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ــدول    االجتاهــا   ــو لدراســا  ااةــالم وااللدــال   ال املوضــوةيو واملجيةي

 العربيو

دراسـو  : َأْنواُع امُلَقاَبَلاِ  اِاْخباريَِّو َوُمَميِّزاُليـا اااََّّـِو   القجـوا  ااخباريـو    

 حالو حول َقجاِة اجَلزيَرِة اِاْخباريَِّو

 التغطيو ااةالميو لشؤون الطاقو   الدحف السعوديو

دراسـو نوةيـو ةلـل الشـابا      : حالو التَّدفُّق ةجد اسـتددام مجدـو الوالسـا    

 السعوديا 

ــو       ــطيجيو  ـ ــااليو الطلسـ ــوا  الطيـ ــال   القجـ ــاالمص بااللدـ ــا  القـ اجتاهـ

ــو      ــالصان االَّــطجاةة   َّــجاةو ا ت ــا  ال ــار لوظيــف لقجي  :ااخب
 "دراسو لطبيقيو   ضون الجظريو املوحدة لقبول واستددام التكجولوجيا "

لطاةــم مســتددمة مواقــع التواَّــم االجتمــاةة مــع ا ســابا  مســتويا   

 لكوفيدالرمسيو لوزارة الدحو املدريو خالل املوجو الثالثو 

ــو اَلَعَلاَقــا  اَلَعامَّــو   املستشــطيا  اااَّّــو   اســتددام وســاالم    فاةلّي

دراســوم َمْيدانّيــو مــر مجظــور    ( التََّواَُّــم االْجِتَمــاِةّة للتوةيــو كاالحــو صورونــا    

ــاِةّة تموةــو مستشــطيا  الــدصتور ســليمان       ــا  التََّواَُّــم االْجِتَم متــابعة ِمَجدَّ

 .ا بيب
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متخصصة بالبحوث والدراسات يف جمااالت اإلعاالم    ربع سنوية ةجمللة العربية لإلعالم واالتصال، دورية علمية حمكما (1

 .واالتصال اإلنساني مبختلف فروعه

 .تصدر اجمللة عن اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال جبامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية (2

ميااة، ومرااعااات الكتااف يف رافااة فاارو     تنشاار اجمللااة البحااوث والدراسااات وامللاااالت العلميااة وملخصااات الرسااا   العل     (3

 .اإلعالم واالتصال

 .ختضع مجيع املواد امللدمة للمجلة للتحكيم العلمي املتخصص (4

 :تلب  البحوث والدراسات للنشر باجمللة، وفلًا للواعد النشر التالية (5

إلعالمياة الات تتبلاف    يف اللضايا ا اإلجنليزيةأن يكون البحث مكتوبًا بلغة عربية سليمة، وتلب  األحباث باللغة  . أ

 .ذلك

 .أن يكون البحث أو الدراسة يف أحد جماالت وفرو  اإلعالم واالتصال . ب

 .أن يتسم البحث باجلدة واألصالة، وأال يكون قد مضى على إعداده أرثر من ثالث سنوات . ت

 .باجمللةأن يعتمد الباحث األسس العلمية يف رافة خبواته وأن يتبع قواعد التوثيق العلمي املستخدمة   ث.

أال تزيد عدد صفحات البحث أو الدراسة عان سساص صافحة  مباا يف ذلاك امللخاص واجلاداول والرساوم البيانياة           ج. 

 (.واملالحق واملرااع

 .أخرى أال يكون حاليا قيد الدراسة للنشر أو قد سبق نشره يف اهة ح. 

 .رلمة لك  منهما 300ليزية يف حدود أن ُيعد الباحث عنوانص وملخصص لبحثه باللغتص العربية واإلجن  .خ

 .Word "أن يرس  البحث أو الدراسة يف ملف "وورد د. 

 .ترس  للباحث سس نسخ ورقية من العدد املشارك فيه  .ذ

البحوث والدراساات املنشاورة باجمللاة تعا  عان رأا أصاحابها وال تعا  بالضارورة عان رأا اجلمعياة، ويتحما  م لفوهاا              (6

 .ن صحة ودقة املعلومات واالستنتاااتاملس ولية راملة ع

تواااااااه املراسااااااالت اىلاصااااااة باجمللااااااة إا ر اااااايس هياااااااة التحرياااااار علااااااى ال يااااااد اإللك ونااااااي اىلااااااا  باجمللااااااة        (7

(majalatsamc@gmail.com) أو العنوان ال يدا اآلتي ،:  

 واالتصالاجمللة العربية لإلعالم 

 قسم اإلعالم-اامعة امللك سعود 

 11451 الرياض 2456 . ب 

 اململكة العربية السعودية

ترصد املرااع واهلوامش يف نهاية البحث أو الدراسة بأرقام متسلسلة حسف تسلس  اإلشارة إليهاا يف ثناياا   

" الاا ا تعتمااده دوريااة الصااحافة   End Notes سااماه "اهلااوامش األخاا ة البحااث أو الدراسااة، وهااي البريلااة امل  

، ودوريااااااااااااااة معلاااااااااااااام الصااااااااااااااحافة   Journalism & Mass Communication Quarterly واإلعااااااااااااااالم

 ، وبعض اجملالت العربية.Journalism & Mass Communication Educator واإلعالم

 

mailto:(
mailto:(
mailto:majalatsamc@gmail.com
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 اإلشارة األوا للمراع:

 رتاب:

اسم املؤلف )األول فالثاني فالعائلة(، عنوان الكتاب فتح قوس )مدينة النشر نقطتني: الناشر فاصلة، سـنة النشـر القـال      -

 س( فاصلة، رقم الصفحة مسبوقًا ب ص أو ص ص.القو

 مثال:

 .23(، ص2015علي عبدالرمحن العلي، اإلعالم يف عصر العوملة )الرياض: العبيكان للطباعة والنشر، 

 حبث يف دورية:

اسم املؤلف )األول فالثاني فالعائلة( فاصلة، فتح عالمـة ننصـي" نعنـوان البحـ  أو الدراسـة القـال  التنصـي"ن فاصـلة،          -

اسـم الدوريــة ورقـم اإلــة الن و ــد فـتح قــوس )الشــار أو الفصـا والســنة القـال  القــوس( نقطــتني: أرقـام الصــفحا  الــ         

 يشغلاا كاما البح  فاصلة، رقم صفحة اإلشارة أو صفحاناا الن و د  مسبوقة بـ ص أو ص ص.

 مثال:

(: 2005م واتانصـال، العـدد األول، )نـوفمرب    علي عبدالرمحن العلي، نالصـحافة يف عصـر العوملـةن، اإلـة العربيـة ل عـال       -

 .33، ص 30 – 25

 اإلشارة الثانية التالية مباشرة:

 )نطبق يف حالة الكتب والبحوث(

 املر ع السابق فاصلة، رقم الصفحة أو الصفحا ، الن و د، مسبوقًا بـ ص أو ص ص. .1

 مثال:

 .24 – 22املر ع السابق، ص ص  .2

 اإلشارة الثانية وما بعدها:

 الة عدم ورودها مباشرة()يف ح

 اسم العائلة للمؤلف فاصلة، رقم الصفحة أو الصفحا ، الن و د، مسبوقًا بـ ص أو ص ص. .1

 مثال:

 .23العلي، ص  .2

 ويف حالة و ود أكثر من مر ع للمؤلف نفسه سبقت اإلشارة اللياما:

اط داخـا ننصـي" ن...ن فاصـلة، رقـم     اسم عائلة املؤلف فاصلة، الكلمة األوىل من العنوان أو  زء منه متبوعًا بثالث نقـ  .3

 الصفحة أو الصفحا  مسبوقًا بـ ص أو ص ص.

 مثال:

 .23العلي، ناإلعالم ...ن، ص  .4

 اإلشارة للمرا ع األ نبية:

، Journalism & Mass Communication Quarterlyيسـتددم األسـلوب املتبـع نفسـه يف دوريـة الصـحافة واإلعـالم        

 .AEJMCم والصحافة األمريكية ال  نصدرها مجعية نعليم اإلعال
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 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 سعود آل ثنيان بن نايفأ.د. 

  لساجمل ر يس
 

 العناد حمود بن عبدالرحمن. د.أ
 الر يس نا ف

ن األحمدمحمد سليما. د  
 املال أمص

 

 د. علي دبكل العنزي

 د. عهود سلطان الشهيل

 د. هدى عبداهلل بن سعيدان 

 د. فيصل محمد العقيل 

 د وأ. سعد إبراهيم الداو

 الجريوي عبداهللأ. ماجد بن 

 

 الربيد اإللكرتوني
 

info@samc.ksu.edu.sa 
www.samc.ksu.edu.sa 

 

 6785/1442رقم اإليدا  / 

 1658 _ 8835رقم ردمد : 
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عااااالم االجتاهاااات املوضاااوعية واملنهجياااة لدراساااات اإل    
 " "دراسة مسحيةواالتصال يف الدول العربية:  

 البعيـّز إبراهيم بن عبدالعزيز د. 
 مرام بنت ضيف اهلل العصيمي

 شيماء بنت حمادي اللقماني

اجتاهات اللا مص باالتصال يف اللنوات الفضا ية 
الفلسبينية حنو توظيف تلنيات ال راء االصبناعي يف 

"دراسة تببيلية يف ضوء : خباراناعة احملتوى اإلص
 النظرية املوحدة للبول واستخدام التكنولوايا "

 د. غسان إبراهيم أحمد حرب
 

يف اللناااوات َأْناااواُ  املاَلاباَلااااْت اإليْخباريماااْة واُممايخلزاُتهاااا اىلاصماااْة    

 َقناْة اجَلزيراْة اإليْخباريمْة اإلخبارية: دراسة حالة حول
 د. فايز شاهني

 

دورية ربع سنوية متخصصة محكمة 
 ُتعنى بأبحاث اإلعالم واالتصال

 تصدر عن
 الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال

 الثالثونو الحاديالعدد 
 هـ1444ربيع األول  -م2022 سبتمرب

 تلديم

 
9  

11 

39 
 

 

 

 

89 

www.samc.ksu.edu.sa 
 

 دراسة نوعية: عند استخدام منصة الواتسابالتمدفُّق حالة 
 على الشابات السعوديات

 د. رانية محمد إبراهيم السقاف
 

 151 
 

 لصحف السعوديةالتغبية اإلعالمية لش ون الباقة يف ا
 "دراسة حتليلية"

 د. فيصل بن محمد العقيل
 

 195 
 

 عضو
 أ. د. فهد بن عبدالعزيز العسكر

 عضو
 أ. د. عثمان بن محمد العربي

 عضو
 د. حمزة بن أحمد بيت املال

 مدير التحرير
 رشيدل آغادة ظافر  أ.

 اإلدارة املالية
 سلمى عبدالرحمن القاضبأ. 

ة يف ة اْلعاَلاَقااات اْلعااممااة يف املستشاافيات اىلاص اا  فاعلي اا

اساااااتخدام وساااااا   التموااُصااااا  االْاْتماااااااْعي  للتوعياااااة  

ة من منظور متاابعي  داني ْيما جبا حة رورونا( دراسٌة

ْمناصمااات التموااُصاا  االْاْتمااااْعي  جملموعااة مستشاافيات  

 .لدرتور سليمان احلبيفا
 

 د.عبدالهادي بن محمد عبداهلل آل مفلح
 د.النوراني محمد الحسن البشري حسب اهلل

 

 307 
 

مستويات تفاع  مستخدمي مواقع التواص  االاتماعي 
خالل  مع احلسابات الرمسية لوزارة الصحة املصرية

 لية""دراسة حتلي  _  19املواة الثالثة لكوفيد 
 د. أمل محمد نبيل عبد العظيم بدر

 

 259 
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 تقديم
 

 
 

 –تللاااال اجمللااااة ماااا خرا خبابااااا ماااان معاماااا  التااااأث  واالستشااااهادات املراعيااااة العربااااي  ارساااايف    

ARCIF  م حااول اإلنتاااج العلمااي األراااد ي  2022( يتضاامن اإلفااادة بصاادور التلرياار السااابع لعااام

العربااي، وأفاااد التلرياار أن اجمللااة العربيااة لإلعااالم واالتصااال قااد جنحاال يف احلصااول علااى معاااي        

اماا  التااأث  واالستشااهادات املراعيااة العربااي املتوافااق مااع املعاااي  العاااملي، والاات يبلاا            اعتماااد مع

( 22( معيارا، وقد صنفل اجمللة يف ختصص اإلعالم واالتصال من امجالي عدد اجملالت  32عددها  

على املستوى العربي. واجمللة امنا ت رد به ا التصنيف استمرارها يف دعم حررة البحاث العلماي   

 جماالت اإلعالم واالتصال يف العااا العرباي، وجناحهاا يف أن تكاون واحادة مان أهام أوعياة النشار          يف

لإلنتاج العلمي احملكم يف التخصص، وقد حتلق هلا ذلك بفض  اختيارها من قب  الباحثص لنشر 

م انتااااهم العلمااي، وبفضاا  تعاااون الاازمالء األسااات ة احملكمااص يف التخصصااات املختلفااة يف اإلعااال    

واالتصال، ثم بفض  تفاني أعضاء هياة التحرير باجمللة، واهود الزمالء يف جملس إدارة اجلمعياة  

 السعودية لإلعالم واالتصال.    

ويتضمن ه ا العدد، احلاادا والثالثاون، دراساة ذات صالة باالبحوث والدراساات اإلعالمياة يف العااا         

العربااي، عنوانهااا "االجتاهااات املوضااوعية واملنهجيااة لدراسااات اإلعااالم واالتصااال يف الاادول العربيااة"،  

إلعالمياااة وحباااوث أخااارى حاااول امللاااابالت اإلخبارياااة وايزاتهاااا يف اللناااوات اإلخبارياااة، والتغبياااة ا  

لش ون الباقة يف الصحف السعودية، والتمدفُّق عند استخدام منصة الواتساب، واجتاهاات اللاا مص   

باالتصال يف اللنوات الفضا ية الفلسبينية حنو توظيف تلنياات الا راء االصابناعي يف صاناعة     

ت احملتاااوى اإلخباااارا، ومساااتويات تفاعااا  مساااتخدمي مواقاااع التواصااا  االاتمااااعي ماااع احلساااابا      

الرمسياااة لااااوزارة الصااااحة املصاااارية خااااالل املواااااة الثالثااااة لكوفيااااد، وفاعلي ااااة اْلعاَلاَقااااات اْلعااممااااة يف   

وبااا  املستشاافيات اىلاص ااة يف اسااتخدام وسااا   التموااُصاا  االْاْتمااااْعي  للتوعيااة جبا حااة رورونااا.     

 التوفيق

 رئيس هيئة التحرير        
 أ. د. عبدالرحمن حمود العناد
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االجتاهااااااااااااا  ا   اااااااااااا     

وا نهج اااا  ساتااااااا  ا  اااا   

 واالتصال يف اساول اسعرب  :  

 "دتاا  مسح  "

  
 
 

 البعيـّز  إبراهيم بن عبدالعزيز د. 
 اامعة امللك سعود

 ف اهلل العصيمي مرام بنت ضي
 اامعة أم اللرى 

 شيماء بنت حمادي اللقماني 
 اامعة أم اللرى
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 صملخـــ
 

هاادفل الدراسااة إا التعاارأ علااى أباارز االجتاهااات املوضااوعية واملنهجيااة لدراسااات اإلعااالم   

واالتصال يف الدول العربية، ومت ذلك من خالل دراسة مسحية ملا نشر خالل عشر سنوات 

(، يف ساااس جماااالت علمياااة حمكماااة متخصصاااة يف    2019إا ديسااام   2010 مااان ينااااير  

بااع دول عربيااة هلااا الريااادة يف تاادريس اإلعااالم يف املنبلااة       االتصااال واالعااالم، تصاادر يف أر  

 العربية، ومتث  التوزيع اجلغرايف للدول العربية يف ر  من مشال 

أفريليا  اجلزا ر(، وحوض الني   مصر(، واجلزيرة العربية واىلليج  السعودية(، واهلاالل  

والدراساات  اللغاة،    اىلصيف  العراق(. تناولل تسعة متغ ات؛ ستة منهاا تتعلاق باالبحوث   

واجملااال، والنباااق املكاااني، واملنهجيااة، وااللتاازام باااإلاراءات املنهجيااة املتعااارأ عليهااا يف          

الدراسااات العلميااة، وماادى توظيااف ملاااييس وإاااراءات اإلحصاااء الوصاافي واالسااتداللي       

املتعاااااارأ عليهاااااا يف الدراساااااات الكمياااااة(، وثالثاااااة عااااان البااااااحثص  عااااادد املشااااااررص يف      

 /البحث، والنو  االاتماعي، وانسيات امل سسات األراد ية الت ينتمون إليها(. الدراسة

أظهااارت الدراساااة ماااا يشااا  إا عزلاااة وقبيعاااة أراد ياااة باااص أساااات ة اإلعاااالم يف الااادول    

العربية، وجتلى ذلك يف انعدام البحوث والدراسات املشا رة باص األرااد يص واغياان     

اسات ونشرها، فنسبة من أجنزوا دراساتهم بشك  فردا أعلى للنزعة الفردية يف إعداد الدر

بكاث  ماان نساابة ماان اشا روا مااع باااحثص اخاارين.  رماا اتساامل املوضااوعات بشااك  عااام     

بالتلليدية، حيث رانل احلصة الك ى لإلعالم ووساا له التلليدياة، وا حتال اللضاايا     

يرقااى إا مسااتوى النللااة  املتعللااة مبسااتجدات بياااة وصااناعة اإلعااالم باهتمااام أراااد ي    

 النوعية والكمية يف تعدد املناف  واللنوات االتصالية.    

وظفااال نسااابة راااب ة مااان الدراساااات املااانهج الكماااي، إال أنهاااا اقتصااارت يف معظمهاااا علاااى     

اإلحصااااء الوصااافي، وا تتجااااوز راااث  منهاااا اجلاااداول التكرارياااة، وامل شااارات وامللااااييس   

يتم توظيف حتليالت إحصاا ية متلدماة ااا قاد ي تاف      اإلحصا ية للمتغ  الواحد، وا 

عليااه بلاااء الدراسااات اإلعالميااة واالتصااالية العربيااة تااراوح يف وصااف اللضااايا والظااواهر      

االتصااااالية واإلعالميااااة، وعاااااازة عاااان فهمهااااا وحتديااااد معظاااام املااااتغ ات املرتببااااة بهااااا      

 وتداعياتها احملتملة.
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 :ا قام 

يتفـق املتدصصـون يف اتانصـال اهمـاهلي علـا أن املؤسسـا  اإلعالميـة تا نعمـا يف فــرا           

 ،فاـــي يف حلقـــة مـــن سلســـلة التـــمثلا  املتبادلـــة مـــع ايطاـــا بكـــا أبعـــاد  السياســـية          

ــةا ،اتاقتصــادية ــاحثني        ،تا تماعي ــن الب ــه كــثل م ــ ي انشــغا في ــي الوقــت ال ــة. فف والثقافي

ــمثلا        ــة ل عــالم  انشــغا قليــا مــنام يف دراســة ن ــمثلا  التمل بالدراســة واتاستقصــاء للت

ــا       ــا العمــا اإلعالمــي، وعل ــة، والثقافيــة عل الســياقا  السياســية، اتاقتصــادية، اتا تماعي

ورها الثقايف ووظيفتاا التنموية.  ومن ذلك الدور املـممول  قدرة املؤسسا  اإلعالمية للقيام بد

للمؤسســا  األكادةيــة  ثلــة يف اهامعــا ، واهمعيــا  العلميــة لتــوفل  ــوث ودراســا   

نؤسس ملقاربا  نظرية نساعد علـا وصـف وفاـم الظـواهر اتانصـالية واإلعالميـة، ونسـاعد        

 . علا التدطيط اتاسرتانيجي لعما انصالي والعالمي نا ح

علـا الدرا  اتانصـال اهمـاهلي يـمن     من  سبعينيا  القـرن املايـي   الدول العربية نسابقت 

كوادر متدصصة يف العما اإلعالمـي بكـا نشـعبانه املانيـة      اهامعي لتمهيابرامج التعليم 

ــت  اود  ــة، وننامــ ــاواإلداريــ ــتل    لت هــ ــدر   املا ســ ــا لــ ــا  العليــ ــرامج الدراســ ــا الىل بــ صــ

نـدوا  ومـؤارا  حـول اتانصـال     واستضافة نرنيب حرص علا ذلك والدكتورا . نزامن مع 

ــه واــاور   ابكــ ــا  علميــة اكمــة     أشــكاله ونفرعان ــاىل الصــدار دوري ــ لك نت ــا ل ، ونبًع

 متدصصة ننشر  وًثا ودراسا  اكمة يف خمتلف جماتا  اتانصال واإلعالم.

دةي حيسب للبالد كاأمن الجناز نلك اخلطوا  الدؤوبة واهادة وحي به نوعلا الرقم  ا 

نشـل   العلميـة الـ   املقاتا  واللقاءا   ظاور عدد منالتا أن السنوا  األخلة شاد    العربية

ـــ  ــاد خر الىل آبشـــكا أو ب ــادا  للمشـ ــال    انتقـ ــوث اتانصـ ــال  ـ ــي يف جمـ ــادةي العربـ األكـ

جتـــه اـــو العجـــز عـــن الوصـــول الىل ا(. بعـــن مـــن ذلـــك النقـــد 2016)العبـــدا ،  واإلعـــالم

(، 2016اتانصـالي واإلعالمـي يف املنطقـة العربيـة )لعيايـي،       نينظرية لفام الواقعمقاربا  

لعــدم مواكبــة نلــك البحــوث والدراســا  ملــا شــاد  العــات العربــي مــن نغــلا      أيضــا ونقــد 

ا اإلعالمي واتانصالي يف املنطقة العربية الًي ينسياسية واقتصادية طالت نداعياناا املشاد

ــ ــة مــن       2017ا )يوســف، والقليمًي ــا نعيشــه املؤسســا  اإلعالمي ــاحثني م ــد لتجاهــا الب (، ونق

 (. 2017ار به من أزما  مالية والدارية )قالي، ما حتوتا  يف البيئة التنظيمية، و
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يف ظا نلك القراءا  النقدية لواقع البح  العلمي يف جمال اتانصال بشكا عام، ويف حقا 

بحـوث اإلعالميـة يف الـدول العربيـة مـن      أهمية دراسة واقـع ال  نتمكد  اإلعالم بشكا خاص

املويـــوعية واملناجيـــة، ومـــد  التعـــاون والتكامـــا بـــني املتدصصـــني يف   اـــاحيـــ  اجتاهان

 اهامعا  العربية، وه ا ما نسعا الليه ه   الدراسة. 

 هدف الدراسة: 
نادف ه   الدراسة الىل كشف املعات العامة لبحوث ودراسـا  اإلعـالم واتانصـال املنشـورة     

وسيتم نناول ذلـك مـن خـالل أربعـة اـاور       الدوريا  العلمية الكمة يف الدول العربية،يف 

 أساسية هلا:

ــع الكمــي والنســ  للبحــوث خــالل عشــر ســنوا         .1 ــاول التوزي ــة، ويتن اتاجتاهــا  الكمي

(2010 – 2019.) 

 اتاجتاها  املويوعية، ويتناول اإاتا  واملويوعا  الـ  نناولتاـا، ونطاقاـا اهغـرايف     .2

  ثاًل يف الدول ال  ات علياا.   

اإلنتا  العلمي لتلك البحوث، والدراسا  من حي  عدد املشـاركني، والنـوا اتا تمـاعي     .3

 للباحثني، و نسيا  املؤسسا  األكادةية ال  ينتمون اللياا.  

اتاجتاها  املناجية، ويستعرض املناهج العلمية ال  استند  اللياا البحوث والدراسـا ،   .4

التزاماــا بــاإل راءا  واخلطــوا  املناجيــة املتعــارف علياــا يف الدراســا  والبحــوث  ومــد 

ــابقة   ، (العلميــــة )ذكــــر هــــدف وأهميــــة وأســــئلة الدراســــة، ومرا عــــة الدراســــا  الســ

واإل راءا ، والعمليا  اإلحصائية الـ    نوظيفاـا يف الدراسـا  ذا  املـناج الكمـي،      

 ائي. وكيف   عرض، ووصف نتائج التحليا اإلحص

 :أسئلة الدراسة

نســعا الدراســة ل  ابــة علــا األســئلة التاليــة حــول الســما  العامــة للبحــوث يف جمــاتا            

 اتانصال واإلعالم يف الدول العربية من حي : 

 ال  نناولتاا؟  يوعا واإلعالمية للمو ،ما اإاتا  اتانصالية 
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        ذلـك   ارنبـاط مـد   ما الـدول الـ  نرتكـز البحـوث اتانصـالية واإلعالميـة علياـا، و

بالدولة ال  نصدر مناا اإلة، أو  نسية املؤسسـة األكادةيـة الـ  ينتمـي اللياـا      

 الباح /الباحثون؟   

      مـا املناجيــة املسـتددمة، ومــا مــد  التـزام البــاحثني بـاإل راءا  املناجيــة املتعــارف

علياــا، واســتددامام ل  ــراءا  والعمليــا  اإلحصــائية لتحليــا البيانــا  وعــرض   

 وصف وحتليا النتائج؟و

     كيف يتوزا الباحثون حسب النوا اتا تماعي؟ 

    ما مد  التعاون بني الباحثني والعما علا  وث ودراسا  مشرتكة؟ 

 الدراسات السابقة:
ــة بعديــد مــن الدراســا  الــ  نناولــت اتاجتاهــا       ــة العاملي لبحــوث  املويــوعية نزخــر املكتب

، دولي أو اإلقليمي أو اللي. فعلـا املسـتو  الـدولي   الاملستو  ودراسا  اتانصال سواء علا 

نشر مركز  وث اتانصال يف  امعة هلسنكي نقريًرا لدراسة وصفية نقـارن بـني  ـوث،    

ودراســا  اتانصــال بم اطــه كافــة، واــاور  يف الوتايــا  املتحــدة، أســرتاليا، اليابــان،         

، فرنسـا، بلجيكـا، هولنـدا،    وكوريا اهنوبية اليـافة الىل سـبع دول أوروبيـة  لـت أملانيـا     

ــا )الســتونيافنلنــدا،  نناولــت الدراســة يف مقارناناــا   (.Koivisto & Thomas, 2008، وبريطاني

سـامت فياـا، والتمويـا،    أناريخ البحوث واجتاهاناا املناجية، واملؤسسا  األكادةية ال  

 ستشااد باا. ومساهمة املرأة فياا، ورسائا الدكتورا ، وندويا البحوث ونشرها ومد  اتا

وعلا املستو  اإلقليمي، ات دراسة مسحية للبحوث ال  درست قضايا اتانصـال يف الـدول   

(، وقطــت Liu and Wei, 2017) 2014الىل  1995اآلســيوية خــالل عشــرين عامــا امتــد  مــن 

دورية عاملية متدصصة يف اتانصـال. نناولـت الدراسـة اتاجتاهـا       14دراسة منشورة يف  558

والــدول الــ  حظيــت باهتمــام  ،واملناجيــة لتلــك البحــوث، واملنــاطق ،املويــوعيةو ،الكميــة

تحـديا   الالىل  –علـا املسـتويني الـدولي واإلقليمـي      – ناتالدراسـ أشـار  هانـان   أكرب فياا. 

اتاهتمـــام بـــالبحوث التمكيـــد علـــا أهميـــة نوا ـــه البحـــوث اتانصـــالية واإلعالميـــة، والـــ  

نتناسـب مـع التطـورا  التقنيـة الـ  يشـادها العـات ومـا          األساسية لبنـاء نظريـا  ا تماعيـة   

 ،تقيـيم مـا   الجنـاز    بنوصـيا   كمـا نضـمنت   نزامن معاا من نغلا  ا تماعية وسياسـية.   
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ومـا ينبغــي مـن  اــود لرســم مسـارا  لتعزيــز أهميـة البحــ  العلمــي يف وصـف وفاــم قضــايا      

  اتانصال واإلعالم.

ــدول   مــن الدراســا    عــددنشــر شــاد  الســنوا  العشــر املايــية    عــن  ــوث اإلعــالم يف ال

ركــز  بعضــاا علــا البحــوث يف  .مــا انســم بالشــموليةت يكــن مــن بيناــا لكــن ، العربيــة.

( 2019جماتا  اددة من اإلعالم واتانصال مثا واقع دراسا  اإلعالم الرتبوي )الزمزمـي،  

(، وبعــن مناــا 2017  العــزاوي، 2011  الـرب ،  2011، أو العالقـا  العامــة )عبــداملعطي،  

  الســـرا ، 2009  خبيـــت، 2007ركـــز  علـــا وســـائا بعيناـــا مثـــا  الصـــحافة )كامـــا،  

ــاد،   2018 ــون )عقــ ــة والتلفزيــ ــة، 2015(، أو اإلذاعــ ــا  2018  مجعــ ــا  التواصــ (، أو منصــ

 (. 2019  الراشد، 2017اتا تماعي )كمال، 

حليـا لواقـع الدراسـا     نبني من املرا عة العامـة لتلـك الدراسـا  السـابقة أهميـة الرصـد والت      

العلمية املنشورة يف جمال اإلعالم واتانصال، وذلك لألخـ  اـا نتوصـا اليـه مـن اسـتنتا ا        

لتصحيح املسار املستقبلي واإلساام يف نقلة نوعية يف  ـوث اإلعـالم واتانصـال. التا أن مـا       

ببحـوث اإلعـالم   رصد  من  اذ  للدراسا  السابقة يشـل الىل عـدم اهتمـام املكتبـة العامليـة      

يف املنطقـة العربيــة، واملكتبــة العربيـة نفتقــر الىل دراســا  نتسـم بالشــمولية والســعي لتمثيــا    

 الدول العربية من اليط الىل اخلليج. وه ا ما سعت الليه ه   الدراسة. 

 منهجية الدراسة:
هــ   دراســة وصــفية كميــة قامــت علــا املســح للدراســا  والبحــوث املنشــورة يف دوريــا            

امتـد  مـن ينـاير     ،ةية اكمة متدصصة يف اإلعالم واتانصال خالل عشـر سـنوا   أكاد

ــة والرتمجــا  للدراســا     2019الىل ديســمرب  2010 ، مــع اســتبعاد ملدصــا  الرســائا العلمي

والدراســا  نتعلــق بــالبحوث  نســعة مــتغلا  واأل ــاث األ نبيــة.  لــت أداة مجــع البيانــا    

ــة املتعــارف    )اللغــة، واإــال، والنطــا  املكــاني،   ــزام بــاإل راءا  املناجي واملناجيــة، واتالت

علياــــا يف الدراســــا  العلميــــة، ومــــد  نوظيــــف مقــــاييس وال ــــراءا  اإلحصــــاء الوصــــفي  

وبالبـــاحثني )عـــدد املشـــاركني يف  ،(ةدراســـا  الكميـــالواتاســـتدتالي املتعـــارف علياـــا يف 

ـــ    ــا  األكادةي ــيا  املؤسسـ ــاعي، و نسـ ــوا اتا تمـ ــة/البح ، والنـ ــون  الدراسـ ة الـــ  ينتمـ

 ا للتعريفا  اإل رائية التالية:    اللياا(،   مجع البيانا  وفًق
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  باا. اللغة ال    نشر البح  :لغة البح 

   املتعــارف كثــر مـن اإـاتا    أيـمن واحـد أو    ا ويــوعامل تفِنص ـ : جمـاتا  الدراسـة

وجماتا  يف نصنيف أقساماا  ICAاهمعية الدولية لالنصال علياا، ومناا ما اعتمدنه 

 .أعضائاا اهتمام

 علياــا كــمن الدولــة أو الــدول الــ  اــت دراســة املويــوا : النطــا  املكــاني للدراســة

 نكون الظاهرة أو القضية أو احلالة املدروسة فياا، أو نكون عينة الدراسة مناا. 

 البحوث والدراسا  املنشورة يف ثالث جمموعا :  تفِنص : مناج الدراسة 

o    ــة: هــي الــ ــا مقــاييس وال ــراءا  الحصــائية يف عــرض     دراســا  كمي   اعتمــد  عل

 ووصف بياناناا وحتليا نتائجاا.

o    دراسا  نوعية: هي ال  ت يكن فياا اعتماد علا املقاييس واإل ـراءا  اإلحصـائية

 يف وصف بياناناا وحتليا نتائجاا. 

o           دراســا  مجعــت بــني املــناجني الكمــي والنــوعي، وهــي الــ  ت نقتصــر يف مجــع

وعرص ووصف نتائجاا علا اإل راءا  واملقاييس اإلحصـائية، بـا سـعت الىل     بياناناا

نعزيزها ببعن األساليب املعروفـة همـع البيانـا  يف البحـوث النوعيـة مثـا املقـابال         

 املعمقة أو اهماعا  املركزة.  

      اتالتزام باإل راءا  املناجية املتعارف علياا: اإلشارة )بعنوان فرعـي أو يـمن السـيا

ــا ــة، وأســئلة البحــ ، و  ،دفم لعــرض الدراســة( الىل هــ الع الدراســا   مرا عــةوأهمي

 للمويوا.  سابقةال

  نوظيف مقاييس وال راءا  اإلحصاء الوصفي املتعارف علياا يف املناج الكمي: عرض

أو رسوم بيانية، ووصف وحتليا النتائج اقاييس النزعة  تكراريةال داول البيانا  يف 

داول اهــواء يف ي( أو التشــتت )اتااــراف املعيــاري( ســ   املركزيــة )الوســط احلســاب  

، وحساب املقاييس اإلحصائية للعالقـة واتارنبـاط   داخا الن"التكرارية أو ورد ذلك 

 Zمعاما سبلمان(، واختبارا  الفرو  ) –معاما بلسون  –بني املتغلا  )مربع كاي 

Test – T Test(  والتبــاين بــني املــتغلا )ANOVA – MANOVA،)   وحتليــا املــتغلا

 املتعددة )التحليا العاملي اتاادار(.  
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 مسائام يف الصفحة األوىل للبح ا  عدد من ورد: عدد الباحثني.  

  النوا اتا تمـاعي ملـن   احتسـابام يف مـتغل     : لكا باح )اهنس( النوا اتا تماعي

 .عدد الباحثني

  ملؤسسة األكادةيـة  افياا قع نالدولة ال  :  نسية املؤسسة األكادةية لكا باح

ــتم اعتمــاد كثــر مــن مؤسســة  أ  ــاءن الباســم الباحــ . ومقرونــا الــ  ورد ذكرهــا  ي

 املؤسسة األوىل.

 
 عينة الدراسة:

تا شك يف أن اإال  العلميـة الكمـة، واملتدصصـة والصـادرة مـن مؤسسـا  أكادةيـة        

ل ختصصـاا. لـ ا     خل من ةثـا أوعيـة النشـر الـ  نعكـس واقـع البحـ  العلمـي يف جمـا         

ــارا      ــا تاعتبـ ــال وفًقـ ــال اإلعـــالم واتانصـ ــة يف جمـ ــة متدصصـ ــا  علميـ اختيـــار دـــس دوريـ

 وال راءا  مناجية ات علا خطونني:  

 :ا بني أربع مناطق يف اختيار أربع دول اثا الدول العربية املوزعة  غرافًي اخلطوة األوىل

يـا  األكادةيـة انطقـة الشـر      ا مـا نعـرف يف األدب  ا وآسيا، الـ  كـثلً  أفريقيقارني 

(. واملنـاطق األربـع الـ     Middle East & North Africa – MENAا )أفريقيـ األوسـط و ـال   

  اعتمادها لالختيار هي منطقة املغـرب العربـي )وفياـا املغـرب، موريتانيـا، اهزائـر،       

نــونس، وليبيــا(، ومنطقــة حــوض النيــا )وفياــا مصــر والســودان(، ومنطقــة اهزيــرة         

ــرين،       ا ــر، البحـ ــارا ، قطـ ــان، اإلمـ ــيمن، عمـ ــعودية، الـ ــا السـ ــيج )وفياـ ــة واخللـ لعربيـ

والكويــت(، ومنطقــة اهلــالل اخلصــيب )وفياــا العــرا ، ســوريا، األردن، فلســطني،         

ولبنان(. وكان اختيار الدول األربع املمثلة لتلك املنـاطق مشـروطا بريادناـا يف التـدريس     

 .  األكادةي ل عالم يف املنطقة العربية

واهزائـر. كـان ملصـر قصـب      ،السـعودية  ،العرا  ،ا هل ا املعيار،   اختيار مصرووفًق

ــد الصــحافة         ــ    نمســيس نمعا ــدريس األكــادةي إــال اإلعــالم، حي الســبق يف الت

، ال ي حتول الىل قسم ل عالم يف كلية اآلداب جبامعة القاهرة عـام  1935العالين عام 
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ــة   1954 ــة يف    . 1975يف عــام ، ونطــور بعــد ذلــك الىل كلي ــة الثاني أنــت العــرا  يف املرنب

ــم      ــاء قسـ ــ    النشـ ــة، حيـ ــة العربيـ ــالم يف املنطقـ ــادةي ل عـ ــدريس األكـ ــبقية التـ أسـ

الىل  1974، ليتحــول يف عــام   1964للصــحافة يف كليــة اآلداب جبامعــة بغــداد يف عــام     

الثالــ   قســم ل عــالم. وأنــت بعــد ذلــك اململكــة العربيــة الســعودية لتكــون يف الرتنيــب 

ــام     ــعود يف عـ ــة امللـــك سـ ــة اآلداب جبامعـ ــم اإلعـــالم يف كليـ ــاء قسـ ــًل1972بإنشـ ا . وأخـ

اهزائر ال  حولت ناملدرسة الوطنية للصحافةن مـن مؤسسـة ندريبيـة حتـت مظلـة وزارة      

 اإلعــالم الىل نمعاــد العلــوم السياســية واإلعالميــةن حتــت مظلــة وزارة التعلــيم العــالي عــام 

ــ نتقــا املعاــد ا، و1974 ــر يف عــام  تاحًق ــوم   1982ا الىل  امعــة اهزائ اســما نمعاــد عل

 اإلعالم واتانصالن. 

 :اختيار دوريا  علمية اكمـة ومتدصصـة يف اإلعـالم نصـدر يف هـ         اخلطوة الثانية

 الدول األربع، و  اتاختيار هنا وفًقا خلمسة معايل جيب أن ننطبق علا الدورية:  

 .ةأكادةيمجعية مؤسسة أو نصدر من  .1

 (.2019 – 2010العشر املستادفة بالدراسة ) السنوا  أعداد خاللصدر مناا  .2

، وقـل متدصصـة يف   جماتانـه وختصصـانه   اإلعـالم بكـ  اتانصـال وا  ننشر أ ـاث  .3

ــة       ــة أو اإلذاعـ ــا  العامـ ــحافة أو العالقـ ــا الصـ ــالم مثـ ــروا اإلعـ ــن فـ ــدد مـ ــرا اـ فـ

 والتلفزيون.

اليافة الىل اللغة العربية اللغـة   لتشما واحدة،علا لغة يف اإلة عدم اقتصار النشر  .4

 .الفرنسيةاإلجنليزية أو اللغة 

ــاين بــني اإــال     .5 ــة   قــدر مــن التب دراســا  لليف املــدارس الفكريــة واملنــاهج العلمي

 .اإلعالمال  ننشرها يف اتانصال وبحوث الو

 دس جمال  هي:اختيار  ا هل   املعايل اخلمسة،  ووفًق

صدر . جملة سنوية، نصدر من  امعة اهزائرن: اتانصال اإلة اهزائرية لبحوثن .1

. لكناـا ليسـت منتظمـة يف صـدورها، حيـ  ت      1984عددها األول يف شار يونيـو  

ــوام )   ــة أعـ ــدر يف ثالثـ ــام  ،(2013، و2012، و2010نصـ ــا   2015ويف عـ ــدر مناـ صـ
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 112نشــر فياــا   (28الىل العــدد  21عــددان.  لــت الدراســة أانيــة أعــداد )العــدد   

 ة.دراس

ــة ن .2 ــوث اإلعالميـ ــة البحـ ــة   ن: جملـ ــا للطبيعـ ــر و  اختيارهـ ــة األزهـ ــن  امعـ ــدر مـ نصـ

بعــاد زهــر( ومــا قــد يســام يف ننــوا األ  التدصصــية ملؤسســتاا احلايــنة ) امعــة األ 

ــا يف      ــدد األول مناـ ــدر العـ ــال. صـ ــالم واتانصـ ــا  اإلعـ ــة يف دراسـ ــة واملناجيـ املعرفيـ

ــوبر  ــ     1993أكت ــت الدراســة  ، ومنتظمــة اإلصــدار بشــكا نصــف ســنوي. ل ا  ل

 دراسة.  253( نشر فياا 52الىل العدد  33ا )من العدد عشرين عدًد

. 2005نصدر من  امعة بغداد  صدر العدد األول مناا يف عام ن: الباح  اإلعالمين .3

عــداد، و لــت أا يف عــدد الصــداراناا الســنوية بــني ثالثــة ودســة   وشــاد  ن بــ ًب

 دراسة.  276( نشر فياا 45الىل العدد  8ا )من العدد الدراسة أانية وثالثني عدًد

نصدر من اهمعية السعودية ل عالم واتانصال ن: اإلة العربية ل عالم واتانصالن .4

ــوفمرب      ــك ســعود. صــدر عــددها األول يف ن ــت ســنوية يف  2005يف  امعــة املل ، كان

الىل نصف سنوية، ل ا  لـت الدراسـة سـبعة     2013سنواناا األوىل وحتولت يف عام 

 . ا دراس 105( نشر فياا 22الىل العدد  6ا )من العدد عدًدعشر 

نصدر من اهامعة األمريكية ن: Arab Media & Societyاإلعالم العربي واإتمع “ .5

ا يف عــدد .  وشــاد  ن بــ ًب2007يف القــاهرة  صــدر عــددها األول مناــا يف مــارس   

ا، وتا يف وًيالصــداراناا الســنوية.  ت نكــن اإلــة منتظمــة يف عــدد مــا نصــدر  ســن  

، 2010عدد األ اث املنشورة يف كا عدد، حي  صدر مناا ثالثة أعداد يف عـام  

ا. لــ ا  لــت الدراســة ويف األعــوام التاليــة نراوحــت بــني عــدد واحــد وعــددين ســنويً 

 دراسة.  71( نشر فياا 27الىل العدد  10ا )من العدد أانية عشر عدًد

  السنوية للمجـال  اخلمـس ومـا نشـر     ( الحصاءا  بعدد اإلصدارا1يبني اهدول )

(، بعـد اسـتبعاد نلـك املسـتلة     2019 – 2010فياا من دراسا  خالل عشر سـنوا  ) 

دراســة، نوزعــت  817مــن رســائا املا ســتل والــدكتورا .  وصــا عــدد الدراســا     

%( نقامستاــا جملــة نالباحــ    65بنســب متفاونــة بــني اإــال   النســبة الكــرب  )     

داد وجملة نالبحوث اإلعالميةن من  امعة األزهر، ونوزعت اإلعالمين من  امعة بغ
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%( بــني اإــال  الــثالث األخــر   ناإلــة اهزائريــة لبحـــوث       35النســبة الباقيــة )  

ن مــن اهمعيــة اإلــة العربيــة ل عــالم واتانصــال اتانصــالن مــن  امعــة اهزائــر، نو 

 نم العربي واإتمـع جملة اإلعالالسعودية ل عالم واتانصال جبامعة امللك سعود، نو

من اهامعة األمريكية يف القـاهرة. كمـا نوزعـت بشـكا مت بـ ب بـني السـنوا         

%(، اإلجنليزيـــة 92العشـــر. ونوزعـــت البحـــوث بنســـب متباينـــة بـــني اللغـــة العربيـــة )  

%(. كمـا ااصـر  البحـوث باللغـة الفرنسـية علـا اإلـة        1.5%(، والفرنسية )6.5)

%( كانـت يف جملـة   92البحوث باللغة اإلجنليزية )اهزائرية، والنسبة الكرب  من 

 الصادرة من اهامعة األمريكية يف القاهرة. اإلعالم العربي

جيدر التنويه هنا الىل أن ه   الدراسة تا نادف للمقارنة أو املفايلة بـني اإـال ،   

ــا نشـــرنه مـــن دراســـا  و ـــوث كنمـــاذ  ةكـــن اتاستشـــااد باـــا     بقـــدر أخـــ  مـ

ا  املويــوعية واملناجيــة للبحــوث والدراســا  اتانصــالية  كمؤشــرا  عــن اتاجتاهــ

 واإلعالمية يف الدول العربية. 
 (1 دول )

 عدد اإلصدارا  السنوية والدراسا  املنشورة يف كا جملة

 

معاما  اإموا السنة اإلة

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 *اتاختالف

الباح  

 اإلعالمي

 %16 38 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 اداألعد

 %27 276 15 29 25 27 32 28 32 44 18 26 الدراسا 

البحوث 

 اإلعالمية

 %0 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 األعداد

 %37 253 31 38 24 18 21 18 19 27 44 13 الدراسا 

اإلة 

 اهزائرية

 %31 8 1 1 1 1 2 1   1  األعداد

 %37 112 24 11 8 10 19 23   17  الدراسا 

اإلة 

 العربية

 %27 17 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 األعداد

 %41 105 14 14 15 13 16 10 9 4 5 5 الدراسا 

اإلعالم 

 العربي

 %33 18 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 األعداد

 %77 71 9 17 18 4 3 5 3 3 4 5 الدراسا 

،  وهو مؤشر ملد  الثبا  والت ب ب يف عدد اإلصدارا  السنوية للمجلة والدراسا  100× الوسط احلسابي ÷ ما اتاختالف = اتااراف املعياري * معا

 املنشورة فياا 

 
 نتائج الدراسة 
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 اتاجتاها  الكمية 

أظار  حتليا اتاجتاها  الكمية للمجال  العلمية الكمة مستني يف النشـر العلمـي   

 ال اإلعالم واتانصال:يف جم

عدم اتانتظام يف الصدور وفًقا ملا هو متعارف عليه عاملًيا )ربـع سـنوي(، حيـ      .1

نراوحت األعداد السنوية للمجال  ال    رصدها بني عدد واحـد الىل دسـة   

أعداد يف السنة، ونزامن مع ه ا الت ب ب نبـاين وايـح يف عـدد مـا يـتم نشـر        

للمجلة  يـندفن الىل دراسـتني فقـط، ويرنفـع      من دراسا  يف اإلصدار الواحد

 ليتجاوز دس عشرة دراسة يف عدد واحد. 

(، 2019 – 2015ارنفـــاا يف عـــدد الدراســـا  يف الســـنوا  اخلمـــس األخـــلة ) .2

دراسة   نشـرها بناايـة    362دراسة، مقارنة بـ  455حي  وصا جمموعاا الىل 

، التا أن املتوســط %. قــد نبــدو هــ   زيــادة طفيفــة 26، بنســبة زيــادة 2014عــام 

 91الســنوي لعــدد الدراســا  املنشــورة يف الســنوا  اخلمــس األخــلة وصــا الىل 

دراســة، وأخــ  النشــر    72دراســة بعــد أن كــان يف الســنوا  اخلمــس األوىل   

يتسم بقدر من اتاستقرار، حي  اخنفن مؤشر الت بـ ب )معامـا اتاخـتالف(    

وا  اخلمــس األوىل الىل % يف الســن20يف عــدد الدراســا  املنشــورة ســنوًيا مــن   

% يف السنوا  اخلمس األخلة.  وقد يعـود السـبب يف ذلـك الىل زيـادة أعـداد      13

أقسام اإلعالم يف اهامعا  العربية، وما نبـع ذلـك مـن  ـو يف أعـداد أعضـاء       

هيئة التدريس، وزيادة يف الطلـب علـا منافـ  النشـر للوفـاء اتطلبـا  الرتقيـة        

 العلمية.
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 وث حسب السنة( عدد البح1شكا )

%(، 64من الر ال بنسبة ) مباحًثا وباحثًة، معظما 929وصا جمموا عدد الباحثني الىل 

  2017وهــ   النســبة نؤكــد مــا ســبق وأن أشــار  الليــه دراســا  ســابقة )الكعــ ،          

 %. 70( ال  أشار  الىل أن نسبة الباحثني من الر ال جتاوز  2018السرا ، 
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مـن القطيعـة والعزلـة األكادةيـة بـني الـدول العربيـة.         أظار  نتائج ه   الدراسـة حالـة  

%( مـن البحـوث كمـا يـبني عمـود النسـبة الرتاكميـة يف اهـدول         78فالنسبة الكـرب  ) 

( هي لباحثني من  امعا  يف الـدول األربـع الـ  نصـدر مناـا اإـال  اخلمـس         2رقم )

ــة  وت نتجــاوز نســبة البــاحثني   )العــرا ، مصــر، اهزائــر، والســعودية(.    مــن دول عربي

ــا جمـــال     13أخـــر   ــة يف الغالـــب تا يصـــدر فياـ ــاحثون مـــن دول عربيـ %، يتصـــدرهم بـ

 اكمة يف جماتا  اإلعالم واتانصال )األردن، فلسطني، البحرين، واليمن(.  

 (2 دول رقم )

  نسيا  املؤسسا  األكادةية للباحثني

 النسبة الرتاكمية  النسبة العدد الدولة

 %30 %30 278 العرا 

 %56 %26 238 مصر

 %68 %12 111 اهزائر

 %78 %10 96 السعودية

 %84 %6 58 اإلمارا 

 %91 %7 64 *دول عربية أخر 

 %96 %5 43 **دول أ نبية 

 %4 %4 41 ت ن كر

   %100 929 اإموا 

 السودان، والكويت.   * األردن، فلسطني، البحرين، اليمن، نونس، قطر، املغرب، لبنان، ليبيا،

 ** مناا الوتايا  املتحدة، بريطانيا، أسرتاليا، الد رك، كندا، ونيوزيلندا.

نمكد  نلك العزلة أيًضا يف السياقا  واألطر املكانيـة للقضـايا والظـواهر اتانصـالية     

ــبلة )  ــبة كـ ــة. نناولـــت نسـ ــالية  78واإلعالميـ ــايا انصـ ــا  قضـ ــن البحـــوث والدراسـ %( مـ

دان أو منــاطق  غرافيــة اــددة. وعلـــا الــرقم مــن نعــدد نلــك الـــدول        والعالميــة يف بلــ  

أن الرتكيـز كـان وبشـكا وايـح علـا الـدول األربـع الـ  نصـدر مناـا            واملنـاطق، التا 

اهزائر(، حي  استحوذ  ه   الـدول   –السعودية  –العرا   –اخلمس )مصر  اإال 

يــة بــني بقيــة دول    % مــن جممــوا البحــوث والدراســا ، ونوزعــت النســبة الباق      71علــا 

ومناطق عربية وقل عربية. الالفت للنظر أن هناك حالـة مـن اتانكفـاء الـ اني والعزلـة      
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%( 97األكادةيــة بــني الــدول العربيــة. معظــم الدراســا  والبحــوث الــ  نناولــت مصــر ) 

كانت يف اإال  املصرية )البحـوث اإلعالميـة واإلعـالم العربـي واإتمـع(، وكـ لك       

%( كانت يف جملة نالباح  اإلعالمـين الصـادرة مـن    97نناولت العرا  ) معظم نلك ال 

ــا الــونلة نفســاا نلــك الــ  نناولــت اهزائــر أو الســعودية معظماــا        امعــة بغــداد، وعل

%( علـا  53%( ويف ناإلـة العربيـة ل عـالم واتانصـالن )    84كانت يف اإلـة اهزائريـة )  

زائرية ت ننشـر أي دراسـة نطرقـت الىل مصـر،     التوالي.  جتدر اإلشارة الىل أن اإلة اه

 وباملثا ت ننشر اإال  املصرية الىل  أي دراسة نطرقت الىل اهزائر.
 (3 دول رقم )

 الدول ال  نناولتاا البحوث

 الدولة
البحوث 
 اإلعالمية

اإلعالم 
 العربي

الباح  
 اإلعالمي

اإلة 
 العربية

اإلة 
 اهزائرية

 اإموا

 مصر

 177 - 4 1 25 147 العدد

 %100 - %2 %1 %14 %83 النسبة أفقًيا

 %28 - %5 %0.5 %39 %62 النسبة عمودًيا

 العرا 

 156 1 - 151 1 3 العدد

 %100 %1 - %97 %1 %2 النسبة أفقًيا

 %24 %2 - %74 %2 %1 النسبة عمودًيا

 السعودية

 81 1 43 - 1 36 العدد

 %100 %1 %53 - %1 %44 النسبة أفقًيا

 %13 %2 %49 - %2 %15 النسبة عمودًيا

 اهزائر

 38 32 2 4 - - العدد

 %100 %84 %5 %11 - - النسبة أفقًيا

 %6 %68 %2 %2 - - النسبة عمودًيا

بقية الدول 
 العربية

 174 12 37 46 32 47 العدد

 %100 %7 %21 %26 %18 %27 النسبة أفقًيا

 %27 %26 %43 %22 %50 %20 النسبة عمودًيا

دول قل 
 عربية

 13 1 1 3 5 3 العدد

 %100 %8 %8 %23 %38 %23 النسبة أفقًيا

 %2 %2 %1 %1 %8 %1 النسبة عمودًيا

 اإموا

 639 47 87 205 64 236 العدد

 %100 %7 %14 %32 %10 %37 النسبة أفقًيا

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 النسبة عمودًيا
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زعـة اـو الفرديـة يف اإلنتـا  العلمـي  فالنسـبة الكـرب  مـن البـاحثني          أظار  الدراسة ن

%(  ــن اشــرتكوا مــع  24%( أجنــزوا  ــوثام بشــكا فــردي، مقابــا نســبة قليلــة )  76)

آخرين يف  وثام.  وه   نؤكـد مـا سـبق وأن  ـاء يف دراسـا  سـابقة لبحـوث اإلعـالم         

ــة )الكعــ ،    ــدول العربي (.  وت 2018  ســليم، 2018  الســرا ، 2017واتانصــال يف ال

يظار فر   وهري بني اهنسني يف امليا او البحـوث املشـرتكة، حيـ  بقيـت النسـبة      

 %( للر ال والنساء علا التوالي.  26و 22بني )

 

 

نشل ه   النزعة الفردية يف الجناز البحوث الىل افتقار املشاد األكادةي الىل ثقافـة التعـاون   

صرة علا املسـتو  الفـردي، بـا الناـا امتـد  الىل      العلمي بني الباحثني، وهي ثقافة ليست مقت

املسـتو  املؤسسـي أيًضـا، حيـ  ااصـر  البحــوث املشـرتكة بـني بـاحثني مـن  امعــا  يف          

ذا  الدولة، وت نظار أي مؤشرا  للتعاون بني باحثني من  امعـا  يف دول عربيـة خمتلفـة.      

 43 ًثـا مشـرتًكا     46د( فمثاًل نشر  جملة نالباح  اإلعالمين )الصادرة مـن  امعـة بغـدا   

اإلعـالم   –مناا لباحثني من  امعا  عراقية، ونشر  اإال  املصـرية )البحـوث اإلعالميـة    

مناا لباحثني من  امعا  مصرية، ونشر  اإلة اهزائرية  17 ًثا مشرتًكا   34العربي( 

بيـة ل عـالم    ًثا مشرتًكا  مجيعاا لباحثني من  امعـا   زائريـة، ونشـر  اإلـة العر     17

 مناا لباحثني من  امعا  سعودية.   6 ًثا مشرتًكا،  11واتانصال )سعودية( 

 (4 دول رقم )

 مقارنة بني اهنسني يف البحوث املنفردة واملشرتكة مع آخرين

 اإموا مشرتك مع آخرين باح  منفرد النوا

 596 132 464 العدد لالر ا

 100 22 78 النسبة

 333 88 245 العدد النساء

 100 26 74 النسبة

 929 220 709 العدد اإموا

 100 24 76 النسبة



 

 

 27 

 سات اإلعالم واالتصال يف الدول العربية: "دراسة مسحية"االجتاهات املوضوعية واملنهجية لدرا

 اتاجتاها  املويوعية 

نوزعـــت البحــــوث املنشـــورة علــــا أانيـــة اــــاور أساســـية، لكــــن بشـــكا متبــــاين.      

ــد أخـــ  اـــور اإلعـــالم ووســـائله النســـبة الكـــرب  )      %( مـــن نلـــك البحـــوث،   60.3فقـ

ــكا  لـــــ    ــس بشـــ ــبة نعكـــ ــ   النســـ ــال يف   وهـــ ــة اتانصـــ ــة لدراســـ ــات الرئيســـ ي املعـــ

اهامعــــا  العربيــــة الــــ  ركــــز  بشــــكا أساســــي علــــا اتانصــــال اهمــــاهلي         

Mass Communication     ،ــام ــائدة لألقســـــ ــمية الســـــ ــي التســـــ ــت هـــــ ــ  كانـــــ حيـــــ

والتشــــعيب يف هــــ   األقســــام مــــبل يف الغالــــب علــــا الوســــائا )صــــحافة، الذاعــــة         

ــ ا ا   ــوث يف هـ ــاتا  البحـ ــت جمـ ــون(. نوزعـ ــائا   ونلفزيـ ــني الوسـ ــح بـ ــاو  وايـ ــور بتفـ لـ

ــة       ــون واإلذاعــ ــارية( والتلفزيــ ــبوعية والشــ ــال  األســ ــما اإــ ــحف )ونشــ ــع: الصــ األربــ

 والسينما.   

ــا يشــــل الىل مــــد      ــا ،  ــ ــيب األكــــرب مــــن الدراســ ــلت الصــــحف علــــا النصــ حصــ

ــون     ــك بكــــ ــل ذلــــ ــن نفســــ ــادةي بالصــــــحف واإــــــال . وةكــــ ــام األكــــ اتاهتمــــ

ــة ا  ــائا التقليديـ ــن     الصـــحف أول الوسـ ــي مـ ــاد اإلعالمـ ــا املشـ ــر علـ ــا مـ ــمثر  اـ ــ  نـ لـ

ــة      ــحافة اإللكرتونيـــ ــات الصـــ ــدأ  معـــ ــ  بـــ ــة، حيـــ ــورة التقنيـــ ــا الثـــ ــلا  يف ظـــ نغـــ

بـــالظاور ومـــا نبـــع ذلـــك مـــن نـــداعيا  علـــا مقروئيـــة الصـــحف الورقيـــة، ومـــا أثارنـــه   

ــا        ــة ونظلناــ ــحافة الورقيــ ــني الصــ ــا  بــ ــد مقارنــ ــة يف عقــ ــن رقبــ ــداعيا  مــ ــك التــ نلــ

ــية   اإللكرتونيـــة. لكـــن  علـــا الـــرقم  ـــا شـــاد  التلفزيـــون خـــالل ثالثـــة عقـــود مايـ

( مــــــن طفــــــرة يف نعــــــدد القنــــــوا  التلفزيونيــــــة وننــــــوا اتواهــــــا       2019 – 1992)

ــون دون     ــا املســــــتادفة، التا أن حصــــــة التلفزيــــ % مقارنــــــة بالصــــــحف  17ومجاهلهــــ

 %. 30واإال  ال  قاربت 
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 البحوث  يوعا ااور ومو (5 دول رقم ) 

 النسب % عدد البحوث يوعا واملوالاور 

 من جمموا البحوث من  وث الور

اإلعالم  .1
 ووسائله

 29.6 49.1 242 الصحف واإال 
 16.9 28.0 138 التلفزيون

 11.1 18.5 91 اإلعالم بشكا عام 
 1.8 3.0 15 اإلذاعة
 0.9 1.4 7 السينما

 60.3 100 493 اإموا
اإلعالم  .2

واتانصال 
 املتدص"

 11.5 34.2 94 اتانصال السياسي
 5.6 16.7 46 العالم األزما 
 4.2 12.4 34 اإلعالم الديل
 4.0 12.0 33 اإلعالم الدولي
 2.4 7.3 20 اإلعالم الرتبوي

 1.3 4.0 11 اتانصال الصحي
 1.1 3.3 9 اتانصال الثقايف

 1.1 3.3 9 ال التنظيمياتانص
 1.1 3.3 9 اإلعالم الريايي
 1.1 2.2 6 اتانصال التنموي

 0.5 1.1 4 اتانصال الشدصي
 34 100 275 اإموا

 34  278 التمثلا  .3
نقنيا   .4

 اتانصال
 15.2 44.8 124 التواصا اتا تماعي

 10.0 29.6 82 اإلعالم الرقمي
 5.5 16.2 45 اإلنرتنت
 1 9.0 26 تانصال عامةنقنيا  ا

 31.70 100 277 اإموا

 23.9  195 التو  .5

 6.5 39.8 53 مناهج البح  األكادةي .6
 5.8 35.3 47 النظريا 

 2.4 15.0 20 التدريس والتدريب
 1.6 9.8 13 التاريخ

 16.30 100 133 اإموا
العالقا   .7

العامة 
 واإلعالن

 9.8 63.5 80 العالقا  العامة
 5.6 36.5 46 اإلعالن

 15 100 126 اإموا
بيئة وصناعة  .8

 اإلعالم 
 3.9 39.0 32 القوانني والسياسا  

 3.1 30.0 25 األخالقيا 
 2.0 20.0 16 صناعة اإلعالم

 1.1 11.0 9 الوعي اإلعالمي
 10 100 82 اإموا

 3.5  29 تا عالقة هلا باتانصال
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 سات اإلعالم واالتصال يف الدول العربية: "دراسة مسحية"االجتاهات املوضوعية واملنهجية لدرا

ــوث      ــدد البحـ ــة يف عـ ــة الثانيـ ــال املتدصـــ" يف املرنبـ ــالم واتانصـ ــوعا  اإلعـ ــت مويـ أنـ

%. يبـدو أن ذلـك   34املنشورة، حيـ  وصـلت نسـبة هـ ا الـور مـن جممـوا األ ـاث الىل         

ــائله،   اتانصـــال السياســـيونصـــدر  أنـــا امتـــداًدا ملـــد  اتاهتمـــام احـــور اإلعـــالم ووسـ

مويــوعا  اتانصــال واإلعــالم املتدصــ". وةكــن نفســل ذلــك باتارنبــاط املويــوعي   

ــة كــمبرز املنافــ  لالنصــال السياســي، كمــا تا ةكــن        ــوا  اإلعالمي والتوظيــف للقن

جتاهـا مـا شــادنه املنطقـة العربيـة مــن زخـم لالنصـال السياســي يف القنـوا  اإلعالميــة        

 انعكس بشكا طبيعي علا مويوعا  الدراسا  األكادةية.   واملنصا  اتانصالية،

يبدو أن اتاهتمام باتانصال السياسي أنا علا حساب أشـكال وأ ـاط أخـر  ل عـالم     

واتانصــال املتدصــ".  ت يعــد خافًيــا مــا أســامت بــه التطــورا  احلديثــة واملتالحقــة يف  

معاملاـا التقليديـة، ويف زيـادة    نقنيا  اتانصال واملعلوما  يف الذابة احلدود اهغرافيـة يف  

ــ  اإلخباريــة ل عــالم املتدصــ"، فميــحا اإلعــالم         ــة يف عــدد القنــوا  واملناف متنامي

ــارزة يف املشــاد        ــديل واإلعــالم الريايــي مــن الســما  الب ــدولي وكــ لك اإلعــالم ال ال

اإلعالمي للمنطقة العربية، لكن ت يكن هل   األنواا من اإلعـالم املتدصـ" حضـور    

 اسا  اإلعالمية املنشورة يتناسب مع أهميتاا املتنامية.  يف الدر

حصلت نقنيا  اتانصال علا اهتمام ملحوظ من الدراسا  املنشورة، ونركـز اتاهتمـام   

بشــكا وايــح علــا منصــا  التواصــا اتا تمــاعي، الــ  شــكلت ظــاهرة بــارزة يف         

. املشــاد اتانصــالي واإلعالمــي بشــكا عــام، وعلــا اإلعــالم الرقمــي بشــكا خــاص        

%، ما يعـل أن واحـدًا   25.2وصلت نسبة البحوث ال  نطرقت الىل ه ين املويوعني الىل 

( نطـر  بشـكا أو   2019 – 2010من كا أربعة  وث خالل السنوا  العشر املايية )

 بآخر الىل منصا  التواصا اتا تماعي واإلعالم الرقمي.    

ي يف جمـــال اإلعـــالم  أظاـــر  نتـــائج الدراســـة اهتماًمـــا ملحوًظـــا بـــالور األكـــادة      

واتانصال، وكان الرتكيز بشكا أساسي علا املقاربا  املناجية والنظرية لدراسا  

اإلعالم واتانصال، ال  أخ   اتاهتمام األكرب يف الور األكادةي مقابا نلـك الـ    

نناولــت التــدريس والتــدريب يف جمــاتا  اإلعــالم واتانصــال، أو نلــك الــ  نناولــت البعــد 

 ل عالم ووسائله.   التارخيي
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%.، وهـي  15ت نتجاوز نسبة الدراسا  والبحوث يف جمـالي العالقـا  العامـة واإلعـالن     

يف الواقع نسبة متدنية، وتا نعكس األهميـة املتناميـة هلـ ين اإـالني، لكـن قـد يعـود        

السبب يف ذلك الىل و ود جمـال  علميـة اكمـة متدصصـة معنيـة بدراسـا  و ـوث        

%( للبحــوث 10واإلعــالن.   كمــا يلفــت النظــر أيًضــا النســبة املتدنيــة )  العالقــا  العامــة

والدراســا  املتعلقــة ببيئــة وصــناعة اإلعــالم، وهــ   تا نتناســب مــع مــا نشــاد  الســاحة     

اتانصالية واإلعالمية يف املنطقة العربية مـن نغـلا   وهريـة أنـت باـا نقنيـا  اتانصـال        

ــاول   واملعلومــا  ونطبيقــا  اإلنرتنــت.  نغــلا    ــا ودراســا  اســتطالعية نتن نســتلزم  وًث

ــي،      ــاد اإلعالمـ ــارعة يف املشـ ــتغلا  املتسـ ــا الـ ــة يف ظـ ــا  اإلعالميـ ــوانني والسياسـ القـ

ــة ومــد  مالءمتاــا         ــة، ونطــور الصــناعة اإلعالمي ــا أخالقيــا  املان ــك عل ــداعيا  ذل ون

أربعـة   وانسجاماا مع ه   التغلا . نوزعت البحوث يف ه ا الور وبنسـب متفاونـة بـني   

جماتا . نصدرناا دراسا  نتعلق بالبيئة التشريعية )القوانني والسياسا (، وأخالقيـا   

العما اإلعالمي، متجاوزة قضايا ومويوعا  تا نقا أهميـة  صـناعة اإلعـالم، والـوعي     

 اإلعالمي

التمثل قضايا ن  التا أن واا الباحثببرز اور اإلعالم كواحد من أهم الاور ال  ع ل 

األمـر الـ ي يعكـس النظـرة      ،اـا اهتمـام وعنايـة البـاحثني    ت نيا  اتانصـال كانـ  ونق

ا  ـ   املستددمني ومجاـور نلـك الوسـائا الـ ي كـان جمـاتًا خصـبً        يفالسائدة للتمثل 

خـالل القـرن املايـي ونباينـت الـرؤ  واتاجتاهـا         افيه علماء اتانصال ملدة سـبعني عامًـ  

ا لتنشـيط فكـرة التـمثل الـ  قابـت عـن       جمدًد فيه، يف حني أن نقنيا  اتانصال عاد 

حيــــ  أخــــ   الدراســــا  اإلعالميــــة خاصــــة العربيــــة يف بــــدايتاا بدراســــة   ،املشــــاد

، ودافــع اتاســتددام، والتعــرض، ويف كــا مــرة يظاــر   ل نرتنــتاســتدداما  الشــباب 

موقــع أو نطبيــق  ديــد نظــا فكــرة البحــ  يف املويــوعا  الســابقة مطروحــة خاصــة     

 ا اتا تماعي.مواقع التواص

   اتاجتاها  املناجية 

ت نلتزم كا البحوث اا اليه املعايل املناجية للدراسا  العلمية  واملتمثلة يف اإلشارة 

الىل اهداف وأهمية وأسئلة الدراسة. فقد نراوحت نسبة الدراسا  ال  التزمت با   
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 سات اإلعالم واالتصال يف الدول العربية: "دراسة مسحية"االجتاهات املوضوعية واملنهجية لدرا

را عة لألدبيا  %، كما ت نتجاوز نسبة الدراسا  ال  أنت ا78 – 69املعايل بني 

  %.   ويف ه ا اهانب نتفق ه   النتائج 52السابقة املتعلقة باملويوا 

 

 

حظي املناج الكمي مقارنة باملناج الكيفي/ النوعي بالنصيب األكرب من اتاهتمام، فقد 

% ذا  املناج الكيفي. 38% مقابا 54وصلت النسبة للبحوث والدراسا  الكمية الىل 

لبحوث %( بني املناجني. وعلا الرقم من ه ا اتارنفاا النس  ل 8ومجعت النسبة الباقية )

والدراسا  ذا  املناج الكمي، التا أن نوظيفاا ل  راءا  واألساليب الكمية واإلحصائية 

 أنسم بقدر كبل من البساطة والسطحية. 

(، اقتصر  نسب عالية مـن البحـوث والدراسـا  الكميـة يف     8كما يشل اهدول رقم )

ســبة الــ   عــرض نتائجاــا علــا  ــداول نكراريــة )بســيطة أو مركبــة(، وت نتجــاوز ن      

%، وه   نسبة قريبة للنسبة الـ  نوصـلت اللياـا دراسـة وتاء     12استعانت بالرسوم البيانية 

 (. 2015العقاد )العقاد، 

وكمــا اقتصــر عــرض ووصــف النتــائج علــا الوســط احلســابي واتااــراف املعيــاري. ويف   

اط املقابــا ت حتــش مؤشــرا  ومقــاييس اإلحصــاء اتاســتدتالي لتحليــا العالقــا  واتارنبــ   

والفــرو  بــني املــتغلا  وحتليــا التبــاين باهتمــام يف البحــوث والدراســا  الــ  ســعت الىل     

ــ  ت نتجــاوز النســبة      ــناج الكمــي، حي ــف امل ــيال  يف اإل ــراءا    29نوظي ــا التحل %. أم

 %.  2اإلحصائية للمتغلا  املتعددة فلم نتجاوز 

 

 (6 دول رقم )

 مد  اتالتزام بمساسيا  املناجية العلمية 

 النسبة عدد الدراسا  املعايل

 %78 639 ذكر أهداف الدراسة 

 %69 566 ذكر أهمية الدراسة

 %73 596 ذكر أسئلة الدراسة

 %52 427 األدبيا  السابقة مرا عة 
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 اىلالصة واالستنتااات

دور املاـم واملـممول للدراسـا  والبحـوث     انطلقت ه   الدراسة من سيا  مقاربة نظرية عـن الـ  

العلمية لفام الظواهر والقضايا اتانصالية واإلعالمية، واـا يسـام ويسـاعد علـا التدطـيط      

ــالي والعالمـــي نـــا ح. لكـــن هنـــاك نظـــرة نقديـــة لواقـــع البحـــوث    اتاســـرتانيجي لعمـــا انصـ

وصـول الىل  والدراسا  العربيـة يف جمـال اإلعـالم واتانصـال، حيـ  يشـار الىل عجزهـا عـن ال        

فاــم يتجــاوز جمــرد الوصــف لواقــع العمــا اإلعالمــي واتانصــالي يف املنطقــة العربيــة، وعــدم    

مواكبتاا ما يعيشه العات العربي من نغلا  سياسية واقتصادية انعكست بشكا وايـح  

 علا املؤسسا  اإلعالمية وأدائاا علا املستويني اللي واإلقليمي.  

 (7 دول رقم )

 ميةاملؤشرا  واملقاييس اإلحصائية يف البحوث الك

 النسبة عدد البحوث الكمية املؤشرا  والتحليال  اإلحصائية

 %73 366 * داول نكرارية بسيطة

 %67 335 ** داول نكرارية مركبة

 %12 60 رسوم بيانية 

 %44 221 الوسط احلسابي

 %39 196 اتااراف املعياري

 %29 144 مربع كاي

 %28 141 معاما بلسون أو  سبلمان

 T – Z Tests 142 28%فر  اختبارا  ال

 MANOVA ANOVA 103 20%حتليال  التباين 

 Regression  8 2%اتاادار 

 Factor Analysis 7 1%  التحليا العاملي

 *  داول نعرض متغل واحد فقط.

 **  داول نعرض أكثر من متغل.
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ســعياا للكشــف عــن الســما  العامــة لبحــوث ودراســا   ارنكــز  أهميــة هــ   الدراســة يف 

اتانصال واإلعالم يف الدول العربية، وذلـك بـإ راء دراسـة مسـحية ملـا   نشـر  خـالل عشـر         

( يف دــــس دوريــــا  علميــــة اكمــــة متدصصــــة يف اإلعــــالم      2019 – 2010ســــنوا  )

زيـرة العربيـة   واتانصال، نصدر يف أربع دول عربية اثا املغرب العربي، وحوض النيا، واه

واخلليج، واهلالل اخلصيب، وهلا الريادة علا املستو  العربي يف التعليم اإلعالمي  اهزائـر  

 ومصر والسعودية والعرا .

أظار  نتائج الدراسة بعن املؤشرا  الـ  ةكـن اتاستشـااد باـا كمعـات نـبني السـما         

العلمية الكمـة الصـادرة مـن     العامة للدراسا  اتانصالية واإلعالمية املنشورة يف الدوريا 

 اهامعا  العربية، وةكن نلدي" نلك السما  يف النقاط التالية:   

         الت ب ب يف النشر العلمي   ا يشل الىل و ـود طلـب متنـامل للنشـر، لكـن يقابلـه عجـز

يف أوعية النشر علا استيعابه، وراا يعود السبب يف ذلك الىل  وانب لو سـتية والداريـة   

ياا أوعية النشر. وه   قضية  ـديرة باتاستقصـاء والتشـدي"، ولعلـاا جتـد      ومالية نعان

 اإـال  بعـن  نتـا  العلمـي يف   ن معـدل اإل الةكـن القـول   اتاهتمام يف دراسا  تاحقة. و

الزيـادة الطفيفـة   يف  ليـًا  هـ ا  ويبـدو   ،اا الدراسة نزايد بفضا انتظام النشـر  العلمية

األ اث علا  نلك الزيادة بدورها نعد مؤشرًان فإ اة أخر  ومن  يف السنوا  األخلة،

نقلبـا  علـا الصـعد     به مـن البيئة العربية وما مر  ال  كانت وليدة الظروف املتعلقة ب

 .ة، واتاقتصادية، السياسيةاتا تماعي

    نـــرنبط اإتمعـــا  العربيـــة بسلســـلة مـــن القواســـم املشـــرتكة نتمثـــا يف اللغـــة والـــدين

بـا وا تماعيـة أيًضـا. وتا ةكـن جتاهـا هـ          ،اقتصـادية والتاريخ وعالقـا  سياسـية و  

الروابط ومد  نمثرها ونمثلها باملشاد اإلعالمي علا املسـتوين اللـي واإلقليمـي. لـ ا     

ــايا       ــواهر والقضـ ــاول الظـ ــا ننـ ــرتكة علـ ــروابط املشـ ــ   الـ ــنعكس هـ ــع أن نـ ــن املتوقـ مـ

ــة بم ــاث ومشــاريع دراســا  علميــة مشــرتكة بــني       األكــادةينياتانصــالية واإلعالمي

ــا  بــني الظــواهر يف       ــا األقــا نبــادل واطــالا معــريف يســاعد علــا املقارن العــرب، أو عل

وكمـا   –سياقا  ثقافية وسياسية نتشابه يف  وانب وختتلـف يف  وانـب أخـر . لكـن     

هناك حالة من العزلة والقطيعة األكادةية بني البـاحثني   –أظار  نتائج ه   الدراسة 
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اهامعـا  العربيــة. وهــ ا بكـا نمكيــد سـيكون لــه انعكاســانه    ودارسـي اإلعــالم يف  

الســلبية علــا اهاــود العلميــة لفاــم الظــواهر اتانصــالية واإلعالميــة يف املنطقــة العربيــة.  

وهنــا نــربز احلا ــة الىل مزيــد مــن دراســا  تاحقــة نتنــاول حتليــا هــ   العزلــة والقطيعــة     

فياـــا، ومـــد  نـــداعياناا  األكادةيـــة والكشـــف علـــا املـــتغلا  والظـــروف املتســـببة 

التملـــة علـــا اتاجتاهـــا  اتاستشـــاادية يف الدراســـا  اإلعالميـــة واتانصـــالية العربيـــة  

 ونسب اتاستفادة البينية فياا. 

   امتــد  القطعيــة والعزلــة األكادةيــة لتصــا الىل املســتو  الفــردي، حيــ  ظاــر  نزعــة

ة ملـن أجنـزوا دراسـانام    ونو ه او الفردية يف العداد الدراسـا  ونشـرها. فالنسـبة عاليـ    

بشكا فردي، مقابا من اشرتكوا مـع بـاحثني آخـرين. تا ةكـن عـزل هـ   الظـاهرة        

عن السيا  العام للثقافة اإلدارية يف اهامعـا  العربيـة، فاـي البيئـة احلايـنة والفـزة       

للبحــ  العلمــي، ومناــا ننبثــق أســس ومعــايل نقيــيم اإلنتــا  العلمــي ونشــر ، و ــوث          

عــالم واتانصــال بــالطبع تا نســتثنا مــن ذلــك.  وهنــا ةكــن اتاســتنتا  بــمن ودراســا  اإل

سبب ه   الفردية يكمن يف معايل وشروط الرتقيـة األكادةيـة يف اهامعـا  العربيـة     

ــا أكــرب للبحــوث الفرديــة مقارنــة بــالبحوث املشــرتكة. لعــا احلــا هنــا       الــ  نعطــي وزًن

قيــة، بــا يف معــايل املفايــلة للتمويــا يتطلــب لــيس العــادة النظــر يف شــروط ومعــايل الرت

 والدعم للدراسا  والبحوث  ي  نمخ  األ اث والدراسا  املشرتكة وزًنا أكرب. 

    ت نظار من حتليا اتاجتاها  املويوعية مساال  ادة لدراسة وحتليا ما يعيشـه املشـاد

سـلوكيا   اتانصالي واإلعالمي يف املنطقة العربية من نغـلا ، ومـا نرنـب علياـا مـن ال     

واملواقـــف اتانصـــالية بكـــا أشـــكاهلا  بــــدًءا باتانصـــال الفـــردي وانتاـــاًء باتانصــــال        

اهماهلي.  فقـد انسـمت املويـوعا  بشـكا عـام بالتقليديـة، حيـ  كانـت احلصـة          

ووسائله التقليدية، ويف املقابا ت حتش القضـايا املتعلقـة اسـتجدا      مالكرب  ل عال

كـادةي يرقـا الىل مسـتو  النقلـة النوعيـة والكميـة يف       بيئة وصناعة اإلعالم باهتمام أ

 نعدد املناف  والقنوا  اتانصالية.     

          نؤكـــد املنطلقـــا  األساســـية للمناجيـــا  العلميـــة علـــا نعقيـــد الظـــواهر اإلنســـانية

واتا تماعيــــة، وتا ةكــــن فاماــــا التا بدراســــا  نمخــــ  يف اتاعتبــــار كــــا املــــتغلا  
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ــة    املرنبطــة، ومــد  نمثرهــا بقــوة واجت  ــا نتمكــد أهمي اهــا  عالقاناــا البينيــة.  ومــن هن

ــتدتالي     ــاء اتاســ ــة باإلحصــ ــا يف ذلــــك املتعلقــ ــائية اــ ــارا  اإلحصــ التحلــــيال  واتاختبــ

والتحلـــيال  اإلحصـــائية للمـــتغلا  املتعـــددة. وعلـــا الـــرقم مـــن أن نســـبة كـــبلة مـــن   

إلحصـاء  الدراسا  املنشورة وظفت املناج الكمي، التا أناا اقتصر  يف معظماـا علـا ا  

الوصــــفي، وكــــثل مناــــا ت نتجــــاوز اهــــداول التكراريــــة، واملؤشــــرا  واملقــــاييس  

اإلحصائية للمتغل الواحد، ويف املقابا ت يتم نوظيف مقاييس اتارنباط والعالقا  بـني  

املــتغلا  أو التحلــيال  اإلحصــائية املتقدمــة. ونتيجــة هلــ   اإلشــكالية املناجيــة ســتظا  

تانصالية العربيـة نـراويف يف وصـف القضـايا والظـواهر اتانصـالية       الدراسا  اإلعالمية وا

ــا        ــد معظــم املــتغلا  املرنبطــة با واإلعالميــة، وراــا ســتظا عــا زة عــن فاماــا وحتدي

 ونداعياناا التملة.
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َقناِة  وات اإلخبارية: دراسة حالة حوليف القنَأْنواُع امُلَقاَبَلاِت اإِلْخباريَِّة َوُمَميِّزاُتها اخلاصَِّة 
 اجَلزيَرِة اإِلْخباريَِّة
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 ملخـــص
 

ُتعدددا املقددابالت اإلخبارياددة يف نخددرة ا خبددار مدد  أكرددر أبدديال العددر  اإلخبددار ا الدد           

حتَظ بالداراسة والبحث بصورة كافية بعدد، ويف ذد ا الداراسدة لداول البحدث يف املميادزات       

ق اجلغرافيادة الد    تختلفدة واملندا   املاخلاصاة للمقابلة اإلخبارياة وأنواعها وأبديال عرهدها   

تغطيها وفئات هيوفها، وقد اخت ت الداراسة نخرة أخبار السااعة التاسعة يف قناة اجلزيرة 

 .العربيادددة لدراسدددة املقدددابالت اإلخباريادددة يف نخدددرات ا خبدددار التلفزيونيادددة   ا متريلي دددامنوذج ددد

، 2020ر/مارس آذا 31إىل  2020آذار/ مارس  01وتغطي الدراسة الفرتة الزمنية الواقعة بني 

واعتمددت الداراسدة اتستيخدافياة ذد ى علدم اسدتمارة حتليد          ( مقابلة إخباريدة. 244بواقع )

ها ومد  مدمَّ عرهدها ودداول     لد وحتلي النوعيدة  -اليمية واليمية  املضمون جلمع البيانات

مددد  النتدددااج منهدددا: تطغدددم   ورسدددوم بيانيادددة توهددديحياة، وقدددد خرجدددع الداراسدددة   موعدددة    

%، وتخددي  76رديددة مددع الضدديوا علددم املقددابالت الرناايددة واجلماعيددة بنسددبة      املقددابالت الف

املقدابالت اإلخباريددة مددع مراسدلي انطددة النسددبة ا كددو مقارندة بضدديوا مقابالتهددا مدد      

العرب وا جانب، كما ويخي  الضيوا الد كور النسدبة ا كدو يف املقدابالت، باإلهدافة      

ت املراسدددلني  دددر  مددد  عواصدددم الددددول     إىل ذلدددإ فدددان الغالبيدددة القصدددو  مددد  مقدددابال     

املتواجددددي  فيهدددا. وأوصدددع الدراسدددة بضدددرورة استضدددافع السياسددديني أكردددر يف املقدددابالت   

اإلخباريددة كددونهم مصدددر أولددي للمعلومددات ووجهددات النفددر، وهددرورة ختفيدد  املقددابالت      

، اإلخباريدددة مدددع املراسدددلني إت يف ارددداتت الطارادددة والتغطيدددات اريدددة وا حددددا  املهمدددة      

 وهرورة زيادة نسبة العنصر النسااي يف املقابالت، وغريذا م  التوصيات.    

     

 اليلمات املفتاحياة

 املقابلة اإلخبارياة، قناة اجلزيرة، املراسلون، هيوا املقابالت، أبيال العر  اروارياة
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 لادم :ق. 1

رافق انتشار اإلعالم  اإلباالار ا اضائالا يفا ل اض الاع اض  ماليفا نطالق انيفممتالص ل نطت ال          

تس يطياات اضق ن املاضيف، دبول أشالاال ديداليم نالل اض ال خ اإلباالار ا ل نشال ات ا باالار        

ع فطاهالا ل  ع دساق اضلجوء إضيها ل نش ات ا باالار اضتقلييداالل ضلطّيفتالات اماونياالل اضال       

سالالا يطياات انانيطياالالات اضقالال ن املاضالاليف  سالالاام مالالي تاالالون ناضياالالل اتقطياالالل، ار الالا   د داالالل أا  

رماميال. انل أهما أشاال اض  خ اض اّايفا اجليديم هقه هيف املقاملل اإلبااردال اضال  دجج دهالا   

نرتنت نال  سياسالي    نجقيا  اضطاش م ل ا ستوددو أا عرب ا مطار اض اطاعيال أا عرب اهلات  أا اإل

احمليفتل املطتش دل ل أصالقا  امل طالورم لالول نوضالو   ناليف، تجاال  لياالل        أا برباء أا ن  ن اسليف

على اهلواء. اضلطقاملل اإلبااردال دار تارخييفا نالثّا  علالى اإلعالم  اإلباالار ا ع دحبالق لقتالص نالل        

ّوا علالى      ِمطيالل انئالطون اضة الل     اضياراسل ااضاّ  م ي؛ فقي أليّت املقاملالل اإلباارداالل أّال وا ااضال

اإلعم  اإلباالار ا اضتالايدالونيفا. اهالقه اضياراسالل تجلقاليف اضئلالوء علالى أنالوا  املقالاممت اإلباارداالل،           

اأشالاال ع ضالها امللتلاالل، ازياياتهالا اةاصاالالل، انوضالوعاتها، ااملطالافق اجل  افياالل اضالال         

مطالالالام اجليدالالال م ت يفيهالالالا، اف الالالات ضالالاليوفها، اعتطالالالادوا علالالالى  ليالالالس نشالالال م أباالالالار اضتااسالالال ل ل  

 اإلبااردال كططوذٍج حبثيفا.   

مشكلة الّدراسة .1
املة ادالال  ضلطالالوراع اض لطالاليفا فيطالالا خيالالا املقاملالالل اض االالّايال م الالورم عاناالالل  الالي أنل املقاملالالل  

ال  ظالالالى مالالالح  اهتطالالالا  بالالالاقا، اكالالالحنل املقاملالالالل     اضتلايدونياالالالل اإلباارداالالالل ل نشالالال م ا باالالالار 

 صالّياتص أا نوم الص اإلضارتاناليفا، هاليف ناسالها اضال        اض اّايال اض  دجج دها اض اّايفا ض احل

دجج دهالالا نالالقد  نشالال م ا باالالار، إال أنل ا نالال ا أعقالالي نالالل ذضالال  ماالالثج، فاملقاملالالل اضالال  دجج دهالالا     

ياردالل  ا، ااضلة الل اض صّايفا اض اّافل املاتومل دج اد   د ها ن ًم أب ى، فيجياد عليها ادجطَق

  احملاالاليفا دج الالاة ض الالًل ناتومالالل، أنلالالا املقاملالالل  فيهالالا تج الالاة ض الالًل فة الالّى، ااضاالالم  )اض انياالالل 

علالى اهلالواء نااشال م نالل دان ت اليج علالى ض تهالا أا نسالارها أا          –ل اض اضال    –ا  اإلبااردال فتج

كلطاتها، اتج ط  ن لوناتها ا را هالا نااشال م أنالا  املشالاهي، فيسالط  اضساالثال ااجلالوام، اال        

نالل ن لونالات أا  راء أا    مالص املقاملالل  نالا سالتل ج   َد  ف املقد  احملاار اال اضئاالي  اال املشالاهي   

نسارها ماالس االنتهالاء نطهالا. كطالا أنل أنالوا  املقاملالل اإلباارداالل اضتالايدونياالل          دج  ف ال، انوام 

اأشاال ع ضها ل اضطاش م ختتل  عل مقيل املقاممت اض اّايال ااإلذاعياالل ا بال ى، التالى    

 ستوددو. احنل هطالا ضسالطا م اليد تا اليس اماليد  عطاالا       اضلقاءات اضتالايدونيال امليفواضل ل ا لع

أليّتالالص املقاملالالل اإلباارداالالل نالالل تيفالالوار ل اّالالال اإلعمنالاليفا اإلباالالار ا، مالالس نسالال ى إ  ن  فالالل     
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أهطاياالالل املقاملالالل اإلباارداالالل ل نشالال م ا باالالار نقارنالالل محشالالاال اض الال خ اإلباالالار ا ا بالال ى،        

لاالالل علالالى اضشااشالالل، ااملوضالالوعات اضالال     افاي الالل أنواعهالالا اةاصاالالل، اأشالالاال ع ضالالها امللت   

ت اجلها ل اض اض ، ااملطافق اجل  افيال اض  ت يفيها اأصطاف ضيوفها. أ  أنل هالقه اضياراسالل   

 اال اإلدامل عل اضساثال اضاّثيفا اضتالاضيف  نالا املطياليات اةاصاالل ماملقاملالل اإلباارداالل ل نشال م        

نالل شالحنص أن دجطهاالي اضيفت دالق ضوضال  ت الوارات        ا باار اضتالايدونيال؟ فاإلدامل على هالقا اضسالثال  

أاضيال نل شحنها أن تسالاهم ل  يدالي ناهالو  املقاملالل اإلباارداالل ل نشال م ا باالار اضتلايدونياالل         

ك طٍ  نستقس عل أصطاف املقاممت اإلعمنياالل ا بال ى ل اض االّافل املاتومالل ااإلذاعياالل      

 ااضتلايدونيال.   

أهّمّية الّدراسة .2
هقه اضياراسل ل كونها نل أا  اضياراسات اض  تج طى ماملقاملل اإلبااردال  تاطل أهطايال

اض    دها نقد  ا باار ن  ضيوف اضطاش م، سواء كان ذض  ل ا ستوددو أا عالرب ا مطالار   

اض اطاعيال أا عرب اإلنرتنت أا اهلات . اتجقيا  ميانات نسّيال تقيس ناليى أهطايتهالا ل اضطاشال م،    

يد  عل أنواعها اأشالااهلا اضاليوفها اتوعد هالا اجل ال ال، ضتل دهالا ك الط        اتا اس ام

ديدي نل أصالطاف املقالاممت اض االّايال، كطالا أنل هلالا أهطاياالل عطلياالل تتطثالس ل تق دال  صالورم           

املقاملل اإلبااردال ضلياارس  ااضاالث  ااض  ت وارات ديديم  حباع ادراسات ديديم لالول  

ستقاس.     املقاملل اإلبااردال ل امل

الّدراسات الّسابقة .3
كالالان نالالل اض الال    اضتلايدونيالالل عطالالي اضاّالال  عالالل دراسالالات باصاالالل ماملقالالاممت اإلباارداالالل

اض ثور عليها، سواء كان ذض  ل املوراع اضاّثيفا ا جنلوساكسونيفا أا ا ملالانيفا أا اض  ماليفا،   

اها إ  اضالال  ناالالل ت الالطي ا املطشالالورم اأم الالى نالالا عث نالالا عليالالص هالالو لطوعالالل نالالل اضطا الالوق    

صطاْيل  ن وق تجقيا  ن ا ة ضاسا نل د غ  مإد اء نقالاممت إباارداالل ل نشال ات ا باالار     

لتى دتطاطالوا نالل اضظهالور     اضتلايدونيال نل سياسي  ابرباء اأكادني  احملل  سياسي 

، أناالا اضطا الوق ا بال ى    مشاس ال ق نل لي  اضشاس ااحملتوى على شاشل نشال م ا باالار  

ن وق نجا ث م ل كةت  أملانيال ت ال  املقالاممت اإلباارداالل ا الاال هيييهالا      فهيف عاارم عل 

صالايال باصاالل ماضااتال ، إال    اعل أصطاف املقاممت ا ب ى اعتطادوا على انيفااعات ف ددال ا

أناهالالا ت االالس إ  لالالٍي كالالاج فهطوالالا عطيًقالالا ضلطقالالاممت اإلباارداالالل، اضاالالل نالالل دان تقالاليدم         

 ليها. دراسات علطيال نال اضاطاء ع
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اعطالي االفالالم  علالالى اضطا الالوق اةاصاالالل متقاليدم اضطا الالا ة ضئالاليوف املقالالاممت اإلباارداالالل   

  نملظ محناها تجقيا  ن ا ة دييم اض  تجسطياها ماملطاسال )

ضاسا نل د غ  ل اضتا انس ن  اإلعم  اضتالايدونيفا م ورم باصال، اتجقيا  ضص ن لونالات ناياليم   

املقالاالت   هقه ارتخ أن تساهم ل ختاي  اضتاوت  ضيى اضئاي  أّطاء إد اء املقاملل. انلنل امل

نقاضالالل م طالالوان نصالالس ن الالا ة أساسالاليال إلدارم املقاملالالل اإلباارداالاللن )      

 ، افيهالالا دجقالاليا  اضااتالال  لطوعالالل نالالل   

أن د  ف محنل اضاانجا اض  َدطظ  إضيها ت طالس فالوال اضومالت،    اضطا ا ة نطها  أنل على اضئاي  

اهقا دتيفلت  نطص أن دطتاص إ  ض ل دسيه، سواء كالان ذضال  ماالس اضااليء ماملقاملالل أا بمهلالا أا       

م الاليها، فاالنيفااعالالات اضالال  تظهالال  علالالى ادهالالص ناالالل أن ت االالس اضاالالثج عالالل شل الاليتص      

  مالحن د ال ف إن كالان هطاضال      أكث  نالل أضال  كلطالل دقوهلالا، كطالا دط الة اضااتال  اضئاالي        

ضالاليوف  بالال ان سيشالالاركونص امالاليد  ل اضومالالت ناسالالص، اإن كالالان ألالاليهم سالاليجلس ل       

ا ستوددو،  ناص ل هقه اماضل ستج يفى ا اضودال ضلئي  اجلالاضس ل ا سالتوددو، اهلالقا عليالص     

علالالى  ئالالي  اضااتالال  أنلادج تقااالالس ا نالال ، أا أن دجقالاليا  شالالي وا نايالاليوا دجلاالالت نظالال  املالالقد  إضيالالص.   

اضئاي  أن دطظ  إ  اضاانجا نااش م فوال اضومالت لتاالى دااليا ااًّقالا نالل ناسالص، اأن دثااالت        

اضساطاعل اض  دتّياع نل بمهلا نال  املالقد  دياليوا علالى أذنالص، ال لاضالل سالقوفها نالل أذنالص،          

عليص إعادم ارتيا ها مهياء، اأن  ي  م ورم نااش م على اضساثال امومت م ج  بالقوا م ال    

 .   1)عتاار م   امت املقامللاال

انالالل اضطا الالوق ا بالال ى نقاضالالل م طالالوان نكيالال  تججالال   نقاملالالل إباارداالالل نااشالال من )  

 ، افيها دط ة اضاات  اضئاي  ماضاقاء 

لتاالى ال دااليا   ّامتوا مم ل كل أنا  اضاانجا، اأال دطظال  إ  اضاليط  أا اضيسالار أا إ  أعلالى     

نتوت وا، اضال ناطص اضطاظ  إ  أساس لتاى دايا أناالص دجااتال ، اأن دج كتالي فيطالا دقوضالص نال        

.  ال نقاضالالل أبالال ى تجقالاليا    2)إمالالياء م الالع اض وافالال  ل كمنالالص لتاالالى داقالالى ل ذهالالل املشالالاهي  

  لطوعل نل اضطا ا ة لول نكي  اضطاجام نالل املقاملالل   سوعان ست ناار )

 ، نطها إلبااردال اضتلايدونيالن )ا

نالالا خيالالاا اضلاالالاس املطاسالال  ضئالالي  املقاملالالل اهي تالالص اةارديالالل، اتقالالي  ن الاليّل ضلئالالي  مالالحن   

 .  3)دتجطا  امياء، اأن دتالتم مقوم ااضوح

  ور ا ملالانيفا ) أناا اضطا وق ا كادنيال فطجي م ئها ل كتامالات اضربافيسال  

äاب وصوا ل كتامص املشهور ناميد  ل اسا س اإلعم  اجلطاهج ان )
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 ، ااضالالالق  فيالالالص مالالاليا  لطوعالالالل نالالالل امل لونالالالات اضوصالالالايال عالالالل أنالالالوا  

.  4)اضوداهياالل املقاممت اإلبااردال ازيياتها اةاصال انا ختتل  فيص عل مقيل أصطاف املقاملالل  

كطا  ياع ل كتامص نض ل اإلعالم   نقيانالل ل ض الل اأشالاال اض ال خ اض االّايفا ل اسالا س        

اإلعم  اجلطاهج ان )

إلباارداالل    عل املقاملالل اإلبااردالل، إذ اضال  فيالص أسساالا ضتّليالس املقالاممت ا       

ااضالال  تتطثاالالس ل ت الالطي  املقالالاممت اإلباارداالالل افًقالالا ضينالالان مثاهالالا، اافًقالالا ضيف دقالالل إد ا هالالا          

.     5)اضيفاي ل ضيوفها، امي است طاا مهقه ا سس عطي دراستطا ضلطقاملل اإلبااردال ل حبثطا هقا

اإلطار النظرّي .4
ميادالالل إّاالالات أنل املقاملالالل    كالالون أنل اضاّالال  دت الال اخ إ  نوضالالو  حبثالاليفا ديدالالي دت الاليال عليطالالا       

اإلبااردال ل نش م ا باار اضتالايدونيال ضيسالت كاقيالل املقالاممت اض االّايال، اأنل هلالا ت  داهالا       

ازيياتهالالا اأنواعهالالا اأشالالااهلا اةاصاالالل. ل اضاقالال ات اضتاضيالالل سالالطتّياع عالالل ناهالالو  املقاملالالل   

 امللتلال.     اإلبااردال اديضيتص، ازييات املقاملل اإلبااردال اأنواعها

املقاملل اإلبااردال اديضيل املاهو   . أ

ماس اةوخ ل دراسل املقاملل اإلبااردال نالل اضئاال ار  اضال  ت  دال  حمالياد هلالا نييهالا عالل         

مالالاميف أشالالاال املقالالاممت اإلعمنياالالل، فاالاليف اضاةتالال  املتل ا الالل ل اض االالّافل ااإلعالالم  تالال د   

،  7)، نامالاليد  اض االالّايفان  6)لالالل اض االالّايالن نرتادفالالات عالاليم ضلطقاملالالل اإلباارداالالل نطهالالا  ناملقام    

أا ناملقاملالالالل اضتالايدونياالالاللن، ناضلقالالالاء اضتلايدالالالونيفان،   8)نامالالالوار اض االالالّايفان، ناضلقالالالاء اض االالالّايفان،

. اغاضاوا نا داون ت  د  ن اليفلة ناملقاملالل    10)أا ناموار اضتالايدونيفان  9)ناميد  اضتالايدونيفان

يجط  م  املقاملل اض االّايال ضل الّيال ااإلذاعالل ااضتالايدالون     اض اّايالن ضيى اضاالث  عانوا، ف

، أا أن داون اضتا  د  باصوا موسيلل إعمنيال م يطها نالل دان ت اليج    11)نل دان اضتاطييي ميطها

. األي أساام ذض  د ود إ  أنل أشالاال اض ال خ اض االّايفا )أا     12)امسها  ناملقاملل اض اّايالن

ل برب مسيط اتق د  ارمورتاج اموت دص )م افادس  ات ليالق إباالار ا   فطون اضاتامل اض اّايال  ن

انقاملل صّايال اغجها ميأت نل اض اّيال ّالما انتقلالت إ  اض اددالو ااضتالايدالون، فظالسا م الع       

اضاالث  حيافظون على أمسا ها اضقينل نل دان ت يج، أا رماطا  نل م ئالهم ال دال ى ضال ارم    

 لل إعمنيال.  ضت يج امسها افًقا ضاسا اسي
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إال أناطا ن ى أنلالص نالل اضئاال ار ا عالي  ناليج أصالطاف املقالاممت اض االّايال  الت عطالوان عال دع            

االي اكحنل املسحضل ال  تاج إ  هييي اتا يس. فاملقاممت اض  دجج دها اض اّايفا املياليانيفا  

ل مجالال  جلطالال  ن لونالالات ضق الالتص اض االالّايال ال ناالالل أن نسالالطياها ننقاملالالل صالالّايالن، مالالس نفالال     

، أا املقاملل ناالست منيالن كون اهليف نطها مج  امل لونات. ل لال    13)امل لونات اض اّايالن

أنا املقاملالالالل اضالالال  دجج دهالالالا امل اسالالالس اض االالالّايفا نالالال  شل الالاليال زيالالاليم؛ كاضساياسالالاليفا ااضاطالالالان      

ااضااتالال  ااضشالالاع  اغجهالالم نالالل اضشال الالياات ض الالاحل صالالّيال، م الال خ نشالال ها كانلالالل ل  

  تاالالون ا سالال لل اا دومالالل عطالالي صالالياغتها رالالاه م ضلقالالار ، عطالاليها ناالالل  اض االالّيال حبيالال

تسطيتها مال ناملقاملل اض اّايالن، اإن كانت ض احل اض ااددو فتسطى مالنماملقاملل اإلذاعيااللن، اإن  

كانت ضلتلايدون فتسطى مالناملقاملل اضتالايدونيالن. كقض  املقاملل اض  دجج دها نقيا  م انج نال   

ل م نالالانج تلايدالالونيفا لالالول نوضالالو  حمالالياد ال ناالالان االالالي، فالاليطال        عالاليم شل الالياات  

تسطيتها مالناموار اضتالايدونيفان كونها جت   م  عيم شل يات ل اضومت ذاتالص. اإن كانالت   

ضل اددالالو فتسالالطاى مالالال نامالالوار اإلذاعالاليفان. أناالالا نامالالوار اض االالّايفان فالالم ادالالود ضالالص ض الالي  إناانيالالل    

حبيالال  تظهالال  ت ليقالالاتهم م الالورم    ص ض الالاحل صالالّيال حمالالاارم عالاليام شل الالياات ل اضومالالت ذاتالال   

نتاادضل ل اضطا )ن  إناانيل رهور ت ليقاتهم م ورم نتتاضيل عل نوضو  االالي م الي إدال اء    

.  أناا املقاملل اةاصاالل اضال  تججال ى ل اضتالايدالون نال       نقاممت ن هم محناكل اأامات نتاادطل 

مالالالناضلقاء اضتالايدالالون اةالالاقان،  شل الاليال نهطاالالل لالالول نوضالالو   نالاليف انهالالم، فالاليطال تسالالطيتها   

ااض  تججال ى ل اض اددالو مالالناضلقاء اإلذاعاليفا اةالاقان.  أناالا املقاملالل اضال  دجج دهالا نقاليا  اضطاشال م            

ل، فيجيفلق عليها اسم ناملقاملل اإلبااردل اإلذاعيالن، ل لال   ياإلذاعنش م ا باار اإلبااردال ل 

ل اضتالايدالالون، فيجيفلالالق عليهالالا اسالالم ناملقاملالالل اإلباارداالالل   أنل املقاملالالل اضالال  دجج دهالالا نقالاليا  اضطاشالال م

 اضتالايدونيالن.  

اهقه اضتسطيات ضيست ت طياات عاثيال ال ض ارم هلا، مس د لم كسا نالل د طالس ل اإلعالم  أنا    

ضاسا صط  نل أصطاف املقالاممت اإلعمنياالل ضالص زيااليات باصاالل هياليه عالل غالجه، احبادالل          

ال اض ها مجي وا ل مةاالل االاليم، فالاضظ اف اةاصاالل احملييفالل      إ  نهارات باصال، اال ن

مإنتاج املقاملل اض اّايال )ل اض اّيال  ختتل  عل اضظال اف اةاصاالل مإنتالاج املقاملالل اإلذاعياالل      

ااضتالايدونياالالل، اكالالقض  اضتقطيالالات املسالالتلينل ل عطليالالل اإلنتالالاج ختتلالال  نالالل اسالاليلل إعالالم           

عمنياالالل )اضالالطااا املاتالالوم، اضالالطااا املقالال اء، اض االالورم     أبالال ى. كطالالا أنل ب الالا ا املالالوادا اإل  ا
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  ل كتامص دقول )هاراضي مورغ   )اضثامتل، اض اورم املتّ كل..  خمتلال.

 ناموار ل اسا س اإلعم  اجلطاهج ان نا دليف 

هالا  ناملقاممت اإلعمنيال ضيست عاالارم عالل لالوارات عاددالل تججال ى ل اساليلل إعمنياالل، أ  أنا       

ضيسالالت لالال اد لالالوارات تجاالال  عالالرب اسالالا س اإلعالالم . مالالس هلالالا شالال افها امواعالاليها اارا اهالالا     

اةاصال، اض  نل بمهلا تتطيي عاطا دج  ف ما لاددال  اضيونياالل اض ادداالل. مابت الار ناالل      

اضقول  إنل ضلطقاممت اإلعمنيال اام ها اةاقا]...[ احنل ن لم نل نتا ج  بال  أحبالاع اض لالو     

ل أنل ا لادد  اضياونيال اض اددال ضيست نتجانسل ميفاي تها؛ فا لادد  اض  دجج دها امل ء اضل ودا

عطالي اضيفايال ، اعطالي فلال  استشالارم نالا، أا ل االنتّالان اضشاالاو ا ]ل اجلان الل[ اكالقض            

ا لادد  اض ا ليال ختئ  كسا نطها ضقواعالي باصاالل هيايهالا عالل غجهالا. اهاليف ماليارها هلالا         

عل املقاملالل اإلعمنياالل، اضال  ماليارها ختتلال  كالقض  نالل اساليلل إعمنياالل          عطاص  هيايها 

اأب ى، فاملقاممت ل اض اددو ختئ  ضشال ا  ن الاد م عالل املقالاممت ل اضتالايدالون، اهاليف       

ختتل  ماضتحكيي عل املقاملل اإلعمنيال اض  تجطش  ل اض اّافل املاتومل، انقاملل إبااردال 

   14)ي شي وا ن اد وا هانوا عل لوار دجج ى ل م نانج لوار انتجج ى ضطل نش م أباار تج ا

هالالو إناالالص فاملالالا كانالالت    -هاهطالالا-  موضالالصنالالا د دالالي هاراضالالي مالالورغ  )  

ا لادد  اضياونيال ختتل  عل م ئها م ئوا َافًقا ضألناكل ااضظ اف اض  تجج ى فيها، فطل 

 ًقا ضألناكل ااضظ اف اض  تجج ى فيها أدئوا.مام أا  أن ختتل  املقاممت اإلعمنيال َاف

ضتل ي الالها  1هلالالقا ابرتنالالا هلالالقه اضياراسالالل اسالالتليا  ن الاليفلة ناملقاملالالل اإلباارداالالل اضتالايدونياالاللن   

ماملقاملالالالل  -هاهطالالالا–اهيييهالالالا عالالالل ا مسالالالاء ا بالالال ى ضلطقاملالالالل اإلعمنياالالالل، احنالالالل نق الالالي   

اضتالايدالونيفا أّطالاء نشال م ا باالار، إناالا ل        نهيف املقاملل اض  دجج دها نقد  ا باار اإلباارداالل 

ا ستوددو أا عرب ا مطار اض طاعيال أا عرب اهلات  أا عرب ا نرتنت )سااد   ن  ضي  أا 

اّط  أا لطوعل نل اضئيوف ل اآلن ذاتص، امي داون هقا اضئاي  إناا نسثاًضا أا باجوا 

أا  ن اسس ضلطّيفتل، كطالا ناالل    نتل ا وا أا حملًلا سياسيواا أا شاهي عيان أا صّايفا

أن دتّياع اضئاي  ماضل ل اض  ميال أا ا دطايال على أن تجج ى ت مجتها فوردواالا،  م الورم ليالل    

                                                           
1
سأقتصر على تسميتها بـ"املقابلة اإلخبارّية" فقط لالختصار. مع العلم أّن املقصود بها هو "املقابلة اإلخبارية   

 التلفزيونية".
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على اهلواء نل أدس ام ول على ن لونات  نيل عالل لاليع إباالار ا نالا، أا ام الول علالى       

  ادهل نظ  أا نوم  أا تاسج أا  ليس ضلّيعن.

اهلالاليف نالالل إدالال اء املقاملالالل اإلباارداالالل ل نشالال م ا باالالار ناالالل أن   أنل -هاهطالالا –ااململالالظ 

دتممالالى إ  لالالٍي كالالاج نالال  أهالالياف غجهالالا نالالل املقالالاممت اإلعمنياالالل )اض االالّايال ااإلذاعياالالل        

ااضتالايدونياالالل  نثالالس مجالال  امل لونالالات أا اضت طاالالق فيهالالا أا اضت الال اف علالالى اآلراء أا ادهالالات اضطاظالال     

 ضللالالرب انهالتالالص، إال أنل رالال اف إنتادهالالا اأنواعهالالا اأشالالاال  امللتلاالالل أا اضاّالال  عالالل تااسالالج 

ع ضها فطلتلال هانوا، امهقا امل طى داون اض  خ نل إفمق صال ناإلبااردالن عليها ضاليس  

 ضص عممل ماهليف نل إد ا ها، مس ماضساياق اض  تجج ى فيص اهو نش م ا باار اضتالايدونيال.

اردالاملطييات اةاصال ماملقاملل اإلبا . م

لتاى ن  ف املطييات اةاصال ماملقاملالل اإلباارداالل جنالي أناسالطا نئاليف دل ملقارنتهالا محشالاال        

أب ى نل املقاممت اإلعمنيال؛ فايف اضومت اضق  داون فيص اميد  اضق      مال  نقاليا    

مالال انج لوارداالالل ااضئاالالي  هالالو امالاليع اإلعمنالاليفا املق الالود م يطالالص، أ  أنل أمالالوال اضئاالالي  هالاليف     

تتطتال  ماليار    –علالى اضطاقاليع نالل ذضال       –املق ود مقاتص،  ن ى محنل املقاملالل اإلباارداالل   اميع 

اريايفا ن اد  اهو اضتا طق ل امل لونات اةربدال اض ا فل أا  ليلالها أا تاسالجها أا تقونهالا،    

أ  أناهالا تالحتيف دا طوالالا م فقالل لاليع بالالرب ا نالا، اال تالالحتيف أماليوا الاليها هاالالقا كطالا ل اضلقالالاء         

دونيفا، أ  أناها تحتيف ل سياق تاطلل أشاال اض  خ اإلباار ا ا بال ى )نثالس ا باالار    اضتلاي

اضااسييفل ااضتاقارد  اإلبااردال ، أا مالطات أب ى تالثد  املقاملالل اإلباارداالل ل نشال م ا باالار      

اريال تاطلالل أشالاال اض ال خ اإلباالار ا املطوضودياالل )ف دداالل اإلضقالاء  ذات اضيفتاي الل اضطا اليال          

ومل ااملق اءم )ا باالار  محشالاال اض ال خ اضشاالااهيال ااحملاياالل )املقالاممت . ااضساالثال        املات

أدل تاطل موم اميرات امل لونل امواردال املستقام نالل املقاملالل اإلباارداالل     -هاهطا–امليف اح 

 أنا  امل لونل املونوضوديال املستقام نل م اءم ا باار؟ اضقي ادينا اإلدامل ضاليى هاراضالي مالورغ    

ااضال  ناالالل    15)  ل كتامالل )امالوار ل اسالالا س اإلعالم  اجلطالاهج ا     )

 تللي ها ل اضطاقا  اضتاضيل   

           تج يا أشالاال اض ال خ اموارداالل أضيفال  ماضطسالال ضلطشالاهي نالل ا شالاال اإلباارداالل

املطوضودياالالل. اهالالو أنالال  تشالالياد عليالالص اضياراسالالات اإلعمنياالالل اضالال  تاّالال  ل ناهونياالالل       
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ت ا باار، أ ا اض طاص  اضال  تجسالاعي علالى إفهالا  اتوضالية امل لونالات اةربداالل        نش ا

 ل نش م ا باار، اضال ماضيفا  عطينا تست س فة ق اإلفها  است مًضا دييوا. 

            ل اضومت اضالق  تاالون فيالص أشالاال اض ال خ املطوضودياالل هاليف املةطالتج اضطهالا يفا ضلالطا

رهالار اضتا طالق اضتاالير يفا  فاالار     املاتوم، نال ضلطقاممت اإلبااردال عال خ اإ 

املتّالاليّ  بالالمل اض طلياالالل اموارداالالل؛ فاملسالالتط  بالالمل نتام تالالص ضلطقاملالالل ناطالالص تتاالال  

تيفالالوار أفاالالار املتّالاليّ  )سالالواء كالالان ذضالال  املالالقد  أا اضئالاليوف  الججهالالم بيفالالوم    

خبيفالالوم، م االالس اضتاق دالال  اإلباالالار ا اضالالق  دجقالاليا  أهالالما نالالا ل اةالالرب ابمصالالتص نطالالق 

 .نقينتص امل  افل ماسم ) اضايادل ل

     د الالتا اض االالّايون مل الالل اضطا الالوق املطوضودياالالل عطالالي كتامتهالالا عطادالالل كالالاجم، اهالالقا

غاضاوا نا د الا االمت الاد عالل اإلفطالام امل جطاليفا )إذ د الياان اإلفطالام شالي وا نيعجوالا ،          

كطالالا أن مطالالاء اجلطلالالل داالالون ن قالاليوا ت قيالاليوا رالالاه وا أا خمايواالالا، اهالالقا أنالال  ضالاليس       

ا مقاتالالص إال أناالالص نودالالود ل اضوامالال . أناالالا ل املقالالاممت اإلباارداالالل فياالالون أنالال     نيفلوموالال

اض اياغل اضل ودال املتقطالل ماضاالاد زاطالل نطالق ميادالل املقاملالل؛ فاملقالاممت مت امجهالا         

علالالى عالت ضسالالان انقاف الالات ضلّالاليد  اتاالال ارات ل     -عالالادم –اض اوداالالل  تالالو   

 الالالل اضيونياالالالل ضلطالالالاس نالالالل اضطا الالالوق     اضاالالالم .. إو، امهالالالقا تاالالالون أمالالال م إ  اضل   

املطوضودياالالالل، اماضتالالالاضيف تقالالالسا بيفالالالورم ادالالالود لالالالادي ل اضل الالالل مالالال  نطتجالالاليف املقاملالالالل       

 اسان يها.

      اضالالال يال امالالالوار ل املقاملالالالل اإلباارداالالالل تسالالالطة مإ الالالاد توعد والالالا ضالالالألداار مالالال  املالالالقد

اضال   ااضئاي ؛ فا اال د دي االست م  عالل أنال  نالا، اهلالقا اضساالا  ديفال ح ا سال لل،        

دسالال ى نالالل بمهلالالا ام الالول علالالى امل لونالالات اضالال  د دالاليها، ااضثالالانيف هالالو اضالالق  ميالاليه  

امل لونالالات ااضالالق  دجا الالة عطهالالا إن كالالان نت اانوالالا، اإن ع داالالل نت اانوالالا ناطالالص      

رفالالع اإلف الالاح عطهالالالا، ال لاضالالل رفالالالع اإلف الالاح تظالالسا هطالالالا  إناانياالالل ضالالالألال       

ضتاقسالاليم ل ا داار ديفالالامق  ماإلمالالاح ماضساالالثال ااإلصالال ار علالالى فلالال  دالالوام. اهالالقا ا   

اض يال االت ال اضيونيال أكث  ماثج نل اض طليال املطوضوديال ل ن اجلل امل لونالات،  

لي  ال َد يا تظه  فيها ا س لل موضوح اضاتل، مس ا دومل فقط.

   ض طليالالالل توعدالالال  ا داار نيالالاليم لسالالالطل أبالالال ى تتطثاالالالس ل إناانيالالالل تقطاالالالا املالالالقد  دار

ص نالالالل ادهالالالل نظالال ه اماضتالالالاضيف داسالال  ت افاالالالص انودتالالالص،   املشالالاهي اصالالالياغل أسالال لت  
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احياض  اضطاجاح هقه االسرتاتيجيال ل لاضل االيم فقط اهاليف عطالينا داالون املالقد      

اضساا س مادروا على تقيد  امل لونات اض  د دي املشاهي ن  فتها اضيدص ن  فل نسااقل 

املااشال م مال  املالالقد    مالتياداتالص امل  فياالل، اضاالل امسالالا  غيالام اض طلياالل اضتاااعلياالالل      

ااملشاهي، فلل د  ف املقد  إن كانت تقيد اتالص صالّيّل أ  ال، إال إذا تلقتالى رداد    

ف س نل املشاهي عرب ت ليقات أا رسا س ناتومل.

  تتطت  املقاممت اإلبااردل ماضقيرم على توديص االنتقادات م ورم ال توف ها أشاال

لتلال؛ إذ نال ضلطقد  أن دوادص اضئاالي   اض  خ اإلباار ا املطوضوديال ضيفاي تها امل

ماضطقي ااالعرتاخ، كطا ناطالص أن دئال   راء اتقاليد ات اضئاالي  نيفال ح تسالا ل       

ادشات  فيهالا، اعطالينا حيالاال اضئاالي  االضتاالاف علالى ا سال لل اضطاقيداالل أا دججيال           

عليها م طوخ، نال ضلطقد  اإلص ار على ام الول علالى ت ال دة اإدامالل دميقالل      

 عطها. 

غم نالالل إ امياالالات املقاملالالل اإلباارداالالل ك ط الال  لالالوار ا اض الالل حماياالالل نتقالالالل أكثالال  نالالل  مالالاض ا

ا باالالالار املونوضودياالالالل اجلافالالالل إال أناهالالالا ال ختلالالالو نالالالل سالالاللايات، امسالالالا  حميادداالالالل املسالالالالل       

سطشج إ  االيم نطها، اهاليف أنا املقاملالل اإلباارداالل تاشال       -هاهطا–املل  ل ضلياراسل 

ص انواماالالالص اضشال الالاليال نالالالل    الالال راعالالالل باالالالار ا انهاراتالالالص، اكالالالقض    عالالالل مالالاليرات املالالالقد  اإل  

املوضالالوعات اإلباارداالالل امل اجلالالل، فلالاليس مجيالال  املالالقد   ضالاليدهم َنلاالالل إدالال اء لالالوار إباالالار ا    

نتطياي، كطا أناص نل اض ا   عليهم إبااء  را هم انواماهم اضشال يال بمل عطليال اموار، 

لومالل، م االس ا باالار املونوضودياالل اضال  ختااليف       نا خي دهم عل لياددتهم انوضالوعيتهم امليف 

 راء املقد  انواماص انهاراتص امواردال بل  ن وصها اّ ادم.      

أنوا  املقاممت اإلبااردال   . ت

ناالالالل ت الالالطي  املقالالالاممت اإلباارداالالالل افًقالالالا ضت الالالطي  اضربافسالالالور ا ملالالالانيفا هاراضالالالي مالالالورغ    

نسالتوى اض ممالل اضينانياالل ضاال  املقاملالل،        إ  ّمّالل نسالتودات خمتلاالل،    )

انستوى اض ممل املاانيال ن  اضئاي ، انستوى أصالطاف اضئااليوف، امالي اللظطالا إناانياالل      

جتطالال  مالال    ا ع اضقطالالواتإضالالافل ت الالطي  رامالال  أدئوالالا إضيهالالا اهالالو نسالالتوى ض الالل املقاملالالل، فالال        

ا نالل  ل اضاالل ترتدالم فوردوال   املقاممت ماضل ل اض  ميال انقاممت دتّياع فيها اضئاي  ماإلجنلييدا

 ماس شلا  ب . 
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نستوى اض ممل اضينانيال ضا  املقاملل .1

نال ّمّل فة ق نال فيهالا مال  املقاملالل اإلباارداالل نالل اضطااليالل اضيانطياالل  إناالا أن تجاال  ل مال            

 ، اإناالا أن  ليف انااش  بمل اضطاش م اإلبااردال، اتجسالطى ل هالقه اماضالل )   

لالالى شالال دط ماالالس اضطاشالال م نالالل ِمَاالالس املالالقد  ادج الالاد مثاهالالا كطالالا هالاليف ل امالالت حمالالياد نالالل    تجسالالجاس ع

 ، أناا اماضل اضثاضثالل هالو أن   اضطاش م، ال هقا اماضل تجسطى )

تاالالالالون املقاملالالالالل نسالالالالجالل نسالالالالااًقا ماالالالالس اضطاشالالالال م اتجسالالالالطى ل هالالالالقه اماضالالالالل )     

 .املقد  أا غجه، اتجج ى عليها عطليال نونتاج ماس اضا ، إناا نل ِمَاس  16)  

اضاارق م  هقه املقاممت أنل املقاملل اإلبااردال املااش م دجطال أن ديفال أ عليهالا أبيفالاء فطياالل،     

كالالحن دتالالحب  نوعالالي مثهالالا ل اضطاشالال م مسالالا  بيفالالح فالالاا نالالا، كانقيفالالا  االت الالال نالال  ا مطالالار  

ئالاليف  املالالقد  إ  إد ا هالالا ل امالالت غالالج امتهالالا احملالالياد ل  اض االالطاعيال نثًلالالا، ال هالالقه اماضالالل د

اضطاشالال م عطالالينا د دالال  االت الالال. كطالالا ناالالل أن حيالاليع فيهالالا أبيفالالاء كالالثجم نالالل اضطااليالالل      

اضل وداالالل ااحملتالالوى. أناالالا املقالالاممت اإلباارداالالل املسالالجالل مطوعيهالالا فالاليطال تالالمل اضاالالثج نالالل          

ا بيفاء ماس لياّها. 

اضئاي  نستوى اض ممل املاانيال ن  .2

أناا نل اضطااليل املاانيال فيطال اضتاا دق م  أرم ل أصطاف نل املقالاممت اإلباارداالل، ذكال     

  ّمّل نطها، أناا اض اام ل اهيف اةاصال ماملقاملالل اإلباارداالل   هاراضي مورغ  )

 نشال ات  إضيهالا ل  ن ظالم اضقطالوات اضتلايدونيالل اضيالو     عرب اإلنرتنت فقالي أضالاطاها مسالا  جلالوء     

 أباارها  

ل هقا اماضل دتوادي املالقد  ااضئاالي  ل ا سالتوددو     نقاملل إبااردال ل ا ستوددو  . أ

ادتّياّان ادص ضودص. عادم نا دقت   لئور اضئاالي  إ  ا سالتوددو فقالط حملال ر      

                                                           


 عن إجراء املقابالت املسّجلة ) (DW-TVخالل عملي في التلفزيون األملاني ) 
ا

-non-liveكنت مسؤوًل

interview شرة عبر األقمار الّصناعّية، وفي هذه الحالة يكون
ّ
(، إذ كنت أنا من ُيجري املقابلة مع ضيف الن

ا وهو ُيجيب، وبعدها  اشة، وبعدها ألقي عليه األسئلة تباعا
ّ
ا لديه، إًل أنني أراه على الش صوتي فقط مسموعا

شرة
ّ
شرة الحضور إلى األستوديو قبل الن

ّ
، لتسجيل األسئلة بصوتها وصورتها هي، كنت أطلب من مذيعة الن

وبعدها آخذ شريط األسئلة وشريط أجوبة الضيف وأذهب بها إلى فني املونتاج وأجمع بين أسئلة املذيعة 

م باملدة الّزمنّية للمقابلة من خالل تقصيرها، أو حذف ش يء منها.
ّ
 وأجوبة الّضيف، وبالطبع أنا الذي يتحك
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احمليفتل أا اةرباء )أا اضئي  املالواضيف ضلقطالام ، أناالا مقيالل اضئااليوف ال دستئالافوا ل       

. اناالالل أن تججالال ى املقاملالالل ل ا سالالتوددو م الالورم نااشالال م ل اضطاشالال م   17)ا سالالتوددو

اإلبااردال اال دجقتيف  نطها شيفء، أا تجسالجاس ماالس اضطاشال م اتجاال  ل امالت حمالياد فيهالا        

.  فيطا م ي محسلوم )

و ل هقه اماضالل داالون املالقد  ل ا سالتودد     نقاملل إبااردال عرب ا مطار اض اطاعيال  . م

ل لال  داالون اضئاالي  ل ناالان  بال  ادظهال  علالى شاشالل ل ا سالتوددو )ت ال ف           

ل امل ادالالالالالالالالالالالالال   هالالالالالالالالالالالالالقه املقاملالالالالالالالالالالالالالل ماسالالالالالالالالالالالالالم 

اإلجنلوساكسالالونيل . ال هالالقه اماضالالل ناالالل أن دظهالال  اضئاالالي  ماانالالس صالالورتص    

ش على اضشااشل عطينا دتّياع، أا تئاف إضيص ضقيفات إبااردال ضلّيع نيف ح اضطاقالا 

إ  دان  صورتص، انال ف دقل إب اج أب ى ل هقه اماضل اهاليف إناانياالل اجلطال     

م  صورم املقد  ااضئاي  ل اضومت ذاتص على اضشااشل اهيف اضيف دقل امل  افالل ماسالم   

اتججال ى هالقه املقاملالل أدئوالا لياالل علالى اهلالواء أّطالاء اضطاشال م،          . 18) )

أا نسالجلتل   ل إناالا محساللوم )  اضاالل م الع احمليفتالات تاثاهالا نسالجال     

 .  ازطتجل محسلوم )

  ل هالقه اماضالل دتوادالي املالقد  ل ا سالتوددو، ل لال        نقاملل إبااردال عرب اهلالات   . ت

دجسالالط  صالالوت اضئاالالي  نالالل علالالى اهلالالات ، اختتلالال  ف دقالالل إبالال اج هالالقه املقاملالالل نالالل    

رم ّامتالل ضلطتّالياع أّطالاء ليدثالص علالى      حميفتل اأب ى، اضاالل ل اض اضال  توضال  صالو    

. هالالقا اضطاالالو  نالالل   19)اضشااشالالل، اتج الال خ ن هالالا ضقيفالالات نالالل امالاليع نيفالال ح امالاليد     

املقاممت إناا أن دجا  ليواا على اهلواء ل اضطاش م، أا نسجالل ازطتجل. 

أصالاّت اضيالو  م الع احمليفتالات تسالتلي        نقاملل إبااردال عرب اإلنرتنت )سااد    . ع

ل اإلنرتنت إلد اء نقاملل إبااردال ن  ضاليوفها أا ن اساللها، اتئاليف     ل لاالت ن ياط

احمليفتالالل ضا الالس ذضالال   سالالاام مالالاه م فقالالط، ك الالي  نقالاليرم اضئاالالي  امئالالور إ          

ا سالالتوددو ل اضالالالي اآلبالال  ضسالالا  نالالا )كالالامج  اض االالّيفا نثًلالالا ، اختتلالال  ف دقالالل   

ل علالى اضشااشالل   ع خ هقه املقاملل نل حميفتل اأب ى، إال أناالص عالادم نالا دجشالار كتامال     

                                                           

يتبع طريقة تسجيل بعض املقابالت اإلخبارية التي تجرى في األستوديو  (DW-TVتلفزيون الدويتشه فيله )  

 قبل بث النشرة، إن هذه الطريقة تسمح بسيطرة القناة على محتوى املقابلة ومدتها قبل بثها عبر منتجتها.
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أّطالالالاء رهالالالور اضئاالالالي  محناهالالالا نقاملالالالل عالالالرب م نالالالانج )سالالالااد  ، إال أنل التطاضياالالالل أن 

تاون دالودم االت الال نطلائالل ل هالقه اضطاوعياالل نالل املقالاممت كالاجم. علطوالا مالحنل           

هقه املقاممت تجا  عادم ليال على اهلواء. 

نستوى أنوا  اضئايوف .3

  مالال  صالالطا  نالالل اضئاالاليوف نامللالالرب ا اضالاليفان )أا    داالال اق هاراضالالي مالالورغ  ) 

 . فالالامللرب ä)  انامللالالرب اضثالالانو انäا ساسالاليفا  )

ا اضيفا هو اضشالا اضالق  عالادا اماليع مطاسالص، نثالس شالاهي اض يالان أا اضساياساليفا، اامللالرب          

أن دشار  فيص نثالس ن اسالس    اضثانو ا هو اضشالا اضق  دج يفيف اميع أا دتّياع عطص نل دان

–احمليفتل أا احمللتس اضساياسيفا )ماضيفا  نال استثطاءات فا ع اةرباء اا كادني  اضاالالث   

ناالالل أن دقالاليانوا ن لونالالات أاضياالالل ، ااضاالالارق اضالال  يس مالال  هالالات  املقالالاملت  هالالو أنل     -نثًلالالا

ملالالقد  اضطاشالال م عليالالص أا علالالى  امللالالرب ا اضالاليفا دج الاليا نصالالوتوان نالالل بالالارج عالالاع اإلعالالم  اال سالالييف م   

كمنالالص، ل لالال  امللالالرب اضثالالانو ا د الالود إ  عالالاع اإلعالالم  اخيئالال  أكثالال  ضسالالييف م املالالقد ،    

كطالالا تودالالي التطاضياالالل كالالاجم علالالى أن دتاالالق املالالقد  نالال  امللالالرب اضثالالانو ا لالالول نسالالار املقاملالالل       

.   اضقالالي  20)انوضالالوعها احماارهالالا، ار الالا امل لونالالات اضالال  سالالتجقال فيهالالا ماالالس إدالال اء املقاملالالل    

نال أن تظهال  ل اضقطالوات   ف الطا اميد  ل هقه اضياراسل عل مجي  ف ات اضئايوف اض  

 بمل فرتم اضياراسل.  اإلبااردل اضتلايدونيل

أسئلة الّدراسة .5
 مطاءو على املقيانل اضطاظ دال أعمه ناططا ف ح ا س لل اضاّثيال اآلتيل   

 ل نقارنل محشاال اض  خ اإلباار ا ا ب ى؟ نا نيى أهطايال املقاممت اإلبااردا _

 نا أنوا  املقاممت اإلبااردال اف ق إب ادها؟ انا هو اضطاو  ا كث  استليانوا فيها؟ _

 نا املوضوعات اةربدال اض  ت يفيها املقاممت اإلبااردال؟ _

 ل ااهتطانوا؟  أ  املطافق اجل  افيال اض  ت يفيها املقاممت اإلبااردال؟ اأدها أكث  ت يفيا _

 نل هم ضيوف املقاممت اإلبااردال؟ انا هيف ت طيااتهم امللتلال؟   _

 أ  اجلطسْيل أكث  لئوروا ل املقاممت اإلبااردال، اضقاكور أ  اإلناع؟  _



 

 53 

َقناِة  وات اإلخبارية: دراسة حالة حوليف القنَأْنواُع امُلَقاَبَلاِت اإِلْخباريَِّة َوُمَميِّزاُتها اخلاصَِّة 
 اجَلزيَرِة اإِلْخباريَِّة

 

نا ناليى أهطاياالل امل اسالل  ل املقالاممت اإلباارداالل؟ اأ  املطالافق اجل  افياالل اضال  د يفونهالا؟           _

 اإلناع؟    امل اسمت اضقاكور أ امل اسل   ،ا فيهااأدهم ا كث  لئورو

حدود الّدراسة  .6
اعتطالاليت اضياراسالالل علالالى املسالالة اضشاالالانس جلطيالال  أشالالاال اض الال خ اإلباالالار ا ل نشالال م أباالالار     

 31إ   2020 ذار/نالالالارس  01اضتااسالالال ل ل مطالالالام اجليدالالال م ل اضاالالالرتم اضيانطياالالالل اضوام الالالل مالالال       

  سالاعل إباارداالل، امالي أل الت     31اهو نا د الادل )  ، أ  مليم شه  كانس،2020 ذار/نارس 

  244  شالالاًلا بربدوالالا، كالالان ن الالي  املقالالاممت اإلباارداالالل نطهالالا )   1137اضياراسالالل نالالا عالاليده ) 

%  نالالل اض الاليد اإلمجالالاضيفا  شالالاال اض الال خ اإلباالالار ا ل  21نقاملالالل إباارداالالل، أ  نالالا نسالالاتص ) 

 نش م اضتااس ل ضقطام اجليد م ل فرتم اضياراسل.

لصدق والثباتاختبار ا .7
اضلتحكتي ِنل َدردِل اضِ اليميال ضلايانالاِت املةسَتلَلَ الِل لالول أشالاال اض ال خ اإلباالار ا م الورم         

ّْليس َنئطوٍن ِضَئَطاِن اتاسالاِق   عانال ااملقاممت اإلبااردال م ورم باصال َدَ ى إعيادج اْسِتطاَرم َت

ّج الالالوِل علالالالى َناالالالِس اضطلتالالالا ِج، ا ل عَ     ضجالالالها علالالالى م الالالِع املةلَت االالالَ  إلمالالالياِء    َأداِم اْضِقَيالالالاِس ِضل

ّْليالِس       َّاالاِت َت املةملظاِت مشحنها، امي  ل تيفود جها َافًقا ضلطجملظاِت املةقيلنالل. اضقيالاِس دردالِل 

ل مجالالِ   )نالالل ماالالس فالال د االالالي اهالالو اضاالالال       اضايانالالاِت َفقالالي َدالالَ ى اتااالالا ج اِضابتاالالاِر اضالالقااتيفا    

%  نالالل لتطالال  اضياراسالالل َم الالَي نجالال اِر أسالالاجوعِ  َنالال ام أبالال ى، 10يالالس )اضَاَياَنالاِت، ِإْذ  ل إعالالادم َتّل 

امالالي تاالاليلَل رةهالالورج ابتمفالالاٍت فاياالالٍل مالال  اضتّلالاليلِ ، َاَاْفًقالالا مل ادضالالل هجوضسالالِتيف تاالاليلل أنل نج الاليلل      

% .83اضثلااِت هو )

 مادة الّدراسة .8
سالالل، اهالاليف نالالل اضطاشالال ات اختالالقت اضياراسالالل نشالال م أباالالار اضتااسالال ل ضتاالالون عياطالالل م الاليدال ضليارا

اإلباارداالالل اضيونياالالل اضالال  تسالالت  ق سالالاعل كانلالالل، ادجقالاليانها عالالادًم نالالقد ْيل أا ّمّالالل؛ املالالقد ان     

دجقاليانان ا باالار اض  يسالاليال ا  دالان املقالاممت اإلباارداالالل نال  ضاليوف اضطاشالال م امللالتلا ، أنلالالا        

اضطاشال م اض اداضاليل كالسا دالو      املقد  اضثاض  فيجقيا  اضطاش م اض داضيال، اضالا امسا  عي  مال   

ل اضطاش م، د ى االكتااء متّليالس ا باالار اض  يساليال نالل دان ا باالار اض اداضاليال، كطالا أنل        

ف دقل اضتاقيدم ت يا ت مسا  دا ّالل كورانالا اأصالاّت اضطاشال م تجقاليا  نالل ِمَاالِس نالقدٍ  االالٍي          

م اض  يساليال البتيالار نشال م    فقط، اأصاة هو نل دجج   املقاملل اإلبااردال ضوليه. انل ا ساا
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  أباار اضتااس ل ك ياطل م يدال ضلياراسل كونها تجا ا ل اسط امت اضالقرام ) 

علطوالا مالحن الاليم    .  21)  ضيًلالا 11  ا)8اةاصال  شاهيم اضتالايدون عادم ااض  تق  م  اضساالاعل ) 

 اضاساليط، ااضتق دالال   اضتّليالس هاليف املالادم اةربدالالل ذات اضشالاس اإلباالار  اضوالالي )نثالالس اةالرب       

 اإلباار ، ااملقاملل اإلبااردل...  ااض    استقاء ميانات اضتّليس نطها.  

منهجّية الّدراسة .9
تج يا هقه اضياراسل نل اضياراسات اضوصايال االستاشافيال اض  تهيف إ  كشال  ااسالتيفم    

 –املشالالل اضاّثياالل   ، امي هثالت  22)نشالل حبثيال ديديم اعتطادوا على ن ادر حبثيال مليلل

ل حمااضل رصي ا ليس املقاممت اإلبااردال اأهطايتهالا اأنواعهالا افال ق إب ادهالا      -ها هطا 

ات يفياتها اجل  افيال اضيوفها ل نش م أباار اضتااس ل م ورم باصال ك ياطل دراساليال مهاليف   

ض صالي مجيال      ليالس  أدامن  فل زيياتها اةاصال. امي تيفلت  مجال  اضايانالات امليفلومالل اضال      

أشالالاال اض الال خ اإلباارداالالل م الالورم عاناالالل، ااض طاصالال  امللتلاالالل ضلطقالالاممت اإلباارداالالل م الالورم  

باصال. امل  فل نيى أهطايال املقاممت اإلبااردال نقارنل محشاال اض  خ اإلبااردال ا بال ى،  

وعيهالا   كان ال مجيل نالل رصالي أشالاال اض ال خ اإلباارداالل ا بال ى نثالس اضتاقالارد  اإلباارداالل مط         

تق د  امل اسس اتق د  احمل ار، اكالقض  ا باالار اضاسالييفل محنواعهالا امللتلاالل، ماإلضالافل إ        

اضتا يفيالالالات اإلباارداالالالل املااشالالال م. إنل رصالالالي هالالالقه اض طاصالالال  كالالالان ضالالال اردوا السالالالتل اج أهطاياالالالل 

لالها  املقاممت اإلبااردال ماملقارنل ن  مقيل أشاال اض  خ ا ب ى، إلضقاء اضئاوء عليها ا لي

 م ورم ن طاقل.  

ام الالي ذضالال  دالال ى فالال ع املقالالاممت اإلباارداالالل افًقالالا  نواعهالالا امللتلاالالل  نقاملالالل أسالالتوددو، اعالالرب     

ا مطالالار اض االالطاعيال، اعالالرب اهلالالات ، اعالالرب اإلنرتنالالت، ام الالي ن ادطالالل املقالالاممت اإلباارداالالل ديالاليوا  

  صالطاطاها  الالت  اسالتيف طا اضتاطييالالي مال  أشالالاال خمتلاالل نالالل املقالاممت اإلباارداالالل فيهالا ااضالال     

ت طي  ديدي اهو املقاممت اضا ددال ااضثطا يال ااجلطاعيال اةاصال ماضئااليوف، ماإلضالافل إ    

املقالالاممت اضا دداالالل ااجلطاعياالالل اةاصاالالل   اسالالليف اضقطالالام، إنل هالالقا اضتاطييالالي ضالالص عممالالل م الاليد       

اضئاالاليوف اضئاالاليوف اضالالقدل تججالال ى ن هالالم املقاملالالل ل امالالت االالالي، اكالالقض  ل فاي الالل عممالالل   

ماضقطالالالام. ام الالالي ذضالالال  أردنالالالا  يدالالالي املوضالالالوعات اإلبااردالالالل اض اناالالالل اضالالال  ت اجلهالالالا املقالالالاممت   

اإلباارداالالل بالالمل فالالرتم اضياراسالالل نالالل نوضالالوعات سياسالاليال اامت الالاددال افاياالالل اأنطياالالل اغجهالالا.    

امسا  انتشار ضيوف املقاممت ان اسليف احمليفتل ل أصقا  امل طورم، أعالينا فال ع املقالاممت    

إلباارداالل افًقالا ضلططالافق اجل  افياالل اضالال  ت يفيهالا لالول اض الاع. ام الالي االنتهالاء نالل كالسا ذضالال            ا
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تودهطا ضيراسل ف ات ضاليوف املقالاممت ادطسالهم، فحناططالا اضتاا دالق مال  اضالقكور ااإلنالاع         

نطهم، ااضئايوف اض  م اا دان ، ان اسلو احمليفتل ل اضالامد اض  مياالل، ان اسالليها ل مقيالل     

 . اأناططا تاسيط نطهجيال اضياراسل عرب ع خ اضطاطوذج اضتاوضيّيفا اآلتيف   دال اض اع

  1شاس )

 

 

نتائج الدراسة وتحليلها .11
ل اضاق ات اضتاضيل سطجج   عال خ نتالا ج اضياراسالل لالول املقالاممت اإلباارداالل ل نشال م أباالار         

يالالل اضتّليالالس هالالت  ، علطوالالا مالالحن عطل اضتااسالال ل ل مطالالام اجليدالال م  الالت اض طاصالال  اضاّثياالالل اضتاضيالالل    

    إضارتانيوا نل بمل اضربنانج اإلل ا يف )

أهطايال املقاممت اإلبااردال ل مطام اجليد م اإلبااردال  . أ

أنوا  املقاممت اإلبااردال . م
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أشاال املقاممت اإلبااردال اف ق ع ضها  . ت

نوضوعات املقاممت اإلبااردال . ع

اة ديفل اجليوسياسيال ضلطقاممت اإلبااردال . ج

ضيوف املقاممت اإلبااردال اف اتهم امللتلال . ح

 أوًلا/ أهّمّية املقابالت اإلخبارّية
نال مياس أهطايال املقاممت اإلبااردال عرب عطاص  خمتلال أهطاها نقارنل نس  تا اراتهالا  

ل نش م ا باار نقارنل محشاال اض  خ اإلبااردال ا ب ى، اامياي اضيانانيفا املتالوف  هلالا ل   

 ش م نقامس أشاال اض  خ ا ب ى.اضطا

 1ديال )

 امل ودل % امليم اضينطيل ماضيما ق امل ودل % اضتا ارات شاس اض  خ اإلباار 

 %17 303 %69 784 ا باار اضاسييفل

 %13 237 %9 98 اضتقارد  اإلبااردل

 %67 1202 %21 244 املقاممت اإلبااردل

 %3 62 %1 11 اضت يفيات املااش م

 %100 1804 %100 1137 اض ا  اّطو 

 علطا محن اضتّليس ال دشطس ا باار اض داضيل سواء كان ذض  نل ناليل اض يد أا امليم اضينطيال 

 

هالالا ل نشالال م أباالالار اضتااسالال ل ل مطالالام   اتتا ار عالاليدإن مارنالالا املقالالاممت اإلباارداالالل نالالل ناليالالل   

يفل اتقالارد  إباارداالل ات يفيالات    اجليد م ن  أشاال اض  خ اإلباار ا ا ب ى نل أباار مسالي 

%  نل لطس عاليد  21نااش م، فإنطا نملظ محنل املقاممت اإلبااردال ل لت على نا نساتص )

  نقاملالل  244  شاًلا بربدواا، أ  نا عيده )1137أشاال اض  خ اإلباار ا ااضااضغ عيدها )

ي ا باالالار إباارداالالل، اهالاليف مالالقض   تالالس امل كالالي اضثالالانيف نالالل ليالال  عالاليد أشالالاال اض الال خ م الال  

%  نالالل لطالالس عالاليد أشالالاال  69  أ  نالالا نسالالاتص )784اضاسالالييفل اضق الالجم اضالال  ملالالغ عالاليدها ) 

 اض  خ.  
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  2شاس )

 

أناالالا نالالل اضطااليالالل اضيانطياالالل فالالطملظ أنل املقالالاممت اإلباارداالالل  تالالس امل كالالي ا اال، فقالالي مل الالت   

% . 67قل، أ  نا نسالاتص )   دمي1202نيتها اضيانطيال ل نش م أباار اضتااس ل ل فرتم اضياراسل )

ااململالالظ هطالالا أنل املقاملالالل اإلباارداالالل كشالالاس نالالل أشالالاال امالالوار اإلباالالار ا امل تطالالي علالالى   

إمياء اآلراء ) راء اضسياسي  ااحمللل  ااةالرباء  اامل لونالات املييانياالل )امل لونالات اآلنيالل اضال        

مقالالا ق اةربداالالل احملئالالل  ط هالالا امل اسالاللون  دت لتالال  علالالى ا شالالاال ا بالال ى امل تطالاليم علالالى ا

%  نالالل امالالت اضطاشالال م، اا باالالار اضاسالالييفل اضالال    13كاضتقالالارد  اإلباارداالالل اضالال  لالالاعت علالالى )  

%  لتط الالل اماالالارق كالالاج، اهالالقا د االالس نالالطة اآلراء اامل لونالالات املييانياالالل  17لالالاعت علالالى )

 أكث  نل ا باار اضتاّ د دال احملئل.    باارأهطايال كاجم ل نش م ا 

 

/ أنواع املقابالت اإلخبارّيةثانيًّا
ضقي اضاّطا ل اإلفار اضطاظ  ا أناص ناططا اضتاا دق م  أرم ل أنواٍ  نالل املقالاممت اإلباارداالل     

نقاملل إبااردال ل ا ستوددو، انقاملل إبااردال عرب ا مطالار اض االطاعيال، انقاملالل إباارداالل عالرب      

سالة نشال ات أباالار اضساالاعل اضتااسال ل ل      اهلات ، اكقض  عرب اإلنرتنت )سااد  ، اعطالي ن 

مطالالام اجليدالال م ل فالالرتم اضياراسالالل مل  فالالل أ  أنالالوا  املقالالاممت ا كثالال  اسالالتليانوا ل اضطاشالال م         

كانت اضطتا ج كاآلتيف   
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  فقالالي التلالالت املقالالاممت عالالرب ا مطالالار اض االالطاعيال  3كطالالا هالالو رالالاه  ل اض اسالالم اضايالالانيفا رمالالم ) 

  244يف عالاليد املقالالاممت اإلباارداالالل ااضاالالاضغ عالاليدها )   %  نالالل إمجالالاض 69امل كالالي ا ال مطسالالال ) 

% ، أناالالا املقاملالالل اإلباارداالالل ل  23نقاملالالل، اتليهالالا املقاملالالل اإلباارداالالل عالالرب )سالالااد   مطسالالال )  

%  فقالط. إنل ارتاالا  نسالال املقالاممت     4ا ستوددو اعرب اهلات  فّاعت كالسا نطهالا علالى نسالال )    

ض يم أساام أهطاهالا أنل ن ظالم ضاليوف اضقطالام نالل بالارج        اإلبااردال عرب ا مطار اض اطاعيال د ود

ميف ، اهو أن  ديف  ماضقطام إ  إد اء نقاممت ن هم عرب ا مطار اض اطاعيال، اا نال  اضثالانيف   

أنل دودم االت ال عرب ا مطار اض اطاعيال أعلى نل غجها نل املقاممت ا ب ى نثس املقاممت 

اضقطالام ال تلجالح إ  ا سالاضي  ا بال ى إال إن فال أ فالار         عرب سالااد  أا اهلالات ، ادااليا أنل   

نطالال  ذضالال  فقالالط. أناالالا ارتاالالا  نسالالال املقالالاممت عالالرب اإلنرتنالالت )سالالااد   في الالود ل غاضاالالص إ    

دا ّل كورانا اإد اءات امج  اض اّيفا اضال  فة ضالت ل كالثج نالل مالمد اض الاع. أناالا ملتالل         

 اف اض   يط ماضئاالي ، ال عالي  نقيرتالص    نسال املقاممت عرب اهلات  فط تاط عادم ماضظ

ضلقهام إ  ا ستوددو اةارديفا إلد اء نقاملل عرب ا مطار اض اطاعيال ن ص. أناا ملتالل املقالاممت   

اإلبااردال ل ا ستوددو في ود ضيفاي ل ضيوف هقا اضطاو  نل املقاممت اض  تجقَت   عالادًم علالى   

داونون نل اضئايوف املواض  ضلقطام ابيفها  - ادمل اض-حملتليف احمليفتل أا اةرباء، اهم 

 اضتّ د  ا أا اض انل  ل احمليفتل.    

  3شاس )
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 ثالًثا/ أشكال عرض املقابالت اإلخبارّية  
عطي تيميق اضطاظ  ل أشاال اض  خ امواردال اض  تستلينها مطام جليد م عادم، أناططالا  

نقاممت ضيوف ف ددال، انقاممت ضيوف اضتاا دق م  صسل أشاال ع خ لواردال اهيف  

ّطا يال، انقاممت ضيوف مجاعيال، اكقض  نقالاممت ن اسالل  ف دداالل، نقالاممت ن اسالل       

 مجاعيال.

نقاممت اضئايوف اضا ددال . أ

ل شاس اض  خ اموار ا هقا     نقد  أا نقد الل اضطاشال م لالواروا نال  ضالي  االالي لالول        

املل ن  باج أا حملتس سياساليفا أا نال  ن اسالس احمليفتالل.     نوضو  االي. عادم نا تاون هقه املق

ااض الال خ نالالل هالالقه املقاملالالل عالالادًم نالالا داالالون اضت طاالالق ل امل لونالالات اةربداالالل اضالال  عج ضالالت ماالالس  

املقاملل اضال  أد دالت نال  ا كالادنيفا     املقاملل ل برب مسيط أا تق د  إباار ا. انل أنثلل ذض  

يفا  نالل تالونس لالول توميالت اض طلياالل االنتّارداالل اضال         ااحمللتس اضساياسيفا )عاالي اضليفيال  امطاشال   

ام الالت ميارداالالل أنطياالالل ل اضشاالالار  املقامالالس ضلسالالاارم ا ن داياالالل راح ضالالّيتها اّطالالان نالالل ردالالال      

، اإن تتا طا اضشااس اإلب اديف ضلطقاملل فإناص ناططا اصاص كاضتاضيف 23ا نل

                                                                                                                           نقاملل إبااردل ف ددل                         1نثال )

 06.03.2020اضتاردخ  

   

ل ميادالالالالل املقاملالالالالل دظهالالالال  املالالالالقد    

الالاليه ل كانالالس اض الالورم ضجلالال   

مئالالالي  املقاملالالالل، ذاكالالال وا امسالالالص    

 اصاتص، 

  إ  دانالال   م الاليها دظهالال  اضئاالالي  

 املقد  ضييف ح عليص اضساثال ا ال،

م الالاليها دظهالالال  اضئاالالالي  الالالاليه ل   

اض اورم ضيجي  عل اضساالثال، امالي   

أضالالي  امسالالص اصالالاتص ل املقاملالالل    

أساس اضشااشل، ال اضيااادل اض جليالا  

نل اض اورم تظه  إشارم تيل علالى  

أن املقاملالالالل نااشالالال م ااسالالالم اضالالالالي    

 اضق  دتّياع نطص اضئاي .  
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م الالالي مج هالالالل تجقسالالالم اضشااشالالالل مالالالال      

اضئاالالالالالي  اصالالالالالور إباارداالالالالالل نالالالالالل   

 اميع اضق  تيار لوضص املقاملل. 

اعطالالالينا د الالالود املالالالقد  نالالال ام أبالالال ى 

ضييفالالالال ح اضساالالالالثال اضثالالالالانيف، تاقالالالالى   

اضشااشالالالل نقسالالالونل ض الالال خ صالالالور   

 اميع. 

اعطالالالي توددالالالال  اضئاالالالالي  نالالالالل ِمَاالالالالس  

املالالالالالقد ، د الالالالالود اضئاالالالالالي  ضالالالالاليطأل   

م الالالورتص اضشااشالالالل ماالالالس أن نسالالالط   

 املقد  اهو دشا  اضئاي .  صوت

 

أناالالا ل لاضالالل املقاملالالل اهلاتاياالالل اضا دداالالل فقالالي رصالالينا ف دقتالالان ل ع ضالالها، ا ا  ماسالالتليا    

اة ديفل اجل  افيال ااضثانيل ماستليا  صاالور اماليع املتّ اكالل )فياليدو ، اناططالا اصال        

 اضشاال  اإلب ادي  كاضتاضيف   

 

                                                               24ددال عرب اهلات  ماستليا  اة ديفل اجل  افيال  املقاملل اإلبااردال اضا 2نثال )

 15.03.2020اضتاردخ  

  

ل هالالالقه اماضالالالل دظهالالال  املالالالقد  الالالاليه نالالالسء اضشااشالالالل   

 ضجل  ماضئي  اديف ح عليص اضساثال ا اال. 

هثالس  ّما تظه  صالورم د افيايالل ة ديفالل د  افياالل     

ملالالالي اضئاالالالالي  ماإلضالالالافل ض الالالالورتص اامسالالالص اصالالالالاتص.    

ادتاالال ار رهالالور املالالالقد  ااضئاالالي  مهالالقه اضيفت دقالالالل ل     

كسا ن ام ديف ح فيها املقد  سالثاًضا علالى اضئاالي . ال    

 بالال  دالالوام ضلئالالي  دودعالالص املالالقد  م الالوتص فقالالط نالالل  

 دان أن تظه  صورتص على اضشااشل.  
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                         25)فييدو  هلات   ماستليا  اض اور املتّ كل عل اميع  املقاملل اإلبااردل اضا ددال عرب ا3نثال )

 04.03.2020اضتاردخ 

  

ال هالالقه اماضالالل أدئوالالا تظهالال  املقد الالل الالاليها نالالسء       

 اضشااشل ضرتلا  ماضئاي  اتيف ح عليص اضساثال ا اال.

م يها تظه  صالور نتّ اكالل )فياليدو  اعليهالا صالورم      

عالالرب اهلالالات  اصالالاتص املهطياالالل،  ّامتالالل ضلئالالي  املتّالالياع

ادتا ار ا ن  ل كسا ن ام تيف ح فيها املقد ل سثاًضا 

على اضئاي ، ال  ب  دوام ضلئي  تودعص املقد الل  

م الالالالوتها فقالالالالط نالالالالل دان أن تظهالالالال  صالالالالورتها علالالالالى   

 اضشاشل. 

ناالالل نقالالاممت ف دداالالل أبالال ى تججالال ى نالال  ضالالي  ل ا سالالتوددو ال هالالقه اماضالالل ال تج الال خ نالال       

أ  صور بربدال نتّ كل، مس دط  ا اضتا كيي كلتص علالى امالوار اضالياا   مال  املالقد        اضئاي 

ااضئاي . نالل أنثلالل ذضال  نقاملالل أةد دالت نال  اض االّايفا ل مطالام اجليدال م ااةالاج ل اضشاالثان            

ا ف انياالل )تيسالالج علتالالونيف  لالالول ت الال حيات اعدال  اةاردياالالل ا ن داياالالل )مونايالالو  لالالول مالال ار   

، اناالل  26ل اضيااضيال حماكطل املسثاض  عل دال ا م لال م ل أف انسالتان   احملاطل اجلطا يا

 اص  شاس ع خ هقه املقاملل  ا دليف  
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               نقاملل ف ددال ل ا ستوددو                                                                                                 4نثال )

 05.03.2020  اضتاردخ

  

تاالالاليأ املقاملالالالل مظهالالالور كانالالالس ضلطالالالقد  اهالالالو د لالالال      

 ماضئي 

ّم تظه  صور اضئي  نط تا إ  املقد  اهو دالقك   

 امسص اصاتص،

  

م يها تظه  اضاانجا املقد  ااضئي  م ورم ّطا يالل  

 ل  دايأ املقد  ف ح اضسثال ا ال،

اعطالالينا داالاليأ اضئالالي  ماإلدامالالل دظهالال  امسالالص اصالالاتص  

أسالالها، اتتاالال ر ف دقالالل اإلبالال اج هالالقه مالال  االّالالط   

مالالال  توددالالال  املالالالقد  ضلئالالالي  م الالالوتص علالالالى صالالالورم      

 اضئي .  

نقاممت اضئايوف اضثطا يال . م

املق الالود مهالالا تلالال  املقالالاممت اضالال  دجج دهالالا نالالقد  اضطاشالال م نالال  ضالالياْيل ل امالالت نتالاليانل لالالول     

اضاالالا )اضالاليس دا طوالالا  نالالا خي االالا هالالقا اضشاالالاس نالالل املقالالاممت اإلباارداالالل        نوضالالو  االالالي. غ 

ضلطوضالالالوعات اةربداالالالل اضالالال   تالالالاج إ  ن  فالالالل  راء فالالال فْيل خمتلاالالالْيل انتطامئالالالْيل لوهلالالالا.    

ااض  خ نل دعوم ضياْيل اضيس ضي  االي هو بلق تواعن م  أف اف اض ا ا  أا املوضالو   

اضشاالاس نالل أشالاال اض ال خ اموارداالل نالل أكثال         اةرب ا نيف ح اةمف. ار ا دج الي هالقا   
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ا شالالاال اضالال  ناالالل أن تاشالال  نالاليى ليادداالالل نالالقد  اضطاشالال م نالالل عينالالص. ااضالال  ناالالل    

ن  فل ذضال  عالرب عاليد ا سال لل امليف الالل علالى اضئااليا  انوعيتهالا، ااملاليام اضيانطياالل املرتاكالل            

رم الل أشالاال إلدال اء    اضقي رصالينا أ ضاسا نطهطا، ادردل ن  فتهطا انهارتهطا ل اميد .

 هقا اضطو  نل املقاممت 

          نقد ان دقيانان اضطاش م ا  دالان نقاملالل نال  ضالياْيل خمتلاالْيل لالول نوضالو  االالي

م ورم نطا لل )كسا نقد      نقاملل ضوليه 

           نقد ان دجقالينان اضطاشال م، إال أنل ألاليهطا دطاال د ل إدال اء نقاملالل نال  ضالياْيل لالول

ميطهطا. نوضو  االي م ورم نتاادضل

   نالالقد  االالالي دجقالاليا  اضطاشالال م ادججالال   نقالالاملتْيل نالال  ضالالياْيل خمتلاالالْيل م الالورم نطا الاللل

لول نوضو  االي.

     نالالقد  االالالي دجقالاليا  اضطاشالال م ادججالال   نقالالاملتْيل نالال  ضالالياْيل خمالالتلا  م الالورم نتاادضالالل

)ضاس االي نطهطا سثاًضا .

نالالقد ان اّطالالان م الالورم نطا الاللل؛  انالالل ا نثلالالل علالالى املقالالاممت اإلباارداالالل اضثطا ياالالل اضالال    دهالالا 

نقاملالالل دجج دهالالالا املالالالقد  ا ال نالالال  اضياملوناسالالاليفا اض ااسالاليفا اضساالالالامق ااةالالالاج ل شالالالثان اضشاالالال ق   

ا اسط )فيتشيسمف ناتوعاف  لول اض طليال اض سا دال اضرتكياالل املسالطام مالالندر  اض اميال ن،     

 كياالل )إداال  ديداناليف  لالول     انقاملل أب ى تجج دها عنيلتالص املقد الل نال  اضااتاالل اض االّايال اضتا     

املوضالالو  ذاتالالص. ااململالالظ هطالالا أنل اضقطالالام أرادت ن  فالالل رأ  اضيف فالالان امل طيالالان مالالحن  اض طلياالالل       

. اناالالل اصالال   27اض سالالا دال اضتا كياالالل ندر  اض اميالال ن، اهطالالا اضيفالال ف اض ااسالاليفا ااضتا كالاليفا    

 شاس ع خ هقه املقاملل كاآلتيف  

م فقل نقد ْيل خمتلاْيل                                                                      املقاملل اضثطا يال ن  ضياْيل 5نثال )

 01.03.2020اضتاردخ  

   

ل ميادل املقاملل دظه  املقد  ا ال 

الالاليه ل كانالالس اض االالورم ضجلاالال   

 مئي  املقاملل،

م الالاليها دظهالالالال  اضئاالالالالي  ا ال إ   

دانالالال  املالالالقد  ا ال ضييفالالال ح عليالالالص  

 ساثال ا اال،اض

نالالالل ّالالالما دظهالالال  اضئاالالالي  ا اال ل    

كانس اض اورم ل اضايادالل ضيججيال    

عالالل اضساالالثال، امالالي أضالالي  امسالالص   
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اصاتص ل املقاملل أساس اضشااشل، 

ال اضيااادالالالالل اض ليالالالالا نالالالالل اض االالالالورم 

تظهالال  إشالالارم تالاليل علالالى أنا املقاملالالل 

نااش م ااسم اضالالي اضالق  دتّالياع    

نطص اضئاالي  ا اال. ام اليها تقسالم    

اضشاشل مال  اضئالي  ا ال اصالور    

نتّ كالالالل )فيالالاليدو  عالالالل امالالاليع  

 نيف ح اموار.  

   

م الالالالاليها دظهالالالالال  املالالالالالقد  اضثالالالالالانيف،   

نااشالالال م م الالالي إدالالال اء املقاملالالالل نالالال    

اضئاي  ا اال، ادظه  الاليه نالسء   

 اضشااشل ضجلا  ماضئي  اضثانيف،

م الاليها دظهالال  اضئاالالي  اضثالالانيف إ     

دانالال  املالالقد  اضثالالانيف ضييفالال ح عليالالص   

 ا اال، اضساثال

م الالاليها دظهالالال  اضئاالالالي  اضثالالالانيف ل  

كانالالالالالس اض االالالالالورم ضيججيالالالالال  عالالالالالل   

اضساالالالالالثال، امالالالالالي أضالالالالالي  امسالالالالالص  

اصالالالاتص ل أسالالالاس اضشااشالالالل، ال   

اضياادالالل اض ليالالا نالالل اض االالورم تظهالال    

إشارم تيل على أن املقاملل نااش م 

ااسالالم اضالالالي اضالالق  دتّالالياع نطالالص،     

ام الالالالاليها تجقسالالالالالم اضشااشالالالالالل مالالالالال      

اضئاالالالي  ا اال اصالالالور نتّ كالالالل   

يدو  عالالالالالل امالالالالاليع نيفالالالالال ح   )فيالالالالال

 اموار.   

 

أناا ل لاضل تقيدم اضطاش م نل ماس نقد ْيل دطا د أليهطا ل إد اء نقاملالل نال  ضالياْيل لالول     

نوضو  االي م ورم نتاادضالل ميطهطالا فالا ن  خيتلال . انالل ا نثلالل علالى ذضال  نقاملالل إباارداالل           

ا  اضايليف  أستاذ اضاا  اضساياساليفا  ّطا يال دجج دها املقد  ا اال ن  ضياْيل ع اميْيل هطا )ع 

ل اجلان الالل املستط الال دال ا)عاالالاس اض الال داا   احمللتالالس سياسالاليفا اض  امالاليفا لالالول رفالالع كتالالس         
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. اناالالالل اصالالال  هالالالقا اضشاالالالاس 28م ملانياالالالل تاليالالال  )اضالالاليرل  تشالالالايس لاونالالالل ديدالالاليم 

 اموار ا  ا دليف  

 ضلطش م     نقاملل ّطا يال داج دها نقد  االي رغم اضتاقيدم اضثطا يفا6نثال )

 18.03.2020اضتاردخ   

    

دظهالال  نقالالينا اضطاشالال م ل 

اضايادالالالل ن والالالا، ّالالالما داالالاليأ    

املالالالالالالقد  ا اال ماضتقالالالالالاليدم 

 ضلطقاملل،

م الالالالاليها تظهالالالالال  صالالالالالورم   

اضئاالالالالالالالالالي  ا اال نالالالالالالالالالسء 

اضشااشل ضيج ل  مص املقد  

 ا اال،

انالالالل ّالالالما تظهالالال  صالالالالورم    

اضئاالالالالالي  اضثالالالالالانيف نالالالالالسء   

اضشااشل ضجل  مص املالقد   

 ئوا،ا اال أد

ّالالما دظهالال  اضثمّالالل ن والالا ل 

اض االالالالالورم امالالالالالي توساالالالالالط  

املقد  اضئاالياان، ضييفال ح   

اضسُّالالالالالالالالالثال ا اال علالالالالالالالالالى 

 اضئاي  ا اال،

    

دظهالالالالالالال  اضئاالالالالالالالي  ا اال 

الالالالالالاليه نالالالالالالسء اضشااشالالالالالالل 

ضيجيالالالالال  عالالالالالل اضساالالالالالثال   

 ا اال،

اعطالالالالينا ديفالالالال ح املالالالالقد    

ا اال اضساالثال ا اال علالى   

اضئاالالالالي  اضثالالالالانيف تظهالالالال   

ا نالالال ام صالالالور اضثمّالالالل ن والالال 

 أب ى. 

ّما دظهال  اضئاالي  اضثالانيف    

الالالالالالاليه نالالالالالالسء اضشااشالالالالالالل 

ضيجيالالالالال  عالالالالالل اضسالالالالالثال   

ا ال، اتتا ار اضيفت دقل 

هاالالالالالالقا لتاالالالالالالى نهادالالالالالالل  

املقالالالالالاملت . اغاضاوالالالالالا نالالالالالا  

تقسالالالالالالم اضشااشالالالالالالل مالالالالالال   

اضئاي  اصور نتّ كل 

 إ  داناص.

ام ي إها  فال ح ا سال لل   

علالالالى اضئاالالالياْيل م الالالورم   

نتاادضل دجودا  املالقد  كالسا   

وليه، امي رهال   نطهطا ض

 كسا نطهطا نسء اضشااشل.

 

انل اماالت ا ب ى لاضل إد اء املقد  نقاملل إبااردال ن  ضياْيل خمتلاْيل م الورم نطا اللل   

عل نوضو  االي، إنل هقه اضيفت دقل ل اضا الس مال  اضئااليوف تسالطة مرتكيالي املشالاهي علالى        
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ل كمنيواا بالمل املقاملالل،   كم  كسا ضي  على ليم، كطا أناها هط  نل تئارم اضئاياْي

ب وصوا إن كان ضاسا نطهطا ادهل نظ  نت ارضل هانوا ن  اآلب ، انل ا نثلالل علالى ذضال     

املقاملالالل اضالال  أد دالالت نالال  ضالالياْيل خمالالتلا   ا ال هالالو اضااتالال  ااحمللتالالس اضساياسالاليفا اضلاطالالانيفا     

ي امللالالال  )أسالال ي مشالالالارم  ااضئاالالالي  اضثالالانيف عئالالالو املاتالالال  اضساياسالالاليفا جلطاعالالل امالالالوّيفا )عاالالال   

، اناالل اصال  شالاس اض ال خ      29)اض ج  ا  لول حمادّات س وددال ن  اموّي  ل اضيطل

 هقا  ا دليف 

 31.03.2020  نقد  االي     نقاملتْيل ن  ضياْيل خمتلاْيل م ورم نطا لل                  اضتاردخ  7نثال )

   

تظهالالالال  املقد الالالالل نالالالالسء اضشااشالالالالل ل  

 لل،اضايادل ضلتقيدم ضلطقام

ت لاالالال  ماضئالالالي  اتالالالقك  امسالالالص  

 اصاتص اتودص ضص اضساثال ا اال،

دظهالالالالال  اضئاالالالالالي  نالالالالالسء اضشااشالالالالالل   

ضيجيالالالالال ، امالالالالالي أضالالالالالي  امسالالالالالص   

 اصاتص ل ا ساس.

   

م الالي االنتهالالاء نالالل نقاملالالل اضئاالالي     

ا اال م الالالالالورم كانلالالالالالل، تظهالالالالال    

املقد الالالالالل نالالالالالسء اضشااشالالالالالل ضرتلالالالالال   

ماضئاالالالي  اضثالالالانيف اتالالالقك  امسالالالص   

 اصاتص،

املقاملالالالالالل عالالالالالرب ال لاضالالالالالل كالالالالالون 

اهلالالالالات  تظهالالالال  صالالالالورم اضئاالالالالي     

اضثالالالانيف نالالال  امسالالالص اصالالالاتص م فقالالالل  

صور نتّ كالل ت ااال  عالل اماليع     

 نيف ح اميد ،  

اعطينا ت ود املقد ل ضيف ح اضساثال 

اضثالالالانيف تظهالالال  نالالالسء اضشااشالالالل نالالال ام  

أبالالال ى، ادسالالالتط  ا نالالال  هاالالالقا   

م  توددال  اضئاالي  علالى صالورتص     

 م وت املقد ل.

 

طاشالال م نالالل نالالقد  االالالي ا الال   نقاملالالل ّطا ياالالل م الالورم نتاادضالالل، فإنطالالا      أناالالا ل لاضالالل تقالاليدم اض 

نملالظ شالاس عالال خ خمتلال ، نالالل ا نثلالل علالالى ذضال  نقاملالالل أةد دالت نالال  ضالياْيل ألالاليهطا        

اضاات  اض اّايفا اضلاطانيفا )دوس  ددالام  نالل مالجات، ااضثالانيف اضااتال  ااحمللتالس اضساياساليفا        
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اإلنالالالاراتيفا علالالالى  –ضتاّالالالاض  اضساالالال ود ا اضالالاليطاا )سالالالي  اضوشالالالليفا  نالالالل مالالال ض  لالالالول غالالالارات ا   

، انال اص  ف دقل إب اج هقه املقاملل  ا دليف   30)ن سا ات ضلّوّ  ل اضيطل

                  نقاملل ّطا يل   دها نقد  االي م ورم نتاادضل                                                                               8نثال )

 30.03.2020اضتاردخ   

   

دظه  املالقد  نالسء اضشااشالل ضجلاال      

 مئيايف املقاملل،

دظهالالال  املالالالقد  نتوسالالاليًفا اضئاالالالياْيل  

ضيقك  امسيهطا اصاتيهطا، امي 

ره  علالى اضشااشالل ناالان توادالي     

 كسا نطهم كتامل.

عطالالالالالالالالينا داالالالالالالالاليأ اضئاالالالالالالالالي  ا ال 

مامالالالالاليد  دظهالالالالال  الالالالالاليه نالالالالالسء    

اضشااشالالالالل نالالالالل دان إضالالالالافل صالالالالور 

 ن افقص ضص. نتّ كل 

   

اعطينا د ود املقد  ضيفال ح اضساالثال   

ا اال على اضئاالي  اضثالانيف، دظهال     

 اسط اضئايا  ن ام أب ى،

م اليها دظهالال  اضئاالالي  اضثالالانيف نالالسء  

اضشااشل امي أضي  امسص اصالاتص  

 أساس اضشااشل. 

ال  ب  املقاملل دظه  كسا ضي  

الالالالاليه علالالالالى اضشااشالالالالل ضيالالالالتطاتل   

تص علالالى املالالقد  نالالل تودد هطالالا م الالو 

 صورم كسا االي نطهطا.

 

نقاممت اضئايوف اجلطاعيال   . ت

ل هقه اماضل َدج   نقد  اضطاش م نقاملل إبااردال ن  أكث  نل ضياْيل لول نوضو  االالي.  

علطوالا محناالص كلتطالا اعداد عاليد اضئااليوف ل املقاملالل اضوالاليم، دلا ذضال  علالى ا هطاياالل اضاالاجم            

اةالرب ا امل الا ، اعطالي دراسالل أشالاال اض ال خ اموارداالل ل         اض  هطّها احمليفتل ضلطوضالو  

مطالالالام اجليدالالال م ااةاصاالالالل مهالالالقا اضشاالالالاس نالالالل املقالالالاممت، اللظطالالالا ادالالالود ف دقتالالالان ل إدارم 

 لوارات إبااردال ن  لطوعات نل اضئايوف اهطا 
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 امالنقاملل إبااردال دجج دها املقد  ن  ّمّل ضيوف م ورم نت ،

 ها املقد  ن  ّمّل ضيوف م ورم نتاادضل.نقاملل إبااردال دجج د

ل اماضالالل ا ا  دج لالال  اد الال اف املالالقد  ماضئاالاليوف اضثمّالالل دف الالل االالاليم ّالالما َدجالال   نقاملالالل نالال   

ضي  نطهم، ام ي االنتهاء نطص، دطتقس إ  اضثالانيف ّالما اضثاضال ، اهالقه اضيفت دقالل تسالطة ضلطالقد         

هطالال  نالالل ت الالاد  ا فالال اف  اضلطشالالاهي أدئوالالا اضتا كيالالي علالالى كالالسا ضالالي  علالالى لالاليم، كطالالا 

كمنيًّالالا بالالمل املقاملالالل، انالالل ا نثلالالل علالالى ذضالال  املقاملالالل اإلباارداالالل نالال  اضااتالال  ااحمللتالالس           

اضساياسالالاليفا )علالالاليف ناصالالال  اضالالاليادل  ااضاالالالال  ل شالالالثان اضساياسالالالات اضياضياالالالل ل ن هالالالي كيالالالت   

 )دادمس مانياا  اكقض  ر يس ام كل اإلسمنيال ضإلصمح )س ي اضاقيص  لول نوضو 

 . انال اص  هقه املقاملل  ا دليف   31)اعتقال اضسُّليفات اضسُّ وددال  ن اء س ودد 

                                نقاملل ضيوف مجاعيال نت امال                                                                                                9نثال )

  08. 03.2020اضتاردخ ).

    

دظه  املقد  نسء اضشااشل 

ل اضايادالالالالالالالالالل ضجلاالالالالالالالالال    

 ماضئايوف

انالالالالل ّالالالالما دج الالالال اف مهطالالالالا   

ا اانهطالالالالالا، اديفالالالالال ح  

اضساالالالالالالالالالثال ا اال علالالالالالالالالالى 

 اضئاي  ا اال،

ّالالما دظهالال  اضئاالالي  ا اال   

ضيجيالالالالال  عالالالالالل ا سالالالالال لل    

كلتهالالا م الالورم نتتاضيالالالل،   

ام الالالالاليها دطتقالالالالالس املالالالالالقد  

 ضلئي  اضثانيف،

اّالط   دظه  املقد  م فقل 

نل اضئااليوف ل اض االورم   

ضيايأ ميف ح ا س لل علالى  

 اضئاي  اضثانيف،

    

اعطالالالالينا داالالالاليأ اضئاالالالالي   

اضثالالالالانيف ماإلدامالالالالل دظهالالالال  

 نسء اضشااشل،

ام اليها دطتقالس املالالقد  إ    

اضئاالالالالالالالالالالالي  اضثاضالالالالالالالالالالال ، 

املتوادالالي ل هالالقه اماضالالل  

عالالالالرب اهلالالالالات ، اديفالالالال ح   

 عليص أس لتص،

دظه  اضئاي  اضثاضال  ل  

اضتلاالالونيفا  هي الالل االت الالال 

اض  اصاطاها نالل ماالس،   

ضيججيالالالالالالال  عالالالالالالالل مجيالالالالالالال  

ا سالال لل املودهالالل إضيالالص ّالالما  

 دوداعص

ادالالودا  ضالاليوفص اآلبالال دل   

اضظتالالالاه دل عالالالرب ا مطالالالار 

اض االالالالطاعيال تااعوالالالالا اهالالالالم  

 راه دل نسء اضشااشل.  
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أناالالا ل اماضالالل اضثانياالالل اضالال  دتاالالادل فيهالالا املالالقد  ا سالال لل نالال  اضئاالاليوف اضثمّالالل م الالورم نتاادضالالل  

)نتشامال ،   طالى أنل املالقد  ديفال ح سالثاًضا علالى اضئاالي  ا اال ّالما علالى اضئاالي  اضثالانيف ّالما            

على اضثاض  ماس أن د ود إ  ا اال ن ام أب ى اهاقا، ار ا دطتقالس نالل اضثاضال  إ  اضثالانيف،     

أا نل ا اال إ  اضثاض ، اهقه اضيفت دقل ل إدال اء املقالاممت تسالطة مودالود ت الادنات ضاظياالل       

 اضئايوف، كطا ليع ل املقاملل اآلتيل، اض  كانالت نال  ) يالي عاصالم  عئالو ا نانالل       م 

اض انال ضلتطظيم اضوليا ا اضشا يبا اضطااص  ا نل صط اء، ااضاات  ااحمللتس اضساياساليفا )دوسال    

ددالالالام  نالالالل مالالالجات، ااملستشالالالارم اضساالالالامقل ضشالالالثان اةلالالاليج ل اضايالالالت ا مالالاليع )ك دسالالال      

لول ل م اضيطل، فقي اص  اضيطاا ) يي عاصم  عنيلص اضلاطالانيفا   فونتيط اع  نل ااشطيفل

، اناالل اصال     32))دوس  ددام  ما عطى نا اضيف ت املقد ل إ  إنهالاء املقاملالل ن الص فالوروا    

 ف دقل إب اج اضشااس اموار ا هقا  ا دليف   

                                                                     نقاملل ضيوف مجاعيال نتاادضل                                    10نثال )

 29.03.2020اضتاردخ  

   

تظهالالالال  املقد الالالالل نالالالالسء اضشااشالالالالل ل  
 اضايادل ضرتلا  ماضئايوف

انالالالل ّالالالما تج الالال اف مهالالالم ام الالالالاتهم     
امحنالالالالاكل توادالالالاليهم، ام الالالاليها   
تاالالاليأ ميفالالال ح اضساالالالثال ا اال علالالالى    
اضئاالالالالالالي  ا اال، نالالالالالال  نملظالالالالالالل 

أناكل توادي كالسا نالطهم    إضافل
 ل أعلى اضشااشل كتاميًّا،

ّالالالما دظهالالال  اضئاالالالي  ا اال ضيجيالالال   
علالالالى اضساالالالثال ا اال امالالالي أضالالالي   
علالالى اضشااشالالل امسالالص اصالالاتص، ال  
أعلالالالالى اضشااشالالالالل أضالالالالي  ناالالالالان  
توادالالالالي اضئاالالالالي ، ا نيالالالالل املقاملالالالالل 

 )نااش  .

   

اأّطاء اإلدامالل تقسالم اضشااشالل مال      
اماليع  اضئاي  اصور بربداالل نالل   

 نيف ح اموار،

اعطينا تيفال ح املقد الل سالثاًضا علالى     
ضالالالالالالي   بالالالالالال ، تظهالالالالالال  م فقالالالالالالل   
اضئاالالاليوف م الالالالورم مجاعياالالالل نالالالال ام   
أبالال ى، م الاليها تطتقالالس املقد الالل إ    
اضئاالالي  اضتالالاضيف، اهاالالقا م الالورم 

 نتاادضل.

اعطي توددال  اضئااليوف دظهال  كالسا     
 نطهم نسء اضشااشل. 
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رداالالالل محنواعهالالا امللتلاالالل ل نشالالال م   اإن أردنالالا ن  فالالل نالاليى اسالالالتليا  أشالالاال اض الال خ اموا     

  مالالحن نقالالاممت  اضتااسالال ل ل مطالالام اجليدالال م، فإنطالالا نملالالظ كطالالا ل اض سالالم اضايالالانيف رمالالم )     

اضئايوف اضا ددال  وع على اضطاسال ا كرب؛ فقي لاع هقا اضشااس امالوار ا علالى نالا نسالاتص     

  114اضيف )%  نالالالل لطالالالس عالالاليد املقالالالاممت اةاصالالالل ماضئاالالاليوف ااضاالالالاضغ عالالاليدهم اإلمجالالال   76)

  نقاملالالل ف دداالالل، ّالالما تالالحتيف املقالالاممت اضثطا ياالالل ل امل كالالي اضثالالانيف مطسالالال         86لطوعالالل، أ  )

 % . 4% ، ّما املقاممت اجلطاعيال مطسال )20)

  4شاس )

 

 نقاممت امل اسل  اضا ددال . ع

ل نالل  أناا ل لاضل املقاممت اإلبااردال ن  ن اسالليف احمليفتالل فإناالص ناططالا اضتاا دالق مال  صالطايْ       

 املقامت   

 نقاممت ن اسل  ف ددال

   ،نقاممت ن اسل  مجاعيل

فقالالي لسالالات ضالالطل املقالالاممت اجلطاعياالالل  ناهالالا ال  -رغالالم ادودهالالا  –أنالا املقالالاممت اضثطا ياالالل  

تشاس نييم باصال كطا امال ن  املقاممت اضثطا ياالل اةاصالل مئاليوف اضطاشال م اإلباارداالل،      

مسالا  االبالتمف ل ادهالات اضطاظال  لالول       –ل اض اضال    –تالحتيف   فاملقاممت اضثطا ياالل ضلئاليوف  

نوضو  ن يال، أناا املقاممت اضثطا يال ضلط اسل  فتحتيف  ساام نوضوعاتيال اتقطيل حبتالل، اال  

 دبس البتمف اآلراء أا امل لونات ل ذض . 
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ل نوسالاو  انالل ا نثلالل علالى نقالاممت امل اسالل  اضا دداالل نقاملالل نال  ن اسالس مطالام اجليدال م            

، انالل اململالظ أن    33)موت  ل نوسالاو  –)عاار شوج  ضيتّياع عل خم دات مطل أرداغان 

هقه املقاملل داءت ض  خ اضت طاق مامل لونات اةربداالل لالول  بال  نالا هلئالت عطالص اضقطاالل مال          

 اض  يسْيل، انال اص  شاس املقاملل هقه كاآلتيف  

                                                                                                            نقاملل ن اسل  ف ددال         11نثال )

 05.03.2020اضتاردخ  

  

ل اضايادالل تظهالال  نقد الالل اضطاشالال م نالالسء اضشاشالالل ضتقالالي   

 ضلطقاملل، 

م يها ت لا  مامل اسس اتقك  امسص اناان ادوده 

ا اال، نالال  رهالالور إشالالارات   ماالالس أن تودالالص ضالالص اضساالالثال 

كتاميالالالالالل علالالالالالى اضشاشالالالالالل توضالالالالالة ناالالالالالان املقد الالالالالل 

 اامل اسس،

  

دايأ امل اسس ماإلدامل عل اضساثال اهو راه  ل ع  

املاالالان، ّالالما دجئالالاف امسالالص اناالالان ادالالوده أسالالاس      

اضشااشل كتامل، أناا ا شارم على أنا املقاملل نااشال م  

  اناانها فتظه  ل اضياادا اض ليا ضل ورم.

ل نهادل املقاملالل تالودا  املقد الل امل اسالس ذاكال م امسالص       

اناان تواديه ن ام أب ى م الوتها اصالورم امل اساللل    

 نا عاضت هأل اضشااشل. 
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 نقاممت امل اسل  اجلطاعيال . ج

أناا املقاممت ن  لطوعل نل ن اسليف اضقطام دف ل االاليم فيالحتيف ل إفالار اضتا يفيالات اةربداالل      

ثالال  عاملياالالل نثالالس دا ّالالل كورانالالا، فقالالي اللظطالالا أنا اضقطالالام تستئالالي       ا كثالال  أهطاياالالل اا ك 

لطوعًل كاجًم نل ن اسليها دف ل االيم ضتتّياع عل أباار دا ّل كورانا املتواديدل ل 

نطالالافق خمتلاالالل نالالل اض الالاع. انالالل ا نثلالالل علالالى هالالقه املقالالاممت اجلطاعياالالل نقاملالالل نالال  ن اسالالليف  

ان ارانالا ضلّاليد  لالول تيفالوارات دا ّالل كورانالا ل       اضقطام ل كالسا نالل إدال ان ااض ال اق اضاطال     

، انال اص  ف دقل اض  خ هقه  ا دليف   34)هقه اضاليان

     نقاملل ن اسل  مجاعيال                                                                                                     12نثال )

 08.03.2020اضتاردخ  

   

تظهالالالالالالال  املقد الالالالالالالل نالالالالالالالسء 

اضشااشالالالالالالالالالالالالل ضرتلاالالالالالالالالالالالال   

 مامل اسل ،

ّالالالما تاالالاليأ مامل اسالالالس ا اال 

فتالالالقك  امسالالالص اصالالالاتص  

اناالالالالان توادالالالاليه امالالالالي  

رهالال  نالالسء اضشااشالالل، ال 

لاضالل أن االت الال  الال     

عالالالالرب سالالالالااد ، تشالالالالج  

 املقد ل إ  ذض ،

ّالالالالما تطتقالالالالس إ  امل اسالالالالس  

 اضثانيف ضتا س ا ن  ذاتص، 

 ّما اضثاض ،

    

اعطالالالالينا تاالالالاليأ ل فالالالال ح  اض ام ، ّما

ا س لل تظهال  املقد الل ل   

فالال ف اض االالورم نالال  مقيالالل   

ن، امالالالالالالالالالي 35امل اسالالالالالالالالالليف

أضالاليات أمسالالاء أنالالاكل  

اعطالالالالينا داالالالاليأ امل اسالالالالس  

مامالالالاليد  دظهالالالال  نالالالالسء   

اضشااشل امي أضي  إضيالص  

امسالالالالالالالص )نالالالالالالالور اضالالالالالالاليدل   

اضياغج  اناان تواديه 

اعطينا تطتقس املقد ل إ  

امل اسالالالالالس اضثالالالالالانيف ت الالالالالود  

ضتظهالال  م فقالالل امل اسالالل    

م الالورم مجاعياالالل، اعطالالي   

االنتهالالالالالالاء نالالالالالالالل مجيالالالالالالال   
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توادي كسا نل دظه  ل 

 اض اورم.

)فهالالالالالالالالالالال ان  ااسالالالالالالالالالالاليلل 

مالالالالالالالص )عالالالالالالالرب   االت الالالالالالالال

سالالااد  ، ادردالالل  نيالالل 

املقاملل مإرهالار إشالارم أن   

 املقاملل )نااش م ،

امل اسالالالالالل  تالالالالالودا  كالالالالالسا 

االالالالي نالالالطهم علالالالى لالالاليم  

م الالالالي أن دظهالالالال  نطاالالالال دوا  

 على اضشااشل.

 

عد  نقاممت امل اسل  م  املقاممت اضا ددال ااجلطاعيال، ن ى محنل اضقطام اسالتلينت  اعطي تو

ل هقه اضارتم املقاممت اجلطاعيال ن  ن اسليها أكثال  نالل املقالاممت اضا دداالل، فقالي أرهال ت       

%  نالالل لطوعالالات املقالالاممت نالال  ن اسالالل  ااضاالالاضغ  78اضطاتالالا ج أنا اجليدالال م أدالال ت نالالا نسالالاتص ) 

  نقاملالل مجاعياالل، أناالا املقالاممت اضا دداالل فال الت       29  لطوعل، اهو نا دساا  )37عيدها )

   نقاممت.   8%  أ  )22نساتها )

  5شاس )

 

 رابعا/ موضوعات املقابالت اإلخبارية
عطي توعد  املقاممت اإلباارداالل افًقالا ضلطوضالوعات اإلباارداالل اضال  عاجلتهالا ل فالرتم اضياراسالل         

عات اضيفتايال اةاصال مت يفيل أباار دا ّل كورانالا ل اض الاع كانالت هاليف     نملظ أنل املوضو

%  نالل لطالس عاليد املقالاممت اإلباارداالل اضاالاضغ       52اضيفتاغيل ل هقه اضاالرتم، إذ مل الت نسالاتها )   
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% ، ل لال   44  نقاملل، اتحتيف املوضالوعات اضساياساليال ل امل تاالل اضثانيالل مطسالال )     244عيده )

 % .  1%  اا نطيال )3المت اددال نسال )ع تتجااع املوضوعات ا

  6شاس )

 

 
 خامًسا/ الخريطة الجيوسياسّية للمقابالت اإلخبارّية 

اعطي اإلدامل على سثال أ  املطافق اجليوسياساليال اضال  غيفتالت أباارهالا املقالاممت اإلباارداالل       

 الاع، امالي ناضالت    ل فرتم اضياراسل، نملظ أنل املقاممت غيفتت نطافق د  افيال ااس ل نالل اض 

%  نالالل لطالالس عالاليد املقالالاممت اضاالالاضغ   39اضالالياال اض  مياالالل ن الالي  ا سالالي نالالل اضتا يفياالالل مطسالالال )   

  نقاملل، تليها دال أن داا اضشطاضيال )ب وصوا اضوالدالات املتّاليم ا ن داياالل  مطسالال     244)

% ، ل 9اتص )% ، أناالا اضالياال اإلسالمنيال فطاضالت نالا نسال      21% ، ّما اضياال ا اراميال مطسال )22)

ل  ت االت نس  مقيل املطالافق اجليوسياساليال نثالس أف دقيالا ا ساليا ادال أن داالا اجلطومياالل        

%  فقالالط. انسالالتطتج زالالا سالالاق أنل ناالالل ت كيالالي علالالى أرم الالل    3%  ا )1اراسالاليا اإسالال ا يس مالال  ) 

اضالياال  نطافق ديوسياسيال م ياطها اهيف اضياال اض  ميال ااضوالدات املتّيم ا ن داياالل اأارامالا ا  

اإلسمنيال على اضتواضيف، فيطا تايا املطافق ا ب ى أمسا اهتطانوا ب وصوالا املطالافق ا ف دقياالل    

 ااآلسيودال ااجلطوم أن دايال.      
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  7شاس )

 

 

 سادًسا/ ضيوف املقابالت اإلخبارّية  
نال ت طي  ضيوف املقالاممت اإلباارداالل إ  ّالمع ف الات خمتلاالل  اضشال الياات اض  مياالل،        

ااضشال الالياات ا دطاياالالل، ان اسالالليف احمليفتالالل. اافًقالالا ضطتالالا ج املسالالة اضشاالالانس ضئالاليوف املقالالاممت  

%  نالل  38اإلبااردال نملظ أنل املقاممت نال  ن اسالليف احمليفتالل حيتلتالون امل كالي ا اال مطسالال )      

  ضاليًاا، ّالمل دالحتيف اضئااليوف اض ال م ل امل كالي       265إمجاضيف عاليد ضاليوف املقالاممت اضاالاضغ )    

% . اإْن نظ نالالا إ  هالالقه اضطاتالالا ج نالالل 27% ، ّالالمل اضئاالاليوف ا دانالال  مطسالالال )35يف مطسالالال )اضثالالان

عاادل أب ى ناططا اضقول إنل نقاممت اض أ  اةاصال ماضشال ياات اض  ميال اا دطايال تيف ى 

اآلراء على املقاممت اإلبااردال امل لوناتياالل اضال  نثلتهالا ن اساللو احمليفتالل، أ  أنل احمليفتالل هالطة        

أهطايال أكرب ل املقاممت اإلبااردال نل امل لونات اةربدال اّ ادم اض  دقيانها عالادم ن اساللو   

، اهقه صال ساللايل، م االس نالا ناالل أن دظطالص اضالا ع، كالون أن  راء اضئاليوف         احمليفتل

إنالالا أن تقاالالس أا تالال فع م الالع اضطظالال  عالالل امجالالج اضالال  ت تطالالي عليهالالا، ل لالال  أن امقالالا ق      

ض  دقينها امل اسلون ناالل ابتاالار صالّتها نالل عينالص، الال  ّاالوت صالّتها ضالل          اّ دم ا

 داون هطا  لال ضيلئها.    
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 8شاس )

 

عطي ف ع ضيوف املقاممت اإلبااردال افًقا جلطسهم، نملالظ أنل عاليد اضالقاكور ل املقالاممت     

طالالس عالاليد %  نالالل ل89اإلباارداالالل دتجالالااع عالاليد اإلنالالاع ماالالثج، فقالالي مل الالت نسالالال اضالالقاكور )  

%  فقالط. اهالقا د الا    11  نقاملل، أنلا اإلناع فال ت نسالاتهم ) 244ملقاممت اإلبااردال اضااضغ )

أنَا نال سييف م ض اع اضقاكور على املقاممت اإلبااردال ل مطام اجليد م، انسالال اضطاسالاء فيهالا    

 ال ت اس اضوام  امقيقيفا ضلطجتط ات اض  ميال ااض امليال.  

  9شاس )

 

اضاق ات اضتاضيل سطتّيع عل ضيوف املقاممت اض  م اا دان  ان اسليف احمليفالل مشاليفء   ل 

نل اضتاا يس.  
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ضيوف املقاممت اض  م . أ

فيطا خياا ضيوف املقاممت اإلبااردال نل اض ال م فقالي أناططالا رصالي صالس ف الات رهال ت        

للالالال  م الالالاات خمتلاالالالل ل املقالالالاممت اهالالاليف  ف الالالل اةالالالرباء، اا كالالالادني  اضاالالالالث ، ااحمل   

اضساياسالالي ، ااض االالّاي ، ااضساياسالالي ، ال فالالرتم اضياراسالالل اللظطالالا أنل اضئاالاليوف اض الال م        

%  نالل لطالس عاليد اضئااليوف     28اضقدل ره اا م ال برباء ناضوا اضطاسال ا كالرب ااملقاليرم مالال )   

  ضيًاا، ّمل دحتيف ا كادنيون ااضاالثون اض ال م ل امل كالي اضثالانيف مطسالال     92اض  م اضااضغ )

% ، أنلالا ف الالل  14% ، ّالمل اض االّايون )  22% ، ادلاليهم احمللتلالون اضساياسالياون اض ال م مطسالالال )    24)

% . ال امقيقالل ادالينا صال ومل ل ت الطي  هالقه      12اضساياسي  اض  م فلالم تتجالااع نسالاتها )   

  إ  نخمالربدل أاضالي ن انخمالربدل    اضا الات افًقالا ضت الطي  هاراضالي مالورغ  )     

ص د    ت اليدق أنل مجيال  اضئااليوف اضال  تستئالياهم مطالام اجليدال م نالل اةالرباء          ّانود ن  نا

اا كالالادني  حمادالاليدل انالالل بالالارج عالالاع اإلعالالم ، فاملقالالاممت املتاالال ارم  سالالتاذ ا بالالمق  

اضساياسيال اتاردخ ا ددان ل دان ل  ي مل بليال )حمطي امللتالار اضشاالطقييفيفا  ل ا سالتوددو    

 الاليا نقالالاممت ضشالاللا حمادالالي انالالل بالالارج عالالاع اإلعالالم ؛ هلالالقا فئالاللطا       ال دجطاالالل أمالاليوا أن تج 

االكتاالالاء م الالال خ نسالال  توعدالالال  اضئاالاليوف ل املقالالالاممت اإلباارداالالل م الالالورم لالال ادم نالالالل دان      

 ت طياها افًقا ضت طياات هاراضي مورغ .  

  10شاس )
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ضيوف املقاممت ا دان  . م

أدان  ل نشال ات أباارهالا، ّالمل ترتدالم     ضيوًفا  تستئي مطام اجليد م نل اضقطوات اض   تج يا

كمنهم نااش م م وت نرتدم فور ا، امي اللظطا أنل مطالام اجليدال م تستئالي  شل الياات     

أدطاياالالالل م الالالاات نت الالاليادم كاض الالالّافي  اا كالالالادني  ااةالالالرباء ااحملللالالال  اضساياسالالالي        

ضاالالطاهم  اكالالقض  اضساياسالالي  اض الال مي ، إال أناهالالا أدئوالالا تستئالالي  ضالاليوًفا نالالل غالالج اض الال م    

دتّياّون اض  ميال، انالطهم نالل رهال  ل املقاملالل م الال صالّايفا أا بالاج أا حملتالس سياساليفا نالل           

دان أن تئالاليف  اضقطالالام إ  ت مجالالل كمنهالالم إ  اض  مياالالل. اإن نظ نالالا إ  اض اسالالم اضايالالانيفا رمالالم  

   نملظ أنل اض اال اض اضال على اضئايوف ا دان  هاليف اض االّاي ، إذ مل الت نسالاتهم ل    11)

  شل اليال، ّالالمل  71%  نالل لطالس عالاليد اضشال الياات ا دطاياالل ااضاالالاضغ عاليدها )     32املقالاممت ) 

% ، أنلالا اةالرباء ا دانال  فّيفتالوا     28دحتيف ا كادنيون اضاالثون ل امل كي اضثانيف مطسالال ) 

 % ، أنلالا ف الل اضساياسالي  ا دانال     10% ، ااحمللتلالون اضساياساليون )  21ل امل تال اضثاضثل مطسال )

% ، ل لالال  اضا الالات ا دطاياالالل اضالال  تتّالالياع اض  مياالالل نالالل صالالّاي       3فلالالم تتجالالااع نسالالاتهم )  

 % . 3%  إ  )1ابرباء احملل  سياسي  فقي ت االت نساتهم نل )

  11شاس )
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 ن اسلو احمليفتل املييانيون . ت

فإناطالا   ،ني أناا ماضطسال ضلطقاممت اإلباارداالل اضال  تجج دهالا مطالام اجليدال م نال  ن اسالليها املياليا        

سالالطت  اخ إضيهالالا مشالاليفء نالالل اضتاا الاليس لتاالالى نقالاليا  صالالورم شالالانلل عالالل دالالطس امل اسالالل  افاي الالل  

امل اسالالل  ل اضالالياال اض  مياالالل ااضالالياال ا دطاياالالل ضط الال ف أ  اضالالاليان  ظالالى مت يفيالالل إباارداالالل         

مياالالل ن اسالالليف اضقطالالام ل اضالالياال اض   املقالالاممت نالال  لوارداالالل أكثالال  نالالل غجهالالا، علطوالالا مالالحنل نسالالال

  102) اإلمجالاضيف   اسالل  اضاالاضغ عاليدها   امل%  نل لطس عيد املقالاممت نال    42مل ت )اليها 

% . 58نقاملالالالل إباارداالالالل، أناالالالا نسالالالال مالالالاميف املقالالالاممت اإلباارداالالالل نالالالل مقيالالالل اض الالالاع فاانالالالت ) 

ما لياع ل املطيفقل اض  ميال نقامس ا لياع ل املطالافق   اضقطام ات اس هقه اضطاتيجل اهتطا 

، اهالاليف حم الاللل ناالالل اصالالاها محنهالالا نفاي يالاللن كالالون اضقطالالام مطالالام ع ميالالل       املياالالل ا بالال ى اض 

   انودهل ضل اع اض  ميف م ورم ر يسيل. 

  12شاس )

 

دطس امل اسل  امليياني  ل املقاممت اإلبااردال . أ

  نقاملالالل إباارداالالل نالال  ن اسالالليف مطالالام 102ضقالالي سالالاق اأن أشالال نا إ  أناطالالا رصالالينا نالالا لطوعالالص )

د م ل فرتم اضياراسل، اعطي توعد  هقا اض يد على دطس امل اسل  نل اضالقاكور ااإلنالاع   اجلي

%  نالالل نججطالالس عالاليد املقالالاممت نالال  84نملالالظ أنل دالالطس اضالالقاكور دشالالالتون ا غلاياالالل مطسالالال )

%  فقط. ناالل أن تاالون هالقه اضطاتيجالل ن تايفالل      16امل اسل ، ل ل  مل ت نسال اإلناع )

ييانياات نقامس عيد امل اسالل  امليالياني ، أ  أنا عاليد امل اسالل  اضالقاكور      م يد امل اسمت امل
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ل ا صس أكرب نل عيد اإلناع. انهطا كان تاسج هقه اضطاتيجل إال أناها ال تج اا  عالل اضوامال    

امقيقيفا ضطسال عيد امل اسمت ل املياليان، نالا د الا ضال ارم فالتة اّالال ض فال  هالقه اضطاسالال          

 ضوام  امقيقيفا.   ا دتوافق ن  ا

  13شاس )

 

 اضتاوعد  اجليوسياسيف ملقاممت امل اسل  نل اجلطس  . م

إن أردنالا اضتا طالق ل ن  فالل املطالافق اجل  افياالل اضالال  دتوادالي فيهالا ن اساللو اضقطالام عطالي إدالال اء           

نقاممت إبااردال ن هم فإناطالا نملالظ محناهالا هتالي علالى نطالافق د  افياالل خمتلاالل نثالس  اضالياال           

ل ااضرباعدس ااضوالدات املتّيم اإس ا يس اراسيا ااضياال ا اراميال اإد ان ااض ا ، امالي  اض  ميا

لظيت اضامد اض  ميال ماض يد ا كرب نل ت يفيالل املقالاممت اإلباارداالل، إذ ملالغ عاليد نقاممتهالا       

   نقاملل كانت أرم  نقاممت نطها ن  إناع، 43)

  14شاس )
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  نالال ام، كالالان ن الالي    15أدالال ت اضقطالالام نالال  ن اسالالليها فيهالالا )    تليهالالا اضوالدالالات املتّالاليم اضالال     

  20  نقاممت، أناا ن اساللو اضقطالام ل اضالياال ا ارامياالل فاالان ن الياهم )      9امل اسمت نطها )

نقاملل اّطتان نطها كانالت ضلط اسالمت اإلنالاع، أناالا مقيالل اضالياال ا بال ى اضظتالاه م ل اض اسالم          

قاممت فيها ن  امل سل  نل نقاملل االاليم إ  سالت     فقي ت االت أعياد امل14اضايانيفا رمم )

نقاممت.

 ن اسلو مطام اجليد م ل اضياال اض  ميال . ت

اعطي دراسل توعد  نقاممت ن اسليف مطام اجليد م ل اضياال اض  مياالل علالى املالين اضال  أةد دالت      

يدطالالل   ن13فيهالالا املقالالاممت ن هالالم، نملالالظ مالالحنل اضقطالالام أدالال ت نقالالاممت نالال  ن اسالالليها نالالل )    

ع ميال، تجشالاتس اض واصالم اض  مياالل اض اضاياالل اضق الوى نطهالا، كطالا أناطالا نملالظ مالحنل ن اسالليف            

اضقطام ل نيدطالل عطاالان لظالوا ماض اليد ا كالرب نالل املقالاممت بالمل فالرتم اضياراسالل، إذ أدال ت            

اضقطام نانيال نقاممت إبااردال ن هالم، اتمهالم ن اساللو اضقطالام ل اضاودالت امالجات ااضياالالل        

  نقالاممت، أناالا مقيالل اضالاليان اض  مياالل فرتاالالالت      4خبطالس نقالاممت ضاالسا نطهالا، ّالمل تالونس )      

 أعياد نقاممت امل اسل  فيها م  نقاملل اّمع نقاممت. 

  15شاس )
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 ن اسلو مطام اجليد م ل دال اض اع  . ع

يها ل مقيالل أحنالاء   ضقي ملغ اض يد اإلمجاضيفا ضلطقاممت اإلبااردال اض  أد تها اضقطام ن  ن اسالل 

  نقاملالالل، كالالان ن الالي  ن اسالاللو اضقطالالام ل )ااشالالطيفل  ا كثالال  نالالل مالال  مجيالال         59اض الالاع )

  نقاملل ن هم، إال أنل اضقطام ع جتالِ  نقالاممت   17ن اسليف اضقطام ل اض اع، إذ أد ت اضقطام )

نقالالالاممت  اسالالالان  5نالالال  ن اسالالالليها نالالالل )ااشالالالطيفل  اض اصالالالطل فّسالالال ، مالالالس نالالالل ف ديطيالالالا )  

يسالالاو )نقاملالالل االالاليم  اكاضياورنيالالا )نقاملالالل االالاليم  ااالدالالل كاراالدطالالا اضشاالالطاضيال      ف انس

  نقاملالالل نالالل اضوالدالالات 25)نقاملالالل االالاليم  أدئوالالا، أ  ماحمل الاللل أدالال ت اضقطالالام نالالا لطوعالالص )  

املتّيم ا ن دايال اليها، امهقا تاون اضيااضل اضثانيالل م الي اضالياال اض  ميالل نالل ليال  عاليد        

  نقاممت امل اسل .

  16شاس )
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  إ  نقاملل االيم فقالط،  7أنلا مقيل مليان اض اع فقي ت االت نقاممت امل اسل  فيها نل )

ااململالظ هطالالا أدئوالا أنل اض اضاياالالل اض ظطالى نالالل املقالاممت أد دالالت نالل عواصالالم اضالياال، ااضالالالي       

 اضوليالالي ر الالا اضالالق  شالالق عالالل اضقاعالاليم هالاليف املقالالاممت اضالال  أد دالالت نالالل نطالالافق خمتلاالالل ل        

 اضوالدات املتّيم ا ن دايال. 

 سابًعا/ مناقشة النتائج
ضقالالي مالالينت هالالقه اضيراسالالل االستاشالالافيل صالالورم دي يالالل عالالل فاي الالل املقالالاممت اإلبااردالالل ل   

نشالال م ا باالالار اض  ميالالل اأشالالاال ع ضالالها ل إفالالار  ليالالس نشالال م أباالالار االالاليم افالالرتم عنطيالالل    

 طيطص على مجي  اضطش ات اإلبااردل حميدم، نا د ا أن نا مينتص هقه اضيراسل ال نال ت

أن  تو  م ع نش ات ا باار ل احمليفالات   –على ا غل   –ل اضوفل اض  ميف، كطا اأنص 

اإلبااردل ا ب ى على أشاال ع خ إضافيل ضلطقاممت اإلبااردل ع دتم رصيها ل نشال م  

ضلئاليوف ل املقالاممت   أباار اضتاس ل ضقطام اجليد م. كطا أن فاي ل توعد  اضا الات اّتط يالل   

اإلبااردالالالل اتوعد هالالالا اجل الالال ال اأصالالالطاف أدطالالالاس ضالالاليوفها ناالالالل أن ختتلالالال  نالالالل حميفالالالل   

اأب ى، انش م أباار اأب ى. نا د الا أن لقالس أحبالاع علالو  اإلعالم  ااالت الال حبادالل إ         

نيدي نل اضيراسات لول املقاملل اإلبااردل ضلوصول إ  نتا ج أكث  مشوضيل نال ت طيطهالا  

 اج أمنا  عانل ضلطقاممت اإلبااردل ل احمليفات اإلبااردالل اض  ميالل. اهلالقا ال ناالل     ااستل

اضطظالال  إ  هالالقه اضيراسالالل إال كاا الالل أاضيالالل مليدالالي نالالل اضيراسالالات لالالول هالالقا اضشالالاس نالالل       

 أشاال اضتقيدم اإلباار .      

 / مّلخص نتائج الّدراسةثامًنا
 نال تلليا نتا ج اضياراسل ماضطاقا  اآلتيل   

 ظى املقاملل اإلبااردال محهطايال كاجم ل نش م ا باار نل لي  امياالي اضيانالانيفا املططالوح     _

%  نل امت اضطش م، اهالقا داليضتس علالى أنل مطالام اجليدال م      67هلا ل نش م ا باار، فقي تش س )

ياليم،  تجوضيف  راء ا ليمت اتقونات اضساياسي  ااحمللتل  ااضاالالث  ا كالادني  أهطاياالل ز   

 اكقض  امل لونات اآلنيال اض  دوفت ها ن اسلوها لول اض اع.

ال تقت الال  مطالالام اجليدالال م علالالى اسالالتليا  أشالالاال املقالالاممت اضتاقلييداالالل ل ا سالالتوددو اعالالرب   _

ا مطار اض اطاعيال اعرب اهلات ، مس أدبلت املقاممت عالرب اإلنرتنالت )سالااد   أدئوالا، اهاليف      
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ضتا انس ا اضا  اضيفتار ل، اال تحضو دهيوا ل إدبال اسا س ليدثالل  نييم تيضتس على ن انتها ل ا

 ضلوصول إ  ضيوفها ل أصقا  امل طورم.   –رغم دودتها املطلائل  -

 ظى املقاممت اإلبااردال عالرب ا مطالار اض االطاعيال ماضطسالال ا كالرب نالل ليال  االسالتليا           _

 ا  دال. اهيف ف دقل تئطل دودم عاضيل ضلطقاملل نل اضطااليل اض

تتطوا  أشاال ع خ املقاممت اإلبااردال ل مطام اجليد م افًقا ض يد اضئايوف املشارك   _

ل اموار اافًقا ضيف دقل االت الال مهالم، اد االس هالقا اضتطالوا  اضاالاج ل أشالاال اض ال خ         

إبال اج   نالا دالط اس علالى فال ق     امواردال ل اضقطام ضيونتها ل اضتا انس ن  اضظ اف اا لالياع 

 ضلطشاهي.  هاممتنقا

نال أن تجج ى املقاممت ن  اضئااليوف مواساليفل نالقد ْيل اّالط  م الورم نتتاضيالل، أا نالقد          _

االي م ورم نتتاضيل أا نتاادضل، أا تجج ى م  نقد  اّمّل ضيوف م ورم نتتاضيل أا نتاادضل. 

 ا ن  ناتوح افًقا ملا دق اره نطتج اضطاش م ماالتااق نل املقد  .  

املقالالاممت اضا دداالالل )نالال  ضالالي  االالالي  علالالى املقالالاممت اضثطا ياالالل ااجلطاعياالالل ضلئالاليوف  تيف الالى _

 % . 76مطسال )

جت   مطام اجليد م نقاممت ن  ن اسليها م ورم ف دداالل أا مجاعياالل، ادااليا أنل املقالاممت      _

إذ اجلطاعيال تيف ى على اضطاش م ل لاضل ت يفيالل ألالياع هاناالل اعاملياالل نثالس دا ّالل كورانالا،        

 % .    78ف ت املقاممت اجلطاعيال على اضا ددال ل فرتم اضياراسل مطسال )

داالاليا أنل دا ّالالل كورانالالا كانالالت اضيفتاغيالالل علالالى نوضالالوعات املقالالاممت اإلباارداالالل ل فالالرتم     _

%  نالالل لطالالس املوضالالوعات اإلباارداالالل ضلطقالالاممت، اتليهالالا 52اضياراسالالل اهالالقا نالالا داساالال  نيلالالها )

 % .44مطسال ) املوضوعات اضساياسيال

تتطياي مطام اجليد م متطوا  ضيوفها نل ضيوف ع م ان اسالل ، ادشالاس ن اساللو احمليفتالل      _

 اضطسال ا كرب نل ضيوف املقاممت، ّما اضشال ياات اض  ميل، ّما ا دطايال. 

%  نالالا د الالا 89دشالالاتس اضالالقاكور اضطاسالالال ا كالالرب نالالل دالالطس اضئاالاليوف إذ ت الالس نسالالاتهم )    _

ام اجليد م اضطاظ  مطسال عيد اإلناع ل نقاممتها اإلبااردال م ورم تاون ض ارم أن ت يي مط

 أم م إ  نسال عيد اضطاساء ل اضوام .  
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دشالالاتس اضئاالاليوف اض الال م اضالالقدل حيطلالالون صالالال نبالالرباءن اضطسالالال ا كالالرب نالالل مالال  ف الالات           _

اض االّافيون،   ن، ّالمل ون اضساياسيواضئايوف اض  م، ادليهم اضاالثون ا كادنيون، ّمل احمللتل

 ّمل اضساياسيون.  

أناالالالا ماضطسالالالال ضلئالالاليوف ا دانالالال  فيشالالالاتس لالالالانلو صالالالال نصالالالّايفن اضطاسالالالال ا كالالالرب ل      _

املقاممت، ادليهم اضاالثون ا كادنيون، ّمل اةالرباء ا دانال . علطوالا مالحنا اضقطالام تستئالي        

 أدان  دتّيّاون اض  ميال أدئوا اضيس اإلجنلييدال فقط. 

مطام اجليدال م ل اضالياال غالج اض  مياالل أكثال  نالل ن اسالليف اجليدال م ل اضالياال           دظه  ن اسلو _

اض  ميال ل املقاممت اإلبااردال، إال أنل هقا ال د ا أنل اجليد م ال تهتم ماضالياال اض  مياالل، فقالي    

ا % ، أ  أنل اضياال اض  ميال اليه42مل ت نسال نقاممت امل اسل  ل اضياال اض  ميال اليها )

 ظى مط   عيد املقاممت ن  امل سالل  تق داوالا، اتج اليا اضوالدالات املتّاليم ا ن داياالل ّالانيف        

 أكث  اضامد ت يفيال نل ماس امل اسل ، اتليها أاراما. 

دطس امل اسالل  اضالقاكور املشالارك  ل املقالاممت اإلباارداالل هالو اضيفتالاغيف علالى نقالاممت           _

 % .84امل اسل  مطسال )

اضق وى نل نقاممت امل اسل  جتال ى نالل عواصالم اضالياال املتواداليدل فيهالا، عاليا        اض اضايال  _

م الالالع املالالالين نثالالالس إدضالالال  اأرميالالالس ام الالالع اضوالدالالالات ا ن دايالالالل نثالالالس سالالالان ف انسيسالالالاو        

 اكاضياورنيا اكاراالدطا اضشطاضيل اف ديطيا. 

 أكث  املقاممت اإلبااردال ن  ن اسليف احمليفتل د ت نل نيدطل عطاان اااشطيفل.    _

   

 تاسًعا/ التوصيات
 مطاء على نتا ج اضيراسل انطامشتها فإن اضاال  دوصيف  ا دليف  

ض ارم استئافت اضسياسي  أكث  ل املقالاممت اإلبااردالل كالونهم ن الير أاضاليف       

ضلط لونات اادهات اضطظ  أكث  نل غجهم نل ضيوف املقاممت.

امالالالالاالت اضيفار الالالالل  ضالالالال ارم ختايالالالال  املقالالالالاممت اإلبااردالالالالل نالالالال  امل اسالالالالل  إال ل   

ااضت يفيات اميل اا لياع املهطل، كون أن املقاممت اإلبااردل نال أن تائة 

عي  لياددل امل اسس، ب وصا أن تال   ضالص اّالال ضتقاليدم  ليالس ضأللالياع، اهالو        

أن  غج نيفلوم حبي ذاتص، إال أن م ع احمليفات تا س ذض .
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ت لتى ال تظه  اضقطام نيم ضلجالطس  ض ارم عدادم نسال اض ط   اضطسا يف ل املقامم  

اضالالقكور ، كطالالا أن ادالالود عط الال  نسالالا يف ل املقاملالالل اإلبااردالالل ديدالالي نالالل عط الال   

اضتطو  كحلي عطاص  دودم نش ات ا باار، سواء كان ذضال  نالل ليال  اضشالاس     

  أا املئطون.        

نالال  بالالرباء أا سياسالالي  ناالالل أن خيالالس حبياددالالل اض الال خ      ف ددالاللإدالال اء نقالالاممت   

  نالالل بالالمل غيالالام اضالال أ  اآلبالال  امل الالارخ، اناالالل أن ديدالالي نالالل اضتالالحفج  اإلباالالار

اإلباار  ضأللياع. هلقا دت   إد اء نقاممت ّطا يل دا طوالا لال  استئالافت هالات      

اضا ت  مل اجلل ا لياع نيف ح اجليل.

نالالال ى ضالالال ارم اضتقليالالالس نالالالل املقالالالاممت اإلبااردالالالل ل نشالالال م ا باالالالار م الالالورم عانالالالل،   

تقالالارد  اإلبااردالالالل املوضالالوعيل، كالالالون لالال د ابتيالالالار شل الالاليل    ااضرتكيالالي علالالالى اض 

اضئالالي  انوعيالالل ا سالال لل ناالالل أن دائالالة عالالي  لياددالالل املقد /املقد الالل، اماضتالالاضيف    

عي  لياددل احمليفل.

تسالالطة املقالالالاممت اإلبااردالالالل اميالالالل/ املااشالالال م )غالالج املسالالالجلل  لاًضالالالا ضاالالالثج نالالالل    

قد الل أا علالى اضئالي  اآلبال      ا بيفاء، نثس ارتاا  صالوت اضئاليوف علالى املالقد / امل    

املطالالافس، أا لالالياع بلالالس فالالا أّطالالاء املقاملالالل، أا عالالي  كاالالاءم اضئالالي ، غجهالالا          

اضاالالثج نالالل ا بيفالالاء، هلالالقا نوصالاليف مئالال ارم إدراج املقالالاممت اإلبااردالالل املسالالجلل،    

  إ  دانالالالال    أا )سالالالالواء كانالالالالت ) 

 لتقليس نل هقه ا بيفاء.     املقاممت اإلبااردل اميل اضئ اردل ض
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 .  2020مارس  01مقابلة مع فيتشبسالف ماتو وف و إيب  يزداني. نشرة التاسعة. ، قناة الجزيرة  (27)
 .  2020ماري  18ع عصام الفيلي، وعباس العرداوي. نشرة التاسعة. مقابلة م ،قناة الجزيرة (28)
 .2020مارس  31مقابلة مع أسعد بشارة وعبد املل  العجري. نشرة التاسعة.  ،قناة الجزيرة  (29)
 .  2020مارس  30مقابلة يوسف ديا  وسيف الوشلي.  ،قناة الجزيرة  (30)
 .2020مارس  08دوجالس بانداو وسعد الفقيه. مقابلة مع علي ناصر الدين و  ،قناة الجزيرة  (31)
 .  2020مارس  29مقابلة مع حميد عاصم ويوسف ديا  وكر ستن فونتيرو . نشرة التاسعة.  ،قناة الجزيرة  (32)
 .  2020مارس  05مقابلة  اور شوج، نشرة التاسعة.  ،قناة الجزيرة  (33)
 .  2020مارس  08. مقابلة مراسلي املحطة. نشرة التاسعة ،قناة الجزيرة  (34)
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 ملخـــص
 

هدددال ال راسدددة عر التعدددر  علدددط ة يعدددة التغطيدددة اإلعالميدددة لشدددؤون الطاقدددة يف       تهددد  

عر نددهر توتددوبر  ٢٠١٩متدد ن مددر نددهر  ددو م   الصددحف السددعودية يف الاددمن الام يددة امل 

علدددط املددد هي املسدددحم باسدددتي ام تدان حتليددد  امل دددمون  و لددددك       ال احددد    اعتمددد  و. ٢٠٢٠

 .مادن ععالمية م شورن يف الصحف السعودية ٣٨٨بتحلي  م مون 

تص ر القيم اإلخ ارية االتية: تخ دار ييد ن  وتتمدة اخ دار     توصلت تهم  تائي ال راسة عر 

 ٪٣٦.٣  ٪٤٢.٣  و٪٥٣يف صحف ال راسدة ب سد ة    ’وتنياص ومؤسسات  ات  او  مستمرن 

يقارب علط التوالم مر امجالم ع د القيم اإلخ ارية الكلم. وما وضحت ال تائي بأن ما 

ثلدد  موضددوعات التغطيددة اإلعالميددة لشددؤون الطاقددة يف الصددحف السددعودية وا ددت مددر         

  تالهددا املواضدديس ٪٣١.٢ سدد ة ببالطاقددة  صدديم مواضدديس االسددت مارات واملشدداريس املتعلقددة   

.  يمددا وا ددت مواضدديس خادد  ونيددادن اإل تددا  ووددالك   ٪٢٣.٥ سدد ة باملتعلقددة بددالكوار  

  ٪١٥.٧املواضيس املتعلقة بالته ي ات وعيراءات السالمة يف املرت ة ال ال ة والرابس وب سم 

 التغطيدددة تهدددم تربدددس موضدددوعات يف   سددد ةعلدددط التدددوالم. ليصددد   عمجدددالم  و لدددك  ٪١٤.٩

 مر عمجالم التغطية اإلعالمية. ٪٨٥.٣اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف السعودية 

تو ددر  صددف املددواد اإلعالميددة امل شددورن يف التغطيدددة      وددالك بي ددت  تددائي ال راسددة بددأن      

( اعتم ت علط مصد ر واحد . بي مدا    ٪٥٧اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف السعودية )

 ٪٢٨.٦واد االعالمية اعتم ت علدط مصد رير عخ داريو  ومدا  سد ته      مر امل ٪١٤.٤ما  س ته 

مدددا يقدددارب  صدددف املدددواد باإلضدددا ة عر تن  خ ددداريو.ااعتمددد ت علدددط تو دددر مدددر مصددد رير 

( اعتمدد ت ٪٤٨.٥اإلعالميددة للتغطيددة اإلعالميددة لشددؤون الطاقددة يف الصددحف السددعودية )     

( اعتم ت علط مصدادر  ٪٣٦.٦) علط مصادر حكومية  بي ما تو ر مر ثل  املواد اإلعالمية

 دولية يف تغطيتها اإلعالمية.

 

: التغطيدددة اإلعالميدددة  الصدددحف السدددعودية  الصدددحا ة االقتصدددادية      الكلمدددات املاتاحيدددة 

 حتلي  م مون  القيم اإلخ ارية  الطاقة  ال اط  الغان  ال مول  توبك  ترامكو.
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 ملقدؤم:ا

يعترب البرتول سلعة اسرتاتيجية على مستوى العامل، ومنذ بداية القرن العشرين وهو يتلقى 

(. وزاد من ارتباط الطاقة باإلعالم ظهور سوق .N.D املهنا،يومي )اهتماما إعالميا بشكل 

النفط اآلجلة يف أوائل الثمانينات يف لندن ونيويورك، وحتول هذه السوق إىل األساس الذي 

ن خالله يتم تسعري البرتول حول العامل. وكون هذه السوق تعمل على مدار الساعة ونتيجة م

لكون البرتول مؤثر وبشكل كبري على االقتصاد العاملي، فإن حدة املنافسة زادت بني 

وكاالت األنباء الدولية لنقل أخبار البرتول، حيث أفردت أقساما متخصصة بأخبار 

ا أنباء متخصصتان يف البرتول، هما برتوليوم آرقوس وبالتس، الطاقة، لدرجة ظهور وكالت

 املهنا،)باإلضافة إىل أن القنوات الفضائية خصصت نشرات يومية متخصصة بأخبار النفط 

N.D..)  

 -حتديدا البرتول والغاز - ونظرا العتماد دول اخلليج بشكل كبري على مصادر الطاقة

 من فإنه ،(٢٦ ،٢٠٠٤ ،)مبيضني اخلليجكونها احملرك األساسي القتصاديات دول 

 وتؤثر الدول هذه ميزانيات على العاملية األسواق يف النفط أسعار تقلبات تؤثر أن الطبيعي

 الدول هذه مواطين على وبالتالي مباشر، بشكل التنموية وخططها اقتصاداتها على

فيد من مصادر والتساع القطاعات احليوية يف هذه الدول اليت تست (.٢٠١٧ ،الريامية)

سواء على  القطاع،فهو حيتاج إىل العديد من اآلليات املختلفة اليت تدعم هذا  الطاقة،

 أو اإلعالمي.  التكنولوجي،او  االقتصادي،أو  السياسي،الصعيد 

قادرة واضحة ومتتلك رؤية إعالمية  تكن على الصعيد اإلعالمي فإن الدول اخلليجية ملف

 والذي تعامل بشكل سليب مع هذه الدول يف قضايا الطاقة م الدوليعلى مواجهة اإلعال

يكن هناك  باإلضافة إىل أنه مل، (٢٠١٣ ،جملس التعاون لدول اخلليج العربية)

مؤسسات جتمع هذه الدول لتساعدها على مواجهة احلمالت اإلعالمية املوجهة ضدها، ما 

 وضمت العراق، يف م١٩٦٠واليت أنشأت عام  ،"أوبك" للبرتولعدا منظمة الدول املصدرة 

 (..OPEC, N.D) دولة ١٢ تضم وحاليا وإيران، والكويت، وفنزويال، السعودية،

 الكويت، يف ١٩٦٨أنشأت منظمة األقطار العربية املصدر للبرتول "أوابك". عام  اكم

 (.N.D)أوابك،  دول ١٠ تضم وحاليا وليبيا، السعودية، وضمت
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تعاون لدول اخلليج العربية بالعديد من اجلهود "ملواجهة ومن هذا املنطلق، فقد قام جملس ال

حماوالت التقليل من أهمية البرتول كمصدر رئيس للطاقة، واحلمالت اإلعالمية املوجهة 

للسياسات واملواقف البرتولية لدول اجمللس والتشكيك يف قدراتها بضمان أمن اإلمدادات" 

يث مت إنشاء جلنة مبسمى "اإلعالم ح(. ٢٠١٣، جملس التعاون لدول اخلليج العربية)

 هلا االهتمام عاد حتى توقفت أعماهلا لكن م،١٩٧٩البرتولي لدول اخلليج العربي" عام 

 اسرتاتيجية" بإعداد قرارا اخلليجي البرتولي التعاون جلنة أصدرت حيث. م٢٠١٠ عام

م البرتولي اإلعال ملتقى انعقاد ذلك وتال. ٢٠١٢ عام يف أقرت واليت" البرتولي اإلعالم

 بشكل اإلعالمية امللتقيات انعقاد تواىل ثم ومن م،٢٠١٣األوىل يف دول الكويت عام 

 .التعاون جملس دول يف دوري

وقد خرجت هذه امللتقيات بالعديد من التوصيات اليت رأت أهميتها واحلاجة هلا لتطوير 

تعزيز صورة قطاع لشؤون الطاقة. من مجلة هذه التوصيات: " اإلعالميةوتفعيل التغطية 

النفط والغاز على الصعيد احمللي واخلليجي والدولي"، و "عقد ورش عمل ودورات تدريبية 

ختصصية تهدف إىل متكني العاملني يف جمال النفط وتطوير مهاراتهم االتصالية"، و "رفع 

لكن يذكر "، مستوى الوعي بأهمية ثقافة الطاقة لدى العاملني يف اجملال اإلعالمي

د من النقاد بأنه "يف كل نسخة للملتقى، يتكرر نفس النقاش عن نفس املشاكل العدي

والتحديات وتكون التوصيات تقريبا متشابهة ... ولكنها مل ترتجم إىل حقيقة على أرض 

 (.٢٠١٩ ،مهدي)الواقع حتى اآلن" 

ف ولكن تبقى احلمالت السلبية املتواصلة من قبل االعالم الغربي تسعى جاهدة الستهدا

من هنا يأتي  الدول املنتجة هلذه املصادر من الطاقة وخصوصا اململكة العربية السعودية.

عام، واإلعالم النفطي بشكل خاص، لنشر األخبار  دور اإلعالم االقتصادي بشكل

والدراسات لتغطية هذا القطاع احملوري القتصاد الدولة  باألدلةوالتحليالت املدعومة 

  دد من اجلمهور بشكل واضح وبسيط.وإيصال الرسالة ألكرب ع

 

 :مشكلة الدراسة
يواجه االعالم العربي عموما واالعالم السعودي خصوصا العديد من التحديات واملسؤوليات 

(. ٢٠١٠احليزان، : ٢٠١٠،املقوشي: ٢٠١٢ احلروب،للقيام بواجبه على أكمل وجه )

د وغريها كأحد هذه ويربز اإلعالم املتخصص يف جماالت معينة كالسياسة واالقتصا
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ويربز االعالم االقتصادي  .(٢٠١٠احليزان، ) االعالم السعودي يوجههاالتحديات اليت 

انتقاده وخصوصا املتعلق بتغطية شؤون الطاقة كأحد جوانب االعالم املتخصص الذي يتم 

(، ملا تثمله اململكة العربية السعودية من ثقل يف جمال الطاقة لكونها ٢٠١٧الريامية، )

متتلك احتياطات كبرية من البرتول والغاز وما ميثله هذا القطاع من مورد رئيسي ومؤثر يف 

لشؤون الطاقة يف  اإلعالمية(. ومل تتلقى التغطية ٢٠٠٤مبيضني، )الوطين إنتاجها 

نصيبها من البحث والدراسة العلمية  -على حد علم الباحث-الصحف السعودية 

 (،٢٠١٩مهدي، )املبذولة يف عقد العديد من امللتقيات  التحليلية، على الرغم من اجلهود

 (.٢٠١٧)العرب، والدعوات لتطوير هذا اجملال العلمي 

لشؤون ونظرا ألهمية هذا اجملال، ويف ظل ندرة األحباث املتعلقة بالتغطية اإلعالمية 

التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف  لتحليلفإن هذه الدراسة تسعى  ،الطاقة

 يف للبدء كمحاولة، ٢٠٢٠ أكتوبر ٣١ إىل ٢٠١٩ نوفمرب ٦من لسعودية يف الفرتة ا

 واإلشكاليات التحديات حتديد من جمملها يف تهدف واليت العالقة ذات البحوث من املزيد

 وعمليةمن ثم اخلروج بتوصيات علمية  اجملال،الصحف السعودية يف هذه  تواجهها اليت

 .اإلعالمي للمساعد يف تطوير هذا التخصص

 :أهمية الدراسة
 أهمية قطاع الطاقة للمملكة العربية السعودية. -

الطاقة، وخاصة يف اململكة  لشؤونندرة الدراسات املتعلقة بالتغطية اإلعالمية  -

 العربية السعودية.

الطاقة، وخاصة يف اململكة العربية لشؤون التغطية اإلعالمية  حتليلأهمية  -

 السعودية.

افة علمية يف اجملال البحثي حيث ترصد التغطية اإلعالمية متثل الدراسة إض -

 ألخبار الطاقة يف اململكة العربية السعودية.

 :أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إىل التعرف على طبيعة التغطية اإلعالمية ألخبار 

 لية:الطاقة يف اململكة العربية السعودية، وذلك من خالل األهداف الفرعية التا

الطاقة يف اململكة العربية  لشؤونالتعرف على موضوعات التغطية اإلعالمية  .1

 السعودية.
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 السعودية. الصحفالطاقة يف لشؤون التعرف على مصادر التغطية اإلعالمية  .2

لشؤون التعرف على أمناط )الفنون الصحفية املستخدمة يف( التغطية اإلعالمية  .3

 السعودية. الصحفالطاقة يف 

لشؤون لى اجتاهات )اجتاه صحف الدراسة حنو( التغطية اإلعالمية التعرف ع .4

 السعودية. الصحفالطاقة يف 

الطاقة يف لشؤون  اإلعالميةاليت تقود التغطية  اإلخباريةالتعرف على القيم  .5

 الصحف السعودية.

 :تساؤالت الدراسة
عة التغطية تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي: ما هي طبي

اإلعالمية ألخبار الطاقة يف اململكة العربية السعودية، وذلك من خالل اإلجابة على 

 التساؤالت الفرعية التالية:

 السعودية. الصحفالطاقة يف لشؤون ماهي موضوعات التغطية اإلعالمية  .1

 السعودية. الصحفالطاقة يف لشؤون ماهي مصادر التغطية اإلعالمية  .2

الطاقة يف لشؤون ون الصحفية املستخدمة يف( التغطية اإلعالمية ماهي أمناط )الفن .3

 السعودية. الصحف

الطاقة يف لشؤون ماهي اجتاهات )اجتاه صحف الدراسة حنو( التغطية اإلعالمية  .4

 السعودية. الصحف

الطاقة يف الصحف لشؤون  اإلعالميةاليت تقود التغطية  اإلخباريةماهي القيم  .5

 السعودية.

 

 :ابقةاألدبيات الس
 الصحافة السعودية

يرمحه -حيث بدأ امللك عبدالعزيز  ،1بدأت الصحافة السعودية مع بداية توحيد اململكة

يف عدد من اإلجراءات وخلطوات اليت تعد اللبنات األوىل يف الصحافة السعودية،  -اهلل

                                                           
1
عرفت شبه اجلزيررة العربيرة الصرحافة قبرل توحيرد اململكرة العربيرة السرعودية احلرالي، حيرث كران هنراك عردد مرن                

مثرل صرحيفة حجراز، والفرالا، والقبلرة )يرونس،        -الصرحف قبرل توحيرد اململكرة العربيرة السرعودية احلاليرة رالثالثة        

٢٠١٤) 
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بدأت الصحافة يف كما  (.٢٠١٤ يونس،) ١٩٢٤مثل إصدار جريدة أم القرى يف عام 

لكة العربية السعودية خنبوية، حيث تابع الصحف فئة من اجملتمع ساعدتهم ظروفهم املم

املعيشية على قراءة ما تطرحه الصحف من قضايا يهتمون هلا. ومل يندمج اجملتمع بشكل 

أكرب يف قراءة ومتابعة الصحف إال بعد جمموعة من التحوالت االقتصادية واالجتماعية 

 وقد(. ٢٠١٤يف التفكري االجتماعي والسياسي )يونس، واليت ساعدت على حدوث نقله 

 تطور يف خمتلفة زمنية فرتات على احلكومة اختذتها اليت اإلجراءات من جمموعة أثرت

 األفراد صحافة: األوىل املرحلة: يلي فيما املراحل هذه متثلت(. ٢٠١٤ يونس،) الصحافة

جملة، وبلغ إمجالي  أو صحيفة إصدار يف احلق مواطن لك وكان ،(م١٩٥٩-١٩٢٨)

 بعض دمج: الثانية املرحلة(. ٢٠١٤ يونس،) وصحيفة جملة ١٩املطوعات يف هذه املرحلة 

 عدد بأن القائل الرأي من املرحلة هذه وانطلقت ،(م١٩٦٤-١٩٥٩) بعض مع الصحف

 ما اجملتمع وأن خصوصا الشعب، حاجة فعليا يفوق عدد إىل وصل اململكة يف املطبوعات

 دمج اقرتاا ومت م١٩٥٨دد ويعاني من األمية. لذا فإنه مت عقد اجتماع يف عام الع قليل زال

 كما جديدة، مبسميات أخرى صحف مع صحف اندجمت وفعال بعض، مع الصحف بعض

 االندماجات هذه نتيجة. أخرى صحف مع تندمج مل اليت األخرى الصحف بعض توقفت

ثالثة: املؤسسات الصحفية: ال املرحلة(. ٢٠١٤ يونس، وجمالت صحف ١٠ هناك أصبح

الوقت احلالي(، انطلقت هذه املرحلة من خالل تشكيل احلكومة السعودية  – ١٩٦٤)

جلنة عليا تابعة جمللس الوزارة لدراسة وضع الصحف السعودية اعتمادا على ما مت رفعه من 

هلية وزارة االعالم، وبناء على مرئيات هذه اللجنة العليا، صدر قرار تولي املؤسسات األ

إصدار الصحف بدال من األفراد، كما صدر نظام املؤسسات الصحفية األهلية. نتيجة هلذا 

 تأسيس إىل باإلضافة املوجودة الصحف ضمت أهلية صحفية مؤسسات ١٠القرار تأسست 

 واجملالت الصحف من عدد اختفت كما احلديثة، األهلية الصحفية املؤسسات من عدد

 (.٢٠١٤تصدر من مؤسسة صحفية أهلية )يونس،  ان على قادرة تكن مل اليت

 

 إعالم الطاقة: املفهوم والنشأة

تعد التغطية اإلعالمية لقضايا الطاقة أحد فروع اإلعالم االقتصادي، وأختلف يف تعريفه 

باختالف وجهات وأراء الباحثني يف البلدان املنتجة واملستهلكة هلا مبا يتوافق مع توجهاتها 

أحد التعريفات بأنه "إعالم متخصص يعنى جبمع ومعاجلة ونشر  ومصاحلها. حيث يذكر
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البيانات واحلقائق واآلراء باملتعلقة بصناعة النفط من مجيع جوانبها ومراحلها، 

 تعرفه كما(. ١٠: ١٩٩٨وتكريرا" )احلساوي، استكشافا وإنتاجا وتسويقا وتسعريا 

 ى إىل مجع املعلومات املتعلقةيسع املتخصص اإلعالم من نوع" بأنه( ٢٦: ٢٠١٧) الريامية

بالنفط وكل ما يتصل به، ومعاجلتها بأسلوب بسيط يالئم القراء، لرفع وعيهم وثقافتهم 

 جتاه الصناعة النفطية". 

على املستوى الدولي، تزايد االهتمام باإلعالم النفطي حني قامت الدول العربية حبظر 

 حيث. ١٩٧٣حربها على العرب يف عام النفط على الدول الغربية اليت دعمت إسرائيل يف 

الغربية  اإلعالم وسائل العاملي االقتصاد على وأثاره احلظر عن اإلعالمية التغطية تصدرت

 لالهتمام األسباب من العديد دفعتها العربية الدول فإن املقابل يف(. ٢٠١٠)بدران، 

بية على النفط العر للدول الكبري االعتماد األسباب هذه ضمن من. النفطي باإلعالم

إضافة إىل عوامل فنية -كمصدر دخل مهم مليزانية الدولة، باإلضافة إىل أن اإلعالم 

 (.٢٠١٠واقتصادية أخرىر يؤثر على صناعة النفط )بدران، 

بالطاقة  يسعى اعالم الطاقة اىل حتقيق العديد من األهداف، مثل: نشر املعلومات املتعلقة

بهذه الصناعة، وذلك بشكل واضح للجمهور  وتثقيف اجلمهور بكل ما له عالقة

املتخصص والعام، وأثر هذه الصناعة على مستوى الدول واألفراد. باإلضافة إىل التعاون مع 

اخلرباء واملتخصصني من مراكز األحباث واجلهات األكادميية لتفسري ونقل وجهات 

املغرضة حلمالت اإلعالمية اآلراء املختلفة لشرا القضايا املتعلقة بشؤون الطاقة والرد على ا

 (.٢٠٠١)خدوري، 

 

 مضمون اعالم الطاقة:

يشرتك مضمون اإلعالم النفطي مع مضمون العديد من التخصصات اإلعالمية املختلفة يف 

اخلصائص والسمات اليت ال بد تتوفر بها مثل املوضوعية واحلياد والدقة. فالتغطية 

عية لتأثريها على مستوى االقتصاد ليس اإلعالمية لشؤون الطاقة جيب أن تتصف باملوضو

احمللي فقط وإمنا الدولي ككل، على الرغم من صعوبة الوصول اىل درجة عالية يف 

تطبيق املوضوعية، بسبب خضوع املضمون االعالمي لوسائل اإلعالم لتوجهات سياسة 

 (Tuchman, 1972, p. 667)التحرير يف هذه الوسائل. إال أنه وكما ذكر 

  فاإلعالمي جيب أن يلتزم باملوضوعية يف تغطياته اإلعالمية ليتفادى النقد املوجه له.
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فيما يتعلق بالدقة فإنه يقصد بها نقل احلقيقة كاملة للموضوع حمل التغطية اإلعالمية و 

احلرص على عدم إغفال أي جانب هلا لتتضح للجمهور كافة تفاصيل احلدث، ألنه وخالل 

مات يف العملية الصحفية من املمكن أن تؤثر إىل أي مدى التغطية مرحلة مجع املعلو

فيما  . أما(Lewis, 2010, p. 163)وموضوعية اإلعالمية  ممكن أن تكون موثوقة 

يتعلق بالوضوا فإنه نظرا الحتواء املضمون النفطي على مصطلحات أو بيانات قد تكون 

ئم باالتصال بعملية إيصال الرسالة غري مفهوم للقارئ، فإنه من الضروري أن يقوم القا

 اإلعالمية بلغة بسيطة ومفهومة إىل أكرب قدر ممكن من اجلمهور املستهدف.

 

 

 القائم باالتصال يف اعالم الطاقة:

يعد القائم باالتصال عنصر أساسيا ومؤثرا يف املهنية الصحفية واليت تعد هاجسا كبريا 

العامل )العربي هتمني يف كثري من دول لدى الكثري من األكادمييني والصحفيني وامل

حيث أن القائم باالتصال يؤثر كثريا يف صنع الرسالة اإلعالمية وذلك  (.٢٠٠٣والعويف، 

وفق أفكاره، وخلفيته املعرفية، وميوله، واجتاهاته، باإلضافة إىل سياسة املؤسسة 

 (.٢٠٠٦لصاحلها )قرياط، اإلعالمية اليت يعمل 

ل يف أداء مهامه على أكمل وجه، فإن هناك عدد من املقومات اليت ولنجاا القائم باالتصا

تساعده يف جناحه، منها أن تكون لديه معرفة وخلفية باقتصادات وأساسيات 

، ومصطلحات صناعة الطاقة لكي يتسنى له توضيح وتفسري األحداث بشكل مناسب

ة مع املصادر كذلك امتالك املهارة الصحفية يف الكتابة وتكوين شبكة عالقات جيد

باإلضافة إىل اتقان اللغة اإلجنليزية  ،وأصحاب املصلحة يف املؤسسات احلكومية واخلرباء

املؤمترات العلمية للتواصل مع اجلهات اخلارجية عند صدور التقارير الدولية أو أثناء 

 (.٣٦٢-٣٦١: ٢٠٠٥ ،األشرفو ٨-٧: ١٩٩٨ ،)احلساوي

الدول العربية عدد من التحديات اليت تعرقل أداء يف املقابل يواجه القائم باالتصال يف 

مهامه على الوجه املطلوب، وذلك من خالل تفضيل أصحاب القرار يف الدول العربية 

لوسائل االعالم الغربية على وسائل االعالم العربية لنشر األخبار ذات العالقة بشؤون 

تصال إلعادة نشر ما يتم الطاقة أو إجراء مقابالت حصرية معهم، مما يدعو القائم باال

نشره يف هذه الوسائل واللجوء إىل مصادر غربية بدال من املصادر األساسية يف الدول 



 

 

98 

العربية. باإلضافة إىل عدم وجود بيانات متاحة يف الدول العربية من قبل اجلهات ذات 

العالقة مثل املؤسسات احلكومية أو شركات الطاقة أو حتى أرشيف لدى املؤسسات 

 (.١٩٨٩ ،عند احلاجة )خدوريالمية تساعد القائم باالتصال إىل الرجوع اليها اإلع

 

 مصادر املعلومات يف اعالم الطاقة:

مصادر تبدأ عملية اإلعداد للمواد اإلعالمية من قبل الصحفيني عادة بتحديد واختيار 

الختيار مهم يف مرحلة . هذه ا(Dunwoody & Griffin, 2013, p. 530)املعلومات 

 ,Lewis)مجع املعلومات ألنه حيدد إىل أي مدى ستكون هذه املواد موثوقة وموضوعية 

2010, p. 163) وتتفادى االنتقاد ،(Tuchman, 1972, p. 667) لذا فإن أحد .

استخدام أكثر يف الصحافة هو التوازن، وبهذا املعنى فإن  االدعاءات املعيارية األساسية

 من مصدر صحفي عند نشر املواد اإلعالمية هو قيمة أساسية يف الصحافة. 

كما جتدر اإلشارة إىل أن أحباث االتصال أشارت إىل أهمية الفصل فيما بني املؤسسة 

فاملصدر الذي قد  ،(١٩٩٥) Westley & Maclean بنياإلعالمية واملصدر كما 

عى من خالل املؤسسة اإلعالمية إليصال معلومة يكون شخص أو منشأة أو غري ذلك، يس

للجمهور. كما أنه من ناحية أخرى أشارت أحباث االتصال إىل أن الوسيلة اإلعالمية 

عندما ذكر أن  (٢٠٠٣) McLuhanذلك  وضحأصبحت متارس دور املصدر كما 

بشكل حيث أنه أشار إىل قدرة الوسيلة اإلعالمية على التأثري  ،"الوسيلة هي الرسالة"

كبري حمتوى الرسائل اإلعالمية من خالل السماا بلعب دور الوسيط بني مصدر املعلومة 

 واجلمهور من خالل السماا مل يتم نشره أو رفضه من معلومات. 

ميكن تقسيم املصادر اليت ميكن للقائم باالتصال االعتماد  بأنه( ٢٠١٠ر بدران )ويذك

قة إىل مصادر أصلية، مثل شركات الطاقة عليها لنشر املواد اإلعالمية لشؤون الطا

ومراكز األحباث، ومصادر أولية، مثل املطبوعات املنشورة عن اجلهات األكادميية أو 

 اهليئات واملنظمات اإلقليمية والدولية.

 

 :الدراسات السابقة
رصد الباحث العديد من الدراسات والبحوث وأوراق العمل املتعلقة مبوضوع الدراسة، وقد 

تناولت القيم  الدراسات األجنبية اليتنيف الدراسات إىل حمورين يتناول األول منها مت تص
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والثاني يتناول الدراسات العربية  االلكرتونية،اإلخبارية يف الصحف املطبوعة واملواقع 

 املتعلقة بدراسة القيم اإلخبارية يف الصحافة االقتصادية وخصوصا يف جمال الطاقة.

 

 احملور األول:

 الصحف على اإلخبارية القيم نظرية تطبيق تناولت واليت( ٢٠٠٦) Schwarzة دراس

 اإلعالمية التغطية يف اإلخبارية القيم تأثري معرفة إىل الدراسة هذه هدفت. املكسيكية

 النتائج أهم توصلت. خرب ٦١٠ من تتكون عينة على الدراسة اعتمدت. اخلارجية لألخبار

يليها السياسية هي أكثر املوضوعات اليت ظهرت بها  االقتصادية، املوضوعات أن إىل

القيم اإلخبارية. كما أن نتائج الدراسة وجدت أن أكثر القيم اإلخبارية تكرارا هي قيمة 

التأثري يف القراء، وقيمة القرب اجلغرايف، والتضاد واملقارنات، وأقل القيم اإلخبارية 

 تكرارا هي قيمة السلبية.

 اختيار عوامل حتليل تناولت واليت( ٢٠٠٦) Keppelinger and Ethmigدراسة 

 األملانية الصحف أهم يف اإلخبارية القيم اختبار إىل الدراسة هذه هدفت حيث. االخبار

 هذه نتائج اهم توصلت. إخبارية قصة ٢٥ من مكونة عينة على الباحثون اعتمد. املطبوعة

ربية من خالل ما حتتويه من قيم اخل القصص نشر بإمكانية التنبؤ ميكن أنه إىل الدراسة

إخبارية، حيث أنه كلما زادت القيم اإلخبارية للمادة اخلربية كلما زاد ذلك من فرصتها 

يف النشر. كما وضحت نتائج الدراسة إىل أن القيم اإلخبارية اليت تكررت أكثر من 

 غريها هي الضخامة، والقرب اجلغرايف، والتأثري الشخصي.

: االلكرتونية املواقع يف االخبار قيم" بعنوان كانت واليت( ٢٠٠٨) TM Jorgeدراسة 

واألرجنتني". حيث هدفت هذه الدراسة  الربازيل يف اإلخبارية اجلدارة ملعايري جتريبية دراسة

إىل توضيح كيفية عمل اجلدارة اإلخبارية يف موقعني الكرتونيني. اعتمد الباحث على 

صلت نتائج هذه الدراسة إىل أن أكثر القيم تو. إعالمية مادة ٦٧٥عينة مكونة من 

اخلربية تكرارا يف هذه املواقع االلكرتونية هي: الشهرة، والغرابة، واالهتمامات 

 اإلنسانية، والصراع، كما أن قيمة الفورية تواجدت يف مجيع املواد اإلعالمية املنشورة. 

للغة، الصورة، ا: املضافة القيمة" بعنوان( ٢٠١٢) Bednarek and Capleدراسة 

التفسري اخلطابي لقيم األخبار عرب  استكشافوالقيم اإلخبارية". هدفت هذه الدراسة إىل 

 ١٦٧٣أساليب اللغة املكتوبة والصورة. اعتمدت هذه الدراسة على عينة مكونة من 



 

 

100 

 موقعني يف ونشرت٢٠١١ عام يف الفيضانات مواضيع تضمنتها صورة ٥٢و كلمة

رتاليني. توصلت نتائج هذه الدراسة إىل أن قيمة الضخامة والسلبية اس اخباريني الكرتونيني

والتأثري تصدرت املادة اإلعالمية. كما أن قيمة التأثري ظهرت جليا من خالل استخدام 

 الصور يف ابراز الوضع الكارثي من خالل مقارنة الصور قبل وبعد الكارثة.

 

 احملور الثاني:

"أزمة انهيار أسعار النفط يف الصحافة املكتوبة  بعنوان( ٢٠١٦دراسة لصلج، عائشة )

اجلزائرية: دراسة حتليلية جلريدتي اخلرب والشروق اجلزائريتني". استهدفت هذه الدراسة 

التعرف على طبيعة املعاجلة اإلخبارية ألزمة انهيار أسعار النفط يف الصحف اجلزائرية 

دمت هذه الدراسة املنهج الوصفي اليومية، من حيث املصادر واملوضوعات واالجتاه. استخ

توصلت  . خربا ٢٢٢ العمدية العينة وبلغت عددا، ١٨٠من خالل حتليل املضمون الكمي لر 

نتائج الدراسة إىل أن اخلرب الصحفي هو أكثر الفنون الصحفية استخداما من قبل 

مدت الصحيفتني يف تغطية أزمة انهيار أسعار النفط. كما أظهرت النتائج أن الصحف اعت

على حمرريها يف هذه التغطية اإلعالمية. باإلضافة إىل أن الشأن احمللي استحوذ على 

 النسبة األكرب يف هذه التغطية اإلخبارية.

 العربية اليومية العمانية الصحافة معاجلة" بعنوان( ٢٠١٧مشسة ) الريامية،دراسة 

اهتمام الصحافة  حجم حتديد إىل الدراسة هذه هدفت". النفط أسعار اخنفاض ألزمة

االقتصادية والنفطية يف معاجلة أزمات اخنفاض أسعار النفط، باإلضافة إىل حتليل 

وحتديد أطر املعاجلة يف مواد الرأي العام يف عينة الدراسة. استخدمت هذه الدراسة أداة 

حتليل املضمون جلمع بيانات الدراسة باإلضافة إىل املقابالت غري املقننة لتفسري بعض 

توصلت الدراسة إىل أن ما يقارب النصف من التغطية اإلعالمية ألسعار النفط  تائج.الن

كانت حملية، باإلضافة إىل أن الصحف اعتمدت على حمرريها يف التغطية اإلعالمية. 

كما أشارت النتائج إىل أن التقرير الصحفي أستحوذ على أكرب نسبة استخدام من بقية 

 املقال التحليلي. الفنون الصحفية األخرى، تاله 

 أسعار الخنفاض اإلخبارية املعاجلة" بعنوان كانت واليت( ٢٠١٦دراسة بومشطه )

". أمنوذجا نت والعربية نت اجلزيرة: اإلخبارية للفضائيات اإللكرتونية املواقع يف البرتول

 يف النفط أسعار الخنفاض اإلخبارية املعاجلة أساليب على للتعرف الدراسة هذه استهدفت
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ذه املواقع اإلعالمية وكيفية التفاعل اإلعالمي من قبل هذه القنوات مع اخنفاض أسعار ه

النفط. كذلك هدف هذا البحث إىل معرفة أهم الفنون الصحفية املستخدمة يف التغطية 

اإلعالمية وكذلك حتديد أوجه اإلبراز املستخدمة يف معاجلة هذه األخبار. باإلضافة إىل 

واالختالف بني هذه املواقع اإللكرتونية يف التغطية اإلعالمية هلذه معرفة أوجه التشابه 

استخدمت هذه الدراسة منهج املسح اإلعالمي من خالل حتليل  النوعية من األخبار.

املضمون الكمي والكيفي جلمع بينات الدراسة، إضافة إىل املنهج املقارن لتحديد أوجه 

ية. كما توصلت الدراسة إىل أن تصرحيات التشابه واالختالف بني املواقع اإللكرتون

املسؤولني حول اخنفاض أسعار النفط أتت يف املرتبة األوىل من جمموع املعاجلة اإلعالمية 

هلذه التغطية. كما أوضحت النتائج بأن التغطية اإلعالمية ركزت على تغطية دول اخلليج 

كبري على وكاالت  بنسبة أكرب من أي منطقة أخرى. باإلضافة إىل أن هناك اعتماد

األنباء العاملية يف تغطية أخبار أسعار النفط. كما أن فن التقرير الصحفي استخدم لتغطية 

 أكثر من نصف أخبار أسعار النفط يف كال املوقع اإلخباريني.

 اليومية الصحافة يف االقتصادية املضامني" بعنوان( ٢٠٠٩حسني ) اللواتي،دراسة 

". هدفت هذه الدراسة للتعرف على خصائص والتحدياتص دراسة يف اخلصائ العمانية،

األقسام االقتصادية يف الصحف العمانية اليومية من ناحية املضامني ووظائفها ومصادرها 

وطريقة معاجلتها. استخدمت هذه الدراسة على املنهج املسحي من خالل حتليل املضمون 

عمان، وذلك خالل ستة أشهر و والوطن الشبيبة: وهي يومية صحف ثالث من عدد ١٢على 

 بالتغطية االهتمام بأن الدراسة هذه هلا توصلت اليت النتائج أهم من. ٢٠٠٦من عام 

 من ٪٥ تقارب بنسبة متأخرة مرتبة يف أتت الدراسة عينة يف والغاز النفط ألخبار اإلعالمية

 .الصحف يف االقتصادية التغطية أمجالي

كانت بعنوان "معاجلة قضايا النفط و الطاقة  واليت( ٢٠١٤دراسة عبدالكريم، نهلة )

هذه الدراسة إىل  يف املضمون االخباري يف القنوات العربية أثناء املرحلة االنتقالية. نهدف

معرفة مدى اهتمام القنوات اإلعالمية باملعاجلة االخبارية بأخبار النفط. استخدمت هذه 

 قنوات ثالث يف اعالمية نشرة ٩٠الدراسة املنهج املسحي من خالل حتليل املضمون لر 

 قناة إىل الدراسة توصلت. عربي سي بي وبي والعربية اإلخبارية مصر قناة وهي إخبارية،

 وبي العربية قناتي بينما السلبية، األخبار من أكثر اإلجيابية باألخبار تهتم اإلخبارية مصر

 ة.اإلجيابي األخبار من أكثر السلبية باألخبار تهتمان عربي سي بي
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بعنوان "الصحافة الكويتية و  كانت اليت و( ١٩٨٢عواطف ) عبدالرمحن،دراسة 

قضية النفط يف اخلليج العربي". هدفت هذه الدراسة إىل حتديد املعاجلة اإلخبارية لقضايا 

النفط يف الصحف الكويتية. اعتمدت الباحثة على املنهج املسحي واملقارن يف هذه الدراسة 

تي املقابلة وحتليل املضمون والذي تركز يف ثالثة مواضيع تتعلق من خالل استخدام أدا

بأسعار النفط وآثار اخنفاض الدوالر على الدول النفطية ومنظمة أوبك يف الفرتة الزمنية 

وذلك يف أربع صحف )القبس والسياسية  ،١٩٧٨املمتدة من شهر مارس إىل ديسمرب 

 ادة إعالمية.م ٣٩والوطن والرأي العام( وعلى عينة مكون من 

توصلت نتائج هذه الدراسة إىل اقتصار الصحف الكويتية على منط اخلرب يف التغطية 

اإلعالمية لقضايا النفط، وبالتالي فإنها ال تهتم يف التحليل والبحث عما وراء اخلرب. كما 

وضحت النتائج إىل أن الصحف الكويتية أمجعت على تأييد اخلط السياسي للحكومات 

  اإلجراءات املتخذة حيال قضايا النفط. اخلليجية يف

 

 التعليق على الدراسات السابقة:
الحظ الباحث ندرة األحباث العلمية اليت تطرقت إىل التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف 

الدول العربية وخصوصا اململكة العربية السعودية، مقابل وفرة يف األحباث العلمية اليت 

ومع أخرى، ناهيك عن جماالت أخرى مثل اجملاالت السياسية.  تناولت جماالت اقتصادية

مملكة العربية السعودية بشكل خاص إىل لأهمية قطاع الطاقة يف العامل بشكل عام، ول

مل يتم القيام بدراسات متعمقة التغطية اإلعالمية لشؤون  -حسب اطالع الباحث-أنه 

لشؤون  اإلعالميةابقة التغطية حيث تناولت الدراسة الس الطاقة يف الصحف السعودية،

وهلذا تهدف  الطاقة يف دول عربية أخرى مثل عمان، أو تناولت القنوات الفضائية العربية،

املعرفية من خالل التعرف على التغطية اإلعالمية لشؤون  وةهذه الدراسة إىل سد الفج

 هذه التغطية.  الطاقة يف الصحف السعودية، كذلك التعرف على القيم اإلخبارية اليت تقود

 

 :اإلطار النظري
عملية اختيار األحداث اجلديرة بالنشر  بشرا (Staab, 1990)اإلخبارية نظرية القيم  تقوم

على أساس جمموعة من املعايري اليت يكتسبها القائمون باالتصال من خالل العمل 

يني تعمل كنظام معياري ميكن الصحف، واألخباراإلعالمي، وأخذ التعليمات يف غرف 
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 ,Bonfadelli) من االعتماد عليه الختيار الصحف اليت تستحق أن يسمح هلا بالنشر

2010) . 

 

 :نظرية القيم االخبارية

تعد نظرية القيم اإلخبارية من أهم النظريات اإلعالمية اليت تشرا كيفية اختيار أو رفض 

ة هذه القيم اليت نشر األخبار من قبل القائمني باالتصال، وقد كان هناك تباين يف ماهي

 Walterحيث قام بناء عليها يتم احلكم يف مدى صالحية اخلرب للنشر من عدمه. 

Lippman (٢٣٣، ١٩٢٢ )التعرف وحماولة اإلخبارية، القيم مفهوم مبناقشة مرة وألول 

 Lippman يرى حيث. اآلخر ورفض ما حدث بتغطية باالتصال القائمني قيام أسباب على

ياره عند اتصافه مبجموعة من اخلصائص واليت وصفت فيما بعد مسات بأن اخلرب يتم اخت

 جمموعة ذلك بعد وتوالت(. ١٩٢٢) Walter Lippmanاخلرب، ومن ثم بالقيم اإلخبارية 

 .اإلخبارية القيم ملاهية وتفسريات شروحات تقديم يف املساهمة حاولت اليت الدراسات من

 Galtung and Rugeلتارخيية لكل من ومع ذلك، غالبا ما يتم استخدام الدراسة ا

 اإلعالم وسائل يف نشره كفة ترجح احلدث بأن تصورهما خالهلا من قدما واليت( ١٩٦٥)

 Frequency ’التكرار’أحد أو عدد من القيم االثين عشر التالية:  به توفر حال يف

)يقصد بها حجم  Threshold ’عتبة القيمة’)يقصد به اهليكل الزمين حلدث ما(، 

)يقصد به  Meaningfulness ’املعنى أو املغزى’، Unambiguity ’الغموض’احلدث(، 

عدم ’)يقصد به القدرة على التنبؤ(،  Consonance ’التوافق’القرب الثقايف، املالئمة(، 

)يقصد به عدم القدرة على التنبؤ أو ندرة احلدث(،  Unexpectedness ’التوقع

ها أن األحداث اليت مت تعريفها بأنها أخبار وصارت )يقصد ب Continuity ’االستمرارية’

 ’التكوين’من ضمن العناوين املهمة، فإنها تستمر ذات قيمة اخبارية حتى لو قل حجمها(، 

Composition  (، -اإلخراج-)يقصد بها احلاجة إىل التوازن يف عرض األخبار

 ’رة إىل املشاهرياإلشا’، Reference to elite nations ’اإلشارة إىل دول النخبة’

Reference to elite people ،’ ،اإلشارة إىل األشخاصReference to persons ،

 . Reference to something negative ’اإلشارة إىل شيء سليب’

خالل العقود اليت تلت هذه الدراسة، مت انتقاد هذه الدراسة بسبب الغموض الذي يكتنف 

القيم أو الرتكيز الضيق على سياق حمدد هلذه بعض هذه القيم أو التعريف الواسع 
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(Eilders, 2006.)  قامO’Neill and Harcup (٢٠٠١ )قدمها اليت القيم قائمة مبراجعة 

للتنبؤ بشكل أفضل بالعناصر اليت تؤثر يف عملية اختيار  Galtung and Ruge من كل

 األخبار. 

 

ه القيم من خالل دراستهما هذ مبراجعة وأونيل هاركوب الباحثان قام ٢٠٠١ويف عام 

وذلك من خالل حتليلهم حمتوى صحف  ،؟ مراجعة جلالتونج وروج"رما ألخبااملعنونة بر " 

كل من ديلي ميل، وذا صن، وديلي تليغراف انطالقا من قائمة القيم اإلخبارية اليت 

 وضعها جالتونج وروج. وكانت أهم نتائج دراستهم تقديم قائمة حمدثه للقيم اخلربية،

(، املشاهري The Power Eliteواليت تشمل: أشخاص أو منظمات أو مؤسسات هلا نفوذ )

(Celebrity( الرتفيه ،)Entertainment( املفاجأة أو التضاد ،)Surprise النتيجة ،)

(، الضخامة أو احلجم Good News(، النتيجة اإلجيابية )Bad Newsالسلبية )

(Magnitude،) الصلة واالرتباط باهتما( مات القراءRelevance،)  االستمرارية

(Follow-up،) ( أجندة الوسيلة أو املؤسسة اإلعالميةNews organisation’s 

agenda .) 

 

 للقيم جديدة مبراجعة م،٢٠١٧كما قام نفس الباحثان هاركوب وأونيل يف عام 

 ?What is news" دراستهما يف استهدفا حيث. السابقة درستهم على بناء اإلخبارية

News Values Revisited again الكشف عن مدى تغري القيم اإلخبارية يف ظل "

التحديات اليت تواجها الصحافة مبا يف ذلك مواقع التواصل االجتماعي. وكانت أبرز نتائج 

دراستهم اقرتاا قائمة منقحة للقيم اإلخبارية تتضمن مخس قيم إخبارية فرضتها مواقع 

ارتهم بأنه ال يوجد تصنيف ميكن أن يشرا كل شيء التواصل االجتماعي، مع إش

 Badوالنتيجة السلبية ) ،(Exclusivityبالتفصيل. اشتملت القائمة املنقحة على: احلصرية )

News)، ( والصراعConflict)، ( و املفاجأة او التضادSurprise)،  و املواد املرئية

و الرتفيه  ،(Shareabilityو إمكانية املشاركة ) ،(Audio-visualsواملسموعة )

(Entertainment)، ( والدراماتيكيةDrama)، ( و االستمراريةFollow-up)، 

والصلة واالرتباط  ،(The Power Eliteوأشخاص أو منظمات أو مؤسسات هلا نفوذ )

املشاهري  ،(Magnitudeالضخامة أو احلجم ) ،(Relevanceباهتمامات القراء )
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(Celebrity)، والنتيجة اإلجي( ابيةGood News)،  وأجندة الوسيلة أو املؤسسة اإلعالمية

(News organisation’s agenda.) 

 الثانية والقائمة ٢٠٠١ومن خالل مقارنة قائمة القيم اإلخبارية لر هاركوب وأونيل يف عام 

 بعضها يرتبط عدمه من اخلرب اختيار مدى حتدد اليت املعايري أن يتضح، ٢٠١٧ يف هلما

 كماالتصال وبعضها اآلخر يرتبط مبا تتضمنه املادة اإلعالمية من قيم إخبارية. با بالقائم

كانت بعنوان "تطور دراسات القيم اإلخبارية يف  واليت( ٢٠١٤أن دراسة أمحد، )

والعوامل  ،٢٠١٢ عام حتى ١٩٩٢املدرستني األكادمييتني الغربية والعربية يف الفرتة من 

مراجعة وحتليل األدبيات العملية ذات العالقة بالقيم  واليت هدفت إىل ،املؤثرة فيها"

اإلخبارية يف العامل الغربي والعربي سواء يف الصحافة أو اإلذاعة أو التلفزيون، توصلت إىل 

أنه ال يوجد اختالفات جوهرية بني اجملتمع الغربي أو العربي يف القيم اإلخبارية اليت تعتمد 

 مية املنشورة.عليها الصحف الختيار املواد اإلعال

 

 :اإلطار املنهجي
 

 نوع الدراسة:
تنتمي هذه الدراسة إىل البحوث الوصفية، واليت تستهدف مجع البيانات واحلقائق حول 

البحوث الوصفية وتستهدف   .يف الصحف السعودية الطاقةالتغطية اإلعالمية لشؤون 

مام، وكذلك أمناط "وصف األحداث واألشخاص واملعتقدات واالجتاهات والتفضيل واالهت

 (.١٣، ٢٠٠٠، داملختلفة )عبداحلميالسلوك 

 

 الدراسة: منهج
وذلك  -مسح مضمون وسائل اإلعالم-تستخدم هذه الدراسة منهج املسح اإلعالمي 

لتحليل حمتوى صحف العينة حول التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف السعودية 

 من اإلعالمي املسح منهج ويعد. ٢٠٢٠بر أكتو ٣١ إىل ٢٠١٩ نوفمرب ٦يف الفرتة من 

 على للحصول منظما علميا جهدا لكونه الوصفية، للدراسات موائمة العلمية املناهج أنسب

 تسجيل البحوث من النوع هذا ويستهدف الدراسة، حمل الظاهرة عن ومعلومات بيانات
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نوع ٫حتدد  اليت املنظمة اإلجراءات من جمموعة خالل من وعناصرها الظاهرة وحتليل

  (.١٣ ،٢٠٠٠ ،البيانات ومصدرها وطرق احلصول عليها )عبداحلميد

 

 جمتمع الدراسة:

جبميع الصحف اليومية املطبوعة الصادرة باللغة العربية واليت تصدر يتمثل جمتمع الدراسة 

عن املؤسسات الصحفية داخل اململكة العربية السعودية، وهي صحف الرياض، واليوم، 

، واجلزيرة، ومكة، البالد. علما بأنه مت استبعاد صحيفة املدينة لعدم وعكاظ، والوطن

واليت مت االعتماد عليها  (،LexisNexisتوفرها يف قاعدة البيانات ليكسس نيكسس )

للدخول على حمتوى الصحف السعودية. خبصوص جمال الدراسة فهو حمتوى التغطية 

ة الزمنية احملددة للدراسة واليت امتدت اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف احملددة والفرت

 لعام كامل.

 

 :أداة جمع البيانات

مت استخدام أداة حتليل املضمون للتعرف على التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف 

السعودية، ويعد استخدام هذه األداة "منهج علمي يهدف إىل الوصف املوضوعي املنهجي 

 كما(. ١٢٨، ٢٠٠٧ل اجلماهريي" )الطائي وأبو بكر، املنتظم ملضامني وسائل االتصا

 اإلحصائية املعاجلة من الباحث سيمكن خاصة حتليل لوحدات األداة هذه استخدام أن

 . باالتصال القائم عليها ركز واليت اإلعالمية املادة تضمنتها اليت القيم إىل للوصول

 

 عينة البحث:

"شرحية من جمتمع الدراسة واليت مت  بأنها عينة البحث( ١٨٧، ٢٠١٦) Bryman فيعر

اختيارها للدارسة، وقد تعتمد طريقة اختيار العينة على نهج احتمالي أو غري احتمالي". 

يهدف إىل دراسة التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف وحيث أن هذا البحث 

ل مرحلة من السعودية، فإنه مت االعتماد على العينة متعددة املراحل، واليت يتم يف ك

حيث قام البحث يف البداية  (.١٤٩، ٢٠٠٠،الختيار العينة )عبداحلميدمراحلها إجراءات 

لعدم توفرها يف قاعدة البيانات  باختيار مجيع الصحف السعودية، ماعد صحيفة املدينة

 (، وهي كالتالي:LexisNexisليكسس نيكسس )
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 ياض.صحيفة الرياض: وتصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية بالر -

 صحيفة اليوم: وتصدر عن مؤسسة دار اليوم لإلعالم بالدمام. -

 صحيفة عكاظ: وتصدر عن مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر جبدة. -

 صحيفة الوطن: وتصدر عن مؤسسة عسري للصحافة والنشر بأبها. -

صحيفة اجلزيرة: وتصدر عن مؤسسة اجلزيرة للصحافة والطباعة والنشر  -

 بالرياض.

 عن مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم مبكة املكرمة.صحيفة مكة: وتصدر  -

 صحيفة البالد: وتصدر عن مؤسسة البالد للصحافة والنشر. -

عن  ذلكبعد مرحلة اختيار عينة الصحف، قام الباحث باختيار عينة متثل كل صحيفة و

 ، وذلكالدورةطريق العينة العشوائية املنتظمة. ومت سحب العينة العشوائية املنتظمة بأسلوب 

 كما. ٢٠٢٠ أكتوبر ٣١ اىل ٢٠١٩ نوفمرب ٦للفرتة الزمنية من  أسبوع صناعيبعد بناء 

 :التالي اجلدول يف موضح هو

 

 على الفرتة الزمنية احملددةتوزيع العينة : (١جدول رقم )

 الشهر األسبوع اليوم م

 الشهر األول األسبوع األول السبت ١

 الشهر األول األسبوع الثاني األحد ٢

 الشهر األول األسبوع الثالث االثنني ٣

 الشهر األول األسبوع الرابع الثالثاء ٤

 الشهر الثاني األسبوع األول األربعاء ٥

 الشهر الثاني األسبوع الثاني اخلميس ٦

 الشهر الثاني األسبوع الثالث اجلمعة ٧

 

 توزيع العينة على األيام والشهور خالل الفرتة احملددة للدراسة

إعطاء فرصة متساوية جلميع أيام الصدور أسلوب الدورة العديد من املزايا، مثل  حيققو

للتمثيل يف العينة، وضمان عدم سقوط أي يوم منها يرتتب عليه حتيزا يف النتائج. أيضا، 

ميكن وباستخدام أسلوب الدورة بناء الفرتات الصناعية املنتظمة مع ضمان نفس البعد 
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على ذلك استبعاد األعداد األسبوعية أو اخلاصة واليت قد تؤثر الزمين بني كل األيام، وك

صدق النتائج. باإلضافة إىل أن متثيل كل األعداد يف أيام الصدور على مدار األسبوع من 

خالل استخدام أسلوب الدورة ميكن من حتقيق املقارنة املنهجية السليمة بني األعداد 

  (.١٤٧، ٢٠٠٠ ،د)عبداحلمي

 

 لتحليل:ا وحدات وفئات
متثلت وحدة التحليل يف هذه الدراسة باملادة اإلعالمية املنشورة يف الصحف املستهدفة بهذه 

الدراسة كوحدة متكاملة يتم حتليلها. كما مت حتديد فئات حمتوى املواد اإلعالمية على 

ة، النحو التالي: رقم املادة، ورقم املرمز. والتاريخ، واليوم، واسم الصحيفة، وموضوع املاد

عنوان املادة، عدد كلمات املادة، نوع املادة اإلخبارية، والشخصية الرئيسية للخرب، 

وعرض اسم الصحفي، وجنس الصحفي، وهل مت كتابة املادة بواسطة الصحيفة، واسم 

الوكالة، ومصدر املادة، وعدد املصادر، واملنطقة اجلغرافية، والتأطري، والوقت، وقيمة: 

، ’ترفيه وغرابة وطرافة’، وقيمة ’مشاهري’ت نفوذ، وقيمة أشخاص ومؤسسات ودول ذا

، ’أخبار جيدة، وقيمة: الضخامة’، وقيمة ’أخبار سيئة’، وقيمة ’املفاجأة والتضاد’وقيمة 

 .’تتمة ألخبار مستمرة’، وقيمة ’أخبار مرتبطة باهتمامات الناس’وقيمة 

اإلخبارية اليت توصل هلا كال جتدر اإلشارة إىل أن هذه الدراسة اعتمدت على قائمة القيم 

 Harcup and)وهاركوب وأونيل  (Harcup and O’Neill, 2001)أونيل هاركوب و من

O’Neill, 2017)، أنه مت استبعاد قيمة  بعد تطبيقهما لقائمة جالتونج وروج الشهرية. إال

فقط  نظرا العتماد هذه الدراسة على أداة حتليل املضمون ’أولويات املؤسسة اإلعالمية’

جلمع البيانات، كذلك استبعاد مخس قيم واليت فرضتها مواقع التواصل االجتماعي، 

 لكون جمتمع الدراسة هنا هو الصحف املطبوعة.

كما جتدر اإلشارة إىل أن التحليل الكمي الجتاه مواد التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة 

 قة يف هذا اجملال )يف الصحف السعودية يف هذه الدراسة اعتمدت على دراسات ساب

KahnوKenney ،٢٠٠٢ :Druckman وParkin ،٢٠٠٥ :Dunaway ،٢٠١٣ :Doual 

حيث مت ترميز املواد اإلعالمية )مت استخدام املادة اإلعالمية كوحدة (. ٢٠١٤، Wuو

 للتحليل( بناء على اجتاه اللغة املستخدمة لصياغة املادة اإلعالمية، وذلك على النحو التالي:
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مت تأطري املادة اإلخبارية يف اجتاه إجيابي؛ مت صياغة املادة اإلخبارية من إجيابي:  -

 منظور متفائل.

حمايد: ال يتضمن اجتاه املادة االخبارية وجهات نظر اجيابية أو سلبية؛ حتتوي هذه  -

 الفئة على مواد إخبارية تقدم تغطية متوازنة

توي هذه الفئة على املواد سليب: مت تأطري املادة االخبارية يف اجتاه غري جيد؛ حت -

 االخبارية اليت مت صياغتها من منظور متشائم.

 

 التعرياات اإليرائية:

: يقصررررد بهررررا النشرررراط اليررررومي املسررررتمر للصررررحف  التغطيررررة اإلعالميررررة لشررررؤون الطاقررررة

السرررعودية يف متابعرررة شرررؤون الطاقرررة مرررن خرررالل مجرررع املعلومرررات والتفاصررريل والتطرررورات       

اإلعالميررررة ومعاجلتهررررا وتقرررردميها مررررن خررررالل الفنررررون الصررررحفية املختلفررررة ملوضرررروع املررررادة 

املختلفررررة )ماعرررردا املقررررال بكافررررة اشرررركاله(، وذلررررك لإلجابررررة علررررى تسرررراؤالت القررررراء       

 وإشباع حاجاتهم املعرفية.

 

: ويقصد بها يف هذه الدراسة مجيع الصحف السرعودية املطبوعرة )ماعردا    الصحف السعودية

ريررراض، واليررروم، وعكررراظ، والررروطن، واجلزيررررة،   الصرررحيفة املدينرررة(، وهررري كالترررالي:  

 ومكة، البالد

لشررررؤون الطاقررررة يف الصررررحف  مررررواد التغطيررررة االعالميررررةوقررررد بلررررغ إمجررررالي عرررردد عينررررة  

( ٢) رقرررررم اجلررررردول ويوضرررررح إعالميرررررة، مرررررادة( ٣٨٨السرررررعودية املسرررررتهدفة بالدراسرررررة )

مررررن  توصرررريفا للمررررواد اإلعالميررررة عينررررة الدراسررررة التحليليررررة موزعررررة علررررى كررررل صررررحيفة  

يشرررررري اجلررررردول السرررررابق إىل تصررررردر صرررررحيفة الريررررراض بالنسررررربة     و صرررررحف الدراسرررررة: 

 وبنسررررربة( ١٣٠إلمجررررالي املررررواد اإلعالميرررررة، حيررررث بلرررررغ تكرررررار موادهرررررا اإلعالميررررة )     

 علررررررى( ٦٣) و( ٦٤) بتكرررررررار عكرررررراظ وصررررررحيفة اليرررررروم صررررررحيفة تالهررررررا ،٪٣٣.٥

ومكرررررة  اجلزيررررررة صرررررحف وحلرررررت. التررررروالي علرررررى ٪١٦.٢و ،٪١٦.٥ وبنسررررربة التررررروالي

 ٪٨و ،٪٨.٥و ،٪٨.٥و ،٪٨.٨والرررررربالد والرررررروطن يف املراتررررررب األربررررررع األخرررررررية بنسررررررب  

 .التوالي على
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 توزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف الصحف السعودية وفق الصحيفة: (٢جدول رقم )

 النسبة العدد اسم الصحيفة

 33.5 130 الرياض

 16.5 64 اليوم

 16.2 63 عكاظ

 8.0 31 الوطن

 8.8 34 اجلزيرة

 8.5 33 مكة

 8.5 33 البالد

 100.0 388 اجملموع

 

 الص ق وال  ات:

 متأتبع الباحث عدد من اخلطوات لتحقيق الصدق ألداة حتليل املضمون، حيث : الصدق

طريقة  مت استخدامحتديد فئات التحليل بدقة ووضع تعريفات دقيقة وحمددة هلا. كما 

على  حتليل املضمونبعرض استمارة  مت، حيث ليل املضمونحت الستمارةالصدق الظاهري 

بناًء على ما مت اقرتاحه  االستمارةتعديل بعض أجزاء  مت، ومن ثم 2جمموعة من احملكمني

 من قبل هؤالء احملكمني.
 

-interكمعيار للقياس. يستخدم  inter-coder reliability: استخدم الباحث الثبات

coder reliability لدرجة اليت ميكن بها حتقيق نتيجة أو إعادة إنتاجها من قبل لتقييم ا

كنتيجة هلذه التقييم، مت  .(Wimmer and Dominick, 2013, p. 59)الباحثني اآلخرين 
                                                           

 قائمة احملكمني لالستبيان كالتالي: 2
 بن حممد العربي، أستاذ العالقات العامة واإلعالم يف قسم اإلعالم جبامعة امللك سعود.د. عثمان  أ. .1
 د. عبدامللك بن عبدالعزيز الشلهوب، أستاذ الصحافة يف قسم اإلعالم جبامعة امللك سعود.أ.  .2
لررك امعررة املجبد. أمحررد بررن علرري الزهرانرري، أسررتاذ الصررحافة املشررارك ورئرريس قسررم الصررحافة واالعررالم الرقمرري           .3

 عبدالعزيز.
 د. صابر حسن طر، أستاذ االتصال املساعد يف قسم االعالم يف جامعة امللك سعود. .4
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 على تدريبه مت والذي املساعد الباحث قبل من اإلعالمية املواد من ٪١٠ترميز ما نسبته 

ترتاوا  inter-coder reliabilityألفا )كالفا( لر  كريبندورف نتائج كانت. الرتميز عملية

 .١ إىل ٠.٧٩فيما بني 

 تساليم التحلي  اإلحصائم واملعامالت اإلحصائية:

إىل احلاسب اآللي، ثم  -بعد ترميزها–بعد االنتهاء من مجع بيانات الدراسة، مت إدخاهلا 

جرت معاجلتها وحتليلها واستخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج "احلزمة 

 Statistical Packageاختصارًا لر:  SPSSعروف باسم اإلحصائية للعلوم االجتماعية" وامل

for the Social Sciences وذلك باللجوء إىل املعامالت واالختبارات واملعاجلات ،

 اإلحصائية التالية:

 التكرارات والنسب املئوية لوصف العينة وإجابة األسئلة الوصفية. -

 د.املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لرتتيب البنو -

 للتعرف على االختالف بني متغريات الدراسة. (2كاي )كا مربعقيمة  -

 :ال تائي

سيتم يف هذا القسم استعراض نتائج الدراسة امليدانية اليت قام بها الباحث على عينة من 

التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف السعودية، وستجيب هذه النتائج على أسئلة 

 الدراسة.

 توزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف الصحف السعودية وفق املوضوع :(٣جدول رقم )

 النسبة العدد املوضوع

 23.5 91 الكوارث

 2.3 9 التغريات يف األسعار

 14.9 58 تهديدات وإجراءات سالمة

 7.0 27 فعاليات واجنازات

 31.2 121 استثمارات ومشاريع

 15.7 61 خفض وزيادة اإلنتاج

 3.4 13 الفساد

 1.5 6 مستقبل الطاقة

 0.5 2 تاريخ النفط

 100.0 388 اجملموع

( بأن ما يقارب ثلث موضوعات التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف ٣يوضح اجلدول )

الصحف السعودية كانت من نصيب مواضيع االستثمارات واملشاريع املتعلقة بالطاقة 

 ونسبة( ٩١املتعلقة بالكوارث بتكرار ) املواضيع تالها ،٪٣١.٢ ونسبة( ١٢١بتكرار )

 بالتهديدات املتعلقة املواضيع وكذلك اإلنتاج وزيادة خفض مواضيع كانت فيما. ٪٢٣.٥
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 وبنسب( ٥٨) و ،(٦١) وبتكرار التوالي على والرابع الثالثة املرتبة يف السالمة وإجراءات

عات يف التغطية موضو أربع أهم تكرار إمجالي ليصبح. التوالي على ٪١٤.٩ ،٪١٥.٧

 إمجالي من ٪٨٥.٣ وبنسبة ،(٣٣١الطاقة يف الصحف السعودية ) لشؤوناإلعالمية 

 النفط وتاريخ الطاقة ومستقبل األسعار يف التغريات مواضيع حلت فيما. اإلعالمية التغطية

 . التوالي على ٪٠.٥و ،٪١.٥و ،٪٢.٣ بنسب التوالي على األخرية املراتب يف

االختالف يف موضوع املواد ( للتعرف على 2بار مربع كاي )كااخت: (٤جدول رقم )

 اإلخبارية تبعًا الختالف الصحف

 ةاسم الصحيف

 وادموضوع امل

 اجملموع البالد مكة اجلزيرة الوطن عكاظ اليوم الرياض

 91 10 5 8 7 15 10 36 عدد الكوارث

 23.5 30.3 15.2 23.5 22.6 23.8 15.6 27.7 نسبة

 9 2   1 1 2 3 عدد األسعارالتغريات يف 

 2.3 6.1   3.2 1.6 3.1 2.3 نسبة

تهديدات وإجراءات 

 سالمة

 58 6 6 4 6 8 10 18 عدد

 14.9 18.2 18.2 11.8 19.4 12.7 15.6 13.8 نسبة

 27 5 3 2 5 2 6 4 عدد فعاليات واجنازات

 7.0 15.2 9.1 5.9 16.1 3.2 9.4 3.1 نسبة

 121 7 11 8 7 20 26 42 عدد استثمارات ومشاريع

 31.2 21.2 33.3 23.5 22.6 31.7 40.6 32.3 نسبة

 61 1 5 10 1 14 7 23 عدد خفض وزيادة اإلنتاج

 15.7 3.0 15.2 29.4 3.2 22.2 10.9 17.7 نسبة

 13 2 3  3 3  2 عدد الفساد

 3.4 6.1 9.1  9.7 4.8  1.5 نسبة

 6   1 1  3 1 عدد مستقبل الطاقة

 1.5   2.9 3.2  4.7 0.8 نسبة

 2   1    1 عدد تاريخ النفط

 0.5   2.9    0.8 نسبة

 388 33 33 34 31 63 64 130 عدد اجملموع

 100 100 100 100 100 100 100 100 نسبة

 64.787 (2قيمة مربع كاي )كا

 0.053 مستوى الداللة

 0.05دالة عند مستوىل  التعليق
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جدول تغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة حبسب الصحف السعودية )وعند مقارنة مواضيع ال

 أن إىل يشري مما ٠.٠٥دالة عند مستوى  (2)كاكاي (، فإنه تبني بأن قيمة مربع ٤رقم 

 الصحيفة على تعتمد التغطية مواضيع أن أي مستقلني، غري املواضيع ومتغري الصحف متغري

 التالي: النحو على وذلك اإلعالمية، املادة نشرت اليت

مواضيع االستثمارات واملشاريع املتعلقة بالطاقة أتت يف املرتبة األوىل يف مجيع   -

الصحف السعودية ماعدا صحيفيت اجلزيرة والبالد حيث حل هذا املوضوع يف املرتبة 

الثانية يف مجيع الصحف، وسجلت صحيفة اليوم أعلى نسبة تغطية من جممل تغطيتها 

 . مواضيعها ترتيب يف ٪٤٠.٦لطاقة وذلك بنسبة اإلعالمية ملواضيع شؤون ا

أتى موضوع الكوارث يف املرتبة الثانية يف مجيع الصحف السعودية ما عدا صحيفة  -

البالد حيث حل هذا املوضوع يف املرتبة األوىل، وسجلت صحيفة البالد أعلى نسبة 

 يف ٪٣٠.٣تغطية من جممل تغطيتها اإلعالمية ملواضيع شؤون الطاقة وذلك بنسبة 

 . مواضيعها ترتيب

أتت مواضيع خفض وزيادة اإلنتاج يف املرتبة الثالثة يف صحيفيت الرياض وعكاظ  -

فقط بينما حل هذا املوضع يف املرتبة األوىل لصحيفة اجلزيرة واملرتبة الرابعة لصحيفة 

اليوم ومكة واملرتبة السادسة لصحيفة الوطن واملرتبة السابعة لصحيفة البالد.  

صحيفة اجلزيرة أعلى نسبة تغطية من جممل تغطيتها اإلعالمية ملواضيع وسجلت 

 .مواضيعها ترتيب يف ٪٢٩.٤شؤون الطاقة وذلك بنسبة 

 

شؤون الطاقة يف  مواد التغطية االعالميةبأن ما يقارب نصف  (٥رقم )يوضح اجلدول و

يف  اإلعالمي التقرير حل بينما خرب، شكل على كانت( ٪٥٧.٧الصحف السعودية )

شؤون الطاقة يف الصحف السعودية بنسبة  مواد التغطية االعالميةاملرتبة الثانية من أنواع 

 املواد أنواع من نوعني أهم تكرار إمجالي ليصبح(. ٪٤١.٥جتاوزت ثلث مواد العينة )

 من ٪٩٩.٢( وبنسبة ٣٨٥) الطاقة لشؤون اإلعالمية التغطية يف املستخدمة اإلعالمية

 أنواع بقية على ٪٠.٨( مادة إعالمية توزعت بنسبة ٣إلعالمية، مقابل )ا التغطية إمجالي

 البحث بدون اخلرب نقل عملية على الرتكيز النتيجة هذه تعكس. اإلخبارية املواد

 .اخلرب وراء هو عما واالستقصاء
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 : (٥جدول رقم )

 إلعالميةتوزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف الصحف السعودية وفق نوع املادة ا

 النسبة العدد نوع املادة اإلعالمية

   خرب

   تقرير

 0.5 2 حتقيق

 0.3 1 حوار

 100.0 388 اجملموع

 

وعند مقارنة نوع املادة اإلعالمية يف التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة حبسب الصحف 

 ٠.٠١لة عند مستوى دا (2)كاكاي (، فإنه تبني بأن قيمة مربع ٦جدول رقم السعودية )

 املادة نوع أن أي مستقلني، غري االعالمية املادة نوع ومتغري الصحف متغري أن إىل يشري مما

 النحو على وذلك اإلعالمية، املادة نشرت اليت الصحيفة على تعتمد التغطية يف اإلعالمية

 :التالي

لطاقة يف مجيع تبني أن اخلرب تصدر كافة أنواع املواد اإلعالمية يف تغطية شؤون ا -

الصحف السعودية حمل الدراسة، وسجلت صحيفة البالد أعلى نسبة استخدام ألنواع 

 يف ٪٧٥.٨املواد االعالمية من جممل تغطيتها اإلعالمية لشؤون الطاقة وذلك بنسبة 

 . مواضيعها ترتيب

أتى التقرير يف املرتبة الثانية يف مجيع الصحف السعودية حمل الدراسة، وسجلت  -

ة الرياض أعلى نسبة استخدام ألنواع املواد االعالمية من جممل تغطيتها صحيف

 . مواضيعها ترتيب يف ٪٤٨.٥اإلعالمية لشؤون الطاقة وذلك بنسبة 
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 "حتليليةدراسة " التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف السعودية
 

( للتعرف على االختالف يف نوع املواد اإلخبارية 2اختبار مربع كاي )كا: (٦جدول رقم )

 تبعًا الختالف الصحف

 اسم الصحيفة

 

 باريةاملواد اإلخع نو

 اجملموع البالد مكة اجلزيرة الوطن عكاظ اليوم الرياض

 224 25 20 19 16 45 32 67 عدد خرب

 57.7 75.8 60.6 55.9 51.6 71.4 50.0 51.5 نسبة

 161 8 13 14 14 17 32 63 عدد تقرير

 41.5 24.2 39.4 41.2 45.2 27.0 50.0 48.5 نسبة

 2    1 1   عدد حتقيق

 0.5    3.2 1.6   نسبة

 1   1     عدد حوار

 0.3   2.9     نسبة

 388 33 33 34 31 63 64 130 عدد اجملموع

 100 100 100 100 100 100 100 100 نسبة

 31.785 (2قيمة مربع كاي )كا

 0.023 مستوى الداللة

 0.05دالة عند مستوىل  التعليق

 

لطاقة يف الصحف السعودية وفق عدد توزيع املواد املنشورة عن أخبار ا: (٧جدول رقم )

 كلمات املادة

 النسبة العدد عدد كلمات املادة

 21.6 84 كلمة فأقل 150

 25.8 100 كلمة 300إىل  151من 

 22.2 86 كلمة 450إىل  301من 

 30.4 118 كلمة فأكثر 451من 

 100.0 388 اجملموع
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ية املنشورة لتغطية شؤون الطاقة السابق بأن ما يقارب ثلث املواد اإلعالم يوضح اجلدول

 ١٥١ على حتتوي اليت اإلعالمية املواد وحلت. كلمة٤٥١ كلماتها عدد جتاوز( ٪٣٠.٤)

 بنسبة وذلك والثالثة الثانية املرتبة يف كلمة ٤٥٠ إىل ٣٠١ ومن كلمة، ٣٠٠ إىل

 ١٥٠ على حتتوي اليت اإلعالمية املواد حلت بينما. التوالي على وذلك ٪٢١.٩و ،٪٢٥.٨

 إلفراد قابلية وجود احتمالية إىل ذلك ويشري. ٪٢١.٦ بنسبة الرتتيب أخر يف فأقل كلمة

 .السعودية الصحف قبل من الطاقة شؤون لتغطية مناسبة مساحة

وعند مقارنة عدد كلمات املادة اإلعالمية يف التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة حبسب 

دالة عند  (2)كاكاي أن قيمة مربع (، فإنه تبني ب٨الصحف السعودية )جدول رقم 

 غري االعالمية املادة كلمات عدد ومتغري الصحف متغري أن إىل يشري مما ٠.٠١مستوى 

 نشرت اليت الصحيفة على تعتمد التغطية يف اإلعالمية املادة كلمات عدد أن أي مستقلني،

 :التالي النحو على وذلك اإلعالمية، املادة

 املواد كافة تصدرت فأكثر كلمة ٤٥١اليت حتتوي على تبني أن املواد اإلعالمية  -

 ماعدا الدراسة، حمل السعودية الصحف مجيع يف الطاقة شؤون تغطية يف اإلعالمية

 نشر نسبة أعلى الرياض صحيفة وسجلت. البالد ومكة، والوطن، عكاظ، صحيفة

مية اإلعال تغطيتها جممل من فأكثر كلمة ٤٥١ على حتوي اليت اإلعالمية للمواد

 .مواضيعها ترتيب يف ٤٣.٨١لشؤون الطاقة وذلك بنسبة 

 املرتبة يف ٣٠٠ إىل ١٥١أتت املواد اإلعالمية اليت حتتوي على عدد كلمات من  -

 السعودية الصحف مجيع يف الطاقة شؤون تغطية يف اإلعالمية املواد كافة يف الثانية

سجلت صحيفة و. البالد ومكة، والوطن، عكاظ، صحيفة ماعدا الدراسة، حمل

 من فأكثر كلمة ٤٥١الرياض أعلى نسبة نشر للمواد اإلعالمية اليت حتوي على 

 .مواضيعها ترتيب يف ٤٣.٨١ بنسبة وذلك الطاقة لشؤون اإلعالمية تغطيتها جممل

 

 

 

 

 



 

 117 

 "حتليليةدراسة " التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف السعودية
 

( للتعرف على االختالف يف عدد كلمات 2اختبار مربع كاي )كا: (٨جدول رقم )

 صحفاملواد اإلخبارية تبعًا الختالف ال

 اسم الصحيفة

 

 املوادعدد كلمات 

 اجملموع البالد مكة اجلزيرة الوطن عكاظ اليوم الرياض

 كلمة فأقل 150
 84 12 3 7 8 15 13 26 عدد

 21.6 36.4 9.1 20.6 25.8 23.8 20.3 20.0 نسبة

 300إىل  151من 

 كلمة

 100 15 14 6 11 26 11 17 عدد

 25.8 45.5 42.4 17.6 35.5 41.3 17.2 13.1 نسبة

 450إىل  301من 

 كلمة

 86 3 5 8 4 15 20 31 عدد

 22.2 9.1 15.2 23.5 12.9 23.8 31.3 23.8 نسبة

كلمة  451من 

 فأكثر

 118 3 11 13 8 7 20 56 عدد

 30.4 9.1 33.3 38.2 25.8 11.1 31.3 43.1 نسبة

 اجملموع
 388 33 33 34 31 63 64 130 عدد

 100 100 100 100 100 100 100 100 نسبة

 60.313 (2قيمة مربع كاي )كا

 0.000 مستوى الداللة

 0.01دالة عند مستوىل  التعليق

 

توزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف الصحف السعودية وفق عرض : (٩جدول رقم )

 اسم الصحفي

 النسبة العدد عرض اسم الصحفي

 45.9 178 نعم

 54.1 210 ال

 100.0 388 اجملموع

 تشري العديد من الدراسات بأن معرفة خصائص كاتب املادة اإلعالميةمنا ناحية أخرى، 

، يكشف جمموعة من العوامل اليت قد تؤثر على عملية إنتاج املواد االعالمية حبد ذاتها

حيث أن اإلشارة إىل أسم كاتب املادة اإلعالمية من قبل الوسيلة اإلعالمية توضح فيما إذا 
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ة أنتجت بواسطة الوسيلة اإلعالمية نفسها أو عن طريق وكاالت األنباء أو كانت املاد

اخلارجية بكون املادة االعالمية خرب حتريري من أحد إدارات العالقات العامة 

(Cooper, 2008بالتالي ،)  فإن هذا يساعد على حتديد القدرات املتاحة يف الوسيلة

م كاتب املادة اإلعالمية تعطي نظرة عامة عن اإلعالمية. باإلضافة إىل أن اإلشارة إىل أس

 اخلصائص الشخصية لكتاب هذه املواد مثل جنس القائم باالتصال. 

 

 اسم بدون نشرت( ٪٥٤.١يتضح من اجلدول السابق بأن أكثر من نصف املواد اإلعالمية )

 بأن وجدتا واليت( ٢٠١٢( واحلروب )٢٠١٩) Alaqil. تدعم هذه النتيجة دراسة الصحفي

 كاتب اسم إىل اإلشارة بدون تنشر االقتصادية األخبار من التوالي على ٪٤٢.١و ،٪٣٦.٣

اخلرب. ويوجد العديد من التفسريات احملتملة هلذه النتيجة، فمثال وجد كال من العقيل 

 واخلاصة احلكومية اجلهات يف العامة العالقات إدارات بأن( ٢٠١٢) واحلروب( ٢٠١٩)

رية، تقوم وسائل االعالم بنشرها بالعادة بدون اإلشارة إىل اسم حتري بأخبار الصحف تزود

 بني فاصل حد يوجد ال أنه وجد( ٢٠١٢كاتب املادة اإلعالمية. باإلضافة إىل أن احلروب )

 بني اتفاقية نتيجة إعالمية مواد شكل على تصاغ اليت اإلعالنية واملواد اإلعالمية املواد

 . والصحف املعلنني

النتائج على العامل العربي فقط وإمنا متتد إىل العديد من دول العامل وإن ال تقتصر هذه 

 ٢٠٠٠يف دراسته اليت راجع فيها أكثر من  (٢٠٠٨) Lewis اختلفت املربرات. حيث أن

 قبل من املعيارية االدعاءات من الرغم وعلى أنه وجد الربيطانية الصحف من إعالمية مادة

شككني من األخبار التحريرية اليت ترسل من قبل ومت جدا حذرين بكونهم الصحفيني

إال أنه وعلى أرض الواقع فإن عدد كبري من أخبارهم اعتمدت  العامة،إدارات العالقات 

أن تقليص امليزانية يف العديد  (٢٠١١) Davies على هذه األخبار التحريرية. كما وجد

وكذلك اللمصادر املتاحة من وسائل اإلعالم الربيطانية إدى إىل تقليص عدد الصحفيني 

وبالتالي أدت هذه التغريات إىل أن تعتمد هذه الوسائل على األخبار التحريرية من قبل 

 العالقات العامة.
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 "حتليليةدراسة " التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف السعودية
 

االختالف يف عرض اسم ( للتعرف على 2اختبار مربع كاي )كا: (١٠جدول رقم )

 الصحفي تبعًا الختالف الصحف

 اسم الصحيفة

 

 عرض اسم الصحفي

 اجملموع البالد مكة اجلزيرة الوطن عكاظ اليوم الرياض

 نعم
 178 6 2 19 12 22 43 74 عدد

 45.9 18.2 6.1 55.9 38.7 34.9 67.2 56.9 نسبة

 ال
 210 27 31 15 19 41 21 56 عدد

 54.1 81.8 93.9 44.1 61.3 65.1 32.8 43.1 نسبة

 اجملموع
 388 33 33 34 31 63 64 130 عدد

 100 100 100 100 100 100 100 100 نسبة

 54.416 (2قيمة مربع كاي )كا

 0.000 مستوى الداللة

 0.01دالة عند مستوىل  التعليق

 

وعند مقارنة عرض اسم الصحفي يف التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة حبسب الصحف 

 ٠.٠١دالة عند مستوى  (2)كاكاي (، فإنه تبني بأن قيمة مربع ١٠السعودية )جدول رقم 

ري إىل أن متغري الصحف ومتغري عرض اسم الصحفي غري مستقلني، أي أن عرض يش مما

اسم الصحفي يف التغطية يعتمد على الصحيفة اليت نشرت املادة اإلعالمية، وذلك على 

 النحو التالي:

تبني أن أكثر من نصف املواد اإلعالمية املنشورة يف كال من صحيفة اليوم،  -

صحفي يف املواد اإلعالمية املنشورة، وذلك بنسبة والرياض، واجلزيرة عرضت اسم ال

 اإلعالمية املواد نصف من أكثر بينما. التوالي على ٪٥٥.٩و ،٪٥٦.٩و ،٪٦٧.٢

 اسم تعرض مل والوطن وعكاظ، والبالد، مكة، صحيفة من كل يف املنشورة

 ،٪٦٥.١ ،٪٨١،٨ ،٪٩٣.٩ بنسبة وذلك املنشورة، اإلعالمية املواد يف الصحفي

 على التوالي. ٪٦١.٣و
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توزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف الصحف السعودية وفق جنس : (١١جدول رقم )

 الصحفي

 النسبة العدد جنس الصحفي

 42.0 163 ذكر

 3.9 15 أثنى

 54.1 210 غري حمدد

 100.0 388 اجملموع

 

ون الطاقة يف شؤ لتغطية اإلعالمية املواد من ٪٤٢يوضح اجلدول السابق بأن ما نسبته 

الصحف السعودية كتبت بواسطة ذكور، بينما ما مت كتابته بواسطة إناث مل يتجاوز ما 

وتتوافق هذه النتيجة مع نتائج العديد من . اإلعالمية التغطية إمجالي من ٪٣.٩نسبته 

، Byerlyو ٢٠١٠، Romanoالدراسات يف هذا اجملال على الصعيد الدولي )

حيث  .(٢٠١٤، Kurdiو ٢٠٠٤، Kirat)العربي  وكذلك على الصعيد (،٢٠١١

نتائج كل هذه الدراسات بأن الرجال يسيطرون بشكل كبري على إنتاج تعكس هذه 

 األخبار بشكل عام وعلى أخبار االقتصاد بشكل خاص مقارنة بالنساء. 

يف حني أن أكثر من نصف مواد التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف السعودية 

 مل حيدد جنس كاتبها لعدم اإلشارة إىل ذلك يف الوسيلة اإلعالمية. (٪٥٤.١)

 

( للتعرف على االختالف يف جنس الصحفي تبعًا 2اختبار مربع كاي )كا: (١٢جدول رقم )

 الختالف الصحف

 اسم الصحيفة

 

 جنس الصحفي

 اجملموع البالد مكة اجلزيرة الوطن عكاظ اليوم الرياض

 ذكر
 163 5 2 18 8 19 38 73 عدد

 42.0 15.2 6.1 52.9 25.8 30.2 59.4 56.2 نسبة

 أثنى
 15 1  1 4 3 5 1 عدد

 3.9 3.0  2.9 12.9 4.8 7.8 0.8 نسبة
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 "حتليليةدراسة " التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف السعودية
 

 غري حمدد
 210 27 31 15 19 41 21 56 عدد

 54.1 81.8 93.9 44.1 61.3 65.1 32.8 43.1 نسبة

 اجملموع
 388 33 33 34 31 63 64 130 عدد

 100 100 100 100 100 100 100 100 نسبة

 70.471 (2قيمة مربع كاي )كا

 0.000 مستوى الداللة

 0.01دالة عند مستوىل  التعليق

 

وعند مقارنة جنس كاتب املادة االعالمية يف تغطية شؤون الطاقة حبسب الصحف 

 ٠.٠١دالة عند مستوى  (2)كاكاي  مربع قيمة بأن تبني فإنه ،(١٢السعودية )جدول رقم 

شري إىل أن متغري الصحف ومتغري جنس الصحفي غري مستقلني، أي أن جنس ي مما

الصحفي يف التغطية يعتمد على الصحيفة اليت نشرت املادة اإلعالمية، وذلك على النحو 

 التالي:

تبني أن أكثر من نصف املواد اإلعالمية املنشورة يف كال من صحيفة اليوم،  -

 ،٪٥٦.٢و ،٪٥٩.٤وذلك بنسبة والرياض، واجلزيرة كتبت بواسطة ذكور، 

 مل أنه حتى الصحف، مجيع يف قليلة اإلناث نسبة التزال بينما. التوالي على ٪٥٢.٩و

 . أنثى بواسطة املكة صحيفة يف الطاقة شؤون لتغطية إعالمية مادة أي كتابة يتم

 لتغطية اإلعالمية املواد من ٪٥٤.١كما أنه جيب االخذ يف االعتبار بأن ما نسبته  -

ن الطاقة يف الصحف السعودية نشرت بدون عرض اسم الصحفي مما جيعل شؤو

 معرفة جنس الصحفي شبه مستحيل للباحث. 

 

تبدأ عملية اإلعداد للمواد اإلعالمية من قبل الصحفيني عادة بتحديد واختيار مصادر 

. هذه االختيار مهم يف (Dunwoody and Griffin, 2013, p. 530)املعلومات 

مرحلة مجع املعلومات ألنه حيدد إىل أي مدى ستكون هذه املواد موثوقة وموضوعية 

(Lewis, J., 2010, p. 163) وتتفادى االنتقاد ،(Tuchman, 1972, p. 

. لذا فإن أحد االدعاءات املعيارية األساسية يف الصحافة هو التوازن، وبهذا املعنى (667

استخدام أكثر من مصدر صحفي عند نشر املواد اإلعالمية هو قيمة أساسية يف فإن 



 

 

122 

عدد املصادر الصحفية اليت مت االعتماد عليها لنشر  معرفةلذا فإنه من املهم الصحافة. 

أنواع وطبيعة هذه  معرفةاملواد اإلعالمية للتغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة وكذلك 

 املصادر. 

 

يع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف الصحف السعودية وفق عدد توز: (١٣جدول رقم )

 املصادر

 النسبة العدد عدد املصادر

 57.0 221 مصدر واحد

 14.4 56 مصدرين

 28.6 111 أكثر من مصدرين

 100.0 388 اجملموع

 

 ( بأن أكثر نصف املواد اإلعالمية املنشورة يف التغطية اإلعالمية١٣يوضح اجلدول رقم )

 نسبته ما بينما. واحد مصدر على اعتمدت( ٪٥٧لشؤون الطاقة يف الصحف السعودية )

 اعتمدت ٪٢٨.٦ نسبته وما إخباريني، مصدرين على اعتمدت االعالمية املواد من ٪١٤.٤

 خباريني.ا مصدرين من أكثر على

، واليت من هذه النتيجة يتضح أن هناك افتقار يف تنوع املصادر املستقاة عند نشر األخبار

عادة ما تكون مصادر حكومية أو دولية. ومن املقبول يف أدبيات الصحافة أن االعتماد 

-Doyle, 2006, pp. 438)على مصدر واحد ال يكفي للتحقق من املادة اإلعالمية 

439; Knowles et al., 2015, p. 14) بالتالي فإن الصحفيني جيب أن يقوموا .

باالعتماد على أكثر من مصدر صحفي للوصول إىل فهم افضل ومستقل ملوادهم اإلعالمية 

(Davis, 2006, p. 607).. 

 

باإلضافة أهمية عدد املصادر الصحفية اليت االعتماد عليها يف املواد اإلعالمية، فإن من 

( فإن ما يقارب نصف ١٤املهم أيضا معرفة طبيعة هذه املصادر. كما يوضح اجلدول رقم )
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 اعتمدت( ٪٤٨.٥اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف السعودية ) املواد اإلعالمية للتغطية

 على اعتمدت( ٪٣٦.٦) اإلعالمية املواد ثلث من أكثر بينما حكومية، مصادر على

 Stiglitz دراسة مع الدراسة هذه نتيجة تتفق. اإلعالمية تغطيتها يف دولية مصادر

واليت وضحت بأن املصادر احلكومية تعد أهم مصادر املعلومات يف التغطيات  (2011)

 الصحفية االقتصادية. 

 

توزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف الصحف السعودية وفق مصدر : (١٤جدول رقم )

 املادة

 النسبة العدد مصدر املادة

 48.5 188 حكومي

 36.6 142 دولي

- مؤسسات اجملتمع املدني - - - 

 3.4 13 القطاع اخلاص

 3.9 15 وسائل إعالم

 7.7 30 مل حيدد

 100.0 388 اجملموع

 

 لشؤون اإلعالمية التغطية يف اإلعالمية املواد من ٪٧.٧( بأن ١٤كما أوضح اجلدول رقم )

إىل مصدر املعلومات. وكما نوقش يف  اإلشارة بدون نشرت السعودية الصحف يف الطاقة

 ;Ewart et al., 2004; Stenvall, 2008)  الصحافة العديد من أدبيات

Kimball, 2011; Carlson, 2011) ، فإن مثل نشر املعلومات بدون اإلشارة إىل

 المية املنشورة.مصدرها قد يؤثر بشكل كبري على موثوقية املواد اإلع
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االختالف يف مصدر املواد ( للتعرف على 2اختبار مربع كاي )كا: (١٥جدول رقم )

 اإلخبارية تبعًا الختالف الصحف

 اسم الصحيفة

 

 املوادمصدر 

 اجملموع البالد مكة اجلزيرة الوطن عكاظ اليوم الرياض

 حكومي
 188 21 18 14 13 25 41 56 عدد

 48.5 63.6 54.5 41.2 41.9 39.7 64.1 43.1 نسبة

 دولي
 142 5 12 15 10 22 14 64 عدد

 36.6 15.2 36.4 44.1 32.3 34.9 21.9 49.2 نسبة

 القطاع اخلاص
 13 1 1 2  3 2 4 عدد

 3.4 3.0 3.0 5.9  4.8 3.1 3.1 نسبة

 وسائل إعالم
 15 1 1 1 3 4 1 4 عدد

 3.9 3.0 3.0 2.9 9.7 6.3 1.6 3.1 نسبة

 مل حيدد
 30 5 1 2 5 9 6 2 ددع

 7.7 15.2 3.0 5.9 16.1 14.3 9.4 1.5 نسبة

 اجملموع
 388 33 33 34 31 63 64 130 عدد

 100 100 100 100 100 100 100 100 نسبة

 45.362 (2قيمة مربع كاي )كا

 0.005 مستوى الداللة

 0.01دالة عند مستوىل  التعليق

 

 تغطية شؤون الطاقة حبسب الصحف السعودية وعند مقارنة مصدر املادة االعالمية يف

 يشري مما ٠.٠١دالة عند مستوى  (2)كاكاي (، فإنه تبني بأن قيمة مربع ١٥)جدول رقم 

 يف املادة مصدر أن أي مستقلني، غري االعالمية املادة مصدر ومتغري الصحف متغري أن إىل

رت املادة اإلعالمية، وذلك نش اليت الصحيفة على يعتمد الطاقة لشؤون االعالمية التغطية

 على النحو التالي:

املصادر احلكومية أتت يف املرتبة األوىل يف مجيع الصحف السعودية ماعدا صحيفة  -

الرياض حيث حل هذا النوع من املصادر يف املرتبة الثانية، وسجلت صحيفة اليوم 

لشؤون أعلى نسبة اعتمادا على املصادر احلكومية يف جممل تغطيتها اإلعالمية 

 . ٪٦٤.١الطاقة وذلك بنسبة 
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املصادر الدولية أتت يف املرتبة الثانية يف مجيع الصحف السعودية ما صحيفة الرياض  -

حيث حل هذا النوع من املصادر يف املرتبة األوىل، وسجلت صحيفة الرياض أعلى 

ك نسبة اعتمادا على املصادر الدولية يف جممل تغطيتها اإلعالمية لشؤون الطاقة وذل

 . ٪٤٩.٢بنسبة 

فيما يتعلق باملواد اإلعالمية اليت نشرت بدون اإلشارة اىل مصدر املعلومات، فإن  -

صحف الوطن، والبالد، وعكاظ أتت متقدمة على بقية الصحف كأعلى نسبة من 

جممل تغطياتها اإلعالمية لشؤون الطاقة بدون اإلشارة ملصدر املعلومات وذلك بنسبة 

 وذلك على التوالي. ٪١٤.٣و ،٪١٥.٢و ،٪١٦.١

 

أما عند مقارنة عدد املصادر املستخدمة يف املواد االعالمية يف تغطية شؤون الطاقة حبسب 

غري دالة عند  (2)كاكاي (، فإنه تبني بأن قيمة مربع ١٦الصحف السعودية )جدول رقم 

د املوا يف املستخدمة املصادر عدد ومتغري الصحف متغري أن إىل يشري مما ٠.٠١مستوى 

االعالمية مستقلني، أي أن عدد املصادر املستخدمة يف املواد االعالمية يف تغطية شؤون 

 الطاقة ال يعتمد على الصحيفة اليت نشرت املادة اإلعالمية.

مجيع الصحف السعودية حمل الدراسة اعتمدت على مصدر واحد يف أكثر من  -

ض أعلى نسبة نصف تغطيتها اإلعالمية لشؤون الطاقة، وسجلت صحيفة الريا

اعتمادا على مصدر واحد يف جممل تغطيتها اإلعالمية لشؤون الطاقة وذلك بنسبة 

٦٣.٨٪. 

أتى اعتماد الصحف السعودية حمل الدراسة على أكثر من مصدرين يف املرتبة  -

الثانية، وسجلت صحيفة مكة أعلى نسبة اعتمادا على أكثر من مصدرين يف جممل 

 .٪٣٦.٤اقة وذلك بنسبة تغطيتها اإلعالمية لشؤون الط
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( للتعرف على االختالف يف عدد مصادر 2اختبار مربع كاي )كا(: ١٦جدول رقم )

 اإلخبارية تبعًا الختالف الصحف املواد

 اسم الصحيفة

 

 عدد املصادر

 اجملموع البالد مكة اجلزيرة الوطن عكاظ اليوم الرياض

 مصدر واحد
 221 15 20 19 18 34 32 83 عدد

 57.0 45.5 60.6 55.9 58.1 54.0 50.0 63.8 نسبة

 مصدرين
 56 7 1 5 6 11 12 14 عدد

 14.4 21.2 3.0 14.7 19.4 17.5 18.8 10.8 نسبة

 أكثر من مصدرين
 111 11 12 10 7 18 20 33 عدد

 28.6 33.3 36.4 29.4 22.6 28.6 31.3 25.4 نسبة

 اجملموع
 388 33 33 34 31 63 64 130 عدد

 100 100 100 100 100 100 100 100 نسبة

 11.545 (2قيمة مربع كاي )كا

 0.483 مستوى الداللة

 غري دالة التعليق

 

 الصحف يف الطاقة شؤون لتغطية اإلعالمية املواد نصف أن( ١٧يتضح من اجلدول رقم )

 بأن النتيجة هذه تعين وقد احمللية، التغطية على ركزت( ٪٥٠.٨) تقريبا السعودية

سعودية ركزت على اإلطار احمللي يف تغطيتها لشؤون الطاقة رغبة منها يف ال الصحف

 تشكيل أجتاه للجمهور .....

بينما حلت التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف إطارها الدولي يف املرتبة الثانية بنسبة 

 وارتباط عمق على داللة النتيجة هلذه يكون وقد(. ٪٣٤.٨جتاوزت ثلث املواد اإلعالمية )

الطاقة وتأثرياتها على املستوى الدولي. باإلضافة إىل أن اإلطار اإلقليمي واخلليجي حال يف 

 عدم يعكس مما التوالي، على ٪٥.٩و ،٪٨.٥املرتبة الثالثة والرابعة على التوالي بنسبة 

 والشرق اخلليج منطقة بأن علما اجلغرافية، األطر على بناء اإلعالمية التغطية توزان

)مبيضني، كل عام تعد من أهم مناطق إنتاج النفط والغاز على مستوى العامل بش األوسط

٢٦، ٢٠٠٤.) 
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توزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف الصحف السعودية وفق املنطقة : (١٧جدول رقم )

 اجلغرافية

 النسبة العدد املنطقة اجلغرافية

 50.8 197 حملي

 5.9 23 خليجي

 8.5 33 إقليمي

 34.8 135 دولي

 100.0 388 اجملموع

 

( للتعرف على االختالف يف املنطقة اجلغرافية 2اختبار مربع كاي )كا: (١٨جدول رقم )

 للمواد اإلخبارية تبعًا الختالف الصحف

 اسم الصحيفة

 

 املنطقة اجلغرافية

 اجملموع البالد مكة اجلزيرة الوطن عكاظ اليوم الرياض

 حملي
 197 26 19 16 21 20 43 52 عدد

 50.8 78.8 57.6 47.1 67.7 31.7 67.2 40.0 نسبة

 خليجي
 23 2 1 3  8 3 6 عدد

 5.9 6.1 3.0 8.8  12.7 4.7 4.6 نسبة

 إقليمي
 33 3 5  4 8 3 10 عدد

 8.5 9.1 15.2  12.9 12.7 4.7 7.7 نسبة

 دولي
 135 2 8 15 6 27 15 62 عدد

 34.8 6.1 24.2 44.1 19.4 42.9 23.4 47.7 نسبة

 اجملموع
 388 33 33 34 31 63 64 130 عدد

 100 100 100 100 100 100 100 100 نسبة

 55.764 (2قيمة مربع كاي )كا

 0.000 مستوى الداللة

 0.01دالة عند مستوىل  التعليق
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وعند مقارنة توزيع املنطقة اجلغرافية للمادة االعالمية لتغطية شؤون الطاقة حبسب 

دالة عند  (2)كاكاي  مربع قيمة بأن تبني فإنه ،(١٨)جدول رقم  الصحف السعودية

 للمادة اجلغرافية املنطقة توزيع ومتغري الصحف متغري أن إىل يشري مما ٠.٠١مستوى 

 شؤون لتغطية االعالمية للمواد اجلغرافية املنطقة توزيع أن أي مستقلني، غري االعالمية

 ادة اإلعالمية، وذلك على النحو التالي:امل نشرت اليت الصحيفة على يعتمد الطاقة

أتت املواد اإلعالمية احمللية يف املرتبة األوىل يف مجيع الصحف السعودية متوافقة مع  -

( ماعدا صحيفة الرياض، وعكاظ، حيث حل هذا النوع من ١٧اجلدول رقم )

مية املصادر يف املرتبة الثانية، وسجلت صحيفة البالد أعلى نسبة لنشر املواد اإلعال

 . ٪٧٨.٨احمللية يف جممل تغطيتها اإلعالمية لشؤون الطاقة وذلك بنسبة 

أتت املواد اإلعالمية الدولية يف املرتبة الثانية يف مجيع الصحف السعودية متوافقة مع  -

( ماعدا صحيفة الرياض، وعكاظ، والبالد، وسجلت صحيفة ١٧اجلدول رقم )

الدولية يف جممل تغطيتها اإلعالمية لشؤون الرياض أعلى نسبة لنشر املواد اإلعالمية 

 .٪٤٧.٧الطاقة وذلك بنسبة 

 

 توزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف الصحف السعودية وفق االجتاه: (١٩جدول رقم )

 النسبة العدد االجتاه

 54.9 213 إجيابي

 37.9 147 حمايد

 7.2 28 سليب

 100.0 388 اجملموع

( أن أكثر من نصف مواد التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف ١٩)يتضح من اجلدول رقم 

 اإلعالمية املواد ثلث من أكثر مقابل باإلجيابية، اتسمت( ٪٥٤.٩الصحف السعودية )

 بنسبة األخرية املرتبة احتلت السلبية األخبار أن حني يف باحليادية، اتسمت اليت( ٪٣٧.٩)

 نصف من أكثر أن وجدت واليت ،(٢٠٠٦لقرني )تتوافق هذه النتيجة مع دراسة ا(. ٪٧.٢)

 . إجيابي احمللية القضايا تغطية حمتوى
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وعند مقارنة اجتاه املواد االعالمية يف تغطية شؤون الطاقة حبسب الصحف السعودية 

 يشري مما ٠.٠١دالة عند مستوى  (2)كاكاي (، فإنه تبني بأن قيمة مربع ٢٠)جدول رقم 

 اجتاه املواد االعالمية غري مستقلني، أي أن اجتاه املواد ومتغري الصحف متغري أن إىل

االعالمية يف تغطية شؤون الطاقة يعتمد على الصحيفة اليت نشرت املادة اإلعالمية، وذلك 

 على النحو اآلتي

أتت التغطية اإلجيابية يف املواد اإلعالمية يف تغطية شؤون الطاقة يف املرتبة األوىل يف  -

ية حمل الدراسة، وسجلت صحيفة البالد أعلى نسبة تغطية مجيع الصحف السعود

 .٪٧٥.٨إجيابية لشؤون الطاقة من جممل تغطيتها اإلعالمية وذلك بنسبة 

أتت التغطية احملايدة يف املواد اإلعالمية يف تغطية شؤون الطاقة يف املرتبة الثانية يف  -

سبة تغطية مجيع الصحف السعودية حمل الدراسة، وسجلت صحيفة عكاظ أعلى ن

 .٪٤٧.٦حمايدة لشؤون الطاقة من جممل تغطيتها اإلعالمية وذلك بنسبة 

أتت التغطية السلبية يف تغطية شؤون الطاقة يف املرتبة األخرية يف مجيع الصحف  -

السعودية حمل الدراسة، وسجلت صحيفة الوطن أعلى نسبة تغطية سلبية لشؤون 

 .٪١٩.٤سبة الطاقة من جممل تغطيتها اإلعالمية وذلك بن

( للتعرف على االختالف يف اجتاه صياغة املواد 2اختبار مربع كاي )كا: (٢٠جدول رقم )

 اإلخبارية تبعًا الختالف الصحف

 اسم الصحيفة

 اجتاه صياغة املادة
 اجملموع البالد مكة اجلزيرة الوطن عكاظ اليوم الرياض

 إجيابي
 213 25 16 16 15 30 46 65 عدد

 54.9 75.8 48.5 47.1 48.4 47.6 71.9 50.0 نسبة

 حمايد
 147 5 14 15 10 30 16 57 عدد

 37.9 15.2 42.4 44.1 32.3 47.6 25.0 43.8 نسبة

 سليب
 28 3 3 3 6 3 2 8 عدد

 7.2 9.1 9.1 8.8 19.4 4.8 3.1 6.2 نسبة

 اجملموع
 388 33 33 34 31 63 64 130 عدد

 100 100 100 100 100 100 100 100 نسبة

 27.894 (2قيمة مربع كاي )كا

 0.006 مستوى الداللة

 0.01دالة عند مستوىل  التعليق
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يشري متغري الوقت هنا إىل الوقت الذي مضى ما بني إتاحة املعلومات من ناحية أخرى، 

ونشر الصحفي هلا، حيث أن العديد من املواد الصحفية تصدر من جهات خمتلفة يف أوقات 

حمددة، وبالتالي فإن الصحفي قد يقوم مباشرة بنشر هذه املعلومات أو خمتلفة وقد تكون 

 قد يأخذ وقت معني الستخدام هذه املعلومات. 

 

 (٢١جدول رقم )

 توزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف الصحف السعودية وفق الوقت

 النسبة العدد الوقت

 49.2 191 يوم

 4.9 19 يومني

 45.9 178 أكثر من يومني

 100.0 388 اجملموع

 

( بأن ما يقارب نصف املواد اإلعالمية للتغطية اإلعالمية لشؤون ٢١يوضح اجلدول رقم )

 املواد نصف من أقل ما بينما يوم، خالل اتاحتها مت معلومات على اعتمدت( ٪49.2الطاقة )

ق هذه تتواف. يومني من أكثر خالل اتاحتها مت بيانات على اعتمدت( ٪45.9) اإلعالمية

الوقت دورا حامسا يف إيصال املعلومات النتيجة مع العديد من الدراسات اليت وجدت أن 

: ٢٠١٣، Knowles: ٢٠٠٦، Doyle) وخصوصا يف الصحافة االقتصادية

Manning ،٢٠١٣.) 

 

وعند مقارنة الوقت الذي استغرقه القائم باالتصال ابتداء من اتاحة املعلومات وحتى نشرها 

دالة  (2)كا(، فإنه تبني بأن قيمة مربع كاي ٢٢لسعودية )جدول رقم حبسب الصحف ا

 أن أي مستقلني، غري الوقت ومتغري الصحف متغري أن إىل يشري مما ٠.٠١عند مستوى 

 على يعتمد نشرها وحتى املعلومات اتاحة من باالتصال القائم استغرقه الذي الوقت

 النحو اآلتي على وذلك اإلعالمية، املادة نشرت اليت الصحيفة
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اإلعالمية للتغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف كال من أكثر من نصف املواد  -

صحيفة البالد، ومكة، والوطن، وعكاظ اعتمدت على معلومات مت اتاحتها خالل 

 جممل من التوالي على ٪٥٢.٤و ،٪٥٤.٨و ،٪٧٢.٧و ،٪٧٥.٨يوم، وذلك بنسبة 

 .الطاقة لشؤون اإلعالمية تغطيتهم

اإلعالمية للتغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف أكثر من نصف املواد كانت بينما  -

كال من صحيفة اليوم، واجلزيرة، والرياض اعتمدت على معلومات مت اتاحتها خالل 

 جممل من التوالي على٥١.٥و ،٪٥٨.٨و ،٪٦٤.١أكثر من يومني، وذلك بنسبة 

 .الطاقة لشؤون اإلعالمية تغطيتهم

 

( للتعرف على االختالف يف الوقت إلتاحة 2ختبار مربع كاي )كاا: (٢٢جدول رقم )

 املعلومات املتعلقة باملواد اإلخبارية تبعًا الختالف الصحف

 اسم الصحيفة

 

 الوقت

 اجملموع البالد مكة اجلزيرة الوطن عكاظ اليوم الرياض

 يوم
 191 25 24 12 17 33 23 57 عدد

 49.2 75.8 72.7 35.3 54.8 52.4 35.9 43.8 نسبة

 يومني
 19 2 2 2  7  6 عدد

 4.9 6.1 6.1 5.9  11.1  4.6 نسبة

 أكثر من يومني
 178 6 7 20 14 23 41 67 عدد

 45.9 18.2 21.2 58.8 45.2 36.5 64.1 51.5 نسبة

 اجملموع
 388 33 33 34 31 63 64 130 عدد

 100 100 100 100 100 100 100 100 نسبة

 40.905 (2قيمة مربع كاي )كا

 0.000 مستوى الداللة

 0.01دالة عند مستوىل  التعليق

 

تكرار ظهور القيم اإلخبارية  أن( ٢٣فيما يتعلق بالقيم اإلخبارية، يتضح من اجلدول رقم )

يف مواد التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف السعودية ملرة واحدة على األقل يف 

، ٣٨٨ أمجالي من إعالمية مادة ٣٤١الدراسة أن مجيع الصحف السعودية املستهدفة ب
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 إعالمية مادة ٤٧ مقابل يف األقل على واحدة أخباريه قيمة محلت تقريبا، ٪٨٨ بنسبة

 اإلخبارية القيم تكرار جمموع أن كما. إخبارية قيمة أي حتمل مل تقريبا ٪١٢ بنسبة

 قيمة ٨٤٧المية، بلغت اإلع املادة يف أكثر أو واحدة إخبارية قيمة ظهور مبعنى الكلي،

 .الكلي اإلعالمية املواد عدد أمجالي من ٪٢١٨ بنسبة إخبارية

 

تسعة  – الدراسة بهذه املستهدفة اإلخبارية القيم مجيع أن( ٢٣كما وضح اجلدول رقم )

قيم إخباريةر اعتمدت عليها التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف السعودية بال 

 ٢٠٨يف صحف الدراسة بتكرار  ’أخبار جيدة’نتائج تصدر قيمة استثناء. كما بينت ال

 تتمة ’ قيمة تلتها الكلي، اإلخبارية القيم عدد امجالي من ٪٥٣ وبنسبة إعالمية مادة

 املرتبة يف ’نفوذ ذات ومؤسسات أشخاص’ قيمة وأتت ،٪٤٢.٣ بنسبة ’مستمرة ألخبار

 قيمة وأتت، ٪٣٥.٣بنسبة  ’الضخامة’مة قي أتت الرابعة املرتبة يف و، ٪٣٦.٣ بنسبة الثالثة

 ’ قيم وأتت. ٪٢٠.١ بنسبة اخلامسة املرتبة يف ’وحياتهم الناس باهتمامات مرتبطة أخبار’

 املراتب يف ’مشاهري’و ،’وتسلية وغرابة ترفيه’و ،’والتضاد املفاجأة’و ،’سيئة أخبار

 .التوالي على ٪١.٣و ،٪١.٨و ،٪٥.٩و ،٪٩.٥ بنسب األخرية
 

 اإلخباريةالصحف السعودية وفق القيم توزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف : (٢٣قم )جدول ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * النسبة لعدد املواد املنشورة
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عند مقارنة القيم اإلخبارية للمواد االعالمية يف تغطية شؤون الطاقة حبسب الصحف 

غري دالة يف املواد  (2)كاكاي  مربع قيمة بأن تبني فإنه ،(٢٤)جدول رقم السعودية 

اإلعالمية اليت حتتوي على القيم اإلخبارية التالية: مشاهري، ترفيه وغرابة وطرافة، أخبار 

سيئة، الصخامة، تتمة ألخبار مستمرة، مما يشري إىل أن املواد اإلعالمية اليت حتتوي على 

اإلخبارية مستقلة عن الصحيفة اليت نشرت بها تلك املواد. أي أن  كل قيمة من هذه القيم

على الصحيفة اليت نشرت املادة  داملواد اليت حتتوي على القيم اإلخبارية السابقة ال تعتم

 اإلعالمية.

وعند مقارنة القيم اإلخبارية للمواد االعالمية يف تغطية شؤون الطاقة حبسب الصحف 

 ٠.٠٥دالة عند مستوى  (2)كاكاي تبني بأن قيمة مربع  فإنه ،(٢٤السعودية )جدول رقم 

 ودول ومؤسسات أشخاص: التالية اإلخبارية القيم على حتتوي اليت اإلعالمية املواد يف فأقل

 وحياتهم، الناس باهتمامات مرتبطة وأخبار جيدة، وأخبار والتضاد، واملفاجأة نفوذ، ذات

 حتتوي على كل قيمة من هذه القيم اإلخبارية غري اليت اإلعالمية املواد أن إىل يشري مما

مستقلة عن الصحيفة اليت نشرت بها تلك املواد. أي أن املواد اليت حتتوي على القيم 

اإلخبارية السابقة تعتمد على الصحيفة اليت نشرت املادة اإلعالمية، وذلك على النحو 

 التالي:

على االختالف يف  ( للتعرف2اختبار مربع كاي )كا: (٢٤جدول رقم )

 للمواد تبعًا الختالف الصحف القيم اإلخبارية

 اسم الصحيفة

 

 القيم اإلخبارية

ض
يا

لر
ا

 

وم
لي

ا
ظ 

كا
ع

 

طن
لو

ا
رة 

زي
جل

ا
 

كة
م

 

الد
لب

ا
وع 

جملم
ا

 

قيمة 

مربع 

كاي 

 (2)كا

مستوى 

 الداللة

أشخاص 

ومؤسسات 

ودول ذات 

 نفوذ

 نعم
 141 5 8 12 4 23 16 73 عدد

41.488 0.000 
 36.3 15.2 24.2 35.3 12.9 36.5 25.0 56.2 نسبة

 ال
 247 28 25 22 27 40 48 57 عدد

 63.7 84.8 75.8 64.7 87.1 63.5 75.0 43.8 نسبة

 مشاهري

 نعم
 5 1    2 2  عدد

7.222 0.301 
 1.3 3.0    3.2 3.1  نسبة

 ال
 383 32 33 34 31 61 62 130 عدد

 98.7 97.0 100 100 100 96.8 96.9 100 نسبة

ترفيه 

وغرابة 
 نعم

 7 1   1 1 3 1 عدد
5.671 0.461 

 1.8 3.0   3.2 1.6 4.7 0.8 نسبة
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 اسم الصحيفة

 

 القيم اإلخبارية

ض
يا

لر
ا

 

وم
لي

ا
ظ 

كا
ع

 

طن
لو

ا
رة 

زي
جل

ا
 

كة
م

 

الد
لب

ا
وع 

جملم
ا

 

قيمة 

مربع 

كاي 

 (2)كا

مستوى 

 الداللة

 وطرافة
 ال

 381 32 33 34 30 62 61 129 عدد

 98.2 97.0 100 100 96.8 98.4 95.3 99.2 نسبة

املفاجأة 

 والتضاد

 نعم
 23  1  2 9 1 10 عدد

15.539 0.016 
 5.9  3.0  6.5 14.3 1.6 7.7 نسبة

 ال
 365 33 32 34 29 54 63 120 عدد

 94.1 100 97.0 100 93.5 85.7 98.4 92.3 نسبة

 أخبار سيئة

 نعم
 37 3 3 3 5 7 2 14 عدد

5.057 0.537 
 9.5 9.1 9.1 8.8 16.1 11.1 3.1 10.8 نسبة

 ال
 351 30 30 31 26 56 62 116 عدد

 90.5 90.9 90.9 91.2 83.9 88.9 96.9 89.2 سبةن

 أخبار جيدة

 نعم
 208 26 16 16 13 26 45 66 عدد

22.504 0.001 
 53.6 78.8 48.5 47.1 41.9 41.3 70.3 50.8 نسبة

 ال
 180 7 17 18 18 37 19 64 عدد

 46.4 21.2 51.5 52.9 58.1 58.7 29.7 49.2 نسبة

 الضخامة

 نعم
 137 8 7 14 7 24 27 50 عدد

9.457 0.149 
 35.3 24.2 21.2 41.2 22.6 38.1 42.2 38.5 نسبة

 ال
 251 25 26 20 24 39 37 80 عدد

 64.7 75.8 78.8 58.8 77.4 61.9 57.8 61.5 نسبة

أخبار 

مرتبطة 

باهتمامات 

الناس 

 وحياتهم

 نعم
 78 11 9 3 10 12 19 14 عدد

20.953 0.002 

 20.1 33.3 27.3 8.8 32.3 19.0 29.7 10.8 بةنس

 ال

 310 22 24 31 21 51 45 116 عدد

 79.9 66.7 72.7 91.2 67.7 81.0 70.3 89.2 نسبة

تتمة ألخبار 

 مستمرة

 نعم
 164 10 11 16 8 33 29 57 عدد

9.794 0.134 
 42.3 30.3 33.3 47.1 25.8 52.4 45.3 43.8 نسبة

 ال
 224 23 22 18 23 30 35 73 عدد

 57.7 69.7 66.7 52.9 74.2 47.6 54.7 56.2 نسبة

( أن القيمة اإلخبارية أشخاص ومؤسسات ودول ذات نفوذ، ٢٥يوضح اجلدول رقم )و

صحيفة الرياض يف تغطيتها اإلعالمية كانت القيمة اإلخبارية األوىل اليت اعتمدت عليها 

 فيما. اإلعالمية تغطيتها جممل من ٪٥٦.٢ وبنسبة ٧٣غ لشؤون الطاقة، وذلك بتكرار بل

 املراتب يف والضخامة مستمرة، ألخبار تتمة جيدة، أخبار: التالية اإلخبارية القيم كانت

 سلم يف التوالي على وذلك ٪٣٨.٥و ،٪٤٣.٨و ،٪٥٠.٨ بنسبة والرابعة والثالثة الثانية
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م اإلخبارية التالية: أخبار سيئة، وأخبار القي أتت املتأخرة املراتب ويف. بها اخلاص القيم

مرتبطة باهتمامات الناس وحياتهم، واملفاجأة والتضاد، وترفيه وغرابة وطرافة بنسبة 

 ٪٧.٨بأن ما نسبته  كما أظهر اجلدول .التوالي على ٪٠.٨و ،٪٧.٧و ،٪١٠.٨و ،٪١٠.٨

قة. قد تعكس هذه الساب اإلخبارية القيم من أيا تتضمن مل اإلعالمية التغطية جممل من

النتيجة وبشكل يتوافق مع صحيفة الرياض، إىل أن صحيفة اليوم تركز على ما يسهم يف 

تقديم قطاع الطاقة بشكل إجيابي، وقد يعزز هذا االستنتاج ما تقدم عرضه بأن ما 

 قدمت الرياض صحيفة يف الطاقة شؤون لتغطية املنشورة اإلعالمية املواد من ٪٩٣يتجاوز 

 ابية أو حمايدة.إجي بطريقة

 توزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف صحيفة الرياض وفق القيم اإلخبارية: (٢٥جدول رقم )

 

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

 يف الصحيفة * النسبة لعدد املواد املنشورة
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ة أخبار جيدة، كانت القيمة اإلخبارية ( أن القيمة اإلخباري٢٦يوضح اجلدول رقم )بينما 

صحيفة اليوم يف تغطيتها اإلعالمية لشؤون الطاقة، وذلك األوىل اليت اعتمدت عليها 

 اإلخبارية القيم كانت فيما. اإلعالمية تغطيتها جممل من ٪٧٠.٣ وبنسبة ٤٥بتكرار بلغ 

لناس وحياتهم، ا باهتمامات مرتبة وأخبار والضخامة، مستمرة، ألخبار تتمة: التالية

وأشخاص ومؤسسات ودول ذات نفوذ يف املراتب الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة بنسبة 

 ويف. بها اخلاص القيم سلم يف التوالي على وذلك ٪٢٥و ،٪٢٩.٧و ،٪٤٢.٢و ،٪٤٥.٣

 وأخبار ومشاهري، وطرافة، وغرابة ترفيه: التالية اإلخبارية القيم أتت املتأخرة املراتب

 تبني فيما. التوالي على ٪١.٦و ،٪٣.١و ،٪٣.١و ،٪٤.٧واملفاجأة والتضاد بنسبة  سيئة،

 املنشورة اإلعالمية املواد من أيا يف تظهر مل املشاهري اإلخبارية القيمة بأن نفسه اجلدول من

 نسبته ما بأن اجلدول أظهر كما. الرياض صحيفة يف الطاقة لشؤون اإلعالمية التغطية يف

التغطية اإلعالمية مل تتضمن أيا من القيم اإلخبارية السابقة. قد  جممل من ٪١٦.٢

تعكس هذه النتيجة توجه صحيفة الرياض إىل الرتكيز على ما يسهم يف تقديم قطاع 

 من ٪٩٧الطاقة بشكل إجيابي، وقد يعزز هذا االستنتاج ما تقدم عرضه بأن ما يقارب 

يف صحيفة اليوم قدمت بطريقة إجيابية أو  الطاقة شؤون لتغطية املنشورة اإلعالمية املواد

 حمايدة.

 وفق القيم اإلخباريةاليوم توزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف صحيفة : (٢٦جدول رقم )

 

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

 يف الصحيفة * النسبة لعدد املواد املنشورة
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 (٢٧جدول رقم )

 ملواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف صحيفة عكاظ وفق القيم اإلخباريةتوزيع ا

 

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

 يف الصحيفة * النسبة لعدد املواد املنشورة

 

، كانت القيمة تتمة ألخبار مستمرة( أن القيمة اإلخبارية ٢٧يوضح اجلدول رقم )كذلك 

صحيفة عكاظ يف تغطيتها اإلعالمية لشؤون الطاقة، ألوىل اليت اعتمدت عليها اإلخبارية ا

 القيم كانت فيما. اإلعالمية تغطيتها جممل من ٪٥٢.٤ وبنسبة ٣٣وذلك بتكرار بلغ 

 وأخبار نفوذ، ذات ودول ومؤسسات وأشخاص والضخامة، جيدة، أخبار: التالية اإلخبارية

 املراتب الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة بنسبة يف وحياتهم، الناس باهتمامات مرتبطة

 ويف. بها اخلاص القيم سلم يف التوالي على وذلك ٪١٩و ،٪٣٦.٥و ،٪٣٨.١و ،٪٤١.٣

 ومشاهري، سيئة، وأخبار والتضاد، املفاجأة: التالية اإلخبارية القيم أتت املتأخرة املراتب

 اجلدول أظهر كما. التوالي على ٪٣.٢و ،٪١١.١و ،٪١٤.٣ بنسبة وطرافة وغرابة وترفيه
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 اإلخبارية القيم من أيا تتضمن مل اإلعالمية التغطية جممل من ٪١٦.٢ نسبته ما بأن

 يف يسهم ما على الرتكيز إىل عكاظ صحيفة توجه النتيجة هذه تعكس قد. السابقة

ارب يق ما بأن عرضه تقدم ما االستنتاج هذا يعزز وقد إجيابي، بشكل الطاقة قطاع تقديم

 بطريقة قدمت اليوم صحيفة يف الطاقة شؤون لتغطية املنشورة اإلعالمية املواد من ٪٩٥

 .حمايدة أو إجيابية

 (٢٨جدول رقم )

 توزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف صحيفة الوطن وفق القيم اإلخبارية

 

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

 يف الصحيفة دد املواد املنشورة* النسبة لع

 

، كانت القيمة اإلخبارية األوىل أخبار جيدة( أن القيمة اإلخبارية ٢٨يوضح اجلدول رقم )

صحيفة الوطن يف تغطيتها اإلعالمية لشؤون الطاقة، وذلك بتكرار بلغ اليت اعتمدت عليها 

خبارية التالية: اإل القيم كانت فيما. اإلعالمية تغطيتها جممل من ٪٤١.٩ وبنسبة ١٣
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أخبار مرتبة باهتمامات الناس وحياتهم، وتتمة ألخبار مستمرة، والضخامة، أخبار سيئة، 

وأشخاص ومؤسسات ودول ذات نفوذ يف املراتب الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة 

 التوالي على وذلك ٪١٢.٩و ،٪١٦.١و ،٪٢٢.٦و ،٪٢٥.٨و ،٪٣٢.٣والسادسة بنسبة و

خلاص بها. ويف املراتب املتأخرة أتت القيم اإلخبارية التالية: املفاجأة ا القيم سلم يف

 على ٪٣.٢و ،٪٦.٥والتضاد، وترفيه وغرابة وطرافة، ومشاهري، وأخبار سيئة بنسبة 

 املواد من أيا يف تظهر مل املشاهري اإلخبارية القيمة بأن نفسه اجلدول من تبني فيما. التوالي

تغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف صحيفة الوطن. كما أظهر ال يف املنشورة اإلعالمية

 اإلخبارية القيم من أيا تتضمن مل اإلعالمية التغطية جممل من ٪٩.٧اجلدول بأن ما نسبته 

 وذلك متقدمة مرتبة يف سلبية أخبار اإلخبارية القيمة وجود النتيجة هذه تظهر. السابقة

كون صحيفة الوطن سجلت أعلى تيجة الن هذه ويؤكد الصحف بقية عن خيتلف بشكل

 .٪١٩.٤نسبة تغطية سلبية لشؤون الطاقة من جممل تغطيتها اإلعالمية وذلك بنسبة 

 

 (٢٩جدول رقم )

 توزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف صحيفة اجلزيرة وفق القيم اإلخبارية 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 يف الصحيفة سبة لعدد املواد املنشورة* الن
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( أن القيمة اإلخبارية أخبار جيدة وتتمة ألخبار مستمرة، كانت ٢٩يوضح اجلدول رقم )

صحيفة اجلزيرة يف املرتبة األوىل مكرر يف تغطيتها القيمة اإلخبارية اليت اعتمدت عليها 

جممل تغطيتها  من ٪٤٧.١ وبنسبة ١٦اإلعالمية لشؤون الطاقة، وذلك بتكرار بلغ 

اإلعالمية. فيما كانت القيم اإلخبارية التالية: الضخامة، وأشخاص ومؤسسات ودول ذات 

 القيم سلم يف التوالي على وذلك ٪٣٥.٣ ،٪٤١.٢نفوذ يف املراتب الثانية والثالثة بنسبة 

رتبة م وأخبار سيئة، أخبار: التالية اإلخبارية القيم أتت املتأخرة املراتب ويف. بها اخلاص

 بأن نفسه اجلدول من تبني فيما. منهما لكل ٪٨.٨باهتمامات الناس وحياتهم، بنسبة 

 أيا يف تظهر مل والتضاد واملفاجأة وطرافة، وغرابة وترفيه مشاهري،: التالية اإلخبارية القيم

 علما اجلزيرة، صحيفة يف الطاقة لشؤون اإلعالمية التغطية يف املنشورة اإلعالمية املواد من

 اإلخبارية القيم من أيا تتضمن مل اإلعالمية التغطية جممل من ٪١٧.٦أن ما نسبته ب

 يف يسهم ما على الرتكيز إىل اجلزيرة صحيفة توجه النتيجة هذه تعكس قد. السابقة

 ما بأن عرضه تقدم ما االستنتاج هذا يعزز وقد إجيابي، بشكل الطاقة قطاع تقديم

املنشورة لتغطية شؤون الطاقة يف صحيفة اليوم قدمت  اإلعالمية املواد من ٪٩٣ يتجاوز

 بطريقة إجيابية أو حمايدة.

( أن القيمة اإلخبارية أخبار جيدة، كانت القيمة اإلخبارية ٣٠يوضح اجلدول رقم )كما 

صحيفة مكة يف املرتبة األوىل يف تغطيتها اإلعالمية لشؤون الطاقة، اليت اعتمدت عليها 

 القيم كانت فيما. اإلعالمية تغطيتها جممل من ٪٤٨.٥نسبة وب ١٦وذلك بتكرار بلغ 

، وأخبار مرتبة باهتمامات الناس وحياتهم، تتمة ألخبار مستمرة: التالية اإلخبارية

وأشخاص ومؤسسات ودول ذات نفوذ، والضخامة، يف املراتب الثانية والثالثة والرابعة 

ك على التوالي يف سلم القيم وذل ٪٢١.٢و ،٪٢٤.٢و ،٪٢٧.٣و ،٪٣٣.٣واخلامسة بنسبة 

اخلاص بها. ويف املراتب املتأخرة أتت القيم اإلخبارية التالية: أخبار سيئة، واملفاجأة 

 القيم بأن نفسه اجلدول من تبني فيما. التوالي على وذلك ٪٣، ٪٩.١والتضاد، بنسبة 

واد اإلعالمية امل من أيا يف تظهر مل وطرافة وغرابة وترفيه مشاهري،: التالية اإلخبارية

 من ٪٣املنشورة يف التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف صحيفة مكة، علما بأن ما نسبته 

 هذه تعكس قد. السابقة اإلخبارية القيم من أيا تتضمن مل اإلعالمية التغطية جممل

 بشكل الطاقة قطاع تقديم يف يسهم ما على الرتكيز إىل اجلزيرة صحيفة توجه النتيجة
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 اإلعالمية املواد من ٪٩١وقد يعزز هذا االستنتاج ما تقدم عرضه بأن ما يقارب  إجيابي،

 .حمايدة أو إجيابية بطريقة قدمت مكة صحيفة يف الطاقة شؤون لتغطية املنشورة

 (٣٠جدول رقم )

 توزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف صحيفة مكة وفق القيم اإلخبارية

 

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

 يف الصحيفة * النسبة لعدد املواد املنشورة

 

( أن القيمة اإلخبارية أخبار جيدة، كانت القيمة اإلخبارية اليت ٣١يوضح اجلدول رقم )

صحيفة البالد يف املرتبة األوىل مكرر يف تغطيتها اإلعالمية لشؤون اعتمدت عليها 

 كانت فيما. اإلعالمية تغطيتها جممل من ٪٧٨.٨نسبة وب ٢٦الطاقة، وذلك بتكرار بلغ 

، تتمة ألخبار مستمرةو وحياتهم، الناس باهتمامات مرتبة أخبار: التالية اإلخبارية القيم

والضخامة، وأشخاص ومؤسسات ودول ذات نفوذ، يف املراتب الثانية والثالثة والرابعة 

على التوالي يف سلم القيم  وذلك ٪١٥.٢ ،٪٢٤.٢و ،٪٣٠.٣و ،٪٣٣.٣واخلامسة بنسبة 
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اخلاص بها. ويف املراتب املتأخرة أتت القيم اإلخبارية التالية: أخبار سيئة، مشاهري، وترفيه 

 بأن نفسه اجلدول من تبني فيما. التوالي على وذلك ٪٣، ٪٩.١وغرابة وطرافة بنسبة 

مية املنشورة يف التغطية مل تظهر يف أيا من املواد اإلعال ’املفاجأة والتضاد’ اإلخبارية ةالقيم

 التغطية جممل من ٪٣اإلعالمية لشؤون الطاقة يف صحيفة البالد، علما بأن ما نسبته 

 صحيفة توجه النتيجة هذه تعكس قد. السابقة اإلخبارية القيم من أيا تتضمن مل اإلعالمية

زز هذا يع وقد إجيابي، بشكل الطاقة قطاع تقديم يف يسهم ما على الرتكيز إىل اجلزيرة

 يف الطاقة شؤون لتغطية املنشورة اإلعالمية املواد من ٪٩١االستنتاج ما تقدم عرضه بأن 

 .حمايدة أو إجيابية بطريقة قدمت البالد صحيفة

 (٣١جدول رقم )

 توزيع املواد املنشورة عن أخبار الطاقة يف صحيفة البالد وفق القيم اإلخبارية

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

 يف الصحيفة * النسبة لعدد املواد املنشورة
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 :مناقشة النتائج

سعت هذه الدراسة إىل التعرف على التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف 

قد توصلت واملختلفة اليت قد تؤثر على هذه التغطية.  األبعاد حتليلمن خالل  السعودية،

 حيثالتغطية وكذلك بعض خصائص القائمني عليها.  هذه الدارسة إىل خصائص هذه

إىل  هذه الدراسة إىل خصائص القائمني على االتصال يف هذه التغطية، باإلضافة توصلت

معرفة أهم موضوعات هذه التغطية، وكذلك أهم املصادر الصحفية اليت مت االعتماد 

را معرفة أهم القيم وأخريا وليس أخ املستخدمة،ومعرفة أهم األمناط الصحفية  عليها،

وإمجاال تشري   اإلخبارية اليت تقود التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف السعودية.

النتائج العامة هلذ الدراسة إىل بعض جوانب قصور يف التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف 

معظم الصحف السعودية، وكذلك عدم ظهور جمموعة من القيم اإلخبارية يف هذه 

 لتغطية اإلعالمية. ا

من أمثلة بعض جوانب القصور، سيطرة الصحفيني على انتاج املواد اإلعالمية مقابل 

 ذكور، بواسطة كتب( ٪٤٢أقل من نصف املواد اإلعالمية )بأن الصحفيات، حيث تبني 

. اإلعالمية التغطية إمجالي من ٪٣.٩ما مت كتابته بواسطة إناث مل يتجاوز ما نسبته  بينما

افق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات يف هذا اجملال على الصعيد الدولي وتتو

(Romano ،و ٢٠١٠Byerly ،(، وكذلك على الصعيد العربي )٢٠١١Kirat ،

تعكس هذه نتائج كل هذه الدراسات بأن الرجال حيث  .(٢٠١٤، Kurdiو ٢٠٠٤

بار االقتصاد بشكل يسيطرون بشكل كبري على إنتاج األخبار بشكل عام وعلى أخ

 خاص مقارنة بالنساء.

الرتكيز على عملية نقل اخلرب بدون البحث واالستقصاء عما هو وراء اخلرب، حيث أيضا، 

أن أكثر من نصف مواد التغطية االعالمية شؤون الطاقة يف الصحف السعودية كانت 

واليت يف على شكل خرب. باإلضافة إىل االعتماد على مصدر وحيد للمواد اإلعالمية 

  Stiglitz(2011)تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة غالبيتها كانت مصادر حكومية. و

واليت وضحت بأن املصادر احلكومية تعد أهم مصادر املعلومات يف التغطيات الصحفية 

أكثر من نصف مواد التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة يف الصحف القتصادية. كما أن ا

السعودية اتسمت باإلجيابية، مقابل أكثر من ثلث املواد اإلعالمية اليت اتسمت باحليادية، 
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 حمتوى نصف من أكثر أن وجدت واليت ،(٢٠٠٦وتتوافق هذه النتيجة مع دراسة القرني )

 إجيابي.  احمللية القضايا تغطية

فيما يتعلق بالقيم اإلخبارية، تبني من النتائج العامة بأن هناك عدم تطابق ترتيب القيم 

اإلخبارية اليت اعتمدت عليها الصحف السعودية يف تغطيتها اإلعالمية لشؤون الطاقة كما 

 بأن تبني حيث. وأونيل هاركوب لدى اإلخبارية والقيم ٢٣هو موضح يف اجلدول رقم 

من هذه القيم مل تظهر يف عدد من املواد اإلعالمية املنشورة يف عدد من  عدد هناك

مل تظهر يف كال من صحيفة  -مشاهري-الصحف السعودية. حيث أن القيمة اإلخبارية 

ترفيه وغرابة -مكة، واجلزيرة، والوطن، والرياض.  كذلك القيمة اإلخبارية 

باإلضافة إىل أن القيمة اإلخبارية مل تظهر يف كال من صحيفة مكة واجلزيرة.  -وطرافة

مل تظهر يف كال من صحيفة البالد واجلزيرة. كما أن تكرار  -املفاجأة والتضاد-

-هذه القيم االخبارية يف بقية الصحف كان قليل جدا، حيث أن القيم اإلخبارية التالية 

 على مرة ٢٢و ٧و ٥تكررت  -مشاهري، ترفيه وغرابة وطرافة، واملفاجأة والتضاد

 التوالي.

وإن كانت القيم اإلخبارية لدى هاركوب واونيل ال تزال يعتمد عليها يف الصحف السعودية 

لتحديد صالحية املادة اإلعالمية للنشر من عدمه، إال أن النتائج العامة هلذه الدراسة قد 

تعكس مؤشر بأن طبيعة جمال التغطية اإلعالمية رشؤون الطاقةر باإلضافة إىل السياق 

القيم اإلخبارية اليت يعتمد  ظهوريعمل من خالله القائم باالتصال قد حيدد بطريقة ما  الذي

 .من عدمها عليها يف نشر املواد اإلعالمية

 

 :التوصيات
 توصلت هذه الدراسة إىل التوصيات التالية:

 باستخدام الطاقة،زيادة اهتمام الصحف السعودية بالتغطية اإلعالمية لشؤون  -

وذلك اتساقا مع  التحقيقات،وخصوصا  املختلفة،لتغطية الصحفية خمتلف أنواع ا

 التطورات اليت تشهدها اململكة العربية السعودية يف جماالت الشفافية واحملاسبة.

مما  مصدر،على أكثر من  واالعتماداالهتمام بتنويع املصادر الصحفية املختلفة  -

 المية املنشورة.يؤدي إىل زيادة املوضوعية واحليادية يف املواد اإلع
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دورات تدريبية للصحفيني واحملليني املختصني بشؤون  إىل تنظيممبادرة الصحف  -

الطاقة وذلك يف جماالت فنون الكتابة الصحفية املختلفة للتعرف على القضايا 

 هلا. احللولواقرتاا  االقضايمع التحليل املتعمق لتلك  الطاقة،ذات العالقة بشؤون 

التقنية احلديثة  باستخدامفيني املختصني بشؤون الطاقة العمل على تأهيل الصح -

 التعاون مع اهليئات واملنظمات ذات العالقة بشؤون الطاقة.و

طية اإلعالمية لشؤون الطاقة من خالل غأهمية االستعانة باألسلوب العلمي يف الت -

 رصد وحتليل شؤون الطاقة وتفسريها وطرحها للنقاش العام.

ساحة التغطية اإلعالمية وختصيص مساحات أكرب أهمية إعطاء مزيد من م -

 وأبواب ثابتة ومبا تناسب مع حجم واهمية الطاقة للمملكة العربية السعودية.

زيادة عدد ورفع كفاءة الصحف واثراءها بالكفاءات الصحفية املؤهلة واملدربة  -

لى التغطية اإلعالمية لشؤون الطاقة وعدم االعتماد ع إلثراءاملراسلني الصحفيني 

 وكاالت االنباء األجنبية.

حتى يكون مرجع  الطاقة،االهتمام ببناء أرشيف صحفي خمتص بشؤون  -

 لإلعالميني عند تغطيتهم اإلعالمية لشؤون الطاقة.

سات والشركات العاملة يف قطاع الطاقة يف اململكة للتعاون مع سدعوة املؤ -

خالل اجلامعات  من ثاالحبادعم واملمارسة الصحفية الصحف السعودية لتطوير 

 والكليات املختصة.

الطاقة، لتؤطر وتدعم العمل انشاء مجعية خاصة بالصحفيني املختصني بشؤون  -

 الصحفي يف هذا اجملال.
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 ملخـــص
 
والتفاعدل   التواصدل ز حالة التَّدفُّق عندد  حّفتهدف الدراسة إىل الكشف عن العوامل اليت ُت

 ،عرفدددة اياليدددة بنلريدددة التَّددددفُّقُتوسِّدددل الدراسدددة املوعدددمل املنصدددة ايجتماعيدددة الواتسددداب  

حيد  نددرة الدراسدات ذ  دجلا ا.اند         ،وتكشف تدفُّق الواتسداب باسدتخدام الدنهل الندوعي    

أجدرت الدراسدة   وقدد  يات التواصدل عدمل الواتسداب     ط الدراسدة الودوع علدى  دد     كما ُتسّل

تدااو    ،شدابة سدعودية   (32)زة مدل عددد   قة من خالل أربل جمموعات ُمرّكد مقابالت متعم 

 تسددتندة ايجتماعيددة الواتسدداب   سددتخدمات للمنص دد وامُل اعام دد (24و 18)أعمددار ن مددا بدد    

أظهدددرت و  م1975( عدددام )الددديت هرحهدددا   ،نلريدددة التَّددددفُّق لالدراسدددة 

ُتحفِّز على  ،يات عند التفاعل على املنصة بدرجة كافيةالنتائل أن الشابات يواجهن  د 

م ملواجهدة  دجل    ايتصالي  كما أظهرت النتائل درجة من املهارة والدتحكّ  استمرار النشاط

سددددتعينات صصددددائا الواتسدددداب ا ُمكددددبر  االتَّحدددددِّيات دون أن يسددددتوج  ا مددددر جمهددددود 

النشداط ايتصدالي والتفاعدل علدى املنصَّدة،     علدى الشاباتتركيزالنتائلوبي نت امُلتاحة  

أظهدرت كمدا ُمحفِّز داخلدي  منوالنابل،الوقت وتشوُّوالعزلةالوعيبفقدانوالشعور

باإلضدافة إىل أن  ،لوتتب د مراقبدة شدكل وذ،خمتلفةمواقفذظهرالفوولأنالنتائل

املتعة  وخلصت هلنجل حي جو ر ،ذلال تمامامثر كانالواتسابعملالتفاعل

 مصددحوبًاو ،عددالي التَّدددفُّق نتددائل الدراسددة إىل أن النشدداط علددى الواتسدداب ُيمكددن أن يكددون     

التوصددديات  تكدددروُذ ،نتدددائل الدراسدددة واددددداتها   تقشدددوُنوتددداترات سدددلبية وإ ابيدددة    ب

 قة بنتائل الدراسة والتوصيات املستقبلية تعّلامُل

 

ايتصدددال عدددمل   –منصدددات التواصدددل ايجتمددداعي   –الكلمدددات املفتاحيدددة: نلريدددة التَّددددفُّق   

   الواتساب  – اإلنانت
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 ملق م :ا

اليت تعملل علش كلباإل انت تلل وعجلز  جهل          ،وتطبيقاتها إن منصات التواصل االجتماعي

 ،تنتشلر عجلز تطلاا وابل  أللخ األكل ا        ؛الامبيوتر واألجه   الجوحيإل واهلواتل  الكييلإل  

ع ابلت اا  منصلات   يتنلو  . و(1)   خاصلإل الشلبا   

التواصللل االجتمللاعي لجمتعللإل والت للجيإل )   

، (4) (والعالقللات الش صلليإل )  ،(3؛ 2) (

Ç، ولجشعور ألاالتتملا   (5) والعالقات االجتماعيإل 

ö) (6)  منصلات  . وقلا حتلل

ا ا مهم للت مصلار  ا وع ل  ،ه امل للت ا ئتلوا اللكُ ي نشل   ألإتشلا  وتبللاال ام  التواصلل االجتملاعي  

ا إىل البياتلللات واألفلللراا ا وبلللهًجفوري للل التبلللاال املعجوملللات، حيلللت دلللنص امل لللت امخ وصلللوًل

وتظللللر ا ألن األاوات الرقميللللإل ومنصللللات التواصللللل  . (7) (2021)ال للللقا ، واجملتمعللللات

ر التواصلل أللخ   فقلا تيي ل   ؛اساالجتماعيإل  صبتل الطريقلإل الريي لإل لجتعاعلل لالن  مل  النل      

و صبص التواصل عش انت تل  ينر  هميإل م  التواصل وجه لا لوجله ا العايلا     ،األك ا 

إىل انكلارات   -ومل  خلالل هلكمل املنصلات     -يعتقر االتصال عش انت تل وم  ال ياقات. 

عنلز التواصلل   بو  العهم وامل لاومإل عجلز م  ا ب غياألها غ  الجعظيإل التقجيايإل، اليت قا يت ب 

والعهم الش صي لجطر  اآلخر. وغالب ا ما ي قاِّ  األك ا  عجز هكمل املنصات ت ل إل مناليلإل   

ملواجهلإل  إىل اا لجتعب  عل  ااتهلم ومشلاعرهم اون اةاجلإل     حيت جياوها ماات  ،م   تع هم

التواصلل مل  اوافل  ابلت اا  املنصلات االجتماعيلإل ا       ويعلا   . (5) ()

يللاهلرو  ملل  الواقلل     ،ا لالبللت اا ا  خللرا ألاتللل اافع لل  لالل   مللور   ؛لاألصلل

وتقللايم الللكات ،  () (2020تظللر ال للقا ، اواملراقبللإل االجتماعيللإل )، ()

 وغ ها.، () 

إح لاس  إجيلاا  دتجل  القلار  عجلز    حيلت  وتظر ا خلصايص منصلات التواصلل االجتماعيلإل،    

)وهي اةالإل اليت ت عر  ألتجرألإل التَّافُّق  ،وعا  الشعور ألالوقل ،متتّاألاالتيماس وال

() و حاللإل التَّلافُّق    (،

تتيجلإل ل ج لجإل مل     ألوصلعها  ظهرت هكمل التجرألإل منك  ينلر مل  رألل  قلرن     وقا . () 
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ا  قيللا  األكلل ا  ألةتشللطإل ت للتيرا وقت للا   لاشلل  علل   بللب إىل االارابللات اللليت هللافل  

ماافآت خارجيإل واضتإل. ويان االبتنتاج األبابي  ته ا مجي   عجيهاوال يتجقون  ا،طويًج

ا ا  فلللاا امل لللتجيبون ألتجرألللإل ااتيلللإل متشلللاألهإل جللل  ؛اجملموعللات امل تجعلللإل الللليت دللل ارابلللتها  

اةللاوا لتجرألتهللا مللر  لارجللإل  تهللم يللاتوا عجللز ابللتعااا لجللكها  إىل  ألعللا   ؛ابللتمتعوا ألهللا

ُ طجللق عجيهللا ا النهايللإل الرألللإل التَّللافُّقا، اللليت تصلل  كللعور الشلل ص ألاملتعللإل عنللا  و ، خللرا

الكُ محجهم  (،)حيت ابت ا  العايا م  امل تجيبخ ابتعار  التيار  ،القيا  ألالنشاط

 عجز طول الطريق اون عنا  يب .

العالقللات االجتماعيللإل ا ا إجياألي لل ااور  وملل  جاتللب  خللر، فللإن ملنصللات التواصللل االجتمللاعي

وحت خ التواصلل أللخ األكل ا  ا الواقل      ، (

التللة    وعجللز الللرغم ملل  ظهللور  . اةقيقللي 

 و والشلعور ألاملتعلإل والت لجيإل    ،التواصلل ا البلت اامها   انجيلاألي 

ملل  و. التواصلللا خاصللإل  ،ملل  التللة  ات ال للجبيإل مل ختللل  لانهللا ؛(1(،)7)( 2021ال للقا ، 

مهلارات التواصلل والتعاعلل مل  اآلخلري        ا علش اولوال تلة رت   الربايل العوريإل حتايلا   خالل

أللللل وصلللعوا بلللجوييات امل لللت امخ ألاناملللان عجلللز منصلللات  ؛بللجب ا. وللللي  الللل  فت لللب 

  اضللطراألات تع لليإل   ظهللر ابللت اامها املان لل  الللكُ ،التواصللل االجتمللاعي

ورغلم  ن امل لت امخ م لاريون     (

وتها أليئإل جايا  لجتواصلل  ا يع لانهم ؛ألتة  ات منصات التواصل االجتماعي

 ) (). 

 الواتساب:
ا علش  وابت اام  ،حا منصات التواصل االجتماعيإل األينر كيوع ا ا العامل الوات ا   ا ي ع

 فضلل   ا وي عل  .() اووال اممول ا القلرن اةلااُ والعشلري     

ا املرتبلللإل األوىل حمتًجللل ،تطبيلللق جلللوال ا املمجالللإل العرأليلللإل ال لللعوايإل 

. حيللت يصللل م للت امو انت تللل عللش اوللوال ا املمجاللإل إىل    () 
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مل  بلاان    (%80.50)و الوات ا  منهم ملا ي علاال   مويبجغ م ت ا ،مجيون م ت ا  (32.03)

 . (16)املمجاإل 

ألن  بلاس اخلاملإل امُلقامللإل هلي التواصلل والتعاعلل عللش       ؛الوات لا  قنللا  غنيلإل   علا ي مال   و

 ام   ك ا  تعرفهم ك صي ربايل خاصإل 

يمللا  ن م شللاريإل امتللوا امُلربتللل والتتللايت الش صللي       .(

 ا االتصال. ألانضافإل إىل  ته ي  اعا عجز اةعاظ عجلز  خواألتشطإل ال يراها بوا املشاري

(األزمات وا  وقات  ه،وا الوقل تع  ،التواصل م  اومي 

وخاصيإل  ،إظهار حتاينات امل ت امخ عش خاصيإل  خر ظهور :. وم  خصايصه املتمي  

الظهللللور ألتعطيللللل هللللكمل اخلصللللايص    ا م ملللل  القللللار  عجللللز الللللتتاّ    ،قللللرا   الربللللايل 

).  

 ،جتمللاعي العللراُ وعللش اجملموعللات  منصللإل مهمللإل لجتواصللل اال ألوصللعه يمللا ألللرز التطبيللق  

قا و ا لتباال املعجومات واألفاار واالهتمامات.ماات عا  ضافإل إىل البي  والشرا . يما ألان

ا لجتواصللل االجتمللاعي خمتجًعلل ا ضللا  الوات للا   بللجوأل 

عجلز  . و(

ُ  لالل  ؛  ابللت اامه املت ايللا لرخبللار  الللرغم ملل   عجللز مللوج  لرخبللار   الوات للا  ال وتللو

. انر م  خالله تلااول الشلايعات  ؛ لكا ي () (

 ات  ت ا  مجيعها أللايجً إا  ؛ومل الوات ا  خاصيإل املجصقات والرموز التعب يإل )انميوجي(و

 ،شاعر واملواق  ا غيا  تعب ات الوجه وانكلارات االجتماعيلإل  لتع ي  النقإل والتعب  ع  امل

 . ت ا  عنا التعاعل وجه ا لوجه ا ما ت اليت غالب 

 مشكلة الدراسة:
 ،لاشلل  علل  حالللإل التَّللافُّق لللاا الشللاألات امل للت امات لجوات للا        إىل اتهللا  الارابللإل  

لكل  تبتلت   وجاها؛البتت ا العوامل اليت تي ما  الاش  ع  حالإل التَّافُّق م  خالل و

عملا إاا   - ت امإل ا األاأليات ال األقإلم  تعيا  م  عوامل التَّافُّق امُل -الارابإل اةاليإل 

حالللإل ملل  التَّللافُّق لللاا  وجللا والتعاعللل عللش املنصَّللإل االجتماعيللإل الوات للا  ي   التواصللليللان 

تيإل ومواق  التواصل االجتماعي اات امُلتتلوا  لا وا ما ت تعِّ  األلعا  انغالب وامل ت امخ. 
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الارابلإل اةاليلإل الاشل  عل  حاللإل التَّلافُّق عجلز منصلإل تعتملا          وحتاول املريي هلكمل اةالإل. 

فتاشل  عل  حاللإل التَّلافُّق مل        ؛ألالارجإل األوىل عجز املرابالت النصيإل والصوتيإل والعوريلإل 

وتلداُ  االتصال والتعاعل م  اآلخلري .  خالل  را  الشاألات حول ما يشعرن أله وي ماربنه عنا 

 لت ا  مل  موقل   و    تعاعلل املُ ا حيت ت لد ر   ،ا ا لرألإل امل ت ا حالإل التَّافُّق اور ا حموري 

ت للد ر و، () ( جهللاز يمبيللوتر  و تطبيللق 

اواتللب الللكُ التواصللل والتعاعللل ملل  اآلخللري  ااخللل اوهللاز  و التطبيللق، وهللو   يللكل  ا 

  وبللتتمي  ،نصللات التواصللل االجتماعيللإل مببتضلليعه الارابللإل اةاليللإل عجللز لللار  التَّللافُّق   

عنلا التواصلل   إجيااهلا  ألالاش  عنه عجز منصإل الوات ا . فارابلإل حاللإل التَّلافُّق وعواملل     

وإضللافإل تتللايد الارابللإل ملل  لللار  التَّللافُّق    ،ومللا يشللعر أللله امل للت امون  ،ألللخ األكلل ا 

 ت ديا  هميإل الارابإل. ؛إل عجز انت تلال األق

 أهمية الدراسة:
علإل التوج هلات عل  املنصَّلإل االجتماعيلإل      الارابلات العرأليلإل املتنو    تظهر  هميلإل الارابلإل ا كلص    

واور الوات لا  ا هلكا    ،  ا اجمللال التعجيملي  ن  غجبيإل الارابلات ت ّيل  إالوات ا ، حيت 

ومالو  األكل ا  لوقلل طويلل خلالل اليلو         ،ابت اا  الوات ا  ألشال كاي و ال ياا.

يديللا  هميللإل الاشلل  علل  لرألللإل التَّللافُّق  ؛() (2015أللل  صللاط املطللوع،اعجللز التطبيللق )

وقلللا رّيللل ت  الللليت هوضلللها امل لللت امون عنلللا ابلللت اا  الوات لللا  ألشلللال مانَّللل .     

االتصلال   الارابات ال األقإل األقر  لارابإل لرألإل التَّافُّق عنا التواصل ألخ األك ا  عجز

ل االتصلال علش الشيلا انلا وتلي أللخ امللوظعخ       وخص ل  ،انلا وتلي 

ا ا ا جايللا الارابلإل اةاليللإل جاتب ل   وضللتل . ا حلخ  (

مللل  خلللالل التواصلللل والتعاعلللل أللللخ األكللل ا  علللش املنصَّلللإل االجتماعيلللإل    ،لرأللللإل التَّلللافُّق

الصلينيإل، يشلعل عل      ( 2009 بلإل  الوات لا . يملا  ن ارا  

ومل تشللمل  ،ألشللال عللا  لرألللإل التَّللافُّق عجللز تطبيقللات املرابللجإل العوريللإل انلا وتيللإل     

إىل ا مل تتطللر لانهللا  ؛الوات للا  ضللم  تطبيقللات املرابللجإل العوريللإل امُل للت امإل ا الصللخ    

يلر، فهنلا    ألانضلافإل إىل ملا ا   وملي.  لعهم العميلق ةاللإل التَّلافُّق البلت اامها امللنهد الا     ا

يارابللإل حالللإل التَّللافُّق عجللز    ،ارابللات لتجرألللإل التَّللافُّق عجللز مواقلل  التواصللل االجتمللاعي    
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العي بو  وارتباطها ألإاملان التطبيلق   

ألشلال علا    وارابإل التَّافُّق عجز مواقل  التواصلل االجتملاعي     ،() 

   وارابلإل التَّلافُّق والعواملل امّعل    ، (5) وانفصلا  اللكاتي   

 ؛() عجلز تيلإل الشلرا  عجلز تطبيلق االت لتجرا        

  ارابإل لرألإل التَّافُّق عجز املنصَّإل االجتماعيلإل الوات لا ، يملا  ن    إال  نَّ إحااها مل تتضم 

ترييلل  الارابللإل اةاليللإل عجللز الوات للا     وبللياون يعهللا ابللت امل املللنهد الامللي.   مج

 وي ظهر  هميتها. هاهو ما ميي  ؛وابت اا  املنهد الايعي

 هدف الدراسة:
هلا م  لت امو املنصَّلإل    يلإلاش  ع  حالإل التَّلافُّق الليت هضل     اةاليإل إىل اتها  الارابإل 

هللكمل وجللا البتللت ا العوامللل اللليت ت  عللشاعللل، االجتماعيللإل الوات للا  عنللا التواصللل والتع  

 لاش  ع :إىل اتها  الارابإل واةالإل، 

ومهلار  اللتتام والتصلاُ     ،التتاُ املتةصل ا التواصل والتعاعل عش الوات ا  (1)

هلكا التتاُ.

ال ييلل  واالتيمللاس عنللا التواصللل والتعاعللل عللش املنصَّللإل وفقللا الللوعي ألالبيئللإل           (2)

اميطإل.

لجوقل عنا التواصل والتعاعل عش املنصَّإل. امُلتي  انح اس (3)

العضول والنشاط الكُ ين  االهتما  عنا التواصل والتعاعل عش املنصَّإل. (4)

املتعإل اليت يشعر ألها امل ت ا  عنا التواصل والتعاعل عش املنصَّإل. (5)

 تساؤالت الدراسة:
ورألطهلا   ،هلكمل اةاللإل   توجالجاش  ع  حالإل التَّافُّق، دتورت األبئجإل حول العوامل اليت 

ألالتواصل والتعاعل عش املنصَّإل، وهي:

هل ت ت امخ الوات ا ؟ وما اهلا  م  ابت اامه؟ -1

خري  عش الوات ا ؟م  اآل التواصلألالتتاُ عنا   هل تشعري -2

ألالتتام عنا التواصل والتعاعل عش الوت لا ، يلةن تتتاملي ا      هل تشعري -3

الربالإل  و ا التعاعل؟  
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ألال يي  عنا االبت اا ؟ ومتز عااً  ياون؟   هل تشعري -4

ألالوقللل  و ملل  حوللل  ا امللي ؟ مللا     وال تشللعري ،ا االبللت اا  هللل تنيم للخ  -5

ببب اتيماب ؟  

ا عجز الوات ا ؟ ما الكُ يشيج  عااً ؟  ا طويًجوقت  هل تقضخ -6

هللل وهللل لللاي  فضللول ملعرفللإل مللا يللاور عجللز بموعللات الوات للا  ملل  حماا للات؟   -7

لتتب  حالإل األك ا  عجز الوات ا ؟   لاي  فضول

هللل التجاهللل جيعجلل   ينللر وعللش املنصَّللإل؟  فوريللإل عجللز تواصللج  اراوا   لللايهللل  -8

ملل  قلبجلل  عجللز الربللايل     امراقبللإل لجطللر  اآلخللر؟ وهللل ي للتوجب اللل  حتام لل      

واماا ات؟  

 ما تاون املتعإل عااً ؟يوف ألاملتعإل والت جيإل عنا ابت اا  الوات ا ؟  هل تشعري -9

 النظري:و املفاهيمياإلطار 
 معهو  حالإل التافق:

عنلللاما يالللون  ،إح لللاس يلللولي  و حاللللإل ااتيللإل ) و تع للليإل(  :ألةتهللا    حاللللإل التَّلللافُّقرَّت علل 

مل  ، وإح للاس مشللو ينللتد عنلله تعاعللل مان لل  ؛ا ألالاامللل ا تشللاط م متلل الشلل ص منيم  لل

غ  اات الصجإل، إىل جاتلب  ألالوقل، وفقاان لجوعي الكاتي والبيئإل م  حوله ألإألعاا األفاار 

اخارجي  اب ماافة   و تنظيم التتعي  الكاتي الكُ ال يتطّج

يشلللعر الشللل ص ألالاعلللا   املعرفيلللإل واللللااف     ،هوا الوقلللل تع للل.  

 ا اا حاللإل التَّلافُّق، قلا يبلاو الوقلل بلاين       و. وال لعاا   

تالرار تشلاط   عجلز  وي تعِّل مل   ،ا ا حاٍ  ملا ي لتهج  وقتله   م ن رًطياون حخ  ن الش ص 

 .() معخ ألابتمرار

 :تظريإل التَّافُّق 

ا  التَّلافُّق لتوف  األباس النظلرُ لعهلم حاللإل     ؛ابتنات الارابإل اةاليإل عجز تظريإل التَّافُّق

ا  ا باب للألوصللعها ت عللش املنصللات االجتماعيللإل اللليت تعتمللا عجللز املرابللجإل العوريللإل التعللاعال

التعاعل ألخ األك ا 
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يشل   حيلت   ،ا فهم املتعلإل  ()تعوا  صول تظريإل التَّافُّق إىل رغبإل و

بللبب رغبللإل ألعللا األكلل ا  ا ابللتنمار قللار يللب  ملل  الوقللل واوهللا ا  علل    1975ا

وجللا  ن هللدال  األكلل ا  يشللعرون    و ؛  هلللم  ُ ماافللة  خارجيللإل  شللطإل ال تقللا  القيللا  ألةت

ةتهللا ألو صللعل األتشللطإل وألاملاافللة  ملل  خللالل القيللا  ألالنشللاط ا حللا ااتلله واالبللتمتاع أللله.  

 ز للللم و ن اةالللللإل امل للللتما  ملللل  القيللللا  ألالنشللللاط ت     ، تشللللطإل ااتيللللإل وحتعي هللللا ااتللللي   

ر م  لتمر مب لتويات خمتجعلإل    وهلو متيي ل   ،ي لجمتعلإل ا، وهي العنصر األبابل /ااالتَّافُّقألل

  تللل او  أللللخ غيلللا  التَّلللافُّق إىل حاللللإل التَّلللافُّق الشلللايا     

  . 

 و بهوا مبلكول   اٍّما   ن وا  التَّافُّق عناما ياون هنا  حتوفًقا لنظريإل التَّافُّق، ي و

لتشللجيعه عجللز   ؛م. مبعنللز  ن يتتللاا النشللاط الشلل ص ألارجللإل يافيللإل    ي للتوجب الللتتاّ 

يلةن يالون صلعب     ،اون  ن ياون النشلاط متطجب لا لجيايلإل    ،  واالبتاشااِرال جو  امَل

 ؛ل حتلاي ا يافي لا  من ل إاا مل يال  األملر ي   وفقا ينتد عنه القجق ألااًل مل  التَّلافُّق.    ؛االبت اا 

 ؛مل  التتلاُ واوهلا    اق م لتوا متلاتي   وإاا حّقل  .قا ياون املجل هو النتيجإل ولي  التَّلافُّق ف

يملا  كلار  ق ف ينتد عنه الالمبلاال ، وهلو القطلب اآلخلر لجتلافّ     

 مبعنز: ،() (

  املهلللا  قلللار ا متوازت لللا مللل  التتلللاُ  ا ن التَّلللافُّق ولللا  عنلللاما تتضلللم   

املهملإل الليت ا القيلا     ف .نت  قاارون عجز ال يي  عجلز املهملإل  ف ،هار وامل

ز هللكا عللاا  مللا يعلل   و ؛ر مالحظللات فوريللإلوتللوّف ،ألهللا هلللا  هللاا  واضللتإل 

تاللون املشللاريإل ا  ؛عنللاما تاللون ا التَّللافُّقوتريي تللا عجللز املهمللإل. 

ت للمص التجللار  املمتعللإل لجنللاس   و ،النشللاط عميقللإل ولانهللا ألللال بهللوا   

ا الوقللل اللكُ هتعللي فيلله   ،إل إح للاس ألال ليطر  عجللز  فعلاهلم  مبماربل 

 ا،ه مشلو  يالون  القجق عجز الكات. و خ  ا، فإن انح اس ألاملا  ال منيلإل  

   العميلقا يداُ م يد يل هكمل العناصر إىل الشعور أللالتمت  و

 () 
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 عناصر التافق:

 الاللليت  ،عناصللر ريي للإل لجتللافق   يللإلمثات ات ارابللإل ومالحظللإل  حللا و

 : ، وهيات توجب حالإل التَّافُّق وجواها مجيع 

 ٍّب مهار ويتطّج تشاط فيه حتا.

  ظهور تعاعل ووعي.

 ها  واضص.

 تيكيإل راجعإل فوريإل. 

 تريي  عجز املهمإل اليت ا حوز  الش ص. 

  مإح اس ألالتتّا.

  فقاان الوعي الكاتي.

   ر ألالوقل.إح اس متيي 

 و  ، و قلرا   يتلا    ،مماربإل الرياضإل :منل ،عإل م  األتشطإلمبجموعإل متنو  التَّافُّق  يتمت و

 األكل ا  ا  اقل   العايلا مل  البلاحنخ  ن التَّلافُّق معيلا لعهلم بلجو         وقا مشاها  فيجم. 

، حيلت ي مال  لجشل ص لرأللإل التَّلافُّق مل  خالهللا.        أليئإل انت تلل  

األلعلا    :منلل  ،علإل مل  ال لياقات علش انت تلل     تظريإل التَّلافُّق ا بموعلإل متنو   مل وُابت ا

ألالجعلب )  انلا وتلي التعجليم  و،  لا وتيإل ان

  ا عجلز انت تلل  وبلجوييات الت لو    ( 

ا مللا تقي لله الارابللات ألةألعللاا خمتجعللإل. فةغجبيللإل ارابللات غالب للو ،االتَّللافُّق معهللو  معّقللو. ()

.  مللا () () جنظريللإل مجيعهللالعناصللر  يللإللا وتيللإل يجللل مثاتاأللعللا  ان

عواملل لبنلا    ألوصلعها  م وال ييل  واملتعلإل   اعتما عجلز اللتتاّ   ام االارابات األخرا، فمنه

م وال ييل   اعتما عجلز اللتتاّ   ام اومنه .()  حالإل التَّافُّق

 مللا الارابللات املهتمللإل . والعضللول واالهتمللا  

وجللات  ن العامللل اوللوهرُ لجللاخول ا حالللإل   فقللا لا وتللي عللش انت تللل،  ألالتعاعللل ان

   ُ عواقللب  اا  أليللا النظللر علل  توّقلل  ،هللو املتعللإل ا حللا ااتهللا  ؛التَّللافُّق

 ،ال ييل  ارابلات التَّلافُّق عجلز مواقل  التواصلل االجتملاعي ا      . ووجلات  (
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وجللا عوامللل ت ؛ر ألالوقلللوالعضللول وفقللا الللوعي ألالبيئللإل اميطللإل وانح للاس املتيي لل  ،واملتعللإل

 حالإل م  التَّافُّق عنا ابت اامها.  

ا  طرحهلا   ابتنات الارابإل اةاليإل إىل  غجب عناصر التَّافُّق الليت و

وقلا  ا. ا فإن حالإل التَّافُّق ال ت توجب وجواهلا مجيع ل  ير باألًقويما ا  ،التَّافُّقع  تظريته 

ر ت الباحنإل عناصر  قر  لجنشاط االتصالي عجز الوات ا  ا ارابتخ لجتعاعل علش الشيلا   

ةالللإل  اولا عامًجلل ضللافل الباحنللإل عنصللر االعضلل  و ،لا وتللي والتعاعللل عللش العي للبو   ان

 و    تاالتَّللافُّق يمللا   بتتهللا ارابلل  

 وعنصر ااالهتما  ا جوهرملا يما   بتتها الارابإل األخ  .   

 :تيعناصر التَّافُّق ا الارابإل اةاليإل ياآل

 عناصر التَّافُّق عجز الوات ا  عناصر التَّافُّق 

 ُ تواصل ك صي  و تعاعل اجتماعي ااخل املنصَّلإل يتةصلل فيله     ب مهار .ويتطّج تشاط فيه حتاٍّ

 ،املشللاالت  وحللل   ،ب مهللار  )ي للو  العهللم  ويتطّجلل  ،التتللاُ

.عجز الربايل  و لهي ها وغ ها( والرا 

 ،م ا التواصللل الش صللي والتعاعللل االجتمللاعي   مهللار  الللتتاّ  مإح اس ألالتتّا

 وإاار  اماا ات ،والتعايل واةك  ،لرا والقار  عجز ا

ال ييللل  واالتيملللاس ا املهملللإل الللليت ا حلللوز      

 الش ص

منهمللللل  ألعملللللق وملللللنيم  ا التواصلللللل الش صلللللي والتعاعلللللل  

 .االجتماعي

 .عامل  خر ااخل املنصَّإل إجياا فقا الوعي ألالبيئإل اميطإل

 .لعا  الشعور مبرور الوقل عنا التعاعر ألالوقلإح اس متيي 

 .رغم عا  النيإل ا ال  ؛االتشيال ألاماا ات

 العضول

 ن  العضول()النشاط ي 

 .اماا ات والتعاعل ت ن  العضول

 .املراقبإل والتتب  االجتماعي ي ن  العضول

  االهتما  ا جوهرمل

 ن  االهتما ()النشاط ا حا ااته ي 

 .ااته ي ن  االهتما  التواصل ا حا 

 .ولي  ليرض تععي ،ا االتصال والتعاعل ألججهاملشاريإل 

 .املر  عنا التعاعل املتعإل 

 .التواصل والتعاعل عجز املنصَّإلألاالبتمتاع 

 التواصل والتعاعل عجز الوات ا  التافق ا ( عناصر التَّافُّق مقاألجها عناصر1-)كال

 



 

 

162 

 الدراسات السابقة:
فمنهللا مللا يللاور حللول لرألللإل  ،ىل عللا  حمللاورمل الارابللإل اةاليللإل الارابللات ال للاألقإل إق  لل

قلل لجمتعلإل. يملا تطر    او خرا حلول ابلت اامات الوات لا  مصلار      ،التَّافُّق عجز انت تل

لتللة  ات اا إىل الارابللات اللليت تناولللل غيللا  التعللب ات او للايإل عجللز الوات للا ، و خلل       

   عش انت تل.ال جبيإل وانجياأليإل لجتواصل املان 

 ل لرألإل التَّافُّق:ارابات حو

البت  امل تظريإل التَّافُّق حلول املتعلإل ا التعاعلل البشلرُ عجلز الامبيلوتر، حيلت  ظهلرت         

  ألاملر  )الكُ يشلتمل عجلز   الارابات  ن لرألإل التَّافُّق ا هكا النوع م  التعاعل لرألإل تتمي 

إىل ارابلإل     ارابلإل وقلا هلافل   املتعإل والجك  وامُلشلاريإل(.  

ا، ومل  خلالل تتلايد    يعملل ج يي ل   اجامعي ل  اطالب ل  (133)و اموظًعل  (43) حالإل التَّافُّق واملر  ألخ

   ن ابلللت اا   تظملللإل املعجوملللات  تبلللي  ؛  نحلللاا الجقلللا ات اوامعيلللإل ابلللتبيان و زِّع ا لم للل

ب إجياأليإل وبجبيإل. و ن هلكا املر  عواق ،ي شجِّ  عجز املر  ؛لا وتي(والشيا ان )الامبيوتر

ي لللداُ إىل حت لللخ املللل اج. وعجلللز  ؛فالت لللجيإل العاليلللإل والتعاعلللل ألشلللال ملللر  علللش األجهللل   

الكُ يلداُ إىل تعاعلل    ،ي ما   ن ياون لجمر    ار بجبيإل ا االتيماس العاليف ،العا 

 و االتيمللاس ا اماا للات ملل   ،يالجعللب ا األلعللا  انلا وتيللإل وقللل العمللل ،غلل  م نمللر

ق عنلا التعاعلل علش     رألعلإل لجتلافُّ   ااق حل الارابإل  ألعلاا  وهمإل. وتر  انجنازات امل ،خري اآل

 واالهتما  ا جوهرمل.  ،والعضول ،وال يي  ،مومجيعها م األطإل: التتّا ،اةابب

 حبنلل ارابلإل  فقلا   ، ما ا لرألإل التَّافُّق عجز مواق  التواصل االجتملاعي 

 -( ) مواقلل  التواصللل االجتمللاعي  ا ييعيللإل تللة   تللافُّق   (5)  

لجاش  ع  الكات وانفصا  عنها عجز هلكمل املواقل . يملا حبنلل      -اريي   ااافع ألوصعها 

العالقلات الش صلليإل وتة رهلا ألاألوقللات الليت يقضلليها األكلل ا  ا    ألا التيلي ات الالحقللإل  

ا، وخجصلل إىل  ن  م ت ام ا يوري ل  (263)عل عجز ز اتإل و ب جرت الارابإل ابتواالبت اا . 

 املواقل ، التَّافُّق عجز مواق  التواصل االجتماعي له عالقإل و يقإل أل ياا  انفصا  الكاتي عجلز  

 العالقات الش صيإل الالحقإل.ا  اويد ر إجياألي 

   هافل إىل حتايا العوامل امُلتّع، فقا   ما ارابإل 

االجتمللللاعي عجللللز موقلللل  التواصللللل االجتمللللاعي االت للللتجرا  لشللللروإل ملللل   عجللللز البتللللت 
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امل تهجاخ، والاش  ع  اور التَّافُّق ا هكمل العمجيلإل. يملا اختلشت اور جلوا  امتلوا      

ألانضلافإل إىل توب ل  امايلا  الكهنيلإل وبلهولإل االبلت اا         ،واوماليات املرييلإل والتعاعلل  

ن، خجصلللل الارابلللإل إىل  ن اوماليلللات املرييلللإل    عجلللز تيلللإل الشلللرا . وألابلللت اا  االبلللتبيا    

يجلللها عواملللل ت يلللا مللل  لرأللللإل التَّلللافُّق للللاا       ؛واملعجوملللات النصللليإل واةلللاس والتعاعلللل  

وبللهولإل املهمللإل  ،امل للتهجاخ ا البتللت ااخللل تطبيللق االت للتجرا . و ن امايللا  الكهنيللإل 

 ت ا النهايإل إىل زياا  الشرا .  ا  ؛خالل لرألإل التَّافُّق

إىل    ارابللإل عجللز العي للبو ، هللافل ارابللإل    وا

لبتت ا العالقإل ألخ لرألإل التَّافُّق واالبتمتاع واملتعإل الشايا  النالإل ع  ابلت اا  موقل    ا

التواصل االجتماعي العي بو  وألخ اضطراألات إاماته 

تللتد عنهللا وجللوا   ؛م للت ام ا (398)عجللز عينللإل ملل   اتبيات  جللرت الارابللإل ابللو. 

اتيملاس   ن وجلات الارابلإل   وومقلايي  اضلطرا  إاماتله.    ارتباط و يق ألخ تافُّق العي بو  

 ،يهر  م  خاللله امل لت امون لجت لجيإل واملتعلإل     ؛األك ا  ا عامل جكا   تشةمل العي بو 

اللاليل  تتلايد الارابلإل     تقلا  وإل ت ياتها. واالألتعاا ع  االلت امات واملشايل اةياتيإل وحماول

 و كلارت إىل  ،قا ياون باألًقا الضلطرا  إاملان العي لبو     العي بو األول عجز  ن تافُّق 

ال ييل ، واملتعلإل، والعضلول، وفقلا اللوعي ألالبيئلإل        :وهلي  ،عوامل التَّافُّق عجلز العي لبو   

 ر ألالوقل.اميطإل، وإح اس متيي 

  : ارابات املتعإل عجز الوات ا

اور علل  وقللا يشللعل عللا  ارابللات  ، بللاس لرألللإل التَّللافُّق هللي املتعللإل ا القيللا  ألالنشللاط

ويوته منصلإل ترفيهيلإل  ينلر مل   تله منصلإل لجمرابلجإل. حيلت          ،الوات ا  ا الت جيإل واملتعإل

رات الليت تلد ر ألشلال    إىل منكجإل املتيي ل    ارابإل  هافل

ألتله   ؛الوات ا  ألشال  بابلي  ن األفراا ي ت امون وا  الوات ا ، تيإل ابت اا إجياألي 

النيلإل ال لجوييإل هلو الت لجيإل     ا ر اللكُ لله  يلش تلة       متل  لجيايلإل. و ن املتيي ل   وم  مر  وم  لل  

لقضا  وقل العراغ. فاألك ا  ي ت امون هلكا التطبيلق لجتواصلل مل  األكل ا  امُلقلرألخ       

 ،ا عل  فلر  جايلا  لجتواصلل اةميملي     لتعاعلل، فضلجً  والبتت ع  ال فيه ا هكا ا ،منهم

 .  ا ت ام م  (579)عل عجز هكمل النتايد م  خالل ابتباتإل و ز إىل جل الارابإل توص و
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 ن الطلال  واملهنليخ ي لت امون الوات لا      )يملا ايتشلعل ارابلإل    

 ،ت للا  وطبيعتهللا جل هلللكمل النتللايد علل  طريللق حتجيللل حماا للات الوا   لج فيلله. وتوص لل  امصللار 

ألشللال يمللي  امتلوا ملل  خلالل حتجيللل  وا. واخلاصلإل ألامُل للت امخ مل  ألاي للتان حتايلا    

؛ وحتجيللل تللوعي لجمتاا للات اخلاصللإل واوماعيللإل لجطللال  واملهنلليخ    ،ألابللت اا  ليللإل ألللاينون 

يتشلل   ن اماا للات ياتللل لبنللا  مجعللات عالقللات ك صلليإل،  مللا املوضللوعات فاتصللبل   ُا

 األياامييإل والتجاريإل.حتقيق  هاافهم عجز 

ا ملا  غالب ل الليت   ، نَّ الشبا  يتباالون  خبارهم اليوميإل (37)( )    ظهرت ارابإلو

اات صلللجإل ألقضللليإل اليلللو . يملللا  ن امتلللوا املتلللااول علللش   تهلللا تالللون ق ألال فيللله  و تتعّجللل

 ،حول ما يلاور اليلو   جمعرفإل ل اعاا  ما ياون لجتوعيإل  و حتاين  ،ق ألاألخبارتعّجالوات ا  وامُل

الشللبا  لرخبللار عللش الوات للا  ملل   يللإل ابللتهال هللافل الارابللإل إىل الاشلل  علل  ييعو

 طالب.  (100)عل عجز خالل ابتباتإل و ز 

إىل  ()  ارابلإل   هلافل ، هوا ال لياا تع ل  

ا بيللق وات للا   تللا  هللل  ن تطولاشلل  علل  ييعيللإل ابللت اا  املللر   البترينيللإل لجوات للا ،   ا

وإربللال القصللص املصللور     ،التواصللل ومشللاريإل مقللاط  وقصللص إخباريللإل مهمللإل وتللاار       

منصللإل لجمشللاريإل ا ألوصللعه وال فيلله واالبللتمتاع ألهللا. يمللا ظهللر الوات للا  ألشللال عللا  

التعاعلللل االجتملللاعي والتواصلللل واهللللرو  مللل   واتضلللص  ،األتشلللطإل التواصلللجيإل واالجتماعيلللإل

اعتمللات الارابللإل عجللز   ور األبللبا  كلليوع ا البللت اا  الوات للا .     ينللألوصللعها  ،الواقلل 

ُت عجز    امر   حبرينيإل، ألابت اا  عينإل ير  النجد. (1137)ابتطالع عش انت تل ُ جر

 ارابات غيا  التعب ات او ايإل عجز الوات ا :

  إضلافإل إىل متعلإل الت لجيإل واملشللاريإل وقضلا  الوقلل، يلان لجم للت امخ م تعلإل التعلب  علل        

 فقللا هللافل ارابللإل   ،املشللاعر ملل  خللالل الوات للا   

الللليت ابلللت امل امللللنهد النلللوعي إىل معرفلللإل ملللاا ابلللت اا  م  لللت امي       ، () 

والل   الوات ا  لجعواط  والرموز التعب يإل )إميوجي( عنا التواصل الش صلي مل  اآلخلري     

الرموز لجتعب  عل   دايه لاور انجياألي واملهم الكُ تجل إىل األييا  التعب ات او ايإل. وتوص 
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  امُل للت ا  ملل  إظهلللار   املشللاعر ا االتصللال انلا وتللي. فملل  خللالل الوات للا  يللتماّ       

 ل التواصل واالبتجاألإل. مما ي  ه  ؛مشاعرمل عش انميوجي والصور التعب يإل

ي يلات مل  جامعلإل    لااليت ابلتها  طالبلات م  ، (    بتل ارابإل و

جلللات الارابلللإل الللليت ومهلللارات التواصلللل الش صلللي. وا ملعرفلللإل تلللة   الوات لللا   ؛خاصلللإل

مهلارات التواصلل   ا هلملا إجياأليلات    ته ن فايا  االبت اا  وبهولابت امل املنهد الامي 

املشلاالت والتواصلل مل       ن الوات ا  ح َّ  قار  الطجبإل عجز حلل  و ،الش صي ألخ الطجبإل

ا حيت مييجلون إىل الشلعور ألاخلجلل عنلا التواصلل وجه ل       ،ييا  التعب ات او ايإلاآلخري  أل

ق لتتّقل إىل ا  ارابلإل  هافل ، هلوجه. وا ال ياا تع 

ا التواصللل  تللهفاعجيوملل  قلبللل طللال  جامعللإل  ألللوظ ،     ملل   بللجو  ابللت اا  الوات للا     

 ا لوجه. تصال الش صي وجه   ألايجإل لال ااألوصعه  ملواور ،الش صي ألخ األفراا

 الارابلإل ال لاألقإل  ألي نلل  ا م  جهإل  خلرا، فقلا   ا بجبي غيا  التعب ات او ايإل اور  و ظهر

وع خلشات االبلت اا    تن ل لال    ؛ ن هنا  بو  فهم ينلتد عنلا التواصلل علش الوات لا      

إىل  ن غيلا    نا   كلر % مل  انتل  40ن إحيلت   ؛ا تتلايد الارابلإل   ايب   اجعجل هنا  تنوع 

بلا   تع ل    ن% 20جيله  وي ،ال بب الريي  ا بو  العهم ألخ األك ا يعا   ؛تعب ات الوجه

 ن البيئلإل   ()( ) ظهلرت ارابلإل    إىل جاتلب الل ،  وتلش  الصلوت.   

هلا  يلإض ر هي ال بب ا بو  العهم واملعجوملات امُلضلججإل الليت يتعل     ؛اةميميإل وامُلقرألإل لجمنصإل

ا ا واهتمام للمقارتللإل مبنصللات التواصللل االجتماعيللإل األخللرا. و ن األينللر تعاعًجلل     ،امُل للت ا 

 و علا    ،وهجلهم ألهلا   ؛ا ومشلاريإًل لرخبلار امُلضلججإل   هلم األينلر تشلر     ؛ألالنقاكات واألخبلار 

  معرفتهم ألعا  صتتها.

 ارابات التة  ات انجياأليإل وال جبيإل ا التواصل عش انت تل:

إىل ارابإل التة   ال ج  لجتواصل  ارابإل  افله

يشللعل علل  العوامللل اللليت ت  للاعا  ولوجلله،  االتواصللل ملل  اآلخللري  وجه لل ا عللش انت تللل 

والتعلللب  عللل  مشلللاعرهم ومشلللايجهم ا العلللامل      ،انفصلللا  عللل  اواتهلللم   جلللز الشلللبا  ع

ا ر ألشال بج   يش منله ألشلال إجيلاألي    قا      ن التواصل عش انت تلو ،ف اضياال

( مل  م لت امي   201وابلتبيان عجلز علاا )    ،الشبا  انملاراتي. وألابلت اا  امللنهد امل لتي    
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 ميلاتعوا  مل امل لت امخ  م  ٪57.7جا  ن و  -اوإتا   اايور  -مواق  التواصل االجتماعي 

العوريللإل ملواقلل  التواصللل  عللش  اوات املرابللجإل ملل  الطللر  اآلخللر الش صلليإل  مللورهم مناقشللإل

ال يشعرون  هوا الوقل تع  ،ألتهم وصجون عجز راوا فوريإل م  الطر  اآلخر ؛االجتماعي

ألاخلجل م  التعب  عما ياور ا  اهاتهم لييا  تعب ات وجه الطر  اآلخر.

ا تللة   مواقلل  التواصللل االجتمللاعي    (4)  ، حبنللل ارابللإل  ااتلله وا ال للياا

مل    اجامعي ل  اطالب ل  (125)عجلز   . ُطبقل الارابإلعااات الارابيإل والعالقات الش صيإلعجز ال

جل إىل:  ن وتوص للابللت امل الارابللإل املللنهد الامللي   ، حيللت ا هللاتوُعللإل جامعللات خمتج

الطال  لايهم ميل لع  ارتباطهم ألالواق  اةقيقي، اللكُ ينلتد عل  إضلاعإل يلل وقلتهم ا       

الكُ وصلعته الارابلإل    - ن االبت اا  املعرط لإلت تل و .حتايت املعجومات عجز انت تل

خاصلللإل مللل  األهلللل  ،يلللداُ إىل ضلللع  مهلللارات التواصلللل مللل  البيئلللإل اميطلللإل   -ألاناملللان

 ن و .ا لوجلللهلنلللار  تبلللاال املعجوملللات والتعاعلللل وجه للل   والللل  ايهلللا بلللجب فويلللد ر  ،واألقلللار 

تجبيلللإل ألعلللاها امل لللت امخ  ب عجلللزصلللع ي  ؛االبلللت اا  املعلللرط ملواقللل  التواصلللل االجتملللاعي 

 بات العامل اةقيقي.متطّج

إىل ارابإل تلة   التعلرض لوبلايل     ()  ارابإل  هافليما 

  اوألابلت ا  .مهلارات التواصلل أللخ طلال  يجيلإل الضليافإل ا تايجنلا       ا التواصل االجتماعي 

 ظهللرت  ن و ،امل للت امخا يإل إىل تللة  ات إجياأليللإل وبللجب الارابللإل جل توص للاملللنهد امللل يد  

تالوي  العالقلات ومعرفتهلا قبلل     ا لله تلة   إجيلاألي     ؛ض لوبايل التواصل االجتماعيالتعر 

واملشلاريإل ا   ،نضلافإل إىل اةصلول عجلز م يلا مل  املعجوملات      األهلكا  تاوينها ا الواقل .  

واصللل ألللخ  مهللارات الت ا ظهللرت تة  هللا  يمللا اماا للات واملناقشللات والعمللل اومللاعي.   

و قلإل املشلاريخ ألةتع لهم واح امهلم      ،ا اللكيا  العلاطعي  األك ا  ويان األينر ألروز 

 ال  إىل مقلاط  فيلايو وقصلص وملد رات حتعي يلإل علش       خلكاتهم. وقا ع ا  غجب امل ت ام

اليوتيو  والعي بو . وم  تاحيلإل  خلرا، فلإن التلة   ال لج  اللكُ يعلاتي منله املشلاريون          

واهلويللإل  ،وبللو  فهللم ربللايل اماا للات وتع لل ها، وقصللر مللاا االتتبللامل    ،الصللراع :يشللمل

 .ف اضيتضارألإل ألخ العامل الواقعي واالالكاتيإل امُل

ب ا  ن ابللت اا  الوات للا  ت للب  ( ) (2020)    ظهللرت ارابللإلو

إىل  امللاتي افلل  ألاألكلل ا  امل للت امخ  انو ن التطبيللق  ،تللة  ات عجللز الصللتإل العاطعيللإل  



 

 167 

 على الشابات السعوديات : دراسة نوعيةعند استخدام منصة الواتسابالتَّدفُّق حالة 

 

 ،يمللا افلل  إىل قجللإل الللتتام ا الللنع      ،الت جللي علل  اهتمامللاتهم اةقيقيللإل والعاطعيللإل    

 هممنلل  حيللا  امل للت امخ و بللجوألا ممللا   للر  ؛واالبللتمرار ا اماا للات وتبللاال األفاللار

 وتعجيمهم وبجويهم.

ارابإل التلة  ات النع ليإل وجلوا     إىل االبتاشافيإل  ()( ) ارابإل وهافل

 ن ابلللت اا  وم  للت امإل املللنهد النللوعي،     ،رألللإل االبللت اا  اليللومي لجوبللاي  الرقميللإل     ل

الوباي  االجتماعيإل والتعاعل عشها لع ات طويجإل ختتج  تتايجهلا أللخ امل لت امخ ح لب     

ل م  تشاط ألعا امُل ت امخ، ي قّج ؛ض لوقل طويلصر حل  ن التعر وييعيإل التعامل معها. 

ل ا، وي قّجل ا وتشلاطً ض جيعجهم  قلل إأللااع   التعر  ن يما  ،ميإل ألال معنزصبص النشاطات اليوت و

 فللللاا  ؛ ن االبللللت اا  العللللالي لجوبللللاي  االجتماعيللللإل  وتوص للللجل إىل ا امللللل اج انجيللللاألي.  

 خاصإل ا حاالت املجل.  ،اا واخنراًط خري  وجعجهم عجز النقيا  ينر إألااع م ت امخ

 املنهجية:
 منهج الدراسة:
ُ جريللل و ،كللاألإل (32)قللإل ملل   احنللإل املللنهد النللوعي ملل  خللالل مقللاألالت متعم     ابللت امل الب

اجملموعللات املريلل   ألةتهللا    ت دي للوقللا  ،ا كللال  رأللل  بموعللات مريلل     املقللاألالت 

وتلللة    ،  ألالتعاعلللل ااخلللل اجملموعلللإل  مللل  خلللالل بموعلللات تتمي لللقلللإل ت نجتلللم قلللاألالت متعم 

قشلل، مل  حتعيل  مل  املشلر  عجلز       ووت  لحل ر وم  اهماتهم ا األفاار الليت طُ خاملشاري

ا اليللرض ملل  الارابللإل.   واللليت ت تللا   ،اجملموعللإل )الباحللت( حللول املوضللوعات اللليت ت نللاق     

فهلم  فضلل لنظلر  النلاس حلول      إىل ا الارابلات الليت تهلا      مناببإل   اجملموعات املرّيو

 لرألإل ما. 

 عينة البحث:
 ا،عام ل  (24و 18)ألخ   ت او   عماره ،ايإلكاألإل بعو (32) جرتت الباحنإل املقاألالت م  عاا 

 للت امات لجمنصللإل االجتماعيللإل الوات للا . ابللتهافل الارابللإل عينللإل متاحللإل، وهللي عينللإل وامُل

وهي إحاا اب اتيجيات اختيار العينات  وت  ت ا  عااً  ا البتو  النوعيإل ،غ  احتماليإل

حإل لجباحت. حيلت ي لتنا يلن ًا    لتتايا واختيار عينات غنيإل ألاملعجومات بهجإل الوصول وم تا

م  الباحنخ ملنل هكمل االب اتيجيات لصعوألإل تضلمخ العلاا اللال حملاوا مل  األكل ا  ا       

 . لكل ، اختلارت الباحنلإل العينلإل امُلتاحلإل    (43) ( الارابإل
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ات لجارابللإل املنضللمات واملتطوعللمبجللرا معرفللإل  ن الشللاألات   ،هللا  الارابللإل واللليت ت تقللق

 ي ت ام  الوات ا .  

اياتل بموعات ال يي  مبنيإل عجز بموعات موجوا  م بقا 

  كار ، وهي إحاا اب اتيجيات اختيار اجملموعات املري   واليتا

ن ، وقللا ا اختيلار اجملموعللات عجللز   البللت اماها ا ارابلات بللاألقإل (4) (2006)

كلاألات طالبلات لجعجلم ا    فقصلات الباحنلإل   تها موجوا  م  بقًا،  تاون متجات إل إىل جاتب 

وقا تطوعل ألعا الشاألات ا املشاريإل ا الارابإل، وُقبلجل  ،جا  مدب إل تعجيميإل مباينإل

يل بموعلإل هلي    .عما إاا ياتل الشاألات ي ت ام  الوات ا  التةياألعا مشارياته  

مالإل ارابيإل ا فصلل ارابلي واحلا. وتشلتمل اجملموعلات عجلز       ز  ترألطه صايقاتبموعإل 

تعجيميلللإل م تقارأللللإل )فاألغجبيلللإل العظملللز مللل  خرجيلللات الناتويلللإل(. يملللا  ن      ومراحلللل عملللار 

فمجموعتلللان مللل   ومتاحلللإل لجباحنلللإل،خمتجعلللإل تعجيميلللإل  م لللتوياتاجملموعلللات امل تلللار  مللل   

التعللاوت الب للي  ا األعمللار  امل للتويات األوليللإل وبموعتللان قريبتللا الت للرج وهللو إىل جاتللب

  ظهر التنوع ا لرألإل االبت اا .  

 أداة البحث: 
كلاألات مل     (10)  ، وتتةل  اجملموعإل األوىل م  دتورت  اا  البتت ا اجملموعات املرّي

كاألات م  األعمار ما أللخ   (6)بنإل، وتتةل  اجملموعإل الناتيإل م   (19-18)األعمار ما ألخ 

-20)تل او   عملاره  ملا أللخ      ،كلاألات  (8)اجملموعإل النالنإل مل    وتتةل  .بنإل (18-19)

( 24-20)تلل او   عمللاره  مللا ألللخ  ،كللاألات (8)وتتللةل  اجملموعللإل الراألعللإل ملل  ( بلنإل،  23

ه ارابلللإل يلل لإمللا  كلللارت  عجلللز يللان اختيلللار  عللااا املبتو لللات ا اجملموعللات ألنللا       و. بللنإل 

ا  ن  فضلل علاا ألعضلا     (54) 

 رألللل  بموعلللات   تخلللت وقلللا ُا .(10إىل 8) و  (8إىل  6)اجملموعلللإل املريللل   هلللو ملللا أللللخ    

اجملموعإل الناتيإل عا  االعتماا عجز املنصَّلإل ألالارجلإل   و ظهرت  ،عإللجتصول عجز لار  متنو 

 ؛إل األوىل ظهلرت تتلايد ميلاير  لجمجموعل    و ،مما جعل اةاجإل ملقاألجلإل بموعلإل  خلرا    ؛األوىل

 الراألعللإل رت املناقشللات ا اجملموعللإلتاللر وقللا إجللرا  بموعللإل راألعللإل. إىل ممللا افلل  الباحنللإل 

فقلللررت الباحنلللإل ألااليتعلللا  ألعلللاا اجملموعلللات، وخجصلللل الارابلللإل إىل  رألللل          ؛األخللل  و

 ق لجباحنإل  هاا  الارابإل.  بموعات ت تّق
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 النتائج:
 لللت امات ألانافلللإل لجمنصلللإل االجتماعيلللإل توضلللص تتلللايد الارابلللإل اةاليلللإل  را  الشلللاألات امُل

ابتنمار قلار يلب  مل     إىل حاجإل الش ص  حيت وص   ،الوات ا 

( 2018) ارابلإل    بتلالوقل واوها لجشعور حبالإل التَّافُّق. يما  

صللل االجتمللاعي.    ملواقلل  التوا ن هنللا  عالقللإل ألللخ حالللإل التَّللافُّق واالبللت اا  املان لل    ()

تعللاوت ا حالللإل التَّللافُّق ألللخ الشللاألات، فللاألينر   ن هنللا    ملل  اجملموعللات املريلل   وتبللي 

 ،ت للاتالت البتللت  لإلجاألللإل علل اهلل  األينللر تعاعًجلل ؛ا ملنصللإل الوات للا ا واجنللكاأل ابللت اام 

نل الارابللإل بموعللإل ملل  نلللكل  ابللت ؛حالللإل التَّللافُّقوجللا   عجللز العوامللل اللليت تاللليت ترّيلل

عته  مم  ال تنطبق عجيه   هاا  الارابإل. يما وصن  ،لجوات ا  االشاألات األقل ابت اام 

 ؛ا النشلللاط اامُل لللت ا  م  لللتمر    ن التتلللاُ إاا مل ي بلللقِ إىل   كلللار 

 و مهلار  للاا امل لت ا  لت طلي      ف ينشة املجل. وإاا مل يا  هنا  تشاط )تعاعل( او حتاٍّ

وهو ما تتد أللخ ألعلا الشلاألات القاليلل، الالتلي  ظهلرت        ،نتد الال مباال ف ت ؛هكا التتاُ

ج  التواصلل والتعاعلل امل لتمر علش     ويعض ل  ،باليات مبا يلاور ا الوات لا   غ  مالنتايد  ته  

يالتواصلل مل     ،هملإل فقل   لرملور امل يالون  املنصات األخرا. و ن التواصل علش الوات لا    

مبعنللز  ؛ ُ ا  ضليق اةلاوا   :موعلات الارابللإل والعملل  وب ،ومنلاوألي التوصليل   ،الواللاي  

فهلل  ملل  اعتمللات  ؛ للت امات ألانافللإل لجوات للا  تلله لللي  لجمتعللإل.  مللا  غجبيللإل الشللاألات وامُل

 عجيه  تتايد الارابإل اةاليإل.

ألها  التواصلل والت لجيإل وصلجإل     ؛  النتايد ألشال عا   ن الشاألات ي ت ام  الوات ا تبي و

جل الباحنللإل ملل  خللالل الللراوا لتع لل  حالللإل   ا  واألعمللال. وقللا توص لل وإجنللاز املهلل،األرحللا 

 م  تعينإل ألعوامل التَّافُّق اليت طرحتها النظريإل والارابات ال األقإل. ،التَّافُّق

 :العامل األول: التتاُ واملهار  م  التتام

رابللإل  ن عجللز امل للت ا  املوازتللإل ألللخ التتللاُ )املتةصللل ا الا    إىل  كللارت تظريللإل التَّللافُّق   

وقلا  م. ومهار  ختطي هلكا التتلاُ مل  القلار  عجلز اللتتاّ       ،اةاليإل ا التواصل/التعاعل(

 هلكا التتاُ تظهر ا عا  حماور: ا ظهرت النتايد ص وتر 

 م فيه:ومهار  التتّا  وهلا: حتاُ بو  العهم
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إل   م  النتلايد  ن بلو  العهلم ينلتد مل  التواصلل علش الوات لا  ا يلل  كلااله النصلي           تبي 

 وع  طريق انميوجي واملجصقات.   ،والصوتيإل

 :ما يةتي  م  راوا الشاألات تبي وقا 

 تهلل  جيتهللان ا إيصللال املعنللز املقصللوا ملل  الربللالإل امُلربللجإل ملل  قلبجلله  لجطللر      (1)

 (، تقول كاألإل:اآلخر)حتاٍّ

ولا   ؛ا حصل موق ، وك ص  با  العهم، حاولل تعهيمه ألالشال الصتيص

 .ز ر يهاعج ارفا ويان م صر 

يملا  ومهار  اماوللإل لشلر  املقصلوا.    ،م ا املعنز امُلربلا الرا ال األق، م تاولإل لجتتّا

أل لبب خصايصله    ؛( ته  جيتهان ا فهم الطر  اآلخر عنلا التواصلل علش الوات لا  )حتلاٍّ     

 امُلتاحإل، تقول كاألإل:

ما،   يان يتوتا إخبارُ ألشي ؛ قو  ألالتعا  ألةن م  تواصل معي اا حيات 

 أليين وألخ تع يا. ا م م ته، فةكعر ألانحباط و ت ا ل ين  

م ا الربالإل م  الطر  اآلخلر ابلتاعز الشلاألإل إىل جهلا فالرُ      ا الرا ال األق، التتّا

وقللا  ظهللرت الاللن ات    ا،اا ت للا ل يللن   م طللوَّل ا  بللبا  حللكفها، يظهللر ا يجمللإل     

لالل  الاللن ات ا امُلقاألللل  ظهللرن   ؛ا ألةبللبا  اةللك  والتجاهللل والللتعا  فيهللا اهتمام لل

  ، تقول كاألإل:هاا لربايجه  وحماا اته  ألابت اا  اخلصايص تع ( عالي ام )مهار  وحتّا

   م  بو  العهم ... فقا ي  بِّب ّع را  ن هكمل اخلصايص ت  ،األالعا 

وإليا هللا  ،خللرحمتللوا الربللالإل مشللاجإل  و بللو  فهللم ملل  الشلل ص اآل 

 يبعاتا ع  املشايلا. 

تقلول  . و م( ا إليا  الربايل خاصيإل م نقلك   الرا  عالمل  ن القار  عجز )التتّايبي 

 الربايل الصوتيإل:ألم  خرا ا التتّاكاألإل 

ال لتعقيا األمور  ،اهكمل اخلصايص و جات لت هيل ابت اامنا لجوات ا 

 لله وتللش  ألللخ النللاس، ف للو  العهللم يعتمللا عجللز الشلل ص وييعيللإل حتا  

ألن  ؛مراعللا  تللش  الصللوت واختيللار الاللال  صللوته. ملل  العجللم  تلله جيللب

 فهكا ما قا ي  بب بو  العهما. ؛ ه ال يرا تا الش ص الكُ ت 
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م ا م ياللون ألابللت اا  اخلصللايص إىل جاتللب الللتتاّ الللراوا ال للاألقإل  ن الللتتّا توض للص

لالل   ؛م لللاا الشللاألات ا الربللايل و تلله رغللم الللتتاّ  ،ربللالهإربللل وطريقللإل  امتللوا امُل

عجللز م حيلت ي  لاعا هلكا اللتتاّ     ،يلا  تهل  يلواجه  بلو  العهلم عنلا التواصلل       اللراوا ت د 

 ُ له.الت عي  والتصا 

 وجلا  قلا   ؛النتلايد  ن غيلا  تعلب ات الوجله وااليتعلا  ألالاتاأللات النصليإل        لن( يما ألي 2)

 ( ألخ األطرا  لعهم الربايل امُلربجإل، تقول كاألإل:  ا)حتاي 

قللا تصلل ألصللور  غل  اللليت هللي     عتقلا  ن الربللايل ا ألعلا األحيللان   ا

ا قلا تالون   أل بب  تها ختجلو مل  التعلب ات. فمنًجل     اآلخر؛عجيها لجطر  

 ل جاا ا يالمها. ربلم حإل، والطر  اآلخر يعتقا  ن امُل

 تقول كاألإل:  وم  خالل ال   ظهرت الراوا وقوع بو  فهم ألخ األطرا ،

ااا يلان القصلا   اعناما تقر  الاتاألإل تقر ها ألنش  صوتنا، وال تعجم مل 

تش  الصلوت ا الربلالإل الصلوتيإل توضلص معنلز       ام  تج  الربالإل، غالب 

 الاال ا.

م  )اللتتام( ا بلو     انَّ االبتعاضإل ألاملرابجإل الصوتيإل ياتل توع إ :وهنا ي ما   ن تقول

 ظهلرت النتلايد  ن الربلايل    إا  ؛أل لبب غيلا  تعلب ات الوجله     ؛العهم اللكُ تواجهله الشلاألات   

مل    لبلت ام ُا تهلا  ا مل  النصلو  الاتاأليلإل للاا الشلاألات، و      ينلر وضلوح    ا ت عل  الصوتيإل

األمللر الللكُ تديللامل كللاألإل  ؛لللتالا بللو  العهللم النللاتد علل  النصللو  الاتاأليللإل  ؛الاللن ات

  خرا قايجإل:

وتة  هلا يالون    ،ت لداُ إىل فهلم تلش  صلوت امُلربلل      ؛اخاصيإل الربايل الصوتيإل

  قوا م  الربايل املاتوألإلا.

ظهر الرا ال األق  ن تشات الصوت هلا اور ا تقجيل بو  العهلم الواقل  أللخ األطلرا  عنلا      وي 

 التواصل.  

م ألابلت اا   تتبتيِّ   ن الان ات وجان  ن التواصل عل  طريلق اللتتاّ   فقا وعجز العا ، 

ال مين  م  الوقوع ا بلو  العهلم مل  األطلرا  األخلرا،       ؛الربايل الصوتيإل وحك  الربايل

 لييا  تعب ات الوجه، تقول كاألإل:   هما و جاا يتل رغم  ت
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ا حللاَّ  ا صلوت ، و تلا طبيعيلإل ا      :وصل معي، يقولون للي   يم مر ا

  وتقول  خرا:

إاا ياتل تش   ،ا ا بو  تعاهممما   ن ياون الوات ا  ببب  ،اتعم

 ا.انميوجي و عنا ابت اا  العي ات  ،الصوت مرتععإل

 ع  حك  الربايل تقول كاألإل: وا بو  العهم الناتد

و تا ُ ريا إرباهلا  ،عناما  ربل ربالإل ألاخلطة لش ص ماا

يعتقلللا  ؛لشللل ص  خلللر، منلللل  ن  ربلللل صلللور  و حلللكفها    

 ا. أل بب اةك الش ص  ن هنا  مشاجإل 

ب ملنه  اللتعا    ا ملا يتطّجل  اللكُ غالب ل   ،ض الشاألات ل و  العهلم الراوا ال األقإل تعر تديا 

تصلتيته عنلا التواصلل والتعاعلل علش الوات لا . يملا تلكير الشلاألإل          م واوها لوالتتّا

ي ماللل  لإلميلللوجي  فإتللله  ؛م فيهلللا علللالمل  ن باتلللب الربلللايل الصلللوتيإل وخاصللليإل اللللتتاّ   

 اور ا بو  العهم، وتديا ال  كاألإل قايجإل: ن ياون هلا واملجصقات يكل  

 صلق مج وملا وافق ربجل له  ،يوايين ملاان الوالا اطجبل م 

ألصلور    املجصلق ألته وافق، ولال  اتَعهلم    ؛أليرض إضتايه وكارمل

 خطةا.

إجيلاا  هللا اور ا   ؛  أللخ األطلرا  عجلز الوات لا        ن ظلاهر  امُلراقبلإل والتتب ل   ( يما يتبلي  3)

بو  فهم أليلنهم، وت شلعر الشلاألات ألنلوع مل  اوهلا املبلكول والتتلاُ اللكُ عجليه  مواجهتله            

 ايرت كاألإل:  م فيه ملن  وقوعه،والتتّا

ته ي ظهر إل إىل طريق م نتالر، حيت يوص  ؛اإن ينر  البقا  عجز الوات ا 

ما إاا مل  ي   ريا التواصلل   اإن ينل ااخل التطبيق، وهي ورطإل توع 

 ا. إلم  ك ص قا  ربل لتومل ور ا  تي متصج

 كلارت كلاألإل    . يمااوحجًّ اتتعين  نَّ التعاعل ي تج   تعا   ،ا الرا ال األق اورطإلافاجمإل 

:ا تاجمللخ مللخ؟ هللل اللل  م للتنار  مللا تاتبلله صللايقتها هلللا عجللز الوات للا ، تقللول إىل 

 ا. ا تا ينل  حل واجب وما ألاجم  حا  االش ص  هم مين؟ وا النهايإل  باب 
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فهكا النوع م  التتاُ م  الطر  امُلراقلب والطلر  امُلراَقلب، يديلا حاللإل التَّلافُّق الناللإل       

عجللز   وامُلشللج  ،لتالفيلله والتصللاُ لتبعاتلله )بللو  العهللم( ؛مُلجلل   لجللتعا علل  هللكا ال للجو  ا

 إألقا  الش ص عجز املنصَّإل لجتتب . وقا واجهته الان  م  الشاألات ألإخعا  حالإل التتب .

 

 ها:يلإش ومهار  التصاُ : حتاُ ربايل املضايقات والتتر ا اتي 

لتصللاُ هلللا، وملل  هللكمل الربللايل   وابللتطع  ا ،ضلل  لربللايل حتللرش    ن الشللاألات يتعر تبللي 

ايرت الشاألات:

اا يو  م  األيا   ربل لي رقم  جن  م  خارج املمجاإل  

 غضلبين   وهلكا الشلي    ،أللاآلاا   ام  جًّل  امقاط  ويالم ل 

اا.ين  

فيجللب حظللرهم  ؛ا ...  تلل عد عنللا اتصللال ألعللا اليرألللا  

.لعا  حاو  كيا

.ا هنا   رقا  وهميإل تطجب  كيا  ك صيإلا 

 كللل ا  مللل   رقلللا   جنبيلللإل م تتاللللإل ي لللتيجون   اهنلللا   

ا.اعواطعنا وي عجوتنا ين  

وي تاول إ بات  ته  ،ا ن ي تاا ين ك ص م  طئ ا الرقم 

  ي لللن  هلللكا التصلللر   ؛مل ي  طلللئ أللللالرقم و تللله يعلللرفين 

 غض ا.

يات تواجله الشلاألات عنلا ابلت اا  الوات لا . وقلا  ظهلرت النتلايد           اللراوا  علالمل حتلا    تبي 

إملا   ،م( مل  قلبجله   ظهلر مل  خالهللا )حتّال     ،ا راوا األفعال هلكا النوع م  الربلايل  اتعاوت 

 حبظر اجملموعإل ألةيمجها،  و حبظر الش ص،  و ألتجاهل الربالإل. 

 : حتاُ التصاُ لربايل الشايعات:ا الن 

ا تل عد   الشاألات عنا ابت اا  الوات ا  لان  م  الشلايعات، تقلول كلاألإل:   ضيما يتعر 

والشايعات ختجيين  قعا  فار هل هكمل انكاعات م  جا  و  ،ر  املعجومات اخلطةم  ين

ااجملموعلات   لتعااُ انزعاج، تقلول إحلااه :   ؛ألتععيل خاصيإل الصامل  م  يقم  فمنه الا.
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و خلرا تبتلت عل     ويجها إكلاعات .. ميلوت عجلز القلرو   و  خلرج منلها.        ،ما فيها فايا 

:ا تبتلت عل     لم ت قلرر إربلاله مل  عامله، تقلول       ،لربتل امُلم ا امتلوا  صتإل اخلش لتتتّا

 الشايعات .. الز  تتةياا.

م إملا  مل  اللتتاّ   ،وم  الراوا ال األقإل، يظهر التعا  اللكُ يتبل  تلااول األخبلار امليجوطلإل     

لجتةيلا مل  صلتتها     ؛ألتععيل خاصيإل الصامل عجلز اجملموعلإل ا حلال االت علاج  و ألالبتلت     

 هكمل الشايعات. ويجها  كاال لجتصاُ ملنل

 : حتاُ التصاُ ألعااا الربايل امُلتااولإل:اراألع 

  ملل  النتللايد  ن الشللاألات يتمجلل  إىل عللا  الشللعور   م، يتبللي فبجاتللب التتللاُ ومهللار  الللتتاّ 

ألالالمبللاال   و التجاهللل عنللا التواصللل والتعاعللل عجللز الوات للا ، عجللز عالل  الشللاألات          

وا  الليت يتجقيَّنهلا،  ا ينلر  الربلايل    ااجه  حتاي امُل تننا  م  الارابإل. فهدال  الشاألات يو

 .  كارت كاألإل:تهاهار  ا إااراملم ولايه  قار  عجز التتّا هالوقل تع 

 ا  كعر ألانرألا  والتوتر والقجق أل بب عاا الربايل اليت يان عجيَّ الرا عجيهاا.          

 :ايرت  خرا هوا ال ياا تع 

و ن عا  التوضيص ألالشال  ،الطرفخ ب الوات ا  بو  فهم ألخاي ب 

، وا حلال  االااا م  الطر  اآلخر قا ي د ر عجز العالقات يلن   

ب فإن عا  اتتباهي هلكمل الربالإل قا ي  ب  ؛ ربجل صايقيت ربالإل لي

 ألخ الطرفخا.  اتوتر ح ابيإل 

 مللا  كللارت إليلله  خللرا قايجللإل:  وهللكا  ،  إاار  الشللاألات لجربللايلويتبللي 

عشللان  قللار  را  ،ب  فللتص الربللايل ملللا  يللون مشلليولإلن للاصللرت  ل

 خطلة الشل ص النلاتي يعهلم      نلتعااُ عجيها  ول ما  فتص الربالإل 

 .امتعما   لاهل الربالإل وما  را عجيها ي ت

 ن الشلاألات مل يصلج  ةلا الالمبلاال  ا التعاملل مل  اآلخلري  مل          إىل الراوا ال لاألقإل  ت ش  

ا منع ل  ؛م ا التواصلل أللالرا عجلز الربلايل مجيعهلا     ن عجلز اللتتاُّ  ألل  صلرر  ؛خالل الوات ا 

يعلين اةاجلإل    ؛ا املنلال  علالمل   رأللا ا األانةاو   ُ بو  فهم م  الطر  اآلخلر. فالشلعور   

للتالا   ؛الليت جيلب اللرا عجيهلا     اعلاا الربلايلا  إىل برعإل الرا.  ما التوتر والقجق فينشة مل   

قللار  ورغبللإل عجللز التيجللب عجللز  ُ تللوتر ا العالقللات    الشللاألات قللا  ظهللر  وتللوتر العالقللات.  
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وفلتص الربللايل ا   ،األالتوضليص ألالشلال الاللااا  واللل   ،ي مال   ن ينشلة ملل  علا  اللرا    

 ،م واناار ق النلاتد عل  القلار  عجلز اللتتاّ     يلوحي ألالتلافّ   ؛بلبق  الوقل املنابب. ومجي  ما

مملا يعلين اةاجلإل     ؛جلز الربلايل  ا ما بي تب عجيها اتيماس ووقل م  تقط  لجلرا ع اليت غالب 

 التعا  ا الرا، والرا عجيها. ومعرفإل امتوا، وإىل قرا تها مجيعها، 

 عللا  تلله ي مالل   ؛مفقللا تللتد ملل  تع لل  عامللل التتللاُ واملهللار  ملل  القللار  عجللز الللتتاّ  اإا 

و  وعللل  طريلللق انميلللوجي  ،النصللليإل والصلللوتيإل :التواصلللل علللش الوات لللا  ألالللل  كلللااله

ا ملا تلتد عنله بلو  فهلم      اللكُ غالب ل   ،واجه الشلاألات لييلا  تعلب ات الوجله     احتاي  ؛املجصقات

ل وييعيللإل ربتللامُل ام ا امتللوابللتوجب عجللز الشللاألات الللتعا  والتصللاُ مبهللار  وحتّالل 

 و حلك  الربلايل    ،حيت باعات خصايص الوات ا  امُلتاحإل يالربايل الصلوتيإل  ؛إرباله

 والتعاعل م  اآلخري  عش املنصَّإل.   التواصللتالفيه عنا  ؛وإخعا  التتب  ها،امُلربجإل وحظر

  :العامل الناتي: ال يي  واالتيماس

 ايرت الشاألات:حيت  ، ياا  كاال عاجا  ال يي  واالتيماس  ن النتايد  لنألي 

 اي عيلق  ملور    ؛ألشلال يلب    الوات لا  واتشليالي ألله    اتاماجياعنا 

 ل األمور وإن ياتل مهمإلا.وجيعجين  قو  ألتةجي ،ين   ويب  

الوقلل    حل    ؛  امل لتمر م  بموعإل األصاقا  والتتلا   اتععالياعنا 

 وعا  ابتيالل هكا الوقل ا كي  معياا. ،ألشال بري  مير 

جنلازُ إىل  إي لدخر   ؛ألالربلايل مل  األصلاقا  وضلياع الوقلل      اتشياليا 

 الجيلا.

 ،و امتلوا املتللااول عجلز الوات للا   فلالراوا  علالمل ت ظهللر  ن ال ييل  واالتيملاس يتجلله  ل     

 :منللل  ملل  الاجمللات امُل للت امإل لجتعللب  علل  حالللإل الشلل ص عنللا االبللت اا        حيللت تبللي  

ألللل  ، ن الشللاألات ال يتواصللج  فقلل  عللش الوات للا    ؛وااتشللياليا ،وااتععللاليا ،ااتللاماجيا

ا ي صلاحب  عجز اةملاس اللكُ علااً  مل     مما يال  ؛يناب  ا حماا اته، وينععج  م  اآلخري 

مللا بلليظهر عجللز املنصَّللإل ا صللور  مرابللالت م للتمر  ت شلليجه  ولعجلله      اوغالب لل ،االتععللال

يما  كلارت    ،فايا اا يان م  املما   ن ياون ا و يقضخ وقت  ،يدجج   موره  املهمإل

 إحااه . 
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 :العامل النالت: فقا الوعي ألالبيئإل اميطإل

 ظهللرت النتللايد  ن  إا  ؛لعللامل ملل  حوللله  ال ييلل  واالتيمللاس الشلل ص يييللب علل  ا     جيعللل

منعل الت عل  اةيلا  الواقعيلإل.      ،الشاألات يعلْش  ااخل الوات ا  ا علامل  خلر )غل  واقعلي(    

فالتواصل وعرض الكات ألالن بإل هل  )غ  حقيقي(.

وا علللامل  خلللر عنلللا ابلللت اامه     ت  النتلللايد  ن الشلللاألات يشلللعرن أللللةته  منع لتلللا   تبلللي و

لال  عقجلي    ؛ازاا الوات ا  م  الع لإل،  صبتل جال إل م  النلاس  :لجوات ا . قالل كاألإل

والتعاعلل علش    ،واالتيماس ا اماا ات ،فشعور االتع ال ع  العامل امي  م  الوات ا ا.

ا، تواجللاوا ج للاي إاا عملل  حللوهلم حتللز  يللوحي حبالللإل ملل  التَّللافُّق ت ييِّللب األفللراا   ؛املنصَّللإل

هو يملا  كلارت   وعجز الوات ا .  ( وواع )عقجيلانه  ؛فاةضور ا الواق  )ج اُ( فق  

ا. هوإن ينا ا املاان تع  ،: اي تولنا إىل عامل  خركاألإل

اعجز الوات ا  اتع ال عل   ووصعومل ألالعامل غ  الواقعي، قالل كاألإل:  ا خرا،هو عامل ف اإا 

م عتلشات   .ا عجز الوات اال يوجا تواصل واقعي ا  خرا: تا حخ  كار العامل الواقعيا.

 ن التواصل والعالقات عش الوات ا  اف اضليإل تنشلة وتنتهلي عجلز املنصَّلإل، مبعنلز ال تنتهلي        

ا لوجه م  الان ات. ا حخ  كارت ألعلا الشلاألات إىل  ن هلكا العلامل     ألالتواجه وجه  اغالب 

ا  اتتهلل ألالجقل   ؛لجالن ات صلااقات جايلا  وقويلإل     وجلا  قلا   ؛األيل  اللواقعيا  الكُ وصلعومل  

وجللات  خريللات  ن وت ألعللا الطالبللات  ن العالقللات اف اضلليإل، ا وزيللاا  ال األلل . يمللا علل

 تقايم الكات يكل  غ  حقيقي، قالل كاألإل:

 ؛ا لي  م  الشرط  ن ياون الش ص ا الوات ا  يما هو ا الواق 

 ألن الاجمات ال ت عش ع  ك صيإل انت انا.

حاللإل مل    وجلا  ي ؛واصل والتعاعل علش الوات لا   عجز  ن الت ببق م  راوا ما يال  ا يل ما

يشلعور الشل ص عنلاما     ،التَّافُّق وعا  اللوعي أللامي  وال األكل ا  ا البيئلإل اميطلإل     

تشللة ملل  اللل  التواصللل  وقللا  ؛ي للتمت  أللله وال يشللعر مبلل  حوللله  الب للاغألةتلله يللنيم  ا عمللل 

و ن الللكات   ، اضلليإل لارجللإل الشللعور ألللةن العالقللات اف     ؛والتعاعللل غيللا  الللوعي واالتعلل ال   

م  الطبيعلي   ؛مإل غ  حقيقيإل. وا تهايإل املطا ، فإن انح اس ألاالتع ال ا عامل  خرقا امُل

 ر ألالوقل.ب ا إح اس م تيي  ن يت ب 
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 ر ألالوقل: تيي العامل الراأل : إح اس م 

 ن التطبيللق  نامل للتمر عللش الوات للا ، و يللا   ه  ظهللرت النتللايد تواصللل الشللاألات وتعاعجلل  

حيت االتواصل ألشال م تمر اون اتقطاعا يما  كارت  ،م  البشرا  هاعم تواصليا

 قضلي   ا كلارت كلاألإل: اغالب ل   وقضي باعات طويجإل عجلز الوات لا ،   تالشاألات. فمنه  م  

ضطر إىل تةجيل مها   و ئ ا،ويكهب تص  يومي و تا ال  جن  كي ،ا  طول عجز الوات ا وقت 

 .اليو  لجيو  التاليا

 ع  ااخجي:ااف /م ت

 ابتنارت كاألإل ما تقو  أله م  تضيي  الوقل عجز الوات ا  قايجإل:

 ؛ا إن الوقل مير، وهكا الوقل م  عمرُ، و تا ما  ح  أل رعإل مرورمل

 أل بب التواصل املبالغ فيه  و يعين ينر  القعا  عجز اووالا.

حبيلت ال ي مالنين    ،ا ي عجين ترايم الربلايل اغالب و ضافل  خرا: 

ويللكهب الوقللل اون   ،تشلليل ألهللا وألقرا تهللا   و ،ايل املهمللإلرتيللإل الربلل 

 إح اس ألها.

  مللل  اللللراوا ال لللاألقإل  ن الشلللاألات ال يشلللعرن ألالوقلللل عنلللا التواصلللل والتعاعلللل علللش   يتبلللي 

عجللز مللرور الوقللل ألشللال عللااُ،   ال يللال  ؛اوهللكا الوقللل ملل  عمللرُا الوات للا ، فجمجللإل: 

شه  مملا يل   ؛لوات ا  عجز ح لا  عمرهلا  ا م  وقتها مير عجز ايب   افهنا  كعور  ن ج   

 عجز ضياع الوقل الاب .

لال  يظهلر مل      ؛م ا الربلايل ن الشلاألات قلاارات عجلز اللتتاّ    فلإ ، اويما ايرتا بلاألقً 

م ا حالإل التَّافُّق اليت يعشنها عنا التعاعل عجلز  الراوا  عالمل  ته  غ  قاارات عجز التتّا

ااملبلالغ فيلها   عجز م وجِّله ااتلي لالبلتمرار ا التواصلل     ألنا    ،الوات ا . فالوقل مشوَّمل لايه 

 ،االبلتمرار ألامُلباليلإل ا التواصلل تنبل  مل  ااخلل الشل ص ا الرغبلإل        فيما وصلعته كلاألإل.   

لوقل طويل لجتواصلل، وهلو ملا ي ديلا  ن      واينر  القعا  عجز اووالا :ويديا ال  قوهلا

 التواصل. عا  انح اس ألالوقل ينتد ع  م تع  ااخجي ورغبإل ا

قلا تلتد   إته ف -رغم عا  الرغبإل ا قرا تها لانرتها -  م  الرا األخ   ن الربايل تبي و

رغلم  ؛ اختيلار علا  التجاهلل لجربلايل وقرا تهلا     و ن ع  ال  ضياع الوقلل ألعتتهلا وقرا تهلا.    

ا، : اال ميا  رتيلإل الربلايل املهملإل    تها لي ل مجيعها اات  هميإل ألقوهللا إىل ا انكار  ضمن 
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رغلم علا     ،قرا تها مجيعها وإضلاعإل الوقلل  إىل افعها  اي  جااخ احمع  ألوصعه لا  العضول 

 وجوا تيإل م  بقإل لكل .

 :العامل اخلام : العضول

عنا التواصل عجز الوات ا  ا حاالت خمتجعإل: عنلا حلك  الربلايل،     تظهر فضول الشاألا

: اقلا ت  تلبِّب   ا الل  تقلول كلاألإل   و ،وعنا التجاهل وال دال ع  بببه، وعنا التتب  وامُلراقبإل

 وع  لاهل الربايل، تقول كاألإل: إليا  ألعا الربايل العضولا.

.. ألن ،.اتعلم  :وتقلول  خلرا  تتبل  حلالتهما.     اتتظر ملنهم را   ا عناما  

و خلرا  ا. او رامل متصًج ،خحاا ته ولاهل ربايجي يوم اهنا  ك ص 

 تالي ا. األو حالإلوهو ا  مل  رت :اعناما يقول ايرت:

األطلرا  األخلرا عنلا     حالإل  ن  فضول الشاألات لتتب   م  الراوا ال األقإل  ن التجاهل ي يتبي 

و ظهرت النتلايد راوا فعلل م تعاوتلإل     ،لجتتب  افالتجاهل يبعت فضوًل ،التواصل عش الوات ا 

 ن ا حلخ   ،ي عيلا انربلال حتلز يلتم اللرا      ه وألعضل  ،فمنه  م  ينتظلر اللرا   ،هلكا التجاهل

رمبلا  مل ي جلب الشل ص. و   ااوكف  الربايل إ ه التواصل، وألعضأل خريات يتة رن وال ي علْان 

 تقول كاألإل: ،ملعرفإل ال بب اًلاآلخر فضو يواجه الطر ت

 ا  واجههم  قول: ليه تطنشخ؟ لا   يتش   ن ألعا الناس هكمل طبيعإل فيهما.

هللا الشللاألات ا يلإاهر   كللارت   اآلخللري  عللش الوات للا  ظلل   ملل  النتللايد  ن تتب لل يمللا تبللي 

 ؛ب ا بو  فهم ألخ األطلرا    واملراقبإل ت ب  ن التتب إىل انكار   لقا ببقو ، يامواط  عا

  عنلا بلو  العهلم فقل ، أللل ظهلر ا صلور        العضول ا كال تتب  وم راقبإل مل يتوّقلا  

 و خر ظهور، تقول إحااه : اةالإلا خمتجعإل ألخ راوا الشاألات، يتعّق

ا. يملا  كلارت   اةاللإل ا قبلل إربلال الربلالإل  و التتلا   تعّقل      امما 

 اخجوا الوات ا ا.     هجي  كو  متز  خر مرحيان  تتب : األعا األ خرا

  مللا يللاور ا بموعللات    النتللايد  ن الشللاألات العللامالت يعتللنخ ألتتب لل  وا بللياا  خللر، تبللي  

األكلل ا   حالللإل  نخ ألتتب للملعرفللإل املوضللوع الللكُ يللاور فيلله اةللايت. و خريللات يعتلل   ؛العمللل

 طجعوا عجز إعالتاته  وحتايناتها، تقول كاألإل:املعرفإل ما إاا 
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ا مللل  ياللون عنللاُ عللروض ا كلليجي،  تللا كلليجي مايللاج،  ت هلللا ا    

 كا  اهلل .. ف بجوا، متز؟ إتلل فلخ اآلن؟..ا   ، ويبا  الوات ا  مااةالإل

 و خرا تديا قايجإل:

الوات ا .  حالإلار أليين وألخ ك ص م  ا التاريب، صار حو اا  تا حالي 

م  منطقي الاال  اا الجي  :، فاجمته وقجل لهامعين  ئ اعشان ت َّل كي

تطللور لنقللاش او ،أللليين وألينلله امطوًَّللل اوتقاك لل اإتللل من للله.. فصللار حللاين 

 ا.لجتالإل اع  فاار  خرا، ويان بببها تتب 

 ع  م تاألعإل اآلخري  هل ، تقول كاألإل:و خريات يتوّق

 تا ُ غ  حاليت عجز الوات ا  َيَجْعْل تظلر.. إاا الشل ص ملا يجملين     ا 

عشان هكا الش ص ياجمين ..  ام جعت  ئ ا غيت ر اةالإل  و الصور  و ض  كي

الوات ا ،  حالإلمبعنز الاجمإل .. ا تاس م هتمإل ا  اواحا  الي  ك ص 

الوات للا  عشللان تاجملل   و   حالللإلا  حتللايتتنتظللر  إتلل  تن لللي  

.. وعجلز الوات لا   ينلر مل   ُ تطبيلق       اةاللإل ا إي  من ِّلإل  تشو 

  خرا. 

 و خرا تقول:

.. و تاأل   كو  كا  وال (ح   اهلل) اةالإلا  ا لو واحا ظجمين،  حّ 

 ا.ضتاإل كا . ههههه ما

حيلت تاللون   ،اةاللإل ا عللش    ن الشلاألات ي ابللج  الربلايل  يض ل   يتبلي   ؛مل  اللراوا ال للاألقإل  

، وعجلز  بلاس هلكمل    امعين ل  ا كال عروض موحيلإل  و ربلايل ت تقصلا ك ص ل    الربايل ا

ا ال يالون  غالب ل  همعاآلخلري  وتتلب    حاللإل   اللراوا  ن مراقبلإل   الربالإل ياون التتب . يما تبي 

مجيل  ملا بلبق    وألل ميتا إىل التةيلا مل  وصلول الربلالإل لجشل ص املعلين.        ؛ا فت بفضوًل

 ، و لتتعيل  لجتواصلل   ،  راوا األفعلال  و تتب ل  ،مل  العضلول  اليت تنشلة   ،وحي حبالإل التَّافُّقي 

 الكُ يتبعه تقاكات واملاو  لوقل  طول عجز املنصَّإل.  

 :العامل ال ااس: االهتما  ا جوهرمل

  م لللن   الهتماملللاته  عنلللا ابلللت اا     يلللاالنتلللايد  ن الشلللاألات اتشللليج  مبهلللا  عا    وض لللصت

 ا ال  قالل إحااه :والوات ا ، 
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ولا  ترألطنا ألهم عالقإل عمل  و  ،م   ك ا  ال تعرفهم ازاا التواصل

والتواصلل   ،ازياا  التواصل م  اليل    خرا: كارت و .نجناز عمل معخا

 شرا ، قايجإل: الا حخ  كارت  خرا إىل البي  و م  فرا التطوعا.

وم قاأللل هلكا    ،ا ألي  منتجلات  الوات ا ا  كعر ألاملتعإل إاا ابت امته 

 جبا.ما  ل هولإل الط

ُ   إىل تشلل  الللراوا ال للاألقإل  و ألللل  ؛ ن الوقللل عجللز الوات للا  ال يقتصللر عجللز التواصللل العللاا

هملللإل والاماليلللإل الللليت ي لللعز الشللل ص إىل حتقيقهلللا ا حياتللله نجنلللاز األعملللال واملهلللا  امل

والت للويق والبيلل    ،واألعمللال التطوعيللإل  ،وألللااف  ااخجللي يالوظيعللإل الش صلليإل    ،اليوميللإل

يمللا  ن األعمللال   ،ل قللا ت يللا ملل  الوقللل امُلنقضللي عجللز املنصَّللإل      والشللرا . فهللكمل األعمللا  

حتظلز ألاهتملا  ووقلل    أللا  ن  وال ،املكيور  عبار  ع  إجنازات و عمال اات ااف  ك صلي 

 صاحبها وت شعرمل ألاملتعإل. 

:العامل ال األ : املتعإل

للللي  فقللل  ا االهتماملللات، فقلللا  خلللك جاتلللب الت لللجيإل   ، ظهلللرت النتلللايد  ن الوقلللل ميلللر 

 ،وتبلاال األخبلار واملوضلوعات واملعرفلإل. وألشلال علا        ،لضت  والاراكإل الععويإل واملتعلإل وا

 ت  ظهرت الشاألات متعإل ا ابت اا  الوات ا  عنلا التواصلل والتعاعلل مل  اآلخلري . ودي ل      

 :ألاآلتياملتعإل 

خاصإل األقار  الكي  يعيشون ا  ملاي    ،واألهلاملتعإل ا التواصل م  األصاقا  (1)

 ل كاألإل:ألعيا ، تقو

 .ابوال  الصاحبات هي الشي  الوحيا اةجو فيها

وهكا جيعجلين حباللإل    ؛االوات ا  ي اعاتي عجز االطمئنان عجز األهل واألصاقا 

.جيا ا

الناللل  والصللور والعيللايوهات العايجيللإل،   وبهجللإل، املتعللإل ا ابللتقبال الربللايل املُ   (2)

 والصور املضتاإل، تقول كاألإل:

   ُ  و تصللوير األحللاا  املعرحللإل ا    ،الوات للا  ا م شللاريإل يوميللاتي عللش بللتور

 ا.اجيا  ايعطيين كعور  ؛اجملموعات

 فهي تضتاينا ،املجصقاتا  حب خاصيإل ال تارز 
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 جإل...ارب ا كعر ألاملتعإل عنا رتيإل فيايوهات العايجإل امُل

املتعإل ا بدال اآلخري  عنهم وع   حواهلم واالهتما  ألهم، تقول كاألإل: (3)

 .وقضا  وقل ممت  معهما ،ا ي ةل عين  هجي و صاقاييا  كعر ألال عاا  عنام

 تقول  خرا:و .امما  ربالإل واحا  ختجيين مب وطإل طول اليو ا

ا كعر ألال عاا  عنا رتيإل ربالإل مجيجلإلا  تلا منلاو  التوصليل، عنلاُ لل  هايلإل        

 مما  الجوييش اا.

إجيلاا  ا بل  ت لب  يتاملتعإل ا التعب  ع  املشاعر، فلرغم قصلور تعلب ات الوجله الل      (4)

ا لجتعلب  عل    ا مرًول الوات لا  ماات ل   ه بو  العهم لجان ات، فقا وجلات ألعضل  

   ن التعب   بهل عش النصلو  الاتاأليلإل،   الكات واألفاار واملشاعر، حيت تبي 

 تقول كاألإل:

 

م ألراحيت لصلايقيت  و  هجلي     و تاّجا قار م  خالل الوات ا   حتا 

هللللكا يوجللللا ا ألعللللا  يجمللللإل وتاتعلللي،  (50)ا أللللاون حللللاوا منًجلللل 

التطبيقات، وهلكا كلي  م ل عد.  قلار مل  خلالل الوات لا   ن  يتلب         

 قصإل طويجإل لو  ريا ألاون عاا يجمات م تاا ا.

ايرت  خرا:

 اآلخلري  ر ع   فاارُ ومناقشلتها اون اةاجلإل ملقلاألجتهم    ا عجز الوات ا   عب 

 .ااك صي 

 

  كارت كاألإل:و، يما حص الوات ا  لجتعب  ع  الكات املرغو  فيها

عجز التعب  ألشال  وب  ع  طريق الصلور ومقلاط      قاار الوات ا جيعجين  ا

.وهكا جيعجين بعيا ا ؛العيايو وتباال املعجومات

 

   ن الشاألات جيان متعإل ا التواصل عش الوات ا ، يما جياتله  يتبي  ؛وم  الراوا ال األقإل

ب  عنهلا. وألتااملل يلل ملا بلبق مل  عواملل        ا لتقايم الكات والتعل وماات  ،لجت جيإل اماات 

ي مال   ن تديلا الارابلإل اةاليلإل خلوض الشلاألات        ؛عنا التواصل والتعاعل عش الوات لا  
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حاللإل التَّلافُّق عجلز    عجز إجيلاا  باعات ببعإل عوامل إا  ؛م  ت امات الوات ا  ةالإل التَّافُّق

 الوات ا .  

 تة  ات حالإل التَّافُّق:

ظهلللرت تلللة  ات ةاللللإل التَّلللافُّق بلللجبيإل   ؛ق الللليت   بتتهلللا راوا الشلللاألات فمللل  لرأللللإل التَّلللافُّ 

( الت اطللب والتعاعللل ملل  اآلخللري  ا اةيللا  الواقعيللإل،  1)ا: دتللورت ال للجبيإل  ،جياأليللإلإو

( مهلللارات 4) :ودتلللورت انجياأليلللإل ا .( الصلللتإل النع للليإل واو لللايإل3( العالقلللات، و)2و)

 ات عنا التواصل م  اآلخري  عجز املنصَّإل.  متها الشاألات ا إاار  اماا تعّج

 ا: التة  ات ال جبيإل ةالإل التَّافُّق: وًل

 الت اطب والتعاعل: ا( التة  ات ال جبيإل 1)

 ن حالإل التَّافُّق عجز الوات ا  هلا تبعات عجز الت اطب ألخ األك ا  عنلا املواجهلإل    اتضص 

 ي يهللا االتيمللاس والتعاعللل امل للتمر   لتللة  ات اللليت إىل ا كللارت الشللاألات  و ،لوجلله اوجه لل

 :لع ات طويجإل عجز الوات ا ، حيت ايرت كاألإل

ات الاتاأللإل  ألتي قا تعلو   ؛لوجه اوجه ا... عا  القار  عجز الت اطب 

  .والتواصل م  خالل انت تلا

 :ا حخ  كارت  خرا

 اعا  القار  عجز اةايت م  األك ا  عنا مقاألجتهم لجمر  األوىلا. 

  خرا:كاألإل  افلو ض

مل  علا  القلار  عجلز      ،ااالعتماا عجز تواصل األوتالي  واالعتياا عجيه

 ا. منهوم  الش ص ااته واخلجل  ،الت اطب الصتيص ا الواق 

ا األمنجإل ال األقإل تعين  ن الوات ا   صبص اخليلار األول اللكُ    اتا وااالعتمااااتعو فاجمإل 

تعلين  ن   ؛صلعوألإل الت اطلب عنلا الجقلا      ن اآلخلري . و اعتاات عجيه الشاألات ا التواصلل مل    

لوجلله. يمللا ت شلل   وجه للا ا  فضللل لجتواصللل ملل  املواجهللإل  الشللاألات جيللان الوات للا  ماات لل 

ىل إلوجله   اعجز الت اطب  و اةلايت  و الت اطلب اويلا وجه ل     اعا  القار اتارار يجمإل 

وي مال   ن ي عل ا    ااخلجللا. ي ول حيت تييب املواجهإل و ،التة   القوُ لالتصال عش املنصَّإل

 عتماا عجز الاتاألإل النصيإل.واال ،غيا  تعب ات الوجه عجز الوات ا إىل ال  

 العالقات االجتماعيإل: ا( التة  ات ال جبيإل 2)
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ا ا يللن  ملل   الللكُ ل  لل  ،اتتهللل عالقللات اجتماعيللإل ألللخ الشللاألات أل للبب بللو  العهللم      

 منجلإل مل  راوا   وهلكمل   .اللإل التَّلافُّق عنلا االبلت اا     ل حوالكُ ختّج ،تعاعالته  عش الوات ا 

 الشاألات:

ااتتشللرت صللور  ماا للإل اجملموعللإل و تللا ينللل م تواجللا  معهللم ا        

 وحكفوتي ألتهم ظنوا إتي  تا م  برَّ  الصور ا. ها،اجملموعإل تع 

احصلل للي ملرتخ، وا يلل امللرات ملا يلان إتهلا           : خرا و كارت

ب بلو  تعلاهم واخلتال  ر ُ ألالل     العالقإل م  طلرا، ويجلها أل لب   

 وقالل  خرا: مرَّ ا.

أل لللبب علللا  التواصلللل معهلللا عجلللز  ؛اك صللليإل  تهلللل عالقتهلللا معلللي

 الوات ا  ألشال يوميا.

ن الشاألات م  خالل التواصل والتعاعلل امل لتمر تلة رت    إ :م  الراوا ال األقإل ي ما  القولو

 ألعا عالقاته  االجتماعيإل ألشال بج .

 الصتإل او ايإل والنع يإل: ايإل التة  ات ال جب (3)

 كللارت و، إامللاتيياللون ألشللال كللعرت الشللاألات  ن التواصللل والتعاعللل عجللز الوات للا    

يما يشعرن ألالضي   وضياع الوقل وزاا انرهااا.، عجيهبل انامان كاألإل: اينرته بب 

 ا كلعر ألالضلي  مل    ايلرت كلاألإل:   حيت اللت ا  ألالرا عجز الربايل، لالنع ي م  اةاجإل 

زعاج ألعا اجملموعلات لليا.   إ و  ،ينر  الربايل واجملموعات م  خالل يال  ال يعجبين

ب ابللت اامه ألشللال طويللل  اي  للب ب لجللبعا  عللراض ج للايإل، تقللول إحللااه :   وقللا ت للب 

  ج ايإلا. االصااع و الم 

 ، و البقا  عجز الوات لا   ،يالشعور ألالرغبإل ا االبت اا  املتارر :الراوا ال األقإل تال و

للي  ألالقجيلل    اإىل  ن الشلاألات يقضلخ وقت ل    ؛الشعور ألةعراض ضي  تع لي و ال  ج لايإل    و

   ن ي صللاحب هللكا الوقللل لاللي تظهللر  عللراض انامللان. يمللا  تلله ملل  املتوّقلل ؛عجللز املنصَّللإل

ال بب ا  ال  او لا. فتاللإل التَّلافُّق الليت هضلها الشلاألات        نقا ياوتا واتيماٌس ترييٌ 

لجتعلاظ عجلز الصلتإل النع ليإل واو لايإل مل         ؛ت لتوجب اةلكر منهلا    بلجبيإلً  ًارافقل  عراض

  .  االبت اا  املان 
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 : التة  ات انجياأليإل ةالإل التَّافُّق:ا اتي 

 م  اآلخري : هتة  ات إجياأليإل ا إاار  التواصل وحت ين (1)

ألمنجلإل  ومل  ا  ،اللإل التَّلافُّق  ة  النتلايد التلة  ات انجياأليلإل    وعجز عا  ملا بلبق، فقلا تبلي     

 قايالت: ،نها ا إاار  اماا اتعجز ال  ما  كارت إليه الشاألات م  اروس تعجم 

 و املل   والضلت  مل  العالقلات ال لطتيإل  و       ،ل ا اآلخري اتعجمل عا  التاخ 

 .اواِّيإلا

ألن هلكا التطبيلق ألاللكات ي نشلر      ؛م  متةيا  م  صلتته  ئ ااتعجمل ما  ربل كي

 .فيه اخلش ألشال بري ا

ألته قا حصل  ن البنات  ؛تعجمل ما  يتب وما  قول يل كي ا

  م شاحنإل ا قرو  الوات ا ، وراحل وحا  ملنه   صارت ألينه

  وصارت م شاجإل يب  ا. ،ربجل اماا إل لش ص  ان 

عشان ما  فهلم   ،مل ما  را عجز الربايل ا الوقل الجي  يون فيه متضايقإلاتعّج

  .الطر  الناتي ألشال خاطئا

  ملل  الللراوا  عللالمل  ن الشللاألات  تقلل َّ إاار  التواصللل والللتتام الللكاتي لجتعللاعالت        يتبللي و

مللل اةللر  ا يالملليا، واتعجمللل مللا  اتعّج :يظهللر اللل  او ،االجتماعيللإل عللش الوات للا 

 ن التواصللل الللكُ ومللل ا  نايللامل  ضللص يت ربلللا، واتعجمللل مللا  يتللب ومللا  قللولا. يمللا   

اكي  م  متةيا  وا يون فيه متضايقإلا، وآلخري ا، ل ا امنال: اعا  التاخ تعاصيل )

ألا  ال ؛ألانضافإل إىل ال را القصصي عنا التواصل مشاحنإلا(،  اصارت ألينهوم  صتتها، 

تللتد عنهللا اروس ا حت للخ   ؛هللكمل التعاصلليل عنللا التعاعللل حالللإل ملل  التَّللافُّق  وجلللا ملل   ن ت 

 التواصل ألخ األطرا  عجز املنصَّإل.  

اتد ع  اةيا  الواقعيإل:تقجيل التوتر الن (2)

ل التللوتر ملل  خللالل الت للجيإل والتعللب  علل  الللكات، وملل    قّجللإىل  ن الوات للا  ي الشللاألات ر ا كلل

 الراوا: 

 وجيعل م اجي  فضلا. ،ل م  توترُ عناما  تواصل م  صايقاتياٌيقّج 

 .فةحتا  م  األقار  واألهلا ؛ر تع ييت إاا ينل طعشاتإلاي يي  
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َّ اا يللن  ملل  األحيللان ال   أل للبب  ؛وقللل لج للروج ملل  صللايقاتي  يوجللا لللا

  اةلايت  ا الوات لا  ي  ّعل    للكا عنلا التتلا  معهل     ؛الارابإل وضليوطها 

 .م  الضيوط وي شعرتي ألال عاا ا  معه

شلعرتي  في  ؛األالتواصل م  صايقاتي وعايجيت ع  مواق  مضتاإل  و مجيجإل 

 ألال عاا  وانجياأليإلا.  تواصجي معاه

ويججةن إليه لجت لجيإل وتقجيلل    ،قإل  ن الشاألات ي ت ام  الوات ا  مبتعإلت ظهر التة رات ال األ

ويللرغيف ا  ،يشللتاخ ملل  انرهللاا وانامللان واآلال  او للايإل    هوا الوقللل تع لل  ،التللوتر

هلا الارابلإل  ن الشلاألات    يلإجل ااته ي ديا مل  النتلايد الليت توص ل     الت عي  منه. وهكا ا حا 

مير مل  خالهللا الوقلل اون كلعور أللامي ،       ،ل والتعاعلهض  لرألإل م  املتعإل ا التواص

إىل ا ت يلن   وهض  لار  ا التواصلل  ا   ،ينيم   ا اهتمامات وفضول ألااف  ااخجيو

بلبق إال  تهل     ال ميال  وصل  يلل ملا    وم فيه وإاارتله،  ابتتطْع  التتّا بو  العهم وحتاٍّ

 ا حالإل تافُّق عنا ابت اا  الوات ا .

 :املناقشة
ملل  خللالل ابتاشلا  العوامللل اللليت   ،  هللكمل الارابللإل املعرفلإل اةاليللإل لنظريللإل التَّلافُّق  وبِّل ت 

حيللت تللار  الارابللات  ،والتعاعللل عللش منصللإل الوات للا   التواصللل  حالللإل التَّللافُّق عنللا حتّعلل

يمللا ت  للج  الارابللإل الضللو  عجللز   . ال للاألقإل ا تللافُّق الوات للا  ألابللت اا  الللنهد النللوعي  

ي لو    ،م تةصلل ا التواصلل    ظهرت النتايد وجوا حتلاٍّ وقا . املنصَّإلش حتايات التواصل ع

ات  ن الليت  ّيل   ،()  وهي تتيجإل تت لق مل  ارابلإل     ،العهم

يما  ن التتاُ مل يقتصلر  م  ت امي الوات ا  ي عاتون م  بو  فهم امُلتاا ات وتع  ها. 

 ّيلات ارابلإل   إا  ؛رش والشايعاتألل يل التصاُ لربايل التت ؛عجز ال 

وقلا ظهلر    جإل.واملعجوملات امُلضلجّ    ن م  ت امي الوات ا  يتااولون األخبلار ()( )

ض امل للتمر هلللكمل التعللر و .بللل الشللاألاتالتتللاُ ملل  ُقللار  عجللز إاارتلله مبهللار  وحتاُّللم ملل  قل  

لبيئإل اةميميإل لجوات ا  مقارتلإل  إىل ا (21) ال األقإل ارابإل البببه رجعل التَّتاِّيات  

بللوا    -خصللايص الوات للا  امُلتاحللإل   نللل الارابللإل اةاليللإل  ن   خللرا. وقللا ألي  ألاملنصللات األ

هللي  -ربللال الربللايل الصللوتيإل واملجصللقاتإ و  ،وإخعللا  التتبلل  هللا،حللك  الربللايل وحظر
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أل لبب غيلا     ؛تصاليبه هكا النوع م  التتاُ االعل م  اجملهوا الكُ يتطّجاألاوات اليت خّع

   ن هلكمل اخلصلايص بلال  او حلاي ، فلإىل جاتلب       تعب ات الوجه عنا التواصل. يما تبلي  

ياتلل  لانهلا   ؛الشلاألات  تله م  حا  التتاُ الكُ واجه -وألشال  يش -عل  تها خّع

ا. وتتعللق تتللايد الارابللإل اةاليللإل ملل  ارابللإل  ا لجللتعا  وبللو  العهللم  يض لل بللبب  ه ألعضلللللاا 

إىل عهم عجز الوات لا  يعلوا   الاليت  يات  ن بو  ، ()  

إىل  () غيلا  تعلب ات الوجله، ا حلخ  كلارت ارابلإل       

ا ا التواصلل  ا إجياألي ل اور  ات عل مل  تلة   هلكا الييلا  و     ن انميوجي والصور التعب يإل خّع

 بتجاألإل.واال

التواصللل والتعاعللل ااخللل  عجللز ترييلل ه   الشللاألات ينيم لل  وينصللب  ات النتللايد  ن  ّيللو

ه ارابلللإل يللللإاألملللر اللللكُ  كلللارت   ؛انجنلللاز اليلللومي ا ر و ن هلللكا االتيملللاس    للل  ،املنصَّلللإل

نلل اآل لار ال لجبيإل ةاللإل التَّلافُّق وامللر  ا التعاعلل        ألي ، و 

   ن االتيماس الشايا تلتد عنله   تبي و عواقب بجبيإل.ألاالتيماس الكُ يداُ إىل  ،انلا وتي

االرتبلاط   ختّععل  مل    تهل  منعل الت و   ه ألعضل  تفشلعر  ؛كاألات غ  واعيات ألالبيئإل اميطلإل 

 عا تيما  ()  ارابإل هيلإ كارت وهو ما  ،ألالعامل الواقعي

الكُ ي ما  هل  التعلب  فيله عل     ووصعومل ألاملاان  ،الشاألات  ن الوات ا  عامل غ  واقعي

(5)  مل  ارابلإل    اكهل ت ق وي ،ع  الواق  االكات املرغو  فيها ألعيا 

ات تلللة   تلللافُّق مواقللل  التواصلللل االجتملللاعي يالعي لللبو  واملالللو  عجيهلللا الللليت  ّيللل، 

النتلايد  الو يقإل الطرايلإل مل  زيلاا  انفصلا  اللكاتي. يملا اتق لمل         وعالقتهل اعات طويجإل 

 إلات الل  ارابل   ّيل حيلت   ،لعلامل اللواقعي  إىل اا اور الوات ا  ا تاوي  عالقات دتلا  

عجز العال  تبقيهلا اف اضليإل تنشلة وتنتهلي       تها   و، ()( 2017) 

ملل  خللالل ألنللا  مجعللات ،  (3) )ارابللإل ه يلللإ كللارت وهللو مللا  ،عجلز املنصَّللإل 

 . اا  م تاا عالقات ك صيإل أله

تشللتمل عجللز مضللمون ومجاليللات مرييللإل   -وملل  ألينهللا الوات للا  -املنصللات االجتماعيللإل و

ممللا  ؛()  يمللا  كللارت ارابللإل  ،لعضللولعجللز ا  ت تّعلل

. ورغلم  () (2020تظلر ال لقا ،   ا  عجز البتت واالبتاشلا  واملراقبلإل االجتماعيلإل )   ي شج 



 

 187 

 على الشابات السعوديات : دراسة نوعيةعند استخدام منصة الواتسابالتَّدفُّق حالة 

 

م  تجل  وم تةصلل ا    تله  ظهر ا الارابلإل اةاليلإل   لا   ؛ل والتتب  ن الارابإل   بتل العضو

ه ارابلات  يل لإجل إضلافإًل إىل ملا توص ل   ألوصعها  ،ا م  تجعإل خك  كااًلوم   م فقا  ؛التواصل

 ،. فظهر عنا التجاهلل املنصات االجتماعيإل األخرا املكيور   عالمل 

ن  يللاور ا اجملموعللات ملل  موضللوعات ت لل   ومللا لجتالللإليمللا ظهللر ا كللال تتبلل  وم راقبللإل  

 االهتما .

مل    ايلب    احالإل التَّافُّق واملتعلإل ا التواصلل والتعاعلل عجلز منصلإل الوات لا  قلار         وت تنمر

   ن األتشطإل االتصلاليإل تنبل  مل     تبي و. يما وصعها  ،الوقل واوها

و ن الشلعور أللاملر  واملتعلإل عجلز      ،تواصلل   الشلاألات عجلز االبلتمرار ا ال     ااخجي ي شلج  حمّع

،  ( 2019) الوات لا  ظهلر ا كلال ت لجيإل يملا ا ارابلإل       

 يتو تشللطإل تواصللجيإل واجتماعيللإل ملل  األهللل واألصللاقا  واألقللار  يمللا ا ارابلل       

 وا التعلب  عل  املشلاعر    (2)(2019)و ، 

و () يتواألفاار حبريإل اون خجل يما ا اراب

إىل إجياأليلإل الوات لا  ا حت لخ مهلارات      األخ تلان  كلارت  ، حيلت   

بلهمل ا   مجيعهلا  بلبا    ، وا لوجله  اا  ألايجإل لالتصلال وجه ل  ألوصعه  ،االتصال الش صي

 ات عجز الوات ا .حالإل التَّافُّق لاا الشاألإجياا 

إا  ؛تكألك  ا تة   حالإل التَّافُّق عجز التواصل والتعاعل أللخ األكل ا    إىلالنتايد  وتوص جل

 ،عتهللا حالللإل التَّللافُّق عجللز الوات للا  كللارت ألعللا الشللاألات إىل التللة  ات انجياأليللإل اللليت خّج

  األكلل ا  وحت للخ التواصللل ملل  ،تقجيللل التللوتر النللاجم ملل  اةيللا  الواقعيللإل   :وتاملل  ا

قللا  كللارت ارابللإل  والللتعجم الللكاتي ناار  التواصللل عللش املنصَّللإل.   ا ا لا وتي للإ

ض لوبلللايل التواصلللل  علللر جل إىل  ن الت توص لللحيلللت تتيجلللإل مما جلللإل،  إىل   

م  للت امخ الللكيا  والنقللإل ألةتع للهم   ،مهللارات التواصلللا للله تللة   إجيللاألي   ؛االجتمللاعي

 العالقات االجتماعيإل.  ا النتايد  ن حالإل التَّافُّق هلا تة   إجياألي  لنألي  وقاواواتهم. 

مما  ؛حالإل التَّافُّق كاألات معتماات عجز االتصال انلا وتيفقا تتد م  وم  جهإل  خرا، 

 يتهكمل النتلايد مل  ارابل   تت ق م  اآلخري  ا اةيا  الواقعيإل. و   ضع  تواصجه

لتللة  ات ال للجبيإل  إىل ا  كللارتا خالجللت ،(4)   و ،() 
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الللكُ يللداُ إىل ضللع  العالقللإل ملل  األهللل واألقللار  والبيئللإل   ،ت تللللالبللت اا  امُلعللرط لإل

هلكا  تعلق  وي ، ظهرت النتايد التة   اناماتي ةالإل التَّلافُّق  يما يها.ف اويد ر بجب  ،اميطإل

العالقلإل أللخ لرألللإل التَّلافُّق واملتعللإل    اللليت   بتلل ،   مل  ارابلإل   

 وألخ اضطراألات انامان عجيها. ،الشايا  النالإل ع  ابت اا  مواق  التواصل االجتماعي

 اخلادإل:

 ظهللرت النتللايد حالللإل تللافُّق ألللخ الشللاألات عنللا التواصللل والتعاعللل عللش املنصَّللإل االجتماعيللإل    

و كارت إليها  ،حالإل التَّافُّقوجا الضو  عجز العوامل اليت ت قا بجطل الارابإلو ،الوات ا 

تظريإل التَّافُّق. يما   بتل الارابإل اور عاملجي العضول واالهتما  عنلا ارابلإل حاللإل التَّلافُّق     

 .عجز الوات ا 

م: عامل التتاُ ومهار  التصاُ م  القار  عجز التتّا (1)

ت ا  الوات للا  عجللز االبللتمرار ا   ألارجللإل يافيللإل ت تّعلل  م  لل   احتللاي  ظهللرت الارابللإل 

 ااون  ن ياون ال   ملر   ،نزالإل التتاُ  و الت عي  م  وقعه ؛النشاط االتصالي والتعاعل

 حيللت  وجللات ا ألاالبللتعاتإل اصللايص الوات للا  امُلتاحللإل.   ا يللب  ا ي للتوجب بهللوا  صللعب 

 ،شوربلللايل التتلللر  ،التَّتلللاِّيات الللليت واجهلللل الشلللاألات عنلللا التواصلللل مللل  بلللو  فهلللم       

حاللإل مل  التَّلافُّق    ألوصلعها  ألا مل  اللرا عجيهلا     الاب   اليت الالربايل ااا  عو ،والشايعات

م والتصاُ ملنلل هلكمل   ابتطاعل الشاألات التتّاو م فيها.ابتوجبل مهار  ناارتها والتتّا

إىل  ، وإخعللا  حالللإل التتب لل، واةللك  واةظللر ،الصللوتيإل م  للت امات الربللايل ،التَّتللاِّيات

ا حالللإل التَّللافُّق يشللعر الشلل ص إا  ؛ربللالهإوطريقللإل  ،لربتللم ا امتللوا امُلتتّاجاتللب اللل

 وإجياا ألاايل ا التعاعل. ،مألالقار  عجز التتاُّ

عامل ال يي  واالتيماس: (2)

عجلللز النشلللاط االتصلللالي والتعاعلللل ااخلللل      ظهلللرت الارابلللإل  ن اتتبلللامل الشلللاألات اتصلللب    

حيللللت ي ضلللليِّق  فاللللارمل    ،لللللإل التَّللللافُّق األمللللر الللللكُ ي اريلللله الشلللل ص ا حا    املنصللللإل؛

ووصللللللللرها ا ال ييلللللللل  عجللللللللز النشللللللللاط. فالشللللللللاألات ا الارابللللللللإل ينللللللللاب  ا  

ويقضللللخ  ،جعجلللله  يللللدجج   مللللوره  اليوميللللإل ممللللا  ؛ويللللنععج  ملللل  اآلخللللري   ،اماا للللات

 ا غ  م نمر  عجز الوات ا .   وقات 
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فقا الوعي ألالبيئإل اميطإل: (3)

ت للا  حالللإل ملل  الالوعللي واالتعلل ال علل  امللي  ألللخ         والتعاعللل عللش الوا   التواصللل  تشللة  

ويييلب عل  العلامل     ،اوي صبص  ينر اتيماب  ،وعي الش ص ا حالإل التَّافُّق يقل و ،الشاألات

الللكات أليلل  و صللعل و ،و صللل  عللامل الوات للا  أليللنه  ألالعللامل غلل  الللواقعي وقللا ملل  حوللله. 

اآلخر فبتنْي  صااقات جايا  ا  ه العالقات ألاالف اضيإل.  ما ألعضيما و صعل  ،اةقيقإل

 اةيا  الواقعيإل.  

ر ألالوقل:تيي إح اس م  (4)

 ألقلز الشلاألات ا التواصلل واللاخول      ؛  ااخجلي الكُ تتد عل  حمّعل   ،عا  انح اس ألالوقل

الليت تتجلل مل  املباليلإل ا التواصلل مل  اآلخلري . فالشلاألات قلاارات عجلز            ،ا حالإل التَّافُّق

م ا حالللإل التَّللافُّق اللليت  لالل  غلل  قللاارات عجللز الللتتاّ  ؛عاعلللم ا االتصللال والتالللتتّا

 ألاون وعي. مل لايه  الوقل ومرَّتشو وم   م  التواصل؛يعشنها عنا 

العضول: (5)

  نلا  التواصلل والتعاعلل عجلز الوات لا  حاللإل مل  التَّلافُّق، حيلت          ا فضول الشلاألات    وجا

  ملا  ( تتب ل 2) .ربلايل  و لاهجلها  ( حلك  ال 1: عنا )، منهاظهر العضول ا  كاال م  تجعإل

( 4) .( حتعيل  اليل  لجتواصلل   4) .  راوا األفعلال ( تتب ل 3) .ياور ا اجملموعات م  موضلوعات 

 .اخلاصإللجتالإل   ألتتب  اآلخري  إىل جاتب التوّق ،الطر  اآلخرحالإل م راقبإل 

االهتما  ا جوهرمل: (6)

 ؛ق هل  املتعلإل  ن التعاعل تع ه ي تّق ُ  :وجات الشاألات  ن التعاعل من  لالهتما  ا جوهرمل

يانجنلللازات  ، ظهلللرت النتلللايد ابلللت اا  الوات لللا  ا إجنلللازات اات اافللل  ك صلللي  إا 

ياألعملال التجاريلإل و عملال     ،االهتملا  والوقلل لقضلايها   ألألا  ن حتظلز   الش صيإل اليت ال

 التطوع.

املتعإل: (7)

 ،واالتيملاس ا اماا لات   ،ااتله  وجات الشلاألات املتعلإل ا التواصلل علش الوات لا  ا حلا       

ا وتباال الصور والعيايوهات والربايل امُلبهجإل ألخ األصاقا . يما وجات الشاألات م تعلإل  

ومتعللإل ا بللدال   ،التواصللل امُل للتمر وامُلتللا  ملل  األقللار  الللكي  يعيشللون ا  مللاي  ألعيللا     

ألفاللار ألراحللإل وا ا  حللواهل . ألانضللافإل إىل متعللإل التعللب  علل  املشللاعر اآلخللري  عللنه  وتعّقلل

 وألاون خجل املواجهإل.
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ظهرت تة  ات ةالإل التَّافُّق بلجبيإل وإجياأليلإل.    ؛م  لرألإل التَّافُّق اليت   بتتها راوا الشاألاتو

الل   لال    ؛الصلتإل النع ليإل واو لايإل   ا  اويلد ر بلجب    ،ه   ن الوات ا  إاملاتي ا ورغم ع

 مل يابص إقاامه  عجز االبت اا .  

ةالللإل التَّللافُّق عجللز املنصَّللإل    ان الارابللإل اةاليللإل  ظهللرت منواج لل  إ :ل، ي مالل  القللو او خلل  

التَّللافُّق ملل  وإجيللاا  ،تةصللجل ا التواصللل والتعاعللل ااخللل املنصَّللإل (،الوات للا )االجتماعيلإل  

 ظهللرت ملل  خالهلللا  ن النشللاط عجللز الوات للا  ي مالل   ن ياللون عللالي      ؛عوامللل م جتمعللإل

 التَّافُّق.

 وصيات:ُمحددات الدراسة والت
ن العينلللللإل امُل تلللللار  ياتلللللل عينلللللإل  إا إ ؛ظهلللللرت حملللللااات الارابلللللإل ا عينلللللإل الارابلللللإل 

فيصلعب تعميمهلا. ومبلا  ن امللنهد البتنلي ا       خت ت ألطريقلإل غل  احتماليلإل   ُام روإل/م تاحإل، 

الارابللإل تللوعي ويصللعب تعميملله، فتوصللي الباحنللإل ألبتللو  م للتقبجيإل تللارس حالللإل التللافق     

اةاليإل والعوامل الليت توصلجل هللا وم طبقلإل لجملنهد الاملي للت عمم         م  ت امإًل تتايد الارابإل

 النتايد.

ات التواصلل  ضطرا  اناماتي ملنص تق   الارابإل الرأل  ألخ حالإل التَّافُّق ومقياس االيما 

 لقياس االضطراألات النامجإل ع  ابت اا  الوات ا  ا ارابات م  تقبجيإل. ؛االجتماعيإل

ألتوليللا التتللاينات اللليت  (الوات للا )رابللإل املنصَّللإل االجتماعيللإل وصللي الات ، ملل  جهللإل  خللراو

ا وتيللإل  و العالتللر  ليإضللافإل األلعللا  ان تتلليص امل يللا ملل  املتعللإل وال فيلله مل للت اميها،     

ات ألانافإل لجوات ا  عشل  لرأللإل التَّلافُّق مل  خلالل       ت املن الشاألات امُلإحيت  ؛اوماليإل

 املتعإل.حتقيق  اهكا الشعور  وجا ُ كحا العوامل ال  قا دن لتو ،التعاعل عش الوات ا 

  ت  ّعل  ،علإل إضلافيإل  ألإجيلاا حجلول متنو    (الوات ا )وصي الارابإل املنصَّإل االجتماعيإل يما ت 

اعتمللات الشللاألات ألشللال  إا  ؛ملل  بللو  العهللم والتتللاُ النللاجم علل  التواصللل عللش املنصَّللإل   

إضافإل خاصيإل ابةرا فضًجا ع   خري .عنا التعاعل م  اآل   بابي عجيها لجتعب  ع   تع ه

وجلاها  بتعمل عجز تقجيلل املشلاالت الليت ي   فإتها  ؛ا و ا يقوتإل انعجا ا منًج ،ااعجي  الحًق

ومبلا  ن خصلايص اةلك  وعلا       العالقلات. ا وتد ر ألشلال يلب     ،التواصل عش املنصَّإل

مبللا  ،اخلاصلليتخ ألتطللوير هللاتخاةاليللإل وصللي الارابللإل فت  ؛حللاي  اا االظهللور ياتللل بلليًع

   و ملل  القللار  عجللز تتب لل ،  ظهللور الربللالإل حمكوفللإلعللل ملل  بللو  العهللم الللكُ قللا ينللتد قّجللي 

.تهالطر  اآلخر وم الحق

علات  تب تأل (الوات لا  )وصلي الارابلإل ألتانيل  توعيلإل م لت امي املنصَّلإل االجتماعيلإل        يما ت 

ر مل    ارهلا ال لجبيإل    وت تلك   ،إل  لجمنصل حالإل التَّافُّق النالإل ع  االبت اا  املعلرط واملان ل  

 الصتإل النع يإل واو ايإل.ا ا لوجه، إىل جاتب تة  اتها اناماتيإل االتصال وجه ا 
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ا

ا

ا

ا
 

هااها  اقاهامي ن اهاتاصاها  ي اجت

اقانواا  اقضاوهام ا اقضطيوي ن ا    

حنووا صاف وون صان ووها  اقوو  ها     

اتاصوووووووووينهاة  ي صووووووووونهاةا  

"د اسووووووا : خبووووووها  احملتووووووا  اإ

صيب ا وووا ي  وووا  اقنملوحوووا ا ا ووو    

 قابا  واستخ ام اقتكناقاج ها "

 
 

 د. غسان إبراهيم أحمد حرب
جهامع اا-عالمكسة ااإلا-قطمااإلذاع اواقتسضزيان

افسطي نا-غزة-األقاى

ا
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 ملخـــص
 

اقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسططيةوة اارصدااجتهااها ااإىلاادفتااقدراس 

،ااوذقططمامطط اا ياصططوهاع ااحملتططاىااإلخبططهارياااوحططااصايةطط اصاوةططها ااقططذكهاءااتاصططيوهاعياااا

خال ااقاقطا اعسطىامططتاىافميمطمااقتسطمااقتاوةطها او سطهاقةهاصايةضمطها،او طهاتا ااطذاااااااااااا

عيا يااقتاية ،اودوافعه،اومطدىاراطهااماعط امططتاىاصايةط اصاوةطها ااقطذكهاءااتاصطيوهااااااااا

خبطططهاري،ااهاإلاطططهاف اإىلااق تططط اعططط اصطططية اعوهاصططط ااقو  يططط اا ا طططدةااصطططوهاع ااحملتطططاىااإل

قابططا اواسططت دامااقت واقاجةططها،اوإياططهاهامات ططهاصمماقتايةطط ااططذطااقتاوةططها ا ياصيططاي اااا

صطططوهاع ااحملتطططاىااإلخبطططهاري،اواعتيطططد ااقدراسططط اعسطططىامطططومراا طططط ااهاسطططت دامااسطططتيهارةاااااا

اقاططططهامي نااهاتاصاطططططها ا يااقاوطططططاا ااقضاطططططهامة ااُطباطططططتاعسططططىاعةوططططط امططططط ااا ةطططططتااسططططتبةهانا

اقدراسطط ا نامططدىااسططت داماصاوةططها ااقططذكهاءاااااا واطط تمضطط دة،اوا86اقضسطططيةوة اقااممططهااا

%،اات لاكطب اا23.3%،اوات لامتاسطااوطب ا58.1اتاصيوهاعياجهاءاات لااعة ااوطب ا

اطذطاااقديممامةطلاقتايةط ااو اا ب اة اة%ام ااقع48.8%،اكيهاااةوتااقوتهامرا نا18.6اوطب ا

%ااقتاوةها ا ياصوهاع ااحملتاىااإلخبهارياادرج اكب ة،اةماادرج امتاسي ااوططب اا

%،اواصاططط اعطططدماوجطططادافططط وحاذا ادتاقططط اإ اطططهامة ااططط ناا9.3يسةمطططهااادرجططط ااطططعةض ااوططططب اا

اقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاوطاا ااقضاطهامة ااقضسططيةوة امط ا ةطهااجتطهاامماوحطااصايةط ااااااااا

اقوططااااتاجتيططهاعي،ااا)خبططهارياصبعططهاا اهاع ااحملتططاىااإلاصاوةططها ااقططذكهاءااتاصططيوهاعيا ياصططوااا

اط نااجتطهاطاااذا ادتاقط اإ اطهامة اااافط وحاقبا ااقض ضااقاهاملاااجطادااَصبًّ او،ا(وسواا ااخلربة

اقاطططهامي نااهاتاصاطططها اوحطططااصايةططط اصاوةططططها ااقطططذكهاءااتاصطططيوهاعيا ياصطططوهاع ااحملتططططاىاااااااا

 ططتا ا اا تعساطط اااإلخبططهارياقعوهاصطط ااقو  يطط اا ا ططدةاقابططا اواسططت دامااقت واقاجةططهااوااااا

اقباتًااجزمةهًا.اهاتاختالفها ااقض دي ا

اقو  يططط ااق سيطططها اا ضتها ةططط وااقاوطططاا ااقضاطططهامة ااقضسططططيةوة ،ااقطططذكهاءااتاصطططيوهاعي،اااا

ا.ا ا دةاقابا اواست دامااقت واقاجةها
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  ا ما:ا

التطور التفين والعلمي يف القرنني األخريين بشكل كبري على مسار احلياه البشرية  َرثََّأ

ومن بينها اجملال اإلعالمي، وكان لتطور علوم احلاسوب  ،وتطورها يف كافة اجملاالت

طار، حيث وفرت الثورة الرقمية بيئة جديدة وهندسة االتصاالت التأثري األكرب يف هذا اإل

ت مالحمها على قدراتها االتصالية واالقتصادية، وامتدت إىل للعمل اإلعالمي انعكس

حتقيق قدر كبري من اجلودة شكاًل ومضمونًا، وتعترب تقنيات الذكاء االصطناعي جزء 

أصيل من هذه الثورة اعتمادًا على تطوير أنظمة وبرجميات حاسوبية لديها القدرة على أداء 

ىل إناء عليه فعلم الذكاء الصناعي يهدف مهام تتطلب االستعانة بالذكاء اإلنساني، وب

حماكاة السلوك اإلنساني بتحويله إىل برامج حاسوبية، تعمل على الختاذ قرارات، 

والبحث عن حلول ملسائل معينة من خالل العمليات االستداللية اليت يتم تغذية احلاسوب 

 بها.

قق أهداف التنمية تقدم تطبيقات الذكاء االصطناعي منوذج للحياة املعاصرة حي     

اليت رسخت ملفاهيم جديدة لوسائل  ،من البيانات كم كبرياملستدامة باالعتماد على 

تاحتها حللواًل أكثر إمن خالل  اإلنسانية والتطبيقيةالنقل، والصحة، وكافة العلوم 

بداعًا، ومشاركة أوسع للمعرفة البشرية، ومن دون أي شك فإن تلك التقنيات وتطوراتها إ

ة ستقود إىل ثورة تقنية تزيد من قدرة الوسائل اإلعالمية على التأثري، واالقناع، الضخم

تعتمد القنوات الفضائية على خرجاته املتعلقة بالسرعة والدقة والتفاعلية، ونتفاع مبواال

تقنيات الذكاء االصطناعي كالربجميات واخلوارزميات يف صناعة احملتوى اإلعالمي 

وكذلك  ،بشرية سوى املربجمني املطورين هلذه اخلوارزميات دخالتتدون أي  تلقائيًا

 تلكوكذلك التخطيط اإلعالمي ب ،االستفادة من مميزاتها يف اجملاالت اإلدارية واملهنية

 املؤسسات.

اخلوارزميات اليت يتم تطويرها  يفتدمج تقنيات الذكاء االصطناعي البيانات اجملدولة      

وهو ما يطلق عليه اصطالحا الصحافة  ،ًينتج قصص إخباريةخباري إوحتوهلا إىل حمتوى 

الذي يشكل مظهرًا من مظاهر التقدم  (Algorithmic Journalism)اخلوارزمية 

تبين الذكاء االصطناعي يف صناعة وبالتالي ف ،التكنولوجي يف بنية املؤسسات اإلعالمية

ظيم نعترب املتفائلون أنها فرصة لتحيث ي ،احملتوى ُيعد مبعثًا لآلمل واملخاوف يف الوقت ذاته
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مهارات اإلعالميني عرب أمتتة املهام الروتينية، والتفرغ لألعمال اإلبداعية، وكذلك تغلبهم 

على املعلومات الزائدة، ونقص املصداقية، فيما يرى املتشائمون أنها تتطلب إمكانيات 

ونية سواء بسبب البيانات مادية، ولوجستية، وفنية، فضاًل عن التحديات األخالقية والقان

 (1) .اخلاطئة أو اخلوارزميات سيئة السمعة

عالم الرقمي بكافة أشكاله قطعت شوطًا اليت يعتمد عليها اإل قنيةفالتطورات الت    

كبريًا يف التحول حنو توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي، إال أن حظوظ املنطقة العربية 

خاصة فيما  ،ضعيفة للغاية مقارنة بالدول املتقدمة من اعتمادها على توظيف تلك التقنيات

خباري بشكل يتعلق باستخدامها يف القنوات الفضائية عمومًا، ويف صناعة احملتوى اإل

مستوى خاص، ورمبا يرجع ذلك إىل ضعف البنية التكنولوجية، والتصورات املتباينة حول 

تقنيات مقارنة باحملتوى التقليدي التلك املنتجة بواسطة  املصداقية اليت تتمتع بها املضامني

 من حيث الدقة، واملوضوعية، والكفاءة. 

القائمني باالتصال يف القنوات  اجتاهاتىل رصد إتسعى الدراسة  بناء على ما سبقو    

الفضائية الفلسطينية حنو توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى 

ن أتفرتض اليت خباري، وذلك يف إطار النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا اإل

لتأثريات او فراد للتكنولوجيا يتوقف على عوامل عدة يف مقدمتها املنفعة املدركةقبول األ

 اجلهد املتوقع.و التسهيالت املتاحةو االجتماعية

 

 الدراسات السابقة:
  ،التعرف على استخدامات الصحفيني  (2)(2021استهدفت دراسة )العيسوي

خباري، ورصد دوافعهم الفلسطينيني للتقنيات الرقمية يف صناعة احملتوى اإل

مجالي العينة املبحوثة يستخدمون التقنيات إ% من 69لذلك، وأوضحت النتائج أن 

الرقمية يف صناعة احملتوى اإلخباري، ومتثلت أبرز دوافعهم الستخدام تلك 

 وأوضحتهيل العمل الصحفي، وسرعة صناعة احملتوى اإلخباري، التقنيات يف تس

بني دوافع استخدام الصحفيني الفلسطينيني للتقنيات  اللةدذات فروق  توجد أنه ال

 زي لسنوات اخلربة يف اجملال اإلعالمي.عالرقمية يف صناعة احملتوى اإلخباري ُت
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

  ،رصد تأثري توظيف التقنيات إىل  (3)(2020هدفت دراسة )أمل حممد خطاب

على فعالية  يف مصرالتكنولوجية يف التواصل الداخلي باملؤسسات الصحفية 

األداء التنظيمي للموارد البشرية من وجهة نظر القائمني باالتصال، وأوضحت 

النتائج إىل أن توظيف التقنيات التكنولوجية مازال قاصرًا يف املؤسسات 

كما بينت الدراسة عدم اهتمام  ،طاق حمدودالصحفية املصرية، ويتم على ن

 ،التدريبيةالقائمني باالتصال حتياجات ااملؤسسات الصحفية بالتعرف على 

ىل عدم تبين تلك املؤسسات السرتاتيجية تدريبية متكاملة للتعامل مع إباإلضافة 

 تقنيات التكنولوجيا احلديثة.

  ،معرفة اجتاهات إىل  (4)(2020هدفت دراسة )سحر عبد املنعم اخلولي

الصحفيني املصريني إزاء توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي يف تطوير 

ن الصحف املصرية أوبينت النتائج املضامني الصحفية اخلاصة بالثراء املعلوماتي، 

% ومتثلت جماالت 67.2تعتمد على التقنيات التكنولوجية بدرجة كبرية بنسبة 

وحتريرها وإنتاج الرسوم والصور، وأوضحت استخدامها يف مجع املادة الصحفية 

أن الصحف تستخدم أنظمة الذكاء االصطناعي يف العمل الصحفي بنسبة 

ىل حد ما  عن مستوى استخدام تكنولوجيا إ% راضون 60.8أن  بينت%، و51.6

% راضون جدًا، 32.4 ، والذكاء االصطناعي يف املؤسسات الصحفية املصرية

بني  ذات داللةعالقة ارتباطية أن هناك أشارت إىل ، و% غري راضون متامًا6.8و

حنو تطبيق تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف اجتاهات الصحفيني املصريني 

نوع املؤسسة(، كما بينت وجود عالقة و العمرو اخلربةو)النوع  لـالصحف تبعا 

 ارتباطية دالة إحصائيًا بني اجتاهات الصحفيني املصريني حنو تطبيق تكنولوجيا

 .الذكاء االصطناعي يف الصحف ومتغريات النظرية املوحدة لقبول التكنولوجيا

  ،معرفة مستوى اعتماد القائمني باالتصال  (5)(2020استهدفت دراسة )مسباوة

عالم الرقمي يف صناعة احملتوى الصحفي، وأوضحت على تكنولوجيات اإل
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اإلعالمية السعودية  باالتصال يف املؤسسات منيالنتائج أن مستوى استخدام القائ

% ومتوسطة 74للتقنيات التكنولوجية يف صناعة احملتوى اإلخباري كبرية بنسبة 

% منهم على تلك التقنيات يف صناعة احملتوى 81.3% فيما يعتمد 24بنسبة 

بني استخدام القائمون  ذات داللةفروق لوجود  أنه الوأوضحت كذلك  اإلخباري،

ية السعودية للتقنيات التكنولوجية يف صناعة باالتصال يف املؤسسات اإلعالم

 احملتوى اإلخباري ُتعزى لسنوات اخلربة.

  ،توظيف تقنيات الذكاء  ()(2020رصدت دراسة )عمرو حممد عبد احلميد

دراك اجلمهور املصري ملصداقية إومدى  ،االصطناعي يف انتاج احملتوى اإلعالمي

أن الدراسة  أوضحتوتقنيات، تلك النتاجه من خالل إالذي يتم  ،احملتوى

، بهاالــذكاء االصطناعي  مت توظيفأبــرز اجملاالت التــي كانت الدردشـة اآللية 

الدقــة يليها املوضوعية، شارت إىل أن أكما ثم التعامـل مـع البيانـات الضخمـة،

 .الـذكاء االصطناعي تقنياتبنتاجها إاليت يتم عناصـر مصداقيـة الرسـالة أبرز 

 (2020دراسة )عيسى عبد الباقي موسى، أمحد عادل عبد الفتاح،  تهدفتاس() 

اجتاهات الصحفيني العاملني يف غرف األخبار والقيادات بالصحف الكشف عن 

املصرية حنو توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي، وأوضحت النتائج أن نسبة 

االصطناعي بغرف % من العينة املبحوثة يرون أهمية توظيف تقنيات الذكاء 88

األخبار إال أنهم أشاروا إىل عدم جاهزية نسبة كبرية من غرف األخبار لتوظيف 

هذه التقنيات، وأشارت النتائج إىل أن أهم التحديات اليت تواجه توظيف هذه 

التحديات التقنية والتكنولوجية، ثم التحديات التنظيمية التقنيات هي

.واملؤسسية

 يف الصحف اجتاهات القائمني باالتصال ()(2020 ،أمين بريك)دراسة  رصدتو 

طار النظرية إتقنيات الذكاء االصطناعي يف  توظيفاملصرية والسعودية حنو 

 تلك توظيفالنتائج أن مستوى  أوضحتاملوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، و
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

%، 33.6بنسبة  توظيفهاعدم ثم %، 34.2التقنيات جاء بشكل منخفض بنسبة 

، فيمـا هاتوظيفعـن مسـتوى  ني% من العينة املبحوثة أنهـم غيـر راضـ51.6وأكد 

جاءت % عدم رضاهــم، و 6.11أنهــم راضــون إلــى حــد مــا، وأكد   %36.8أشـار  

املوضوعات التكنولوجية يف مقدمة املوضوعات اليت يتم توظيف تقنيات الذكاء 

%، كما 33.7ثم املوضوعات الرياضية بنسبة ، %37.9االصطناعي بها بنسبة 

 اجتاه القائمني باالتصال حنو استخدام نيب ًاإحصائي دالةفروق لوجود أنه ال  بينت

 ملتغري تقنيات الذكاء االصطناعي يف املؤسسات الصحفية اليت يعملون بها تبعًا

غريات املتعلقة  بعـض املتنيبـ دالة إحصائيًاعالقة طرديـة  ، يف حني توجددولةال

 .UTAUTباالختالفات الفرديـة وعناصـر

 دراسة  حاولتو(Vaclav Moravec, et al, 2020) ()  توصيف اخلوارزميات

 إعالميةلفات الكبرية إىل نصوص املحتويل كيفية و، بوكالة األنباء التشيكية

ضرورة توظيف الدراسة على  أكدتوالذكاء االصطناعي،  تطبيقاتمن خالل 

، وتوقع الصحفيني لضمان استمرارية عملهاالتشيكية  التطبيقات بالصحفتلك 

ستحسن من تقنيات الذكاء الصطناعي باعتبار أن دوارهم مستقباًل أأهمية 

.أكثر مهنيةبشكل  قدرتهم على القيام مبهامهم

  استهدفت دراسة(Waleed Alli , Mohamed Hassoun, 2019)() 

، واستشراف الصحافةتطوير مهنة الوضع الراهن للتكنولوجيا ودورها يف  حتليل

تقنيات الذكاء وبينت الدراسة أن  ،يهاعلتأثري الذكاء االصطناعي  مستقبل

لزيادة القدرة الرقمي االصطناعي تعترب من القيمة املضافة للصحافة يف العصر 

قضايا مهنية   إثارةإىل ذلك يؤدييف املقابل سزائفة، مكافحة األخبار ال على

، تقويض اإلبداع وغياب املراقبة والتحيزاخلصوص أهمها وأخالقية على وجه 

وليس كما عمل الصحفيني فرص ستعزز تقنيات تلك الواستشرفت الدراسة أن 
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لألوضاع الوظيفية شكل تهديًدا تال  ، وبالتالي فهييرى بعضهم أنها حتل حملهم

.لإلعالميني

  استهدفت دراسةCharlie Beckett, 2019))()  رصد اجتاهات الصحفيني

بغرف األخبار يف وكاالت األنباء حنو توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي، 

هم دوافع الصحفيني لالعتماد على تلك التقنيات أىل أن إوتوصلت النتائج 

وتوظيفها كانت زيادة كفاءة عملهم، وتقديم حمتوى ذات صلة وثيقة باجلمهور 

تبين تلك  تواجهالتحديات اليت  أهم فيما كانت املوارد املاليةهدف، املست

نقص املهارات الالزمة للتعامل معها، واخلوف من فقدان باإلضافة إىل التقنيات، 

 االفتقار للمعرفة وغياب االسرتاتيجية إىلالوظائف، وتغري عادات العمل باإلضافة 

اإلدارية. 

 ( ورصدت دراسةMeredith Broussard, et al, 2019)()  اجتاهات

الصحفيني حنو استخدام الذكاء االصطناعي يف العمل الصحفي، وأوضحت 

النتائج أن تقنيات الذكاء االصطناعي تتضح أهميتها يف العمل الصحفي من 

خالل معاجلتها السريعة للبيانات، واالستنتاج والتحليل من املواد اإلعالمية 

تطلب العنصر البشري للقيام بتعديل بعض تقد  لكن يف الوقت ذاتهاملتوافرة، 

 الصياغات اليت ال تتناسب مع املوروثات الثقافية للمجتمعات.

  سعت دراسة(Daewon Kim, Seongcheol Kim, 2018) () ىل إ

، الروبوتاستكشاف تصورات الصحفيني ومواقفهم حول توظيف صحافة 

أن  :ترى األوىل ،بني ثالث فئات هاىل تباين املواقف حول توظيفإوتوصلت الدراسة 

صحافة الروبوت تواجه قصورًا كبريًا يف قدرتها على القيام باألدوار الصحفية 

للصحفيني خاصة بقدرتها على التحليل الدقيق لألحداث، فيما ترى الفئة الثانية 

أن الصحافة اآللية تعترب منافسًا شرسًا للقدرات البشرية، وترفض دجمها يف 

ر انطالقًا من اخلوف للتأثري على أوضاعهم الوظيفية، أما الفئة غرف األخبا
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

أكثر قدرة على معاجلة البيانات  هاليها نظرة مؤيدة باعتبارإالثالثة فتنظر 

وحتليلها مبا يتيح للصحفيني التفرغ للمهام اإلبداعية وتقديم قصص إخبارية 

أكثر عمقًا.

  ورصدت دراسة(Ekaterina Pashevich, 2018)() خبار مدى تبين غرف األ

 شارتهلا، وأ ةالنروجيية لتقنيات الذكاء االصطناعي وماهية التحديات األخالقي

يف أمتتة الوظائف  ةكبري صورةتقنيات الذكاء االصطناعي ب سهامإإىل  النتائج

الروتينية بسرعة فائقة ودقة متناهية، وتدفع الصحفيني للتفرغ إىل املهام 

، وتتيح تقديم قصصًا إخبارية من خالل استخدام خوارزميات اإلبداعية

نها ال تناسب كافة أنواع أال إ، Personalization Algorithmsالتخصيص 

خباري.اإلنتاج اإل

 دراسة  سعت و(Ronan Shields, 2018() لتعرف على تأثري الذكاء ل

نتاجه إومدى الثقة باملضمون اإلعالمي الذي يتم  ،عالمصناعة اإل يفاالصطناعي 

صناعة  يف التقنيات تلك أهمية روني% 80أوضحت النتائج  أن وتقنيات،  تلك الب

%، وأكد ثلث العينة عدم 62 بنسبة ستحسن من اختاذ القرار أنهااإلعالم، و

أكد ، ووكيفية االستفادة منها تطبيقات الذكاء االصطناعيملاهية فهمهم 

تأثري سليب  اسيكون هل%، و47صعوبة التحكم البشري بنسبة حوثون على املب

  %.45 بنسبة على عملهم وقدرتهم على ممارسته بشكل مهين

 ( واستهدفت دراسةHansen Mark, et al, 2017) () لتعـرف علـى كيفية ا

وأوضحت ، بالصحف تقنيات الـذكاء االصطناعي على غـرف األخبارتأثري 

أن تقنيات الـذكاء االصطناعي ميكـن أن تسـاعد الصحفيني يف تناول النتائج 

أنواع مستحدثة من القصص اإلخبارية، وستعمل على تعزيز مهنة الصحافة بدال 

يتطلب وجود قائم باالتصال لكي يتم مما من استبداهلا للعمل الصحفي البشري 

.استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي بشكل صحيح
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 دراسة  كشفتو(Sena Aljazairi, 2016)(17) قائمني اجتاهات ال عن

الصحافة السويدية حنو تقنيات الذكاء االصطناعي، وبينت النتائج يف  باالتصال

حنو تقنيات الصحافة اآللية بني التفاؤل املفرط يهم وجود اجتاهات متباينة لد

ة والتشاؤم من إمكانية فقدانهم لوظائفهم، واعتبارها جمرد برجميات باهظ

ملؤسسات امديرو  دََّكفيما َأ ،الثمن وليس لديها القدرة على توفري الوقت واجلهد

وحتسني جودة منتجاتهم  ،يف توفري الوقت للصحفيني ًأكبري ًأن هلا دورأالصحفية 

ابيًا على العملية اإلعالمية برمتها.جيإالنهائية مما سينعكس 

 منها.أوجه االستفادة التعليق على الدراسات السابقة و
واملنهجي وجمتمعات إطارها املعريف أظهرت الدراسات السابقة ثراًء وتنوعًا يف  -1

تطبيقها، وأبرزت توجهات اخلرباء واملمارسني حنو استخدام تطبيقات الذكاء 

األمر الــذى يعطــى دقــة يف احلكــم واالستدالل االصطناعي يف العمل اإلعالمي 

.النتائــج وتفسري

لعربية اليت تناولت تقنيات الذكاء االصطناعي بوجه عام، قلة الدراسات ا -2

والدراسات يف فلسطني على وجه اخلصوص مما يعطي أهمية نسبية للدراسة 

احلالية. 

اعتمدت معظم الدراسات السابقة على منهجــي املســح اإلعالمي واملنهــج املقــارن  -3

  عالمية.املناهج األكثر مناسبة للدراسات اإل باعتبارها

تباينت الدراسات اليت اختربت تأثريات توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي  -4

باالعتماد على املناهج شبه التجريبية، والبحوث الوصفية من خالل الدراسات 

لكنها ركزت  ،واملقابالت املتعمقة تكاالستقصاءا ،امليدانية واألدوات البحثية

على االختالفات يف التأثريات بني احملتوى الذي يتم حتريره من خالل البشر أو 

الذكاء االصطناعي، ويف املقابل مل تتعرض هذه الدراسات إىل اجتاهات 

من جهة  تقنياتال تلك باالعتماد على املنتجةاملضامني  التباين يفاملبحوثني حنو 

 .من جهة أخرى يالبشر وتلك املعتمدة على العنصر
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

 ،يتضح أن هناك اختالفات بني الدراسات العربية والغربية يف البعد املوضوعي -5

برزت األدبيات الغربية جمموعة من املنافع لتوظيف تقنيات الذكاء أحيث 

قدرتها السريعة على معاجلة البيانات، واالستنتاج يف  أهمهااالصطناعي متثلت 

باإلضافة إىل أمتتة  ،افحة األخبار الزائفةوالتحليل، وقدرتها الفائقة على مك

عالميني على الوظائف الروتينية بسرعة ودقة متناهية، ودورها يف حتسني قدرة اإل

القيام مبهامهم بشكل أكثر مهنية، وتدفعهم للتفرغ إىل املهام اإلبداعية فيما 

، أثارة جمموعة من التخوفات لديهم متثلت يف تأثريها على أوضاعهم الوظيفية

واعتبارها جمرد برجميات باهظة الثمن وسيكون هلا تأثري سليب على عملهم 

الدراسات العربية رصد عدة فقابل يف امل، وقدرتهم على ممارسته بشكل مهين

مستوى توظيف التقنيات التكنولوجية باملؤسسات اإلعالمية،  أبرزها جوانب

الصحفيني حنو ومستوى استخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، واجتاهات 

توظيفها، ومدى جاهزية غرف األخبار لتوظيف هذه التقنيات باإلضافة إىل أهم 

التحديات اليت تواجهها. 

 اإلحساس باملشكلة البحثية تعميق استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف -6

حتديد األبعاد وكذلك لدراسة بشكل أكثر دقة، اوبلورتها، وحتديد أبعاد 

وتفسري النتائج، وتقديم  تؤصل للذكاء االصطناعي وتقنياته،اليت املرجعية 

املقرتحات الالزمة.

 

      اإلطار النظري للدراسة:
 :(UTAUT) التكنولوجياالنظرية املوحدة لقبول واستخدام 

 التكنولوجيااملوحدة لقبول واستخدام تعتمد الدراسة يف بنائها النظري على النظرية     

(UTAUT)  أبرزهـا نظريـة التصرفـات  اذجمثاني من تصميمها باالعتماد علىمت اليت

 ونظريــة الســلوك املخطط(TAMومنوذج قبــول التكنولوجيــا (TRA) املسببة

(TPB)منوذج ، لكنها قامت بشكل أساسي على ونظريــة تبنــي وانتشــار املستحدثات

القوية لفهم العوامل املؤثرة على تبين الذي يعد من النماذج TAM)قبــول التكنولوجيــا

اعتمادًا على دراسة تأثري املتغريات اخلارجية على النية السلوكية والسلوك  ،التكنولوجيا
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حيث يتمثل متغري األداء املتوقع من النظرية املوحدة )مقدار املنفعة املدركة من  ،احلقيقي

، واجلهد (TAM). لتكنولوجيــاقبــول اتبين التكنولوجيا( مبقدار الفائدة يف منوذج 

(املتوقع بالنظرية املوحدة يتمثل بسهولة االستخدام يف منوذج
 (TAM)18). 

 
 (19)(UTAUT) منوذج النظرية املوحدة لقبول التكنولوجيا (1الشكل رقم )    

ن العالقة بني كل من أيتضح من خالل الشكل السابق افرتاضات النظرية اليت تبني      

األداء املتوقع واجلهد املتوقع والتأثري االجتماعي ونية االستخدام )السلوكية( ختتلف 

باختالف النوع االجتماعي والعمر، أما العالقة بني نية االستخدام )السلوكية( وكل من 

نية التأثري االجتماعي واجلهد املتوقع فتختلف باختالف اخلربة، كما توجد عالقة بني 

االستخدام )السلوكية( والتأثري االجتماعي ختتلف باختالف طواعية االستخدام، فيما 

توجد عالقة بني التسهيالت املتاحة وسلوك االستخدام الفعلي ختتلف باختالف العمر 

 واخلربة.

دراسة  بهدفUTAUT واستخداماتها تصميم النظرية املوحدة لقبول التقنية  مََّت    

أنظمة وتقنيات املعلومات يف العمل اإلعالمي لتفسري نية وسلوك االستخدام، حيث تقرتح 

ن أىل إاالجتماعي تؤثر على نية االستخدام، باإلضافة  املتوقع، والتأثريأن األداء، واجلهد 

والغرض احلقيقي من هذه ، (20) سلوكالالتسهيالت املتاحة تؤثر جبانب نية االستخدام على 

ونظم املعلومات  ،لنظرية هو تفسري وحتليل سلوك املستخدم جتاه التقنيات احلديثةا

حيث تذهب النظرية إىل افرتاض أن قبول الفرد للتكنولوجيا احلديثة مرده إىل  املتطورة،
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

ىل جمموعة من املتغريات إأمرين هما: املنافع املتوقعة، وسهولة االستخدام، باإلضافة 

 .(21)صائص النظام باعتبارها متغريات وسيطة اخلارجية كالتدريب وخ

حبسب ىل إيضاح تأثري االختالفات الفردية للجمهور املستهدف إ النظرية سعىتكما     

على قبول واستخدام ( النوع االجتماعي، طواعية االستخدام، العمر، سنوات اخلربة)

، وتعترب النظرية من النماذج املوثوقة لتفسري قبول واستخدام نظم املعلومات حيث مت التقنية

؛ (22)اختبارها بشكل مكثف على العديد من العينات املتباينة األحجام والبيئات املختلفة 

لذا استطاعت تصدر النماذج اليت حتاول تفسري مدى جناح أو فشل تقبل النظم 

التكنولوجية.

( من أربعة عناصر (UTAUTلنظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا تتكون او    

تشكل البنية األساسية هلا إضافة إىل نية االستخدام )السلوكية(، وسلوك االستخدام 

 )الفعلي( كما يلي:

:Expectancy Performance (PEاألداء املتوقع )املنفعة املدركة(  -1

ن استخدامهم للتطبيقات التكنولوجية سيساعدهم يقصد به درجة اعتقاد األفراد بأ    

، وميكن اعتبارها مبثابة الفائدة املدركة (23)على حتقيق مكاسب يف أدائهم الوظيفي 

 .(24)من استخدام التقنيات التكنولوجية 

Expectancy Effort (EE) اجلهد املتوقع   -2

يقصد به سهولة استخدام التكنولوجيا والدرجة اليت يعتقد الفرد أن استخدام نظام     

معني سيكون عندها بقليل من اجلهد، ويرتبط مفهوم اجلهد املتوقع مبدى السهولة 

جموعة مبويرتبط بهذا العنصر ، (25)فراد جتاه استخدام التكنولوجيااملتوقعة من قبل األ

املتوقعة من توظيف التكنولوجيا يف العمل اإلعالمي، واجتاهات  من العوامل أهمها املتعة

 .(26) القائمني باالتصال حنو تقبل التكنولوجيا وتوظيفها

: Social influence (SI)التأثري االجتماعي -3

يقصد به درجة إدراك الفرد ألهمية اآلخرين واعتقاده بأن استخدام التقنيات     

نه كلما أدرك الفرد بروزه بني إ، حيث (27)التكنولوجية احلديثة ستعمل على ارضائهم 
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ى ذلك إىل استخدامه لتلك التقنيات بصورة طوعية بغية تعزيز دََّأئه احمليطني من زمال

.(28) .صورته االجتماعية لديهم

Facilitating Conditions (FC) :التسهيالت املتاحة -4

يقصد بها مدى اعتقاد الفرد بأن البنية التحتية الالزمة لدعم التقنية موجودة لدى الفرد      

أو املنظمة، ويتعلق ذلك بتوفري اإلمكانات الالزمة الستخدام تقنيات التكنولوجيا احلديثة 

درك الفرد بتوافر تلك أ، فكلما (29) إنرتنت... وغريها ب، وخدماتيكتوفر املعرفة وحواس

، (30)البنى التحتية أدى ذلك إىل التأثري يف السلوك الفعلي الستخدام التقنيات التكنولوجية 

علـى نيـة القائـم باالتصال اسـتخدام التكنولوجيـا  التسهيالت املتاحةخيتلف تأثيـر هـذه و

 .(31)ا، مسـتوى اخلربة، واالستخدام الطوعـي هلالنـوع االجتماعي، السـن باختالف

يسـتفيد الباحـث مـن هـذه النظريـة يف الوقـوف علـى العوامـل املؤثرة يف توظيف و    

القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية الفلسطينية لتقنيات الذكاء االصطناعي يف 

نية التنبؤ بطبيعة ذلك ، وكذلك إمكاهاخباري واجتاهاتهم حنــوصناعة احملتوى اإل

، النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجياالتوظيف مستقباًل بناء على متغريات 

هلا ىل تفسري أسباب توظيف القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية الفلسطينية إباإلضافة 

 .تغرياتتلك املبناء على 

 

 الذكاء االصطناعي:
االتصال يف إحداث تأثريات ضخمة على أصعدة خمتلفة كان أسهم تطور تكنولوجيا    

 Theoricيف برنـــامج م1955أحدثها تقنيات الـــذكــاء االصطناعي اليت ظهرت عـــام

Theorist  كل من هربرت سيمون أسسهالذي imunSHirbirt  ، وألن نيويلAlan  

iwylN، وجون شو hwSun J ،  حل  البشرية علىالقدرة لتقليد حيث مت تصميمه

تقنيات الذكاء االصطناعي خالل العشـرين  وتطور يف ازدهار وساهم ذلكاملشكالت، 

بشكل  املرتبطمفهوم الذكاء االصطناعي من علوم احلوسبة َعدَّ ، وٌي(32)عام املاضية 

 .البشر مهارات وتعتمد تقنياته على حماكاة ،كامل بأنظمة اخلوارزميات
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

يعكس تطورًا  يعالماإلالعمل الصناعي مفهومًا آخرًا يف جمال  تقدم تقنيات الذكاءو    

ليت اكبريًا أصبح ُيعرف بالصحافة اخلوارزمية أو صحافة األمتتة أو صحافة الروبوت

مؤسسات اإلعالمية، وأساليب مجع لل البنية االتصاليةيف ضخمة  غرياتإىل ت تؤديس

 ،اإلعالمب املرجعية املعرفية املتعلقةيف  هامةوبالتالي إحداث حتوالت ، البيانات وحتريرها

حيث تزايد االهتمام باستخدام اخلوارزميات ، (33)له تأثريات اجملتمعيةالو مميزاتهو

(Algorithms)  يف العمل اإلعالمي، األمر الذي يثري أسئلة مهمة متعلقة باألبعاد الثقافية

التحوالت الكبرية يف اجملال  واالقتصادية واملهنية واألخالقية للعمل اإلعالمي يف ضوء

 .(34)التقين

 

 مفهوم الذكاء االصطناعي:
هناك اختالف بني الباحثني واألكادمييني حول إجياد تعريف حمدد ملفهوم الذكاء     

لكننا نعتقد أن املتفق عليه هو ارتباطه ، (Artificial Intelligence)االصطناعي 

 ،خربته املكتسبة يف جمال معنيوظيف ت طرقو البشري،بعلوم حماكاة نظم التفكري 

احلاسبات اآللية إىل آالت تقوم  تعمل على حتويلواليت أدت إىل ظهور تقنيات براجمية 

 حيث يشري مصطلح الذكاء االصطناعي إىل ،مبهام تتسم بالذكاء واخلربة اإلنسانية

 اليت جتمعها املعلومات اعتمادًا علىهام بامل للقيامالذكاء البشري  ُتحاكياألنظمة اليت 

بهدف تعزيز القدرات واإلسهامات البشرية  ،فهو مرتبط بالتفكري الفائق وحتليل البيانات

ذهب كثري من الباحثني إىل وصفه بأنه الطرق والنظريات اهلادفة إىل و، (35)ةكبري صورةب

ة يتضمن إنشاء أجهزة وبرامج ذكي، حيث (36)إنشاء آالت قادرة على حماكات الذكاء

 البيانات اخلارجية بشكل جيد، والتعلم ريتفس، وتعمل على (37)تعمل وتتفاعل مثل البشر

من هذه املعرفة لتحقيق أهداف حمددة من خالل التكيف املرن يف كل مراحل تلك 

 .(38)العملية

"فرع من فروع احلاسوب يهتم بدراسة وصناعة أنظمة حاسوبية  بأنه: الرتيمي َهَفرََّع

بأنها تتعلم مفاهيم ومهام جديدة  ومتتاز ،أعمال تتطلب ذكاء بشريًا ميكنها إجناز

فيما يعرفه ، (39)ج استنتاجات مفيدة حول العامل توميكنها أن تفكر وتستن

Poolaالتفكري تفوق علىال جدًا ميكنها تطوير أنظمة معقدة اعتباره تكنولوجياب 
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املختلفة للبشر كاملعرفة العاطفية، ، بل يتسع هذا املفهوم ليشمل القدرات (40)يالبشر

 .(41)والوعي الذاتي، واإلبداع

 الذكاء االصطناعي:  خصائص
 .(42) الذاتيالقدرة على االستدالل والتعلم اآللي  -1

األخطاء واليت ميكن بها مجع البيانات وإمكانية كتابة املقاالت، السرعة -2

 .(43) املنخفضةالتكاليف واألقل، 

جناز املهام املطلوبة بشكل منخفض املخاطر، وكذلك الدقة اهلائلة على إ القدرة -3

لكنها تثري جمموعة من التخوفات منها انتقال ، (44) وتداوهلايف نقل املعلومات 

وجيعل  ،نسان السيطرة عليهامما يفقد اإل ،ىل اآللةإالتحكم يف هذه املهام 

حتيز اإلضافة إىل ب، (45) للغايةمستقبل البشر غامضا بل والتنبؤ به صعب 

كونها مصممة من قبل البشر، وبالتالي سيظل التحقق البشري من  اخلوارزميات

(46) .احملتوى قبل النشر يوفر محاية من تلك املخاطر

تدخل الروبوتات يف حول  جونغ وآخرونتقديم معلومات موثوقة فقد أثبتت دراسة " -4

كتبها الروبوتات تاليت اإلخبارية أن اجلمهور مييل إىل الوثوق باملواد " الصحافة

 (47) .يكتبها الصحفيون مقارنة بتلك اليت

 
 :مشكلة الدراسة

تتبلور مشكلة الدراسة يف رصد اجتاهات القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية      

الفلسطينية حنو توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي، وذلك من خالل الوقوف على 

مستوى فهمهم  لتلك التقنيات وأساليب توظيفها، وجماالت هذا التوظيف، ودوافعه، 

الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى ومدى رضاهم عن مستوى توظيف تقنيات 

خباري، باإلضافة إىل الكشف عن تأثري عناصر النظرية املوحدة لقبول واستخدام اإل

اجلهد و ،التسهيالت املتاحةو ،التأثريات االجتماعيةو ،)املنفعة املدركةالتكنولوجيا 

تطوير هذه التقنيات يف  (، وإيضاح مقرتحاتهم لتوظيفوالنية السلوكية ،املتوقع

 صناعة احملتوى اإلخباري.
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 :أهمية الدراسة
 األهمية النظرية: -1

يف اجملتمع الفلسطيين  األوىل على حد علم الباحثالدراسة من الدراسات  دََّعُت 

خباري يف صناعة احملتوى اإلاليت تعاجل توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي 

طبيعي جملال حبثي واسع تعترب امتداد ، وكذلك بالقنوات الفضائية الفلسطينية

بالدراسات الغربية اليت تهتم بإنتاج احملتوى اإلعالمي باالعتماد على التطورات 

 ي.التكنولوجية احلديثة مقارنة باملنتج البشر

تتناول الدراسة الذكاء االصطناعي وتقنياته باعتباره أهم املفاهيم التكنولوجية  

احملتوى املنتج بواسطة الذكاء اليت اقتحمت اجملال اإلعالمي ملا حيظى به 

االصطناعي باهتمام علمي وتطبيقي يف ضوء التحول املبتكر إلنتاج املضامني 

اإلعالمية واستهالكها، فحداثة املوضوع يشكل جمال حيوي، ودافعًا لالهتمام 

بدراسة آليات توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي.

نيات الذكاء االصطناعي يف تأتي هذه الدراسة يف خضم اجلدل الذي أثارته تق 

أوساط اإلعالميني، وشكل التأثريات املستقبلية على املمارسني يف ظل 

تقنيات سواء يف قدرة الوسائل اإلعالمية تلك المكانات اهلائلة اليت تتيحها اإل

.على التأثري أو األدوات األكثر ذكاًء وسرعة يف نقل احملتوى اإلعالمي

ر رصيد علمي للمكتبة اإلعالمية العربية يف جمال إضافة جادة توفتعد الدراسة  

توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي، وذلك بالنظر إىل حداثة جمال الدراسة 

خاصة يف فلسطني.

األهمية التطبيقية: -2

اجتاهات القائمني باالتصال تكمن أهمية الدراسة يف أنها تسعى للكشف عن  

تقنيات الذكاء االصطناعي يف يف القنوات الفضائية الفلسطينية حنو توظيف 

خباري، وبالتالي ميكن االستفادة من نتائجها يف تعريف صناعة احملتوى اإل

 يف ومساعدتهمالعاملني باإلعالم الفلسطيين على واقع توظيف تلك التقنيات 

حداث تغيريات نوعية بالعمل اإلعالمي املستقبلي. إ
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املتعلقة  ةمن الدراسات اإلعالمي تلفت الدراسة أنظار الباحثني إىل إجراء مزيدًا 

بالذكاء االصطناعي مبا يسهم يف حتقيق الرتاكم املعريف يف هذا اجملال.

 أهداف الدراسة:
توظيف حنو باالتصال  منيالقائ اجتاهاتالتعرف على هداف الدراسة يف أتتلخص 

 ،الفلسطينيةتقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى االخباري بالقنوات الفضائية 

 :خالل ما يلي من وذلك

اهتمام القنوات الفضائية الفلسطينية بالتقنيات احلديثة يف صناعة  مدى على التعرف  -1

. احملتوى اإلخباري، وجماالت هذا االهتمام

رصد مستوى توظيف القنوات الفضائية الفلسطينية لتقنيات الذكاء االصطناعي وما  -2

. ذلكرضا القائمني باالتصال عن  مدى

معرفة ماهية املضامني اإلخبارية اليت يرى القائم باالتصال ضرورة توظيف تقنيات  -3

الذكاء االصطناعي لتطويرها.

يف صناعة  االصطناعي تقنيات الذكاء املؤثرة على توظيف العوامل التعرف على -4

احملتوى اإلخباري بالقنوات الفضائية الفلسطينية.

فضائية الفلسطينية لتقنيات الذكاء توظيف القنوات ال الكشف عن دوافع -5

االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلخباري.

تأثري عناصر النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا )املنفعة املدركة، رصد  -6

على  (اجلهد املتوقع، النية السلوكية ،، التسهيالت املتاحةةاالجتماعي التأثريات

وات الفضائية الفلسطينية حنو توظيف تقنيات باالتصال يف القن نيالقائماجتاهات 

.خباريالذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

التعرف على أهم مقرتحات القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية لتطوير توظيف  -7

تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلخباري.
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تساؤالت الدراسة:
الفضائية الفلسطينية على التقنيات احلديثة يف صناعة ما مدى اعتماد القنوات  -1

؟خبارياحملتوى اإل

استخدام القنوات الفضائية للتقنيات احلديثة يف صناعة احملتوى ت ما جماال  -2

اإلخباري؟

 توظيف لكيفية الفلسطينية يف القنوات الفضائية فهم القائمني باالتصال مستوىما  -3

؟اإلخباريتقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى 

حجم القاعدة التكنولوجية لتقنيات الذكاء االصطناعي يف القنوات الفضائية ما   -4

؟الفلسطينية

؟الفلسطينية لتقنيات الذكاء االصطناعي استخدام القنوات الفضائيةما مدى   -5

رضا القائمني باالتصال عن توظيف القنوات الفضائية لتقنيات الذكاء  مدى ما  -6

 االصطناعي؟

حنو توظيف تقنيات الفلسطينية  ما مدى ميل القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية -7

 خباري؟الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

لفضائية الفلسطينية باالتصال يف القنوات ا ونما املضامني اإلخبارية اليت يرى القائم -8

ضرورة توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي بها؟

يف القنوات الفضائية الفلسطينية طواعية استخدام القائمني باالتصال ما مدى  -9

؟لتقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلخباري

ما العوامل اليت تؤثر على توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى   -10

خباري يف القنوات الفضائية الفلسطينية؟اإل

ما دوافع القائمني باالتصال حنو توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة  -11

خباري؟احملتوى اإل

ما تأثري عناصر النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا على اجتاهات  -12

توظيف تقنيات الذكاء القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية الفلسطينية حنو 

االصطناعي يف صناعة احملتوى االخباري؟
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مقرتحات القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية الفلسطينية لتطوير توظيف ما  -13

 ؟تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلخباري

 فروض الدراسة:
الفضائية وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القائمني باالتصال يف القنوات  -1

الفلسطينية من حيث اجتاههم حنو توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة 

 خباري تبعا للنوع االجتماعي. احملتوى اإل

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية  -2

 الفلسطينية من حيث اجتاههم حنو توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة

 خباري تبعا لسنوات اخلربة.احملتوى اإل

وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني اجتاه القائمني باالتصال يف القنوات  -3

توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى  حنوالفضائية الفلسطينية 

وعناصر النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا. ،خبارياإل

ت داللة إحصائية يف اجتاه القائمني باالتصال حنو توظيف تقنيات توجد فروق ذا -4

الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلخباري لعناصر النظرية املوحدة لقبول 

واستخدام التكنولوجيا واملتغريات املتعلقة باالختالفات الفردية )النوع االجتماعي، 

 طواعية االستخدام، العمر، سنوات اخلربة(.

 اإلجراءات املنهجية للدراسة:
 :هامنهجنوع الدراسة و

الظواهر والظروف احمليطة  تستهدف وصفتنتمي الدراسة اىل الدراسات الوصفية اليت     

بها، وتصور العالقة بينها وبني الظواهر األخرى املؤثرة واملتأثرة فيها، والتعبري عنها 

املتعلقة بطبيعة املوقف او الظاهرة ودراسة مالمح احلقائق الراهنة و، (48) كميبشكل 

توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي بالقنوات  مالمح واقع باعتبار أن الدراسة تكشف عن

 العوامل املؤثرةجماالت توظيفها، وخباري، الفضائية الفلسطينية يف صناعة احملتوى اإل
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 Surveyتعتمد الدراسة على منهج املسح فيها واجتاهات القائمني باالتصال حنوها، و

الذي يعترب جهدًا علميًا منظمًا للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو 

 .(49)جمموع الظواهر موضوع الدراسة 

 
 مجتمع الدراسة:

يتمثل جمتمع الدراسة يف القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية الفلسطينية )الرمسية، 

 اخلاصة( ،فصائليةال

 
 عينة الدراسة:

جراء الدراسة امليدانية على عينة من القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية إمت 

 الفلسطينية التالية:

قناة فلسطني الفضائية ممثلة للقنوات الفضائية الرمسية. 

.الفصائليةقناة األقصى الفضائية ممثلة للقنوات الفضائية  

للقنوات الفضائية اخلاصة.قناة معًا الفضائية ممثلة  

( مفردة من القائمني باالتصال اعتمادًا على العينة 86طبقت الدراسة على عينة قوامها )    

رساهلا للعينة املبحوثة إلكرتونيًا وإ االستبانةإعداد  مَّوَت (،(Available sampleاملتاحة 

رتة من بداية مارس حتى عرب الربيد االلكرتوني، والواتس أب، واملاسنجر، وذلك خالل الف

 م.2021نهاية مايو 
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 عينة الدراسة: سمات
 (1جدول رقم )

 مسات القائمون باالتصال يف القنوات الفضائية الفلسطينية عينة الدراسة

 %ك (86)ن= البيانات الشخصية

 النوع االجتماعي
ذكر

 أنثى

العمر

 عام 30أقل من 

عام 45أقل من  عام اىل 30من 

 12.8 11عام فأكثر 45من 

 القناة الفضائية

 47.7 41فلسطني 

 29.1 25األقصى  

 23.3 20 معًا  

 جمال العمل

 3.5 3رئيس حترير

 9.3 8رئيس قسم

 12.8 11 مصمم

 23.3 20مراسل

 27.9 24 حمرر

 23.3 20 مصور

سنوات اخلربة

 14.0 12 سنوات 5أقل من 

 27.9 24 سنوات 10إىل أقل من  5من 

 58.1 50 سنوات فأكثر 10من 

 تشري بيانات اجلدول السابق إىل ما يلي:

%، 32.6% يليهم اإلناث بنسبة 67.4جاء الذكور يف مقدمة العينة املبحوثة بنسبة  

ن عدد الذكور إوهذا يعرب بالتأكيد عن الواقع املؤسساتي الفلسطيين حيث 

عدد اإلناث. أكرب من

ىل أقل من إعام  30من جاء القائمني باالتصال عينة الدراسة اليت ترتاوح أعمارهم  

% ثم 18.6بنسبة  عام 30أقل من %، يليهم من هم 68.6يف املقدمة بنسبة  عام 45

%.12.8عام بنسبة  45من هم أكثر من 
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االتصال عينة جاءت قناة فلسطني الفضائية يف املرتبة األوىل من حيث القائمني ب 

% ثم قناة معًا 29.1يليها قناة األقصى الفضائية بنسبة ، %47.7الدراسة بنسبة 

%، ويرجع ارتفاع نسبة القائمني باالتصال يف قناة فلسطني 23.3الفضائية بنسبة 

وبالتالي ارتفاع عدد العاملني بها، فيما  ،ىل كونها القناة الفضائية الرمسيةإ

ألقصى الفضائية وقناة معًا باعتبار أن قناة األقصى تراجعت نسبتهم يف قناة ا

مؤسسة حزبية، وقناة معًا مؤسسة خاصة.

جاء احملرر يف مقدمة جماالت العمل اليت يشغلها القائمون باالتصال عينة الدراسة  

ثم املصمم بنسبة  ،% لكل منهما23.3% يليها املراسل، واملصور بنسبة 27.9بنسبة 

%، ومن 3.5%، وأخريًا رئيس التحرير بنسبة 9.3م بنسبة % يليها رئيس القس12.8

مما  ،املالحظ تنوع جماالت العمل اليت يشغلها القائمون باالتصال عينة الدراسة

يفيد يف حتقيق أهداف الدراسة.

لدى القائمني باالتصال عينة الدراسة  سنوات فأكثر 10جاءت سنوات اخلربة من  

ثم ، %27.9بنسبة  سنوات 10إىل أقل من  5من ليها % ي58.1يف املرتبة األوىل بنسبة 

%، ومن املالحظ ارتفاع سنوات اخلربة لدى القائمني 14بنسبة  سنوات 5أقل من 

باالتصال عينة الدراسة مما يساهم يف الوصول إىل اجتاهات دقيقة حتقق أهداف 

 الدراسة.

 أداة الدراسة:
 ،وتعترب مبثابة أسلوب جلمع البيانات ،كأداة للدراسة االستبانةاعتمدت الدراسة على     

، وقد روعي يف إعدادها اخلطوات (50)هدفها استثارة العينة املبحوثة بطريقة منهجية 

 .العلمية الدقيقة حبيث تغطي التساؤالت مجيع األبعاد املراد قياسها

 :Reliabilityاختبار الصدق 

أهميـة فئـات االختبـار    يقصد به حساب قيمـة اتفـاق آراء عـدد مـن احملكمـني بشـأن           

بعرضـها علـى جمموعـة مـن      االستبانة، حيث قام الباحث بالتحقق من صدق (51) وداللته

 وصالحيتها لتحقيق أهداف الدراسة.للتأكد من صدقها  (1) احملكمني

                                                           

 أمساء السادة احملكمون: 1)

األردن. -جامعة البرتاء  -عالم كلية الصحافة واإل -الصحافة  عرجة: أستاذأ. د. تيسري أبو  -
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  Validity :اختبار الثبات

 هاتطبيق مَّ، حيث َتTest and Retestسلوب أ االستبانةاعتمد الباحث يف اختبار ثبات     

ينة الدراسة، ثم إمجالي ع% بقليل من 10بواقع أكثر من  اتمفردتسع على عينة تبلغ 

% مما يعد 86.8يوم، واتضح أن معامل الثبات كان  15إعادة تطبيقها بعد مدة زمنية مدتها 

صالحيتها جلمع البيانات اليت حتقق أهداف و، مؤشرًا جيدًا يدلل على وضوح االستمارة

 الدراسة.

 

 املفاهيم املرتبطة بالدراسة:
حالـة منتظمة مـن االستعداد أو التأهـب العصبـي : )اصطالحي( Attitudesاجتاهات 

 حتددالشـخص، وتكون ذات أثـر توجيهـي أو دينامـي  اتـروالنفسـي ناجتة عن خب

موضوعات التـي تسـتثري هـذه االستجابة، وتكـون حمـددة للسـلوك حبسـب لل تهاسـتجاب

، وبالتالي فهي املصدر األساسي للرأي؛ لذا يتم التعرف على طبيعة () الشـخصخبـرة 

القول، أو بالكلمة املسموعة أو اإلشارة أو اجتاهات الفرد من خالل تعبريه عنها بالفعل أو 

 () .االمياءة أو الرمز

لدى القائمني باالتصال يف القنوات االستعداد العصبـي والنفسـي : جرائي(إاجتاهات: )

الفضائية الفلسطينية حنو توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى 

 خباري. اإل

                                                                                                                                              
األكادميية الدولية للهندسة وعلوم  -عالم كلية اإل -علوم االتصال  زيد: أستاذأ. د. دينا أبو  -

مصر. - اإلعالم

فلسطني. –جامعة غزة  –كلية علوم االتصال واللغات  -عالم اإل عابد: أستاذأ. د. زهري  -

ليبيا. -جامعة بنغازي  -عالم كلية اإل -عالم أستاذ اإل :أ. د. سليمة زيدان -

األردن. -الريموك جامعة  -عالم كلية اإل -أستاذ الصحافة  :أ.د. علي جنادات -

فلسطني. -جامعة األقصى  -كلية االعالم  -لكرتونية أستاذ الصحافة اإل :أ. د. ماجد تربان -

مصر. - أكادميية الشروق -املعهد الدولي العالي لإلعالم  -عالم أستاذ اإل :أ. د. حممد سعد -

لبنان. -عة اللبنانية اجلام -عالم كلية اإل -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون  :أ. د. مي العبد اهلل -

اجلامعة  -كلية اآلداب  -الم عقسم الصحافة واإل -عالم املشارك أستاذ اإل :د. أمحد الرتك -

 فلسطني. -اإلسالمية 
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

قدرة برنامج الكمبيوتر على التفكري والتعلم، حيث  الذكاء االصطناعي )اصطالحي(:

تعمل بشكل ذاتي اليت حتاول أجهزة الكمبيوتر "ذكية"، املتمثلة يف الربامج والتطبيقات 

 () .دون تلقي أوامر مسبقة

 اليت تعتمد على الربجميات احلاسوبية املتطورة التطبيقات (:جرائيإ)الذكاء االصطناعي 

خباري يف القنوات الفضائية الفلسطينية، واليت تســــهم ناعة احملتوى اإلاملســـــتخدمة يف ص

 نسان. يف إدارة احملتوى االخباري بها بآليات أكثر تطورًا وذكاًء من اإل

 

 :امليدانية نتائج الدراسة

 (2) رقم جدول

 خباري صناعة احملتوى اإل احلديثة يفالتقنيات على  الفضائية واتالقنعتماد مدى ايوضح 

 عتمادالمدى ا

 القناة الفضائية
 اإلمجالي

معًا  األقصى فلسطني 

 % ك % ك % ك % ك

 43.0 37 20.0 4 28.0 7 63.4 26ةكبري بدرجة

 52.3 45 70.0 14 68.0 17 34.1 14ةمتوسط درجةب

 4.7 4 10.0 2 4.0 1 2.4 1 ةضعيف درجةب

 100.0 86 100.0 20 100.0 25 100.0 41 اجملموع

 0.006مستوى املعنوية= 0.409معامل فاي= 4درجات احلرية= 14.380=2كا

 

القنوات الفضائية الفلسطينية تعتمد على التقنيات  أن السابق إىلدول اجل تشري بيانات   

بدرجة كبرية و، %52.3 بةسبن ةمتوسط درجةخباري بيف صناعة احملتوى اإل (*)احلديثة

عند درجات  14.380بلغت  2وأن قيمة كا، % بنسبةبدرجة ضعيفة و %، بنسبة

ىل أن العالقة إ، وهذا يشري 0.006ومستوى معنوية  0.409وقيمة معامل فاي بلغت  ،4حرية 
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وتعترب تلك النتيجة منطقية باعتبار أن اإلعالم ، الثالثةالفضائية  واتالقنحصائيا بني إدالة 

التحديث للتقنيات اليت يعتمد عليها يف كل الفلسطيين قد خطى خطوات جيدة يف طريق 

 مراحل العملية اإلخبارية فرضها الواقع كون فلسطني من املناطق الساخنة إعالميًا.

( حيث بينت أن مستوى استخدام 2020مع دراسة )مسباوة، يتفق ذلك إىل حد ما و    

وجية يف صناعة  باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية السعودية للتقنيات التكنولنيالقائم

مع ىل حد ما إ%، كما يتفق 24ومتوسطة بنسبة  ،%74احملتوى اإلخباري كبرية بنسبة 

أوضحت أن الصحف املصرية تعتمد على اليت ( 2020)سحر عبد املنعم اخلولي، دراسة 

)العيسوي،  وختتلف مع نتائج دراسة %،67.2التقنيات التكنولوجية بدرجة كبرية بنسبة 

يستخدمون التقنيات الرقمية يف  الصحفيني الفلسطينيني% من 69أن اليت بينت  (2021

( اليت أوضحت 2020)أمل حممد خطاب،  ختتلف مع دراسةوصناعة احملتوى اإلخباري، 

 .أن توظيف التقنيات التكنولوجية مازال قاصرًا يف املؤسسات الصحفية املصرية

 (3) رقم جدول

 خباريتقنيات احلديثة يف صناعة احملتوى اإللل الفضائية القنوات جماالت استخداميوضح 

 جماالت االستخدام 

 القناة الفضائية
 اإلمجالي

 معًا األقصى فلسطني

 % ك % ك % ك % ك

 80.2 69 85.0 17 64.0 16 87.8 36مجع احملتوى 

 79.1 68 85.0 17 76.0 19 78.0 32 احملتوى مونتاج

 69.8 60 60.0 12 76.0 19 70.7 29حترير احملتوى 

 62.8 54 50.0 10 60.0 15 70.7 29 التحري والتدقيق 

 60.5 52 50.0 10 52.0 13 70.7 29 خراج احملتوى إ

 86ن = 

التقنيات القنوات الفضائية الفلسطينية تستخدم أن  توضح بيانات اجلدول السابق    

وكان أهم  ،ولكن بنسب متفاوتة خباريصناعة احملتوى اإل كافة جماالت احلديثة يف

حترير يليها % 79.1مونتاج احملتوى بنسبة  ثم %،80.2تلك اجملاالت مجع احملتوى بنسبة 

%، وأخريًا إخراج احملتوى بنسبة 62.8التحري والتدقيق بنسبة  ثم% 69.8احملتوى بنسبة 

60.5%. 
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

ويرى الباحث أن هذه الطفرة يف استخدام التقنيات احلديثة يف كافة مراحل العملية     

اإلخبارية قد جاءت استجابة للتطورات املتالحقة يف تكنولوجيا االتصال، وقدرتها على 

توفري املعلومات اآلنية والدقيقة من مصادرها باإلضافة إىل املزايا اليت توفرها التقنيات 

، يثة إلخراج حمتوى إخباري قادر على منافسة وسائل اإلعالم اجلديدالتكنولوجية احلد

( اليت بينت أن الصحف املصرية 2020ويتفق ذلك مع دراسة )سحر عبد املنعم اخلولي، 

وإنتاج الرسوم والصور  ،تستخدم التقنيات التكنولوجية يف مجع املادة الصحفية وحتريره

 .وكذلك اإلخراج الصحفي

 (4) رقم جدول

تقنيات الذكاء االصطناعي يف لكيفية توظيف فهم القائمني باالتصال مستوى ح يوض

 صناعة احملتوى اإلخباري

 الفهم

 قناة الفضائيةال
 اإلمجالي

 معًا األقصى فلسطني

 % ك % ك % ك % ك

 31.4 27 35.0 7 36.0 9 26.8 11بشكل كبري

 52.3 45 45.0 9 56.0 14 53.7 22بشكل متوسط

 16.3 14 20.0 4 8.0 2 19.5 8 ضعيفبشكل 

 100.0 86 100.0 20 100.0 25 100.0 41 اجملموع

 0.682مستوى املعنوية=0.163معامل فاي= 4درجات احلرية=2.293=2كا

تبني بيانات اجلدول السابق أن القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية الفلسطينية     

وكيفية توظيفها يف صناعة احملتوى  االصطناعيلديهم فهم متوسط لتقنيات الذكاء 

 2وأن قيمة كا، %16.3ضعيف بنسبة و ،%31.4 بنسبة كبريو، %52.3خباري بنسبة اإل

، 0.682ومستوى معنوية  0.163وقيمة معامل فاي بلغت  4عند درجات حرية  2.293بلغت 

 .الثالثةالفضائية  واتبني القن حصائيًاإىل أن العالقة غري دالة إوهذا يشري 

هذه النتيجة تعترب جيدة مقارنة حبداثة تلك التقنيات وتوظيفها يف  إنميكن القول و    

العربية، وبالتأكيد ينعكس ذلك على مدى فهم القائمني باالتصال  عالماإل مؤسسات

من هذه األدوات والتقنيات غري  كبريًا بربامج وأدوات الذكاء االصطناعي باعتبار أن جزءًا

من خالل تطوير مهارات القائمني باالتصال ى تلك النتيجة علبالتالي ميكن البناء و ،معربة
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وعقد سلسلة  ،برنامج تدرييب متخصص باالعتماد علىيف القنوات الفضائية الفلسطينية 

 .االصطناعيمن اتفاقيات التعاون املشرتكة مع مؤسسات ومنتديات الذكاء 

 (5) رقم جدول

الفضائية  واتالقنيف  التكنولوجية لتقنيات الذكاء االصطناعيحجم القاعدة يوضح 

 الفلسطينية

 حجم القاعدة التكنولوجية

 قناة الفضائيةال
 اإلمجالي

 معًا األقصى فلسطني

 % ك % ك % ك % ك

 10.5 9 10.0 2 12.0 3 9.8 4كبرية

 29.1 25 55.0 11 20.0 5 22.0 9متوسطة

 60.4 52 35.0 7 68.0 17 68.2 28 ضعيفة

 100.0 86 100.0 20 100.0 25 100.0 41 اجملموع

 0.063مستوى املعنوية=0.322معامل فاي= 4درجات احلرية=8.923=2كا

من العينة املبحوثة أكدوا على أن % 60.4ما نسبته أن توضح بيانات اجلدول السابق     

القنوات الفضائية الفلسطينية حجم القاعدة التكنولوجية لتقنيات الذكاء االصطناعي يف 

عند  8.923بلغت  2قيمة كا %، وأن10.5 وكبرية بنسبة%، 29.1 ومتوسطة بنسبةضعيفة، 

ىل أن إ، وهذا يشري 0.063ومستوى معنوية  0.322وقيمة معامل فاي بلغت  4درجات حرية 

 .القنوات الفضائية الثالثةحصائيا بني إالعالقة غري دالة 

النتيجة بأن القاعدة التكنولوجية الالزمة لتقنيات الذكاء  ميكن تفسري تلكو    

توفريها  ةاالصطناعي تكلفتها باهضه جدًا وال تستطيع القنوات الفضائية الفلسطيني

لذا تفضل  ؛متالحقةجزء من احلالة الفلسطينية اليت تعاني من أزمات اقتصادية ها باعتبار

 أقل تكلفة. هاكونتلك القنوات االعتماد على العنصر البشري 
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

 (6) رقم جدول

 تقنيات الذكاء االصطناعيل الفضائية واتالقناستخدام مدى يوضح 

 مدى االستخدام

 القناة الفضائية
 اإلمجالي

 معًا األقصى فلسطني

 % ك % ك % ك % ك

 18.6 16 - - 12.0 3 31.7 13بشكل كبري

 23.3 20 35.0 7 28.0 7 14.6 6بشكل متوسط

 58.1 50 65.0 13 60.0 15 53.7 22 بشكل ضعيف

 100.0 86 100.0 20 100.0 25 100.0 41 اجملموع

 0.025مستوى املعنوية=0.360معامل فاي= 4درجات احلرية=11.147=2كا

% 58.1مجالي العينة املبحوثة إأكثر من نصف أن  تشري بيانات اجلدول السابق إىل    

بشكل  الذكاء االصطناعيتقنيات  توظفأن القنوات الفضائية الفلسطينية أكدوا على 

 2وأن قيمة كا، %18.6بشكل كبري بنسبة ، و%23.3بشكل متوسط بنسبة و ،ضعيف

، 0.025ومستوى معنوية  0.360وقيمة معامل فاي بلغت  4عند درجات حرية  11.147بلغت 

 الثالثة.الفضائية  واتالقنحصائيا بني إوهذا يشري اىل أن العالقة دالة 

ميكن ارجاع ضعف استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي إىل حداثة االعتماد على      

الالزمة باإلضافة إىل تلك التقنيات يف اجملتمعات العربية نظرًا لضعف البنية التكنولوجية 

قتصادية العوامل املهنية املتعلقة بتطوير مهارات القائمني باالتصال، وكذلك العوامل اال

مما سيؤثر على قدرة القائمني باالتصال على توظيفها يف  (11كما يبني اجلدول رقم )

، باإلضافة إىل عدم وجود فهم كايف لدى القائمني باالتصال صناعة احملتوى اإلخباري

بتقنيات الذكاء االصطناعي وكيفية توظيفها يف صناعة احملتوى اإلخباري كما يوضح 

 سطينية مستقباًلذا بالتأكيد سيؤثر على أداء القنوات الفضائية الفل(، وه4اجلدول رقم )

باعتبار أن املؤسسات اإلعالمية ستستفيد من تقنيات الذكاء االصطناعي عرب أمتتة 

العمليات املهنية املرتبطة بإنتاج األخبار الروتينية وإنضاج املعاجلات للقصص اخلربية، 

ائفة مما مينح القائمني باالتصال فرصة حقيقية املضامني اإلخبارية الزوكذلك حتديد 

لبناء منتج إعالمي غري متحيز، باإلضافة إىل تطوير خمرجاتها اإلعالمية للصمود يف وجه 
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التنافس اإلعالمي الشرس من خالل تطوير األداء املهين للصحفيني مبا يتناسب مع 

   (55)متطلبات املستقبل اإلعالمي اجلديد.

تقنيات  توظيفمستوى  حيث جاء( 2020)أمين بريك، ويتفق ذلك مع نتائج دراسة     

ثم %، 34.2بشكل منخفض بنسبة املصرية والسعودية  الصحفيف الذكاء االصطناعي 

اليت ( 2020)سحر عبد املنعم اخلولي، دراسة  وخيتلف مع ،%33.6بنسبة  توظيفهاعدم 

كاء االصطناعي يف العمل الصحفي تستخدم أنظمة الذ املصرية أوضحت أن الصحف

 .%51.6بنسبة 

 (7) رقم جدول

لتقنيات الذكاء  الفضائية نواتالق توظيفعن القائمني باالتصال  رضا مستوىيوضح 

 االصطناعي

 الرضا مستوى

 اإلمجالي قناة الفضائيةال

  معًا األقصى فلسطني

 % ك % ك % ك % ك

 8.1 7 - - 8.0 2 12.2 5راض جدًا

 23.3 20 40.0 8 20.0 5 17.1 7اىل حد ماراض 

 68.6 59 60.0 12 72.0 18 70.7 29 غري راض متامًا

 100.0 86 100.0 20 100.0 25 100.0 41 اجملموع

 0.204مستوى املعنوية=0.263معامل فاي= 4درجات احلرية=5.941=2كا

نة املبحوثة غري راضني متامًا يمجالي العإمن % 68.6 أن تشري بيانات اجلدول السابق إىل    

 يليها، االصطناعيلتقنيات الذكاء الفلسطينية  الفضائية واتالقنمستوى توظيف  عن

بلغت  2وأن قيمة كا، %8.1ن جدًا بنسبة والراض ثم، %23.3 بنسبةإىل حد ما  ونالراض

، وهذا 0.204ومستوى معنوية  0.263وقيمة معامل فاي بلغت  4عند درجات حرية  5.941

 حصائيا بني القنوات الفضائية الثالثة.إىل أن العالقة غري دالة إيشري 

وتعترب تلك النتيجة مؤشرًا جيدًا كونها تؤكد تطلع القائمني باالتصال يف القنوات     

وأن لديهم إدراك وفهم للمزايا ، طينية إىل توظيف أضخم لتلك التقنياتالفضائية الفلس

 (.8اليت ميكن أن تقدمها تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، ويتضح ذلك من جدول رقم )
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

القائمني باالتصال % من 51.6أكد حيث  (2020 ،أمين بريكيتفق ذلك مع دراسة )و    

وختتلف مع دراسة ، تقنيـات الـذكاء االصطناعي توظيفعـن مسـتوى ني أنهـم غيـر راضـ

الصحفيني % من إمجالي 60.8أوضحت أن ( اليت 2020)سحر عبد املنعم اخلولي، 

 .يتوظيف تطبيقات الذكاء االصطناعمستوى  ما عنىل حد إراضون  املصريني

  (8) رقم جدول

االصطناعي يف صناعة حنو توظيف تقنيات الذكاء القائمني باالتصال  ميلمدى يوضح 

 خبارياحملتوى اإل

 مدى امليل

 قناة الفضائيةال
 اإلمجالي

 معًا األقصى فلسطني

 % ك % ك % ك % ك

 48.8 42 35.0 7 44.0 11 58.5 24كبرية بدرجة 

 41.9 36 55.0 11 48.0 12 31.7 13 بدرجة متوسطة

 9.3 8 10.0 2 8.0 2 9.8 4 بدرجة ضعيفة

 100.0 86 100.0 20 100.0 25 100.0 41 اجملموع

 0.431مستوى املعنوية=0.211معامل فاي= 4درجات احلرية=3.818=2كا

ىل توظيف إمييلون مجالي العبنة املبحوثة إمن % 48.8أن إىل  السابقدول اجل تشري بيانات    

بدرجة  خباريلتقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل الفضائية واتلقنا

بدرجة  ميلهم% 9.3 أكد بينمابدرجة متوسطة،  هاإىل توظيف % ومييل، كبرية

 0.211وقيمة معامل فاي بلغت  4عند درجات حرية  3.818بلغت  2وأن قيمة كا، ضعيفة

حصائيا بني القنوات الفضائية إ، وهذا يشري إىل أن العالقة غري دالة 0.431ومستوى معنوية 

 الثالثة.

لتقنيات الذكاء  توظيف القنوات الفضائيةميل القائمني باالتصال إىل  إنميكن القول و    

يدلل على الفهم اجليد لإلمكانيات  الدرجةبهذه  خبارياالصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

ويرتبط كذلك باخلربة املهنية وهذا ما يوضحه  ،تلك التقنياتاليت ميكن أن توفرها 

يف املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية لديه استعداد العنصر البشري ؛ لذا ف(1جدول رقم )

 .كبري لتقبل تلك التكنولوجيا
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 اليت( 2020دراسة )عيسى عبد الباقي موسى، أمحد عادل عبد الفتاح، مع  ذلكوتتفق     

اإلعالميني العاملني يف غرف األخبار يرون أهمية توظيف تقنيات  % من88أوضحت أن نسبة 

 .ألخبارالذكاء االصطناعي بغرف ا

 (9)رقم  جدول

 فيهااملضامني اإلخبارية اليت يتم توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يوضح 

يف مقدمة  االخرتاعات واالبتكاراتتشري بيانات اجلدول السابق إىل أن مضامني     

فيها يف القنوات الفضائية توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يتم  املضامني اإلخبارية اليت

% يليها املضامني التعليمية 62.8بنسبة املضامني الرياضية  ثم، %67.4الفلسطينية بنسبة 

 بنسب أقل.املضامني باقي % ثم 53.5% يليها املضامني االجتماعية بنسبة 54.7بنسبة 

رجاع تقدم توظيف القنوات الفضائية الفلسطينية تقنيات الذكاء االصطناعي إميكن و    

طبيعة تلك  ىلإمضامني الرياضية لليف مضامني االخرتاعات واالبتكارات باإلضافة 

وهذا يتوافق متاما مع ما بدأت به  ،االستفادة من هذه التقنياتاملضامني اليت تتيح 

املؤسسات اإلعالمية العاملية باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى 

أمين )دراسة  تتفق هذه النتيجة معو، التكنولوجي، وكذلك تغطية الفعاليات الرياضية

أن املوضوعات التكنولوجية جاءت يف مقدمة املوضوعات  أوضحتاليت  (2020 ،بريك

املصرية والسعودية ثم  الصحفيف  بهاتقنيات الذكاء االصطناعي  توظيفاليت يتم 

 .املوضوعات الرياضية

 املضامني

 قناة الفضائيةال
 مجالياإل

 معًا األقصى فلسطني

 % ك % ك % ك % ك

مضامني االخرتاعات واالبتكارات 

 املضامني الرياضية

املضامني التعليمية

 املضامني االجتماعية

 املضامني السياسية

 املضامني االقتصادية

 املضامني الفنية

 86ن = 
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

  (10) رقم جدول

تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة يوضح طواعية استخدام القائمني باالتصال ل

 خبارياحملتوى اإل

 االستخدام الطوعي

 قناة الفضائيةال
 اإلمجالي

 معًا األقصى فلسطني

 % ك % ك % ك % ك

 32.6 28 35.0 7 32.0 8 31.7 13بدرجة كبرية 

 47.7 41 45.0 9 48.0 12 48.8 20 بدرجة متوسطة

 19.8 17 20.0 4 20.0 5 19.5 8 بدرجة ضعيفة

 100.0 86 100.0 20 100.0 25 100.0 41 اجملموع

 0.442مستوى املعنوية=0.198معامل فاي= 4درجات احلرية=3.810=2كا

 

تقنيات  من إمجالي العبنة املبحوثة يستخدمون %47.7أنإىل  السابقدول اجل تشري بيانات

تلك % 32.6، ويستخدم بدرجة متوسطة خباريالذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

بلغت  2% يستخدمونها بدرجة ضعيفة، وأن قيمة كا19.8، بينما كبريةالتقنيات بدرجة 

، وهذا 0.442ومستوى معنوية  0.198وقيمة معامل فاي بلغت  4عند درجات حرية  3.810

 يشري إىل أن العالقة غري دالة إحصائيا بني القنوات الفضائية الثالثة.

صطناعي بهذه ويرى الباحث أن اجتاه القائمني باالتصال الستخدام تقنيات الذكاء اال

النسبة يعد جيدًا مقارنة باإلمكانات التكنولوجية املتاحة يف قنواتهم الفضائية مما يعرب 

عن شغفهم باستخدام تلك التقنيات بطواعية بل واجتهادهم يف تطوير قدراتهم يف التعامل 

 %48.8( اليت أشارت إىل أن 8ويؤكد ذلك نتائج جدول رقم ) ،معها لالستفادة من مميزاتها

لتقنيات الذكاء االصطناعي  من القائمني باالتصال مييلون إىل توظيف القنوات الفضائية

، حيث زادت أهمية الذكاء االصطناعي يف بدرجة كبرية خبارييف صناعة احملتوى اإل

حترير الصحفيني من بذل جهود كبرية ألداء مهام روتينية، وافساح مزيدًا من الوقت للعمل 

 اعًا بشريًايف جماالت تتطلب إبد
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 (11) رقم جدول

يف صناعة احملتوى  على توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي املؤثرةلعوامل ايوضح 

 خباري اإل

 العوامل

 قناة الفضائيةال
 اإلمجالي

 معًا األقصى فلسطني

 % ك % ك % ك % ك

 69.8 60 85.0 17 80.0 20 56.1 23 العوامل االقتصادية

 69.8 60 80.0 16 64.0 16 68.3 28 العوامل املهنية

 54.7 47 65.0 13 68.0 17 41.5 17 السياسة التحريرية للمؤسسة

 40.7 35 55.0 11 32.0 8 39.0 16العوامل الذاتية 

 22.1 19 5.0 1 28.0 7 26.8 11 العوامل االجتماعية والقيمية

 86ن = 

 

العوامل االقتصادية نة املبحوثة أكدوا على أن يالع من% 69.8أن  السابق دولاجليتضح من 

يف صناعة احملتوى  االصطناعيتوظيف تقنيات الذكاء تؤثر على  العوامل املهنيةو

يليها العوامل الذاتية بنسبة  ،%54.7، ثم السياسة التحريرية للمؤسسة بنسبة خبارياإل

 %. 22.1%، وأخريًا العوامل االجتماعية والقيمية بنسبة 40.7

رجاع هذا التباين يف استجابات العينة إىل تراتبية العوامل املؤثرة على توظيف إميكن و    

 ،تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلخباري إىل سياسات كل قناة فضائية

العوامل ومدى الرضا الوظيفي للقائمني باالتصال فيها، ويف املقابل تقدم  ،وقدراتها املادية

على باقي العوامل يشري إىل ضرورة توفري بنية تكنولوجية  العوامل املهنيةو االقتصادية

حجم ( إىل أن 5من أفراد العينة املبحوثة يف اجلدول رقم )% 60.4أشار  متطورة حيث

، ويؤكد ذلك ضرورة اجتاه ضعيفةالقاعدة التكنولوجية لتقنيات الذكاء االصطناعي 

االستفادة من مقدراتها االقتصادية يف تطوير استخدام القنوات الفضائية الفلسطينية إىل 

تقنيات الذكاء االصطناعي لتحقيق االستفادة املثلى من تلك التقنيات بشكل مرتبط 

 بتطوير مهارات القائمني باالتصال للتعامل معها.
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

 (12) رقم جدول

 دوافع القائمني باالتصال حنو توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعةيوضح 

 خبارياحملتوى اإل

 دوافع التوظيف

 قناة الفضائيةال
 اإلمجالي

 معًا األقصى فلسطني

 % ك % ك % ك % ك

خباري بصورة تتالءم مع طبيعة تساعد يف صياغة احملتوى اإل

اجلمهور
23 56.1 13 52.0 17 85.0 53 61.6 

 57.0 49 65.0 13 56.0 14 53.7 22من منافسة القنوات الفضائية األخرى لقناةمتكن ا

 44.2 38 50.0 10 56.0 14 34.1 14 على حماربة احملتوى الزائف قدرتها

الرغبة لدى القائمني باالتصال على تطوير مؤسستهم 

 اإلعالمية
18 43.9 9 36.0 9 45.0 36 41.9 

الدقة العالية للبيانات يف احملتوى االخباري اليت توفرها 

 تقنيات الذكاء االصطناعي
14 34.1 9 36.0 13 65.0 36 41.9 

 40.7 35 40.0 8 36.0 9 43.9 18 السرعة الفائقة اليت تتيحها تقنيات الذكاء االصطناعي

 38.4 33 50.0 10 28.0 7 39.0 16 جبودة عالية اإلخباريمتيز احملتوى 

 32.6 28 50.0 10 32.0 8 24.4 10 حتقيق السبق اإلعالمي يف احملتوى االخباري املقدم

خباري يقضي على التنوع الذي تتيحه يف صناعة احملتوى اإل

 الرتابة
12 29.3 6 24.0 9 45.0 27 31.4 

 24.4 21 10.0 2 28.0 7 29.3 12 متتع القائمني باالتصال يف املؤسسة مبهارات عالية 

 86ن = 

 

حنو توظيف تقنيات الذكاء  املبحوثةالعينة دوافع  أهم أن يشري اجلدول السابق إىل    

تساعد تقنيات الذكاء االصطناعي : كما يليخباري االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

 متكنييليها %، 61.6بنسبة  خباري بصورة تتالءم مع طبيعة اجلمهوريف صياغة احملتوى اإل

احملتوى قدرتها على حماربة  ثم ،%57.0بنسبة  من منافسة القنوات الفضائية األخرى لقناةا

 .ثم باقي الدوافع بنسب أقل %،44.2الزائف بنسبة 

تعكس نتائج اجلدول السابق مدى قناعة القائمني باالتصال بأهمية اجلمهور     

ومركزيته يف العملية االتصالية كونه الفئة املستهدفة بالرسالة اإلعالمية، وعليه يتوجب 
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وياته التعليمية واجتاهاته مراعاة طبيعة اجلمهور من حيث خصائصه النفسية ومست

تصميم احملتوى اإلخباري واألدوات املستخدمة يف تقدميه، عند الفكرية واالجتماعية 

كما تعكس النتائج قناعات القائمني باالتصال بأن توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي 

ذلك  ُيَعدَّو ،خباري هو جمال حقيقي للمنافسة بني القنوات الفضائيةيف صناعة احملتوى اإل

 لقناعاتهم مبميزات وخصائص تلك التقنيات.  ًامؤشر

أن أهم  أكدتاليت  ((Charlie Beckett, 2019إىل حد ما مع دراسة يتفق ذلك     

دوافع الصحفيني بغرف األخبار يف وكاالت األنباء حنو توظيف تقنيات الذكاء 

كانت زيادة كفاءتهم يف العمل، وتقديم حمتوى ذات صلة وثيقة باجلمهور  االصطناعي

الصحفيني  أبرز دوافع حيث متثلت( 2021دراسة )العيسوي، مع وختتلف املستهدف، 

يف تسهيل العمل  خباريتقنيات الرقمية يف صناعة احملتوى اإلال الستخدام الفلسطينيني

 .الصحفي، وسرعة صناعة احملتوى اإلخباري

 (13)دول ج

املنفعة املدركة من توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى يوضح 

 خباري اإل

املنفعة املدركة

 القناة الفضائية

 معًا األقصى فلسطني

 معارض حمايد موافق معارض حمايد موافق معارض حمايد موافق

  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك

مجع البياناتالسرعة الفائقة يف 

 اريإلخبالدقة يف احملتوى ا

اجلودة العالية يف مضمون وشكل احملتوى 

 خبارياإل

جيابية بني القنوات الفضائية زيادة املنافسة اإل

 الفلسطينية

توفري املوارد املادية للمؤسسة اعتمادًا على عدم 

 عالمينياحلاجة إىل عدد كبري من اإل

القضاء على التحيز يف التغطية اإلخبارية باالعتماد 

على خوارزميات تتجاهل مصاحل األشخاص 

 واهليئات

حتقيق قدر عالي من املصداقية يف احملتوى 

 خبارياإل

تطوير مهارات العاملني بصورة تتالءم مع التقنيات 

 التكنولوجية احلديثة

 86ن = 
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

يف مقدمة املنافع  جاءت البياناتالسرعة الفائقة يف مجع يتضح من اجلدول السابق أن     

الدقة يف يليها  ،%75.6املدركة للقائمني باالتصال يف قناة فلسطني الفضائية بنسبة 

القائمون باالتصال يف قناة  أما ،%، ثم باقي املنافع بنسب أقل73.2بنسبة  خبارياحملتوى اإل

توفري %، ثم 68بنسبة  على رأس تلك املنافع خباريالدقة يف احملتوى اإلفكانت األقصى 

القائمون  َدكََّأ، وكذلك ثم باقي املنافع بنسب أقل ،%56بنسبة املوارد املادية للمؤسسة 

كانت على رأس املنافع املدركة  خباريالدقة يف احملتوى اإلباالتصال يف قناة معًا أن 

، فع بنسب أقل% ثم باقي املنا80بنسبة  السرعة الفائقة يف مجع البيانات%، يليها 90بنسبة 

تقنيات الذكاء من توظيف  يتضح من البيانات السابقة ارتفاع املنافع املدركةو

مما يشري إىل ارتفاع مستوى  العينة املبحوثةلدى  خبارياالصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

من خالل اجلوانب  إدراكهم ألهمية تلك التقنيات وانعكاسها على جودة العمل اإلعالمي

 .اليت تساعدهم على تطوير أدائهم املهيناإلجيابية لتلك التقنيات 

  (14) رقم جدول

 خباري من توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل اجلهد املتوقعيوضح 

 اجلهد املتوقع

 قناة الفضائيةال

 معًا األقصى فلسطني

 معارض حمايد موافق معارض حمايد موافق معارض حمايد موافق

  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك

تقنيات الذكاء 
االصطناعي مرنة 

65.829.34.9

نتاج إسهولة 
خباري إحمتوى 

باالعتماد على 
تقنيات الذكاء 

االصطناعي

51.2

سرعة االستفادة 
من البيانات اليت 
توفرها تقنيات 

الذكاء 
 االصطناعي 

 احلاجة إىلعدم 
وقت كبري 

للتعامل مع تقنيات 
الذكاء 

 االصطناعي

جودة املعلومات 
اليت تتيحها 

تقنيات الذكاء 
 االصطناعي

 86ن = 
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تقنيات الذكاء االصطناعي مرنة جاءت يف كون  تشري بيانات اجلدول السابق إىل أن   

نتاج إسهولة  %، يليها65.8بنسبة  يف قناة فلسطني باالتصالللقائمني مقدمة اجلهد املتوقع 

ثم سرعة  ،%51.2بنسبة حمتوى اخباري باالعتماد على تقنيات الذكاء االصطناعي 

 بايف، يليها %43.9بنسبة االستفادة من البيانات اليت توفرها تقنيات الذكاء االصطناعي 

مرونة تقنيات الذكاء اة األقصى أن القائمون باالتصال يف قن أشارو ،العناصر بنسب أقل

ىل وقت إعدم احلاجة ثم  ،%76بنسبة  جهدهم املتوقع على رأس أولويات االصطناعي 

نتاج إكل من سهولة يليها  %،72بنسبة  كبري للتعامل مع تقنيات الذكاء االصطناعي

ىل وقت كبري إخباري باالعتماد على تقنيات الذكاء االصطناعي، وعدم احلاجة إحمتوى 

العناصر بنسب  % لكل منهما ثم بايف60للتعامل مع تقنيات الذكاء االصطناعي بنسبة 

خباري باالعتماد على إنتاج حمتوى إسهولة القائمون باالتصال يف قناة معًا أن  نبيَّ، وأقل

مرونة تقنيات %، يليها 85بنسبة  جهدهم املتوقعيف مقدمة  تقنيات الذكاء االصطناعي

ثم سرعة االستفادة من البيانات اليت توفرها تقنيات  %80بنسبة االصطناعي  الذكاء

 يليها باقي العناصر بنسب أقل. ،%70الذكاء االصطناعي بنسبة 

ن هناك توقعات إجيابية من قبل القائمني باالتصال يف أيتضح من النتائج السابقة     

توقعة لتوظيف تقنيات الذكاء القنوات الفضائية الفلسطينية فيما يتعلق باجلهود امل

نتاج احملتوى إوسهولة  ،تتسم باملرونة كونهاخباري االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

 خباري باإلضافة إىل اختصار الوقت الالزم إلنتاج احملتوى.اإل

اليت أوضحت إلـى أن توقعـات  (2020 ،أمين بريكوتتفق تلك النتيجة مع دراسة )    

 املؤسسات الصحفية املصرية والسعودية جـاءت إجيابيـة فيمـا يتعلـق يفالقائمني باالتصال 

باجلهود املتوقعة جـراء استخدام تقنيات الـذكاء االصطناعي يف جمال العمل الصحفي 

 تفادة منهـا.سـواء فيمـا يتعلـق مرونة هـذه التقنيـات وسـهولة التعامـل معهـا واالس
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

 (15) رقم جدول

توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة ب املتعلقةالتأثريات االجتماعية يوضح 

 احملتوى االخباري 

 التأثريات االجتماعية

 قناة الفضائيةال

 معًا األقصى فلسطني

 معارض حمايد موافق معارض حمايد موافق معارض حمايد موافق

  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك

مهارات توظيف تقنيات الذكاء 

االصطناعي يف صناعة احملتوى 

خباري ميكن تطويرها بسرعةاإل

توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي 

خباري بتطلب يف صناعة احملتوى اإل

تدريب متواصل

تتطلب تقنيات الذكاء االصطناعي 

 دعم اجلهات الرمسية 

يتوقف توظيف تقنيات الذكاء 

االصطناعي يف صناعة احملتوى 

بالتقنيات خباري على اخلربة اإل

 التكنولوجية الالزمة

توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي 

خباري يتطلب يف صناعة احملتوى اإل

جهدًا مضاعفًا من قبل القائم 

 باالتصال

قدرة القائمني باالتصال على توظيف 

تقنيات الذكاء االصطناعي يف 

 خباري صناعة احملتوى اإل

تتوافر بيئة داخلية جيدة تدعم توظيف 

تقنيات الذكاء االصطناعي يف 

 خباريصناعة احملتوى اإل

 86ن = 
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املتعلقة بتوظيف تقنيات الذكاء  أن التأثريات االجتماعية السابق إىلتشري بيانات اجلدول 

تتمثل  فلسطنيباالتصال يف قناة  نيالقائم لدىخباري االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

% لكل 65.1بنسبة  اخلربة بالتقنيات التكنولوجية الالزمة ،الرمسيةدعم اجلهات : يف

تأثريات ثم باقي ال ،%48.8بنسبة  من قبل القائم باالتصال ضاعفامل هداجل منهما، يليها

قدرة القائمني ، واخلربة بالتقنيات التكنولوجية الالزمةجاءت  يف حني، بنسب أقل

على رأس خباري االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلباالتصال على توظيف تقنيات الذكاء 

 دعم اجلهات الرمسية يليها ،% لكل منهما52التأثريات االجتماعية يف قناة األقصى بنسبة 

دعم أن  معًاأوضح القائمون باالتصال يف قناة ، وبنسب أقلتأثريات ثم باقي ال ،%48بنسبة 

املتعلقة بتوظيف تقنيات الذكاء  يف مقدمة التأثريات االجتماعية اجلهات الرمسية

من قبل القائم  ضاعفامل هداجل% يليها 70اإلخباري بنسبة االصطناعي يف صناعة احملتوى 

  بنسب أقل.تأثريات ثم باقي ال %،65بنسبة  باالتصال

توظيف تقنيات الذكاء لتشري البيانات السابقة إىل تنوع التأثريات االجتماعية     

رتكزت تلك التأثريات على دعم اجلهات ان إو، خبارياحملتوى اإلاالصطناعي يف صناعة 

وقدرة القائمني باالتصال على توظيف  ،الرمسية واخلربة بالتقنيات التكنولوجية الالزمة

طوير خربات القائمني باالتصال لتتلك التقنيات مما يؤكد ضرورة توفري إمكانيات مادية 

برامج تدريبية متخصصة متكنهم  ىالعتماد علللتعامل مع تقنيات الذكاء االصطناعي با

 .هامن االستفادة القصوى من
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

 (16) رقم جدول

لقائمني باالتصال لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف أمام االتسهيالت املتاحة يوضح 

 صناعة احملتوى االخباري 

 التسهيالت املتاحة

 قناة الفضائيةال

 معًا األقصى فلسطني

 معارض حمايد موافق معارض حمايد موافق معارض حمايد موافق

  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك

للقناة تدعم السياسة التحريرية 

التوجه لتوظيف تقنيات الذكاء 

االصطناعي

27 65.9 7 17.1 7 17.1 13 52.0 9 36.0 3 12.0 17 85.0 3 15.0 - - 

توافر اإلمكانات البشرية واملادية 

لتوظيف تقنيات الذكاء الالزمة 

االصطناعي 

15 36.6 19 46.3 7 17.1 18 72.0 5 20.0 2 8.0 10 50.0 8 40.0 2 10.0 

تدعم اجلهات الرمسية اجلهود 

املبذولة لتوظيف تقنيات الذكاء 

 االصطناعي

13 31.7 18 43.9 10 24.4 11 44.0 11 44.0 3 12.0 13 65.0 6 30.0 1 5.0 

تقنيات الذكاء سهولة االعتماد على 

االصطناعي يف صناعة احملتوى 

 خبارياإل

16 39.0 22 53.7 3 7.3 8 32.0 9 36.0 8 32.0 13 65.0 1 5.0 6 30.0 

 املتوافرةاإلمكانات التكنولوجية 

تشجع على توظيف تقنيات الذكاء 

االصطناعي يف صناعة احملتوى 

 خبارياإل

19 46.3 17 41.5 5 12.2 10 40.0 12 48.0 3 12.0 15 75.0 2 10.0 3 15.0 

احلوافز املادية واملعنوية تدعم التوجه 

اىل توظيف تقنيات الذكاء 

 االصطناعي

11 26.8 13 31.7 17 41.5 12 48.0 3 12.0 10 40.0 10 50.0 2 10.0 8 40.0 

توفر الدولة اللوائح والقوانني اليت 

تضمن استخدام التقنيات احلديثة يف 

 عالميالعمل اإل

11 26.8 16 39.0 14 34.1 4 16.0 11 44.0 10 40.0 3 15.0 9 45.0 8 40.0 

 86ن = 
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املتاحة أمام القائمني باالتصال لتوظيف تقنيات  التسهيالتيوضح اجلدول السابق أن 

 كونيف قناة فلسطني تتمثل يف:  خباريالذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

بنسبة  التوجه لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعيتدعم   لقناةالسياسة التحريرية ل

تشجع على توظيف تقنيات الذكاء  املتوافرةاإلمكانات التكنولوجية %، يليها 65.9

، بنسب أقلتسهيالت ثم باقي ال%، 46.3بنسبة  خبارياالصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

يف كانات البشرية واملادية الالزمة توافر اإلمالقائمون باالتصال يف قناة األقصى أن  َدكََّأو

التوجه تدعم  لقناةالسياسة التحريرية لكون %، يليها 72مقدمة التسهيالت املتاحة بنسبة 

أشار و ،بنسب أقلتسهيالت باقي ال ثم%، 52بنسبة  لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي

القائمون باالتصال يف قناة معًا إىل أن دعم السياسة التحريرية للقناة التوجه لتوظيف 

%، يليها اإلمكانات 85تقنيات الذكاء االصطناعي على رأس التسهيالت املتاحة بنسبة 

التكنولوجية املتوافرة تشجع على توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى 

 باقي التسهيالت بنسب أقل. ثم%، 75اإلخباري بنسبة 

لقائمني باالتصال ا توظيفمن الواضح أن السياسات التحريرية تنهض بدور أساسي يف     

ن تلك السياسات هي أباعتبار  خباريتقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلل

وبالتالي فإدراك هذه ، اليت حتدد طبيعة األعمال التنفيذية يف صناعة املضامني اإلعالمية

السياسات ألهمية توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلخباري يعترب 

وسينعكس بالضرورة على كافة أدوات العملية اإلعالمية من خالل توفري  هاأساس توظيف

 .البشرية واملاديةالتكنولوجية واإلمكانيات 
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

 (17) رقم جدول

تقنيات الذكاء االصطناعي  حنو االستفادة منباالتصال  منيللقائ النية السلوكية يوضح

 خبارييف صناعة احملتوى اإل

 نية السلوكيةال

 قناة الفضائيةال

 معًا األقصى فلسطني

 معارض حمايد موافق معارض حمايد موافق معارض حمايد موافق

  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك

توظيف تقنيات املشاركة بندوات وورش عمل حول 
خباريالذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

مساعدة املتخصصني يف جمال تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي يف تطوير مهارات القائمني باالتصال

حضور الدورات التدريبية ذات العالقة بتوظيف تقنيات 
 الذكاء االصطناعي

ضرورة االستعانة خبربات علمية وعملية يف جمال الذكاء 
 االصطناعي

التوصية بضرورة إدخال مزيد من التقنيات التكنولوجية 
احلديثة لتسهيل توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف 

 خباريصناعة احملتوى اإل

االستعانة بنماذج دولية وحملية رائدة يف جمال الذكاء 
 خباريةاالصطناعي مبا يتالءم مع طبيعة املضامني اإل

سأدعو إىل ضرورة توفري الدولة للوائح والقوانني اليت 
 تضمن تسهيل توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي

 86ن = 

املشاركة بندوات وورش عمل حول توظيف تقنيات  تشري بيانات اجلدول السابق إىل أن

 النية السلوكيةجاءت يف مقدمة  الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلخباري

التوصية بضرورة إدخال مزيد من  %، يليها56.1بنسبة  يف قناة فلسطني للقائمني باالتصال

االستعانة بنماذج دولية وحملية رائدة يف جمال الذكاء ، والتقنيات التكنولوجية احلديثة

القائمون  َدكََّأو ،بنسب أقلالعناصر باقي  يليها% لكل منها، 48.8بنسبة االصطناعي 

باالتصال يف قناة األقصى أن املشاركة بندوات وورش عمل حول توظيف تقنيات الذكاء 

احملتوى اإلخباري، واالستعانة بنماذج دولية وحملية رائدة يف جمال االصطناعي يف صناعة 

% لكل منها، ثم حضور 68بنسبة  نيتهم السلوكيةالذكاء االصطناعي على رأس أولويات 

يليها  %،60الدورات التدريبية ذات العالقة بتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي بنسبة 

االتصال يف قناة معًا أن املشاركة بندوات أوضح القائمون ب، وباقي العناصر بنسب أقل

وورش عمل حول توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلخباري يف 
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%، يليها مساعدة املتخصصني يف جمال تكنولوجيا 85بنسبة  نيتهم السلوكيةمقدمة 

 %، يليها باقي العناصر بنسب أقل.80الذكاء االصطناعي بنسبة 

ى تطوير مهاراتهم التقنية لنتائج السابقة مدى حرص القائمني باالتصال عيتضح من ال    

للتعامل مع تطبيقات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلخباري وإميانهم بأهمية 

ن عملية توظيف تلك التقنيات إالتدريب على توظيفها مبا حيقق الفائدة املرجوة حيث 

التكنولوجية الالزمة، وجدية القائمني باالتصال  ترتكز على عنصرين هما: توفري البنية

يف التعامل مع هذه التقنيات وتوظيفها السليم، كما تعكس إجابات العينة مدى قابليتهم 

لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلخباري واإلجيابية يف سعيهم 

 .حنو تطوير ذواتهم

 (18) رقم جدول
توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف  منلقائمني باالتصال لدى ااألضرار )القلق( يوضح 

 .خباريصناعة احملتوى اإل

 القلق( أسباب)األضرار 

 قناة الفضائيةال

 معًا األقصى فلسطني

 معارض حمايد موافق معارض حمايد موافق معارض حمايد موافق

  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك

العاملني غري املؤهلني االستغناء عن 
للتعامل مع تقنيات الذكاء االصطناعي 

خبارييف صناعة احملتوى اإل

انعدام اخلربة يف التعامل مع تقنيات 
 تقديم إىلالذكاء االصطناعي قد يؤدي 

 بيانات غري دقيقة

إزياد حدة املنافسة بني القائمني باالتصال 
مما ينعكس على جودة املضمون 

 خبارياإل

حتيز اخلوارزميات يف حتليل البيانات 
 باعتبارها مصممة من قبل البشر

حمدودية قدرات تقنيات الذكاء 
االصطناعي يف جمال التحليل والتفسري 

  للمضامني اإلعالمية

انعدام قدرة تقنيات الذكاء االصطناعي 
 يشكلقد خباري إعلى صناعة حمتوى 

 ردود أفعال عاطفية لدى اجلمهور

عدم واقعية املضامني اإلخبارية املنتجة 
بتقنيات الذكاء االصطناعي لعدم 

 اجملتمعيةقدرتها على استيعاب القيم 

خباري املنتج بتقنيات رتابة احملتوى اإل
 الذكاء االصطناعي

 86ن = 
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

القائمني باالتصال من توظيف )القلق( لدى أسباب اجلدول السابق أن تبني بيانات     

يف قناة فلسطني تتمثل يف:  تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى االخباري

االستغناء عن العاملني غري املؤهلني للتعامل مع تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة 

اء انعدام اخلربة يف التعامل مع تقنيات الذك%، يليها 68.3بنسبة  خبارياحملتوى اإل

بنسب  سبابثم باقي األ%، 53.7بنسبة  االصطناعي قد يؤدي إىل تقديم بيانات غري دقيقة

تتمثل يف: يهم )القلق( لدأسباب أن  يف قناة األقصى باالتصال ونالقائم أوضحو ،أقل

االستغناء عن العاملني غري املؤهلني للتعامل مع تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة 

حتيز اخلوارزميات يف حتليل البيانات باعتبارها %، يليها 68بنسبة  خبارياحملتوى اإل

 ونالقائم أكدو ،بنسب أقلألسباب ثم باقي ا%، 52بنسبة  مصممة من قبل البشر

االستغناء عن العاملني غري املؤهلني للتعامل مع تقنيات الذكاء أن  يف قناة معًا باالتصال

، يليها %80يهم بنسبة )القلق( لدأسباب مقدمة  يف خبارياالصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

انعدام اخلربة يف التعامل مع تقنيات الذكاء االصطناعي قد يؤدي إىل تقديم بيانات غري 

 بنسب أقل.ألسباب م باقي اث%، 65بنسبة  دقيقة

االستغناء عن  هولدى العينة املبحوثة أسباب القلق  أهميتضح من النتائج السابقة أن     

، وهذا ختوف منطقي العاملني غري املؤهلني للتعامل مع تقنيات الذكاء االصطناعي

باإلضافة إىل أن هذا التخوف ناتج عن  باعتبار أن توظيفها حيتاج إىل تدريب وتأهيل جيد

، حيث أوضحت جمموعة من الدراسات الرهبة من التعامل مع املستحدثات التكنولوجية

 على العملية اإلعالمية بصورة واضحةتعكس آثارها  تقنيات الذكاء االصطناعيأن 

حيث يعتقد عدد من  بفقدان وظائفهم، عالمينياإل، وقد يتأثر بعض بكافة مراحلها

اخلرباء أن االجتاه حنو توظيف الذكاء االصطناعي يف املؤسسات اإلعالمية سوف يقود 

 ،(56)أقل تكلفة بعضها إىل استبدال العنصر البشري بصحفيني روبوتيني أو روبوتات 

 فتوجه ،ومتطلباتها ملتطورةاالتكنولوجية فرًصا للتأقلم مع البيئة وبالرغم من ذلك فهناك 

ها يف وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء االصطناعيحنو  القنوات الفضائية الفلسطينية

بقدر ما يعين مساعدتهم  لقائمني باالتصالال يعين التخلي عن اصناعة احملتوى اإلخباري 

استخدام الروبوت قد منح الصحفيني فرصة فذات جودة عالية،  إخباريعلى حتقيق منتج 

للتوجه حنو مهمات أخرى، قد ال  فرصة هموهذا رمبا يعطي، لتوفري نسبة مهمة من أوقاتهم
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باالتصال عليهم املبادرة إىل مالءمة  ونوبالتالي فالقائم، (57)يكون الروبوت مهيَّأ للقيام بها

 .(58) املتنوعةمهاراتهم للتكيف مع التحوالت التكنولوجية جملاراة املهمات اإلعالمية 

اليت أوضحت أن نقص املهارات  ((Charlie Beckett, 2019مع دراسة  ذلكتفق يو    

بغرف األخبار من أهم أسباب القلق لدى الصحفيني  الالزمة، واخلوف من فقدان الوظائف

 Sena)وتتفق مع دراسة ، يف وكاالت األنباء من توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي

Aljazairi, 2016) بينت وجود اجتاهات متباينة حنو تقنيات الصحافة اآللية بني  اليت

 Vaclav) وختتلف مع دراسة ، التفاؤل املفرط والتشاؤم من إمكانية فقدانهم لوظائفهم

Moravec, et al, 2020) دوارهم مستقباًل أتوقع الصحفيني أهمية على  دتكََّأ اليت

بشكل  ستحسن من قدرتهم على القيام مبهامهمالصطناعي اتقنيات الذكاء باعتبار أن 

 (Waleed Alli , Mohamed Hassoun, 2019)دراسة  معوختتلف ، أكثر مهنية

الصحفيني بداًل من أن حتل  عملفرص لتقنيات الذكاء االصطناعي  تعزيزاليت استشرفت 

 .حملها

 (19) رقم جدول

 خباريحتديات توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإليوضح 

 التحديات

 قناة الفضائيةال
 اإلمجالي

 معًا األقصى فلسطني

 % ك % ك % ك % ك

 66.3 57 70.0 14 76.0 19 58.5 24 قناةمكانات املادية املتاحة للضعف اإل

 60.5 52 75.0 15 60.0 15 53.7 22عالميني مدربني لتوظيف تلك التقنيات واالستفادة منهاإعدم وجود 

ىل كون تلك التقنيات غري مفيدة يف صناعة إتوجهات اإلدارة العليا بالنظر 

خبارياحملتوى اإل
12 29.3 11 44.0 12 60.0 35 40.7 

 40.7 35 75.0 15 40.0 10 24.4 10 بأهمية وفائدة تلك التقنيات  القناةضعف قناعات القائمني باالتصال يف 

 33.7 29 35.0 7 32.0 8 34.1 14 عدم وجود منافسة حقيقية بني القنوات الفضائية الفلسطينية يف هذا اجملال

 27.9 24 30.0 6 20.0 5 31.7 13 انعدام جدوى توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف اجملال اإلعالمي

 23.3 20 15.0 3 32.0 8 22.0 9 مفهوم علمي حمدد لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي عدم وجود

 86ن = 

 الفلسطينية الفضائية نواتالتحديات اليت تواجهها القأهم  أنيتضح من اجلدول السابق     

ضعف : يف تتمثل خبارييف توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

عالميني مدربني لتوظيف إعدم وجود %، يليها 66.3قناة بنسبة مكانات املادية املتاحة للاإل
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

 كون تلك التقنيات غري إىلتوجهات اإلدارة العليا بالنظر ، ثم %60.5بنسبة تلك التقنيات 

 ثم باقي التحديات بنسب أقل.، %40.7بنسبة  مفيدة يف صناعة احملتوى االخباري

ميكن تفسري هذه النتائج بأن تقنيات الذكاء االصطناعي مكلفة جدًا وتغطيتها      

تتطلب موازنات ضخمة ال تتناسب مع الوضع املالي للقنوات الفضائية الفلسطينية هذا إىل 

جانب احلاجة إىل التدريب الطويل واملكثف للقائمني باالتصال إلتقان توظيف تلك 

بالشكل األمثل كونها أحد املستحدثات التكنولوجية يف اجملال التقنيات واالستفادة منها 

 اإلعالمي بالدول العربية.

( اليت أكدت عدم تبين املؤسسات 2020يتفق ذلك مع دراسة )أمل حممد خطاب، و    

الصحفية املصرية السرتاتيجية تدريبية متكاملة للتعامل مع تقنيات التكنولوجيا احلديثة، 

عرف على االحتياجات التدريبية احلقيقية، كما يتفق مع دراسة وعدم اهتمامها بالت

Charlie Beckett, 2019))  اليت أوضحت أن املوارد املالية أهم التحديات اليت تواجه

، باإلضافة إىل نقص املهارات الالزمة تقنيات الذكاء االصطناعيتبين وكاالت األنباء ل

 .للتعامل معها

  (20) رقم جدول

لتطوير توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة القائمني باالتصال مقرتحات يوضح 

 احملتوى االخباري

 املقرتحات

 قناة الفضائيةال
 اإلمجالي

 معًا األقصى فلسطني

 % ك % ك % ك % ك

 82.6 71 85.0 17 80.0 20 82.9 34تدريب القائمني باالتصال وتطوير مهاراتهم مبا يتماشى مع متطلبات الذكاء االصطناعي

توفري اإلمكانات املادية الالزمة لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى 

خبارياإل
24 58.5 19 76.0 15 75.0 58 67.4 

 67.4 58 45.0 9 76.0 19 73.2 30 توفري البنية التكنولوجية الالزمة لتقنيات الذكاء االصطناعي

 41.9 36 55.0 11 28.0 7 43.9 18 والتشريعات اليت تسهل توظيف تقنيات الذكاء االصطناعيقرار القوانني إضرورة 

ضرورة االعتماد بشكل كبري على تقنيات الذكاء االصطناعي يف مجع املضامني 

 خراجهاإاإلخبارية وحتريرها و
13 31.7 11 44.4 10 50.0 34 39.5 

 46.5 40 50.0 10 36.0 9 51.2 21 يف جمال الذكاء االصطناعيأهمية االستعانة بنماذج دولية وحملية رائدة 

العمل على تقليل الفجوة بني القائمني باالتصال واملتخصصني بتكنولوجيا الذكاء 

 االصطناعي
19 46.3 10 40.0 4 20.0 33 38.4 

 86ن = 
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تدريب القائمني باالتصال وتطوير مهاراتهم مبا  تشري بيانات اجلدول السابق إىل أن     

لتطوير يف مقدمة مقرتحات القائمني باالتصال  يتماشى مع متطلبات الذكاء االصطناعي

%، يليها 82.6بنسبة  خباريتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

الالزمة لتقنيات الذكاء توفري البنية التكنولوجية ، وتوفري اإلمكانات املادية الالزمة

أهمية االستعانة بنماذج دولية وحملية رائدة يف  % لكل منها، ثم67.4بنسبة  االصطناعي

 يليها باقي املقرتحات بنسب أقل. %،46.5بنسبة  جمال الذكاء االصطناعي

 
 فروض الدراسة:اختبار 

باالتصال يف القنوات الفضائية وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القائمني -1

توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى من حيث اجتاههم حنو الفلسطينية 

تبعا للنوع االجتماعي.  خبارياإل

 (21) رقم جدول

من حيث اجتاههم باالتصال يف القنوات الفضائية الفلسطينية بني القائمني يوضح الفروق 

تبعا للنوع  خبارياالصطناعي يف صناعة احملتوى اإلتوظيف تقنيات الذكاء حنو 

  االجتماعي

فروق ذات داللة إحصائية بني القائمني عدم وجود تشري بيانات اجلدول السابق إىل     

توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى من حيث اجتاههم حنو باالتصال 

وأن مستوى الداللة أكرب من  T  =0.747ن قيمة إحيث  تبعا للنوع االجتماعي، خبارياإل

وجود فروق ذات داللة إحصائية برضية القائلة فقبول الوبذلك يتضح عدم ، 0.05مستوى 

بني القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية الفلسطينية من حيث اجتاههم حنو توظيف 

ن أباعتبار  خباري تبعا للنوع االجتماعيتقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

 
النوع 

 االجتماعي
 العدد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 قيمة

 T 

درجات 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

االجتاه حنو استخدام تقنيات 

الذكاء االصطناعي

 0.56 1.88 58ذكر
0.747 84 0.457 

 0.50 1.79 28 أنثى
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

يف العمل اإلعالمي من صطناعي تقنيات الذكاء اال توظيفهناك اتفاق واضح بأهمية 

، باإلضافة إىل تقارب طبيعة املهام املوكلة للقائمني باالتصال من اجلميع ذكورًا وإناثًا

 كال اجلنسني.

باالتصال يف القنوات الفضائية وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القائمني -2

يف صناعة احملتوى  توظيف تقنيات الذكاء االصطناعيمن حيث اجتاههم حنو الفلسطينية 

تبعا لسنوات اخلربة. خبارياإل

 (22) رقم جدول

من حيث اجتاههم باالتصال يف القنوات الفضائية الفلسطينية بني القائمني يوضح الفروق 

 تبعا لسنوات اخلربة خباريتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلحنو 

بيانات اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القائمني باالتصال  توضح

خباري من حيث اجتاههم حنو توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

وأن مستوى الداللة أكرب من  ANOVA  =2.025ن قيمة إحيث  تبعا لسنوات اخلربة،

وجود فروق ذات داللة بول الفرضية القائلة بيتضح عدم ق يهبناء عل، و0.05مستوى 

إحصائية بني القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية الفلسطينية من حيث اجتاههم حنو 

 ،خباري تبعا لسنوات اخلربةتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

التكنولوجيا اليت مع فروض النظرية املوحدة لقبول واستخدام  وتتناقض هذه النتيجة

تبعًا لسنوات اخلربة  تفرتض وجود فروق بني املبحوثني من حيث تأثريها على النية السلوكية

، ويرجع ذلك إىل كون أصحاب اخلربة املرتفعة هم أكثر استخدامًا للتقنيات التكنولوجية

حداثة تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلخباري مما جيعل سنوات 

باإلضافة إىل جدة  هاخلربة عامل غري حاسم يف استجابات القائمني باالتصال حنو توظيفا

 .االنطباع املهين لدى العينة املبحوثة حنو توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي

 العدد سنوات اخلربة 
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 قيمة

ANOVA 

مستوى 

 الداللة

االجتاه حنو استخدام 

تقنيات الذكاء 

االصطناعي

 0.29 2.08 12 سنوات 5أقل من 

 0.50 1.92 24 سنوات 10إىل أقل من  5من  0.138 2.025

 0.59 1.76 50سنوات فأكثر 10من 
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حصائيًا بني إبينت عدم وجود فروق دالة اليت ( 2021دراسة )العيسوي، ويتفق ذلك مع  

الفلسطينيني للتقنيات الرقمية يف صناعة احملتوى اإلخباري دوافع استخدام الصحفيني 

فروق لوجود أنه ال أوضحت  اليت( 2020وكذلك دراسة )مسباوة، ، زي لسنوات اخلربةتُع

بني استخدام القائمون باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية السعودية للتقنيات  ذات داللة

.لسنوات اخلربةالتكنولوجية يف صناعة احملتوى اإلخباري ُتعزى 

القــائمني باالتصــال يف القنــوات  اجتــاهوجــود عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصــائية بــني  -3

توظيــف تقنيــات الــذكاء االصــطناعي يف صــناعة احملتــوى       حنــو الفضــائية الفلســطينية  

 .وعناصر النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا ،خبارياإل

 (23) رقم جدول

 حنوالقائمني باالتصال يف القنوات الفضائية الفلسطينية  اجتاهيوضح العالقة بني  

وعناصر النظرية  ،خباريتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

  .املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا

 مستوى الداللة معامل االرتباطقيمة املتغريات

 0.068 0.162املنفعة املدركة

 0.407 0.026 االجتماعيةالتأثريات 

 0.019* 0.251 اجلهد املتوقع

 0.039* 0.191التسهيالت املتاحة

 0.427 0.020 النية السلوكية

 ما يلي:تشري بيانات اجلدول السابق إىل     

توظيـف   حنـو باالتصـال   ونالقـائم  اجتـاه داللـة إحصـائية بـني    عدم وجود عالقة ذات  

 ،املدركــة  املنفعــةوخبــاري تقنيــات الــذكاء االصــطناعي يف صــناعة احملتــوى اإل    

حيــث تــبني أن قيمــة معامــل االرتبــاط =   ،النيــة الســلوكية ،التــأثريات االجتماعيــة

 .0.05وأن مستوى الداللة أكرب من مستوى  0.162

 حنـو القـائمني باالتصـال    اجتـاه داللة إحصائية بـني  وجود عالقة طردية ضعيفة ذات  

، واجلهد املتوقعخباري توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

وأن مسـتوى الداللـة أقـل مـن مسـتوى       0.251حيث تبني أن قيمة معامـل االرتبـاط =   



 
 

 
 

245 

هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

، ممــــا يــــدلل علــــى أن الســــهولة واملرونــــة الــــيت تتيحهــــا تقنيــــات الــــذكاء   0.05

على صناعة احملتـوى اإلخبـاري باإلضـافة إىل جـودة     االصطناعي ستنعكس اجيابًا 

املعلومات اليت توفرها تلك التقنيات تزيد مـن احتماليـة توظيفهـا مـن قبـل القـائمني       

 باالتصال يف القنوات الفضائية الفلسطينية.

 حنـو القـائمني باالتصـال    اجتـاه داللة إحصائية بـني  وجود عالقة طردية ضعيفة ذات  

والتســهيالت خبــاري الصــطناعي يف صــناعة احملتــوى اإل توظيــف تقنيــات الــذكاء ا 

وأن مسـتوى الداللـة أقـل مـن      0.191، حيث تبني أن قيمة معامل االرتبـاط =  املتاحة

ــة يف    0.05مســتوى  ــى أن التســهيالت الــيت تتيحهــا اإلدارات القيادي ، ممــا يــدلل عل

، وتكنولوجيـــة وماديـــة مـــن إمكانـــات بشـــرية   القنـــوات الفضـــائية الفلســـطينية  

.. وغريهــا هلــا تــأثري دعــم اجلهــات الرمسيــةباإلضـافة إىل احلــوافز املاديــة واملعنويــة و 

على تطوير القائمني باالتصال ملهاراتهم بتقنيـات الـذكاء االصـطناعي، وتوظيفهـا     

 يف صناعة احملتوى االخباري.

 

اجتاه القائمني باالتصال حنو توظيف تقنيات توجد فروق ذات داللة إحصائية يف -4

كاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلخباري لعناصر النظرية املوحدة لقبول الذ

واستخدام التكنولوجيا واملتغريات املتعلقة باالختالفات الفردية )النوع االجتماعي، طواعية 

 .االستخدام، العمر، سنوات اخلربة(
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 (24) رقم جدول

حنو توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف القائمني باالتصال  اجتاهيوضح العالقة بني 

لعناصر النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا صناعة احملتوى اإلخباري 

واملتغريات املتعلقة باالختالفات الفردية )النوع االجتماعي، طواعية االستخدام، العمر، 

 سنوات اخلربة(

 املتغري
النوع 

 االجتماعي

طواعية 

 االستخدام
 سنوات اخلربة العمر

 املنفعة املدركة
 0.045 0.057 *0.189 0.045 قيمة االختبار

 0.342 0.438 0.045 0.339مستوى الداللة

 التأثريات االجتماعية
 0.083 0.062 0.160 0.087 قيمة االختبار

 0.224 0.237 0.069 0.214 مستوى الداللة

 اجلهد املتوقع
 0.065 0.071 0.157 0.078 قيمة االختبار

 0.275 0.240 0.076 0.238 مستوى الداللة

 التسهيالت املتاحة
 0.154 0.120 *0.263 0.137 قيمة االختبار

 0.078 0.127 0.008 0.104مستوى الداللة

النية السلوكية
 0.112 0.082 *0.208 0.083 قيمة االختبار

 0.153 0.222 0.029 0.223 مستوى الداللة

 ما يلي:توضح بيانات اجلدول السابق  

وعناصــر النظريــة  النــوع االجتمــاعي  داللــة إحصــائية بــني   ذات  فــروقعــدم وجــود   

 املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيـا )املنفعـة املدركـة، التـأثريات االجتماعيـة،     

ــد املتوقــع،  ــة الســلوكية ، التســهيالت املتاحــة  اجله ــث تــبني أن مســتوى    ،(الني حي

، باعتبــار أن االهتمــام بتوظيــف تقنيــات الــذكاء  0.05الداللــة أكــرب مــن مســتوى 

االصـطناعي يف صــناعة احملتــوى اإلخبــاري حيظــى باهتمــام االنــاث والــذكور علــى  

 حد سواء.

وعناصـر النظريـة املوحـدة     طواعية االستخدامداللة إحصائية بني وجود عالقة ذات  

ــول واســـتخدام الت ــة  لقبـ ــة، التســـهيالت املتاحـ ــة املدركـ ــا )املنفعـ ــة  ،كنولوجيـ النيـ

، ممـا يعـين أنـه    0.05حيث تبني أن مستوى الداللـة أقـل مـن مسـتوى      (،السلوكية

القــائمون باالتصــال أن هنــاك منفعــة مــن توظيــف تقنيــات الـــذكاء         أدرككلمــا  

ــات      ــة اســتخدام تلــك التقني ــاري زاد احتمالي االصــطناعي يف صــناعة احملتــوى اإلخب

  وكذلك التسهيالت املتاحة مما يزيد من نيتهم السلوكية لالعتماد عليها.
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

وعناصــر النظريــة  طواعيــة االســتخدامداللــة إحصــائية بـني  عـدم وجــود عالقــة ذات   

 (،هـد املتوقــع ، اجلاملوحـدة لقبـول واسـتخدام التكنولوجيـا )التـأثريات االجتماعيـة      

وهـــذا يـــدلل علـــى أن  ،0.05حيـــث تـــبني أن مســـتوى الداللـــة أكـــرب مـــن مســـتوى 

 القــائمني باالتصــال يســتخدمون تقنيــات الــذكاء االصــطناعي بغــض النظــر تقــدير 

هلـم، ومل يكـن اجلهـد املتوقـع      رؤسائهم يف العمل وزمالئهـم واجلمهـور املسـتهدف   

 بذله عامل مهم بالنسبة هلم.

وعناصـر النظريـة املوحـدة لقبـول      العمـر داللة إحصـائية بـني   عدم وجود عالقة ذات  

هـد املتوقـع،   اجلواستخدام التكنولوجيا )املنفعة املدركة، التأثريات االجتماعية، 

حيــث تــبني أن مســتوى الداللــة أكــرب مــن  ،(النيــة الســلوكيةالتســهيالت املتاحــة، 

 .0.05مستوى 

حـدة  وعناصر النظريـة املو سنوات اخلربة داللة إحصائية بني عدم وجود عالقة ذات  

هـد  اجللقبول واسـتخدام التكنولوجيـا )املنفعـة املدركـة، التـأثريات االجتماعيـة،       

ــة الســلوكية التســهيالت املتاحــة،  املتوقــع،  ــة    ،(الني ــبني أن مســتوى الدالل ــث ت حي

القــائمون باالتصــال ســنوات اخلــربة لــدى ، ممــا يعــين أن 0.05أكــرب مــن مســتوى 

كاء االصطناعي يف صناعة احملتـوى  على توظيف تقنيات الذعينة الدراسة ال تؤثر 

اإلخبـــاري ويرجـــع ذلـــك إىل أن مـــن ميلكـــون خـــربة أكـــرب لـــديهم ختوفـــات علـــى   

 مستقبلهم املهين يف ظل االعتماد على تلك التقنيات.

وعناصـر   طواعيـة االسـتخدام  ويرى الباحث أنه من الطبيعي أن يكون هنـاك عالقـة بـني        

النيـة   ،التكنولوجيا )املنفعة املدركة، التسهيالت املتاحةالنظرية املوحدة لقبول واستخدام 

حيث يساعد كل ذلك على تقبل القائمني باالتصال لتلك التقنيـات، يف حـني ال    (السلوكية

عوامــل حامســة يف االعتمــاد علــى هــذه التقنيــات    اخلــربة والعمــرميكــن أن تكــون ســنوات  

ية ميكن لذوي سنوات اخلـربة األقـل   باعتبار أن توظيفها يعتمد باألساس على مهارات برجم

 التمتع بها

بـني اجتـاه القـائمني    ذات داللـة إحصـائية    فـروق قبول الفرض القائل بوجـود  وبذلك يتضح     

باالتصال حنو توظيـف تقنيـات الـذكاء االصـطناعي يف صـناعة احملتـوى اإلخبـاري لعناصـر         

ــا واملــتغريات امل    ــة املوحــدة لقبــول واســتخدام التكنولوجي ــة  النظري تعلقــة باالختالفــات الفردي

 قبواًل جزئيًا.
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 النتائج العامة للدراسة.
العديد من النتائج كان من أهمها: توصلت الدراسة إىل

% من املبحوثني أن القنوات الفضائية الفلسطينية تعتمد على التقنيات 52.3أكد  -1

ومما % بدرجة كبرية، يف صناعة احملتوى اإلخباري بدرجة متوسطة،  احلديثة

يدلل على أن اإلعالم الفلسطيين يتجه بشكل جيد حنو التحول الرقمي باالعتماد 

على االدوات التكنولوجية احلديثة يف كل مراحل العملية اإلعالمية، 

وتستخدمها يف كافة جماالت صناعة احملتوى اإلخباري من حيث مجع احملتوى 

%، 69.8حترير احملتوى بنسبة % يليها 79.1%، ثم مونتاج احملتوى بنسبة 80.2بنسبة 

وجاء ذلك استجابة للتطورات املتالحقة يف تكنولوجيا االتصال، واملزايا اليت 

حجم القاعدة من املبحوثني أوضحوا أن % 60.4، إال أن توفرها تلك التقنيات

% متوسطة مما يدلل 29.1ضعيفة، والتكنولوجية لتقنيات الذكاء االصطناعي 

حجم تلك القاعدة لتليب احتياجات املرحلة املقبلة من يؤكد على ضرورة توسيع 

التحول الرقمي ومتطلباتها.

أن القنوات الفضائية الفلسطينية توظف تقنيات  من املبحوثني %58.1 وضحأ -2

%، وبشكل 23.3بشكل ضعيف، وبشكل متوسط بنسبة  الذكاء االصطناعي

التقنيات يف  ويرجع ذلك إىل حداثة االعتماد على تلك ،%18.6كبري بنسبة 

اجملتمعات العربية، وإىل العوامل املهنية املتعلقة بتطوير مهارات القائمني 

هذا مستوى % منهم غري راضني متامًا عن 68.6باالتصال، وبالتالي فإن نسبة 

% من املبحوثني لديهم فهم متوسط 52.3وبالرغم من ذلك إال أن  ،توظيفال

فها يف صناعة احملتوى اإلخباري، لتقنيات الذكاء االصطناعي وكيفية توظي

% مما يعكس مدى االهتمام من قبلهم بتوظيف تلك التقنيات 31.4وكبري بنسبة 

 .يف صناعة احملتوى اإلخباري

لتقنيات الذكاء  من املبحوثني ميلهم إىل توظيف القنوات الفضائية% 48.8 أكد -3

% إىل ، فيما مييل بدرجة كبرية خبارياالصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

توظيفها بدرجة متوسطة مما يدلل على الفهم اجليد لإلمكانيات اليت ميكن أن 

تقنيات  من املبحوثني يستخدمون %47.7أن توفرها تلك التقنيات، ويتوافق ذلك مع
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هااها ااقاهامي نااهاتاصاها ا يااقاواا ااقضاهامة ااقضسطيةوة اوحااصاية اصاوةها ااجت
 اخبهارياقذكهاءااتاصيوهاعيا ياصوهاع ااحملتاىااإل

، ويستخدم بدرجة متوسطة خباريالذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

برية.تلك التقنيات بدرجة ك% 32.6

تؤثر على  العوامل املهنيةوالعوامل االقتصادية من املبحوثني أن % 69.8 أوضح -4

، ثم السياسة خبارييف صناعة احملتوى اإل االصطناعيتوظيف تقنيات الذكاء 

% مما يؤكد 40.7%، يليها العوامل الذاتية بنسبة 54.7التحريرية للمؤسسة بنسبة 

ضرورة االستثمار يف جمال الذكاء االصطناعي سواء فيما يتعلق بالبنية 

التكنولوجية أو القدرات البشرية لالستفادة من هذه التقنيات بشكل جيد، 

تقنيات الذكاء أن دوافعهم لتوظيف  وتبني ذلك من خالل إشارة املبحوثني إىل

خباري بصورة تتالءم مع يف صياغة احملتوى اإلتتمثل يف مساعدتهم االصطناعي 

من منافسة القنوات الفضائية  لقناةا %، ومتكني61.6بنسبة  طبيعة اجلمهور

 %.44.2، ثم قدرتها على حماربة احملتوى الزائف بنسبة %57.0بنسبة  األخرى

تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة من توظيف  افع املدركةتبني ارتفاع املن -5

مما يشري إىل ارتفاع مستوى إدراكهم ألهمية  لدى املبحوثني خبارياحملتوى اإل

السرعة الفائقة يف مجع جاءت تلك التقنيات يف تطوير أدائهم املهين حيث 

مقدمة تلك املنافع، ، الدقة يف احملتوى اإلخباري، وتوفري املوارد املادية يف البيانات

ويرتبط ذلك مبرونة هذه التقنيات وسهولة إنتاج حمتوى اخباري باالعتماد عليها، 

التوقعات من وسرعة االستفادة من البيانات اليت توفرها مما يدلل على إجيابية 

.قبل املبحوثني للجهود املتوقعة لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي

توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة لتنوعت التأثريات االجتماعية  -6

لدى املبحوثني، لكنها تركزت على دعم اجلهات الرمسية  خبارياحملتوى اإل

واخلربة بالتقنيات التكنولوجية الالزمة، وقدرة القائمني باالتصال على توظيف 

تلك التقنيات ويرتبط ذلك بتوفري اإلمكانيات املادية لتطوير مهارات القائمني 

السياسات تصال من خالل برامج تدريبية متخصصة، كما اتضح أن باال

لقائمني باالتصال ا توظيفالتحريرية للقنوات الفضائية تنهض بدور أساسي يف 

من وجهة نظر  خباريتقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلل

المية، املبحوثني كونها حتدد طبيعة األعمال التنفيذية يف صناعة املضامني اإلع
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وتنعكس بالضرورة على كافة أدوات العملية اإلعالمية من خالل توفري 

 اإلمكانيات التكنولوجية والبشرية واملادية.

املشاركة بندوات وورش عمل حول توظيف تقنيات الذكاء  أوضح املبحوثني أن -7

يف مقدمة النية السلوكية يليها  االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلخباري

مما يؤكد  بنماذج دولية وحملية رائدة يف جمال الذكاء االصطناعياالستعانة 

مدى حرصهم على تطوير مهاراتهم التقنية للتعامل مع تلك التقنيات وسينعكس 

بالضرورة على مدى قابليتهم لتوظيفها، ومن ناحية أخرى متثلت أهم خماوف 

يف  اإلخباريتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى املبحوثني من 

ويعد ذلك  ختوف تقنيات ال هذه االستغناء عن العاملني غري املؤهلني للتعامل مع

 منطقي ناتج عن الرهبة من التعامل مع املستحدثات التكنولوجية.

 الفلسطينية الفضائية نواتالتحديات اليت تواجهها القأهم  أنأشار املبحوثني إىل  -8

تتمثل يف:  خباريصناعة احملتوى اإل يف توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف

عالميني إعدم وجود %، يليها 66.3قناة بنسبة مكانات املادية املتاحة للضعف اإل

 إىلتوجهات اإلدارة العليا بالنظر ، ثم %60.5بنسبة مدربني لتوظيف تلك التقنيات 

% باعتبار أن 40.7 كون تلك التقنيات غري مفيدة يف صناعة احملتوى االخباري

نيات الذكاء االصطناعي مكلفة جدًا إىل جانب احلاجة إىل التدريب تق

واملكثف إلتقان توظيف تلك التقنيات واالستفادة منها بالشكل األمثل، وقدم 

توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف  املبحوثني جمموعة من املقرتحات لتطوير

ل وتطوير تدريب القائمني باالتصا كان أهمها خباريصناعة احملتوى اإل

توفري البنية التكنولوجية الالزمة ، وتوفري اإلمكانات املادية الالزمة، ومهاراتهم

أهمية االستعانة بنماذج دولية وحملية رائدة يف  ثم لتقنيات الذكاء االصطناعي

 .جمال الذكاء االصطناعي

من حيث باالتصال فروق ذات داللة إحصائية بني القائمني تبني عدم وجود      -9

 خباريتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإلاههم حنو اجت

 (سنوات اخلربة، وتبعا لـ )النوع االجتماعي
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باالتصال  ونالقائم اجتاهداللة إحصائية بني اتضح عدم وجود عالقة ذات  -10

 املنفعةوخباري توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل حنو

وجود عالقة طردية ضعيفة النية السلوكية، و، التأثريات االجتماعيةاملدركة، 

توظيف تقنيات الذكاء  حنوالقائمني باالتصال  اجتاهداللة إحصائية بني ذات 

 .والتسهيالت املتاحة، واجلهد املتوقعخباري االصطناعي يف صناعة احملتوى اإل

النـــوع  داللـــة إحصـــائية بـــنيأشـــارت النتـــائج إىل عـــدم وجـــود فـــروق ذات   -11

التسـهيالت  اجلهـد املتوقـع،    املنفعة املدركـة، التـأثريات االجتماعيـة،   االجتماعي و

طواعيــة داللــة إحصــائية بــني  ، النيــة الســلوكية، وعــدم وجــود عالقــة ذات  املتاحــة

داللـة  ، اجلهـد املتوقـع، وعـدم وجـود عالقـة ذات      التأثريات االجتماعيةاالستخدام و

ــة،  واملنفعــة املالعمــر إحصــائية بــني   ــأثريات االجتماعي اجلهــد املتوقــع،  دركــة، الت

داللـــة النيـــة الســلوكية، وكـــذلك عـــدم وجــود عالقـــة ذات   التســهيالت املتاحـــة،  

ــة،   ســنوات اخلــربة  إحصــائية بــني   ــأثريات االجتماعي ــد واملنفعــة املدركــة، الت اجله

ــع،  داللــة النيــة الســلوكية يف حــني توجــد عالقــة ذات     التســهيالت املتاحــة،  املتوق

ــة االســتخدام و ئية بــني إحصــا ــة  ،املنفعــة املدركــة، التســهيالت املتاحــة  طواعي الني

 السلوكية.

 

 التوصيات:
ضرورة تعزيز فهم القائمني باالتصال يف القنوات الفضائية الفلسطينية لتقنيات  -1

خباري من خالل الذكاء االصطناعي وكيفية توظيفها يف صناعة احملتوى اإل

 واإلعالميني.الدمج بني التقنيني 

احلاجة املاسة إىل توفري قاعدة تكنولوجية متطورة متثل بنية حتتية لتقنيات  -2

 الذكاء االصطناعي تتناسب مع التطورات املتالحقة يف هذا اجملال عامليًا.

أهمية اعتماد خطط اسرتاتيجية لتوظف تقنيات الذكاء االصطناعي يف كافة  -3

مراحل العملية اإلعالمية بالقنوات الفضائية الفلسطينية انطالقًا من املزايا اليت 

ن توفرها تلك التقنيات، باإلضافة إىل تطوير قدرات العنصر البشري من أميكن 

 الالزمة لصناعة احملتوى اإلعالمي. خالل اكتساب املهارات التقنية والتكنولوجية
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ضرورة توفري االعتمادات املالية الالزمة لتوفري تقنيات الذكاء االصطناعي من  -4

 .أجهزة ومعدات وتوظيفها باألسلوب األمثل لتطوير صناعة احملتوى اإلخباري

عاملني بالقنوات الفضائية الفلسطينية يف للاعتماد برامج تدريبية  احلاجة إىل -5

لتطوير مهاراتهم الستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي مبا يتوافق مع حماولة 

 .متطلبات املهنة اإلعالمية مستقباًل

 ،اعتماد اتفاقيات تعاون مشرتكة بني القنوات الفضائية الفلسطينية من جهة -6

واجلامعات ومراكز األحباث واملتخصصني بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي من 

خربات تلك اجلهات يف تطوير توظيف هذه  لالستفادة من ،جهة أخرى

 .التكنولوجيا

أهمية إقرار قوانني ناظمة لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف اجملال  -7

األخالقية قيم البشكل يتوافق مع  ااإلعالمي مبا يؤدي إىل االستخدام األمثل هل

 مجتمع الفلسطيين.لل
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 خـــصمل
 

تتبلووور ملووكلة اووحا البحووا   اختبووار فر ووية العالقووة بوور حوووخ املو وووخ امل وور   داخوول          

تووووود يتات  تتريووووودات ةسوووووابي  زارة الصوووووحة علوووووا فيسوووووبو   تووووووي   مسوووووارات تفاعووووول  

2021املسوتخدمر موع وتوااواال خوالل املوجوة الثالثوة كارحوة كور حوا أموي أ ل أبريول           

ى مسوار التفاعول ارجراروي أبوالتعلي  أ  امللواركة      (ال  ذلك علا مسوتو 2021مايو  31 -

 أ  االميوشي(ال  مسار التفاعل املو وعي  أبالتقد أ  اللكوى أ  التأييد أ  االستفسار(.

 اعتمووود البحوووا علوووا موووتتو املسووول   مسوووتوال املتعلووو  يفسووول الرسوووالة الووو  حتوووددت      

تخدمر عليوووو ال وتوووووى ةسووووابي  زارة الصووووحة علووووا فيسووووبو   توووووي   تعليقووووات املسوووو   

 تفاعالتتم مع ال بار افة إىل املتتو املقارنال بتود  املقارحوة اقفقيوة بور مسوات ا تووى       

علووا فيسووبو   توووي   أاوواا تفاعوول املسووتخدمر معوو .  اسووتخدم البحووا أداة حتليوول         

 املضمون الستكلا  وتوى التد يتات  التتريدات  وتوى التعليقات عليتا.

ن ا توووى امل وور   علووا ةسوواة الوووزارة علووا فيسووبو   أاوواا       قوود خلووب البحووا إىل أ  

تفاعل املستخدمر معو  عكسوا "يبيعوة رياا"يوة"ال   مقابول "ال بيعوة التخبويوة" الو          

غلبووع علووا وتووووى ةسووابتا علووا تووووي   كووحلك أاوواا التفاعووول معوو .  قوود سوووي ر         

   توووي ال تووالل  ا توووى التوعوووى علووا توود يتات  تتريوودات ةسووابي الوووزارة علووا فيسووبو      

ا تووووى املتعلووو  باللقوووا   الت عووويمال موووم وتووووى أرقوووام كور حووواال موووم وتووووى ت ووووير         

اخلوودمات الصووحيةال مووم وتوووى تووأم"ات كور حووا.  قوود بوودا مسووتخدمو ةسوواة فيسووبو    

أكثوووور تفوووواعالو مووووع ا توووووىال علووووا مسووووتوى التعليوووو   امللوووواركة  االميوشوووويال مقارحووووة      

و ووخ تتوعوع مسوارات تفاعول مسوتخدمي فيسوبو        يفستخدمي تووي .  علوا مسوتوى امل   

لووكا ى ال توووي  مووع ا توووىال مووا بوور اللووكوى  التقوود  التأييوود  االستفسووار.  تركوو ت      

مسووتخدمي فيسووبو    عوودم توووافر اللقووا ال   تركوو  التفاعوول بالتأييوود   الوودعا  بوو  ال     

و  أكثور  التمة عي مصر  العاملال  علا مستوى التفاعل بالتقد كان مسوتخدمو فيسوب  

 ميالو للتلكيك   اقرقام ال  خترج عي الوزارةال  اتتامتا بعدم اللفافية.

: مواقووع التواصوول االجتموواعيال التفاعليووةال احلسووابات الرمسيووةال  زارة      فتاةيووةالكلمووات امل

 الصحةال كوفيد 
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  م :رقا

يف نكككك ع ا نكككك   منككككو هاو  كككك  التواصكككك  ااعت كككك نو ية كككك  يون كككك    مواقكككك تشكككك   

خ صككك  اياككك  تنككك ا تـيشككك ل اوتكككككوـ ا ل )نيكككو نتـككككك  ل   ي كككككو   صكككككو     الرق كككو

  نم  زي  ة نكد   نرب ا ي)يت  نتت ا ي فوة ما   ل تف ن  تني األفرا (” …ف دتو  ت  إخل

املؤسنكك ت او وم كك  تتنـكك  إه ق  تاكك  نا   تاكك   كك  اة  منككتمدم ا  تككدات ال كك   مكك   

ل تواص   النري  نالفو ي نالرخ ص ناملؤثر( مك  ام اكو   نوكرن  الوقكت ترسكمت ا   ك        

 نق    مواق  التواص     اة ل ت  ل او ومو تني املؤسن  نام او .

ـّ  خربال اات  ل او ومو إه ا      وه املواق  نضرن ة ان  تتج  إل ا  "فةد ي

املؤسن ت او وم   ل ستف  ة منا  يف التواص  م  ام او  املنتادف نل تعريف 

  (1 "ناترز إجن زاتا  ن ى   ف  األصعدةت ملؤسن  او وم   نايشطتا  املمت ف  

يف  وا الن  ق اجتات    الوزا ات امل ري  إه تدشني حن ت ت هل  ن ى مواق  

ملواق  اليت حتظى تعد  ا رب م  املنتمدمني م   موق  التواص  ااعت  نو  خ وصً  ا

%  نمع  توهف 91ف نـوك  ن و املوق  األ  ر استمدامً  م  ع يب امل ريني تننـ  

اغ ب الوزا ات موق  توي)  حب م ان املوقعني نس    سا   لنة  األخـ   نالف ديو  ت 

 ض ف  إه تع هم ا ق   ناايفوعراف  س ن  ف  املوا  األخرـ املنتادف ية ا   ت 

 املنتمدمني هل   م  افرا  ام او .

نقد اثـتت ندة   اس ت س تة  ان معدات استمدا  مواق  التواص  ااعت  نو 

  19 نحتديدًا موقعو ف نـوك نتوي)( ا تفعت تش   م حوه خ ل ع ئح   وف د 

 ان ا ص ت  ان الوف ة نخ وصً  مواق  اما ت ال ح   املنئول  ن  مت تع  من  ات التع يف

 . (2  ذلك م  مع وم تيت ج  ام ئح  ناس ل ب مواعاتا  نتوافر ال ة ح ت نغ  

نتة  اماو  اليت تـوهل  نزا ة ال ح  يف توه ف مواق  التواص  يف التف ن  م  امل ريني 

م  ا تش ف انل ح ل  ن .(19-خ ل املراح  املمت ف  اليت مرت تا  ع ئح    وف د

(  ثم توالو 2020تف نس  و ني  يف م ر لش ب ص ين يع   تا   منت ف فرباير  إص ت 

هاو  ح ات ا ص ت  ت لف نس تني م ريني تض نفت اماو  اليت تـوهل  نزا ة ال ح  يف 

جم ل اات  ل ال حو  ن  زت تش   خ   ن ى توه ف حن ت تا  ن ى مواق  

 و .التواص  ااعت  نو  ن فوة ل تواص  م  ام ا
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نامل فت ان اون ب الرمسو لوزا ة ال ح  ن ى موق  ف نـوك يش  قـ  هاو  انل إص ت  

 3  نُيديره 2020ين ير  28يف م ر حبوالو اسـونني  نت لتحديد يف  19-ت وف د

اشم    نتتف ن  الوزا ة م  خ ل  م  املواطنني حنب م   ني  اون ب ض   مع وم ت 

 10توست يوم   حتى  2:  1ل النشر ن    ي)انح م  تني الشف ف   اخل ص  ت   ن  ن معد

منشو ات يوم    نا تف   6:  4  حني تدا معدل النشر ن ى ال فح  يز ا  م  2020فرباير 

تني امل ريني.  19-ف دمعدل التف ن  م  حمتوا    م  زي  ة اندا  ح ات ا ص ت  ت و

موق  توي)  نزا  التف ن  ن    م   ين ير ايضً  اط ةت نزا ة ال ح  حن تا  ن ى 28نيف 

ت  ي ت الوزا ة ال وم   تش ن ا تف ع ح ات ا ص ت   موق  م راني   تتطو  األزم  نتوال

 .(2020م  س  27

يف  وا الن  ق تتـ و  ا       اس  منتوي ت تف ن  منتمدمو ف نـوك نتوي) م  

  نقد ة اوتوـ ن ى الة    اوتوـ املةد  نرب حن تو نزا ة ال ح  ن ى  وي  املوقعني

تدن ه يف  نم مفاو  اات  ل ال حو ت م او  نحتف ز افرا ه ن ى التف ن  مع  ت ستمدا  

 األ نات اليت يت حا  مفاو  التف ن    ن ى ااي)يت ن ى منتوـ الش   ناملض ون.

 
 الدراسات السابقة: 

  اوو  األنل يش   توزنت الد اس ت ذات ال    وش     وا الـحث ن ى حمو ي 

جم ون  الد اس ت اليت تن نلت  ن  مواق  التواص  ااعت  نو    اة م  ا نات "اات  ل 

ال حو" خ ل ع ئح   و ني   ام  اوو  ال  يو ف عرض جمل ون  الد اس ت اليت تن نلت 

  ن  مواق  التواص     اة ل ت  ل تني املؤسن ت او وم   نام او .

 ن  مواق  التواص     اة ل ت  ل ال حو خ ل ع ئح     اس ت تن نلت -1

 :19- وف د

( التعرف ن ى  ن  موق  توي) يف يشر الونو وم طر Singh, 2020استادفت   اس   

 و ني   نإث  ة النة ش ت حوهل   ت  ض ف  إه تتـ   ن  املوق  يف يشر الش ئع ت  ع ئح 

 د الـ حث ن ى مناج املنا ننهف مع  ا اة ناألخـ   ال  ذت  املتع ة  ت م ئح   نانت

حت    املض ون يف نصف نحت    مس ت ن ن  م  التغريدات املتع ة  ت م ئح   ت  ض ف  

مـحوثً  م  منتمدمو توي) ودين   350ن ى ن ن  م    إه ا اة ااستـ  ن الوي مت تطـ ةا
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اوتوـ املتدانل ن ى توي)  ي ويو ك  نخ  ت الد اس  إه اي  يت ج  ند  نعو   ق ت  ن ى

فـن الـعض ينتغ   وه املن   يف تعض األحوال لنشر اخلراف ت ناألس ط  ناملع وم ت 

نان " وف د"  19-املض    تني ام      م   التش ت  تني األيف ويزا الع  ي  ن وف د

ورا ة  ل س خطرًا  ان ان الف نس يتم الةض ل ن    خ ل ف   ال  ف م  ا تف ع   ع  ا

ان ان الف نس عزل م  حرب     ني  تةو  تا  تعض األطراف الدنل    نان الف نس مت 

خت  ة  يف مع م       ئ  . نيف املة ت    ن استمدا  من   توي)  ن  مام يف تزنيد 

املنتمدمني وع وم ت ن  الف نس ن  ف   الوق ي  من  ناس وب التع م  مع  نند 

 .(3  ننو ام او  ت م ئح م  مع وم ت ا ت إه زي  ة مواعات   نغ  ذلك 

( إه حت    الدن  الوي ت عـ  مواق  التواص  ااعت  نو Chen, 2020ناجتات   اس   

  نانت د 19-لدنل  ال ني يف مواعا   وف د اات  ل   جزل م  ااس)ات ج   

 Healthy Chinaالـ حث ن ى مناج املنا نحت    مض ون ن ن  م  منشو ات صفح  

. نخ  ت الد اس  إه ان او  ت SinaWeibo ال  ينن ى موق  التواص  ااعت  نو 

إذا ع –ا ن م   الرمس   اهل  ف  إه تون   ام او  وم طر الف نس اح  يً  م  تؤ ي إه 

إه إث  ة مش نر اخلوف نالة ق نالونر لدـ األفرا   و  ا مي نام  -حين  توه فا 

ع م  تطرية  س     م  الف نس  نت نت الد اس  ايضً  ان اس)ات ج   الدنل املمت ف  م  الت

يف توه ف نس ئ  اات  ل يف مواعا  ف نس  و ني  تعت د ن ى ااستف  ة م     

الوس ئ  ناأل نات اات  ل   املت ح   ناترز   ح ل ً  مواق  التواص  ااعت  نو ناليت خت ق 

 (4  .ن ند ن ى طرح األسئ   نا ع ت ت املف دة ل ج او  حول الف نست ئ  تف ن    عدي  ت

( إه حت    اطر تةديم ع ئح   و ني   اخ  املواق  2020نتطرقت   اس   حن   

ا خـ  ي  اال )ني    ننن صر تن ل األطر  نالةوـ الف ن   اليت اترز   اخلط ب ا خـ  ي 

ا  نموق  الوفد نموق  امل ري ال و . نانت دت : موق  األ رمش تمواق  إخـ  ي   3ن ى 

الد اس  ن ى مناج املنا  نتوص ت إه ا تف ع معدات ا ت    املواق  ال  ث تتطو ات 

نتف ن ت ف نس  و ني   نقد انت د موق  األ را  تد ع  ا رب ن ى إط   التادئ  يف 

وم ت املتع ة  حبجم ا ص ت ت مع م  نتةديم املع وم ت املتع ة  ت و ني  و  يف ذلك املع 

نالوف  ت  يف حني انت دت مع م  موق  امل ري ال و  ل  ع وم ت تننـ   ـ ة ن ى "إط   

النت ئج" ف ترزت املع م ت مع ي ة املواطنني يف ح  تام ال وم   يت ج  اوظر نا غ ق  

 ف  إه  وي  ا ط  ي  نالت ث ات ااقت   ي  او    نالع مل   امل)تـ  ن ى ذلك  نت  ض
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انت دت املواق  ا خـ  ي  ن ى جم ون  منون  م  األطر األخرـ يف مع م  احداث 

 (5  .نتدان  ت ام ئح 

( حت     ن  مواق  التواص  ااعت  نو يف يشر الش ئع ت 2020نسعت   اس   شرف  

 400  قواما   املتع ة  تف نس  و ني  تني الشـ ب امل ري  نانت دت الد اس  ن ى ن ن

مفر ة( م  الشـ ب م  ط ب ع مع  ااس ند ي  نع مع   فر الش خ  نخ  ت إه ان 

مواق  التواص  ااعت  نو ت تو يف املرتـ  األنه    د  حي   من  الشـ ب ن ى 

مع وم ت حول ع ئح   و ني   ن  ن موق  الف نـوك األ  ر استمدامً     د  

%( ان مواق  64.4  نترـ الننـ  األ رب م  الشـ ب  ل  ع وم ت  ي    موق  ناتس آب

التواص  ااعت  نو اح  يً  م    يت تةو  تدن  يف ال)نيج لـعض الش ئع ت ن  ف نس 

 .(6   و ني  املنتجد

( التعرف ن ى  ن  شـ  ت التواص  2020نيف الن  ق يفن  استادفت   اس    عب  

ي  حول ع ئح   و ني   نتوص ت إه ان مواق  ااعت  نو يف تزنيد املراة وع وم ت تونو

التواص  ااعت  نو  نخ وصً  موق  ف نـوك يعد م د ًا تديً  لوس ئ  ا ن   

التة  دي  حت   م  خ ل  املراة ن ى املع وم ت املتع ة  ت م ئح   نت لت لو فةد س   ت 

نصت الد اس   وه املواق  تدن   ـ  يف تش    ننو املراة وم طر الف نس  نا

تضرن ة اا ت    ت  نا  مواق  التواص     د  ل  ع وم ت نند ختط ط مح ت التون   

 (7 وم طر ف نس  و ني .

نقـ  هاو  ع ئح   و ني  ا ت ت ندة   اس ت تتح    منتوي ت تف ن  منتمدمو 

اس  املع وم ت ال ح   املتدانل  ن ى الشـ  . يف  وا الن  ق اختربت   ااي)يت م  

 Rains, 2007)   امل     اجملا    غ  حمد ة اهلوي ( ل  ع وم ت ال ح   ن ى  ت ث

ااي)يت ن ى مد   ت ناجت   ت الـ ح ني ن  املع وم ت ال ح   ن ى الشـ   . 

نايط ةت الد اس  م  فرض   اس س   تو ب إه اي  ت لرغم م  التحويرات ناأل ل  

ال ح   حول خطو ة التع م  م  املع وم ت املنتة ة م  ا  ش  ي  اليت ت د    املنظ  ت 

م     صح   جما    إا ان افرا  ام او  يعتةدنن يف م داق   نت ث  املع وم ت اليت 

تنشر    وه امل     م  ا  يف ذلك م   امل     حمد ة اهلوي  . نقد استندت الد اس  يف 

 يظري  "ا سن   إه م    ". نقد اثـتت ق  س ت ث  " جتا   امل     " ن ى امل داق   إه
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النت ئج صح  الفرض   نا دت ان امل     اجملا   يتم إ  ا ا  م  ع يب املنتمدمني 

       تت ت  ت مل داق   نالت ث  م  ا  يف ذلك م   امل     حمد ة اهلوي   نانصت 

يت ي ت س تا  الد اس  تضرن ة اخو  وه النت ج  يف اانتـ   نحن  حن   الطرية  ال

 .(8  منتمدمو ااي)يت املع وم ت ال ح  

( إه حت    طرية  الت  س ام او  ل  ع وم ت Dutta 2004ناجتات   اس   نت   

ااي)يت  ناألس ل ب اليت يعت د ن  ا  املنتمدمون يف الـحث ن   وه  ال ح   ن ى

ل نرب ااي)يت يش  ن املع وم ت. نقد خ  ت الد اس  إه ان اات  ل الشم و ناات  

امل د ي  األس س ني ل ح ول ن ى املع وم ت ال ح    نان املع وم ت اليت حي   ن  ا  

األفرا  نرب   تني الوس  تني تؤ ي ن إه معتةدات صح   ا  ر  سوخً   ت  ض ف  إه تـين 

نس ئ   ا عرالات اليت حت  ا   س ئ  او  ت ا ن م  . يف املة ت  ا دت الد اس  ان

ا ن   التة  دي م   ا ذان  نالت  فزيون وةدن    ان ت   ت ملع وم ت ال ح   إه غ  

املات ني تا  تد ع  ا رب م  مواق  شـ   ااي)يت  ل نا  ا ترسخ املع وم  ال ح   

لدـ املت ةو تنفس قد ة اات  ل الشم و ان اات  ل نرب ااي)يت  نت لت لو مي   

 ئ  ا ن   امديد    اة ا  ر ق    نعدنـ يف ية  املع وم ت الطـ   النظر إه نس

  .(9  نالتون   ال ح  

  اس ت تن نلت  ن  مواق  التواص     اة ل ت  ل تني املؤسن ت او وم    -2

نام او :

 تالوزا ام  اترز الد اس ت اليت ت دت لتح     ن  مواق  التواص     اة ات  ل   تني 

 ,Johansson وم   م  ي ح   نام او  م  ي ح   اخرـ   اس   اوناملؤسن ت 

منتوي ت نعوايب استف  ة املنظ  ت او وم   م   ( اليت استادفت است ش ف2019

مواق  التواص  ااعت  نو ل تف ن  اات  لو م  ام او   ن  زت الد اس  ن ى من ذج 

ندا نتولندا نالنويد. نتظار التوه ف او ومو ملوقعو ف نـوك نتوي)  اخ     م  فن 

النت ئج ان الوز ال يف الـ دان ال  ث  ينتمدمون ف نـوك نتوي) ت و ة خمت ف   ل   مث  

جم ون  م  ااجت   ت الع م  اليت حت م توه ف  وي  املوقعني يف اات  ل او ومو  

لوي يتف ن  اترز   ان موق  ف نـوك ن  ة م  ينتمد     اة ل ت  ل م  ام او  الع   ا

م  اخلدم ت اليت تةدما  الوزا ة  يف حني ينتمد  توي)    اة ل تواص  م  النمب 
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املان    يض ف إه ذلك ان من ذج اات  ل او ومو نرب مواق  التواص  ااعت  نو ن  ة 

م  جت   تني مس ت امل   س  ا ن م   ت   م  نس ئ  ا ن   التة  دي نامديد. ننفًة  

ايضً  مي   ان ي عب ال حف ون املنئولون ن  حن ب الوزير ان الوزا ة  ن  ح  س ل نت ئج 

 .(10  الـوات  الوي يتح م يف اوتوـ املتدانل ن ى اون ب

( إه ان اغ ب او وم ت اجتات حنو استمدا  ايظ   Al-Badi, 2014نيو ب  

دم ت  تنـب تش   متزايد ل  ن ندة يف اات  ل نحتنني اخل الشـ  ت ااعت  ن  

الدن  او وي الوي ت عـ   وه األيظ   يف العديد م  اجمل ات م   التع  م نال ح  

نالتنويق ااعت  نو  نتةد  مواق  التواص  ل ح وم ت ا اة تف ن    مـت رة تن ند 

 وه الد اس   استادفتاملنئولني ن ى التواص  نالتف ن  م  املواطنني. نيف  وا الن  ق 

  او لو لإل ا ات او وم   يف  نل جم س التع نن اخل  جو ف    است ش ف الوض

يتع ق ت ستمدا  نس ئ  التواص  ااعت  نو ناستم   الطرق املمت ف  اليت يتم تا   مج 

خدم ت الشـ  ت ااعت  ن   يف ا  ا ات او وم   تاوه الدنل. نخ  ت الد اس  إه 

وات م  وس  حنو توه ف نس ئ  ان تعض  نل جم س التع نن اخل  جو اختوت خط

التواص  ااعت  نو.     ان  ن ك العديد م  املنئولني الوي  تدانا يف استمدا   وه 

الوس ئ  ل وف ل تواعـ ت نزا اتام نالتواص  م  مواطن ام. نتنتمد  تعض الشم   ت 

د الع م  يف خمت ف او وم ت نس ئ  التواص  ااعت  نو لة  س الراي الع   حنو العدي

 . (11  م  الةض ي  املمت ف  املتع ة  تـ ا ة او وم ت

( ان التطو ات األخ ة يف Khasawneh& Abu-Shanab, 2013نيرـ    م   

ااعت  نو  م   املدني ت ناملواق  ا ل )ني   نا نات التواص  ااعت  نو  نس ئ  التواص 

مج   احن ل الع ع األخرـ  م   ف نـوك نتوي) نعوع  ت س(  فعت او وم ت يف 

ل يض    إه  وه املواق  يف حم نل  ل ستف  ة م  الطرية  امديدة ل تواص  نالتف ن  

اليت توفر   م    وه األ نات. م  ي ح   اخرـ اصـحت نس ئ  التواص  ااعت  نو من   

ينا  الوصول إل ا  ألي شمص لدي  إم  ي   الوصول إه ا ي)يت مم  يزيد م  قد ة 

 وم ت اليت ايض ت إه  وه املواق  ن ى إن  ة تن ل الع ق  م  مواطن ا  نزي  ة او

منتوـ مش   تام. ناجتات الد اس  إه صفح  او وم  ا ل )ني   األ  ي   ن ى 

ف نـوك  د اس  ح ل  لن  ذج األ ال ت و وم ت اال )ني  . ننعدت ان معدل مرن  

املتدانل   م  املنشو اتمرتف   ح ث ياتم ت لتف ن  ام او  األ  يو ن ى صفح  او وم  
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ن ى ال فح  م  خ ل ن   إنج ب ان تع  ق ان مش     ان ا ع ت  ن  سؤال ان جمر  

مش  دة ال فح .     نعدت الد اس  ان املت تعني ل  فح   م يف األغ ب م  الو و  

 .(12  ن ًم  34ن 25الوي  ت)انح ان    م تني 

( إه ان او وم ت يف الغرب اصـحت تنتف د Srivastava, 2013نخ  ت   اس   

م  مواق  التواص   خ وصً  موقعو ف نـوك نتوي). ففو الواي ت املتحدة استمدمت 

يف  نم مح تا  نمـ   اتا  م   مـ   ة "او وم  املفتوح "  مؤسن  الرئ س   وه املواق  

ل ال حو". نيف امل     املتحدة نضعت ناستمدمتا  ايضً  نزا ة ال ح  يف مح   "الغوا

ح وم  الع  ل ض   اعندة انلوي تا  توه ف مواق  التواص     اة ل تف ن  م  

اجمل ون ت او    املمت ف . نيف  ندا ينتمد  العديد م  الن  س ني مواق  التواص  

 نس   ااعت  نو      اجتات العديد م  املنظ  ت او وم   إه ااستف  ة منا . نيف 

اجتات او وم  إه إيش ل العديد م  املواق  اال )ني   الرمس    نحن ت ت ن ى مواق  

التواص  ااعت  نو  نخ وصً  موقعو ف نـوك نتوي)  ل س فةط م  اع  إط ع 

املواطنني الرنس ن ى ا عرالات او وم    ت  ايضً  لت ةو تع  ة ت ام او  ن ى األ ال 

(13  .او ومو

الّد اس ت اليت ا ت ت تفحص  ن  الفض ل الع   املت ح نرب مواق  التواص  يف نم  

ناستادفت حت    اتع   ( 2013  الزنيب    اس تفع   قد ة ام او  ن ى املش     

 املش     الّن  س   يف ن قتا  تتف ُن ت الفض ل الع ّ   ن  زت الد اس  ن ى ند  م 

  س   ن نافعا   جم ات املش     الّن  س   الةض ي  مش ت: حجم املش     الّن

نامن طا   م ما الفض ل الع ّ  الوي يش  ك ف   الّشـ ب م  الن ح   الّن  س    نخ  ت 

الد اس  إه اّن الفض ل الع   الوي يتع يش  اخ   الّشـ ب ال وييت ن ى مواق  التواص  

  س  ؛ إذ إّن الة م ناملع ي    نوي  املش     الّن -إه حّد  ـ   -ااعت  نو حيّد  

ن ى طـ ع  الف ر  -ت و ة ان ت خرـ  -ناملف   م اليت حيتويا  الفض ل الع   تنع س 

  .(14  الّن  سو ل ّشـ ب ال وييت  نم  ثّم ن ى س و   تام الّن  س  

( إه تزايد ا نا  نس ئ  التواص  Stieglitz& Xuan, 2012نتش    اس   

 تواص  ن ى منتوـ اجملت   تش   يؤثر ن ى يوع اخلط ب الويااعت  نو  وس    

األفرا  إزال الةض ي  ناألحداث املمت ف . يف  وا الن  ق ا تفعت معدات استمدا   تتـن ه
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املؤسن ت او وم   ت يوانا  املمت ف  ملواق  التواص     اة ل ت  ل ت م او   نتش   

زا اتا   ح ث تنتف د تش   متزايد م   وه املؤسن ت األحزاب نمؤسن ت الدنل  نن

مواق  املدني ت ال غ ة  م   توي)( نمواق  الشـ  ت ااعت  ن    م   ف نـوك(. 

ناألخطر ت لننـ  ملواق  التواص     اة ل ت  ل املؤسنو ان او ومو يتع ق 

م نالر  ت ستمداما     اة ل تف ن  م  املواطنني نتشج   اووا  معام نااست  ع إه آ ائا

ن ى استفن  اتام نتشج   املن قش  معام. نقد اصـحت او ع  م ح  م   املع وم ت 

الن  س   ان اليت تع س التف ن  تني املؤسن ت او وم   نام او  م  نس ئ  التواص  

نت م  ا . نتعترب  وه األيشط   اليت يتم ت ن فا    نحت   ا   نمراقـتا   ااعت  نو

س ئط ااعت  ن  "  ما   صعـ  تنـب األندا  ال ـ ة م  من  ت ض   "حت   ت الو

الوس ئط ااعت  ن   املمت ف  ت  ض ف  إه ال م اهل ئ  م  املع وم ت نالـ  ي ت املت ح  

 .(15  ن  ا 

( تتح     ن  ا ن   الـدي  يف تفع   املش     يف 2009نا تّ ت   اس   نـد الةوي 

ت لتطـ ق ن ى موق  ف نـوك   ناستادفت الّتعرُّف ن ى  ناف   الش ن الع   لدـ الّشـ ب 

  ن ن ه يف يشر الونو ت لش ن الع   تني الشـ ب  نقد متَّ إعرال الّشـ ب ل  وق استمدا  

مفر ة( م  طّ  ب ع مع  املن  . نتوص ت إه ان  380الّد اس  ت س وب العّ ن  امُلت َح  ن ى  

ف نـوك  نان الننـ  الغ لـ  منام تنتمد  املوق  % تنتمد  موق  83ينـ  تزيد ن  

 .(16  ل ح ول ن ى مع وم ت حول األحداث ام  ي  نالتع  ق ن  ا 

تتح    جم ون  متنوِّن  م  املواق   (Kaye & Johnson,2002)نا ت ت   اس  

ا ل )ني   امُلت َح  ن ى شـ   ااي)يت  نفحص منتوي ت انت    املنتمِدمني ن ى 

  املعرف  ا ل )ني   تة د او ول ن ى املع  ف الّن  س    نانت دت الّد اس  م   

ن ى حت    ا تع   ناف  اس س   تفّنر مول األفرا  إه اانت    ن ى امل     ا ل )ني   

يف او ول ن ى املعرف  الّن  س     و: ط ب املع وم ت املوعَّا   ناملراقـ   نالّترف    

ت  ن  . نخ  ت الّد اس  إه نعو  ا تـ ط  ال تني  وه الّدناف  األ تع   نند  ناملنفع  ااع

م  العوام  األخرـ اليت حتّد ت يف: حجم استمدا  الّشـ    نمنتوـ الّ ة  يف 

او وم   نإحككن س املنتمِدمني ت ل ف ي  نالفع ل    ناا ت    ت لّن  س   نالّرغـ  يف 

 .(17  ـني ل ّت ويتالّت ويت  ان استعدا  الّن خ
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تعليق على الدراسات السابقة:
خن ص م  العرض الن تق إه ان الد اس ت اليت نن ت تتح    منتوي ت توه ف مواق  

التواص  ااعت  نو خ ل ازم  " و ني "   زت ن ى الوه ف  التونوي  اليت تةو  تا   وه 

ن   اس    ( Chen, 2020 ن   اس   (Singh, 2020  م     اس  املواق  ت ألس س 

     شفت ن  تعض الت ث ات غ  املرغوت   (2020  اس   شرف  ( ن 2020حن   

 املت     يف إث  ة اخلوف نالة ق لدـ ام او  يت ج  ت   ف اوتوـ املتع ق ت لف نس

      يوعد يوع م  ا    ل م  ع يب املؤسن ت ال ح   ( Chen, 2020  د اس  

  ل نرب ااي)يت يف جم ل الطب الوق ئو  جزل م  ا داف اات  ل ن ومً  لتوه ف اات

ال حو. نفنرت تعض الد اس ت ايتش   الش ئع ت ناملع وم ت الطـ   غ  الدق ة  نرب 

ان امل     اجملا   يتم إ  ا ا  م  ع يب املنتمدمني        تت ت  نااي)يت 

 .ت مل داق  

ؤسن ت او وم   ملواق  التواص     اة نخ  ت الد اس ت اليت تن نلت توه ف امل

ل تف ن  اات  لو م  ام او  إه ان العديد م  الوزا ات ناملنئولني او وم ني مي  ون 

م   ح ل ً  إه استمدا  مواق  التواص  ااعت  نو  نحتديدًا موقعو ف نـوك نتوي) 

  ( Johansson, 2019)   Al-Badi, 2014 )   Srivastava, 2013    اس ت

 Stieglitz& Xuan, 2012)  ن   ( 2009 نـد الةوي ن(Kaye & 

Johnson,2002) نان ف نـوك ن  ة م  ينتمد  ل تواص  م  ام او  الع    يف حني

ينتمد  توي) ل تواص  م  النمب املان        ايتات إه ا تف ع معدات استمدا  

  نت لت لو فةد اصـا  وان ام او  ملوقعو ف نـوك نتوي)   نخ وصً  لدـ الشـ ب

املوقع ن  ت  ض ف  إه مواق  التواص  األخرـ  س ح  تنتمدما  او وم ت  اخ  

العديد م  الدنل يف التواص  م  ام او  حول الةض ي  او وي  اليت تت   ت لش ن الع   

 ت ف  ن م   نالةض ي  ال ح   ت ف  خ ص .

 ا اة حت    املض ونن مناج املناالـ ح ني   نم  ا م ا نات مج  الـ  ي ت املنتمدم  م 

  اس  ن( Chen, 2020  ن( Singh, 2020  اس    م  ت  ض ف  إه ا اة ااستـ  ن 

 .( Thombre 2004( ن   اس     Longo, 2007  اس     ( ن2020 حن   
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يف  وا الن  ق يع   الـحث او لو ن ى سد الفجوة الـح    املتع ة  ت ست ش ف 

ت توه ف نزا ة ال ح  امل ري  ملواق  التواص  ااعت  نو يف التواص  م  ام او  منتوي 

خ ل إحدـ موع ت ف نس  و ني   املوع  ال  ل  (  نتف ن ت ام او  م  اوتوـ الوي 

 تةدم   وه املواق   نيوع ام او  املتف ن  م     م  حن ب الوزا ة ن ى ف نـوك نتوي).

 
مشكلة الدراسة:

   ا م نوائد توه ف او وم ت ملواق  التواص  ااعت  نو يف التف ن  م  تت 

ام او  يف تن ل الونو ت لةض ي  ناألحداث املا    ت  ض ف  إه توف  نس    سريع  نفع ل  

نتةد  ع ئح   و ني  منوذعً  ل   ف   اليت  .(18 ل تواص  م  ام او  نند نقوع األزم ت

التواص  ااعت  نو يف مع م  األزم ت  نذلك م  خ ل  توهف تا  او وم ت فض ل

توف  حمتوـ مع وم تو ينة   س لتا  تش   ماين نناضا إه ام او   و  يزيد م  

معدل ثةت  يف املع وم  اليت تةدما  ل  األعازة املنئول  حول ام ئح  نتطو اتا   ن و ال ة  

إه  ق  نشف ف   املع وم ت اليت تةد   اليت يت سس ن ى اط ئن ن منتمد  مواق  التواص 

نرب اون ب او ومو ن ى مواق  التواص   مم  ي ون ل  اثر ن ى زي  ة منتوـ 

  (19  .التف ن  م  ع يب ام او  م  حمتوـ اون ب

ف لة    األس س   ل  حتوـ املتدانل ن ى مواق  التواص  ااعت  نو تتحد  ن ى اس س 

نيش  ااستط ع األنلو ألمن ط تف ن  ام او  م  حن ت ت منتوـ تف ن  ام او  مع   

إه  -خ ل املوع  ال  ل   م ئح   و ني  يف م ر–نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي) 

نعو  ندة اش  ل لتف ن  منتمدمو  وه اون ت ت م  اوتوـ املنشو  ن  ا . فع ى 

 منتوـ اوتوـ ت خو التف ن ت احد ال و  الت ل  :

ف ن  ت لنةد  يةد حمتوـ اخلرب ان التدنين  الرمس  (.الت -

التف ن  ت لت ي د  ت ي د اوتوـ نا ش  ة ت (. -

التف ن  ت لش وـ. -

التف ن  ت استفن   نطرح األسئ  . -
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نن ى منتوـ الش   ت خو تف ن ت املنتمدمني م  حن ت ت نزا ة ال ح  احد 

 املن  ات الت ل  :

التف ن  ت لتع  ق. -

  وش     التدنين ت. التف ن -

ميوش   التعـ ات الدال (.التف ن  ت   -

    تنونت املوضون ت اليت ا ت ت نزا ة ال ح  تنشر   ن ى حن ت تا  خ ل املوع  

م  تني املوضون ت املتع ة  وعدات ايتش   الف نس ال وم    19-ال  ل   م ئح   وف د

وـ او فظ ت  ناملوضون ت املت    تتوف  ناألسـون   نالشاري   نمعدل تفش   ن ى منت

األ ني  نسـ  الرن ي  ال ح   ل  رضى  ناملوضون ت املرتـط  تتوافر ال ة ح نمعدات 

التطع م  ناملوضون ت املتع ة  ت لتون   تنـ  مواعا  الف نس نا عرالات الة يوي   ضد 

 غ  امل تزمني نغ  ذلك.

يف اختـ   الع ق  تني يوع املوضوع املطرنح  الـحثت س نً  ن ى م  سـق تتـ و  مش    

نمن  ات تف ن  املنتمدمني م  حمتوـ حن ت ت نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي) خ ل 

(  نذلك ن ى منتوـ 2021م يو  31 -2021املوع  ال  ل   م ئح   و ني   م  انل اتري  

 الش   ناملض ون.

 
 أهداف الدراسة:

وا الـحث يف حت    الع ق  تني املوضون ت اليت يشت   ن  ا  يت    اهلدف الرئ نو هل

 خ ل موعت  ال  ل  ( ن ى حن تو نزا ة ال ح  ن ى  19-اوتوـ املتع ق تف نس  وف د

نمنتوي ت تف ن  منتمدمو املوقعني مع   نيتفرع ن   وا اهلدف   ف نـوك نتوي)

 جم ون  األ داف الت ل  :

ت   ن  ا  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي) حت    املوضون ت اليت يش -1

خ ل املوع  ال  ل   ل ج ئح .

حت    اجت   ت التف ن  ت لنةد/ الت ي د م  ع يب املنتمدمني م  اوتوـ املتدانل  -2

ن ى اون تني.
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حت    اش  ل التف ن  املوضونو ت لش وـ/ ااستفن   م  اوتوـ املتدانل ن ى  -3

اون تني.

    منتوي ت التف ن  الش  و م  حمتوـ التدنين ت ن ى اون تني  التع  ق/ حت -4

املش    /ااميوش (.

اختـ   الفرنق تني منتوي ت تف ن  املنتمدمني م  حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك  -5

نتوي).

اختـ   الع ق  تني املوضون ت اليت يشت   ن  ا  اوتوـ ناش  ل التف ن  املوضونو  -6

مع .

ختـ   الع ق  تني املوضون ت اليت يشت   ن  ا  اوتوـ نمنتوي ت التف ن  الش  و ا -7

 ا عرائو( مع .

 
 تساؤالت الدراسة:

 ينعى الـحث إه ا ع ت  ن ى التن ؤات اآلت  :

م  املوضون ت اليت اشت   ن  ا  حمتوـ حن ب نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك خ ل  -1

املوع  ال  ل   م ئح   و ني ؟

  املوضون ت اليت اشت   ن  ا  حمتوـ الوزا ة ن ى توي) خ ل املوع  ال  ل   م -2

ل ف نس؟

  ف تش  ت الفرنق تني حمتوـ موق  الوزا ة ن ى    م  ف نـوك نتوي)  -3

نم  ن قتا  تنون   املنتمدمني؟

  ف تف ن  املنتمدمون ن ى منتوـ املض ون م  حمتوـ حن تو الوزا ة ن ى  -4

؟ف نـوك نتوي)

  ف تف ن  املنتمدمون ن ى منتوـ الش   م  حمتوـ حن تو الوزا ة ن ى  -5

ف نـوك نتوي)؟
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  ف ت ثر التف ن  ن ى منتوـ املض ون م  يون   املوضون ت اليت يشت   ن  ا   -6

اوتوـ؟

  ف اخت فت منتوي ت تف ن  املنتمدمني م  حن تو الوزا ة ن ى ف نـوك  -7

نتوي)؟

 
 فروض الدراسة:

حث إه اختـ   الفرنض األ تع  الت ل  :ينعى الـ

توعد فرنق ذات  ال  إح  ئ   تني منتمدمو ف نـوك نتوي) ف    يتع ق ت من ط  -1

ااميوش ( م  حمتوـ حن تو نزا ة  -املش     -التف ن  ا عرائو  التع  ق

 ال ح  ن ى املوقعني خ ل املوع  ال  ل   م ئح   و ني .

ل  إح  ئ   تني نن صر اوتوـ الرق و لـ  ي ت الوزا ة توعد ن ق  ا تـ ط ذات  ا -2

نالتف ن  ت لنةد م  تدنين ت نتغريدات حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي).

توعد ن ق  ا تـ ط ذات  ال  إح  ئ   تني نن صر حمتوـ ال ة ح ت نالتطع م  -3

 نـوك نالتف ن  ت لش وـ م  تدنين ت نتغريدات حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف

نتوي).

توعد ن ق  ا تـ ط ذات  ال  إح  ئ   تني نن صر اوتوـ التونوي نالتف ن   -4

ت لت ي د م  تدنين ت نتغريدات حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي).

 اإلطار النظري للدراسة: 
م  ا  ر النظري ت قد ة ن ى فام نتفن   public sphereتعد يظري  الفض ل الع   

 ت ال وم   ل ج او  ن ى مواق  التواص  ااعت  نو. نيعرف "الفض ل الع  " ت ي : التف ن

"من ح  ل ح  ة ااعت  ن   تضم ند ًا م  األفرا  جت عام خ  ئص نا ت  م ت 

نيت ا "الفض ل الع  " ل   األفرا  الةد ة ن ى املش     نالوصول إل    (20  .مش)  "

ض ل الع   نفةً  هل ترم س  و "شـ   ات  ل   م  ط مل  شعرنا ايام عزل من  . ف لف

الشـ  ت الة ئ   يف اجملت ع ت املدي    ترتـط ا تـ طً  ن  ةً  ت و  ة الع م  ان اخلربات 
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ت  ميتد   حمد ال وم   لألفرا ". لولك ف فاو  "الفض ل الع  " ل س مرتـطً  و  ن 

ق املع وم ت ناآل ال م  خ هل  ل ش     ف  الشـ  ت اات  ل   التككو مي   ان تتدف

 (21  .ًنيتم تنة تا  ت ست را  حتى ت ـا  ايً  ن م 

نم  ا م الت ث ات اليت انعدتا  مواق  التواص  ااعت  نو: تفج  قد ة اجملت   

  نيعد اجملت   املديو   نً  ما ً  م  ا   ن الدميةراط   ناملش    املديو ن ى التعـ  

   نفرت آل   ل ت ث  ام    ي يف صن ن  الةرا  م  خ ل من قش  الن  س   املع صر   

نإتدال املع وم ت ننعا ت النظر نحتديد ااجت   ت ناملواقف إزال الةض ي  املمت ف  اليت 

  (22  .ترتـط ت لش ن الع  

نمي نن  الةول ت ن التف ن  نرب مواق  التواص  ااعت  نو جيد تفن ه الع  و يف 

  Habermasض ل الع  ". نيعو  الفض  يف نض   وه النظري  إه   ترم س يظري  "الف

ان مواق  التواص  ااعت  نو "س ح  تت ا التواص  تني األفرا   نتنط ق النظري  م  فرض  

  (23 .يف ت ئ  جمت   اف)اضو جي عام حنب جم ون ت ا ت    ان شـ  ت ايت  ل مش)  

ض ل الع   يت    ف     تت ح  مواق  ااي)يت م  األس س الوي ترت ز ن    يظري  الف

من ح  ام   ام او  الع   ناملواطنني الع  يني لنةد نتة  م نإتدال اآل ال يف األ ال 

او ومو الع   نيف التع  ق ن ى األحداث املا    ن وه املن ح  تعد م ويً  اس س ً  م  

رن ة ان يعت د اوتوـ الوي م وي ت الدميةراط   املع صرة  نيو ب   ترم س إه ض

  communicative rationalityيةدم  ام او  الع   ن ى يوع م  العة ي   اات  ل   

نتتحةق العة ي   يف اوتوـ م  خ ل االتزا  ت لتدق ق يف املع وم ت  نالتدل   ن ى 

تة ل   ن  اي اايتة  ات  نمنا ام    حةوق متن ني  يف التعـ  نا  ال ت لراي  نااس

 (24   .س ط  نند إتدال الراي

نيف)ض "  ترم س" ان  ن ك ا ت  مس ت  ئ ن   مت ز اات  ل نرب فض ل ااي)يت: انهل  

الةد ة ن ى الوصول إه  ائرة اات  ل  ناوري  اليت يت ت  تا  األفرا  يف اات  ل  اخ  

 (25   .إقن ن   حمد ة وه الدائرة  نتن   املن قش   نطرح خط ب مرب  ت  ل  

خن ص مم  سـق إه ان ف رة املش     يف جم ون ت تدير حوا ًا ان ية شً  ف    ت نا  

 ون ت تدير جم public sphere و الف رة اليت يت سس ن  ا  مفاو  الفض ل الع   

حوا ًا ان ية شً  ف    ت نا   و الف رة اليت ت سس ن  ا  مفاو  الفض ل الع   اخلط ب 
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ين الة ئم ن ى "اان. ف ووا  نالنة ش     عو ر  وا املفاو . نمث  تطـ ة ت نديدة الدي

هلوا املفاو  سـةت هاو  ااي)يت  ل   الشـ   حةةت ندة مم زات مة  ي  ت لن ح ت 

التة  دي  ل نة ش ناووا   لع  ا  ا  م  مت زت ت  م  تفوق يف خ ق ح ل  حوا  ن ى 

نزم ي ً   نت لت لو زا ت م  حجم نمنتوي ت امتدا  الفض ل  منتوـ شديد ااتن ع م  ي ً 

الع    يض ف إه ذلك م  نفرت  نس ئ  ا ن   امديد م  قد ة ن ى الوصول إه 

  (26  .املع وم ت

نت س نً  ن ى م  سـق تعد يظري  الفض ل الع   األينب ل  ش    اليت يت دـ هل  

     التف ن  تني التدنين ت اليت تةدما  نزا ة الـحث  ايط قً  م  قد تا  ن ى تفن  ن

ال ح  ن ى حن تا  ن ى ف نـوك نتوي) نمنتمدمو  وي  املوقعني  ناملن  ات اليت 

ي خو    وا التف ن  ن ى منتوـ املض ون ن ولك ن ى منتوـ الش    ح ث ت خو 

     وه اون ت ت ش   املنتدي ت  نيؤشر اوتوـ املتدانل ن  ا  إه مدـ مش 

ام او  ااف)اضو يف األحداث اليت حت   تاديدًا مـ شرًا هلم م   ع ئح   و ني .

 
اإلطار املنهجي للبحث:
يوع الـحث نمناج :

ينت و  وا الـحث إه منط الـحوث الوصف   اليت تنتادف نصف مس ت تف ن  

وم تو الوي منتمدمو موقعو نزا ة ال ح  امل ري  ن ى ف نـوك نتوي) م  اوتوـ املع 

  ن ى منتوـ املض ون ن ولك 19-تةدم  الوزا ة حول املوع  ال  ل   م ئح   وف د

 ن ى منتوـ الش  .

نيوهف الـحث مناج املنا يف منتواه املتع ق ونا الرس ل  اليت تتحد  يف اوتوـ 

الوي تضع  نزا ة ال ح  ن ى حن ت تا   19-املتع ق ت ملوع  ال  ل   م ئح   وف د

نمنتوي ت تف ن  ام او  معا   خ وصً  م  خ ل   مس   ن ى ف نـوك نتوي)الر

 التع  ة ت.

نت  ض ف  إه مناج املنا يوهف الـحث املناج املة  ن   ناج من ند ل  ة  ي  األفة   

تني مس ت اوتوـ نامن ط تف ن  املنتمدمني ن ى حن ت ت الوزا ة ن ى    م  موق  

 ف نـوك نموق  توي).
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 اة البحث وإجراءات بنائها:أد
يعت د الـحث ن ى ا اة حت    املض ون ا تش ف مس ت تف ن  املنتمدمني م  حمتوـ 

حن تو نزا ة ال ح  ن ى موقعو ف نـوك نتوي). نمت تن ل است   ة حت    املض ون ت س نً  

 ن ى ث ث  حم ن  اس س  :

 ل   م ئح   و ني  ن ى حمو  املن  ات املوضون   ملع م  تف ن ت املوع  ال  -1

حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي).

حمو  من  ات التف ن  ا عرائو م  ع يب منتمدمو ف نـوك نتوي)  ت لتع  ق ان  -2

املش     ان ااميوش ( م  اوتوـ املتع ق ت ملوع  ال  ل   ل ج ئح .

ان ااستفن  (   دالت ي ان   الش وـان   ت لنةدحمو  من  ات التف ن  املوضونو   -3

م  اوتوـ املتع ق ت ملوع  ال  ل   ل ج ئح .

نتن ل ن ى  وه او ن  مت ت   م فئ ت حت    اوتوـ  نمت اختـ     ع  صدق الفئ ت 

  ام    ع  ال ـ ت فتم 1يف التعـ  ن  ا داف الـحث نمش  ت  م  خ ل حت   ا 

–   نت حث آخر نت غت   ع  ال  تت اختـ     م  خ ل حت    لع ن  مش)   تني الـ ح

 .0.92 -طـةً  ملع  ل   ولنيت

 
 عينة البحث:

حتد ت ن ن  الـحث يف التدنين ت نالتغريدات اليت هارت ن ى حن تو نزا ة ال ح  

 ت  يخ ا ن ن  2021م يو  31 نحتى 2021ن ى ف نـوك نتوي) خ ل الف)ة م  انل اتري  

  نتدل احنن   املوع   ري  ن   خول املوع  ال  لثالرمسو م  ع يب نزا ة ال ح  امل

 .(ال  ل  

 
 
 
 

                                                           
1
 تم تحكيم االستمارة من ثالثة من أساتذة اإلعالم - 
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 نتائج البحث:
( ن ى حن تو نزا ة ال ح  ن ى 19 -من  ات حمتوـ مع م  ع ئح    وف د -انًا

 ف نـوك نتوي):

 –مت ز حن ب نزا ة ال ح  ن ى موق  ف نـوك تد ع  ان ى م  النش ط يف التدني  

مة  ي  حبن تا  ن ى موق  توي)  نمي   تفن  ذلك  -ت و ه ناش  ل  املمت ف 

ت سـة   حن ب الوزا ة ن ى ف نـوك يف التواعد ن ى من  ت التواص  ااعت  نو  

 5.663.036مة  ي  حبن تا  ن ى توي).     ان ند  مت تعو حن ب ف نـوك نص  إه 

 577.000توي)    يف حني   ن ند  مت تعو حن ب الوزا ة ن ى2021مت ت  انائ  يوي و 

 ضعف املت تعني لتوي).  11مت ت   م  يعين ان حن ب ف نـوك يت تع  م  يةرب م  

 (1عدنل  قم  

 يوضا املن  ات املوضون   اليت توزع ن  ا  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي)

 اجمل وع توي) ف نـوك املوق 

 % ك % ك % ك اوتوـ

 %33.4 196 %24.3 57 %39.5 139 اوتوـ التونوي

 %28.3 166 %28.5 67 %28.1 99 حمتوـ ال ة ح نالتطع م

 %20.1 118 %26 61 %16.2 57 حمتوـ ا ق    و ني 

 %13.8 81 %13.6 32 %13.9 49 حمتوـ تطوير اخلدم ت ال ح  

 %4.4 26 %7.7 18 %2.3 8 حمتوـ ت ث ات  و ني 

 %100 587 %100 235 %352100 اجمل وع

 

تش  من  ات املوضون ت املمت ف  اليت توزع ن  ا  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى 

ف نـوك نتوي) إه ان الوزا ة استادفت ت ألس س  ف  منتوـ ننو املنتمدمني ت ألتع   

املمت ف  ل ف نس  نجت ى ذلك يف س طرة اوتوـ التونوي ن ى تدنين ت اون ب ن ى 

ع ل اوتوـ املتع ق ت لتطع م نال ة ح ت يف املرتـ  ال  ي    ألن ف نـوك نتغريدات توي)  ن

قض   التطع م تعد ناحدة م  الةض ي  اليت شغ ت الوزا ة تش   اس سو خ ل املوع  
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  ن  ن  ن ك توس  م  ع يب الوزا ة يف حث منتمدمو 19-ال  ل   م ئح   وف د

ذلك اوتوـ الوي ينة  ا ق    حن ت تا  ن ى مواق  التواص  ن ى التطع م  ي تو تعد

املتع فني نامل  تني ناملتوفني عرال الف نس  ثم اوتوـ اخلدمو الوي ياتم تتةديم التطوير 

اخلدم ت املمت ف  اليت تةدما   ثم حمتوـ ت ث ات  الوي تةو  ت  الوزا ة ن ى منتوـ

   امل ري. و ني  النفن   نااعت  ن   نااقت   ي  ن ى األنض ع  اخ  اجملت 

 حمتوـ التون   تف نس  و ني  ن ى ف نـوك نتوي):-1

شغ  اوتوـ التونوي الننـ  األ رب م  املض ون الوي تف ن ت ت  نزا ة ال ح  م  

منتمدمو حن ت ا  ن ى    م  ف نـوك نتوي). ن  ن حن ب ف نـوك ا  ر ا ت  مً  

ؤشر إه ان التون   م  ت  دفً  تـتراز نن صر  وا اوتوـ ا  ر م  حن ب توي)  و  ي

اس س ً  م  ا داف توه ف مواق  التواص  ااعت  نو خ ل املوع  ال  ل   م  ع ئح  

 (.19 -  وف د

نقد تنونت نن صر التون   اليت ا ت ت حن ت ت نزا ة ال ح  ت ل)  ز ن  ا . نترز يف 

شو نشرب امل ل نغ  ذلك   وا الن  ق نن ر "التون   ت لع  ات ال ح   ا جي ت    م   امل

%(  23.7نانت دت الوزا ة يف س  ق  وا العن ر ن ى حن ب ف نـوك ت لننـ  األ رب  

ا  ن ى  وا اون ب  ننهفت حن تا  ن ى توي) تننـ  اق   تنـب اتن ع ق ندة منتمدم

 %(  نمي   تفن  ذلك ت خنف ض ند  مت تعو حن ب الوزا ة ن ى  وا املوق .12.3 

ن ت ت الوزا ة ن ى مواق  التواص  تننـ  قريـ  ت لتون   ت  عرالات ااح)ازي  نا ت ت ح

  م   19-الواعب ن ى الفر  االتزا  تا  حتى حي و يفن  م  ا ص ت  تف نس  وف د

االتزا  ت ل   م   نالتـ ند ااعت  نو  نالـعد ن  املن طق املز مح  نغ  ذلك م  

%(  تفوقت ن ى ينـ  ا ت    23وك تننـ   ـ ة  إعرالات   ز ن  ا  حن ب ف نـ

 %(.12.3 اخ  اوتوـ التونوي   تـتراز  حن ب توي) 

ترز تعد ذلك نن ران آخران يف س  ق حمتوـ التون    انهل   نن ر "تون   املم لطني 

ل    تني ت و ني  ت  ف   الوق ي  م  ا ص ت "  نا تفعت يف  وا الن  ق ينـ  انت    

%(  12.2%(  مة  ي  تننـ  توه ف حن ب ف نـوك  19.3ة ن ى حن ب توي)  الوزا 

نث ي ا   نن ر "التون   ت لفئ ت األ  ر نرض  لإلص ت  ت و ني "  نقد اخت ف الوض  

%( 18ف    يتع ق ت   ح ث ا تفعت معدات توه ف نزا ة ال ح  ون تا  ن ى ف نـوك  
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م حوه ينـ  توه فا  ون ب توي) لت   إه يف التون   تاوا العن ر  ناخنفضت تش   

%(. ي تو تعد ذلك نن ر "التون   تطرق ايتة ل العدنـ ت لف نس"  ن  ن حمتوـ 3.5 

(  17.5التون   ن ى حن ب الوزا ة ن ى توي) ا  ر ا ت  مً  ت لتون   تاوا العن ر تننـ   

 %(.7.2يف حني اخنفض معدل توه ف حن ب ف نـوك إه  

ا ت كككك   حنكككك ت ت نزا ة ال ككككح  ت لتون كككك  تككككرز موضككككوع "الفطككككر األسككككو "       نيف إطكككك  

الكككوي شككك   نككك مً  اس سككك ً  مككك  نوامككك  الة كككق لكككدـ املكككواطنني خككك ل املوعككك  ال  ل ككك           

  خ وصكككككً  تعككككد هاكككككو  تعكككككض حكككك ات ا صككككك ت  تككككك   نقكككككد   19 -م ئحكككك   وف كككككد 

ف نكككـوك  اجتاكككت نزا ة ال كككح  إه مع مككك  موضكككوع الفطكككر األسكككو  ن كككى حنككك تا  ن كككى   

ت ككككو ة غكككك  مـ شككككرة  مكككك  خكككك ل التون كككك  "ومكككك طر ا فككككراط يف تنكككك نل املضكككك  ات         

%(  مكككك  منظككككو  ان يةككككص  13.7او ويكككك  نال ككككو ت زنن ن ككككى من نكككك  امنككككم" تننككككـ      

املن نككك  يعكككد مككك  العوامككك  األس سككك   لإلصككك ت  تككك لفطر األسكككو   يف املة تككك  اجتككك  حنككك ب    

مكككك  موضككككوع "الفطككككر األسككككو "  نيفكككككى     الككككوزا ة ن ككككى تككككوي) تشكككك   مـ شككككر إه مع      

نعككككككو ه يف م ككككككر    كككككك   كككككك ن  نكككككك ك تر  ككككككز يف  ككككككوا النكككككك  ق ن ككككككى تون كككككك     

املنككككتمدمني تكككك ن يةككككص املن نكككك  يعككككد الع مكككك  األس سككككو الككككوي يككككؤ ي إه ا صكككك ت  تكككك     

 %(.10.5 تننـ  

نمّ ككككك  نن كككككر "التون ككككك  ت لعككككك  ات النككككك ـ   الكككككيت جتعككككك  الفكككككر  نرضككككك  لإلصككككك ت       

األخككككك  الككككوي ا كككككتم تككككك  اوتككككوـ التونكككككوي  نا تفعكككككت معكككككدات   ت و نيكككك " العن كككككر  

%(  مة  يككك  وعكككدات ا ت ككك      24.6تر  كككز حمتكككوـ تكككوي) ن كككى  كككوا العن كككر تننكككـ          

 %(.2.2حمتوـ ف نـوك ن     تننـ  
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 (1ش    قم  

يوضا نن صر حمتوـ التون   تف نس  و ني  ن ى حن تو نزا ة ال ح  ن ى 

 ف نـوك نتوي)

 

 57.. ن حمتوـ التون   تتوي)= 139ن حمتوـ التون   تف نـوك= 

 حمتوـ ال ة ح نالتطع م: -2

ع لت املوضون ت املت    ت ل ة ح ت نالتطع م يف املرتـ  ال  ي   يف س  ق ق ئ   

املوضون ت اليت ا تم تا  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي) خ ل املوع  

(  نمّ   موضوع إعرالات التنج   ل ح ول ن ى ال ة ح 19ال  ل   م ئح    وف د 

املوضوع األترز ن ى منتوـ منظوم  املوضون ت اليت هارت يف  وا الن  ق  ن  ن 

حن ب "توي)" األ  ر ا ت  مً  تـتراز  وه ا عرالات م   نوة املنتمدمني إه التنج   

نـ  اا ت    تطرح  وا املوضوع ن ى حمتوـ %(  يف حني اخنفضت ي31.1تننـ   

 %(.25.3الف نـوك إه  

ن  ن م  الطـ عو ان ياتم اوتوـ تعد ذلك ت لعن ر املوضونو املت    يف "عدنـ 

ال ة ح يف الوق ي  م  ا ص ت  ت و ني "  ن  ن حن ب ف نـوك األ  ر ا ت  مً  تاوا 

%( ن ى منتوـ ا ت    حن ب 17.9ـ   %(  يف مة ت  ين25.3العن ر ح ث اترزه تننـ   

توي) تاوا العن ر  مم  يؤشر إه ان الة ندة األنرض م  ام او  اليت خي طـا  ف نـوك 
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يف ال ة ح اعتاد اوتوـ يف إزالتا   نذلك خ فً  ملنتمدمو توي)  ش وك  ن لديا  

 اودن ي .

   حمتوـ حن ب توي) يربز تعد ذلك موضوع "ت ن   ال ة ح ت يف م ر" نقد   ز ن 

%(  يف حني   ز ن    حمتوـ ف نـوك ن ى إتراز عاو  الوزا ة يف  وا 20.9تننـ  ان ى  

%(  نمي نن  الةول ت ن  وا العن ر يةد  نه فتني مز نعتني تت    18.2ال د   تننـ  

انا    يف ا خـ   نتزنيد منتمدمو مواق  التواص  وع وم ت حول ت ن   ال ة ح ت يف 

م ر  مم  يعين املزيد م  الوفرة اليت تن ند ن ى تطع م ا رب ينـ  م  امل ريني  

 نث ي ا   الدن ي  ماو  الوزا ة يف مواعا  الف نس.

يظار تعد ذلك ند  م  املوضون ت اليت اخنفضت ينب هاو     اخ  حمتوـ ال ة ح ت 

ضوع "توف  مع وم ت نالتطع م ن ى حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي)  انهل  مو

%(  يف حني اخنفض 14.9خدم   ن    ف   توف  ال ة ح"  نا تم ت  حن ب توي) تننـ   

%(  نث ي ا  موضوع "توف  مع وم ت ن  ال ة ح"  5.1ا ت    حن ب ف نـوك ت  إه  

نخ وصً  ايوان  نعرن ت   نقد هار فةط ن ى حن ب الوزا ة ن ى ف نـوك تننـ  

  موضوع "األنراض ام يـ   ل ة ح"  نت غت ينـ   ى ن ى توي)  نث ل ا%(  ناختف14.1 

%(  ناخ ًا موضوع 7.1%( ناخنفضت ن ى حن ب ف نـوك إه  8.9اا ت    ت  ن ى توي)  

"املش  ت اليت يواعا  املواطنون يف التطع م" تننـ  ا ت    متة  ت  تني    م  توي) 

 %(.5.1%( نف نـوك  6 
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 (2 ش    قم 

يوضا نن صر حمتوـ ال ة ح ت نالتطع م ضد ف نس  و ني  ن ى حن تو نزا ة ال ح  

 ن ى ف نـوك نتوي)

 

 67.. ن حمتوـ ال ة ح ت نالتطع م تتوي)= 99ن حمتوـ ال ة ح ت نالتطع م تف نـوك= 

 حمتوـ ا ق   ا ص ت ت نالوف  ت نالتع يف: -3

ن وا الوف  ت نالتع يف من   19 -شغ ت األ ق   املتع ة  ت  ص ت ت تف نس  وف د

املرتـ  ال  ل   م  ح ث األ      اخ  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى موقعو ف نـوك 

نتوي). ناترز اوتوـ ت و ة خ ص  ا ق   التع يف م   و ني  نذلك ن ى اون تني  ح ث 

%(. نحي    وا 32.8%( نن ى حن ب توي)  54.4ب ف نـوك  ت غت ينـ  هاو    ن ى حن 

نق    اخرـ  ن ئ   تدل  ن ى اماو  اليت تـوهل    العن ر املوضونو ق    خربي  م  ي ح  

الوزا ة يف ن ج امل  تني نمواعا  الف نس  نيفنر ذلك الننب املرتفع  لظاو  ا ق   

 اون تني..التع يف حب ث زا ت ن  غ    م  األ ق   ن ى 

يظار تعد ذلك األ ق   املتع ة  ت  تف ع معدات ا ص ت  ت لف نس  ح ث ت غت ينـتا  

%(  ناخنفضت ق  ً   اخ  حمتوـ حن ب الوزا ة ن ى توي) 19.3ن ى حمتوـ ف نـوك  

%(  نم  املع و  ان  وه األ ق   ه ت تزيد م  يو  إه يو  خ ل املوع  ال  ل   م  18إه  

(  ن  يت اح  يً  م  ت)اع   ل   يـةى ان ال)اع  اوة ةو يف 19-  وف دع ئح  

 .2021األ ق   ع حيدث إا يف يا ي ت املوع  اناخر شار م يو 
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نينطـق األمر يفن  ن ى األ ق   املتع ة  تعد  الوف  ت اليت زا ت ينـتا   اخ  حمتوـ 

%(  نقد توازـ م  12.3  %(  ناخنفضت  اخ  حمتوـ ف نـوك إه16.4حن ب "توي)"  

ند  ا ص ت ت ا تف ن ت موازي  يف اندا  الوف  ت  نإن   ن إية ع  اا تف ن ت املتوال   يف

الزي  ة ن ى منتوـ الوف  ت اتط   نذلك م  ح نل اوتوـ املتع ق حبن ت ت نزا ة ال ح  

 ن ى مواق  التواص  الت   د ن   .

%( 16.4)اع  يف معدات الوف  ت تننـ   ـ ة  نقد ح نل حمتوـ حن ب توي) إتراز ال

%(. نتة  ب اون ت ن ف    12.3تفوقت ن ى ينـ  ا ت    حن ب ف نـوك تاوا العن ر  

 %(. 6.6نيف توي)    %(7يتع ق ت ا ت    ت)اع  ند  ا ص ت ت  ح ث ت غت يف ف نـوك  

ر "تراع  ا ق   نم  العن صر املوضون   اليت هارت تننب حمدن ة ل غ ي   نن 

%(  ناختفى مت مً   خ  حمتوـ 3.3التع يف"  ح ث اخنفضت ينـت  ن ى حن ب توي) إه  

حن ب الوزا ة ن ى ف نـوك  ناألمر يفن  ينطـق ن ى نن ر "نف  ت األطـ ل ت و ني " 

 %(.6.6نالوي هار ايضً  ن ى موق  توي) وفر ه تننـ   

 

 (3ش    قم  

 و ني  ن ى حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي) يوضا نن صر حمتوـ ا ق  

 

 61.. ن حمتوـ ا ق    و ني  تتوي)= 57ن حمتوـ ا ق    و ني  تف نـوك= 
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 حمتوـ تطوير اخلدم ت ال ح  : -4

ا تم حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي) تعرض اماو  املـونل  م  اع  

(  ناترز يف 19 -اخلدم ت ال ح   يف مواعا  املوع  ال  ل   م  ع ئح    وف د تطوير

اليت تت حا  الوزا ة ل  واطنني ل تواص  معا  يف ح ل  ا ص ت    وا الن  ق تطوير اخلدم ت

العزل املنزلو  نا تم حن ب  ان يفت و ني   سوال لإلشراف ن ى ن عام ت ملنتشف  ت 

%(  ناخنفضت ينـ  اا ت    ت  يف حمتوـ 36.7ضونو تننـ   ف نـوك تاوا العن ر املو

 %(.25توي) إه  

    ا تم اوتوـ تـتراز عاو  الوزا ة يف توف  املنت زم ت الطـ   ال زم  ل وق ي  

نالع ج نرب فريق التواص  اجملت عو  ناترز يف  وا الن  ق اموات اليت تةو  تا  فرق 

 فظ ت  نت غت ينـ  هاو   وا العن ر املوضونو ن ى حن ب التواص  ااعت  نو يف او

 %(.12.5%( ناخنفضت ن ى حن ب توي) إه  49ف نـوك  

نترز ايضً  العن ر املتع ق تتطوير خدم ت التواص  م  الوزا ة م  اع  او ول ن ى 

 %(  يف مة ت  اخنف ض ينـ 53.1ال ة ح  نا تم موق  توي) تاوا العن ر تننـ  م فت   

 %(. 8.2اا ت    ت   اخ  حمتوـ ف نـوك إه  

نهار تعد ذلك نن ر موضونو ناحد ف    يتع ق تتطوير اخلدم ت ال ح   ن ى حن ب 

%(  ننن ر ناحد 9.4توي)  ناملت    يف "تد يب األطةم الطـ   يف مواعا   و ني "  تننـ  

اختـ  ات  و ني   تننـ   ن ى حن ب ف نـوك  يت    يف تطوير املع م  املنئول  ن  إعرال

6.1 .)% 

 (4ش    قم  

 يوضا نن صر حمتوـ تطوير اخلدم ت ال ح   ن ى حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي)

 32.. ن حمتوـ تطوير اخلدم ت ال ح   تتوي)= 49ن حمتوـ تطوير اخلدم ت ال ح   تف نـوك= 
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  :حمتوـ ت ث ات  و ني -5

ن ى املنتوي ت النفن    19-مّ   اوتوـ املتع ق ت لت ث ات املمت ف  ل وف د

نااعت  ن   نااقت   ي  اق  ايواع اوتوـ هاو ًا ن ى حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك 

نتوي). ن  ن اا ت    ت لت ث ات النفن   ل و ني  ن ى امل  ب  و األ رب ناأل  ر 

وـ ف نـوك ان توي). نقد ت غ معدل اا ت    ت لت ث ات النفن   هاو ًا  سوال ن ى منت

 %(.37.5%(  يف حني اخنفض  وا املعدل ن ى حن ب ف نـوك إه  55.6ن ى حن ب توي)  

    ا تم اوتوـ املتع ق تت ث ات  و ني  تـتراز الت ث ات ااعت  ن   ل ف نس  

األسرة ان الع ئ   الواحدة حني تظار ح ات  خ وصً  م  يتع ق تتوتر الع ق ت تني افرا 

%(  يف حني اختفى 44.4إص ت  تا . نقد ترز  وا اوتوـ فةط ن ى موق  توي) تننـ   

 مت مً  ن ى حمتوـ حن ب ف نـوك.

نيربز تعد ذلك الت ث ات ااقت   ي  ل و ني . نقد ا ت ت نزا ة ال ح  ت لت   د 

ن ى م  يؤ ي إل   تراع  معدات الن  ح   -التواص  نرب حن ت تا  ن ى مواق –املنت ر 

م  آث   س ـ   ن ى ااقت    امل ري. نا ت ت تـتراز  وا  -تنـب تفشو  و ني –

%(  يف حني ع يظار تش   62.6العن ر تش   اس سو ن ى موق  ف نـوك  تننـ  

   م  ن ى حمتوـ حن ب توي).

 (5ش    قم  

 ني  ن ى حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي) و  ت ث اتيوضا نن صر حمتوـ 
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 18.. ن حمتوـ ت ث ات  و ني  تتوي)= 8ن حمتوـ ت ث ات  و ني  تف نـوك= 

 العن صر الـ ري  امل  حـ  ل  حتوـ: -6

 ئح  تنونت العن صر الـ ري  اليت ص حـت اوتوـ املتع ق وع م  املوع  ال  ل   م  ع

 و ني  ن ى حن تو نزا ة ال ح  ن ى موقعو ف نـوك نتوي)  نخ وصً  ن ى موق  

ف نـوك  ن  ن العن ر الـ ري األ  ر ترنزًا ن ى  وا املنتوـ  و "الـوس)"  ح ث 

  ر هاو ه يف م  حـ  اوتوـ ت و ة م فت   نت غت ينـ  توه ف  ن ى حن ب ف نـوك 

%(. نا تـط ا تف ع ينـ  "الـوس)" 33.2) إه  %(  ناخنفضت ن ى حمتوـ توي41.5 

 عن ر ت ري ت  تف ع ينب حمتوـ التون   نحمتوـ إعرالات التواص  م  الوزا ة ل ع ج 

 ان ل ح ول ن ى ال ة ح.

يظار تعد ذلك نن ر "اايفوعراف" نقد ا تـط تش   اس سو وحتوـ ا ق   ا ص ت ت 

إه يو   نقد استمد  وعدات متة  ت  يف توي)  نالوف  ت نالتع يف نند اايتة ل م  يو 

%(. يظار تعده الف ديو  ت الع  ي  ناليت تنة  مؤمترات ان لة لات 23.6%( نف نـوك  25.5 

ل وزيرة نمنئولو الوزا ة ان لة لات م  خربال طب نن م يفس نن م اعت  ع ملع م  األتع   

%( يف 17وا العن ر الـ ري تننـ   نالت ث ات املمت ف  لف نس  و ني   نقد هار  

 %( يف حمتوـ ف نـوك.15.1حمتوـ توي)  نتننـ   

ي تو تعد   ال و  تنون ا : اودث   نالشم     نقد ا تفعت معدات هاو  ال و  

اودث   مة  ي  ت ل و  الشم    يف م  حـ  اوتوـ  نت غت ينـتا  يف حمتوـ توي) 

%(. ام  ال و  الشم    فةد ت غت ينـتا  يف توي) 6.8%(  نيف حمتوـ ف نـوك  16.6 
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%(. نقد هار  وا العن ر الـ ري تش   اس سو يف 4.5%(  نيف حمتوـ ف نـوك  5.1 

م  حـ  التغط  ت اخل ص  ت يشط  الوزيرة  نفريق التواص  اجملت عو  يف مواعا  ف نس 

 (.19 -  وف د

 توي    نت غت  اخ  حمتوـ ناخنفضت تعد ذلك ينب استمدا  الف ديو  ت ال  

%( يف حمتوـ توي). نقد استمدمت تش   2.6%(  يف حني اخنفضت إه  6.8ف نـوك  

اس سو يف م  حـ  املوا  التونوي  اخل ص  ت  عرالات ااح)ازي   م   طرية  ا تدال 

 ال   م   نطرق التعة م نغن  ال دي  نغ  ذلك.

ر "الف ديو عراف"  ناستمدمت تش   م حوه ينب توه ف نن  تاخنفض    

تش   اس سو يف م  حـ  تعض التة  ير امل و ة اليت   ن يشت   ن  ا  اوتوـ  نقد 

 %(  ناختفت  اخ  حمتوـ توي).1.7هارت فةط  اخ  حمتوـ ف نـوك  تننـ  

 (6ش    قم  

ن ى ( 19 -مع م  ع ئح    وف ديوضا العن صر الـ ري  امل  حـ  وتوـ 

  ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي)حن تو نزا

41.5
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.. ن امل  ة الـ ري  امل  حـ  وتوـ 352ن امل  ة الـ ري  امل  حـ  وتوـ ف نـوك= 

 235توي)= 

تف ن  منتمدمو ف نـوك نتوي) م  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك  -ث ي ً 

 نتوي):
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  ن ى ف نـوك قد ًا ا رب م  التف ن  ا عرائو م  سّج  منتمدمو حن ب نزا ة ال ح

(  مة  ي  و  19 -اوتوـ الوي قدمت  الوزا ة خ ل املرح   ال  ل   م  ع ئح    وف د

  يت ن    او ل ف    يت   وحتوـ توي)  سوال ن ى منتوـ التع  ق ن ى التدنين ت ان 

 مش   تا  ان التعـ  ت اميوش  ن  ا . 

تع  ةً ( يف حني  17د األ يى ل تع  ة ت ن ى تدنين ت الوزا ة ن ى ف نـوك  فةد   ن او

  ن اود األ يى ن ى توي)  تع  ةً  ناحدًا(  ن  ن اود األق ى ل تع  ة ت ن ى ف نـوك 

تع  ةً (. نقد اّثرت  وه الفجوة  56تع  ةً (  يف حني   ن اود امل  ث  ن ى توي)   7400 

ط املعرب ن  التف ن  ت لتع  ة ت م  حمتوـ ف نـوك نتوي)  فةد ت غ ال ـ ة ن ى املتوس

 تع  ةً ( ف    يتع ق وحتوـ توي). 13.7تع  ةً ( ت لننـ  وتوـ ف نـوك مة ت    1132 

نينطـق األمر يفن  ن ى املش    ت  ح ث   ن اود األ يى ملش     تدنين ت 

( نحد 1    (  مة ت  حد ا يى ت غ  مش 6900مش    (  ناود األق ى   18ف نـوك  

( ف    يتع ق وش     تغريدات توي)  نت غ متوسط املش    ت ن ى ف نـوك 95اق ى  

 (.22.6مش    (  نت غ املتوسط ن ى توي)   1248 

نت غت الفرنق تني التف ن  م  حمتوـ ف نـوك نتوي) ذ نتا  ن ى منتوـ ااميوش   نقد 

اميوش ( ناود  133  ن ى منتوـ حن ب الوزا ة ن ى ف نـوك  ت غ اود األ يى لظاو  

 األ يىاميوش (  يف حني اخنفض اود  2211اميوش (  وتوسط ن     9400األق ى  

 160.2(  وتوسط ن    546اميوش ( ناود األق ى   29ل تف ن  ت اميوش  ن ى توي)  

 اميوش (

 (2عدنل  قم  

    نااميوش  م  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى متوسط التف ن  ت لتع  ق ناملش 

 ف نـوك نتوي)

 ااحنراف املتوسط اود األق ى اود األ يى اجمل وع ف نـوك

9 التع  ة ت

19 املش    ت

9 ااميوش 



 
 

 
 289 

مستويات تفاعل مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي مع احلسابات الرمسية لوزارة 
 "دراسة حتليلية"  _  19خالل املوجة الثالثة لكوفيد  املصريةالصحة 

 

 ااحنراف املتوسط اود األق ى اود األ يى وعاجمل  توي)

 التع  ة ت

64 املش    ت

 وش مياا

نقد تنونت اش  ل التف ن  املوضونو م  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك 

و ني   م  تني التف ن  تنةد اوتوـ  ان ت ي ده  ان نتوي) خ ل املوع  ال  ل   ل 

التش  ك ف   نف    يشت   ن    م  ا ق    ان ااستفن   نطرح تعض األسئ   اليت يـحث 

 تعض املنتمدمني ن  إع ت ت هل  م  خ ل الوزا ة.

نس طر "التف ن  ت لش وـ" ن ى األمن ط املمت ف  ل تف ن  م  حمتوـ ف نـوك نتوي) 

%(  ثم التف ن  27.4(  ت ه يف ذلك التف ن  ت لت ي د تننـ   598%( م   إمج لو 36  تننـ 

 %(. 11.9%(  ثم التف ن  ت استفن    24.7ت لنةد  

 امن ط التف ن  ت لش وـ م  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي):-1

ى منتوـ تع م  مّ   "التف ن  ت لش وـ" ا  ر امن ط التف ن  هاو ًا نحضو ًا ن 

منتمدمو ااي)يت م  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى موقعو ف نـوك نتوي). ن  يت 

%( ن ى حمتوـ توي) نتننـ  45.9الش وـ األترز م  ت خر او ول ن ى ال ة ح ت  تننـ  

%( ن ى حمتوـ ف نـوك  فاوه الننب م  منتمدمو حن تو نزا ة ال ح    يت 42.7 

ايا  سج ت ن ى املوق  الوي خ  ت  الوزا ة ل ح ول ن ى التطع م  تشت و ت ست را  م 

نع ت تا  الرس ل  تتحديد موند نم  ن التطع م. يظار تعد ذلك الش وـ املتع ة  تعد  

%( ن ى حمتوـ ف نـوك نينـ  19.7ان ايواع مع ن  م  ال ة ح ت  تننـ   ال ة حتوافر 

فر ايواع مع ن  م  ال ة ح ت مش    ت لننـ  %( ن ى حمتوـ توي). نقد مّ   ند  توا8.2 

 لعد  ا ت س ت  م  منتمدمو حن تو نزا ة ال ح .

%( 19.4يظار تعد ذلك "الش وـ املت    ت خلط الن خ  ل وزا ة"  نقد سج ت ينـ   

م  منتمدمو حن ب الوزا ة ن ى توي) ان مث  مش  ت يف ااستف  ة م   وا اخلط  

حوال  نت لت لو ا يوعد من ح  ل تواص  م  الوزا ة  نع تظار  وه ناي  ا ير  يف اغ ب األ

الش وـ ن ى منتوـ منتمدمو الف نـوك  م  يعين ايام حيج ون يف األغ ب ن  

 التواص  اخلطو الت  فويو م  الوزا ة.



 
 

 
 

290 

%( 17.3ي تو تعد ذلك الش وـ م  ا ال األطـ ل  نهارت لدـ منتمدمو توي) تننـ   

لدـ منتمدمو ف نـوك  ثم الش وـ م  "األنض ع  اخ  املنتشف  ت" %( 1.7نتننـ   

%( ن ى منتوـ منتمدمو 2%( ن ى منتوـ منتمدمو ف نـوك نينـ   18.2تننـ   

توي)  مم  يدل  ن ى ان منتمدمو "ف نـوك"   يوا األ  ر تف نً  م  اخلدم ت اليت 

املتع ة  "ت عوت  إعرال  تةدما  نزا ة ال ح  يف املنتشف  ت  ني تو تعد   الش وـ

%( لدـ منتمدمو 2%( لدـ منتمدمو ف نـوك  نتننـ  اق   10.3املنح ت" تننـ   

%( لدـ منتمدمو ف نـوك 6.8توي)  ثم الش وـ م  "التزاحم يف مواق  التطع م" تننـ   

%( لدـ منتمدمو توي)  ثم الش وـ م  "ند  توافر ترنتو ول الع ج" نذلك 3.1نينـ   

 %( لدـ منتمدمو توي).2%( لدـ منتمدمو ف نـوك نينـ   6حمدن ة ت غت   تننب

 (7ش    قم  

يوضا نن صر تف ن  منتمدمو ف نـوك نتوي) ت لش وـ م  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح 
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 98.. ن التف ن  ت لش وـ م  حمتوـ توي)= 117ن التف ن  ت لش وـ م  حمتوـ ف نـوك= 

 



 
 

 
 291 

مستويات تفاعل مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي مع احلسابات الرمسية لوزارة 
 "دراسة حتليلية"  _  19خالل املوجة الثالثة لكوفيد  املصريةالصحة 

 

 امن ط التف ن  ت لت ي د م  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي):-2

مّ   التف ن  ت لت ي د املنتوـ ال  يو م  منتوي ت تف ن  منتمدمو ف نـوك نتوي) م  

حمتوـ حن تو نزا ة ال ح . نترز يف  وا الن  ق نن ر "التف ن  ت لدن ل تزنال الغ  " 

%( لدـ منتمدمو توي)  مم  يدل  14مو ف نـوك نينـ   %( لدـ منتمد52.9تننـ   

إه من ل  هاو   -لدـ منتمدمو ف نـوك ن ى نع  اخل و –ن ى ترسخ يظرة  ين   

الف نس  تراه اتت ل م  اهلل  نان اهلل نحده  و الة    ن ى  شف  وه الغ   ن  م ر 

 نت   الع ع األخرـ.

%( لدـ منتمدمو 25.6إه الوزا ة"  تننـ    نيظار تعد ذلك التف ن  "تتوع   الش ر

%( لدـ منتمدمو توي). نهار  وا العن ر م  نن صر التف ن  يف 18.6ف نـوك نينـ   

س  ق اوتوـ التونوي  ناح  يً  م    ن يظار ن ى   مش األخـ   اليت تشرح عاو  

عرالات الوزا ة يف الوزا ة يف مواعا  الف نس  ثم ي تو العن ر املت    يف "ا ش  ة تـ

مواعا  الف نس"  خ وصً  ن ى منتوـ توف  األ نجني نترنتو ول الع ج 

%(  نتننـ  اق  60.5نال ة ح ت  نقد ترز تش   اس سو لدـ منتمدمو توي) تننـ   

 %(.5ل غ ي  لدـ منتمدمو ف نـوك  

 و ني   نيف ذي  نن صر التف ن  ت لت ي د  ي تو العن ر املتع ق "ت لدن ل ملرضى

ت لشف ل"  نقد هار  وا التوع  تننـ  ا رب نند التف ن  م  حمتوـ ف نـوك  تننـ  

 %( نند التف ن  حمتوـ توي).7%(  نتننـ   16.5

 (8ش    قم  

 يوضا نن صر تف ن  منتمدمو ف نـوك نتوي) ت لت ي د م  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح 
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 43.. ن التف ن  ت لت ي د م  حمتوـ توي)= 121لت ي د م  حمتوـ ف نـوك= ن التف ن  ت 

 

 

 امن ط التف ن  ت لنةد م  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي): -3

تنونت اش  ل نصو  النةد الوي تف ن  ت  منتمدمو ف نـوك نتوي) م  حمتوـ 

  ك يف األ ق   ال وم  " اليت تع نا  حن تو نزا ة ال ح . اايتة   األترز مت   يف "التش

نزا ة ال ح  حول اندا  امل  تني نالوف  ت ناملتع فني م  الف نس. ف    إش  ات نديدة 

ن  ت يف تع  ة ت منتمدمو اون تني تدل  ن ى تش  ام يف  وه األ ق   ن  يوا 

ق  التواص  يرب نن ذلك و  ي حظوي  يف الواق  الوي يع شون ف   نم  مت تع تام ملوا

ااعت  نو  ن  ن منتمدمو ف نـوك ا  ر م ً  ل تش  ك يف  وه األ ق    تننـ  

 %(.24.6%( م  منتمدمو توي)  ح ث ت غت ينـ  املش  ني منام إه  54.9

يظار تعد ذلك النةد املوع  إه املع وم ت اليت تع نا  نزا ة ال ح  حول ا عرالات اليت 

نتوف  اخلدم  ت ملنتشف  ت نتوافر األ نجني نتوافر غرف  تتمو   يف مواعا  الف نس

الرن ي  املر زة نغ  ذلك  فةد مح ت تع  ة ت املنتمدمني العديد م  ا ش  ات اليت 

تش ك يف شف ف   املع وم ت الرمس   اليت تع   ننا  الوزا ة  ن  ن منتمدمو ف نـوك 

 %(.24.6ي  ونتمدمو توي)  %(  مة  29.7ايضً  األ  ر تش   ً  يف ذلك  تننـ  
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يظار تعد ذلك ا ش  ة إه "مف  ق  املع وم ت اليت تع نا  نزا ة ال ح  ل واق "  خ وصً  

ف    يتع ق تتوافر ال ة ح نساول  او ول ن     نقد   ن منتمدمو توي) األم   إه 

مً  ن ى %(  يف حني اختفى  وا العن ر مت 31.6توه ف  وا العن ر يف النةد  تننـ  

 منتوـ منتمدمو ف نـوك.

اختو النةد ايضً  ش   "التش  ك يف عدنـ ا عرالات اليت تتمو   او وم "  

خ وصً  ا عرالات ااح)ازي   م  خ ل تعط   املدا س  ان خفض ند  املوهفني 

ت ملؤسن ت او وم    ان حتديد موان د مـ رة  غ ق او ت  يف مواعا  ايتش   

%( لدـ منتمدمو توي) 15.8 ل موعت  ال  ل    نقد هار  وا النةد تننـ   الف نس خ

 ( لدـ منتمدمو ف نـوك.13.2نينـ   

نيف حدن  ض ة  نتننب حمدن ة ل غ ي  هارت صو ة النةد الوي يرت ز ن ى "طرح 

%( لدـ 2.2%( لدـ منتمدمو توي)  نينـ   3.5نعا  يظر تدي  "  نذلك تننـ   

 ك.منتمدمو ف نـو

 

 (9ش    قم  

 يوضا نن صر تف ن  منتمدمو ف نـوك نتوي) ت لنةد م  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح 

54.9

29.7

13.2
2.2 0

24.6 24.6
15.8

3.5

31.6

0

20

40

60

           
      

           
 �     
         

           
          

 �       
�        

 �     
          
      

           

 

 57.. ن التف ن  ت لنةد م  حمتوـ توي)= 91ن التف ن  ت لنةد م  حمتوـ ف نـوك= 

 وك نتوي):امن ط التف ن  ت استفن   م  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـ -4
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يف تعض األحوال   ن التف ن  م  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى توي) نف نـوك 

ي خو ش   ااستفن   ن  طريق طرح سؤال معني مي ك ا ع ت  ن    "ا م  اون ب"  

نيف احوال ق     ل غ ي    ن "األ م " يةد  إع ت ت ن ى تعض األسئ    ام  اغ ب األسئ   

ت ت)ك ت  إع ت   ان لتف ن  منتمدمني آخري  جيتادنن يف ا ع ت  نااستفن  ات ف  ي

ن  ام م  خ ل جت  تام ان ت عتا  اتام الشم     ن و امر م  الواعب مران ت  م  

ع يب الوزا ة  ايط قً  م  ان التف ن  نرب نس ئ  التواص  ااعت  نو  و تواص  م  

  الن  ذج التة  دي  ل ت  ل.اجت  ني نل س م  اجت ه ناحد       و او ل يف

%( لدـ منتمدمو ف نـوك 85.7نقد ترز يف  وا الن  ق "ااستفن   ن  ال ة ح" تننـ   

%( لدـ منتمدمو توي)  ففو تعض األحوال   ن تعض املنتمدمني 51.7نتننـ   

يدخ ون ن ى حن ت ت الوزا ة م  اع  طرح اسئ   ن  موان د التطع م  ان   ف   توف  

ات تطع م ت غ  اعنـ    خ وصً  امل ريني الوي  يع  ون يف اخل  ج  نإم  ي   شا  

حتديد موند عديد ل تطع م يف ح ل  ند  قد ة املنج  ن ى التطع م يف املوند الوي سـق 

 حتديده ل .

يظار تعد ذلك ااستفن   ن  "طرق الوق ي  م  الف نس"  خ وصً  لـعض الفئ ت  م   

ن  ناألطف ل ناملراة او م  نغ  ذلك  نقد ترز  وا املنتوـ م  اصح ب األمراض املزم

%( ن ى توي)  نتننـ  حمدن ة ل غ ي  لدـ منتمدمو ف نـوك  41.4ااستفن   تننـ   

 مم  يدل  ن ى ان منتمدمو توي)   يوا األ  ر انتن لًا تاوا األمر.

ت غت لدـ منتمدمو ي تو تعد ذلك ااستفن   ن  طرق الع ج  نذلك تننب حمدن ة  

 %(.6.9%(  نلدـ منتمدمو توي)  9.5"ف نـوك"  ينـ  

 (10ش    قم  

 يوضا نن صر تف ن  منتمدمو ف نـوك نتوي) ت استفن   م  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح 
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 29ـ توي)= .. ن التف ن  ت استفن   م  حمتو42ن التف ن  ت استفن   م  حمتوـ ف نـوك= 

 

الفرنق تني امن ط تف ن  منتمدمو ف نـوك نتوي) م  حمتوـ حن تو نزا ة  -ث ل ً 

 ال ح :

اخترب الـحث ند ًا م  الفرنض اليت تنتادف فام الع ق  تني نن صر حمتوـ حن تو 

نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي) نامن ط تف ن  املنتمدمني مع   خ ل املوع  ال  ل   

 ني   سوال ن ى منتوـ امن ط التف ن  ا عرائو  ان امن ط التف ن  لف نس  و

 املوضونو.

 

 

 

الفرنق تني امن ط التف ن  ا عرائو م  ف نـوك نتوي):-1

هارت جم ون  م  الفرنق األس س   تني متوسط ت تف ن  منتمدمو حن تو نزا ة 

ل   م  ع ئح   و ني   ال ح  ن ى ف نـوك نتوي) م  اوتوـ املةد  خ ل املوع  ال  

 سوال ت لتع  ق ان املش     ان ااميوش .

ناخترب الـحث فرض نعو  فرنق ذات  ال  إح  ئ   تني منتمدمو ف نـوك نتوي) ف    

يتع ق ت من ط التف ن  ا عرائو م  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى املوقعني خ ل املوع  

 ال  ل   م ئح   و ني .
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ي  الفرنق تني املتوسط ت ن ى منتوـ    متغ  م   وه املتغ ات نمت اختـ   معنو

  نت غت ق    "ت" املعربة ن  معنوي  الفرنق تني متوسط T- Testت ستمدا  "مع م  ت" 

( نونتوـ 586( تد ع  حري   10.6التع  ة ت ن ى    م  حمتوـ ف نـوك نتوي)  

( 586( تد ع  حري   11.9ت  (  نت غت ق    "ت" اخل ص  ت ملش    0.00معنوي   

( 586( تد ع  حري   17.2(  نت غت ق    "ت" اخل ص  ت اميوش   0.00نونتوـ معنوي   

 (.0.00نونتوـ معنوي   

نيعين م  سـق حتةق الفرض املتع ق توعو  فرنق ذات  ال  إح  ئ   تني امن ط تف ن  

 ح  تد ع   ـ ة ن ى    م  منتمدمو ف نـوك نتوي) م  حمتوـ حن تو نزا ة ال

منتوـ ااميوش   نتد ع  متوسط  ن ى منتوـ املش    ت  نتد ع  اق  ن ى منتوـ 

 التع  ة ت.

نتدل   وه النت ج  ن ى ان منتمدمو مواق  التواص  مي  ون إه الوس    األسا  يف 

 م ن ى التف ن  ناملت     يف تنج   اميوش  ن ى حمتوـ التدنين  ان التغريدة  نية  انت   

 الوس    اليت تتط ب منام عادًا ا رب يف التف ن  ناملت     يف التع  ة ت.

ن ق  نن صر موضوع "الـ  ي ت ال وم   ل ج ئح " ت من ط التف ن  ت لنةد م   -2

 اوتوـ:

( ن ى إصدا  ت  ن يومو 19 - اتت نزا ة ال ح  خ ل املوع  ال  ل   م ئح    وف د

 وف  ت ت لف نس نند  املتع فني من .يوضا ند  ا ص ت ت نال

نمت اختـ   فرض نعو  ن ق  ا تـ ط ذات  ال  إح  ئ   تني نن صر اوتوـ الرق و 

لـ  ي ت الوزا ة نالتف ن  ت لنةد م  تدنين ت نتغريدات حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك 

 .2نتوي)  ت ستمدا  مع م    

ـ الرق و ل ـ  ي ت ال وم   لوزا ة ال ح  الع ق  تني اوتو 2نقد ت غت ق      

( تد ع  حري  36نمنتوي ت التف ن  ت لنةد مع  م  ع يب منتمدمو ف نـوك نتوي)  

(. نمت زت الع ق  تتوسطا  ح ث ت غ مع م  التوافق تني 0.00( نونتوـ معنوي   15 

 (.0.00( تد ع  معنوي   0.61املتغ ي   

 (3عدنل  قم  
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    و ني  ن ى حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي) نالتف ن  الع ق  تني ا ق

ت لنةد معا 

اوتوـ 

الرق و

ا تف ع اندا  

 ا ص ت ت

اخنف ض 

اندا  

 ا ص ت ت

ا تف ع اندا  

 الوف  ت

تراع  ند  

 الوف  ت

ا تف ع اندا  

 املتع فني

تراع  اندا  

 املتع فني

التف ن  

 ت لنةد
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

لتش  ك ا

يف  ق  

 املع وم ت

10 83.30% 2 33.30% 5 50% 4 36.40% 13 68.40% - - 

التش  ك 

يف شف ف   

 املع وم ت

  4 66.70% - - 4 36.40% 3 15.80% - - 

طرح نعا  

 يظر تدي  
  - - - - - - 3 15.80% - - 

مف  ق  

املع وم ت 

 ل واق 

2 16.70% - - 5 50% 3 27.20% - - 2 100 

 %100 2 %100 19 %100 11 %100 10 %100 6 %100 12  وعاجمل

 

ي حظ ان التش  ك يف  ق  املع وم ت م  ع يب منتمدمو ف نـوك نتوي) ا تـط يف 

األس س ت أل ق   اليت تع نا  نزا ة ال ح  ن  ند  املتع فني  إذ ش ك تعض املنتمدمني 

ى يوع م  املـ لغ   نينطـق األمر يفن  ف ا   ناش  نا يف تع  ة تام ن  ا  إه ايا  تنطوي ن 

ن ى ا ق   ا ص ت ت نالوف  ت  ح ث ش ك تعض املنتمدمني يف معدات اا تف ع يف 

ا ص ت ت ن ولك الوف  ت  نن ةوا ت ن األ ق   اليت تع نا  الوزا ة غ   ق ة   ن و  

   يت األ ق   الواقع   ا رب م  ذلك.

وم ت ت و ة اس س   ت لـعد املتع ق ت  تف ع اندا  نا تـط التش  ك يف شف ف   املع 

املتع فني  ح ث ن ق ن  ا  تعض املنتمدمني ت ن الوزا ة تر ز ت ألس س ن ى الدن ي  
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ل جاو  اليت تـوهل  يف مواعا  الف نس   نينطـق األمر يفن  ن ى طرح نعا  يظر تدي  . 

ا تـط ت لعديد م  نن صر الـ  ي ت ام  اوديث ن  مف  ق  املع وم ت ل واق  املش  د  فةد 

الرق    لوزا ة ال ح   نخ وصً  ف    يتع ق ونحنى ال عو  ان اهلـوط يف الوف  ت  

 نمنحنى ال عو  ان اهلـوط يف ند  املتع فني.

ن ق  نن صر موضوع "ال ة ح ت نالتطع   ت" ت من ط التف ن  ت لش وـ م  -3

 اوتوـ:

ـ ط ذات  ال  إح  ئ   تني نن صر "حمتوـ ال ة ح ت مت اختـ   فرض نعو  ن ق  ا ت

نالتطع م" نالتف ن  ت لش وـ م  تدنين ت نتغريدات حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك 

نتوي).

الع ق  تني حمتوـ ال ة ح ت نالتطع م نالتف ن  مع  ت لش وـ م   2ت غت ق      

( 42( نند   ع  حري   129.7ع يب منتمدمو حن تو الوزا ة ن ى ف نـوك نتوي)  

 (.0.00( ونتوـ معنوي   0.73(. نت غ مع م  التوافق تني املتغ ي   0.00نونتوـ معنوي   

 (4عدنل  قم  

الع ق  تني حمتوـ ال ة ح ت نالتطع م ن ى حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي) 

 نالتف ن  مع  ت لش وـ
محتوى اللقاحات والتطعيم

%ك%ك%ك%ك%ك%ك%كالتفاعل بالشكوى

%642.90----%642.90------شكوى من أداء األطباء

--------------شكوى من عدم توافر األدوية

--------------شكوى من إجراء المسحات

%642.90%654.50%642.9872.70%654.50%872.70%450شكوى متعلقة بتأخر اللقاحات

------------%450شكوى متعلقة بتوافر اللقاح

--%327.30%327.30--%327.30%327.30--شكوى من ازدحام أماكن 

--------------شكوى من األوضاع داخل 

%214.30%218.20--%214.30%218.20----شكوى من الخط الساخن 

%14100%11100%11100%14100%11100%11100%8100المجموع

تصنيع اللقاح محليًا كيفية الحصول على األعراض الجانبية أنواع اللقاحات فعالية التطعيم في مشكالت في التطعيمإجراءات التسجيل 
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م  "ت خر ال ة ح ت"  نقد هارت  وه  ا تف  معدل تف ن  املنتمدمني ت لش وـ

الش وـ ن ى منتوـ    نن صر حمتوـ "ال ة ح ت نالتطع م"  نخ وصً  نند تن نل 

املش  ت اليت يواعاا  املنتمدمون نند الرغـ  يف التطع م  ن ولك نند تن نل 

األنراض ام يـ   ل ة ح      هارت ن ى منتوـ فع ل   التطع م  نايواع ال ة ح ت 

 تا   ن  ف   او ول ن ى ال ة ح  نت ن   ال ة ح ت  ت  ض ف  إه العن ر املتع ق نعرن

 ت لتنج   ل ح ول ن ى ال ة ح.

نا تـط التف ن  ت لش وـ "م  األطـ ل" م  حمتوـ ال ة ح ت نالتطع م تعن ر ايواع 

ام ال ة ح ت نعرن تا   ف   حت    التع  ة ت اخل ص  تـعض املنتمدمني يظار ان م  ت ن

م    ن يفض  التفض   ت ة ح معني  نن غ ه  ن ولك   ن لديام تع  ة ت ن ى 

 الف)ات الزمن   الف ص   تني امرن ت. 

نا تـطت الش وـ م  از ح   ام    التطع م تعن صر ندة م  اوتوـ  مش ت 

 املش  ت اليت يواعاا  املنتمدمون يف التطع م  نفع ل   التطع م  ناألنراض ام يـ  

ل ة ح  نطرق او ول ن ى ال ة ح  يف حني تع ةت الش وـ اخل ص  تتوافر ال ة ح  

 تـعرالات التنج   نال عوت ت اليت تواع  املنتمدمني يف  وا الن  ق.

ام  الش وـ م  اخلط الن خ  ل وزا ة فةد ا تـطت يف هاو    تتن نل اوتوـ لفع ل   

    نموضوع ت ن   ال ة ح حم  ً .التطع م نايواع ال ة ح ت نطرق او ول ن  ا

 ن ق  نن صر "املض ون التونوي" ت من ط التف ن  ت لت ي د م  اوتوـ:-4

اخترب الـحث اخ ًا فرض نعو  ن ق  ا تـ ط ذات  ال  إح  ئ   تني نن صر املض ون 

التونوي نالتف ن  ت لت ي د م  تدنين ت نتغريدات حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك 

 .نتوي)

( نند 75.6الع ق  تني اوتوـ التونوي نالتف ن  مع  ت لت ي د   2نقد ت غت ق      

( نامت زت  وه الع ق  تةوتا  ح ث ت غ مع م  0.00( نونتوـ معنوي   18  ع  حري   

 (.0.00( ونتوـ معنوي   0.80التوافق تني املتغ ي   
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 (5عدنل  قم  

حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي) نالتف ن  الع ق  تني اوتوـ التونوي ن ى 

 مع  ت لت ي د
المحتوى التوعوي

%ك%ك%ك%ك%ك%ك%كالتفاعل بالتأييد

فيروس مواجهة في الوزارة جهود شكر 466.7233.3650ال

دعاء 233.36503100233.3كورونا لمرضى ال

ة شاد 6100الوزارة بإجراءات اإل

دعاء غمة بزوال ال 233.3233.34100466.7ال

جموع 61006100410061001210031006100الم

التوعية باإلجراءات 

االحترازية

ثر  التوعية بالفئات األك

عرضة لإلصابة

التوعية بمخاطر التوعية بطرق العدوى

المضادات والكورتيزون

التوعية بالعادات 

الصحية اإليجابية

التوعية بالعادات 

الصحية السلبية

توعية المخالط لمريض 

كورونا

 

ا تـط التف ن  "تش ر عاو  الوزا ة يف مواعا  الف نس" تتن نل موضوع التون   

ت لع  ات ال ح   ا جي ت    ثم تن نل اوتوـ موضوع التون   ت  عرالات ااح)ازي   ثم 

ف نس  ام  التف ن  ت لدن ل ل  رضى ف  تـط التون   ت لفئ ت األ  ر نرض  لإلص ت  ت ل

ت لتون   ت لع  ات ال ح   ثم الفئ ت األ  ر نرض  لإلص ت   نتون   املم لطني ملرضى 

  و ني .

نهار التف ن  "ت  ش  ة تـعرالات الوزا ة" نند التون   وم طر املض  ات او وي  

ت لدن ل تزنال الغ   ت ل     نال و ت زنن تع دًا ن  ا شراف الطيب  نا تـط التف ن 

م  نن صر اوتوـ التونوي  م   التون   ت  عرالات ااح)ازي   نالفئ ت األ  ر نرض  

 لإلص ت   نالتون   تطرق العدنـ  نتون   املم لطني ملرضى  و ني .

 
 خاتمة البحث:

ى يف ضول العرض الن تق لنت ئج الـحث خن ص إه ان حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن 

ف نـوك نتوي) ايط ق م  يظرة حمد ة إه منتمدمو حن ب ف نـوك نحن ب توي). 

ف وتوـ املطرنح ن ى ف نـوك نامن ط التف ن  مع  ن ن  طـ ع  مج   ي  غ ـت 

ن  ا    يف مة ت  م  ن ن  حمتوـ حن ب الوزا ة ن ى توي) ن ولك امن ط التف ن  

يف او لتني  و ند  املت تعني الوي  يعدنن مع  م  طـ ع  خنـوي . نمر   وه النظرة 

 ت مل يني ن ى ف نـوك  نوئ ت اآلاف ن ى توي).
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نقد س طر اوتوـ التونوي ن ى م  نداه م  نن صر اخرـ ن ى التدنين ت نالتغريدات 

اليت هارت ن ى ف نـوك نتوي)  ت    حمتوـ ال ة ح نالتطع م  ثم حمتوـ ا ق   

 وير اخلدم ت ال ح    ثم حمتوـ ت ث ات  و ني . و ني   ثم حمتوـ تط

نت لنظر إه ترت ب نن صر    يوع م  ايواع اوتوـ ن ى    م  ف نـوك نتوي) 

تت  د النظرة ام    ي  إه اون ب األنل نالنظرة النمـوي  إه اون ب ال  يو. فع ى 

ن ى "ف نـوك" ن ى  منتوـ اوتوـ التونوي   ن  ن ك تر  ز م  ع يب حن ب الوزا ة

ا عرالات ااح)ازي  اليت جيب ان ي تز  تا  املوط   نالع  ات ا جي ت   اليت جيب ان 

يران ا  م   املشو نالغوال ال حو نغ  ذلك  يف حني   ز حمتوـ "توي)" ن ى الع  ات 

 الن ـ   اليت جتع  الفر  نرض  ل ت ثر ت و ني  م   التدخني نالن ن  نغ  ذلك.

ى منتوـ حمتوـ ال ة ح ت نالتطع م   ز حمتوـ "ف نـوك" ن ى إقن ع املنتمدمني نن 

جبدنـ ال ة ح  يف ه  تش ك تعض الطـة ت الشعـ   يف ذلك نإحج ما  ن  التطع م  يف 

املة ت    ز حمتوـ "توي)" ن ى من ل  التنج   ل ة ح نإعرالات ذلك ايط قً  م  نعو  

 جبدنـ ال ة ح.قن ن  مـدئ   لدـ املنتمدمني 

نيف س  ق حمتوـ اخلدم ت ال ح   اترز حمتوـ ف نـوك ن ى من ل  توافر املنت زم ت 

الطـ   نتطوير خدم ت التواص  م  الوزا ة يف ح ل  ا ص ت   يف حني ا تم حمتوـ توي) 

تش   مر زي تتطوير خدم ت التواص  م  الوزا ة ل ح ول ن ى التطع م  يف ه  يظرة 

ال ح  تو ب إه ان منتمدمو توي) ا  ر قن ن  جبدنـ التطع م م   م  ع يب نزا ة

 منتمدمو ف نـوك.

نن ى منتوـ حمتوـ ت ث ات  و ني    ز حمتوـ "ف نـوك" تش   مر زي ن ى 

الت ث ات ااقت   ي  ل ف نس  يف حني   ز حمتوـ توي) ن ى الت ث ات النفن   

ن  الف نس  ايط قً  م  ان م  يام الفئ ت ن ولك الت ث ات ااعت  ن   اليت تولدت 

الشعـ   م  امل ريني  و الت ث ات املتع ة  ت ألنض ع ااقت   ي  ناملع ش    نل س لديام 

 ترف التف   يف الت ث ات النفن   ان ااعت  ن   ت لد ع  يفنا .

 ن ى آل   نت ست ن ل األيواع الن تة  ل  حتوـ اتفق حن ت  الوزا ة ن ى ف نـوك نتوي)

ناحدة يف خم طـ  املنتمدمني ف    يتع ق وحتوـ ا ق    و ني   ح ث   ن  ن ك 

 تر  ز ن ى إتراز ا تف ع ا ق   املتع فني م   و ني  م  يو  إه آخر.
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نقد تدا منتمدمو حن ب ف نـوك ا  ر تف نً  م  اوتوـ املتع ق تتف ن ت املوع  

 ق ناملش     نااميوش   مة  ي  ونتمدمو توي). ال  ل   ل و ني   ن ى منتوـ التع 

نقد اثـت التح    ا ح  ئو معنوي  الفرنق تني متوسط ت التع  ق ناملش     نااميوش  

ف    يتع ق ت من ط التف ن  ا عرائو م  حمتوـ حن تو نزا ة ال ح  ن ى املوقعني خ ل 

 املوع  ال  ل   م ئح   و ني .

تنونت من  ات تف ن  منتمدمو ف نـوك نتوي) م  اوتوـ  م  نن ى منتوـ املوضوع 

تني الش وـ نالنةد نالت ي د نااستفن  . نتر زت ش  نـ منتمدمو ف نـوك يف 

ند  توافر ال ة ح  ناألنض ع امل) ي   اخ  املنتشف  ت  ن و ش  نـ   يت ش ئع  تني 

ش وـ منتمدمو توي)  الة ندة العريض  م  منتمدمو  وا اون ب  يف مة ت  تر ز

يف ت خر ال ة ح  غم التنج    نالش وـ م  اخلط الن خ  ل وزا ة. نقد ثـت يف  وا 

الن  ق صح  فرض نعو  ن ق  ا تـ ط ذات  ال  إح  ئ   تني نن صر حمتوـ ال ة ح ت 

نالتطع م نالتف ن  ت لش وـ م  تدنين ت نتغريدات حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك 

نتوي).

 ى منتوـ التف ن  ت لت ي د غ ب الط ت  الشعيب ن ى امن ط تف ن  منتمدمو نن

الف نـوك فر زنا تش   اس سو ن ى الدن ل تزنال الغ   ن  م ر نالع ع  يف حني 

  ز منتمدمو توي) ن ى التف ن  ت  ش  ة تـعرالات الوزا ة يف مواعا  الف نس  

نال الغ   لديام. نقد ثـت ن ى  وا املنتوـ نتراععت معدات الدن ل ملرضى  و ني  ان تز

فرض نعو  ن ق  ا تـ ط ذات  ال  إح  ئ   تني نن صر اوتوـ التونوي نالتف ن  

 ت لت ي د م  تدنين ت نتغريدات حن تو نزا ة ال ح  ن ى ف نـوك نتوي).

 نن ى منتوـ التف ن  ت لنةد   ن منتمدمو ف نـوك ا  ر م ً  ل تش  ك يف األ ق  

اليت خترج ن  الوزا ة  نا  ر اتا مً  هل  تعد  الشف ف    ت و ة تع س اخنف ض حجم 

ثة  ام او  يف ت  ي ت نزا ة ال ح   يف حني   ن منتمدمو توي) ا  ر تر  زًا ن ى 

من ل  مف  ق  املع وم ت اليت خترج ن  الوزا ة ل واق   ت  ض ف  إه اا ت    تد ع  ا رب 

ي  . نقد ثـت يف  وا الن  ق صح  الفرض الوي يو ب إه نعو  ن ق  تطرح نعا  يظر تد

ا تـ ط ذات  ال  إح  ئ   تني نن صر اوتوـ الرق و لـ  ي ت نزا ة ال ح  ن  ا ص ت ت 
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نالوف  ت نا ق   التع يف ال وم   نالتف ن  ت لنةد م  تدنين ت نتغريدات حن تو نزا ة 

 ال ح  ن ى ف نـوك نتوي).

 ن ى  وه النت ئج توصو الـ ح   و  ي و: نت س نً 

ضرن ة ان ت تفت امل  تب ا ن م    اخ  املؤسن ت او وم   املمت ف  إه ق     

من  ت التواص  ااعت  نو    اة ض   ا نات إ ا ة األزم ت  تعد الدن  الوي 

اصـحت ت عـ     د  ل  ع وم ت ل ج او   مم  يؤ ي إه تة    ح ل  الغ وض 

)ي  ت ألزم .املة

م  املام ايضً  ان خت ص امل  تب ا ن م   ت ملؤسن ت او وم   إ ا ات ق   ة  

ن ى ت ح ا األخـ   ال  ذت  ن ولك الش ئع ت ذات ال    تنش ط نن   املؤسن  

ناليت ترنج ن ى من  ت التواص  ااعت  نو  نتة   م  ت ث  الرس ل  ا ن م   

ل  ؤسن  ن ى ام او .

ن ى نزا ات ال ح  العرت   ان متنا مزيدًا م  اا ت    لتوه ف حن ت تا  ن ى  يتوعب 

-من  ت التواص  تادف يشر املع وم ت الدق ة  نالتون   ت ملوع ت املمت ف  ل وف د

  نانراض املتحو ات املمت ف  ن  الف نس  ن  ف   الوق ي  من   ناس ل ب 19

 وه اون ت ت  ن ًا يف خ ق عنر ص   التطع م نغ  ذلك م  امو  مي   ان ت عب 

 تني الوزا ة نام او  ف    يتع ق تا .

ن ى –م  املام ان ياتم "األ م " املنئول ن  حن ت ت املؤسن ت او وم   اخلدم    

ت لش  ني نااستفن  ات اليت يطرحا   نا  التواص  ااعت  نو   -نع  التحديد

استفن    مم  جيع  من  ت التواص  حب ث يتم الر  ن ى الش وـ نا ع ت  ن  ا

نس    لتفع   مفاو  اات  ل م  اجت  ني.



 
 

 
 

304 

 :ارواعا
(. "انت    الشـ ب امل ري ن ى صفح ت املتحدثني الرمس ني 2019او دي  مس ح حم د   .1

ل  ؤسن ت او وم   ن ى موق  التواص  ااعت  نو الف نـوك:   اس  م داي  "  ع مع  الة  رة  

.2(.   2  العد   18ي الع    اجمل د جم   الرا

2. Singha, Lisa (2020) “A first look at covid-19 information and misin-

formation sharing on Twitter”. A paper presented to university of Min-

nesota. 

3. Singha, Lisa (2020) ، Op.cit,  

4. Chen, Qiang (2020) “Unpacking the black box: how to promote citi-

zen engagement through the Covid-19 crisis”, Computer in human 

behavior. 

( يف املواق  ا خـ  ي  19 -(  "اطر تةديم ع ئح   و ني    وف د2020حن . حم د ن   ن  .5

ت الع م  اال )ني  :   اس  حت      ن ى ن ن  م  املواق  ا خـ  ي  امل ري "  جم   جبوث الع ق 

.29ت لشرق األنسط  ند  

(2020شرف     .6

( "شـ  ت التواص  ااعت  نو نتن    ننو املراة ت زم  ف نس  و ني  2020 عب  جن ل امحد   .7

املنتجد   تغ  يف التمط ط   ا ة األزم "  جم     اس ت يف اخلدم  ااعت  ن   نالع و  ا ين ي    

خلدم  ااعت  ن    ع مع  ح وان.(       ا52امزل األنل  العد   

8. Rains, Stephen A. (2007) “The anonymity effect: The influence of 

anonymity on perceptions of sources and information on health web-

sites”, Journal of Applied Communication Research, Vol.35, # 2, May 

2007, pp 197-214.  

9. Dutta –Bergman, Mohan J. (2004) “Primary sourced of health infor-

mation: Comparisons in the domain of health attitudes, health cogni-

tion, and health behaviors”, Health Communication, 16 (3), pp 273-

288. 

10. Johansson, Elena (2019), “Social media in political communication a 

substitute for conventional media?” (Available on): 

https://www.polexmedia.com/publications.php View project. 



 
 

 
 305 

مستويات تفاعل مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي مع احلسابات الرمسية لوزارة 
 "دراسة حتليلية"  _  19خالل املوجة الثالثة لكوفيد  املصريةالصحة 

 

11. Al-Badi, Ali H. (2014) “The adoption of social media in government 

agencies: Gulf Cooperation Council case study”, Journal of Technol-

ogy Research 

12. Khasawneh, Rawan T. and Abu-Shanab, Emad A. (2013), “E-

Government and Social Media Sites: The Role and Impact”, World 

Journal of Computer Application and Technology 1(1): 10-17. 

13. Srivastava, Meetika (2013) “Social Media and Its Use by the Gov-

ernment”, Journal of Public Administration and Governance, Vol. 3, 

No. 2 

( "املش     الن  س   ناجمل ل الع  :   اس  م داي   يف ن ن  م  الشـ ب 2013الزغيب  ن و   .14

ال وييت"  جم   الع و  ااعت  ن    ع مع  ال ويت       الع و  ااعت  ن  .

15. Stieglitz& Xuan, 2021 

(  " ن  ا ن   الـدي  يف تفع   املش     الن  س   لدـ الشـ ب: 2009 و  محدي  نـد الةوي  حم .16

  اس  تطـ ة   ن ى مواق  التواص  ااعت  نو ااف)اض  "   املؤمتر الع  و الدنلو اخل مس نشر  

يول و. 9 -7ا ن   نا ص ح : الواق  نالتحدي ت   ع مع  الة  رة       ا ن     

17. Kaye, Barbara K.  & Johnson, Thomas J. (2002) “Uses and gratifica-

tions of Web for political information”, Journal of Broadcasting & 

Electronic Media, Vol.46, No.1. 

18. Mickoleit, Arthur (et.al), (2017), “Social Media Use by Governments: 

A Policy Primer to Discuss Trends, Identify Policy Opportunities and 

Guide Decision Makers”, OECD Working Papers on Public Govern-

ance No. 26.  

19. Shoaei, Mahsa Dalili and Dastani, Meisam (2020), “The Role of So-

cial Media during the COVID-19 Crisis: A Narrative Review”, Health 

Tech Asmnt Act. 2020 August; 4(1).  

(  "اثر استمدا  شـ  ت التواص  اال )ني   ن ى الع ق ت 2011الشاري  حن ن تنت شعشوع   .20

ااعت  ن   "الف س توك نتوي) منوذعً ":   اس  م داي   ن ى ن ن  م  ط لـ ت ع مع  امل ك نـد العزيز 

.5      جبدة  ع مع  امل ك نـد العزيز       اآل اب نالع و  ا ين ي

21. Tanner, Eliza, (2001) “Chilean conversations: internet forum partici-

pants debate Augusto Pinochet, detention”, Journal of Communica-

tion, summer, Vol. 51, Issue 2, pp 386.   

22. Parham, Angel (2004), “community and communication: Internet use 

in transnational Haiti” Global Networks, Apr.2004, Vol.4, Issue 2. 



 
 

 
 

306 

23. Tanner, Eliza, (2001) ، Op.cit, p. 386. 

24. Dahlberg, Lincoln (2004) “The Habermasian Public Sphere: A Speci-

fication of the Idealized Conditions of Democratic Communication”, 

Studies in Social and Political Thought. 

25. Tanner, Eliza, (2001) ، Op.cit, p. 387. 

26. Lister, Martin, (et.al), (2003) “new media: a critical introduction, Lon-

don”, Routledge, 2003.  
 



 
 

 
 307 

ة يف استخدام وسائل التََّواُصل االْجِتَماِعّي ة اْلَعَلاَقات اْلَعامَّة يف املستشفيات اخلاّصفاعلّي
 رونا(للتوعية جبائحة كو

 

 

 

 
 

ة اْلَعَلاَقّّّّاْ اْلَعايف ّّّّة    فاعلي ّّّّ

ّّ ة   املستشّّّّّّّاياْ ا ا  ّّّّّ

اسّّّّّّتساال اسّّّّّّال  الت َ ا  ّّّّّّ  

االْجِتَمّّّّاِعل  للت عيّّّّة  ال ّّّّة 

ّّا   ّّ ر  ااني ّّْييَف دراسٌّّةك ران ة يفّّم يفور

ّّاِعل    ّّ  االْجِتَم ّّاْ الت َ ا   يفتّّايعل يِفَوا 

جملم عة يفستشّاياْ الّاكت ر سّليما     
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 ملخـــص
 

 استتتتخدام ة يفة اْلَعَلاَقتتتات اْلَعامَّتتتة يف املستشتتتفيات اخلاصَّتتت فاعلّيتتت" :تناولتتتذ  تتترا الدراستتتة 

التعتت ع علتت     تتدفذ  ىقتتد ، و"وستتائل التََّواُصتتل االْجِتَمتتاِعّي للتوعيتتة جبائحتتة كورونتتا    

مدى استخدام  دارات اْلَعَلاَقات اْلَعامَّة لوسائل التََّواُصل االْجِتَمتاِعّي يف اارستة اشنشت ة    

 ّيلكم تتتالدراستتتة متتتن الدراستتتات امل دوجتتتة التتتني استتتتخدمذ املتتتن     ا    االتصتتتالية، وتعتتتدّ 

نتتتتة متتتتا  دارَ اْلَعَلاَقتتتتات اْلَعامَّتتتتة  ستشتتتتفيات  (، حيتتتتت استتتتتخدمذ املقابلتتتتة املقنَّّيوالكيِفتتتت

 ،اعتمتتدت علتت   الَعي َنتتة املتاحتتة  ، فقتتدّييف جان  تتا الكم تتأمتتا ، "التتدكتور ستتليماب ا  يتت  "

اُصتتتتل ى متتتتابعي ِمَنصَّتتتتات التَّوَ   رستتتتا ا  مّت ، لكرتونيتتتتة ستتتت انة  ام ال احثتتتتاب حيتتتت صتتتتمّ 

االْجِتَماِعّي التابعة ملستشفيات الدكتور سليماب ا  ي ، وتوصلذ الدراستة للعددتد متن    

النتتائ  أ م تا أب  ِمَنصَّتات التََّواُصتل االْجِتَمتتاِعّي التابعتة سموعتة مستشتفيات التتدكتور        

ستتليماب ا  يتت  ستتا مذ يف توتتيجل ستتلون االم تتور متتن  تتالل اداف تتة علتت  الت اعتتد          

.االجتماعي 

 -جائحتتة كورونتتا  وستتائل التََّواُصتتل االْجِتَمتتاِعّي،  اْلَعامَّتتة، تاملفتاحيتتة: اْلَعَلاَقتتا الكلمتتات 

 سات الصحية.،التوعية الصحية، املؤس19َّكوفيد 
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 ملقايفة:ا

يا  هلههها الكهههال  ههه  الت هههم     لْتكَّدة ش هههرا   تعهههم اْلع َلاَقههها  اْلع ا تهههة   ههه     ُةن هههْ شههه م  ِ 

 لههههه  علهههههو عاهههههاتا  عاههههها اععل  ههههها    صههههه   ُي علهههههو  اهههههت   اعدارنهههههة    عهههههم     

األتشههههه ة  را  التقنيهههههة ئ  نههههها يف ال اهههههال  ئ  هههههيف   اتعكهههههري  هههههتطل  لههههه  الت ههههه    

مبنههت  عهه  اههقا التقههميف اهلا ههيف ئ طهه رة         اْلع ا تههة الههت ن  كهه ْ     ن هها اْلع َلاَقهها    اإلداريههة

اععل  ههههها     عهههههم   ههههه ر  نههههها يف التت  اُصهههههيف الْعِتد هههههاِع    صههههه    نهههههل   العدهههههيف  ههههه   

 WARREN)  ذ هها    ا   لعههيف  هها ا عميههم التفاعههيف  ههن اعن دهها    االاهها  نههل       

NEW MAN" عع هههههم اْلع َلاَقههههها   اههههه  الههههها يري الاههههها  1995ئ عهههههايف   " ار  تي  ههههها   

ترتتهههت اههه     اإلإترتتهههت   اْلع ا تهههة ئ ال ليههها  اعت هههمة عههه  د ر اْلع َلاَقههها  اْلع ا تهههة عههه  اإل    

   يرت الفياهههه         التههههال   الههههت  لهههه  اِعن اتهههها  الاقديههههة  اههههيف    عالقهههها  عا ههههة 

  اايف  نههههنا  شهههها  للل    نههههل   يفارنههههة ي  يههههة ئ الت اصههههيف  هههه  ا دههههاال    تجتاههههاإل

ا خال  هههه  ا تههههاا   ههههالكال  هههه  اياهههها   ال اههههالية  قههههم دا      لهههه  اِعن اتهههها   نههههي 

؛ لتفعيههههيف إدارا  اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة   ٌة   ههههِلصهههه  ت انهههها   اعههههة  ُ   لل نهههها يف التقليميههههةل   

 ُر  الههههقم يتدْ هههه للئ اجملتدهههه      جهههها  الن ههههايف الا هههه عهههها  ا د هههه ر ُ   ا ههههل   ّل هههه  

 اقا الن ايف ل يف ت اَة شكِّ   ل اعاتشفيا  الت

لههههد  األ  لههههة الههههت اعتا ههههت العههههان ئ الاههههن ا  العشهههها األخههههلةلل قفهههه   علههههو             

 اههه  اعهههاج النهههاع  عههه     "19-   يهههم"و  هههه ياهههد      ههها " عا  هههة   ر تههها " الاههه  

ذلههههه  ل  2"  -نهههههارر - ههههل ر   ر تههههها "و اُعاهههههد    اُعاهههههتجم  " ههههل ر   ر تههههها "

 هههههات   األ لم دياهههههد   31ة العاعيهههههة أل ل  هههههاة ئ الهههههقم ا تشهههههفتص  ن دهههههة الاههههه  

 "ي اههها "   عهههم اإل هههالم عههه  حد عهههة  ههه   هههال  اللت ههها  الا ههه م الفل نههه  ئ      2019

  ههها      ههه  خهههالل تهههال  التاهههمم هلهههقا ال  ههها  الفتههها   جبد  ريهههة الاهههن الشهههع ية

الهههههقي     للهههه   ال هههه اق  ال  يههههة     األط هههها    نههههة ئ اجملتدهههه    ن ههههها   اديههههة  لهههها   عي   

 لاعاج  اع األ ل لم الم  ص   ا خطَّ 

علهههههو  اعليهههههة اْلع َلاَقههههها  اْلع ا تهههههة ئ اعاتشهههههفيا     اهههههعو اهههههق  المرانهههههة للتعههههها        

  اياصهههههة ئ انهههههت مايف  نههههها يف التت  اُصهههههيف الْعِتد هههههاِع   للت عيهههههة جبا  هههههة   ر تههههها         
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ْعِتد هههههاِع   جملد عهههههة   مرانهههههة  يماتيهههههة  ههههه   ن ههههه ر  تههههها ع  ِ ن اتههههها  التت  اُصهههههيف ال     

 ل  اتشفيا   الم ت ر نليدا  احل يل

 
 مشكلة الدراسة:

ئ  نهههها يف   تنههههايٍف ٍر  هههه   ئ -ئ عاههههاتا احلالهههها  -نهههه دت الاهههه رة ال اههههالية        

ا د ههه  الكهههال  ههه  اعن دههها  ئ الق هههاع العهههايف  ايههها  إ     يّفههه  التت  اُصهههيف الْعِتد هههاِع   

هلهههههق   ة ي هههههع َلاَقههههها  اْلع ا تهههههة  ليههههه   كههههه    ل     إعهههههادة الن ههههها ئ  شهههههكييف إدارا  الْ  

اهههن الهههقي  ايهههم   التعا هههيف  ههه  اهههق  اِعن اتههها       اا  اعت ا م را  احلمياهههة     ههه الت ههه  

 يتعههها    طهههها اههههق  اعن دهههها  ئ     ههه   عههههيف تقيهههه  التفاعهههيف اع لهههه    هههه   االاهههها  

  عهههه اط يلجههههت ا  يهههه  -ا هههها  الاهههه ية دا األي  ِنهههه ل - قههههت الكهههه ارت  األا هههها   

   عليهههص ل طهههال ال قايهههة  ن ههها     هههااج  علهههو ط يعهههة األ للتعههها  ؛ اعقهههي  لتلههه  ا  ههها   

التعهههها  علههههو  ههههم   اعليههههة اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة         ههههش  إشههههكالية المرانههههة  ن اهههها ئ   

 اعاتشهههههفيا  اياصهههههة ئ انهههههت مايف  نههههها يف التت  اُصهههههيف الْعِتد هههههاِع   للت عيهههههة جبا  هههههة  

ف عههههه   ههههم  انههههت ما    هلههههها ئ يفارنههههة األتشههههه ة      ر تهههها   هههه  خهههههالل الكشهههه   

  ق دتهههها  شههههكلة المرانههههة إ     ل  تلهههه  ا ا  ههههة  ال اههههالية الههههت  اهههه   ئ التعايههههف    

 ههههههم   اعليههههههة اْلع َلاَقهههههها  اْلع ا تههههههة  اعاتشههههههفيا  اياصههههههة ئ  التاههههههائل الهههههها يري  هههههها 

 ؟انت مايف  نا يف التت  اُصيف الْعِتد اِع   للت عية جبا  ة   ر تا

 

 داف:األه
  اعو اقا المرانة إ  اآل   

  علههههههو  ههههههم  انههههههت مايف إدارا  اْلع َلاَقهههههها  اْلع ا تههههههة ل نهههههها يف التت  اُصههههههيف        التعهههههها

 الْعِتد اِع   ئ يفارنة األتش ة ال االيةل

  علهههههو  هههههم   اعليهههههة إدارا  اْلع َلاَقههههها  اْلع ا تهههههة  اعاتشهههههفيا  الاهههههع دية       التعههههها

 د اِع   ئ الت عية جبا  ة   ر تالاياصة ل نا يف التت  اُصيف الْعِت
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ة يف استخدام وسائل التََّواُصل االْجِتَماِعّي ة اْلَعَلاَقات اْلَعامَّة يف املستشفيات اخلاّصفاعلّي
 رونا(للتوعية جبائحة كو

 اههههه   نههههها يف التت  اُصهههههيف الْعِتد هههههاِع   الهههههت  اهههههت م  ا إدارا  اْلع َلاَقههههها      شهههههف 

 اْلع ا تةل

 اجتااههههها  إدارا  اْلع َلاَقههههها  اْلع ا تهههههة  ههههه  انهههههت مايف  نههههها يف التت  اُصهههههيف         شهههههف

 الْعِتد اِع   ئ يفارنة األتش ة ال االيةل 

   قهههههها  الههههههت تهههههه ل د   انههههههت مايف إدارا  اْلع َلاَقهههههها  اْلع ا تههههههة علههههههو اعع  ال قهههههه

 ل نا يف التت  اُصيف الْعِتد اِع  ل

 أسئلة الدراسة:
 التالية  نللةاأل  ا نا   ا   ئ ل    شكلة المرانة   اما  ا

   هههها  ههههم  انههههت مايف إدارا  اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة ل نهههها يف التت  اُصههههيف الْعِتد ههههاِع   ئ 

 ؟األتش ة ال االية ئ اْلع َلاَقا  اْلع ا تة يفارنة

   ة ة إدارا  اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة  اعاتشههههفيا  الاههههع دية اياصتهههه     هههها  ههههم   اعلي هههه

 ؟ل نا يف التت  اُصيف الْعِتد اِع   للت عية جبا  ة   ر تا

        ههههها  اههههه   نههههها يف التت  اُصهههههيف الْعِتد هههههاِع   الهههههت  اهههههت م  ا إدارا  اْلع َلاَقههههها 

 ؟ع ا تةاْل

   جااهههههها  إدارا  اْلع َلاَقهههههها  اْلع ا تههههههة  هههههه  انههههههت مايف  نهههههها يف التت  اُصههههههيف   هههههها ا

  ؟الْعِتد اِع   ئ يفارنة األتش ة ال االية

   قههههها  الهههههت تههههه ل د   انهههههت مايف إدارا  اْلع َلاَقههههها  اْلع ا تهههههة ل نههههها يف     ههههها اعع

 ؟التت  اُصيف الْعِتد اِع  

 :ُةَقاِبالسَّ اُتاَسَرالدِّ

  عا جة   ر تا   نا يف التت  اُصيف   درانا   تعلقة  لالقا  األ

     نا لهههههت د ر  نههههها يف التت  اُصهههههيف الْعِتد هههههاِع   ئ    1  2021درانههههة  ت لههههه    خههههها 

جلم ع هههارا  ريهههادة األعدهههال   طنههها  احل ههها  اههه ل   ي ع يههه  ا تاههها  الشههه ا  النههه 

ة ت اي هههه "  " ةالعتداعي هههه َةالن اي هههه" المرانههههُة فهههتِ قههههم   َّ  ا هههة عا  ههههة   ر تهههها   
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   اعتدههههم  اههههق  المرانههههة علههههو انههههت اتا   ن دههههة    " اعا النههههت ما ا   اإلْشهههه 

 ٪71.4   ههها  النتههها        قهههم ل " ليهههة  تههها  ا "داخهههيف     ههه ٍت 2000علهههو  ْتع ههها ُ 

ئ انهههههت مايف ِ ن اتههههها   نههههها يف التت  اُصهههههيف       هههههاراٍ  ا تاههههه  ا اعاهههههتجي ن  ههههه 

 ا ا  ةل  قتاحل ا اعفا ج الْعِتد اِع    طنا  

  د ر اع اقهههه  اإلخ اريههههة الاههههع دية    نا لههههت    قههههم 2   2021درانههههة  در يهههه    هههها

 ِمْصهههر إ  ا علهههو عا  هههة   ر تههها   اهههم ت المرانهههة    ئ الت عيهههة الاههه ية    يق ههه  

ا هههههة   ر تههههها ئ  د ر اع اقههههه  اإلخ اريهههههة الاهههههع دية ئ الت عيهههههة الاههههه ية  طنههههها    

 هههه  المرانهههها  علههههو  ت هههها ف اههههق  المرانههههة دعيههههة    اههههن لهههه    اهههها ليت ا اجملت

علههههو النههههت اتة   ا عتدههههم  "؛  ِ ْاههههاَع     ْناَعهههه"ة   انههههت ميف ال ا هههه   ي هههها   ي ِفْصههههال  

 فهههههادة  ههههه  ا د ههههه ر   400  ايع ههههها علهههههو    يههههه  م    هههههتداة  دههههه  ال ياتههههها  

 ههههها عههههها    نههههها يف    ههههه  النتههههها    اد   إ  عهههههمٍد المرانهههههُة لِتاعاهههههت م ل    صتههههه 

 عتدههههمیلتت  اُصههههيف الْعِتد ههههاِع   ئ اعا  ههههة األ    هههه   يهههه   نهههها يف اإلعههههاليف الههههت  ا

 اعدلكهههة العا يهههة     ر تههها" ر ری "  ئ  تا عهههة  خ هههار اتتشهههار   اع   طههه  علي ههها

  لهه  لال يههة اع  هه طن     هه   اهه  األنهه ا  الههت  ههم ع   عتا عههة          -الاههع ديةل

 ت  ا  ط  ا ا  ةلا   تا عة الت  را  ال "  ر تا" خ ار 

  اههههههم ت لتقيههههههي  د ر  نهههههها يف التت  اُصههههههيف    قههههههم    3  2020درانههههههة  عياهههههها    هههههها

     ْناَعههه "   اعتدهههم  المرانهههة  "عا  ة   ر تهههاه"الْعِتد هههاِع   ئ  عايهههف ا د ههه ر  ههه   

   ههه     ههه ٍت 100تهههة  ههه   ك   ٍةن هههيِ انهههت م ت  داة األنهههت اتة لع  يههه   "   ِ ْاهههاَع

ترتتهههت    هههما ل األنهههللة عههه  اإل      م  اهههي ةٍ  عشههه ا يٍة ٍةن ههه ي  ع  " ن دهههة  شهههينام "

إ       هههههه ر اعشههههههار ن علههههههو درايههههههة  ههههههم ر  نهههههها يف التت  اُصههههههيف        ْتا ههههههُل خ 

 ا       نههههها يف التت  اُصهههههيف الْعِتد هههههاِع   لهههههمي "  ر تاههههههه"الْعِتد هههههاِع   ئ التعايهههههف  

 اإلترتتتل ا ْ اصيف ع   ال الاقة    خالل الت   القمرة علو  قمي  اععل  ا 

  نهههههها يف ریلقيههههههار  ههههههتت  4  يف ٢٠٢٠اههههههم ت درانههههههة   دم  ليههههههم   دهههههها  

    ر تهههها" ر ری  " هههه  اتتشههههار م احَلهههه  عههههيف  هههه  األنههههاية الت عيههههة ئ اإلعههههاليف
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ة يف استخدام وسائل التََّواُصل االْجِتَماِعّي ة اْلَعَلاَقات اْلَعامَّة يف املستشفيات اخلاّصفاعلّي
 رونا(للتوعية جبائحة كو

     ْناَعهههه"ة   انههههت ميف ال ا هههه   ي هههها ي ِفاههههق  المرانههههة  هههه  المرانهههها  ال ْصهههه  عهههم   

  ايع ههها علهههو   يههه  م    دههه  ال ياتههها  ٍةعلهههو النهههت اتة  هههتدا ا   عتدهههم   ِ ْاهههاَع

 فههههههادة  هههههه  ا د هههههه ر اعاههههههت م  جبد  ريههههههة  اهههههها العا يههههههة     صههههههلت   500

ئ  ا  عال ههه ا قيقي ههه ا   ل نههها يف اإلعهههاليف  طههها    هههاالمرانهههة إ  عهههمد  ههه  النتههها    اد  

تتشهههار    قا  تهههص     هههم  النتههها    ا طهههال   الت عيهههة األنهههاية  فهههل ر   ر تههها 

ر  ی  عتههه   ْعهههُ  اإلعهههاليف  نههها يف ریئ  هههتت "اة إ اههها ي داّلههه ریم"ل لهههو  عههه د  ههها  ع

 نهههت المرانهههة     نههها يف التت  اُصهههيف الْعِتد هههاِع   هلههها د ر   ا هههنري   األنهههاة   دههها  ي  

 ئ تشا ال ع  جبا  ة   ر تال   ل 

       دا    غ يههههههة   ههههههم   5  يف ٢٠٢٠رصههههههم  درانههههههة    دههههههم األ ههههههن   نههههههو

  ههههههة   ر تهههههها ئ العاهههههها الاقدهههههه    انههههههت م ت     خ اريههههههة  االفضهههههها يا  اإل

  نههههاليل  غ يههههة الفضهههها يا  اإلخ اريههههة      المارنههههة التعهههها  علههههو انههههرتا يجيا    

ة   دههها انهههت ميف ي ِفاهههق  المرانهههة  ههه  المرانههها  ال ْصههه   ا  هههة   ر تههها    عهههم 

تهههة  ههه   ر ههه  قنههه ا      ك   ة ي قاهههِم ة ن هههي   مشلهههت ع "  ِ ْاهههاَع     ْناَعههه"ال ا ههه   ي ههها  

  قنهههاة العا يهههة  نهههكام     ا ايكيتهههاألFox News     (CNN)   اههه 

خ اريههههة التغ يهههها  الفضهههها يا  اإل  إ      المرانههههُة ِتا ههههُلخ  قههههم تيهههه ا العا يههههة    

      هههه ل  ا اتههههل الا هههه   مٍّت حَلههههاتد هههها ا  ههههة   ر تهههها ئ  العاهههها الاقدهههه     

م  علهههو  ياتههها   ة المرانهههة اعتدهههن هههي للدجتدعههها      هههم  المرانهههة    القنههه ا  ع  

   داههههههمر  صههههههييف  الناهههههه ة ل خ ههههههار الههههههت  تعّلهههههه " ن دههههههة الاهههههه ة العاعيههههههة"

  ا  اتل الا يةل  

  لتعههههها  علهههههو الهههههم ر الهههههقم  كههههه     إ  ا  6  2020اهههههم ت درانهههههة     ع هههههاة

يههههص إدارة اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة  هههه اارة الاهههه ة الاههههع دية ئ التعا ههههيف  هههه  عا  ههههة        اد 

    عايهههههت "ال صهههههفية الت ليليهههههة"ال  ههههه   ههههه  ال  ههههه ت  اهههههقا  م عهههههُي   ر تههههها  

 ههه  طال ههها  قاههه  اْلع َلاَقههها  اْلع ا تهههة  كليهههة     اهههي ٍة ٍةعشههه ا ي  ٍةن هههي المرانهههة علهههو ع 

   يههه  م   ايههه   "عا عهههة اإل هههايف  دهههم  ههه  نهههع د اإلنهههال ية   "اإلعهههاليف  ال اهههال  
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مرانهههة   الاههها    القاههه   هههيف ال    انهههت اتة علهههو طال ههها  اعاهههت   ايههها ري    422

     صلت المرانة إ  عمد    النتا    اد ا

التعا هههيف مباهههماقية  علهههو  اصهههت إدارة اْلع َلاَقههها  اْلع ا تهههة  ههه اارة الاههه ة الاهههع دية     -

    ا ا  ةل    يما   األخ ار الت  تعّل     ا د  ر

  نههههههها يف التت  اُصهههههههيف الْعِتد هههههههاِع    هههههههتداة   7  2020 نا لهههههههت درانهههههههة  نهههههههيجال 

   اهههههم ت المرانهههههة إ  الت قههههه  COVIDالعلدههههه  ئ  طنههههها   عا  هههههة للت هههههمي  

 ههه  الهههم ر الهههقم  قههه يف  هههص  نههها يف التت  اُصهههيف الْعِتد هههاِع   ئ تقهههيف اععل  ههها  الف ريهههة     

 الاههههه ي ة  ههههه  اعاهههههادر اععتدهههههمة لهههههم  اعن دههههها  ال  يهههههة ذا  الختاههههها      

ترتتهههت علهههو  ا اإلعْ ههه ْتي هههِاْعالهههت ُ  "ةي ِ ْاهههاَع رانهههاِ الم "المرانهههة  ههه   اهههق   م  ع ههه 

   اععل  هههها         صههههلت المرانههههة لعههههمد  هههه  النتهههها    اد ههههااي الي ههههإ اط ي  هههه 645

علههو  طا ههت   نهها يف التت  اُصههيف الْعِتد ههاِع    هها  هلهها  ههتطل      عْ هها شههار ت ا  الههت يههت   

 اتجي نلاُع

  ع ا تهههههة  نا لهههههت   لههههه ع انهههههت مايف اْلع َلاَقههههها  الْ    الهههههت8  2020درانهههههة  العنههههه م

لتعهههها  إ  اا هههها    اههههم ت المرانههههة  ل نهههها يف التت  اُصههههيف الْعِتد ههههاِع   ئ  قههههت األ 

دا  ا هههههة عا  هههههة ي ِنههههه ل  ا ههههها  الاههههه يةاأل ةعلهههههو د ر اْلع َلاَقههههها  اْلع ا تهههههة ئ إدار

اعال  ههههة "الههههت انههههت م ت  "ةي ِ ْاههههرانهههها  اَعالم "المرانههههة  هههه   م ع ههههُ    ر تهههها  

للعميههههم  هههه   ْتا ههههُل ههههتدا ن  دهههه  ال ياتهههها    خ   "ضههههد  تليههههيف اع"  " العلديههههة

ئ إدارة األا ههههها  الاههههه ية   ههههه       اْلع َلاَقههههها  اْلع ا تهههههة هلههههها د ر    النتههههها    اد ههههها 

 ة األا ةلرة  ناليل إلدايف عم اخالل انت م

  انهههت مايف  نههها يف التت  اُصهههيف الْعِتد هههاِع   ئ      9  2017 نا لهههت درانهههة  الفهههايف    قهههم

 ية مبههههاج   ر تهههها   اههههم ت إ  التعهههها  علههههو  اههههت      يههههف الت عيههههة الاهههه

اعههههم  ال  يههههة مبمينههههة الايههههاج   اتشههههفيا  ا احلك  يههههة لشهههه كا  التت  اُصههههيف        

 هههه يرت  ئ  - ياهههه    -ة  ي  يهههه  الْعِتد ههههاِع    ههههالرت ي  علههههو درانههههة  نا هههه    

إطههههار انههههرتا يجيا   الت عيههههة الاهههه ية مبههههاج   ر تههههال    صههههلت إ  عههههمد  هههه   
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% هههههه  اعههههههم  ال  يههههههة مبمينههههههة الايههههههاج  اتشههههههفيا  ا      37      هههههها اد النتهههههها   

دا ئ نههههههي  احلك  يههههههة ل ِتلهههههه  ِ ن اتهههههها  شهههههه كا  التت  اُصههههههيف الْعِتد ههههههاِع   ل  

المرانهههة     ِتن ههه ههه يرت    دههها  يت  - ياههه    -المرانهههة   ههه يرت  اِعن اتههها   هههيف  

  اُصههههههيف  هههههه  اعههههههم  ال  يههههههة مبمينههههههة الايههههههاج ن  اههههههت ميف شهههههه كا  التت    % 60

ا يعهههي ليههها  النهههرتا يجية     يّفههه" هههاج   ر تههها "ال ي هههالْعِتد هههاِع   ئ الت عيهههة  ِ 

 المرانةل ة  ال اارة  يف يت  الا 

 نا يف التت  اُصيف الْعِتد اِع    القا  الاات   درانا   تعلقة  اْلع َلاَقا  اْلع ا تة      

       علهههههو  هههههم  انهههههت مايف   اهههههم ت إ  التعههههها   الهههههت   10  2018درانهههههة  النههههها

يفارنههههه  اْلع َلاَقههههها  اْلع ا تهههههة ل نههههها يف التت  اُصهههههيف الْعِتد هههههاِع   ئ يفارنهههههة األتشههههه ة   

ة ي ِ ْاههههاَع"اههههق  المرانههههة لههههد  المرانهههها    عههههم   ال اههههالية ئ اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة   

المرانههههة   ِةن ههههي اعتدههههم  علههههو النههههت اتة  دهههه  ال ياتهههها   هههه  ع   يهههه    "ةي ِفْصههههال  

  صهههلت إ  عهههمد  ههه  النتههها    اد ههها      اههها  نههها يف التت  اُصهههيف الْعِتد هههاِع           قهههم 

   ههها  يق  ههه  لهههم  يفارنههه  اْلع َلاَقههها  اْلع ا تهههة ئ الههه ا    األتشههه ة الهههت    اانهههت ما  

اايف   اهههق  ال نههها يف اإلعال يهههة ا ميهههمة جتهههم   جتاهههتي  يههه     اإل  ههه يرت  طههه   اههه  

 ل    ي   لا  اجملتد  اإق ال 

 

   إ  التعهههها  علههههو  ههههم  انههههت مايف    11   2015اههههم ت درانههههة     رينهههه    خههههاي

يفارنهههه  اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة لشهههه كا  التت  اُصههههيف الْعِتد ههههاِع   ئ  يهههها    الش اههههية 

درا  هههه  لتتطلاهههها علههههو   إ   ة    ههههم   ههههتطل انههههت ما  ا علههههو  فهههها       ي ههههِنْ  اِع

 ٍةن ههههي علههههو ع  ْتي ههههِاْع   ُ "  ِ ْاهههه  اَع  ْناَعهههه" صهههه ا  اعاههههل ة  انههههت م ت المرانههههة  

  د لههههة 43   فههههادة  هههه  اعدارنههههن للعالقهههها  العا ههههة ئ     2710 هههها  ق اُ  عشهههه ا يٍة

   لال يهههههة يفارنههههه     هههههاالمرانهههههة إ  عهههههمد  ههههه  النتههههها    اد   ِتا هههههُل  ر  يهههههةل خ 

  ٍّيهههههه ِ  اْلع َلاَقهههههها  اْلع ا تههههههة ياههههههت م     نهههههها يف التت  اُصههههههيف الْعِتد ههههههاِع    شههههههكيفٍ     

نههههه ا     شهههههار  النتههههها   إ   عههههه د  مٍّة علهههههو   هههههي هههههِنْ  اِع  ل لهههههااج الش اهههههية
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   هههههه يا   ة  ههههههن ايههههههادة انههههههت مايف يفارنهههههه  اْلع َلاَقهههههها  اْلع ا تههههههة  ي ههههههعالقههههههة إااِ 

  إدرا   ل    ارا   

  ْلتعهههههها  علههههههو األد ار اعاههههههها  ة إلدارة   إ  ا  12   2015درانههههههة  تيههههههيف     اههههههم ت

المرانههههههة   عههههههم  يف الْعِتد ههههههاِع    ت  يهههههه  ت ايههههههة   ههههههادل األد ارل     اقهههههه  التت  اُصهههههه 

قههههههة  تعد   ههههههشعاا   قهههههها ال ٍ  "ةال  هههههه ت الن عي هههههه " يهههههه  انههههههت م ت    اع د عههههههة

ة علهههو ي ِ ْاههه   درانهههٌة ْتي هههِاْعُ  ة    ههه  طههه   لي ههه  ت   عل  هههاٍ   لل اههه ل علهههو  فاصهههييف 

اهههههن ئ اعههههه ارد  اعت ا   ههههه  حدههههه عتن  ههههه  يفارنههههه  اْلع َلاَقههههها  اْلع ا تهههههة ٍةن هههههي ع 

  ايقهههة " هههاة الهههال "   ٍةن هههي قهههة  م انهههت مايف ع ال شهههايةل  دههه  خهههالل اعقههها ال  اعتعد  

  دقيقهههة   يدههها  52ل   لههه   ت نهههط  هههمة اعقا لهههة    ا   شهههار  17نت  الع ي ن هههة      ضهههد 

   فهههههادة  ههههه  يفارنههههه  اْلع َلاَقههههها    135ة  ههههه   ي ِ ْاهههههنهههههة المرانهههههة اعَ تهههههت عي  ك  

م  ان   ايههههههها    الاهههههه فين   اهههههههن ئ اعهههههه ارد ال شهههههههاية  اعت ا    تههههههة اْلع ا

المرانهههههة إ     لال يهههههة اعشهههههار ن ئ     ِتا هههههُلاختيهههههارا    ايقهههههة عشههههه ا يةل  خ   

نشههها ئ  نههها يف التت  اُصههههيف    هههها ُي    ااق هههةَ    ال  يفيههههة  تضهههد  الع ي ن هههة يههها        ههها     

الههههاد علهههو  ههها ينشههها ئ  نههها يف التت  اُصههههيف      ن هههة الع ي  ا  تاهههف  يههه الْعِتد هههاِع     يندههها   

   لالْعِتد اِع  

       علههههههو د ر  نهههههها يف التت  اُصههههههيف   لتعههههههاُّإ  ا  13  2015اههههههم ت درانههههههة  لهههههه  

  يههههادة ئ إدارة اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههةلل تاهههها  الا  انههههرتا يج ٍّ الْعِتد ههههاِع    شههههكيٍف

ال هههها ا    قههههها ال    يهههه   عهههها     اههههق  المرانههههة  هههه  المرانههههة الن عيههههة       م  عهههه  

 هههه  ا د هههه ر الههههماخل   هههه  قههههادة اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة العهههها لن ئ        43قههههة  هههه    تعد 

خمتلههههف اعن دهههها  الاا ههههمة ئ ال ليهههها  اعت ههههمةل    صههههلت المرانههههة إ  عههههمد  هههه    

 تاديههههة    يههههف    هههه ٍل مٍّدرا  إ    ههههإ   قههههادة ال اههههال لههههمي      النتهههها    اد هههها 

ْعِتد هههههاِع   ئ  ن دههههها   ل  دههههها ا فقههههه ا علهههههو  ر ههههه    ههههها ف    نههههها يف التت  اُصهههههيف ال

  ال ههه     نههها  اجملتدههه     ااق هههة القضهههايا     نانهههية ل نههها يف التت  اُصهههيف الْعِتد هههاِع     

  إدارة األا ا ل
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     لتعهههها  علههههو  ههههم  انههههت مايف يفارنههههو    إ  ا   14  2020اههههم ت درانههههة   ل نههههو

  طاراهههها   تفاعليههههة   يلههههة قنههههاة الاهههه يري اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة لتكن ل عيهههها ال اههههال ال 

 يهههه    ةي ِفاههههق  المرانههههة  هههه  المرانهههها  ال ْصهههه م  عهههه   علههههو ا د هههه ر ايههههارع 

   اعقا لهههة يههه ا   ههه  خهههالل اعاههه  اإلعال ههه  اعيهههمات    "  ِ ْاهههاَع     ْناَعههه"انهههت م ت 

  عهههمد  ههه  انههها  المرانهههة إ  عهههمد  ههه  النتههها    اد ههها  لِتاْلع َلاَقههها  اْلع ا تهههة     ص ههه

الع ا هههيف الههههت نههههاعم  اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة   يلهههة قنههههاة الاهههه يري ئ  شههههكييف صهههه رة   

عهههها   علههههو الن هههه  التههههال     ال اههههال       جاا ههههاُ  ا د هههه ر لههههم   ههههةیذانيههههة  

النههههههت مايف  -    راهههههها ايههههههارع   اْلع ا تههههههة  اْلع َلاَقهههههها  إدارة  یالتفههههههاعل   

الههههههة ئ األعدههههههال العتداعيههههههة   اعشههههههار ة الفعت -ة لي ههههههاُعَفاأل اههههههيف للِدن اتهههههها  التت 

علههههو  م ِرالفههههْ  د الههههات - ايليههههة ئ   هههها  خمتلفههههة  هههه     ريههههة  اهههها العا يههههة   

 لة ي ِرض الشا عا   ا رة  ْ ْ  اقرتا ا  ا د  ر ه د    ي  انتفاارا 

  المرانهههههة إ  التعههههها  علهههههو د ر   لههههه  اهههههم ت  15  2018درانهههههة  عههههها ا  دهههههم

  تشههههه ة اْلع َلاَقههههها     ة ئ الرت يههههه  لههههه ا   اعاهههههت م  دیيف ا هههههم نههههها يف اإلعهههههال 

ال صههههههف  "انههههههت ميف ال ا هههههه  اعههههههن     قههههههم ا ا عهههههها  اإل ارا يههههههة   ئ اْلع ا تههههههة 

نهههاعم علههههو  قهههم   اإلترتتههههت         صهههلت المرانهههة إ  عههههمة تتههها    ن ههها    "الت ليلههه  

عهههههة     هههههما   اا ههههه  ا ا    األتشههههه ة اياصهههههة  هههههاإلدارا   تشههههها اععل  ههههها 

 تشهههها  عل  ا  ههههها عههههه     نهههه   ئ  اههههه ييف الت اصههههيف  ههههه  اإلدارة العليهههها للجا عهههههة     

طايههههه  النشههههها اإللكرت تهههههول   اهههههت ميف إدارة اْلع َلاَقههههها  اْلع ا تهههههة  نههههها ط اإلعهههههاليف   

 اة التنا اية إلدارة اْلع َلاَقا  اْلع ا تةلْیيف  ل يادة دیا م

   لتعههههههها  علهههههههو د ر اههههههم ت إ  االههههههت   16   يف٢٠١٦درانههههههة  عتاهههههه  ا دعههههههة

 ئ ايهههههارع  ا د ههههه ر  ههههه  العالقههههها   ع يههههه  ئ طههههههةی نهههههها يف ال اههههههال احلهههههم 

 ط يعههههههة علهههههو  التعهههها  اعت ههههمة  العا يههههة اإل ههههارا   م لههههة احلك  يههههة اعاناههها  

 ا د هههههه ر اجتااههههها     ههههههقل   ت اع ههههها   ههههههمی تهههم  التقنيههههههة  اهههههق   انهههههت مايف 

 "   هههههن   "   هِ ْاههههاَع ِ   هْناَعهههه"و علههههه المرانهههههة ههههههم اعتد  قههههههم انههههههت ما  ا   هههههه 
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 اعضههههههد   ههههههيفی تهههههيف     يدهههههها انههههههت ميف ال ا هههههه  النههههههت اتة  "درانههههههة احلالههههههة

 ههههه  ا د ههههه ر  ٍةت ههههه یرانهههههة علهههههو ع الم  ِتي هههههِاْعُ   قهههههم ال ياتههههها    دههههه   هههههتد ا 

 هههه   ٍةت هههه ی ع     فههههادة ٤٠٠ايههههارع  اعتعا ههههيف  هههه   اناههههة شههههاطة د هههه    اقهههه     

إلههههههو  المرانههههههُة ِتا ههههُل خ    فههههادة ٢٠٠ اههههل ل  ال اههههال  شههههاطة د هههه    اقهههه      

  اع قهههههه  ايهههههها   اعاناههههههة اهههههه   هههههه   قم ههههههة ال نهههههها يف   تتهههههها    ن هههههها   ِةهم  عِههههه

الههههت انهههههت م  ا اع   طههههه    ههههه  ا د ههههه ر ايهههههارع   هههههو الت اصهههههيف  ههههه  شهههههاطة 

 ه  لاه  لة انت ما صل ذل  د ه  ع ها اإلترتتهت

 

 مفاهيم الدراسة:
  عايف  فااي  المرانة إعاا ي ا  

       اعليهههة  يقاهههم   ههها ال ا اههها   هههتطل  تشههه ة   هههاا    العالقهههت العا هههة الاقديهههة 

 ئ ر    ات    ع  ا د  ر جبا  ة   ر تال

      الت عيههههة الاهههه ي ة  اهههه  ع ههههارة عهههه  حد عههههة  هههه  األتشهههه ة ال اههههالية الههههت

ععل  ههههههها  الاهههههههليدة  ههههههه ل  هههههههاج  هههههههل ر   ر تههههههها     ههههههه  د ا د ههههههه ر  ا 

تشههها     تشههها طهههال ال قايهههة  ههه   هههل ر   ر تههها         هههم    19-    يهههم

تشههها  عل  ههها      ال هههال اُعالهههو ئ التعا هههيف  ههه  اعاههها ن  ههه  األاهههيف  األقهههار  

  ا ية ع  طال تقيف العم  ل

     انههههت مايف   عههههي    يههههف  انههههتغالل إ كاتهههها   نهههها يف الت اصههههيف العتدههههاع

 عة نليدا  احل يل ال  ية ئ الت عية جبا  ة   ر تالجملد 

 :اإلطار النظري
   اْلع َلاَقا  اْلع ا تة ال    

را  را   تال قههههة  تتيجههههة للت هههه      هههه   اا  ههههاخ  "اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة "شهههه م    نههههة         

 الاتدهههههايف  اهههههارالتقنيهههههة   الكهههههال  ههههه  الع ا هههههيف األخههههها  الهههههت نهههههاعم  علهههههو      

ا ا عهههها  علههههو  اههههت      ِتا هههه   يهههه  خات  نهههه ا مٍّت ا  درانههههت ا علههههو   هههه  مبدارنهههه

 ي ْ ههه  اِعا نهههاعم علهههو التدي هههئ اهههقا اجملهههال  يّفههه  ت ااهههة    ليهههاٍ  ا العهههان  قاههها  
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 ايهههه ة اع نيههههة   انهههت اعت  لهههه  ا ا عهههها      اهههه      علههههو اععا ههههة العلديهههة    ِنههه ْ اَع

 عهههمد   ي هههاج لههه  الههه ا   األ اد يهههة الهههت  ههها  ة  ههه  خهههالل  ن هههْ ئ ر ههه   اهههت    دا  اِع

 دا  إدارا   نهههه د ا  ههههم را  ئ ر هههه  قههههمرا     هههه  ال ههههال   ال هههها ان الههههقي     هههه ل 

الاتدههههايف  اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة  اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة ئ الق ههههاع العههههايف  ايهههها    دهههها ا تههههم 

 اهههههال  ههههها د  ر الهههههماخل     و الإ   يههههه  الق اعههههها   اعت اراههههها األداة الهههههت  تههههه لّ    

 ايههههارع    ااداد   لهههه  األاديههههة    هههه ر  نهههها يف التت  اُصههههيف الْعِتد ههههاِع    تههههو  صهههه     

   ناعةل24   الههههههههههههههههه يعشاالئ قا  ر إدارة اْلع َلاَقا  اْلع ا تة  ميا األر    

عاناهههها  اع تلفههههة   يهههه   اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة  هههه  اإلدارا  ذا  األاديههههة ئ ا    عههههم       

    شهههيف اعاناهههة    ههه   اهههاعم علهههو  نههها      ئ جنههها  ا  د ههه ا صههه  ت  شهههكيف  نع ف ههه 

الهههة  هههن اعاناهههة     راههها    اهههت ميف ئ  لههه  العدليهههة ال نههها يف        عدليهههة ا اهههالية  ع  

   ْ هههِ   اهههقا ال اهههال التفهههاعل  يهههت      -قهههمر اإل كههها   -ال اهههالية اعتا هههة  اعتههه ا اة  

ف اعاناهههة  ههه    هههن اعاناهههة  ا د ههه ر   يههه   تكي ههه     للجهههاان ال   منههه ذج ال اهههال 

   اعا  ا د  ر    فاعلص     اا    تش ة اعاناةل  رل ا 

 دههههه  خهههههالل  هههههاا   اْلع َلاَقههههها  اْلع ا تهههههة  كههههه   نديهههههة الشهههههع ر  اعاههههها لية لهههههم            

 ا د هههه ر   ت يلههههص  هههه    هههه ر لههههل  اعههههيف إ    هههه ر تشههههيط يتفاعههههيف  هههه  إدارا        

 هههاا   اْلع َلاَقههها  اْلع ا تهههة    عهههم  يههه  اْلع َلاَقههها  اْلع ا تهههة عههه   نههها يف التت  اُصهههيف الْعِتد هههاِع     

 را  ا د ههههه ر  ِ ْ هههههي هههههم  إ  َ  اا اهههههالي  اعههههه  ال نههههها يف اإلعال يهههههة اع تلفهههههة  تشهههههاط 

 رد د   عالهههههص  ههههه  األتشههههه ة  الههههه ا         ال قههههه   علهههههو  ع ههههها  ت ههههها      ِصْيههههه ن ع 

ية الهههت  قههه يف   ههها إدارة اْلع َلاَقههها  اْلع ا تهههة   التكيهههف  ههه   لههه  األ عهههال   ع ههها    ال اهههال

 الن ا للجد  رل

  ِةيتِ ْمِ اْل اِ ا نتا ُد  اْلاْلع َلاَقا  اْلع ا تة ِ  ُةي د  ا  

   اهههه   اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة ئ  نهههها  العالقهههها  ال ي ههههة  ههههن اعاناههههة     راهههها              

اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة   خارع هههها    صهههه  ت  يف   اههههت   الههههماخل  للداناههههة  علههههو اع ا نهههه 

  هلهههها اعاناهههها   ا ههههة ال تياعهههها  الههههت  اههههاعم    نانههههية  ا هههه  ر ياههههية   نههههة 

يهههص  لههه   ا  ن ههها  تاديهههة اهههقا الهههم ر الهههقم  اد    ات هههإ ؛     ههه ُنههه   في ههها ئ  دا  الهههم ر اَع
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ع هههاا  " لههه  جنهههماا  لههه   ههه       اصهههاة ت اتههها إ  اهليا هههيف التن يديهههة للداناههها  اعع   

   ت اههه     تلهههف  اديهههة اْلع َلاَقههها  اْلع ا تهههة  ههه   اناهههة إ   خههها      "عالقههها  عا هههة 

 نجههههم  عههههض    ت اتهههها إ  اهليا ههههيف التن يديههههة للداناهههها    علي هههها عنههههم  ي  هههها ذلهههه   

علههههو   م  للإدارا  اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة  قههههرت   هههه  قدههههة اهلههههايف التن يدهههه   م  هههه  الهههها يري 

 العكهههري   ا يهههمل علهههو اعهههرتا  اعاناهههة  تاديهههة اْلع َلاَقههها  اْلع ا تهههة   قدهههة ئ اهلهههايف  يّفههه 

 ص ي ل

  ُالتت  اُصيف الْعِتد اِع    يُفاِ ن      اْلع ا تُة اْلع َلاَقا 

للداناهههها   عميههههمٍة  ههههت    ههههاٍلئ ا نههههاعم   نهههها يف التت  اُصههههيف الْعِتد ههههاِع    ههههال        

  قنهههاة ا اهههال طنا يهههة الجتههها   هههن     تدههه  خهههالل  ههه   ت اينهههة  للت اصهههيف  ههه   االاههها اع  

ا اهههقا النههه ع  ههه  ال اهههال التفهههاعل   هههن اعاناهههة  ا د ههه ر     اعاناههها   ا د ههه ر   َّههه 

ة الت فيههههف  هههه  األلههههاار الههههت   اع  هههها    ا  نهههها يف التت  اُصههههيف الْعِتد ههههاِع   إ كاتي هههه  عْ هههه

الاقهههة  ينهههص   ههههن    اعاناهههة   دههها  تهههص شهههج  ا د ههه ر علهههو  نهههها  عاههه ر ط يلهههة  ههه          

 اعاناةل  

دهههها  كههههه    قهههههيف  ا    اعاناههههها   ر   رلهههه     تتههههها   اههههق  العالقهههههة إاا يهههههة  إّلهههه        

ا ينههههت  عنههههص   انههههت ما  ا ل نهههها يف التت  اُصههههيف الْعِتد ههههاِع    يفَّهههه     ئ  ااح هههها اد ههههتّك

دهههها يههههت   لههههعف انههههت مايف يفارنهههه   لههههعف النههههت مايف هلههههق  ال نهههها يف احلمياههههة   ر   

 هههه  ا د هههه ر  الههههٍة عت َقهههها  اْلع ا تههههة ل نهههها يف التت  اُصههههيف الْعِتد ههههاِع    قنهههه ا  ا اههههاٍلاْلع َلا

 ات ههههها  ؛التشههههه يص       اهههههما  اعاناهههههة للت ايهههههف  ج رنههههها ل  خشهههههيت    ههههه   عههههها 

ا ل نههها يف التت  اُصهههيف الْعِتد هههاِع   يعدلههه   علهههو  شههه يص الانههها يف     ْاهههل عههه د  اهههت م ن  ُ 

  هههم  إ     يهههم ا د ههه ر مبههها  تهههاج   الهههت اَقههها  اْلع ا تهههة  الهههت ياهههنع ا يفارنههه  اْلع لَ 

  شتهههصتكهههار  اهههيف اهههق  الاهههل  يا    إ ههه   عل  ههها  عههه  اعاناهههة    هههالال   ههه  عهههميف   

يفارنههه   يِف  هههلضهههعف انهههت مايف  نههها يف التت  اُصهههيف الْعِتد هههاِع    ههه  قِ    ا ا ي ههه ار لهههيري  ههه  

ة عههه  اعاناهههة لهههم    ي  صههه رة إاا ي هههاْلع َلاَقههها  اْلع ا تهههة    هههق  ال نههها يف  اههه   ئ  كههه  

ا د هههه ر   اإللهههها ة إ    ت هههها قنهههه ا   اههههاعم يفارنههههي ا علههههو إياههههال رنهههها ل           

  ل17    غيل  لفلا    لة    ا د  ر  د   تايف
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  التت  اُصيف الْعِتد اِع      اُ َك  ش 

          ا  علههو حد عههة  هه  اع اقهه   اِعن اتهه  ة"الشهه كا  العتداعيهه"ي لهه   اهه ل

  ْ ه  هااد ئ  يلهة ا رتالهية جتدع ه   ِ    ترتتت الهت  تهي  الت اصهيف  هن األ    علو ش كة اإل

ذل  عه  طايه      يت    شا ة  ٔا  اناة   ٔا عا عة  ش كا   ٔا  حد عا  ااتدايف

خهاي    آلاعلفها  الش اهية ل   علهو  الطهالع   ٔالت اصيف اع اشا  اهيف إرنهال الانها يف  ا   

 هه ل  مٍّ  هه  ٕة اععل  هها  اعتا ههة للعههاج   يهها  ط ا  عا هه   التعهها  علههو  خ ههارا 

   (Virtual Community)  ف  يف اع اق  العتداعية مبف  يف اجملتده  ال رتاله   

ت ها جتدعها  اعتداعيهة    ت  (Howard Rheingold)  قم عا  ها اها ارد راينج لهم   

دها  يهن          ااد ئ   ا    تفاقة   ل العان   يتقهار     يت اصهل    ي   لْت شّك

 لكرت ت   اهل ا ف الق يةل  ال يم اإل  شاشا  الكد ي  ا ا عْ 

       ههمت  يههن    هها  ههمت ئ عههان   ا شههرت   ا ههااد ااتدا  هه  ادهه  اههال  األ    

يف ترتتهت   يشهكّ  ا اإلعْ ه  ا اهالية  ليهة ٓ   خهالل ا  ٍمْعال اق      فاعال    لك  ع  ُ 

  ل22   - 2016-عتداعيةل  عاش ر اجملتد  ال رتال  حال من  الش كا  ال

  ترتتهت يت اصهيف  ه  خالهلها اعاليهن  ه          اق  علهو اإل   ت ات  " انن شفي " يعا  ا

نههههة   يتهههها  ألعضهههها  اههههق  اهههها   عي    ا    األ ههههااد الههههقي  جتدع هههه  ااتدا هههها 

ة     ادل الانها يف   إعهاا  ادادطها  الف ري ه       الا ر  الش كا   شار ة اعلفا 

 تهي  الت اصهيف  ه  األصهمقا         ت ها   ؛ف اق  الشه كا   تت ها اعتداعيهة    ن ل  ص

ترتتههتل م العالقههة  ههن  عضهها  اههق  الشهه كا  ئ  ضهها  اإل       قهه     ا ههال  المرانههة 

 ل 18  181   - 2014 - اهلياد  

 : تطلا    اق  التت  اُصيف الْعِتد اِع   -

 ا ض ت   ِايف ال يلة اإلعال ية ا ميمة لقم  ص  ت   اق  التت  اُصيف الْعِتد اِع   -     

التلف ي    م   نا يف العاليف التقليمم   علو ن ييف اعاال  تطلا  ا ل  قار   تتطلا  

   ص     شااميص لااحل اع اق  العتداعية عا  تدي  ع ا   فقم يعلو اعات   العاع  

 ل ع  ا د  ر  شار ية  خماط ت ا ل  ااد  مل   اق  اع اق       رية
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 الت   ا  ا  الْعِتد اِع    التت  اُصيف   اق  ئ اع ع دة اإل كاتيا   ٔا "عل  مش " يا   -

ئ  ااتص ينت اشف ي     يخ ار علو التلل ينت ا األ تلق ت اعلععقم ترتتت ش كة اإل

 ئشا  نالت خ ار األ ينت ا  ٔا  ٔا ا تشاة  فيمة   قت  مد  نشاة العاشاة  ال 

  ئ تفري  قت  ا    تص    ايف علي ا ليل االا ف ص ا  

 اا  اية ئ التع ل ع  األ كار    اق  التت  اُصيف الْعِتد اِع   ئ ال قت احلال    عمُّ- 

ئ  ( Haprmas )   ار    ادهلا   ا   ع ا الم قااطية الت ذ ااا ااي

ئ  عايف  ٍمٔعلو خل  را قادرة   ُةْيت اية  اجملال العايف   لقم ععلت ا اق  اَع

ا ع  ف ي   القم يع  ي ذل  علو عكري التل - خاصة النا ية  ن ا -اجملتدعا 

القم  اععلنن  ذل  تف ذ  ٕ اإللا ة ا   يق  تت ني ا  ا   عنمة احلك  ا 

ف ي   ي تشا األ كار ع  التل   تغيل  قل   اية التع ل  ياطا علو  ت   الانا يف

ععلت  نص حاد تاقيف لايانا      التل  نيانا ص اإلعال ية ال احيةعنم  

 لا ع   ع ة ت ااا ع     احلك  ة

 

 :ِةاَسَرالدِّ ُعَمَتْجُم
              اقتاا ال ا اا  حتد  المرانة علهو  يه   تها ع   نها يف التت  اُصهيف الْعِتد هاِع

 لهه  عههمد اعتهها عن اياصههة مباتشههفيا  الههم ت ر نههليدا  احل يههل اياصههة    يهه   

   تههههاري   6600 يهههه      ي34200تاههههتغاايفإ  34236   ههههيري  هههه   178900  هههه يرت 

 يفل 2021من تد   17

   :ِةاَسَرالّد ُةَنيَِّع
  اختيار  الع ي ن ة     تا ع   ي   نا يف التت  اُصيف الْعِتد اِع   اياصهة مباتشهفيا     م

  م تميهم  جه  عينهة    ع ي ن هة اعتا هة    الم ت ر نليدا  احل يل اياصةل    ايقهة  ال 

قهم    لضهدا  التدايهيف   420 فهادة   ه داد إ     384ا د  ر  نا  علو  عادلة  ا لات  

 درايهف   يفعه   عمنه ذج  ة الت م  ادي ا ع  طايه   النت اترا ط ت اي  قايف ال ا اا   
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 رونا(للتوعية جبائحة كو

ال ئ علههو الهه  ال   األصههمقا  علههو   اقهه  الت اصههيف العتدههاع   م  كايههف اإلرنهه    

    عم  ااععة الهاد د انهت عم  نه عة      فادة   400   قا  خمتلفة  تو  صيف العمد 

 ذلهه  لعههميف  ع لت هها  الكا ههيف     لعههميف انههتفا  شهها ط ا   تصهه    جهه       انههت اتا  

    فادة  ا  الت م تليل ا    فال تتا ج ال393العينة  

 

 :ِةاَسَرالدِّ اُةَدَأ
 المرانهة   ِةن ه ي  اتة  تداة ر ياة  د  ال ياتا     ع اعتدم  اق  المرانة علو النت

ا  ههه  األنهههللة اعغلقهههة عههه   هههم   اعليهههة إدارة اْلع َلاَقههها  اْلع ا تهههة     عهههمد  نْتالهههت  ضهههد  

 اعاتشفيا  ل نا يف التت  اُصهيف الْعِتد هاِع   ئ التعايهف  فهل ر   ر تها  إلها ة إ        

مبجد عهة  اتشهفيا  الهم ت ر       اإلعال يهة  اعميا التنفيقم للشهل اعقا لة اعن دة    

 نليدا  احل يلل

 

 :ِةاَسَرالدِّ اِةَدَأ ُقْدِص

 -  قايف ال ا اا   التت م    صمل  داة المرانة   ايقتن 

  الامل ال ااام ألداة المرانة 

     هه   -صههمل ادكدههن - يهه  قههايف ال ا اهها   التت ههم  هه  الاههمل ال ههااام 

ة  هه   نهها قة اْلع َلاَقهها  اْلع ا تههة ئ الهه ط  العا هه   خههالل   ايهه  النههت اتة علههو حد عهه

  نا  علو  ل   ا  ادكدهن  قهايف ال ا اها   تغهيل  ها يله يف  ه   هق    إلها ة           

  1   عمييفل

                                                           
 ل" اإلنال يةنع د ال ايف " دم      نتاذ اْلع َلاَقا  اْلع ا تة ئ عا عة ع م ر  النيب ع م اهللاألنتاذ الم ت رم  - 1

اعااعم ئ قا  اْلع َلاَقا  اْلع ا تة  لية اإلعاليف  ال اال  عا عة  اْلع ا تةاْلع َلاَقا     نتاذ إ اااي  الامي الم ت رم 

 اإلنال يةل  " دم    نع د"اإل ايف 

  ئ قا  اْلع َلاَقا  اْلع ا تة  لية اإلعاليف  ال االم إناليف  تم عادا    نتاذ اْلع َلاَقا  اْلع ا تة اعشار  الم ت ر

 لعا عة  ي ن يف  اا

 



 
 

 
 

324 

 ِةان ر الم  اِةد َتِل   ِلاِخالمت اِلا ال   ُلْمِص  

 -   نه    ل" ه  خهالل إاهاد  عا هيف الر  ها        "صمل ال اال الهماخل  "م  اا" 

 قاة     قاا   ها ر المرانهة   المرعهة الكليهة      حلاا   عا يف الر  ا   ن  يف 

عنههم  اههت    " اهها ية  ق  لههةإذا  دللههة "هلهها      هها  النتهها       يهه  العالقهها   

تهة دها ر المرانهة  تدته   مرعهة      قيف ل  ا   ا ي ل      ي  الفقاا  اعك  ت  0.01 

 لت  ي  اعيمات لصمل  جتعيف النت اتة صاحلة ل

 : اِةَدَأاْل اُتَبَث

 
 أساليب املعالجة اإلحصائية:

Statistical Package for Social 

SciencesSPSS

 

 ال  ناالي  ا م انت مايف ال نيط لرت يل القي   ااعمي  ل2
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ة يف استخدام وسائل التََّواُصل االْجِتَماِعّي ة اْلَعَلاَقات اْلَعامَّة يف املستشفيات اخلاّصفاعلّي
 رونا(للتوعية جبائحة كو

  ع تغل الن    ْ     اي    ااد المرانة ِ 1ق   عم ل ر

 النا ة اعل ية التكاار ا نري

 74.3 292 ذ ا

 25.7 101  تاو

 100.0 393 اإل ال 

 

  إ     لال يهههة   هههااد  الع ي ن هههة اع   طهههة  ههه    1 شهههل النتههها   اععا لهههة ئ ا هههم ل رقههه     

%    يندههها ِاهههيف تاههه ة اإلتهههات  ههه    هههااد الع ي ن هههة        74.3 يههه   لههه  تاههه ت          الهههق  ر

% ل األ هههها الههههقم يشههههل علههههو ااتدههههايف العناهههها     25.7الههههت مشلت هههها المرانههههة     اع   طههههة

 اصهههمقا  د  الاعهههال  مبتا عهههة  نههها يف التت  اُصهههيف الْعِتد هههاِع     لهههل    ال ههها ان  ع ههه         

  عههههم اههههق   قههههم  اختيههههار  الع ي ن ههههة اعتا ههههة      ئ اههههق  ال نهههها يف  هههه  العناهههها الاعههههال   

 األلل يةل

 داا الُع   تغي ْ     اي    ااد المرانة ِ 2عم ل رق   

 النا ة اعل ية التكاار العدا

 54.7 215 25 قيف    

25-35 115 29.3 

36-45 36 9.2 

46-55 27 6.9 

apv 56 0 0 

 100.0 393 اإل ال 

 

29.3
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 يف العلد  ا اعاا  تغي    ْ     اي    ااد المرانة ِ 3عم ل رق   

 النا ة اعل ية التكاار اعات  

 14.5 57 طات م

 65.9 259 عا ع 

 19.6 77   ل ا ا ع 

 100.0 393 اإل ال 

 

 ا ا نا   تغي   ْ     اي    ااد المرانة ِ 4عم ل رق   

 النا ة اعل ية التكاار اعات  

 %73.7 329 نع دم

 %16.3 64  قي 

 %100.0 393 اإل ال 

 

 هههااد  الع ي ن هههة اع   طهههة  ههه  اعههه اطنن  يههه       ههه ن  ههه  خهههالل ا هههم ل  عهههال      ع ههه     

ل يفهههها يشههههل إ     لال يههههة     16.3   يندهههها  لغههههت تاهههه ة اعقههههيدن      83.7 لغههههت تاهههه ت     

 ياعهههه  ذلهههه  إ  تاهههه ة ار فههههاع     ا ع  ِ ن اتهههها  اعاتشههههفو الاقديههههة  هههه  اعهههه اطننل    تهههه

  عاقم اعاتشفو    ع ا   ك  ية  الة ع  طاي  شا ا  التت ن ال يبل
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ة يف استخدام وسائل التََّواُصل االْجِتَماِعّي ة اْلَعَلاَقات اْلَعامَّة يف املستشفيات اخلاّصفاعلّي
 رونا(للتوعية جبائحة كو

   تا عة ا د  ر اعات م  للِدن اتا  اإللكرت تية عاتشفيا  ي ل   م   5عم ل رق   

 احل يل

                                                                                                                       ال نيلة                       

 درعة النت مايف التكاار

% 
 الال  

 اجملد ع ل   ا   ات يا  

 Twitter  يرت 
  288 97 8 393 

% 73.2 24.6 2.4 100 

 YouTubeي  ي   

 

  186 177 30 393 

% 47.3 45.0 7.7 100 

 Instagramتاتغاايف إ

 

  169 157 67 393 

% 43.2 39.7 17.1 100 

 Facebookالفيري     

 

  103 77 213 393 

% 26.1 19.5 54.4 100 

 Snapchatاننا  شا  

 

  264 110 19 393 

% 67.1 28.0 4.9 100 

 ة  ق  الشا 
 134 147 112 393 

% 34.1 37.4 28.5 100 

 

624
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ة يف استخدام وسائل التََّواُصل االْجِتَماِعّي ة اْلَعَلاَقات اْلَعامَّة يف املستشفيات اخلاّصفاعلّي
 رونا(للتوعية جبائحة كو

 ناة األ اا  اعلية ئ التعايف جبا  ة   ر تا  ي ل   اع6عم ل رق   

 النا ة اعل ية التكاار اعات  

 2.8 11  يري     

 12.2 48 ننا  شا   

 3.8 15 تاتغاايف  إ 

 60.1 225   يرت 

 2.5 10 الي  ي  

 21.4 84 اع ق  الامس   

 100.0 393 اإل ال 

 

 طن يههها       ناهههة  ههه يرت  ههه      شهههل  ياتههها  ا هههم ل الاههها   إ     لال يهههة اع  ههه      -

 اههها ِ ن اتههها  التت  اُصههههيف الْعِتد هههاِع   جملد عهههة الههههم ت ر نهههليدا  احل يهههل  اعليههههة ئ        

  %  اهههق60.1التعايهههف جبا  هههة   ر تههها   يههه   لغهههت تاههه ة الهههقي  يايهههم   اهههقا الههها م  

% تاههه ة الهههقي  يههها    21    لههه   اديهههة  ناهههة  ههه يرت    لي ههها تاههه ة  ام تاههه ة  ههه لة ِعههه

 اههههها ِ ن اتههههها  التت  اُصهههههيف الْعِتد هههههاِع    اعليهههههة ئ التعايهههههف    اع قههههه  الامسههههه   ههههه      

 هههه   لههههعف ِ ن اتهههها     "الي  يهههه  "  " الفههههيري  هههه   "جبا  ههههة   ر تهههها   يندهههها  هههها    

 التت  اُصيف الْعِتد اِع   جملد عة الم ت ر نليدا  احل يل  اعليةل  

التت  اُصهههههيف الْعِتد هههههاِع   جملد عهههههة    اههههها ِ ن اتههههها     ههههه   " ههههه يرت"ا  عتههههه   ناهههههة  إذ  -

 الم ت ر نليدا  احل يل  اعلية ئ التعايف جبا  ة   ر تال



 
 

 
 

330 

اتدايف حد عة  اتشفيا  الم ت ر نليدا  احل يل  تج يم ا  ي ل   م  7عم ل رق   

 ترتتتِ ن اتا  ا علو اإل
اعت نهههههه ل   ا    شمة  ا   ل   ايم   ا      ا    شمة 

  

ال ههههههاا 

   

الهههههههههههههههههههه ا  

 النايب

  %   %   %   %   %    

  ههههههههههههههههههههههههههههت   ي

اعاتشههههههههههههههفو  

  جبهههه دة الههههن  

 ههههههههه   يههههههههه  

  لال ل  

84 21.4 115 29.3 152 37.4 31 7.9 5 1.3 3.45 

0916 

69.00 

 ههههههههههههههههههههههههههههت   ي

اعاتشههههههههههههههفو  

  جبهههه دة الههههن  

 ههههههههه   يههههههههه  

 لاعاماقية

80 20.4 145 36.9 90 22.9 45 11.
5 

33 8.4 3.48 

0976 

69.6 

 ههههههههههههههههههههههههههههت   ي

اعاتشههههههههههههههفو  

ة جبهههههههههههههههههههههههه د

الاهههههه رة  هههههه   

 يهههههه  دللههههههة  

 لاععنو

14
2 

36.1 126 32.1 89 22.6 32 8.1 4 1.0 3.74 0756 74.8 

 ههههههههههههههههههههههههههههت   ي

اعاتشههههههههههههههفو  

جبهههههههههههههههههههههههه دة 

الفيههههههمي   هههههه   

 يههه  جتهههاتري  

رنههههههالت ا  هههههه   

 لا د  ر

98 24.9 96 24.4 184 46.8 10 2.5 5 1.3 4.04 0689 80.8 

39 اجملد ع
3 

100 393 100 393 100 39
3 

100 39
3 

10
0 

   

 

  ياتهههها  ا ههههم ل الاهههها   إ    قههههف اع  هههه طن  هههه  الع ههههارا  الههههت   لهههه     شههههل

اتدهههايف حد عهههة  اتشهههفيا  الهههم ت ر نهههليدا  احل يهههل  تج يهههم ِ ن اتههها  ا علهههو     ا هههم  

 هههت  اعاتشهههفو جبههه دة الفيهههمي   ههه   يههه     "ي عههها   ئ الرت يهههل األ ل ع هههارة    ترتتهههتاإل
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ة يف استخدام وسائل التََّواُصل االْجِتَماِعّي ة اْلَعَلاَقات اْلَعامَّة يف املستشفيات اخلاّصفاعلّي
 رونا(للتوعية جبائحة كو

 ههههت  اعاتشههههفو  "يي هههها ع ههههارة  %   ل80.8 هههه ا  تاههههيب   "جتههههاتري رنههههالت ا  هههه  ا د هههه ر  

 ههههت  "يع ههههارة  ا%    خههههل 74.8 هههه ا  تاههههيب  "جبهههه دة الاهههه رة  هههه   يهههه  دللههههة اععنههههو 

%   اهههقا يشهههل إ   هههم  69 ههه ا  تاهههيب  "اعاتشهههفو جبههه دة الهههن   ههه   يههه  ال لههه   

ااتدههههايف حد عههههة  اتشههههفيا  الههههم ت ر نههههليدا  احل يههههل جبهههه دة الفيههههمي   هههه   يهههه    

   ِ ن اتا  ا الاقديةلجتاتري رنالت ا    ا د  ر ع

  ي ل   ا  األن ا  الت  د  إ  ااتدايف اع   طن مبتا عة ِ ن اتا  8عم ل رق   

 لحد عة  اتشفيا  الم ت ر نليدا  احل يل الاقدية
الههههههههه ا   ال اا   اعت نط ل   ا    شمة ل   ا    ايم   ا      ا    شمة 

 النايب

   %     %     %     %     %     

ا  تشههههههها اعاهههههههتجم 

عههههههههههههه  عا  هههههههههههههة   

 ل  ر تا

84 21.4 115 29.3 15
2 

38.
7 

31 7.9 5 1.3 4.01 

0.886 

80.2 

رصهههههههههم احلهههههههههال   

 اعدلكههههههة العا يههههههة 

الاههههههع دية  اهههههه رة  

 لدقيقة

80 19.7 145 36.9 90 22.
9 

45 11.
5 

33 8.1 3.49 

0.679 

69.8 

تشهههها طههههال ال قايههههة 

 ههههههههههههه   هههههههههههههل ر  

 ل  ر تا

142 36.1 126 32.1 89 22.
6 

32 8.1 4 1.0 3.94 0.667 78.8 

الهههو  تشههها ال هههال اعُ  

ئ التعا هههههههههيف  هههههههههه   

اعاههههههههههها ن  ههههههههههه   

 ل األقار   األايف

98 24.9 96 24.4 18
4 

46.
8 

10 2.5 5 1.3 3.69 0.689 73.8 

تشهههههههههها  عل  هههههههههها  

 ا يههههة عهههه  طههههال  

  لتقيف العم  

46 11.7 122 31.0 16
7 

42.
5 

52 13.
2 

6 1.5 3.38 0.910 67.6 

 هههههههههها  تشهههههههههها  عل 

دقيقههههة عهههه  ط يعههههة   

  لاعاج

47 12.0 160 40.7 17
2 

43.
8 

13 3.3 1 0.1 3.60 0587 72.0 

تشهههههههههها  عل  هههههههههها  

ط يههههههههههههة   لهههههههههههه   

  عااج   ر تا

128 32.6 113 28.7 14
7 

37.
4 

5 1.3 0 0 3.92 0.966 78.4 

39 100 393 100 393 اجملد ع
3 

100 39
3 

100 39
3 

10
0 

   

 

قههههف اع  هههه طن  هههه  الع ههههارا  الههههت ي لهههه   اهههه   شههههل  ياتهههها  ا ههههم ل الاهههها   إ    

  إ  ااتدهههههايف اع  ههههه طن مبتا عهههههة ِ ن اتههههها  حد عهههههة  اتشهههههفيا      األنههههه ا  الهههههت  دت 
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الههههم ت ر نههههليدا  احل يههههل الاقديههههة  اهههه  تشهههها اعاههههتجما  عهههه  عا  ههههة   ر تهههها     

 يههه   اا  هههت اإلعا ههها   ههها  هههن    ا ههه   شهههمة    ا ههه    ايهههم  ل   ا ههه    ل   ا ههه   

   لي ههها ع هههارة تشههها طهههال ال قايهههة    80.2ة    عههها   ئ الرت يهههل األ ل  ههه ا  تاهههيب    شهههم

ع ههههار   رصههههم احلههههال   اعدلكههههة   ا    خههههل 78.8 هههه   ههههل ر   ر تهههها  هههه ا  تاههههيب  

  تشههها  عل  ههها   ا يهههة عههه  طهههال   69.8العا يهههة الاهههع دية  اههه رة دقيقهههة  ههه ا  تاهههيب   

ا  التت  اُصهههههيف الْعِتد هههههاِع         ِ ن اتهههههي  اهههههقا ي ههههه    67.6تقهههههيف العهههههم    ههههه ا  تاهههههيب    

جملد عهههة  اتشهههفيا  نهههليدا  احل يهههل ااتدهههت   اههها  نشههها اعاهههتجما  عههه  عا  هههة         

 ة المرانةلن ي  تشا طال ال قاية     ل ر   ر تا لال ر م   ااد ع     ر تا

  ي ل  نل   ا د  ر اعات م     خالل  تا عتص ِعن اتا  الت اصيف 9عم ل رق   

 جملد عة  اتشفيا  الم ت ر نليدا  احل يل العتداعو
الهههههههههه ا   ال اا    اعت نط ل   ا    شمة ل   ا    ايم   ا       ا    شمة 

 النايب

  %   %   %   %   %    

الت  ههت  لهه ري   

 لالكدا ة

128 31.5 96 23.6 147 36.2 17 4.2 5 1.2 3.82 
0.785 

76.4 

 ا  هههت علهههو 

الت اعهههههههههههههههههههم 

 لالعتداع 

123 31.3 159 40.5 105 26.7 6 1.5 0 0 4.01 

0.564 

80.2 

عا هههههههههههههههههههههت 

الكهههههال  ههههه  

اععل  هها  عهه   

عا  هههههههههههههههههههههة 

   ل  ر تا

37 9.4 108 26.6 198 50.4 29 9.9 11 2.8 3.30 

0.668 

66.0 

 ا  هههت علهههو 

لاهههيف اليهههمي   

 انههههههههههههههتداار 

عنهههم دخلهههه ل   

  لل يههههههههههههههههههههت

 ل اعكتل

108 27.6 105 26.7 164 41.7 11 2.7 5 1.2 3.76 0.769 75.2 

  ههههههههههههههههههههُتجتن 

التجدعههههههههههههها  

 األ ههههههههههها    

 لاع دتة 

92 24.4 106 27 169 43 25 6.5 5 1.2 3.65 0.504 73.0 

  ههههههههههههههههههههُتجتنت

اعاههههههههههههها  ة 

 ل العنال

98 24.9 110 27.9 164 41.7 21 5.3 0 0 3.71 0.765 74.2 

 فههه  ي علهههو 

يفارنههههههههههههههههههة 

 لالايالة

88 22.4 90 22.9 164 41.7 41 10.4 17 4.3 3.52 0.764 70.4 

    100 393 100 393 100 393 100 393 100 393 اجملد ع
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 شههههل  ياتهههها  ا ههههم ل الاهههها   إ    قههههف اع  هههه طن  هههه  الع ههههارا  الههههت   لهههه    

 هههههم   ا  هههههة ا د ههههه ر علهههههو الت اعهههههم العتدهههههاع   ههههه  خهههههالل  تا عتهههههص ِعن اتههههها       

 اا  ههههههت  التت  اُصههههههيف الْعِتد ههههههاِع   عاتشههههههفيا  الههههههم ت ر نههههههليدا  احل يههههههل    يهههههه 

   ا هههه   شههههمة    ا هههه    ايههههم  ل   ا هههه    ل   ا هههه   شههههمة          اإلعا هههها   هههها  ههههن  

   لي هههها ع ههههارة الت  ههههت  لهههه ري الكدا ههههة    80.2 عهههها   ئ الرت يههههل األ ل  هههه ا  تاههههيب   

 فهههه  ي علههههو يفارنههههة الايالههههة  هههه ا     ا ع ار ههههعهههها    ا    خههههل 74.8 هههه ا  تاههههيب 

 66.0  عا  هههة   ر تههها  ههه ا  تاهههيب     عا هههت الكهههال  ههه  اععل  ههها  عههه   70.4تاهههيب 

     ِ ن اتههها  التت  اُصهههيف الْعِتد هههاِع   جملد عهههة  اتشهههفيا  نهههليدا  احل يهههل     ي  اهههقا ي ههه   

  نل   ا د  ر لال ر م   ااد الع ي ن ة اع   طةللن دت ئ  غي 

  ي لههه   هههم   طههها   اقههه   اتشهههفو نهههليدا  احل يهههل علهههو اإلترتتهههت ئ  10عهههم ل رقههه   

  لجبا  ة   ر تاالت عية 

 ن   طا  ا    مٍّإ   طا     ل مٍّ  إ   طا   

   %     %     %  

ي لههههه   هههههم   طههههها   اقههههه   اتشهههههفو  

نههههههليدا  احل يههههههل علههههههو اإلترتتههههههت ئ 

 لالت عية جبا  ة   ر تا

46 11.7 230 58.5 117 29.8 

 100 393 100 393 100 393 اجملد ع

 

 قههههف اع  هههه طن  هههه  الع ههههارا  الههههت   لهههه    شههههل  ياتهههها  ا ههههم ل الاهههها   إ   

ا   اقههه   اتشهههفو نهههليدا  احل يهههل علهههو اإلترتتهههت ئ الت عيهههة جبا  هههة      هههم   طتههه  م  إ  

    هههمٍّإ   ههه ل   طههها     هههمٍّإ    ر تههها   يههه   اا  هههت اإلعا ههها   ههها  هههن   طههها      

   هههه ل  ههههمٍّإ  % تاهههه ة الههههقي   عهههها  ا  طهههها    58.5ن  هههه طا    عهههها    علههههو تاهههه ة   

%  هههه    ههههااد  الع ي ن ههههة  11.7ا     خههههل  ههههمٍّإ  % تاهههه ة الههههقي   عهههها  ا  طهههها   29.8لي هههها   

لهههقا  شههههل النتيجهههة إ   هههتطل ِ ن اتههها  التت  اُصهههيف الْعِتد ههههاِع         ؛اع   طهههة  عههها  ا ن  هههاطا   
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إ  للدجد عههههة  اتشههههفيا  الههههم ت ر نههههليدا  احل يههههل ئ الت عيههههة جبا  ههههة   ر تهههها    

  ال  مٍّ

 :ابلةنتائج املق

    م  ااتدايف إدارة اْلع َلاَقا  اْلع ا تة مبجد عة الم ت ر نليدا  احل يل  تاهدي 

  نهاليل  تن عهة  ه   يه   اعليهة        الانا يف الت ع ية  نا  علو  عهايل  همدة  

 لاألطا  ن ا خالل عا  ة   ر تا

       ااتدههت إدارة اْلع َلاَقهها  اْلع ا تههة مبجد عههة الههم ت ر نههليدا  احل يههل  تكهه ي 

العتدهاد       عايل  مدة م ْ ِ  ِةيتِ ع ْ  اي   ت ا  يق يف  شعماد الانا يف التت

ليه   نانه  ا  ه  ا د ه ر اعاهت م          ِةيتِ ع ْ طنا   ادي  الانا يف التت علي ا 

ع ئ األنههل   الههقم ياههاعم ئ   اختيههار ال نههيلة اعنانهه ة   اإللهها ة إ  التنهه ُّ  

 إ مات األطال 

 ارة اْلع َلاَقهها  اْلع ا تههة مبجد عههة الههم ت ر نههليدا  احل يههل مب اط ههة    ااتدههايف إد

 ا داال الت  ت مت اللغا  األخا   انا يف   ع ية

 

       م إعماد الانا يف الت  ات م     ر اعاتشهفو  عشها لغها  خمتلفهة ِالهت

 ئ اللغا  التالية 

 الفاتاههية     األعاتيههة   لي يههة اإلجن   اهلنميههة    الفل ينيههة   ئ  قههم ت ا اللغههة العا يههة   -

 هه  التجههار  الههت  ن ههت اعاتشههفو  اصههة       م  الاههايالتكية    عهه    ال نغاليههة   ال رد 

للت اصههيف  هه  العميههم  هه  اعقههيدن  هه  ا ناههيا  اع تلفههة ئ اعدلكههة العا يههة الاههع دية  هه   

الهقم عه ا  ه     األ ها   لطا ئ ر    ات    عي    ا ا  ة  ا  هلا       عاتل  خا  عاتل

 ل19ة اتتشار  ل ر    يم م    ِ  ف   التال  خفَّ  الت ا     اإلعاا ا  ال رتااية

 

     ااادة حد عة  اتشفيا  الم ت ر نليدا  احل يل ئ اعاها لية العتداعيهة خهالل 

  عا  ة   ر تا
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   قا ت حد عة  اتشفيا  الم ت ر نليدا  احل يل مباا ليا  ا العتداعية جتا  اق

 هه  خههالل   ل اعقههي   فههل ر   ر تهها    ا ا  ههة  هه   يهه  ر هه   اههت    عهه  اعهه اط     

 هااج  احلمي  اعاهتدا  ه  ق هيف طهاق  النتشهارين  النتشهاريا  اعت ااهن ئ األ       

 خههالل   ا  نهها يف اإلعههاليف اع تلفههة  نههق  ههم  ا ا  ههة      ة عْ هه العنايههة اعا َّهه   عميههةاُع

   اههدي   قههاط  إخههق اللقهها ل  اإللهها ة  ضهها رة    ع يهه  الهه ع   إا  صهه ل  لل اا لهه ا

 خاصة  ا    ات    ع  ا د  ر  ضا رة اللت ايف  اإلعاا ا  ال رتاايةل

  علية   لة ئ  نفيق خ هط  اارة الاه ة   ان دت حد عة دلنليدا  احل يل ال  ية  ف

 نهق   ه ر ا ا  هة علهو اعاهت يا   ا هة   يه          " هل ر   ر تها  "اياصة مبجا  هة  

ة ن  ي ههنههعت ا الت  فههْت اتشههفيا  ا     َّ  يهه قههم ت الاعايههة الاهه ية للداهها ن عهه   

  شهكيف   -نه دت    ة لل ال  احلاعة   اإللها ة إ   ت ها   الك لة ئ العناية اعاّ 

تشهها الانهها يف الههت  هه  فههت مب ههاطا ا ا  ههة    ا  ئ ر هه  الهه ع  اجملتدعهه   - ههاطا

الفهههل ر  انهههت م ت الشهههاا    ههه  اعههه اطنن   نهههاعم  ئ  انهههي  طقا هههة ال قايهههة  ههه  

   اهههل لغتهههص    ههها  هلههها د ر  اعهههيف ئ  اصهههاة الشههها عا   هههيفٌّ ل اعقهههيدن  ا هههة

   دههن اجملتدهه   نشهها اععل  هها  الاهه ية الاهه ي ة  خاصههة عهه  ِ ن اتهها  ا ئ   اقهه     

 التت  اُصيف الْعِتد اِع  ل

   قا ههت   يهه د عههة علههو  هها نهه     ق  ا اجملا هه ن  قتاهها اي هه ا  ال رتاايههة الههت

الت  تي  للدالو الت اصيف اع اشا  ه    ل  "احل يل ليف  ل"      شطالل خم ة ا يض 

م  ه  خهالل   ْع احلا ل علو النتشارا  ال  ية ع  ُ   ال اق  ال يب علو  مار الااعة

 النتفاارا  ئ خمتلف الت ااا ل  ي  اإلعا ة علو    قنية الفيمي 

ا ِ ن اتها  التت  اُصهيف   ص عْ ه الهقم   اُّه   م ِ ع ه ْ  يفية إدارة اْلع َلاَقا  اْلع ا تهة للد ته   الت    -        

  الْعِتد اِع   للداتشفو

      قا ههههت إدارة اْلع َلاَقهههها  اْلع ا تههههة مبجد عههههة  اتشههههفو نههههليدا  احل يههههل  تعههههين  ايهههه

  ا يهههل   م ِ ع هههْ لت لهههت ئ إعهههماد ادتههه   ا الهههت ِا  عهههت عليهههص اع هههايف    ا    ت اههه 

 ته    ه     ليه  يتنانهل  هيف      ا  نها يف الت اصهيف    ن ي  تشا ادته   عْ ه    اللقا ا 

 خاا    يف  نيلةل

  لاعنش رة ع  ِ ن اتا  الت اصيف  اعاتشفو ةي ِ ع ْ  فاعيف ا د  ر    الانا يف الت 
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   الْعِتد هاِع    تفاعهيف     يت الانا يف الت ع ية الت تشا  ا اجملد عة ع   نا يف التت  اُصهيف

   إعهادة التغايهم     ه ن  ه  خهالل التعليقها     ذله  الهقم    للم عن ها عا هيف الاقهة     ّل   عيم

     اعااععن القي  ي  ر   اعاتشفول   التفضييف     تا ع  اِعن اتا 

            اعاادر الامسيهة الهت  اهتنم علي ها إدارة اْلع َلاَقها  اْلع ا تهة مبجد عهة  اتشهفو نهليدا

    حل يلا

ر   اعاتشفو علو انتقا  اععل  ا      اارة الا ة  ا رة   اشاة  اعت هار   -

ال اارة اعاع  الا يري للدن دا  الاه ية   دها انهتفاد اعاتشهفو  ه  اععل  ها        

 االت نهاتم   ها انتشهاري  اعاتشهفو   دها خااهت إدارة اْلع َلاَقها  اْلع ا تهة  ايق ه         

   تههه   يتنانههل  هه   نههها يف   إ ت يلههص     ت   اإلذاعهه  ف يهههيعتا عههة ادتهه   التل  

 لت قي  التكا لية ئ إياال الانا يف للجد  رل ؛  ذل الت اصيف

 
 :مناقشة النتائج

     ئ  اهههه  األنهههه ا  الههههت تفهههه    2021ا فقههههت المرانههههة  هههه  درانههههة  در يهههه  

 يهههه  ا تلههههت تشهههها    ا د هههه ر عتا عههههة الت هههه را  اعا   ههههة  تخ ههههار   ر تهههها  

  عا  هههة   ر تههها  علهههو تاههه ة ئ ال  ههه ل  اهههقا يع ههه  دللهههة      اعاهههتجما  عههه 

 علو  م  ااتدايف ا د  ر  األخ ار اعتجمدةل 

      الهههت   صهههلت إ      نههها يف   2020 دههها ا فقهههت المرانهههة  ههه  درانهههة  عياههها  

التت  اُصههههيف الْعِتد ههههاِع   ِتلهههه  القههههمرة علههههو  قههههمي  اععل  هههها  الههههت  اهههه   ئ      

ت اصهههيف عههه  اإلترتتهههتل  اهههقا ااهههم  اديهههة   اهههل طقهههة ا د ههه ر  ههه  خهههالل ال 

ا  ع يههه  الاقهههة ئ اعن دههها  الاههه ية  ههه  خهههالل  ههه  ل اععل  ههها  المقيقهههة عْ ههه       

  نا يف الت اصيفل  

     قهههه ة  ههههم  ئ  يف ٢٠٢٠ دهههها اختلفههههت المرانههههة  هههه  درانههههة   دم  ليههههم 

 يههه     ر تههها  جبا  هههة الههه ع  تشههها ئ الْعِتد هههاِع   التت  اُصهههيف  نههها يف  هههتطل

ل نهههههههها يف التت  اُصههههههههيف      إ   يف ٢٠٢٠ ليههههههههم   درانههههههههة   دههههههههم   صههههههههلت 

إ      نههها يف  ْتا هههُلخ قهههم    يندههها المرانهههة احلاليهههة   ا ههه ل  االْعِتد هههاِع    طههها  

 مٍّالتت  اُصههههيف الْعِتد ههههاِع   مباتشههههفو الههههم ت ر نههههليدا  احل يههههل  طهههها  إ    هههه    

خهههتال   ههه   يههه  عههه  ال ا اههها   نشهههت الْا ُي  ههها ئ الت عيهههة جبا  هههة   ر تهههال

 اتهههههت ئ    ريهههههة  اههههها    "المرانهههههة األ  " إ   ت ههههها   كههههها  المرانهههههة 
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 المرانههههة احلاليههههة ئ اعدلكههههة العا يههههة الاههههع دية   ياعهههه  ال ا اهههها  نهههه ل       

اعتدههههم  اهههه رة   اشههههاة علههههو     " ههههيف المرانههههة "الخههههتال  إ     اعاتشههههفو  

 اارة الاههههههه ة الاهههههههع دية  داهههههههمر  نانههههههه  للتعههههههها  علهههههههو   ههههههه را        

ما  عا  ههههههة   ر تهههههها   ا د هههههه ر عههههههادة يقهههههه يف مبتا عههههههة اعاههههههمر    اههههههتج

 األنان ل

         الهههت   يف ٢٠٢٠ دههها اختلفهههت المرانهههة  ههه  درانهههة   دهههم األ هههن   نهههو 

  الناهههه ة   صههههييف   داههههمر  العاعيههههة  الاهههه ة   ن دههههة   ياتهههها   علههههو  اعتدههههم  

 اعتدههههم  احلاليههههة المرانههههة  يندهههها الاهههه ية   ا  اتههههل  تعلهههه  الههههت ل خ ههههار

الاهههههه ة  داههههههمر  صههههههييف  الناهههههه ة ل خ ههههههار   اارة لههههههوع ر ههههههيري  شههههههكيف

  اععل  ا ل

   المرانههههههة األ   اعتدههههههم  علههههههو إ    ياعهههههه  ال ا اهههههها  نهههههه ل الخههههههتال  

 نهههها يف  االيههههة عا ههههة  اههههت م   ههههاال د ليههههة   يندهههها المرانههههة احلاليههههة    

اعتدهههم  علهههو درانهههة ِ ن اتههها   نههها يف التت  اُصهههيف الْعِتد هههاِع   التا عهههة جملد عهههة        

تشهههههفيا  الهههههم ت ر نهههههليدا  احل يهههههل الهههههت  ت ههههه   اههههه رة   اشهههههاة  اارة    ا

 الا ة الاع ديةل

          ئ    ال نهههيلة األ اههها  تا عهههة   2018 ا فقهههت المرانهههة  ههه  درانهههة  النههها  

درنههههتا  قههههم  ل  ياعهههه  ال ا اهههها  ال فههههال إ     المرانههههتن" هههه يرت"اهههه   ناههههة 

 " ديةاعدلكة العا ية الاع" ا     ر  ال ا م  احتدع 

        دههههها ا فقهههههت الكهههههال  ههههه  المرانههههها  الهههههت  عايهههههت  اعدلكهههههة العا يهههههة 

 ل     اا اِعن اتا  الاقدية  تا عة  "  يرت"الاع دية علو     ناة 

        ا فقتهههها ن  اللههههت2020     ل نههههو 2015ا فقههههت المرانههههة  هههه  درانههههت  لهههه 

ِع    تداهههيف ئ  ل نههها يف التت  اُصهههيف الْعِتد ههها   نانهههية    ههها ف  علهههو    انههها   ر ههه   

 ل ال      نا  اجملتد     ااق ة القضايا   إدارة األا ا  

  نههههاعم   قههههم إ      نهههها يف التت  اُصههههيف الْعِتد ههههاِع   احلاليههههُة المرانههههُة ِتا ههههُل خ

ئ  اصههههاة   اعههههيف  ئ  انههههي  طقا ههههة ال قايههههة  هههه  الفههههل ر    هههها  هلهههها د ر 

  ية الا ي ةل     دن اجملتد   نشا اععل  ا  الا  الشا عا 

  ههها   الهههت  يف٢٠١٦اختلفهههت المرانهههة  ههه  درانهههة  عتاههه  ا دعهههة        يندههها     

 علي ههها اعتدهههم الهههت ال نههههها يف  قم هههههة  ههههه  يهههت    اعاناهههههة ايههههها  اع قههههه 
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ا ع ههههْه "شهههههاطة د ههههه "   ههههه  ا د ههههه ر ايهههههارع   ههههه  الت اصهههههيف  ههههه  اع   طهههه 

إ   لْتدهههها المرانههههة احلاليههههة   ص هههه   ذلههههه  لاههههه  لة انههههت ما ص   ين  ؛اإلترتتهههههت

    ههه    اههها ال نههها يف احلمياهههة الهههت اعتدهههم علي ههها اع   طههه      " ههه يرت"    ناهههة 

 ِ ع ههههئ  تا عههههة رنهههها يف اجملد عههههةل  ياعهههه  ال ا اهههها  الاهههه ل إ  اخههههتال  حتد  

 هههههارا  العا يهههههة د لة اإله"   ههههه2016 درانهههههة ا دعهههههة  ِتي هههههِاْع يههههه  ُ   ال  ههههه 

 ل"اعدلكة العا ية الاع ديةه"لمرانة احلالية  ا ِتي ِاْع ُ  " اعت مة

 ملخص النتائج:
اع   طهههههة يتههههها ع    ناهههههة    هههههااد الع ي ن هههههة شهههههل المرانهههههة إ     لال يهههههة  ل1

  "ل  يرت"

 هههه    اهههها ِ ن اتهههها  التت  اُصههههيف الْعِتد ههههاِع      " هههه يرت"  صههههلت المرانههههة إ      ناههههة      

 اعليههههههة ئ التعايههههههف جبا  ههههههة   جملد عههههههة  اتشههههههفيا  الههههههم ت ر نههههههليدا  احل يههههههل  

   ر تال

 هههههههم  المرانهههههههة    إدارة اْلع َلاَقههههههها  اْلع ا تهههههههة مبجد عهههههههة  اتشهههههههفيا     ل1

جبههههه دة الفيهههههمي   ههههه   يههههه  جتهههههاتري  الهههههم ت ر نهههههليدا  احل يهههههل   هههههت  

 رنالت ا    ا د  رل

   ِ ن اتههههها  التت  اُصهههههيف الْعِتد هههههاِع   التا عهههههة جملد عهههههة     رانهههههُةالم    هههههمِ  ل2

ا  نهههههه دت ئ تشهههههها اعاههههههتجم   ت رنههههههليدا  احل يههههههل  اتشههههههفيا  الم

 قة جبا  ة   ر تالاعتعّل

التت  اُصههههيف الْعِتد ههههاِع   التا عههههة جملد عههههة      ِ ن اتهههها رانههههة إ  الم  لِت  ص هههه ل3

نهههههه دت ئ  غههههههيل نههههههل       اتشههههههفيا  الههههههم ت ر نههههههليدا  احل يههههههل    

 ا د  ر    خالل ادا  ة علو الت اعم العتداع ل

  التت  اُصههههههيف الْعِتد ههههههاِع   التا عههههههة جملد عههههههة  اتشههههههفيا     طهههههها  ِ ن اتهههههها  ل4

 مٍّ  ههههإ  الههههم ت ر نههههليدا  احل يههههل ئ تشهههها الت عيههههة جبا  ههههة   ر تهههها    

  ال

إعهههههماد الانههههها يف الهههههت  اهههههت م    ههههه ر اعاتشهههههفو  عشههههها لغههههها         مت ل5

 خمتلفة ِالت ئ اللغا  التالية 

 الفاتاهية     األعاتيهة    اهلنميهة    الفل ينيهة    اإلجنلي يهة   ئ  قم ت ا اللغة العا ية

  الاايالتكيةل   ال نغالية   رد  األ
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ة يف استخدام وسائل التََّواُصل االْجِتَماِعّي ة اْلَعَلاَقات اْلَعامَّة يف املستشفيات اخلاّصفاعلّي
 رونا(للتوعية جبائحة كو

الهت  تهي     له    هشطالل خم هة  قنيهة الفيهمي   "احل يهل ليهف  هل"          ال قا ت  يض ه 7

 احلا ل علو النتشارا  ال  ية ع    للدالو الت اصيف اع اشا    ال اق  ال يب

 ملْعُ 

 

 :البحث اُتَيِصْوّتخاتمة و
  اههقا ال  هه  إ  درانههة انههت مايف العالقهها  العا ههة ل نهها يف الت اصههيف العتدههاع   هه       ات لهه

 ن هه ر عميههم ئ إطههار الت عيههة  طنهها  ا هه ا    األا هها   التعهها  علههو الجتااهها  اعاههتق لية   

لنههت مايف  نهها يف الت اصههيف العتدههاع  ئ العالقهها  العا ههة   تميههم النههت ما ا  احلاليههة   

إدارا  العالقها  العا هة لنهيدا ئ اعاتشهفيا  اياصهة ععا هة طايقهة         لتل  ال نا يف    ق يف

 التعاط     اق  الانا يف الت ع ية    خالل  ل  ال نا يف  طنا  عا  ة   ر تال 

عهه دة الفيههمي   هه   يهه  جتههاتري  انهه دت المرانههة ئ  ع يهه  إطههار ت ههام عميههم يهه ن  اديههة 

عهه دة الاهه رة  هه   يهه     اإللهها ة إ  د  را  الانههالة اع عههة  هه  ا د هه ر اعاههت م   هه  

ئ عق  ا داال عتا عة  ناا  الت اصيف العتداع    األ ا القم  ي ن لها رة   دللة اععنو

 ه   يه  جتههاتري   ااتدهايف إدارا  العالقها  العا هة ئ الق هاع العهايف  ايهها   تج يهم الفيهمي         

 دللة اععنو لالانالة اع عة    ا د  ر اعات م    الا رة     ي  

  خل  ال ا اا  إ  الت صيا  اآل ية 

ة  هههه يرت التا عههههة جملد عههههة  اتشههههفيا  الههههم ت ر  ا ههههن لهههها رة الاتدههههايف  تج يههههم ِ  -1

ع اعضهههها ن   نهههه ُّ   هههه   يهههه  إدارة ادتهههه    شههههكيف ا ههههرتائ  نههههليدا  احل يههههل

   يمي ل   ص رٍة  ت ٍّ  لي  تت   علو  ال االية

م  التتّ ههه   دة اعههه اد اعنشههه رة  ههه  خهههالل  لههه   الهههن الاتدهههايف  ا ههه   اهههت   عههه -2

ة ادتهههه   ق ههههيف تشهههها  علههههو ِ ن اتهههها  حد عههههة  اتشههههفيا  الههههم ت ر     هههه  صهههه  

 نليدا  احل يلل

لهههها رة ااتدههههايف القهههها دن علههههو إدارة ادتهههه   اإلعال هههه  مبجد عههههة  اتشههههفيا        -3

 عم  لالالم ت ر نليدا  احل يل  نشا اععل  ا  الكا ية اعتعلقة  اتتقال 

ر خ ههههار  اهههه رة   ا ههههل   هههه     لهههها رة ااتدههههايف اعن دهههها  الاهههه ية  ت ههههمي  األ     -4

  مات الا يةلاأل
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ة اآلدا   یر  نشهه رة   عا عههة اعناهه رة   ههيف یرنههالة د تهه را   م يف ٢٠١4٢٠١6 ههو الفههرتة  هه  

 يف ل٢٠١۸  لعاليفقا  اإل
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The Effectiveness of Social Media Use for Public 

Relations to Raise Awareness About the Coronavirus 

Pandemic in Private Hospitals: A Social Media Followers' 

Perspective 
  
 

Abstract 
 

The effectiveness of social media use for public relations to raise awareness 

about the Coronavirus Pandemic in private hospitals: A social media followers' 

perspective 

This study was an investigation of the effectiveness of using social media for 

public relations (PR) in private hospitals with respect to raising awareness about 

the coronavirus pandemic. The aim of the study was to assess the extent to 

which PR departments at the Dr. Sulaiman Al Habib Hospitals use social media 

in their communications with their followers. Standardized interviews with the 

PR departments were conducted and an electronic questionnaire was adminis-

tered to social media followers of the Dr. Sulaiman Al Habib Hospitals through 

their respective platforms. Amongst the numerous findings reported, the most 

important one was that the use of social media platforms contributed to behavior 

change by the public especially in terms of observing social distancing. 

Keywords: Public relations, social media, coronavirus, COVID-19 Pandemic, 

Health Awareness, Health Institutions 
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Levels of Interaction of Social Media Users with the 

Official Accounts of the Egyptian Ministry of Health 

During the Third Wave of COVID-19 

  " An analytical study " 
  

Abstract 
The research problem is about testing the hypothesis of the relationship be-

tween the type of topic posted in the posts and tweets of the two accounts of 

the Ministry of Health on Facebook and Twitter and the nature of users’ interac-

tion with their content, During the third wave of the Corona pandemic (April 1, 

2021-May 31, 2021), at the level of the procedural interaction nature ( By com-

menting, sharing or emoting), and the objective interaction path (by criticism, 

complaint, endorsement or inquiry). 

The research relied on the survey method at its level related to surveying the 

message that was identified in the content of the two accounts of the Ministry of 

Health , In addition to the comparative approach, with the aim of horizontal 

comparison between the features of content on Facebook and Twitter and the 

patterns of users' interaction with them by using a content analysis tool to ex-

plore the content of blog posts, tweets, and comment content. The research 

concluded that the content posted on the Ministry's account on Facebook and 

the patterns of users' interaction with it reflects a "public nature", in contrast to 

the "elitist nature" that dominated the content of its Twitter account, as well as 

patterns of interaction with it Awareness content dominated the posts and 

tweets of the Ministry’s accounts on Facebook and Twitter, followed by content 

related to the vaccine and vaccination, then the content of COVID-19 numbers 

of cases, . Facebook account users have begun to interact more with content, at 

the level of commenting, sharing, and emoji, compared to Twitter users. At the 

subject level, the interaction paths of Facebook and Twitter users varied with 

the content, between complaint, criticism, support and inquiry. The complaints 

of Facebook users focused on the lack of a vaccine, and the interaction with 

support focused on praying for the removal of the grief from Egypt and the 

world, and at the level of interaction with criticism, Facebook users were more 

inclined to question the numbers that come out of the ministry, accusing it of 

lack of transparency. Keywords: Social media, interactive, official accounts, Min-

istry of Health, Covid 19 
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Attitudes of Communicators in Palestinian Satellite 

Channels Towards Employing Artificial Intelligence 

Techniques in the News Content Industry. 
“An Applied Study in Light of the Unified Theory of Technology 

Acceptance and Use” 
  

Abstract 
     The study aimed to monitor the trends of communicators in Palestinian satel-

lite channels towards employing artificial intelligence techniques in the news 

content industry. This is done by determining their level of understanding of 

these technologies and methods of employing them, the areas of this employ-

ment, its motives, and their satisfaction with the level of employing artificial intel-

ligence techniques in the news content industry in addition to revealing the im-

pact of the elements of the unified theory of technology acceptance and use, 

and clarifying their proposals for employing these technologies in the develop-

ment of the news content industry. The study used the survey method through a 

questionnaire which was applied to a sample of communicators in the Palestini-

an satellite channels consisting of 86 individuals. The study explained that the 

extent of the use of artificial intelligence techniques was weak by 58.1%, mod-

erate by 23.3%, and considerable by 18.6%. The results also showed that 

48.8% of the respondents have a tendency to employ these techniques in the 

news content industry to a large extent, then to a medium degree by 41.9%, 

followed by a weak degree by 9.3%. Moreover, it became clear that there were 

no statistically significant differences between those communicating with the 

Palestinian satellite channels in terms of their tendency towards employing arti-

ficial intelligence techniques in the manufacture of news content according to 

the two variables (gender, years of experience), The hypothesis that there are 

statistically significant differences between the trend of communicators towards 

the use of artificial intelligence techniques in the manufacture of news content 

for the elements of the unified theory of acceptance and use of technology and 

the variables related to individual differences was partially accepted. 

 

Keywords: Palestinian satellite channels, artificial intelligence, unified theory of 

technology acceptance and use. 
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Flow State When Using WhatsApp Platform: A Qualitative 

Study on Young Saudi Women 
  

 
Abstract 

 

This study aims to reveal the factors that stimulate the flow state when com-

municating and interacting via WhatsApp. It expands the current knowledge of 

flow theory by exploring the flow on WhatsApp where qualitative studies are 

scarce on this platform. It also highlights challenges faced by females on 

WhatsApp. The study is based on four focus groups by conducting in-depth in-

terviews with (32) Saudi women, aged between (18 and 24) years, and are 

WhatsApp users. The study was informed by the flow theory posits by 

Csikszentmihalyi (1975). The findings reveal that the activity on WhatsApp can 

be high in flow associated with positive and negative effects. The study identi-

fied that young women are challenged on the platform; it showed a degree of 

skill and control to face those challenges without requiring much effort by utiliz-

ing WhatsApp features. Women were found to be focused on the activities and 

feeling the unconsciousness, isolation, and time distortion that stems from an 

internal stimulus. The study found that curiosity appears in different situations 

and in the form of monitoring and tracking, and that the interaction via 

WhatsApp is intrinsically interesting, as it brought pleasure. The results and limi-

tations of the study were discussed as well as recommendations for future stud-

ies. 

Keywords: Flow Theory - Internet communication - Social media platforms - 

WhatsApp. 
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Media Coverage of Energy Affairs in Saudi Newspapers  

"An Analytical Study" 

 
 

Abstract 
 

The purpose of this study is to explore the nature of the media coverage of en-

ergy issues in Saudi newspapers during Nov 2019 to Oct 2020. This research 

used content analysis to analyse 388 news stories published in Saudi newspa-

pers. 

The overall data found that the following news values ‘Good news’, ‘Follow up’, 

and ‘The power elite’ dominated the media coverage with 53%, 42.3%, and 

36,3% respectively, of the total number of news values. Moreover, the results 

found that nearly one-third of the media coverage was for energy-related in-

vestment and projects by 31.2%, followed by disaster-related topics by 23.5%, 

while the topics of reducing and increasing production, as well as topics related 

to threats and safety measures, ranked third and fourth, with rates of 15.7%, 

14.9%, respectively. Thus, the total percentage of the four most important topics 

in the media coverage of energy affairs in Saudi newspapers is 85.3% of the 

total media coverage. 

In addition, the results of the study showed that more than half of the news sto-

ries (57%) relied on one source, while 14.4% of news stories relied on two news 

sources, and 28.6% relied on more than two news sources. In addition, nearly 

half of the news stories (48.5%) relied on government sources, while more than 

one-third of news stories (36.6%) relied on international sources in their media 

coverage. 

 

Keywords: Media coverage, Saudi newspapers, business journalism, content 

analysis, Gatekeeping, News values, energy, oil, Gas, OPEC, Aramco.  
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Types of News Interviews and Their Special Features in 

News Channels: a case study on Al-Jazeera News 
Channel 

 
  

Abstract 
 

 

News interviews in news bulletins are among the most common forms of news 
presentation that have not been adequately studied and researched yet. In this 
study, we have tried to research the special features of news interviews, their 
types, their different forms of presentation, the geographical areas they cover, 
and the categories of their guests. The study has taken the nine o'clock news 
bulletin on Al Jazeera as a representative model for studying news interviews 
on Arabic TV newscasts. The study has covered the period between March 01, 
2020 and March 31, 2020, involving (244) news interviews. This exploratory 
study has relied on a content analysis form to collect quantitative and quantita-
tive-qualitative data, analyze it, and then present it with illustrative tables and 
graphs. The study has came out with a set of results, such as the following. The 
number of individual interviews with guests exceeds the number of bilateral and 
group interviews by 76%. News interviews with the station's correspondents 
constitute the largest proportion compared to those with Arab and foreign inter-
viewees. Male guests constitute the largest proportion in interviews. The vast 
majority of correspondents' interviews are conducted from the capitals of the 
countries in which they are present. The study has recommended that politi-
cians should be hosted more in news interviews as they are a primary source of 
information and points of view, that interviews with correspondents should be 
reduced except in emergency cases; live coverage; and important events, that 
the percentage of women in interviews should be increased, in addition to other 
recommendations.   

Keywords: 

News interview, Al-Jazeera, reporters, interview guests, talk show presentations 
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 Subjects and Methodologies Trends in Media and 

Communication Studies in Arab Countries: 
“A Survey Study” 

 
 

Abstract 
 

 

The aim of this study is to ascertain the recent trends in media and communica-
tion studies published in pear reviewed journals in Arab countries.  It is based 
on a survey of research studies published from 2010 to 2019 in five media and 
communication academic journals in four Arab countries that have pioneered 
academic programs in mass communication in the Arab world universities and 
represent the four regions of MENA where Arab countries are located. (Algeria, 
Egypt, Saudi Arabia, and Iraq). 

The survey looks into nine basic variables; six related to the research articles 
(language, subject, geographical location, methodology, adherence to methodo-
logical procedures known in quantitative studies), and three related to the re-
search authors (number of authors, gender, country of their academic institu-
tions). 

Despite the commonalities that bind the Arab countries, this was not embodied 
in collaborative research and studies among Arab scholars, which indicates to 
some sort of isolation and academic estrangement among media researchers 
and scholars in Arab universities. Furthermore, the study has revealed tendency 
toward solo authorship; the percentage of those for those who completed their 
studies individually, is much higher than for who collaborated with others. 

The findings do not show a serious effort to study the changes in the communi-
cation and media scene in the Arab region. The issues related to the new de-
velopments in the Arab media landscape did not seem to receive academic at-
tention. 

The quantitative approach is dominant methodology. Nevertheless, the statical 
analysis is most of the studies did not go beyond frequency tables and basic 
descriptive statistics. 
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