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افتتاحية
من ينظر الى البحوث في االختصاصات اإلنسانية، البد أن يستوقفه سؤال         
مهم.. هل نحن بحاجة إلى تقومي كل جتربة علمية نخوضها؟ وهل شرط ضروري من 
شروط العلم، مراجعة معارفنا؟ ومناهجنا؟ أو أن األمر يسير على وفق منط اعتاد عليه 
املعنيون وال يريدون التخلي عنه، وهو في الغالب ليس بحثا فيما لم ينتج، بل هو بحث 
في املنتج، وقد ندور دورات كاملة حول هذا املعطى. فنجمله حينا ونوجزه أخرى وقد 
نضيف إليه إطنابا ليس هو بحاجة إليه، أو نردفه بأقوال من هنا أو هناك، او قد نضفي 

عليه ما قاله رواد احلداثة، ظنا منا أننا قد أوجدنا جديدا، لم يسبق إليه سابق.
الباحثني.حني يظنون أنهم يبلون بالء حسنا وهم ال  الوهم  كثيرا ما يتلبس       
يبلون , وقد عاب ديور انت في كتابه الشهير )صروح الفلسفة(  الدوران حول املنتج او 
املعطى، مشيرا إلى علماء النفس بالقول، » أنهم يعتكفون في معامل علم النفس 
ومعامالت  البيانية  والرسوم  املقاييس  من  جمعه  ميكن  ما  بأقصى  ليبثوا  التجريبي، 
من  يسخر  ثم  السنني«،  آالف  منذ  البشري  السلوك  عن  إنسان  كل  عرفه  ما  التغير 
املؤرخني » بعض املؤرخني من أساتذة اجلامعات، الذين يفنون أعمارهم في إظهار عظمة 
الصغائر، يقفون أنفسهم في صبر النمل على جمع احلقائق من اجل احلقائق، ويدفنون 
أنفسهم في الوثائق واإلحصاءات.. يبرهنون بجد ودأب على صدق الصغائر صدقا ال شك 

فيه«
وباحثيها...  عصره.  جامعات  على  كثيرا  أو  قليال  متحامال  ديورانت   كان  رمبا        
في بداية القرن العشرين كانت اجلامعات في العالم اجمع تعد بالعشرات والباحثني 
باملئات. اليوم تكاثر الباحثون وتكاثرت اجلامعات وتراجعت   شروط البحث العلمي إال 
في جامعات محددة مازالت تضع مقاييس جديدة للحكم على البحث بدقة، وتقدير 
القيمة التي يقدمها كل بحث السيما بحوث الدكتوراه، والتراكم النوعي الذي تتركه 
ذلك، فال خير  فإذا كفت عن فعل  واحلضارية،  الثقافية  اجملتمع  بنية  البحوث في  هذه 
يرجتى منها , وألهمية هذا األمر.. تراجع اجلامعات ومراكز البحوث منتجها العلمي. وقد 
تتوقف سنة أو سنتني ملعاينة هذا املنتج وفحص إضافاته املعرفية و ما قدمنه .. وهل 

يستحق كل ما بذل فيه؟
     إن كلية رصينة مثل كلية االعالم، مدعوة ملراجعة هذا التراكم من رسائل 
سبل  لتعيني  بل  فقط  األنفاس  اللتقاط  ليس  قليال  والتوقف  والدكتوراه.  املاجستير 

النهوض بالبحوث...
   وهي وسيلة بدت ملحة اليوم ورمبا قبله بسنني.

                                                                                  د.محمد رضا مبارك
                                                                                         مدير التحرير
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الطالب ومشاهدة القنوات الفضائية املتخصصة
دراسة تطبيقية على عينة من طلبة جامعة بغداد            

                      

                                                                                                         أ.م.د عبد النبي خزعل
                                                                                                    جامعة بغداد - كلية اإلعالم

املستخلص  :
االتصالية  العادات  على  التعرف  تستهدف  التي  اجلمهور  بحوث  من  البحث  هذا  يعد   
وانعكاسات املضمون على العملية االتصالية ، السيما وأن جمهور وسائل االعالم املتخصصة غالبا 
ما يتصف بالفاعلية والعمق والنشاط في تتبع الرسالة اإلعالمية والتفاعل مع مضمونها فهو 
جمهور إيجابي حيوي فعال شديد التنبه تدفعه اهتماماته وحاجاته النفسية واملعلوماتية ملشاهدة 
برامج محددة تلبي رغباته . وال يتم هذا اإلشباع إال من خالل استخدام وسائل إعالم متخصصة 

قادرة على انتاج برامج حتقق التواصل والتفاعل بني األفكار التي تقدمها و هذا اجلمهور.
وتعد ظاهرة الفضائيات املتخصصة من الظواهر اجلديدة في اإلعالم ، وقد جاء ظهورها   
لضرورات  انعكاسا  احلياة  ونشاطات  املعرفية  اجملاالت  مختلف  في  وتفرعاتها  انتشارها  وسرعة 
موضوعية ، اجتماعية واقتصادية وثقافية وتقنية ، لذلك فإن هذا البحث الذي يدرس ظاهرة تعرض 
االتصالية في  وعاداتهم  أهميتها في حياتهم  التعرف على  إلى  يهدف  الفضائيات  لتلك  الطلبة 
الرغبات  إشباع  على  الفضائيات  هذه  قدرة  معرفة  ثم  ومن  لها  مشاهدتهم  ومدى  استقبالها  
واالهتمامات اخملتلفة : العلمية واألدبية والفنية وفي األنشطة احلياتية كافة وصوال إلى معرفة قدرتها 

على استقطاب اجلمهور ومن ثم معرفة مب تتميز عن الفضائيات العامة أو غير املتخصصة.
والترويح  والتسلية  املتعة  تتوفر على جانب من  التي  القنوات  أن  البحث  نتائج  وأظهرت    
حتظى بنسبة مشاهدة أعلى من غيرها . وميكن رؤية ذلك بارتفاع نسبة املشاهدة لقنوات الغناء 
واملوسيقى خصوصا إذا ما أضفنا لها كذلك نسب قنوات الدراما واألطفال والطبخ بينما تنخفض 
النتائج  وهذه   . والثقافية  التعليمية  القنوات  مثل  اجلادة  املواضيع  ذات  للقنوات  املشاهدة  نسبة 
تنسجم مع مستويات املشاهدة التي أظهرتها أبحاث املستمعني واملشاهدين التي أظهرت أن كال 
من األشخاص املثقفني ثقافة عادية واألشخاص األكثر تعليما يعتمدان على التلفزيون في التسلية 
وصفات  بعناصر  تتميز  أخرى  إلى  التلفزيونية  البرامج  لتعديل  محدودة  رغبة  ولديهم  والترويح 
إعالمية وتعليمية أكثر . كما كشفت النتائج عن تنوع اهتمامات غالبية الطلبة املبحوثني وتنوع 
حاجاتهم إلى اإلشباع من مواضيع مختلفة في آن معا . وهي نتائج تكشف عن ضعف االهتمامات 

املتخصصة عند الطلبة مبوضوع معرفي واحد . 
أما ما الذي يدفع الطلبة ملشاهدة القنوات الفضائية املتخصصة ؟ فقد أظهر البحث أن   
النسبة الكبرى من املبحوثني إمنا تبحث في مشاهدتها لتلك القنوات عن برامج محددة تتوافق مع 

اهتماماتهم ورغباتهم
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مشاهداتهم  في  يفضلون   ، األول  التفضيل  درجة  وبحسب  الطلبة  أن  أيضا  تبني  كما   
للفضائيات املتخصصة أنواعا منها أبرزها: الفضائيات املتخصصة بالرياضة ثم املتخصصة بالدراما 
، فاإلخبارية فاملوسيقى فالدينية ثم الوثائقية واملتخصصة بأفالم وبرامج األطفال وأخيرا القنوات 
املتخصصة بشؤون املرأة وأن أطول مدة مشاهدة ميضيها أكثر من نصف الطلبة املبحوثيـن أمام 
أكثر  أن  النتائج  أظهرت  كما   . ساعتني  إلى  واحدة  ساعة  من  هي  املتخصصة  القنوات  شاشات 
الطلبة من النوع غير منتظم املشاهدة وإمنا يتابع الفضائيات املتخصصة على حسب املزاج وأوقات 
. وهو فارق  الفراغ تبعا للحالة النفسية واملزاجية أكثر من كونهم مييلون إلى متابعتها بانتظام 

يكشف ضعف التعرض االنتقائي املقصود عند الطلبة للموضوعات التي تقدمها الفضائيات 
وقد بينت أظهر البحث ان أكثر من نصف الطلبة املبحوثني ال ينتقون مسبقا ما يختارون من برامج 
في القنوات املتخصصة . بل يتركون األمر في االختيار إلى عوامل الصدفة في ما يظهره لهم جهاز 

الرميوت كونترول من برامج فيختارون ما يناسبهم منها .
مشاهدة  تلبيها  أو  تشبعها  التي  الرغبات  أو  احلاجات  أهم  أن  النتائج  أظهرت  كذلك   
إلى  يتوقون  محددة  معلومات  إلى  احلاجة  إشباع  في  تتركز  الطلبة  عند  املتخصصة  الفضائيات 
معرفة تفاصيلها ومتابعة آخر تطوراتها . وفي املرتبة الثانية ذكر املبحوثون بأن التغطية اإلعالمية 
للفضائيات توفـر لهم فرصا ملتابعة موضـوعات يهتمـون بها . أما إشبـاع احلاجة الى معلومات 
أو معارف ومهارات تفيـد في تطوير التخصص العلمي أو املهني الذي يعمل او يهتم به الطلبـة 
فقد جاءت في املرتبة األخيرة من اهتمامات املبحوثني . وعن سلبية املشاهدين أو إيجابيتهم جتاه 
ما يتلقون أو يتعرضون إلية من برامج الفضائيات املتخصصة ، ذكر معظم املبحوثني أنهم يدخلون 
في حوار داخلي مع النفس حول األفكار واآلراء واملوضوعات التي تطرحها برامج تلك الفضائيات في 
حني تبني أن قلة من املبحوثني على خالف احلالة األولى ذكروا أنهم يسلمون بها تسليما مطلقا . 
كما كشف البحث أن أكثر من نصف املبحوثني يناقشون بعض مضامني ما يشاهدون من برامج 
مع زمالء املهنة أو الدراسة أو أحد أفراد العائلة ،  في حني يكتفي  ثلثهم باملشاهدة أو االستمتاع 

مبا يرون بكل هدوء واسترخاء .
املقدمة :

لقد فسح البث الفضائي الرقمي اجملال واسعا أمام وسائل االتصال اجلماهيري لالنتشار   
عقبات  أية  دومنا  األرض  أنحاء  جميع  إلى  لتصل  الصافية  الترددات  من  واسع  طيف  على  والتنوع 
فنية من تشويش أو تداخل أو عدم وضوح . وسمحت امليزات التقنية اجلديدة في مجال تكنولوجيا 
املعلومات و االتصال للجماهير واألفراد أن يختاروا بكل يسر ما يشاءون من قنوات وبرامج ليشبعوا 
أن يتصلوا ويتفاعلوا  فيما  املباشرة لدى األفراد على  القدرة  التكنولوجيا  . ووفرت  رغباتهم منها 
بينهم وبني مقدمي البرامج ومعديها . وليكونوا جزءا متصال وأساسيا من التقدمي واإلعداد واحلوار 
وأشكال التقدمي واإلخراج . مثلما سهلت املزايا الفنية والتقنية اجلديدة لوسائل االتصال وتكنولوجيا 
املعلومات على األفراد أن يطلبوا ما يشاءون من برامج وخدمات ومعلومات وأغاني وأفالم وأخبار وأن 

يعبـروا عما يجول في خواطرهم من تساؤالت وأمنيات .
اجتاهني  في  االتصال  الرقمية  اإلعالم  وسائل  ملشاهدي  احلديثة  التكنولوجيا  أتاحت  لقد   
مثلما مكنته من االتصال عبر شبكة املعلومات ) اإلنترنت ( بأكبر املكتبات العاملية واحمللية ليطلب 
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وسائل  عن  فضال  والبنوك  األبحاث  مبراكز  يتصل  وأن  وكتب  وبيانات  معلومات  من  يشاء  ما  منها 
اإلعالم اخملتلفة التي متكن من االشتراك املباشر في برامجها ليصبح عضوا فاعال فيها .

وبدل أن تكون كلمة اإلشباع كافية للتعبير عن احلاجات النفسية التي بإمكان وسائل   
وتقنيات  أجهزة  مع  األفراد  تعاطي  عن  للتعبير  محلها  االستخدام  كلمة  حلت   ، مألها  االتصال 
املعلومات ووسائل االتصال . فاملشاهدون اآلن يتحكمون بهذه التقنيات ذات املزايا الفنية الواسعة 
األخبار  وغرف  والبيانات  املعلومات  كنوز  إلى  توصلهم  التي  األزرار  أو  األلعاب  كما  ليستخدموها 
وديسكات التحرير واستوديوهات العرض أو التقدمي . مثلما خلق النظام الرقمي عالقة جديدة مع 
وسائل اإلعالم وأسس لنظام وسائطي جديد ، فالتلفزيون التفاعلي ) Interactive TV ( يجعل من 
عدة  له  يؤدي  الذي  التلفزيون  مع  املشاهد  يتحاور  حيث  االتصالية  العملية  داخل  فاعال  املشاهد 

خدمات . )1(
لذلك فإن من أولى سمات هذا العصر التكنولوجي اجلديد وأبرز آثاره على الفرد هو قدرة   
األشخاص على التحكم بوسائل اإلعالم عبر تكنولوجيا االتصال واملعلومات رفضا أو قبوال لبرامجها 
واملواضيع  والبرامج  القنوات  آالف  ورمبا  مئات  بل  عشرات  بني  من  االختيار  على  العالية  وقدرتهم 
وحتى التدخل واملشاركة لو أرادوا في املناقشات الفورية لبعضها واحللول ضيوفا ومن غرف نومهم 
ومكاتبهم على شاشاتها . فالقدرة على التحكم واالختيار وبخاصة في عصر اإلعالم اإللكتروني 
أكسب املتلقني قوة أكبر في مواجهة وسائل اإلعالم ذاتها التي كانت تستطيع قبل بضعة سنني 
فرض أذواق موجهيها ومموليها على جمهور املشاهدين واملستمعني حينما كانت تنفرد لوحدها في 
الفضاءات احمللية وحينما كانت التكنولوجيا التقليدية ال تسمح للمتلقي بأكثر من أن يرى ويسمع 

في حدود ما تقدمه له شاشات التلفزيونات احلكومية .)2(
كان  آخر  بعد  يوما  تتعاظم  التي  الفنية  مبيزاتها  التكنولوجيا  هذه  كل  ميتلكون  مشاهدين  وإزاء 
أن  التلفزيونية  الفضائية  القنوات  الوسائل وبخاصة  البد للقائمني على عملية االتصال في هذه 
يغيروا من أساليبهم القدمية وأن يبحثوا عن اجلديد واملثير واملمتع من البرامج شكال ومضمونا . 
وأن يستجيبوا إلى شرائح جديدة ومتنوعة من اجلمهور لها رغبات واحتياجات خاصة من الثقافة 
واألدب والعلم والفن وأنواع محددة من البرامج السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تغطي 

نواحي احلياة اخملتلفة .
نحو  هؤالء  بها  يشعر  التي  النفسية  االحتياجات  تلبي  أن  حتاول  برامج  ظهرت  وهكذا   
أشياء أو رغبات أو مجاالت محددة . فأصبح لزاما عليهم أن يتعمقوا في مناقشة بعض املوضوعات 
واستعراض جوانب مختلفة وخاصة منها في برامج حتاول أن تخاطب جمهورا ذو مستويات ثقافية 
أو قدرات عقلية متميزة أو خاصة وبرامج ذات طبيعة فلسفية أو نظرية وبرمج أخرى ملستويات ذات 

ميول واهتمامات أدبية أو فنية شاعرية أو عاطفية أو باحثة عن الترفيه واملتعة .
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املبحث األول : اإلطار املنهجي للبحث 
 أوال ـ أهمية البحث وأهدافه :

، وقد جاء ظهورها  الظواهر اجلديدة في اإلعالم  املتخصصة من  الفضائيات  تعد ظاهرة   
لضرورات  انعكاسا  احلياة  ونشاطات  املعرفية  اجملاالت  مختلف  في  وتفرعاتها  انتشارها  وسرعة 
واهتمامات  حاجات  بتجدد  يتعلق  ما  منها   ، وتقنية  وثقافية  واقتصادية  اجتماعية   ، موضوعية 
واملعلومات  االتصال  مجالي  في  التكنولوجي  التطور  بأثر  يتعلق  ما  ومنها  املشاهـدين  جمهور 
واإلعالم  املتعددة  اإلعالمية  والوسائط  اإلنترنت  وشبكة  والكومبيوتر  الصناعية  باألقمار  املتمثل 

الرقمي بشكل عام . 
اتصالهم  ودرجة  للمشاهدين  االتصالية  العادات  على  التطور  هذا  كل  انسحب  وقد   
والدراسة  العمل  زمالء  بني  أو  أسرهم  وسط  كأفراد  البعض  بعضهم  مع  االجتماعي  وتفاعلهم 
وكذلك بينهم وبني وسائل اإلعالم نفسها فضال عن طريقة التعاطي مع مضامني تلك الفضائيات 
وأساليبها في التقدمي وطرح املوضوعات . لذلك فإن هذا البحث الذي يدرس ظاهرة تعرض الطلبة 
لتلك الفضائيات يهدف إلى التعرف على أهميتها في حياتهم وعاداتهم االتصالية في استقبالها  
واالهتمامات  الرغبات  إشباع  على  الفضائيات  هذه  قدرة  معرفة  ثم  ومن  لها  مشاهدتهم  ومدى 
على  قدرتها  معرفة  إلى  وصوال  كافة  احلياتية  األنشطة  وفي  والفنية  واألدبية  العلمية   : اخملتلفة 

استقطاب اجلمهور ومن ثم معرفة مب تتميز عن الفضائيات العامة أو غير املتخصصة . 
ثانيا : مشكلة البحث :

ميكن تلخيص مشكلة البحث في محاولته اإلجابة عن التساؤالت اآلتية : 
1ـ ماهو حجم مشاهدة هذه القنوات الفضائية املتخصصة بني طلبة اجلامعة ؟ 

2ـ مانوع الفضائيات والبرامج املتخصصة التي غالبا ما يتعرض لها جمهور الطلبة ؟ 
3- ماهي أكثر احلاجات اإلعالمية واملعلوماتية أو النفسية التي تشبعها عند الطلبة مشاهدتهم 

لتلك الفضائيات ؟
4ـ ما الذي يدفع ملشاهدة هذه الفضائيات وما هي عادات الطلبة االتصالية في استقبالها من حيث 

طول مدة وانتظام املشاهدة وانتقاء البرامج ؟ 
برامج  الفضائيات من  تلك  اإليجابي مع مضامني ما تطرحه  أو  السلبي  التفاعل  5ـ ماهو مقدار 

وموضوعات ؟
ثالثا ـ منهج البحث وإجراءاته : 

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية املرتكزة على املنهج املسحي الذي يعتمد الوصف   
على  والتعرف  اخملتلفة  جوانبها  من  املتخصصة  للفضائيات  التعرض  ظاهرة  لدراسة  والتحليل 
معطياتها وحتليل أبعادها . لذلك عمد الباحث إلى بناء استمارة استبيان خصصت للتعرف على 
الفردية  االتصالية  عاداتهم  حيث  من  اجلامعة  طلبة  من  الفضائيات  هذه  مشاهدي  خصائص 
تلك  أو  املتخصصة  الفضائية  لهذه  تفضيلهم  وأسباب  التفضيل  في  واختياراتهم  واالجتماعية 
.  وذلك باستخدام عينة عشوائية طبقية بلغ حجمها 150 طالبا وطالبة وزعوا بالتساوي من بني 
طلبة عدد من كليات جامعة بغداد : اآلداب ، الصيدلة ، اإلعالم ، التربية ، اإلدارة واالقتصاد . وقد مت 
جمع بيانات االستبانة واملعلومات التي حتاول الوصول إليها عن طريق مقابلة جميع أفراد العينة 
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خالل النصف األول من العام الدراسي 2010 ــ 2011 .
املتعلقة  واملعلومات  البيانات  جلمع  مناسبة  البحث  أدوات  أهم  إحدى  االستبانة  وتعد   
مبوضوع ما ، ال سيما في البحوث الوصفية ، وهي أداة جوهرية لدراسة اجلمهور ميدانيا واستطالع 
آرائه بشأن ذلك املوضوع . وقد حرص الباحث على إجراء اختبار أولي لالستبانة قبل أن يعمم تطبيقه 
للمبحوثني  مالئمتها  ومدى  البيانات  لتوفير  أسئلتها  كفاية  اختبار  بقصد  البحث  عينة  على 
مبستوياتهم اخملتلفة وحتديد مدى استجابتهم لها . حيث قام بتوزيع صحيفة استبيانه على عينة 
من الطلبة يحملون نفس خصائص وصفات أفراد عينته األصلية . وعلى هذا األساس أجرى الباحث 
اختبـارا جتريبيـا لالستمارة على مجموعة من الطلبة بلغ عددهم ) 15 ( طالبـا ونسبتـهم ) %10 ( 
من املبحوثني أختيروا بطريقة عشوائية روعي أن تكون فيها جميع خصائص العينة ، وقد انحصرت 
فائدة هذا االختبار في أنه مكن الباحث من إعادة صياغة بعض أسئلة االستبانة إلزالة الغموض 

منها وإضافة بعض املوضوعات للحصول على إجابات تخدم أهداف البحث .
صدق االستبانة :  يتحدد صدق االستبانة وثباتها بقدرتها على قياس ماوضعت أصال لقياسه ، أو 
أن تكون أسئلتها وثيقة الصلة مبوضوع البحث . ولقياس الصدق استخدم الباحث أسلوب الصدق 
للتأكد من  اإلعالم  * في مجال  االستبانة على عدد مناسب من احملكمني  وقد عرضت   . الظاهري 
ضمان صدقها وصالحيتها وبناء ً على مالحظاتهم وآرائهم مت إجراء تعديالت طفيفة على بعض 
فقراتها . وقد مت اعتماد نسبة قبول الفقرات ) أسئلة االستبانة ( مبعدل ) 85 % ( من احملكمني في 
حني كانت نسبة االتفاق عليها ) 97% ( على جميع األسئلة ، وبذلك أمكن للباحث اعتماد االستبانة 

بعد إجراء التعديالت . 
مقدارها  عينة  على  االختبار  إعادة  أسلوب  الباحث  استخدم  البيانات  ثبات  من  وللتأكد   : الثبات 
)15( مفردة وبنسبة )10%( من العينة وذلك بعد شهر من التطبيق األول ومت حساب معامل الثبات 
وكانت قيمته ) 84% ( وهي نسبة جيدة تدل على عدم وجود اختالف كبير بني إجابات املبحوثني على 
أسئلة االستبيان على الرغم من مرور مدة زمنية على إجاباتهم األولى مما يفيد االطمئنان الى  ثبات 

التحليل . 
املبحث الثاني : اإلطار النظري

أوال ـ  مفهوم اإلعالم املتخصص :
التخصص ) Specialization ( هو اقتصار اجلهد والبحث على مجال معرفي محدد يعرف   
بأسسه وقواعده ومفاهيمه .)3( وهو أيضا التفرغ لالهتمام بشيء ما واالنشغال به دون سواه فال 
يعـرف بعدها املنشغل فيه إال به . فالشخص املتخصص في مجال معني هو أكثر قدرة من غيره 
على تقديـم اإلجابة عنه بكل دقة وأمانة وموضوعية فهو اخلبير في مجاله العارف بأسراره القادر 
على إصدار األحكام فيه . وهو التفرد مبعرفة دقائق األشياء واألفكار واملوضوعات وتفاصيلها بشكل 
يبعد عن االهتمام والتركيز على موضوعات أو أشياء أخرى بنفس املستوى من املعرفة والنشاط . 

وهو  يحصل عند األشخاص نتيجة املران والتجربة وطول التأمل والبحث والدراسة والتفكير .
وقد جاء ت اشتقاقات اللفظة في القرآن الكرمي في مواضع كثيرة منها في سورة آل عمران اآليتان 

73 و 74 مبعنى التفضيل في االختيار :
ذو  واهلل  يشاء  من  برحمته  يختص  عليم  واسع  واهلل  يشاء  من  يؤتيه  اهلل  بيد  الفضل  إن  قل   ((
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الفضل العظيم (( أي اختيار النبي محمد )ص( من بني اخللق ومن بني هذه األمة ليكون خامت األنبياء 
واملرسلني.

وقد ظهر مبدأ التخصص في بادئ األمر في الفكر االقتصادي من خالل تقسيم العمل من أجل 
تقليل الهدر في الوقت واجلهد وكان من نتيجته زوال )) صاحب الصنائع السبع (( وظهور املتخصص 
الدقيق والعامل الذي يقوم مبهمة واحدة فقط . وإلى هذا املبدأ يرجع الفضل على حد تعبير آدم 
فوائد  أهم  ومن   . العمل  في  اإلنتاجية  القوى  تقدم  في   ، األمم   ثروة  كتابه  في   )  1776  (  ، سميث 
التخصص وأثره في تطور األشياء واألفكار واملوضوعات هو حتسني أداء تلك األشياء وتبلور األفكار 
إلى حالة أرقى وأكثر عمقا ونضجا وتخليص املوضوعات مما يشوبها لتصبح أكثر حتديدا مبوضوعها 
   professionalization وأكثر وضوحا ومتيزا عما سواها .  ومن هنا نشأ ما يسمى بالنزعة االحترافية
التي يقصد بها املهارة املكتسبة من اخلبرة ، وهي التميز بخصائص عالية املستوى ، وهي التكنيك 
بعض  بها  يتميز  التي  اخلاصة  األساليب  أو هي   . اإلنتاج  في  والفن  املهارة  أو   ، الصنعة  في  املتبع 
احلرفيني املهرة دون غيرهم . لذلك يفسر ألفن توفلر صاحب كتاب) حضارة املوجة الثالثة ( كيف 
املتخصصني  من  مبجموعة  الفرصة  ظهرت  حيث   : بقوله  التخصص  االحترافية  النزعة  رافقت 

الحتكار معرفة أو سرية بإبعاد القادمني اجلدد عنها تنشأ االحترافية .(( )4(
أسرار  يحافظون على  املوروثة  املتميزة  املهن  الكثير من أصحاب  نرى  اليوم  التجاري  النشاط  وفي 
متيزهم وذلك بعدم اطالع اآلخرين عليها لكي يستأثروا هم وحدهم بالتفوق والتخصص واالحتراف 
من  ومعرفة  خبرة  أكثر  أناس  وفيه  إال  وأنشطتها  احلياة  مجاالت  من  واحدا  مجاال  اليوم  جند  وال   .
غيرهم فيه فيكونون هم املرجع األساس إلى غيرهم من غير اخملتصني . واإلنسان عادة ما يكتسب 
التخصص في مجال ما عن طريق زيادة تعمقه فيه وسبر أغواره ودراسته والتأمل فيه وجتريب طرق 
الوصول إليه وكيفية إجنازه بأقل جهد وأقصر وقت . فهو أي التخصص معرفة مكتسبة لكن فيها 
آثارا من موهبة األشخاص وأساليبهم اإلبداعية اخلاصة التي ال يستطيع اآلخرون مجاراتهم فيها 
بكل دقتها وتفاصيلها وإبداعها . وهو يحصل عند األشخاص نتيجة املران والتجربة وطول التأمل 
وأسلوبه  اإلنسان  موهبة  من  جزءا  يكون  قد  مثلما  معني  معرفي  مجال  في  والدراسة  والتفكير 

اخلاص وجتربته وشخصيته .  
ومصادرها  املعلومات  حجم  في  الهائل  واألتساع  أعداده  ازدياد  فإن  للجمهور  وبالنسبة   
الكافي  الوقت  توفر  وعدم  األفراد  وقت  وضيق  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  احلياة  وتعقد 
احلقائق  ومعرفة  املشكالت  فهم  مهمة  جعل  احلديث  اجملتمع  في  باملعلومات  واإلحاطة  لالطالع 
واألخبار أمرا صعبا وعسيرا . ومن هنا تتعاظم أهمية اإلعالم احلر الصريح الذي يساعد في التغلب 
على هذه الصعاب ويساعد األفراد على فهم األمور ومعرفة البيئة احمليطة بهم والتجاوب معها.)5( 
أجزاء  بانتقاء  مختارة  إعالمية  وسائط  تقوم  أن  اجلمهور  لهذا  املناسب  من  يكون  لذلك   
والعمري  والثقافي  النفسي  االستعداد  يناسب  مبا  وتقدميها  واملعلـومات  األخبـار  من  مناسبة 
ألفراده . ويقوم ذلك على عدم النظرة املوحدة إلى هذا اجلمهور بل باعتبـاره جماهير متنـوعة امليول 
والرغبات واالهتمامات واالحتيـاجات . وهو املبدأ الذي قامت عليه القنوات املتخصصة في خضم 
التشفيـر الذي عم التلفزيون التجاري في العالم من انه ليس هناك جمهور من مشاهدي التلفزيون 
التوجه إلى كل منها على حدة  بل جماهير متمايـزة لها اهتمامات مختـلفة وأنه من الضروري 
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والتنافس عليها حتى تدفع مقابل اخلدمة املوجهة إليها .)6(
وواحدة من صفات اإلعالم احلر أن يكون حرا في طرق مختلف املواضيع ودومنا قيود من أي نوع كان 
، وتخطي العقبات ال على صعيد أشكال التقدمي واإلخراج والقوالب الفنية التي تصاغ وحترر بها 
البرامج واألخبار فحسب بل وبلغة العمق والشمول واالختصاص في مخاطبة أجزاء من اجلمهور 
وشرائح وفئات منه تتميز بسمات ثقافية أو عمرية خاصة واهتمامات ورغبات جتعل من الصعب 
أن  ميكنهم  ال  العاديني  األفراد  أن  يكشف  احلديثة  اجملتمعات  واقع  ألن  يتجاهلها  أن  اإلعالمي  على 
يحيطوا علما بالنظريات احلديثة واالكتشافات العلمية والتقدم التكنولوجي من املصادر األصلية 
. لذلك فإن اإلعالم يقوم بهذه املهمة بأسلوب سهل ومفهوم وبألفاظ عادية غير فنية وبعيدا عن 

املصطلحات العلمية املعقدة مع االحتفاظ باملعاني األصلية .)7( 
وهنا ينهض اإلعالم املتخصص   Specialized Information    بهذا الدور إليصال األفكار   
العميقة واجملردة للمواضيع العلمية والفكرية والفنية واألدبية ألنه يؤسس وميهد لها في األذهان مبا 
يجعل االستماع إلى البرامج املتخصصة أو مشاهدتها أو حتى قراءتها جزءا من التنشئة والتطبيع 

االجتماعي والنمو السيكولوجي واالجتماعي والثقافي لألفراد . 
معرفي  مجال  على  اإلعالمية  أو  الصحفية  التغطية  تركيز  يعني  املتخصص  اإلعالم  مفهوم  إن 
محدد أو نشاط إنساني معني يحظى مبتابعة واهتمام جمهور محدد ونشرها في الصحف واجملالت 
أو بثها في القنوات اإلذاعية والفضائية على شكل برامج وأخبار وريبورتاجات وأحاديث ومقابالت 
وغيـرها من فنون التحرير الصحفي اخملتلفة . فهو أي اإلعالم املتخصص يقع ضمن مجال محدد من 
مجاالت احلياة السياسية أو الثقافية أو اإلعالمية أو االقتصادية أو العلمية أو األمنية أو الرياضية ... 

إلخ و يتركز اهتمامه األساسي على معاجلة األحداث والتطورات في هذا أو ذلك اجملال .
االتصال  وسيلة  من  طابعها  تشتق  احلضارة  إن   : ماكلوهان  مارشال  قول  إلى  وبالرجوع    
الصناعية  األقمار  عبر  االتصال  تقنيات  في  التكنولوجي  التطور  انعكس  كيف  نرى  اجلماهيرية 
التقنية  هذه  ومع  البعض  بعضهم  مع  األفراد  تعاطي  طبيعة  على  واملوبايل  واحلاسب  واإلنترنت 
نفسها . فعلى صعيد األفراد وفرت هذه التقنيات فرصا أفضل لالتصال والتفاعل االجتماعي من 
خالل تبادل اآلراء واألفكار واألخبار واملوسيقى والغناء واألفالم والصور وغرف الدردشة وغيرها . وعلى 
صعيد العالقة أو االرتباط بني األفراد وهذه التقنية حتولت العالقة من الرغبة في سد االحتياجات 
ومن ضمنها  االتصال  فوسائل   . االستخدامات  عليه  يطلق  ما  إلى  واالهتمامات  الرغبات  وإشباع 
الصوت  ومن خالل  التعامل معها  على  لألفراد  املباشرة  القدرة  أتاحت  اجلماهيري  االتصال  وسائل 
والصورة وكأنها ألعاب أو نوافذ لالندماج مع برامجها واملشاركة فيما يقدم أو يعرض من أفالم أو 
نصوص أو مسابقات أو برامج رأي أو حوار . ومن املعلوم أن املعنيني بنشر األفكار املستحدثة يرون 
أن خير ما يساعد على تبنيها هو أن تقدم من خالل وسيط إعالمي ما . فقد يكون هذا الوسيط 
برنامجا إذاعيا مصمما جلمهور املزارعني أو نشرة يوزعها وكيل املبيعات أو مجلة خاصة ، بل ورمبا 

كتيبا إعالميا من شركة متخصصة في املنتجات الزراعية . )8( 
وعملية االستجابة ستكون أشبه بعملية اإلقناع في اجملاالت األخرى . ويعطون مثاال على   
ذلك الشابات العامالت ذوات االتصال األكثر من خالل مصادر اإلعالم بعالم األزياء وتسريحات الشعر 

وأدوات التجميل كن يعتبرن كقائدات من جانب ربات املنازل ذوات الدراية األقل بهذه املوضوعات 
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ثانيا ـ نشوء الظاهرة في اإلعالم :  
يتصف أفراد اجملتمعات املتقدمة بالنشاط والقدرة على االتصال والتفاعل االجتماعي في   
بيئة تتوفـر فيها مناخات العلم والتكنولوجيا والفرص والتقنيات املتاحة . وفي هكذا بيئة ينشا 
أفرادها مبيول واجتاهات  اإلعالم املتخصص تلبية حلاجات واهتمامات شرائح وفئات اجتماعية ميتاز 
وسمات نفسية وثقافية مشتركة . ومعلوم أنه كلما ارتفع مستوى تعليم األفراد والثقافة بشكل 
عام توحدت مجاالت االهتمام والرغبات لديهم في احلصول على نوع معني من البرامج واملوضوعات 

واآلراء واملعلومات . 
إن اإلعالم املتخصص يتوجه إلى جمهور أكثر وعيا وثقافة يبحث عن إجابات وإشباعات   
لم يستطع أن يوفرها اإلعالم العام . لذلك فإن إحدى سمات اإلعالم املتخصص هو معاجلة القضايا 
والظواهر واملوضوعات بقدر أكبر من الشمولية والعمق قياسا باإلعالم العام ، وهو في سبيل ذلك 

يسعى إلى تلبية االحتياجات املتنوعة للجمهور املتعدد املستويات واالهتمامات . 
لقد نشأ اإلعالم املتخصص في رحم اإلعالم العام لذلك فهو يستخدم األدوات والوسائل   
نفسها في االتصال باجلماهير النوعية والفئات والشرائح االجتماعية التي حتتاج إلى تلبية اهتمامات 
واحتياجات معينة في اجملال أو النشاط املعرفي أو االجتماعي أو العلمي . فهو فرع غير منفصل 
عنه لكنه يتميز بالعمق والشمولية واالستمرار والتنوع في طرح تلك املواضيع أو البرامج خدمة 
لشرائح مميزة من اجلمهور تهتم بها وتطلب املزيد من املعلومات واآلراء والتفاصيل واملتابعات عنها . 
سواء أكانت موضوعات علمية أم أدبية أم فنية أم نشاطات رياضية أو اقتصادية أو صحية أو بيئية 
أو دينية ... إلخ . وإذا كان اإلعالم العام يتطرق إلى جميع اجملاالت واملوضوعات والنشاطات التي يهتم 
، فإن اإلعالم  بها اإلنسان بأساليب مبسطة حتاول أن تخاطب مختلف الثقافات واألذواق واألعمار 
املتخصص يحاول أن يخاطب جمهورا محدد الصفات معروف املستوى والقدرات ورمبا حتى األعمار 
واالجتاهات إلشباع رغباتهم وميولهم واحتياجاتهم من عملية التواصل مع هكذا نوع من البرامج 
. فهو ، أي اإلعالم املتخصص ، إعالم مركز متعمق ذو خصوصية في طريقة تناول املوضوعات التي 
تنشغل وتهتم بها شرائح محددة من اجلماهير وتشعر باحلاجة املستمرة إلى طلب املزيد من األخبار 

واآلراء واملعلومات والبرامج عنها . 
وتعبير  رأي  صحافة  العربية  البلدان  في  وبخاصة  أمرها  بادئ  في  الصحافة  نشأت  لقد   
جل  وكان   . اليوم  عليه  املتعارف  أو  الصحيح  باملعنى  أخبار  صحافة  تكن  ولم  وخواطر  أفكار  عن 
اهتمامها ينصب على النشاط السياسي بكل تفاصيله من شؤون احلكم واملسؤولني وخطبهم 
وتصريحاتهم وآرائهم وأصداء كل ذلك على حركة اجملتمع والنشاطات االقتصادية فيه . ثم جاءت 
اإلذاعة بعد ذلك بعقود لتستخدم األساليب الصحفية نفسها في تغطيتها اإلعالمية . غير أنها 
اخملتلفة فكانت  احلياتية  للموضوعات  واملباشرة  اآلنية  املعاجلات  بقدرتها على  األولى  اختلفت عن 
هي أقرب إلى نقل الوقائع ومجريات األحداث من الصحافة مع وجود قدر غير قليل من برمج احلوار 
ليحدث  العشرين  القرن  التلفزيون منتصف  ثم جاء   . واملوسيقى  واألغاني  والتعليقات  واألحاديث 
وتقدمي  معا  والصورة  الصوت  نقل  على  بقدرته  اإلعالمي  واألداء  اخلطاب  طريقة  في  كبرى  نقلة 
تفاصيل األحداث للجمهور الواسع مباشرة وحتى من دون تدخل الصحفيني أنفسهم . فأصبحت 
القيم املرئية أكثر أهمية في نقل األحداث وازداد اهتمام الناس مبا تقدمه وسائل اإلعالم من أخبار 



الطالب ومشاهدة القنوات الفضائية املتخصصة

  العدد    21    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

 أ.م.د عبد النبي خزعل

17

ومعلومات وآراء وبرامج منوعة ومختلفة ، وازدادت حدة التنافس بني الصحافة من جهة وكل من 
اإلذاعة والتلفزيون على فرصة البقاء واالستمرار والتواصل األكبر مع اجلمهور . مثلما ازدادت حدة 
التنافس بني اإلعالميني أنفسهم داخل الصحافة أو اإلذاعة أو التلفزيون على تقدمي برامج من نوع 
جديد تكون فيه أكثر قدرة على استقطاب اهتمامات الناس وتلبية احتياجاتهم الثقافية أو األدبية 
أو العلمية أو الرياضية  ثم جاءت اإلنتقالة اإلعالمية الكبرى في البث الفضائي املباشر عبر األقمار 
الصناعية الذي مكن اإلعالميني من مخاطبة جماهير واسعة وعريضة ال على املستوى احمللي فقط 
بل وعلى املستوى الكوني أيضا . لتزداد املنافسة حدة على تقدمي ما هو أكثر فائدة وإثارة لالهتمام 
اجملتمع من  أكثر قدرة على مخاطبة تضاعيف  البرامج  نوع جديد من  فبرز  واستقطابا للجمهور 
شرائح وفئات صغيرة أو أقليات عرقية أو دينية أو ذوي اهتمامات خاصة أو أصحاب مهن أو ربات بيوت 
أو كبار سن ومتقاعدين أو أطفال أو هواة موسيقى أو سباقات خيل أو محبي كرة القدم أو املهتمني 
متد جسورا  أن  حتاول  التخصص  برامج حتمل سمة   . الخ   ... الصيد  أو  األزياء  أو  الطبخ  أو  بالبيئة 
متكافئة قوية ومستمرة من الرقي والذوق والثقافة واألدب والعلم والفن بينها وبني تلك الفئات 

االجتماعية املتباينة .
اجتماعية  موضوعية  لضرورات  استجابة  وتطور  املتخصص  اإلعالم  نشأ  فقد  هنا  ومن   
واقتصادية وثقافية ، ازدادت فيها احتياجات األفراد ورغباتهم في احلصول على معلومات إعالمية 
من نوع ما بصيغ أفضل ووسائل أسرع ومعلومات أكثر عمقا وشمولية وتخصصا . وقد تعاظم كل 

ذلك ألسباب كثيرة منها : 
اخملتلفة  الثقافة ومؤسساتها ومجاالتها  أدوات  وتعدد  املعرفة  وتطور أساليب  التعليم  انتشار  1ـ 
األدبية والفنية والعلمية وغيرها ، وأثر كل ذلك في وجود متلق أو جمهور نوعي متعمق يبحث عن 
اجلديد واألفضل واألكثر إشباعا حلاجاته اإلعالمية ويسعى للحصول على معلومات وخدمات راقية 
ومتقدمة . وقد كان من ثمرة انتشار التعليم والثقافة واتساعها أفقيا وعموديا في اجملتمع أن ازدادت 
التي حتيطهم  اإلعالمية  والتغطيات  واألفكار  واآلراء  املعلومات  أنواع جديدة من  إلى  األفراد  حاجة 
علما مبا يجري من حولهم من أحداث وأنشطة وأبحاث وجتارب وتطورات علمية ومعرفية في مجاالت 
واملال  والتجارة  والطاقة  والبيئة  والرياضة  الصحة  عن  ومعلومات  وأخبار  العلم  أو  الفن  أو  األدب 
أو نوع االهتمام  . وتبعا للمجال املعرفي  واالقتصاد والقانون والسياسة والطبخ والديكور وغيرها 
الذي يتخصص به األفراد أو ينشغلون توجهت اهتمامات األفراد ورغباتهم طلبا لإلشباع . وغالبا 
ما يبحث الناس عن أشياء يفتقدونها وهم يشعرون بأهميتها في حياتهم ، لذلك تلقفت بعض 
وسائل اإلعالم هذه االحتياجات واالهتمامات لدى اجلمهور فأنتجت وخصصت برامج من نوع جديد 
 ، منها  رصيدها  ليزداد  اجلمهور  من  األنواع  هذه  وتخاطب  حتاكي  العام  اإلعالم  برامج  عن  يختلف 

فكانت هذه البداية لظهور قنوات إعالمية متخصصة .
2ـ التطورات التكنولوجية الهائلة في مجال االتصال عبر األقمار الصناعية وتكنولوجيا املعلومات 
املتمثلة باحلواسيب وأجهزة اخلليوي واإلنترنت وما يسمى بأجهزة امللتي ميديا التي أتاحت لألفراد 
والتفاعل  االتصال  عملية  في  يسر  بكل  التكنولوجيا  هذه  الستخدام  الالزمتني  واملرونة  القدرة 
االجتماعي واالشتراك أو الظهور في برامج القنوات اإلذاعية والتلفزيونية وتصفح اإلنترنت وفتح 
املواقع وكتابة املدونات وغيرها ومن ثم القدرة على االختيار والتفضيل من بني مجاميع هائلة من 
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الفضائيات أو القنوات والبرامج .
من  رغباتهم  إلشباع  الكاملتني  واملرونة  القدرة  لألفراد  احلديثة  التكنولوجيا  وفرت  لقد   
عملية االتصال والتفاعل االجتماعي  ، وبعد أن كانوا ال ميلكون حق االختيار والتفضيل من بني بضعة 
قنوات وبرامج ووسائل إعالم مركزية مجبرين على مشاهدتها أصبح بإمكانهم اآلن املفاضلة في 
االختيار ومبنتهى السهولة من بني عشرات بل مئات الفضائيات واإلذاعات والصحف والبرامج عن 
طريق التحكم باألزرار التي تنقلهم إلى نوافذ إعالمية  ومعلوماتية هي من الكثرة بحيث أصبح 
. لذلك وفر كل واحد  الوقت واجلهد  أو إضاعة  القلق  بينها يسبب نوعا من  املفاضلة فيما  مجرد 

منهم الوقت واجلهد باختيار باقة من القنوات املفضلة لديه وأهمل أو جتاهل الباقي .
3ـ عدم قدرة اإلعالم العام أو تعثره في تلبية كل احتياجات األفراد واجلماهير النوعية والنخب من 
املعلومات والتغطيات اإلعالمية املستمرة أو البرمجية أو اإلخبارية اخلاصة التي تواكب قدرات األفراد 
أو  أو الفنية ورغباتهم في احلصول على برامج مستمرة ومتطورة من مجال  أو الفكرية  الذهنية 
نشاط حياتي ما . مثال دفع االستثمار الكبير للشركات العقارية في مجال البناء والعمران وازدياد 
حجم املهتمني واملستفيدين من صناعة العقار إلى تنامي دور اإلعالم املتخصص في هذه الصناعة 
ليشمل تفاصيل وميادين لم تكن تلقى اهتماما كافيا بسبب اقتصار دور أجهزة اإلعالم سابقا على 
إعالنات الترويج ونقل أخبار مقتضبة عن املشاريع بدعوى قلة اهتمام املتلقي قارئا كان أم مشاهدا 
. فتأسست لذلك فضائيات ومجالت عقارية متخصصة تولي اهتماما متصاعدا بالسوق العقارية 

خاصة واالقتصادية بشكل عام )9( 
العمرانية  واملشاريع  واملال  والعمل  والصناعة  التجارة  في سوق  الهائلة  االقتصادية  التطورات  4ـ 
وفي اإلعالم وغيرها ، ولد احلاجة لتعاظم أهمية اإلعالن في الترويج للبضائع والسلع واخلدمات . وملا 
كانت القنوات اإلعالمية ومنها الفضائيات بحاجة ماسة إلى اإلعالن لتمويل برامجها واالستمرار 
في عملها وهناك عالقة طردية ما بني سعي املعلنني لإلعالن في هذه القناة أو تلك واتساع حجم 
اجلمهور ، ازداد التنافس بني هذه الفضائيات لتوسيع حجم جمهورها لكي حتظى باإلعالن . وكان 
أي  شأن  شأنها  هذه  اإلعالم  فوسائل   . املتخصصة  اإلعالمية  القنوات  لظهور  مضافا  عامال  هذا 

مشروع جتاري بحاجة إلى حتقيق عائد ما وال يتحقق لها ذلك إذا لم تنعم بحصة إعالنية كافية . 
ال  األمريكية  تاميز  يورك  والنيو  الفرنسية  اللوموند  فيها  مبا  وأعرقها  اإلعالمية  الوسائل  أكبر  إن 

تستطيع االستمرار دون تدفق مالي معني يغطي بعض جوانب الكلفة املرتفعة .) 10( 
حتقيق  في  واألعمال  املال  عام  في  املتخصصة  األمريكية   Forpes فوربس  مجلة  وتقدر   
موسع نشرته في طبعتها العربية عن اإلعالم العربي والفضائيات العربية بعد ظهوره عام 1991 
وتنافسها على عقول  الفضائيات  تزاحم  العربي في ظل  الكاملة للسوق اإلعالني  ، تقدر احلصة 

وعيون املشاهدين العرب بـ 3.5 مليار دوالر .)11(
5ـ سعي الكثير من رجاالت العلم والثقافة والفن واألدب والرياضيني واملهنيني من أطباء ومهندسني 
وفنانني وسياسيني وغيرهم إلى االستفادة من اإلمكانات التكنولوجية التي يتيحها اإلعالم لنشر 
أفكارهم وبرامجهم ومشاريعهم وجتاربهم وأبحاثهم ونشاطاتهم في اجملاالت املذكورة أعاله خدمة 
منهم للشرائح والفئات االجتماعية التي ميثلها جمهورهم ورعاية منهم للمؤسسات االجتماعية 
والعلمية واملهنية التي ينتمون إليها من جهة واالستفادة من هذه القنوات اإلعالمية أيضا باعتبارها 
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مشروعا جتاريا شأنه شأن أي حرفة أو مهنة أو فن أو صناعة ما دامت تدر الربح من خالل االشتراك 
أو اإلعالن أو الهبات أو الدعم احلكومي .

6ـ الرغبة من جانب القائمني على العمل اإلعالمي في بعض القنوات اإلعالمية في التميز والتنوع 
والتعدد في نوع البرامج التي تقدم إلى اجلمهور بكافة شرائحه وفئاته ، وقفت هي األخرى سببا 
لظهور هذا النوع من اإلعالم الذي يتصف بالعمق واالستمرارية والتخصص في تناول مجال معرفي 
واحد وعرضه بنفس أساليب اإلثارة والتشويق التي يعمل بها اإلعالم العام . لذلك سرعان ما ظهرت 
من  معينة  فئات  تستهدف  نفسه  الوقت  في  البلدان  من  كثير  في  متخصصة  فضائية  قنوات 
املشاهدين وكأنها تعلن عن هويتها اخلاصة في سباق التنافس اإلعالمي ، وأصبح لكل دولة عربية 
فضائية رياضية أو دينية أو ثقافية خاصة بها مثلما أصبح لكل فضائية برنامجا حواريا أو صحيا أو 
فنيا أو أدبيا أو إخباريا أو تعليميا أو برنامج يعالج شؤون املرأة أو الطفل أو برامج عن الطبخ والديكور 
أن  وجد  أن  بعد  قنوات متخصصة  ليصبح  املتخصصة  البرامج  من  البعض  توسع  وقد   . وغيرها 
اجلمهور يهتم بها ويطلب املزيد من هذا النوع من البرامج . وفي حتقيقها املوسع عن اإلعالم العربي 
والفضائيات العربية بعد ظهوره عام 1991 تنبأت مجلة فوربس Forbes   األمريكية املتخصصة 
في عالم املال واألعمال إلى أنه بينما يستمر التفوق للقنوات الفضائية العامة فإن املرحلة املقبلة 
ستشهد أيضا تزاحما في القنوات املتخصصة التي من املتوقع أن يستمر فيها جناح القطاعات 
املرتبطة  املرتبطة باملشاهدة كالرياضة واألغاني واألحداث واألطفال ويتذبذب فيها جناح تلك غير 

باملشاهدة مثل القنوات اخلاصة بقطاعات اقتصادية متفرعة ودقيقة كالعقارات .
أفرزتها  أن اإلعالم املتخصص أصبح اآلن ضرورة من ضرورات العصر  من كل ذلك يتضح   
في  املتسارع  التطور  وكذلك  والثقافية  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  تطورات 

تكنولوجيا االتصال واملعلومات .
املبحث الثالث : حتليل وتفسير بيانات البحث

أوال ــ  مشاهدة القنوات املتخصصة :
 أظهرت نتائج البحث أن 16.6 %  من املبحوثني تقتصر مشاهدتهم للفضائيات التلفزيونية على 
القنوات  على  مشاهدتهم  تقتصر  الذين  نسبة  وبلغت   ، فقط  باملوسيقى  املتخصصة  القنوات 
اإلخبارية لوحدها  4 % من املبحوثني ، كما بلغت النسبة نفسها ) 4 % ( للذين يشاهدون القنـوات 

الدراميـة 
) املتخصصة بعرض األفالم واملسلسالت ( فقط . وكذلك األمر للذين يشاهدون القنوات الرياضية 
. كما أظهرت نتائج التحليل ما نسبته 2 % وحسب الترتيب لكل من أولئك الذين يشاهدون قناة 

متخصصة واحدة من القنوات التالية :
الوثائقية ، الثقافية ، الدينية ، شؤون املرأة ،وتلك القنوات املهتمة بفنون الطبخ .

وبحسب  كافة  املتخصصة  القنوات  يشاهدون  كانوا  املبحوثني  من   %  7.3 أن  تبني  بينما   
أوقات فراغهم . أما الباقني ونسبتهم 44 % فكانوا من النوع الذي يشاهد أكثر من قناة متخصصة 
القنوات  بني  اإلشباع  إلى  وحاجاته  اهتماماته  في  يجمع  هؤالء  من  البعض  أن  ظهر  وقد   . واحدة 
اإلخبارية  أو  والرياضية  اإلخبارية  أو  واملوسيقى  والثقافية  الدينية  أو  مثال  واملوسيقية  الرياضية 
والدرامية وهكذا مما يكشف عن تنوع في اهتمامات غالبية الطلبة املبحوثني وتنوع حاجاتهم إلى 



الطالب ومشاهدة القنوات الفضائية املتخصصة

  العدد    21    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

 أ.م.د عبد النبي خزعل

20

اإلشباع من مواضيع مختلفة في آن معا . وهي نتائج تكشف عن ضعف االهتمامات املتخصصة 
إلى متابعة  . كما تبني أن نسبة من الطالب وقدرها 1 % متيل  عند الطلبة مبوضوع معرفي واحد 
القنوات  يشاهدون  للذين  ظهرت  أيضا  النسبة  هذه  ومثل  األطفال  ببرامج  املتخصصة  القنوات 
الالتي  غالبا  هن  الطالبات  أن  إلى  اخليرة  النسبة  هذه  وتعزو   . والطبخ  املرأة  بشؤون  املتخصصة 

يهتمن مبشاهدة هكذا نوع من البرامج أو القنوات .
ومن مجمل هذه النتائج يتضح أيضا أن القنوات التي تتوفر على جانب من املتعة والتسلية   
والترويح حتظى بنسبة مشاهدة أعلى من غيرها . وميكن رؤية ذلك بارتفاع نسبة املشاهدة لقنوات 
الغناء واملوسيقى خصوصا إذا ما أضفنا لها كذلك نسب قنوات الدراما واألطفال والطبخ بينما 
تنخفض نسبة املشاهدة للقنوات ذات املواضيع اجلادة مثل القنوات التعليمية والثقافية . وهذه 
النتائج تنسجم مع مستويات املشاهدة التي أظهرتها أبحاث املستمعني واملشاهدين  التي أجراها 

من قبل عالم االجتماع املعروف الزرسفيلد عام 1945 )12(
أجراها كل من مكتب  التي  التلفزيون منذ عام 1963  اجتاهات مشاهدي  والبحوث على    

جلامعة  التابع  الرأي  لبحوث  الوطني  واملركز  كولومبيا  جلامعة  والتطبيقية  االجتماعية  البحوث 
شيكاغو )13( 

والتي أظهرت أن كال من األشخاص املثقفني ثقافة عادية واألشخاص األكثر تعليما يعتمدان   
على التلفزيون في التسلية والترويح ولديهم رغبة محدودة لتعديل البرامج التلفزيونية إلى أخرى 

تتميز بعناصر وصفات إعالمية وتعليمية أكثر .أنظر اجلدول رقم الذي يوضح هذه النتائج.  
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سل
سل

لت
ا

املرتبة
نوع الفضائيات املتخصصة التي 

حتظى بدرجة مشاهدة أعلى
النسبة املئويةالتكرار

، األولى1 اثنتان   ( فضائية  من  أكثر  مشاهدة 
ثالث، أربع ، خمس (

69% 46

17 %26القنوات املتخصصة باملوسيقىالثانية2

8 %12مشاهدة القنوات كافةالثالثة3

4  %6القنوات اإلخباريةالرابعة4

4  %6قنوات الدراماالرابعة5

4  %6القنوات الرياضيةالرابعة6

4  %6القنوات الثقافيةالرابعة7

2.6 %4القنوات الدينيةاخلامسة8

2.6 %4القنوات التي تهتم بشؤون املرأةاخلامسة9

2.6 %4القنوات الوثائقيةاخلامسة10

2.6 %4القنوات الوثائقيةاخلامسة11

2 %3القنوات التعليميةالسادسة12

    100 % 150   اجملمـــــــــــوع

أما ما الذي يدفع الطلبة ملشاهدة القنوات الفضائية املتخصصة ؟ فقد أظهر البحث أن النسبة 
عن  القنوات  لتلك  مشاهدتها  في  تبحث  إمنا  البحث  عينة  من   %  82 وهي  املبحوثني  من  الكبرى 
برامج محددة تتوافق مع اهتماماتهم ورغباتهم . وأعطى اآلخرون ونسبتهم 14 % سببا آخر لتلك 
املشاهدة بذكرهم أنها تعود إلى بحثهم عن أشياء يفتقدونها في فضائيات اإلعالم العام ) غير 
املتقدمني مبررا ملشاهدتهم  العينة ونسبتهم 4 % كال السببني  الباقون من  . وذكر   ) املتخصص 

للفضائيات املتخصصة . 
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أنظر اجلدول رقم )2(

سل
سل

لت
ا

املرتبة
الفضائيات  ملشاهدتهم  الطلبة  مبررات 

املتخصصة
النسبة املئويةالتكرار

أشاهدها ألني أبحث فيها عن برامج محددة األولى1
تتوافق مع اهتماماتي ورغباتي 

123%82

في الثانية2 أجده  ال  ما  فيها  أجد  ألني  أشاهدها 
فضائيات اإلعالم العام 

21% 14

الفقرتني الثالثة3 في  السببني  لكال  أشاهدها 
السابقتني 

6%4

    100 % 150   اجملمـــــــوع

أنواعا  أن الطلبة يفضلون في مشاهداتهم للفضائيات املتخصصة  التحليل  كما أظهرت نتائج 
منها أبرزها وحسب درجة التفضيل التي يبينها جدول اختيارات التفضيل رقم )3 ( هي : الفضائيات 
الوثائقية  ثم  فالدينية  فاملوسيقى  فاإلخبارية   ، بالدراما  املتخصصة  ثم  بالرياضة  املتخصصة 
كما  يختار  ولم   . املرأة  بشؤون  املتخصصة  القنوات  وأخيرا  األطفال  وبرامج  بأفالم  واملتخصصة 
يالحظ بالتفضيل األول أيا من البرامج الثقافية أو التعليمية . هذا بالنسبة للتفضيل األول أما 
بالنسبة للتفضيل الثاني فقد تصدرت الفضائيات اإلخبارية سلم التفضيل تأتي بعدها الفضائيات 
املتخصصة باملوسيقى والغناء فالقنوات املتخصصة بالدراما ثم القنوات الدينية فالرياضية ثم 
القنوات األخرى تأتي في سلم التفضيل . وفي التفضيل الثالث تصدرت الفضائيات املتخصصة 
ثم  الرياضية  فالقنوات  والغناء  باملوسيقى  املتخصصة  ثم  اإلخبارية  القنوات  تأتي بعدها  باألفالم 

الثقافية والتعليمية فالدينية وتأتي بعدها بقية القنوات في سلم التفضيل .
القنوات  األخرى  القنوات  من  غيرها  عن  كبير  وبفارق  جاءت  الرابع  للتفضيل  وبالنسبة    
املتخصصة بعرض األفالم واملسلسالت ثم قنوات املوسيقى والغناء فالقنوات الرياضية فاإلخبارية 
وجاءت بقية القنوات األخرى في مؤخرة سلم التفضيل . وفي التفضيل اخلامس تصدرت القنوات 
الرياضية هذا السلم وقد تساوت مع القنوات املتخصصة باملوسيقى والغناء وجاءت بقية القنوات 
بنسب تكاد ال تذكر . أنظر النسب لهذه التفضيالت في اجلدول رقم )3 ( مع مالحظة أن الباحث 
قد أدرج اختيارات التفضيل اخلمس األولى فقط علما أن البعض من املبحوثني وضع اختياراته على 
قناتني أو ثالث فقط من بني االختيارات لذلك تظهر بعض النسب وتكراراتها وبخاصة في االختيارين 

الثالث والرابع غير مكتملة بحسب احلجم الكلي لعينة البحث .
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 تسلسل األخبار نوع
اخلامس ع %الرابع ع %الثالث ع %الثاني ع %    األول ع  %القنوات  املتخصصة

4026,61912.615102013.3128الفضائيات الرياضية

2315,3422833221711,3106.6الفضائيات اإلخبارية

األعمال  عرض  فضائيات 
الدرامية مسلسالت وأفالم 

3221.32351.34832483296

املتخصصة  الفضائيات 
باملوسيقى والغناء

2214.63422.618122617.3128

ـ   ـ43   ـ   ـ138,6القنوات الوثائقية

138.62315.31286421,3الفضائيات الدينية

ببرامج  متخصصة  قنوات 
األطفال وأفالم الكارتون

64325321.310.6

بشؤون  املتخصصة  القنوات 
املرأة وبرامج الطبخ

ـ  ــ  ـ323243

التعليمية  القنوات 
والثقافية

3215104310.6ـ ـ

ثانيا ـ أنواع املشاهدة :
أـ طول وقت املشاهدة :

أظهرت نتائج التحليل أن أطول مدة مشاهدة ميضيها الطلبة أمام شاشات القنوات املتخصصة 
هي من ساعة واحدة إلى ساعتني وكانت نسبتهم من عينة البحث 61.3 % في حني ميضي 14 % من 
املبحوثني من وقتهم ما بني ساعتني إلى ثالث ساعات أمام الشاشة . وميضي 12.6 % من املبحوثني 

اقل من ساعة واحدة  و 12 % أكثر من ثالث ساعات . واجلدول رقم ) 4( يبني هذه التفاصيل . 

ل
س

سل
لت

ا

املرتبة
طول وقت مشاهدة الطلبة 

للقنوات املتخصصة
النسبة املئويةالتكرار

12.6 %19أقل من ساعة واحدة الثانية1

61.3 %92ساعة واحدة إلى ساعتني األولى 2

14 %21ساعتان إلى ثالث ساعات الثالثة3

12 %18أكثر من ثالث ساعات الرابعة4

    100 % 150   اجملمــــــــــوع
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ب ـ انتظام املشاهدة :
الفضائيات  يتابع  وإمنا  املشاهدة  منتظم  غير  النوع  من  الطلبة  أكثر  أن  النتائج  أظهرت  كما 
املتخصصة على حسب املزاج وأوقات الفراغ تبعا للحالة النفسية واملزاجية أكثر من كونهم مييلون 
إلى متابعتها بانتظام . وقد بلغت نسبتهم 84 % من عينة البحث في حني كانت نسبة النوع الثاني 
الطلبة  عند  املقصود  االنتقائي  التعرض  فارق يكشف ضعف  وهو    %  16 املشاهدة  منتظمي  أي 

للموضوعات التي تقدمها الفضائيات . أنظر اجلدول رقم ) 5 ( الذي ينب هذه التفاصيل . 

سل
سل

لت
ا

املرتبة
انتظام أوقات املشاهدة عند الطلبة 

للفضائيات املتخصصة
النسبة املئويةالتكرار

الفضائيات األولى1 يشاهدون  الــذيــن 
املتخصصة بانتظام 

24%16

الذين يشاهدون الفضائيات بحسب الثانية2
املزاج وأوقات الفراغ 

126%84

    100 % 150   اجملمــــوع

ج ـ التفضيل بني مشاهدة الفضائيات املتخصصة وغير املتخصصة :
بني  املشاهدة  زمن  تقسيم  منهم  طلب  لو   : املبحوثني  سؤال  من  وجوابا  البحث  نتائج  أظهرت 
 ، اجلانبني  لكال  املشاهدة عندهم  وقت  املتخصصة فكم سيقدرون  وغير  املتخصصة  الفضائيات 
أظهرت النتائج اآلتية : أن أعلى نسبة مشاهدة وهي 32 % من املبحوثني كانوا قد وضعوا إجاباتهم 
حتت الفقرة سأعطي للفضائيات املتخصصة من الوقت نصف زمن املشاهدة تأتي بعدها نسبة 28 
% من املبحوثني للذين وضعوا إجاباتهم حتت الفقرة : أعطي للفضائيات املتخصصة اجلزء اليسير 
من الوقت قياسا بالوقت الذي أمنحه للفضائيات غير املتخصصة . وتعادلت نسبتا الذين وضعوا 
إجاباتهم حتت الفقرة : أعطي للفضائيات املتخصصة من الوقت ربع زمن املشاهدة والفقرة التي 
تقول : أعطي للفضائيات املتخصصة من الوقت الزمن كله . وكانت النسبة  لكل واحدة منهما 

هي 20 % من املبحوثني . أنظر اجلدول رقم ) 6 ( .
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سل
سل

لت
ا

املرتبة
التفضيل بني مشاهدة الطلبة 

للفضائيات املتخصصة وغير املتخصصة
التكرار

النسبة 
املئوية

اجلزء الثانية1 املتخصصة  للفضائيات  أعطي 
اليسير من زمن املشاهدة 

42% 28

أعطي للفضائيات املتخصصة من الوقت الثالثة 2
ربع زمن املشاهدة 

30% 20

أعطي للفضائيات املتخصصة من الوقت األولى3
نصف زمن املشاهدة 

48% 32

أعطي للفضائيات املتخصصة من الوقت الثالثة4
الزمن كله 

30% 20

    100 % 150   اجملمـــــــــوع

ثالثا ـ االنتقائية في املشاهدة : بينت نتائج التحليل ان 56 % من املبحوثني ال ينتقون مسبقا ما 
الصدفة  عوامل  إلى  االختيار  في  األمر  يتركون  بل   . املتخصصة  القنوات  في  برامج  من  يختارون 
بينما بلغت   . يناسبهم منها  برامج فيختارون ما  الرميوت كونترول من  في ما يظهره لهم جهاز 
 44 املتخصصة  القنوات  تعرضها  برامج  من  مشاهدته  يرغبون  ما  مسبقا  يحددون  الذين  نسبة 
% من املبحوثني . ومتثل احلالة األخيرة مرحلة متقدمة من االهتمام واملتابعة واالستمرار التي هي 
من متالزمات اجلمهور املتميز في اإلعالم املتخصص ، بينما احلالة األولى يقترب فيها اجلمهور من 

جمهور اإلعالم العام . أنظر اجلدول رقم ) 7 ( .

سل
سل

لت
ا

املرتبة
الطلبة  مشاهدة  في  االنتقائية 

للفضائيات املتخصصة
التكرار

النسبة 
املئوية

البرامج الثانية1 نوع  مسبقا  يحددون  الذين 
التي ينبغي مشاهدتها  

66%44

إلى األولى2 االختيار  في  األمر  يتركون  الذين 
عوامل الصدفة 

84%56

    100 % 150   اجملمـــــــــــــــوع

رابعا ـ  نوع احلاجات التي تشبعها مشاهدة الفضائيات املتخصصة :
وأظهرت النتائج أن أهم احلاجات أو الرغبات التي تشبعها أو تلبيها مشاهدة الفضائيات املتخصصة 
عند الطلبة تتركز في إشباع احلاجة إلى معلومات محددة يتوقون إلى معرفة تفاصيلها ومتابعة 
آخر تطوراتها . وكانت نسبة الذين وضعوا إجاباتهم حتت هذه الفقرة هي 48 % من املبحوثني . جاءت 
املتابعة  فرصة  توفر  للفضائيات  اإلعالمية  التغطية  أن  فقرة  املبحوثني  من   %  34 وبنسبة  بعدها 
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املناسبة ألحداث ونشاطات ملوضوعات يهتمون بها . وفي املرتبة األخيرة وبنسبة 18 % من املبحوثني 
جاءت فقرة أن البرامج التي تعرضها الفضائيات املتخصصة تفيد في تطوير التخصص العلمي أو 

املهني الذي يعمل او يهتم به الطلبة . أنظر اجلدول رقم ) 8 ( .

سل
سل

لت
ا

املرتبة
نوع احلاجات التي تشبعها مشاهدة 

الفضائيات املتخصصة
التكرار

لنسبة  ا
املئوية

معلومات الثانية1 إلى  احلاجة  عندي  تشبع 
محددة أتوق إلى معرفتها

72% 48

املناسبة الثالثة2 املتابعة  فرصة  لي  توفر 
ألحداث ونشاطات أهتم بها 

51% 34

تطوير األولى3 في  برامجها  من  أستفيد 
تخصصي العلمي أو املهني 

27% 18

    100 % 150   اجملمـــــــوع

وعن سبب اختيار الطلبة لهذه الفضائية أو تلك من بني الفضائيات األخرى ذكر املبحوثون أسبابا 
لتميز بعضها عن بعض كدافع لهذا االختيار . فقد ذكر 52 % من املبحوثني أن سبب هذا إمنا يعود 
لتميز بعضها عن البعض اآلخر بعمق وشمولية املوضوعات التي تتطرق إليها . وفسر 40 % من 
املبحوثني سبب اختيارهم إلى ما تتميز به الفضائيات املتخصصة التي يشاهدونها من أساليب 
تعتمد اإلثارة والتشويق في تناول املوضوعات املتخصصة . أما املتبقون ونسبتهم 8 % من املبحوثني 
فقد ذكروا أن ذلك يعود ملا تتميز به الفضائيات التي يشاهدونها من معاجلات ملوضوعات ال يجدونها 

متكاملة في اإلعالم العام وال في الفضائيات األخرى . أنظر اجلدول رقم ) 9 ( الذي يبني ذلك .
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سل
سل

لت
ا

املرتبة
أسباب اختيار مشاهدة بعض 

الفضائيات املتخصصة دون األخرى
النسبة املئويةالتكرار

ألنها تتميز بعمق وشمولية واستمرارية الثانية1
ما تتطرق إليه من موضوعات 

78% 52

ال الثالثة2 موضوعات  من  تعاجله  مبا  تتميز  ألنها 
أجدها متكاملة في اإلعالم العام 

12% 8

والتشويق األولى3 اإلثارة  بأساليب  تتميز  ألنها 
عند تناول املوضوعات املتخصصة 

60% 40

    100 % 150   اجملمــــوع

خامسا ـ التفاعل السلبي أو اإليجابي عند املشاهدة :
الفضائيات  برامج  من  إلية  يتعرضون  أو  يتلقون  ما  جتاه  إيجابيتهم  أو  املشاهدين  سلبية  وعن 
املتخصصة ، ذكر 88 % من املبحوثني أنهم يدخلون في حوار داخلي مع النفس حول األفكار واآلراء 
يرفضون  أو  التي يشاهدونها فيأخذون قسما منها  الفضائيات  برامج  التي تطرحها  واملوضوعات 
تبعا لقناعتهم وما يعتقدون أنه هو األصح . في حني ذكر صراحة 12 % من املبحوثني خالف احلالة 

األولى أنهم يسلمون بها تسليما مطلقا . أنظر اجلدول رقم )10( .
سل

سل
لت

ا

املرتبة
وموضوعات  برامج  مع  التفاعل 

الفضائيات املتخصصة
النسبة املئويةالتكرار

  الذين يسلمون تسليما مطلقا الثانية1
مبا تعرضه الفضائيات من برامج 

أو موضوعات 

18% 12 

  الذين يناقشون مع أنفسهم ما األولى2
يشاهدون من برامج أو موضوعات 

فيقبلون أو يرفضون 

132%88

    100 % 150   اجملمـــــوع

كما بينت نتائج البحث أن  58 %  من املبحوثني يناقشون بعض مضامني ما يشاهدون من برامج مع 
زمالء املهنة أو الدراسة أو أحد أفراد العائلة ،  في حني يكتفي  30 % منهم باملشاهدة أو االستمتاع 
مبا يرون بكل هدوء واسترخاء . وأجاب الباقون ونسبتهم  12 % أنهم ال يناقشون ما يشاهدون مع أحد 
من زمالء املهنة أو الدراسة أو أي فرد من أفراد العائلة  . وهذه النتائج من دون شك تكشف عن عمق 
أو سطحية التفاعل مع ما تقدمه الفضائيات املتخصصة من موضوعات أو برامج ومن دون شك 
أيضا إن درجة التفاعل والنقد والتحليل عند مشاهدي الفضائيات تعتمد على املستوى الثقافي أو 
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التعليمي وكذلك على اخلبرة والتجربة واملهنة والعمر وكلها عوامل تزيد من درجة الوعي بنسب 
متفاوتة وتنعكس على شخصية اإلنسان .

 وقد ظهر أن نسبة مهمة من عينة البحث وفي حدود تتجاوز نصف العينة هم على درجة عالية من 
التفاعل . كما ال ميكن أن نغفل أن الذين ال يناقشون مع أحد ما يشاهدونه من برامج يختلفون عن 
أولئك الذين يكتفون باملشاهدة واالستمتاع بكل هدوء واسترخاء ، ألن الذين ال يناقشون قد يكونون 
على درجة عالية من الثقافة والتعليم لكنهم غير اجتماعيني مبعنى أنهم مييلون إلى اإلنطوائية 
أو العزلة . في حني أن النوع اآلخر مييل إلى التسليم بكل ما يرى وكأنه حقيقة مسلم بها . أنظر 

اجلدول رقم )11( .

سل
سل

لت
ا

املرتبة
التفاعل السلبي أو اإليجابي مع 

البرامج املشاهدة
التكرار

النسبة 
املئوية

الذين يناقشون ما يشاهدون من برامج األولى1
مع زمالء املهنة أو الدراسة أو أحد أفراد 

العائلة .

87% 58 

من  الثالثة2 يشاهدون  ما  يناقشون  ال  الذين 
برامج مع أي من الزمالء أو األصدقاء أو 

أفراد األسرة . 

18% 12  

واالستمتاع  الثانية3 باملشاهدة  يكتفون  الذين 
مبا يشاهدونه بكل هدوء واسترخاء 

45  % 30  

 100 % 150   اجملمـــوع
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سيميائية فن الكاريكاتري السياسي يف الصحف الفلسطينية 
دراسة حتليلية

                                                                                                        د. ماجد سالم تربان
                                                                                           كلية اإلعالم - جامعة األقصى - غزة

املستخلص . 
الفلسطينية،  الصحف  ودالالته في  السياسي،  الكاريكاتير  دراسة  إلى  الدراسة  هدفت   
ومعرفة القضايا التي يعاجلها، والشخصيات الفاعلة، واألساليب الفنية، والرموز التي يستخدمها 

رسامو الكاريكاتير.
صحف  في  املنشور  السياسي  الكاريكاتير  عاجلها  التي  املوضوعات  تنوع  إلى  الدراسة  وتوصلت 
جتاه  الدولية  باملواقف  املتعلقة  املوضوعات  جاءت  حيث  موضوع،  بكل  االهتمام  ودرجة  الدراسة، 

القضية الفلسطينية في الترتيب األول بنسبة 24.5% تالها موضوعات أخرى بنسبة %22.2.
وبينت النتائج أن رسامي الكاريكاتير اعتمدوا على شخصيات فاعلة رمزية غير مسماه في املرتبة 
األولى وبنسبة 62.3%، ثم شخصيات رمزية مسماه وبنسبة 11.1%، وجاءت الصفات االيجابية في 
الشخصيات الفلسطينية أعلى من الصفات السلبية، في حني جاءت الصفات السلبية أعلى من 

الصفات اإليجابية للشخصيات العربية، واإلسرائيلية، والدولية.
وأخيراً أشارت النتائج إلى أن الكاريكاتير السياسي املنشور في صحف الدراسة، قد اشتمل على 
العديد من األساليب الفنية بهدف إظهار سيميائيته، وذلك عبر العديد من الرموز املستخدمة في 

إظهار املعاني والدالالت.
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Abstract

 This study aims to study the political caricature and its indications in the Palestinian
newspapers, to know its subjects, the active characters, the artistic styles, and the sym-

 .bols the caricaturists use
 The study concluded that there is a variety of subjects that the political caricature handle
in the studied newspapers, and the degree of interest in every subject. The subjects re-

 lated to the international subjects came first (% 24.5) and the other subjects came next
.((% 22.2

 The results showed the caricaturists relied on unnamed symbolic active characters that
 came first (% 62.3) and named symbolic characters (% 11.1). The positive characteristics
of the Palestinian figures were higher than the negative ones, and the negative charac-

 teristics of the Palestinian figures are higher than the positive characteristics of the Arab,
.Israeli, and international figures

 Finally, the results showed that the political caricature published in the newspapers of the
 study indicated a number of artistic styles to show semiotic features through a number of
.symbols to reveal their meanings and indications

مقدمة:
تعني  والسيمياء  والسيماء،  والسيمى،  والسيمة،  السومة،  أن  اللغوية  املعاجم  تذكر   
احلياة  في  اإلشارات  داللة  يبحث  علم  بأنه:  السيمياء  علم  الوسيط  املعجم  ويعرف  العالمة، 

االجتماعية وأَنظمتها اللغوية(1).
النظمية  العالمات  من  الشبكة  نظام  أنه  بينها  من  العلم،  لهذا  تعريفات  عدة  وهناك   
املتسلسلة وفق قواعد لغوية متفق عليها في بيئة معينة، أو دراسة األمناط واألنساق العالماتية 

غير اللسانية، أو علم اإلشارة الدالة مهما كان نوعها وأصلها.
رف قاموس روبير السيميائية بأنها: نظرية عامة للداللة وسيرها داخل الفكر، أو نظرية لألدلة  ويُعِّ
واملعني وسيرها في اجملتمع. وفي علم النفس تظهر الوظيفة السيميائية في القدرة على استعمال 
شرح  دون  أي  للسيميائية،  دقيقة  مفاهيم  أو  تعريفاً  تقدم  لم  القاموسية  املعاني  وهذه  الرموز. 

املفاهيم واالجتاهات السيميائية املعاصرة.
فالسيميائية عبارة عن سيميائيات لها فروع ولها انشقاقات، وهذه االجتاهات السيميائية املعاصرة: 

1- سيميائية التواصل   2- سيميائية الداللة  3- سيميائية الثقافة.
ويلخص لنا مبارك حنون بعض املالحظات: (2) 

أوال: يقوم التأويل األول، وهو تأويل كل من بريتو، وجورج مونان، وآندريه مارتيني، وبويصانص، على 
أن وظيفة اللسان األساسية، هي التواصل. وال تختص هذه الوظيفة باأللسنية، وإمنا توجد أيضا 
في البنيات السيميائية التي تشكلها األنواع األخرى غير اللسانية. غير أن هذا التواصل مشروط 
بالقصدية وإدارة املتكلم في التأثير في الغير. إذ ال ميكن للدليل أن يكون أداة التواصلية القصدية، 
ما لم تشترط التواصلية الواعية، وبهذا انحصر موضوع السيميولوجيا في الدالئل القائمة على 
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االعتباطية أي العالمات. 
ثانيا: يسجل أنصار سيميولوجيا الداللة – وفي مقدمتهم بارث- أن اللغة ال تستنفذ كل إمكانيات 
التواصل فنحن نتواصل، توافرت القصدية أم لم تتوافر -بكل األشياء الطبيعية والثقافية-، سواء 
أكانت اعتباطية أم غير اعتباطية. لكن املعاني التي تستند إلى هذه األشياء الدالة، ما كان لها أن 
حتصل دون توسط اللغة، فبوساطة اللغة، باعتبارها النسق الذي يقطع العالم وينتج املعني يتم 

تفكيك رمزية األشياء.
ثالثا: اجتاه سيمولوجيا الثقافة، املستفيد من فلسفة األشكال الرمزية عند كاسيرر. ولهذا االجتاه 
توبوروف)  أوسبنكي-  إيفانونف-  لومتان-  يوري   ) السابق  السوفييتي  االحتاد  في  وأنصار  مؤسسون 
اعتبار  الثقافة – يضيف حنون- من  إيكو) وتنطلق سيميائية  إمبرتو  (روسي- الندي-  ايطاليا  وفي 
الظواهر الثقافية، موضوعات تواصلية وانساقاً داللية. والثقافة عبارة عن إسناد وظيفة لألشياء 
وخاصة  باللسانيات  ترتبط   – يقول   – فالسيميائيات  هذا،  وعلى  وتذكرها.  وتسميتها  الطبيعية 
اللسانيات البنوية والتحليلية ولسانيات اخلطاب. وهي من جهة أخرى – ترتبط فلسفيا بالفلسفة 
 – أيكو  (لومتان-  املاركسية  بالفلسفة  أو  موريس– كاسيرر)  (بيرس-  اجلديدة  والكانتية  اإلمبريقية، 

روسي - الندي).
وباختصار علم السيمياء هو علم شمولي له عالقة بكل ما ينتجه اإلنسان من عالمات لغوية وغير 

لغوية(3).
األمر الذي ينطبق على فن الكاريكاتير الذي يعد خطابا إعالميا شعبيا، يسعي إلى تصوير   
أكثر املواقف السياسية واالجتماعية حرارة وقربا من الوجدان اإلنساني، وميتلك قدرة على اختزال 
مساحات شاسعة من الرؤى، حيث لم يعد اخلطاب في عملية التواصل مقصورا على اللغة، إذ أن 
غاية اخلطاب تتحقق بالكلمة، والصورة، واللون وأي أشكال أخرى من الدوال والرموز األمر الذي يجعل 

من الكاريكاتير نصا سيميائيا.
فالكاريكاتير فن يتخذ من الرسم وسيلة لتعبيره, ويؤسس نفسه في سيميائية العالمة، وخاصة 

فى احلاالت التي ال يصاحبها تعليق،(4) .
كما ويعتبر أحد الفنون اإلعالمية التي لها قدرة كبيرة على النقد والتحريض، وأصبح هذا الفن جزءاً 
حيوياً ال غني عنه في أي صحيفة، بل إن الصحف أفردت له مساحات واسعة في صفحاتها، نظراً 
إلدراكها ألهمية هذا الفن في اختزاله الرسالة املراد إيصالها، وسرعة وصوله لشريحة عريضة من 

اجملتمع.
األوضاع  لنقد  املكتوبة،  الصحافة  املعروفة في  الطرق  وأبلغ  الكاريكاتير من أسرع  ويُعدُّ   
القراء  إلى جميع  الوصول  بأسلوب هزلي بسيط يستطيع  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية 
بسهولة ويسر، فهو رسم يهدف لنقل رسالة، أو وجهة نظر، عن أشياء أو حوادث أو مواقف تتميز 

باملبالغة والرمزية بحيث يكون لها تأثير انفعالي.
وفي السياق يعتبر الكاريكاتير السياسي من أهم أنواع الكاريكاتير وأكثرها انتشاراً، ورواجاً وتداوالً 
في صفحات اجلرائد والصحف اليومية واجملالت األسبوعية والشهرية، لتناوله للقضايا السياسية 

احمللية، والقومية، والدولية.  
فالكاريكاتير السياسي هو: ذلك الكاريكاتير الذي يعالج موضوعاً سياسياً مباشراً، أو يلمح بشكل 
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غير مباشر إلى موضوع له عالقة بالسياسة(5). 
قضايا  الفلسطينية  الصحف  في  املنشور  السياسي  الكاريكاتير  مواضيع   من  يكون  أن  وميكن 
مهمة مثل: الصراع العربي اإلسرائيلي، احلرب ضد اإلرهاب، االنتفاضة الفلسطينية، واالنتخابات 

البرملانية، والعالقات الدولية، وغيرها من القضايا التي متس األنشطة احلكومية.
كما ويعكس األهداف التي يسعى رساموه لتحقيقها، ومنها تنوير الرأي العام، ورفع مستوى الوعي 
السياسي للمتلقني، باإلضافة إلى قدرته على التوجيه واإلصالح، وإظهار احلسرة واأللم الذي يصل 

إليه اجملتمع نتيجة األوضاع السياسية املتردية.
خدمة  في  به  يقوم  الذي  والدور  السياسي  الكاريكاتير  لفن  الكبيرة  لألهمية  ونظرا   
التي  األوضاع  خصوصية  من  تنبع  خاصة  بصفة  الفلسطيني  واجملتمع  عامة،  بصفة  اجملتمعات 
وانقسام  صعبة،  سياسية  وأوضاع  وتهجير،  وتدمير  وقتل،  احتالل،  من  الفلسطينيون  يعيشها 
داخلي، ارتأى الباحث دراسة داللة هذا الفن، ومعرفة القضايا التي يعاجلها، وكيفية معاجلته لهذه 
القضايا، والتعرف على األساليب الفنية، والرموز التي يستخدمها رسامو الكاريكاتير السياسي 

في الصحف الفلسطينية لتحقيق أهدافهم.
مشكلة الدراسة:

إذا كانت اللسانيات مؤهلة لدراسة التواصل اللفظي كما أثبت ذلك فرديناند دوسوسير في   
كتابه:” محاضرات في اللسانيات العامة”، فإن السيمياء أو السيميولوجيا أو السيميوطيقا مؤهلة 
(بريتو، وجورج مونان، وآندريه  اللفظية، حيث اتفق كل من  التواصلية غير  أيضا لدراسة األنظمة 
مارتيني، وبويصانص) على أن العالمة تتشكل من وحدة ثالثية هي: (الدال واملدلول والقصد)، وهم 
يركزون كثيرا في أعمالهم على الوظيفة التواصلية. وال تختص هذه الوظيفة بالرسالة اللسانية 
املنطوقة فحسب، بل توجد في أنظمة غير لسانية أخرى كاإلعالنات والشعارات واخلرائط والالفتات 
واجملالت والنصوص املكتوبة، وكل البيانات التي أنتجت لهدف التواصل. وتشكل كل األمناط املذكورة 

عالمات، ومضامينها رسائل أو مرسالت(6). 
ورسوم  لغة  من  والدالالت  والعالمات  اإلشارات  نظام  يدرس  السيميائية  علم  مفهوم  أن  ومبا 
كاريكاتيرية وخرائط وصور ورموز ورقص وموسيقى ، مبا فيها من إشارات بناها اإلنسان عبر تاريخه 

بهدف التواصل والتعبير عما بداخله.
فإن مشكلة الدراسة حتدد في اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي: ما هي سيميائية فن الكاريكاتير 

السياسي في الصحف الفلسطينية؟
أهمية الدراسة:

1.ندرة الدراسات الفلسطينية التي تناولت دالالت الكاريكاتير السياسي، وكذلك سيميائية اإلعالم 
في اجملتمع الفلسطيني.

2.أهمية السيميائية كعلم قدم إنارة جديدة لفهم املنتجات اإلعالمية، والثقافية، والفنية.
لدى  والداللي  اإلبداعي  التفكير  مستوى  حول  راجعة  تغذية  الدراسة  هذه  تقدم  أن  املؤمل  3.من 

رسامي الكاريكاتير.
موضوع  تنمية  على  العمل  حملاولة  عملية  مقترحات  وضع  في  الدراسة  تسهم  أن  املؤمل  4.من 

الدراسة والعمل على توسيعه في اجملتمع الفلسطيني.
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أهداف الدراسة وتساؤالتها:
تهدف هذه الدراسة إلى حتقيق هدف رئيسي وهو دراسة دالالت الكاريكاتير السياسي في   

الصحف الفلسطينية ولتحقيق ذلك جتيب الدراسة عن األسئلة الفرعية االتية:
1.ما املوضوعات التي ركز عليها الكاريكاتير السياسي في صحف الدراسة؟

2.ما أهم الشخصيات الفاعلة التي ظهرت في رسوم الكاريكاتير؟
3.كيف عبَّر رسامو الكاريكاتير عن اجتاهاتهم جتاه الرسوم املنشورة؟

4.ما األدوار التي نسبت للشخصيات املرسومة؟
5.كيف أبرز رسامو الكاريكاتير صفات الشخصيات املرسومة؟

6.ما أهداف الكاريكاتير السياسي في صحف الدراسة؟
7.ما األساليب الفنية والرموز املستخدمة في معاجلة موضوعات الكاريكاتير؟

8.ما الدالالت اللغوية واألسلوبية التي احتواها الكاريكاتير السياسي؟
9.ما اللغة التي استخدمها الكاريكاتير السياسي في صحف الدراسة؟

الدراسات السابقة:
على  الباحث  عثر  الدراسة  مبوضوع  املتعلقة  للدراسات  العلمي  التراث  خالل مسح  من   
العديد من الدراسات التي لها عالقة بشق واحد من شقي الدراسة، األمر الذي حذا به إلى أن يقسم 
الدراسات السابقة إلى محورين: يتناول األول الدراسات اخلاصة بالسيمياء واإلعالم، والثاني: يخصص 
لعرض الدراسات اخلاصة بالكاريكاتير السياسي على وجه التحديد، ويعرض ألهم الدراسات التي 

لها عالقة مبوضوع البحث وذلك كما يلي:
أوال: الدراسات اخلاصة بالسيمياء واإلعالم:

1.دراسة (لعياضي، 2010)(7) توصلت الدراسة إلى أن هناك اختالفاً كبيراً بني البنيوية والسيميائية؛ 
ورؤى  أفق  لفتح  اجلادة  احملاوالت  قيام بعض  لم مينع من  ولكن هذا  الفلسفية،  الختالف أسسهما 
جديدة حتت الفتة عريضة وهي السيمياء والبنيوية، كما توصلت إلى أن البحوث العلمية في مجال 
اإلعالم واالتصال في املنطقة العربية لم تنفتح كثيراً على الدرس السميائي، كما أن التعامل مع 
واإلشكاليات  القضايا  االطالع على  يتطلب  العربية  املنطقة  التلقي في  زاوية  اإلعالم من  وسائل 
التي تطرحها البنيوية والسيميائية في استجالء املعني، وتوظيفها لتوسيع األفق املعرفي لعلوم 

اإلعالم واالتصال 
إلى معرفة  السيميائيات في حاجة ماسة  أن  إلى  الدراسة  توصلت  (حمداوي، 2010م)(8)  2.دراسة 
األنظمة التواصلية، وحتديد شفراتها السننية، وإرساء مصطلحاتها اإلجرائية والتطبيقية لفهم 
نظام التواصل وتفسيره، وتبيان طرائق اإلرسال والتلقي، ورصد الوسائل واملدخالت واخملرجات التي 
يرتكن إليها التواصل اللفظي وغير اللفظي على حد سواء، فإذا كانت اللسانيات مؤهلة لدراسة 
التواصل اللفظي كما يثبت ذلك فرديناند دوسوسير في كتابه:” محاضرات في اللسانيات العامة”، 
فإن السيميولوجيا أو السيميوطيقا مؤهلة أيضا لدراسة األنظمة التواصلية غير اللفظية. بينما 
على العكس يرى روالن بارت في كتابه:” عناصر السيميولوجيا” أن اللسانيات هي التي متلك القدرة 

لوحدها على رصد التواصل اللفظي وغير اللفظي.
3.دراسة (حمداوي، 2010م)(9) توصلت الدراسة إلى أن اإلشهار بالرغم من مناهضيه باسم إيديولوجيا 
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األيقوني  للتعبير  الكبرى  الوسيلة  يصبح  سوف  التعبير،  ألشكال  قيمة  نظرة  أو  يسارية  شبه 
والسمعي- البصري في عصرنا هذا، ومجال استثمار كبير يضاهي االستثمارات اخلاصة بكاتدرائيات 
العصر الوسيط. كما هو شأن اجلمعيات الصناعية في العصر الوسيط، وميلك اإلشهار أساطيره 
هل  تساؤل مهم مقتضاه  إلى  توصلت  األيقونية”، كما  ورسومه  التلقينية،  وجماعاته  وخرافاته، 
ميكن احلديث بكل صراحة عن صورة إشهارية وإعالنية حقيقية، وذلك بدون احلديث عن املصداقية 
، واملسؤولية، وااللتزام، ومتثل القيم واألخالق في تقدمي الصور اإلشهارية، وعرضها سمعيا وبصريا؟ 
بواسطة  وواهمة  ومضللة  خادعة  صورة  اإلشهارية  الصورة  ستظل  مدى  أي  إلى  آخر،  وبتعبير 
اإليهام وبالغة اجملاز واملبالغة واإلنشاء االستلزامي؟ وإلى أي حد ستبقى هذه الصورة، وهي تستعني 
والسيميوطيقية منها، حبيسة  اللسانية  واملنهجية، والسيما  املعرفية  النظريات  مبجموعة من 

التنافس احملموم ، واالستغالل غير الشرعي للمتلقي البسيط. 
4.دراسة (مرتاض، 2008م)(10) توصلت الدراسة إلى أن اخلطاب االشهاري بكل مكوناته االجتماعية 
الذي  التطور  على  ويدل  التقليدية،  الشعوب  ثقافات  عن  ينم  مرآة عاكسة  إال  ليس  واالقتصادية 
بلغته هذه الشعوب في تعاملها وعالقتها مع اآلخر، خاصة إذا كان هذا اآلخر ال يتجاوز كونه كائنا 
خامال يستحلي االستهالك، والركون، واخلمول غير مبال بالعملية االبداعية برمتها، كما أن اخلطاب 
اإلشهاري في الدول الصناعية أصبح جزءاً من صناعتها، وصار لديها دراسات وتقنيات حيث صار 
العالم املنتج مخبرا لقياس وتقدير أهواء هذا املرسل إليه أو ذاك دون أدني جتاوز في حق ما ال يسمح 
به كدينه وعاداته وتقاليده، ألن ما يهم ويشغل باله ويفكر فيه هو الرسالة اإلشهارية التي يبلغها 
للزبون بغية الترويج لسلعه عبر وسائل اإلعالم والتي أضحت تساعده على ترجمة الصورة اجلامدة 

نحو الزبون دون احلاجة إلى لغة وسيطة.  
5.دراسة (خشاب، 2008م)(11) توصلت الدراسة إلى أن املوروث الشعبي كان حلضوره األثر الواضح في 
البناء اخلاص باخلطاب االشهاري  اخلطابني اإلشهاريني، حيث ورد في صورة حتترم من اجلانب الفني 
من مقدمة وعرض وخامتة، كان لها األمر الواضح في ترسيخ املنتوج في ذهن القارئ وربط حاضره 
البناء  احترام  في  األولى  تتمثل  لسانية  غير  وأخرى  لسانية،  خصوصيات  هناك  أن  كما  مباضيه، 
اللساني للخطاب االشهاري القائم على امللفوظات املفاتيح، وامللفوظات املساعدة وتالفيه لألفعال 
للمجتمع  املطابق  امللبس  في  تتمثل  فكانت  اللسانية  غير  العناصر  أما  املستهجنة،  والعناصر 
املغربي املزارع، في حني يظل ملبس الشيخ في خطاب شاي سلطان ذا داللة عامة يبرز خصوصية 

مشرقية أكثر منها مغربية.
6.دراسة (األستاذ، 2008م)(12) توصلت الدراسة إلى أن مفهوم النص البصري (الصورة)، يتجاوز الدور 
املظاهر  متعدد  اعتباره فعالً  إلى  واستقالله،  (الصورة)  البصري  النص  بانغالق  يقول  الذي  البنيوي 
، يخضع لشبكة من العالقات ، ويتحقق في فعل التلقي والتواصل، كما توصلت إلى أن مفهوم 
النص البصري (الصورة) يظل نسبياً، رهني شروط اإلبداع في القراءة والتلقي، ومبا أن النص البصري 
(الصورة)  معقد ومتعدد على مستوى التركيب، فإن فعل القراءة املرتبط بالنص البصري (الصورة)، 
. وهذا  البناء والداللة  سيكون حتما متعدداً ومعقداً، يراعي الطبيعة التركيبية للنص من حيث 

بحد ذاته فضاء ميثل قمة اإلبداع .
7.دراسة (جاب اهلل، 2008م)(13) عرضت الدراسة ألهمية الصورة في ظل العوملة والهيمنة الصهيونية، 
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وكيف خلقت الصورة لغة جديدة استحوذت على طاقة البصر، فاعتقلت عقله ومخيلته وتطور 
األمر في تفاعل ال مرئي في الصورة وال وعي اإلنسان، فغيرت حياة العالم وأزالت القيود واخترقت 
احلدود وكشفت احلقائق، كما عرضت الدراسة إلى استفادة العرب من تكنولوجيا صناعة الصورة 
والفضائيات  العربية  السينما  تقدمه  ما  عبر  نفسها،  هوليوود  تقنيات  واستخدموا  اإلعالمية، 
املضيئة  صورتها  وتصدير  لألمة  الوطنية  الهوية  عن  للدفاع  الصورة،  ثقافة  إنتاج  من  اإلسالمية 
التي حاول اإلعالم األميركوصيهوني تشويهها، ودللت على ذلك من خالل طرحها ومناقشتها لعدة 

أعمال درامية منتجة عربيا وأمريكيا وصهيونيا.
ثانيا: الدراسات اخلاصة بالكاريكاتير:

1.دراسة (القضاه، 2012م)(14) توصلت الدراسة إلى أن الكاريكاتير الذي يتناول القضايا االقتصادية 
جاء في املرتبة األولى وبنسبة 42.2%، أما الرسوم التي تعرض التربية والتعليم فقد جاءت باملرتبة 
األخيرة وبنسبة 6.7%، وجاءت الرسوم التي تستخدم األلوان بنسبة 64.5%، كما جاءت املوضوعات 
إلى  الصحيفة  متيل  وأخيراً  فالعربية،  العاملية  املوضوعات  تلتها  الرسوم،  أولوية  سلم  في  احمللية 
نشر الرسوم التي يصاحبها الشرح والتعليق أكثر من نشر الرسوم التي ال يصاحبها تعليق، كما 

وتناولت تلك الرسوم موضوعات مختلفة ولم تتناول أشخاص بنسبة %93.4.
2.دراسة (عبد الرازق، 2008م)(15) أظهرت نتائج الدراسة فعالية البرنامج املقدم لعينة البحث في 
التفكير  تنمية مهارات  الفلسطينية منوذجا)، وكذلك  (القضية  املعاصرة  بالقضايا  الوعي  تنمية 
الناقد ( التفسير، االستنتاج، التحليل، تقومي احلجج)، وكذلك وجود عالقة ارتباطيه بني منو الوعي 
لدى عينة البحث، وبني منو مهارات التفكير الناقد ، ويعود الفضل لهذا النمو في املهارات والوعي 
بالقضايا املعاصرة إلى طبيعة البرنامج الذي قام على الرسوم الكاريكاتيرية ،وكذلك طرق التدريس 

املستخدمة والتي عبرت عن التعلم النشط.
3.دراسة (الفقيه، 2008م)(16) بّينت النتائج واملعلومات واملقابالت التي أجراها الباحث االرتباط الوثيق 
بني كاريكاتير ناجي العلي والتنمية السياسية في التأكيد على مفاهيم توعوية ثقافية واجتماعية 
وسياسية، أرادها ناجي العلي أن تصبح ملهما ملتلقي ابداعاته، كما ظهر جلياً أنه يزاوج بعبقرية 
فذه بني السخرية والفن ملا لهما من جذور عميقة في حركة الفكر االنساني أساس الوعي الذي 
واالنحناءات  باخلطوط  يلعب  وال  والورق  باحلبر  يلهو  يكن  لم  فهو  السياسية  التنمية  عليه  تبنى 
ومفردات اللغة  بال هدف، وإمنا أصل حلركة وعي شعبي تلقفها كثيرون واعتبروها تعبيراً صادقاً عما 

يختلج في دواخلهم.  
4.دراسة (أبو منديل، 2006)(17) توصلت الدراسة إلى أن قضية األسرى تأتي في املرتبة األولي للقضايا 
التي يهتم بها رسامو الكاريكاتير وجاءت بنسبة 13.5%، تلتها قضية الالجئني، ثم جهود السالم، 
اجمالي  من   %10 بها  االهتمام  نسبة  بلغت  القدس، حيث  مبعاجلة قضية  االهتمام  تراجع  مقابل 
اهتم  حيث  الكاريكاتير،  لرسامي  السياسية  التوجهات  اختالف  الدراسة  بينت  كا  املوضوعات، 
ارتفاع  الدراسة  وبينت  حزبّية،  نظر  وجهة  من  املطروحة  املوضوعات  مبعاجلة  رسامو كل صحيفة 
التي  االسرائلية  بالشخصيات  مقارنة  الكاريكاتير  رسوم  في  الفلسطينية  الشخصيات  نسبة 
الشخصيات  تصدرت  التي  االيجابية  السمات  مقابل   ،%58.4 بنسبة  السلبية  بالصفة  اتسمت 
الفلسطينية وبنسبة 45.5%، وأخيرا كشف الكاريكاتير حالة العجز العربي في مساندة القضية 
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الفلسطينية ومواجهة الغطرسة الوحشية اإلسرائيلية.
إيديولوجي  رؤية  صاحب  كان  جاهني  صالح  أن  إلى  الدراسة  توصلت  2005م)(18)  (أحمد،  5.دراسة 
التي  العربية  والوحدة  بالقومية  تنويري وتقدمي، وكان يؤمن  وإنسانية هدفها  اشتراكية وقومية 
مثل  السياسية  واملعارك  باألحداث  الرسومات  تلك  وارتبطت  رسوماته،  في  عنها  عّبر  ما  كثيراً 
العدوان الثالثي وحلف بغداد وحرب 1967م، كما فضحت تلك الرسومات أهداف التوسع اإلسرائيلي 
املعونات  وركزت كثيرا على  العالم  في  اليهود  ودعاوي اضطهاد  إلى فلسطني  اليهودية  والهجرة 

األمريكية إلسرائيل وانحيازها لها.
6.دراسة (أكاندي، 2002)(19) توصلت الدراسة إلى أن للكاريكاتير السياسي دوراً كبيراً في التعبير عن 
تقلبات النشاط السياسي النيجيري وأهمية استخدامه كبيانات سياسية في تقييم التطورات 
احلكومة  سياسات  انتقاد  في  للكاريكاتير  الالذع  النقدي  الدور  برز  وهنا  نيجيريا،  في  السياسية 
النيجيرية، وكشفت الدراسة أيضا عن أهم مالمح خصائص الكاريكاتير السياسي في الصحف 
على  املهيمنة  السياسية  القضايا  عن  التعبير  في  مهمة  اتصال  كوسيلة  وأهميته  النيجيرية، 
الساحة النيجيرية، وبالرغم من تشديد الرقابة على الصحف إال أن الكاريكاتير كان له دورُ كبيٌرٌ 
ومهٌم في الوصول إلى جمهور القراء، وتوضيح تقلبات الوضع السياسي في نيجيريا بكل صدق 

وموضوعية وبأسلوب ساخر.
7.دراسة (هاردي، 1998)(20) توصلت الدراسة إلى أن هوية جوليان الثنائية قدمت برهانا واضحاً كعامل 
أظهرت جوليان في صراع مع سياسات  التي  السمات،  الفريدة  الكاريكاتورية  رسوماته  في  ثابت 
جريدة مونتريال ديلي ستار العنيفة غير الليبرالية واالستعمارية التي جعلت من ممارسات جوليان 
السياسية من خالل أسلوبه الفني املتميز باألبيض واألسود مستحيلة، ومن هنا يتضح مدي قوة 
الكاريكاتير في التعبير عن الصراعات السياسية التي قد حتدث بني الفنان واجلريدة التي عمل بها.

التعليق على الدراسات السابقة:
الدراسات  أن  كما  السياسي،  الكاريكاتير  بسيميائية  اخلاصة  الدراسات  غياب  الباحث  •الحظ 
الفلسطينية التي عرضت جاءت في سياق التعرف على الكاريكاتير السياسي لبعض الرسامني، 

ودوره في التعريف بالقضايا السياسية وخدمة القضية الفلسطينية.
واألهمية  الهدف  حيث  من  كثيرة  الباحث  عليها  اّطلع  التي  واألجنبية  العربية  الدراسات  •جاءت 
إشكالية  حول  املعرفية  القاعدة  توسيع  في  الباحث  أفاد  مما  العينة،  واختيار  املستخدم  واملنهج 
الدراسة، وبلورتها، واالستفادة منها في التعرف على األدوات واألساليب البحثية التي استخدمتها 

الدراسات السابقة، وكيفية االستفادة منها، وتوظيفها خلدمة دراسة الباحث.
•وأخيراً استفاء الباحث من النتائج التي انتهت إليها الدراسات السابقة، واستخدامها في مناقشة 

النتائج التي توصل إليها. 
مصطلحات ومفاهيم الدراسة:

1.الكاريكاتير: هو شكل من أشكال الفن، في العادة صورة شخصية أو بورتريه، حترف فيه املالمح 
املميزة لشخص معني، أو يبالغ فيها بطريقة تؤدي إلى حدوث أثر مضحك لدى املتلقي(21). 

2.الكاريكاتير السياسي: يقصد به في منت البحث الرسوم الساخرة التي تعكس طبيعة األوضاع 
السياسية في اجملتمع الفلسطيني واجملتمعات األخرى، بأسلوب واضح وبسيط، بهدف حتقيق أهداف 
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معينة، على أن تفهمه شرائح اجملتمع كافة .
البشرية  الكائنات  متكن  التي  األنظمة  أي   ، والشفرات  اإلشارات  دراسة  بها  ويقصد  3.السيمياء: 
الدراسة يقصد بالسيمياء الدالالت  من فهم األحداث بوصفها عالمات حتمل معنى(22)، وفي هذه 
والرموز التي يستخدمها رسامو الرسوم الكاريكاتيرية للكاريكاتير السياسي في صحف الدراسة 

لتحقيق أهدافهم.
األراضي  في  تصدر  التي  اليومية  املطبوعة  الصحف  هنا  بها  ويقصد  الفلسطينية:  4.الصحف 
الفلسطينية اخلاضعة للسلطة الفلسطينية، والتي ينطبق عليها قانون املطبوعات والنشر لعام 

1995م الصادر عن وزارة اإلعالم الفلسطينية.
اإلطار املنهجي للدراسة:

نوع الدراسة:
وخصائص  وسمات  طبيعة  وصف  على  تركز  التي  الوصفية  الدراسات  ضمن  الدراسة  هذه  تَُعدُّ 
مجتمع معني، أو موقف أو جماعة أو فرد، كما تهتم بدراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بظاهرة أو 
موقف من مجموعة من األحداث، للحصول على املعلومات والبيانات الدقيقة عنها(23)، وتتيح هذه 
النوعية من البحوث وجود بيانات قابلة للقياس الكمي والكيفي، ومن ثم إمكانية التعميم والتنبؤ، 

وذلك من خالل رصد دالالت الكاريكاتير املنشور وحتليله.
كما أن هذه الدراسة تدخل ضمن تصنيف البحوث األساسية، وهي كما يقول باتون نوع من البحوث 
الكيفية التي حتاول اإلجابة عن تساؤالت أساسية مرتبطة بالظاهرة التي هي موضوع الدراسة، من 
أجل فهمها ووصف حقيقتها(24)، والدراسة هنا تستهدف جتاوز وصف وحتليل رسوم الكاريكاتير في 

الصحف محل الدراسة إلى الكشف عن الدالالت واملعاني واألفكار الكامنة وراء هذه الرسوم.
املناهج البحثية املستخدمة:

أوال: منهج املسح: وذلك باعتباره جهًدا علميًّا منظًما يساعد في احلصول على املعلومات والبيانات 
اخلاصة بالظاهرة املدروسة(25). 

ويستخدم الباحث منهج املسح في هذه الدراسة من خالل أسلوب مسح احملتوى: وقد   
وحتليل  لوصف  الدراسة؛  عينة  الفلسطينية  الصحف  أعداد  عينة من  الباحث ملسح  استخدمه 

رسوم الكاريكاتير السياسي املنشورة فيها والتعرف على دالالتها. 
املقارنات  بعض  إجراء  بهدف  دراسته  في  املقارن  املنهج  الباحث  واستخدم  املقارن:  املنهج  ثانيا: 
الكمية والكيفية حول سيميائية الكاريكاتير السياسي، وذلك بهدف التعرف على جوانب التشابه 
واالختالف في عينة الدراسة، وكذلك املقارنة بني نتائج دراسة الباحث ونتائج الدراسات السابقة 

ذات الصلة مبوضوع الدراسة.  
أسلوب جمع البيانات:

بشقيه  وذلك  املضمون،  حتليل  استمارة  على  الدراسة  بيانات  جمع  في  الباحث  اعتمد   
الكمي والكيفي للتوصل إلى احملتوى الكمي واحملتوى الظاهر لعملية االتصال؛ الستخالص البيانات 
التي تساعد في التعرف على نوعية املوضوعات، ملعرفة الدالالت واالستنتاجات التي توضح دالالت 
الرموز، وتسهم في إثراء عملية التفسير واالستدالل، عن طريق رصد األفكار واآلراء املتضمنة في 

الرسم الكاريكاتيري للوصول لنتائج علمية.
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اللغوية  والسمات  الفنية،  األساليب  لقياس  الشكل  فئات  لتشمل  التحليل  فئات  تصميم  وَتّ 
الكاريكاتير،  التي عاجلها  املوضوعات  املضمون  فئات  وثباته، كما شملت  املوقع  وفئة  واألسلوبية، 

واألحداث، والشخصيات احملورية، والصفات واألدوار، واألهداف، والرموز.
مجتمع الدراسة وعينتها:

في  الصادرة  الفلسطينية  الصحف  من  عينة  الدراسة  مجتمع  يتضمن  الدراسة:  مجتمع  أوال: 
الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة الزمنية احملددة للدراسة، واجملتمع عبارة عن (صحيفة احلياة 
اجلديدة، وصحيفة فلسطني) وراعى الباحث تنوع اجملتمع من حيث اجلمهور املستهدف، فصحيفة 
الدخول  من  ممنوعة  ألنها  الغربية؛  الضفة  في  الفلسطيني  للجمهور  موجهة  اجلديدة  احلياة 
أيضا  أن صحيفة فلسطني  اإلسرائيلي، كما  االحتالل  بفعل  أعوام  الثالثة  قرابة  لقطاع غزة منذ 
موجهة للجمهور الفلسطيني في غزة؛ ألنها ممنوعة من الدخول للضفة الغربية بفعل االنقسام 
الفلسطيني، وتتفق الصحيفتان في اعتبارهما صحفيتني حكوميتني ومغربيتني  من احلكومتني 

في غزة والضفة.
وفيما يلي يعرض الباحث نبذة عن صحف الدراسة التي خضعت للتحليل كما يلي:

1.صحيفة احلياة اجلديدة: وهي صحيفة يومية سياسية تأسست في 1994/11/10م فكانت منذ 
1995/8/19م  تاريخ  من  وابتداء  ذلك  بعد  ثم   ، أسبوعية  تصدر بصفة  نشأتها صحيفة سياسية 
الوطنية  السلطة  ظل  في  تصدر  يومية  صحيفة  أول  أصبحت  بذلك  وهى  يومية،  أصبحت 
الفلسطينية ، وتعتبر صحيفة احلياة اجلديدة مقربة من السلطة الوطنية الفلسطينية ومقرها 
الرئيس في مدينة رام اهلل ، أسسها نبيل عمرو وحافظ البرغوثي، يرأس حتريرها حافظ البرغوثي، 
الرياضية،  احلياة  وملحق   ، احلياة  املالحق مثل: ملحق قضايا  العديد من  اجلديدة  احلياة  ويصدر عن 

وملحق احلياة الثقافية.
شركة  عن  غزة  مدينة  في  تصدر  شاملة  سياسية  يومية  صحيفة  وهي  فلسطني:  2.صحيفة 
أيار 2007،  الثالث من مايو  العدد األول منها يوم  الوسط لإلعالم والنشر املساهمة احملدودة، صدر 
وتعتبر الصحيفة اليومية األولى والوحيدة التي تصدر من قطاع غزة، واملقربة من حكومة حماس 
وتركز  الفلسطيني،  اجملتمع  قطاعات  مختلف  من  واسع  بجمهور  تتمتع  أنها  كما  بغزة،  املقالة 
الصحيفة على تعزيز اخلدمات اإلعالمية الشاملة لدى جمهورها، كما يرأس حتريرها إياد القرا، وتصدر 
والعربية  الفلسطينية  واإلسالمية  الوطنية  املناسبات  تواكب  التي  املالحق  من  عدداً  الصحيفة 

اخملتلفة وتسلط الضوء عليها.
ثانيا: عينة الدراسة: 

أبريل  نهاية  نوفمبر وحتى  األول من  الواقعة ما بني  الفترة  الدراسة على  اقتصرت عينة   
2013م، واعتمد الباحث على أسلوب األسبوع الصناعي في اختيار العينة وبالطريقة العشوائية 
بشقيها البسيط واملنتظم ومتت العينة العشوائية البسيطة باختيار العدد األول من أيام األسبوع 
األول من شهر نوفمبر 2012م، الذي كان يوم السبت األول وصادف تاريخ 3نوفمبر، أما اختيار العدد 
الثاني من األسبوع الصناعي، والذي ينبغي أن يكون يوم أحد مع حساب الفارق الزمني بينهما، وهو 
ت  نوفمبر، وهكذا  األحد 11  وقد جاء  املنتظمة  العشوائية  املنتظم بني كل مفردتني في  الفاصل 

اختيار بقية املفردات حتى نهاية شهر أبريل 2013م.  



سيميائية فن الكاريكاتري السياسي يف الصحف الفلسطينية 

  العدد    21    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

      د. ماجد سامل تربان

40

ويرجع الباحث اختيار هذه الفترة للتحليل إلى العديد من األسباب أهمها:
-متثل تلك الفترة استشهاد القائد العام لكتائب القسام اجلناح العسكري املقاوم حلركة حماس 

والذي على إثره حدث العدوان األخير على غزة والذي استمر ملدة ثمانية أيام.
رأسها  على  كان  عربية مسئولة  زيارات مكوكية من شخصيات  مرة  وألول  الفترة  تلك  -شهدت 

الوفد الوزاري العربي، باإلضافة إلى وزير خارجية تركيا.
-شهدت تلك الفترة زيارة تاريخية لقائد حماس خالد مشعل إلى غزة، وإلقاءه كلمة في مهرجان 

االنتصار كما أطلقت عليه حماس اثر التوصل التفاق تهدئة بني حماس وإسرائيل. 
الفلسطينية  املصاحلة  لتفعيل  وصيغ  متعددة  جوالت  بعدها  الفلسطينية  الساحة  -شهدت 

املتعطلة.
- شهدت تلك الفترة العديد من األحداث املهمة في الساحة الفلسطينية.

إجراءات الصدق والثبات:
ت إجراء قياس الصدق ألداة جمع البيانات من خالل أسلوب الصدق الظاهري لالستمارة،   
اإلعالم،  أساتذة  من  املتخصصني  من  مجموعة  على  احملتوى  حتليل  استمارة  الباحث  عرض  حيث 
وأساتذة مناهج البحث العلمي، ورسامي الكاريكاتير لتقرير صالحيتها لقياس ما هو مستهدف 

قياسه، وت إجراء بعض التعديالت عليها في ضوء ما أشار احملكمون إليه.
ولقياس الثبات استعان الباحث مبقياس هولستي لقياس معدل الثبات، حيث بلغت قيمة   

املعامل 0.84% وهي قيمة عالية تدل على ثبات املقياس الذي ميكن الوثوق به.
كما قام الباحث بإجراء الثبات الستمارة حتليل احملتوى مع نفسه، حيث حققت إعادة االختبار نسبة 
ثبات  يؤكد  مما   ،%0.86 بلغت  والثانية  األولى  املرة  في  حتليلها  ت  التي  األولي  املادة  بني  عالية  ثبات 

التحليل.
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نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها:
أوال: النتائج اخلاصة بسيميائية الكاريكاتير السياسي:

تستهدف الدراسة التعرف على سيميائية الكاريكاتير السياسي املنشور في الصحف   
الفلسطينية اليومية، وذلك كما يلي:- 

1.ما املوضوعات التي ركز عليها الكاريكاتير السياسي في صحف الدراسة؟
جدول رقم (1): يوضح نوعية املوضوعات التي تطرق إليها الكاريكاتير السياسي

الصحف

الصحف    
                  املوضوعات

احلياة 
اجلديدة

اإلجماليفلسطني

%ك%ك%ك

520.9628.51124.5املواقف الدولية1

416.7628.51022.2أخرى 2

62514.8715.6األسرى3

416.714.8511.1احلصار على غزة4

312.514.848.9االنتهاكات اإلسرائيلية5

14.129.536.7عملية السالم والتهدئة6

29.524.4--الالجئون7

29.524.4--املصاحلة الفلسطينية8

12.2--14.1االستيطان9

241002110045100                اجملموع

تشير بيانات اجلدول السابق إلى تنوع املوضوعات التي عاجلها الكاريكاتير السياسي املنشور في 
صحف الدراسة، ودرجة االهتمام بكل موضوع، حيث جاءت املوضوعات املتعلقة باملواقف الدولية 
جتاه القضية الفلسطينية في الترتيب األول بنسبة 24.5% تالها موضوعات أخرى شملت املقاومة 
الفلسطينية، والثورات العربية، والقمم العربية، والرئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار، وتناولت 
بنسبة  العربي جتاه ما يحصل في سوريا،  والتقاعس  واحلكومي  اإلداري  الفساد  موضوعات نقدت 
22.2%، ثم جاءت املوضوعات املتعلقة باألسرى الفلسطينيني وبنسبة 15.6%،  ويرى الباحث أن هذه 
النسبة ال تتفق مع حجم املعاناة التي يعانيها األسرى الفلسطينيون في السجون الصهيونية، وال 

يتناسب مع حجم التضامن مع هذه القضية التي متس كل بيت فلسطيني.
تالها املوضوعات املتعلقة باحلصار اإلسرائيلي املفروض على غزة منذ أحداث االنقسام الفلسطيني 
التي اندلعت في حزيران 2007م، وما ترتب عليها من أحداث، وبالنظر إلى حجم املعاناة التي ترتبت 
على االنقسام الفلسطيني. يرى الباحث أن هذه النسبة قليلة جدا وخصوصا أن جريدة فلسطني 
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احملسوبة على حركة حماس، والناطقة باسم احلكومة املقالة في غزة اقتصرت نسبة الكاريكاتير 
الذي يتناول موضوعات احلصار على غزة 4.8%، على الرغم من تعدد القوافل التي جاءت لغزة لفك 

احلصار عنها، وال يستقيم الوضع مع حجم املطالبة والتضامن مع غزة.
وبنسبة  الفلسطيني،  الشعب  بحق  الصهيونية  االنتهاكات  تناولت  التي  املوضوعات  جاءت  ثم 
بلغت  بنسبة  والتهدئة،  السالم  عملية  تعالج  التي  املوضوعات  وجاءت   ،%8.9 بلغت  أيضا  قليلة 
6.7%، ثم املوضوعات التي تتناول الالجئني الفلسطينيني واملصاحلة الفلسطينية وبنسبة متساوية 

بلغت لكل موضوع %4.4.
وأخيراً جاءت املوضوعات التي عاجلت االستيطان الصهيوني في األراضي الفلسطينية بنسبة بلغت 
2.2%، ويرى الباحث أن هذه املوضوعات ال تفي بحجم قضية االستيطان حيث سيطرت إسرائيل على 
ثلثي األراضي الفلسطينية بعملية االستيطان، وأدى رفض إسرائيل لوقف االستيطان وخصوصا 
في القدس، باإلضافة إلى عملية تهويد املدينة املقدسة إلى وقف مفاوضات التسوية الشاملة مع 

إسرائيل وفشل عملية السالم املتوقفة منذ أكتوبر 2010م.
وتختلف تلك النتائج مع معظم النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة اخلاصة بالكاريكاتير 
حيث تختلف مع نتائج دراسة (القضاه، 2012م) التي توصلت إلى أن الكاريكاتير الذي يتناول القضايا 
االقتصادية جاء في املرتبة األولى وبنسبة 42.2%، كما تختلف مع نتائج دراسة (أبو منديل، 2006) 
التي توصلت إلى أن قضية األسرى تأتي في املرتبة األولي للقضايا التي يهتم بها رسامو الكاريكاتير 

وجاءت بنسبة 13.5% تلتها قضية الالجئني.
الفلسطيني  باالنقسام  اخلاصة  للموضوعات  إغفالها  الدراسة  صحف  على  ويؤخذ   
التحليل،  الكاريكاتير طوال فترة  إليها رسامو  التي لم يتطرق  القدس  الفلسطيني، وموضوعات 
أن  الضروري  من  لذا  الفلسطينية،  القضية  على  وخطورتها  املوضوعات،  هذه  أهمية  من  بالرغم 
يقوم رسامو الكاريكاتير بتوضيح اخملاطر احملدقة بالقدس من تهويد وتشريد ألبنائها، وكذلك اخملاطر 
املترتبة على االنقسام الفلسطيني الذي أدي إلى تراجع القضية الفلسطينية، وخدمة املصلحة 
الصهيونية في تهويد القدس، وإلغاء الصبغة العربية اإلسالمية لهذه املدينة املقدسة، وصبغها 
بالصبغة الصهيونية، فقد صادرت سلطات االحتالل الصهيونية آالف الدومنات احمليطة مبدينة القدس، 
الوحدات االستيطانية  العديد من  الكبيرة، كما بنت  وأقامت عليها عدداً كبيراً من املستوطنات 
داخل املدينة نفسها، وسحبت عددا كبيرا من هويات املواطنني الفلسطينيني املقدسيني وبسب 

وبدون سبب حلثهم على ترك املدينة وإفراغها من أهلها وحتقيق أغلبية يهودية فيها(26).
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2.ما أهم الشخصيات الفاعلة التي ظهرت في رسوم الكاريكاتير؟
جدول رقم (2): يوضح الشخصيات الفاعلة في الرسوم املنشورة 

      

الصحف    
                  املوضوعات

احلياة 
اجلديدة

اإلجماليفلسطني

%ك%ك%ك

غير 1 رمزية  شخصيات 
مسماه

1562.61361.92862.3

ش��خ��ص��ي��ات رم��زي��ة 2
مسماه

416.714.8511.1

28.4314.2511.1بدون شخصيات3

عربية 4 ش��خ��ص��ي��ات 
حكومية

14.1314.348.9

فلسطينية 5 شخصيات 
حكومية

14.1--12.2

دولية 6 شخصيات 
حكومية

14.1--12.2

إسرائيلية 7 شخصيات 
حكومية

--14.812.2

29.524.4--املصاحلة الفلسطينية8

241002110045100                اجملموع

تشير بيانات اجلدول السابق إلي أن رسامي الكاريكاتير اعتمدوا على شخصيات فاعلة   
رمزية غير مسماه، حيث ترمز تلك الشخصيات إلى شخصية بعينها أو قوة بعينها في مجتمع 
اجلماهير،  عند  مقبولة  غير  تكون  والتي  السلبيات،  بعض  انتقاد  إلى  فيه  الكاريكاتير  يسعي 
اهتمام  من   ،%62.3 وبنسبة  األولى  املرتبة  في  املسماه  غير  الرمزية  الفاعلة  الشخصيات  وجاءت 
رسامي الكاريكاتير الفلسطيني، تالها الشخصيات الرمزية املسماه وبنسبة 11.1% واهتمت بها 
صحيفة احلياة اجلديدة عبر شخصية أبو فايك، وبالدرجة نفسها من األهمية جاءت فئة عدم ظهور 
شخصيات فاعلة في رسومات الكاريكاتير، وتتفق تلك النتائج جزئيا مع ما توصلت إليه (رويدا أبو 
منديل 2006م) حيث توصلت إلى أن الشخصيات الرمزية غير املسماه جاءت أكبر من الشخصيات 

املسماه وبنسبة بلغت %73.5.
ويعلل الباحث ذلك إلى أن هذا الترميز يجعل رسامي الكاريكاتير يهربون من الرقابة املفروضة على 
وسائل اإلعالم، ويخرجون من حجر املسائلة القانونية من قبل احلكومة، وخصوصا في ظل االنقسام 
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الفلسطيني ووجود حكومتني إحداهما في الضفة الغربية، واألخرى في غزة.
السياسي كشخصيات  الكاريكاتير  رسومات  في  احلكومية  العربية  الشخصيات  ذلك ظهور  تال 
فاعلة وبنسبة 8.9% ومتثلت تلك الشخصيات في شخصية واحدة لوزير اخلارجية القطري، ورؤساء 
عرب مثل بشار األسد وأبيه، تالها الشخصيات الفلسطينية احلكومية التي متثلت في صورة الرئيس 
الراحل ياسر عرفات، وشخصيات فاعلة دولية متثلت في الرئيس األمريكي باراك اوباما، وشخصيات 
إسرائيلية متثلت في صورة بنيامني نتنياهو، وبالدرجة نفسها من االهتمام وبنسبة بلغت 2.2% لكل 

شخصية فاعلة منهما.
واحلزبية  والعربية،  الفصائلية،  الفلسطينية  الفاعلة  الشخصيات  من  أي  تظهر  ولم   
توصلت  التي  النتائج  مع  كليا  النتائج  تلك  وتختلف  التحليل،  فترة  طوال  والدولية  اإلسرائيلية، 
رسوم  في  الفلسطينية  الشخصيات  نسبة  ارتفاع  إلى  توصلت  حيث  منديل،  أبو  دراسة  إليها 
الكاريكاتير مقارنة بالشخصيات األخرى وال سيما الشخصيات اإلسرائيلية، األمر الذي يرى الباحث 
أّنه يكشف حالة العجز العربي في مساندة القضية الفلسطينية ملواجهة الغطرسة الوحشية 

اإلسرائيلية.
3.كيف عّبر رسامو الكاريكاتير عن اجتاهاتهم جتاه الرسومات املنشورة

جدول رقم (3): يوضح اجتاه الرسوم املنشورة بصحف الدراسة

الصحف    

           االجتاه

احلياة 
اجلديدة

اإلجماليفلسطني

%ك%ك%ك

1562.5838.12351.1مؤيد

937.51047.61942.2معارض

314.336.7--محايد

241002110045100اجملموع

رسومات  تطرحها  التي  للقضايا  املؤيد  االجتاه  أن  إلي  السابق  اجلدول  بيانات  تشير   
الكاريكاتير السياسي قد احتل املرتبة األولى وبنسبة 51.1%، أما االجتاه املعارض قد جاء في املرتبة 
الثانية وبنسبة 42.2%، وتؤكد هذه النسبة أن رسامي الكاريكاتير السياسي ملتزمون بالوظيفة 
األساسية له، وهي انتقاد الوضع القائم نقداً الذعا ومعارضا للوضع القائم في محاولة لتعديل 
مسار احلياة اليومية للشعوب, وأن اجتاههم املؤيد كان في طرح رؤي جديدة ملعاجلة قضايا وطنية 
األمر الذي يدل على دور رسامي الكاريكاتير في تبني بعض املفاهيم والعمل على ترويجها، وهو ما 
يصب في مصلحة االجتاه املعارض الذي يعمدون فيه توجيه النقد الالذع، وجاء في املرتبة األخيرة 

االجتاه احملايد وبنسبة %6.7.
االجتاه  أن  إلى  توصلت  (أبو منديل، 2006م) حيث  دراسة  نتائج  النتائج مع  وتختلف هذه   
املعارض جاء بنسبة أكبر من املؤيد للكاريكاتير وبنسبة 82.4%، مقابل 11.2%، وتتفق نتائج الباحث 
ضمنياً مع ما توصلت إليه نتائج دراسة (أكاندي، 2002م) حيث توصلت إلى أن للكاريكاتير السياسي 
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دوراً كبيراً في التعبير عن تقلبات النشاط السياسي.
4.ما األدوار التي نسبت للشخصيات املرسومة.

تشير بيانات اجلدول التالي رقم (4) إلى أن األدوار السلبية املبينة في الرسومات املنشورة جاءت في 
املرتبة األولى وبنسبة 48.9%، وتدل تلك النتيجة على صحة نتائج اجلدول السابق، الذي أشار إلى أن 
اجتاه رسامي الكاريكاتير السياسي املعارض جاءت نسبته 42.2%، األمر الذي يدل على أن الكاريكاتير 
السياسي له دالالت رمزية تعالج القضايا السلبية التي يعاني منها املواطن الفلسطيني في شتي 

اجملاالت وتوضحها.
جدول  رقم (4): يوضح فئة األدوار املبينة في الرسوم املنشورة بصحف الدراسة

الصحف    

           االدوار

احلياة 
اجلديدة

اإلجماليفلسطني

%ك%ك%ك

833.31466.72248.9سلبية

1562.6628.52146.7ايجابية

14.114.824.4متوازنة

241002110045100اجملموع

            ثم جاءت األدوار االيجابية في املرتبة الثانية وبنسبة 46.7% وخصوصاً في املوضوعات التي 
تهدف إلى النقد املوضوعي للعديد من القضايا، واملوضوعات التي تعكس صور املقاومة والتضحية 

التي قدمها الشعب الفلسطيني، ثم جاءت األدوار املتوازنة وبنسبة %4.4.
5.كيف أبرز رسامو الكاريكاتير صفات الشخصيات املرسومة

تشير بيانات اجلدول التالي رقم (5) إلى أن صفات الشخصيات التي بينها رسامو الكاريكاتير جاءت 
كما يلي:

أوال: الشخصيات الفلسطينية: 
جاءت نسبة الصفات االيجابية أعلى من الصفات السلبية، حيث تساوت صفتي املقاومة   
واملظلومة في الترتيب األول للصفات االيجابية وبنسبة 20% لكل منهما، وجاءت صفة املقاومة 
أعلى منها في صحيفة فلسطني التابعة للحكومة املقالة بغزة، مقارنة بصحيفة احلياة اجلديدة 
التابعة للحكومة الفلسطينية في رام اهلل التي اهتمت بإظهار صفة املظلومة، وبنسبة أعلى 

بلغت 33.8% طوال فترة التحليل. 
ويرى الباحث أن هذه الصفات تنطبق على الشعب الفلسطيني، ومتثل دالالت دقيقة على أن الظلم 
هو الذي يؤدي إلى املقاومة، فالشعب الفلسطيني يخضع لظلم كبير على يد االحتالل اإلسرائيلي، 
وبنسبة  وحدوية  تالها صفة  احلرية،  إلى  الوصول  الظلم في سبيل  يقاوم هذا  يجعله  الذي  األمر 
قليلة جداً بلغت 4.5%، األمر الذي يحتاج إلى دراسة متعمقة من قبل الصحف ورسامي الكاريكاتير 

لهذه احلالة.
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في  جاء  حيث  أقل،  وبنسب  الفلسطينية  للشخصية  السلبية  الصفات  ظهرت  النقيض  وعلى 
الترتيب األول لهذه الصفات الصفة الفوضوية وبنسبة 4.5%، تالها صفات سلبية ومختلفة بالدرجة 
نفسها من االهتمام وبنسبة 2.2%، ولم تظهر صفة تريد السالم طوال فترة الدراسة، وذلك نتاج 

طبيعي لالعتداءات الصهيونية على األرض واإلنسان الفلسطيني، األمر الذي ينّفر الفلسطينني 
 من العملية السلمية ألن الواقع يعكس أن إسرائيل دولة ال تريد السالم.

جدول رقم (5) يوضح صفات الشخصيات املرسومة
 

اإلجماليفلسطنياحلياة اجلديدةالصفات

%ك%ك%ك

ية
ين

ط
س

فل
ت 

يا
ص

خ
ش

ية
جاب

اي

520.9419920مقاومة

833.314.8920مظلومة

14.114.824.5وحدوية

ية
لب

24.5--28.4فوضويةس

14.812.2--سلبية

14.812.2--مختلفة

ية
يل

رائ
س

ت إ
يا

ص
خ

ال توجد صفات ايجابيةايجابيةش

ية
لب

24.4--28.4معاداة للسالمس

متعطشة 
14.812.2--للدماء

ية
رب

 ع
ت

يا
ص

خ
ش

ية
جاب

اي

14.812.2--تدعو للصمود

14.812.2--تسعى للحرية

ية
لب

14.1523.7613.3متخاذلةس

14.1314.248.9عميلة

24.5--28.4مفككة

ية
ول

ت د
يا

ص
خ

ال يوجدايجابيةش

ية
لب

29.524.5--ظاملةس

24.4--28.4تدعم إسرائيل

241002110045100اجملموع
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ثانيا: الشخصيات اإلسرائيلية: 
أوضحت  بل  التحليل،  فترة  طوال  اإلسرائيلية  للشخصيات  إيجابية  صفة  أي  تظهر  لم   
لإلسرائيليني  األبرز  الصفة  حيث  السابقة،  النتائج  تدعم  دالالت  املنشورة  السياسية  الرسومات 
نتائج  يؤكد  الذي  األمر  وبنسبة %2.2،  للدماء  املتعطشة  وبنسبة 4.4%، ثم صفة  السالم  هي معاداة 
بالغدر  املتمثلة  األخرى  الصفات  الكاريكاتيرية  الرسومات  تظهر  ولم  السابقة،  الصفات  وسيميائية 

والغطرسة واخملالفة لالتفاقيات طوال فترة التحليل.
ثالثا: الشخصيات العربية: 

بينت النتائج غلبة الصفات السلبية على الصفات اإليجابية للشخصيات العربية ال سيما   
احلكومية الرسمية حيث جاء في املرتبة األولي للصفات السلبية صفة متخاذلة وبنسبة بلغت %13.3، 
تالها صفة عميلة وبنسبة 8.9%، ثم صفة مفككة وبنسبة 4.5%، وبالنظر إلى الصفات االيجابية جند 
أن الرسومات أظهرت أن الصفات االيجابية على قلتها تركزت في صفتني فقط، هما تسعى للحرية 
وتدعو للصمود وبالدرجة نفسها من االهتمام وبنسبة بلغت 2.2 لكل منهما، في حني أغفلت الدراسة 
صفة تريد السالم، وصفة موحدة األمر، الذي يتطلب من رسامي الكاريكاتير ضرورة إبراز األدوار اإليجابية 

وإن قلت للشخصيات العربية الرسمية.
رابعا: الشخصيات الدولية: 

الدولية،  للشخصيات  اإليجابية  للصفات  الكاريكاتيرية  الرسومات  إغفال  النتائج  بينت   
وإظهارها للصفات السلبية فقط، حيث أظهرت هذه الرسوم  صفة ظاملة بنسبة 4.5%، وصفة تدعم 
إسرائيل بنسبة 4.4%، على الرغم من قلة هذه الصفات مقارنة مع الظلم الذي متارسه الشخصيات 
الدولية ال سيما احلكومية على الشعب الفلسطيني، من خالل دعمها الالمحدود لسياسة إسرائيل 

االستيطانية على حساب األرض الفلسطينية.
6.ما أهداف الكاريكاتير السياسي في صحف الدراسة؟

جدول رقم (6): يوضح أهداف الرسومات املنشورة:

الصحف
                األهداف

اإلجماليفلسطنياحلياة اجلديدة

%ك%ك%ك

1041.6942.81942.2نقدي1

520.8314.3817.8إظهار األلم2

28.4419613.3حتريضي3

416.714.8511.1تأييد ومناصرة4

14.1314.348.9توجيه وإصالح5

28.414.836.7تفسير التاريخ6

241002110045100اجملموع
في  الذعاً  نقداً  القائم  الوضع  انتقاد  وهو  الرئيسي،  الكاريكاتير  أن هدف  السابق  اجلدول  بيانات  تشير 



سيميائية فن الكاريكاتري السياسي يف الصحف الفلسطينية 

  العدد    21    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

      د. ماجد سامل تربان

48

األهداف،  إجمالي  من   %42.2 وبنسبة  األولى  املرتبة  في  جاء  حيث  وإصالحه،  الوضع  لتعديل  محاولة 
وتتفق تلك النتيجة مع النتائج السابقة في اجلدول رقم (4)، تالها أهداف إظهار األلم وبنسبة %17.8، 
ثم التحريض وبنسبة 13.3%، ويشير الباحث إلى أن التحريض كان ضد االحتالل الصهيوني وممارساته 

القمعية جتاه الشعب الفلسطيني، وكان بهدف إظهار حق الشعب الفلسطيني في املقاومة.
وتتفق تلك النتيجة مع دراسة (مرتاض، 2008م)  حيث توصلت إلى أن اخلطاب االشهاري بكل مكوناته 

االجتماعية واالقتصادية ليس إال مرآة عاكسة ينم عن ثقافات الشعوب التقليدية.
تفسير  ثم   ،%8.9 بنسبة  واإلصالح  التوجيه  تالها   ،%11.1 وبنسبة  واملناصرة  التأييد  بهدف  جاءت  ثم 

التاريخ بنسبة 6.7%، األمر الذي يدلل على أهمية سيميائية الكاريكاتير السياسي الفلسطيني.
7.ما األساليب الفنية والرموز املستخدمة في معاجلة موضوعات الكاريكاتير السياسي

جدول رقم (7) يوضح األساليب الفنية املستخدمة

اإلجماليفلسطنياحلياة اجلديدةاالساليب

%ك%ك%ك

مة
خد

ست
امل

وز 
رم

ال

1458.41466.72862.3أخرى

312.5419715.6فدائي

14.129.536.7حطة

24.4--28.4خارطة فلسطني

12.2--14.1علم أمريكي

24.4--28.4غصن زيتون

12.2--14.1شعارات

14.812.2--مفتاح العودة

241002110045100اجملموع

ت
ارا

ط
اإل

2351.1--2395.9إطارات

14.1211002248.9بدون إطارات

241002110045100اجملموع

ان
لو

األ

1354.2211003475.5بألوان

1124.5--1145.8بدون ألوان

241002110045100اجملموع
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ق
لي

تع
1770.81990.53680عليه تعليقال

729.229.5920صامت

241002110045100اجملموع

تشير بيانات اجلدول السابق إلى أن الكاريكاتير السياسي املنشور في صحف الدراسة، قد اشتمل 
على العديد من األساليب الفنية بهدف إظهار سيميائيته، وذلك عبر العديد من الرموز املستخدمة 

في إظهار املعاني والدالالت وذلك كما يلي: 
أوال: الرموز املستخدمة:

بينت نتائج اجلدول السابق أن أهم الرموز املستخدمة في الكاريكاتير السياسي، والتي يعتمد عليها 
رسامو الكاريكاتير من اجل توصيل فكرتهم إلى اجلمهور متثلت في (الدبابة، واخلبز، وأطفال، وأبو 
عمار، واألسرى، واجلوال، وعلم اجلزائر) وجاءت هذه الدالالت في فئة أخرى التي جاءت في املرتبة األولى 
للحكومة  الرائع  املوقف  للداللة على  اجلزائر  الفلسطينيون علم  62.3%، حيث استخدم  وبنسبة 

والشعب اجلزائري في تبني موقف حصول فلسطني على عضوية مراقب باألمم املتحدة.
ثم تبعه كلمة يد بيد، للداللة على العالقة التاريخية التي تربط الشعبني الفلسطيني   
منهج  على  للداللة   %15.6 وبنسبة  الفدائي  رمز  الرموز  من  الثانية  املرتبة  في  جاء  ثم  واجلزائري، 
اإلسرائيلي  االحتالل  أنفسهم جتاه  الدفاع عن  أجل  الفلسطينيون من  به  يتمسك  التي  املقاومة 
وممارساته، ثم جاء رمز خارطة فلسطني، وذلك كدالله عن حجم فلسطني الديني والعربي وترسيخ 
مفهوم العمق العربي للقضية الفلسطينية التي حتاول إسرائيل طمسها، تالها رمز غصن الزيتون 
في  املثمرة  الزيتون  اقتالعها ألشجار  عبر  السالم  إسرائيل حتقيق  رفض  على  رمزية  وذلك كداللة 
الضفة الغربية وغزة، لتنفيذ سياستها االستيطانية، وأخيراً جاءت رموز (مفتاح العودة، والشعارات 

التراثية) بالدرجة نفسها من األهمية وبنسبة %2.2.
ثانيا: اإلطارات: 

حيث جاءت رسوم الكاريكاتير التي حتتوي على إطارات إلظهارها في املرتبة األولي وبنسبة %51.1، 
مقابل 48.9% للرسومات التي ال حتتوي على إطارات توضيحية.

ثالثا: األلوان: 
هذه  وتعكس   ،%75.5 وبنسبة  ملونة  املنشورة  الكاريكاتيرية  الرسومات  أغلبية  جاءت   
النسبة أولوية جيدة تقدمها صحف الدراسة لهذا الفن الراقي، وكذلك يعكس حرص الرسامني 
على جذب انتباه القراء إلى الكاريكاتير املرسوم عبر تلوينها ملا لأللوان من عوامل مهمة في جذب 

انتباه القارئ، وتوضيح املغزى السيميائي منها.
رابعا: التعليق على الرسم: 

من  األولى بنسبة 80%، وذلك حرصاً  املرتبة  املنشورة عليها تعليق في  الرسومات  جاءت   
الرسامني على أن يوضح الرسم املطلوب منه ودالالته، ويرى الباحث أن الرسم الكاريكاتير يتطلب 
من الفنان الذي يرسمه دقه في اختيار التعليق حتى يحقق الهدف بسهولة ويسر، في حني جاءت 
الرسومات الصامتة اخلالية من التعليق بنسبة 20%، األمر الذي يعكس حرص الرسامني على أهمية 

الكالم املرافق للرسم في توضيح سيميائيته وداللته املطلوبة.
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8.ما الدالالت اللغوية واألسلوبية التي احتواها الكاريكاتير السياسي
اللغوية املستخدمة متثلت في  الدالالت  أن أهم  إلى   (8) رقم  التالي  بيانات اجلدول  تشير   
استخدام التورية وبنسبة 24.5%، ولعل ذلك يعود إلى حرص الرسامني على أخذ االحتياطات التي 
جتعلهم في مأمن من بطش األجهزة األمنية، واملساءلة القانونية، تالها في االهتمام التباين في 
بني  الواضحة  الفوارق  بإبراز  الكاريكاتير  رسامي  اهتمام  إلى  ذلك  ويرجع   ،%22.2 بنسبة  األحجام 
السالم،  رمز  الزيتون  غصن  حتمل  عربية  شخصية  صورة  جاءت  املثال  سبيل  فعلى  الشخصيات، 
عنه  تتنازل  أال  يجب  الذي  العودة،  وحق  الالجئني  قضية  أهمية  لتبيان  جداً  كبير  مفتاح  وأمامها 

مفاوضات السالم مع إسرائيل.
تالها في االستخدام املفارقة وبنسبة 13.3% لتبيان املفارقة في التعامل، حيث أظهرت صورة لبشار 
األسد يعتذر عن اختراق دم قتاله في سوريا للحدود السورية اإلسرائيلية في اجلوالن، ثم جاءت فئة 
التالعب باأللفاظ؛ لتحقيق الدالالت املعبرة على النقد والتحريض وبنسبة بلغت 6.7%، وأخيراً جاءت 
الدالالت املتمثلة في (مبالغة، دعابة ساخرة،  استخدام أرقام حسابية، استخدام لهجة محلية، 

استخدام كلمات أجنبية) بنسب قليلة جداً طوال فترة التحليل كما يوضح اجلدول التالي.

جدول رقم (8): يوضح الدالالت اللغوية واألسلوبية املستخدمة:-

الصحف
                          الدالالت

اإلجماليفلسطنياحلياة اجلديدة

%ك%ك%ك

312.5838.11124.5تورية

416.7628.51022.2تباين في األحجام

520.829.5715.7ال يوجد

28.4419.1613.3مفارقة

36.7--312.5تالعب في األلفاظ

14.114.824.4مبالغة

24.4--28.4دعابة ساخرة

24.4--28.4استخدام أرقام حسابية

12.2--14.1استخدام لهجة محلية

12.2--14.1استخدام كلمات أجنبية

241002110045100اجملموع
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9.ما اللغة التي استخدمها الكاريكاتير السياسي في صحف الدراسة
جدول رقم (9) يوضح اللغة املستخدمة في الرسومات املنشورة:-

الصحف
  اللغة املستخدمة

اإلجماليفلسطنياحلياة اجلديدة

%ك%ك%ك

729.217812453.3عربية فصحى

729.24191124.4بدون

817.9--833.4عامية

12.2--14.1عربي واجنليزي معا

12.2--14.1عربية متوسطة

241002110045100اجملموع

تشير بيانات اجلدول السابق إلى أن الكاريكاتير السياسي في صحف الدراسة اعتمد على   
اللغة العربية الفصحى في املرتبة األولى، بنسبة بلغت 53.3%، ثم لم يستخدم أي لغة وبنسبة 
سيما  ال  الفلسطينية  باللهجة  مشهورة  كلمات  على  اعتمدت  التي  العامية  اللغة  ثم   %24.4
في شخصية أبو فايك وبنسبة 17.9%، ثم جاء االعتماد على اللغة العربية واالجنليزية معا، اللغة 

العربية املتوسطة وبنسبة متساوية لكل منهما بلغت %2.2.
ثانيا: مناقشة أهم النتائج:

يعرض الباحث ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وذلك كما يلي:  
1.أظهرت النتائج تنوع املوضوعات التي عاجلها الكاريكاتير السياسي املنشور، ودرجة االهتمام بكل 
موضوع، وجاءت املوضوعات املتعلقة باملواقف الدولية جتاه القضية الفلسطينية في الترتيب األول 
بنسبة 24.5%، تالها موضوعات أخرى شملت: ( حق املقاومة الفلسطينية، والثورات العربية، والقمم 
العربية، والرئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار، وتناولت موضوعات نقدت الفساد اإلداري واحلكومي 
والتقاعس العربي جتاه ما يحصل في سوريا)، بنسبة 22.2%، ثم جاءت املوضوعات املتعلقة باألسرى 
الفلسطينيني وبنسبة 15.6%، ويرى الباحث أن هذه النسبة ال تتفق مع حجم املعاناة التي يعانيها 
األسرى الفلسطينيون في السجون الصهيونية، وال يتناسب مع حجم التضامن مع هذه القضية 

التي متس كل بيت فلسطيني.
2.أشارت النتائج إلى أن املوضوعات التي تناولت االنتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، 
والالجئني الفلسطينيني، واملصاحلة الفلسطينية، جاءت بنسب قليلة، كما جاءت املوضوعات التي 
عاجلت االستيطان الصهيوني في األراضي الفلسطينية بنسبة قليلة جداً أيضا وبنسبة 2.2%، ويرى 
الباحث أن هذا التناول ال يفي حجم تلك املوضوعات، وخصوصا قضية االستيطان التي سيطرت 

إسرائيل من خالله على ثلثي األراضي الفلسطينية.
3.بينت النتائج أن رسامي الكاريكاتير اعتمدوا على شخصيات فاعلة رمزية غير مسماه في املرتبة 
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الرمزية  الشخصيات  تالها  الفلسطيني،  الكاريكاتير  رسامي  اهتمام  من   ،%62.3 وبنسبة  األولى 
املسماه وبنسبة 11.1%، ويعلل الباحث ذلك إلى أن هذا الترميز يجعل رسامي الكاريكاتير يهربون 
من الرقابة املفروضة على وسائل اإلعالم، ويخرجون من حجر املسائلة القانونية من قبل احلكومة، 

وخصوصا في ظل االنقسام الفلسطيني.
4.أشارت النتائج إلي أن االجتاه املؤيد للقضايا التي تطرحها رسومات الكاريكاتير السياسي جاء في 
املرتبة األولى وبنسبة 51.1%، مقابل االجتاه املعارض بنسبة 42.2%، وتؤكد هذه النسبة أن رسامي 
الذعا  نقداً  القائم  الوضع  انتقاد  وهي  له،  األساسية  بالوظيفة  ملتزمون  السياسي  الكاريكاتير 

ومعارضا للوضع القائم في محاولة لتعديل مسار احلياة اليومية للشعوب.
5.بينت النتائج أن األدوار السلبية املبينة في الرسومات املنشورة جاءت في املرتبة األولى وبنسبة 
48.9%، وتدل تلك النتيجة على صحة النتائج السابقة التي أشارت إلى أن اجتاه رسامي الكاريكاتير 
السياسي املعارض جاء نسبته 42.2%، األمر الذي يدل على أن الكاريكاتير السياسي له دالالت رمزية 

تعالج القضايا السلبية وتوضحها.
6.أشارت النتائج إلى أن نسبة الصفات االيجابية في الشخصيات الفلسطينية أعلى من الصفات 
السلبية، حيث تساوت صفتا املقاومة واملظلومة في الترتيب األول بنسبة 20% لكل منهما، وجاءت 
صفة املقاومة أعلى منها في صحيفة فلسطني التابعة للحكومة املقالة بغزة، مقارنة بصحيفة 
احلياة اجلديدة التابعة للحكومة الفلسطينية في رام اهلل، والتي اهتمت بإظهار صفة املظلومة، 

بنسبة أعلى بلغت 33.8% ، األمر الذي يعكس البرنامج السياسي لكلتا احلكومتني.
7.بينت النتائج غلبة الصفات السلبية على الصفات اإليجابية للشخصيات العربية، واإلسرائيلية، 
صفة  الرسمية،  العربية  للشخصيات  السلبية  للصفات  األولي  املرتبة  في  جاء  حيث  والدولية، 
متخاذلة وبنسبة بلغت 13.3%، في حني جاءت الصفة األبرز لإلسرائيليني هي معادة السالم وبنسبة 

4.4%، أما الشخصيات الدولية الرسمية فقد صبغت بصفة ظاملة، وبنسبة %4.5.
8.أظهرت النتائج أن هدف الكاريكاتير الرئيسي، وهو انتقاد الوضع القائم نقداً الذعاً حيث جاء في 
املرتبة األولى وبنسبة 42.2%، تاله بهدف إظهار األلم بنسبة 17.8%، ثم التحريض بنسبة %13.3، 
الشعب  جتاه  القمعية  وممارساته  الصهيوني  االحتالل  ضد  كان  التحريض  أن  إلى  الباحث  ويشير 

الفلسطيني، وبهدف إظهار احلق الفلسطيني في املقاومة.
إلى أن الكاريكاتير السياسي، اشتمل على العديد من األساليب الفنية بهدف  النتائج  9.أشارت 
إظهار سيميائيته، وذلك عبر العديد من الرموز املستخدمة في إظهار املعاني والدالالت، حيث متثلت 
تلك الرموز في (الدبابة، واخلبز، وأطفال، وأبو عمار، واألسرى، واجلوال، وعلم اجلزائر) وجاءت هذه الدالالت 
علم  الفلسطينيون  استخدم  حيث   ،%62.3 وبنسبة  األولى  املرتبة  في  جاءت  التي  أخرى  فئة  في 
تبني موقف حصول فلسطني  الرائع للحكومة والشعب اجلزائري في  املوقف  اجلزائر للداللة على 

على عضوية مراقب باألمم املتحدة.
وبنسبة  األولي  املرتبة  في  إطارات إلظهارها  على  حتتوي  الكاريكاتير  رسوم  أن  النتائج  10.أظهرت 
جاءت  و   ،%75.5 وبنسبة  ملونة  املنشورة  الكاريكاتيرية  الرسومات  أغلبية  جاءت  كما   ،%51.1
األساليب  هذه  أن  الباحث  ويرى   ،%80 بنسبة  األولى  املرتبة  في  تعليق  عليها  املنشورة  الرسومات 

تعكس حرص الرسامني على جذب انتباه القراء إلى الكاريكاتير املرسوم.
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11.أظهرت النتائج أن أهم الدالالت اللغوية املستخدمة متثلت في استخدام التورية وبنسبة %24.5، 
ولعل ذلك يعود إلى حرص الرسامني على أخذ االحتياطات التي جتعلهم في مأمن من بطش األجهزة 

األمنية، واملساءلة القانونية، تالها استخدام املفارقة، والتالعب باأللفاظ.
12.أخيراً أشارت النتائج إلى أن الكاريكاتير السياسي في صحف الدراسة اعتمد على اللغة العربية 
الفصحى في املرتبة األولى، بنسبة بلغت 53.3%، ثم لم يستخدم أي لغة وبنسبة 24.4% ثم اللغة 
أبو  ال سيما في شخصية  الفلسطينية  باللهجة  اعتمدت على كلمات مشهورة  التي  العامية 

فايك، وذلك لتحقيق الهدف الرئيس له وهو حتقيق النقد الالذع.
مقترحات الدراسة:

بناًء على نتائج الدراسة التحليلية السابقة ومقارنتها يقترح الباحث ما يلي:-
الفلسطينية،  املتعلقة باالستيطان والالجئني والقدس، واملصاحلة  باملوضوعات  1.ضرورة االهتمام 
العربي  والصراع  الفلسطينية  القضية  مستقبل  في  البالغ  وتأثيرها  املوضوعات  هذه  ألهمية 

الفلسطيني اإلسرائيلي.
رأيهم  ومعرفة  لهم  استفتاءات  عمل  عبر  اجلمهور  رغبات  على  بناًء  اإلعالمية  األجندة  2.حتديد 

باملوضوعات التي يرغبون بها، وكذلك اللغة التي تستخدم فيها.
3.العمل على تدعيم مقومات فن الكاريكاتير السياسي، ودعم الفنانني العاملني في هذا اجملال من 

أجل الترويج لهذا الفن ملا له من دور بارز كبقية الفنون الصحفية األخرى.
لالرتقاء  لهم  والفنية  املالية  اإلمكانيات  وتوفير  الكاريكاتير،  رسامي  وتدريب  بتأهيل  4.االهتمام 
بهم، وبهذا الفن، وتعزيز مفهوم علم السيمياء من أجل النهوض بالنشء الفلسطيني مبا تتطلبه 

التحديات الراهنة واملستقبلية.
والفنون،  اإلعالم،  وكليات  الفلسطينية،  والصحف  الكاريكاتير،  رسامي  بني  التنسيق  5.ضرورة 
على  القائمني  توجيه  إلى  تهدف  مشتركة  عمل  ورشات  وعمل  اخملتلفة،  اجلامعات  في  واجلرافيك 
هذه الصحف للنهوض بهذا الفن وحتقيق رياديته وانتظامه وتعزيز دوره في تدعيم احلقوق اخلاصة 

باإلنسان الفلسطيني.
6.دعم احلريات وإزالة املعوقات التي حتول دون انطالق رسامي كاريكاتير لديهم حرية تعبير مكفولة 

في القضايا السياسية والقضايا األخرى.
7.ضرورة االرتقاء بالنسخ االلكترونية لصحف الدراسة، شكالً ومضموناً واالستفادة من التقنيات 

التي تتيحها شبكة االنترنت، خصوصاً في أرشفة الكاريكاتير بطريقة تخدم الباحثني.
عملها  نطاق  وتوسيع  الكاريكاتير،  في مجال  بحثية  السيميائية كإستراتيجية  اعتماد  8.ضرورة 

على اعتبار أنها مجال خصب لتنمية التفكير اإلبداعي.
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))دراسة حتليلية لصور الصفحة االوىل لصحيفة الصباح لعام 2012((

          
                                                                                                    أ.م.د سعد سلمان عبد اهلل
                                                                                                  كلية االداب ـ جامعة تكريت

املستخلص:
       يسلط هذا البحث  الضوء على التطور الذي طرأ على استخدام الصور الصحفية في الصحافة 
العراقية عن طريق حتليل شكل ومضمون الصور الصحفية املستخدمة في صحيفة الصباح لعام 
2012 إمنوذجاً  . ويأتي اهتمام الباحث بهذا املوضوع ملا متثله الصورة الصحفية من وسيلة ابراز جلذب 

اهتمام القارئ باملضمون الصحفي الذي ميثل أهداف الصحيفة من وراء النشر .
تناول  للبحث، وقد  املنهجي  اإلطار  األول منه  تناول  ثالثة مباحث  إلى  البحث          ويقسم هذا 
املبحث  خصص  فيما  التكنولوجي،  وتطورها  وتاريخها  الصحفية  الصورة  ماهية  الثاني  املبحث 

الثالث لدراسة تطور شكل ومضمون الصورة الصحفية في الصحافة العراقية .
        وقد جاءت نتائج البحث لتؤكد ما يأتي :

االلكتروني  االنتاج  منط  الى  التلقليدي  النمط  من  حتولها  بفعل  الصباح  صحيفة  استخدمت   .1
التقنيات احلديثة اخلاصة باخراج الصورة الصحفية لتكون صاحلة للنشر من خالل وسائل الكترونية 
غاية في السرعة واملرونة والدقة وباستخدام العديد من البرامجيات التي أتاحها التطور التقني 

في هذا احلقل االنتاجي .
2. اهتمت صحيفة الصباح بابراز صور اعالنية باملرتبة االولى وجاء باملرتبة الثانية االهتمام بالوظيفة 

االخبارية للصورة الصحفية عن طريق استعراض مجموعة من االحداث املهمة اقليمياً ودولياً .
4. اهتمت صحيفة الصباح خالل مدة البحث في استخدامها للصور الصحفية باجملال احمللي أكثر 
ان مصدر  نرى  اننا  اال  اجملال  هذا  استخدام  من  الرغم  وعلى   . والدولي  والعربي  اإلقليمي  اجملال  من 
الصورة الصحفية احمللية كان في الغالب من وكالة رويترز لتاتي بعدها وكالة الصحافة الفرنسية 
5. استخدمت صحيفة الصباح أفضل صورة متاحة لديها لتهيمن على الصفحة االولى حجماً 
أربعة  من  أكثر  الى  عمودين  من  متتد  مساحة  وعلى  اليسار  على  الصفحة  أعلى  وفي  وموقعاً 

أعمدة.
 6. عمدت صحيفة الصباح الى كتابة التعليق على الصورة بصيغة الفعل املضارع لتعزيز حالتها، 

واقتصرت التفسير في الوصف على احلدث الظاهر في الصورة الصحفية . 
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Abstract

          This research sheds light on the development  that has occurred on the use of  
journalistic  images in the Iraqi press by analyzing the form and content of the images 
used in (Al Sabah)  newspaper for the 2012 model . The researcher's interest in this 
topic for what  represented by the journalistic  image of a way to highlight and attract 
the reader's attention to the substance journalist who represents the goals behind the 
newspaper publishing.
        This research is divided into three sections dealt its first with the methodological 
framework of the  research, has addressed the second part of what's journalistic images  
history and technological development, while the third section devoted to the study of the 
evolution of the form and content of the press is in the Iraqi press.                                
        The results of the search to confirm the following:
1. Al Sabah  newspaper used by the transformation from  traditional style   to electron-
ic mode of production technologies to derail Press Photo to be valid for dissemination 
through electronic means very speed, flexibility and precision and using a variety of 
software provided by the technical development in this   productive field.
2. Al Sabah newspaper concoerned with showing advertisment images ranked first and 
second place came the news function for journalstic  image by reviewing a series of im-
portant events regionally and internationally.                                                                                         
4. Al Sabah newspaper concernal  during the period of search to use for the local domain 
Pictures releases more of the regional sphere, Arab and international. In spite of the use 
of this area, but we believe that the source of the local press picture was mostly from the 
Reuters news agency to come after the French Press Agency.                                                        
5. Sabah newspaper used the best available image has to dominate the first page size 
and position in the top of the page on the left and on an area extending from two to more 
than four columns.
6. Deliberately Al Sabah newspaper to write a comment photo in the present tense format 
to enhance their status, and limited explanation in the description of the event shown in 
the   journalistic photo .
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مقدمة
تزايدت مكانة الصورة في احلضارة املعاصرة نتيجة للثورة التكنولوجية في مجال احلاسوب   
تنفيذ نقالت نوعية هائلة  والذي أدخل في مختلف االستخدامات ومنها التصوير إذ اصبح ممكناً 
بتنفيذ تأثيرات  على الصور بدًء من امكانية نقلها عبر االقمار الصناعية وبسرعات مذهلة مروراً 

مختلفة على الصور(1) . 
أثر في  والترفيه واالعالم، وهذا ما  املعرفة  الركيزة االساسية في نقل  اليوم  وقد أصبحت الصورة 
حقل  في  السريعة  التطورات  ظل  وفي  توظيفها،  وطرق  إدراكها  وكيفية  معها،  التعامل  شكل 
توفير عدد كبير  إلى  أدى  والذي  الصحف  الرقمي في  التصوير  تزايد استخدام  الصحفي  التصوير 
من الصور الصحفية فضالً عن أرشيف الكتروني رقمي يضم ماليني الصور التي ميكن استعراضها 

بسهولة واختيار املناسب منها(2).    
وقد شهدت تقنية الصورة الصحفية بفعل التطور التكنولوجي تطور متالحق أسهم في تطور 
ونقل وسرعة استخدام الصورة الصحفية في العالم . واستحدثت مصادر جديدة للصورة الصحفية 
حيث تطورت تقنية الصورة الفوتوغرافية الرقمية وتقنية أرشفة الصور اإللكترونية وتقنية ضغط 
البيانات إلى جانب العديد من البرمجيات املتقدمة فى حقل األرشفة اإللكترونية مما أتاح إمكانيات 
الرقمية  الصورة  تقنيات  فرضت  فقد  وباملقابل  وإسترجاعها  الصور  عن  البحث  مجال  فى  هائلة 
في بعض وكاالت الصور العاملية استخدامات نظام  )PPK(حلفظ الصور الرقمية اخلاصة بأمان، إذ 
يبقي هذا النظام الصور في نوع من حالة غير مرئية عن طريق تقنيات إخفاء املعلومات(3).  ويأتي 
هذا البحث ليسلط الضوء على التطور الذي طرأ على استخدام الصور الصحفية في الصحافة 
العراقية )عن طريق حتليل شكل ومضمون الصور الصحفية املستخدمة في صحيفة الصباح لعام 
2012 إمنوذجاً( والذي ميكن النظر اليه من زاويتني هما : زاوية الشكل الفني وزاوية املضمون أو الداللة، 

إذ أن الصورة من حيث الشكل الفني ميكن حتديدها بثالث أنواع رئيسة هي (4) :   
1.الصورة املفردة : وقد تكون صورة شخصية )بورتريه(، أو صورة ملكان أو قافلة ، املهم إنها صورة 

واحدة تنشر  مبفردها وتؤدي وظيفتها .
2.سلسلة الصور : وهي سلسلة من الصور عن موضوع واحد، من أكثر من وجهة نظر، يتم التقاطها 

في فترة زمنية طويلة .
3. صور املشهد املتعاقب : وهي مشهد أو مجموعة من اللقطات ملوضوع واحد من جهة نظر واحدة 

وفي مدة زمنية قصيرة . 
            اما الصور من حيث املضمون أو الداللة فتقسم على األنواع االتية : 

1.الصور اخلبرية : وتُعّد الصورة عامأل مساعداً في استكمال اخلبر الصحفي وتأكيد حقائق احلدث 
الذي تنشره الصحيفة فالكلمة في اخلبر الصحفي حتتل املرتية االولى في االهمية في حني حتتل 
الصورة املرتبة الثانية وعلى العكس من ذلك في التلفزيون(5).                                                                                            

: وهي صور ملوضوع معني وهي أكثر الصور أهمية  2.صور املوضوعات أو صور التحقيق الصحفي 
أو بعد  أو عند حدوثه  أمر ما  ، قبل حدوث  املوضوع  تبرز تفاصيل عديدة تسهم في اكتمال  ألنها 

حدوثه(6) . 
أو  الطابع  عليها  يغلب  ملوضوعات  وهي صور   : اإلنساني  الطابع  ذات  اإلخبارية  املوضوعات  3.صور 
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 ، مهمة  بساطتها  من  الرغم  على  الزاوية  وهذه  بسيطة  إخبارية  زاوية  وفيها  اإلنساني  العنصر 
ولكنها ال تصلح للنشر بعد مرور زمن هذه الواقعة االنسانية(7) .  

4. الصور التي متثل شخصية هي محور املوضوع : وتسمى )بورتريه( أي صورة نصفية معينة تنشر 
مع حديث أو تصريح له أو خبر عنه أو للداللة على مكان معني(8). 

5. الصور ذات الطابع اجلمالي : وهي صور توضع جلذب نظر القارئ إلى موضوع معني أو لكسر حدة 
رمادية املنت ، ولعمل توازن أو تباين في إخراج الصفحة.

6. صور اإلعالن : وهي الصور التي تستخدم لإلشهار أو اإلعالن عن سلعة أو خدمة والتي تعد من 
أكبر العناصر االعالنية جذباً النتباه القارئ .(9)   

        ومن الناحية اإلخراجية تتعدد أنواع الصور للداللة على معنى معني مثل (10) : 
1. الصور املهزوزة التي توضع بقصد الداللة على معنى مثل : سيارة ، حتاول مسابقة الريح للداللة 

على السرعة . 
2. الصور املمزقة وهي الصور التي تنشر للتعبير عن االستياء من شخصية معينة أو بالتعبير عن 

موضوع متفكك . 
3. الصور املفرغة )الديكوبية(  Decope : وتستخدم بقصد إبراز جزء من الصورة كالوجه أو اليدين ، 

وعادة ما تنشر محاطة أما بفراغ أو ببرواز . 
4. الصور املقلوبة : وهي التي يتم نشرها بغير وضعها الطبيعي فتظهر مقلوبة على الصفحة 

بقصد اإلهمال وذلك للتعبير عن وجهة نظر اجلريدة . 
األنسب  املستطيل هو  الشكل  يعّد  ولكن  املربع   ، الدائري   ، البيضوي  الشكل  الصورة  تتخذ  وقد 
جذب  من  املزيد  وحتقيق  وإبرازية  تأكيدية  قيمة  لها  تعطي  الصورة  استطالة  ألن  وذلك  واألفضل 

االنتباه.  
أما الوضع الذي تتخذه الصورة عادة في الصفحة هي(11) : 

1. فوق عنوان املوضوع .
2. حتت عنوان املوضوع بشرط أن ال ينفصل العنوان عن باقي املوضوعات .

املرافقة  الصور  الوضعية في حالة كثرة على عدد  وتنطبق هذه  املوضوع  الصورة أسفل  3. وضع 
للموضوع .

4. وقد تأتي الصورة الى جانب املوضوع  .
شريك  هو  التعليق  أن  مالحظة  الواجب  ومن  )التعليق(  خالل  من  الصورة  تعريف  ويتم   
الصورة الذي ال ينفصل عنهما ، وتكون احلروف املطبعية املستخدمة فيه مختلفة عن حروف املنت 
املعتادة بحيث ال تتداخل حروف التعليق بحروف املنت وإالّ فقد التعليق هويته وينشر كالم الصورة 
حتتها ورمبا يكون على أحد  جنبيها إمنا ال يكون فوقها فيجب ان يعطي القارئ الصورة أوال ثم يعطي 
الصورة  أو فنية وجنمع كالم  ذات قيمة خبرية  الصورة غير  أن تقطع جزء من  أيضاً  الكالم. وميكن 

داخلها وكالم الصور اجليد هو الذي يحقق األهداف االتية(12) : 
1. شرح الفعل الذي في الصورة .

2. حتديد هوية األشخاص الظاهرين في الصورة . 
3. إعطاء خلفية لكي يفهم القارئ داللة الصورة . 
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4. اإلشارة إلى تفاصيل مهمة ميكن أن ال ينتبه إليها القارئ 
5. تسمية املصور أو املؤسسة التي التقطت الصورة .

جلذب  ابراز  وسيلة  من  الصحفية  الصورة  متثله  ملا  املوضوع  بهذا  الباحث  اهتمام  ويأتي   
، وتشمل الصورة  اهتمام القارئ باملضمون الصحفي الذي ميثل أهداف الصحيفة من وراء النشر 
أو  خبراً  ألينا  فتنقل  الكلمات  أن حتل محل  تستطيع  التي  الفوتوغرافية  الصور  ايضاً  الصحفية 
رأياً وتغطي مناحي النشاط االجتماعي والسياسي اخملتلفة في البالد مع شروح توضيحية لهذه 
اختيار  أن  إذ  ذاتها  الكلمة  من  وأكثر  اإلعالن  أكثر من  األنظار  الصورة جتذب  ان  عن  . فضالً  الصور 
الصورة في بعض األحيان أصعب من حترير اخلبر او التحقيق أو التقرير أو االشكال والفنون الصحفية 
فأنها  اإلعالمية  الرسالة  نقل  في  الكلمة  مع  اشتراكها  في  الصورة  أهمية  جانب  فإلى  االخرى، 
واملسافات  والفواصل  والعناوين  املنت  حروف  مع  وتشترك  الصحيفة  بناء  في  أساسياً  عامالً  متثل 
البيضاء في بناء اجلسم املادي للصحيفة أياً كان شكلها وطريقة أخراجها، إذ إن التصوير باختالف 
استخداماته وأنواعه وأشكاله في وسائل اإلعالم بات يشكل ضرورة في العمل اإلعالمي ملا له من 
خواص استقطابية وخواص إبهار وتأثير في املتلقي، فأكثر اجلرائد واجملالت والنشرات وما إلى ذلك من 
الوسائل الصحفية باتت تعتمد بشكل أساسي على ما حتمله اللقطة الفوتوغرافية من قدرات 
تأثيرية في القارئ أو املتلقي لتحقق النجاح واالنتشار. وميكننا أيضاً استخدام الصور )كامللصقات 
والصور الفوتوغرافية( النشاء صورة معينة عن شخص ما . فاحلمالت االنتخابية تُعدُّ مثاالً حّياً عن 
املقصود هنا  بان  ويُدرك اجلميع   . بالفشل  تبوء  او  بالنجاح  تتوج هذه احلمالت  . وقد  هذا االسلوب 
دراسة أو استثارة تداعيات ذهنية تراكمية )لها مسوغات الى حّد ما( تفيد في حتديد هذا الشيء أو 

ذاك، هذه املهنة أو تلك، من خالل إضفاء بعض الصفات االجتماعية الثقافية عليها (13). 
ولهذا جند الباحث الفرنسي )غودار( يقول : )الكلمة والصورة، كالطاولة والكرسي، إذا اردت اجللوس 

إلى الطاولة، فانت حتتاج لالثنني معاً((14). 
تتوسل  التي  االحاسيس  من  هائل  لَكٍم  استنفار  هي  بصري  تواصل  كل  من  الغاية  ان   
بالنظرة اكثر مما تستدعي اللفظة الدراك مداها . إنها مبثوثة في احلجم واللون والشكل واالمتداد، 

لذلك فان اللوحة حترمنا من الكالم لكي تعلمنا فن النظرة (15(.
ولو تخيلنا أن الصحف وهي ال حتوي على لقطات فوتوغرافية فأننا سوف جند أن تلك الصحف مملة 
وغير مرغوبة ملا يبعثه الشكل العام لتلك الصحف من رتابة وغموض )الصورة تعادل ألف كلمة، 
وان صور األشخاص جتذب االنتباه أكثر مما جتذب صورة األشياء األخرى( لذلك ميكن القول أن هناك 
بعض النواحي الالزمة إلجناح الصورة الصحفية اخلاصة باألنباء وقد حددها جالل الدين احلمامصي 

فيما يأتي :
1( الصورة التي توضح األخبار وقت حدوثها .

2( الصورة التي توضح ما تعجز الكلمات عن وصفه أو تدغم الكالم الوصفي في سياق اخلبر. 
3( صور الشخصيات البارزة في األخبار بشرط أن تكون هذه الصور قد التقطت في مناسبات األخبار 

اآلنية . 
في عاملنا اليوم تقوم الصورة بعرض املوضوعية والتكامل والدقة في حلظة واحدة بجانب أنها ال 
تتطلب من القارئ إرهاقاً عقلياً كما هو احلال في املقال والقصة والنقد ويكتفي العقل غير املثقف 
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بالصورة ملعرفة احلقائق . إلى جانب إشباع الصورة للشغف والتطلع فأنها وسيلة لإلمداد بالثقافة 
والتسلية والراحة ورفع املعنويات . وان انعكاس التطور التكنولوجي لم يكن فقط من خالل ظهور 
عموماً  التقني  التطور  ان  وحيث  الورقية،  الصحافة  خالل  من  جتلى  لكنه  االلكترونية  الصحافة 
تسارع كما هو معروف خالل القرن العشرين ليتيح امكانية تطور تقنيات الطباعة مبا دفع وبشكل 
ملحوظ عدد النسخ اليومية للصحيفة واضاف حتسينات جوهرية الى اشكال الصحف وحجومها 
املتعددة  التكنولوجية  التطورات  من  وبالرغم   . املستهلك(16)  او  للناشر  تكاليفها سواء  من  وقلل 
عزز  الذي  االمر  والصور؛  واالحبار  الورق  خليط  من  الصحيفة  شكل  تغيير  في  تتدخل  لم  انها  اال 
التوثيقية  الصحافة  خصائص  على  حافظ  انه  كما  القارئ  لدى  املطبوعة  الصحافة  مكانة  من 
وعالقتها مبتلقي املعلومات، إذ ان تطور تكنولوجيا االتصال ادى الى تعزيز مضامني الصحف وادخال 
احلاسوب في نظم صناعة الصحافة بدًء من احلصول على املعلومات مروراً بالتحرير وانتهاًء باملراحل 

الطباعية اخملتلفة (17(.
تناول  إذ  للبحث،  املنهجي  اإلطار  منه  األول  تناول  مباحث  ثالثة  إلى  البحث  هذا  قسم   
البحث، منهج  أهداف  اليه،  واحلاجة  البحث  اهمية  البحث،  توضيح مشكلة  والتفصيل  بالشرح 
البحث، الدراسات السابقة، والتعريف باهم املفاهيم واملصطلحات الواردة فيه . وقد تناول املبحث 
التكنولوجي، فيما خصص  وتاريخها وتطورها  : ماهية الصورة الصحفية  البحث  الثاني في هذا 
املبحث الثالث لدراسة تطور شكل ومضمون الصورة الصحفية في الصحافة العراقية وذلك عن 
لعام  الصباح  صحيفة  في  االولى  الصفحة  على  املنشورة  الصور  ومضمون  شكل  دراسة  طريق 
2012 إمنوذجاً للمدة من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31 للوقوف على آخر تطورات الشكل واملضمون 
التي حلقت بتقنية انتاج الصورة الصحفية، والتطور التقني في الشكل واملضمون الذي حلق في 

السنوات االخيرة بصناعة الصحف العراقية .

املبحث االول : االطار املنهجي للبحث 
أهمية البحث :  

في  والسيما  الصحفية  الصورة  وتوظيف  استخدام  أهمية  من  البحث  أهمية  تبرز   
التغطيات االخبارية لالحداث باعتبارها لغة العصر في ظل التطور التقني لوسائل االعالم ، ومن 
جانب آخر ترتكز أهمية البحث على املعاجلات التي حددت الوصول الى اهداف البحث املرسومة في 
معرفة تطور شكل ومضمون الصورة الصحفية في الصحافة العراقية في ظل الدور الذي تقوم به 
الصورة جلذب القراء . فقد اتنهى الزمن الذي كانت فيه املهمة التقليدية للصورة الصحفية اخلبرية 
التي تقتصر على تشكيل النسق املعرفي للقارئ من منظور معني ومن خالل تقدمي ما يحدث من 

وجهة نظر معينة فقد طرأ تطور نوعي في العمل الصحفي . 
مشكلة البحث : 

وجود  وعدم  والرؤى؛  واملعلومات  االخبار  نقل  فى  هامة  أدوار  من  الصحفية  الصورة  تؤديه  ملا  نظراً 
تناولت  التي  البحوث  الرغم من كثرة  على  رئيسي  بحثي  عليها كهدف  ركزت  دراسات مستقلة 
الصور  ومضمون  شكل  حتليل  في  الدراسة  مشكلة  حتددت  فقد   ، االعالمية  الوسيلة  بحوث 
حتولت  إذ   . العراقية  للصحافة  إمنوذجاً   2012 لعام  الصباح  صحيفة  في  املستخدمة  الصحفية 



 تطور الصورة الصحفية يف الصحافة العراقية 

  العدد    21    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

أ.م.د سعد سلمان عبد اهلل

62

معظم الصحف في العالم ومنها كبريات الصحف العراقية وباالخص صحيفة الصباح الى منط 
االنتاج االلكتروني الذي يعتمد أساسيات التقنية الرقمية في معظم أجزائه بعد ان استطاعت 
ثورة احلاسبات تخزين املعلومات الواردة من )21( الف شبكة معلومات بشكل منظم واسترجاعها 

من قبل أي مستخدم بواسطة احلاسبات االلكترونية (18(.  
أهداف البحث : 

يتناول هذا البحث التطور التقني الذي حلق في السنوات االخيرة على تقنية انتاج الصورة   
الصحفية وهو يحاول االجابة عن التساؤالت االتية :

التقني على شكل ومضمون الصورة الصحفية املستخدمة في  التطور  الى اي مدى انعكس   .1
صحيفة الصباح في ضوء ما حلق بصناعة االعالم املطبوع في السنوات االخيرة من مد تقني هائل 
حتولت معه معظم الصحف اليومية في انحاء العالم كافة الى منط جديد النتاج الصحيفة يعتمد 

على التقنية الرقمية ؟
الصور  الصورة الصحفية على تطور الشكل في  التطور احلاصل في فن  انعكس  اي مدى  الى   .2

املستخدمة في صحيفة الصباح ؟
الصور  مضمون  تطور  على  الصحفية  الصورة  فن  في  احلاصل  التطور  انعكس  مدى  اي  الى   .3

املستخدمة في صحيفة الصباح ؟
اجملال الزماني واملكاني للبحث: مت اختيار صحيفة الصباح كعينة ممثلة للصحف العراقية   
اليومية وفقاً لعدة معايير موضوعية أضفت على الصحيفة أهمية خاصة فيما يتعلق مبوضوع 
البحث ملا تتمتع به من مكانة متميزة بني الصحف اليومية العراقية وانتشارها وتوزيعها الواسعني 
االولى لصحيفة  الصفحة  املنشورة على  الصحفية  بالصور  للبحث  املكاني  اجملال  وميكن حتديد   .
الصباح خالل عام 2012 انطالقاً من كون الصفحة االولى تُعّد واجهة الصحيفة التي حتمل اسمها 
وشخصيتها العامة عن القراء ويبدي التبوغرافيون اهتماماً كبيراً بها ومينحوها رعاية خاصة في 
أو مساحة  فيها  تنشرها  التي  املواد  توزيع  بطريقة  أو  برأسها  اخلاصة  العناصر  االخراج من حيث 

أعمدتها أو االهتمام بالصور(19) . 
أما اجملال الزماني للبحث فيتحدد باالشهر الثالث االولى لعام 2012 أي للمدة من 2012/1/1 ولغاية 

. 2012/3/31
أسلوب جمع البيانات : 

استخدم الباحث أسلوب احلصر الشامل باخضاع صور الصفحة االولى من كل االعداد   
الصادرة من صحيفة الصباح خالل مدة البحث املذكورة للبحث والتحليل بغية حتقيق أكبر قدر من 

الدقة والشمول لنتائج الدراسة التحليلية لالعداد الصادرة من الصحيفة .
منهج البحث : 

اعتمد الباحث لتحقيق اهداف هذا البحث على أسلوب حتليل املضمون الذي هو أسلوب   
للبحث العلمي يسعى الى وصف احملتوى الظاهر واملضمون الصريح للمادة االعالمية املراد حتليلها 
ـ تلبية لالحتياجات البحثية املصاغة في تساؤالت البحث أو فروضه،  ــ من حيث الشكل واملضمونـ 

طبقاً للتصنيفات املوضوعية التي يحددها الباحث(20). 
ولم يكتِف الباحث بجمع املعلومات والبيانات التوصيفية عن املالمح التي متثل املد التقني الذي 
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حلق بصناعة الصحافة في السنوات االخيرة وبخاصة ما يتعلق بصناعة الصورة الصحفية وكذلك 
بالنسبة للوضع التقني لفن استخدام الصورة الصحفية على الصفحة االولى لصحيفة الصباح 
لعام 2012 . ويعّد حتليل احملتوى أداة منهجية للدراسة الكمية والكيفية ملضمون وسيلة االتصال 

وهو أداة ملالحظة ووصف مادة االتصال (21(.
التكنولوجيا احلديثة  أثر  يركز على  الذي  البحث  بالنظر حلداثة موضوع    : الدراسات السابقة 
لم  اليومية  العراقية  للصحف  كنموذج  الصباح  صحيفة  في  الصحفية  الصورة  فن  تطوير  في 
يجد الباحث اية دراسات سابقة عن هذا املوضوع عدا بعض الدراسات االكادميية العراقية اجملاورة 
التي تناولت موضوعات اقتربت في بعض حدودها ومقاييسها من موضوع البحث إذ تناول بعضها 

الصورة الصحفية من زوايا مختلفة ومن هذه الدراسات: 
1- دراسة حسن كامل محمد)2001( : بعنوان ) الصورة الفوتوغرافية في الصحافة العراقية  ( وهي 

رسالة ماجستير غير منشورة قدمت الى كلية االعالم بجامعة بغداد .
التلفزيونية  األخبار  في  الصورة  )استخدامات  بعنوان   )2005( حميد  الرحمن  عبد  اميان  دراسة   -2
دراسة مسحية ألمناط توظيف الصورة األخبارية في تلفزيون العراق للمدة من 2002/10/1 ولغاية  

2003/4/1 وهي أطروحة دكتوراه غير منشورة قدمت الى كلية االعالم بجامعة بغداد .
3-دراسة جاسم محمد شبيب العيسى )2008( بعنوان )حدود تطبيقات تكنولوجيا االتصال في 
العراقية(  االلكترونية  الصحافة  املتعددة في  الوسائط  دراسة الستخدام  العراقية مع  الصحافة 

وهي رسالة ماجستير غير منشورة قدمت الى كلية االعالم بجامعة بغداد  .
          ومن بني الدراسات االكادميية العربية السابقة جند ما يأتي :

1. دراسة عبد السالم السيد أحمد )1997( بعنوان الصورة الصحفية في الصحف العربية وهي 
رسالة ماجستير غير منشورة قدمت الى كلية االداب بجامعة الزقازيق .

الصورة  فن  تطوير  في  التكنولوجيا  أثر  بعنوان   )1998( النجار  الغريب  محمد  سعيد  دراسة   .2
الصحفية دراسة مقارنة بني الصحف اليومية املصرية والعربية أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية 

االعالم بجامعة القاهرة .
في  االخراجية  االجتاهات  حتديد  على  املؤثرة  العوامل  بعنوان   )2000( جنادات  عقلة  علي  دراسة   .3
االعالم  كلية  الى  قدمت  منشورة  غير  دكتوراه  أطروحة  وهي  التسعينات  خالل  االردنية  الصحف 

بجامعة القاهرة .
في  االقصى  النتفاضة  الصحفية  الصورة  بعنوان   )2002( األسطل  احلميد  عبد  حتسني  دراسة   .4

الصحف العربية وهي رسالة ماجستير غير منشورة قدمت الى كلية االعالم بجامعة القاهرة .
اجراءات تصميم استمارة حتليل املضمون :  استخدم الباحث استمارة حتليل املضمون بهدف االجابة 
على املوضوعات التي تناولتها صور الصفحة االولى من صحيفة الصباح لعام 2012 وتشمل فئات 
حتليل املضمون )فئات ماذا قيل؟( وفئات حتليل الشكل )فئات كيف قبل؟( إذ ان الصور الفوتوغرافية 

الصحفية من حيث املضمون ومن حيث الشكل التي تظهر به تنقسم الى ما يأتي(22) : 
أوالً: فئات املضمون : وتشمل ما يأتي : 

امني،  وضع  اعتقاالت،  سياسية،  لقاءات  وتشمل   : االولى  الصفحة  صور  موضوعات  فئات   .1
تفجيرات. 
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عربية،  وكاالت   ، معتمد  مصور  أجنبية،  وكاالت  وتشمل   : االولى  الصفحة  صور  مصادر  فئات   .2
االرشيف، بدون مصدر.

3. فئات نوع الصورة : وتشمل ما يأتي : 
أ. صورة اخبارية مستقلة ويقصد بها الصورة التي تستقل بوظيفة االعالم دون احلاجة الى محتوى 

نصي مصاحب لها .
في  لتسهم  االخباري  للنص  مرافقة  تنشر  التي  الصور  بها  ويقصد  للخبر:  مصاحبة  صور  ب. 

دعمه.
ج. صور موضوعات : وهي الصور التي تهدف الى نقل او توصيل صور او تفاصيل عن أحداث وهي صور 
على عكس من الصور االخبارية احلالية إذ ان صور املوضوعات ميكن ان تؤجل يوماً أو شهراً  وتنشر في 

اي وقت مع موضوعها النها ال ترتبط بتوقيت او حدث اخباري عاجل .
د. الصور الشخصية : وهي التي متثل الشخصية محور املوضوع وتروي تفاصيل مالمح شخصية 

سواء بحركة او انفعال .
ثانياً : فئات الشكل )كيف قيل( وتشمل ما يأتي : 

1. نوع الصورة من حيث الشكل الفني: وتشمل الصورة املفردة وسلسلة صور . 
والشكل  البيضاوي،  والشكل  املربع،  والشكل   ، املستطيل  الشكل  ويشمل   : الصورة  شكل   .2

الدائري .
املوضوع، وسط  اسفل  املوضوع،  جانب  العنوان،  فوق  العنوان،  أسفل  ويشمل   : الصورة  3. موضع 

املوضوع .
4. موقع الصورة في الصفحة : ويشمل موقع الصورة داخل الصفحة في اعلى ميني أو في أعلى 

يسار أو في أسفل ميني أو في أسفل يسار أو في وسط الصفحة .
 ، الصحفية  الصورة  يرافق  الذي  والتعليق  الوضوح،  عنصر  وتشمل   : والتوضيح  االبراز  عناصر   .5

وااللوان، واالطارات .
6. حجم الصورة : وتعني املساحة التي افردتها صحيفة الصباح في الصفحة االولى للصورة وهي 
على انواع عدة : الصورة العمودية على عمود واحد والصورة الصغيرة وتقع على عمودين والصورة 

املتوسطة ومتتد على ثالثة الى أربعة أعمدة والصورة الكبيرة التي متتد من اربعة اعمدة فأكثر.
املبحث الثاني : ماهية الصورة الصحفية وتاريخها وتطورها التكنولوجي

         شهدت  تكنولوجيا الصحافة خالل العقدين املاضيني والتزال منواً متزايداً فاق القدرة على وضع 
تصور كامل يحكم اداء هذِه التكنولوجيا التي شملت تقنيات الطباعة احلديثة وتقنيات الصورة 
والشبكات  االصطناعية  االقمار  عبر  بعد  واالستشعار عن  املباشر  والبث  التقليدية  غير  الرقمية 
االلكترونية واالندماج احلادث بني كل هذه االدوات التكنولوجية. وقد اصبح االهتمام بوسائل االعالم 
في مجتمعنا يتزايد ويأخذ ابعاداً اكثر عمقاً وشموالً واهمية وتأثيراً وبخاصة من خالل تطور االدوات 
االعالم  وسائل  واصبحت  اجلماهيري  االتصال  فاعلية  من  زادت  التي  احلديثة  االعالمية  والتقنيات 

ميداناً كبيراً ومجاالً خصباً للمنافسة واحراز قصب السبق االعالمي للجماهير(23). 
متميزة  اعالمية  مادة  وصناعة  واسترجاعها  وتوثيقها  الصحفية  الصورة  على  احلصول  واصبح 
والعمل اجلاد على حتقيق السبق االخباري واملتابعات االخبارية املتواصلة والتحليالت املتعمقة وتقدمي 
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املواد االعالمية املبتكرة باداء فريد واخراج فني متقن وجذاب، كل ذلك يساعد على تفاعل القارئ مع 
صحيفته، ويزيد من شعبية تلك الوسيلة االعالمية السيما مع تزايد االتصال اجلماهيري التفاعلي 
املباشر وزيادة التفاعل املباشر املنشود مع زيادة مساحة احلرية للتعبير وتبادل اآلراء ووجهات النظر 

واالفكار(24) .
       وميكن تعريف  التكنولوجيا بانها : )مجموعة من النظم والقواعد التطبيقية واساليب العمل 
التي تستقر لتطبيق املعطيات املستحدثة لبحوث أو دراسات مبتكرة في مجاالت االنتاج واخلدمات 
واالساليب  الوسائل  مجموعات  متثل  والتي  املكتسبة  واخلبرات  للمعرفة  املنظم  التطبيق  كونها 
الفنية التي يستخدمها االنسان في مختلف نواحي حياته العملية وبالتالي فهي مركب قوامه 

املعدات واملعرفة االنسانية( (25). 
فيما عرفها اسامة اخلولي بانها : )مجموعة املعارف واخلبرات املكتسبة التي حتقق انتاج سلعة او 

تقدمي خدمة وفي اطار نظام اجتماعي واقتصادي معني ((26).
ذات  امللونة  أو  السوداء  او  البيضاء  الفنية  الصورة  بأنها  الصحفية  الصورة  تعريف  وميكن          
املضمون احلالي املهم، الواضح واجلذاب، للعبرة وحدها أو مع غيرها، في صدق وأمانة وموضوعية في 
أغلب االحوال عن االحداث أو االشخاص أو االنشطة أو االفكار أو القضايا أو النصوص والوثائق أو 
املناسبات اخملتلفة املتصلة غالباً مبادة حتريرية معينة تنشرها أو تكون صاحلة للنشر على صفحات 
والدعم  والتفسير  والتوضيح  التاكيد  على سبيل  أو صور  أنباء  وكالة  توزعها  أو  أو مجلة  جريدة 
واالضافة ولفت االنظار وزيادة االهتمام والقابلية للقراءة واالمتاع واملؤانسة وزيادة التوزيع، وكمعلم 
وركيزة إخراجية .. والتي تلتقطها عدسة مصورها بطريقة مفاجأة أو حتصل عليها مبعرفة احملرر أو 
الوكاالت أو من مصور محترف أو حر أو من أحد الهواة، أو نقالً عن وسيلة نشر أخرى، أو بواسطة من 

يتصل مبوضوعها عن قرب(27). 
متحرك  أز  قائم  لشكل  املادي  للواقع  مطابق  نقل  انها  على  الصحفية  الصورة  وتعرف   
بواسطة آلة التصوير ولهذا فهي تقرير مصور صادق عن موضوع النشر وهي أيضاً الصورة املعبرة 
عن االحداث واالشخاص أو االنشطة أو االفكار املتصلة غالباً مبادة حتريرية معينة والتي تلتقطها 
عدسة مصور بطريقة تعكس حساً فنياً اتصالياً(28) . ويشير الباحثون في مجال الصورة الصحفية 
ان أهميتها تنبع من كونها كما أثبتت الدراسات احلديثة تلفت االنتباه بنسبة 75% من قراء الصحف 
وانها تختزل أحياناً حدثاً معيناً أو تسجل واقعة بعينها وتبقى نسبة 25% الى املادة التحريرية التي 
. كذلك تنبع أهمية الصورة في انها جتذب االنتباه وتثير  ترافق الصورة الصحفية في الصحف(29) 
االهتمام وتقدم رسائل مؤثرة في رواية خبر ما،, وتتميز الصورة الصحفية بانها تنقل رسالة تتميز 
بقدرة اقناعية عالية ، النها من أصدق االدوات التي تستخدمها الصحف واجملالت، عالوة على دورها 
في اثراء احملتوى ودعمها للمادة التحريرية، وذلك الن املعلومات التي يتلقاها القراء عن طريق الصور، 
تبقى مدة أطول في الذاكرة من املعلومات املستقاة من املادة التي يتلقاها القراء عن طريق الصور 

تبقى مدة أطول في الذاكرة، من املعلومات املستقاة عن طريق القراءة (30(.
ويرتبط تاريخ الصورة الصحفية بتاريخ التصوير الفوتوغرافي الذي يبدأ في كانون الثاني   
االختراع  بباريس ليصبح هذا  العلوم  أكادميية  Daguerre( في  )داجير  اكتشاف  أعلن  1839 عندما 
التصوير  استخدام  في  احلقيقي  التطور  وكان  الفرنسية  احلكومة  قبل  من  كله  للعالم  متاحاً 
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الفوتوغرافي في الصحف 1880 عندما مت انتاج الصور الظلية . وفي 4 آذار 1880 ظهرت الول مرة في 
صحيفة Daily Graphic أول صورة فوتوغرافية باهتة السواد رديئة الطباعة وان وضح فيها بعض 
من ظالل اللون الرمادي، وكانت الصورة ملنظر طبيعي مبدينة نيويورك وكان  هذا هو امليالد احلقيقي 
الفوتوغرافية  الصور  املصرية  الصحف  في  ظهرت  املاضي  القرن  أواخر  وفي   . املصورة  للصحافة 
احملفورة بطريقة التدرج الظلي، بدأت ذلك في اجملالت ثمفي اجلرائد مع االعالنات ولكنها لم تظهر 

مع مواد التحرير اال في بداية القرن احلالي(31) . 
وأصبحت الصورة عنصراً مهماً وبارزاً يتصدر صفحات أي صحيفة أو مجلة حتى باتت ال   
تصدر أي منها حتى ترفق بالصورة كعامل مهم وبارز في الصحافة احلديثة . ويعتبر الفن الصحفي 
احلديث فناً بصرياً يعتمد على الصورة ملا لها من دور مهم وبارز في أي جريدة او مجلة لتحقيق دورها 
العاملي حيث أصبح عصرنا هذا يسمى )عصر حضارة الصورة( ومن هنا  الصحفي على املستوى 
تظهر وتسيطر لغة بصرية جديدة نتيجة التقدم املذهل في وسائل االتصال . ولعل القارئ بجميع 
االنتشار  نتيجة  الصورة  بقيمة  وإحساسه  اهتمامه  ازداد  االرض  على  مجتمع  اي  في  مستوياته 
الطباعة  وازدهار  املصورة  والكتب  للمجالت  السريع  والتدفق  الصور  الستخدام  واملتزايد  الواسع 
نتيجة للتطور التكنولوجي . ولعل األمر احلقيقي الذي حدث في السنوات االخيرة من القرن املاضي 
في اجملاالت االعالمية هو االنتقال من منطقة العرض الى منطقة الفرض، ففي السابق كانت وسائل 
االعالم تعرض منتجاتها وميكنك االختيار ولكن الذي حدث بعد التطورات الهائلة التي حصلت في 
شتى اجملاالت قد منح االعالم القدرة على فرض مايريد مما أثر في االجتاهات الثقافية بشكل خاص من 

خالل اللجوء الى ثقافة الصورة بدالً من ثقافة الكلمة . 
في املاضي كان املتلقي يذهب الى الصورة بحثاً عن املعرفة لكن يبدو ان االمر اختلف في   
أن يستطيع مقاومة حضورها فهناك عالقة  دون  اليه  تأتي  الصورة  أصبحت  احلالي، فقد  العصر 
نفسية بني الصورة وموضوعها، فالتطور التكنولوجي أدى الى تطوير فن الصورة الصحفية بحيث 
وهنا  وإمالءات  مبا حتمله من مضامني  وقبولها  بالصور  العقول  وذهول  االعني  ترويض  الى  ذلك  أدى 
يكمن الظفر الكبير الذي حققته تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات في أنها تتدخل بقوة في انتاج 
وعي املتلقي من خالل ثقافة الصورة خاصة بنسختها الرقمية دون ان يدري أن الصورة تعتدي علينا 
فعالً، فهي تقتحم إحساسنا الوجداني وتتدخل في تكويننا العقلي بل إنها تتحكم في قراراتنا 
االقتصادية مثلما تدبر ردود فعلنا السياسية واالجتماعية وتؤثر في توجهاتنا الفكرية والثقافية (32). 
من هنا فان الصورة الصحفية سلكت توظيفاً سيكولوجياً في سحر فكر القارئ وعينه بالصحف 
واجملالت وخلق التفاعل الديناميكي متوافقاً مع أحدث الكاميرات الختيار أفضل زوايا التصوير سعياً 

الضفاء القيمة االخبارية النادرة ملا وراء احلدث (33(.
وتضطلع الصورة بشكل عام بالوظائف االتية(34):

اغلب  في  مرفقة  تكون  لهذا  التأويالت  كل  على  مفتوح  فضاء  فالصورة  التوجيهية:  1.الوظيفة 
أفكار  الدعائي بعضاً من  الفاعل اخلطابي  يثبت فيه   ) أو مكتوب  ) منطوق  األحيان بتعليق لغوي 

وحجج منطقه الدعائي.
بدقة  وأشكالها  أبعادها  في  واألشخاص  األشياء  تقدم  أن  لها  ميكن  حيث  التمثيلية:  2.الوظيفة 
ويروح بني  إِن املشاهد يغدو  إذا  النص جتسيده وتقوميه  الذي يجد فيه  األول واألخير  املرجع  فتبقى 
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النص والصورة ليظل باله معلقا بالصورة وهو ما رجعه )سوسير( الى أن اغلب الناس ينتبهون إلى 
الصور املرئية أكثر من تنبههم إلى الصور الصوتية وسبب ذلك أن االنطباعات األولى أوضح وأكثر 

ثباتاً من االنطباعات السمعية.
3.الوظيفة االيحائية: الصورة عالم مفتوح على مصراعيه لكل التأويالت والتصورات لذا فهي تقبل 
إسقاطات كل فرد على حدة وفقاً لرغباته وحتاور الالوعي وتوحي مبشاعر تختلف في طبيعتها من 

مشاهد إلى آخر.
قبل  من  الدقيقة  عناصرها  في  التأمل  إلى  والدعوة  الذوق  إثارة  إلى  وترمي  اجلمالية:  4.الوظيفة 
املتلقي وهذه العملية أساسية جداً للفاعل اخلطابي الدعائي ألنه يشد اهتمام املتلقي وحضوره 

لتقبل رسالته الدعائية.
5.الوظيفة الداللية: أن الوظائف األربعة األولى تتضافر كلها خللق عالم داللي معني وهذه الداللة 
تأتي نتيجة التفكير والتأمل الذي أسسته الصورة لدى املتلقي حيث يعمل الفاعل اخلطابي الدعائي 
على تقنني التأويل وتصريف االهتمام إلى عالم داللي مضبوط عن طريق ما يؤكده النص الصوري 

الذي له قوانيه وبالغته اخلاصة.
لقد أثرت التكنولوجيا كثيراً في تطوير فن الصورة الصحفية ففي ظل النمط التقليدي   
إلنتاج الصحيفة اليومية، كان تنفيذ العمليات االخراجية اخملتلفة لعنصر الصورة الصحفية يتم 
عادة بوسائل وطرق تقليدية تستغرق كثيراً من الوقت واجلهد . وقد أدى التطور التكنولوجي الى 
إذ مت  الصحفية،  االخراجية للصورة  العملية  التي تتضمنها  العمليات  العديد من  االستغناء عن 
االستغناء عن غرفة التصوير امليكانيكي كذلك مت االستغناء عن املونتاج اليدوي بواسطة القص 
واللصق من قبل املونتير وباشراف اخملرج التنفيذي في الصحيفة، فضالً عن االستغناء عن عمليات 
حتديد حجم وقطع الصورة الى جانب الكل الذي سوف تظهر به الصورة بعد الطبع . كذلك أثرت 
التكنولوجيا الرقمية كثيراً في تطوير شكل الصورة الصحفية ففي ظل النمط التقليدي للصورة 
أما  اليومية،  الصحف  في  السائد  الشكل  هو  عادة  املربع  او  املستطيل  الشكل  كان  الصحفية 
اليوم فان شكل الصورة في الصحافة أخذ اشكاالً غير تقليدية مثل الشكل الدائري او البيضاوي 
ومشتقاتهما، او حتديد الشكل الظاهر في الصورة وحذف اخللفية باكملها او جزء منها، وغيرها 
(35). وتشير بعض الدراسات العربية املتعلقة بالصورة  من االشكال الشاذة غير منتظمة اجلوانب 
إذ  الصورة ومضمونها،  تغيير كبير في شكل  الى  أدى  قد  التكنولوجي  التطور  ان  الى  الصحفية 
تهتم أغلب الصحف بنشر الصور اخملتلفة على صفحاتها مبساحات مختلفة، كذلك فان التطور 
التكنولوجي قد عزز من أهمية الصورة الصحفية إذ جعلها من العناصر االساسية املكونة لبناء 

الصحيفة (36(.
وقد ارتبط تاريخ الصورة الرقمية كأهم تطور تكنولوجي وصلت اليه الصورة مبا توصلت اليه    
وكالة اسوشيتيدبرس االمريكية حيث توصلت الى تطوير مايسمى )الغرفة املظلمة االلكترونية( 
بيانات  الى  الوكالة، وحتويلها  الى مقر  الواردة  الفوتوغرافية  النظام مبعاجلة كل الصور  ويقوم هذا 
قبل  املظلمة  الغرفة  في  مبعاجلتها  للقيام  على شاشات عرض  للمشاهدة  متاحة  وتكون  رقمية 
نقل هذه الصور الى املشتركني . وفي تشرين االول 1987 شقت الصورة الفوتوغرافية االلكترونية 
مت  التي  التكنولوجيا  دائرة  بذلك  لتكتمل  االمريكية  الصحف  في  االولى  الصفحة  الى  طريقها 
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 USA today تطبيقها في الصحافة وقد ظهرت في الصفحة االولى من الطبعة االولى لصحيفة
صور فوتوغرافية ملونة ملتقطة من املباراة الثانية لدورة الفيسبول وكانت هذه الصورة ملتقطة 
على قرصني عن طريق اخلطوط التلفونية الى مقر اجلريدة(37). والتطور املهم الذي حدث في دور النشر 
يقوم على استخدام احلاسبات االلية في نقل الصور مثلما يحدث االن في استقاء أغلب الصحف 
التجارب  ملا أسفرت عنه  نتيجة  وقد كانت هذه اخلطوة  العاملية،  الوكاالت  العالم للصور من  في 
التي قام بها في بريطانيا احتاد اجلمعيات اخلاصة بناشري الصحف وجمعيات الصحافة البريطانية 
الهادفة الى البحث في مجال النقل الرقمي للصور حيث أسفرت التجارب عن امكانية استحداث 
الرقمية اخملزنة على أشرطة من مصادر  أجهزة حاسوبية ضخمة متكن نقل كم كبير من الصور 
مختلفة بحيث يتمكن احملررين من االطالع عليها عن طريق الشاشات اخلاصة باحلاسبات االلية قبل 

احلصول على نسخ منها(38) . 
عناصر  بقية  شان  شانها  احلديثة  التكنولوجيا  ظل  في  الصحفية  الصورة  غدت  وقد    
الصحيفة تنتج اليكترونياً بدًء من احلصول عليها من مصادرها اخملتلفة، وانتهاء باجراءات املعاجلات 
االخراجية الالزمة للصورة، كي تاخذ طريقها للنشر على صفحات الصحيفة . ويتم حتديد وتنفيذ 
املعاجلات هذه في اثناء اجراء مايعرف بالتصحيف او التوضيب االلكتروني ـ وميكننا تلخيص اهم 

التطورات التي حدثت في اجملال التكنولوجي للصوررة الصحفية مبا ياتي :
االخراج  في  احلديثة  لالجتاهات  دعماً  الصحفية  للصورة  التكنولوجي  اجملال  في  التطور  أعطى   .1
 . الصفحة  إخراج  االرتكاز في  الصورة محور  إذ أصبحت  بالصور،  الكبير  اهتمامها  الصحفي في 
وقد اعطى التطور التكنولوجي مساحة أوسع للمعاجلات التيبوغرافية للصور الفوتوغرافية في 
املعاجلات  وبعض  وشكلها  لها  املصاحب  والكالم  ومساحتها  الصورة  مكان  حيث  من  الصحافة 
مع  املنافسة  ووضع  االخراج  في  وأسلوبها  وامكانياتها  اجلريدة  شخصية  انعكاس  ومدى  االخرى 
اجلرائد االخرى وغيرها من املؤثرات ولهذا فلم تعد ضخامة الصور الفوتوغرافية من سمات الصحف 

الشعبية بل أصبحت الصحف احملافظة اجلادة تهتم هي االخرى بالصورة اهتماماً كبيراً (39). 
العناصر  من  وغيرها  الصحفية  الصورة  ومعاجلة  الطباعة  عالم  في  الرقمية  التقنية  أعطت   .2
بالصحيفة إمكانية للصورة في إضافة الكثير من املعاني املقدمة مما يكسبها مصداقية أكبر من 
خالل قدرتها على التفاعل مع الكلمات اليجاد جو واقعي يقترب من الواقع املنقول، مبا يدعم تفهم 

القارئ للواقع املنقول واستيعابه ملعانيه (40). 
في  وتطوراً  كبيرة  طفرة  الصحفية  الصورة  مجال  في  التكنولوجي  التطور  احدث  وقد   
مجال  في  املتقدمة  التقنية  هذه  تلعبه  الذي  احليوي  للدور  نظراً  بأكملها،  االنتاجية  العملية 
التي  التقليدية،  اليدوية  الطرق  الى  اللجوء  الى حد يغني متاماً عن  التجهيزات الطباعية عموماً، 
تعتمد على دقة ومهارة العامل الفني نفسه، مبا يجعل احتمال اخلطأ وارد بدرجة اكبر منه في حالة 
االنتاج االلكتروني . االمر الذي ميكن معه القول بان استخدام الكومبيوتر والطرفيات املتصلة به، لم 
يعد احد اخليارات للعاملني في نشاط املطبعة وما قبل الطباعة واملصممني، بل اضحى اليوم هو 
اخليار الوحيد، وبديله هو اخلروج من سوق العمل، وبخاصة ان استخدام الكومبيوتر في هذا احلقل 
االنتاجي ادى الى بناء انظمة انتاجية مفتوحة ومتكاملة، تتكون من مصادر ومفردات اليكترونية 
مختلفة، تعمل مع بعضها البعض في آن واحد بكفاءة متفاوتة، انكسرت معها حواجز انظمة 
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ماقبل الطباعة املغلقة، التي تعتمد على جتهيزات وانظمة تشغيل خاصة، يعمل كل منها مبعزل 
عن االخر(41) . 

الصحيفة،  من  بأكملها  الصفحة  عناصر  من  اليتجزأ  جزًء  تعد  الصحفية،  الصورة  كانت  ملا    .3
البناء  في  املشتركة  تلك  التيبوغرافية، سواء  العناصر  بقية  بقية عن  مبعزل عن  اخراجها  واليتم 
التيبوغرافي للصفحة باكملها او للموضوع في البناء التيبوغرافي للصفحة باكملها او للموضوع 
تقنية  تناول  ونحن بصدد  يحتم علينا  االمر  ذلك  فان   . الواحدة  الصفحة  للصورة على  املصاحب 
اخراج الصورة الصحفية اليكترونياً، التعرض اوالً وبشكل سريع ملفهوم التوضيب االلكتروني لكل 
عناصر الصفحة على الشاشة، الذي يعد بدوره جزًء من نظام النشر االلكتروني املتكامل املعتمد 
الرقمية للصورة الصحفية في  املعاجلة  لتقنية  الدراسة تفصيالً  بالصحيفة، وبعد ذلك تتعرض 
العادية  الصورة  انتاج  على  فقط  القدرة  من  الرقمية  الكاميرات  تطورت  االلكتروني  االنتاج  ظل 
. جاء ذلك نتيجة  امللونة بدرجات عالية من اجلودة  انتاج الصور  القدرة على  الى  باالبيض واالسود 
املرشحات  استخدام  اسلوب  من  امللونة  الصورة  تسجيل  سبيل  في  املستخدمة  التقنية  لتطور 
الصورة  ثالثة تعريضات منفصلة ومتتالية لتسجيل  اجراء  الثالث R G B مبا يستوجب  الضوئية 

امللونة الواحدة . ومن ثم القدرة فقط على التصوير امللون لالهداف الثابتة(42) .
4. ضاعف التطور التكنولوجي في مجال الصورة من دورها في تثبيت املعلومات في ذاكرة القارئ 
املادة  تكون  ان  الى  يؤدي  مبا  تخزينها  على  العمل  ثم  الصورة  إدراك  في  البصري  املدخل  لدور  تبعاً 
بالذهن من غيرها من املواد غير املصورة(43) . كذلك أدى التطور  احملتوية على الصورة أكثر التصاقاً 
التكنولوجي الى استخدام تقنية التوليد اللوني او املزاوجة النقطية باستخدام ثالث حساسات 
ضوئية داخل الكاميرا الواحدة، مع صبغ كل منها بلون من الوان RGB لتحل بذلك محل املرشحات 
اللونية . ولكن ظل يعيبها تعدد احلساسات الضوئية داخل الكاميرا الواحدة ، تطور االمر بعد الى 
استخدام حساس  واحد يضم بداخله ثالث اسطح منفصلة مع استخدام فالق االشعة لتقسيم 
الضوء الى قنواته اللونية الثالث وصوالً في عام 1996 الى تلك الكاميرات التي تستطيع تسجيل 
تقنية  الى  مطلقاً  اللجوء  ودون  واحد  حساس  وباستخدام  واحدة  لقطة  خالل  من  الثالثة  االلوان 
 LCTF التوليد اللوني املستخدمة في كل االساليب السابقة . وذلك باستخدام مرشح واحد هو

يوضع امام عدسة الكاميرا ويدور بسرعة شديدة اللتقاط االلوان الثالثة في آن واحد (44).
به  يتم  الذي  اللوني  العمق  او  الرقمية  الدقة  من حيث مدي  ايضاً  الرقمية  الكاميرات  تطورت   .5
التقاط وتسجيل الصورة امللونة ومن ثم القدرة فقط على التقاط الصور العادية الى مستويات 
اعلى تسمح بتسجيل الصور امللونة بالوانها الثالثة واكثر مبا يتيح التقاط الصور امللونة ومبعدالت 
الرقمي،  األلكتروني  املونتاج  فن  في  الرقمية  التقنية  ســاعدت  كذلك   . اجلودة  من  جدا  عالية 
باإلعتماد على األنظمة التقنية احلديثة مثل أنظمة )الفوتوشوب والبرميير( على إمكانية التالعب 

مبالمح أجزاء الصورة الواحدة وتغير حقيقتها بعد التقطيع الصوري(45) .
6. ويضاف الى ذلك تطور الفوتوغرافيا الرقمية مبا يضيف اليها خصائص عديدة اخرى مثل القدرة 
على ضغط الصور وتخزينها في هيئة مضغوطة وحتقيق الرؤية املسبقة ، واحلاق الكاميرا بوحدة 
الصحيفة من خالل  الى مقر  الكاميرا مباشرة  الصورة من  نقل  امكانية  يتيح  كمبيوتر محمول 
احدى وسائل النقل املتاحة . الى جانب تطورها من حيث نوع الذاكرة االلكترونية بداخل لكاميرا من 
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ذاكرة RAM والقرص الصلب وصوالً الى اقراص PC Cards بانواعها اخملتلفة ، مما يحقق لهذه التقنية 
سعات تخزينية الحدود لها، الى جانب تطورها من حيث اختزال الوقت املستغرق في حتميل وتخزين 
. جاء هذا املصدر  الواحدة  الثانية  اقل من  الى  تبلغ عدة دقائق  التقاطها من مدة  التي مت  الصورة 
االنتاج  اعتماد منط  الى  الصحف  ونشأ مع حتول  الصحفية،  للصورة  التقليدي  تطويراً  لالرشيف 
االلكتروني ليكون مبثابة بديل او يعمل جنبا الى جنب مع ارشيف الصورة الورقي التقليدي ، حتى 
اصبح اليوم ميثل احد املصادر احليوية للصورة الصحفية بالصحف اليومية . وجاء ارشيف الصورة 
امام امكانية حتقيق  التي كانت تقف حائالً  العقبات  الكثير من  الصحفية، واسهمت في تذليل 

االرشفة االلكترونية للصور وبخاصة الصور الفوتوغرافية (46).
7. تطوير تقنية ضغط بيانات الصورة التي قضت متاماً على واحدة من اهم املشكالت التي كانت 
تعترض التعامل مع الصور الفوتوغرافية الرقمية، وهي كبر حجم امللفات االلكترونية املعبرة عنها 
. ففي ضوء هذه التقنية تطورت صيغ واساليب عديدة في سبيل ضغط البيانات املصورة ثم فك 
صيغة  هي  اليوم  استخداما  واكثرها  اهمها  االصلية  حالتها  الى  واعادتها  ذاتها  البيانات  ضغط 
الصور  ضغط  على  لقدرتها  الفوتوغرافية  الصور  لضغط  االمثل  احلل  هي  االن  تعد  التي   JPEG
الفوتوغرافية سواء العادية او امللونة بنسبة 20/1 ، كذلك تطوير اساليب ومقاييس عديدة  في ظل 

تقنية ضغط الصورة (47).   
ايضا  شهدت   ، املصورة  البيانات  قواعد  تتطلبها  التي  الهائلة  التخزين  قدرات  الى  استجابة   .8
وسائل التخزين االلكتروني تطورات عدة متتالية بدًء من تقنية التخزين املغناطيسي التي بدأت 
في الستينات باالقراص املرنة Floppy Disks والصلبة  Hard Disks  ثم االشرطة املغناطيسية ذات 
سعة التخزين الكبيرة، نصل الى سعة “1GB” للشريط الواحد وصوالً في الثمانينيات الى تطوير 
البيانات على نوع من  التي حتفظ  Optical Storage  بوسائلها املتعددة  التخزين الضوئي   تقنية 

االقراص املدمجة نوع “CDs” وحتقق سعات اكبر لتخزين البيانات الرقمية . 
9. تطوير العديد من البرمجيات املتقدمة في حقل االرشفة االلكترونية للصورة الصحفية ، تتيح 
للنشر  املطلوبة  للصور  واالسترجاع  بالبحث  يتعلق  فيما  سواء  السبيل  هذا  في  هائلة  امكانات 
لدى  املستخدمة  االلكترونية  الوسائل  احدى  واملعلومات على  الصور  او بحفظ  النظام  ذاكرة  من 
مصادرها  من  الصحيفة  الى  الواردة  الصور  عرض  امكانية  جانب  الى  الغرض  ذها  في  الصحيفة 

اخملتلفة لالختيار من بينها واجراء الكثير من التعديالت املطلوبة عليها (48). 
التي  للتطورات  نتيجة  التقنية  هذه  ايضاً  نشأت   : االلكترونية  الصور  تقنية مكتبات  تطوير   .10
من  تعد  فهي  ثم  ومن   . رقمية  هيئة  في  وهي  الفوتوغرافية  الصور  وارشفة  بحقل حفظ  حلقت 
وتعرف هذه   . االنتاجي  احلقل  التقني في هذا  التطور  التي استحدثها  الصحفية  الصورة  مصادر 
التقنية مبكتبات الصور اجلاهزة التي تعد مبثابة مخازن ضخمة للصور، تضم عدداً كبيراً من الصور 
اليوم  املكتبات  هذه  وتتنوع   )CDs( اقراص  على  اليكترونياً  مخزنة  شتى،  موضوعات  في  الرقمية 
وبخاصة في بالد العالم املتقدم ما بني املكتبات العامة وتلك اخلاصة التي ضم نوعية معينة من 

الصور الفوتغرافية في مجال او حقل بعينه (49(. 
11. فيما يخص بتقنية االرسال واالستقبال : في الوقت الذي اسهم فيه التطور التقني احلديث في 
تعدد وتنوع مصادر الصورة الصحفية بالنسبة للصحيفة اليومية . فانه قد أثر أيضاً بذات املعدالت 
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في تطوير وسائل نقل الصورة الصحفية أياً كان مصدرها من والى الصحيفة . فقد شهدت تقنية 
نقل الصورة الصحفية العديد من التطورات في ظل ثورة االتصاالت احلالية، مبا يجعل الصحيفة 
االلكترونية، فلم تعد تقنية االتصاالت هي  اآلن قادرة بحق على منافسة وسائل االعالم  اليومية 
اليوم من  احلال من قبل بعد ماشهدته  االلكترونية كما كان  التعبير  الضعيفة في نظم  احللقة 
حتوالت متثل سقوطاً درامياً في كلفة النقل وتصاعداً مذهالً في سرعة نقل البيانات سواء النصية 

منها او املصورة .   
السلكية  اخلدمات  االخيرة  السنوات  في  حتولت   : الصحفية  للصورة  الرقمي  النقل  تقنية    .12
والالسلكية لنقل الصورة الصحفية من الطرق التناظرية التقليدية الى طرق رقمية اكثر سرعة 
القاعدة  تعد  التي  بينها،  فيما  االتصال  على  الكمبيوتر  اجهزة  مقدرة  الى  وصوالً  كفاءة  واعلى 
االساسية التي ترتكز عليها ثورة تقنية املعلومات التي تتشكل معاملها في الوقت الراهن . وفي 
ظل التقنية الرقمية لم تعد اجهزة نقل الصورة تعمل بشكل مستقل بل اصبحت تعمل في اطار 
نظم رقمية متكاملة لنقل الصورة الصحفية وبخاصة في وكاالت االنباء الدولية الكبرى(50) . وقد 
ساعدت التقنية الرقمية في تطور فن املونتاج األلكتروني الرقمي ، باإلعتماد على األنظمة التقنية 
الواحدة  الصورة  أجزاء  مبالمح  التالعب  إمكانية  على  والبرميير(  )الفوتوشوب  أنظمة  مثل  احلديثة 

وتغير حقيقتها بعد التقطيع الصوري(51) . 
كذلك ساعد التطور التكنولوجي للصورة الصحفية مخرج ومنفذ الصحيفة اليومية   
والتقنيات  التشكيلي  للفنان  اليدوية  احلرفية  اإلمكانيات  بني  وأخر  بني شكل  املزج  على سهولة 

الرقمية للحاسبات(52) . 
معاجلتها  ميكن  رقمية  إشارات  إلى  التصوير  في  الطبع  آلة  على  الليزر  استخدام  تقنية  وحتولت 
 (Three-dimensional( ألـ  األجسام  تصور  أن  ميكن  والتي  التصوير،  آللة  املستخدم  يشاء  كيفما 
ثالثية األبعاد، أي من كل االجتاهات واألبعاد، بدالً من ثنائية اإلبعاد )Two-dimensional( كما كان في 

السابق بواسطة جهاز احلاسوب(53).
        ويعد برنامج فوتو شوب من ابرز برامج املعاجلة الرقمية للصورة الصحفية، إذ مت أطالق هذا 
البرنامج عام 1990 من قبل شركة ادوبي والذي مكن املستخدم غير احملترف من التعامل بحرفية 

عالية مع هذا النوع من البرامج ومن أبرز مزاياه  :
بالرسم  البدء  البدء بصفحة بيضاء، ثم  أو لوحات فنية من الصفر مبعنى  إنتاج صورة  1.إمكانية 

واالستعانة بأدوات الرسم اخملتلفة املوجودة داخل البرنامج .
2.إمكانية إجراء تعديالت على الصورة بغرض حتسينها, إذ تكون بعض الصور ملتقطة مع بعض 
العيوب فيها, وقد تكون بشكل مائل أو غير واضحة وحتتوي على أشخاص أو أشياء غير مرغوبة وما 

الى ذلك .
3.إمكانية فبركة الصورة, وذلك بالتغيير في محتوياتها أما بحذف أو إضافة .

رأسية  صورة  إلى  أفقية  صورة  من  وحتويلها  وشكلها  الصورة  حجم  في  التحكم  4.إمكانية 
والعكس(54).

5.يستخدم برنامج فوتو شوب بشكل كبير في مجال الدعاية واإلعالن، إذ يستخدم في تصميم 
اإلعالنات املطبوعة في اجلرائد واجملالت والكتب .
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6.ساهمت امكانيات استخدام برنامج فوتو شوب في سهولة املزج بني شكل وأخر بني اإلمكانيات 
احلرفية اليدوية الية صورة يقدمها الفنان التشكيلي (55) .

           لقد استطاعت تقنية التــصوير الرقمي املعروفة باسم ديجتال Digital حتويل اإلشارات 
أو مشهد  املنعكسة من أي موضوع  املوجات الضوئية  أي استقبال  إلى إشارات رقمية،  الضوئية 
تلفزيوني يتم حتويلها إلى نقاط صورية في مجال رقمي متعدد االستخدام في جهاز احلاسوب .ومن 

أهم هذه اإلشارات التي تتحول إلى صور مختلفة هي(56) :
1.إشارة )dpi( لتحديد حجم الصورة من حيث الصغر والكبر.

2.إشارة )resolution( إمكانية شدة الوضوح في الصورة.
3.إشارة )positive( إمكانية التصوير املوجب )امللون( الواضح.

4.إشارة )negative( إمكانية التصوير السالب )األسود( املعتم.
5.إشارة )rotate( إمكانية قلب الصورة )عدة اجتاهات(.

6.إشارة )mirror( إمكانية عكس الصورة )إلى األمام أو اخللف( .
الصباح  صحيفة  في  الصحفية  الصورة  ومضمون  شكل  حتليل   : الثالث  املبحث 

للمدة من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31
مت تطبيق استمارة حتليل مضمون اعدت من قبل الباحث باالعتماد على املعلومات النظرية اخلاصة 
النظري  املدخل  تضمنها  والذي  والدولية  العربية  الصحافة  في  املستخدمة  احلديثة  بالتقنيات 
للبحث بعد عرضها على مجموعة من احملكمني الختبار مدى صالحيتها واجراء التعديالت الالزمة 

عليها . وبعد جمع املعلومات وتفريغها توصل الباحث الى النتائج االتية :
1. اخراج الصورة الصحفية في صحيفة الصباح خالل عام 2012 : أكدت نتائج الدراسة التحليلية 
ان صحيفة الصباح بفعل حتولها من النمط التلقليدي الى منط االنتاج االلكتروني قد استخدمت 
التقنيات احلديثة اخلاصة باخراج الصورة الصحفية لتكون صاحلة للنشر من خالل وسائل الكترونية 
محضة غاية في السرعة واملرونة والدقة وباستخدام العديد من البرامجيات التي أتاحها التطور 
التقني في هذا احلقل االنتاجي سواء تلك اخلاصة بتصميم الصفحة االولى من صحيفة الصباح 
او تلك التي تختص مبعاجلة الصورة الصحفية التي نشرت في الصفحة املذكورة خالل مدة البحث 
. يضاف الى ذلك ما اتاحته املعاجلة الرقمية للصورة الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في 
صحيفة الصباح خالل الثالثة أشهر االولى من عام 2012 من إختزال مراحل عديدة في مرحلة واحدة 
الصورة  على  واالخراجية  التيبوغرافية  واملعاجلات  التحكمات  من  العديد  تنفيذ  على  القدرة  مع 
أو  صغيراً  كان  مهما  منها  جزء  أي  على  أو  بأكملها  الواحدة  للصورة  بالنسبة  سواء  الصحفية، 
دقيقاً ما كان ميكن تنفيذها بأي حال من االحوال في ظل املعاجلة اليدوية والفوتوغرافية للصورة 

الصحفية في إطار النمط التقليدي .
2. تطوير تقنية أرشيف الصورة االلكتروني : اثبتت نتائج الدراسة التحليلية ان صحيفة الصباح 
قد طورت من تقنية أرشيف الصورة االلكتروني ليمثل أحد أهم مصادر الصحيفة احليوية فيما 
يتعلق بتطوير تقنية ضغط بيانات التي قضت على واحدة من أهم املشاكل التي كانت تعترض 
التعامل مع الصور الفوتوغرافية الرقمية وهي كبر حجم امللفات االلكترونية املعبرة عنها . فقد 
ضغط  في  الصباح  صحيفة  استخدمتها  التي  التقنية  ان  التحلييلية  الدراسة  نتائج  أظهرت 
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البيانات املصورة ثم فك ضغط البيانات ذاتها وإعادتها الى حالتها االصلية هي استخدام الصورة 
في صيغة )JPEG( لقدرتها على ضغط الصور الفوتوغرافية سواء العادية او امللونة بنسبة 20/1 .

3. االهتمام مبوضوعات سياسية محلية وإقليمية ودولية  : اثبتت نتائج الدراسة ان التطور التقني 
في صحيفة الصباح قد أسهم في تعدد وتنوع االهتمام مبضمون الصورة من خالل وظيفتها في 
استعراض مجموعة من االحداث املهمة اقليمياً ودولياً كاستخدام حديث والول مرة في الصحافة 
العراقية دون ان يرافق الصورة الصحفية نص حتريري. كذلك اهتمت صحيفة الصباح مبعاجلة بعض 
املنشورة على  الصور  ان مضامني  اتضح  . وقد  الصورة  ابراز  املهمة من خالل  االعالنات الصحفية 
الصفحة االولى في صحيفة الصباح خالل املدة من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31 كانت تركز على 
مضامني االعالنات التجارية التي تعد من املضامني اجلديدة للصحافة العراقية بعد التغيير الذي 
بـاملرتبة  التجارية   إذ حظيت صور االعالنات  العراقية بعد عام 2003،   البيئة االعالمية  حدث في 
االولى من اجمالي الصور املنشورة على الصفحة االولى خالل مدة البحث املذكورة  وميكن تفسير 
هذا االهتمام من كون الصورة )تعد من أهم العناصر االعالنية التي يجب أن يتضمنها االعالن في 
 . هادفاً((57)  ونفسياً  وظيفياً  دوراً  تؤدي  أية وسيلة إعالنية وخاصة في االعالن الصحفي ذلك النها 
وقد جاءت الصور االخبارية العربية والدولية والتي مثلت اجتاهاً جديداً في الصحافة العراقية بعد 
عام 2003 إذ الول مرة تسخدم الصحافة العراقية الصور اخلاصة باخبار عربية ودولية لتنشرها مع 
تعليق يوضع اسفل الصورة ويستغنى عن املادة التحريرية في نص اخلبر . وميكن ايضاح ذلك من 

خالل اجلدول االتي :
جدول رقم )1)

يوضح مضمون صور الصفحة االولى في صحيفة الصباح للمدة من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31  

النسبة املئوية التكرار مضمون الصورة الصحفية     املرتبة

37،76%54صور اعالنات 1

30،77%44صور اخبارية عربية ودولية 2

24،48%35صور ملوضوعات سياسية محلية3

5،59%8موضوعات أمنية 4

1،40%2موضوعات اقتصادية5

100%143اجملموع الكلي 

4. اجملال اجلغرافي للصور املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح :  أثبتت نتائج الدراسة 
التحليلية للصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح خالل مدة البحث 
املمتدة من 2012/1/1 ولغاية 2013/3/31 ان الصحيفة املذكورة كانت تركز في استخدامها للصور 
الصحفية على اجملال احمللي أكثر من اجملال اإلقليمي والعربي والدولي وميكن ايضاح ذلك عن طريق 

اجلدول االتي :
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جدول رقم )2)
يوضح اجملال اجلغرافي للصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح 

للمدة من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31 

النسبة املئوية التكرار اجملال اجلغرافي     املرتبة

58،04%83اجملال احمللي1

25،17%36اجملال العاملي 2

13،99%20اجملال العربي3

2،80%4اجملال اإلقليمي4

100%143اجملموع الكلي 

الدراسة  نتائج  أثبتت   : الصباح  صحيفة  في  االولى  الصفحة  على  املنشورة  الصور  مصدر   .5
التحليلية للصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح خالل مدة البحث 
املمتدة من 2012/1/1 ولغاية 2013/3/31 ان أغلب الصور الصحفية املنشورة في الصحيفة املذكورة 
كان مصدرها وكاالت االنباء االجنبية وبالتحديد وكالة رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية فضالً عن 
صور االعالنات الصحفية وصور بدون مصدر وصور ملصور الصحيفة . وميكن ايضاح ذلك عن طريق 

اجلدول االتي :
جدول رقم )3)

يوضح مصدر الصور الصحفية املنشورة في صحيفة الصباح للمدة من 2012/1/1 ولغاية 
 2012/3/31

النسبة املئوية التكرار مصدر الصورة     املرتبة

36،36%52وكالة رويترز1

23،08%33صور من االرشيف2

20،98%30وكالة الصحافة الفرنسية 3

12،59%18صور بدون مصدر4

6،99%10مصور الصحيفة5

100%143اجملموع الكلي 

6. موقع الصور في تصميم الصفحة االولى املنشورة في صحيفة الصباح : أثبتت نتائج الدراسة 
التحليلية للصور الصحفية املنشورة في صحيفة الصباح خالل مدة البحث املمتدة من 2012/1/1 
ولغاية 2013/3/31 ان الغالبية العظمى من الصور املنشورة قد صممت على الصفحة األولى من 
الصحيفة املذكورة في أعلى الصفحة على اليسار إذ جاء هذا املوقع باملرتبة االولى، فيما جاء موقع 
الصورة في أسفل الصفحة على جهة اليمني باملرتبة الثانية . اما املراتب االخرى فيمكن إيضاحها 

عن طريق اجلدول االتي :
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جدول رقم )4)
يوضح موقع الصور الصحفية في تصميم الصفحة االولى املنشورة في صحيفة الصباح للمدة 

من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31 

النسبة املئوية التكرار موقع الصورة     املرتبة

43،36%62أعلى الصفحة على اليسار 1

26،57%38أسفل الصفحة على اليمني2

20،98%30أسفل الصفحة على اليسار 3

6،99%10أعلى الصفحة في الوسط4

2،10%3أعلى الصفحة على اليمني5

100%143اجملموع الكلي

7. موقع الصور في الصفحة االولى بالنسبة للمادة التحريرية املرافقة لها املنشورة في صحيفة 
الصباح : أثبتت نتائج الدراسة التحليلية للصور الصحفية املنشورة في صحيفة الصباح خالل 
املنشورة  الصور  من  العظمى  الغالبية  ان   2013/3/31 ولغاية   2012/1/1 من  املمتدة  البحث  مدة 
بالنسبة للمادة التحريرية قد صممت على الصفحة األولى من الصحيفة املذكورة باملرتبة االولى 

أسفل العنوان وبالشكل الذي يوضحها اجلدول االتي :                          
جدول رقم )5)

يوضح موقع الصور الصحفية في الصفحة االولى بالنسبة للمادة التحريرية املرافقة لها 
املنشورة في صحيفة الصباح للمدة من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31

بالنسبة املرتبة الصورة  موقع 
للمادة التحريرية     

النسبة املئوية التكرار 

41،96%60أسفل العنوان1

27،97%40جانب املوضوع مييناً 2

14،68%21أسفل املوضوع3

11،19%16جانب املوضوع يساراً 4

4،20%6وسط املوضوع5

100%143اجملموع الكلي 

8. شكل الصور املنشورة في صحيفة الصباح : أثبتت نتائج الدراسة التحليلية للصور الصحفية 
املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح خالل مدة البحث ان الصحيفة املذكورة قد 
استخدمت الشكل املستطيل أكثر من الشكل املربع للصور في حني غابت بقية االشكال )الدائري 
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والبيضوي واحملفور( عن االستخدام في الصفحة االولى .  وميكن ايضاح ذلك عن طريق اجلدول االتي 
جدول رقم )6)

يوضح شكل الصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح للمدة من 
2012/1/1 ولغاية 2012/3/31 

النسبة املئوية التكرار شكل الصورة     املرتبة

94،41%135الشكل املستطيل1

5،59%8الشكل املربع2

اشكال أخرى  ) بيضوي، دائري، 3
محفور (

صفرصفر

100%143اجملموع الكلي 

الدراسة  نتائج  أثبتت   : الصباح  صحيفة  في  املنشورة  الصور  في   والتوضيح  االبراز  عناصر   .9
التحليلية للصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح خالل مدة البحث 
ان الصحيفة املذكورة قد استخدمت عنصر التعليق املصاحب للصورة كعنصر أساسي من عناصر 

االبراز والتوضيح للصور الصحفية بالشكل الذي يوضحه اجلدول االتي :           
جدول رقم )7)

يوضح عناصر االبراز والتوضيح للصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة 
الصباح للمدة من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31

النسبة املئوية التكرار عناصر االبراز والتوضيح     املرتبة

63،64%91التعليق املصاحب للصورة 1

26،57%38عنصر الوضوح  2

9،79%14االلوان3

100%143اجملموع الكلي 

الدراسة  نتائج  أثبتت   : الصباح  صحيفة  في  االولى  الصفحة  على  املنشورة  الصورة  حجم    .10
التحليلية للصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح خالل مدة البحث 
ان الصحيفة املذكورة قد استخدمت أحجاماً مختلفة للصور الصحفية إذ جاء االستخدام االول 
حلجم الصورة املتوسطة املنشورة على عمودين باملرتبة االولى والصورة الكبيرة املنشورة التي متتد 
التي متتد على ثالثة الى  الثانية وجاءت بعدها الصورة املتوسطة  باملرتبة  أربعة أعمدة فأكثر  من 
أربعة أعمدة يليها باملرتبة الربعة الصورة الصغيرة التي متتد على عمود واحد وميكن إيضاح ذلك 

عن طريق اجلدول االتي :
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جدول رقم )8)
يوضح حجم الصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح للمدة من 

2012/1/1 ولغاية 2012/3/31 

النسبة املئويةالتكرارحجم الصورةاملرتبة

54،54%78صورة متوسطة على عمودين1

صورة كبيرة متتد من اربعة اعمدة 2
فأكثر

49%34،27

 صورة متوسطة متتد على 3 ـــ 4 3
أعمدة

10%6،99

4،20%6صورة صغيرة على عمود واحد4

100%143اجملموع الكلي 

خامتة واستنتاجات 
        ميكننا في نهاية البحث من االستنتاج ان الصورة التقاس بتعبيرها اجلمالي، بل بوظيفتها 
االخبارية الن التصوير الفني العام يختلف في أسلوبه ومنطلقاته عن التصوير اخلاص ذي الطابع 
السريع والنفاذ التعبيري واللقطات احلية، وان كانت االسسس الفنية العامة للتصوير كالوضوح 

ودقة املالمح والصالحية الفنية للصورة تتدخل بشكل ملحوظ في اختيار الصورة للنشر . 
الصحفية في  الصورة  بتطور  شكل ومضمون  املتعلق  البحث  الباحث في هذا        وقد توصل 
الصحافة العراقية بالتطبيق على صور الصفحة االولى لصحيفة الصباح لعام 2012 الى ان هذا 
التطور قد وضع الصورة الصحفية )في ذاتها( رسالة إعالمية وان جناحها في أداء هذه الرسالة في 
. وقد ارتفعت قيمة  كونها قد عرَّفت القارئ بفحوى احلدث أو مغزاه أو جانب من ذلك على االقل 
الصورة الصحفية املنشورة في صحيفة الصباح خالل املدة املذكورة للبحث حني تعرضت للزاوية 
االخبارية بشمول، فبسطت محتوى اخلبر وأركانه ومكانه وطريقة وقوعه وأسبابه، ونتائجه مجيبًة 
املنشورة في صحيفة  . وقد استوفت الصورة الصحفية  عن أكبر عدد ممكن من االسئلة الستة 
املادة  الصباح لعام2012 عناصر اخلبر الصحفي حني وصلت قوة تعبيرها الى مدى االستغناء عن 
التحريرية والقصة اخلبرية ذاتها، حني قدمت للقارئ بالصورة فحوى احلادث ومضمونه دون أي سرد 
إخباري وكان هذا االستخدام هو االول من نوعه في تاريخ الصورة الصحفية في الصحافة العراقية 
. وميكن لنا في هذا اجملال ان نذكر الصورة التي تناولت حدث محاكمة الرئيس املصري حسني مبارك، 

وكانت حتمل عنوان )مبارك ينقل على سرير طبي الى قاعة احملكمة في القاهرة((58). 
والصورة التي تناولت حدث جموع الزائرين املتجهة نحو كربالء الداء مراسيم زيارة اربعينية االمام 

احلسني عليه السالم، وكانت حتمل عنوان )زائرون يتوجهون نحو كربالء سيراً على االقدام((59).
)البرملان االوربي في  البرملان االوربي وكانت حتمل عنوان  انتخاب رئيس  التي تناولت حدث   والصورة 
ستراسبوغ بفرنسا ينتخب االشتراكي االملاني مارتن شولتس رئيساً جديدا له ملدة عامني ونصف((60(. 
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والصورة التي تناولت حدث تظاهرة في االحتاد الروسي وكانت حتمل عنوان )تظاهرة حاشدة النصار 
باستقالة  املتظاهرون طالبوا   ، أمس  في موسكو  الكرملني  من  بالقرب  الروسي  الشيوعي  احلزب 

رئيس اللجنة املركزية فالدميير تشوروف واجراء انتخابات نزيهة للجنة((61).  
        وقد جاءت نتائج الدراسة التحليلية لتؤكد ما يأتي :

الى  التلقليدي  النمط  من  بفعل حتولها  الصباح  ان صحيفة  التحليلية  الدراسة  نتائج  أكدت   .1
منط االنتاج االلكتروني قد استخدمت التقنيات احلديثة اخلاصة باخراج الصورة الصحفية لتكون 
العديد  وباستخدام  والدقة  واملرونة  السرعة  في  غاية  الكترونية  وسائل  خالل  من  للنشر  صاحلة 
اخلاصة بتصميم  تلك  االنتاجي سواء  التقني في هذا احلقل  التطور  أتاحها  التي  البرامجيات  من 

الصفحة االولى من صحيفة الصباح او تلك التي تختص مبعاجلة الصورة الصحفية .
الصفحة  جتعل  الصباح  لصحيفة  االولى  الصفحة  في  كبيرة  صور  أربع  أو  ثالث  استخدام  ان   .2

مقبولة أكثر من صفحة أخرى فيها تسع أو عشر صور صغيرة .
3. اثبتت نتائج البحث ان التطور في شكل ومضمون الصورة الصحفية في صحيفة الصباح قد 
أسهم في تعدد وتنوع االهتمام مبضمون الصورة من خالل وظيفتها االعالنية إذ اهتمت صحيفة 
الصباح بابراز صور اعالنية باملرتبة االولى وجاء باملرتبة الثانية االهتمام بالوظيفة االخبارية للصورة 

الصحفية عن طريق استعراض مجموعة من االحداث املهمة اقليمياً ودولياً .
4. اهتمت صحيفة الصباح خالل مدة البحث في استخدامها للصور الصحفية باجملال احمللي أكثر 
من اجملال اإلقليمي والعربي والدولي . وعلى الرغم من استخدام هذا اجملال اال اننا نرى ان مصدر الصورة 

الصحفية احمللية كان في الغالب من وكالة رويترز لتاتي بعدها وكالة الصحافة الفرنسية.
5. استخدمت صحيفة الصباح أفضل صورة متاحة لديها لتهيمن على الصفحة االولى حجماً 
اليسار  الغالبية العظمى من الصور املنشورة قد صممت في أعلى الصفحة على  ان  إذ  وموقعاً 

وعلى مساحة متتد من عمودين الى أكثر من أربعة أعمدة .
6. ركزت صحيفة الصباح على اجلانب االيسر من الصفحة باستخدام صورة مسيطرة بالشكل 

املستطيل وكان موقع الصورة في الغالب أسفل العنوان الرئيس .  
7. غايرت صحيفة الصباح بني مواقع الصور في الصفحة االولى، فلم تضع الصورة املسيطرة لعدد 
يوم ما مكان الصورة املسيطرة للعدد الذي يليه في اليوم التالي، اال عند الضرورة . وكان التعليق 
على الصورة من أهم عناصر االبراز للصورة الصحفية املستخدمة في الصفحة االولى . ومن امللف 
للنظر ان التعليق على الصورة الصحفية في صحيفة الصباح ال يشرح املكشوف الواضح، فاذا 
كان املنظر الذي يظهر في الصورة جذاباً أو جميالً فان هذه احلقيقة تكون واضحة من الصورة وليس 
من التعليق . ولم تتطوع الصحيفة بابداء رايها فيما ال دليل لها عليه، فتقول مثالً الرئيس املصري 

وقد ظهرت عليه مالمح احلزن في وجهه .
8. عمدت صحيفة الصباح الى كتابة التعليق على الصورة بصيغة الفعل املضارع لتعزيز حالتها، 

واقتصرت التفسير في الوصف على احلدث الظاهر في الصورة الصحفية .
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التقويم يف املؤسسات االعالمية الكوردية
                                          )دراسة وصفية باسلوب مسحي( 

                                                                              د. ابراهيم سعيد فتح اهلل .د. فؤاد علي احمد
                                                                                                   جامعة السليمانية

اوال: مقدمة البحث
    من طبيعة اإلنسان ومن خالل جهوده املتنوعة في احلياة ، يحاول دائما أن يتعرف على ما اجنزه من 
اعمال، وما تبقى عليه لينجزه، وحينما يفعل ذلك يهدف إلى معرفة قيمة األعمال التي قام بها 
مقارنة مبا بذل منها من جهد  ومال ووقت. ان معرفة القيمة ال تدل على الهدف في حد ذاتها، بقدر 
ما هي مقصودة ملعرفة أستمرارية الفرد في بذل جهوده لتحقيق ذلك العمل ، وبنفس األسلوب 
أفضل،  نتائج  إلى  للوصول  الطريقة  أو  األسلوب،  في  تغيرا  األمر  يتطلب  وقد   ، يتبعه  كان  الذي 

وتسمى هذه العملية بعملية التقومي.
ضمنها  ومن  أهلية  أو  حكومية  كانت  سواء  املؤسسات  من  الكثير  يعتمد  التقومي  وألهيمة     
األشياء،  على  احلكم  وكذلك  وتقديرها،   األمور  لوزن  التقومي  عملية  على  االعالمية  املؤسسات 
والقوة  الضعف  نقاط  املؤسسات  تدرك  التقومي  طريق  باملؤسسة،فعن  يتعلق  ما  وكل  واملنجزات، 
يتعلق  ما  كل  مراجعة  املؤسسة  تستطيع  خاللها  ومن  االدارية،  للمراجعة  فعاله  أداة  انها  كما 

بالتخطيط وإتخاذ القرارات والقيادة واحلوافز واالمور االدارية االخرى.
وأهميتها  واساسياتها  التقومي  على عملية  االضواء  املوضوع  هذا  املنطلق يسلط  هذا  ومن  لذا    

بشكل عام و املؤسسات االعالمية الكوردية النموذج لها بشكل خاص. 
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ABSTRACT

 From the Human nature and through his diverse life, always trying to recognize 
what he has accomplished, and what remained to perform. And the individual aims to 
learn the value of the work that he did by the comparison to the effort, money and time. 
  And the knowledge of value here is not the goal in itself as it is intended to know the 
continuation of the individual in these efforts to achieve that work.
   By The same technique that was followed, or it requires a change in the style or the way 
to reach the best results and this process is called the evaluation process.
   Because of the importance of evaluation most institutions, whether governmental or 
non governmental , including media organizations, depend on the evaluation process to 
weigh things and appreciation as well as to judge things and achievements and every-
thing related to the institution.
 Kurdish media organizations can be aware of the strengths and weaknesses point 
through the evaluation operation and it>s an effective tool for Administrative Review and 
the organization can see all the planning and decision-making, leadership, incentives 
and other administrative matters through it.So and from this point, this subject tries to 
highlighting on the evaluation process and its fundamentals and its importance generally 
and the Kurdish media organizations as model particularly.
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ثانيا: منهجية البحث
1- مشكلة البحث:

املؤسسات  تلك  ان  النامية هي  الدول  االعالمية في  املؤسسات  تواجه  التي  احدى االشكاليات     
انعكاس للواقع السياسي والثقافي لتلك اجملتمعات،  لذا عندما نتحدث عن املؤسسات االعالمية 
الكوردية في اقليم كوردستان ال نستطيع ان نتحدث عنها مبعزل عن اجلوانب التي تتأثر بها، وهذه 
احلالة لم تنعكس فقط على املؤسات الرسمية، بل اصبحت صفة مالزمة للمؤسسات االعالمية 

االخرى التي تدعي بأنها مستقلة أو أهلية.
اكانوا  سواء  اشخاص  حتدده  الرسمية  االعالمية  املؤسسات  في  خاصة  التقومي  مازال    
سياسيني أو مسؤلني في تلك املؤسسة، حيث اتضحت، من خالل دراسة سابقة اجريت حول قناة 
كوردسات التلفزيونية اتضحت أن  الكوادر السياسية يتدخلون في طبيعة عملهما، وان لم يكن 
بشكل مطلق اال ان لهم دوراً وكذلك اتضح ان اكثر الصيغ التي يتدخل من خاللها السياسيون هي 
التوجيهات لذا فإن أكثر األساليب اعتمادا لتقومي العمل االعالمي في تلك القناة كانت )التعليمات 

والتوجيهات( وجاءت )االجتماعات الدورية( بعدها كأسلوب للتقومي )1(.
الكوردية  االعالمية  املؤسسات  في  التقومي  من  اخملتلفة  جلوانبها  واضحة  تصورات  وضع  اجل  ومن 

وكمحاولة لتشخيص اجلوانب السلبية وايجاد احللول املناسبة لتلك املشكلة.
2-مجتمع البحث وعينته:

  يشمل مجتمع االصلي لعينة البحث، املؤسسات االعالمية الكوردية كافة في اقليم كوردستان 
في  منتظمة  عشوائية  بطريقة  االعالميني  من  فردا  الباحثان)120(  اختار  فقد  العراق،العينة، 
املؤسسات االعالمية الكوردية االتية: )صحيفة كوردستانى نوَى، فضائية)GK(  طةلى كوردستان، 
 ،KNN الكترونية، موقع سبةى الكترونية ، فضائية PUK MEADIA اذاعة طةلى كوردستان، موقع

اذاعة  طؤران(.
3-اخلصائص املهنية للعينة اخملتارة:

ا-اجلــنـــس
جدول )1(

متغير اجلنس لدى أفراد العينة 
 

النسبة املئويةالعدداجلنست

9175.83ذكر1

2924.16انثى2

100%120اجملموع

         ظهر من خالل تفريغ البيانات املتعلقة بافراد عينة البحث وكما هو موضح في اجلدول)1( 
والبالغ عددهم)120( مبحوثا، وان عدد الذكور منهم 91 مبحوثا وبنسبة مئوية 75.83، في حني بلغ 

عدد االناث 29مبحوثة وبنسبة مئوية 24.16.
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         ان النسبة العليا من املبحوثني هم من الذكور، حسبما اظهرت عينة البحث اخملتارة عشوائيا 
على االعالميني في الؤسسات االعالمية الكوردية.

ب-العمـــر
    جدول )2(

الفئات العمرية ألفراد العينة 

النسبة املئويةالعددالفئات العمريةت

129-205344.16

239-304235

349-402218.33

5032.5 فمافوق4

100%120اجملموع

          تبني من تفريغ البيانات املتعلقة بافراد عينة البحث وكما هو مؤشر في اجلدول)2( والبالغ 
فردا   53 هو  20-29سنة  العمرية  الفئة  افراد  عدد  ان  العمر  متغير  حسب  مبحوثا  عددهم)120( 
وبنسة مئوية 44.16وجاءت في املرتبة االولى، وعدد افراد فئة 30-39سنة هو  42فردا وبنسبة مئوية 
18.33وجاءت  مئوية  وبنسبة  22فردا  هو   40-49 سنة  فئة  افراد  وعدد  الثانية،  املرتبة  في  35وجاء 

املرتبة الثالثة، وعدد افراد فئة 50 فمافوق سنة هو 3 وبنسبة مئوية2.5 وجاء في املرتبة الرابعة.
جدول )3(

املستوى التعليمي ألفراد العينة 

النسبة املئويةالعدداملستوى التعليميت

10.83يقرأ ويكتب 1

21.66املرحلة االساسية2

2722.5املرحلة االعدادية3

4033.33معهد4

4940.83بكالوريوس5

--دبلوم عالي6

10.83ماجستير7

--دكتورا8

100%120اجملموع

        يتبني من تفريغ البيانات املتعلقة بافراد عينة البحث وكما هو مؤشر في اجلدول)3( حسب متغير 
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املستوى التعليمي والبالغ عددهم)120( مبحوثا، ان عدد افراد اصحاب يقرأ ويكتب هو 1 فرد واحد  
وبنسبة مئوية 0.83، وان عدد افراد اصحاب الشهادة املرحلة االساسية هو 2 وبنسبة مئوية1.66 
، وان عدد افراد اصحاب الشهادة املرحلة االعدادية هو 27 فردا وبنسبة مئوية22.5 ، وان عدد افراد 
اصحاب شهادة معهد هو40  وبنسبة مئوية33.33، وان عدد افراد اصحاب شهادة بكالوريوس هو 49 
وبنسبة مئوية40.83، وان عدد افراد اصحاب شهادة دبلوم عالي هو 0، وان عدد افراد اصحاب شهادة 

ماجستير هو 1 وبنسبة مئوية0.83، وان عدد افراد اصحاب شهادة دكتورا هو 0.
 4- منهجية البحث:

وهو  املسح  طريقة  او  اسلوب  الباحثان  واستخدم  الوصفية  البحوث  من  احلالي  البحث  يعتبر     
الطريقة املناسبة لتقومي النتائج االحصائية للبحث.

5- اهداف البحث:
وحدد  الكوردية،  االعالمية  املؤسسات  في  التقومي  عملية  على  التعرف  البحث  هذا  يهدف         

الباحثان االهداف االتية:
الهدف االول: التعرف على مدى استخدام عملية التقومي في املؤسسات االعالمية الكوردية. 

 الهدف الثاني: التعرف على:-
ا-مدى اعتماد املؤسسات االعالمية الكوردية على اساليب التقومي.

ب- مدى اعتماد املؤسسات االعالمية الكوردية على مجاالت التقومي.
ج- مدى اعتماد املؤسسات االعالمية الكوردية على تطوير اهدافها من خالل عملية التقومي.

د- مدى اعتماد املؤسسات االعالمية الكوردية على نتائج عملية التقومي في تطوير ادائها.
6-مجاالت البحث:

1-اجملال البشري: شملت عينة البحث )120( فردا من االعالميني في املؤسسات االعالمية الكوردية.
2-اجملال املكاني: يشمل اجملال املكاني املؤسسات االعالمية الكوردية االتية: )صحيفة كوردستانى 
الكترونية،   PUK MEADIA موقع  كوردستان،  طةلى  اذاعة  كوردستان،  طةلى    )GK(فضائية نوَى، 

موقع سبةى الكترونية ، فضائية KNN، اذاعة  طؤران(.
3-اجملال الزماني: استغرقت عملية توزيع االستمارات وجمع البيانات وتفريغها وحتليلها واالجراءات 

امليدانية واالحصائية من 2013/3/15 الى 2013/6/20.
7-ادوات واساليب البحث:

املؤسسات  في  التقومي  عملية  مقياس  واساليب  ادوات  من  مجموعة  على  الباحثان  اعتمد        
االعالمية الكوردية، وقد مت في بناء البحث باالعتماد على اخلطوات التالية:

ا-استبانة استطالعية: اعد الباحثان بناء استبانة استطالعية وقد مت توزيعها  على عينة عشوائية 
من الصحفيني في املؤسسات االعالمية الكوردية وقد بلغ عددهم )30( فردا من خالل طرح )4(اربعة 

اسئلة استطالعية. 
الكوردية، ومن اجل هذا قام  االعالمية  املؤسسات  التقومي في  املقياس: مقياس  ب-صياغة فقرات 
الباحثان ببناء هذا املقياس وجمع اسئلته من خالل استبانة استطالعية ونظريات وادبيات التقومي، 
وبنوا اربعة محاور للتقومي وهي محور)االساليب، واجملاالت، واالهداف، والنتائج املترتبة(، وبعد ترتيب 
احملاور الى بناء مقياس واحد للتقومي وعملية صالحية املقياس، طبقوا على عينة عشوائية منتظمة 
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على االعالميني في املؤسسات االعالمية الكوردية. 
8- الصدق الظاهري للمقياس:

   مت عرض فقرات املقياس بصيغتها االولية على مجموعة من اخلبراء واملتخصصني في مجال االعالم 
وعلم االجتماع وعلم النفس واالحصاء  الصدار حكمهم على صالحية الفقرات وعدم صالحيتها 
وصالحية البدائل وعددها )28( فقرة، وبعد حتليل اجابات اخلبراء مت استخراج قيمة لكل فقرة، وملعرفة 
داللة الفروق بني اراء احملكمني من حيث صالحية الفقرة او رفضها، وقد بقيت)25( فقرة والتي حصلت 

على نسبة اتفاق)89( فاكثر، لذا يعد هذا املقياس صادقاً صدقا ظاهريا.   
9- ثبات املقياس:

       قام الباحثان بايجاد ثبات مقياس التقومي في املؤسسات االعالمية الكوردية باستخدام معامل 
» الفا كرونباخ« Alpha Coefficient   وطبقت معادلة الفا كرونباخ على افراد العينة البالغ عددهم 

)120( مبحوثا وقد بلغت قيمة معامل ثبات » الفا كرونباخ«  للمقياس البحث احلالي )%86(. 
10- تعليمات املقياس:

رأيهم  بيان  للمبحوثيني  الباحثان  املبحوثني، طلب  لدى  الواضحة  التعليمات  اجل      من 
)دائما، غالبا،  التي حددت في املقياس وهي  البدائل اخلمسة  )*( أمام أحد  بوضوح والتأشير بعالمة 

احيانا، نادرا، ابدا(، وبفقرات ايجابية وسلبية وهي موضحة في جدول)4(. 
جدول)4(

الفقرات االيجابية والسلبية للمقياس

الفقرات السلبيةالفقرات االيجابية

 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،19 ،18 ،17

20 ،16 ،10 ،9 ،6

ثالثا: مفاهيم البحث
    من الضروري شرح املفاهيم االساسية املوجودة بالبحث وتوضيحها شرحا موجزا، وهذه املفاهيم 

هي:
لتحقيق  جهود  من  يبذل  ما  تقدير  الى  تهدف  التي  العلمية  االجراءات  من  مجموعة  ا-التقومي: 
اهداف معينة في ضوء ما تفق عليه من املعايير وما وضع من تخطيط مسيق واحلكم على مدى 

فاعلية هذه اجلهود، بقصد حتسني االداء ورفع الكفائة والفعالية )2(.
شخصية  له  الذي  إداري  كيان  ذلك  اإلعالمية  باملؤسسة  يقصد  االعالمية:  املؤسسات  ب- 
معنوية ويقوم بنشاط إعالمي متخصص أو متنوع ، ويعمل طبقا ألهداف مخطط لها ، ينفذها 

أشخاص متخصصون ، يستخدمون وسائل معينة، ويعملون مبوجب نظام معلوم)3( .
ج-التقومي في املؤسسات االعالمية: يقصد بها، وذلك للتأكد من مدى كفاءتهم االنتاجية والتي 

تتخذ على ضوئها القرارات املتعلقة بشؤونهم الوظيفية)4(.
اقليم  العاملة في  االعالمية كافة  القنوات  بها  الكوردية: يقصد  االعالمية  املؤسسات  د-   



التقويم يف املؤسسات االعالمية الكوردية

  العدد    21    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

د. ابراهيم سعيد فتح اهلل .د. فؤاد علي احمد

89

حكومة  قبل  من  به  واملعترف  العراق،  جمهورية  اطار  في  الفدرالي  احلكم  ذات  العراق  كوردستان 
العراق باالستناد الى نص الدستور العراقي الدائم .

التقومي في املؤسسات االعالمية الكوردية تقع على عاتق مجموعة من االشخاص من املسؤليني 
االداريني واالعالميني في تلك املؤسسات، وتعتمد املؤسسات االعالمية الكوردية على مجموعة من 

االدوات والطرق واالساليب للتقومي.
اجلانب النظري للبحث

الفصل االول: التقومي في املؤسسات
1- التقومي في املؤسسات االدارية:

ان التقومي بشكل عام وفي جميع املؤسسات االدارية سواء أكانت خدمية أو  انتاجية له اساسيات 
ومبادئ، وعلى الرغم من أن كيفية التقومي قد تتغير من حقل الى آخر اال انهم يتفقون في االساسيات 

والتي ميكن تلخيصها كاآلتي:
1/1:  مفهوم التقومي

    التقومي عملية تطبيق إلجراءات وخطوات علمية جلمع دالئل صادقة وثابتة عن تأثيرات سلوك 
معني أو نشاط مؤسسي، وال بد ان تشتمل هذه العملية على قياس النتائج التي احدثتها االنشطة، 
وميكن لعملية التقومي سواء امتدت لوقت طويل أو لوقت قصير فأنه يجب أن يكون له هدف وأن 
تكون له نتيجة، ولذا فإن التقومي يفيد في حتديد ما إذا كان النشاط قد انتج النتيجة املأمولة أم ال؟ 
وإذا حصلنا على النتيجة فيفترض ان يكون النشاط ناجحاً إذا لم يتم احلصول على النتيجة فإنه 

يستنتج  ان النشاط كان فاقدا أو ناقصا)5(.  
وعلى الرغم من االجتاه االيجابي للتقومي، اال ان بعضهم ينظرون اليه بعدم االرتياح حيث يربطون 
بينه وبني ابراز العيوب وماقد قد يترتب على ذلك من فقدان بعض املزايا، ولذا ينبغي افهام املمارسني 
الناس  من  االنتقام  منها  القصد  وليس  البرامج  حتسني  تستهدف  التقومي  عملية  أن  وتبليغيهم 

واحلاق االذى بهم)6(.  
  1-2 القياس والتقومي 

   يعتبر القياس احدى وسائل التقومي املهمة والميكن ان يوجد التقومي دون القياس في أي صورة من 
ر. يقال قاس الشيء بغيره أو على غيره أي قدره على مثله.  صوره )7(، والقياس مشتق من قاس أي قدَّ
االشياء  تقدير  أجل  من  بها  نقوم  التي  والعمليات  يومية،  إنسانية  ممارسة  املعنى،  بهذا  والقياس 

وتستخدم املقايس لتحديد الفروق الكمية بني االشياء)8(.
1-3 أهمية التقومي 

      هناك عدة نقاط تبرز من خاللها أهمية التقومي ، وميكن إجمالها في آالتي)9(:
1 : ترجع أهمية التقومي إلى املساعدة في اتخاذ القرارات الصائبة.

2: ألن التشخيص ركن أساسي من أركان التقومي فإنه يساعد القائمني على االدراة على رؤية امليدان 
أو  العمليات  أو  املدخالت  ضمن  هو  امليدان  هذا  كان  سواء  وموضعية  بوضوح  فيه  يعملون  الذي 

اخملرجات، أو اخلطة ، أو حتى العالقات القائمة بني املؤسسات وغيرها من املؤسسات األخرى .
3: نتيجة للرؤية السابقة فإن كل مسؤول إداري في موقعه يستطيع أن يحدد نوع العالج املطلوب 

ألنوع القصور التي يكتشفها في مجال عمله مما يعمل على حتسينها وتطويرها .
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4: عرض نتائج التقومي على الشخص املقوم، يجعله يدرك موقعه من تقدمه هو ذاته ومن تقدمه 
بالنسبة لزمالئه ، وقد يدفعه هذا نحو حتسني أدائه ويعزز أداءه اجليد .

5: يؤدي التقومي للمجتمع خدمات جليلة ، حيث يتم بوساطته تغيير املسار ، وتصحيح العيوب ، 
وبها تتجنب األمة عثرات الطريق ، ويقلل من نفقاتها ويوفر عليها الوقت ، واجلهد املهدورين .

1-4 أنواع التقومي
  ميكن أن نفرق بني نوعني من التقومي وهما)10(: 

1: التقومي الذاتي، حيث يلجأ الفرد الى مقاييس ذاتية وحدها في عملية التقومي.
2: التقومي املوضوعي، حيث يعتمد اساسا على املقاييس املوضوعية، وال يلجأ الى املقاييس الذاتية، 

اال حيث يستدعي االمر ذلك. 
1-5 أساليب التقومي

  هناك اساليب عدة للتقومي والتي ميكن حصرها في اآلتي)11(:
1: التقومي التمهيدي )القبلي(، هذا النوع من التقومي يتم قبل جتريب أي برنامج  اداري للحصول على 
معلومات أساسية حول عناصره اخملتلفة، وتأتي أهمية هذا النوع في كونه يعطي الباحثني فكرة 

كاملة عن جميع الظروف ، والعوامل الداخلة في البرنامج .
2: التقومي التطويري، هذا النوع من التقومي يتم أثناء تطبيق البرنامج بقصد معرفة كيفية سير 
العمل أثناء جريانه وال يتم التقومي التطويري إال إذا كان القائمون على أمره ذوي صلة بالعمل ذاته 

بحيث ، يرون مدى التقدم الذي يتم فيه ، أو العقبات التي تعترض طريقه. 
 3: التقومي النهائي، يتم هذا التقومي في نهاية العمل لتقومي نتاجات املؤسسة بقصد احلكم على 
التجربة كلها ، ومعرفة اإليجابيات التي حتققت من خاللها ، أو السلبيات التي ظهرت أثناءها ، وهذا 

النوع من التقومي يعقبه نوع من القرارات احلاسمة التي قد تؤيد باالستمرار في العمل ، أو تغيره . 
4: التقومي التتبعي،  لم تكن األنواع السابقة من التقومي التي متت في بداية عمل املؤسسة ، وأثناءه 
، وبعده هي خامتة املطاف فقد يتصور البعض أنه نتيجة للتقومي النهائي الذي يحسم األمر يكون 
عمل املقومني قد انتهى ، ولكن الواقع عكس ذلك . فإن جناح العملية  يقتضي أن يكون هناك تقومي 
متتابع ، ومستمر ملا يتم إجنازه ، بحيث إنه ميكن التعديل في بعض اآلليات املستخدمة في التقومي ، 

أو في بعض األساليب املتبعة ، وفي نفس الوقت يتم قياس النتائج التي حتدث من البرنامج .
2- التقومي في املؤسسات االعالمية:

    تعد عملية التقومي احدى الركائز االساسية في اجناح اية مؤسسة اعالمية، لذا تهتم الوسائل 
بالتقومي  الغربية  الدول  في  االهلية  الشركات  أو  اخلاص  القطاع  تديرها  التي  خاصة  االعالمية 
ملعرفة نواحي النقص وكيفية معاجلتها، ويخضع املؤسسات االعالمية فيها في العموم ملقاييس 

مهنية)12(.
   وعملية التقومي في أي مسار أو مجال ومن ضمنها مجال االعالم تعد عملية شائكة ومعقدة، 
فالتقومي يحتاج إلى عدة أسس وأدوات ووسائل وطرائق، وبرامج علمية حديثة حتى تكتمل مقوماته 
وعناصره، ولكن حتديد املقايس لتقومي العملية االعالمية كونها تتعامل مع مجموعة من املتغيرات 
على  اعتمد  مهما  شخصية  اعتبارات  فيها  تبرز  جتاوزها  ميكن  ال  التي  الصعبة  املسائل  من  تعد 

مقاييس موضوعية)13(، 
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عن  بعيدا  موضوعيا  يكون  أن  ينبغي  التي  للتقومي  العلمية  االسس  مع  يتعارض  وهذا   
اجملامالت والعالقات الشخصية، ولكن تبقى  اشكالية التقومي في املؤسسات موجودة، وال تكون في 

بعض االحيان ذات داللة ملحوظة بالنسبة لتغير االجتاهات أة السلوكيات)14(،
    ومع ذلك ال ميكن اجهال أهمية التقومي في املؤسات االعالمية،  لذا فإن الوسائل االعالمية البد ان 

يتضع مجموعة من املسائل بنظر االعتبار اثناء عملية التقومي.
2-1 مجاالت التقومي في املؤسسات االعالمية

   أن عملية التقومي في املؤسسات االعالمية تشمل  كافة األجزاء من  مدخالت وعمليات ومخرجات، 
تتآزر عناصره  تنتظم في مركب كلي،  التي  إدارية، وحدات...الخ(  )فعاليات، مكونات  والتي تشمل 

األولية ألداء عمل أو نشاط معلوم)15(.  
2-2 أدوات وطرق التقومي للمؤسسات االعالمية

ادوات القياس ومجموعة من     تعتمد القنوات االعالمية عند عملية التقومي على مجموعة من 
الطرق وكل حسب احلقل املراد تقوميها ومن بينها)16(:

بالبعض  بعضها  املرتبطة  املتنوعة  واالستفسارات  األسئلة  من  وهي مجموعة  اإلستبيان:  أ/   
لتقوميه،  اختارها  التي  املوضوع  املقوم على ضوء  اليها  التي يسعى  االهداف  يحقق  اآلخر بشكل 
وترسل االستفسارات املكتوبة الى مجموعة من األفراد الذين اختارهم املقوم  كعينة، ويكون عدد 

األسئلة كثيرة أو قليلة حسب طبيعة املوضوع.
 ب/ املالحظة: وهي املراقبة الدقيقة لسلوك أو ظاهرة معينة وتسجيل معلومات عنها، واملالحظة 
كطريقة جلمع املعلومات تتمتع بفوائد فهي تعطي اجملال للمقوم ان يالحظ مايريد تقوميه، وتتطلب 
هذه الوسيلة تواجد أو قيام املدير املسؤل بزيارة مواقع العمل ولو على فترات متباعدة للوقوف على 
سير عمليات التنفيذ، اال ان الغلو في استخدام هذه الطريقة تنعكس سلبا ايضا بسبب الضغوط 
 ، الوقت  نفس  في  املسؤول  الوقت  اهدار  الى  تؤدي  انها  كما  الثقة،  عدم  وافتراض  املنفذين  على 
وكذلك ان االفراط في هذه الوسيلة يحتمل ان يفقد النظرة الشمولية لألعمال من جراء اهتمامه 

بالتفاصيل الدقيقة لسير العمل في املواقع اخملتلفة. 
ج/ املقابلة:  تعد املقابلة من الوسائل الفعالة للحصول على املعلومات والبيانات، فهي مبثابة 
استبيان شفوي ويعطي املستجوب معلومات شفوية حول مغزى الظاهرة التي يراد تقوميها ولكن 
يشترط للمقوم أن يكون ملماً بكيفية إجراء املقابالت وأن يتمتع مبجموعة من الصفات املطلوبة 

كاحلياد والدقة واملوضوعية.
د/ حتليل املضمون: يعد حتليل املضمون من األساليب األساسية لتقومي الرسالة االعالمية التي 
حتتل مكاناً مركزيا في العملية االعالمية بصفتها الرمز الفعلي الذي يجري توصيله بني املصدر 
الذي كّونها والهدف النهائي الذي يستقبلها، والرسالة هي نتاج لعدة قوى بعضها واضح وحاضر 

وبعضها اآلخر غامض وبعيد يحتاج الى التحليل والتفسير.
 هـ :فحص السجالت وأوامر العمل: ويهدف الى تقومي في ما وراء األرقـام والبيـانات أو الظاهرة 
قررتها  التي  واالوامر  السجالت  عن طريق  وجودها  الى  أدت  التي  احلقيقية  األسـباب  عن  والتحري 
املؤسسة، ويحتوي فحص السجالت على عدة انواع كالتحليل االحصائي ودراسات الوقت والتقارير 

االدائية وبرامج تدريب املوظفني ودرجة الكفائة.  
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االلتزام  ومدى  السائدة  النظم  تقومي  اإلجراءات: من خالله حتاول  تطبيق  ومتابعة  النظم  و/ حتليل 
العاملية بالسياسات االدارية. 

ز/ التقارير: وهي تعتبر الوسيلة الرئيسة لإلتصال بني الرئيس واملرؤوس وكذلك بني االدارة واملستويات 
التنفيذية اخملتلفة، وتوجد اسس متعرف عليها في اعداد التقارير حتى تتحقق الغرض منها، كما 

ينبغي أن تتميز بالدقة والشمول في الغرض.
ح/ املقارنة: تقوم هذا االداة على مقارنة اداء االفراد بصورة اجمالية بعضهم مع البعض وترتيبهم 
اخلبراء  آراء  باعتماد  واجتاهاته  اإلبداع  ومستويات  اخلبرة  حملكات  طبقا  املقارنة،  لنتائج  وفقا  تنازليا 

املتخصصني.
ط/ االجتماعات الدورية: وهي طريقة لتقومي اداء املؤسسات االعالمية وعادة تشترك فيها مجموعة 

من االعضاء البارزين في املؤسسة، واحيانا تشترك فيها خبراء ومختصون.
ي: التعليمات والتوجيهات: هذه الطريقة عادة طريقة فوقية، حيث تصدر من جهات عليا كقرارات 

وينبغي تطبيقها.  
2-3 مجاالت التقومي في املؤسسات االعالمية

   هناك عدة مجاالت ميكن تقوميها في املؤسسات االعالمية، وبال شك إن تقوميها وحتديد نواحي 
الضعف فيها وايجاد احللول لها يؤدي الى حتسني سير العملية االعالمية بصورة عامة، وميكن حتديد 

اهم اجملاالت الرئيسة التي تخضع للتقومي على النحو االتي:
1: تقومي املرسل، وتعتبر املرسل أو القائمون بالعملية االعالمية من العناصر االساسية والرئيسة 
في اجناح أي وسيلة آعالمية لذا يفترض إخضاع هذا العنصر الى التقومي بهدف التعرف على مستوى 
املهارات االتصالية وكيفية تعاملة مع املستقبل والرسالة االعالمية من حيث التفكير والكالم و 
االستماع، والكتابة والفهم والتحليل والتي تعتبر من املهارات التي ينبغي أن يتمتع بها املرسل)17(. 
وعادة يخضع املرسل عند انضمامه للمؤسسة االعالمية الى تقومي متهيدي، وكذلك ينبغي تقومي 

نتاجات املرسل من املراحل االخرى.
2: تقومي الرسالة االعالمية، يستخدم عادة لتقومي الرسالة االعالمية طريقة حتليل املضمون بهدف 
واضحة  بصورة  االحداث  مع  وتعاملها  االحداث  تغطية  كيفية  الرئيسة  توجهاتها  على  التعرف 
وصحيحة ودقيقة  ومدى التزامها باخلصائص التي جتعلها ناجحة، كما وعن طريق تقومي الرسالة 
االعالمية يتبني مدى غياب التوازن املوضوعي والقيمي فيها والتي تؤدي في اغلب االحيان الى اضفاء 

العشوائية والالمسئولية فيها مما تسسب في ارباكها وعدم فاعليتها)18(.
3: تقومي القناة، والهدف من هذا التقومي توضيح موقع املؤسسة االعالمية على اخلريطة االعالمية 
ومقارنتها بالوسائل االخرى وطبيعة الدور التي تقوم بها ومدى قدرتها في ايصال الهدف التي تعمل 
التي تواجهها والتي هي  الرئيسة ومدى مالئمتها والتحديات  من اجلها، وكيفية عمل عناصرها 

)التشريع، التنظيم، التمويل، التدريب، الرقابة()19(.
 بصورة عامة لتقومي وسائل االعالم اجلماهيري يعتمد على االسئلة)3( الرئيسية االتية: )20(

ا-ما تاثير اجملتمع على وسيلته االعالمية؟ و ماالبيئة السياسية واالقتصادية والثقافية التي ميارس 
فيها االعالميون عملهم 
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 ب- كيف تتم مهنة االعالم؟
واجتماعية  سايكولوجية  اثار  لها  وهل  اجلماهير؟  على  االعالم  وسائل  وتاثيرات  دور  هي  ج-ما   

وثقافية؟
4: تقومي املتلقي: مبا أن القنوات االعالمية بشكل عام تفتقر الى رجع الصدى ينبغي على القنوات 
االعالمية القيام بعميلة تقومي ملعرفة ردود االفعال التي تصدر عن املتلقي، ألنه ومن خاللها يستطيع 
املؤسسة االعالمية كشف مدى جناح الرسالة في حتقيق اهدافها ومدى تقبل املتلقي لها، كما وأن 
التي  الضرورية  التعديالت  ادخال  االعالمية تساعدهها على  املؤسسة  التي حتصل عليها  النتائج 
تؤدي الى ضبط الرسالة وزيادة فعاليتها بحيث تتناسب بصورة أكبر مع االطار املرجعي للمتلقي، 

مما يؤدي بدوره الى رفع كفاءة العملية االتصالية)21(.
  اجلانب امليداني للبحث

الفصل الثاني
عرض نتائج البحث وتفسيرها

يوضح هذا اجلزء امليداني اخلطوات العملية التي اتبعها الباحثان اثناء االجراءات امليدانية للبحث، 
ويتضمن هذا اجلزء امليداني عرضا للنتائج التي توصل اليه الباحثان وفق مقياس التقومي للمؤسسات 

االعالمية الكوردية وتفسير هذه النتائج حسب االهداف احملددة في هذا البحث.
الهدف االول: التعرف على مدى استخدام عملية التقومي في املؤسسات االعالمية الكوردية:

للمقياس  احلسابي  املتوسط  الباحثان  استخرج  للبحث،  الرئيسي  للهدف  الوصول  بهدف     
درجة   75 البالغ  الفرضي  املتوسط  بلغ  وفيما   ،4.549 املعياري  االنحراف  بلغ  وفيما  والبالغ76.475 
مبقارنة هذا املتوسط مع االنحراف املعياري للمقياس باستخدام االختبار التائي)t.test( لعينة واحدة، 
وقد تبني ان القيمة التائية احملسوبة 3.551والتي هي اكبر من القيمة التائية اجلدولية 1.660، تبني 

انه دال احصائيا عند مستوى داللة 0.05، انظر الى اجلدول)5(.
   ومن اجل التعرف على وجود التقومي في املؤسسات االعالمية الكوردية فقد استعمل الباحثان 
االختبار التائي)t-test( ملعرفة ذلك، وتبني من ذلك ممارسة عملية التقومي في املؤسسات االعالمية 
الكوردية، واجلدول)5( يبني ذلك، وبهذه النتيجة تكون قد حتقق هذا الهدف باستخدام عملية التقومي 

في املؤسسات االعالمية الكوردية.
اجلدول)5(

نتائج االختبار التائي لعينة واحدة الجابات افراد العينة على مقياس التقومي

املتوسطاحلسابيالعينة
)احلقيقي(**

املتوسط)املعياري(
الفرضي

   
اإلنحراف 
املعياري

االختبار التائي

ية
حلر

  ا
ة 

ج
در

 

لة
دال

 ال
وى

ست
م

بة
سو

حمل
ا

ية
ول

جلد
ا

12076.475754.5493.5511.6601190.05

  يوضح هذا بان عملية التقومي في املؤسسات االعالمية الكوردية عادة تقع على عاتق مجموعة 
التوجيهات  أو  الشخصية  مالحظاتهم  اساس  على  عام  شكل  تقوميهم  وتتبلور  االشخاص،  من 
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والتعليمات أو املقترحات واآلراء التي وصلت اليهم، وهذه النتيجة تؤكد على وجود اساليب ومجاالت 
واعتمادها على تطوير اهدافها وتطوبر اداء نتائجها من خالل عملية التقومي.

الكوردية على  التقومي في املؤسسات االعالمية  الباحثان  ان يلخص  النتائج ميكن    في ضوء هذه 
النحو اآلتي:

االعالمية،  الكوادر  وبتقومي  املباشر  الرئيس  ويقوم  االساليب استخداما  اكثر  االول: وهي  الرئيس  أ/ 
والرسائل واجلمهور وكيفية التعامل وتغير اخلطط، ويبني توجهاته على اساس خبرته الشخصية 
وكذلك يستفيد من آراء كوادره االعالمية وجماهير املؤسسة في اخلارج، وكذلك عن طريق مقارنة 

مؤسسته باملؤسسات االخرى على الساحة االعالمية.
ب/ رؤساء االقسام: يقومون بتقومي اداء الكوادر املوجودة في اقسامهم، وكذلك وعن طريق املالحظة 

يبنون اآلراء في محاولة لسد الثغرات، وتطهير املؤسسة.
ج/ الكوادر االعالمية:  بحكم عملهم فأن الكوادر االعالمية هم  ادرى بشؤنهم وادائهم الوظيفية، 
االعالمية  الكوادر  فإن  واحيانا  التقومي،  بهدف  للرؤساء  أراءهم  يعطون  لذلك  زمالئهم  اداء  وكذلك 

تقوم  بتقومي انفسهم بشكل ذاتي  لتحديد نقاط الضعف والقوة ولكي يحسنوا ادائهم. 
عليهم  ان  اال  وناجحا،  موثوقا  احيانا  عملهم  يكون  قد  التقومي  مسؤلية  لديهم  هؤالء  ان  ومع    
يتأثرون  ال  أن  وينبغي  منحازين،  غير  مؤهلني  ويكونوا  اخملتلفة  باجلوانب  تامة  دراية  على  يكونوا  ان 

بالعالقات الشخصية واجملاملة.    
        و لغرض معرفة الوسط املرجع لكل الفقرات ورتبها واالختبار التائي قام الباحثان بجمع بدائل 
كل الفقرات وثم استخراج الوسط املرجع لكل الفقرات)***(، وثم رتب مراتب وسط املرجع للفقرات 
ان  املرجع ال يقل على 3 ومبعنى  ان وسط  الى االصغر، ويجب  االكبر  املرجع  الوسط  اي من  تنازليا 
الفقرات التي اتت حتت 3 غير دالة ولم يعط له املبحوثون قيمة مالئمة، واعلى الوسط املرجع في 
املقياس هي الفقرة رقم 23 )السعي الى زيادة جمهور القناة( قيمته هي 3.55، وادنى الوسط املرجع 
في املقياس هي الفقرة رقم 20)عدم صرف مكافئات مالية لالعالميني االكفاء( قيمته هي 2.61، ولم 
اتى الفقرات الستة االتية)1، 8، 16، 12، 10، 6، 20( الوسط املرجع املالئم للمقياس لدى استجابات 

املبحوثيني، انظر الى اجلدول ) 6 ، 7 (.
املعياري  واالنحراف  املعياري)الفرضي(  واملتوسط  املتوسط احلسابي  الباحثان استخراج  واجرى       
 0.05 الداللة  ومستوى   119 احلرية  درجة  عند  للمقياس   )t-test(التائي االختبار  قانون  يطبق  لكي 
الجل معرفة دالة او غير دالة لعملية التقومي في املؤسسات االعالمية الكوردية، وقد قام الباحثان 

باستخراج اخلصائص الوصفية االحصائية للمقياس، انظر الى اجلدول )5(.
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اجلدول)6(
الوسط املرجع للفقرات

الوسط املرجعالفقراتت

2.71تقوم باعداد الدراسات والبحوث بشان العملية االعالمية1

و 2 التواجد  حيث  من  باالتصال  للقائم  الوظيفي  االداء  رفع 
االلتزام

3.36

3.42ابتكار طرق جديدة لتحسني االنتاج االعالمي3

3.44محاسبة بعض العاملني  4

في 5 العاملني  وعمل  بدوام  اخلاصة  التقارير  متابعة  ضعف 
املؤسسة االعالمية

3.1

الناحية 6 من  االعالمية  الرسالة  جمالية   على  التركيز  عدم 
الفنية و الشكلية

2.64

3.33التعرف على نقاط الضعف  والقوة للتعزيز واالستمرار7

2.97تغيير رؤساء االقسام8

3.28عدم وجود اسلوب محدد لتقومي عمل املؤسسة9

2.67عدم التزام الرسالة االعالمية بالسياسة العامة للمؤسسة10

3.47التعرف على املشاكل التقنية للمؤسسة11

2.75فصل بعض االعالميني12

3.33تاخذ باراء االداريني ومقترحاتهم بتطوير عمل في املؤسسة13

3.06حتدد موقع املؤسسة االعالمية على اخلريطة االعالمية14

3.53اعتماد خطط وبرامج موضوعية في اداء عمل املؤسسة15

2.86عدم مشاركة االعالميني في الدورات و التدريب املهني16

3.17مقارنة اداء عمل املؤسسة مبؤسسات اخرى مماثلة17

الوصول 18 البث وسهولة  باالتصال في جودة  القائم  مساهمة 
الى اجلماهير

3.25

3.16حتدد املوارد البشرية واملادية الالزمة لعمل املؤسسة19

2.61عدم صرف مكافأت مالية لالعالميني االكفاء20

3.23اجراء مراجعة دورية لتقومي عمل املؤسسة21
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3.20تلبية املؤسسة االعالمية احتياجات املتلقي22

3.55السعي الى زيادة جمهور القناة23

3.20اقتصار املكافئات على رؤساء االقسام24

3.15مكافاة االعالميني القريبني من االدارة25

اجلدول)7(
الرتب حسب الوسط املرجع للفقرات

الرتبةالوسط املرجعرقم الفقرة

233.551

153.532

113.473

43.444

33.425

23.366

73.337

133.338

93.289

183.2510

213.2311

223.2012

243.2013

173.1714

53.115

193.1616

253.1517

143.0618
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82.9719

162.8620

122.7521

12.7122

102.6723

62.6424

202.6125

2- الهدف الثاني: التعرف على:-
 ا-مدى اعتماد املؤسسات االعالمية الكوردية على اساليب التقومي:

      لتحقيق هذا الهدف استخدم الباحثان الوسط املرجع وذلك لتحديد الفقرات االيجابية والسلبية 
التي حتققت مستوى اعلى من وسط املرجع البالغ)3( واجلدول رقم)8( يحدد ذلك.

اجلدول)8(
الوسط املرجع الجابات افراد العينة لفقرات املقياس حملور)اساليب التقومي(

رقم الفقرة 
في املقياس

الرتبةالوسط املرجعالفقرة

تاخذ باراء االداريني ومقترحاتهم بتطوير عمل في 13
املؤسسة

3.331

3.282عدم وجود اسلوب محدد لتقومي عمل املؤسسة9

3.233اجراء مراجعة دورية لتقومي عمل املؤسسة21

3.174مقارنة اداء عمل املؤسسة مبؤسسات اخرى مماثلة17

وعمل 5 بدوام  اخلاصة  التقارير  متابعة  ضعف 
العاملني في املؤسسة االعالمية

3.15

العملية 1 بشان  والبحوث  الدراسات  باعداد  تقوم 
االعالمية

2.716

االولى،  املرتبة  احتلت  قد  املرجع هي)3.33(  الفقرة)13( وسطها  ان  رقم)8(،  تبني من جدول  وقد     
والفقرة)9( وسطها املرجع هي)3.28( قد احتلت املرتبة الثانية، والفقرة)21( وسطها املرجع هي)3.23( 
قد احتلت املرتبة الثالثة، والفقرة)17( وسطها املرجع هي)3.17( قد احتلت املرتبة الرابعة، والفقرة)5( 
وسطها املرجع هي)3.1( قد احتلت املرتبة اخلامسة، والفقرة)1( وسطها املرجع هي)2.71( هي اقل 

من الوسط املرجع)3( لم يتحقق هدفها وقد احتلت املرتبة السادسة.
   وتبني من تلك النتائج من محور اساليب التقومي في املؤسسات االعالمية الكوردية واكثرها هي 
ممارسة ضعف متابعة التقارير اخلاصة بدوام وعمل العاملني في املؤسسة االعالمية هي قليلة في 
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اساليب عملية التقومي.
  وتاخذ اساليب التقومي االخرى في املؤسسات االعالمية الكوردية كجزء من عملية التقومي من قبل 
رؤساء االعالميني واالدارين مثل مفترحات او عدم وجود اسلوب محددة ومراجعة دورية ومقارنتهم 

مبؤسسات اعالمية اخرى.
وتبني من هذه النتيجة ان املؤسسات االعالمية الكوردية نادرا ما تقوم او ال تقوم باعداد الدراسات 

والبحوث بشان العملية االعالمية.
ب- مدى اعتماد املؤسسات االعالمية الكوردية على مجاالت التقومي:

      لتحقيق هذا الهدف استخدم الباحثان الوسط املرجع وذلك لتحديد الفقرات االيجابية والسلبية 
التي حتققت مستوى اعلى من وسط املرجع البالغ)3( واجلدول رقم)9( يحدد ذلك. 

اجلدول)9(
الوسط املرجع الجابات افراد العينة لفقرات املقياس حملور)مجاالت التقومي(

رقم الفقرة 
في املقياس

الرتبةالوسط املرجعالفقرة

رفع االداء الوظيفي للقائم باالتصال من حيث التواجد 2
و االلتزام

3.361

وسهولة 18 البث  جودة  في  باالتصال  القائم  مساهمة 
الوصول الى اجلماهير

3.252

3.203تلبية املؤسسة االعالمية احتياجات املتلقي22

اخلريطة 14 على  االعالمية  املؤسسة  موقع  حتدد 
االعالمية

3.064

من 6 االعالمية  الرسالة  جمالية   على  التركيز  عدم 
الناحية الفنية و الشكلية

2.645

العامة 10 بالسياسة  االعالمية  الرسالة  االلتزام  عدم 
للمؤسسة

2.676

   وقد تبني من جدول رقم)9(، ان فقرة)2( وسطها املرجع هي)3.36( قد احتلت املرتبة االولى، والفقرة)18( 
وسطها املرجع هي)3.25( قد احتلت املرتبة الثانية، والفقرة)22( وسطها املرجع هي)3.20( قد احتلت 
املرتبة الثالثة، والفقرة)14( وسطها املرجع هي)3.06( قد احتلت املرتبة الرابعة، والفقرة)6( وسطها 
املرجع هي)2.64( قد احتلت املرتبة اخلامسة، والفقرة)10( وسطها املرجع هي)2.67( قد احتلت املرتبة 

السادسة.
    والن الفقرة)6، 10( هما من الفقرات السلبية الذي يبدا اوزانها ورتبها من االصغر الى االكبر لذا 

ارتقى الى املستوى املطلوب.
واكثرها  الكوردية  االعالمية  املؤسسات  في  التقومي  مجاالت  محور  من  النتائج  تلك  من  وتبني     
مسبقة  تعليمات  لها  املؤسسات  تلك  الن  االعالمية  مبؤسستهم  االعالميني  والتزام  تواجد  هي 
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لالعالميني، ومجاالت اخرى للتقومي هي مساهمتهم مع اجلمهور وتلبية حاجاتهم وحتديد موقعهم 
على الساحة االعالمية الن يوجد مؤسسات اخرى منافسة وتقدمي احملتوى االجمل واالفضل للجمهور 
وااللتزام بالسياسة االعالمية الن املؤسسات االعالمية الكوردية قد يحكم عليهم عوامل بيئية 

متعددة منها سياسة املؤسسة.
ج- مدى اعتماد املؤسسات االعالمية الكوردية على تطوير اهدافها من خالل عملية التقومي:

     لتحقيق هذا الهدف استخدم الباحثان الوسط املرجع وذلك لتحديد الفقرات االيجابية التي 
حتققت مستوى اعلى من وسط املرجع البالغ)3( واجلدول رقم)10( يحدد ذلك.

اجلدول)10(
الوسط املرجع الجابات افراد العينة لفقرات املقياس حملور)اهداف التقومي(

رقم الفقرة 
في املقياس

الرتبةالوسط املرجعالفقرة

3.551السعي الى زيادة جمهور القناة23

اعتماد خطط وبرامج موضوعية 15
في اداء عمل املؤسسة

3.532

التعرف على املشاكل التقنية 11
للمؤسسة

3.473

ابتكار طرق جديدة لتحسني 3
االنتاج االعالمي

3.424

التعرف على نقاط الضعف  7
والقوة للتعزيز واالستمرار

3.335

حتدد املوارد البشرية واملادية 19
الالزمة لعمل املؤسسة

3.166

املرتبة  احتلت  قد  هي)3.55(  املرجع  وسطها  فقرة)23(  ان  رقم)10(،  جدول  من  تبني  وقد   
االولى، والفقرة)15( وسطها املرجع هي)3.53( قد احتلت املرتبة الثانية، والفقرة)11( وسطها املرجع 
هي)3.47( قد احتلت املرتبة الثالثة، والفقرة)3( وسطها املرجع هي)3.42( قد احتلت املرتبة الرابعة، 
املرجع  وسطها  والفقرة)19(  اخلامسة،  املرتبة  احتلت  قد  هي)3.33(  املرجع  وسطها  والفقرة)7( 

هي)3.16( قد احتلت املرتبة السادسة.
وتبني من تلك النتائج من محور اعتماد املؤسسات االعالمية الكوردية على تطوير اهدافها   
من خالل عملية التقومي واكثرها هي السعي الى زيادة جمهورهم الن اي قناة اعالمية اذا لم يتعرض 
النهائي لهم، ومن  والقرار  واالدراك  واالدراك   والتذكر  باالهتمام  الكوردي الحتضى  افراد اجملتمع  لها 
التقنيات  واستخدام  االعالمية  املؤسسة  ادارة عمل  اخرى مثل خطط في  اهداف  الى  ثم تسعى 
االتصالية اجلديدة واالنتاج االعالمي وايجاد نقاط القوة والضعف لكي يبنوا خطتهم حتت ضوء هذا 

والتخطيط لتحديد مصادر تشغيل املؤسسة من الناحيتني البشرية واملادية.
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د- مدى اعتماد املؤسسات االعالمية الكوردية على نتائج عملية التقومي في تطوير ادائها:
     لتحقيق هذا الهدف استخدم الباحثان الوسط املرجع وذلك لتحديد الفقرات االيجابية والسلبية 

التي حتققت مستوى اعلى من وسط املرجع البالغ)3( واجلدول رقم)11( يحدد ذلك.
اجلدول)11(

الوسط املرجع الجابات افراد العينة لفقرات املقياس حملور)نتائج التقومي(

رقم الفقرة 
في املقياس

الرتبةالوسط املرجعالفقرة

3.441محاسبة بعض العاملني  4

اقتصار املكافئات على رؤساء 24
االقسام

3.202

3.153مكافاة االعالميني القريبني من االدارة25

عدم صرف مكافئات مالية 20
لالعالميني االكفاء

2.614

2.755فصل بعض االعالميني12

عدم مشاركة االعالميني في الدورات 16
و التدريب املهني

2.866

2.977تغيير رؤساء االقسام8
   وقد تبني من جدول رقم)11(، ان فقرة)4( وسطها املرجع هي)3.44( قد احتلت املرتبة االولى، والفقرة)24( 
وسطها املرجع هي)3.20( قد احتلت املرتبة الثانية، والفقرة)25( وسطها املرجع هي)3.15( قد احتلت 
املرتبة الثالثة، والفقرة)20( وسطها املرجع هي)2.61( قد احتلت املرتبة الرابعة، والفقرة)12( وسطها 
املرجع هي)2.75( قد احتلت املرتبة اخلامسة، والفقرة)16( وسطها املرجع هي)2.86( قد احتلت املرتبة 

السادسة، والفقرة)8( وسطها املرجع هي)2.97( قد احتلت املرتبة السابعة. 
رؤساء  وتغيير  االعالميني  بعض  فصل  وهي  املطلوب  املستوى  الى  ترتق  لم   )12 الفقرة)8،  وان     
من  تتخلص  لم  الكوردية  االعالمية  املؤسسات  فان  التقومي  وجود عملية  الى  اضافة  اي  االقسام، 
البيئه االجتماعية والسياسية والعالقات الشخصية، والفقرة)16، 20( هما من الفقرات السلبية 
التي تبدأ اوزانها ورتبها من االصغر الى االكبر لذا ارتقى الى املستوى املطلوب وهو صرف مكافئات 

مالية لالعالميني النشطيني ومشاركة االعالميني في الدورات.
  وتبني من تلك النتائج من محور اعتماد املؤسسات االعالمية الكوردية على نتائج عملية التقومي 
في تطوير ادائها هي محاسبة االعالميني غير االكفاء وهي في اغلب االحيان محاسبة شفهية، 
على  يدل  وهذا  املؤسسات،  تلك  في  املسؤليني  من  والقريبيني  االقسام  للرؤساء  املكافأت  وصرف 

مزاجية املسؤليني االداريني واالعالميني جتاه جمهورهم الداخلي في مؤسستهم االعالمية.
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استنتاجات البحث وتوصياته ومقترحاته
اوال: استنتاجات البحث

   استعمل الباحثان في هذا البحث االساليب املنهجية والعلمية لتسليط الضوء على التقومي في 
املؤسسات االعالمية من خالل البحث بجانبيه النظري وامليداني، واستنتج الباحثان بعد مناقشة 

النتائج وفي ضوء اهداف هذا البحث ما يأتي:
1-اجلانب النظري

1-1تعد عملية التقومي في أنشطة وبرامج املؤسسات  االدارية ومن ضمنها املؤسسات االعالمية 
اخلطوة األساسية في عملية التخطيط االستراتيجي لضمان اجلودة وحتسينها.

1-2 التقومي له اساسياته ومبادئة تعتمد على الشواهد والبراهني املادية وليس على مجرد االنطباعات 
أو املعلومات غير الدقيقة.

رمبا  التي  الضعف  وجوانب  وتطويرها  عليها  احملافظة  ينبغي  التي  القوة  جوانب  يحدد  1-3التقومي 
حتتاج إلى التحسني أو إلغائها. 

ولكن  عنه،  االستغناء  ميكن  ال  انه  اال  االعالم،  مجال  في  صعوبات  تواجه  التقومي  عملية  ان   4-1
الدول  في  بالتقومي، خاصة  قيامها  نوعية  في  من حيث سياساتها  تختلف  االعالمية  املؤسسات 
النامية فإن املؤسسات االعالمية كونها تعمل في اطر سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة 
تواجه  الصحيح  بشكلها  التقومي  فإن  املتقدمة  الدول  في  االعالمية  املؤسسات  من  الضد  على 

صعوبات.
1-4املؤسسات االعالمية في اقليم كوردستان ال ميكن النظر اليها مبعزل عن التأثيرات السياسية 
وان  بداياتها،  في  الزالت  املؤسسات  تلك  في  التقومي  عملية  فإن  لذلك  واالجتماعية،  واالقتصادية 

التأثيرات الشخصية والسياسية الزالت سائدة ومسيطرة فيها. 
2-اجلانب امليداني:

2-1 تبني من خالل مقياس الدراسة ان املؤسسات االعالمية الكوردية يستخدم عملية التقومي في 
مؤسساتها.

2-2 تعتمد املؤسسات االعالمية الكوردية على اساليب التقومي وذلك من خالل مقترحات االداريني 
البحوث  باجراء  تقوم  ما  نادرا  ولكن  اخرى  مبؤسسات  املؤسسة  ومقارنة  دورية  مراجعة  واجراء 

والدراسات.
2-3 يعتمد املؤسسات االعالمية الكوردية على مجاالت التقومي وذلك من خالل التواجد و االلتزام 

وتلبي احتياجات اجلماهير ورفع موقع املؤسسة االعالمية وجمالية الرسالة االعالمية.
وذلك  التقومي  عملية  خالل  من  اهدافها  تطوير  على  الكوردية  االعالمية  املؤسسات  يعتمد   4-2
التعرف  و  للمؤسسة  التقنية  املشاكل  التعرف على  و  وبرامج موضوعية  باعتمادها على خطط 

على نقاط الضعف  والقوة وحتديد املوارد البشرية واملادية للمؤسسة.
وذلك من  ادائها  تطوير  في  التقومي  نتائج عملية  على  الكوردية  االعالمية  املؤسسات  تعتمد   5-2
خالل محاسبة بعض العاملني  وعدم اقتصار املكافأت على رؤساء االقسام وصرف مكافأت مالية 

لالعالميني االكفاء ومشاركة االعالميني في الدورات والتدريب املهني.
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ثانيا: توصيات البحث:
  حتت ضوء االستنتاجات يوصي الباحثان مبا يأتي:

1-يوصي الباحثان للمؤسسات االعالمية الكوردية أن ال يتأثروا بالعالقات الشخصية واجملاملة وان 
يكونوا غير منحازين اثناء عملية التقومي.

2- يوصي الباحثان للمؤسسات االعالمية الكوردية متابعة التقارير اخلاصة بدوام وعمل العاملني 
في املؤسسة االعالمية النه جزء من اساليب عملية التقومي.

3- يوصي الباحثان املسؤليني االداريني واالعالميني في املؤسسات االعالمية الكوردية ان ال يكونوا 
مزاجيني جتاه جمهورهم الداخلي في مؤسستهم االعالمية.

ثالثا: مقترحات البحث:
يقترح الباحثان ما يأتي:

او  االعالمية  الوسائل  او  الرسالة  في مجال  التقومي  ودراسات حول عملية  بحوث  باجراء  1-القيام 
املتلقي.

2- القيام باجراء بحوث ودراسات باستعمال املقياس حول عملية التقومي وايجاد الفروق بني املؤسسات 
االعالمية الكوردية ومؤسسات اعالمية اجنبية.
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دراسة حتليلية خلطابات الرئيس األمريكي باراك اوباما املوجهة للدول العربية 

املأزومة

                                                                                             د. سالم جاسم محمد العزاوي 
                                                                                             كلية االعالم ــ جامعة بغداد

املستخلص 
في خضم التطورات السياسية والثقافية واالقتصادية املتسارعة التي يشهدها العالم وما رافقها 
من ثورات اتصالية كبيرة تغيرت الكثير من أشكال القوة وتبعها تغيرات ملموسة في العالقات 
للعالقات  مرادفا  باتت  التي  الدولية  العامة  العالقات  ظهور  أبرزها  من  كان  الدولي  املستوى  على 
الدولية الرسمية ومكمال لها بعد أن تنامى دور الرأي العام وتأثيره على األنظمة السياسية ما حدا 

بالساسة إلى مخاطبته ومحاولة كسب دعمه وتأييده .
وتعد الواليات املتحدة األمريكية من أول الدول التي تنبهت الى اهمية العالقات العامة الدولية ، وما 
انفك رؤساؤها عن مخاطبة شعوب العالم لتحسني صورة الواليات املتحدة وتقدميها على انها قوة 
سياسية واقتصادية وثقافية ذات بعد اخالقي وانساني فريد بهدف تطوير عالقات امريكا اخلارجية 
وتيسير تعامالتها الدولية اعتمادا على التاييد الشعبي الدولي الذي من املمكن احلصول عليه عن 

طريق اساليب العالقات العامة الدولية وفنونها .
ويهدف هذا البحث الى حتليل خطابات الرئيس االمريكي باراك اوباما املوجهة للدول العربية املأزومة 
التي  املضامني  ملعرفة   )) والبحرين  واليمن  والسودان  وسوريا  ومصر  وتونس  والعراق  فلسطني   ((

حتتويها تلك اخلطابات .
العربية  الشعوب  لدى  السلبية  املتحدة  للواليات  لصورة  مدرك  اوباما  ان  البحث  نتائج  من  وتبني 
وانسانية  اخالقية  تبريرات  اعطاء  خطاباته  من  كثيرة  مواضع  في  حاول  فقد  ولذلك  واالسالمية 
املأزومة  للشعوب  دائم  صديق  املتحدة  الواليات  ان  على  والتاكيد  املنطقة  في  االمريكي  للوجود 

وحريصة على مصاحلهم وكان لها دور متميز في حتريرهم من االنظمة الدكتاتورية .
كما حاول اوباما اعطاء توصيفات تفصيلية للبيئات العربية املأزومة قبل التغيير وبعده موضحا 
الفروق بينهما ، فضال عن اشادته بالعالم االسالمي وتركيزه على القواسم املشتركة مع اجملتمعات 
االسالمية اال ان انحيازه كان واضحا لصالح اسرائيل عند تناوله للقضية الفلسطينية رغم تضمن 
العدالة وحقوق  تدعم  املتحدة  الواليات  ان  تؤكد على  التي  االنسانية  القيم  الكثير من  خطاباته 

االنسان .
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 International public relations
  An analytical study of Barak Obama speeches directed to Arabic countries in crisis

>By Dr. Salim  jassim Mohammed Al azzawi
College of mass media –university of Baghdad

  Summery
 In the midst of political cultural and economic fast developments the world witnessed
 and what accompanying with big communication revolutions many shapes  of powers
 had changed followed by changes in relations of international level .the appearance of
 international public relations which became equal to official international relations after
 the growth of public opinion and its affection on political regime ,this growth push the

. politicians to talk with it and trying to gain its support
 The American united states was the first realized the importance of international public
 relations ,the president of the united states keep directing his speeches to the world to
 improve the picture of the united states and presented it as political economical and
 cultural power with moral and human unique features to develop the united states

. external relations
 The    united states aimed to improve its international treatments depending on
 international public support the united states can gain it by the international relations

. styles and its arts
 This research aim to analyze the speeches of Barak opama directed to the Arabic
 countries in crisis ) Palestine ,Iraq  , Tunisia ,Egypt ,Syria , Sudan ,    Yemen , Bahrain ( to

. know the content of this speeches
  We realize from the result  of this research that the American president Barak Opama is
 well realized of the negative picture of his country at Arabic and Islamic people ,he tried
 in many places of his speeches to give moral and humanist excuses of American exist
 in Arab countries and to ensure that the united states is a permanent friend to people in

. crisis and that the united states are specified in liberation people from tyrant regimes
 Obama try to give detailed descriptions of Arabic environment in crisis before and after
 changes giving the differences between them ,Obama    praised the Islamic world focus
 on commonalities with the Islamic societies but he clearly bias to  Israel when he deal
 with Palestinian problem although his speeches contain a lot of humanist values that

 . confirm that the American united states support justice and human right
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  مقدمة
على  يتم  استخدامها  صار  اذ  واسعة  مديات  األخيرة  العقود  في  العامة  العالقات  ممارسة  أخذت 
واحلكومات  الدول  بهدف حتسني صور  او  الدولي  الطابع  ذات  املؤسسات  لتيسير عمل  دولي  نطاق 
لدى شعوب دول أخرى ، ومع هذا التوسع املكاني والنوعي الذي شهدته العالقات العامة في ظل 
االستخدام ال دولي صار طرفا العملية االتصالية مسؤول رفيع املستوى يخاطب شعب دولة اخرى 
بهدف حتسني صورة دولته واستخدام ذلك الشعب اداة ضغط على حكومة بالده لتحقيق اهداف 

معينة ، ومتثل اخلطابات اكثر االساليب املتبعة في تلك العملية .
والسيما  الدولية  العامة  للعالقات  استخداما  الدول  اكثر  من  االمريكية  املتحدة  الواليات  وتعد 
في فترة حكم رئيسها احلالي باراك اوباما الذي بدأ يصيغ اغلب خطاباته السياسية بطابع دولي 
 ، خطاباته  بعض  في  مستهدفة  كلها  العالم  شعوب  تكون  وقد   ، اخرى  دول  شعوب  مستهدفا 
ويرجع ذلك الى اسباب عدة اهمها ظهور الواليات املتحدة كقطب اوحد في العالم بعد سقوط 
االحتاد السوفيتي ما تطلب تغييرا في امناط عالقاتها اخلارجية وتزايد اعتمادها على العالقات العامة 
الدولية الى جانب العالقات الرسمية ، فضال عن تنامي صورة سلبية لدى كثير من شعوب العالم 
جتاه الواليات املتحدة في العقدين االخيرين ما دفع باملسؤولني االمريكيني الى اللجوء خملاطبة تلك 
في  خاصاً  اهتماماً  العربية  املنطقة  اخذت  وقد   ، املتحدة  الواليات  صورة  حتسني  بهدف  الشعوب 
انظمتها  في طبيعة  والتي تشهد حتوالت جذرية  املأزومة  الدول  ال سيما  اوباما  الرئيس  خطابات 
السياسية واالقتصادية والتي تعاني من مشكالت سياسية او مجتمعية تهدد امنها واستقرارها 
التي صنعت هذه  الشعوب  الثقة مع  لن تفوت فرصة مد جسور  املتحدة  الواليات  فان  وبالتالي   ،
الشعوب  تلك  الى  املتحدة  الواليات  رئيس  من  لذلك هي خطابات  الطرق  اهم  واحدى   ، التحوالت 

املازومة .
ويتصدى هذا البحث الى حتليل خطابات اوباما املوجهة الى الدول العربية املازومة ملعرفة ما حتمله 

من مضامني وما حتاول حتقيقه من اهداف . 
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املبحث االول : االطار املنهجي للبحث
1.مشكلة البحث : 

برع الرئيس االمريكي باراك اوباما في خطاباته التي حتمل الكثير من املضامني السياسية واالقتصادية 
والثقافية والتي تصب في اجتاه حتسني صورة الواليات املتحدة وتطوير عالقاتها الدولية ، والهمية 
هذه اخلطابات على املستوى الدولي باعتبارها متثل وجهات نظر الواليات املتحدة ازاء القضايا العاملية 
جاء هذا البحث ليتناول هذه اخلطابات بالدراسة العلمية املنظمة بهدف استخالص دالالتها وبيان 
ما حتويه من مضامني عن طريق االجابة على التساؤل الرئيس االتي : )) ما املضامني التي حتتويها 

خطابات الرئيس االمريكي باراك اوباما املوجهة للدول العربية املأزومة ؟ ((
2.أهمية البحث :

يأخذ بحثنا اهميته من جانبني اولهما اهمية العالقات العامة الدولية باعتبارها احد اهم ميادين 
العالقات العامة الذي لم يجر فيه اال القليل من البحوث والدراسات وهو  ما يزال في بداية تكوينه 
االمر الذي يجعله بحاجة الى املزيد من البحوث بهدف تشكيل قاعدة معرفية لبحوث مستقبلية 

في اجملال ذاته وال سيما على مستوى العراق والوطن العربي .
رئيس  باعتباره  اوباما  باراك  االمريكي  الرئيس  فيأتي من خطابات  البحث  االخر الهمية  اجلانب  اما 
الدولة االقوى في العالم ما يجعل خطاباته حتوي مضامني متنوعه تهدف الى معاجلة موضوعات 
كثيرة ومتشعبة بقدر تشعب وتعقد العالقات واملصالح االمريكية ما يعطي هذا البحث فرصة 
معرفة تلك املضامني الكامنة علميا للتوصل الى معرفة العالقات العامة الدولية االمريكية في 

اوضح صورها .

3.اهداف البحث : 
يسعى البحث الى حتقيق جملة من االهداف اهمها :

أ -التعرف على املضامني التي حتملها خطابات اوباما املوجهة الى الدول العربية املازومة .
ب -بيان االهداف التي تسعى الواليات املتحدة الى حتقيقها عن طريق تلك اخلطابات .

ت -الكشف عن موقف الواليات املتحدة من الدول العربية املأزومة .
ث -التعرف على موقف اوباما جتاه ثورات الربيع العربي .

4.منهج البحث وعينته :
اعداد  الباحث طريقة حتليل اخلطاب عن طريق  اتبع  الوصفية وقد  الدراسات  البحث من  يعد هذا 
استمارة حتليل مكونة من اربع عشرة فئة رئيسة وقد تضمنت كل من الفئات الرئيسة مجموعة 
من الفئات الفرعية ، وقد مت اختيار عينة عمدية من خطابات الرئيس االمريكي باراك اوباما املوجهة 
الى الدول العربية املأزومة )) فلسطني والعراق وتونس ومصر وسوريا والسودان واليمن والبحرين (( 
والبالغة )22( خطابا اثناء فترته الرئاسية االولى للمدة من 4 تشرين الثاني 2008 ولغاية 4 تشرين 
الثاني 2012 التي شهدت الكثير من االحداث واملتغيرات على الساحة الدولية اهمها ثورات الربيع 
العربي فضال عن اعالن ادارة اوباما انتهاج سياسة جديدة تختلف عن سياسة سلفة بوش االبن 
املتحدة  الواليات  على حتسني عالقات  والتركيز  اخلارج  في  االمريكي  احلربي  اجلهد  بتقليص  تتمثل 

وصورتها لدى شعوب العالم .
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املبحث الثاني : االطار النظري
1.مفهوم العالقات العامة الدولية :

برزت العالقات العامة على الصعيد الدولي العتبارات تتعلق باتساع اسواق العالم وتناميها ورغبة 
الشركات واملنظمات في احلصول على حصص سوقية اكبر )1( . 

اما على املستوى الرسمي فقد ظلت احلكومات متارس سياساتها اخلارجية التي تستهدف حتقيق 
، ولكن تعقد اوضاع العالم اخملتلفة والتقدم  مصاحلها من خالل القنوات الدبلوماسية الرسمية 
التقني في وسائل االتصال وازدياد دور الراي العام وتاثيره في عمليات صنع السياسة واتخاذ القرارات 
جعل الدول متارس الى جانب الدبلوماسية التقليدية شكال اخر من الدبلوماسية التي يطلق عليها 
التي متارسها احلكومات مع  الدولية  العامة  العامة وهي املسمى الشائع للعالقات  الدبلوماسية 
الدولية اكسبها متيزا عن بقية  العامة  العالقات  الذي تنفذ فيه  ، وان اجملال  الدول االخرى  شعوب 
أنواع العالقات العامة األمر الذي استدعى املتخصصني إلى وضع تعريفات خاصة بها ، إذ يرى جروجن 
بطريقة  واجلماعات  واألفراد  احلكومات  بها  تؤثر  التي  الطريقة   (( هي  الدولية  العامة  العالقات  إن 
مباشرة أو غير مباشرة على اجتاهات وأراء اجلماهير التي تؤثر مباشرة على قرارات السياسة اخلارجية 

حلكومات دول اخرى ((.)2( 
، وذلك باعتبار  وهناك مفهوم اخر للعالقات العامة الدولية يسلط الضوء على الترابط والتعاون 
ان العالقات الدولية املعاصرة ال تتوافق مع النموذج النزاعي بني الدول وامنا حتاول حل النزاعات عن 
طريق احلوار والتفاهم .)3( وتعد العالقات العامة الدولية احد اوجه التفاعل بني اجملتمعات والدول ، 
وهي في مضمونها اهداف وانشطة وتقانات تعكس صورة من صور العالقات العامة وميكن وصفها 
بانها االكثر تقدما وتطورا ، اذ استطاعت من خاللها الكثير من احلكومات حتسني صورتها لدى الراي 

العام على الصعيد الدولي .)4(
وما يزيد من اهمية العالقات العامة الدولية ان العالم اليوم اصبح متشابكا ومتاثرا ببعضه اكثر 
من اي وقت مضى وان هذا التشابك والتاثر يزيد من فرص الصراع على مختلف االصعدة السياسية 
واالقتصادية والثقافية...الخ ، وبطبيعة احلال فان ليس كل الصراعات ميكن حلها باستخدام القوة 
، كما ان املواقف املتصلبة بني النظم السياسية احيانا حتد من فاعلية الدبلوماسية التقليدية ، 
لذلك اصبح يتعني حل الكثير من اشكال الصراع من خالل العالقات العامة الدولية املبنية على 
مواقف  في  اخرى  دول  جماهير  مع  فاعل  بشكل  التعامل  مبقدورها  والتي  الثقافات  عبر  االتصال 

الصراع . 
ويشير بعض الباحثني في مجال العالقات العامة الى ظهور بعض التحوالت اجلوهرية في جوانب 
العالقات العامة النظرية او العملية خالل القرن احلادي والعشرين ، واحدى اهم هذه التحوالت هي 

) ادارة الصورة ( .)5( 
ويرى البعض ان نصف سياسات القوة في عالم اليوم تكمن في القدرة على صنع صورة ايجابية 
الشؤون  اجلماهير في  اهمية  تزايد  ، فمع  الناعمة  القوة  ما يطلق علية  وهو   ، العالم  للدولة في 
الدولية ازدادت اهمية عملية صنع صور الدول ويذكر البعض انه يصعب في عالم اليوم ان نرى شيئا 

يتعلق بالسياسة اخلارجية وال يرتبط بالعالقات العامة .)6(
بيل  للرئيس االمريكي  االولى  الوالية  ابان  وزير اخلارجية االمريكي االسبق  وارين كريستوفر  ويصف 
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كلينتون العالقات العامة الدولية بانها اجلهود واالنشطة التي تطرح في سوق االفكار الدولية وحدد 
لها اربعة اهداف هي : )7(

وسياساتها  االمريكية  املتحدة  الواليات  دقيق  نحو  على  تفهم  االخرى  الشعوب  ان  من  1التأكد 
وقيمها ومؤسساتها .

2التأكد من ان فهم الواليات املتحدة االمريكية للشعوب االخرى وعالقتها بها واضحة ومبنية على 
معلومات دقيقة .

على  الثقافية  القنوات  عبر  ومخططة  مدروسة  عالقات  بناء  خالل  من  املتبادل  الفهم  3تنمية 
مستوى االفراد واملؤسسات .

واهتمامات  قيم  اعتبارهم  في  يضعون  االمريكية  اخلارجية  السياسة  واضعي  ان  من  4التأكد 
واولويات اجلماهير في اخلارج .ويتضح ان فهم كريستوفر يقترب من منوذج العالقات العامة املتوازنة 

في اجتاهني. 
وعندما تسعى دولة ما لتحسني صورتها امام الراي العام اخلارجي فانها تسعى الى بناء الثقة فيها 
بالثقة في  باعتبارها دولة جديرة  وان تبدو   ، الدولي  كدولة مساملة وايجابية ومتعاونة مع اجملتمع 
املعامالت والتفاعالت الدولية ، وعلى هذا فمفهوم الثقة ليس مفهوما مجردا فالثقة الدولية تعتبر 
عامال مهما للدولة يتيح لها احلصول على املوارد والدعم السياسي واملادي من الدول االخرى وهذه 
الثقة او ما يطلق عليها البعض السمعة الوطنية للدولة ميكن ان تكون في احيان كثيرة اكثر فائدة 

لها من القوة العسكرية والقوة االقتصادية وهي في حد ذاتها احد اشكال القوة . 
وتهدف العالقات العامة الى الدفاع عن فكر الدولة السياسي واحلفاظ عليه ، كما وان بعض الدول 
ال تقتصر اهدافها على الدفاع عن فكرها السياسي ، بل تتعدى ذلك الى محاولة نشر هذا الفكر 
لدى شعوب الدول االخرى ، كما ان احد اهم اهداف العالقات العامة الدولية هو حماية سيادة الدولة 

وتدعيم امنها القومي ، وذلك من خالل عدة طرق منها اجراء التحالفات مع الدول االخرى .)8(
وان الدولة التي تريد النجاح في عالقاتها الدولية البد وان ترتكز في عملها على االسس العلمية 
القادرة على الوصول من خاللها الى اهدافها ومنها استخدام اساليب ووسائل العالقات العامة 
الفاعلة الن اجملتمعات احلديثة اصبحت تولي اهمية للشعوب وللراي العام العاملي حيث ياتي دور 
العالقات العامة الدولية وما متتاز به من انشطة وفعاليات عالية مدروسة في التعامل مع اجلماهير 
الدول  بني  واالنسجام  التكييف  لتحقيق  سلوكها  وامناط  ومعتقداتها  وتوجهاتها  ارائها  ملعرفة 

واجملتمعات والتقليل من االزمات السياسية .) 9(
2.العالقات العامة الدولية االمريكية في املنطقة : الدوافع واالسباب

لم تشهد العالقات االمريكية ـــ العربية في تاريخها الطويل مستوى من التوتر والتعقيد مثل 
الذي تشهد منذ احداث 11 ايلول 2001 )10(، 

التي تعد مبثابة نقطة حتول في سياسة الواليات املتحدة السيما في اخلارج ، وابرز هذه التحوالت 
توسيع وجودها العسكري واللجوء الى استخدام القوة في اكثر من مكان في العالم وابرزها احتالل 
افغانستان والعراق والذي يعد صدمة اخالقية الن العالم كان يعتقد ان زمن االحتالالت العسكرية 
قد وّلى وان العالم قد دخل في مرحلة جديدة من العالقات قائمة على اسس مشتركة يحكمها 

قانون اخالقي اهم مظاهره احترام حقوق االنسان وسيادة الدول .
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وان االحداث اليوم لم تعد محلية او دولية بل اختلط احمللي بالدولي بحكم طبيعة احلدث واهميته 
بفضل  وكذلك  اتخاذه  او  السياسي  القرار  بعملية صنع  منها  يتعلق  ما  للدول السيما  اخلارجية 
النطاق  على  ومهم  فعال  اثر  ذات  احمللية  االحداث  التي جعلت  احلديثة  االتصال  وسائل  وتاثير  قوة 
اساسيني  لسببني  والدقة  التعقيد  بالغة  وتنفيذها صارت عملية  السياسة  فان  وكذلك  الدولي 
اولهما ازدياد وتداخل العالقات الدولية وشمولها جميع نواحي احلياة وثانيهما تطور وتاثير العوامل 
الداخلية سياسية كانت ام اقتصادية ام اجتماعية في البيئة الدولية مما يتطلب تفاعلية جماعات 

عديدة للقيام مبهام مختلفة لدعم الدولة .)11(
وقد بدأت الواليات املتحدة تدرك اخيرا ان صورتها قد اصبحت مشوهة في العالم االسالمي ، وان 
مشاعر الغضب والكراهية تتزايد ضد االمريكيني لكنها اكتفت بتلك االجابة السطحية املضللة 
في  بوظيفتها  تقوم  ان  دون  االمريكية  االعالم  وسائل  ورددتها  االمريكية  السلطات  تبنتها  التي 
ادارة املناقشة احلرة للتوصل الى اجابة صحيحة . لقد اكتفت السلطات االمريكية بالقول : انهم 

يكرهوننا الننا دميقراطيون ومتقدمون واغنياء ورائعون .. الخ.)12(
وثمة إشارات كثيرة في التراث العلمي وفي املقاالت التي تنشرها الصحف األمريكية وعلى السنة 
املسؤولني األمريكيني إلى إن الواليات املتحدة دولة سيئة السمعة والصورة وان سمعتها وصورتها 
ازدادت سوءا في عهد الرئيس جورج بوش االبن خصوصا بعد االجراءات التي اتخذها داخليا وخارجيا 
في اعقاب احداث ايلول 2001 وابرزها احتالل العراق بناًء على معلومات غير صحيحة تفيد امتالك 
العراق السلحة دمار شامل ، واشار كوفي عنان امني عام االمم املتحدة السابق الى ان سلوك االدارة 
االمريكية املبني على تقارير مضللة لالستخبارات االمريكية قد خلق شكوكا دولية في مصداقية 
ان حتصل  املتحدة  االمم  وعلى  االمريكية  االدارة  الصعب على  ذلك جعل من  وان  االستخبارات  هذه 
على تاييد لالجراءات الضرورية التي يتعني اتخاذها في املستقبل . وفي شهادتها امام الكونغرس 
للدبلوماسية  االمريكية  اخلارجية  وزيرة  نائبة  توتويلر  مارغريت  قالت   2004 عام  اذار  في  االمريكي 
الواليات املتحدة االمريكية في اخلارج اصبحت ملوثة في السنوات  )) ان صورة   : العامة  والشؤون 

االخيرة وان تصحيحها يحتاج الى جهد شاق ومركز لسنوات طويلة (( .)13(
به  تبريرات وهذا ما قامت  الى  بان حربها خارج احلدود حتتاج  املتحدة  الواليات  ولذلك فقد احست 
بالفعل ، ومن ابرز التبريرات ما جاء في رسالة الستني مثقفا التي ثبتها معهد القيم االمريكية 
للمسألة  وتفسيراتهم  تصوراتهم  امريكيا  ومثقفا  عاملا  ستني  وضع  اذ   2002 شباط   15 بتاريخ 
االخالقية للحرب في محاولة منهم لتبرير السياسة االمريكية العنيفة ضد الكثير من شعوب 
ضد  املتزايدة  الكراهية  موجة  او  احلرب  دوافع  على  الوقوف  ليس  لهؤالء  املهم  كان  وقد   ، العالم 

السياسة االمريكية ، وامنا تاطير منطق احلرب ليس اال ، وتقدمي املسوغات االيدلوجية له )14(. 
ان الستني مثقفا اعلنوا بصراحة منذ اللحظات االولى بانهم جزء ال يتجزء من احلرب القائمة ، بل 

وانهم هم الذين يعبرون عن االحساس االخالقي وعن القيم التي قامت من اجلها احلرب)15( ، 
وقد برروا منطق احلرب عندما قالوا : ان قتلة احلادي عشر من ايلول لم يصدروا طلبا محددا ، وفي 
مثل هذه احلالة ، في االقل ، فان القتل قد مت لغرض القتل نفسه ، ان قائد تنظيم القاعدة قد وصف 
ضربات احلادي عشر من ايلول بوصفها ضربات وجهت المريكا » راس الكفر في العالم » وبوضوح تام 
فان الذين هاجمونا بعد ذلك لم يحتقروا حكومتنا فحسب وامنا اجملتمع باجمعه ومنط حياتنا وفي 
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االساس فان شكواهم تتعلق ليس مبا يفعله قادتنا فحسب بل مبا نحن عليه ، ثم اضاف الستني 
مثقفا القول:ان هناك اوقاتا يكون فيها اجلواب االول واملهم للشر هو بوقفه ، هناك اوقاتا يكون فيها 
شن احلرب ليس اخالقيا ومسموحا به فحسب وامنا اخالقيا وضروريا بوصفه استجابة العمال عنف 

مفجعة .)16(
بان  العرب واملسلمني  ان قناعة  اذ  املتحدة  الواليات  ولكن هنا بدأت مشكلة من نوع جديد تواجه 
احلرب على االرهاب امنا تستهدفهم وتستهدف دينهم وثقافتهم كان لها انعكاسات خطيرة على 
املصالح االمريكية في املنطقة وهي ساعدت التنظيمات املسلحة على تسهيل جتنيد املتطوعني 

لقتال االمريكيني. )17( 
بلوغ مصاحلها  النخب السياسية االمريكية كعادتها تولي وسائل األعالم أهمية قصوى في  وان 
أفضل  إعالمية  تغطية  على  احلصول  اجل  من  األعالم  وسائل  يوظفون  فهم   ، اهدافها  وحتقيق 
لتيسير عملية تدفق املعلومات واألخبار إلى الرأي العام سواء كان محلياً او دولياً، وغالباً ما يصب 
هذا التدفق اإلخباري في خدمة الرؤساء وحكوماتهم لتكوين صورة ذهنية ايجابية عن احلكومة لدى 

شعوب البلدان األخرى.)18(
ونالحظ ان النخب السياسية االمريكية وفي مقدمتها رئيسها باراك اوباما قد جلأ بشكل ملفت 
لالنتباه الى العالقات العامة الدولية خملاطبة الشعوب االسالمية بشكل عام وشعوب الدول العربية 
املأزومة منها على وجه اخلصوص إدراكا منه بحجم الكراهية املتنامية لدى شعوبها جتاه الواليات 
املتحدة وسياساتها ومحاولة منه لتحسني العالقات مع تلك الدول السيما التي شهدت تغييرات 
سياسية بهدف فتح صفحة جديدة من العالقات قائمة على أساس إن الواليات املتحدة من أهم 

الشركاء واملساندين حلركات التغيير نحو التحرر والدميقراطية التي تشهدها تلك الدول  .
املبحث الثالث : حتليل نتائج البحث وتفسيرها

1.الفئات الرئيسة في خطابات اوباما املوجهة للدول العربية املأزومة:
عند حتليل خطابات الرئيس االمريكي باراك اوباما املوجهة الى شعوب الدول العربية املأزومة والتي 
تلك  ان  تبني  احداث  من  الدول  تلك  تشهده  ما  ازاء  املتحدة  للواليات  الرسمية  النظر  وجهة  متثل 
مقسمة  منها  واحدة  كل  رئيسة  فئة  عشرة  اربع  على  توزعت  عديدة  مضامني  حتمل  اخلطابات 
ايضا على مجموعة من الفئات الفرعية بهدف معرفة املضامني التي حتتويها تلك اخلطابات ، وقد 
بواقع  االخرى  الرئيسة  الفئات  املازومة«  العربية  الدول  املتحدة من  الواليات  تصدرت فئة  »موقف 
)251( تكرارا شكلت نسبة )23،97%( ، وجاءت فئة »توصيف اوباما للوجود االمريكي في املنطقة« 
باملرتبة الثانية بواقع )104( تكرارا وبنسبة )9،93%( ، وقد احتل »الشان االمريكي في خطابات اوباما 
» املرتبة الثالثة بواقع )97( تكرارا وبنسبة )9،26%( ، اما »توصيف اوباما للبيئات العربية املازومة قبل 
التغيير« فقد احتل املرتبة الرابعة بواقع )91( تكرارا وبنسبة )8،69%( ، وجاءت فئة » موقف اوباما 
من بعض الدول العربية املازومة على وجه اخلصوص« باملرتبة اخلامسة بواقع )81( تكرارا وبنسبة 
)7،73%( ، وفي املرتبة السادسة جاءت فئة »توصيف اوباما للبيئات العربية املازومة بعد التغيير« 
بواقع )76( تكرارا وبنسبة )7،25%( ، اما »القيم االنسانية التي ركز عليها اوباما في خطاباته« فقد 
احتلت املرتبة السابعة بواقع )74( تكرارا وبنسبة )7،06%( ، وجاءت فئة »موقف امريكا من القضية 
الفلسطينية« باملرتبة الثامنة بـ )63( تكرارا وبنسبة )6،01%( ، ثم قدم اوباما في الفئة التاسعة 
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»حلوال خلروج الدول العربية املازومة من ازماتها » بواقع )55( تكرارا وبنسبة )5،25%( ، اما »موقف 
امريكا من العالم االسالمي« فقد احتل املرتبة العاشرة بواقع )49( تكرارا وبنسبة )4،68%( ، يليها 
في املرتبة احلادية عشرة »توصيف اوباما لثورات الربيع العربي« بواقع )43( تكرارا وبنسبة )%4،10( ، 
وجاءت فئة »توصيف اوباما للجماعات املسلحة » باملرتبة الثانية عشرة بواقع )25( تكرارا وبنسبة 
)2،38%( ، وفي املرتبة الثالثة عشرة تطرق اوباما الى »ايران وافغانستان وباكستان« بواقع )24( تكرارا 
وبنسبة )2،29%( ورغم كون هذه الدول ليست من الدول العربية املازومة لكنها ادرجت في الفئات 
الرئيسة للبحث لورودها في خطابات اوباما موضوع التحليل ، واخيرا وباملرتبة الرابعة عشرة جاءت 

فئة »حقوق املراة« بواقع )14( تكرارا وبنسبة )1،33%( . انظر جدول )1(

املرتبة%التكرارالفئات الرئيسة

االولى25123،97موقف الواليات املتحدة من الدول العربية املأزومة

الثانية1049،93توصيف اوباما للوجود االمريكي في املنطقة

الثالثة979،26الشأن  األمريكي في خطابات اوباما

الرابعة918،69توصيف اوباما للبيئات العربية املأزومة قبل التغيير

وجه  على  املازومة  العربية  الدول  بعض  من  اوباما  موقف 
التخصيص

اخلامسة817،73

السادسة767،25توصيف اوباما للبيئات العربية املأزومة بعد التغيير

السابعة747،06القيم االنسانية في خطابات اوباما

الثامنة636،01موقف امريكا من القضية الفلسطينية

من  املأزومة  العربية  الدول  خلروج  اوباما  يطرحها  التي  احللول 
ازماتها

التاسعة555،25

العاشرة494،68موقف امريكا من العالم االسالمي

احلادية عشر434،10توصيف اوباما لثورات الربيع العربي

الثانية عشر252،38توصيف اوباما للجماعات املسلحة 

الثالثة عشر242،29موقف اوباما من ايران وافغانستان وباكستان 

الرابعة عشر141،33حقوق املراة

100%1047اجملموع
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2.الفئات الفرعية في خطابات اوباما املوجهة للدول العربية املأزومة:
أ .موقف الواليات املتحدة من الدول العربية املأزومة .

وقد تضمنت كل من الفئات الرئيسة مجموعة من الفئات الفرعية ، ففي فئة » موقف الواليات 
املتحدة من الدول العربية املأزومة » أشار اوباما بشكل واضح إلى ان الواليات املتحدة تقدم مختلف 
انواع الدعم واملساعدة ملتابعة انتقال الدميقراطية في الدول العربية املأزومة والتي جاءت باملرتبة 
االولى بـ )67( تكرارا وبنسبة )26،69%( ، ثم جاء في املرتبة الثانية تاكيد اوباما على ان الواليات املتحدة 
تدين قمع احلكومات لشعوبها وتسعى حلماية املدنيني فقد قال في خطابه عن الوضع في ليبيا في 
18 اذار 2011 )) لقد انصب اهتمامنا على حماية املدنيني األبرياء في ليبيا، ومحاسبة نظام القذافي(( 
وفي ذلك تأكيد على انسانية الواليات املتحدة وضرورة وجودها في املنطقة ودعمها للتغيير احلاصل 
، وبعدها حاول اوباما تأكيد مسألة مهمة  وجاء هذا التاكيد بواقع )65( تكرارا وبنسبة )%25،89( 
تتعلق بطبيعة العالقة بني الواليات املتحدة والدول املأزومة التي حصلت فيها ثورات غيرت خارطتها 
السياسية بشكل جذري وهو ان امريكا شريك وصديق للدول املأزومة وكان ذلك بواقع )44( تكرار 
وبنسبة )17،52%( ، واشار اوباما الى ان للواليات املتحدة دور في حتقيق السالم واالستقرار في الدول 
العربية املأزومة بواقع )18( تكرار وبنسبة )7،17%( ، كما بني اوباما ان بالده تدعم حق الشعوب في 
سيادة القانون والتعددية السياسية واجملتمع املدني بواقع )12( تكرارا وبنسبة )4،78%( ، من جهة 
اخرى اشار الى ضرورة تسليم ادارة البلدان املازومة لشعوبها بواقع )10( تكرارات وبنسبة )%3،98( 
وفي ذلك رسالة واضحة من اوباما الى شعوب الدول املأزومة يحاول عن طريقها اعطاء تطمينات 
مفادها ان طبيعة التدخل االمريكي في عملية التغيير ستقتصر على الدعم واملساندة وال تشمل 
انزال قوات على تراب تلك البلدان كما حصل في التدخل االمريكي في العراق وجتربته التي ال تقبل 
شعوب املنطقة تكرارها على اراضيها ، وباملرتبة السابعة بواقع )7( تكرارات وبنسبة )2،78%(  جاءت 
فئتا » امريكا تسعى حملاسبة كل من انتهك حقوق الشعوب املأزومة » و« تقدمي الدعم للحكومات 
اجلديدة » لكن اوباما لم يحدد الكيفية التي ستتحرك بها بالده حملاسبة املنتهكني كما لم يعط 
الشعوب  انتهك حقوق  الذي  هو  من  معرفة  اساسه  على  ميكن  دقيقا  توصيفا  او  واضحا  معيارا 
املأزومة وفي ذلك خطورة الن هذه التوصيفات الفضفاضة حتمل في جوفها الكثير من املشاكل ، 
كما احتلت فئتا » امريكا حتترم سيادة الدول املأزومة » و » اعطاء االنظمة الدكتاتورية فرصة اليقاف 
العنف » املرتبة الثامنة بواقع )5( تكرارات وبنسبة )1،99%( وهنا يعمد اوباما مرة اخرى الى التأكيد 
التغيير من خالل  التي تشهد  الدول  الى السيطرة على  ان امريكا ال تسعى  بشكل ضمني على 
التاكيد على احترام سيادتها ، كما اكد على ان الواليات املتحدة وحلفائها املساندين لثورات الربيع 
انها رفضت ذلك واصرت على  اال  العنف  الدكتاتورية اليقاف  الفرصة لالنظمة  العربي قد اعطوا 
قمع شعوبها ما اضطر الشعوب ومن يساندها في اخلارج متمثال بامريكا وحلفائها الى تغيير تلك 
االنظمة بالقوة ، وعرج اوباما على مسألة مهمة كانت احدى افرازات الصراع بني واالنظمة احلاكمة 
في الدول املأزومة وشعوبها وهي اضطرار اعداد كبيرة من السكان الى اللجوء الى دول اخرى بحثا 
عن االمان بواقع )4( تكرارات وبنسبة )1،59%( مبينا ان امريكا ستعمل على مساعدة هؤالء الالجئني 
والدول التي تستضيفهم وهو ما يضفي على طبيعة التدخل االمريكي في املنطقة طابعا انسانيا 
ولكن امللفت لالنتباه ان الدعم االمريكي لالجئني كان ضعيفا بل ومعدوما في بعض االحيان وخير 
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دليل على ذلك احوال الالجئني العراقيني الذين فاق عددهم االربعة ماليني نسمة وكذلك الالجئني 
ان  دون  للغاية  احوال معيشية وصحية سيئة  يعانون من  والذين  وغيرهم  والسودانيني  السوريني 
يحصلوا على اي دعم امريكي ، وقد احتلت الفئات » على احلكومات االستجابة ملطالب الشعب 
» و » الواليات املتحدة تدعم تقرير الشعوب ملصيرها » و » مساعدة احلكومات الدميقراطية على 
استعادة االموال التي سرقتها االنظمة الدكتاتورية » املرتبة العاشرة بواقع تكرارين اثنني وبنسبة 
)0،79%( ، اذ اكد اوباما ان الواليات املتحدة تدعم تقرير الشعوب ملصيرها عندما قال في خطابه عن 
مصر في 11 شباط 2011  )) كما قال مارتن لوثر كينغ »هناك شيء في النفوس يصرخ من أجل 
احلرية.« ومثلها الصرخات التي جاءت من ميدان التحرير، والعالم بأسره قد علم بذلك (( علما ان 
مارتن لوثر من ابرز املدافعني عن حقوق السود في الواليات املتحدة في زمن التمييز العنصري وهنا 
فان اوباما يشبه الثوار في ميدان التحرير بلوثر الذي يعد من ابرز الرموز الثورية في الواليات املتحدة 
، واخيرا اشار الى ان الواليات املتحدة ال تدعم مرشحني او حتالفات معينة في الدول املازومة بواقع 

تكرار واحد فقط وبنسبة )0،39%( . انظر جدول )2( .
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جدول )2( يبني موقف الواليات املتحدة من الدول العربية املأزومة

الفئة 
الرئيسة

املرتبة%التكرارالفئات الفرعية

موقف 
الواليات 
املتحدة 

من الدول 
العربية 
املأزومة

 تقدمي مختلف انواع الدعم واملساعدة للشعوب 
املأزومة ملتابعة انتقال الدميقراطية

االولى6726،69

وتسعى  لشعوبها  احلكومات  قمع  تدين  امريكا 
حلماية املدنيني

الثانية6525،89

العربية  للدول  وصديق  شريك  املتحدة  الواليات 
املأزومة

الثالثة4417،52

املساعدة في حتقيق السالم واالستقرار في الدول 
املأزومة 

الرابعة187،17

القانون  سيادة  في  الشعوب  حق  تدعم  امريكا 
والتعددية السياسية واجملتمع املدني 

اخلامسة124،78

السادسة103،98ضرورة تسليم ادارة البلدان املازومة لشعوبها 

حقوق  انتهك  من  كل  حملاسبة  تسعى  امريكا 
الشعوب املازومة

السابعة72،78

السابعة72،78تقدمي الدعم للحكومات اجلديدة 

الثامنة51،99امريكا حتترم سيادة الدول املازومة

اليقاف  فرصة  الدكتاتورية  االنظمة  اعطاء 
العنف

الثامنة51،99

مساعدة الالجئني من الدول املازومة والدول التي 
تستضيفهم

التاسعة41،59

العاشرة20،79على احلكومات االستجابة ملطالب الشعب 

العاشرة20،79الواليات املتحدة تدعم تقرير الشعوب ملصيرها

الستعادة  الدميقراطية  احلكومات  مساعدة 
االموال التي سرقتها االنظمة الدكتاتورية

العاشرة20،79

حتالفات  او  مرشحني  املتحدة  الواليات  تدعم  ال 
معينة في الدول املازومة

احلادية عشرة10،39

100%251اجملموع
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ب .توصيف اوباما للوجود االمريكي في املنطقة
نالحظ ان اوباما حاول تبرير الوجود االمريكي في املنطقة وكذلك التدخل االمريكي ومساندة عمليات 
التغيير التي شهدتها املنطقة ابتداء من التدخل املباشر عن طريق االحتالل كما حصل في العراق 
الى التدخل العسكري احملدد كما حصل في ليبيا او التدخل السياسي والضغط باجتاه التغيير في 
بقية الدول املأزومة ، وافضل طريقة لذلك هو محاولة اظهار ان للوجود االمريكي في املنطقة مزايا 
او فوائد فضال عن اعتبارات اخالقية يدافع عنها ، اذ بني اوباما في املرتبة االولى ان اجليش االمريكي 
وحتقيق  الدكتاتورية  االنظمة  من  التخلص  في  املازومة  الشعوب  ملساعدة  كبيرة  تضحيات  قدم 
الدميقراطية بواقع )27( تكرارا وبنسبة )25،96%( ، كما اكد ان الواليات املتحدة لن تتوقف عن محاربة 
االرهاب بواقع )21( تكرارا وبنسبة )20،19%( ، وفي سياق التبرير ذاته قال اوباما ان الواليات املتحدة 
وحلفائها تدخلوا في املنطقة حلماية القيم الدميقراطية بواقع )13( تكرارا وبنسبة )12،5%( ، كما 
بني ان اجلهود االمريكية لم تقتصر على اجلانب العسكري وامنا كان للدبلوماسية دور مهم في ارساء 
السالم في الدول املأزومة وقد حصلت هذه الفئة على )12( تكرارا وبنسبة )11،53%( ، واحتلت فئتا » 
استطاع اجليش االمريكي احلد من العنف وحتقيق السالم » و« اجليش االمريكي يستحق الفخر وهو 
املؤسسة االكثر احتراما في الواليات املتحدة« املرتبة اخلامسة بواقع )8( تكرارات وبنسبة )%7،69( 
، وهو بذلك يربط بني مكانة اجليش االمريكي املتميزة وما حققه من اجنازات في املنطقة جعلته 
ادت  املنطقة  في  االمريكية  القوات  ان  اكد  كما   ، اوباما  تعبير  بحسب  واالحترام  الفخر  يستحق 
مهامها ببراعة بـواقع )6( تكرارات وبنسبة )5،76%( وهو بذلك يحاول بناء صورة ايجابية عن القوات 
االمريكية من خالل االشادة بطريقة تنفيذها للمهام التي اوكلت اليها في املنطقة ال سيما وان 
تلك املهام يعتريها الرفض والشك السباب عدة اهمها ان القوات االمريكية قتلت االف العراقيني 
عند االحتالل وارتكبت جرائم كبيرة بحق االنسانية اهمها تعذيب املعتقلني في سجن ابي غريب 
ومجازر عدة منها مجزرتي حديثة واالسحاقي فضال عن ان مهامها لم حتظ بغطاء قانوني ، كما ان 
مهام قوات الناتو بقيادة الواليات املتحدة في ليبيا نفذت غارات جوية راح ضحيتها عدد من املدنيني 
الواليات  داخل  معارضة شديدة  واجهت  العراق  على  احلرب  ان  بشكل صريح  اوباما  يعترف  وهنا   ،
املتحدة وخارجها الن امريكا هي من اختارت احلرب وفي ذلك اشارة الى ان بالده كانت تستطيع تفادي 
تلك احلرب بواقع )4( تكرارات وبنسبة )3،84%( ولكن هذا االعتراف يعني ان مسؤولية حرب العراق 
تقع على عاتق ادارة بوش اجلمهورية وليس الدارة اوباما الدميقراطية ذنب فيها من جهة ويعني ان 
الواليات  تدخله  ولم  مبرر  وسوريا  ومصر  كليبيا  العراق  بعد  املأزومة  الدول  في  االمريكي  التدخل 
املتحدة مختارة وامنا حلماية املدنيني من عنف االنظمة الدكتاتورية من جهة اخرى ، واوضح اوباما ان 
احد فوائد الوجود االمريكي في املنطقة هو تامني التدفق احلر للتجارة وامن وحراسة املنطقة بواقع 
، وباملرتبة التاسعة واالخيرة اشار الى ان احلرب على االرهاب انقذت  )3( تكرارات وبنسبة )%2،88(  

االمة االمريكية بواقع تكرارين اثنني وبنسبة )1،92%( . انظر جدول )3(
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جدول )3( يبني توصيف اوباما للوجود االمريكي في املنطقة

الفئة 
الرئيسة

املرتبة%التكرارالفئات الفرعية

توصيف 
اوباما 

للوجود 
االمريكي 

في املنطقة

ملساعدة  كبيرة  تضحيات  االمريكي  اجليش  قدم 
الشعوب املازومة في التخلص من االنظمة الدكتاتورية 

وحتقيق الدميقراطية

االولى2725،96

الثانية2120،19الواليات املتحدة لن تتوقف عن محاربة االرهاب

الواليات املتحدة وحلفائها تدخلوا في املنطقة حلماية 
القيم االنسانية

الثالثة1312،5

ارساء  في  مهما  دورا  االمريكية  الدبلوماسية  ادت 
السالم في الدول املازومة

الرابعة1211،53

وحتقيق  العنف  من  احلد  االمريكي  اجليش  استطاع 
السالم

اخلامسة87،69

اجليش االمريكي يستحق الفخر وهو املؤسسة االكثر 
احتراما في الدولة االمريكية

اخلامسة87،69

السادسة65،76ادت القوات االمريكية مهامها ببراعة

امريكا اختارت احلرب في العراق مما اثار معارضة شديدة 
داخليا وعامليا

السابعة43،84

الثامنة32،88تامني التدفق احلر للتجارة وامن وحراسة املنطقة

التاسعة21،92احلرب على االرهاب انقذت االمة االمريكية

100%104اجملموع

ج .الشأن االمريكي في خطابات اوباما
ولم تخلو خطابات اوباما بشأن الدول العربية املأزومة من اشارات الى الشأن االمريكي والتي كان 
هدفها حتسني صورة الواليات املتحدة ، فقد بني في املرتبة االولى ان الواليات املتحدة تقدم الدعم 
والرعاية للعسكريني االمريكيني وعوائلهم بواقع )45( تكرارا وبنسبة )46،39%( وهذا الكالم موجه 
املنطقة  املوجودين في  الى الشعب االمريكي وال سيما العسكريني االمريكيني  بالدرجة االساس 
وعدم  بدعمهم  االمريكية  االدارة  التزام  لهم  تؤكد  طمأنة  رسائل  مبثابة  وهو  وعوائلهم  العربية 
التخلي عنهم ، من جهة اخرى يوجد في هذا الكالم اشارات ضمنية مفادها ان اجليش االمريكي 
وقدم  فيها  قوات  المريكا  التي  العالم  دول  بقية  او  العربية  املنطقة  في  نبيلة سواء  باعمال  قام 
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خالل ذلك تضحيات كبيرة تستدعي من ادارة اوباما تقدمي الدعم الفراد اجليش االمريكي وعوائلهم 
سواء ممن ما يزالون في اخلدمة او من تقاعد منهم والذين يطلق عليهم في الواليات املتحدة بــ » 
احملاربني القدامى » ، ثم اوضح اوباما مسألة في غاية االهمية بالنسبة للعقل االمريكي السيما 
استمالة  خاللها  من  ميكن  التي  املشرعة  النوافذ  احدى  وهي  ايلول  من  عشر  احلادي  احداث  بعد 
او  املتحدة  الواليات  داخل  في  االمريكيني سواء  املواطنني  وهي حماية  بسهولة  االمريكي  املواطن 
خارجها وهذا ما قد يحاول اوباما استخدامه كسياسة تبريرية الية اعمال قد يلجأ اليها مستقبال 
وبضمنها اخليار العسكري وكان لذلك )12( تكرارا وبنسبة )12،37%( ، بعد ذلك يعطي اوباما تصورا 
في غاية االيجابية عن القيم االمريكية التي قال انها تقوم على عدم التمييز بني البشر على اساس 
اللون او العقيدة وقد جاء ذلك في خطابه في 4 حزيران 2010 في القاهرة عندما قال )) ال ميكن فصل 
احلرية في أمريكا عن حرية اقامة الشعائر الدينية ، كان ذلك السبب وراء وجود مسجد في كل والية 
من الواليات املتحدة ووجود أكثر من 1200 مسجد داخل حدودنا وأيضا السبب وراء خوض احلكومة 
من  ومعاقبة  احلجاب  ارتداء  في  والفتيات  النساء  حق  صون  أجل  من  املقاضاة  اجراءات  االمريكية 
يتجرأ على حرمانهن من ذلك احلق(( وكان ذلك بواقع )11( تكرارا وبنسبة )11،34%( ، وفي اطار سعيه 
لتحسني الصورة االمريكية يقول اوباما ان الواليات املتحدة األمريكية مرتكزا لألمن العاملي ومدافعة 
عن حقوق اإلنسان بواقع )8( تكرارات وبنسبة )8،24%( علما ان الواليات املتحدة رفضت التوقيع على 
الكثير من االتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق االنسان مثل سيداو وحظر االلغام االرضية والقذائف 
الصاروخيه ذاتية املوقع  ، كما اشار الى ان الدبلوماسية االمريكية تعمل في اخلارج خلدمة الواليات 
املتحدة بواقع )6( تكرارات وبنسبة )6،18%( ، وقد جاءت فئات » هناك صورة سلبية عن امريكا في 
العالم سببها معلومات خاطئة » و » اعادة بناء االقتصاد االمريكي من خالل تقليص اجلهد احلربي 
االمريكي في اخلارج » و » تركيز الواليات املتحدة في دعمها للدول الدميقراطية على االستثمار وليس 
بان  اوباما  اعترف  ، فقد   )%3،09( وبنسبة  تكرارات   )3( بواقع  السادسة  باملرتبة   « املساعدات فقط 
هناك صورة سلبية عن امريكا في العالم ولكنه يرجع اسباب هذه الصورة السلبية الى معلومات 
تلك  يحمل  من  لكل  دعوة  ذلك  وفي  دقيقة  غير  الصورة  تلك  ان  الى  يشير  فهو  وبالتالي  خاطئة 
الفكرة السلبية عن الواليات املتحدة ان يغيرها من منطلق ان عوامل تشكيلها كانت خاطئة ، وفي 
مقابل التبريرات التي قدمها اوباما للتدخل االمريكي في شؤون بعض الدول فهو يدرك حالة الريبة 
التي بدأت تتولد لدى بعض االمريكيني من حروب امريكا في اخلارج ومدى تأثيرها على الداخل فبادر 
الى تقدمي رؤية جديدة لبناء االقتصاد االمريكي قائمة على تقليص اجلهد احلربي في اخلارج واالهتمام 
وهو  املنطقة  في  املتحدة  الواليات  اهداف  اهم  احد  الى  اوباما  اشار  ثم   ، الوطني  االقتصاد  ببناء 
ـــ ويقصد بها الدول  االستثمار عندما قال : ان الواليات املتحدة تركز في دعمها للدول الدميقراطيةـ 
العربية املازومة ـــــ على االستثمار وليس املساعدات فقط ، ثم اكد عزم بالده على بناء شبكة 
من العالقات مع رجال االعمال وتوسيع التبادالت في مجاالت التعليم ومكافحة االمراض ومساعدة 
اجملتمع املدني بواقع تكرارين اثنني وبنسبة )2،06%( ، وفي املرتبة الثامنة واالخيرة جاءت فئات » امريكا 
حتملت ماساة احلرب االهلية » و » تشارك الواليات املتحدة العالم في واجب مواجهة التحديات » و 
» مصالح الواليات املتحدة ليست معادية ملصالح الشعوب » و » ان جناحنا سيؤدي الى عالم اكثر 
سالما واكثر استقرارا » بتكرار واحد وبنسبة )1،03%( ، فقد حذر اوباما الشعوب العربية املأزومة من 
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مخاطر االنزالق الى احلرب االهلية عن طريق االستشهاد باحداث احلرب االهلية االمريكية وما حملته 
من مأساة لالمريكيني ، ثم اكد ان مصالح الواليات املتحدة ليست معادية ملصالح الشعوب وسبب 
ذلك التاكيد هو ادراك اوباما ان هناك اعتقادا سائدا في العالم بان سياسة الواليات املتحدة قائمة 
على اساس استغالل الدول وتغليب مصاحلها وان كثير من الشعوب قد تضررت مصاحلها بسبب 
سياسات ومصالح الواليات املتحدة اذ قال اوباما في خطاب القاهرة )) ينص القران الكرمي على ما 
بصددها  نحن  التي  املهمة  أمام  تواضع  بكل  احلقيقة  أقول  قوال سديدا(.  وقولوا  اهلل  )اتقوا  يلي.. 
اعتقادا مني أن املصالح املشتركة بيننا كبشر هي أقوى بكثير من القوى الفاصلة بيننا(( وجند ان 
اوباما يلجأ الى االستشهاد بنصوص قرانية ادراكا منه للتاثير الكبير لتلك النصوص الكرمية على 

املسلمني من جهة ومحاولة منه للتقرب الى نفوس املسلمني من جهة اخرى. انظر جدول )4( . 
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جدول )4( يبني الشأن االمريكي في خطابات اوباما

الفئة 
الرئيسة

املرتبة%التكرارالفئات الفرعية

الشأن 
االمريكي 

في 
خطابات 

اوباما

للعسكريني  والرعاية  الدعم  تقدم  املتحدة  الواليات 
االمريكيني وعوائلهم

االولى4546،39

املتحدة  الواليات  داخل  االمريكيني  املواطنني  حماية 
وخارجها

الثانية1212،37

عدم  على  القائمة  االمريكية  االمة  بقيم  التمسك 
التمييز بسبب اللون او العقيدة

الثالثة1111،34

العاملي  لألمن  مرتكزا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
ومدافعة عن حقوق اإلنسان

الرابعة88،24

خلدمة  اخلارج  في  تعمل  االمريكية  الدبلوماسية 
الواليات املتحدة

اخلامسة66،18

سببها  العالم  في  امريكا  عن  سلبية  صورة  هناك 
معلومات خاطئة

السادسة33،09

اعادة بناء االقتصاد االمريكي من خالل تقليص اجلهد 
احلربي االمريكي في اخلارج 

السادسة33،09

الدميقراطية  للدول  دعمها  في  املتحدة  الواليات  تركز 
على االستثمار وليس املساعدات فقط

السادسة33،09

مع  العالقات  من  شبكة  بناء  املتحدة  الواليات  تعتزم 
التعليم  التبادالت في مجاالت  وتوسيع  االعمال  رجال 

ومكافحة االمراض ومساعدة اجملتمع املدني

السابعة22،06

الثامنة11،03امريكا حتملت ماساة احلرب االهلية

مواجهة  واجب  في  العالم  املتحدة  الواليات  تشارك 
التحديات

الثامنة11،03

ملصالح  معادية  ليست  املتحدة  الواليات  مصالح 
الشعوب

الثامنة11،03

الثامنة11،03ان جناحنا سيؤدي الى عالم اكثر سالما واكثر استقرارا

100%97اجملموع
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د. توصيف اوباما للبيئات العربية املأزومة قبل التغيير
وقد تبني ان اوباما في سياق توصيفه للبيئات العربية املأزومة قبل التغيير ركز بالدرجة االساس على 
ان االنظمة الدكتاتورية قد تعاملت مع شعوبها بعنف للحفاظ على السلطة اذ قال في خطابه عن 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 19 ايار 2011 )) حاول زعماء كثيرون في املنطقة توجيه 
املظالم ضد شعبهم ورموا بالالئمة على الغرب على أنه مصدر كل الشرور، استخدموا االنقسامات 
اإلثنية، القبيلة والطائفية الدينية وسيلة في احلفاظ على السلطة، أو االستيالء عليها بالقوة (( 
االنظمة  تلك  بذلك يعطي  صورة سلبية عن  وهو   )%34،06( وبنسبة  تكرار   )31( بواقع  ذلك  وجاء 
فضال عن التلميح الى عدم شرعية تلك االنظمة النها باقية في احلكم بسبب استخدامها للقوة 
ضد شعوبها ، وهذا ما اشار اليه بشكل صريح في املرتبة الثانية التي بني فيها ان زمن االنظمة 
الدكتاتورية انتهى النها فاقدة للشرعية وقد جاء ذلك بواقع )20( تكرار وبنسبة )21،97%( ، ووصف 
في املرتبة الثالثة االنظمة الدكتاتورية بانها جتاهلت ارادة شعوبها واالرادة الدولية ، كما اشار الى 
ان االنظمة الدكتاتورية لم تراعي حقوق االنسان بنسبة )8،79%( عندما قال في خطابه عن الوضع 
في ليبيا في 18 اذار 2011 )) اختار القذافي طريق القمع الوحشي واستخدم العنف ضد املدنيني 
األبرياء وهاجم املستشفيات وشن حمالت ترهيب وقمع (( كما قال في خطابه عن منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا في 19 ايار 2011 )) بدأت قصة التغيير في تونس عندما قام ضابط شرطة 
مبصادرة عربة بائع متجول شاب يدعى محمد البوعزيزي ، لم يكن هذا احلدث فريدا من نوعه انه 
نفس النوع من اإلذالل الذي يحدث كل يوم - طغيان ال هوادة فيه من احلكومات التي حترم مواطنيها 
هذا  احملليني لسماع شكواه،  املسؤولني  رفض  بعد  املرة، حدث شيء مختلف.  لكن هذه  الكرامة. 
الشاب، الذي لم يكن نشطا في السياسة، ذهب إلى مقر احلكومة احمللية وصب على نفسه الوقود 
وأشعل النار فيها (( وهنا يقارن اوباما في نفس اخلطاب بني البوعزيزي وشخصيات امريكية مهمة 
غيرت الكثير من واقع احلياة االمريكية في ظل التمييز العنصري الذي كان قائما انذاك مشيرا الى 
البشرة  ذات  باركس  روزا  أو كرامة  العادلة  غير  الضرائب  دفع  رفضوا  الذين  بوسطن  الوطنيني في 
ليجلس مكانها كما  ابيض  القيام المريكي  وترفض  السمراء وهي جتلس في مقعدها بشجاعة 
كانت تنص عليه القوانني االمريكية انذاك ، واحتلت فئتا » رعت االنظمة الدكتاتورية االرهاب ضد 
الواليات املتحدة وغيرها من الدول » و » لم تتوفر للشعوب فرصة اختيار قادته عن طريق انتخابات 
حرة » املرتبة الرابعة بنسبة )5،49%( وعند اشارته الى ان االنظمة الدكتاتورية لم توفر للشعوب 
فرصة اختيار قادته عن طريق انتخابات حرة فهو بذلك يؤكد ايضا ان تلك االنظمة لم تأت الى سدة 
احلكم بطرق دميقراطية وبالتالي فهي فاقدة للشرعية ، كما بني اوباما ان استمرار عنف االنظمة 
الدكتاتورية ضد الشعوب يؤدي بحياة االالف من املدنيني بتكرارات )4( وبنسبة )4،39%( وهذه اشارة 
للشعب  مبررا  يعطي  ما  وهذا  املدنيني  االف  مقتل  على  مسؤولة  االنظمة  تلك  ان  على  صريحة 
بالثورة عليها وتغييرها بالقوة كما يعطي للواليات املتحدة ايضا مبررا بالتدخل في عملية التغيير 
تكرارات   )3( بواقع    « قليلة  بايد  السلطة  تركز   « فئة  السادسة جاءت  وباملرتبة   ، باخر  او  بشكل 
وحرمان  الدكتاتورية  االنظمة  رؤوس  قبل  من  بالسلطة  التفرد  الى  اشارة  وهذه   )%3،29( وبنسبة 
الشعب من املشاركة في ادارة البالد ، وبنفس املرتبة جاءت فئة » ثروات البلدان ومواهب الشعوب 
لم تستغل بشكل صحيح » وهذه اشارة اخرى مفادها ان االنظمة الدكتاتورية فشلت في عملية 
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التنمية البشرية واملادية في الدول املأزومة وهذا احد املبررات القوية لتغييرها ، ولم يشر اوباما الى 
مشكلة تسييس القضاء لصالح االنظمة سوى مرة واحدة وبنسبة )1،09%( ، واشار بالنسبة ذاتها 
الى ان احلكومات الدكتاتورية استخدمت التصفية اجلسدية ملعارضيها سواء في داخل دولها او في 
اخلارج ، وان وسائل االعالم خاضعة الرادة احلكومات ، والى قلة فرص العمل بسبب سياسة االقتصاد 

املغلق . انظر جدول )5(
جدول )5( يبني توصيف اوباما للبيئات العربية املأزومة قبل التغيير

املرتبة%التكرارالفئات الفرعيةالفئة الرئيسة

توصيف 
اوباما للبيئات 

العربية 
املأزومة قبل 

التغيير

على  للحفاظ  بعنف  شعوبها  مع  االنظمة  تعامل 
السلطة

االولى3134،06

الثانية2021،97انتهاء زمن االنظمة الدكتاتورية لفقدانها الشرعية

الثالثة88،79االنظمة جتاهلت ارادة الشعوب واالرادة الدولية

الثالثة88،79االنظمة الدكتاتورية لم تراعي حقوق االنسان

الواليات  ضد  االرهاب  الدكتاتورية  االنظمة  رعت 
املتحدة وغيرها من الدول

الرابعة55،49

طريق  عن  قادته  اختيار  فرصة  للشعب  تتوفر  لم 
انتخابات حرة

الرابعة55،49

العنف  املدنيني حلياتهم بسبب استمرار  فقدان االف 
احلكومي ضدهم

اخلامسة44،39

السادسة33،29تركز السلطة بايد قليلة

بشكل  تستغل  لم  الشعوب  ومواهب  البلدان  ثروات 
صحيح 

السادسة33،29

السابعة11،09القضاء مسيس 

السابعة11،09احلكومات تقتل معارضيها في الداخل واخلارج

السابعة11،09وسائل اإلعالم خاضعة الرادة احلكومات

السابعة11،09قلة فرص العمل بسبب سياسة االقتصاد املغلق

100%91اجملموع

هـ . موقف اوباما من بعض الدول العربية املأزومة على وجه التخصيص
كان الوباما موقفا من الدول العربية املازومة بشكل خاص وجاءت هذه اخلصوصية من تناول جوانب 
من ازماتها بشكل منفرد ال يتشابه مع ازمات الدول االخرى لذلك لم نستطع ادماج هذه الفئات مع 
الفئات الفرعية لفئة »موقف اوباما من الدول العربية املازومة« بشكل عام ، فقد اكد في البداية 



العالقات العامة الدولية

  العدد    21    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

د. سالم جاسم محمد العزاوي

124

على التزام ادارته بسحب القوات االمريكية من العراق بواقع )19( تكرارا وبنسبة )23،45%( ، ثم اشار 
، بعد ذلك اكد على  )10( وبنسبة )%12،34(  بواقع  انتهت بنجاح  العراق  امريكا في  ان مهمة  الى 
ضرورة التوصل الى اتفاق سالم شامل في السودان النهاء العنف الذي ادى الى مقتل اعداد كبيرة 
ونزوح اكثر من ذلك بواقع )8( تكرارات وبنسبة )9،87%( ، وهنا يعود اوباما بعد ان اعلن انتهاء املهمات 
القتالية المريكا في العراق ليوضح ان املهمة حتولت الى تدريب وتسليح القوات العراقية وتقدمي 
املشورة لها بواقع )6( تكرارات وبنسبة )7،40%( ، اما مصر التي لم يكن المريكا تدخل عسكري في 
التغيير الذي حصل فيها فقد اشار اوباما الى تقدمي بالده الدعم االقتصادي للحكومة اجلديدة في 
مصر بواقع )5( تكرارات وبنسبة )6،17%( ، وفي املرتبة السادسة جاءت فئة » الواليات املتحدة قادت 
حتالف دولي ضم ما يقرب من عشرين دولة ملساعدة الشعب الليبي » والتي شكلت بنسبة )%4،93( 
بهدف شرعنة التدخل االمريكي في ليبيا حيث اكد اوباما على نقطتني االولى هي ان امريكا لم 
تقم بذلك لوحدها وامنا كانت مع حتالف دولي ضم ما يقرب من عشرين دولة اما النقطة الثانية 
فهي ان هذا التدخل جاء بهدف مساعدة الشعب الليبي للتخلص من دكتاتورية القذافي وجاء ذلك 
في نص خطابه عن ليبيا في 23 شباط 2011 )) أمس أرسل مجلس األمن الدولي باإلجماع رسالة 
واضحة تدين أعمال العنف في ليبيا ، وتدعم مساءلة اجلناة ، هذه الرسالة نفسها صدرت من قبل 
االحتاد األوروبي، وجامعة الدول العربية، واالحتاد األفريقي، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، وأمم كثيرة في 
الشمال واجلنوب والشرق والغرب ، وارتفعت أصوات داعمة حلقوق الشعب الليبي (( ، كما جاءت في 
املرتبة السابقة ايضا فئة » مهمتنا العسكرية في ليبيا انتهت ولن نضع قوات برية فيها » اذ قال 
في خطاب 19 اذار 2011 عندما قال )) نحن لن - وأكرر - لن ننشر أي قوات أمريكية على األرض في 
ليبيا (( وفي ذلك رسالة طمأنة للشعبني االمريكي والليبي في آن واحد الن الشعب االمريكي يرفض 
وضع قوات امريكية في اية دولة في العالم بعد جتربة احتالل العراق وما حتملته القوات االمريكية 
امريكا  ان مهمات  له  تبني  الى هكذا رسالة  الليبي فكان بحاجة  الشعب  اما  فادحة  من خسائر 
محددة ولن تتحول الى احتالل عسكري ، وجاءت فئة » يجب احترام حق شعب جنوب السودان في 
تقرير مصيره » في املرتبة ذاتها كما جاء في خطابه عن السودان في 24 ايلول 2010 )) االستفتاء 
على تقرير املصير املقرر عقده في 9 كانون الثاني يجب أن يتم بشكل سلمي وفي الوقت احملدد، يجب 
احترام إرادة شعب جنوب السودان ومنطقة أبيي، بصرف النظر عن النتيجة. رأيت ضرورة العدالة 
15،000 شخص،  من  أكثر  مع  مزدحما  كان  عدة سنوات.  قبل  تشاد  في  اخمليمات  أحد  زرت  عندما 
معظمهم من األطفال. ما رأيت في ذلك املعسكر كان يفطر القلوب - أسر الذين فقدوا كل شيء، 
وتعيش على املساعدات. لن أنسى أبدا الرجل الذي جاء لي - وهو مدرس سابق مع عائلته املكونة من 
تسعة افراد في ذلك اخمليم. وقال وهو يتطلع في وجهي : ببساطة شديدة: »نحن بحاجة للسالم.« 
بانها ستراتيجية وطنية  العراق  اوباما احلرب االمريكية على  ، كما وصف   )) نحن بحاجة للسالم 
بواقع )3( تكرارات وبنسبة )3،70%( كما جاء في خطابه في 14 كانون االول 2011 الى مجموعة من 
اجلنود االمريكيني مبناسبة نهاية احلرب في العراق )) نحن نفعل ذلك ألنه هو الشيء الصحيح الذي 
ينبغي عمله ألمريكا وأنا واثق من أن قصة خدمتكم ألمريكا هو مجرد بداية (( وهنا يقصد بالشي 
الصحيح هو وجود القوات االمريكية في العراق ، وفي املرتبة الثامنة وبواقع تكرارين اثنني وبنسبة 
)2،46%( جاءت فئات » تدريب اجليش الشعبي لتحرير السودان » و » العمل على التنمية وتوفير فرص 
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الى دعم  يؤدي  ان  بالتزاماتهم من شأنه  السودانيني  القادة  وفاء   « و   « السودان  العمل في جنوب 
الواليات املتحدة للسودان في اجملاالت كافة » واشار الى » عمل ادارته مع الكونغرس النشاء صناديق 
لالستثمار في تونس على غرار ما حدث بعد سقوط جدار برلني » و » امريكا ال تريد اقامة قواعد 
في العراق وال تطمع مبوارده واراضيه » واخيرا قال » ان سبب قدوم القوات االمريكية الى ليبيا هو 
رفض القذافي احترام حقوق شعبة » كما في خطاب 28 اذار 2011 )) ليبيا تقع مباشرة بني تونس 
ومصر - وهما الدولتان اللتان الهمتا العالم عندما انتفضت شعوبها للسيطرة على مصيرها ، 
ألكثر من أربعة عقود حكم الشعب الليبي من قبل الطاغية - معمر القذافي الذي حرم شعبه من 
احلرية وقتل املعارضني في الداخل واخلارج ووصف شعبه بالفئران ، شنق املدنيني في الشوارع ، وقتل 
أكثر من ألف شخص في يوم واحد وروع األبرياء في جميع أنحاء العالم - مبا في ذلك االمريكيني 
الذين قتلوا على يد عمالء ليبيني ((  ، وباملرتبة التاسعة وبتكرار واحد فقط شكل نسبة )%1،23( 
بني اوباما » ان احلل في العراق يجب ان يكون سياسيا وليس عسكريا » كما اشار الى » ان ما يحدث 
في ليبيا خطوة في التغيير في الشرق االوسط وشمال افريقيا » و » اكد ان على احلكومة الليبية 
ويقصد حكومة القذافي السماح مبرور املساعدات االنسانية لليبيني » ثم عاد اوباما ليؤكد ان بالده 
مستعدة القامة عالقات مع كل دول املنطقة مبا فيها سوريا ، وبالنسبة للشأن البحريني اكد اوباما 
ان للبحرين حق في سيادة القانون ، ولكن عاد ليؤكد ان اي حوار في البحرين لن ينجح طاملا كان 

هناك عدد من املعارضة في السجون . انظر جدول )6( .
جدول )6( يبني موقف اوباما من بعض الدول العربية املازومة على وجه التخصيص

املرتبة%التكرارالفئات الفرعيةالفئة الرئيسة

موقف اوباما 
من بعض الدول 
العربية املازومة

على وجه 
التخصيص

االولى1923،45سحب القوات االمريكية من العراق

الثانية1012،34مهمتنا في العراق انتهت بنجاح كبير

يجب التوصل الى اتفاق سالم شامل في السودان 
النهاء العنف

الثالثة89،87

املشورة  وتقدمي  العراقية  القوات  وتسليح  تدريب 
لها

الرابعة67،40

اخلامسة56،17تقدمي الدعم االقتصادي ملصر

الواليات املتحدة قادت حتالف دولي ضم ما يقرب 
من عشرون دولة ملساعدة الشعب الليبي

السادسة44،93

نضع  ولن  انتهت  ليبيا  في  العسكرية  مهماتنا 
قوات برية فيها

السادسة44،93

يجب احترام حق شعب جنوب السودان في تقرير 
مصيره

السادسة44،93

السابعة33،70حربنا في العراق ستراتيجية وطنية
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الثامنة22،46تدريب اجليش الشعبي لتحرير السودان

في  العمل  فرص  وتوفير  التنمية  على  العمل 
جنوب السودان

الثامنة22،46

شأنه  من  بالتزاماتهم  السودانيني  القادة  وفاء 
في  للسودان  املتحدة  الواليات  دعم  الى  يؤدي  ان 

اجملاالت كافة

الثامنة22،46

صناديق  النشاء  الكونغرس  مع  نعمل  نحن 
بعد  حدث  ما  غرار  على  تونس  في  لالستثمار 

سقوط جدار برلني

الثامنة22،46

تطمع  وال  العراق  في  قواعد  اقامة  التريد  امريكا 
مبوارده واراضيه

الثامنة22،46

حقوق  احترام  القذافي  رفض  بسبب  اتت  قواتنا 
شعبه

الثامنة22،46

وليس  سياسيا  يكون  ان  يجب  العراق  في  احلل 
عسكريا 

التاسعة11،23

ما يحدث في ليبيا خطوة في التغيير في الشرق 
االوسط وشمال افريقيا

التاسعة11،23

املساعدات  مبرور  السماح  الليبية  احلكومة  على 
االنسانية

التاسعة11،23

امريكا تسعى القامة عالقات مع كل دول املنطقة 
مبا فيها سوريا 

التاسعة11،23

التاسعة11،23البحرين لها حق في سيادة القانون 

ال ميكن اجراء حوار في البحرين وعدد من املعارضة 
في السجون

التاسعة11،23

100%81اجملموع

و. توصيف اوباما للبيئات العربية املأزومة بعد التغيير
املازومة  العربية  البيئات  ايضا  وصف  قد  التغيير  قبل  املازومة  للبيئات  وصفا  اوباما  اعطى  وكما 
التغيير  بعد  دميقراطية  اصبحت  املأزومة  الدول  ان  الى  االولى  املرتبة  في  اشار  فقد  التغيير،  بعد 
وبطبيعة احلال فان اوباما يريد القول ان هذه الدميقراطية هي وليدة التغيير الذي كان المريكا موقف 
املؤيد واملساند له وكان لذلك )35( تكرارا وبنسبة )46،05%( ، وفي الوقت ذاته توقع اوباما ان الدول 
املأزومة التي شهدت التغيير ستواجه اياما صعبة وصوال الى الدميقراطية بواقع )21( تكرارا وبنسبة 
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)27،63%( ، ثم اشار الى ان اجليش ادى واجبه كحارس للدولة وللدميقراطية بنسبة )9،21%( وبواقع )7( 
تكرارات كما في خطابه عن الوضع في مصر في 1 شباط 2011 حني قال )) أريد أن أثني على اجليش 
املصري للروح املهنية والوطنية ، أنه أظهر حتى اآلن في السماح االحتجاجات السلمية مع حماية 
الشعب املصري. شاهدنا الدبابات مغطاة بالالفتات ، واحملتجني يهتفون للجنود في الشوارع ، وأحث 
اجليش على مواصلة جهوده للمساعدة في ضمان هذا التغيير السلمي (( ، فيما اشار عند تناوله 
للحكومات اجلديدة الى انها تسعى الى توفير االمن واخلدمات لشعوبها وهذه ميزة ايجابية كما 
تعد مقارنة ضمنية مع احلكومات او االنظمة الدكتاتورية التي اشار اليها اوباما في موضع سابق 
انها لم تفلح في التنمية املادية او البشرية وقد حازت هذه الفئة على )5( تكرارات وبنسبة )%6،57( 
، وفي املرتبة اخلامسة التي شكلت نسبة )2،63%( من مجموع الفئات الفرعية اكد اوباما في اطار 
التوقع املبني على مقدمات متعددة اهمها التغيير الذي شهدته الدول املأزومة والذي افضى الى 
املنطقة  في  قيادي  دور  لها  سيكون  التغيير  شهدت  التي  الدول  ان  على  اكد  منتخبة  حكومات 
والعالم ، كما بني ان الكثير من املشاكل في الدول املازومة ال زالت دون حلول ، واوضح ان احلكومات 
اجلديدة عملت الكثير من اجل التغيير، فضال عن اشارته الى ان هناك جهات خارجية لم يسمها 

تعمل على زعزعة االمن في الدول الدميقراطية . انظر اجلدول )7(.
جدول )7( يبني توصيف اوباما للبيئات العربية املأزومة بعد التغيير

املرتبة%التكرارالفئات الفرعيةالفئة الرئيسة

توصيف 
اوباما للبيئات 

العربية املأزومة 
بعد التغيير

االولى3546،05الدول املازومة اصبحت دميقراطية 

الى  وصوال  صعبة  أياما  املأزومة  الدول  تواجه 
الدميقراطية

الثانية2127،63

الثالثة79،21اجليش ادى واجبه كحارس للدولة وللدميقراطية

تعمل احلكومات اجلديدة على توفير االمن واخلدمات 
لشعوبها

الرابعة56،57

سيكون للدول التي شهدت التغيير دور قيادي في 
املنطقة والعالم

اخلامسة22،63

ماتزال الكثير من املشاكل في الدول املازومة دون 
حل

اخلامسة22،63

اخلامسة22،63احلكومات اجلديدة عملت الكثير من اجل التغيير

هناك جهات خارجية تعمل على زعزعة االمن في 
الدول املازومة

اخلامسة22،63

100%76اجملموع
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ز. القيم االنسانية في خطابات اوباما
وقد ركز اوباما في خطاباته موضوع التحليل على القيم االنسانية التي تتبناها الواليات املتحدة 
، اذ اكد في املرتبة االولى على ان بالده مستمرة في الدفاع عن حقوق االنسان كما في خطابه عن 
مسؤولية إنهاء احلرب في العراق في 27 شباط   2009  )) األميركيني الذين خدموا في العراق كل 
واحد منكم لديه قصة خاصة به وهذه القصة هي اآلن جزء من تاريخ االمة األمريكية التي لها 
رجال ونساء أحرار منتشرين من شواطئ نورماندي الى صحراء األنبار، ومن جبال كوريا إلى شوارع 
قندهار. تعلمنا أن ثمن احلرية شيء عظيم (( وكذلك في خطاب 28 اذار 2011 املوجه إلى الشعب 
الليبي عندما قال )) أود أن أبدأ باإلشادة برجالنا ونسائنا في القوات املسلحة الذين تصرفوا بشجاعة 
ومهنية ، انتقلوا بسرعة ال تصدق وانقذوا أرواح ال حتصى. قد لعبت الواليات املتحدة األمريكية ألجيال 
)15( تكرارا  بواقع  (( وكان  اإلنسان  العاملي وكمدافعة عن حرية  باعتبارها مرتكزا لألمن  دورا فريدا 
وبنسبة )20،27%( وبالتاكيد فان كل حتركات امريكا في اخلارج تندرج بحسب اوباما حتت بند الدفاع 
عن حقوق االنسان ما يعطيها مشروعية في ذلك التحرك حتى ولو كان عسكريا ، ومن القيم التي 
ركز عليها اوباما هي وقف انتشار االسلحة النووية وكانت بواقع )13( تكرارا وبنسبة )17،56%( ، ثم 
عرج اوباما على سعي بالده لنشر روح التسامح الديني ورفض التطرف باعتبار ان الواليات املتحدة 
التفرق بني البشر على اساس الدين او العرق وهذا ما اشار اليه في مواضع سابقة وقد جاءت هذه 
الفئة بـ )11( تكرارا وبنسبة )14،86%( ، ثم بني ان امريكا ترفض العنف بواقع )7( تكرارات وبنسبة 
)9،45%( ، وباملرتبة اخلامسة وبواقع )6( تكرارات وبنسبة )8،10%(  اكد اوباما معارضة الواليات املتحدة 
قدرا  االنظمة  هذه  تغيير  عملية  يعطي  وهذا  بالقوة  احلكم  على  الدكتاتورية  االنظمة  لسيطرة 
كبيرا من الشرعية ، كما اشار اوباما الى التزام بالده مبساعدة الدول النامية والفقيرة في مواجهة 
االزمة املالية ، وباملرتبة السادسة يوضح اوباما ان امريكا حتترم كل من يتبنى الدميقراطية بواقع )5( 
تكرارات وبنسبة )6،75%( ، بعد ذلك وباملرتبة السابعة بواقع )3( تكرارات وبنسبة )4،05%( اكد اوباما 
ان بالده تستخدم نفوذها لتشجيع االصالح في املنطقة ، كما اكد ان بالده تدافع عن السالم واالمن 
دولة  اكبر  املتحدة تعد  الواليات  ان  البيئة رغم  امريكا تسعى للحفاظ على  ان  ، ثم بني  العامليني 
ملوثة للبيئة في العالم كما انها رفضت التوقيع على العديد من االتفاقيات البيئية العاملية مثل 
منع امتالك االسلحه النووية واالحتباس احلرارى ومنع التجارب النووية ، وبتكرار واحد فقط وبنسبة 
)1،35%( يؤكد اوباما رفضه لتجنيد االطفال ، ويؤكد ان امريكا تعمل مع شركائها ومع االمم املتحدة 

ملساعدة كل ضحايا احلرب . انظر جدول )8( . 
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جدول )8( يبني القيم االنسانسة في خطابات اوباما 

املرتبة%التكرارالفئات الفرعيةالفئة الرئيسة

حقوق  قيم انسانية عن  الدفاع  في  مستمرة  املتحدة  الواليات 
االنسان

االولى1520،27

الثانية1317،56وقف انتشار االسلحة النووية

الثالثة1114،86نشر روح التسامح الديني ورفض التطرف 

الرابعة79،45امريكا تدين اعمال العنف

االنظمة  سيطرة  تعارض  املتحدة  الواليات 
الدكتاتورية على احلكم بالقوة 

اخلامسة68،10

مواجهة  في  والفقيرة  النامية  الدول  مساعدة 
االزمة املالية 

اخلامسة68،10

السادسة56،75الواليات املتحدة حتترم كل من يتبنى الدميقراطية 

لتشجيع  نفوذها  تستخدم  املتحدة  الواليات 
االصالح في املنطقة

السابعة34،05

السابعة34،05الواليات املتحدة تدافع عن السالم واالمن العامليني

السابعة34،05الواليات املتحدة تسعى للحفاظ على البيئة

الثامنة11،35منع جتنيد االطفال

املتحدة  االمم  ومع  شركائها  مع  تعمل  امريكا 
ملساعدة كل ضحايا احلرب

الثامنة11،35

100%74اجملموع

ح .موقف امريكا من القضية الفلسطينية
وقد كان الوباما موقفا واضحا من القضية الفلسطينية التي تعد القضية املركزية لالمة العربية 
تلخص موقفه  وقد   ، االن  العشرين وحلد  القرن  اربعينيات  التي استمرت منذ  واألزمة  واالسالمية 
اسرائيل  على  العدوان  الفلسطينيني  وقف  ضرورة  على  اكد  حيث  السرائيل  الكامل  بالدعم 
ما   (( قال  عندما  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  مقر  في   2009 ايلول   23 في خطاب  به  واالعتراف 
ايلول 2009  ، وفي خطاب 23   )) والتحريض ضد إسرائيل  العدوان  الفلسطينيني إلنهاء  زلنا ندعو 
عندما قال )) ان الصراع في فلسطني اليدفع ثمنه السياسيون بل تدفع ثمنه فتاة إسرائيلية من 
سيدروت تغلق عينيها خوفا من أن تقضي الصواريخ على حياتها في منتصف الليل (( وكان ذلك 
بواقع )13( تكرار وبنسبة )20،63%( ، وفي املرتبة الثانية اكد اوباما ان على اسرائيل احترام احلقوق 
ومقارنة   )%15،87( وبنسبة  تكرارات   )10( بــ  املستوطنات  بناء  ووقف  للفلسطينيني  املشروعة 
بسيطة بني الفئتني السابقتني جند ان اوباما يتعامل بتحيز ازاء القضية الفلسطينية فهو يطلب 
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من الفلسطينيني مطالب محددة تتلخص بعدم استخدام القوة ضد اسرائيل واالعتراف به ولكن 
هو باملقابل يطلب من اسرائيل احترام حقوق الفلسطينيني دون ان يحدد ماهية تلك احلقوق ويكتفي 
باملطالبة بوقف بناء املستوطنات ، واالمر االخر الذي يؤكد التحيز هو تاكيد اوباما على سعي امريكا 
الى حتقيق سالم عربي فلسطيني يفضي الى اقامة دولتني تستند الى حدود 1967 بواقع )9( تكرارات 
وبنسبة )14،28%( علما ان هذا التقسيم هو ما يريده اسرائيل وهو تقسيم جائر يجعل من الدولة 
وبذلك  اسرائيل  يفصلهما  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  هما  جزأين  على  مقسمة  الفلسطينية 
تكون فلسطني دولة ُمشرذمة ، ثم ياتي اوباما ليؤكد باملرتبة الرابعة ان الواليات املتحدة ملتزمة 
بامن اسرائيل وتربطها به جذور عميقة وتاريخ وقيم مشتركة بـ )7( تكرارات وبنسبة )11،11%( دون 
ان يؤكد التزام ادارته بامن الفلسطينيني او االشارة الى جذور وقيم مشتركة معهم ، وقد خاطب 
اوباما احلكومات العربية وطلب منها االعتراف مببادرة السالم مشيرا الى ان استخدام العنف ضد 
اسرائيل لن يؤدي اال الى طريق مسدودة بواقع )6( تكرارات وبنسبة )9،52%( ، وعند حديثه او توصيفه 
اوباما ان بالده تساند الفلسطينيني في اقامة دولة مستقلة  الدولة الفلسطينية يقول  لشكل 
ولكن هذه الدولة ذات سيادة غير عسكرية وحازت هذه الفئة )5( تكرارات وبنسبة )7،93%( وهنا يثار 
تساؤل هل ان سعي امريكا القامة دولتني اسرائيلية وفلسطينية تتمتع االولى بكل اسباب القوة 
وابرزها ترسانتها العسكرية التقليدية وغير التقليدية اما الثانية فقد سلبت كل اسباب القوة 
الواضح  املتحدة  الواليات  انحياز  غير  السعي  ذلك  يعد  ان  ميكن  هل   ، العسكرية  السيادة  واولها 
ليضع حال  ذلك  بعد  اوباما  ياتي  ثم  ؟!   تدعيها  التي  واحليادية  املوضوعية  على حساب  السرائيل 
النهاء الصراع العربي االسرائيلي وجميع املشاكل العالقة بني الطرفني وهو السالم دون ان يوضح 
االسس التي ميكن ان يقوم عليها مثل ذلك السالم املقترح من قبله وكان لذلك )4( تكرارات وبنسبة 
)6،34%( ، بعد ذلك وباملرتبة الثامنة التي شكلت نسبة )4،76%( يؤكد اوباما حق اليهود في اقامة 
دولة في فلسطني ، ثم يضيف ان املفاوضات االسرائيلية الفلسطينية يجب ان تكون جدية وغير 
مشروطة علما ان مفاوضات التسوية التي رعتها الواليات املتحدة منذ نهايات القرن املاضي وحلد 
االن لم يحصل منها الفلسطينيون على اية مكاسب ولم يتمكنوا من تاسيس دولتهم التي وعدوا 
بها ان دخلوا املفاوضات مع اسرائيل ، ثم يضع اوباما االعتراف الفلسطيني باسرائيل شرطا لتمكن 
االخير من بدء املفاوضات مع الفلسطينيني بواقع تكرارين اثنني وبنسبة )3،17%( ، واخيرا فقد بني 
اوباما بتكرار واحد كانت نسبته )1،58%( ان السالم مطلب غالبية الفلسطينيني واالسرائيليني . 

انظر جدول )9(
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جدول )9( يبني موقف الواليات املتحدة من القضية الفلسطينية 

املرتبة%التكرارالفئات الفرعيةالفئة الرئيسة

موقف امريكا 
من القضية 
الفلسطينية

على  العدوان  وقف  الفلسطينيني  على 
اسرائيل واالعتراف به

االولى1320،63

املشروعة  احلقوق  احترام  اسرائيل  على 
للفلسطينيني ووقف بناء املستوطنات

الثانية1015،87

عربي  سالم  حتقيق  الى  تسعى  امريكا 
تستند  دولتني  اقامة  الى  يفضي  اسرائيلي 

الى حدود 1967

الثالثة914،28

اسرائيل  بامن  ملتزمة  املتحدة  الواليات 
وقيم  وتاريخ  عميقة  جذور  به  وتربطها 

مشتركة

الرابعة711،11

مببادرة  تعترف  ان  العربية  احلكومات  على 
طريق  الى  اال  يؤدي  لن  العنف  الن  السالم 

مسدودة

اخلامسة69،52

امريكا تساند الفلسطينيني في اقامة دولة 
مستقلة ذات سيادة غير عسكرية 

السادسة57،93

ينهي  والعرب  اسرائيل  بني  الدائم  السالم 
الصراع ويحل جميع املشاكل بني الطرفني

السابعة46،34

الثامنة34،76لليهود حق في اقامة دولة في فلسطني

االسرائيلية  املفاوضات  تكون  ان  يجب 
الفلسطينية جدية وغير مشروطة

الثامنة34،76

الميكن  السرائيل ان يتفاوض مع اطراف غير 
معترفه بحقه في الوجود

التاسعة23،17

الفلسطينيني  غالبية  مطلب  السالم 
واالسرائيليني 

العاشرة11،58

100%63اجملموع
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االستنتاجات : 
توصل الباحث الى مجموعة من االستنتاجات اهمها :

العربية  الشعوب  لدى  سلبية  املتحدة  الواليات  صورة  ان  اوباما  باراك  االمريكي  الرئيس  1.ادراك 
بتلك  بالده  عالقات  وتطوير  الصورة  تلك  حتسني  اجل  من  مخاطبتها  الى  به  حدا  ما  واالسالمية 

الشعوب .
2.حاول اوباما في مواضع كثيرة من خطاباته اعطاء تبريرات اخالقية وانسانية للوجود االمريكي في 

املنطقة .
3.سعى اوباما الى اعطاء تصور لشعوب الدول العربية املأزومة ان الواليات املتحدة صديق دائم لهم 

وحريصة على مصاحلهم وكان لها دور متميز في حتريرهم من االنظمة الدكتاتورية .
اقتراحه  في  متثلت  املأزومة  للشعوب  التوجيهية  العبارات  من  الكثير  اوباما  خطابات  4.تضمنت 

الكثير من احللول خلروج الدول العربية املازومة من ازماتها.
5.حاول اوباما اعطاء توصيفات تفصيلية للبيئات العربية املأزومة قبل التغيير وبعده موضحا الفروق 
بينهما لصالح حركات التغيير وثورات الربيع العربي في املنطقة التي افرزت انظمة سياسية ممثلة 

للشعب .
6.اشاد اوباما في خطاباته بالعالم االسالمي وركز على القواسم املشتركة مع اجملتمعات االسالمية 

اال انه كان منحازا لصالح اسرائيل بشكل واضح عند تناوله للقضية الفلسطينية .
ووقف  االنسان  حقوق  عن  الدفاع  اهمها  االنسانية  القيم  من  العديد  اوباما  خطابات  7.تضمنت 
النامية  الدول  مساعدة  و  التطرف  ورفض  الديني  التسامح  روح  نشر  و  النووية  االسلحة  انتشار 

والفقيرة في مواجهة االزمة املالية واحلفاظ على البيئة .
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توظيف لغة اجلسد يف االعالن التلفزيوني
دراسة حتليلية العالنات قناة احلياة

                                                                                       د. هدى مالك شبيب د. زينة عبدالهادي
                                                                                 جامعة بغداد  - كلية دجلة اجلامعة االهلية

املستخلص :
مهما ابدع مصممو االعالن في اختيار العبارات النصية واملنطوقة فانها ال ميكن ان تعطي او توصل 
املعنى كامال الى املتلقي اال اذا ُعززت هذه اللغة املنطوقة واملكتوبة بلغة اخرى تستند على االشارات 
الصورة  مثل  لالعالن  االخرى  الفنية  العناصر  او  اجلسد  باستخدام  تعرض  التي  والرموز  واحلركات 
جميعها  والتي  التلفزيوني  لالعالن  الفني  البناء  عناصر  من  وغيرها  واملؤثرات  واملوسيقى  وااللوان 

تسهم في اكمال الفكرة االعالنية وجتعلها جاهزة للعرض امام اجلمهور.
لقد عول العلماء والباحثون في مجال علم النفس الكثير على هذه اللغة )لغة اجلسد( وبعضهم 
وضع تفاسير عديدة ومتنوعة عن كل حركة وكل اشارة تصدر من االنسان حيث باتت اللغة غير 
اللفظية امر في غاية االهمية ملعرفة شخصية االنسان وكيف يفكر ، كما وتعبر عن املكنون في 
اعماقه ، وقد وصل عدد هذه احلركات التي فسروها الى )130( حركة يقوم بها االنسان دون ان يعبر 
وال بكلمة واحدة عن ما يريد ان يقوله . ولم يتوان املعلنون واملصممون عن االعتماد على هذه اللغة 
وتكتفي  اللفظية  اللغة  عن  احيانا  تخلت  االعالنات  بعض  ان  حتى  االعالنية  فكرتهم  عرض  في 
باالشارة الى جانب لغة الصمت ومع ذلك اثبتت جناحها في ايصال ما تريد ايصاله للجمهور ، ومن 
االعالنات  اللغة في  الوقوف على مدى استخدام هذه  اجملال  الباحثتان في هذا  ارتأت  املنطلق  هذا 
التلفزيونية معتمدتني على املنهج املسحي وهو املنهج املناسب لوصف الظاهرة )موضوع البحث( 
كما استخدمتا طريقة حتليل املضمون وقد صممتا استمارة التحليل التي تضمنت فئات الشكل 
)كيف قيل( فئات رئيسة وتفرعت منها فئات ثانوية شاملة جلميع حركات اجلسد ، الراس ، واالطراف 

، واجلسد عموما . وقد توصلت الباحثتان الى نتائج مهمة اهمها :-
1-ركزت قناة احلياة على استخدام لغة اجلسد في اعالناتها امياناً منها بتاثير هذه اللغة على املتلقي 

للوصول الى سرعة االستجابة .
2-كان لفئة الراس النسبة االعلى في االستخدام في اغلب اعالنات القناة لكونه يضم اجزاء اخرى 

الوجه واحلواجب واالنف واالذن والفم وكلها تؤدي لغة محددة تدعم اللغة اللفظية .
3-حصول اعالنات املشروبات على اعلى نسبة في استخدام لغة اجلسد .

4-تفوق اللغة اجلسدية على اللغة اللفظية في اعالنات القناة خالل فترة تسجيل العينة . 
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Abstract:

Whatever and whenever the designer innovate to select a text expressions and verbal 
expressions but these are not enough to complete a process of advertisement.
These processes need more things such as gestures, movements and signs. All these 
things are companied together by new methods called )body language( which enrich the 
advertisement material besides photographs, colors, music and other impacts to reach 
the advertisement idea. Also it helps audiences to introduce a ready made expression.
All the researchers and psychologists focused on using a body language and some of 
these researchers put many explanations for different kinds such as )gestures – move-
ments and signs(. All these movements become more important and necessary to know 
the personality of each person and how can thought through these gestures.
From this point the two researchers in this field of advertisement focused on this type of 
research and using a body gesture in television advertisement depending on survey cur-
riculum and this is a suitable survey for describe a phenomena.
Also they using analysis methods and designing analysis list which includes all move-
ments for body language. 
The most important results of research:
1-It>s a clear using by advertiser in Al-Hayat channel for serious by using a body gesture 
to reach the massage or idea to the audience. 
2-The advertiser in Al-Hayat channel for serious are focusing on the implementation the 
head because it is an important part in the body.
3-Also the advertiser in the same channel implemented a face gesture in advertisement 
and focusing on expressions, psychological nerve emotions and body for advertiser.
4-Growing new proves in advertisement massage beside a body language according to 
types in order to achieve the aim for advertisement. 
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مقدمة:
تعد لغة اجلسد كالما بال كالم. وهي اللغة االكثر صدقاً وبالغًة من اللغة املنطوقة واملكتوبة، هذا ما 
يراه الباحثون ويؤكدونه في بحوثهم التي تشير الى اهمية هذه اللغة في ايصال الفكرة للمتلقي 
بإعتبارها اللغة )الساندة( او )املفسرة( للغة املنطوقة واملكتوبة، وهي على اشكال مختلفة فهناك 
االشارات، الرموز، الصورة و الصوت وغيرها من اشكال االتصال باآلخر ، لها ما يفسرها بني طرفني 
من مجتمع واحد، وقد استغل مصممو االعالنات تلك اللغة استغالالً واضحاً وذكياً بحيث اصبح 
في كل اعالن مزيج مترابط من اللغتني )اللفظية وغير اللفظية( بفعل استخدام تقنيات التأثير 

والتواصل في وسائل االتصال اجلماهيري.
ان اكثر الرسائل االعالمية التي تستخدم اللغة غير اللفظية هي الرسائل االعالنية لكون االعالن 
يتمتع بخصائص معينة اولها املساحة الزمنية القصيرة والذي ال يكفي أليصال الفكرة االعالنية 
من خالل اللغة اللفظية فقط لذا استعان املصممون بهذه اللغة للخروج من مأزق الوقت واجلهد.

االطار املنهجي:
مشكلة البحث:

في  واسرع  تأثيراً  اكثر  ألنها  املتلقي  لدى  العاطفية  االنفعاالت  اثارة  على  االعالن  مضمون  يركز 
الوصول الى استجابة عند املتلقي، فالعاطفة تسبق العقل عند النفس البشرية، ومن اجل ذلك 
يبحث املعلن عادة عن كل ما يسرع من عملية االثارة للوصول الى هدفه من خالل توجيه سلوك 
املستهلك، وواحدة من هذه االساليب او الطرق املستخدمة في االعالن التركيز على لغة اجلسد في 
ايصال الرسالة االعالنية، محاولة من املعلن في اجلمع بني التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي 
في آن واحد مع اعطاء االهمية بالتساوي لكال اجلانبني، وعلى هذا االساس وجدت الباحثتان في لغة 
اجلسد )االرضية( املناسبة للبحث عن مشكلة بحثهما، حيث تبالغ بعض االعالنات في استخدام 
عواطف  الى  للعبور  كجسر  املرأة  جسد  تستخدم  التي  االيحائية  اللغة  وخصوصاً  اللغة  تلك 
املشاهد واثارته كأسرع وسيلة ألثارة انتباه واهتمام املتلقي وخصوصاً الشباب، وملعرفة املزيد عن 
الى  للوصول  االتية  االسئلة  الباحثتان  التلفزيونية وضعت  االعالنات  املستخدمة في  لغة اجلسد 

اهداف البحث:
1- هل يركز االعالن التلفزيوني على لغة اجلسد؟

2- كيف يوظف االعالن لغة اجلسد أليصال الفكرة االعالنية للمتلقي؟
3- ما هي دالالت لغة اجلسد في الرسالة االعالنية؟

4- هل ركز االعالن على جزء معني من اجلسد دون غيره؟
5- ما كثافة استخدام لغة اجلسد مقارنة باللغة اللفظية؟

اهمية البحث:
تتلخص اهمية البحث في طريقة توظيف لغة اجلسد والهدف منها إذ ان املعروف لدى اجلميع هو 
ان الغاية النهائية للمعلن هو اقناع املستهلك بأهمية سلعته بأية وسيلة كانت وخصوصاً في 
تلك االنظمة االعالمية التي ليس لها دساتير او قوانني تنظم عملها، فيذهب املعلن الى ابعد مما 
تسمح به القيود االجتماعية واالعراف والعادات والتقاليد التي حتكم بعض اجملتمعات وخصوصاً 
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اجملتمعات الشرقية منها، إذ ان البحث في موضوع يخص حماية املستهلك من محاوالت اغوائه من 
قبل املعلن واقناعه بأمور ال يحتاجها وال تقع ضمن اختياراته واولوياته الرئيسة في حياته اليومية. 
يعد بحثنا على درجة من االهمية وخصوصاً في مجتمع مثل مجتمعنا ال يزال يفتقد الى ثقافة 
حتريك  في  نفسه  يُتعب  ان  دون  بعينه  يراه  ما  كل  وتصديق  البصر  ثقافة  على  معتمداً  البصيرة 
بصيرته ملعرفة خبايا االمور. تلك االمور التي توجه سلوكهم الى ما هو غير ضروري واحياناً مضر وله 
تأثير سلبي على حياتهم وصحتهم، وهذا ما نراه كل يوم في العشرات من الرسائل االعالنية التي 

تُبث من خالل العديد من القنوات الفضائية والتي يتابعها املاليني من الشباب والنساء واالطفال.
اهداف البحث:

يُركز البحث على مجموعة من االهداف وهي:
1- تسليط الضوء على لغة اجلسد في االعالن.

2- الكشف عن مدى استخدام اللغة غير اللفظية مقارنة باللغة اللفظية.
3- التعرف على طريقة توظيف االشارات االيحائية في الرسالة االعالنية.

4- التعرف على اي جزء من اجزاء اجلسد ركز املعلن عليه في اعالنه؟
منهج البحث:

اعتمدت الباحثتان املنهج املسحي الذي يتسم بخطواته العلمية الدقيقة واتساع نطاقه وهو عادة 
ما يستخدم في البحوث الوصفية التي تهدف الى تسجيل احلوادث ووصفها عن طريق خصائص 
اعتمدت  لذا  االعالنية،  الرسالة  مبضمون  يتعلق  البحث  ولكون  دقيق)1(،  علمي  بأسلوب  املوضوع 
الباحثتان اداة حتليل املضمون وهي اداة او طريقة مهمة في الدراسة الكمية والكيفية ملضمون اية 
وسيلة اتصال، حيث قامت الباحثتان بأعداد استمارة حتليل املضمون وتتضمن فئات رئيسة متثل 

اهم احلركات او االشارات اجلسدية التي ظهرت في عينة البحث ودالالتها.
مجتمع البحث:

ويقصد به مجموعة املفردات التي يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج الدراسة وألن مجتمع 
البحث هو مجرد مفهوم يتطلب تعريفه حتديد االطار املكاني والزماني للبحث وهما كاآلتي:

أ- االطار املكاني: اخضعت الباحثتان اعالنات قناة )احلياة مسلسالت( وهي احدى القنوات الفضائية 
املصرية.

ب- االطار الزماني: حددت الباحثتان االطار الزماني لعينتهما وهو شهر رمضان املبارك    )20 متوز – 
10 آب( لسنة 2012 بأعتبار ان هذا الشهر هو من اكثر االشهر التي تعرض فيه مسلسالت جديدة 
ومثيرة وهذا بحد ذاته يستقطب الكثير من املعلنني لعرض رسائلهم االعالنية لقناعتهم بأن عدد 

املشاهدين يزداد في هذا الشهر املبارك.
اختيار العينة:

الباحث معها منهجياً ويسجل عن طريق  التي يتعامل  بالعينة عدداً محدداً من املفردات  يقصد 
في  البحث  جملتمع  ممثالً  يكون  ان  العدد  هذا  في  ويشترط  املطلوبة  االولية  البيانات  التعامل  هذا 
بأسلوب  الباحثتان عينتهما  اختارت  عليه  وبناءاً  اجملتمع)2(،  بها  التي يوصف  والسمات  اخلصائص 
احلصر الشامل ألعالنات شهر رمضان لعام 2012 وبالتحديد االعالنات التي كانت تعرض بني الساعة 
٩ مساءاً ولغاية 11 مساءاً، حيث يكون التعرض للتلفزيون من قبل املشاهدين في هذا الوقت في 
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موعد  كان  حيث  العائلة(،  )وقت مشاهدة  او  الذهبية(  بـ)الفترة  الفترة  هذه  سميت  ولهذا  ذروته 
االفطار في اغلب الدول العربية بني الساعة )٧٫30 - ٨٫30( مساًء وبناًء عليه فأن عدد مفردات العينة 

)االعالنات( بلغت )٨2( بدون تكرار وعددها مع التكرار )٦43(.
ادوات البحث:

وتعريفها كما  والفرعية  الرئيسة  الفئات  وقد تضمنت  املضمون  الباحثتان استمارة حتليل  اعدت 
مبني ادناه:

اوالً: لغة الرأس:
ـ التعالي: اذا كان الرأس مرفوعاً قليالً مع مالمح تدل على التكبر والتعالي مع عدم التركيز على 

نقطة محددة.
ـ الدهشة واالستغراب: تركيز النظر الى املتحدث واتساع في العينني.

ـ الندم والشعور بالذنب: اذا كان الرأس مطأطئاً مع النظر الى االسفل ومالمح تدل على احلزن.
الى  النظر  وتركيز  اجلبني  بتقطيب  ومصحوباً  اليسار  او  اليمني  الى  مائالً  كان  اذا  التأكد:  عدم  ـ 

املتحدث.
ثانياً: لغة الوجه:

ـ حيوية ونشاط: يكون الوجه منشرحاً ومنبسطاً مع ابتسامة خفيفة.
ـ جمال: ال يكون على الوجه اية عالمات تدل على شكل قبيح مثل البثور واحلبوب والبقع والطفح 

والتجاعيد.
ـ القبح: ظهور عالمات على الوجه تزعج الناظر مثل التجاعيد واحلبوب والبقع والكلف والطفح.

ـ امتعاض: حينما ينقبض الوجه بحيث تظهر خطوط حتت العني وعلى اجلبني للداللة على عدم 
الرضا.

ـ الفرح: انشراح في الوجه مع ابتسامة كبيرة وفتح الفم وحركة في اليد.
ـ احلزن: ظهور عالمات االكتئاب على الوجه بحيث تختفي االبتسامة وتهدل اجلفون او العني فتكون 

بنصف اغماض.
ـ استرخاء وراحة: انبساط مالمح الوجه مع ابتسامة خفيفة واغماض العني ووضع اجلسد يكون 

بحالة استرخاء.
ثالثاً: لغة احلواجب:

ـ انزعاج: جمع احلاجبني في نقطة التقاء مع تقطيب اجلبني.
ـ دهشة وتعجب: رفع احلاجبني مع فتح العينني وابتسامة.

ـ عدم التصديق: رفع احلاجبني بدون ابتسامة.
رابعاً: لغة الفم:

ـ قبول ورضا: ابتسامة على الشفتني مع بريق في العني.
ـ عدم قناعة: حركة الشفاه مييناً ويساراً.

ـ تهكم واستهزاء: ابتسامة ساخرة مع هز الرأس.
ـ دهشة وتعجب: فتح الشفتني مع عينني جاحظتني.

ـ غضب: الفم مسدود ومشدود مع تقارب احلواجب.
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ـ النعاس: التثاؤب.
ـ قلق وخوف: عضة الشفة.

ـ صحة وعافية: فتح الشفاه ألظهار اسنان بيضاء غير مسوسة.
خامساً: لغة االنف:

ـ شم الروائح: استنشاق الهواء للداللة على شم روائح طيبة.
ـ املرض: حني يصاب االنف بالزكام يكون لونه احمر وينتابه العطاس.

ـ عدم الفهم: حينما يحك املرء انفه ليشعر الطرف الثاني بعدم فهمه للموضوع.
ـ التنهد: استنشاق الهواء بوضع الشهيق ثم زفير للداللة على اليأس.

سادساً: لغة االذن:
ـ االصغاء واالهتمام: تركيز الكاميرا على االذن للداللة على االستماع اجليد واالهتمام.

ـ عدم االهتمام: تركيز الكاميرا على االذن مع اخفاء االصوات احمليطة بالشخص للداللة على عدم 
االكتراث مبا يجري حوله.

ـ املرض او العوق: تدل االذن على االشخاص املصابني بالصم او اي مرض في االذن.
سابعاً: لغة العيون:

ـ احلب واحلنان: ملعان العني وبريقها مع ابتسامة خفيفة.
ـ الكراهية واحلقد: تركيز النظر مع وجوم الوجه.

ـ االنتباه والتركيز: تركيز النظر على الطرف الثاني.
ـ األسترخاء: اغماضة العني في حالة يكون اجلسد في وضع مستلقي دون غفوة.

ـ استياء وغضب: عينان مفتوحتان مع تركيز شديد على الطرف الثاني.
ـ عدم الرضا والقبول: تضييق فتحة العني.

ـ نعاس وتعب واجهاد: العني بنصف اغماضة.
ـ تهديد ووعيد: تركيز النظر على مكان واحد مع حركة باالصبع وزم الشفتني.

ـ الدهشة والتعجب: اتساع العينني مع بريق وملعان وابتسامة.
ـ االحتقار واالزدراء: النظر بطرف العني.

ثامناً: لغة االذرع:
ـ الشوق والترحاب: فتح الذراعني للداللة على الرغبة في اخذ الطرف الثاني باالحضان والعناق.

ـ الراحة واالسترخاء: فتح الذراعني مع وضع اجلسد في حالة استرخاء.
ـ الفرح والنشوة: هز الذراعني الى االمام والى اخللف بالتتابع او وضعهما الى االعلى.

ـ الالمباالة : هز الذراعني مييناً ويساراً.
ـ طلب املساعدة : مد الذراعني الى االمام لطلب املساعدة، املعونة، الرجاء.

ـ تقدمي الدعوة : مد احد الذراعني لالمام ثم ثنيها لليمني.
تاسعاً: لغة الكف واالصابع:

ـ االشارة الى اجتاه: يشير االصبع الى اجتاه ما او شيء ما، اي انه يحدد مكان وموضع الشيء.
ـ طلب االتصال واملهاتفة: ضم االصابع الثالث الوسطى ووضع االصبعني االول واالخير على الفم 

واالذن للداللة على طلب الطرف االول من الثاني االتصال به.
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العدد  الى  بهما  لألشارة  اكثر  او  اصبع  اظهار  خالل  من  معني  عدد  حتديد  العدد:  الى  االشارة  ـ 
املطلوب.

ـ تهديد ووعيد: اظهار اصبع واحد وهزه بقوة امام الطرف الثاني لتهديده واخافته.
ـ لبيان النعومة واخلشونة: ملس االشياء مع انبساط في الوجه للداللة على النعومة او ملس االشياء 

مع امتعاض الوجه للداللة على اخلشونة.
ـ الترحاب والسالم: مصافحة الطرف الثاني.

ـ الدعاء: رفع الكفني الى السماء مع حتريك الشفتني بصوت خافت ونظرة رجاء.
ـ االصرار والعزمية: ضم االصابع اخلمس بقوة الى راحة اليد وهزها اكثر من مرة.

ـ لإلستفسار عن شيء ما: من خالل رفع الكف الى االعلى ثم هزها.
ـ الثناء والتحية: من خالل وضع اليد على اجلبني بصورة مائلة.

عاشراً: لغة االرجل:
ـ احليوية والنشاط: حينما تكون الرجل بحالة الركض.

ـ السرعة والعجلة: املشي السريع.
ـ القوة: ضرب االشياء بالقدم مثل الكرة وغيرها.

ـ جمال القوام: حينما تُظهر املرأة رجلها وهي ناعمة وجميلة.
ـ الفرح واالنتعاش: حينما يكون املرء وضع القفز.

احلادية عشرة: لغة اجلسد عموماً:
ـ االسترخاء: اجلسد في وضع نائم ومستلقي مع اغماض دون غفوة.

ـ الشيخوخة: اجلسد في وضع انحناء مع جتاعيد وشعر ابيض.
ـ النوم: االستلقاء على مكان ما مع اغماض العني وفم مفتوح او مغلق.

ـ االستعداد: الوقوف في وضع االستعداد حينما يكون اجلسد مستقيماً وثابتاً في مكان واحد.
ـ النشاط: حينما يتحرك اجلسد في كل االوضاع مثل القفز والركض والنط في الهواء مع ابتسامة 

عريضة وبريق في العيون.
ـ النجاح والثقة والفوز: عندما يكون اجلسد في حالة استرخاء )الراحة( مع ظهور عالمات السعادة 

على وجه املتحدث مع تأكيده على حصول املكاسب املبتغاة.
حتديد املفاهيم واملصطلحات:

التي  اللفظية  وغير  اللفظية  املسموعة  او  املرئية  الرموز  من  نظام  بأنها  اللغة  تعرف  اللغة:   -1
تستخدم في ترميز الرسائل االتصالية املوجهة الى االخرين بقصد استحضار املعاني لديهم.)3(

2- لغة اجلسد: هي لغة تواصل تعتمد تعابير اجلسد  وهي علم يدرس طرق التواصل غير اللفظية، 
وتعد لغة اجلسد من اللغات االميائية التي يعبر بها اجلسد عن مكنوناته وما يريد ضمن نسق ومنظومة 
متناغمة من التواصل غير اللساني الذي قد يأتي منفرداً في سياقات وظروف وقد يأتي مصاحباً 
املعلومات  واعطاء  بالتعبير  اجلسد  لغة  وتنفرد  معينة.)4(  وظروف  احيان  في  اللسانية  للعالمات 
بدون كلمات منطوقة وقد تصاحب الكلمات كنوع من التأييد لها بالتوافق او تأتي متناقضة معها 
وبهذا يتشكل نوع من الطباق الذي يزيد العمل ثراء، وتشمل لغة اجلسد مالمح الوجه واالعضاء 
واليد والذراع والكتف والقدم.)5( وعادة ما تستخدم هذه اللغة في احلاالت االنفعالية او لغرض االثار 



توظيف لغة اجلسد يف االعالن التلفزيوني

  العدد    21    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

د. هدى مالك شبيب د. زينة عبداهلادي

141

االنفعالية مثالً في االعالنات واخلطب والتفاوض والتحقيق والبيع ومقابالت العمل.)٦(
التواصل غير اللفظي )املرئي(:

ونعني به التواصل الذي تلعب احلركات وهيئات وتوجهات اجلسم دوراً في نقل املعلومات للمتلقي 
غير  التواصل  بعكس  املعلومات  نقل  في  كبيراً  دوراً  الصوت  فتلعب حاسة  اللفظي  التواصل  اما 
الرسائل  مجموعة  هي  اللفظي  بالتواصل  ونقصد  البصر،  حاسة  على  يعتمد  الذي  اللفظي 
االتصالية املوجودة لدى االشخاص والتي تستعمل اللغة االنسانية ومشتقاتها غير السمعية )اي 
الكتابة( في عملية التواصل بني الناس. ويساعد التواصل املرئي او غير اللفظي على حتديد اجلوانب 

االتية:)٧(
ـ حتديد مؤشرات عن االنفعاالت والعالقات الوجدانية بني املرسل واملتلقي.

التواصل  الرسالة عن طريق تدعيمها باحلركات ضمان ألستمرارية  اللغوي واغناء  ـ تعزيز اخلطاب 
بني الطرفني.

ـ يؤشر على الهوية الثقافية للمتواصلني من خالل نظام احلركات واالشارات اجلسدية.
وتنقسم اللغة غير اللفظية الى اربعة انواع:

ـ التعابير املنجزة بواسطة اجلسد مثل حركات املالمح.
ـ العالمات الثقافية كطريقة اللباس وتسمى بالعالمات االصطناعية.

ـ العالمات السياقية، اي العالمات التي تفسر وفق سياقها مثل اجملاالت والديكور.
ـ العالمات الوسطية وهي االثار التي حتدثها االصوات وااللوان.

ويؤكد الباحثون بأن العملية اللفظية ال متثل سوى ٧% من عملية االتصال، وميثل العامل الصوتي 
3٨% والبصري 55%، وهذا ما يدلل على ان املتلقي ال يصدق سوى الكلمات التي تدعمها االشارات 

واحلركات والصور التي يراها.)٨(
لغة االعالن:

ان مهمة االعالن هو دفع املتلقي الى شراء املنتجات املعلن عنها وهذا يتطلب التركيز على مشاكل 
املنتج  ان هذا  تبني كيف  االعالن،  )لغة( يطلقها  )املشتري( وحلها يكون من خالل عبارات  املتلقي 
سوف يحل مشاكله بلغة بسيطة ومشوقة ومؤثرة ومختصرة، اي ان لغة االعالن هدفها “ مساعدة 

املشتري على فهم املساعدة التي تقدم له ”.)٩(
وتعد لغة االعالن من العوامل التي تتوقف عليها فاعلية االعالن من حيث قدرته على جذب االنتباه 
ونقل املعلومات واملعارف لبناء اجلو النفسي املناسب للرسالة االعالنية كمدخل للتأثير الوجداني 

وكمقدمة ضرورية لألقناع وحتقيق الغاية النهائية لالعالن.)10(
وعلى هذا االساس تستخدم في االعالن اللغتني اللفظية وغير اللفظية ويالحظ ان استخدام اللغة 

غير اللفظية هو االكثر وهذا ما حتاول الباحثتان اثباته من خالل هذا البحث املتواضع.
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االطار امليداني:
تفسير اجلداول:

جدول )1( يبني داللة لغة الرأس

املرتبة النسبة التكرار داللة لغة الرأس التسلسل

االولى 100 ٦ الندم والشعور بالذنب -1

صفر صفر صفر عدم التأكد -2

صفر صفر صفر العدوانية -3

صفر صفر صفر املوافقة -4

صفر صفر صفر الدهشة واالستغراب -5

%100 ٦ اجملموع

يبني اجلدول )1( نتائج دراسة داللة لغة الرأس وعلى حسب ظهورها في مدة البحث اخلاصة بأعالنات 
القناة.

فقد حصلت فئة داللة الندم والشعور بالذنب على املرتبة االولى بعد ان بلغت نسبتها 100%. اذ 
وظف املعلن هذه الفئة فقط باالعالن عن حالوة البوادي وذلك بتصوير االعالن في غرفة التحقيق 
الكتروني صغير للتوقيت  مبركز الشرطة احد املتهمني وهو يرتدي سالسل حديدية مزودة بجهاز 
مبوعد انفجار العبوة الناسفة مع بيان عدم متكن رجال التحقيق من ابطال املتفجرات التي يرتديها 
املمثل االعالني وذلك بسؤاله بلهجة مصرية )نفسك في ايه ألنو مفيش فايدة( ثم ينتقل املعلن 
بلقطة سريعة ليصور املتهم وهو يردد )نفسي بحالوة، حالوة البوادي سبريد( مع ذكر عدة كلمات 
مثل فات االوان، خالص مع طأطأة الرأس والنظر الى االسفل من قبل املتهم ليوحي بذلك للمتلقي 

بداللة الندم والشعور بالذنب لقيامه بذلك.
اما الفئات االخرى واملتمثلة بفئة عدم التأكد، العدوانية، املوافقة، الدهشة واالستغراب فلم حتصل 

على اية نسبة تذكر بعد ان حصلت على نسبة صفر في اعالنات البحث.
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جدول )2( يبني اجزاء الرأس

املرتبةالنسبة املئويةالتكراراجزاء الرأسالتسلسل

االولى15٨51الوجه1-

الثانية11٩3٨٫2الفم2-

الثالثة2٧٨٫٧العيون3-

الرابعة41٫2االنف4-

اخلامسة20٫٦االذن5-

صفرصفرصفراحلواجب٦-

100%310اجملموع

من اجلدول اعاله يبني بأن فئة الرأس قد تفرعت منه فئات ثانوية كمثل فئة الوجه وفئة الفم وفئة 
االنف وفئة االذن وفئة احلواجب. فقد حصلت فئة لغة الوجه على املرتبة االولى وبنسبة بلغت %51 
فمن الطبيعي ان تتقدم هذه الفئة على دالالت اجزاء الرأس االخرى ألن الوجه بحد ذاته يعد مسرحاً 
لعرض معظم االنفعاالت والتوترات العاطفية واالنسانية التي يوظفها او يستغلها احياناً املعلن 

أليصال رسالة معينة للمتلقي عن طريق االعالن لتحقيق هدف ما.
ان حصلت على نسبة بلغت 3٨٫2% من  الثانية بعد  املرتبة  الفم فقد حصلت على  اما فئة لغة 

مجموع االعالنات اخلاضعة للبحث.
االنف فقد حصلت  فئة  اما   ،  %٨٫٧ بلغت  وبنسبة  الثالثة  املرتبة  العيون على  فئة  بينما حصلت 
على املرتبة الرابعة بعد ان بلغت نسبتها 1٫2% في حني حصلت فئة لغة االذن على املرتبة اخلامسة 

وبنسبة بلغت %0٫٦.
اما فئة لغة احلواجب فلم حتصل على اية نسبة تذكر في اعالنات البحث بعد ان حصلت على نسبة 

صفر.
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 جدول )3( يبني فئة دالالت لغة الوجه

املرتبةالنسبة املئويةالتكرارداللة لغة الوجهالتسلسل

االولى120٧٦فرح1-

الثانية2٦1٦٫4حزن2-

الثالثة53٫1جمال3-

الرابعة42٫5امتعاض4-

اخلامسة32حيوية ونشاط5-

صفرصفرصفراسترخاء وراحة٦-

100%15٨اجملموع

يبني اجلدول )3( دالالت لغة الوجه في اعالنات قناة احلياة مسلسالت فقد حصلت )فئة فرح( على 
املرتبة االولى وبنسبة بلغت ٧٦% من مجموع دالالت لغة الوجه. اذ وظف املعلن هذه الداللة )الفرح( 
بيبسي، مسحوق  الغازي  املشروب  اعالنية عن  بأكثر من رسالة  واملتمثلة  اعالناته  الكثير من  في 
)طباخ،  من  الكهربائية  باملنتوجات  اخلاصة   Universal ماركة  عن  واالعالن  بريل  مسحوق  برسيل، 
غسالة، ثالجة( فقد ركز املعلن في تصويره ألحد منتجات هذه املاركة على وجه املمثلة االعالنية 
وقد ظهر على وجهها حالة االنشراح والسعادة مع ابتسامة كبيرة وفتح الفم وحركة يدها بصورة 
متتابعة الى االعلى واالسفل ومييناً ويساراً كأداء رقصات معينة على موسيقى متناغمة ومتوافقة 
مع الكلمات املغناة وذلك لعرض املنتج االعالني املميز بطريقة ممتعة للمتلقي ودعوته للحصول 

عليه.
املعلن كثيراً  فقد وظفها   %1٦٫4 بلغت  وبنسبة  الثانية  املرتبة  على  )احلزن( فقد حصلت  فئة  اما 
في االعالنات الصحية اخلاصة مبعاجلة سرطان االطفال في مصر وذلك بتركيز التصوير على وجوه 
واضحة على  واالسى  االكتئاب  بيان عالمات  مع  العالج  رحلة  في  وهم  املرضى  واالطفال  االمهات 
النطق  مع   ، اغماضه  بنصف  تكون  والعيون  اجلفون  وتهدل  االبتسامة  تختفي  بحيث  وجوههم 
)انا مريض، ابني عنده سرطان الدم، احمد عنده مرض  بكلمات تؤكد هذه احلالة في االعالن مثل 

السرطان، انا عايز اعيش( وغيرها.
بينما حصلت فئة داللة )اجلمال( على املرتبة الثالثة وبنسبة بلغت 3٫1% من مجموع دالالت لغة 
االعالنية من حيث  املواصفات  تتوفر فيها  اعالنية  لعارضة  املعلن  توظيف  وذلك عن طريق  الوجه 
جتميل  مساحيق  من  املرأة  بجمال  خاص  معني  منتج  عن  لألعالن  والقوام  الوجه  وجمال  السن 
ومستحضرات عناية بالبشرة وصبغات شعر مثل االعالن عن صبغة Platt اذ ركز املعلن على تصوير 
وجه املمثلة بحيث تتضح عليها مفاتن اجلمال من تناسق لون البشرة ومالمح الوجه االخرى مع 
بيان كيفية استخدامها للصبغة املعلن عنها على شعرها مع توضيح بريق وجمال لون شعرها 

.Platt مبشهد اعالني اخر بعد استخدامها صبغة
اما فئة داللة )االمتعاض( فقد حصلت على املرتبة الرابعة بعد ان حصلت على نسبة بلغت %2٫5 
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من مجموع دالالت لغة الوجه االخرى، فقد ظهرت هذه الفئة في االعالن عن مشروب نسكافيه 
)in 3 1( وذلك بتوظيف املعلن لشخصية تظهر عليها هذه الداللة وذلك عندما ينقبض وجهها 
وتظهر خطوط حتت عينيها وفوق جبينها كدليل االنزعاج وعدم الرضا نتيجة طلب احد موظفيها 

اجازة زمنية اثناء العمل والتحاور معه بطريقة غير مقبولة .
اما فئة )حيوية ونشاط( فقد حصلت على املرتبة اخلامسة بعد ان بلغت نسبتها 2% من مجموع 
دالالت لغة الوجه فقد ظهرت هذه الفئة في عدد من االعالنات عن طريق ظهور احليوية والنشاط 
لتحقيق  دعمه  او  مبتغاه  على  حلصوله  واالخر  احلني  بني  االعالني  املمثل  ابتسامة  مع  واالنشراح 
مبنح  الفوز  العمل،  عن  العاطلني  للشباب  خاصة  مشاريع  لفتح  السبيل  ابن  حملة  مثل  حلمه 

دراسية مجانية للطلبة احملتاجني.
اما فئة )استرخاء وراحة( فلم تظهر هذه الفئة ضمن دالالت لغة الوجه اذ لم حتصل على اية نسبة 

تذكر في اعالنات القناة اخلاصة مبدة البحث.
جدول )4( يبني فئة دالالت لغة احلواجب

دالالت لغة التسلسل
احلواجب

املرتبةالنسبة املئويةالتكرار

صفرصفرصفرانزعاج1-

صفرصفرصفردهشة وتعجب2-

صفرصفرصفرعدم التصديق3-

صفرصفر%صفراجملموع

اخلامسة32حيوية ونشاط5-

صفرصفرصفراسترخاء وراحة٦-

100%15٨اجملموع

يبني اجلدول )4( دالالت لغة احلواجب في اعالنات قناة احلياة مسلسالت وقد صنفتاها الباحثتان الى 
ثالث فئات فرعية هي فئة داللة االنزعاج، دهشة وتعجب، عدم التصديق.

واتضح من اجلدول اعاله ان داللة لغة احلواجب لم حتصل على اي نسبة تذكر بعد ان حصلت على 
نسبة صفر% بالرغم من ان هذه هي احدى فئات داللة لغة الوجه والتي تعتبر هي احد مالمح اجلمال 
او  وامنا قد تكون قد اشتركت  املعلن لم يوظفها بصورة منفردة في اعالناته  ان  اال  املرأة  في وجه 
اُدرجت مع فئات اخرى من فئات دالالت لغة اجلسد لتوضح او تكمل معنى محدد او لتوصل رسالة 

معينة للمتلقي.
 



توظيف لغة اجلسد يف االعالن التلفزيوني

  العدد    21    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

د. هدى مالك شبيب د. زينة عبداهلادي

146

جدول )5( يبني فئة دالالت لغة العيون

املرتبةالنسبة املئويةالتكراردالالت لغة العيونالتسلسل

االولى1٧٦3استياء وغضب1-

الثانية٦22٫2عدم الرضا والقبول2-

الثالثة2٧٫4الدهشة والتعجب3-

الثالثة2٧٫4العوق واملرض4-

صفرصفرصفراحلب واحلنان5-

صفرصفرصفرالكراهية واحلقد٦-

صفرصفرصفراالنتباه والتركيز٧-

صفرصفرصفراالسترخاء٨-

صفرصفرصفرنعاس وتعب واجهاد٩-

صفرصفرصفراالحتقار واالزدراء10-

100%2٧اجملموع

 
جدول )5( يبني دالالت لغة العيون والتي صنفت الى عشر فئات فرعية لم تظهر منها أربعة فئات 

فقط.
مجموع  من   %٦3 بلغت  وبنسبة  االولى  املرتبة  على  والغضب(  )االستياء  داللة  فئة  حصلت  فقد 
اعالنات دالالت العيون. فقد اتضحت هذه الفئة في التحليل في االعالن اخلاص بشبكة اتصاالت 
بعد  ابراز عينيها  التركيز على  االعالنية مع  املمثلة  لوجه  املعلن  وذلك عن طريق تصوير  االنترنت 
اتساعهما وهما في حالة استياء وغضب مع تركيز النظر مع من يشاركها في احلديث بعد قوله 

)خالص احنا مش راح نكمل مع بعض(.
نسبة  على  حصلت  ان  بعد  الثانية  املرتبة  على  حازت  فقد  والقبول(  الرضا  )عدم  داللة  فئة  اما 
بلغت 22٫2% من مجموع دالالت لغة العيون. فقد كرر املعلن هذه الفئة في االعالن عن سيراميك 
Rocca للحمامات عن طريق تصوير وجه املمتثلني االعالنيني مع التركيز على وضوح حالة تضييق 
العنيني او صغر في حجمهما كداللة على عدم الرضا والقبول لشراء شقة مميزة لكونها ال حتتوي 
على سيراميك Rocca بالرغم من محاولة اقناع صاحب العمارة بجودة سيراميك حمام الشقة 

املعروضة للبيع.
اما فئتا داللة )الدهشة والتعجب( و )العوق واملرض( فقد حصلتا على املرتبة الثالثة مناصفًة بعد ان 
حازتا على نسبة بلغت ٧٫4% من مجموع دالالت لغة العيون. فقد اتضحت داللة )الدهشة والتعجب( 
عن طريق تصوير املمثلة االعالنية قبل وبعد مشاهدة املنتج املعلن عنه واملتمثل بسيارة شوفرليت 
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مع وضوح في حالة اتساع العينني مع بريق وملعان فضال عن ابتسامة عريضة بدت واضحة على وجه 
العارضة االعالنية كداللة على الدهشة والتعجب بالسيارة املعلن عنها. فضال عن تصوير العني 
والتعجب  الدهشة  االعالن كداللة على  نهاية  الشاشة في  بحجم كبير وبصورة مجسمة على 

ايضاً.
اما فئة داللة )العوق واملرض( فقد وظفها املعلن عن طريق تصوير مشهد اعالني في صف مدرسي 
ركز فيه على تصوير عيون احد الطالب يعاني من مشكلة الضعف في الرؤية وذلك عن طريق بيان 
اتساع او ضيق في عينيه لعدم متكنه من قراءة الدرس كداللة على عدم الرؤية بصورة طبيعية وذلك 
في احلملة االعالنية التي بثتها القناة لفحص طالب مدارس مصر باجملان للكشف املبكر عن امراض 

العيون للمراحل االبتدائية.
اما الفئات االخرى املتمثلة بفئة )احلب واحلنان(، )الكراهية واحلقد(، )االنتباه والتركيز(، )االسترخاء(، 
)نعاس وتعب واجهاد(، )االحتقار واالزدراء( فلم حتصل على اية نسبة تذكر في اعالنات القناة اخلاصة 

مبدة البحث.
جدول )٦( يبني دالالت لغة الفم

املرتبةالنسبة املئويةالتكرارداللة لغة الفمالتسلسل

االولى10٨٩1قبول ورضا1-

الثانية11٩صحة وعافية2-

صفرصفرصفرعدم قناعة3-

صفرصفرصفرتهكم وازدراء4-

صفرصفرصفردهشة وتعجب5-

صفرصفرصفرغضب٦-

صفرصفرصفرنعاس٧-

صفرصفرصفرقلق وحزن٨-

100%11٩اجملموع

يبني اجلدول )٦( دالالت لغة الفم في اعالنات قناة احلياة مسلسالت على حسب ظهورها.
مجموع  من   %٩1 نسبتها  بلغت  ان  بعد  االولى  املرتبة  على  ورضا(  )قبول  داللة  فئة  حصلت  فقد 
واملنتوجات  باملشروبات  اخلاصة  االعالنات  في  الفئة كثيراً  تكرر ظهور هذه  الفم. فقد  لغة  دالالت 
الغذائية حصراً عن طريق عرض تفصيلي في كيفية حتضير وتقدمي وتناول املنتج الغذائي املعلن عنه 
بعدة لقطات اعالنية سريعة بطريقة يسيل لعاب املشاهد االعالني مع التركيز على تصوير دالالت 
القبول والرضا التي بدت واضحة على مالمح املمثل االعالني بظهور ابتسامة على الشفتني مع 
بريق في العينني للتأكيد على متعته بتناول الوجبة املعلن عنها وقبوله بطعمها في االعالن عن 

.Nesea مشروب ،Nestele وجبة بانيه، آيس كرمي
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اما فئة داللة )صحة وعافية( فقد جاءت باملرتبة الثانية بعد ان حصلت على نسبة بلغت ٩% فقط 
من مجموع دالالت لغة الفم.

التي ال تضر في الصحة واخلالية  وقد اتضحت هذه الفئة في االعالنات الغذائية الصحية حتديداً 
من الكوليسترول والغنية بالفايتمينات وحتافظ على الرشاقة وقد اكد على اهميتها املعلن عن 
على  باحلصول  املتلقي  ألقناع  التغذية  واخصائيي  االطباء  مثل  علمية  شخصيات  توظيف  طريق 
املنتج الصحي املعلن عنه مع ظهور رسم تخطيطي على الشاشة ليوضح فائدة هذا املنتج على 
اعضاء اجلسم اخملتلفة، ومبشهد اعالني اخير يصور املعلن املمثل االعالني بعد تناوله املنتج املعلن 
عنه فتظهر داللة )صحة وعافية( عن طريق فتح الشفاه قليالً ثم ابتسامة عريضة ألظهار اسنان 
بيضاء غير مسوسة كدليل الصحة جراء تناول االغذية الصحية املعلن عنها، واملتمثل في االعالن 

عن زيت صولو الصحي.
اما الفئات الستة االخرى واملتمثلة بفئة داللة )تهكم وازدراء(، )دهشة وتعجب(، )غضب(، )نعاس(، 
)قلق وحزن( فلم حتصل على اية نسبة تذكر بعد ان حصلت على نسبة صفر لعدم ظهور دالالتها 

في االعالنات التي خضعت للبحث.
جدول )٧( يبني داللة لغة االنف

املرتبةالنسبة املئويةالتكرارداللة لغة االنفالتسلسل

االولى4100شم الروائح1-

صفرصفرصفراملرض2-

صفرصفرصفرعدم الفهم3-

صفرصفرصفرالتنهد4-

100%4اجملموع

فئات  اربعة  الى  وقد صنفت  احلياة مسلسالت  قناة  اعالنات  في  االنف  لغة  داللة   )٧( اجلدول  يبني 
فرعية متمثلة بفئة شم الروائح، املرض، عدم الفهم، التنهد.

واتضح من اجلدول اعاله ان فئة )شم الروائح( فقط التي ظهرت في نتائج التحليل بعد ان حصلت 
على نسبة بلغت 100%. فقد وظفها املعلن عن طريق تصوير مشهد اعالني ركز فيه على حاسة 
البخار(  )اي  الهواء  بأستنشاق  االعالني  املمثل  قبل  من  ثم شمه  الطعام  الشم عن طريق طهي 
شم  على  للداللة  الوجه  على  خفيفة  وابتسامة  العني  اغماض  مع  الغذائية  الوجبة  من  الصادر 

الروائح الطيبة وقبول الوجبة الغذائية واملتمثلة في االعالن عن مأكوالت ساديا.
اما الفئات الثالث االخرى واملتمثلة بداللة )املرض(، )عدم الفهم(، )التنهد( فلم حتصل على اية نسبة 
تذكر بعد ان حازت على نسبة بلغت صفر% لكونها لم تظهر دالالتها في نتائج التحليل اخلاصة 

بأعالنات القناة في مدة البحث.



توظيف لغة اجلسد يف االعالن التلفزيوني

  العدد    21    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

د. هدى مالك شبيب د. زينة عبداهلادي

149

جدول )٨( يبني داللة لغة االذن

املرتبةالنسبة املئويةالتكرارداللة لغة االذنالتسلسل

االولى2100املرض والعوق1-

صفرصفرصفراالصغاء واالهتمام2-

صفرصفرصفرعدم االهتمام3-

100%2اجملموع

يبني اجلدول )٨( داللة لغة االذن في اعالنات قناة احلياة مسلسالت، وقد صنفت الى ثالث فئات فرعية 
متمثلة بفئة املرض والعوق، االصغاء واالهتمام، عدم االهتمام.

فقد حصلت فئة )املرض والعوق( على املرتبة االولى بعد ان بلغت نسبتها 100%. فقد وظف املعلن 
هذه الفئة في اعالنه عن طريق تصوير عدد من االطفال املرضى الذين يعانون من ضعف في السمع 
او الصم بحيث ال يتمكنون من سماع االصوات التي حولهم بصورة واضحة مع تركيز التصوير على 
االذن وذلك لدعوة  الطفل وهو يضع سماعة  املعلن  املريض ومبشهد اخر سريع يصور  الطفل  اذن 

املصابني لتلبية حملة عن الكشف املبكر ومعاجلة االذن من العوق اخلاص باالطفال في مصر.
اما فئتا داللة )االصغاء واالهتمام( وداللة )عدم االهتمام( لم حتصال على اية نسبة تذكر بعد ان حازتا 
على نسبة بلغت صفر% في نتائج التحليل لكونهما لم يظهرا في اعالنات القناة في مدة الدراسة 

اخلاصة بالبحث.
جدول )٩( يبني فئات اليدين

املرتبةالنسبةالتكرارالفئاتالتسلسل

االولى225٨2الكف واالصابع1-

الثانية501٨الذراعان2-

100%2٧5اجملموع

100%2اجملموع

 
يبني اجلدول )٩( نتائج دالالت فئات اليدين في اعالنات قناة احلياة مسلسالت على حسب ظهورها.

فقد حصلت فئة )الكف واالصابع( على املرتبة االولى بعد ان حازت على نسبة بلغت ٨2%.
بينما حصلت فئة )الذراعني( على املرتبة الثانية بعد ان حازت على نسبة بلغت 1٨% من مجموع 

اعالنات قناة احلياة في مدة البحث.
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جدول )10( يبني دالالت لغة الكف واالصابع

املرتبةالنسبة املئويةالتكرارلغة الكف واالصابعالتسلسل

االولى٦42٨٫5التحية والثناء1-

الثانية4٧21االستفسار2-

الثالثة3٦1٦االشارة الى العدد3-

الرابعة3013٫3نعومة وخشونة4-

اخلامسة104٫4االصرار والعزمية5-

اخلامسة104٫4االشارة٦-

السادسة٧3٫1الترحاب والسالم٧-

السادسة٧3٫1االتصال واملهاتفة٨-

السادسة٧3٫1الدعاء٩-

السادسة٧3٫1تهديد ووعيد10-

100%225اجملموع

 
يبني اجلدول )10( نتائج حتليل داللة لغة الكف واالصابع على حسب ظهورها في اعالنات قناة احلياة 

مسلسالت.
ومن اجلدول اعاله تبني ان فئة )التحية والثناء( قد حصلت على املرتبة االولى بعد ان حازت على نسبة 
بلغت 2٨٫5% من مجموع دالالت لغة الكف واالصابع. فقد وظف املعلن هذه الفئة وهي داللة لغة 
)التحية والثناء( عن طريق تركيز التصوير بلقطة قريبة يوضح فيها كيفية وضع الفنانة املصرية 
)دنيا سمير غامن( املؤدية للدور االعالني في االعالن عن املشروب الغازي بيبسي كفها بصورة مائلة 
الشكر  وتقدمي  اجلمهور  الرأس كداللة على حتية  في  وانحناءة  ابتسامة خفيفة  مع  على جبينها 
واالمتنان لكل من ساهم في حملة بيبسي اخلاصة مبشروع )ضد اجلوع( لتقدمي املعونة واملساعدة 

للمحتاجني.
من   %21 بلغت  نسبة  على  حازت  ان  بعد  الثانية  املرتبة  على  حصلت  فقد  )االستفسار(  فئة  اما 
مجموع دالالت لغة الكف واالصابع. فقد وظف املعلن هذه الداللة في اعالنه عن شبكة اتصاالت 
فودافون عن طريق تركيز التصوير على راحة كف املمثل املصري )سمير غامن( املؤدي للدور االعالني 
وهزها مع رفع احلاجبان الى االعلى ليستفسر ويسأل بلهجة محلية مع من يشاركه البطولة في 
االعالن الفنان )سمير العادلي( عن حدث ما او شيء ما بـ)ايه الي حصل؟( كداللة على االستفسار 

واالستفهام والسؤال عن شيء محدد لم يكن على معرفة مسبقة به.
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بينما حصلت فئة )االشارة الى العدد( على املرتبة الثالثة بعد ان حازت على نسبة 1٦% من مجموع 
دالالت لغة الكف واالصابع وقد تبينت هذه الفئة في نتائج التحليل وذلك عن طريق تركيز التصوير 
على كف املمثل االعالني وهو يشير بعدد ونوع محدد من اصابع يده أليصال رسالة الى املشاهد 
على حسب العدد ونوع االصبع الذي يشير به. وقد وظف املعلن هذه الداللة في اعالناته عندما اشار 
املمثل االعالني بأصبع االبهام في نهاية االعالن كداللة على الثقة في التعامل مع بنك االسكندرية 

املعلن عنه.
وطبقها ايضاً في اعالنه عندما اشار الداعية االسالمي علي اجلفري بثالثة اصابع في نهاية االعالن 
في طلب التبرع للمشاريع اخليرية وهو يشير الى قول الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( في حديثه 

الشريف: “ اذا مات ابن ادم انقطع عمله إال من ثالث ”
يشير االصبع االول “ صدقة جارية ”

يشير االصبع الثاني “ علم ينتفع به ”
يشير االصبع الثالث “ او ولد صالح يدعو له ”.......صدق رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(

وكذلك طبقها املعلن في اعالن اخر عندما اشار املمثل االعالني بأصبع السبابة كداللة للتحذير من 
االصابة باالمراض الوبائية نتيجة تناول االطعمة من الباعة املتجولني.

ان حازت على  بعد  الرابعة  املرتبة  واخلشونة( فقد حصلت على  )النعومة  بيان  لغة  داللة  فئة  اما 
نسبة بلغت 13٫3% من مجموع دالالت لغة الكف واالصابع. طبق املعلن هذه الفئة عن طريق تركيز 
بعد غسلها  االعالنية  املمثلة  انبساط وجه  بالكف ألكثر من مرة مع  املالبس  التصوير على ملس 
بعد  اجلسم  من  معينة  مناطق  ملس  او  املالبس  نسيج  جودة  على  حتافظ  التي  زانوسي  بغسالة 
استخدامها مغذيات او مرطبات او منظفات اجلسد اخلاصة بنزع الشعر من قبل املمثلة املصرية 

)منى زكي( في اعالنها عن مستحضر Veet كداللة على النعومة.
اما فئة داللة )االصرار والعزمية( فقد حصلت على املرتبة اخلامسة بعد ان حازت على نسبة بلغت 
التصوير  تركيز  طريق  عن  الفئة  هذه  املعلن  طبق  واالصابع.  الكف  لغة  دالالت  مجموع  من   %4٫4
بلقطة قريبة على اليد في حالة ضم االصابع اخلمس الى راحة اليد بقوة وهزها ألكثر من مرة مع 
ذكر عبارة )نحن ماضون ألكمال بناء وتوسيع املشروع اخلاص مبستشفى سرطان االطفال في مصر( 

من قبل طبيب يعمل في املستشفى كداللة على االصرار والعزمية على املضي قدماً.
ان حازت على نسبة بلغت 4٫4% من  بعد  ايضاً  املرتبة اخلامسة  )االشارة( على  كما حصلت داللة 
مجموع دالالت لغة الكف واالصابع. وطبق املعلن هذه الفئة عن طريق تركيز التصوير بلقطة قريبة 
على كف املمثل االعالني وهو يشير بأصبعه الى مكان معني لدعوة اجلمهور لزيارته والتعامل معه 
املمثل  اشارة  طريق  عن  الصغيرة  املشاريع  بتمويل  اخلاص  املصري  االهلي  البنك  عن  االعالن  مثل 
االعالني بأصبعه الى احد الشباب وهو يعمل في احدى املقاهي الشعبية مع ذكر عبارة )مكانك 
مش هنا عايز تفتح مشروع سارع الى بنك االهلي املصري( من قبل املذيع االعالني مع االشارة بأصبع 
املمثل الى اسم البنك الذي ظهر بصورة مرئية كخلفية على الشاشة. او قد يشير املمثل االعالني 
السلع  دون  استخدامه حتديداً  او  الى شراؤه  اجلمهور  لدعوة  او سلعة معينة  منتج  الى  بأصبعه 
االخرى مثل االعالن عن طرح البوم جديد للفنان املصري )محمد حماقي( وذلك بحمل االلبوم في 

احدى يديه واالشارة اليه بأصبع يده االخرى.
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اما فئة )الترحاب والسالم(، )االتصال واملهاتفة(، )الدعاء(، )التهديد والوعيد( فقد حصلوا على الفئة 
السادسة مناصفًة بعد ان بلغت نسبتهم 3٫1% من مجموع دالالت لغة الكف واالصابع.

املصري عن  االهلي  البنك  اخرى عن  اعالنية  والسالم( في رسالة  )الترحاب  داللة  املعلن  فقد طبق 
طريق تركيز التصوير على مصافحة طرف لطرف اخر بقوة من قبل ممثلني االعالن والذين مثل احدهم 
موظف في البنك اخلاص مبنح القروض املادية ومصافحته لألخر والذي مثل العميل الذي يهدف الى 

التعامل مع البنك واالستفادة من العروض املمنوحة للمواطنني.
اما فئة )االتصال واملهاتفة( فقد طبقها املعلن عن طريق تركيز التصوير على كف املمثل االعالني 
وهو يضم او يخفي االصابع الثالثة الوسطى ووضع االصبعني االخرين على الفم واالذن للداللة على 
املهاتفة ليطلب من اجلمهور االتصال على رقم محدد يُكتب على الشاشة من اجل التبرع بحمالت 

اخلير للمحتاجني.
وهم  وامهات  اطفال  توظيف  طريق  عن  وذلك  اعالناته  احدى  في  )الدعاء(  فئة  املعلن  طبق  بينما 
يرفعون أكفهم الى السماء مع حركة الشفتني بصوت خافت ونظرة رجاء طلباً ألستجابة الدعاء 

ومتاثلهم للشفاء من مرض سرطان االطفال.
طريق  عن  لالتصاالت  موبايلي  شركة  عن  اعالنه  في  املعلن  طبقها  فقد  ووعيد(  )تهديد  فئة  اما 
تركيز التصوير بلقطة قريبة على كف املمثل االعالني وهو يشير بأصبع السبابة ويهزه بقوة ملرات 
عديدة امام الطرف الثاني لتهديده والتنازل عن ما كسبه من جائزة مادية من شركة موبايلي بدافع 

السرقة.
 

جدول )11( يبني دالالت لغة االذرع

املرتبةالنسبة املئويةالتكراردالالت لغة االذرعالتسلسل

االولى2٦52طلب املساعدة1-

الثانية1٨3٦الفرح والنشوة2-

الثالثة٦12تقدمي الدعوة الى او حجز3-

صفرصفرصفرالالمباالة4-

صفرصفرصفرالراحة واالسترخاء5-

صفرصفرصفرالشوق والترحاب٦-

100%50اجملموع

يبني اجلدول )11( نتائج دالالت لغة االذرع في اعالنات قناة احلياة مسلسالت حسب ظهورها.
ومن اجلدول اعاله تبني تقدم فئة )طلب املساعدة( على الفئات االخرى بعد ان حصلت على نسبة 

بلغت 52% من مجموع االعالنات اخلاصة بدالالت لغة االذرع.
املمثل  ذراع  مد  على  التصوير  تركيز  طريق  عن  اعالناته  من  الكثير  في  الداللة  هذه  املعلن  وظف 
االعالني في نهاية االعالن بلقطة قريبة لتحفيز مشاعر وعواطف اجلمهور لتقدمي املساعدة واملعونة 
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او التبرع واملشاركة املادية في االعمال اخليرية مثل االعالن عن معاجلة اطفال مرضى السرطان باجملان 
مع تصوير الذراع بشكل رسم تخطيطي بلقطة اخيرة في االعالن مع كتابة الشعار اخلاص باالعالن 

)سارع الى عمل اخلير(.
اما فئة داللة )الفرح والنشوة( فقد حصلت على املرتبة الثانية بعد ان حازت على نسبة 3٦% من 
مجموع دالالت لغة االذرع. فقد اتضحت هذه الفئة في التحليل عن طريق توظيف املعلن جملموعة من 
 Universal الشباب والشابات ألداء رقصة شعبية سريعة مع سماع اسم ماركة املنتج املعلن عنه
من قبلهم مع تركيز التصوير على ذراعهم ليوضح فيه كيفية القيام بهز الذراع الى االمام واخللف 
ثم لالعلى واالسفل بصورة متتابعة وبلقطة قريبة اكثر من بقية اجزاء اجلسد االخرى كداللة على 
 Universal استخدامهم طباخ  او  امتالكهم  او  تقدميهم  عند  بها  التي يشعرون  والنشوة  الفرح 

.) Universal الكهربائي مع ظهور الشعار املرافق لالعالن )تكنلوجيا املستقبل
اما فئة تقدمي )دعوة الى( فقد حصلت على املرتبة الثالثة بعد ان حازت على نسبة بلغت ٦% من 
مجموع دالالت لغة االذرع. فقد ظهرت هذه الفئة في االعالن عن املشروع السياحي بورتوشرم عن 
طريق توظيف املعلن ملمثل اعالني يقدم دعوة الى املشاهدين لزيارة املكان او حجز شاليه او شقة 
التصوير بلقطة قريبة على مد احد ذراعي املمثل لالمام ثم ثنيها لليمني  في املشروع مع تركيز 

بأشارة الى صورة املشروع املعلن عنه بصورة مرئية على الشاشة.
اما الفئات االخرى واملتمثلة بداللة )الالمباالة(، )الشوق والترحاب(، )الراحة واالسترخاء( فلم حتصل 
على اية نسبة تذكر بعد ان حصلت على نسبة صفر% لكونها لم تظهر في نتائج التحليل ألعالنات 

قناة احلياة مسلسالت.
جدول )12( يبني دالالت لغة االرجل

املرتبةالنسبة املئويةالتكراردالالت لغة االرجلالتسلسل

االولى1٩5٩القوة1-

الثانية٨25احليوية والنشاط2-

الثالثة51٦الفرح واالنتعاش3-

صفرصفرصفرالسرعة والعجلة4-

صفرصفرصفرجمال القوام5-

100%32اجملموع

يبني اجلدول )12( نتائج داللة لغة االرجل وعلى حسب ظهورها في مدة البحث اخلاصة في اعالنات 
قناة احلياة مسلسالت.

ومن اجلدول اعاله تبني تقدم فئة )القوة( بعد ان حصلت على املرتبة االولى وبنسبة بلغت 5٩% من 
مجموع االعالنات اخلاصة بداللة لغة االرجل. اتضحت هذه الفئة في نتائج التحليل في االعالن عن 
شبكة االتصاالت فودافون عن طريق تركيز املعلن على تصوير ارجل ممثلون الرسالة االعالنية بلقطة 
قريبة جداً عند ضربهم الكرة في مباراة لكرة القدم اكثر من بقية اجزاء اجلسد االخرى واملتمثلني 
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بنجوم املنتخب املصري كدليل على القوة ليوحي للمتلقي ان املنتج املعلن عنه ميتاز بالقوة كقوة 
جنوم املنتخب الوطني مع ظهور شعار على الشاشة يؤكد ذلك بـ )شبكة اتصاالت فودافون القوة 
بني يديك( جلذب املتلقي الى استخدام هذه الشبكة دون الشبكات االخرى لقوتها في االتصال التي 

توازي قوة جنوم املنتخب في تسديد الكرة.
اما فئة داللة )احليوية والنشاط( فقد حازت على املرتبة الثانية بعد ان حصلت على نسبة بلغت %25 
من مجموع دالالت لغة االرجل. وقد اتضحت هذه الداللة في االعالن عن عصير )تاجن( وذلك بتركيز 
بصورة  الركض  حالة  في  قريبة  بلقطة  الصغار  االطفال  من  مجموعة  ارجل  تصوير  على  املعلن 
املواد  من  بخلوه  واملتميز  عنه  املعلن  العصير  تناولهم  اثر  االخرى  اجلسد  اجزاء  من  اكثر  مستمرة 
احلافظة والغني بالفيتامينات وذات نكهات طبيعية والتي تزود اجلسم باحليوية والنشاط مع ظهور 

الشعار اخلاص به على الشاشة ليؤكد ذلك )همة ونشاط(.
ان حازت على نسبة بلغت %1٦  الثالثة بعد  املرتبة  واالنتعاش( فقد حصلت على  )الفرح  اما فئة 
من مجموع دالالت لغة االرجل. وقد اتضحت هذه الفئة في نتيجة التحليل في االعالن عن املنتج 
الغذائي )جبس روتيتو( وذلك عن طريق تركيز التصوير على ارجل ممثلني االعالن في حالة القفز عالياً 
من مكان الى اخر بصورة متتابعة كداللة على حالة الفرح واالنتعاش بعد تناولهم املنتج املعلن 
عنه الغني بالسعرات احلرارية وحصولهم على الطاقة الالزمة التي مكنتهم من القفز بسرعة مع 

ظهور الشعار االعالني )روتيتو يعدل املزاج(.
اما الفئات االخرى واملتمثلة بفئتا داللة )السرعة والعجلة( وداللة )جمال القوام( فلم حتصال على 
اية نسبة تذكر بعد حصولهما على نسبة صفر% في نتائج التحليل لعدم ظهورهما في نتائج 

التحليل.
جدول )13( يبني دالالت وضع اجلسد عموماً

املرتبةالنسبة املئويةالتكراردالالت وضع اجلسدالتسلسل

االولى٩45االسترخاء1-

الثانية٦30الثقة والنجاح والفوز2-

الثالثة525النشاط3-

صفرصفرصفرالنوم4-

صفرصفرصفراالستعداد5-

صفرصفرصفرالشيخوخة٦-

100%20اجملموع

يبني اجلدول )13( نتائج داللة وضع اجلسد عموماً وعلى حسب ظهورها في مدة البحث اخلاصة 
على  )االسترخاء(  داللة  فئة  تقدم  تبني  اعاله  اجلدول  ومن  مسلسالت.  احلياة  قناة  اعالنات  في 
الفئات االخرى بعد ان حصلت على املرتبة االولى وبنسبة بلغت 45% من مجموع اعالنات دالالت 
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فودافون  اخر عن شبكة  اعالن  في  التحليل  في  اتضحت هذه  فقد  اجلسد عموماً.  وضع  لغة 
لألتصاالت عن طريق تصوير جسد املمثل االعالني عند اداءه املشهد في وضع نائم ومستلقي 
ما  اتصال هاتفي مع شخص  يجري  وهو  دون غفوة  العني  اغماض  السرير مع  او  االريكة  على 
لقوة  وذلك  الشبكة  هذه  استخدامه  عند  فيه  يشعر  الذي  واالسترخاء  الراحة  على  كداللة 

واستمرارية الشبكة في االتصال.
اما فئة داللة )النشاط( فقد حصلت على املرتبة الثانية بعد ان حازت على نسبة بلغت 25% من 

مجموع اعالنات داللة لغة وضع اجلسد عموماً.
فقد وظف املعلن هذه الداللة في االعالن عن مفروشات Older املنزلية عن طريق تصوير جسد 
العارض االعالني بصورة كاملة مع بيان حركته في مختلف االوضاع على مفرش Older مثل 
القفز، اجلري، النط، والطيران في الهواء مع ابتسامة عريضة على وجهه وبريق في عينيه كداللة 
على السرعة والنشاط في احلركة التي حصل عليها بدون تقييد بعد استخدامه املفرش املعلن 

عنه.
على  ان حصلت  بعد  الثالثة  املرتبة  على  والنجاح(  والثقة  )الطموح  داللة  فئة  بينما حصلت 
نسبة بلغت 30% من مجموع اعالنات داللة لغة وضع اجلسد عموماً. فقد اتضحت هذه الفئة 
في االعالن عن املشروب الغازي )سبرايت( وذلك عن طريق تصوير الفنان )ايسر ياسني( وهو يؤدي 
الى  وصوله  حتى  الرسم  القدم،  كرة  املالكمة،  مثل  سريعة  اعالنية  مبشاهد  مختلفة  مهام 
مبتغاه والهدف الذي يطمح احلصول عليه وذلك ظهوره مبشهد سريع وهو ينال جائزة افضل 
ممثل لعام 2012 مع ظهور داللة الثقة والنجاح والطموح على وجهه مع رسم ابتسامة عريضة 
وبريق في العينني وراحة في اجلسد مع النطق بعبارة تؤكد ذلك مثل )جربت الكثير الى ان وصلت 

الى ما اريد(. اي جربت منتجات عدة الى ان وصلت الى املنتج الذي يروق لي في سبرايت.
اما الفئات الثالثة االخرى واملتمثلة بداللة )النوم(، )االستعداد(، )الشيخوخة( فلم حتصل على اية 

نسبة تذكر لكونها لم تظهر في نتائج الدراسة التحليلية ألعالنات قناة احلياة مسلسالت.

جدول )14( يبني نسبة استخدام لغة اجلسد مقارنة باللغة اللفظية

املرتبةالنسبة املئويةالتكرارنوع اللغةالتسلسل

االولى٦43٧2لغة اجلسد )غير اللفظية(1-

الثانية2522٨اللغة اللفظية )منطوقة / مكتوبة(2-

100%٨٩5اجملموع

يبني اجلدول )14( نسبة استخدام لغة اجلسد مقارنة باللغة اللفظية في اعالنات قناة احلياة 
مسلسالت وعلى حسب ظهورها في مدة البحث.

فقد حازت فئة )لغة اجلسد)غير اللفظية(( على املرتبة االولى بعد ان حصلت على نسبة ٧2% 
من مجموع اعالنات البحث.
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وهذا دليل على اهمية هذه اللغة في الرسالة االعالنية لكونها ليست لغة سائدة او معززة 
للغة اللفظية بل لغة اساسية يعتمد عليها اغلب املعلنني في اعالناتهم.

بينما حازت فئة )اللغة اللفظية( على املرتبة الثانية بعد ان حصلت على نسبة 2٨% من مجموع 
اعالنات البحث وذلك بنطق كلمات او عبارات من قبل املمثل االعالني او كتابتها وظهورها مرئية 
بني  القوة  افرح،  )انتعش،  مثل  االعالني  للمتلقي  توصيله  املراد  املعنى  لتوضح  الشاشة  على 

يديك، متتع بنكهة الفاكهة الطبيعية، همة ونشاط( وغيرها.
اخلامتة:

بعد االنتهاء من تفسير اجلداول وحتليلها تبني للباحثتني بأن االعالنات التلفزيونية في قناة احلياة 
بآراء الباحثني بأن لغة اجلسد اسرع  مسلسالت قد ركزت على لغة اجلسد تركيزاً كبيراً عمالً 
في ايصال الفكرة من اللغة املنطوقة بحيث انها حصلت على نسبة )٧2%( مقارنة بأستخدام 

اللغة املنطوقة والتي حصلت على نسبة )%2٨(.
كما اتضح من خالل قراءة سريعة لالرقام بأن الرأس هو اجلزء الذي مت التركيز عليه في نقل لغة 
الوجه  وبالتحديد  االخرى  اجزاء اجلسد  اعلى نسبة من بني  والرموز فقد حصل على  االشارات 
االمتعاض فهو  او  الفرح  يبني مشاعر  ان  املعلن  الوجه يستطيع  ان عن طريق مالمح  إذ  منه، 
املستهلك  بسعادة  توحي  والتي  للمتلقي  االفكار  هذه  مثل  ايصال  على  القادر  الوحيد  اجلزء 
لهذه السلع او تلك. فيما حصل االنف على نسبة اكبر من النسب التي حصلت عليها اجزاء 
الوجه االخرى ألنه اجلزء الوحيد الذي نستطيع ان نبني من خالله لغة االشارات بأن ما نشمه من 
روائح صادرة من هذه السلعة او تلك هي روائح عطرة وجيدة وخصوصاً وان العديد من االعالنات 
اليدين على  اجزاء اجلسد فقد حصلت  بقية  اما  الطعام.  في شهر رمضان كانت عن اصناف 
ان في حركة  يرون  العرب كثرة استخدامهم للكف واالصابع ألنهم  اذ يعرف عن  اعلى نسبة 
اليد ما يشير الى رموز واشارات كثيرة نستطيع ان نعبر بها عن كثير من املفردات ال نستطيع 
اجلسد  لغة  عنها  عبرت  التي  واملشاعر  االنفعاالت  يخص  وفيما  عنها.  التعبير  او  بها  النطق 
خير تعبير فقد حصلت مشاعر القبول والرضا على اعلى نسبة ونعني بها قبول املستهلك 
للسلعة ورضاه عن فوائدها واستخداماتها وااليحاء للمتلقي بأن هذه السلعة هي ما يبحث 
عنه بالتحديد، كما حصلت في الوقت ذاته مشاعر الغضب واالستياء على اعلى نسبة حيث 
الى  والتي تؤدي  الفرق بني عدم استعمال السلعة  التضاد في املشاعر لبيان  املعلن  يستخدم 

االستياء وبني استخدام السلعة التي متنح الرضا والسعادة للمتلقي.
اما لغة اجلسد املتعلقة باالفعال وليس باملشاعر فقد حازت اشارات القوة على اعلى نسبة من 
بني االشارات الفعلية االخرى، وقد كانت االرجل هي اجلزء املعبر عن القوة في االعالنات املشمولة 
اكبر من  وقد حصل على نسبة  االسترخاء  في وضع  دائماً  فهو  اجلسد عموماً  اما  بالتحليل. 

نسب اوضاع اجلسد االولى.
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االستنتاجات:
اعالناتهم  في  اجلسد  للغة  للمسلسالت  احلياة  قناة  معلنني  قبل  من  واضح  استخدام   -1
بهدف ايصال رسالة معينة او فكرة محددة او محاولة منهم ألقناع اجلمهور مبحتوى الرسالة 

االعالنية.
2-استخدام لغة اجلسد بنسبه اعلى بكثير من استخدام اللغة اللفظية وهذا يشير الى قناعة 

املعلن باهمية هذه اللغة في التاثير في املتلقي .
3-تفوق ظاهر في نسبة توظيف فئة الرأس على الفئات الرئيسية االخرى للغة اجلسد لكونه 

يضم فئة الوجه واجزاءه اخملتلفة واملتمثلة بفئة لغة احلواجب، العيون، االنف، الفم واالذن.
4-وظف املعلنون فئة لغة الوجه بكثرة في اعالناتهم ألن هذه الفئة بالتحديد تعد كاملرآة التي 
تعكس عن طريقها معظم االنفعاالت والتوترات النفسية والعاطفية واجلسدية بحيث متكن 

الطرف املقابل من قراءتها وفهمها والتعامل معها ومن ثم االستجابة لها.
5-اعتماد عدد من املعلنني في قناة احلياة مسلسالت على توظيف داللة )الفرح( احد دالالت لغة 
الوجه في مخاطبة اجلمهور املستهدف واقناعه باملنتج املعلن عنه بطريقة ممتعة وجذابة وبأن 

السلعة ال تضيف له غير السعادة.
٦-اختفاء احد فئات لغة الوجه الرئيسة واملتمثلة بفئة لغة احلواجب من اعالنات قناة احلياة 
املعلن املطلوب حتقيقه بصورة منفردة في االعالن بل  للمسلسالت لكونها قد ال تؤدي هدف 

بأشتراكها مع فئات اخرى من فئات لغة اجلسد.
٧-تركيز العديد من املعلنني على توظيف داللة معينة من دالالت لغة اجلسد حتديداً في اكثر 
من رسالة اعالنية تروج ملنتج واحد وبفكرة ومضمون مختلف وذلك للتأكيد على جذب املتلقي 

حملتوى الرسالة االعالنية واالقبال على املنتج املعلن عنه.
٨-اختفاء العديد من دالالت فئة لغة اجلسد الفرعية في اعالنات قناة احلياة مسلسالت لعدم 
الرسالة  في  تطبيقها  لصعوبة  او  عنه  املعلن  املنتج  مع  توظيفها  امكانية  لعدم  او  جدواها 

االعالنية عموماً.
لغة  فئات  اُدرجت ضمن  او  اُضيفت  االعالنية  الرسالة  فرعية وظفت في  ٩-بروز دالالت جديدة 

اجلسد الرئيسية على حسب نوعها لتوضح بدورها حالة ما او حتقيق هدف يروم اليه املعلن.
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املصادر
1-سمير محمد حسني ، دراسات في مناهج البحث العلمي ، القاهرة ، عالم الكتب ، 1٩٩٩، 

ص14٧.
2-احمد حسني الرفاعي ، مناهج البحث العلمي ، عمان ، دار وائل ، 2003، ص145.

3-د. هادي نعمان الهيتي ،في فلسفة اللغة واالعالم ، القاهرة ، الدار الثقافية للنشر ، 200٦ 
،ص٨ .

4-غالية آل سعيد ، صابرة واصيلة ، الرياض ، الرميس للكتب والنشر ، 200٧ ، ص25.
5-رانيا ممدوح صادق ، االعالن التلفزيوني ، التصميم واالنتاج ، عمان ، دار اسامة للنشر والتوزيع 

، 2012 ، ص45 .
٦-مي العبداهلل ، الدعاية واساليب االقناع ، بيروت ، دار النهضة العربية ، 2011 ، ص101.

. www.arabicnadwaw.com 23/12/2012 ٧-تاريخ الزيارة
٨-ابراهيم الفقي ، البرمجة اللغوية العصبية وفن االتصال الالمحدود ، املركز الكندي للتنمية 

البشرية ، كندا ، 200٧ ، ص120 .
الكتاب  دار   ، بيروت   ، العامة  والعالقات  للتسويق  اجلديدة  القواعد   ، سكوت  ميرمان  ٩-ديفيد 

العربي ، 200٩ ، ص1٦3 .
10-اميان السعيد جالل ، لغة االعالن التجاري ، القاهرة ، مكتبة االداب ، 200٦ ، ص12.
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) دراسة يف صحيفيت التآخي ، والصباح (

 
                                                                                                       زينب جمعة الساعدي

                                                                                                  جامعة بغداد – كلية اإلعالم
املستخلص .

تتنوع الوسائل التي يعتمدها اإلعالم املقروء ) الصحافة ( في إيصال رسائله ، وتوجهاته   
إلى القارئني ، ولكّن اللغة متّثل زعامة تلك األساليب بال منازٍع، أو منافٍس حقيقي – حلّد اآلن – ويعود 

ذلك إلى ما تتمتع به اللغات من خصائص وميزات ، منها : السهولة ، واالختصار ، والنماء ... الخ .
وفي خضم األحداث ، والتجاذبات السياسية ، وما حتمل من تطورات عاملية كان من أهمها   
سقوط النظام العراقي السابق في ربيع عام 2003 م كان للصحافة نصيب وافر ، وحصة كبيرة 
في رصد احلدث ، وتبعاته اخملتلفة إخباراً، وحتليالً ، وتفسيراً يختلف باختالف التوجهات السياسية 
مناءاً  الذي يخلق  األمر  ؛  القوية  الشمولية  األنظمة  السقوط ألمنوذج من  أفرزه هذا  وما   ، املتطورة 
، ومناءاً ملحوظني في الصحافة  ، وبالتالي سيحّقق تطوراً  ، ونتائجه املتالحقة  في احلدث املتتالي 

الراصدة ، واملوثِّقة لكّل ذلك .
الصحافة  لفضول  اجلاذب  السياسي  احلدث  بني  واملؤثر   ، باألثر  القول  البدهي مبكان  ومن   
املتحّفز على الدوام من جهة ، والوسائل الناقلة – وأهمها اللغة – فعناصر التأثير من تسارع احلدث 
، أو إيجاباً على الصحافة من جهة ،  ، وجتّلي صراع احلضارات ، وغيرهما كفيلة بنمو التأثير سلباً 

واللغة من جهة أخرى.
وقد رصد متتبعو التطور اللغوي في أحداث لبنان الدامية التي استمرت 15 عاماً تطوراً في   
مختلف املستويات اللغوية اإلعالمية بسبب كثير من املؤثرات السياسية ، واالجتماعية ، والثقافية 
، والنفسية ، يقول احلبيب النصراوي : » رأينا أّن الصحافة مّثلت مجاالً واسعاً لتغيير واقع العربية 
بسبب اتصالها الوثيق باحلياة اليومية ، والعالقات االجتماعية التي شهدت تطوراً كبيراً ، وهذا هو 
العامل األساسي في توسيع اجملال احليوي للغة ، وفي مضاعفة األسباب ، والعوامل التي تشارك 
جميعاً في تطويرها ، فإّن اجملتمع يصنع لغته بالطريقة التي تتحّدد نسب حاجاتها اللغوية ، وقد 
، في مجال ال يخضع  اجلديد  واالنفتاح على   ، بالُيسر  يتميز  الصحافة مجاالً مستحدثاً  وجد في 
للقيود الصارمة التي تخضع لها عادًة االجناس األدبية األخرى من نثٍر ، وشعٍر » )1(  وعلى الرغم من 
املعاش يفرض لغة متطورة حتمل  الواقع اإلعالمي  إّن  إال  العربية  يثير حفيظة حماة  األمر  أّن هذا 
ميزات خاصة بها لعّل أهمها التطور ، والتجديد ، سواء كان التطور والتجديد هذان سلبيان في 
واقع عالقتهما مع اللغة العربية األم أم كانا إيجابيني يقّدمان فروض الطاعة ، والوالء للغة الضاد 

العتيدة .  
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وما جرى في العراق من تطورات ، وتغييرات مشابهة ملا حدث في لبنان، وال يكاد يختلف إال   
في سرعة احلدث ، ومنائه في أشهٍر ال أعواٍم !

 ، والصباح   ، التآخي  عراقيتني، هما:  الرئيسة في صحيفتني  العنوانات  راصداً  يدرس  البحث  وهذا 
وقد كانت عينة البحث محددة مبدة زمنية ثابتة ) لشهرين تقريباً للتآخي ، وشهر واحد للصباح ( 

، كاآلتي :
أ -صحيفة التآخي ) الكردية بإصدارها العربي ( : ابتداءاً بالعدد 3982 ، الدورة الثالثة ، 10 آيار لسنة 
2003 م ، 9 ربيع األول لعام 1424 هـ إلى العدد 4019 ، 30 حزيران 2003 م ، 30 ربيع الثاني 1424 هـ .

ب -صحيفة الصباح ) التي صدرت بعد سقوط النظام ( ، العدد 322 ، 1 آب 2004 م ، 14 جمادى اآلخرة 
1425 هـ إلى العدد 348 ، 31 آب 2004 م ، 15 رجب 1425 هـ .

يأتي اختيار الصحيفتني في مدة زمنية جتاوزت عام 2003 م ، إحداهما متثل وجهة نظٍر لقومية كردية 
البديلة لصحافة  الرسمية  الصحافة شبه  األيام   وأخرى أصبحت مبرور   ، العراق  تاريخها في  لها 

النظام السابق .
، وما يتعلق  اللغة  : األول منهما تنظيري تناولت فيه إيصالية  وقد قسمت البحث على قسمني 
بها من روابط وغايات أخرى ، ومدى أهمية ذلك في اإلعالم ، وتطبيقي تناولت فيه دراسة للعنوانات 
وراء  من  واهلل   ، فيها  موفقًة  أكون  أن  أرجو  النتائج  من  مبجموعة  البحث  وختمت   ، آنفاً  املذكورة 

القصد ، واحلمد هلل أوالً ، وآخراً .
احملور التنظيري

إيصالية اللغة ... ثم ماذا ؟
تظّل اللغة احلّد الفاصل بني اإلنسان ، وغيره من املوجودات األرضية األخرى ؛ التي تصاحبه   
على هذا الكوكب . ويظّل التعريف األرسطي القدمي لإلنسان بأنه : ) حيوان ناطق ( احلكم الفصل 
 : للغة وظيفتني مستقلتني  إّن   «  : القول  ، وميكن  اخمللوقات  ومتييزه عن سائر   ، اإلنسان  تفريق  في 
االتصال )اخلارجي ( مع األتراب من بني البشر ، وما يعادل هذا في األهمية من االستخدام ) الداخلي 
( ألفكار املرء . إّن معجزة اإلدراك البشري هي إّن ُكاّلً من هذين النظامني يستخدمان نفس الشفرة 
و)   ، معّيناً  ( يستخدم اصطالحاً  ) مرسل  التواصل هذه وجود  ، ويشترط في عملية   )2(  « اللغوية 
مصطلح ( متفق عليه ، و) رسالة( يُراد تبليغها ، و) قناة ( تنقل تلك الرسالة ، و) مستقبل ( يفّك 
اللغة  دون حتقيق جوهر  أّي خلل في هذه الشروط اخلمسة سيكون عائقاً  وإّن   ،)3( رموز االصطالح 
الذي ُخلقت من أجله ؛ ألّن االتصال » طاقة احلياة االجتماعية ، إنه وعي الذات ، واجلماعة ينعكس 
في سلسلة ، أو لعبة من العالقات البيولوجية ، واالقتصادية ، والروحية ، ونحن ال نتصل إال مبا هو 

مشترك فينا أساساً مع اآلخرين » )4( .
وبذا تكتسب اللغة أهميتها الكبيرة في كونها املعّرف ، واملميز احلقيقي لوجود اإلنسان   
لكّل  ثميناً  بديالً  اللغة  جعل  حينما  قيمته  اإلنسان  استوعب  أمر  وهو   ، وحضارته   ، وإنسانّيته   ،
الرغم من كثرة  وعلى   ، واإليضاح   ، التعبير  في  وغيرهما   ، والصور  الرسوم  من  القدمية  األساليب 
األساليب التي اخترعها اإلنسان في التعبير عن أفكاره ، وعواطفه ، ومشاعره إال إّن األساليب تلك 

لم تكن في يوم من األيام منافساً جدّياً للغة .
وسؤالنا األهّم : هل اكتفت اللغة بغايتها اإليصالية األولى ؛ التي عّبر عنها ابن جني)ت   
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392 هـ( بقوله : » أصوات يعبر بها كّل قوٍم عن أغراضهم » ؟ )5( 
 ، إلى أغراض  الساذج  ، فاللغة تتجاوز حدود اإليصال  : ال  وبطبيعة احلال سيكون اجلواب   
ومنافع أخرى ، تتطور بتطور احلضارة اإلنسانية ، وتزداد بازدياد احلاجة إلى تلك األغراض ، مع ما ميتلكه 

اإلنسان من إبداع ، وتطوير ال يقفان عند نقطة ثابتة .
الحظ البالغيون السمة اإليصالية في اللغة حينما بدأوا يُنّظرون لعلوم البالغة ، فسّطروا   
؛ للتفريق بينهما  ، وانطباق وصف الصدق، والكذب عليهما  ، واإلنشاء  في مدّوناتهم حتديد اخلبر 
الذي يتحكم برقبة  لإلنشاء  ، خالفاً  أو الكذب في جوابه   ، فجعلوا اخلبر ما يصدق وصف الصدق 
اجلملة الطلبية ، ويسيطر على أدواتها ؛ من أمٍر ، ونهي ، ودعاء ، وحتذير ، وغير ذلك )6(  ، ومن ثم انتبهوا 
للغايات األخرى للغة، ومنها اجلمالية التي نّظروا لها في علم البديع ؛ كاجلناس ، والطباق ، واملقابلة 
، والتصريع ، والترصيع ، وبقية فنونه ، والتصويرية التي نّظروا لها في علم البيان ؛ وهي التشبيه ، 

واجملاز ، واالستعارة ، والكناية  . 
وإذا ما أردنا تتبع الغايات التي ابتدعها اإلنسان لإلفادة من اللغة فإننا سنجد مجموعة من   

األغراض تفوق غيرها في االستخدام ، واألهمية ، منها :
أ – اجلمالية : وتتبع في الغالب التطور احلضاري ، والبيئي املعاش مبا يكفل ترفاً في اللغة   

وأساليبها ، وميالً نحو الرقة ، والعذوبة ... الخ .
، بل تتجاوز ذلك  واجلمالية التي تعكسها اللغة ال تقف عند حدود الترف الظاهر للغة   
، لذا جند هيمنة بعض  لتكون ملمحاً حضارياً كاشفاً عن طبيعة اجملتمع ، وأسلوباً ذهنياً معاشاً 
أما   ، الهمزة بشكل كبير  القاحلة كاستعمال  الصحراوية  البيئة  الصعبة في  اللغوية  الظواهر 
في احلجاز فإّن اللهجة أخذت متيل إلى تسهيل الهمزة ، وحتويلها إلى أصوات أسهل أقل صعوبة ؛ 

كاأللف ، والواو والياء.
ب – التصويرية : وميكن القول : إّن اإلنسان اّتخذها وسيلة تعويضية عن حواّسه كالسمع ،   
والبصر ، وغيرهما ؛ إّما لفقده لهّن ، أو اختزاالً لعملهّن ، أو غير ذلك ، بعبارة أدّق » عملية استحضار 

ذهني خيالي » )7(  يتخذ من اللغة وسيلته في حتقيق مناء التصوير ، وإبداعه .
وبذا اختزلت اللغة ببراعة الصورة األولى التي مألت الكهوف بأصوات قليلة مختصرة .  

ت – التأثيرية : وهي الغاية التي منت مع ظهور االختالف بني بني البشر، فأصبحت هناك   
حاجة ماّسة لإلقناع ، والتأثير ، ولعّلها الوسيلة األقوى التي استغّلت بقية الوسائل خلدمتها في 

حتقيق غايتها .
والعالقة بني الصحافة املقروءة ، واللغة أزلية ؛ إذ ال ميكن الفصل بينهما ، أو قطع أحدهما   
عن اآلخر ولو مبجرد التفكير ، فال ميكن أن تستعيض الصحافة املقروءة بوسيلة أخرى عن اللغة ، وفي 
ضوء الفهم القومي النتماء اللغة » متثل الصحافة في هذا اجملال دوراً كبيراً ، فهي من الوسائل التي 
يتوصل بها إلى ربط العرب بالعالم ، وربط لغتهم بلغاته » )8( ، وعلى الرغم من وجود الكاريكاتير ، 

وغيره من الوسائل التعبيرية غير اللغوية املنطوقة إال إّنها ال تزاحم اللغة بأّية حال من األحوال .
ولكّن لغة الصحافة املقروءة فقدْت عنصراً مهما في أدائها اللغوي ، وهو العنصر السمعي   
املتبادل – كما هو مفترض في اللغة من وجود املتكلم ، واملستمع – إلعتمادها على القراءة البصرية 
فقط ، وهو أمر مهم جعل الوظيفة البصرية الركن األهم في لغة الصحافة املقروءة . األمر الذي 
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يخلق معادلة تتميز باجملازفة في تعويض األثر السمعي للغة باملؤثر البصري للصفحة األولى ، وهو 
ما يجعل مهمة تصميم الصفحة األولى هّماً كبيراً ، وإذا ما فقدت اللغة عنصرها السمعي فإّن 
محرر العنوان الرئيس يستطيع ببراعة فهمه ملوسيقى اللغة تعويض ذلك باالستعانة باملوسيقى 

الداخلية ، واخلارجية لأللفاظ ، واجلمل املركبة معاً .
متتلك اللغة العربية مجموعة من املؤثرات املوسيقية الداخلية ، واخلارجية، منها )9( :  

1-نوعية االصوات التي تصاغ منها املفردة الواحدة .
2-وعية الصيغة الصرفية للمفردة . وفي هذا اجملال تتحدث الباحثة لطيفة النجار قائلة : » يتحقق 
الوظيفة  تأدية  الصرفية في  األبنية  واحدة عن مجموعة من  بنية صرفية  تنوب  األمر عندما  هذا 
النحوية لها ، فهذه النيابة تؤثر في طبيعة التركيب فتؤدي إلى التحكم في امتداد اجلُمل فيه ، وفي 

تشكيل العالئق النحوية اخملتلفة بني مفرداته ... » )10( .
3-اجلناس ، والطباق ، واملقابلة ، والتكرار ... الخ

لكن ميكن   ، الرئيس  العنوان  في  الشعر بشكل كامل  توظيف  نعم ال ميكن   . اخلليلي  4-العروض 
 . أمر غائٌب عن احملررين بشكٍل كامٍل  ، وهو  والتفعيالت بشكٍل ناجح فيه   ، األبيات  توظيف أجزاء 
فإّن عنواناً كـ) غائبون ( مثالً يحمل وقعاً موسيقياً من امتزاج صيغته الصرفية ) اسم الفاعل ( ، 

وتفعيلته العروضية ) فاعالت ( لتظهر بوقع موسيقي مؤثٍر .
وغير ذلك مبا يضمن معّوضاً لألثر السمعي للغة الصحافة . 

وهذا املوقف يلقي بأعباء كبيرة على عاتق اإلعالم املقروء في صياغته العنوانات الرئيسة   
للصفحة األولى ؛ إذ إّن توظيف اللغة البصرية من الصعوبة مبكان حني تفتقر إلى املؤثر السمعي 
؛ الذي كان عنصراً خاّصاً في تكوين اللغة ، ونشوئها ، ومنوها عبر األجيال ، واألزمان مالم تلجأ إلى 

البدائل املذكورة آنفاً ، أو غيرها .
والعنوان الرئيس Headline   أو ما يُعرف باملانشيت )11(  أخطر ما ميكن حمله في هذه املعادلة   
، إذ يجب على وفق األدبيات اإلعالمية أن تتوافر فيه مجموعة من اخلصائص حتى يكون  الصعبة 

ناجحاً ، منها )12(  :
1-االختصار ، و االختزال ، والتكثيف .

2-اجلذب .
3-اإلقناع ، والتأثير .

4-اجلمالية .
مبعنى مختصر : يجب أن يكون العنوان الرئيس مختصراً مؤثراً مقنعاً ، يعادل ما تفقده الصحافة 

املقروءة من األثر السمعي ، ويجيب على األسئلة  املشهورة : َمْن ؟ وما ؟ وأين ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ )13( .
اإلعالمية في ضوء  املفاهيم  بني  تزاوجاً  الرئيس  العنوان  اإلعالمية ملفهوم  التنظيرات  ونلحظ في 
تقنيات لغوية محّددة فإّن ) جذب االنباه ، واإلثارة ، والتساؤل( تتداخل مع تناسب األلفاظ ، واملعاني)14( 

، مبعنى أّن اللغة واإلعالم يعتمدان على وحدة تقنية متكاملة للوصول إلى غاياتهما معاً .
وعليه ميكن أن نطرح أسئلة أخرى ، عن ارتباط العنوان الرئيس بأغراض اللغوية كاإليصالية   

، واجلمالية ، والتأثيرية ... الخ .
نعم يجب أن يكون العنوان الرئيس موصالً لألفكار ، ومؤثراً في املتلقي ، ويحمل من صفات   
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اجلمالية املنشودة لتكتمل أدوات التأثير فيه ، األمر الذي يجعل من كتابته تخصصاً إعالمياً دقيقاً 
يحتاج إلى استيعاب دقيق للغة ، وأساليبها في التكوين – املفردة ، واجلملة بتراكيبها املتنوعة - ، 
واملناورة – في البالغة – وبراعة تذوق اللوِن اللفظّي منه ، والبصري على حّد سواٍء ، ورؤية ممتازة في 
، والركاكة في  للضعف  ، مما ال يدُع مجاالً  الفني للصفحة األولى  ، واإلخراج  التصميم الطباعي 

صناعته ، وصياغته ، وتصميمه .
 لذا فإّن لغة العنوان الرئيس تستحق من االهتمام ما يفوق الفرعيات ؛ حلاجتها املاّسة ملواصفات 
قياسية قد ال تتحقق في غيرها ، من ذلك التكثيف إلى حد اختصار احلدث بكلمة واحدة » كما 
عنونت صحيفة ) لونزو( الفرنسية صفحتها الرئيسة بكلمة »اخلروج«، عندما فشلت فرنسا في 
التأهل إلى مونديال كأس العالم عام 1994، ونافستها صحيفة )الجازيتا( اإليطالية في االختصار 
أيضا عندما خرجت مبانشيت يقول: »نحن العالم«، بعد فوز »اآلزوري« بكأس العالم عام 2006« )15( .

إّن هذه اجملازفة قد تكون خطيرة ألّن » صالحية مضمون كلمة ال توجد إال عندما تكون جزءاً  إال   
الكلمات  وتتحّدد   ، معجمّياً  نظاماً  ذلك  ليشّكل  أعلى  وحداٍت  مع  بدوره  يتمفصل  مجموع  من 
اخملتلفة بعالقاتها الناجمة عن أوضاعها داخل اجملال » )16( يتجاوز ذلك النظام املعجمي حدود املعجم 
الصفرية إلى عالقات جديدة في أنظمة داللية فّعالة حتكمها عالقات السياق ، والُنظم التركيبية 
الداخلية ، والقرائن ، واملؤثرات اخلارجية الراسمة حلدود النّص ، مبعنى آخر فإّن » التالحم بني املفردات 
ووظائفها النحوية في اجلملة تفاعل عقلّي صوتّي في وقت واحد ، وبعبارة أخرى هو تفاعٌل داللّي 

نحوّي معاً ، ال ميكن فصل أحدهما عن اآلخر«)17(.
وتبقى املعضلة الكبرى التي يجب أن تنصّب عليها جهود احملررين لتالفيها ، وجتاوز أبعادها   
للنّص عند قراءته ، فهو ال يعتمد على ما يُسّلطه الكاتب من  السلبية في كون املتلقي منتجاً 
أفكارٍ – مالم يكن كاتباً متمّرساً ، وخبيراً – بل يعمل على إنتاج نّصه الفردي اخلاص به ، فالقارئ هو 
املنتج الذي يُخرج تأثير النّص من كونه هو الفاعل في احلركة الداللية التي تُسّلط على القارئ إلى 

كونه منتجاً لدالالت جديدة ، ومتكاثرة للنّص نفسه )18( .
، أو إيجاباً على  وفي مثل العنوان الرئيس فإّن حزمة من املؤثرات السياقية ستؤثر سلباً   
فهم النّص ، وتتجاوز املؤثرات السياقية هذه حدود املعجمّية التقليدية لأللفاظ ، وإشكاليات رصف 
اجلمل في شكل قوالب جاهزة إلى مؤثرات تصميمية تتحدّد في حجم اخلط الذي يُكتُب به العنوان 
الرئيس ، ولون ذلك اخلط الذي يجب أن يكون مميزاً الفتاً لالنتباِه ، وجاذباً لعني املتلقي إليه ، إضافًة 
في  ما  على  يجعله مهيمناً  بذكاء  اختياره  يجب  الذي  الصفحة  في  الرئيس  العنوان  لهذا مكان 
يكاد  وال   ، بقوة  األولى  الصفحة  الرئيس يختصر  العنوان  فإّن   : أخرى  بعبارٍة   ، أخبارٍ  الصفحة من 
ينافسه إال مقالة التحرير الرئيسة ؛ التي يجب انتقاؤها بشكل سليم ال يوقعها في دائرة املنافسة 

مع العنوان الرئيس .
احملور التطبيقي

دراسة في العنوانات الرئيسة لصحيفتي التآخي ، والصباح العراقيتني 
ومتابعة العنوانات الرئيسة في الصحيفتني ملدة زمنية محددة يتلخص في رصد مجموعة   

من املالحظات اللغوية والتقنية فيهما ، ومن تلك املالحظات :
1-طول العنوان ، وشكله :
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يبدو في تتبع صياغة العنوانات الرئيسة لصحيفة التآخي اضطراباً ظاهراً في طول العنوانات – 
خالفاً لصحيفة الصباح - ، فال نكاد نتلمس تقنية واضحة فيها ، وعلى الرغم من التزام املنّظرين 
، ومن  بذلك  تلتزم  لم  الصحيفة  إّن  إال  الرئيس  العنوان  والتكثيف في صياغة   ، االختصار  لشرط 

األمثلة على ذلك :
1-» في حديث خاص للتآخي : الرئيس البارزاني : نحو انتخاب حكومة مؤقتة ، وملء الفراغ األمني ، 
والسياسي ، نعمل من أجل دستور عراقي دائم ... من أجل السالم ، والرفاه ، والعمل املثمر ... » )19( .

2-» احلاكم املدني األمريكي بول برمير : بعض عائدات النفط ميكن أن توزَّع على العراقيني مباشرة » 
 . )20(

وال تبدو اجلمل املتالصقة في مثل هذه النصوص في وحدة منطقية متسلسلة من جهة   
، وال حتمل التكثيف املطلوب منها في تأدية املعاني من جهة أخرى . وتفتقد بسبب هذه اإلطالة 
جاذبية اخلبر الذي يحمل تسليطاً مرتقباً للخبر على املتلقي في طبيعته وهو مختصٌر . وقد يؤخذ 
بنظر االعتبار املساحة التصميمية للصفحة األولى التي تُوجب اختزال العنوان الرئيس ، واختصاره 
في  االختصار  التزام  فإّن  ومؤثر  منّسق،  األولى بشكل  الصفحة  لهيكل  إخراجية  رؤية  وفي ظّل   ،

العنوان الرئيس ميّثل احلّل األمثل في صياغته ، وصناعته .
، والصباح  ، إذ تتميز صحيفتا التآخي   و ال تختلف الصحيفتان في تقدمي شكل العنوان الرئيس 

بابتداٍء ممّيز يعتمد على ذكر اإلعالم أوالً ، ثم ردفه باجلملة ، ومن ذلك : 

1-» بوش يتوجه إلى أوربا مدعوماً بانتصاره في العراق ... » )21( .
2-» باول : واشنطن تؤيد قيام حكومة الشعب العراقي ؛ لتحّل مكان اإلدارة املؤقتة«)22(.

3-» عالوي في النجف يدعو إللقاء السالح » )23 ( .
4-» الصدر وافق على شروط وفد املؤمتر » ) 24( .

وقد تبدو لذكر العلم قيمة حقيقية في صياغة اخلبر خصوصاً إذا كانت هناك أحداث يُشارك فيها 
صاحب هذا العلم بشكل فاعل ، وتكون للمتلقي حاجة لتتبع أخباره ، لذا كان العنوان الذي طرحته 

الصباح ناجحاً في الصياغة واملضمون . 
الرئيسة للصحيفة مبا يجعلها عرضة  العنوانات  يثار بحساسية مفرطة اختيار اإلعالم في  وقد 
لالنتقاد ، وقد ميكن للمتابع اإلعالمي معرفة توّجهات الصحيفة عن طريق إكثارها من إبراز َعلٍَم 
معنّي ، ومن ذلك إكثار صحيفة التآخي من ذكر السيد مسعود البارزاني في تصريٍح واضح بتبعّية 
الصحيفة لتوجهاته السياسية ، والثقافية ، واحلزبية ، لذا فصحيفة التآخي تُصّنف بشكٍل ، وآخر 

في إطار الصحف احلزبية اخلاّصة .
2- وجود أكثر من عنوان رئيس :

ومن الالفت للنظر امتياز صحيفة التآخي بأكثر من عنوان رئيس في الصفحة األولى ، وهو أمر غير 
مستساغ من الناحية العملية ما لم تكن هناك حاجة إلى ذلك كتساوي القيمة التأثيرية للخبرين 
، وتبتعد صحيفة الصباح عن هذا األمر بشكٍل كبير إال أن ميل صحيفة التآخي إلى اإلطالة في 
صياغة اخلبر جعلت العنوانات الرئيسة فيها متزاحمة ، ومتصارعة في الوقت نفسه ؛ إذ املفروض أن 
تتوزع الصورة البصرية لدى املتلقي القارئ بشكل متساٍو ، وهذا ما لم حتققه التآخي . وال جند ذلك 
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في صحيفة الصباح إال في حالة واحدة نادرة ؛ ورد فيها عنوانان رئيسان ، هما :
أ -زيادة جديدة للمتقاعدين )25( .

ب -الصدر يُرحب بدعوة عنان ، وإيران تنفي عالقتها باألحداث .
يوحي  قد  بروزاً  أكثر  وبشكل  األعلى  في  األول  اخلبر  أّن وضع  إال   ، اخلبرين  لتزاحم  مبّررٍ  أّي  يبدو  وال 
إلى  النجف  مأزق  األنظار عن  توجيه  الوقت في  ذلك  اإلعالم في  مُتارس على  بضغوطات سياسية 

مكتسبات اقتصادية غير واضحة تداعب مشاعر طبقة كبيرة من العراقيني )26(  !.
3-جمود الصياغة اخلبرية جلملة العنوان الرئيس :

تطغى صياغات معينة على العنوان الرئيس في صحيفة التآخي ، مثل :
1-نحو انتخاب حكومة مؤقتة .

2-أبرز النقاط في املشروع األمريكي لرفع العقوبات عن العراق ) 27( 
3-واشنطن طالبت أنقرة بسحب قواتها من شمال العراق )28( .

4-الرئيس األمريكي يتحدث عن قرار رفع العقوبات )29 ( .
واألمر يتكرر في الصباح أيضاً ، فنقرأ تراكيب مثل :

1-ضمن خطة اإلعمار : مليارات الدوالرات ، وآالف من فرص العمل )30 ( .
2-ربع مليون دعوى كردية ضد الطاغية )31 ( .

يعتمد محرر العنوان في مثل هذه األمثلة على صياغة تقليدية واحدة ترتكز على اإلسناد اخلبري 
املباشر ، فاملبتدأ ، واخلبر يجعالن من العنوان خبراً ال يتجاوز حدود التصور الطبيعي ، ويفتقر إلى 
ما متتلكه العربية من تنوع ، ومناء في ترتيب املسند ، واملسند إليه ، وال يجد العربي حرجاً في أبواب 
النحو من تقدمي املبتدأ ، وتأخيره ، وجواز حذفه ، أو وجوبه )32 ( تبعاً لسياق النّص ومالبساته ، وهذا 

ما تفتقر إليه هذه األمثلة .
ويبدو أّن الشكل املفّضل لصحيفة الصباح في صياغة عنوانها الرئيس يعتمد على إسناد الفعل 

إلى املبتدأ ؛ الذي يكون غالباً َعلَماً ثم يردف بجملة فعلية تكون هي اخلبر ، من ذلك : 
أ -» عالوي في النجف يدعو إللقاء السالح » )33 ( .

ب -» عالوي يؤكد استخدام احلكمة حلّل النزاع » )34( .
ت -» الشعالن هّدد أنصار الصدر بطلقة الرحمة » ) 35( .

ث -» احلكومة ، واملؤمتر الوطني يُطلقان مبادرة سالٍم ، والصدر يستجيب » )36 (.
ويظهر هذا القالب الذي جمدت عنده صياغة العنوان الرئيس فقراً ظاهراً بأساليب اللغة العربية 
إذا  العربية  اللغة  إذ ال ميكن االطمئنان ملستقبل   ، التي غابت بشكٍل مقلٍق  املتنوعة  وتراكيبها   ،
أو تقصير من دون استعمالها في اخلطاب على مختلف   ، تُركت كثير من أساليبها عن عمٍد  ما 

مستوياته .
، وهّشة في أحياٍن  تبدو أشكال هذا القالب في إسنادات خبرية بسيطة ، قد تكون ناجحة حيناً 

أخرى ، ومن تلك األشكال :
أ -مبتدأ ) مضاف + مضاف إليه ( + خبر ) جار ، ومجرور ( ، ومن ذلك : » استمرار تدّفق املقاتلني على 

النجف األشرف » )37( .
ب -مبتدأ ) مضاف + مضاف إليه ( + خبر ) فعل مضارع ( ، ومن ذلك : » قتاُل النجِف يتصاعُد ... » )38( 
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.

 : ، ومن ذلك  ، ومجرور  + جار   ) به + صفة  + مفعول  : فعل مضارع  ) جملة فعلية  + خبر  ت -مبتدأ 
احلكومة ُ تتبّنى حاّلً سلمّياً ألزمة النجف » )39( .

وال جند في هذه العنوانات ميالً جمالياً في الصياغة إالّ نادراً كما في »سباٌق بني البندقية ، وغصن 
الزيتون في النجف » )40( .

4-املفردة اإلعالمية في العنوان الرئيسي  :
التآخي، والصباح ثراءاً كمياً  الرئيسة التي تطرحها صحيفتي  متتلك نصوص العنوانات   
نتج عن االطالة التي صيغت بها تلك العنوانات ، ولكّنها مع ذلك كله لم تكن باملستوى املطلوب 

من كافة التأثير اإلعالمي من الناحية النفسية إال ما ندر.
وتتسم تلك املفردات بانتمائها إلى حقول داللية متقاربة ، مبا يعطي انطباعاً بفقر ثقافة   
احملرر الكاتب لتلك العنوانات من الناحية اللغوية ، أو حتّيزه لفئة خبرية واحدة ، وهي الفئة السياسية 

كما سيظهر .
، أبرز النقاط، استئناف العمل، مصدر  تختزن العنوانات ألفاظاً مثل : )حديث خاص ، إحياء ذكرى 
دبلوماسي ، مجتمع غداً ، الهيئة القيادية ، الوضع األمني ، تسلم السلطة، قيام حكومة، تنازالت ، 
دستور، انتخابات، العقوبات الدولية، اإلعمار، البناء، القوات االمريكية، ينتقد، الدعم الدولي، يتباحث 
اشتباكات   ، السالح  السياسية،  العملية  مسّلحة،  عمليات  الدميقراطية،  االجتماع،   ، اإلرهاب   ،

عنيفة ، ترشيح، وفد حكومي ، رفيع املستوى ، شروط ، يطالب، فشل املفاوضات ... الخ(.
تنحى هذه األلفاظ سلوكاً خاصاً يجعلها تتمحور في فلك معرفي واحد هو السياسة ، إالّ أّن تكرار 
األلفاظ بشكل يومي مستمر يجعلها تسير نحو ظاهرة ابتذال اللغة مبا يحيطها بهالة من  امللل 

والسأم ؛ لكثرة قراءتها ودورانها على األلسن.
، ومن تلك  وهناك مجموعة أخرى من االلفاظ تخضع حلقل داللي آخر، هو حقل اإلعالم    
األلفاظ نذكر: )البارزاني، بوش، برمير، أمريكا، العراق، الدول الغربية، اجلادرجي، احلكيم، األمم املتحدة، 
بلير ، عالوي ، الشعالن ، الصدر... الخ( ،  ويوحي استعمال هذه األعالم مبناطقية محددة هي )العراق( 

وما تؤثر فيه .
ومما يحسب الستعمال األلفاظ في الصحيفتني املذكورتني ميلهما إلى استعمال اللغة    
الفصحى، على الرغم من انتماء إحداهما، وهي صحيفة )التآخي( إلى قومية غير عربية ، إالّ أنها لم 
تستعن باللغة الكردية في مفرداتها ؛ إلميانها بقومية القارئ املتلقي ، مبعنى أنَّ سياسة الصحيفة 
محددة مسبقاً بنوعية االصدار املكتوب من الصحيفة املوّجه لنوعية خاصة تتحدث العربية وتقرأ 

بها.
ولم يشّذ عن هذا الوصف اال حالة واحدة فقط في صحيفة الصباح، إذ ظهر مقال في الصحيفة 

االولى يحمل عنواناً بالعامية هو )ال شيش، وال كباب()41(، 
اللفظة  لغرابة  )شيش(  من  بدالً  )ُسّفود(  العربية  اللفظة  استعمال  يستسغ  لم  احملرر  أن  ويبدو 

العربية وقلة استعمالها .
5-العنوانات الفرعية ) اجلانبية ( :

الرئيس بأي شكل من أشكال الطباعة؛  بالعنوان  التي حتيط  العنوانات اجلانبية  بّد من دراسة  وال 
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إذ ميثل العنوان اجلانبي مؤثراً قوياً في توجيه االنظار إلى العنوان الرئيس سلباً أو أيجابا ، ومن تلك 
العنوانات اجلانبية : 

-أكبر مقبرة جماعية بني النجف ، والسماوة )42(. - السلطة )43(. - املسؤولية ) 44(. - صراع)45(. - الهدوء 
يعم النجف )46(. - مدينة الصدر هادئة )47(. - عقبات )48(.

ونفاجأ بتحقق شروط العنوان الرئيس من االختزال واالختصار والتكثيف ورشاقة التعبير في مثل 
هذه العنوانات الفرعية املعبِّرة !؟ وهو أمر جعل من قيمة العنوانات الرئيسة ضعيفة ال تكاد تؤثر 

في املتلقي !.
ومتيل صحيفة التآخي في عنواناتها الفرعية إلى التشابه في القيمة اإلعالمية للعنوان الرئيس؛ 
فالعنوانات الفرعية سياسية في الغالب متتلك صفة الصلة القريبة من العنوان الرئيسي مبا يجعل 
العنوان الرئيس غير متميز، أما صحيفة )الصباح( فتلجأ إلى عنوانات فرعية تتصف باملغايرة في 

جنس اخلبر، وأغلبها اقتصادية ، مثل :
- )100( ألف دينار مخصصات إنذار الشرطة )49( .

-املصرف العقاري مينح قروضاً بالدوالر )50 ( .
-تعليمات لتسليف العقاري ) 51( .

فة لقيمة التأثير في العنوانات الرئيسة ؛  فضالً عن البوسترات اإلعالنية الكثيرة املضعِّ  
نظراً لقوة اجلذب احلاصلة من توظيف األخبار االقتصادية بشكل إغراءات مالية في ظروف اقتصادية 

قاسية .
الواحدة  املفردة  استعمال  في  اختصار  على  صياغتها  في  ذكرت  التي  الفرعية  العنوانات  تعتمد 
احملذوفة(  )االخبار  وهي  املسند،  ذكر  دون  من  إليه  املسند  يُذكر  اذ  الخ(   ...  ، السيستاني  )الصراع، 
مبا مينح القارئ فرصة للتأمل وطرح االفتراضات التأويلية لتلك األخبار احملذوفة. وقد تعتمد بعض 
إليه،  واملضاف  املضاف  املتكّونة من  االضافية،  النسبة االسنادية  الفرعية على صياغة  العنوانات 

مثل )اختطاف طفل( التي حتمل غموضاً جاذباً للمتلقي مبا يشعره بالرغبة، مبعرفة اخلبر . 
، والفرعية في الصحيفتني معاً، مبا  وال نرى بديالً لإلسناد اخلبري في العنوانات الرئيسة   
يجعلنا نحكم بافتقار احملررين حلركّية اللغة العربية ، وإبداعها، وثرائها في الصياغات واالساليب 
، ونلحظ هيمنة اجلملة االسمية بطرق مبسطة في تلك الصياغة، إالّ في مثال نادر يعتمد على 
) اتركوا لغة الرصاص، وعودوا إلى احلوار،   ! اجلملة الفعلية التي تبدأ بفعل أمر أثقله طول النص 
العنوان  لكان  الرصاص(  لغة  )اتركوا  اجلملة  من  األول  باجلزء  احملرر  اكتفى  ولو   .)52() السالم  ومنطق 
ناجحاً ومؤثراً؛ ألن اجلملة الثانية )عودوا ...( حتصيل حاصل ملعنى اجلملة االولى ميكن فهمها منها ، 

فال حاجة لهذا االطناب فيها .
العنوانات  مع  ظاهراً  انسجاماً  الصباح  صحيفة  في  الفرعية  العنوانات  مالحظة  تُبدي   
الرئيسة في احملتوى ، وال سيما كلمة رئيس التحرير ؛ التي تُشّكل اختصاراً ، أو اختزاالً ، أو تعليقاً 

على العنوان الرئيس ، ومن ذلك :
أ -» سباٌق بني البندقية ، وغصن الزيتون في النجف » ... )صراع ( )53( .

ب -» احلكومة ُ تتبّنى حاّلً سلمّياً ألزمة النجف » ... )أصوات( )54( .
ت -» الهدوء يعمُّ النجف » ... )املواطن( )55( .
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ث -» غموض يلّف مفاوضات تسليم املرقد العلوي » ...)3 في واحد()56( . 
ونالحظ استعانة النص بالصورة املتوافقة في تعبيرها مع احلدث فنجدها صورة ضبابية غامضة 
مرتبطاً  احلدث  يكون  عندما  )احلَماْم(  وصورة   ، الدبابة  كصورة  عنيفاً  أو   ، متشّنجاً  احلدث  كان  إذا 

بالسالم)57( .
 اخلامتة

ترتبط اللغة والصحافة بأكثر من وشيجة ، ولعّل قدر الغاية في اإليصال والتأثير جعل كاّلً   
منهما تقترب من األخرى بأكثر من شكٍل .

ومن نافلة القول : إّن الصحافة وليدة احلدث ، ولم يكن عام 2003 م إال حدثاً كبيراً بجميع   
مواصفات صفة كبير للعراق ، حني سقط في مدة قصيرة نظاماً يُعّد من أقوى األنظمة الشمولية 
في الشرق ، والعالم ، ومن املنطقي أن يواكب ذلك تغّير في الصحافة التي كانت قبل السقوط 

وجهاً من أوجه النظام الشمولي ، وهذا التغير املفترض شامٌل لكّل ما ميّسها من قريب ، وبعيد .
ومن تلك التغييرات اللغة ، وصناعة اخلبر ، وهذا البحث الذي رصد العنوانات الرئيسة في   
صحيفتني عراقيتني في مدة زمنية محّددة تتبع صياغة العنوان الرئيس فيهما ، وكانت له وقفة 

قصيرة معه ، فوجد مالحظات مهمة تتعّلق به ، ومن تلك املالحظات :
1- متيل اللغة إلى الوسيلة االكثر استخداماً وتعبيراً وجناحاً في االداء الصحفي اإلعالمي .

2- تختزل الصحافة الوظيفة السمعية املهمة في االداء اللغوي . واستبدالها بالوظيفة البصرية.
االختزال  فيه  اإلعالميون  اشترط  لذا   ، العرفية  اللغوية  للطاقة  اختزاالً  الرئيس  العنوان  ميّثل   -3

واالختصار والتكثيف.
4- الحظت الباحثة في دراستها للعيّنتني )صحيفة التآخي والصباح( تصوراً ظاهراً في التزام احملررين 

بشرط صياغة  العنوان الرئيس من الناحية األسلوبية واإلعالمية معاً .
العنوان  من  جعلتا  بحيث  والصباح(  )التآخي  صحيفتي  في  الرئيس  العنوان  مفاهيم  5-تختلط 

الفرعي منافساً قوياً للعنوان الرئيس من الناحية اللغوية واإلعالمية .
االقتصار   : منها  كثيرة  عوامل  بسبب  االهمية  إلى  الصحيفتني  في  الرئيس  العنوان  يفتقد   -6
إلى االساليب العربية املتنوعية واالبتعاد عنها، وحشر الصفحة االولى مبوضوعات جانبية جاذبة 

للمتلقي على حساب العنوان الرئيسي .
7- تنتمي مفردات العنوان الرئيس في غالبها إلى حقلني دالليني هما السياسة واإلعالم ، مبا يجعل 

محرر العنوان الرئيسي يدور في فلك داللي ضّيق .
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12. ينظر: لغة الصحافة املعاصرة : 25 . 

13.ينظر: لغة الصحافة املعاصرة: 26 .
14.ينظر: اللغة العربية في وسائل اإلعالم ، د . كامل جميل ولويل : 41-40 .

   www.akhbarak.net: ) 15.فن صناعة املانشيت الصحفي  ) 2011/11/14 م
16.اللغة واالتصال ، في اخلطاب متعدد املعاني ، د. ماجدة توماس حانه : 75 . 
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51.نفسها ، ع 333، 2004/8/13م.
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تفضيالت اجلمهور العراقي لربامج ومواد القنوات اإلخبارية العربية 
) اجلزيرة  - العربية – اإلخبارية ( 

دراسة ميدانية 

                                                                                               أ . م . د . محمد حسني علوان 
                                                                                               كلية اإلعالم / جامعة واسط

املستخلص 
          لقد أصبح البث الفضائي عبر األقمار الصناعية ظاهرة إعالمية مهمة ومتاحة بصورة كبيرة 
أمام املشاهدين ، آذ أصبح بإمكان املتلقي مشاهدة األحداث حلظة وقوعها وفي أية بقعة من بقاع 
األرض ، وتسعى هذه الدراسة إلى معرفة درجة تعرض اجلمهور العراقي للقنوات الفضائية اإلخبارية 
الناطقة باللغة العربية ) اجلزيرة – العربية – اإلخبارية السعودية ( كإحدى وسائل األعالم التي تقدم 
خدماتها للجمهور ، وكشف مدى تغطية تلك القنوات الفضائية للوضع احمللي العراقي وبنواحيه 
اخملتلفة ، والوقوف على مدى اهتمام اجلمهور العراقي بالتعرض لتلك القنوات واهتمامه بالبرامج 
واستخدم  القنوات  تلك  العراقي على  اجلمهور  اعتماد  وراء  الدوافع  ما هي  وتبني   ، فيها  اإلخبارية 
الباحث املنهج الوصفي في دراسته من خالل القيام بالدراسة املسحية وذلك من خالل اخذ عينة 
عشوائية بسيطة في العاصمة بغداد حجمها ) 100 ( مفردة متثل مختلف فئات اجلمهور العراقي 

وفقا لعدد من املتغيرات الدميوغرافية وبصورة متجانسة . 

Abstract 
Preference of Iraqi people towards Arab news channels
 ) AL- Jazeerah – AL- Arabiyya – AL – Akbariyyah  ( 
Broadcasting across satellite has become important media phenomenon and largely 
available for watchers . Now watchers can see happenings at the moment any region on 
the earth . this study aims to discover the degree of confrontation of Iraqi   people  to the 
news Boeoadcasting satellites in Arabia language . which mentioned above as a tool of 
media serving people and to discover the range of these broad casting in covering local 
Iraqi situation in different sides and to know the significance of Iraqi people in watching 
news programmers . this study also discovers the reasons of Iraqi people motivating 
these broad castings .  the researcher used descriptive study through survey by taking  
simple random choice in Baghdad included ) 100 ( persons representing different types of 
Iraqi people according to demo graphic changing and in homogeneous . 
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املقدمة
          يعد البث التلفزيوني عبر أألقمار الصناعية ظاهرة إعالمية مهمة ، حيث أصبح لها دور 
أساسي في التأثير على حياة الناس ال سيما انتشار البث الفضائي ، ولعل املعلومات اإلخبارية هي 
أهم ما يبثه التلفزيون ويثير انتباه اإلنسان املعاصر باملعلومات واألخبار ، فهي تهتم بحياة الناس 
وتؤثر فيهم . وقد اكتسبت بعض القنوات الفضائية عن طريق بث األخبار جناحا كبيرا بفعل ما توفره 
من اإلمكانات املالية والفنية واإلعالمية املعروفة ، حيث متتلك القدرات التكنولوجية واملعلوماتية 

والتي استطاعت أن حتقق التميز في عملها . 
        وفي ضوء ما تقدم ، أصبحت القنوات الفضائية متاحة بصورة كبيرة أمام املشاهدين ، أذا أصبح 
بإمكانهم مشاهدة اإلحداث اخملتلفة حلظة وقوعها سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية 
 ، أم رياضية ، وأضحى املتلقي هو الذي يحدد درجة اعتماده على القنوات اخملتلفة واملفضلة لديه 
خاصة بعد تعدد القنوات التلفزيونية الفضائية العربية واألجنبية والتي تتنافس بدرجة كبيرة في 

استحواذها على اهتمام جمهور املشاهدين .
       وبذلك فالقنوات الفضائية حقيقة واقعة ومؤثرة في حياة املشاهدين ، ومن ثم لم يعد في 
البث  خريطة  ازدحام  في ظل  ال سيما   ، على مشاهديها  أثار جمة  من  لها  ملا   ، جتاهلها  اإلمكان 
برامجها من حيث الشكل واملضمون وتعدد ساعات  تتنوع  والتي  والقنوات الفضائية  التلفزيوني 
إرسالها ونوعية جمهورها ، وفي ظل ثورة االتصاالت أصبح من حق املتلقي أن يعرف ويقارن ويحلل 

ويختار القنوات واملواد التي تشبع رغباته . 
والسرعة  بالعمق  اإلخبارية بصورة تتسم  بتقدمي املضمونات  القنوات تقوم  ، فان هذه  لذا          
واملتابعة املستمرة للحدث . وزد على ذلك العمل على تطوير قدراتها في احلصول على األخبار التي 
تسعى إلى إيصالها جلمهورها . فهي تشكل مصدر من مصادر األخبار واملعلومات للجمهور في 
 ، املتنوعة  اإلخبارية  وبذلك تشبع حاجاتهم   . والرياضي  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  اجملال 
ومن هذا املنطلق قام الباحث بأجراء دراسة حول مدى تعرض اجلمهور العراقي للقنوات اإلخبارية 

الناطقة باللغة العربية ومدى تأثيرها على اجلمهور . 
مشـكلة البحـث 

والدراسة  البحث  إلى  يحتاج  مفهوم  آو  فكرة  أو  موقف  عن  عبارة  هي  البحث  مشكلة  أن  مبا   ((
العلمية للوقوف على مقدماتها وبناء العالقات بني عناصرها ونتائجها احلالية وإعادة صياغتها من 

خالل نتائج الدراسة ووضعها في أالطار العلمي الصحيح (( )1(  .
          تتحدد مشكلة البحث بالتعرف على درجة تعرض اجلمهور العراقي للقنوات اإلخبارية الناطقة 
باللغة العربية ) اجلزيرة – العربية – اإلخبارية ( كإحدى وسائل األعالم التي تقدم خدماتها للجمهور ، 
وما تبثه من أخبار ومعلومات إضافة إلى تعرف مدى ما حتققه من معرفة للجمهور نتيجة التعرض 
التي  وتفاصيلها  اهتمامهم  وزيادة  لإلحداث  اجلمهور  متابعة  بسرعة  منها  يرتبط  ما  خاصة  لها 
تعرضها هذه القنوات وتأثيرها بشكل مستمر على تفضيل اجلمهور لهذه القنوات واحلرص على 

متابعتها .



تفضيالت اجلمهور العراقي لربامج ومواد القنوات اإلخبارية العربية 

  العدد    21    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

  أ . م . د . حممد حسني علوان

173

أهمية البحث 
 ( الثالث  العربية  للقنوات  العراقي  البحث في معرفة مدى تعرض اجلمهور  أهمية           تكمن 
اجلزيرة – العربية – اإلخبارية ( ومعرفة درجة تغطيتها للوضع احمللي العراقي وبنواحيه املتعددة ، في 
ظل تطور أعالمي كبير على الساحة العربية وتطور وسائل االتصال اخملتلفة خصوصا في مجال 

تكنولوجيا املعلوماتية واالنترنيت .
أهداف البحث  

      يهدف البحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتية :-
1-تعرف مدى اهتمام اجلمهور العراقي بالتعرض للقنوات اإلخبارية العربية املبحوثة .

2-تعرف مدى اهتمام اجلمهور العراقي بالتعرض للمواد اإلخبارية في تلك القنوات .
3-تعرف أسباب اعتماد اجلمهور العراقي على القنوات اإلخبارية العربية .

4-تعرف أهم القنوات اإلخبارية العربية التي يفضلها للتعرض لها من اجل احلصول على اإلخبار 
واملعلومات .

5-معرفة األوجه االيجابية واملزايا التي يالحظها على هذه القنوات وما تقدمه من مواد وموضوعات 
إخبارية واألسلوب الذي تقدم به موضوعاتها .

منهج البحث 
            استعمل الباحث املنهج الوصفي املسحي في بحثه ، فهو املنهج األنسب لطبيعة البحث 
بيانات اجملموعة  الدالالت من  املتعلقة بطبيعة الظاهرة وتسجيل  ) يتضمن دراسة احلقائق  كونه 
واستنباط  التحليلية  املسوح  خالل  من  البحث  مشكلة  حول  تعميمات  إصدار  بشان  وحتليلها 

املؤشرات التي تفرزها الظاهرة ()2( .

مجتمع البحث وعينته 
           يتمثل مجتمع البحث باجلمهور العراقي لكال اجلنسني ومبختلف املستويات االقتصادية 
والفئات العمرية وخملتلف املستويات العمرية ، ومت اخذ عينة عشوائية في العاصمة بغداد متثل فئات 

اجلمهور العراقي وفقا لعدد من املتغيرات الدميوجرافية وبصورة متجانسة . 

سمات عينة البحث 
        أظهرت نتائج البحث أن عدد الذكور في أفراد عينة البحث هو ) 53 ( وبنسبة  ) 53,00( ، أما 

عدد اإلناث فبلغ ) 47 ( وبنسبة )  47,00( ينظر جدول رقم ) 1 ( .
وان معظم أعمار املبحوثني هي بني ) 20 - 30( سنة وبعدد بلغ ) 46 ( وبنسبة )46,00( من اجملتمع 

الكلي إلفراد عينة البحث ينظر جدول رقم )2( .
وان معظم أفراد عينة البحث متعلمون وحاصلون على شهادة البكالوريوس في تخصصات علمية 
، ينظر جدول  مختلفة وبعدد بلغ )50( شخصا وبنسبة )50,00( من اجملتمع الكلي لعينة البحث 

رقم )3( .
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جدول )1( يبني جنس املبحوثني 

النسبة املئوية التكراراجلنس 

5353,00ذكر

4747,00أنثى

100 %100اجملموع الكلي

جدول )2( يبني الفئات العمرية لعينة البحث 

النسبة املئوية التكرارالفئات العمرية  

29 - 194646,00

39 - 292222,00

49 - 391616,00

59 - 4966,00

601010,00 فما فوق

100 %100اجملموع الكلي

جدول )3( يبني التحصيل الدراسي لعينة البحث    

النسبة املئوية التكرارالتحصيل الدراسي  

77,00ابتدائية أو متوسطة 

3333,00إعدادية

5050,00بكالوريوس

1010,00دراسات عليا

100 %100اجملموع الكلي

إجراءات البحث 
                مت استعمال استمارة استبانه كأداة جلمع البيانات والتي اشتملت على مجموعة من 

األسئلة التي تعكس أهداف البحث وتركز على اجلوانب الرئيسية ملوضوع الدراسة :-
) واالستبانة تستخدم عادة في معرفة اجتاهات األشخاص ومشاعرهم ودوافعهم وسلوكهم ، كما 

تفيدنا في احلصول على إحصائيات تصور الواقع احلالي وترشدنا إلى وضع خطط املستقبل ( )3( .
حيث وزعت )120( استمارة استبانه في العاصمة بغداد بلغ عدد املسترجع منها )103( استمارة ، ومت 

استعادة )3( منهم لعدم استكمالها الشروط الصحيحة في اإلجابة عن األسئلة . 
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االختبار القبلي 
              اختبر االستبيان بواقع )10 % ( من اجملتمع األصلي الذي ستجري عليه الدراسة امليدانية 
لتعرف مدى وضوح األسئلة بصفة عامة وقياسها ملا هو مطلوب قياسه وتعرف األسئلة التي قد 
تسبب حرجا للمبحوث أو يحاول عدم أسهامه فيها إلعادة صياغتها وتركيبها بطريقة ال تسبب 

هذا احلرج للمبحوث .
صدق االستبانة 

) ميكن  الطريقة  في هذه   )  Face validily  ( الظاهري  الصدق  الباحث طريقة  اعتمد               
تقدير صدق املقياس أو األداة بتقدير حدود االتفاق بني احملكمني ، فإذا ما اتفق احملكمون كان املقياس 
صادقا بنسبة هذا االتفاق مع مراعاة إعادة النظر في املالحظات التي يبديها احملكمني حول عدد من 

التعديالت في بناء املقياس أو األداة ومحتواه ( )4( . 
وصالحيتها  مناسبتها  مدى  لتقدير  احملكمني  من  مجموعة  على  االستبانة  فقرات  عرضت  وقد 

ملوضوع البحث ، ومت أجراء التعديالت املناسبة عليها حسب املالحظات التي أبداها احملكمون)*(
. ) فالوسيلة املفضلة للتأكد من الصدق الظاهري ألداة القياس هو أن يقوم عدد من اخلبراء اخملتصني 

بتقدير مدى كون الفقرات ممثلة للصفة املراد قياسها ( )5( . 
ثبات االستبانة 

          مت استعمال طريقة أعادة االختبار ) retest ( للوصول إلى ثبات االستبانة حيث مت أعادة تطبيق 
االختبار بعد أسبوعني ، ثم مت بعد ذلك حساب نسبة االتفاق بني اإلجابات في التطبيقني على عينة 
عشوائية من عشرة مبحوثني متثل ) 10% ( من أجمالي العينة األصلية ، وقد بلغت قيمة معامل 
أهداف  لتحقيق  وصالحيته  ودقته  املقياس  ثبات  إلى  تشير  عالية  قيمة  وهي   ،  )  %89،1  ( الثبات 

الدراسة . 
املصطلحات الواردة في البحث 

التعرض :-  ) هو ميل الناس الستقبال الرسائل االتصالية املالئمة مليولهم ونزعاتهم فهم مييلون 
مليولهم  اخملالفة  أو  احليادية  الرسائل  تلك  من  أكثر  معهم  املنسجمة  الرسائل  وسماع  ملشاهدة 
واالجتاهات  واالنشغاالت  واالهتمامات  التعليمي  واملستوى  اجلنسي  الدور  امليول  تلك  وتتضمن   ،

السياسية والذوق اجلمالي والطرق التي يتمثل فيها الناس األمور واألشياء ( )6( . 
اجلمهور :-  ) هو مجموعة من األفراد يجمع بينهم ميل أو اجتاه أو عاطفة مشتركة أو أدراك في وحدة 

املصالح ، لذلك تولد لديهم شعور بالوحدة وحتقيق الذات ( )7( . 

االستبانة :-  ) هي إحدى األساليب األساسية التي تستخدم في جمع بيانات أولية أو أساسية 
أو مباشرة من العينة أو من جميع مفردات مجتمع البحث عن طريق توجيه مجموعة من األسئلة 

احملددة املعدة مقدما ، بهدف التعرف على حقائق معينة أو وجهات نظر املبحوثني أو اجتاهاتهم ()8(. 
ثانيا :  أهمية القنوات اإلخبارية في وسائل األعالم 

            يتميز التلفزيون مبقدرته على استخدام عناصر الصوت والصورة واحلركة وما يتبع ذلك من 
فنون استخدام الصورة واملؤثرات الصوتية والضوئية مبا يسمح أن تكون  الرسالة سمعية وبصرية 
 ،  )9( احلديث  العصر  في  وأذنه  اإلنسان  أصبح عني  بأنه  التلفزيون  اذ وصف   ، قوية  ومبؤثرات حسية 
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العالم وبكل  األفراد على  التي يطل عن طريقها  النافذة  التلفزيون  والصورة جعلت من  فالصوت 
مجرياته . 

كبير  بقدر  تتصف  آذ  قوي  أثباتي  بطابع  تتمتع  التلفزيون  بها  يتميز  التي  الصورة  فخاصية        
إلى مسافات بعيدة  الصور احلية  توفر أمكانية نقل  التلفزيونية  التقنية  أن  ، كما  من املصداقية 
يشاهدها أعداد كبيرة من الناس في الوقت ذآته وان عملية النقل احلي كانت متثل العنصر األساس 

في التلفزيون )10( . 
      فهذا اجلهاز ميثل أكثر الوسائل اإلعالمية شعبية ذلك أن  جمهوره واسع ومتنوع وال يستغني 
عن كل ما يقدمه من برامج حيث أصبح يعد واحدا من أفراد العائلة . أن ألخبار التلفزيون أهميتها 
الكبرى لذا قيل انه ليس هناك ما هو ابعث على الشعور الدرامي من رؤية األخبار في أثناء حدوثها 

وهنا تكمن قوة التلفزيون سواء أعرضت األخبار على الهواء مباشرة أم عرض لها فلم مسجل .
واجملتمعات  لألفراد  يومية  أساسية  حاجة  وأصبح  األهمية  حيث  من  واضحا  اخلبر  أصبح  لقد      
واحلكومات مهما كانت الثقافة واملسؤولية التي يتحملها هؤالء األفراد واجملتمعات واحلكومات )11( 
، فضال عن ذلك لقد أصبح لألخبار أهمية اكبر في عاملنا االتصالي حيث مت توظيف األخبار ملصالح 
مختلفة منها أيديولوجية وعقائدية ودينية ومذهبية واقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية 
وتنشئة اجتماعية ... الخ من الوظائف الدعائية السلبية منها وااليجابية جتاه األفراد واحلكومات 

واجملتمعات )12( . 
       ويختلف حجم مشاهدة نشرات أخبار التلفزيون تبعا الختالف السن والنوع واملستوى الثقافي 
التلفزيون )13(  التعرض لنشرات أخبار  التعليم واالنتظام في  ارتباط قوي بني  ، فهناك  للمشاهد 
، كما أن تاريخ البث وموعده واخلدمة التي يقدمها ومدى اهتمام الرأي العام بها تلعب دورا كبيرا 

ومؤثرا في حجم مشاهدة أخبار التلفزيون . 
      ويشير الباحثون أن الفرد الذي عاش قبل ظهور التلفزيون كان يقضي وقتا أطول في قراءة الكتب 
واالستماع إلى اإلذاعة ومشاهدة األفالم في دور السينما ويقضي وقتا أطول في االهتمام بشؤون 
ساعة  في  النوم  إلى  ويذهب  آسرته  أفراد  مع  الشخصي  واالتصال  االجتماعية  واألنشطة  املنزل 

مبكرة )14( . 
        فالتلفزيون يخاطب أعداد ضخمة من الناس متباينة غير متجانسة من حيث الثقافة واملستوى 
العلمي واألعمار والديانة واملكانة االجتماعية واالقتصادية واإلقامة أو التوزيع اجلغرافي ، فضال عن 
اخلصائص النفسية واالجتماعية التي لها دالالتها والتي تؤثر على مدى االستجابة للتلفزيون مثل 
القيم االجتماعية واالجتاهات لدى جمهور املشاهدين )15( . وفي الظروف العادية ال يشاهد التلفزيون 
جمهور واحد ضخم بل عدة فئات من اجلماهير وعادة ما تتنافس محطات التلفزيون جلذب اكبر عدد 
من اجلمهور فضال عن فئات معينة يرغب ممولوا البرامج باستقطابها من بني مجموع السكان )16( . 
       ومن اجلدير أن متيز بني املشاهدة كادراك حسي وبني املشاهدة كفهم شامل وميكن التمييز 

بوضوح عن طريق ما يأتي )17( :- 
أ -فكرة املشاهدة ) الرؤية Seeing ( كادراك بصري باملعنى الفيزيائي املادي أي أن النظام احلسي لدى 

اإلنسان يستقبل انبعاثات مادية معينة .
ب -املشاهدة مبعنى القدرة على حتديد األشياء السهلة بصريا .
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ج- املشاهدة مبعنى القدرة على فهم حاالت األمور أي القدرة على االستقبال والفهم .
وقد حددت الدراسات والبحوث تقسيم جمهور التلفزيون إلى ثالث فئات هي )18( :-

أ -فئة ال ردود فعل لها تستقبل البرامج كافة وبأنواعها اخملتلفة .
ب -فئة تتماشى والبرامج املعروضة .

ج- فئة تتخذ من البرامج املعروضة موقفا مترددا ومتحفظا وأحيانا نقديا .
       ويظهر مما تقدم األهمية اخلاصة التي يتمتع بها اخلبر بشكل عام واخلبر التلفزيوني بشكل 
خاص والذي أصبح بعدد من الفنون اإلعالمية احليوية التي تتحكم فيها عناصر مختلفة ومتغيرات 
وبالنظر   . للمتلقي  بالنسبة  فاعال  تأثيرا  يحدث  أن  للخبر  أريد  ما  أذا  بها  األخذ  من  بد  ال  عديدة 
للتعددية في مجاالت احلياة وضرورة ولوج األخبار إليها فان االهتمام بالبرامج اإلخبارية في التلفزيون 
أصبح موضع اهتمام كبير بالنسبة للقائمني على العمل اإلخباري واإلعالمي بوصفه مفتاحا مهما 
لتحقيق التأثير املطلوب واجلذب الكبير بالنسبة للجمهور الذي بات معتادا إلى حدود بعيدة على 

التعرض للبرامج اإلخبارية والتلفزيون . 
ثالثا :  نتائج الدراسة امليدانية  

نتائج حتليل استبانه تعرض اجلمهور العراقي للقنوات اإلخبارية العربية 
1- املشاهدة للقنوات الفضائية اإلخبارية الناطقة باللغة العربية 

التساؤل عن مدى  املبحوثني بشان  والنتائج املستخلصة من إجابات             أوضحت املؤشرات 
التعرض للقنوات اإلخبارية الناطقة باللغة العربية . أظهرت أن غالبية املبحوثني وبعدد )49( تكرارا 
أجابوا بأنهم أحيانا يتعرضوا لتلك القنوات وبنسبة )49,00( من أفراد عينة البحث وجاءت باملرتبة 

األولى . 
    وجاء باملرتبة الثانية الذين يقومون بالتعرض دائما للقنوات اإلخبارية العربية ومبجموع بلغ )42( 
تكرارا وبنسبة )42,00( وجاءت نسبة الذين ال يشاهدون القنوات اإلخبارية العربية باملرتبة الثالثة 
مبجموع بلغ )9( تكرارات وبنسبة )9,00( من مجموع أفراد عينة البحث . وهذا ما يشير إلى التفاوت 
العربية  باللغة  الناطقة  العراقي للقنوات اإلخبارية  التعرض من قبل اجلمهور  الواضح في نسبة 

واللجوء إلى متابعة قنوات ووسائل أخرى إلشباع حاجاتهم ورغباتهم من اإلخبار واملعلومات . 
جدول )4( يبني مدى تعرض املبحوثني للقنوات اإلخبارية العربية 

النسبة املئوية التكرارالتعرض

4242,00دائما

4949,00أحيانا 

99,00ال

100 %100اجملموع الكلي

2- أسباب ودوافع عدم مشاهدة تلك القنوات 
             أظهرت املؤشرات املتحصلة من إجابات املبحوثني بشان دوافع عدم مشاهدة القنوات 
الفضائية اإلخبارية العربية أن )5( تكرارا وبنسبة )56 % ( جاءت باملرتبة األولى يكتفون مبشاهدة 
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املتاح  الوقت  لديهم  ليس  الذين  اجلمهور  الثانية  املرتبة  في  وجاء   . العراقية  الفضائية  القنوات 
ملتابعة برامج تلك القنوات اإلخبارية وضمنت )2( تكرار وبنسبة بلغت )22,00 ( ، وتقاسم املرتبة 
الثالثة كل من الذين ال يفضلون برامج هذه القنوات الذين يعتمدون على اإلذاعات والصحف عن 
متابعة تلك القنوات وكانت نسبتهم ضئيلة بلغت )1( تكرار وبنسبة )11,00 % ( لكل واحد منهما 
. ويتضح من هذا اجلدول األهمية الكبيرة التي يوليها اجلمهور العراقي ملتابعة القنوات الفضائية 
العراقية ومدى قيامها بتغطية الشؤون واإلحداث احمللية واخلارجية ومتكنها من جذب نسبة كبيرة 

من اجلمهور العراقي ملتابعتها . 
جدول رقم )5( يبني أسباب عدم مشاهدة املبحوثني للقنوات اإلخبارية العربية 

النسبة املئوية التكرارأسباب عدم التعرض

56,00 %5اكتفى مبشاهدة القنوات العراقية

22,00 %2ليس لدي الوقت املتاح

11,00 %1ال أفضل برامج هذه القنوات

11,00 %1اعتمد على اإلذاعات والصحف

100 %9اجملموع الكلي

3- تفضيل اجلمهور العراقي للقنوات اإلخبارية العربية 
               جاءت قناة العربية اإلخبارية باملرتبة األولى من حيث تعرض اجلمهور العراقي ملتابعة نشراتها ، 
وبلغت )42( تكرارا وبنسبة )46,00 % ( من مجموع عينة البحث . وحلت قناة اجلزيرة اإلخبارية باملرتبة 
الثانية وبعدد )31( تكرارا وبنسبة )34,00 %( . وجاءت في املرتبة الثالثة قناة اإلخبارية السعودية )18( 
تكرارا وبنسبة )20 %( . وفيما تقدم يظهر مدى االهتمام الكبير الذي يوليه اجلمهور العراقي لقناة 

العربية اإلخبارية وتعرضه لهذه القناة بنسبة اكبر عن بقية القنوات اإلخبارية العربية . 
جدول )6( يبني تفضيل اجلمهور العراقي للقنوات اإلخبارية العربية 

النسبة املئوية التكرارالقناة

46 %42العربية

34 %31اجلزيرة

20 %18اإلخبارية

100 %91اجملموع الكلي

4- تفضيالت اجلمهور العراقي لبرامج تلك القنوات 
                تركز تفضيل اجلمهور العراقي بالدرجة األساس على اإلخبار وجاءت األخبار باملرتبة األولى 
وبلغت )56( تكرارا وبنسبة )62% ( من مجموع العينة املبحوثة . وجاء في املرتبة الثانية البرامج 
 )6( الثقافية  البرامج  الثالثة حلت  املرتبة  . وفي   )%25( )33( تكرارا وبنسبة  بلغ  وبعدد  السياسية 
تكرارات وبنسبة )7%(. وفي املرتبة الرابعة جاءت كل من البرامج الدينية والرياضية والبرامج األخرى 



تفضيالت اجلمهور العراقي لربامج ومواد القنوات اإلخبارية العربية 

  العدد    21    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

  أ . م . د . حممد حسني علوان

179

لتحصل كل واحدة منها على )2( تكرارات وبنسبة )2%( . ينظر اجلدول رقم )7( .  وفيما تقدم داللة 
بارزة على االهتمام العالي بني املبحوثني بأخبار الشأن العراقي خاصة والشؤون األخرى بصورة عامة 

ألنها ذات مساس بحياتهم وأمنهم .
جدول )7( يوضح تفضيالت اجلمهور العراقي لبرامج القنوات اإلخبارية العربية 

النسبة املئوية التكرارالبرامج

62 %56األخبار

25 %23البرامج السياسية

7,00 %6البرامج الثقافية

2,00 %2البرامج الدينية

2,00 %2البرامج الرياضية

2 %2أخرى

100 %91اجملموع الكلي

5 - الوقت املفضل لتعرض اجلمهور العراقي لتلك القنوات 
               توزعت مديات التعرض للقنوات الفضائية اإلخبارية العربية على فترات زمنية متباينة 
. فقد جاء في املرتبة األولى فترة نصف ساعة إلى ساعة تعرض وبلغت )31( تكرارا وبنسبة )%34( 
من العينة املبحوثة . وجاءت املرتبة الثانية مقاربة لها وهي مدة اقل من نصف ساعة تعرض وبعدد 
)27( تكرارا وبنسبة )30,00( . وجاءت املرتبة الثالثة مدة ساعة – ساعتني وحصلت على )20( تكرارا 
)2( ساعة فأكثر وحصلت على  الرابعة من يتعرضون ملدة أطول  املرتبة  . وحل في   )%22( وبنسبة 
)13( تكرارا وبنسبة )14%( . وهذا ما يعطي أشارة وداللة واضحة على تباين وتعدد رغبات وتفضيالت 
اجلمهور العراقي في متابعة القنوات اإلخبارية العربية التي تسد جزءا من رغباتهم ) عملية انتقاء 
القنوات ( والذهاب لقنوات أخرى لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم من الترفيه والتسلية والتثقيف 

والتعليم . 
جدول )8( يبني مدة تعرض اجلمهور العراقي للقنوات اإلخبارية العربية  

النسبة املئوية التكرارمدة التعرض 

30 %27اقل من نصف ساعة

34 %31نصف ساعة – ساعة

22 %20ساعة – ساعتني

14 %13ساعتني فأكثر

100 %91اجملموع الكلي
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6- أسباب التعرض للقنوات اإلخبارية العربية 
أخبار  ملعرفة  هو  اإلخبارية  القنوات  لتلك  التعرض  أسباب  أهم  أن  الدراسة  أوضحت               
وإحداث العالم وجاءت باملرتبة األولى وبعدد بلغ )56( تكرارا بنسبة )62%( . وجاء في املرتبة الثانية 
عامل مراقبة أوضاع البلد وبعدد )28( تكرارا وبنسبة )31%( . وحل في املرتبة الثالثة عامل الترويح 
وقت  الرابعة عنصر قضاء  املرتبة  . في حني جاء في   )4,00( وبنسبة  تكرارات   )4( وبلغ  النفس  عن 
الفراغ وبعدد )3( تكرارات وبنسبة )3,00( . وتشير هذه البيانات إلى مدى االهتمام الكبير الذي يوليه 
اجلمهور العراقي من خالل متابعته القنوات من اجل التعرض واالطالع على أخبار العالم وأحوالهم 

والتي لها صلة قوية ووثيقة بأخبار بلدهم وحياتهم . 
جدول )9( يوضح أسباب تعرض اجلمهور العراقي للقنوات اإلخبارية العربية 

النسبة املئوية التكرارأسباب التعرض

62 %56معرفة أخبار العالم

31.00 %28مراقبة أوضاع البلد

4,00 %4الترويح عن النفس

3,00 %3قضاء وقت الفراغ

100 %91اجملموع الكلي

7- تفضيالت مشاهدة اجلمهور العراقي للقنوات اإلخبارية الفضائية 
            في هذا الصدد جاءت قناة العربية باملرتبة األولى وحازت )65( تكرارا وبنسبة )71,00( . وفي 
املرتبة الثانية جاء تفضيل التعرض لقناة اجلزيرة وبعدد بلغ )24( تكرارا وبنسبة )26,00( . وفي املرتبة 

الثالثة جاءت قناة اإلخبارية وحصلت على )2( تكرار وبنسبة )3,00( .
 جدول رقم )10( يبني تفضيالت مشاهدة اجلمهور العراقي للقنوات اإلخبارية العربية 

النسبة املئوية التكرارتفضيالت املشاهدة 

6571,00العربية 

2426,00اجلزيرة

23,00اإلخبارية

100 %91اجملموع الكلي

8- أسباب عدم التعرض للقنوات اإلخبارية العربية 
              وفي هذا اجملال جاء في املرتبة األولى  األفراد الذين ال يثقون بتلك القنوات وبلغ عددهم 
احليادية  فيها عناصر  يجدون  وال  اإلخبارية  القنوات  بتلك  يثقون  ال  )56%( فهم  وبنسبة  تكرارا   )5(
واملهنية أثناء تغطيتها لألحداث اليومية واملستمرة إضافة إلى تضخيمها لألحداث وتهويلها له . 
وفي املرتبة الثانية جاء األفراد الذين ال يتعرضون بسبب االنتقادات املوجهة لتلك القنوات اإلخبارية 



تفضيالت اجلمهور العراقي لربامج ومواد القنوات اإلخبارية العربية 

  العدد    21    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

  أ . م . د . حممد حسني علوان

181

وبعدد )3( تكرارات وبنسبة )33%( من عينة الذين ال يشاهدون تلك القنوات . وفي املرتبة الثالثة الذين 
يقومون مبشاهدة قنوات أخرى عراقية وعربية وعاملية وبعدد )1( تكرارات وبنسبة )%11( . 

جدول )11( يبني أسباب عدم التعرض للقنوات اإلخبارية  

النسبة املئوية التكراردوافع عدم التعرض 

56 %5ال أثق بهما 

11 %1أشاهد قنوات إخبارية أخرى

33 %3االنتقادات املوجهة لهما

--ابتعادهما عن الشأن احمللي

100 %9اجملموع الكلي

9- استمرارية تعرض اجلمهور العراقي للقنوات اإلخبارية العربية 
                جاءت مرتبة الذين يتعرضون يوميا للقنوات اإلخبارية الفضائية العربية املرتبة األولى وبعدد 
)41( تكرارا وبنسبة )45%( . وفي املرتبة الثانية جاء من يتعرض للقنوات عند تصاعد اإلحداث وبلغ 
عددهم )22( تكرارا وبنسبة )24,00( . وحل في املرتبة الثالثة الني يقومون بالتعرض لتلك القنوات 
في بعض األحيان وبعدد )18( تكرارا وبنسبة )20,00( . وأخيرا حلت املرتبة الرابعة من يتعرضون لتلك 

القنوات اإلخبارية عند توفر وقت الفراغ وجاءوا بعدد بلغ )10( تكرارات وبنسبة )11,00( 
جدول )12( يوضح استمرارية تعرض اجلمهور العراقي لتلك القنوات  

النسبة املئوية التكراراستمرارية التعرض 

45 %41يوميا 

1820,00في بعض األحيان

2224,00عند تصاعد األحداث

1011,00حسب وقت الفراغ

100 %91اجملموع الكلي

10- تفضيالت اجلمهور العراقي لفترة التعرض ألخبار هذه القنوات 
                   وعن تفضيالت اجلمهور العراقي للفترة املفضلة للتعرض لنشرات األخبار في تلك 
القنوات جاء في املرتبة األولى من يجدون بان فترة املساء هي الفترة املفضلة لديهم ملتابعة أخبار 
القنوات اإلخبارية وجاءت بعدد بلغ )70( تكرارا وبنسبة )77%( . وفي املرتبة الثانية تقاسم كل من 
يفضل فترتي الصباح والظهيرة للتعرض لتلك القنوات وبنفس التكرار وحصلوا على )8( تكرارات 
لكل فترة تعرض بنسبة )9%( . وحل في املرتبة الثالثة فترة التعرض في السهرة ألخبار تلك القنوات 

وبعدد بلغ )5( تكرارات وبنسبة )%5( .
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جدول )13( يبني الفترة املفضلة لدى اجلمهور ملتابعة أخبار تلك القنوات   

النسبة املئوية التكرارالفترة املفضلة  

89الصباح

89الظهيرة

777املساء

55السهرة

100 %91اجملموع الكلي

11- تعرض اجلمهور العراقي ملواجيز نشرات أخبار القنوات اإلخبارية العربية 
                في هذا السياق جاء في املرتبة األولى من يقومون مبشاهدة موجز واحد من مواجيز 
األخبار وجاء بعدد )30( تكرارا وبنسبة )33,00( . وجاء في املرتبة الثانية من يتعرضون ملوجزين من 
مواجيز نشرات األخبار وحصلوا على )22( تكرارا وبنسبة )24%( . وفي املرتبة الثالثة حصل من يقوم 
بالتعرض لثالثة مواجيز على )18( تكرارا وبنسبة )20%( . وجاء في املرتبة الرابعة اجلمهور الذين ال 
يتعرضون ملواجيز نشرات األخبار وحصلوا على )11( تكرارا وبنسبة )12%( . في حني جاء في املرتبة 
اخلامسة من يتعرضون ألكثر من ثالثة مواجيز وجاءت بعدد )10( تكرارات وبنسبة )11%( . وان عدم 
ارتفاع نسبة من يقومون بالتعرض ملواجيز نشرات األخبار يدل على أن تلك املواجيز ال تقدم للمتلقي 
كافة التفاصيل التي يحتاجها عن تغطية األحداث اليومية مما يضطر النسبة الكبرى منهم إلى 

متابعة نشرات األخبار على رأس كل ساعة للحصول على مبتغاهم من تلك النشرات .
جدول )14( يبني مدى تعرض اجلمهور العراقي ملواجيز نشرات األخبار لتلك القنوات 

النسبة التكرارعدد املواجيز 
املئوية 

3033,00موجز واحد

24,00 22موجزان

1820,00ثالثة مواجيز

1112,00أكثر من ثالثة مواجيز 

1112,00ال أشاهد املواجيز 

100 %91اجملموع الكلي

12- أسباب عدم تعرض اجلمهور العراقي ملواجيز أخبار النشرات في القنوات اإلخبارية 
العربية 

                 ففي هذا الصدد جاء في املرتبة األولى من اجلمهور الذين لم يتعرضوا للمواجيز بقيامهم 
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 )8( على  وحصلت  القنوات  تلك  في  ساعة  كل  رأس  وعلى  الرئيسة  اإلخبارية  للنشرات  للتعرض 
تكرارات وبنسبة )73%( . وفي املرتبة الثانية لم يقوموا بالتعرض للمواجيز بسبب عدم توفر الوقت 
املتاح لديهم وجاء بعدد )2( تكرارا وبنسبة )18%( . وفي املرتبة الثالثة أوضح )1( تكرار فقط وبنسبة 
)9%( ال يتعرضون للمواجيز اإلخبارية في القنوات لعدم تفضيله لألخبار وعدم الرغبة مبتابعة نشرات 

األخبار ومواجيزها .
جدول )15( يوضح أسباب عدم تعرض اجلمهور العراقي ملواجيز النشرات في لتلك القنوات 

النسبة املئوية التكرارأسباب عدم التعرض  

73 %8التعرض للنشرات الرئيسة 

18 %2أشاهدها حسب الوقت املتاح

9 %1عدم تفضيله لألخبار

100 %11اجملموع الكلي

13- ملفضلي التعرض للمواجيز اإلخبارية هل تكون كافية لعرض أهم األخبار 
              جاءت نسبة من يجدونها بأنها أحيانا تكون كافية لعرض أهم اإلخبار املرتبة األولى وبعدد 
بلغ )53( تكرارا وبنسبة )58 %( . في حني جاءت في املرتبة الثانية الذين يجدون بأنها كافية متاما 
لعرض أهم األخبار وحصلت على )22( تكرارا وبنسبة )24%( . وفي املرتبة الثالثة أشار )16( تكرارا 
وبنسبة )18%( بأنها غير كافية لعرض أهم وابرز اإلحداث فهذه املواجيز ال تقدم التفاصيل الدقيقة 

واملهمة عن ابرز األحداث اليومية .
جدول )16( يبني تفضيالت التعرض ملواجيز األخبار  

النسبة املئوية التكرارالتعرض للمواجيز 

24 %22كافية متاما 

58 %53كافية أحيانا 

18 %16غير كافية 

100 %91اجملموع الكلي

القنوات  تلك  في  العراقي  اجلمهور  لها  يتعرض  التي  اإلخبارية  النشرات  عدد   -14
اإلخبارية 

بالتعرض لنشرة إخبارية واحدة يوميا  الذين يكتفون  األولى اجلمهور  املرتبة                 جاء في 
بلغ عددهم )54( تكرارا وبنسبة )54,00( من اجملموع الكلي لعينة البحث . وفي املرتبة الثانية حل 
اجلمهور الذين يقومون بالتعرض نشراتان إخباريتان وبعدد )23( تكرارا وبنسبة )23%( . وحصل على 
املرتبة الثالثة املبحوثون الذين ال يشاهدون نشرات إخبارية وبعدد )9( تكرارات وبنسبة )9%( . في حني 
تقاسم املرتبة الرابعة كل من اجلمهور الذين يتعرضوا لثالث نشرات والذين يتعرضوا ألكثر من ثالث 

نشرات وبعدد )7( تكرارات وبنسبة )7,00( من أفراد عينة البحث . 
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جدول )17( يوضح عدد النشرات اإلخبارية التي يتعرض لها اجلمهور العراقي في تلك القنوات  

النسبة املئوية التكرارعدد النشرات 

5454,00نشرة واحدة 

23,00 23نشرتان

77,00ثالث نشرات 

77,00أكثر من ثالث نشرات

9,00 9ال أشاهد نشرات

100 %100اجملموع الكلي

15- أسباب عزوف اجلمهور العراقي عن التعرض لنشرات أخبار القنوات اإلخبارية الفضائية 
                 وفي هذا التساؤل جاء في املرتبة األولى اجلمهور الذين لم يتوفر لديهم الوقت الكافي 
للتعرض للنشرات اإلخبارية وبعدد بلغ )6( تكرارا وبنسبة )67%( . وفي املرتبة الثانية جاء اجلمهور 
الذين ال يعرفون مواعيد النشرات وبعدد بلغ )2( تكرارا وبنسبة )22%( . وفي املرتبة الثالثة حلت نسبة 
اجلمهور الذين ال يفضلون التعرض لألخبار الطويلة فقط وحصلوا على )1( تكرارات وبنسبة)11 %(. 

جدول )18( يبني أسباب عزوف اجلمهور العراقي عن التعرض لنشرات أخبار تلك القنوات
   

النسبة املئوية التكرارأسباب عزوف التعرض للنشرات  

67 %6ليس لدي وقت الكافي 

22 %2ال اعرف مواعيد النشرات

--اكتفي باملوجز

11 %1ال أفضل األخبار الطويلة

100 %9اجملموع الكلي

16 – تفضيالت اجلمهور العراقي بشان السبتايتل املرافق للنشرات اإلخبارية 
                  وفي هذا الصدد جاء باملرتبة األولى اجلمهور الذين يقومون بالتعرض الدائم للسبتايتل 
وقراءته وبلغ عددهم )59( تكرارا وبنسبة )64,00( من مجموع عينة البحث وهو ما يشير إلى األهمية 
حاجاتهم  على  يحصلوا  آذ   , القنوات  لتلك  املتعرض  للجمهور  بالنسبة  العناوين  لهذه  الكبيرة 
ورغباتهم من خالل هذا السبتايتل . وفي املرتبة الثانية جاء من يقوم بالتعرض للسبتايتل في بعض 
. وفي املرتبة الثالثة جاء من ال يتعرض لتلك العناوين  األحيان وبعدد )25( تكرارا وبنسبة )28,00( 

وبلغت )7( تكرارات وبنسبة )8,00( من أفراد عينة البحث .
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جدول )19( يوضح مدى تعرض املبحوثني للسبتايتل في القنوات اإلخبارية    

النسبة املئوية التكرارتعرض املبحوثني للسبتايتل

5964,00دائما 

2528,00أحيانا

78,00ال

100 %91اجملموع الكلي

تلك  للسبتايتل هل حتصلون على معلومات منه كافية في  التعرض  17- ملفضلي 
القنوات 

              وفي هذا السياق جاء باملرتبة األولى املبحوثون الذين يحصلون وبصورة دائمة على معلومات 
وافية من خالل التعرض لتلك العناوين والتي تظهر في أسفل الشاشة وبلغ عددهم )46( تكرارا 
. وفي املرتبة الثانية جاء املبحوثون والذين يحصلون في  وبنسبة )51%( من مجموع عينة البحث 
بعض األحيان وليس دائما على مبتغاهم من األخبار واملعلومات من خالل هذا السبتايتل وكانوا )34( 
تكرارا وبنسبة ) 38%( . وفي املرتبة الثالثة جاء املبحوتون الذين ال يحصلون من هذه القنوات على 
املعلومات التي تسد احتياجاتهم وبلغوا )11( تكرارا وبنسبة ) 11 % ( من مجموع العينة املبحوثة. 

جدول )20( يبني مدى احلصول على املعلومات من خالل السبتايتل بالنسبة ملفضلي التعرض لهذه 
العناوين     

النسبة املئوية التكرارمدى احلصول على املعلومات من السبتايتل

51 %46دائما 

38 %34أحيانا

11 %11ال

100 %91اجملموع الكلي

18- تفضيالت املبحوثني للتعرض ملواد النشرة في القنوات اإلخبارية 
                أظهرت نتائج البحث أن )29( تكرارا وبنسبة )32%( من املبحوثني يقومون بالتعرض ألغلب 
إخبار نشرات هذه القنوات لالطالع على أهم األحداث التي تتضمنها النشرة اإلخبارية ولرسم صورة 
الثانية جاءت مرتبة  املرتبة  . وفي  األولى  باملرتبة  واضحة وتصور كامل عن األحداث اجلارية وجاءت 
)26( تكرارا وبنسبة )%28(  القنوات وبعدد  العراق فقط في تلك  الذين يتعرضون ألخبار  املبحوثون 
ملعرفة ما يهم شؤون بلدهم من أحداث وتطورات جديدة ولكونها ذات صلة وثيقة باهتماماتهم 
. في حني أوضح عدد من املبحوثني بلغ عدد ) 21( تكرار وبنسبة )22%( بالتعرض لكافة محتويات 
تكرارا   )16( بلغ  بعدد  الرابعة  املرتبة  وجاءت   . الثالثة  باملرتبة  وجاءت  اإلخبارية  النشرة  وتفاصيل 
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تفي  يجدونها  فهم  فقط  األخبار  نشرة  لعناوين  يتعرضون  الذين  املبحوثني  من   )18,00( وبنسبة 
بالغرض املطلوب وتسد جزءا كبيرا من اهتماماتهم اإلعالمية .

جدول )21( يبني تفضيالت املبحوثني لتعرضهم ملواد النشرة 

النسبة املئوية التكراراملادة التي يتعرض لها املبحوث 

22 %21أتعرض لكل نشرة

32 %29أتعرض ألغلب النشرة

18 %16أتعرض للعناوين الرئيسية فقط

28 %26أتعرض ألخبار العراق

100 %91اجملموع الكلي

19- مدى الثقة التي يوليها املبحوثون بأخبار نشرات القنوات اإلخبارية العربية 
                أشارت نتيجة البحث إلى أن القسم األكبر من املبحوثني يثقون في بعض األحيان وليس 
بصورة دائمية بإخبار نشرات هذه القنوات وبعدد بلغ )62( تكرارا وبنسبة )68% ( وحصلت تلك النسبة 
من املبحوثني على املرتبة األولى بدرجة الثقة . وفي املرتبة الثانية أوضح )13( تكرارا وبنسبة )%14( 
من املبحوثني إلى ثقتهم الدائمة بأخبار هذه القنوات ويعتمدونها كمصدر رئيسي للحصول على 
معلوماتهم .املرتبة الثالثة املبحوثون الذين ال يثقون بأخبار تلك القنوات وبلغ عددهم )9( تكرارات 
وبنسبة )9,00( . وفي املرتبة الرابعة أوضح عدد من املبحوثني وبلغ عددهم )7( تكرارات وبنسبة )%8( 

إلى أنهم ال يعلمون بتوفر  عنصر الصدق واملوضوعية واملوثوقية بتلك القنوات اإلخبارية . 

جدول )22( يبني مدى ثقة املبحوثون بأخبار القنوات اإلخبارية العربية 

النسبة املئوية التكرارمدى ثقة املبحوثون بأخبار القنوات

1314,00دائما 

6268,00أحيانا

78,00ال اعلم

99,00ال أثق

100 %91اجملموع الكلي
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رابعا :   االســـــتـنـتاجــات 
          في ضوء النتائج العامة التي توصل إليها البحث ميكن استنباط مجموعة من االستنتاجات 

على وفق ما يأتي  :-
1-االعتماد الكبير من قبل اجلمهور العراقي في احلصول على األخبار واملعلومات على القنوات اإلخبارية 

الناطقة باللغة العربية .
2-االعتماد الرئيس على قناة العربية ومبعدالت مرتفعة في متابعة األخبار مقابل اعتماد اقل على قناة 

اجلزيرة واالخبارية .
3-التركيز الكبير بني أوساط اجلمهور العراقي على متابعة الشأن املتعلق باألخبار بوصفه أكثر جذبا 

الهتمام أدنى بالبرامج السياسية والثقافية والدينية والرياضية .
4-التأكيد على أن السبب الرئيس للتعرض للقنوات اإلخبارية العربية هو تفضيالت اجلمهور لالطالع 
ومعرفة أخبار  العالم وبنسبة مرتفعة والتأكيد على أن مراقبة أوضاع البلد هو احدي تفضيالتهم 

للتعرض لتلك القنوات وبنسب متفاوتة .
5-تفضيل النسبة األكبر من اجلمهور العراقي إلى التعرض يوميا للقنوات اإلخبارية العربية مقابل 

نسب اقل تتعرض لألخبار حسب وقت الفراغ أو تصاعد األحداث .
6-تفضيل اجلمهور العراقي للتعرض للنشرات األخبار في تلك القنوات في فترة املساء حيث يوجد 

لديهم وفرة من الوقت املتاح ملتابعة تلك النشرات .
7-التباين في تفضيالت اجلمهور العراقي للتعرض للمواجيز اإلخبارية وكانت نسب تعرضهم قليلة 

لها وبأنها ال تفي وال تسد احتياجاتهم واهتماماتهم . 
8-التركيز على التعرض لنشرة أخبار واحدة وبأنها كافية إلشباع ما يحتاجونه من أخبار ومعلومات. 

9-تفضيل اجلمهور العراقي للتعرض على السبتايتل املرافق لألخبار والبرامج األخرى في تلك القنوات 
حيث يحصلون على مبتغاهم منه .

واملعلومات  األخبار  على  احلصول  اجل  من  اإلخبارية  النشرة  ألغلب  للتعرض  اجلمهور  10-تفضيل 
والتقارير والبيانات التي تتضمنها النشرة .

11-التأكيد على توفر عنصر الثقة لدى اجلمهور املتعرض لألخبار وبدرجات متفاوتة في تلك القنوات 
اإلخبارية .

املقــترحــــــات 
1-ضرورة تخلي قناة اجلزيرة اإلخبارية عن احلمالت اإلعالمية التي تستهدف النظم واحلكومات العربية 
وال ينبغي أن تركز فقط على اجلانب السلبي في العالقات العربية – العربية ، وعليها أن تبث بارقة أمل 
في أدائها نحو القضايا العربية بدال من التركيز على اجلوانب السلبية فقط التي تزيد من االحباطات 

املتتالية في الشارع العربي . 
2-ضرورة قيام قناة اجلزيرة بالتوازن بني أخبار الصراعات واألخبار التنموية التي يشهدها العالم العربي 
األحداث  تقدمي  في  الدقة  حساب  على  الصحفي  السبق  وراء  السعي  وعدم   ، اخملتلفة  العالم  ودول 

وتوخي لغة إعالمية عاقلة وهادئة ومتوازنة ومحايدة بعيدا عن العصبية واالنفعال . 
3-ينبغي أن تخرج قناة العربية اإلخبارية عن النمطية والرتاية في تقدمي النشرات والبرامج اإلخبارية.

4-ضرورة توخي قناة العربية سياسة احلياد والتوازن في عرض األحداث إضافة إلى سعيها نحو تقوية 
صوتها اإلعالمي في املنطقة العربية .
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املصادر :.
     احملكمني هم كل من :-

1-أ . د . وسام فاضل .
2-أ . م . د . هاشم حسني .

3-أ . م . د . عبد املنعم كاظم .
4-أ . م . د . نزهت محمود .

5-أ . م . د . طالب عبد اجمليد .
6-أ . م . د . عبد النبي خزعل .

7-أ . م . د . سعد مطشر . 
1-أعمال املؤمتر العلمي األول لألكادميية الدولية لعلوم األعالم ، الفضائيات العربية ومتغيرات العصر ، 

القاهرة ، الدار املصرية اللبنانية ، ط1 ، 2005 ، ص321 . 
2-املصدر السابق ، ص321 .

 ،  1994 ، اللبنانية  املصرية  الدار   ، القاهرة   ، دراسة مقارنة   : األعالم  أخالقيات   ، 3-حسن عماد مكاوي 
ص167 .

4-Bucy , Erik p .. living in the In formation Age : Anew media Reader  wadwarth : Australia , 
united states , united , King dom . 2002 ( p.289 .     (

5-سليمان صالح . إشكالية املوضوعية في وسائل األعالم : دراسة نقدية ، اجمللة املصرية لبحوث الرأي 
العام ، جامعة القاهرة ، ع3 ، 2001 ، ص135 .

6-أعمال املؤمتر العلمي األول لألكادميية الدولية لعلوم األعالم ، مصدر السابق ، ص346 .
7-برهان شاوي ، مدخل في االتصال اجلماهيري ونظريات التأثير ، اربد ، دار الكندي ، ط2 ، 2008 ، ص185 

8-عدي رضا ، عاطف العبد ، أدارة املؤسسات اإلعالمية ، األسس النظرية ، النماذج التطبيقية ، القاهرة 
، دار الفكر العربي ، 2002 ، ص24 . 

9-د . سعيد مبارك زعير ، التلفزيون والتغيير االجتماعي في الدول النامية ، بيروت ، دار الهالل ، 2008 ، 
ص170 .

10-جون كوريل ، التلفزيون واجملتمع ، تر : أديب خضور ، دمشق ، املكتبة اإلعالمية ، 1999 ، ص6 .
11-أدوين راتني ، مقدمة الى وسائل االتصال ، تر : دريغ منسفن ، القاهرة ، 1998 ، ص57 .

12-املصدر نفسه ، ص58 .
13-د. محمد معوض نصر ، أخبار التلفزيون ، الرياض : تلفزيون اخلليج ، 1984 ، ص8 .

14-بدران عبد الرزاق بدران ، التلفزيون وسايكولوجية الفرد ، في مجلة بحوث ، ع18 ، بغداد ، احتاد إذاعات 
الدول العربية ، 1986 ، ص69 .

15-محمد معوض وياسني الياسني ، دراسات إعالمية ، الكويت ، ذات السالسل ، 1995 ، ص239 
 : تر   ، التلفزيون  ، السياسة األمريكية في عصر  ، لعبة وسائط األعالم  اينيز الييز واخرون  16-ستيفن 

شحدة فارع ، ط1 ، عمان ، دار البشير ، 1999 ، ص16 .
17-الرز الندسنت ، االنطولوجيا املشروطة في التلفزيون ، في نظرية التلفزيون ، تر : أديب خضور ، ط1 ، 

دمشق ، املكتبة اإلعالمية ، 2000 ، ص76 . 
الدول  إذاعات  احتاد   ، ، ع3  العربية  اإلذاعات  ، في مجلة  واجلمهور  التلفزيون  بني  18-نحو عالقة جدلية 

العربية ، 1991 ، ص53 . 
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أخبار كلية االعالم 
1- تنظم وزارة املرأة وبالتعاون مع كلية 
تأبينياً  حفالً  بغداد  جامعة  االعللالم/ 
السلطة  شهداء  دور  لتثمني  مشتركاً 
منتصف  الصحفيات  ومن  الرابعة 

الشهر املقبل.
ويأتي هذا احلفل التأبيني تثميناً للدماء 
اللواتي  الصحافة  لشهيدات  الزكية 
الواجب  هذا  اجل  من  بأرواحهن  ضحني 

املقدس.
الى  املوجه  املرأة  وزارة  كتاب  في  وجاء 
جلاناً  ستشكل  الوزارة  ان  اإلعالم،  كلية 

فنية وادارية مشتركة ألجناح االحتفالية، ومبا يسهم في توفير املستلزمات الضرورية لرعاية اسر 
شهيدات الصحافة.

وسيتم خالل االحتفالية دعوة عوائل شهيدات الصحافة لتقدمي الدعم املعنوي واملادي لهم.
)FM(  الى  )AM(2- طالبت كلية االعالم جامعة بغداد بتحويل بث اذاعتها من تردد

وقال االستاذ الدكتور هاشم حسن التميمي: »ان الكلية طالبت هيئة اإلعالم ومنذ اليوم االول 
ان  اال   ,)FM( تردد على موجة  واالتصاالت بتخصيص  االعالم  االعالم( هيئة  )كلية  اذاعة  ألنشاء 

».)FM( بحجة عدم توفر ترددات  على موجة الل )AM( الهيئة منحتنا تردد على
واضاف أن« الهيئة ارتكبت خطأ آخر بقيامها غلق اذاعة الكلية والتي تعد من االذاعات التعليمية 
التي يتلقى فيها الطلبة تدريباتهم 
إن« مجلس الوزراء  العلمية موضحاً 
االذاعة  افتتاح  باعادة  الهيئة  وجه 
اذاعة  باعتبارها  بالبث  واالستمرار 

تعليمية«.
هيئة  فاحتت  الكلية  ان«  الى  واشار 
االعالم واالتصاالت بكتب رسمية عدة 
الل  موجة  على  اذاعتها  بث  لتحويل 
)FM(, مبيناً ان« رئيس الهيئة الدكتور 
صفاء ربيع قد وعد بتخصيص التردد 
االيام  مبمثلنا  لقائه  اثناء  املطلوب 

القليلة املاضية.



أخبار كلية االعالم 

191  العدد    21    2013م                                                                                                                             الباحث الإعالمي        

ودعى عميد كلية االعالم اجلهات املسؤولة بالضغط لتخصيص تردد اذاعة كلية االعالم على 
موجة الل )FM( بدالً من الل )AM( لكي تتمكن من زيادة تغطية بثها لعموم العاصمة بغداد دون 
التعرض للتداخل والتشويش مع االذاعات االخرى ومبا يسهم في ايصال الرسالة االعالمية التي 

يعدها الطلبة وباشراف اساتذة متخصصني في االعالم الى اكبر عدد ممكن من املتلقني.
جامعة   – االعللالم  كلية  تواصل   -3
التابع  املسرح  تغليف  أعمال  بغداد 

للكلية الذي اشرف على نهايته .
حسن  هاشم  الدكتور  االستاذ  وقال 
أعمال  إن«  الكلية  عميد  التميمي 
عمليات  تتضمن  املسرح  تأهيل 
مينع  الذي  الصاج  باخلشب  تغليف 
وفللرش  صبغ  وعمليات  الللصللدى 
املقاعد  نصب  عن  فضالً  االرضيات 
.واشللار  الصوت«  وأجهزة  واالنللارة 
التميمي الى إنه« سينظم أحتفالية 
وبحضور  املسرح  افتتاح  بيوم  خاصة 

املسؤولني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة بغداد وعمداء الكليات فضالً 
عن دعوة شخصيات أعالمية وثقافية مختلفة.

4- استنكرت عمادة كلية االعالم واساتذتها وطلبتها جرمية أغتيال الطالبة في قسم االعالم 
االستاذ  وقال  النعيمي.  نورس  املوصل  جامعة  االداب  كلية  في 
الدكتور هاشم حسن التميمي »نستنكر وبشدة عملية اغتيال 
الطالبة في قسم االعالم في جامعة املوصل الصحفية في قناة 
مسلحة  ارهابية  مجموعة  قبل  من  النعيمي  نورس  املوصلية 

وامام منزلها في مدينة املوصل«.
إلجراء  العالقة  ذات  اجلهات  تدعو  االعالم  كلية  إن«  واضاف 
وراء  تقف  التي  املسلحة  اجملاميع  عن  للكشف  التحقيقات 

إستهداف الصحفيني واجلهات التي تقف خلفها...«
لن  واالعالميني  الصحفيني  استهداف  عملية  إن«  الى  واشار 
تثنيهم على االستمرار في عملهم اإلعالمي في نقل االحداث 

واالخبار مبوضوعية تامة من اجل خلق اعالم حر وموضوعي«.
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5- أستضافت كلية االعالم, الكاتب واملؤرخ الدكتور عبد احلسني شعبان ألطالع الطلبة على 
وثقافية  اعالمية  شخصيات  واالخرى  االونة  بني  اإلعالم  كلية  وتستضيف  العلمية.  جتربته 
العملية  التطبيقات  في مجال  تدخل  والتي  الطلبة  وبني  بينها  متبادل  حوار  وسياسية خللق 
من  والضيف«.  الطلبة  بني  مباشر  حوار  وخلق 
شعبان  احلسني  عبد  واملؤرخ  الكاتب  قال  جانبه 
املاضيتني  السنتني  وخللالل  بللدأت  الكلية  إن« 
ينسجم  ومبا  العلمية  التطبيقات  نحو  تتجه 
اعجابه  مبدياً  واملعلوماتية  االعالم  تطورات  مع 
باخملتبرات العلمية التي إستحدثتها الكلية ومنها 
الصحافة  وجريدة  والتلفزيوني  االذاعي  االستوديو 
ومختبري السبورة الذكية، واخملتبر احلر, فضالً عن 
الى مجمع  املعظم  باب  من  إنتقالها  مدة  في  الكلية  اقامتها  التي  واملنشآت  التحتية  البنى 

كليات اجلادرية.
وبالتعاون مع كلية االعالم مؤمتراً  6- تقيم جامعة بغداد 
آذار  شهر  في  العاملية  الى  باجلامعة  لالرتقاء  مشتركاً 
مؤمتراً  االعالم  وكلية  بغداد  جامعة  وستنظم  املقبل. 
العاملية(  الى  باجلامعة  والوصول  )االعالم  بعنوان  مشتركاً 
 2014 اذار  شهر  من  والثالث  الثاني  يومي  سيعقد  والذي 
.واشار الى إن« الكلية مستعدة للتعاون مع رئاسة جامعة 
بغداد من اجل االرتقاء بها وايصال نتاجها العلمي الغزير 
الى اجملتمع لألستفادة منه في حل املشاكل وايجاد احللول 

الناجعة لها.
7- أستقبلت كلية االعالم مجموعة من طلبة قسم االعالم في كلية صدر العراق اجلامعة. وذكر 
مصدر مسؤول في كلية اإلعالم إن« عمادة كلية االعالم في جامعة بغداد أستقبلت مجموعة 
كلية صدر  في  االعالم  من طلبة قسم 
االستوديو  على  ألطالعهم  العراق 
استحدثته  الذي  والتلفزيوني  االذاعي 
الكلية العام املاضي وزيارتهم الى جريدة 
الذكية  السبورة  ومختبري  الصحافة 
واحلر للتعرف على عملية تدريب الطلبة 
في اقسام الصحافة واالذاعة والتلفزيون 
كلية  طلبة  وثمن  العامة.  والعالقات 
كلية  به  تقوم  الذي  الدور  العراق  صدر 
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االعالم في توفير املستلزمات الضرورية لتدريب طلبتها ومبا يسهم في اضافة مهارات كبيرة 
خالل سنوات الدراسة. ويذكر ان كلية االعالم ابدت استعدادها ألستقبال جميع طلبة كليات 
واقسام االعالم املناظرة في العراق ملا تتمتع به من وجود استوديوهات ومختبرات وورش عملية 

لتدريب الطلبة على الفنون الصحفية اخملتلفة.
الشجاع  املوقف  االعالم  كلية  طلبة  ثمن   -8
لوزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ 
كلية  اذاعة  غلق  قضية  بعرض  االديب  علي 
االعالم في جلسة مجلس الوزراء. وقال االستاذ 
الدكتور هاشم حسن التميمي عميد الكلية 
واساتذتها  االعالم  املئات من طلبة كلية  ان« 
يثمنون عرض وزير التعليم العالي قضية غلق 
اذاعتهم في مجلس الوزراء. وإن مجلس الوزراء 
كلية  في  البث  استمرار  على  املوافقة  قرر 
راديو تعليمي  بأعتباره  االعالم بجامعة بغداد 

وابالغ هيئة االعالم واتصاالت لتنفيذ القرار«.

9- اهدى االستاذ الدكتور رياض عزيز هادي مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية سابقا 
في  وجاء  القدمية.  والعربية  العراقية  الصحف  من  مجموعة  بغداد  جامعة  في  االعالم  كلية 
لدور  تقديراً  والعربية  العراقية  الصحف  من  النادرة  اجملموعة  بهذه  يتقدم  بأنه«  االهداء  كتاب 

بعمادتها  واعتزازاً  االعالم  كلية 
واساتذتها وكافة منتسبيها.

بأعداد  مجلد  اجملموعة  وضمت 
حبزبوز لعامي 1937 – 1938 واعداد 
لالعوام  ذاتها  اجلريدة  من  متفرقة 
1934 – 1936 – 1937, واعداد اخرى 
حال  لسان  االهالي  جريدة  من 
احلزب الوطني الدميقراطي لعامي 
1959 – 1960 ونسخة من جريدة 
املصرية  االسبوعية  السياسة 

لعام 1949«.
وعبر االستاذ الدكتور رياض عزيز هادي عن سعادته بأن« يرى متحف كلية االعالم عامراً بالوثائق 
التي توثق تاريخ الصحافة ومسيرتها املهنية والوطنية«. وفي السياق ذاته تقدم االستاذ الدكتور 
هاشم حسن التميمي عميد الكلية بالشكر والتقدير للشخصية االكادميية املعروفة االستاذ 
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الدكتور رياض عزيز هادي، مرحباً بزيارته ومثمناً لهذا 
وامللفات  وثائق  حفظ  يتبنى  الذي  االكادميي  الدور 
مع  والعربية,  العراقية  الصحافة  تاريخ  من  القدمية 
اهدائه نسخة من اول دليل جلامعة بغداد صادر عام 
1959. ودعى عميد كلية االعالم الوزارات واملؤسسات 
بجميع  الكلية  رفللد  الللى  واالشللخللاص  اخملتلفة 
الصحافة  بتاريخ  لها عالقة  التي  القدمية  املقتنيات 
مشيراً  والتلفزيونية(,  واالذاعية  )الورقية  العراقية 
الى ان« جميع ما حتصل علية الكلية من مقتنيات 
باسم  مذيلة  وهي  اخلاص  متحفها  في  سنعرضه 

صاحب االهداء.

للدعاية  العالي  املهني  الدبلوم  بغداد, عن مباشرة طلبة  – جامعة  االعالم  اعلنت كلية   -10  
بالدراسة  فعالً  باشروا  العالي  املهني  الدبلوم  طلبة  إن«  يذكر  الدراسة.  في  النفسية  واحلرب 
املقررة«.  العلمية  للمواد  وفقاً  احلقيقية 
العلمية  املللواد  مفردات  الكلية  وحللددت 
واالساتذة احملاضرين فضالً عن توفير القاعات 
من  التي  الضرورية  واملستلزمات  الدراسية 
مفردات  تضمنت  بالطلبة.  االرتقاء  شأنها 
واحلرب  االنكليزية،  »اللغة  الدراسية  املواد 
النفسية ومناهج البحث«. وقد حددت مدة 
واحدة  سنة  العالي  الدبلوم  في  الدراسة 
يتلقى فيها الطلبة آخر التطورات في دراسة 
والرصد  املعلومات  وحتليل  النفسية  احلرب 
االعالمي واساليب مواجهة التسميم السياسي. ويتولى عملية التدريب نخبة متخصصة من 

اساتذة الكلية ومن خارجها.
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عرض كتاب
 الكاريكاتري يف الصحافة              

                                           د. محدان خضر السامل
قبل نصف قرن من ميالد السيد املسيح )ع( , قال اليوناني سيموند 
يس )) ان الشعر صورة ناطقة او رسم ناطق , وان الرسم او التصوير 

شعر صامت ((.
الذي  التصوير  او  بالرسم  املبكرة   االهتمامات  تظهر  هنا  من 
لتجعله  السخرية  اليه  فدخلت   . اجملاالت  مجمل  على  انسحب 
رسما كاريكاتيريا صار فيما بعد فنا من فنون الصحافة , وراح دوره 
يتعاظم حينما جمع بني مضمون املقال الناقد الساخر وخصائص 

، فقد برزت الرسوم الكاريكاتيرية كواحدة من الوسائل التعبيرية حيث استطاع الرسام  الصورة 
نقل احاسيسه ومشاعره جتاه موضوع معني او حادثة ما الى تامشاهد بشكل فني وجمالي خاص 
وذالك النها تصنع حالة من االستيالء على عقل املتلقي مثل تلك التي تصنعها االفالم السينمائية 
عندما تسيطر على املشاهد وال تترك له فرصة التفكير او تخيل اي شيء اثناء العرض. والن الرسم 
او الصورة او ما يعرف باخلطاب البصري ابلغ تاثيرا من بقية اخلطابات االخرى في الفرد واجملتمع , فانها 

اصبحت االداة املهمة في االعالم والصحافة .
من هنا جند ان الرسم الكاريكاتيري اصبح موضوع اهتماام الدراسات االعالمية فكانت هذه الدراسة 
او الكتاب الذي تناول نشأة وتطور الكاريكاتير منذ ظهوره حتى وصوله الى صفحات الصحف , ليعزز 
دور وسائل االعالم في النقد الساخر  لالحداث والشخصيات .فكان فنا وسالحا بيد الرسام ليهاجم 
من خالله الظواهر املنحرفة والتقصير املتعمد وذوي السلطة والسلطان الذين كان لهم باملرصاد 
ليفضح اعمالهم وسلوكياتهم ويسقط عنهم ورقة التوت التي حاولو ان يسترو انفسهم بها ,فأ 

ظهر عوراتهم وكشف سواتهم وصار مصدر قلق وخوف لهؤالء يحاولون جتنبه ما استطاعو.
الكتاب الذي بني يديك كان في االصل رسالة دكتوراه اعتدت في االعالم تناولت في فصلها االول , 
الكاريكاتير فن السخرية , العالقة بني الفكاها والسخرية من خالل العودة الى املصادر العربية التي 
اشارت الى كل من هذه املفاهيم , ثم موضوعة السخرية في االدب العاملي وابرز االدباء الذين اشتهرو 
في السخرية والنقد والفكاها كما متت االشارة الى السخرية في االدب العربي حيث النشاة االولى 
للسخرية من خالل شعراء الهجاء الذين ظلت قصائدهم محط اهتمام الى يومنا هذا  ومت تناول 
الرسم الكاريكاتيري كفن صحفي ساخر بدا بتعريفه ثم توظيفه في الصحافة واالعالم وال سيما 

استخدامه في الدعاية مرورا بتطوره .
اما فصله الثاني فكان حول نشاة الكاريكاتير في الصحافة والذي تناول بدايات الظهور للكاريكاتير 
ثم وصول الكاريكاتير الى الصحافة العاملية وارز الصحف التي ظهر فيها . وكذلك في الصحافة 
العربية فضال عن ذلك ظهور الكاريكاتير في الصحافة العراقية في بدايات القرن العشرين . في 
حني جاء الفصل الثالث ليتناول الدراسة التطبيقية لدراسة الكاريكاتير في جريده حبزبوز معرج 
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على شخصية الكاتب الصحفي نوري ثابت ثم جريدة حبزبوز . وقد ختم الكتاب في الفصل الرابع 
الذي تناول الدراسة التطبيقية في صحيفة قرندل التي كانت واحدها من ابرز الصحف الساخرة 

حيث مت التطرق الى صاحبها )صادق االزدي ( ثم الى الصحيفة بكل تفاصيلها .
ختاما ميكن القول ان هذا العرض املبسط واخملتصر الميكن ان يغني عن قراءة الكتاب لتنوع موضوعاته 

وتشعب مباحثه ولكن لالختزال حكمه.
املنا  ان يكون الكتاب قد لبا طموح الباحثني والدارسني والقراء في هذا اجملال ليكون عونا لهم في 

دراساتهم املستقبيلة .    
 

 أ.د. زكي الوردي
يهدف هذا الكتاب الى التعريف مباهية املعلومات وما يتعلق بها 
من مفاهيم اساسية ترتبط مبوضوع الكتاب ، وأهمية املعلومات 
طبيعتها  وإدراك   ، اليها  احلاجة  حتديد  وكيفية  واجملتمع  للفرد 
عن  فضال  عليها  واحلصول  وجودها  مكان  ومعرفة  وإمكانياتها، 

تقدير قيمتها واستخدامها للغرض الذي يحتاجها من اجله .
افراد  املعلوماتية بني  املعرفة  الكتاب اسهامة في نشر  يعد هذا 
اجملتمع في زمن يشهد نتاج هائل ومتنوع من املعلومات. وفي حال 
كهذا تبرز حاجة الفرد الى دليل يساعده في كيفية التعامل مع 
هذه النتاج املعلوماتي : ماذا يريد منه ؟ وكيف يحصل على ما يريد 

؟ وما هي كمية  ونوعية ما يريد؟ 
يعالج هذا الكتاب املوضوعات بأسلوب سلس وبسيط وبطريقة 
والغير  مبررة  الغير  النظرية  الشروح  في  اخلوض  دون  مباشرة 

ضرورية
يفيد هذا الكتاب كل انسان يؤمن بان ال حدود للمعرفة ) رصيد املعلومات ( مهما بلغ عدد الشهادات 
العليا التي يحصل عليها واخلبرات واملواهب التي ميتلكها ؛  اإلنسان الذي يؤمن بالتطور سبيال للرقي 
احلضاري وازدهار احلياة وان ال تطور ميكن ان يتحقق من دون املعلومات املتجددة ، وان املعلومات املتجددة 
حتتاج الى متابعة لرصدها واحلصول عليها وتطبيقها إلحداث التطور في ميادين احلياة اخملتلفة. وفي 
لقد مت   . املتغير  والعالم  املعاصرة  احلياة  املعلوماتية ضرورة من ضرورات  املعرفة  تأتي  السياق  هذا 
، فالوحدات مبواصفاتها تكون  القراءة واالستيعاب  الى وحدات لتسهيل  الكتاب  تقسيم محتوى 
قصيرة وسهلة القراءة اكثر مما هو في الفصول واملباحث واألبواب . يغطي الكتاب في وحداته أالثني 
عشر موضوعات : املفاهيم االساسية ، اهمية املعلومات ، املعرفة املعلوماتية ، حتديد احلاجة الى 
املعلومات ومصادرها ، مؤسسات املعلومات ، االنترنت ، املواقع واملدونات ، مواقع التواصل االجتماعي 
، العثور على املعلومات ، خدمات املعلومات ، تقومي واستخدام املعلومات ، تقنيات املعلومات .            
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               التغطية اإلخبارية لألحداث السياسية العربية يف الصحافة العراقية 
 ) تونس ، مصر أمنوذجًا( دراسة حتليلية يف جرائد الصباح واملدى واالحتاد 

للمدة من 18\12\2010 ولغاية 1\6\2011 

رسالة ماجستري يف قسم الصحافة تقدمت بها :
ريا نبيل حممود مظفر  -  بإشراف أ.م.د. شكرية كوكز السراج 2013

     تعد طبيعة العالقة بني النظام السياسي وشخوص اجملتمع من أهم املعايير في تقومي مستوى 
االستقرار السياسي وقابليته في حتقيق أهداف اجملتمع،  ومع تطور النظم السياسي لم تعد هي 
في  القرارت  اتخاذ  في  وكيانها  اعتبارها  لها  مؤثرة  قوة  العام  الرأي  ظهرَ  بل  املؤثرة  القوة  وحدها 
وظيفية  عملية  يعد  فهو  له  الدولة  وحاجة  االعالم  اهمية  برزت  هنا  ومن   ، العامة   السياسات 

اجتماعية  تهدف الى تنوير الراي العام.
       فهنا أرتأت الباحثة ان حتدد أطر التغطية األخبارية للصحافة العراقية لقضية احلراك العربي 
من أجل تأطير األحداث وصوالً لفهم الصورة اجلديدة للبلدان العربية، مبعنى أن أهتمام الصحافة 
العراقية باملتغيرات العربية هو جزء من التوثيق اإلعالمي االشمل لتلك االحداث كما ترى الباحثة .

     ونالحظ ان البحث سعى للكشف عن مستوى اهتمام اجلرائد العراقية ) الصباح واملدى واالحتاد( 
في تغطيتها االخبارية لألحداث السياسية في تونس ومصر امنوذجاً، وحتديد أهم املوضوعات التي 
التغطية  في  توظيفاً  االكثر  الصحفية  الفنون  معرفة  وكذلك  لألحداث،  تغطيتها  في  تناولتها 
االخبارية ، ومعرفة اهم اساليب التغطية االخبارية املستخدمة في التغطية االخبارية ، واي املصادر 

االكثر اعتمادً في التغطية االخبارية لالحداث السياسية العربية . 
مجتمع  لعينة  الشامل  احلصر  نظام  الباحثة  اعتمدت  البحث  اهداف  حتقيق  الى  وللوصول       
البحث واملتمثلة بجميع االعداد الصادرة للجرائد الثالثة عينة البحث والبالغة )393( عدداً للمدة 
من 18\12\2010 ولغاية 1\6\2011  ومت اختيار هذه املدة كونها متثل بداية انطالق االحداث السياسية 
في ) تونس ومصر( ،  إذ مت اخضاع )506( مادة للتحليل تندرج حتت فئة ) ماذا قيل( وزعت بني )244( 
و)262( تقريراً أخبارياً موزعة على عينة البحث ، وكذلك مسح املوضوعات الصحفية كلها  خبراً 
التي نشرت في اجلرائد الثالث املذكورة والتي غطت االحداث السياسية العربية في مصر وتونس في 
اطار فئة الشكل ) كيف قيل( ، واتبعت الباحثة املنهج املسحي لغرض حتديد وحتليل التطبيقات 

اخلاصة بعملية التغطية االخبارية في اجلرائد العراقية املبحوثة كما ترى الباحثة .
     وقد وضعت الباحثة تعريفاً أجرائيا للتغطية االخبارية بوصفها لها انها ))العملية الصحفية 
التي يقوم الصحفي عن طريقها في االجابة عن االسئلة الستة التي تتبادر الى ذهن القارىء  بشأن 
هذه الواقعة أو احلدث أو التصريح و املثابرة في احلصول على ماهو جديد من املعلومات عن طريق 
اجراء احلوارات وللقاءات مع املشتركني فيه أو الشهود لشرح مضامني احلدث والتعليق عليه وحتليلة 
وحتريرها  تقييمها  ثم  ومن  وقوعه  الى  أدت  التي  االسباب  املتلقي  يدرك  حتى  وشرحه  وتفسيره 
بأسلوب صحفي مناسب بسيط وواضح ومتسلسل (( ، وبعد أن طرحت الباحثة املفهوم اللغوي و 
االصطالحي االعالمي للتغطية االخبارية وجدت هناك اختالفاً كبيرا في املعنى ، أذ في اللغة تعني 
املعلومات  جمع  فتعني  االعالمي  االصطالح  في  حني  في  عليه  والتستر  الشيء  اخفاء  التغطية 

وتقدميها للقراء بشكل واضح وصريح  ، وقد أظهرت الدراسة نتائج عدة أبرزها :
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1.قصور واضح في مستوى التغطية االخبارية للجرائد الثالث املبحوثة لألحداث السياسية في ) 
تونس ومصر( السيما في بداية انطالق االحتجاجات أذ بدأت تغطيتها بعد تنحي مبارك عن  احلكم 

.
االقتصادية  واجلوانب  السياسي  النظام  بطبيعة  املتعلقة  العوامل  أظهار  التغطية على  2.ركزت 
واالجتماعية والفساد املستشري في تلك االنظمة ، اسباب أدت الى احلراك الشعبي في تلك الدول 

.
ثقل في  ملا متلكه مصر من  تونس  احداث  التغطية من  االكثر متابعة  ضمن  3.أحداث مصر هي 

الساحة العربية والدولية .
4.عينة البحث ركزت على التقارير االخبارية في عملية التغطية نظراً ملا يتظمنه التقرير االخباري 

من تفاصيل تساعد القارىء على فهم املوضوع بشكل افضل. 
5.اعتماد عينة البحث على املواد االخبارية اجلاهزة من وكاالت االنباء العاملية . 

التخطيط لنشاط العالقات العامة يف اهليئات العراقية امُلستقلة
)هيأة اإلعالم واالتصاالت امنوذجًا(

رسالة ماجستري يف قسم العالقات العامة  تقدمت بها :
 زينة عبد اخلالق عبد الرمحن  -  أ.م.د. عبد احملسن سلمان الشافعي 2013

أن التغيير السياسي احلاصل في العراق بعد 2003/4/9 ادى الى إلغاء وزارة اإلعالم  وحل   
أُقرت  مستقلة  عراقية  هيئات  وتشكيل  االحتالل   سلطات  قبل  من  كلها  اإلعالمية  املؤسسات 
الضوء  الباحثة  تسليط  الدراسة حاولت  ، وفي هذه  النافد  لعام 2005  العراقي  الدستور  مبوجب 
على جانب مهم إالّ وهو: تخطيط العالقات العامة الذي يشكل سبباً في جناح أو فشل أي هيأة، بل 
ويُعّد احد أساسيات العصر احلديث للنجاح في بلوغ األهداف وحتويلها إلى واقع خالل مدة زمنية 
محددة، فأهمية هذا اجلانب في هيأة اإلعالم واالتصاالت كان الدافع والهدف إلجراء هذه الدراسة ،  
وتكمن مشكلة الدراسة كما حددتها الباحثة في التعرف الى كيفية التخطيط لنشاط العالقات 
واضحة ألنشطه  علمية  رؤية  وجود  ومدى  واالتصاالت،  اإلعالم  هيأة  تطوير  في  وأهميتها  العامة، 
العالقات العامة، والوعي العلمي ألهمية العالقات العامة، ودورها في وضع خطط واضحة ومناسبة 
ألنشطتها ، لذا قامت الباحثة بوضع تساؤالت عدة تسعى لإلجابة على مشكلة الدراسة عن طريق 

اإلطارين النظري والعملي للدراسة وهي:
1.هل يتم التخطيط لنشاط العالقات العامة في هيأة اإلعالم واالتصاالت؟

2.ما األسس التي يتم إتباعها في التخطيط لنشاط العالقات العامة في الهيأة؟
3.هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في استخدام وسائل االتصال بتنفيذ خطة أنشطة العالقات 

العامة؟
4.ما مؤهالت القائمني بالتخطيط لنشاط العالقات العامة في الهيأة؟

5.ما املعوقات التي تعيق من إمكانية التخطيط لنشاط العالقات العامة في الهيأة؟
6.ما مجاالت إسهام إدارة العالقات العامة في إدارة األزمة التي ميكن إن تتعرض لها الهيأة؟
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 ،     وتتأتى أهمية الدراسة كونها تبحث في أحد وأهم املفاهيم اإلدارية املهمة وهو)التخطيط( 
السيما في ظل االوضاع واملتغيرات االقتصادية والتكنولوجية اجلديدة التي تشهدها بيئة الهيئات 

العراقية املستقلة.
     وقد اعتمدت الباحثة في الوصول إلى أهداف الدراسة على املنهج املسحي، واتخذت اإلجراءات 
املتبعة في الدراسة طابع الوصف. وإنطالقاً من هدف معرفة التخطيط لنشاط العالقات العامة 
في الهيئات العراقية املستقلة، فقد مت حتديد مجتمع الدراسة احلالي بـ«هيأة اإلعالم واالتصاالت« 
العالقات  مجال  في  جميعهم  العاملني  للدراسة  وأخضعت   ، للدراسة  العملي  اجلانب  لتطبيق 
العامة بالهيأة، والذين يعملون في دائرة التنظيم املرئي واملسموع املعنية مبمارسة هذا النشاط، 

وحتدد أفراد مجتمع الدراسة بـ)62( مبحوثاً، بضمنهم مدير الدائرة.
    وقد تضمنت هذه الدراسة اربعة فصول للوصول إلى الهدف من الدراسة في اجلانبني النظري 
والعملي وهي الفصل األول و تضمن اإلطار املنهجي للبحث، أما الفصل الثاني تخطيط العالقات 

العامة واستراتيجيتها، وأشارت الباحثة في الفصل الثالث إلى الهيئات العراقية املستقلة.
    ويكشف الفصل الرابع  واقع التخطيط لنشاط العالقات العامة بدائرة التنظيم املرئي واملسموع 

في هيأة اإلعالم واالتصاالت )االطار العملي من الدراسة (.
   ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي :

1. قلة الكفاءات البشرية املتخصصة التي لديها اخلبرة في مجال التخطيط النشطة العالقات 
العامة، واالعتماد على التقديرات واالعتبارات الشخصية التي ال تستند الى أي اساس موضوعي، 

وعدم االستناد الى البحوث عند وضعها اخلطة. 
2. إتباع النظام املركزي في االدارة وعدم إعطاء الفرصة لالبداع واالبتكار.

بناء  في  املرجوة  النتيجة  حتقق  ال  اخلطط  وهذه  االمد،  القصيرة  اخلطط  على  تعتمد  الهيأة  3.إّن 
االمد  طويلة  خطط  الى  وحتتاج  بـ)التراكمية(،  متتاز  السمعة  هذه  الن  املؤسسة؛  سمعة  وتعزيز 

لتحقيقها.
4.إّن وسائل االتصال )الصحف، واجملالت، والتلفاز، وورش العمل، ومجلة الهيأة، والندوات، واملؤمترات، 
والكتيبات،  والنشرات،  االلكتروني،  واملوقع  الوثائقية،  واالفالم  واالحتفاالت  واملهرجانات،  واملعارض، 
ودليل الهيأة، والتقارير السنوية والفصلية للهيأة( دالة احصائياً، في حني تُعّد الوسائل )االذاعة، 

والبيانات الصحفية، وامللصقات، واعالنات الطرق، والهاتف النقال( غير دالة احصائياً. 
5.اعلى متوسط حسابي موزون ملقومات جناح تخطيط العالقات العامه ؛ كان لــــ )وضع اخلطة 
بصورة مرنة بحيث يتم ادخال التعديالت عليها وتطويرها بناءاً على االوضاع املتغيرة(، واقل متوسط 

حسابي موزون ؛ كان لــــ) التقومي املرحلي خلطة العالقات العامه(.
تتعرض  التي  االزمة  العامه مبواجهتها  العالقات  ادارة  اعلى متوسط حسابي موزون السهام  و   .6
لها الهيأة ؛ كان لــــ)االتصال بوسائل االعالم(، إذ أّن للعالقات العامه اسهام كبير في مواجهتها 
لالزمة التي تتعرض لها الهيأة، ومن هذه االزمات: أزمة اغالق قناة البغدادية الذي تناولته وسائل 
االعالم، وكذلك مجلس النواب، فكان للعالقات العامه اسهام كبير بذلك عن طريق اتصالها بوسائل 
االعالم، وتوضيح وجهة نظرها: بأنها خالفت املعايير املهنية وقواعد البث االعالمي، في حني اقل 

متوسط حسابي موزون؛ كان لــــ) تصميم وتنفيذ احلمالت االعالمية املتعلقة باالزمة(.
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