٛعععات داخعععٌ املٛقعععع َعععٔ ةٝعععا َسج ٝععع١
امل ًَٛاتٚ ،تٓتُٗ ٝ ٞا إىل َتضطات ٦ٖٝٚات ةه.١َٝٛ
جد ٍٚزقِ ( )5املبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب ايدعِ االجتُاع ٞيف املٛاقع ايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ
املبادئ
اإلقٓاع١ٝ

()4
ضًٛب ايدعِ االجتُاعٞ
Social support

تًؿصٕٜٛ
ايط ٛد١ٜ

تًؿصٕٜٛ
أب ٛيب

تًؿصٕٜٛ
قتس

أتًؿصٕٜٛ
عُُإ

تًؿصٕٜٛ
ايبتسٜٔ

تًؿصٕٜٛ
ايهٜٛت

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ِْ

ِْ

√

ِْ

√

ِْ

x

x

√

ِْ

املكازْ١
االجتُاع١ٝ

ٜ .2كعععععدّ املٛقعععععع خعععععدَات املٛاقعععععع
االجتُاعٚ ١ٝاملٓتدٜات ٚاملدْٚات.

Social
Learning

x

x

ِْ

ايت ًِ
االجتُاعٞ

ٜ .1كععععععدّ املٛقععععععع اإلعلَعععععع ٞدٚزات
إعلَٝعععَٝٓٗٚ ١ععع ١أ ٚت ًععع ِٝبعععساَا
َ  ١ٓٝتلَظ خدل ٠املطتددَني.

ال

ال

ال

ال

ال

x

x

x

√

ال

x

Social
Comparison

ايتأمرل امل ٝازٟ

ٜ .3كدّ املٛقع زٚاب ملٛاقعع ايتٛاؾعٌ
االجتُاعٚ ١ٝاملدْٚات املػٗٛز.٠

ايتطٌٗٝ
االجتُاعٞ

ٜ .4كعععع ّٛاملٛقعععععع بٓػععععس ايدزاضعععععات
ٚاملععدْٚات ايععيت ٜكعع ّٛاملطععتددَٕٛ
بثْػاٗ٥ا.

Normative
Influecnce

Social
Facilitation

ايت إٚ
Cooperation

املٓاؾط١
Competition

Recognition

ٜ .7كعدّ املٛقععع قؿعـ زلععاح األؾععساد
ٚاملطعععتددَني ايعععرٜٓ ٜٔجتععع ٕٛيف
أٖداؾِٗ.
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ْطب ١تتبٝل امل اٜرل ايطب ١

√

x

ٜ .5طتددّ املٛقع اضتتلعات ايعسأٟ
ٚاالضتكؿا٤ات.
ٜ .6ػععععععجع املٛقععععععع املٓاؾطعععععع ١بععععععني
املطعععتددَني َعععٔ خعععلٍ اتتععع٣ٛ
ايرٜ ٟكدَ٘.

االعذلاف

x
√

x

x
x

√

x

%42.8

x
√

x

%28.6

x

√

√

%71.6

x
x

√

x

√

x

√

√

%57.1

x

x

x

x

x

x

%0.0

x

%0.0

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

تػرل بٝاْات اجلد ٍٚايطابل ٚاخلاؾ ١باملبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب ايدعِ االجتُاع ٞإىل َا
:ًٜٞ
 ةؿععًت َ ععِ املٛاقععع ايتًؿصْٜٝٛعع ١اخلًٝجٝعع ١عًععْ ٢طععب َتدْٝعع ١يف قٝععاع تتبٝععل ٖععرااألضععًٛب ،ةٝععا جععاَٛ ٤قععع تًؿصٜعع ٕٛدٚيعع ١قتععس بععأعًْ ٢طععبًٜٝ ،)%71.6( ١عع٘ يف املستبعع١
ايثاَْٛ ١ٝقع تًؿص ٕٜٛضًتٓ ١عُُإ بٓطب ًٜ٘ٝ ،)%57.1( ١يف املستب ١ايثايثَٛ ١قعع تًؿصٜعٕٛ
ايطع ع ٛد ١ٜبٓطعععبٚ ،)% 42.8( ١يف املستبععع ١ايساب ععع ١جعععاَٛ ٤قعععع تًؿصٜععع ٕٛأبععع ٛيب بٓطعععب١
( ،)% 28.6بُٓٝععا تتبععل ؾععؿتات تًؿصٜعع ٕٛممًهعع ١ايبتععسٚ ٜٔدٚيعع ١ايهٜٛععت ٖععرا
األضًٛب َتًكًا.
تطتددّ املٛاقع ايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝع ١ٓٝايدزاضَ ١بدأ ايت ًِ االجتُاع َٔ ٞخلٍ
تكد ِٜاملٛقع دٚزات إعلَ ١َٝٓٗٚ ١ٝيًُطتددَني ٚاملطتؿٝد َٔ ٜٔاخلدَات ايتًؿصْٜٝٛع١
اخلًٝج.١ٝ
 اضتددَت َ ِ املٛاقع ايتًؿص ١ْٜٝٛعٓٝع ١ايدزاضعَ ١بعدأ املكازْع ١االجتُاعٝعَ ١عٔ خعلٍتكععد ِٜخععدَات املٛاقععع االجتُاعٝععٚ ١املٓتععدٜات ٚاملععدْٚات ايععيت ٜععتِ ؾٗٝععا َكازْعع ١اآلزا٤
ٚاألؾهععاز ةعع ٍٛايععدلاَا ايتًؿصْٜٝٛععٚ ١امل ًَٛععات املتداٚيعع ١يف املٛقععع َٛٚاقععع ايتٛاؾععٌ
االجتُاعَ ٞثٌ ؾٝظ بٛى ٚتٜٛذل ٜٛٚتٛٝب ٚغرلٖا.
تتٓععا ٍٚاملٛاقععع ايتًؿصْٜٝٛعع ١اخلًٝجٝعع ١عٓٝعع ١ايدزاضععَ ١بععدأ ايتععأمرل امل ٝععازَ ٟععٔ خععلٍ
تكدَٛ ِٜاقع ايتٛاؾعٌ االجتُاعٝعٚ ١املعدْٚات املػعٗٛز ٠غعرل َٛاقعع ايتٛاؾعٌ االجتُعاعٞ
خاؾتٗا عً ٢ؾؿتاتٗا ايسٝ٥طٚ ١ايداخً.١ٝ
 تٓاٚيت أغًب املٛاقع ايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝجٝع ١عٓٝع ١ايدزاضعَ ١بعدأ ايتطعٗ ٌٝاالجتُعاعَ ٞعٔخععلٍ ْػععس ايدزاضععات ٚاملععدْٚات ايععيت ٜكعع ّٛاملطععتددَ ٕٛبثْػععاٗ٥ا يف َٛاقععع ايتٛاؾععٌ
االجتُاع ٞعً ٢املٛقع ايسٝ٥ظٚ ،قعد متٝعص بعريو َٛق عا تًؿصٜع ٕٛايطع ٛدٚ ١ٜدٚيع ١قتعس
بثَهاْٝعع ١إدزاب املطععتددَني يًُػععازنات عععدل َٛاقععع ايتٛاؾععٌ االجتُععاع ٞاخلععاف
بايؿععؿت ١ايسٝ٥طععٚ ،١قععدّ تًؿصٜعع ٕٛضععًتٓ ١عُُععإ َطععاة ١الضععت ساق َٛاقععع ايتٛاؾععٌ
االجتُاع ٞعً ٢تٜٛذل ٚؾٝظ بٛى ،بُٓٝا انتؿَٛ ٢قع تًؿص ٕٜٛأبع ٛيب بٛقعع أٜكْٛعات
ايتٛاؾٌ االجتُاع ٞأعً ٢أقطاّ املٛقع.
 اضتددّ َٛقع تًؿص ٕٜٛدٚي ١قتس َبدأ ايت ا َٔ ٕٚخعلٍ اضعتدداّ االضعتتلعات ةعٍٛبساَا َ ٚ ١ٓٝأؾكٌ ايدلاَا ،بُٓٝا تطتددّ املٛاقع األخسٖ ٣را املبدأ.
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 غج ت َٛاقع تًؿص( ٕٜٛايط ٛدٚ ١ٜقتعس ٚعُُعإ) عًعَ ٢بعدأ املٓاؾطعَ ١عٔ خعلٍ خًعلايتٓاؾظ بني املطتددَني يف ايت ًٝكات املباغسٚ ٠غرل املباغس ٠عً ٢ايعدلاَا ٚاملطًطعلت
امل سٚق ١يًتٛاز.
 متٝععص َٛقععع تًؿععص ٜٔٚدٚيعع ١قتععس باضععتدداّ َبععدأ االعععذلاف ايععرٜ ٟطععتٓد إىل تكععدِٜايكؿـ ايٓاجت ١يألؾساد ٚاملطتددَني ايعرٜٓ ٜٔجتع ٕٛيف أٖعداؾِٗٚ ،ذيعو َعٔ خعلٍ
عسق َكدَ ٞايدلاَ ا ايتًؿصْٜٝٛعَٚ ١كعدَْ ٞػعسات األخبعاز ٚؾعٛزِٖ ٚضعرلِٖ ايراتٝع١
عً ٢أقطاّ املٛقعٚ ،اضتددّ َٛقعع تًؿصٜع ٕٛضعًتٓ ١عُُعإ ععسق األْػعتٚ ١اإلزلعاشات
اخلاؾ ١بايكٓا ،٠بُٓٝا تطتددّ املٛاقع ايتًؿص ١ْٜٝٛاألخسٖ ٣را املبدأ.
(ب)َٛ :اقع اإلذاعات اخلًٝج١ٝ
جد ٍٚزقِ ( )6املبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب دعِ املُٗ ١األضاض ١ٝيف املٛاقع اإلذاع ١ٝاخلًٝج١ٝ
املبادئ
اإلقٓاع١ٝ

()1

ضًٛب دعِ املُٗ ١األضاض١ٝ
Primary Task Support

إذاعات
ايط ٛد١ٜ

إذاعات
أب ٛيب

إذاعات
قتس

إذاعات
عُُإ

إذاعات
ايبتسٜٔ

إذاعات
ايهٜٛت

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

أ
ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ِْ

املٛا١َ٤

Tailoring

ايػدؿٓ١

Personaliz
ation

اتانا٠

Simulation

اإلعاد٠

 .4امل ًَٛعات تلَعظ احلٝعا ٠ايَٝٛٝع١
يًُطعععععععععععععععتددَني ٚتعععععععععععععععستب
مبؿاحلِٗ.
ٜ .5كعععععععدّ املٛقعععععععع خعععععععدَات إخبازٜععععععع١
ًَٛ َٚاتٝععععععع ١ععععععععٔ طسٜعععععععل ايدلٜعععععععد
اإليهذلْٚععٚ ٞخدَععٚ RSS ١خععدَات
االضتتلعات ٚايتؿٜٛت.

ٜ .6ععععصٚد املٛقععععع املطععععتددّ بعععععرتخس
ايتتعععععععدٜثات ععععععععٔ اتتٜٛعععععععات
ٚايدلاَا ٚاإلغاز ٠إيٗٝا.

Rehearsal

ٜ .7تٛاؾٌ املٛقع َعع املطعتددَني إلععاد٠
وسب ١اخلدَ ١عدل ايدلٜد اإليهذلْٞٚ
ٚتٛق ٝاخلًٌ اير ٟا تؿاد.ٜ٘

7

ْطب ١تتبٝل امل اٜرل ايطب ١

ِْ

ايتٛج٘ٝ

ِْ

Tunneling

ٜ .3كعععدّ املٛقعععع َ ًَٛعععات إقعععاؾ١ٝ
تلَظ اٖتُاّ املطتددَني.
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√
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√
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√
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√

√
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x
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x

x

√

x

x
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√

√
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√

√
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√

ِْ

ايتبطٝ

Reduction

ٜ .2عععععععٛؾس املٛقعععععععع اجلٗعععععععد عًععععععع٢
املطتددَني يف إصلاد امل ًَٛات.

√

x

ِْ

Selfmonitoring

x

x

ِْ

ايتتهِ
ايراتٞ

ٜ .1كععدّ املٛقععع خدَعع ١ايبتععا عععٔ
امل ًَٛات.
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دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

تػرل بٝاْات اجلد ٍٚايطابل ٚاخلاؾ ١باملبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب دعِ املُٗ ١األضاض ١ٝإىل
َا :ًٜٞ
 ةؿًت َٛاقع إذاعات ضًتٓ ١عُُإ عً ٢املستب ١األٚىل يف تتبٝعل ٖعرا األضعًٛب ،ةٝعاجا٤ت ْطب ١تتبٝكٚ ،)%85.7( ١يف املستب ١ايثاْ ١ٝجعا٤ت َٛاقعع إذاععات ايطع ٛدٚ ١ٜدٚيع١
قتععس ،ةٝععا طبكععت ٖععرا األضععًٛب بٓطععب ،)%71.4( ١يف املستبعع ١ايثايثعع ١جععا٤ت َٛاقععع
إذاعععات أبعع ٛيب بٓطععب ١تتبٝععل ( ،)%28.6يف ةععني تتبععل ٖععرا األضععًٛب ؾععؿتات
إذاعات ممًه ١ايبتسٚ ٜٔدٚي ١ايهٜٛت.
 اضععتددَت َ ععِ املٛاقععع اإلذاعٝعع ١اخلًٝجٝعع ١عٓٝعع ١ايدزاضععَ ١بععدأ ايتبطععَ ٝععٔ خععلٍتٛؾرل اجلٗد عً ٢املطتددّ يف إصلاد ايدلاَا ٚضٗٛي ١احلؿع ٍٛعًٗٝعا ٚٚقعٛح ايعسٚاب
ٚضسع ١ايتتُٚ ٌٝؾاعً ١ٝذلسنات ايبتا ٚخسٜتٚ ١أقطاّ املٛقع ٚاقتؿست ؾعؿتيت
إذاع ١ممًه ١ايبتسٚ ٜٔدٚي ١ايهٜٛت عً ٢ؾؿت ١يًبا املباغس.
 اضتددَت َٛاقع إذاعع ١ايطع ٛدٚ ١ٜضعًتٓ ١عُُعإ ٚدٚيع ١قتعس َبعدأ ايتٛجٝع٘ َعٔ خعلٍتكععدًَٛ َ ِٜععات إقععاؾ ١ٝيًُ ًَٛععات ايععيت ٜتًععع عًٗٝععا املطععتددّ ،ؾكععد عسق عت ٖععرٙ
املٛاقع أِٖ ايدلاَا اإلذاع ١ٝإقاؾ ١إىل أِٖ األخباز اتً ١ٝاي سبٚ ١ٝاي املٝعٚ ،١يف َٛقعع
إذاع ١أب ٛيب ٜكدّ َ ًَٛعات ٚاؾٝعٚ ١انتؿع ٢بامل ًَٛعات ععٔ بعساَا االذاعع ١ؾكع ،
ؾُٝا انتؿت إذاعات ممًه ١ايبتسٚ ٜٔدٚي ١ايهٜٛت بؿؿت ١يًبا املباغس.
 متٝععصت َ ععِ املٛاقععع اإلذاعٝعع ١اخلًٝجٝعع ١باضععتدداّ َبععدأ املٛاَ٤ععَ ١ععٔ خععلٍ إؾععساددلُٛعععَ ١ععٔ ايععدلاَا ايععيت تكععدّ امل ًَٛععات املتٓٛععع ١ايععيت تلَععظ احلٝععا ٠ايَٝٛٝعع ١يف
َٛقٛعات ٚدلاالت ٗست يف أقطاّ بساَا اإلذاعات ٚتسدداتٗا ٚجدا ٍٚايبعا ،بُٓٝعا
انتؿعت ؾعؿتتا إذاععع ١ممًهع ١ايبتععسٚ ٜٔدٚيع ١ايهٜٛعت بؿععؿت ١يًبعا املباغععس دٕٚ
تكد ِٜأًَٛ َ ٟات.
 قعدّ َٛق عا إذاعع ١ايطع ٛدٚ ١ٜضعًتٓ ١عُُعإ َبعدأ ايػدؿعَٓ ١عٔ خعلٍ تكعد ِٜخعدَاتإخبازًَٛ َٚ ١ٜات ١ٝعٔ طسٜل ايتؿٜٛت يف إذاع ١ايسٜعاق ٚتاب ْٛعا عًع ٢تعٜٛذل يف إذاعع١
ضًتٓ ١عُُإ ،ؾُٝا أغؿًت إذاعات أبع ٛيب ٚدٚيع ١قتعس ٚايبتعسٚ ٜٔدٚيع ١ايهٜٛعت ععٔ
تكد ِٜأ ٟخدَات إخباز ١ٜأًَٛ َ ٚات.١ٝ
تطتددّ َ ِ املٛاقع اإلذاع ١ٝاخلًٝجَ ١ٝبعدأ ايعتتهِ ايعراتَ ٞعٔ خعلٍ خعدَات
ايبتععا عععٔ امل ًَٛععات ،عععدا إذاععع ١ايسٜععاق ايععيت قععدَت اخلدَعع ١أعًعع ٢ايؿععؿت ١جٗعع١
ايٝطاز.
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تػتعععِٓ َ عععِ املٛاقعععع اإلذاعٝععع ١اخلًٝجٝعععَ ١بعععدأ اتانعععاَ ٠عععٔ خعععلٍ ععععسق آخعععس
ايتتدٜثات يًُتتٜٛات ٚايعدلاَا ضع ٣ٛإذاععيت دٚيع ١قتعس ٚضعًتٓ ١عُُعإ ةٝعا تعبني إٔ
بك ١ٝاملٛاقع اإلذاع ١ٝتٗتِ بٗرا املبدأ.
 ؾُٝا ٜت ًل باضتدداّ املٛاقع اإلذاع ١ٝع ١ٓٝايدزاضعَ ١بعدأ اإلععاد ٠ايعرٜ ٟتكعُٔ َتاب ع١املطععتددَني إلعععاد ٠وسبعع ١اخلدَعع ١عععدل ايدلٜععد اإليهذلْٚععٚ ٞتٛقعع ٝاخلًععٌ ايععر ٟا
تؿادٜعع٘ قععاّ ايباةثععإ بثزضععاٍ َلة ععات ٚاضتؿطععازات عععٔ ضععٗٛي ١اضععتدداّ املٛاقععع
اإلذاعٝعع ١عٓٝعع ١ايدزاضعع ١يًتأنععد َععٔ اٖتُععاّ إداز ٠املٛاقععع اإلذاعٝعع ١مببععدأ اإلعععاد/ ٠
ايتٛاؾععٌ ٚجععد ايباةثععإ عععدّ االٖتُععاّ َععٔ قبععٌ املٛاقععع عٓٝعع ١ايدزاضعع ١بايتٛاؾععٌ َععع
املطتددَني ،ةٝا ٜتِ ايسد َٔ قبٌ ايكاُ٥ني عً ٢املٛاقع.
جد ٍٚزقِ ( )7املبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب دعِ احلٛاز يف املٛاقع اإلذاع ١ٝاخلًٝج١ٝ
املبادئ
اإلقٓاع١ٝ

()2
ضًٛب دعِ احلٛاز
Dialogue Support

إذاعات
ايط ٛد١ٜ

إذاعات
أب ٛيب

إذاعات
قتس

إذاعات
أ
عُُإ

إذاعات
ايبتسٜٔ

إذاعات
ايهٜٛت

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ِْ

ِْ

Suggestio
n

ٜ .4كعععدّ املٛقعععع ْؿعععاَٚ ٥ػعععٛزات
َ ًَٛاتٝعععٚ ١تكٓٝععع ١يًُطعععتددَني
ة ٍٛاٖتُاَات٘.

Similarity

ٜ .5كعععععدّ املٛقعععععع أؾكعععععٌ ايتسا٥عععععل
املٛةعععععد ٠يلضعععععتدداّ أ ٚتٓعععععاٍٚ
امل ًَٛات.

ايترنرل

االقذلاح

ايتػاب٘

√

√

x

√

√

√

√

√

املٌٝ
Liking

ٜ .6طععتددّ املٛقععع ب ع املتضطععات
اخلرلٜعععععع ١أ ٚاخلاؾعععععع ١طكعععععععٛم
اإلْطعععععععإ ملٓاغعععععععد ٠املطعععععععتددّ
بتسٜك ١ذلدد.٠

x

ايدٚز االجتُاعٞ
Social Role

ٜ .7ععععععداؾع املٛقععععععع عععععععٔ ايككععععععاٜا
احلطاض ١اييت تػػٌ ايسأ ٟاي اّ.

x

x
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ْطب ١تتبٝل امل اٜرل ايطب ١

ِْ

Riminders

ٜ .3ك ّٛاملٛقعع بتعرنرل املطعتددَني
أٜععٔ ٖععِ ٚيف أ ٟؾععؿتَٚ ١ععا ٖععٞ
امل ًَٛات اإلقاؾ.١ٝ

√

√

ِْ

املهاؾأ٠
Rewards

ٜ .2كعععععع ّٛاملٛقععععععع بثعتععععععا ٤أٚيٜٛعععععع١
يًُطعععععععععععتددَني ايؿ ًعععععععععععٝني يف
املػعععععازنٚ ١االٖتُعععععاّ ٚضعععععسع١
االضتجاب.١

√

√

ِْ

املدح
Praise

ٜ .1ك ّٛاملٛقع بثعتعاْ ٤تعا٥ا إصلابٝع١
يًُطتددَني َٔ خلٍ ايهًُات
ٚايؿٛز ٚايسَٛش.
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دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

تػرل بٝاْات اجلد ٍٚايطابل ٚاخلاؾ ١باملبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب دعِ احلٛاز إىل َا :ًٜٞ
 جا٤ت ْطب ١تتبٝل ٖرا األضًٛب يف املٛاقع اإلذاع ١ٝايط ٛدٚ ١ٜأب ٛيب َتطعا ،١ٜٚةٝعابًػت (ًٜٗٝ ،)% 71.4عا يف املستبع ١ايثاْٝعْ ١طعبَ ١ػعذلن ١يف تتبٝعل ٖعرا األضعًٛب ملٛاقعع
إذاعات دٚي ١قتس ٚضعًتٓ ١عُُعإ ،ةٝعا ةؿعًت عًعْ ٢طعبًٜٗٝ ،)%57.1( ١عا يف املستبع١
ايثايثععع ١بٓطعععب ١تتبٝعععل َتطعععا )%14.3( ١ٜٚيؿعععؿتات إذاععععات ممًهععع ١ايبتع عسٚ ٜٔدٚيععع١
ايهٜٛت.
 اضععتددَت ب ع املٛاقععع اإلذاعٝعع ١عٓٝعع ١ايدزاضععَ ١بععدأ املععدح يف تكععدْ ِٜتععا٥ا إصلابٝعع١يًُطتددّ َٔ خلٍ اضتدداّ ايهًُات ٚايػ ازات ايٛاقتٚ ١املددلَ ١ع ايؿعٛز ذات
ايهؿعا ٠٤اي ايٝععٚ ١ايسَعٛش ٚاألٜكْٛععات ايطعًٗٚ ١ايٛاقععتٚ ١ايعيت ت ٗععس جًٝعا عًعع ٢أقطععاّ
املٛقع ب د تؿ ٝعٌ ايكطعِ إال إٔ َٛقعع إذاعع ١ضعًتٓ ١عُُعإ ٜٛؾعل يف ٖعرا املبعدأ ةٝعا
نإ تؿُ ِٝايسٚاب ٚاألٜكْٛات غرل َٓاضب يًُطتددّ.
 تٓاٚيت املٛاقع اإلذاع ١ٝع ١ٓٝايدزاضَ ١بدأ املهاؾأ ٠يف إعتا ٤أٚي ١ٜٛيًُطعتددّ ايؿ ًعٞيف ايتؿاعٌ َع ايدلاَا ٚضسع ١اضتجاب ١املٛقع ،ؾكد قدَت َ عِ املٛاقعع َ ًَٛعات ععٔ
اإلذاعٚ ١ايدلاَا اإلذاع ١ٝايتاب  ١يًُٛقع ٚتصٜٚعد املطعتددّ بعأ ٍٚاألخبعاز ٚامل ًَٛعات َعٔ
خععلٍ أعكععا ٤املٛقععع َٛٚاقععع ايتٛاؾععٌ االجتُععاع ،ٞؾكععد قععدّ َٛقععع تًؿصٜعع ٕٛايطع ٛد١ٜ
أقطعاّ َثعٌ تٛاؾععٌ َ ٓعا عععٔ طسٜعل ايدلٜعد اإليهذلْٚععٚ ،ٞقعدّ َٛقععع تًؿصٜع ٕٛأبعع ٛيب
قطِ تٛاؾٌ َ ٓاٚ ،ابت د عٔ َبدأ املهاؾأَٛ ٠قعع إذاعع ١دٚيع ١قتعس ٚؾعؿتتا ممًهع١
ايبتسٚ ٜٔدٚي ١ايهٜٛت.
 أغعععازت ٝعععع املٛاقعععع اإلذاعٝععع ١عٓٝععع ١ايدزاضععع ١إىل َبعععدأ ايتعععرنرل ،ةٝعععا ٚقعععتتيًُطتددَني عٔ َهعإ تٛاجعدِٖ داخعٌ املٛقعع ٚايكطعِ ايعرٜ ٟتً ع ٕٛعًع ٢امل ًَٛعات
ؾٚ ٘ٝامل ًَٛات اإلقاؾ َٔ ١ٝخلٍ تػٝرل أيٛإ أقطاّ املٛقع أ ٚإعاد ٠نتاب ١اضِ ايكطعِ
يف ايؿؿتْ ١ؿطٗا.
 قعدَت إذاعع ١ايسٜعاق ٚأبعع ٛيب ٚعُُعإ ْؿعاَٚ ٥ػععٛزات َ ًَٛاتٝعٚ ١تكٓٝع ١يًُطععتددّةعع ٍٛاٖتُاَاتعع٘ َثععٌ ْؿععاَٚ ٥ػععٛزات أٖععِ ايععدلاَا ٚايتٛقٝععت ايععدقٝل اععا ٚإَهاْٝعع١
اًُٝععٗا ٚقععدَت َ ًَٛععات ْٚؿععا ٥عععٔ أٖععِ ايععدلاَا يف َٛاقععع ايتٛاؾععٌ االجتُععاع،ٞ
ةٝا اغذلنت يف تكدَٛ ِٜاقع ايتٛاؾعٌ االجتُعاعَ ٞثعٌ (تعٜٛذل ٚؾعٝظ بعٛى ٜٛٚتٝعٛب
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ٚاْطععتجساّ) ،ؾُٝعا ٜكععدّ َٛقععع إذاععع ١دٚيعع ١قتععس ٚؾععؿتتا إذاععع ١ممًهعع ١ايبتععسٜٔ
ٚدٚي ١ايهٜٛت أٜا َٔ ايٓؿاٚ ٥املػٛزات.
 اضععتددَت ٝععع املٛاقععع اإلذاعٝعع ١عٓٝعع ١ايدزاضععَ ١بععدأ ايتػععاب٘ يف اضععتدداّ املبععادئٚامل اٜرل املٛةدٚ ٠اخلاؾ ١بطٗٛي ١االضتدداّ بهؿا ٠٤عاي.١ٝ
تطععتددّ املٛاقععع اإلذاعٝعع ١عٓٝعع ١ايدزاضععَ ١بععدأ املٝععٌ يف اضععتدداّ ب ع املتضطععات
اخلرل ١ٜأ ٚاخلاؾ ١طكٛم اإلْطإ عً ٢ؾؿتاتٗا ايسٝ٥ط ١أ ٚايداخً.١ٝ
ت سق أغًب امل ٛاقع اإلذاع ١ٝع ١ٓٝايدزاضعَ ١بعدأ ايعدٚز االجتُعاعَ ٞعٔ خعلٍ تٓعاٍٚ
ب ع ايععدلاَا ايععيت تتٓععا ٍٚةكععٛم اإلْطععإ ٚةكععٛم ايععسأ ٟعععدا إذاععع ١دٚيعع ١قتععس ايععيت
أ ٗست بساَا َثٌ بساَا ةٛاز بل أضٛاز ٚاقتؿاد دٚت ن.ّٛ
جد ٍٚزقِ ( )8املبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب دعِ املؿداق ١ٝيف املٛاقع اإلذاع ١ٝاخلًٝج١ٝ
املبادئ
اإلقٓاع١ٝ

()3
ضًٛب دعِ املؿداق١ٝ
Credibility Support

إذاعات
ايط ٛد١ٜ

إذاعات
أب ٛيب

إذاعات
أ
قتس

إذاعات
عُُإ

إذاعات
ايبتسٜٔ

إذاعات
ايهٜٛت

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا
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ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا

ةاي١
ٚجٛدٖا
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 ٜ .3كعععدّ املٛقعععع يعععاذب َطعععاعد ٠يًُطعععتددّ داخعععٌ
املٛقع.

√

x

√

√

√

ِْ

املؿداق١ٝ

اي اٖس٠

ٜ .2كعععدّ املٛقعععع َ ًَٛعععات إذاعٝععع( ١بعععساَاٜٚ )...عععتِ
ادٜثٗا باْت اّ.
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ٜ .1كععدّ املٛقععع َ ًَٛععات دقٝكععَ ١ععٔ خععلٍ ايتؿسٜععل
بني اخلدل ٚايسأ.ٟ
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ٜ .4ك ّٛاملٛقع بتٛؾرل إَهاْٝات االتؿاٍ َعٔ خعلٍ
إزضاٍ ايٓتا٥ا أ ٚطسح األض.١ً٦
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 .5ميتًو املٛقع َكسًا زٝ٥طًا  َٚذلؾًا ب٘.
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 ٜ .6سق املٛقع َٛاقع َتضطات ُ َٓٚات إعلَ١ٝ
ٚغرلٖا داعُ ١يًُٛقع.
ٜ .7طععتٓد املٛقعععع إىل املؿععادز ٚاملساجعععع املٛمٛقععع ١يف
ْكٌ امل ًَٛات.
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Verifiability

7

ْطب ١تتبٝل امل اٜرل ايطب ١

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

تػرل بٝاْات اجلد ٍٚايطابل ٚاخلاؾ ١باملبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب دعِ املؿداق ١ٝإىل َا
:ًٜٞ
 متثًععت ْطععب ١تتبٝععل ٖععرا األضععًٛب يف َٛاقععع إذاع عات ايط ع ٛدٚ ١ٜضععًتٓ ١عُععإ بٓطععبَتطا ،١ٜٚةٝا بًػت (ًٜٗٝ ،)%85.7عا يف املستبع ١ايثاْٝعْ ١طعبَ ١ػعذلن ١يف تتبٝعل ٖعرا
األضًٛب ملٛاقع إذاعات أب ٛيب ٚدٚي ١قتس ،ةٝا ةؿًت عًْ ٢طبًٜٗٝ ،)%71.4( ١ا يف
املستب ١ايثايث ١بٓطب ١تتبٝل َتطا )%28.6( ١ٜٚيؿؿتات إذاعات ممًهع ١ايبتعسٚ ٜٔدٚيع١
ايهٜٛت.
 اضععتددَت َٛاقععع إذاععع ١ايط ع ٛدٚ ١ٜدٚيعع ١قتععس ٚضععًتٓ ١عُُععإ َبععدأ ايثكععَ ١ععٔ خععلٍايتؿ سٜل بني اخلدل ايرٜ ٟػعذلط احلايٝعٚ ١اآلْٝعٜٚ ١هع ٕٛعًع ٢أضعاع اتًٝعٚ ١اي املٝع،١
ٖٚرا َا قدَت٘ نثرل َٔ ايدلاَا احلٛاز ١ٜاييت تٓاقؼ قكاٜا ايعسأ ٟاي عاّ َثعٌ ايعدلاَا
احلٛازٚ ١ٜايٓػسات اإلخبازٚ ١ٜبساَا ايسأ ٚ ،ٟتكدّ إذاع ١أب ٛيب ض ٣ٛدلُٛعَ ١عٔ
ايدلاَا ايػٓاٚ ١ٝ٥ايسٜاق ١ٝؾُٝا اقتؿست إذاع ١ممًه ١ايبتسٚ ٜٔدٚيع ١ايهٜٛعت عًع٢
ؾؿتات با ؾك .
 تٓاٚيععت املٛاقععع اإلذاعٝععع ١يف (أبعع ٛيب ٚقتععس ٚعُُعععإ) َبععدأ اخلععدلَ ٠عععٔ خععلٍ ععععسقامل ًَٛععات اجلٖٛسٜععٚ ١إزؾادٖععا بتتععدٜثات َتتايٝععَ ١ثععٌ (َععٔ سلععٔ ٚبٝععإ اخلؿٛؾعع١ٝ
ٚايػسٚط ٚاالةهاّ ٚتٛاؾٌ َ ٓعا ...اخل) ،بُٓٝعا اْ عدّ اضعتدداّ ٖعرا املبعدأ يف إذاعع١
ايسٜاق ةٝعا قعدّ املٛقعع اعتعراز ععٔ ععدّ اعدٜا املٛقعع يف ايٛقعت احلعايٚ ٞنعريو
اْ دّ يف ؾؿتيت ايبا اإلذاع ٞإلذاع ١ممًه ١ايبتسٚ ٜٔدٚي ١ايهٜٛت.
 تٓاٚيت املٛاقع اإلذاع ١ٝع ١ٓٝايدزاضَ ١بعدأ املؿعداق ١ٝاي عاٖسَ ٠عٔ خعلٍ تكعد ِٜيعاذبَطععاعد ٠يًُطععتددّ داخععٌ املٛقععع َععٔ أضععٚ ١ً٦أجٛبععٚ ١خازطعع ١املٛقععع ٚايت سٜععـ بععب
اخلدَات  ...إخل ،عد ٣ؾؿتيت إذاع ١ممًه ١ايبتسٚ ٜٔدٚي ١ايهٜٛت.
املٛاقع اإلذاع ١ٝع ١ٓٝايدزاضَ ١بدأ ايػ ٛز احلكٝك ٞايرٜ ٟك ّٛعًع ٢تعٛؾرل
 تٓاٚيت باملٛقع إَهاْٝات االتؿاٍ داخٌ املٛقع ٚايتؿاعٌ َع املطتددَني َٔ خلٍ طسح األض١ً٦
ٚايت ًٝكععات ٚإزضععاٍ ْتععا٥ا االضتؿطععازات ٚاآلزاَ ٤ثععٌ َٛاقععع إذاععات (ايسٜععاق ٚأبعع ٛيب
ٚعُُإ) ةٝا قدَٛا أقطاّ خاؾ ١بأض ١ً٦املطتددَني ٚاإلجابع ١عٓٗعا ععٔ طسٜعل ايدلٜعد
اإليهذلٚ ْٞٚايتؿٜٛت االقذلاةاتٚ ،أغؿًعت املٛاقعع األخعسٖ ٣عرا املبعدأٚ ،متٝعص َٛقعع
أب ٛيب بتكد ِٜخدَات تتبٝكات ااٛاتـ ايرن.١ٝ
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 اضتددَت املٛاقع اإلذاع ١ٝع ١ٓٝايدزاضَ ١بدأ ايطًت َٔ ١خعلٍ اَعتلى َٛاق ٗعا َكعسازٝ٥طًا ٚتاب  ١جلٗات ةه َ ١َٝٛسٚؾ.١
 اضععتددّ َٛقععع إذاععع ١ايسٜععاق ؾك ع َبععدأ ايكبععَ ٍٛععٔ خععلٍ عععسق زٚاب ع ٚغ ع ازاتيكٓٛات أخس ٣يف أعً ٢ايؿؿتٚ ١أضؿًٗا عٔ املٛاقع ايداعُ ١اا ٚأغًبٗعا َٛاقعع إعلَٝع١
ةهَٝٛععَ ١ثععٌ ٖ٦ٝعع ١اإلذاعععٚ ١ايتًؿصٜعع ٕٛايط ع ٛدٚ ١ٜاا٦ٝعع ١اي اَعع ١ي ذاعععٚ ١ايتًؿصٜععٕٛ
يطًتٓ ١عُُإ  ٚتكدّ املٛاقع اإلذاع ١ٝاألخس ٣أ ١ٜزٚاب .
 ت تُد ٝع املٛاقع اإلذاع ١ٝع ١ٓٝايدزاض ١عًَ ٢بدأ إَهاْ ١ٝايتتكعل ايعرٜ ٟطعتٓد إىلاملؿادز ٚاملساجع املٛمٛق ١يف ْكعٌ امل ًَٛعات داخعٌ املٛقعع َعٔ ةٝعا َسج ٝع ١امل ًَٛعات،
ةٝا تٓتُٗ ٝ ٞا إىل َتضطات ٦ٖٝٚات ةه.١َٝٛ
جد ٍٚزقِ ( )9املبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب ايدعِ االجتُاع ٞيف املٛاقع اإلذاع ١ٝاخلًٝج١ٝ
املبادئ
اإلقٓاع١ٝ

()4
ضًٛب ايدعِ االجتُاعٞ
Social support

ِْ

ايتأمرل امل ٝازٟ
Normative
Influecnce

ٜ .10كعدّ املٛقعع زٚابع ملٛاقعع ايتٛاؾععٌ
االجتُاعٚ ١ٝاملدْٚات املػٗٛز.٠

ايتطٌٗٝ
االجتُاعٞ
Social
Facilitation

ٜ .11كعععععع ّٛاملٛقععععععع بٓػععععععس ايدزاضععععععات
ٚاملععدْٚات ايععيت ٜكعع ّٛاملطععتددَٕٛ
بثْػاٗ٥ا.

√

Cooperation

ٜ .12طعتددّ املٛقعع اضعتتلعات ايععسأٟ
ٚاالضتكؿا٤ات

√

 .13املٛقعععععععع ٜػعععععععجع املٓاؾطععععععع ١بعععععععني
املطععععتددَني َععععٔ خععععلٍ اتتعععع٣ٛ
ايرٜ ٟكدَ٘.

√

ٜ .14كععدّ املٛقععع قؿععـ زلععاح األؾععساد
ٚاملطععععتددَني ايععععرٜٓ ٜٔجتعععع ٕٛيف
أٖداؾِٗ.

√

ايت إٚ

املٓاؾط١
Competition

االعذلاف
Recognition
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االجتُاع١ٝ
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ٜ .9كععععععدّ املٛقععععععع خععععععدَات املٛاقععععععع
االجتُاعٚ ١ٝاملٓتدٜات ٚاملدْٚات.
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ايت ًِ
االجتُاعٞ
Social
Learning

ٜ .8كعععععععدّ املٛقعععععععع اإلعلَععععععع ٞدٚزات
إعلَٝععععَٝٓٗٚ ١عععع ١أ ٚت ًعععع ِٝبععععساَا
َ  ١ٓٝتلَظ خدل ٠املطتددَني.
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دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

تػرل بٝاْات اجلد ٍٚايطابل ٚاخلاؾ ١باملبادئ اإلقٓاع ١ٝألضًٛب ايدعِ االجتُاع ٞإىل َا
:ًٜٞ
 ةؿععًت املٛاقععع اإلذاعٝعع ١ايط ع ٛد ١ٜعًعع ٢املستبعع ١األٚىل يف تتبٝععل ٖععرا األضععًٛب بٓطععب١(ًٜٗٝ ،)%71.4ععا يف املستبعع ١ايثاْ ٝع ١املٛاقععع اإلذاعٝعع ١يطععًتٓ ١عُُععإ بٓطععبٚ ،)%57.1( ١يف
املستبعع ١ايثايثعع ١جععا٤ت املٛاقععع اإلذاعٝعع ١ألبعع ٛيب ٚدٚيعع ١قتععس بٓطععب ق ع ٝؿَٚ ١تطععا١ٜٚ
( ٚ ،)% 14.3تطعععتددّ ايؿعععؿتات اإلذاعٝععع ١ملًُهععع ١ايبتعععسٚ ٜٔدٚيععع ١ايهٜٛعععت ٖعععرا
األضًٛب.
تطتددّ املٛاقع اإلذاع ١ٝاخلًٝجٝع ١عٓٝع ١ايدزاضعَ ١بعدأ ايعت ًِ االجتُعاعَ ٞعٔ خعلٍ
تكد ِٜاملٛقعع دٚزات إعلَٝعَٝٓٗٚ ١ع ١يًُطعتددَني ٚاملطعتؿٝدَ ٜٔعٔ اخلعدَات اإلذاعٝع١
اخلًٝج.١ٝ
 اضتددّ َٛق ا إذاع ١ايسٜاق ٚضًتٓ ١عُُإ َبدأ املكازْع ١االجتُاعٝعَ ١عٔ خعلٍ تكعدِٜخععدَات َٛاقععع ايتٛاؾععٌ االجتُاعٝععٚ ١املٓتععدٜات ٚاملععدْٚات ايععيت ٜععتِ ؾٗٝععا َكازْعع ١اآلزا٤
ٚاألؾهععاز ةعع ٍٛايععدلاَا ايتًؿصْٜٝٛععٚ ١امل ًَٛععات املتداٚيعع ١يف املٛقععع ،ةٝععا اضععتددَت
َٛاقععع ايتٛاؾععٌ االجتُاعٝعع ١تععٜٛذل يف إذاععع ١ضععًتٓ ١عُُععإ ٜٛٚتٝععٛب ٚتععٜٛذل ٚؾٝطععبٛى
ٚجٛجٌ بلع يف إذاع ١ايسٜاقٚ ،أغؿًت بك ١ٝاملٛاقع ٖرا املبدأ.
تتٓا ٍٚاملٛاقع اإلذاع ١ٝاخلًٝج ١ٝع ١ٓٝايدزاضَ ١بدأ ايتأمرل امل ٝازَ ٟعٔ خعلٍ تكعدِٜ
َٛاقع ايتٛاؾٌ االجتُاعٚ ١ٝاملدْٚات املػٗٛز ٠غرل َٛاقع ايتٛاؾعٌ االجتُعاع ٞخاؾعتٗا
عً ٢ؾؿتاتٗا ايسٝ٥طٚ ١ايداخً.١ٝ
 تٓععاَٛ ٍٚق عا إذاععع ١ايسٜععاق ٚضععًتٓ ١عُُععإ َبععدأ ايتطععٗ ٌٝاالجتُععاعَ ٞععٔ خععلٍ ْػععسامل ًَٛععات ايععيت ٜكعع ّٛاملطععتددَ ٕٛبثْػععاٗ٥ا يف َٛاقععع ايتٛاؾععٌ االجتُععاع ٞعًعع ٢املٛقععع
ايععععسٝ٥ظ ،ةٝععععا ا اضععععتدداّ َٛاقععععع ايتٛاؾععععٌ االجتُععععاع ٞيف اضععععتدداّ ايتطععععٌٗٝ
االجتُاعٚ ،ٞأغؿًت بك ١ٝاملٛاقع ٖرا املبدأ.
 متٝص َٛقع إذاع ١ايسٜاق عٔ بك ١ٝاملٛاقع باضتدداَ٘ َبدأ ايت عاَ ٕٚعٔ خعلٍ اضعتدداّاالضععتتلعات ةعع ٍٛبععساَا َ ٓٝععٚ ١أؾكععٌ ايععدلاَا ،بُٓٝععا تطععتددّ املٛاقععع األخععس٣
اخلُطٖ ١را املبدأ.
 غج ت املٛاقع اإلذاع( ١ٝايسٜاق ٚأب ٛيب ٚعُُعإ) عًعَ ٢بعدأ املٓاؾطعَ ١عٔ خعلٍ خًعلايتٓاؾظ بني املطتددَني يف ايت ًٝكات املباغسٚ ٠غرل املباغس ٠عًع ٢ايعدلاَا ٚاملطًطعلت
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امل سٚقعع ١يًتععٛازَٔ خععلٍ ايتؿععٜٛت يف إذاععع ١ايسٜععاق ٚاالقذلاةععات يف إذاععع ١ضععًتٓ١
عُُإ.
 متٝصت املٛاقع اإلذاع( ١ٝايسٜاق ٚقتس ٚعُُعإ) باضعتدداّ َبعدأ االععذلاف ايعرٜ ٟطعتٓدإىل تكعععد ِٜايكؿعععـ ايٓاجتععع ١يألؾعععساد ٚاملطعععتددَني ايعععرٜٓ ٜٔجتععع ٕٛيف أٖعععداؾِٗ يف
عسق َكدَ ٞايدلاَا اإلذاعَٚ ١ٝكدَْ ٞػسات األخباز ٚؾٛزِٖ ٚضرلتِٗ ايرات ١ٝعًع٢
أقطععاّ املٛقعععٚ ،اضععتددّ َٛقععع تًؿصٜعع ٕٛضععًتٓ ١عُُععإ عععسق األْػععتٚ ١اإلزلععاشات
اخلاؾ ١بايكٓا ،٠بُٓٝا تطتددّ املٛاقع ايتًؿص ١ْٜٝٛاألخسٖ ٣را املبدأ.
ثانيًا :التحليل املقارن بني املواقع اإلذاعية والتلفزيونية

غهٌ زقِ (ٜٛ )2،1قتإ اضتدداّ املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝألضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع

تػرل بٝاْات ايػهًني ايطابكني ٚاخلاؾ ١باضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف َٛاقع
ايكٓٛات اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝإىل األضايٝب األزب  ١اخلاؾ ١ببٓا ٤اإلقٓاع يف
تؿُ ِٝاملٛاقع اخلاؾ ١بُٗا  ٖٞٚعً ٢ايٓت ٛاآلت:ٞ
 .1أضًٛب دعِ املُٗ ١األضاضٜٚ .١ٝتِ قٝاض٘ َٔ خلٍ املبادئ اإلقٓاع ١ٝايتاي:١ٝ
(ايتٛج ،٘ٝايتبط ، ٝاملٛا ،١َ٤ايػدؿٓ ،١ايتتهِ ايرات ،ٞاتانا ،٠اإلعاد)٠
 .2أضًٛب دعِ احلٛازٜٚ .تِ قٝاض٘ َٔ خلٍ املبادئ اإلقٓاع ١ٝايتاي:١ٝ

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

(املدح ،املهاؾأ ،٠ايترنرل ،االقذلاح ،ايتػاب٘ ،امل ،ٌٝايدٚز االجتُاع)ٞ
 .3أضًٛب دعِ املؿداقٜٚ .١ٝتِ قٝاض٘ َٔ خلٍ املبادئ اإلقٓاع ١ٝايتاي:١ٝ
(ايثك ،١اخلدل ،٠املؿداق ١ٝاي اٖس ،٠ايػ ٛز احلكٝك ،ٞايطًت ،١ايكب،ٍٛ
إَهاْ ١ٝايتتكل)
 .4أضًٛب ايدعِ االجتُاعٜٚ .ٞتِ قٝاض٘ َٔ خلٍ املبادئ اإلقٓاع ١ٝايتاي:١ٝ
(ايت ًِ االجتُاع ،ٞاملكازْ ١االجتُاع ،١ٝايتأمرل امل ٝاز ،ٟايتطٗ ٌٝاالجتُاع،ٞ
ايت ا ،ٕٚاملٓاؾط ،١االعذلاف).
ٚؾُٝا  ًٜٞاً ٌٝأضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج:١ٝ
(أ) :أضًٛب دعِ املُٗ ١األضاض١ٝ

غهٌ زقِ (ٜٛ )3،4قتإ اضتدداّ املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝألضًٛب دعِ املُٗ ١األضاض ١ٝيًُٛقع يف بٓا ٤اإلقٓاع

تػعععععرل بٝاْعععععات ايػعععععهًني ايطعععععابكني إىل اضعععععتدداّ املٛاقعععععع ايتًؿصْٜٝٛعععععٚ ١اإلذعٝععععع١
اخلًٝجٝععع ١أل ضعععًٛب دععععِ املُٗععع ١األضاضععع ١ٝيًُٛقعععع عًععع ٢غعععبه ١اإلْذلْعععت ٜٛٚ ،قعععتإ
ايتاي:ٞ
 تساجعععع َطعععت ٣ٛاإل قٓعععاع يف إذاععععع ١دٚيععع ١قتعععس ،ةٝعععا طبععععل تًؿصٜععع ٕٛقتعععس ٝعععععاملبعععادئ اخلاؾععع ١بأضعععًٛب دععععِ َُٗععع ١املٛقعععع األضاضعععٚ ،١ٝأغؿعععٌ ملمعععَ ١بعععادئ يف
َٛقعععع إذاعععع ١دٚيععع ١قتعععس ٖٚعععَ ٞبعععدأ ايػدؿعععٓ ١أ ٚايتدؿعععٝـ ايعععر ٟضلعععا عًععع٢
تكععععد ِٜخععععدَات إخبازٜععععًَٛ َٚ ١اتٝعععع ١عععععٔ طسٜععععل ايدلٜععععد اإليهذلْٚععععٚ ٞخععععدَات
االضععععتتلع ٚايتؿعععععٜٛتَٚ ،بعععععدأ ايععععتتهِ ايعععععرات ٞةٝعععععا ٜععععتِ تصٜٚعععععد املٛقعععععع
خبدَععع ١ايبتعععا ععععٔ امل ًَٛعععاتَٚ ،بعععدأ اإلععععاد ٠ايعععر ٟضلعععا عًععع ٢وسبععع ١املطعععتددّ

363

364

-

-

-

-

يًُٛقععععع ٚتٛقعععع ٝاخلًععععٌ عععععدل ايدلٜععععد اإليهذلْٚععععٜٚ .ٞسجععععع ذيععععو االخععععتلف إىل
تػععٝرل تؿععُ ِٝنععٌ َععٔ تؿععَُٛ ِٝقععع تًؿصٜعع ٕٛدٚيعع ١قتععس َٛٚقععع إذاععع ١دٚيعع ١قتععس
ٚعدّ تٛةٝد ايتؿُ.ِٝ
اعتُعععععدت ٖ٦ٝععععع ١اإل ذاععععععٚ ١ايتًؿصٜععععع ٕٛايطععععع ٛد ١ٜعًععععع ٢تؿعععععَُٛ ِٝةعععععد يًُٛاقعععععع
اإلذاعٝععععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛععععٚ ١اضععععتددَت يف املٛاقععععع ايتًؿصْٜٝٛعععع ١ضععععتَ ١بععععادئ ٚأغؿًععععت
َبعععدأ ايػدؿعععٓ ،١ؾُٝععععا اضعععتددَت اطععععَ ١بعععادئ إقٓاعٝععع ١ألضععععًٛب دععععِ َُٗعععع١
املٛقععععع األضاضعععع ١ٝيف املٛاقععععع اإل ذاعٝععععٚ ١أغؿًععععت اضععععتدداّ َبععععدأ اتانععععا ٠ايععععرٟ
ضلعععا عًععع ٢تصٜٚعععد املطعععتددّ بعععرتخس ايتتعععدٜثات ٚقعععد قعععدَت اعتعععرازًا َهتٛبًععا بٗعععرا
اخلؿععععٛفٚ ،أغؿًععععت َبععععدأ اإلعععععاد ٠ايععععر ٟضلععععا عًعععع ٢إعععععاد ٠وسبعععع ١املطععععتددّ
يًددَعععع ١عععععدل ايدلٜععععد اإليهذلْٚععععٚ ٞتٛقعععع ٝاخلًععععٌ ٚقععععد قععععاّ ايباةثععععإ بثزضععععاٍ
زضعععا ٌ٥إيهذلْٝٚععع ١إىل إداز ٠املٛقعععع ٜ ٚعععتِ ايعععسد عًٗٝعععا خبؿعععٛف اعتعععرازِٖ ععععٔ
عدّ ادٜا املٛقع.
ةعععاؾو َٛق ع عا إذاععععٚ ١تًؿصٜععع ٕٛضعععًتٓ ١عُُعععإ عًعععَ ٢طعععتَ ٣ٛتكعععازب يبٓعععا ٤اإلقٓعععاع
يف ٖععععرا األضععععًٛب ،ةٝععععا طبععععل ضععععتَ ١بععععادئ يف َٛقععععع ايتًؿصٜععععٚ ٕٛأغؿععععٌ َبععععدأ
ايعععتتهِ ايعععرات ٞي عععدّ اةتعععٛا ٤املٛقعععع عًععع ٢خاؾععع ١ٝايبتعععاٚ ،أغؿعععٌ َبعععدأ ٜٔيف
املٛقع اإلذاعُٖ ٞا ايتتهِ ايراتٚ ٞاإلعاد.٠
تساجع َطت ٣ٛاإلقٓاع يف َٛق  ٞإذاعٚ ١تًؿص ٕٜٛأب ٛيب ،ةٝا أغؿٌ َبدأ ٜٔيف املٛقعع
ايتًؿصُٖ ْٜٞٛا َبدأ ايتٛج ٘ٝاير ٟضلا عً ٢تكد ِٜاملٛقع مل ًَٛعات تلَعظ اٖتُاَعات
املطتددَنيَٚ ،بدأ ايػدؿٓ ١ةٝا ٜكدّ املٛقع خدَات عدل ايدلٜد اإليهذل ْٞٚأٚ
االضعععتتلعاتٚ ،أغؿعععٌ املٛقعععع اإلذاعععع ٞاطعععَ ١بعععادئ َُٗعععٖ ١عععَ ٞبعععادئ (ايتٛجٝععع٘
ٚايػدؿٓٚ ١ايتتهِ ايراتٚ ٞاتاناٚ ٠اإلعاد.)٠
ؾػععععٌ ؾععععؿتتا إذاعععععٚ ١تًؿصٜعععع ٕٛممًهعععع ١ايبتععععسٚ ٜٔدٚيعععع ١ايهٜٛععععت يف اضععععتدداّ
ٖعععرا األضعععًٛب يبٓعععا ٤اإلقٓعععاع يؿعععؿتات٘; ٚذيعععو ألْٗعععا ال متتًعععو َٛاقعععع خاؾععع ١بٗعععا
ٚإيععععا ؾعععععؿتات يًبععععا املباغعععععس ا تؿٝؿعععععُٗا َععععٔ قبعععععٌ َٛقععععع ٚنايععععع ١أْبعععععا٤
ايبتععععععسٚٚ ٜٔشاز ٠اإلعععععععلّ ايهٜٛتٝععععععُٖٚ ،١ععععععا ٜؿتكععععععدإ اخلؿٛؾعععععع ١ٝيف تكععععععدِٜ
َٛاق ُٗا.
(ب) :أضًٛب دعِ احلٛاز

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

غهٌ زقِ (ٜٛ )5،6قتإ اضتدداّ املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝألضًٛب دعِ احلٛاز يف بٓا ٤اإلقٓاع

تػرل بٝاْات ايػهًني ايطابكني إىل اضتدداّ املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ
ألضًٛب دعِ احلٛاز يًُٛقع عً ٢غبه ١اإلْذلْتٜٛٚ ،قتإ ايتاي:ٞ
 تساجع َطت ٣ٛاإلقٓاع يف املٛاقع اإلذاع ١ٝيدٚي ١قتس ٚضًتٓ ١عُُإ ب د متٝصُٖابتتبٝل ٝع املبادئ اخلاؾ ١بأضًٛب دعِ احلٛاز يف املٛاقع ايتًؿصٜٚ ،١ْٜٝٛأتٖ ٞرا
ايذلاجع ْتٝج ١عدّ االٖتُاّ بتتبٝل املبادئ اخلاؾ ١بٗرا األضًٛب ،ةٝا أغؿًت
إذاع ١دٚي ١قتس َبدأ املهاؾأ َٔ ٠خلٍ عدّ إعتا ٤أٚي ١ٜٛيًُطتددَني ايؿ ًٝني يف
املػازنٚ ١االٖتُاّ ٚضسع ١االضتجابٚ ،١أغؿًت َبدأ االقذلاح ةٝا تكدّ ْؿا٥
َٚػٛزات َ ًَٛات ١ٝيًُطتددَني ة ٍٛاٖتُاَاتِٗٚ ،نريو َبدأ امل ٌٝاير ٟضلا
املتضطات اخلرل ١ٜأ ٚاخلاؾ ١طكٛم اإلْطإ َٔ خلٍ َٓاغد٠
عً ٢دعِ املٛقع يب
املطتددّ يدعُٗا ٚزعاٜتٗا.
ٚأغؿٌ َٛقع إذاع ١ضًتٓ ١عُُإ َبدأ املدح اير ٟضلا عً ٢إعتاْ ٤تا٥ا إصلاب١ٝ
يًُطتددَنيَٚ ،بدأ امل ٌٝيف اضتدداّ املتضطات اخلرلٚ ١ٜةكٛم اإلْطإ ٚغرلٖا،
َٚبدأ ايدٚز االجتُاع ٞاير ٟضلا عً ٢قسٚز ٠إٔ ٜداؾع املٛقع عٔ ايككاٜا احلطاض١
اييت تػػٌ ايسأ ٟاي اّ.
 ةاؾو نٌٌّ َٔ َٛق  ٞإذاعٚ ١تًؿص ٕٜٛايط ٛدٚ ١ٜأب ٛيب عً ٢ايتٛاشٕ يف بٓا ٤اإلقٓاعمبساعا ٠أضًٛب دعِ احلٛاز ،ةٝا تتابكت ايسؤ ٣يف اضتدداّ املبادئ ذاتٗا يف املٛاقع
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اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ،١ْٜٝٛؾكد اضتددَت َٛاق ُٗا ايتًؿص ١ْٜٝٛضتَ ١بادئ ٚأغؿل َبدأ
اتانا ٠اير ٟضلا عً ٢تبين َتضطات خرلُ َٓٚ ١ٜات ةكٛم إْطإ ،بُٓٝا طبكت
اطَ ١بادئ يف املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝأغؿل ْؿظ املبدأ ايطابل (اتانا )٠يف َٛاق ُٗا
اإلذاع ١ٝإقاؾ ١إىل َبدأ ايدٚز االجتُاع ،ٞةٝا ٜكدّ املٛق إ اإلذاعٝإ أ ٟدؾاع
عٔ ايككاٜا احلطاض ١اييت تػػٌ ايسأ ٟاي اّ.
طبكت ؾؿتات املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛايبتسٚ ١ٜٝٓايهٜٛتَ ١ٝبدأ ايتػاب٘ ايرٟ
ضلا عً ٢تكد ِٜاملٛقع أؾكٌ ايتسم املٛةد ٠يلضتدداّ أ ٚتٓا ٍٚامل ًَٛات ٚقد
تتابكت ايؿؿتات األزب  ١اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص َٔ ١ْٜٝٛةٝا ايػهٌ ٚاملكُ( ٕٛبا
َباغس) إقاؾ ١إىل أٜكْٛات ايكٓٛات االخس.٣
(ب) :أضًٛب دعِ املؿداق١ٝ

غهٌ زقِ (ٜٛ )7،8قتإ اضتدداّ املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝألضًٛب دعِ املؿداق ١ٝيف بٓا ٤اإلقٓاع

تػرل بٝاْات ايػهًني ايطابكني إىل اضتدداّ املٛاقع ايتًؿصٚ ١ْٜٝٛاإلذاع ١ٝاخلًٝج١ٝ
ألضًٛب دعِ املؿداق ١ٝيًُٛقع عً ٢غبه ١اإلْذلْت ٜٛٚ ،قتإ ايتاي:ٞ
 ٜٛجد تٛاشٕ يف اضتدداّ َبادئ اإلقٓاع اييت تدعِ َؿداق ١ٝاملٛاقع اإلذاع١ٝٚايتًؿص ،١ْٜٝٛةٝا طبكت املٛاقع ع ١ٓٝايدزاض ١أغًب املبادئ اخلاؾ ١ببٓا ٤املؿداق١ٝ

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

-

ؾٗٝاٖٚ ،را أَس طب ٞ ٝن ٕٛإٔ ٝع املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝجٖٞ ١ٝ
َٛاقع ةهٚ ١َٝٛات إغساف جٗات ةه ١َٝٛإَا ٚناي ١أْبا ٤أ ١٦ٖٝ ٚاإلذاع١
ٚايتًؿص ٕٜٛأٚ ٚشاز ٠اإلعلّ.
طبكت ايؿؿتات اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛايبتسٚ ١ٜٝٓايهٜٛتَ ١ٝبدأ ايطًت ١ايرٟ
ٜتُثٌ يف اَتلى املٛقع ملكس زٝ٥ظ َٚبدأ إَهاْ ١ٝايتتكل ايرٜ ٟتُثٌ يف إٔ ٜطتٓد
املٛقع إىل املؿادز ٚاملساجع املٛمٛق ١يف ْكٌ امل ًَٛاتٖٚ ،را َتند ،ةٝا إٕ ؾؿت١
إذاعٚ ١تًؿص ٕٜٛممًه ١ايبتس ٜٔقُٔ َٛقع ٚناي ١أْبا ٤ايبتسٚ ٜٔنريو بايٓطب١
يؿؿت ١تًؿص ٕٜٛدٚي ١ايهٜٛت تاب  ١يٛشاز ٠اإلعلّ.
(د) :أضًٛب ايدعِ االجتُاعٞ

غهٌ زقِ (ٜٛ )9،10قتإ اضتدداّ املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝألضًٛب ايدعِ االجتُاع ٞيف بٓا ٤اإلقٓاع

تػرل بٝاْات ايػهًني ايطابكني إىل اضتدداّ املٛاقع ايتًؿصٚ ١ْٜٝٛاإلذاع ١ٝاخلًٝج١ٝ
ألضًٛب ايدعِ االجتُاع ٞيًُٛقع عً ٢غبه ١اإلْذلْتٜٛٚ ،قتإ ايتاي:ٞ
 تساجع َٛقع إذاع ١دٚي ١قتس يف اضتدداّ أضًٛب ايدعِ االجتُاع ،ٞةٝا اضتددّاطَ ١بادئ ٖ(ٞاملكازْ ١االجتُاعٚ ،١ٝايتطٗ ٌٝاالجتُاعٚ ،ٞايت اٚ ،ٕٚاملٓاؾط١
ٚاالعذلاف)ٚ ،أغؿٌ َبدأ ايت ًِ االجتُاع ٞيف عدّ تكد ِٜدٚزات إعلَ ١َٝٓٗٚ ١ٝأٚ
367

368

ٜكدّ املٛقع ايتًؿصْٜٞٛ

-

-

-

ت ً ِٝبساَا تلَظ خدل ٠املطتددَّٚ ،بدأ املٛا ١َ٤ةٝا
زٚاب َٛاقع ايتٛاؾٌ االجتُاعٚ ٞاملدْٚات املػٗٛز.٠
ٚةكل َبدأً ٚاةدًا ؾك يف املٛقع اإلذاعَ ٖٛ ٞبدأ االعذلاف  ،اير ٟضلا عً ٢تكدِٜ
قؿـ زلاح يألؾساد ٚاملطتددَنيٚ ،ةكل ذيو يف تكد ِٜاملر ٜني ٚاملر ٜات يف
ؾؿتات خاؾ ١يًت سف عً َٔ ِٗٝقبٌ املطتددَني ٚاملٗتُني.
ةكل َٛقع إذاع ١ايسٜاق اطَ ١بادئ ألضًٛب ايدعِ االجتُاعٚ ،ٞأغؿٌ َبدأ
ايت ً ِٝاالجتُاعَٚ ٞبدأ ايتأمرل امل ٝاز ،ٟيف ةني أغؿٌ أزب َ ١بادئ يف َٛقع تًؿصٕٜٛ
ايط ٛد( ٖٞ ١ٜايت ًِ االجتُاعٚ ٞايتأمرل امل ٝازٚ ٟايت اٚ ٕٚاالعذلاف).
أةد َٛق ا إذاعٚ ١تًؿص ٕٜٛضًتٓ ١عُُإ تٛاشًْا يف اضتدداّ أزب َ َٔ ١بادئ اإلقٓاع
اخلاؾ ١بأضًٛب ايدعِ االجتُاع( ٖٞ ٞاملكازْ ١االجتُاعٚ ١ٝايتطٗ ٌٝاالجتُاعٞ
ٚاملٓاؾطٚ ١االعذلاف) بُٓٝا أغؿٌ ملمَ ١بادئ ٖ( ٞايت ًِ االجتُاعٚ ٞايتأمرل امل ٝازٟ
ٚايت ا )ٕٚيف نل املٛق ني ٜٚسجع ايطبب يف ذيو إىل إٔ إداز ٠املٛقع اضتددَت
أضًٛب ايتؿُ ِٝاملتٛاشٕ املتتابل يف نٌ َٔ َٛقع ايتًؿصَٛٚ ٕٜٛقع اإلذاع.١
َٛ ٍِٜٛق ا إذاعٚ ١تًؿص ٕٜٛأب ٛيب أ ٟاٖتُاّ ألضًٛب ايدعِ االجتُاع ٞإال يف ملم١
َبادئ يف نل املٛق ني ُٖا َبادئ (املكازْ ١االجتُاعٚ ١ٝايتطٗ ٌٝاالجتُاعٞ
ٚاملٓاؾطٚ )١ايطبب ٛ ٜد الختلف تؿُ ِٝاملٛق ني متاًَا مما ْتا عٓ٘ إغؿاٍ ملبادئ
ايتؿُ ِٝاملكٓع.

غهٌ زقِ (ٜٛ )11ق اضتدداّ املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝملبادئ اإلقٓاع يألضايٝب األزب ١

دالالت اضتدداّ أضايٝب بٓا ٤اإلقٓاع يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج١ٝ

تػرل بٝاْات ايػهٌ ايطابل إىل اضتدداّ املٛاقع ايتًؿصٚ ١ْٜٝٛاإلذاع ١ٝاخلًٝج ١ٝملبادئ
اإلقٓاع يألضايٝب األزب  ١يف املٛاقع ع ١ٓٝايدزاض ١عً ٢غبه ١اإلْذلْت ٚتٛق ايتاي:ٞ
 دلُععٛع املبععادئ اإلقٓاعٝععٚ ١اخلاؾعع ١بأضععايٝب بٓععا ٤اإلقٓععاع عًعع ٢املٛاقععع عٓٝعع ١ايدزاضعع١ٚاملطعتددَ ١يف األزب ع ١أضعايٝب امل تُعد ٠يف ٖععر ٙايدزاضعٖ ١عَ )56( ٞبعدأً ا تتبٝكٗععا
عً ٢نٌ َٛقع َٔ املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص.١ْٜٝٛ
 اةتًت إذاعٚ ١تًؿص ٕٜٛايط ٛدٚ ١ٜضًتٓ ١عُُإ املستب ١األٚىل باضتدداَُٗا ()22 -25َبدأً يف املٛاقع ايتًؿصْٜٝٛعَ )19 -21(ٚ ١بعدأً يف املٛاقعع اإلذاعٝعٚ ،١مبجُعٛع َ 43بعدأً
ٚبٓطب )%76.8( ١يهٌ َُٓٗاٜٚ ،سجعع ذيعو يتٛةٝعد ايتؿعُٚ ِٝايؿعؿتات ٚاأليعٛإ يف
ٝعععع املٛاقعععع اإلذاعٝعععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛعععٚ ،١اضعععتدداّ ايتؿعععُ ِٝاملتعععٛاشٕ ٚاملتتعععابل بعععني
ايؿؿتات ايداخً.١ٝ
 جعععا ٤يف املستبععع ١ايثاْٝععع ١إذاععععٚ ١تًؿصٜععع ٕٛدٚيععع ١قتعععس الضعععتدداَ٘ َ 25بعععدأً يف املٛاقععععايتًؿصَ 14ٚ ١ْٜٝٛبدأً يف املٛاقع اإلذاعٚ ،١ٝمبجُٛع َ 39بعدأً ٚبٓطعبٜٚ .)%69.6( ١سجعع
ذيو يتػٝرل أضًٛب ايتؿُ ِٝاخلاف بؿؿتات املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص.١ْٜٝٛ
 ةككععععت إذاعععععٚ ١تًؿصٜعععع ٕٛأبعععع ٛيب املستبعععع ١ايثايثعععع ١باضععععتدداَ٘ َ 16بععععدأً يف املٛاقعععععايتًؿصَ 13ٚ ١ْٜٝٛبدأً يف املٛاقع اإلذاعٚ ،١ٝمبجُٛع َ 29بعدأً ٚبٓطعبٜٚ .)%51.8( ١سجعع
ذيععو إىل ايتكععازب ٚاإلزبععاى يف تؿععُ ِٝاملٛاقععع اإلذاعٝععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛععٚ ١طسٜكعع ١تٓؿٝععر
ٚزؤ ١ٜنٝؿ ١بٓا ٤ايتؿُ َٔ ِٝقبٌ ايكاُ٥ني عً ٢املٛاقع.
يف املساتب األخرل ٠جا٤ت إذاعٚ ١تًؿص ٕٜٛممًه ١ايبتسٚ ٜٔدٚي ١ايهٜٛت باضعتدداَُٗا
(َ )3 -5بادئ يف املٛاقع ايتًؿصَ )3 -3(ٚ ١ْٜٝٛبادئ يف املٛاقع اإلذاعٝعٚ ،١مبجُعٛع (-8
َ )6بادئ ٚبٓطب )%10.7 -%14.3( ١يهعٌ َُٓٗعاٜٚ .سجعع ٖعرا ايذلاجعع إىل ععدّ اضعتكلي١ٝ
َٛاقعع إذاععٚ ١تًؿصٜع ٕٛممًهع ١ايبتعسٚ ٜٔدٚيع ١ايهٜٛعت ععٔ ٚنايع ١أْبعا ٤ايبتعسٚٚ ٜٔشاز٠
اإلعلّ ايهٜٛت ،١ٝةٝا ا تؿعٝـ ؾعؿتات خايٝعَ ١عٔ أًَٛ َ ٟعات إقعاؾٗ ٚ ،١ٝعست
بٛؾؿٗا ؾؿتات با َباغس ؾك
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أوالً :نتائج الدراسة:
 أمبتععت املكععاٜٝظ املطععتددَ ١يف قٝععاع َطععت ٣ٛاإلقٓععاع يف املٛاقععع اإلذاعٝععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛعع١اخلًٝج ١ٝؾاعًٝتٗا َٔ خعلٍ ايٓتعا٥ا ايٛاق ٝع ١ايعيت ا احلؿع ٍٛعًٗٝعا َعٔ املكازْع ١بعني
املٛاقععع ايتًؿصْٜٝٛععٚ ١املٛاقععع اإلذاعٝععٚ ،١ايععيت أ ٗععست إَهاْٝعع ١قٝععاع َطععت ٣ٛبٓععا٤
اإلقٓاع.
 تؿتكععد أغًععب املٛاقععع اإلذاعٝععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛعع ١اخلًٝجٝعع ١إىل ؾٗععِ ٚتتبٝععل بٓععا ٤اإلقٓععاع يفتؿَُٛ ِٝاق ٗاٗ ٜٚ ،س ذيو َٔ خلٍ ايتٓاق يف اضتدداّ األضايٝب اإلقٓاع ١ٝعٓعد
َكازْ ١املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝاملٛاقع ايتًؿص ١ْٜٝٛزغِ إٔ ايتؿُ ِٝغب٘ َٛةد.
 بٓٝت ايدزاض ١املكازْ ١إٔ َ ِ املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاخلًٝج ١ٝأغؿًت اضعتدداّأضعععًٛب ايعععدعِ االجتُعععاع ٞيف بٓعععا ٤اإلقٓعععاع ملٛاق ٗعععا ايعععر ٟضلعععا عًععع ٢اضعععتكتاب
املطتددَني َٔ خلٍ تػجٝع املػازن ١اجملتُ .١ٝ
 تٛؾععًت ايدزاضععع ١املكازْععع ١إىل تؿععٛم املٛاقعععع اإلذاعٝعععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛعع ١ايطعع ٛد ١ٜبتتبٝعععلاملبادئ االقٓاع ١ٝدلتُ ٚ ١اخلاؾ ١بتؿَُٛ ِٝاق ٗا َكازْ ١بعاملٛاقع اخلًٝجٝع ١األخعس٣
ةٝا اةتًت املستب ١األٚىل.
 ٚجععدت ايدزاضعع ١املكازْعع ١تععٛاشٕ اضععتدداّ َبععادئ اإلقٓععاع ايععيت تععدعِ َؿععداق ١ٝاملٛاقعععاإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ،١ْٜٝٛةٝا طبكت املٛاقعع عٓٝع ١ايدزاضع ١أغًعب املبعادئ اخلاؾع ١ببٓعا٤
املؿداق ١ٝؾٗٝا.
 أمبتت ايدزاض ١املكازْ ١متٝص املٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿصْٜٝٛع ١ايطع ٛدٚ ١ٜاي ُُاْٝع ١ععٔ بعاقٞاملٛاقعععع يف د ٍٚدلًعععظ ايت عععا ٕٚاخلًٝجٝععع ١باضعععتدداَٗا أضعععايٝب بٓعععا ٤اإلقٓعععاع بٓطعععب١
( َٔ )%76.8إ ايَ 56 ٞبدأً.
 تساجع َطت ٣ٛاإلقٓاع يف إذاعع ١دٚيع ١قتعس بايٓطعب ١ألضعًٛب ايعدعِ االجتُعاعَ ٞكازْع١مبٛقععع تًؿصٜعع ٕٛدٚيعع ١قتععسٜٚ ،سجععع ذيععو ايذلاجععع إىل تػععٝرل تؿععُ ِٝنععٌ َععٔ َععٛق ٞ
تًؿص ٕٜٛدٚي ١قتس َٛٚقع إذاع ١دٚي ١قتس ٚعدّ تٛةٝد ايتؿُ.ِٝ
 متت ت َٛاقع إذاعٚ ١تًؿص ٕٜٛضعًتٓ ١عُُعإ ببتتبٝكٗعا أغًبٝع ١األضعايٝب املطعتددَ ١يفبٓععا ٤اإلقٓععاع ،إال إٔ أضععًٛب تؿععَُٛ ِٝاق ٗععا َععٔ ةٝععا ايػععهٌ ٚاضععتدداّ َ ععاٜرل
ٚتكٓٝات ٚؾٓ ٕٛتؿُ ِٝاملٛاقع غرل َتابكع ١مل عاٜرل ايتؿعُ ِٝاملكٓعع ٚصلعب إععاد ٠ايٓ عس
ؾٗٝا َكازَْ ١ع َٛاقع تًؿصٚ ٕٜٛإذاعات ايط ٛدٚ ١ٜدٚي ١قتس ٚأب ٛيب.
 ُٜط عٌِٗ ايتؿععُ ِٝاملٛةععد يًُٛاقععع اإلذاعٝععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛعع ١بٓععا ٤اإلقٓععاع ؾٗٝععا َععع َساعععا٠خؿٛؾعع ١ٝاملٗععاّ نُععا ٖععَ ٛتبععع َععع َٛقععع ٖ٦ٝعع ١اإلذاعععٚ ١ايتًؿصٜعع ٕٛايطع ٛدٚ ١ٜاا٦ٝعع١
اي اَ ١ي ذاعٚ ١ايتًؿص ٕٜٛيطًتٓ ١عُُإ.
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ثانيًا :التوصيات:
ب د االطلع عً ٢ايٓتا٥ا ايطابك ،١تٛؾٖ ٞر ٙايدزاض ١مبا :ًٜٞ
 اعتُععاد َكععاٜٝظ أضععايٝب بٓععا ٤اإلقٓععاع املطععتددَ ١يف اكٝععل بٓععا ٤اإلقٓععاع عٓععد تؿععُِٝاملٛاقع اإلعلَ ١ٝاي سبٚ ،١ٝتتبٝكٗا ،طٝا اكل أٖعِ عٛاَعٌ زلعاح املٛقعع ٖٚع ٛشٜعاد٠
عدد املطتددَني يًُٛاقع.
 تٓبع٘ ايبععاةثني يً ُععٌ عًعع ٢تتععٜٛس َكعاٜٝظ أضععايٝب بٓععا ٤اإلقٓععاع املطععتددَ ١يف تؿععُِٝاملٛاقع اإلعلَ.١ٝ
 َساج عع ١تؿععُ ِٝاملٛاقععع اإلذاعٝععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛعع ١اخلًٝجٝععٚ ١ؾععل األضععايٝب املتب عع ١يف ٖععرٙايدزاضٚ ١األخر يف احلطبإ َ اٜرل ايتؿُ ِٝاملكٓع.
 إعععاد ٠بٓععا ٤ايتؿععُ ِٝاملكٓععع يًُٛاقععع اإلذاعٝعع ١اخلًٝجٝععٚ ١خاؾعع ١عٓععد اضععتدداّ أضععًٛبايدعِ االجتُاع ٞاير ٟضلا عًَ ٢ػازن ١املٛقع اجملتُع َٔ ةٝعا تكعد ِٜايدزاضعات
ٚايععدٚزات ٚتععبين املتضطععات اخلرلٜععٚ ١اجملتُ ٝععٚ ١تػععجٝع املٓاؾطعع ١بععني املطععتددَني
ٚاضتدداّ االضتتلعات ٚايتؿٜٛت ة ٍٛايدلاَا اييت تِٗ ايسأ ٟاي اّ ٚاجملتُع.
 اضععتكلٍ ايكٓععٛات اإلذاعٝععٚ ١ايتًؿصْٜٝٛعع ١ايبتسٜٝٓععٚ ١ايهٜٛتٝعع ١عععٔ اا٦ٝععات األخععس٣ٚاي ٌُ عً ٢بٓاَٛ ٤قع َطتكٌ بايكٓا ٠أ ٚاإلذاعًٜ ١يب زغبات َٚتتًبات املطتددَني.
 إعاد ٠ايٓ س يف تؿُ ِٝاملٛاقع اإلذاعٚ ١ٝايتًؿص ١ْٜٝٛاي ُُاْٚ ١ٝؾل َ اٜرل ايتؿُ ِٝاملكٓعاملتب  ١عاملٝا.
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ملخص
ٖددتفه ٖددل ٙايت اسدد ١ل تًٝددٌ ٚوفشددط َـددُ ٕٛولفٝدد ١ايؼددح ايفرْشدد ١ٝيًحددت
اجلزا٥رٚٚ ,ٟقع اختٝا ْدا لًدَ ٢رةًدَ ١ةكدتَ ٠دٔ ودا ٜذ اجلزا٥در ايشٝاسدٚ ٞايد در
فٗٝا اإلسالّ ايشٝاس ٞألَ ٍٚرٛ ٠ػف٘ أِٖ فالٌ ٚذلرى ملشا األةتا .
ٚاحلكٝكدد ١إٔ اختٝددا ايؼددحاف ١ايفرْشدد ١ٝيدد٘ َددا  ٜدرب  ,ٙطاملددا أ اْدده ٚسددا ٌ٥اإللددالّ
ايفرْشدد ١ٝاٖتُاَٗددا احلددت اجلزا٥ددر ٟلَُٛظددا ,ددايٓعر ل ايةالقددا اخلاػدد ١اي د
ور ط اجلزا٥ر فرْشاٜ ,ـاف ل ذيدو ايةداَالٕ ايرظدرٚ ٟايتدا ل ٞايًدلإ ٜفرؿدإ
استُرا ٖ ١ٜل ٙايةالقا ٚ ,نلا املؼاحل املظرتن ١ني ايرًت.ٜٔ
ٚقت أظٗر ايتحً ٌٝايهُٚ ٞايهٝف ٞية ١ٓٝايت اسد ١يهدٌ َدٔ ٜد َٝٛف يٛفٝلدا  ٚف ٚف
يٝرطاسددد ٕٛٝف ورنٝزُٖدددا لًدددٖ ٢دددل ٙاجلٛاْدددن ,فةًددد ٢ايدددر ِ َدددٔ اخدددتالف ايت ٛددد٘
ايتحرٜر ٟني ايؼحٝفتني – األ ٚميٚ ١ٝٓٝايثاْٜ ١ٝشدا  – ١ٜلال إٔ َةاجلتُٗدا يًؼدراع
ايشٝاسدد ٞيف اجلزا٥ددر خددالٍ ايفددرت ٠املُتددتَ ٠ددٔ 31دداْف 3551 ٞل  31أفرٜددٌ 3555
وكاطةه ٚوظا ٗه يف أَ ٛلتٜتٚ ٠اختًفده يف أخدرٚ ,٣يهدٔ ٜالةدغ أٜـظدا إٔ أ ٚد٘
ايتظا ٘ ٚاالوفام ُٗٓٝا ناْه ةْ ٍٛكاط ٖٛر ,١ٜأَا االختالف ُٗٓٝا فهإ ةدٍٛ
أَ ٛطهً ١ٝفرؿتٗا لَهاْٝا ٚوٗ ٛا نٌ ػحٝف. ١
فهالُٖا نزوا نثطظا لًد ٢ايدت ٚايفرْشد ٞيف ايؼدراع ايكدا ِ٥يف اجلزا٥در يف وًدو
ايفدددرتٚ ٠ؿدددر ٠ ٚجلاٜددد ١اجلايٝدددٚ ١املؼددداحل ايفرْشدددٚ ,١ٝةاٚيتدددا ةٝددد ١دلُٛلدددَ ١دددٔ
املتةاْٚني لجياد ايفرم املثً ٢يًتةاٌَ َع ذا ايؼراع ةت ٢ال وتح ٍٛفرْشا َٚؼداحلٗا
ل أِٖ َتـر َٓ٘ ٚ ,فـه نالُٖدا قٝداّ دٚيد ١لسدالَ ١ٝيف اجلزا٥در ٚندإ املدرب
ٚفكًا يتلف ١ٝايؼحٝفتني ٖد ٛايٓعدر ٠ايةتاٝ٥د ١ايد اًُدٗا اإلسدالّ ايشٝاسد ٞظدهٌ
لدداّ هددا ٙايلددرس ٚفرْشددا لًدد ٚ ٢دد٘ اخلؼددٛؾ,

ددِ إٔ نددٌ َددٔ ف يٛفٝلددا  ٚف ٚف

يٝرطاس ٕٛٝف فـتا يف ايرتاٜد ١ليلدا ٤ايشدًف ١يًُشدا االْتددا ٚ ٞقفةٗدا ايفرٜدل أَداّ
وهرٜص أَ ٚرادئ ايتميكراط ١ٝيف اجلزا٥ر .

ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر َٔ خالٍ ايؼحاف ١ايفرْش١ٝ

 -1اإلشكالية:
ال ٜظدددو أةدددت يف قدددت ٚ ٠سدددا ٌ٥اإللدددالّ لًددد ٢ايتد د ط سدددٛا ٤لًددد ٢ػدددةٝت االهاٖدددا
ٚاملُا سا  ,أ ٚيف دلاٍ وروٝن األٚيٜٛا ٚاالٖتُاَا  ٌ ,لٕ ٖلا ايت ط ٚػٌ ل ةت إٔ
األفراد ال ٜؼتقَ ٕٛا ٜر ٕٚأَ ٚا ٜشُة ,ْ٘ٛلال ةت َتا ةت٘ لرب ٚسا ٌ٥اإللالّ املدتًف. ١
 ٚوددرب أُٖٝددٚ ١دٚ ٚسددا ٌ٥اإللددالّ خاػدد ١خددالٍ فددرت ٠األ َددا َددٔ ةددرٚس ٚػددرالا
ْٚزالا فرالترا ٖا َٔ املؼاد األساسٚ ١ٝاملُٗ ١يًتٚ ٘ٝ ٛايتثك ٝيف أ ٟدلتُع ,تدرؾ
نٌ َٓٗا لً ٢وٛا دت ػدحفٗٝ ٝا يف َٛقدع احلدت ٚ ,وٓدٛع َدٔ قٛايرٗدا ايؼدحف ٚ ١ٝؼدؽ
افتتاةٝاوٗددا هلددا ,نُددا تددا ٍٚتكٝددل أٚسددع ولفٝدد ١تهٓدد ٚ ١ظددهٌ ٜتٓاسددن َددع خفٗددا
االفتتاة. ٞ
 ٚوظط لت ٠د اسا ل إٔ ايتلف ١ٝاإللالَ ١ٝخالٍ احلرٚس ٚايؼرالا وهد ٕٛأقدرس
ل ايفةددٌ ايددتلاٚ ,ٞ٥يف ايٛقدده ْفشدد٘ ةٝددت ٠نددٌ ايرةددت لددٔ املٗٓٝددٚ ١أخالقٝددا ايةُددٌ
اإللالَ ,ٞحبٝث وتحٚ ٍٛسا ٌ٥اإللالّ ل أدٚا يتٓفٝل سٝاسا ايتٚيٚ ١لسدرتاوٝيٝاوٗا,
ٜٚظٌُ ذيو ايؼحفٝني أْفشِٗ ,ايلٜ ٜٔؼرح يت ٌَٝ ِٜٗخالٍ احلرٚس ٚاأل َدا ل ودر
ْ ١ٗ ٚعر الدِٖ ,ؼرف ايٓعر لٔ قٓالتِٗ ايظدؼٗ ١ٝا  ٚليو ٜكتّ ايؼحف ٞاْتُداٙ٤
ايٛط لً ٢اْتُا ٘٥املٗ .
َ ٖٛ ٚا ٜٓفرل لً ٢ايؼحاف ١املهت ١ ٛأٜـظدا ,الترا ٖدا دز٤ظا َدٔ املٓعَٛد ١اإللالَٝد١
ؼف ١نًٚ ,١ٝقت استفاله ٖل ٙايٛس ١ًٝإٔ تافغ لًدٛ ٚ ٢دٖدا دِ املٓافشد ١ايظدتٜت٠
َٔ ٚسا ٌ٥اإللالّ األخر ٣فـٌ وٛفرٖا لً ٢دلُٛل َٔ ١اخلؼا٥ؽ اي متٝزٖا ,فُدثالً
ٜؤد ٟايتهدرا يفهدرَ ٠ةٓٝدَ ١كتَد ١يف أنثدر َدٔ قايدن أْ ٚدٛع ػدحف ٞل دث ٚورسدٝذ
ٖددل ٙايفهددر ٠يف لكدد ٍٛاألفددرادٚ ,وهُددٔ قدد ٠ٛايؼددحاف ١يف اْتظددا ٖا دداملالٜني َددٔ ايٓشددذ
ٚػتٖ ٚا دًّٜ ٚا ٚلَهاْ ١ٝوؼفحٗا لتَ ٠را .
 ٚيف فرْشا ,وعٌ ايؼحاف ١املهت ٛد ١ذلافعد ١لًدٛ ٚ ٢دٖدا يف ظدٌ املٓافشد ١ايظدتٜت٠
َٔ ٚسا ٌ٥اإللالّ األخر ,٣ف قداّ ايشدحن وظدط ل إٔ ايؼدح ايفرْشد ١ٝايَٝٛٝد ١تتدٌ
املرور ١ايةاطر ٠لاملًّٝا ٚايثايث ١أ ًّٝ ٚ ٚا ةت ندٌ َدٔ أملاْٝدا ٚاملًُهد ١املتحدت ,٠نُدا إٔ أٖدِ
لٓاٜٗٓٚا وؼٓ ؿُٔ َا أػفًح لً ٢وشُٝت٘ ايؼحاف ١ايةامل ٖٞٚ ,١ٝدددد َٔ َِ ددد وٗتِ دا
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اددت يف عٝددع أسلددا ٤ايةددا ٚطدد ْٗا ط د ٕ كٝددٚ ١سددا ٌ٥اإللددالّ وٗددتِ تلفٝدد ١األ َددا
ٚايؼرالا .
 ٚاتددٌ احلددت اجلزا٥ددرَٛ ٟقةظدا ًَُّٗدا يف ايؼددحاف ١ايَٝٛٝدد ١ايفرْشدد ١ٝحبهددِ َٛقةٗددا
ؿُٔ ةٛض املتٛسط ,نُا إٔ ايتح ٍٛاجلل  ٟايل ٟلرفت٘ اجلزا٥ر ةت أةدتا أنتد ٛر
 3544إقرا ايتةتد ١ٜايشٝاسٚ ١ٝوها ٚوشا ع األةتا  ,ةٌ ٚسا ٌ٥اإللالّ ايفرْشد١ٝ
لَُٛظا وٗتِ أنثر ا جير ٟيف اجلزا٥در ال سدُٝا دايٓعر ل ايةاَدٌ ايتدا ل ٞايدل ٟجيُدع
ايرًددتٚ ,ٜٔأٜـظددا قُٝددٚ ١أُٖٝدد ١ايتحددٛال ايدد لرفتٗددا اجلزا٥ددر َٓددل وًددو ايفددرت ٠خاػدد١
ايشٝاسٗٓ َ ١ٝا ,فكت مت ايتدً ٞلٔ ْعاّ احلدزس ايٛاةدت َٚدٔ إدِ لقدرا ايتةتدٜد ١ايشٝاسد١ٝ
التُاد  34ةز ظا لاّ  ,3545يطوفع ايةتد ل  13يف لاّ .3553
 َٔ ٚأ ٌ استهُاٍ ايشدط ٠ ٚايتميكراطٝد ,١داد ايدرٝ٥ص األسدرل ايظداذي ٞدٔ تٜدت
ددداإللالٕ لدددٔ وٓعددد ِٝاْتدا دددا ذلًٝددد ١يف َٓتؼد د سدددٓٚ 3553 ١تتٜد دتظا يف طدددٗر دددٛإ
ٚأسددفر لددٔ فدد ٛاجلرٗدد ١اإلسددالَ ١ٝيةْكدداذ ٓشددرٚ ,%11 ١ةددتد وددا ٜذ  13ددٛإ وْٜٝٛددٛ
 3553إل را ٤ايت ٚاأل َٔ ٍٚاالْتدا ا ايتظرٜة ١ٝيهٓٗا أ ًه ل  12دٜشُرب . 3553
ر اجلرٗ ١اإلسالَ ١ٝيةْكاذ يثاَْ ٞر ٠ند ق ٣ٛةدزس سٝاسدٚ ٞةؼدًه لًد ٢أنثدر
َدٔ َ %44ددٔ لدتد املكالددتٚ ,ندإ َددٔ املٓتعدر إٔ جيددر ٣ايدت ٚايثدداْ ٞيف األٜداّ األَ ٚددٔ
طددٗر دداْف ٞوٜٓدداٜر  ,3551لال إٔ اسددتكاي ١ايددرٝ٥ص ايظدداذيَ ٞددٔ َٓؼددر٘ ,أد ل ليلددا٤
املشا االْتدا  ٞيف ظدٌ ايفدراا ايتسدت ٟ ٛايدل ٟخًفتد٘ ٖدل ٙاالسدتكايٖٚ ,١د ٛايٛؿدع ايدلٟ
أسِٗ يف اْفالم ايؼراع ني اجلرٗ ١اإلسالَ ١ٝيةْكاذ َٔ ٗٚ ١ايشًف ١املتُثً ١يف الجمًدص
األلً ٢يًتٚي – ١ايل ٟر ٣و سٝش٘ يف  32اْف ١ٗ َٔ –3551 ٞأخرٚ ,٣قدت يكد ٞايدتٚ
األَ ٍٚددٔ االْتدا ددا ايتظددرٜة ١ٝاملٓعُدد ١يف  12دٜشددُرب  3553اٖتُاَظددا نددرطظا َددٔ اإللددالّ
ايفرْش ,ٞيليو طهٌ ايؼراع ايشٝاسد ٞايدل ٟدا دني ايشدًف ١ايشٝاسدٚ ١ٝاحلدزس الدٌ
واجلرٗ ١اإلسالَ ١ٝيةْكداذ سدا كًا ةدت ليلداْ ٤تدا٥ذ ٖدل ٙاالْتدا دا يف  31داْف,3551 ٞ
احلت اجلزا٥ر ٟاأل ر لً ٢ػفحا اجلرا٥ت ايفرْشٚ ١ٝال سُٝا ايَٗٓ ١َٝٛٝا .
 ٚاْفالقًا َٔ أُٖ ١ٝايؼحاف ١اي ١َٝٛٝايفرْشدٚ ١ٝاٖتُاَٗدا احلدت اجلزا٥در ,ٟسلداٍٚ
يف ٖل ٙايت اس ١وشًٝط ايـ ٤ٛلً ٢ولف ١ٝايؼحاف ١اي ١َٝٛٝايفرْش ١ٝيًؼدراع ايشٝاسد ٞيف
اجلزا٥ر ,خالٍ ايفرت ٠املُتت َٔ ٠ليلا ٤املشدا االْتددا  ٞيف  31داْف 3551 ٞل  31أفرٜدٌ

ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر َٔ خالٍ ايؼحاف ١ايفرْش١ٝ

 ٖٛٚ ,3555ايتا ٜذ ايلٜ ٟؼادف وٓع ِٝاالْتدا ا اير٥اس ١ٝاملشرك ١ايد فدا ٗدا ايدرٝ٥ص
احلاي ٞلرت ايةزٜدز ٛوفًٝكدٖٚ ١دلا املكا ْد ١دني ٜدَٝٛتني رلتًفدتني يف وُٗٗ ٛدا ايشٝاسد,ٞ
ُٖٚدا َٜٝٛد ١ف يٛفٝلدا  ٚف و  le Figaroاملةرٚفد ١تٗٗ ٛدا ايُٝدَٜٝٛٚ , ٝد ١فيٝرطاسدٕٛٝف

و  libérationاملةرٚف ١تٗٗ ٛا ايٝشا ٚ ,ٟلًٜ ٘ٝتُح ٛايتشاؤٍ ايدرٝ٥ص يت اسدتٓا ةدٍٛ
َا ًٜددددددد6 ٞ
ن ٝلاجله نٌ َٔ ف يٛفٝلا  ٚف ٚف يٝرطاس ٕٛٝف ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر خالٍ
ايفرت ٠املُتت 31 َٔ ٠اْف 3551 ٞل  31أفر 3555 ٌٜ؟ َٚا ٖ ٞأ ٘ ٚايتظا ٘ ٚاالختالف
ني ايَٝٛٝتني يف ولفٝتُٗا يًؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر؟

 -2التساؤالت:
وٖ - 3ددٌ اٖتُدده نددٌ َددٔ ٜدد َٝٛفيٛفٝلددا ٚف ٚفيٝرطاسددٕٛٝف ايؼددراع ايشٝاسدد ٞيف
اجلزا٥ر؟
وَ - 1ا ٖ ٞاألْٛاع ايؼحف ١ٝاملشدتدتََ ١دٔ طدرف ٜد َٝٛفيٛفٝلدا ٚف ٚفيٝرطاسدٕٛٝف
يتلف ١ٝايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر؟
وَ - 1ددا ٖدد ٞاملؼدداد اي د التُددت لًٗٝددا ايَٝٛٝتددإ يتلفٝدد ١ايؼددراع ايشٝاسدد ٞيف
اجلزا٥ر؟
وَ - 4ا َٖٛ ٛق  َٜٝٛفيٛفٝلا ٚف ٚفيٝرطاسٕٛٝف َٔ ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر؟
وٖ - 1دددٌ أ دددر ايت ٛددد٘ ايُٝدددٚ ٝايٝشدددا  ٟيهدددٌ َدددٔ فيٛفٝلدددا ٚف ٚفيٝرطاسدددٕٛٝف لًددد٢
ايتٛاي ,ٞلً ٢طرٜك ١ولفٝتُٗا يًؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر؟
 -3فرضيات الدراسة:
و - 3اٖتُه َٜٝٛتا ف يٛفٝلا  ٚف ٚف يٝرطاس ٕٛٝف ٛؿٛع ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥در
ددايٓعر ل ايةاَددٌ ايتددا ل ٞايددلٜ ٟددر ط اجلزا٥ددر فرْشدداَ ,ددع ايرتنٝددز لًدد٢
اإلسالّ ايشٝاس. ٞ
و - 1تً د ايَٝٛٝتددإ يف ددزَ ٤ددٔ ْددٛاة ٞايتلفٝدد ١اإللالَٝدد ١يًؼددراع ايشٝاسدد ٞيف
اجلزا٥رَ ٖٛٚ ,ا ٜفرؿ٘ االختالف يف ايت ٘ ٛني ايؼحٝفتني .
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و - 1تددا ٍٚنددٌ َددٔ ٜدد َٝٛف يٛفٝلددا  ٚف ٚف يٝرطاسدد ٕٛٝف خدددالٍ لرؿددُٗا ملٛؿددٛع
ايؼددراع ايشٝاسدد ٞفددد ٞاجلزا٥ددر ,ل ددرا ٤قددرا٤ا ملةرفدد ١نٝفٝدد ١الافعدد ١لًددد٢
املؼاحل ايفرْش ١ٝيف املٓفكٚ ١وفاد ٟاْتكاٍ ايؼراع ل أ اؿٗٝا .
 -4أهمية الدراسة:
ٜظدددط ايرددداةث ٕٛيف دلددداٍ ايةالقدددا ايفرْشددد – ١ٝاجلزا٥رٜددد ١ل إٔ فهدددر ٠أَ ٚكٛيددد١
فاجلزا٥ددر فرْشدد١ٝف وٓددت ر اسددتكالٍ اجلزا٥ددر لدداّ  ,3521ددٌ لٕ ٖددل ٙايفهددر ٠ال وددزاٍ
قا ١ُ٥ل َٜٓٛا ٖلا.
يكدت قداٍ دٜلد ٍٛذا ٜد ّٛفيكدت وٓا يٓدا لددٔ امللدرس ٚودْٛص ةفاظًدا لًد ٢اجلزا٥در ْٚتٓددا ٍ
اي ّٛٝلٔ اجلزا٥ر يٓحافغ لً ٢فرْشدا ْفشدٗاف ,فكدت نداد االخدتالف دني ايفرْشدٝني لًد٢
استكالٍ اجلزا٥ر َٔ لتَٗا إٔ ات ةر ظا أًٖ ١ٝيف فرْشاَ ٖٛٚ ,ا ٚيدت خٝرد ١أَدٌ يدتِٜٗ
ةت فكتاِْٗ ألِٖ َشتةُر.٠
اإلؿاف ١ل ايتا ٜذ املظرتى أ ٚايةاٌَ ايتا ل ٞايلٜ ٟر ط ني اجلزا٥ر ٚفرْشا ,زلت
إٔ نال ايرًتٜ ٜٔكةإ لً ٢ؿف ١ايرحر األ د ٝاملتٛسدطٖٚ ,دد ٞنًدٗا لٛاَدٌ هةدٌ ندٌ
ًت ٜٗتِ دُا ات فد ٞايرًت اآلخر.
نُا ال ْٓشد ٢إٔ اجلايٝد ١اجلزا٥رٜد ١يف فرْشدا وةد ُّت َدٔ أندرب اجلايٝدا يف اخلدا ىل ل
د دد ١إٔ َتٜٓددَ ١رسددًٝٝا وًكددن ايٛالٜدد ١قددِ 745يددلا فددإٕ نددٌ َددا اددت يف اجلزا٥ددر َددٔ
اؿفرا ا أ ٚأ َا ٜؤ ر ايـر ٠ ٚلً ٢اجلايٝد ١اجلزا٥رٜد ١فرْشداَٚ ,دٔ َدِ لًد ٢ايٛؿدع
ايتاخً ٞايفرْشٚ ٞميهٔ إٔ ْلنر يف ٖلا ايشٝام املعداٖرا ايد اةتـدٓتٗا أٖدِ املدتٕ
ايفرْشدد ١ٝل ددإ ايةظددر ١ٜايشددٛدا ,٤اةتيا ظ دا لًدد ٢األلُدداٍ اإل ٖا ٝدد ١اي د ناْدده وكددع يف
رلتً أسلا ٤اجلزا٥ر.
ٖٓٚا ٜرب دٚ ٚسا ٌ٥اإللالّ ايفرْش ١ٝايد وةُدٌ لًدَ ٢تا ةد ١األةدتا اجلزا٥رٜدٚ ,١ال
سددُٝا ايشٝاسددَٗٓ ١ٝددا اْفالقًددا َددٔ االٖتُدداّ ايفرْشدد ٞلَُٛظددا دداجلزا٥ر ٚذلاٚيدد ١فٗددا
ايٛؿددع ايددتاخً ٞيفرْشدداٖٚ ,ددلا َددا جيةددٌ ايرحددث يف ايتلفٝدد ١اإللالَٝدد ١يٛسددا ٌ٥اإللددالّ
ايفرْش ١ٝيًؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر َٛؿدٛلظا اٜد ١يف األُٖٝد ,١خاػد ١لذا ناْده ٖدلٙ
ايتلف َٔ ١ٝخالٍ ايؼحاف ١اي ١َٝٛٝايفرْش ١ٝاي تتٌ َهاْ ١َُٗ ١ؿُٔ ٚسدا ٌ٥اإللدالّ
ايفرْشٚ ١ٝايؼحاف ١املهت ١ ٛاأل ٓر ,١ٝؿ ل ذيو لاملٖ ١ٝل ٙايؼحاف.١

ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر َٔ خالٍ ايؼحاف ١ايفرْش١ٝ

نُا إٔ ايفرت ٠املدتا  ٠يًت اس ١وزٜت َٔ أُٖ ١ٝحبثٓا ,أٚالً ألْٗا متتت  4سٓٛا َ ٖٛٚدا
ٜشُح يٓا ةرف ١ايفرٜك ١اي ٚانره ٗا ايؼحاف ١ايفرْشد ١ٝوفد ٛايؼدراع ايشٝاسد ٞيف
اجلزا٥دددر ,التردددا ظا َدددٔ ليلدددا ٤املشدددا االْتددددا  ٞيف  31ددداْفٚ 3551 ٞاْتٗدددا٤ظ لٓدددت وٓعدددِٝ
االْتدا ا اير٥اس ١ٝاملشدرك ١يف  31أفرٜدٌ  ,3555أَدا ايةاَدٌ ايثداْٖ ٞد ٛندٖ ٕٛدل ٙايفدرت٠
لرفه أةتا ظ ا نثطَٚ ٠تشدا ل ١لًد ٢ايؼدةٝت ٜٔايشٝاسدٚ ٞاألَد  ,نُدا أْٗدا متثدٌ فدرت٠
ةر  َٔ ١وا ٜذ اجلزا٥ر َ ٖٛٚا ٜزٜت َدٔ أُٖٝتٗداٜ ,ـداف ل ذيدو إٔ ايرلاٜدا ايفرْشدٝني
يف اجلزا٥ر وـر ٚا را ٤ايؼراع ايتا٥رَ ٖٛٚ ,ا ةٌ فرْشا وؤَٔ ْٗا َةٓٝد ١دا ادت
يف اجلزا٥ر.
نددٌ ٖددل ٙايةٛاَددٌ ٚاملةفٝددا دلتُةدد ١وؤنددت لًدد ٢أُٖٝددَٛ ١ؿددٛع ايتلفٝدد ١اإللالَٝدد١
يًؼددراع ايشٝاسدد ٞيف اجلزا٥ددر يف ايؼددحاف ١ايَٝٛٝدد ١ايفرْشدد ١ٝخددالٍ ايفددرت ٠املُتددتَ ٠ددٔ 31
اْف 3551 ٞل  31أفر.3555ٌٜ
-5منهج الدراسة :
ٜظط أجلت ٔ َرسدً ٞل إٔ املدٓٗذ ٖد ٛلخـداع ايٓظداط ايرحثدَ ٞدٔ قردٌ ايراةدث ل
وٓعدد ِٝدقٝددل ,يف طددهٌ خفددٛا َةًَٛدد ١اددتد فٗٝددا َشددا  ٙايرحثددَ ,ٞددٔ ةٝددث ْكفدد١
االْفالم ٚخط ايشط ْٚكف ١ايٛػ ,(1)ٍٛأَا َٜ ٛص أزلرض فٝك ٍٛإٔ نًَُ ١دٓٗذ يٝشده

َؼفًحظا أةاد ٟاملةٓ ٢يف ايةًِ  ٖٛٚدلُٛلَٓ ١عُ َٔ ١ايةًُٝا وشة ٢يرًٛا ٖتف).(2
ٜ ٚؤنت دلُٛل َٔ ١ايراةثني أْ٘ ال  ٜٛت َٓٗذ ٜرحث نٌ طٚ ٤ٞأ ٟط ,٤ٞدٌ و ٛدت
َٓٗيٝا لًُ ١ٝفةايدٚ ١يهٓٗدا ال متثدٌ يًّٝدا دلُٛلدٚ ١ػدفا ناًَد ٚ ١دط قا ًد ١يًدفد ,
ٚلًٝدد٘ ٜشددتٓتذ أجلددت لعُٝدد ٞإٔ املٓدداٖذ تً د دداختالف املٛاؿددٝع ٚايكـدداٜا املفرٚةدد١
يًت اسٚ ١ايرحث ,فهٌ َٛؿٛع اتاىل ل َٓٗذ َةني ٚأةٝاْظا أنثر َٔ َٓٗذ ٚاةت).(3
 ٚيف د استٓا ْةتُت لً ٢املٓٗذ املشحٚ ٞاملٓٗذ املكا ٕ ٚاملٓٗذ ايتا ل. ٞ
أٚال ظ 6املٓٗذ املشحٞ

ٜةرف املشح لًد ٢أْد٘ د اسد ١لاَد ١يعداٖر َٛ ٠دٛد ٠يف عالدَ ١ةٓٝدٚ ١يف َهدإ َةدني
ٚيف ايٛقه احلاؿرٜٚ ,ةتُت املشح ٛػف٘ طرٜك ١يًتيرٜن لً ٢األسًٛس ايةًُد ٞيف أ ٛا٥د٘
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حبٝدث ٜكددٝص َدتلطا َةٓٝددٚ ,١يهٓد٘ لتًد لدددددٔ ايتيرٜدن ايددددل ٟلـدع فٝددددد٘ ايراةددث
املددتلط يتحهُدددد٘ ٚفكً دا خلفدددددَ ١ةٓٝدددد ,١فدددد ٞة ددني إٔ املشدددددح ٜددت ض املددتلطا يف ٚؿددةٗا
ايفرٝةدد ٞد ٕٚأ ٟوددتخٌ َددٔ قرددٌ ايراةددث ٚ ,ددليو وهدد ٕٛد اسدد ١ايعدداٖر ٠تدده ظددرٚف
طرٝةٚ ١ٝيٝشه ػٓال ١ٝنُا ٖ ٛاحلاٍ يف ايتيرٜن).(4
ٜةت املٓٗذ املشحَ ٞدٔ أنثدر املٓداٖذ اسدتدتاَظا يف رلتًد الجمداال ٚاملٝدادٖٚ ٜٔدَ ٛدا
جيةٌ َٓ٘ املٓٗذ ايكا ٌ يًتفرٝل َع عٝع أدٚا ايرحث ايةًُ ٞايشه املةرٚفٜٚ ,*١ك ّٛلَدا
لًَ ٢شح نٌ ايٛةتا امله ١ْٛلجمتُع ايرحث  ٖٛٚليو َشح طاٌَ ,أ ٚلًَ ٢شح دز٤

َددٔ دلتُددع ايرحددث ٖٚدد ٛيف ٖددل ٙاحلايددَ ١شددح ايةٓٝددٚ ,(5)١قددت التُددتْا يف د اسددتٓا لًدد٢
أسددًٛس املشددح ايظدداٌَ ْع درظا السددتحاي ١االسددتدتاّ ايةًُدد ٞايشددً ِٝألسددًٛس املشددح ايةٓٝدد١
استدتاّ وكٓ ١ٝاألسرٛع ايؼٓال.ٞ
ْشددة ٢يف ٖددل ٙايت اسدد ١ل ايرحددث يف ايتلف ٝد ١اإللالَٝدد ١يًؼددحاف ١ايَٝٛٝدد ١ايفرْشدد١ٝ
ملٛؿدددٛع ايؼدددراع ايشٝاسددد ٞيف اجلزا٥دددرٚ ,أخدددلْا ٜددد َٝٛف يٛفٝلدددا ٚف وFigaro

ٚ leف

يٝرطاس ٕٛٝفو libérationمناذ ظدا هلدا ,ةدتٖا ةدتدْا فدرت ٠ايت اسدٚ ١ايد متتدت َدٔ ايٝدّٛ
ايتاي ٞيٛق املشا االْتدا  ٞإيلاْ ٤تا٥ذ ايدت ٚاأل ٍٚيالْتدا دا ايتظدرٜة ١ٝيدد  12دٜشدُرب
 ,3553ل ٚقدده وٓعدد ِٝاالْتدا ددا اير٥اسدد ١ٝاملشدددرك ١ايدد أفـدده ل اْتددداس ايدددرٝ٥ص
احلاي ٞلردت ايةزٜدز ٛوفًٝكدٝ٥ ١شظدا تٜدتظا يًيزا٥در ,أ ٟإٔ ايفدرت ٠الدتد ٠يت اسدتٓا متتدت
َٔ 31اْف 3551 ٞل  31أفر ٚ ,3555 ٌٜةت ةؼٛيٓا لً ٢أ ط ٝايت اسد ١قُٓدا اْتكدا٤
عٝدع املكدداال ايؼدحف ١ٝيف نًتددا ايٝددَٝٛتني ٚايد وتحددت لددٔ اجلزا٥در لَُٛظدا نُرةًدد١
أ , ٚددِ اخرتْددا َٓٗددا املكدداال اي د وتحددت لددٔ ايؼددراع ايشٝاسدد ٞيف اجلزا٥ددر نُرةًدد١
اْٚ ,١ٝقت الةعٓا استحاي ١وفرٝل وكٓ ١ٝاألسدرٛع ايؼدٓال ٞألٕ ايرٝد ١األلدتاد ايد وعٗدر
وتٓاَٛ ٍٚؿٛع ايؼدراع ايشٝاسد ٞيف اجلزا٥در ,دِ إٔ
يف ايةٚ– ١ٓٝفكًا هلل ٙايفرٜك-١
ٜعٗددر فٗٝددا َٛؿددٛع ايت اسدد,١
ٖٓدداى نترظ د ا وظددط ل لَهاْٝدد ١وةدد ٜٛاأللددتاد اي د
لتاد أخرَ َٔ ٣ا اػفًح لً ٢وشُٝت٘ اية ١ٓٝايرت١ًٜو. 6
َ ٖٛٚا ةًٓا ْشتدتّ أسًٛس املشدح ايظداٌَ جلُٝدع األلدتاد اخلاػد ١دايَٝٛٝتني ٚايد
ظٗددر فٗٝددا املٛؿددٛع ذلددٌ ايت اسدد ١لًدد ٢اَتددتاد ايفددرت ٠الددتدَ ٠شددركًا يًرحددث ,خاػددٚ ١إٔ

ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر َٔ خالٍ ايؼحاف ١ايفرْش١ٝ

أسددًٛس املشددح أ ٚاحلؼددر ايظدداٌَ جيٓرٓددا أخفددا ٤ايتةُدد ِٝايتدد ٞوٓتددذ لددٔ اسددتدتاّ ٝاْددا
َ د خٛذَ ٠د ددٔ قفدداع َة ٝددٔ َد ددٔ الجمتُددع أ ٟل ٓٝدد َٓ ١دد٘ٚ ,سلهددِ َددٔ خالهلددا لًدد ٢الجمتُددع

نهددٌ وٖٚ 7ددلا املشددح ملـدداَني ألددتاد ايٝددَٝٛتني ٚاخلدداؾ داُ٥ظ دا ايؼددراع ايشٝاسدد ٞيف
اجلزا٥ر لً ٢اَتتاد  4سٓٛا وٜ 3555 -3551ه ٕٛاسدتدتاّ أدا ٠أساسدٖٚ , ١ٝد ٞأدا٠
تً ٌٝاملـُ ٕٛاي سٓ و ٞفُٝا ةت يظرح خفٛاوٗا.
اْٝظا  6املٓٗذ املكا ٕ
وةرف املكا ْدْٗ ١دا دلُٛلدَ ١د ٔ اخلفدٛا املترةدَ ١دٔ أ دٌ انتظداف أ ٚايربٖٓد ١لًد٢
احلكٝكٚ ,١لذا وٛسةٓا أنثر فٓيت أْٗا دلُٛل َٔ ١اخلفٛا املربٖٓٚ ١املترةد ١يًٛػد ٍٛل

ٖتفْ َ٘ٓٚ ,شتٓتذ إٔ املكا ْ ١فةالً ٖ ٞثا َٗٓ ١ذ) ,(8نُدا وةدرف املكا ْدْٗ ١دا د اسد١
ظددٛاٖر َتظددا ٗ ١أَ ٚتٓدداظر ٠يف دلتُةددا رلتًفدد ١أٖ ٚدد ٞايتحًٝددٌ املددٓعِ يالختالفددا يف
َٛؿٛع أ ٚأنثر لرب دلتُةني أ ٚأنثر ,فٗ ٞذيو ايٓظاط ايفهر ٟايلٜ ٟشتٗتف ل درا
لٓاػددر ايتظددا ٘ ٚاالخددتالف ددني ايعددٛاٖر اي د هددر ٣لًٗٝددا املكا ْددَٚ ,١ددٔ ددِ فٗدد ٞوأٟ
املكا ْدد ١وكتـدد ٚ ٞددٛد رتددا َظددرتن ١ددني ايعددٛاٖر ذلددٌ املكا ْدد ,١أ ٚ ٟددٛد ق دت َددٔ
ايتظددددا ٘ ٚاالخددددتالف ,لذا ال َكا ْدددد ١ددددني ايعددددٛاٖر واَدددد ١االخددددتالف ٚال ايعددددٛاٖر واَدددد١

ايتظددا ٘) ,(9لٕ املددٓٗذ املكددا ٕ ٖدد ٛوًددو اخلفددٛا ايد ٜترةٗددا ايراةددث يف َكا ْتدد٘ يًعددٛاٖر
ذلٌ ايرحث ٚايت اس َٔ ١أ ٌ َةرف ١ايةٓاػدر ايد ودتحهِ يف أ ٚد٘ االخدتالف ٚايتظدا ٘
يف وًو ايعٛاٖر َِ َٔٚ ,ايشة ٞإللفا ٤دالال يؼ ٛايتظا ٘ ٚاالختالف).(10
 ٚيف د اسددتٓاٜ ,ةتددرب املددٓٗذ املكددا ٕ َٓٗيظ دا أساسددًّٝا ,ةٝددث ال ْهتفدد ٞايهظ د لددٔ
أسًٛس ايتلفٝد ١اإللالَٝد ١يًحدت اجلزا٥در - ٟايؼدراع ايشٝاسد ٞتتٜدتظا َ -دٔ خدالٍ
ايٝددَٝٛتني ايفرْشددٝتنيٚ ,نددلا وكددت ِٜوفشددطا يًُةفٝددا ٚايرٝاْددا الؼددٌ لًٗٝددا ,ددٌ
وتةتا ٙل َكا ْٖ ١ل ٙايرٝاْا ٚوفشطٖا ,يٓشتٓتذ يف األخط أ ٘ ٚايتظا ٘ ٚاالخدتالف دني
ٜدد َٝٛايت اسدد ١يف طددهٌ َٚـددُٚ ٕٛاهددا ٙولفٝتُٗددا اإللالَٝدد ١يًؼددراع ايشٝاسدد ٞيف
اجلزا٥رٚ ,اإل ا  ١لٔ ك ١ٝوشاؤال ايت اسٚ ١نلا اخترا َت ٣ػح ١ايفرؿٝا .
ٜٚه ٕٛذيو – نُا سركه اإلطا  ٠لي -٘ٝاستةُاٍ أدا ٠تًٝدٌ املـدُ ٕٛايد وشدُح
يٓددا تؼددُ ِٝددتٚ ٍٚلُددٛد يهددٌ ف٦ددَ ١ددٔ ف٦ددا ايتحًٝددٌ لًددَ ٢شددت ٣ٛنددٌ َٜٝٛدد ٚ ,١ةددت
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االْتٗدداَ ٤ددٔ لًُٝدد ١ايتحًٝددٌ ايهُددٚ ٞايهٝفدد ٞيًرٝاْددا اخلاػدد ١هددٌ ػددحٝفْ ,١كددّٛ
تؼُ ِٝتاٚ ٍٚألُت ٠زلُع فٗٝا املةفٝا اخلاػ ١ايَٝٛٝتني َةداٖٚ ,دَ ٛدا ميهٓٓدا َدٔ
ل را ٤املكا ْ ١ايهُٚ ١ٝايهٝف ١ٝني نٌ َٔفيٛفٝلا ٚف ٚفيٝرطاسٕٛٝف.
ايثظا  6املٓٗذ ايتا لٞ
ٜشتدتّ املٓٗذ ايتا ل ٞيف ايرح ٛلً ٢رلتً دلاالوٗا َثٌ ايرح ٛاخلاػد ١دايةًّٛ
ايفرٝةٝدددٚ ١اإلْشددداْٚ ١ٝاالقتؼدددادٚ ١ٜايرت ٜٛددد ٚ ١طٖددداٚ ,وهُدددٔ أُٖٝددد ١اسدددتدتاّ املدددٓٗذ
ايتا ل ٞيف أْ٘ ميهٔ َٔ خالٍ د است٘ األةتا ايرآٖدٚ ١االهاٖدا املشدتكرً ١ٝيف ؿد٤ٛ
َا ةت يف املاؿ ,ٞةت ٢ميهٔ ليو وك ِٜٛدٜٓاَٝه ١ٝايتلٝط أ ٚايتكتّ أ ٚتكٝل املزٜت
َٔ ايفِٗ يًُظهال  ٚ ,ليو اكدل ايرحدث ايتدا لَٝ ٞدزَ ٠زد ٚدَ ١دٔ ةٝدث االسدتفاد٠

َٔ املاؿ ٞيًتٓرؤ املشتكرٌ ٚاالستفاد َٔ ٠احلاؿر يتفشط املاؿ.(11) ٞ
التُددتْا املددٓٗذ ايتددا ل ٞالترددا َ ٙرنددز تًٝددٌ املـددُ ٕٛايشٝاسدد ٞيًٛػدد ٍٛل فٗددِ
ايعداٖر ٠ايتا لٝد ١داملةٓ ٢ايدرأٖ ,فايؼدراع ايشٝاسد ٞايدل ٟدا خدالٍ فدرت ٠ايت اسد ١دني
ايشدًفٚ ١اجلرٗد ١اإلسدالَ ١ٝيةْكداذ ٜهددٔ ايعٗد ٛاأل ٍٚهلدل ٙايعداٖر ٠يف اجلزا٥در ,ددٌ
وةٛد لٖ ٚا ل فرتَ ٠ا قرٌ االستكالٍ ٚتتٜتظا َؤمتر ايؼَٛاٍ ِ ,إٔ َةعدِ ايهتدن
اي وٓاٚيه ذيو ,وظط ل إٔ احلرن ١ايٛطٓ ١ٝلرفه َٓل تاٜتٗا اختالفًا ْٚزالظا فهرًّٜا
ٚلٜتٜٛيًّٝ ٛا ني رلتًد ايفدالًني فٗٝدا ,يدليو ندإ ال دت يف اجلدز ٤ايٓعدر ٟيًت اسدَ ١دٔ
استةُاٍ املٓٗذ ايتا ل ٞيتترع وفد ٛايؼدراع لًد ٢ايشدًف ١يف اجلزا٥در َٓدل تاٜاود٘ األ, ٚ
نُا استةًُٓا ٖلا املٓٗذ يةرض ايةالقا ايتا لٝد ١دني اجلزا٥در ٚفرْشداٚٚ ,ظفٓدا ٙأٜـظدا
يتحًْ ٌٝظ  ٠ايؼحاف ١ايفرْشٚ ١ٝوفٖ ٛا.
-6أدوات الدراسة:
أٚال ظ 6تً ٌٝاملـُٕٛ
ًٜدؽ ايتةر ٜايظٗط ايل ٟقتَد٘ ريشد ٕٛيتحًٝدٌ املـدُ ٕٛايتٗ ٛدا اإل شدتُٛي١ٝ ٛ
يف وًددو املرةًدد ١فتحًٝددٌ املـددُ ٕٛةشددر٘ ف ٖدد ٛوكٓٝدد ١حبددث وٗددتف ل ايٛػ د املٛؿددٛلٞ
ٚاملٓٗيددٚ ٞايهُدد ٞلتدد ٣ٛاملدداد ٠اإللالَٝدد ١ف )ٚ ,(12وفددٛ

ٖددل ٙاألداٚ ٠أػددرحه وة د ف

ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر َٔ خالٍ ايؼحاف ١ايفرْش١ٝ

دلُددٛع وكٓٝددا تًٝددٌ املـددُ ٕٛاإللالَددٚ ٞايدد وشددتةٌُ ل ددرا٤ا َٓٗيٝددَٛٚ ١ؿددٛل١ٝ
يٛػ َـُ ٕٛايرسا.(13) ٌ٥
ٜٚكؼت دد ةايٝظا ددد تحًٝدٌ املـدُ ٕٛف دلُدٛع وكٓٝدا تًٝدٌ املـدُ ٕٛاالوؼداي ,ٞوةتُدت
لًدد ٢خفدددٛا ٚل ددرا٤ا َٓٗيٝدددَٛٚ ١ؿدددٛلٖ ١ٝددتفٗا ٚػدد ٖددلا املـدددُ ٕٛيًٛػددد ٍٛل
َؤطددرا سددٛا ٤ناْدده نُٝدد ١أ ٚال ,وشددُح اسددتٓتاىل َةددا ف وؼددٛؾ لْتدداىل ٚاسددتكراٍ

املـُ ٕٛاإللالَٞف).(14
لٕ تًٝددٌ املـددُ ٕٛأدا ٠طددفاف ١ألٕ ايراةددث ال ٜتددتخٌ يف املدداد ٠ذلددٌ ايرحددث لال ةددت
ْظرٖا أ ٚلذالتٗا أ ٚثٗا )ٚ ,(15وتحتد خفٛا تً ٌٝاملـُ ٕٛفُٝا ًٜٞو6 16
 -3تتٜت املفاٖٚ ِٝايفرٚض ايةًُ.١ٝ
 -1اختٝا اية.١ٓٝ
 -1تتٜت ٚةتا ايتحًٚ ٌٝف٦او٘.
 -4قٝاض را ايتحً.ٌٝ
 -1ايتحً ٌٝاإلةؼاْٚ ٞ٥تا٥ذ ايت اس.١
ٚةتا ايتحً6 ٌٝ
ايٛةددتٖ ٠دد ٞلرددا  ٠لددٔ ٚسدد ١ًٝايتشددي ٌٝأ ٚايةددت ٖٚدد ٞأػددلر ٚةددتٜ ٠عٗددر َددٔ خالهلددا

وهرا ايعاٖر٠و , 17لٕ ٚةت ٠ايتؼٓ ٝورورط ةًُٝد ١ايتحًٝدٌ يف ةدني ودرورط ٚةدت ٠ايةدت
ةًُٝد ١ايترٜٛددن ٚؿدُٔ ايٛةددتا ايرٝ٥شد ١زلددت ٚةدت ٠املٛؿددٛع أ ٚايفهدر ٠ند نرب ٚأٖددِ
ٚةتا تً ٌٝاملـُٚ ٕٛأنثرٖا لفادٚ ,٠وةد ُّت لةدت ٣ايدتلاَا األساسد ١ٝيف تًٝدٌ املدٛاد
اإللالَٚ ١ٝايتلاٚ ١ٝ٥االهاٖا ٚايكٚ ِٝاملةتكتا و. 18
ْ ٚةتُت يف د استٓا ٖل ٙلً ٢ايفهرٛ ٠ػدفٗا ٚةدت ٠يًتشدي ٌٝيف لطدا سدٝام ايفكدر,٠
ٚايةت ن سًٛس يكٝداض ٚ ٚد ايتهدرا ا  ,اإلؿداف ١ل ٚةدت ٠املشداة ١ايد َهٓتٓدا َدٔ
ةشاس املشاة ١املدؼؼ ١يًحت .
ف٦ا ايتحً6 ٌٝ
 ٚوٗتف ٖل ٙاملرةًد ١ل وكشد ِٝالتد ٣ٛيف لٓٝد ١ايت اسد ١ل أ دزا ٤ذا خؼدا٥ؽ أٚ
رتددا أ ٚأ ٚإ َظددرتنٓ ,١ددا٤ظ لًددَ ٢ةدداٜط ايتؼددٓ ٝاي د ٜددتِ ػددٝا تٗا َشددركًا ٖٚددلٙ
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األ زاٜ ٤فًل لًٗٝا ايف٦ا ٖٚل ٙايف٦ا وةترب ةت ذيو ٚةدتا ٜـداف ليٗٝدا ندٌ َدا ٜتفدل

َةٗددددا يف اخلؼددددا٥ؽ ٚايشددددُا ٚاأل ٚإ وٚٚ 19فكًددددا إلطددددهاي ١ٝايت اسددددٚ ١وشدددداؤالوٗا
َٚتفًراوٗا املٓٗي ١ٝالتُتْا لً ٢ايف٦ا ايتاي ١ٝاي أٜٓا أْٗا تّ أنثر أٖتاف ايرحث,
6 ٖٞٚ
 ف ١٦د  ١ر ٚاملٛؿٛع 6
ْٗ ٚددتف َددٔ خالهلددا ل َةرفددَ ١ددت ٣اٖتُدداّ ٜدد َٝٛايت اسدد ١ايؼددراع ايشٝاسدد ٞيف
اجلزا٥ددرٜٚ ,هدد ٕٛذيددو لددٔ طرٜددل ةشدداس دلُددٛع األلددتاد ,ددِ دلُددٛع املددٛاد اإللالَٝدد١
طا قٝداض املشداة ١ايتحرٜرٜد١
املدؼؼ ١يًُ ٛؿدٛع ذلدٌ ايت اسد ١طدٛاٍ فدرت ٠ايت اسدٚ ,١أخد ظ
املدؼؼ ١ي٘ .
نُا ْشة ٢االلتُاد لً ٢األلُت ٠ايرٝاْٝد ١ل َراقرد ١وفد ٛاأللدتاد ٚاملدٛاد اإللالَٝد١
ٚاملشاة ١ايتحرٜر ١ٜاملدؼؼ ١يًُٛؿٛع طٛاٍ فرت ٠ايت اس,١اي اَتت لً ٢مثاْ ١ٝسٓٛا
َٔ لاّ  3551ل ا ١ٜلاّ .3555
 ف ١٦ايؼ ٛاملرفكَ ١ع املٛاد اإللالَ6 ١ٝ
لٕ املكؼٛد ٗل ٙايف ٖٛ ١٦وؼٓٝفا أ ٚأْٛاع ايؼ ٛاي ٜتِ ل فاقٗا َع رلتً املكداال
و املٛاد اإللالَ ١ٝاي  ٚد يف نًتا ايَٝٛٝتنيٚ ,اخلاػ ١املٛؿٛع ذلٌ ايت اس. ١
 ف ١٦األْٛاع ايؼحف6 ١ٝ
ْ ٚشة َٔ ٢خالٍ ٖل ٙايف ١٦ل َةرفد ١طرٝةد ١ايٓدٛع ايؼدحف ٞاملشدتةٌُٚ ,ال ْٗدتف يف
ٖلا اإلطا ل ايهظد لدٔ ايٓدٛع ايؼدحف ٞحبشدن ايتؼدٓ ٝايظدا٥ع االسدتةُاٍ يف ٖدلا
ايٓدٛع َدٔ ايت اسددا وخدرب ,وكرٜددر ٚ ...يهدٔ التُددتْا ايتؼدٓ ٝايثدداْ ٟٛو أْدٛاع لخرا ٜدد,١
أْٛاع ايرأ , ... ٟألٕ ٖتفٓا ٖ ٛايهظ لٔ ٖتف اي ٚ َٔ ١َٝٛٝا ٤ولفٝتٗا يًحت .
 ف ١٦املؼاد ايؼحف6 ١ٝ
التُتْا يف ٖل ٙايف ١٦لًد ٢درا ايف٦د ١ايشدا ك ١لًد ٢وؼدٓ ٝأقدٌ طد ٛٝظلاٚ ,اهلدتف ٖدٛ
َةرفد ١املؼددت األنثدر اسددتةُاالً دني املؼدداد األٚيٝدٚ ١املؼدداد ايثاْٜٛد ,١املتةدداْٚني ٚنددلا
املؼاد الجمٗٛي. ١

ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر َٔ خالٍ ايؼحاف ١ايفرْش١ٝ

 ف ١٦املٛؿٛع 6
ْ ٚكؼت ٗا املٛاؿدٝع اجلزٝ٥د ١املظدهً ١يًُٛؿدٛع ايهًد ,ٞفٓعدرظا يؼدة ١ ٛايرحدث يف
ايتلف ١ٝاإللالَ ١ٝيًؼراع ايشٝاسٛ ٞػف٘ ةت ظا نًًّٝا ,قُٓا تفهٝدو املٛؿدٛع ايرٝ٥شدٞ
ل َٛاؿٝع أَ ٚؤطرا فرلٚ ,١ٝفكًا ملا دا ٤يف َداد ٠ايتحًٝدٌ و أ ٟلٓٝد ١ايت اسد ١اخلاػد١
ايؼددحٝفتني ٗ ,ددتف ايهظ د لددٔ زٝ٥ددا ايؼددراع اي د ورنددز لًٗٝددا نددٌ ػددحٝف١
أنثر َٔ أخر. ٣
 ف ١٦االها6 ٙ
 َٔ ٚخالٍ ٖل ٙايفْ ١٦شة ٢ل َةرف ١ايفرٜك ١اي لرب ٗا نٌ ػدحٝف ١لًد ٢ةدت٣
لٔ نٌ فهر َٔ ٠األفها املظهً ١يًُٛؿٛع ايهً ,ٞفٌٗ لرؿتٗا ظدهٌ اجيدا  ٞأٚ
ذلاٜت ,أّ أْٗا ألفتٗا ةتظا سًرًّٝا .
استةًُٓا ف٦ا نثطَٚ ٠تٓٛل ١لرض د اسد ١املٛؿدٛع َدٔ ٛاْرد٘ املدتًفدٚٚ ,١ظفٓدا يف
ة األةٝإ ف٦ا رلتًف ١هٝرٓا لٔ وشاؤٍ ٚاةتٚ ,أةٝاْا ف٦دٚ ١اةدت ٠هٝرٓدا لدٔ أنثدر
َٔ وشاؤٍ ,ةتْ ٢تُهٔ َٔ د اس ١املٛؿٛع ةاد ٙاملدتًفٚ ١ال ٌُْٗ أ ٟاْن َٔ ٛاْدن
ايتلف ١ٝاإللالَ ١ٝيًَٝٛٝتني يًُٛؿٛع ذلٌ ايت اس.١
فف٦تا د  ١ر ٚاملٛؿٛع ٚايؼ ٛاملؼاةر ١يًُٛاد اإللالَ ١ٝهٝرٓا لٔ ايتشداؤٍ األ,ٍٚ
ُٓٝا ف٦تا األْدٛاع ايؼدحفٚ ١ٝاملؼداد ايؼدحف ١ٝهٝرٓدا لدٔ ايتشداؤيني ايثداْٚ ٞايثايدث لًد٢
ايتددٛايٚ ,ٞميهٓٓددا َددٔ خددالٍ ف٦دد ١االهدداَ ٙةرفدد ١و ٛدد٘ أَٛ ٚق د ايؼددحٝفَ ١ددٔ ايفهددر٠
املفرٚة.١
أَددا اسددتةُايٓا يف٦دد ١ايفالددٌ فٗدد ٛددت ؿددر ٟ ٚيًهظ د لددٔ أٖددِ ايفددالًني يف ايؼددراع
ايددتا٥ر يف اجلزا٥ددر خددالٍ فددرت ٠ايت اسددٚ ١فكًددا يًؼددحاف ١ايفرْشدد ,١ٝخاػددٚ ١إٔ اإلسددالّ
ايشٝاس ٞاملتُثٌ يف اجلرٗد ١اإلسدالَ ١ٝيةْكداذ ندإ أٖدِ فالدٌ يف ٖدلا ايؼدراع ٚ ,دايٓعر
ل ايتدٛف ايفرْش َٔ ٞاحلرنا اإلسالَ ١ٝلَُٛظا ٚيف اجلزا٥ر خؼٛػظا سدٝه ٕٛدت
َفٝددت ايهظ د لددٔ ػدد ٠ ٛاجلرٗدد ١اإلسددالَ ١ٝيةْكدداذ نُددا قددتَتٗا ايؼددحٝف ١ايُٝٓٝٝدد ١ف
يٛفٝلدا  ٚف ٚايؼدحٝف ١ايٝشدا  ١ٜف يٝرطاسد ٕٛٝفٖٚ ,دلا َدٔ خدالٍ ايدر ط دني فد ٦املٛؿددٛع
ٚاالها ٙؿُٔ اجلتا ٍٚاملرنر ١يًت اسٚ ,١هللا أ ٚدْا ف ١٦ايفالدٌ نُؤطدر َدٔ َؤطدرا
ف ١٦املٛؿٛع .
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اْٝظا 6املكا ً١
املكا ً ٖٞ ١ذلاد  ١ٗ َٛ ١ني ايكا ِ٥املكا ً ٚ ١ني طدؽ خر أ ٚلدت ٠أطدداؾٚ ,وةدت
َددٔ أفـددٌ ٚسددا ٌ٥عددع ايرٝاْددا يف ايرحدد ٛاملشددح ١ٝلذا َددا ألددت ايراةددث خفدد ١وٓفٝددلٖا
فرٜك ١فةايٜٚ ,١ر ع ذيو ير ر ١املرح ٛني يف وكت ِٜاملةًَٛا طفٜٛا أنثر َٔ ردتِٗ يف

نتا تٗا و. 20
 ٚقت ٚظفٓا املكا ً ١يف اجلز ٤ايتفرٝك َٔ ٞايت اسد ١ةٝدث قُٓدا دإ را ٤ةد املكدا ال
َددع ػددحفَٚ ٞٝشددؤٚي ٞايؼددحٝفتني أ ٓددا ٤فددرت ٠وٛا ددتْا ايةاػددُ ١ايفرْشدد ١ٝددا ٜص**,
ٚمته ٖل ٙاملكا ال ظدهٌ َراطدر أ ٚلدرب اإلْرتْده ***ٚ ,اسدتةًُٓا املةًَٛدا الؼدٌ
لًٗٝا يف تً ٌٝة ايرٝاْا اي وٛػًٓا ليٗٝا تفرٝل وكٓ ١ٝتً ٌٝاملـُ. ٕٛ
التُتْا أٜـظا لً ٢املالةع ١ايةًُ َٔ ١ٝخالٍ وت ٜٔٚاملالةعدا ايد ودرب أَآَدا أ ٓدا٤
وفرٜددا ايرٝاْددا ٚتًٝددٌ لٓٝدد ١ايت اسددٖٚ ,١ددَ ٛددا نٓددا ْشدديً٘ يف ظٗددر االسددتُا  ٠اخلاػدد١
ايةتد ذلٌ ايتحً َٔ ٌٝأ ٌ االستفاد ٠األَثٌ َٓٗا.
-7مجتمع البحث :
ٜةددرف دلتُددع ايرحددث ْدد٘ نددٌ األطددداؾ أ ٚاحلدداال أ ٚاي ٛددا٥ل أ ٚاملـدداَني ٚاملددٛاد
اإللالَ ١ٝاي زلر ٟحبثظا َٔ أ ٌ اخلرٚىل ٓتا٥ذ وتةًل ٗا ٚوةُِ لًٗٝا ).(21
و خددددل نًُدددد ١فدلتُددددعف يف ايةًدددد ّٛاإلْشدددداَْ ١ٝةٓظددد ٢خاػًّدددا ٜظددددط ل دلُٛلددددَ ١ددددٔ

األطداؾ ,أ ٟدلُٛل ١لٓاػر َٔ ْفص ايفـا ٤املالةغ ,دلردٚ ٠قا ً ١يًةت) ,(22أَا يف
تًٝددٌ املـددُ ,ٕٛفُيتُددع ايرحددث ٜتهددَ ٕٛددٔ دلُددٛع ايرسددا ٌ٥اي د ٜشددة ٢ايراةددث ل
َةرفدد ١خؼا٥ؼددٗا ,يددليو جيددن إٔ ٜهدد ٕٛاختٝددا ْ ٙرٗٝظددا َٚكٓةظددا ٚفددل َةدداٜط املالَ٤دد,١
ٚايتياْصٚ ,ايظُٛي. ١ٝ
املالَ٤دد ١وةد إٔ ٜهدد ٕٛهلددلا الجمتُددع لالقددَ ١راطددر ٠إطددهاي ١ٝايرحددث اإلؿدداف ١ل
ليزاَٝدد ١إٔ وشددُح يٓددا ايرسددا ٌ٥املهْٛدد ١يدد٘ اخترددا ايفرؿددٝا ٜٚ ,هدد ٕٛدلتُددع ايرحددث
َتياْشظدا لٓددتَا تُددٌ ايرسددا ٌ٥املهْٛدد ١يدد٘ اخلؼددا٥ؽ ْفشدٗا ,أَددا ايظددُٛي ١ٝفددتة أْدد٘
جين تً ٌٝعٝع ايرسدا ٌ٥ايد ةهدِ لًٗٝدا ْٗدا وتؼد املالَ٤د ١فايراةدث ال جيدن إٔ

ٜـع اْرظا أ ٟز َٔ ٤دلتُع ايرحث ألسراس ال لالق ١هلا ايرحث).(23

ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر َٔ خالٍ ايؼحاف ١ايفرْش١ٝ

َٚددٔ أ ددٌ ايرحددث يف لطددهاي ١ٝولفٝدد ١ايؼددحاف ١ايَٝٛٝدد ١ايفرْشدد ١ٝيًؼددراع ايشٝاسددٞ
ايتا٥ر يف اجلزا٥ر خالٍ ايفرتَ ٠دٔ  31داْف 3551 ٞل  31أفرٜدٌ  ,3555ندإ ال دت َدٔ
اختٝا مناذىل متث ١ًٝٝشرن استحاي ١د اس ١عٝع ايَٝٛٝا ايفرْشْٚ ,١ٗ َٔ ١ٝعرظا يفٍٛ
فرت ٠ايت اس ١ٗ َٔ ١أخر.٣
ٚلًدد ٢الترددا إٔ املكا ْددٖ ١ددَٗٓ ٞيٓددا ايددرٝ٥ص ,قر ْددا د اسددٜ ١ددَٝٛتني ٚل ددرا ٤املكا ْدد١
ُٗٓٝا ,ألٕ اخترا لتد أنرب ٜةكت َٔ ايرحث ,خاػد ١إٔ ايؼدحاف ١املدتدا ٖ ٠د ٞػدحاف١
َٜٝٛددَ ١ددٔ ْاةٝدد ١د ٚػددتٖ ٚاٖٚ ,ددَ ٛددا ٜة د َرددتًّٝ٥ا وؼددفح  3334لددتدظا يف نددٌ َٜٝٛدد١
يُٛع  4144لتدظا يف نًُٗٝا.
ٚٚقددع اختٝا ْددا – نُددا سددركه اإلطددا  ٠ليٝدد٘ -لًدد ٢نددٌ َددٔ َٜٝٛدد ١ف يٛفٝلددا ٚف ذا
ايت ٛدد٘ ايُٝددَٜٝٛٚ , ٝدد ١ف يٝرطاسدد ٕٛٝف ذا ايت ٛدد٘ ايٝشددا ٖٚ ,ٟددَ ٛددا ٜة د إٔ دلتُددع
ايرحث يف د استٓا ٜته َٔ ٕٛعٝع األلتاد ايؼاد  ٠يهال ايَٝٛٝتني خالٍ ايفرت ٠التد٠
يًت اس.١
-8عينة الدراسة:
ٜةددت َٛؿددٛع ايةٓٝددا ٚخؼا٥ؼددٗا ٚطددرم سددحرٗا أةددت ايةًُٝددا ايرحثٝدد ١األساسدد ١ٝيف
َشا ايت اسا األنادميٚ ,١ٝوةرف ايةْٗ ١ٓٝا دلتُع ايت اس ١ايل ٟهُدع َٓد٘ ايرٝاْدا
املٝتاْ ٖٞٚ ,١ٝز َٔ ٤ايهٌ ,ةٓ ٢أْ٘ وؤخل دلُٛل َٔ ١أفراد الجمتُع لً ٢إٔ وهدٕٛ
تثً ١يًُيتُع يتير ٣لًٗٝا ايت اس ,١فاية ١ٓٝلذٕ ٖ ٞدزَ ٤ةدني أْ ٚشدرَ ١ةٓٝدَ ١دٔ أفدراد
الجمتُع األػدً ,ٞدِ وةُدِ ْتدا٥ذ ايت اسد ١لًد ٢الجمتُدع نًد٘ٚٚ ,ةدتا ايةٓٝد ١قدت وهدٕٛ
أطداػظا ,أَ ٚتْظا أ ٚأةٝا ٤أ ٚطٛا لظا أ ٚط ذيدو) ,(24أَدا ايةٓٝد ١املُثًد ١فٗد ٞايةٓٝد ١ايد

وةهص ؼ ٠ ٛدقٝك ١رلتً خؼا٥ؽ ٚأٚؿاع دلتُع ايرحث ايل ٟسحره َٓ٘).(25
ٚفُٝددا ٜتةًددل ةٓٝدد ١ايت اسدد ١فتتُثددٌ يف عٝددع األلددتاد اخلاػددٝ ١دد َٝٛف يٛفٝلددا ٚف ٚف
يٝرطاس ٕٛٝف اي وٓاٚيه َٛؿٛع ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر ,ت٤ا َدٔ  31داْف3551 ٞ
ٚةت 31 ٢أفرَ ٖٛٚ ,3555 ٌٜا ٜة إٔ ْٛع اية ١ٓٝاملشتدتّ ٖ ٛاية ١ٓٝايكؼت ,١ٜيكت ر٣
اختٝا ْددا هلددلا ايٓددٛع َددٔ ايةٓٝددا ْعدرظا يهْٛدد٘ األنثددر والؤَظدا َددع َٛؿددٛع د اسددتٓا ,فكددت
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ةاٚيٓددا وفرٝددل ايةٓٝددا االةتُايٝدد ١لًدد ٢ددرا ايةٓٝدد ١ايةظددٛا ١ٝ٥املٓتعُدد ١اسددتدتاّ أسددًٛس
ايددت ٠ ٚأ ٚاألسددرٛع ايؼددٓالَ ٞددثالً ,يهددٔ وعٗددر يف ايةٓٝدد ١ألددتاد نددثط ٠وتحددت لددٔ
املٛؿددٛع ذلددٌ ايت اسددٚ ,١ةتدد ٢لذا أ دْددا وفرٝددل ايةٓٝدد ١ايةظددٛا ١ٝ٥ايرشددٝف ١لًدد ٢دلُددٛع
األلددتاد ايد تددت ه فكددط لددٔ املٛؿددٛع ذلددٌ ايت اسدد ,١فددال ميهددٔ ذيددو ْعدرظا يًددتلطا
ايهددرط ٠اي د طددٗتوٗا ايتلفٝدد ١اإللالَٝدد ١هلددلا املٛؿددٛع لددرب ايٝددَٝٛتنيٚ ,اي د ا ورفدده
ةتا َة ١ٓٝأ ٚدر ٚأ ٚاختفدا ٤طدؼدٝا َةٓٝد ١ندليوٖٚ ,دَ ٛدا ٜةد إٔ لقؼدا ٤لدتد
ٚاالةتفداظ ةددتد خددر ميٓةٓددا َدٔ سددِ َةددا ٚاؿددح ١ألسدًٛس ايتلفٝدد ١اإللالَٝددٚ ,١األٖددِ
للفا ٤وفشطا لًُ ١ٝهلل ٙايتلطا ٖ ٖٛٚتفٓا األساس َٔ ٞخالٍ ٖل ٙايت اس.١
يليو قر ْا اوراع أسًٛس املشح ايظاٌَ جلُٝع األلتاد املتٓاٚيد ١ملٛؿدٛع ايرحدثٚ -فكًدا
يًُفٗدد ّٛاإل را٥دد ٞيًؼددراع ايشٝاسددٚ ٞايددل ٟسددطد ؿددُٔ خددر لٓؼددر يف ٖددلا اجلددزٖٚ ٤ددٛ
تتٜت املفاٖٚ ِٝاملؼفًحا –َ ٖٛٚا ةٌ اية ١ٓٝاملدتا  ٖٞ ٠ل ١ٓٝقؼت.١ٜ
 ٚقت اخرتْا  31اْفٛ 3551 ٞػف٘ ْكف ١اْفالم ايٓشدر ١يفدرت ٠ايت اسدٖٚ ١د ٛايتدا ٜذ
ْفش٘ ايلٜ ٟتزأَ َع و سٝص الجمًدص األلًد ٢يًتٚيد ١ةدت ايفدراا ايتسدت ٟ ٛايدلْ ٟدتذ لدٔ
استكاي ١ايرٝ٥ص ايظاذي ٔ ٞتٜت ٚايد ٓدا٤ظ لًٗٝدا مت ٚقد املشدا االْتددا  ٞايدل ٟندإ
َٔ املفرتض اسدتهُاي٘ تٓعد ِٝايدت ٚايثداْ ٞيالْتدا دا ايتظدرٜة ١ٝيف  32داْف,3551 ٞ
 ٖٛٚايكرا ايلٜٓ ٟدٌ ؿد ٢اجلرٗد ١اإلسدالَ ١ٝيةْكداذ سدا كًا ,يدليو ٜةتدرب ايرداةث ٕٛيف
األ َدد ١اجلزا٥رٜددٖ ١ددلا اإليلددا ٤ثا دد ١ايرتاٜدد ١ايفةًٝدد ١يًؼددراع ايشٝاسدد ٞيف اجلزا٥ددر ,لًدد٢
اير ِ َٔ إٔ ل ٙ ٚمتتت ل فرتا سا ك ٚ ١ةٝت.٠
ٚوٓتٗدد ٞفددرت ٠د اسددتٓا تٓعدد ِٝاالْتدا ددا اير٥اسدد ١ٝاملشددرك ١يف  31أفرٜددٌ ٖٚ 3555ددٞ
االْتدا ا اي طٗت لتّ ورطح ايرٝ٥ص ايٝاَني ٚاٍٚ ,فا ٗا ٜ ٚدر اخلا ٝد ١األسدرل
يف لٗت ايرٝ٥ص ايراةٌ ٖٛا َٛ ٟت ٖٛٚ ,ٜٔلرت ايةزٜز ٛوفًٝك.١
وةتددرب َرةًددَ ١ددا ةددت ٥اسددٝا  3555فددرتَ ٠لدداٜر ٠متاَظ دا يشددا كتٗا َددٔ ْاةٝدد ١ايٛؿددع
ايشٝاسدددٚ ٞاألَد د يف اجلزا٥دددرٖ ,دددلا األخدددط ايدددل ٟطدددٗت اسدددتكرا ظا ْشدددرًّٝا لذا َدددا قدددٕ ٛ
ايشٓٛا ايشا كَ ٖٛٚ ١ا ةٌ اٖتُاّ  َٜٝٛايت اسددٛ ١ؿدددٛع ايؼددددددراع ايشٝاسدد ٞفددٞ
اجلزا٥دددددر ٜتٓاقدددددؽ وت جيدددددددد ًّٝا ٚ ,املكا ددٌ ددر َٛؿددٛع خدددر لردددر ٖدل ٙايَٝٛٝدا ٖٚ ,دٛ

ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر َٔ خالٍ ايؼحاف ١ايفرْش١ٝ

ايةالقدددا اجلزا٥رٜددد -١ايفرْشددد ١ٝايد د لددداد يًٛا ٗددد ١ةدددت إٔ ألًٓددده  ٚا  ٠اخلا ٝددد١
ر فٗٝا االْتدا ا اير٥اس ١ٝلاّ ٖٛٚ ,3555
ايفرْش ١ٝقًكٗا ايةُٝل ةٝاٍ ايعرٚف اي
املٛق ايل ٟالتربو٘ اجلزا٥ر وتخالً يف خؼٛػدٝاوٗا ٚطدؤْٗٚا ايتاخًٝد ١اخلاػد ,١فُٝدا د
ايدددرٝ٥ص اجلزا٥دددر ٟقدددا٥الف ...لًددد ٢فرْشدددا إٔ وهد د لدددٔ دض أْفٗدددا يف طدددؤ ٕٚاجلزا٥دددر
ايتاخً...١ٝف.
َ ٖٛٚا ٜتٍ لًد ٢إٔ ايفدرت ٠ايد وًده االْتدا دا اير٥اسدٖ 3555 ١ٝد ٞفةدالً فدرتَ ٠لداٜر٠
متاَظا يشا كتٗا ,يٝص لً ٢ػةٝت ايٛؿع األَد ٚايشٝاسد ٞيف اجلزا٥در فكدطٚ ,لمندا أٜـظدا
لً ٢ػةٝت ايةالقا اجلزا٥ر–١ٜايفرْشد ١ٝايد طدٗت تاٜدَ ١تدٛورَٓ ٠دل  31أفرٜدٌ 3555
ةت فرت ٠اجلُٛد اي استُر يشٓٛا .
يددليو ةددتدْا ْٗاٜدد ١فددرت ٠ايت اسدد ١ددد  31أفرٜددٌ ٖٚ ,3555دد ٛنُددا ذنرْددا ٜدد ّٛوٓعددِٝ
االْتدا ا اير٥اس ١ٝاملشرك ١يشٓ.3555 ١
ٚوتظهٌ يتٜٓا – استةُاٍ أسًٛس املشح ايظاٌَ -لٜ ١ٓٝكدت ةيُٗدا دد  333لدتدظا,
 45لددتدظا يف َٜٝٛدد ١فيٛفٝلددا ٚف ) (le Figaroيُددٛع َ 353دداد ٠للالَٝدد 41ٚ ,١لددتدظا يف

 ١َٜٝٛف يٝرطاس ٕٛٝف وٜ liberationكا ًٗا َ 331اد ٠للالَ.١ٝ

-9اختباري الصدق والثبات:
وهتشد ٞاختردا ا ايؼدتم ٚايثردا أُٖٝد ١ندرط ,٠فٗد ٞوةد ُّت َدٔ اخلفدٛا األساسدد١ٝ
يةًُ ١ٝايتحًٚ ,ٌٝودتِ أ ٓدا ٤ايةُدٌ ٚ ,ةدت اسدتدراىل ايٓتدا٥ذ ٚقردٌ ايتفشدط ,األسدًٛس ايدلٟ
ٜتفل َع نٌ َرةً.(26)١
أٚال ظ 6اخترا ايؼتم

ٜةددد ػدددتم ايتحًٝدددٌ ف إٔ ٜهددد ٕٛايتحًٝدددٌ ػددداحلًا يرتعددد ١ايعددداٖر ٠ايددد اًُدددٗا

َاْ١ف)َ ٖٛٚ ,(27ا ٜة د اس ١أ ٚاخترا َتَ ٣ال ١َ٤أدٚا ٚطرم ايكٝداض املشدتدتَ ١يف
ايتحًٝددٌ ايهُدد ٞيًعدداٖرَٛ ٠ؿددٛع ايرحددثٚ ,د دد ١ػددالةٗا يتددٛفط املةًَٛددا املفً ٛدد١
ٚالكك ١ألٖتاف ايت اسٚ ,١ورةظا يليو فإٕ ػتم ايتحً ٌٝيف ايت اسدا ايتحًًٝٝد ١ايهُٝد١

393

394

ملٛاد اإللالّ ٚاالوؼاٍ املتٓٛل ٖٛ ,١ايت نت ايةًُ َٔ ٞإٔ استُا  ٠ايتحً ٌٝاألدا ٠األساسد١ٝ
يف َثٌ ٖل ٙايت اسا وكٝص فةالً َا ٜراد قٝاس٘.
َٚددٔ َددِ ٜرددتأ لزلددا ٚاخترددا ػددتم ايتحًٝددٌ أٚالً تحتٜددت ف٦ددا ايتحًٝددٌ طركً دا يًكٛالددت
املٓٗيٝدد ١املةرٚفدد ١يف ٖددلا الجمدداٍٚ ,ينٖددتاف ايٓٗاٝ٥دد ١يًتحًٝددٌ ددِ ايكٝدداّ تةرٜدد ف٦ددا
ايتحًٚ ٌٝلٓاػرٖا وٚةتا ايتحً ٌٝاألساسٚ ١ٝايفرل ١ٝوةرٜفًا دقٝكًا.
ِ وةرض لً ٢أساول ٠ذلهُني ٜرتاٚح لتدِٖ ني  31ل  ,31هلِ خربٝ ٠ت ٠يف ٖدلا
الجمدداٍ ايرحثدد ,ٞإللفددا ٤أٜٗددِ يف َددت ٣زلدداح ايراةددث يف وؼددُ ِٝاالسددتُا  ٚ ٠ةددت ةؼددٍٛ
ايراةث لًَ ٢الةعا األساول ٠الهُني ظد ٕ َدت ٣ػدالة ١ٝاسدتُا  ٠ايتحًٝدٌ يكٝداض
َددا ٜددراد قٝاسدد٘ لًددَ ٢شددتَ ٣ٛدداد ٠ايتحًٝددٌٜ ,كدد ّٛددإ را ٤ايتةددتٜال املظددا ليٗٝددا يف ٖددلٙ

املالةعا يٝظرع يف لًُ ١ٝايتحً.(28)ٌٝ
ٓ ٚا٤ظ لً ٘ٝقُٓا إ را ٤قرا ٠٤أٚي ١ٝجلز َٔ ٤ل ١ٓٝايت اسَ ٖٛٚ ١ا رتح يٓا تحتٜت أٚيدٞ
يف٦ا ٚٚةتا ايتحً ٚ ,ٌٝةدتٖا قُٓدا دإ را ٤قدرا ٠٤اْٝدَٛ ١سدةَٚ ١ةُكد ١يةٓٝد ١ايت اسد,١
َهٓتٓا َٔ تتٜت أنثر دق ١الستُا  ٠تً ٌٝاملـُٚ ٕٛديًٝدٗا ٚديٝدٌ ايتةرٜفدا اإل راٝ٥د١
يًف٦ددا ٚلٓاػددرٖا ,ددِ قُٓددا ةرؿددٗا لًدد ٢دلُٛلددَ ١ددٔ الهُددني ٚ ,االلتُدداد لًدد٢
َالةعاوِٗ أ رٜٓا ايتةتٜال ايال َ ,١يٓؼٌ يًؼٝل ١ايٓٗا ١ٝ٥يهٌ َٔ 6




استُا  ٠تً ٌٝاملـُ. ٕٛ
دي ٌٝاستُا  ٠تً ٌٝاملـُ. ٕٛ
دي ٌٝايتةرٜفا اإل را ١ٝ٥يًف٦ا ٚلٓاػرٖا .

اْٝظا  6اخترا ايثرا
ْكؼددددت ايثرددددا قٝدددداض َددددت ٣اسددددتكالي ١ٝاملةًَٛددددا لددددٔ أدٚا ايكٝدددداض ذاوٗددددا ,أٟ
َدددع ودددٛافر ْفدددص ايعدددرٚف ٚايف٦دددا ٚايٛةدددتا ايتحًًٝٝدددٚ ١ايةٓٝددد ١ايزَٓٝدددَ ١دددٔ ايـدددرٟ ٚ
احلؼدددد ٍٛلًدددد ٢ايٓتددددا٥ذ ْفشدد دٗا َُٗ ,ددددا اختًدد د ايكددددا ُٕٛ٥ايتحًٝددددٌ أٚ ٚقدددده ايتحًٝددددٌ,
 ٚاختؼددددا وشددددة ٢لًُٝدددد ١ايثرددددا ل ايت نددددت َددددٔ  ٚددددٛد د دددد ١لايٝددددَ ١ددددٔ االوشددددام
ايٓشر ١يًرةت ٜٔاآلوٝني)6(29

ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر َٔ خالٍ ايؼحاف ١ايفرْش١ٝ

 االوشام ني ايراةثني ايكاُ٥ني ايتحً ,ٌٝأ ٟؿر ٠ ٚوٛػٌ نٌ تً ٌٝل ايٓتدا٥ذ
ْفشٗا لٓت وفرٝل ْفص االستُا  ٠لً ٢املـُْ ٕٛفش٘.
 االوشددام ايددزَ  ,أ ٟؿددر ٠ ٚايتٛػددٌ ل ايٓتددا٥ذ ْفشددٗا لًدد ٢املـددُْ ٕٛفش د٘ يف
فرتا رلتًف.١
ٜة ايثرا َٔ ايٓاة ١ٝايٓعر ١ٜايٛػ ٍٛل اوفام ناٌَ يف ايٓتا٥ذ ني ايراةثني ايدلٜٔ
ٜشتدتَ ٕٛاألسص ٚاألسايٝن ْفشٗا لً ٢املاد ٠اإللالَْ ١ٝفشٗاٚ ,لٕ نإ ٜؼةن تكٝدل
اوفام ناٌَ َٔ ايٓاة ١ٝايةًُْ ١ٝعرظا الةتُاال وشرس اخلف ل أَ ٟرةًدَ ١دٔ املراةدٌ,

أ ٚوتخٌ قت َٔ ايلاو ١ٝفٗٝا ).(30
ٚقتّ ٖٛيتش ٞمنٛذ ظا حلشاس َةاٌَ ايثرا تفرٝل املةادي ١ايتاي6 ١ٝ
ٕ × َتٛسط االوفام ني الهُني
َةاٌَ ايثرا =
+ 3و ٕ دد  × 3و َتٛسط االوفام ني الهُني
 ٚميثٌ ف ٕ ف لتد املرَز. ٜٔ

ٚقت الترب نٌ َٔ نا الٕ ٛ ٚديش ٕٛإٔ ْشر ١االوفدام ايد وؼدٌ ل َ ,%53شدتٛظ٣

لايٝظا َٔ ايثرا ُٓٝ ,ا ال وةترب ْشرْ %31 ١شرَ ١رؿ ١ٝميهٔ االلتُاد لًٗٝا ).(31
قُٓا اختٝا لظٛا ٞ٥أللتاد ل ١ٓٝايت اس ١اي ستدـع الخترا ايثردا ٚ ,متثدٌ ايةٓٝد١
االخترا  َٔ %33 ١ٜدلتُع ايرحث أَ ٟا ٜٛافل  34لتدظا َٔ  َٜٝٛايت اس 5 ,١ألتاد َدٔف
يٛفٝلددا  ٚف  5ٚألددتاد َددٔ فيٝرطاسدد ٕٛٝف أٜـظ داٚ ,سددًُٓا ْش ددظا َددٔ املددٛاد اإللالَٝدد ١ايدد
وتـددُٓٗا ألددتاد ايةٓٝدد ١االخترا ٜدد ١يًُرَددز ,ٜٔاإلؿدداف ١ل ْ 34شدددَ ١ددٔ اسددتُا  ٠تًٝددٌ
املـددُ ٕٛايٓٗاٝ٥ددْٚ ,١شدددَ ١ددٔ ديٝددٌ ٖددل ٙاالسددتُا ٚ ٠ديٝددٌ ايتةرٜفددا اإل راٝ٥دد ١يًف٦ددا
ٚلٓاػرٖاٚ ,قا ْٓا ني ْتا٥ذ ايتحً ٌٝني دلُٛل ١املرَزٚ ٜٔوٛػًٓا ل َا 6ًٜٞ
ْشر ١االوفام ني املرَز6 1ٚ 3 ٜٔ
مت االوفددام لًدد ٢تًٝددٌ ٚ 11ةددتَ ٠ددٔ ددني ٚ 21ةددت ٠خـددةه يًتحًٝددٌ  ٚتفرٝددل ايكالددت٠
ايثال  ١ٝزلت إٔ ْشر ١االوفام ني املرَز 1ٚ 3 ٜٔوشا ٟٚو .% 41.43 = 21 ÷ 333 × 11
ْشر ١االوفام ني املرَز6 1ٚ 3 ٜٔ
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مت االوفددام لًدد ٢تًٝددٌ ٚ 43ةددتَ ٠ددٔ ددني ٚ 21ةددت ٠خـددةه يًتحًٝددٌ  ٚتفرٝددل ايكالددت٠
ايثال  ١ٝزلت إٔ ْشر ١االوفام ني املرَز 1ٚ 3 ٜٔوشا ٟٚو . % 22.31 = 21 ÷ 333 × 43
ْشر ١االوفام ني املرَز6 1ٚ 1 ٜٔ
مت االوفددام لًدد ٢تًٝددٌ ٚ 41ةددتَ ٠ددٔ ددني ٚ 21ةددت ٠خـددةه يًتحًٝددٌ  ٚتفرٝددل ايكالددت٠
ايثال  ١ٝزلت إٔ ْشر ١االوفام ني املرَز 1ٚ 1 ٜٔوشا ٟٚو .% 31.14 = 21 ÷ 333 × 41
 ٚلً ٘ٝفإٕ َتٛسط االوفام ني املرَز ٜٔايثال ٜ ١شا6 ٟٚ
 % 34.35 = 31.14 + 22.31 + 41.43أ ٚ ,3.34 ٟايتةٜٛ
3734×1

=
َةاٌَ ايثرا =
+3و 3 -1و3.34

1.11

+3و 1و3.34

=

يف َةاديٖٛ ١يتش ٞفإٕ 6

1.11

3.44+3

=.3.45

أ ٟإٔ َةاٌَ ايثرا ٜكت د َ ٖٛٚ ,% 45ا ٜة ٛ ٚد ْشرَ ١كرٛي َٔ ١ايثرا يف ايٓتا٥ذ
ني املرَز.ٜٔ
 ٚقت قشُٓا اجلز ٤ايٓعر ٟيًت اس ١ل ال  ١فؼ ,ٍٛلرؿدٓا يف ايفؼدٌ األ ٍٚايؼدراع
ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر ,يف ةني لْٓٓٛا ايفؼٌ ايثاْ ٞشٝاس ١فرْشا اها ٙاجلزا٥در َٛٚقفٗدا
َددٔ ايؼددراع ايددتا٥ر فٗٝددا أَددا ايفؼددٌ ايثايددث ٚاألخددط فكددت خؼؼددٓا ٙيٓظدد ٚ ٠وكشددُٝا
ايؼحاف ١ايفرْشَٚ ١ٝهاْتٗا ؿُٔ ٚسدا ٌ٥األخدرٖٚ ,٣د ٛايةدتد ْفشد٘ َدٔ ايفؼد ٍٛايدلٟ
 ٚد يف اجلددز ٤ايتفرٝكدد ٞفكددت وٓاٚيٓددا يف ايفؼددٌ ايرا ددع ايؼددراع ايشٝاسدد ٞيف اجلزا٥ددر َددٔ
خددالٍ َٜٝٛدد ١ف يٛفٝلددا  ٚف ٚلرؿددٓا يف ايفؼددٌ اخلدداَص ايؼددراع ايشٝاسدد ٞيف اجلزا٥ددر َددٔ
خالٍ  ١َٜٝٛف يٝرطاس ٕٛٝفٚ ,ايفؼٌ ايشادض ٚاألخط خؼؼٓا ٙيًُكا ْ ١ني ولفٜ ١ٝدَٝٛ
فيٛفٝلا  ٚف ٚف يٝرطاس ٕٛٝف يًؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر .
 ٚةددت ايت اسدد ١ايهُٝددٚ ١ايهٝفٝدد ١ملـددُ ٕٛلٓٝددٜ ١دد َٝٛايت اسدد ١وٛػددًٓا ل ػددٝا ١
ايٓتا٥ذ ايةاَ ١يًت اس ١اي ْ ٛدٖا فُٝا 6ًٜٞ
 -3أ ٘ ٚايتظا ٘6
 اٖتُده َٜٝٛتددا ايت اسد ١تا ةددَٛ ١ؿدٛع ايؼددراع ايشٝاسد ٞيف اجلزا٥ددر خدالٍ ايفددرت٠َ ٖٛٚ 3555 -3551ا ٜتٍ لً ٘ٝةيِ األلتاد ٚاملٛاد اإللالَٚ ١ٝندلا املشداة ١املدؼؼد١
ي٘ يف نًُٗٝا.
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 ميثددٌ وٓدداَ ٞظدداٖر ٠اإلسددالّ ايشٝاسدد ٞيف اجلزا٥ددر َددع تاٜدد ١ايتشددةٝٓٝا َددٔ ايكددرٕاملاؿ ٞأةدت أ در ايةٛاَدٌ املفشدر ٠الٖتُداّ ندٌ َدٔ ف يٛفٝلدا  ٚف ٚف يٝرطاسد ٕٛٝف ٛؿدٛع
ايت اس ١خالٍ ايفرتْ ٠فشٗا.
 سيٌ اٖتُداّ ايٝدَٝٛتني ٛؿدٛع ايت اسد ١أقدٌ ايٓشدن خدالٍ لداّ  3555ةدت ورا دعقدد ٠ٛاجلُالددا اإلسددالَٛ ١ٝػددفِٗ أٖددِ فالددٌ يف ايؼددراع يف ايشددٓٛا ايشددا كَ ١ددٔ فددرت٠
ايت اس. ١
 لٕ ايؼ ٛايفٛو ٛراف ٖٞ ١ٝأنثر ايؼ ٛاستةُاالً َٔ قرٌ ػحٝف ايت اسٗ ١دتفْكٌ ػ ٠ ٛيًكا ئ لٔ ايؼراع ايتا٥ر يف ظٌ استحاي ١ايٛػ ٍٛل َٛاقع ايؼراع احلكٝكٝد,١
ٚلً ٢ايةهص استةًُه ايرسٚ ّٛاخلرا٥ط يف نًُٗٝا ٓشن أقٌ .
 التُدددت ايَٝٛٝتدددإ ظدددهٌ ندددرط لًدددٚ ٢نددداي ف ٜٚدددرت ف ٚف أ.ف.س ف وAFPيًحؼ ٍٛلً ٢ػ ٛفٛو ٛراف ١ٝورب ٚقا٥ع ايؼراع ايكا ِ٥يف اجلزا٥ر ٚرلتً َعاٖر. ٙ
 ةًًه نًتا ايؼحٝفتني َٔ خالٍ َٛاد ايرأَ ٟشتكرٌ اإلسالّ ايشٝاس ٞيف اجلزا٥درٚايت ٚايفرْش ٞيف ايؼراع ٚأسراس استٗتاف املؼاحل ايفرْش. ١ٝ
 لهفه َٜٝٛتا ايت اسدَ ١دٔ خدالٍ اير  ٛوداىل لًد ٢ل درا َةاْدا ٠اجلزا٥درٜني ٚٚؿدة١ٝاملرأٚ ٠املفهر ٜٔيف خـِ ايؼدراع ٚندلا ف فدرض ف اإلسدالَٝني ملظدرٚع ايتٚيد ١اإلسدالَ١ٝ
لً ٢الجمتُع .
 اطدددرتنه ايؼدددحٝفتإ يف االسدددتةُاٍ ايـددد ٌٝ٦يًرددد ٛورَٚ ٟدددٛاطٔ وٛظٝفددد٘ ايدددمتح ٛيف نًُٗٝا ةٚ ٍٛػ طدؼ ١ٝايرٝ٥ص ٛؿٝاف ٚنلا داٍ ايدت ٜٔايفرْشدٝني
املكُٝني اجلزا٥ر خالٍ فرت ٠ايؼراع اإلؿاف ١ل طدؼٝا ا  ٠داخٌ اجلرٗ ١اإلسدالَ١ٝ
يةْكاذ .
 اوفكه ايَٝٛٝتإ يف وٛظٝفُٗا يًُؼاد األٚيٓ ١ٝشدر ١ندرطٚ ٠املتُثًد ١يف ايؼدحفٝنيٚاملراسًني ٚاملرة ٛني اخلاػني ل اجلزا٥ر ,نُا نإ يهٌ ػحٝف ١ػدحف ٞرلدتؽ يف
ايظد ٕ اجلزا٥ددر ٟؿددُٔ طاقُٗددا ايتحرٜددرٜٚ ,ٟتةًددل األَددر ددد ف وددٝط ٟأ ٚريدد ٞف ايٓشددر ١يددد ف
يٛفٝلا  ٚف  ٟ ٛ ٚا س ٕٛف يف فيٝرطاس ٕٛٝف .
 اطددرتنه ػددحٝفتا ايت اسدد ١يف وٛظٝفُٗددا يًؼدد ٛايفٛو ٛرافٝددٓ ١شددن َُٗدد ١خددالٍنددٌ سددَٓ ١ددٔ سددٓٛا ايت اسدد ١ايثُاْٝددٗ ١ددتف ْكددٌ ػددٚ ٠ ٛاقةٝدد ١لددٔ ايؼددراع ايددتا٥ر يف
اجلزا٥ر .
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 اوفكدده َٜٝٛتددا ايت اسدد ١يف وٛظٝفُٗددا يًدددرا٥ط ددت٤ظا َددٔ لدداّ  3551ل لدداّ 3554ٚا ورط استةُاٍ ٖلا ايٓدٛع َدٔ ايؼد ٛتدتٖ ٛايٛؿدع األَد  ٚايشدٓٛا األنثدر لٓفًدا يف
ايؼراع.
 سددديٌ اٖتُددداّ ايؼدددحٝفتني ٛؿدددٛع ايت اسددد ١أقؼددد ٢ايٓشدددن خدددالٍ لددداَ3551 ٞ ,3554ٚنُا متحٖ ٛلا االٖتُاّ ة ٍٛاألةتا اجلزْ ١ٝ٥فشدٗا وكرٜرظدا ٚاملتةًكد ١احلدت
ايهً ٖٛٚ ٞايؼراع ايتا٥ر يف اجلزا٥ر .
 ندددز ندددٌ َدددٔ ػدددحٝف ايت اسددد ١ولفٝتُٗدددا خدددالٍ لددداَ 3554ٚ 3553 ٞلًددد٢الجمددا ايدد ٚقةدده يف َٓدداطل َتفرقدد ١يف اجلزا٥ددر ايةاػددُٚ ١ؿددٛاةٗٝا ,نُددا اٖتُدده
نالُٖا االستكاي ١املشرك ١يًرٝ٥ص ٚاٍ ْٗا ١ٜلاّ . 3554
 لًُه ػحٝفتا ايت اس ١لً ٢ايتةًٝل لً ٢أةتا ايؼدراع خدالٍ ايةداَني األٚيدني َدٔفددرت ٠ايت اسدد ,١أَ ٟددع تاٜدد ١ايؼددراع ,يف ةددني اسددتةًُتا أنثددر األْ دٛاع اإلخرا ٜدد ١يف لدداّ
 , 3554ددايٓعر ل ايتشددا ع ايهددرط ينةددتا خددالٍ ٖددلا ايةدداّ ايددل ٟاسددتتلَٛ ٢انردد١
لخرا  َٔ ١ٜقرٌ ايَٝٛٝتني .
 ٚظفدده نددٌ َددٔ ػددحٝف ايت اسدد ١األْددٛاع ايتةرطٜدد ١خددالٍ نددٌ سددَٓ ١ددٔ سددٓٛاايت اس ,١فُٗا ولفدال ايٓدز ٍٚل املٝدتإ ٚوكدت ِٜايؼد ٠ ٛايفةًٝد ١لدٔ ايؼدراع ايكدا ِ٥يف
اجلزا٥ر .
 متح ٛاٖتُاّ ػحٝف ايت اس ١خالٍ ولفٝتُٗا يًؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥در ةدٍَٛٛؿددٛع ايفددالًني فٝدد٘ ددِ َعدداٖر ٖددلا ايؼددراع ايت دد ١ايثاْٝدد ,١نُددا وكددا س اٖتُاَُٗددا
ٛؿٛع اْةهاسا ايؼراع ايشٝاس ,ٞأطراف٘ ٚدٚافة٘ ٚاملٓعُا ذا ايةالق. ٘ ١
 أد ٣ورنٝز ايؼحٝفتني لً ٢تًٝدٌ لٜتٜٛيٝ ٛد ١أٖدِ ايفدالًني يف ايؼدراع اإلؿداف١ل ْكٌ ايؼ ٠ ٛايشًر ١ٝلٔ َا جير ٟل لتّ اٖتُاَٗدا دتٚافع ايؼدراع أ ٚأطرافد٘ ,نُدا
استرةتوا إٔ ٜه ٕٛيرة املٓعُا د ٚأساس ٞف.٘ٝ
 وٓاٚيه ػحٝفتا ايت اس ١ايؼراع داخٌ اجلُالا اإلسالَٚ ١ٝايكا ِ٥فةًًّٝا قردٌ ليلدا٤املشددا االْتدددا ٚ ٞايددل ٟعددع ددني اجلٓدداح ايشٝاسدد ٞيًيرٗدد ١اإلسددالَ ١ٝيةْكدداذ ٓ ٚاةٗددا
ايةشهر. ٟ
 ٜةددت ايؼددراع لًدد ٢ايكدد ِٝو اإلسددالّ ايشٝاسدد ٞأٖددِ دافددع قتَتدد٘ ػددحٝفتا ايت اسدد١يتفشددط ايؼددراع ايشٝاسدد ٞايكددا ِ٥يف اجلزا٥ددر خددالٍ ايفددرت ٠املُتددتَ ٠ددا ددني لدداَ3551 ٞ
 ,3555ٚيف ةني استرةتوا إٔ ٜه ٕٛاَتتادظا يؼرالا ةؼًه يف فرتا وا ل ١ٝسا ك. ١
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 اوفكه ايؼحٝفتإ ة ٍٛمتح ٛاٖتُاَُٗا ٛؿدٛع َعداٖر ايؼدراع ايشٝاسد ٞةدٍٛنٌ َٔ ف ٦ايةٓ ٚايتؼف ١ٝاجلشت.١ٜ
 وٓاٚيه ػحٝف ايت اس ١و طا ٖير ٠اجلزا٥رٜني لً ٢فرْشدا ٚأ ٚ ٚدا الترا ُٖدااي ١ٗ ٛاملفـً ١يتٖ ٣ؤال.٤
 وةددت ايشددًف ١أٖددِ فالددٌ يف ايؼددراع ٚفكًددا يتلفٝدد ١ػددحٝف ايت اسدد ,١وًٗٝددا اجلرٗدد١اإلسددالَ ١ٝيةْكدداذ ددِ اجلددٝع ,نُددا اوفكتددا أٜـظددا لًدد ٢الترددا إٔ احلرندد ١اإلسددالَ١ٝ
املشًحٚ ١اجلُالا اإلسالَ ١ٝاملشًح ٖٞ ١أقٌ ايفالًني أُٖ. ١ٝ
 أطاد نًتا ايؼحٝفتني ايظدؼ ١ٝايتا ل ١ٝيًرٝ٥ص ٛؿٝاف . اوفكدده ايؼددحٝفتإ لًدد ٢إٔ اجلُالددا اإلسددالَ ١ٝوـددِ وٓعُٝددا قٜٛددَٓٚ ١عُدد,١يهٓٗا وةتربٖا ذلرنًا ذلٜ ٛا يًؼراع ,فكت اقتؼر ٖلا ايت ٚلً ٢نٌ َٔ ايشًف,١
اجلٝع ٚاجلرٗ ١اإلسالَ ١ٝيةْكاذ .
 وةترب فرْشا أنثر دٚي ١فتٗدا َٜٝٛتدا ايت اسد ١ايؼدراع ايكدا ِ٥يف اجلزا٥در ,ايًتدإالتربوا إٔ ٖلا اال وراط ٜتُثٌ يف األساض يف وـر ٖا َٓد٘ ,ايدلٜ ٟةدٛد دت ٙ ٚل اسدتُرا
ايتلِ ايفرْش ٞيًشًف ١اجلزا٥ر. ١ٜ
 اطددرتنه نددٌ َددٔف يٛفٝلددا  ٚف ٚف يٝرطاسدد ٕٛٝف يف و نٝددتُٖا لًدد ٢إٔ قٝدداّ دٚيدد١لسددالَ ١ٝيف اجلزا٥ددر ميثددٌ خف د رظا ةكٝكًّٝددا يفرْشددا ,ألْٗددا ايرًددت األ ٚ ٚدد ٞاألنثددر أُٖٝدد١
ٚةشاس ١ٝاها ٙوٓاَ ٞاإلسالَ. ١ٜٛ
 اْتكددت نًتددا ايؼددحٝفتني ايتةاَددٌ ايفرْشدد ٞايررتددَ ٞددع ايؼددراع اجلزا٥ددر ,ٟفكددتالَه ػحٝف ١ف يٛفٝلا  ٚف احله ١َٛايفرْش ١ٝلً ٢فتح أ اؿٗٝا ٚلٜٛاٗ٥ا يةسدالَٝني ,أَدا
ػددحٝف ١ف يٝرطاس د ٕٛٝف فظددههه يف قددت  ٠فرْشددا لًدد ٢تُددٌ ورةددا وفرٝددل قدداْ ٕٛةددل
ايًي ٤ٛايشٝاس. ٞ
 اوفكددده ايؼدددحٝفتإ لًددد ٢إٔ األُٖٝددد ١اإلسدددرتاوٝي ١ٝايد د متثًدددٗا اجلزا٥دددر ايٓشدددر١يفرْشاٚ ,اي ٜتٍ لًٗٝا ةيِ ايتةاَال االقتؼادٚ ١ٜايثكافٝدٚ ١ايتيا ٜد ١دني ايرًدتَٚ ٜٔدا
ازلر لٓٗا َٔ اي ١ٝفرْش ١ٝاجلزا٥ر  ٚايٝد ١زا٥رٜد ١فرْشدا ,هةدٌ َدٔ فرْشدا َةٓٝد ١ال
ذلاي ١ا اؼٌ يف ايـف ١اجلٓ َٔ ١ٝ ٛاملتٛسط .
 اطدرتنه َٜٝٛتدا ايت اسد ١يف دلٛوُٗدا ل ؿدر ٠ ٚلدتّ االْشدٝام  ٚا ٤خفداس َةداديةسددالَٝني َٚشدداْت يًشددًفٚ ١ايددل ٟةددٌ َددٔ فرْشددا ايرًددت األنثددر اسددتٗتافًا ايةًُٝددا
اإل ٖا . ١ٝ
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 أندت َٜٝٛتددا ف يٛفٝلدا  ٚف ٚف يٝرطاسدد ٕٛٝف لًد ٢إٔ دداق ٞايدت ٍٚايلر ٝدد ٚ– ١السددُٝااألَٗٓ ١ٝ ٚ ٚا – ٖ ٞاْ ٞأنثر ايت ٍٚوـدر ظا ٚودتخالً يف ايؼدراع اجلزا٥در ,ٟألٕ ندٌ َدا
ميص فرْشا ميص وًكاًّٝ٥ا ٗل ٙايت ٍٚايٓعر ل إٔ قٛوٗا َشتُت َٔ ٠ق ٠ٛأ ٚ ٚا املٛةت. ٠
 اٖتُدده ػددحٝف ١ف يٛفٝلددا  ٚف أنثددر َددٔ ػددحٝف ١ف يٝرطاسدد ٕٛٝف ايددت ٚاإلٜراْدد ٞيفايؼراع ,يهٔ نالُٖا اوفكتا لً ٢وظرَ ٘ٝظرٚع ايتٚي ١اإلسدالَ ١ٝايدل ٟدا ٤د٘ رٗد١
اإلْكدداذ َددع وٓدداَ ٞاإلسددالّ ايشٝاسدد ٞيف لٜددرإ يف ايشددرةٝٓٝا ٚ ,أنددتوا لًدد ٢وـددر ٖددلٙ
ايتٚي ١ةت فظٌ ٖلا املظرٚع يف اجلزا٥ر .
 اطددرتنه ايؼددحٝفتإ يف لُٖاهلُددا يددت ٚد ٍٚاجلددٛا ٚايددت ٍٚايةر ٝدد ١يف ايؼددراعايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر.
 اقتؼر لرض ايؼحٝفتني يت ٚرلتً املٓعُا يف ايؼراع ايكدا ِ٥يف اجلزا٥در لًد٢لرض وتخالوٗا  ٚدٚد فةًٗا اها ٙأةتا ايؼراع .
 اطددرتنه ايَٝٛٝتددإ يف لددتّ وفرقُٗددا ْٗاًّٝ٥ددا يددت ٚاتدداد د ٍٚامللددرس ايةر دد ٞيفايؼراع اجلزا٥ر ,ٟنُا أطا وا ل ايت ٚايفةً ٞف ٘ٝملٓعُا أخر ٣السدُٝا َٓعُد ١ايةفدٛ
ايتٚيٚ ١ٝػٓتٚم ايٓكت ايتٚي. ٞ
 اٖتُه نًتا ايؼحٝفتني ةرض االْةهاسا ايشٝاس ١ٝيًؼراع ايت  ١األَ ٚدٔخدددالٍ و نٝدددتٖا لًددد ٢ايفدددراا ٚاالْشدددتاد ايشٝاسددد ٞايٛاقدددع يف اجلزا٥دددر ٚفكدددتإ ايشدددًف١
يظرلٝتٗا .
 اوفكدده ايَٝٛٝتددإ لًدد ٢إٔ ظٗدد ٛاملافٝددا ميثددٌ أ ددر االْةهاسددا األخددر ٣يًؼددراع,ٚاي أسِٗ فٗٝا ايعرٚف اي خًفٗا ايؼراع ايكا ِ٥خالٍ فرت ٠ايتشةٝٓٝا .
 اوفكدده ايَٝٛٝتددإ لًدد ٢تكٝكُٗددا أللًدد ٢ايٓشددن َددٔ ةٝددث االٖتُدداّ ٛؿددٛع ايددتٍٚٚلالقتٗا ايؼراع يف لاّ  ,3552فكت نز ف يٛفٝلا  ٚف خاليد٘ لًد ٢اسدتٗتاف األ اْدن
 ٚايلا ايفرْشٝني ,يف ةني وا ةه فيٝرطاس ٕٛٝف قـ ١ٝاختفاف ِ ا تٝاٍ ٖرإ ورحر.ٜٔ
 نددز ايَٝٛٝتددإ لًددَٛ ٢ؿددٛع ايفددالًني خددالٍ ايةدداّ األَ ٍٚددٔ ايؼددراع و 3551ايل ٟطٗت دخ ٍٛاإلس الَٝني ن ِٖ فالٌ ألَ ٍٚر ٠يف ودا ٜذ ظداٖر ٠ايؼدراع ايشٝاسد ٞيف
اجلزا٥رْ ٖٛٚ ,فص املٛؿٛع ايل ٟمتح ٛةٛي٘ ولف ١ٝايؼحٝفتني يف لاّ  3555ةت ولدط
َٛا  ٜٔايك ٣ٛرتا ع ق ٠ٛاإلسالَٝني  ٚر ٚاجلٝع ٚايشًف ١ن ِٖ ايفالًني .

ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر َٔ خالٍ ايؼحاف ١ايفرْش١ٝ

 أظٗر َٜٝٛتا ايت اس ١اٖتُاَظا أنرب ٛؿٛع دٚافدع ايؼدراع خدالٍ ايةداّ األَ ٍٚدٔايؼراع ٚنلا لاّ  3554ايل ٟطٗت ايرتا ١ٜايفةً ١ٝيؼراع املؼاحل ني ايشًفٚ ١اجلٝع .
 ا ورط وٓا ٍٚايؼحٝفتني يةالق ١املٓعُا ايؼراع الجما اي ةؼًه خالٍ لاَٞ.3554ٚ 3553
 ٜةتدرب ايؼدراع ةدد ٍٛايكد ِٝأ ٚاإلسددالّ ايشٝاسد ٞالدرى األقدد ٣ٛيًؼدراع يف اجلزا٥ددرخدددالٍ سدددٓٛا  3551ٚ 3554ٚ 3551ةشدددن ٜددد َٝٛايت اسددد ,١ةٝدددث ورٓددده اجلُالدددا
اإلسالََ ١ٝةعِ ايةًُٝا اإل ٖا  ١ٝاي مته خؼٛػظا ؿت ايفرْشٝني .
نًٝددا ةددَٛ ٍٛؿددٛع دٚافددع ايؼددراع ايشٝاسدد ٞخددالٍ لدداّ 3555
 اوفكدده ايَٝٛٝتددإ ًّت نٝددتُٖا لًدد ٢إٔ ايؼددراع لًدد ٢ايشددًفٖ ١دد ٛال درى األساسدد ٞيًؼددراع اجلزا٥ددر ٟةددت
اْشدددحاس املرتطدددحني ايشددده َدددٔ سدددرام ٥اسدددٝا ٚ 3555ػدددراع املةا ؿددد ١ؿدددت ايشدددًف,١
ٚأنتوا أٜـظا لً ٢استُرا ػدراع املؼداحل َدٔ خدالٍ ايتؼدراا املتراديد ١دني َؤسشد
ايشًفٚ ١اجلٝع .
 أنت ػحٝفتا ايت اس ١لًد ٢إٔ ايةٓد ٚايتؼدف ١ٝاجلشدت ١ٜوةدت أ در أفةداٍ  ٚدٚدأفةددداٍ ايفدددالًني األساسدددٝني يف ايؼدددراع يف سدددٓٛا 3552ٚ 3551ٚ 3554ٚ 3551ٚ 3551
. 3554ٚ 3553ٚ
 نز ايَٝٛٝتإ خالٍ ايةاَني ايًل ٜٔوًٝدا ليلدا ٤املشدا االْتددا  ٞلًد ٢ف٦د ١املراقرد١ٚااللتكاال  ,نُا اٖتُتدا ف٦د ١اخلفداس ايشٝاسد ٞخدالٍ لداّ َ 3551دع ورنٝزُٖدا لًد٢
خفاس اجلرٗ ١اإلسالَ ١ٝيةْكاذ .
 اوفكه ػدحٝفتا ايت اسد ١لًد ٢إٔ ايشدًفٖ ١د ٞأٖدِ فالدٌ خدالٍ ايةداَني ايًدل ٜٔوًٝداليلددا ٤املشددا االْتدددا  ٞيف اجلزا٥ددر 7ألْٗددا ػدداةر ١ايفةددٌ األ ٍٚتيرٜددت اجلرٗدد ١اإلسددالَ١ٝ
يةْكاذ َٔ فٖ ٛا االْتدا . ٞ
 ر اجلرٗ ١اإلسالَ ١ٝيةْكداذ ند ِٖ فالدٌ خدالٍ لداََ 3551ٚ 3554 ٞدٔ خدالٍولف ١ٝػحٝف ايت اس ١يًؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥در فةدٌ ايةٓد ايهدرط ايدل ٟػداةن
دٚد فةٌ َٓاؿًٗٝا َكا ٌ ورا ع د ٚايشًف. ١
 وةت ايشًف ١أِٖ فالٌ يف ايؼراع اجلزا٥در ٟخدالٍ ألدٛاّ  3553ٚ 3552ٚ 3551ةدتإٔ استةاد ٖٝرتٗا ٚطرلٝتٗا .
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 ةافعدده ا يشددًف ١لًدد ٢دٖ ٚددا نفالددٌ ٚذلددرى ٥ددٝص ألةددتا ايؼددراع خددالٍ لدداّ 3554يف  َٜٝٛايت اس ١فةدٌ ػدراع املؼداحل داخًدٗا ايدلً ٟدا ذ ٚود٘ االسدتكاي ١املشدرك١
يًرٝ٥ص ٚاٍ .
 اطرتنه ايؼحٝفتإ يف و نٝدتُٖا لًد ٢د ٚاملةا ؿد ١ند ق ٣ٛطدرف يف ايؼدراعخالٍ لاّ . 3555
 اوفكه ايَٝٛٝتإ لً ٢الترا إٔ فرْشا ٖ ٞأ در دٚيد ١ذا لالقد ١ايؼدراع ايدتا٥ر يفاجلزا٥ر يف ألٛاّ  3552ٚ 3551ٚ 3554ٚ 3551شرن االستٗتاف ايٛاسع يًرلاٜا ٚاملؼداحل
ايفرْش ١ٝخالهلا.
 اٖتُدده ايؼددحٝفتإ –يف سددٝام لرؿددُٗا يةالقدد ١ايددت ٍٚايؼددراع -أنثددر تحًٝددٌَت ٣و ط ايؼراع لً ٢فرْشا ايت  ١األٚ ٚأ ٚ ٚا ٚايلرس لَُٛا ايت  ١ايثاْ. ١ٝ
 اوفكددده ػدددحٝفتا ايت اسددد ١لًددد ٢اٖتُاَُٗدددا ايتدد طا ايشٝاسددد ١ٝيؼدددراع املؼددداحلٚػراع ايشًف ١لاّ  3555فكتإ ايشًف ١يظرلٝتٗا دلتدظا .
 ًن االها ٙايشًيب لًٚ ٢ػ ايؼحٝفتني يدتٚافع ايؼدراع َٚعداٖرٚ ٙاْةهاسداو٘ٚلً ٢ايةهص لًُه ايؼحٝفتإ لً ٢ايتزاّ احلٝاد اهدا ٙأ در ايفدالًني يف ايؼدراعٖٚ ,دٛ
املرتأ ايل ٟطركت٘ ايشٝاس ١اخلا  ١ٝايفرْش ١ٝيف أ ًن سٓٛا ايت اس. ١
 نظفه ايؼحٝفتإ لٔ فـُٗا ايٛاؿح يؼراع ايشًفَ ١ع اجلٝع . أد ٣اخلدددٛف َددددٔ اإلسددددالّ ايشٝاسدددد ٞل ايتددددزاّ ايٝددددَٝٛتني احلٝدددداد اهددددا ٙػددددراعاجلُالدا اإلسددالَ ١ٝؿددت ةـدٗا ايددرة ٗددتف ل كدا ٤فرْشددا ةٝددت ٠لدٔ ود طا ايؼددراع
اجلزا٥ر. ٟ
 اوفكه ايؼحٝفتإ متاَظا لًد ٢اْتكادُٖدا ايظدتٜت يؼدراع املؼداحل ايدل ٟعدع أ ًدنفرتا ايت اس ١ني ايشًفٚ ١اجلٝع .
 فه ايَٝٛٝتإ ني ايؼراع ايكا ِ٥يف اجلزا٥ر ٚاملراةٌ ايتا ل ١ٝايشا كَ ١دٔ خدالٍلالقدد ١طردٜدد ١سددًر ١ٝوتُثددٌ يف اْفيددا ٚاْهظدداف ايرتانُددا ٚايتٓاقـددا اي د أًُٖتٗددا
األْعُ ١ايشٝاس ١ٝايشا ك. ١
 اْتكت نًتا ايؼحٝفتني ليلا ٤ايشًف ١يًُشا االْتدا  ٞنُا فـدتا لُدٌ اجلرٗد١اإلسالَ ١ٝيةْكاذ لً ٢استةاد ٠فٖ ٛا االْتدا  ٞاستةُاٍ ايةٓ .
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 فـددده ندددٌ َدددٔ ٜددد َٝٛايت اسددد ١وٛظٝد د اإلسدددالّ يف ايشٝاسددد ١فكدددت التدددرب فيٝرطاسدد ٕٛٝف د ٕ اإلسددالّ ايشٝاسدد ٞدلددرد ٖٚددِ ,فُٝددا أ ف يٛفٝلددا  ٚف إٔ ايرادٜهايٝدد١
يٝص هلا َشتكرٌ يف اجلزا٥ر .
 لرب ايؼحٝفتإ لٔ َٛق سًيب ٚاؿح اها ٙاجلُالدا اإلسدالَ ١ٝاملشدًح ١ألْٗداورٓه ٌ ايةًُٝا اي مته ؿت األ اْن السُٝا ايفرْشٝني .
 اوفكدده ايَٝٛٝتددإ لًدد ٢إٔ ايشددًفٖ ١دد ٞاملتشددرن ايددرٝ٥ص يف ايؼددراع إيلاٗ٥ددا املشددااالْتدا . ٞ
 أطاد ايؼحٝفتإ ؤسش ١اجلٝع الترا ٖا ايك ٠ٛاملٓعُ ١ايٛةٝت ٠يف وًو ايفدرت,٠ٚيهُٓٗا أطا وا ل ػراع ايزَر داخً٘ ٚايلَ ٟهٔ اجلُالا اإلسالَ َٔ ١ٝاخرتام ٖلٙ
املؤسش. ١
 أنت ايؼدحٝفتإ لًد ٢اْكشداّ اجلرٗد ١اإلسدالَ ١ٝيةْكداذ ل وٝدا  ٜٔلًد ٢األقدٌ,وٝا َتةكٌ زلاَ ١لراسَ ٞتْٚ ٞوٝا َتفرف كٝاد ٠لًً ٞحاىل .
 أطدداد ػدددحٝفتا ايت اسددد ١اإلسددالَٝني ايةؼدددرٜني كٝددداد ٠ذلفددٛظ سلٓددداح ٚايدددلٜٔمتهٓدٛا َددٔ وةدد ٜٛاحلددزس الددٌ  ٚكددٛا ايدتفاع ايددلاو ٞايد أسددُٗه يف ةشددِ ايؼددراع
يؼاحل ايتميكراط. ١ٝ
 ظٗددددر ايٛػدد د ايشددددًيب الْةهاسددددا ايؼددددراع يف ٜدددد َٝٛايت اسددددَ ١ددددٔ خددددالٍاالْةهاسا االقتؼادٚ ١ٜاال تُالٝدٚ ١االْةهاسدا ايثكافٝد ١ايتٜٝٓدٚ ,١التربودا إٔ سدًر١ٝ
األ ٚلددز َددٔ قددَٚ ٠ٛؼددتاق ١ٝاجلُالددا اإلسددالَُٓٝ ,١ٝددا أسددُٗه سددًر ١ٝايثاْٝدد ١يف
ورا ع ايةالقا اجلزا٥ر ١ٜايفرْش ١ٝخاػ ١كافًّٝا .
 اوفكه ايؼحٝفتإ لً ٢ايتزاّ احلٝاد اها ٙايفالًني يف ايؼراع ت٤ظا َٔ لداّ ,3554وزآَا َدع تاٜد ١اسدتٗتاف املؼداحل ٚاجلايٝد ١ايفرْشد ١ٝيف اجلزا٥درٚ ,ندلا ودر ايشٝاسد١
اخلا  ١ٝايفرْش ١ٝخلفاس ذلاٜت اها ٙأةتا ايؼراع .
 وفدا ل اهددا ٙايؼدحٝفتني َددع وٗ ٛددا ايشٝاسد ١اخلا ٝدد ١ايفرْشد ١ٝفلٝددإ احلٝددادلًدد ٢ولفٝتُٗددا يًؼددراع ايددل ٟعددع اجلُالددا اإلسددالَ ١ٝؿددت ةـددٗا ايددرة  ,خاػدد ١يف
ايشٓٛا اي طٗت استٗتاف املؼاحل ايفرْش َٔ ١ٝقرٌ ٖل ٙاجلُالا .
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 أ كدده ػددحٝف ١ف يٝرطاسدد ٕٛٝف لًدد ٢سددًرٝتٗا اهددا ٙاحلددزس اإلسددالَ ٞيف لدداّ 3551ً ٚددده ف يٛفٝلدددا  ٚف لدددٔ دفالٗدددا لٓددد٘ يتفـدددًٗٝا يف األخدددط يتنتاوٜ ٛددد ١ايشدددًف ١لًددد٢
دنتاو ١ٜ ٛاإلسالَٝني .
 لًُه َٜٝٛتا ايت اس ١لً ٢اْتكاد االْةهاسا ايشٝاسٚ ١ٝاألَٓ ١ٝيًؼراع خالٍ لداّ 3551خاػ ١ليلا ٤املشا االْتدا ٚ ٞوفرٝل ةاي ١ايفٛا ئ ٚ ,املكا ٌ انتفتا يرد لدرض
فرؿٝا فُٝا ٜتةًل راق ٞاالْةهاسا ألْ٘ نإ َٔ املرهر لطالم األةهاّ .
 اٖتُدده ػددحٝفتا ايت اسدد ١ةددت ورًدد ٛايؼددراع ٚاوـدداح و طاودد٘ ايشددًر ١ٝلًدد ٢عٝددعايكفالا ٓ ,اقظ ١ايٛؿع االقتؼادٚ ٟاال تُال ٞاملتتٖ. ٛ
 -1أ ٘ ٚاالختالف6
 خؼؼه  ١َٜٝٛف يٝرطاس ٕٛٝف َشاة ١ت َةتدرب ٠ملٛؿدٛع ايت اسد ١املكا ْدَ ١دع وًدواملشدديً ١يف َٜٝٛدد ١ف يٛفٝلددا  ٚف ٖٚددَ ٛددا ٜة د إٔ ايَٝٛٝدد ١ايٝشددا  ١ٜناْدده أنثددر اٖتُاَظددا
احلت .
 اٖتُه ػحٝف ١ف يٛفٝلدا  ٚف ظدهٌ ٚاؿدح ايؼدراع ايكدا ِ٥يف اجلزا٥در َٓدل تاٜتد٘إيلدا ٤املشددا االْتدددا  ٞيف لدداّ ٚ ,3551لًد ٢ايةهددص زلددت إٔ ػددحٝف ١ف يٝرطاسدد ٕٛٝف
وٗدددتِ ٛؿدددٛع ايت اسددد ١لال ةدددت ورًددد ٛايؼدددراع ٚأخدددل ٙملٓحددد ٢خفدددط دددتخ ٍٛاجلُالدددا
اإلسالَ ١ٝاملشًح ١نفرف ف. ٘ٝ
 لًُدده َٜٝٛدد ١ف يٛفٝلددا  ٚف لًدد ٢ايددر ط َددٔ خددالٍ ايؼدد ٛايفٛو ٛرافٝدد ١ددني اإلسددالّايشٝاسٚ ٞايؼراع ايةَٓ ٖٛٚ ٝا وفةً٘  ١َٜٝٛف يٝرطاس ٕٛٝف .
 ٚظفه ػحٝف ١ف يٛفٝلا  ٚف أنثدر ايرسد ّٛايها ٜهاوٜ ٛد ١لًد ٢لهدص ػدحٝف ١فيٝرطاس ٕٛٝف اي سيًه استةُا ًال ؿدةٝفًا هلدا ,فداأل ٚأ اد وٛػد ٌٝايؼد ٠ ٛايد ور دن
يف وٛػددًٗٝا ٚايد قددت ال وٓفرددل َددع ايٛاقددع ايفةًدد ٞيًؼددراع ,يف ةددني وفرددل ايثاْٝددٖ ١ددلا
األسًٛس .
 وفٛقددده َٜٝٛددد ١ف يٝرطاسددد ٕٛٝف يف اسدددتةُاٍ اخلدددرا٥ط لدددرض تتٜدددت َٓددداطل ْفدددٛذاجلُالددا اإلسددالَ ١ٝاملشددًح ٚ ,١املكا ددٌ زلددت إٔ اسددتةُاهلا ايـددةَ ٝددٔ خددالٍ َٜٝٛدد ١ف
يٛفٝلا  ٚف نإ َٔ أ ٌ ل را ف َٛاقع احلرس ف يف اجلزا٥ر .
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 ةاٚيه ف يٛفٝلا  ٚف ْكٌ ػدَ ٠ ٛظد ١ٖٛلدٔ ٚاقدع ايؼدراع أَ ٚردايا فٗٝدا لًد ٢األقدٌ,َٔ خالٍ التُادٖا لً ٢ايرس ّٛايها ٜهاوٓ ١ٜ ٛشن َةترب ٠خدالٍ ايفدرتَ ٠دٔ لداّ 3551
ل لاّ ٚ ,3555لً ٢ايةهص ٜعٗر استةُاٍ ٖلا ايٓٛع س ٣ٛيف لاَ. 3553ٚ 3551 ٞ
 اسددتةًُه َٜٝٛدد ١ف يٛفٝلددا  ٚف رلتًد األْددٛاع ايؼددحف ١ٝظددهٌ َتددٛا ٕ يف ولفٝتٗددايًؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر ,يف ةني نز  ١َٜٝٛف يٝرطاس ٕٛٝف أنثر لً ٢أْٛاع ايدرأٟ
ِ األْٛاع اإلخرا َ ١ٜع لُٖاهلا ينْٛاع ايتةرط ١ٜايد اسدتةًُه د نثر نثافدَ ١دٔ خدالٍ ف
يٛفٝلا  ٚف .
 متح ٛاٖتُاّ ف يٝرطاس ٕٛٝف ةد ٍٛايتةًٝدل لًد ٢أةدتا ايؼدراع ايت د ١األ , ٚيفةني قدتَه ف يٛفٝلدا  ٚف ولفٝد ١ػدحفَ ١ٝتٛا ْد ١ظٗدر فٗٝدا اير  ٛوداىل نٓدٛع ػدحف ٞقدا ,
ٚلًدد ٢ايةهددص زلددت إٔ ايتكرٜددر ايؼددحفٖ ٞدد ٛايٓددٛع ايؼددحف ٞاأل ددر َددٔ خددالٍ ػددحٝف ١ف
يٝرطاس ٕٛٝف .
 نز ػحٝف ١ف يٝرطاس ٕٛٝف َٔ خالٍ املكا ال لً ٢طدؼٝا زا٥رَ ١ٜةعَُِٗدددٔ اإلسدددالَٝني ف ايةؼدددرٜني ف أ ٚف املتةؼدددرني ف ,يف ةدددني قا ًددده ف يٛفٝلدددا  ٚف طدؼدددٝا
زا٥ر ١ٜذا وٗ ٛا رلتًف ١اإلؿاف ١ل دلُٛل َٔ ١ايراةثني ايفرْشٝني .
 خؼؼه  ١َٜٝٛف يٝرطاس ٕٛٝف لتدظا ال ض ٘ َدٔ االفتتاةٝدا ملٛؿدٛع ايت اسدَ ١داٜةرب لٔ االٖتُاّ املتزاٜت ٘ ٖٞٚ ,املالةع ١اي ال وٓفرل لً ١َٜٝٛ ٢ف يٛفٝلا  ٚف .
 اختً وٛظ ٝاألْٛاع ايؼحف ١ٝني ايَٝٛٝتني ت٤ظا َٔ لاّ  ,3551فف ٞايٛقه ايدلٟوفٛقه األْٛاع اإلخرا  ١ٜيف ولف ١ٝف يٛفٝلا  ٚف فُٝا ورك َٔ ٢فرت ٠ايت اس ١لدتا لداّ ,3555
زلت ٚلً ٢ايةهص فكت طلده أْدٛاع ايدرأ ٟلًد ٢ولفٝد ١ف يٝرطاسد ٕٛٝف ملٛؿدٛع ايت اسد ١يف
ألٛاّ . 3554ٚ 3553 ,3551
 وفٛقدده َٜٝٛدد ١ف يٛفٝلددا  ٚف لًددَٜٝٛ ٢دد ١ف يٝرطاسدد ٕٛٝف يف وٛظٝفٗددا ينْددٛاع ايتةرطٜدد١ٚخاػَٗٓ ١ا اير  ٛواىل.
وةتُت نًتا ايؼحٝفتني لً ٢املؼاد ايثاْ ١ٜٛظهٌ ندرط فكدت جل ودا ل ٖدلا
ٜددتُهٔ ػددحفٖٛٝا َددٔ
ايٓددٛع َددٔ املؼدداد َددٔ أ ددٌ احلؼدد ٍٛلًدد ٢أخرددا ايؼددراع ايد
عةٗا .
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 التُت  ١َٜٝٛف يٝرطاس ٕٛٝف ٓشرَ ١ةترب ٠لً ٢املؼداد الجمٗٛيدٚ ١املتةداْٚني يتلفٝد١ايؼددراع ايشٝاسدد ٞايكددا ِ٥يف اجلزا٥ددر ,فاملؼددت األَ ٍٚهٓٗددا َددٔ احلؼدد ٍٛلًدد ٢وفاػدٌٝ
أنثر ,فُٝا سالتٖا املتةا ْٕٛٚلًد ٢طدرح رلتًد اآل ا ٤املتةًكد ١دٖ٘ٚ ,دَ ٛدا ٜعٗدر يف
ولف ١َٜٝٛ ١ٝف يٛفٝلا  ٚف يًُٛؿٛع ْفش٘.
 التُدددت َٜٝٛددد ١ف يٝرطاسددد ٕٛٝف لًددد ٢ػدددحفٗٝٝا ٚندددلا املتةددداْٚني يتفشدددط ٚتًٝدددٌايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر خالٍ ايةاّ األ َٔ ٍٚفرت ٠ايت اسد ,١يف ةدني التُدت َٜٝٛد ١ف
يٛفٝلا  ٚف ظهٌ أساس ٞلً ٢ػحفٗٝٝا .
 ا وددرط اسددتةُاٍ ف٦دد ١املتةدداْٚني لًددَ ٢شددت ٣ٛػددحٝف ١ف يٛفٝلددا  ٚف شددٓٛا ,3554 3552ٚ 3551اي طٗت استٗتافًا ٚاسةظا يًيايٚ ١ٝاملؼاحل ايفرْشد ١ٝيف اجلزا٥درٗ ,دتف
َٓاقظ ١ايفرٜك ١املثً ٢يًتةاٌَ ايفرْش ٞايررتَ ٞع ايؼراع ايدتا٥ر ٚندلا رلتًد أطرافد٘
ةت ٢ال ٜتِ لقحاّ فرْشا فٚ ,٘ٝلً ٢ايةهص استُر استةُاٍ ٖل ٙايف ١٦خالٍ لداَ3553 ٞ
 3554ٚلًددَ ٢شددت ٣ٛػددحٝف ١ف يٝرطاسدد ٕٛٝف اي د وةُددت ْظددر ايتحايٝددٌ ٚايكددرا٤ا احلددر٠
املتةًك ١املٛؿٛع ْفش٘.
 ا وفةدده ْشددر ١اسددتةُاٍ املؼدداد الجمٗٛيددَ ١ددٔ خددالٍ َٜٝٛدد ١ف يٛفٝلددا  ٚف يف ايشددٓٛااألنثر لٓفًا  ,3551ٚ 3554 ,3551 ٖٞٚيف ةني أد ٣لٌُ ف يٝرطاس ٕٛٝف لً ٢ايرحث لٔ
أدم ايتفاػ ٌٝاملتةًك ١ايؼراع ل استةُاهلا هللا ايٓٛع خالٍ سرع سدٓٛا َدٔ أػدٌ مثاْٝد١
وـُٓتٗا فرت ٠ايت اس. ١
 اختًفدده ايؼددحٝفتإ متاَظددا فُٝددا ٜتةًددل ٛؿددٛع ايددتٚ ٍٚلالقتٗددا ايؼددراع ,ةٝددثوفٛقدده ف يٛفٝلددا  ٚف ظددهٌ نددرط لًدد ٢ف يٝرطاسدد ٕٛٝف ٚأظٗددر اٖتُاَظددا ٚاؿددحظا ٗددلا
املٛؿٛع ,فؼحاف ١ايُٝني لَُٛظا وٗتِ ا ميص املؼاحل املاد ١ٜيًلرس يف ظٌ وؼالت ايتٝا
اإلسالَ ٞيف لطا ولفٝتٗا ينةتا اي ٜةت اإلسالّ ايشٝاس ٞطرفا فٗٝا ٚ ,املكا ٌ وٗدتِ
ػحاف ١ايٝشا أنثر ايظدؼٝا ايفالً. ١
 متح ٛاٖتُداّ َٜٝٛد ١ف يٝرطاسد ٕٛٝف فُٝدا لدؽ َٛؿدٛع أطدراف ايؼدراع ايشٝاسدٞؼددراع ايشددًفَ ١ددع اجلددٝع الترددا  ٙالددرى األساسدد ٞيثٓاٝ٥ددا ايؼددراع األخددر ,٣فُٝددا
اٖتُه  ١َٜٝٛف يٛفٝلا ٚف دتً ايثٓاٝ٥ا ايؼرال ١ٝايكاُ٥د ١يف اجلزا٥در َٓدل ليلدا ٤املشدا
االْتدا َ ٞع أٚي ١ٜٛشٝف ١يؼراع ايشًفٚ ١اجلُالا اإلسالَ. ١ٝ
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 أ ةدده َٜٝٛدد ١ف يٝرطاسدد ٕٛٝف ايؼددراع اجلزا٥ددر ٟل ػددراع املؼدداحل ددني ايشددًف١ٚاجلٝع ًٜ٘ٝ ,ايؼراع لً ٢ايشًف ١نثايث أِٖ دافع ,يف ةدني ندز َٜٝٛد ١ف يٛفٝلدا  ٚف
لً ٢نًُٗٝا يف سٝام تًًٗٝا يتٚافع ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر .
 أ ةدده ػددحٝف ١ف يٛفٝلددا  ٚف االَتددتاد ايتددا ل ٞيًؼددراع ايشٝاسدد ٞيف اجلزا٥ددر لفرت ٠ايث ٠ ٛايتحرٜرُٓٝ ,١ٜا ذٖره ػحٝف ١ف يٝرطاس ٕٛٝف ل أ ةت َدٔ ذيدو  ٚفتد٘ ةؼدر
اسلفاط ايتٚي ١اإلسالَ.١ٝ
 لًُدده ػددحٝف ١ف يٛفٝلددا  ٚف لًدد ٢ايددر ط ددني ايةٓ د ٚاإلسددالّ ,يف ةددني التددرب فيٝرطاس ٕٛٝف إٔ ايةٓ املؼداةن يًؼدراع طدٛاٍ فدرت ٠ايت اسدَ ١د ٚ ٛلدٔ لٓد االسدتةُا
ايفرْشْ ٞفش٘ .
 وا ةدده َٜٝٛدد ١ف يٝرطاسدد ٕٛٝف اسددتُرا رلتً د ايكددٛاْني ٚاإل ددرا٤ا ايرقا ٝدد ١اي داستحت تٗا ايشًف ١ملٛا ٗ ١اجلرٗ ١اإلسالَ ١ٝيةْكاذٚ ,لًد ٢ايةهدص وٗدتِ ف يٛفٝلدا  ٚف
ليو .
 اٖتُدده َٜٝٛدد ١ف يٛفٝلددا  ٚاخلفدداس ف املتفددرف ف يًيرٗدد ١اإلسددالَ ١ٝيةْكدداذ ٚٚػددفهَزاٜا ٙاي َهٓه ٖلا احلزس َٔ ايف ٛيف االْتدا ا ُٓٝ ,ا ندز َٜٝٛد ١ف يٝرطاسدٕٛٝ
ف لً ٢خفاس نٌ َٔ ايشًفٚ ١اجلدٝع ايدل ٟنظد لدٔ ؿدةفُٗا يف َٛا ٗد ١اجلُالدا
اإلسالَ. ١ٝ
 أندددت ػدددحٝف ١ف يٛفٝلدددا  ٚف لًددد ٢ؿدددر ٠ ٚلدددتّ ايتدددتخٌ ايفرْشددد ٞيف ايؼدددراعاجلزا٥رٚ ,ٟيف ايٛقده ْفشد٘ أطدا ل االسدتُرا ايدل ٟال َفدر َٓد٘ يف ايةالقدا ايثٓاٝ٥د١
دددني ايرًدددت ٜٔدددايٓعر ل ةيدددِ االسدددتثُا ا ايفرْشددد ١ٝيف اجلزا٥دددر ,يف ةدددني الرتفددده ف
يٝرطاس ٕٛٝف ٕ ايةالقا ايفرْشَ ١ٝع اجلزا٥ر ال جين إٔ وت ذ ٣ةت استٗتاف لاٜاٖا.
ورنز نًتا ايؼحٝفتني لًد ٢ايدت ٚاألَرٜهد ٞيف ايؼدراع ايكدا ِ٥يف اجلزا٥در,
يهٔ وٓا ١َٜٝٛ ٍٚف يٝرطاسٕٛٝف ايٝشا  ١ٜاقتؼر لًدْ ٢كًدٗا يدردٚد ايفةدٌ اهداَ ٙدا ادت ,
 ٚاملكا ددٌ وٓٛلدده طرٝةدد ١ايددت ٚاألَرٜهدد ٞةشددن ولفٝدد ١ف يٛفٝلددا  ٚفٜ ,ـدداف ل ذيدددو
و نٝتٖا لً ٢املٓافش ١األَرٜه ١ٝيفرْشا اقتؼادًّٜا يف املٓفك. ١
 أنت  ١َٜٝٛف يٝرطاس ٕٛٝف لً ٢إٔ ٖ ١٦ٝاألَِ املتحتٖ ٠د ٞأنثدر َٓعُد ١أد د ٚظايف ايؼراع اجلزا٥ر ٟفُٝا اٖتُه ف يٛفٝلا  ٚف أنثر ت ٚاالتاد األ. ٞ ٚ ٚ
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 اختًفه  ١َٜٝٛف يٝرطاس ٕٛٝف ايٝشا  ١ٜلٔ  ١َٜٝٛف يٛفٝلا  ٚف اي ١ُٝٓٝٝيف دلٛوٗدا لدت٠َرا يتتخٌ ٖ ١٦ٝاألَِ املتحت ٠يف ايؼراع ايتا٥ر يف اجلزا٥ر ,يًتحكٝل فُٝا ٜتةًل الجما
اي ةؼًه خالٍ لاَ. 3554ٚ 3553 ٞ
 ندددز ػدددحٝف ١ف يٛفٝلدددا  ٚف ايت ددد ١ايثاْٝدد ١لًددد ٢لدددرض االْةهاسدددا األَٓٝددد١يًؼراع ٚتتٜتظا اخلٛف ٚايفزع ايلايرني لً ٢احلٝا ٠اي ١َٝٛٝيًيزا٥رٜني ,يف ةني ورنز
ػددحٝف ١ف يٝرطاسدد ٕٛٝف نددثطظا لًدد ٢ذيددو ةٝددث اٖتُدده أنثددر االْةهاسددا اال تُالٝدد١
ٚاالقتؼاد ١ٜأَ ٚا أرتت٘ د ف الٓ ١اال تُال ١ٝاملرٜة ١ف.
 اٖتُدده نًتددا ايؼددحٝفتني ةددرض االْةهاسددا ايثكافٝددٚ ١ايتٜٝٓدد ١يًؼددراع ,يهددٔ ١َٜٝٛف يٝرطاس ٕٛٝف نز لً ٢اسدتٗتاف املدثكفني ٚاملفهدرٚ ٜٔايؼدحفٝني ٚلًُده لًد٢
وفشددط دالال ذيددو ,أَددا َٜٝٛدد ١ف يٛفٝلددا  ٚف فكددت اٖتُدده ددد ف ايتدً د ف ايددتٚ ٜايتكٗكددر
ايثكايف شرن اْتظا ايتفهط اإلسالَ ٞف ايرادٜهاي ٞف .
 متحدد ٛاٖتُدداّ َٜٝٛدد ١ف يٝرطاسدد ٕٛٝف فُٝددا لددؽ َٛؿددٛع ٓاٝ٥ددا ايؼددراع ؼددراعايشدددًف–١اجلدددٝع ٖٚدددلا خدددالٍ ألدددٛاّ  ,3555ٚ 3554ٚ 3553ٚ 3554ٚ 3551يف ةدددني
ورنز  ١َٜٝٛف يٛفٝلا  ٚف لًٖ ٢ل ٙايثٓا ١ٝ٥لال خالٍ لاَٚ ,3555ٚ 3554 ٞاْؼن اٖتُاَٗا
يف اق ٞايشٓٛا ة ٍٛػراع اجلُالا اإلسالَ ١ٝؿت نٌ َٔ ايشًفٚ ١اجلٝع .
 وا ةده ػدحٝف ١ف يٝرطاسدد ٕٛٝف اٖتُداّ ايؼددراع داخدٌ اجلُالددا اإلسدالَ ١ٝالتردداَشداُٖت٘ يف تتٜددت َشدا ايؼددراع ايكدا ِ٥يف اجلزا٥ددرٚ ,لًد ٢ايةهددص وٗدتِ ػددحٝف ١ف
يٛفٝلا  ٚف نثطا ٗل ٙايثٓا ١ٝ٥ايؼرال.١ٝ
 ٜةددت ايؼددراع لًدد ٢ايشددًفٖ ١دد ٛايددتافع األٖددِ يًؼددراع ايشٝاسدد ٞيف اجلزا٥ددر يف لدداّ 3551حبشن ولف ١َٜٝٛ ١ٝف يٛفٝلا  ٚفُٓٝ ,دا التدرب ف يٝرطاسد ٕٛٝف د ٕ سدًرٝا اإلسدالّ
ايشٝاسٚ ٞوٓاقـ٘ ايٛاؿح َع ايتميكراط ٖٛ ١ٝايشرن ايرٝ٥ص يف ايؼراع ايكا. ِ٥
 استُر  ١َٜٝٛف يٛفٝلا  ٚف يف و نٝتٖا لً ٢إٔ ايؼراع ة ٍٛايك ٖٛ ِٝايتافع األِٖيًؼددددراع يف اجلزا٥ددددر خددددالٍ سددددٓٛا ٚ ,3554ٚ 3553ٚ 3552لًدددد ٢ايةهددددص التددددرب ف
يٝرطاس ٕٛٝف ٕ ٓا ١ٝ٥ايؼراع األِٖ ٖ ٞاي عةه ني ايشًفٚ ١اجلدٝع ,يدليو فؼدراع
املؼاحل ٖ ٛأِٖ ذلرى يًؼراع خالٍ ٖل ٙايشٓٛا .

ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر َٔ خالٍ ايؼحاف ١ايفرْش١ٝ

 وةتددرب اجلُالددا اإلسددالَ ١ٝاملشددًح ١و GIAايفالددٌ األ ددر يف ايؼددراع َددٔ خددالٍولف ١ٝف يٝرطاس ٕٛٝف ايٓعر ل دٖ ٚا يف لًُ ١ٝاختفاف ِ ا تٝاٍ ٖردإ ورحدرٚ ,ٜٔلًد٢
ايةهص ظًه ايشًف ١أِٖ فالٌ َٔ خالٍ ايتلف ١ٝايؼحف ١ٝيد ف يٛفٝلا  ٚف .
 اٖتُه  ١َٜٝٛف يٛفٝلا  ٚف أنثر َٔ  ١َٜٝٛف يٝرطاس ٕٛٝف ايت ٚايفرْش ٞيف ايؼدراعاجلزا٥ددر ٟخاػدد ١خددالٍ لدداَ ,3554ٚ 3551 ٞنُددا َايدده أنثددر َٓٗددا ل وددر َٛاق د
ايشٝاس ١اخلا  ١ٝايفرْش. ١ٝ
 اْؼن اٖتُاّ ػحٝف ١ف يٛفٝلا  ٚف يف لاّ  3551ة ٍٛوتٖ ٛايٛؿع األَ  ٚاملكا دٌنز ػحٝف ١ف يٝرطاس ٕٛٝف لً ٢فكتإ ايشًف ١يظرلٝتٗا ٖٝٚرتٗا ٚقٛوٗا .
 اٖتُددده ػدددحٝف ١ف يٝرطاسددد ٕٛٝف يف لددداّ  3551كتدددٌ ايؼدددحفٝني ٚاملدددثكفني ٚلًددد٢ايةهص وا ةه ف يٛفٝلا  ٚف ورا ع املرادئ ايتميكراط ١ٝيف اجلزا٥ر .
 نز  ١َٜٝٛف يٛفٝلا  ٚف َرٚ ٠اةت ٠لً ٢ايت طا اال تُالٚ ١ٝاالقتؼاد ١ٜيًؼراعلاّ  ٖٛٚ 3554ايةاّ ْفش٘ ايل ٟطدٗت ورنٝدز َٜٝٛد ١ف يٝرطاسد ٕٛٝف يًُدر ٠األٚ ٚايٛةٝدت٠
لً ٢االْةهاسا األَٓ ١ٝيًؼراع ايكا ِ٥يف اجلزا٥ر .
 طل ٢ايةرض ايتؼٜٛر ٟايشًيب لً ٢ولف ١ٝايؼحٝفتني ملٛؿٛع ايت اسٚ ,١يهٓ٘ يفايٛقه ْفش٘ ر أنثر َٔ خالٍ ػحٝف ١ف يٝرطاس ٕٛٝف اي ٚظفه أْٛاع ايرأ ٟأنثدر َدٔ
ػحٝف ١ف يٛفٝلا  ٚف .
 طله ايشًر ١ٝلًٚ ٢ػ  ١َٜٝٛف يٝرطاس ٕٛٝف ألطدراف ايؼدراع أٓ ٚاٝ٥اود٘ ,يف ةدنيوهظ  ١َٜٝٛف يٛفٝلا  ٚف لٔ َٛقفٗا َٓٗا ٚايتزَه احلٝاد .
 لًُددده َٜٝٛددد ١ف يٝرطاسددد ٕٛٝف لًددد ٢اْتكددداد لٓدد ايثٓاٝ٥دددا ايؼدددرال ١ٝايدد عةدددهاجلُالا اإلسالَ ١ٝؿدت ندٌ َدٔ ايشدًفٚ ١اجلدٝع فُٝدا أ كده ف يٛفٝلدا  ٚف لًدَٛ ٢قفٗدا
الاٜت .
 اختً د َٛق د ايؼددحٝفتني فُٝددا لددؽ خفدداس ايشددًف ١فكددت ٚػددفت٘ ف يٛفٝلددا  ٚفاإلجيا َ ٞع و ٜٝت َـُ ,ْ٘ٛفُٝا لًُه ف يٝرطاس ٕٛٝف لً ٢اْتكاد. ٙ
 اوفكه ػحٝف ١ف يٛفٝلا  ٚف أنثر َع ايشٝاس ١اخلا ٝد ١ايفرْشد ١ٝترٓٗٝدا َدع تاٜد١ايؼدددراع َٛقفًدددا لدددتاًّٝ٥ا اهدددا ٙاإلسدددالَٝني َٚشددداْتا يًشدددًف ,١لًددد ٢لهدددص ػدددحٝف ١ف
يٝرطاس ٕٛٝف اي ورٓه احلٝاد ها ٙأِٖ ايفالًني يف ايؼراع َٓل تاٜت٘ .
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 ورٓه َٜٝٛد ١ف يٛفٝلدا  ٚف احلٝداد هدآ ٙاٝ٥دا ايؼدراع َٓدل تاٜتد٘  ٚوهظد لدَٔٛقفٗدددا املةدددا ض هلدددا لال يف لددداَ 3555ٚ 3554 ٞةدددت إٔ ورا ةددده اجلُالدددا اإلسدددالَ١ٝ
ٛػددفٗا طرفًددا أساسددًّٝا فٗٝددآُٝ ,ددا أ ددت َٜٝٛدد ١ف يٝرطاسدد ٕٛٝف َٛقفًددا سددًرًّٝا هاٖٗددا يف
ايشٓٛا األ ٚيًؼراع ,يتتٓاقؽ ٖل ٙايشًر ١ٝيف األلٛاّ املٛاي. ١ٝ
 ندز ػدحٝف ١ف يٛفٝلدا  ٚف لًد ٢تًٝدٌ ايفددالًني يف ايؼدراع َدا ةًدٗا وٗدتِ فكددطٓكٌ َعاٖر ايؼراع د ٕٚايتةًٝل لًٗٝا ,فُٝا ميٓع ذيو ف يٝرطاسد ٕٛٝف َدٔ وكدتٗ ٚ ِٜد١
ْعرٖا ففله ايشًرَ ١ٝدٔ خدالٍ ولفٝتٗدا لًدَٛ ٢ؿدٛع َعداٖر اْةهاسدا ايؼدراع طدٛاٍ
فرت ٠ايت اس. ١
 طل ٢ايةرض ايتؼٜٛر ٟايشًيب لًٚ ٢ػ ػحٝف ١ف يٝرطاس ٕٛٝف يًيرٗ ١اإلسدالَ١ٝيةْكدداذ ش درن اْتكادٖددا يددردٚد ايفةددٌ ايةٓٝفدد ١ملٓاؿددًٗٝا ٚاخلفدداس االسددتفزا ٚ ٟاملتفددرف
يكادوٗاٚ ,لً ٢ايةهدص دافةده ػدحٝف ١ف يٛفٝلدا  ٚف لدٔ ٖدلا احلدزس ألْٗدا التدرب إٔ َدا
ت َٔ َٓاؿًٗٝا ٖ ٛد فةٌ طرٝة ٞإليلا ٤املشا االْتدا . ٞ

ايؼراع ايشٝاس ٞيف اجلزا٥ر َٔ خالٍ ايؼحاف ١ايفرْش١ٝ

الخاتمـــــة:
ٖدددددتفه ٖدددددل ٙايت اسددددد ١ل تًٝدددددٌ ٚوفشدددددط َـدددددُ ٕٛولفٝددددد ١ايؼدددددح ايفرْشددددد١ٝ
يًحدددت اجلزا٥دددرٚٚ ,ٟقدددع اختٝا ْدددا لًدددَ ٢رةًدددَ ١ةكدددتَ ٠دددٔ ودددا ٜذ اجلزا٥دددر ايشٝاسدددٞ
ٚايدد د

ددددر فٗٝددددا اإلسددددالّ ايشٝاسدددد ٞألَ ٍٚددددرٛ ٠ػددددف٘ أٖددددِ فالددددٌ ٚذلددددرى ملشددددا

األةتا .
ٚاحلكٝكددد ١إٔ اختٝدددا ايؼدددحاف ١ايفرْشددد ١ٝيددد٘ َدددا ٜدددرب  ,ٙطاملدددا أ اْددده ٚسدددا ٌ٥اإللدددالّ
ايفرْشددد ١ٝاٖتُاَٗدددا احلدددت اجلزا٥دددر ٟلَُٛظدددا ,دددايٓعر ل ايةالقدددا اخلاػددد ١ايددد
ودددددر ط اجلزا٥دددددر فرْشددددداٜ ,ـددددداف ل ذيدددددو ايةددددداَالٕ ايرظدددددرٚ ٟايتدددددا ل ٞايًدددددلإ
ٜفرؿإ استُرا ٖ ١ٜل ٙايةالقا ٚ ,نلا املؼاحل املظرتن ١ني ايرًت.ٜٔ
ٚقدددددت أظٗدددددر ايتحًٝدددددٌ ايهُدددددٚ ٞايهٝفددددد ٞيةٓٝددددد ١ايت اسددددد ١يهددد دٌ َدددددٔ ٜددددد َٝٛف
يٛفٝلدددددا  ٚف ٚف يٝرطاسددددد ٕٛٝف ورنٝزُٖدددددا لًدددددٖ ٢دددددل ٙاجلٛاْدددددن ,فةًددددد ٢ايدددددر ِ َدددددٔ
اخدددتالف ايت ٛددد٘ ايتحرٜدددر ٟدددني ايؼدددحٝفتني – األ ٚميٝٓٝدددٚ ١ايثاْٝدددٜ ١شدددا  – ١ٜلال إٔ
َةاجلتُٗدددا يًؼددددراع ايشٝاسدددد ٞيف اجلزا٥ددددر خدددالٍ ايفددددرت ٠املُتددددتَ ٠ددددٔ 31دددداْف3551 ٞ
ل  31أفرٜدددٌ  3555وكاطةددده ٚوظدددا ٗه يف أَددد ٛلتٜدددتٚ ٠اختًفددده يف أخدددرٚ ,٣يهدددٔ
ٜالةدددغ أٜـظدددا إٔ أ ٚددد٘ ايتظدددا ٘ ٚاالوفدددام ُٗٓٝدددا ناْددده ةدددْ ٍٛكددداط ٖٛرٜددد ,١أَدددا
االخددددتالف ُٗٓٝددددا فهددددإ ةدددد ٍٛأَدددد ٛطددددهً ١ٝفرؿددددتٗا لَهاْٝددددا ٚوٗ ٛددددا نددددٌ
ػحٝف. ١
فهالُٖددددا نزوددددا نددددثطظا لًدددد ٢ايددددت ٚايفرْشدددد ٞيف ايؼددددراع ايكددددا ِ٥يف اجلزا٥ددددر
يف و ًدددو ايفدددرتٚ ٠ؿدددر ٠ ٚجلاٜددد ١اجلايٝدددٚ ١املؼددداحل ايفرْشدددٚ ,١ٝةاٚيتدددا ةٝددد ١دلُٛلددد١
َدددٔ املتةددداْٚني لجيدددداد ايفدددرم املثًدددد ٢يًتةاَدددٌ َددددع ذا ايؼدددراع ةتدددد ٢ال وتحددد ٍٛفرْشددددا
َٚؼددداحلٗا ل أٖدددِ َتـدددر َٓددد٘ ٚ ,فـددده نالُٖدددا قٝددداّ دٚيددد ١لسدددالَ ١ٝيف اجلزا٥دددر
ٚنددددإ املددددرب ٚفكًددددا يتلفٝدددد ١ايؼددددحٝفتني ٖدددد ٛايٓعددددر ٠ايةتاٝ٥دددد ١ايددد اًُددددٗا اإلسددددالّ
ايشٝاسددد ٞظدددهٌ لددداّ هدددا ٙايلدددرس ٚفرْشدددا لًددد ٚ ٢ددد٘ اخلؼدددٛؾ,

دددِ إٔ ندددٌ َدددٔ
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ف يٛفٝلدددددا  ٚف ٚف يٝرطاسددددد ٕٛٝف فـدددددتا يف ايرتاٜددددد ١ليلدددددا ٤ايشدددددًف ١يًُشدددددا االْتددددددا ٞ
ٚقفةٗا ايفرٜل أَاّ وهرٜص أَ ٚرادئ ايتميكراط ١ٝيف اجلزا٥ر .
يهدددٔ  ٚيدددرد تاٜددد ١اسدددتٗتاف اجلايٝددد ١ايفرْشددد ١ٝيف اجلزا٥دددر

ًددده ايؼدددحٝفتإ

لدددٔ ٖدددل ٙاألفهددددا ٚطايرتدددا  ٚا  ٠اخلا ٝدددد ١ايفرْشددد ١ٝـدددر ٠ ٚايتددددزاّ احلٝددداد اهدددداٙ
ايفددددالًني يف ايؼددددراع ألٕ املشدددداْت ٠ايةًٓٝدددد ١يًشددددًف ١اجلزا٥رٜددددٖ ١دددد ٛسددددرن اسددددتٗتاف
اإلسدددالَٝني يهدددٌ َدددا ٖددد ٛفرْشدددٚ ,ٞلًددد ٢ايةهدددص

وتةدددرض املؼددداحل األَرٜهٝد د١

أل ٟالتدددتا ٤طدددٛاٍ فدددرت ٠ايؼدددراع شدددرن اخدددتالف طرٜكددد ١وةاًَدددُٗا َدددع ايؼدددراع ايدددتا٥ر,
ةشن ايتحاي ٌٝايٛا د ٠يف َـُ ٕٛػحٝف ايت اس. ١
ٜ ٚدددددددؤد اخدددددددتالف ايت ٛدددددددد٘ ايتحرٜدددددددر ٟيًؼددددددددحٝفتني ل اخدددددددتالف َٛقفُٗددددددددا
ٚاهاُٖٗدددا سلددد ٛأٖدددِ ايفدددالًني يف ايؼدددراع ٚايدددل ٟندددإ َفا كًدددا يتٗ ٛدددا ايشٝاسددد١
ا خلا ٝددد ١ايفرْشددد ١ٝلًددد ٢اَتدددتاد فدددرت ٠ايت اسدددٖٚ ,١دددَ ٛدددا ٜثرددده ورةٝدددٚ ١سدددا ٌ٥اإللدددالّ
ايفرْشددد ١ٝيشٝاسدددتٗا اخلا ٝددد ١يف ولفٝتٗدددا ألٖدددِ األةدددتا ايتٚيٝددد ,١خاػددد ١وًدددو ايد د
وتُٝدددز ٓدددٛع َدددٔ ايتةكٝدددت ,نُدددا ندددإ احلددداٍ ايٓشدددر ١يًؼدددراع ايكدددا ِ٥يف اجلزا٥دددر يف
فدددددرت ٠ايتشدددددةٝٓٝا َدددددٔ ايكدددددرٕ املاؿددددد ,ٞةٝدددد ث لٕ ليلدددددا ٤املشدددددا االْتددددددا َٓ ٞددددداق
يًتميكراطٝددد ١ايًٝربايٝددد ١ايلر ٝددد ,١يف ايٛقددده ْفشددد٘ ٜةدددت ٚػددد ٍٛاإلسدددالَٝني ل ايشدددًف١
يف َٓفكدددد ١ذا

ةددددت لسددددرتاوٝي ٞايٓشددددر ١يًُؼدددداحل ايفرْشدددد ١ٝوٗتٜدد دتظا هلددددل ٙاألخددددط,٠

نُدددا إٔ أَٛ ٟقد د لدددتا ٞ٥هدددا ٙاإلسدددالَٝني َٚشددداْت يًشدددًف ١قدددت ٜةدددرض فرْشدددا ل
اْتكاٍ ايؼراع ل أ اؿٗٝاَ ٖٛٚ ,ا ةت فةالً يف َٓتؼ ايتشةٝٓٝا .
ٚلًٝدددد٘ ميهددددٔ ايكدددد ٍٛإٔ ددددٖٛر اٖتُدددداّ ايؼددددحاف ١ايفرْشدددد ١ٝاحلددددت اجلزا٥ددددرٟ
لَُٛظدددددا يف طدددددك٘ األٜ ,ٍٚهُدددددٔ يف ؿدددددر ٠ ٚاحلفددددداظ لًددددد ٢ايةالقدددددا ايثٓاٝ٥ددددد ١دددددني
ايرًدددت ,ٜٔألْٗدددا ايٛسددد ١ًٝايٛةٝدددت ٠يًحفددداظ لًددد ٢املؼددداحل ايفرْشددد ١ٝيف اجلزا٥دددر ٚلًددد٢
االسدددتكرا ايفرْشددد ٞايدددتاخً ,ٞدددايٓعر ل ةيدددِ اجلايٝددد ١اجلزا٥رٜددد ١يف فرْشدددا ٚايددد
ٜددددزداد و طٖددددا داخددددٌ فرْشددددا َٜٛظددددا ةددددت ٜدددد ,ّٛلًدددد ٢ايددددر ِ َددددٔ ذلاٚيدددد ١ايشددددًفا
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ايفرْشدددد ١ٝاحلددددت َددددٔ فةايٝتٗددددا َددددٔ خددددالٍ ايةتٜددددت َددددٔ اإل ددددرا٤ا ايكاْْٝٛدددد ١ايدد د مت
التُادٖا خاػ ١يف لٗت ايرٝ٥ص ايشا ل ْٝهٛال سا ن. ٟ ٛ
أَدددددا ايظدددددل ايثددددداْ ,ٞفٝتُحددددد ٛةددددد ٍٛاخلدددددٛف ايفرْشدددددَ ٞدددددٔ وٓددددداَ ٞاإلسدددددالّ يف
اجلزا٥دددددر ٚلَهاْٝددددد ١قٝددددداّ دٚيددددد ١لسدددددالَ ١ٝيف ايـدددددف ١اجلٓٝ ٛدددددَ ١دددددٔ ايرحدددددر األ دددددٝ
املتٛسدددط ٚفكًدددا يًُٓدددٛذىل اإلٜراْدددٚ ,ٞوعدددٌ فرؿددد ١ٝنراٖٝددد ١اإلسدددالَٝني يفرْشدددا قاُ٥ددد١
ٖٚدددَ ٛدددا أ رتددد٘ ايتةاَدددٌ ايفرْشددد ٞايررتدددٚ ٞاإللالَدددَ ٞدددع ايؼدددراع اجلزا٥دددرٚ ,ٟأنتوددد٘
أةدددتا أخدددرَ ٣ثدددٌ َشد د يَٓ ١دددع احليددداس يف املدددتا ض ايفرْشدددٚ ١ٝايـدددي ١ايد د أ دددط
يف فرْشا َؤخرظا ةَ ٍٛا أؿحٜ ٢شُ ٢كـ ١ٝذلُت َراح .
ٚفُٝددددا لددددؽ ايظددددل ايثايددددث ٚاألخددددط ,فٝتةًددددل املةتكددددت ايفرْشدددد ٞايكا٥ددددٌ رددددتأ ف
اجلزا٥دددددر فرْشددددد ١ٝف ٚايدددددلَ ٟدددددا اٍ ةاؿددد درظا يف أذٖدددددإ ايهدددددثط – ٜٔنُدددددا سدددددركه
اإلطددددا  ٠ل ذيددددو ؿددددُٔ ايفؼددددٌ ايثدددداَْ ٞددددٔ ايت اسددددٜٚ – ١ددددثط يف نددددٌ َددددر ٠ايٓكدددداغ
ٚايؼتاّ ني ايفرْشٝني أْفشِٗ. .
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اهلوامش
و - 3أجلت َرسًَٓ 6ٞاٖذ ايرحث ايةًُ ٞيف لً ّٛاإللالّ ٚاالوؼاٍ ,ط ,1دٜٛإ املفرٛلا اجلاَة ,1331 ,١ٝؾ
.141
وٜ َٛ - 1ص أزلرض ,ورعٜ ٛ ١ت ػحرا ٚ ٟٚخرَٗٓ 6ٕٚي ١ٝايرحث ايةًُ ٞيف ايةً ّٛاإلْشاْ ,١ٝدا ايكؼر,١
اجلزا٥ر,1331 ,ؾ .54
و - 1أجلت لعَٗٓ 6ُٞٝي ١ٝنتا  ١امللنرا ٚأطرٚةا ايتنت ٛا ٙيف لً ّٛاإللالّ ٚاالوؼاٍ ,دٜٛإ املفرٛلا
اجلاَة ,1335 ,١ٝؾ .32
و - 4ذلُت ٜإ لُر 6ايرحث ايةًُ ٞوَٓاٖي٘ ٚوكٓٝاو٘  ,ط ,4اهل ١٦ٝاملؼر ١ٜايةاَ ١يًهتاس ,ت ,1331 ,٠ؾ
.333
*َالةع ٖٞٚ 6 ١نُا أ ٚدٖا أجلت ٔ َرسً ٞيف نتا ٘ فَٓاٖذ ايرحث ايةًُ ٞيف لً ّٛاإللالّ ٚاالوؼاٍف,
املالةع ,١املكا ً ,١االستراْ ,١ايتير  ,١تً ٌٝاملـُ ,ٕٛايتحً ٌٝاإلةؼا.ٞ٥
و - 1أجلت ٔ َرسًَ 6ٞر ع سرل ذنر ,ٙؾ .145
و - 2لٛاط لرت ايرجلٔ ٚأخرٜا  6تً ٌٝاملـُ ٕٛيف ايت اسا اإللالَ ,١ٝدا ايةر  ,ٞايكاٖر ,3541 ,٠ؾ.35
و - 3لاط لتي ٞايةرت لرٝت 6وؼُٚ ِٝوٓفٝل استفاللا ٚحب ٛاإللالّ ٚايرأ ٟايةاّ واألسص ايٓعرٚ ١ٜايُٓاذىل
ايتفرٝك , ١ٝدا ايفهر ايةر  ,ٞايكاٖر ,1331 ,٠ؾ.4

(8) - Cécil vigour : la comparaison dans les sciences sociales (pratiques et
méthodes), éditions la découverte, paris, 2005, page 15.
و - 5ذلُت طًيب 6املٓٗي ١ٝيف ايتحً ٌٝايشٝاس ٞواملفاٖ ,ِٝاملٓاٖذ ,االقرتا ا ٚاألدٚا  ,ط ,4دا ٖ,َ٘ٛ
اجلزا٥ر ,1331 ,ؾ .33
و - 33ذلُت طًيبْ 6فص املر ع ايشا ل ,ؾ .33
و - 33فاطُ ١لٛض ػا ر َٚطفه لً ٞخفا  6 ١أسص َٚرادئ ايرحث ايةًُ , ٞط َ ,3هترَٚ ١فرة ١اإلطةاع
ايفٓ , ١ٝاإلسهٓت َ ,١ٜؼر ,1331 ,ؾ.44
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paris , 2007, page 21.

(13)-ibid : page 42 .
(14)-ibid : page 47 .

(15)- Jean de bonville :l’analyse de contenu des médias ( de la problématique au
و32
و33
و34
و35
و13

traitement statistique) , éditions de Boeck université, Bruxelles, 2006, page 15.
 ذلُت َٓط ةياس 6أساسٝا ايرح ٛاإللالَٚ ١ٝاال تُال ,١ٝط ,1دا ايفير ,ايكاٖر ,1331 ,٠ؾ .314 رتط ذلُت ةشني 6تً ٌٝاملـُ ,ٕٛط ,3لا ايهتن ,ايكاٖر ,3541 ,٠ؾ .34 ْفص املر ع ايشا ل ,ؾ .35 ذلُت لرت احلُٝت 6حب ٛايؼحاف ,١ط ,3لا ايهتن ,ايكاٖر ,3551 ,٠ؾ .342 -فاطُ ١لٛض ػا ر َٚطفه لً ٞخفا َ 6 ١ر ع سرل ذنر ,ٙؾ . 313
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** َالةع 6١قاَه ايراةث ١إ را ٤ايت اس ١املٝتاْ ١ٝزٜا َ ٠كر ػحٝف ايت اس ١خالٍ األسرٛع ايثاْ َٔ ٞطٗر
أفرٚ 1331 ٌٜيهٔ وةل لًٗٝا َكا ًَ ١ةعِ ايؼحفٝني ايل ٜٔقاَٛا تلفَٛ ١ ٝؿٛع ايؼراع ايشٝاس ٞيف
اجلزا٥ر خالٍ ايفرت ٠املُتت َٔ ٠اْف 3551 ٞل أفر – 3555 ٌٜةٝث ناْه قت ألت قا ١ُ٥ارت١ٝ
يًؼحفٝني ايل ٚ ٜٔد َكاالوِٗ خالٍ ٖل ٙايفرت ٠االلتُاد لً ٢ل ١ٓٝايت اسٖٚ - ١لا شرن وكالت ةـِٗ
أٚ ٚفاوِٗ أَ ٚلاد وِٗ يًؼحٝف ١سل ١ٗ ٚ ٛط َةً ١َٛأ ٚخا ىل فرْشا ْفشٗا ,نُا اْظلٌ ايراق َِٗٓ ٞتلف١ٝ
احلًُ ١االْتدا  ١ٝيًر٥اسٝا ايفرْش ١ٝأ ٚايٛؿع األَ يف َاي ٞخاػَ ١ع اختفاف ايت ًَٛاسٝني اجلزا٥رٜني
يف ايةاػُ ١ف اَان ٛف .
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يهٓ٘ جين لٔ َراسالوٓا املتهر  ٠ي٘.
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يًٓظر ٚايتٜ ٛع ,ايكاٖرَ ,٠ؼر ,1334 ,ؾ.22
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و - 14طر ٜد ٜٚع ايًرإ ٖٚظاّ لً ١ٝلرت املكؼٛدَ 6كتَ ١يف َٓاٖذ ايرحث اإللالَ ,ٞط ,3ايتا ايةر ١ٝ
يًٓظر ٚايتٜ ٛع ,ايكاٖرَ ,٠ؼر ,1334 ,ؾ.22
وٜٛ - 11س متا  6تً ٌٝالت ٣ٛيًراةثني ٚايفًر ١اجلاَةٝني ,ط ,3طانشٝذ يًت اسا ٚايٓظر ٚايتٜ ٛع,
اجلزا٥ر ,1333,ؾ.31
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.114
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The Implications of Using Persuasive Styles in
Building Gulf Radio and Television Websites
A Comparative Analytical Study

Abstract
The study aimed at analyzing the techniques and methods of persuasive
architecture employed in the web design of the Gulf Radio and TV channels to create desirable impressions on their users and visitors.
The websites of Gulf Radio and TV channels compete with one another
presenting all their potentialities in web design to broadcast breaking
news and provide interactive services in order to grab users' attention
and spark their interest. In addition, they use some other techniques to
support their web content and increase its significance.
The study used descriptive methodology to describe the persuasion
techniques used in the websites within the study sample. On the other
hand, a comparative methodology was used to compare the techniques
used at the TV websites to those used at websites of radio channels, as
well as to find out the extent of matching in the design of the websites
under the study and how the techniques of persuasion were applied.
The study also made use of a layout and persuasive principles form
which was specifically designed for measuring persuasive techniques
in the websites within the study sample.
The study proved the standards used to measure the level of persuasion
in radio and television websites to be effective, as the unified design of
the websites facilitates persuasion architecture. The comparative analysis disclosed a lack of using social support technique to construct persuasion by most of the Gulf radio and TV websites. Saudi and Omani
radio and TV websites were found eminent in comparison with the rest
of the websites in the other Gulf states, as they applied (76.8%) of the
total 56 principles of persuasive architecture. The comparative analysis
found out that there was a balance in using the principles of persuasion
that supports the credibility of radio and television websites; the sample
websites applied most of the principles of building credibility. Finally, the
level of persuasion in the State of Qatar Radio website was found declining due to the lack of using social support technique in comparison to
the website of the State of Qatar TV.

.
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The Role of Social Networks in Providing the
Arab Youth with Information and News about
the Phenomenon of Terrorism
Abstract
The aim of this Study is to identify information seeking from social networking sites by Arab youth, and their dependence effects on these sites
as a source of information about the phenomenon of terrorism. The theoretical framework of the study is based on information seeking theory
and dependency theory. The study was conducted on young people in
the four Arab countries (Saudi Arabia, Yemen, Egypt, and Jordan), and
the snowball sampling was used to reach young people, Data was collected by an electronic questionnaire that was sent to study sample
through Facebook and Whatsapp.
The study concluded many of the results, including :
-Arab youth ,in the first place, seek information about incidents and terrorist operations that happen in their own countries, followed by information about terrorist incidents that happen in other countries, then general information about terrorism.
-The gratification of basic needs as the need for knowledge is the crucial
factor that makes youth seeking information about terrorism from social
networks followed by diversification factor, then the recruitment information to achieve specific goals.
-The Cognitive effects came in the top of the effects of youth's dependence on social networks as a source of information about the phenomenon of terrorism, followed by emotional effects, then behavioral effects.
-The majority of youth believe that social networking helped terrorist
groups to communicate with a broad base of fans easily and conveniently, also facilitated attract new recruits to terrorist groups, and reinforced
the size and strength of terrorist groups.
-There was a positive correlation between the degree of the dependence
on the social networks sites as a source for information and Factors affecting information seeking about the phenomenon of terrorism.
-There were significant differences in the effects of youth's dependence
on social networks to get information about the phenomenon of terrorism, belonging to the difference in the nationality of the youth .
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The Attitudes of students and heads of Media Departments
towards the Difficulties of Teaching Media in Important
Palestinian Universities
A Field Study

Abstract
This study highlights the importance role of media departments in the
Palestinian universities in supporting the Palestinian media work, it focuses on the difficulties that face media students and the heads of media departments, the extent to which it affects the learning process, and
its negative effect on the media students during their studies and after
graduation. The study aims to discover the attitudes of media students
and heads of their departments in Palestinian universities towards the
theoretical and learning difficulties, difficulties related to technical and
human factors, and, difficulties that face students during the trainings
they receive in media organizations. To acheive the goals and objective
of this study, the following questions shall be answered:
What are the attitudes of media students and heads of Media Departments in Palestinian universities towards the difficulties they face?
Sub-questions:





What are the attitudes of media students and heads of Media
Departments in Palestinian universities towards the difficulties in the
theoretical field?
What are the attitudes of the students and heads of Media Departments
towards difficulties in the learning process?
What are the attitudes towards the practical, technical and human
difficulties?
What are the attitudes towards the problems faced during the
internships in journalistic organizations?

The research is conducted based on a questionnaire distributed to 175
media students in the following universities: Hebron University, Al-Najah
National University, Bethlehem university, Al-Quds University and Birzeit
University. After analyzing the results of the questionnaire an interview
was held with the heads of media departments in Palestinian universities. The study concludes the following major results. First, media students have strong responses towards the difficulties that they face. The
main concern of the students is related to the problems they face during
the learning process and their last concern is about the practical, technical and human issues. Second, the heads of media departments
agreed on the existence of difficulties in teaching media in Palestinian
universities, most notably is the shortage of equipment required for the
teaching process.
Key words: Media education, media students, theoretical, technical and
educational difficulties, Palestinian universities.
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Proposals of Applying Media Transparency on Texts
and Images in Arabic Newscasts
Abstract
This article attempts to introduce a practical definition of media
transparency needs to be adhered by media so that work can be
described transparent. Transparency is not only a slogan or a
claim, it is a touchable reality that permits and enables "informed
citizens" to establish their opinions and assist them judging the
news facts and sources to the best possible image.
The study shows that media transparency is a practical concept
that helps reporters of news-reports and televised news bulletins
to make their reports and news bulletins in a clearer and more
transparent way. In addition, it helps them create "an open book"
readable by all viewers away from media blackout, ambiguity, and
confidentiality. This study indicates that the above-mentioned concept of media transparency requires news information sources to
be evident and clear, in both text and on screen, which makes
media transparency, and for the first time in the Arab world, embedded with sound and image.
Having reviewed the concept of media transparency, journalists
are no longer required to be "perfect" and avoid revealing their
mistakes fearing they would be described with nonprofessionalism and ignorance. However, they can reveal weakness points in the process of collecting information to be closer to
the reality of journalism work and to be considered more transparent. It is also no longer important to publish deterministic news information since practical and competition reality forces us to follow
"relative principle of news reporting" in the absence of certain
news information and without reducing the quality and credibility of
the news. In addition, official and unofficial news reporting are far
away from logical evaluation and media accountability as they
might be attached with adjectives and verbs to measure their credibility, away from defamation and losing rights, the matter that
made news resources closer and more credible to reality.
This study will equip readers with a group of practical suggestions
related to daily news work which will help journalists to be closer
and more professional in the journalistic work.
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using the(SPSS ) Statistical Package for the Social Science program, the study used the statistical tests of transactions and the
following analysis of the data :
- Descriptive statistics ( Iterations and averages)
- (Chi –square goodness of fit test
- Differences between samples heterogeneous scale (T)
The Results
- Results have proved high rate of use of the study sample individuals to social networks, and recorded high follow-up rate of
terrorist events that happened in Egypt during the year of 2015.
In addition, the degree of confidence in the information provided with respect to the terrorist events of social networks has
increased.
- The credibility of the social networks intransferring information
provided about the terrorist events has risen. Online newspapers has come first, then Google came in second place, lastly,
Twitter came in third place.
- Results emphasized that the impact of the use of social networks on the cognitive, emotional and behavioral aspects of
the sample individuals was highly statistically significant.
It recommended that there is a necessity to pay attention to the
seriousness of the impact of social networks, which constitutes a
tangible fact, which imposed on the society. These social networks
are able to penetrate the temporal and spatial barriers and access
to all human beings in various parts of the world, especially since
the future expectations confirms the continuation of using these
networks and relied upon them, and their highly spread in other
communities.
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The Role of Social Networks in Shaping the Knowledge
and Attitudes of Egyptian Expatriates Towards Cases
of Terrorism in Egypt In 2015- a Study Within the Framework of
Media Dependency Theory

Abstract
The last few years have witnessed rises of many perceptions
about the role of media in the lives of individuals; many studies revealed that the majority of the individuals get a lot of information
through the mass media.
Modern societies witness growing use of social networks, which
characterized by interactive, immediate components and other
possibilities, which put them in an advanced rank of information
resources, particularly in crisis and significant events.
Egypt has recently witnessed terrorist events that threatened the
internal security and safety of the society.
Proceeding from the above, the research problem was concentrated in the monitoring and analysis the impact nature of (social
networks) on shaping the knowledge, and attitudes of Egyptian
expatriates towards cases of terrorism in Egypt during the year of
2015, which applied on a sample of (400) individuals from Egyptians living in Saudi Arabia in order to assess this impact.
This study belongs to the field of descriptive studies aimed describe phenomena and events and gather the facts by applying a
class of Egyptian expatriates of new Media K and the impact on
their attitudes and knowledge about terrorist events in Egypt 5102
By affecting of social networking sites ،survey method was used ,
which is defined as one of the methods relating to collecting information on behavior of individuals and their relationship with the
media .
The study relied on the theory of Media Dependency theory, the
study relied on data collection tool for field survey Questionnaire
by design of the survey form was applied to the sample .
After completion of the collection of field research data , it processed using statistical data

.
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The Epistemological Status of Information and
Communication Sciences
Abstract
This research focuses on The Epistemological Status of information and communication sciences and studies the way of constitution of the field and to know its ranking within the scientific
domains. The field of information and communication is relatively
new. Some of the searchers consider it as independent and well
based science; others consider it as an open research domain.
This research focuses on the complexity stated strongly in information and communication field. In fact this field is based on different scientific disciplines such as philosophy, social engineering,
physics and mathematics. All the facts stated before have made
information and communication search and study cases complex
and doesn't abide to the paradigm of simplicity. This research
suggests the interdisciplinary between different sciences as a
communication tunnel between them to find solutions for environmental and human problematic.
.
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The Role of Critical Thinking in Dealing
Rationally with Rumors on Social Networks
Abstract
This paper investigates the phenomenon of rumor and its stages
from the perspective of social influence. It specifically focuses on
trying to understand the mechanisms of its spread in social networks. It also includes some intellectual efforts on the need to
adopt critical thinking and how it can be invested in reducing rumors in these spaces. Building a social and technological paradigm in which critical thinking is based on investing the collective
capacity of the public in revealing inaccurate information is critically fundamental. Individuals can benefit from the critical skills of
others in identifying rumors, and thus the system disrupts their
spread.
The paper showed that human nature tends to propagate and
promote rumors, especially when they live in uncertain situations.
This situation requires the education of individuals to think critically, and the design of technological and social systems to support
this thinking in different social groups. It is not necessary in these
systems to possess an individual critical thinking at all and at any
time, but it is based on the benefit of individuals of competencies
and skills of each other, as they share these skills in overcoming
rumors and social problems in general. It has been shown that
such mechanisms can contribute to reducing the spread of rumor
in cyberspace, including social networks.
Key words
Critical thinking, rational thinking, rumors, social networks, critical
competencies, collective critical thinking.

441

442

The Role of Critical
Thinking in Dealing
Rationally with Rumors on
Social Networks
Dr. AlSadiq Rabah
Saddek Rabah, Ph.D., Emirates College of Technology, UAE

443

444

Use of Social Networks in the Introduction of
Prophet Muhammad “A field study based on Cultivation theory”
Abstract

(Cultivation theory) in the field of media studies examining media effects on
the cultural environment, and whether the theory has been developed for the
study of exposure to media messages on television effects in the seventies
of the last century, the study is trying to use this theory adapted for the
Study of New Media, to identify the roles which can be for social networking
sites in general, in the Cultivation theory to the public's growing social
networking process, in the aspect of the definition of the Holy Prophet Muhammad - peace be upon him - and the publication of his blessed, especially
after the spread of campaigns on the site marked b (hash tag): "#Anscher_serth, spread on a large scale.
The study aims to identify the role of campaigns on social media in the
Cultivation operations, and attempts to identify the levels of this development and its components, and the reasons for its effectiveness, by discussing some of the assumptions of Cultivation theory , the way to put an outline
of the plan integrated to use social networks to bring about the effects of
networks Users have a positive culture towards the sunnat of the Prophet of
Islam
It also aims to disclose the nature of the dialogue and his approach, and the
mechanism of interaction with the definition of the Holy Prophet subjects in
social media , and the amount of satisfaction respondents about the level of
dialogue on these issues, and the extent of their contribution, and their belief
in its usefulness.
The study belong to the descriptive research is based on the scientific approach to the survey sample represented a system of community bunting
social networking site users, and the way to collecting data is (questionnaire)
The study found a number of important results including the fact that more
than half of the sample of users of social networking sites is keen to recruit
those sites through the definition of the Prophet (peace be upon him), or
maintain a dialogue with friends, followers and subscribers to their own
pages and accounts about the Prophet and his biography and his morals
and virtues, the study so that the most important reasons for the rule of
bigoted language sometimes in dialogues definition of the Prophet, peace be
upon him the absence of control in social networking sites, or other cover-up
of the enemies of religion behind the fake accounts or pseudonyms spit
through which venom and malice on religion through Organization of campaigns to raise suspicions, and questioning the beliefs and postulates.
The study showed that a large percentage of users of social networking sites
to publicize the Prophet of Islam believes in the importance and usefulness
of information campaigns organized across social media to raise awareness,
and disseminate facts tolerant religion, and to respond to suspicions and
falsehoods that plague those sites as well.
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Attitudes of Palestinian Journalists Towards the
Practice of Investigative Journalism
A Field Study"

Abstract
This study aims to identify the reasons for the reluctance of Palestinian journalists from the practicing of investigative journalism in
spite of conducting so many training courses on it, and to identify
the most important obstacles that may encounter the work in this
kind of journalism, through monitoring formed attitudes among a
sample of (94) Palestinian journalists who have been trained on
the achievement of investigative reporting.
In addition, the researcher surveyed the investigations published
in the Palestinian press, and another survey of the number of journalists who have been trained on this type of journalism, and use
the interview as a tool to support the documentation of the cognitive framework of the research.
The study found that percentage of the journalists who conducted
investigations from ones who have received training did not exceed (10.5%) and the proportion of those who practiced this work
and accomplished two investigative reports did not exceed
(13.5%). The study also revealed that the most important obstacles were self-fear of the difficulty of the completion of investigative reporting in addition to the fear of prosecution or the influential, while the administrative obstacles turned out to be the fear of
sources in the public institutions from the free-spoken and the lack
of materialistic resources. The absence of laws that protect journalists from prosecution was one of the most important legal obstacles that have hindered journalists from the successful practicing of investigative journalism.
.
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